
قالوا عن الكتاب...

’’رغم أنَّ التصميم الجرافيكيَّ يحيط بنا وتنتشر عالماته في تفاصيل حياتنا اليوميَّة، فهو ال يزال غامًضا 
لدى جهمور واسع في المنطقة العربيَّة. ومن هنا تأتي أهمِّيَّة هذا الكتاب الذي يكشُف عن عالٍم من 

لة‘‘. اإلبداع الغنيِّ الناتج عن تخطيٍط ودراساٍت وتجاِرَب مفصَّ

دينا فاعور- اإلمارات العربيَّة المتَّحدة
أستاذة في التصميم البصريِّ واإلعالنّي، الجامعة األمريكيَّة في دبي

’’كتاٌب غنيٌّ بالمعلومات والتفاصيل؛ فهو يجمع مراحل التصميم وعناصره، من توليد الفكرة حتَّى تنفيذها. 
وهو يساعد على تنمية التفكير التصميمّي، واكتساب مهاراٍت جديدٍة وتنميِة المستوى اإلدراكّي، كاتِّخاذ 
التميُّز والنجاح.  لتحقيق  الذاتيِّ  التطوُّر  الكتاب أيًضا تطبيقات واقعيَّة، وغرُضه هو تحفيز  القرار. يتضمَّن 
من أفضل كتب التصميم المترَجمة إلى العربيَّة، ويجب أن يكون جزًءا من مكتبة كلِّ محبٍّ للتصميم‘‘.

أ. مشاعل ناصر العجمي- السعوديَّة

قميِّ رئيس قسم المحتوى والتسويق الرَّ
في المعهد الملكيِّ للفنون التقليديَّة

اإلرشاديِّ  بالدليل  أشَبه  الكتاب  هذا  وُيعدُّ  أهداَفه.  ُيحقَِّق  حتَّى  واضحٍة  رؤيٍة  إلى  المبدع  ’’يحتاج 
ر؛ فقد جمَع ما بين جودة المعلومات  ط لَصْقل الموهبة وَرْسم خطوط البداية بصوةٍر سلسٍة وميسَّ المبسَّ

والمتعة في إيصالها إلى القارئ. أعتقُد أنَّ هذا الكتاب هو األفضل التي قد توفِّر لنا مصادر اإللهام‘‘.

إبراهيم الطويهر- السعوديَّة
‘‘Adobe’’ مدرٌِّب معتمد من شركة
محاضر متعاون- كلِّيَّة التصاميم والفنون، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

َمن  لكلِّ  مالئٌم  وهو  بخطوة،  خطوة  األساسيَّات  يستعرُض  تقديميٌّ  أساسيٌّ  دليٌل  هو  الكتاُب  ’’هذا 
يحبُّ أن يتعلَّم عن القواعد األساسيَّة للتصميم الجرافيكّي. يتضمَُّن الكتاُب إرشاداٍت بخصوص اللون 

والتركيب، كما يتضمَّن نصائَح تقنيًَّة للمبتدئين‘‘.

د. ياسمين نشابة طعان- لبنان
أستاذة مشاركة زائرة، قسم التصميم الجرافيكّي، جامعة بِلكنت



’’في ِخضمِّ التغيُّر التكنولوجيِّ المتساِرع اليوم، والكمِّ الهائل من أدوات التعلُّم لالرتقاء بمهارات التصميم، 
الجرافيكيِّين  المصمِّمين  أماَم  ليضَع  الكتاب  هذا  يأتي  المستهَدف-  للجمهور  لة  المتبدِّ والحاجات 
ات.  المنصَّ في مختَلف  استخدامها  لدى  فعَّال  تواُصٍل بصريٍّ  على  تحافُظ  والتي  التصميم،  أساسيَّات 

يستعرُض هذا الدليُل المهمُّ والشامل مبادئ التصميم مقرونًة بأمثلٍة عمليَّة‘‘.

ديان مخايل- لبنان
أستاذ مشارك، جامعة يورك وجامعة أوكاد في تورنتو، كندا

مة والمهمَّة، ال سيَّما ألولئك  ’’استمتعُت بقراءة الكتاب؛ فهو دليل عمليٌّ ومآلٌن بالمعلومات المنظَّ
الذين يرغبون في التعلُّم الذاتّي. أسلوُب الكتاب مباشٌر وواضٌح وتصميمه مريح، وهو كتاٌب محفٌِّز 

للتطبيق الفورّي‘‘.

ي- السعوديَّة د. وعد الشدِّ
أستاذ مساعد في كلِّيَّة التصاميم،
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في الدمَّام

حيث  التصميم؛  عمليَّة  أثناء  في  األفكار  معالجة  في  وملهًما  ممتًعا  مرجًعا  الكتاب  هذا  ’’ُيعدُّ 
مبتكٍر  بَشْرح  وذلك  باإلنتاج،  وانتهاء  بالفهم  بدًءا  التصميميَّة  العمليَّة  من  خطواٍت  يستعرُض 
ومواِكٍب لدراسات التصميم المعاصر. إنَّه أشَبُه بعملية التفكير التصميميِّ بصورٍة غير مباشرة في 
إيجاد حلول لما يواجُه المصمم أحيانًا من نقص المعلومات أو البحث عن شموليَّتها. يتميَُّز الكتاُب 
حقًّا ببساطِة َشْرح الفكرة وطريقة توليدها في مشروعات التصميم، وهو من الكتب اإلثرائيَّة في 

مجال التصميم الجرافيكّي‘‘.

د. لمى بنت عبدالرحمن الحركان- السعوديَّة
أستاذ مساعد- قسم التربية الفنِّيَّة،
جامعة الملك سعود- الرياض

’’كتاٌب ثريٌّ معلوماتيًّا وغنيٌّ بصريًّا، وهو ُيَعدُّ خريطة طريق إرشاديَّة لما تتطلَُّبه عمليَّة إنتاج التصميم 
أسلوُب  هو  الكتاب  هذا  يميِّز  ما  والمحترف.  الهاوي  يستوعُبه  بسيٍط  بأسلوٍب  وذلك  الجرافيكّي، 
في  الجرافيكيِّ  المصمِّم  موقف  بتحديد  تبدأ  والتي  الممتعة،  التطبيقيَّة  بالمشاريع  المرحليِّ  التوجيه 
خضمِّ الكمِّ الهائل من المنافسين في القطاع، مروًرا بمكوِّنات التصميم وعناصره، ُوصوال إلى تركيبه 

وإخراجه. مرجٌع تطبيقيٌّ مفيٌد في مكتبِة المماِرس والطالِب على الصعيَدين التعليميِّ والمهنّي‘‘.  

د. نهى هاشم الشريف- السعوديَّة
محاِضرة في قسم التصميم الجرافيكيِّ والوسائط الرقميَّة،
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

’’من واقع تجِربتي الطويلة في محاولة تعلُّم األنظمة المعقَّدة، رسَخْت في بالي فكرتان: تبسيط 
فكرة النظام، وتفكيك النظام إلى أجزاء يسهُل فهمها. وقد تمكََّن مؤلِّفو الكتاب ببراعة من َجْعل 

التصميم نظاًما يسهُل فهُمه وتعلُّمه‘‘.

مظفر الصارمي- سلطنة ُعمان
مؤلِّف كتاب ’’عالمات السيروتونين‘‘

طة العمليَّة والعميقة لكلِّ َمن يريد أن يتعلَّم أساسيَّات التواُصل  ’’يتميَّز هذا الكتاُب بطريقته المبسَّ
البصرّي؛ حيث إنَّه يتضمَُّن رسوًما توضيحيَّة، ومشاريع ُملِهمة تزوِّد القارئ بالمعلومات الكافية 

لمعرفة معايير التصميم الناجح‘‘.

لمى عجينة- تركيا
محاضرة ورئيسة قسم التصميم والتواصل البصريِّ
في شركة إيدي ألكسندر، الواليات المتَّحدة



’’هذا الكتاب المميَّز هو أشَبُه بدورٍة كاملٍة لتعلُّم إطالِق عالمٍة تجاريَّة، مع تعزيٍز للتفكير اإلبداعيِّ 
الخاصِّ بالمصمِّمين‘‘.

واكيم زيدان- لبنان
مستشاٌر ثقافّي

على  قادًرا  تصبح  سوف  ومنه  التصميم،  عالم  في  لألساسيَّات  المثاليَّة  الحالة  هو  الكتاب  ’’هذا 
ُف تفاصيَل كلِّ مرحلٍة وجزئيَّة، وتستطيع تحديد  االنطالق بتجاربك ومشاركتها، وبواسطته ستتعرَّ

المناسب لعملك وتوظيفه بالصورة الصحيحة‘‘.

رائد العلي- السعوديَّة
‘‘TTP’’ مديٌر إبداعيٌّ في شركة



رة الكتاب: كاث كولدول محرِّ

ي مراجعة: د. وعد الشدِّ



رة الكتاب محرِّ

(Cath Caldwell( كاث كولدول

محاضرة في كلِّيَّة ’’سنترال سينت مارتينز‘‘ (Central Saint Martins)، كلِّيَّة التصميم المرموقة في ’’جامعة 
لندن للفنون‘‘ (University of the Arts London). تدرِّس كاث التواُصل في التصميم الجرافيكّي، وتعلُِّم 
ة من أوروپَّا. تسعى كاث ألن يكون التصميم متاًحا للجميع، وهي باحثٌة من أجل المساواة  في أرجاء عدَّ

 ،(ELLE UK) ‘‘والشموليَّة في قطاع تعليم الفنون. عملْت سابًقا مدير التصميم في وكالة ’’إل المملكة المتَّحدة
كما عملْت في صحيفَتي ’’ذي أوبزيرفر‘‘ (The Observer) و’’ذا غارديان‘‘ (The Guardian). وهذا كتابها 

الثالث في التصميم الجرافيكّي.

نبذة عن المؤلِّفين

فريق التأليف والتحرير

جوني بلكناپ

(Johnny Belknap)

مصمِّم من نيويورك، بدأ في 
السبعينيَّات مسيرته في التصميم في 

الصحيفة المشهورة ’’فيليج فويس‘‘ 
(Village Voice). صار مدير التصميم 

ة مثل ’’مجلَّة 7 دايز‘‘  ت عدَّ في مجالَّ
(Days Magazine 7) و’’ذا نيويورك 

 .(The New York Times) ‘‘تايمز
عمل أيًضا في المملكة المتَّحدة في 
 (The ‘‘مجلَّة ’’ذا صنداي تليغراف
(Sunday Telegraph. ُيدير جوني 

ا، حيث نفََّذ أعماال  استويو تصميٍم خاصًّ
حول العالم من دبلن اإليرلنديَّة إلى 

ساو پاولو البرازيليَّة.

كتب جوني قسم الصور في فصل 
’’وحداُت البناء‘‘.

جايمي سانشيز هيرن

(Jamie Sanchez Hearn)

مصمٌِّم جرافيكيٌّ ومحاضر في فنِّ 
الخطِّ وبناء العالمات. لديه خبرٌة 10 

سنوات في المجال حيث عمل في 
وكاالِت تصميم عالميَّة. بعدها أسَّس 

عمَله الخاّص، وعمل بالتعاون مع 
شركاء في إسپانيا والسويد والمملكة 

المتَّحدة. يدرِّس جايمي حاليًّا 
مساقاٍت جامعيَّة لطلبة البكالوريوس 
في كلِّيَّة ’’سنترال سينت مارتينز‘‘، 
وهو زميُل أكاديميَّة التعليم العالي 

في المملكة المتَّحدة.

كتب جايمي قسَمي الخطُّ والصورة في 
فصل ’’وحداُت البناء‘‘.

إميلي وود

(Emily Wood)

مصمِّمٌة ومحاِضرة. في عام 2003م، 
سة الشريكة لشركة  صارت المؤسِّ

 .(REG Design) ‘‘ريج ديزاين’’
وقبل ذلك عملت في استوديوهات 

 (Pentagram) ‘‘التصميم ’’پينتاغرام
 Johnson) ‘‘و’’جونسون بانكس

Banks) و’’بلوم‘‘ (Bloom). عملْت 

ماٍت ثقافيَّة  إميلي أيًضا مع منظَّ
 The) ‘‘ة مثل ’’مجلس الِحرف عدَّ

مة ’’العفو  Crafts Council)، ومع منظَّ

 ،(Amnesty Internationla) ‘‘الدوليَّة
 Save the) ‘‘مة ’’أنقذوا األطفال ومنظَّ
Children). تركُِّز إميلي عملها على 

االستدامة بواسطة التعليم والتصميم.

كتبت إميلي فصل ’’جمُع العناصر مًعا‘‘.

جوليا ووالمز

(Julia Woollams)

مصمِّمة جرافيكيَّة ومستشارة بناء 
العالمة ومحاضرة بدوام جزئّي. 

صقلْت موهبَتها في الوكالة العالميَّة 
سة  ’’جونسون بانكس‘‘، ثمَّ عملت مؤسِّ
مشاركة في شركة ’’%31 وول‘‘ 31%) 
صٌة في القطاَعين  (Wool. جوليا متخصِّ

الثقافيِّ والمنشآت غير الهادفة للربح، 
ة على  وقد عملت مع منشآت عدَّ
مدى السنوات العشرين الماضية، 
 King’s) ‘‘مثل ’’كنغز كوليج لندن
College London)، و’’ال فيليت‘‘ 

(La Villette)، و’’جامعة كامبردج‘‘ 

.(University of Cambridge)

كتبت جوليا فصل ’’فهُم عالمتك‘‘.
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 مشروعك 
ِ

حدِّْد غايات

تعاَمْل مع المشروع تعاُماًل 
ا شخصيًّ

َضْع في حسبانك، بينما تؤدِّي هذا التمرين، 
أنَّك ومشروعك وعالمتك مترابطون تراُبًطا 

وثيًقا؛ فمشروَعك عزيٌز على قلبك، لذا 
ستتداخل غاياتك وقيمك الشخصيَّة مع غايات 

مشروعك وقيمه. فكلَّما تناغمت أهداف 
مشروعك مع أهدافك الشخصيَّة، أصبحت 
أساليبك في التواصل أكثر أصالة. واألصالة 

هي العامل الذي يبني ثقَة الجمهور بمشروعك.

أنت

عالمتكمشروعك

ما الغاية الرئيسيَّة؟
ق غير ذلك أيًضا؟ وماذا يمكنك أن تحقِّ

تتمثَُّل الخطوة األولى في تحديد ما تحسُبه أهمَّ ُمخَرجات 
المشروع. وقد يكون ذلك واضًحا أحيانًا، ولكْن إْن وجْدَت 
صعوبًة في تحديد ماهيَّته، اطرح على نفسك أسئلًة أدّق، 
وانُظْر في االستنتاجات. هل ترغب في َجْمع المال لغرٍض 
د؟ َجْذب الداعمين؟ إيجاد قاعدة عمالء جديدة أو  محدَّ

مختلفة لمنتجاتك؟
ال توَجُد إجاباٌت صحيحة وأخرى خاطئة، وسينتهي بك 
المطاف غالًبا عند أكثر من هدٍف لمشروعك. ربمَّا تختلُف 
طموحاتك على أساس ما إذا كنت تدخل مجاال جديًدا أم 

ع في مسألة موجودة أصاًل. لتوضيح كيفيَّة  أنَّك تفكُِّر في التوسُّ
عاٍت  تحديد الغاية، سوف نستعرض مثاًل عن نشاٍط لَجْمع تبرُّ

لعمٍل خيرّي. وفي ُوسعك استخدام التقنية ذاتها على أيِّ 
مشروٍع أو استثمار.

تتمثَّل نقطة بداية أيِّ مشروع تصميم في تحديد النتيجة التي ترغب في 

 واضحة من الغايات أو األهداف 
ٍ
نك َوْضُع مجموعة الحصول عليها. سيمكِّ

من اتِّخاذ قرارات التصميم التي ستضمن تحقيق النتائج األفضل.  

الخطوة األولى

فعاليَّة َجْمع التبرُّعات الخيريَّة: الغايات

ُيعدُّ تدوين الغايات وترتيبها تبًعا ألهمِّيَّتها، ومن ثمَّ صياغة موجٍز للمشروع هي من 
األساليب المجِدية إلبقاء مشروعك على المسار الصحيح. والهدف األساسيُّ للفعاليَّة 
د لخدمة القضيَّة النبيلة، لكنَّ هنالك غاياٍت ُأخرى  هو َجْمع األموال في اليوم المحدَّ
ذاِت مًدى أبَعد علينا أن نضَعها في الحسبان عند تصميم موادِّ الدعاية واإلعالن، 

ة بيوم الفعاليَّة. والموادِّ الخاصَّ

 التبرُّعات 
ِ
اجَمع

بواسطة الرعاية

رتِّْب غايات مشروعك 
بحسب تسلُسل األهمِّيَّة

إذا كاَنِت األهداُف على 
القدر ذاته من األهمِّيَّة، 
فَضْعها في مستًوى واحد

ارَفْع مستوى الوعي 
بالقضيَّة

ْب 
ِ

استقط
عين  متطوِّ

للفعاليَّة

ْز عن غيرك من  تميَّ
مي فعاليَّات  منظِّ

َجْمع التبرُّعات

تواَصْل مع 
داعمين محتَملين

 
ِ

ب
ِ

استقط
كين

ِ
المشار

الخطوة الثانية

فعاليَّة َجْمع التبرُّعات:
(Brief( موجز التصميم

اسَتِعْن باألهداف لتكوين القاعدة األساسيَّة 
لموجٍز مختصٍر يكون أشَبَه بمرجٍع تستنُد 

إليه في عملك على المشروع. ويحمل 
ط  ًة إذا كنَت تخطِّ الموجز أهمِّيًَّة خاصَّ

لالستعانة بمساعدة اآلخرين؛ حيث 
تساعُدهم على َفْهم ما ترجو تحقيقه. 1

2

4

3

56

الموجز

َحْت لنا اآلن الغاية الرئيسيَّة في  توضَّ
المشروع: وهي َجْمع التبرُّعات في اليوم 

د. في حين تتمثَّل األهداف الثانويَّة  المحدَّ
في َرْفع مستوى الوعي بقضيَّتنا وَجْذب 
عين محتَملين. ولهذا  مساعدين ومتبرِّ

فإنَّ الغرَض من الموجز يكمُن في تعزيز 
تلك األهداف بإنشاء َنْهج تصميٍم متَّسٍق 

وفريٍد لترويج الفعاليَّة على اإلنترنت 
ووسائل اإلعالم المطبوعة؛ فسوف 

يضمن ذلك بقاء المتطوِّعين والمشاركين 
عين المحتملين على أعلى درجة  والمتبرِّ

ممكنة من االطِّالع. 

عات التبرُّ َجْمع فعاليَّة
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حدِّْد ما يمثِّله
مشروعك

 مقابلًة مع نفسك
ِ
أجر

يعدُّ تحديد ما ينادي به مشروُعك عاماًل أساسيًّا لمساعدتك 
على البدء بصياغة عالمتك. ومن األساليب الجيِّدة لبدء العمليَّة 

هو أن تحاوَر نفَسك. اطَرْح على نفِسَك مجموعًة من األسئلة 
لمساعدتك على تحديد جوهر مشروعك. وتتداخُل بعُض 

األسئلة لتحثَّك على التفكير في مشروعك من زوايا مختلفة 
قلياًل. األسئلة هي نقطة بداية- يمكنك تعديلها أو اإلضافة 

َق إلى تفاصيل مشروعك. وإْن كنَت تعمل مع  إليها حتَّى تتطرَّ
زمالء، فاطُلْب إليهم إجراء المقابلة مع أنفسهم أيًضا؛ إذ يمكن 

أن تساعَدك مجموعٌة متنوِّعٌة من اآلراء على َصْقِل ما يرمُز 
إليه المشروع أو إعادة تقييمه حتَّى.

المقابلة 

األسئلة التي يمكُن َطْرُحها على 
نفسك

عند اإلجابة 

الجوانب التي يجب مراعاتها في 
إجاباتك 

1

2

3

4

5

ما أعمال مشروعي؟

ي مشروعي أعماَله؟ كيف يؤدِّ

ما الغرض األساسيُّ من مشروعي؟

ه بمشروعي؟ إلى َمن أتوجَّ

لماذا مشروعي هنا؟

ص المشروع لشخٍص ال أعرفه؟  كيف يمكُنني أن ألخِّ
ُكْن مختَصًرا قْدَر اإلمكان. 

ما أسلوب العمل اليوميِّ في المشروع؟ 

سيدفُعك تذكير نفِسك بالغرض من مشروعك للُمِضيِّ ُقُدًما. 
راِجِع الصفحَة 14 لمعرفة كيفيَّة توضيح غايات مشروعك.

يتعلَّق هذا األمر بجمهورك: َمن تسَتهِدف؟ 
من العمالء الذين ترى أنَّك َتسَتقِطُبهم؟

لماذا أردُت بدَء هذا المشروع؟ إذا كان في بالك الكثير 
من األسباب، فحاِوْل تحديد الدافع الرئيسيِّ بدقَّة.

قبل البدء بالتصميم، عليك إرساء أساسات العالمة. ويجب أن يكوَن 

هناك سبٌب وجيٌه وراَء اختيار تلك األلوان، أو اختيار تلك الخطوط، أو 

عار على هذا النحو. وسيلعُب تحديُد ما يميِّز مشروعك،  تشكيل الشِّ

ويجعُل منه مشروًعا مجدًيا دوًرا حاسًما في اتِّخاذ هذه الخيارات.

6

7

8

9

10

ُف شخصيَّة مشروعي؟
ِ

كيف أص

ما نبرة الصوت التي يتَّسم بها مشروعي؟

ما القيمة الُعليا عندي )ولدى مشروعي(؟

ما الذي يجعُل مشروعي مختلًفا؟

ما العالمات التي تُعجُبني؟ لماذا؟

سيساعُدك التفكير في مشروعك بوصفه شخًصا في العثور على الجمهور المناسب والتواصل 
معه. أهو ذو صوٍت صاخٍب أم هادئ؟ أهو حازٌم أم ودود؟ مغروٌر أم متواضع؟

فكِّر في جمهورك المستهدف. ولو كان لمشروعك أن يتكلَّم، فكيف كان ليتكلَّم؟ 
ا أم خفيف الظّل؟ ا أم يثُق باآلخرين؟ جادًّ هل سيكون ثرثاًرا أم رسميًّا؟ مستبدًّ

ما أهمُّ شيٍء لك شخصيًّا في هذا المشروع؟ قد يكون الربح، أو إحداث فرق، أو 
أن تكون األفضل في مجالك، أو شيًئا آخر تماًما.

ر في الصفات الفريدة التي يتمتَّع بها مشروعك، والتي يمكن أن تعود بالفائدة  فكِّ
على جمهورك. فهذا أمٌر أساسّي؛ ألنَّ تفرُّدك يجعلك بمعزٍل عن المنافسة.

تعلَّم من العالمات التي تعجبك. هل فريق العمل ودوٌد دائًما؟ هل ينشرون محتًوى 
رائًعا على وسائل التواصل االجتماعّي؟ هل ُيشِعرونك بأنَّك جزٌء من مجتمع؟ ليس 

بالضرورة أن تكوَن العالمة في قطاع عملك.

التحليل

سُتثري هذه اإلجابات 
اختياراتك في أثناء تطوير 
عالمتك على نحٍو أوسع. 

ويمكنك تحويل التحليل إلى 
تقرير نتائج أو إعداد قائمة 

برسائل أساسيَّة بسيطة 
الستخدامها أساًسا لجلسة 

عصٍف ذهنيٍّ لصياغة رسالة 
عالمتك )انظر الصفحة 

ة  التالية(، وأساًسا لعنصر ’’قصَّ
العالمة‘‘ في عالمتك اللفظيَّة 

)انظر الصفحة 32، ضْع 
مسوَّدة عالمتك اللفظيَّة(.



3233 فهُم عالمتكالتصميم الجرافيكي للجميـع

تكوين العالمة اللفظيَّة 
تتكوَّن العالمة اللفظيَّة من عناصر 

حة هنا على شكل  مختلفة، موضَّ
أجزاء من كلٍّ متكامل. ولصياغة 

عالمة لفظيَّة، تناَوْل كلَّ عنصٍر على 
د أفكارك فيه. إذا نفَّذَت  ِحدة، وحدِّ

مهامَّ البحث والعصف الذهنيِّ 
حة في هذا الفصل، فسيكون  الموضَّ

أمامك الكثير من العمل لُتنجزه. 
ويجمُع هذا التمرين كلَّ ما تعلَّمَته، 

ويمكنك بعد ذلك َصْقل الكلمات 
حتَّى تحصَل على عالمٍة لفظيَّة 

تلبِّي احتياجاتك. ويتناول هذا المثل 
الموقع اإللكترونيَّ للمجتمع المحلِّيِّ 

الذي ورد أيًضا في الصفحة 22. 

ص  يشرُح سطر الملخَّ

ص  مشروَعك للجمهور. ويلخِّ

العالمة اللفظيَّة كلَّها.

 ال 
ٍ
ز  ومميَّ

ٍ
 فريد

ٍ
ابحْث عن اسم

ُينسى لمشروعك. 

ْد شخصيَّة مشروعك أو  حدِّ

َيمه بالكلمات المفتاحيَّة أو 
ِ
ق

العبارات القصيرة. 

رة في تواُصلك  استخدْم هذا السطر بصورٍة متكرِّ
البصرّي. كما يمكن استخدامه بوصفه شعاًرا إعالنيًّا 

يٌّ مرتبٌط دائًما بشعارك.  يًّا- سطٌر نصِّ نصِّ

قد ال يكون اقتراح اسٍم فريٍد أمًرا 
ممكًنا، ولكْن تأكَّد أنَّه يختلف عن 

األسماء اأُلخرى في قطاعك.  

هذا الجزء من العالمة أقرب إلى 
َكونه مرجًعا تعود إليه، أكثر من كونه 

ًة تشاركها مباشرًة مع جمهورك. مادَّ

مثل:

’’موطن كلِّ 
األشياء الغريبة 
والرائعة في 
منطقتنا‘‘.

أمثلة:

’’التواُصل 
المحلِّّي‘‘، 
’’شبكة 
’’فكِّر  الجيران‘‘
محلِّيًّا‘‘.

أمثلة:

’’نحن مجتمع 
شامل‘‘. 
وء  ’’نسلِّط الضَّ
على النواحي 
اإليجابيَّة فقط 
في حيِّنا‘‘.

ص/ سطر الملخَّ
شريط الوصف

شخصيَّة/
َيم العالمة

ِ
ق

اسم 
العالمة

صياغُة عالمتك اللفظيَّة

مة
ال

ع
ال

اجَمْع مجموعًة من الكلمات 

والعبارات المفتاحيَّة الستخدامها 

في عروضك الترويجيَّة. 

ة العالمة )أو سرد العالمة(  قصَّ

ما تريد أن يعرفه جمهورك عن 

مشروعك.

ْم نبرة الصوت ذاتها للتواُصل 
ِ
استخد

 متَّسق.
ٍ
مع جمهورك على نحو

استعْن بنبرِة صوتك في اختيار الكلمات والعبارات 
المفتاحيَّة. وإْن لم تُكْن ممَّن يتقنون اختيار الكلمات، 
ٍر محترف لهذه المهمَّة األساسيَّة. فاستعْن بمحرِّ

ٌص لالستخدام على الصفحة  لنقْل إنَّ هذا النصَّ مخصَّ
الرئيسيَّة للموقع اإللكترونّي. حاِوْل أن يكون في حدود 
فقرَتين أو ثالث فقرات- كما ستحتاج إلى نسخٍة أقصَر 
لتستخدَمها على وسائل التواُصل االجتماعّي.

سيؤثِّر اختيارك لنبرة الصوت في عالمتك البصريَّة 
ا  أيًضا. مثاًل، قد تتطلَُّب النبرة المائلة إلى الدردشة خطًّ
شبابيًّا وغير رسمّي.

أمثلة:

’’نربُط مجتمعنا المحلِّيَّ بعضه ببعض‘‘
’’نحبُّ المكاَن  ’’لطيف، مثقَّف، مترابط‘‘

الذي نعيش فيه‘‘.

مثل:

’’نحن مجموعٌة متناميٌة تضمُّ تشكيلًة من 
أجمل وأروع ما يميِّز حيَّنا- من وجهة نظرنا. 

إنَّنا نكتُب عمَّا نحبُّ من حفالت الكوكتيل 
إلى المطبخ واألطباق المحلِّيَّة والثقافة 

الغريبة. ونحتفي بعجائب بلدتنا، العصريَّة 
منها والتاريخيَّة، لُندِخَل البهجة في قلوب 
جميع الناس، القريب منهم والبعيد، ممَّن 
يشاركوننا حبَّنا للمكان الذي نعيش فيه‘‘. 

أمثلة:

ُث  ’’نستخدُم جماًل قصيرة‘‘. ’’نتحدَّ
بأسلوب الدردشة، لكنَّ في َجعبتنا 

الكثير من المعلومات المفيدة‘‘.

نبرة 
الصوت

األسلوب 
اللغوّي

ة  قصَّ
العالمة 

يَّة لَوضع استراتيجيَّة تصميم متماسكة،  إنَّ إنشاء عالمة لفظيَّة أمٌر بالغ األهمِّ

ا وبصريًّا، في جميع قنوات   متَّسق، لفظيًّ
ٍ
ويساعد على التواصل على نحو

التواُصل، سواء كان ذلك على صفحة إلكترونيَّة أم على سيرة ذاتيَّة على وسائل 

 أو رقمّي.
ٍ
 تعريفيٍّ مطبوع

ٍ
مة لكتيِّب التواصل االجتماعّي، أم مقدِّ
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ُة القابلُة للتَّكييف      العناصُر الجماليَّ

ينتج عن فنِّ الخطِّ المميَّز، مجَتِمًعا مع الرسومات 
البسيطة، شعاٌر لطيٌف يالئم أيَّ سياق. وُتعدُّ سنابل 
القمح إشارًة واضحة إلى مكوِّنات منتجات المخبز، 

في حين تبدو الحروف كأنَّها ترتفع بصورٍة غير 
ر يدويًّا في الفرن. متساوية كما الُخبز المحضَّ

DAILY BREADTHE BAKERY

DAILY 
BREAD

THE

BAKERY

DAILY 
BREAD

THE

BAKERY

DB

DAILY BREAD

THE

BAKERY

DAILY BREAD

ل المشروع األوَّ

شعاًرا م صمِّ

 بصريٍّ ال ُينسى
ٍ
م شعاًرا، فإنَّك تهدُف إلى تكوين رمز عندما تصمِّ

ة لعملك أو خدمتك. وتروي اللغة البصريَّة الرسوميَّة التي تستخدمها قصَّ

عالمتك بمعناها وبنيتها وهيئتها البصريَّة.

موجز التصميم
في دراسة الحالة هذه، يكون مشروع المخبز 

في أولى مراحله. وفي ذهِن المالك أفكاٌر 
عمَّا يريد أن تكوَن عليه العالمة، ولكنَّه لم 

دة. إنَّ السرَّ الذي  يكوِّن حتَّى اآلن ُهِويًَّة محدَّ
ط  سُيمكِّنه من تطوير عالمته، التي يخطِّ

لعرضها على مجموعٍة واسعٍة من وسائل 
التواُصل، هو إنشاء شعار يمكن تمييزه بسهولة.

حقيبة األدوات
د االنتهاء من تصميم الشعار، سيكوُن محور  بمجرَّ

مجموعة األدوات، لكن قبل ذلك، ستعمل على 
مجموعٍة أوسع من األفكار. في معرض بحثك 
في السوق، قيِّْم مناِفسيك، وَضِع استراتيجيَّتك، 

ويجب أن تكون منتبًها إلى ضرورة َجْمع األلوان 
والصور والخطوط الطباعيَّة.

مواصفات العمل:

الهدف العاّم: تصميم شعاٍر حروفيٍّ لمخبز 	 
جديد بالقرب من محالَّ تجاريَّة في شارع 

رئيسيٍّ محلِّّي.
تجسيد إحساس العالمة واجتذاب جمهورها 	 

المستهَدف، مع مراعاة ما يلي:
ما الغرض األساسيُّ من العمل التجارّي؟	 
ما شخصيَّة العالمة؟	 
َمِن األشخاص الذين يحاولون استقطابهم؟	 
ما اإلحساس الذي يريدون َتْرَكه في نفوس 	 

الناس ُتجاه العمل التجارّي؟
التميُّز عن المنافسين من الناحية البصريَّة 	 

والرسالة المراد إيصالها، إضافًة إلى الموقع 
على الشارع الرئيسيِّ وعلى الموقع اإللكترونّي.

التحقُّق أنَّ الشعار يالئم بيئاٍت وسياقاٍت متنوِّعة، 	 
بدًءا بتغليف المنتج وانتهاًء بالفتِة المتجر.

وقد يكون َوْضع لوحِة إلهاٍم تضمُّ هذه العناصر 
طريقًة رائعًة للتركيز على أفكار عالمتك )انظر 

صفحة 100(. لقد بدأ مالك هذا العمل التجاريِّ 
منذ اآلن بالتفكير في عناصر التصميم التي 
ستكون محور عالمته، وجمِع تلك العناصر.

(MOODBOARD( لوحة اإللهام

(COLOR PALETTE( لوحة األلوان

(TYPEFACES( الخطوط الطباعيَّة

ألوان العالمة 

ذهبي
C0 M26 Y100 K0

بيج
C25 M25 Y40 K0

أسود
C0 M0 Y0 K100

Bokka Half Shadow OT
DIN Next LT W23 Bold 
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جميع المنتجات 
مصنوعة يدويًّا 
اٍت صغيرة بكميَّ

صون في  متخصِّ
الحبوب القديمة

تصاميُم بديلة
مدهٌش عدد الخيارات المختلفة التي يمكن 

أن تنتَج عن لوحة األلوان وعن الموجز 
أيًضا. تؤثِّر خيارات الخطوط تحديًدا في 
إحساس العالمة بقوَّة: يبدو بعضها راقًيا 

ورسميًّا، وبعضها اآلخر عصريًّا وبسيًطا.

36

مخبزنا
كلمات

مفتاحيَّة
تصُفنا

ما الذي
يُميِّزنا؟

ما نوعيَّة
زبائننا؟

ماذا نفعل؟

مغذٍّ

َمَهرة

ودودون

ناُت  مكوِّ
تجارٍة عادلة

نرغب في تسويق 
ة  يَّ منتجات محلِّ

نهتمُّ بالبيئة

ل  ون لتحمُّ مستعدُّ
نفقات الِحرفيِّين

توصيٌل صديٌق 
للبيئة بواسطة 
ة اجة الهوائيَّ الدرَّ

ضْع أفكاًرا لرسالة مشروعك بأسلوب العصف الذهنّي
- انظْر صفحة 22

أساليب الرسوم التوضيحيَّة
- انظر صفحة 110

13 2

اتَّخْذ قراًرا بشأن أسلوب الشعار

عار بسيًطا كأْن يحمَل اسَم شركتك أو األحرف األولى من اسمها، أو يمكن أن يضمَّ  يمكن أن يكوَن الشِّ
عار، أن تضَع في الحسبان العمل التجاريَّ ضمن سياق  بعَض الصور. وعليك، عند اختيار أسلوب للشِّ

السوق والمنافسين. 

DAILY 
BREAD

DAILY 
BREAD DB

تناسُب الرسوُم البسيطُة �اًما 

األسلوَب املعتَمَد عىل الخطوط

يجب أن تكوَن الصورة متفرِّدة 

يسهُل �ييزها.

ُتعدُّ األس�ء القص�ة أفضل 

يَّة.  األس�ء للشعارات النصِّ

ا يتناغم مع  استخدْم خط�

مهامِّ العمل التجارّي 

الشعار المركَّب
(Combined Mark)

مزيٌج من الكتابة والرسوم 
لتعزيز العالمة. انتهِج 

البساطَة في أسلوبك حتَّى 
تحافَظ على قوَّة تأثيره في 

الشاشات الصغيرة أيًضا.

الرمز الصورّي
(Image Symbol)

يمكن أن يمثَِّل استخداُم 
َرسٍم تصويريٍّ واحٍد 

طريقًة فريدًة ومميَّزة 
لبناء عالمة عمٍل تجارّي، 
ًيا في  رغم كونها ُتعدُّ تحدِّ

إيجاد الصورة المناسبة.

ّي الشعار النصِّ
(Wordmark)

وهو الشعار المكوَّن من كتابٍة 
فقط، وغالًبا ما يكون اسَم 
الشركة، وتفيد الشعارات 
يَّة في تمييز العالمة،  النصِّ

وهذا األسلوب مثاليٌّ 
للشركات حديثة العهد.

الشعار الحروفّي
 )Lettermark)

يتكوَّن هذا الشعار من 
حرٍف واحد أو أكثر، وعادًة 

ما تكون األحرف األولى 
من اسم الشركة. وقد يكون 
هذا الشعار مفيًدا، إذا كان 

اسُم الشركة طوياًل.

د رسالَتك  حدِّ

للحصول على شعاٍر مناسٍب للعالمة، يجب أن تكوَن واثًقا بشأن الرسالة التي 
ترغب في إيصالها. وتجُد هنا نتيجَة العصف الذهنيِّ لعالمة هذا المشروع.

د رسالَتك  حدِّ

للحصول على شعاٍر مناسٍب للعالمة، 
يجب أن تكوَن واثًقا بشأن الرسالة التي 

ترغب في إيصالها. وتجُد هنا نتيجَة 
العصف الذهنيِّ لعالمة هذا المشروع.

اإلشارة- إنَّ تصويَر إشارة المنتج- مثل 
رغيف الخبز أو الكروسان- واضٌح ال لبس 
فيه، ولكنَّ الشعار الواضَح قد ال يميِّزك عن 

منافسيك.

االستعارة البصريَّة- يمكن أن تنقَل الصور 
حسَّ العالمة- مثل صورِة موقٍد دافئ 

يوحي بالراحة المنزليَّة، أو قبَّعة الطاهي التي 
توحي بالحرفيَّة. والواقع أنَّ بعض المشاريع 
تنجُح في التعاُمل مع هذا األسلوب بصورٍة 

أفضَل من غيرها لهذا األسلوب.

الرمز- يتطلَّب استخدام صورٍة ترمُز إلى 
العمل، مثل مرقاق العجين، مزيًدا من 

المدخالت من طرف المشاهد. لكن يمكن أن 
يحقَِّق نجاًحا طيًِّبا. ويجمع الشعار المختار بين 

الرموز والنصِّ لتجنُّب أيِّ غموض.

وقَع االختيار على 
القمح ليذكِّرنا 

بالمكوِّنات الطبيعيَّة

ل م شعاًراالمشروع األوَّ صمِّ



الشعارات بناء العالمة باستخدام

123(Apple( 1. أپل
تكمُن عبقريَّة عالمة أپل في إمكانيَّة 

تعرُّف شعارها على الفور مع تقديم اسمها 
بأبسط بصورٍة ممكنة. وتضمُن القضمُة من 
جانٍب واحد إمكانيَّة تعرُّف الرمز على أنَّه 

تفَّاحة لدى عرضه في أيِّ قياس.

(Twitter( 2. تويتر
ُيستخَدُم هذا الشعار على شكِل أيقونٍة 

صغيرٍة للموقع تظهر على شريط العنوان 
وبقياس أكبَر َحْجًما، مثل إشارة. إنَّ 

الطيوَر تحتاُج إلى مساحٍة حولها لتولِّد 
إحساًسا ’’بالطيران‘‘؛ وال يمكن اقتصاصها 

أو التالُعب بها. وكونه رديًفا لعالمة شهيرة، 
فهو ُيعدُّ جزًءا من المشهد الرقميِّ في 

ة حول العالم. بلدان عدَّ

(Nike( 3. نايكي
تتمتَّع عالمة نايكي بإمكانيَّة التعرُّف الفوريِّ 

الضروريَّة لعالمٍة عالميَّة، وتتمتَُّع أيًضا 
صة  بالديناميكيَّة الالزمة لشركة متخصِّ

في المنتجات والمالبس الرياضيَّة. ويوحي 
الشعار البسيط واألنيق باإليجابيَّة والحركة 
نحو األمام، والذي يناسُب تماًما أيَّ منتٍج 
من منتجات المالبس الرياضيَّة، ال سيَّما 

األحذية الرياضيَّة.

456 (Instagram( 4. إنستغرام
ثت شعاَرها  ًة عندما حدَّ أثاَرْت إنستغرام ضجَّ

من كاميرا تصويٍر مستوحاٍة من شكِل آلِة 
التصوير الفوريِّ القديمة إلى آلِة تصويٍر 
طة بألوان قوس قزح. غير أنَّ هذا  مبسَّ

التصميم الحديث- القابل لالستخدام بأحجام 
ة- والذي ال يزال محتفًظا بشكِل آلِة  عدَّ

تصويٍر، كان أشَبه باإلشارة إلى تحوُّل الشركة 
إلى أيقونٍة ضمن وسائل التواصل االجتماعّي.

(Channel( 5. شانيل
يمثِّل الشعاُر الخالد لعالمة شانيل، الذي 

ابتكَرْته كوكو شانيل بنفسها عام 1925م، 
تشاُبك األحرف األولى من اسم المنشأة. 
ويظهُر الشعار اآلن ليس فقط على موادِّ 

التغليف، بل هو ُمدَمٌج في المنتجات 
الفاخرة التي تنتجها دار األزياء. وقد أدَّْت 
إمكانيَُّة التعرُّف الفوريِّ لهذا الشعار دوًرا 

كبيًرا في نجاح العالمة.

يَّة التايالنديَّة  6. الخطوط الجوِّ
(Thai Airways)

كانت الخطوط الجوِّيَّة التايالنديَّة، شركَة 
طيراٍن إقليميَّة، فعمَلْت على تحديث شعار 

’’الرجل الراقص‘‘ الكالسيكيِّ في منتصف 
السبعينيَّات حتَّى تجتذَب عمالَءها المتزايدين 

د  دوليًّا. ويشتمل التصميم الجديد، الذي ُجدِّ
عام 2005م، على لون ذهِب المعابد واأللوان 

الغنيَّة لبساتين األوركيد والحرير.
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ف
رو

ح
د كونه وسيلًة إليصال ال يه الحروف في التصميم أعقد من مجرَّ وَر الذي تؤدِّ إنَّ الدَّ

ٌة مستقلَّة وتبدو  الكلمات إلى القارئ بُوضوح. فلكلِّ خطٍّ طباعيٍّ )Typeface( شخصيَّ

 لتستثيَر الحالة المزاجيَّة المطلوبة، 
ٍ
 الخطوَط بحكمة

ِ
دة- لذا اخَتر عليه خصائص محدَّ

ة. وتضبَط طابَع مشروعك التصميميِّ بدقَّ

 )FONTS) مطابقُة الخطوط
مع الحالة المزاجيَّة

Announcement

Announcement

Announcement

Announcement

Announcement

Announcement

PERPETUA REGULAR 36PT

LEMON TUESDAY 34PT

CURLZ MT REGULAR 33PT

ITC LUBALIN GRAPH BOOK  26PT

BRAGGADOCIO REGULAR 21PT

GILL SANS MT PRO 32PT *     

كلمة واحدة
وحاالٌت مزاجيَّة كثيرة

الحروف أداٌة قويَّة. وغالًبا ما ُتملي علينا 
حالًة مزاجيَّة تؤثِّر عميًقا في استجابتنا 

طور التي نقرأها دونما انتباٍه منَّا.  للسُّ
ونتطرَّق، الحًقا في هذا الفصل، إلى شرِح 

ا طباعيًّا ما،  الُبنى واألشكال التي تكوِّن خطًّ
وتساعد على تعريف شخصيَّته، لكنَّ ذلك 
م تمريًنا بسيًطا يبيِّن كيف  ال يمنُع أن نقدِّ

أنَّ الخطَّ وحَده قادٌر على إضفاء طابٍع 
على ما هو مكتوب.

تخيَّل كيف أنَّ كلمة ’’إعالٍن‘‘
م  (Announcement) في هذه العناوين تقدِّ

بَط بين كلِّ  رسالًة مختلفة. ثمَّ حاِوِل الرَّ
عنواٍن وأحد األحداث المدَرجة في القائمة 
الواردة تالًيا. ليست هناك إجاباٌت خاطئٌة 
وُأخرى صحيحة- لذا اعتمْد على حكمك 

وتقديرك في اختيار العنوان األنسب 
سالة التي تريد إيصالَها: للرِّ

إشعاٌر بإلغاء رحلة على متن القطار
موِلد طفل

نشرة إعالنيَّة لمعرِض تحف
تجاِرُب أداء مسرحيَّة

مراسُم تأبين
دعوٌة إلى حفل عيد الميالد الثالثين 

ألحدهم

حيادّي

متواضع

عملّي

غير مألوف

غريب األطوار

ح
ِ
َمر

رسمّي

دِّّي
ِ
ج

مهذَّب

حازم

واثق

صريح

شخصّي

منمَّق

ودود

قديم-ريترو

ٍ
راق

أنيق

َشْرطات بالعرض ذاته 
ًدا تعطي مظهًرا موحَّ

يلفُت التزيين العريض 
والمستطيل انتباَه القارئ

كانت األشكال المنمَّقة كهذه 
من مالمح حركة الفنِّ الزخرفيِّ 
الفنِّيَّة مطلَع القرن العشرين

خطوٌط بعرٍض متغيِّر
يبدو عفويًّا
مثل خطِّ اليد

يمتاز هذا الخطُّ الطباعيُّ بشخصيٍَّة لطيفٍة ومنفِصلة. ويجعل منه 
د األوجه وسهَل التكييف. ا طباعيًّا متعدِّ حضوره المتواضع خطًّ
تصنيف الخطِّ الطباعّي: إنسانّي (Humanist) غير مذنَّب 

(Sans Serif)

Frutiger ،Myriad Pro ،Verdana جرِّب أيًضا:

، بَفْضل زوائده التزيينيَّة الخفيفة، بطابٍع  يمتاُز هذا الخطُّ الطباعيُّ
يَّة. تقليديٍّ يكاد يكون رسميًّا، إذ تبدو عليه الموثوقيَّة والِجدِّ

تصنيف الخطِّ الطباعّي: مذنَّب (Serif) انتقالّي
Minion ،Caslon ،Garamond ْب أيًضا: جرِّ

ينقُل هذا الخطُّ الذي يحاكي انسيابيَّة الحروف المرسومة يدويًّا 
حالًة مزاجيًَّة لطيفة وبعيدة عن الرسميَّة.
(Script) تصنيف الخطِّ الطباعّي: نسخ

Snell Roundhand ،Brush Script جرِّب أيًضا:

تتكوَّن الحروف من 
َشْرطاٍت رفيعٍة وُأخرى 

سميكة في آٍن مًعا

تضفي االلتفافات على 
الحروف جوًّا من الغرابة

تنقُل بعض الخطوط الطباعيَّة حالًة مزاجيًَّة رقيقًة، في حين 
تترُك ُأخرى أثًرا مباشًرا وفوريًّا، كما هي الحال في هذا 

المثل البهيج وغير المألوف.
تصنيف الخطِّ الطباعّي: عرض

Rosewood ،Aftershock ،Jokerman جرِّب أيًضا:

يبدو على األشكال التي تكوِّن هذا الخطَّ الطباعيَّ الثقة 
واألسلوب الالفت للنَّظر.

(SLAB SERIF) تصنيف الخطِّ الطباعّي: مذنَّب لوحّي
Clarendon ،Memphis ،Rockwell جرِّب أيًضا:

تثيُر بعض الخطوط الطباعيَّة فينا الحنين إلى الماضي. ويبدو 
على أشكال حروف الخطِّ الطباعيِّ هذا أنَّها تهبُّ علينا بنفحٍة 

من ثقافة مقاهي أوروپَّا في عشرينيَّات القرن الماضي.
تصنيف الخطِّ الطباعّي: عرض

Time Machine ،Arnold Boecklin جرِّب أيًضا:

تعني نقطة وهي وحدة قياس الخّط. PT *
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لعلَّ أهمَّ األمور التي يجب مراعاتها عند اختيار خطٍّ طباعيٍّ هو الحالة المزاجيَّة 

التي يستثيرها. غير أنَّه توجد عوامل عمليَّة ُأخرى يجب وضُعها في الحسبان 

أيًضا. لذا فإنَّ َطْرح بعض األسئلة البسيطة على نفسك عن خطوتك التالية 

ة الملقاة على عاتقك. يفيدك في تضييق مجال اختيار الخطِّ األنسب للمهمَّ

اختياُر الخطِّ 
األنسب للمهمَّة

READ
me quickly as
you pass by…

GARAMOND REGULAR 10/12PT

DIN NEXT LT PRO CONDENSED 10/12PT

FUTURA BOLD/BOOK

GEORGIA REGULAR 11/13PT

One, two, three, four, five, six, 
seven, eight, nine, ten, eleven, 
twelve, thirteen, fourteen, 
fifteen

HELVETICA NEUE THIN

ADOBE GARAMOND PRO ITALIC

DATE OF BIRTH: 16/01/1995

He was born on 16th January 1995, at 4.30pm.

A1234567890

A1234567890

is for...

Aa
apple

One, two, three, four, five, six, 
seven, eight, nine, ten, eleven, 
twelve, thirteen, fourteen

One, two, three, four, 
five, six, seven, eight, 
nine, ten, eleven

One, two, three, 
four, five, six, 
seven, eight, 

nine, ten, 
eleven, twelve, 

thirteen.

(Georgia) خطٌّ بتذنيب مصمَّم لتسهيل 
القراءة عند مستويات دقَّة منخفضة

أين سُيعرض؟
ك  ابدأ بوضع قائمٍة بكلِّ الصيغ المختلفة التي سُيعرض نصُّ

َيغ. إذ يمكن أن تسلك  َوفقها، واختبْر كالًّ من هذه الصِّ
الخطوط بأنماٍط سلوكيَّة مختلفة عند أحجاٍم مختلفة وما 

يبدو الفًتا للنَّظر ومِرًحا على ملصٍق دعائيٍّ قد يبدو فوضى 
ر قراءتها على هاتٍف نقَّاٍل أو جهاٍز لوحّي. تتعذَّ

المقياس الصغير
(SMALL-SCALE)

غالًبا ما يكون الخطُّ المذنَّب أنسب 
الخطوط للنُّصوص الصغيرة المطبوعة، أمَّا 
على شاشات العرض الصغيرة فقد تتكتَّل 

التذنيبات بعضها قرب بعض. لذا عليك أن 
ص للمواقع  تنظَر في استخدام خطٍّ مخصَّ

اإللكترونيَّة أو خطٍّ بسيط دون تذنيب.

تمتاز أشكال حروف 
  (Helvetica) ِّخط

بسهولة قراءتها على 
الفور. 

اقرأني بسرعة قبل 
أن تمرَّ من أمامي...

(LARGE-SCALE( المقياس الكبير
رق بسرعة ونحن على متن  عادًة ما نقرأ محتوى لوحات اإلعالنات على الطُّ

مركبٍة ُمسِرعة، لذا يجب أن يكوَن الخطُّ غايًة في الوضوح. والبساطة هنا هي 
السّر– فكِّر مليًّا قبل أن تختار خطَّ عرٍض غريًبا ذا شخصيٍَّة مميَّزة.

َمن جمهورك؟
تحُكم بعض القارئين متطلَّبات مادِّيَّة أو متطلَّبات ُأخرى 

دة وعليك أن تضَعها في الحسبان، وال سيَّما عند اختيار  محدَّ
يَّة الطويلة.  خطِّ متن النَّّص– أي خطِّ الكتل النصِّ

كيف ستستخدُم األعداد؟
تكون األعداد في الخطوط الطباعيَّة عادًة إمَّا محاذية )’’مصطفَّة‘‘(، وإمَّا غير محاذية 

)األسلوب القديم(. حيث تكون األعداد المحاذية على االرتفاع ذاته وهو ارتفاع القمَّة؛ 
في حين تبدو األعداد غير المحاذية بمظهر تزيينيٍّ إذ تدنو هوابطها ما دون خطِّ 

األساس، وتسمو صواعدها إلى ما فوق خطِّ ارتفاع القمَّة.
اء العاديُّون القرَّ

يعدُّ الخطُّ الرومانيُّ بتذنيبات، 
بقياس نقاط 9 أو 10 ومسافة 12

بين السطور، أسهل الخطوط قراءًة 
للقارئ الراشد.

اء الُمسنُّون القرَّ
م  يتراجع نظُر اإلنسان مع التقدُّ

في السّن، ولذلك يجب، عند َوْضع 
الخطوط للقارئين المسنِّين، مراعاة 

زيادة قياس النقاط واستخدام خطوٍط 
ذات أشكال حروٍف أكبر من غيرها.

المراهقون
يترك نصٌّ فاتح أمام خلفيٍَّة قاتمة 

)نصٌّ بألوان معكوسة( أثًرا في القارئ 
غير أنَّ قراءته متعبة، فاحرْص 

اء ال  على استخدام هذا التنسيق لقرَّ
يعانون مشكالت في البصر.

األطفال
قد يستصعب حديثو العهد بالقراءة 
فكَّ رموز أشكال الحروف الغريبة. 

لذا من األفضل اختيار خطوط 
طباعيَّة بأشكال نظاميَّة هندسيَّة 

يألفها معظم األطفال.

تجعل أشكال حروف فوتورا البسيطة 
ا شائًعا في كتب األطفال منه خطًّ

تتحاذى األعداد جميعها عند ارتفاع القمَّة وخطِّ األساس

تمتدُّ بعض األعداد إلى ما دون خطِّ األساس

المحاذية
استخدِم األعداَد المحاذية في الجداول واالستمارات 

وعند المجاورة بين األعداد واألحرف الكبيرة.

غير المحاذية
استخدْم هذه األعداد ضمن النّص، أي عندما ترُد 

في جمل بجوار الحروف الصغيرة.

HELVETICA NEUE ROMAN

 خاصَّة؟
ٍ
أتحتاج إلى رموز

ة ُتدعى  ة محارَف خاصَّ تتضمَّن خطوٌط عدَّ
رموًزا (Glyphs). وقد تحتاج، على حسب 

المشروع، إلى إدراج إشارات حقوق النسخ 
وإشارات العالمات التجاريَّة، أو الرموز 

الرياضيَّة، أو حروٍف بتشكيالت أو زوائد 
للكتابة بلغاٍت ُأخرى. وُتتيح بعض الخطوط 

استخدام رموز تزيينيَّة محضة ُتدعى 
الحروف الزخرفيَّة، وتعدُّ وسيلًة مفيدًة 
)وزهيدة( إلضفاء مالمح رسوميَّة على 

تصاميمك.

ف
رو

ح
ال
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 ومتاحة 
ٍ
 واضحة

ٍ
فنُّ الخطِّ هو فنُّ تنسيق النصِّ بغية إيصال رسالة

قدر اإلمكان. ويمكن بلوغ هذه الغاية باالستفادة من الخصائص 

 تزيد من جمال 
ٍ
الرسوميَّة التي تتمتَّع بها الخطوط، بَوضعها بصورة

معناها وأثرها البصرّي.

استخداُم الحروف 
 رسومّي

ٍ
بأسلوب

الموافقة بين الشكل والمعنى
ز هذه التقنية  م وصًفا بصريًّا لمعنى الكلمة أو العبارة. وتعزِّ من األساليب الفعَّالة في تعزيز معنى الكتابة تنسيق كلمٍة أو عبارٍة بحيث تقدِّ

الرسالة المراد إيصالها، وتحوِّل الكلمات إلى رسٍم الفٍت للنَّظر.

(FRAMES( الكلمات واأُلطر
ال توجد الكتابة في الفراغ، بل تتفاعل مع نصوص ُأخرى ومع اأُلُطر والرسوميَّات المحيطة 
ح توليد ’’رسوميَّات مكتوبة‘‘ بالتالُعب بعالقِة الكتابة بما حولها معنى  بها. ويمكن أن يوضِّ

، وُيضيف إليه معًنى. النصِّ

جرائُم في حقِّ الخّط!
تتيح لك معظم برمجيَّات التصميم تشويه 

أشكال الكلمات أو الحروف، فتغيِّر مقياسها أو 
زاويتها. ويمكن استخداُم وظيفة التشويه في 
ة واحدة، لكن ال ينبغي  تكوين نقطة نظر لمرَّ

استخدامها لتغيير مظهر النصِّ الُمعدِّ للقراءة؛ 
فالنتيجة ستكون قبيحًة وغير مقروءة. إيَّاك 

واستخدام وظيفة التشويه لتنسيق الكتل 
يَّة، بل يمكنك استخدام الخطوط الموَجزة  النصِّ

ة، أو المائلة عوًضا عن ذلك. أو الممتدَّ

ا يعكس معنى الكلمة. (2) ثقيل: تذنيبات  (1) وزن الريشة: خطٌّ خفيٌف جدًّ

تشبه األحجار المستطيلة التي تلقي بثقلها على الحروف. (3) بانوراما: قد 
تزيد المسافات الطويلة بين الحروف من صعوبة قراءة النص، لذا تعاَمْل معها 

بَحَذر. (4) مزدحم: تضغط المسافات القصيرة بين الحروف الكلمة لتولِّد 
ا وضخم: تمثِّل الحروف الصغيرة والكبيرة  توتًُّرا بصريًّا. (5) و(6) صغير جدًّ

بمقاييسها المدروسة معنى الكلمَتين تمثياًل قويًّا. (7) نحو األعلى: تالُعٌب 
بصريٌّ بالكلمات يستفيُد من اتِّجاه الكلمة ليعبِّر عن معناها بأسلوٍب ظريٍف 

حيث تتَّجه عبارة ’’نحو األعلى‘‘ إلى األعلى حرفيًّا.

(8) مَتالٍش: تخفيف التطعيم اللونيِّ في كلِّ حرٍف بالتدريج لتكوين مظهٍر 
يوحي بَتالشي الكلمة. (9) مسافة: يولِّد َتكرار الكلمة على أحجام متزايدة 

ا بالعمق والمنظور البصرّي. (10) إنذار بلون أحمر! : تبرز الكلمة الملوَّنة  حسًّ
معنى التحذير في العبارة. (11) نمط: يوحي َتكرار الكلمة على شكل شبكة 

بوجود نمٍط ذي نسيج بصرّي.

(1) اتبْع طريقك: رسٌم بسيٌط لدرٍب ملتفٍّ يمثُِّل إطاًرا للكلمة ويضيُف إليها السياق. (2) درجات: تنزل 
الحروف ’’الدرج‘‘ المكوَّن من رسٍم بسيط. (3) طفو: تعلو الحروف الخطَّ األزرق لتعبِّر عن كلمة ’’طفو‘‘ على 

نحٍو بصرّي. (4) قريب: يوحي اقتصاص الكلمة من أطرافها بتقريبها. (5) مخفّي: احرْص، عند اقتصاص 
أجزاء من الكلمات، على إظهار ما يكفي من أشكال الحروف حتَّى يظلَّ المشاهد قادًرا على قراءتها. (6) 

مفاتيح: تذكِّرنا المربَّعات ذات الزوايا المدوَّرة والمحيطة بحروف لوحة المفاتيح.

DISTORTED
JOHNSTON ITC PRO MEDIUM 25PT

َوَضْعنا األمثلة التالية بالتالُعب بهذه الكلمة ’’مشوَّه‘‘:

 ُوضع إطار النص عند زاوية ْ 30 درجة.
وتبدو أشكال الحروف منحرفًة مقارنًة بحالتها األصليَّة، 

ولكنَّها ما زالت ممكنَة التمييز.

نرى هنا المقياس األفقيَّ للكلمة مصغًَّرا حتَّى نسبة 
%30 من عرضه األفقّي. وقد ضيَّق هذا الضغط الشديد 

ْرطات حتَّى إنَّها لن ُترى عند الكتابة  بعًضا من الشَّ
بأحجاٍم صغيرة.

إْن صغَّرنا المقياس األفقيَّ للكلمة حتَّى %30، فسَتْلقى 
الَعين صعوبًة في َفْهم الكلمة– فحرفا D وO يبدوان 

متشابَهين. 

ف
رو

ح
ال
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 بصريَّة لمشاريعك، أن تتمتَّع بإلمام 
ٍ
يَّة

ِ
من المفيد، عند صياغة ُهو

 
ِ

 باللَّون ومظهره وسلوكه في الوسائل المختلفة لعرض
ٍ

بسيط

التصميم، وأن تتعلَّم بعًضا من المصطلحات الشائعة في َوْصف 

تنويعات األلوان التي يمكنك إنتاجها.

فهُم اللون

CMYK
(SUBTRACTIVE COLOURS( األلوان الطرحيَّة

RGB
(ADDITIVE COLOURS( األلوان الجمعيَّة

B – أزرق

Y – أصفر

G – أخضر

C – سيان

R – أحمر

M – ماجنتا

الدرجات والظالل

يظهر في هذا الجدول المسحات 
والظالل التي يمكن الوصول إليها 

بَمْزج نسٍب متفاِوتٍة من لَوَني 
السيان واألسود.
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ما تعريُف اللون؟
وء– الذي ينتقل على هيئة أمواج- يلوِّن عالمنا بكلِّ ما  ال وجود للَّون في الظالم. بل الضَّ

وء األبيض من أمواج مختلفة األطوال؛ إذ تعتمد األلوان التي نبصرها  فيه. ويتكوَّن الضَّ
على أطوال األمواج الضوئيَّة التي تصل إلى أعيننا. ويبدو جسٌم ما بلوٍن معيَّن ألنَّ سطحه 
يمتصُّ أمواًجا بأطواٍل معيَّنة ويعكُس أمواًجا بأطواٍل ُأخرى. فالموز، مثاًل، يبدو أصفَر؛ ألنَّه 

وء األصفر فقط ويمتصُّ سطُحه جميع األمواج ذات األطوال اأُلخرى. يعكُس الضَّ

اللون الرقمّي– مزيج أحمر أخضر أزرق

تتكوَّن ألوان الشاشات الرقميَّة من مزيٍج من نسب 
مختلفة من األحمر واألخضر واألزرق التي تنبعث من 

الشاشة َضوًءا تراه العين. وكلَّما أضْفَت ألوانًا إلى المزيج، 
صاَر اللَّون الجديد أزهى. وينتج اللَّون عن امتزاج األلوان 

الثالثة مًعا. ويعرف هذا النموذج الجمعيُّ في َمْزج 
األلوان باْسِم ’’RGB‘‘ وهذه الحروف هي بداية أسماء 

األلوان األساسيَّة المذكورة )باإلنكليزيَّة(.

كما الحال في المثل الذي َضَربْناه سالًفا عن الموز، 
تمتصُّ الدهانات أو األحبار واألصبغة الموضوعة على 
وء وال تبعثه. وينتج عن اجتماع األلوان  سطٍح ما الضَّ

السيان والماجنتا واألصفر واألسود بنسٍب متفاوتٍة 
ألواٌن جديدٌة بإنقاص أطوال األمواج المنعكسة– أي 

كلَّما احتوى المزيج على المزيد من األلوان، كان اللَّون 
الناتج قاتًما أكثر. وُيْدعى هذا 
األسلوب الطرحيُّ في المزج 
باسم ’’CMYK‘‘، وتدلُّ هذه 

الحروف على الحروف األولى 
من األلوان المكوِّنة للمزيج.

تجتمع األضواء األحمر واألخضر واألزرق 
وء األبيض لتنتج مًعا الضَّ

تجتمع األلوان 
الثالثة مًعا لتنتج 

اللون األسود
ينتج األبيض 

عن ورقة بيضاء 
ليس عليها حبر

أمَّا األسود فينتج عن شاشٍة ال ُتصِدُر أيَّ ضوء.

وصُف األلوان
دة  ُتستخدم في مجال التصميم مصطلحاٌت محدَّ

لَوصِف خيارات التالُعب باأللوان لتحقيق آثاٍر مختلفة.

(HUE( الصبغة اللونيَّة

يصُف هذا المصطلح ألوانًا مستقلَّة في الطيف المرئيِّ كاألحمر 
مثاًل. وتتميَّز كلُّ صبغة لوٍن عن غيرها بطول موجتها.

(TINT( المسحة

المسحات هي صبغات لونيَّة فاتحة. ويمكن الحصول على 
المسحات بأساليَب مختلفٍة َوفَق أسلوب المزج المستخَدم، 

ولكنَّ النتيجة في النهاية تبدو ذاتها لدى المشاهد.

(SHADE( الظّل

عند مزج صبغة اللَّون مع األسود ينتج لون قاتٌم وُيعَرُف 
الل على نطاٍق واسع بمصطلح  باْسم الظّل. وُيشار إلى الظِّ

الدرجات اللونيَّة.

(TONAL VALUE( قيمة الدرجة اللونيَّة

يصُف هذا المصطلح خصائص صبغة اللون. بما في ذلك 
االعتدال واإلشراقة والعمق. وال عالقة لقيمة الدرجة اللونيَّة 
باللون؛ فعند تغيير صبغة اللَّون إلى األبيض واألسود، فإنَّ 

الدرجة اللونيَّة ال تتغيَّر.

(HALFTONE) درجة نصفيَّة
تولِّد النقاط السوداء مختلفة 

األحجام درجاٍت متفاوتة 
من اللون الرمادّي.

(DUOTONE) الدرجة الثنائيَّة
ينتُج عن استخدام مزيٍج 

مكوٍَّن إمَّا من صبغة لونيَّة مع 
األسود، وإمَّا من مسحَتين 

بغة اللونيَّة ذاتها. للصَّ
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إْن كنَت درْسَت الفنون أو الفيزياء، فال بدَّ أنَّك تعرُف عجلة األلوان التي 

تُظهر العالقة بين األلوان المختلفة. وتُعدُّ عجلة األلوان أداًة مفيدًة في 

ر ما  التصميم الجرافيكّي، إذ تساعدك على مقارنة التوليفات اللونيَّة لتقرِّ

ستستخدمه، وما ستتجنَّبه.

استخداُم َعَجلة األلوان

الدرجات اللونيَّة الدافئة

إْن أخْذنا األزرق الداكن ذاته في 
المثل السابق وَجَمْعناه بجاَريه من 
جهة اليمين- األرجواِنيُّ والورديُّ 
َنْت لَدينا لوحُة ألواٍن  الغامق- لتكوَّ

أدفأ من سابقتها. ويبدو األزرق الداكن 
هنا يستمدُّ دفًئا من جاَريه الدافئين– 

ع في الصفحة التالية في  وسنتوسَّ
تفاُعل األلوان بعضها مع بعض.

ن
لو

ال

التوليفة الباردة

تولِّد التوليفات التماثليَّة أقصى 
درجات االنسجام وأدنى درجات 

التباُين. ونرى هنا مثاًل األزرَق 
الداكَن يجتمع بجاَريه من جهة 

اليسار- األزرق واألخضر المزرّق- 
لتتكوَّن لدينا لوحُة ألواٍن باردة 

وهادئة.

نظريَّة عجلة األلوان
وء إلى األلوان المكوِّنة له بتمريره بموشوٍر ضوئّي.  يمكن تحليل الضَّ

فيتسنَّى حينها تمثيل الطيف المرئيِّ على عجلٍة ذات اثني عشر قسًما 
ُتظهر عالقة األلوان بعضها ببعض. وكلَّما زاَد تقاُرب لونَين، زاَد انسجاُمهما 

عند وضِعِهما مًعا. وكلَّما ابتَعدا بعضهما من بعض، زاَد تباُيُنهما.

الفكرة األولى

تباُيٌن واضح

يمكن أن نترك أثًرا في نفس المشاهد باستغالل التباُين ما بين 
األلوان، وتتمتَّع األلوان المتقابلة على عجلة األلوان بأعلى درجات 
التباُين. فإْن وضعنا لونَين متقابَلين بعضهما قرب بعض، فسيبدو 

كلٌّ منهما أزهى ونابًضا أكثر.

الفكرة الثانية

التواُزن األمثل

عد عند اختيار لوحة ألواٍن للتَّصميم.  قد يكون الرقم 3 رقَم السَّ
ويمكنك أن توزِّع األلوان الثالثة في التصميم بالتساوي، لكْن من 

َر المشهد واللَّونين اآلخَرين  األجدر اختيار أحد هذه األلوان ليتصدَّ
لألدوار الثانويَّة.

الفكرة الثالثة

انسجاُم صبغات األلوان

إْن أرْدَت أن تحرِّك باأللوان شعوًرا غنيًّا ومتناِسًقا، فما عليك سوى 
اختياِر لوحِة ألواٍن تضمُّ ألوانًا متجاورة على عجلة األلوان. وسواء 

اخترَت لَونًا أم اثَنين أم ثالثة أم أربعَة ألواٍن حتَّى، كْن على ثقٍة بأنَّ 
هذه األلوان ستتآلف مًعا لتخرَج بمظهٍر كلِّيٍّ يبدو عليه االنسجام. 

عجلة األلوان

أزرق

أحمر أصفر

ليَّة األلوان األوَّ
(PRIMARY)

تعدُّ األلوان األزرق 
واألحمر واألصفر ألوان 

أوَّليَّة. وُتدعى بهذا االسم؛ 
ألنَّه ال يمكن الحصول 

عليها بَمْزج ألوان ُأخرى.

األلوان الثانويَّة
(SECONDARY)

ُتدعى األلوان األخضر 
والبرتقاليُّ واألرجوانيُّ 

ألوانًا ثانويَّة. وينتج كلُّ 
لوٍن منها عن َمْزج لونَين 
أوَّليَّين، ويقع بينهما على 

عجلة األلوان.

األلوان الثالثيَّة
(TERITIARY)

ينتج اللون الثالثيُّ عن 
َمْزج لوٍن أوَّليٍّ مع لوٍن 

ثانويٍّ مجاور. ويقع 
اللَّون الناتج بين اللَّونَين 

المكوِّنين له.

ن
ِ
وُج المتباي الزَّ

ُتدعى األلوان الواقعة على مواقع 
متقابلة من عجلة األلوان ألوانًا 
م مزاَوجاٌت مثل  متكاملة. وتقدِّ

األزرق القاتم مع البرتقاليِّ األصفر 
د  أثًرا يبعث على النشاط ويجدِّ
الطاقة. وعليك أن تنتبه وأنت 

تستخدم مثل هذه المزاَوجات مع 
‘‘ بجوار  الكتابة؛ ألنَّ األلوان قد ’’تهتزُّ
بعضها ما يجعل النصَّ َعِسَر القراءة.

فريٌق من أربعة

يستخدم مصطلح النسق الرباعيِّ أو 
 Tetradic) النسق التكامليِّ المزدوج
اللة على َنَسٍق مكوٍَّن  scheme) للدَّ

من أربعة ألوان يتكامل فيها كلُّ 
لونَين بعضهما مع بعض. ويفسُح مثل 

هذا النسق في المجال للتَّنويع، غير 
أنَّ موازنة التباُينات القويَّة تتطلَّب 

الكثير من االنتباه. لذا جرِّب اختيار 
أحد األلوان بحيث يكوُن لونًا مهيمًنا 
دة.  واأللوان الثالثة اأُلخرى ألوانًا مشدِّ

تباُيٌن أدّق

اجمْع أحَد األلوان مع اللَّونَين 
المجاوَرين للَّون المقابل لتحصل 

على نسٍق لونيٍّ متكامل. وينتج عن 
هذا النسق التباُين واالنسجام في آٍن 

مًعا. فاألزرق هنا مثاًل يتباَيُن مع 
اللونَين اآلخَرين، في حين أنَّ األصفر 
والبرتقاليَّ لونان قريبان بعضهما من 

بعض، ما يوفِّر االنسجاَم في اللَّون.

الثالثيُّ المتوازن

يعبِّر مصطلح الثالوث اللونّي 
(Triadic) عن ثالثة ألوان تفصُل 

بينها مسافاٌت متساوية )ثالثة ألوان( 
على عجلة األلوان. ونرى في المثل 

ح هنا األزرق يجتمع باألخضر  الموضَّ
الليميِّ والبرتقالّي. ويمكنك تحقيق 
التوازن األمثل بتجريب توليفات 

مختلفة مكوَّنة من لوٍن مهيمن 
َدين.  ولونين مشدِّ
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صار في ُوسعنا اليوم، بَفْضل تقنيات التصوير الرقمّي، تعديل الصور 

وتحسينها بكلِّ األشكال الممكنة بعد التقاط الصورة؛ إذ يمكن، مثاًل، زيادة 

ة  تها، أو إضافة فالتر ومؤثِّرات خاصَّ وء، أو زيادة حدَّ استقبال الصورة للضَّ

ها العاّم. لتغيير معنى الصورة أو جوِّ

اقتصاُص الصور 
وتعديلها

اقتصاص الصور
م معظم  يعني مصطلح ’’االقتصاص‘‘ قصُّ أجزاء من صورة والتخلُّص منها. وُتقدِّ

برمجيَّات تعديل الصور خياَر قصِّ الصورة سواء كان ذلك باالحتفاظ بنسبة أبعاد 
الصورة األصليَّة أم بأبعاد وصيغة جديَدين.

د... االقتصاص الجيِّ
د التقاِطنا لتلك الصورة. لذا ُيتيُح  ليس من الممكن الحصول على الصورة المثلى بمجرَّ

لنا اقتصاص الصورة ِخياَر تحسينها بعد التقاطها. وُيعدُّ االقتصاص ِخياًرا أفضل من 
التقريب، ال سيَّما مع كاميرات الهواتف النقَّالة التي قد تكون دقَّتها رديئًة مع التقريب.

ئ ...االقتصاص السيِّ
من األفضل استخدام أداة االقتصاص بتحفُّظ، حالها 
حال الكثير من أدوات تعديل الصور. فالمبالغة في 

االقتصاص تؤدِّي إلى ظهور الصورة بمظهٍر غير 
متوازن أو قد ُتضِعُف أثَر الصورة ومعناها.

التعديل واللمسات األخيرة
تسمح لك بعض التطبيقات بتعديل الصور بكلِّ األشكال 
ز تعديل تباين الصورة وألوانها  الممكنة. إذ يمكن أن يعزِّ

أثر هذه الصورة. ولكن ال تنَس أنَّ التعديل ال يجعل الصور 
الرديئة حسنًة- ابدأ عملك دوًما بصورٍة عالية الجودة 

وواضحة المعالم وحسنة التركيب.

ال تخرْج عن السياق

قد تحتاج إلى الصورة الكبيرة أحيانًا؛ فالتَّقريُب في 
هذه الصورة مثاًل ُيظِهر المزيَد من تفاصيل راكب 

األمواج، لكنَّه ُيهِمُل سياق الصورة الذي ُيظِهر 
هذا الرجل قبالَة تلك الموجة العمالقة التي تبعُث 

هبَة في النفس. الرَّ

 الجاذبيَّة العاطفيَّة
ِ
ز عزِّ

يترُك اقتصاُص الصورة للتَّقريب من الوجوه أثًرا 
عاطفيًّا فوريًّا. فعند تصوير األطفال مثاًل، من 
األفضل أن تقصَّ الصورة بعد التصوير، ال أن 
تقترب كثيًرا من الطفل وتخاطر بَجْعله يبكي!

ْز على ما يهّم ركِّ

يمكن أن يزيد اقتصاص الصورة من جمال 
محتواها باستبعاد أيَّة تفاصيل ال حاجة إليها، ومن 

شأنها تشتيت المشاِهد، فيركِّز االقتصاص على 
أبَلغ أجزاء الصورة وأكثرها تعبيًرا.

جة
ِ
تجنَّْب حاالت الَبتر المحر

احذْر بتَر أطراف األشخاص في الصورة. ومن 
األسلم، عند تصوير األشخاص، تجنُّب اقتصاص 

الصورة عند المفاصل، ال سيَّما الكاحل والركبة 
والمعصم.

السطوُع/التباُين

إْن كاَنِت الصورُة باهتًة 
أو داكنة، يمكنك زيادة 

طوع. التباُين أو السُّ

اللَّون

يمكن أن يجعَل تعديل 
تواُزن األلوان الصورة تبدو 
طبيعيَّة أكثر، أو قد يفعُل 

العكَس فُيضفي على الصورة 
ًة مذهلة. مؤثِّراٍت خاصَّ

التشبُّع

تعرف عمليَّة إزالة اللون 
باْسم إزالة التشبُّع. وحالما 

يزول تشبُّع صورٍة ما، 
يمكنك إضافة ألواٍن 

مختارٍة لتحُصَل على تأثيِر 
البنِّيِّ الداكن أو درجات 

لونيَّة ُأخرى.

احرْص أالَّ تبدو 
المناطق الفاتحة في 

الصورة مسحوبَة اللون

األصل

زيادة التباُين

فلتٌر لونيٌّ دافئ

باألبَيض واألسَود

مع سطوع

على هيئة ملَصق

أخضُر ثنائيُّ اللَّون

اإلضافة والحذف
قد يؤدِّي تمديد أجزاء من الصورة أو مسح هذه 
األجزاء إلى َجْعل الصورة ممكنَة االستخدام أكثر.

تمديد الخلفيَّة

ماء  إْن كانت في الصورة مساحٌة من لون واحد، كالسَّ
مثاًل، يمكنك زيادُة هذه المساحة لتغيير شكل الصورة 

أو توفير مساحٍة للكتابة.

ة حذف مادَّ

تسمح معظم برمجيَّات تعديل الصور بإجراء لمساٍت على 
يَّة مفيدٌة إْن كنَت تحتاُج  مساحات الصور. وهذه الخاصِّ

إلى مساحٍة خالية لَجْعل الكتابة مقروءًة أكثر مثاًل.

ُحِذفت الرايات الموجودة في الصورة 
لَجْعل مساحِة السماء أوَضح

رة
صو

ال
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تحويل العمل الفنِّيِّ إلى 
الصيغة الرقميَّة

إْن كانت الرسوم التوضيحيَّة مرسومًة على 
وسائل عرٍض تقليديَّة، مثل الورق أو األلواح 

أو قماش الرسم، فال بدَّ من تحويلها إلى 
الصيغة الرقميَّة حتَّى يتسنَّى َنشُرها، سواء كان 

ذلك طباعًة أم نشًرا على اإلنترنت. ويمكن 
التحويل إلى الصيغة الرقميَّة بإحدى طريقَتين:

المسُح الضوئّي

المسُح الضوئيُّ خيُر وسيلٍة لتحويل 
األعمال الفنِّيَّة إلى الصيغة الرقميَّة. 
وال بأس بالماسح الضوئيِّ المنزليِّ عند التعامل مع 

األعمال الفنِّيَّة الصغيرة. لكْن إْن كنَت تعتزُم الطباعة، 
فاحرْص على المسح بأعلى دقٍَّة ممكنة. أمَّا األعمال 

الفنِّيَّة األكبر حجًما، فتقتضي استخداَم ماسٍح كبير 
ة. الحجم، كالمطابع أو بعض الشركات المختصَّ

التصوير الضوئّي

تصوير األعمال الفنِّيَّة ضوئيًّا وسيلٌة 
سريعٌة ومريحة، ولكنَّ نتائجها 
ات  متفاوتة، تبًعا لجودة المعدَّ

واإلضاءة. قاِرِن الصورَة باألصل 
على الدوام؛ فتصحيُح التوازن اللونيِّ 
أمٌر حتميٌّ غالًبا. وربَّما تضطرُّ إلى االستعانة بمصوٍِّر 

محترٍف لتصوير األعمال أو الصور الكبيرة المرسومة 
على وسائل عرض تصميم صعبة التصوير، مثل 
وء، وتؤدِّي إلى  اللوحات الزيتيَّة، التي تعكُس الضَّ

ظهور َوْهج )أو لمعان( في الصورة.
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 يرفُع هذا 
ٍ
ام ستحتاج، في حال لم تكن تنوي رْسَم عملك الفنِّيِّ بنفسك، إلى رسَّ

ل يعتمدونه في أعمالهم،  امين أسلوٌب مفضَّ الحمل عن كاهلك. ولمعظم الرسَّ

لذا فإْن كنت تحمل في ذهنك فكرًة واضحًة عن نوع الصور التي تريدها، 

ام األنسب وتوكيله بالعمل أسهل. ة إيجاد الرسَّ فستكون مهمَّ

أساليب الرسوم 
التوضيحيَّة

اختيار أسلوب
أنواع الرسوم التوضيحيَّة كثيرٌة كثرة 

امين في العالم. وهذه قائمُة تحقٍُّق من  الرسَّ
عوامَل يجب مراعاتها عند اختيار أسلوٍب 

للرُّسوم التوضيحيَّة.

الغرض
لماذا تستخدم الرسوم التوضيحيَّة؟ لقد عرضنا 

في الصفحة السابقة بضعَة أدواٍر قد يؤدِّيها الرسم 
التوضيحّي، وينبغي أن يكوَن للغرض من الرسم 

التوضيحيِّ األثر األكبر في اختيار األسلوب.

العالمة
تأمَّل مشروعك أو عالمتك من نواحي الحالة 
المزاجيَّة، والشعور، ونبرة الخطاب. هل يمتاز 
مشروُعك بالطابع الشبابّي؟ أم التقليدّي؟ أم 
الرياضّي؟ أم بطابع الحنين إلى الوطن؟ اخَتْر 

أسلوبًا يعكُس شخصيَّة عالمتك.

الجمهور
ه في عملك نحو جمهور ُهواة  إْن كنَت تتوجَّ

النسيج المتقاعدين مثاًل، فال معًنى من تزيين 
موقعك برسوم توضيحيَّة بطابع رسوم المانغا 

الكرتونيَّة! فمتى أجَريَت بحوًثا بشأن جمهورك، 
اكتسْبَت فكرًة جليَّة عمَّا يحبُّونه ويتوقَّعونه. 
اء والمشاهدين  ي القرَّ ولعلَّ من المفيد تحدِّ

أحيانًا، لكْن دون إقصائهم.

وسيلة عرض التصميم
تتالءُم بعض األساليب ووسائل عرض التصميم 

أكثر من غيرها. فإْن كنَت ستعرُض رسومك 
التوضيحيَّة عموًما على أجهزٍة نقَّالة مثاًل، فستجد 

ضالَّتك في أسلوٍب بارٍز بما يكفي ليكون ظاهًرا 
على مساحٍة صغيرة أو بدقَِّة عرٍض منخفضة.

(Vector) يناسب هذا األسلوب الفنِّيُّ المتَّجهيُّ
د حيث  والبسيُط المالمح المشاريَع ذات الطابع المجرَّ
ال ضرورَة لألسلوب المميَّز أو ال رغبة فيه باألحرى، 
كما هي الحال في دليل استخداٍم أو دليٍل إرشادّي.

أمَّا الرسم البسيط فهو وسيلة عرٍض تعبيريَّة 
دة الوظائف ومثاليٌَّة للرُّسوم التوضيحيَّة. فيمكن  متعدِّ

أن يكوَن مريًحا وتعبيريًّا، أو دقيًقا وتفصيليًّا تبًعا 
لحاجاتك.

الخطوط السائبة واأللوان الهادئة الباهتة قلياًل، 
يناسبان الرسوم التوضيحيَّة في األزياء على نحٍو 

مثالّي؛ إذ تشبه المالبَس في حركتها دونما إغراٍق 
في التفاصيل.

يبدو على هذا األسلوب المتفاِوت المقطَّع قدٌر كبيٌر 
من الشخصيَّة. ويمكن استخداُمه إلثارة الحنين، كما 

أنَّه مفيٌد أيًضا في الرسوم التوضيحيَّة اإلرشاديَّة.

ُيعدُّ األسلوب المرسوم باليد، الذي يعتمد خطوط 
الخربشة والتَّظليل بالخطوط، مثاليًّا لرواية القصص؛ 
فالظلُّ الطويل الواضح الحدود هنا يوحي بشيٍء من 

التهديد.

ْسم بالقلم وألوان الغواش  يمتاُز أسلوب الرَّ
(Gouache) هذا بالحياة والبديهيَّة. حيث تحتفظ 

األلوان الزاهية والخطوط القويَّة بحيويٍَّة تلفُت االنتباه، 
حتَّى إن كانت معروضًة على أصغر الشاشات.

يتيح برنامٌج للرَّسم اليدويِّ الرقميِّ انتقاال سهاًل 
وسلًسا ما بين األلوان، أو من الفاتح إلى الداكن، 

ممَّا ُيضفي على العمل الفنِّيِّ مظهًرا ناعًما يكاد يبدو 
اخ األلوان. مرسوًما ببخَّ

يحبُّ األطفاُل الخطوَط السوداء االنسيابيَّة عندما 
تحصر داخلها ألوانًا بسيطة، غير أنَّ األلوان السادة 

باعة على  تجعل من هذا األسلوب مالئًما للطِّ
األقمشة أو األسطح اأُلخرى عدا الورق.
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تكون كلُّ نقطِة شاشٍة مبرَمجًة 
لتعرَض صبغًة لونيَّة أو درجًة 

دة. لونيَّة محدَّ

هناك برمجيَّات كثيرٌة متاحة البتكار الفنِّ الرقمّي، وكثيًرا ما تأتي هذه البرامج في 

انيَّة. يمكن استخداُم  مجموعات احترافيَّة، عالوًة على الكثير من األدوات المجَّ

 فريدة.
ٍ
ة  تصاميَم رقميَّ

ِ
تلك البرمجيَّات لتقليد األساليب التقليديَّة، أو البتكار

أنواُع الرسوم 
التوضيحيَّة الرقميَّة

الصور المتَّجهيَّة
تتشكَّل الصور المتَّجهيَّة باجتماع نقاٍط لتكوين خطوٍط ُتدعى 

المسارات. وقد تكون المسارات مستقيمًة أو منحنية، وقد تلتقي 
ور المتَّجهيَّة بأنَّها  للُخروج بأشكاٍل معقَّدة. وتتمثَّل الميزة الرئيسيَّة للصُّ

ممكنُة االستخدام عند أيِّ قياس، دون تغيُّر في الجودة، أي تبقى 
الخطوط واألشكال على القدر ذاته من الوضوح بعد تكبير الصورة.

برامج الصور المتَّجهيَّة 
تنتج غالًبا صوًرا بسيطًة 

ثنائيََّة األبعاد، مع تظليٍل 
وتحديٍد بسيَطين. وُتعدُّ الصور 

المتَّجهيَّة مثاليَّة للشعارات 
والوسائل البصريَّة اأُلخرى 

التي ُتستخدم بأحجام متنوِّعة.

تحمُل كلُّ صورٍة نقطيَّة عدًدا 
ثابًتا من نقاط الشاشة )ُيدعى 

دقَّة الصورة(. ويعني هذا أنَّك، 
عندما تكبِّر الصورة، تزيُد 

مساحة نقاط الشاشة، وتفقُد 
الصورة تفاصيلها. وكلَّما كان 

التكبير أعلى، كانت الدقَّة أقّل.

تحتاج الرسوم التوضيحيَّة 
ثالثيَّة األبعاد إلى إنشاء 
ٍم كامل باستخدام  مجسَّ

Com-) التصميم بالحاسوب
 .(puter Aided Design

وتمتاُز هذه العمليَّة بأنَّك 
تستطيُع عرَض الجسم ذاته 

من زوايا عرٍض مختلفة، 
دون الحاجة إلى إنشاء صورٍة 

جديدٍة لكلِّ زاوية.

(RASTER IMAGES( الصور النقطيَّة
تتكوَّن هذه الصور من اجتماع ماليين النقاط الرقميَّة الصغيرة الملوَّنة 
التي ُتدعى الواحدة منها ’’پيكسل‘‘ أو نقاط الشاشة (Pixels)، وتكون 
مرتَّبة على شكِل شبكة. وُتتيُح هذه التقنية تدرُّجاٍت لونيًَّة غايًة في 

الدقَّة، مع تفاصيل ُمتَقنة. وُتعدُّ الصور الرقميَّة صوًرا نقطيَّة، وأيُّ عمٍل 
فنِّيٍّ جرى َمسُحه ضوئيًّا يتَّخذ تلقائيًّا الطبيعَة النقطيَّة.

الصور المتحرِّكة والصور ثالثيَّة األبعاد
كة والصور ثالثيَّة األبعاد ُمكلفًة  كانت عمليَّة تكوين الصور المتحرِّ

وتستهلك كثيًرا من الوقت في الماضي، حتَّى إنَّها لم تُكْن ِخياًرا 
متاًحا لمعظم الناس. غير أنَّ الثورة الرقميَّة غيَّرت ذلك كلَّه؛ إذ تتيح 
البرمجيَّات سهلة االستخدام واألجهزة القويَّة إدخال شيٍء من الحركة 
بكلِّ سهولة في أبسط المواقع اإللكترونيَّة، حتَّى لو كانت تلك الحركة 

في هيئة خطٍّ يومض تحت كلمة، أو عيٍن تغمز مثاًل.

تتشكَُّل الخطوط 
والمنحنيات من 

اجتماع النقاط على 
طول المسارات

يمكن أن ترسَم 
المساراُت أشكاال 
مغلقًة ُتمأل 
باأللوان

تبقى الخطوط انسيابيًَّة 
تماًما بعد التكبير

مع اللونرسٌم مفرَّغ

تفاصيل بالپيكسلتكبير بدقَّة 75 نقطة لكلِّ إنشصورة بدقَّة 300 نقطة لكلِّ إنش

صورة مكبَّرة

تدويٌر للصورة
ثالثيَّة األبعاد

تقلُّ التفاصيل عند 
تكبير الصورة

ات الرقميَّة أنواع الملفَّ
يمكن إنشاء الصور الرقميَّة وحفظها في صيٍغ رقميَّة مختلفة، تبًعا للَغَرض 

منها ووسيلة عرضها.

َيغ الصور المتَّجهيَّة
ِ

ص

EPS: تستخدم هذه الملفَّات في حفظ نسخ عالية الجودة من رسٍم ما، وهي 
مناسبة للطباعة عالية الدقَّة. وال تالئم هذه الملفَّات العرض على اإلنترنت، 

ويجب تحويلها أوَّال إلى إحدى الصيغ النقطيَّة التي سُتذكُر بعد قليل.
AI: ملفَّاٌت ُأنشئت وُحفظت بواسطة ’’أدوبي إيلستريتر‘‘. وتمتاز بإمكانيَّة 

ة. تعديلها، ما يجعُلها األنسب لألعمال التي تخضُع للتعديالت المستمرَّ
PDF: هي لقطٌة لصورٍة رقميَّة أو صفحٍة أو تصميم، ويمكن عرضها تقريًبا 

على أيِّ جهاٍز أو نظام تشغيل. وُتستخدُم إلرسال التصاميم إلى المطابع، أو 
عرض الملفَّات على اإلنترنت. وليس من السهل تعديل هذه الملفَّات مثل 

األنواع اأُلخرى، لذا فهي مالئمٌة لِحْفظ التصاميم في حالتها النهائيَّة.

صَيغ الصور النقطيَّة

د استعماالتها؛ إذ يمكن أن تستوعَب  JPEG: تمتاُز هذه الملفَّات بتعدُّ
دقًَّة كافية ألعمال الطباعة، كما يمكن أن ُتضغط ليتسنَّى إرسالها بالبريد 

اإللكترونّي، أو رفُعها بسرعة. وُتضَغط بيانات الصورة جميًعا في طبقٍة واحدة، 
لذا فتعديُل هذ الصور ليس بسهولة تعديل ِصَيغ أخرى.

TIEF: ملفَّاُت صوٍر تحتوي على قدٍر كبيٍر من البيانات، أي أنَّ هذه الصور 
عالية الدقَّة، وغنيٌَّة باأللوان والتفاصيل. كما أنَّها كبيرُة الحجم ما يجعُلها غير 

مالئمة لالستخدام على اإلنترنت.
PNG: من أكثر ِصَيغ الملفَّات شيوًعا لالستخدام على اإلنترنت، وتكون 
عموًما صغيرَة الحجم ومالئمًة الستيعاب األلوان النابضة بالحياة. وِخالًفا 
للنوَعين السابَِقين، فإنَّ لها طبقًة خلفيًَّة شفَّافة، وهي ميزٌة توفِّر الوقت إْن 

.(Cutout Effect) كنَت تحتاج إلى تأثير صورٍة ’’مقتطعة‘‘
PSD: تنتج هذه الملفَّات من برنامج ’’أدوبي فوتوشوپ‘‘، وتتكوَّن من طبقاٍت 
ة؛ فهي بذلك قابلٌة للتَّعديل تماًما. يمكُن مثاًل بكلِّ سهولة إضافة ِظالٍل أو  عدَّ
مؤثِّراٍت أو نسيٍج لونيٍّ إلى أجزاء معيَّنة في الصورة. وقد تكوُن هذه الملفَّات 

كبيرة الحجم، لذا فهي ُتستخَدم في مراحل إنشاء المشروع، ثمَّ ُتحوَّل الصيغُة 
قبل الطباعة أو النشر اإللكترونّي.
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الصيغة، في لغة التصميم، هي الحجم والشكل والوسيلُة التي سينتهي 

 واضحة عن الهدف الذي ترغب في 
ٍ
إليها تصميمك. لذا فالتحلِّي بنظرة

الوصول إليه، والجمهور الذي تستهدفه سيساعدك في اختيار الصيغة 

المالئمة لمشروع تصميمك.

اختياُر الصيغة

َيغ المطبوعة الصِّ
ما زالت الطباعة تحتفُظ بشعبيَّتها 

وطابعها المرح بوصفها وسيلًة لَجْذب 
االنتباه. ويمكن معها أن يستمتَع 

كه  يِّ الذي تحرِّ جمهورك بالشعور الحسِّ
الموادُّ الملموسة، ويستريحوا قلياًل من 
قضاء الوقت أمام الشاشات الرقميَّة. 

لكْن ال تنَس استخداَم موادَّ قابلٍة 
إلعادة التدوير. ويزيُد التصميم المطبوع 

الناجُح من متعة التجِربة الفعليَّة 
الستخدام المطبوعات، وهو أمٌر تعجُز 

عنه التصاميم الرقميَّة.

َيغ الرقميَّة الصِّ
يمتاُز العمل على اإلنترنت باحتماليَّة الوصول 

إلى عدٍد أكبر من الناس، بسرعٍة وبتكلفٍة 
ي الذي تطرُحه الصيغة  زهيدة. لكنَّ التحدِّ

الرقميَّة يتمثَّل في قلَّة تحكُّمك في النتيجة التي 
سيراها الجمهور، مقارنًة بالصيغة المطبوعة؛ 
فذلك رهٌن باألجهزة المستخَدمة. وعادة ما 
ُيعيد التصميم اإللكترونيُّ المتجاِوب تعديل 
مقاساته باختالف الصيغة )انظْر صفحة 175

لمزيٍد من المعلومات في هذا السياق(، ولكنَّك 
ستحتاج حينها إلى اختباِر كلِّ تصاميمك 

للتحقُّق من أنَّها تبدو بالمظهر المنشود دوًما.

َيغ الورقيَّة الصِّ
ة، حيث يمكن استخدامه  الورق وسيلُة عرٍض ذات استعماالٍت عدَّ
في أيِّ شكٍل أو حجٍم تقريًبا، علًما أنَّ استخداَم األحجام القياسيَّة 

أوَفُر من حيُث التكلفة إْن كنَت تطبُع تصاميمك على نحٍو 
احترافّي. انتقْل إلى الصفحة 208

لالطِّالع على قائمٍة بأحجام
الورق القياسيَّة.

،(Landscape) الصيغة األفقيَّة
عرض هذا الشكل من الصيغ أكبر 
من طوله. وتالئُم بطاقات األعمال، 
لتتَّسع لألسماء الطويلة أو عناوين 

البريد اإللكترونّي.

الصيغة العموديَّة
(Portrait)، تتَّخذ 

شكاًل طوياًل، وهي 
شائعة في تصاميم 

الرسائل والمستندات 
يَّة والملصقات  النصِّ

الترويجيَّة.

الطيُّ والتجليد
ما زال الُكتيِّب والمنشور 
اإلعالنيُّ يتمتَّعان بقيمٍة 

بوصفهما وسيلتان لترويج 
المشاريع أو الشركات. 
وللكتيِّبات والمنشورات 

اإلعالنيَّة أحجاٌم وأشكاٌل 
متنوِّعة. وتؤثِّر طريقة طيِّ 
هذه الموادِّ أو تجليدها في 

اختياراتك التصميميَّة.

ابة طيَّة البوَّ

حاسوب

الهاتف الذكّيالجهاز اللوحّيحاسوب نقَّال

القمصان قصيرة األكماماألكياس القماشيَّة األكواب

الملصقات

ثالثيُّ الطيَّاتطيَّة األكورديون
)أو طيَّة الرسالة(

يمكن تجليد األوراق مًعا بخياطتها، أو َجْمعها 
مغ )يعرف هذا الشكل  بحلقات، أو بالصَّ

Perfect] من التجليد باسِم التجليد المثالّي
Binding](. انظْر صفحة 194 لالطِّالع على كيفيَّة 

ة. ط تصميٍم مكوٍَّن من صفحات عدَّ َرْسم مخطَّ

ُكتيِّب من 16 صفحة

يغ مطبوعة ُأخرى
ِ

ص
ال تقتصر الطباعة، بالضرورة، على الورق؛ فهناك َطيٌف واسٌع من وسائل 

في  عرض التصاميم اأُلخرى التي قد تالئُم تصاميمك. اطلْب َدوًما إلى موظَّ
ط التصميم  المطبعة، قبل أن تبدأ، أن يشيروا عليك بشأن كيفيَّة َوْضع مخطَّ

لُيعطي أفضل النتائج.

ال تعرض الحواسب الصورة 
يغة األفقيَّة. إالَّ بالصِّ

يمكن تدوير األجهزة النقَّالة باليد واستخدامها َوفق إحدى 
الصيغَتين. وتعيُد معظم المواقع اإللكترونيَّة ترتيب المحتوى 

تلقائيًّا تبًعا لطريقة العرض.

َيغ وسائل
ِ

ص
التواصل االجتماعّي

تشهد ساحة وسائل التواصل االجتماعيِّ 
ًيا في  تغيًُّرا سريًعا، وهذا بحدِّ ذاته يمثُِّل تحدِّ

ات  ٍة من منصَّ وجه كلِّ مصمِّم. ولكلِّ منصَّ
دة  وسائل التواصل االجتماعيِّ مواصفاٌت محدَّ

لحجم الصورة )ُمقاًسا بنقاط الشاشة أو 
الپكسل(، والصيغة، والكتابة. وينبغي لك أن 

ٍة بحيث  تغيِّر التصاميم لتتالءَم وكلَّ منصَّ
ال تبدو مقصوصًة أو مشوَّهة. وإليك اآلَن 

يغ الشائعة لوسائل التواصل  ِذكًرا لبعض الصِّ
االجتماعّي، لكْن تحقَّْق من التحديثات 

ة بها باستمرار. الخاصَّ

(YouTube) يوتيوب
صورة غالف القناة:

1440×2560

(Instagram) إنستغرام
القصص: 1090×1920

(Instagram) إنستغرام
الصور: 1080×1080

(Twitter) تويتر
منشورات الصور: الحدُّ األدنى

440×220 )نسبة عرض 1:2(
(Facebook) فيسبوك
صورة الملف الشخصيِّ

للنشاط التجارّي: 180×180
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Heading

HEADING

HEADING
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يحتاج كلُّ تصميم، بغضِّ النظر عن مدى بساطته، إلى ُبنية– أسلوٌب 

ط  ة في بناء مخطَّ م في تموُضع العناصر. وهناك أساليب عدَّ منطقيٌّ منظَّ

 
ٍ

اب  جذَّ
ٍ

التصميم، ولكنَّ الغاية منها جميًعا واحدة: إيصال الرسالة بأسلوب

ذي معًنى قدَر اإلمكان. ونورد تالًيا ثالثًا من أفضل الُبنى وأكثرها شيوًعا.

بناء مخطَّط
التصميم

النسبة الذهبيَّة
كان اإلغريق القدماء أوَّل َمن الحَظ إمكانيَّة تطبيق نسبٍة معيَّنة، موجودة في الطبيعة بكثرة، 

في مجاالت الفنِّ والعمارة إلنتاج تصاميم جميلة ومتوازنة. وقد تمكَّن العلماء والفنَّانون 
(Fibonacci) من تجريب هذه النسبة بناًء على معادلٍة رياضيَّة، ومن هؤالء فيبوناتشي

.(Leonardo da Vinci) وليوناردو دافينشي

قاعدة التثليث
تقوم قاعدة التثليث على افتراِض أنَّ 

مًة إلى ثالثة أقسام تبعُث  مساحًة مقسَّ
شعوًرا بالراحة وتسرُّ الناظرين أكثر 
من مساحٍة مقسومٍة نصَفين. وُتقسم 
المساحة وفَق هذه القاعدة بخطوط 

أفقيَّة وُأخرى عموديَّة إلى تسعة 
مستطيالت. وتكوُِّن الخطوط ونقاط 

التقاطع بعد ذلك شبكًة يمكن توزيع 
مواضع العناصر عليها.

مة الُبنية المقسَّ
إلى وحدات

مة  تكون المساحة في التصاميم المقسَّ
مًة إلى ُكتٍل من  إلى وحدات مقسَّ

الحجم ذاته- مستطيالٍت أو مربَّعات. 
ويتيُح وجود عدٍد أكبر من الكتل 

)الوحدات( مرونًة أكبر من استخدام 
ُبنية ’’قاعدة التثليث‘‘ البسيطة. 

ولمزيٍد من المعلومات عن تشكيل 
مة إلى وحدات، انظْر  شبكة مقسَّ

صفحة 158.

استخداُم النسبة الذهبيَّة
يمكن أن تساعدك النسبة الذهبيَّة في قياس 
العناصر وتحديد مواضعها. وال حاجة بك إلى 

ة متاحة تؤدِّي  رسمها بنفسك: هناك تطبيقات عدَّ
عنك هذه الحسابات بحيث تستطيع إعداد مساحة 

العمل بالنَِّسب الصحيحة، وتطبيقاٌت ُأخرى تضع 
الدوَّامة الذهبيَّة على صورك أو تصاميمك.

استخداُم قاعدة التثليث
ُيظهر لك استخداُم الشبكة ’’النقاط الحيويَّة‘‘ في 
ط التصميم- نقاط تقاطع الخطوط األفقيَّة  مخطَّ

والعموديَّة. ضْع أهمَّ العناصر على هذه النقاط لتزيد 
ط. وقد يكون الخروج  من أثِرها البصريِّ في المخطَّ

عن هذه القاعدة ُمجِدًيا أحيانًا.

م إلى وحدات ط المقسَّ استخداُم المخطَّ
م إلى وحدات بسيًطا أو معقًَّدا بحسب حاجتك. ولكنَّ  ط المقسَّ يمكن أن يكوَن المخطَّ
ذلك يتضمَّن خطورَة ظهوِر العناصر بمظهٍر مربَّع ورتيب. ويفيُد كلٌّ من تغيير مقياس 
م التصميم. الرَّسم، وَتْرك مساحٍة بيضاء، واستخدام الصور المقَتَطعة في تغيير وتيرة تقدُّ

أساس النسبة الذهبيَّة هو المستطيل 
الذهبّي. حيث نسبة بعَديه 1 إلى 1.6، 

أي إذا كان عرض هذا المستطيل 
سنتيمتًرا واحًدا كان 

طوله سنتيمتًرا
وستَّة مليمترات.

المستطيل 2المستطيل 1

1. ابدأ 
بمستطيٍل أبعاده 

1سم×1.6سم.

2. ينتج المستطيل التالي عن 
َرْسم مربٍَّع طوُل ضلِعه يعادل 

طول المستطيل األوَّل.

تتألَُّف ’’الدوَّامة الذهبيَّة‘‘ نتيجًة 
الجتماع المستطيالت الذهبيَّة. 
ونرى هذه الدوَّامة في الطبيعة 

كثيًرا- على قوقعة الحلزون مثاًل.

تحمل المستطيالت الناتجة نسبة 
الطول إلى العرض ذاتها، ولذلك 

يكون النظر إلى المستطيالت 
المرسومة على هذا النمط مريًحا.

3. كوِّن مستطيالٍت أكبر 
بالتدريج بإضافِة مربَّعات 

يعادُل طوُل ضلع كلٍّ منها 
طول المستطيل السابق.

دوَّامة

المستطيل األوَّل

استخدْم أبعاًدا بالنسبة الذهبيَّة لتقسيم صفحة 
الموقع اإللكترونيِّ إلى قسٍم رئيسيٍّ وشريٍط 

جانبّي.

الدوَّامة الذهبيَّة مفيدٌة في اقتصاص الصور. حيث 
يوَضُع مرَكز الدوَّامة في النقطِة التي يجب أن 

تشدَّ العين إليها أكثر من غيرها. مثاًل، وْضُع وجه 
الكلب في مكانه هنا يضيُف إلى الصورة نقطَة 

تركيٍز فيها شيٌء من الجاذبيَّة.

تقُع الصورة في 
الثُّلَثين األسفَلين 

في الشبكة يقع العنوان 
في الثُّلث 

العلوّي

يقع النصُّ 
في الثُّلث 

األيمن

م إلى تسعة أقسام ط مقسَّ المخطَّ

م إلى وحدات متساوية ط مقسَّ المخطَّ

ط حسب قاعدة التثليث المخطَّ

مة إلى وحدات ط قائم على الُبنية المقسَّ المخطَّ

تتيُح البنية التنويَع في 
األشكال واألحجام 
والصور والنصوص

ت
ا يَّ

س
سا

أل
ا
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موضوعموضوعموضوع

الصفحة الرئيسيَّة

التباينالكتلشريٌط الشعار ط شريطّيالخطوطقطعة خطوط القطارإعادة التدويرمخطَّ

األرقاماالستخراج التعداد النقطّيالشريط
ق تسوَّ

خريطة

اطلب
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م، ويستطيع تسخيَرها في تنظيم المعلومات،  اللوُن أداٌة ُأخرى في متناول المصمِّ

 
ِ

طات يَّة، وإرشاد العين في طريقها على صفحة مخطَّ بإبراز العناصر ذات األهمِّ

نة.  َة استخدام الكتابة الملوَّ  الصفحُة السابقُة كيفيَّ
ِ

َنت دة. وقد بيَّ التصميم المعقَّ

ونورد تالًيا أشكااًل ُأخرى ممكنًة لتحقيق الترتيب والتراُبط في العمل.

استخداُم األلوان 
في توليد الترتيب

ُكتل األلوان
يَّة أمام خلفيٍَّة ملوَّنة وسيلٌة فعَّالة في فصل المعلومات  وْضُع أجزاء نصِّ
وتنظيمها. كما يمكن أن يفيَد أيًضا في اإلشارة إلى النصوص من النوع 

ة. احرْص أن يكوَن النصُّ مقروًءا ومفهوًما  ذاته على امتداد صفحاٍت عدَّ
عند َوْضِعه أمام اللون الذي تختاره.

التَّكرار
يساعُد َتكرار عنصٍر رسوميٍّ باللَّون ذاته على اجتذاب نظِر المشاهد 
ط التصميم، ويفيد في تنظيم النصوص الطويلة في أقسام  ضمن مخطَّ

يسهل التحكُّم فيها.

التباُين
تنجذُب العين، بصورٍة طبيعيَّة، إلى األلوان الزاهية، لذا يمكنك 

استخداُمها في إبراز المعلومات البصريَّة المهمَّة. وتمتاُز هذه الوسيلة 
بفعَّاليَّتها، ال سيَّما عندما تكون األلوان المتبقِّية في لوحِة األلوان ضعيفة.

الترميز اللَّونّي
ٍد ومتوافٍق مع هذا اللَّون  قد يكون نْسُب لوٍن معيَّن إلى معًنى محدَّ

مفيًدا عند تنظيم المعلومات المركَّبة، مثل تنظيم خرائط السكك 
الحديديَّة التي ُتظهُر خطوًطا مختلفة. كما يمكنك استخداُم هذا 

األسلوب في توجيه الجمهور ضمن أقساٍم مختلفة من موقٍع إلكترونّي.

مة  يمكن إبراز مقطع المقدِّ
باستخدام قطعة (Panel) ملوَّنة.

 (Bars) تقسُم الخطوط الملوَّنة
َط التصميم إلى ثالثة أقسام  مخطَّ

منفصلة.

يستطيع المشاهد التقاط البيانات 
ط المعلومات  الرئيسيَّة بسهولٍة من مخطَّ

.(Bar Graph) البيانيِّ هذا

 (Contrast) تسهِّل األلوان المتباِينة
مهمَّة تعرُّف األصناف المختلفة من 

النصوص.

ُيرمز إلى الخطوط المختلفة في خرائط 
النقل العامِّ بألواٍن مختلفٍة لَضماِن سهولِة 

تخطيط الدروب.

يمكن استخدام اللَّون في تعرُّف 
الفئات المختلفة، كما هي الحال مع 

حاويات إعادة التدوير هذه.

يفصل شريٌط عموديٌّ (Strip) ما 
َتين على الصفحة ذاتها. بين قصَّ

تدلُّ النقاط الملوَّنة كبيرة الحجم 
(Bullets) على أقسام النصِّ 

المختلفة بوضوح.

استخدْم لونًا متباِيًنا مع لون 
د منطقًة أو بلًدا ما. الخريطة لتحدِّ

بط ما بين  تستخدُم الصفحة الرئيسيَّة في المواقع اإللكترونيَّة األلواَن للرَّ
القصص الرئيسيَّة يوَم َعْرِضها ومجاالت االهتمام الموجودة على الموقع.

عادًة ما يكون زرُّ ’’اطلب‘‘ العنصر 
األقدر على لفت األنظار في صفحات 

المتاجر اإللكترونيَّة.

شريط الشعار (Banner) هو 
شريٌط يقُع خلف العنوان.

 (Blocks) اُء أنَّ الكتل يفهم القرَّ
الملوَّنة الثالث مرتبطٌة بصورٍة أو 

بُأخرى.

تنشدُّ العين إلى اقتباٍس مستخرٍج 
(Pull-out) من النّص.

تمتاز األرقام (Numerals) بسهولة 
إدراكها، وهي تدلُّ بوضوٍح على 

تسلُسِل النّص.

ة يَّ
تب

را
لت

ا
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وسائل التواصل االجتماعّي
ُتعدُّ شاشات األجهزة النقَّالة االوسيلة األكثر شيوًعا لمشاهدة وسائل التواصل 

االجتماعيِّ بفارٍق كبيٍر عن البدائل اأُلخرى، لذا راِع دوًما الصيغة الصغيرة عند 
اختيار المحتوى وتصميمه.

التركيُب الرقمّي
استخداُم الصور

يجب أن تمثِّل كلُّ صورٍة تستخدمها عالمتك بصريًّا، حالها في ذلك حال كلِّ التصاميم. ويضمن 
التزام مبدأ الصيغة الرقميَّة أوَّال أن تالئم الصورة األحجام الصغيرة بواسطة الحفاظ على بساطة 

المحتوى مع خلفيٍَّة مرتَّبة وتركيٍز واضٍح على موضوع الصورة.

َضِع األجزاَء 
الرئيسيَّة في 

الصورة في الوسط؛ 
فالصور تخضع 

لالقتصاص أحيانًا 
في مواقع التواصل 

االجتماعّي.

ُقصَّ الصورَة بدقٍَّة 
لتكبيرها وإظهار 
التفاصيل وإرشاد 
عين المشاهد إلى 

قلب الصورة.

ُة والعموديَّة الصيغُة األفقيَّ

ط التصميم تلقائيًّا عند تدوير الجهاز. وُتعرف هذه  يعيُد قالب التصميم ترتيب مخطَّ
طات التصاميم المتجاوبة، وسنتطرَّق إلى شرحها على صفحة 175.  الميزة بِاْسم مخطَّ

واحرْص دوًما أن يالئَم تصميمك الصيغَتين المذكورَتين.

الكتابة الموجودة ضمن الصورة ليست 
متجاوبة، لذا فلن يتغيَّر حجمها. تحقَّق من 

سهولة قراءتها على الشاشات الصغيرة.

غيِّْر صورَة الغالف بما 
يتناسُب والوقت من العام أو 
التخفيضات الموسميَّة أو أيَّة 
مواعيد المناسبات

يحبُّ الجمهور مقاطع 
الفيديو التي تعلِّمهم 
تقنيات معيَّنة أو 
تعرض لهم مشاهد 
من خلف الكواليس

وتفيد متابعة 
األشخاص المشابهين 

لك في االهتمامات 
والتفكير والتفاعل 

معهم في بناء شبكة 
من معارفك

يستجيب الجمهور جيًِّدا لُصَور 
األشخاص، لذا ضْع في الحسبان 
استخداَم صورِة الملفِّ الشخصيِّ 
لتضَع صورَة إنساٍن على مشروعك

استخدم شعارك 
عالمًة حتَّى ُتعرف 
الصور بأنَّها صورك

استخِدِم الصوَر 
المشاركة لَنْقل 
األخبار والتحديثات. 
وحافْظ على تركيز 
منشوراتك وصلتها 
بعملك

People to know:

More PhotosStatus image/video 

What are you doing today...

Watch our videos:

ال، لذا فإنَّ  كثيرون هم َمن سيَرون عالمتك أو مشروعك للمرَّة األولى على الهاتف النقَّ

مالءمة تصاميمك لهذه الصيغة ولوسائل التواصل االجتماعيِّ المتوافقة معها عامٌل 

حاسٌم في نجاح هذه التصاميم. وإليك بعًضا من االعتبارات اإلضافيَّة التي يجب مراعاتها- 

الة.  إضافًة إلى المبادئ التي تناولناها في هذا الفصل- عند التصميم للهواتف النقَّ

التصاميم الرقميَّة
ًها متزايًدا نحو  يشهد مجال التصميم توجُّ

التصميم الرقمّي. ويعني هذا أْن تصمِّم بما 
يالئم الشاشات الرقميَّة أوَّال قبل أن تنظر 

في أمر طباعة التصاميم. ولهذا النهج منافُع 
تتمثَّل في:

  الهيمنة الرقميَّة

الهواتف النقَّالة واألجهزة اللوحيَّة هي الوسيلة 
األكثر شيوًعا للُوصول إلى المعلومات والبحث 

عنها اليوم، والوصول إلى الجمهور بفاعليَّة.

  الوصول إلى الهدف الصحيح

وسائل التواصل االجتماعيِّ خير سبيٍل للوصول 
إلى الجمهور المستهدف: يمكنك البحث 

ح اهتمامهم  عن أشخاص ومجموعات ُيرجَّ
بمنتجاتك أكثر من غيرهم.

  السرعة والكلفة الزهيدة

يمكنك تغيير التصاميم الرقميَّة متى شئت. 
فتحديث صفحٍة وتصحيح األخطاء أسهل 

وأوفر بكثيٍر في الصيغ الرقميَّة.

  سهولة التحويل إلى الصيغة المطبوعة

إعداد التصاميم الرقميَّة لتالئَم الطباعة، أسهل 
بكثير من إعداد المطبوعات لتالئَم الصيغة 

الرقميَّة. فتكبيُر العمل أسهل من محاولة 
َحْشر تصميٍم مطبوع في مساحٍة صغيرة 
وصيغٍة ضيِّقة تالئم شاشة الهاتف النقَّال.

Cacti and 
succulents

Cacti and 
succulents

 حافْظ على البساطة

اخَتِر الرسوميَّات القويَّة األثر مع النصِّ البسيط. 
إذ أظهرت البحوث أنَّ الناس يستجيبون 
للمحتوى المترافق مع الصور أكثر بكثيٍر. 

مه بصريًّا قدر  لذا اجَعِل المحتوى الذي تقدِّ
المستطاع، حتَّى تشدَّ انتباه المشاهِد النمطّي، 

وُتغريه بالنَّقر.

 المكاُن مكانك

ْص مساحتك وفق المتاح: أضْف شعارك  خصِّ
واحرص أن تعكَس الخلفيَّات واأللوان والخطوط 
صورَة عالمتك. وحاِفْظ على تناُسِق المظهر على 

ات وسائل التواصل االجتماعّي. اختالف منصَّ

ة  اقرْأ مواصفات كلِّ منصَّ

ات وسائل التواصل االجتماعيِّ  ٍة من منصَّ لكلِّ منصَّ
مواصفات مختلفة من حيث الحجم واتِّجاه عرض 

المحتوى، وتتغيَّر هذه المواصفات باستمرار. فصمِّْم 
موادَّ تالئُم األبعاد المذكورَة بدقَّة، وإالَّ قد ال 

تكون راضًيا عن شكل عرِض هذه المواّد.

 احصْل على مساعدة في التطبيقات

إنَّ استخدام وسائل التواصل االجتماعّي، في 
معظم المشاريع، أكفأ وأقلُّ تكلفًة من تصميم 

تطبيٍق مستقّل. وإْن كنت تفكِّر في تطوير تطبيقك 
ا. الخاّص، فاألفضل أن تستشير مصمًِّما مختصًّ

Wool & Co
Beautiful Natural Knits

Timeline About Followers Photos More

Thanks to all our customers who shared their photos this week!

Wool & Co +

جمُع العناصر مًعاالتصميم الجرافيكي للجميـع

التصميم للهواتف ووسائل 
التواصل االجتماعّي
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212213 إنتاُج تصاميمكالتصميم الجرافيكي للجميـع

الخريف
C27  M84  Y66  K25

R128  G72  B71
C14  M84  Y79  K3

R174  G82  B73

C8  M74  Y42  K1
R193  G103  B115

C20  M30  Y100  K0
R192  G164  B62

الغابة
C42  M12  Y65  K1

R162  G179  B117
C41  M43  Y42  K27

R122  G113  B108

C21  M61  Y60  K10
R162  G112  B96

C6  M37  Y71  K0
R215  G163  B97

عتيق
C13  M60  Y63  K10

R174  G114  B93
C49  M91  Y22  K10

R122  G74  B113

C88  M55  Y23  K7
R75  G105  B141

C100  M77  Y10  K45
R47  G59  B95

اصطناعّي
C0  M77  Y0  K0

R209  G102  B157
C5  M0  Y100  K0
R243  G230  B43

C22  M0  Y100  K0
R207  G212  B59

C63  M0  Y100  K0
R126  G174  B80

الشاطئ
C0  M6  Y80  K0
R250  G225  B84

C0  M13  Y55  K0
R245  G216  B133

C67  M0  Y36  K0
R120  G181  B171

C2  M47  Y100  K0
R214  G144  B57

الصيف
C51  M0  Y30  K0
R151  G197  B184

C60  M20  Y0  K0
R128  G167  B215

C0  M62  Y66  K0
R212  G122  B94

C0  M90  Y100  K0
R199  G72  B59

قديم بنمط الخمسينيَّات
C4  M63  Y76  K1

R201  G117  B82
C40  M16  Y35  K1

R165  G181  B163

C53  M21  Y20  K3
R139  G164  B179

C6  M5  Y67  K0
R238  G224  B113

قديم بنمط الستِّينيَّات
C62  M18  Y52  K2

R123  G157  B133
C43  M25  Y58  K8

R146  G152  B116

C95  M60  Y29  K14
R63  G93  B124

C8  M20  Y34  K1
R223  G199  B165

قديم بنمط السبعينيَّات
C45  M61  Y84  K63

R69  G60  B41
C22  M39  Y94  K12

R164  G135  B65

C51  M40  Y80  K31
R103  G104  B71

C14  M68  Y61  K3
R181  G108  B96

ألوان الپاستيل
C17  M7  Y5  K0 

R216  G223  B232
C11  M14  Y7  K0
R223  G215  B221

C24  M1  Y21  K0
R206  G225  B205

C6  M3  Y23  K0
R241  G239  B203

الصفاء
C0  M13  Y31  K0 
R246  G222  B179

C33  M0  Y13  K0
R188  G219  B220

C11  M23  Y16  K0
R218  G196  B195

C29  M31  Y29  K5
R173  G162  B158

آيس كريم
C0  M0  Y50  K0

R255  G245  B150
C60  M20  Y0  K0
R128  G167  B215

C0  M50  Y0  K0
R221  G154  B191

C50  M0  Y10  K0
R153  G202  B221

استوائّي
C0  M40  Y100  K0

R223  G157  B55
C0  M100  Y40  K0

R203  G55  B100

C20  M100  Y0  K0
R174  G60  B131

C0  M90  Y100  K0
R199  G72  B59

فنُّ الپوپ )الشعبّي(
C0  M10  Y100  K0

R246  G214  B43
C100  M0  Y50  K0

R51  G153  B146

C90  M100  Y0  K0
R74  G66  B132

C0  M100  Y0  K0
R205  G52  B130

منظر بحرّي
C30  M20  Y30  K40

R126  G126  B117
C100  M70  Y0  K0

R59  G94  B161

C100  M0  Y20  K0
R43  G157  B192

C100  M80  Y30  K0
R59  G84  B124

الشتاء
C76  M36  Y57  K9

R92  G122  B112
C73  M58  Y56  K10

R93  G101  B102

C68  M36  Y22  K6
R108  G133  B158

C33  M19  Y7  K0
R179  G188  B211

عاصفة
C81  M77  Y30  K16

R79  G80  B110
C61  M54  Y39  K28

R97  G96  B104

C9  M41  Y21  K1
R208  G163  B168

C9  M22  Y13  K0
R222  G200  B202

يانع
C20  M30  Y60  K0

R195  G170  B118
C30  M60  Y80  K0

R162  G116  B81

C50  M40  Y20  K0
R141  G144  B167

C30  M70  Y70  K50
R96  G68  B55

أداُة اختيار لوحة األلوان
م لك تشكيلًة من لوحات   لمشروعك المقبل، نقدِّ

ٍ
إن كنت تبحث عن مصدر إلهام

 بأنَّها لوحات 
ٍ
َيم الكاملة للطباعة أو االستخدام الرقمّي، وكْن على ثقة

ِ
األلوان بالق

 
ٍ

 جيِّدة األداء. ويمكنك استخدامها كما هي، أو يمكن حسبانها نقطَة انطالق
ٍ
ألوان

ة. إلبداع توليفاتك الخاصَّ




