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تصميم خط رقيم عريب
مدخل عميل

(3-1) 
رسم احلروف يف برنامج

 Adobe Illustrator

(تخليق حروف خلط نصوص)

(3-2) 
إنشاء اخلط يف برنامج

 FontCreator

(بناء خارطة اخلط وملئها باحلروف)

(3-3) 
معاجلة اخلط يف أداة

OpenType Designer

(الكتابة بالعربية الصحيحة)
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توطئة:
دمج اجلمايل بالوظييف

                                                                          
كل تصميم هو دمج للجمايل بالوظييف، يف الصناعة 

والعمارة واإلعالن واألزياء وغريها.

وتصميم اخلطوط الرقمـية ليس بفن اخلطوط 

ينتميان  اهنما  من  بالرغم  الرتاثـية،  اليدوية 

عموما إىل حرفة الكتابة كوسيةل لالتصال.

اخلطوط  تصميم  وإبداعـية،  فنية  عملية  وكأي 

لقواعد عامة وأسس مهنجية  الرقمـية، يخضع 

تليب االشرتاطات اجلمالـية والوظيفـية. 

فالناحـية اجلمالـية : يحكمها املوروث الفين 

واخلربة والثقافة والتوجهات اجملتمعـية، من 

التقدم  سياسية ودينـية ونمط معيشة ومستوى 

االجتمايع، والتجربة واملمارسة الفنـية والتيارات 

املعطى  وإمكانات  املعارصة  الفنية  واملــدارس 

الفين الرقيم اليت ال تحد.. 

ومن الناحية الوظيفـية البد للخط أن يتمتع 

حضوره  يكون  وأن   ، أوالاً البرصية  باملقروئـية 

ا..  ا لفكرة الوسـيط ثانـياً ا، ومكثفاً قوياً

واخلط غري الوظييف لن يصمد أمام حاجة اجلمهور 

واملستخدم لتلبـية رضورة عملـية ملحة؛ 
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ولتقييم أي خط من الناحية الوظيفية يجب 

اخضاعه للعديد من وسائل االتصال ونقل 

مثل  احلرف،  تستخدم  اليت  املعلومات 

وسائط العرض والطباعة وغريها ..

االيفاء  يستلزم  عريب  رقيم  خط  وتصميم 

أساسـية  وتقنـية  مجالـية  بمتطلبات 

وبدهيـية مثل:

1. رسم احلروف العربية مستقةل ويف بداية 

ووسط وهناية الكلمة؛

العربـية يف شكلها  2. تشابه بعض احلروف 

العام ويتم التفريق بيهنا بالتنقيط: ب ت ث، 

ج ح خ، د ذ، ر ز ، س ش، ص ض، ط ظ، ع غ؛

3. تشابه بعض احلروف العربـية يف أجزاء 

مهنا، يف بدايهتا أو يف هنايهتا: ب ك ف ق، 

ق ن ل ى، س ش ص ض ن، ص ض ط ظ، ح 

ع غ، ر ز و؛

4. تضمني عالمات التشكـيل العربـية 

5. تضمني االرقام وعالمات الرتقيم العامة

معـيار ترمزي  اخلط عىل  خارطة  6. تبىن   

اليونيكود؛

7. للخط أن يحتوي عىل رموز نقدية ورياضية 

ورموز فنـية وغريها؛

منسقة  ــات  ــاف ــس م ــط  ــب وض وضـــع   .8

 فــنـــيــا تــســمــح بــمــقــروئـــيــة اخلـــط؛

9. تتساوى احلروف الصاعدة عند مستوى 

موحد (قدر االمكان)؛
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10. ترتكز احلروف عىل خط قاعدي تنطلق 

منه صعودا ونزوال واستلقاء ورجوعا؛

مستوى  عند  النازلة  احلروف  تتساوى   .11

موحد؛

12. تتموضع عالمات التشكيل يف أعىل 

وأسفل احلرف وقريبة منه؛

عن  املغلقة  احلروف  فتحات  تعرب   .13

املقروئـية البرصية عند التصغري؛

احلروف  النقاط  عُ  َتَوضُّ يتجاوز  ال   .14

الصاعدة والنازلة؛

15. تساوي وتطابق النقاط شكال وحجما.

16. تساوي سماكة احلروف؛

احلروف  مجـيع  قاعدة  منت  17.تساوي 

املتالمسة؛

واملتطرفة  والوسطـية  املبتدئة  احلروف   .18

 من مقطع الكلمة ال يتخللها بـياض ما؛

إن  احلروف،  لرسم  حموريا  شكال  تبين   .19

امكن؛

20. انسجام وتكامل ووحدة اخلط ثنايئ اللغة.
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خط  تصميم  عىل  العزم  عقدنا  قد  نحن  ها 

رقيم جديد، 

ولكن .. لنا قبل ذلك أن:

نستلهم :
ـ االلهام يأتينا من أي يشء 

(من عنارص الكون ومنتجات االنسان).

ـ نطلع دائما عىل أعمال املصممني اآلخرين.

ـ نكرث من البحث والدراسة حول مرشوعنا.

نتساءل:
ـ ما نوع اخلط الذي نريده؟

ـ هل نريد إنشاء خط من كتابة يدوية؟ 

ـ هل نريد استخدام خط كبري عريض، خط عناوين؟ 

ـ أو نبحث عن خط للنصوص يف كتاب؟ .. إلخ.

ـ هل نفكر بشكل حموري ما للرسم؟ 

وجود فكرة عامة عن هدفنا الهنايئ سوف تساعد عىل 

اتخاذ الكثري من القرارات خالل عملية إنشاء اخلط.
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تصميم خط رقيم عريب

اجلزء األول

(3-1)

رسم احلروف يف برنامج
Adobe Illustrator

(تخليق حروف خلط نصوص)

سلطان حمـــــمد سعـيــد

2016م
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Adobe Illustrator  (1-3) رسم احلروف يف برنامج

1- تعرف 
عىل بعض املفردات الالزمة قبل الغوص يف العمل:

2- الرسم:
• هناك طريقتني اساسيتني يف العمل:

الورق للماسح الضويئ،  الورق ونجهز  التخطيط األويل للحرف عىل  1- رسم 

مث نستجلب الصورة لربنامج AI ، ونعاجلها بادوات الربنامج حىت تصبح جاهزة.

 .AI 2- رسم احلروف مبارشة رقميا يف برنامج
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ماهي  ولكن   .AI يف  رقميا  احلروف  رسم  أي  الثانية،  الطريقة  عىل  ستعمل   •

احلروف املطلوب رسمها ليعمل اخلط بشكل طبييع؟
• • • •

احلروف والرموز األساسية لتصميم خط رقيم عريب
1- احلروف:

احلرف واشكاله السياقية
عائةل احلرف

هنايةوسطبدايةمنفرد
---ء
آ آ أ أ إا--ا
ؤ ؤوو
ئ ئ ئ ئ ي ي ي يى--ى
ت ت ت ت ث ث ث ثببب
ج ج ج ج خ خ خ خحححح
ذ ذد--د
ز زر--ر

ش ش ش شسسسس
ض ض ض ضصصصص
ظ ظ ظ ظطططط
غ غ غ غعععع
-فففف
-قققق
-كككك
لللل
مممم
نننن
ة ةهههه
آل آل أل أل إل إلال--ال
ــــ

2- االرقام وعالمات التشكيل والرموز:

9876543210
:.)(/!؟؛،%
ٌٌٍُِّّْاًَ"
ًٍَُِّّّّّٓ{|}[

÷-+*\]
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9876543210

عىل  وال  النسخ،  حروف  عىل  يعتمد  خطا  تصمم  لن  الحايل،  مرشوعك  يف   •

حروف الكويف، بل ستختار شكال مغايرا، وليكن نوعا من اخلط احلر البسيط، 

قليل الرتاكيب، ليهسل عليك فهم آلية العمل والتمرس عىل األدوات الالزمة 

النتاج خط رقيم.

• افتح ملفا جديدا يف برنامج AI وسمه liberty Font مع االعدادات املوضحة ادناه 

 • قم باظهار املساطر، وضع الدالئل الالزمة للتحكم بالرسم كما ييل:
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إعداد أقالم الرسم:
لكل خط رقيم قلمه، وباالحرى أقالمه، وإلعداد أقالم الرسم، قم بالضغط   • 

عىل  بالنقر  أو  األدوات،  صندوق  من   Brushes أداة  اىل  للوصول   B احلرف  عىل 

رمز االداة  ، لتعد 12 قلما لرسم احلروف واالرقام والرموز اخملتلفة، أضبط 

اعدادات أقالم الرسم : الزاوية، الدوران، واحلجم كما هو مبني عىل النحو التايل:

احلروف  وحجم  وانحناءات  امليل  زوايا  بحسب  تتم  االقالم  هذه  استخدامات   •

واحلركات والرموز، ويمكن توضيحها بالشكل التايل:
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• • • •

:Liberty التخطيطات االساسية لرسم اخلط 



13

سلطان حمــــمد سعـيـد تصمـيم خــط رقيم عريب
• • • •

البدء بالرسم:
• كربِّ العرض يف املساحة املطلوبة حىت 150% أو اكرث لضبط العمل، وباستخدام 

القلم االسايس الذي اعددته، بارش بالرسم ومحاكاة التخطيطات االساسية 

للحروف معتمدا عىل الدالئل احملرضة مسبقا ، وطبييع ضبط احلرف سيأخذ 

وقته الالزم:
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• أكمل رسم بقـية احلروف و العنارص، حىت

الهناية، باستخدام اقالمك، وستكون كما ييل:
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FontCreator، أخِف  ولكي تكون حروف اخلط جاهزة للتصدير اىل برنامج   •

بلوهنا  الرموز  واالرقام  احلروف  عىل  وأبِق  الرسم،  ودالئل  امللونة  الطبقات 

االسود، وبخلفية بيضاء:

• قم بتصدير احلروف املتجانسة إىل ملفات TTF ، (يمكنك حفظ كل حرف 

بملف خاص):

- حدد جمموعة احلروف املطلوبة وانسخها للحافظة؛

- إفتح ملف جديد، إلصق فيه العنارص؛

- إحفظ امللف بصيغة TTF ، وسيم امللف باإلسم املناسب؛

- إحذف العنارص، لتلصق جمموعة عنارص جديدة، مث إحفظ، حىت الهناية.

 .FontCreator هنا اتممت رسم احلروف ، واستعد إلعداد اخلط يف برنامج •
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تصميم خط رقيم عريب
اجلزء الثاين

)3-2(

FontCreatoF إنشاء اخلط يف برنامج
(بناء خارطة اخلط وملئها باحلروف)

سلطان حمـــــمد سعـيــد

2016م
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 )3-2(
خطوات إنشاء اخلط يف برنامج 

FontCreator

1-إفتح ملفا جديدا، وسم خطك اسما غري مكررا، لتتمكن االجهزة الرقمية 

من اظهاره

 

ليعمل  فقط،  األوىل  االربع  عىل  االبقاء  مع  املوجودة،  الخانات  كل  واحذف 

اخلط بشكل سليم.

2-من Insert> Insert Characters، اخرت خط العرض (Tahoma مثال)، اخرت لوحة 

يونيكود (عريب)، واخرت احلروف ء-ي، واحذف الخانات الفارغة ما بني غ-ف 

لتصبح عدد الخانات يف الخارطة 40 خانة.

3-من Insert> Insert Characters، اخرت لوحة يونيكود (عريب B)، واخرت احلروف 

ء-ـال، وادمج الخانات املتشاهبة للحروف ء-ي (عرب أمر اللصق الخاص) من 

قائمة تحرير.
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واخرت   ،(B (عريب  يونيكود  لوحة  اخرت   ،Insert> Insert Characters 4-من 

 Basic) الكشيدة وعالمات التشكيل واالرقام املرشقية، واخرت لوحة يونيكود

Latin)، واخرت االرقام العربية (الالتينية).

 

هبذا تكون قد بنيت خارطتك الخاصة واليت ال بد من ملئها باحلروف والرموز 

املطلوبة إلظهار اخلط.

5-حدد الخانة االوىل يف خارطة املحارف (الهمزة) واذهب اىل االدوات< استرياد 

صورة، اخرت صورة من جمموعة الصور اليت اعددهتا يف برنامج السرتيرت، اخرت 

امر Generate، افتح الخانة املحددة، ضع احلرف يف مكانه الصحيح، وهكذا 

يتم العمل مع كل احلروف يف الخارطة وعددها (189).
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الرتاكيب  ببعض  لتحسني اخلط  بديةل  6-يمكنك اضافة محارف مجالية 

املبنية عىل ترمزي اليونيكود:

من Insert> Insert Characters، اخرت لوحة يونيكود (عريب A) واخرت املحارف 

عدد  امجايل  فيصبح  فقط،  مركب  حمرف   17 اىل  هنا  وحاجتك  املطلوبة، 

الخانات (219) خانة، بحيث يمكن االضافة لتطوير اخلط الحقا.

استرياد  االدوات<  اىل  واذهب  املركبة،  املحارف  من  االوىل  الخانة  7-حدد 

السرتيرت،  برنامج  يف  اعددهتا  اليت  الصور  جمموعة  من  صورة  اخرت  صورة، 

اخرت امر Generate، افتح الخانة املحددة، ضع الرتكيب يف مكانه الصحيح، 

وهكذا مع كل الرتاكيب الجديدة يف الخارطة.
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 وال تنىس تحديد نوع احملرف، وانه مركب من حرفني لكي تعمل معه حركات 

التشكيل بشكل صحيح:

         

حروفك اليت رسمهتا وأعددهتا لم تظهر يف نافذة التجريب، فما ظهر هو كتابة 

افرتاضية بخط من خطوط النظام .. ما األمر ! 

إن ملف خطك هذا بحاجة إىل معاجلة برجمية ! للقيام بذلك، ستستخدم أداة  

 FontCreator. امللحقة بربنامج OpenType Designer
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تصميم خط رقيم عريب
اجلزء الثالث

(3-3)

OpenType Designer معاجلة اخلط يف برنامج
(الكتابة بالعربية الصحيحة)

سلطان حمـــــمد سعـيــد

2016 م
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 (3-3)
خطوات معاجلة خط رقيم عريب يف أداة

 OpenType Designer:

، اخرت امر اضافة Script من عالمة الزائد اخلرضاء  File> OpenType Designer-1

 ، واخرت Arabic، مث التايل:

Default 2-حدد االمر

مث امر  اضافة وظيفة  feature ، واخرت الوظائف التالية:

featureالوظيفة
Initial Formsللحروف يف بداية الكلمة1
Medial Formsللحروف يف وسط الكلمة2
Terminal Formsللحروف يف هناية الكلمة3
Required Ligaturesلرتاكيب مثل (ال) وغريها4
Glyph Composition / Decompositionحلركات التشكيل املركبة5
Mark Positioningملوضع حركات التشكيل بالنسبة للمحارف6
Kerningلضبط املسافات بني املحارف7

3-اخرت كل وضيفة منفردة،  وإضف  البدائل (Lookups) املناسبة لها كما ييل:

LookupFeature
Single SubstitutionInitial Forms1
Single SubstitutionMedial Forms2
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Single SubstitutionTerminal Forms3
Ligature SubstitutionRequired Ligatures4
Ligature SubstitutionGlyph Composition / Decomposition5
Mark To Base 

Mark To Ligature
Mark Positioning6

Pair AdjustmentKerning7

4-  أضف فئات املحارف التالية باستخدام أمر إضافة  كل مرة :
Classالفئة

Charactersمحارف غري مركبة1
For-Initial-Medialللحروف يف البداية والوسط2
For-Finalللحروف يف الهناية3
Initialحروف البداية4
Medialحروف الوسط5
Finalحروف الهناية6
Ligaturesمحارف مركبة7
Raaجمموعة حرف الراء8
Above-Marksعالمات التشكيل العلوية9
Belo-Marksعالمات التشكيل السفلية10

5-عد اىل النافذة اليرسى من التطبيق واخرت البدائل كل عىل حدة،

Single Substitution :6-إلظهار املحارف البديةل غري املركبة اخرت الجدول 
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 وحدد اتجاه الكتابة من اليمني اىل اليسار، مث أمر اضافة،

 وحدد النوع Classes  لتهسيل العرض واالختيار

For-Initial-Medial>Initial :7-إلظهار احلروف املبتدئة اخرت الفئتني

ستظهر بدائل املحارف اليت اخرتهتا يف اجلهة اليمىن من التطبيق

For-Initial-Medial> Medial:8-إلظهار احلروف الوسطية اخرت الفئتني
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For-Final> Final :9-إلظهار احلروف املنهتية اخرت الفئتني

Ligature Substitution :10-إلظهار املحارف املركبة اخرت الجدول

Glyphs وحدد اتجاه الكتابة (من اليمني اىل اليسار)، واخرت النوع

اخرت احلرف األول من اليمني واخرت الرتكيب من اليسار، 

مث أضف احلرف الثاين للرتكيب من النافذة التالية:
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 أصبح احملرف املركب Ligature جاهز،

وهكذا حىت هناية كل املحارف املركبة

 وبنفس الطريقة أضف كل حركات التشكيل املركبة

Glyph Composition / Decomposition 

 11-ملوضع حركات التشكيل بالنسبة للمحارف املنفردة 

Mark To Base اخرت الجدول

حول اتجاه الكتابة، مث أضف املحارف وكذلك حركات التشكيل
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احملرف مع حركات التشكيل العلوية

احملرف مع حركات التشكيل السفلية

 12-ملوضع حركات التشكيل بالنسبة للمحارف املركبة

Mark To Ligature اخرت الجدول 

حول اتجاه الكتابة، مث اضف املحارف املركبة وكذلك حركات التشكيل
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ضع حركات التشكيل يف مواضعها املناسبة بالتغيري من Index يف االسفل

 ،Kerning 13-لتنسيق املسافة بني املحارف  

Pair Adjustment اخرت الجدول

حول اتجاه الكتابة، مث أضف كل املحارف املطلوبة

Kerning املحارف قبل وبعد التنسيق

14-ال تنىس بعد اتمام كل عملية، النقر عىل زر التفعيل Apply من أسفل 

يمني التطبيق، أو زر Ok للعودة لربنامج Font Creator مع التفعيل اآليل
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واآلن تستطيع الكتابة بخطك الجديد، وهذا نموذج النص:

ََّف الُبْحُتُِي ديوانًا كبريًا من الشعر يقع يف خمسة  َخل
والوصف  والغزل  الشعرية بني املدح  فنونه  تنوعت  أجزاٍء 
والرثاء والحكمة، أما الهجاء فقد كان فيه مقاًل، وقد نصح 
ابنه أن يحذف فيه ما قال من هجاء، وما أن نضجت موهبة 
البحتي يف الشام وذاع صيته، حتى شدَّ الرحال إلى حارضة 

الخالفة يف بغداد، تقربًا إلى األمراء، ثم إلى الخلفاء.

15- دقق إعدادات التسمية وحقوق امللكية الفكرية ، وغريها للخط يف برنامج 

Font Creator، وهناك العديد من اإلجراءات، اليت ستختربها يف خضم العمل 

مع كل خط جديد، لم نأت عىل ذكرها هنا. 

إنهتى

سلطان حممــــد سعـيـــد
2016 
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