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 ملخص البحث:

تتميز الخطوط العربية بمرونةة ائبةةة لتعميةإل اابةفا  اةص التاةمين اا حنةص ت حيةل يتةيا المعئلفةئي الفراايعيةة المتنو ةة 

الماةرية المتةتمفم مةل التةرال والولعلةور الشةعبص والحعئيةئي  للخطوط  نئار اابهئر واابفا  التاميمص لتشعيل الهوية

الشةةعبية واعشةةعئر والةاةةئبف وإليرائتاحيةةئ  التةةرال الماةةرس بئتةةتخفان رتةةر انيةةة و نئاةةر باةةرية ف ابةةة و مبهةةرم ت 

 ائرتبئط شعل الحرف العربةص بئلفئنةا اابةفا ص والتةيعولوفص للتاةمين اا حنةص المتةتمف مةل التةرال الماةرس ي ةيف

للهويةةة الماةةرية ت لةة ا تعمةةل مشةةعلة البحةةل اةةص اافئبةةة  ةةل التتةةئنل التةةئلص عس مةةفل يمعةةل ااتةةتوئفم مةةل المعئلفةةئي 

لألمثئل الشعبية اص محئولة إحيئ  الهويةة الماةريةت حيةل تعةف الخطةوط العربيةة  معئلفة الرتومئي الحئتوبية((الفراايعية

 ابفا ية اص التامين اا حنص .مل ران العنئار المعونة مل الةين الوظيوية وا

ومل انئ تتفلى رامية البحل اص تطوير معئلفئي الخطوط العربية لشعل معئار متوااإل مع الترال الشةعبص احيةئ  اويةة 

مارية معئارم متنئتبة مع ثةئاة وتطور المتلةص وتوظيوهئ  لى الوتئبل المختلوة ايهفف البحل إلةى خلةإل اويةة ماةرية 

ل الماةرس الشةعبص والمعتمةفم  لةى تشةعيل المعئلفةئي الفراايعيةة لألمثةئل الشةعبية عفةز  مةل الخطةوط متتمفم مل التةرا

العربية بغرض اارتةئ  بئل وإل العئن . ويتبع البحل المنهج الواوص التحليلةص لتحليةل  ةفم نمةئ ال إ حنيةة لألمثةئل الشةعبية 

 اعمثئل الشعبية احيئ  الهوية الماريه.وع لك المنهج التفريبص لتامين  فم نمئ ال إ حنية متتخفمه 

وتوال البحل لعفم نتئبج رامهئ رل المعئلفئي الفراايعية اابفا ية لألمثئل الشعبية المعتمفم  لى الترال المارس تحةئول 

 إثرا  الهوية المارية .

 الكلمات اإلفتتاحٌه :

 -التاةةمين اا حنةةص المعئاةةر  –الهويةةة الماةةرية  –الخطةةوط العربيةةة  –التةةرال الشةةعبص  –المعئلفةةئي الفراايعيةةة 

 المأثوراي الشعبية. – تيبوإلراايئ

Summary: 

Arabic fonts have the great  flexibility to excellence the  creative design, advertising design, 

the graphic handling of the fonts allow the  elements of the creative design that shape 

Egyptian identity derived in folklore, folk heritage and folk tales and poems to revive the 

Egyptian heritage by using the basis of graphical attraction and impressive. 

The Arabic font relate to the psychological side of the advertising design, derived from 

Egyptian heritage and adds to the Egyptian identity. 

The problem of research is to answer the following questions of  up to which extent  how can 

the graphic processing of the  Arabic lines & fonts to renovation of Egyptian identity, where 

the Arabic fonts are one of the most important elements that  forms the functional values and 

advertising design creativity. 
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The above demonstrates the importance of the research that the development of contemporary 

processors Arabic fonts format compatible heritage in a modern contemporary Egyptian and 

the culture of the receiver and utilizing the different means of research aims to create the 

identity of Egyptian derived from the heritage of the Egyptian people. 

The research follows the analytical descriptive approach & analysis of several Arab fonts and 

lines advertising models, as well as the experimental design of advertising models of Arabic 

for Egyptian identity. 

Keywords: Processors graphic – folklore – Arabic fonts – identity – advertising design 

knowledge-typography 

 أهمٌة البحث :

يعمل رامية البحل اص اتا آائإل لمعئلفةئي الخطةوط للتةرال الشةعبص بشةعل معئاةر يهةفف إحيةئ  اويةه ماةرية معئاةرم 

تلوةة. ولحتةتفئبة لتواةيئي الفراتةئي واعبحةئل اةى تطةور متنئتبة مع ثةئاة وتطور المتلةص وتوظيوهئ  لةى الوتةئبل المخ

 معئلفئي الخطوط اى عل رنوا  الترال مل خحل إحيئ  الهوية المارية.

 هدف البحث:

يهفف البحةل إلةى إظهةئر اويتنةئ العربيةة لتطويراةئ ومعئلفتهةئ عمةئ يهةفف إلةى خلةإل طةرإل متةتمفم مةل التةرال الماةرس 

 يعية للخطوط العربية بغرض االرتةئ  بئل وإل العئن.الشعبص لتشعيل المعئلفئي الفراا

 منهج البحث:

ويتبع البحل المنهج الواوص التحليلص لتحليل  فم نمةئ ال إ حنيةة للخطةوط العربيةة وعة لك المةنهج التفريبةص لتاةمين  ةفم 

 نمئ ال إ حنية بئلخطوط العربية احيئ  الهوية الماريه.

 مشكلة البحث:

تةةتوئفم مةةل معئلفةةئي الخطةةوط اةةتعمل المشةةعلة اةةص عيويةةة االتةةتوئفم مةةل المعئلفةةئي الفراايعيةةة مةةع ةلةةة الفراتةةئي حةةول اا

للخطةةوط العربيةةة اةةص إحيةةئ  الهويةةة الماةةريةت حيةةل تعةةف الخطةةوط العربيةةة مةةل راةةن العنئاةةر المعونةةه مةةل الةةةين الوظيويةةة 

 واابفا ية اص التامين اا حنص .

 اإلطار النظرى للبحث:

اص المفتمعئي البشرية ت وتفاخل ثةئاص بيل الشعوا ؛ نتيفة لعوامةل االتاةئل المختلوةة تةوا  المبئشةرم حفل تغيير تريع 

منهئ رن إلير المبئشرم خئاة مع التطور التعنولوفص التريع ت حيل زالي الحوافز والحفوف واةترا العةئلن إلةى حةف عبيةر. 

االتائلت اص التعريف بحيئم وتئريخ عل مفتمع ت باةفإل  ا ا ويلعا الترال الشعبص  فورا عبيرا مل خحل توظيف وتئبل

التعبير ومافاةية العشف  ل الواةع ت وتميز مئ ت مره مل حعن وةين ... تنتةل مل مفتمع إلى آخر ايتحةإل التحةا الثةئاص 

ئ  و ةص اانتةئنية والتواال بيل المفتمعئي. وتثرس الخبراي اانتئنية بعنئار ثةئاية ةيمية ومعراية متميزم تتهن اص إنمة

ائلترال الشعبص ت عإبفا  ارفس وفمةئ ص يعبةر  ةل  وإل الفمئ ةة ت ومةئ تحمةل البيبةة   . ئمة واعوف الحرعة االفتمئ ية

مل موروثئي ونتئال ثةئاص متوارل ت تعبر  ل اعر ووففال المفتمع وتعطص ا ا المفتمع رو  اك ت خائبص انية متميةزم 

  ل إليره مل المفتمعئي اانتئنية وتنعف وفوفه بوئ لية نشيطة وبتيطة اص آل واحف 

إل الترال الشعبص ثروم عبيرم مل اآلفاا و الةين والعئفاي والتةئليةف والمعةئرف الشةعبية والثةئاةة المئفيةة والونةول التشةعيلية 

والموتيةية ت واو  لن يفرر اآلل اص العثير مل الفئمعئي والمعئاف اعفنبية والعربية ل ا اةإل االاتمةئن بةه مةل اعولويةئي 

  .الملحة
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: التةرال اانتةئنص ..  ينتةل مل  ئفاي وتةئليف و لون وآفاا وانول ونحوائ مل فيل إلةى فيةل ت نةةولويعرف الترال بمئ 

ةعبية [1]الترال اعفبص )الترال الشعبص( ت ويشةمل عةل الونةول والمةأثوراي الشةعبية مةل شةعر وإلنةئ  وموتةيةى ومعتةةفاي ش 

الةزواال والمنئتةبئي المختلوةة ومةئ تت ةمنه مةل  وةاص وحعئيئي ورمثئل تفرس  لةى رلتةنة العئمةة مةل النةئر ت و ةئفاي

  .طرإل موروثة اص اعفا  واعشعئل ومل رلوال الرةص واعلعئا والمهئراي

رمئ  ل إحيئ  و معئلفة الخطوط مل ةلا الترال الشعبص ايرل المحفثول مل بئحثص تئريخ الخةط العربةص رل العةرا ةةفيمئ 

وةعةوا تحةي تةأثير الثةئاةة اعراميةة. ويتةتفلول  لةى نتةبة الخةط العربةص إلةى رخ وا خطهن  ل اعنبئط ت وان ةف يعونوا ةةف 

وتنحاةر بةيل  –إلى رفلة مئفية ونةوش  ربية تعوف اص تئريخهئ إلى مئ ةبةل ااتةحن  - س اعال اآلرامص –الخط النبطص 

وش العربيةة والنبطيةة ت ويتةتنف وتبرز بو وح الشبه العبير بيل النةة –للميحف ونهئية الةرل التئفر الميحفس  250 ئمص 

 .[2]رولبك البئحثول ري ئ إلى تشئبه خائبص عح العتئبتيل

واعمثئل الشعبية فز  مل ا ا اعفا الشعبص تتميز  ل بئةص رشعئل اعفا الشعبص بمةئ تحملةه اةص طيئتهةئ مةل فالالي تعبةر 

تةةئل وتحةئول تلخياةهئ اةةص  بةئراي مةةوفزم  ةل مختلةف مظةةئار الحيةئم العئمةة التةةئبفم اهةص بة لك تحمةةل عةل تفةئرا اان

والخطوط العربية اص الرتن الموتيةص النئطإل ال س يعبر بئلحروف  ل المشئ ر واعحئتير, ولةف تعففي اآلرا  اص نشأم 

 العتئبة العربية بيل الةفمئ  والمحفثيل. واص اص المفملت تنحار اص ثحثة آرا :

   مل آفن ثن اعنبيئ  ال يل ر ةبوه مثل إفرير وإتمئ يل واوف  ليهن التحن.إبتفا   –إل العتئبة منزلة  لى اعنبيئ 

 .إل العتئبة اخترا   ربص ُنتا إلى ملوك مفيل رو روالف النبص إتمئ يل رو نور مل رال اعنبئر 

  اشةتةي مةل مشةتةة مةل عتئبةئي رخةرل رةةفن منهةئت وملخاةهئ رنهةئ  –اةص الماةئفر العربيةة الةفيمةة  –إل العتئبة العربية

المتنف واو ةلن العتئبة العربية الفنوبية رو رنهئ متطورم  نه ونتج مل  لك ةلن الفزن ال س نتا للحيرم؛ اةص حةيل ا تمةفي 

 .[3]رإللا المرافع الحفيثة نظرية اعال النبطص للعتئبة العربية

ري شعوبنئ  ل رححمنئت إ ئاة إلةى يحمل العثير مل الهمون ورشفئل اانتئل المارل والعربىت الةف  ب التراث الشعبىو

رنه لن يعل اانتئل العربى يعبر اةط بئلشعر والغنئ ت وإنمئ عئني انئك رنوا   رفبية عثيرم منهئ: الةاص الشةعبى  المةزوفم  

بئلرتومئي وتأتى اى المةفمة )حعئيئي رلف ليلة وليلة( التى تخطى تأثيرائ حةفوف الةوطل العربةىت لتاةبا واحةفم مةل راةن 

 مئل التى اتتلهمهئ العتئا والروابيول العبئر اى فميةع رنحةئ  العةئلنت و الثةئاةة الشةعبية اةى را ةل تةحح اةى موافهةة اع

العولمة التى تريف طمر اويتنئت ورنهئ رشبه بمرآم تععةر روح اعمةة و بةريتهةئ مةل خةحل تفةئرا رارافاةئ وخبةراتهن اةص 

وبخئاةة اايفئبيةة وتوعيلهةئ,  –واويتهن الح ئرية وتمتعنئ بثةئاتنئ الشةعبية الحيئم ورنهئ ال مير الفمعص للشعوا العربية 

 .يتئ فنئ  لى إ ئفم ايئإلة وتشعيل وففال اانتئل العربى وترتيخ االنتمئ  الوطنى

 أهمٌة وماهٌة الهوٌة:

يةرا مةئ ةةئن وفةوف الشةى  تمثل الهوية و ص الفمئ ة ب اتهئ ت مشعلة ب لك الوحفم النئظمة لهئ الحئاظة  لةى وفوفاةئ ت و عث

 لى  نوانه ت والهوية اةص  نةوال الفمئ ةة واتةمهئ الة س يحمةل رخحةهةئ و ر رااهةئ وبهةئ تتميةز وتتحةفف وتختلةف  ةل رس 

فمئ ة. وةف  راتهئ الموتةو ة الولتةوية العربيةة بأنهةئ )مةئ يعةول بةه الشةى  نوتةه( وااةلهئ الوةئرابص بةولةه )اويةة الشةى  

 .[4]خاوايه ت ووفوفم المنورف لهنوتهت  ينيته وتشخياه و

 ةل مظةئار الحيةئم الشةعبية ةةفيمهئ وحةفيثهئ ومتةتةبلهئ  الة س يعبةر التراث الشعبًوفهئً مل وفوه  األدب الشعبًيعتبر و  

ال يزيةفه الةزمل إال  التاراث الشاعبًفةز  راةيل مةل األمثاا  الشاعبٌة الزمل لمئ يتن نةله  براعفيئل ومر واو ربةئائ  لى 

حيةةئم وةيمةةة وراميةةة ت إ  اةةو ثئبةةي ال يتحةةول تتنئةلةةه اعلتةةنة وتحوظةةه الاةةفور وتتتةةلمه اعتةةمئ  واعاهةةئن فةةيحً بعةةف فيةةل 
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بواوه رمئنةة  زيةزم وإرثةئً تتةرس ايةه روح اعفةفافت اةةف  بةروا مةل خحلةه  ةل حعةن اعمةة وآمئلهةئ لةةف إتةتخفن البئحةل 

عمعئلفةةة لخطوطهةةئ بشةةعل  اةةرس تتةةتخفن بئلمطبو ةةئي والملاةةةئي  األمثااا  الشااعبٌةئ مةةل مفمو ةةة  العبةةئراي معظمهةة

والعثيةةر مةةل وتةةئبل التوااةةل اافتمةةئ ص و لةةك احيةةئ  الهويةةة الماةةرية المعئاةةرم لمةةئ ظهةةر االاتةةةئف لتحةةفيل الخطةةوط 

 .[5]بئلبرامج الفراايعية الحفيثة

رعثر اعشعئل التعبيرية المنطوةة تنئوال وتعبيراً  ةل تفةئرا اانتةئل  فز اً مل  لك اارلت واو مل األمثا  الشعبٌةوتعف 

والمثل مل رعثر اعشعئل التعبيرية انتشئرا ت اهو مرآم ائاية تععر لنئ  ئفاي وةين ةون مئ باورم موفزم ومرعةزم تعتمةف 

يعتمةف البحةل اةى معئلفةة  لى اايفئز وحتل التشبيه والو وح اةص إاةئبة المعنةى وتةريبةه إلةى  اةل التةئمع ت و تةوف 

عامية ا ه اعمثئل اص إحيئ  الهويةة الماةرية بئ تبئراةئ حاةيلة رفيةئل متعئةبةة  ةمنتهئ معئنئتهةئ  األمثا  الشعبٌةخطوط 

 والتوتهئ اص الحيئم .

اى حاةيلة النةةئ  الثةةئاص الوريةفت وااتةهئن الح ةئرس الوة ت والتةئريخ الممتةفت الة س توااةلي ايةه  الماريةوالشخاية 

مار مع إليرائ ورنتفي شخاية مار التراثية التى نبعي مل حواريهئ وشوار هئ ورةئليمهئ المختلوةة ت وراةرزي تورفاةئ 

ر بهةئ ماةر.. حعئيةئي ربةو زيةف الهحلةى و ئشةإل و بةريتهئ التى ظهري مل خةحل عئاةة رشةعئل الونةول التراثيةة التةى تزخة

الشةعر  ووخليك ائعر مار فميلة عمئ عئل تةئبةئ  المفاحيل والتي خ رم والتةئ واعرافوز والحعواتى و  اعال فور 

الفئالص ةف بلغ الةمةة اةص رتةئليا التعبيةر  ةل رحئتةير الشةعرا , الة يل عةئنوا اللتةئل المعبةر  ةل الحيةئم العربيةة , وةيمهةئ 

 .[6]و ةئبفائ, مل ر راف و ئفاي وتةئليف

: )راتعر لك إيه يئ بالة وعل   ة بفمعة(ت )إمشص اص فنئزم وال تمشص اص فوازم(ت نماذج من األمثا  الشعبٌة المصرٌة

(ت )اللص تعره وشه يحوفك الزمئل لةوئه.(ت )اللص تتغير محبته تتغير مخفته(ت )يئ مآمنةة للرفةئل يةئ مآمنةة للميةة اةص الغربةئل

)إمشص  لى مهلكت  لشئل توال بتر ة(ت )الغئيا حفته معئه(ت )فارس  لى شمعتك تةيف(ت )الخبراللص النهةئرفم بولةورت 

 .[7]بعرم ببحش(

 المأثورات الشعبٌه طابعها القومً واإلنسانً:

والمخطوطةةةت ولةةن يعةةف إل إفراك العةةرا العئمةةل لتةةراثهن الح ةةئرس لةةن يعةةف مةاةةوًرا  لةةى مةةئ بةةةص مةةل العتةةا المطبو ةةة 

والفتةور والبنةىت ولعنةه ي ةن إلةى اة ا علةهت مةئ ياةفر  ةل  مةاةوًرا  لةى اآلثةئر المئفيةة المعونةة مةل النةةوش والهيئعةل

يتوتل بئلعلمة وااشئرم واايةئ  وتشعيل المئفمت واو ال يحمل مل  نئار الثةئاةة  المواطل العربص العئفس مل ال شعبصت

التةرال العربةص ايةه  ئ  لى الةين اانتئنية والمثل اعخحةيةت والخائبص الةومية. وا ا الفئنةا مةلمئ يفعله رمينً  واعائلة

العربية ونموائت ول لك عةئل  مليةة إحيةئ   ةئبًح للتطور والنموت مع تطور الح ئرم -وال يزال يفعله -مل المرونة مئ فعله

يفةا  لةى انةئنص مص اص فميع الفراتئي اانتئنية والونية و وإحيئ  الهوية المارية اص وافا  ل العربص التراث الشعبً

العار الحفيل التففيف الفابن  بئالحتوئل بترال الشعا بئ تبئره ف ئمة ةوية مل ف ئبن ثةئاته وح ةئرتهت اعمةل  لةى فمةع 

م الحفيثةة التةص  نئار ا ا الترال اص مختلف البيبئي... اص البئفيةة واةص الريةف واةص المفينةة. واتةتعئل اةص  لةك بةئعفهز

ت والحعةن التاراث الشاعبًتتفل الاورم والاوي والنغنت و عف المتخااول  لى تانيف مةئ يفمةع مةل  نئاةر اة ا 

 ليهت وموازنة بع ه ببعضت والمةئرنة بينه وبةيل تةرال الثةئاةئي والح ةئراي اانتةئنية اعخةرل. والفميةع يوعلةول  لةك 

ايةه مةل معةةئرف وانةولت وعشةًوئ  ةةل الطةئبع الةةومص اعاةةيلت و ةل الةتةةمئي  اتةتعمئالً لعنئاةر اةة ا التةرال وإبةراًزا لمةةئ

  .اانتئنية المشترعة ايه
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مةةل رعثةةر اعشةةعئل التعبيريةةة اعفبيةةة  و األمثااا  الشااعبٌةيحمةةل نةةبض الوفةةفال الةةةومصت وةيمتةةه اانتةةئنية  فااالتراث الشااعبً

ص مةةرآم  ئعتةةة لمشةةئ ر الشةةعوا  لةةى اخةةتحف طبةةةئتهن الشةةعبية انتشةةئرا وشةةيو ئ وال تخلةةوا منهةةئ ريةةة رمةةة مةةل اعمةةن اهةة

وإنتمئبتهن واص ري ئ تفتيف  لمختلف تاوراتهئ و  ئفاتهئ وتةئليفائ  ومعتةفاتهئ اص اور حية وفالالي إنتئنية شئملة مل 

وتنةةل مةل خحل مئ تتتن به مل خائبص ومميزاي اهص ب لك تعتبر ال اعرم الحية للشعوا عنهئ تريعة التفاول واالنتشئر 

فيل إلى آخرت ومل لغة إلى رخرل  بر مختلف اعزمنة واعمعنةت اص المعئنصت ل لك  في و ئ  اعمن ومخزول تفئربهةئت 

عمئ رنهئ ري ئ وتيلة مل وتئبل حوظ التفئرا والحعن لتنتةل مل فيل إلى آخر بنئ   لى ا ا ائعمثئل الشعبية بهة ه المعئنةة 

 .[8]مئ  والبحإلييل و الوحتوة  مل خحل فمعهئ وشرحهئ وإ طئ  تعئريف مختلوة لهئشغلي العفيف مل اعفبئ  والحع

وإ ا عةةئل التةةرال الشةةعبص النثرستاةةو الرتةةن الموتةةيةص النةةئطإل الةة س يعبةةر بئلاةةور  ةةل المشةةئ ر والةلةةوا وال ةةمئبر 

ةف بلغ الةمةة اةص رتةئليا التعبيةر  ةل رحئتةير الشةعوا, الة يل عةئنوا اللتةئل المعبةر  ةل  الشعبيةاألمثا  واعحئتير, اإل 

الحيئم العربية, وةيمهئ و ةئبةفائ, ومةئ لةبئبلهةئ وحوا ةرائ مةل ر ةراف و ةئفاي وتةئليةفت وعل الشةعوا اةص فملتهةئ عئنةي 

التعئال واةيئنة الحرمةئي.. و تمتةزال اة ه م ئميل رمثئلهن اص مزيج مل الحعمة والشفئ ة والعرن والمرو م واانتئنية و

المعئنص النبيلة مع عثير مل ر راف العفاوم والعفا  والعفوال وااإلئرم والتبص والتلا والنها واتتححل الحةران, والوخةر 

رس رل واةرم الفمةئل اةص اة ا الشةعر الفةئالص ةةف اةئحبتهئ  اةص رحيةئل … ! بئلظلن والفبروي, وانتهئك حرمئي اآلخةريل 

الم ئميل الهئبطة والوئتفم وال ئرم وال ئلة, التص ال تن ةبط بمعةئيير الحةحل والحةران, والمةبةول والمةر ول, عمةئ   عثرم

 .[9]تزعيهئ الوطر التوية, وت بطهئ منظومة الةيمة واعخحإل

 معالجة الخطوط العربٌة فً سٌاق الرؤٌة الفنٌة:

يحملهئ اايةئ  وعاميته اص الونول  ئمةت و لمئ يترتا  ليه مل فور وظيوةص وبنةئبص موحةف اةص تشةعيل  التصبئلنظر للمعئنة 

العنئار البارية فاخل التعويل الخطصت ا ح  ل مئ يحةةه مل رثر نوتص لةفل المتلةةص بمةئ يحملةه مةل م ةئميل فمئليةةت 

ةش ً العربص حيل يخط متةئراً باةريئً فمةيح يتةتطيع رل الةف برزي ةوم الخط العربص ومتئنته مل خحل ارتبئطه بونول الر

 .[10]يتنةل بعيل المتلةص مل نةطة إلى رخرل بعل تحتة وإتةئل

ويحتوس الخط العربص بيل ثنئيئه  لى إمعئنئي زخراية  اي إلنى ال ين ةات وتتبةئيل رشةعئله بةيل الخةط العةواص الماةحوص 

ومةئ يعنةص الخةط العربةص بعةل رنوا ةه رنةه طةو  ا طةئ  رعبةر ةةفر ممعةل مةل بخطوطه المتةتةيمة الممتةفم راةيةئً و موفيةئًت 

اايةئ  المحتورت اي وص اص رتلوبه العموفس  لى الحروف وتموفئتهئ الرمزية ايبةة ً عبيةرمت اةص حةيل يةرتبط اعتةلوا 

  .[11]اعاةص ال س يربط الحروف معئً بئنتيئا متواال يتر النئظر ويبعل  لى الراحة البارية

 عالجة الخطوط العربً المستمد من التراث:م

او ال توظيف الحروف  لتعويل نو  مةل التنئتةإل المتبةئفل ايمةئ بينهةئ بتعراراةئ تواخةراال ةيمةة انيةة بتةيطة المظهةر فول 

و تعتمةف إمةئ بطريةةة عئمةل اال تمةئف  لةى نةئتج خيةئل  .إخحلت رو تعةيف و تعتمف اص رتئتةهئ المطلةإل  لةى تةنيةئي ااي ةئح

امن و تعتبر مةفل المةةفرم  لةى خلةإل اعشةعئل رتئتةئ لهةئت واةص بئلتةئلص بحئفةة إلةى خبةرم انيةة تةئبةة بةوا ةف الرتةنت الم

 واحتعئك متواال مع اعشيئ  المحيطة الملموتة.

ر الشعل إلةى اةوحة رو تعتمف اعشعئل الماورم و المفخلة العترونيئ مرفعئ رتئتيئ لهئ )عورةة العربونة تمئمئ(  حيل ياف 

وتخوةف  Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator مل ائرإلة اةص رحةف بةرامج التاةمين مثةل: 

ةيمة ظهورهت ومل ثن ُيبفر بترتيا النةئط بئلشعل المطلوا لتعويل الشعل المراف. ويتن نهئية التخلص مل الاةورم المرفةعت 

 م اعالية.وا تمئف الشعل النئتج ال س يعتبر نتخة طبإل اعال  ل الاور
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 عناصر التكوٌن الخطً:

الشك ال الخط العربص او احف ارو  الول التشعيلصت يخ ةع للةةين التةئبفم اةص الوتةط الونةصت اةئلخط العربةص يلتةةص مةع     

الونول التشعيلية عئلرتن "ائلولتوة التص يةون  ليهئ الول اص عليهمئ واحفت ائل عئل الرتن والتاوير يتنئوالل الطبيعة اةئلخط 

متتمفم مل التعبيراي اةص الطبيعةةت ...  نةفمئ ينظةر الةى الحرعةة التشةعيلية بشةعل  ةئن نتئال انتئنص يمفف فمئل الحروف ال

ت وتعتمةةف الاةةورم الخطيةةة  لةةى فهةةئز بحإلةةص شةةفيف [12]تظهةةر الحئفةةة لمشةةئرعة الخطةةوط اةةص العمةةل الونةةص التاةةويرس"

العةحن ائلاةورم ومةئ بهةئ مةل الحتئتية واو التشبيهت و لك انتئال فالالي رعثر رحئبة ورشةتف  مةةئ لمةئ تحملةه مةل تةطور 

تشعيل  اص المشبه ومئ تاةوره المشةبه بةه والغةرض مةل الشةبه اةو إظهةئر الخوةص الم ةمر الةى العيةئل واةو إلةرض مةل 

رإلراض تيميئ  التوااةل تاةةف يعةول التشةبيه اةص الاةورم الخطيةة )تشةبيهئ يليهئ(بطريةةة المشةبه بةه ومةئ  لةى المتلةةص إال 

 .[11]فراك مئ تبثه الاوره مل فالالي تتئ ف  لى عشف معنى المعنىالتوةف  لى  يل العناريل ا

 
 

 وأخرى عن الٌوم الوطنى لإلمارات –(: معالجة خطوط لصورة الملك عبد العزٌز آ  سعود 1شك  )

 العالقة بٌن الخط العربً والموسٌقى:

ة  حةة تفلل  لى العةحال النوتةص  إل إليةه رحةف ةبةل بيل الخط العربص والةرا اي التبع ثم  بةئلخط العربةص واةو  لةن لةن يتطةر 

ل مل تبعة رنوا  والمةئمئي الموتيةية العربية … رحمف الةر ئل وا ا مئ اتتطئ ي التفربة إثبئته وبيل الخط العربص المعو 

ة  ئمل مشترك بتيط ةف يبفو وا حئ للةئرئت إال انه يخب ا ورابه  حةة وارتبةئط رةةول  يعمةل  -نمةل مفةرف رةة-التبعة ثم 

بئنتفئن م مول عل خط مع مةئن موتيةص وا ا ري ئ مئ رثبتته الفراتةت إ ةئاة لهةئتيل الوعةرتيل ائلةر ةئل يملةك مهةئراي 

 . ئلية اص العزف إ  يعزف بئليف اليترل ويعتا بئليمنى ويغنص اص وةي واحف

اتتبيئنئ  لى مفمو ة مل الخطئطيل والموتيةييل والشعرا  لفراتةة العحةةة بةيل الخةط والموتةيةى  **وةف رفرل الةر ئل

اعئني النتيفة انتفئن الم ةمول البتةيط والشةعبص مةع خةط الرةعةة وانتةفئمه مةع مةةئن البيةئيت انتةفئن م ةمول الوفةفال 

وإل والو وح اص خط النتخ مع مةئن الراتةيت والف ئ  والشعول مع الخط الفيوانص مع مةئن الحفئزت انتفئن م مول الش

انتفئن م مول الحزل مع خط فلص الفيوانص مع مةئن الابئت انتفئن م مول الرة ة والشوئاية واعنوثة مع الخط الوئرتةص 

م والو يف والةتن مع خط الثلل مع مةئن التيعئه وانتفئن م مول الطبيعة والمعمة ئر مع مةئن النهئونفت انتفئن م مول الةو 

لي له ا ه الوعرم  لى رنهئ الوحيفم اص العئلن  .[13]مع خط العواص مع مةئن العفنت وب لك تف 
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 الخطوط العربٌة كشك  ومعنى:

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهناك  معالجات لكلمات أخرى:

   

 www.pinterest.com(: معالجة شك  الخطوط حسب شك  العنصر صور 3شك  )

 

 مجموعة من اإلسكتشات من تصمٌم طالب الفرقة الرابعه كمرحلة مبدئٌة لمعالجة الخطوط العربٌة لتمث  الوظٌفة:

 

 (: خد فكرة واشترى بكرة )مث  شعبى(4شك  )

 

 

 (: كلمة روبابٌكٌا )مصطلح من الفولكلور(5)شك  

   

 www.pinterest.com(: معالجة شك  الخطوط حسب شك  العنصر صور 2شك  )

http://www.pinterest.com/
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 (: قٌثار )اسم آلة موسٌقٌة(6شك  )

 

 (: تعالى اشرب شاى )مصطلح من البٌئة المصرٌة(7شك  )

 

 (: معالجة خطٌة لكلمة كوكاكوال.8شك  )

 

 

 (: معالجة خطٌة السم منتج تون تٌم.9شك  )

 

 

 قولهم(.(: معالجة خطٌة آلٌة )ال ٌحزنك 10شك  )

 

 (: معالجة خطٌة لكلمة كوكاكوال.11شك  )

 



 ثانًالجزء ال –ً عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

555 

 تعرٌف المث :

فى اةى عتةئا ابةل رشةيإل اةى عتئبةه العمةفم  انئك  فم تعئريف للمثل عحفيل  ل المثل وموهومه لن يعل وليةف اة ا العاةر ُور 

خةحل .. إيفةئز اللوةظت إاةئبة )المثل ُتمى ب لك مئثل لخئطر اانتئل ربًفا يتأتى بةهت ويعةظ ويةأمر ويزفةر ... وايةه ثةحل 

. رمئ التعئريف الحفيثة ائلمثل ةةول تةئبر اةةف يةأتى الةئبةل بمةئ ُيحتةل رل يتمثةل بةه اةى موةةف  مةئ [14]المعنىت ُحتل التشبيه(

ةفاف  ولعنه ال يتوإل رل يتير اح يعول مثحًت ولعةل اة ا مةئ يوتةر لنةئ وروف بعةض اآليةئي العريمةة واعحئفيةل الشةريوة اةى   

 . [15]اعمثئل فول تواائ عنهئ تئري  لى شوئه النئر وتواائ لن يتر

 المث  الشعبى وأثره على المجتمع:

ولألمثئل الشعبية رامية عبيةرم اةى فةز  ال يتفةزر مةل المةورول الثةةئاى لمفتمةع تةن ا تبئراةئ مةل ةبةل الةبعض فةزً ا مةل 

ععر مل راواي الشعا وطريةة معيشته ورخحةه و ئفاتةه اعفا الشعبى للمفتمعت وةف ررل بعض البئحثيل رنهئ اورم تن

وتةئليفه وةيمهت ل ا مةل الطبيعةى رل نفةف للمثةل الشةعبى  ةفم تعةئريف ومنهةئ )اةى اعمثةئل المنتةوبة إلةى العئمةة مةل النةئر 

ةئا والُخطبةئ  ومةل اةى متةتوا ان العلمةى والمةاةوف بئلعئمةة العةوان خةحف الخئاةة والخئاةة اةن العلمةئ  والُشةعرا  والُعتط

واعفبةةى وةةةف حةةفف الفةةئحظ مةةفلول اةة ه العلمةةة اةةةئل: "وإ ا تةةمعتمونى ر عةةر العةةوان اةةإنى لتةةي ر نةةى الوححةةيل والحشةةوم 

والُانئ  والبئ ةت ورمئ العوان مل رال ملتنئ وف وتنئت ولغتنئ ورفبنئت ورخحةنئت ائلطبةة التى  ةولهةئ ورخحةهةئ لةن تبلةغ طبةةة 

  .[16]ومنزلة الخئاة منهئ

 وظائف المث  الشعبى:

 يتميز المثل الشعبى بئايفئز ايتتخفن اى عل مل المفئالي التئلية: 

 الحوارية. -4 التنبهية. -3 الوظيوة ااةنئ ية. -2 التواال. -1

 الونية. -7 اعخحةية. -6 الترايهية. -5

 نماذج ألمثا  شعبٌة تم معالجة الخطوط لها إلحٌاء الهوٌة المصرٌة:

  
(: تشكٌ  من معالجة الخطوط لمث  )الطٌور على أشكالها 12شك  )

 moceesere.nipتقع( 
(: لٌس مث  شعبً و إنما مصطلح للتعبٌر عن 13شك  )

 moceesere.nipالحب )قلة حبنا( 

  
 (: عبارة تقا  ك  ٌوم بالشارع15شك  ) (: )الدنٌا زي المرجٌحه (14شك  )
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moceesere.nip moceesere.nip 

 

 
 (: )على قدر حلمك تتسع األرض(16شك  )
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 اإلتجاه الوظٌفً للمأثورات الشعبٌة

ت رل روروبةئ تةأثري رواخةر الةةرول الوتةطى وروابةل تاراث اإلساالماةص عتةئا  [17] اانفليةزس "فةا"لةف تةفل المتتشةرإل 

بئلمةةأثوراي الشةةعبية العربيةةةت واةةص التةةص ر طتهةةئ التةةمئي الةوميةةة اةةص اعفات و ةةفي مةةل ةوالةةا الشةةعر  اةةر النه ةةة 

ربةةئ اعفا اانفليةةزس ةةةف تةةأثر  [18]المنظةةونت ومنحتهةةئ الةئايةةةت و تةةأثري بحعئيةةة الةاةةص الشةةعبص العربةةصت ورل "شوتةةر"

ف اةة ا المتتشةةرإل ت اآلثةةئر اعفبيةةة  بطريةةإل مبئشةةر وإليةةر مبئشةةرت بةةئلنهج العربةةص اةةص الةةرف والواةةف والتاةةويرت ولةةةف  ةةفط

العثيرمت التص ةلف بهئ اعوربيول اعشعئل والم ئمل الشعبية العربيةةت واةص مفةئالي فةفيرم بئلفراتةة مةل ففيةف ت ال لننعةف 

عةرف  لةى مزية مل مزايئ العرات وإنمئ لنفلو الحةيةةت ولنتبل مرحلة مل مراحل التطور اص مأثوراتنئ الشعبية الحيةت ولنت

 .الةتمئي اعايلة اص تراثنئ الشعبص ال س ائإله مزافنئ واعرنئ ووففاننئ  لى مفل العاور

 :[19]حماٌة التراث الشعبى كمستقب  لعلم الفلكولور

ا تمةفي تواةية موفهةة إلةى الةفول 1987ريل للمنتمر العئن لليونتعو التص  ةفي اص شتئ   ةئن شاص الفورم الرابعة والع

وةف تفل مشرو  التواية اص فيبئفته رامية الوولعلور و رورم اونه وحمئيته. اةرر ت اول الوولعلوراع  ئ  بشأل 

رل الوولعلور يشعل فزً ا مل الترال العئلمص للبريةةت ورنةه وتةيلة ةويةة للتةةئرا بةل مختلةف الشةعوا والوبةئي االفتمئ يةة 

 ولتأعيف  اتيتهئ الثةئاية.

تمئ ية واالةتائفية والثةئاية والتيئتية وفوره اص تئريخ عل شعات والمعئنة التص يحتلهئ وربرز النص رامية الوولعلور االف

 .اص الثةئاة المعئارم. وطبيعته الخئاة بئ تبئره فزً ا ال يتفزر مل الترال الثةئاص ومل الثةئاة الحية

الشعبية اةو فملةة ر مةئل إبةفا  نئبعةة مةل مفتمةع وةف تبني االتوئةية تعريًوئ للوولعلور يةول: "الوولعلور رو الثةئاة التةليفية و

ثةئاص وةئبمة  لى التةئليفت تعرف  نه فمئ ة رو راراف معترف بأنهن ياورول تطلعئي المفتمعت و لك بواوه تعبيًرا  ةل 

ك مةل الطةرإل. ال اتية الثةئاية واالفتمئ ية ل لك المفتمع. وُتتنئةل معئييره وةيمته شوئاًيئ رو  ل طريإل المحئعئم رو بغيةر  لة

وت ن رشعئله ايةئ ت ةن: اللغةةت واعفات والموتةيةىت والةرةصت واعلعةئات واعتةئطيرت والطةةورت والعةئفايت والحةرفت 

 والعمئرمت وإلير  لك مل الونول". 

 :[19]دعم الفولكلور: عن طرٌق تدرٌسه ودراسته واالنتفاع به

عل رل يعف الف ئمة اعتئتية لاةول التةرال بةئلمعنى الحةإل للعلمةة. وشملي االتوئةية إلى لوي االنتبئه إلى برنئمج متعئمل يم

اه ا الف ن لفهوف الاول يتأتى رواًل  ل طريإل إفخئل فراتةة الوولعلةور اةص منةئاج التعلةين النظةئمص وإليةر النظةئمصت ورل 

حتةات وإنمةئ يطلعةه يفرس تفريته اص إطئر ينمص لفل المتلةص احتران ا ا الترالت عئ يطلعةه لةير  لةى التةرال الةةروس ا
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ريً ئ  لى  نئار الترال المتولفم اص البيبة الح ريةت ايتعول لفيه إيمئل  ملص بئلتنو  الثةئاص  لى متتول وطنه و لةى 

 .متتول العئلن

ويتتتبع  لك  مئل انتوئ  عل فمئ ة مل الفمئ ئي الثةئاية بوولعلورائت وإتئحة الوراة لهئ لح طح  بمتنوليئي معينة 

مع والتتفيل والحوةظ... إلةخت وتنتةيإل تلةك الفهةوف المحليةة وااةليميةة  ةل طريةإل إنشةئ  مفلةر وطنةص للوولعلةورت اص الف

وف ن البحول الوولعلورية العلمية بئلتبل عئاة  ل طريإل "توار متئنفم معنوية واةتائفية لألاراف والمنتتئي التص تفرر 

 رو تحوزائ". المواف الوولعلوريةت رو تعرف بهئ رو تعنى بشنونهئ

 نشر الفولكلور:

رعفي االتوئةية رل نشر  نئار الترال الشعبص  لى نطئإل واتع يعف مل اعمور الفوارية؛ عل مثل ا ا النشر تيعول رفام 

ربيتية لتو يةة التةعئل بأاميةة الوولعلةور ععنةر مةل  نئاةرال اتية الثةئايةة وللمتةئ فم  لةى تنميةة الةو ص بةيمةة الوولعلةور 

 .نهو رورم او

ومةةل رنشةةطة النشةةر والتعريةةف التةةص رشةةئري إليهةةئ التواةةية تنظةةين رنشةةطة اولعلوريةةة  لةةى اعاةةعفم الوطنيةةة وااةليميةةة 

والفولية: عئع يئفت والمهرفئنةئيت واعاةحنت والمعةئرضت والحلةةئي الفراتةيةت والنةفوايت وورش العمةل. ورشةئري ريً ةئ 

الشعبص اص منتتئي االتائل الفمئايرست والمهن رنهئ اةترحي إنشئ  وظئبف إلى رامية توار تغطية رعبر لعنئار الترال 

اخائبيص الوولعلور اص تلك المنتتةئي وإنشةئ  رةتةئن للوولعلةور اةص إطةئر اة ه الهيبةئيت بةل  ابةي االتوئةيةة إلةى اةتةراح 

 لةك مةل إفةرا اي تشةفيع تشفيع المنتتئي المحلية بأنوا هئ  لى إنشئ  وظئبف اخاةئبيص اولعلةور متوةرإليل... وإليةر 

 .إنتئال راحن تتفيلية اولعلورية لألإلراض التربويةت والعنئية بئا حن  ل مائفر توار المئفم الوولعلورية

 :[19]حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة لمبدعً التراث

رل يشةمل بحمئيةة متةتوحئم  عمئ رعفي االتوئةية رل الوولعلور يتتحإلت بئ تبئره مل مظئار اابفا  الوعرس ارفًيةئ رو فمئ ًيةئ

مل الحمئية الممنوحة لنتئفئي الوعر. وةةف تبةيل رل تةوار مثةل اة ه الحمئيةة للوولعلةور رمةر ال بةف منةه "عوتةيلة لتطةوير اة ا 

التةرال واتةةتمراره ونشةةره  لةةى نطةةئإل روتةعت تةةوا  اةةص فاخةةل البلةةف رو اةص الخةةئرالت فول المتةةئر بئلماةةئلا المشةةرو ة 

 ."المعنية

ةةةوإل الملعيةةة الوعريةةة اةةص مراعةةز التوثيةةإل والمحووظةةئي المخااةةة للوولعلورتنبهةةي االتوئةيةةة إلةةى  ةةرورم وإلةةى فئنةةا ح

حمئية مبلغ المعلومئي )ااخبئرس( بواوه نئةًح للترالت وحمئيةة فةئمعص المعلومةئي (ب ةمئل حوةظ المةواف المفمو ةة اةص 

ل إتئ م اتةتخفامه ةاةًفا رو  ةل إليةر ةاةفت وإةةرار اعرشيف اص حئلة فيفم وطريةة منهفيةت وحمئية الترال المفمو  م

 .حإل متنول اعرشيف الوولعلورس بمتنولية ااشراف  لى اتتخفان المواف الشعبية المفمو ة

وعئني اليونتعو ةبل العمل اص ا ه االتوئةيةت ةف ةئمي بإفرا   فف مةل الفراتةئي بئالشةتراك مةع المنظمةة العئلميةة للملعيةة 

 1980ا المتالة بئلملعية الوعرية اص اول رشعئل التعبير الوولعلورس. وله ا الغرض افتمع اص  ةئن الوعرية  ل الفوان

اريةةإل  مةةل معلةةف بفراتةةة مشةةرو  رحعةةئن نمو فيةةة لحتةةتعئنة بهةةئ اةةص التشةةريعئي الوطنيةةةت وعةة لك تةةفابر فوليةةة لحمئيةةة 

 :ختلوة... وةف ررل اريإل العمل مئ يأتصخبيًرا مل بلفال م 16مانوئي الوولعلور. وعئل ا ا الوريإل منلًوئ مل 

 .رل مل المتتحتل توار حمئية ةئنونية محبمة للوولعلور .1

 .يمعل تشفيع ا ه الحمئية الةئنونية  لى الاعيف الوطنص بو ع رحعئن تشريعية.2

 .]*[يفا رل تمهف اعحعئن النمو فية للتشريعئي الوطنية التبيل لحمئية إبفا ئي الوولعلور .3
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ت وا تمةفي باةورم نهئبيةة "اعحعةئن النمو فيةة للتشةريعئي  1982افتمعي لفنة خبرا  حعوميل اص فنيف اص يوليةو ثن  

الوطنية المتعلةة بحمئية رشعئل التعبر الوولعلورس مل اتتغحلهئ إلير المشرو ت وإلير  لك مةل اع مةئل ال ةئرم". وبحثةي 

رمةئ ايةئ يتعلةإل بحئيةة رشةعئل .حعئن النمو فيةة  لةى المتةتول ااةليمةصرربع لفئل خبرا  إةليمية بفورائ طرإل تطبيإل ا ه اع

ت وةةف بينةي  1984التعبر الوولعلورس  لى المتتول الفولص  ل طريإل الملعيةت اةف افتمةع اريةإل خبةرا  اةص بةئرير  ةئن 

شةعئل التعبيةر منئةشئي لفنة ايئإلة اتوئةية اول الوولعلةور: رل فميةع المشةترعل يةفرعول  ةرورم تةأمل حمئيةة فوليةة ع

الوولعلورس وبخئاةة إزا  التطةور المتتةئر  وإليةر المحعةون التةتغحلهئ  ةل طريةإل الوتةئبل التعنولوفيةة الحفيثةة خةئرال 

البلفال رو الفمئ ئي التص تنبثإل منهئ. وةةف ربلغةي نتةئبج اة ه اع مةئل إلةى الهيبةئي الربئتةية لليونتةعو التةص ةةرري معةئوفم 

فاالتوئةية.. حتى يمعل رل تأخ  مل ا ا النص العنئار الحزمة ا فاف اتوئةية فولية  ل "حمئية فراتة ا ه المتألة بعف ا فا

 رشعئل التعبر الوولعلورس  ل طريإل الملعية الوعريةت والتيمئ ايئ يتعلإل بتعريف الوولعلور واتتخفامه".

 حملة إعالنٌة اعتمدت على األمثا  الشعبٌة:

  

 

 

ٌَّر المث  )المث  اللً ٌعطلك غٌره(. (: إعالن 18شك  ) تلٌفزٌونى لـ سبراٌت ٌناقش مث  شعبى )إقلب القدرة على فمها تطلع البنت ألمها( وقد غ

 #هو_ده_الجدٌد
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 (: إعالن تلٌفزٌونى لـ سبراٌت لحملة )المث  اللً ٌعطلك غٌره(. #هو_ده_الجدٌد19شك  )

 

 )ٌعتمد على األمثا  الشعبٌه(. #إحنا_الً _جبنا_من _األخر شاومً(: إعالن تلٌفزٌونى لـ 19شك  )
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 )ٌعتمد على األمثا  الشعبٌه(. #الً_جوه_درجة_أولى زٌت سٌارات ش (: إعالن تلٌفزٌونى لـ 20شك  )

 

 معالجة الخطوط العربٌه ) التٌبوغرافٌه( قواعد 

اى مفئل اا حل عول ُيحئعى التيبوإلراايةة عثةئاةة انيةة فمئليةة اةى طريةةة توظيوةه اةى العتئبةئي إل معئلفة الخطوط ظهر 

اا حنية للحملة مثل اللوفو والعبئرم المائحبة )تلوفل( و بئراي إتترشئفية وع لك اةى اعمثةئل الماةرية التةى ُتحةئعى 

 الاورم ال انية لفل المتلةى.

 : ص اا تبئر  نف تامين تيبوإلرااصانئك بعض الةوا ف البف رل ُتأخ  ا
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 :(Size) الحجم -1

التامين وع لك رتئلة التامين. ولعل تتفف رنه مل المهن إتتخفان رحفئن مختلوة لزيئفم  اتتخفان رحفئن مختلوة ةف تنثر اص

بينمئ  نئويل الاحف والمفحي يعتا العنوال بخط رعبر مل خط الوةرمت  الترعيز  لى رفزا  معينة اى التامين مثل : اص

الةورإل. وانةئ تعةرف راميةة رو ائبةفم اتةتخفان  الحاتئي التى ُتتتخفن لألاميةة وتعةول بخةط رعبةر مةل العنةئويل المعتوبةة اةص

 .رحفئن مختلوة

 : (Leading)  النص فً السطور بٌن المسافة -2

معئل الةئرئ ال تةتةرر الةنص عمئ تشئ ت ولعل رُريفك اةط رل ت ع نوتك …يمعنك زيئفم رو نةائل المتئاة بيل التطور 

ةُتريا العةيل مةل  اعيتر رن اعيمل ؟ بئلطبع توف تةرر النص اعيمل عل زيئفم المتئاة بيل التطور ُتتهل ةةرا م الةنص وتى

 .النص اعيتر التحفيإلت حيل يمعل ت ليل  يل الةئرئ اص

 . بيل رحرف النص ويطبإل بئلتتئوس (Tracking)حرف النص  ك المتئاة بيل  -3

احبف لتوفيةه   !الاوحة إ ا عئني الخطوط بنور الحفنت الل ُيوهن مئاو المهن اص (Hierarchy): الهرمً تسلس ال -4

 رل تعول العنئويل الربيتية بخط عبير والعنئويل الور ية تعول بخط رةل نتبيئًت بينمئ الوةرم تعول بخط رةل مل  لك.  القارئ

 النتائج: تحلٌ 

 اابفا ية للخطوط العربية المعتمفم  لى الترال المارس تثرس مل الهوية المارية.رل المعئلفئي الفراايعية  -1

 إمعئنية توظيف المعئلفئي الفراايعية المتتمفم مل الترال الشعبص احيئ  الهوية المارية المعئارم. -2

 إمعئنية خلإل حمحي ف ئبية تةون  لى إحيئ  الهوية و إثئرتهئ اص روح الشبئا. -3

 معئلفئي فراايعية تتنئتا الوظيوة و إ ئفم إحيئبهئ . إمعئنية إتتلهئن -4

 :التوصٌات

  رورم ااتتوئفم مل اعفا الشعبص المتمثل اص اعمثئل الشعبية احيئ  الهوية المارية. -1

  رورم الحوئظ  لى اعائلة والمعئارم بمزيف مل اعبحئل والفراتئي وورش العمل للمعئلفئي الفراايعية . -2

 

 المراجع 

  حمةئي التشةعيل اةص المتةتنف االلعترونةص العربةصتت محمف فمئل الفيل  ت طية بل و زالفيل  تزرإل ومحمف  تحتينص -1

-ISBN 978-0-6151-9905 ت2008المنتمر الفولص الرابع لممئرتئي  لون الحئتا ت فئمعة ةطرت الفوحةت ةطرت 

4. 

 46023العفف2012فتمبر 8 فريفم اعارانفمئليئي اعخحإل اص تراثنئ العربصت -محمف  ت مئرم -2

http://www.ahram.org.eg/archive/Islamic/News/187367.aspx 

 .2003فار نئشرس للنشراالعترونص  شعبيةت ةاص - ائلا تزيئفنة -3

ت حةوار 10العةفف النظريةة النبطيةة حةول راةل الخةط العربةص الحفيلتمفلةة واتةط للعلةون اإلنتةئنية -ائشن طةه  رحينت -4

ابرايةر  16تةن نشةر اة ا المو ةو  بتةئريخ  تمفلة مةفاراي  ائن حموفم مع مامن الخطوط مامن الخطوط محمف حتل

2008. 

تالطبعةةةة االعترونيةةةة المعتمةةةفم ماةةةر التةةةلوية رزمةةةة الهويةةةة والاةةةيرورية: رحمةةةف تاةةةبرس –اةةةفل  بةةةف  مفةةةئفست -5

 www.scribd.comت2013
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