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  الملخص
ية لى اظهار أسباب تفضيل المصمم الجرافيكي العربي للخطوط الحاسوبية الالتينإهدفت هذه الدراسة 

 الحاسوبية الخطوط استخدام عن العربي المصمم عزوف سبابأ على والتعرف ،على الخطوط الحاسوبية العربية
 للنص البصرية الشكلية البنية عالقة عنو العربية  الحاسوبية للخطوط الشكلية البيئة عن والكشف .العربية

عالقة وقد استخدام الباحث المنهج الوصفي الستعراض أهم األدبيات ذات ال .التايبوغرافية بالعناصر المكتوب
واضح وملحوظ للخط  ن هناك تفضيلأهذه المشكلة، وقد أظهرت نتائج الدراسة  هلمالئمت بموضوع الدراسة

ميم همال كبير في تصإ د و لى أسباب من  ضمنها وجإالحاسوبي الالتيني عن الخط الحاسوبي العربي ويعود ذلك 
سوبية هناك مشاكل تقنية في الخط الحاسوبي العربي، وتعاني الخطوط الحان أكما الخطوط الحاسوبية العربية، 

سوبي الثقافة البصرية الكبيرة والعالية للخط الحا ن أعلى  فضال . إشكالية في التصميمو  جمود العربية من
ن الخط مكثر تماسكا وتنظيمًا أالخط الحاسوبي الالتيني حيث كثر بكثير من الخط الحاسوبي العربي، أالالتيني 

ك ذل بي،الخط الحاسوبي العر  راتاخي كثر بكثير من أالخيارات في الخط الحاسوبي الالتيني و  الحاسوبي العربي،
م ستخداإى الزبون العربي يميل الو ولة المعالجة في برامج الحاسوب، هالخطوط الحاسوبية الالتينية تمتاز بسالن 

نية اكل تقمش بينما هناكالخطوط الحاسوبية الالتينية، وهناك سهولة في التعامل مع الخطوط الحاسوبية الالتينية 
ية هناك مشاكل في القيم الجمالية الشكلن  أين ايضا وتب .يعاني منها الخط الحاسوبي العربي تعيق تطوره

ميم تصالهمال في عملية إ لى إجمود يعاني منه الخط الحاسوبي العربي يعود و   لتصميم الخط الحاسوبي العربي
في  بداعاإل المصمم ساسيات الخط العربي والتي يستطيع من خاللهاأو الشكلي الغير مدروس ومعتمد على قواعد 

وكما خرجت الدراسة بعدة توصيات من أهمها: ضرورة االهتمام في تصميم  .الحاسوبي العربيتصميم الخط 
خطوط الخطوط الحاسوبية العربية من قبل المتخصصين، واالهتمام في حل المشاكل التقنية التي تعاني منها ال

يث الفنون بأسلوب حدالحاسوبية العربية، واالهتمام الكبير بتدريس األساسيات في الخط العربي في كليات 
ملية االهتمام بعو ومتطورة ومبتكرة للحروف العربية تحاكي خياالت المصممين  ةللخروج بتصاميم إبداعية جديد

ضبط الملكية الفكرية للخطوط الحاسوبية وذلك لحفظ حقوق المصممين للخطوط الحاسوبية العربية لتشجيع 
  عملية تصميم وتطوير الخطوط الحاسوبية العربية.

 يةالخطوط الحاسوبية العرب ،تنيةالخطوط الحاسوبية الآل ،المصمم الجرافيكي العربي :المفتاحيةلكلمات ا
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Abstract 

This study aims to demonstrate the reasons of Arab designers’ reluctance to use Arabic computer 

fonts and their preference to use Latin computer fonts. In addition to revealing the formal 

environment of the Arabic computer fonts and the relationship of the visual formal structure of the 

typographic elements of the written text.  

The descriptive approach was applied in order to illustrate notable literature in relation to the 

discussed topic. The results showed that there is a noticeable preference for Latin fonts over Arabic 

fonts due to several reasons, such as the great neglect in their design, which accompanies many 

technical problems that can be found in its immobility and problematic design. 

Arab consumers tend to use latin fonts which are more connected and organized when compared to 

Arabic fonts. When referring to their options, it can be noted that Latin fonts have more options in 

view of the fact that it excels Arabic fonts in its easy processing in computer software. 

While Arabic fonts deal with technical difficulties that hinder their development, It was also found 

that there are a lot of problems in the formal aesthetic values for the design of the Arabic computer 

font. Besides of its immobility due to negligence and improper design procedures, the design 

process lacks the influence of the Arabic calligraphy whose rules and basics can inspire designers' 

creativity. 

The study also came out with a number of recommendations, firstly, specialists should consider the 

necessity of paying attention to the design of Arabic computer fonts to face its technical problems. 

Secondly, teaching the basics of Arabic calligraphy in fine art colleges should be enhanced using 

modern methods in order to get new innovative designs for the Arabic letters that mimic designers' 

imagination. And finally, paying attention to controlling the intellectual property of computer fonts; 

in order to preserve the rights of designers of Arabic computer fonts which in turn encourages 

redesigning and developing Arabic computer fonts. 

Key words: Arab graphic designer, Latin computer font, Arabic computer font.
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 قدمةم
 تقتصر ال واللغة فراد،واأل الشعوب بين والتواصل تصالاإل حلقات من ساسيةاأل الحلقة هي اللغة تعتبر

 بثقافة تختلط التي حاسيساأل من مجموعة تعتبر بل والمحكية، المرسومه الحروف من مجموعة على فقط
 خالل من الشعوب ثقافة في اللغة وتتكون  وتتبلور وتصوراتهم، فكارهمأو  شخصياتهم لتعكس اللغة لتلك المتكلمين

 الكهوف جدران على رسوماته نحتو  لغته ةغابصي االول االنسان بدء شعب، لكل االشخصية وتعكس الزمان
   االخرين، مع واالتصال التواصل وه الرسومات هذه من الرئيس والهدف ومخاوفه منياتهأو  هواجسة عن للتعبير

فهي ضرورة لإلنسان بغية  التعايش طرق  لتقوية وأساس الحياة هذه في والتواصل االتصال لوجود صلألا ألنها
 .له االجتماع غريزة وإرضاء تهحيا مورأ تصريف إلى وسبيل وأحاسيسه، وحاجاته ورغباته مواقفه عن التعبير 

 ذاته قرارة في يشعر فإنه مادية، ووسائل ومعارف وطرق  علوم من حضارية مظاهر من اإلنسان وصل فمهما
 (.1996معتوق، )ال.غايته لتحقيق لغوية استطاعة من لديه ما على كامال استنادا يستند بأنه

 

 بداية في االولى والنقطة والمدنية الحضارة يةبدا وهي البشرية، عرفته حضاري  تطور همأ  الكتابةتعتبر 
 تطورتحيث  ورموز بعالمات  الحضاري  االنجاز هذا وقد بدأ لتاريخها، الشعوب توثيق بدايةو البشرية، تطور

 ظاهرة الى السمعية الصوتية الظاهرة لنقل محاولة الكتابة تعد ذإ ،الكتابة وصلتنا نأ لىإوالرموز تالعالما هذه
 الزمني بعدها من اللغة لنقل  . فهي محاولة بالعين ترى  والكتابة باألذن تسمع نكما هي اال الغةو  مرئية، كتابة

 .( 1998الضامن، ) .المكاني البعد الى
 

 هوية ويشكل كملهاأب مهأ وتاريخ فةثقا هو بل فحسب رائعة بطريقة كتبت حروف هو ليس العربي والخط
 االمر االصلي، وموطنه العربي الخط تطور أةنش في اختلفت واالراء طويلة، لفترة تمتد وثقافية وتاريخية حضارية

.  منها القليل الإ خبارهمأ من ايدونو  لم الجاهلية في العرب نأ حيث الصعوبة غاية في الموضوع جعل الذي
 . (2008)االلوسي، 
 
 من هو الثاني بولس الباباو .إلينا كامال وصل مطبوع عربي كتاب أول هو السواعي صالة كتابعد وي   

 ومن .األوسط بالشرق  الملكي الطقس دعم هادفاً  فانو بمدينة إيطاليافي  م1415 عام تهنفق على الكتاب هذا طبع
 ال إذ مباشرة صدوره بعد تطم  ح   قد طبعاته في استخدمت التي المطبعية العربية الحروف تكون  نأ تملالمح
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 قد الكتاب بنشر قام الذي البابا أن المؤكد من .االخرى  العربية البلدان في أو أوروبا في مطبوع عربي أثر يوجد
 مصحف بأول النار باشعال الثالث بول الباباا أمركم .اإلسالمية الكتب لنشر تستخدم أن من خوفاً  بتدميرها أمر

 ,Larose) .بييناألور  بين القرآن انتشار من خشية م1500 سنة بالبندقية إيطاليا باكانينو طبعه على عمل
1984,) 

 أو العرب عن تتكلم التي الالتينية الكتب مقدمة في العربي فالحر  الستخدام انطالقاً  وكانت البداية هذه
 هو كما كاملة عربية نصوص على تحتوي  الكتب تلك واصبحت .واألسماء المصطلحات قراءة لتبسيط العربية
 والملكة فيردينان الملك منبتشجيع  1505 سنة غرناطة بمدينة ألكاال بيدروده نشرها التي الكتب في الحال

 (.2012. )سديد، األندلس مسلمي لتنصير إيزابيل

 

 الحرف يتم تطوير ان يجبالذي جاء كان  الجديد الرقمي العصر بزوغ وبداية الحاسوب بزوغ بدء ومع
لمحاوالت لتصميم خطوط حاسوبية جديدة حيث ظهر الكثير من ا البشرية، به تسير الذي التطور ليواكب العربي

 الخطوط تصميم حققه ماب مقارنة نسبيا اً متاخر  جاء العربية الخطوط تصميمف ،لكنها كانت تتسم بالضعف
 .الجديد الرقمي العصر مع تمشت التى الالتينية

 
عن التفاعل  .كثيراً  ناتأخر   ايبدو أن   الرقمية الخطوط مجال وفي تجلياته، بكل الرقمي الزمن في اآلن

ال شك أن  العالم، مستوى  على الزال متدفقاً  الرقمية الخطوط من الجارف السيل جريان  أن والحقيقة والمشاركة
 الصيغة بعد تتبلور لم  أنه األمر في ما كل ولكن المهن، كل في كبار اع  وصن   ومحترفون  ومبدعون  هواة  هناك

 من الحواسيب سوق أ على والمهيمنين الرقمية، العربية الخطوط مبتكري  بين الحاسوبية الخطوط إلجازة المثالية
وهذا لن . الحاسوبية العربية خطوطال بعد ما نطمح إليه بخصوص تبلغلن  الرقمية والوسائط للتطبيقات، نالمنتجي

 وكما هو معروف أن العربية، الحروف مع تعاطيه خالل من نفسه الحاسوبي النظام طبيعة بادراك إاليتم 
 لتوسيع الشركات هذه تهدف كانت الحاسوبية، الخطوط بتعريب قام من أول هي الغربية والشركات الجهات
 الحروف بجمالية معنية غير مريديها رقعة توسيع بهدف سبقتها يالت هي التبشيرية والجهات فقط، أسواقها
 الحيث  وفج مريع بشكل غيره دون  النسخ خط على معتمداً  البدء في الحاسوب دخل العربي الحرفو . العربية

 وثراء التركيب، وعبقرية والهيئة، البنية اكتمال من العربي اليدوي  الخط ليهإ وصل بما صلة وأ رتباطإ يأ يوجد
 العربية الحروف وكل  من يعمل في تطوير وغربية، شرقية من العالم في ةالكتاب أنواع كل على اً متقدم التنوع،
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 العمل أي. الحريص والمبرمج البارع الخطاط بين والمثابرة الحميمية لجهود كبيرة وحالة من يحتاج الحاسوبية
 كذلك اليد، خط يحاكي كيالطباعي، الحرف تصميم لتطوير جادة محاوالت تبذل حالياً  .متكامل كامل كفريق

. )المقطري، الحاسوبي الرقعة خط وكذلك النسخ خط لتصميم محاوالتنا بينها ومن .بينهما الهوة لردم االجتهاد
2013) 

 
 االكثار خالصتها، صورة ةتجا تضعني الحاسوب، على العربي الخط الختبار األولية االستطالعات هذه

  حصبأ العربي الخط تدل على أن حالياً  والمتقدمة البسيطة وحلولها الحاسوبية الخطوط وتوظيف استعمال من
 السليم الذوق  من خاللالعربي الخط بجماليات واإلحساس دراكاإل عدم وبسبب المعاصرة، التقنية ضحايا من

 يعتبر وهذا محترف لخطاط اللجوء من خالل نتائج مقبولة لها التي االقتصادية الخيارات وتفضيل أواًل، والصحيح
. )رمضان، هي المسيطرة على واقع الخط العربي السيئة الحالة ستظل ،وجودة في آن تكلفة الخيارات أكثر من

2012) 
 

 في همةالم ناصرالع من وهي للمتلقي الرسالة ايصال من مهم جزء وهي والكتابة الحروف اعتبار يمكن
 نفسي تاثير له ون ويك الرسالة توصيل على سلباً أو  ايجاباً  يؤثر نأ يتوقع الذي الدعائي، الجرافيكي التصميم

 ماً مه جزءً  عتبروهذا ي التصميمي، المجال في اً مهم وحيزا كبيرا مكان الخطوط وتاخذ ،خاصة المتلقي على كبير
 تكوين عمل كنويم والتكوين، التصميمي العمل في ماً مه جزاءً  تعتبركذلك  واالفكار، التعبيرات تبادل من

 الدائرة مثل الهندسية ساسيةاأل شكالاأل من تتكون  نهاأ على الخطوط من وكامل متكامل وتصميم وتشكيل
 .والمستطيل والمربع والمثلث

 
 ثالثة أشكال الحروف هذه وتتخذ ومتصلة منفصلة حروف فهناك متصل خط أنه العربي الخط ميزات منو 

 العربية الكلمة األحيان أغلب في الكلمة، آخر في أو المقطع بداية أوفي الكلمة وسط في الكلمة في مكانها حسب
. الفني العربي للخط التكوين في ساسأ هو السير ويعتبر مختلفة مسارات في يسير واحد خط عن بارةهي ع

 (2003)الحسيني، 
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 احاولو  المصممين نأ  لىإ تاد ظهورها ولأ في مشاكل عدةمن  العربية ةالطباعي الحروف عانتوقد  
 الكالسيكية بالخطوط مقارنة  كبيرة بعناية وتصميمها  تجويدها عدم ،المشاكل هذه اهم منو ، استخدامها تجنب

 نأ ذالك في والسبب والجمال، تقاناأل من وعالية كبيرة بدرجة تتمتع كانت التيو قديما تستخدم كانت التى
 الوظيفية  القيم  من الكثير ضاع حيث وتطويرها، بها االهتمام احاولو  الذين العرب من كان البداية في االهتمام

 (2008. )خضر، والجمالية
 

 الدراسة مشكلة
 عن الالتيني الخط ستخدامإ الجرافيك مصممي تفضيل وهي وجلي واضج بشكل تظهر شكاليةإ هناك 

 :_ منها لتساؤالت يدعونا وهذا العربي الخط استخدام
 ؟ العربية الحاسوبية الخطوط استخدام عن العربي المصمم عزوف سبابأ ماهي 
 الالتينية؟ الحاسوبية للخطوط العربي المصمم يلتفض سبابأ ماهي 
 االخرى؟ التيبوغرافية بالعناصر المكتوب للنص والبصرية الشكلية البنية عالقة ماهي 

 
 الدراسة اهداف
 .العربية الحاسوبية الخطوط استخدام عن العربي المصمم عزوف سبابأ علىالتعرف  .1
 .الالتينية الحاسوبية للخطوط العربي المصمم تفضيل سبابأ عنالكشف  .2
 .العربية وبيةالحاس للخطوط الشكلية البيئة عنالكشف  .3
 . التايبوغرافية بالعناصر المكتوب للنص البصرية الشكلية البنية عالقة عنالكشف  .4
 .الحاسوبي العربي التي يعاني منها الخط ةالتقنيالكشف عن الجوانب  .5

 
 الدراسة سئلةأ

 العربي الخط في قصور هو لوه العربي الخط على الالتيني للخط المصممين غلبأ  تفضيل سببما  .1
 .االهتمام عدم بسب تقصير مأ الحاسوبي

 القيم في مشاكل مأ تقنية مشاكل هي هل ،العربي الحاسوبي الخط تطور واجهت التي المشاكل هيما  .2
 . الجمالية
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 الدراسة هميةأ

 في والتوظيف التشكيل حيث من الحاسوبي العربي الخط على الضوء تسليط في الدراسة هميةأ  تكمن
 ولغة العربية للبلدان والرسمية ماأل اللغة هو كونه من هميتهأ  تأتي عاصر،كمامال العربي الجرافيكي التصميم

 .الناس بين والمسموع المرئي والتواصل التفاهم
 هوية اليجاد البصري  التواصل مجال في والعاملين والمهتمين المختصين ستساعد الدراسة كون  عن فضال

 .جانباأل ممينالمص من قرانهأ عن وتميزه العربي للتصميم بصرية
 

 الدراسة فروض
 يلي ما الدراسة تفترض

 .العربية الحاسوبية الخطوط استخدام عن العربي المصمم لعزوف وشكلية تقنية سبابأهناك  .1
 للخطوط العربي المصمم تفضيل في للتصميم العامة الشكلية بالبيئة تتعلق وجمالية شكلية سبابأهناك  .2

 الالتينية الحاسوبية
 العربية الحاسوبية للخطوط ليةالشك البيئة في خلل هناك .3

 
 الدراسة مصطلحات

 المعاصر العربي الجرافيكي التصميم ، الحاسوبي العربي الخط ، توظيف ، فاعيلية
 

  : الفاعلية -
  . عمل كل عن كتابة أو اإلنسان، حركة هي بالكسر والفعل . يفعل أي بالفتح فعل :لغة -أ

 على واستكشافها ديدةالج القيمة إلى التطلع هو وعلم كفن التصميم فاعلية أساس إن :ومفهوماً  اصطالحاً  -ب
 النقطة لحركة الكامنة القدرة بأنها (الفاعلية) لمفهوم إجرائياً  تعريفاً  نحدد أن ويمكننا . والوظيفة الجمال مستويي
 الشكل بتكوين ترتبط دالالت من النقطة فاعلية تؤديه وما التصميم في الرئيس المحرك أو الفاعل بوصفها
 (.1993 ،الفيروزآبادي ، 1958،)الرازي .المضمون  عن والكشف
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 (1985،)قلعجي.معينة وظيفة وفق الشيء مكانياتإ باستغالل قام أي ،االلزام وظف، من :التوظيف
 

 العربي الخط تعريف
 1957الصحاح, ..  (كتب أي بالقلم طخ(تعني خط كلمة أن نجد لغة العربي الخط تعريف إلى جئنا لو

 التناسق فيها ويظهر رائعة فنية بصورة وإخراجها جمياًل، رسماً  العربية الحروف رسم هو  :العربي الخطو 
 (1997.  المغري )والتكامل.  واالنسياب والتطابق

ها صورة الحروف المفردة واوضاع على منه عشى الخط بأنه )ما نتعرفكما عرفه القلقشندس في كتابه صبح األ
 وكيفية تركبيها(

 بالقلم االنامل حركات بها تنضبط ملكة  نهأفقد عرف الخط العربي على    الكردي طاهر محمد الشيخ اما 
  (1997) المغري،  مخصوصة قواعد وعلى

 تتماشىو فعيلها وبرمجتها رقميا لتحاكي الخطوط العربية االصلية الحط الحاسوبي العربي : خطوط تم تطويرها وت
 مع التقدم التكنولوجي الحديث في مجال التصميم الجرافيكي.

 
 التصميم تعريف

 كالخط التصميم: يعرف التصميم بأنه عملية تنظيم عناصر مرئية للهيئة الفنية، والتصميم يرتبط بعناصر الزمة
حقق الضوء ومالمس السطوح،  بحيث تتالءم كلها لخدمة الشكل العام، وال بد ان يوالشكل واللون والمسافة و 

  (،١٩٨٤ الشال،)التصميم هدفًا معينًا نفعيًا  ويخدمه. 

 سلوبًا لخصائص رئيسية يمكن تنفيذها على ورق كتنفيذأوالتصميم كمصطلح فني، يمثل تخطيطًا أوليًا أو 
 يًا.الصورة أو التفاصيل التي تضع عماًل فن

 J.F Mills,Dictionary of Arts,1965,P,56ويكاد يكون التصميم مرادفًا للتكوين أو الترتيب.

 (١٩٦٨، سكوت) ،وعرف بأنه العمل الخالق الذي يحقق غرضه

يق،من هو عملية توزيع الخطوط واأللوان بصورة معينة داخل شكل يضمن درجة معينة من االنتظام والتوازن الدق
 (٢٠٠٢، األفكار جماليًا و وظيفيًا.)الحسينيأجل التعبير عن 
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مج لى براإلى الصور بشتى أشكالها، وباألضافة الى ذلك فهو يشير إالجرافيك: )رسومات( يرمز هذا المصطلح 
 (، ٢٠٠٦الجبالي،  )وأدوات الحاسوب التي تسمح للقيام بعمليات تفاعلية.

 
 الدراسة حدود

 هللا رام دينةم فلسطين المكانية: الحدود
 2020- 2017 من الفترة  الزمانية: الحدود
 واغلفة والشعارات االعالنات تصاميم في المستخدمة والالتينية العربية الحاسوبية الخطوط الموضوعية: الحدود
 .الكتب
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة
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 ولاأل  المبحث
 

 العربي الخط وتطور نشأة١ ١.
  فقط تقتصر ال  واللغة والشعوب، دفرااأل بين واالتصال التواصل حلقات من ساسيةاأل الحلقة هي اللغة تعد

 لتلك المتكلمين بثقافة تمتزج التي االحاسيس من مجموعة يفه والمرسومه، المحكية الحروف من مجموعة على
 وتعكس الزمان عبر الشعوب ثقافة  من اللغة وتتبلور وتتكون   وشخصياتهم، فكارهمأو  تصوراتهم لتعكس اللغة

 عن للتعبير الكهوف جدران على رسوماته بنحت لغته من خالل االول نسانإلبا بدءً  شعب، لكل االشخصية
 عريقة العربية للغةفا البيان في والجمال اإلعجاز عالمات من عالمة العربي الخط، و ومخاوفه وامنياته هواجسة

 ، والبالغة الرصانة بجوامع وحظيت والقوة، لفصاحةبا اختصت وقدواإلعجاز البيان لغة وهي التاريخ، قدم
 وتميزها اللغة هذه ولعظمة (قريش من أني بيد بالضاد نطق من أفصح أنا و (الكلم جوامع أ تيت :)قال  فالرسول
 نزل وإن الذي العظيم الكتاب هذا الكريم، للقرآن لغة لتكون  تعالى هللا خصها األخرى  اللغات باقي عن وتفردها

 يلحدون  الذي لسان ) تعالى يقول ،البشر عظمأ  لسان على كافة للناس عالمي   كتاب   هو إنما، خاصة العرب بلغة
)حمودة،  . وقداستها اللغة هذه لمكانة ونظراً  •النحل سورة من 103 اآلية ( مبين عربي لسان اوهذ أعجمي إليه

2000) . 
 

   ،اتهمالد التي استجابت لفتوحلى كل البإجعلهم يحملون هذا العشق معهم  المكتوبة، للكلمة العرب عشق إن
 به كتب الذي وفه  بكثير ذلك من أكثر هو بل للعرب، بالنسبة للحروف عملي نظام مجرد ليس فالخط

 التعبيركذلك  ،واحد آن في والرسم والتزين التعبير في الخط ويستخدم .عميق ورمزي  ديني مغزى   ولهذا القران
 من يتجزأ ال جزءا صار أنه حد إلى اإلسالمية والمشاعر اإلسالمي الفن مع يمتزج العربي فالخط . االفكار عن

 . (1995، النملة). فيه الكتابة تتم الذي والمكان الزمان عن النظر وبغض والدينية، القومية الهوية
 

 اشتقاق مصدري  في تتمركز اكثرها في وهي العربي، الخط اشتقاق اصول حول الباحثين آراء وتنوعت كثرت
 الخط  منه ع رف أنواع أربعةفهو  العرب، المؤرخون  تبناه المسند الخط من مشتق انه يقول  :األول أساسيين،

 لحيان، إلى يعودو اللحياني والخط الِحْجر، قاطنين ثمود إلى يعودو الثمودي والخط صفا، إلى تعودو الصفوي 
 المؤرخون  تبناه :الثاني .الحجاز إلى ثم واألنبار الحيرة إلى اليمن من جاء الذي الحميري  أو السبئي والخط
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 ومنه اآلرامي الخط منه تولد الفينيقي الخط أن يلوق ، اآلرامي الخط من ماخود العرب خط بأن لاويق األوروبيون 
 العربي الخط أن اً وقيل أيض .والنبطي والسرياني التدمري  والمربع والعبري  القديم والفارسي بأنواعه الهندي تولد

 من مأخوذ وهو النسخي الثانيو نجيلي،السطر  له يقال السرياني من مشتق وهو كوفي .األول جزأين الى ينقسم
 . (2003)مراد، .النبطي
 
حيث حياته تعتمد على البساطة في   عنها، الستغنائه بالكتابة معرفة لديه ليس عديدة اً قرون  االنسانقضى  

 خذتأو  ليها،إ حتياجهأب أحس نيةالمد نحو خطاه بدأ  نأ ما االحداث، تسجيل لىإ كل أمور حياته دون الحاجة
  رعب الرسم، طرق  خالل منو ، فكارهمأ عن والتعبير أخبارهم تدوين االرض سطح على المتواجدة المجموعات

 بدأت يأ ، دواتاأل وبعض جساماأل باستخدام رمزية بطريقة فعبر بالرسم حيث أصبح الرسم أداة تعبيرية االنسان
هر التعبير الرمزي ظ ثم من التعبير هذا نواعأ شهرأو  قدمأهو الصوري  . يعتبر التعبيرلرموزبا ذلك وبعد باالشكال

 العراق، في واالشورية الصين في والصينية ،الصغرى  اسيا في والحديثة القديمة، الهيروغليفة الكتابة وهي بمصر 
 ثم فقط والرموز شكالباال الإ الكتابة تستخدم لم المراحل هذه في ،اغيره من تاخذ ولم بالده في منها كل نشأ

 الحروف أنوع بجميع حاطةاإل يمكن وال الحروف، ذلك وبعد المقاطع استخدمت البداية في .التعبير تطور
 :صولأ  ربعةأ لىإ تعود ولكنها جدا كثيرة النها والمختلفة المتعددة باشكالها اآلن المستخدمة

 الخاص الديموطيقي،و بالمواظفيين، الخاص والهيراطيقى كهنة،بال الخاص الهيروغليفي هو :المصري الخط  .1
 .بالشعب

 .الصغرى  سياآ لىإ وهاجر القوقاز بالد من انتقل الذي الحيثى الشعب خط هو :الحيثىالخط  .2
 .العراق في وبابل آشور في مستعمال وكان االسفينى ويسمى :المسماري الخط  .3
 .(2000. )حمودة، واليابان الصين في االن حتى يستعمل يزال وال مستعمال وكان :الصينيالخط  .4

  
 يدفعهم حتى االستقرار بواعث من باعث يأ لديهم وليس الشديدة، البداوة يعيشون  وهم الكتابة العرب استقبل

 دولة هناك صبحأ عندما الإ الفن لىإ عندهم طالخ يصل ولم وصلهم، الذي الخط في واالبتكار التطوير لىإ
 والشام مصر في حدث ما غرار على بعض مع بعضها المراكز هذه وتتنافس الثقافة، مراكز فيها تتعدد للعرب

 بأسماء الخطوط العرب د سمىوق .منه جديدة النواع ويحسنه ويجوده يبتكره للخط الفنان فجنح والكوفة والبصرة
 النبوة عصر قبل لذلك أماكنها، إلى المنتجات تنسب مثلما إليها فنسبوها عدة أقاليم من بها توأ ألنهم إقليمية
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 لقد   ،ماألقالي هذه من العرب بالد إلى التجارة مع حضر ألنه وبالنبطي، واألنباري  الحيري  العربي الخط عرف
 يحصل لم .والمدني المكي باسميهما عرف أخرى  ماكنأ إلى منها يمتد وبدأ كةوم المدينة في العربي الخطاستقر 

 الدولة مساحة وتوسعت  أن بعد وذلك ، والعراق الشام في إال والتجديد اإلتقان من شيء على العربي الخط
 فظهرت العمرانية الحركة تزدهر إ الفترة هذه وخالل العباسية، الدولة تبعتها ثم األموي  العصر في اإلسالمية

 . (2012 )غازي، ) .وزخرفتها المصاحف بكتابة اواهتمو  التحف على وكذلك الكتابات وانياآل على
 

 شكالاأل الى وصل نأ لىإ الصورية، الكتابة من ابتداءً  عديدة، بمراحل تطوره في العربي الخطلقد مر 
 قبل الكتابة تطور رحلة  عديدة روناً ولقد أخذت ق لغة، لكل المختلفة صواتاأل عن تعبر التى الحروف وأ الرمزية

 بها فتواصلت غيرها عن طوطهابخ كثيرة  ممأو  شعوب تميزت وقد .النهائية صورتها على الخطوط تترسخ نأ
 الكتابة امتداد لىأ الصورية كتابةال امتداد من بالتدريج تطورت قد الكتابة اعتبرنا ذاإو  ،خاللها من ثقافتها ونقلت

 هذا وعلى تزييني، نصركع  استخدمت وقد الفني، التعبير تطور لىإ الوظيفة من تطورت قد نهاإف الرمزية،
 للخط ناً وف ،لتبليغ والتوصيلا هامهمت مرحلة لىإ وصلت، وحتى والتجويد التحسين من لمزيد استجابت الشكل

 تطور مرحلة في االخيرة الحلقة هو الخطيعتبر و  . وخدمته تطويره على ويقومون  به يختصون  نيوالخطاط
 . (2017)ابا عمر، .بدقة مسالكها عن تكشف لم التى ومسيرته تاريخه في العرب بالد في الكتابات

 
 البابليون  :ومنها السامية الشعوب لىإ تنتسب العربية والجزيرة النهرين بين ما بالد توطنت كثيرة ممأ

 تتميز ةثقاف منهم ولكل والعرب، والفنيقيون  والكنعانيون  العبرانيون  والكلدانيون، راميون واأل شوريون واأل كاديون األ
 بعضها ستمراف القرون  عشرات خذتأ تطويرية سلسلة في ندرجي اغلبهأ  والتي والحروف الكتابات في بتباين

 . (2010)قزانجي،..االخر بعضها وانقرض
 
 من كتابتهم طريقة ا علىحازو  العرب أن لىإ العربي الحرف نشأة صو بخص العلمية االبحاث من قسم رجحي

 في ااستقرو  وقد وطوروها، عنهم الكتابة  خذواوأ الهيليني العصر في االراميين بالد نباطاأل استوطن دوق  نباط،األ
 الحجاز وشمال تدمر مثل فارهة مدن قامواأو  ام،الش وجنوب االردن وشرق  العربية الجزيرة وشمال فلسطين
 ووجنوب والهند الشام بين التجارية الطرق  على سيطرةالب النبطيون  قام حيث .والبتراء وتبوك و صالح ومدائن
 مناطق لىإ التجارية  عالقاتهم امتدتو ،.المتوسط والبحر يثرب لىإ مصر ومن صنعاء، لىإ مكة من اليمن،
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 تبقى ما احتوت قد فانها. نسانواإل والبضائع السلع لنقل تهمرحال لىإ ضافةوباإل واليونان يطالياإو  الشمالية فريقياإ
 . (2017)ابا عمر، ..االفاق هذه كل لىإ الكتابةو  الخط نتقالإ فيها بما الحضارة مظاهر من

 
 عن يتوانوا لم بقرون، سالماإل مجيء قبل  الكتابة النبطية  وقريش  الحجاز في الشمال عرب خذأ نأ ومنذ
 ينفصل العربي الخط جعل مما وهذا قوية، قتصاديةإ ةطو بس يتمتع تجارياً  مركزاً  كونها بمكة خاصة تطويرها

 اليمن، جنوب عرب عند المستخدم الحميري  المسند الخط عن وكذلك الشمالي، رمياآل الخط عن بخطوة خطوة
)موسى، .المعروفه شكالهاأ حروفه اتخذت الذي العربي الخط عن النبطي الخط لتميز جباره جهود   بذلت قد

2010) . 
 
 وال للغاية بسيًطا يزال ال  أنه إال النبطية، اللغات عائلة عن مستقل أنه من الرغم علىالعربي  الخط أن 
 التي لنقوشامن خالل  الميالدي السابع القرن  بحدود االسالم ظهور عند وذلك التجويد، مستوى  إلى يصل

 ، الشام إلى اليمن جنوب من التجارية القوافل طريق اتبعكذلك  ،النقطة هذه تثبت الحجاز شمال العلماء كتشفهاإ
 . (2007. )أبا عمر المغراوي، ويثرب مكة عبر الحجاز ساحل طول على

 

 اقتطع وأ جزم ألنه بالجزم بتسميته وقاموا العربي الخط منه اشتق الحميري  المسند نأ العرب عند عاش وقد
ئل عندما نهأ وقيل .منه  هلأ  نأب وقالو األنبار، هلأ  من تعلمنا قالوا العربي الخط تمتعلم يفك الحيرة هلأ  س 
 واضحة عالقة يأ يوجد ال كذلك النظرية، هذه صحابأ لدى ثابت دليل يوجد وال .اليمن من تعلموها قد نباراأل

 السياسي الحكم نأ يكون  قد النظرية هذه منشأ اليمن، في ِحمَير وخطوط اليوم به نكتب الذي العربي الخط بين
 . (2005)الهوريني، .وسبأ ِحمَير حكم وقت في العربية األمم بعض على الشمال في اليمن فرضته الذي

 
 و والجودة اإلتقان من مبلًغا ديًدا،تح التبابعة دولة في  بلغ قد اليمن في العربي الخط نأ يرى  خلدون  بنإ 

 دولة كانت عندما انتقل الخط ان يرى  أيًضا و الحضارة، الترف من عظيًما مبلًغا دولتهم وصلت عندما اإلحكام
 اليمنيين ونسباء العراق في العرب لكلم   المجددي من وهم ،اليها اليمن من انتقلحيث  الحيرة في المنذر آل

 .العصبية في التبابعة
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 ستعملحيث ي ،فالحرو  منفصل خط هو المسند الخط نأ آخر موضع في كالمه في خلدون  ابن اعتراف
 .قريش لىإ خلص الذي العربي الخط من العكس على الكلمات، بين وليفصل مستقيمة عامودية خطوًطا الكاتب

 كالخط الكتابة اتجاه المسند الخط في يقتصر لم  - الراء حرف عدا - اختالف يوجد الحروف شكالأ وفي
 .الطريقتين بين يًضاأ يمزج نأ الكاتب ويستطيع العكس، بل – لليسار اليمين من –  واحدة جهة عل العربي

 قد الشمالية الشعوب بعض نأ سبابهأ من يكون  وقد الِحمَيري  المسند بالخط الشمالي العربي الخط ارتباط
. )عدنان، المسند الخط من المشتقة والصفوي  والثمودي اللحياني الخط مثل ،للكتابة خطوًطا منه اشتقت
2015.)  

 
 على مكتوب هو ما منها لينا،إ منها وصلت قد محدودة نماذج سالم،اإل لطليعة المبكرة ولىاأل الخطوط ماأ

 اهعلي عثر قد اذجنم ويوجد . على الرق  مكتوب هو ما  ومنها ، الحجر على مكتوب هو ما منهاو البردي
 م،١٣ عام الى يعود تاريخه شاهد على عثر بمصر سوانأ فيالقبور  شواهد بعض  :منها ،الحجر على محفورة

 على كتبت التي القديمة عربيةال الكتابات تاريخ فيعود هـ، 64 عام الى يعود تاريخه كربالء منطقة العراق وفي
 (.2008)االلوسي،  هـ117 عام تاريخها  يالبرد

 

 لدعوتهم رسائلَ  المجاورة البلدان ملوك الى رسلأ قد (وسلم عليه هللا صلى محمد) النبي نأ معلوم هو وكما 
 هللا رسول يدي بين من وغيرها الرسائل تلك اكتبو  الذين الصحابة جالءاأل بين من نأ أ خبر وقد .سالماإل لىإ

 رضي ثابت  بن وزيد  طالب ابي بن وعلي كعب بن وأبي رقماأل بن هللا وعبد  عفان بن عثمان بينهم من كان
 . (2017صالح، ) جميعا عنهم هللا

 
 الرسول عهد السابقين، العصرين في عليه كان مما فضلأ ملموسا تقدما  الخط حرزأ موي األ العهد في

 الرغم على الوجود، لىإ مهنته يبرز نأ  مره ولأل الخطاط استطاع الراشدين، الخلفاء وعهد وسلم يهعل هللا صلى
 جميلة اً خطوط يخطون  ولىألا للمرة الخطاطون  موي األ العصر في وبدأ منقطة، غير كانت الحروف نأ من

 ولدى حظوة نالو دقو  ،ويكتبون  ،الحديثة ودواوينها الفتية الدولة سجالت وفي والقصور، والخانات المساجد  تزين
 الخطوط هذه نشاهد صبحناأ العصر هذا فيو.  دواوينهم وفي ، مجالسهم صدارة وأصبحو في مراء،واأل فاءلالخ

 بالزجاج والمحفور المطعم  والفسيفساء بالخشب ليتح   التي والقباب والمساجد لمأذنوا القصور نتزي الرائعة
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 قرناً  عشرة ربعةأ بعد عنها، البعيدة والثغور المدن في بل فحسب، العاصمة دمشق في وبالفضة،ليس والمعادن
  .( 2010شوحان،. )دمشق في موي األ المسجد في ضوحبو  هذا نرى 

 
 ،الجدران على وينقش والبيوت المساجد تزين التي الفنية اللوحات كتابة في يستعمل طويال زمنا الخط وظل

 فبدأ والدعاية، اإلعالن من كاالً شأ استدعت التي  تجاريةالو  ناعيةالص والنهضة  الحديث العصر أتى نأ لىإ
 جاءتو  .التجارية لمصانعول والشركات للمحالت الالفتات تخطيط في لخطاو  لرسمل كبير تجاري  طريق بذلك

 على وأقدر مطاوعة وأكثر جديدة تكون  الخطوط من أشكال ولتجديد بتكارواإل بداعلإل نيخطاطلل جديدة فرصة
 . (2017)بهنسي، .والتعبير نظاراأل ولفت اإلبهار
 

 العربي الخط سمات١ .٢.
 ذلك سيبويه خبرأ حيث ذلك، في العربية اللغة علماء غلبأ  توافق كما العربية اللغة حروف حرفا وعشرون  ثمان

 الحروف من )ال( حرف اعتبروا حيث المشرق  هلأ  رتب ما بعكس بالحروف الهمزة رفقأو  (ال) حرف بعدأو 
 اللغات حروف من غيرها عن تميزت والتي العربية للحروف مكمل األلف وجود باعتبار حذفوها والهمزة ساسيةاأل

 .عنها تتميز جعلتها بميزات األخرى 
 الميزات هذه همأ  ومن

 على وتتكيف هندسي شكل باي التشكيل على قابلة بانها الالتينية الحروف عن العربية الحروفتمتاز  .1
 .جوهرها في رتغي   اي هناك يكون  الو اوصورة شكل يأ

 .منطوق  حرف دائما يقابله مكتوبالحرف  .2
 .الخطوط من نوع كل في األقل على الواحد العربي الحرف شكلينيحمل  .3
 .فرقةتم كتابتها يمكن وال البعض بعضها مع العربية الحروف تربط حوالاأل كلفي  .4
 .الحسابية والعمليات األعداد في استخدامها يمكن العربيةالحروف  .5
 .اللغات من غيرها عن زهاي  يم ما وهذا سليما نطقها يجعل الذي هو العربية الحروفتشكيل  .6
 .1997) الهزاع، المغري، .(الحروف طبيعة في واالنبساطاالنتصاب  .7
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 يمكن ال الذي التسجيلي والدور رفيخالز  الدور هميةأ  خراآل عن حدهماأ يقل ال مهمان دوران العربي للخط نإ
 ومنتجاته سالميةاإل العمائر على المختلفة بخطوطها ثريةاأل العربية الكتابات قدمته ما نأ ذلك هميته،أ  انكار

 المجتمع لدراسة الرئيسية ةوالفني التاريخية المصادر من ويعتبر وصلتنا التى ومخطوطاتها والفنية الصناعية
 .السواء على والفنية والثقافية جتماعيةواإل قتصاديةواإل السياسية نواحيه جميع من سالمياإل
 
 :يلي فيما العربي للخط يتضح التسجلي الدور و

 ملتهاهأ  التى المجاالت كثرأ على لوقوفبا ةالمسجل العربية الكتب من واالثار التاريخ علماءاستفاد  .1
 ثريةاأل الكتابات ذهله لما ضافةباإل ومعلومات، خبارأ من الكتابات هذه شملته لما التاريخ وكتب التراجم
 .صحتها في للشك محال كانت تاريخية حقائق على تؤكدحيث 

  مراءواأل السالطين كان التي المختلفة والوظائف العديدة لقاباأل على التعرف في فادتأ الكتاباتهذه  .2
 .  بها وايتلقب

 عمالأل تسجيل من عليه تقتضي كانت وما داريةواإل السياسية الشؤون  على التعرف في تفادأ .3
 .يمالاالق على والتهم لىإ امرهموأو  والملوك السالطين

 اكانو  التي والنجارين و والصناع والخطاطين الخزافيين سماءأ على التعرف في تفادأ الكتاباتهذه  .4
 .نتاجاتهمإو   تهماصناع بعض على يكتبونها

 الصناعية، الحالة معرفة في هذا ويفيدنا الصناعية، والطوائف والصناعات الحرف عنوا أ على منهاتعرفنا  .5
 لم الذي مراأل  وهو عصورها، مختلف في  والصناعية التجارية الحالة على الوقوف في هذا ويفيدنا
 .كافِ  بتفصيل القديمة ةريخياوالت دبيةاأل الكتب له تتطرق 

 سلوبهاأ بحسب وذلك المؤرخة غير الكتابات تاريخ على التعرف في وساعدتنا فادتناأ المؤرخةالكتابات  .6
 مقارنتها يمكن ذإ عربية كتابات على تحتوي  كانت نإ خطها طريقة وأ الصناعي وأ الزخرفي وأ الفني

 . (2000)حمودة،  .اليه التوصل تم تاريخ قربأ لىإ رجاعهاإ يمكن و المؤرخة بالقطع
 

 على نجده كذلك ما منغم، اإليقاع ومتنوع وهو العربي، الحرف ومزايا خواص من والرشاقة الجماليعتبر 
 عن منفذة وحروف كتابات من وإعالناتنا، اصحفن ناوينوع جالتناوم كتبنا غلفةوأ  وملصقاتنا تلفزيوناتنا شاشات
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 جعل امم واحد، وشكل ةمكرر  جعلها الحاسوب أن ي ضاف ذلك وإلى وغليظة، غريبة فهي الحاسوب، طريق
 . العربي بالخط له عالقة ال الغليظة الغريبة الحروف وتلك ،وهيئاتها أشكالها عن يغيب والتمايز التنافس

 
 والمد، والرجع يوالط للتمدد  هاتوقابلي ذلك، على اعدتس قد ومرنة مطاوعة كونها العربية لكتابةا طبيعةو

 الكتابة في وتتوفر .الهندسية الصفة عنها وتزيل وجماال بهجة وتمنحها حياة، الكتابة تعطي التى واالستدارات
 فقد ولهذا تحصى، وال تعد ال وجوه على زخرفتها كإمكانية خرى األ مماأل خطوط في توجد نأ قل   مزايا العربية

 االستخالص، وحسن بداعاإل في غاية زخرفية أنماطا منها يستخرجوا أن والمزخرفون  دون جو  الم   ةالكتب استطاع
 الخالق ذهنه ابتدعها التى الزخرفية االفانين نتبين نأ فيها استعصى مرحلة المزخرف وصل قد السبيل هذا في
 طبيعة في وما .سواء حد على الكوفية والكتابات اللينة الكتابات في كان وذلك .صلىاأل الكتابي العنصر من

 االنثناء قابلية فيها وما وضاع،األ في التباين مكانإ على ساعدت قد وانتصابات انبساطات من العربية فو الحر 
 التوازي  من نوعا ذاتها حد في تكون  التى المنتصبة الحروف ينب غاتالفرا  شغل مكانإ على اعدتس قد والتمدد

 . (1947عة، )جم.الزخرفي
 

 مجتمعة حروفه تارة يجعل فهو والتوزيع، التجميع على ستطاعتهبا مثيال العربي للمتفنن نشاهد ولم
 االستمداد طبيعة ، الجماهير ذوق  رضم   الجمع، وذاك التباعد هذا في باالستمداد،وهو بينها يباعد وأخرى 

 نهمأ لدرجة  بفنهم ااستأثرو  قد  أنهم المزخرفين المهنيين بعض علىويعاب  الحروف، بين التميز على ساعدته
 يستطيعون  ال الكثيرين نأ حتى الزخارف عليها تغلبت كتابات من لنا خلفوه ما أمام حيرى  مشدوهين معها تركونا

 بسليقته العربي المزخرف   .التعقيد حد لىإ الزخرفة في إسرافها العربية الكتابة على عابوا النقاد من ونفر قراءتها،
 .فارغة مساحة يشاهد أن يحب ال ألنه سرافاإل حد لىإ الزخرفة يحب

 
 مبنية جميعها وهي ،  الشديدة مطاوعتها و ستدارتهاإ من الناشئة الحيويةالعربية  الحروف محاسن من

 قطراً  جعلوه ،مستقيم خط الذي هو( األلف ) حيث يمتاز حرف معرفة، رياضية وقاعدة ثابت هندسي صلأ على
 تسطيحلل الحروف تدعيأ  لو ليه،إ منسوبة القطر بهذا المحيطة الدائرة من أجزاء فهى الحروف بقية ماأ لدائرة،
 يكون  نأ يجب منها واحد كل مثال، وأخواتها فالباء :ثابتة معينة بنسبة األلف من كلها لكانت تقوسها وأزيل

 ال االبتداء في مدتها مقدار وأخواتها والجيم - األلف لطول ومساوياً  وشعيرها سنها إليه أضيف إذا تسطيحها
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 من فيها ما أزيل إذا مقدارها يكون  أن يجب منها واحدة وكل وأختها الدال وكذلك األلف، طول نصف عن يقصر
 كل رأس عرض مقدار وأختها والصاد دونه، مقصرة وال األلف طول متجاوزة غير التسطيح الى وأعيدت انثناء
 االسفل الى وتعريقها سدسه، أو األلف ثمن مقدار فيها البياض وفتحته األلف، نصف مقدار مثل مداها في منها

 . (2002)بيومي، .….وهكذا باأللف، المحيطة الدائرة نصف مثل ( كاستها أو استدارتها)
 

 نسبة الى تعود وأجزائها بكليتها جميعها والحروف الخاصة، هندسته له منها لكل العربية الحروف
 وتظل النسبة هذه١ ٨: طولها إلى بالنسبة المقومة الكتابة في عرضها األلف عرفت، هكذا الفاضلة ثابته،النسبة

 في الفساد من الكثير على ليد قد  النسبة هذه التزام عدم - فيها يكتب التي المساحات اختلفت مهما مرعية
 طولها التي األلف  حيث هزيلة، الطول في مفرطة٢١ ١: لعرضها بالنسبة طولها التى األلف دلت فقد الكتابة،
 .قميئة قبيحة٤ ١: عرضها إلى بالنسبة
 أجزاء عن عبارة صالأ هي التى األخرى، األمم بحروف قورنت ما إذا العربية الحروف ميزات من الصور بساطة

 ليلةالق صورها عدد العربية الحروف ميزات ومن .السالم عبد بنإ هان  بي ما حون على مستقيمة وخطوط الدائرة من
 الضاد والطاء والظاء كذلك، والجيم والحاء والخاء واحدة، بصورة والباء والتاء فالثاء المتشابه الحروف من الناشئة

 ……..والفاء والقاف والعين، ينوالغ ، والصاد،

 
 تقتصر السامية اللغات إلحدى ترسم خاصيتها بطبيعة نهاأ وهي العربية، الكتابة في خرى أ وخصائص

 تغلبت ولكن الساكنين، اجتماع لتالقي تبتكر (حركة حروف)الى حاجة بال الكلمات، رسم في الساكنة بالحروف
 في داخلة حرفاً أ تصبح نأ دون  الحركات لهذه رمزت عرابيةإ  ماتعال بخلق  السامية اللغات الصعوبة هذه على

 الجهال فيه يقع ما لوال البعض يعتبرهو العربية الكتابة محاسن من ختزال(اإل)نشأ ذلك عن .الكلمات صلب
 . (1974جمعة، . (مشكلة ليست نصوصاً  يقرأون  اعندم اللغة بقواعد خطاءأ من والمبتدئون 

 
 لمد المطاوعة سهولة وهي فريدة، بخاصية العربي الحرف يتميز األخرى  اللغات الحروف جميع بين من

 الحروف كتابة طريق عن الجمالية، الغاية بتحقيق يتعلق فيما الخاصية هذه تعتبر خواصه أبرز ومن .حروفه
 والتنوع  العبارة، ضمن ولحالها للكلمة، العام للشكل ةالتصميمي التشكيلية الحاجة تتطلبها التي التوازنات بطريقة

 .الكلمات في والتركيب األشكال في
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 طريقة من ييسر مما  العربية، الحروف بها تتميز التي المميزات من الحروف لاشكأ بعض في التشابه

 المقاطع بعض كتابة في الهندسي والصوري  القاعدي التشابه وجود ذلك إلى إضافة .كتابتها ميزان على التعرف
 أنه هي العربي للخط األخرى  المميزات ومن .موازينها وضبط الحروف لبعض األولية أو األخيرة أو الوسطية

 (2002)بيومي،  . الواحدة الكلمة في أو ومنفصالأ متصال كونه حيث من عدة بأشكال العربي الحرف يرسم
 

 على والكلمات الجمل ضمن وقابليته قدرته هي العربي الحرف بها متعيت يالت الجمالية الميزات ومن
 . (2005. )محيسن، التصميم ومحسوبة فنية رائعة تكوينات إخراج

 
 العربي الخط انواع

 
 الوظيفة، التسمية في التباين على قائمة مقصودة، كبير حد لىإ صناعية ظاهرة التنوع يعتبر الخط فن في

 الميز المعرفي صلهأو   العربي، للخط الفني المصطلح جوهر فقه  للخطوط المختلفة نواعاأل تسيمة وتعد .والشكل
 في اآلخر البعض عن بعضها نواعاأل هذه تميز التى هي الخط نواعأ مصطلحات أسماء الفاظ ألن ليس له،

 .المصطلح هذا فقه من معرفية أوسعها تغطي نهاوأل يضاأ بل وحسب، والشكلية والفنية الوظيفية خصائصه
 / الهجري  الثالث القرن  بداية منذ الفن، هذا نم أنواع اءنشإل الخاص المصطلح هذا الى الخط خبراء توجه لقد

 حتى ..والتصور التوقع حد تفوق، كثرة كثرت  مصطلحاتال و سماءاأل و  لفاظاأل ن،األ الى الميالدي التاسع
 واالضطراب المبالغة  من تخل لم وعديدة متنوعة اتمسار  في تالمصطلحاو األسماء و تقلبت االلفاظ هذه

 وعند نوعا، أربعين بين ما النديم بنإ عند األنواع هذه أعداد ذكر في تراوحت التاريخية والمصادر والتباين،
 .غيرهما عند ذلك على يزيد ما وأ نوعا والخمسين المائة بل ةمائ وأ وثمانين  )نوعا سبعين الرواندي

 
 نقف نأ كنناأم ال معرفيًا، اً تاريخي استقراءً  كثيرة،ال مصطلحاتهاو  األنواع هذه أسماءو ألفاظ استقراء ردناأ ولو

 الثقيل، والثلث الثلث، خفيف الجليل، والثلثين الثلث، :يلي ما على ر،الحص ال المثال سبيل على منها،
 والرئاسي، والنصف، واللؤلؤي، والمفتح، والطومار والمدبج، ثالث،واإل الحلية، وغبار جوزة،واأل والمؤمرات،
 والمسهم، والمنمنم، الطومار، والشامي والمسلسل، والقصص والسجالت والمحدب، والحوائجي، والالزورد،

 الحلية، وغبار والتجاويد، ، الشامي ومفتح المشور، وصغير والحلية، والمنشور، وثقيل، والموشح، والمولع،
 والمائل والسلواطي، صفهانيواأل والقيراموز، والمصنوع، وصغيرهما، والمدني، والمكي والمشق، والكوفي،
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 والخرفاج الثقيل، الصغير والثلثين والسنبلي، والمحقق،، والسجالت وسط،األ والديباج، والراصف، والسجلي،
 النصف، أمثال والزنبور، وبة،جواأل الكبير، والمدور النصف وثقيل والسميعي، الكبير واألشرية، والطومار،

 النصف، ومفتاح واالسماعيلي، الكبير، الثلث وخفيف ندلسي،األ والعهود، الثقيل، والخورفاج الخفيف، والخرفاج
 ، والمجرد، الريحاني،و  والمصري، والتوقيعات، والمشعب، والبغدادي، والنسخ، الصغير، والمدور ، والعباسي

 والنستعليق، والمنثو، وكاشيان، والدرج، والمتن، والحواشي والذهب، والرقاع، والمصاحف، الديواني، وجلي
 الزمامي، ،جازةواإل والديواني، واألشعار، والوشم، النصف، وصغير ، والتواقيع والمقترن، والحرم، والتعليق،
 والمشرقي، والمجوهر، والقيراوني، ، والسياقة والبهاري، ، والشكستة، ، والرقعة ، والمبسط فريقي،واإل والبابري،

 .والمسند
 يكون  نأ الممكن من ،هذه لبحثاو ستقراءاإل عملية في ستمريناإ لو نناأ لىإ ،هنا ننوه نأ هميةاأل من حيث
 .(٨٠٠٢   حنش،) .الخط من نواعأ و كثيرة اخرى  مصطلحاتوسماءوأ لفاظأ هناك

 

 الطباعة في العربي الخط استخدام تطور
 في الالتينية الكتابة على تتغلب العربية، ابةالكت لعج ( نية حسن عن يكون  قد) العربية الحروف مصممو أراد لقد

 الخاص اإليقاع أن ،هموإحساس همعلم ،مذهنه عن غاب لكن منتظمة، شرائط ضمن األفقي، وامتداداها هندستها
 وتوازنه وتركيباته الخط نيةب   وضع عندما إليه، قصد ما عكس في يكمنان المميزة، وموسيقاها العربي ة، للكتابة

    (.2006  ،شاهين) .المباشر وليس العام
 

 أدى مما  االوسط العصر في أوربا إلى وصولها عدم في ربما السبب كان االكتشافات بهذه العرب اهتمام عدم
 األقصى الشرق  في الطباعة بشؤون  المختص الباحث .روباأ إلى االكتشافات هذهل المتاخر االنتقال ىإل األمر

 هذا للعرب يبرر أن « الغرب باتجاه وانتشارها الصين في الطباعة اختراع» كتابه في حاول قد كارتر ف .ث
 تاخر قد ذلك بسبب ميكانيكية بوسائل المقدسة كتبهم يطبعوا أن رفضوا قد إنهم دينية ألسباب بقوله الموقف
 . (٦٩٩١ ، عياد .)أوربا إلى األقصى الشرق  من الطباعة انتشار

 موقف  أنه ومع .م ٤١٥١ خالل األخرى  ربيةالع الكتب من العديد طبعت الوسطى بإيطاليا فانون  مدينة في
 بالقوالب الكتب بزوغ أن إال  غربلل الشرق  من االنتشار في الطباعة مهنة مشجعا يكن لم شك بدون  المسلم

 حالة عن رعب  ي   اإلسالمي العالم في ألنه خاصا اهتماما يتطلب الوسيط العصر في مصر في المطبوعة الخشبية
  (.2006  شاهين،) .مألوفة غير
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 .1489 سنة ألمانيا في (Mayence) ماينس بمدينة في تهبداي كانت .أوربا في المطبوع العربي الحرف ظهر
 من رجوعه أثر على الدومينيكين (Bernaed de Berydenbach) بريدنباخ ده برنار يدعى الدين الرج أحد

 حروفاً  تضمن المطبوع األوروبي األول الكتاب رحلته فكانت .القدس مدينة يصف نأ أراد، أذ الشرق  إلى رحلة
 العربية عن تتحدث التي العربي الحرف ستعمالإل انطالقاً  الالتينية الكتب مستهل في البداية هذه توكان . عربية

 هو كما كاملة عربية نصوص على تحتوي  الكتب هذه صبحتأو  .األسماء وقراءة المصطلحات لتبسيط العرب أو
 الملك من 1505 سنة غرناطة بمدينة (Pedro de Alcala) ألكاال ده بيدرو أصدرها التي الكتب يف الشأن

 ٠٢٠٢  (  التواب، عبد) .األندلس مسلمي لتنصير (Isabelle)  إيزابيل والملكة (Ferdinand) فيردينان
 

 انوقد ك بالفاتيكان، وخاصةذلك، تؤكد الخطية المعالم كل المطبوع العربي حرفال مهد إيطاليا تكان
 المطبعية الحروف لصب أندلسي مغربي نموذجاً  اتخذت التي الكتابة وأن الحروف تلك صمم هم من غاربةالم

 :منها نذكر عديدة أسباب ويرجحه ،االحتمال وهذا .همبخط كانت وحفرها
 يطالياإ إلى وعلمائها مفكريها واستقطاب اإلسالمية بالحضارة باألندلس اهتمت المسيحية الكنيسة .أ

 .خاصة الميالدي عشر الرابع القرن  نهاية خبرتهم، من لالستفادة
 . (والقاف الفاء ) مغربي النسق بخصائص مطبعية بحروف صدرت عديدة عربية مؤلفات .ب
 هؤالء بين من كان جربير الباباو .بطليطلة وخاصة ،  ألندلسا بمدارس علمية مسيحية بعثات وجود  .ج

 .الطلبة
 (م1165 -م1100) واإلدريسي (Léon l’Africain) الوزان كالحسن بروما، قاموأ علماء عدة ( .د

 وغيرهم؛ (م1555 – م1483)
 من عودته بسبب ،(F. de Savary Brèves)  بريف ده سفري  ده فرانسوا الفرنسي السفير اختيار ( .ه

 في كافية خبرة يبرره قد بيةالعر  المطبعية حروفه لحفر إيطاليا م1611 سنة العالي بالباب سفارته
)شاهين، .وقتذاك الفرنسي للصانع العالية القدرة بالرغم فرنسا في يجدها لم العربية الحروف صناعة
2006) . 

 
 تطورت صناعته وإنما الالتيني، الحرف حال هو كما والمعرفة، العلم نشر تهغاي تكن لمالعربي  الحرف بداية
 :أهمها مطالب لعدة استجابة

 :الدينية الدعاية – أ
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 الثاني بولس البابا نفقة على إلينا كامال وصل عربي مطبوع كتاب أول يعتبر .”السواعي صالة“ كتاب
 طباعته في استعملت التي المطبعية العربية الحروف ،إيطالية  نةمدي وهي بفانو م1415 سنة الكتاب هذا طبع
 بلد في أو أوروبا في مطبوع عربي أثر اي على يعثر لم إذ :مباشرة صدوره بعد دمرت قد تكون  أن الممكن من

  .اخر عربي

 
 وضحأ طبعه، في استعملت وإتالفها تم يالت العربية ةخالنس ،«السواعي صالة» انتشاركتاب قلة من بالرغم  

  .العربي الحرف صناعة تعلم بفن االعتناء على المشرق  في العرب  وحث  الطريق معالم

 
   .الغربية البالد في ومصمميها صانعيها  نعلم ال نناأ الإ العربية الحروف بها سارت التي الطرق  نعرف ما بقدر

 
 استطاعت ظهرت عربية محلية مهارات أن إلى العربية، البالد في الباباوي  بالحظر مقيدا المعرفة نشر  كان لزاماً 

 .العربية البالد في عربي نسق وحفر صب من تمكن من أول زاخر هللا عبدويعتبر .وطني عربي حرف تصميم
 .(16) م 1731 سنة بالشام ذلك كان (شعير بدير)

 
 السلطان من بأمر ذلك وكان تركيا في المسلمين على ممنوعة في حين كانت   الشامكان قد بدأت الطباعة في 

 (2006)بريور، .فقط الطباعة فن في الشام سبقت التى هي لمغربت اوكان  م1485 سنة منذ الثاني بايزيد

 
 :التعليم – ب

وف , لكن ذلك لم يستطع منع التقدم في استخدام الحر ف العربيةلقد قام البابا بحظر إستعمال الحرو 
 .العربية في الطباعة وتطوها

 . العربي للحرف العلمي االول األنتاج ويعتبر ”النحو“ كتاب (Guillaume Postel) بوستيل لكيوم
 (21) ساسي دو إنتاجات رسختها محنة وهي .المطبوع العربي الحرف بداية (Postel) بوستيل كتاب يشكل

(De Sacy)  (20)وإيربينيوس (Erpeuis) الحرف مقاييس إلى العربي الحرف جر ادو ار أ ممن تبعهم ومن و 
 .به اصالخ هومنطق تهفلسف خط لكل أن مدركين غير الالتيني،
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 األوربيين اعوأطم .العربية اللغة على رحمة كان بينهم االختالف ويعتبر الصانعون، اختلف تصميمه فيو
 (2006)شاهين، . تعليمهم مراكز في العربية الطباعة انتشار ىلإ دتأ التي سباباأل من لكذ فيعتبر تعددت،

 
 يف وهو معه العربية الحروف نسقات نابليون  خذأ لقد ،اً كبير  اً اهتمام العربي للحرف يوليون  األوربيون  القادةكان 

 وهذا .الفكري  الغزو طرق  من اعتبرها حيث .تيكاناالف في متواجدة كانت حيث م1798 سنة مصر لغزو طريقه
 العسكرية معداته بين من مطبعية حروفا  الفرنسي الجيش خذأ حيث وفرنسا، الجزائر على الغزو ثناءأ حدث ما

 يد،سد)  .م1830 سنة  للجزائر محاصرته ثناءأ والجرائد شوراتنالم طباعة في الستخدامها وذلك الحربية
2002  .) 

 
 وجمعها وخطوط كلمات النص تكوين وهو التصفيف أو دالتنضي :عمليتان الطباعة عملية ت فيدخل لقد

 سلوبأ خالل من الورق  إلى  الحروف وصور الكلمات إحالة هي الطباعة عمليةو وصفحات، وأعمدة في
 الخامس القرن  واسطأ في المتحرك النوع من باو أور  في الطباعة حرفة وتمارس تستعمل بدأت .ميكانيكي

 عمالاأل نتاجإ رتفعإ وقد العالم، بكل الواسع متداداإل في الحرفة هذه بدأت  عشر التاسع القرن  أوائل ومن.عشر
 في باليد الجمع يتم كان . ومنهاجتها طرقهافي  يلتعد يأ يتم نأ بدون  وذلك وملوحظا كبيرا ارتفاعا المطبوعة

 آنذاك حدث قد 1814 سنة .للصفحات شكل كل رويحب   يطبع نأك اليدوي  الطبع بطريقة الخط، نوع من جزء كل
 من ومرتفع كبير عدد لتوفر وذلك مرة ولأ جاءتحيث  الطاقة على المعتمدة الصحف طباعة ظ،و حلالم التقدم

 (2006)شاهين، ..المطبوعة االعمال نتاجإ
 

 التي اللغة تؤثر ال ، تختلف ال الخر مكان من ولكنها المهارة، في عالية دقة الطباعة عملية تحتاج
 .طباعتها طريقة على العمل منها يتكون 

 بالحروف ملما المنضد يكون  أن يجب .التنضيد أو التصنيف بعملية المسألة تتعلق ذلك، على العكس و
 الروسي المخطوط في  .األشكال لتلك التقليدية شكالاأل لىإ إضافة اللغة منها كون تت التي وأشكالها

 ،حيث هناك .الطريقة فسبن تسير كلها اليوناني، األرميني، الروماني، المثال سبيل على األخرى، المخطوطاتو
 في خصوصا العلة حروف تمثيل عند – الخاصة اتالتعقيد بعض تشمل لكن الفردية، حروفلل فقط واحد شكل

 على  صحيح بشكل  ينطبق  هذا .منقسمة أو متقطعة حروف عن بدالً  لفظي مقطع في ساكن بعنصر اتصاله
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 ذات الحروف أن المعنى نايعطي هذا الحروف؛ اتصال منها خرى أ وميزات بخصائص تمتاز التي العربية، اللغة
 الميكانيكي التنضيض مهمة جعلت متصلة كونها ، اليدوية الشخصية الكتابة مثل البعض بعضها مع اتصال
 بدأ الصنعة هذه تاريخ وفي ذلك، ومع .االوربية خاصة االخرى  اللغات بعكس وشاقة صعبة مهمة للغة واليدوي 

 والتي المجال هذا في مهمة اسهامات ي لهاالت العربية الثقافة ساهمتلقد  مبكرا، ما نوعا العربية للغة التنضيض
 مطبوعة عربية نصوصا ي حتو ي الذي ولاأل بالكتا طبع .النهضة عصر في األوروبيين الباحثين شهية أثارت
 مدينة في أيضا الكريم القرآن من نسخة ط بعت أنه وي عرف . 1514 سنة فانو بمدينة ايطاليا في العربي بالخط
 الكبير الفرنسي السباك روبرت، غرانجون  كان وقد .همن ناأل لىإ بقيت نسخة يوجد ال حيث ،1518 عام فنيس

 قطع فإنه وبالفعل، .العربي للخط خرامات قط ع قد 1585 عام بروما كتاب طباعةعلى  يشرف كان الذي للخط،
 وفي .باريس في   هذا يومنا إلى الوطنية لمطبعةا في أرىشيف بعضها بقي العربية، الخطوط من مجموعة

 بمساعدة -1635 عام شرفيا كرسيا العربية للغة بتخصيص قام الذي - االساقفة رئيس  Laudأوكسفورد،
 بالفعل هذا وحصل ، هولندا من العربية الخطوط بشراء يقوم نأ على بالجامعة الطباعة مكتب من  وبتشجيع

 أ نجازه تم الذي 1720 عام كاسن ويليام طرف من ق ط ع قد األول العربي الخط فإن وبالتالي، .1637 سنة
 .(2006)بريور، ..بانجلترا

 
 لم .ومميزة عالية فنية وجودة ترتيب ذات اوروبا في هاانجاز  تم التي العربية الخطوط هذه اعتبار يمكن ال

 المكتوبة الخرامات مقطعي همأ و  كبرأ حدأ وهو ، Granjon كرانجون  ف .انعدامها وأ المهارة قلة هذا سبب يكن
 خط بصناعة وقام الروماني، الخط في العالي بجمالها معروفة هشكالأو  ميمهاتص كانت عشر، السادس القرن  في
 يقوم أن قبل وذلك الوقت ذلك في بفرنسا معرفا كان الذي اليدوي  الرسمي للخط مماثلة في  civilité نوع من

 العربية لمخطوطاتهم يعطوا أن يريدون  ال األوروبيين الباحثين أن ويعتقد .له األول العربي الخط قطع بعملية
 ال حيث وبالتالي، .العربية بالحروف لهم يدويا كتبت نسخ اعطائهم واكتفوا الخطوط، لمصممي العالية القيمة
  يحتاج الخط من نوعهناك  صناعة. متكتملة الغير العينات هذه اتباع اال كتوبةالم الخرامات لمقطعي خيار يوجد
 النحاس من صغيرة كتلة على ي ضرب المثقاب هذا .الفوالذ من قضيب خرآ على الحرف تشكيل على القدرة

 نوع على للحصول القالب في المنصهر المعدن صب ذلك وبعد .قالب في اوضعه تم والتي مصفوفة، لتكوين
 في .الحروف هذه من والمطلوب افيالك الكم على للحصول عديدة مرات الصب عملية تتكرر ذلك بعد الخط
 آلة اختراع تم نأ الى باليد المثاقب وتقطيع تجهيز بقي ولكن الصب، عملية مكننة تمت عشر التاسع القرن  بداية
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 تصميم بتاتا محترما يكن لم عشر التاسع القرن  بداية لىإو  .(1885 عام في pantographic النحت وأ الحفر
)شاهين، .العربي الخط لتصميم مهما دورا الحروف سباكة دور تأسيس أدى األدنى شرق ال مدن في العربي، الخط

2006) . 
 

 دتأ التى االستعماالت، أغلب في  اآللية الطباعة بدأ إستخدام عشر التاسع القرن  من األخير الربع في
 قبل فعال .التنضيض عملية لمكننة مهمة بحاجة ذلك علوج عالية بسرعة المطبوعة وراقاأل  وتصنيع نتاجإ الى

 والمنضدة الميكانيكية األحادية الحروف منضدة آالت من كل اختراع تم اعندم تحقق ما هذا القرن  نهاية
 وفي المختلفة، طرقها في التنضيد عملية في ومرضية فعالة طريقةك عليه االعتماد يمكن صبحأو   السطرية

 تغيرت التنضيد عمليةحيث  ن،يالعشر  القرن  من األول النصف في رهاتطوي  على عمل التي العريضة اصدارتها
 السطرية التنضيد آلة).Linotype الميكانيكية األحادية الحروف ومنضدة Monotype السطرية المنضدة بفضل
 شكل في المفاتيح لوحة بفعل تجميعي مكان من مصفوفاتال تستخرج حروف، بمصفوفات هَ معد مجلة من تتكون 

 لسطر النتيجة بذلك تكون  .المصفوفات خط خلاد تلقائي بشكل السبك نظام يطرحه المنصهر المعدن تسلسلي،
 تحتوي  وهي المفاتيح لوحة - األسطر األحادي ضيدالتن آلتين من يتكون  .قضيب يكونه الخط نوع من كامل
 الحروف، لتمثيل رموز تعتبر والتي المفاتيح ضربات بفعل حدثت المفاتيح ثقوب بها التي الورق  من لفافة على
 باالستجابة يكون  وذلك اإلخراج أو اإلنتاج لمكان حرف مصفوفة إحضار يتم بها التي السكب، أو الصب وآلة

 بلوحة مكتوب نصي تدرج شكل على تلقائيا تجميعها يتم التي النتيجة هي الخط من واحدة قطعة .الشريط لرمز
 بمصفوفات مجهزة غير كانت نهاأ من الرغم على ديةااالح ضدةنالم آلة من العربية الطباعة تاستفاد(.المفاتيح

 العربية بالمصفوفات ومجهزة منها الخاصة النسخة نتاجإو  بصناعة انجلترا قامت عندما 1939 سنة حتى عربية
 بشكل مستخدمة ،1936 سنة حلول مع السطرية المنضدة آلة كانت  .مفتاح٠٨١  من المكونة١١٩١  عام

 طابعي من المجال ذلك في يعملون  الذين من والواسع الكبير للطلب واستجابة العربي، العالم في وواسع كبير
 و همةالم غير العناصر من عدد لحذف ذلك ويعود المصفوف بالخط الحروف مجموع نقص قد الصحف

 من العادية النسخة لىإ ضافتهإ وتم الغليظ النوع من خط وتطوير تصميم تم قد نهأ يضاأ وحصل .ساسيةألوا
 .(1969)صابات، .العربية الحروف

 



26 
 

 

 خطوط آالت ومصنعي األمريكية األخبار وكاالت و الصحف العشرين القرن  ثالثينيات في تجمعت
 االفسام لىإ مباشرة خباراأل بنقل ويقوم  سريعو  اقتصادي لنظام والتطوير النهوض على العمل جلأ من التحرير
 على خباراأل تكتب .المركزية ارخباأل وكاالت عن طويلة مسافات يبعد والذي الصحف بتنضيض الخاصة
 ممثل حرف كل به يوجد مثقب شريط عن عبارة يكون  منتوجها والتي خباراأل وكالت في خاصة مفاتيح لوحات

 يمكن أميال بعد عن دقات إلى كواداأل ةترجم تتم تحويل، آلة في المثقب الشريط ي عالج وعندما خاص بكود
 على ثقوب إلى الدقات المستقبل هذا وي ترجم المشتركة، الصحيفة مكتب في مستقبل جهاز طريق عن استقبالها

 بدوره سيفعل والذي كترونيلا جهاز في تعبئته الممكن من الشريط هذا تماما، األصلي للمصدر مشابه شريط
 الصحف مكاتب من جزء هناك ويوجد .السطرية المنضدة آلة على الموجودة المفاتيح  جميع وتماتيكيةأ يقةر بط

 وحاتلال تجد المكاتب هذه نفسه الوقت في ولكن بعد، عن اخبارية مواد استقبال لىإ بحاجة ليست العالم حول
 لوحة من كبرأ بسرعة العمل ستطاعتهاأب نهأل ومعتبرة كبيرة قيمة ذات التركيب قسامأ في المتوفرة للمفاتيح المثقبة

 الطابعات لكل المثقبة المفاتيح لوحة من االنتفاع سهل المبسط العربي الخط .الينكستر آللة العريضة اتيحفالم
  الصحف من مهم عدد العربي العالمظهر في  العشرين، القرن  ستينيات من نواتالس ولأ وفي .العربي العالمفي 

 . (2006)شاهين، .التنضيد مهام عجيلتل وذلك المثقبة المفاتيح لوحات استخدام تبعتإ
 

 بصفحات عمله يتم ما مثل تماما المسترسلة، النصوص بتنضيض القيام ثناءأ والمهم الضروري  من
 الطابع عند العملية هذه معروفة – نفسه الطول على معدةو معدلة الخط أسطر تكون  أن الصحف وأعمدة الكتب
 ذلك ويعود تزداد وأ تنقص الكلمات بين التى الفراغات نأ ذلك يعني مما التطبيق، ثناءأ (األسطر تسوية )باسم

 يقوم ممن فيها وكبير عالي التركيز يكون  نأ يجب المهمة هذه .وعرضها  وعددها سطرالب الحروف حسب
 يستطيع الوظيفة هذه نأ من التاكد تم نهأ العشرون  القرن  ستينيات في المدهش من يكن ولم اللوحة، بتشغيل

 التي والحروف العرض مجموع مقاييس حساب القيام من المبرمج الحاسوب يستطيع كما   بها، القيام الحاسوب
  حتى الكشائد العربية مثال في أو عرائض ادماج يبدو أين بحساب كذلك ويقوم لملئه، واحد سطر يحتجها
 أوائل من  -بالقاهرة المتميزة الصحيفة - كانت األهرام صحيفة .ومتساو صحيح بشكل المهمة اتمام يستطيع
 .دهاتنضي مهمة ثناءأ للنصوص المنتظم الشكل حوسبة على تاجتهد التي  األوسط بالشرق  الطباعة مكاتب
 (1969)صابات، .  األهرام لصحيفة المملوك linotype قبل من والمزود الخاص الحاسوب جهاز

 



27 
 

 

 الخط محرر على العربي التركيب من بالرغم أنه السطرية بالمنضدة االهتمام لذوي  تأكد لقد مدة منذ
 إنتاج نسبة جدا محصورة تكون  بسرعته، يتميز انه اال اليدوي  التنضيد باسلوب مقارنته تم ما«  إذا الينكستر»

 حسب ذلك ويكون  الحرف، من نسخ عدة بين المناسب التعرفو ختيارالا عليه انه والسبب المشغل لدى األسطر
 .الخطوط ة ا مساو  تقنية إلى إضافة مهمة تنفيذ يستطيع الحاسوب أن الواضح الظاهر ومن .والحرف الكلمة مكان

 المربحة والتجربة خالق،  ابداعي لعمل متميزة طريقة كانت الطريقة .   ا نجازه تم الحرف تياراخ برنامج وبالتالي
 طريق في والكبير المستقبلي للتغيير المضافة الكبيرة االنجاز ثمن على دلت تطويره في نفسه الوقت في  والرابحة

 . (2006)شاهين، .العربي تنضيدال
 

 مجال في جرت التي الكبيرة التطورات وبسبب الماضي، القرن  من األخير الربع وفي الغربي العالم في
 الفوتوغرافي التصوير تكنولوجيا وايضا التطورات  هذه في كبيرة بدرجة وتقنيتها الطباعة تتاثر  التطبيقية الكيمياء

 عرف فقد ،(الورق  إلى الصورة تحويل) ذاتها الطباعة اسلوب في .خاصة الحاسوب شكل على وإللكترونيك
 تعتبر التطورات هذه واحدة لوحة إلى ماتوالكل الصور تحويل خاللها من يجري  والتي الحجرية الطباعة اسلوب

 أجهزة من كبير لعدد وتطورا وإزدهار نمو  عنهما تولد  الفوتوغرافي التصويرو الحواسيب من والخليط .مهمة
 تركيبا السرعة من عالي مستوى  ي نتج يوالذ التصويري، التنضيد بآالت الحقا ع رفت والتي المتميزة التنضيد

 . (1969)صابات، .فيلم أو للتحويل متهىء تصويرية فوتوغرافية ورقة شكل على هذا ويكون   للخط
 

 شيء لديه كان ولكن عاما، 60 د عنتزي  لمدة معروفاً  كان للعربية للحروف الميكانيكي التنضيد ان مع
 التي االعمال في الرموز و التشكيل عالمات ادخال يخص لضعفوا النقص هذا وكان النقص،و الضعف من

 األوسط الشرق  في البديهي من كان تلقائياً   .  الحديد على تطبيقها في وبطيئة صعبة تعتبر  - التعليم تخص
 شركة الى الذهاب عليهم بتوج وانه  .التصوير على التركيب على المعتمدة لالعمال االعمال رواد  يهتم ان

 طريق في االبداع في جيدة بسمعة تتمتع كانت والتي بريطانيا في لندن مدينة في Linotype-Paul شركة
 كان العربي للتركيب المعد األول بول-الينوتايب نظام .حاسوبال الى يوصل الذي التصويري  التنضيد نظمةأ

 بجهاز متبوعا الضوئية مجموعته في ري -كاتود أنبوب من يتكون  والذي Linotron 505C عاليه يطلق
Linofilm VIP  الصورة وحدة في مثبت حاسوب جهاز تلكانيم اآللتين .مباشر ضوئي نظام يملك والذي ، 
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 العربي للتركيب التقليدية العمليات وجذري  كبير بشكل وبسطت سهلت من هي وبرامجه الحاسوب وتلقائياً 
 . (2006)شاهين، .اللغوي 

 
   و Linotron ل األنظمة هذه إيجابيات إدراك على قادرين والناشرون  الطابعون  كان العربي العالم في

Linofilm  فاعليتها ثبتتأ نظمةاأل من مجموعة هناك يوجد  الحاسوب، طريق عن الموجه التصويري  للتنضيد 
 بهذه العمل ستمرارإ نأ على يجابيةإ مقومات هناك .دائم وبشكل مستمر بنشاط تعمل وهي المدن من عدد في
 ملحوظ اً هتمامإ  سيسجل االوسط الشرق  في المستمر والطلب .ملموساً  رتفاعإ ويرتفع سيتقدم نظمةاأل

 
 في اً وكبير  ا

 تطور يجعل مما اللغات من اوغيره والفارسية العربية للغة اللغوي  التنضيض في الحاسوب برامج وتقدم تطور
 (1969)صابات، .الغربي العالم في للطابعات المعيار نفس على وسطاأل الشروق  في الطابعات

 
 الخط تستخدم التي األخرى  واللغات العربية اللغة في التنضيد تطبيق لعملية والناجح الجيد التنفيذ

 ،الطباعة  من عديدة اشكاال األوروبية اللغات تنضيد في  يتوفر  الحقيقة ففي ،العملية  هذه نهاية  ليس  العربي
 اإلنتاج من كل في متنوعة وأشكال أنواع لها صبحإ حيث اإلنتاج في طبيعتها في شاقة كانت  جديد بداية فهي

 (2006)شاهين، .التوفير
 مصادر من النصوص من كبير عدد عن  عبارة هيو ذلك في والواضحة الظاهرة األمثلة هي اليومية الصحف 

 ساعات غضون   وفي قصير وقت في كبيرة كميات في تطبع كلها و يبةتركيب صور في مجموعة لتكون  متنوعة
 النصوص، أشكال من ومتنوعة معتبرة مجموعة على يتضمن إذ اآلخر هو القاموس ذلك على مثال فقط،

 لبحثبا يقوم أن باإلمكان التي األساسية والفائدة.التمييز لغرض والضرورية المهمة التيبوغرافية والحركات والرموز
 النصوص شكل عن بدالً  الخط ساليبأ تطوير هي الميكانيكي التركيب على موجودة تعد لم والتي العموم عنها

 . (1969)صابات، .النسخ ب المعروف و المتداول
 

 الخطوط بعض ابتكار يكون  ال أن يجب األقل، على منها بعض في أو التصويري، التركيب أنظمة في  
 تنوعا ستقدم التي «nasta’liq» نستعليق خطوط حتىو( الرقعة )عاليه المطلق الخط شكل بناءً  مبني الجديدة

 وهذا .جدا المتقدمة النشر دور في وضروريا مهما يعتبر الذي المرئي ربالتعبي يختص فيما العربية الطباعة لىإ
 والفكرة الرأي تبديل يقوم أن يجب – وخطوط جديدة نواعا ابتكار على فاعليتة – الفوتوغرافي التنضيد من الشكل
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 سيبقى .إليها الدعوة يتم آلخر حين من التي المتكررة النصي اإلصالح مخططات لىإ يتطلع خالله من الذي
 ألسباب لكن ،طبعا العام الرضى حدود في) كبيرة قيمة ذو عمل ليكون  العربي الحرف تبسيط أشكال ويتواصل

 . (2014)تريسي،  .كون ي أن يجب تقنية ليست
 

 الحاسوب في العربي الخط ستخدامإ تطور 

 نساناإل ويستوعبه يتوقعة كان مما بكثير سرعأ كانت المعاصرة التكنولجية والتغيرات التطورات نإ
 تقنيات الرقمية الثورة وانتجت خاص، بشكل الجرافيكي التصميم مجال وفي عام بشكل التصميم مجال في خاصة

  المصمم نتاجإل جديدا بعدا  تضافأو   فيكي،االجر  التصميم في بداعياإل الفكر مجال في ثرتأ جديدة دواتأو 
 والثورة لتكنولجيةا  المتسارعة التطورات مواكبة العربي عالمنا في البد وكان التصميمية، وقرراته بداعيةاإل وقدراته
 بهذه تاثر من همأ  من وكان الجرافيكي التصميم مجال في وخاصة الحياة مناحي كافة في  دخلت يالت الرقمية

 .والحوسبة الرقمنة مجال في كبيرا تطورا واجه الذي العربي الخط الثورة
 األرقام لتحليل بسيطة ةيلخوارزم ابتكار عن 1994 العام في فصحأقد  شور بيتر الرياضات عاِلمكان 

 مراكز مأتس لم الوقت ذلك ومنذ ، الكم فيزياء معاير على تعتمد حاسوبية جهاز بواسطة األولية مكوناتها إلى
 في المراكز هذه تتسابق والجامعات الشركات (الكم أو الكوانتم حاسوب ) اآللة هذه انجاز محاولة من األبحاث

 وتحول تغير نقطة يكون  نأ نيمك والذي  (الكمومي التفوق  ) التكنولوجيا هذه لتطوير المتطور العالم انحاء جميع
 العصر تجعل قد جديد لعصر  بداية ستكون  نهاإ عنها العلماء ويقول المعلومات وتكنولوجيا الحوسبة عالم في

 وقبل الزمن تسابق النامية الدول من يجعل الخطورة في غاية إنذار جرس هذا يعتبرو كالسيكي عصر الرقمي
 واإلجتماعية التطبيقية المجاالت كل على  تسيطر بدأت والتي الرقمية بالثورة أوالً  للحاق الكمومية الثورة ظهور

 التقنيات هذه حتأصب منها، تقدمةملا خاصة العالم شعوب معظم لغة وصارت ، الراهن الوقت في والعلمية
 خاص بشكل الجرفيكي التعليم مجال خاصة بها تاثرت المجاالت كافة نأ بسبب مستمر تسارع في الجديدة
 المتقدمة الدول مع توازن  لتحدث ذلك  النامية الدول على الركب بهذا اللحاق ضرورياً  وبات ، عام بشكل والتعليم

 . ( 2011 صبح،).المجال هذا في
 

 ولم قرون  خمسة يقارب ما التقنيات وأثقال أغالل و المستعمرين عباءأ  تحمل المطبوع العربي الحرف
 العربي الحرف بتبسيط قامت التي (Microsoft) مكروسوفت برامج مصممي ريلمعاي باالستجابة إال يزيلها
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 الكلمة من مكانه حسب الحرف انتقاء على ارتكزت إذ التكنولوجية، الكتابات معيار في ليكون  الفرصة عطتهأ و 
 العربي الحرف لبث ما وهكذا، العربي، الطابع مامأ اشكالية يشكل  كان الذي االمر هو وهذا  دقيق، برنامج إلى

  ) 2002 سديد،( .خطاه وتطورت ونماذجه نسقاته تعددت حتى الكنسية يودالق من تحرر نأ

 
 استعمال مكانباإل نهأ تبين  المجاالت مختلف في الحياتية مورناأل الحاسوب اقتحام من قصيرة مدة بعد

 من Belts أحزمة حينها وصنعت .الالتينية الحروف تستخدم ال بلغات Line Printers السطرية الطابعات
 من طواقم على حزمةاأل هذه شملت وقد .السابق القرن  من الستينات واخرأ في كان ذلكو عربية طباعية حروف
 أو الكلمة وأول وسطها في األول الحرف استعمال عند)الواحد للحرف واحد نسق ذات معظمها عربية حروف
 األحرف على اشتمالها ووجوب األحزمة تلك على قليلة المتوفرة األماكن عدد الن نظرا (آخرها

 وقد .صعبة تهءقرا كانت الطابعات هذه من طبعه تم ما .العربية األحرف بقرب (والكبيرة الصغيرة)اإلنكليزية
 (ASCII Code) بـ المعروفة الحاسوبية الرموز جداول ضمن األحرف رموز مواقع اصالح المحاولة تلك تطلبت

 رموز وضع تطلب كما .األمريكية المتحدة الواليات في التقييس معهد من أصال اإلنكليزية للغة وضعها تم والتي
 للقارئ  مرئية تكون  وأ مرئية غير تكون  وقد  صغيرة فواصل بينها تفصل بعضها عن منفصلة العربية الحروف

 . (1986)كانتور، .متصلة كتابة وكأنها تظهر بحيث
 

 تبين شاشات العرب للمستخدمين  بإنتاج قامت الشركات تلك المرئية الشاشات ستعمالإ شيوع وبعد
 ونوعية وكبيرة  مهمة قفزة حدث وقد السبعينات منتصف في .المضيئة النقاط من ثلة باسلوب العربية فالحرو 
 مجموعة من المكون  العربي الحرف تبين ستطاعتهااب عربية شاشة بتصنيع الشركات من شركة بدأت بعدما

 بعد انتقلت نفسها الفكرة ثم تلقائيا العربية الكلمة من الحرف مكان بمقدار يختلف شكله بحيث ئةمضي صفوفة
 الطابعات دبابيس عدد كان وقد .Dot Matrix Printers النقطية الطابعات شيوع بعد الطابعات إلى ذلك

 لشاشاتوا الطابعات دقة زيادة بعد ولكن .جيد غير الحروف شكل فكان محصور للشاشة ةالمضيئ والنقاط
 عرض وتغيير التشكيل وإضافة ماكنهاأ بمختلف جميلة بأشكال العربية الحروف طباعة على قادرين أصبحنا
 الحرف شكل تحديد على قادر يكون  حتى الحواسيب إلى العملية هذه خالل ودمحد ذكاء أضيف وكان .الحرف

 .  2008) خضر،(.الكلمة من مكانها حسب تلقائيا واآلخرية األولية والوسطية المنفصلة :اشكال اربعة بين من
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 الموحد العالمي الرمز بروز كان آخرها العربي للحرف الترميز بها مر الحاسوب على عديدة مراحل
(unicode )  لغات خالل من ذاتة الرمز استعمال مشكلة لحل 1988 عام بدأ الموحد العالمي الرمز شروعم 

 تؤدي الرموز كانت لغتين على يحتوي  ملف بإدخال نقوم فعندما .المختلفة اللغات بين والتداخل التشابك و عديدة
 الموحد العالمي الرمز استخدام أقر 1991 عام .الرموز بين وتضارب الموحد العالمي الرمز قبل ضغمو  إلى
 تم المثال سبيل على جيد غير هو ما ومنها جيد هو ما منها خصائص الموحد العالمي الرمز على ظهرت وقد

 يشغله الذي مكان صار وبذلك ذلك قبل مستعمال كان الذي الرموز عدد ضعف أي ثنائيا رمزا 16 ماستخدا
 .سابقا عليه كان ما ضعف  بالمكتو  النص

 التي العادية للنصوص كانت  كما للرموز المواقع خصصت وانما الحروف ألشكالمواقع  تخصص لم
 الرموز نأ كما ذلك وغير الخط نوع وأ الحرف تحت خط ضافتإ مثل اضافات يأ دون  الرموز لها كانت

 كما األوردية أو  بالعربية الرمز نفس له بالفارسية في الباء فحرف الحرف لنفس لغة من كثرأل نفسها استخدمت
 مضاعفا سيكون  المشكول الحرف رمز ولكن العربية اللغة مع ينسجم بما التشكيل تلبية على قادر الترميز هذا أن
 . ١٠٠٢( خضر،) . الحرف ورمز التشكيل حركة رمز من مكونا أي

 

 الجرافكي التصميم في العربي الحاسوبي الخط توظيف

 يحتويها التي الجمالية القيم فإن دبي،أ واتساع وعمق بالغة من العربية اللغة به تتميز ما الى باالضافة
 لقدرته االجمل، نهأب العربي الخط يميز خرى األ  العالم لغات خطوط وبين اللغة، هذه تميز من تزيد العربي الخط
 .وتطويعة تشكيلة على الفنان وقدرة رغبة حسب والتشكل، التطور على

 
 الحرف تشكيل من تمكن الذي المسلم الفنان لدى الطاقات وتفجير العربي، الخط بإبداعات العالمي التراث ازدهر

 ايقاعها من ينهم عليها بنظره يلقي من كل نهائية، الال تكويناته الفريدة وتشكيالته . الكبيره ابيةنسياإل بقدرتها
 فلكه في يمشي ملكوًتا لتصبح معا والشرق  الغرب َأَسرت من هي المميز، الهندسي وشكلها جمالها وصفاء

 المعروفة، كالسيكياته عن مبتعدين العربي الحرف عماقأ  في ليغوصوا. والعرب والفرس السند وبالد و انيون العثم
 .الثقافية وخصوصيتها بدالالتها وغنية للهوية وحاملة بصرية كمفردة العربي للحرف معاصرة قراءة للعالم ليقدموا
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 المعروفة ةيالتقليد من العربي بالخط الخروج المصممين، من بها بئس ال نسبة وهدف غاية كان
 الحرف وخصائص ميزات على ارتكزت المصممين من كبير عدد أعمال في همشاهدت يمكن ما ذلك والمعهودة،

  .(2016 ) الشرقاوي،.والمألوف العادي بشكله فيها الحرف يظهر أن دون  العربي،
 

 للثقافة الرئيسي الممثل عتبارهاوب المعاصرة، الحياة في جيد وجود له صبحأو  التكنولوجيا واكب العربي الخط
 من الكثير نتاجإ وليتم الجرافيكي التصميم سماء في وخاصة الجميع من تقبالً  يالقي صبحأ العربية البصرية

 ومهم، كبير حضور ذات بصريا مكونا عربيةال المؤسسات من للعديد صبحأو  والشعارات، التجارية العالمات
. األزياء تصميمو واألثاث الحلي تصميم بفنون  والكالسيكة الحديثة شكالهأ بكافة الخط فن اقحام تم وأيضا

 .(2016)صديق، 
 

 هذه يتكلمون  مما كبيرا عددا يخاطب نهأ وذلك الملصقات تصميم في مهما عنصرا يشكل العربي والخط
 جوانب ربعةأ وهناك الجمالي، والدور لوظيفيا الدور البعض بعضهما عن هميةأ  يقالن ال دوران وله اللغة

 كلها الجوانب هذه تشكل الملصق في وموقعه ومساحته طرزه، لونه :وهي الخط دور خاللها من يتم ساسيةأ
 على العمل تم وكلما المختلفة تصميمية بعناصر والخط الملصق بين العالقات على المبني المحور مجتمعة

 ونجاحه لفاعليته كبرأ الفرصة صبحتأ كلما العربي الخط في فضلأ بطريقة والجوانب العوامل هذه تحقيق
 .(2013. )رشاد، التصميم الملصقات تصميم في مهم كعنصر

 
 رفيعة اليةع ةً مكان على وإستيالئه العصور رعب وتاريخية تراثية دالالت من بماله وحروفه العربي والخط

 والحضارية التاريخية الهوية لتأكيد ةالمعاصر  الخيارات وأحد  المصمم أمام اً مهم مدخال َأْضحى التشكيلي الفنفي 
 .صورالع مر على بها يتميز التى الخالدة والقيم ارزةالب السماتو والقومي العربي المستوى  على

 تعبيرية طاقات من العربية حروفلل كان لما واإلسالمية العربية حضارةال تحتضنها التي اإلبداع جذورو 
 على العربي المصمم شجع مما وذلك العربي بالحرف والتحكم شكيلالت في وطوعية نةومرو  عالية وتشكيلية

 .(2018، محمد).والفنية التصميمية عمالاأل في وتوظيقها الميزات هذه وإستثمار اللاستغ
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 الموسيقى هماو الفني والشكل الجمالي ستوى الم على رئيسيين ببعدين يتميز العربي الخط نأ بما
 عالقة من فيهما وبما البعدين هذين في االهتمام على يةالنقد الرؤية في  الجهود تتركز نأ يجب وبذلك الهندسةو

 في والسكون  الحركة لغة الى التوصل طريق عن ذلك ويكون  الخطي سلوباأل في الفني االبداع يظهر بما تبادلية
 الخط لوحة نتكوي في الهندسي والثابت الموسيقي المتغير بين التوازن  اظهار في المتفوق  الخطي المستوى  شكل

 المصممون  بابداعه يقوم فني عمل وأ نتاج يأ يعبر الذي الخطي للنص ممثال الفني المصطلح ويكون  .العربي
 .(1998. )حنش، وفنيا جماليا البصري  التعبير اطار في المتميزون 
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 الثاني المبحث
 الالتيني الخط

 
 الالتيني الخط وتطور نشأة

 ، الفلسفة ، العلم - الغربي العالم في اإلنجازات من للعديد األساس اليونانية الحضارة وضعت
 من بثمن يقدر ال جزءا تضم واألدب المعمارية والهندسة الفن .القديمة األرض هذه في تطورت كلها الديمقراطية

 الفينيقية األبجدية اعتماد تم .تبنيها بعد األبجدية في كبير تحسين في ةياإلغريق الحضارة ساعدة ناني،اليو  التراث
 وفةالمعر  النقوش أقدم تاريخ يرجع .الميالد قبل 1000 حولي اإلغريق المدن في وانتشرت القديم العالم قبل من
 في وضعت قد ، الرسومية االتصاالت تطور في رئيسًيا موقًعا تحتل اليونانية األبجدية لكن ، الثامن القرن  إلى

 . (Meegs ،2012)..سابق وقت
 

  ليس .العلة أحرف إلى  أحرف خمسة وغيرت للسامية الشمالية أو الفينيقية األبجدية اإلغريق استعمل
 ، القديم العالم في التي ، والتقاليد األساطير كل ولكن ، اليونان إلى فينيسيا من األبجدية نقل من معروف
 ، التاريخ اكتشاف ، القديمة والحسابات للتواريخ وفقا ، الشفوي  التاريخ مع تدافع األحيان من كثير في أصبحت

 . (1999)فنطر، . المزعومة اإلنجازات هذه .اليونانية األبجدية الحروف من بعض وتصميم ، النثر وإنشاء
 

 ،حاول فينيقيا ملك قدموس، أن مبكر وقت في اليونانية األساطير في ذكر وقد ، ةغامض مقارنة في
 على بناء . تنيًنا كادموس الملك قتل رحلته خالل .زيوس قبل من اختطفت أن بعد يوروبا أخته على العثور

 أن التقليد يقول .معهم خرجت شرسة رجال من وجيش ، البذور مثل أسنان بزراعة التنين قام ، أثينا نصيحة
 . (Maggs ،2012).اليونان إلى األبجدية جلب من هو قدموس الملك

 
 البحر منطقة من اليونان إلى األبجدية حضروأ الفينيقيين ارالتج نأ التنين أسطورة قصة تكون  ربما

 عندما ، الميالد قبل 400 حوالي حتى  األبجدية مع تتكيف المحلية اليونانية المناطق خذتأو  .المتوسط األبيض
 الميالد قبل 700 حوالي الفترة شهدت .اليونان أنحاء جميع في قياسية أصبحت التي النسخة رسميا أثينا اعتمدت

 . (1999، فنطر) .وإلياذة أوديسي هوميروس اإلنجازات وشملت .اليونان في ثقافية نهضة
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 طريقة وضعت الحق وقت في .اليسار إلى اليمين من الفينيقي الكتابة أسلوب اليونانيون  تبنى البداية في

 يقرأ الثاني والسطر  .اليسار إلى اليمين من يقرأ واحد سطر .المعاكس االتجاه في يقرأ آخر سطر لكل الكتابة
 الحاجة بسبب عائق دون  ، وإيابا ذهابا المستمرة العين حركة مع النص يمسح وبالتالي .اليمين إلى اليسار من
 إلى اليسار من القراءة حركة اليونانيون  اعتمد وأخيرا .سطر كل لقراءة للعمود المعاكسة الحافة إلى العودة إلى

 . (2018)الذنون، .هذا يومنا حتى تستمر التي اليمين
 

 يمكن التراسل يسمى تقريًبا أكثر كتابة أسلوب اإلغريق طور ، الميالدي الثاني القرن  من مبكر وقت في
 إلى باإلضافة .السكتات من أقل مع الحروف تشكيل تم مدور ألنه أكبر، بسرعة النصي البرنامج كتابة

 .والطين الشمع أقراص مثل اللينة والمواد الخشب على اليد بخط مكتوبة كانت المخطوطات، على استخدامها
 القصب من  بأقالم الكتابة في اليونانية الحضارة استخدمت .المكتوبة األشكال و الكتابة أدوات أظهرت كما

 مختلفة شخصية كتاباتهم األقالم هذه أعطت .الحبر تدفق في للمساعدة الحافة في وانقسام مقطعة ، الصلب
 العصر كان .الركيزة على الحبر لفرشاة الناعم القصب استخدموا الذين ، المصريين كتبها التي الكتابة عن تماما

 إلى جاءت الالتينية األبجدية .اليونانية الثقافة بدأية في النقاط أعلى من الميالد قبل 500 حوالي  ألثينا الذهبي
 إلى اإليطالية الجزيرة شبه في حضارتهم وصلت الذين الشعب القديمة، األترورية طريق عن اليونان من الرومان
 ,A, B, C, D, E, F, G حرًفا 21 على الالتينية األبجدية وتحتوي  .الميالد بلق السادس القرن  خالل ذروتها

H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R. لليونان الروماني الفتح بعد.(Maggs ،2012) . 
 
 ألن الالتينية األبجدية نهاية إلى تضاف Z و Y اليونانية األحرف كانت الميالد، قبل األول القرن  خالل  

 إلى أضيفت إضافية رسائل ثالث .األصوات هذه على تحتوي  التي اليونانية الكلمات تخصيص تم الرومان
 هو J و .االنكليزية األبجدية المعاصرة من حرفا وعشرين ستة إلى للوصول الوسطى العصور خالل األبجدية

 سيما ال ، القوة مع االستخدام إلى لإلشارة عشر الرابع القرن  مخطوطات في مطول كان الذي ، أنا من ثمرة
 أصوات لشخصين استخدامه تم ، V من مختلفان نوعان هما W و U من كالً  .كلمات بعض من األول الحرف
 لينة علة حرف صوت لتمثيل U تصميم تم ، العاشر القرن  بداية في .الوسطى العصور في إنجلترا في مختلفة

 . (2018)لذنون، .حرفين من ربط عن عبارة وهو ،  V. The W لـ األصعب الثابت الصوت عكس على
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 جًدا فخورة روما كانت. U مضاعفة يللتمث VV إلى V حرف بضم انكلترا قامت عشر الثاني القرن  في
 العسكريين لقادةبا حتفالالل وذلك المعمارية للنقوش خمةالض الحروف أشكال توابتكار  ،والفتوحات بإنجازاتها

ممت .بانتصاراتهمو  في الكبيرة الحروف رسم تم وقد   .والديمومة الجمالوعالي  كبير بشكل الرومانية النقوش ص 
 تم .أجزاء مجموعة مجرد من بدال واحدا شكال لتصبح .المنحنية والخطوط مستقيم مع ، ورقيقة سميكة شرطات
 الخطية الهندسية األشكال من تسلساًل  الروماني النقش أصبح .الحروف بين المسافات بأشكال الدقيق االهتمام
 .نقش في مجتمعة .ودائرة ، مثلث ، مربع من مقتبسة

 تقول .الحرف نهايات من تمتد صغيرة خطوط وهي ، األنيقة الرومانية الحروف على النقاش من الكثير تركز
 تم بأنه آخرون  ويقول .الحرف لنهاية مصنوعة إزميل عالمات األصل في كانت الشرطات أن النظريات إحدى

 بغض .الفرشاة رفع قبل ةقصير  لفتة أعطى اإلشارة كاتب وأن مسطحة، عالمة مع الحجر على أوالً  النقوش رسم
 ثم بفرشاة الحجر على وضعت األصلية الحروف أن نعرف ونحن ، كتصميم االشارات بدأت أداة  أي عن النظر
  (Meggs 2012. )الهندسي البناء أو الرياضي التحليل تتحدى األشكال وهذه األشكال عليه نحت

 
 في لهم، عتضخ التي األخرى  المناطق وشعوب سيطرتهم تحت كان ومن اليونانيون  والرومانيون 

 األحيان غابأ في أخرى  مواد وعلى البردي وورق  الرقوق  على االوقات معظم في يكتبون  كانو القديم العصر
 .إلخ العامة الميادين وعلى والقبور التذكارية والنصب التذكارية واللوحات على للكتابة الحجر استعملوا فقد وهكذا

 على المكتوبة الكتابات يشمل الذي الشيء وهو معينة خاصية ذات يضاأ كانت المعدن على المكتوبة الكتابات
 المناسبة المواد توفر حسب وانما النص طبيعة فقط يكن لم الكتابة مادة يحدد كان ما حقيقتاً  .أخرى  مواد

  الكتاب هذا على أطلقوا الرومان و،الالتينية في تم الكتابة عاليها التي شياءاأل من ايضا الشجر لحاء.للكتابة
 .الخ والعاج المشوي  والطين النخيل أوراق منها والتي المتنوعة األوراق وبعض liber الحقا، اسمه

 
 هذا نم كتاب يأ لنا صولو يتم لم من النسيج، على كتابتهم القديمة االزمنة وفي يكتبون  كانو الرومان

 اآللهة معبد في قديم تاريخي كتاب يوجد نهأ ليفي تيت ويوكد الكتب، من النوع هذا وجود ويؤكد ليفيتيت  النوع،
 . 1993( )ستيبتشفيتش،  .جالنسي على كتب الروماني للشعب روما في سونيتا يونو
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 كانت التي بيةالخش بالقوالب الكتب تطبع أيضا بدأت أوربا في الورق  استخدام فيه انتشر الذي الزمن في
 الكتب أن قرون  عدة قبل  السابق في شاهدنا وقد .الرسوم مع النصوص ثم فقط ينالقديس رسوم تشمل البداية في

 تكون  أن الممكن غير ومن األقصى، الشرق  دول من وغيرها نيلصوا واليابان كوريا في التقنية بهذه تطبعت
  بحيث قمتها إلى التقنية هذه وصلت األقصى الشرق  في.الحرير بطريق مروراً  أوربا إلى التقنية هذه وصلت
 ملخصا الخشبية بالقوالب اعةالطب كانت أوربا في أن نجد االجتماعية للنخبة الكتب طبع اإلمكان في أصبح
 التقنية هذه بواسطة روباأ في طبع ما كل وجه لقد الحقيقة في . Subculture أو الشعبية وللثقافة التحتية للثقافة

 صبحأ القصيرة والنصوص تنفيذها، في والسيئة البسيطة الرسوم هذه وبفضل المتعلمة وغير ةمي  األ غلبيةاأل الى
 عن بالسماع إال مضت قرون  لعدة عنها يعرف ال كان التي الموضوعات مع بصرية ثقافة يمتلك أن على قادر

 و في المتصورة األخرى  الفنية واألعمال الجدارية والصور التماثيل طريق وعن الكنيسة في الواعظ طريق
 واللوحات النمنحوتات هذه اليه صلت ما وبالرغم  .المنحوتات وتيجان واألعمدة الكنائس في المنقوشة الجداريات

 وصلت حينما مراأل كان كما  بها ارتباط بأي ةاالمي الشعب عامة تشعر لم الوسطى القرون  في الكنائس داخل
 من يتهاالحم  البيت جدران على تعلقها وأ بيدها تحملها والتي والقديسين، حباءاأل صور يدها لىإ الرسومات هذه

 القراءة تعلم بعد بالطبع الدينية الكتب تلك قراءة وتعاود تقرأ نأ على قادرة أصبحت عندما أو مراض،واأل المشاكل
 )ستيبتشفيتش،الراهب.  أو الدين رجل بها يقوم كان التى الطريقة على الكتاب مضمون  اآلخرين تنقل وأن

)1993 . 

 
 اإلنتاج :نفسها تفرض كانت باستمرار التي المشكلة بحل تقم لم الخشبية بالقوالب المطبوع الكتب

 عندما الخصوص وجه على بطيء،و  مضني الخشبية األلواح حفر في العمل كان لقد .للكتاب والواسع الصناعي
 بسرعة، تتضرر كانت نهاأل السخ من كبير عدد تعطي ال االلواح هذه كانت طويل، بنص على العمل يتم كا

 هذا،أرخص غير حل عن البحث بالواج من ،كان  االحتياجات، تلبية مأ عائق كانت التي سباباأل من وهذه
 . غوتنبرغ يوهانس قبل من الحل هذا على العثور تم خيراأو  بسط،أو  سرعأو 

 
 يخص ما وفي األقصى، الشرق  في ةالطباع عن معلومات غوتنبرغ معرفة بخصوص كثيرة آراء هناك

 التجارية العالقات ألن ممكن هذا أن البعض نظر وجهة ومن المتحركة، الحروف باستخدام الطباعة بمهارة علمه
 وبعدها، الصليبية الحروب خالل كثرأ تتحسن ثم الروماني العهد منذ متاحة كانت والغرب األقصى الشرق  بين



38 
 

 

 إلى فقط التجارية والسلع الحرير لتوصيل يستخدم ال القديم« الحرير طريق» كان الحقيقة وفي 
 يعتبر كان وقد والعلمية التقنية فوالمعار  نقل خالله من يتم كان بل الغرب، بلدان إلى وبعدها القسطنطينية،

 بأن القائلة الفكرة يؤيد وهذا األقصى، الشرق  من العرب طريق عن الورق  إنتاج وصل وقد الحين، ذلك في متقدماً 
 علم على كان غيره أو غوتنبرغ كان حتى صى،األق الشرق  من أتت قد المتحركة الحروف بواسطة الكتب طبع
 نشر من هو ونجاحها غوتنبرغ مطبعة تصميم الن وذلك  غوتنبرغ اهمية من ينقص ال هذا فإن التقنية بهذه

 يوجد ال اآلن حتى .كالتوراة  ضخمة كتب لطبع نجاحها إثبات وفي العالم دول وبقية الغربية اروبا في الطباعة
 من للطباعة الكورية - الصينية التقنية على واطالع علم على كان غوتنبرغ أن يثبت جازم دليل أي ايدينا بين

 اماكن في المتحركة الحروف بطريقة الطباعة عن للبحث حاجهب غوتنبرغ يكن لم .المتحركة الحروف خالل
 اشارت شيشرون  نصوص حيت الرومان قدما عند ومعلومة معروفة كانت المتحركة الطباعة طريقة الن بعيدة،

 1993( )ستيبتشفيتش،الرومان.  تابالك من الكثير وايضا الطباعة من النوع هذه لمثل

 
 كانت مستقيم خط فى فيها، الشك يمكن ال حقيقة وهذه النحاس من حروفه اولى غوتنبرغ يوحنا صنع

 صناعتها كانت عندما .الطبع من الفراغ عند السهولة غاية في وتوزع أو تفرق  كانت الجديدة الحروف تصف
 .سكها في فكر غوتنبرغ طويال، وقتاً  يأخذ كان حفرها و ، باهظة صنعها تكاليف كانت ولما التكاليف، باهظة

 . (1958)صابات، .

 
 الميكانيكي والتنضيد الساخن بالنوع التنضيد  ويسمى وأيًضا) المصهورة بالمعادن الحروف تنضيد

 محارف لتنضيد الطباعة في وتقنية الحروف صياغة هوفن (نالساخ بالرصاص والتنضيد الساخن والمعدن
 أكثر أو واحد شكل ذو قالب في المنصهر المعدني الحرف ت دخل الطريقة هذه .البارزة الطباعة بطريقة النص

 على الحبر إلبراز المسبوكة والسطور (المفردة الطباعية الحروف) رزالف عن انتاجه يتم ما ي ستخدم .النقوش من
 .ورقي شريط أو مفاتيح بلوحة عادةً  الحروف صب ماكينة ت قي د .الورق 

 
 للحروف نوعيةً  قفزة ليحدث المصهورة عادنبالم الحروف تنضيد ط ور عشر التاسع القرن  أواخر في  
 نظًرا كبير بشكل الجهد استخدام خفضت فقد :المزايا من العديد لها كان لولتكنولوجيا .المسكوبة المعدنية التقليدية

 عملية وأنتاج تم طباعة عملية ولكل يدوًيا، مكانها في توضع أن إلى الطباعية الحروف أنواع الى الحاجة لعدم
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مم تم كتلة شكل على ،(سطري  تنضيد) لينوتايب ماكينات استخدام مرحلة في .جديًدا واضًحا حرفً  سكب  تص 
 الفائدة غاية في كانت نهاأ حيث« (اوتايب لين» التسمية هذه هنا من جاءت) متواصلة متينة (كليشيه) سطر كل
 أواخر منذ واسع مجال في للطباعة المستعملة المعيارية التكنولوجيا هي هذه كانت .بسرعة الصحف طباعة في

 اإللكترونية الطرق  ثم فوتوغرافًيا الطباعة حروف تنضيد وصول مع النهاية في ضعفت لكنها عشر، التاسع القرن 
 1993( )ستيبتشفيتش،.العشرين القرن  وثمانينيات خمسينيات بين ما فترة في

 
 التنضيد أنواع

 
ْنَفِصل بشكل   التنضيد آلية ويرتط   قدتم عشر التاسع القرن  أواخر وفي  النهج .مختلفتين وبطريقتين م 

 صوصالن نتاجإ يتم الذي المونوتايب، لصناعة المطبعية الحروف صب سلوبأ باسم معرفته  تمت الذي :األول
 بأنتاج تقوم أن اآلالت هذه وبستطاعة .األحرف كل بين يفصل منفصل وبشكل مثقبة، ورقية شرائط بمعاونة

 .نقطة 24 إلى يصل ،حتى«الكثير الحروف سكب» طريق عن أيًضا نصوًصا

 
 لوظائف مشابها ،(المطبعية الحروف مسكب) يبالمونوتا صنعها ثانية آلة وهي كاستر -سوبر كانت

ممت وهية وغيرهم، وتومسون  وباث بيفوتال حروف مساكب  ذلك في بما) واحد مطبعي حرف وانتاج لعمل ص 
 .اليد الستعمال مناسبة (أكبر كتابات أحجام

 
 كامالً  سطًرا تشتمل ما وعادةً  خانة، شكل على مكتملة سطور سكب من تتكون  كانت الثانية  والطريقة

 .النص من
 :شركات خمسة عن اليقل ما له تتبع كانت النظام هذا

 لينوتايب 
 أنترتايب شركة 
 ألمانيا في ةالمنتج ،(التيبوغرافية) الحروف صياغة فن 
 ،للغاية أساسية آلة المونوالين 
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 دورات منتهى من بقربها  األنترتايب من تشبهها التى وآالت لينوتايب ابتدعتها إلكترونية وأتمتة ورقي بشريط
 وإعدادها نشرها لصحف البعيدة مكاتب إلى عاجلة أخبار بإرسال األخبار لخدمات ةهيئ وذلك ووجودها، عملها
 .المتأخرة اإلصدارات في السريع

غلت  األجهزة هذه جميع  إذ ذلك، مع آخر، نظام هناك كان .كورتية ليست مفاتيح لوحات طريق عن ش 
 :اليد بواسطة مجموعة في سطر لكل ج معت القوالب

 
 للحروف لودلو صياغة

 األخرى  التركيب أنظمة كانت التي الشاشة هياكل أحجام تخصيص على القدرة لدية كان الجهاز هذا
 على المكتوب النص تمامإل المكتوبة العناوين اتمام نستطيع هذه، وبالطريقة . كتابتها على قادرة غير الميكانيكية

 لتجميل هميةأ  ذات وسيلة تعتبر وهي لذلك نفسها، لينوتايب ماكينات سبائك تستعمل يضاأ وهي .المتبقية األجهزة
 أو فصله يتطلب نأ غير من كامل بشكل المعدن تذويب بإعادة ذلك ويكون  نهايتها، عند الصحف صفحات

 . ( 2014 السعيدي، ) .أخرى  مرة المطبعية الحروف تقسيم معاودة
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 الثالث المبحث
 العربي والخط الالتيني الخط نبي الجوهرية الفروقات

 
 بخالف .وعناء تعب دون  يسمعه ما السامع يكتب أن على المقدرة العربي الخط في الموجودة وائعالر  من

 كتابتها يعلم أن يجب ذإ ، كتابتها في يتحكم نأ معالسا يستطيع ال لغاتها بعض من الالتينية الخطوط في اللغة
  .العربي والخط العربية اللغة وجماليات حسنات من حسنة ظهرأ نأ ذلك من والقصد مكتوبة، يشاهدها أو
 .4102( ،سهيل)

 
  ستبقى هي المكتوبة واللغات زوال، لىإ نهاية ىلإ نهاأ هي طبيعتها ومن المحكية اللغة ميزات من

 الشعوب، وألنساب للحضارات والحافظ ن المدو   السجل   هي ستبقى الكتابةو العابرة، باللحظات المحتفظ السجل  
 .4491( ،عزام).األرض قاعصأ جميع في ولتقاليدهم ثقافاتهمل  ناقاًل  ووعاءً 

 
 نظمةوأ العالم، كل في نضباطإلوا حساساإل شاعةإ في لإلنسان المساعد هي كانت المكتوبة الكلمة

 التعليمية النظم ركائز لتثبيت الطريق جهز امم األبجدية، الحروف ثم التوضيحية الصور عمق من جاءت الكتابة
 وتدريسها والقوانين والمعارف التاريخ وتوثيق باآلدا وتدوين السياسات وطرح األديان وانتشار دقتصااإل وازدهار
 .7102( ،ميخائيل) .مكانتها وتبجيل

 
 الحروب وخلفتها ثقافية، تغيرات الزمتها كثيرة بتقلبات مرَّت والالتينية العربية الكتابة نظم ةنشأ منذ

   األبجدية   حروف هما مرت وما لفصل،ا هذا في كليهما الكتابةِ  نظاَميِ  اشتقاق  نبذة سنتناول والغزوات، والفتوحات
 ومرونة صمود على برهاناً  عتبارهااب اللغة ثنائي التواصل من لعينات التاريخ في أمثلة وندرج تقلبات، من به

 4102(. ،سهيل) . لسياسيةوا والثقافية جتماعيةاإل واألحوال التحديات مختلف وجه في اللغة
 

دة األبجدية هي وهذه حرًفا،٦٢  من تتكون  الالتينية بجديةاأل  لغةً  تعتبر التي اإلنجليزية للغة الموحَّ
وِري  الخط من ، الالتينية، األبجدية أو الرومانية األبجدية وتنحدر .اليوم عالميةً   الميالد قبل السابع القرن  اإلتر 

وِريَّة، واألبجدية القديمة اليونانية الخطوط من االساس في ِإْنبثقت .اإليطالية الجزيرة شبه داخل امتد الذي  اإلتر 
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 إلى اليسار ومن .صامًتا حرًفا٢٢  من تألفت حيث اللبنانية، جبيل منطقة في امتدت التي الفينيقية واألبجدية
 الحروف باستثناء متصلة، ك تبْت  صغيرةً  حروًفا وتضمنت ازدهرت وقد الالتينية، األبجدية ةاءقر  تتم وبهاليمين

 الصوت قيمة تغيرت ، الحق قتو  في المربعة، الرومانية األحرف وهي ، ةالرقي الحروف تشبه فهي ، الصغيرة
 وحتى غيرها، ظهر الوسطى العصور في الحروف، بعض إضافة وتمت ، بعضها وانتهى ، الحروف لبعض

 .7102( ،ميخائيل).هذا يومنا حتى 26 الـ بأحرفها استتبت قد الالتينية األبجدية نرى  اليوم
 

 قبل الثامن القرن  طول على ولكن ، الفينيقية ألبجديةا من نشأ ، الالتيني الخط مثل سامي العربي الخط
 شرق  باسم اآلن يعرف ما في تقريًبا ، الميالدي األول القرن  في السرياني والخط اآلرامية اللغة عائلة ، الميالد

 أن رأوا ، العلماء بين ومن.الطويلة الصوائت لتمثيل األحرف بعض رسم طالخطو  هذه تعيد .العربية الجزيرة شبه
 باسم اآلن المعروفة البتراء منطقة في سادت األرامي، بالخط مرتبط يعتبر الذي النبط بخط تأثر العربي الخط

 .2102 ( ،Meggs).الميالدي الرابع والقرن  الميالد قبل الثاني القرن  بين األردن
 

 وأشكالها وتغيرت ،(‘‘ء’’ و ‘‘ال’’ بخالف) حرًفا٨٢  ليصبح العربي الخط وتطور وانتعش ازدهر
 اللغة وسطها، في أم آخرها في أم عنها منفصلة أم جاءت أولها في سواء الكلمة في مكانها حسب صورهاو

 وعندما .الضاد بحرف االخرى  اللغات عن وانفرادها لتميزها ‘‘ض’’ الضاد لغة عاليها يطلق ما وكثيًرا العربية
 المقدسة، الدينية بمرتبتها العربية اللغة حظيت ،الميالدي السابع القرن  في العربية باللغة سالماال فجر بزغ

نة وأساليبها صورها كثرة وامتازت و حروفها وتقدمت  .4102( ،سهيل).والمنمَّقة المحسَّ
 

 العربية للغة التاريخية األصول وتظهر الفينيقية للغة المشتركة الجذور من تنبع أنها من الرغم على
 العالم أنحاء جميع في انفوذه ووسعت طورت وقد فريدة تاريخية أصول لها األنظمة هذه من كل فإن والالتينية،

 .القارات في األخرى  اللغات من العديد
 

 الفراهيدي أحمد بن الخليل وكان التشكيل، الماتبع ت ضبط لم حروف من العربي الخط انحدر وقد
 الصوامت نبرات ومثلْت  حركاتها ضبطت وعالمات بنقاط الصوامت تشكيل في الفضل إليه ويرجع فذ ا، معجمي ا

 .الميالدي التاسع القرن  في القصيرة والصوائت
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 أو/و إضافية   نقاط   والصين، وباكستان والهند وإيران أفغانستان مثل العربية، غير البلدان في وأ دِخلْت 

 كالفارسية العربية، فونولوجيا في تكن ولم بلد، كل في المنطوقة اللغة (ونيماتِ ف)أصواتَ  تمثل زائدة   حروف  
  .وغيرها والكشميرية، والماليوية واألوردية

 
 كل أنَّ  والعربية الالتينية للغة تظهر  التاريخية واألصول مشتركة فينيقية صولأ من انبثقتا أنهما عم

 قارات اللخ األخرى  اللغات من الكثير إلى وتطوَّر تأثيره وامتد مميًزا، تاريخي ا تقدماً  حرزأ النظم هذه من نظام
  .(2017. )مخايل، العالم

 
 

لي تتعلق بالتصميم الشك لسبعة خطوط حاسوبة عربية ظهار بعض المشاكل الفنية والتقنيةحاولت هنا إ
 ط الحاسوبي العربي. والتي هي من اسباب عزوف المصممين عن الخ للحرف الحاسوبي العربي

 
 

 

 

       قواعد خط النسخ   
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    DecoType Naskh  خط
 

 حجم من ذلك وضح ويظهر الحروف ورسم الخط بقاواعد التقيد يتم لم ، الكالسيكي النسخ عن منسوخ خط هو
 الحاء حرف رسم وكذلك ، االرتفاع ناحية من حجما اكبر ويعتبر وفالحر  لرسم مناسب الغير االلف حرف

 رسم عن مختلف رسمه الواو حرف وايضا الرسم في ودقة مشابها  عدم ناحية من اليدوي  الحرف عن المختلف
 الذي الراء وحرف اليدوي  الحروف مع مقارنه صغيرة الحرف داخل في ةوالدائر  اليدوي  النسخ في الواو حرف

 وهذا .المناسب مكانها في تاتي ال التشكيل حركات وتموضع اليدودي، الخط في الراء عن كامال اختالفا يختلف
 .الحروف كل حال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Amoriah  خط



45 
 

 

 ضمنها من التصميم في مشاكل عدة من يعاني والخط الكوفي الخط عن المطورة الحديثة الخطوط من يعتبر هو
 قليال منخفض هو ما ومنها السطر عن قليال مرتفع هو ما منها منتظمة غير واسفلها الحروف فوق  النقاط

 متساويه غير الكلمه في الحروف بين والمسافات البصرية، التصميم لقواعد مخالف وهذا منتظمة غير بصورة
 حرف مريح، وغير كبير بصري  خلل الى يؤدي مما الخط لقواعد مخالف وهذا االحمر بالون  موضح هو كما

 اسفل تنخفض المنفردة والالم الكاف الخط،وحرف لقواعد مخالف وهذا االرتفاع متساويه اسنانها والشين السين
 يشكل اذ الخط عن منخفض ايضا هو المنفرد الميم وحرف كبير، خلل يشكل مما روفالح لباقي مخالفة السطر

 صغيرة والهمزة التصميم، لقواعد مخالف وهذا والكاف الالم حرف حتى وال للحروف مساوي  غير جديدا انخفاضا
 لشكل مناسبه غير كالسيكي خط حركات هي للخط المستخدمة الحركات الخط، جملح مناسبة غير الحجم

 مواقعا وايضا الحديث الحرف شكل يناسب بما تطويعها دون  كالسيكي خط من مأخوذه وكانها الم صمم الحرف
 اصغر للخط مناسب غير حجمها واالرقام يساره، او الحرف ايمن تاتي اما مناسب غير المشكله الحروف في

 لتصبح وتكبيرها منفرد بشكل اخذها الى المصمم يطر مما لتناسبها الحروف مع ضبطها يتم لم الخط من قليال
 نقوم الحروف،وعندما لحجم مناسبه غير يجعلها مما الرقم سماكة في زيادة عنه ينتج وهذا للحرف مساويه

 تحويل تم اذا اال تصديره من نتمكن وال في الصفحة التالية التالية رسالة تضهر PDF اعداد الى الملف بتصدير
 .Create outlines رسم الى الخط
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  Al Bayan  خط
 

 من التصميم في مشاكل عدة من يعاني والخط الثلث الخط عن المطورة الكالسيكية الخطوط من تبريع هو
  السطر تحت مختلفة بنخفاضات تاتي ي وحرف ل وحرف ق حرف  منتظمة غير المنفردة الحروف ضمنها

 وع الجرفيكي في ف و ج وحرف تصميم في ص حرف  ونالحظ  الخط، وقواعد التصميم دلقواع مخالف وهذا
 التصميم، لقواعد ومخالف كبير بصري  خلل يشكل مما الخط عن الحروف هذه وتنخفض ترتفع كيف العربي في

 المرسومة الحركات مواقع ونرى  الحروف، لباقي  مخالفه الخط فوق  ترتفع كيف الجرافيكي كلمة في ل حرف نرى 
 ذلك يظهر  للحروف متقن الغير والرسم الحروف، فوق  الصحيحة اماكنها في تاتي ال ومتقنه دقيقة غير بطريقة
 دقيق غير برسم يظهر الميم حرف يصل الذي المنحنى هنا ونرى  الظاهر  المقطع تكبير خالل من واضح

 واالرقام ،  منتظمة غير الحروف بين والمسافات الميم حرف داخل والفراغ الميم رسم الى وباالضافة ومنظهم
 .الحروف قواعد مع منضبطة الغير
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  ae- AlYermook  خط

 
 االرتفاع .الحروف رسم من واضح ذلك ويظهر التيني لخط ومحاكي مستنسخ حديث خط وهو اليروموك خط

 لقواعد  ومخالف بصريا مريح غير منه يجعل مما وهذا منخفض يعتبر الحروف الى نسبة االف لحرف
 يحقق وال بصريا مريح غير فالحر  يجعل مما عامودي بشكل مضغوضة الحروف ان ونالحظ التصميم،

 عن خروج يعتبر وهذا متازونه وغير مختلفه الحروف بين المسافات الى باالضافة وسهلة، واضحة مقروئية
 الصحيحة اماكنها في التاتي الحركات ونالحظ الحروف، الى نسبة نسبيا كبير الهمزة وحجم ، التصميم قواعد

 كالسيكي لحرف ارقام ايضا واالرقم حديث، لخط مناسبة غير كالسيكي لخط حركات تعتبر والحركات للحروف
 .صغير وحجمها الحروف تصميم تناسب وال
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   Achamel Soft Maghribi Assile  خط
 

 االف لحرف االرتفاع، الحروف رسم من واضح ذلك ويظهر  المغربي الكوفي الخط عن مطور حديث خط وهو
 الى باالضافة التصميم، لقواعد  ومخالف بصريا مريح غير منه يجعل مما وهذا تفعمر  يعتبر الحروف الى نسبة

 الواو حرف دائرة ونالحظ  ، التصميم لقواع مراعي غير وهذا متساوية غير والكلمات الحروف بين المسافات
 ايضا واالرقم للحروف، الصحيحة اماكنها في التاتي الحركات ونالحظ والقاف، الفاء فبحر  مقارنة نسبيا صغيرة

 . رسم الى تحويله الى نطر PDF اعداد الى الملف بتصدير نقوم وعندما الحروف، تصميم تناسب وال
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   ae_Kayrawan  خط
 

 االلتزام يتم لم الحروف، رسم من واضح ذلك ويظهر القيراواني الكوفي الخط عن مطور خط وهو
 وغير متناسب وغير كبير الكلمات بين فراغال الحروف، رسم خالل من ويظهر الخط بقاواعد

 واالرقام الخط، لقواعد مخالف وهذا متساوي  والشين السين حرف في الحروف اسنان  متساوي،
 ماتعال  امكان في خلل وهناك ومستقيمة، كبير بشكل مختلفة الحروف لتصميم غيرمشابها

  . الحروف على التشكيل
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 الجرافيكي ة في المنجز عناصر التصميمالالعربي ب الحاسوبي عالقة الخط
وط خطن تنشأ وتتكون عالقات تبادلية بين هذه الأال بد ومن خالل توظيف الخطوط الحاسوبية العربية 

ذا خرى المشاركة له في الفعل التصميمي مثل الصورة والشكل واللون والفضاء الذي يجمع كل هوالعناصر األ
ن خالل و التداخل وهذا يحدث مأنسجام المتكون التصميمي بعالقات مختلفة تبدأ من التبادل الى التضاد او اإل

ية في اسوبية باستخدام تقنيات البرامج الحاسوببراعة المصمم الجرافيكي بتشكيل وتطوير الحروف العربية الح
 التصميم الجرافيكي والتي ساهمت بشكل فعال في اعادة تشكيل وصياغة هذه الخطوط.

 
، وكانت عملية  وقد تطرقت في هذا الفصل الى تحليل عشرة ملصقات وخمسة خطوط حاسوبية عربية

وقد  ،حاصلةللعمل والعالقات التصميمية والتنظيمية ال التحليل مستندة إلى تحليل المكونات التنظيمية والبنائية
ديمًا الت قكان المرجع في عملية التحليل كتاب الدكتور زهير صاحب " تاريخ الفن في بالد الرافدين" لتحديد الدال

 واالستعارات حديثًا لدعم التحليل في بعض التفسيرات.
 
 وقيم خصائصه الحرف الحاسوبي العربي من مايتمتع ب إلى ولىاألفي الخمسة ملصقات  تطرقتوقد  

 شكالأ خالل من وأ ومنفصلة متصلة كحروف طبيعته خالل من تكون  وقد ميزات عدة خالل من تظهر جمالية
 المختلفة نخفاضاتواإل عاتارتفاإل خالل من تكون  وقد الحرف رسم في كبير ختالفإ تظهر لتيإ الحروف رسم
 من به البأس قسم نأ لنا الظاهرة النتائج من المالحظ نتيجة أن ذلكو  العربي، التيبوجرافي بها تميز التي

 .الالتينية الحاسوبية الخطوط ستخدامإ يفضلون  المصممين
ظهار بعض نتائج التي قد تنتج عن ضعف بعض إلى إت الثانية وقد تطرقت في الخمسة ملصقا

 الخطوط الحاسوبية العربية وما يتاثر به المصمم والتصميم معًا.
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: من هو العربي ١ملصق رقم   

 المصدر:

http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/40_inspirational_examples_of_arabic_typography/ 

 
  والبنائية التنظيمية المكونات

 راغوالف والصورة الحاسوبي التايبوجرافي الملصق، في يةسساأ مكونات من نواعأ ربعةأ على االعالن ركز
 الفراغ وأ المتنوع الخط حجم خالل من سواء وانسجام بتوافق العناصر هذه تنظيم في المصمم نجح وقد واللون 

 على العناصر هذه كل بوضع  وقام للبصر مشتت غير ممتنع سهل بسيط باسلوب الموزع اللون  وأ المدروس
 .الفراغ من القليل تاركا لالعلى قليال مرتفع اليمنى الجهة على  للملصق الكالسيكي بالحجم فقيأ  سطح

 
 

http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/40_inspirational_examples_of_arabic_typography/
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 بالصورة الخط عالقة
 تبادلية عالقة بخلق قام حيث والصورة الحاسوبي التايبوجرافي بين تعايش عالقة بناء على عتمادباإل المصمم قام

 بعضهم ليكملوا خلقوا نهمأب احساساً  لنا توصل بصورة معه ويتعايش خراأل منهم كل يكمل بحيث تكاملية
 (هو من ) كلمة على بلفها وقام الكوفية هي للعربي رمزاً  تمثل التي الصورة باستخدام  المصمم وقام البعض،

 لدتنس و البصر خطف صدرتلت  الواو فوحر  الهاء حرف بين المسافة بزيادة وقام كبير بحجم تكبيرهه تم الذي
 المقروئية لتتحقق الواو حرف من وجزء الهاء حرف من جزء ظهارإ يستطيع حتى بينهم الفراغ لتعبي الكوفيه
 لنا توحي بطريقة هو كلمة  على كوفيةال ولف  دمج عملية في واضحة الحاسوب معالجات تظهر حيث  بوضوح

 الحرف لعب حيث العربي االنسان نهأوك  الكوفية يحمل وهو الحرف ويظهر ( هو ) لكملة معانق الكوفية بان
 ولكن بالحاسوب، محوسب هو كما حالتها على وبقيت نسانإ بشكل ترسم لم الحروف هذه نأ مع االنسان دور

 باستغالله المصم قام جميالً  ايقاعاً  تمثل التى وانخفاضاته بارتفاعته  الهندسيه الناحية من بتنوعة العربي الحرف
 االمكانيات على معتمداً  سودواأل بيضاأل اللونين فقط استخدم وقد الكوفيه، يحمل الذي االنسان بدور ليقوم

 على تلتف التي الكوفية هذه يحمل لعربي وجه بانه حساساإ تعطينا (هو من ) نرى  وهنا العربي للحرف الهندسيه
 خلف سفلاأل من ( من ) كلمة من جز بإخفاء وقام (هو ) كلمة  اعلى وضع الذي ( من ) وحرف ، رقبته

 لالعلى اليمنى الجهة في المصمم يضعة هذا كل  وسموها، بشموخها  العربي جبهة بانه احساساً  يعطينا الكوفية
 سيان زرق األ اللون  وزن  على معتمدا اليمنى الجهة في كبيرا راغاف تاركا الملصق، علىأ  الفراغ بعض تاركا قليال

 وهذا  الملصق، توازن  لضبط اليسار لىإ تمتد التى  الصغيرة السطور كتابات على يضاأو  التوازن  خلق في
 في والمتنوعه الجميلة بخصائصه الحاسوبي العربي التايبوجرافي يبديها التى المرنه العالقه على يدل االعالن
 لم ذلك لىإ ضافةباإل ، والصورة الخط بين حساسباإل ممتزجة تعبيرية بصرية عالقة لخلق  الصورة مع عالقته

 للمشاهد الموجه والرسالة ةللكتاب المقروئية وضوح من هذا يقلل
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 فالنتين  : 2ملصق رقم 

 المصدر:

http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/40_inspirational_examples_of_arabic_typography/ 

 
  والبنائية التنظيمية المكونات

 العربي الحاسوبي التايبوجرافي خاللها من تكون  بنائية عناصر ثالثة  على الملصق هذا اشتمل
 لون  من كثرأ  على الملصق يحتوي  ثحي واللون  الالتيني بالخط المطبوعة  الصحف صفحات من ومجموعة

 .الصحف روق  مع مدمج
  

  البصرية التايبواجرفي عالقات
 عربي حاسوبي بتايبوجرافي ينفالنت بكلمة المكتوب للتايبوجرافي عمودي نمط بإعتماد المصمم قام

 البعض بعضها مع وإلصاقها الصحف وراقأ بجمع المصمم قام حيث  الكوالج لىإ  الفني االسلوب هذا وينتمي
 والعنصر فالنتين يبوجرافيالتا فكان االول العنصر ماأ, ثالثاً  عنصرا باعتباره للملصق وفضاء رضيةأ ليشكل

http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/40_inspirational_examples_of_arabic_typography/
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 المصمم قام حيث ، فالنتين التايبوجرافي هو التصميم في السيادة ومركز ولاأل العنصر كان  وقد .اللون  الثاني
 على بذلك معتمداً  اشعاعيا ومركزا مركزيًا، نمطاً  بذلك ليشكل الملصق بحجم عمودي بشكل فالنتين كلمة بوضع

 التايبوجرافية التراكبات خالل من جمالية وقيمة نسقا لتشكل الكلمة في التايبوجرافية والبنائية الجمالية المعالجات
 رتفاعاتاإل خالل من جميال يقاعاً إ ليعطينا وااللف الفاء حرف يظهر حيث العربي، التايبوجرافي في وااليقاعية

 النون  وحرف تماثلها، بعدم جميالً  تناغماً  خلقت التى والياء والتاء النون  سنانأ يقاعاإل هذا ويكمل االلف، في
 دمج تم كيف هنا ونرى  اليسار، جهة الى دخلأ الذي االلف احرف مع توازناً  ليخلق اليمين لىإ مجوفاً  جاء الذي
 ودمجها لواناأل بادخال قام حيث  Mask  بتقنية حاسوبي بأسلوب عشوائي بشكل فالنتين داخل الصحف ورق 

 ورق  طرافأ بحرق  قام وقد للملصق، والفضاء رضيةاأل عن التايبو فصل ليتم الصحف ورق  مع ومزجها
 وراقأ وإدخال عمودي بشكل فالنتين كلمة وضع نأ لنا تبين تعبيرية رسالة ذلك وفي  الكلمة داخل في الصحف
 ثقافتنا على دخيل هو وانما مجتمعاتنا وقيم بيئتنا من ليس الفالنتين هذا بان رسالة لنا يوجه وحرقها الصحف

 يقاعاإ معاً  بدمجهما حمرواأل زرق األ لواناأل وشكلت الالتيني، بالخط المكتوبة الصحف ورق  خالل من وذلك
 دالالت شكل كيف العربي الحاسوبي التايبوجرافي هنا ونرى  لملل،وا الجمود وعدم الحركة الملصق عطىأ  جميال

 .التايبوجرافي التصميم عناصر مع وتكاملية تعبيرية
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 التدخين:  3ملصق رقم 

 المصدر:

/ographyhttp://islamicartsmagazine.com/magazine/view/40_inspirational_examples_of_arabic_typ 
 
 

  والبنائية التنظيمية المكونات
 مع تخنتوا كلمة عربي تايبوجرافي حاسوبي بخط عليه كتب سودأ وفضاء رضيةأ من مكون  الملصق هذا

  وواضح، كامل بشكل التوضيحي النص بخط عليها كتب مائل بشكل وضعت شرطةأو  مساحات
 

 العربي التايبوجرافي في التأويل عالقات
 خالله من والذي السيادي العنصر هو ليكون  العربي الحاسوبي التايبوجرافي بتخصيص المصمم قام

 الليونة ذلك على ساعده بذكاء المصمم استخدمه الذي التأويل خالل من  المدخن الى رسالة بتوصيل سيقوم
 ووجه معنى من ألكثر التايبو تاويل خالله من استطاع الذي العربي التايبواجرافي بها يتمتع التي الكبيره والمرونة

http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/40_inspirational_examples_of_arabic_typography/
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 وهو للمدخنين مجازي  معنى دخنتوا لتعطي ذإ الوقت نفس في والتاء الدال حرف استخدم حيث الوقت، نفس في
 باللون  التاء حرف نقاط بوضع النظر ولفت الحدود، تجاوزتم بانكم وفلسطين وسوريا لبنان في مستخدم مصطلح
 لكسر ايقاعاً  يحقق لوني وتوازن  جميل إيقاع وإلحداث بصرياً  جذباً  لتحقق اءت حرف نهأ معنى لتعطي االحمر

 بصورة التايبو لىإ السيجارة من يخرج الذي الدخان  ودمج بإدخال وقام بيض،واأل سوداأل اللونين بين الملل
 لىإ الدخان من خط بانزال قام حيث  Mask ضمنها من بالحاسوب عمليات دةع طريق عن وجذابه جميلة

 بعداً  بذلك ويحقق الواسع، الفراغ نطاق وكسر اليمنى الجهة في يحققه وتوازن  استمرارية عمليات ليحقق االسفل
 جماالً  البعدين كال وفي لإلنسان رئة التايبوجرافي اعتبار وهو فلسفياً  وبعدا بالكلمة، الدخان تداخل وهو جمالياً 
 واضح بشكل عليهم كتب مائل بشكل اليسار لىإ اليمين من بيضباأل شريطين بوضع وقام معبرًا، فلسفياً 

 .الفرح وعدم بالخوف بعدا ليحقق لالرضية سوداأل اللون  باختيار وقام ومباشر،
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 الحروف 4رقم  ملصق

 المصدر:  

/f_arabic_typographyhttp://islamicartsmagazine.com/magazine/view/40_inspirational_examples_o 
 

 والبنائية التنظيمية المكونات
 والحروف الكلمات هذه تربط وخطوط والتيني عربي حاسوبي تايبوجرافي من مكون  ملصق تصميم

 الرمادي لون لبا  ( E)حرف يزي وانجل (ت) حرف عربي واحد  حرفان مع بيض،األ باللون  ببعض بعضها
 .الصور ستخدامإ دون  التايبوجرافي سلوبأ المصمم واعتمد قاتمة، سوداء رضيةأو  والفاتح المتوسط

 
 

http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/40_inspirational_examples_of_arabic_typography/
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 والالتيني العربي التايبوجرافي في التبادلية العالقات
 المتسلسة العالقات خالل من المصمم بتقديمها قام التي الحالة هو المتلقي انتباه يثير ما ولأ نإ
 من وذلك نمختلفتا ثقافتان يأ المختلفة، والحروف اللغة من نوعان بين الربط عالقات لتوضيح وذلك التنظيمية

 منبعها يكون  قد التى اللغات بين النهائية ربط عالقة لتحقيق والالتينية العربية من لكل الحاسوبية الحروف خالل
 التايبوجرافي ايديولوجيا على الثقيل الحمل لقىأ بل  الملصق لىإ صورة اي بادخال المصمم يقم لم .واحد صلهاأو 

 المساحات وعلى التكويني ونضجها وجمالها الحاسوبية الحروف يقاعإ على معتمداً  الصور من خالي باسلوب
 الجزئي التراكب عمليات خالل من وذلك واالنجليزية العربية الحاسوبية الحروف بين الوطيد والترابط واللون 

 التوازن  يحقق وبشكل وتصاعدي تنازلي بشكل يتجه الذي تجاهاإل تحديد خالل من الحروف بين الحاصل
 من للملصق  مداخل بإعطاء قام وقد والالتينية، العربية الحاسوبية الحروف بين ما يقاعاإل ينتجه الذي البصري 

 )وهي عمودي بشكل الملصق يسار سفلأ وفي الملصق يمين علىأ  في حاسوبي بخط المكتوبة الكلمات خالل
 العملية يضاً أو  الثقافات، بين المبنية الشائكة العالقة تمثل وهي  (تداخل تراكب وتورط تحابك تشوش تشابك

 الملصق هذا من المصمم رادأو  متوازن، وتناسبي توافقي بشكل مبنية حروف نهاأب وتشعرك بينها ما التشاركية
 شكلي جمال عنه ينتج متوازن  يقاعإ تنتج نهاأو  والحضارات الثقفات بين والترابط والتداخل التشابك فكره توضيح
 يرثيه التي سعيد ادوارد الكبير المفكر لسان على طباق قصيدة في دوريش محمود قاله ما وهذا خالقيأو  وروحي

 :يقول فيها

 
ر ِ  الَسَفر ففي )  الثقافات بين الح 

 البشري   الجوهر عن الباحثون  يجد قد
 ...للجميع كافيةً  مقاعد

م   هاِمش   هنا  مركز   أو .يتقد 
 تماماً  شرق   الشرق   ال .يتراَجع  

 ,تماماً  غرب   الغرب   وال
دِ  مفتوَحة   يةالهو  فإن  ( للتعد 

 هو بما للخروج البشري  الفكر يثري  ما هو البعض بعضها على والحضارات الثقافات وفتح الثقافات بين فالحوار
 خطوط بتوصيلها تقوم التي والالتينية العربية سوبيةالحا والكلمات الحروف نسجامإ خالل من واضح وهذا جديد،
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 يقاعإ نهإ حقا والحضارات الثقافات بين وتواصل اتصال نقاط بصفتها للملصق براقا جماال تضفي اتصال
 يتم ال حتى  للملصق كارضية القاتم سوداال اللون  باستخدام المصمم وقام .منسجم وشكلي وروحي حضاري 

 من كجزء باالنجليزية والياء بالعربية التاء الحاسوبية الحروف واستخدم الرئيسية، الفكرة عن المتلقي نظر تشتيت
 .يةالرئيس الفكره مع والتداخل الحركة من نوع الضفاء رضيةاأل

 

 
 الجهل ليس بنعمة 5رقم  ملصق

 المصدر:  

/artsmagazine.com/magazine/view/40_inspirational_examples_of_arabic_typographyhttp://islamic 
 

 والبنائية التنظيمية المكونات

http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/40_inspirational_examples_of_arabic_typography/
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 ببعضها الكلمات هذه تربط  سميكة وحبا وانجليزي، عربي حاسوبي تايبوجرافي من مكون  ملصق تصميم
 .بسيط فقيأ سلوبأب الرمادي، باللون  وحبال المخضر زرق األ باللون  البعض
 بسيطة بصرية عالقة

 مواقع تحديد في البسيط العمودي التنظيمي الحاسوبي التايبوجرافي سلوباأل لىإ بالتوجه المصمم امق
 ذإ البساطة، من عالي قدر على التصميم هذا في المصمم اعتمد للملصق، المكونة التايبوجرافية العناصر
 تصاعديا ترتيبا مرتبة ةينجليز اإل ثم من والأ العربية الكلمات تظهر حيث الحاسوبي التايبوجرافي سلوبأ استخدم
 نناأب احساسا تعطينا المزرق  خضراأل باللون  ملونة سميكة، سالسل ببعض بعضها الكلمات  يربط بحيث وتنازليا
 يربط  الجهل نأ كيف لنا يبين التصويري  التصميم هذا من المصصم ويريد الحركة، على قادرين وغير مقيدون 

 استخدام على اعتمد حيث ، بنعمة ليس الجهل نأو  بجهلة، مقيد هو الجاهل نساناإل نأو  والقلوب العقول على
 احساسا ليعطينا للكلمات سوداأل اللون  واستخدم االنجليزية، او بالعربية كان سواء البسيط الحاسوبي يبوجرافيالتا

 يكون  قد الجهل  ان فكرة لنا ليوصل وذالك الحبال لبعض المخضر االزرق  اللون  وإستخدم بة،آوالك بالضمور
 الفكرة عن النظر يشتت ال حتى  للملصق البيضاء رضيةاأل اختيار وفضل تخدعنا، قد زاهية لوانأب ملون 

 فالحرو  على المصمم به يقوم فني تعديل يأ بدون  واالنجليزي  العربي التايبوجرافي انسجام هنا ونرى   .الرئيسة
 .واالنجليزي  العربي التايبوجرافي بين والمرونة التوافقية القدرة هذا لنا وبين نجليزيةاإل وأ العربية
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 المرأة ال تقاس بشكلها 6ملصق رقم 

 رابط الملصق

https://www.skillshare.com/projects/Arabic-Poster/35064 
 المكونات التنظيمية والبنائية

 .لفراغربع مكونات أساسية التيبوجرافي العربي والرسم القدام إمرأة وأداة قياس واللون واأركز الملصق على 

 عالقات التنظيميةال

التابيوجوافي الموزع بشكل عمودي شكل بسيط وساذج من خالل توزيع بقام المصمم بصياغة مفرادته التصميمية 
قل لكلمة المرأة أصغر من كلمتين تقاس وبشكلها بشكل غير مدروس مما اعطا أهمية أحيث تظهر كلمة المرأة 

خر العناصر ظهورًا، ووضع صورة الداة القياس المتر مكان حرف االلف في "تقاس" بشكل متعرج مما أوجعلها 
قدام مرسومة المرأة بشكل حرف إكس باإلنجليزية أقام المصمم بوضع جعل من الشكل الكلمة اكثر سذاجة، و 

https://www.skillshare.com/projects/Arabic-Poster/35064
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بجانب كلمة المرأة بالون الزهري الفاتح، موضوعة بشكل ساذج وبسيط، وموزعة هذه العناصر داخل الملصق 
بشكل افقي دون مراعات الفراغ في الملصق ليشكل مساحة مريحة لعين المتلقي، واستخدم المصمم اللون 

لى منتصف الملصق يقودها اللون إلفاتح من الوسط والغامق من االطراف مما يشكل بؤرة لولبية تقود الفيروزي ا
داة القياس أوتنتهي بادأة القياس، وقد عبر المصمم بطريقة ساذجة عن موضوع الملصق مكتفي بأقدام الفتاة و 

 واالستخدام العادي للنص الغير مدروس.

 

 

 مش عيبLOVE   7ملصق رقم 

 الملصقرابط 

https://www.pinterest.co.uk/fatimas87/arabic-posters/ 
 

https://www.pinterest.co.uk/fatimas87/arabic-posters/
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 المكونات التنظيمية والبنائية

د بالون االسود باالنجليزية واللون األسو   Loveالملصق مكون من تايبوجرافي عربي بالون االحمر وكلمة 
 أرضية للملصق

 عالقات التنظيمية

يني نوع من التزاوج بين التايبوجرافي العربي والالت ققام المصمم بصيغات مفرادته التصميمية بمحاولة خل
بالعربية محاوله منه لخلق إيقاع بصري مختلف ولكن طبيعة انوع الخطوط  "مش عيب love"باستخدام كلمة 

ة، الجديو ني ال تناسب موضع الملصق الذي يعطينا إحساسا بالصرامة المستخدمة في النوعان العربي والالتيي
بالون األبيض بخط التيني عادي وبسيط في وسط الملصق مضغوطة بشكل  LOVEحيث ظهرت كلمة  

ان بين رتفاع الملصق يتخللها التايبوجرافي العربي بكلمة مش عيب تتسلل الكلمتإعمودي لتمثل نسبة كبيره من 
 مامي للحرف ومرة بشكل خلفي للحرف حيث تعطينا إحساسًا بان الملصقأية تظهر مره بشكل االحرف الالتين

تدل   LOVEيصلح لسجن أو لألسرى المسجونين وخاصة مع استخدام اللون األسود كارضية للملصق، ال كلمة 
 لمستخدم. على الحب وال كلمة مش عيب تدل على الحرية  بل تعطينا إحساس بالجدية من خالل نوع الخط ا
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 نشرة حديثة  8ملصق رقم 

 رابط الملصق

https://pikbest.com/templates/assorted-and-dynamic-style-arabic-calligraphy-
flyer-templates_1252200.html 

 

 المكونات التنظيمية والبنائية

 شكال هندسية وااللوان والفراغ.أتكون الملصق من عدة عناصر من ضمنها التايبوجرافي العربي ومساحات و 

 عالقات التنظيمية

قام المصمم ببناء هذا الملصق بطريقة مكتظة غير منظمة حيث يظهر التايبوجرافي العربي "نشرة وحديثة" وما 
على الملصق مرتفعة بشكل كبير جهة اليسار أ سفلها تظهر بصورة غير منظمة، كلمة نشرة في أتبعها من كتابه 

https://pikbest.com/templates/assorted-and-dynamic-style-arabic-calligraphy-flyer-templates_1252200.html
https://pikbest.com/templates/assorted-and-dynamic-style-arabic-calligraphy-flyer-templates_1252200.html


66 
 

 

مقتربة من حافة الملصق بشكل غير مريح من ناحية الحجم والموقع وتظهر كلمة حديثة بخط أكبر مع النظر 
ة نشرة بشكل فظ يعطينا إحساس على كلمأ الى الخط الذي نحس بانه مصمم بطريقة غير ناضجة تأتي نقاطها 

بالفوضة ومالمستها لدائرة الصفراء بشكل مخالف لقواعد التكوين مما يظهر المماس واضح فيها، وتظهر كلمة 
سفل الملصق من جهة اليمين بشكل غير مناسب لقواعد التكوين ولعظمة أنبينا عظيم موضوعة بشكل أفقي في 

والدوائر والمثلثات واألرقام واالحرف بشكل مكتظ غير منظم يعطينا المعنى التي كتبت به وكما تظهر االشكل 
والملصق ال يحتوي على مساحة فراغ لتعطينها نوع من  ،إحساس بالفوضى من ناحية تكوين االشكال واأللوان

 ثناء التجول في الملصق.أالراحة 

 

 

 سمكة باإليد 9ملصق رقم 

 رابط الملصق

http://denielleemans.com/scholarship/arabic-type-posters/ 
 

http://denielleemans.com/scholarship/arabic-type-posters/
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 المكونات التنظيمية والبنائية

غة في نسان رسم لسمكة وااللوان كلها مصاإتكون الملصق من عدة عناصر أهمها التايبوجرافي العربي ورسم ليد 
 .المساحة الكالسيكية للملصق

 عالقات التنظيمية

جرافي ستخدم التايبو إدخال صورة حيث إقام المصمم باالعتماد على الرسم في صياغت مفرداته متخليًا عن فكرة 
العربي من خالل كتابة سمكة باأليد لتشكل العنصر الرئيسي في التايبوجرافي العربي موضوعة بشكل غير 

 يحقق المقروئية بشكل واضح وغير مناسب لموضوع مدروس فوق اليد ونوع الخط المستخدم غير مريح وال
 حسن من عشرةأعلى ويلتقي مع الكتابة المكملة لجملة أ الملصق، يمتد خيط رفيع يخرج من اليد ليصعد الى 

 بالبحر وظهرت هذه الكتابة بشكل ال يحقق المقروئية إال بصعوبة وهي موضوعة بطريقة ال ادري لما وضعت
د خر يخرج من اليد يصعأيصعد الى األعلى، إذا ال تحقق أي هدف تصميمي ، وخيط  بهذه الصورة كأنها دخان

 واحيانا تشعر ،الى األعلى  ليصل الى سمكة مرسومة بشكل تجريدي يتخللها تايبوجرافي غير مقروء وواضح
ع يكي مبانها حرف )ال( واحيانًا تشعر بانها سمكة، كل هذا مصاغ في وسط الملصق الذي يأخذ الحجم الكالس

ل نه يميإتزان الملصق الذي تشعر بإترك فراغ كبير في الملصق يحقق نوع من الراحة ، ولكن مع شعور بعدم 
 ة اليسرى ذا تحتاج الجهإكثر من الجهة اليسرى يحققه التايبوجرافي العربي، أالى ناحية اليمين بسبب وجود وزن 

 الى عنصر بسيط يحقق التوازن. 
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 يوين عديت 10ملصق رقم 

 رابط الملصق

https://www.pinterest.co.uk/fatimas87/arabic-posters/ 
 

 المكونات التنظيمية والبنائية

 .مرأة ومساحات لونيةتكون الملصق من عدة عناصر أهمها التايبوجرافي العربي ورسم أل

 نظيميةعالقات الت

 Posterizeعتماد على الصورة المرسومة المعالجة في برنامج الفوتوشوب عن طريق فلتر قام المصمم باإل
ستخدام هذه الخاصية غالبا للمصممين الذين ليس لديهم إمكانية لرسم، إوذلك لتبسيط األلوان في الصورة ويتم 

ظهر المصمم أستخدمه حيث إجميل وال يستحب ين عديتي وهذه تعبير غير أوهي صورة ألمرأه تمد يدها لتقول 

https://www.pinterest.co.uk/fatimas87/arabic-posters/
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ستخدم المصمم التايبوجرافي العربي في كتابة عامية "وين عديتي" إالمرأة وكأنها تقوم بتسول بطلب العيدية، وقد 
ووضعت الكلمات فوق  ،قرب للطفولي ولكنه ليس طفولي هو في الحقيقة فوضوي ال يتناسب مع الموضوعأبخط 

على الملصق، وظهر أ لف لكل منهما وبشكل غير مريح تاركا الفراغ الكبير في بعضها البعض بحجم مخت
ستخدم اللون األخضر في التصميم ال ادري إنه مضغوط وغير مريح، و أالتايبوجرافي مع الصورة بشكل يشعرنا 

 ما عالقته بموضوع الملصق وال يحقق أي قيمة جمالية.
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 ةثالثا: الدراسات السابق
 

 العربي الطباعي الحرف تصميم أسس :الدراسة عنوان م: 2008 أحمد المأمون  الدين، محي :دراسة .1
   ., رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة السودان للعلوم والتكنولجيةالرقمية األنظمة على وتطبيقاته

 الدارس يشرح ومشروع، بحثي جزئين من الدراسة وتتكون  التحليلي، الوصفي لمنهجا الباحث استخدم وقد
 من للتحقق الضرورية التجارب يجري  ثم لي،اآل الحاسب على وبرمجته تصميمه وتجهيز حروفه رسم خطوات

 والنظرية العملية المعرفة تطوير إلى الدراسة هدفت المستهدفة، الحاسوبية والبرامج األجهزة على عمله جودة
 في الطباعية الحروف تصميم دارسي تفيد واضحة منهجية تكوين .الطباعية الحروف وٕانتاج تصميم بأنظمة

 األنظمة مع متوافقة متعددة بصيغ عصري  طباعي حرف إنتاج .ملهموع دراستهم في الحديثة التقنيات استخدام
 الطباعيالعربي، للحرف والوظيفية الجمالية القيم تعزيز في الحديثة التقنيات دور وتوضيح تأكيد .الرقمية واألجهزة
 .العربي الطباعي للحرف والوظيفية الجمالية القيم تعزيز في الحديثة ياتالتقن دور أهمية :إلى الدارسة خلصت
 .أكبر بجدية العمل هذا وأخذ التصميمات، بأفضل الخروج في الكبيرة الطباعية الحروف مصممي مسؤولية

 بها ويتعامل الجمهور يعرفها التي والكتابة الحروف في السائد الذوق  تشكل صارت الطباعية الحروف نماذج
 من بمزيد مكتبتها وبدعم بأثراء العربية الطباعية الحروف مصممي الدراسة أوصت كما .المختلفة الوسائط عبر

 العربية الحروف أوضاع في البحث إلى ودعت لمتطلباتها، لعميقا والفهم الدراسة على المستندة التصميمات
 قيام إلى الدعوة إلى باإلضافة المجال، هذا في المتجددة التقنيات وتعلم   ونشر ورسمية، منظمة جهات من بدعم

 أنظمة واستحداث المجال، بهذا المهتمين جهود تجمع الدولي المستوى  على وأخرى  المحلي المستوى  على جمعية
 .الجديدة األطقم وفحص لتجريب

 
 خطوط يف والوظيفية الجمالية بالقيم االرتقاء ) بعنوان ،٧١٠٢ خالد، صديق، حمدأ عثمان دراسة.2

   والتكنولجية, رسالة دكتوراه, جامعة السودان للعلوم التيبوغرافي داءاأل تقيم في ودوره العربية الطباعة
 بلغ التي الدراسة عينات بتحليل وذلك المشكلة، طبيعة لمناسبته (التحليلي) الوصفي المنهج الدراسة اتبعت وقد

 بها االرتقاء كيفية وبيان فيها والوظيفي الجمالي القصور أوجه وتحديد عربي، طباعي خط ( 15 ) حجمها
 الهدف :الى راسةالد تهدف (االستشارية) الشخصية والمقابلة المالحظة أداتي استخدام خالل من ووظيفيا،ً  جماليا

 األداء تطوير بغية العربية الطباعة خطوط في والوظيفية الجمالية بالقيم االرتقاء هو الدارسة لهذه األسمى
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 الخط في الجمالية القيم عن الكشف الهدف هذا من ويتفرع .كبرى  وحضارية ثقافية أهمية يمثل الذي التيبوغرافي،
وة وردم األساسية وخصائصها العربية الكتابة بوظائف والتعريف عليها الحفاظ وكيفية العربي  الجمالية اله 

 العربية، الطباعية الخطوط ونماذج التقليدية العربية الخطوط بين والوظيفية
 إلى والسعي العربية التيبوغرافيا أهمية على الضوء وتسليط التيبوغرافي األداء تطوير على ذلك وأثر

 القيم في واضحا قصوراً  العربية، الطباعية الخطوط من كثير تعاني :التالية النتائج لىإ الدراسة وخلصت .تط ورها
 أهم تمثلت عام، بشكل التيبوغرافي األداء تط ور على سالبة آثاراً  استخدامها خلف وقد والوظيفية، الجمالية
 من الرغم على العربية، الخطوط لتسكين الالتينية الطباعة خطوط تسكين برامج استخدام القصورفي هذا مظاهر

 خاصة حاسوبية برامج إيجاد من بدال األساسي، ونظامها العربية والكتابة العربي الخط طبيعة مع توافقها عدم
 خاصة ومعايير أسس وجود وعدم الوظيفية وقيمها بجمالياتها اإلضرار سبب مما العربية، الطباعة بخطوط
 االهتمام وقلة الوظيفية الجمالية وقيمها سالمتها على افظوتح صناعتها تحكم العربية، الطباعة خطوط بتصميم

 عدم مع القراءة، وسهولة والمقروئية الوضوح مبدأ لتحقيق يرمي الذي العربية، الطباعة لخطوط الوظيفي بالدور
 .األحرف على وتموضعها اإلعرابية الحركات وبخاصة خرى،األ واألشكال والعالمات الرموز بتصميم االهتمام

 إلمكانية حلول إيجاد حاولت بذلك وهي التيني،/،عربي مزدوج طباعي حرف تصميم إلى الدراسة هدفت
يد تزاوج وخلق الالتينية، مع العربية الطباعية الحروف انسجام  منهما، كل   خصائص على المحافظة مع بينهما ج 

 .الطباعية الحروف تصميم في المتخصصة التصميم وأجهزة الحاسوبية األنظمة دور على الضوء وٕالقاء
 
 Arabic Lettering Analysis For) :الدراسة عنوان :م 1983 حسن، السر تاج أحمد، سيد دراسة،.3

Lettering Students And Type)  .دراسة ماجستير غير منشورة , مدرسة الفنون والتصميم لندن  
 العربية الحروف رسم ةطريق الدراسة شملت المشكلة، طبيعة لمناسبته (التحليلي) الوصفي المنهج الدراسة اتبعت 

 القديم اليدوي  الكوفي :وهي المتداولة، السبعة العربية الخطوط أنواع في وتراكيبها، المختلفة، وصلها حاالت في
 أشكال أجزاء تحليل :إلى سةالدرا وهدفت .النسخ وخط الرقعة، الديواني، الفارسي، الثلث، النسخ، ،)المصحفي(

 العربي الخط لدارسي رسمها، وطريقة ونسبها، تركيبها، تفاصيل لتوضيح يدويًا، المخطوطة العربية الحروف
 في مق درة وٕايضاحية يةجمال قيما أرسى العربي الخط فن أن :إلى الدراسة خلصت الطباعية، الخطوط ومصممي

ن ، العربية الحروف رسم  للتركيب العربية الطباعية الخطوط تصاميم افتقار وأن .إليها الرجوع بالدارسين يحس 
 تطوير يمكن ال وأنه لعربيا الخط بقواعد مصمميها معظم لجهل نتيجة هو العربية؛ للكتابة الصحيح األساسي
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 في الحرفية للتراكيب متع مقين وفهم تحليلية دراسة خالل من إال وتجويدها؛ العربية الطباعية الخطوط تصاميم
 النماذج من بها يقترب العربية؛ الطباعية الخطوط تصاميم في وتوظيفها القيم هذه استلهام وأن العربي الخط

 .ووظيفيا جمالياً  ويثريها الراقية، الخطية
 

 التصميم في سالميةاإل والزخرفة العربي الخط توظيف :بعنوان داود حسين عزمي لبنة : دراسة.4

 5102, رسالة ماجستير ، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية – االردن    الجرافيكي

 

 والعناصر الخطوط نواعأ على التعرف :الدراسة وتهدف التحليلي، الوصفي المنهج الدراسة اعتمدت قد و 
 التصميم في االسالمي الفن عناصر توظيف امكانية لىإ والتوصل الجرافيكي التصميم في المؤثرة الزخرفية

 الدراسه هدفت :لىإ الدراسة وخلصة .الجرافيكية التصاميم في ثرا له سالمياإل الفن أن الى والتوصل الجرافيكي
 العصور خالل اإلسالمية الحضارة فى وموقعه التقليدى العربى الخط تطور عن للكشف تحليلى وصف تقديم لىإ

 كى اإلسالمية، الحضارة فى أصيال تراثا فنيا بوصفة التقليدى عربىال للخط والتوثيق اإلسالمية للحضارة المختلفة
 والمهتمين للمشتغلين ومدها العربى الخط عن تفصيلية معلومات وتوفير والحاضر الماضى بين الصلة تنقطع ال
 إن لىإ الدراسة وخلصت .التقليدى العربى الخط وريادة أهمية لتعزيز اوخارجه السودانية الجامعات داخل فى به

 بذلك مدين فهو القداسة، منزلة إلى منزلته وارتفعت اإلسالمية الحضارة فى الفنون  صدارة فى موقع العربى للخط
 مستقال فنا العربى الخط نأو  .اإلسالمية الحضارة خصائص مع العربى الخط إنسجام الى الكريم بالقرآن الرتباطه

 قوامها متميزة روحية جمالية فلسفة ذات وهو اإلسالمية، الحضارة سبقت التى األمم بفنون  يتأثر لم بذاته قائما
 الروحية المعايشة من قدر إلى اإلنسان يدفع العربى الخط إن .الروحى البعد عن والبحث تجسيمال عن اإلبتعاد
 .الخطية اللوحة كلمات عليها تنطوى  التى للمعانى

 
 التيني عربي مزدوج طباعي حرف تصميم :الدراسة عنوان  2008  أحمد عثمان خالد الصدیق، دارسة. 5

   . لتكنولوجيارسالة ماجستير غير منشورة , جامعة السودان للعلوم وا

 انسجام إلمكانية مناسبة حلول يجاد إ :إلى الدراسة هدفت الوصفى، التحليلي المنهج الدراسة وقداعتمدت
 طباعي فحر  لتصميم جديدة بصيغة والخروج بينهما، جييد تزاوج وخلق الالتينية، مع العربية الطباعية الحروف

 على الضوء إلقاء .رهاوتطو والالتينية العربية الطباعية الحروف بين العالقة دارسة مع التيني، عربي مزدوج
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 .بها واالرتقاء المزدوجة الطباعية الحروف تصميم في المتخصصة التصميم وأجهزة الحاسوبية األنظمة دور
 عن الدول، بين الثقافي التبادل وتشجيع والعالمية، العربية الثقافة بين الجسور وبناء الثقافي، التبادل لدعم محاولة
 الحروف دميمستخ أن الدارسة أثبتت :إلى الدارسة وخلصت .التيني عربي مزدوج طباعي حرف تصميم طريق

 مع العربية الطباعية الحروف استخدام عند المشكالت من العديد يواجهون  الحاسوب، أجهزة خالل من الطباعية
 دلل ت .األحيان من كثير في وضعفها العربية الطباعية الحروف في التنوع قلة مع واحد، مكان في الالتينية
 الطباعية الحروف تصميم في المتخصصة التصميم وأجهزة الحاسوبية مج والبرا األنظمة أهمية على الدارسة

 تنفيذها حلومرا المزدوجة الطباعية الحروف تصميم كيفية على الضوء إلقاء تم حيث بها، واالرتقاء المزدوجة
 وحتى الطباعة، ظهور ثم الكتابة، نشأة منذ وتطورها والالتيني العربي الحرف بين العالقة بحث مع المختلفة،

 وخلق لالتينيةا مع العربية الطباعية الحروف انسجام إلمكانية مناسبة حلول إيجاد ثم ومن الحاضر، عصرنا
 يل بي والالتينية، العربية باللغتين العناوين لكتابة مزدوج طباعي حرف بتصميم الدراسة خرجت .بينهما جيد تزاوج

 على ويعمل التصميم، تفاصيل كل في البصري  التطابق تحقق سليمة أسس وفق للخط، المعاصرة الحاجات
 وبناء والمعرفي، الثقافي التبادل دعم في ويسهم التشغيل، أنظمة مختلف وفي المكتبي النشر برامج مختلف
 الطباعية وفالحر  لتصميم ثابتة معايير بوضع رسة ا الد أوصت كما .والعالمية العربية الثقافة بين الجسور
 بالحرف لإلرتقاء وذلك ،وعراقتها وتاريخها شكلها على تؤثر أن دون  للخط، الرقمية المعايير مع تتفق العربية

 بالبرامج الحديثة الحاسوبية األجهزة ودعم عام، بشكل الطباعية الحروف تصميم عملية وتيسير المزدوج الطباعي
 بالحرف خاصة حاسوبية برامج بإنتاج االهتمام مع المزدوجة، الطباعية الحروف تصميم في المتخصصة

 فالحر  صادف الذي التقني بالتقدم ليلحق به والنهوض العربي الطباعي بالحرف واالهتمام ي،العرب الطباعي
 قوانين وتفعيل الطباعية، الحروف مجاالت شتى لتغطي العربية التيبوغرافيا منتجات تنويع ضرورة مع الالتيني،

 في والتطوير اإلبتكار عملية وتشجيع والمادية، األدبية الطباعية الحروف مصممي حقوق  لحماية الفكرية الملكية
 ترك وعدم عربية طباعية حروف بتصميم المتخصصة العربية التصميم دور اهتمام وضرورة المجال، هذا

 .العربي للحرف والحضارية والثقافية التارياخية بالخلفية درايتهم لعدم المتخصصين؛ وغير الغربية للدول المجال
 

 الطباعية الخطوط ووظيفة جماليات :الدراسة عنوان .م 2010الحميد، عبد الدین عدس أحمد، محمد دارسة .6 

 رسالة دكتوراة غير منشورة, جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا. .العربية

 اإلمالئية الكتابة لىإ الدراسة وتطرقت سة،الدرا موضوع لمناسبته والتحليلي والوصفي المنهج الدراسة وتبعت
 هدفت الحاسوبية، العربية الطباعية الخطوط وتصاميم ،الرئيسية العربي الخط وأنوع العربية، اللغة لحروف
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دة والكلمات الحروف بعض وقارءة تمييز في القارئين فشل مشكلة إلى التع رض :إلى الدراسة  المصفوفة المنض 
 ودارسة الكتابي، االتصال عملية على بالتالي وتأثيره النص، فهم على بأثره يمتد ما الطباعية، الخطوط ببعض

ل العربية، الكتابة لحروف التقليدي والخط ي اإلمالئي للرسم اإليضاحية القيم  وتصميم لرسم قيم إلى والتوص 
 المستخدمة العربية الطباعية الخطوط بعض أن إلى الدارسة خلصت العربية، الطباعية الخطوط حروف أشكال

ف ألغراض  من مجموعة من تعاني وغارفي،التيب والتصميم الكتابي التواصل بغرض الطباعي التنضيد،  الص 
 الطباعية الخطوط هذه بعض تستند وال اللغة كتابة سالمة على تؤثر سالبة آثاًرا بها الطباعة وتخلف   العيوب،

 ببعض للكتابة الظاهري  الشكل في الإ التقليدي، العربي الخط ونظم اإلمالئية، الكتابة لقواعد تصاميمها في
 وأساليب وفراغاتها، الحروف تصميم وأشكال نسب في الوضوح بمعايير مثالً  تلتزم ال بينما التقليدية، الخطوط
 اآلن اتباعا األكثر واألسلوب لكلمات،وا الحروف بين والمسافات الحروف، لبعض التصاعدي أو التنازلي الوصل

 الطباعي بالخط يسمى ما قاعدة إلى يستند تيبوغرافيًا، والمتداول العربية، الطباعية الخطوط وتصميم تطوير في
 كل عن التخل ي وأن المصحفي، القديم لكوفيا بالخط الكتابة أسلوب إلى ارتداد الباحث نظر في وهو البسيط،

 من يلبي ال المتبع األسلوب هذا أن عن فضال وعقدي، معنوي  أثر ذات وقيما وتاريخا تجربة يهمل اإلرث هذا
 أساسيات من بحسبانها المستخدمة، الورق  يةوكم والمساحة الزمن في االقتصاد حاجات الوظيفية الناحية

 وعملية عامة، بصورة العربية بالحروف الكتابة وتطبيقات تقنيات تطوير أمر إهمال وإستمرار الطباعية، الصناعة
 غير تجارية ومؤسسات لجهات ذلك كوتر  فيها، والبحث خاصة، بصورة العربية الطباعية الخطوط تصميم
ل الخطوط، هذه ونشر وٕانتاج تصميم عملية وتنظيم لضبط دور أي وغياب عربية، ددا يشك   الخطر، بالغ ثقافيا مه 

 بتوصيات الدراسة أوصت كما.الرقمي توى المس على العربية الحروف ألشكال بنيوي  تحليل على البناء وضرورة
 اإليضاحية القيم إلى أكبر بقدر اإلستناد على الطباعية الخطوط ومصممي الخطاطين تشجيع في تتمثل عامة،

 استنادا والواضحة الجميلة الكتابة لمفهوم تؤصل دراسات قيام وأهمية العربي، الخط فن عن المتوازنة والجمالية
 الحروف بتصميم المشتغلين أوصت كما .العربي بالحرف الكتابة لفنون  والجمالي الثقافي الموروث خصائص إلى

 الخط عن المستحدثة الخط أنواع في الحروف ونسب التصميمية والقيم الكتابة نظام إلى بالرجوع العربية الطباعية
 مجربة معايير باعتبارها العربية، الطباعية للخطوط جديدة أشكال لتصميم ومقاربتها (المصحفي) القديم الكوفي
 الخطوط بتصاميم يكتب فيما والمقروئية وحالوض معايير بتوفير االهتمام كذلك العربية، قارئ  لدى ومألوفة

 باعتبارها العربية الطباعية الحروف تصميم في الجمالية بالقيمة نايةالعو  النصي، بالتواصل المعنية الطباعية
 .المكتوب مع للتواصل وبصريا نفسيا محفزاً 
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لى يمها اوبينت الدراسة ان الخطوط الطباعية العربية تعاني من الكثير من العيوب والمشاكل, وال تستند في تصم
 قواعد اللغة العربية.

 
 Designing Arabic :الدراسة عنوان  .م٤١٠٢ ، هللا عبد حسين طه محمد حازم محمد دارسة  .7

typefaces: Between modernity and tradition.   ,واآلداب التطبيقية العلوم كليةرسالة ماجستير 
 على الضوء تسليط الى الدراسة هدفت .مصر ، الخامس التجمع - الجديدة القاهرة ، القاهرة األلمانية بالجامعة

 العربية الحروف تصميم في الغربي التصميم تقليد وعدم واالبداعية العربية الهوية ذات العربية الحروف تصميم
 المقرؤية، بسهولة السوق  وتوافق العربية الهوية وتحمل وجميل ومبتكر ابداعي تصميم ذات عربية خطوط وانتاج

 للخط العربية والهوية المستقلة الشخصية على الحفاظ مع المعروف التقليدي العربي الحرف تصميم عن والخروج
 جديدة بصرية ميزات على العثور هي محترف مصمم لكل الرئيسية المهمة ان الى الدراسة خلصت وقد ، العربي

 أن يمكن التي البارزة الميزات عن المصممون  يبحث أن يجب .المستهدف جمهوره مع ولاأل المقام في تتناسب
 إنشاء إلى ذلك يؤدي أن يمكن. للخط عامة هوية أنها على الميزات ستظهر .تقريًبا النظام في شخصية كل تبني

 :والمستقبليين الحاليين مستخدميها بهوية للخط المرئية الهوية مقارنة يمكن وكما .فردية قيم ذات أحرف أشكال
  .ومكانها زمانها وروح معتقداتهم تعكس فقد
 

 :السابقة الدراسات مناقشة
 .جزئي بشكل الدراسة هذه موضع من بعضا السابقة الدراسات تناولت
 بها النهوض ومحاول العربية الطباعية بالخطوط االرتقاء الدراسة هذه ناولتت ٧١٠٢ صديق احمد عثمان دراسة

 الضعف اظهار محاولة في الدراسه هذه تالقت حيث العربي الطباعي الخط في القصور اوجه اظهار ومحاولة
 .العربي الطباعي الخط في والقصور

 بكل المتداولة السبعة العربية للخطوط تشريحية دراسة الدراسة هذه تناولت حيث.٣٨٩١ احمد سيد دراسة
 اصالة على المحافظة في لها اللجوء الحديثة  العربية الحاسوبية الخطوط مصممم على لتسهيل وهي تفاصيله

ية وتالقت هذه الدراسة مع دراسة الباحث  في افتقار تصاميم الخطوط الطباعية العرب. ونسبه العربي الخط
 الصحيحة للكتابة العربية. للتراكيب االساسية

 مع الدراسة وتفقت العربية الطباعية للخطوط االمالئية الكتابة الدراسة تناولت:٠١٠٢ الحميد عبد محمد دراسة
ف ألغراض المستخدمة العربية الطباعية الخطوط بعض أن الباحث دراست  بغرض الطباعي التنضيد،  الص 

دلا هذه تقالتو   التيبوغارفي، والتصميم الكتابي التواصل د عم ةسار  ةيعابطلا طوطخلا نأ يف ثحابلا ةسار
علا  تستند وال اللغة كتابة سالمة على تؤثر سالبة آثاًرا بها الطباعة وتخلف   العيوب، من مجموعة من تعاني ةيبر
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 الشكل في إال التقليدي، العربي الخط ونظم اإلمالئية، الكتابة لقواعد تصاميمها في الطباعية الخطوط هذه بعض
 تصميم وأشكال نسب في الوضوح بمعايير مثالً  تلتزم ال بينما التقليدية، الخطوط ببعض للكتابة ظاهري ال

 وفراغاتها الحروف
 دراسة مع الدراسة التقت حيث في مزدوج التيني عربي خط انتاج الدراسة تناولت. ٨٠٠٢ الصديق دراسة

 الرقمية المعايير مع تتفق العربية الطباعية الحروف لتصميم ثابتة معايير بوضع رسة ا الد أوصت بأنها  الباحث
 عملية وتيسير مزدوجال الطباعي بالحرف لإلرتقاء وذلك رقتها، ا وع وتاريخها شكلها على تؤثر أن دون  للخط،
 التقني بالتقدم ليلحق به والنهوض العربي الطباعي بالحرف واالهتمام عام، بشكل الطباعية الحروف تصميم

 الحروف تمجاال شتى لتغطي العربية التيبوغرافيا منتجات تنويع ضرورة مع الالتيني، الحرف صادف الذي
 حيث تالقتوالمادية، األدبية الطباعية الحروف مصممي حقوق  لحماية الفكرية الملكية قوانين وتفعيل الطباعية،

 من العديد يواجهون  الحاسوب، أجهزة خالل من الطباعية الحروف مستخدمي أن مع دراسة الباحث الدارسة
 في وضعفها العربية الطباعية الحروف في التنوع قلة مع ،العربية الطباعية الحروف استخدام عند لمشكالتا

 األحيان من كثير
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 الفصل الثالث
 )الطريقة واإلجراءات( منهجية الدراسة

 
تم تخصيص هذا الفصل لذكر أهم الطرق والوسائل المستخدمة للوصول إلى هدف الدراسة. يتضمن هذا   

ى عرض الفصل وصفًا لعينة الدراسة وطريقة اختيارها، ومتغيرات الدراسة، وأداتها وصدقها وثباتها، إضافة إل
ة التي حصائيراسة، والحصول على البيانات الالزمة، والمعالجة اإلاإلجراءات التي قام الباحث باتباعها لتنفيذ الد

 ة.في هذه الدراس هستستخدم في تحليل هذه البيانات، وفيما يلي عرض مفصل ألهم الطرق واإلجراءات المتخذ
 
 المستخدم منهج البحث ●

صف واقع تعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية المسحية، وتهدف البحوث في هذا المنهج إلى و    
 المشكالت والظواهر كما هي، أو تحديد الصورة التي يجب أن تكون عليها في ظل معايير محددة، مع تقديم

 .توصيات أو اقتراحات من شانها تعديل الواقع للوصول إلى ما يجب أن تكون عليه هذه الظواهر 
 

ات العالقة بموضوع وتقوم هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي الستعراض أهم األدبيات ذ
يًا، يرًا رقموالمنهج الوصفي يهدف لدراسة الواقع ووصفه وصفًا دقيقًا ويعبر عنه تعبيرًا كيفيًا أو تعب ،الدراسة

لوصول اويرتبط مفهوم المنهج الوصفي بدراسة األحداث والظواهر والمواقف واآلراء وتحليلها، وتفسيرها، بغرض 
الل ات من خهذا الواقع، أو تحديثه، أو استكماله، أو تطويره. وتم جمع البيانإلى استنتاجات مفيدة، إما لتصحيح 

 االعتماد على االستبانة التي تم تطويرها ألغراض الدراسة وفقًا للخطوات العلمية المتعارف عليها.
 

 مجتمع الدراسة ●
 (300) معددهرام هللا والبيرة في فلسطين والبالغ مصممي الجرافيك تكون مجتمع الدراسة من جميع 

  51 مؤسسة مسجلة لدى وزراة االعالم في رام هللا136 وزراة االعالم اذ يوجد وفقًا إلحصائية  تقريبا مصمم
 .مؤسسة تعمل والباقي تم تجميد الترخيص وفق موقع وزارة االعالم الفلسطينية 
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 :عينة الدراسة ●
 يكمصممين الجرافهذه المجتمع وهو )عتمدت الدراسة العينة العشوائية البسيطة وبشكل يعكس طبيعة أ 

 ( يبين ذلك:1والجدول )( مفردة. 80في رام هللا والبيرة(، وتم اختيار عينة الدراسة )
 

 (%) النسبة المئوية العدد المتغيرات

 سنوات الخدمة

 40.0 32 سنوات5_من_اقل

 41.3 33 سنوات10_سنوات5من

 18.8 15 سنوات10أكثرمن

 100.0 80 المجموع

 المؤهل األكاديمي

 15.0 12 دبلوم

 53.8 43 بكالوريوس

 27.5 22 ماجستير

 3.8 3 دكتوراه

 100.0 80 المجموع
 توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغيراتها التصنيفية: 1 جدول

 
 أداة الدراسة )االستبانه( ●

األسئلة من  عنتمت اإلجابة  إذاعتمدت الدراسة االستبانة أداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع البحث،  
 لتي. وتم تطوير استبيان الدراسة في جزأين: الجزء األول تضمن المعلومات العامة امصممي الجرافيكقبل 

ة ، أما الجزء الثاني فتضمن األسئلالخدمة، عدد سنوات األكاديمي المؤهل ي تصف المبحوثين تبعًا لمتغير 
 المتعلقة بهدف الدراسة. 

 

 الخدمة، عدد سنوات األكاديمي المؤهلمعلومات العامة: القسم األول: ال
وافق، أليكرت الخماسي )أوافق بشدة،  مقياس، وقد تم تحديد أوزانها حسب القسم الثاني : يقيس أسئلة الدراسة

قد وزعت ( على الترتيب، و 1، 2، 3، 4، 5أوافق نوعًا ما، ال أوافق، ال أوافق بشدة(، وهي تمثل رقميًا )
 ور اآلتية: على المحا

ات وشملت الفقر  فقرة( 14العربية. وعددها ) الحاسوبية للخطوط المصمم المحور األول: المحور األول: تفضيالت
 (.14-1من )

 (.29-15وشملت الفقرات من ) فقرة( 15ة وعددها)العربي الحاسوبية الخطوط المصمم تفضيل المحور الثاني: عدم
 (.36-30( فقرات وشملت الفقرات من )7وعددها ) الالتينية الحاسوبية للخطوط المصمم المحور الثالث: تفضيالت
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 (.47-37وشملت الفقرات من ) فقرة( 11وعددها ) الالتينية الحاسوبية الخطوط المصمم تفضيل المحور الرابع: عدم
 

 الستجابة بالطريقة اآلتية:ومن أجل تفسير النتائج تم اعتماد سلم ا
 الية جدًا.ع%( درجة 100 -%80الدرجة من ) -
 %( عالية.79.9 -%70الدرجة من ) -
 %( متوسطة.69.9 -%60الدرجة من ) -
 %( منخفضة.59.9 -%50الدرجة من ) -
 %( منخفضة جدًا.50الدرجة من )أقل من  -

 
 صدق األداة ●

االختصاص والخبرة من أساتذة الجامعات تم اختبار صدق أداة الدراسة عن طريق عرضها على أهل   
د ، وبعمحور التصميم الجرافيكيالمتخصصين في الصحافة واإلعالم ومناهج البحث العلمي، وبعض الخبراء في 

 .صاء لتصبح صالحة للتطبيق العمليتلقي المالحظات منهم تم تعديل صحيفة االستق
 ثبات األداة ●

(، ولحساب ثبات أداة الدراسة قام الباحث باستخدام Reliabilityالثبات بأبسط معانيه هو الموثوقية ) 
 . تم إيجاد معاملCronbach Alpha Testطريقة معادلة االتساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفا 

 ( قيمها كاآلتي:2على حدة. ويظهر الجدول ) محوراالتساق الداخلي )كرونباخ الفا( لكل 
 

 عامل الثباتم عدد الفقرات اسم المحور #
 0.75 15 .العربية الحاسوبية للخطوط المصمم تفضيالت  المحور االول
 0.86 16 العربية الحاسوبية الخطوط المصمم تفضيل عدم المحور الثاني
 0.88 17 الالتينية الحاسوبية للخطوط المصمم تفضيالت المحور الثالث
 0.80 22 .الالتينية الحاسوبية الخطوط المصمم تفضيل عدم المحور الرابع
 0.75 70 االستبانة ككل

 حدة على محور لكل( الفا كرونباخ) الداخلي االتساق معامل : 2 جدول
خدام الرزمة تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وذلك باست

( ، حيث تم استخراج التكرارات والنسب المئوية. ومن أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة تم SPSSاإلحصائية )
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استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وكذلك استخدام اختبار كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات أداة 
 LSD، باإلضافة إلى استخدام اختبار One Way ANOVAالدراسة، واستخدام اختبار التباين األحادي 

 للمقارنات البعدية.
 

 إجراءات الدراسة ●
تمت مراجعة األدبيات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، حيث استفاد الباحث من هذه  -1

 يز هذا الدراسة عن ما جاء في الدراساتفكار واستنباطها، كما يسعى لتميالمراجعة لجمع األ
 ل الهدف من إجرائها.السابقة وايصا

ة شتمل على مجموعة من الفقرات، يتم تحكيمها، وتوزيعها على عينة الدراسي استبيانتم إعداد  -2
 للتوصل الى استجاباتهن.

 القيام باستخالص نتائج الدراسة الميدانية. -3
 إعداد الرسالة بصورتها النهائية. -4
 لمعتمدة للمناقش.كتابة النتائج النهائية والتوصيات، ثم عرضها على اللجنة ا -5
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 
 إشكالية تفضيل المصمم الجرافيكي دراسةتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة التي هدفت إلى ي

على  لدراسة، وقد كانت نتائج هذه اية العربيةالعربي الستخدام الخطوط الحاسوبية الالتينية على الخطوط الحاسوب
 النحو اآلتي:

ني لالتيما سبب تفضيل المصممين للخط الحاسوبي اأواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول: الذي ينص على "
 "؟م تقصير بسبب عدم االهتمامأعن الخط الحاسوبي العربي هل هو قصور في الخط الحاسوبي العربي 

ولكل  ستبانة،ؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرات اإللإلجابة عن الس
 ( يبين ذلك:3بعد من األبعاد والدرجة الكلية، والجدول )

 3جدول 
 العربية الحاسوبية للخطوط صممموعدم تفضيل ال الحاسوبية المصمم للخطوط تفضيالت

 
# 

 

 نص الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

ف االنحرا

 المعياري

النسبة 

 % المئوية

 الدرجة

 متوسطة 64 1.0113 3.200  .العربية الحاسوبية الخطوط مع التعامل سهولة  .1

2.  
أوسع  مساحة يعطينا العربي الحاسوبي الخط استخدام

 .الالتيني الحاسوبي الخط من كثرأ بداعلإل
 متوسطة 66 1.0238 3.300

3.  
 استخدام فضلأ ولكن جملأ العربي الحاسوبي الخط

 اسهل النه الالتيني
 متوسطة 64 1.1702 3.188

4.  
 الخطوط من جملأ العربية الحاسوبية الخطوط 

 .الالتينية الحاسوبية
 متوسطة 69 1.0292 3.438

5.  
  

 منخفضة 55 1.826 2.763 .العربية الحاسوبية الخطوط استخدام فضلأ

 متوسطة 63 1.0920 3.150 .العربية الحاسوبية الخطوط نواعأ كثرة  .6

7.  

 العربية الحاسوبية الخطوط بين واسع اختالف هناك
 من كثرأ جميل، تنوع يشكل  (والديواني رقعةال)مثال

 الالتينية الحاسوبة الخطوط بين االختالف
 (Arial&Time)مثل

 مرتفعة 76 8221. 3.788
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 متوسطة 65 1.0000 3.250 .بالمرونة العربية الحاسوبية الخطوط تمتاز  .8

9.  
 على بالقابلية العربية الحاسوبية الخطوطتمتاز

 .التشكيل
 مرتفعة 73 1.1357 3.663

10.  
 العربية الهويةمن العربية الحاسوبية الخطوط تعزز

 .العربي التصميمي للمنجز
 مرتفعة 79 1.2267 3.963

11.  
 الخطوط في الحروف بين المختلفة االرتفاعات ت عد

 .له  مميزة جمالية سمة العربية الحاسوبية
 مرتفعة 78 9626. 3.900

12.  
 انجاز سرعة في العربية الحاسوبية الخطوط تساعد
 .التصيم

 متوسطة 63 1.0607 3.163

13.  
 تصميمة عالقات العربية الحاسوبية الخطوط تحقق
 .والشكل الصورة مع جيدة

 مرتفعة 75 7834. 3.763

14.  
 في المعالجة بسهولة العربية الحاسوبية الخطوطتمتاز
 .الحاسوب برامج

 منخفضة 55 1.1826 2.763

15.  
 الحاسوبية الخطوط استخدام الى العربي الزبون  ميل

 .العربية
 مرتفعة 73 1.0820 3.638

 الحاسوبية للخطوط المصمم تفضيالتالمتوسط الكلي لمحور 
 طةمتوس 69 48394. 3.4467 العربية

16.  
 الحاسوبية الخطوط استخدام في العربي الزبون  رغبة قلة

 مرتفعة   75 .9840 3.763 .العربية

17.  
 تشريحي فهم يتطلب العربي الحاسوبي الخط استخدام

 متوسطة 65 1.1248 3.225 .العربي للخط

 منخفضة 55 9174. 2.763 . العربية الحاسوبية الخطوط مع التعامل صعوبة  .18

 منخفضة 53 8604. 2.638 .بالمرونة العربية الحاسوبية الخطوط تمتازال  .19

20.  
 في سهولة يعطيناالالتيني  الخط في الحروف انفصال
 التحكم

 مرتفعة 79 9993. 3.963

  مرتفعة جدا 66 .9820 4.138 .العربية الحاسوبية الخطوط نواعأ قلة  .21

 منخفضة 50 9543. 2.475 .التشكيل على العربية الحاسوبية الخطوط قابلية عدم  .22

23.  
 انجاز سرعة يف العربية الحاسوبية الخطوط تساعد ال

 .التصيم
منخفضة  48 9494. 2.400

 جدا  

24. . 

25.  

 تصميمة عالقات العربية الحاسوبية الخطوط تحقق ال
 .والشكل الصورة مع جيدة

منخفضة  44 8958. 2.213

 جدا  
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26.  
 برامج في المعالجة صعبة العربية الحاسوبية الخطوط

 منخفضة جداً  44 8728. 2.188 .الحاسوب

مرتفعة جدا    85 1.0820 4.238 .العربية الحاسوبية الخطوط استخدام فضلأ ال   .27  

28.  
 الخطوط في الحروف بين المختلفة االرتفاعات ت عد

 .التوظيف في الضعف نقاط من عربيةال الحاسوبية
 منخفضة 52 1.0160 2.575

 مرتفعة 77 1.2401 3.863 سهل وغير جامد العربي الحاسوبي الخط يعتبر  .29

30.  
 في إشكاليات من العربية الحاسوبية الخطوط تعاني

 .التصميم
 مرتفعة 79 9109. 3.925

 مرتفعة جداً  80 1.0908 4.000 العربي الحاسوبي الخط في تقنية مشاكل هناك  .31
 عالية جداً  85 1.0820 4.238 .العربية الحاسوبية الخطوط تصميم في همالإ  يوجد  .32

 للخطوط المصمم تفضيالت عدم لكلي لمحورالمتوسط ا
 العربية الحاسوبية

 متوسطة 62 37820. 3.1172

 
 

 ، العربية الحاسوبية للخطوط المصمم تفضيالت أشارت نتائج الجدول السابق أن المتوسط الكلي لمحور
 تعزز الخطوط(، إذ حصلت الفقرة )3.63-2.16متوسطة. وترواحت قيم المتوسطات الحسابية بين ) كان بدرجة
( 3.963على أعلى متوسط حسابي وقيمته ) ي.(العربالتصميمي للمنجز  العربية الهوية منالعربية  الحاسوبية

طوط الحاسوبية العربية والنهوض بها وعي المصمم العربي ألهمية تطوير الخوبدرجة مرتفعة، وقد يعود ذلك إلى 
ذات حضارة عريقة  مه  بعتبارها تمثل الهوية الثقافية والحضارية للمنجز الثقافي البصري العربي وتمثل تاريخ أل

 في المعالجة بسهولة العربية الحاسوبية الخطوط تمتاز، بينما حصلت الفقرة )عرفت بعراقتها وتميزها بفنون الخط 
ن المصمم أوقد يعود ذلك  منخفضة( وبدرجة 2.763على أقل متوسط حسابي وقيمته ) (.لحاسوبا برامج

عمال التصميمية بالخط العربي الحاسوبي وذلك يعود لمشكلة حقيقية في في تنفيذ األ تقنية العربي يواجه مشاكل
 مستخدمي أن الدارسة أثبتت ((2008يق دراسة الصد   الخط الحاسوبي العربي، وقد اتفقت هذه الدراسة مع

 الطباعية الحروف استخدام عند المشكالت من العديد يواجهون  الحاسوب، أجهزة خالل من الطباعية الحروف
 .األحيان من كثير في وضعفها العربية الطباعية الحروف في التنوع قلة مع واحد، مكان في الالتينية مع العربية

 
 

 الحاسوبية للخطوط المصمم تفضيالتر عدم أن المتوسط الكلي لمحو  إلى أشارت نتائج الجدول السابق
 (، إذ حصلت الفقرة )يوجد3.63-2.16كان بدرجة متوسطة. وترواحت قيم المتوسطات الحسابية بين )العربية 
عة، ( وبدرجة مرتف4.238على أعلى متوسط حسابي وقيمته )  العربية.(الحاسوبية الخطوط تصميم في اهمال 
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عر باهمال وعدم اهتمام في تصميم الخطوط الحاسوبية العربية وانها ان المصمم العربي يش وقد يعود ذلك إلى
برامج  فيالمعالجة صعبة العربية الحاسوبية بينما حصلت الفقرة )الخطوط تعاني من ضعف في التصمي، 

د الذي و لى الجمإمنخفضة جدًا  وقد يعود ذلك ( وبدرجة 2.188قيمته )على أقل متوسط حسابي و  (.الحاسوب
 تعاني منه الخطوط الحاسوبية العربية من الناحية التقنية والتنفيذية والجمالية أي التصميمة.

 
 

 

 (: فقرات مجال تفضيالت الخطوط العربية1شكل رقم )      
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 مجال عدم تفضيالت الخطوط العربية(: فقرات 2شكل رقم )           

  
ي هبي هل ما هي المشاكل التي تواجه تطور الخط الحاسوبي العر ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 

 "؟المصممينمن وجهة نظر م مشاكل في القيم الجمالية أمشاكل تقنية 
ولكل  ارية لكل فقرات االستبانة،لإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي

 ( يبين ذلك:4بعد من األبعاد والدرجة الكلية، والجدول )
  4جدول 

 .الالتينية الحاسوبية للخطوط المصمم تفضيل وعدم المصمم للخطوط الحاسوبية الالتينية  تفضيالت
 

 نص الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 لمئوية %ا

 الدرجة

 مرتفعة جداً  85 8456. 4.238 .الالتينية الحاسوبية الخطوط استخدام فضلأ  .33

34.  
 الخطوط من جملأ الالتينية الحاسوبية الخطوط

 .العربية الحاسوبية
 مرتفعة جداً  80 1.1306 3.988

35.  
 من كثرأ الالتيني لحاسوبيا للخط البصرية الثقافة
 العربي الحاسوبي للخط البصرية الثقافة

 مرتفعة جداً  85 7753. 4.263

36.  
 فنية نواحي على وي يحت الالتيني الحاسوبي الخط
 العربي الحاسوبي الخط من اكثر

 متوسطة  62 1.1273 3.088

 مرتفعة  72 8641. 3.613 وتماسكا تنظياما اكثر الالتيني الحاسوبي الخط  .37
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 العربي الحاسوبي الخط من العمل في

38.  
 من كثرأ الالتيني الحاسوبي الخط في الخيارات

 العربي الحاسوبي الخط
 مرتفعة 79 9188. 3.938

 مرتفعة 74 1.1668 3.675 .الالتينية الحاسوبية الخطوط مع التعامل سهولة  .39

40.  

 يخدم تنوع يعطنا الالتيني الحاسوبي الخط
 الحاسوبي الخط من كثرأ المتنوعة الموضعات

 العربي
 متوسطة 67 1.0803 3.350

 مرتفعة جدا 81 1.1740 4.038 .الالتينية الحاسوبية الخطوطأنواع  كثرة  .41
 متوسطة 68 1.1540 3.400 .بالمرونة الالتينية الحاسوبية الخطوط تمتاز  .42

43.  
 ىعل بالقابلية الالتينية الحاسوبية الخطوط تمتاز

 .التشكيل
 مرتفعة 70 1.1137 3.513

44.  
 سرعة في الالتينية الحاسوبية الخطوط تساعد
 .التصميم انجاز

 مرتفعة 72 1.0613 3.613

45.  
 عالقات الالتينية الحاسوبية الخطوط تحقق

 .والشكل الصورة مع جيدة تصميمة
 مرتفعة 74 8682. 3.675

46.  
 بسهولة الالتينية الحاسوبية الخطوط تمتاز

 .الحاسوب برامج في المعالجة
 مرتفعة 77 1.0156 3.863

47.  
 الخطوط استخدام لىإ العربي الزبون  ميل

 .الالتينية الحاسوبية
 مرتفعة جدا 85 8711. 4.225

48.  
 الحاسوبية الخطوطفي المنفصلة الحروف تعد

 . جمالية سمه الالتينية
 متوسطة 63 1.1074 3.163

49.  

 الحاسوبية الخطوط في الالتينية الحروف تحقق
 لصورةا مع كبيرا اعاً وايق انسجاما الالتينية
 .والشكل

 مرتفعة 74 1.0998 3.675

المصمم للخطوط  تفضيالت عدم المتوسط الكلي لمحور
 الحاسوبية الالتينية

 مرتفعة 74 48004. 3.7243

 منخفضة 50 1.1138 2.500 .الالتينية الحاسوبية الخطوط استخدام فضلأ ال  .50

51.  
 الخطوط من جملأ العربية الحاسوبية الخطوط

 .الالتينية الحاسوبية
 متوسطة 64 1.1559 3.175

 منخفضة 50 9277. 2.513 .الالتينية الحاسوبية الخطوط مع التعامل صعوبة  .52
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53.  
 في الالتينية سوبيةالحا الخطوط نواعأ محدودية

 منخفضة 53 1.2639 2.650 .الجرافيكي التصميم

54.  
 محدود خط الالتيني الحاسوبي الخط يعتبر

 .مكانياتاإل
 منخفضة 54 1.2548 2.713

55.  
 بالمطاوعة الالتينية الحاسوبية الخطوط تمتازال

 العربية. الخط من كثرأ للتشكيل
 متوسطة 61 1.1573 3.050

56.  
 على بالقابلية الالتينية الحاسوبية الخطوط تمتازال

 .التشكيل
 منخفضة 57 1.0403 2.863

57.  
 سرعة في الالتينية الحاسوبية الخطوط تساعدال

 منخفضة 57 1.0643 2.863 .التصيمنجازإ

58.  
 عالقات الالتينية الحاسوبية الخطوط تحققال

 منخفضة 53 1.0835 2.625 والشكل الصورة مع جيدة تصميمة

59.  
 بصعوبة الالتينية الحاسوبية الخطوط تمتاز

 منخفضة 54 1.1183 2.700 .الحاسوب برامج في المعالجة

60.  
 الخطوط استخدام لىإ العربي الزبون  ميل عدم

 متوسطة 60 1.0849 2.988 .الالتينية الحاسوبية

61.  
 الخطوط في والصيغرة الكبيرة الحروف تعد

 .تصميمة مشكلة الالتينية الحاسوبية
 منخفضة 52 9769. 2.588

62.  

 الحاسوبية الخطوط في الالتينية الحروف تحققال
 الصورة مع كبيرا عاً وايقا انسجاما الالتينية
 .والشكل

 منخفضة 50 1.0060 2.475

 منخفضة 56 9860. 2.800 الكالسيكية ربيةالع الخطوط استخدام تفضل هل  .63

64.  
 العربية الحاسوبي الخط إمكانيات انتعتقد هل

 متوسطة 64 9098. 3.213 المصمم احتياجت تلبية على قادرة

65.  
 احتياجات تلبي الالتينية الحاسوبية الخطوط

 متوسطة 65 1.0905 3.225 العربية من ركثأ المصممين

66.  
 العربية الحاسوبية الخطوط استخدام افضل

 متوسطة 68 1.1194 3.388 الحديثة

67.  
 الالتينية الحاسوبية الخطوط استخدام افضل

 الحديثة
 متوسطة 69 1.0647 3.425

 منخفضة 58 9572. 2.913 الكالسيكية الالتينية الخطوط استخدام تفضل هل  .68
 متوسطة 60 9413. 3.000 الصغيرة الالتينية الحروف استخدام تفضل هل  .69
 متوسطة 63 1.0235 3.125 الالتينية الحخطوط تصميم في تاثير هناك  .70
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 العربية الخطوط على الحاسوبية

71.  
 الخطوط من محدد نوع استخدام تفضل هل

 العربية الحاسوبية
 مرتفعة 71 9543. 3.525

المصمم للخطوط  تفضيالتعدم المتوسط الكلي لمحور 
 الالتينية

 متوسطة 61 46704. 3.0625

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 فقرات مجال تفضيالت الخطوط الالتينية(: 3شكل رقم )
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 (: فقرات مجال عدم تفضيالت الخطوط الالتينية4شكل رقم )

 
 الحاسوبية للخطوط المصمم تفضيالتعدم  أن المتوسط الكلي لمحور الى أشارت نتائج الجدول السابق

(، إذ حصلت الفقرة )هل 3.63-2.16حت قيم المتوسطات الحسابية بين )و اكان بدرجة متوسطة. وتر  ، الالتينية
( وبدرجة 3.525على أعلى متوسط حسابي وقيمته ) (العربيةالحاسوبية الخطوط من محدد نوع استخدام تفضل 

ة وقد ن المصمم العربي يفضل استخدام أنواع محدد من الخطوط الحاسوبية العربيألى إ مرتفعة، وقد يعود ذلك
 يعود ذلك الى لخلو هذه الخطوط من المشاكل التقنية والفنية،

 
ير اعا كبال تحقق الحروف الالتينية في الخطوط الحاسوبية الالتينية انسجاما وايقبينما حصلت الفقرة ) 

ن المصمم أ إلى خفضة وقد يعودمن( وبدرجة 2.475على أقل متوسط حسابي وقيمته ) (.مع الصورة والشكل
لها ي تشكيفن الخطوط الحاسوبية الالتينية بحروفها المنفصلة ال تلبي احتياجات المصمم اإلبداعية أالعربي يرى ب

ها نها ذات طابع هندسي موحد بعكس الحروف العربية التي قد تشكل بحروفمع الشكل والصور وقد يكون ذلك أل
 كبر مع الشكل والصورة. أت توافق المختلفه في الشكل واالرتفاعا
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 فرضيات الدراسة: 
 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " النتائج المتعلقة بالفرضية األولى التي تنص على   

ة العربية في إشكالية تفضيل وعدم تفضيل المصمم الجرافيكي العربي للخطوط الحاسوبي( α =0.05الداللة )
 ؟"اديمياألك للمؤهللمتغير 

 
األكاديمي بعد حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  المؤهلستجابة لمتغير كانت نتيجة اإل 

 :(3)لكل المحاور والدرجة الكلية، كما يشير إليها الجدول 
 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد االكاديميالمؤهل  المحاور

 المصمم تفضيالت 
 الحاسوبية للخطوط

 .العربية

 45583. 3.5500 12 دبلوم
 51642. 3.4496 43 بكالوريوس
 44823. 3.3606 22 ماجستير
 45379. 3.6222 3 دكتوراه 

 48394. 3.4467 80 المجموع

 المصمم تفضيل عدم
 الحاسوبية الخطوط

 العربية

 36783. 3.0938 12 دبلوم
 30287. 3.0872 43 بكالوريوس
 45024. 3.1307 22 ماجستير
 74565. 3.5417 3 دكتوراه 

 37820. 3.1172 80 المجموع
ي إشكالية تفضيل وعدم تفضيل المصمم الجرافيك المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في: 5جدول 

 .األكاديمي تبعًا لمتغير المؤهلالعربي للخطوط الحاسوبية العربية 
 

لفروق على جميع المحاور ( لداللة اOne – Way ANOVAتم استخدم تحليل التباين األحادي )
بعًا تإشكالية تفضيل وعدم تفضيل المصمم الجرافيكي العربي للخطوط الحاسوبية العربية  فيوالدرجة الكلية  

لى الثقافة عن التصيميم الجرافيكي يعتمد أى لإويعود ذلك  ( يبين النتائج:4، والجدول )ياألكاديم لمتغير المؤهل
 بداعيبشكل عام والثقافة البصرية بشكل خاص وال دور للمؤهل االكاديميم وخاصة الدراسات العليا بمستوى اإل

 لمصمم الجرافيكي.
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يل تفضعدم إشكالية تفضيل و  فينتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق على جميع المحاور والدرجة الكلية  
 األكاديمي تبعًا لمتغير المؤهلالمصمم الجرافيكي العربي للخطوط الحاسوبية العربية 

 .F Sig متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المحاور

 للخطوط المصمم تفضيالت 
 .العربية الحاسوبية

 128. 3 384. بين المجموعات
 238. 76 18.117 اخل المجموعاتد 658. 537.

ـــوعات   79 18.501 المجمــ

 المصمم تفضيل عدم
 العربية الحاسوبية الخطوط

 197. 3 590. بين المجموعات
 141. 76 10.710 داخل المجموعات 251. 1.395

ـــوعات   79 11.300 المجمــ
 0.05 اللةدالة إحصائيًا عند مستوى الد* 6جدول 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (5شكل رقم )      
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= α)لداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا"التي تنص على  الثانيالنتائج المتعلقة بالفرضية 
متغير لفي إشكالية تفضيل وعدم تفضيل المصمم الجرافيكي العربي للخطوط الحاسوبية الالتينية ( 0.05
 ؟"األكاديمي للمؤهل

األكاديمي بعد حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  المؤهلستجابة لمتغير ت نتيجة اإلكان 
 :(6)لكل المحاور والدرجة الكلية، كما يشير إليها الجدول 

 7جدول 
 إشكالية تفضيل وعدم تفضيل المصمم الجرافيكي العربي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في

 األكاديمي تبعًا لمتغير المؤهلحاسوبية الالتينية للخطوط ال
االكاديميالمؤهل  المحاور  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد 

 الحاسوبية للخطوط المصمم تفضيالت 
 .الالتينية

 56282. 3.6176 12 دبلوم
 48867. 3.6580 43 بكالوريوس
 41033. 3.8770 22 ماجستير
 24490. 3.9804 3 دكتوراه 

 48004. 3.7243 80 المجموع

 الحاسوبية الخطوط المصمم تفضيل عدم
 الالتينية

 48136. 3.0476 12 دبلوم
 43431. 3.1262 43 بكالوريوس
 39397. 2.8788 22 ماجستير
 96225. 3.5556 3 دكتوراه 

 46704. 3.0625 80 المجموع
 كاديمية في تفضيل أو عدم تفضيل الخطوط الالتينية ، حيثتوجد فروق بين مختلف المؤهالت األال 

 %( 75( أي بنسبة مئوية )3.74جاء تفضيلهم للخطوط الالتينية عاليًا بمعدل )
 8 جدول

يل دم تفضضيل وعإشكالية تف فينتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق على جميع المحاور والدرجة الكلية  
 األكاديمي تبعًا لمتغير المؤهل الالتينيةالمصمم الجرافيكي العربي للخطوط الحاسوبية 

 .F Sig متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المحاور

 للخطوط المصمم تفضيالت 
 .الالتينية الحاسوبية

 345. 3 1.035 بين المجموعات
 226. 76 17.170 داخل المجموعات 214. 1.528

ـــوع   79 18.205 المجمــ

 المصمم تفضيل عدم
 الالتينية الحاسوبية الخطوط

 550. 3 1.649 بين المجموعات
 205. 76 15.583 داخل المجموعات 053. 2.681

ـــوع   79 17.232 المجمــ
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 (6شكل رقم )

 
= α)لداللة اال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "التي تنص على  الثالثةنتائج المتعلقة بالفرضية ال

ية لالتينفي إشكالية تفضيل وعدم تفضيل المصمم الجرافيكي العربي للخطوط الحاسوبية العربية وا( 0.05
 ؟"سنوات الخدمةلمتغير 

بعد حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  سنوات الخدمةستجابة لمتغير كانت نتيجة اإل 
 :(9)لكل المحاور والدرجة الكلية، كما يشير إليها الجدول 

 
 االنحراف المعيـــاري  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة المحاور

 للخطوط المصمم تفضيالت 
 .العربية الحاسوبية

 50701. 3.6452 32 اتسنو 5_من_اقل
 42836. 3.7754 33 سنوات10_سنوات5من

 53658. 3.7804 15 سنوات10أكثرمن
 48004. 3.7243 80 المجمـــوع

 الخطوط المصمم تفضيل عدم
 العربية الحاسوبية

 46850. 3.0908 32 سنوات5_من_اقل
 42299. 2.9986 33 سنوات10_سنوات5من

 56344. 3.1429 15 واتسن10أكثرمن
 46704. 3.0625 80 المجمـــوع

 للخطوط المصمم تفضيالت 
 .الالتينية الحاسوبية

 49292. 3.3938 32 سنوات5_من_اقل
 48610. 3.3778 33 سنوات10_سنوات5من

 38846. 3.7111 15 سنوات10أكثرمن
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 48394. 3.4467 80 المجمـــوع

 الخطوط المصمم تفضيل عدم
 الالتينية الحاسوبية

 39452. 3.1660 32 سنوات5_من_اقل
 27824. 3.0341 33 سنوات10_سنوات5من

 50713. 3.1958 15 سنوات10أكثرمن
 37820. 3.1172 80 المجمـــوع

ي ل وعدم تفضيل المصمم الجرافيكإشكالية تفضي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في: 9جدول 
 تبعًا لمتغير سنوات الخدمةالعربي للخطوط الحاسوبية العربية والالتينية 

 
لفروق على جميع المحاور ( لداللة اOne – Way ANOVAتم استخدم تحليل التباين األحادي )

 لالتينيةاالعربية و لحاسوبية اإشكالية تفضيل وعدم تفضيل المصمم الجرافيكي العربي للخطوط  فيوالدرجة الكلية 
 تفضيل يف سنوات الخدمة مختلف بين فروق  ال توجدوأنه  يبين النتائج (9)، والجدول لمتغير سنوات الخدمةتبعًا 

ى المشاكل ويعود ذلك الى قلة الخيارات في الخط الحاسوبي العربي ال الالتينية،العربية و  الخطوط تفضيل عدم أو
 افيكي العربي في الخطوط الحاسوبية العربية المتعلقة بتقنية والشكلية.التي يوجهها المصمم الجر 

 
 .F Sig متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المحاور

 للخطوط المصمم تفضيالت 
 .العربية الحاسوبية

 167. 2 333. بين المجموعات
 232. 77 17.871 داخل المجموعات 0.491 0.718

  79 18.205 المجمـــــوع

 الخطوط المصمم تفضيل عدم
 العربية الحاسوبية

 129. 2 257. بين المجموعات
 220. 77 16.974 داخل المجموعات 0.560 0.584

  79 17.232 المجمـــــوع

 للخطوط المصمم تفضيالت 
 .الالتينية الحاسوبية

 648. 2 1.295 بين المجموعات
 223. 77 17.206 داخل المجموعات 0.061 2.898

  79 18.501 المجمـــــوع

 الخطوط المصمم تفضيل عدم
 الالتينية الحاسوبية

 198. 2 397. بين المجموعات
 142. 77 10.903 داخل المجموعات 0.252 1.402

  79 11.300 المجمـــــوع
تفضيل  إشكالية فينتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق على جميع المحاور والدرجة الكلية  : 10 جدول

 دمةتبعًا لمتغير سنوات الخوعدم تفضيل المصمم الجرافيكي العربي للخطوط الحاسوبية العربية والالتينية 
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 (7شكل رقم )
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصياتأهم 
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 : النتائج
 : من خالل تحليل ومناقشة نتائج استجابات المبحوثين على أداة الدراسة تم التوصل إلى النتائج اآلتية

ني لالتياالنتائج المتعلقة بالسؤال األول: الذي ينص على "ما سبب تفضيل المصممين للخط الحاسوبي  .1
 "ام؟هتمم تقصير بسبب عدم اإلأالخط الحاسوبي العربي هل هو قصور في الخط الحاسوبي العربي  عن

 ن هناكأاذا من خالل تحليل النتائج تبين 
تفضيل بشكل واضح وملحوظ للخط الحاسوبي الالتيني عن الخط الحاسوبي العربي ويعود ذلك الى  .1

 أسباب من  ضمنها
 .الحاسوبية العربية همال كبير في تصميم الخطوطإ يوجد  .2
 .ن هناك مشاكل تقنية في الخط الحاسوبي العربيأو  .3
 .وتعاني الخطوط الحاسوبية العربية من إشكالية في التصميم .4
 الواضح. وتعاني الخطوط الحاسوبية العربية من جمود .5
ب تعاني الخطوط الحاسوبية العربية من إشكالية تتلخص في التحريف والتعديل والتشكيل بالحاسو  .6

 قانة بالخطوط الحاسوبية الالتينية.م
 .لعربياكثر بكثير من الخط الحاسوبي أالثقافة البصرية الكبيرة والعالية للخط الحاسوبي الالتيني  .7
 .كثر تماسكا وتنظيمًا من الخط الحاسوبي العربيأن الخط الحاسوبي الالتيني أو  .8
 .رات في الخط الحاسوبي العربيكثر بكثير من الخيأن الخيارات في الخط الحاسوبي الالتيني أو  .9

 .ن الخطوط الحاسوبية الالتينية تمتاز بسوهلة المعالجة في برامج الحاسوبأو  .10
 وهناك سهولة كبيرة في التعامل مع الخطوط الحاسوبية الالتينية أكثر من العربية. .11
 وليستوهذه الحالة نسبية  لى استخدام الخطوط الحاسوبية الالتينيةإن الزبون العربي يميل أو  .12

 ، وهناك سهولة في التعامل مع الخطوط الحاسوبية الالتينية. مطلقة
 
 
ي هي هل النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما هي المشاكل التي تواجه تطور الخط الحاسوبي العرب .2

 "م مشاكل في القيم الجمالية من وجهة نظر المصممين؟أمشاكل تقنية 
 :نأتبين من تحليل النتائج 

 .كل تقنية يعاني منها الخط الحاسوبي العربي تعيق تطورههناك مشا (1
 مكانيات الخطوط الحاسوبية العربية ال تلبي احتياجات المصمم.إ (2
 عمال التصميمية.الخطوط الحاسوبية العربية ال تساعد في سرعة انجاز األ (3
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 الحطوط الحاسوبية العربية تعاني من صعوبة المعالجة في برامج التصميم. (4
 ستخدام الخطوط الحاسوبية العربية.إربي ال يميل الى الزبون الع (5
 ن استخدام الخطوط الحاسوبية العربية يتطلب فهم تشريحي للخط العربي.إ (6
 إن استخدام الخط الحاسوبي الالتيني أكثر تنظيما وتماسكا من الخط الحاسوبي العربي. (7
 الخطوط الحاسوبية العربية ال تتمتع بالمرونة الكافية. (8

 كل في القيم الجمالية الشكلية لتصميم الخط الحاسوبي العربيوهناك مشا (9
همال في عملية تصميم الشكلي الغير إ لى إوهناك جمود يعاني منه الخط الحاسوبي العربي يعود  (10

لخط ساسيات الخط العربي والتي يستطيع من خاللها االبداع في تصميم اأمدروس ومعتمد على قواعد ال
 الحاسوبي العربي

 
ى مستو  المتعلقة بالفرضية األولى التي تنص على " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند النتائج .3

وبية ( في إشكالية تفضيل وعدم تفضيل المصمم الجرافيكي العربي للخطوط الحاسα =0.05الداللة )
 العربية لمتغير للمؤهل األكاديمي؟"

ثقافته  نتيجة بداعية التراكمية التي يكونهاية اإلالخبرة العمل ىن المصمم الجرافيكي يعتمد علويعود ذلك أل
 كثر من  المؤهل االكاديميأالبصرية وسعة اطالعة  

 
 

 ى الداللةمستو  النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة التي تنص على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند .4
(α =0.05 في إشكالية تفضيل وعدم تفضيل المصمم الجرافيكي العربي )ربية للخطوط الحاسوبية الع

 والالتينية لمتغير سنوات الخدمة؟"
ول عمل تصميمي يقوم أاستعمال خطوط الحاسوبية منذ ى ن المصمم الجرافيكي يعتمد علويعود ذلك أل

الل من عمله اليومي الذي يمارسه كل يوم وجزء من حياته اليومية فهو خ جزءبعمله فهي تعتبر جزء ال يت
 د عرف محاسن ومشاكل وجماليات اي خط حاسوبي .فترة قصير يكون ق
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 التوصيات

 ليه من نتائج يوصي الباحث باالتي:إبناء على ما تم التوصل 

 ضرورة االهتمام في تصميم الخطوط الحاسوبية العربية من قبل المتخصصين .1
 االهتمام في حل المشاكل التقنية التي تعاني منها الخطوط الحاسوبية العربية .2
يم ام الكبير بتدريس األساسيات في الخط العربي في كليات الفنون بأسلوب حديث للخروج   بتصاماالهتم .3

 إبداعية جديد ومتطورة ومبتكرة للحروف العربية تحاكي خياالت المصممين.
ن تكون هناك االهتمام بعملية ضبط الملكية الفكرية للخطوط الحاسوبية وذلك لحفظ حقوق المصممين أ .4

 وبية العربية لتشجيع عملية تصميم وتطوير الخطوط الحاسوبية العربية.للخطوط الحاس
قافة ثتشجيع نشر كل ما يتعلق بالخطوط الحاسوبية العربية من الناحية التقنية والشكلية حتى يتم توفير  .5

كبر من الخطوط أكثر و أذ تعتبر الثقافة البصرية للخطوط الحاسوبية الالتينية إع و موسعة عن الموض
 .وبية العربيةالحاس
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 .والمراجع المصادر
 

 العربية المصادر
  قلا كلا نأر  مير

 ،507ص لكويت، الرسالة، دار الصحاح، مختار ، 1982،القادر عبد بكر أبي بن محمد الرازي. 

  ،سعود الملك جامعة الفنية،الرياض، والتربية الفن في مصطلحات ،٤٨٩١ النبوي، الغني عبد الشال. 
  ،١٣ص ، المعرفة عالم سلسلة اللغوية،الكويت، الحصيلة ،٦٩٩١احمد، المعتوق. 
 13. ،للطباعة الوفاء دار مصر، االولى، العربية،الطبعة الخطية الكتابة تطور ،٠٠٠٢ محمود، حمودة 

 ٧١ص.والتوزيع والنشر
 ،والشؤون  االوقاف وزارة منشورات وافاق، وواقع تاريخ  المغربي الخط ،محمد، المغراوي   أبا،عمر 

 ٧٠٠٢البيضاء، الدار .االسالمية
 ٦٧،ص٧٥٩١ الصحاح، مختار ، ، الرازي  بكر ابو 
 ،٩٢ص وتطورة، نشاته العربي الخط ،٨٠٠٢ عادل، االلوسي. 
 بغداد، العامة، الثقافية الشؤون  دار العربي، للخط الفني التكوين ،٣٠٠٢إياد، .الحسيني  
 الشؤون  دار ، بغداد التصميم، أسس وفق العربي للخط الفني لتكوين ،٢٠٠٢،إيادحسين ،ينيسحال 

 .١١ص العامة، الثقافية
 ،507ص لكويت، الرسالة، دار الصحاح، مختار1982 ، القادر عبد بكر أبي بن محمد الرازي. 
 ،٧٥١ ص. العالي، التعليم العراق،مطابع اللغة، ،علم٩٨٩١حاتم، الضامن 
 ،٥٥١ ص العالي، التعليم العراق،مطابع اللغة، ،علم٩٨٩١حاتم، الضامن. 
 ٨٤٣١ص  بيروت، الرسالة، مؤسسة 1993 المحيط، القاموس ،يدابآزوريفال. 

  االولى، الطبعةالعربي، الخط في المعاصرة ،التجارب٧٩٩١نايف، الهزاع حمود، المغري 
 .٩٢ص.الكويت،الشيوخ

 ،الكويت، االولى، العربي،الطبعة الخط في المعاصرة التجارب ،٧٩٩١نايف، الهزاع، حمودة، المغري 
 .٩ص

 ،43ص وتطورة، نشاته العربي الخط ،٨٠٠٢ عادل، االلوسي. 
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 ،للنشر العربي المجمع مكتبة االولى، ،الطبعة التصميم في مصطلحات ،٦٠٠٢ فادي، الجبالي 
 .٧٥والتوزيع،ص

 ،٧٨ص.والنشر للطباعة المعارف دار مصر،.العربية الكتابة قصة ،٧٤٩١ ابراهيم، جمعة 
   ،ناشرون، عمان جبل ،عمان ،االولى الطبعة الجرافيكي ميمالتص أساسيات ،(2015)  حسامقرعان 

 .14-12-5 صفحة
 للطباعة الوفاء دار مصر، االولى، الطبعة العربية، الخطية الكتابة تطور ،٠٠٠٢ محمود، ،حمودة 

 .٢٦ص.والتوزيع والنشر
 شر للطباعة الوفاء دار مصر، االولى، العربية،الطبعة الخطية الكتابة تطور ،٠٠٠٢ محمود، ،حمودة 

 ٣٤٨ص.والتوزيع
 ،االوقاف وزارة الكويت، االولى، الفني،الطبعة المصطلح وحدود العربي الخط ،٨٠٠٢ ادهام، حنش 

 ٣٤ص.االجتماعية والشؤون 
 ،المناهج دار عمان، الفني، النقد اشكالية و العربي الخط ،٨٩٩١ادهام، حنش. 
 ،العربية اللغة لجمع الثقافي الموسم االردن، والحوسبة، العربي الحرف ،١٠٠٢ محمد، خضر. 
 دارعلم والمطبوعات، الجرافيكية التصميمات في وتطبيقاتها العربي الخط ،جماليات٣١٠٢،ىفطصم ،رشاد 

 .القاهرة الكتاب،
 ،والفنون  للثقافة الوطني المجلس الكويت، األرناؤوط، محمد، الكتاب، تاريخ ،٣٩٩١ ك، ستيبتشفيتش 

 72 ص.واالداب
 ،الوطني المجلس الكويت، الثاني القسم األرناؤوط، محمد، الكتاب، ختاري ،٣٩٩١ ك، ستيبتشفيتش 

 .٠٧ ص.واالداب والفنون  للثقافة
 ،الوطني المجلس الكويت، الثاني القسم األرناؤوط، محمد، الكتاب، تاريخ ،٣٩٩١ ك، ستيبتشفيتش 

 .٨٧ ص.واالداب والفنون  للثقافة
 ،الوطني المجلس الكويت، الثاني القسم األرناؤوط، محمد، الكتاب، تاريخ ،٣٩٩١ ك، ستيبتشفيتش 

 .٤٤١ ص.واالداب والفنون  للثقافة
 محمود محمد و¬ إبراهيم محمد عبدالباقي ترجمة التصميم، أسس ،٨٦٩١جيالم، روبرت ، سكوت 

 .5ص مصر ، النهضة دار ،القاهرة، يوسف
 ،ص دمشق، العرب الكتاب اتحاد الحديث، الى المسند من العربي الخط رحلة  ،٢٠١٠احمد، شوحان 

٨٢ 
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  دادغب،عيزوتالو رشنالو ةعابطلل نيدفارال ر اد ،نيدفارال دالب يف نفال خيرات ،2019 ،ريهز ،صاحب. 
 ،بيروت، العلمية الكتب دار ، المتعاقبة العصور عبر العربي الخط تاريخ ،٧١٠٢ العزيز، عبد صالح 

 .٣٥١ص
 ،يديهارفالراد ،بغداد وانواعه، تاريخه العربي ،الخط٣١٠٢ سلوم، يحيى العباسي 
 ٨٤٣١ص  بيروت، ،3ط الرسالة، مؤسسة ،1993 المحيط، القاموس ،الفيروزآبادي 
 ،األعشى صبح العباس، أبو القلقشندي  
 المؤلفى ،نامع، اإلسالمية العربية والزخرفة العربي الخط ، 2005 ،حميدي الجبار عبد ،محيسن، 

 32 صفحة
 البصري  التواصل في اللغة ثنائي ة ،2017 ديان، ايل،مخ. 
 م/هـ1405 :صدر-قنيبي صادق دماح ،1985 ،جي قلعه رواس محمد-الفقهاء لغة معجم 
 ٥٥ص ،٤٠٠٢ ، الضاهر أحمد سليمان .د ترجمة فريدريش، يوهانس. 

 
 جنبيةاال المصادر

 J. Balagna, L’imprimerie arabe en Occident , Maisonneuve & Larose, 1984, P: 23 

 Meggs, Philip, Purvis Alston,2012, Meggs’ History of Graphic Design, Fifth Edition.USA, John Wiley 

and Sons Ltd. 

 J.F Mills,Dictionary of Arts,1965,P,56 

 
 
 
 

 تاالنترن مواقع
 

  ،٠٢٠٢، /٣٠/١٣  بتاريخ استرجع والحاسوب، العربية الحروف ،06/28/2008  محمد، خضر
https://www.voiceofarabic.net/ar/articles/ 

  ،يق  ،(٢/٣/٠٢٠٢)بتاريخ استرجع تشوهه،قطر، أو اليد خط تخدم .التكنولوجيا نوفمبر،٦١٠٢،  هديل، صد 
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/magazine/2016/11/3/ 

 ٩١٠٢،   .٢١ للمدينة، عربية تيبوغرافيا١١٠٢،  ، نيسان ٦١ هدى، قارس، ابي
https://www.khtt.net/image/2017/4/11/tmmc_press_alakhbar_p20_20110416.pdf. ،٠٩٣١العدد االخبار 
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 (٢٠٢٠٢-٢-٢٢)العربية، الكتابة أصل، https://www.baianat.com/ar/books/arabic-calligraphy-culture/arabic-
writing-origin 

 ،٠١،  /٠٢٠٢/٢  بتاريخ استرجع  السعودية، ،1975 عام حتى العربية الطباعة تطورات ،2014/10/30 فهد، السعيدي
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 قائمة الملحقات
 (1)ملحق 

 أداة الدراسة

 

  والتصميم العمارة كلية
 الماجستير برنامج – الجرافيكي التصميم قسم

 
 استبانة تحكيم

 
 السيد/ة ...................................         المحترم/ة

 
 تحية طيبة وبعد:

متواضع جزءًا من وقتكم الثمين وراجيًا منكم حضراتكم هذه االستبانة، آماًل منح هذا المجهود ال أضع بين أيد
 الحياد والموضوعية والدقة في اإلجابة على الفقرات الواردة فيها، وأقدر لكم حسن تعاونكم.

إن الغرض من تصميم هذه االستبانة هو قياس مدى اإلجابة على أسئلة الدراسة، وهي تعد جزءًا من متطلبات 
 -جامعة الشرق األوسط، والرسالة بعنوان: -رافيكي بكلية العمارة والتصميم نيل درجة الماجستير في التصميم الج

 "العربية الخطوط عن الالتينية الحاسوبية الخطوط الستخدام العربي الجرافيكي المصمم تفضيل إشكالية "
ضل بملء فقرات االستبانة لما تتمتعون به من خبرة ومعرفة دقيقة في ميدان علمكم الغزير إنني آمل منكم التف

وعملكم الوظيفي، وهو ما يساعد في نجاح هذه الدراسة ويثري جانبها العملي، علمًا بأنه سيتم التعامل مع 
 إجاباتكم ومعلوماتكم بسرية تامة لغايات البحث العلمي.

 
 الشكر خالص مع رام والتقديروتفضلوا بقبول وافر االحت

 
 الماجستير طالب

 
 اسعد سالمة محمود
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 :العامة المعلومات :اوال
 اخرى     دكتوراه        ماجستير       بكالوريوس        دبلوم     عامة ثانوية   :اإلكاديمي المؤهل 
 انثى .ب           .ذكر .أ           : الجنس.         
 الجرافيكي التصميم مجال في العمل سنوات : 

 سنوات 10 من أكثر .جـ        واتسن 10 إلى سنوات 5 من .ب        سنوات 5 من أقل .أ
غير 
 موافق
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق
الى 
 حد ما

 موافق  موافق
 بشدة

ـــــرة ــ ــ ـــ ــ  الرقم الفقـــ

 .يةالعرب الحاسوبية للخطوط المصمم تفضيالت : ثانيا
  .1 العربية الحاسوبية الخطوط مع التعامل سهولة     
 الخط من اكثر لالبداع اوسع مساحة يعطينا العربي الحاسوبي الخط استخدام     

 .الالتيني الحاسوبي
2.  

  .3  اسهل النه الالتيني استخدام افضل ولكن جملأ العربي الحاسوبي الخط     
  .4 .الالتينية الحاسوبية الخطوط من اجمل العربية الحاسوبية الخطوط     
  .5 .العربية الحاسوبية الخطوط استخدام افضل     
  .6 .العربية الحاسوبية الخطوط نواعأ كثرة     
 (والديواني الرقعة)مثال العربية الحاسوبية الخطوط بين واسع اختالف هناك     

 الالتينية الحاسوبة الخطوط بين االختالف من كثرأ يل،جم تنوع يشكل
 (Arial  &Time)مثل

7.  

  .8 .بالمرونة العربية الحاسوبية تمتازالخطوط     
  .9 .التشكيل على بالقابلية العربية الحاسوبية الخطوط تمتاز     
  .10 .العربي التصميمي للمنجز العربية الهوية من العربية الحاسوبية تعززالخطوط     
 سمة العربية الحاسوبية الخطوط في الحروف بين المختلفة تاالرتفاعا ت عد     

 .له مميزة جمالية
11.  

  .12 .التصيم انجاز سرعة في العربية الحاسوبية الخطوط تساعد     
  .13 .والشكل الصورة مع جيدة تصميمة عالقات العربية الحاسوبية الخطوط تحقق     
  .14 .الحاسوب برامج في المعالجة بسهولة العربية الحاسوبية الخطوط تمتاز     
  .15 .العربية الحاسوبية الخطوط استخدام لىإ العربي الزبون  ميل     

 .العربية الحاسوبية الخطوط المصمم تفضيل عدم :ثالثا
  .16 .العربية الحاسوبية الخطوط خداماست في العربي الزبون  رغبة قلة      
  .17 .العربي للخط تشريحي فهم يتطلب العربي الحاسوبي الخط استخدام     
  .18 . ةالعربي الحاسوبية الخطوط مع التعامل صعوبة     
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  .19 .بالمرونة العربية الحاسوبية تمتازالخطوط ال     
  .20 التحكم في سهولة يعطينا اللتيني الخط في الحروف انفصال     
  .21 .العربية حاسوبيةال الخطوط نواعأ قلة      
  .22 .التشكيل على العربية الحاسوبية الخطوط قابلية عدم     
  .23 .التصيم انجاز سرعة في العربية الحاسوبية الخطوط التساعد      
 الصورة مع جيدة تصميمة عالقات العربية الحاسوبية الخطوط تحقق ال      

 .والشكل
24.  

  .25 .الحاسوب برامج في المعالجة صعبة العربية الحاسوبية الخطوط     
  .26 .العربية الحاسوبية الخطوط استخدام فضلأ ال     
 نقاط من العربية الحاسوبية الخطوط في الحروف بين المختلفة االرتفاعات ت عد     

 .التوظيف في الضعف
27.  

  .28 سهل وغير جامد العربي الحاسوبي الخط يعتبر     
  .29 .التصميم في إشكاليات من العربية الحاسوبية الخطوط تعاني     
  .30 العربي وبيالحاس الخط في تقنية مشاكل هناك     
  .31 .العربية الحاسوبية الخطوط تصميم في همالإ  يوجد     

 .الالتينية الحاسوبية للخطوط المصمم تفضيالت :رابعا
  .32 .الالتينية سوبيةالحا الخطوط استخدام افضل     
  .33 .العربية الحاسوبية الخطوط من جملأ الالتينية الحاسوبية الخطوط     
 للخط البصرية الثقافة من اكثر الالتيني الحاسوبي للخط البصرية الثقافة     

 العربي سوبيالحا
34.  

 الحاسوبي الخط من اكثر فنية نواحي على حيتوي  الالتيني الحاسوبي الخط     
 العربي

35.  

 الحاسوبي الخط من العمل في وتماسكا تنظياما كثرأ الالتيني الحاسوبي الخط     
 العربي

36.  

  .37 العربي الحاسوبي الخط من اكثر الالتيني الحاسوبي الخط في الخيارات     
  .38 .الالتينية الحاسوبية طوطالخ مع التعامل سهولة     
 الخط من كثرأ المتنوعة الموضعات يخدم تنوع يعطنا الالتيني الحاسوبي الخط     

 العربي الحاسوبي
39.  

  .40 .الالتينية وبيةالحاس الخطوط نواعأ كثرة     
  .41 .بالمرونة الالتينية الحاسوبية الخطوط تمتاز     
  .42 .التشكيل على بالقابلية الالتينية الحاسوبية الخطوط تمتاز     
  .43 .التصيم انجاز سرعة في الالتينية يةالحاسوب الخطوط تساعد     
  .44 .والشكل الصورة مع جيدة تصميمة عالقات الالتينية الحاسوبية الخطوط تحقق     
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  .45 .الحاسوب برامج في المعالجة بسهولة ينيةالالت الحاسوبية الخطوط تمتاز     
  .46 .الالتينية الحاسوبية الخطوط استخدام الى العربي الزبون  ميل     
  .47  .جمالية سمه الالتينية الحاسوبية الخطوط في المنفصلة الحروف تعد     
 كبيرا وايقاع انسجاما الالتينية الحاسوبية الخطوط في الالتينية الحروف تحقق     

 .والشكل الصورة مع
48.  

 .الالتينية الحاسوبية الخطوط المصمم تفضيل عدم  :اخامس
  .49 .الالتينية الحاسوبية الخطوط استخدام فضلأ ال     
  .50 .ةالالتيني الحاسوبية الخطوط من جملأ العربية الحاسوبية الخطوط     
  .51 .الالتينية الحاسوبية الخطوط مع التعامل صعوبة     
  .52 .الجرافيكي التصميم في الالتينية الحاسوبية الخطوط نواعأ محدودية     
  .53 .االمكانيات محدود خط الالتيني الحاسوبي الخط يعتبر     
  .54 .العربي الخط من كثرأ للتشكيل بالمطاوعة الالتينية الحاسوبية الخطوط تمتاز ال     
  .55 .التشكيل على بالقابلية الالتينية الحاسوبية الخطوط تمتاز ال      
  .56 .التصيم انجاز سرعة في الالتينية الحاسوبية الخطوط تساعد ال      
 الصورة مع جيدة تصميمة عالقات الالتينية الحاسوبية الخطوط تحقق ال      

 .والشكل
57.  

  .58 .الحاسوب برامج في المعالجة بصعوبة الالتينية الحاسوبية الخطوط تمتاز     
  .59 .الالتينية الحاسوبية الخطوط استخدام الى العربي الزبون  ميل عدم     
  .60 .تصميمة مشكلة الالتينية الحاسوبية الخطوط في والصيغرة الكبيرة الحروف تعد     
 كبيرا عاً يقاإو  انسجاما الالتينية الحاسوبية الخطوط في الالتينية الحروف تحقق ال     

 .والشكل الصورة مع
61.  

  .62 الكالسيكية العربية الخطوط استخدام تفضل هل     
 احتياجت تلبية على قادرة العربية الحاسوبي الخط إمكانيات نأ تعتقد هل     

 المصمم
63.  

  .64 العربية من كثرأ المصممين احتياجات تلبي الالتينية الحاسوبية الخطوط     
  .65 الحديثة العربية الحاسوبية الخطوط استخدام فضلأ     
  .66 الحديثة الالتينية الحاسوبية الخطوط استخدام فضلأ     
  .67 الكالسيكية الالتينية الخطوط استخدام تفضل هل     
  .68 الصغيرة الالتينية الحروف استخدام تفضل هل     
  .69 العربية الخطوط على الحاسوبية الالتينية الحخطوط تصميم في تاثير هناك     
  .70  العربية الحاسوبية الخطوط من محدد نوع استخدام تفضل هل     
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 (2)محلق 
 أسماء محكمي أداة الدراسة

 
 مكان العمل التخصص الرتبة اسم المحكم الرقم

 جرافيك راستاذ دكتو  عوض هللا طه الشيمي  .1
 –كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 

 جامعة حلوان
 رئيس جامعىة النهرين بغداد فلسفة تصميم جرافيك استاذ دكتور بد هللااياد حسين ع  .2

 جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة تصميم جرافيك استاذ دكتور نعيم عباس حسن  .3

 جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة تصميم جرافيك استاذ دكتور نصيف جاسم محمد  .4

 جميلةفنون  استاذ مساعد محمد جبر  .5
كلية الفنون  اح الوطنيةجامعة النج

 الجميلة

 جامعة البتراء تصميم جرافيك استاذ مشارك حسين احمد عائدة  .6
 
 

 


