
 169 

 

المحاضرة السادسة 

 

 

الحروف العربية والحاسوب 

 

 

 األستاذ الدكتور محمد زكي محمد خضر 

الجامعة األردنية 

 

 

م 1998  حزيران  9 2- هـ1417 صفر  6السبت 

 

 

 

 



 170 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 171 

مقدمة - 1

 

لـ يكف تطكر المغات الحية منيا كالمندثرة إال سماعان، كقمما كاف ىناؾ تخطيط 
 فالمغة العربية تحدث بيا العرب كتناقمتيا ،لتطكر المغات إال في العصر الحديث

. أجياليـ جيبلن بعد جيؿ فأضافكا ليا كأىممكا منيا
كحيث لـ يكف ىناؾ في تمؾ األزماف كسائؿ لتسجيؿ الصكت كنقميا إلى 

لخزف المغة  (عدا المشافية)األجياؿ البلحقة فإف الكتابة كانت ىي الكسيمة الكحيدة 
 كلكف عند بدء ،كنقميا بدقة إلى األجياؿ البلحقة التي لـ تمتؽ باألجياؿ السالفة

تدكيف المغة بدأت بالثبات خاصة بعد ظيكر اإلسبلـ كنزكؿ القرآف الكريـ كتدكينو، 
 كعمى ىذا فإف المغة العربية ،كبذلؾ ثبتت أسس المغة العربية مف نحك كصرؼ

أيخذت أكال نطقان ثـ تمتيا الكتابة الحقان، فالكتابة كاف عمييا أف تككف دقيقة في 
تمثيؿ النطؽ فأضيؼ ليا التنقيط في القرف اليجرم األكؿ ثـ تبل ذلؾ التشكيؿ، 
كبذلؾ أمكف ضبط النص المكتكب لكي ينطؽ مف قبؿ األجياؿ البلحقة كفؽ 

. النطؽ نفسو الذم نطؽ بو األكلكف ككاف الفضؿ في ذلؾ إلى نمط الكتابة العربية
 كىذا ما لمسو الخطاطكف ،فالمحافظة عمى نمط الكتابة يصؿ آخر األمة بأكليا

العرب عمى مر العصكر حيث أضافكا لمخط العربي جماال كتفننكا في اإلبداع في 
ذلؾ فظيرت الخطكط العربية المختمفة ثـ أضيفت بعض الرمكز كرمكز الكقؼ 
كالتجكيد لمقرآف الكريـ ثـ أضيفت رمكز أخرل في العصر الحديث مقتبسة مف 

.  ككؿ ذلؾ لـ يغير مف نمط الكتابة العربية كمكاصفاتيا األصمية،المغات األخرل
كفي خبلؿ نصؼ القرف األخير كبعد فترة كجيزة مف انتشار الحكاسيب أمكف 

 ثـ ظيرت فكرة ،إدخاؿ المغات التي تستخدـ الحركؼ البلتينية إلى الحاسكب أكال
 ،إدخاؿ المغات األخرل بعد إجراء تطكيرات متعددة في تركيب كبرمجة الحاسكب
كقد حشرت الحركؼ العربية كما يتككف منيا مف كممات كجمؿ حشرا ضمف 

... ثـ تطكر ذلؾ... البرامج لكي تكتب كما تدخؿ
إف االستعماؿ الرئيس لمحاسكب بالنسبة لمختمؼ المغات ال يزاؿ مجاؿ الكتابة، 
أما مجاؿ النطؽ كاألصكات فقد حدثت فيو تطكرات ىامة خبلؿ العقكد األخيرة إال 

 كعمى ىذا فإنو سيتـ التركيز عمى ،أنو ال يزاؿ محدكدا بالمقارنة مع مجاؿ الكتابة
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مجاؿ الكتابة ىنا عمى أمؿ أف تككف ىناؾ فرص أخرل في المستقبؿ إف شاء اهلل 
. تعالى لتناكؿ مكضكع النطؽ لمغة العربية

إف خدمة الكتابة العربية مف قبؿ الحاسكب تستدعي جممة فرضيات أساس، 
. مف الضركرم أخذىا بنظر االعتبار

إف عمؿ الحاسكب يجب أف يككف كسيمة لخدمة المغة العربية كحاكيان بدقة 
را ليا بحيث يطكع المغة العربية لما يناسب تصميـ صمختمؼ جكانبيا كليس قا

 كىذا ال يعني الجمكد عمى الكضع الحالي لمغة العربية بؿ يترؾ ،الحاسكب نفسو
ذلؾ لعمماء المغة كباحثييا كخطاطييا، كىؤالء ليسكا مجبريف عمى أف ينحكا نحكان 

ريان معينان كفؽ آراء كاجتيادات المتخصصيف بالحاسكب أك الجيات المصممة صؽ
. لو

أما األمر الثاني الكاجب تكفره فيك أمانة تمثيؿ المغة العربية مف قبؿ 
 كيستكجب ذلؾ االستيعاب الكامؿ إلمكانية إدخاؿ المغة العربية إلى ،الحاسكب

مكانية معالجتيا داخؿ الحاسكب بتفصيؿ كدقة كلكؿ االحتماالت  الحاسكب، كا 
المتكقعة في المستقبؿ، إضافة إلمكانية طباعتيا بشكؿ اعتيادم مع األخذ بنظر 

. االعتبار الطابع الجمالي المخرج مف الحكاسيب
ذا ما أخذنا بنظر االعتبار أف الحاسكب تككف كتطكر أصبلن في بيئة غير  كا 

- في الكقت الحاضر عمى األقؿ-عربية فإف خدمة المغة العربية البد كأف تككف 
محدكدة باإلمكانيات التقنية الحالية دكف أف نيمؿ كضع القكاعد كاألسس الكاجب 

أخذىا بنظر االعتبار لتطكرات الحاسكب المستقبمية لكي يككف أكثر مطاكعة 
لخدمة المغة العربية خاصة إذا ما تطكرت حكاسيب تحكم ذكاء اصطناعيان ال بأس 
بو لخدمة المغات المختمفة، فعند ذلؾ يصبح باإلمكاف ظيكر حكاسيب أكثر خدمة 

 كحتى يأتي ذلؾ الكقت فإف ىناؾ حاجة لبحكث ،لمغة العربية مما ىك متكفر اآلف
كثيرة في المغة العربية كفي عمـ الحاسكب حكؿ المغة العربية خدمة لمناطقيف بيا 

. مف أبناء ىذا الجيؿ كاألجياؿ القادمة
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: نبذة تاريخية- 2
بعد فترة كجيزة مف دخكؿ الحاسكب إلى الحياة العممية في مختمؼ القطاعات 

 بمغات ال تستعمؿ Line Printersكجد أف باإلمكاف استخداـ الطابعات السطرية 
 مف حركؼ طباعية عربية ككاف Belts كعند ذلؾ صنعت أحزمة ،الحركؼ البلتينية

 كقد احتكت تمؾ األحزمة عمى طكاقـ مف ،ذلؾ في نياية الستينات مف ىذا القرف
عند استخداـ الحرؼ األكؿ في )حركؼ عربية أغمبيا ذات شكؿ كاحد لمحرؼ الكاحد 

 نظران لقمة عدد األماكف المتكفرة عمى تمؾ األحزمة ،(أكؿ الكممة أك كسطيا أك آخرىا
 بجانب األحرؼ العربية ،(الكبيرة كالصغيرة)كضركرة احتكائيا عمى األحرؼ اإلنكميزية 

 كقد استكجبت تمؾ المحاكلة ،كقد كانت قراءة ما يطبع مف تمؾ الطابعات صعبة
 ASCII)اصطبلح مكاقع رمكز األحرؼ ضمف جداكؿ الرمكز الحاسكبية المعركفة بػ 

Code) التي كضعت أصبلن لمغة اإلنكميزية مف معيد التقييس في الكاليات المتحدة 
 كما استكجب كضع رمكز الحركؼ العربية منفصمة عف بعضيا تفصؿ ،األمريكية

بينيا فكاصؿ صغيرة قد تككف مرئية لمقارئ كقد تككف غير مرئية بحيث تظير ككأنيا 
. كتابة متصمة

كقد اتخذت الشركات المصنعة لتمؾ الطابعات لنفسيا قرارات حددت بمكجبيا 
 كلكنيا بدافع تسكيؽ ،عدد كنكع الحركؼ التي تحكييا الطابعات التي تصنعيا

منتجاتيا، كلككنيا شركات غربية ال خبرة ليا بالمغة العربية، بدأت باالتصاؿ 
كخاصة الجامعات كمراكز الحكاسيب الكبيرة في العالـ )بالمستخدميف العرب 

 لستمزاج رأييا في تحسيف شكؿ الحركؼ الطباعية كعددىا كأسمكب ،(العربي
. تكزيعيا بيف األحرؼ البلتينية كبدأت تجرم تحسينات عمييا

كبعد انتشار استخداـ الشاشات المرئية قامت تمؾ الشركات بإنتاج شاشات 
 ،لممستخدميف العرب تظير الحركؼ العربية بشكؿ مجمكعة مف النقاط المضيئة

كقد حدثت نقمة نكعية ميمة في منتصؼ السبعينات حينما قامت إحدل الشركات 
بإنتاج شاشة عربية بإمكانيا إظيار الحرؼ العربي المتككف مف مصفكفة مضيئة 

 ثـ انتقمت الفكرة ،بحيث يختمؼ شكمو حسب مكقع الحرؼ مف الكممة العربية ذاتيا
 Dot Matrixنفسيا بعد ذلؾ إلى الطابعات عند انتشار الطابعات النقطية 
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Printers، كقد كاف عدد النقاط المضيئة لمشاشة أك دبابيس الطابعات محدكدا 
 إال أنو بعد زيادة دقة الشاشات كالطابعات أصبح ،أكال فكاف شكؿ الحركؼ رديئا

باإلمكاف طباعة أشكاؿ جميمة مف الحركؼ العربية بمختمؼ مكاقعيا إضافة إلى 
ضافة التشكيؿ  ككاف في خبلؿ ىذه العممية أف أضيؼ إلى ،تغيير عرض الحرؼ كا 

مف بيف األشكاؿ )الحكاسيب ذكاء محدكد لكي يتـ كفقو تحديد شكؿ الحرؼ 
.  ذاتيا حسب مكقعيا مف الكممة،(األكلية كالكسطية كاآلخرية كالمنفصمة: األربعة

كقد زاد خبلؿ ىذه الفترة الضغط عمى الجيات العربية المسؤكلة عف المقاييس 
العربية ككثرت المناقشات كالمداكالت في الندكات كالمؤتمرات العربية حكؿ 

. الحكاسيب
: المواصفات القياسية العربية- 3

ساىمت عدة منظمات كمؤسسات عربية كدكلية في بمكرة كاختيار مكاصفة 
(1) كمف تمؾ المنظمات،قياسية عربية مناسبة لمحاسكب

المنظمة العربية لمتربية :  
كالثقافة كالعمكـ، كمعيد المسانيات في المغرب، كالمنظمة العربية لممكاصفات 

كالمقاييس، كالمنظمة السعكدية لممكاصفات كالمقاييس، كالمركز القكمي لمحاسبات 
اإللكتركنية في العراؽ، كاالتحاد العربي لبلتصاالت، كمعيد الككيت لؤلبحاث، 
كشركة أليس بكندا، كمكتب ما بيف الحككمات لممعمكماتية، كاالتحاد األكربي 

. لمصنعي الحاسكب
 شكمت المنظمة العربية لممكاصفات كالمقاييس التي كانت 1981كفي عاـ 

تابعة لمجامعة العربية كمقرىا في عماف، لجنة لتحديد مكاصفة قياسية عربية 
 كقد أصدرت المنظمة المكاصفة القياسية رقـ ،لمحركؼ العربية في حقؿ المعمكمات

449 (ASMO 449) كسجمت عالميا بػ (ISO/9036) حرفان 120 كقد احتكت 
 ،1985لبلستعماؿ في حقؿ معالجة المعمكمات كقد أيقرت في كانكف الثاني عاـ 

تكزيع الحركؼ عمى المكاقع كىي تحكم عمى سبعة أرقاـ ثنائية  (1)كيبيف الشكؿ 
(7 bits.)(2()3 )
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 أقرت المنظمة مكاصفة قياسية أخرل برقـ 1985كفي تشريف األكؿ عاـ 
662 (ASMO 662)، تتطابؽ مع المكاصفة األكلى في مكاقع األحرؼ مضافان 

. (bits 8)إلييا حركؼ التحكـ ككانت ذات ثمانية أرقاـ ثنائية 
 أقرت المنظمة ،(1986تشريف الثاني عاـ )كبعد عاـ مف ذلؾ تقريبان 

 لتبادؿ المعمكمات عمى الحاسكب  (ASMO 708) 708المكاصفات القياسية 
. (ISO/8895-6)بثمانية أرقاـ ثنائية كسجمت عالميان تحت رقـ 

تكزيع األحرؼ العربية عمى النصؼ العمكم مف الجدكؿ فيما  (2)كيبيف الشكؿ 
 كيبلحظ في ،أبقيت األحرؼ اإلنجميزية عمى النصؼ السفمي مف الجدكؿ كما ىي

 ككذلؾ 449ىذا المكاصفة أف الحركؼ العربية متطابقة في مكاقعيا مع المكاصفة 
تنكيف الفتح ثـ تنكيف الضـ ثـ تنكيف  :أدكات التشكيؿ الثمانية كىي عمى التعاقب

. الكسر ثـ الفتحة فالضمة فالكسرة فالشدة فالسككف
 مكاقع األرقاـ اإلنجميزية 708أما األرقاـ العربية فقد احتمت في المكاصفة 

. نفسيا كليس مف  مكضكعنا بحث مكاقع أحرؼ التحكـ في ىذه المكاصفات
كنظران لتأخر صدكر ىاتيف المكاصفتيف القياسيتيف أكثر مف عشر سنيف عمى 
بدء استخداـ المغة العربية في الحاسكب فقد كضعت الشركات المنتجة لمحكاسيب 
مكاصفاتيا الخاصة بيا مما جعؿ مف الصعب عمييا التراجع عنيا بسبب ما قد 

 لذلؾ استمر كجكد أطقـ عديدة مف أنظمة الحركؼ ؛يكمفيا ذلؾ مف تكاليؼ عالية
. بحسب الشركات المنتجة لمحكاسيب

أطقم الحروف العربية - 4
 كفيما يأتي ، معظـ األطقـ لمحركؼ العربية الشائعة،(1)يبيف الممحؽ 

: مبلحظات عف أكثر ىذه الطكاقـ انتشاران 
 المواصفتين القياسيتين لممنظمة العربية لممواصفات والمقاييس 4-1

  708 و 449المرقمتين 
:  كتمتازاف بما يأتي،كقد سبقت اإلشارة ليما
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.  كجكد مكقع لكؿ حرؼ مف الحركؼ الثماني كالعشريف(أ
 كجكد ستة مكاقع لميمزة بأشكاليا المختمفة ء  أ  إ  ؤ  ئػ  آ (ب
.  كجكد مكقع لمتاء المربكطة كآخر لؤللؼ المقصكرة(ج
.  كجكد ثمانية مكاقع لمتشكيؿ ىي   ن  ه  و  ى  ي ً  ٌ  ٍ   كحسب الترتيب المبيف(د
. بيف الحركؼ المتصمة (التطكيمة) كجكد مكقع لمكشيدة (هـ
:  مجموعات أطقم الحروف الخاصة بالدوس العربي4-2

أصدرت شركة أليس تعريبان لنظاـ التشغيؿ كعرؼ بالدكز العربي، كقد استندت 
 ثـ أجريت تعديبلت عمى 708الشركة إلى أطقـ المكاصفة القياسية العربية 

كبعد ذلؾ أنتجت طكاقـ أخرل برقـ ، 709 كأعطيت الرقـ 449المكاصفة القياسية 
. 720 ك 710

 مضافان إلييا مجمكعة مف 449 يتطابؽ مع المكاصفة  709فالطاقـ المرقـ 
.  ِّ    ّّ    ٍّ    َّ    ُّ    ٍّ  :التشكيؿ المزدكج عمى التكالي 

 فبل يحكم تشكيبلن  كتنقسـ الحركؼ العربية فيو إلى سمسمتيف 710أما الطاقـ 
األكلى تحكم أشكاؿ اليمزة كاأللؼ كالباء كالتاء المربكطة، يمييا سمسمة مف الرمكز 

غير الحرفية ثـ تأتي السمسمة الثانية مف الحركؼ العربية مف التاء إلى الياء 
. كالكشيدة كال يحكم ىذا الطاقـ عمى التشكيؿ

 فقد احتكل عمى التشكيؿ األساسي بثمانية مكاقع مع ،720 أما الطاقـ 
الحركؼ العربية مكزعة عمى عدة سبلسؿ، تتكزع بينيا رمكز أخرل غير الحركؼ 

. العربية
 مجموعات النافذة العربية  4-3

  البحرينية نظامان لمتعريب يعتمد عمى أساس شفافية 01أصدرت شركة 
كقد أصدرت الشركة عدة ، الحركؼ العربية بحيث يتكاءـ مع أطقـ الحركؼ البلتينة

 كيحكم الحركؼ العربية إضافة إلى التشكيؿ ،711طكاقـ لمحركؼ أشيرىا المرقـ 
: كحسب الترتيب اآلتي
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.  التشكيؿٍ   ٌ    ى   َّ    ن   ِّ    ي   ُّ    ه   ّّ   ً    ّْ    و   ٍّ  (أ
.  اليمزات بأشكاليا الستة ثـ األلؼ كالباء كالتاء المربكطة(ب
.  الحركؼ مف التاء إلى الغيف(جـ
.  الكشيدة(د
.  الفاء إلى الميـ(هـ
.  النكف كالياء(و
.  الكاك كاأللؼ المقصكرة كالياء(ز
.  يتخمؿ مكاقع ىذه الحركؼ رمكز بيانية(و
 أطقم صخر العربية 4-4

تعريبيا الخاص بيا كقد احتكل طاقـ  (صخر)أصدرت شركة العالمية 
: الحركؼ العربية ليا عمى ما يأتي

.  أدكات التشكيؿ األساسية الثماني ن  ه  و  ى  ي ً  ٌ   ٍ (أ
.  اليمزات الستة ثـ األلؼ كالباء كالتاء المربكطة(ب
.  الحركؼ األخرل مف التاء كحتى الياء ثـ الكشيدة(جـ

.  الرمكز البيانية،(بيف التاء المربكطة كالتاء)كيتخمؿ الحركؼ 
 :864م المرقم .ب. طاقم شركة ا4-5

: ـ األمريكية طاقما خاصا بيا أسمتو.ب.أصدرت شركة ا
 IBM Arabic National Supplement 864  كيحكم ىذا الطاقـ   

: عمى ما يأتي
.  مجمكعات البلـ ألؼ كىي ثمانية مكاقع  أل  ػؤل  إل   ػئل  ال  ػبل  آل  ػآل(أ

.  التعريقة   (ب
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.  اليمزات عمى األلؼ  آ   ػآ   أ  ػأ   إ   ػإ(جـ
.  الشدة  ٌ    ػٌ (د
 الحركؼ العربية بشكميف لكؿ حرؼ بحيث يمكف كتابة أشكاؿ الحركؼ مع (هـ

. التعريقة
كقد تـ تكزيع الحركؼ كالرمكز البيانية متداخمة بينيا عمى غير تسمسؿ معيف 

. كبتجميع بعضيا مع بعض أحيانان 
 طاقم شركة مايكروسوفت 4-6

 المنتج مف شركة مايكركسكفت األمريكية windowsبعد انتشار نظاـ النكافذ 
أصدرت الشركة تعريبان لو كقامت باستحداث طاقـ خاص بيا كيحكم ىذا الطاقـ 

:  عمى
.  األشكاؿ الستة لميمزة(ا

 الحركؼ العربية مف األلؼ إلى الضاد تتخمميا التاء المربكطة بيف الباء (ب
. كالتاء

.  حركؼ الطاء كالظاء كالعيف كالغيف تمييا الكشيدة ثـ الفاء كالقاؼ كالكاؼ(جـ
.  حرؼ البلـ(د
.  حركؼ الميـ كالنكف كالياء كالكاك(هـ
.  حرفي األلؼ المقصكرة كالياء(و
.  التشكيؿ ن   ه   و   ى   ي  ً   ٌ  ٍ   تتخمميا رمكز أخرل(ز

كقد بدأ ىذا الطاقـ باالنتشار أكثر مف غيره بعد طغياف استعماؿ النكافذ ىذا 
. كيخشى أف يبقى ىك السائد، طاغيان كممغيان لجميع األشكاؿ األخرل أك معظميا

 تكزيع الحركؼ العربية لعدد مف األطقـ المذككرة 9-3 تبيف األشكاؿ 
. (6)أعبله
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 ،(أك البرامج الجاىزة)كتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ إمكانية في بعض األنظمة 
طتيا التحكيؿ مف طاقـ آلخر كما ىك الحاؿ في نظاـ كيندكز ساالتي يمكف بك

كلكف بالطبع فإف عممية التحكيؿ ىذه ال ، الخاص بمايكركسكفت كنظاـ النافذة
. تخمك مف مشاكؿ  نظرا لعدـ تكافؤ الطكاقـ تمامان في محتكياتيا

أنظمة تعريب الحاسوب - 5
نظران لما لمحركؼ العربية مف عبلقة بأنظمة تعريب الحاسكب التي ظيرت 
لحد اآلف فسنعطي فكرة مبسطة عف أنظمة التعريب التي عرفت لحد اآلف، فإف 

مف يستعمؿ المغة العربية يجابو عددان مف المعضبلت التي أخذت أنظمة التعريب 
:  كمف ىذه المعضبلت،عمى نفسيا ميمة حميا

 الكتابة مف اليميف إلى اليسار بخبلؼ المغات التي تستعمؿ الحركؼ البلتينية (أ
. التي تكتب مف اليسار إلى اليميف

، كبالعكس (أك الفرنسية) إمكانية إدخاؿ نص عربي ضمف الكتابة اإلنكميزية (ب
.  ضمف النص العربي،(أك فرنسي)إمكانية إدخاؿ نص إنكميزم 

 االختيار بيف األرقاـ العربية الغبارية المستعممة في المشرؽ العربي كاألرقاـ (جـ
. المستعممة في المغرب العربي كأكربا

 الشفافية، كالمقصكد بيا المحافظة عند التعريب عمى إمكانية استخداـ البرامج (د
اإلنكميزية األصمية بحيث ال تؤثر الحركؼ العربية سكل عمى مكاقع بعض 

. الرمكز البيانية
 مثؿ الفراغ كالعبلمات ،(بيف العربية كالبلتينية) التعامؿ مع الحركؼ الحيادية (هـ

.  بشكؿ منطقي كمقبكؿ،(كقيـ كليس كشكؿ)كاألرقاـ 
 بإجراء دراسة مقارنة 1989كقد قامت الجمعية العممية الممكية بعماف عاـ 

ـ، .ب. بيف أحد عشر نظاـ تعريب شائع، بينيا تعريب ا(7)عف أنظمة التعريب
 كقد ألقيت ،كالمساعد العربي، كاألمير، كالدكز العربي، كالنافذة، كاألستاذ، كغيرىا
-27  الدراسة كبحث في المؤتمر األكؿ لمحاسكب في الككيت الذم عقد بيف
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 كيجدر بالذكر نظاماف آخراف ميماف لمتعريب ىما النظاماف الذيف ،29/3/89
.  الذم أنتجتو شركة مايكركسكفتwindowsأنتجتيما شركة صخر كنظاـ النكافذ 

كقد طكرت األكلى نظاميا الذم كاف أصبلن يعتمد عمى أجيزة صخر فقط ثـ 
 أما نظاـ النكافذ الذم أنتجتو ،أنتجت النكافذ العربية مستندة إلى شفافية خاصة بيا

شركة مايكركسكفت فقد أصدرت منو نظامان معربان ثـ أنتجت طبعة جديدة عاـ 
كيتكقع أف تصدر تعريبان ليا في كقت الحؽ مف ىذا ، 95 سميت النكافذ 1995
 أما شركة أبؿ ماكنتكش فقد أصدرت تعريبان خاصان بيا عمى أجيزتيا غير ،العاـ

 كاستندت في طاقـ الحركؼ العربية إلى تكزيع خاص بيا لكف ،ـ.ب.المتكافقة مع ا
 كتمتاز برامج ىذه الشركة بقابمية إظيار الحركؼ ،711يقرب مف الطاقـ المرقـ 

العربية بدقة عالية مما مكف مف إنتاج خطكط عربية جميمة بكاسطة أجيزة ىذه 
. الشركة

كيبلحظ بيف أنظمة التعريب أف مسألة ترتيب الحركؼ اليجائية يعتمد عمى 
الطاقـ المستعمؿ حيث أف كؿ ىذه الطكاقـ قد اعتبرت التشكيؿ عبارة عف حركؼ، 

لذلؾ فإف ترتيب الحركؼ عند الكتابة المشككلة يعتبر التشكيؿ حرفا يؤخذ بعيف 
ذا ، كمف ذلؾ ينتج أف الطاقـ نفسو يحدد أسمكب الترتيب،االعتبار عند الترتيب  كا 

ما كانت الحركؼ مبعثرة في الجدكؿ فإف الترتيب سيككف ذم إشكاالت عديدة 
كخاصة إذا ما أخذ شكؿ الحرؼ حسب مكقعو في الجدكؿ كما ىك الحاؿ في 

 كما أف مكاقع الحركؼ الخاصة ،864ـ المرقـ .ب.الطاقـ  الخاص بشركة ا
كميا تختمؼ مف طاقـ آلخر  (اليمزة كالتاء المربكطة كاأللؼ المقصكرة كالكشيدة)

. مما يكلد ترتيبان مختمفان عند استعماؿ طاقـ معيف عف الطاقـ اآلخر
كيجدر باإلشارة إلى أنو لحد اآلف لـ يتـ عمؿ برنامج لمتحاكر بالمغة العربية 

كىذا البرنامج لو ضركرة بالكقت الحاضر لتطكير    Internetمع الشبكة العالمية 
. التحاكر كنقؿ البريد اإللكتركني بدكف استخداـ أنظمة التعريب األخرل

 
  Unicodeالرمز الدولي الموحد - 6
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 لمحركؼ ANSIإف أكثر نظاـ انتشاران في ترميز الحركؼ كالرمكز ىك نظاـ 
كىك مكضكع مف قبؿ معيد المقاييس األمريكية )البلتينية 

 (American National Standards Institute،  كىك مناسب لمغات
 كقد تمت استعارة قسـ مف المكاقع المخصصة ،المستخدمة لمحركؼ البلتينية

أك غيرىا مف الحركؼ عند استخداـ ) لكضع الحركؼ العربية Graphicsلمزخرفة 
.  مع المحافظة عمى مكاقع الحركؼ البلتينية،(أنظمة ثنائية المغة

كقد كجد أف ىناؾ لغات كالصينية كالككرية كاليابانية يزيد عدد الحركؼ فييا 
 ليا كما أف أم نظاـ ثنائي ANSI كبذلؾ ال يصمح نظاـ ،عف عشرة آالؼ حرؼ

المغة ليس بينيما إحدل المغات المستخدمة لمحركؼ البلتينية يعني أف تحؿ حركؼ 
إحداىما محؿ الحركؼ البلتينية كبذلؾ تغير مكقعيا المستخدـ عند استخداميا مع 

 ىذا باإلضافة إلى أف ىناؾ كثيران مف الرمكز الرياضية كالتقنية ،الحركؼ البلتينية
 ككؿ ذلؾ يزيد ،الحديثة التي كجدت ضركرة لتحديد مكاقع ليا في طكاقـ الحركؼ

 8) كاحد ذم ثماني أرقاـ ثنائية byte المخصص ضمف بايت 256عف العدد 

bits .)
كلغرض تبلفي ىذا اإلشكاؿ فقدت اتفقت عدة شركات عالمية عمى تشكيؿ 

 لغرض تعريؼ Unicodeمنظمة عالمية غير ربحية سميت منظمة الرمز المكحد 
نظاـ قياسي عالمي يمكنو أف يضـ كافة الحركؼ المستخدمة في كافة لغات العالـ 

. (كحتى المنقرضة منيا كالمصرية القديمة كالسنسكريتية)الحية 
 بدأت بتطكير نظاـ لمتقيس المناسب ISOكما أف المنظمة العالمية لمتقييس 

. Unicodeكىكذا تككف الرمز العالمي المكحد . لذلؾ
 : المغات غير العربية المستخدمة لمحروف العربية6-1

الببلد  المستخدمة لمحركؼ العربية كتشمؿ باإلضافة  (10)يبيف الشكؿ 
قميـ كينيانج في  يراف، كمالطا، كاليند، كباكستاف، كا  لمبمداف العربية أفغانستاف، كا 

الصيف، ككازخستاف، كتترستاف، كىاتاف المغتاف بالرغـ مف صمتيما الكثيقة بالمغة 
التركية إال أنيما ال تزاالف تستخدماف الحركؼ العربية رغـ أف تركيا تستخدـ 

. الحركؼ البلتينية
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ندكنيسيا، كالصكماؿ فإنيا رغـ استخداميا لمحركؼ البلتينية إال  أما ماليزيا، كا 
 كفي إفريقيا فإف المغات ،أف ىناؾ صحفان تستخدـ المغة العربية في ماليزيا كجاكا

. البربرية، كاليكسا، كالسكاحمية تستخدـ الحركؼ العربية أحيانان 
أبجديات بعض المغات غير العربية التي تستخدـ الحركؼ  (11)كيبيف الشكؿ 

. العربية
 حرفا، إال أف المغات التي تستخدـ 28 فبالرغـ مف أف األبجدية العربية تحكم 

الحركؼ العربية تحكم أبجدياتيا حركفان فكؽ الحركؼ العربية الثمانية كالعشريف 
 حرفان، 36 حرفان، كاأليردية تحكم 32 فالفارسية تحكم ،كبعضيا مشتؽ منيا

قميـ ، حرفان 52كالسندية تحكم   كما تحكم لغة الباشتك المستخدمة في أفغانستاف كا 
 حركؼ إضافية، كما تستخدـ لغة اليكغر 10بمكجستاف في الباكستاف عمى 

. كىكذا....  حركؼ إضافية 10المعركفة في شماؿ غرب الصيف عمى 
 الحروف العربية وما يشتق منها في الرمز العالمي الموحد 6-2

 65536 الرمز العالمي المكحد الذم يحكم عمى Unicodeأصدرت منظمة 
 كيبيف الشكبلف ، حرفان منيا لمغات الحية34000حرفان كقد تـ تخصيص حكالي 

جدكلي الحركؼ العربية األصمية كالحركؼ المشتقة منيا المستعممة  (13)ك  (12)
 كيبلحظ أف الجدكؿ يحكم ستة أشكاؿ لميمزة كالحركؼ األبجدية ،في غير العربية

الثماني كالعشريف يتخمميا حرؼ التاء المربكطة بيف الباء كالتاء كحرؼ األلؼ 
 كأدكات التشكيؿ الثمانية  ن   ، كالكشيدة قبؿ الفاء،المقصكرة بيف الكاك كالياء

 كما تحكم عمى األرقاـ المستعممة في المشرؽ العربي كتحكم ، ه  و   ى  ي ً  ٌ   ٍ 
 أما باقي ،كذلؾ حرفيف آخريف ليما أىميتيما كىما األلؼ الخنجرية كىمزة الكصؿ

فيي ليست مستخدمة بالمغة العربية بؿ بالمغات األخرل  (12)األحرؼ في الشكؿ 
. المستخدمة لمغة العربية

 في الجدكؿ العالمي المكحد 0600كيتضح أف األحرؼ ىذه تحتؿ المكاقع مف 
 لمجدكؿ الثاني كما خصصت 06FF إلى 0680 لمجدكؿ األكؿ كمف  067Fإلى 

 ألية تطكرات في الحركؼ العربية كذات الصمة 08FF لغاية 0700المكاقع مف 
. (احتياطية)بيا كىي اآلف فارغة 

الوضع الراهن لمحروف العربية في الحاسوب - 7
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 كىي ،ىناؾ أربعة مجاالت مختمفة لمعبلقة بيف الحركؼ العربية كالحاسكب
مجاؿ إدخاؿ المعمكمات كمجاؿ إخراجيا كمجاؿ معالجتيا كالجانب الجمالي لمحرؼ 

.  كرغـ الترابط بيف ىذه المجاالت إال أف لكؿ منيا خصكصيات خاصة بيا،العربي
 إدخال المعمومات والحرف العربي 7-1

ىناؾ طريقتاف إلدخاؿ المعمكمات المكتكبة لمحاسكب ىما عف طريؽ لكحة 
 ففيما يتعمؽ ،OCR كتمييز الحركؼ ضكئيا المعركفة بػ keyboardالمفاتيح 

بمكحة المفاتيح يجب أف تحكم ىذه المكحة عمى كؿ اإلمكانيات الخاصة باإلدخاؿ 
فيي يجب أف تحكم الحركؼ الثماني كالعشريف كاليمزة بأشكاليا كالتاء المربكطة 
كاأللؼ المقصكرة كأدكات التشكيؿ الثمانية كاألرقاـ العربية كربما األلؼ الخنجرية 

 كليس ىناؾ أية لكحة مفاتيح تحكم ىذيف الحرفيف في الكقت ،كىمزة الكصؿ
 إال أنو يبلحظ أف ىناؾ إمكانية في لكحات مفاتيح متعددة إلدخاؿ البلـ ،الحاضر

 كرغـ أف برامج التعريب ،ال  أل  إل  آل: ألؼ جممة كاحدة بؿ كبأشكاؿ متعددة
تأخذ بنظر االعتبار تحكيؿ البلـ ثـ األلؼ إلى الـ ألؼ غالبا، إال أف إدخاؿ البلـ 

 كال بأس أف تحكم لكحات ،ألؼ جممة كاحدة عممية ال بأس بيا في تسييؿ اإلدخاؿ
. المفاتيح أية مجمكعات مف الحركؼ لتسييؿ اإلدخاؿ مثؿ ألؼ الـ التعريؼ

كيبلحظ في اإلدخاؿ أنو يجب أف يككف متكافقان مع الرمكز التي يتعامؿ بيا 
 كقد لكحظ ىناؾ ،الحاسكب داخميان إال أنو ال يشترط شكؿ كاحد لمكحة المفاتيح

اختبلفات في مكاقع بعض الحركؼ كالداؿ كالذاؿ كالطاء كأدكات التشكيؿ بيف 
 كلذلؾ ينبغي أف يككف ىناؾ تكافؽ أكبر في لكحات المفاتيح ،لكحة مفاتيح كأخرل

 كلكف األكثر ضركرة ىك تحديد الحد األدنى مف ،الحاسكبية تسييبل لعممية اإلدخاؿ
. الحركؼ المتفؽ عمييا كمكاقعيا

 فقد ظيرت مؤخرا أربعة برامج OCRأما أجيزة تمييز الحركؼ العربية 
 لمصفحة المطمكب تمييز  (scanning) كىذه األجيزة تقكـ بعممية مسح ،(10)منيا

حركفيا ثـ تقكـ بمطابقة الحركؼ حرفا حرفان مع ما مخزكف بداخميا مف نماذج 
 كبعضيا يحكم إمكانيات أكسع مف ذلؾ دكف الحاجة إلى ،سبؽ أف دربت عمييا

. تدريب
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لقد تطكرت أجيزة تمييز الحركؼ البلتينية إلى درجة إمكانية تمييز الكتابة 
 أما في المغة العربية فاف البرامج المتكفرة لحد اآلف تنحصر دقتيا في ،اليدكية

أما الكتابة القديمة فإف تمييزىا ال يزاؿ . الخطكط الطباعية الجيدة كالحديثة الطباعة
. كليس ىناؾ أية برامج بإمكانيا تمييز الحركؼ المكتكبة بخط اليد بعد.صعبا

 مجمكعة كما 15يمكف النظر إلى الحركؼ العربية كمجمكعات تتألؼ مف 
 كىذا ،فالجيـ كالحاء كالخاء مثبل ال تمييز بينيا إال بالنقط (14)مبيف في الشكؿ 

ف يكتمؿ فيجب أف يحكم أذا ما أريد لو إالتقسيـ يسيؿ عممية التمييز، كبالطبع 
. اليمزات كأشكاؿ البلـ ألؼ كالتشكيؿ كغير ذلؾ

إف تمييز الحركؼ العربية ذك عبلقة كثيقة بأشكاؿ طباعة الحركؼ مطبعيان 
. كىذا يخضع  لمسألة جماؿ الخط العربي التي ستناقش فيما بعد

 إخراج الخط العربي 7-2
إف متطمبات إخراج الخط العربي مف حيث عدد الحركؼ ال يختمؼ عف 

. لخط مكتكب كالكتابة ىي عكس عممية القراءةامتطمبات اإلدخاؿ فالقراءة ىي 
. أما مف ناحية جماؿ الخط العربي فيي مسألة أخرل

 فقد كانت الحركؼ ،إال أف ىناؾ جممة أمكر تتعمؽ بأسمكب الكتابة العربية
المطبكعة أكؿ استخداـ الحاسكب ذات شكؿ كاحد مع إضافة التعريقات أحيانان، ثـ 

أدخؿ عمييا تحسيف جكىرم بتمييز شكؿ الحرؼ في أكؿ الكممة أك كسطيا أك 
 ككاف عرض الحرؼ مبدئيان متساك فالصاد المنفصمة ،آخرىا أك الحرؼ المنفصؿ

كاإلخراج ) كبتطكر تقنية الطباعة ،كانت تحتؿ عرضان مساكيان لمباء الكسطية مثبلن 
أمكف تخصيص عرض مختمؼ حسب الحاجة لكؿ شكؿ مف أشكاؿ  (عمى الشاشة

. الحركؼ
أما التشكيؿ فقد كاف يعتبر حرفان لو عرض الحركؼ األخرل سكاء كاف مع 

مثبلن الفتحة كسط الكممة تحتاج إلى كشيدة أما الفتحة عمى )الكشيدة أك بدكنيا 
. (حرؼ غير متصؿ مف جية  اليسار مثؿ الكاك فبل تحتاج إلى كشيدة

كىكذا برزت الحاجة إلى صكرتيف لمتشكيؿ إحداىف مع الكشيدة كاألخرل 
 إال أف تطكر تقنية معالجة المعمكمات بتغيير عرض الحرؼ مكف مف ،بدكنيا
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كضع التشكيؿ فكؽ الحرؼ السابؽ مباشرة، بؿ كأمكف دمج الشدة مع الفتحة 
كالضمة كالكسرة ذاتيا، فكمما كردت شدة بعدىا فتحة مثبلن دمجتا ككضعتا فكؽ 

. الحرؼ السابؽ
 ففي اإلدخاؿ يجب إدخاؿ ،كىكذا يظير باب اإلخراج مختمؼ عف اإلدخاؿ

الحرؼ ثـ الشدة ثـ الفتحة بينما عند اإلخراج يظير الحرؼ كفكقو الشدة كفكقيا 
.  كىذا تطكر ال بأس بو في جماؿ الكتابة العربية،الفتحة
 جمال الكتابة العربية 7-3

ظيار الكتابة عمى الشاشة بدقة أعمى، ظيرت  مع تطكر تقنية الطباعة كا 
 كأحد ىذه التقنيات ما سمي بالنكع ،(البلتينية كغيرىا)تقنيات خاصة بالحركؼ 

كتستند ىذه التقنية عمى  (TTF) كيرمز لو بػ True Type Fontالحقيقي لمفكنط 
أساس خزف المكاصفات العامة لمحرؼ المطمكب إظياره ميما كاف حجـ الطباعة 

 كيمكف ،أك اإلظيار عمى الشاشة المطمكب فالشكؿ يبقى كما ىك ميما كاف الحجـ
 يبيف ،طة ىذه التقنية إظيار حركؼ متبلصقة كبأية أشكاؿ يرتأييا الخطاطكفابكس

أحد جداكؿ الخطكط العربية لشركة مايكركسكفت المسمى بالخط  (15)الشكؿ 
العربي التقميدم، كيبلحظ فيو كجكد مكقع لمجمكعات مف الحركؼ المتبلصقة 

 كىكذا بإمكاف الخطاط أف يضع ما ،(الخ.. محػ، ػبف، نجػ)المككنة مف حرفيف مثؿ 
يريد مف مجمكعات حرفية تزيد مف جماؿ الخط، كلكف يجب أف تبرمج بنسؽ معيف 

لكي يقـك الحاسكب بإخراج ىذه المجمكعة مف الحركؼ بالصيغة المطمكبة كمما 
. تمت مصادفتيا أثناء الكتابة

صدارىا إكقد ظيرت مؤخرا أشكاؿ جميمة لمكتابة العربية بخطكط مختمفة قامت ب
. بيكت البرمجة العربية في لبناف كالسعكدية كمصر كأخرل في الدكؿ الغربية

سكرة الفاتحة مكتكبة بالرسـ العثماني لمقرآف الكريـ،  (16)يبيف الشكؿ 
 إضافة إلى ،كيبلحظ فييا كجكد أكثر مف نكع لمميـ في آخر الكممة ككذلؾ النكف

ضافة عبلمات  أم شكؿ مف أشكاؿ الحركؼ كاأللؼ الخنجرية كىمزة الكصؿ بؿ كا 
 ،(مثؿ الممػبكة) كما أف اليمزة المكسكرة تكضع تحت الكممة ،الخ.. الكقؼ كالتجكيد

. إلى غير ذلؾ مف خصكصيات كتابة المصحؼ
 معالجة المغة العربية داخميًا في الحاسوب 7-4
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سبؽ كأف أكضحنا أف الحركؼ العربية يرمز ليا برمز كاحد داخؿ الحاسكب كىذا 
 أما اإلخراج فيمكف أف يظير ،الرمز يتطابؽ مع مكقع كاحد عمى لكحة المفاتيح

 كمف ذلؾ يظير أنو ليس مف الضركرم ،مختمفان حسب مكقع الحرؼ مف الكممة
. تطابؽ شكؿ الحرؼ عند اإلدخاؿ مع ما مخزكف داخؿ الحاسبة مع ما يطبع

فالبلـ ألؼ ليس ليا مكقع في جدكؿ الحركؼ العربية كلكنيا تظير كحرؼ كاحد 
عند الطباعة كقد يككف إدخاليا دفعة كاحدة أك بالكبس عمى البلـ ثـ األلؼ حسب 

 كىذا المقدار مف الذكاء الداخمي مكجكد في بعض أنظمة التعريب ،لكحة المفاتيح
. حاليا

مكر كثيرة ال تزاؿ بحاجة إلى عناية حيث أف ىناؾ قصكران في أإال أف ىناؾ 
 .معالجتيا كسنأتي عمى ذكر بعض منيا

 ترتيب الحروف العربية 7-4-1
عمؿ بعض عمماء المغة العرب القدامى عمى ترتيب حركؼ المعاجـ العربية 

 ،(...ا ب ت ) كىناؾ ال شؾ الترتيب اليجائي المعركؼ ،حسب مخارج الحركؼ
. (...ا ب ج  د ىػ ك ز  )كاألبجدم  

لقد كضعت معظـ طكاقـ الحركؼ العربية التي سبؽ ذكرىا باالستناد إلى 
 إال أف ىناؾ اختبلفات متعددة فيما يتعمؽ بكضع ،(...ا ب ت )الترتيب اليجائي 

كالتاء )فجكات بينيا تضـ رمكزا أك حركفا غير عربية كما أف الحركؼ اإلضافية 
 كميا غير مجمع عمى عددىا ،(الخ.. المربكطة كاأللؼ المقصكرة كأشكاؿ اليمزة 

 كما أف التشكيؿ الذم تعتبره الحكاسيب حركفان مستقمة ،كال عمى مكاقعيا في الطكاقـ
. ىك اآلخر مكضكع بتسمسؿ مختمؼ بيف طاقـ كآخر

إف تأثير كضع الحركؼ حسب تسمسؿ معيف يؤثر في ترتيب كممات تضـ 
 يؤثر عمى ،(قبؿ التاء الطكيمة أك بعدىا) فإف مكقع التاء المربكطة ،تمؾ الحركؼ

. (قائمة، قائمتاف)ترتيب كممات مثؿ 
  ،(فاني، فأنؾ، فإنما، فآت، فئتو )كما أف ترتيب اليمزة يؤثر في كممات مثؿ 

فرغـ أف الكممات  ىذه  تحكم ألفان أك ىمزة تمي الفاء إال أف ترتيبيا يخضع 
 ككذلؾ الحاؿ بالنسبة ،لتسمسؿ ترتيب أنكاع اليمزات في طكاقـ الحركؼ المختمفة
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لمتشكيؿ، فالفتحة مثبلن تسبؽ الضمة في بعض الطكاقـ، كيعني ذلؾ أف الكممات 
المحتكية عمى حرؼ مفتكح يسبؽ الكممة نفسيا التي فييا حرؼ مضمـك حتى كلك 

كاف الحرؼ الذم يمي المضمـك قبؿ الحرؼ الذم يمي الحرؼ المفتكح في 
قىفىؿى تسبؽ قيًتؿ ألف القاؼ األكلى تمييا الفتحة ثـ  ) مثاؿ عمى ذلؾ كممتي ،الكممتيف

الفاء بينما القاؼ الثانية تمييا الضمة ثـ التاء كالفتحة قبؿ الضمة رغـ أف التاء 
 ،(رغـ أف ترتيب ىاتيف الكممتيف يككف صحيحان بدكف تشكيؿ!! تأتي قبؿ الفاء

كالحاؿ تتكرر بالنسبة لمشدة فيي تعتبر حرفان مستقبلن شأنو شأف أدكات التشكيؿ 
. األخرل كال يعتبر تكراران لمحرؼ الذم سبقو

ال شؾ أف بعض المشاكؿ التي صاحبت ىذه الكضعية ىي مستحدثة ليس ليا 
حمكؿ لغكية قديمة، حيث نجـ بسبب التطكرات التقنية الحديثة كبعضيا ربما لو 

حمكؿ لغكية قديمة لكف عدـ إحياء تمؾ الحمكؿ جعؿ االجتيادات المختمفة الحديثة 
. تتجو اتجاىات متباينة

 أنواع األلف 7-4-2
في األطقـ المستعممة في الكقت الحاضر ىناؾ األلؼ المينة كاأللؼ المقصكرة 
كفي الرمز الدكلي المكحد ىناؾ اختيار لؤللؼ الخنجرية التي لـ تستعمؿ بعد في 

اهلل، )األنظمة المشيكرة كىي مطمكبة في الكتابة غير المشككلة لكممات عديدة مثؿ 
 كما أف ىناؾ خمطان في الكتابة العادية ،(الخ.. الرحمف، إلو، ذلؾ، ىؤالء، ىذا، 

إف عمؿ أم ترتيب أك . بيف األلؼ المينة كاأللؼ الميمكزة عند غياب التشكيؿ
إحصاء ألعداد الحركؼ في نص معيف سيعطي نتائج متباينة حسب الطاقـ 

 كما أف األلؼ المقصكرة كاأللؼ المينة ،المستعمؿ كعند الخمط مع األلؼ الميمكزة
. اآلف تعتبراف حرفيف مستقميف ال عبلقة بينيما

إف دخكؿ النحك كالصرؼ العربي في مجاؿ معالجة المغة العربية في الحاسكب 
سكؼ يبرز مشاكؿ عند قمب الحرؼ نفسو مف شكؿ آلخر، ككمثاؿ عمى ذلؾ كممة 

. عصى عند إضافتو إلى ضمير الغائب تصبح عصاه
كما أف األنظمة المتكفرة في الكقت الحاضر يمكف أف تؤدم إلى لبس عند  

كذلؾ نتيجة خمك  (عصىو)سكؼ تظير الكممة  (ع ص ل ق)مفاتيح  الضغط عمى
. ؼ المقصكرة كاتصاليا مع غيرىا ؿالحاسكب عف ذكاء يتعمؽ باأل
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. كما أف ىناؾ نقصان في ىمزة الكصؿ حيث تعتبر ألفان 
الجماعة التي ال تمفظ بؿ تكتب فقط، فيي تعتبر ألفان عند  (ألؼ كاك)أما 

عادة نظر . الترتيب كالتشكيؿ كاإلحصاء كىك أمر قد يحتاج إلى تفكير كا 
 أنواع الهمزات 7-4-3

 تتكفر في معظـ الطكاقـ اآلف اليمزة المنفردة  ء  كاليمزة عمى كرسي الياء 
بأشكاليا األربعة ئػ  ػئػ  ػئ  ئ  كاليمزة عمى كرسي الكاك بشكمييا ػؤ ؤ كاليمزة مع 

األلؼ بأشكاليا األربعة أ  إ  ػأ  ػإ  فاليمزة فكؽ األلؼ تستعمؿ لمضـ كالفتح، 
 كبذلؾ يحصؿ التمييز بيف اليمزات كفؽ تشكيميا بخبلؼ ،كتحت األلؼ لمكسر

ف كاف التشكيؿ غائبان  . كىك أمر فيو بعض الغرابة! باقي الحركؼ حتى كا 
كما  (ء ا)أما اليمزة الممدكدة بشكمييا  آ  ػآ  فتعني حقيقة ىمزة مع ألؼ لينة 

. أف اليمزة فكؽ كتحت األلؼ عند كركدىا بعد البلـ تصبح الـ ألؼ كما سيرد ذكره
 الالم ألف 7-4-4

 عمى أف البلـ ،(864ـ .ب.فيما عدا ا )تتفؽ طكاقـ الحركؼ العربية تقريبان 
ف أدخؿ الحرفاف بكاسطة مفتاح كاحد معنكف  ألؼ تعتبر في الطاقـ حرفيف حتى كا 

 كىناؾ عدد مف المفاتيح المخصصة لبلـ ألؼ ىي ال،   أل،   إل،  آل ،(الـ ألؼ)
 إال ،(منفصؿ كمتصؿ أم ال ك ػبل ك ػؤل كػئل   الخ )كتظير ىذه الحركؼ بشكميف 

أف كؿ أنظمة التعريب الحالية تفشؿ في خدمة البلـ الؼ خدمة مناسبة عند كجكد 
فالناتج عمى الحكاسيب  (ؿ  ى   ا )تشكيؿ عمى البلـ فإذا ما أدخمت الحركؼ  

 (ؿ  ا)كىك شكؿ غير مقبكؿ كيستدعي اإلصبلح رغـ أف إدخاؿ  (لىػػا)حاليا يظير 
. في معظـ أنظمة التعريب الحالية (ال)يعطي الشكؿ المقبكؿ 

كإلصبلح الكضع ينبغي دراسة كضع التشكيؿ عمى البلـ كاأللؼ كأحكاؿ 
األلؼ الميمكزة كغير الميمكزة، كعند إمعاف النظر في ذلؾ يتضح أف ىناؾ 

يكضح كافة الحاالت سكاء الممكنة منيا في المغة  (1)حاالت كثيرة كلعؿ جدكؿ 
*. العربية أك غير الممكنة التي أشير إلييا بالرمز 

كلغرض معالجة تشكيؿ البلـ ألؼ فإف مف الجدير أخذ ما يأتي بنظر 
: االعتبار
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 إبقاء المفاتيح األربعة الخاصة بالبلـ ألؼ كما ىي الستعماليا عند عدـ (أ
. التشكيؿ

 عندما يراد إدخاؿ التشكيؿ يدخؿ البلـ كاأللؼ كحرفيف منفصميف بينيما (ب
فتظير  (ؾ  ى  ؿ ٌ   ى  ا )التشكيؿ المطمكب مثبل لكتابة كممة كبل تدخؿ 
 كىكذا  بالنسبة لميمزة فكؽ ،كبل أم الشدة كالفتحة فكؽ البلـ كليس األلؼ

. األلؼ أك تحتو مع التشكيؿ الخاص بيا
 يقترح عمى مصممي األنظمة أف تدخؿ معالجة البلـ كاأللؼ بحيث تسمح (جـ

ف يدخميا كما يشاء مف ناحية التشكيؿ عمى أف يترؾ لممدقؽ ألممدخؿ 
اإلمبلئي أك برامج التشكيؿ اآللي إلغاء الحاالت غير الممكنة في المغة 

 .العربية
 التاء المربوطة 7-4-5

 كلكف ،(مثؿ نكرة نكرتيف)التاء المربكطة ىي تاء عند اتصاليا بضمير بعدىا 
 فإذا ما ،بعد انقبلب التاء المربكطة إلى تاء طكيمة ال يعرؼ الحاسكب أصميا

ف أصميا سيككف مجيكالن ما لـ يتـ إأجريت ليا عمميات تحميؿ صرفي أك نحكم ؼ
 كما أف المعالجة الحالية غير مناسبة عند إدخاؿ التاء ،الرجكع إلى المعاجـ

. (مثؿ نكرةيف)المربكطة كبعدىا حرؼ فإف الكتابة تككف غير مناسبة 
لذلؾ فإف مف الضركرم إدخاؿ نكع مف الذكاء لمعالجة التاء المربكطة شأنيا 

. شأف األلؼ المقصكرة
المناقشة والتوصيات - 8
 تطوير الوضع الحالي 8-1

مرت رحمة إدخاؿ الحركؼ العربية إلى الحاسكب بجممة تطكرات ظيرت أثناءىا 
اجتيادات شتى في أسمكب معالجة الحركؼ العربية، كقد ساىمت الجيات العربية في 

ة الكبرل ال يزاؿ ليا التأثير مالكصكؿ إلى بعض الحمكؿ المناسبة إال أف الشركات األجنب
الكبير في فرض المنيج الذم تتبعو في معالجة الحركؼ العربية كفمسفة تعريب الحاسكب 

بشكؿ عاـ كنظران لعدـ كجكد مرجعية عربية قياسية كاحدة، فإنو ربما يمر زمف ليس 
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إف عدد الحركؼ العربية األدنى . بالقصير حتى تصؿ األمكر إلى أسمكب مناسب
: المطمكب لمعالجة الحركؼ العربية يجب أف يشمؿ

ماني كالعشريف بأشكاؿ كتابتيا المختمفة أكؿ الكممة ث الحركؼ العربية اؿ(أ
. ككسطيا كآخرىا كمنفصمة

.  التاء المربكطة كاأللؼ المقصكرة(ب
 اليمزة بأشكاؿ كتابتيا المختمفة ء   ئػ   ػئػ   ػئ   ئ   ؤ   ػؤ   أ   إ   آ   (جـ

. ػأ  ػإ  ػآ
.  الكشيدة(د
.  ىمزة الكصؿ  ا   ػا كىي غير مستعممة لحد اآلف(هـ
. األلؼ الخنجرية كىي غير مستعممة لحد اآلف  (و
 أدكات التشكيؿ كىي ن  ه  و  ى  ي ً  ٌ  ٍ   مع إمكاف الجمع بيف الشدة كأدكات (ز

. التشكيؿ التي سبقتيا
 أما ، البلـ ألؼ ليست حرفان كاحدان لو مكقع، لكنو مككف مف حرفيف في النص(ح

 كيمكف أف يككف لو أشكاؿ ،ف يدخؿ بالكبس عمى مفتاح كاحدأاإلدخاؿ فبل بأس ب
كما أف تشكيؿ البلـ كاأللؼ يجب أف يككف . متعددة ال  ػبل  أل  ػؤل  إل  ػئل  آل  ػآل

ظياره بشكؿ مناسب فيذا غير مكجكد لحد اآلف . باإلمكاف إدخالو كا 
إف المناقشة أعبله ما ىي إال تثبيت لمكضع الحالي مع إجراء التحكيرات 

كالتعديبلت المناسبة كالضركرية عميو، حيث أف التشكيؿ  في كؿ ىذه الحاالت يعتبر 
ف الشدة مع الفتحة بعد الحرؼ ستجعؿ الحرؼ المشككؿ ثبلثة  حرفان مستقبلن بؿ كا 

. حركؼ داخؿ الحاسكب
 مقترح لمعالجة التشكيل 8-2

كما أف الحرؼ العربي  المشككؿ يعتبر في المغة العربية حرفان كاحدان، أال يحؽ لنا 
أف نتساءؿ لماذا ال يمكف اعتبار الحرؼ المشككؿ حرفان كاحدان في الحاسكب؟ 

كلئلجابة عمى ذلؾ فإنو يتبادر لمذىف أف المكاقع المخصصة في البايت الكاحد 
 كلكف ألـ تقـ الشركات ، مكقعان ال تكفي لتمثيؿ الحرؼ مع تشكيمو256البالغة 
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 لتمثيؿ الحركؼ لكؿ المغات Unicodeالعالمية باستحداث الرمز الدكلي المكحد 
فمماذا ال يمثؿ الحرؼ ، (bits 16)بحيث يمثؿ الحرؼ الكاحد ستة عشرة رقما ثنائيان 

العربي لغرض التشكيؿ بستة عشر رقـ ثنائي، كعند ذلؾ يمكف أف يضـ  الرمز ما 
: يأتي

 الحركؼ العربية الثماني كالعشريف مع أشكاؿ اليمزة كالتاء المربكطة كاأللؼ (أ
 6 رمزان أم 64المقصكرة كىمزة الكصؿ كاأللؼ الخنجرية كعددىا ال يزيد عف 

. (bits 6)أرقاـ ثنائية 
 أدكات التشكيؿ منفردة كمجتمعة مع الشدة كيمكف أف يخصص ليا أربعة أرقاـ (ب

. 16 حيث أف عددىا ال يزيد عف (bits 4)ثنائية 
. الجماعة (ألؼ كاك)رمز يشير إلى الحالة المفظية لمحرؼ مثؿ  (جـ
مثؿ التاء الطكيمة التي   رمز يشير إلى أصؿ الحرؼ أنو كاف منقمباى عف حرؼ آخر(د

. أصميا تاء مربكطة أك األلؼ المينة التي كاف أصميا ألفا مقصكرة
 (أ) طالما أنو ىناؾ متسع فمف الممكف أنو تككف الحركؼ المذككرة في الفقرة (هـ

 بحيث يشار ،(خاصة اليمزة كأنكاع األلؼ)بشكؿ كاحد كيرمز إلى شكؿ كتابتيا 
عمى كرسي ) إلى شكؿ كتابتتيا ،(ثبلثة أك أربعة مثبلن )بعدد مف األرقاـ الثنائية 
. (الخ.. الياء أك األلؼ أك منفردة 

إف ىذا المقترح يناسب الحالة المشككلة لمغة العربية كأية معالجة صرفية أك 
 كيجب أف يأخذ بنظر االعتبار المحافظة عمى االتساؽ مع الكتابة غير ،نحكية

. المشككلة دكف تعارض
 قد يبدك ىذا متناقضان مع الرمز الدكلي المكحد، كلكف الحؿ المتفؽ مع الرمز 

 رقـ ثنائي لتمثيؿ الحرؼ المشككؿ بشدة 48الدكلي المكحد سيؤدم بنا إلى استعماؿ 
مع فتحة مثبلن، أم أف الحجـ سيككف ستة أضعاؼ الحجـ الحالي لمكممة غير 

 أليس ذلؾ يستكجب حبلن؟ ،المشككلة
ىذا المقترح مطركح لممناقشة مف قبؿ ذكم االىتماـ بالمغة العربية كالحاسكب لعؿ 

 الحادم كالعشريف مناسبان يتبمكر كيأخذ طريقو في الدخكؿ إلى حكاسيب القرف حبلن 
. التي ستككف أكثر ذكاء مف حكاسيبنا اليكـ
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كاهلل المكفؽ ...
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( 1)جدول 
 
  
األلؼ 

ب
ال 

آ إ أ 

    البلـ 
آل إل أل ال ببل 

أل* سككف 
(1) 

إل
(2) 

آل 

ألال فتحة 
(3) 

إل
(4) 

آل 

* إل أل * كسرة 
* * أل * ضمة 
شدة 

فتحة 
آل إل أل ال 

شدة 
كسرة 

* إل أل * 

شدة 
ضمة 

* إل أل * 

تنكيف 
فتح 

* * * ال 

تنكيف 
ضـ 

 * * * *

تنكيف 
كسر 

 * * * *

إلى عدـ كجكد ذلؾ بالمغة العربية * حيث تشير العبلمة 
األخرل  (1)كاألمثمة عمى 
اإلحساف  (2)           ك  
ألنتـ  (3)           ك  
تكتب كما في لئف  (4)           ك 
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( 1)ممحق 
أطقم الحروف العربية 

منظكمة مايكركسكفت 
النافذة المطكرة 

النافذة المطكرة مع التشكيؿ 
النافذة العالمية 

النافذة العالمية مع التشكيؿ 
النافذة الطبعة الرابع 

ـ .ب.ممحؽ المغة العربية الشفاؼ لشركة ا
 ASMO+ 449الحركؼ القياسية المرقمة 

 ASMO 701الحركؼ العربية 
 708منظكمة الدكس العربي 
 709منظكمة الدكس العربي 

 864منظكمة الدكس العربي 

 611منظكمة الدكس العربي 

  مع التشكيؿ710منظكمة الدكس العربي 

  مع الميجات710منظكمة الدكس العربي 

  مع الميجات كالتشكيؿ710منظكمة الدكس العربي 

  711منظكمة الدكس العربي 

 720منظكمة الدكس العربي 

  مع التشكيؿ720منظكمة الدكس العربي 

  مع الميجات720منظكمة الدكس العربي 

 مع الميجات كالتشكيؿ 720منظكمة الدكس العربي 
 (صخر)منظكمة شركة العالمية 

 786منظكمة المساعد العربي 
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منظكمة األمير 
منظكمة العربي 
( ESPRIT)منظكمة سيدكك 

 BEHIVEمنظكمة 
 EMULOGمنظكمة 
 XBASIC ـ .ب.منظكمة ا
 ARCIIمنظكمة 
 CODAR-UFDمنظكمة 
  341 رقـ COMTERMمنظكمة 
  541 رقـ COMTERMمنظكمة 
 348 رقـ COMTERMمنظكمة 

منظكمة ديتا جنراؿ 
 APCـ .ب.منظكمة ا
 ICL-CODARمنظكمة 
 96 رقـ NCRمنظكمة 
 64 رقـ NCRمنظكمة 
 8 رقـ HPمنظكمة 
 المطكرة السفمى HPمنظكمة 
 المطكرة العميا HPمنظكمة 
 مع األطقـ الفرنسية 708منظكمة 
 العربية MS WORKمنظكمة 
  ARAB WORDمنظكمة 

 العربية 3 2 1منظكمة لكتس 
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