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لكتابة العربية عدة قضايا أمام التمثيل الكامل للحرف العربي على الحاسوب، مثل تشابك الحروف يضم اتصال ا :الخالصة

وتداخلھا، وتعدد مستويات الكتابة وكذا التموضع الدينامي لعالمات الشكل، بصورة تفاعلية مع كل تأثير لعوامل المحاذاة. 
حاسوب وتصميمه رقميا. ولعل فكرة الحروف المركبة لتمثيل لقد كان للطباعة اآللية آثارھا على عالقة الحرف العربي بال

عالقات التشابك وتداخل الحروف خير مثال على ذلك. إن توالد الحروف العربية بعضھا من بعض، في عالقات منتظمة، 
ربة في حالي الوصل والفصل، لعب دورا كبيرا في جمالية الخط العربي. ولعل تبنيھا في المجال الرقمي قد يعطي مقا

  مالئمة لحل العوائق الناتجة عن اتصال الكتابة العربية، على األقل في مجال التصميم.
  

  الحروف المدمجة، يونيكود، أوبن تايب. ،الخط العربي كلمات جوھرية:
 

  مقدمة .1
 

توعب اللغات صمم الحاسوب في بداياته لخدمة اللغات الالتينية وخاصة االنجليزية. ثم تم توسيع مجاالت تطويع تقنياته لتس
  األخرى. من بين ھذه اللغات كانت العربية، التي فقدت كتابتُھا كثيرا من خصائصھا مع الطباعة اآللية. 

وبما أن أول من اھتم بقضية الحرف العربي والحاسوب كانوا أجانب، فإنھم انطلقوا في معالجة الكتابة العربية رقميا من  
ال لكثير من خصائص الخط العربي الجمالية والفنية. من ھذا المنطلق، تم تشفير الحرف العربي الطباعي اآللي، الفاقد أص

الحرف العربي، ومنه تم بناء صرح أنظمة الكتابة العربية الرقمية. فتضاعفت قضايا الحرف العربي الرقمي: اتصال 
  صر. الحروف العربية، ومحاذاة النص العربي، وتموضع عالمات الشكل، على سبيل المثال ال الح

ھندسية مختلفة، من خالل المد والرجع واالستدارة  اتصال الكتابة العربية يجعل الحرف العربي قابال الكتساب أشكال
تصطدم رقميا بعوائق  - التي ترقت طيلة أكثر من ألف عام  -والتركيب. لكن ھذه المعاني الفنية  والتزوية والتشابك والتداخل

مختزل، تم تجريده من كثير من خصائصه، نظرا لإلمكانيات المحدودة للطباعة  كان سببھا االنطالق من خط "عربي"
  اآللية، التي كانت حكرا على اھتمامات تجارية غير علمية. 

كان يحدد عرضا ثابتا ومساحة محددة لمدة الوصل األفقي الالزمة لتكوين الكلمة  - قبل الحاسوب  -تصميم الحرف الطباعي 
ف، وبشكل ينتظم معه حتى في حال الفصل الفراغ بين الحروف واستواء السطر. فإذا كان الوصل العربية الموصولة الحرو

  أفقيا ومستقيما في الطباعة اآللية، فانه في الخط اليدوي يكون محررا من كل قيود اآللة انسيابيا.
دعو االتجاه األول إلى تجاوز تتوزع أوساط المختصين في الطباعة الرقمية العربية ثالث اتجاھات إزاء تلك القضايا: ي

االتصال وتناول الكتابة العربية ككتابة منفصلة. ويتحرر االتجاه الثاني من أي ضوابط في تصميم الخطوط الرقمية اللھم 
سوى ضابط تجاري وھو تلبية طلب الزبون. ويرى االتجاه الثالث إن قواعد الخط العربي يمكن استيفاؤھا على الحاسوب 

 يات الحديثة للخطوط الذكية. من خالل التقن
]، تضبط 17تفتقر الكتابة العربية إلى دراسات حول إمكانيات معيرة تصميم الحروف العربية، كتلك التي للخط الالتيني [
عنه فوضى  تطوير الخطوط الرقمية العربية، استنادا إلى قواعد الخطوط العربية كالنسخ والثلث والكوفي وغيرھا، وتدرأ

الفة أعاله. وال يعني ھذا السعي لوضع ضوابط لتصميم الخط العربي الرقمي محاولة للحجر على اإلبداع التصميم الس
  والتطور، وإنما ال بد ألي تطوير للخط العربي الرقمي أن يستند إلى قواعد صلبة، لخط عربي تم تطويره عبر مئات السنين.

ھذا الخط باختالف أنواع خطوطه. فما يضبط خط الثلث أو  إن ما يحول ومعيرة لتصميم الخط العربي ھو اختالف قواعد
خط النسخ ليس ھو ما يضبط الخط الكوفي أو خط الرقعة مثال. وفي نظرنا، من الخطأ االنطالق في البحث عن معايير 

نسخ، للكتابة العربية الرقمية بمعزل عن تخصيص الخط الذي نحن بصدده. لھذا السبب، نركز في ھذه الدراسة على خط ال
حاالت  –وھي متصلة  –الذي ھو أساس لكثير من الخطوط الرقمية، ھذا أوال. وثانيا، إن للحرف العربي في الكتابة العربية 



عدة من ابتداء وتوسط وانتھاء وانفراد، وفي كل حالة له أشكال حسب موضعه من الكلمة، واألحرف التي تليه أو التي تسبقه 
  كلمة وموضع الكلمة ذاتھا من السطر أحيانا.في المقطع، بل حسب موضعه من ال

لعل ابرز قضايا تصميم الخط العربي في حال االتصال ھو تشابك وتداخل بعض حروف العربية في حال اتصالھا. ھذا 
التشابك يختزل عدة قضايا طباعية: أولھا أن الكتابة العربية متعددة "المستويات" على السطر، إذ ترتكز على أكثر من خط 

دي. فنجد حروفا مثل الحاء وأخواتھا إذا كانت منتھية أو متوسطة تغير من تموضع األحرف التي تسبقھا في نفس قاع
  المقطع. وثانيھا أن بعض األحرف حين االتصال بحرف الحاء مثال يتقلص جسمھا بفعل اتصالھا نظرا إلكراھات السطر. 

مركبة "الجمالية" خاصة؛ وقواعد الخط العربي، في كل أنواع إن تشابك الحروف العربية ال يمكن حله دوما بالحروف ال
الخطوط، وضعت للحفاظ على ذاك "الجمال". وال يمكن تصميم كل األحرف المتشابكة في الخط كحروف مركبة وإال ضم 

بالفعل، الخط الرقمي العربي آالفا من المحارف واستغرق تصميمه وقتا وجھدا ليسا ربما في المتناول دوما ولكان ذاك، 
عالمات مختلفة تربط بينھا في  -في حال الشكل  -ذريعة للتسيب السالف ذكره. أضف إلى ذلك، أن األحرف المتشابكة لھا 

التموضع عالقات تناظر وتماثل وسد للفراغ، يصعب مقاربته في حال تقريب التشابك بحروف مركبة، كان السبب في 
إذ الفاء مثال ھي  - في نظرنا إلى فكرة توالد الحروف العربية بعضھا من بعض لكن يمكن االستناد  .ظھورھا محدودية اآللة

إلى أجزاء لمقاربة حل لذاك  - أثناء تعليم رسمه  - وإلى تقسيم الخطاطين للحرف  -تأليف بين رأس الواو وجسم الباء وھكذا 
  اإلشكال.

  

  الطباعة اآلليةاليدوي واتصال الحروف العربية بين الخط  .2
 

باعة امتدادا للخط العربي وتفعيل آلي له. واجھت الطباعة العربية قطيعة اجتماعية في بداياتھا أدت إلى تأخر تعتبر الط
تطورھا بسبب رسوخ ثقافة الخط اليدوي وضعف قدرة التقنية الطباعية عن الوفاء بالتمثيل الجيد للخط الذي بلغ من الرقي 

  أوجا يصعب محاكاته آليا.
  

  الخط العربي اتصال الحروف في 1.2
  

 نشأة وتطور الخط العربي 1.1.2
  

  تعددت اآلراء في نشأة الكتابة العربية بين القدماء والمحدثين. وھي، في المجمل، تنحصر في ثالثة آراء:
  إبتداءا من آدم ثم األنبياء الذين أعقبوه مثل إدريس وإسماعيل وھود عليھم السالم. –أن الكتابة منزلة على األنبياء 
 كتابة اختراع عربي نُسب إلى ملوك مدين أو أوالد النبي إسماعيل أو نفر من أھل األنبار.أن ال 
  مشتقة من كتابات أخرى أقدم منھا، وملخصھا أنھا اشتقت من  –في المصادر العربية القديمة  –أن الكتابة العربية

ك قلم الجزم الذي نسب للحيرة؛ في حين اعتمدت المسند وھو قلم الكتابة العربية الجنوبية أو أنھا متطورة عنه ونتج من ذل
 اغلب المراجع الحديثة نظرية األصل النبطي للكتابة العربية.

يرى المحدثون من باحثي تاريخ الخط العربي أن العرب اخذوا خطھم عن األنباط، وھم عرب وقعوا تحت تأثير الثقافة 
إلى أدلة مادية ونقوش عربية تعود في  -ذي األصل األرامي –بطي األرامية. ويستدلون على نسبة الخط العربي إلى الخط الن

وتبرز بوضوح الشبه  –للميالد ونھاية القرن السادس الميالدي  250وتنحصر بين عامي  –تاريخھا إلى ما قبل اإلسالم 
  ]، مثال في:5[ نالكبير بين النقوش العربية والنبطية. ويستند أولئك الباحثون أيضا إلى تشابه خصائص كال الكتابتي

  ربط حروف الكلمة الواحدة بعضھا البعض، إال الحروف التي ال ترتبط بالحروف التي تليھا، كالدال والراء
 والواو.

 .أشكال بعض الحروف تخالف أشكالھا إذا جاءت في آخر الكلمة 
 .كانت الحروف خالية من اإلعجام 
 

صفت في المصادر القديمة بتسوية الحروف، أي على نسق حمل الجزم مميزات من قلم المسند، وھي ضوابط ھندسية و
ووزن ونظام محدد وجد في الخط العربي قبل اإلسالم واستمر بعده. أولى اإلسالم عناية كبرى بالقراءة والكتابة ألنھما أمر 

خط جاف، اغلب زواياه  قرآني، ولشدة الحاجة إليھا في تدوين القرآن الكريم والسنة النبوية. استخدم في زمن النبوة والخلفاء
حادة، عرف فيما بعد بالخط الكوفي. أما الخط اللين المستدير فقد ظھر في بداية حكم األمويين وذاعت أھميته وبرز ببروزه 
النساخ والوراقون، كأصحاب حرفة جديدة لھا مكانة وأھمية اجتماعية. تفرعت عن الكوفي خطوط جديدة منھا قلم الجليل 

الخطوط في ھذه المرحلة بأسماء أقالم الكتابة. تبدأ مرحلة تجويد الكتابة مع العھد العباسي على يد  والطومار، إذ سميت
أعالم للخط العربي كان لھم تالميذ أتموا ما ابتدأه شيوخھم. استحدث من قلم الطومار قلمي الثلثين والثلث، قياسا على عرض 

. وتفرعت عن تلك األقالم أقالم مثل قلم السجالت وقلم الزنبور وقلم الطومار، ثم قلم النصف الذي عرف فيما بعد بالتوقيع
  المرصع وقلم النساخ والرقاع وخفيف النصف وخفيف الثلث.



يعتبر ظھور ابن مقلة نقلة نوعية ونقطة البداية لمرحلة جديدة في تاريخ الخط العربي، حيث اوجد للكتابة طريقة قررت 
لة النسب الخاصة لكل خط. فعرض القلم ذو عالقة بنسب الحروف، وأبعادھا تنطلق معايير للخط يضبط بھا. وضع ابن مق

من دائرة قطرھا األلف. ووضع لصحة أشكال الحروف شروط التوفية والتمام واإلكمال واإلشباع، إلى غير ذلك. ولصحة 
 أوضاع الحروف، يشترط ابن مقلة: الترصيف، والتأليف، والتنصيل، والتسطير.

الخطاطين بعد ابن مقلة. ويبرز ابن البواب الذي جمع خطوط ابن مقلة في النسخ والثلث فجودھا وھذبھا،  تستمر سلسلة
وأصلح خط المحقق، وأبدع في الرقاع والريحان. استمر تطور الخط العربي على أيدي خطاطين من دول عدة: المغرب 

ل في تطوير الخط من الناحية الجمالية فإنھم في جانب واألندلس والفرس والمماليك والعثمانيين. إال انه إن كان لھم فض
  التقعيد ساروا على مبادئ ابن مقلة إلى يومنا ھذا.

  
  الشكل واالعجام 2.1.2

  
مثل الثلث والنسخ وجلي  - ليست كل الخطوط العربية تقبل التشكيل. فإذا كانت عالمات الشكل من متممات الخطوط 

مثل خط الرقعة والتعليق "الفارسي" في كتابة غير  - ھا اآلخر ال يحتمل التشكيل فإن بعض -الديواني واإلجازة والتاج 
  . ويھدف التشكيل في خطي النسخ والثلث أساسا إلى:- المصحف 

 .إعطاء الشكل الجمالي 
 .سد الفراغات 
 .درء اللحن والتصحيف في الكالم 
 .منع الخلط بين الكلمات التي تكتب بنفس األحرف 
  

  م الخطمبادئ في عل 3.1.2
  

: وھو نقطة على -الطول، والعرض، والعمق، ودرجة االنحدار...  - مقياس يقاس به أبعاد الحروف  ھو ميزان الحروف
  ].5[ -بنفس سمك قلم كتابة الحروف  -شكل معين مثل نقطة الحرف. ويجوز أن يكون دائرة 

  
حمان مثال، مكونة من مقطعين، وكلمة محمد من ھو الشكل الواحد المكون من حروف متصلة فيما بينھا، فكلمة الرالمقطع 

  مقطع واحد.
  

ھو عبارة عن خط مستقيم، وھو أساس في استقرار الحروف، وال يمكن لھذه األخيرة أن تكتسب خصائصھا في السطر 
  االنتصاب والتسطيح والميل بدون عالقتھا بالسطر.

  
  اتصال الحروف في خط النسخ

الواسع، وألنه األصل في كثير من الخطوط الرقمية، ولجمالية صيغة العالقات بين  نركز ھنا على خط النسخ، النتشاره
حروفه داخل المقطع أو الكلمة الواحدة، ثم عالقة الكلمة بما يجاورھا من حيث اختيار الموقع المناسب والمسافة المناسبة. 

  ونركز ھنا على ما اصطلح عليه ابن مقلة بالترصيف والتأليف.
الحرف العربي في خط النسخ حسب موضع الحرف من الكلمة، وال يتم اتصال الحروف في الخط العربي على تتعدد أشكال 

  صورته الصحيحة إال بعد إتقان أشكال الحروف وقواعدھا. 
  

  تعدد أشكال الحروف
تصل. الحرف للخط العربي شروط تحدد ھندسته وبناء أشكال حروفه الثمانية وعشرين. كل حرف له حالتان إما مفرد أو م

المتصل إما أن يأتي مبتدءا أو في الوسط أو متطرفا. ويستثنى من ھذه القاعدة الحروف التالية { ا ، ال ، د ، ذ ، ر ، ز ، و} 
التي ال تتصل مع الحروف التي تأتي بعدھا في نفس الكلمة. وبالتالي، فصورتھا في االبتداء ھي صورة المفرد؛ وصورتھا 

ي الطرف. أما بالنسبة للحرف الذي يأتي بعدھا في نفس الكلمة، فصورتھا في الوسط ھي صورتھا في الوسط ھي صورتھا ف
  في االبتداء؛ وصورتھا في الطرف ھي صورتھا في المفرد.

  
  كل قاعدة حرف تنطبق على أخواتھا. الشيء الذي يعطي بناء واحدا في الرسم واختالفا في العدد.

  ث }الباء وأختيھا [ ب ] = { ب ، ت ، 
  الجيم وأختيھا [ ج ] = { ج ، ح ، خ }

  الدال وأختھا [ د ] = { د ، ذ }
  الراء وأختھا [ ر ] = { ر ، ز }



  السين وأختھا [ س ] = { س ، ش }
  الصاد وأختھا [ ص ] = { ص ، ض }

  الطاء وأختھا [ ط ] = { ط ، ظ }
  العين وأختھا [ ع ] = { ع ، غ }
  ث ، ن ، ي } األسنان [ يتثبتن ] = { ب ، ت ،

  
  مثال عن أشكال حرف الجيم

]. يتكون شكل حرف الجيم المفرد من جزأين: الرأس 6] [4] [3] [1نقتصر ھنا على مثال واحد وھو حرف الجيم [
  والتدويرة: 

  
  في حين للجيم في بداية الكلمة ثالثة أشكال، واحد مغلق واثنان منھم مفتوح:

 حروف الصاعدة { ا ل ال د } وكذلك إذا جاءت بعده سن مرتفعة { ب ت س ن الشكل المغلق: يكتب إذا جاءت بعده ال
:{ 

  
 :{جرھمى} الشكل المفتوح األول: ھذا النوع من الجيم يكتب إذا جاءت بعده الحروف النازلة وھي تجمعھا كلمة 

 
 :الشكل المفتوح الثاني: ويأتي بعده باقي الحروف 

  
  

  ولھا في وسط الكلمة أربعة أشكال:

  
  

  ولھا في نھاية الكلمة شكالن:

  
  

  قضايا االتصال في الطباعة  2.2
  

بدأ تصنيع الحرف الطباعي العربي بمبادرة من أجانب أوروبيين كان يعوزھم اإللمام بقواعد الخط العربي علما وممارسة. 
  لة.ورغم استعانتھم بأھل الفن إال أن اجتھاداتھم التي تواصلت خمسة قرون كانت تصطدم بقصور اآل

يعتبر الحرف اصغر وحدة في عملية التنضيد الطباعي، يھيئ مستقال في مساحته ثم يرصف في مقاطع وكلمات ثم في 
  .[10]أسطر ثم في فقرات وصفحات 

  يمكن إيجاز التحديات التي واجھتھا الطباعة اآللية في محاوالتھا إيجاد خط طباعي نموذجي في ثالث قضايا:
  :مثال  -وأخواتھا -تشابك بعض الحروف وتتداخل وتتباين أحجام أخرى أثناء االتصال، فالحاء تاتصال الكتابة العربية

إذا أتت متوسطة فان األحرف التي تأتي قبلھا في نفس المقطع ترتفع عن السطر ويتقلص بالتالي في ھذه الحالة أحجام 
  الالمات.

  :أي سمك القلم الذي يكتب به  –يتغير حجمه تتغير صور الحرف حسب األحرف التي تتصل به وتعدد صور الحروف
  إذا تم تمديده . –



  :وجود نقاط االعجام وحركات الشكل اللغوية والجمالية منفصلة عن الحروف ومتفاعلة مع أي سياقية الشكل واالعجام
  لصور الحروف المتعددة كما ذكر.

  
ل عدد من الحروف. وبما أن عدد أحرف العربية في وجه تلك التحديات تم اقتراح الخط البسيط أو المختزل الستخدام اق

ثمانية وعشرون، اثنان وعشرون منھا لھا أربعة أشكال سياقية (مبتدئ ومتوسط وانتھائي ومنفرد)، وللستة المتبقية منھا 
تصر شكل بإضافة الم األلف والھاء والتاء المربوطتين. امتاز الخط المخ 108شكالن (منفرد وانتھائي)، ووصل العدد إلى 

القصيرة وقصر الحروف النازلة عن  -كالالم واأللف والكاف والطاء والظاء  -والرأسيات  -أي الوصلة األفقية  -بالكشيدة 
السطر الكتابي. تم استحداث بعض األشكال لبعض األحرف نظرا للعوائق التقنية السالفة كالحاء المتوسطة "ـحـ" وھو شكل 

 .[10]ة لم يكن له وجود قبل الطباعة اآللي
  امتازت الطباعة اآللية ببدائية رسم وتصميم معظم أنواع حروفھا رغم تطور تقنياتھا.

  

  . المعالجة الرقمية التصال الكتابة العربية3
  

كمعطى  –اطر تشفير العربية كيفية معالجة خاصية االتصال فيھا، ورغم انه كان باإلمكان رقميا التحرر من قيود اآللة 
طالق تمثيل الكتابة العربية في أعقاب الطباعة اآللية واعتمادا على مقارباتھا نقل قيود اآللة تلك إلى المجال إال أن ان -بديھي 

  الرقمي كما سنالحظ في مقاربات يونيكود لالتصال وصيغ الخطوط الرقمية المعتمدة عليه، كمثال ليس للحصر.
  

  اتصال الحروف العربية في يونيكود 1.3
  

ي الموحد يونيكود رقما فريدا لكل حرف أو رمز له داللة معينة، بغض النظر عن منصة التشغيل أو يخصص الرمز العالم
البرنامج أو اللغة المستخدمة. ويقّدم يونيكود آلية لتوسيع قاعدة المعيار وإضافة الرموز القديمة أو المستجدة، قادرة على 

ياجات تشفير جميع األحرف ورموز أنظمة الكتابة لكل لغات وھو عدد كاف لتلبية احت ترميز أكثر من مليون رمز إضافي،
العالم بما فيھا رموز وحروف اللغات البائدة. تعّرف مواصفة يونيكود كل الرموز المستخدمة في اللغات الرئيسية المكتوبة 

اليسار، كاللغة العربية اليمين إلى  العالم. وتتضّمن رموز اللغات األوربية، واآلسيوية، واللغات التي تتم كتابتھا من في
والفارسية واألوردو والباشتو. وتشمل مواصفة يونيكود أيضاً عالمات النقط، وعالمات الشكل أو األحرف المميزة، 

 والرموز الرياضياتية، والرموز التقنية، إلى غير ذلك.
إنھا تحدد أيضاً كيفية تمثيل ھذه شيفرته، بل  ال تكتفي مواصفات الترميز بتعريف ھوية كل رمز، وقيمته الرقمية أو موقع

بالغ األھمية لفھم دور  . إن الفارق بين تحديد نقطة الترميز وإظھارھا على الشاشة أو الصفحة المطبوعة،البتاتالقيمة بـ
المعّرف عن طريق نقطة ترميز يونيكود، مدخالً مجّرداً. وھكذا يمثل  مواصفة يونيكود في معالجة النصوص. ويعتبر الرمز

. أما العالمة ARABIC LETTER ALEF WITH MADDA ABOVE"" (U+0622)رف العربي آ: الح
للرمز. وال تعّرف مواصفة يونيكود  فھي تمثيل مرئي Glyphالمطبوعة على الصفحة أو المعروضة على الشاشة المحرف 

عبر  -يعتبر محرك التصميم  ھذه الصور المنقوشة ؛ بل تعّرف طريقة تأويل الرموز، وليس طريقة إظھار النقوش. وھكذا
مواصفة يونيكود حجم أو شكل أو اتجاه الرموز  ھو المسؤول عن إظھار الرموز على الشاشة. كما ال تحدد - طاقم المحارف 

  ].13على الشاشة [
  

  مبادئ في تشفير العربية بيونيكود
عدد الحروف العربية األساسية في يونيكود ثابت، وكل حرف منھا له رمز وحيد وإن تعددت صوره وأشكاله السياقية. 

  صورة الحرف التي تمثله على جداول الحروف بيونيكود تتعلق بصورة للحرف وھو منفصل.
  

  خرائط تمثيل العربية في يونيكود
من  -يونيكود  Chartsوعة المحارف والرموز الممثلة في خرائط مجم Arabic scriptيقصد بنظام الكتابة العربية 

U+0600  إلىU+06FF  -  والمستخدمة في كتابة اللغات العربية واللغات التي تستعمل ھذه المحارف. يخصص يونيكود
ية. وتجتمع شفرة لتمثيل الحروف والرموز المستعملة في اللغة العربية وكذا اللغات المكتوبة بواسطة الحروف العرب 942

  ]:18] [16المحارف في عدة خرائط ھي [
  48: تتضمن تشفير األحرف العربية األساسية، وعددھا 06خارطة: 



  
  خارطةFB 143: تھدف إلى تشفير المتغيرات السياقية للمحارف العربية، وعددھا: 

  
  خارطةFC وFDفين أو ثالثة أحرف، وقد اتخذ قرار من لدن : تضم تشفير بعض األحرف المدمجة من حر

 يونيكود بعدم قبول أي حرف مدمج آخر:

       
  خارطةFE.تمثل تشفير المتغيرات السياقية للمحارف العربية، والم األلف، واألوضاع المتغيرة لعالمات الشكل :  
  

  بية في يونيكوداتصال الكتابة العر
  

: ھما محرفان غير مطبوعين منعدما العرض يحمالن في يونيكود، على Zero Widthالواصل والفاصل بعرض منعدم 
. عند وضع الواصل بين محرفين يفترض أال يتصال أو بعد محرف في صورته  U+200Cو U+200Dالتوالي، الرمزين 

بين  -أو الفاصلة المجازية  -ف. وعند وضع الفاصل منعدم العرض النھائية فإنه يجعله متصال مع ما يليه من المحار
  محرفين قابلين لالتصال فإنھا تمنع اتصالھما مع بعض.

إن أي آلية للتصميم ال بد أن توفر على األقل اختيار المحرف المناسب لكل حرف عربي حسب سياق اتصال الكتابة، وأن 
  .Ligaturesأحرفا مركبة  يعوض بعض المتتاليات من الحروف بمحارف تمثل

  
حسب ما يتطلبه السياق.  - أو محارف  -يعطي يونيكود لكل حرف عربي الحق في أن يظھر وفق عدة صور أقسام الربط: 

  عدد صور كل محرف محددة بقسم ارتباطه:
  الحروف  الرمز  قسم الربط
  ا ال د ذ ر ز R  موصول يمينا
  ال شيء  L  موصول يسارا

  ب،ت،ط،ع ف ق ...  D  موصول من الجھتين
الكشيدة. ھذان الحرفان  -الرابط بعرض منعدم   C  واصل



  ينفردان بعدم تغير الصورة سياقيا
الفاصلة المجازية، الھمزة، الھمزة المرفوعة،   U  منفصل

  األرقام، المسافات،...
  Combining signsعالمات الشكل واالندماج   T  شفاف

  سيةجدول أقسام ربط الحروف العربية األسا
 

، نستعمل الرموز التالية لتمثيل المحارف  Xلتوضيح قواعد ربط حرف عربي قواعد ربط المحارف العربية في يونيكود: 
  :Xالتي ستمثل 

Xn  ؛ - كما يظھر على جدول الحروف األساسية في يونيكود -حالة الحرف وھو منفرد 
Xr الموصولة من الجھتين في حال مجيئھا منتھية؛ حالة الحرف الموصول من اليمين، يدخل في ھذه الحالة األحرف 
Xl حالة الحرف الموصول من اليسار، يدخل في ھذه الحالة األحرف الموصولة من الجھتين في حال مجيئھا ابتدائية؛ 

Xm .حالة الحرف الموصول من الجھتين، يدخل في ھذه الحالة وحدھا األحرف الموصولة من الجھتين  
  

  محارف العربية في يونيكود ھي:القواعد السبعة لربط ال
 الحروف الشفافة ال تؤثر على الحالة السياقية للمحارف األساسية. .1
، مثال ـ + ا = ـ+ Xrموصول عن اليمين إذا كان عن يمينه حرف يسبب اتصاال على اليمين يأخذ الحالة  Xكل حرف  .2

 ــا.ا = 
 .Xl على اليسار يأخذ الحالة موصول عن اليسار إذا كان عن يساره حرف يسبب اتصاال Xكل حرف  .3
موصول من الجھتين إذا كان عن يمينه حرف يسبب اتصاال عن اليمين وعن يساره حرف يسبب اتصاال  Xكل حرف  .4

 .Xmعن اليسار يأخذ الحالة 
كل حرف قابل لالتصال من الجھتين إذا كان عن يمينه حرف يسبب اتصاال عن اليمين وعن يساره حرف ال يولد أي  .5

 .Xrأخذ الحالة اتصال ي
كل حرف قابل لالتصال من اليسار إذا كان عن يساره حرف يسبب اتصاال عن اليسار وعن يمينه حرف ال يسبب  .6

 .Xmاتصاال عن اليمين يأخذ الحالة 
 .Xnفإنه يأخذ الحالة  Xإذا لم يكن تطبيق القواعد السالفة ذا مكان بالنسبة لحرف  .7
  

، ھي محارف يندمج فيھا أكثر من حرف ليكون Ligaturesالمتشابكة أو المندمجة الحروف المركبة، أو الحروف المركبة: 
 مجموعھا محرفا واحدا. تنقسم المحارف المركبة إلى قسمين: المحارف المركبة التجميلية، والمحارف المركبة اللغوية.

  
  بة ھي:يضع يونيكود ثالث قواعد لتكوين األحرف المركوفق يونيكود:  تكوين المحارف المركبة

 المحارف الشفافة ليس لھا تأثير على تكوين المحارف المركبة. .1
كل متوالية للمحارف تضم الما موصوال من الجھتين يتبعه ألف يجب أن تكون الحرف المدمج الم ألف في وضعية  .2

 االنتھاء.
 تھاء.كل متوالية للمحارف تضم الما يتبعه ألف يجب أن تكون الحرف المدمج الم ألف في وضعية االن .3
  

  اتصال الحروف العربية في الخطوط الرقمية 2.3
  

تتعدد صيغ الخطوط الرقمية، فنجد منھا: ميتافونت ، بوست سكريبت، تروتايب، أوبن تايب. أشھرھا أوبن تايب، الذي يعد 
الذي وضع من طرف مايكروسوفت  - ومميزات تروتايب  -الذي وضع من طرف أدوب  - اندماج لمميزات بوست سكريبت 

. الخط الرقمي في صيغة أوبن تايب عبارة عن مجموعة جداول. كل جدول له مھام معينة. بعض الجداول ھي أساسية -
  وأحيانا مشتركة بين أوبن تايب وتروتايب. وبعضھا اآلخر تمت إضافته من طرف أدوب أو ميكروسوفت.

  
  ]: 15] [12[ من المفاھيم األساسية في أوبن تايب

 تابة؛سكريبت، ھو نظام الك 
 اللغة، ويحدد اللغة أو اللغات المعنية بنظام الكتابة؛ 
 السمات أو الميزات، ھي وظائف محددة داخل نظام الكتابة؛ 
 .المرائي، تكون السمة وتعطي أوامر اإلبدال أو التموضع أو غيرھا 
  

 GPOSجدول التموضع 



النصوص في جميع المجموعات اللغوية  يساعد ھذا الجدول في التحكم الدقيق في تموضع المحارف لتنسيق ومعالجة
   .]17] [15] [12[ واللغات التي يدعمھا الخط

  
  وسمات التموضع ھي:

 تموضع المحارف المتصلةcurs بحيث يتموضع كل حرف متصل ليتصل بسابقه. ، لترصيص المحارف المتصلة 
 التجانبkern محارف غير المتصلة، لمجانبة المحارف فيما بينه، ومعالجة الفراغات الناتجة بين ال. 
 تموضع عالمة التشكيل على المحارفmark لموضعة عالمة التشكيل بالنسبة للمحارف ،.  
 تموضع عالمات التشكيل فيما بينھاmkmk لموضعة عالمات التشكيل بعضھا فوق بعض ،. 
  
  GSUBجدول اإلبدال  

رف، والتي تساعد في معالجة الوحدات اللغوية، استبدال المحا ھذا الجدول يحتوي على المعلومات التي تساعد على عملية
موضعه في  من قبل الخط المعني. ففي بعض اللغات، مثل العربية، نجد أن صورة المحرف تتحدد حسب واللغات المدعومة

يتم إبدال والميم في آخر الكلمة (ـم) والميم المنفصلة (م)،  الكلمة، فالميم، في أول الكلمة (مـ) والميم في وسط الكلمة (ـمـ)
إحاللھا كوحدات مرسومة بشكل معين بدل عدة حروف  جدول اإلبدال. وأيضا الحروف المركبة التي يتم كل منھا من خالل

  .يتم تمثيلھا من خالل جدول اإلبدال لتعطي شكال جميال ومنسقا
  :]17] [15] [12[ وسمات اإلبدال ھي

 ccmp يك محرف إلى عدة محارف. ويتم تنفيذ ھذه السمة قبل أي سمة لتكوين محرف انطالقا من عدة محارف، أو لتفك
  سمة أخرى.

 isol  سمة لرسم حرف من حروف يونيكود في صورته المنفردة، وھي في الغالب شكل الحرف الذي يظھر في جدول
  يونيكود األساسي.

 fina .سمة إلظھار الحرف في صورته اإلنتھائية  
 medi .سمة إلظھار الحرف في صورته المتوسطة  
 init .سمة إلظھار الحرف في صورته االبتدائية  
 rlig .سمة لرسم المحارف المركبة اللغوية، مثل الم ألف/ والمي لفظ الجاللة  
 calt  سمة لتعويض محرف بأحد أشكاله المناسب للسياق، بحيث يمكن استبدال محرف الجيم االبتدائية بالشكل األنسب

 تعدد "أشكال الحروف". حسب السياق، كما في المثال في الفقرة عن
 liga .سمة لرسم المحارف المركبة الجمالية  
 dlig .سمة لجعل المحارف المركبة ترسم بتحكم من المستعمل  
 cswh .سمة لتعويض المحرف االفتراضي بعدة أشكال مناسبة لسياق معين 
 jalt .سمة لتعويض محرف أو أكثر بغرض محاذاة النص  
 mset 95ويندوز  سمة لوضع عالمات الشكل، في. 
 

  . فكرة توالد المحارف في الخطوط الرقمية4
  

  توالد الحروف في الخط العربي 1.4
  

قسم الخطاطون أجزاء الحروف إلى عدة أقسام: المنتصب، والمنسطح، والمستدير، والمنحني، والمنكب، والمستلقي، إلى 
ل أو الكاتب: "احمُد الخطوط رسما ما اعتدلت ]. ينقل الزفتاوي نصا في رسالته دون إيعاز إلى القائ8] [7غير ذلك [

أقسامه، وانتصبت ألفه والمه، واستقالت سطوره، وضاھى صعوده حدوره، وتفتحت عيونه، ولم تشتبه راؤه ونونه، وقدرت 
  أصوله، واندمجت وصوله، وتناسب دقيقه وجليله".

حروف أصلية وأخرى مستخرجة ؛ أو إلى  لىتشترك الحروف العربية في كثير من تلك األجزاء، ما جعلھم يقسمونھا إ 
حروف أساسية وأخرى ثانوية. في خط الثلث والنسخ، يمكن حصر الحروف األصلية في: {أ،ب،ج،د،ر،و،ن}. وبقية 

  الحروف ھي حروف مستخرجة.
تالي إضافة إلى ذلك، حدد الخطاطون ضوابط لعالقات الحروف فيما بينھا في وصلھا وفصلھا وانتظامھا. في الشكل ال

  .[9]تقريب لفكرة توالد الحروف واشتقاق بعضھا من بعض بيد سيد إبراھيم احد، الخطاطين 
  



  
  

  طريقة للتصميم 2.4
 

داخل أي خط رقمي من أنواع الخطوط العربية، وليس فقط خط النسخ  -كيف يمكن رقميا وانطالقا من الحروف األصلية 
  استخراج باقي الحروف ؟ - موضوع الدراسة، 

 دا إلى ما تقدم من فكرة توالد الحروف ال بد من تتبع المراحل التالية:استنا
  تحديد األجزاء المتماثلة بين المحارف، فيتم تجزيء المحارف على ھذا األساس إلى أجزاء أولية، فالفاء المنفردة مثال

بنات كأجزاء أولية يتم من خاللھا ھو محرف مركب من رأس الواو المنفردة وكأس الباء المنفردة والنقطة. فيتم أخذ ھذه الل
بناء المحارف األخرى إن أمكن ذلك. فتركيب رأس الواو وجسم الراء يعطينا محرف الواو على سبيل المثال. عملية 

. فإذا تم Characterال على مستوى الرموز  Glyphالتجزيء والتركيب ھذه تتم كلھا على مستوى صور المحارف 
من أجزاء أولية معينة فھذا ال يعني أن الحرف في شكله اإلنتھائي سيشتق من األجزاء نفسھا  اشتقاق شكل المحرف المنفرد

في شكلھا اإلنتھائي. فكل متغير سياقي قد يتم تركيبه من أجزاء أولية مختلفة. تمدنا صيغة المحارف الذكية تروتايب بخاصية 
  محارف من خالل ھذه األجراء األولية. وھي تقنية إلعادة تركيب ال Composite glyph"المحرف المركب" 

  ھذا على مستوى التماثل بين أجزاء المحارف. لكن، في الكتابة العربية نميز بين سياق الحرف الذي يولد على األكثر
أربعة أشكال للحرف، وبين سياق المحرف الذي قد يولد عددا ھائال من األشكال. فالمحرف العربي كائن متغير. فللباء مثال 

  أشكال تتغير حسب السياق: عدة

  
  

  إن أي محاولة لبناء خط رقمي للكتابة العربية من المستوى الجيد ينبغي أن يمر عبر الدراسة المتأنية لكل ھذه السياقات.
حتى وإن أخذ المصممون بعين االعتبار كل ھذه االختالفات، فان تصميم وبرمجة عملية التركيب في حد ذاتھا شيء صعب. 

ى انسيابية الخط الرقمي ينبغي ترصيف المحارف بطريقة ال تشعر العين بأن ھناك ربطا قصريا بين المحرف فللحفاظ عل
والذي يليه. عندما نراقب خطاطا وھو يرسم بيده كلمة، فإننا ال نكاد نميز اللحظة التي مر خاللھا من حرف إلى آخر. ھذه 

جة ھذا اإلشكال رقميا نعتمد الطريقة التالية: للربط بين محرفين متصلين االنسيابية تفتقدھا الكثير من الخطوط الرقمية. لمعال
نجعل مدة الوصل كامتداد للمحرف األول أي كجزء منه فيتم تصور المحارف منذ المراحل األولى للتصميم على ھذا 

  األساس. وال يستلم الحرف الثاني الزمام إال بعد أن تستنفد المدة أو تكاد. 
 صل بين الحروف واستعمالھا كأجزاء أولية، من مثل: تصميم آليات الو 



 
  ھذه من مھام محرك التصميم  - استخراج باقي المحارف، وإسناد رمزھا المناسب من يونيكود-.  

  مع مراعاة نقاط وصل المحارف المستخرجة وتموضع عالمات الشكل.
  

بين أجزاء بعض المحارف سعيا لتقليص عدد األجزاء  في ما يلي نركز على دراسة التحويالت الھندسية التي تنتظم العالقة
  في المرحلة األولى من الطريقة المقترحة.

  
 مع الحفاظ على السمك Scalingالتوسع أو 

  مثال جزء الدال العلوي يتكرر في حرفي الكاف والھاء ويمكن استعماله أيضا في الالم ألف:

   
جزء الدال. يمكن أيضا استخراج الھاء المربوطة من الدال عبر  جزء الدال الموجود في الكاف والالم ھو مكبر عن

  تصغيره: 

  
   

  التوسع مع تغيير السمك
  و يكون في حال تمديد الحرف، تكتب بعض أجزائه بسمك القلم كامال، مثال الجيم في الحالة التالية يكتب بنصف القلم:

  
  وفي حال التمديد يكتب بقلم كامل.

  
  الدوران

 زء بين العين والصاد.يقع مثال في ج
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إن فكرة التمثيل الكامل للحرف العربي على الحاسوب استنادا إلى فكرة توالد المحارف بعضھا من بعض تحل بعض مشاكل 
تصميم الحرف العربي وفق كثير من األسس والقواعد الجمالية والفنية التي تعتمد على الخصائص المشتركة بين الحروف. 

في بيئة أوبن تايب مثال أو في  -ستغناء عن المحارف المدمجة ليس قضية يمكن حلھا داخل الخطوط الرقمية لكن إشكال اال
 Arabicلوحدھا، بمعزل عن التفكير في إيجاد محرك للتصميم خاص بنظام الكتابة العربي، مثل محرك " -غيرھا 

calligraphic engine؛ أخذا بعين [14]حرة، مثل مصمم غرافيت " الذي لدى ديكوتايب ؛ أو تطوير المصممات ال
، والتي ال يمكن إغفال [2]االعتبار ضرورة معالجة عالمات التشكيل بشكل دينامي متفاعل مع أي تأثير للمحاذاة 

  خصوصيتھا في النص العربي. وأمام ذلك ثالث مھام رئيسية، في طور اإلنجاز:
 ربية.تطوير محرك تصميم حر حتى يستوعب خصائص الكتابة الع 
  تتضمن المحارف األصلية واألجزاء الرئيسية  -بصيغة أوبن تايب أو غرافيت أو بوستسكريبت  - إعداد خطوط رقمية

 الستخراج باقي المحارف، مھيأة خصيصا لھذا المصمم.
  .تطويع برنامج ملحق قصد االستفادة من ذاك المصمم في نظام رقمي ما للكتابة إن اقتضى األمر ذلك  
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Abstract. Arabic writing cursivity covers several issues where a full representation of the 
Arabic characters on the computer, such as the connection of characters and overlapping, and 
multiple levels of literacy, as well as the dynamic positioning of the diacritical signs, 
interactively with each of the factors that influence alignment. Printing mechanism had effects 
on the relationship of the Arabic characters in computer and there digital design. Perhaps the 
idea of composite characters to represent connection relations interwoven and overlapping 
letters a good example of this. The breeding of some Arabic letters, in a regular relationship, 
in the continuity and separation, has played a major role in the beauty of Arabic calligraphy. 
There building in the digital area might give an appropriate approach to solve the constraints 
arising from Arabic writing cursivity, at least in the design area. 
 
Keywords: Arabic calligraphy, Integrated letters, Unicode, OpenType. 

  
 


