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دور اإليحاءات واإلستعارات المفاهيمية في إثراء التصميم التيبوجرافي
The Role of Visual Connotations and Conceptual Metaphors in Enriching the
Typography Design.

ابراهيم حسن
مدرس ،بقسم التصميمات ،كلية الفنون الجميلة  ،جامعة اإلسكندرية ،اإلسكندرية Ibrahim_hassan@alexu.edu.eg .
ملخص البحث :Abstract
يدور البحث حول كيفية اإلستفادة من التيبوجرافي كأحد عناصر التصميم من أجل إثراء البعد اإلتصاالي
والفكري للتصميم .فاللغة البصرية هي أساس بناء التصميم ،إذ أن العملية التصميمية تحقق أهدافها وفاق
قوانين ترتبط باإلدراك البصرى ,فمراعاة جانبي الفهم واإلدراك يعاد جاوهر العملياة التصاميمية .تعتبار
اإليحاءات واالستعارات من الوسائل التاي تساتمدف فاي تع يا عمليتاي الفهام واإلدراك ،ومان ثام تحقياق
استجابة أفضل من قبل المتلقي .يعمد الباحث في تلك الورقة إلي التفرياق باين اإليحااءات واالساتعارات
وتوضيح الفرق بينهما في التطبيقات التيبوجرافية .أن الفهم الكامل لتطبيقات التيبوجرافي سوف يكون له
دور في توجيه المصمم إلختيار المصائص التيبوغرافية المناسبة الايي مان خهلاه ياتم إ هاار وتوصايل
الرسالة .مشكلة البحث تنحصر فاي ضابط المفااهيم الماصاة بالادالالت التيبوجرافياة والتاي لهاا أثار فاي
إرساااء المعاااني لاادي المتلقااي ،ويسااعي الباحااث ماان خااهل الماانهي اإلسااتقرائي فااي تحديااد خصااائص
اإلستعارات التيبوجرافية  ،Typographic metaphorsواإليحاءات التيبوجرافية ،Connotations
وتوضيح الفرق بينهما .تتمثل أهمية البحث في كونها تتناول مبحثا دقيقا في التمصاص مماا يسااعد كثيار
من الباحثين في مجال التيبوجرافي بشكل خاص واالتصال البصري بشكل عااف فاي ضابط مصاطلحاتهم
العلمية ,كما تتبين أهيمة البحث في مساعدة المصممين علي تو يف طاقة التيبوجرافي بشكل صحيح في
أعمالهم االتصالية لتحقيق اعلي درجات الفهم واالستجابة من قبل المتلقي.

كلمات دالة :Keywords
اإلستعارات المفاهيمية
Conceptual Metaphors
الدالالت البصرية
Visual Connotations
التصميم التيبوجرافي
Typography Design
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مقدمة Introduction
ت
إن إساااتمداف التيباااوجرافي مااان الوساااائ تل ادساساااية لتقاااديم ادفكاااار
والرسائل اإلتصاالية .لايلك فاان التيباوجرافي فاي هايل الحالاة لاه دور
ثنائي -1 :تمثيل المفهوف (الدالئل اللغوياه  -2وتقاديم ذلاك فاي اكل
بصااري (الاادالئل التيبوجرافيااة  .هاايا التفاعاال بااين المعنااي والشااكل
يجلب إنسجاف مت ن خهل العمل من خهل كل من التعبير والو يفه.
[]1
ان ادراك االغااارال البنائياااة والجمالياااة للحااارف يكاااون مااان خاااهل
الشكل البنائي وخصائصة البصرية المعبرة والماصة ببنياة الحارف,
هيا باإلضافة الى قدرة الحرف على ترجمة المعنى المطلوب ,فاللغاة
البصاارية هااي اساااس بناااء التصااميم إذ أن العمليااة التصااميمية تحقااق
أهاادافها وفااق قااوانين تاارتبط بااالتن,يم البصاارى ,واسااتمداف التن,اايم
البصري المدروس لهيل العناصر يعد جوهر العملياة التصاميمية ولاه
دور فاااى ادراك هيواااة و اااكل الحااارف المبناااي علاااى الثقااال و اااكل
االطااراف وساامك المااط وحجمااة وو نااه وهيوتااة  .فاابعو ادوجااه
الحروفيااة ي,هاار الجمااال  ,البهجااة  ,ادنتعااا , ,القاابح  ,الغضااب ,
الرساامية  ,الغياار رساامي ,التحاارر أو التصاالب ,كمااا لااو أن لكاال وجااه
حرفي  Typefaceالغرل الماص لوجودل.
مشكلة البحث Statement of the Problem
تنحصر مشكلة البحث في ضبط المفاهيم الماصة بالدالالت
التيبوجرافية والتي لها أثر في إرساء المعاني لدي المتلقي ،وأكثر
المفاهيم التي ما وجد فيه الباحث خلطا هما اإلستعارات
 ،metaphorsواإليحاءات .connotations
أهداف البحث Objectives
يسعي الباحث من خهل المنهي اإلستقرائي في تحديد خصائص
اإلستعارات التيبوجرافية ،Typographic metaphors
واإليحاءات التيبوجرافية  ،Connotationsوتوضيح الفرق بينهما.
أهمية البحث Significance
تتمثل أهمية البحث في كونها تتناول مبحثا دقيقا في التمصص مما
يساعد كثير من الباحثين في مجال التيبوجرافي بشكل خاص

واالتصال البصري بشكل عاف في ضبط مصطلحاتهم العلمية ,كما
تتبين أهيمة البحث في مساعدة المصممين علي تو يف طاقة
التيبوجرافي بشكل صحيح في أعمالهم االتصالية لتحقيق اعلي
درجات الفهم واالستجابة من قبل المتلقي.
منهج البحث Methodology
استند الباحث بشكل أساسي علي ما قدمة فان ليوين ما يرال مبدأين
رئيسين للسيميائية ،يراهما يشتركان في إنشاء المعني التيبوجرافي
وهما :اإليحاءات  ,connotationsواإلستعارات ،metaphors
ومن خهل استقراء النماذج واالعمال التيبوجرافية قاف الباحث
بوضع نموذج يضبط الفارق بينهما.
[]10
شكل ()١

االطار النظري Theoretical framework
المعاني اللغوية والدالالت التيبوجرافية
يمكننا تقسيم ادحرف الي نوعين أحرف تساتمدف للكتاباة text type
وأحرف تستمدف للعرل والعناوين . display type
أحاارف الكتابااة  :text typeوهااي التااي تسااتمدف فااي كتابااة المااتن
وسااطور الكلمااات ،وهااي صااممو لتصاابح واضااحة ومقروئااة خااهل
االحجاف الممتلفة.
احرف العرل  :display typeوهي صاممو لجايب االنتباال و اد
القااارل للاانص ،يمكاان ان تحتااوي علااي تفاصاايل اكثاار ومعباارة ولهااا
م,هر جياب.
ان هيل التفرقة بين نصاوص العارل ونصاوص الكتاباة مفيادل حياث
انها تقر بامكانية اختهف اساليب االستقبال وادولويات وذلك اعتمادا
علي السياق اليي يتم فيه استقبال ادحرف
فاانحن نهح ا ان احاارف الكتابااة تعطااي ادولويااة لتوصاايل المعنااي
اللغوي بينما ترك نصوص العرل علي تأكيد الداللة التيبوجرافياة.
هيل االهداف الممتلفة الحرف العرل والكتابه تمكننا من وضاعهما
بشكل مفاهيمي علي طرفي نقيو من سلسلة متصلة]9[ ,]4[ .
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شكل ()٢

فنضع علي الطرف االيسر ناحية احرف الكتابة مفهوف جان تشيولد
لهيكل ادحرف والتي تري ان الغرل االساسي للتيبوجرافي هو بث
الرسائل اللغوية فقط  ،بينما علي الطرف ادخر ناحية احرف
العرل يتضح من قبل اسماء الماركات و عارات الدعائية التي
تقوف باستمداف اوجه حروفية ممي ة كج ء من هويته العهمة
التجارية الماصة بها]4[ .
أحرف الكتابة Text Type
 .1يستمدف مع المقاطع الطويلة لكتل النص.
 .2يستمدف مع المواد التي يتعمد ان تكوت مقرؤة ومفهومة
بأكبر قدر من السهولة بدون أعادة تكرار لها.
 .3الحد االدني من الدالئل التيبوجرافية  ،واي عرل لها ال
يجو ان يتعارل مع المعني اللغوي.
 .4الدالئل التيبوجرافية تكون في الملفية او تستقبل كرسائل
ثانوية.
 .5الرسائل اللغوية والتيبوجرافية من الصعب فصلهم.
 .6الدالالت التيبوجرافية تحدث بشكل اساسي بواسطه
اإليحاءات.
قاف كهوس هينوف ) (Hinumبعمل ممطط لتمثيل المعلومات
جرافيكيا علي هيوة أيكونات وذلك في إطار تصميم واجهات
المستمدف الجرافيكية يقول :كل أيقون له إرتباط بشكل مبا ر أو
غير مبا ر بالمعنى المطلوب فى ذهن المتلقى ,إذ أن المتلقى يمكنه

ان احرف العرل دائما ما تو ف في العناوين وما يشبهها من
الجمل القصيرة ففي تلك الحالة فان المحتوي اللغوي في كثير من
االحيان تم استيعابة بسهولة ،لكن قد يتم عرل االحرف مرارا
وتكرار أو لفترات طويلة من ال من .فيتيح ذلك للمتلقي التقاط
التفسيرات اال مة لتحديد الدالئل التيبوجرافية المتعلقة بالنص
أحرف العرل Display Type
 .1يستمدف مع العبارات والشعارات القصيرة.
 .2تستمدف مع المواد التي تشاهد بشكل مكرر او يتم عرضها
خهل فترل منية طويلة.
 .3الدالئل التيبوجرافية قد تعطي رسالة اضافية وال يشترط
ان ترتبط بالمعني اللغوي.
 .4الدالئل التيبوجرافية غالبا تكون في المقدمة او تستقبل
كرسائل اوليه.
 .5الرسائل اللغوية والتيبوجرافية من السهل فصلهم.
 .6الدالالت التيبوجرافية تحدث بشكل اساسي بواسطه
االستعارت.
التعرف على عناصر العالم الحقيقى ومن ثم يستنتي و يفة اديقونة
أو يقرن بصورة مبا رة بين اديقون وو يفته ,ليلك فان خبرة
المستمدف والسياق والتطبيقات واإلستعارة المستمدمة جميعها أمور
تساهم فى إيصال معنى اديقوني" []3

شكل ()٤

التعرف على اديكون Cognition of an icon
(Klaus Hinum , Human Centred
Design for Graphical User Interface
), 72
وبتطبيق مفهوف هينوف علي التيبوجرافي ،فان كل وجه حرفي له
داللة وارتباط مبا ر أو غير مبا ر بالمعني المطلوب في ذهن
المتلقي ،إذ ان المتلقي يمكنه التعرف علي عناصر العالم الحقيقي
ومن ثم يستنتي و يفة الوجه الحرفي أو يقرن بصورة مبا رة بين
الوجه الحرفي وإستمدامه الو يفي ،ليلك فان خبرة المستمدف
والسياق وتطبيقات اإلستمداف واإلستعارة واإليحاءات جميعها أمور
تساهم في إيصال الدالالت التيبوجرافية.
يقدف فان ليوين ما يرال مبدأين رئيسين للسيميائية  ،يراهما يشتركان
في إنشاء المعني التيبوجرافي وهما :اإليحاءات ,connotations
واإلستعارات .]5[ metaphors
اإليحاءات :connotation

طبقا لفان لوين فان اإليحاءات أو المفاهيم الضمنية تأتي من خهل
إستيراد بعو الرمو والعهمات من مجال محدد وإضافتها الي
مجال آخر ,هيل العهمات حتي ذلك الوقو التشكل ج ءا من ذلك
المجال ادخير وال تعتبر مرجعا تقليديا له .هيا المجال ادول يمكن
أن يكون فترة التاريمية ،ثقافة معينة أو مهنه ما أو مجموعة معينة
وغير ذلك .تتشكل معاني تلك العهمات من خهل الهيوات الموجودة
بمجالها االصلي وتنتقل تلك المفاهيم المرتبطة بها إلي المجال الجديد
اليي تم إستيرادها له .وللتوضيح ان,ر الي ادمثلة التالية:
مثال علي ذلك الوجه الحرفي  typefaceاليي يدعي
’ ‘Herculanumيستورد جوانب لغة النقو ,القديمة الغير رسمية
التي كانو تستمدف علي ورق البردي – كل ( - ٥الي محرف
التيني معاصر يحتوي علي احرف وارقاف وعهمات ترقيم ..الخ،
كل ( ، ٦وبالتالي يمكن ان تستمدف لتضمين القيم التي نربطها مع
العصور القديمة لإلمبراطورية الرومانية.
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شكل ()٦

شكل ()٥

المثال التالي كل ( ٨لوجه حرفي يدعي  copywriterوهو
مستمد من كل ادحرف المنفيل قديما باآللة الكاتبة

شكل ( ،)٧أسطر كتابية منفذة باآللة الكاتبه

المثال التالي يوضح لوجه حرفي يسمي  E13Bفي بداية ادمر تم
تصميم االرقاف منه ليتم قرائتها علي ماكينات ممصصة لمعالجة
الشيكات الكترونيا .ثم بعد ذلك تم تصميم باقي ادحرف والمحارف
علي نفس نمط تصميم ادرقاف مع عمل بعو التعديهت ل يادة من
المقرؤية والوضح وتم تسميتة  ،DATA 70بالن,ر جيدا في
الوجه الحرفي نجد انه  Data70تم عمل تعديهت في تصميم
ادرقاف كتعديل ال ويا الحاددل لتصبح اكثر استدارة ،تعديل رقمي

شكل ( ،)٩الوجه الحرفي E13B

شكل ( )٨الوجه الحرفي لخط “Copywriter” font

 2,7لتصبح مشابهة لباقي ادحرف ،فتصبح سميكة من ادسفل.
[]7
تمتد استمدامات هيا الوجه الحرفي الي ما هو ابعد من ادعمال
المصرفية فقد تم استمدامه في عناوين افهف واغلفة كتب ..وغير
ذلك ،ولكن ن,را لمرجعيتها التاريمية فانها ما الو لها تعطي
ايحاءا وداللة علي " الن,م اآلليه والتكنولوجيا".

شكل ( )١٠الوجه الحرفي لخط “Data70” font

اإلستعارة المفاهيمية Conceptual metaphor
تشكل االستعارات التيبوجرافية دور في إثراء البعد اإلتصالي وتأكيد
مضمون الرسالة الفكري .إن طريقة فهمنا د ياء جديدة تكون عن
طريقة التفكيرفي أ ياء لدينا معرفة مسبقة عنها ،ادستعارة هي
نماذج طبيعية تسمح لنا باتماذ أ ياء والتجارب المألوفة والملموسة
وإعادة صبها في مفاهيم وأ ياء مجردة أو غير معروفها لتعطي لها
هيكل ومعني]8[ .
إن كلمة اإلستعارة غالبا مايتم إرتباطها بأسطر من الكتابة وذلك
عندما يتم إستمدامها في نطاق اددب كتأثير وصفي .إن اإلستعارة
البصرية هي نوع ممتلف من المجا وإن كانو التمتلف كثيرا عن
االستعارة اددبية من حيث الفكرة ,فاالستعارات تساعدنا على
تصور وفهم المفاهيم المجردة مثل الوقو ،عادة عن طريق اإل ارة
إلى الم يد من اد ياء الملموسة (مثل الوقو هو المال  .أن
التيبوجرافي المعاصر ينشئ المعني ليس فقط من خهل كل
ادحرف وإنما أيضا من خهل عناصر أخري كاللون والبعد الثهثي
والمهمس والمامات والحركة  ،إلي جانب هور بعو ادوجه
الحروفية التي تشمل العديد من العنااصر اديكونية والتي تعمد علي
طمس الحدود بين الصورة و كل الحرف]5[ .
تعتبر العناصر التالية من أهم وسائل تحقيق اإلستعارات
التيبوجرافية:

١ـ الو ن weight
٢ـ الحجم size
 -٣اللون color
 -٤مؤثرات (الصور /الرسوف(
 -٥تحويرات الشكل واالرضية
 -٦الحركة motion
يضيف فاين لوين انه اليمكن فهم كل وجه حرفي من خهل
اإليحاءات  cannotationو ذلك الن كثير من االيحاءات اليمكن
تطبيقها علي االوجه الحروفية و قد يكون من الصعب معرفة من أين
جاءت تلك اإليحاءات وبالتالي يصعب فهمها .وفي هيل الحاله
نستطيع تقديم المعني من خهل مبدأ سيميائي أخر وهو مبدأ
اإلستعارة  ،metaphorاو علي وجه التحديد اإلحتماالت
اإلستعارية المستمدة من السمات المحددة لشكل ادحرف
 .letterformففي تلك الحالة يستمد الحرف معنال من السمات
الشكلية له والتي تنتي من خهل التحكم في عناصر الو ن ،والحجم،
واللون والحركة  ...الخ.
ان تصنيف بيرس  pierceللعهمات الي عهمات اديقونية ،consi
العهمات اإل ارية  ،indexيساعد المصممين في إستمراج المفاهيم
االستعارية لربط الكملة بمدولها وفي نفس الوقو يستطيع القارل او
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المشاهد تفسيرها علي النحو المقصود.
إن العهمة اديقونية  iconic signتعرل خصائص ومي ات تشبة
الجسم أو الموضوع اليي تدل عليه بشكل مبا ر .بينما .العهمة
اإل ارية  indexical signيرتبط معناها بال مان والمكان ويتعلق
بشكل غير مبا ر بالمفهوف المسندة إليه (مثل الدخان في داللته على
وجود النار  .لتطبيق السيميائية بالنسبة للمصممين ،فهم يحتاجون
فقط أن يضعوا في اإلعتبار آثارالسيميائية المترتبة علي كل ما
يصممون]6[ ،]2[ .
أ الو ن /الحجم  /اللون:
يعتبر الو ن والحجم واللون من المصائص التيبوجرافية الهامه

والتي اذا استمدمو بشكل صحيح يمكنها اضافة جوانب استعارية
ودالالت تيبوجرافية للكلمة في المثال التالي :كل ( , ١١ملصق
بعنوان الم يد من الحرب -للمصمم االمريكي هيرب لوبالين Eerb
 – Lubalinواليي قاف فيه باستعارة طرا حرفي من نوع slap
 – serifوائد مربعة  -ذو م,هر ثقيل  Blackليعطي عورا
بالقوة والجدية ,هيا إلي جانب اإلستمداف الصارخ للون ادحمر مع
تقليل أو إ اله المسافة بين الحرف لتجعل الكتلة النصية ذات م,هر
متماسك له تأثير بصري قوي علي العين .هيا مع إ ارة ماكرة عن
طريق اللون إلي علم الواليات المتحدة.

كل ( , ١١ملصق بعنوان الم يد من الحرب -للمصمم االمريكي هيرب لوبالين
Herb Lubalin (1918-1981) No More Ware –Poster 46x63,1967
وغيرها ،وذلك قبل تطور الميديا وبرامي التحريك.
ب الحركة:
المثال التالي كل ( ١٢يوضح اثر الحركة واللون في تأكيد المعني
تعتبر الحركة عنصر فعال في إضفاء دالالت تيبوجرافية قوية،
وايصال الحالة التعبيرية .المثال التالي يوضح اثر الحركة واللون في
فالطريقة التي يتحرك بها النص يمكنها حمل معاني الغضب او
ايصال المعني والحالة التعبيرية التي يوبخ بها المتكلم مص اخر
السرور او االندها ,وغير ذلك من المعاني ،حيث يتم استعارة
بنوع من التهديد المبالغ فيه  ،فقد تعامل المصمم مع حركة النص في
المؤثرات الحركية للتعبير عنها  ،سواء كان تحرك فعلي أو ايحاء
فراغ ثهثي االبعاد و استمدامة التباين اللوني القوي بين االصفر
بالحركة في حالة الوسائط الثابته ،فقد هرت محواالت عديدة في
واالسود واالبيو.
اضفاء قيم الحركة والتعبير علي النص الثابو وذلك من قبل
الحركات الفنية فيما بعد الحداثة كالدادية والمستقبلية والبنائية

Nick The Greek video: bublished by: Ben White, Published on Dec 21, 2007, youtube.com

شكل ()١٢

ج إضافة المؤثرات:
ادمثلة التالية توضح كيفية االستعانه بمؤثرات ومعالجة ادحرف
بمؤثرات جرافيكية تتما ي وتنسجم مع الهيكل البنائي للوجه
الحرفي مع عدف اإلخهل به .فالمثال التالي يبين استمداف مؤثرات

خطية مع التجسيم  3dللتعبير عن الحالة الرياضية.
المثال التالي يوضح استمداف الرسوف كمؤثرات علي رم & دون
االخهل بالوجه الحرفي  ،تم استعارة تلك الرسوف لتضفي المعني
المراد توصيلة.

شكل ()13
sport font, by: Igor Petrov, shuterstock.com.Stock vector ID: 302066147
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كل ( ١٤ورق تغليف وكوالته استمدمو دالئل الرسوف للتعبير عن النكهة الماصة بكل نوع

ان,ر كلي ١٥( ،

إستمداف مؤثرات ومعالجات الفوتوغرافية أيضا له دور قوي في
اضفاء جوانب استعارية للوجه الحرفي،

شكل ()١٥

التمييز بين اإليحاءات واإلستعارات:

شكل ()١٦

ان اإليحاءات واإلستعارات المفاهيميه في مجملهم مبنيتان علي
عمليات ربط ذهني بين اال كال التيبوجرافية واال كال في الواقع،
قاف بيرس بتسمية عملية الربط اليهني لأل كال بـ " اإلختطاف"
 abduction ,حيث عرفها علي انها كل من أ كال اإلستدالل
القائم علي الحس والتجربة والميال اإلبداعي ،خهل تلك العملية
تنشأ تفسيرات جديدة للتيبوجرافي .يقول بيرس ان اإلختطاف هو
"عملية تشكيل فرضية تفسيرية"Cited in ]4[.
ان االستعارات تمتلف ان اإليحاءات في ان الحرف يستمد داللته
التيبوجرافية من عناصر خارجة عن الوجه الحرفي ،او بمني ادق
يتم اضافتها عليه كاللون والحركة ..الخ  ،وذلك بعكس اإليحاءات
فالحرف يستمد داللته من الوجة الحرفي نفسة والعهمات التي دخلو
في بناءل.
إن اإليحاءات تبني علي اإلستمداف المسبق او العادات  ،فهي عملية

تلقائية إلي حد ما أكثر من كونها تطلب عمليات تفسيرية او سياقية
لتحديد المعاني المتعلقة بها .بينما اإلستعارات ت ودنا بالسياق لكنها
تقتضي عمليات اكثر انفتاحا في التفسير ،ئ أقرب إلي تشكيل
فرضية أو محاولة الوصول الي افضل تممين حول اإلستعارات
المستمدمة.
النتائج Results
 -１ان اإليحاءات واإلستعارات المفاهيميه هما إحدي تطبيقات
السيميائية فهي تساعد المصممين بشكل كبير في تع ي القول
اإلتصالية دعمالهم.
 -２اإليحاءات  connotationلها دور في بناء ادوجه الحروفية
بناء علي خلفية تاريمية أو سياقية معينه  ،ومن ثم تنتقل
المفاهيم المتعلقة بتلك الملفية ومدلوالتها الي الوجه الحرفي،
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