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 من خط المخطوط لتايبوجرافى المخطوط 

بداية بابتكار ابجدية  هوية مرئية لمكة المكرمة   استخدام علم التايبوجرافى فى تصميم

 كتابية للحرم المكى الشريف

From the Manuscript Line to the Typography of the manuscript " 

The use of typography in the design of a visual identity of Mecca beginning 

with the creation of a written alphabet of the Holy Mosque of Mecca 

 خالد عبد الرازق عبد التوابد/ أ.م.

 المملكة العربية السعودية –الرياض  -اإلسالمية جامعة االمام محمد بن سعود  - استاذ مساعد كلية االعالم واالتصال

 ملخص البحث:
تظل الهوية العربية واالسالمية فى مقدمة ما تسعى مجتمعاتنا بصفة عامة ، وابحاثنا العلمية بصفة خاصة ،الى تحصينه ، 

التشويه ، ووقايته من الضعف ، مع األخذ بكل متطلبات ودعم مقوماته ومرتكزاته ، وترسيخ االنتماء اليه ، وحمايته من 

 االصالح ، واجراءات التطوير لهذه المجتمعات .

ان ثقافتنا العربية واحدة من أغنى الثقافات فى العالم ، ويتجلى غناها فى تكامل عناصرها المتضمنة لما يلى : المعتقدات 

نظم الحياة االجتماعية ،والعناصر المعرفية التى تنظم بها الهوية التى اتركزت على العقيدة االسالمية ، والقيم التى ت

 ،والعناصر الرمزية التى ترتكز على اللغة وابجدياتها ....،

ومع عصر المعرفة والمعلوماتية ، واستحداث أفرع وتصنيفات جديدة للعلوم والفنون والمعارف االنسانية والطبيعية  

العالمية مقابل القيم المحلية وتنامى انتشار اللغات العالمية مقابل اللغة العربية  ،وظهور مجموعة من القيم واالبجديات

،وظهور انماط للتواصل بين بنى االنسان ، وظهور أنماط حياتية جديدة فى الليل والنهار ... فرضت على هويتنا العربية 

 متغيرات وتحديات ألقت بثقلها على مجتمعاتنا العربية .....

سة الحالية على استغالل االعالم المعاصر المتطور من خالل احد اركانه الرئيسة اآلن وهو تصميم الهوية وتقوم الدرا

 المرئية لعلم التايبوجرافى ، لدعم الهوية الثقافية للحرم المكى الشريف من خالل تثبيتها وتعميقها 

لم التايبوجرافى بنوعيه الساكن والمتحرك  ، حيث يتم  استحداث ابجدية عربية مبتكرة للحرم المكى الشريف باستخدام ع

وهو علم بناء شبكية خطية للحرف العربى والالتينى المستخدم داخل الحرم المكى الشريف ،والذى يعد رمزا خالدا لهويتنا 

العربية واالسالمية ، ولما له من اثر وتعظيم كبير فى نفوس المسلمين عالميا وعربيا ، وذلك من خالل دراسة كل 

البجديات الحالية داخل وخارج الحرم المكى الشريف ،وكذلك دراسة انواع الخطوط فى المخطوطات داخل مكتبة الحرم ا

 المكى الشريف . 

 ثم يعرض الباحث النتائج والتوصيات والمراجع .


