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عن سبعين عاما ظهرت الحاجة إلى تشفير البيانات المتمثلة في الحروف  منذ اختراع الحاسوب قبل ما يزيد الملخص:

واألرقام والعالمات المختلفة المستخدمة داخل الحاسب اآللي، ليتم تخزينها في ذاكرة الحاسب في صورة رقمية. وعلى 

لى نطاق واسع، ومنها مدى سنين طويلة برزت العديد من طرق تشفير وترميز البيانات، منها ما عم وانتشر استخدامه ع

ما ظل محدود االستعمال ومقصورا على نوع معين من الحاسبات. كما تم اصطالح العرب على أنواع من التشفير 

 خصصت للغة العربية عند إدخالها إلى الحاسوب.

فقد استوعب وبزغ نجم تشفير يونيكود ساطعا حيث أصبح نظام التشفير العالمي الموحد والمتفق عليه في العالم أجمع، 

لغات العام قديمها وحديثها وال غرو فمدى تشفيره يصل إلى مليون حرف. وقد أعد اتحاد يونيكود جداول بالحروف 

والرموز والعالمات المشفرة لكل لغة على حدة ومنها بالطبع ما يخص اللغة العربية وما يكتب بالحرف العربي من اللغات 

 كالفارسية.

أنه دائم التوسع واالزدياد حيث أرسى اتحاد يونيكود قواعد وضوابط إلضافة الجديد من الرموز أبرز ما يميز هذا النظام 

 والعالمات إليه لكل راغب في ذلك من الباحثين والمهتمين بقضايا اللغات وإدخالها إلى الحاسوب.

فير يونيكود، وأصبح الركيزة وقد تبنت العديد من البرامج الجاهزة المخصصة إلنتاج وتطوير الخطوط الحاسوبية نظام تش

واألساس في عملية إخراج الخط إلى حيز الوجود. ومن أشهر هذه البرامج وأكثرها شيوعا واستعماال برنامج فونت 

كريتور والذي أوضحنا بإيجاز في ورقتنا هذه كيفية استعماله لتوليد خط حاسوبي قادر على كتابة القرآن الكريم بما يوافق 

م.رواية حفص عن عاص  

وال زالت األبحاث جارية والدراسات مستمرة لتصميم خطوط حاسوبية تعتمد أساسا على تشفير يونيكود تسهل كتابة  

القرآن الكريم ورسمه بمختلف أنواع الرسم العثماني للقرآن الكريم كرسم الداني المستعمل في رسم المصاحف في دول 

.دي( الذي تطبع به المصاحف في إيران والهند وما حولهماالشمال الغربي ألفريقيا، أو الرسم الفارسي )أو الهن  

 
القرآن الكريم، تشفير، يونيكود، الحاسوب الكلمات المفتاحية:

 
 

  . المقـدمــة1

القرررررآن الكررررريم هررررو كررررالم ع المعجررررز المنررررزل علررررى 

المتعبررررررد  -صررررررلى ع عليرررررره وسررررررلم–سرررررريدنا محمررررررد 

بتالوتررره، وهرررو كتررراب ال يطتيررره الباطرررل مرررن برررين يديررره 

وال مررررن خلفرررره تنزيررررل مررررن حكرررريم حميررررد. وقررررد أمررررر 

أصررررحابه  -صررررلى ع عليرررره وسررررلم–الرسررررول الكررررريم 
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يرررات، بكتابرررة القررررآن الكرررريم فرررور نرررزول السرررورة أو اآل

وتمرررت الكتابرررة فررري الوسرررائل المتاحرررة فررري ذلرررك العصرررر 

مرررن جلرررود األنعرررام وعظرررام الحيوانرررات وجريرررد النخرررل 

 وغيرها.

جمرررع القررررآن الكرررريم مررررة فررري زمرررن الخليفرررة  

 -رضرررري ع عنرررره–األول سرررريدنا أبرررري بكررررر الصررررديق 

–والثانيرررة فررري عهرررد خالفرررة سررريدنا عثمررران برررن عفررران 

خون القرررررآن . وظررررل المسررررلمون ينسرررر-رضرررري ع عنرررره

الكرررريم بطيمرررانهم قررررون طويلرررة حترررى ظهررررت المطرررابع 

فرري أوربررا، فكانررت المحرراوالت األولررى لطباعررة القرررآن 

 الكريم غير دقيقة وشابها العديد من األخطاء.

ثرررررم وبعرررررد تطرررررور الطباعرررررة أمكرررررن طباعرررررة  

المصررررحف الشررررريف بدقررررة عاليررررة دون أخطرررراء تررررذكر، 

يرررة بحترررة ولكرررن ظلرررت كتابرررة ورسرررم القررررآن الكرررريم يدو

إذ تررررتم بطيررررردي خطررررراطين أكفررررراء، ثرررررم تحرررررال النسرررررخة 

اليدويرررة إلرررى المطرررابع ليجررررى عليهرررا عمليرررات كثيررررة 

ليظهرررر بعررردها المصرررحف فررري هيئتررره البديعرررة الرائعرررة 

 التي نراها اليوم في المصاحف المطبوعة كلها.

وبعرررررد اخترررررراع الحاسررررروب، حررررراول بعررررر   

األفرررراد والماسسرررات وضرررع خطررروط حاسررروبية تمكرررن 

كتابررررة القرررررآن الكررررريم بهررررا، ولكررررن ظلررررت هررررذه مررررن 

المحررررراوالت محررررردودة لرررررم تررررررق إلرررررى أن يطبرررررع بهرررررا 

مصررررحف واحررررد يتررررداول بررررين المسررررلمين فرررري عالمنررررا 

 المعاصر.

ومررررررن المعررررررروف أن الحررررررروف واألرقرررررررام  

والعالمرررررات تخرررررزن داخرررررل ذاكررررررة الحاسررررروب برمرررررز 

وحيرررررد وخررررراص )شرررررفرة( لكرررررل حررررررف أو رمرررررز أو 

مرررررن طررررررق التشرررررفير عالمرررررة. ولقرررررد ظهرررررر العديرررررد 

والترميررز منرررذ اخترررراع الحاسررروب وحترررى اليررروم، وكررران 

لظهرررررور تشرررررفير يونيكرررررود أكبرررررر األثرررررر فررررري توحيرررررد 

الترميرررز ليصررربح لكرررل حررررف أو رمرررز أو عالمرررة رمرررز 

خرراص برره علررى مسررتوى العررالم ال يتغيررر مررن لغررة إلررى 

أخرررررى أو مررررن نرررروع حاسرررروب إلررررى نرررروع آخررررر، ممررررا 

تصرررل إلرررى  سرررهل كثيررررا إنتررراج خطررروط حاسررروبية جمرررة

مئرررات اآلالف، ومنهررررا الكثيرررر مررررن الخطررروط العربيررررة، 

 والقلة القليلة من الخطوط القرآنية!

وهرررررذه الورقرررررة تلقررررري سررررراطعا مرررررن الضررررروء  

علررررى تصررررميم وإنترررراج خررررط حاسرررروبي لكتابررررة ورسررررم 

القرررررآن الكررررريم يعتمررررد أساسررررا علررررى ترميررررز يونيكررررود، 

ممرررررا جعرررررل عمليرررررة التصرررررميم والكتابرررررة فررررري منتهرررررى 

لسالسرررة إلرررى جانرررب الدقرررة وجمرررال الحررررف السرررهولة وا

 المطبوع.

 

 . األعمال ذات الصلة2
 

A. تاريخ التشفير وأهم أنواعه 

I. التشفير الالتيني 

 ASCIIتشفير ا( 

نتيجرررة للتطرررور السرررريع واالنتشرررار الكبيرررر لالتصررراالت 

وتقنيرررررات معالجرررررة البيانرررررات فررررري النصرررررف األول مرررررن 

القرررررن العشرررررين، برررردا واضررررحا الحاجررررة إلررررى تشررررفير 

رابطرررة معيررراري وقياسررري وموحرررد لتبرررادل المعلومرررات. 

 American Standards المعرررايير األمريكيرررة

Association (ASA)  والتررري تغيرررر اسرررمها فيمرررا

 المعهرررررد الررررروطني األمريكررررري للمعررررراييربعرررررد ليصررررربح 

American National Standards 

Institute [ANSI]  بررردأ يررردرس هرررذه المشررركلة فررري

وقررررر فررري نهايرررة  أواخرررر خمسرررينيات القررررن الماضررري،

خانررررات( سرررريكون 7بررررت )تشررررفير  7المطررراف أن رمررررز 

 كافيا.

 
األمريكيرررة  ايير،  أقررررت رابطرررة المعررر1963فررري العرررام 

 American Standard Code) نظررام التشررفير

for Information Interchange 

(ASCII))  الرررررذي طبقرررررت شرررررهرته اآلفررررراق. ثرررررم فررررري

  (ASCII)ترررم إنتررراج نسرررخة معدلرررة مرررن 1968العررام 

حررررف طباعرررة.  96حررررف تحكرررم و 32محتويرررة علرررى 



© Communications of the Arab Computer Society, Vol.9, No.1, December 2016, ISSN: 2090-102X 

 
 
 

3 
 

لتصررربح ثمررران  ASCIIوالحقرررا زيرررد فررري عررردد خانرررات 

ووصرررررلت الحرررررروف المطبوعرررررة إلرررررى  bit-8خانرررررات 

190! 

مرررن قبرررل صرررانعي الحاسررروب  ASCIIترررم تبنررري تشرررفير 

، والترررررري IBMاألمررررررريكيين جمرررررريعهم عرررررردا شررررررركة 

طرررورت نظامرررا للتشرررفير خاصرررا بحواسررريبها المركزيرررة 

mainframe computers ثرررررم أصررررربح نظرررررام .

هرررو نظرررام التشرررفير العرررالمي المعيررراري  ASCIIتشرررفير 

دا أن تعطرررررى شرررررفرة )القياسررررري(. ومرررررن الطبعررررري جررررر

ASCII  لكرررل اللغرررات التررري تسرررتخدم الحررررف الالتينررري

وخاصرررة لغرررات أوربرررا الغربيرررة، وتحقرررق ذلرررك بواسرررطة 

 International)المنظمررررررة الدوليررررررة للمقرررررراييس

Organization for Standardization 

(ISO))  1967فررررري جنيرررررف بسويسررررررا وذلرررررك عرررررام 

 .646التوصية  ISOأصدرت حين 

اسررررررتعمل أيضررررررا كطسرررررراس وقاعرررررردة  ASCIIتشررررررفير 

إلنترررراج شررررفرات ذات سرررربع خانررررات للغررررات ال تسررررتخدم 

الحررررررف الالتينررررري مثرررررل اللغرررررة العربيرررررة واليونانيررررررة 

واليابانيررررة. وصررررل عرررردد الحررررروف المشررررفرة باسررررتخدام 

حرفرررا والمسرررجلة رسرررميا  180إلرررى  (ASCII)تشرررفير 

 .(ISO)لدى المنظمة الدولية للمقاييس 

  EBCDICتشفير ب( 

 Extended Binary)هررررو اختصررررار لجملررررة 

Coded Decimal Interchange Code) 

مرررررررع أجهزتهررررررررا  (IBM)وقرررررررد اسرررررررتخدمته شررررررررركة 

 IBM System/360)المركزيرررررة الناجحرررررة 

mainframe computer series)  والتررررري

  ]1[.1964نزلت السوق عام 

IIالتشفير العربي. 

                       ا( التشفففففيرذو الخانففففات ال مففففا :

8-bit Encoding: ISO-8859-6 

يعتبرررر هرررذا التشرررفير مرررن أقررردم أنرررواع التشرررفير  

لحرررروف اللغرررة العربيرررة شررريوعا، وقرررد ترررم تطرررويره مرررن 

 International)قبرررل المنظمرررة الدوليرررة للمقررراييس

Organization for Standardization 

(ISO)) وهررررررو مماثررررررل تمامررررررا للتشررررررفير المعيرررررراري ،

(ASMO-708)  الررررررذي أنتجترررررره المنظمررررررة العربيررررررة

 Arab Standardization)للمقرراييس والمعررايير 

and Metrology Organization 

(ASMO)). 

                    ب( التشففيرذو الخانفات ال مفا :

8-bit Encodings: CP-1256 

 ,(Code Page1256)ويقصررررد برررره  

aka Arabic Windows encoding ،

( Microsoftشررررركة ميكروسرررروفت )والررررذي طورترررره 

وجعلتررررررره شرررررررائع االسرررررررتعمال مرررررررع نظرررررررام تشرررررررغيل 

  (Windows)ويندوز

 1كرررال التشرررفيرين يسرررتخدمان بايرررت واحررردة  

byte=8-bits) ( لتمثيررررررل أي رمررررررز )الحررررررد األعلررررررى

رمررزا(، وهمررا ليسررا مترروافقين تمامررا بررالرغم مرررن  256

 ]2[رمزا.  22اتفاقهما في أول 

 .III( تشفير يونيكودUnicode) 

 ا( تعريفه 

يعتبرررر هرررذا التشرررفير هرررو التشرررفير القياسررري والمعيررراري 

الحرررررالي المسرررررتعمل لتشرررررفير عررررردد كبيرررررر مرررررن لغرررررات 

وخطرررروط العررررالم فرررري آن واحررررد. وقررررد صررررمم أساسررررا 

( مرررن two bytes=16 bitsبايرررت )-2السرررتخدام 

رمررررزا وحرفررررا، ثررررم بعررررد  65536المعلومررررات لتشررررفير 

إلرررى أكثرررر مرررن  ذلرررك ترررم توسررريع نطررراق تشرررفيره ليصرررل

 مليون رمز.

بالنسرررربة للغررررة العربيررررة، يرررردعم نظررررام تشررررفير يونيكررررود 

 An)مجموعررررررة األحرررررررف العربيررررررة الموسررررررعة 

extended Arabic character set)  كمررا ،

أعطرررري هررررذا التشررررفير أيضررررا رمررررزا لكررررل شرررركل مررررن 

أشرررركال الحرررررف العربرررري باإلضررررافة إلررررى العديررررد مررررن 

تراكيرررررب الحررررررروف العربيررررررة معرررررا تحررررررت مسررررررميات 
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جررررررررررررررررررررداول صرررررررررررررررررررري  العررررررررررررررررررررر  )ا( و)ب( 

Presentation Forms A and B (

)charts. ]3[ 

 ب( جداول يونيكود العربية

يبرررردأ نطرررراق الحررررروف العربيررررة داخررررل نظررررام يونيكررررود 

حيررررث تمثيررررل األرقررررام  06FF–0600للتشررررفير مررررن 

(. Hexadecimalبنظرررررررررررام السداسررررررررررري عشرررررررررررر )

( أنررره لرررم يقتصرررر تشرررفير 1)رقرررم ويالحرررظ مرررن جررردول 

الحرررررروف المسرررررتعملة فررررري اللغرررررة العربيرررررة فقرررررط برررررل 

تعرررداها إلرررى حرررروف لغرررات أخررررى تكترررب برررالحروف 

 األردية.العربية كالفارسية و

إلررررى  -وهنررررا مررررربط الفرررررس–كمررررا ال يفوتنررررا التنويرررره 

إدراج رمررروز وعالمرررات خاصرررة بكتابرررة القررررآن الكرررريم 

علرررررى مرررررا يوافرررررق روايرررررة حفرررررص عرررررن عاصرررررم فررررري 

، ومررن أمثلتهررام مرريم اإلقررالب 06Eو06D العمررودين 

(06E2( والسررررررررررررررررركون المسرررررررررررررررررتطيل ،)06E0 ،)

(، وعالمررررة سررررجود 06D8وعالمررررة الوقررررف الررررالزم )

 ( وغيرها.06E9) التالوة

هرررررذه العالمرررررات القرآنيرررررة إضرررررافة للحرررررروف العربيرررررة 

كانرررت هررري األسررراس إلنتررراج الخطررروط القرآنيرررة القرررادرة 

علررررى كتابررررة ورسررررم القرررررآن الكررررريم بالرسررررم العثمرررراني 

المتعرررارف عليررره لرسرررم المصرررحف منرررذ خالفرررة سررريدنا 

  وحتى يومنا هذا.  -رضي ع عنه–عثمان 

 بي في تشفير يونيكودالنطاق العر(م 1جدول رقم )

(Arabic Range: 0600–06FF)  

 

 

 

 نطاق الملحق العربي(م 2جدول رقم )

(Arabic Supplement Range: 0750–

077F) 
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خصررررررص هررررررذا الملحررررررق بكاملرررررره لتشررررررفير حررررررروف  

ورمررروز وعالمرررات لغرررات أخرررر غيرررر العربيرررة إال أنهرررا 

 تكتب بالحرف العربي.

الموسرررررع األول )ا( للغرررررة النطررررراق (م 3جررررردول رقرررررم )

 العربية

(Arabic Extended-A Range: 08A0–

08FF) 

 

 

يتسرررررم هرررررذا الملحرررررق بإضرررررافة بالغرررررة األهميرررررة لكتابرررررة 

القررررآن الكرررريم إذ أضررريفت أشررركال التنررروين الثالثرررة فررري 

حرررررالتي اإلدغرررررام واإلخفررررراء، والرررررواو الصرررررغيرة  فررررري 

(، كمررررررا أضرررررريفت األلررررررف الخنجريررررررة 08Fالعمررررررود )

 (.08Aالعمود ) الصغيرة في

 صي  العر  العربية األولى )ا((م 4جدول رقم )

(Arabic Presentation Forms-A Range: 

FB50–FDFF) 
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فررررري هرررررذا الجررررردول كانرررررت إضرررررافة ذات قيمرررررة بالغرررررة 

لكتابرررة القررررآن الكرررريم إذ حررروى مرررن التراكيرررب بالنسررربة 

المكونرررررة مرررررن حررررررفين أو أكثرررررر مرررررا يعطررررري الجمرررررال 

المطبوعرررة حترررى ليخيرررل لرررك أنهرررا كتابرررة يرررد للكلمرررات 

خطرراط مرراهر كفررا ضررليع حرراز قصررب السرربق فرري فنرره 

 ومجاله.

 صي  العر  العربية الثانية )ب((م 5جدول رقم )

(Arabic Presentation Forms-B Range: 

FE70–FEFF) 

 

 

 

 

 

 

لحرررروف مرررا يميرررز هرررذا الجررردول أنررره مخصرررص فقرررط 

 –وسرررط  –فرري صرريغها األربررع )بدايررة  لكتابررة العربيررةا

منفصررررلة( وهرررري األسرررراس المكررررين لبرمجررررة  –نهايررررة 

الخطرررروط العربيررررة باسررررتخدام برررررامج حاسرررروب أنتجررررت 

 وأعرررررررردت أصررررررررال لتصررررررررميم الخطرررررررروط الحاسرررررررروبية

 Font Makers) المعروفررررررررة باسررررررررم

programs) ومررررررن أشررررررهرها وأكثرهررررررا اسررررررتعماال ،

  ]4[(.Font Creatorبرنامج فونت كريتور )

 جـ( اإلضافة إلى يونيكود

مرررن أعظرررم مرررا يميرررز نظرررام يونيكرررود للتشرررفير  

أنرره غيررر محرردد بعرردد معررين مررن اللغررات، أو رقررم ثابررت 

مرررررن الحرررررروف والرمررررروز، أو حرررررد أعلرررررى للعالمرررررات 

واألشرركال، وقررد عرفنررا أنرره قررادر علررى تشررفير مررا يزيررد 

عرررن مليرررون حررررف ورمرررز وعالمرررة. والمجرررال مفتررروح 

مصرررراعيه لكرررل باحرررث وبررراب اإلضرررافة مشررررع علرررى 

ومهررررتم باللغررررات وحروفهررررا وعالماتهررررا القديمررررة منهررررا 
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مثررررررلم الهيروغليفيررررررة المصرررررررية القديمررررررة أو اللغررررررات 

 الحية والحديثة والمعاصرة.

 The Unicode)وقرررد أرسرررى اتحرررراد يونيكرررود 

Consortium)  وهررررو جهررررة علميررررة غيررررر حكوميررررة

تعنرررى بكرررل مرررا يتعلرررق بتشرررفير يونيكرررود ومقرررره واليرررة 

رنيرررررا بالواليررررررات المتحرررررردة األمريكيررررررة، أرسررررررى كاليفو

طريقررررة ونهجررررا موحرررردا لكررررل الررررراغبين فرررري اإلضررررافة 

لتشررفير يونيكررود يررتلخص فرري إعررداد مقترررح بررالحروف 

 واألشرركال والعالمررات الراغررب منحهررا شررفرة يونيكررود

وفررررق ضرررروابط وقواعررررد تقررررنن هررررذا المقترررررح. ينشررررر 

اتحررررراد يونيكررررود فرررري قائمرررررة المقترررررح فررررور وصرررروله 

رحرررات حيرررث تخصرررص قائمرررة واحررردة لكرررل سرررنة، المقت

 343إلرررى  2015وقرررد وصرررل عررردد المقترحرررات سرررنة 

مقترحررررا، وحتررررى تحريررررر هررررذه الورقررررة وصررررل عرررردد 

 مقترحا. 48ما قدره  2016المقترحات لسنة 

 Proposal)قررام البرراحثون بإرسررال مقترررح بعنرروان 

to encode Quranic marks used in 

Quran published in Libya)  إلرررى اتحررراد

ونشرررر فررري قائمرررة سرررنة  29/11/2015يونيكرررود يررروم 

L2/15-تحررررررررت رقررررررررم  2/12/2015يرررررررروم  2015

329 .]5[ 

الحررررروف والعالمررررات والحركررررات (م 6جرررردول رقررررم )

الخاصرررررة برسرررررم الرررررداني للقررررررآن الكرررررريم المطلررررروب 

 تشفير يونيكود لها.

No. SHAPE NAME 

1  

 

ALDANI ARABIC DAMMA 

2  

 

ALDANI ARABIC DAMMATAN IN 

CASE OF ETHHAR 

3  

 

ALDANI ARABIC DAMMATAN IN 

CASE OF EDGAHM AND EKHFA 

4  

 

ALDANI ARABIC DAMMATAN IN 

CASE OF EQLAB 

5  

 

ALDANI ARABIC FATHATAN IN 

CASE OF EQLAB 

6  

 

ALDANI ARABIC KASRATAN IN 

CASE OF EQLAB 

7  

 

ALDANI ARABIC LETTER ALEF 

KHINGARIH 

8  

 

ALDANI ARABIC LETTER ALEF 

MOKHASES 

9 

 

 

ALDANI ARABIC LETTER ALEF 

MOKHASES WITH MADDAH 

ABOVE 

10  

 

ALDANI ARABIC LETTER SAD 

WITH OUT SENNA 

11  

 

ALDANI ARABIC LETTER DAD 

WITH OUT SENNA 

12  

 

ALDANI ARABIC SIGN OF 

WAQAF 

13 
 

ALDANI ARABIC LETTER NOON 

WITH SMALL HIGH YEH WITH 

FATHA ABOVE 

14 

 

ALDANI ARABIC LETTER HAH 

WITH DAMMA ABOVE AND 

SMALL WAW BELOW 

15 
 

ALDANI ARABIC LETTER YEH 

WITH HIGH YEH MAQUSA 

ABOVE 

16 
 

 

ALDANI ARABIC LETTER HIGH 

YEH MAQUSA WITH DOT 

ABOVE 

 

17 

 

 ALDANI ARABIC SMALL WAW 

INSIDE TATWEEL 
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18  ALDANI ARABIC HAMZA INSIDE 

TATWEEL 

19 
 

ALDANI ARABIC ALEF WASLA 

STARTED WITH FATHA AND THE 

SIGN OF THE LETTER BEFOR IT 

IS FATHA 

20 
 

ALDANI ARABIC ALEF WASLA 

STARTED WITH FATHA AND THE 

SIGN OF THE LETTER BEFOR IT 

IS KASRA 

21 

 

ALDANI ARABIC ALEF WASLA 

STARTED WITH FATHA AND THE 

SIGN OF THE LETTER BEFOR IT 

IS DAMMA 

22 

 

ALDANI ARABIC ALEF WASLA 

STARTED WITH DAMMA AND 

THE SIGN OF THE LETTER BEFOR 

IT IS FATHA 

23 

 

ALDANI ARABIC ALEF WASLA 

STARTED WITH DAMMA AND 

THE SIGN OF THE LETTER BEFOR 

IT IS KASRA 

24 

 

ALDANI ARABIC ALEF WASLA 

STARTED WITH DAMMA AND 

THE SIGN OF THE LETTER BEFOR 

IT IS DAMMA 

52  

 

ALDANI ARABIC ALEF WASLA 

STARTED WITH KASRA AND THE 

SIGN OF THE LETTER BEFOR IT 

IS FATHA 

26 

 

ALDANI ARABIC ALEF WASLA 

STARTED WITH KASRA AND THE 

SIGN OF THE LETTER BEFOR IT 

IS KASRA 

27 

 

ALDANI ARABIC ALEF WASLA 

STARTED WITH KASRA AND THE 

SIGN OF THE LETTER BEFOR IT 

IS DAMMA 

28 

 

ALDANI ARABIC ALEF 

MOTHAFAR WITH LAM  

29 
 

ALDANI ARABIC ALEF 

MOTHAFAR WITH LAM AND 

MADDAH ABOVE 

30 

 

ALDANI ARABIC HAMZA JOINED 

WITH ALEF AND DAMMA 

ABOVE 

31 

 

ALDANI ARABIC LAM ALEF 

WITH SUKUN ABOVE LAM AND 

HAMZA JOINED WITH ALEF AND 

DAMMA ABOVE 

32 
 

ALDANI ARABIC LAM ALEF 

WITH FATHA ABOVE 

33 
 

ALDANI ARABIC LAM ALEF 

WITH FATHA ABOVE LAM AND 

MADDAH ABOVE 

34 

 

ALDANI ARABIC LAM ALEF 

WITH SHADDA AND DAMMA 

ABOVE LAM 

35 

 

ALDANI ARABIC LAM ALEF 

WITH SUKUN ABOVE LAM AND 

HAMZA WITH FATHA ABOVE   

36 

 

ALDANI ARABIC LAM ALEF 

WITH SUKUN ABOVE LAM AND 

HAMZA WITH KASRA BELOW   

37 

 

ALDANI ARABIC LAM WITH 

FATHA FOLLOWED BY HAMZA 

WITH FATHA ABOVE TATWEEL 

AND JOINED WITH LAM ALEF 

WITH SUKUN ABOVE LAM 

 

تعرررر  المقترحرررات أوال برررطول علرررى لجنرررة متخصصرررة 

إلبرررداء الررررأي، وبعرررد التطكرررد مرررن جررردوى المقتررررح يرررتم 

الموافقررررررة عليرررررره وتعطررررررى الحررررررروف أو الرمرررررروز أو 

العالمرررات الرررواردة فررري المقتررررح شرررفرة يونيكرررود حيرررث 

تضرررراف إلررررى جرررردول يناسرررربها مررررن الجررررداول السررررابقة 

حسررررررب اللغررررررة أو يكررررررود اتحرررررراد يونالصررررررادرة عررررررن 

التصررررررنيف، وتصرررررربح قابلررررررة لالسررررررتعمال مررررررن قبررررررل 

 الجميع. 

 

 المنهجية . 3 

هنررررررراك العديرررررررد مرررررررن بررررررررامج الحاسررررررروب الجررررررراهزة 

(Ready Package المسرررررتعملة فررررري تصرررررميم )
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وإنترررراج وتطرررروير الخطرررروط الحاسرررروبية بلغررررات شررررتى 

ومنهرررررا العربيرررررة، وهررررري عينهرررررا يمكرررررن أن يسرررررتخدمها 

قرررادرعلى كتابرررة القررررآن الكرررريم المصرررمم لتكررروين خرررط 

وفررررق الرسررررم العثمرررراني سررررواء أكرررران رسررررم المشررررارقة 

كرسررررم مصررررحف المدينررررة النبويررررة، أم رسررررم المغاربررررة 

)رسررم الرررداني( مثررل رسرررم مصررحف الجماهيريرررة، وهرررو 

المصررحف الررذي نشرررته ليبيررا قبررل مررا يزيررد عررن ثالثررين 

 عاما.

 ومن أشهر هذه البرامج ما يليم

• Illustrator 

• Metafont 

• FontLab 

• Fontstruct 

• Font Constructor 

• FontCreator 

هرررررو األكثرررررر  FontCreatorواألخيرررررر ونعنررررري بررررره 

شرررعبية ورواجرررا، ويحبرررذه الكثيرررر مرررن المصرررممين لمرررا 

لررره مرررن خصرررائص وميرررزات تسرررهل تصرررميم الخطررروط 

 ]6[وتيسره. 

ويمكرررن إجمرررال خطررروات تصرررميم وتنفيرررذ خرررط حاسررروبي 

قرآنرررررررري فرررررررري بيئررررررررة برنررررررررامج فونررررررررت كريتررررررررور  

FontCreator  7[في الخطوات التاليةم[ 

 

فرررررتح خرررررط جديرررررد فررررري البرنرررررامج، ومنحررررره اسرررررما، ا( 

 وتكوين لوحة المحارف به.

 

 

تتكون لوحة المحارف من الحروف والعالمات ب( 

العثماني، وفي هذا وحركات التشكيل الخاصة بالرسم 

المثال سنستخدم رسم المشارقة الذي كتب به مصحف 

 المدينة النبوية.

 

يتم استدعاء الحرف أو العالمة أو التشكيل من جداول جـ( 

 يونيكود بكتابة شفرة يونيكود الخاصة بهذا المحرف.

 

 

يتم برمجة كل محرف على حدة من حيث طريقة د ( 

 الصحيح.اتصاله بغيره وتموضعه 

 

 

يتم اختبار الخط من داخل البرنامج نفسه عن طريق هـ( 

، وفي حالة ظهور أخطاء Fontفي قائمة  Testاألمر 

في كتابة الكلمات أوتشكيلها يتم العودة إلى خريطة 

المحارف وإلى المحرف الواقع به الخطط تحديدا ويتم 

 التصحيح المطلوب.
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 حتى خلو الخط من األخطاء. )هـ(و( تعاد النقطة 

 

ز( يتم تنصيب الخط المنتج من داخل البرنامج نفسه عن 

، ويضاف اسمه Fontفي قائمة   Installطريق األمر

 .(Windows)تلقائيا إلى قائمة خطوط ويندوز 

 

 

 . النتـائـج4

 .يستخدم الخط لكتابة القرآن الكريم 

 

 ُسوَرةُ الفَاتَِحةِ 

 ِ ِحيمِ بِۡسِم ٱَّلله ِن ٱلره ۡحَمَٰ  (١)ٱلره

لَِمينَ  ِ ٱۡلعََٰ ِ َرب   (٢)ٱۡلَحۡمدُ َّلِله

ِحيمِ  ِن ٱلره ۡحَمَٰ يِن ) ٣)ٱلره ِلِك يَۡوِم ٱلد ِ  (٤)َمَٰ

 ٱۡهِدنَا  (٥)إِيهاَك نَۡعبُدُ َوِإيهاَك نَۡستَِعينُ 

َط ٱۡلُمۡستَِقيَم  َرَٰ َط ٱلهِذيَن أَۡنعَۡمَت (٦)ٱلص ِ  ِصَرَٰ

 َمۡغُضوِب َعلَۡيِهمۡ َعلَۡيِهۡم َغۡيِر ٱلۡ 

آل ِينَ   ]8[ (٧)َواَل ٱلضه

 

 

 

 

 اقشةنمال5. 
فررري ورقتنرررا هرررذه بي ن رررا أشرررهر أنرررواع تشرررفير البيانرررات، 

ومنهرررررا تشرررررفير يونيكرررررود حيرررررث استعرضرررررنا جررررردوال 

تشررررفير يونيكررررود الخاصررررة باللغررررة العربيررررة والعالمررررات 

القرآنيرررة المسرررتعملة فررري كتابرررة القررررآن الكرررريم بروايرررة 

حفرررررص عرررررن عاصرررررم، وأشررررررنا إلرررررى تمررررردد واتسررررراع 

برررالخطوط  يونيكرررود وذلرررك بإمكررران البررراحثين والمهتمرررين

الحاسرروبية للغررات المختلفررة إضرررافة مررا يشررااون حسرررب 

ضرررررروابط ولرررررروائح وضررررررعها اتحرررررراد يونيكررررررود لهررررررذا 

الغرررررررر . وعرضرررررررنا قائمرررررررة بحرررررررروف وعالمرررررررات 

وتشرررررركيل لكتابررررررة القرررررررآن الكررررررريم برسررررررم المغاربررررررة 

)الررداني( كنررا قررد طلبنررا لهررا تشررفير يونيكررود مررن االتحرراد 

اهزة المرررررذكور. وسرررررردنا أنواعرررررا مرررررن البررررررامج الجررررر

المسررررتعملة فرررري إنترررراج الخطرررروط الحاسرررروبية، واخترنررررا 

أشرررررهرها وأكثرهرررررا شررررريوعا واسرررررتعماال وهرررررو فونرررررت 

كريتررررور وأوردنرررررا أهرررررم الخطرررروات المتبعرررررة لتصرررررميم 

وإنتررراج خرررط حاسررروبي لررره القررردرة علرررى كتابرررة القررررآن 

الكرررريم بالرسرررم العثمررراني بررردا جليرررا مرررن خاللهرررا أهميرررة 

أي تشرررفير –نررره تشرررفير يونيكرررود إلنتررراج هرررذا الخرررط وأ

هررررو ركيررررزة التصررررميم والعمرررردة فرررري إظهررررار  -يونيكررررود

 الخط إلى حيز الوجود. 

 التـوصيـات. 6

 الباحثون بما يليم يوصي

ا( على الباحثين في مجال الحاسوب وتقنية المعلومات 

االنضمام إلى اتحاد يونيكود والحصول على عضويته 

 مات.والمعلولإلفادة من خدماته في مجال تشفير البيانات 

ب( على الباحثين في مجال الحاسوب التعاون مع الباحثين 

في بقية العلوم إلضافة ما يمكن إضافته لجداول تشفير 

يونيكود مما يسهل إدماج هذه العلوم في بيئة الحاسوب 

 والتقنية الرقمية.

على الباحثين والعاملين في مجال القرآن الكريم ( جـ

ن والعاملين في مجال وعلومه التعاون مع الباحثي

الحاسوب والتقتية الرقمية للعمل على تكاتف الجهود 

 للوصول إلى طرق مستحدثة لرسم القرآن الكريم.

( دعم الباحثين في مجال رسم القرآن الكريم باستخدام د

الحاسوب ماديا ومعتويا من قبل الجهات المختصة 

 للمساهمة في إظهار بحوثهم وتطبيقها على أر  الواقع.
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إقامة المسابقات بين مصممي برامج رسم القرآن ـ( ه

الكريم بواسطة الحاسوب لحثهم على التنافس الشريف 

نتاج برامج تخدم رسم القرآن الكريم باستخدام إلبينهم 

 التقتية الحديثة.

( إقامة المراكز المتخصصة في الدول العربية و

 واإلسالمية لرسم القرآن الكريم بطنواع الرسم المختلفة

الحديثة  التقنيات وبالروايات العديدة للقرآن الكريم بواسطة

  وعلى رأسها الحاسوب.
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