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Arabic Calligraphy

The Arabic alphabet is based on 18 basic 
letter forms.

Dots were added to make additional letters.

Number and position of dots varies.

Other marks were used later to create still 
more letters for other languages using the 
script (Persian, Urdu, Sindhi, Uighur).
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Arabic Calligraphy

The Kufic Styles developed after the advent 
of Islam in the 7th century and were used 
for writing the Quran until the 10th century 
when they were replaced gradually with 
cursive calligraphy.

Their later use was limited to decorative 
titles in manuscripts and epigraphic 
treatments in architecture.
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Arabic Calligraphy

The cursive styles are the most popular 
nowadays especially for text uses.

Most text fonts are based on Naskh 
calligraphy.

Note that Diwani and Riq’a styles don’t 
incorporate Kashidas and seldom use 
diacritical vowel marks.
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Kashidas

أغنيـــــــــــــــــاٍت من خالل املوكب 	 	 فيكم تحلو أهــــــــــــــــــازيج العال	
هو فينـــــــــــــــا قــــــــــــبس شـــــــــــــبه نبي 	 	 	

ً
 ثــــــــائرا

ً
كل من يكتب حرفـــــــــا

أغنيــــــــاٍت مـن خـــــــالل املــوكب 	 	 فـيـكم تحـــــلو أهــــــازيج العـــــال	
هـــــو فينــــــــــا قـــــــبس شـــــــــــــبه نــــــبي 	 	 	

ً
 ثــــــائـرا

ً
كل مـن يكتــــب حـرفــــا
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كل ابداع، بطبيعته، فعل تجاوز.	وكل كتابة 
مغامرة غير مضمونة النتائج.	فهل تتسع الثقافة 

العربية اليوم للتجاوز واملغامرة؟ ...	الشباب 
ى مجاالت 

ّ
 للقوالب الجاهزة في شت

ً
نفهمه رفضا

 إلى توسيع هامش 
ً
التعبير والتفكير، وسعيا

 على اإلرث التقليدي، 
ً
الحرّية.	نفهمه خروجا

وإنتماء إليه في الوقت نفسه، من خالل عالقات 
نقدية واعية وأصيلة.	فطموحنا الحوار مع 

الوضع القائم، ال إقامة قطيعة صارمة معه.	
وإعالن إنتماء إلى القرن الحادي والعشرين، 

 من هوّية ثقافية واضحة املعالم، قابلة 
ً
إنطالقا

 دائم التنامي 
ً
 حّيا

ً
للتطوير بصفتها مشروعا

 اللغة، فهي من 
ً
 وأساسا

ً
والتطّور.	هناك أيضا

سها 
ّ

صلب  هذه املغامرة.	كيف يمكن أن نتنف
ونحياها، كي تشبهنا، من دون أن تخون نفسها، 

ر.	
ّ

وتتنك

كتابة  وكل  تجاوز.	 فعل  بطبيعته،  ابداع،  كل 
مغامرة غير مضمونة النتائج.	فهل تتسع الثقافة 
الشباب  	... واملغامرة؟  للتجاوز  اليوم  العربية 
ى مجاالت 

ّ
 للقوالب الجاهزة في شت

ً
نفهمه رفضا

 إلى توسيع هامش الحرّية.	
ً
التعبير والتفكير، وسعيا

 على اإلرث التقليدي، وإنتماء إليه 
ً
نفهمه خروجا

في الوقت نفسه، من خالل عالقات نقدية واعية 
القائم،  الوضع  مع  الحوار  فطموحنا  وأصيلة.	
ال إقامة قطيعة صارمة معه.	وإعالن إنتماء إلى 
هوّية  من   

ً
إنطالقا والعشرين،  الحادي  القرن 

ثقافية واضحة املعالم، قابلة للتطوير بصفتها 
 
ً
 دائم التنامي والتطّور.	هناك أيضا

ً
 حّيا

ً
مشروعا

املغامرة.	 اللغة، فهي من صلب  هذه   
ً
وأساسا

سها ونحياها، كي تشبهنا، 
ّ

نتنف كيف يمكن أن 
ر.	

ّ
من دون أن تخون نفسها، وتتنك

Sakkal Majalla Regular
Align right                Standard Justification     Arabic Justification 

كـــل ابــــــداع، بــطــبــيــعــتــه، فــعــل تـــجـــاوز.	وكـــل كتابة 
مغامرة غير مضمونة النتائج.	فهل تتسع الثقافة 
الــعــربــيــة الــيــوم لــلــتــجــاوز واملــغــامــرة؟ ...	الشباب 
ى مجاالت 

ّ
 للقوالب الجاهزة في شت

ً
نفهمه رفضا

 إلى توسيع هامش الحرّية.	
ً
التعبير والتفكير، وسعيا

 على اإلرث التقليدي، وإنتماء إليه 
ً
نفهمه خروجا

في الوقت نفسه، من خالل عالقات نقدية واعية 
وأصــيــلــة.	فطموحنا الــحــوار مــع الــوضــع الــقــائــم، 
ال إقامة قطيعة صارمة معه.	وإعــالن إنتماء إلى 
 مـــن هــوّيــة 

ً
الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، إنـــطـــالقـــا

ثقافية واضــحــة املــعــالــم، قابلة للتطوير بصفتها 
 
ً
 دائم التنامي والتطّور.	هناك أيضا

ً
 حّيا

ً
مشروعا

 الــلــغــة، فــهــي مـــن صــلــب  هـــذه املــغــامــرة.	
ً
وأســـاســـا

سها ونــحــيــاهــا، كــي تشبهنا، 
ّ

كــيــف يمكن أن نتنف
ر.	

ّ
من دون أن تخون نفسها، وتتنك

Kashidas
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كـــل ابــــــداع، بــطــبــيــعــتــه، فــعــل تـــجـــاوز.	وكـــل كتابة 
مغامرة غير مضمونة النتائج.	فهل تتسع الثقافة 
الــعــربــيــة الــيــوم لــلــتــجــاوز واملــغــامــرة؟ ...	الشباب 
ى مجاالت 

ّ
 للقوالب الجاهزة في شت

ً
نفهمه رفضا

 إلى توسيع هامش الحرّية.	
ً
التعبير والتفكير، وسعيا

 على اإلرث التقليدي، وإنتماء إليه 
ً
نفهمه خروجا

في الوقت نفسه، من خالل عالقات نقدية واعية 
وأصــيــلــة.	فطموحنا الــحــوار مــع الــوضــع الــقــائــم، 
ال إقامة قطيعة صارمة معه.	وإعــالن إنتماء إلى 
 مـــن هــوّيــة 

ً
الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، إنـــطـــالقـــا

ثقافية واضــحــة املــعــالــم، قابلة للتطوير بصفتها 
 
ً
 دائم التنامي والتطّور.	هناك أيضا

ً
 حّيا

ً
مشروعا

 الــلــغــة، فــهــي مـــن صــلــب  هـــذه املــغــامــرة.	
ً
وأســـاســـا

سها ونــحــيــاهــا، كــي تشبهنا، 
ّ

كــيــف يمكن أن نتنف
ر.	

ّ
من دون أن تخون نفسها، وتتنك

كل ابداع، بطبيعته، فعل تجـــــــــاوز.	وكل كتابة 
مغامرة غير مضمونة النتائج.	فهل تتسع الثقافة 
العربية اليوم للتجاوز واملغامرة؟ ...	الشـــــــــباب 
ى مجاالت 

ّ
 للقوالب الجاهزة في شت

ً
نفهمه رفضا

 إلى توسيع هامش الحرّية.	
ً
التعبير والتفكير، وسعيا

 على اإلرث التقليدي، وإنتماء إليه 
ً
نفهمـــــــــه خروجا

في الوقت نفسه، من خالل عالقات نقدية واعية 
وأصيلـــــــــة.	فطموحنـــــــــا الحوار مع الوضـــــــــع القائم، 
ال إقامة قطيعة صارمة معه.	وإعالن إنتماء إلى 
 من هوّية 

ً
القرن الحادي والعشـــــــــرين، إنطالقا

ثقافيـــــــــة واضحة املعالم، قابلـــــــــة للتطوير بصفتها 
 
ً
 دائم التنامي والتطّور.	هناك أيضا

ً
 حّيا

ً
مشـــــــــروعا

 اللغة، فهي من صلب  هذه املغامرة.	
ً
وأساســـــــــا

سها ونحياها، كي تشبهنا، 
ّ

كيف يمكن أن نتنف
ر.	

ّ
من دون أن تخون نفسها، وتتنك

كل ابداع، بطبيعته، فعل تجاوز.	وكل 
كتابـــــــــة مغامـــــــــرة غيـــــــــر مضمونـــــــــة النتائـــــــــج.	فهل 
تتســـــــــع الثقافة العربية اليـــــــــوم للتجاوز واملغامرة؟ 
 للقوالب الجاهزة 

ً
...	الشـــــــــباب نفهمه رفضا

 
ً
ى مجاالت التعبير والتفكير، وســـــــــعيا

ّ
في شـــــــــت

 
ً
إلى توســـــــــيع هامـــــــــش الحرّية.	نفهمه خروجا
علـــــــــى اإلرث التقليدي، وإنتماء إليه في 
الوقـــــــــت نفســـــــــه، من خـــــــــالل عالقات 
نقديـــــــــة واعيـــــــــة وأصيلـــــــــة.	فطموحنـــــــــا الحـــــــــوار مع 
الوضـــــــــع القائـــــــــم، ال إقامـــــــــة قطيعـــــــــة صارمة معه.	
وإعـــــــــالن إنتمـــــــــاء إلى القـــــــــرن الحادي 
 مـــــــــن هوّيـــــــــة ثقافيـــــــــة 

ً
والعشـــــــــرين، إنطالقـــــــــا

 
ً
واضحة املعالم، قابلة للتطوير بصفتها مشـــــــــروعا
 
ً
 دائـــــــــم التنامـــــــــي والتطّور.	هنـــــــــاك أيضا

ً
حّيـــــــــا

 اللغة، فهي من صلب  هذه
ً
وأساسا

Sakkal Majalla Regular
Arabic Justification         Naskh Justification         With all OpenType features on

Kashidas
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كـــل ابـــــداع، بــطــبــيــعــتــه، فــعــل تـــجـــاوز.	وكـــل كتابة 

كتابة  وكل  تجاوز.	 فعل  بطبيعته،  ابداع،  كل 

Sakkal Majalla Regular
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Justification 

Standard  

Arabic 

Naskh

Arabic

Naskh

كـــل ابـــــداع، بــطــبــيــعــتــه، فــعــل تـــجـــاوز.	وكـــل كتابة 

كل ابداع، بطبيعته، فعل تجـــــــــاوز.	وكل كتابة 

كل ابداع، بطبيعته، فعل تجـــــــــاوز.	وكل كتابة 

Kashidas

  ـ  	    ـ ـــ             ـ     ـ  ـ  ـ   ـ  ـ         ـ ـ  ـ        ـ ـ   ـ ـــ               ـ 
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كل اب��داع، بطبيعته، فعل تجاوز. وكل كتابة مغامرة 
غ���ر م��ض��م��ون��ة ال���ن���ت���ائ���ج. ف��ه��ل ت��ت��س��ع ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ي��وم للتجاوز وال��م��غ��ام��رة؟ ... الشباب نفهمه رفضًا 
للقوالب الجاهزة في شتىّ مجاالت التعبر والتفكر، 
��ة. نفهمه خ��روج��ًا وس��ع��ي��ًا إل��ى توسيع ه��ام��ش ال��ح��ريىّ

على اإلرث التقليدي، وإنتماء إليه في الوقت نفسه، 
م��ن خ���ال ع��اق��ات ن��ق��دي��ة واع��ي��ة وأص��ي��ل��ة. فطموحنا 
ال���ح���وار م���ع ال���وض���ع ال��ق��ائ��م، ال إق���ام���ة ق��ط��ي��ع��ة ص��ارم��ة 
معه. وإع���ان إنتماء إل��ى ال��ق��رن ال��ح��ادي والعشرين، 
���ة ث��ق��اف��ي��ة واض���ح���ة ال��م��ع��ال��م، ق��اب��ل��ة  إن���ط���اق���ًا م���ن ه���ويىّ
ر.  ًا دائم التنامي والتطوىّ للتطوير بصفتها مشروعًا حيىّ
ه���ن���اك أي���ض���ًا وأس����اس����ًا ال���ل���غ���ة، ف��ه��ي م���ن ص���ل���ب  ه��ذه 
��س��ه��ا ون��ح��ي��اه��ا، كي  ال���م���غ���ام���رة. ك��ي��ف ي��م��ك��ن أن ن��ت��ن��فىّ

ر.  تشبهنا، من دون أن تخون نفسها، وتتنكىّ

كل ابداع، بطبيعته، فعل تجاوز. وكل كتابة مغامرة 
غ�������ر مضمون�������ة النتائ�������ج. فه�������ل تتس�������ع الثقاف�������ة العربية 
 

ً
الي�������وم للتجاوز والمغامرة؟ ... الش�������باب نفهمه رفضا
 مجاالت التعبر والتفكر، 

ىّ
للقوالب الجاهزة في شت

 
ً

ة. نفهمه خروجا  إلى توس�������يع هامش الحريىّ
ً

وسعيا
على اإلرث التقليدي، وإنتماء إليه في الوقت نفسه، 
من خال عاقات نقدية واعية وأصيل�������ة. فطموحنا 
الح�������وار م�������ع الوض�������ع القائ�������م، ال إقامة قطيع�������ة صارمة 
معه. وإعان إنتماء إلى القرن الحادي والعشرين، 
�������ة ثقافية واضح�������ة المعال�������م، قابلة   م�������ن هويىّ

ً
إنطاق�������ا

ر.   دائم التنامي والتطوىّ
ً

ا  حيىّ
ً

للتطوير بصفتها مشروعا
 اللغة، فهي من صلب  هذه 

ً
 وأساس�������ا

ً
هناك أيضا

س�������ها ونحياها، كي 
ىّ

المغامرة. كيف يمكن أن نتنف
ر.  تشبهنا، من دون أن تخون نفسها، وتتنكىّ

كتاب�������ة  وكل  تج�������اوز.  فع�������ل  بطبيعت�������ه،  اب�������داع،  كل 
مغام�������رة غ�������ر مضمونة النتائ�������ج. فهل تتس�������ع الثقافة 
العربية اليوم للتجاوز والمغامرة؟ ... الشباب نفهمه 
 للقوالب الجاهزة في ش��������ىّ مجاالت التعبر 

ً
رفض�������ا

�������ة.   إل�������ى توس�������يع هام�������ش الحريىّ
ً

والتفك�������ر، وس�������عيا
 عل�������ى اإلرث التقلي�������دي، وإنتماء إليه 

ً
نفهم�������ه خروجا

في الوقت نفسه، من خال عاقات نقدية واعية 
وأصيلة. فطموحنا الحوار مع الوضع القائم، ال إقامة 
قطيع�������ة صارم�������ة مع�������ه. وإع�������ان إنتماء إل�������ى القرن 
�������ة ثقافي�������ة   م�������ن هويىّ

ً
الح�������ادي والعش�������رين، إنطاق�������ا

 
ً

ا  حيىّ
ً

واضحة المعالم، قابلة للتطوير بصفتها مشروعا
 اللغة، 

ً
 وأساس�������ا

ً
ر. هناك أيضا دائ�������م التنامي والتطوىّ

فه�������ي م�������ن صلب  ه�������ذه المغام�������رة. كي�������ف يمكن 
س�������ها ونحياه�������ا، كي تش�������بهنا، من دون أن 

ىّ
أن نتنف

ر.  تخون نفسها، وتتنكىّ
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كل ابداع، بطبيعته، فعل تجاوز. وكل كتابة مغامرة 
غير مضمونة النتائج. فهل تتسع الثقافة العربية 
اليوم للتجاوز والمغامرة؟ ... الشباب نفهمه رفضًا 
للقوالب الجاهزة في شتّى مجالات التعبير والتفكير، 
وسعيًا إلى توسيع هامش الحرّية. نفهمه خروجًا 
على الإرث التقليدي، وإنتماء إليه في الوقت نفسه، 
من خلال علاقات نقدية واعية وأصيلة. فطموحنا 
الحوار مع الوضع القائم، لا إقامة قطيعة صارمة 
معه. وإعلان إنتماء إلى القرن الحادي والعشرين، 
إنطلاقًا من هوّية ثقافية واضحة المعالم، قابلة 
للتطوير بصفتها مشروعًا حّيًا دائم التنامي والتطّور. 
هناك أيضًا وأساسًا اللغة، فهي من صلب  هذه 
كي  ونحياها،  نتنّفسها  أن  يمكن  كيف  المغامرة. 

تشبهنا، من دون أن تخون نفسها، وتتنّكر. 

كل ابداع، بطبيعته، فعل تجاوز. وكل كتابة مغامرة 
غير مضمونة النتائج. فهل تتس��ع الثقافة العربية 
اليوم للتجاوز والمغامرة؟ ... الشباب نفهمه رفضًا 
للقوالب الجاهزة في شتّى مجالات التعبير والتفكير، 
وسعيًا إلى توس��يع هامش الحرّية. نفهمه خروجًا 
على الإرث التقليدي، وإنتماء إليه في الوقت نفسه، 
من خلال علاقات نقدية واعية وأصيلة. فطموحنا 
الحوار مع الوضع القائم، لا إقامة قطيعة صارمة 
معه. وإعلان إنتماء إلى القرن الحادي والعشرين، 
إنطلاقًا من هوّي��ة ثقافية واضحة المعالم، قابلة 
للتطوير بصفتها مشروعًا حّيًا دائم التنامي والتطّور. 
هناك أيضًا وأساس��ًا اللغة، فهي من صلب  هذه 
المغام��رة. كي��ف يمكن أن نتنّفس��ها ونحياها، كي 

تشبهنا، من دون أن تخون نفسها، وتتنّكر. 

كل ابداع، بطبيعته، فعل تجاوز. وكل كتابة مغامرة 
غير مضمونة النتائج. فهل تتس��ع الثقافة العربية 
اليوم للتجاوز والمغامرة؟ ... الشباب نفهمه رفضًا 
للقوالب الجاهزة في شتّى مجالات التعبير والتفكير، 
وسعيًا إلى توس��يع هامش الحرّية. نفهمه خروجًا 
على الإرث التقليدي، وإنتماء إليه في الوقت نفسه، 
من خلال علاقات نقدية واعية وأصيلة. فطموحنا 
الحوار مع الوضع القائم، لا إقامة قطيعة صارمة 
معه. وإعلان إنتماء إلى القرن الحادي والعشرين، 
إنطلاقًا من هوّي��ة ثقافية واضحة المعالم، قابلة 
للتطوير بصفتها مشروعًا حّيًا دائم التنامي والتطّور. 
هناك أيضًا وأساس��ًا اللغة، فهي من صلب  هذه 
المغام��رة. كي��ف يمكن أن نتنّفس��ها ونحياها، كي 

تشبهنا، من دون أن تخون نفسها، وتتنّكر. 
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كل ابداع، بطبيعته، فعل جتاوز. وكل كتابة مغامرة غري 
مضمونة النتائج. فهل تتسع الثقافة العربية اليوم للتجاوز 
واملغامرة؟ ... الشباب نفهمه رفضًا للقوالب اجلاهزة يف 
ش���ىّ جم��االت التعبري والتفكري، وسعيًا إىل توسيع هامش 
احلريىّة. نفهمه خروجًا على اإلرث التقليدي، وإنتماء إليه 
يف الوقت نفسه، من خالل عالقات نقدية واعية وأصيلة. 
فطموحنا احلوار مع الوضع القائم، ال إقامة قطيعة صارمة 
معه. وإعالن إنتماء إىل القرن احلادي والعشرين، إنطالقًا 
من هويىّة ثقافية واضحة املعامل، قابلة للتطوير بصفتها 
ر. هناك أيضًا وأساسًا  مشروعًا حيىًّا دائ��م التنامي والتطوىّ
اللغة، فهي م��ن صلب ه��ذه امل��غ��ام��رة. كيف ميكن أن 
سها وحنياها، كي تشبهنا، من دون أن ختون نفسها،  نتنفىّ

ر لتارخيها.  وتتنكىّ

كل ابداع، بطبيعته، فعل جتاوز. وكل كتابة مغامرة غري 
مضمونة النتائج. فهل تتسع الثقافة العربية اليوم للتجاوز 
واملغامرة؟ ... الشباب نفهمه رفضًا للقوالب اجلاهزة يف 
ش���������ىّ جماالت التعبري والتفكري، وس��������عيًا إىل توس��������يع هامش 
��������ة. نفهمه خروجًا على اإلرث التقليدي، وإنتماء إليه  احلريىّ
يف الوقت نفسه، من خالل عالقات نقدية واعية وأصيلة. 
فطموحنا احلوار مع الوضع القائم، ال إقامة قطيعة صارمة 
معه. وإعالن إنتماء إىل القرن احلادي والعشرين، إنطالقًا 
��������ة ثقافية واضحة املعامل، قابلة للتطوير بصفتها  م��������ن هويىّ
ر. هناك أيضًا وأساسًا  مش��������روعًا حيىًّا دائم التنامي والتطوىّ
اللغ��������ة، فهي من صلب هذه املغام��������رة. كيف ميكن أن 
سها وحنياها، كي تشبهنا، من دون أن ختون نفسها،  نتنفىّ

ر لتارخيها.  وتتنكىّ

كل اب��������داع، بطبيعت��������ه، فعل جتاوز. وكل كتابة 
مغامرة غري مضمونة النتائج. فهل تتسع الثقافة العربية 
اليوم للتجاوز واملغامرة؟ ... الشباب نفهمه رفضًا للقوالب 
اجلاهزة يف ش�ىّ جماالت التعبري والتفكري، وسعيًا 
إىل توسيع هامش احلريىّة. نفهمه خروجًا على اإلرث 
التقليدي، وإنتماء إليه يف الوقت نفسه، من خالل 
عالقات نقدية واعية وأصيلة. فطموحنا احلوار مع الوضع 
القائم، ال إقامة قطيعة صارمة معه. وإعالن إنتماء إىل 
القرن احلادي والعش��������رين، إنطالقًا من هويىّة ثقافية 
ًا دائم  واضحة املعامل، قابلة للتطوير بصفتها مش��������روعًا حيىّ
ر. هناك أيضًا وأساسًا اللغة، فهي من  التنامي والتطوىّ
س��������ها  صلب  هذه املغامرة. كيف ميكن أن نتنفىّ

وحنياها، كي تشبهنا، من دون أن ختون 
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كل ابداع، بطبيعته، فعل جتاوز. وكل كتابة مغامرة غري 
مضمونة النتائج. فهل تتسع الثقافة العربية اليوم للتجاوز 
واملغامرة؟ ... الشباب نفهمه رفضًا للقوالب اجلاهزة يف 

ش�ىّ جماالت التعبري والتفكري، وسعيًا إىل توسيع هامش 
احلريىّة. نفهمه خروجًا على اإلرث التقليدي، وإنتماء 

إليه يف الوقت نفسه، من خالل عالقات نقدية واعية 
وأصيلة. فطموحنا احلوار مع الوضع القائم، ال إقامة 

قطيعة صارمة معه. وإعالن إنتماء إىل القرن احلادي 
والعشرين، إنطالقًا من هويىّة ثقافية واضحة املعامل، 

ر.  قابلة للتطوير بصفتها مشروعًا حيىًّا دائم التنامي والتطوىّ
هناك أيضًا وأساسًا اللغة، فهي من صلب  هذه 

سها وحنياها، كي تشبهنا،  املغامرة. كيف ميكن أن نتنفىّ
ر.  من دون أن ختون نفسها، وتتنكىّ

كل ابداع، بطبيعته، فعل جتاوز. وكل كتابة مغامرة غري 
مضمونة النتائج. فهل تتسع الثقافة العربية اليوم للتجاوز 

واملغامرة؟ ... الشباب نفهمه رفضًا للقوالب اجلاهزة 
يف ش�ىّ جماالت التعبري والتفكري، وسعيًا إىل توسيع هامش 
احلريىّة. نفهمه خروجًا على اإلرث التقليدي، وإنتماء إليه 

يف الوقت نفسه، من خالل عالقات نقدية واعية وأصيلة. 
فطموحنا احلوار مع الوضع القائم، ال إقامة قطيعة 
صارمة معه. وإعالن إنتماء إىل القرن احلادي والعشرين، 

إنطالقًا من هويىّة ثقافية واضحة املعامل، قابلة للتطوير 
ر. هناك أيضًا  بصفتها مشروعًا حيىًّا دائم التنامي والتطوىّ

وأساسًا اللغة، فهي من صلب  هذه املغامرة. كيف ميكن 
سها وحنياها، كي تشبهنا، من دون أن ختون نفسها،  أن نتنفىّ

ر لتارخيها.  وتتنكىّ

كل ابداع، بطبيعته، فعل جتاوز. وكل كتابة 
مغامرة غري مضمونة النتائج. فهل تتسع الثقافة العربية 

اليوم للتجاوز واملغامرة؟ ... الشباب نفهمه رفضًا 
للقوالب اجلاهزة يف ش�ىّ جماالت التعبري والتفكري، 

وسعيًا إىل توسيع هامش احلريىّة. نفهمه خروجًا على 
اإلرث التقليدي، وإنتماء إليه يف الوقت نفسه، من 

خالل عالقات نقدية واعية وأصيلة. فطموحنا احلوار 
مع الوضع القائم، ال إقامة قطيعة صارمة معه. وإعالن 

إنتماء إىل القرن احلادي والعشرين، إنطالقًا من هويىّة 
ثقافية واضحة املعامل، قابلة للتطوير بصفتها مشروعًا 
ر. هناك أيضًا وأساسًا اللغة،  ًا دائم التنامي والتطوىّ حيىّ

فهي من صلب  هذه املغامرة. كيف ميكن أن 
سها وحنياها، كي تشبهنا، من دون أن ختون  نتنفىّ
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كل ابداع، بطبيعته، فعل جتاوز. وكل كتابة مغامرة 
غري مضمونة النتائج. فهل تتسع الثقافة العربية اليوم 
للتجاوز واملغامرة؟ ... الشباب نفهمه رفضًا للقوالب 

اجلاهزة يف ش�ىّ جماالت التعبري والتفكري، وسعيًا 
إىل توسيع هامش احلريىّة. نفهمه خروجًا على اإلرث 

التقليدي، وإنتماء إليه يف الوقت نفسه، من خالل 
عالقات نقدية واعية وأصيلة. فطموحنا احلوار مع 

الوضع القائم، ال إقامة قطيعة صارمة معه. وإعالن 
إنتماء إىل القرن احلادي والعشرين، إنطالقًا من هويىّة 
ثقافية واضحة املعامل، قابلة للتطوير بصفتها مشروعًا 

ر. هناك أيضًا وأساسًا اللغة،  حيىًّا دائم التنامي والتطوىّ
فهي من صلب  هذه املغامرة. كيف ميكن أن 

سها وحنياها، كي تشبهنا، من دون أن ختون  نتنفىّ

كل ابداع، بطبيعته، فعل جتاوز. وكل 
كتابة مغامرة غري مضمونة النتائج. فهل تتسع 

الثقافة العربية اليوم للتجاوز واملغامرة؟ ... الشباب 
نفهمه رفضًا للقوالب اجلاهزة يف ش�ىّ جماالت 

التعبري والتفكري، وسعيًا إىل توسيع هامش 
احلريىّة. نفهمه خروجًا على اإلرث التقليدي، وإنتماء 
إليه يف الوقت نفسه، من خالل عالقات نقدية 
واعية وأصيلة. فطموحنا احلوار مع الوضع القائم، ال 

إقامة قطيعة صارمة معه. وإعالن إنتماء إىل القرن 
احلادي والعشرين، إنطالقًا من هويىّة ثقافية واضحة 
املعامل، قابلة للتطوير بصفتها مشروعًا حيىًّا دائم التنامي 

ر. هناك أيضًا وأساسًا اللغة، فهي من  والتطوىّ
صلب  هذه املغامرة. كيف ميكن أن 

كل ابداع، بطبيعته، فعل جتاوز. وكل كتابة 
مغامرة غري مضمونة النتائج. فهل تتسع الثقافة 

العربية اليوم للتجاوز واملغامرة؟ ... الشباب نفهمه 
رفضًا للقوالب اجلاهزة يف ش�ىّ جماالت التعبري 
والتفكري، وسعيًا إىل توسيع هامش احلريىّة. 

نفهمه خروجًا على اإلرث التقليدي، وإنتماء إليه 
يف الوقت نفسه، من خالل عالقات نقدية واعية 
وأصيلة. فطموحنا احلوار مع الوضع القائم، ال إقامة 

قطيعة صارمة معه. وإعالن إنتماء إىل القرن 
احلادي والعشرين، إنطالقًا من هويىّة ثقافية واضحة 
ًا دائم التنامي  املعامل، قابلة للتطوير بصفتها مشروعًا حيىّ

ر. هناك أيضًا وأساسًا اللغة، فهي من صلب   والتطوىّ
سها  هذه املغامرة. كيف ميكن أن نتنفىّ
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كل ابداع، بطبيعته، فعل جتاوز. وكل 
كتابة مغامرة غري مضمونة النتائج. فهل تتسع 

الثقافة العربية اليوم للتجاوز واملغامرة؟ ... الشباب 
نفهمه رفضًا للقوالب اجلاهزة يف ش�ىّ جماالت 

التعبري والتفكري، وسعيًا إىل توسيع هامش 
احلريىّة. نفهمه خروجًا على اإلرث التقليدي، وإنتماء 
إليه يف الوقت نفسه، من خالل عالقات نقدية 
واعية وأصيلة. فطموحنا احلوار مع الوضع القائم، ال 

إقامة قطيعة صارمة معه. وإعالن إنتماء إىل القرن 
احلادي والعشرين، إنطالقًا من هويىّة ثقافية واضحة 
املعامل، قابلة للتطوير بصفتها مشروعًا حيىًّا دائم التنامي 

ر. هناك أيضًا وأساسًا اللغة، فهي من  والتطوىّ
صلب  هذه املغامرة. كيف ميكن أن 

كل ابداع، بطبيعته، فعل جتاوز. وكل كتابة 
مغامرة غري مضمونة النتائج. فهل تتسع الثقافة 

العربية اليوم للتجاوز واملغامرة؟ ... الشباب نفهمه 
رفضًا للقوالب اجلاهزة يف ش�ىّ جماالت التعبري 

والتفكري، وسعيًا إىل توسيع هامش احلريىّة. 
نفهمه خروجًا على اإلرث التقليدي، وإنتماء إليه 
يف الوقت نفسه، من خالل عالقات نقدية 

واعية وأصيلة. فطموحنا احلوار مع الوضع القائم، ال 
إقامة قطيعة صارمة معه. وإعالن إنتماء إىل القرن 
احلادي والعشرين، إنطالقًا من هويىّة ثقافية واضحة 
ًا دائم التنامي  املعامل، قابلة للتطوير بصفتها مشروعًا حيىّ

ر. هناك أيضًا وأساسًا اللغة، فهي من  والتطوىّ
سها  صلب  هذه املغامرة. كيف ميكن أن نتنفىّ

كل ابداع، بطبيعته، فعل جتاوز. وكل كتابة مغامرة 
غري مضمون��ة النتائج. فهل تتس�ع الثقافة العربية اليوم 

للتجاوز واملغامرة؟ ... الشباب نفهمه رفضًا للقوالب 
اجلاهزة يف ش�ىّ جماالت التعبري والتفكري، وسعيًا إىل 

توس��يع هام�ش احلريىّة. نفهم�ه خروجًا على اإلرث 
التقليدي، وإنتماء إليه يف الوقت نفسه، من خالل 
عالقات نقدي�ة واعي�ة وأصيل�ة. فطموحنا احلوار مع 

الوضع القائم، ال إقامة قطيعة صارمة معه. وإعالن 
إنتماء إىل القرن احلادي والعشرين، إنطالقًا من هويىّة 
ثقافية واضحة املعامل، قابلة للتطوير بصفتها مشروعًا 

ر. هناك أيضًا وأساسًا اللغة،  ًا دائم التنامي والتطوىّ حيىّ
فهي من صلب  هذه املغامرة. كيف ميكن أن 
سها وحنياها، كي تشبهنا، من دون أن ختون نفسها نتنفىّ

Swash and Justification Alts. All features on                Selective partial features 
Sakkal Seta Pro Regular

Kashidas
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Sakkal Seta Pro Regular

Kashidas
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Kashidas

ب ت ث ل ك ک
ـبـ تـ ثـ لـ كـ ک

س ص ق ن ي
ـسـ صـ قـ نـ ي 

ڪڪڪ ڪ
Sakkal Majalla Regular
Swash letters in isolated and final forms, and Kaf swash in four forms.
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Kashidas

يايها الذين ءامنوا كونوا قومين هلل شهداء بالقسط
يـايهـا الـذيـن ءامـنـوا كونـوا قـومـين هلل شـــهـداء بـالـقـســــط

يـايهــــــا الـــــذيـن ءامـنـــــوا كونــــوا قـومــــــين هلل شـــــهـداء بـالـقـســـــط
Arabic Typesetting (top), Sakkal Majalla Regular (above). Line justification with Kashidas.
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Kashidas

Kashida general insertion rules (Naskh and Thuluth calligraphy):
1. Desirable:

1.1. Kashidas should be staggered from line to line when possible so they don’t fall below each other.
1.2. Kashidas should alternate between words on the same line when possible.
1.3. Kashidas should be evenly distributed throughout a text block.

2. Not desirable:
2.1. Blank.

3. Not allowed:
3.1. No two Kashidas in the same word when Naskh justification is selected.
3.2. No kashidas between ligature components in any case.
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Kashidas

Kashida specific insertion rules (Naskh and Thuluth calligraphy):
4. Desirable:

4.1. Kashidas are desirable towards the end of words محبـــــــــين مصفــــــــــــح هــــــــــات. 

4.2. Kashidas are desirable after init and medi Seen, Sad, Jeem, Ayn عـــــــا جـــــــــا صــــــــد ســـــــد.

4.3. Kashidas are desirable between teeth including Seen ســـــــــيثب ينبــــــــــــــث.

4.4. Kashidas are desirable between looped letters فــــــــــــــقوم فقــــــــــــــــوم مــــــــــــــعلوم.

5. Not desirable:

5.1. Kashidas are not desirable before Kaf medi عـــــــــــكا.

5.2. Kashidas are not desirable before Lam medi عـــــــــــليه.
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6. Not allowed:

6.1. No Kashidas in word segments with two letters except with Alif and Dal مـــــــــد مــــــــــــا.

6.2. No Kashidas after Kaf init or medi كـــــــــــبير مكـــــــــــتوب.

6.3. No Kashidas before or after Kaf Zinadi سمـــــــــــ� �ـــــــــــتوم.

6.4. No Kashidas before final Ye نـــــــــــــبي مصطفـــــــــــــى.

6.5. No Kashidas after Lam init and medi لـــــــــــلبط للـــــــــــــبط.

6.6. No Kashidas between tooth init and Sad medi, Ayn medi,  بـــــــــــــــعد بــــــــــــصير.

Kashidas
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Kashidas

Kashida connection priority system (updating Microsoft’s Kashida rules): 
A. Find the priority of Kashida connection opportunities in each word.
B. Add Kashida at the highest priority connection opportunity.
C. If more than one connection opportunity have the same highest priority, use the one closest to the word’s end.

The priority list is as follows:
1. After a Kashida inserted by user . ــــــــــــــ

2. After Seen and Sad init and medi .ـســــــ صـــــ ســـــ صـــــ
3. Before Dal, Teh marbouta, Heh finalـــــــدـ ـــــــهـ ـــــــة.
4. Before Alif, Lamalif, and Kaf fina .ـــــــكـ ـــــــالـ ـــــــا
5. Before tooth preceding final Ye, Ra, or Noonمبــــــــين خبــــــــير محبــــــــتي.

6. Before Fa, Qaf, Ayn, and Waw finalـــــــوـ ـــــــعـ ـــــــقـ ـــــــف.
7. After Jeem, Ayn and Fa init and medi .ـفـــــ فــــــ عــــ عـــــ جـــــ جـــــ
8. Before final form of other letters ـــــــيـ ـــــــنـ ـــــــمـ ـــــــلـ ــــــطـ ـــــــرـ ـــــــجـ ـــــــب etc.
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Kashidas

Newer Arabic fonts rely more and more on using components instead of 
single glyphs to make up ligatures and other contextual variants.

We need to find a mechanism to prevent the insertion of Kashidas between 
such components. This could be achieved by providing the type design-
er with the ability to define a list of glyphs that should not be followed 
by a Kashida. 
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Other significantly different types of Kashidas include Kufic double 
Kashida, Nastaliq cursive Kashida, and fully cursive Naskh and Thuluth 
cursive Kashidas.

Presentation by Mamoun Sakkal, Nov. 5, 2010
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Diacritics

Vowel marks are positioned above or below 
the base letter.

They can be single or double marks, one 
above the other.

Our work on mark placement led us to con-
sider dot placement in the same way.
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Diacritics

The proportions of letters are measured using 
dots written with the same pen as the callig-
raphy since the 10th century.

We decided to use the same measuring con-
cept to control the positioning of dots and 
marks on the base glyphs.
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Diacritics

We define the position of marks in relation to the glyph outlines us-
ing dot units.
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Diacritics

The uniform treatment of marks positioning over base glyphs is important 
in Arabic fonts because vowel marks are necessary in every day writing.

In “Arabic Typesetting” for Microsoft, when updated to cover Unicode 4.1 
Arabic block glyphs, we had the following mark/glyph combinations:

868 base glyphs x 58 marks = 50,344 positions
1,068 ligature glyphs x 2 components x 58 marks = 123,888 positions
Total positions 174,232: Too many to do manually.

Unicode 5 and 6 updates still required more combinations to position.
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Diacritics

The position of these marks will require adjustment sometimes based on 
the context if they collide with other script elements. 

We usually prepare additional marks lookups to move the marks up, down 
or to the side so they are positioned properly to avoid colliding with base 
glyphs or other adjacent marks and dots.
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Diacritics

 ٙ    ٚ     ٛ ٘ ٗ ٰ ٔ ٓ ّ ْ ٌ ُ ً  َ
 �  �  �  � ّٰ ِّ ُّ َّ  � ٍّ ٌّ  ٜ    ٝ    ٞ

۟ ۜ ۛ ۚ ۙ ۘ ۗ ۖ ؕ ؔ ؒ ؑ  ؐ
ۭ ۬ ۫ ۪ ۨ ۧ ۦ   ۥ   ۤ ۣ ۢ ۡ  ۠

In addition to the standard vowel marks, Arabic also has other marks which 
may have specific behaviors in Quranic or other language contexts.
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Diacritics

At Sakkal Design, we developed AutoMarker, a utility that allows us to 
position marks accurately and consistently on base glyphs in Arabic script 
fonts.

We use this computer program to handle the marks positioning in our own 
fonts as well as those developed by other vendors and font designers.
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Thank you for your attention.

More information is available at www.sakkal.com 
mamoun@sakkal.com
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