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 ملخص البحث:

إن معالجة الخطوط والكتابات بمفهوم متطور تأتى بإدراك المتلقى للكتابات اللغويه من عدة أوجه، فهى نص يقرأ ولكنها فى 

شكليه أو عناصر بصريه تعكس من معالجتها مدلوالت ويتمثل التوظيف األمثل للخطوط الكتابيه فى  ذات الوقت تماثالت

اإلستفاده من الخواص التشكيليه لألحرف فى تأكيد المعانى. فال شك أن التيبوغرافيا عنصر شكلى أساسى فى تصميم اإلعالن 

جعل اإلعالن ملئ بالحيوية والحركة، فال شك أن األنماط تعمل على جذب اإلنتباه لما تنطوى عليه من جماليات تشكيلية ت

الغير تقليدية لها القدرة على أن تحقق أكثر مما تحققه فى أنماطها العادية، فالتيبوغرافيا تتميز بجماليات وتأثيرات بصرية 

نية وهى من أكثر كثيرة إذا ما أستخدمت بغرض القراءة أو لغرض الجمال الشكلى فقط، أو للتركيز على الفكرة اإلعال

 العناصر التى ما إن أستخدمت فى تصميم اإلعالن حتى تحقق اإلتصال اإلعالنى.

فى تصميم  التيبوغرافيا كعنصر بطلوتتضح أهمية التعامل مع اإلختالف الثقافى فى تخطيط الحمالت اإلعالنية حيث تعمل 

المتلقين بما تحويه من معانى غير مباشرة حيث تتبعد عن  اإلعالن على إيجاد وإبتكار أفكار إعالنية تستحوذ على إنتباه

المألوف الذى يثير الملل لدى المتلقى وتتسم بالجدة والغرابة بما يتفق مع خبرات ومدركات المتلقى فى هذا العصر ليستبقى 

لتفاعلى إلى إتجاه إنتباهه أطول فترة ممكنة ويثير رغبته فى المعرفة ومن ثم ينشط ذاكرته حتى تصل بعملية اإلتصال ا

 إيجابى. 

وتتعدد تصنيفات إتجاهات إستخدام التيبوغرافى الحديثة مثل التيبوغرافيا المؤثرة والتى تؤثر درامياً على المتلقى، 

والتيبوغرافيا الحركية والتى تعمل على تحقق عنصر الحركة فى اإلعالن فتعمل على جذب إنتباه عين المتلقى لإلعالن، 

الثالثية األبعاد والتى تعمل على جذب إنتباه المتلقى للرسالة اإلعالنية، وهذه اإلتجاهات الحديثة تحقق قيمة والتيبوغرافيا 

 جمالية لإلعالن مع الوظيفة اإلتصالية؛ بما تحمله من أفكار مبتكرة لتصميم التيبوغرافى كعنصر رئيسى فى تصميم اإلعالن.

 الكلمات المفتاحية:

 اإلعالن. –سلوك المستهلك  – الثقافة –التيبوغرافيا 

Abstract: 
The treatment of lines and writings in a sophisticated concept comes to the consumer’s 

awareness of the linguistic writings in many ways. It is a text that reads but at the same time 

formal symmetries or visual elements that reflect from their treatment of meanings. The optimal 

use of written lines is to take advantage of the formative properties of letters in confirming 

meanings. There is no doubt that the topography is an essential formal element in the design of 

advertising that works to attract attention because of its formative aesthetics that make 

advertising full of vitality and movement, there is no doubt that unconventional patterns have 
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the ability to achieve more than they achieve in their regular patterns, because typography is 

characterized by many aesthetics and visual effects If they are used for reading or for artistic 

purposes only, or for focusing on the idea of advertising, which is one of the most important 

elements that, if used in designing an advertisement, to achieve ad communication. 

The importance of dealing with the cultural difference in planning advertising campaigns is 

clear, as the topography as a champion in advertising design creates and creates advertising 

ideas that attract the attention of consumers, including indirect meanings, as it moves away from 

the familiar that raises boredom to the recipient and is characterized by novelty and strange in 

accordance with experiences and perceptions The consumer in this era to keep his attention as 

long as possible and raises his desire for knowledge and then activates his memory until the 

interactive communication process reaches a positive direction. 

There are many classifications of trends in the use of modern typography such as an effective 

typography that dramatically affects the consumer, kinetic typography that works to achieve the 

element of movement in the advertisement, and it attracts the attention of the consumer’s eye 

for the advertisement, and the three-dimensional typography that works to attract the 

consumer’s attention to the advertising message, and these modern directions achieve value 

Aesthetic for advertising with the communicative function; it holds innovative ideas for 

designing the typography as a key element in advertising design. 

Key Words: 

Typography – culture – consumer behavior – Advertising.  

 المقدمة:

 GRAPHIE وغرافيا المكان أو األرض وتعني Typoأو TOPOطبو كلمتين من مركب يوناني مصطلح هي الطبوغرافيا

 فــــــيما المتبادل التناسق من نـــوع لتكوين( اإلنجليزية أو العربية) الحروف توظيف فن وهو البياني، والتمثيل الرسم وتعني

 في الطاغي هو األســود اللون ويعتبر. اإليضاح تقنيات على أساسها في تعتمد المظهر بسيطة فنية قيمة لتعطينا هذا و بينها،

 التدرج مقدار يرتبط و الفن، هذا تقنيات في مهما عنصرا لألبيض للوصول تدرجاته بمقدار التحكم يعتبر حيث الفـن، هذا

 األسود اللونان اعتماد أسباب ومن...  الســـقوط وزاوية اظهارها المراد الســـــــــاقطة اإلضاءة مقدار على اللــون في

 و...  والمجالت الجرائد في فقط واألسود باألبيض فيها الطباعة كـــانت فترة في الفن هذا نشأة إلى أساساً  يرجع واألبيض

 األدوات أهم من طويلة زمنية فترة منذ وذلك التيبوغرافي، فن ويعد.  النسبة بتلك ليس لكن األخرى، األلــــوان تعتمد ذلك مع

 الموضوع ضبط أجل من المصممين جانب من استخدامه عملية تأتي العادة وفي الترويجية، أو اإلعالنية للمواد الحيوية

 الشعارات في استعماله يتم أو التصميم داخل في معينة كلمة على التركيز خالل من أو كبير بشكل الحروف باستعمال

 .اللوجوهات

 أهمية البحث:

يسعى البحث إلى إيجاد عالقة بين التيبوغرافيا فى ظل اإلختالف الثقافى حيث تساعد على زيادة المشاركة التفاعلية مع 

 مضمون الرسالة اإلعالنية.

 مشكلة البحث:

 تمكن مشكلة البحث فى محاولة اإلجابة على التساؤالت االَتية:

 ما هى العالقة بين التيبوغرافيا واإلختالف الثقافى فى اإلعالن المصرى؟ .1

 كيف يمكن األستفادة من التيبوغرافيا فى تصميم إعالن غير مألوف مبتكر؟ .2

 هل يمكن اإلستفادة من التحول من الداللة اللفظية إلى الداللة الرمزية فى اإلعالن؟ .3
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 فروض البحث: 

 يفترض البحث أن:

 يمكن تصميم إعالن مبتكر عن طريق إستخدام التيبوغرافيا كعنصر بطل فى التصميم. .1

 يمكن األستفادة من االختالف الثقافى فى تصميم اإلعالن. .2

 منهج البحث:

يتبع البحث المنهج الوصفى المدعم بدراسة تحليلية من خالل وصف وتحليل مجموعة مختارة من اإلعالنات المستخدم فيها 

 التيوغرافيا كعنصر بطل رئيسى فى تصميم اإلعالن وذلك بما يتفق مع اإلختالف الثقافى لجمهور المتلقين.

 تطور فن التيبوغرافى:

 وتعنى كتابة، وبالتالى فهى تعنى شكل graphiaوتعنى شكل وكلمة   typoهى فى األصل كلمة يونانية مكونة من شقين 

 على الخطوط وحجم الكتابة وطول األسطر والمسافة بين الحروف والكلمات والترتيب البصرى الكتابة، وتشمل التيبوغرافيا

الفنى للعناصر األخرى ذات الصلة بالحرف ولغة التصميم. ويعد فن التيبوغرافى بمثابة أحد أبرز الفنون والتى تعرف على 

لى أنها فن إنتاج الحروف واألرقام والرموز أنها ترتيب فنى ووظيفى لجعل الكتابات مقروءة لآلخرين، وكذلك عرفت ع

بشكل ميكانيكى من خالل فهم العناصر األساسية والمبادىء وسمات التصميم، فهو بمثابة أداة فعالة فى كل من الفن وعلوم 

 بتصرف(. 38-37ص  -10اإلتصال. )

الحروف  ومعالجة دراسة ليشمل فهومهام ويتسع التصميم في العربية والكتابات الخطوط علي يعتمد فنا التيبوغرافيا فتعد

الحروف  توظيف فن فهي ونوعها، وحجمها إختيارها وكيفية باإلعالن والتعبيرية التشكيلية التكوينات بداخل وتوظيفها

 خط مستخدم فكل تعقيد، بدون الشكل بسيطة فنية قيمة وإخراج بتكرارها بينها فيما المتبادل التناسق من نوع لتكوين العربية

 تنم علي الحرة والخطوط اإلبداع، عن تنم والحديثة القوة، عن تنم الكالسيكية فالخطوط ما، رسالة يوصل اإلعالن في

 (37ص  – 9وغيرها. ) الحرية

طور تصميم أنماط الخطوط جنبا إلى جنب مع تركيب الخطوط على الرغم من ان الخطوط تطورت بشكل كبير من   

أصولها، بل هو الفن المحافظ إلى حد كبير و لذلك يتم االحتفاظ بأنماط الخطوط التي هي األكثر قابلية للقراءة عادة.، وصلت 

ناك نوعان من أنماط الخطوط الرومانية: النمط القديم يتميز أوجها في المخطوطات المزخرفة من العصور الوسطى. ه

بخطوطة المتماسكة، والحديث الذي يتميز بخطوطة الثقيلة والسميكة. وغالبا ما يتم الجمع بين هذه األنماط وبحلول القرن 

 (12العشرين، حولت أجهزة الكمبيوتر تصميم الخطوط وقد سمح ذلك للعدد الخطوط بالتكاثر بشكل كبير. )

 :التيبوغرافيا

هى فن التصميم بواسطة الحروف، وهى مـن الفنون التى تعتمد على الخطوط والكتابات فـى التصميم،  ويتسع مفهومها 

ليشمل دراسة ومعالجة وكيفية إختيار أنواعها وأنماطها وأحجامها، وتعد أداة حيوية فى التصميمات اإلعالنية تستخدم لضبط 

الحروف بشكل كبير، أو التركيز على كلمة معينة داخل التصميم فكل خط من الخطوط يوصل رسالة  الموضوع بإستخدام

ما؛ فالخطوط الكالسيكية مثالً تنم عن الشخصية القوية، والحديثة تنم عن اإلبداع، أما الخطوط الحرة فهى تشير إلى حرية 

لى بسيط بإستخدام أحجام مختلفة وأفكار مبتكرة للحروف الفكر، ويتم بناء هذا العمل بتكرار الحروف أو الجمل بشكل جما

 (12والكلمات.)
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 :أهمية التيبوغرافيا

من جهة نظر الكاتب األمريكى أدموند اونولد فى أهمية التيبوجرافيا يقول: "أن الحروف هي التي تطل علينا فعندما نقرأها 

ارئ وإذا صعبت قراءتها فإنها تكون حروفا غير مناسبة بسهولة ويسر فإنها تكون جيدة فقد اختير أجودها لجذب عين الق

  الشكل والحجم وذلك أن هناك حروفا متناسقة فى وضع خاص وغير متناسقة فى وضع آخر".

وموضوعات المرأة نظرا لنعومة هذه الحروف  لذلك فإن حروف معينة تصبح مناسبة تماما فى شكلها مع تصميمات و أخبار

 (13بينما هذه الحروف ال تتناسب مع التصميمات و األخبار والموضوعات السياسية لجديتها. )

 الثقافة:

على مصمم اإلعالن أن يدرك التفاوت الموجود بين ثقافات المجتمع عن المجتمعات األخرى وحتى بين المناطق داخل 

 الف فى مفاهيم الوقت والمسافة.المجتمع الواحد كاإلخت

فالثقافة مركب من المعرفة والعقائد والفنون واألخالقيات والقانون والعادات والقيم والتقاليد المختلفة التى يكتسبها الفرد 

 (75ص  –7بإعتباره عضواً فى المجتمع، وبالتالى يمكن إعتبارها نمط للسلوك يتبعه أعضاء المجتمع الواحد. )

 قافة بعدة خصائص تساعد مصمم اإلعالن على التنبوء بسلوك المتلقى، ومنها:وتمتاز الث

 الثقافة تعلم وال تتوارث. .1

 الثقافة مواتية تهدف إلى إتباع حاجات األفراد التى ينتسبون إليها، وتقترح عليهم نماذج إلشباعها. .2

الثقافة تشارك، ألن قبول المعتقد أو القيمة من نسبة كبيرة من أفراد المجتمع الواحد يعتبر شرط أساسى إلعتبارها جزء  .3

 من ثقافة المجتمع.

الثقافة ديناميكية حيث أنها تتكيف وتتطور فى المجتمع حتى يمكن أن تقوم بوظائفها وتمكن أفراد المجتمع من إشباع  .4

 حاجاتهم.

يوجد داخل كل ثقافة عدد كبير من الثقافات الجزئية تسمح ألعضائها بالتمايز واإلنتماء بطريقة دقيقة إلى نموذج معطى  .5

 (113ص  – 2للسلوك. ويمكن تعريفها بأنها قطاع من الثقافة بحيث تكون السلوكات المتميزة. )

ستهالكية والسلوكية، وعندما ُيعّرف العاملون في المجال وهي سلوك يكتسبه الفرد من بيئته االجتماعية والتي تحدد أنماطه اال

التسويقي الخلفية الثقافية لمجتمع معين بجميع طبقاته يستطيعون تحديد الطرق الترويجية للسلع، ونوعية المنتج الذي يطرحونه 

 (14. )للمستهلك بحيث يتناسب مع ثقافتهم وعاداتهم وال يتم رفضه

 

 :اإلعالن ثقافة

مصادر الثقافة والتوجيه اليوم، حتى اإلعالن أصبح مصدًرا للثقافة، والمؤسسات اإلعالمية تبذل كل ما تستطيع تنوعت 

لتوجيه الرأي العام نحو فكرة أو سلعة، والدول الحديثة تعمل على اإلعالن وتحاول استغالل هذه التكنولوجية لتتماشى مع 

مارس التأثير وإقناع الجمهور في الداخل والخارج، حتى أن فرنسا ابان أهدافها واأليدولوجية التي تسعى إلى نشرها، فت

 (15) .ثورتها عّينت وزيًرا للدعاية واإلعالن ونجحت فيما أرادت الوصول إليه

 تعريف ثقافة المستهلك:

ثقافة المستهلك هي أحد المجاالت الرئيسية التي يظهر من خاللها عناصر التغيير االجتماعي في الحياة اليومية، وكما أّنها  

أحد أشكال الثقافة المادية التي يقودها السوق، وهذا خلق عالقة بين المستهلك واألشياء التي يستهلكها، وهي ليست مجرد 

قدرة الفرد على التعبير عن هويته، وقد تعكس قيم وأوضاع معينة، وتدل على قوة  استهالك منتجات تجارية فهي تعزز

 (16الرأسمالية في إعادة إنتاج معايير المجتمع االستهالكي. )
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 خصائص ثقافة االستهالك:

تتميز ثقافة االستهالك بالعديد من الخصائص المرتبطة بها، وهي: تعتبر ثقافة مادية، أي إّنها تعتمد في الحصول على السلع  

على وجود أسواق تجارية متخّصصة بعمليات البيع، والشراء مما يؤّدي إلى إنفاق المال من أجل االستهالك. تعتمد على 

ة تأثيٌر على مجموعة من األفراد، يختلف عن غيرهم، لذلك يتحكم أسلوب االستهالك األسلوب االستهالكي، أي إّن لكل سلع

في ثقافة االستهالك، مثال: يفضل بعض المستهلكين شراء الشاي من شركة معينة بشكل دائم، وال يفضلون استخدام منتجات 

رات االستهالكية التي تحصل حوله، مّما الشركات األخرى. تتميز بالتطور المستمر، أي إّن المستهلك يتأثر بطبيعة التطو

يؤّدي إلى تطور ثقافته االستهالكية، فمثالً اعتمد الناس قبل عشر سنوات على استخدام الهواتف الخلوية العادية، واآلن 

إّن كل  يستخدمون الهواتف الخلوية الذكية، كنتيجة من نتائج التطور المستمر. تهتّم بنوعية العالمات التجارية للمنتجات، أي

سلعة مستهلكة ترتبط بمصدر تصنيع معين، مثل: المالبس التي تصنع وفقاً لمواصفات معينة، وأسماء تجارية مشهورة تؤثر 

 (18) .تأثيراً واضحاً على الثقافة االستهالكية

 الثقافة واإلعالن:

لثقافية السائدة داخل الثقافات المتفاعلة، التفاعل الثقافى هو التواصل بين ثقافتين ينتج عنه تحوالت أو تغيرات فى األنماط ا

فهو يتمثل فى تلك التغيرات والتطورات التى تحدث داخل ثقافة جماعة بشرية عند احتكاحكها بثقافة أخرى، ويمكن وصف 

أو تواصال التفاعل الثقافى بأنه هو التواصل بين ثقافتين إما تواصالً مكانياً بين حضارتين متعاصرتين  التقيا فى مكان واحد ، 

زمانياً بين الثقافة المعاصرة وثقافات قديمة مثلت تراث تلك الثقافة. فالثقافة  المعاصرة هى نتاج لتفاعل ثقافات متعددة 

 ومتنوعة. لذا كان من الضرورى دراسة كافة عناصرها والتعرف على  الثقافات التى أسهمت فى تكونيها.

وبما أن تخطيط الحمالت اإلعالنية هو نشاط يتم من خالله إعداد خطة لتوجيه رسائل سمعية وبصرية لجمهور معين بغرض 

إعالمه والتأثير عليه ليشترى منتج أو يستخدم خدمه وأيضاً لخلق ميول إيجابيه نحو أفكار، أشخاص، عالمات تجارية، وهنا 

 مها وإعتبار مبدأ قبول اآلخر أمراً جلياً.نجد أن التعامل مع الثقافات المختلفة وفه

 إختالف الثقافات وتنوعها وتأثيرها على اإلعالن:

يعتمد اإلعالن فى نجاح رسائله على إختيار الكلمات والصور والرسوم والرموز واللهجات التى تتناغم وثقافة المجتمع 

نجاحه أو رفضه وإستهجانه وفشله، لذلك نجد أن ثقاطع وهويته، ويؤثر هذا التناغم على قبوله من أفراد المجتمع وبالتالى 

الثقافات وتنوعها الكبير يحتم على صناع اإلعالن مراقبة كل تفصيل صغير عند تخطيط أى حملة، واإلنتباه إلى الرسائل 

 (19ص  – 10التى تتعارض مع هوية المجتمع التى ستبث له هذه الرسالة. )

 الثقافة والتيبوغرافيا:

م على العملية اإلعالنية حلقة الوصل بيبن أطراف عملية اإلتصال اإلعالنى؛ لذلك يتعين عليه دراسة المعايير يشكل القائ

من فرض منظمومة  المؤثرة فى تشكيل الخبرة واإلطار الثقافى المكونان إلدراك وسلوك المتلقى المستهدف، حتى يتمكن

 إعالنى فعال، يرقى بالوعى اإلداركى والحس الجمالى.  تقرب بين وجهات نظر كل من المعلن والمتلقى، فى تصميم

فعند تخطيط اإلعالن الذى تكون فيه التيبوغرافيا أساس الرسالة اإلعالنية يجب مراعاه الجانب الثقافى والجانب اإلجتماعى 

فئة العمرية لجمهور حيث أن الجانب الثقافى يؤثر على اإلدراك ودرجة اإلقناع بالرسالة اإلعالنية ويتم أيضاً مراعاه ال

المتلقى لتلك الرسالة ويشكل القائم على العملية اإلعالنية حلقة الوصل بيبن أطراف عملية اإلتصال اإلعالنى؛ لذلك يتعين 

عليه دراسة المعايير المؤثرة فى تشكيل الخبرة واإلطار الثقافى المكونان إلدراك وسلوك المتلقى المستهدف، حتى يتمكن من 
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تقرب بين وجهات نظر كل من المعلن والمتلقى، فى تصميم إعالنى فعال، يرقى بالوعى اإلداركى والحس  فرض منظمومة

 الجمالى. 

 مفهوم الداللة:

ُيعرف أيضاً بالعلم الذي يهتم بدراسة الشروط والقواعد التي يجُب توافرها في الكلمة، وبالرغم من أنه علم قائم بذاته، إال أننا 

ال يمكن أن نفصله عن باقي العلوم، فهي مرتبطة مع بعضها، وُيعتبر علم الداللة من العلوم القديمة والتي عرفتها لغات 

 (18)الحديث. الكاملة في العصر  متعددة، إال أنه أخذ وجهته

 مفهوم الداللة اللفظية:

-اللفظ على المعنى الوضعي المستفاد من المادة المعجمية التي يتكون منها، وذلك كداللة )ض داللة يبدو أن المقصود منها

 (21) .الصورة الذهنية المختزنة بإزاء هذه المادة في الذاكرة اإلنسانيةب( على حدث الضرب، أي: -ر

 مفهوم الداللة الرمزية:

" الرمز على إنه تعبير عن فكرة عقلية أو ذهنية تتعلق بالعقل وإدراكه ذهنياً ووظيفياً، كذلك Kantوصف الفيلسوف كنت "

 (508ص  -8تعبير. )فإن الرمز يرتبط بصورة أساسية وجوهرية بعملية اإلدراك وال

وٌيعرف الرمز كذلك بأنه: مثير بديل يستدعى لنفسه نفس اإلستجابة التى قد يستدعيها شىء آخر عند حضوره، ومن أجل 

 (19ذلك قيل إن الكلمات رموز ألنها تمثل شيئاً غير نفسها. )

 مفهوم اإلتصال:

– 6عن طريق شخص أو أشخاص لكى يؤثر على سلوك مجموعة من األشخاص.) هو أى رمز أو إشارة يمكن إستخدامها

 (95ص

 اإلتصال التنظيمى:

هو عملية مناقشة فى الرموز والمعانى، فالصراع التنظيمى ما هو إال نتاج للتناقض بين المعانى والرموز، وتوظيف منظور 

ل ما يتعلق بالظاهرة التنظيمية ويساعد مصمم اإلعالن التفاعلية الرمزية فى مجال اإلعالن يسهم فى تقديم تفسير وشرح لك

 (20على إختيار أفضل اإلستراتيجيات اإلعالنية والقواعد التصميمية التى تنظيم عالقات العناصر داخل اإلعالن.)

إستجابة إن الصور باإلعالن ما هى إال صور ديناميكية حيوية، ألنها رموز تشير إلى معان، ال مجرد عالمات على أشياء أو 

 تلقائية لمؤثر واقعى، من خالل التأثير الذى تخلقه األشياء المدركة إدراكاً حسياً.

فنرى أن عملية التواصل لها تأثير مباشر في طريقة تطوير الرسائل اإلعالنية، في معظم الحاالت يكون العنصر اإلبداعي 

ود ويضع داللة قوية بحيث يتذكر الجمهور الرسالة أو الملتوي بمثابة "رمز" يدفع الجمهور إلى التفكير فيما وراء الحد

 الموضوع األساسي لإلعالن.

 (38ص  – 1) صائص التيبوغرافيا الناجحة:خ

 Legibilityالوضوح:  -1

مدى سهولة قراءه الحروف ٌكل على حدة في النص، وتتعلق بقدرة القارئ على تمييز كل حرف عن الحرف  ويشير إلى

ره، لذلك يجب على المصمم مراعاة مدى وضوح التيبوغرافي عن طريق مراعاة نوع الخط المستخدم وارتفاعه  الذي يجاو

  اإلعالنية.بالنسبة لمستوى عين المشاهد وحجمه ووزنه في المساحة 

 

 

https://www.alukah.net/sharia/0/69299
https://www.alukah.net/sharia/0/69299
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  Readabilityاإلنقرائية:  -2

حثون والخبراء وقد وضع البا )قابلية القراءة( هي السهولة التي يمكن للقارئ فهم الجمل والنصوص في اإلعالن اإلنقرائية

  معايير لقياس اإلنقرائية، ويجب على المصمم معرفتها ومراعاتها وهى:

 أ. وضوح التيبوغرافي في العناوين والنص.

 إعالن داخلي أو خارجي أو إعالن على الشاشات.ب. مراعاة المسافة بين اإلعالن والمشاهد، سواء كان 

 .ت. مراعاة أعمار الفئة المستهدفة

 Attractive الجاذبية: -3

، على أن هو الجمال البصري للتيبوغرافي إلكساب التصميم معنى وحيوية، وعمل المؤثرات الالزمة إلكساب الشكل جماالً 

 .يكون مرتبطاً بفكرة التصميم ومتوازناً ومنسجماً معه

 (274ص  – 5)مميزات فن التيبوغرافي كعناصر تشكيلية: 

 األصالة والقدرة علي التعبير عن الهوية. .1

ماما عن تأبعاد جمالية وتعبيرية وفنية حيث يستطيع مصمم اإلعالن توظيف مقومات الحرف ليصيغ رؤي جمالية بعيدة  .2

 األبعاد الوظيفية التي يؤديها الحرف.

وكذلك التنوع  التعبير بالخط علي معان سيكولوجية بشكل حر مثل إنطباعات الحرية والثبات والسرعة الطالقة:  أمكانية .3

 في اإلنعكاسات السيكولوجية لمعني الخط بشكل يتيح لمصمم اإلعالن مادة تشكيلية وفنية غنية.

 . المرونة:  حيث يتسم الخط بمرونة فائقة تتيح لمصمم اإلعالن عناصر تشكيل عالية الدقة .4

 إمكانية الدمج بين الحروف واألشكال والرموز والعناصر والصور.   .5

تسق مع الطواعية:  يستطيع مصمم اإلعالن تطويع الخط ليتناسب مع إحتياجات ومتطلبات التصميم اإلعالني بشكل ي .6

 مفردات اللغة البصرية للتصميم. 

شكل المراد الته ومده بشكل يتناسب مع محددات الالتشكيل: لمايتصف به الخط من قدرة فائقة علي تشكيل الحرف وإستط .7

 تصميمه.

 

  (17ص  – 4)الخطوط المكتوبة فى تصميم اإلعالن: 

عندما نتناول الخطوط المكتوبة فى تصميم اإلعالن نكون بصدد التعرف على الوسيلة األساسية التى يعتمد عليها اإلعالن 

اتصاله بالجماهير، وبصدد عنصر من عناصر إخراجه وبهذه الخطوط يرتبط اختيار وتحديد كلماتها وأشكال حروفها،  فى

وأشد ما يرتبط بمضامين اإلعالن وطبيعته، وهى غالبا ما تكون موجزة وبسيطة والسبب فى ذلك يرجع إلى أمرين أوال 

لمارة وراكبى السيارات، وهؤالء ليس لديهم الوقت الكافى لقراءة نوعية الجمهور والذى عرفنا أنه يتكون فى الغالب من ا

الرسائل التفصيلية المطولة، وثانيا وجود ذلك الجزء المصور أو المرسوم والذى عرفنا أيضا أنه يقوم باإلشتراك مع الكتابات 

المكتوبة المطولة. وإذا كان استخدام  بتوضيح معانى وأفكار اإلعالن وبالتالى فإنه يساهم بقدر كبير فى اإلستغناء عن الرسائل

مجموعة من الوسائل السمعية والبصرية بعضا مع بعض، أو مقترنة بالكلمة المطبوعة، يجعل الفوائد الناتجة عنها أعظم 

كثيرا منها فى حالة استخدام أحد انواع هذه الوسائل المفردة. فإن وجود الخطوط المكتوبة فى اإلعالنات كأحد هذه الوسائل 

إلى جانب األشكال المصورة والمرسومة، يجعل الفائدة الناتجة أكبر منها فى حالة استخدام هذه الصور والرسوم فقط  –

 ويؤدى إلى التكامل فى استخدام اإلعالن ويزيد من فعالية أثره.
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 متكاملة عالقة فى والكلمات الصور فى أستخدم( األكتئاب) االنتحار لمنع المساعدة خط عن إعالن(: 1) رقم شكل

 

 (13) الدالالت اإليحائية لخطوط الكتابات:

ات الوقت ذمعالجة الخطوط بمفهوم متطور يأتى بإدراك المتلقى الخطوط اللغوية من عدة أوجه، فهى نص يقرأ ولكنها فى 

زاجية، شكلية أو عناصر بصرية تقدر من معالجتها أن تعكس مدلوالت وتصعد مشاعر وتوحى بأجواء أو حاالت م تماثالت

 ت. التوظيف األمثل للخطوط الكتابية فى اإلستفادة من الخواص التشكيلية لألحرف فى تأكيد المعانى والمدلوال

نها على النحو ها بعض الخصائص المختلفة نجمل بعض مالكتابات األفقية فى التكوين أو التصميم ل األفقية:الكتابات  .1

 :التالى

 .تعمل الكتابات األفقية كأرضية أو قاعدة لكل االشكال أو الخطوط المرسومة فوقها 

 الكتابات األفقية فى التكوين أو التصميم تعطي للمشاهد االحساس بالثبات والراحة والهدوء واالستقرار. 

 صميم أو التكوين على زيادة اإلحساس بالعرض واالتساع األفقي.الكتابات األفقية تعمل فى الت 

 
 ليتحول سطر آخر وحتى يمالتصم مساحة بكامل النوم على للداللة أفقية بطريقة (Z) واحد حرف واستخدم نسكافية عن إعالن(: 2) رقم شكل

 نسكافية شرب بعد اإلستيقاظ على للتأكيد (N) لحرف
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 تعطى اإلحساس بالقوة واإلرتقاء والشموخ.  الكتابات الرأسية : .2

 
 رأسية بطريقة الكتابة فيه أستخدم التدخين لمكافحة إعالن(: 3) رقم شكل

 

احساسا مركبا سواء كانت تصاعدية وتنازلية فطبيعة انحراف الخطوط المائلة عن األوضاع تعطى  المائلة:الكتابات  .3

كما أن الميل أو االنحناء فى الخطوط يزيد  المشاهد إحساسا بالترقب أو التوتر،المستقرة للخطوط الرأسية أو األفقية تمنح 

 .االندفاعمن طبيعتها الحركية كما يرتبط بمعنى 

 
 من مكون بأكلمه واإلعالن بالمشرو بإندفاع لتوحى المائلة الخطوط فيها وأستخدم أفريقيا بجنوب النبيذ تذوق لجولة إعالن(: 4) رقم شكل

 التيبوغرافيا
 

 توحى الكتابات الحرة أو المنحنية المرنة بالليونة والرشاقة والحيوية واإلنطالق بصورة طبيعية. الحرة:الكتابات  .4

     
 لتوحى الحرة الكتابات به استخدمت Rowenta Hair Styling Appliance الشعر تصفيف لجهاز إعالنية حملة(: 5) رقم شكل

 والحيوية بالرشاقة
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 (19)المعايير التشكيلية إلستخدام الحروف والكتابات فى اإلعالن المطبوع: 

 تركيب الجملة اإلتصالية: .1

عملية تركيب والتحام وتجميع العالمات والحروف واألرقام لتكوين الكلمات والجمل، بحيث تندمج جميعها فى شكل  وهي

 كلى من خالل توظيف الفراغ التيبوغرافى بشكل جمالى. 

 
 المنتج، مكونات تكون التى والجمل الكلمات لتكوين الحروف والتحام تركيب فيه استخدم Burger King لمطعم إعالنية حملة(: 6) رقم شكل

 المعلن يقدمها ساندوتشات أشكال لتكوين كلى شكل فى جميعها تندمج بحيث

 

 :Simplicityبساطة ووضوح الحروف  .2

يصعب تمييز الحروف المزخرفة والمائلة والملتوية والتعرف عليها ومن ثم يصعب معها اإلستدالل والتعرف على الحرف 

ومن ثم تصعب عملية القراءة ويتحكم فى درجة الوضوح للحرف فى التصميم على عدة عوامل كاألسلوب والنوع المستخدم 

 والتباين بين لون الحرف وخلفيته.  وحجم الحرف ومقدار الفراغ التيبوغرافى بين الحروف

       
 الرسالة إليصال والوضوح بالبساطة الحروف إستخدام تميز اإلنتحار ضد للتوعيه (Red Wolf) لمؤسسة إعالنية حملة(: 7) رقم شكل

 وسهولة بسرعة اإلعالنية
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 :Readabilityالقدرة على القراءة  .3

تطيع المتلقى اإلعتبار النسبة بين ارتفاع الحرف وارتفاع التصميم حيث يس يجب مراعاة ارتفاع الحرف وسمكه مع األخذ فى

 النى.أن يرى الحروف بوضوح وتختلف درجة الوضوح ونسبة الحروف تبعا للوسيلة اإلعالنية المستخدمة للتصميم اإلع

 
 اإلعالن إلرتفاع بةبالنس وإرتفاعاتها الحروف وضوح فيه يظهر New Giza كومباوند عن تذكيرى خارجى إعالن إستخدام(: 8) رقم شكل

 القراءة لسهولة وذلك
 

 الفراغ التيبوغرافى: .4

بواسطة  تنتظم فيه الحروف وإحساس التوحد يتحقق الذييتكون من شكل إيجابى "الحروف" والفراغ )الخلفية المكانية( 

يل وتنظيم العناصر التيبوغرافية بتعد الذى يتمثل فى التوازن الفراغى Visual Compensationالتعويض البصرى 

 األحجام واألوزان والفواصل الفراغية والصفات البصرية وعالقة العناصر التيبوغرافية كل منها باآلخر. 

 
 حروف أيضا   تشكل لتىا والفراغ الحروف بين تبادلية بطريقة الحروف فيه نظمت Arts & Crafts لكلية فنى معرض إعالن(: 9) رقم شكل

 التصميمية الوحدة صفة ويحمل متزن تكوين لعمل
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   :Arrangement البصريالتسلسل  .5

ائص هو ترتيب العناصر فى سالسل متدرجة من األكثر سيادة إلى األقل سيادة فى مساحة من الفراغ فكلما كانت خص

ا يأخذ وضع السيادة وأى منه ، كلما أمكن تحديد أى هذه الحروف فىالبصريالحروف فى الرسالة متفاوتة فى التسلسل 

 الوضع الثانوى. 

 
 سيادة األكثر من صرىالب التسلسل فيه واستخدم األم عيد فى مصر سيدات فيه تحيى New Giza لكومباوند خارجى إعالن(: 10) رقم شكل

 ((Salutesبكلمة سيادة األقل وإلى (New Giza – Women) لكلمتى

 

 التنظيم داخل التصميم اإلعالنى: .6

تى ال تمتزج ويقصد به تنظيم الحروف والكلمات بحيث تتوفر المسافات بينهما سواء بين الحروف وبعضها أو بين الكلمات ح

 سرعة وسهولة. بعند النظر إليها، فسمك الخط وارتفاعه وكذلك المسافات ومقدارها بين الحروف لها تأثير كبير فى القراءة 

 
 حتى المسافات بينها وافرتت يحيث اإلعالنية المساحة داخل والكلمات الحروف تنظيم على إعتمد ايتسبر غازى مشروب غالف(: 11) رقم شكل

 قراءتها المتلقى على فيسهل تمتزج ال

 

 ( بتصرف48 – 43 -40ص  – 3)تصنيف إتجاهات التيبوغرافيا الحديثة حسب أسلوب التأثير: 

 :وهيأعتمد على التأثير السيكولوجى لكل إتجاه منها  ُصنفت التيبوغرافيا تصنيفا  جديدأ

 التيبوغرافيا المؤثرة: .1

سيد وتعرف بأنها أسلوب إستعمال التيبوغرافيا بشكل يؤثر عاطفياً على المتلقى ويحرك حواسه، وذلك عن طريق تج

رجاع ؛ سواء كان ذلك عن طريق إستالتيبوغرافيا فى اإلعالن على شكل قصة درامية مؤثرة، تؤثر على حواس المتلقى

 ذكريات الطفولة لديه، أو التعبير عن مأساة إنسانية معينة أو قصة رومانسية.

 وتنقسم التيبوغرافيا المؤثرة إلى نوعين وهما:

دامه الكوميديا: ويكون تصميم اإلعالن ذو طابع بسيط ومضحك يهدف إلى إدخال السرور إلى الجمهور، ويتم إستخ .أ

 اإلعالنات الموجهة إلى األطفال.غالباً فى 
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التراجيديا: ويكون تصميم اإلعالن محتوياً على قصة تحمل معاناة تصل إلى جمهور المتلقين وتحرك مشاعرهم، وفكرة  .ب

  هى الرسالة المراد إيصالها إلى المتلقين.

 
 المتلقى على للتأثير عجوز سيدة بحضن يقوم إنسان شكل لتكوين التيبوغرافيا أستخدم Australia Post بريد مركز إعالن(: 14) رقم شكل

 إيجابية بصورة أقربائه مع للتواصل ودفعه

 

 

 

 

( Tic Tacإعالن لمنتج )(: 12شكل رقم )

عن طريق عناصر  إستخدم المصمم التيبوغرافيا

المنتج الملونة للتأثير على المتلقى وإلضفاء 

 طابع المرح على اإلعالن

 

( m&m’sإعالن لمنتج )(: 13شكل رقم )

ر إستخدم المصمم العناصر الملونة للمنتج للتأثي

 على المتلقى وإلضفاء البساطة باإلعالن
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  التيبوغرافيا ثالثية األبعاد: .2

أنه مجسم ببرامج التصميم ثالثية األبعاد وإلضافة ملمس لجعل التيبوغرافى يوحى  وهى تعديل ومعالجة النص بإلستخدام

 للتصميم. واقعى، حيث يعتمد التصميم ثالثى األبعاد على عمليات حسابية للمنظور، من أجل الحصول على العمق المناسب

           

 

 

 

              

 

 

 

 التيبوغرافيا الحركية:  .3

وتستخدم فى تصميم اإلعالن الثابت ولكن تأثير التيبوغرافيا وإتجاهاتها يوحى بالحركة فى اإلعالن، وتعمل على جذب إنتباه 

ومضمون الرسالة والمعنى المقصود  البصريالمتلقى عندما تكون مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بموضوع اإلعالن، وتدعم الشكل 

 حركية توجيه العين لقراءة المعلومات بالترتيب الذى يناسب الرسالة اإلعالنية.منها، ويمكن عن طريق التيبوغرافيا ال

 

 Chupaإعالن لمنتج )(: 15شكل رقم )

Chips إستخدم المصمم التيبوغرافيا )

 ثالثية األبعاد إلضفاء التجسيم لإلعالن 

 

إعالن لشركة تأمين (: 16شكل رقم )

(Prudentialإستخدم المصمم التيبوغرافيا ) 

 ثالثية األبعاد للعمل على جذب انتباه المتلقى

إعالن لهاتف محمول (: 17شكل رقم )

هواوى إستخدم المصمم التيبوغرافيا ثالثية 

 األبعاد للعمل على جذب االنتباه   

 

إعالن لمنتج )برينجلز( (: 18شكل رقم )

ثالثية األبعاد  إستخدم المصمم التيبوغرافيا

 إلضفاء التجسيم لإلعالن لجذب انتباه المتلقى

 والتأكيد على الميزة التنافسية للمنتج
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 اإلعالن:استخدام العناصر التيبوغرافية دون التقيد بمدلوالتها فى تصميم 

للداللة كلغة لفظية مقروءة بجانب كونها تشكيلية لها  تستخدم العناصر التيبوغرافية فى تصميم اإلعالنات كعنصر أساسى

معالجات مختلفة، ويتم اإلعتماد فى هذا النوع على الكتابات كعنصر تشكيلى من خالل عالقات فنية مدروسة تحقق النواحى 

 تحتوياألخرى التى  الفنية المطلوبة وتجذب اإلنتباه وقد تكون الكتابات فى هذا النوع بصفتها التشكيلية وتصاحبها الكتابات

 على المدلول الرمزى أو اللفظى وقد تكون كل العناصر الكتابية التصميمية ذات مدلول رمزى. 

      
 رمزية مدلوالت تحمل كتابات إستخدمت الزهايمر بمرض إعالنية للتوعيه حملة(: 21) رقم شكل

      

      

إعالن لشركة األحذية (: 20شكل رقم )

إعتمد على  والذي Nikeالرياضية 

 التيبوغرافيا الحركية لإليحاء بالسرعة 

 

 Leإعالن المهرجان الفنى (: 19شكل رقم )

festival Mémoire Vive على  إعتمد والذي

 فى ترتيب التيبوغرافيا لخلق حركة البصريالخداع 

 باإلعالن
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 وذلك بإستخدام التبوغرافيا توضح شمولية المؤسسة Hassan Allam propertiesلشركة   حملة إعالنية(: 22شكل رقم )

 

 نتائج البحث:

تفضيل المصمم اتجاهات التايبوغرافي الحديثة، إال إن بعض المصممين يستخدمون اإلتجاهات التقليدية لسهولة إستيعاب  .1

 الرسالة اإلعالنية وألنها ال تحتاج إلى تحليل.

التيبوغرافيا الحديثة فى تصميم اإلعالن تؤثر فى المتلقى المستهدف بشكل كبير، ولكنها تحتاج إلى إن إستخدام إتجاهات  .2

وقت أطول لتحليلها وإلستيعابها، وذلك ألن إلستخدام اتجاهات التيبوغرافيا الحديثة تعتبر من اإلعالنات غير المباشرة، أى 

ن، ويجب إختيار األسلوب المناسب فى التصميم، حسب موضوع أنه يحتاج إلى تحليل المستهلك لها إليصال فكرة اإلعال

 اإلعالن. 

إن إستخدام إتجاهات التيبوغرافيا الحديثة فى تصميم اإلعالن تؤثر على عواطف المتلقى وتحرك حواسه وتؤثر بالتالى  .3

 على إستجابته للفكرة اإلعالنية.

 توصيات البحث:

 لتصميم الجرافيكى، وخاصة فى مجال التيبوغرافى.على مصمم اإلعالن مواكبة التطورات فى عالم ا .1

العمل على نشر إستخدامات إتجاهات التيبوغرافيا الحديثة فى تصميم اإلعالن لما لها من تأثير على جمهور المتلقين  .2

 المستهدفين.
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