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Absolute & Relative Measurements    A
      القياسات المطلقة والنسبي�ة

أنظمة قیاس تصمیم الخطوط أو التایپوجرافیا (Typography) هي نوعان:

Absolute Measurements القیاسات المطلقة
دة  هي قیاساٌت یسُهُل فهُمها ألنَّها لقیم ثابتة. فمثًال السنتیمتر (سم) یتکوَّن من أجزاء محدَّ

بدقة کلٌّ منها هو ملیمتر (مم). وکذلك فإنَّ الُبنوط (Points) والپایکات (Picas) هي 
وحدات قیاس للخط الطباعي، وهي قیٌم ثابتة. هذا وُیعبَّر عن جمیع القیاسات المطلقة 

دة ال یمکن تغییرها. بمصطلحات محدَّ

Relative measurements القیاسات النسبیة
 ،(Character Spacing) مثل تباُعد الحروف ، هناك العدید من القیم في تصمیم الخطِّ
والتي ترتبط ارتباًطا مباشًرا بحجم الحرف الطباعي (Typesize)، ممَّا یعني أنَّها ُتعرَّف 

بسلسلة من القیاسات النسبیَّة ”ولیست المطلقة“. ووحدة ”em“ (إم) هي الوحدة القیاسیَّة 
 ،(70 pt) ًدا بمقدار ٧٠ بنًطا النسبیَّة للحروف الطباعیَّة. إْن کان الحرف الطباعيُّ ُمحدَّ
فذلك یعني أنَّه یساوي ٧٠ بنًطا من مقیاس إم (pt em 70). أیًضا إن کان الحرف 

ًدا بمقدار ٤٠ بنًطا، فهو یساوي ٤٠ بنط إم. الطباعيُّ محدَّ

إذا کان حجم الخط ٧٠ بنًطا 
فإنه یعطي قیمة ”إم“ ٧٠ بنًطا

تقلیل حجم الخط إلی ٤٠ بنًطا 
یقلل من قیمة ”إم“ إلی ٤٠ بنًطا

کلَّما قلَّ حجم الخط، 
قلَّت قیمة ”إم“

انظر وحدات القیاس ”إم“ و”إن“ ص ٩٣
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Abstract Expressionism    A
      التعبريي�ة التجريدي�ة

نشأت في مدینة نیویورك في أعقاب الحرب العالمیَّة الثانیة، وصوَّرت أشکاًال غیر موجودة 
في العالم الطبیعيِّ بوصفها وسیلًة من وسائل التعبیر العاطفّي. تمیَّزت األعمال التعبیریَّة 
د في  التجریدیَّة باستخدامها لوحاته الکانفاس (Canvas) الکبیرة  ذات األسلوب الموحَّ

اقة والحیویة بسبب حجمها. ومن  عور بالطَّ (اللون) وغیر المنتظم في (الشکل) لتعکس الشُّ
الشخصیَّات البارزة في هذه الحرکة جاکسون پولوك (Jackson Pollock)، ومارك روثکو 

.(Clyfford Still) وکلیفورد سِتل (Mark Rothko)

انظر الدادائیَّة ص ٧١

١٩
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Accents    A
      الن�ربات الصوتية

موز وعالمات التَّشکیل التي تشیر إلی أنَّ صوت الحرف یتغیَّر في أثناء  مجموعة من الرُّ
النُّطق. ورغم أنَّ النبرات الصوتیَّة لیست سمًة شائعة في اللُّغة اإلنکلیزیَّة، فإنَّها منتشرة 

نسبیًّا في لغات أخرى مثل اإلسپانیَّة والفرنسیَّة واأللمانیَّة واللغات السالفیَّة.

انظر عالمات التشکیل الصوتیة ص ٨٢

Circumflex حرکة القبعة مدبَّبة الرأس
رمز علی شکل قبعٍة مدبَّبة الرأس، حیث تقع 

الحرکة فوق حرف العلَّة لإلشارة إلی أن له صوًتا 
طویًال. من الکلمة الالتینیَّة ’’سیرَکمفلیَکس‘‘ 

(Circumflexus)، بمعنی ’’القبَّعة المدبَّبة‘‘.

Breve حرکة قصیرة
رمز علی شکل الحرف الالتینيِّ ’’v‘‘ یشیر 

إلی صوت قصیر للحرف. من الکلمة الالتینیة 
’’بریفس‘‘ (Brevis)، بمعنی ’’قصیر‘‘.

 Grave حرکة ثقیلة
رمز فوق الحرف المتحرك یمیل بزاویة إلی أعلی 

الیسار، مما یدل علی توکیٍد أو نطٍق خاص. من 
الکلمة الالتینیَّة ’’جرایِفس‘‘ (Gravis) بمعنی ’’ثقیل‘‘.

 Umlaut / Diaeresis حرکة أوم الوت/نقطتان
نقطتان علی الحرف العلَّة تشیران إلی أن الصوت 
یتغیر بواسطة استیعاب صوت الحرف المتحرك 

من المقطع التالي. هو تشکیل نموذجي في اللغات 
 (Um) ‘‘األلمانیة. من التشکیل األلماني ’’أوم

 ،(Laut) ‘‘بمعنی ’’حول‘‘ أو ’’تغییر‘‘، و’’الوت
بمعنی ’’الصوت‘‘. وُتسمَّی أیًضا نقطتین.

Tilde ة حرکة الَمدَّ
شریط مموَّج یوضع فوق الحرف لإلشارة إلی النطق 

من األنف، مثل ”ñ“ اإلسبانیة التي لها الصوت 
في ’’نِیي‘‘ (ny) الموجودة في کلمة ’’کانیون‘‘ 

(canyon). وتأتي من الکلمة الالتینیة ’’تیتَلس‘‘ 

(titulus) في القرون الوسطی بمعنی ’’عنوان‘‘. 

Acute حرکة حادة
َحرکٌة فوق حرف العلَّة تمیل بزاویة إلی أعلی 

الیمین، ممَّا یدلُّ علی أنَّ الحرف أساسيٌّ وله نبرة 
مرتفعة ونطق ممتد، أو أنَّ هناك نبرة توکید في 
المقطع حیث یظهر الحرف المتحرك. من الکلمة 

الالتینیَّة ’’أکیوَتس‘‘ (Acutus) بمعنی ’’حاد‘‘.

� è
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Additive & Subtractive Primaries    A
      األلوان األساسية الصبغي�ة والضوئي�ة

األلوان األساسیَّة الصبغیَّة المطروحةاأللوان األساسیَّة الضوئیَّة المضافة

انظر CMYK ص ٥٤، RGB ص ٢١٢.

ُتعدُّ األلوان (RGB) األحمر (Red) واألخضر (Green) واألزرق (Blue) عناصر أساسیة 
وئیَّة (المضافة)؛ ألنَّها إذا تداخلت  وء األبیض. وُتسمَّی هذه األلوان باأللوان الضَّ تکوُِّن الضَّ
ماوي (Cyan) واألرجواني  بعضها ببعض فإنَّها تنتج ضوًءا أبیَض. أمَّا األلوان (CMYK) السَّ

(Magenta) واألصفر (Yellow) فُیطَلق علیها مصطلح األلوان األساسیَّة الصبغیَّة 
باعة. والمستخدمة في عملیَّة الطباعة رباعیَّة اللَّون، حیث یمثِّل کلَّ منها أحد ألوان الطِّ

یستنُد إنتاج هذه األلوان إلی مبادئ ألوان الطیف المرئيِّ الثالثة في العین البشریَّة؛ حیث 
اس للون معیَّن من األلوان  تحتوي العین علی ثالثة أنواع من المسَتقِبالت، کلٌّ منها حسَّ

األساسیَّة الضوئیَّة المضافة (RGB). وعندما یتداخل لونان أساسیَّان ضوئیَّان، ینتج لون 
صبغي أساسيٌّ کما هو مبین في األعلی. وحیثما یتداخل أیًضا لونان أساسیان صبغیان، 

ینتج لون أساسي ضوئي.

Additive PrimariesSubtractive Primaries
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Alignment    A
      الُمحاذاة

یتمیَّز هذا النَّص بتنسیقه بالمحاذاة إلی 
ماح  الیمین (Right Aligned)، مع السَّ

بحاَفٍة ُیسرى متعرِّجة وتباعد تلقائيٍّ ما 
بین الکلمات.

تشیر إلی وضعیَّة النصِّ وعالقته بمکانه نسبًة إلی کتلة النصِّ من حوله. في المستوى 
األفقي یمکن أن یکون النصُّ محاذًیا إلی الیمین، أو الیسار أو الوسط، أو یکون محاذًیا علی 

نحٍو متساٍو.

 ،(Centre Aligned) جرى توسیط النَّص
وحول نقطة المنتصف. وقد َتعوُق الحاَفة 
الُیمنی المتعرِّجة سهولَة القراءة؛ ألنَّها قد
عب العثور  تشتِّت النظر وتجعل من الصَّ

طر. کما أنَّها تکوِّن علی بدایة السَّ
أشکاًال غیر مریحٍة للعین.

 ،(Justified) هذا النص متساوي المحاذاة
ویمتدُّ بالکامل إلی کال الجانَبین من کتلة 
بتفاوت  ذلك  ویتحقَّق  العمود.  أو  النص 
ُینتج  قد  مما  الکلمات،  بین  ما  التباعد 
تباعدات غیر محبَّبة، والعدید من الکلمات 
الالتینیَّة  اللغات  في  سیَّما  ال  المنقسمة، 
.([Hyphenation] عند استخدام الوصلة)

جرت محاذاِة هذا النصِّ إلزامیًّا للجهتین (Forced Justified). ویعني هذا أنَّه حتَّی لو کانت 
هناك کلمة واحدة فقط في السطر األخیر من الفقرة، فستتساوى محاذاتها بالقیاس (أي وفق 
عرض عمود النص)، ممَّا یؤدِّي إلی نتیجة غیر الئقة، کما نرى في کلمَتي ”As Shown“ هنا.
A   s    S   h   o   w     n  .

یتمیَّز هذا النَّص بتنسیقه بالمحاذاة إلی 
الیسار (Left Aligned)، مع حاَفة ُیمنی 
متعرِّجة وتباعد تلقائيٍّ ما بین الکلمات. 
وقد َتعوُق الحاَفة الُیمنی المتعرِّجة سهولَة 
القراءة ألنَّها قد تشتِّت النظر، وتجعل 
طر أمًرا صعًبا. العثور علی بدایة السَّ

انظر المقیاس ص ١٥٩
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Ampersand    A
      عالمة العطف

& et
 حرف مرکَّب (Ligature) وأداة عطف في الکلمة الالتینیَّة ”et“، بمعنی ”و“. وحروف 

العطف (Ampersand) هو اختصار للعبارة الالتینیَّة ”and per se and“، وُتترجم: 
”حرف العطف هو في ذاته یعني و“. ویعود أوَّل استخدام لحرف العطف إلی القرن األوَّل 

المیالدي، وهو اآلن في العدید من اللُّغات التي تستخدم الحروف الالتینیَّة.

٢٣
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Analogy    A
      التشبيه

هو مقارنٌة ما بین شيء وآخر ُعِقَدت بَغرِض التَّفسیر أو التَّوضیح. وکثیًرا ما یشیر إلی 
ما یبدو مستحیًال أو غیر واقعي (ُسریالي) لتحقیق توکید إضافي. مثًال، المهمَّة المستحیلة 

م من الحجر. ویعتمُد نجاح التَّشبیه في تصمیم ما علی قدرة  هي أشبه باستخراج الدَّ
الجمهور المستهدف علی تفسیر ذلك التشبیه. وغالًبا ما َیستخدم التشبیُه اللغَة العامیَّة 

 ،“Sagmeister Inc” في االستعماالت الشائعة. الصورة في األعلی هي لملصق من ابتکار
جیج،  ویحوي دجاًجا مقطوَع الرأس. وهذا تمثیل یشیر إلی بذل الکثیر من الجهد وإثارة الضَّ

مع تحقیق القلیل.

ریالیَّة ص ٢٤١ والعامِّیَّة ص ٢٦٥ انظر السُّ

٢٤


