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 ملخص البحث:
تظل الهوٌة العربٌة واالسالمٌة فى مقدمة ما تسعى مجتمعاتنا بصفة عامة ، وابحاثنا العلمٌة بصفة خاصة ،الى تحصٌنه ، 

التشوٌه ، ووقاٌته من الضعف ، مع األخذ بكل متطلبات ودعم مقوماته ومرتكزاته ، وترسٌخ االنتماء الٌه ، وحماٌته من 

 االصالح ، واجراءات التطوٌر لهذه المجتمعات .

ان ثقافتنا العربٌة واحدة من أغنى الثقافات فى العالم ، وٌتجلى غناها فى تكامل عناصرها المتضمنة لما ٌلى : المعتقدات 

نظم الحٌاة االجتماعٌة ،والعناصر المعرفٌة التى تنظم بها الهوٌة التى اتركزت على العقٌدة االسالمٌة ، والقٌم التى ت

 ،والعناصر الرمزٌة التى ترتكز على اللغة وابجدٌاتها ....،

ومع عصر المعرفة والمعلوماتٌة ، واستحداث أفرع وتصنٌفات جدٌدة للعلوم والفنون والمعارف االنسانٌة والطبٌعٌة  

العالمٌة مقابل القٌم المحلٌة وتنامى انتشار اللغات العالمٌة مقابل اللغة العربٌة  ،وظهور مجموعة من القٌم واالبجدٌات

،وظهور انماط للتواصل بٌن بنى االنسان ، وظهور أنماط حٌاتٌة جدٌدة فى اللٌل والنهار ... فرضت على هوٌتنا العربٌة 

 متغٌرات وتحدٌات ألقت بثقلها على مجتمعاتنا العربٌة .....

سة الحالٌة على استغالل االعالم المعاصر المتطور من خالل احد اركانه الرئٌسة اآلن وهو تصمٌم الهوٌة وتقوم الدرا

 المرئٌة لعلم التاٌبوجرافى ، لدعم الهوٌة الثقافٌة للحرم المكى الشرٌف من خالل تثبٌتها وتعمٌقها 

لم التاٌبوجرافى بنوعٌه الساكن والمتحرك  ، حٌث ٌتم  استحداث ابجدٌة عربٌة مبتكرة للحرم المكى الشرٌف باستخدام ع

وهو علم بناء شبكٌة خطٌة للحرف العربى والالتٌنى المستخدم داخل الحرم المكى الشرٌف ،والذى ٌعد رمزا خالدا لهوٌتنا 

العربٌة واالسالمٌة ، ولما له من اثر وتعظٌم كبٌر فى نفوس المسلمٌن عالمٌا وعربٌا ، وذلك من خالل دراسة كل 

البجدٌات الحالٌة داخل وخارج الحرم المكى الشرٌف ،وكذلك دراسة انواع الخطوط فى المخطوطات داخل مكتبة الحرم ا

 المكى الشرٌف . 

 ثم ٌعرض الباحث النتائج والتوصٌات والمراجع .

Abstract: 
The Arab and Islamic identity remains at the forefront of what our societies in general, and 

our scientific research in particular, seek to fortify, support its constituents, consolidate its 

membership, protect it from distortion, and protect it from weakness 
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Our Arab culture is one of the richest cultures in the world, and its richness is reflected in the 

integration of its elements, which include the following: beliefs that focused on the Islamic 

faith, the values that regulate social life, the cognitive elements that regulate identity, and the 

symbolic elements based on language and its alphabets 

And the emergence of new branches and classifications of science, arts and human and natural 

knowledge, the emergence of a set of values and global alphabets in exchange for local values 

and the growing spread of languages in comparison to the Arabic language, and the 

emergence of patterns of communication between human structures and the emergence of 

new lifestyles at night and day ... On our Arab identity variables and challenges have thrown 

their weight on our Arab societies 

The present study is based on the exploitation of contemporary media through one of its main 

pillars now, namely the design of the visual identity of the Taibografi, in order to support the 

cultural identity of the Makkah Mosque through its installation and deepening 

Where the development of an innovative Arabic alphabet for the Haram al-Makki Sharif using 

the Taibografy science of both static and moving, a science of building a linear network of the 

Arabic and Latin characters used inside the Holy Mosque, which is a permanent symbol of 

our Arab and Islamic identity, and because of its impact and great magnificence in the hearts 

of Muslims globally and Arab, Through the study of all the current alphabets inside and 

outside the Holy Mosque of Mecca, as well as studying the types of lines in the manuscripts 

inside the library of the Holy Mosque of Mecca 

The researcher then presents the results, recommendations and references 

 -مشكلة البحث :

كمار ابجدٌمة عربٌمة واجنبٌمة للحمرم تظهر اهمٌة استخدام علمم التماٌبوجرافى ، فمى عملٌمة ابتالدوافع والعوامل التى ما هى  -

 التصمٌم المرئى ؟   المكى الشرٌف تحقٌقا السس

لالسمتفادة فمى بحموث قلٌلمة نسمبٌا رغمم أهمٌتهما هل البحوث فى التطبٌم  المٌمدانى لعلمم التماٌبوجراف فمى الموطن العربمى،  -

 تطوٌر التعلٌم الجامعى ؟ 

خالل تفعٌل  التصمٌم المرئى وعناصره والتى تعد احد اهم روافد عملٌات ترسٌخ الهوٌة العربٌة من ما هى اهمٌة    -

 ؟ مجال االعالم واالتصال

 -هدف البحث :

لالسمتفادة ، تفعٌل علم التاٌبوجرافى  فى التصمٌم االبتكارى ، البتكار ابجدٌة كتابٌة عربٌة واجنبٌة للحرم المكى الشرٌف  -

  العملى للتصمٌم المرئى فى المجتممع  ،وتفعمٌال لمدوره فمى  مجمال االعمالم من مزاٌاه وتطبٌقاته المتنوعة بما ٌحق  التطبٌ

  واالتصال .

الستخدام علم التاٌبوجرافى ، فمى عملٌمة ابتكمار ابجدٌمة عربٌمة للحمرم المكمى الشمرٌف ، بمما ٌالئمم هوٌمة  الدوافعإٌضاح   -

بمما فمى ذلمك حممالت التوعٌمة علمى شاشمات وحرمة الحرم المكى الشرٌف ، حٌث تسمتخدم فمى كمل منماحى الحٌماة المختلفمة 

 التلٌفزٌون ووسائل التواصل االجتماعى .

 -أهمية البحث :

تطبٌقمما علممى الدراسممات المٌدانٌممة النممواع الخطمموط بنمماء شممبكٌة للخممط العربممى المسممتخدم فممى الحممرم المكممى الشممرٌف .  -

  حرم المكى الشرٌف .المستخدمة فى الحرم المكى الشرٌف وفى المخطوطات الموروثة فى مكتبة ال

تطبٌمم  اسممتخدام علممم التمماٌبوجرافى البتكممار ابجدٌممة جدٌممدة للحممرم المكممى الشممرٌف  هممو الحممل األمثممل لترسممٌخ هوٌممة  ٌعممد -

 .المجتمع المكى للحرم الشرٌف 
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 -فروض البحث :

 . ونوعٌةٌحق  إضافة كمٌة ابتكار ابجدٌة عربٌة للحرم المكى الشرٌف باستخدام علم التاٌبوجرافى  - 

  -حدود البحث :

ابتكار ابجدٌة عربٌة للحرم المكمى الشمرٌف باسمتخدام علمم التماٌبوجرافى ، ممن خمالل الدراسمة المٌدانٌمة النمواع الخطموط   -

المستخدمة داخل الحرم المكى الشرٌف ،وكذلك دراسة انواع الخطوط فى المخطوطات الموجمودة فمى مكتبمة الحمرم المكمى 

، والرئاسمة العاممة لشمان المسمجد كلٌة االعالم واالتصال ،جامعمة االممام محممد بمن سمعود االسمالمٌة، الشرٌف ، بمشاركة 

 الحرام والمسجد النبوى .

 -منهجية البحث :

 .(مع استخدام التطبٌ  العملى  المنهج الكمى ) التحلٌلى

  -انواع الخطوط فى مخطوطات مكتبة الحرم المكى الشريف :

  -تمهيد :

العربى جزاء مهما من تراث حضارة األمة العربٌة اإلسالمٌة ،وهو تراث غزٌر متنوع اكتسب موقعا  ٌشكل المخطوط

ممٌزا فى الحضارة اإلنسانٌة بما قدمه من فنون المعرفة التى كان لها فضل اإلسهام فى بناء الحضارة اإلنسانٌة والتقدم 

 البشرى .

رغبته فى تناول أحداث الماضى والبحث فى مسار التارٌخ  والمخطوط وعاء معلومات مهم ٌحتاج الٌه المارخ عند

اإلنسانى ؛لكونه ٌحتوى على معلومات قد ال تكون متوافرة أو مرصودة فى الكتب المنشورة أو الرواٌات الشفاهٌة ، وقد 

علٌه  ٌحمل إضافات أو تصوٌبات تصحح أو تاكد قضاٌا ٌشوبها االضطراب والغموض ،وهو ٌعطى العمل العلمى المعتمد

 مٌزة ومصداقٌة ،وٌرفده بمعلومات جدٌدة ،وٌجعل له خصوصٌة فى الطرح والتناول . 

وعادة ما ٌكون استخدام المخطوطات فى مجال البحث العلمى على شكلٌن ، االول فى استخدام النص نفسه للوقوف على 

ٌها التى لٌست لها عالقة بالنص المالف ؛ معلومات غٌر معروفة من قبل ، والثانى هو االستفادة من التقٌٌدات المدونة عل

والتى ٌلجأ الٌها بوصفها جزءا من التوثٌ  التارٌخى ، وهى تتوزع على أنماط من بٌنها السماعات والقراءات ،واإلجازات 

عند ، والمقابالت ،والتملكات ، والوقفٌات ،والوفٌات وغٌرها ، من تقٌٌدات ذات أهمٌة علمٌة للمارخٌن ال ٌستغنون عنها 

محاولتهم رصد جوانب من الحٌاة المختلفة لمجتمعاتهم المحلٌة ،وٌمكن عن طرٌقها متابعة مراحل تطور الخط ،والوقوف 

 على المٌزات المحلٌة له ، والتعرف على خطوط بعض الخطاطٌن والعلماء . 

 انواع الخطوط فى مخطوطات مكتبة الحرم المكى الشريف

اولى المكتبات العامة فى العالم ،فقد زخرت بامهات المخطوطات القٌمة التى تعمد كنمزا  تعد مكتبة لحرم المكى الشرٌف من

 عظٌما بٌن جنباتها ، وهى تضم أسماء عدد مٌز من مخطوطات تارٌخ مكة المكرمة .

ركمز وتعود البداٌات األولى لنشأة مكتبة الحرم المكى الشرٌف المى القمرن االول الهجمرى ، حٌمث مثلمت مكمة المكرممة او م

للعلم فى العالم االسالمى آنذاك ، وكانت حلقات العلم فى المسجد الحرام ٌفد الٌها الناس من كمل مكمان ، همذا باالضمافة المى 

ه امر االمٌر شرف الدٌن بتشمٌٌد مكتبمة 763ما كان ٌصل الى الحرم المكى الشرٌف من صالت وهداٌا واوقاف ،وفى عام 

در أن الخلٌفة العباسى المهدى امر ببناء قبتٌٌن بجوار بئر زمزم ،خصصمت واحمدة فى داخل المسجد الحرام .وتذكر المصا

منها خزانة لحفظ المصاحف والكتب الموقوفة على الحرم ، اال ان اول محاولة لجمع الكتب الموجمودة فمى المسمجد الحمرام 
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العثمانى عبد المجٌد باالهتمام ه حٌث امر السلطان  2161ه ، ثم استمر هذا الوضع حتى عام 703وحفظها فى مكان كان 

 بالمصاحف والكتب الموجودة داخل المسجد الحرام وكانت القبة الشرقٌة للمسجد الحرام مقرا لهذه المكتبة .

ثم استمرت مكتبة الحمرم المكمى تمادى دورهما حتمى ضمم الحجماز للمملكمة العربٌمة السمعودٌة علمى ٌمد الماسمس الملمك عبمد 

ه ،  2733ه ، وقد أمر جاللته بإطال  اسم " مكتبة الخرم المكى الشرٌف " علٌها سنة  2747عام  –رحمه هللا  –العزٌز 

وقد أعطى هذه المكتبة اهتمامه فأمر بتزوٌدها بالكتب والمخطوطات والدورٌات ، واستمر ذلك االهتمام فمى عهمده ثمم عهمد 

بمد هللا ، رحمهمم هللا تعمالى ، حٌمث صمدر  وهمى أبنائه الملك سعود ،والملك فٌصمل ،والملمك خالمد ، والملمك فهمد ،والملمك ع

 . -حفظه هللا  –تشهد اهتماما اكبر الٌوم على ٌد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبد العزٌز 

تحوى المكتبة الكثٌر من األقسام اال ان قسم المخطوطات هو االهم فٌها السٌما فى موضموع الدراسمة الحالٌمة ، حٌمث ٌضمم 

ن المخطوطات ما بٌن : ستة آالف وثمانمائة وسبع وأربعٌن مخطوطة عربٌة أصٌلة ، وألفمٌن وثالثمائمة وأربمع كما هائال م

عشرة مخطوطة ورقٌة مصورة ، وثالثمائة واثنٌن وسبعٌن مخطوطة أصلٌة غٌمر عربٌمة ، وخمسمة آالف وواحمد وسمبعٌن 

 فٌلم ماٌكروفٌلم . 

ة ممن مكتبمات خاصمة ،مثمل مكتبمة محممد رشمدى الشمروانى ،والمى الحجماز وكل هذه المجموعات نمت بما ادخل الى المكتب

سابقا ،وتحتوى على كثٌر من المخطوطات النادرة ، ومكتبة الشٌخ محمد عبد الح  ، ومكتبة الشمٌخ عبمد المرحمن المعلممى 

المدٌنى بالمسمجد  والتى بها مخطوطات نادرة ،ومكتبة الشمٌخ عبمد الوهماب المدهلوى والتمى قاممت بشمرائها رئاسمة االشمراف

ه والتى اوقفها على طلبة العلم بمكتبة الحرم المكى الشرٌف وهى تعد  2407الحرام ،ومكتبة الشٌخ عبد الرحٌم بن صدٌ  

ممن أهمم المكتبمات الخاصمة التمى ضممت إلمى المكتبممة الحتوائهما علمى مجموعمة نمادرة ممن المخطوطمات المصمورة ورقٌمما ، 

هٌش رحمه هللا ،وهى اٌضا تحتوى على مجموعة كبٌرة من نوادر المخطوطات ، واٌضما وكذلك مكتبة الشٌخ عبد هللا بن د

 (2) مكتبة الشٌخ على الهندى التى ادخلت بعد وفاته الى مكتبة الحرم المكى الشرٌف .

 

 صور المخطوطات فى نهاية البحث . ة منعويعرض الباحث مجمو

 

 

 

 

 
الحرم المكى الشرٌف المتعلقة بتارٌخ مكة المشرفة " بحث منشور ، مجلة الحرمٌن الشرٌفٌن فهد بن جبٌر السفٌانى ؛ " مخطوطات مكتبة  (2)

 172 -177ه ، ص  2473مجلة علمٌة محكمة تصدرها الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى ، العدد الثالث ربٌع االول 
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 945/68قم الحفظ خط القران الكريم، بخط النسخ وزخارف جميلة وملونة ، ر

 

 955/68خط الثلث عبد الرحمن بن عثمان ال جالجل 
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 68/ 494نماذج متنوعة من استخدام انواع الخطوط مختلفة مثل الرقعة والثلث والكوفى والديوانى ومجموعة من ادوات الخط  

 علم التايبوجرافى

Typography التيبوغرافي 

هً بالمعنى العمام و بإختصمار علمم بنماء ابجدٌمة مبتكمرة للحمروف فمى اللغمات المختلفمة السمٌما هً كلمة اصلها ٌونانً ، و 

 العربٌة واالنجلٌزٌة ، ثم تستخدم الحروف المبتكرة فى التصمٌم والفن  .

ٌعبمر عمن موقمف او احسماس معمٌن ولهما ممذاقها  أي تكوٌن تصمٌم عبارة عمن كلممات مترابطمة او كلممة مصمممة باسملوب 

 .٠٥٩١فً التصمٌم ، و هذا االسلوب الممٌز ترجع اصوله االبتكارٌة و تطوٌره فً بالد سوٌسرا فً عام الخاص 

و ٌتمٌز هذا االسلوب بسهولة الطرح الممٌزة، و كذلك الوضوح فمً معنمى او الطمرح فمً صمٌغة صمرٌحة و موضموعٌة ، 

 عن شئ ممٌز . حٌث ٌكون المكون الرئٌسى للتصمٌم جملة ما أو حرف معٌن ٌعبر أو ٌوحى

 ولعلم التايبوجراف تعريفيات عدة نذكر منها ما يلى : 

 " هو تصمٌم و إبتكار الحرف بشكل فنً ابداعً جدٌد و ٌعتمد على بعض القواعد البسٌطة فً تصمٌمه"..

 " التٌبوغرافً هو فن وتقنٌات التصمٌم بالخط والتعدٌل علٌه ,والترتٌب بالخط بأشكال معٌنة"  ..
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لتشممكٌل بواسممطة الحروف..وٌختصممر هممذا الفممن فممً كونممه وسممٌلة تبممٌن مممدى رفاهٌممة الحممس الفنممً لممدى المصمممم " هممو فممن ا

 ،وٌعتمد فٌه على استخدام الحروف فً محاولة ،إلخراج لوحة فنٌة معبرة وبسٌطة فً الوقت ذاته "..

  " التايبوجرافى  هو فن وأسلوب ترتيب الحروف لجعل اللغة مرئية.

سٌلة تبٌن مدى الحس الفنً لمدى المصممم. وٌعتممد فٌمه علمى اسمتخدام الحمروف غالبما، لٌخمرج المصممم ٌختصر فً كونه و

لوحه فنٌة معبرة تتكون من حروف وجمل مرتبطة بالشكل المرسوم. وإن كانت الحروف أصعبها نظرا لوجمود المنقط علمى 

 م أحجام مختلفة من الحروف والكلمات " الحروف. ٌعتمد لذلك على تكرار الحروف والجمل بشكل جمالً بسٌط، واستخدا

. (2) 

        Typography و يوجد نوعين من التيبوغرافي

                النوع االول هو    

اي التصمٌم الثابت و الذي ٌستخدم فً الدعاٌة الثابتة التً تكون على الطر  او المطبوعات الموجودة فً الصحف و  

      .المجالت

لغة التسوٌ  تعبٌر صرٌح وواضح ولٌس اٌهامً او استنتاجً .. فعادة تطلبه الماسسمات و الشمركات التمً و هو ٌعتبر فً 

 ترٌد ان تسو  عن شئ واضح جدا .

 و بعٌدا عن عالم الدعاٌة فعادة ما ٌستخدمه اصحاب الذو  الرفٌع فً تصمٌماتهم مما ٌجعل التصمٌم جذابا.

 ومدى تمكنه ، حٌث انه ٌحتاج من المصمم قدراً من الصبر والمهارة .واٌضا ٌبٌن مدى عم  الحس الفنً للمصمم 

 هنا بعض األمثلة التي توضح هذا األسلوب

         
  نموذج من تصميم التايبوجرافى لمترو دبى شكل يوضح 

 من نماذج تصميم المصمم العالمى البروفيسور د ريان عبد هللا 

 

 

 

 

 
(1)  Rayan Abdulla ; “Arabische Schriften und Typografie ” , Werke von  ,  2012  
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 Animation Typographyاما النوع الثاني   

فهو التصمٌم المتحرك و هو االكثر فعالٌة و طلبماً ، بحٌمث انمه ٌوصمل رسمالة مفٌمدة عمن منمتج مما او عمن فكمرة مما ، وهمو 

 ضح الفكرة فتكون أكثر متعة وأكثر توضٌحاً للفكرة.ٌتمٌز باإلنسٌابٌة والحركات التً تجذب اإلنتباه والذي بدوره ٌو

 في الغالب يلجأ له لشرح األفكار أو وظائف لمنتجات معينة

 ويوجد له العديد من األمثلة :
https://www.youtube.com/watch?v=rgEv86sSsUo 

https://vimeo.com/24533473 

 
https://vimeo.com/10670624 

 
و ملخصا لما سب  فالتٌبوغرافً هو الفن الكتابً المدعوم بصبغة االحساس و الذو  العالً والمعبر جدا و الصرٌح فمً المضممون و 

 المعنى.

  TYPOGRAPHYالتيبوغرافي  أساسيات

 ترتيب النوع

 اختيار الخطوط : 

أو القطاع شبه الدائري الناعمة ، تلك التً تتمٌز بــــانحناء ثابث للقطاع الدائرٌٌُعتمد فً هذا الفـن الخطوط ذات الحواف 

بانعـــطافات  احة الحرف . أو تــلك التً تتمتعمس بٌضاوي ، مفلطح..( عند نقاط االنعطاف ، مع امتدادت مستقٌمة لباقً)

 . االنعطاف فً النقطةٌا عند مناط  الزوا ( فً 20( أو منفرجة ) أكبر من  20حادة )أقل من 

كبٌر ، شرط انسٌابٌة  فً لــوحات النقاط شدٌدة التداخل" خطوط انحناء كامل المساحة المستقٌمة للحرف " تظهر بشكل

 االنحناء . 

ممرفض هممذا الفممن فممً الغـــممـالب الخطمموط ذات النتمموء الظـــممـاهرة للخممارج بشممكل كبٌممر ، و القطاعممات ذات االنحنمماءات  ٌَ و

 المتكررة .

 :جم النقطة ) الحرف (ح

 هو مقدار ما ٌحتله الحرف الواحد المكّون بتكراره للكــــلمة أو الجملة أو الشكل الفنً من مساحة . . 

 وال توجد ضوابط تحكم حجم النقطة إال فً بعض مخطوطات الخط العربً ، ذلك أن النقاط متشابكة . . 

 زات هذا الفن . .مع اإلشارة إلى أن عشوائٌة حجم النقطة هو أحد ممٌ

 طول النقطة 

 وتظهر هــذه الخاصٌة فً مخطوطات الخط العربً فقـط ، وتعتمد على نوع الخــط المستخدم 

 ومقدار المساحة المراد تغطٌتها ، والحاجة إلى إظهار الناحٌة الجمالٌة للنقاط .

https://www.youtube.com/watch?v=rgEv86sSsUo
https://www.youtube.com/watch?v=rgEv86sSsUo
https://vimeo.com/24533473
https://vimeo.com/24533473
https://vimeo.com/10670624
https://vimeo.com/10670624
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 وتتضمن اتجاهين : ) مباعدة الخط (: 

 مستوٌٌن أفقٌٌن أو عمودٌٌن ) على اعتبار الخـط الواحد مستوى ( .. تباعد الخــطوط عن بعضها ضمن 2

 وهو تباعد ذاتً المنشأ ناتج عن الترتٌب المتتابع للنقاط . 

 . انفصال الخطوط عن بعضها ضمن مستوٌٌن أفقٌٌن أو عمودٌٌن ) على اعتبار الخط مستوى ( ، وٌبنى1

 هذا االتجاه فً حالة الحاجة إلى اظهار الترابط بٌن : 

 مناط  اإلضاءة والظالل  -

 مراكز االنتباه فً اللوحة )مناط  األسود واألبٌض ( . . -مناط  العناصر الرئٌسٌة  -

 . تعدٌل الفراغات بٌن مجموعات الرسائل ) األسطر والنقاط ( :

ٌُلجأ فٌها إلى بعض وهً قٌمة جمالٌة تعتمد على مهارة المستعمل   ، و ال تعد مبدأ أســاسٌا بحتا ، وقد 

 العناصر الخارجٌة المكملة كالخطوط المستقٌمة والمتعرجة واألشكال الفكتورٌة األخرى . .

 ٌاّدى ترتٌب النوع من قبل : 

 (2) ٌٌن .مستعملٌن عاد -خبراء العمر الرقمً -مصممٌن بصرٌٌن -فنانٌن كتاب هزلٌٌن  -خطاطٌن  - مدارء فن 

 

 تقنيات اإليضاح

 وتحكمها ثالثة عناصر : 

 : ( Colorاللون ) 

 ٌعتبر اللون األســود هو اللـــون الطاغً فً عملٌة تكـــوٌن هذا الفـن ، وتعتبر القـــــدرة على التحكم 

 بمقدار تدرجاته للوصول لألبٌض عنصرا مهما فً تقنٌات اإلٌضاح . 

اللــون على مقدار اإلضاءة الســـــــــاقطة المراد اظهارها وزاوٌة الســـقوط . . ولعل السبب فً وٌرتبط مقدار التدرج فً 

اعتماد اللونمان األسمود واألبمٌض همو أسماس نشــمـوء همذا الفمن فمً فتمرة كــمـانت الطباعمة فٌهما بماألبٌض واألسمود فقمط فمً 

لكممن لممٌس بتلممك النسممبة التممً ٌعتمممد بهمما اللـــممـونان األســـممـود الجرائممد والمجممالت . . مممع ذلممك ُتعتمممد األلـــممـوان األخممرى ، 

 واألبٌض !

 ( :  Shadowالظل ) 

 " الظــــــل هو الظالم الذي ٌســــــببه عنصر ما عندما ٌحجب الضـــــوء من الوصول إلى ســـــــطح ما " 

 وتم االشارة إلٌه فً ) َقٌاَدة الخط < االتجاه الثانً ( . .

 ( :  Perspectiveالمنظور )  

 " المنظور : فً سٌا  الراٌة والفهم البصري، هو الطــرٌ  الذي فٌه تظهر األجسام إلى العٌن مستندة 

 على خواصهم المكانٌة، أَو أبعادهم ، وموقع العٌن بالنسبة إلى األجسام " . 

 عنصمر اللمون ، األعمال ذات نقاط التالشً، وٌــــــلزمه اتقمانوتــــظهر الحاجة إلٌه فً األعمال ذات الثالثة أبعــــاد وفً 

 حٌث نسب التدرج المرتبطة أٌضا باتقان الخواص الناتجة عن زاوٌة اإلضاءة !

 

 
 

(1)  Rayan Abdulla ; “Arabische Schriften und Typografie ” , Werke von  ,  2012 seite  121 
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ا  الراٌة البصرٌة هو فن توظٌف الحروف ) العربٌة أو اإلنجلٌزٌة ( لتكموٌن نــمـوع ومن هنا نرى ان التٌبوغرافً فً سٌ

واخراج قٌممة فنٌمة بسمٌطة المظهمر دون اخمالل،أو معقمدة تعتممد فمً أساسمها  من التناس  المتبادل فــــــٌما بٌنها بتكرارها ،

 المطل  على تقنٌات اإلٌضاح . 

 طرق إخراج التيابوجراف 

 فً األعمال " التٌبوغرافٌة " تصنف طر  اإلخراج إلى طرٌقتٌن : 

 األولى : ذاتية المنشأ  

وهمً  تعتمد هذه الطرٌقة كاممل االعتمماد علمى نماتج خٌمال المصممم و تعتبمر ممدى المقمدرة علمى خلم  األشمكال أساسما لهما ،

ممع األشـمـٌاء المحٌطمة الملموسمة . وخبمرة وراٌمة بالتالً بحاجة إلى خبرة فنٌة سابقة بقـــواعد الرسم ، واحتكاك متواصمل 

 تصمٌمة  . .

 الثانية : خارجية المصدر  

 هً تلك التً تعتمد األشـــــكال المصورة و المدخلة الكترونٌا مرجعا أســـــاسٌا لها ) كورقة الكـــــــربونة تماما ( 

 حٌث ٌصّدر الشكل إلى صفحة عمل فارغة فً أحد برامج التصمٌم : 

CorelDRAW - Adobe Photoshop 

- Corel PHOTO-PAINT  

adobe Illustrator- 3d Max 

Adobe Premiere - - Muvizu 

ٌُبدأ بترتٌب النقـــــاط بالشـــــــكل المطلــوب لتكوٌن الشــــــــكل المراد . .  وتخفف قٌمة ظهـــــــــوره ، ومن ثم 

 التجربة التطبيقية ...

 مراحل التنفيذ العملى 

 أهم ما ٌجب مراعاته أثناء تنفٌذ تاٌبوغرافً

 الفراغ -الكتل  -النسب 

 حجم الحرف ٌجب ان ٌكون متناسبا من حجم الحرف بالنسبة للحرف االخر تماما كالمثال التالى  النسب :

 ف.هً كتلة و حجم الحرف الداخلٌة فٌجب علٌنا عند تنفٌذه بمراعات كتل كل حر الكتل :

 هً المسافة المتواجده بٌن الحروف الفراغ :

 مراحل التنفيذ  العملية األساسية

"أولى و أهم المراحل التنفٌذٌة التً ٌمر بها التاٌبوغرافً فهً بمثابة منفذ االفكار الخاصة Sketchingمرحلة االسكتش "

الجدٌة لمكة المكرممة ممن خمالل  المخطوطمات فمى بك، حٌث تمثل نسبة كبٌرة فً نجاح التاٌبو.. حٌث ٌتم استلهام االبجدٌة 

مكتبة الحرم المكى الشرٌف ،حٌث ننتهى بانتاج تصمٌم مرئى البجدٌة مبتكرة للحرم المكمى الشمرٌف ،تصملح كبداٌمة لتغٌمر 

 الهوٌة البصرٌة لمكة المكرمة ،وتصلح للعرض على الشاشات المختلفة ،التلٌفزٌونٌة او شاشات العرض المختلفة .

مراحممل المهمممة اٌضمما فممً االسممتلهام هممً التأمممل فممً شممكل الحممرف العربممً .. فعنممدما نتأمممل شممكل الحممرف ٌمكننمما ان مممن ال

 نستخدمه و نخل  بسهولة شكل حرف جدٌد فمثال.
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  Mind Mapمرحلة الخريطة الذهنية للتصميم     

 "Redrawمرحة الـ"

ورقً الى تاٌبو رقممً و فمً االغلمب فمان أكثمر المصمممٌن  و هً مرحلة تنفٌذ التاٌبوجرافى ، و تحوٌله من مجرد اسكتش

 " و تحدٌدا اداة البن تول.Adobe illustratorٌستخدمون برنامج "

فً هذه المرحلة ٌتم سمحب االسمكتش باالسمكانر او تصموٌره صمورة تصملح إلعمادة الرسمم ممرة اخمرى بمالبن تمول. وٌمكمن 

 الى : تلخٌص البرنامج التصمٌمى  المثالى فى الشكل الت

 
 للتصميم  لمنهجية المنطقية العامةا
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 النتائج العملية  ...

 

 االبجدية الجديدة من انتاج وتصميم الباحث

 وقد استخدم الباحث برامج االدوب فوتوشوب ، والٌسترٌتور ، واندٌزٌن فى تصمٌم واخراج النتائج العملٌة .
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 نتائج البحث

،و ٌمثمل فى عملٌة تدرٌس تصمٌم المرئمى  ٌحق  إضافة كمٌة ونوعٌة تفعٌل علم التٌبوغرافى  فى تصمٌم الهوٌة المرئٌة  -

 مرحلة هامة فى ادخال النظم الحدٌثة فى التصمٌم المرئى  فى كلٌات االعالم واالتصال .

العلمٌمة التعلٌمٌمة ، الكسماب مهمارات خاصمة اسمتخدام تطبٌقمات علمم التٌبموغرافى المتحمرك فمى  اوضحت الدراسة اهمٌمة -

 لطالب كلٌات االعالم واالتصال.

 

 التوصيات

ضرورة التعاون العربى العربى ،والعربى العالمى فى تفعٌل كل العلوم الحدٌثة  فى التصمٌم المرئى ، بما ٌعود بالتقدم  -

 فى مجال االعالم واالتصال  .

ل ومخارج الحرم المكى و ارشادات للعمرة والحج و ارشادات ارشادات مداختصمٌم تاٌبوجراف متحرك لشرح  -

 اآلداب العامة فى الحرم المكى وفى مكة كلها و اآلذان وترجمته بطرٌقة متحركة . 

، وتمكٌنهم من إتقان البحث التٌبوغرافى لالستفادة القصوى من تقنٌات األساتذةوضع برامج لتدرٌب طالب التصمٌم و -

 عن طرٌ  تكنولوجٌا المعلومات المتاحة وبرامج التصمٌم المرئى المتخصصة .والدراسة التفاعلٌة ، 

 التعلٌم التصمٌم المرئى  .االهتمام بالمكتبات المتخصصة ودعمها وتزوٌدها بأحدث التقنٌات المستخدمة فً مجال  -

 

 المراجع العربية 

 .1027اكتوبر ،  6كلٌة الفنون التطبٌقٌة ،جامعة  " دراسات فى الخطوط العربٌة والالتٌنٌة " .احمد ،بندارى( 2)

، االرٌماض ، مكتبمة الملمك  " خصائص االستشمهادات المرجعٌمة بالوثمائ  والمخطوطمات  " .( الٌحٌا ،نادٌة عبد العزٌز1) 

 م .  1001فهد الوطنٌة ، 

، مركز الملك فٌصل للبحوث والدراسات االسالمٌة ، الرٌاض    " علم االكتناه العربى االسالمى "قاسم   :  ،( السامرائى7)

 م  . 1002، 

 . 1994، كلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة  " المخطوط العربى وعلم المخطوطات " -احمد شوقى : ،بنبٌن  (4) 

  2417، القاهرة ، ه  بحث غٌر منشور،  " نشر القلم فى تارٌخ مكتبة الحرم  " :  محمد بن عبد هللا  ،باجودة( 3)

  1004، الرٌاض  ،  مكتبة الملك فهد الوطنٌة ،  فى الفن التصمٌم " العملٌة اإلبداعٌة "  .خالد ،عبد الراز ( 6)

 " اسهام المرأة فى وقف الكتب فى منطقة نجد فى القرنٌن الثالث والرابع عشر الهجمرٌٌن " . دالل بنت مخلد ،الحربى( 3)

 ه  . 2411ك فهد الوطنٌة  ، الرٌاض ، مكتبة المل

،  الرٌاض دار درة التماج للنشمر والتوزٌمع ،  "بواكٌر الوثائ  والخطوط لبعض االئمة من آل سعود". راشد ،بن محمد( 7)

 ه  2416

 م . 1001، مجلة التارٌخ العربى ،  " ا"وصف المخطوطات واعداد بطاقته .ششن ،رمضان( 2)  

بحمث منشمور ،  مخطوطات مكتبة الحمرم المكمى الشمرٌف المتعلقمة بتمارٌخ مكمة المشمرفة ""  فهد بن جبٌر ،السفٌانى (20)

مجلة الحرمٌن الشرٌفٌن مجلة علمٌة محكمة تصدرها الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى ، العدد الثالث 

 ه  2473ربٌع االول 
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، مكتبمة  المختصمر لمخطوطمات مكتبمة الحمرم المكمى الشمرٌف "" الفهمرس  . عمادل ،عٌمد &مطٌع محمد  ،نالرحم( 22) 

 . 1006الملك فهد الوطنٌة  ، 

 .1004، القاهرة ، مطبعة جامعة حلوان ،  " فلسفة علم التصمٌم "  .محمود حلمى ،حجازى( 21) 

، دار البشمائر االسمالمٌة  ، الطبعمة  غرر الفوائمد علمى طمرر المخطوطمات والنموادر"" .ٌوسف محمد خٌر ،رمضان( 27)

   م  1004األولى ، لبنان  ، 
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