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 نحو نموذج جديد لرسم القرآن الكريم باستخدام الحاسب اآللي
 

 عمراند. عثمان ، د. عائشة حسن هاشم،  د. شهاب أحمد حميد،   موسى عبد هللا أبو دينة

 خليفة 
 ماليزيا، كوااللمبور،  الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية1

 

 P.O. Box 10, 50728 Kuala Lumpur 

 Email: webmaster@iium.edu.my 

 
 

من لغات العالم مثل الفارسية واألردية وغيرها، والخط  الخط العربي يستخدم على نطاق واسع في العديد الملخص:

العربي هو ثاني خط أكثر استخداما في العالم. نزل القرآن الكريم وكتب باللغة العربية، ولكن كتابة القرآن الكريم تحتاج 

 إلى إضافات للخط العربي لتوافق طريقة تالوة القرآن الكريم بأحكام التجويد.

حيحة للقرآن الكريم، ومن أشهرها قراءتان: األولى هي قراءة عاصم الكوفي متمثلة في رواية يوجد عشرة قراءات ص

حفص عنه وهي الرواية األكثر انتشارا في العالم اإلسالمي، والثانية هي قراءة نافع المدني متمثلة في روايتي ورش 

ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، كما وقالون عنه وهي األكثر استخداما في دول الشمال الغربي ألفريقيا مثل: 

 الزالت رواية الدوري عن أبي عمرو البصري واسعة االستخدام في القطر السوداني.

حتى الوقت الحاضر الزال القرآن الكريم يرسم بأيدي الخطاطين المهرة مستخدمين في ذلك الطرق التقليدية من أقالم 

وأوراق بيضاء كبيرة الحجم. ويبذل الخطاطون جهدا مضنيا ويقضون وقتا طويال في صنعت من نبات القصب، وحبر، 

 رسم المصحف )من سنتين إلى ثالث سنوات(.

ثم بعد أن ينهي الخطاط عمله، تحال النسخة الورقية المكتوبة بخط اليد إلى المطابع لتنفذ عليها العديد من العمليات 

ي حيث تحّول النسخة الورقية إلى نسخة إلكترونية داخل أجهزة الحاسوب، ويضاف اإللكترونية الرقمية مثل المسح الضوئ

 لها الزخارف ومن ثم يطبع المصحف في صورته النهائية.

هذا البحث محاولة الستخدام التقنية الرقمية لتيسير كتابة ورسم القرآن الكريم بالحاسوب لتالفي نقاط الضعف في الكتابة 

البحث نموذجا أوليا مستخدما لرسم المصحف بالحاسوب وبعض النتائج المبدئية.اليدوية، كما يظهر   

 
 

القرآن الكريم، الحاسوب، الخط  الكلمات المفتاحية:
 
 

  . المقـدمــة1

الكتررراب المقررردس ألكثرررر مرررن مليرررار القررررآن الكرررريم هرررو 

سرررررربحانه –ونصررررررف مسررررررلم فرررررري العررررررالم. أنررررررزل   

القررررآن الكرررريم علرررى نبيررره ومصرررطفا  سررريدنا  -وتعرررالى

قبررررل مررررا يزيررررد عررررن  -صررررلى   عليرررره وسررررلم-محمررررد 

أربعرررة عشرررر قرنرررا مرررن الزمررران كمرشرررد للمسرررلمين فررري 

 حياتهم، وهو كتاب عبادة وعلم وعمل.

الكررررريم لدقررررة تحترررراج كتابررررة ورسررررم القرررررآن  

عاليرررة ألن أي خطرررأ مهمرررا كررران صرررغيرا غيرررر مسرررمو  

ناهيررررك عررررن تغييررررر  -عررررز وجررررل-برررره فرررري كترررراب   

الخطررراطون  -وال يرررزال-وتحريرررف المعررراني. لرررذا كررران 

المهررررة البرررارعين هرررم الرررذين يتصررردرون لهرررذ  المهمرررة 

 الصعبة والدقيقة.

وعمليرررة رسرررم المصرررحف يررردويا محفوفرررة برررالكثير مرررن 

 الت التي نجملها فيما يلي:المصاعب والمشك
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أوال: قيرررام شرررخص واحرررد برسرررم المصرررحف يررر دي إلرررى 

تررررأخير كبيررررر فرررري رسررررمه، السرررريما حررررال مرضرررره أو 

 تعرضه لحاالت تحول بينه وبين إنجاز عمله.

ثانيرررا: صرررعوبة تصرررحيح األخطررراء حرررال الكتابرررة علرررى 

 الورق.

ثالثرررا: عررردم تناسرررق الرررنص مرررن ناحيرررة اخرررتالف حجرررم 

آخررررر، واسررررتوائها علررررى  الحررررروف مررررن موضررررع إلررررى

 األسطر وحشر الكلمات وتوسيعها.

رابعرررا: عنرررد كتابرررة مصرررحف بروايرررة معينرررة، يسرررتحيل 

تغييرهرررا إلرررى روايرررة أخررررإ إذ البرررد مرررن إعرررادة رسرررم 

 المصحف كامال من جديد بالرواية المطلوبة.

خامسرررا: بعرررد إكمرررال الخطررراط رسرررم المصرررحف كرررامال، 

مررن العمليررات يررتم تحويلرره إلررى المطررابع إلجررراء العديررد 

عليرررره كةضررررافة الزخررررارف وعالمررررات نهايررررة األجررررزاء 

واألحرررزاب وغيرهرررا، أو إضرررافة األلررروان لبيررران أحكرررام 

التجويررررد، وهررررذا يتطلررررب الكثيررررر مررررن الوقررررت والجهررررد 

 والمال.

سادسررررا: يحترررراج المصررررحف المرسرررروم بخررررط اليررررد إلررررى 

كثيرررررر مرررررن العمليرررررات المعقررررردة لتحويلررررره إلرررررى نسرررررخة 

تخدامه عبرررررر الحاسررررروب إلكترونيرررررة ممرررررا يسرررررّهل اسررررر

والشررررربكة العنكبوتيرررررة )اإلنترنرررررت( والهواترررررف الذكيرررررة 

 وغيرها.

فكررررة ومحاولرررة رسرررم المصرررحف بالحاسررروب  

ظهررررت فررري األونرررة األخيررررة، ومنهرررا الخرررط الحاسررروبي 

الررررذي أنتجرررره مجمررررع الملررررك فهررررد لطباعررررة المصررررحف 

الشررررريف بالمدينررررة المنررررورة، وهررررو خررررط متوافررررق مررررع 

ا لرسررم المصررحف علررى مررا تشررفير يونيكررود، أعررد أساسرر

يوافررررق روايررررة حفررررص عررررن عاصررررم برسررررم المشررررارقة 

)رسرررررم الخرررررراز(، ولكرررررن ال يوجرررررد حترررررى األن خرررررط 

حاسرررروبي قررررادر علررررى رسررررم المصررررحف تبعررررا لرسررررم 

المغاربرررررة )رسرررررم الرررررداني( الرررررذي رسرررررم بررررره يررررردويا 

 مصررررحف الجماهيريررررة فرررري ليبيررررا بروايررررة قررررالون عررررن

 نافع قبل أكثر من ثالثين عاما. 
 

 ال ذات الصلة. األعم2
 

i. اللغات الالتينية مقابل العربية 
بعرررد وقرررت قصرررير مرررن انتشرررار الحواسررريب التررري كانرررت 

تسرررتخدم الحرررروف الالتينيرررة إلدخرررال وإخرررراج البيانرررات 

والمعلومررررات، ظهرررررت فكرررررة اسررررتخدام لغررررات أخرررررإ 

للتعامرررل مرررع الحاسررروب وذلرررك بعرررد أن أدخلرررت العديرررد 

مرررررن التطرررررويرات علرررررى بررررررامج الحاسررررروب وكيانررررره 

 [1] ي، ومن هذ  اللغات اللغة العربية.الماد

ii. الحروف العربية والحاسوب 

الحرررررف العربرررري يسررررتخدم لكتابررررة العديررررد مررررن لغررررات 

العرررالم كالفارسرررية واألرديرررة وغيرهمرررا، ونظررررا للتعقيرررد 

البررررال  فرررري إنترررراج خررررط عربرررري بالحاسرررروب ذي جررررودة 

عاليرررة فرررةن محررراوالت إنتررراج هرررذا الخرررط كانرررت ضرررئيلة 

تقنيرررات المسرررتخدمة حاليرررا فررري إنتررراج ومحتشرررمة. مرررن ال

 Openخطرروط الحاسرروب هرري تقنيبررة األوبررن تايررب )

Type ولهررررا العديررررد مررررن المميررررزات القررررادرة علررررى ،)

إنترررراج عرررردد وافررررر مررررن الخطرررروط المختلفررررة، إال أنهررررا 

الزالرررت تعررراني الكثيرررر مرررن الصرررعاب التررري تحرررد مرررن 

 إنتاج خطوط عربية عالية الجودة والدقة.

 القيود هما في الواقع اثنين:أهم هذ  الصعاب و

 معرررا يرررربط صرررندوق الحررررف مقعرررد أبجديرررة مفهررروما( 

ليسرررت مناسررربة ألعلرررى مسرررتوإ  أخررررإ صرررناديق عبرررر

 .العربي التنضيد الطباعي من جودة

وجرررررود حررررردود ضررررريقة فررررري اسرررررتخدام المحرررررارف ( ب

 .األولية المخّزنة لكتابة التراكيب العربية المختلفة

ثمانيرررة وعشررررين حرفرررا األبجديرررة العربيرررة تتكرررون مرررن 

النقررراط . أترررت مرررن سررربعة عشرررر شررركال أساسررريا مختلفرررا

المضرررررافة فررررروق بعرررررض هرررررذ  األشررررركال األساسرررررية أو 

تحتهررررا هرررري الطريقررررة المسررررتخدمة فرررري التفريررررق بررررين 

  ]2[.حرف وآخر
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االختالفات بين الخطوط العربية (: 1جدول رقم )

 والالتينية

 الخط الالتيني الخط العربي

 يكتب من اليسار إلى اليمين  إلى اليساريكتب من اليمين 

تعتمد الحروف على 
 الحروف المجاورة لها

ال تعتمد الحروف على 
 الحروف المجاورة لها

ليس هناك حروف صغيرة 
 وكبيرة

: هناك صورتين للحروف
 صغيرة وكبيرة

 التراكيب قليلة جدا  كل الحروف تكّون تراكيب 

بعض الحروف تعلو سطر 
 الكتابة

 الحروف كلها على السطر

يوجد الكثير من النقاط 
 والحركات

يوجد القليل من النقاط 
 والحركات

ال يوجد حجم ثابت وموحد 
 للحروف

 حجم الحروف ثابت وموحد 

ال فرق بين الحروف 
 المطبوعة والمكتوبة باليد

يوجد فرق بين الحروف 
 المطبوعة والمكتوبة باليد

يقاس الحرف بالنقطة، 
طول قطر نقطة : والنقطة

 . مرسومة بقلم معين

يقاس الحرف بالنقطة، والنقطة 
الواحدة جزء من اثنين وسبعين 

 .جزءا من البوصة

تغير المسافات بين الكلمات 
 في السطر غير مقبول

تغير المسافات بين الكلمات في 
 السطر مقبول

 

iii.  الصععععععوبات والمععععععاكل عنعععععد كتابعععععة اللغعععععة

خدا  العربيعععععععععة والقعععععععععر   الكعععععععععري  باسعععععععععت

 الحاسوب

هنرررررراك العديررررررد مررررررن المشرررررراكل المرتبطررررررة بالتنضرررررريد 

الطبررراعي للخرررط العربررري داخرررل الحاسررروب، وممرررا يزيرررد 

 من تعقيد توليد الخط العربي في الحاسوب ما يلي:

 مرتبطررررررررة نفسررررررررها الحررررررررروف العربيررررررررة تركيبررررررررةا( 

 .الحاسوب على التنفيذ عملية ترافق الصعوبة التيب

حسررب موقعرره فرري ب( اخررتالف شرركل الحرررف العربرري 

 الكلمة )أوال أو وسطا أو آخرا أو منفصال(.

ج( ترررررأثر شررررركل الحررررررف بمرررررا قبلررررره ومرررررا بعرررررد  مرررررن 

 الحروف.

د( الحررررروف العربيررررة بطبيعتهررررا متصررررلة، ولهررررذا البررررد 

مرررن مراعررراة عررردم تراكرررب الحرررروف علرررى بعضرررها أو 

 عدم اتصالها ببعضها بترك فراغات بينها.

لعديرررد مرررن هرررذ  األشرررياء كلهرررا باإلضرررافة إلرررى ا 

المشررررراكل التقنيرررررة جعرررررل اهتمرررررام الشرررررركات المنتجرررررة 

لخطرررروط الحاسرررروب تضررررع تطرررروير وإنترررراج الخطرررروط 

العربيررة فرري آخررر قائمررة اهتماماتهررا. وعلررى الرررغم مررن 

أن الحرررروف العربيرررة أصررربحت مضرررمنة داخرررل معظرررم 

أنظمرررة تشرررغيل الحاسررروب، فرررال يعررردو ذلرررك إال تكررررارا 

 ن مائة عام!للحروف المنضدة يدويا قبل ما يزيد ع

وفررري ضررروء المرونرررة المتررروفرة لتعامرررل الحاسررروب      

مرررع تقنيرررات الخطررروط المختلفرررة، إال أن دراسرررة الحررررف 

والجهرررود  تناسرربالعربرري مررن ناحيررة أنررره فررن وعلررم ال ت

   [1]العلمية المبذولة في هذا المجال.

iv. تصمي  لوحة مفاتيح الحاسوب 

 ا( تاريخ لوحة المفاتيح الالتينية

فررري الررردول المسرررتخدمة للحررررف الالتينررري يرررتم توزيرررع 

الحررررروف علررررى لوحررررة المفرررراتيح الحديثررررة فرررري الغالررررب 

وهررري الحرررروف السرررتة ) (QWERTYوفرررق تصرررميم 

فرررري أعلررررى يسررررار لوحررررة المفرررراتيح، وقررررد صررررمم هررررذا 

 Christopherالنظرررررررام كريسرررررررتوفر شرررررررولز )

Sholes بحيررررث وضررررع الحررررروف فرررري مجموعررررات )

سررررتخدام علررررى جررررانبين مكونررررة مررررن حرررررفين كثيرررررة اال

متقرررررابلين مرررررن اللوحرررررة الميكانيكيرررررة حترررررى ال يحررررردث 

التصرررراق بينهررررا، ووزي المفرررراتيح فرررري صررررفوف أفقيررررة 

مفصررررولة عررررن بعضررررها بةزاحررررة قرررردرها ثالثررررة أثمرررران 

 لتررروفير بوصرررة وثالثرررة مرررن سرررتة عشرررر وثالثرررة أثمررران

 مساحة لألذري.

وبررررالرغم مررررن إثبررررات أن توزيررررع الحررررروف وفررررق هررررذا 

األمثررررل للكتابررررة بلوحررررة المفرررراتيح،  التصررررميم لرررريس هررررو

ولكنررررره ظرررررل هرررررو التوزيرررررع القياسررررري المتفرررررق عليررررره 

(standard.) 

مفتاحرررا للحاسرررب  101/102لوحرررة المفررراتيح القياسرررية 

( ترررررررم 1( المبينرررررررة فررررررري الشررررررركل )PCالشخصررررررري )

 Markاختراعهررررررا مررررررن قبررررررل مررررررارك تيرررررردنس )

Tiddens( مرررررن شرررررركة )Key Tronic عرررررام )

الحاسرررررروب األمريكيررررررة . ثررررررم قامررررررت شررررررركة 1982

( بتبنررري هرررذا التصرررميم فررري حاسرررباتها IBMالعمالقرررة )
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)بعرررررد أن  1984( عرررررام ATالشخصرررررية مرررررن نررررروي )

مفتاحررررا وهرررري  84كانررررت تسررررتخدم لوحررررة مفرررراتيح ذات 

 لوحة ليس لها م شر منفصل و ال لوحة األرقام(.

 

 101/102لوحة الحاسوب الشخصي (: 1)رقــم كل ـش
 مفتاحا القياسية

 

لوحات المفاتيح الحديثة تتفق أساسا على مواصفات أغلب 

من السلسلة  5، و 2، 1التصميم المتضمنة في األجزاء 

(. هذ  المواصفات ISO/IEC 9995العالمية القياسية )

عرفت أوال بواسطة مجموعة العمل في م سسة 

(AFNOR عام )برئاسة ألين سولومياك  1984

(Alain Souloumiacوبناء على هذا ال .) عمل قام

( في اجتماي برلين عام ISOخبير بكتابة تقرير تبنته )

 وبهذا أصبح مرجعا في تصميم لوحات المفاتيح. 1985

مفتاحا  104/105( يبين لوحة المفاتيح ذات 2شكل )

  ⊞ Winظهرت للوجود عندما أضيف مفتاحان 

للصف السفلي أساسا لنظام تشغيل  ≣ Menuومفتا  

 Microsoft Windows)ميكروسوفت ويندوز 

operating system) المفاتيح الحديثة يمكن . لوحات

تتضمن عدة إضافات مثل مفاتيح االتصال باإلنترنت 

(World Wide Web navigation ومفاتيح )

 (access to media playersالوسائط المتعددة )

]3[. 

 

 مفتاحا 104/105لوحة المفاتيح (: 2)رقــم كل ـش

 

 ب( تاريخ لوحة المفاتيح العربية

العربية اشتق من تصميم األلة تصميم لوحة المفاتيح 

الكاتبة العربية. في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين 

طورت العديد من شركات الحاسوب ما يزيد عن عشرين 

تصميما مختلفا للوحة المفاتيح العربية. هذ  التصاميم 

المختلفة خصصت مكانا ثابتا لبعض الحروف وهي )ا ب 

م ن   ي( ت ث ج   خ س ش ص ض ي غ ف ق ك ل 

وقد اختلفت هذ  التصاميم وتباينت في تخصيص أمكنة 

للحروف األخرإ وخاصة حروف الصف السفلي )مثل و 

ظ ز ة   ذ إ إ ء ط ر ئ آ د أ(. بعض أشهر التصاميم 

للوحة المفاتيح العربية والتي ظهرت في أواخر 

 الثمانينيات هي:

Microsoft Arabic Word, Apple MAC, 

Sakher, AMEER, ALIS, and Nafitha. 

لوضع حد لفوضى انتشار العديد من تصاميم لوحات 

المفاتيح العربية، طورت المنظمة العربية للمقاييس 

 Arab Standardization and)والمعايير 

Metrology Organization: ASMO)  لوحة

. 3انظر الشكل  )ASMO 1985(مفاتيح عربية قياسية 

 

]4[

 

المفررررررررررررررراتيح لوحرررررررررررررررة (: 3)رقـرررررررررررررررـم كل ـشررررررررررررررر
   ASMO663العربية

لشفرة الحروف  ASMOهذ  اللوحة دعمت معيار 

(، ولكن هذ  اللوحة bit-7العربية ذات الخانات السبع )

المعيارية لم تستخدم بواسطة صناي الحاسوب وتبنى سوق 

الحاسوب بدال عنها لوحة المفاتيح المستخدمة حاليا المبينة 

  ]5[.4في شكل 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_key
https://en.wikipedia.org/wiki/Menu_key
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  IBMلوحة المفاتيح العربية(: 4شـكل رقــم )

القت هذ  اللوحة رواجا عاليا عند مستخدمي 

الحاسوب الشخصي، خاصة بعد أن اعتمدتها شركة 

ميكروسوفت لمنتجاتها باللغة العربية. يـوجد تصميـم آخر 

للوحة المفاتيـح العربية يستخدم حاليا مـوضحـا في الشكل 

 Apple MAC)   وهـو المستعمل مع حـاسـوب أبل  5

computer). 

 

 Appleلوحرررة المفررراتيح العربيرررة (: 5شرررـكل رقـرررـم )
MAC   

 

لوحة المفاتيح العربية شائعة االستعمال ليست 

هي المثلى في الكتابة باللغة العربية وعليها بعض المآخذ 

والقصور. وكمثال على ذلك حرف الذال )ذ( حين وضع 

ى علفي مكان صعب في الزاوية العليا اليسرإ للوحة 

الرغم من استعماله المتكرر. هذا الحرف أكثر استخداما 

من كثير من الحروف ذات الموضع الجيد على اللوحة 

كحرف الغين )غ( على سبيل المثال. زد على ذلك الحرف 

المركب من حرفي الالم )ل( واأللف )ا( وهو الم ألف 

)ال( خصص له مفتا  لوحد  علما بأنه ليس مستعمال 

 ببقية الحروف المركبة. كثيرا مقارنة

ومع كل هذ  األنواي المتعددة للوحات المفاتيح 

العربية ال يوجد حتى األن لوحة مفاتيح قادرة على كتابة 

 ]7[  ]6[القرآن الكريم بالرسم العثماني.

 

 

 

 

 

 .v محاوالت الخطوط القر نية 
  

 ا( خط القل    

هو عبارة عن مشروي بحث تخرج في قسم 

الكهربية واإللكترونية بكلية الهندسة جامعة االتصاالت 

. أنتج لكتابة القرآن الكريم 2005القاهرة. بدء فيه عام 

 على ما يوافق رواية حفص عن عاصم )ضبط الخراز(

[، ولكتابة أية نصوص أو منشورات 6] انظر الشكل 

باللغة العربية. ويهدف الخط إلى مضاهاة خط النسخ كما 

لمجيدين، وذلك بوضع نماذج يكتبه كبار الخطاطين ا

. كما -METAFONT-باستخدام لغة الخط الوصفية 

يهدف الخط أيضا إلى إنتاج خط الرياضيات العربي نادر 

الوجود في الخطوط العربية الرائجة اليوم. وهو مصمم 

للتنضيد الطباعي  (TEX and Metafont)أساسا على

   ]2[مفتوحة المصدر وأنظمة تصميم الخطوط.

 
 
 

عينررة كتبررت بخررط القلررم لعرردة أسررطر (: 6شررـكل رقـررـم )
 من سورة الرعد.

 

الجدير بالذكر أن هذا الخط لم يأخذ في الحسبان 

جمال الخط العربي عموما وجماله عند رسم القرآن الكريم 

بصفة خاصة. كما أنه يستخدم فقط لكتابة القرآن الكريم 

 برواية حفص عن عاصم دون غيرها من الروايات.
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 ب( خط مجمع الملك فهد لطباعة القر   الكري   

 

أصدر مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم 

واحدا من خطوط الحاسوب المتوافقة مع  2009عام 

شفرة يونيكود العالمية، خصص الخط لكتابة نص القرآن 

الكريم طبقا للرسم العثماني لمصحف المدينة النبوية 

. صمم الخط ( 7انظر الشكل عاصم )برواية حفص عن 

وتمت برمجته في وحدة البحوث والتطوير بمجمع الملك 

فهد لطباعة القرآن الكريم. وقد قام خطاط مصحف المدينة 

النبوية د. عثمان طه شخصيا بكتابة الحروف ومختلف 

التركيبات من هذ  الحروف، وعملت على مراجعته 

 لمراجعة المصحفوالتصديق على صحته اللجنة العلمية 

  ]8[الشريف بالمجمع.

 
 

عينررة كتبررت بخررط مجمررع الملررك فهررد (: 7شررـكل رقـررـم )
 .لطباعة القرآن الكريم لعدة أسطر من سورة الرعد

 
 المنهجية. 3    

 

كما أوضحنا سلفا، ال توجد لوحة مفاتيح أو خط 

حاسوبي يمكنه كتابة القرآن الكريم وفقا لرواية قالون عن 

متبعا ضبط الحافط أبي عمرو الداني، وعليه نافع المدني 

فمهمتنا هي ابتكار طريقة جديدة لكتابة القرآن الكريم 

برواية قالون عن نافع، والرسم القرآني على ما اختار  

لتحسين عملية كتابة القرآن  الحافظ أبو عمرو الداني،

الكريم ورفع جودتها وذلك بتالفي األخطاء وتقليل الوقت 

والتكلفة. ويمكن بسهولة تامة تغيير النسخة والجهد 

المكتوبة وفق رواية قالون إلى رواية حفص أو غيرها من 

الروايات. كما تسنح لمتعلمي وحافظي القرآن الكريم 

الفرصة لتدارس القرآن الكريم عبر المنتجات واألجهزة 

الرقمية الحديثة كالهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب الكفية 

 والمحمولة.

 

توضررررررريح تخطيطررررررري للطريقرررررررة (: 8شررررررـكل رقـرررررررـم )
 .المتبعة
 .iتوضيح الطريقة المتبعة 

يتم رسم الحروف والحركات والعالمات الخاصة 

برسم الداني والتي لم يسبق تصميمها في أي خط حاسوبي 

سابق أو لوحة مفاتيح. إلنجاز هذ  الرسومات تم استخدام 

 CorelDraw packageبرنامج رسم كورل درو )

software 9(. انظر الشكل. 

عينررررة مررررن الحررررروف والحركررررات  (:9شررررـكل رقـررررـم )
 مرسومة ببرنامج كورل درو.
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يوضح مجموعة من حروف وحركات (: 2جدول رقم )

رسم الداني )عمود الداني( مقارنة بينها وبين حروف 

الكتابة العربية العادية ورسم الخراز المستخدم في رسم 

 حفص عن عاصم.القرآن الكريم برواية 

 
 
 
 

ii .لوحة مفاتيح )الداني( للرس  العثماني 

 
 

هي لوحة مفاتيح افتراضية تم تصميمها من قبل 

الباحثين لكتابة القرآن الكريم برواية قالون عن نافع 

بالرسم العثماني على ما اختار  أبو عمرو الداني. وقد 

روعي في تصميم اللوحة اإلبقاء على أماكن الحروف 

العربية والحركات واألرقام كما هي في لوحة المفاتيح 

قد أضيفت إلى اللوحة بعض الحروف . و(IBM)العربية 

والحركات الخاصة برسم الداني التي تم االنتهاء من 

تصميمها، وال زال العمل جاريا على استكمال تصميم بقية 

الحروف والحركات والعالمات ومن ثم إضافتها إلى 

اللوحة وفق دراسة تجرإ لهذا الغرض. وبالتالي فةن 

بعد االنتهاء من  التصميم النهائي للوحة سيحدد الحقا

 تصميم الحروف والحركات والعالمات كلها.

 
 
 
 
 
 
 

 

 لوحة مفاتيح "الداني". (:10شـكل رقــم )
 

 . النتـائـج4

( يبين سورة الفاتحة برواية قالون عن 11شكل )

نافع مكتوبة بلوحة مفاتيح الداني. وهي ليست الكتابة 

ميم تص التامة لها وفق الرسم العثماني نظرا لعدم اكتمال

 اللوحة بالشكل النهائي.

 

 
سررررورة الفاتحررررة مكتوبررررة بلوحررررة  (:11شررررـكل رقـررررـم )

 مفاتيح الداني للرسم العثماني.
 

 

(: سورة الفاتحة كما في مصحف 12شكل رقم )
عن نافع والرسم العثماني على  برواية قالون الجماهيرية

 ما اختار  الحافظ أبو عمرو الداني.
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 اقعةنمال5. 
الورقررررة أشرررررنا إلررررى الصررررعوبات فرررري هررررذ  

والمشرررركالت المتعلقررررة بكتابررررة القرررررآن الكررررريم يرررردويا، 

وكيفيرررررة تعامرررررل الحاسررررروب مرررررع الحرررررروف العربيرررررة 

والعالمرررات القرآنيرررة ولكرررن هنررراك الكثيرررر مرررن الصرررعاب 

فرري هررذا المجررال. بررالطبع يوجررد عرردة محرراوالت لكتابررة 

القرررررآن الكررررريم باسررررتخدام الحاسرررروب، اثنترررران مررررنهم: 

خرررط مجمرررع الملرررك فهرررد لطباعرررة القررررآن م وخرررط القلررر

الكرررررريم سرررررلطنا عليهمرررررا الضررررروء مرررررن ناحيرررررة المبررررردأ 

والطريقررررة المسررررتخدمة فرررري كليهمررررا. طريقتنررررا الحديثررررة 

تررتلخص فرري إنترراج وتطرروير لوحررات مفرراتيح افتراضررية 

يمكررررن بهررررا كتابررررة القرررررآن الكررررريم كررررامال ومررررا )لوحررررة 

 مفررررراتيح الرررررداني للرسرررررم العثمررررراني( إال بررررراكورة هرررررذا

 العمل واإلصدار التجريبي األول منه.

 التـوصيـات. 6

 الباحثون بما يلي: يوصي

على الباحثين والعاملين في مجال القرآن الكريم ا( 

وعلومه التعاون مع الباحثين والعاملين في مجال 

الحاسوب والتقتية الرقمية للعمل على تكاتف الجهود 

 للوصول إلى طرق مستحدثة لرسم القرآن الكريم.

ب( دعم الباحثين في مجال رسم القرآن الكريم باستخدام 

الحاسوب ماديا ومعتويا من قبل الجهات المختصة 

 للمساهمة في إظهار بحوثهم وتطبيقها على أرض الواقع.

إقامة المسابقات بين مصممي برامج رسم القرآن جـ( 

الكريم بواسطة الحاسوب لحثهم على التنافس الشريف 

مج تخدم رسم القرآن الكريم باستخدام نتاج براإلبينهم 

 التقتية الحديثة.

د( إقامة المراكز المتخصصة في الدول العربية 

واإلسالمية لرسم القرآن الكريم بأنواي الرسم المختلفة 

الحديثة  التقنيات وبالروايات العديدة للقرآن الكريم بواسطة

  وعلى رأسها الحاسوب.

 

 

 . المراجع7
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 السعودية. 
 

مصحف الجماهيرية )برواية قالون عن نافع والرسم 
العثماني على ما اختار  الحافظ أبو عمرو الداني(، 

 (، جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية، ليبيا.1989)
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