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شكل رقم ) :(01بداية نص ّ
املدونة بعد معالجWXا آليا
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شكل رقم )W[ :(02اية نص املدونة بعد معالجWXا آليا

 -2الفهرسة ٓالالية:
yي هذا ّ
النوع من املعاجم ،ينبÉي الاعتماد ع>ى تقسيم مداخله إwى مجموعات ،تبدأ باألكq
ّ
باألقل شيوعا ،بعد إخضاعها للفهرسة ٓالالية ،سواء عن طريق مفهرسات آلية أو
شيوعا وتنتµ
النحو ّ
املنصة املقqحة ،واخqنا أن تكون هذﻩ املجموعات ع>ى ّ
ّ
التاwي:
باستعمال
ّ
املجموعة التكرارية

ّ
الرمز

ٔالاوwى

⋆

 500ﱠ
مرة أو أكq

الثانية

⋆⋆

مرة إwى ّ
أقل من  500ﱠ
من  100ﱠ
مرة

الثالثة

⋆⋆⋆

مرة إwى ّ
أقل من  100ﱠ
من  50ﱠ
مرة

تكرار املدخل Jي نصوص ّ
املدونة
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الرابعة

⋆⋆⋆⋆

مرات إwى ّ
أقل من  50ﱠ
من  10ﱠ
مرة

الخامسة

⋆⋆⋆⋆⋆

ّ
أقل من  10ﱠ
مرات

ّ
ﱠ
ﱠ
لكيفية تقسيم املداخل حسب الشيوع – التكرار
جدول رقم ) :(02نموذج

بخصوص بحثنا،وحسب نتيجة الفهرسة وباالستناد إwى الجدول ّ
السابق ،وبعد أن استثنينا
ّ
التسع كلمات ٔالاوwىّ ،
ألaا كلمات غ qوظيفية مثل حروف ّ
الجر والعطف وغqها ال mال تدخل ضمن
موضوع بحثنا ،وبعد أن استبعدنا الكلمات ال mتثبت فakا قيمة ّ
ّ
تحصلنا ع>ى
الqدد عند الواحد،
ّ
ّ
املعطيات املمثلة yي الشكل رقم ).:(03

ّ
ّ
للمدونة اللغوية باستعمال املفهرس ٓالاiي aConcorde-0.4.3
شكل رقم ) :(03نتيجة الفهرسة ٓالالية

ّ
 -3تعيtن معلومات التكرار:
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الصفحة45-29:

لنص ّ
ّ
ّ
مدونة الكتب املدرسية ،قمنا باستخراج الكلمات ٔالاكq
عملية الفهرسة ٓالالية
بعد
ّ
تكرارا yي املجموعات الالحقة ،فكانت )كان( أك qالكلمات تكرارا yي قائمة الفهرسة ٓالالية ،بمعدل 215
ّ
مرة.
ولهذا الاعتبار ،وyي املرحلة املوالية قمنا باستخراج جميع الكلمات ال mتنسدل من املدخل
ّ
املعجم )ك و ن( وال mبلغ عددها  28كلمة ّ
فتحصلنا ع>ى الجدول رقم )،(03
متنوعة بن فعل واسم،
ّ
الشكل قم ) (04وحدﻩ جميع ّ
ّ
التصريفات ال mورد فakا الفعل كان مع تكرارات كل حالة }كان،
ويوضح
ر
كانت ،يكن ،تكون ،كنت ،كانوا ،تكن ،كن ،{...،وال mبلغ مجموعها ّ 453
مرة.

ّ
شكل رقم ) :(04الكلمة ٔالاكّ vw
ترددا Jي املجموعة التكرارية الثانية –كان-
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بنص ّ
شكل رقم ) :(05جميع الحاالت ال|{ ورد فWzا تصريف الفعل كان ّ
املدونة

†ñ]ˆ¢]IÌ×Ö^e<ê×Âçe<àe<íféŠu<íÃÚ^q<–<áçßËÖ]æ<h]û]<íé×Ò<…]‚‘c

39

ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻮﺳﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

الصفحة45-29:

املجلد 1:العدد 2:جوان 2021

ّ
نازiي لللكلمات املنسدلة من املدخل املعجمي )ك و ن( بحسب التكرار
ترتيب تنا
250
200
150
100
50
0

أكانت

بمكانه

نكون

بمكانه

فكانت

أكانت

فكان

أكون

أماكن

أكن

الكائنات

الكائن

كيانه

مكانه

مكانا

كن

تكن

مكا[Wا

كانوا

الكون

مكان

كنت

الرقم

كان
كانت
يكن
تكون

كان

01

كان

215

02

كانت

99

03

يكن

24

04

تكون

22

05

كنت

20

06

كانوا

11

07

تكن

08

08

كن

03
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املجلد 1:العدد 2:جوان 2021

09

أكن

02

10

أكون

03

11

فكان

06

12

أكانت

01

13

فكانت

02

14

نكون

01

15

يكون

36

16

مكان

22

17

املكان

10

18

مكاaا

06

19

مكانه

02

20

مكانا

02

21

أماكن

02

22

بمكانه

01

23

املكان

10

24

أماكننا

01

25

الكون

ّ
مجموع التكرارات453 :
مكان

ّ
مجموع التكرارات56 :
الكون مصدر كان
10
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كائن اسم فاعل من كان
26

الكائن

02

27

الكائنات

07

28

كيانه

مجموع التكرارات09 :
كيان مصدر كان
03
املجموع الكي531 :
جدول رقم ) :(03تكرارات الكلمات املنسدلة من املدخل املعجمي )ك و ن(
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املجلد 1:العدد 2:جوان 2021

ثالثا :دراسة تطبيقية ألنموذج معجمي )ك و ن(
الوحدة املُ َ
َ
عج ِم ﱠية
ﱠ
ال َ vﱡدد
ﱡ
َد َرجة الش ُيوع
ﱡ
ِنسبة الش ُيوع

كان

ّ
املعجمية
املداخل

كائن

مكان

كون

كيان

ك ون
531
⋆
ﱡ
ُ
َ
الوحدة املُ َ
َ
عج ِم ﱠية/امل َد ﱠونة اللغ ِو ﱠية = ٪ 0.01
ﱠ
ّ
فعل ثال ِث ّي /ال َ vﱡدد=  ،453نسبة الشيوع /الوحدة املعجمية= 0.8
ُ
ﱠ
كان الش -ÓÔكونا ،وكيانا ،وكينونة :حدث .فهو كائن .واملفعول َمكون.
الزمان املا] Öفكـان صـديقا مالزما ّ
 َكان :تفيد القيام بحدث yي ّللفنانن والحرفين البارعن/
ّ
نص ّ
ّ
الفنان محمد تمام /كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط /ص.[54 :
ّ
َ
ّ
 كان :بمع  صار ]كانت ثورة نوفم qrاملنت /...µنص ٔالاوراس yي الشعر العربي /كتاب اللغة العربيةّ
ّ
الثالثة من ّ
وآداaÄا ّ
التعليم الثانوي /ص.[133 :
للسنة
َ
 كان :بمع  الحال ]زوÚي فقدته yي الحرب ٔالاوwى عندما كنت حامال بوسام /نص كابوس yيّ
ّ
ّ
الثالثة من ّ
اللغة العربية وآداaÄا ّ
التعليم الثانوي /ص.[236 :
للسنة
الظهqة /كتاب كتاب
ّ
ّ
فاعل /الvدد=  ،09نسبة الشيوع /الوحدة املعجمية= 0.01
اسم ِ
بمع  حادث وموجود) ،ج( كائنات وكوائن
كائن :مخلوق ]فقد تستغ  بعض الكائنات الحية عن الهواء لكن لم يعرف كائن Üي استغ  عناملاء /نص املاء ثروة /كتاب اللغة العربية ّ
للسنة الخامسة ابتدائي ،ص[74 :
ﱠ
ّ
مصدر /ال َ vﱡدد=  ،56نسبة الشيوع /الوحدة املعجمية=0.10
 املكان :امل¹لة ]صحيح أن شعراء كثqين فيالعالم تحدثوا عن وقائع أو أماكن لها مكانaا yي تاريخّ
ّ
ّ
الثالثة من ّ
اللغة العربية وآداaÄا ّ
بلداaمّ /
التعليم
للسنة
نص ٔالاوراس yي الشعر العربي /كتاب
ّ
الثانوي /ص[131 :
ّ
 املكان املوضع) .ج( أمكنة].كان الشتاء قاسيا فدخلت كل الحيوانات إwى أوكارها لتعيش yي دفءوسعادة ولم يبق إال الصرصور ينتقل من مكان إwى مكان /نص ّ
النمل والصرصور /كتاب اللغة
العربية ّ
للسنة الخامسة ابتدائي ،ص[36 :
ﱠ
ّ
َمصدر /ال َ vﱡدد=  ،10نسبة الشيوع /الوحدة املعجمية= 0.01
الكون :العالم) ،ج( :أكوان ]والاتحاد مع كل ما yي الكون من جماد ونبات وحيوان /الشعر مفهومه
ّ
ّ
ّ
الثالثة من ّ
اللغة العربية وآداaÄا ّ
التعليم الثانوي /ص[82 :
للسنة
وغاياته /كتاب
ﱠ
ّ
َمصدر /ال َ vﱡدد=  ،03نسبة الشيوع /الوحدة املعجمية= 0.005
كيان :هيئة أو بنية) ،ج( كيانات ]والذي كان يحمل yي كيانه جميع الجراثيم /...إنسان ما بعد
ّ
ّ
ّ
الثالثة من ّ
اللغة العربية وآداaÄا ّ
التعليم الثانوي /ص.[22 :
للسنة
املوحدين /كتاب
للمعجم املنشود – ﱠ
معجمي ُ
ّ
مادة )ك و ن(
جدول رقم ) :(04تمثيل لنموذج
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الصفحة45-29:

خاتمة:
نقدم منهجا علميا لبناء املعجم ّ
حاولنا yي ختام هذا البحث أن ّ
التكراريy ،ي ضوء ّ
مدونة
ّ
ّ
لغوية قمنا بجمعها من نصوص كتب اللغة العربية yي املستويات املدرسية الثالثة ،وخلصنا إwى نتيجة
هامة و£ي فاعلية ّ
التقنية املعتمدة ونجاعaا yي تحليل هذﻩ ّ
ّ
املدونة ،وإعطاء نتائج إيجابية yي املرحلة
ّ
ٔالاوwى من هذا العمل ،كما دلت عليه نتائج البحث.
ّ
أن ّ
ورغم ّ
ّ
املدونات اللغوية املحوسبة واستثمارها yي ميدان تحليل
الدراسات yي مجال
النصوص ّ
جدا إن لم تكن منعدمةّ ،
التعليمية بالجزائر لبناء املعاجم التكرا ية قليلة ّ
محتويات ّ
فإن
ر
الباحثة تدعو إwى اعتماد هذﻩ الqrمجية وتطويرها إلنجاز هذا املشروع الكبّ q
املوجه لخدمة املدرسة
الجزائرية ،بتضافر جميع الجهود.
الهوامش:
ّ
 -1سليمة يحياوي:املنهج ٕالاحصائي لتحليل محتوى ّ
اللغوية باستخدام ّ
منصة نوج )(NOOJبحث منشور ضمن أعمال امللتقى الوط  حول
النصوص
ّ
ّ
اللغة العربية ّ
والتقانات الجديدة ،من تنظيم املجلس ٔالاع>ى للغة العربيةّ ،أيام  23و 24و 25سبتم2018 qrم ،باملكتبة الوطنية بالحامة ،الجزائر
ّ
والنشر ّ
والتوزيع ،الجزائر ،ج ،1من صفحة  203إwى صفحة .224
العاصمة ،دار الخلدونية للطباعة
ّ
ّ
 -2املع باهلل ّ
السعيد :املعجم التكراري أللفاظ القرآن الكريم :املنهج والنموذج ،ندوة القرآن الكريم والتقنيات املعاصرة ،مجمع امللك فهد لطباعة
ّ
الشريف ،املدينة ّ
املصحف
املنورة ،اململكة العربية السعودية 26-24،شوال 1430هـ املوافق  15-13أكتوبر 2009م ،ص03 :
 -3أحمد مختار عمر :صناعة املعجم الحديث ،ط ،2عالم الكتب ،القاهرة2009 ،م ،ص.2 :
 -4حالم جيالwي :املعجم العربي القديم املختص ،مقاربة yي ٔالاصناف واملناهج -وقائع الندوة العلمية الدولية الثالثة حول املعجم العربي املختص من
تنظيم جمعية املعجمية العربية بتونس ،أيام 17و18و 19أفريل  ،1993ط-1دار الغرب ٕالاسالمي ،بqوت ،لبنان ،1996 ،ص55 :
ّ
 -5عبد القادر ع>ي زروæي :أساليب ّ
التكرار yي ديوان سرحان يشرب القهوة yي الكافيتqيا ملحمود درويش مقاربة أسلوبية ،مذكرة لنيل شهادة املاجستq
ّ
ّ
ّ
yي البالغة ؤالاسلوبية ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،كلية ٓالاداب واللغات ،قسم اللغة العربية وآداaÄا1433/1432 ،هـ2012//2011-م ،ص5 :
 -6املع باهلل السعيد طه :املعجم التكراري أللفاظ القرآن الكريم ،مرجع سابق ،ص01 :
ّ
ّ ّ
ّ
7
املع باهلل السعيد طهّ :
ّ
ّ
حاسوبية ،أطروحة دكتوراﻩ ،كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة،
العربية معالجة لغوية
تاريçي للغة
مدونة معجم
1431هـ2010/م ،ص.32 :
َ
ّ
َ
ّ
 -8املع باهلل ّ
السعيد :املعجم التكراري أللفاظ القرآن الكريم املرجع السابق ،ص ،20 :بتص ﱡرف.
ّ
ّ
ّ
ّ
اللسانيات ّ
ّ
مذكرة ّ
طبيقية ،قسم اللغة العرب ّية،
الت
تخرج لنيل شهادة املاجستy qي
 -9نسيمة سعيدي :تعليمية اللغة العربية للكبار ،القراءة أنموذجا،
ّ
ّ
ٕالانسانية والاجتماعية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان1426 ،هـ1427-هـ2005،2006/م ،ص10 :
كلية ٓالاداب والعلوم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية غ qالناطقن aÄا نحو استعمال املعجم -بحث منشور yي مجلة جامعة أم القرى
 -10ينظر أحمد بن محمد النشوان :اتجاهات متعلم اللغة
ّ
لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداaÄا،ج  ،18العدد  ،38رمضان 1427هـ ،ص.516 :
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قائمة املراجع:
ّ
ّ
ّ
 (1أحمد بن محمد النشوان :اتجاهات متعلم اللغة العر ّبية غ qالناطقن aÄا نحو استعمال املعجم -بحث منشور
ّ
ّ
yي مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداaÄا،ج  ،18العدد  ،38رمضان 1427هـ.
 (2أحمد مختار عمر :صناعة املعجم الحديث ،ط ،2عالم الكتب ،القاهرة2009 ،م.
 (3حالم جيالwي :املعجم العربي القديم املختص ،مقاربة yي ٔالاصناف واملناهج -وقائع الندوة العلمية الدولية الثالثة
حول املعجم العربي املختص من تنظيم جمعية املعجمية العربية بتونس ،أيام 17و18و 19أفريل  ،1993ط-1دار
الغرب ٕالاسالمي ،بqوت ،لبنان.1996 ،
ّ
 (4سليمة يحياوي:املنهج ٕالاحصائي لتحليل محتوى ّ
النصوص اللغوية باستخدام ّ
منصة نوج )(NOOJبحث منشور
ّ
ّ
اللغة العربية ّ
ضمن أعمال امللتقى الوط  حول
والتقانات الجديدة ،من تنظيم املجلس ٔالاع>ى للغة العربيةّ ،أيام
ّ
ّ
 23و 24و 25سبتم2018 qrم ،باملكتبة الوطنية بالحامة ،الجزائر العاصمة ،دار الخلدونية للطباعة والنشر والتوزيع،
الجزائر.
ّ
 (5عبد القادر ع>ي زروæي :أساليب التكرار yي ديوان سرحان يشرب القهوة yي الكافيتqيا ملحمود درويش مقاربة
ّ
ّ
ّ
أسلوبية ،مذكرة لنيل شهادة املاجستy qي البالغة ؤالاسلوبية ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،كلية ٓالاداب واللغات،
ّ
قسم اللغة العربية وآداaÄا1433/1432 ،هـ2012//2011-م.
ّ
ّ ّ
ّ
املع باهلل السعيد طهّ :
ّ
حاسوبية ،أطروحة دكتوراﻩ ،كلية دار
يçي للغة العر ّبية معالجة لغوية
(6
مدونة معجم تار
العلوم ،جامعة القاهرة1431 ،هـ2010/م ،ص.32 :
التكراري أللفاظ القرآن الكريم :املنهج والنموذج ،ندوة القرآن الكريم ّ
السعيد :املعجم ّ
 (7املع باهلل ّ
والتقنيات
ّ
الشريف ،املدينة ّ
املنورة ،اململكة العربية السعودية 26-24،شوال
املعاصرة ،مجمع امللك فهد لطباعة املصحف
1430هـ املوافق  15-13أكتوبر 2009م.
ّ
ّ
اللغة العربية للكبار ،القراءة أنموذجا ،مذكرة ّ
تخرج لنيل شهادة املاجستy qي
 (8نسيمة سعيدي :تعليمية
ّ
ّ
ّ
اللسانيات ّ
ّ
ّ
ٕالانسانية والاجتماعية ،جامعة أبي بكر بلقايد،
طبيقية ،قسم اللغة العر ّبية ،كلية ٓالاداب والعلوم
الت
تلمسان1426 ،هـ1427-ه ـ2005،2006/م.
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الرسم الهند عند ابن مقلة وآليات للتعرف ع'ى الحرف العربي
رسم حرف الباء أنموذجا-Ibn Muqla engineering for automatic recognition of the Arabic letter
–the letter Baa as a model*

د.سهام موساوي

قسم اللغة العربية جامعة حسيبة بن بوعي-الشلف)الجزائر(
ltala.lab@hotmail.fr
تاريخ الوصول...................تاريخ القبول  ...................تاريخ النشر......................

ملخص:
البحث حول كيفية حساب املقاييس الخطية الهندسية للحرف العربي انطالقا من القواعد الهندسية ال;:
وضعها ابن مقلة Sي رسم خط النسخ ،وحصر ضوابطها اللغوية وغ HIاللغوية ،من أجل التعرف ٓالاBي عى رسم الكتابة
العربية ،باعتبارﻩ من أهم املجاالت البحثية ،ال; :تقوم عليه املعالجة ٓالالية للغة العربية عامة ،وقد اقتصرنا Sي
البحث عى تتبع مواضيع رسم حرف الباء Sي خط النسخ.
الكلمات املفتاحية :الحرف العربي ،حرف الباء ،هندسة ،الخط.
Abstract :
Thisresearchabout the parmeters of the geometriclinearscales of the Arabicletterbased on
the engineering rulesthat Ibn Muqladeveloped in drawing the line of naskh, and how to use
thelinguistic and non-linguisticparameters, in order to automaticallyidentify the drawing of
Arabicwriting, as itis one of the most important researchfields on which the
automatictreatment of the language, and welimitedourresearch to tracing the topics of drawing
the letterBaa in the Naskh script
, the engineering, the line.ﺏ Keywords : The Arabiccharacter, the letter of the

مقدمة:

يستدaي نظام التعرف ٓالاBي عى الكتابة العربية مجموعة من الضوابط اللغوية وغ HIاللغوية
لتحديد الخصائص التميgIية لرسم الحرف وإنشاء قواعد بيانية تسهل املعالجة ٓالالية للكتابة العربية،
ومن بIن الضوابط اللغوية للتعرف ٓالاBي عى رسم ٔالاشكال الخطية للكتابة العربية nي رتبة كل وحدة
خطية وموقعها ضمن باxي الوحدات ٔالاخرى ،وتجاورها مع بعضها البعض الذي يحدد اختالف
أوضاعها رسما من حيث الوصل والفصل وما يرسم فوق حروف وتحyzا باعتبار السطر .
*د.سهام موساوي ltala.lab@hotmail.fr
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 -1ضابط الرتبة n » :ي ما تكون عليه الوحدة الخطية من ترتيب،أي أصل موضعها نظرا لحاالت
التجـاور مـع الوحـدات الخطية ٔالاخرى ،فالرتـبة تع :مالحظة مـوقع الوحدة الخطية Sي الصيغة الكلية
«1أما الHتيب »فهو تتابع الوحدات الخطية داخل الصيغة بحيث تكون لكل وحدة رتبة خاصة yا،
ومع وظيفي خاص به كذلك« 2حسب الرتب املحفوظة Sي نظام Sي الاستعمال الخطي.
 -2ضابط املوقع  »:نقصد به موضع وحدات الصيغة الخطية بموجب القواعد ٕالامالئية للغة العربية
فالحروف ال تبدأ بحركة سكون وال بد لها أن تتجاور مع حرف متحرك طبقا ،ملا تب عليه املقاطع
العربية Sي أشكالها فسنجد أن كل حرف ال يميل إBى أن يجاور نفسه بل قد يجاور غHIﻩ من الحروف
ال; :تضم مجموعة من القيم الخطية املختلفة املرتبطة بالقيم ال; :تناسب الحروف الصحيحة
املجاورة له  ،والحروف جميعها ال تع Hعن أية قيمة خطية بمفردها بل بتجاورها مع غHIها لتحديد
3
موقع ورودها ألyا تضم غرضا موقعيا«.
¡yدف التحليل اللغوي للبنية رسم الحروف،إBى استخراج عالمات املواقع ووظائف العالقات
الداللية املتبادلة بIن مواقع الحروف ورتy¢ا Sي نظامها الكتابي طبقا ملا تقتضيه القاعدة ٕالامالئية
سواء أكان هذا املوقع بداية الوحدة الخطية أو وسطها أو yايyzا.
* موقعية البداية :إن استقاللية الهمزة مثال yذا الشكل أ /إ  ،يدل عى موقعية البداية أي» أyا
تشمل ورود لهمزة الوصل Sي أول الرسم ٕالامالئي ألy¤ا مجاورة لحرف ساكن وyذا تكون عالمة للموقع
ٔالاول ألyا ال ترسم Sي وسط الكلمة«.4
* موقعية الوسط:تشمل عى موقعية نقطة الاتصال ،بIن الحرف السابق والحرف الالحق. 5«.وتكون
yذا الشكل ".ـ ـ"
6
* موقعية الPQاية» :تتمثل Sي إضافة للحرف خط الوصل Sي آخر رسمه ٕالامالئي«.
-3ضابط املجاورةn :ي»تركيب الوحدات الخطية مباشرة الواحدة تلوى ٔالاخرى دون أي عارض بي¬yما
-4ضابط الفوقية والتحتية n :ي رسم حركات ٕالاعراب و النقط فوق أو تحت الحرف لتؤدي وظيفة
خطية معينة لها مع لغوي «.7
-5ضابط الوصل والفصل  :تHكب الكلمات العربية من حروف يجب وصل بعضها و فصل بعضها
ٔالاخر ،فنجد النظام الكتابي يق :±²وضع الحروف إBى جانب بعضها البعض Sي شكل أفقي  ،فيHتب
عى ذلك أن املتعلم للكتابة العربية محتاج إBى معرفة موضع كل حرف من الحرفIن املجاورين له.
وما يتبIن من هذﻩ الضوابط اللغوية أyا متعددة بتعدد وظائفها ٕالامالئية ومبان´yا
الصرفية،ومنه فإن نظام التعرف ٓالاBي عى الحروف العربية هو بحاجة إBى إحصاء الحروف Sي الجذور
العربية )ٔالاصول والفروع ( )املستعمل و املهمل (،كما هو بحاجة إBى معرفة إحصاء دوران الحروف
َ
إحصاء الكندي )ت  260ه ( الذي
تواترها Sي نصـوص» ،وهذا ما قد وجد لدى أعالم التعمية من بي¬yم :
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ّ
تحدث عن مراتب الحروف Sي الاستعمال إحصاء ُ
ءابن دنين)HIت  627ه( Sي جميع مراتب الحروف
إحصاء ُ
ابن عدالن ) ت  666ه « 8يمكن القول أن إحصاء دوران الحروف Sي النصوص و مراتy¢ا حساب
مهم Sي خوارزميا التعرف ٓالاBي للكتابة مما،يساعد الحاسوب عى إدراك درجة ائتالف و تنافر الحروف
مع بعضها البعض،احتمال نسبة الفراغات املوجودة عى السطر  ،داخل الكلمات املنسوجة .
أما فيما يخص الضوابط غ HIلغوية للتعرف ٓالاBي عى رسم الكتابة العربية فنجد مجموعة من القواعد
ؤالاشكال الهندسية ال; :يتسم yا الحرف وخ HIما نجد جليا Sي خط النسخ الذي يعت Hالخط ٔالاقرب إBى
املعيارية الكتابية للحروف العربية و ٔالاقرب شكال إBى الخط املطب¿ي
 -1تعريف خط النسخ» :هو خط مرن يحتوي عى استدارات كثHIة وتقل فيه الزوايا الحادة كال;:
نراها Sي الخط الكوSي وهو ٔالاسلوب ٔالاك HÀانتشارا واستعماال Sي الكتب واملصاحف وطوع هذا ٔالاسلوب
ملكائن الطباعة وهو ٔالاك HÀسهولة لتعلم الكتابة للمبتدئIن«.9
-2القواعد الهندسية لرسم الحروف عند ابن مقلة »كان البن مقلة" 10إملام واسع بالهندسة ،مما
ساعدﻩ عى تطوير الخط ،وقد سار ٕالاعجاب بجمال خطه Sي كتب التاريخ ؤالادب ،فقد ظل العرب
يستعملون الخط الكوSي Sي كتابة املصاحف ح; سن لهم "ابن مقلة" الخط النسÄي الف،:
فاستحسنوﻩ لجماله وسهولة كتابته ووضوحه ،فاعتمدوﻩ Sي كتابة املصاحف مكتفIن بكتابة أسماء
السور بالخط الكوSي ،وقد أخذ عن "ابن مقلة" "أبو الحسن عي بن الهالل املعروف ابن البواب)ت 2
جمادى ٔالاوBى413هـ 3/أغسطس 1022م( فأكمل قواعد الخط وتممها واخHع غالب ٔالاقالم ال; :أسسها
"ابن مقلة"،فوفقا لفن الرسوم الهندسية والقوانIن ال; :وضعت له ،فأوجدوا طريقة للكتابة ،قررت
للخط معاي HIيضبط yا نسبة فاصلة إن زاد ع¬yا قبح وإن قصر دوyا ُ
سم َج،وسم :الخط الذي ال يلgم
النسب الفاصلة أي هو الخط الذي تؤدي به ٔالاغراض العاجلة اليومية فلم يدرج Sي إطار الخطوط
الفنية ونسب "ابن مقلة" جميع الحروف إBى ٔالالف ال; :اتخذها مقياسا أساسيا .ثم ترسم دائرة
تحيطه وبعد ذلك يضع باxي الحروف Sي عالقة نسبية مع ٔالالف والدائرة«.11
-3النقطة املعيارية لرسم الخط العربي :ينطلق "ابن مقلة" »من نقطة صغHIة لرسم ٔالالف داخل
الدائرة ،فكانت ٔالالف املعيارية خطا مستقيما متكونا من مجموعة من النقط املعينة املوضوعة قمة
فوق قمة وهو عدد يختلف من حسب ٔالاسلوب من خمسة إBى سبعة إذ أن ارتفاع الدائرة كان مساويا
لأللف .وكل من ٔالالف والدائرة كانا مستخدمان كشكل هند :±Íمرج¿ي ،ألفها هو القطر ووفقا لهذا
القطر سيجري بناء جميع الحروف عل´yا فالراء مثال تشغل حgIا يعادل ربع الدائرة والباء تكون بطول
القطر ٔالافقي للدائرة ،ويشرح "ابن مقلة" أن ربع الدائرة هو ست نقط وإلتمام الدائرة وضع خمسة
وعشرون نقط وسبع نقط ،وهكذا nي الطريقة البسيطة Sي وضع قواعد الخط ،وال; :تعطي للخطاط
حرية الابتكار وٕالابداع ألشكال الحروف ،إذ سيكون متقيدا بنسبة السطوح فقط أي حجم شكل الراء
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مثال سيكون دائما ومهما تتكرر نسبة ربع محيط الدائرة ولكن كل حرف إإنما هو شكل معياري فيه
للخطاط SSي ابتكارها،وأعطى لبعض
لداخلية وتبقى كل هذﻩ الفوارق الدقيقة طاط
عشرات الحركات الداخلي
نتصب،منكب،مقوس...وغHIها من
الحروف أأسماء ساعدﻩ عى وصف الحروف مثل:منتصب،
الحركات داخل روف
ف لو ييضاف إل´yا حرف آخر يمكن
العالقة بIن الحروف ويوضح أن بعض الحروف
عن العال
ٔالاوصاف ،وتكلم ن
ح ،ف ،ي ،ن ،ع ،ونصف الدائرة
أن تولد حرفا ثالثا وذلك ييكون أساس تكوين الدائرة Sي ٔالاحرف ،
يتجى Sي تكوين :س ،ص ،وربع الدائر Sي :ر،و ،واملثلث Sي:د ،ل ،واملربعS :ي م ،ويقاس عى جميع ٔالاحرف
الدائرة أو ربع الدائرة أو مربع الدائرة
الهند :±Íالذي يالئم مجموعة أحرف نصف دائرة
الشكل الهند
ل
ٔالاخرى حسب
أو مثلث الدائرة.12«......كما هو مشار إليه Sي املخطوطة:« 13

الشكل ٔالاول
مخطوطة ابابن مقلة رقم 1
وطة

الثاني :مخطوطة ابن مقلة رقم 2
الشكل ي
قيا يتيتطلب تفوقا ومهارة ويفسح
املقياس Sي الخط العربي يجعل منه عمال تطبيقيا
إن تطبيق ملقياس
واملستطيل وال; :تمثل الهيكل
واملربع ،وامل
يعطي إيحاءات ألشكال هندسية كالدائرة بع،
جديد يعط
مجاال إBى إبداع د
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الذي تتعلق به إيحاءات التعادل ،والتناظر والقوة والتماسك فتكون طاقة حركية تبدو هذﻩ التكوينات
الخطية ،كأyا متحركة حيث تذهب خطوطها باتجاهات متعاكسة وتنفجر مجموعة الخطوط
املستقيمة واملنحنية بكل اتجاهات منطلقة من نواة متشابكة من القرافيمات وهناك تكوينات أخرى
تأخذ حركيyzا من طريقة واتجاﻩ قراءة الحرف بحيث تذهب عIن ٕالانسان وتأتي وتصعد وy¤بط وتدور
محاوال الوصول إBى الحركية الكامنة داخل الحرف وداخل التكوين العام لصيغته.
كما أن هذا التمثيل الهند :±Íقائم عى النقطة والخط واملستوى أي السطح»:فتمثل النقطة
بعدا أساسيا تستخدم بمثابة مقياس لدقة كتابة الحروف وتشكل من جهة أخرى مقياسا للخطوط Sي
علم الهندسة .فالنقطة nي بداية وyاية الخط املستقيم ،وnي الشكل الذي ال جزء له والخط هو
مجموعة من النقط املتقاربة Sي اتجاهات مختلفة يقع عى سطح أو فضاء ما يسم باملستوى الذي
تHاسم فيه الخطوط وتأخذ طبائع وصيغ مختلفة وبذلك تكون النقطة أصل الخط والخط أصل
14
السطح«
مفهوم النقطة:
النقطة nي ٔالاساس الذي تب عليه جميع الحروف ومن ثم ّ لقياسها فالنقطة تتكون من وضع
رأس ريشة عى الورق وبتحريك الريشة إBى ٔالاسفل مع الضغط لفتحها إBى أق× ±حد حيث ترفع
مباشرة وبسرعة ،وyذا بمكن صنع مربع أو معIن ،وهذﻩ النقطة الوحدة ٔالاوBى للقياس عند ابن مقلة
ثم اتجه إBى حرف ٔالالف فكانت تبدأ النقطة بمكن رسمها عى الورقة بالضغط ثقال عى القلم وأن
يتعIن طول أوجهها مع عرض الريشة املستعملة ،حيث إن القلم يعمل نقاطا منفصلة كل نقطة توضع
Sي قمة ٔالاخرى ح; يصل إBى الطول املطلوب لحرف ٔالالف ،والذي يتغ HIباختالف ٔالاقالم إذ أن هذﻩ
الحلقة nي مهمة Sي قانون النسب الفاضلة" 15بIن الحروف فالنسبة ال; :قدرها بن مقلة 7نقاط
بالنسبة لأللف فإنه قد جعلها قاعدة الحروف املفردة  ،وباxي الحروف متفرعة ع¬yا ومنسوبة إل´yا،
لهذا قاس جميع الحروف ومن القياسات استنبط نسبا لكل حرف بالنسبة لأللف،وSي حالة الحروف
املقوسة مثل الراء و النون والسIن فقد جعل قطر كل حرف ألفا و هكذا بقية الحروف ،ولهذا فقد
أخذ Sي توصيف الحروف بشكل يقرب من التجريد الذي يحدد ٕالاطار العام للحرف.
كما يمكن تمثيل القواعد ٔالاساسية لرسم الحروف و املتمثلة Sي سلم النقاط )املقاسات ال;:
وضعها ابن مقلة( الخاصة برسم كل حرف Sي مختلف أحجامه املمكنة بحسب طبيعة الورق و القلم
املدون به كاآلتي:
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الصفحة62-46:

حجم الحروف العربية ال` وضعها ابن قلة
مقلة
ييس ح
الشكل الثالث مقاييس
املثال مقياس حجم الحروف التالية
بيل املث
و لنأخذ عى سبيل

مثال عن السطر ب 5نقاط .بحسب
املجاالت ال;» :تكون درجة هبوط قوس الحاء ثال
يمكن حساب املجاال
قواعد ابن مقلة و تكو
جيم ح حسب املجال ٓالاتي:
كون درجة انحدارﻩ )القوس( ب 3نقاط لحرف الجيم
حالة الالثابتة« 16أما Sي الحاالت املتغHIة نجد:
م)ح( = ]S [3 ،5ي الحالة
ٔالادنى ألنه يستخدم لحساب النسب
ى
الحد املتوسط «  :17يعت Hنقطة معيار الحد ٔالاق× ±والحد
التوزيع الاعتداBي Sي رسم الحرف ،فيقسم املجاالت إBى حدين حد أقل من املتوسط وحد
ع
املتباعدة عن
السطر ثالث نقاط ألنه العدد
عن الس
أك Hمنه كاآلتي :تكون قيمة الوسيط Sي درجة هبوط قوس الحاء ن
إذا رتبتبت كاآلتي:
الوسيط Sي النقاط ذا
5 ،4 ، 3 ،2 ،1
↓
هو 3
الوسيط و
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الصفحة62-46:

وتكون قيمة الوسيط Sي درجة انحدار القوس عن السطر ب 2.5 :نقاط ألنه العدد الوسيط Sي النقاط
كاآلتي:
3+2

⇐ 3 ،2 ،1

= 2.5

2

ومنه نحصل عى املجاالت ٓالاتية:18
 .1الحاالت املتغHIة نجد:
-1

م )ح(

م )ح( = [ [2.5 ، 3ونحصل ع'ى جدول التغpqات التاoي:
∞-

∞+

-

+

∞+
م )ح(

∞-
من جدول التغHIات نستخلص أن املجال متناقص تماما Sي رسم الحرف يستلزم أن الحاء أصغر من درجة
هبوطها وانحدارها عن السطر.
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م )ح( = []2.5 ، 3
∞-

م )ح(

الصفحة62-46:

-

∞+
+

0

∞+

∞+

م )ح(

∞-

∞+

م )ح( مجال متناقص Sي املجال ] [5أي Sي درجة هبوط قوس الحاء عن السطر ومgايد Sي املجال ] [3أي
Sي درجة انحدار قوس الحاء عن السطر.
-3

م )ح( = ][2.5 ، 3
∞-

م )ح(

0

∞+

+

∞+
م )ح(

∞-
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م )ح( مجال مtuايد تماما sي املجال ][3 ، 5
-4

م )ح( = ][2.5 ، 3
∞-

م )ح(

-

∞+
0

∞+

+

∞+

م )ح(

∞-

∞-

م )ح( :مجال مgايد Sي املجال ] [5ومتناقص Sي املجال ] [3هذﻩ املجاالت تمثل مختلف ٔالاحجام الخطية
ال; :يمكن أن تتأثر بالسلوكات الفردية املكونة Sي العالقات النظامية للمثHIات والاستجابات الداخلية
والخارجية لرسم الخط اليدوي.
التمثيل الهند لحرف الباء
يأخذ شكل الباء Sي خط النسخ شكال هندسيا منتظما ال يختلف عن بعضه البعض إال من
حيث طرق توزيع رسم النقط من فوقها و تحyzا و طريقة انغالق التاء املربوطة عى نفسها Sي آخر
الكلمة و هذا ما يتوضح Sي املقاييس املعتمدة عند ابن مقلة Sي رسم خط النسخ بحيث نجد أن رسم
ّ
حرف الباء nي اشتقاق مولد من الدائرة القياسية املرسومة لحرف ٔالالف ال; :يتولد م¬yا رسم جميع
الحروف و منه نجد ما يي :

الشكل الرابع  :دائرة قياس توازنات الحروف البن مقلة "19
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