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القراء األعزاء
أعددت هذا الكراس حسب علمي القليل وبحسب الطاقة والجهد، وهو بالفعل الدرس األول 
فقط من ڤولــت، وال أعلم غيره من هذا البرنامج، ألن القراءة وحدها ال تسعف في ما ال علم 
لي به، فهو أمر تطبيقي، ويجب أن يتدرب المرء عليه عمليًا، وهناك مصممون عرب في مصر 
والعراق أبدعوا في هذه التقنية Opentype، ونرجو منهم وممن َيعَلم أن يعلَِّم من ال يعلم، وأن 

يؤلفوا في هذا العلم كتبًا، وحزاكم الله خيراً كثيراً.
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الدرس األول من مايكروسوفت ڤولــت 
إعداد: يحيى الزغلي1

أوالً: أوبن تايب Opentype  - لمحة
يعّد ظهور تنسيق أوبن تايب OpenType للخطوط المحوسبة كشفًا جديداً وتطويراً 
أن  يمكن   Text Rendering النص  تصيير  في  وظيفة  أي  تنفيذ  يمكن  حيث  كبيراً، 
تخطر على البال ألي نظام كتابة Script، عالوة على أن تنسيق أوبن تايب ويعني الخط 
المفتوح، يتسع ألي عدد من المحارف تخص أي لغة محوسبة من لغات العالم، ويمكن 
محارف  على  يحتوي  أن  للخط  يمكن  كما  محرفًا،   65536 لـ  يتسع  أن  حاليًا  للخط 
 Arial وايريال يونيكود Tahoma تخص عدة لغات، كما في خطوط نظام ويندوز: تاهوما

.Times New Roman وتايمز نيو رومان Unicode MS
 Linguistic ولغوية Typographic هذا التنسيق الذي يقدم وظائف خطية عديدة
تصيير  لمحرك  مشابه  وتطوير  ومايكروسوفت،  أدوبي  بين  التعاون  ثمرة  هو  للخطوط 
الخطوط من أبل Quick Draw GX وتطوير لخطوط تروتايب من أبل، حيث أن أدوبي 
 Glyph هي مالكة ومطورة لغة الطباعة بوست سكريبت، أما فكرة دمج أو صهر المحرف
one-to- لواحد واحد  نظرية  ألغت  والتي  تايب  أوبن  تنسيق  أساس  هي  التي   Fusion

مايلو  توماس  الهولندي  فكرة  هي  المحارف،  وتصيير  ووصل  تمثيل  في  السابقة   one
Thomas Milo صاحب شركة ديكوتايب Decotype، فاآلن في أوبن تايب يمكن أن 

يكون للمحرف عدة أشكال جمالية بديلة (نظائر أو اشكال اختيارية بديلة).
 TrueType تروتايب جداول  على جميع  أوبن تايب OpenType يحتوي  تنسيق 
باإلضافة إلى الجداول التي يختص بها أوبن تايب. ويمكن باستخدام أداة VOLT من 

مايكروسوفت تطوير خطوط تروتايب لتصبح بمزايا وتنسيق خطوط أوبن تايب. 
ويحتوي تنسيق أوبن تايب على الجداول التالية لتصيير الخطوط:

(GSUB glyph substitution) :1- جدول استبدال المحارف

يحتوي هذا الجدول على المعلومات حول استبدال المحارف مثل:

.  •single glyph substitution استبدال محرف واحد لواحد
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  •ligature كتكوين المحارف المقرونة many-to-one substitution مجموعة بواحد
.composition

  •ligature كما في فك المحارف المقرونة one-to-many substitution  واحد بمجموعة
 .multiple glyph substitution ويسمى استبدال متعدد decomposition

: استبدال المحرف بنظيره   •contextual glyph substitution االستبداالت السياقية
 ،Initial ابتدائي ،Isolated حسب موقعه من الكلمة مثل الحروف العربية (منفصل

.(Final نهائي ،Medial متوسط

أو استبدال بأشكال بديلة جمالية aesthetic alternatives كالمدود Swashes•  أو 
 ،alternatives (النظائر) األشكال االختيارية البدية

(GPOS glyph positioning) :2- جدول موضعة المحارف

ويمكن  المحارف،  لموضعة  والصادية  السينية  اإلحداثيات  معلومات  على  يحتوي 
 adjustment of paired والضبط المزدوج ،glyph adjustment موضعة الضبط المنفرد
 mark attachment وإلحاق العالمات cursive attachment والوصل التشبيكي ،glyphs

contextual glyph positioning والموضعة السياقية

(GDEF glyph definition) 3- جدول تعريف وتمييز المحارف

 simple بسيط  محرف  (نوعه:  الخط:  في  محرف  كل  عن  معلومات  على  يحتوي 
glyph، محرف مقرون ligature، عالمة combining mark، مكون Component)، عدد 
نقط  للمحرف،  الترميز  نقطة  المحرف،  اسم   .Ligature مقرونًا  محرفًا  كان  إذا  مكوناته 
التوصيل (إذا وجدت)  attachment points وموضعة عالمة إدخال النص في المحارف 

المقرونة ligature caret (إذا وجدت).

(BASE   Baseline data)  4- جدول الخط القاعدي

يحتوي على معلومات حول إزاحة الخط القاعدي (سطر االرتكاز) على أساس نظام 
 .script-by-script basis  كتبة بعد نظام كتابة

(JSTF Justification data) 5- جدول معلومات ضبط السطور

أو  الكلمات  بين  البيضاء  الفراغات  وتوزيع  السطور  ضبط  معلومات  على  يحتوي 
الكشائد (جمع كشيدة) وهي الُمدود بين الحروف.

ما  اعتبار  يمكن  بامتياز،   Smart Fonts ذكية  خطوط  هي  تايب  أوبن  خطوط 
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فيها من الوظائف من أشكال الذكاء الصناعي Artificial Intelligence. ومن حسنات 
 Multi-level هذا التنسيق (أوبن تايب) أنه يتيح رصف المحارف على عدة مستويات
connection، أو كما يسميه توماس مايلو دمج أو دغم المحارف Glyph Fusion كما في 
الخط الفارسي والديواني والرقعة (والخطوط الحرة أو الكاريكاتيرية) حيث توصل الحروف 
بشكل متراكب Cascading وفي مكانها الصحيح وبشكلها الصحيح (الميم والجيم والعين 
ثالثون شكًال)،  للميم  أربعة أشكال، قد يكون  أكثر من  العربية لها  الخطوط   أكثر  في 
كذلك التوصيل يكون متراكبًا على عدة مستويات وليس على نفس المستوى، حيث قبل 
ظهور أوبن تايب كان الرصف على مستوى أفقي واحد! وقد كانت اإلمكانيات الخطاطية 

Typographic واللغوية Linguistic في الخط محدودة جداً. 
يمكن  ال  أي  السياقية:  أو   Contextual Lookups المشروطة  البدائل  يتيح  كما 
تصيير البديل الفالني إال بعد المحرف الفالني، أو قبل المحرف الفالني، أو بتقييد أشد: 

.(Context After و  Context Before) قبل المحرف الفالني وبعد المحرف الفالني
كما أن تنسيق أوبن تايب يتيح الرصف العمودي للنصوص كما في لغات شرق أسيا 
(الصيني والياباني والكوري، وهذه اللغات ُترَصف َمصاورها (جمع َمْصَور) Ideographs أو 
محارفها بشكل أفقي وبشكل عمودي). وتوجد للرصف العمودي: مسافة التقدم العمودي 
 Advance Width األفقي  التقدم  مسافة  إلى  باإلضافة   Advance Width Vertical
Horizontal التي في الخطوط االعتيادية التي يكون التقدم Advance للكتابة فيها أفقيًا 

كالعربي والالتيني. 
وألغى  األفاق  ووسع  األبواب  فتح   Unicode يونيكود  للغات  الوحد  الدولي  الترميز 
التضارب، في ترميز اللغات، وقامت منظمة يونيكود بترميز ما لم يرمز من قبل للغات 
حية أو قديمة، وهي ال تزال تقوم بهذا الجهد للغات التي لم ترمز. وإضافة ما لم يرمز 
الخط  تنسيق  وجاء  والالتينية،  كالعربية  المرمزة  الكتابة)  (أنظمة  للغات  المحارف  من 
المفتوح Opentype ليكمل ما أسسه نظام يونيكود في خدمة اللغات وبالتالي الخطوط، 
 MS وكانت أفضل األدوات إلنتاج خط من تنسيق أوبن تايب هي مايكروسوفت ڤولــت
 Microsoft Virtual Opentype Layout أو أداة تصميم أوبن تايب االفتراضية VOLT

.Tool
وڤولــت برنامج ال أدوات رسم فيه، أي يجب أن تعد خطك في فونت الب، أو في 

.MS VOLT أي برنامج رسم خطوط آخر، ثم تكمله في مايكروسوفت ڤولــت
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من آفاق استخدام تنسيق Opentype في برمجة الخطوط العربية:

واإلجازة  (المحقق)،  والريحاني  والثلث،  النسخ،  التقليدية:  العربية  الخطوط  إعداد  1 - 
َكْسته،  ر (الشِّ (التوقيع)، والديواني، والديواني الجلي، والفارسي (النستعليق)، والُمَكسَّ
والذي أعده بحراً من الفن التشكيلي)، والرقعة، والخطوط الحرة، والمغربية، والكوفية، 
والفاطمية والمملوكية، أي أن يصبح خطوط الحاسوب تحاكي خط الخطاط، ويمكن 
تختلف  اإلعالنات  أو  للرسائل  أو  الكتابة  لتعليم  فالرقعة  معينة:  بنكهات  تكون  أن 
بلد  إلى  بلد  من  وتختلف  الصحف،  لعنونة  الملزوزة)  المصرية (الثخيمة  الرقعة  عن 
منتشرة  كانت  اإلعالنية  الرقعة  من  أنماط  عدة  وهناك  خطاط،  إلى  خطاط  ومن 
يختلف  الديراني)  بدوي  (فارسي  الشامي  الفارسي  الخط  وكذلك  الستينيات،  في 
عن فارسي (نستعليق) ايران، واالثنان يختلفان عن فارسي (نستعليق) باكستان أو 
تستعليق أفغانستان ذي المدود البديعة. كما يمكن أن تصبح هذه الخطوط جزءاًً 
من خطوط لنظام تشغيل معين، طبعًا باالتفاق التجاري / المالي بين المصمم (أو 

منتج الخط Vendor) ومطوري أنظمة التشغيل.

إعداد مصاحف نشر إلكترونية جميلة الخط ومتسقة الحجوم، ال تفاوت صريح في  2 - 
حجم الحروف، أو وجود رص لصفحات وبحبحة في صفحات أخر، وال حروف ضعيفة 

وبعيدة عن الجمال، (كما في المصحف الذي كتبه عثمان طه).

هذه  تفيد  كذلك  والنشر.  للطباعة  أي  جميلة،  بخطوط  الورقية  المصاحف  إعداد  3 - 
الخطوط في إعداد كتب علم القراءات القرآنية، وعلم الرسم، فهذه الكتب المهمة 
بصورتها الحالية، أي بالخطوط المعتادة ال تعبر عن الرسم الصحيح أو ضبط القراءات 
الرسم  تأدية  أو  المؤلف  مقصود  تأدية  عن  الشديد  الخطوط  تلك  لقصور  المختلفة، 

المتواتر للنص القرآني.

إعداد مصاحف تفاعلية بعدة قراءات على الشبكة أو للحواسيب (تأتي؟؟؟). 4 - 
والمصحف الواحد يمكن أن يكون مصحفًا للنشر اإللكتروني وللنشر الورقي ومصحفًا 

تفاعليًا في آن.

الخطاط  خط  تحاكي  الفالش،  بطريقة  تلفزيونيًا  العربي  الخط  لتعليم  برامج  إعداد  5 - 
وتزامن حركة اليد (في ظهور أجزاء الكتابة لكل حرف حسب استمرار القلم وكأن 
متحركة  صور  أي  الخطاط،  يد  ظهور  بدون  الشاشة،  على  الحبر  تمد  خفية  قصبة 

لتعليم الخط مأخوذة من برامج حاسوبية).
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الفضائية  التلفزيونية  القنوات  عبر  العربية  اللغة  ولتعليم  األمية  لمحو  برامج  إعداد  6 - 
الفالش  فيها  يستخدم  تايب  أوبن  خطوط  على  وتحتوي  كليب،  الفيديو  من  بدًال 

والتحريك.

الخط  تعليم  ومناهج  المختلفة،  التعليمية  المناهج  كتب  في  الخطوط  هذه  حضور  7 - 
العربي. باإلضافة إلى حضورها في كتب وقصص األطفال.

 ، حضور هذه الخطوط في اإلعالم المرئي (التلفزيون)، فعلى كثرة الخطوط العادية1 - 8
فال يزال التلفزيون يحرم الناس (ألنه محروم) من الخطوط الذكية والجميلة، مع أن 

هناك توجه بدأ يبرز في سورية وهو خط جديد لكل مسلسل جديد.

حضور هذه الخطوط على اللوحات اإلعالنية واإلرشادية. 9 - 

يمكن إحياء خطوط الخطاطين العظام وأن تسمى بأسمائهم إلتاحة رؤية جمال  10 - 
الخط الذي غاب عن مطبوعاتنا وأبصارنا منذ عقود

تخصيص خطوط محمية فكريًا وذات توقيع إلكتروني Digital Signature - 11 خاصة 
بالشركات التجارية الكبرى أو الصحف والمجالت، وهذا توجه موجود في قليل من 

الشركات الكبرى في دبي. 

 12 - Dumb الغبية خطوط  في  أهينت  التي  والحرة  والتعبيرية  الفنية  الخطوط  إعداد 
Fonts ولم تعبر عن الشكل األصلي والقاعدي للحرف وال كيفية وصله بما قبله وما 

بعده، وخطاطو مصر هم أئمة في الخطوط الحرة.

تعليم الخط العربي تفاعليًا على الشبكة، مع تعليم اللغة العربية تفاعليًا، وهذا ما لم  13 - 
أره على شبكة اإلنترنت، وال في محطات التلفزة حتى اليوم.

إحياء الخطوط الطباعية الجميلة التي اختفى بعضها منذ قرن أو أكثر أو أقل، كخط  14 - 
مختار الصحاح وخط عيون األخبار البن قتيبة الذي طبع عام 1925، وقد أحيته 
دار المكنز في ألمانيا وبشكل غير دقيق، أو كخط مصحف الملك فؤاد، أو كخط سنن 

النسائي في طبعته األولى وغيرها كثير.

. وهناك  15 - Equation Editor  إعداد خطوط الرياضيات في بريمجة كاتب المعادالت 
جدول أوبن تايب Table (قادم) وهو قيد اإلعداد، لتحقيق خطوط الرياضيات يسمى 
Mirroring Glyphs أو ،Reflective Glyphs ويستخِدم محاِرف منعكسة ،(Math)

وهي قليلة جداُ بالنسبة إلى الخطوط الالتينية.  1
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مع  اليمين1،  إلى  اليسار  من  ُتستخدم  كما  اليسار  إلى  اليمين  من  ُتستخدم  أي 
عكسها Mirroing. وال يخفى عليك ضرورة كتابة المعادالت في التفاضل والتكامل 
التربيعية  والمعادالت  واللوغاريتمات  المجموع  (رمز)  ومعادالت  والقوى  والجذور 
والتكعيبية والمصفوفات وغيرها بسهولة ومن أي برنامج نشر معتبر، وهذا غير متوفر 
اليوم إال في برامج متخصصة مثل TEX وغيرها، وكتابة المعادالت الرياضية متاحة 

في مايكروسوفت ويرد MS Word ولكن بالالتينية فقط.

يمكن للخطاطين (ُصّناع اللوحات اإلعالنية) أن يبرمجوا خطوطهم الخاصة بتنسيق   16 - 

أوبن تايب كي يستعملوها في لوحاتهم اإلعالنية.

محرف النقطة والمسافة وعالمة التعجب، هي نفسها في الخط الذي يحتوي على محارف من   1
اليمين إلى اليسار ومحارف من اليسار إلى اليمين، وبدون عكسها، افتح أي خط وتأكد.
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ڤولت VOLT- لمحة1
 Virtual OpenType Layout تايب  أوبن  لخطوط  االفتراضية  التصميم  (أداة  ڤولــت: 
Tool) هي أداة أو برنامج من تصميم مايكروسوفت إلنتاج خطوط أوبن تايب بوظائف حروفية 
Typographic متقدمة تزيد عن تلك الوظائف الموجودة في خطوط تروتايب TrueType أو 
 Multi-level مثل التوصيل بين الحروف على عدة مستويات أفقية .GX خطوط جي إكس
Connection، والحروف البديلة Alternates (أشكال الحروف المعادلة أو النظائر ولكن تختلف 
بالشكل قليًال) والمدود Swashes وَموَضعة المحارف Glyph Positioning وموضعة التشكيل، 
وجداول االستبداالت Glyph Substitution، وَموَضعة عالمة إدخال النص Caret في المحارف 
المقرونة Ligatures. ويتيح برنامج ڤولــت برمجة (إعداد) البدائل Lookups للخطوط، وإنشاء 
وبرمجة البدائل Lookups الالزمة لذلك، ويدعم برنامج ڤولــت من جداول أوبن تايب الخمسة 

هذه الجداول:

(GSUB, glyph substitution) :1- جدول استبدال المحارف

(GPOS, glyph positioning) :2- جدول موضعة المحارف

.(GDEF, glyph definition) 3- جدول تعريف وتمييز المحارف

لكل   Rendering تصيير  أو   shaping تتشكيل  محركات  ويندوز  نظام  في  يوجد 
لغة، وهناك محرك لتشكيل اللغة العربية Arabic shaping engine اسمه يونسكرايب 

Uniscribe، ويقوم هذا المحرك بمعالجة النص عبر ثالث مراحل، هي2:

تحليل الحروف characters واألشكال السياقية contextual shape - 1 لها.

 2 - OTLS تايب  أوبن  مكتبة  بخدمات  المحارف  (استبدال)   Shaping تشكيل 
.(OpenType Library Services)

 3 - OTLS (OpenType Library تايب  أوبن  مكتبة  بخدمات  المحارف  موضعة 
.(Services

أعدت هذه المعلومات من قبل بول نلسون Paul Nelson وقد كتبت في األصل مرافقة لحلقة   1
وواجهة  ڤولــت  قوائم  عن  لمحة  وتعطينا  التصرف،  بعض  مع   .VOLT استخدام عن  دراسية 

االستخدام.
يمكنك االستغناء عن هذا الشرح االنتقال إلى شرح القوائم فوراً،   2
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الشرح التالي سيساعد مطوري الخطوط لتفهم المنطق لنموذج ترميز وظائف اللغة 
يمكن  كيف  البرامج  مطوري  وسيساعد   Arabic feature encoding model العربية 

للمستفيدين من هذا التصميم أن يقسموا المسؤوليات مه وظائف نظام التشغيل.

:Analyzing the Characters أوالً: حتليل احلروف

مسار  هي  النص  لتصيير   shaping engine التشكيل  محرك  يتلقاها  التي  الوحدة 
التحليل  محرك  يقرر  بالتتابع.   ،Unicode characters يونيكود  حروف  من  (سلسلة) 
السياقي للنص الشكل الصحيح للحرف الذي يجب أن يأخذه’ اعتماداّ على الحرف السابق 
والحرف التالي. والشكل السياقي يفهرس (يربط) بوظيفة أوبن تايب OTL feature لذلك 

.(fina نهائي ،medi متوسط ،init ابتدائي ،isol منفصل) الشكل
وباإلضافة إلى ذلك فخالل عملية التحليل يتحقق المحرك من تركيبات الحركات 

diacritic combinations (التشكيالت مع الحروف).

:OTLS ثانياً: التشكيل مبكتبات خدمات أوبن تايب

الخطوة األولى ليونسكرايب في تشكيل مسار النص (سلسلة الحروف) هي فهرسة 
(مثل:   nominal form الرمزية   glyphs المحارف  بصور   characters الحروف  (ربط) 
المحرف لنقطة الترميز U+0627). ثم يطبق يونسكرايب وظائف الشكل السياقي على 

مسار المحرف.
ثم يستدعي يونسكرايب خدمات أوبن تايب OTLS ليطبق الوظائف. معالجة جميع 
 feature وظيفة  كل  مسبقًا،  محددة  وظائف  مجموعة  في  مقسمة  تايب  أوبن  خدمات 
تطبق واحدة تلو األخرى على المحرف المحدد في المقطع وتقوم خدمات أوبن تايب 

OTLS بمعالجتها.
يقوم يونسكرايب باستدعاءات لخدمات OTLS حيثما كان هناك وظيفة، وهذا يؤكد 

أن الوظائف تنفذ في الترتيب المرغوب.
خطوات عملية تشكيل (تصيير) النص shaping process ملخصة أدناه، وليست كل 

الوظائف أدناه تطبق على اللغات التي تستخدم نظام الكتابة العربي.

: Shaping features (التصيير) وظائف التشكيل

: 1 . Language forms األشكال اللغوية

compositionأ)   التجميع  يتطلب  محرف  أي  لمعالجة   ‘ccmp’ الوظيفة  طبق 
أو فك التجميع decomposition، مثال: األلف متبوعة بهمزة علوية يمكن أن 
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تتجمع في محرف ألف بهمزة علوية: 
للحصول على األشكال المنفصلة للحروف. طبق الوظيفة ’isol‘ ب) 
للحصول على األشكال النهائية للمحارف. طبق الوظيفة ’fina‘ ت) 

للحصول على األشكال المتوسطة للمحارف. طبق الوظيفة ’medi‘ ث) 
للحصول على األشكال االبتدائية للمحارف. طبق الوظيفة ’init‘ ج) 

للحصول على األشكال اإلجبارية للمحارف المقرونة وهي  طبق الوظيفة ’rlig‘ ح) 
المحارف التالية: ال،  ال، أل،  أل، آل،  آل، إل،  إل.

االختيارية) (الجمالية،  البديلة  األشكال  على  للحصول  ’calt‘ خ)  الوظيفة  طبق 
المرغوب فيها (لتوصيل) المحارف. هذا يتيح للمصممين القدرة على التبديل  
 Aesthetic جماليًا  أو   calligraphic خطيًا  تمثيًال  ليعطي  للمحرف  السياقي 

أفضل.

 : 2 .Typographical forms األشكال الخطية

optionalأ)   االختيارية  المقرونة  المحارف  على  للحصول   ‘liga’ الوظيفة  طبق 
ligatures مثل مل.

طبق الوظيفة ’dlig‘ للحصول على المحارف المقرونة االجتهادية discretionaryب)  
ligatures مثل خت  .

بناء  المدود swashت)   ذات  المحارف  من  أي  الستبدال   ‘cswh’ الوظيفة  طبق 
على النص، مثال: النون الممدودة يمكن أن تستخدم إذا أتبعت بأي محرف ال 

ينزل عن سطر االرتكاز baseline، كاأللف مثًال كي تأتي األلف داخل النون.
لتطبيق موضعة التشكيل عبر االستبدال، وهذا ال ينتج  طبق الوظيفة ’mset‘ ث) 

.‘mark’ : أحسن االحتماالت كما يمكن مع استخدام وظيفة الموضعة

OTLS ثالثاً: موضعة احملارف بخدمات أوبن تايب

Positioning Glyphs with OTLS

ثم يقوم يونسكرايب بتطبيق الوظائف المرتبطة  بالموضعة، ويستدعي الوظائف من 
مكتبة خدمات أوبن تايب ليموضع المحارف.

وظائف الموضعة:

3 .Cursive connection التوصيل التشبيكي

لتوصيل محارف الخطوط التشبيكية (على عدة مستويات)  طبق الوظيفة ’curs‘ أ) 
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كما يناسبك.

: 4 .Kerning القرن

طبق الوظيفة ’kern‘ لعمل زوج قرن للمحارف، وبين المحارف األساسية baseأ)  
glyphs التي تحتاج ضبطًا دقيقًا لجودة الخط.

: 5 .Mark to base عالمة على محرف أساسي

لموضعة محرف عالمة (حركات، تشكيل) على محرف  طبق الوظيفة ’mark‘ أ) 
.base glyph أساسي

: 6 .Mark to Mark عالمة على عالمة

لموضعة محرف عالمة (حركات، تشكيل) على محرف  طبق الوظيفة ’mkmk‘ أ) 
عالمة أخرى.
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سنشرح برنامج مايكروسوقت فولت MS VOLT بشكل مختصر، مقسمًا على ثالثة 
أقسام: 

Menus القوائم

Toolbar شريط األدوات

Dialogs and Windows النوافذ ومربعات الحوار

Menus القوائم

في هذا القسم سنتكلم عن كل أمر في كل قائمة مع شرح مختصر لكل منها.

File Menu :قائمة ملف

، يفتح البرنامج ملفًا  فتح خط Open Font: يفتح خطًا كي يستخدم في ڤولــت• 
واحداً في نفس الوقت.

يحفظ ما تم تغييره على الخط المفتوح.  • :Save Font حفظ خط

يحفظ الخط باسم آخر.  • :Save Font As حفظ الخط باسم

يقوم بتأليف (تجميع) جداول أوبن تايب ويزيل جداول   • :Ship Font شحن خط
ڤولــت العاملة في الخط، وهذا يوفر المساحة (الحجم) في الخطوط المشحونة.

يفتح الملفات   • :Most Recently Used File List الملفات الحالية المستخدمة
التي فتحت مؤخراً في ڤولــت.
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. خروج  Exit: يغلق برنامج ڤولــت• 

Project Menu :قائمة مشروع

أنظمة  شجرة  إلى  كتابة  نظام  (عقدة)  يضيف   • :Add Script كتابة  نظام  إضافة 
الكتابة.

من  وتفرعاتها  المختار  الكتابة  نظام  يزيل   • :Remove Script كتابة  نظام  إزالة 
شجرة أنظمة الكتابة.

إضافة لغة Add Language:•  يضيف لغة إلى نظام كتابة المختار.

يزيل لغة مختارة من نظام الكتابة المختار مع   • :Remove Language إزالة لغة
تفرعاتها.

إضافة وظيفة Add Feature: يضيف وظيفة feature•   إلى اللغة المختارة.

من     •feature المختارة  الوظيفة  سمة  يزيل   :Remove Feature وظيفة  إزالة 
شجرة نظام الكتابة. 

ال يمكن إزالة بدائل lookups مخصصة لوظيفة (في القسم األيسر من البرنامج)، 
بل يتم إزالتها من قائمة البدائل (استخدم أمر إزالة بدائل Remove Feature في 

القسم األوسط من البرنامج) بدًال من ذلك). 

استبدال  لنوع  بديل  عنصر  يضيف   • :Add Substitution استبدال  إضافة 
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substitution  إلى قائمة البدائل.

إضافة موضعة Add Positioning: يضيف عنصر بديل لنوع موضعة positioning•   إلى 
قائمة البدائل.

يزيل العنصر البديل المختار من قائمة البدائل.  • :Remove Lookup إزالة بديل

يضيف (عنصر) مجموعة محارف   • :Add Glyph Group إضافة مجموعة محارف
إلى قائمة المجموعات.

مجموعة  (عنصر)  يزيل    •:Remove Glyph Group محارف  مجموعة  إزالة 
محارف المختارة من قائمة المجموعات.

مالحظة: يمكن الوصول إلى أوامر قائمة مشروع بالضغط على األزرار أسفل النافذة 
الرئيسية لبرنامج ڤولــت.

Tools Menu :قائمة أدوات

تأليف Compile: يجّمع جداول ڤولــت•  في جداول أوبن تايب المناسبة بحيث 
يمكن استخدامها من قبل الخطوط.

مكنك من تحديد أو تغيير مواصفات المحرف  تحرير محارف Edit Glyphs: ي• 
اليونيكود Unicode values، عدد المكونات في  (االسم name، النوع type، قيم 

.(number of components المحارف المقرونة

تحرير مجموعة محارف Edit Glyph Group:•  يفتح مجموعة المحارف الحالية 
المختارة لتحريرها،  وهو معادل للنقر المزدوج على مجموعة المحارف في قائمة 

المجموعات.
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يفتح بديل االستبدال أو الموضعة الحالي المختار   • :Edit Lookup تحرير بديل
لتحريره. وهو معادل للنقر المزدوج على بديل في قائمة البدائل.

والمجموعات  االستبدال  وبدائل  الموضعة  بدائل  في  للبحث   • :Explore بحث 
والنصوص السياقية 

أداة التجريب Proofing Tool:•  تفتح نافذة التجريب حيث يتم التحقق من سلوك 
(وظائف) خط أوبن تايب.

  •cmap المحارف  خارطة  ونوع  المحرف  حجم  تعيين  يتيح   :Options خيارات 
جدول  في  تحفظ  التي  المعلومات  (وهي  الخط  في  تحفظ  القيم  وهذه  للخطوط. 

.(GDEF تعريف محرف

Import Menu :قائمة استيراد

استيراد معلومات محارف Import Glyph Data:•  يستورد معلومات المحارف 
من ملف حفظ سابقًا بتنسيق (*.vtd).  يمكن استيراد معلومات لمدى من المحارف 

أو بحسب قيم يونيكود.

سابقًا  حفظ  ملف  من  بديل  عنصر  يستورد    •:Import Lookup بديل  استيراد 
  .(vtl.*) بتنسيق

استيراد مجموعة محارف  Import Glyph Group:•  يستورد عنصر مجموعة 
  .(vtg.*) محارف من ملف حفظ سابقًا بتنسيق

استيراد أسماء بوست سكريبت Import PostScript Names:•  يستورد أسماء 
في الخط. هذه طريقة سهلة لمطابقة األسماء لألسماء   “post”  المحارف لجدول

التي اعتادها المستخدم دون أن تسبب تضاربًا لديه في الخط.  

من  ڤولــت•   معلومات  جميع  يستورد   :Import Project مشروع  استيراد 



١٧

 glyph data وهذا يتضمن معلومات المحارف .(vtp.*) ملف حفظ سابقًا بتنسيق
 glyph  المحارف ومجموعات   lookups والبدائل  writing system الكتابة ونظام 

.groups

Export Menu :قائمة تصدير

المحارف  معلومات  يحفظ    •:Export Glyph Data محارف  معلومات  تصدير 
 .(vtd.*) ونظام الكتابة في ملف بتنسيق

ملف  في  المختارالحالي  البديل  عنصر  يصدر    •:Export Lookup بديل  تصدير 
 .(vtl.*) بتنسيق

عنصر  معلومات  يصدر    •:Export Glyph Group محارف   مجموعة  تصدير 
.(vtg.*) مجموعة المحارف الحالية في ملف بتنسيق

  •glyph data يصدر جميع معلومات المحارف :Export Project استيراد مشروع
.(vtp.*) إلى ملف glyph groups  ومجموعات المحارف lookups والبدائل
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Toolbar :شريط األدوات

فتح Open: يفتح خطًا واحداً في كل مرة.• 

يحفظ الخط الحالي.  • :Save حفظ

يفتح نافذة محرر المحارف.  • :Edit Glyphs تحرير محارف

الموضعة  بديل  أو  الحالي  االستبدال  بديل  يفتح   • :Edit Lookup بديل  تحرير 
الحالية لتحريره. هذا األمر مكافئ للنقر المزدوج على العنصر البديل المرغوب في 

قائمة البدائل.

لتحريرها.  الحالية  المحارف  مجموعة  يفتح   • :Edit Group مجموعة  تحرير 
مجموعات  قائمة  في  محارف  مجموعة  عنصر  على  للنقرالمزدوج  مكافئ  األمر  هذا 

المحارف.

والمجموعات  االستبدال  وبدائل  الموضعة  بدائل  في  للبحث   • :Explore بحث 
والنصوص السياقية.

تأليف Compile: يؤلف ويجّمع جداول ڤولــت•  في جداول أوبن تايب المناسبة 
حيث يمكن استخدامها من قبل الخطوط.

أداة التجريب Proofing Tool:•  يفتح نافذة أداة التجريب حيث يتم التحقق من 
سلوك (وظائف) خط أوبن تايب.
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Dialogs and Windows :النوافذ ومربعات احلوار

Main VOLT Window نافذة ڤولــت الرئيسية
تقسم هذه النافذة إلى ثالثة أقسام: منطقة نظام الكتابة في اليسار، ومنطقة البدائل 

في الوسط، ومنطقة مجموعات المحارف إلى اليمين.
تعرض نافذة ڤولــت الرئيسية أدناه مقسمة بحسب الترتيب الوظائفي:

 Script ُيعَرض نظام الكتابة في تنسيق (هيكلية) شجرة متفرعة. يعرض نظام الكتابة
والبدائل  باللغات،  المرتبطة   Features والوظائف  به،  المرتبطة   Languages واللغات 

Lookups المرتبطة بالوظائف.

أنظمة  شجرة  إلى  كتابة  نظام  (عقدة)  يضيف   • :Add Script كتابة  نظام  إضافة 
نظام  أي  إضافة  عند  آلي  بشكل  تضاف  كتابة  نظام  للغة  الثابتة  والقيمة  الكتابة. 

كتابة. 

إزالة نظام كتابة Remove Script:•  يزيل نظام الكتابة المختار وتفرعاتها (اللغات) 
من شجرة أنظمة الكتابة.
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إضافة لغة Add Language:•  يضيف لغة إلى نظام كتابة المختار (الحالي).

إزالة لغة Remove Language:•  يزيل لغة مختارة من نظام الكتابة المختار مع 
تفرعاتها (الوظائف).

إضافة وظيفة Add Feature: يضيف وظيفة feature•   إلى اللغة المختارة.

إزالة وظيفة Remove Feature: يزيل سمة الوظيفة المختارة feature•   من شجرة 
نظام الكتابة ومرجعياتها المرتبطة بها feature and the references  (القسم األيسر 
من واجهة البرنامج)، ولكن ال تزيلها من قائمة البدائل lookups (القسم األوسط من 

.(Remove Lookup واجهة البرنامج، إال إذا استخدمت أمر إزالة بدائل
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Lookup List :قائمة البدائل

يتم  حيث  الخط،  في  المحددة  البدائل  قائمة  هي   lookup list البدائل  قائمة 
تطبيقها (في التصيير). لتغيير ترتيب (موقع) بديل اختر البديل lookup وانقله بالسحب 

إلى أسفل أو أعلى في القائمة.
إضافة استبدال Add Substitution: يضيف عنصر بديل lookup•   لنوع استبدال 

substitution  إلى قائمة البدائل.
موضعة  لنوع     •lookup بديل عنصر  يضيف   :Add Positioning َمْوَضَعة إضافة 

positioning  إلى قائمة البدائل.
إزالة بديل Remove Lookup: يزيل العنصر البديل lookup•   المختار من قائمة 

البدائل.
إضافة مجموعة محارف Add Glyph Group:•  يضيف (عنصر) مجموعة محارف 

إلى قائمة المجموعات.
لربط بديل lookup  بوظيفة feature اختر البديل واسحبه فوق الوظيفة المرغوبة 
من نظام الكتابة الذي تعمل عليه، قد تعمل على عدة أنظمة كتابة)  (نقل من القسم 

األوسط إلى القسم األيسر من واجهة البرنامج).
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Glyph Group List :قائمة مجموعات المحارف

قائمة مجموعات المحارف: تزودك بمجموعات المحارف في الخط الذي تعمل عليه، 
وهي مجموعات أنت تقوم بتصنيفها واختيارها وتسميتها (للعمل الجماعي المنظم).

إضافة مجموعة محارف Add Glyph Group:•  يضيف (عنصر) مجموعة محارف 
إلى قائمة المجموعات.

مجموعة  (عنصر)  يزيل    •:Remove Glyph Group محارف  مجموعة  إزالة 
محارف المختارة من قائمة المجموعات.
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Options Dialog :مربع حوار خيارات

المحرف   حجم  يحدد    •:Glyph Size in Grids الشبكة  في  المحرف  حجم 
بالنقطة (البنط) التي تعرض في خانات الشبكة.

حجم المحرف للعرض Glyph Size for Presentation:•  يحدد حجم المحرف  
بالنقطة (البنط) للمحرف المختار (الحالي) من محرر المحارف Glyph Editor وهو 

الذي يظهر أعلى يسار محرر المحارف على أرضية رمادية.

حجم المحرف للموضعة Glyph Size for Positioning:•  يحدد حجم المحارف  
بالنقطة (البنط) في نافذة بدائل الموضعة Positioning Lookup وتجريب الخط.

تدرج رمادي Gray Scale :•  لعرض نوافذ المعاينة مع تشغيل التدرج الرمادي.

  •Character to لمحرف  حرف  فهرسة  جدول  أو   CMAP المحارف خارطة 
 cmap تنسيقات  من  عدد  تعيين  للمستخدم  يتيح  للخط:    glyph mapping
للخط (البيئة Platform: ماكنتوش ، ويندوز إلخ، والترميز Encoding والتنسيق 

.(Format
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Glyph Editor Dialog :مربع حوار محرر المحارف

editing glyph properties يستخدم مربع الحوار هذا لتحرير خواص المحارف

.(  •Ctrl+F يبحث عن المحرف باالسم أو القيمة (األمر المختصر :Find بحث

.  •VOLT يغير اسم المحرف المستخدم في ڤولــت Name االسم

النوع Type يحدد نوع المحرف إذا كان بسيطًا simple أو عالمة mark•  أو محرفًا 
.Component نًا لمحرف مقرونًا ligature أو جزءاً مكوِّ

يظهر رقم المحرف: اليمكن تعديل هذا الرقم.  • ID رقم التعريف
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يونيكود Unicode•  يغير قيمة يونيكود (ترميز يونيكود) (نقطة يونيكود). والقاعدة 
هي أنك يمكن أن تعطي المحرف Glyph أكثر من نقطة ترميز Codepoint ولكن 
ال يمكنك أن تجعل لنقطة الترميز أكثر من محرف. مثًال: حرف الحاء المنفصل (ح) 

له نقطتا ترميز U+062D, للشكل المنفصل المجرد U+FEA1 للشكل المنفصل.
مثال آخر: المحرف A يمكن أن يفهرس على النقط التالية:

0041 (التيني Latin) (إيه)
0391 (يوناني Greek) (ألفا)

0410 (سيريلك Cyrillic) (آ)
سكريبت،  البوست  خطوط  في  لواحد  واحد  الفهرسة  تكون  أن  به  ينصح  ما  ولكن 
إال ما كان في المثال األول، فاألشكال العربية المنفصلة تحمل ترميزين، أو تكرر 

المحرف لكل تمثيل (جدول عربي والجدول B من يونيكود). 

مكوِّن Components•  يغير رقم المكون/المكونات للمحرف.

تحتوي  العرض،  شبكة  في  واحدة  خلية  يحتل  محرف  كل    •Glyphs المحارف 
 glyph التعريف ورقم   ،name واالسم  ،glyph المحرف لصورة  على معاينة  الخلية 
 number  وعدد المكونات ، type والنوع ،(Unicode value(s وقيم يونيكود ،ID

of components إذا كان المحرف محرفًا مقرونًا.
تعريف  جدول  تكّون  المحارف)  محرر  في  (الواردة  أعاله  المعلومات  مالحظة: 

.Glyph Definition أو GDEF المحارف
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Proofing Tool Dialog :مربع حوار أداة التجريب

النص المعروض أعاله يعرض أسماء المحارف الحالية  بعد المعالجة

يستخدم مربع الحوار هذا لتجربة األشكال الناتجة عن وظائف أوبن تايب التي تم 
تحديدها في الخط.

نظام الكتابة Script:•  يحدد نظام الكتابة الذي تجري عليه وظائف الخط.

اللغة Language:•  يحدد اللغة التي ستستخدم في نظام الكتابة.

انسياب النص Text Flow:•  يحكم اتجاه الكتابة  للنص المعاين.

االختيارية  األشكال  (في  النظير  الشكل  رقم  يحدد    •:Alternate النظير  الشكل 
 alternate نظيرة  لمحارف  استبدال  هناك  كان  إذا  الواحد)  للمحرف  البديلة 

.substitution

مسار التحرير (النص) Edit string:•  يحدد النص الذي سيعرض، والذي يجب أن 
يكون باسم المحرف المحدد glyph name في الخط، ويجب أن يكون مؤشر الكتابة 
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داخل هذا المسار أثناء تجربة الخط.

الوظائف Features:•  تعرض في القائمة الوظائف المتاحة في نظام كتابة ما، لتحديد 
القيمة/ القيم  لكل محرف، ضع عالمة اإلدخال في اسم المحرف أو اختر اسم محرف 

أو أكثر من اسم لتطبيق الوظائف المختارة.

البدائل Lookups: تعرض فيها البديل أو البدائل lookup(s)•  التي ستعالج  مظللة. 
كل المعالجات ينفذ حسب ترتيب البدائل.

كان  كيف  (يعرض  البداية  من  المحرف  معالجة  يعيد    •:Restart تشغيل  إعادة 
البديل).

المحرف التالي Next Glyph:•  ينقل المعالجة إلى المحرف التالي (في مجموعة 
بدائل).

البديل التالي Next Lookup:•  ينقل المعالجة إلى البديل التالي.

تكميل Complete:•  ينقل المعالجة إلى النهاية (يعرض كيف صار البديل).

لو أردت مثًال برمجة خط الرقعة الصحيح بأشكاله الصحيحة (أو أي خط من صنعك) 
في خط أوبن تايب يجب عليك تتبع الخطوات أدناه.

لبرمجة خط في ڤولت وقبل كل شيء عليك اتباع 
اخلطوات التالية:

ارسم جميع المحارف في برنامج تحرير الخطوط مثل فونت الب، مراعيًا  الرسم أوًال:  - 1
األشكال الصحيحة وميل الخط Sloping (انحدار المحارف في الكلمة في الخطوط 
التقليدية)، ومراعيًا تعدد أشكال الحروف، وتعدد سماكات وصل الحروف، ومراعيا 
تناسب الطقم (ليظهر أنه خط منسجم المظهر)، ومراعيًا الجمال، وإراحة المحارف 

للنظر والنفس!.

القياسات Metrics: - 2 اضبط مسافات المحارف واضبط إزاحاتها. وعّين مقادير القمة 
والقاع للخط.

 3 - Unicode Point وهي إعطاء رمز (نقطة) يونيكود :Mapping الترميز والفهرسة
لكل (صورة) محرف Glyph: إذا رسمت المحارف في فونت الب أو فونت كرييتور 
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المقرونة  والمحارف   .(0600 يونبكود  (جدول  المجردة  الحروف  ترميز  يستحسن 
األساسية والنهائية   Medial والمتوسطة   Initial االبتدائية  والمحارف   ،Ligatures

المحرف على أكثر من نقطة  والقاعدة تقول: قد ُيَفهَرس  Final ، حسب األصول. 
يونيكود، ولكن رمز يونيكود أو نقطة يونيكود ال تعطى إال لمحرف واحد.

العربية  للخطوط  محارف  هناك  كان  إذا   4 - :Glyph Naming المحارف  تسمية 
تقوم  أو  بأرقام,  ولو  بتسميتها  فقم   3 النقطة  في  أعاله  المذكور  خارج  التقليدية 
بتسميتها حسب قواعد التسمية في أوبن تايب. (مثًال الميم االبتدائية أو الجيم في 
الخط الفارسي لها عدة أشكال: قبل الصاعد وقبل النازل وقبل المقارب في االرتكاز 
(األفقي)، وتختلف سماكات الشبك أو توصيل المحرف حسب المحرف الذي يليه. 
أو أنك تريد عمل أحرف ممدودة أو أن تعمل لأللف المنفصلة عدة أشكال، أو للراء 
المحرف  وهو  يونيكود  حسب  منها  واحد  محرف  بترميز  تقوم  فإنك  الثلث،  ميم  أو 
االعتيادي من تنويعات نفس المحرف، ألن األشكال البديلة االختيارية أو النظائر  

Alternativesلها قواعد أخرى في التسمية.

 ، قد ال تحتاج لفهرسة بعض أو أكثر المحارف، حيث يمكنك أن تفهرسها في ڤولت - 5
ويمكنك تسميتها كذلك، وأن تفهرس المحرف الواحد على أكثر من نقطة يونيكود 
العربية  للمحارف  المجردة  األشكال  إال  تفهرس  أال  يمكنك  أو   .Unicode Point
(الجدول األساسي العربي من يونيكود 06FF – 0600)1  وتدع الفاعلية لوظائف 

أوبن تايب في تصيير بقية المحارف.

التسمية والتوليد Naming & Generation: - 6 قم بتسمية الخط وتوليده حسب 
األصول.

اخلطوات العامة لبرمجة خط في

مايكروسوفت ڤولت:

. 1 - Glyph Properties عين مواصفات المحارف

1  مالحظة: الملحق العربي من يونيكود 077F Arabic Supplement – 0750 يعامل معاملة 
الجدول العربي األساسي 06FF – 0600 ، ولكن هذه المحارف ليس لها في يونيكود إال الشكل 
طريق  عن  ويمكن  والنهائية،  والمتوسطة  االبتدائية  األشكال  لها  يوجد  وال  المجرد (المنفصل) 

التسمية أو وظائف أوبن تايب أن تفعل األشكال المذكورة لتعمل بشكل صحيح.
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. 2 - Glyph Groups أنشئ مجموعات المحارف

النص  تصيير  تناسب  التي   3 - Tags وسماتها  Features الوظائف تمامًا أي من  اعرف 
للخط الذي تعمل عليه.

. 4 - GSUB استبدال المحارف Lookups أنشئ بدائل

. 5 - GPOS موضعة المحارف Lookups أنشئ بدائل

.( 6 - Features الوظائف /Languages اللغات / Scriptsأنشئ شجرة (أنظمة الكتابة

. 7 - Test الخط وتجربته (Compile تجميع) قم بتأليف

. 8 - Ship Font قم بشحن الخط

افتح اخلط في برنامج ڤولت
يجب أال يكون ملف الخط في مجلد النظام. وال تنزله في النظام حتى تنتهي منه 
في ڤولت. وقد تتطلب برمجة البدائل في خط أسابيع أو شهوراً، فيجب أن تحفظ خطك 

مع كل إضافة وفي مكان أمين.
عند فتح خط يحتوي على جداول أوبن تايب فإن البرنامج يسألك أتريد أن تلغي 
الجداول األولى، ألن ڤولت يلغي كل جداول أوبن تايب المكتوبة في الخط من قبل، أي 

ال يكمل برنامج ڤولت جداول أوبن تايب ُكتبت في برامج أخرى. اضغط موافق.

قم بتسمية ما لم تسمه من المحارف في برنامج تحرير ورسم الخطوط. قبل البدء  1 - 
يجب أن يحمل كل محرف اسمًا.

 2 - Glyph المحارف  مواصفات  بضبط  قم    Edit Glyphمحرف تحرير  زر  اضغط 
Properties في نافذة تحرير المحارف في األمور التالية:

. عّين المحارف البسيطة Simple من المحارف المقرونة Ligaturesأ) 
.( عّين العالمات Marks (حركات التشكيل مثُال Diacriticsب) 

. عّين عدد المكونات Components في المحارف المقرونة Ligaturesت) 
عّين إذا كان المحرف Componentث)  مكونًا لمحرف آخر (تجميعي).

ج) اضبط أسماء المحارف وترميزاتها إن احتاج األمر.
حيث   [glyph1 - glyphxxxx] مثًال  المحارف  لكل  مجموعة  عمل  يمكنك  مالحظة: 
xxxx هو رقم آخر أو اسم آخر محرف في الخط، وتعليمها على أساس أنها محارف 
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بسيطة Simple ثم تقوم باالستثناء (تعليم كل المحارف غير البسيطة (المقرونة 
Ligatures أو العالمات Marks) بما يالئمه.

ويمكنك بعد إنشاء المجموعات المختلفة تعيين مواصفات المحارف بالجملة فمثًال 
لو أنشأت مجموعة محارف للمحارف المقرونة Ligatures يمكنك فتح المجموعة 
 Mark All Glyphs بالنقر المزدوج على اسمها، ثم من قائمة علم المحارف التالية كـ
  Marksأو عالمات Simple Glyphs واختر من القائمة التي فيها محارف بسيطة As

.Ligatures أو محارف مقرونة

المجموعات:  وفائدة   ، 3 - Glyph Groups المحارف  مجموعات  وتحديد  بإنشاء  ابدأ 
تسريع وتنظيم العمل في إنتاج خط أوبن تايب.

قم بتسمية المجموعات بأسماء من عندك تعبر عن مكنونها، ويجب أن يكون اسم 
المجموعة بين عالمتي أصغر وأكبر(<>)  مثًال:

. ويجب عمل مجموعة  حركات التشكيل Taskeel أو  Marksأو Diacriticsأ) 
أو    <Above_Marks> أو   <above_tashkeel> (مثُال   العلوية  للتشكيالت 
 <below_tashkeel>) السفلية  للتشكيالت  وأخرى   (<Above_Diacritics>
 Kerning قرن  يتم  المجموعات  وبهذه  إليك.  راجعة  والتسمية  (إجباري)   (…
وموضعة التشكيل Positioning مع كل الحروف في كل حاالتها، بطريقة عملية 

وسريعة وأسهل من برامج تحرير الخط (فونت الب وفونت كرييتور)
. الحروف المنفصلة (المجردة) Isolatedب) 

. الحروف االبتدائية Initialت) 
. الحروف المتوسطة Medialث) 

. الحروف النهائية Finalج) 
ح) الباء (المتوسطة) العالية.

خ) الباء االبتدائية قبل السين. (ألنها عالية).
يختلف  والفارسي  النسخ  في  والجيم  (العين  العالي:  قبل  االبتدائية  د) الحروف 

شكلها قبل األلف أو الالم أو الدال).
ذ) الباء المتوسطة المقنطرة (قبل الميم والجيم والياء المتوسطات والنهائيات)

ر) الجيم االبتدائية قبل الراء، قبل الياء.
المحارف المقرونة اإلجبارية Required Ligaturesز) 
المحارف المقرونة المعيارية Standard Ligaturesس) 
المحارف المقرونة االجتهادية (االختيارية)  Discretionary Ligaturesش) 
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األشكال ذات المدود Swashes والمدود االختيارية Alternate Swashesص)   
األشكال االبتدائية االختيارية Alternative Initialsض) 

أو  الكلمة  من  مكان  أي  في  محرف) Alternatesط)    االختيارية (ألي  األشكال 
منفصلة.

ظ) أي أشكال أخرى مثل الباء (وأخواتها) قبل الصواعد، الباء قبل النوازل، الميم 
قبل الصواعد، الميم قبل النوازل، الجيم قبل الصواعد، الجيم قبل النوازل، العين 
وخط  النسخ  خط  الصواعد في  قبل  النوازل (والعين  قبل  والعين  الصواعد  قبل 
الثلث والخط الفارسي يختلف شكلها بشكل ملحوظ). وغير ذلك من المجموعات 

التي تحتاجها وَتجَمُعها نفس القوانين في الكتابة. 

امأل المجموعات بأعضائها أو محتوياتها من المحارف: الطريقة الصحيحة والسريعة : 4 - 

أوًال: طريقة واحداً بعد واحد

وهي طريقة الكتابة المباشرة أو السحب واإلفالت:
أ) افتح المجموعة التي تريد ملئها.

. افتح سجل المحارف بالضغط على زر تحرير محارف Edit Glyphsب) 
ت) بالضغط على خانة المحرف وليست الصورة العلوية اسحب المحرف وأفلته في 

المجموعة.
اضغط  زر Enterث)  لتهيئ إلضافة محرف جديد بالسحب (أو  بالطباعة).

ج) إذا سحبت محرفًا إلى اسم محرف سابق في المجموعة فإن الصورة ال تظهر 
المحرف  اسم  قبل  النص  إدخال  عالمة  بوضع  قم   ،Shapes األشكال خانة  في 
التالي واضغط زر Enter. (حتى لو كان عدة محارف في خانة لمحرف واحد قم 
بتصحيح الخطأ بنفس الطريقة حتى تظهر صور كل المحارف في خانة األشكال 

.(،Shapes
إذا أدخلت اسم النص من لوحة المفاتيح في خانة األسماء فإن ظهور صورة المحرف 

إلى اليسار دليل صحة  طباعتك للتسمية. 

ثانيًا: الطريقة الجماعية (مجموعات المحارف المتسلسلة): 

يكون ملء عناصر المجموعة بين أقواس مربعة كالتالي:
[StartingGlyphName - EndGlyphName]

 hyphen إلدخال سلسلة متتابعة من المحارف أدخل اسم المحرف األول ثم الشرطة
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ثم المحرف األخير بين أقواس معقوفة وبدون فراغات. مثًال:
داخل  تمأل  ثم   <latin_caps> مثًال  تسمى  الكبيرة  الالتينية  األحرف  مجموعة 

 [A-Z]  :مجموعتها في خانة األسماء كالتالي

تمأل  ثم   <latin_lowercase> مثًال  تسمى  الصغيرة  الالتينية  األحرف  مجموعة 
 [a-z]  :داخل مجموعتها في خانة األسماء كالتالي

ثالثًا: الطريقة الجماعية (محارف غير متسلسلة):

يكون ملء عناصر المجموعة بين أقواس محنية بينها فواصل كالتالي:
{GlyphName1, ..., GlyphNameN}

مالحظات على المجموعات: 

.< 1 - latin_caps> :يجب أن يكون اسم المجموعة داخل القوسين أصغر وأكبر مثل

 - 2 تشكيل المجموعات أو وجودها أو عدمه ال يؤثر بتاتًا على سلوك الخط، ولكنه يساعد 
المبرمج على اإلنجاز السريع والصحيح والمنظم.

تعرض مجموعات المحارف في نافذتها (القسم األيمن من البرنامج) حسب الترتيب  3 - 
األبجدي ألسمائها.

Name البحث عن محرف Find في نافذة تحرير محرف Glyph Edit يتم باالسم  - 4
وبالترميز Unicode Value (قيمة اليونيكود).

مالحظة على إنتاج الخطوط: 

بعض األوامر الضرورية ال يعتني بها أكثر مصممي الخطوط، وإذا أهملتهما فأرجوك 
رجاء خاصًا أال تصمم خطوطًا يا فهيم (بحسب الشوام) أو يا ناصح (بحسب المصريين)، 

وإذا صممته فال تنشره، ألن التقنيات الموجودة ال تدع مجاًال للخطأ: 

أماكن  وتحديد   1 - Ligatures المقرون المحرف   Components مكونات عدد  تعريف 
نقطة إدخال نص Caret Positioning وهذا ضروري كي يستوعب المحرف المقرون 
Ligature من التشكيالت ما يناسب عدد حروفه (مثًال : أل [ألنت خيٌر من أخيك! 
يحتمل  ذلك]   ابتداء…وغير  الم  أو  جر  الم  ألسامة  أو  ألنك،  أل:  المكسورة  الالم  أو 
تشكيلين من فوق وتشكيلين من تحت، وإهمال هذا األمر ينشئ  ال وفتحة فوق 
الالم هكذا َال. ولفظ الجاللة (لله) يلزمها أو تحتمل ثالثة من فوق واثنين من تحت… 



٣٣

وهكذا). 

مع  صحيح  بشكل  التشكيالت   1 - Kerning وقرن  بعضًا،  بعضها  مع  الحروف  موضعة 
المحارف األساسية Base Glyphs أو مع عالمات تشكيل Mark to Mark مثلها: 

إما في فونت الب أو ڤولت أو فونت فورج.
(خطوط الويندوز مثل Times وSimplified Arabic تشكل نموذجًا صارخًا لهذا 
 Traditional في  الحروف  قرن  كذلك  وأشكالها.  التشكيل  موضعة  أعني  العاهات، 
ولكن  األلف,  بعد  النهائية  والعين  األلف،  بعد  كالراء  بالجملة  عيوبًا  يمثل   Arabic
خط لوتس لينوتايب (2002) مضبوط من هذه الناحية %100 حسب علمي والله 

أعلم.

. 2 - Legibility تناسب أشكال المحارف في الخط الواحد ومراعاة الجمال والمقروئية

تناسب حجم النقط بالنسبة إلى ثخانة الخط (خط تاهوما العادي واألسود آية في  3 - 
أشكال  تماثل  وكذلك  المقروئية).  وعالي  جميل  خط  أنه  مع  وضآلتها  النقطة  قبح 
النقطتين  في  النقطة  من  أكبر  المنفردة  النقطة  قائل:  يقول  قد  وحجومها،  النقط 
وهذه أكبر من النقطة في الثالث نقط، هذا قد نقبله إلى حد ما، لكنك تجد  شكل 
وحجم النقطتين للتاء غيرها في الياء، أو وحجم النقطتين للتاء االبتدائية يختلف 
عن مثيلتها في التاء النهائية أو المربوطة أو قد يختلف ميل (دوران) النقطة المنفردة 
من حرف إلى آخر وهذا ناشئ عن السرQـة بطريقة المسح، وعدم االكتراث بانسجام 
الخط، وهذا جلي بشكل واضح في خطوط Axt التي (أخذ) أكثرها بطريق المسح 

عن خطوط أخرى، حيث النقط (معكوكة) تمامًا، والمنحنيات سيئة!!. 
ثم ابدأ العمل بڤولــت وأنت رايق ومركز☺.
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فها  لكل من وظائف Feature أوبن تايب الهيكلية سمة Tag تُوَصِّ
في جداول أوبن تايب.

:Script أوالً: نظام الكتابة
إذا أردت أن تطور خطًا بتنسيق أوبن  تايب فبعد قيامك بكل الخطوات أعاله وحفظ 
الخط.  سيخدمها  التي  اللغات  أو  اللغة  هي  ما  حدد  ڤولت:  في  خطوات  من  تعمله  ما 

ولنفرض أنها العربية.
. أو اضغط  من قائمة مشروع Project اختر أمر إضافة نظام كتابة Add Scriptأ) 

زر Add Script أسفل البرنامج.
سيظهر أول جذر لشجرة وظائف الخط فيه هذا النص <>New Scriptب)  

القوسين  بين  arabت)   وهو  العربية  للغة  الكتابة  نظام   Tag تأشيرة  اسم  امأل 
المكسورين <>

اضغط زر موافق  Enterث) 
سيظهر اسم نظام الكتابة <Arabic <arabج)  (وسمات أنظمة الكتابة مكونة من 
 Language Tag أربعة حروف)، ويظهر تفريع عن نظام الكتابة فيه سمة اللغة

.Default <dflt> وفيها القيمة الثابتة هكذا
سؤال: ما الفرق بين القيمة الثابتة  Default واللغة العربية araح)  في نظام الكتابة 

العربي arab؟ (مالحظة: سمات اللغات مكونة من ثالثة حروف).
إن الوظائف تحت التفريع القيمة الثابتة <Default <dflt للغة ّما تسري قوانين أوبن 
تايب لهذه الوظائف على كل اللغات المكتوبة بذلك النظام، أما إن كتبت بين القوسين 
المكسورين ara بدًال من dflt  فهذا يعني أن الوظائف المندرجة تحت هذه السمة (أو 
سمة اللغة) تخص اللغة العربية، وكذلك إن كتبت far فهذا يعني أن الوظائف المندرجة 
تحت هذه السمة (أو سمة اللغة) تخص اللغة الفارسية، وهكذا، أي أنها تؤثر على النص 
ن اإلنسان نصًا فارسيًا من لوحة مفاتيح  المكتوب بلوحة مفاتيح اللغة الفارسية، (فقد يهجِّ
فرنسيًا من  ن نصًا  إنديزاين، أو قد يهجِّ بالمحارف مثل  يزوده  برنامج  عبر  العربية  اللغة 

لوحة مفانيح اللغة اإلنكليزية! وهذا خارج عما نحن فيه). 
هناك جداول مفصلة لسمات أنظمة الكتابة Scripts واللغات Languages والوظائف 

Features ويجب أن يكون اختيارك منها صحيحًا مائة بالمائة.
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:Languages اللغات : ثانياُ
فيما يلي جدول سمات اللغات Tags التي تستخدم نظام الكتابة Scripts (الحرف) 
العربي: مع مالحظة أنه قد ال تكون هناك لوحة مفاتيح (رسمية أو معتمدة) في نظام 
التشغيل تخص هذه اللغة، ولكن توجد لوحات مفاتيح محلية عملتها هيئات أو أشخاص، 
مثل لغة البشتو فهي غير موجودة في ويندوز، وهذا أمر يعود إلى الشركات التي تطور 

أنظمة التشغيل.

سجل سمات أوبن تايب للغات التي تكتب بنظام اللغة العربية
العربية "ARA» Arabic

البلوشية (أفغانستان وباكستان وإيران) "BLI" Balochi
البالطية (باكستان) "BLT" Balti

البربرية (المغرب العربي) "BBR" Berber
البراهوية "BRH" Brahui

الفارسية (إيران وشمال أفغانستان) "FAR" Farsi
الفالنية (غرب أفريقيا) "FUL" Fulani

الهاوسا (نيجيريا) "HAU" Hausa
الهندكو "HND" Hindko
الكنورية "KNR» Kanuri

الكشميرية (الهند وباكستان) "KSH» Kashmiri
الخوار "KHW» Khowar

الكردية (سورية والعراق وتركيا وإيران) "KUR» Kurdish
الالداخ (باكستان) "LDK» Ladakhi
الماالي (ماليزيا) "MLY» Malay

مانديكا "MND» Mandinka
البشتو (أفغانستان وباكستان) "PAS» Pashto

البنجابية (باكستان) "PAN» Punjabi
السرايكي "SRK» Saraiki

السندية (الباكستان) "SND» Sindhi
الصومالية "SML» Somali

السواحلية (كينيا وتنزانيا) "SWK» Swahili
األوردو (الباكستان) "URD» Urdu

األويغور (تركستان الشرقية: غرب الصين أو سنكيانغ) "UVG» Uyghur

مالحظة: يتم ترتيب أنظمة الكتابة واللغات والوظائف حسب الترتيب األبجدي في شجرة 
وظائف أوبن تايب feature tree. فنظام الكتابة العربي Arabic يأتي قبل السيريلك 
 Greek (للغات الهندية) ثم اليوناني Devanagari (الروسي) ثم الديفانغري Cyrillic

ثم الالتيني Latin (وهي أشهر أنظمة الكتابة Scripts) وهكذا.
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تذكر القواعد السبع
.  •Scripts أوبن تايب/ تروتايب ممكن أن يحتوي عدة أنظمة كتابة Font  أن خط

.  •Languages ممكن أن يحتوي على أكثر من لغة Script وأن نظام الكتابة

(التي   •Features  الوظائف (References مراجع) تحتوي على Language وأن اللغة
تؤثر في سلوك وتنظيم البدائل في الخط).

وأن الوظيفة Feature تحتوي على مجموعات البدائل Lookups•  (التي تحدد سلوك 
محارف الخط).

.  •Feature بالوظيفة الصحيحة Lookup وأنك يجب أن تربط كل بديل

• وأنك يجب أن تعرف ما يناسب كل بديل من الوظائف.

وأنك يجب أن تكتب سمات Tags البدائل Lookups والوظائف Features•  واللغات 
Languages وأنظمة الكتابة Scripts بشكل صحيح.
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:Features تالثاً: الوظائف

الشكل يبين العالقة بين أنظمة الكتابة scripts و(أنظمة) اللغات language systems والوظائف 
 substitution Glyph في تنسيق أوبن تايب لجدولي استبدال المحارف lookups والبدائل features

.Glyph positioning وموضعة المحارف

 



٣٨

 Arabic script جداول أوبن تايب الضرورية للنص العربي
وسماتها ووظائفها

(وهي أريعة عشر وظيفة)

 سمة
 الوظيفة
Feature

Tag

عمل الوظيفة
Feature function

 العملية ألي
جدول؟
Layout 

operation

مطلوبة (إجبارية)
R

equired
المعنى

 Language based forms السمات األساسية
ccmp Character composition/de-

composition substitution
GSUB X استبداالت تركيب وفك 

تركيب المحارف
isol Isolated character form 

substitution
GSUB X استبدال الحرف المنفرد

fina Final character form substi-
tution

GSUB X استبدال الحرف النهائي

medi Medial character form sub-
stitution

GSUB X استبدال الحرف المتوسط

init Initial character form substi-
tution

GSUB X استبدال الحرف االبتدائي

rlig Required ligature substitu-
tion

GSUB X استبداالت محرف مقرون 
إجباري مثل (ال،  ال)

calt Connection form substitu-
tion

GSUB استبداالت محرف يناسب 
الوصل (بين الحروف)

Typographical forms (الكتابية) األشكال الخطوطية
liga Standard ligature substitu-

tion
GSUB استبداالت محرف مقرون 

معياري (اختياري)
dlig Discretionary ligature sub-

stitution
GSUB استبداالت محرف مقرون 

اجتهادي (اختياري)
cswh Contextual swashes GSUB استبداالت مدود نصية 

(سياقية)
mset Mark positioning via substi-

tution
GSUB استبداالت موضعة عالمات 

(حركات) مع استبدال 
المحارف
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 Positioning features سمات الَمْوَضعة
curs Cursive positioning GPOS موضعة تشبيكية (لوصل 

حروف المحرف المقرون)
kern Pair kerning GPOS  أزواج القرن
mark Mark to base positioning GPOS موضعة عالمات (حركات) 

مع محارف (حروف) 
بسيطة أو محارف محارف 

مقرونة
mkmk Mark to mark positioning GPOS موضعة عالمات (حركات) 

مع محارف عالمات أخرى 
(حركات)

[GSUB = glyph substitution, GPOS = glyph positioning]
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 الجدول التالي هي أمثلة على اللواحق suffixes ألسماء المحارف المستخدمة في 
خطوط أدوبي، ويمكن استخدامها في فونت الب أو في ڤولــت، وتؤدي التسمية وظيفة 

أو تساعد في تأدية وظيفة في تصيير الخط:

اسم المحرف المعنــى تفسيره (صفته) ووظيفته

a.sc small capital a حرف a كبير مصغر
T.swash swash variant of T حرف T ممدود

T.begin
variant of T used at the 
beginning of a word

حرف اختياري لـ T يستخدم في أول 
الكلمة

T.end
variant of T used at the end of 
a word

حرف اختياري لـ T يستخدم في نهاية 
الكلمة

T.end1
another variant of T used at the 
end of a word

حرف اختياري آخر لـ T يستخدم في أول 
الكلمة

T.alt01 first decorative variant of T
الحرف االختياري التزييني (جمالي) األول 
T لـ

T.alt02 another decorative variant of T T حرف اختياري آخرتزييني (جمالي) لـ

one.superior
variant of one to be used in 
superscripts

شكل آخر للرقم واحد يستخدم في األرقام 
المصغرة المرتفعة 

one.inferior
variant of one to be used in 
subscripts

شكل آخر للرقم واحد يستخدم في األرقام 
المصغرة المنخفضة

one.numerator
variant of one to be used in 
fractions

شكل آخر للرقم واحد يستخدم بسطًا في 
الكسور العادية

one.
denominator

variantof one to be used in 
fractions

شكل آخر للرقم واحد يستخدم مقامًا في 
الكسور العادية

one.fitted
proportional variant of one, used 
when default numerals are all 
tabular.

شكل آخر للرقم واحد مختلف العروض، 
يستخدم حين يكون الشكل االفتراضي 
لألرقام ُمَجْدَوًال (متساوي العروض).

one.tab
tabular variant of one, used 
when when default numerals are 
all proportional.

شكل آخر للرقم واحد موحد العروض 
(ُمَجْدَول)، يستخدم حين يكون الشكل 
االفتراضي لألرقام تناسبيًا (غيرمتساوي 
العروض).

one.oldstyle
proportional oldstyle variant of 
one

شكل آخر للرقم واحد: قديم ومختلف 
العروض

one.taboldstyle tabular oldstyle variant of one
شكل آخر للرقم واحد: قديم وموحد 
العروض
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 Glyph Name Suffix الحقة اسم المحرف

للمحرف،   Opentype تايب  أوبن  خطوط  وظائف  وتنفيذ  لتحديد  ضرورية  وهي 
 Underscore ويمكن إدخالها في أسماء المحارف بعد النقطة، أو بعد الشرطة المنخفضة

في برنامج فونت الب أو في مايكروسوفت ڤولــت، والصورة من برنامج فونت الب.
وظائف  في  والتطوير  االزديداد  بحسب  ازدياد  في  (االمتدادات)  اللواحق  تزال  وال 

ومزايا أوبن تايب يومًا بعد يوم.

Font Window Context Menu القائمة السياقية لنافذة خط

األمر  هذا  إلى  الوصول  يمكنك   Fontlab Studio ستوديو  الب  فونت  برنامج  في 
عبر  أوامر القائمة السياقية للمحرف بالضغط على الزر األيمن للفأرة على نافذة محرف 
في نافذة الخط Font Window (صندوق المحارف) وليس بالضغط على المحرف وهو 

مفتوح.

لصق

عمليات

نسخ

عرض نافذة احملرف

جلب محارف (لصق ما في احلافظة)

إضافة مالحظة

تعليم محرف
انظر 
الصفحة 
التالية

فتح نافذة محرف

حذف

إعادة تسمية

ً مزيدا

خواص محرف
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وبعد…
فهذا ما تيّسر كدرس أول من برنامج فولت، والحمد لله رب العالمين أوًال وآخراً.

حروف التينية كبيرة مصغرة
أرقام قديمة

أرقام متساوية العروض
أرقام قديمة متساوية العروض

أشكال اختيارية للحروف
حروف ممدودة

أشكال قديمة (تاريخية) للحروف
أشكال محلية للحروف

ً حروف التينية كبيرة صغيرة جدا
أشكال اختيارية للحروف الكبيرة
أشكال اختيارية لحروف العناوين

حرف مرتفع (مصغر)
حرف منخفض (مصغر)

مصغرات علمية
صورة الكسر
مقام الكسر

بديل للكسر (شكل اختياري)
أعداد ترتيبية

أشكال ابتدائية (عربي)
أشكال متوسطة (عربي)

أشكال نهائية (عربي)
أشكال منفصلة (عربي)

أشكال اختيارية من اليمين إلى اليسار
أشكال اختيارية لضبط الحروف الكلي

الحجم البصري
مجموعة أسلوب (جمالي) ١
مجموعة أسلوب (جمالي) ١
مجموعة أسلوب (جمالي) ١
مجموعة أسلوب (جمالي) ١
مجموعة أسلوب (جمالي) ١

اختيار تصنيف معرَّف واحد

هذه الفئات تمثل وظائف أوبن تايب

الحقة اسم المحرف وهي تمثل وظيفة Feature للمحرف في خطوط أوبن تايب

استبدال الحقة اسم المحرف الحالية
فتح مربع الحوار هذا عند إضافة 

المحارف إلى الخط

Glyph Name Suffix أمر الحقة اسم محرف


