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غرافيك
ُ
استويح حرف «غرافيك» من ّ
عدة تصاميم حلروف الـ«سانس» من ُمختلف
ُ
ََ
حقبات القرن العرش ين .األوزان الثقيلة من األرسة ُمستوحاة من خط «پالك»
ُ
س َم يف أحجام
الذي صممه پول رنر ،وهو حرف للعناوين مجهول نسبيا ،ر ِ
وودتيب كبرية فقط ،ويتقارب مع أوزان «فوتورا» الثقيلة ولكن بنسب أثخن ،وأكرث
ً
ً
استدارة وأكرث لطفاًّ .
أما بالنسبة لألوزان األخف ثقال ،فقد تأثر شڤارتز بخطوط
ّ
«سانس» أقل شهرة ،مثل «نيوز يت غروتسك» و«فوليو» و«ر يكتا» و«ماكسيما»،
ويه خطوط أصدرتها املسابك األوروبية للتنافس مع «فوتورا» و«هلفيتيكا»
و«يونيفرز» اليت اعتربت من أشهر خطوط القرن العرش ين.
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ً
رائدة ،لكن كان لديها سحر معني .منذ
مل تكن أي من هذه العائالت
ُ
البداية ،ظهرت نية شفارتس يف توسيع قدرة إستخدام التصميم ،وذلك
ّ
عرب سلسلة من النسب العريضة واملكثفة .وبمساعدة من خرڤويه
ّ
الضيقة إيل
جيڤتشيتيه ،أضاف ستة عروض أخرى ،ترواحت من النسب
ّ
الضيقة للغايةُ .
استبدلت استدارة العرض العادية بنمط األوجه املسطحة،
ملصقات من
وقد ُوجد هذا النمط يف رسوم احلروف الكالسيكية من
ٍ

القرن العرشين ،وأشهرها ملصقات إرنست كيلر وهربرت ماتر وإميل
رودر يف سويرسا وأملانيا .كما ُ
ووجد نمط األوجه املسطحة يف كتب رسم
احلروف ،مثل املجموعة الكالسيكية ليتريا ،اليت حررها أرمني هاب مع

أليكس ستوكر.
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غرافيك عريب ثني
غرافيك عريب إكسرتا اليت
غرافيك عريب اليت
غرافيك عريب ر يغوالر
غرافيك عريب ميديوم
غرافيك عريب سيمي بولد
غرافيك عريب بود
غرافيك عريب بالك
غرافيك عريب سوپر
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احلكم والسيطرة
كهرومغناطييس
علوم االجتماعّية
GRAPHIK THIN 82 PT

نقطههای پایاین
ترتيبـات مختلفـة
األبجديـة العربيـة
GRAPHIK EXTRALIGHT 82 PT
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النشـاط البرشي
مقـاييس الزمن
الغدد اهلرمونية
GRAPHIK LIGHT 82 PT

تنشــيط الذاكرة
احرتام القــانون
اهليدروكربونات
GRAPHIK REGULAR 82 PT
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ّمرشوب غازي
تنوعها تطورها
ّ
عالقات ثقافية
GRAPHIK MEDIUM 82 PT

إنسان العاقل
اعضاء اجلسم
النب املح مصة
GRAPHIK SEMIBOLD 82 PT
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تشكل النظام
فأسقيناكموه
األنرثوبولوجيا
GRAPHIK BOLD 82 PT

طر يق التبادل
بحث املجتمع
ارتداء املالبس
GRAPHIK BLACK 82 PT
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بالفن واألدب
االستعالمات
نیمقطر بزرگ
GRAPHIK SUPER 82 PT
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الرشوط الرشعية للخضوع للزكاة
ّ ومهلة
ُ أعطاه مصاحل
ثم استقال
The political foundations
GRAPHIK THIN 40 PT

بریخ گزارشها میگوید در یک
ُ
ْون ب َها َع ْن َغ ْيهم
َ وع ْص َب ٌة َي َت َم َُّي
ِِ
ِ
Essentially independent
GRAPHIK EXTRALIGHT 40 PT

1945 والداه يف القاهرة يف عام
 من املاء العذب٪4.3 تتواجد
Regional administration
GRAPHIK LIGHT 40 PT
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) كلم١٤،٤( مساحة بلد صغري
تأمل األكواخ الريفية القديمة
Situationist Interaction
GRAPHIK REGULAR 40 PT

اس مرتبہ چار وکٹیں حاصل
اجلزائية (القانون اجلنايئ) جلة
Norður-Ísafjarðarsýsla
GRAPHIK MEDIUM 40 PT

ولد حاالت شعور ية مختلفة
ّ
َّ
َ
ُ
كلما يعان املصابون بالتوحد
ِ
Niederkirchnerstraße
GRAPHIK SEMIBOLD 40 PT

commercialtype.com

Commercial

10 of 32		

Graphik Arabic

»يف اسرتجاع «املجد الضائع
1959 والتحق باجلامعة عام
Andrés Quintana Roo
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ََ
كتعبئة االس ِتمارة ملأل الفراغ
ِ
َ
َْ
َ
ً
َ
َ
َ
ومثال عل سبيل الثال إسم
ِ ِ ِ ِ
68,923 people reside
GRAPHIK BOLD 40 PT

GRAPHIK BLACK 40 PT

وعملية املعاجلة امليكانيكيّة
اسم علم مذكر عريب قديم
Klangfarbenmelodie
GRAPHIK SUPER 40 PT
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املجلس االنتقايل اللييبّ املعارض يعلن اليوم عن مقتل
مروری تارییخ بر چاپ رسیب در دوره قاجار .پژوهش
يلزتم مركز ستانىل وجريالد رو للفنون البرصية بجامعة
GRAPHIK THIN 24 PT

ِلترشيعات وقواعد إدارية وممارسات تمتثل للمعايري
وصول اجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين ٔ
واملوسسات
تعترب القطة األليفة أو قطة املزنل أكرث السنوريات ألفة
GRAPHIK EXTRALIGHT 24 PT

حبا ً
كانت عالقة نيتشه بأخته قوية وكان يحبها ًّ
كبريا
فإن هناك جدال علمي عميق حول فصل ِّ
ّ
املكونات
ُ
ثمانية كانوا من ُ
الع َّ
سالطني الدولة ُ
التك املسلمني
GRAPHIK LIGHT 24 PT

يف العناوين «الرؤية – الكتابات – الكالم – احلركة»
ُيفضل أن تكون الصور التوضيحية األخرى صغرية
حملة «الطاقة اجلديدة» ،حلفظ الطاقة الشمسية
GRAPHIK REGULAR 24 PT

َّ
َ
ميالديّة وكسور،
ستة قرون
دامت ُساللة ُعثمان
ٍ
ّ
َ
حرب كبرية بعد فتح القسطنطينية سنة 1453م
كان يجيد اإليطالية ،األملانية ،اإلسبانية والروسية
GRAPHIK MEDIUM 24 PT
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فيلبس فاينمان ( 11مايو  15 – 1918فرباير )١٩٨٢
وثقافيا ً
تلعب إيطاليا ً
ً
بارزا يف أوروبا
دورا عسكر ًيا
َ
مكتبة اإلسكندر ية القديمة ُ
وعرفت باسم امللكية
GRAPHIK SEMIBOLD 24 PT

أمل تعلموا ّ
أن فولدمورت هو الرش ير الرئييس؟
ً
تطور املجرات أحد العلوم البحثية األكرث نشاطا
عوامیل چون تبلیغ دیین وگسرتش مسیحیت!
GRAPHIK BOLD 24 PT

تعكس السانسكر يتية تغريات طرأت عىل اهلند
ُهنالك عدد من املسائل اليت تُثار يف الفلسفة
امیدوار برائے بہرت ين مضمون کے لیے مر يخ
GRAPHIK BLACK 24 PT

من األنواع املستوطنة يف شبه اجلز يرة العربية
وکر يستف کلمب در  ۵دسامرب  ۱۴۹۲و در سفر
تحتوي البيئة ضمن مكوناتها الرئيسية الثالثة
GRAPHIK SUPER 24 PT
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يعمل اإلنسان عىل استغالل بعض موارد الطبيعة لبناء تقدمه وحضارته
وقام مارك زوكربريغ بتأسيس الفيس بوك باالشرتاك داستني موسكوفيزت
أدى البحث عن الذهب يف كاليفورنيا إيل تغيري كبري يف الشئون االجتماعية
ً
اختبارا لصربك مع تراجع املريخ من منتصف ِدسمرب
الربيع سيكون بمثابة
GRAPHIK THIN 18 PT

تدهن قطع التوست باجلبنة ثم توضع يف الفرن ،تسكب الشوربة وتوزع
ّ
يصنف أدب الوصايا والتعاليم كأشكال أدب احلكمة الذي نشأ يف الرشق
ٔ
ٔ
کمیته دیگری هم وجود دارد که اختیارات
کمیته اصیل
عالوه بر این ۶
صحيحا نكون قد اختلفنا بنسبة  ٪5عما ّ
ً
كنا عليه من قبل
إذا كان هذا
GRAPHIK EXTRA LIGHT 18 PT

كتب املعارض يف كتابه عام  1993تحت عنوان «الوحشية والصمت»
بمغن راپ ماركسيني ّ
ّ
ينظمون مظاهرات رافضني احلرب
هنا نلتقي
ِ
مجرد اسرتجاع يملؤه احلنني أليام كانت الثورات فيها يف ّ
ّ
أوجها
لكنها
ويف حني أنه ُينظر اليه اليوم بدون انتباه (من قبل العرب واألجانب)
GRAPHIK LIGHT 18 PT

بتار يخ  ٣6أبر يل  1899بمدينة ميالنو يف إقليم لومبارديا يف إيطاليا
يهدف يوم الغذاء العاملي إىل تعميق َ
الويع العام بمعاناة اجلياع
ِ
ِ
ُي ُ
ظهر اجلدول يف األسفل قائمة كاملة باإلضافة إىل عبد هللا الثاين
َ
يس اول ُم َع َ
ج َماعَّية ف املَ ْ
اه َدة َ
وت َّم َت ْ
حض ُ
ري َوَتأس ُ
جالِس األوروبية
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
GRAPHIK REGULAR 18 PT

ً
منذ َ ،1981
ً
موضوعا ُمختلفا لكل سنة
اعت َم َد يوم األغذية العاملي
َ ْ َ َ ٌ َ َّ ٌ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ
ِّ َّ ُ
ت َعل أفكار الر يَّ ِة واملساوة
اسية تأسس
ي
س
ة
ف
س
ل
ف
ه
ة
الل
ِ ِ
يبالِي ِ
ِ
ِ
الکرت يســـیته ومغناطیس ســـالها پدیدههایى جدا از هم پنداشته
يلتقي اخلطابان الشعيب والرسمي عىل رضورة إعطاء البلدية دور
GRAPHIK MEDIUM 18 PT

Commercial

commercialtype.com

Graphik Arabic

		14 of 32

یک وجہ سے سندھ یک عمومی آب و ہوا :گرم اور خشک ہے
نظر يتان ينقسم حوهلا اللبنانيون ،األوىل ترى أن لبنان أجمل بلد
إنسانة عادية ،أعشق التدوين ،فاشونية ،أحب احليوانات واألكل
الدول العربية تعمد إىل تنمية قطاع السياحة منذ عدة سنوات
GRAPHIK SEMIBOLD 18 PT

تتشابه احلكايات يف اجلحيم ،إنها كلها قصص اخلاطئني والقتلة
تكون قد وضعت موضع املساءلة ّ
كمية كبرية من اإلعتداءات
َّ
استهل نشاطه ّ
بكرا ًّ
الشعريَّ ُم ً
جدا ،وذلك يف بداية سنة 19٣3
ِ
هم حاتم ،نغم ،نوال ،شدى ،عمر ،هند ،كميل ،يوسف ورمزي
GRAPHIK BOLD 18 PT

معدل الوظائف احلكومية عام  2015كان  50﷼ يف الربع ّ
األول
تقول وزارة الداخلية التونسية إنها منعت حوايل  15ألف شاب
ٌ
قسم بر يطاين وآخر هولندي
لكن اجلز يرة تنقسم إىل قسمني:
كانت الواليات املتحدة تحاول يف خضم هذه املصاحل املتعددة
GRAPHIK BLACK 18 PT

والتحر ر من االنتماء إىل ما يُ ّ
ّ
سمى «محور املمانعة واملقاومة»
اخلامسة من صباح األربعاء ،وقبل أن يأوي القمر إىل فراشه
ْ
َ َ ْ ُ َّ َ ُّ َ
الَ ْذر يَّة الَّت َم َّر ْ
ت ب َها َم ْ
املاض
ف
ص
ت
ل
ِ
ِف ِإطار رصده ِللتحو ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ياحبييب يال نعيش يف عيون الليل ونقول للشمس تعايل تعايل
GRAPHIK SUPER 18 PT
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ُيناقش «سڤريســـكياين» يف الكتاب ( 1285صفحة من القطع الوســـط) فكرة املرشوع الســـيايس
ً
نادية شـــاعرة ســـورية ،تكتب بلغتها األم الكردية إضافة إىل العربية اليت درست آدابها يف اجلامعة
GRAPHIK THIN 14 PT

َْ
ُ َْ
َْ
ْ ًَ
ام ْ
ام َ 192٢وب َد َاي َة َ 19٣6ق َ
يف أواخر َع ّ
ت ُم َؤ َّس َسة ال ْع َمال ال ِل ِكَّي ِة ِب ُن َش ِسلسلة َمن ال ْوَراق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خط امتیاز یک صورت میں نظر آتا
کے
دور
کلہوڑا
اور
مغلیہ
مسئلہ
یہ
میں
کتاب
زیر نظر
ِ
ِ
GRAPHIK EXTRALIGHT 14 PT

ُّ َ ُ ّ ُ
َ
ح ُ
دوث ُد َّو َ
كة َّالت ُت َو ِّض ُح َظاه َر ٌة ف ميكَانيكَا ْال َوائعُ :
ات ف َمائِع
ام
ك َه ِذ ِه الصورة املتحر
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يف املقطع األخري تختم األغنية بدعاء يقســــــمه بليغ إىل جزأين .اجلزء األول حلن رومانيس
GRAPHIK LIGHT 14 PT

مقام النهاوند واحد من املقامات الرشقية الرئيسية ،املرتكزة عيل درجة الراست (دو)
در فرمول بندی اخیر قانون کولن تنها برای حالیت برقرار است که بارها ساکن باشند
GRAPHIK REGULAR 14 PT

ُ ِّ َّ َّْ َ َّ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ
الُر يَّة ف َّ
الت ْ
ب الكل ُم
اء ع
ر
ال
و
ار
ك
ف
ال
ن
ع
ري
ب
ع
حر ية الرأي والتعبري يم ِكن تعر يفها ب
ِ ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ابات اصاحل ىف رويح عشـــان ماترىض عليك وانىس سهادي ونويح ولوعيت بني ايديك
GRAPHIK MEDIUM 14 PT

ُْ ْ ْ
َ ْ
الص َمام َع َ
الَ َعادن مْثُل ُّ
َيت ُّم َت ْصن ُ
الن َ
س َم ِّ
الَ
يع ج ْ
ديد املطاوع
حاس الب ونز
ادة ِمن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
توجه مجلة العريب الصغري نحو تقديم املعلومة اهلادفة املقرتنة بالرتفية للناشئني
GRAPHIK SEMIBOLD 14 PT

ولدت جاندارك نرصهللا العام  .1931يه اإلبنة البكر لعائلة مؤلفة من ستة أوالد
ْ ُ ِّ َ َ َ َ َ ََّ ْ َ
ُ
َ
ْ
َ َ ََّ ْ ُ ْ ُ َ
ح ُّ
طولة لُي ْصب َ
نظمة َق َ
ُّ
ُّ
اع ُد الُبطول ِة
و
أ
ت
ي
غ
ت
ك
ل
ذ
ك
،
وب
ور
ال
ي
ور
الد
تغي ِاسم الب
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
GRAPHIK BOLD 14 PT

برصغیر پاک وہند رصف تین ادوار میں ایک ملک رہا۔ ایک تو چندرگپت مور یا کے
ْ
ُ َ
ب َذ ْوق َّ
ن املَد َ
اليَّام ح َ
ني تُ ْ
حَت َض ُ
ين ُة ف َّ
ولع املَُت َد ِّفق ب َ
الصيف َ
د
اح
و
يم
ش
ه
اعر امل
الش
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
GRAPHIK BLACK 14 PT

وبعد التقييم النفيس األويل ،يبدأ عالج األشخاص بالعالج باهلرمونات البديلة
َّ َ
ُ َ َّ ْ َ َ ُ َْ َّ َّ ُ َ ْ
ْ
ْ
التَّ ْ
الَ ْ
صدُر َّ
ال ْ
يد الغلوكوز
د
ح
ب
و
ة
ي
ل
و
ال
ات
ي
ر
ك
الس
و
ه
م
س
ف
ة
اق
الرئييسُّ ِللط
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
GRAPHIK SUPER 14 PT
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َ
ّ
َ
َّأوفالليستأمنوننكموهاهلن
ِ
GRAPHIK THIN 50 PT

تصوير بالرنني املغناطييس
GRAPHIK EXTRALIGHT 50 PT

اإلمرباطورية املغول اهلند
GRAPHIK LIGHT 50 PT

موجة كهرومغناطيسيـة
GRAPHIK REGULAR 50 PT

حامض اهليدروكلور يك
GRAPHIK MEDIUM 50 PT

مسیر خورشــــیدگرفتیگ
GRAPHIK SEMIBOLD 50 PT

فوق بنفســـجية طويلة
GRAPHIK BOLD 50 PT

طبیعتگرایي فلسفی
GRAPHIK BLACK 50 PT

بحر األبيض املتوســـــط
GRAPHIK SUPER 50 PT
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GRAPHIK LIGHT, 16 PT

MEDIUM

PROPORTIONAL
OLDSTYLE FIGURES

PROPORTIONAL
INDIC FIGURES
MEDIUM

TABULAR
INDIC FIGURES

PROPORTIONAL
LINING FIGURES

Commercial

ْ َ
اإلسكْن َدر َيّة ولقبها «عروس البحر األبيض املتوسط» تعترب
ِ
العاصمة الثانية ملرص وقد كانت عاصمتها قديما ،تقع عىل
ساحل البحر األبيض املتوسط بطول حوايل  ٧٠كم شمال
غرب دلتا النيل ،يحدها من الشمال البحر املتوسط ،وبحرية
ً
جنوبا حىت الكيلو  28.4عىل طريق القاهرة اإلسكندرية
مريوط
الصحراوي ،يحدها من جهة الرشق خليج أبو قري ومدينة
إدكو ،ومنطقة سيدي كرير ً
غربا حىت الكيلو  ٣٦.٣٠عىل طريق
اإلسكندرية — مطروح الرس يع .تضم اإلسكندرية بني طياتها
الكثري من املعامل املمزية ،إذ يوجد بها أكرب موائن مرص البحرية
(ميناء اإلسكندرية وميناء الدخيلة) فتمر باملدينة نحو %٨٠
من إجمايل الواردات والصادرات املرصية ،وتضم ً
أيضا مكتبة
اإلسكندرية اجلديدة اليت تتسع ألكرث من  ٨ماليني كتاب ،كما
يضم العديد من املتاحف واملواقع األثرية مثل قلعة قايتباي
وعمود السواري وغريها ،يبلغ عدد سكان اإلسكندرية حوايل
 ٤،١٢٣،٨٦٩نسمة (حسب تعداد  )٢٠٠٦يعملون باألنشطة
التجارية والصناعية والزراعية .تنقسم اإلسكندرية إىل تسعة أحياء
إدارية يه يح أول املنزتة ،يح ثان املنزتة ،يح رشق ،يح وسط ،يح
غرب ،يح اجلمرك ،يح العجمي ،يح العامرية أول ،ويح العامرية
ثان ،باإلضافة إىل مركز إداري مركز ومدينة برج العرب وقاعدته
مدينة برج العرب وتتبعه مدينة برج العرب اجلديدة اليت ُتدار
ًّ
فعليا بواسطة هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة .بدأ العمل
عىل إنشاء اإلسكندرية عىل يد اإلسكندر األكرب سنة  308ق.م
عن طريق ردم جزء من املياه يفصل بني جزيرة ممتدة أمام
الساحل الرئييس تدىع «فاروس» بها ميناء عتيق ،وقرية صغرية
تدىع «راكتوس» أو «راقودة» يحيط بها قرى صغرية أخرى تنترش
كذلك ما بني البحر وبحرية مريوط ،واتخذها اإلسكندر األكرب
وخلفاؤه عاصمة ملرص ملا يقارب ألف سنة ،حىت الفتح اإلسالمي
ملرص عىل يد عمرو بن العاص سنة  ،٦٤١اشتهرت اإلسكندرية
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GRAPHIK REGULAR, 16 PT

SEMIBOLD

PROPORTIONAL
OLDSTYLE FIGURES

PROPORTIONAL
INDIC FIGURES
SEMIBOLD

TABULAR
INDIC FIGURES

PROPORTIONAL
LINING FIGURES

Commercial

ْ َ
اإلسك ْن َدر َيّة ولقبها «عروس البحر األبيض املتوسط» تعترب
ِ
العاصمة الثانية ملرص وقد كانت عاصمتها قديما ،تقع عىل
ساحل البحر األبيض املتوسط بطول حوايل  ٧٠كم شمال
غرب دلتا النيل ،يحدها من الشمال البحر املتوسط ،وبحرية
ً
جنوبا حىت الكيلو  28.4عىل طريق القاهرة اإلسكندر ية
مريوط
الصحراوي ،يحدها من جهة الرشق خليج أبو قري ومدينة
إدكو ،ومنطقة سيدي كرير ً
غربا حىت الكيلو  ٣٦.٣٠عىل طر يق
اإلسكندر ية — مطروح الرس يع .تضم اإلسكندرية بني طياتها
الكثري من املعامل املمزية ،إذ يوجد بها أكرب موائن مرص البحر ية
(ميناء اإلسكندرية وميناء الدخيلة) فتمر باملدينة نحو %٨٠
من إجمايل الواردات والصادرات املرصية ،وتضم ً
أيضا مكتبة
اإلسكندرية اجلديدة اليت تتسع ألكرث من  ٨ماليني كتاب ،كما
يضم العديد من املتاحف واملواقع األثرية مثل قلعة قايتباي
وعمود السواري وغريها ،يبلغ عدد سكان اإلسكندرية حوايل
 ٤،١٢٣،٨٦٩نسمة (حسب تعداد  )٢٠٠٦يعملون باألنشطة
التجارية والصناعية والزراعية .تنقسم اإلسكندرية إىل تسعة
أحياء إدارية يه يح أول املنزتة ،يح ثان املنزتة ،يح رشق ،يح
وسط ،يح غرب ،يح اجلمرك ،يح العجمي ،يح العامرية أول،
ويح العامرية ثان ،باإلضافة إىل مركز إداري مركز ومدينة برج
العرب وقاعدته مدينة برج العرب وتتبعه مدينة برج العرب
ًّ
فعليا بواسطة هيئة املجتمعات العمرانية
اجلديدة اليت ُتدار
اجلديدة .بدأ العمل عىل إنشاء اإلسكندرية عىل يد اإلسكندر
األكرب سنة  308ق.م عن طريق ردم جزء من املياه يفصل
بني جزيرة ممتدة أمام الساحل الرئييس تدىع «فاروس»
بها ميناء عتيق ،وقرية صغرية تدىع «راكتوس» أو «راقودة»
يحيط بها قرى صغرية أخرى تنترش كذلك ما بني البحر وبحرية
مريوط ،واتخذها اإلسكندر األكرب وخلفاؤه عاصمة ملرص ملا
يقارب ألف سنة ،حىت الفتح اإلسالمي ملرص عىل يد عمرو بن
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GRAPHIK MEDIUM, 16 PT

BOLD

PROPORTIONAL
OLDSTYLE FIGURES

PROPORTIONAL
INDIC FIGURES
BOLD

TABULAR
INDIC FIGURES

PROPORTIONAL
LINING FIGURES

Commercial

ْ َ
اإلسك ْن َدر َيّة ولقبها «عروس البحر األبيض املتوسط» تعترب
ِ
العاصمة الثانية ملرص وقد كانت عاصمتها قديما ،تقع
عىل ساحل البحر األبيض املتوسط بطول حوايل  ٧٠كم
شمال غرب دلتا النيل ،يحدها من الشمال البحر املتوسط،
ً
جنوبا حىت الكيلو  28.4عىل طر يق القاهرة
وبحرية مر يوط
اإلسكندر ية الصحراوي ،يحدها من جهة الرشق خليج أبو قري
ومدينة إدكو ،ومنطقة سيدي كر ير ً
غربا حىت الكيلو ٣٦.٣٠
عىل طر يق اإلسكندر ية — مطروح الرس يع .تضم اإلسكندر ية
بني طياتها الكثري من املعامل املمزية ،إذ يوجد بها أكرب موائن
مرص البحر ية (ميناء اإلسكندر ية وميناء الدخيلة) فتمر
باملدينة نحو  %٨٠من إجمايل الواردات والصادرات املرص ية،
ً
وتضم أيضا مكتبة اإلسكندر ية اجلديدة اليت تتسع ألكرث من
 ٨ماليني كتاب ،كما يضم العديد من املتاحف واملواقع
األثر ية مثل قلعة قايتباي وعمود السواري وغريها ،يبلغ
عدد سكان اإلسكندر ية حوايل  ٤،١٢٣،٨٦٩نسمة (حسب
تعداد  )٢٠٠٦يعملون باألنشطة التجار ية والصناعية والزراعية.
تنقسم اإلسكندر ية إىل تسعة أحياء إدار ية يه يح أول املنزتة،
يح ثان املنزتة ،يح رشق ،يح وسط ،يح غرب ،يح اجلمرك ،يح
العجمي ،يح العامر ية أول ،ويح العامر ية ثان ،باإلضافة
إىل مركز إداري مركز ومدينة برج العرب وقاعدته مدينة
ًّ
فعليا
برج العرب وتتبعه مدينة برج العرب اجلديدة اليت ُتدار
بواسطة هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة .بدأ العمل عىل
إنشاء اإلسكندر ية عىل يد اإلسكندر األكرب سنة  308ق.م
عن طر يق ردم جزء من املياه يفصل بني جز يرة ممتدة أمام
الساحل الرئييس تدىع «فاروس» بها ميناء عتيق ،وقر ية
صغرية تدىع «راكتوس» أو «راقودة» يحيط بها قرى صغرية
أخرى تنترش كذلك ما بني البحر وبحرية مر يوط ،واتخذها
اإلسكندر األكرب وخلفاؤه عاصمة ملرص ملا يقارب ألف سنة،
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GRAPHIK MEDIUM, BOLD, 10/15 PT

GRAPHIK REGULAR, SEMIBOLD, 10/15 PT

نظر ية الرؤية— سادت نظر يتان كبريتان حول كيفية الرؤية
يف العصور القديمة .النظر ية األوىل نظر ية االنبعاثات،
اليت أيدها مفكرون مثل إقليدس وبطليموس ،واليت
ً
اعتمادا عىل أشعة الضوء املنبعثة
تفرتض أن اإلبصار يتم
من العني .أما النظر ية الثانية نظر ية الولوج اليت أيدها
أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول الضوء للعني بصور
فزي يائية .عارض ابن اهليثم كون عملية الرؤية تحدث عن
طر يق األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول الضوء للعني
من خالل صور فزي يائية ،وعلل ذلك بأن الشعاع ال يمكن
أن ينطلق من العينني ويصل إىل النجوم البعيدة يف
حلظة بمجرد أن نفتح أعيننا .كما عارض االعتقاد السائد
بأن العني قد تجرح إذا نظرنا إىل ضوء شديد السطوع،
ً
ووضع بدال من ذلك نظر ية ناجحة للغاية تفرس عملية
الرؤية بأنها تحدث نتيجة خروج أشعة الضوء إىل العني
من كل نقطة يف الكائن ،وهو ما أثبته عن طر يق التجارب.
كما ّ
وحد علم البرص يات اهلندسية مع فرضيات أرسطو
الفزي يائية لتشكل أساس علم البرص يات الفزي يائية احلديثة.
ً
أثبت ابن اهليثم أيضا أن أشعة الضوء تسري يف خطوط
مستقيمة ،كما نفذ تجارب مختلفة حول العدسات
ً
واملرايا واالنكسار واالنعكاس .وكان أيضا أول من اخزتل
أشعة الضوء املنعكس واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي،
والذي كان بمثابة تطور أسايس يف البرص يات اهلندسية،
واقرتح نموذج النكسار الضوء ُيفىض إىل استنتاج مماثل ملا
أفىض إليه قانون سنيل ،لكن ابن اهليثم مل يطور نموذجه
بما يكفي لتحقيق تلك النتيجة .كما ّ
قدم ابن اهليثم أول
وصف واضح وتحليل صحيح للكامريا املظلمة والكامريا
ذات الثقب .عىل الرغم من أن أرسطو وثيون اإلسكندري
والكندي والفيلسوف الصيين موزي سبق هلم أن وصفوا
اآلثار املرتتبة عىل مرور ضوء واحد عرب ثقب صغري ،إال
أن ًأيا منهم مل يذكر أن هذا الضوء ُ
سيظهر عىل الشاشة
صورة كل يشء يف اجلانب اآلخر من تلك البؤرة .كان ابن
اهليثم أول من رشح هذه التجربة مع مصباحه ،فكان
بذلك أول من نجح يف مرشوع نقل صورة من اخلارج
ّ
اشتق
إىل شاشة داخلية كما يف الكامريا املظلمة اليت
ُ
الغرب اسمها من الكلمة العربية« :قمرة» ،عن طر يق
كلمة  camera obscuraالالتينية ،اليت تعين «الغرفة
املظلمة» .باإلضافة إىل فزي ياء البرص يات ،أرىس كتاب
املناظر أسس «علم نفس البرص يات» .أسهم ابن اهليثم
ً
أيضا يف الطب وطب العيون والترش يح وعلم وظائف
األعضاء ،وكانت له تعليقات عىل أعمال جالينوس.

نظر ية الرؤية— سادت نظريتان كبريتان حول كيفية الرؤية
يف العصور القديمة .النظرية األوىل نظرية االنبعاثات ،اليت
أيدها مفكرون مثل إقليدس وبطليموس ،واليت تفرتض أن
ً
اعتمادا عىل أشعة الضوء املنبعثة من العني.
اإلبصار يتم
أما النظرية الثانية نظرية الولوج اليت أيدها أرسطو وأتباعه،
واليت تفرتض دخول الضوء للعني بصور فزييائية .عارض
ابن اهليثم كون عملية الرؤية تحدث عن طريق األشعة
املنبعثة من العني ،أو دخول الضوء للعني من خالل صور
فزييائية ،وعلل ذلك بأن الشعاع ال يمكن أن ينطلق من
العينني ويصل إىل النجوم البعيدة يف حلظة بمجرد أن نفتح
أعيننا .كما عارض االعتقاد السائد بأن العني قد تجرح
ً
إذا نظرنا إىل ضوء شديد السطوع ،ووضع بدال من ذلك
نظرية ناجحة للغاية تفرس عملية الرؤية بأنها تحدث نتيجة
خروج أشعة الضوء إىل العني من كل نقطة يف الكائن،
وهو ما أثبته عن طريق التجارب .كما ّ
وحد علم البرصيات
اهلندسية مع فرضيات أرسطو الفزييائية لتشكل أساس
علم البرصيات الفزييائية احلديثة .أثبت ابن اهليثم ً
أيضا أن
أشعة الضوء تسري يف خطوط مستقيمة ،كما نفذ تجارب
مختلفة حول العدسات واملرايا واالنكسار واالنعكاس .وكان
ً
أيضا أول من اخزتل أشعة الضوء املنعكس واملنكرس يف
متجهني رأيس وأفقي ،والذي كان بمثابة تطور أسايس يف
البرصيات اهلندسية ،واقرتح نموذج النكسار الضوء ُيفىض
إىل استنتاج مماثل ملا أفىض إليه قانون سنيل ،لكن ابن
اهليثم مل يطور نموذجه بما يكفي لتحقيق تلك النتيجة.كما
ّ
قدم ابن اهليثم أول وصف واضح وتحليل صحيح للكامريا
املظلمة والكامريا ذات الثقب .عىل الرغم من أن أرسطو
وثيون اإلسكندري والكندي والفيلسوف الصيين موزي سبق
هلم أن وصفوا اآلثار املرتتبة عىل مرور ضوء واحد عرب ثقب
صغري ،إال أن ًأيا منهم مل يذكر أن هذا الضوء ُ
سيظهر عىل
الشاشة صورة كل يشء يف اجلانب اآلخر من تلك البؤرة.
كان ابن اهليثم أول من رشح هذه التجربة مع مصباحه،
فكان بذلك أول من نجح يف مرشوع نقل صورة من اخلارج
ّ
اشتق الغرب
إىل شاشة داخلية كما يف الكامريا املظلمة اليت
ُ
اسمها من الكلمة العربية« :قمرة» ،عن طريق كلمة
 camera obscuraالالتينية ،اليت تعين «الغرفة املظلمة».
باإلضافة إىل فزيياء البرصيات ،أرىس كتاب املناظر أسس
«علم نفس البرصيات» .أسهم ابن اهليثم ً
أيضا يف الطب
وطب العيون والترشيح وعلم وظائف األعضاء ،وكانت له
تعليقات عىل أعمال جالينوس .وصف ابن اهليثم عملية
ّ
وتكون الصورة يف العني ونظام
اإلبصار وتكوين العني
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نظر ية الرؤية— سادت نظر يتان كبريتان حول كيفية الرؤية يف

نظر ية الرؤية— سادت نظريتان كبريتان حول كيفية الرؤية يف

مفكرون مثل إقليدس وبطليموس ،واليت تفرتض أن اإلبصار
ً
اعتمادا عىل أشعة الضوء املنبعثة من العني .أما النظر ية
يتم

مفكرون مثل إقليدس وبطليموس ،واليت تفرتض أن اإلبصار
ً
اعتمادا عىل أشعة الضوء املنبعثة من العني .أما النظرية
يتم

دخول الضوء للعني بصور فزي يائية .عارض ابن اهليثم كون

دخول الضوء للعني بصور فزييائية .عارض ابن اهليثم كون عملية

العصور القديمة .النظر ية األوىل نظر ية االنبعاثات ،اليت أيدها

الثانية نظر ية الولوج اليت أيدها أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض

عملية الرؤية تحدث عن طر يق األشعة املنبعثة من العني ،أو

دخول الضوء للعني من خالل صور فزي يائية ،وعلل ذلك بأن

الشعاع ال يمكن أن ينطلق من العينني ويصل إىل النجوم

البعيدة يف حلظة بمجرد أن نفتح أعيننا .كما عارض االعتقاد

السائد بأن العني قد تجرح إذا نظرنا إىل ضوء شديد السطوع،
ً
ووضع بدال من ذلك نظر ية ناجحة للغاية تفرس عملية الرؤية

بأنها تحدث نتيجة خروج أشعة الضوء إىل العني من كل نقطة
يف الكائن ،وهو ما أثبته عن طر يق التجارب .كما ّ
وحد علم

البرص يات اهلندسية مع فرضيات أرسطو الفزي يائية لتشكل
ً
أساس علم البرص يات الفزي يائية احلديثة .أثبت ابن اهليثم أيضا أن

أشعة الضوء تسري يف خطوط مستقيمة ،كما نفذ تجارب مختلفة
ً
حول العدسات واملرايا واالنكسار واالنعكاس .وكان أيضا أول
من اخزتل أشعة الضوء املنعكس واملنكرس يف متجهني رأيس

العصور القديمة .النظرية األوىل نظرية االنبعاثات ،اليت أيدها

الثانية نظرية الولوج اليت أيدها أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض

الرؤية تحدث عن طريق األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول

الضوء للعني من خالل صور فزييائية ،وعلل ذلك بأن الشعاع

ال يمكن أن ينطلق من العينني ويصل إىل النجوم البعيدة يف
حلظة بمجرد أن نفتح أعيننا .كما عارض االعتقاد السائد بأن

ً
العني قد تجرح إذا نظرنا إىل ضوء شديد السطوع ،ووضع بدال

من ذلك نظرية ناجحة للغاية تفرس عملية الرؤية بأنها تحدث

نتيجة خروج أشعة الضوء إىل العني من كل نقطة يف الكائن ،وهو
ما أثبته عن طريق التجارب .كما ّ
وحد علم البرصيات اهلندسية
مع فرضيات أرسطو الفزييائية لتشكل أساس علم البرصيات
الفزييائية احلديثة .أثبت ابن اهليثم ً
أيضا أن أشعة الضوء تسري يف

خطوط مستقيمة ،كما نفذ تجارب مختلفة حول العدسات واملرايا
واالنكسار واالنعكاس .وكان ً
أيضا أول من اخزتل أشعة الضوء

املنعكس واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي ،والذي كان بمثابة

وأفقي ،والذي كان بمثابة تطور أسايس يف البرص يات اهلندسية،
واقرتح نموذج النكسار الضوء ُيفىض إىل استنتاج مماثل ملا أفىض

تطور أسايس يف البرصيات اهلندسية ،واقرتح نموذج النكسار
الضوء ُيفىض إىل استنتاج مماثل ملا أفىض إليه قانون سنيل،

وتحليل صحيح للكامريا املظلمة والكامريا ذات الثقب .عىل الرغم

املظلمة والكامريا ذات الثقب .عىل الرغم من أن أرسطو وثيون

موزي سبق هلم أن وصفوا اآلثار املرتتبة عىل مرور ضوء واحد عرب
ثقب صغري ،إال أن ًأيا منهم مل يذكر أن هذا الضوء ُ
سيظهر عىل

وصفوا اآلثار املرتتبة عىل مرور ضوء واحد عرب ثقب صغري ،إال أن
ًأيا منهم مل يذكر أن هذا الضوء ُ
سيظهر عىل الشاشة صورة كل

إليه قانون سنيل ،لكن ابن اهليثم مل يطور نموذجه بما يكفي
لتحقيق تلك النتيجة .كما ّ
قدم ابن اهليثم أول وصف واضح

من أن أرسطو وثيون اإلسكندري والكندي والفيلسوف الصيين

الشاشة صورة كل يشء يف اجلانب اآلخر من تلك البؤرة .كان

ابن اهليثم أول من رشح هذه التجربة مع مصباحه ،فكان بذلك

لكن ابن اهليثم مل يطور نموذجه بما يكفي لتحقيق تلك النتيجة.
كما ّ
قدم ابن اهليثم أول وصف واضح وتحليل صحيح للكامريا
اإلسكندري والكندي والفيلسوف الصيين موزي سبق هلم أن

يشء يف اجلانب اآلخر من تلك البؤرة .كان ابن اهليثم أول من
رشح هذه التجربة مع مصباحه ،فكان بذلك أول من نجح يف

مرشوع نقل صورة من اخلارج إىل شاشة داخلية كما يف الكامريا
ُ
ّ
اشتق الغرب اسمها من الكلمة العربية« :قمرة»،
املظلمة اليت

أول من نجح يف مرشوع نقل صورة من اخلارج إىل شاشة داخلية
ّ
اشتق الغرب اسمها من الكلمة
كما يف الكامريا املظلمة اليت
ُ
العربية« :قمرة» ،عن طر يق كلمة  camera obscuraالالتينية،

عن طر يق كلمة  camera obscuraالالتينية ،اليت تعين «الغرفة

أرىس كتاب املناظر أسس «علم نفس البرص يات» .أسهم ابن
ً
اهليثم أيضا يف الطب وطب العيون والترش يح وعلم وظائف

العيون والترشيح وعلم وظائف األعضاء ،وكانت له تعليقات

اليت تعين «الغرفة املظلمة» .باإلضافة إىل فزي ياء البرص يات،

األعضاء ،وكانت له تعليقات عىل أعمال جالينوس .وصف ابن
ّ
وتكون الصورة يف العني
اهليثم عملية اإلبصار وتكوين العني

املظلمة» .باإلضافة إىل فزيياء البرصيات ،أرىس كتاب املناظر أسس
«علم نفس البرصيات» .أسهم ابن اهليثم ً
أيضا يف الطب وطب

عىل أعمال جالينوس .وصف ابن اهليثم عملية اإلبصار وتكوين
ّ
وتكون الصورة يف العني ونظام اإلبصار .كما عدل نظريات
العني

ونظام اإلبصار .كما عدل نظر يات الرؤية املزدوجة وتوقع احلركة

الرؤية املزدوجة وتوقع احلركة اليت سبق وناقشها من قبل أرسطو
ً
وإقليدس وبطليموس .كانت معظم إسهاماته الترش يحية وصفا
ّ
ترش ً
يحيا لوظيفة العني كنظام برصي .وفرت له تجاربه بالكامريا

املناسب له لتطوير نظر يته يف إسقاط النقطة املقابلة من الضوء

من الضوء من سطح جسم لتكوين الصورة عىل الشاشة .أحدثت

اليت سبق وناقشها من قبل أرسطو وإقليدس وبطليموس.
ً
وصفا ترش ً
يحيا لوظيفة
كانت معظم إسهاماته الترش يحية
ّ
العني كنظام برصي .وفرت له تجاربه بالكامريا املظلمة املناخ
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املظلمة املناخ املناسب له لتطوير نظريته يف إسقاط النقطة املقابلة
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القديمة .النظر ية األوىل نظر ية االنبعاثات ،اليت أيدها مفكرون مثل
ً
اعتمادا عىل أشعة
إقليدس وبطليموس ،واليت تفرتض أن اإلبصار يتم
الضوء املنبعثة من العني .أما النظر ية الثانية نظر ية الولوج اليت أيدها
أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول الضوء للعني بصور فزي يائية .عارض
ابن اهليثم كون عملية الرؤية تحدث عن طر يق األشعة املنبعثة من
العني ،أو دخول الضوء للعني من خالل صور فزي يائية ،وعلل ذلك بأن
الشعاع ال يمكن أن ينطلق من العينني ويصل إىل النجوم البعيدة يف
حلظة بمجرد أن نفتح أعيننا .كما عارض االعتقاد السائد بأن العني قد
ً
تجرح إذا نظرنا إىل ضوء شديد السطوع ،ووضع بدال من ذلك نظر ية
ناجحة للغاية تفرس عملية الرؤية بأنها تحدث نتيجة خروج أشعة الضوء
إىل العني من كل نقطة يف الكائن ،وهو ما أثبته عن طر يق التجارب .كما
ّ
وحد علم البرص يات اهلندسية مع فرضيات أرسطو الفزي يائية لتشكل
ً
أساس علم البرص يات الفزي يائية احلديثة .أثبت ابن اهليثم أيضا أن
أشعة الضوء تسري يف خطوط مستقيمة ،كما نفذ تجارب مختلفة حول
ً
العدسات واملرايا واالنكسار واالنعكاس .وكان أيضا أول من اخزتل أشعة
الضوء املنعكس واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي ،والذي كان بمثابة
تطور أسايس يف البرص يات اهلندسية ،واقرتح نموذج النكسار الضوء
ُيفىض إىل استنتاج مماثل ملا أفىض إليه قانون سنيل ،لكن ابن اهليثم مل
يطور نموذجه بما يكفي لتحقيق تلك النتيجة .كما ّ
قدم ابن اهليثم أول
وصف واضح وتحليل صحيح للكامريا املظلمة والكامريا ذات الثقب .عىل
الرغم من أن أرسطو وثيون اإلسكندري والكندي والفيلسوف الصيين
موزي سبق هلم أن وصفوا اآلثار املرتتبة عىل مرور ضوء واحد عرب ثقب
صغري ،إال أن ًأيا منهم مل يذكر أن هذا الضوء ُ
سيظهر عىل الشاشة
صورة كل يشء يف اجلانب اآلخر من تلك البؤرة .كان ابن اهليثم أول من

القديمة .النظر ية األوىل نظرية االنبعاثات ،اليت أيدها مفكرون مثل
ً
اعتمادا عىل أشعة
إقليدس وبطليموس ،واليت تفرتض أن اإلبصار يتم
الضوء املنبعثة من العني .أما النظرية الثانية نظرية الولوج اليت أيدها
أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول الضوء للعني بصور فزييائية .عارض
ابن اهليثم كون عملية الرؤية تحدث عن طريق األشعة املنبعثة من العني،
أو دخول الضوء للعني من خالل صور فزييائية ،وعلل ذلك بأن الشعاع ال
يمكن أن ينطلق من العينني ويصل إىل النجوم البعيدة يف حلظة بمجرد
أن نفتح أعيننا .كما عارض االعتقاد السائد بأن العني قد تجرح إذا نظرنا
ً
إىل ضوء شديد السطوع ،ووضع بدال من ذلك نظرية ناجحة للغاية
تفرس عملية الرؤية بأنها تحدث نتيجة خروج أشعة الضوء إىل العني من
كل نقطة يف الكائن ،وهو ما أثبته عن طريق التجارب .كما ّ
وحد علم
البرصيات اهلندسية مع فرضيات أرسطو الفزييائية لتشكل أساس علم
البرصيات الفزييائية احلديثة .أثبت ابن اهليثم ً
أيضا أن أشعة الضوء تسري
يف خطوط مستقيمة ،كما نفذ تجارب مختلفة حول العدسات واملرايا
واالنكسار واالنعكاس .وكان ً
أيضا أول من اخزتل أشعة الضوء املنعكس
واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي ،والذي كان بمثابة تطور أسايس يف
البرصيات اهلندسية ،واقرتح نموذج النكسار الضوء ُيفىض إىل استنتاج
مماثل ملا أفىض إليه قانون سنيل ،لكن ابن اهليثم مل يطور نموذجه بما
يكفي لتحقيق تلك النتيجة .كما ّ
قدم ابن اهليثم أول وصف واضح وتحليل
صحيح للكامريا املظلمة والكامريا ذات الثقب .عىل الرغم من أن أرسطو
وثيون اإلسكندري والكندي والفيلسوف الصيين موزي سبق هلم أن وصفوا
اآلثار املرتتبة عىل مرور ضوء واحد عرب ثقب صغري ،إال أن ًأيا منهم مل يذكر

أن هذا الضوء ُ
سيظهر عىل الشاشة صورة كل يشء يف اجلانب اآلخر من
تلك البؤرة .كان ابن اهليثم أول من رشح هذه التجربة مع مصباحه،

رشح هذه التجربة مع مصباحه ،فكان بذلك أول من نجح يف مرشوع

فكان بذلك أول من نجح يف مرشوع نقل صورة من اخلارج إىل شاشة
ّ
اشتق الغرب اسمها من الكلمة
داخلية كما يف الكامريا املظلمة اليت
ُ
العربية« :قمرة» ،عن طريق كلمة  camera obscuraالالتينية ،اليت

 camera obscuraالالتينية ،اليت تعين «الغرفة املظلمة» .باإلضافة

تعين «الغرفة املظلمة» .باإلضافة إىل فزيياء البرصيات ،أرىس كتاب املناظر
أسس «علم نفس البرصيات» .أسهم ابن اهليثم ً
أيضا يف الطب وطب

نقل صورة من اخلارج إىل شاشة داخلية كما يف الكامريا املظلمة اليت
ُ
ّ
اشتق الغرب اسمها من الكلمة العربية« :قمرة» ،عن طر يق كلمة
إىل فزي ياء البرص يات ،أرىس كتاب املناظر أسس «علم نفس البرص يات».
ً
أسهم ابن اهليثم أيضا يف الطب وطب العيون والترش يح وعلم وظائف
األعضاء ،وكانت له تعليقات عىل أعمال جالينوس .وصف ابن اهليثم

ّ
وتكون الصورة يف العني ونظام اإلبصار .كما
عملية اإلبصار وتكوين العني

عدل نظر يات الرؤية املزدوجة وتوقع احلركة اليت سبق وناقشها من قبل
ً
أرسطو وإقليدس وبطليموس .كانت معظم إسهاماته الترش يحية وصفا
ّ
ترش ً
يحيا لوظيفة العني كنظام برصي .وفرت له تجاربه بالكامريا املظلمة
املناخ املناسب له لتطوير نظر يته يف إسقاط النقطة املقابلة من الضوء من
سطح جسم لتكوين الصورة عىل الشاشة .أحدثت مقارنته بني العني
والكامريا املظلمة توليفته بني علم الترش يح وعلم البرص يات ،واليت
شكلت أساس علم نفس البرص يات ،كما كان تصوره ملرور الضوء خالل
ّ
مشب ًها انعكاس الصورة الناتج،
الثقب يف تجاربه بالكامريا ذات الثقب،
ّ
بما يحدث يف العني اليت تمثل فيها احلدقة ثقب الكامريا .فيما يتعلق
بعملية تكوين الصور ،فقد أخطأ بموافقته لفكرة ابن سينا بأن عدسة
العني يه العضو املسئول عن الرؤية ،لكن الصحيح أن شبكية العني
تشارك يف عملية الرؤية .عارض ابن اهليثم كون عملية الرؤية تحدث عن
طر يق األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول الضوء للعني من خالل صور
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العيون والترشيح وعلم وظائف األعضاء ،وكانت له تعليقات عىل أعمال
ّ
وتكون الصورة
جالينوس .وصف ابن اهليثم عملية اإلبصار وتكوين العني
يف العني ونظام اإلبصار .كما عدل نظريات الرؤية املزدوجة وتوقع احلركة
اليت سبق وناقشها من قبل أرسطو وإقليدس وبطليموس .كانت معظم
ّ
ً
وصفا ترش ً
يحيا لوظيفة العني كنظام برصي .وفرت
إسهاماته الترش يحية
له تجاربه بالكامريا املظلمة املناخ املناسب له لتطوير نظريته يف إسقاط
النقطة املقابلة من الضوء من سطح جسم لتكوين الصورة عىل الشاشة.
أحدثت مقارنته بني العني والكامريا املظلمة توليفته بني علم الترشيح
وعلم البرصيات ،واليت شكلت أساس علم نفس البرصيات ،كما كان
ّ
مشب ًها
تصوره ملرور الضوء خالل الثقب يف تجاربه بالكامريا ذات الثقب،
ّ
انعكاس الصورة الناتج ،بما يحدث يف العني اليت تمثل فيها احلدقة ثقب
الكامريا .فيما يتعلق بعملية تكوين الصور ،فقد أخطأ بموافقته لفكرة
ابن سينا بأن عدسة العني يه العضو املسئول عن الرؤية ،لكن الصحيح
أن شبكية العني تشارك يف عملية الرؤية .عارض ابن اهليثم كون عملية
الرؤية تحدث عن طريق األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول الضوء للعني
من خالل صور فزييائية ،وعلل ذلك بأن الشعاع ال يمكن أن ينطلق من
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سادت نظر يتان كبريتان حول كيفية الرؤية يف العصور

سادت نظر يتان كبريتان حول كيفية الرؤية يف العصور

سادت نظريتان كبريتان حول كيفية الرؤية يف العصور

القديمة .النظر ية األوىل نظر ية االنبعاثات ،اليت أيدها

القديمة .النظر ية األوىل نظر ية االنبعاثات ،اليت أيدها

القديمة .النظرية األوىل نظرية االنبعاثات ،اليت أيدها

ً
اعتمادا عىل أشعة الضوء املنبعثة من
أن اإلبصار يتم

مفكرون مثل إقليدس وبطليموس ،واليت تفرتض
ً
اعتمادا عىل أشعة الضوء املنبعثة من
أن اإلبصار يتم

مفكرون مثل إقليدس وبطليموس ،واليت تفرتض
ً
اعتمادا عىل أشعة الضوء املنبعثة من
أن اإلبصار يتم

مفكرون مثل إقليدس وبطليموس ،واليت تفرتض
العني .أما النظر ية الثانية نظر ية الولوج اليت أيدها

العني .أما النظر ية الثانية نظر ية الولوج اليت أيدها

العني .أما النظرية الثانية نظرية الولوج اليت أيدها

أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول الضوء للعني

أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول الضوء للعني

أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول الضوء للعني بصور

بصور فزي يائية .عارض ابن اهليثم كون عملية الرؤية

بصور فزي يائية .عارض ابن اهليثم كون عملية الرؤية

فزييائية .عارض ابن اهليثم كون عملية الرؤية تحدث عن

تحدث عن طر يق األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول

تحدث عن طر يق األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول

طريق األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول الضوء للعني

الضوء للعني من خالل صور فزي يائية ،وعلل ذلك

الضوء للعني من خالل صور فزي يائية ،وعلل ذلك

من خالل صور فزييائية ،وعلل ذلك بأن الشعاع ال

بأن الشعاع ال يمكن أن ينطلق من العينني ويصل

بأن الشعاع ال يمكن أن ينطلق من العينني ويصل

يمكن أن ينطلق من العينني ويصل إىل النجوم البعيدة

إىل النجوم البعيدة يف حلظة بمجرد أن نفتح أعيننا.

إىل النجوم البعيدة يف حلظة بمجرد أن نفتح أعيننا.

يف حلظة بمجرد أن نفتح أعيننا .كما عارض االعتقاد

كما عارض االعتقاد السائد بأن العني قد تجرح إذا
ً
نظرنا إىل ضوء شديد السطوع ،ووضع بدال من ذلك

كما عارض االعتقاد السائد بأن العني قد تجرح إذا
ً
نظرنا إىل ضوء شديد السطوع ،ووضع بدال من ذلك

السائد بأن العني قد تجرح إذا نظرنا إىل ضوء شديد
ً
السطوع ،ووضع بدال من ذلك نظرية ناجحة للغاية

نظر ية ناجحة للغاية تفرس عملية الرؤية بأنها تحدث

نظر ية ناجحة للغاية تفرس عملية الرؤية بأنها تحدث

تفرس عملية الرؤية بأنها تحدث نتيجة خروج أشعة

نتيجة خروج أشعة الضوء إىل العني من كل نقطة

نتيجة خروج أشعة الضوء إىل العني من كل نقطة

ّ
وحد علم البرص يات اهلندسية مع فرضيات أرسطو

يف الكائن ،وهو ما أثبته عن طر يق التجارب .كما
ّ
وحد علم البرص يات اهلندسية مع فرضيات أرسطو

الضوء إىل العني من كل نقطة يف الكائن ،وهو ما أثبته
عن طريق التجارب .كما ّ
وحد علم البرصيات اهلندسية

الفزي يائية لتشكل أساس علم البرص يات الفزي يائية
ً
احلديثة .أثبت ابن اهليثم أيضا أن أشعة الضوء تسري

الفزي يائية لتشكل أساس علم البرص يات الفزي يائية
ً
احلديثة .أثبت ابن اهليثم أيضا أن أشعة الضوء تسري

أشعة الضوء تسري يف خطوط مستقيمة ،كما نفذ تجارب

يف خطوط مستقيمة ،كما نفذ تجارب مختلفة حول
ً
العدسات واملرايا واالنكسار واالنعكاس .وكان أيضا

يف خطوط مستقيمة ،كما نفذ تجارب مختلفة حول
ً
العدسات واملرايا واالنكسار واالنعكاس .وكان أيضا

مختلفة حول العدسات واملرايا واالنكسار واالنعكاس.
وكان ً
أيضا أول من اخزتل أشعة الضوء املنعكس

أول من اخزتل أشعة الضوء املنعكس واملنكرس يف

أول من اخزتل أشعة الضوء املنعكس واملنكرس يف

واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي ،والذي كان بمثابة

GRAPHIK SEMIBOLD, 6/11 PT

GRAPHIK MEDIUM, 6/11 PT

GRAPHIK BOLD, 6/11 PT

سادت نظر يتان كبريتان حول كيفية الرؤية يف العصور القديمة.

سادت نظر يتان كبريتان حول كيفية الرؤية يف العصور القديمة.

سادت نظريتان كبريتان حول كيفية الرؤية يف العصور القديمة.

النظر ية األوىل نظر ية االنبعاثات ،اليت أيدها مفكرون مثل

النظرية األوىل نظرية االنبعاثات ،اليت أيدها مفكرون مثل

يف الكائن ،وهو ما أثبته عن طر يق التجارب .كما

النظر ية األوىل نظر ية االنبعاثات ،اليت أيدها مفكرون مثل

مع فرضيات أرسطو الفزييائية لتشكل أساس علم
البرصيات الفزييائية احلديثة .أثبت ابن اهليثم ً
أيضا أن

ً
اعتمادا
إقليدس وبطليموس ،واليت تفرتض أن اإلبصار يتم

ً
اعتمادا
إقليدس وبطليموس ،واليت تفرتض أن اإلبصار يتم

ً
اعتمادا
إقليدس وبطليموس ،واليت تفرتض أن اإلبصار يتم

عىل أشعة الضوء املنبعثة من العني .أما النظر ية الثانية نظر ية

عىل أشعة الضوء املنبعثة من العني .أما النظر ية الثانية نظر ية

عىل أشعة الضوء املنبعثة من العني .أما النظرية الثانية نظر ية

الولوج اليت أيدها أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول الضوء

الولوج اليت أيدها أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول الضوء

الولوج اليت أيدها أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول الضوء

للعني بصور فزي يائية .عارض ابن اهليثم كون عملية الرؤية

للعني بصور فزي يائية .عارض ابن اهليثم كون عملية الرؤية

للعني بصور فزييائية .عارض ابن اهليثم كون عملية الرؤية

تحدث عن طر يق األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول الضوء

تحدث عن طر يق األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول الضوء

تحدث عن طريق األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول الضوء

للعني من خالل صور فزي يائية ،وعلل ذلك بأن الشعاع ال يمكن

للعني من خالل صور فزي يائية ،وعلل ذلك بأن الشعاع ال يمكن

للعني من خالل صور فزييائية ،وعلل ذلك بأن الشعاع ال يمكن

أن ينطلق من العينني ويصل إىل النجوم البعيدة يف حلظة

أن ينطلق من العينني ويصل إىل النجوم البعيدة يف حلظة

أن ينطلق من العينني ويصل إىل النجوم البعيدة يف حلظة

بمجرد أن نفتح أعيننا .كما عارض االعتقاد السائد بأن العني
ً
قد تجرح إذا نظرنا إىل ضوء شديد السطوع ،ووضع بدال من

بمجرد أن نفتح أعيننا .كما عارض االعتقاد السائد بأن العني
ً
قد تجرح إذا نظرنا إىل ضوء شديد السطوع ،ووضع بدال من

بمجرد أن نفتح أعيننا .كما عارض االعتقاد السائد بأن العني
ً
قد تجرح إذا نظرنا إىل ضوء شديد السطوع ،ووضع بدال من

ذلك نظر ية ناجحة للغاية تفرس عملية الرؤية بأنها تحدث نتيجة

ذلك نظر ية ناجحة للغاية تفرس عملية الرؤية بأنها تحدث نتيجة

ذلك نظرية ناجحة للغاية تفرس عملية الرؤية بأنها تحدث نتيجة

خروج أشعة الضوء إىل العني من كل نقطة يف الكائن ،وهو ما

خروج أشعة الضوء إىل العني من كل نقطة يف الكائن ،وهو ما

خروج أشعة الضوء إىل العني من كل نقطة يف الكائن ،وهو

مع فرضيات أرسطو الفزي يائية لتشكل أساس علم البرص يات
ً
الفزي يائية احلديثة .أثبت ابن اهليثم أيضا أن أشعة الضوء تسري

مع فرضيات أرسطو الفزي يائية لتشكل أساس علم البرص يات
ً
الفزي يائية احلديثة .أثبت ابن اهليثم أيضا أن أشعة الضوء تسري

مع فرضيات أرسطو الفزييائية لتشكل أساس علم البرص يات
الفزييائية احلديثة .أثبت ابن اهليثم ً
أيضا أن أشعة الضوء تسري يف

يف خطوط مستقيمة ،كما نفذ تجارب مختلفة حول العدسات
ً
واملرايا واالنكسار واالنعكاس .وكان أيضا أول من اخزتل أشعة

يف خطوط مستقيمة ،كما نفذ تجارب مختلفة حول العدسات
ً
واملرايا واالنكسار واالنعكاس .وكان أيضا أول من اخزتل أشعة

خطوط مستقيمة ،كما نفذ تجارب مختلفة حول العدسات واملرايا
واالنكسار واالنعكاس .وكان ً
أيضا أول من اخزتل أشعة الضوء

الضوء املنعكس واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي ،والذي كان

الضوء املنعكس واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي ،والذي كان

املنعكس واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي ،والذي كان بمثابة

بمثابة تطور أسايس يف البرص يات اهلندسية ،واقرتح نموذج

تطور أسايس يف البرصيات اهلندسية ،واقرتح نموذج النكسار

أثبته عن طر يق التجارب .كما ّ
وحد علم البرص يات اهلندسية

بمثابة تطور أسايس يف البرص يات اهلندسية ،واقرتح نموذج

النكسار الضوء ُيفىض إىل استنتاج مماثل ملا أفىض إليه قانون

أثبته عن طر يق التجارب .كما ّ
وحد علم البرص يات اهلندسية

ما أثبته عن طريق التجارب .كما ّ
وحد علم البرصيات اهلندسية

النكسار الضوء ُيفىض إىل استنتاج مماثل ملا أفىض إليه قانون

الضوء ُيفىض إىل استنتاج مماثل ملا أفىض إليه قانون سنيل،

تلك النتيجة .كما ّ
قدم ابن اهليثم أول وصف واضح وتحليل

النتيجة .كما ّ
قدم ابن اهليثم أول وصف واضح وتحليل صحيح

لكن ابن اهليثم مل يطور نموذجه بما يكفي لتحقيق تلك النتيجة.
كما ّ
قدم ابن اهليثم أول وصف واضح وتحليل صحيح للكامريا

صحيح للكامريا املظلمة والكامريا ذات الثقب .عىل الرغم من

للكامريا املظلمة والكامريا ذات الثقب .عىل الرغم من أن أرسطو

املظلمة والكامريا ذات الثقب .عىل الرغم من أن أرسطو وثيون

أن أرسطو وثيون اإلسكندري والكندي والفيلسوف الصيين

وثيون اإلسكندري والكندي والفيلسوف الصيين موزي سبق هلم

اإلسكندري والكندي والفيلسوف الصيين موزي سبق هلم أن

سنيل ،لكن ابن اهليثم مل يطور نموذجه بما يكفي لتحقيق

Commercial

سنيل ،لكن ابن اهليثم مل يطور نموذجه بما يكفي لتحقيق تلك

commercialtype.com
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سادت نظريتان كبريتان حول كيفية الرؤية يف العصور القديمة.
النظرية األوىل نظرية االنبعاثات ،اليت أيدها مفكرون مثل إقليدس
ً
اعتمادا عىل أشعة
وبطليموس ،واليت تفرتض أن اإلبصار يتم
الضوء املنبعثة من العني .أما النظرية الثانية نظرية الولوج اليت
أيدها أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول الضوء للعني بصور
فزييائية .عارض ابن اهليثم كون عملية الرؤية تحدث عن طريق
األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول الضوء للعني من خالل صور
فزييائية ،وعلل ذلك بأن الشعاع ال يمكن أن ينطلق من العينني
ويصل إىل النجوم البعيدة يف حلظة بمجرد أن نفتح أعيننا .كما
عارض االعتقاد السائد بأن العني قد تجرح إذا نظرنا إىل ضوء
ً
شديد السطوع ،ووضع بدال من ذلك نظرية ناجحة للغاية تفرس
عملية الرؤية بأنها تحدث نتيجة خروج أشعة الضوء إىل العني من
كل نقطة يف الكائن ،وهو ما أثبته عن طريق التجارب .كما ّ
وحد
علم البرصيات اهلندسية مع فرضيات أرسطو الفزييائية لتشكل
أساس علم البرصيات الفزييائية احلديثة .أثبت ابن اهليثم ً
أيضا أن
أشعة الضوء تسري يف خطوط مستقيمة ،كما نفذ تجارب مختلفة
حول العدسات واملرايا واالنكسار واالنعكاس .وكان ً
أيضا أول من
اخزتل أشعة الضوء املنعكس واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي،
والذي كان بمثابة تطور أسايس يف البرصيات اهلندسية ،واقرتح
نموذج النكسار الضوء ُيفىض إىل استنتاج مماثل ملا أفىض إليه
قانون سنيل ،لكن ابن اهليثم مل يطور نموذجه بما يكفي لتحقيق
تلك النتيجة.كما ّ
قدم ابن اهليثم أول وصف واضح وتحليل صحيح

سادت نظريتان كبريتان حول كيفية الرؤية يف العصور القديمة.

النظرية األوىل نظرية االنبعاثات ،اليت أيدها مفكرون مثل إقليدس
ً
اعتمادا عىل أشعة
وبطليموس ،واليت تفرتض أن اإلبصار يتم
الضوء املنبعثة من العني .أما النظرية الثانية نظرية الولوج اليت

أيدها أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول الضوء للعني بصور

فزييائية .عارض ابن اهليثم كون عملية الرؤية تحدث عن طريق

األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول الضوء للعني من خالل صور
فزييائية ،وعلل ذلك بأن الشعاع ال يمكن أن ينطلق من العينني

ويصل إىل النجوم البعيدة يف حلظة بمجرد أن نفتح أعيننا .كما

عارض االعتقاد السائد بأن العني قد تجرح إذا نظرنا إىل ضوء
ً
شديد السطوع ،ووضع بدال من ذلك نظرية ناجحة للغاية تفرس

عملية الرؤية بأنها تحدث نتيجة خروج أشعة الضوء إىل العني من
كل نقطة يف الكائن ،وهو ما أثبته عن طريق التجارب .كما ّ
وحد
علم البرصيات اهلندسية مع فرضيات أرسطو الفزييائية لتشكل
أساس علم البرصيات الفزييائية احلديثة .أثبت ابن اهليثم ً
أيضا أن

أشعة الضوء تسري يف خطوط مستقيمة ،كما نفذ تجارب مختلفة
حول العدسات واملرايا واالنكسار واالنعكاس .وكان ً
أيضا أول من
اخزتل أشعة الضوء املنعكس واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي،

والذي كان بمثابة تطور أسايس يف البرصيات اهلندسية ،واقرتح
نموذج النكسار الضوء ُيفىض إىل استنتاج مماثل ملا أفىض إليه

قانون سنيل ،لكن ابن اهليثم مل يطور نموذجه بما يكفي لتحقيق

GRAPHIK REGULAR, 9/15 PT

GRAPHIK REGULAR, 9/16 PT

سادت نظريتان كبريتان حول كيفية الرؤية يف العصور القديمة.

سادت نظريتان كبريتان حول كيفية الرؤية يف العصور القديمة.

النظرية األوىل نظرية االنبعاثات ،اليت أيدها مفكرون مثل إقليدس
ً
اعتمادا عىل أشعة
وبطليموس ،واليت تفرتض أن اإلبصار يتم

النظرية األوىل نظرية االنبعاثات ،اليت أيدها مفكرون مثل إقليدس
ً
اعتمادا عىل أشعة
وبطليموس ،واليت تفرتض أن اإلبصار يتم

الضوء املنبعثة من العني .أما النظرية الثانية نظرية الولوج اليت
أيدها أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول الضوء للعني بصور
فزييائية .عارض ابن اهليثم كون عملية الرؤية تحدث عن طريق
األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول الضوء للعني من خالل صور
فزييائية ،وعلل ذلك بأن الشعاع ال يمكن أن ينطلق من العينني
ويصل إىل النجوم البعيدة يف حلظة بمجرد أن نفتح أعيننا .كما
عارض االعتقاد السائد بأن العني قد تجرح إذا نظرنا إىل ضوء
ً
شديد السطوع ،ووضع بدال من ذلك نظرية ناجحة للغاية تفرس
عملية الرؤية بأنها تحدث نتيجة خروج أشعة الضوء إىل العني من
كل نقطة يف الكائن ،وهو ما أثبته عن طريق التجارب .كما ّ
وحد
علم البرصيات اهلندسية مع فرضيات أرسطو الفزييائية لتشكل
أساس علم البرصيات الفزييائية احلديثة .أثبت ابن اهليثم ً
أيضا أن
أشعة الضوء تسري يف خطوط مستقيمة ،كما نفذ تجارب مختلفة
حول العدسات واملرايا واالنكسار واالنعكاس .وكان ً
أيضا أول من
اخزتل أشعة الضوء املنعكس واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي،
والذي كان بمثابة تطور أسايس يف البرصيات اهلندسية ،واقرتح

Commercial

الضوء املنبعثة من العني .أما النظرية الثانية نظرية الولوج اليت
أيدها أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول الضوء للعني بصور
فزييائية .عارض ابن اهليثم كون عملية الرؤية تحدث عن طريق
األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول الضوء للعني من خالل صور
فزييائية ،وعلل ذلك بأن الشعاع ال يمكن أن ينطلق من العينني
ويصل إىل النجوم البعيدة يف حلظة بمجرد أن نفتح أعيننا .كما
عارض االعتقاد السائد بأن العني قد تجرح إذا نظرنا إىل ضوء
ً
شديد السطوع ،ووضع بدال من ذلك نظرية ناجحة للغاية تفرس
عملية الرؤية بأنها تحدث نتيجة خروج أشعة الضوء إىل العني من
كل نقطة يف الكائن ،وهو ما أثبته عن طريق التجارب .كما ّ
وحد
علم البرصيات اهلندسية مع فرضيات أرسطو الفزييائية لتشكل
أساس علم البرصيات الفزييائية احلديثة .أثبت ابن اهليثم ً
أيضا أن
أشعة الضوء تسري يف خطوط مستقيمة ،كما نفذ تجارب مختلفة
حول العدسات واملرايا واالنكسار واالنعكاس .وكان ً
أيضا أول من
اخزتل أشعة الضوء املنعكس واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي،
commercialtype.com
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بوعیل محمد بن حسن بن هیثم برصیَ ،
نامور به ابن هیثم

ان کا نام “ابو عیل احلسن بن الہیثم” ہے ،ابن الہیثم کے نام

( )۳۵۴–2۳۰از بزرگرتین ریاضیدانان ،و بنا بر دائرةاملعارف االسالمیه

سے مشہور ہیں ۔ ابن الہیشم (پیدائش965 :ء ،وفات1039 :ء)

دانشمند فیزیک نور در جهان است که در زمینه شناخت نور و

انجنرئنگ (ہندسیات) ،فلکیات اور علم االدویات کے مایہ ناز

یب گمان بهرتین فیزیکدان مسلمان عرب یا ایراین بود .او اولین

قانونهای شکست و بازتاب آن نقش مهمی ایفا کردهاست.
دانستههای زیادی از زندیگ شخیص او در دست نیست .او در
حدود  ۳۵۴قمری ( ۹۶۵میالدی) در برصه زاده شد .در دورهٔ

حکومت احلکیم به مرص رفت و سیع کرد جریان نیل را تنظیم

کند .او هنگامی که به ممکن نبودن این کار یپ برد ،با وجود

خشم خلیفه ،کار را رها کرد .پس از مرگ وی ،به قاهره برگشت
ً
خصوصا ریاضیایت
و با رونوشت نوییس از دستنویسهای علمی
به گذران زندیگ پرداخت .در  ۴۳۰قمری ( ۱۰۳۹میالدی) درگذشت.
وی در علوم ریایض ،حساب و هندسه ،مثلثات ،جرب ،االبصار

و غیره ،استاد بود .رشح اصول اتاقک تاریک و اخرتاع ذرهبین
ٔ
برجسته این دانشمند مسلمان است که منجر به
از کارهای

عراق کے تارییخ شہر برصہ میں پیدا ہوئے۔ وہ طبعیات ،ریایض،

محقق تھے۔ ان یک وجۂ شہرت آنکھوں اور روشین کے متعلق
تحقیقات ہيں ۔ ان یک پیدائش عراق کے شہر برصہ میں ً
غالبا

 354ہجری اور وفات  430ہجری کو ہویئ ،وہ مرص چلے گئے

تھے اور اپین وفات تک وہیں رہے ،بچنپ ہی سے وہ غور و فکر

کا عادی تھے۔ پڑھایئ لکھایئ میں خوب دچلسیپ لیتے تھے۔
ریایض ،طبیعیات ،طب ،ا ٰل ّ
ہیات ،منطق ،شاعری ،موسیقی اور
ِ
ُ
علم الکالم ان کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ ابن الہیثم نے ان
ُ
مضامین میں محنت کر کے مہارت حاصل یک۔ بعد میں ان
کے دماغ میں یہ بات آیئ کہ کیوں نہ اپین تحقیق و تجربات کو

قید تحریر میں الیا جائے تاکہ نہ رصف اپین کتابیں وہ خود اپنے
ِ

شاگردوں کو پڑھا سکیں بلکہ آئندہ آنے وایل نسلیں بھی ان سے

ساخت دوربین عکایس گردید .به دید بریخ پژوهشگران ابن هیثم

استفادہ کر سکیں ۔ 996ء میں وہ فاطمی خالفت مرص کے

کردهاست .ابن هیثم با معیار متعارف اندازهگیری طول در زمان

قریب تین طرف بند باندھ کر پاین کا ذخیرہ کرنے یک تجویز پیش

گرفت .وی نخستین کیس است که  ۷۰۰سال قبل از نیوتن به

نقل کیے گئے ہیں :ترجمہ“ :اگر میں مرص میں ہوتا تو اس یک

میشناسند که از روش مبتین بر آزمایش در کارهایش استفاده

تمام صورتوں میں فائدہ ہی ہوتا” ان کے کہنے کا مقصد یہ

نخستین دانشمند جهان است که رسعت صوت را محاسبه

خود ،که واحد ذرع بود ،رسعت نور و دور کره زمین را اندازه

برریس ویژیگهای نور پرداخت .ابن هیثم را اولین دانشمندی

دربار سے منسلک ہو گئے۔ انہوں نے دریائے نیل پر اسوان کے
یک قفطی یک “اخبار احلکماء” میں ابن الہیثم یک زباین یہ الفاظ

نیل کے ساتھ وہ عمل کرتا کہ اس کے زیادہ اور کم ہونے یک

کرد .سیارک شماره  ۵۹2۳۹به افتخار این دانشمند به نام ۵۹۲۳۹

تھا کہ وہ نیل کے پاین کو آبپایش کے لیے سال کے بارہ مہینے

وجود ندارد .منبع اطالعات موجود روایات قفطی ،یوسف فایس،

بامر اللہ الفاطمی کو پہنچا تو انہوں خفیہ طور پر کچھ مال

که گایه با یکدیگر تناقض دارند .ابن هیثم در برصه متولد شد.
ابن هیثم بر آن بود که تنها راه رسیدن به حق دانیش است بر ٔ
پایه

اور مرص یک طرف نکل کھڑے ہوئے جہاں احلاکم بامر اللہ نے

ابن هیثم نامیده شدهاست .از زندیگ ابن هیثم اطالعات زیادی

ابن ایب اصیبعه و نوشتههای خود او و بیهقی و شهر زوری است

امور حیس و عقیل یعین طبیعیات و اهلیات و منطق .او در برصه

منصب دیواین داشت ،و به جنون تظاهر کرد تا برکنارش کنند و
ٔ
عالقه بیشرتی از کار خود داشت ،برپدازد.
بتواند به علم که بدان
او سپس به مرص و نزد احلاکم فرمانروای فاطمی آنجا رفت .در

مرص ،ابن هیثم در صدر گرویه از مهندسین در خصوص نیل و

دستیاب کر سکتے تھے ،ان کا یہ قول مرص کے حاکم احلاکم

بھیج کر انہیں مرص آنے یک دعوت دی جو انہوں نے قبول کریل

انہیں اپین کہی گیئ بات پر عمل درآمد کرنے کو کہا ،ابن الہیثم
نے نیل کے طول وعرض کا رسوے رشوع کیا اور جب اسوان

تک پہنچے جہاں اس وقت “السد العایل” (السد العایل ڈیم)

قائم ہے اور اس کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد انہیں اندازا ہوا

کہ ان کے زمانے کے امکانات کے حساب سے یہ کام نا ممکن
ہے اور انہوں نے جلد بازی میں ایک ایسا دعوی کردیا جسے

تنظیم جریان آن پژوهش کرد ویل به این نتیجه رسید که این کار

وہ پورا نہیں کرسکتے تھے ،چنانچہ احلاکم بامر اللہ کے پاس

را به جای یک منصب علمی به کار دیواین برگمارد .ابن هیثم

کویئ منصب عطا کردیا ،مگر ابن الہیثم نے احلاکم بامر اللہ یک

ممکن نیست .خلیفه از این نتیجه عصباین گشت و ابن هیثم

پذیرفت ویل دوباره به جنون تظاهر کرد ،که خلیفه او را در خانه

اش زنداین ،اموال وی را مصادره و کیس را به عنوان قیم او

منصوب کرد .پس از مرگ احلاکم دیگر به جنون تظاهر نکرد و

آزاد شد و اموالش را پس گرفت .بایق عمر مشغول رونوشت

نوییس از کتب علمی بود .نام مستعار وی ،بطلمیوس دوم و

یا به زباین ساده «فیزیکدان» سدههای میانه (قرون وسطا) در
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جاکر معذرت کر یل جسے احلاکم بامر اللہ نے قبول کرکے انہیں
ان سے رضا مندی کو ایک ظاہری رضا مندی سمجھی اور انہیں

یہ ڈر الحق ہوگیا کہ کہیں یہ احلاکم بامر اللہ یک کویئ چال نہ

ہو ،چنانچہ انہوں نے پاگل پن کا مظاہرہ رشوع کردیا اور احلاکم

بامر اللہ یک موت تک یہ مظاہرہ جاری رکھا اور اس کے بعد

اس سے باز آگئے اور اپنے گھر سے نکل کر جامعہ ازہر کے پاس

ایک کمرے میں رہائش اختیار کر یل اور اپین بایق زندیگ کو تحقیق
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The visual system in animals allows individuals
to assimilate information from their surroundings. The act of seeing starts when the cornea
and then the lens of the eye focuses light
from its surroundings onto a light-sensitive
membrane in the back of the eye, called the
retina. The retina is actually part of the brain
that is isolated to serve as a transducer for the
conversion of light into neuronal signals. Based
on feedback from the visual system, the lens
of the eye adjusts its thickness to focus light
on the photoreceptive cells of the retina, also
known as the rods and cones, which detect
the photons of light and respond by producing
neural impulses. These signals are processed
via complex feedforward and feedback pro-

تمر الصورة الضوئية عرب العني و تمر إىل الشبكية حيث عند
وصول الصورة إىل الشبكية تكون مصغرة و مقلوبة ثم ترسل
الشبكية رساله مرموزة إىل الدماغ و تدقيقا يف الفص القفوي
يف مؤخرة الدماغ عرب العصب البرصي و الذي يحتوي عىل
الياف عصبية كثرية حيث يستقبل الفص القفوي من املخ
املسؤول عن حاسة االبصار ليستقبل الرسالة من الشبكية و
تعديل الصورة املقلوبة و تكبريها·و الفص القفوي املوجود
يف مؤخرة املخ هو املسؤول عن البرص هدا ما يفرس فقدان
بعض االشخاص البرص يف حالة ترضر هدا الفص .األضواء
اليت تستقبلها مستقبالت الرؤيه تثري يف عصب البرص إشارات
كهربائيه .ترسي هذه اإلشارات الكهربائية يف عصب البرص
إىل الدماغ .يستقبل الدماغ هذه اإلشارات الكهربائية .فقط
بواسطة الدماغ نحن نرى ونفهم ما نراه .ال يختص الدماغ
كله بالبرص بل مناطق معينه منه .أحدها هو مركز الرؤيه.
رؤيتنا املتطوره يه ثمرة العمل املشرتك بني الدماغ أظهر
بحث حديث أن إضافة األحماض الدهنية الرضورية من

GRAPHIK LIGHT, 9/14 PT
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La lumière passe d’abord par la cornée. Elle traverse

تمر الصورة الضوئية عرب العني و تمر إىل الشبكية حيث عند وصول

ensuite l’humeur aqueuse, la pupille, le cristallin, puis

الصورة إىل الشبكية تكون مصغرة و مقلوبة ثم ترسل الشبكية رساله

l’humeur vitrée. Elle atteint ensuite la rétine. À ce
stade, la lumière, constituée d’ondes électromagnétiques, est convertie en impulsions électriques par

مرموزة إىل الدماغ و تدقيقا يف الفص القفوي يف مؤخرة الدماغ
عرب العصب البرصي و الذي يحتوي عىل الياف عصبية كثرية حيث
يستقبل الفص القفوي من املخ املسؤول عن حاسة االبصار ليستقبل

les constituants de la rétine, les photorécepteurs

الرسالة من الشبكية و تعديل الصورة املقلوبة و تكبريها·و الفص

(cônes environ 10 millions, bâtonnets environ 120

القفوي املوجود يف مؤخرة املخ هو املسؤول عن البرص هدا ما يفرس

millions) et les neurones, puis transmise au système

فقدان بعض االشخاص البرص يف حالة ترضر هدا الفص .األضواء

nerveux central par le nerf optique. Les deux nerfs

اليت تستقبلها مستقبالت الرؤيه تثري يف عصب البرص إشارات كهربائيه.

optiques (droit et gauche) s’entrecroisent au niveau

ترسي هذه اإلشارات الكهربائية يف عصب البرص إىل الدماغ .يستقبل

du chiasma optique et projettent vers le thalamus
au niveau des corps genouillés latéraux. À partir de

GRAPHIK LIGHT, 8/13 PT

الدماغ هذه اإلشارات الكهربائية .فقط بواسطة الدماغ نحن نرى
ونفهم ما نراه .ال يختص الدماغ كله بالبرص بل مناطق معينه منه.

GRAPHIK LIGHT, 8/13 PT

Durch den dioptrischen Apparat des Auges wird auf

تمر الصورة الضوئية عرب العني و تمر إىل الشبكية حيث عند وصول الصورة

der Netzhaut ein seitenverkehrtes und auf dem Kopf

إىل الشبكية تكون مصغرة و مقلوبة ثم ترسل الشبكية رساله مرموزة إىل

stehendes Bild erzeugt. Die Lichtreize werden von den

الدماغ و تدقيقا يف الفص القفوي يف مؤخرة الدماغ عرب العصب البرصي و

Sinneszellen der Retina, den Stäbchen (Helligkeit) und

الذي يحتوي عىل الياف عصبية كثرية حيث يستقبل الفص القفوي من املخ

Zapfen (Farbsehen), registriert. Das Verhältnis der Zelltypen

املسؤول عن حاسة االبصار ليستقبل الرسالة من الشبكية و تعديل الصورة

unterscheidet sich je nach Ort auf der Netzhaut; in der

املقلوبة و تكبريها·و الفص القفوي املوجود يف مؤخرة املخ هو املسؤول عن

Fovea befinden sich ausschließlich Zapfen. Zapfen und

البرص هدا ما يفرس فقدان بعض االشخاص البرص يف حالة ترضر هدا الفص.

Stäbchen bilden bei Lichteinfall ein Membranpotential, das

األضواء اليت تستقبلها مستقبالت الرؤيه تثري يف عصب البرص إشارات كهربائيه.

über bipolare Zellen an Ganglienzellen weitergeleitet wird.
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ترسي هذه اإلشارات الكهربائية يف عصب البرص إىل الدماغ .يستقبل الدماغ
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The visual system in animals allows individuals to assimilate information from their surroundings. The act of seeing starts when the
cornea and then the lens of the eye focuses
light from its surroundings onto a light-sensitive membrane in the back of the eye, called
the retina. The retina is actually part of the
brain that is isolated to serve as a transducer
for the conversion of light into neuronal
signals. Based on feedback from the visual
system, the lens of the eye adjusts its thickness to focus light on the photoreceptive
cells of the retina, also known as the rods and
cones, which detect the photons of light and
respond by producing neural impulses. These
signals are processed via complex feedfor-

تمر الصورة الضوئية عرب العني و تمر إىل الشبكية حيث
عند وصول الصورة إىل الشبكية تكون مصغرة و مقلوبة
ثم ترسل الشبكية رساله مرموزة إىل الدماغ و تدقيقا يف
الفص القفوي يف مؤخرة الدماغ عرب العصب البرصي و
الذي يحتوي عىل الياف عصبية كثرية حيث يستقبل الفص
القفوي من املخ املسؤول عن حاسة االبصار ليستقبل
الرسالة من الشبكية و تعديل الصورة املقلوبة و تكبريها·و
الفص القفوي املوجود يف مؤخرة املخ هو املسؤول عن
البرص هدا ما يفرس فقدان بعض االشخاص البرص يف
حالة ترضر هدا الفص .األضواء اليت تستقبلها مستقبالت
الرؤيه تثري يف عصب البرص إشارات كهربائيه .ترسي هذه
اإلشارات الكهربائية يف عصب البرص إىل الدماغ .يستقبل
الدماغ هذه اإلشارات الكهربائية .فقط بواسطة الدماغ
نحن نرى ونفهم ما نراه .ال يختص الدماغ كله بالبرص بل
مناطق معينه منه .أحدها هو مركز الرؤيه .رؤيتنا املتطوره
يه ثمرة العمل املشرتك بني الدماغ أظهر بحث حديث

GRAPHIK REGULAR, 9/14 PT

GRAPHIK REGULAR, 9/14 PT

La lumière passe d’abord par la cornée. Elle tra-

تمر الصورة الضوئية عرب العني و تمر إىل الشبكية حيث عند

verse ensuite l’humeur aqueuse, la pupille, le cris-

وصول الصورة إىل الشبكية تكون مصغرة و مقلوبة ثم ترسل

rétine. À ce stade, la lumière, constituée d’ondes

مؤخرة الدماغ عرب العصب البرصي و الذي يحتوي عىل الياف

tallin, puis l’humeur vitrée. Elle atteint ensuite la

électromagnétiques, est convertie en impulsions
électriques par les constituants de la rétine, les

photorécepteurs (cônes environ 10 millions, bâ-

الشبكية رساله مرموزة إىل الدماغ و تدقيقا يف الفص القفوي يف
عصبية كثرية حيث يستقبل الفص القفوي من املخ املسؤول عن

حاسة االبصار ليستقبل الرسالة من الشبكية و تعديل الصورة
املقلوبة و تكبريها·و الفص القفوي املوجود يف مؤخرة املخ هو

tonnets environ 120 millions) et les neurones, puis

املسؤول عن البرص هدا ما يفرس فقدان بعض االشخاص البرص

)optique. Les deux nerfs optiques (droit et gauche

الرؤيه تثري يف عصب البرص إشارات كهربائيه .ترسي هذه اإلشارات

transmise au système nerveux central par le nerf
s’entrecroisent au niveau du chiasma optique et

projettent vers le thalamus au niveau des corps

GRAPHIK REGULAR, 8/13 PT

Durch den dioptrischen Apparat des Auges wird auf der

يف حالة ترضر هدا الفص .األضواء اليت تستقبلها مستقبالت
الكهربائية يف عصب البرص إىل الدماغ .يستقبل الدماغ هذه

اإلشارات الكهربائية .فقط بواسطة الدماغ نحن نرى ونفهم ما

GRAPHIK REGULAR, 8/13 PT

تمر الصورة الضوئية عرب العني و تمر إىل الشبكية حيث عند وصول

Netzhaut ein seitenverkehrtes und auf dem Kopf ste-

الصورة إىل الشبكية تكون مصغرة و مقلوبة ثم ترسل الشبكية رساله

hendes Bild erzeugt. Die Lichtreize werden von den Sin-

مرموزة إىل الدماغ و تدقيقا يف الفص القفوي يف مؤخرة الدماغ عرب

neszellen der Retina, den Stäbchen (Helligkeit) und Zap-

العصب البرصي و الذي يحتوي عىل الياف عصبية كثرية حيث يستقبل

fen (Farbsehen), registriert. Das Verhältnis der Zelltypen

الفص القفوي من املخ املسؤول عن حاسة االبصار ليستقبل الرسالة من

unterscheidet sich je nach Ort auf der Netzhaut; in der

الشبكية و تعديل الصورة املقلوبة و تكبريها·و الفص القفوي املوجود يف

Fovea befinden sich ausschließlich Zapfen. Zapfen und

مؤخرة املخ هو املسؤول عن البرص هدا ما يفرس فقدان بعض االشخاص

Stäbchen bilden bei Lichteinfall ein Membranpotential,

البرص يف حالة ترضر هدا الفص .األضواء اليت تستقبلها مستقبالت الرؤيه

das über bipolare Zellen an Ganglienzellen weitergeleitet

تثري يف عصب البرص إشارات كهربائيه .ترسي هذه اإلشارات الكهربائية يف

Commercial
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GRAPHIK MEDIUM, 10/15 PT

The visual system in animals allows individuals to assimilate information from their surroundings. The act of seeing starts when the
cornea and then the lens of the eye focuses
light from its surroundings onto a light-sensitive membrane in the back of the eye, called
the retina. The retina is actually part of the
brain that is isolated to serve as a transducer
for the conversion of light into neuronal
signals. Based on feedback from the visual
system, the lens of the eye adjusts its thickness to focus light on the photoreceptive
cells of the retina, also known as the rods
and cones, which detect the photons of light
and respond by producing neural impulses.
These signals are processed via complex

GRAPHIK MEDIUM, 9/14 PT

La lumière passe d’abord par la cornée. Elle tra-
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GRAPHIK MEDIUM, 10/15 PT

تمر الصورة الضوئية عرب العني و تمر إىل الشبكية حيث
عند وصول الصورة إىل الشبكية تكون مصغرة و مقلوبة
ثم ترسل الشبكية رساله مرموزة إىل الدماغ و تدقيقا يف
الفص القفوي يف مؤخرة الدماغ عرب العصب البرصي و
الذي يحتوي عىل الياف عصبية كثرية حيث يستقبل الفص
القفوي من املخ املسؤول عن حاسة االبصار ليستقبل
الرسالة من الشبكية و تعديل الصورة املقلوبة و تكبريها·و
الفص القفوي املوجود يف مؤخرة املخ هو املسؤول عن
البرص هدا ما يفرس فقدان بعض االشخاص البرص يف
حالة ترضر هدا الفص .األضواء اليت تستقبلها مستقبالت
الرؤيه تثري يف عصب البرص إشارات كهربائيه .ترسي هذه
اإلشارات الكهربائية يف عصب البرص إىل الدماغ .يستقبل
الدماغ هذه اإلشارات الكهربائية .فقط بواسطة الدماغ
نحن نرى ونفهم ما نراه .ال يختص الدماغ كله بالبرص بل
مناطق معينه منه .أحدها هو مركز الرؤيه .رؤيتنا املتطوره
يه ثمرة العمل املشرتك بني الدماغ أظهر بحث حديث

GRAPHIK MEDIUM, 9/14 PT

تمر الصورة الضوئية عرب العني و تمر إىل الشبكية حيث عند

verse ensuite l’humeur aqueuse, la pupille, le cris-

وصول الصورة إىل الشبكية تكون مصغرة و مقلوبة ثم ترسل

rétine. À ce stade, la lumière, constituée d’ondes

مؤخرة الدماغ عرب العصب البرصي و الذي يحتوي عىل الياف

tallin, puis l’humeur vitrée. Elle atteint ensuite la

électromagnétiques, est convertie en impulsions
électriques par les constituants de la rétine, les

photorécepteurs (cônes environ 10 millions, bâ-

الشبكية رساله مرموزة إىل الدماغ و تدقيقا يف الفص القفوي يف

عصبية كثرية حيث يستقبل الفص القفوي من املخ املسؤول عن
حاسة االبصار ليستقبل الرسالة من الشبكية و تعديل الصورة
املقلوبة و تكبريها·و الفص القفوي املوجود يف مؤخرة املخ هو

tonnets environ 120 millions) et les neurones, puis

املسؤول عن البرص هدا ما يفرس فقدان بعض االشخاص البرص

)optique. Les deux nerfs optiques (droit et gauche

الرؤيه تثري يف عصب البرص إشارات كهربائيه .ترسي هذه

transmise au système nerveux central par le nerf
s’entrecroisent au niveau du chiasma optique et

projettent vers le thalamus au niveau des corps

GRAPHIK MEDIUM, 8/13 PT

Durch den dioptrischen Apparat des Auges wird auf
der Netzhaut ein seitenverkehrtes und auf dem Kopf
stehendes Bild erzeugt. Die Lichtreize werden von den
Sinneszellen der Retina, den Stäbchen (Helligkeit) und

يف حالة ترضر هدا الفص .األضواء اليت تستقبلها مستقبالت

اإلشارات الكهربائية يف عصب البرص إىل الدماغ .يستقبل الدماغ

هذه اإلشارات الكهربائية .فقط بواسطة الدماغ نحن نرى ونفهم

GRAPHIK MEDIUM, 8/13 PT

تمر الصورة الضوئية عرب العني و تمر إىل الشبكية حيث عند وصول
الصورة إىل الشبكية تكون مصغرة و مقلوبة ثم ترسل الشبكية رساله
مرموزة إىل الدماغ و تدقيقا يف الفص القفوي يف مؤخرة الدماغ عرب
العصب البرصي و الذي يحتوي عىل الياف عصبية كثرية حيث يستقبل

Zapfen (Farbsehen), registriert. Das Verhältnis der Zell-

الفص القفوي من املخ املسؤول عن حاسة االبصار ليستقبل الرسالة من

in der Fovea befinden sich ausschließlich Zapfen. Zap-

مؤخرة املخ هو املسؤول عن البرص هدا ما يفرس فقدان بعض االشخاص

;typen unterscheidet sich je nach Ort auf der Netzhaut
fen und Stäbchen bilden bei Lichteinfall ein Membranpotential, das über bipolare Zellen an Ganglienzellen

Commercial

الشبكية و تعديل الصورة املقلوبة و تكبريها·و الفص القفوي املوجود يف
البرص يف حالة ترضر هدا الفص .األضواء اليت تستقبلها مستقبالت
الرؤيه تثري يف عصب البرص إشارات كهربائيه .ترسي هذه اإلشارات
commercialtype.com
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BASIC ARABIC

PERSIAN EXTENSION

URDU EXTENSION
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ا ا أ أ إ إ آ آ ب ببب ت تتت ث ثثث ج ججج ح ححح خ خخخ د ـد ذ ـذ
ر ـر ز ـز س سسس ش ششش ص صصص ض ضضض ط ططط
ظ ظظظ ع ععع غ غغغ ف ففف ڤ ڤڤڤ ق ققق ك ككك ل للل
م ممم ن ننن ه ههه ة ـة و ـو ؤ ـؤ ئ ئئئ ء ي ييي
پ پپپ چ چچچ ژ ـژ گ گگگ ی ییی
پ پپپ ٹ ٹٹٹ چ چچچ ڈ ـڈ ژ ـژ ڑ ـڑ گ گگگ ک ککک ں ـں ہہہ
ھ ھھھ ۂ ـۂ ۃ ـۃ ے ـے ۓ ـۓ

VOCALISATION MARKS

◌ ٍّ
◌ ِّ
◌◌◌ ُ
َ ً
◌ ٌّ
◌ ُّ
◌ ًّ
◌ َّ
◌ ْ◌ ّ
◌ٌ
◌
◌ ِ ٍ

UPPERCASE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

LOWERCASE

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

STANDARD PUNCTUATION

™®¡!¿?.,:;…-–—()[]{}/|\&@*“”‘’·„‚«»‹› §•¶†‡©Ⓟ

ALL CAP PUNCTUATION

›‹»«@\|¡¿-–—()[]{}/

ARABIC PUNCTUATION

۔،؛؟٭﴿﴾

LIGATURES

ff fi fl

REQUIRED LIGATURES

DISCRETIONARY LIGATURES

Commercial

ال ـال آل ـآل أل ـأل إل ـإل ال ـال آل ـآل ىف يف ئف ىق يق ئق ىڤ يڤ ئڤ ىن ين ئن
ىت يت ئت ىث يث ئث ىئ يئ ئئ يي ىي ئي ـىن ـين ـئن ـىت ـيت ـئت ـىث ـيث ـئث
ـىئ ـيئ ـئئ ـيي ـىي ـئي ىص يص ئص ـىص ـيص ـئص ـىض يض ئض ـىض
ـيض ـئض ىس يس ئس ـىس ـيس ـئس ىش يش ئش ـىش ـيش ـئش
رس زس ـرس ـزس رش زش ـرش ـزش رص زص ـرص زص رض زض ـرض ـزض ـرب
ـرت ـرث ـرن ـرئ ـري ـرپ ـزب ـزت ـزث ـزن ـزئ ـزي ـزپ ـنت ـنث ـنن ـنئ ـني ـنپ
يك ىك ئك يگ ىگ ئگ ـيك ـىك ـئك ـيگ ـىگ ـئگ ىل ـىل يل ـيل ئل ـئل مل ملـ ﰿ ﱀ ﱁ
چل ﳉ ﳊ ﳋ چلـ ىج ىج ئج ىح ىح ئح ىخ ىخ ئخ ىچ يچ ئچ ـىج ـىج ـئج ـىح
ـىح ـئح ـىخ ـىخ ـئخ ىچ يچ ئچ ىع يع ئع ىغ يغ ئغ ـىع ـيع ـئع ـىغ
ـيغ ـئغ ىه يه ئه هللا

commercialtype.com
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$£€¥1234567890¢ƒ%‰ªº#°<+=−×÷>≤≈≠�∆≥′″
$£€¥1234567890
 ﷼0123456789

PROPORTIONAL LINING
DEFAULT FIGURES

PROPORTIONAL OLDSTYLE

PROPORTIONAL INDIC
DEFAULT FIGURES

0123456789

PROPORTIONAL FARSI

$£€¥1234567890¢ƒ%‰<+=−×÷>≤≈≠≥

TABULAR LINING

$£€¥1234567890

TABULAR OLDSTYLE

0123456789

TABULAR INDIC

0123456789

TABULAR FARSI

½⅓⅔¼¾⅛⅜⅝⅞

PREBUILT FRACTIONS

H1234567890/1234567890

NUMERATORS &
DENOMINATORS

H1234567890 H1234567890

SUPERSCRIPT &
SUBSCRIPT

at ß áăâäàāąåãţťŧ
ÁÂÀÄÅÃĂĀĄǺÆǼÇĆČĈĊĎĐÉÊÈËĚĖĒĘĞĜĢĠĦĤÍ
ÎÌÏİĪĮĨĬĴĶŁĹĽĻĿÑŃŇŅŊÓÔÒÖÕŐŌØǾŒŔŘŖŠŚŞŜȘ
ÞŤŢŦÚWÛÙÜŬŰŪŲŮŨẂŴẀẄÝŶỲŸĲŽŹŻ
áâàäåãăāąǻæǽçćčĉċďđéêèëěėēęğĝģġħĥíîìïiīįĩĭĵķ
łĺľļŀñńňņŋóôòöõőōøǿœŕřŗßšśşŝșþťţŧúûùüŭűūųůũ
ẃŵẁẅýŷỳÿĳžźż
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STYLISTIC ALTERNATES

ACCENTED UPPERCASE

ACCENTED LOWER CASE
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31 of 32		

Graphik Arabic

ACTIVATED

DEACTIVATED

OPENTYPE FEATURES
FAMILY WIDE

َ َ َّ
ْْ
ت الَذر يَّ ِة
ح ُّول
لِلت
ِ
ِ
ه1438

َّة
ِ َْذِر ي
ْ ت ال
ِ ُّل
ََّحو
َ لِلت

MARK POSITIONING

ہ1438

HIJRI HEH

ال يف البرشي زوجيت عرب راين

لـا في البشري زوجتي عبر راني

REQUIRED LIGATURES

اخليل اهلندسة ملا أيخ

الخيل الهندسة لما أخي

DISCRETIONARY LIGATURES

FISH & ‘CHIPS’ FOR £24.65?

Fish & ‘Chips’ for £24.65?

1,895 ﷼3,460$ :السعر املخفض
9,215 ﷼7,031$ :السعر األصيل

1,895 ﷼3,460$ :السعر املخفض
9,215 ﷼7,031$ :السعر األصيل

1,895 ﷼3,460$ :السعر املخفض
9,215 ﷼7,031$ :السعر األصيل

1,895 ﷼3,460$ :السعر املخفض
9,215 ﷼7,031$ :السعر األصيل

1,895 ﷼3,460$ :کاهش هزینه
9,215 ﷼7,036$ :قیمت اصیل

1,895 ﷼3,460$ :کاهش هزینه
9,215 ﷼7,036$ :قیمت اصیل

Sale Price:
Originally:

$3,460 €1,895
$7,031 £9,215

Sale Price:
Originally:

$3,460 €1,895
$7,031 £9,215

Sale Price:
Originally:

$3,460 €1,895
$7,031 £9,215

Sale Price:
Originally:

$3,460 €1,895
$7,031 £9,215

Sale Price:
Originally:

$3,460 €1,895
$7,031 £9,215

Sale Price:
Originally:

$3,460 €1,895
$7,031 £9,215

Sale Price:
Originally:

$3,460 €1,895
$7,031 £9,215

Sale Price:
Originally:

$3,460 €1,895
$7,031 £9,215

ALL CAPS
OPENS UP SPACING, MOVES
PUNCTUATION UP

PROPORTIONAL INDIC
DEFAULT FIGURES

TABULAR INDIC

PERSIAN FIGURES

PROPORTIONAL LINING
DEFAULT FIGURES

PROPORTIONAL OLDSTYLE

TABULAR LINING

TABULAR OLDSTYLE

21/03/10 and 2 1/18 460/920

21/03/10 and 2 1/18 460/920

x158 + y23 × z18 − a4260

x158 + y23 × z18 − a4260

SUPERSCRIPT/SUPERIOR

x158 ÷ y23 × z18 − a4260

x158 ÷ y23 × z18 − a4260

SUBSCRIPT/INFERIOR

0123456789 0123456789

0123456789 0123456789

0123456789 0123456789

0123456789 0123456789

ÎNSUŞI conştiinţa ştiinţifice

ÎNSUŞI conştiinţa ştiinţifice

ACTIVATED

DEACTIVATED

Natural availability gelatines

Natural availability gelatines

STYLISTIC SET 01
ALTERNATE A

Natural availability gelatines

Natural availability gelatines

STYLISTIC SET 02
ALTERNATE T

Schriftgießerei größter außen

Schriftgießerei größter außen

STYLISTIC SET 03
ALTERNATE SS

Natural availability größerer

Natural availability größerer

STYLISTIC ALTERNATES
ILLUSTRATOR/PHOTOSHOP

commercialtype.com

FRACTIONS
IGNORES NUMERIC DATE
FORMAT

DENOMINATOR
FOR MAKING ARBITRARY
FRACTIONS
NUMERATOR
FOR MAKING ARBITRARY
FRACTIONS

LANGUAGE FEATURE
ROMÂNĂ (ROMANIAN) S
ACCENT

OPENTYPE FEATURES
ROMAN & ITALIC
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FAMILIES INCLUDED IN COMPLETE COLLECTION

ABOUT THE DESIGNERS

Graphik Arabic Thin
Graphik Arabic Extralight
Graphik Arabic Light
Graphik Arabic Regular
Graphik Arabic Medium
Graphik Arabic Semibold
Graphik Arabic Bold
Graphik Arabic Black
Graphik Arabic Super

Khajag Apelian (born 1986) is a lettering, type and graphic designer. Having grown up between Dubai and Beirut,
and being raised in an Armenian family, Khajag has an
affinity for different languages and writing systems,
which he has applied to the development of typefaces in
many scripts, including Arabic, Armenian, and Latin. He
designed Arek, a typeface that was awarded the Grand
Prize at Granshan 2010 Eastern Type Design Competition, and was among the winners of Letter.2, the second
international type design competition organized by the
Association Typographique Internationale. He currently
operates under the name debakir, Armenian for printed
type, and teaches design courses at the American University of Beirut.

SUPPORTED LANGUAGES

Afrikaans, Albanian, Arabic, Asturian, Basque, Bosnian,
Breton, Catalan, Cornish, Croatian, Czech, Danish, Dutch,
English, Esperanto, Estonian, Faroese, Farsi, Finnish,
French, Galician, German, Greenlandic, Guarani, Hawaiian, Hungarian, Ibo, Icelandic, Indonesian, Irish, Gaelic,
Italian, Kurdish, Latin, Latvian, Lithuanian, Livonian, Malagasy, Maltese, Maori, Moldavian, Norwegian, Occitan, Polish, Portuguese, Romanian, Romansch, Saami, Samoan,
Scots, Scottish Gaelic, Serbian (Latin), Slovak, Slovenian,
Spanish (Castillian), Swahili, Swedish, Tagalog, Turkish,
Urdu, Walloon, Welsh, Wolof
CONTACT

Commercial Type
110 Lafayette Street, #203
New York, New York 10013
office
212-604-0955
fax
212-925-2701
www.commercialtype.com
COPYRIGHT

© 2017 Commercial Type.
All rights reserved.
Commercial® and Graphik® are registered trademarks of
Schwartzco Inc., dba Commercial Type.
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Wael Morcos (born 1986) received his BA in Graphic
Design from the Notre Dame University (Lebanon),
before joining the branding and design department of
SAATCHI Beirut where he spent three years developing
identities, bilingual typographic solutions and working
in print and exhibition design. Meanwhile, his interest in
Arabic Typography and its modern development got him
involved in the Typographic Matchmaking projects where
he teamed up with Dutch type designers to collaborate
on designing bilingual typefaces.
After receiving his MFA from RISD in 2013 he moved
to New York where he worked with 2x4, MTWTF, Commercial Type and Base Design. Wael has been named
Print Magazine’s 15 under 30 and was named a Young
Gun by the Art Director’s Club
Wael uses language to investigate the formal qualities
of words and their complex meanings. He is also interested in the moments where communication fails and
uses its shortcomings to mine new ways to reach out and
to tell stories.
Christian Schwartz (born 1977) is a partner, along with
Paul Barnes, in Commercial Type, a foundry based in
New York and London. A graduate of Carnegie Mellon
University, Schwartz worked at MetaDesign Berlin and
Font Bureau prior to spending several years working on
his own before forming Schwartzco Inc. in 2006 and
Commercial Type in 2008. Schwartz has published fonts
with many respected independent foundries, and has
designed proprietary typefaces for corporations and
publications worldwide.
Schwartz’s typefaces have been honored by the
Smithsonian’s Cooper Hewitt National Design Museum,
the New York Type Directors Club, and the International
Society of Typographic Designers, and his work with
Barnes has been honored by D&AD. As part of the team
that redesigned The Guardian, they were shortlisted for
the Designer of the Year prize by the Design Museum
in London.

Commercial

