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 :ملخص البحث

جع ة زا اتتةبا اك نةةان  جالة ةن ان الكتابة  الرببةة  ابح ارةابم جزر ةيا بةا ةة   جيةة لاةةق  بالرقةة ا جاك   جال كةب 

 .اجبا الابف ج  ت الكتاب  ثم الارابا

جكان التط الرببة جنةل  للرلم جالزربف  جلك ه أراى فةزةا برة  زراةبان زةن زرةايب ال زةاا  ف زةا جتانةن جت ةجا جترة   

فان ف ةان لم تبلغةه اةةه ازةه زةن ا زةمص  جأاةبح التةط فةن كاةتةه الكزةاا  ا طرةةان زةن  رةبا ال لنة   ا نةرزة  الةى جأابح تب

  :اكتقان جالكزاا كزبا فةن لل زاا أج كشاي  أجا علةه  جفة ذلك ةقجا اكزام الغيالة

شةء  فة  زاله جان ه فة ان ةارب كزاله الرئة  بةه الززكةن لةه  فةاذا كا ةت  زةةه كزاكتةه الززك ة  اارةبا فاةج  كا (

كاة  ال زااص جالتط الانن كا زا ة زه زا ةلة  زن ت ان  الابجف جتجاي اةا جانةتقاز  تبكةباةا جانةن ا ترازاةاص جلكةا 

 ص) هبشةء كزاا ةلة  به  فانن كا شةء فة كزاله الذم ةلة  

 جالارب  جتتزةي الابجف الرببة  بأن الابف الجاا  ةزكن بنزه فى ع ا اشكاا زت جع  با جزتتل    ت  بج بةن اللةج   

جيذه التااة  تر ة ا ب اا جالتغةةةب فةى اكشةكاا الزألجفة  للاةبجف فطجاعةة  يةذه الاةبجف جازكا ةة  بنةزاا جاةةاكتاا 

 .التطجط الرببة كا ت النب  فة راجب الطبي الزتتل   زن 

ج تة   لزا تزتاي به الابجف الرببة  زن اةجة  جزبج   جزطاجع  جزا فةاةا زةن ةابلةة  للزة  جالب ةه جاكنةت ابا جالتيجةةه 

اكزةب  الت بة ةة  جالتشابك جالت اتا جزا باا زن ازكا ةات الجاا جال اا  ناع  علةى نةاجل  الة زي بة اةا جبةةن البزةجي 

 .لاا جإعا ا ب ائاا كأةقج   بابة  ززةيا ت زا ا ات  زالة  جتجرة اا فة الررزات الت ابة الذم  را زن الناا تشكة
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جةاتم الباح الزق م بتجرةح كةف ةزكن تجرةف الاةبجف الرببةة  كأةقج ة  باةبة  فةة تاةزةم الررزةات الت ابةة   جذلةك 

جالتة أ ت الةى راجبيةا كأةقج ة  باةبة   زالةة  باكنت ا ا زن طجاعة  الابجف الرببة  جز م زبج تاا جةابلةتاا للتشكةا 

فة ز اا تازةم الررزات الت ابة ص جةربض البااح  زاذج زتتل   لاةا جةقةجم بتالةةا بررةاا  ثةم ةرةبض الباةح ال تةائي 

 .جالتجاةات جالزبا ه

 بصرية(ايقونة  -الرمز –الهيئة التوقيفية المفتاحية: )الكلمات 

Research Abstract 

The Arabic alphabet is considered heritage of civilization and a declarative miracle. it's 

attached to literature thinking and religion. And once the man invented the shape of letters the 

writing emerged through civilization. The Arabic letters are characterized by the singular is 

ability to to be drawn in Multiple and distinctive shapes ranging between flexible and rigid. 

this special characteristic enabled altering The Familiar shapes of the letters. So, flexibility of 

these letters was the reason behind the emergence of different styles of Arabic fonts. 

The Arabic letters was an important mean of education and learning, later it became a 

manifestation of beauty. so, it has been improved and varied to become an artistic luxury no 

nation ever reach.it became an art of perfection, from the view of Islamic philosophy to 

perfection and integrality as synonyms of beauty or as a first witness to it, and in this says 

Imam Ghazali: 

(Everything, defining beauty and goodness as the perception of a thing in its entirety, if all his 

possible qualities are present, it is in his most beautiful. And the good font all combines what 

suits the suitability of the characters and their balance and integrity of the installation and 

good regularity... everything has perfection that suits it.) 

As a result of the distinctive characteristics of the Arabic letters such as its flexibility, and 

formability, being stretched or circled, added corners to it, or overlapped the letters, being 

connected or separated, all that made it easier to combine them with the abstract symbols 

which made it possible to restructure the letters as a visual icon and in the field of logo 

design.  

On this basis, the care of research is to study how the Arabic letters can be utilised as a visual 

icon in logo design. by presenting different examples and analyse some of it. And study 

advantages of the Arabic letters such as flexibility and diverse formations which led it to be 

an aesthetic visual icon in the field of logo design. 

The study showed that The utilization of Arabic letters as a visual icon in logo design plays a 

great role reinforcing the Arabic culture and identity and facing the different foreign cultures, 

globalization imposed upon the society. In addition to that, the flexibility of the Arabic letter 

gives it the ability to be shaped in different ways that could serve the purpose of any logo. 

Because The design of the Arabic letter as a visual icon in logo design combines the verbal 

and pictorial representation. and The Arabic letter’s shape as a valuable and abstract sole 

element underlines the aesthetic and functional sides in logo design.   

The researcher then presents recommendations and references. 

Keywords (fixed lettershape – symbol – visual icon) 
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 مشكلة البحث

 :البحث في اإلجابة على السؤال التالي تتلخص مشكلة

 .كةف ةزكن تجرةف الابجف الرببة  كأةقج   بابة  فة تازةم الررزات الت ابة 

  أهداف البحث

ةا ف الباح الة اكنت ا ا زن طجاعة  الابجف الرببة  جز م زبج تاا جةابلةتاا للتشكةا جالتة أ ت الى راجبيا كأةقج ة  

 .تازةم الررزات الت ابة بابة   زالة  فة ز اا 

 فروض البحث

ة تةةبض الباةةح ان تاةةائل ج زالةةةات الاةةبجف الرببةةة  زةةن طجاعةتاةةا شةة ة ا جزبج ةة  جةابلةتاةةا للتشةةكةا تنةةاع  فةةة 

 .الجاجا الى اةقج   بابة  ز انب  لتازةم الررزات الت ابة 

  حدود البحث

 .الررزات الت ابة  الرببة 

 منهج البحث

 .ي الجا ة/التالةلة لز انبته لتاقة  أي اف الباحةتبه الباح الز ا

  محاور البحث

القةةم  -الاازةا الل رةة جالاازةا التاةجةبم للاةبجف الرببةة   –الاةئ  التجةة ةة  للاةبجف الرببةة   الوصفي: اإلطارأوال: 

الاةةبجف الرببةةة  كأةقج ةة  باةةبة  فةةة  -الررزةةات الت ابةةة   –الاةةبجف كأةقج ةة  باةةبة   -ال زالةة  فةةة الاةةبجف الرببةةة 

 .تازةم الررزات الت ابة 

  .لت ابة  الزازز  بالابجف الرببة ا طاب التالةلة لبرض الررزات ا ثانياً:

  مصطلحات البحث

 الهيئة التوقيفية للحروف العربية •

جةنزة )الزقةاس( جانتت زه الرب  فى ز اا التط الرببة لةكجن زرةابان لنرز  الاةبف  اج بزر ةة رتةب لةكةجن الجنةةل  

بةب )ابةن زقلة ( اجا زةن اتتةذ اةبف اكلةف لتا ة  الررة  الررجة  النةلةز  بةةن ا ةياء الاةبجف جالكلزةات كأشةكااص جةرت

 [3]ثابت ص زقةانان انانةان  ج ن  الابجف  زةران الةه ب ن  ي  نة  

  ايقونة بصرية •

 .ة انم أج اجبا أج بزي زربجف زنبقان للراز  بأ ه ةزثا برض الشتاةات أج الر ااب البابة  الزربجف  جالزت اجل ي

جة  اب ه الررزات اكةقج ة  الى الت ارب بة اا جبةن الاقةق  التةى  اجبا  ة بزر ة ةج ا أااجة  اشت  الل ر )أةقج  ( زن 

ةراةب  اةب ةرتبةب ت نةة   الةذمالتةط  التةبائط فة بنم  لذلك:تزثلاا جلك اا ك تاتاج الى ان تجفب  نت  زطابق  لااص زثاا 

 .اةقج ة لل اب الاقةقة بالبكم زن ع م تزاثا شكا التط زه ال اب

 الرمز•

اج ان شةةئان زةا ةقةف بة ةر عةن  الجارةح جكلز  البزي تطل  على زا ة  ةترزن اج ةجاة بزر ة رتب كةةب زر ايةا الرةايب 

شةء رتب اج ةاا زاله اج ةزثله باةح تكجن الررةى بةن اكت ةةن عرةة  الزلزةجس بةالز ب اج عرةة  التةال بالرةام جذلةك 

 [8تل جلك ه ةبزي الى فكبا اج زر ة ز ب ص ]على اعتباب ان البزي يج شةء له ج ج  اقةقة زش
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 :المقدمة

 ابجف  جززا ناع ه على ذلك زبج    ال  جن ثم تطجب الى فن  زةا ااتا زكان الا ابا بةن  بنةطان لق  ب أ التط الرببى 

 [1يةأ لاا فبل التطجب بطب  شتىص ] مالذاكزب  جال اا جاتترفاا بةن الجاا 

ف زةاا يةذه  الت بةة م اقةقتاا ية اشكاا ز ب ا اةح ةقاا عن فةن التةط زةثر ا ةه اجا ازثلة  ال ةن فالابجف الرببة  فة 

التطجط ا اا زن ال جا الزطل    اا لةنت تقلة ان لشةء زا فة الجاةه تشباه جلاا زقجزات تشةكةلة  تتزةةي باةا عةن الاةبجف 

ات ايا ف ةا زتكازر كزا ا اا تازا فة ذاتاا التشةكةلة  ةةزةان  اكتبم اذ ان الابجف الرببة  ية اكب  ة  الجاة ا التى اققت

 . زالة  بفةر 

زةةا تزتةةاي بةةه ابجفةةه زةةن اةجةةة  جزبج ةة   الرببةةة جلرةةا زةةن ايةةم الرجازةةا التةةى نةةاع ت فةةة تاقةةة  القةةةم ال زالةةة  للتةةط 

 .جزا باا زن ازكا ةات الجاا جال ااجزطاجع  جزا فةاا زن ةابلة  للز  جالب ه جاكنت ابا جالتيجةه جالتشابك جالت اتا 

جزا ازت الابجف الابجف الرببة  لاا كا تلك الزقجزات جاكزكا ات ال زالة  زن الطجاعة  جةابلة  التشةكةا  فقة  كةان لاةا 

ازكا ة  التطجب  فالز  البأنة جاكنتز ا  اكفقة  جالت جةب جالزطاطة   جالتاكم فى ا م الابجف الز ا ة  جالابجف ذات 

[ , كةةا يةةذا اتةةام للزاةةزم جان ةتاةةبف 2اكةةةجاس  جتيجةةة  الاةةبجف جةابلةتاةةا للتاةةجةب  جتشةةابك الاةةبجف جتاةةغةبيا ]

بابة  فى الترازا زه ك ة الاةبجف الرببةة  جاكيتزةام بةالزتبج  زالةةان  جانةتغرلاا فةة كافة  ز ةاكت ا عةرن جتااة  

  .الررزات الت ابة 

 :للحروفالهيئة التوقيفية 

اعتبب فن الكتاب  ز اك انتطاا الرب  جالزنلزجن عاز  ان ةرابجا فةه عبقبتام الكاز  ص فبنب  زكا ة  يةذا التةط ع ة  لق  

الرب  جشرجبيم بق نةته جااتبازه نرجا  اج ت جة ه كتاب  جبنزان  فكا ت ي اك زااجكت لربط اكاةبف ز  ةب ا جبةةان 

اء أكةان يةذا الاةبف ةائزةان اج ز بنةطان اج زقجنةان أج كةةب ذلةك زةن زناا  جتتا   كا ابف جزا ة ة  ان تكةجن علةةه  نةج

اعتبب زن ايم اكنبا  التى ا ت الى اتقان يذا التط جا ا ا كتابتةه  جاافرةت علةى شتاةةته زةن ان  الذمالاةئات  ا زب 

 .تكجن زبعة للتتبط جاكبت اا  ججالت به الى زنتجم ف ة بفةه

زن ة ةم  جانتت زجه فى ز اا التط الرببةة لةكةجن زرةةابان لنةرزته  اج بزر ةة رتةب جيكذا عبف الرب  )الزقةاس( ز ذ ي

 .لةكجن الجنةل  لتا ة  الررة  الررجة  النلةز  بةن ا ياء الابجف جالكلزات كأشكاا

 .جةرتبب )ابن زقل ( اجا زن اتتذ ابف اكلف زقةانان انانةان  ج ن  الابجف  زةران الةه ب ن  ي  نة  ثابت 

 :) زقل ةزا ةلة  نتربض فة اة اي الاةئات التجةة ة   شكاا الابجف تبران لزا  اء على لنان )ابن جف

 .ة   ان ةكجن زنتقةزان كةب زائا إلى انتلقاء جك ا كبا  –بأنة  –ية شكا زبك  زن تط ز تا   األلف:.1

 أاة ناجاا جاعتباب اةاتاا ان تيةة  فةى ج نبته لأللف بالز -أفقة–ية شكا زبك  زن تطةن  ز تا  جزنطح  الباء:.2

 .ن تةاا ال ان فتاةب كزان 

ج اف  ائبا  جةطبيا زناٍج لأللف جاعتباب ااتاا ان تتط عن  –زائا  –ية شكا زبك  زن تطةن  ز ك  الجيم: .3

 .ةزة اا جشزالاا تطةن فر ت قل ع ازا شةئان ةنةبان جك تتبج

ز نطح  جز زجعاا زناج لأللف  جاعتباب اةاتاا ان تاةا طبفةاةا ف  ة ه ية شكا زبك  زن تطةن  ز ك  جالدال: .4

 .زثلثان زتناجى اكررا  جزثلاا الذاا

ية شكا زبك  زن تط زقجس يج ببه ال ائبا التةة ةطبيةا اكلةف جفةة بأنةه نة   زقة با فةى ال كةب  جاعتبةاب الراء: .5

 .ااتاا ان تالاا بزثلاا فتاةب  اف  ائبا  جزثلاا اليام

 .يج شكا زبك  زن تزن  تطجط  ز تا  جزقجس جز تا  جزقجس جز تا  ثم زقجس السين:.6
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شكا زبك  زةن ثرثة  تطةجط  زقةجس جزنةطح جزقةجس  جاعتبةاب اةاتاا ان ت رلاةا زببرة  فتاةةب زتنةاجة  الصاد: .7

 .الياجةات فى الزق اب  جزثلاا فى ذلك كله الرا 

 .الراء فى ذلك كالطاء جاعتبابيا كأعتباب الاا   جزثاالطاء: .8

 .ااتاا كال ةم جزثلاا الغةن ال ائبا  جاعتبابية شكا زبك  زن تطةن زقجس جز نطح أا يزا  اف  العين:.9

ية شكا زبك  زن أببر  تطجط ز ك  جزنتل  جز تا  جز نطح  جاعتبةاب اةاته أن تاةا بةالتط الثةا ة الفاء: .10

 .ز اا تطان فةاةب زثلثان ةائم الياجة 

 .يج شكا زبك  زن ثرث  تطجط ز ك  جزنتل   جزقجس  جاعتباب ااتاا كاعتباب ال جنالقاف: .11

 .شكا زبك  زن اببر  تطجط  ز ك  جز نطح جز تا  جز نطح  جاعتباب ااتاا ان ة  اا ز اا ةاءان الكاف:.12

ا الةى اتبيةا تطةان ةزةاس ية شكا زبك  زن تطةن: ز تاة  جز نةطح  جاعتبةاب اةاتاا ان تتةبج زةن أجلاة الالم:.13

 .الطبفةن فةاةب زثلثان ةائم الياجة 

 .ية شكا زبك  زن أببر  تطجط  ز ك  جزنتل  جز نطح جزقجس  جاعتباب ااتاا كاعتباب الااء الميم:.14

شكا زبك  زن تط زقجس  يج  اف الة ائبا  جفةةه نة   زقة با فةى ال كةب  جاعتبةاب اةاتاا ان ةجاةا باةا  النون:.15

 .تكجن  ائبازثلاا ف

يةة شةكا زبكة  زةن ثرثة  تطةجط  ز كة  جز تاة  جزقةجس  جاعتبةاب اةاتاا ان ت رلاةا زببرة  فتتنةاجى  الهااء:.16

 .الياجةتان الرلةا  جان تتناجم الياجةتةن الن لةةن

 .ية شكا زبك  زن ثرث  تطجط  زنتل  جز ك  جزقجس الواو:.17

 . تا  جز ك  جزقجس  جاعتبابيا كاعتباب الجاجشكا زبك  زن اببر  تطجط  زنتل  جز الياء:.18

كزا ان للابجف   ناا تااة  تشكةلة   فُربف ان الباء جالتاء جالثاء جال جن زتشابا   زثا ال ةم جالااء جالتاء  زثا ال اا 

  .الزةم جالااءجالذاا  الباء جاليةن  النةن جالشةن  الى ان ت تزه فى  ااة  النلنل  الابجف كةب الزتشابا  زثا الرم ج

 .جيكذا جره )ابن زقل ( ال نب  ال ارل  للابجف الرببة   جبأى فةاا ااكام التط جت ان  ا يائه جا ن ازاا

جلم تكن رجابط التط أج ةجاع ه جزقاةنه كابته ل جايا اكبتكاب جاكب اا ع   ال  ان اج الزازم  جال لةا ا ةه زةه ج ج يةا  

عكنةت اكزتةياج  اكشةكاا  جالتةىالرببة   ة  رابت ل ا الكثةب زن التطجط الزتتل ة  الزت جعة  الابجف  ج تة   لطجاعة 

 [3بةن الاس ال زالة جبةن ال رام ال اتي عن إعزاا الرقاص ]

 :الحامل اللفظي والحامل التصويري للحروف العربية

ةاء الزاةط  التةة لاةا ارةجب أنانةة فةة ا جا زن ا ش شكلهةرتبب الابف الرببة ابف عبة  ذج تابةخ زتزةي  انتز  

 صص الخزثا البةت جالكف جالة  به اباا اك نان اج ية ذات عرة  

جالزقاةج  بالاازةا الل رةة للاةبف يةج الز طةج  اللغةجم  تاةجةبمصجةتزةي الابف الرببة بج ةج  اازةا ل رةة جاازةا 

 . ا به جةكجن  اا علةه جالاجت الذم

به الاةئ  الب ائة  للابف أم شكا الابف   نه  الذم ةكجن ز لجا للاازا الل رةةص جال ة ةب ازا الاازا التاجةبم فةقا  

بالذكب ان الاةبف الرببةة ةكةجن اازةا لرة   كبةةب زةن الاةجب جلك ةه ةبقةة اةازرن لل ةر جااة ص جزةن ي ةا ج ة ت طجاعةة  

 .الابجف الرببة 
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 :العربيةأ. طواعية الحامل التصويري للحروف 

جاشةةكاا التربةةةب فةةة الاازةةا التاةةجةبم ةاكزةةه الاةئةة  التجةة ةةة  للاةةبجف التةةة تاةة   الشتاةةة  الباةةبة   ان تغةةةب أ زةةاط

 للابف زن اةح اكنتطال  جاكنتلقاء على النطب جال قط جزا الة ذلكصصصالخ

[ص 4رب  ]فالابف الجاا  زن الابجف الرببة  ةزكن بنزه فى ع ا اشكاا زت جع  بةا جزتتل ة   ت ة بج بةةن اللةج ة  جالاة

لابف القاف جابف الةرم ألةف  جيةذه التااةة  تر ةة ا بة اا جالتغةةةب فةى اكشةكاا الزألجفة   ( زثاا1كزا ةجرح شكا )

للابجف فطجاعة  يذه الابجف جازكا ة  بنزاا جاةاكتاا كا ت النب  فة راجب الطبي الزتتل ة  زةن التطةجط الرببةة  

جكةبيةا زةن اك ةجاا الزتتل ة  التةى راةبت برة  ذلةك فةى ارج ة  اكتةةبا  جبةا الزربجفة  ةة ةزان كةالكجفة جالثلةح جال نةخ  

ا م الى يةا ا الزتيجن البابم ل م الزازم  فأب ا فى الكتاب  الرببة   الذمجاي ا  اكزب بالتطجب التك جلج ة جاك  تام 

 [3جتطجطاا الزت جع ص ]

 
 [11]العربية نتيجة للطواعية الشديدة التي تتميز بها الحروف  ألف( يوضح صياغة مختلفة لحرف القاف والالم 1شكل )

 :القيم الجمالية في الحروف العربية 

التط الرببة اجا  أابحالتطجبات التابةتة  عرز   اذ  أكثبان زا جالت الةه الابجف الرببة  زن الزكا   ال  ة  ةر  زن 

ا التةط ان ةرةرجا لةه ةجاعة  جااةجكن بجعةة فةاةا ان ةةم م الاازةا التطجط النازة  ت انقان جاب عاا شكرنص انتطاا عباةب

 ] 5التاجةبم ان ان فة ال رب شبةاان بانن زتابج الل ر الرببة فة الاازا الل رةص ]

الةذم ة برةةح زةن إةقةاا الاةةبجف فةة تكبابيةةا   الت ةة جال زةاا ال  ةة فةةة الاةبجف الرببةة  تكزةةن فةة الت ةاكم الزجنةةةقة 

 .ا  جتشابااا  جابكاتاا  جات اياتاا  كزا ةكزن فة ت ان  أ ياء الابجف زه برراا البرضجاتاالاا  جتطابقا

  :ومنهاولقد تميزت الحروف العربية بالعديد من المميزات التى ساعدت على ابراز جماليتها. 

   .ل  الجاا االطجاعة  الش ة ا التى تزكن الزازم زن عزا تباكة  جأشكاا زتتل   اتة للكلز  الجاا ا جال ز •

 .اكبت اعات جاكنت ابات فة الابجف جة بتاا على اكطال  جالتزطةط •

تازا فى ث اةايا الا ات اليتبفة  جالشكلة   اةح إن تجابى ا ل ات اج تجيةراةا بأجرةاا زرة ة   جكةذلك بةاةة أ ةجاا  •

 .الابجف ةرطة  جعان زن الشكا اليتبفة

 . نة ثابت جةاع ا بةارة  زربجف الابجف الرببة  ب اميا على ااا ي  •

البة ء جفةى الجنةط جفةى  )فةىالابف الرببة له ا   اتتيالة   اةح ان الابف الجاا  له شكا ز  ب    جشكا زتاا  •

يذا باكراف  الى ازكا ة  تباك  الابجف فج  برراا ززا ةناع  على انتت ام زنافات ةاةبا لكلزات جابجف  الطبف(

 . تج   فى الابجف الرتة ة  التى لاا شكا جاا  تتبال ب جاب برراا ززا ةأتذ زنافات كبةباكثةبا  جيذه الا   ك

 )3(  جشكا )2)شكا ة با يذه الابف الرببة على اعطاء ت جا فى اكةقاا زه الت جا الانةص كزا فة  •
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 :رمزية الحروف

  للكتاب   ف ان    قا افكاب ةا عةن طبةة  اللغة  ج نة ا جيج الجرة   اكنانة عاز  ثز  ُبر  تربةبم زبتبط بالتط باجبا 

زةن ان  ال زةةا ذلك عن طبة  الكتاب   جك ةشتبط فى يذه الكتاب  ان تكجن ز زق   جيكذا فا  ا ان  زةي بةن الكتاب  جالتط 

ةترةزن اةجبا جان الثا ة  ية اةغ ف ة  ذات زرةزجن زر ةجمص أم ان التةط ال زةةا  ا ل ار اكجلة ية اةغ  لتن ةا 

 زاة  ا جزر ة فكبى اج ا بة اج ة نة  شأ اا فة ذلك شأن  زةه الاجب ال  ة  التى كا ت تت م أكبارةان  ف ة ذات شكا 

جالت بةة ص ك اا بفرت التزثةا جالتا ةة  ال نةبة جنةرة  اةج اك طةر   جكةبيا جإ زا اتتلف اكزب بةن الابجف الرببة  

[6[ 

فى الابجف الرببة  فى اجا عاة  الكتابة  لرةرف اكيتزةام باةا  فقة  كا ةت الاةبجف ةة ةزان  جالتاائل ال زالة  لم تترح

تطةجبت اشةكالاا جتاةذبت اةجبيا ججرةرت ةجاعة يا  جيا ت علةى  اتةىتالة  زن الاةاا  اشبه بقطه الا ابا ال ازة ا  

 اتةىزةن كةا الزنةلزةن أ ةذاك  ذلك  باةح ان الر ة  زن الكتابات تاجلت الة  قجش تترزن بنةائا بزيةة  كا ةت ز اجزة 

جلج كا ت تكت  بابجف زرقة ا اةرب  القةباءا  جذلةك كن يةذه ال قةجش التةى تكج ةت زةن الاةبجف الرببةة  اكتنةبت اة   

التب ةا لكج اا ر اا التربةب عن القبرن الكبةمص جزن ي ا ةزكن ان ةكجن للابجف زر ة بزةيى  جزةن اكزةجب الطبةرةة  ا اةا 

 ] 7اج ك تاجمص ] كتابةان ة  تاجم زرزج ان  زتتل   انتت زت فى اكباض 

 تااةان فالابجف عبابا عن زران ز ب ا  بزية  فى  جيبيا فكا ابف زن ابجف الرببة  اجبا ز ب ا ةم م زر ة 

   .فالابجف   ناا فى اتترفاا فى التربةب ترتبب زا بان لرلاام

 :الحروف العربية كأيقونة بصرية

 :البصريةااليقونة  أ. مفهوم

 .ية انم أج اجبا أج بزي زربجف زنبقان للراز  بأ ه ةزثا برض الشتاةات أج الر ااب البابة  الزربجف  جالزت اجل 

جة  اب ه الررزات اكةقج ة  الى الت ارب بة اا جبةن الاقةق  التةى  اجبا ةج ا ة بزر ة  أااجة  اشت  الل ر )أةقج  ( زن 

ةراةب  اةب ةرتبةب ت نةة   الةذمالتةط  التةبائط فة بنم  لذلك:ان تجفب  نت  زطابق  لااص زثاا تزثلاا جلك اا ك تاتاج الى 

 ] 8اةقج ة لل اب الاقةقة بالبكم زن ع م تزاثا شكا التط زه ال ابص ]

 

 

 شكل )2( )12( يوضح اإليقاع في الحروف العربية
 يأتى من تبادل الرقة والغلظة

( يوضح اإليقاع في الحروف العربية 14( )3شكل )
 من تبادل

 وتبادل التمايل والتراقص واالمتدادات،االنحناءات 
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 :اتجاه البكتوجراف عند الحروفيين ب. مفهوم

جراةةب ات ةةاا  -ةقج ةة  باةةبة  بةةالابجف( الرببةةةا البنةةم( اج )ا )التةةطان كلزةة  بكتةةج باف تر ةةة الكتابةة  التاةةجةبة  

البكتج باف فة زاب فة أجاتب الثزا ة ةات بقةةا ا التطةاط زازة  طجنةجنص اةةح كا ةت الاةبجف الرببةة  بال نةب  لزازة  

 ] 16تكا  تربب عن اللجن جالبزي جالزر ةص ] زتابك   جتبم طجنجن لةنت كتل   از ا جلكن كتل  بجاا ة  تنزه 

 - تشةكةلة (اج عرزةات  إنرزة  الذم زن الززكن ان ةكجن )تأثةب بزيم / يتبف  -الرببة بالبنم  ف    ا ه ب زي الابف

 )4ت تي اةقج   بابة  زن الابجف ةزكن بمةتاا بجرجم فة الزثاا شكا )

 
 ] 17( شكل ايقونة بصرية من الحروف العربية ناتجة من دمج حرف القاف مع رمز القلب ]4شكل )

 

اجل  ال زي ت بة ة  الابجف الرببة  جالتة  رلتاةا تقبةا أم زلاقةات اج يجائة  علةاةا جكةذلك طجاعةة  جالذم ناع  على ن

 .التازةمالابجف الرببة  جلةج تاا التة  رلت زن الناا تشكةلاا جإعا ا ب ائاا تبرا للا ف الزبكج  الجاجا الةه زن 

 

  :التجاريةالعالمات 

 :Logo التجاريةأ. ما هي العالمة 

يةةة بزةةي اج شةةكا زبئةةة زتتاةةب اج انةةم اج زاةةطلح اج شةةراب اج تاةةزةم اج زةةيةي زةةن يةةذا كلةةه ةنةةتت زاا الز ةةتي اج 

الزمنن  بغةبض التربةةف بةالز تي اج الت زة  جتزةةييةا عةن التة زات التااة  بالز افنةةن جاةرةان للتربةةف بزاة ب يةذه 

 ] 9] الزنتالكصالز ت ات با ف ازاة  

 :Types of logos التجاريةب. أنواع العالمة 

 Typographic العالمات النصية .1

ابتكاب تط فبة  الشكا  علىتازةزاا ترتز   اةقج    جع  جية التة ترتز  على التط بشكا كلة باةح ا اا ك تاتجم على 

 )5ةبةن انم الشبك  جالررز  الت ابة ص شكا )
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 ] 13]انجليزية جارية النصية التي تعتمد على الكتابة سواء كانت عربية او ( يوضح امثلة مختلفة عربية واجنبية للعالمة الت5)شكل 

 

 Iconic العالمة االيقونية .2

جية عبابا عن اةقج   اج بزي تزثا الشبك   جتكجن فة الغال  بنةط  جت بة ة ص جةرتزة  يةذا ال ةجا زةن الشةرابات علةى 

 )6)شكا زن ال اجل الزكتجب ص  أنباشكاا بشكا جذلك لق با الرقا البشبم على تذكب اك البابة  الذاكبا 

 
 ] 13]االيقونية ( يوضح امثلة مختلفة للعالمة التجارية 6)شكل 
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  Calligraphy عالمة الخط العربي .3

يذا ال جا زن الشرابات أةران ز تشب فة البر  الرببةة  اةةح ةكةجن شةراب أةقج ة  لكةن ا ةقج ة  يةة انةم الررزة  الت ابةة  

ال جا زن الشرابات ز ان  للشبكات التة تازا فة طةات عرزتاا ااجا أج  ذجب عببة  أج انرزة  جيةج  بالرببةص يذا

اا ززتاي للكثةب زن الشبكات الرببة  التةة تتطلةه لر تشةاب الرةالزة فالشةراب ةكةجن عببة/ا كلةةيم فةالرببة يةج اكةقج ة  

ةكة اج اةب( جاك كلةةيم ةشةبم الرببةة تاتةه اج اجلةهص كزةا )جةكجن التكجةن بالتط الرببة زكج ان تازةم كةال بافة كرنة

 )7)شكا تجرح ا زثل  فة 

 
 ] 15]حر ( يوضح عالمات تجارية عربية التكوين بالخط العربي مكونة من تصميم كالجرافي كالسيكي او 7شكل )

  Mascots/character التميمةعالمة  .4

شبك  فاذا كان اجبا ا نان فاةج علةى ا كلة  اةاا  أج زمنةس جيج عبابا عن اجبا ا نان أج اةجان ةربب به عن ال

كان اةجان فاج اةجان له عرة  بانم الشةبك  زثةا الثرلة  فةة شةراب فةاةب فةجكسص  إذاالشبك  زثا شراب   اج ك تاكة أج 

عة  اج ززةةي كزا أن الكثب زن ال ب  البةارة  تربب عن   ناا باجبا اةجان ةت ائلجن به جطبران عا ا زا ةكجن اةةجان زب

 )8) الزقابل ص شكالة   البع  فة ةلج  ال ب  

 

 ] 13]الحيوانات تعتمد على استخدام صور الشخصيات او  التجارية التيمن العالمات  ( مجموعة8)شكل 
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 Combination العالمة التي تعتمد على المزج .5

بشةكا   ةة  ةت انة  زةه بمةة  الررزة  الت ابةة ص جفةاا عرزات ترتز  على الزيج بةن  جعةن زن ا  جاا النابق  للتبجج 

 )9[ زثاا شكا )10/9]

 
التجارية ( مجموعة من العالمات التجارية العالمية والعربية التي تعتمد على دمج أنواع مختلفة من األنواع السابق ذكرها في العالمات 9شكل )

[13 [ 

 lettermark عالمة الحروف .6

لتازةم ززتاي ع  زا ةكجن انم الررز  طجةا جيكذا ةزكن ان ةتتاب إلى أابف ةلةل  ةزكةن ةب ج يذا ال جا زن التنزة  جا

شراب اتتااب اكنم الت ابم جعا ا زةا ةكةجن ا اةبف  اكنمص جيجللزتلقة أج اليبجن تذكبيا بناجل  زن  ااة  الشكا أج 

  IBM) ةة ص زثةا شةراب شةبك  رم بةة إما جلى كنةم الشةبك  الطجةةا  أج اكاةبف ا جلةى كنةم اةاا  الررزة  الت اب

  ص)10)شكا جالررزات الت ابة  للنةابات جالب جكص زثاا 

 ] 15من العالمات التجارية العالمية التي تعتمد في تصميمها على االحرف المفردة ] ( مجموعة10شكل )

 

كة ة  ج ج يا كأةقج   باةبة  فةة  ج ن  جا الررز  الت ابة  التة ةاتم الباح ية عرز  الابجف الرببة  فة   تجرةح

 .الررزات الت ابة 
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 :الحروف العربية كأيقونة بصرية في تصميم العالمات التجارية

جةجرةح الزثةاا  بزةي نب  جأجرح الباح ان الابجف الرببة  كاةقج   بابة  ت تي زن  زي الابف الرببة زه بنةم اج 

زتزثةةا فةةة ال اةةف الرلةةجم  )بزةةيزثةةا فةةة اةةبف ال ةةجن( ا ( اةقج ةة  باةةبة  ا )اةةبف عببةةة زت11التةةالة فةةة شةةكا )

لشةتل بافةه ذباعةةه جتجرةةف اكةقج ة  الباةبة   الرلةجملشتل(  تم  زي اةبف ال ةجن زةه الشةكا الت بةة م لل اةف 

ال ات   فة عرز  ت ابة  لزمنن  تةبة ص تلك الررز  الت ابة  تتناجم فةاا اك باك الباةبم للكتابة  )اةبف ال ةجن( زةه 

 (صالرلجم لشتل ال اف)الزنتت م زي الب

 
 (11شكل )

شكل يوضح استخدام االيقونة البصرية الناتجة عن دمج حرف النون مع رمز لشكل الجزء العلوي لشخص وتوظيفه في العالمة التجارية لهيئة 

 .اعتبارية

 :الدراسة التحليلية
 (:1النموذج )

 العالمة التجارية 

 

 المسابح  المنتج / الخدمة

 الخاء من كلمة )خرز( الحرف العربي المستخدم
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 رمز المسبحة الرمز المدمج مع الحرف العربي 

 

من  مدي انقرائية االيقونة البصرية

الرمز  ادراك العالقة بين حيث

 لكتابةل لوظيفة النفعيةوا

رمز  على ادراك، البصرية حرف الخاء باأليقونةل يغلب االدراك البصري

 لسهولة فهمها. المسبحة فالبد من وجودها بالخبرة البصرية لدي المتلقي

 

 (:2النموذج )

 

 

 التجارية العالمة 

 

 متحف الخط العربي  المنتج / الخدمة

 التاء من كلمة )تشكيل( الحرف العربي المستخدم

 رموز التشكيل المختلفة في الكتابة العربية مثل : الكسرة...الخ الرمز المدمج مع الحرف العربي 

 

االيقونة البصرية من  مدي انقرائية

حيث العالقة بين ادراك الرمز 

 والوظيفة النفعية للكتابة

يغلب االدراك البصري للرمز المستخدم في االيقونة البصرية على 

الحرف العربي، حيث يصعب ادراك وجود حرف التاء لتقارب الشكل 

مع مختلف أنواع التشكيل ، وكذلك لتكرار حرف التاء مما يدعم 

 لجماليةالوظيفة ا
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 (:3النموذج )

 العالمة التجارية 

 

 شركة انتاج عسل النحل  المنتج / الخدمة

 الشين من كلمة )شفاء( الحرف العربي المستخدم

ملعقة العسل المخصصة لتناوله، حيث ان هذه األداة مخصصة لعسل  الرمز المدمج مع الحرف العربي 

 النحل 

 

 

االيقونة البصرية من  مدي انقرائية

حيث العالقة بين ادراك الرمز 

 والوظيفة النفعية للكتابة

يتساوي االدراك البصري للرمز المستخدم في االيقونة البصرية مع 

سرعة الربط بين الرمز التجريدي المستخدم و ل وذلك، الحرف العربي 

 .الملعقة المخصصة للعسل في الخبرة البصرية لدي المتلقي
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 (:4النموذج )

 العالمة التجارية 

 

 المجوهرات   المنتج / الخدمة

 (هيفاءاء من كلمة )هال الحرف العربي المستخدم

 دالية القالدة الرمز المدمج مع الحرف العربي 

 

مدي انقرائية االيقونة البصرية من 

حيث العالقة بين ادراك الرمز 

 والوظيفة النفعية للكتابة

البصري للرمز المستخدم في االيقونة البصرية على يتغلب االدراك 

، ثم يتم ادراك حرف الهاء وكاننا ندرك الكل أوال ثم الحرف العربي

ندرك الجزء ، وذلك لتقارب االيقونة البصرية الناتجة مع رمز القالدة 

 .اكثر من قربها شكلياً لحرف الهاء
 

 (5النموذج )

 العالمة التجارية 

 

 مكان ورش عمل فنية   الخدمةالمنتج / 

 الشين من كلمة )شغف( الحرف العربي المستخدم

الرمز المدمج مع الحرف 

 العربي 

 القلم

 
مدي انقرائية االيقونة 

البصرية من حيث العالقة 

بين ادراك الرمز والوظيفة 

 النفعية للكتابة

 البصرية،يتغلب االدراك البصري للحرف العربي على الرمز المستخدم في االيقونة 

 الرمز بسبب تجريديته الشديدة. إدراكلصعوبة 
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 :نتائج الدراسة التحليلية

تجاةلت البااثة  ا ةه ةزكةن تاة ةف الررزةات الت ابةة  التةة ترتزة  علةى الاةبجف الرببةة   النةابق  جزن ال زاذج التالةلة  

 :كأةقج   بابة  الة

ه  جةزكةن ا با اةا تاةت تاة ةف عرزات ت ابة  ةغل  فةاا اك باك البابم للابف الرببةة علةى البزةي الزة زي زرة.1

 .Lettermark الررزات الت ابة 

عرزات ت ابة  ةغل  فةاا اك باك البابم للبزي الزنتت م على الابف الرببةة الزة زي زرةه  جبةذلك ةزكةن ا با اةا .2

 .Iconic تات تا ةف الررزات الت ابة  ا ةقج  

كةا  علةىالرببةة الزنةتت م جالبزةي الزة زي زرةه ازةا بةالتربف  عرزات ت ابة  ةتناجى فةاا اك باك الباةبم للاةبف.3

الررزةة  الت ابةةة  كجاةة ا جااةة ا بةة جن ت نةةةب ت ااةةةله الزكج ةة  لةةهص  جبةةذلك ةزكةةن  جأ باكز ازةةا اج برةة م الترةةبف علةازةةا 

فةة  اةةح ةراةب الاةبف الرببةة بتاةزةم فبةة  زتبرةان  Typographic ا با اا تات تا ةف الررزات الت ابة  ال اةة 

 .ذلك التةبجكبافةا بشكلاا الزرااب جالتة تتبا ا فةاا ابت اا القةز  ال زالة  للتكجةن زقابا اك قبائة  أج الركس

 :البحثنتائج 

ان تجرةةف الاةبجف الرببةة  كأةقج ة  باةبة  فةة الررزة  الت ابةة  ةنةايم فةة  عةم الاجةة  جالثقافة  الرببةة  لزجا اة   .1

 .ت بره الرجلز التالا الثقافة الذم 

  .ةزكن تطجةه الابف الرببة فة تازةم الررز  الت ابة  طبقان لزرزجن ال شاط الت ابم للاةئ  اكعتبابة  للررز  .2

 .ان تازةم الابف الرببة كأةقج   بابة  فة الررز  الت ابة  ة زه بةن الاازا الل رة جالاازا التاجةبم .3

 .  له ةةز  تا   ال ا بةن ال زالة جالجرة ة فة تازةم الررز  الت ابة ان شكا الابف الرببة كر اب ز ب .4

 :التوصيات

 .ربجبا تابب الابجف الرببة  فة تازةم الررز  الت ابة  زن القجال  الشكلة  ال از ا .1

ةم رةبجبا جعةة زاةزم الررزةات الت ابةة  بالتاةائل ال زالةة  جالجرة ةة  للاةبجف الرببةة  جتطجةراةا فةة تاةز  .2

 .الررز  الت ابة 

ربجبا الترازا زه اكةقج   البابة  زن الابجف الرببة  جف  أنس التازةم لتاقة  ال ا بةن الجرة ة جال زالة فة   .3

 .الت ابة تازةم الررز  

 المراجع

 أوالً: المراجع العربية

الرببةة: للزااربات الزاااب  لزرةبض التةط التط الرببى ع ابان  زالةا على ا ا ابص باح زق م  أاز ص اليلةرة .1

   ب جن تابةخالبةاض

Alzaliei , Ahmad . alkhatu aleurbaa ensraan jamaliaan ealaa al'ahjari. bahath muqadim 

lilmuhadarat almusahabat limaerid alkhati alearabii :alriyadi, bidun tarikh 

الابف الرببة جة بته علةى اثةباء ع ااةب التاةزةم ال بافةكةة ص زا نةتةب فةة على زاز  نة  أاز    نة  ص  زالةات .2

 .2006كلة  ال  جن التطبةقة     ازر  الجان   

Ali muhamad Sayed 'Ahmad , Sayed . jamaliat alharaf alearabii waqudratah ealaa athra' 

eanasir altasmim aljarafikii . majstir fi kuliyat alfunun altatbiqiat, jamieat hilwan , 2006. 
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زاز  بشا  اببايةم   زاةط ة ص  زالةةات التةط الرببةة جتطبةقاتاةا فةى التاةزةزات ال بافةكةة  جالزطبجعةاتص الطبرة  .3

 . 2014اكجلة  القايبا :  اب عالم الكت     

Muhamad Rashad 'Ibrahim , Mustafa . jamaliat alkhati alearabii watatbiqatiha fa altasmimat 

aljarafikiat walmatbueat. altabeat Alola, Alqahira : dar ealam alkutub , 2014 

با نة  ع ةةف  ص  زالةةات التةط الرببةة )ةةباءا علزةة ( ص باةح زقة م للزاارةبات الثقافةة  الزاةااب  لزرةبض التةط .4

 .الرببة   البةاض  ب جن تابةخ

Bahnasi ,Afif. jamaliat alkhati alearabii (qra'at elmia) . bahath muqadim lilmuhadarat 

althaqafiat almusahabat limaerid alkhati alarabii, alriyadi, bidun tarikh. 

 . 1972  19يةن ال ةن الزابف    ا ةص ب ائه التط الرببةص جيابا ا عرم ز ةبة  الثقاف  الراز    النلنل  ال  ة  .5

Zayn Aldiyn Almasrif , Naji. bidayie alkhati alearabi. wizarat al'iielam mudiriat althaqafat 

aleamat , alsilsilat alfaniyat 19, 1972 . 

 . 1984با نة  ع ةف ص التط الرببة ااجله   ارته  ا تشابه ص الطبر  اكجلى    زش  :  اب ال كب  .6

Bahnasi ,Afif . alkhatu alarabi aswlh, nahdatahu, intisharih . altabeat al'uwlaa , dimashq : dar 

alfikr ,1984 . 

 .2003انةن عب هللا الانة ة  اةا  ص التكجةن ال  ى للتط الرببة جف  انس التازةم  بةبجت :  اب اا ب   .7

Husain Abdallah Alhossani ,Ayad . altakwin alfunaa lilkhati alarabii wfq 'usus altasmimi, 

bayrut : dar sadir , 2003. 
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(alelamt-alrmz-alshear) dirasat tahliliat naqdiatan mqarntan . majstir fi kuliyat alfunun 

altatbiqiat ,jamieat hulwan , 2005 
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