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 أهمية بناء الهوية البصرية للمؤسسات الحكومية
 ودوره فى خلق مجتمع تفاعلى مبدع

 
 د. ريهام محمد فهيم 

 جامعة بنها   –كلية الفنون التطبيقية  - مدرس بقسم اإلعالن

 الهوية المؤسسية -التراث العربى  -هوية ذات خصائص عربية  -صورة مرئية  -مجتمع تفاعلى -حكومية شركات  -الهوية كلمات البحث: 
تعبير عن هويته وحضااااارته العريقة وفنونه المختلفة عبر مؤسااااساااااته الحكومية أو  ومجتمعه لالمجتمع العربى فى أمس الحاجه ل :ملخص البحث

ٍع مثقف من خالل لغة إبداعية مة فى جميع مجا ت الحياة فهى قادرة على بناء مجتمعى واذات بصااااااا نيا حتى يمثل له صاااااااورة عربية مبدعةثا
 .بصرية 

The Importance of Establishing the Visual Identity  of Governmental Organization and its Role for Creating an 

Interactive Creative Society. 

 

Keywords: identity – Government – an interactive community – visibly –the identity of Arab – Arab 
heritage properties – corporate  identity 

Abstract: The Arab community in need of expression of identity and civilization and the arts across 
government institutions first and society II until his image represents the creative Arab with a footprint in all 
areas of life. 
It is capable of building an informed educator community through innovative visual language 

 :أهمية البحث

إن اإلنسان المصرى القديم لم يكن يوًما مشوًشا فيما يخص مالمح هويته الثقافية وكان خير من عبر عنها فى مختلف حياته و سيما 

لحضااااارتهم ليخاطبوا به العالم      اً تاروا ورق الباردى ليكون ساااافير المؤسااااسااااة الرساااامية ةا ساااار الحاكمةم والتداو ت الرساااامية ما بين الملو  واخ

رفة والتاريخ رصد كيف يعى العرب المحافظة على الهوية الثقافية عن طريق تطويعها لتتناسب مع معطياتهم المتجددة فكانت هويتهم الثقافية مع

هو حالة من الفوضااى فى مجتمع مصاارى فقد رمو ه فما نراه اآلن  وواضااحة صاايا تها بلشااكال مختلفة تعبر عن تفاعل اإلنسااان والحضااارة  أما

 وأشكاله الجرافكية فى مؤسساته الحكومية وفقد الصورة العربية التى تعبر عن مجتمعه فلصبحت ا وراق للمؤسسات الرسمية نتاج لصورة هوية

دأ فى تحديد المالمح الثقافية للشااااخصااااية المصاااارية من اآلن صااااماء فاقدة لكل وسااااائل تفاعلها مع المتلقى والمجتمع ويجب أن نب  لم تحدد بعد 

ذات والتى يعبر عنها الموروث الداخلى لحضاااارتنا وثقافتنا العربية ورساااالة المؤساااساااات الحكومية التى يجب أن تنعكس فى أوراقها وهويتها تجاه 

 واجهة لمجتمع تفاعلى مبدع من خالل الصورة المرئية المجتمع أوً  والعالم ثانًيا  فهل يمكن أن تحدد المؤسسات الحكومية وأن تكون 

 :أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى اإلساااتفادة من الصاااورة المرئية لهويتنا المؤساااساااية للشاااركات الحكومية فى بناء مجتمع تفاعلى للحد من التشاااوه 

نتاج صاااااورة مرئية فى الوساااااائل وفقدان مالمح الهوية المصااااارية التى تنعكس على المجتمع من سااااالو  فوضاااااوى يؤثر على الح الة الشاااااعورية وا 

 ن رؤية وهدف ورسالةَكو  الحكومية التى تعبر عن فننا المصرى ورمو نا الجرافيكية التى يجب أن تنعكس من خالل المؤسسات الحكومية لت  
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فى المؤسااسااات الحكومية ومنتج ذو هوية رساامية مبدع وعصاارى والرصااد التاريخى للهوية ذات العناصاار الجرافيكية لدى الحضااارات 

 من خالل الصورة المرئية كتحدى ذو قيمة إبداعية يتعامل معها المتلقى لخلق الثقة بالمؤسسات 

 :مصطلحات البحث

  . صورة مرئية -3 . الهوية المؤسسية -2 .الهوية  -1

 .الشركات الحكومية -6 .مجتمع تفاعلى -5 .هوية ذات خصائص عربية -4

 :منهج البحث

 تحليلى للحضارات المختلفة التاريخية والحديثة للتعامل مع الوسائط المرئية لرسم الهوية المؤسسية  التتبع الباحثة المنهج الوصفى 

 :طار النظرى للبحثاإل
 (Branding)الهوية  بناء تاريخ

 نتطلع كلمة من اليومية حياتنا تخلو   (Brand) عدد قدرب الصااحيح  ير أو الصااحيح سااياقها في اسااتخدمت سااواء شااائع أصاابح
 في المتخصااااصااااين بين أوما اإلعالنية الرسااااائل (Brands) ونقاش جدال موضااااع العلم هذا أصاااابح .إعالنية رسااااالة آ ف بثالثة يوميا ليهاإ

 قيمة يضاايف  نه عليه ترك  وأصاابحت الشااركات ا عمال إدارة في حتى أو المصااممين مثل البصاارية الفنون في المتخصااصااين أو التسااويق
 للشركات 

 إعالن؟ هو (Brand) التاريخية المراحل  (Brand)؟ (Branding)؟ هل شااعار؟ هو هل اساام؟ هو هل الهوية؟ بناء مفهوم هو ما
 .الحالي بالمفهوم اليوم إلينا وصل حتى المفهوم هذا ظهر للهوية الحقيقي تعريفال عن أتحدث أن قبل صورة؟ هي هل

 تعني والتي ال مان قدم قديم أنه سااانجد المفهوم في بحثنا لو لكن الحديثة التساااويق مفاهيم أحد الهوية بناء أن الذهن إلى يتبادر قد
 يساااتخدمون الرعاء كان المفهوم (Branding) كلمة من مشاااتق أسااااساااا هو (Brander) هذا ظهور بداية ن  وذل  بالنار؛ الحرق أو مالوشااا
 الفراعنة اسااتخدم ذل  بعد .الملكية على للد لة كان مفهوملل ظهور أول أن بمعنى . يرها عن وتميي ها العبيد أو الماشااية لوشاام الحار الحديد

 كان أيضاااا اإلساااالم في .البالط حتى أو حدادة أو خبر كانت ساااواءBranding) يصااانعونها التي المنتوجات لتميي  الطريقة نفس نوا شاااوريو 
 .ا خرى للبلدان الرسائل إرسال حين معين ختم الراشدين للخلفاء

 الرسااائل  به يختم به خاص ختم يسااتخدم  الرسااول  حيث كان
 هذا من (Branding) د لة مفهوم تحول عشااااااار الثامن القرن واخرأ في

 في نوعية نقلة حصااااالت وبالتالي .فاشاااااتريه ىيد صااااانع من هذا إلى ملكى
 القبااائاال المنتجااات وحتى ترويج إلى الملكيااة علىBranding) ال مفهوم

 عن الماشاااااية فيه تمي  ممةوشااااا خاص بها قبيلة ختم تساااااتخدم لكل العربية 
  يرها 

إذن فهو ليس علم مساااااتورد من الغرب والعرب هم أسااااااس إبداعه 
  في الوسطى الطبقة وتوسع الثانية العالمية الحرب نهاية ومع

 
 تقسيم الهوية (: 1شكل )

 في التغير رافق ذل   ن الشااحن؛ أثناء بعضااها عن المنتجات تميي  في الهوية أهمية وبر ت الصااناعية الثورة عشاار بدأت التاسااع القرن بداية
 .السوق مفهوم

   للمتلقى أو المسااتهل  هايمي   ما وجود يتوجب وبالتالي المنتجات من اآل ف لم تكن إن تنتج المئات التي المصااانع عندنا وظهرت
 تثقيف في أسهمت  أيضا بل بعضها عن المنتجات تميي  في فقط ليس همتأسو  الشركات من يتج أ   اً ج ء الهويات أصبحت التسعينات وفي
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 التنقل جديدة وسااااهولة من هويات جديدة أنواع ظهور في أسااااهم ا نترنت وظهور   ا ساااااسااااية المنتج وممي ات اسااااتخدام بطريقة المسااااتهلكين
   .م1ةصغيرة قرية إلى وجود العالم في أسهم لكنه ناجحة بالضرورة ليس والتي مشاريعلل والشحن

 يمكن وبالتالي   شاااااعارا ليسااااات الهوية   بهوية ليس هو ما أو  نعرف أن علينا يجب الهوية تعريف هو ما نتحدث عن أن قبل
 خدمة أو منتج الهوية ليست .هوية يبني أن أعمال لمستشار يمكن   وبالتالي رسالة أو رؤية ليست الهوية    هوية ييبتن أن جرافي  لمصمم
عالن لشااركة يمكن   وبالتالي تجاريا إعالنا ليساات والهوية .هوية يصاانع أن التسااويق لقساام يمكن   وبالتالي  فالهوية هوية  تبني أن دعاية وا 

  .الخدمة أو للمنتج والمحسوسة الملموسة الخصائص أو الصفات إجمالى هى

 الجمعية تعريف هو التعريف وهذا . يره عن المنتج تمي  خاصية ةأي أو الشعار  التصميم  الشكل  الرم   ا سم  هي الهوية إذن
 أو المنتج أو مظمةنال هذه يمي  ما كل هي الهوية .الخدمة أو المنتج أو المنظمة تجاه المساااااتهلكين شاااااعور هي الهوية .للتساااااويق ا مريكية
 لموا اة محاولة أيضااا هي . يره دون المنتج هذا  ختيار المسااتهلكين يدعو ما فعال هي أنها أي لالختيار ساابب أيضااا هي  يرها عن الخدمة
 كافة المنظمة وهي هذه تجاه المحسوسة الخصائص إجمالي أيضا هي    الخدمة أو المنتج هذا عن فعال يعتقدونه ما مع المستهلكين توقعات
 وتعد تقدمها التي والخدمات هاعمالئ تجاه المسااقبلية المنظمة نظر وجهة الحكوميةم وهيالمنتج ةا وراق الرساامية للشااركات  أو المشااروع  أج اء
  والمشاعر  المنطق بين وما والفن  العلم بين ما أيضا وهي  يرها عن الشركة تمي  تنافسية مي ة

الذهنية للصاااورة  والصاااورةالسااامعة والشاااخصاااية والتصااارفات  عن عبارة وهى(Brand = Product + Image)  أو الهوية أن بمعنى
 المرئية 

شاااااكالية مساااااتوردة ةهوية لمؤساااااساااااة  اليومية حياتنا في نساااااتخدمها التي المنتجات معظم اساااااتهالكي كعرب ومجتمع أننا التطبيق وا 
وحضاااااارتنا  أنفسااااانا عن تعبيرنا منًا كبيرًا ج ء تصااااابح ذهنية وبالتالي وبصاااااورة ثقافية  بمفاهيم محملة أنها معنى   المنتجات هذه خارجيةم 
 مهم لكن الفكري أو الثقافي الغ و مناقشة بصدد ناه ثقافتنا  ولسنا من أساسا ليست ثقافة عن لهذه الهوية الخارجية التى هى تعبر باستخدامنا

  م1ةالثقافية التى نرتبط بها وتمثلنا أمام المجتمع أننا نبعد عن هويتنا ومفاهيمنا نواعي نكون أن جدا

 
 مخطط يوضح دراسة هوية الشركات وأهم األقسام لبنائها(: 2شكل )

 
 هوية المنظمات( -هوية الشركات -(: مخطط يوضح مفهوم الهوية )هوية الشركات المرئية3شكل )

 
(: مخطط لتقسيم الهوية 4شكل )  
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 (: مخطط يوضح أقسام الهوية للصور المرئية5شكل )

 :الصورة المرئية والعين البشرية
عند تلملنا لكلمة المرئى ساانجدها تحوى فى باطنها أكثر من عنصاار يمكن ا رتكان إليه فى إثراء ذل  الت اوج مثل الفضاااء البيئى من 
ن جبال وبحار وأنهار وأشااجار والطير وحيوان و يرها إضااافة إلى تاج الكون وهو العنصاار البشاارى الذى يتحكم فى العالقة بين تل  المتعينات م

ا  ت سااهمو  يسااتطيع أحد أن يغفل دور المرئيات المشااتركة بين كل البشاار مثل الشاامس والقمر والنجوم  والتى   حى للواقع المرئى أجل إيقاع أيضااً
  م2ةحب والمطر واإلنبات و يرها من آليات الحياةمن الظواهر الطبيعية مثل الس   فى الكثير

إًذا نحن هنا بصاااادد تفاعل مباشاااار بين العين اإلنسااااانية ومرئياتها بما يؤدى بالضاااارورة إلى منتج بصاااارى آخر هو نتاج لذل  التالقى 
وهى الصاااااورة فى أثوابها المختلفة مثل الساااااينما والمسااااارث واللوحة والتمثال والفيديو والمطبوعة والعمارة  أى أن المرئى هنا   اإلنساااااانى الطبيعى 

نع الخالق بكل قدراته المطلقة  وثانيهما: من بناء اإلنسان بجميع ملكاته النسبيةيتشعب  وذل  على صعيدى التشييد  ؛ إلى رافدين أولهما: من ص 
نتاج الصورة فى شكلها النهائى كسلعة إبداعية مطروحة للمتلقى وعند هذه النقطة خل عدة عوامل لصيا ة ذل  المرئى تد داخل رحاب الطبيعة وا 

أهمها ال مان والمكان والعقيدة والخيال  وهى التى أتصااااااور أنها ركائ  حقيقية لصاااااايا ة الهوية  ورساااااام الساااااامات الشااااااكلية   تعين والمصااااااورالم
والجوهرية للشااااااعوب  ونحت نتوءات الخصااااااوصااااااية والتفرد عند كل منها  مهما علت صاااااايحات الخلط التاريخى والحضااااااارى من تجار العولمة 

فعان ويتالقيان  يسااااااكنان ويتحركان  فقن إيماننا اية الصااااااغيرة  فقذا أيقنا أن المرئى والالمرئى يتباد ن التلثير والتلثر  يتدوسااااااماساااااارة القرية الكون
صاااورة فى ساااي داد بلن العوامل الساااابقة هى نفس الدوافع تقريًبا التى تؤثر فى المشاااهد  ير المرئى كوقود يحر  الماكينة اإلبداعية كى يقدم لنا ال

  م2ةا الناضجة على مستويات ا بتكار البصرىهيئته

مرئى هنا يتكئ بشااااااكل كبير على كوامن الروث وأساااااارارها ودوافع حركتها واسااااااعة المدى  وقدرتها على التقاط الصااااااور ال ير  والكيان
المرئية تخت ن على جدار المتدفقة من خ ان الالوعى  والمشاااااااااهد المرئى والالمرئى يمارساااااااااان الفعل التبادلى مع بعضاااااااااهما البع   فالصاااااااااورة 

نتقال إلى نقطة الغيبوبة الكاملة  وكلما اقتربنا منها خرج مع ا الشااااااااااااابكية  ثم يتم تخ ينها فى الذاكرة الذهنية  ومنها إلى جراب الالوعى حيث ت
توافيق جديدة تتجلى مع أعلى درجات فارت الصورة وفقدت الجاذبية التى تربطها بالخ ان الذهنى  وصارت قليلة الكثافة النسبية ومؤهلة لتباديل و 

  م2ةالغياب ثم يتولى الذهن ثانية إعادة الصيا ة البصرية فى هيئتها النهائية كمنتج جاه  للتلقى

شتبا  معها والدفع بها فى صندوق اإلدرا  لال و ش  أن عنصرى الحس والحدث هما من أهم عوامل التالحم مع الصورة ودفع خيوط
ذا دققنا فى مكونات الصاااورة البصااارية سااانجدها   لك لية فالحس هو المسااائول عن اللقاء المباشااار بين العين والمفردة البصاااريةالمعرفة الج ئية وا وا 

ترتد تبدأ من البرهة كوحدة متناهية فى الصغر  وهى المساحة ال منية التى يقتنصها المصمم ليحفر بها مفرداته المقلوبة على مسطح الشبكية  ل
ومن هنا يبدأ التفاعل بين العين ومرئياتها لتبدأ عملية إعادة الصاايا ة على ا لواث التصااويرية والجرافيكية ثم تتجاور مع   عدولةمن المخ وهى م

فى صااايا ة الصاااورة المثلى فقذا طبقنا نفس المنهجية ال منية على فنون بصااارية أخرى  ساااهامالبرهة وأحداث اللحظة والثانية والدقيقة والسااااعة لإ
صااورة سااريعة التواتر تعطى  24لفيديو والسااينما ساانكتشااف تل  الفساايفساااء ال منية من خالل اللقطة الواحدة على الشاااشااة والتى تتكون من مثل ا

  م2ةاإلحساس للعين بثبات المشهد

بيئية والمناخية فعلى سااااااابيل المثال الظروف ال  والمكان هو وسااااااايلة إلثارة القالب اإلبداعى والجمالى حيث يصااااااانع المفردة الجرافكية 
فى تتحكم إلى حد كبير فى تركيب الصاورة الجرافكية والصاورة المعمارية للمكان وخاصاة أنها هى التى تؤدى بدورها ذل  الفعل الذهنى والروحى 

مناخ معتدل  مناخ م 2م مناخ بارد قبطى  ة1ة: ةرئيسااااااا الصاااااااورة الفنية النهائية والجاه ة لعين المتلقى والمحيط البيئى يتلخص إلى أربع مناطق
على هذا التقصاااير يتم صااايا ة الصاااورة المعمارية مع مراعاة اإلشاااعاع الشااامساااى وحركة الهواء ودرجة  م مناخ حار رطب  وبناءً 4حار جاف  ة
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ان والتى يكون لها ومن هذه اآللية تطل علينا روث هوية المك  الحرارة لياًل ونهاًرا واإلضاااااءة الطبيعية والصااااناعية و يرها من الهندساااايات البيئية 
  م2ةبالغ ا ثر فى التركيب البيولوجى والسيكولوجى لإنسان الذى يقطنها

الهوية  وتنحت وجوه ا وطان  وتسااااااااكنه رائحة  دليةفقذا أيقنا بالفعل أن ال مان والمكان والعقيدة هى العناصاااااااار الحقيقية التى تغ ل ج
 ننا  ؛ كنولوجية الكاساااااااحة  ولن نلقى باً  لطنين العولمة  و ئير التربص بالثقافات العريقةا ر  وأريج التاريخ فلم نخاف من موجات الثورة الت

ذل   ببساااطة ساانتحول من مشاااهدين ساالبيين نهيمن لمنتج آخر إلى مشاااركين فاعلين فى جدل الحوارى البصاارى على المائدة العالمية ولكن عبر
التاريخية والجغرافية والبيئية وسااااندفع حمم الخيال من بركان الذات برصاااايدنا المعرفى والثقافى انى والعقائدى داخل سااااياج من الحتمية التفرد ال م
    م2ةالتراكمى

 العالقة بين الفنان والمتلقى فى حيز المدرك البصرى:
يعتمد على على قدر نوع المتلقى ةالمستهل م الذى يخضع فى بع  ا حيان  صوليات علم الجمال ومفردات المنطق المرئى الذى 

مس فى المقام ا ول قدًرا من احترام لثقافته الذاتية وقبوله بشااااااتى عناصااااااره البنائية التى ت ضاااااارورة ف  رمو ه الشااااااكلية وقراءة محتواه ومضاااااامونه
على حااالاة  العقالنى وقناااعتااه المرتك ة على مفاااهيم اجتماااعيااة وعقااائااديااة ومتوارثااات متنوعااة  إ  أن الفنااان فى كاال حااا تااه يحرص على اإلبقاااء

د الرضااااااااا والقبول عند هذا المتلقى أو المشاااااااااهد الذى ي شااااااااكل له فى النهاية مجمل جمهوره الذى   يجب الخروج على ر باته واحتياجاته التى ق
د إليها تتعار  أحياًنا مع التمرد والرف  عند المصاااااامم وهو ما يسااااااتدعى دائًما إلى عقد حا ت من التصااااااالح والتواؤم الدائم التى يسااااااعى ويعو 

ن جنح إلى البعيد فساااااااارعان ما يعود بكامل مفرداته اإلبداعية يطوعها بما يحقق هذا التوا ن الذى يراه ضاااااااارورة م لحة  الفنان فى معظم حا ته وا 
  م3ةستمرارية العملية اإلبداعية بداخله 

 سيكولوجية الفن:

لفنى بمعنى أن المصامم معنى بها بالمقام ا ول وهى تخصاه تماًما عملية اإلبداع ا: العملية الفنية تنحصار بين شاقين أسااسايين: أوً  
 وعملية ا ساااتمتاع التى تتمثل فى محاولة اساااترجاع معايشاااة المصااامم للعملية اإلبداعية تخص المشااااهد  المساااتقبل للعمل الفنى والمتعامل معه

ء النفس الباحثين فيما وراء عملية الممارساااااااة الفنية محاولين وضاااااااع بصااااااارًيا  ثانًيا: لقد ظلت العملية الفنية ومكنوناتها هى الشاااااااغل ا ول لعلما
 ا ساااس والتفاساااير للبعد النفساااى فى شاااخصاااية الم بدع لحظة الممارساااة باعتبار أن القدرة على اإلبتكار هى وليدة ملكات خاصاااة   يمتلكها إ 

  م3ةدخل فى جميع أنشطة اإلنسانا إنما هو حالة عقلية معينة تينً أشخاص بعينهم وموهبة من الخالق  كما أن الفن فى حد ذاته ليس نشاًطا مع

 تداخل الحواس والتشابك البصرى الذهنى للمستهلك: 

تتداخل حواس بع  المشااااهدين حين رؤية عمل فنى لتسااابب حالة من اإلدراكية التى تعتمد على إثارة العين فقط بدً  من المفاهيمية 
ية   فى العقل و  بالنسااااااااااااابة لهم أكثر   مرئ أمام لوحة مفاهيمية لفظية أو حروفية نجد أن لوحة المفاهيمىإلثارة الذهن للعمل وفى اإلدراكى 

ا  شااااااكال الخيال ولكن لتداخل الحواس معها إلدراكها عندما يرى أرقاًما أو حروًفا فيشااااااعر بالحروف وا رقام المكتوبة كما لو كانت اندفاًعا مرئيً 
ساااااااااتقبال التقليدى للعمل الفنى ةالمنتجم من ألوان وأشاااااااااكال وحروف ومن الحواس هذه تعمل على كسااااااااار جمود ا اخل وألوان مجتمعة وحالة تد

دراساااات على ظاهرة تداخل الحواس ثبت أنها تدخل المرئى والالمرئى فى اشاااتبا  بصااارى وهنا  تفساااير فى الظاهرة بلن المخ يساااتقبل المعلومة 
ت  سااترجاع ذاكرة المعلومات من حيث تم تخ ينها فى مسااتويات عليا من المناطق متعددة الحساااسااية ويتفهمها ويتعامل معها من خالل وصااال

وبدً  من أن تعيدها إلى منطقة إحساااااس واحدة فقنها تعيد المعلومة إلى كل مناطق اإلحساااااس مما يثير مجموعة من الحواس للتلقى   فى المخ 
  البصاااارى بين المرئى والالمرئى  وفى هذا قد تحدث أسااااتاذ الفلساااافة الفرنسااااى موريس ميرليو خل فى الحواس يختلف عن حالة التشاااااباوهذا تد
م عن التقاطع والتشاب  البصرى بين المرئى والالمرئى بلن: ةالمشاهد ينغمس فيما يرى بنرجسية أساسية وبقحساس ي داد 1961-1908بوناى ة

  م4ةعمًقا بين الثانية وا خرىم

 اكرة:التفكير بالعين والذ

اللوحة ةالمنتجم فاإلدرا   إن بدأنا العمل مع لوحة المفاهيمى فهذا يبدأ عبر  جاج العين ترى العين تفكر  ت سااااتشااااار الذاكرة  يتم إدرا 
لتقاط العين التفكير بالعين  والتفكير بالعين يصاااااحبه تدريجًيا اختفاء المرئى لتشاااااق العين لنفساااااها طريًقا فى الالمرئى عبر الذاكرة التى با مداخله
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برم  أو كلمة فوق سااطح اللوحة ةالمنتجم وتصاابح العالمات البصاارية المرئية من أحرف وكلمات تصاابح مشاافرة يعتمد عليها المصاامم وساايًطا أو 
شاااهدت رسااالة أخرى مشاافرة تعتمد على ا حتما ت السااابقة ر م أن  لو  ة الصااورة ةالمنتجم مثل اسااتقبال أيةوساايلة نقل معلومة لذا تصاابح قراء

لذل  يتم للمشاهد تتبع ؛ لوحة مكتوبة عليها اسم شخص آخر ليس هو الشخص نفسه كذل  كلمة الحصان هى المفهوم نفسه إنما مجرد عالمة 
رة  ير المرئى ويتحدد هذا بواجهات الذاكًا ذهنيًّا  ثر اللفظ ا ثر للفظ المرئى كعالمة  رتباط الصااااورة عن ا ساااام والمفهوم عنه ليحدث حضااااور 

اتها تساااتخدم فى والنسااايان ومدى اساااتفادة كل منهما بقابلية التكرار وتعد الكتابة كالشاااكل القياساااى للعالمة القابلة للتكرار  وكثيًرا جًدا الكتابة فى ذ
ير إليه من ذاكرة لوحة المفاهيمى ةالمنتجم كشااااااااكل ذاكرة وتؤدى إليه فى ا نتقال بين المرئى والالمرئى  فالعالقة بين المؤشاااااااار المرئى وما يشاااااااا

  مخبلة يشاااير إلى الموضاااع حيث يمكن الشاااكل والمفهوم وتظل داخل اللوحة المرئية ةالمنتجم قطعة مجا ية كناية الرقم والكلمة كناية عن رم  
الذاكرة بقوة مرئى  ائب مفتر   ائب موجود وهذا الغائب  ير الموجود هو تحديًدا الذى يعمق شبه الصور وبتنوع كبير الذى يسحب منه من 

وفى لحظة سكوت العين على المرئى ةالمنتجم وهذا ليس بصعب على المتلقى لما لدى اإلنسان عامة من القدرة على التخيل والربط بين الشىء 
ولكن هذا يعتمد على مدى   وآخر حتى من مجموعة النقاط والحروف والخطوط أو من مجموعة الرمو  البسااااااااااااايطة كى تصااااااااااااابح الفكرة مرئية 

فهنا  مي ان  ير مرئى   ع الالمرئى المخفى من محيط الذكريات وتواجده السااااابق باصاااال عالم الفكرة مع المنتج كوساااايط يتحر  خالله كى ينتو 
هيم بين العناصاااااااار المتعارضااااااااة مثل مرئى مقابل مخفى والسااااااااكون مقابل الحركة  وربما يجو  مقابلة الفكرة بالطاقة الداخلية لذا أمام لوحة المفا

وق ساااااطح المرئى هنا  للعالمة اآلتية الالمرئية ثم فجلة يختفى ة فنتجم لفظية أو رقمية توجد أرضاااااية   مرئية لخطوات اتجاه نظرات  المرئيةالم
م "    لن ترى بعدساااة 1900-1819وأذكر هنا ما قاله الناقد البريطانى جون ركساااين ة  الساااطح ليبهت وليصااابح المغ ى والفكرة هما المرئيتان 

و يستنسخ المرئى قدر ما يصنع م "الفن   ينتج أ1940-1879العين لكن تستشف خاللها لترى بروحها"  وما قاله الفنان السويسرى بول كلى ة
  م4ةالالمرئى

 
(: االستفادة من اللغة العربية 6شكل )

 فى بناء هوية شركة.

مصااااااااااااارى ذو تراث عريق يفتر  أن نبنى ثقاااافاااة الوفى مجتمع 
قى المصااارى عبر مؤساااسااااتنا وشاااركاتنا الحكومية أوً  والخاصاااة بصااارية للمتل

ثانًيا لبناء هوية عربية ساااااااافيرة لنا فى العالم ذات إبداع من التراث المصاااااااارى 
ة ي باادع فيهااا كياايأو القبطى لمااا فيااه من رمو  جراف الفرعونى أو اإلساااااااااااااالمى

المصاااامم المصاااارى لبناء مجتمع مثقف بصاااارًيا من خالل صااااورة مرئية ت بنى 
على هوية شااااااااركاتنا وحكومتنا تع   الثقة لدى المسااااااااتهل  وتتبنى مساااااااائولية 
قانونية من خالل المنتج تجاه المسااااااااااائولين  تتمتع صااااااااااافات جمالية فنية من 
نقطة وخط ولون ت ع   سهولة التواصل بين المتلقى والشركات من خالل بناء 

 الهوية

المؤسسية وبنائها تتناول كعملية إدارية بحتة دون اللجوء إلى التواصل الجرافيكى الذى المؤسسية ومن خالل عملية البحث وجد أن دراسة الهوية 
  )الباحثة(مثقف من خالل الصورة المرئية العربية  عٍ يع   الهوية المصرية والحضارة العريقة لينتج مجتمع وا

ر عالمه الظاهر  وفى هذه الكينونة الالمرئية ينطوى الفن عموًما بجميع أشاااااااااااااكاله التعبيرية بما فى ذل  ا دب  على عالم آخر  ي
فالخطاب اإلبداعى   يتناهى اللغ  اإلبداعى وتسااااااااااتل م الثقافة ما وراء القول إن الفن ينشااااااااااد دائًما ما هو أبعد من الطرث أو العر  المباشاااااااااار 

ا فرد يناند ساااااوساااااير ورومان ياكوبساااااونم التى تمثل ةالمنتجم جملة من اإلشاااااارا ت واإليحاءات واإلشاااااراقات  ةكما اتفق رواد البنيوية وخصاااااوصاااااً
الواقع مفردات الجمال فى العمل الفنى لتجنب الوقوع فى فخ المباشرة التى تترادف مع الواقع بينما يتجنبها الفن بصفته صيغة إنسانية أسمى من 

  م5ةين المرئى والالمرئىولعل الفرق بين الواقع والفن هو ذاته الفرق ب  تتما ج فيها عناصر المخيلة والسحر الجمال 

ويتفرد الالمرئى فى طرث أساائلته بالضاارورة فى القوى المخيلة وتسااتدعى الذاكرة الثقافية بغية توجيه المتلقى لكلمات مح  مجا ى أو 
  م5ةمخبلة فى صورة الالمرئية بمثابة مراكب الدهشة الذى يعبر بالمتلقى إلى الضفة ا خرى

ها كلًيا لالالتلسااايس للغة بصااارية مساااتحو  من خ ة بلبر  أشاااكاله حيث أمكن فى الوقت الحاضاااروقد يجساااد المبدع فى عصااار الصاااور 
  اعتقال العقل والمخيلة فى دائرة البصر وع ل المتلقى عن محيطه  المستوى األول:يين: مستو على طاقة البصر ويحصل هذا ا ستحواذ على 

ففى اللحظة التى يقصااااااد فيها المتلقى المتمتع تتحول الصااااااورة إلى عالم خاص به بكل ما يضاااااامنه هذا العالم من تفاصاااااايل و الًبا ما يبنى هذا 
يتطور المساااااتوى ا ول إلى صااااايغة أخرى من التفاعل بين المستتتتوى الثانى: الحوار بين البصااااار المباشااااار وظاهر الصاااااورة بصااااايغة ساااااطحية  
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لقاء الذى ينشااااده المنتج الخطاب البصاااارى خاصااااة وأن الوعى والالوعى بالضاااارورة فى الورة والالوعى اإلنسااااان وهنا  يحدث الالمرئى فى الصاااا
نما يكمالن بعضهما بعًضا ليؤسسا كلًية واحدة   )6  5ةتناق  وا 

رة ةالمنتجم التى تؤسس لمرحلة ثقافية فالصو   وفى مقابل اللغة المكتوبة اللغة البصرية التى تبسط هيمنتها على الثقافة والتلقى الثقافى
  وحتى نمكن المتلقى من التعامل م7ةرساً  واستقباً  وفهًما وتلوياًل مثلما تغيرت قوانين التذوق والتصوركلها إ بشرية تغيرت معها مقاييس الثقافة

فالفنون البصاارية تسااتل م    أى نحرره من ا مية البصااريةالتفاعلى مع الالمرئى فى الصااورة والوعى به فقن علينا بدًءا أن نعلمه اللغة البصاارية  
 ن تشكيل المعنى الثانى  ؛ كلى عمل فنى أو أدبى أداة لفهمها ولكى يتحقق هذا الفهم وا ستيعاب  بد أن يتسلح المتلقى بثقافة تمكنه من ذل 

أن تذوق المنتج هو تجربة بصااارية فى المقام ا ول وهذه التجربة    سااايما و م8ةعبر مدلول جمالى أو أيديولوجى يحيلون إلى ثقافة متلقى الرساااالة
أن العين   تلتقط المثير البصاااااارى الهامشااااااى مما   يشااااااكل معطى حسااااااًيا إ  بدرجة ضاااااائيلة ا ثر  األول:يتسااااااع نطاقها على طرفين نقيدين؛ 

الراف  لكل ما ينسااااااجم مع عناصاااااار التجربة البصاااااارية  يبلغ من الفوضااااااى ما يصاااااارف عنه المتلقى فوًرا وهذا ما يمي  الذهن البشاااااارى والثانى:
  م9ةبالدرجة التى يرف  فيها كل ما يستعصى عن الفهم الذى يصفه  ارديمير ةفن ا ستمرار فى طرث ا سئلةم

 الصورة والتظليل:

وساااايلة تعبر عن حواًرا مباشااااًرا وصااااريًحا مع العين والعين أداة نمطية لقبول الدليل والدليل عند العين هو الصااااورة وهو ما  د تع  إن الصااااورة
بيعية يمتلكها يجابه المتلقى من نص مكتوب عادًة بالمناعة الثقافية أو بالحصاااااانة المعرفية أو التكذيب الساااااطحى   ن اإلتيان بالكالم أو بالنص قدرة ط

 فراد من كان إذا أراد ذل   وتسااااتند نمطية التلقى البصاااارى هذه إلى الموروث الثقافى اإلنسااااانى كله  فقن ا ديان وقيم مختلف المجتمعات تثقف ا كائن
س هنا أن يرى بارتباط الحق بالبصااار فى مثل قولنا "  تحكم إذا لم تر بعين " وكذل  ما يشااارعه القانون من أن التهمة   تصاااح دون حالة تلبس  والتلب

  هذه الفكرة التقطها المشااتغلون على صاايا ة العقول م5ةرجال القانون بلعينهم الشااروع فى الفعل الجنائى  وفى خالف ذل  يشااترط إلثبات الحالة بصاارًيا
 الماكرة  والتلثير بالوعى الجماعى للشعوب واستخدامها استخداًما ناجًحا وخطيًرا مكنهم من تسويق التضليل اإلعالمى والثقافة

وقد حدث ذل  كله بفضاال الصااورة  عندما بدأ هذا السااعى منذ لوحات المسااتشاارقين التى رسااخت فى أذهان الغرب صااورة نمطية عن 
  م10ةومن خالل اللوحات الفنية التى تصور المعار  التاريخية  الشرق وتحديًدا الشرق العربى 

 :(11)ثنائية المرئى والالمرئى فى الحضارات الُكبرى
لفلساااااافة فى المعتقد الدينى أثرت فى تل  الثنائية فبحث الهندى عن الذوبان وا سااااااتنساااااااخ مع الطبيعة ومخلوقاتها  والمصاااااارى القديم ا

رى فبحث عن أسباب القوة  واإل ريقى عن المثالية ا خالقية السحر فى إطار عقائدى  أما اآلشو بحث عن الخلود بالبعث مرة أخرى من خالل 
 رة الواقع المعيش  أما عن الرومان فذهبوا لالستمتاع بمظاهر الحياة بالمشيدات المعمارية الدنيوية الجمالية بقسط

ندر  ذل   –ففى مصر القديمة رسم المل  الفرعون أضعاف من حوله محوً  المرئى الواقعى إلى مرئى افتراضى رم ى لتكريم المل  
ق مم واسااتمر هذا ا ساالوب الفنى طوال  3100ل والجنوب وقيام الدولة المصاارية الموحدة ةعلى صااالةية المل  ةمينام التى تسااجل توحيد الشااما

ء ا ساارات المصاارية القديمة  ولجل الفنان إلى أساالوب الشاافافية فلظهر ما بداخل الصااناديق من مجوهرات أو قرابين وجعل مالبس الرجال والنسااا
حقيقة  ولجل الفنان المصاارى القديم إلى رساام ا جساااد البشاارية فى نسااب تشااريحية مثالية تشااف عن ا جساااد جاعاًل الالمرئى مرئى  باحثًا عن ال

ء مخفًيا عيوب ا جسااااد  بنفى عيوب المرئى الحقيقى ليصااابح أكثر جماً  واساااتمر هذا ا سااالوب الفنى طوال ا سااارات المصااارية القديمة باساااتثنا
دينى  ةفترة حكم المل  إخناتونم وعبادة ةآتونم رم  الشمس  حيث تم إ الق معابد اإلله فترتين  سقط فيها الحكم السياسى الملتصق بالمعتقد ال

ا عندما   ا ةالهكساااااوسم مصااااار واحتلوها  فتجرد الفنان من التقاليد الفنية  ةآمونم  فظهرت عيوب ا جسااااااد لدى المل  الفرعون وأسااااارته وأيضاااااً
 ن ثبات ا ساااالوب الفنى  –م عودة ا ساااالوب المصاااارى القديم السااااابق لعسااااكرى ةأحمسم تم على يد القائد االمرئية الفرعونية ولكن بعد ه يمته

 ةالمرئىم مرتبط ثبات المعتقد الدينى  

 المرئى والالمرئى فى الصورة المطبوعة فى ذهن المتلقى:

وعن واقع الفنان التشااكيلى الحديث بتشاافير الواقع المرئى فاإلنسااان البدائى لجل لشاافرة ةوهميةم ليضاالل ا رواث الشااريرة التى ربما تلتى 
والوعل بلقدام طائر   م القرقدن افرساام تفاصاايل الحيوان  ير واقعية بل مشااوهة فالغ ال بلقد  وتسااكن رسااومه على جدران الكهف ومن ثم تؤذيه 

 ام أى أنتج شفرة تشريحية مرئية خاصة  عتقاده فى السحر وا رواث النع
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ورسم المصرى القديم الكرابين وأعداد الحيوان من خالل شفرة ةاخت اليةم فظهرت أعداد القرون لتدل على عدد الحيوانات وأفخاد اللحم 
ا شااااااافرة دينية لكافة القديم كانت له أبجدية تشاااااااكيلية تتناص مع ا  تدل على عدد الماشاااااااية المذبوحة  لمعتقد الدينى الساااااااحرى السااااااارى وله أيضاااااااً

ا التماثيل ةكان الساااحر يكتسااب القوة والساالطان على الشااخص أو الشااىء عن طريق اساامه وى ا وضاااع وا شااكال المرسااومة وأيضااً أن    وقد ر 
   م12ةبهمإي يس لم تستطع التسلط على رع إ  حينما عرفت اسمه الحقيقى  بعد أن حملته على البوث 

فقام المصاااارى القديم بنفى ا ساااام الحقيقى وجعله ساااارًيا حتى   ت حاكى ضااااده أعمال سااااحر تؤذيه حتى الملو  لهم أسااااماء عديدة فى 
 نها فى معتقد المصااارى القديم اسااام الشاااخص يماثل ؛ الحياة وكلها وهمية ةالمل  مينا  منى  نعمرم موحد الشااامال والجنوب وكلها  ير حقيقية 

 –ه المادية أى بمناداة ا سم الحقيقى تنف  شفرته الحقيقية الجسدية ويبعث من جديد من بعد الممات فهى شفرة على المستوى ا جتماعى حقيقت
 العقائدى  ىالدين

هى "نظام من اإلشاارات أو العالمات أو الرمو  تساتخدم من خالل ع رف م سابق متفق عليه  لنقل معلومة من نقطة  (code)فالشافرة 
  م13ةمصدر إلى نقطة وصول

 تطور أسلوب الفن التشكيلى للتناسب با مدى مضاهاة الوضع المرئى الطبيعى وتدريجًياو فكانت ت قدر مهارة فنانى عصر النهضة بلور 
فرا اته ا جتماعية  ا قتصاااااااادية  فكلما أثرت أبحاث الضاااااااوء على  –النفساااااااية  –الساااااااياساااااااية  –العلمية  –مع متغيرات الواقع الجديد المعيش وا 

الواقعية  نترات الفضة المعدنية لتضع فنانيالتلثيريين وا لوان الحديثة على الوحشية وأتت عدسة الكاميرا الفوتو رافية وألواحها الحساسة المطلية ب
فى مل ق المرئيات البصاااااااارية  كما ساااااااااعدت أبحاث علم النفس على ظهور الشاااااااافرة النفسااااااااية أو الدراما الداخلية فى لوحات التعبيريين والوعى 
والالوعى فى أعمال السااااااااااارياليين وتظهر أعمال ةالداديينم ثورتهم على ا عمال الفنية الكبرى فنرى أعمال دوشاااااااااااامب لتصااااااااااادم الجمهور لهدم 

  م11ةنساق الفنية السائدة ونفى الشفرة الفنية التقليدية التى تعاملت مع البشرية ل من طويلا 

ه فا عمال الفنية تفسر الدال والمدلول فى إطار القيمة الفنية الم شفرة وسياق العمل الفنى وما يطرحه من أ فق التوقعات لدى المتلقى ل
ا ةالرساااالةم الموجهة إلى المتلقى ةالمساااتقبلم الذى  بد من امتالكه للغة فنية ثقافية راقية ليفك  بها وتشااافير الفنان ةالمرسااالم عمله الفنى إبداعيً 

لديها توقعات أكثر مرونة متداخلة بتركيب فشااااافرة العمل الفنى إبداعًيا داخل ساااااياق يعيه ويفهمه إبداعًيا أمام العمل الفنى  أما فنون بعد الحداثة 
  م14ةنهائية من التوقعاتيصدم المتلقى بسلسلة   

"أن الحركات واإلشااارات الحديثة المختلفة وكذل  الرساام والصااور الفوتو رافية والسااينما والفن التشااكيلى  م15ةحيث تذكر جوليا كريسااتيفا
بناء اللغة الكالمية"  ذل   بد أن تخضاااع لقواعد لو    من خالل اساااتعمال شااافرة نوعية م رسااال إلى م تلقٍ  لغات من حيث أنها تنقل رساااالة من عدت  

سطح الحياة الفنية بخصوصياته  فلجل الفنان التشكيلى  سلوبه الشخصى من خالل عالمات ورمو  مغرقة فى الذاتية متحوً  لج يرة طافية على
لمتوا ية مع العالم الخارجى  فهل سلوبية فا عمال الحديثة ت قرأ بلغة بصرية تفك  شفرتها لتلج لعالم الفنى الداخلى الحاوى  شكاله المتخيلة واا 

   م16ة؟هنا  فعالية الخيال دون تشكيل مصور؟  وهل يمكن للعقل أن يفلت من عقاله داخل العالم المجرد الم طلق

نظرية الرمو  التناظرية والرمو  الرقمية فى الفن مساااااااااتنًدا على فكرة وجود نظامين  م17ةا مريكىم P. Vitzويطرث الفنان جول ةفيت  
ويذكر فيت  أن التقدم فى الفن الحديث هو تقدم من   عروفين للتشااافير أو ترمي  العالمات هو نظام التشااافير التناظرى واآلخر التشااافير الرقمى م

افية لشااىء آخر يماثله ةأيقونةم مسااتدعية للذاكرة فهو رم  بصاارى مثل الصااورة الفوتو ر  النظام التناظرى إلى الرقمى  فالشاافرة المصااورة هى بديالً 
يل أى تماثل أو تشاااابه مثل رقم البطاقة ا   يوجد بينه وبينن الشاااىء البدأما الرم  المشااافر رقميً   الشاااخصاااية  فالعالقة الصاااورية الشاااكلية قائمة 

ماعى الشاااخصاااية فهو رم  يمثل هذا الشاااخص  فالشااافرة المصاااورة ةالتناظريةم تطورت إلى الشااافرة الرقمية فى التاريخ البشااارى ا قتصاااادى وا جت
تحولت إلى والفنى  والنقود كانت تناظرية مقايضااااااااة ثم مبادلة ثم المعدنية فالورقية  ثم الرقمية كبطاقات ا ئتمان  واللغة المصااااااااورة الهيرو ليفية 
مة  هى تل  حروف الهجاء بالنظام الرقمى المجرد  فلعمال الفن التشاااااااااكيلى تحتوى على شااااااااافرة ثقافية عامة وأخرى فنية  فالشااااااااافرة الثقافية العا

 المعلومات عن القيم  الخط  اإليقاع  الملمس  الخامة  البناء الفنى كثقافة ومعارف ومعلومات يشاااااااااااااتر  فيها جمهور المتلقين بحيث يمكن عن
الذى يجمع طريق الثقافة العامة للفن التشاااكيلى ف  شااافرات العمل الفنى داخل بنائية نتيجة تواصاااله مع د  ت يعيها داخل ساااياق التذوق الفنى 

  م11ةبين حالتى الشعور والالشعور فى آن واحد
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 الهوية والفنون البصرية فى المجتمع:

بدايًة  بد من تعريف إجرائى للفنون البصاااااارية بوصاااااافها تل  الفنون التى نراها عبر البصاااااار وتنساااااااب بعيًدا فى البصاااااايرة  وهى بهذا 
الرائى  الذى يلخذ تداعياته المعنوية والتعبيرية من خالل الحواس المختلفة للمتلقى  المعنى حمالة شاكل ومضامون  كما أنها ذل  الشاكل الجمالى

حرص علم جمال الشكل على اعتالء بمكانة    قى والتعاضد بين ثنائية الشكل والمضمون  الفنان والمتلقىساس التالأى أن الالمرئى يقبع فى أ
ا عن قيم الشااكل ا دوات التعبيرية والتوكيد على أن الفنون البصاارية  وبالمقابل لم يتخل علم جمال الشااكل عن   والفنون عامة إنما تصاادر أساااسااً

المضاااامون بوصاااافه سااااياًقا جبرًيا لتوالى معادلتى الشااااكل والمضاااامون  والفنون البصاااارية المعاصاااارة تشاااامل كامل البانوراما التى تتقدم على خطى 
من ا ركان فى الفنون البصاااارية التاريخية   ير أن  اً تشااااكيل فى هذا الباب بوصاااافه ركنالتعبير الفنى الموصااااول بالبصاااار أوً   وبالطبع يدخل ال

من السينما مروًرا بالمسرث نية إليصال رسالة الفن  ابتداًء المعطيات تؤشر للعديد من ا نواع الجديدة والمتجددة التى تستخدم وسائط في يائية وتق
صرى بصورة مت ايدة  ومن هذا المنطلق يجب أن نحرص على توكيد هوياتنا وتاريخ حضارتنا فى الجديد الذى يستخدم بسخاء عناصر البناء الب

والمقدم  انعكاسه بالبيئة المحيطة سواء بمعامالتنا الرسمية الحكومية فى مؤسسات الدولة فهى الغاية التى تؤكد وترسخ الثقة بين المتلقى للخدمة
  يهتم بصاااايغة الرؤية البصاااارية لمتلقى الخدمة وقد  كٍل منها تصااااا ت والكهرباء والمياهللنقل وا لمثال الشااااركات المصاااارية وعلى ساااابيل ا  لها 

ف قدت الهوية لتل  الشااااااااركات لعدم بناء هوية مؤسااااااااسااااااااية بالدولة على عكس ما قد نراه فى بع  البالد العربية خاصااااااااة بدولة اإلمارات العربية 
اقم فى رم  لهوية واحدة قد اعتمد باسم الا أنف –جوى  –بحرى  –المتحدة التى قد وظفت الهوية المؤسسية فى شركة خطوط المواصالت ةبرى 

RTA فجمع الهوية المؤسسية لتل  الشركة    و  يختلف أى مواطن عن وافد فى التعرف على هوية المؤسسة بمجرد رؤية إشارتها فى أى مكان
 عمل على تنظيم الحركة وتع ي  الثقة بين المتلقى ومقدم الخدمة 
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 وطرق طباعة على وسائلها والشكل الجرافيكى لمطبوعاتها. (RTA)(: يوضح هوية شركة النقل والمواصالت 7شكل )

 :الهوية فى الفنون البصرية اإلسالمية

ذا كان الشكل الالمرئى ترادف مع الب عد فى الفنون البصرية ا ور  الفنون اإلسالمية بية ا كاديمية فقن "الالمرئى كان وما ال أصل أصيل فى و وا 
اتهما د  ت المنطلقة من اساااااتهجان ةالتشااااابيهم وا خذ ةبالتتريةم والمصاااااطلحين تم اساااااتعارتهما من علوم الكالم عند المسااااالمين  لكننى أرى فيهما وبين طي

إلى الالنهاية والقباب المشااااارعة إلى الساااااماء  تساااااعفنا  ساااااتقراء الفنون البصااااارية اإلساااااالمية القائمة على الحروف العربية والنمنمة وال خرفة والخطوط الممتدة
  والالمرئى يسااااتمد روحيته من نظرية المعرفة عند المساااالمين والتى أصاااالها علماء ا مة وخاصااااة اإلمام محمد بن محمد م18ةوا فواس التى تنفتح على المأل

فما تعرفه فى العلم ما ليس إ  أقل القليل  وما   تعرفه أصااااااااال    بالغيبالغ الى تل  النظرية التى ترى فى المعلوم ج ًءا بسااااااااايًطا من الغيب وتقرن المعرفة 
 وجوهر كلى 

  :(18)النص والصورة

ولسنا بحاجة لكبير الجهد   نعرف فى اآلداب العربية مصطلح الصورة الشعرية الذى يقابله فى الفنون البصرية شعرية الصورة أو  نائية الصورة 
 فالنصوص الشعرية كمثال:المشتركة   للتدليل على الفواصل الجمالية

 ةالبوصيرىم تمشى إليه على ساق بال قدم  جاءت لدعوته ا شجار ساجدة 
 ه السيل من عل    ةامرؤ القيسمكجلمود صخر حطة  مكر مفر مقابل مدبار معاًا

 والنصوص البصرية:

 * سلفادور دالى * بيكاسو * هنرى دى تولو  لوتري 
  * تجريدات خطية ولونية إسالمية*  خرفة  * خط عربى

 * معالجات بصرية باستخدام الوسائط المتعددة
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  ة اللوحة وتنغيمها بالخطوط المنسابة بحرية يقيهو عالمة فارقة فى المدرسة التلثيرية الفرنسية  وخاصة لجهة موسهنرى دى تولوز لوتريك
 تامة 

 فقد بدأ بيكاساااو مع أواخر الموجة التلثيرية ا وروبية  وظل يرسااام المعروف  : الفنان الشاااامل الذى كان له ةفى كل معساااكر قدمم بيكاستتتو
 والمللوف حتى فا  بللوان تمرحلت وفق هواه الفنى 

 عاصااار التيارات الفكرية والفلسااافية القادمة من أعماق المتاهة ا وروبية بالمعانى الوجودية والفكرية  وخاصاااة بعد الحربين ستتلفادور دالى :
 العالميتين 

 :ث نسااااااااابة حركت  والباء هو ذات ا لف من حيالنقطة أصااااااااال الخط العربى وكل خط وليس ا لف إ  محاًل هندساااااااااًيا لنقطة ت خط عربى
 الطول مع اختالف فى الهيئة  وهكذا يمكن إعادة كل عناصر الحروف العربية إلى مرك ها ةالنقطةم 

 ى الالنهاية  يتجسااد ذل  فى الفضاااءات المفتوحة على المدى  وتكرار الال مة نتماء إلا ساااس فى ال خرفة اإلسااالمية ا  :زخرفة إستتالمية
الدائرية ذات النواة الواحدة  وانبجاس ا شااااااااكال من بعضااااااااها البع  بطريقة متناسااااااااقة  والفرا ات التى تتخلل ال خارف تتبع اإليقاع العام 

 نائية بصرية تطهرية للمعادل البصرى بوصفه إيقاًعا تراتبًيا صاعًدا يحمل فى تضاعيفه  

 اختالف الهوية المؤسسية فى ظل سطوة مفهوم العولمة:
والتى تتمثل   العولمة كمصااااطلح ومفهوم أصاااابح من أكثر المفاهيم تردًدا على ألساااانة القادة والسااااياساااايين والمثقفين فى مختلف العالم 

باإلضافة إلى تصاعد    المالية والدور البار  الذى أصبحت تلعبه الشركاتأساًسا فى ا عتماد المتبادل بين اقتصاديات الدول ووحدة ا سواق 
ة  أو قوة المؤسسات الدولية الكبرى مثل البن  الدولى وصندوق النقد الدولى  كما أن العولمة السياسية أفر ت ظاهرة حق التدخل  سباب إنساني

ونجد أخيًرا تجليات ثقافية للعولمة تتمثل فى محاولة صااايا ة   القات الدوليةولعل هذه أخطر تجليات العولمة الساااياساااية فى مجال الع  ساااياساااية
ثقافية كونية تتضاامن قيًما ومعايير لكى تحكم حركة مختلف الشااعوب  مما قد يؤثر على الخصااوصااية الثقافية لشااعوب العالم التى اسااتفادت من 

ات الهوية القومية من ناحية وبين مشاااتركات الهوية اإلنساااانية المتطورة و بد من ا عتراف به من خصاااوصاااي  حوار الثقافات فى القرن العشااارين
من ناحية أخرى وتلخذ اللغة العالمية للفن موقعها الجوهرى فى إطار مشاااتركات الهوية اإلنساااانية التطورية  كما يتصاااور البع  الخصاااوصااايات 

ولكنها لغة تقدم الفكر والثقافة والتلمل   وتقة تفاعلهاا وتصاااهرها فى بلخصاااوصااايات فى نسااايجهالثقافية واإلقليمية والفردية  ولكنها تساااتوعب هذه ا
فى لغة الشااكل بل فى صااميم المسااتهدف ولعل  اساايس القائمة على القواعد البنائية على اسااتعرا  المهارات المرتبطة بها  هذا ليس تحو ً  حوا

 تطور أنظمة المعلوماتية وا تصاال قد أفساح المجال واساع التقريب المساافة بين الشارق والغرب وبين الشامال والجنوب حتى أصابح نجاث النظام
  م19ةالثقافى العالمى مرتبًطا بتقدم المعلوماتية

يق أهداف الحوار بين الذاتيات الثقافية  إ  أن الفن التشاااكيلى يحل خصاااوصااايات ويبقى الفن بوصااافه لغة عالمية وسااايلة ناجحة لتحق
 متنوعة بتنوع الحضارات التى أنتجها اإلنسان فى كل مكان فى العالم  و  يضير العالمية أن تضم الخالفية فى الهويات الثقافية 

ما    ستراتيجية طويلة ا مد اً بار لألسئلة التى تكون أساسالفن يلخذ من ا قتصاد السياسى طريقته الخاصة فى الوجود بدون أى اعت
و  ندعها تستغل؟ وما هى  مهمةثانوية أو  ير  دالذى نتبعه لالحتفاظ بهويتنا الخاصة؟  هل هو التمي ؟ وكيف يجب أن نهتم بالثقافات التى تع

 نماذج التكامل والحماية لهذه الثقافات ومن الذى يقرر فى كل ثقافة؟ 
ء الوحيد ا كيد الثابت هو أن الفن الغربى قد وصااال إلى محطته ا خيرة وهو بحاجة إلى نقل دماء شاااابة وطاقة روحانية  وهذا الشاااى

وعلى هذه الثقافات أن تؤكد بنيتها ا جتماعية والثقافية  فالفن هنا أمام مشااروعين أولهما إيديولوجى يكون فيه    يلتى من الثقافات الفنية ا خرى
ة تابًعا للهوية ومرتبًطا بها  والمشااااروع الثانى هو مشااااروع فنى جمالى  همه ا ول الفن وعالقته باإلنسااااان  أى محاولته تلساااايس الذات الفنيالفن 

 المبدعة  الذات الجمالية 

 :الهوية البصرية للمؤسسات الحكومية ودورها فى خلق مجتمع تفاعلى مبدع
 :النقل والمواصالت بدولة اإلمارات( جهاز –)الهيئة القومية للمواصالت ج.م.ع 

قل عندما تكون العالقة بين المساااااااااتهل  والسااااااااالع واضاااااااااحة ومنظمة وموثقة تكون هنا  عالقة تفاعلية بين المؤساااااااااساااااااااات والمجتمع  وبالمثل فى جها  الن
فقد   رى وا توبيس البرى لهم بطاقة مرور ذكية واحدة م المترو والتاكسى والترام وا توبيس النهرى والتاكسى النه8والمواصالت بدولة اإلمارات مرفق ةشكل 

التواصااااااال ا جتماعى مثال اقتراث  نجح الجها  فى خلق بيئة تفاعلية بين الشاااااااركة والمساااااااتخدم من خالل حلقة وصااااااال ببرامج الدعاية المختلفة على قنوات
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أدبية بساايطة وهى أن ت طبع التصااميمات على التذكرة الذكية فى مناساابات تصااميمات من إبداع المجتمع لكل فئاته العمرية ترساال عن طريق اإليميل لجائ ة 
 م 9مختلفة مثاًل العيد الوطنى أو مناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الشركة مثال الشكل ة

 
 (: التذكرة الذكية التفاعلية.9شكل )

 
 (RTA)(: المواصالت العامة لدولة اإلمارات 8شكل )

نتماء لروث بلدنا ا  كارت إلكترونى ولكن   يحمل أية هوية مؤسسية أو االتذكرة الورقية فى مترو القاهرة وأصبح هنوقد تطورت فكرة 
م اآلتى لتصاااميم الكارت المصااارى لشاااركة مترو القاهرة على اليساااار وهو يحمل أساااماء العاملين بمؤساااساااة الساااكة 10مرفق الشاااكل ة  العصااارية 

 ة المواصالت اإلماراتية على اليمين الحديد  والكارت التفاعلى لشرك
 لعلمه أنه يتلقى معاملة ممي ة من الشركة فى جميع وسائل المواصالت   البطاقة الذكية الموحدة للشركة حافظت على ثقة المجتمع 

 
 

 

 
 

  
 10شكل 

للمجتمع الذى يؤثر على الحالة  اً مناساااااب وتفاعالً  اً جيد اً ويجب أن تعكس الهوية البصااااارية للشاااااركة فى الداخل والخارج لتعطى انطباع
م الذى يوضح شكل وسيلة مترو ا نفاق 11النفسية والسلو  العام فى ا ماكن العامة ونجاث العملية التفاعلية بالشركة والمجتمع  مرفق الشكل ة

شاكل القطار لونًيا وفنًيا وبالمقابل يوجد  وكذل  شاكل الرصايف الذى يقف عليه القطار يتناساب مع  بدولة اإلمارات التى تعكس هوية المؤساساة 
وكذل  شاااكل شااابا  التذاكر والذى ل صاااق عليه إعالنات   تتفق مع الذوق العام من مؤساااساااة حكومية   شاااكل المترو لمؤساااساااة النقل المصااارية 

 قاتمة قد   ت لفت ا نظار  اً ت ألوانوهوية وطنية  كما يوجد لوحة اإلرشادات والتعليمات الموجهة للمجتمع والتى افتقدت روث المؤسسة واكتسب
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  (: مقارنة بين لوحة اإلرشادات فى شركتى المواصالت11شكل )

 

يوجد ورقة مخالفات من شااركة السااك  الحديدية وقد اسااتخدم 
فيهااا الطباااعااة والكتااابااة عليهااا بااالقلم الجاااف والتى نتمنى أن 

وتكون إلكترونية لمكان عظيم وجهة   يتحساااااان التصااااااميم لها
 م 12حكومية مؤسسية عريقة  ةشكل 

 
حتفا ت وجميع الفاعليات أقامت على حافالتها شاااااااشااااااات عر  لالحكومية للنقل والمواصااااااالت عند وجود أية فاعليات بمؤسااااااسااااااة 

ع بالحفاظ على مجموعة ا لوان مع كل الحمالت لألحداث المختلفة داخل المدينة  وقد حافظت الشاااركة على هويتها وعلى التواصااال مع المجتم
أ  بم  وبع  البوساااااترات تقترث من الشاااااركة موجهة للمجتمع بتصاااااوير تجربة مرئية  13اإلعالنية لألشاااااكال فى البوساااااترات المختلفة  ةشاااااكل 

 شركة والمجتمع لوسائل المواصالت ومن ثم سيتم عرضها فى حمالت إعالنية وتل  من الصور اإلبداعية الفعالة ما بين ال

 

 

 

 

 أ ( 13)شكل 
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 ب ( 13)شكل 

تنفصااااال عن المجتمع و  تعر  أى تفاعل أو تواصااااال بصااااارى  بل هو نموذج فأما بالنسااااابة للشاااااركة المصااااارية للنقل والمواصاااااالت 
 م التالى 14لتشوهات البصرية فى المجتمع كما فى الشكل ة

 

 

 
 م14شكل ة
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بالنسبة لل ى الرسمى للشركة فيوجد نموذج من الشركة المصرية للنقل والمواصالت وشركة النقل اإلماراتية الذى يتضح عليها فى أما 
م  مما يتضح أن الشركة المصرية تحتاج إلى تلكيد الهوية المصرية على 15الشركة اإلماراتية آثار الهوية البصرية المؤسسية فى ال ى ةشكل 

 ها لما تتسم الشركة بالعراقة واآلصالة ال ى الرسمى ل
 

 
 (15شكل )                                              

 

 نتائج البحث:
  ا ستفادة من الصور المرئية فى بناء الهوية للمؤسسات الحكومية  -1
 إنما هو من وضع العرب قديًما    من الدراسة النظرية تحقق أن الهوية المؤسسية للشركات ليست علم  ربى حديث  -2
الهوية فى الحضاااااارة اإلساااااالمية مصااااادر ثرى وأصااااايل تمسااااا  به الكثير من الحضاااااارات فى البلدان العربية وكان سااااابًبا فى تنمية مجتمع  -3

  تفاعلى 
 المالمح الثقافية للشخصية المصرية ثرية ولكنها تفقد و نها وشكلها على مكاتباتنا الرسمية   -4

 رحات:التوصيات والمقت
نوصااى بضاارورة  وجود قساام إعالن متخصااص فى كل مؤسااسااة للتلكد من مراعاة المحررات والتصااميمات مما يضاامن التلكيد على الهوية  -1

 البصرية للمؤسسة 
ا ساااااتفادة من البحث فى إقامة مشاااااروعات لطالب قسااااام اإلعالن بكليات الفنون لمواصااااالة إثراء الهوية المصااااارية  مما يسااااااعد فى خدمة  -2

 ا  مجتمعن
 .الحكوميةإيجاد هوية تستلهم الماضى بصورة معاصرة فى مجال صناعة الهوية البصرية للمؤسسات  -3

 الراسخ للهوية  مهمإقامة ورش بحث ترك  على المؤسسات الحكومية  نها أقل الهيئات إنفاًقا فى هذا الجانب ال -4

وذل  من أجل البقاء  ؛يحمل مجموعة من القيم الفنية والجماليةإقامة ورش عمل ومحاضااااااااااااارات فى التاريخ والتراث الثقافى الفنى الذى  -5
 والمحافظة علي تراثنا  

 ا هتمام بفن ال خرفة المصرية بفروعها فى توظيفها لترسيخ هوية حضارية مبدعة مستمدة من التراث   -6
اء الهوية المصاااااارية بالوحدات ال خرفية ا سااااااتفادة من البحث فى إقامة مشااااااروعات لطالب القساااااام الجرافيكى بكليات الفنون لمواصاااااالة إثر  -7

 المبتكرة  مما يساعد فى خدمة مجتمعنا  
 أهمية الموا نة بين ا صالة والمعاصرة وبين الحاضر والماضى للوصول لحلول جرافيكية تحقق وظيفة إعالنية معاصرة تحمل قيم التراث  -8
 الرسمية لبناء الثقة بينها وبين متلقى الخدمة الحرص على انعكاس ا شكال الجرافيكية فى المؤسسات الحكومية  -9

 مراجع البحث:
1. https://www.rwaq.org/courses/introduction-to-branding/sections 
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