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المشكالت  من  لعدد  وتشخيص  سليمة،  حلول  إلى  للوصول  البحث  يمهد 
التقنية في مجال نظم المعلومات، وتجهيز المصاحف اإللكترونية، التي برزت نتيجة 

كتابة القرآن الكريم إلكترونيًا.)))

القرآني  بالنص  تتصل  التي  المشكالت  بعض  على  الضوء  البحث  ألقى  وقد 
عن  عمومها  في  تختلف  ضبطه،  وعالمات  كتابته،  في  خصوصية  له  الذي  لذاته، 
اإللكترونية  المصاحف  توثيق  طريق  في  اتباعه  ينبغي  ما  وتناول  اإلمالئية.  الكتابة 

ِل المادة اإللكترونية. واعتمادها في ظل مرونة َتنَقُّ

مثل  المصاحف  إعداد  في  الجمالي  والفني  التقني  بالجانب  يتعلق  ما  ودرس 
والبرامج  المختلفة  األنظمة  مع  التشغيل  وتوافق  الخطوط،  وتطوير  النص،  تجهيز 

المتنوعة.

خاللها  من  ُن  ُيَدوَّ وسيلة  أفضل  اإللكترونية  المصاحف  كتابة  أن  إلى  وانتهى 
وسرعتها  انتشارها  وسهولة  الواسعة،  لمرونتها  نظرًا  شاماًل،  تدوينًا  الكريم  القرآن 

وهي الطريقة التي تكلِّف أقلَّ من الطرق المعتادة في كتابة المصاحف ونشرها.

مستشار لغوي في إحدى شركات البرمجيات بالقاهرة، مصر.  )*(
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تقديم
والسالم  والصالة  الدين،  يوم  مالك  الرحيم  الرحمن  العالمين  الحمد هلل رب 

على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد:

فه  فقد شهد القرآن الكريم اهتمامًا كبيرًا منذ أن نزل على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأن َتَلقَّ
في  ملموسًا  واقعًا  وبَجْعله  والتجويد،  والفهم  بالحفظ  عليهم  اهلل  رضوان  الصحابة 

أخالقهم وفي معامالتهم اليومية.

وقد بدأ تدوين القرآن الكريم على عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ إذ كتبوه – حفظًا له – 
على ما توافر لهم من خامات في بيئاتهم وزمانهم، فكتبوه على اللِّخاف والَجريد، 

وعظام الحيوانات وجلودها.

ولما توفي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وتوقف الوحي، تطور اهتمام الصحابة بالقرآن إلى 
مرحلة جديدة، وهي َجْمُع القرآن الكريم بين طيات مصحف واحد، وهذا هو الجمع 
األول الذي تم على عهد الصديق أبي بكر رضي اهلل عنه، فكان أول مصحف يضم 

تيه في اإلسالم. القرآن الكريم كله بين َدفَّ

مرحلة  الكريم  القرآن  ليشهد  الثاني،  الجمع  وقت  وحان  السنوات  ومرت 
الراشد عثمان بن عفان رضي اهلل  الخليفة  المرة  لها هذه  ى  جديدة في كتابته، تصدَّ
بحصرها  وذلك  الكريم،  القرآن  لقراءة  الصحيحة  الصور  جمع  بذلك  قاصدًا  عنه، 
داخل عدة مصاحف تحوي في مجموعها كل قراءة ممكنة، ويدفع بذلك ما التبس 

على المسلمين، عربهم وعجمهم.

قال أبو عمرو الداني: »أكثر العلماء على أن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه لما 
بواحدة  النواحي  من  ناحية  كل  إلى  وبعث  نسخ،  أربع  على  جعله  المصحف  كتب 
وأمسك  الثالثة،  الشام  وإلى  أخرى  البصرة  وإلى  إحداهن  الكوفة  إلى  ه  فوجَّ منهن، 
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عند نفسه واحدة، وقد قيل: إنه جعله سبع نسخ، ووّجه من ذلك أيضًا نسخة إلى مكة 

ونسخة إلى اليمن ونسخة إلى البحرين، واألول أصح وعليه األئمة«))).

واإلمالء،  العربية  الكتابة  نظام  في  الحاصل  التطوُر  الكريم  القرآَن  خدم  وقد 

بالنص  اهتمام خاص  من  استجد  وما  التشكيل)2)،  اإلعجام وعالمات  نقاط  بوضع 

القرآني، كتقسيم المصحف، ووضع عالمات الوقف والوصل، وغيرها.

القرآن  اخ)3) لنص  النُّسَّ قائمة على كتابة  الشريف  كل ذلك وطباعة المصحف 

وبيعه للمسلمين في شتى جنبات األرض، ومع مرور الوقت ظهرت الطباعة ألول 

المسلمين،  بين  المطبوعة  المصاحف  عدد  في  هائلة  طفرة  بعدها  لتحدث  مرة، 

والترويج  المصحف  طباعة  على  قامت  التي  المتعددة  الجهات  كذلك  وظهرت 

اني، ومنها  له، فمنها جهات حكومية أو خيرية تعنى بنشر المصحف على نحٍو َمجَّ

شركات أو دور نشر تعنى بنشر المصحف على نحٍو تجاري)4).

المقنع في رسم مصاحف األمصار، ألبي عمرو الداني، باب ذكر من جمع القرآن في الصحف أواًل.  (((
اختلفت الروايات عن أول من نقط المصاحف، فقائل: أبو األسود الدؤلي، وقائل: نصر بن عاصم   (2(
نقط  باب ذكر من  الداني،  النقط ألبي عمرو  – راجع:  الراجح  َيْعَمر، وهو  بن  الليثي، وآخر: يحيى 
العربية واألحكام الشرعية والرسم  اللغة  القراءات المتواترة وأثرها في  – وراجع:  المصاحف أوالً 

القرآني – رسالة دكتوراه للباحث محمد الحبش.
الطوائف  كانوا من  أجر، وقد  نظير  والمؤلفات  الكتب  كتابة  احترفوا  الذين  الخطاطون  بهم  ويقصد   (3(
الهامة جدًا، والسيما في عصر انتشار العلم وازدهاره، وقد اندثرت تلك الطائفة تدريجيًا مع انتشار 
هم  الكتب  أصحاب  كان  كثيرة  أحيان  في  أنه  بالذكر  وجدير  عشر،  التاسع  القرن  في  اآللية  الطباعة 
أنفسهم يقومون بنسخ – كتابة – كتبهم وبيعها، وقد كانت تمثل بالنسبة لهم مصدر دخل يعينهم على 

تصريف أمور المعيشة.
النشر، فبالرغم من  التجاري لكثير من دور  الربح  القرآن الكريم مصدرًا مهمًا من مصادر  ال يزال   (4(
كثرة تلك الدور، ناهيك عن المؤسسات الخيرية، فإن طباعة القرآن ال تزال تمثل سوقًا رائجة مربحة 

لتلك الدور.
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ما  أو  فؤاد)))  الملك  الطباعة، مصحف  بآلة  المطبوعة  المصاحف  أوائل  ومن 
يسمى بالمصحف األميري، وقد نالت شرف طباعته المطابع األميرية بمصر التي ُتَعدُّ 
أول مطبعة رسمية حكومية تنشأ في مصر، أنشأها محمد علي باشا في عام 820)م 

كما هو ثابت باللوحة التذكارية لتأسيس المطبعة )2).

نموذج للمصحف األميري

العزيز  عبد  الشيخ  كتبه  فؤاد،  الملك  مصحف  واحدًا،  اسمًا  يحمالن  مصحفين  بين  التفرقة  يجب   (((
الرفاعي الخطاط التركي الشهير، وقد اختص الملك فؤاد نفسه به فلم يطبع، واآلخر مصحف الملك 
والذي كتب  األميري،  الخط  قائم على حروف  األميري، وهو مصحف طباعي  المصحف  أو  فؤاد 

حروفه الخطاط محمد جعفر بك، وهو المعني بالموضوع.
راجع: مطبعة بوالق، إعداد: خالد عزب، وأحمد منصور - من إصدارات مكتبة اإلسكندرية.  (2(
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أما أشهر المصاحف المطبوعة على اإلطالق فهو مصحف المدينة النبوية)))، 
الذي انتشر على نحٍو كبير جدًا بين المسلمين؛ نظرا لطباعته بكميات كبيرة، وتوزيعها 
وبسبب  الشريف)2)،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  قبل  من  مجاني  بشكل 

اعتماد كثير من دور النشر التجارية على نسخته في طباعة مصاحفها.

نموذج من مصحف المدينة النبوية

هو أول إصدارات المصاحف لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، كتبه الخطاط السوري   (((
عثمان طه، واختتمت فيه كل صفحة بآية، كما جاء المصحف في 604 صفحة، بواقع 20 صفحة لكل 

جزء تقريبًا.
قام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه اهلل - بوضع حجر األساس لمجمع   (2(
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة في السادس عشر من المحرم سنة 403)ـه 
)982)م(، وافتتحه رحمه اهلل في السادس من صفر سنة 405)ـه )984)م(؛ وقد اعتنى المجمع 
بطباعة المصحف الشريف، وتوزيعه بمختلف اإلصدارات والروايات على المسلمين في شتى أرجاء 
السنة  العالمية، وطباعة كتب  اللغات  كثير من  إلى  الكريم  القرآن  بترجمة معاني  المعمورة، واعتنى 

والسيرة النبوية.

 http://www.qurancomplex.org/ :لالستزادة: موقع المجمع  
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موضوع البحث وأهميته
ُيَعدُّ هذا البحث بمنزلة طرح للمشكالت التي ظهرت نتيجة كتابة القرآن الكريم 
إلكترونيًا، ومحاولة للوصول إلى حلول ناجعة نحافظ بها على سالمة النص القرآني.

وقد تطرق البحث إلى أنواع مختلفة من المشكالت التي صادفت الكاتب بحكم 
عمله في مجال تقنية المعلومات)))، وفي مجال تجهيز المصاحف اإللكترونية.

فمن هذه المشكالت ما يتصل بطبيعة النص القرآني نفسه، والتي لها خصوصية 
تجعله مختلفًا عن النص اإلمالئي؛ إذ تأتي مميزات النص القرآني متمثلة في طريقة 
كتابته؛ إذ إن »األصل في المكتوب أن يوافق المنطوق تمامًا من غير زيادة وال نقصان 
وال تبديل وال تغيير، ولكن المصاحف العثمانية وجدت بها حروف كثيرة جاء رسمها 

مخالفًا ألداء النطق«)2).

كما أضفى دخول عالمات الضبط على النص القرآني مزيدًا من التميز ، جعله 
شكاًل متفردًا ال مثال له في الكتابات اللغوية األخرى)3) .

ومنها ما يتصل بالطريقة الواجب اتباعها لتوثيق واعتماد المصاحف اإللكترونية؛ 
حتى ال تعم الفوضى – كما هو حاصل – في ظل سهولة التغيير والعبث في النص، 
وإمكان تنقل المادة اإللكترونية بمرونة فائقة عبر الوسائل اإللكترونية المختلفة، مثل 

اإلنترنت واألسطوانات والمحموالت اإللكترونية المختلفة ... إلخ.

الحوسبة  وتطبيقات  أبحاث  مجال  في  عمل  وقد  )200م؛  عام  منذ  المجال  هذا  في  الباحث  عمل   (((
على  اآللي  التعرف  مجال  وفي  والداللية،  والصرفية  الصوتية  المستويات  على  المختلفة،  اللغوية 

الكتابة وتطوير الخطوط الحاسوبية.
علوم القرآن، ألحمد عادل كمال، ص47  (2(

كالكتابة اإلمالئية، والكتابة العروضية.  (3(
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وتجهيز  الحاسوبية،  الخطوط  تطوير  مثل:  التقني،  بالجانب  يتعلق  ما  ومنها 
النص، وتوافق التشغيل مع األنظمة المختلفة والبرامج المتنوعة))).

لمكانة  تقديرًا  تراعى  أن  والتي يجب  الجمالية،  الفنية  باألمور  يتعلق  ما  ومنها 
المصحف، فيكون إخراجه في حلة خطية رائعة، وثوب فني قشيب.

المصحف  تاريخ  في  ما  نوعًا  جديدًا  بابًا  يطرق  أنه  في  البحث  أهمية  وتأتي 
الشريف؛ إذ إن اإلعداد اإللكتروني للنص القرآني لم يمر عليه أكثر من عقدين من 

الزمان)2).

– أعني الكتابة اإللكترونية - هو  كما أن هذا الشكل من أشكال كتابة القرآن 
األقدر على أن يجمع قراءات القرآن الكريم)3) بكل طرقها)4)، وأن يجمع طرق كتابته 
ى األمر إلى الوصول إلى أعظم صورة خدم بها القرآن الكريم  وضبطه)5)، بل ويتعدَّ
على مر عصوره، من ربط المعلومات القرآنية الكثيرة والمتداخلة)6) في برنامج واحد 

يقوم بإنتاج النصوص اإللكترونية مع إمكان طبعها على ورق، أو أي وسيط آخر.

البحث أن هناك برامج تسبب مشكالت لسالمة النص حتى في  سيظهر من خالل هذا الجانب في   (((
إصداراتها المتعددة.

العربية  التقنية  الماضي، مع ظهور شركات  القرن  الثمانينات وأوائل تسعينات  أواخر  ظهر ذلك في   (2(
مثل: صخر - RDI - والعريس وزاد ... وغيرهم.

قراءات،  متواتر وعددها عشر  إلى صحيح  القرآنية  القراءات  تنقسم  إذ  القراءات جميعًا؛  بها  ونعني   (3(
وأخرى شاذة وأشهرها أربع.

والقراءات المتواترة تنقسم إلى روايات، والروايات تتفرع إلى طرق شتى.  
تصل طرق القراءات القرآنية العشر المتواترة إلى )980( طريقًا كما وردت في كتاب »النشر في   (4(

القراءات العشر« لإلمام ابن الجزري.
كالضبط المشرقي، والمغربي، والهندي.  (5(

والمنسوخ،  والناسخ  النزول،  وأسباب  والتجويد،  القراءة،  وأحكام  والتفسير،  اآليات،  عد  منها   (6(
والوقف واالبتداء،.... إلخ.
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نماذج من المشكالت، وطرق الحل

المشكلة األولى: التوثيق
تعددت النصوص اإللكترونية للقرآن الكريم بحسب الجهات المنفذة لها)))، 
المتداول، ويرجع سبب هذا  القرآني  النص  ومن هنا ظهر خطر جديد على سالمة 

الخطر إلى:

سهولة كتابة وإعداد النصوص اإللكترونية، وسهولة التعديل فيها سواء أكانت   -
مراجعة ومجازة أم ال، مما يعني أن أي جهة – أو فرد – تريد أن تغير بقصد أو 
بدون في النص القرآني المجاز فسيكون ذلك سهاًل عليها، وفي هذه الحالة 
فال تعديل مضمون العواقب إال بمراجعة جديدة وإجازة جديدة، وغالبًا – وال 
أقول دائمًا – يتغاضى أصحاب اإلجازات عن الرجوع إلى الجهات المجيزة 
بعد إجراء التعديالت؛ ألن ذلك سيكلفهم كثيرًا من الوقت والمال والمجهود، 

وليس ثمة ما يلزمهم بذلك)2).
عدم وجود جهة مجيزة تقوم بالتوثيق اإللكتروني للنصوص – حتى وقت كتابة   -
هذا البحث -، وإنما يجب طباعة النص ورقّيًا، ومن ثم يتم إعطاء اإلجازة 
أو اإلذن على النص المطبوع، وليس اإللكتروني، أو للنص اإللكتروني من 
خالل النص المطبوع، مع العلم بأن النصوص اإللكترونية لها طبيعة خاصة 
ٍق  َتَحقُّ ُطُرِق  إلى  وتحتاج  المطبوعة،  النصوص  عن  تختلف  المراجعة  في 

مختلفة.

جهات تجارية، وأخرى خيرية.  (((
أي من اإلجراءات القانونية أو اإلدارية.  (2(
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طريقة لحل المشكلة
بها  يؤتى  التي  اإللكترونية)))  للمصاحف  الشاملة  المطابقة  فكرة  تطبيق  يجب 

ألخذ اإلجازة، وهذه المطابقة يمكن بيانها كالتالي:

تعتمد أي نسخة قرآنية نصية إلكترونية بسيطة على جانبين أو ثالثة، هي:

النص: وهو مجموعة من األكواد المتتالية المعبرة عن مجموعة من األحرف.  -
الخط: وهو ملف يحتوي على رسوم وأشكال الحروف ذات أكواد مخصوصة،   -

يستخدم لعرض النص.
البرمجة: وهي تربط بين األكواد التي داخل الخط وتبين طريقة عملها، وعادة   -
ما توجد داخل ملف الخط نفسه، وأحيانًا يتم فصلها ووضعها في ملف ثالث، 
وأكواد  الحروف  أشكال  بين  الربط  بعملية  يقوم  برنامج  هناك  يكون  بحيث 

النصوص)2)، وتحديد عملها واختياراتها.

كل  على  تقوم  التي  هي  والصحيحة،  السليمة  اإللكترونية  المطابقة  أن  وأرى 
ذلك  وتتعدى  بل  والبرمجة،  والخطوط  النصوص  من  اإللكترونية  العملية  جوانب 

إلى البرامج.

ويمكن أن تكون المطابقة على النحو التالي:

تقوم الفكرة على عمل مطابقة كاملة شاملة للنص اإللكتروني للقرآن الكريم وكذلك الخط المستخدم   (((
نسخة  مكونات  جميع  من  التأكد  تمامًا  نضمن  وبذلك  مخصوصة،  إلكترونية  بأدوات  عرضه،  في 
القرآن اإللكترونية، مما يمكن الجهات المعنية من حفظ القرآن من التشويه أو التحريف أو الخطأ، 

وهذه الفكرة مخترعة للكاتب.
على  المحافظة  بها  الشركات  تريد  والتي  التجارية  البرامج  في  عادة  الفكرة  تلك  تستخدم   (2(
النصوص والخطوط من السرقة بجعلها مرتبطة دومًا بالبرنامج ال تنفك عنه، من أمثلتها برامج 

.RDI شركة
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مطابقة خريطة المحارف وأكوادها

المكونة لملف الخط، واألكواد  المحارف)))  المحارف هي مجموعة  خريطة 
هي تلك الشفرات الرقمية التي تأخذها تلك المحارف، كلها أو بعضها، حتى يمكن 

استدعائها عند الحاجة.

ونعني بمطابقة خريطة المحارف وأكوادها التأكد التام من تطابق عدد المحارف 
تم  التي  النسخة  بين  تامًا  تطابقًا  بها  المرتبطة  التي تحتوي عليها واألكواد  والرسوم 
تقديمها لإلجازة، وأجيزت، وبين النسخة الجديدة أو تلك الموجودة في البرنامج أو 

الموِقع المستخِدم لتلك النسخة اإللكترونية.

وبذلك يتم التثبت من أن جزءًا كبيرًا من مكونات المصحف اإللكتروني وعماده 
سليم ومطابق لما أجيز، بل ويمكن رصد التغير الذي حدث على تلك النسخة، فربما تقوم 

الجهة المنفذة بمراجعات جديدة على المصحف، بعد رصد أخطاء أو مالحظات.

مطابقة البرمجة

التي تنظم عمل الخط،  البرمجية  القواعد  القيام بمطابقة  يتم في تلك الخطوة 
في  الحروف  على  تدلُّ  التي  الرسومات  اختيار  تحدد  برمجية  قواعد  توجد  فمثاًل 
شكلها المبتدئ، فلو أن تعدياًل برمجيًا طرأ، لكان لذلك حتمًا آثار على شكل الكلمة 
النهائي، وهذا يعد أمرًا مخالفًا لما تم إجازته من الجهة المجيزة من قبل، مما يستدعي 

مراجعة التغير وتحديد أثره، أهي مخالفة للصواب أم ال؟

مطابقة النصوص اإللكترونية

إن  إذ  السابقتين؛  بالخطوتين  مقارنة  الهينة  الخطوات  من  ُتَعدُّ  الخطوة  وهذه 
األدوات البرمجية تساعد المراجعين على الوصول بسرعة إلى المواضع التي يحدث 

المحرف - glyph: وحدة بناء الخط وهو أصغر وحدة بنائية تضم شكاًل تصميميًا مستقاًل.  (((
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فيها تغيُّر أو تالعب، وستظهر سريعًا مشاهدة ذلك بشكل واضح، مما يجعل مراجعة 
النصوص اإللكترونية أكثر سهولة من مراجعة النصوص الورقية أو المطبوعة.

إلكتروني  نص  على  أكيد  نحو  على  الحصول  النهاية  في  يمكن  الطريقة  بهذه 
يمكن  بحيث  المعنية،  الجهة  من  المجازة  للنسخ  تام  بشكل  مطابق  الكريم  للقرآن 
التأكد من النسخ التي تم طبعها وتوزيعها من قبل الجهة المنفذة، مما يضمن الحفاظ 
على سالمة المصحف الشريف من التعديل أو التخريب، على أن تقوم بوضع قواعد 
تلك العملية – المطابقة الشاملة – الجهات والهيئات المجيزة وتعتمدها في إجازة 

المصاحف اإللكترونية المقدمة إليها.

المشكلة الثانية: الجمال
بذل الخطاطون العرب والمسلمون جهدًا جهيدًا في تجويد وتجميل حرفهم، 
بهم  فبلغ  لذلك،  يدفعهم  رائع  مثال  بمنزلة  الكريم  القرآن  أعينهم  نصب  واضعين 
الخط العربي شأوًا عظيمًا جعل الرسام الغربي الشهير بيكاسو يقول: »إن أقصى نقطة 

حاولت الوصول إليها بالرسم وجدت الخط العربي قد سبقني إليها«))).

وقد ظل للخطاط - وإلى اآلن - الدور الرئيس في كتابة المصاحف وتزيينها، 
ورغم دخول الطباعة إلى حيز الوجود، وظهور أحد أكثر الخطوط الطباعية روعة، 
ك ذلك في األمر شيئًا، ومع أن الخط األميري كتب به  وهو الخط األميري، فلم يحرِّ
مصحف جميل هو مصحف الملك فؤاد، وانتشر بين المسلمين، إال أن الخطاط ظلَّ 

مهيمنًا على كتابة المصاحف، ولذلك عدة أسباب:

أقف عليها من مصدر علمي. يمكن  لم  التخصص، ولكني  أهل  متواترة عند  المقولة مشهورة  هذه   (((
الثقافة  لوزارة  الرسمي  الموقع  على  بفنونه،  بيكاسو  يسبق  العربي  الخط  التالية:  المقالة  مطالعة 

 http://www.moc.gov.sy/index.php?d=68&id=4215 :السورية
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تتميز كتابة الخطاط بالحيوية والمرونة، فضاًل عما يضفي عليها من مهاراته   )(
الخاصة.

الخطوط  مجال  في  المتخصصين  من  إتاحة  األكثر  هو  الخطاط  يزال  ال   )2
سيما  وال  معدودون،  وأفراده  علينا)))،  جديدًا  يزال  ال  فالمجال  الحاسوبية، 
إلى جانب  المصاحف تحتاج  تناسب كتابة  التي  التقليدية  أن كتابة الخطوط 
المصحف  كتابة  وبأحكام  وفنونه،  العربي  بالخط  دراية  إلى  الحوسبة  معرفة 

الشريف بقدر ما.
الفنية وسرعة  بكثرة االختيارات  المحوسب،  الخط  الخطاط عن  يمتاز خط   )3
وبطرق  متعددة  أشكال  إلى  الواحد  المقطع  شكل  تغيير  وإمكان  تنفيذها، 
مختلفة، بما يتناسب مع الغرض الذي كتب له المصحف، فهناك جهات تقوم 

بتنفيذ المصحف ليس إال للتميز، أو لبيان جمال الخط العربي، ... إلخ.
الثقة، فالخطوط المحوسبة ال تزال تحتاج إلى ثقة من الجهات المنفذة والتي   )4
الغريب  األمر  ذلك  مع  تتعامل  أن  من  أكثر  الخطاط  مع  التعامل  تستسهل 
والسيما  إلكترونيًا،  المصاحف  وإعداد  المحوسبة  الخطوط  وهو  عليها، 
كتابة  في  استخدامها  إلى  بحاٍل  ترقى  ال  لالستعمال  المتاحة  الخطوط  أن 
المصحف الشريف، إما لعجزها عن استيفاء حاالت الكتابة، وإما لدمامتها 

وعدم جمالها، أو غير ذلك.

فيجب  ذلك،  في  جدال  ال  حقيقة  صارت  اإللكترونية  المصاحف  ألن  ونظرًا 
فيها، مما يساعد على  التي تؤثر  الجمالية  المشكالت  أن تكون هناك حلول لعالج 

نشرها، وتقديم القرآن الكريم بشكل أفضل.

أعني جديدًا على السوق العربية.  (((
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طريقة لحل المشكلة
تأتي تقنية )األوبن تايب( تقنية متميزة لعالج الجانب الجمالي في الخطوط 
الحاسوبية، وبالتالي سينعكس هذا على المصاحف اإللكترونية، والسيما أن تلك 
التقنية صارت معتمدة ألشهر نظم التشغيل في العالم)))، كما تقوم بدعمها برمجيات 

كبرى شركات العالم في مجاالت الكتابة والنشر والتنضيد الطباعي وخالفه.

واألوبن تايب هو نوع مطور من تقنيات الخطوط قائم على تقنية التروتايب)2)؛ 
أي إنه من الخطوط التي تقوم على المتجهات وليس النقاط الضوئية، وقد طورته 
عام  حوالي  العالم  عرفها  )أدوبي(،  شركة  مع  بالتعاون  مايكروسوفت  شركة 
انتشارًا كثيرًا من الخطوط المطورة  997)م، ولم يأت عام 2000م إال وقد شهد 

بهذه التقنية.

إضافة  على  يقوم  أنه  في  )التروتايب(  نظام  عن  تايب(  )األوبن  نظام  يختلف 
ما  تنفيذ  فائقة وإمكانات رائعة في  تتيح لمصممه مرونة  الخط  أوامر جديدة لملف 
يريد، وقد تم تطويره بشكل يسمح ألغلب لغات العالم أن تجد فيه ما تريد لبرمجة 

خطوطها.

المختلفة  التشغيل  نظم  على  يعمل  تايب(  )األوبن  نظام  فإن  للعمل  بالنسبة 
كالويندوز والماكنتوش واللينوكس.

وهي نظم التشغيل: ويندوز - ماكنتوش – لينوكس.  (((
متجهات  من  المحارف  داخل  التصاميم  ن  تكوُّ على  يعتمد  الخطوط  أنواع  من  نوع  هو  التروتايب:   (2(
الخاص   )(( تايب  بعد   - الخطوط  برمجة  طفرات  من  طفرة  ُيَعدُّ  بذلك  وهو  ضوئية،  نقاطًا  وليس 
بأدوبي - وقد أنتجته شركة أبل في حدود الثمانينيات من القرن الماضي، ويذكر أن أول ظهور لتقنية 
 (ATypI( الخطوط المتجهية كانت من خالل تقنية إيكاروس، والتي ظهرت عام 975)م في مؤتمر
 FontLab Studio, user's manual :الذي عقد في وارسو، بواسطة بيتر كارو من شركة هامبورج. راجع

for Windows, page 17
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وتتم إضافة برمجة نظام األوبن تايب على ملف الخط – تروتايب – بحيث يتم 
إدراج حاشية – script – ومن ثم إضافة اللغة المطلوب تنفيذ البرمجة لها، ثم إضافة 
خواص األوبن تايب التي ستحدد عمل المحارف، وهي تختلف في إمكان تطبيقها من 

لغة إلى أخرى، فيمكن أن تصلح ألكثر من لغة، ويمكن أال تصلح مع لغات معينة.

شكل توضيحي لهيكلية األوبن تايب)))

 http://www.microsoft.com/typography/OTSPEC/chapter2.htm :المصدر  (((



(93

تتم كتابة جداول من نوعين:

محرف  تغيير  عن  مسؤول  وهو   (((–  GSUB  – االستبدال  جدول  األول: 
حرف  من  بدالً  المنتهية  النون  اختيار  مثل  مكان شكل،  باختيار شكل  أو  بمحرف، 

النون األصلية المفردة، وذلك في حال – خاصية – مجيئه في نهاية الكلمة.

نموذج لجدول االستبدال

وتختلف وظيفة الجدول بحسب المراد، مثل تغير شكل محرف بآخر بشكل 
مطلق، أو من خالل سياق خاص أو حاالت خاصة، مثل تغيير المقاطع أو االختيارات 

المتعددة أو غيرها. والشكل التالي يوضح هيكلة جدول االستبدال وأنواعه)2):

(1) Glyph Substitution

 http://www.microsoft.com/typography/OTSPEC/gsub.htm :المصدر  (2(
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نموذج هيكلة جدول االستبدال

والنوع الثاني هو جدول التموضع – GPOS – وهو مسؤول عن تحديد موضع 
الكاف  من  الفتحة  أو  األلف  من  الهمزة  موضع  تحديد  مثل  آلخر،  بالنسبة  محرف 

والنقاط من الثاء، كما في األمثلة:
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بالنسبة  محرف  موضع  تحديد  مثل  المراد،  بحسب  الجدول  وظيفة  وتختلف 
جدول  هيكلة  يوضح  التالي  والشكل  غيرها،  أو  تشكيل  أو  سياق  أو  آخر  لمحرف 

التموضع وأنواعه))):

نموذج هيكلة جدول التموضع

يتم دمج تلك الجداول ضمن الخواص المناسبة لها، ومن ثم يتم تفعيل الخط 
بواسطة البرنامج.

 http://www.microsoft.com/typography/OTSPEC/gpos.htm#CAP :المصدر  (((
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وتعد  العربية،  اللغة  في  والسيما  جدًا،  المفيدة  التقنية  تلك  استخدام  ويمكن 
طريقة مبتكرة لبيان جمال الخط، والمثال التالي يوضح اإلضافات التي يمكن أن تغير 

من جماليات الخط العربي عبر بدائل فنية متعددة، باستخدام جداول االستبدال.

نموذج لتعدد البدائل الفنية بواسطة جدول االستبدال

عالمة  فمثال:  الحروف،  لكل  بالنسبة  واحدة  التشكيل  عالمات  أن  يالحظ 
المناسب  المكان  في  تم وضعها  التي  التموضع  جداول  وباستخدام  واحدة  الفتحة 

بالنسبة لكل حرف على حدة.
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تقنية  بواسطة  تحل  أن  يمكن  التي  المشكالت  لبعض  أمثلة  يلي  وفيما 
األوبن تايب.

Justification - مشكلة ملء السطور
بداية  من  بينها  فيما  محاذية  المكتوبة  السطور  تكون  أن  السطور  بملء  نعني 

السطر إلى نهايته، وذلك داخل الفقرة الواحدة أو الصفحة أو الملف كله.

يمكن تنفيذ خصيصة ملء السطور -Justification - بواسطة برامج النشر، مثل 
الوورد واإلنديزاين بأكثر من حل منها:

زيادة مسافات spaces بين الحروف أو الكلمات أو بينهما معًا.  )(
زيادة كشائد بين الحروف )ثالثة مستويات: قليلة - متوسطة - كثيرة(.  )2

زيادة مسافات وكشائد.  )3

ولكن تبقى لنا مشكلة، وهي أن النص القرآني بهذه الطريقة سيكون عرضة لتغير 
السابقة،  الحلول  من  البرنامج  يخرجه  ما  على  بناء  به،  الخاصة  العرض  مواصفات 

فمثاًل، قد يضع كشيدة في غير موضعها، أو يزيد مسافة في مكان ليس من حقه.

كما أن لذلك آثارًا سلبية في جمالية النص القرآني، وانتظام كلماته داخل السطر 
الواحد، خصوصًا وأن محركات البرامج النشرية المسؤولة عن خصيصة ملء السطور 
ليست ثابتة، بل تختلف من برنامج إلى آخر، ويتعدى األمر إلى االختالف بين إصدار 
ناهيك عن وجود قواعد غير سليمة في بعض اإلصدارات،  البرنامج،  لنفس  وآخر 
مثل إصدار وورد 0)20 والذي يضع الكشائد في مواضع خاطئة تمامًا؛ إذ يضعها 

أحيانًا بعد حرف الراء أو الدال)))!

سيظهر ذلك من خالل مشكلة التوافق التقني.  (((
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طريقة لحل المشكلة
توجد ثالث خصائص داخل تقنية )األوبن تايب( تقوم بعملية ملء السطور، 

وهي تصلح للغة العربية وأخواتها))):

استعمال  خصيصة  أو   jalt - Justification Alternates خصيصة  األولى: 
بدائل ملء السطر:

تعطي هذه الخصيصة لكل حرف بدياًل يمكن استخدامه لزيادة أو تقليل عرض 
السطر، مثل: استبدال الكاف الثعبانية بالكاف العادية، وتتم إضافته بواسطة جداول 

.- GSUB - االستبدال

التغييرات من  ولكن يعيب تلك الخاصية عدم وجود معيار ثابت فيها النتقاء 
ها وأولوياتها. حيث َكمِّ

خصيصة  أو   falt - Final Glyph on Line Alternate خصيصة  الثانية: 
استعمال البدائل النهائية:

وهي شبيهة بالخصيصة السابقة في العمل، ولكنها تتعامل مع الحروف في حالتها 
النهائية والمنفردة، والتي لها بدائل يصلح معها االستبدال، وعملها ال يقتصر على نهاية 
السطر، بل يتعدى ذلك إلى الحاالت النهائية والمنفردة ألي حرف مما يجعل له صالحية 

التغيير في أي كلمة داخل السطر، ما دامت تحوي حرفًا في حالته النهائية أو المنفردة.

ولكن يعيب تلك الخصيصة عدم وجود معيار ثابت فيها النتقاء التغييرات من 
تفعيل خصيصة  تم  لو  بالتشكيل مطلقًا، حتى  يتأثر  أنه  ها وأولوياتها، كما  َكمِّ حيث 

تجاهل التشكيل.

أخوات اللغة العربية أعني بها تلك التي تستخدم نفس حروفها في الكتابة، تزيد عليها أو تنقص، مثل:   (((
الفارسية، واألوردو، والباشتو، وغيرها.
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الثالثة: خصيصة JSFT - Justification أو خصيصة ملء السطور:

تعد النموذج األكثر تخصصًا ومالءمًة للغة العربية، وقد تم تصميمها خصيصًا 
التي  الفرعية  الجداول  من  قائمة  من  الخصيصة  هذه  تتكون  حيث  الغرض)))؛  لهذا 
أيها إلى تغيير طول السطر، كما يمكن ترتيبها  اقتراحات يؤدي تطبيق  تحتوي على 

حسب األولوية، والتي يحددها المبرمج بشكل دقيق كيفما يريد.

أن  للجداول  يمكن  إذ  البدائل؛  استخدام  في  أكثر  تحكمًا  الجدول  هذا  يقدم 
تنقسم إلى نوعين:

التي تمكن من مط السطر؛ ليتحاذى  األول: يوضع به قائمة من االستبداالت 
مع باقي السطور.

الثاني: يوضع به قائمة من االستبداالت التي تمكن من تقليص طول السطر؛ 
ليتحاذى مع باقي السطور)2).

نموذج بناء جدول خاصية ملء السطور

أعني: عملية ملء السطور.  (((
ذات  المقاطع  بين  من  وتركيباتها،  الحرفية  المقاطع  تغيير  على  قائمة  االستبداالت  تكون  ما  عادة   (2(

العرض القليل أو الكبير.
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مع  يتناسب  وبما  السطور،  ملء  مشكلة  حل  في  الخاصية  تلك  فاعلية  ورغم 

أن  إال  العربي،  للخط  الجمالية  والخصائص  العربية،  للغة  االستبدالية  الخصائص 

مشكلة تلك الخاصية في التطبيقات التي تدعم تلك الجداول؛ بل ويتعدى األمر إلى 

عدم وجود أدوات برمجية تستطيع تنفيذها وكتابتها داخل األوبن تايب نفسه، فمثاًل 

))) يدعمهما، ولكنه 
 VOLT falt، فإن برنامج فولت  jalt أو خاصية  بالنسبة لخاصية 

.jsft لألسف ال يدعم خاصية

وهذا أمر طبيعي، فالفولت ال يتعمق أكثر في جداول االستبداالت gsub والتي 

يعتمد فيهما إما على االستبداالت المباشرة، أو المقترنة بالسياق context، أما جدول 

jsft كما أشرت فإنه يحتاج إلى احتماالت معقدة ومحددة بشكل دقيق.

مشكلة: انفصال المقاطع بالتشكيل
وهذه  َلـا،  المشهور:  المثال  التشكيل،  لدخول  المقطع  تركيب  ينفصل  أحيانًا 

خطورة  وترجع  الحاسوب،  يستخدمها  التي  الخطوط  من  كثير  في  موجودة  الحالة 

تلك المشكلة على المصحف اإللكتروني في أنها تغير من الشكل المعروف والمثبت 

للحروف المتتالية، كما في المثال السابق وهو الالم ألف - ال - فيظهره: َلـا، وقس 

على ذلك أي حالة أخرى قد تشوه الشكل الجمالي للخط وللمصحف.

طريقة لحل المشكلة
»تجاهل  قيمة  توضع  وفيه  األحمر،  باللون  المكتوب  السطر  من  ذلك  ويظهر 

التشكيل« وبها يتم تجاهل التشكيل إذا جاء فاصاًل بين الحرفين الالم واأللف، مما 

Visual OpenType Layout Tool – VOLT ،أداة شركة مايكروسوفت المجانية لبرمجة األوبن تايب  (((
 http://www.microsoft.com/typography/volt.mspx :وهذا تعريف بالبرنامج على الموقع الرسمي  
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يؤدي للحفاظ على الشكل المقطعي))).
feature rlig { # Required Ligatures
script arab; # Arabic
lookup rlig5}
lookupflag RightToLeft؛
     sub uniFEDF uniFEE0 uniFEEA by uniFDF2؛
{rlig5؛
lookup rlig6}
lookupflag IgnoreMarks, RightToLeft؛
    sub uniFEDF uniFE82 by uniFEF5؛
    sub uniFEDF uniFE84 by uniFEF7؛
    sub uniFEDF uniFE88 by uniFEF9؛
    sub uniFEDF uniFE8E by uniFEFB؛
    sub uniFEE0 uniFE82 by uniFEF6؛
    sub uniFEE0 uniFE84 by uniFEF8؛
    sub uniFEE0 uniFE88 by uniFEFA؛
    sub uniFEE0 uniFE8E by uniFEFC؛
{rlig6؛
{rlig؛

مشكلة تركيب مقطع لفظ الجاللة
يعد لفظ الجاللة من الكلمات التي نالت عناية خاصة في الخط العربي، وقد 
سار الخط الطباعي كذلك؛ إذ قامت كثير من الخطوط على تنفيذ مقطع الالم والالم 

والهاء على شكل تركيب خاص بهذا اللفظ الكريم.

المقاطع   rlig الخصيصة:  تمثل  إذ  تايب؛  األوبن  برمجة  في  استبدال  جدول  المرافق  الشكل  يمثل   (((
الضرورية والتي ال غنى عنها، وهي في اللغة العربية مقطع واحد هو الالم ألف – ال، ويمكن إدراج 

المقطع المكون للفظ الجاللة – لله – ضمن تلك الخصيصة.
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ولكننا نالحظ أن جلَّ الخطوط العربية الحاسوبية ال تراعي هذا التركيب حال 
استخدامه مع وضع التشكيل)))، وفي المقابل يتم إدراج التركيب في الكلمات اللغوية 
العادية التي تحتوي على المقطع الالم والالم والهاء. وعادة ما تكون هناك كلمات 
كثيرة من الجذور اللغوية من نوع الثالثي المضعف، ويكون الحرف المضعف هو 

الالم، مثل: دلل، خلل، ملل، شلل، بلل، ... إلخ.

وال يخفى أن تلك الطريقة في تعامل الخطوط الحاسوبية مع لفظ الجاللة فيها 
كثير من التقصير، حال التعرية أو حال التشكيل.

طريقة لحل المشكلة
تكمن طريقة الحل في وضع الحاالت التي تأتي فيها كلمة لفظ جاللة، أو ال، 

وذلك كالتالي:

في حال التعرية
شكل  تغيير  يتم  أن  على  البرمجة،  في  التركيب  عدم  وهو  األصل  وضع  يتم 
المقطع إلى تركيب لفظ الجاللة، باشتراط أن يأتي قبل المقطع إحدى الحاالت التي 

يصح أن تدخل على لفظ الجاللة)2)، وهي:

 ﴿ مثل:  لها،  سابق  حرف  بدون  الكلمة  تأتي  أي  المسافة:   -
﴾ فاتحة الكتاب آية )2).

﴾. سورة النور اآلية 35. ا: كما في: ﴿  -
﴾. سورة يونس اآلية 59. آ: كما في: ﴿  -

في  كما  خطأ  ذلك  وفي  الحالين،  في  التركيب  أثبت  البحث  كتابة  في  المستخدم  الخط  أن  الحظ   (((
األمثلة: خياهلل، ودهلل.

اعتمدت على ما له مثال من القرآن، أما خارج القرآن ففي مثل: عطاهلل، كاهلل، كباهلل، وهذه األمثلة على   (2(
وجودها إال أنها في حكم النادر لقلة استعمالها.
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﴾. سورة يوسف اآلية )9. تـا: كما في: ﴿  -
﴾ سورة يوسف اآلية 38. با: كما في: ﴿  -

﴾ سورة آل عمران اآلية 89). و: كما في: ﴿  -
﴾ سورة التوبة اآلية 3). فا: كما في: ﴿  -

﴾))) سورة فاطر اآلية 0). فـ: كما في: ﴿  -

في حال التشكيل
حال التشكيل هو أكثر انضباطًا من الحالة السابقة؛ إذ إن اللغة العربية ال تجد في 
كلماتها أي كلمة يطابق تشكيلها تشكيل لفظ الجاللة؛ أي: أن تجد المقطع : لـ + ـلـ + 
ـه، ويكون تشكيل الالم الثانية الشدة مع الفتحة؛ لذلك مهما اختلف تشكيل الالم األولى 

أو الهاء فإن الضابط في المسألة هو تشكيل الالم الثانية.

وبهذه الطريقة يمكن استخدام المقطع الموجود في لفظ الجاللة )لـلـه( دون 
َلْبس مع غيره عن طريق إدراج الحاالت السابقة في برمجة الخط.

المشكلة الثالثة: التوافق التقني
مشكلة الترميز وحلها )اليونيكود(

ن األحرف والمحارف األخرى  تتعامل الحواسيب مع األرقام فقط، ولهذا تخزَّ
أنظمة  من  المئات  هناك  كان  يونيكود  اختراع  فقبل  منها.  واحد  لكل  رقم  بإعطاء 
الترميز المختلفة لتخصيص هذه األرقام، وليس بينها ترميز واحد يستطيع أن يحتوي 
على كل المحارف الضرورية، فمثاًل: االتحاد األوروبي وحده يحتاج إلى العديد من 
الترميزات المختلفة لتغطية جميع لغاته، وحتى لو نظرنا إلى لغة واحدة كاإلنجليزية، 

في هذا الموضع تغيرت حالة الالم األولى من الالم المبتدئة إلى الالم المتوسطة؛ لذا يجب مراعاة   (((
ذلك عند البرمجة.
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فلن نجد ترميزًا واحدًا قادرًا على استيعاب جميع األحرف وعالمات الترقيم والرموز 
التقنية والعلمية شائعة االستعمال))).

ومن هنا ظهرت الحاجة لطريقة يمكن بها وضع أكواد أو رموز لكل الحروف 
الممكنة لكل اللغات الموجودة، وهذه هي طريقة اليونيكود.

لذا فإن اليونيكود - نظام الترميز الموحد - هو طريقة عالمية لترميز الحروف 
تقوم على تخصيص مجموعة من األرقام أو الرموز لكل لغة على ِحَدة)2)، بحيث 
والمستقبلية،  الحالية  اللغة  تلك  احتياجات  بجميع  الوفاء  الرموز  تلك  تستطيع 
خط  ملفَّ  يمكن  الشكل  وبهذا  أخرى،  لغة  أي  مع  رمز  أي  في  تتفق  ال  وبحيث 
من  أكثر  إلى  يصل  جدًا  ضخم  وبعدد  عدة  للغات  تنتمي  رموزًا  يحوي  أن  واحد 

65000 رمز.

من أهم مواصفات اليونيكود أنه موحد عبر أنظمة التشغيل، والتطبيقات، وإعدادات 
 ،HP وشركة ،Apple اللغات، وقد تبنت اليونيكود كبار الشركات الصناعية، مثل شركة
وشركة   ،Oracle وشركة   ،Microsoft وشركة   ،JustSystem وشركة   ،IBM وشركة 

SAP، وشركة SUN، وشركة Sybase، وشركة Unisys، وشركات كثيرة غيرها.

القياسية  المواصفات  قبل  من  للعمل  وقابلة  مجازة  يونيكود  مواصفة  وتعد 
 COBRA ولغة ،LDAP ولغة JavaScript ولغة ،Java ولغة ،XML الحديثة، مثل لغة

3.0، ولغة WML، إلى آخره.

http://www.unicode.org/standard/translations/arabic. الرابط:  اليونيكود،  منظمة  موقع  من   (((
 Fonts and Encodings – Yannis Haralambous chapter :كما يمكن مراجعة المصادر التالية ،html

.1 (Before Unicode) & chapter 2 (General organization of  Unicode: planes and blocks)
ال يشترط أن تكون للغة صفحة أو مجموعة رموز واحدة، بل يمكن أن يكون لها أكثر من مجموعة،   (2(
 Arabic basic – Arabic supplement – Arabic هي:  مجموعات  أربع  لها  إذ  العربية؛  اللغة  منها 

.Presentation Form A – Arabic Presentation Form B
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ولست المبتدئ في تزكية اليونيكود طريقًة معتمدة للتكويد، بل سبقني في ذلك 
بعض أهل االختصاص))).

مشكلة التطبيقات البرمجية
كما سبق أن أوضحنا أن األوبن تايب ُتَعدُّ من التقنيات عالية التطور في مجال 
صناعة الخطوط الحاسوبية، وأنها من الخطوط المدعومة من جانب نظم التشغيل 
والبرامج المتعددة، إال أن األمر ال يصفو دائمًا؛ إذ إن التطويرات المستمرة والتغيرات 
تلك  مع  التعامل  في  خلل  حدوث  إلى  يؤدي  والبرامج  التشغيل  نظم  في  المتتالية 
التقنية أو بعض خواصها، وفيما يلي سنعرض ألهم االختالفات التي تحدث نتيجة 
تلك التطويرات، وعلى برنامج من أشهر برامج معالجة النصوص وهو برنامج وورد 
- الكلمة - من إنتاج شركة مايكروسوفت، وهي تمثل إحدى الشركتين اللتين قامتا 

بتطوير تقنية األوبن تايب نفسها!

برنامج: وورد – الكلمة – لشركة مايكروسوفت
والمراجعة  النشر  دور  عليه  تعتمد  التي  البرامج  أهم  من  البرنامج  هذا  ُيَعدُّ 
 – – مايكروسوفت  العربية الحاسوبية، وتقوم الشركة المالكة  وتصفيف النصوص 
بعمل إصدارات جديدة منه كل فترة، ولعل أشهر اإلصدارات التي عرفت في السوق 
العربية هي: XP – 2000 – 97 – 2003 – 2007 ، وآخرها هو )2)0)20، كما 

أنها تقوم بعمل تحديثات دورية متتالية بين اإلصدارات المختلفة.

الدين  عز  أ.د  الرقميين،  والتوثيق  المصادقة  وآلية  الكريم  للقرآن  إلكترونية  معيارية  بنية  مثاًل:  راجع   (((
لزرق – من أبحاث ندوة القرآن الكريم والتقنيات المعاصرة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

الشريف
أوفيس 0)20 هو  برامج  البحث - لحزمة  كتابة  المتاح - وقت  أن اإلصدار  إلى  ينبغي اإلشارة   (2(

إصدار تجريبي. 
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تخص  مشكالت  ظهرت  ولكن  تايب،  األوبن  تقنية  اإلصدارات  هذه  وتدعم 
العربية ككل، مثل  النصوص  التعامل مع  العربية، منها ما يخص  النصوص  معالجة 
وورد  في  ظهرت  الكشائد  تخص  أخرى  ومشكلة  السطر)))،  في  الكشائد  توزيع 
0)20 المفترض به أن يكون أفضل حاالً؛ إذ وضع الكشائد بعد الحروف المنتهية 
التي ال تتصل بما قبلها، مثل الراء والدال واأللف، بل والالم ألف أيضًا، ووضعها 
قبل الحروف المبتدئة والتي ال تتصل بما قبلها كما في الالم والنون، والصورة التالية 

توضح ذلك)2):

نموذج لبرنامج وورد، اإلصدار 0)20 – النسخة التجريبية

توزيع الكشائد داخل السطر مشكلة في كل إصدارات الوورد، وتختلف حدتها من إصدار إلى آخر،   (((
وإن كان اإلصدار األقدم أفضل حاالً!.

الصورة من تنفيذ األستاذ محمد طاهر، وهو أحد المتخصصين في مجال التصفيف والنشر.  (2(
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وأود أن أنوه أن الطريقة التي يتم على أساسها وضع الكشائد هي من خصائص 
معدة  مستويات  ثالثة  بين  يختار  أن  إال  فيها،  للمستخدم  دخل  وال  نفسه،  البرنامج 

سابقة إلضافة الكشائد))).

وكما يظهر أن هذه المشكلة ال تصلح معها بحال كتابة المصحف واستخدامه 
فيها)2).

ومن المشكالت التي تواجهنا أيضًا في هذا البرنامج، وتخص موضوع البحث 
أكثر، هي طريقته في التعامل مع أكواد العالمات القرآنية)3).

وهذه األكواد يؤدي كل منها وظيفة مرتبطة بعالمة من العالمات القرآنية، 
التعامل معه على  البرنامج، ويتم  أو  التشغيل،  وكل كود له توصيفه داخل نظام 
أساس هذا التوصيف، ولكن ما حدث ابتداًء باإلصدار 2007 من حزمة أوفيس، 
العالمات  تلك  توصيفات  تغيرُّ  هو  ويندوز،  التشغيل  نظام  من  فيستا  وبإصدار 

القرآنية، مما أضفى عليها صفات جديدة لم تكن في اإلصدارات السابقة.

مثال للتوضيح)4):

العالمتان الدالتان على الواو والياء المحذوفتين وعالمات الوقف.

ثمة مستوى رابع لملء السطور، ولكنه يعتمد على زيادة المسافات فقط بين الكلمات.  (((
نحو  أهمها:  من  لها،  والضوابط  العربي  الخط  في  الكشائد  لوضع  بمعالجة  األبحاث  بعض  قامت   (2(
ومصطفى  لزرق  الدين  وعز  اليعقوبي  محمد  إعداد:  العربي،  النص  لمحاذاة  ديناميكية  تيبوغرافية 

بنوني، جامعة القاضي عياض، المغرب العربي.
نعني بها ما تم إدراجه ضمن أكواد اليونيكود الموصوفة بأنها أكواد تخص القرآن الكريم - ، راجع   (3(

صحيفة اليونيكود للغة العربية.
األمثلة لرواية البزي عن ابن كثير، سورة التغابن اآليات 6)و7)، مشروع التدوين.  (4(
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نموذج معد باستخدام برنامج وورد اإلصدار 2003،
وهذا هو الشكل الصحيح للنص القرآني وفيه المكان الصحيح للعالمات.

وهذا نموذج معد باستخدام برنامج )وورد( اإلصدار 2007، ويظهر فيه تغير 
مواضع عالمتي الواو والياء المحذوفتين وكذلك عالمات الوقف، والتي أفسدت 
إلى  الثالث  السطر  من  »لكم«  كلمة  ارتفاع  الحظ  واضحة.  بطريقة  النص  شكل 

السطر الثاني.

فالوضع الحالي لتلك المشكلة يمنع مستخدمي أكواد اليونيكود من الحرية الكاملة 
مجملها،  في  االستخدام  واجبة  ليست  نفسها  اليونيكود  أكواد  أن  العلم  مع  ذلك،  في 
بعد  ويمكن   Arabic Basic أكواد  مجموعة  من  األساسية  األكواد  استخدام  يجب  بل 
ذلك اختيار األكواد التي يحتاج إليها النص، كما في حالتنا من اختيار أكواد العالمات 

. Arabic Presentation Form A القرآنية، التي سنجدها ضمن مجموعة أكواد
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طريقة لحل المشكلة
وُتَعدُّ مثل هذه المشكالت دافعًا للمستخدم أن يترك هذه البرامج إلى مثيالتها 

التي تدعم اليونيكود بشكل أفضل، والسيما إذا كان لتلك البرامج القدرة العالية على 

المنافسة، مثل برنامج إنديزاين من إنتاج شركة أدوبي.

وبهذه الطريقة يمكن دفع الشركات التي تفتقر برمجياتها إلى التعامل الجيد مع 

يحترمها  حتى  النوعية  قدراتها  تحسين  على  والعمل  بل  وخصائصها،  العربية  اللغة 

المستخدم العربي ويعمل بها.

أكواد  استعمال  مثل  استخدامها،  يمكن  التفافية  حلول  فهناك  للعلم،  ولكن 

حروف وليس تشكياًل أو عالمات قرآنية، في حاالت العالمات القرآنية، وفي هذه 

الحالة فإن الخط سيعمل على البرنامج بشكل جيد، إال أن هذا الحل سيفقد النص 

قيمة السير على االستخدام الموحد ألكواد النصوص والسيما أكواد اليونيكود، مما 

يجعل كل منتج للنص القرآني يستخدم األكواد التي يراها مناسبة، وفي هذا نوع من 

الفوضى غير المطلوبة.

المشكلة الرابعة: الكتابة القرآنية )العالمات – الضبط – القراءات(
خصوصية الكتابة القرآنية

خصائص،  بعدة  اإلمالئية  الكتابة  – عن  أشرنا  كما   - القرآنية  الكتابة  تميزت 

اإللكترونية،  المصاحف  إعداد  سهولة  في  واضح  تأثير  لها  كان  الخصائص  وهذه 

الصحيح  وبالضبط  العثمانية  الكتابة  الحصول على  إن  إذ  الكثير؛  منها  يعاني  والتي 

تتوافر عادة إال  تقنية عالية ال  إلى قدرة  المنال، والتي تحتاج  لهو من األمور صعبة 

للمؤسسات التقنية، أو تلك التي يمكن أن تدعم ذلك ماديًا.
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من بين تلك الخصائص:

في  مثيل  لها  كان  وإن  الحروف  وهذه  المكتوب))):  غير  المنطوق  الحرف   -

الكتابة اإلمالئية كما في كلمة: هذا، داود، وغيرها، إال أن الكتابة اإلمالئية ال 

تستخدم عالمات دالة عليها كما هو الحال مع القرآن.

الحرف المكتوب غير المنطوق)2): وله أيضًا مثيل في الكتابة اإلمالئية، ولكنه   -

أقل كثيرًا مما ورد في القرآن، وفي القرآن يحتاج أيضًا لعالمات دالة على عدم 

النطق به.

مع  تستخدم  وال  القرآني،  بالنص  خاصة  عالمات  وهي  الضبط:  عالمات   -

أحكام تجويدية صرفة، كما في عالمات  ما دل على  منها  اإلمالئية،  الكتابة 

جرة  مثل  نفسها،  الضبط  بطريقة  مرتبطة  وأخرى  واإلمالة،  والتنوين  المدود 

الصلة وعالمة النقل والتسهيل في الضبط المغربي.

التي  العالمات  من  أنها  أحد  على  يخفى  وال  والوصل)3):  الوقف  عالمات   -

المصاحف،  باختالف  أيضًا  وتختلف  غيره،  دون  القرآني  للنص  استحدثت 

– ال - ...  – م  – ج  – قلى  فنجد في المصاحف المشرقية عالمات: صلى 

وغيرها، وفي المصاحف المغربية والهندية عالمات أخرى كذلك.

المشرقية  المصاحف  بين  أيضًا  تختلف  وهي  المصحف:  تقسيم  عالمات   -

والمغربية، بين تقسيم األرباع واألعشار واألجزاء واألرباع ... إلخ.

النطق  في  ثابتة  ولكنها  العثمانية،  للمصاحف  األصلي  النص  في  تكتب  لم  التي  الحروف  وهي   (((
واالستخدام، كما في حروف األلف والواو والياء، مثل: داود – هذا – نبيين ... وغيره.

.﴾ ﴿ – ﴾ ﴿ - ﴾ حروف أثبتت في الكتابة، ولكنها ال تنطق، كما في: ﴿  (2(
من مشكالت تلك العالمات اختالفها بين طرق الضبط الثالثة، المشرقي والمغربي والهندي.  (3(
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عليها،  المترتبة  اآلثار  القرآنية  الطبيعة  تلك  تناول  خالل  من  لنا  وسيظهر 
والمشكالت الناشئة عنها، والسيما أن القرآن الكريم طبع ببعض الروايات فقط دون 
غيرها، مما جعل المشكلة أكبر عند التعامل مع حاالت جديدة في الضبط لم ترد في 

المصاحف المطبوعة))).

مشكالت الكتابة القرآنية 
تكمن مشكالت كتابة النصوص القرآنية اإللكترونية تحديدًا في:

وجود حاالت مخصوصة لكتابة الحروف، منها كتابة الواو التي تحتها همزة   -
تلك  مثل  ووجود  بحاالتها)2)،  همزة  تحتها  التي  الياء  وكذلك  بحاالتها، 
انضباطًا،  أكثر  قرآني  نص  بإنتاج  يسمح  اليونيكود  ضمن  مدرجة  الحاالت 
المستخدمين والمنتجين للنص  القرآن موحدًا لكل  ويدعم فكرة جعل نص 

اإللكتروني؛ مما يسهل عمليات الضبط والمراجعة والتوثيق.
كتابة  إلى وقت  يونيكود  لها  ليس  القرآني  للنص  وجود عالمات مخصوصة   -
 – – الكسر  )الفتح  الثالث  المتتالي بحاالتها  التنوين  البحث، مثل عالمات 
في  األلف  صلة  عالمات  وكل  الثالث،  اإلقالب  تنوين  وعالمات  الضم(، 
الضبط المغربي وكذلك عالمات االبتداء، وعالمة األلف الخنجرية المهموزة 

كما في كلمة: ادارأتم.
اختالف الضبط في حد ذاته مشكلة من مشاكل النصوص اإللكترونية، وحتى   -
قراءة  في  المسلمين  بعض  أمام  عائقًا  يمثل  هذا  ألن  المطبوعة؛  النصوص 

المصاحف المطبوعة في بالد تستخدم ضبطًا مخالفًا لما تعود عليه.

– باب: فن الضبط، وتنبيه الخالن شرح اإلعالن بتكميل  راجع: دليل الحيران شرح مورد الظمآن   (((
مورد الظمآن - باب: ضابط معرفة كيفية الرسم، لإلمام المارغني.

ذكرت تلك الحاالت ألن األلف تم إدراج الحالة المشابهة - وضع الهمزة من أسفل – كما أن الحرف   (2(
ذا الهمزة الفوقية موجود أكان ألفًا أم واوًا أم ياًء.
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وتتفاقم تلك المشكالت بشكل أكبر حين نكتب بها القراءات؛ إذ إن القراءات 
القرآنية لم تكتب جميعها بعد))).

طريقة لحل المشكالت
إذا لم يتم إدراج تلك العالمات ضمن اليونيكود، يمكن وضع قواعد برمجية 
بتقنية األوبن تايب تسمح بتغيير شكل العالمات األصلية في الحاالت المعينة إلى 
الحاالت  التوازي، وعند بعض  التنوين هو  مثال: األصل في شكل  الشكل اآلخر، 
إدراج  يمكن  الحالة  التوالي، في هذه  إلى  التنوين  يتغير شكل  أو اإلدغام  كاإلخفاء 
الحاالت التي يرد فيها التنوين المتوالي – اإلخفاء واإلدغام – بحيث يتحول شكل 

العالمة تلقائيًا، كما هو مبين في الشكل التالي:

نموذج تغيير عالمات التنوين

قامت الشبكة اإلسالمية باالنتهاء من كتابة القراءات السبع:  (((
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=rewayat 

تنتهي  أن  المخطط  التدوين، ومن  العشر ضمن مشروع  تقريبًا من  قراءات  تسع  االنتهاء من  تم  كما   
العشر تمام في خالل عام ))20م.

كما أن هناك مشروعًا قدم في بحث لندوة القرآن الكريم والتقنيات المعاصرة بعنوان: موسوعة جامع   
القراءات: برنامج حاسوبي متطور، ولكن لم يرد في البحث الكم المنجز من القراءات.
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يمثل الشكالن السابقان طريقة تنفيذ الفكرة، فالشكل األول يبين تغيير شكل التنوين 
من التوازي إلى التوالي، في حالة مجيء حروف اإلخفاء))) أو اإلدغام)2) تالية لها.

ويالحظ أن حاالت الكتابة التي تشتمل على حروف اإلخفاء واإلدغام قد تم إدراجها 
ضمن مجموعتين، األولى لإلخفاء والثانية لإلدغام، ووضعتا كسياق تاٍل للتنوين.

 – إلى شكل اإلقالب  التوازي  التنوين من  تغير شكل  فيبين  الثاني  الشكل  أما 
الباء تاليًا  – وذلك في حالة مجيء حرف اإلقالب وهو  الحركة مع الميم الصغيرة 
لها، وقد وضع هو اآلخر في مجموعة مستقلة، ضمت األشكال المحتملة للباء، تبعًا 

لما تمت برمجة الخط عليه.
وهذه هي أشكال المجموعات:

نموذج المجموعات

حروف اإلخفاء هي: ص، ذ ، ث، ك، ج، ش، ق، س، د، ط، ز، ف، ت، ض، ظ - مجموعة في البيت   (((
التالي: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما ... دم طيبا زد في تقى ضع ظالما.

انظر: أحكام النون الساكنة والتنوين، منظومة تحفة األطفال في التجويد للعالمة الجمزوري.  
حروف اإلدغام هي: ي، ر، م، ل، و، ن – مجموعة في البيت التالي:  (2(

ثبتتوال���ث���ان���ي إدغ�������ام ب��س��ت��ة أت���ت ق���د  ع��ن��ده��م  ي��رُم��ل��ون  ف���ي 
أحكام النون الساكنة والتنوين، منظومة تحفة األطفال في التجويد للعالمة الجمزوري.  
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التنوين،  بعد  المجيء  المحتملة  المتعددة  الحاالت  المجموعات  وقد ضمت 
تبعًا  عنها  المتفرعة  األشكال  وضمت  والتفرد)3)،  واالنتهاء)2)  االبتداء)))  وهي: 
المبتدئة  الباء  لها:  التالي  بحسب  الباء  أشكال  تغير  مثل:  العربي،  الخط  ألحكام 
العادية، باء بعدها حاء، باء بعدها ميم، باء بعدها ياء، باء بعدها سين، باء بعدها هاء، 

.... وهكذا.

القراءات جميعًا، فقد تم استخدام  وبالنسبة لعالمات الضبط، وتوحيدها عبر 
منهج خاص في الضبط)4) مبني على:

اعتماد منهج الضبط المشرقي لشهرته الواسعة، وقدرة العامة والخاصة على   -
قراءته بشكل أسهل وأيسر من طريقتي الضبط األخرى)5).

– مصحف  عند الحاجة لعالمة ضبط ما ليس لها مثيل في الضبط المشرقي   -
أو  التقليل  عالمة  مثل  المغربي،  الضبط  من  تؤخذ   ،– عاصم  عن  حفص 

النقل.
لم يعتمد التلوين طريقة في الضبط؛ ألن هذا غير متوافر دائمًا)6)، كما أنه أمر   -

غير منهجي.
علماء  أجازه  مما  هو  عليه  االعتماد  تم  ما  كل  بل  جديدة،  عالمة  ُتخَترع  لم   -

وها لنفس الحكم الذي اختيرت له. الضبط من عالمات، وأقرُّ

﴾ سورة الرعد اآلية 38. مثل: ﴿  (((
﴾ سورة الكهف اآلية 2. مثل: ﴿  (2(
﴾ سورة البقرة اآلية 2. مثل: ﴿  (3(

تم تطبيقه بالفعل على مصاحف مشروع التدوين.  (4(
مع مالحظة أن طريقة الضبط المغربي في بعض حاالتها هي أكثر انضباطًا من طريقة الضبط المشرقي  (5(
ه من الوسائل المساعدة  وذلك في حال الطباعة، أما حال االستخدام اإللكتروني فإن التلوين يمكن عدُّ  (6(

التوضيحية، وليس طريقة لضبط الكلمات.
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نماذج لكتابة المصحف الشريف بالرسم العثماني إلكترونيًا
م هنا نماذج لبعض المصاحف اإللكترونية، وقد اخترت تلك المصاحف،  أقدِّ

ولم أذكر البقية لألسباب التالية:

تعد تلك المصاحف نماذج صحيحة للنصوص القرآنية اإللكترونية))) التي تم   -
إعدادها بواسطة مزيج من الخطوط والترميز والبرمجة.

يعتبر مصحف شركة حرف هو أشهر النماذج على اإلطالق، وسبب شهرته   -
وجوده على اإلنترنت متاحًا للجميع)2)، مما جعله ضيفًا مستديمًا على الكتب 

والمطبوعات، بل وعلى الفضائيات أيضًا.
مع  كثيرة  احتكاكات  له  كانت   ،RDI الهندسية  الشركة  في  الكاتب  عمل   -
مصحفها، وفهم كيفية عمله، ويمثل نوعًا خاصًا من إعدادات البرامج تعتمد 
جعل  وهو  إلكترونيًا،  مصحفًا  تصنع  التي  الشركات  أغلب  طريقته  على 
الحصول  يمكن  فال  عنه،  ينفك  ال  له  المشغل  بالبرنامج  مرتبطًا  المصحف 

عليه منفردًا كما هو الحال مع مصحف شركة حرف.
لمصاحف  صورًا  كونها  تعدو  ال  األخرى  اإللكترونية  المصاحف  من  كثير   -
قائمة بالفعل، فمنها ملفات من نوع الصور)3)، ومنها ملفات خطية، تم وضع 
ترميزها  مع  الخط،  بداخل محارف  السطور  أو  اآليات،  أو  الكلمات،  صور 

بأكواد تكتب بعد ذلك في صفحات الويب، مثال ذلك:

أي التي تقوم على عمل الخطوط المبرمجة.  (((
ألي  عليه  الحصول  سهولة  عن  الحديث  ولكن  والتوزيع،  النشر  حقوق  على  هنا  الباحث  يتكلم  ال   (2(

شخص يريده.
الملفات ذات امتدادات صورية، مثل: gif, jpg, bmp... وغيرها، مثل مصاحف شركة مكة للبرمجيات   (3(

بروياتها المختلفة، حفص – ورش – قالون.
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مصحف الويب الخاص بمجمع الملك فهد))):

نموذج لمصحف الويب على موقع مجمع الملك فهد

http://www.qurancomplex.org/Quran/display/Display.asp?Ta :رابط المصحف على الموقع  (((
 bID=1&special=1&SubItemID=3&l=arb&SecOrder=1&SubSecOrder=3
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مصحف الويب الخاص بموقع برنامج حفص))):

نموذج لمصحف الويب على موقع حفص

مصحف شركة حرف لتقنية المعلومات
تم إعداد مصحف شركة حرف لتقنية المعلومات في حوالي تسعينيات القرن 
القرآني؛  النص  إعداد  في  مبتكرة  وفكرة  جدًا،  جيدة  محاولة  كان  وقد  المنصرم، 
الحروف  وأشكال  نماذج  فيه  ووضعت  تروتايب،  خط  على  الشركة  اعتمدت  إذ 

 http://www.hafss.com/ :رابط المصحف ،RDI البرنامج والموقع تابعان للشركة الهندسية  (((
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أكواد  باستخدام  وقامت  عاصم،  عن  حفص  برواية  للعرض  القرآنية  والعالمات 
المجموعة اآلسيوية))) في بناء خارطة المحارف)2).

برامجها  في  ووضعته  األكواد  تلك  على  بناء  القرآني  النص  الشركة  أعدت 
الستخدامه)3).

من مميزات هذا المصحف:

بداية مبكرة في استخدام خطوط التروتايب.  -
مضبوطًا  العثماني  بالرسم  وكتابته  المصحف  هذا  مراجعة  في  العالية  الدقة   -

بالضبط المشرقي.
صعوبة التالعب فيه؛ إذ إن بناءه على النحو الذي ذكرنا جعله غريبًا على من   -
يعرف التعديل في برنامج الوورد مثاًل، بل إن المتخصصين لم يقدروا على 

التعديل فيه إال بواسطة برامج خاصة ومن خالل التعديل في األكواد.
إلها، فصار ضيفًا  التي أشرنا  تم استعماله على نطاق واسع جدًا بسبب دقته   -
والقنوات  بل  اإلنترنت)4)،  مواقع  وعلى  والمطبوعات،  الكتب  على  متكررًا 

الفضائية أيضًا.

CJK، وهي  اليونيكود المخصصة للغات الصينية واليابانية والكورية، والمسماة:  ونعني بها صفحة   (((
لصفحات  الحاجة  دون  المحارف  خارطة  لصناعة  تكفي  األكواد  من  جدًا  كبير  عدد  على  تحتوي 

أخرى.
قامت الشركة بتوزيع األكواد على أكثر من ملف خط.  (2(

هذا  أن  العلم  مع  برنامج،  إلى  الحاجة  بغير  استخدامه  وأمكن  اإلنترنت  إلى  المصحف  هذا  تسرب   (3(
المصحف لم َيُعْد له وجود في برامج الشركة، فقد طورت غيره.

قام موقع الشبكة اإلسالمية باستخدام هذا المصحف إلنتاج مصاحف الروايات للقراءات السبع، إال   (4(
أن األمر شابه بعض األخطاء الفنية - استخدام األكواد - والمنهجية، بل وفي ما تم تعديله لمناسبة 

الرواية المطلوبة.
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ولكن مما يؤخذ على هذا المصحف ما يلي:

رغم االهتمام الكبير بحروف الخط وأشكالها، إال أنها في اإلجمال ال ترقى   -
لمنافسة الخطوط اليدوية.

صعوبة التعديل فيه تعد ميزة وعيبًا أيضًا؛ إذ إن التعديل فيه لتحسين خطوطه أو   -
تصحيح خطأ موجود، أو ما شابه يأخذ وقتًا طوياًل، وقد يأتي بنتائج غير محسوبة.

عدم اعتماده على تقنية برمجية في ربط األكواد ببعضها؛ إذ هي مجرد أكواد   -
متراصة بجانب بعضها البعض، فال أكواد عربية بينها.

يترتب على الوضع السابق أن البحث في هذا النص معدوم، فال أكواد عربية   -
تلك  بين  تربط  أصاًل  برمجة  لها  فليس  األكواد  تلك  وجدت  إن  وحتى  فيه، 
المصحف  لقابلية  المستخدمين  حاجة  مدى  أحد  على  يخفى  وال  األكواد، 

النشري للبحث فيه، وربما فهرسته.

نموذج من مصحف شركة حرف لتقنية المعلومات
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RDI مصحف الشركة الهندسية
تأسست الشركة الهندسية في بداية التسعينيات من القرن الماضي؛ لتعمل في 
مجال تطوير البرمجيات العربية، وكان من أهم األدوات البرمجية التي اهتمت بها 
إنتاج مصحفها األول))) الذي أدرجته  القرآن الكريم، والتي مكنتها من  هي أدوات 

في برامجها وعلى المحموالت اإللكترونية)2).

شاشة  على  مصحفها  لعرض  )تروتايب(  خط  الشركة  استخدمت  البداية  في 
الخطوط  الستخدام  تحولت  العرض  مشكالت  بعض  بسبب  ولكن  الحاسوب، 

البكسلية والتي كانت أفضل من سابقتها.

وقد تميز هذا المصحف بالتالي:

شاشة  من  المصحف  قراءة  سهولة  إلى  البكسلية)3)  الخطوط  استخدام  أدى   -
الحاسوب)4).

ظهرت معه القدرة على إمكانات البحث المتعددة، والتي أدرجتها الشركة في   -
برنامجها، مثل البحث المطابق والبحث الصرفي بأنواعه)5)، والبحث بالحالة 

اإلعرابية.

قامت الشركة بتنفيذ مصحف آخر، وبنفس منهجية مجمع الملك فهد في تنفيذه لمصحفه باستخدام   (((
بتقليل عدد الخطوط ألقل من  التعديل  EOT، ولكن مع بعض  تقنية  التروتايب، من خالل  خطوط 

 WWW.HAFSS.COM :604 ملفات، انظر
المحموالت  على  إلنزاله  المصحف  وتجهيز  المراجعات  بعض  على  العمل  في  الشرف  لي  كان   (2(
تالوة  أحكام  لتعليم  حفص  برنامج  في  استخدامها  تم  التي  النماذج  بإعداد  قمت  كما  اإللكترونية، 

 WWW.RDI-EG.COM ، WWW.HAFSS.COM :القرآن الكريم بشكل آلي، راجع
يطلق عليها أيضًا الخطوط النقطية أو الخطوط الضوئية.  (3(

كان ذلك في التسعينيات، أما اآلن فقد تطورت نظم التشغيل مما غدا بالخطوط المتجهية كالتروتايب   (4(
أفضل في الرؤية والقراءة.

كالبحث في جسم الكلمة أو البحث بالصيغة الصرفية أو البحث بالجذر.   (5(
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المرونة الفائقة في توليد المصحف وصفحاته بمقاسات مختلفة، وصل منها   -

ما يوافق المحموالت اإللكترونية والهواتف النقالة.

ولكن يؤخذ على هذا المصحف ما يلي:

حاجته إلى المراجعات الدورية وإعادة اعتماده من الجهة المجيزة))).  -

نفس  من  أخرى  قرآنية  رواية  أي  إنتاج  محاولة  في  الشديدة  الصعوبة   -

روايتي  من  نماذج  إلنتاج  بالفعل  محاوالت  هناك  كانت  وقد  المصحف، 

البرنامج،  النجاح؛ بسبب عدم مرونة  ورش وقالون، ولكن لم يكتب لهما 

ووجود  جديدة،  وأكواد  عالمات  تحمل  على  للخط  الضعيفة  والقدرة 

تعقيدات برمجية أخرى.

السيمبول - والتي  الرموز -  أكواد  باالعتماد على  الخط  تم تصميم وإعداد   -

الربط من خالل  اعتمدت على برمجة  الخط، وإنما  لها في داخل  ال برمجة 

البرنامج المدرج فيه المصحف.

بسبب  له  المصاحب  البرنامج  بدون  المصحف  استخدام  على  القدرة  عدم   -

المتعددة،  البحث  إمكانات  استخدام  يمكن  فلن  وبالتالي  السابقة،  النقطة 

العلمية  البحوث  في  التضمين  أغراض  في  استخدامه  يمكن  ال  النهاية  وفي 

أو الكتب والمطبوعات، على البرامج المختلفة مثل الوورد واإلنديزاين .... 

وغيرهما.

ولكن  2007م،  عام  في  التالوة  أحكام  لتعليم  حفص  برنامج  صدور  مع  بالفعل  هذا  حدث   (((
لدى  القرآن  برامج  من  الجديدة  اإلصدارات  ضمن  المراجع  النص  يدرج  لم  علمي  حدود  في 

الشركة.
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RDI نموذج من مصحف

مصاحف مشروع التدوين
يعد مشروع التدوين))) من المشروعات التي تخدم القرآن الكريم بشكل غير 
مسبوق؛ إذ إن الهدف النهائي من المشروع هو كتابة كافة روايات القراءات القرآنية 
التي وردت بها وعددها )980( طريقًا)2)، وبكل طرق عد  المتواترة، وبكل الطرق 
واعتمادها،  صحتها  على  العلم  أهل  اتفق  والتي  السلف،  كتب  في  الواردة  اآليات 
وبطرق الضبط المعتمدة، مع إمكانية إدراج المصاحبات لآليات القرآنية، من أحكام 
بمقارنة  المتعلقة  الحروف واألحكام  أو فرش  النزول  أسباب  أو  تفسير  أو  التجويد 

الروايات أو غير ذلك.

تقوم شركة برايت ووركس، وهي شركة مصرية تعمل في مجال البرمجيات على إنتاج هذا البرنامج   (((
وبمراجعة المختصين.

من طريق النشر، راجع: النشر في القراءات العشر البن الجزري.  (2(



223

إعداد  على  المشروع  في  األولى  المرحلة  في  المنفذة  الشركة  اعتمدت  وقد 
الشاطبية والدرة، كما وضعت في الحسبان  المتواترة من طريق  العشرين  الروايات 

زيادة ثالثة طرق لبعض الروايات السابقة ؛ نظرًا لذيوعها وأهميتها، وهي:

رواية حفص عن عاصم من طريق الفيل.  -
رواية ورش عن نافع من طريق األصبهاني.  -

رواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع من طريق الشاطبية.  -

كما يؤدي هذا المشروع خصيصة جديدة لم تكن ممكنة من قبل في المصاحف 
المطبوعة، وهي الحفاظ على جميع األشكال التي جاءت عليها الكلمات القرآنية في 
جميع المصاحف العثمانية، مما يمثل جمعًا الحتماالت كتابة الكلمة التي وردت، 

ويمنح القدرة على تغيير طريقة كتابة الكلمة من شكل إلى آخر))).

وقد قام إعداُد نصوص المصاحف المختلفة على استخدام الضبط المشرقي، 
المطابع  مصحف  في  جاء  ما  وأشهرها  المطبوعة  المصاحف  في  جاء  ما  والسيما 

األميرية، ومصحف الشمرلي، ومصحف المدينة المنورة)2).

وبالنسبة للناحية التقنية، فقد اشتمل المشروع على ما يلي:

قاعدة بيانات: تضم الروايات المختلفة وبياناتها المتعلقة بها، كفرش الحروف   -
وأرقام اآليات وعالمات الوقف والوصل، ... وغيرها.

ويمكن  تايب،  األوبن  بتقنية  ذ  ُنفِّ خاص،  حاسوبي  خط  وهو  التدوين:  خط   -
.OTF, TTF ،استعمال الخط باالمتدادين

غير  هو  وما  االحتماالت  تلك  من  ممكن  هو  ما  دومًا  يحدد  الذي  هو  والتخصص  العلم  أهل  رأي   (((
ممكن، وذلك من خالل اشتراطات يمكن أن توضع على النتيجة النهائية.

استخدم المصحف األول للمجمع، والذي فرق بين عالمات اإلشمام واإلمالة والتسهيل وغيرها،   (2(
على عكس ما قام به في المصحف األخير 424)ـه، والذي وحد فيه شكل تلك العالمات.



224

تمت برمجته باستخدام مركب من عدة طرق، فأدرجت المكونات كالنقطة   
وأجسام الحروف، وأدرجت الحروف في بعض حاالتها بشكل كامل، ولم 

يتم اعتماد طريقة التكوين المقطعي؛ ألن لها تأثيرًا في تلوين الحروف))).
استخدام أكواد اليونيكود في بناء خارطة المحارف الخاصة بالخط، ووافقت   -
وقد  أجلها،  من  وضعت  والتي  عليها)2)  الدالة  العالمات  أغلبها  في  األكواد 
– الويندوز والماك  تم اختبار المصاحف المنتجة على نظم التشغيل الثالثة 
في  المتبع  المنهج  مما دل على سالمة  ممتازة  نتائج  – وأعطت  واللينوكس 

التكويد وإعداد النصوص.
وبحسب  البيانات  قواعد  من  المصاحف  بإنتاج  يقوم  الذي  التدوين  برنامج   -
لها  نسخ  بعمل  النصوص  إنتاج  بعد  البرنامج  ويسمح  فيه،  المتاحة  االختيارات 
برنامج  أي  أو  اإلنديزاين  أو  الوورد  مثل:  األخرى  البرامج  في  لصقها  ثم  ومن 

آخر.

أو  التفسير  مثل  للمصحف  المصاحبة  النصوص  التدوين  برنامج  يظهر  كما 
التالي  المتعددة  اإلحصائيات  أيضًا  وينتج  شابه.  وما  القراءة،  أحكام  أو  الترجمة 

ذكرها، ومنها:

مواضع فرش الكلمات، وعددها لكل سورة، ونسبتها إلى الرواة.  -
حدث  التي  المواضع  أي  حفص:  إلى  بالنسبة  النص  في  االختالف  مواضع   -
فيها اختالف في النص القرآني نسبة إلى مصحف حفص وذلك مثل التغيير 

تمنع طريقة التكوين المقطعي الحرف الموجود فيه من تحمل اللون وحده دون الحرف المشارك له   (((
في نفس المقطع مثل تلوين األلف مع الالم في المقطع ال عند الحاجة لتلوين الالم.

ثمة حاالت خاصة في النصوص بنيت على منهج معين يبتعد أحيانًا عن موافقة الكود لحاالته، مثال ذلك   (2(
بعض الحاالت الخاصة باأللف الخنجرية؛ إذ اعتمدت الشركة في بعضها على كود األلف العادية وليس 

كود الخنجرية؛ ألسباب تخص البحث والتلوين والتنسيق وسهولة إعداد النصوص وفهرستها.
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في رسم المدود وتسهيل الكلمات واإلبداالت، ... وغيرها.
مواضع االختالف في النص من رواية إلى رواية: حيث يتيح البرنامج اختيار   -
بيان  مثل:  حفص  مصحف  مع  فعلنا  مثلما  التغيير  عليه  يقاس  الذي  الراوي 
المواضع التي حدث فيها اختالف في النص من رواية خلف عن حمزة نسبة 

إلى رواية ورش عن نافع.
التي تفرد  الرواة: ويمكن الحصول على إحصائية توضح المواضع  تفردات   -

فيها راٍو عن غيره من الرواة وكان لها أثر كتابي في المصحف.
التي  المواضع  توضح  إحصائية  الحصول على  يمكن  القراء: حيث  تفردات   -

تفرد فيها قارئ عن غيره من القراء وكان لها أثر كتابي في المصحف.
إنتاج جداول توضح الكلمات المختلف فيها عموًما، مع نسبة الخالف إلى الرواة.  -

صور توضيحية)))
نموذج برقم ): محاكاة لخط عثمان طه، منها ما هو بالضبط المشرقي، مثل)2):  -

الصور للبرنامج قبل تنفيذ الحلية الفنية، والتي تظهره بشكل جميل، وهي من األمور التي ال تدخل في   (((
صلب عمل البرنامج أو تؤثر في إمكاناته.

سورة البقرة، اآلية ) إلى اآلية 0)  (2(
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نموذج آخر ولكن بالضبط المغربي))):  

نموذج برقم )2)2: محاكاة لخط النسخ)3)، باالعتماد على كتابات خطية ألحد   -
مدرسي الخط العربي)4):

نموذج برقم 3: محاكاة لخط المطابع األميرية:  -

سور: اإلخالص والفلق والناس، وقد تم تلوين المواضع المخالفة للضبط المشرقي، كما تم تلوين   (((
كلمة )كفؤا( العتبارها من فرش الحروف.

سورة الهمزة، برواية شعبة عن عاصم، وقد تم تلوين الكلمات التي خالفت حفصًا في ضبطها.  (2(
تسمح الطريقة التي بني بها هذا الخط بتحسينه دون الحاجة إلعادة بنائه؛ إذ يكفي إضافة المحارف   (3(

الالزمة ومن ثم إدراج تفعيلها ضمن برمجة الخط.
األستاذ: محمد حسن أحمد عطا، مدرس بمدرسة تحسين الخطوط العربية بالجيزة )السعيدية( – مصر.  (4(
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نتائج وتوصيات
القرآني  النص  سالمة  لضمان  التحرك  سرعة  المعنية  الجهات  على  يجب   -
اإللكتروني، وتفعيل اآلليات المناسبة لذلك، مع توفير تلك اآلليات لمختلف 
مما  موحد  شكل  ذا  العمل  يكون  حتى  المجال؛  هذا  في  العاملة  الجهات 
يجعله معتدًا به، موثوقًا فيه، وتأتي فكرة المطابقة الشاملة للنصوص القرآنية 

اإللكترونية طريقة مناسبة لهذا الغرض.
بشكل  اآللي  الحاسب  على  إعدادها  هو  المصاحف  كتابة  في  المستقبل   -
إلكتروني وإضفاء الجانب البشري – الخط – من خالل القواعد الفنية التي 
تخرج الخط في أجمل حلة، وأبهى صورة، ويظهر في ذلك التكامل التام بين 

الخطاط والحاسوب.
القرآن  تدوين  خاللها  من  يمكن  وسيلة  أفضل  هي  اإللكترونية  الطريقة  تعد   -
الطريقة،  تلك  تبديها  التي  الشديدة  للمرونة  نظرًا  شاماًل؛  تدوينًا  الكريم 
ولسهولة وسرعة انتشارها، كما أنها تعد طريقة أقل تكلفة من الطرق العادية 

المتبعة في كتابة المصاحف ونشرها.
التحرك لتفعيل الشفرة الموحدة - اليونيكود -، مع تقدم الجهات المعنية إلى   -
اإلصدارات  في  الناقصة  القرآنية  العالمات  إلضافة  الموحدة  الشفرة  منظمة 

الجديدة.
قدرات  بتطوير  العربية  النصوص  تخدم  لبرامج  المنتجة  الشركات  مخاطبة   -
برامجها لسد احتياجات النصوص القرآنية واللغة العربية بشكل عام، بتفعيل 
السطور،  ملء  خصائص  إضافة  مثل  أفضل،  بشكل  تايب  األوبن  إمكانات 

وتطبيق جداولها، واالقتران األفقي والرأسي، وغيرها.
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في  بل  الشركات،  تلك  إلى  والرجاء  الطلبات  بإرسال  يتأتى  ال  األمر  وهذا   
وضع الشروط التي بموجبها تقوم تلك الشركات بتلبية مطالب المؤسسات 
على  لها  حفاظ  هذا  وفي  والطباعة،  النشر  ودور  اللغوية  والمجامع  القرآنية 

سوقها واستثماراتها.
طرق  بتوحيد  وإجازته  الشريف  المصحف  بطباعة  المعنية  المؤسسات  قيام   -
قرآنية  رواية  بأي  المصحف  طبع  حال  بينها  فيما  تختلف  ال  بحيث  الضبط، 
كانت، مما يعني أن المصحف المطبوع واإللكتروني بين أيدي المسلمين في 
شتى جنبات األرض سيكون موحدًا في ضبطه، سهاًل في قراءته، وهذا األمر 
يسير بحول اهلل؛ إذ إن هذا المطمح المنشود يدخل في إطار االجتهاد المباح 
والمبني على أصول عند علماء السلف – رحمهم اهلل – مما يعني أن األمة لن 

تأتي ببدع مستحدث في نص القرآن الكريم.
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مصطلحات مهمة
التعريفالترجمةالمصطلح

Base Lineالخط الرئيس للكتابة والذي تقاس عليه سائر المحارف.السطر
Characterويشمل حرف به،  خاص  كود  له  وكان  بذاته  مستقل  حرف  على  دل  ما 

ذلك الحروف المكونة للكالم. 
Compileبمثابة تفعيل واختبار ما تم تنفيذه من جداول وبرمجةتفعيل
Contextاشتراطات خاصة بالسابق أو التالي أو بهما معًا يمكن وضعها في السياق

الجداول البرمجية
Feature تايب، خاصية األوبن  تقنية  ضمن  معينة  وظائف  تؤدي  خاصة  تعليمات 

ببعض  يختص  ما  ومنها  اللغات  لكل  عام  هو  ما  منها  التعليمات 
اللغات دون سواها.

Fontالنصوص خط لعرض  يستخدم  وأكواد  وجداول  محارف  يضم  ملف 
المكتوبة.

GDefالمحارف من التعريف التفصيلي لما تحتوي عليه  التعريف  قائمة تتضمن 
بيانات.

Glyphتصميميًا محرف شكاًل  تضم  بنائية  وحدة  أصغر  وهي  الخط  بناء  وحدة 
مستقاًل، وهي التي تحتمل األكواد.

GPOSبعض التموضع أماكن  تعديالت  إجراء  من  تمكن  الجداول  من  قائمة 
المحارف بالنسبة للبعض اآلخر.

Groupعدة محارف تندرج تحت تجمع واحد، تستخدم لكي يسري نفس مجموعة
الحكم على جميع أفرادها.

GSUBقائمة من الجداول تمكن من إجراء تعديالت باستخدام محارف االستبدال
مكان أخرى.

Ligatureأن مقطع ويعني   - أكثر  أو  حرفين  اتصال  على  يدل  خطي  مصطلح 
المحرف الذي له صفة المقطع يحتوي على أكثر من حرف.

Lookupإما جدول تايب،  األوبن  بواسطة  تنفيذها  المطلوب  بالعمليات  قائمة 
مكانية أو استبدالية.
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التعريفالترجمةالمصطلح
Markكل ما دل على عالمة للتشكيل دون سواها من العالمات األخرى عالمة

مثل عالمات الترقيم.
Scriptقائمة بالتعليمات الخاصة المستخدمة بواسطة األوبن تايب تضمن حاشية

تحتها مجموعة لغوية معينة أو أكثر.
Shipعملية إنتاج ملف خط.تصدير
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ثبت المراجع
القرآن الكريم.  -

الشبكة اإلسالمية:  -
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=rewayat

 – القرآني  الشرعية والرسم  العربية واألحكام  اللغة  المتواترة وأثرها في  القراءات   -
رسالة دكتوراه للباحث محمد الحبش، جامعة القرآن الكريم، جمهورية السودان.

المعجم الوجيز، إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مصر.  -
المقنع في رسم مصاحف األمصار، ألبي عمرو الداني، دراسة وتحقيق نورة بنت   -

حسن بن فهد الحميد، الدار التدمرية، المملكة العربية السعودية.
الموقع الرسمي لوزارة الثقافة السورية:  -

http://www.moc.gov.sy/index.php?d=68&id=4215

النشر في القراءات العشر لإلمام ابن الجزري، طباعة دار الصحابة بطنطا، مصر.  -
عز  أ.د  الرقميين،  والتوثيق  المصادقة  وآلية  الكريم  للقرآن  إلكترونية  معيارية  بنية   -
الدين لزرق – من أبحاث ندوة القرآن الكريم والتقنيات المعاصرة، مجمع الملك 

فهد لطباعة المصحف الشريف، المملكة العربية السعودية.
دليل الحيران شرح مورد الظمآن، ومعه تنبيه الخالن شرح اإلعالن بتكميل مورد   -

الظمآن، لإلمام المارغني، طباعة دار الصحابة بطنطا، مصر.
علوم القرآن، ألحمد عادل كمال.  -

مكتبة  إصدارات  من   - منصور  وأحمد  عزب،  خالد  إعداد:  بوالق،  مطبعة   
اإلسكندرية، مصر.

منظومة تحفة األطفال في التجويد للعالمة الجمزوري، طباعة دار الصحابة للتراث   -
بطنطا، مصر.
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موسوعة جامع القراءات: برنامج حاسوبي متطور، بحث مقدم لندوة القرآن الكريم   -
والتقنيات المعاصرة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية.

موقع برنامج حفص:  -
http://www.hafss.com/

موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف:  -
http://www.qurancomplex.org/

نحو تيبوغرافية ديناميكية لمحاذاة النص العربي، إعداد: محمد اليعقوبي وعز الدين   -
لزرق ومصطفى بنوني، جامعة القاضي عياض، المملكة المغربية.

- FontLab Studio, user's manual for Windows, page 17

- http://www.microsoft.com/typography/OTSPEC/chapter2.htm

- http://www.microsoft.com/typography/OTSPEC/gsub.htm

- http://www.microsoft.com/typography/OTSPEC/gpos.htm#CAP

- Visual OpenType Layout Tool (VOLT) http://www.microsoft.com/

typography/volt.mspx

- http://www.unicode.org/standard/translations/arabic.html

- Fonts and Encodings – Yannis Haralambous chapter 1 (Before 

Unicode) & chapter 2 (General organization of  Unicode: planes and 

blocks).
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