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الملحق األول

أ - الخطوات الصحيحة إلنتاج خط من الصفر(١): 

1  تمسك بأخالقيات المهنة أو فن تصميم الخطوط:
• ال تسرق جهد غيرك، اعمل شيئًا خاصًا بك. بإمكانك أن تتشرب الفن وأن تعمق الذائقة 

الفنية عنك، طالع كثيراً، فالسرقة حرام في كل األديان.
• ال تنشئ خطوطًا شنيعة خالية من الذوق بحجة أنه خط حر، أو أنه فن تشكيلي، أو 

.Matchmaking من وحي الحداثة! أو بحجة تكوين أطقم المطابقة
• ال تنعت الخط العربي بالتخلف كما ينعته الظالمون من المصممين الذين أعمتهم 
عربي من  شيء  كل  ذمَّ  ون  ويعدُّ األعداء.  أمام  النفسية  للهزيمة  واستسلموا  األوروبية  الحضارة 
التقدم، ويحسبون اللهاث وراء سراب الغرب تقدمًا. الخط العربي فائق الجمال وأثره وأثر الزخرفة 
العربية Arabesque في الخطوط األوروبية (الالتينية) كبير جداً، وهو مجال بحث واسع. ولكٍل 
جمال، وليس كل ما يصلح للحرف الالتيني يصلح للحرف العربي، تذكر الفرق الضخم أن الحرف 
العربي مفصول - موصول Cursive-Isolated وللحرف عدة أشكال، وأن اآلخر (الالتيني) مفكك 

وأشكال حروفه محدودة.
اإلسالمية  بالحضارة  اعتزاز  العربية، وهو  االعتزاز باللغة  العربي هو جزء من  فاالعتزاز بالخط 

وال ريب.
• أتقن عملك حتى النهاية.

 ارسم كل المحارف المطلوبة بإتقان:2  
يمكنك رسمها في البرنامج مباشرة، أو في برنامج رسم مثل أدوبي إلستريتر

Adobe Illustrator أو كوريل درو CorelDraw، ثم نسخها ولصقها في فونت 
كرييتور. 

(1) الطريقة األخرى هي أن تستخدم أحد الخطوط الموجودة لديك كطبعة Template، طبعًا إذا 
لم تكن هناك أي قيود قانونية على ذلك، ألن لوحة محارف الخط (عددها وتسميتها وترتيبها 
ووظائفها) وجداول الخط التي يدعمها تعتبر ملكية فكرية لمن قام بإنشائها وبترميزها وفهرستها. 
ثم قم بوضع محارفك التي رسمتها كل محرف في مكان المحرف المكافئ، األلف مكان األلف، 
 Kerning القرن  بعمل  وتقوم  الصحيحة  التسمية  الخط  تسمي  ثم  وهكذا…  الباء  مكان  والباء 
 Classification والتصنيف   Validation والتحقق   Metrics خطك  تناسب  التي  والقياسات 
والتشبيه Panose، ولكن تأكد فكثير من الخطوط العربية الموجودة فيها أخطاء فهرسة وأخطاء 

ترميز، كما تختلف طرق تسمية بوست سكريبت للمحارف من خط آلخر.
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بقلم  الكلك)  الشف:  ورق  (خصوصًا  الورق  على  رسمها  يفضلون  المحترفون 
الرصاص بحجم كبير ومنحنيات صحيحة ومنسابة، وتناسب في حجوم الحروف 
وأجزائها، ففي هذه الطريقة تختلف الرؤية (الطبيعية) عن الرؤية (المرهقة) على 
الشاشة. حيث يكون للمصمم على الورق حرية تشكيل الحرف بشكل أكبر منه 
وتمكن  األفكار!  تدفقت  ومهما  الخيارات  تعددت  مهما  مباشرة،  الشاشة  على 

المصمم من رؤية تناُسب الحروف وتوزيع فراغاتها وتوزينها بشكل أفضل. 
وقم  اإللكتروني،  واللح  بالقلم  أدخلها  أو   .Scanner بالماسحة  الصور  امسح  ثم 
قم  أو  وألصق،  انسخ  أو  شفت،  التي  المنحنيات  وتصحيح  الصور  وشف  بجلب 
في  حروفه  وتتشارك  جماليًا،  متجانسًا  خطك  يكون  أن  تنس  ال  بالتعديل… 
محارف  إلى  حروفك  تتحول  وعندما  واالرتفاعات،  والسماكة،  العامة،  السمات 
 Joining Points محوسبة لتكن خاليًة من العيوب، وأن تكون نقط التوصيل
 (Final والنهائية Medial والمتوسطة Initial االبتدائية) بين الحروف العربية

على نفس االرتفاعات.
اختر جميع  3   :Mapping اصنع لوحة محارف خاصة بك وقم بفهرسة المحارف
المحارف التي ترغب في وجودها في خطك، وهذا يعني اختيار لوحة محارف 
خاصة بك. يجب أن تكون فهرسة المحارف Mapping واختيار مديات الترميز

Ranges واختيار صفحات المحارف Codepages صحيحًا 100%… 
التحكم  ومحارف  األولى،  األربعة  المحارف  مثل  الضرورية  المحارف  تنس  ال 
بالنص، (وهي: 200C$ فاصل عرضه صفر zerowidthnonjoiner و 200D$ واصل 
ه النص من اليسار إلى اليمين و عرضه صفر. zerowidthjoiner و 200E$ موجِّ
 ،righttoleftmark ه النص من اليمين إلى اليسار lefttorightmark $200F  موجِّ

إضافة  وبفضل  اللغات،  بين  مشتركة  محارف  وهي  الترقيم  عالمات  ومحارف 
المحارف الالتينية األساسية للخطوط العربية.

Characters وحروف Glyphs يمكنك من إضافة محارف FontCreator برنامج
يصنع  ال  ولكن   Mappings محارف)  (فهرسة  صحيح  وبترميز  الخط  إلى 
لوحة محارف Codepage، هذه الخطوة يجب أن تنفذ في برنامج فونت الب 

ستوديو.
 :( 4  PostScript Naming قم بتسمية المحارف (أسماء البوست سكريبت

هناك عدة طرق لهذا األمر الضروي: في فونت كرييتور: من قائمة تنسيق اختر 
يستخلص  حيث  سكريبت،  بوست  أسماء  توليد  زر  واضغط   Post بوست  أمر 
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البرنامج أسماء المحارف من جداول يونيكود.
في فونت الب: من قائمة محرف اختر أمر توليد أسماء المحارف واختر خيار 
طيف  تايب  أوبن  خطوط  في  سكريبت  البوست  وألسماء  المناسب…  التسمية 
واسع من الخيارات والتعليمات(1). يجب أن يكون االسم فريداً لكل محرف وأن 

يكتب طبقًا لقواعد التسمية الصحيحة (راجع ملحق تسمية المحارف).
 : 5  Metrics اضبط قياسات (حسابات) الخط

 Vertical للخط  العمودية  والقياسات  إم،  مربع  في  الوحدات  عدد  بضبط  قم 
الالتيني  الحرف  ارتفاع  وخط   Descent والقاع   Ascent القمة  وهي   Metrics
اإلزاحات  واضبط   .xHeight الصغير  الحرف  ارتفاع  وخط   CapHeight الكبير 
القرن  وأزواج   ،Advance Widthsوالعروض  ،Bearings واليسرى  اليمنى 

Kerning لجميع المحارف.
 : 6  Tables & Features ل الجداول التي يجب أن يدعمها خطك سجِّ

 Ligatures وصنف المحارف المقرونة ،Classes وفئاتها Glyphs صّنف المحارف
وأنواعها، وعدد مكوِّنات كل حرف مقرون Ligature (كم حرفًا يمثِّل)، قم بإعداد 
جدول استبدال المحارف GSUB وجدول موضعة المحارف GPOS، وقم بعمل 

 .Lookups(2) وظائف أوبن تايب والتباديل الالزمة
[أعمال الخطوتين «3» و«6» ال يدعمها برنامج فونت كرييتور، لكن برنامج فونت 

.[MS VOLT الب يدعمها، أو قم بتنفيذها في برنامج مايكروسوفت فولت
 : 7  Naming قم بتسمية الخط تسمية صحيحة

سكريبت،  البوست  واسم  العائلة  واسم  اإلصدار  رقم  وأعطه  اسمًا  الخط  أعط 
 ،Panose التشبيه  وصفات   Weight (الوزن)  الثخانة  حيث  من  خطك  وصنف 
وال تنس معلومات الملكية الفكرية… التسمية اآللية AutoNaming في فونت 

كرييتور مدخل صحيح ومختصر لتسمية الخطوط.
 : 8  Validation قم بعملية التحقق

جميع  بإزالة  قم  البرنامج،  في  رسمها  أثناء  الخط  محارف  من  التحقق  يمكنك 
أخطاء المحارف… 

كرييتور  9  فونت  ضمن  واألخرى  الفينة  بين   Testing خطك  جرب 

(1) راجع الملحق الخامس من هذا الكتاب.
(2) برنامج MS VOLT يقوم ببرمجة وظائف أوبن تايب Opentype متقدمة وكثيرة ال يقوم بها 

.MS VOLT فونت الب، ولكن األخير يغني في كثير من الوظائف، وما لم يتحقق ُتكمله في



٣٧٦

.FontCreator
النشر   برامج  في  خطك  جرب  ثم  النظام،   10 في  بتنصيبه  قم  ثم  خطك(1)  احفظ 
Illustrator وإلستريتر   InDesign إنديزاين  أدوبي  مثل  المختلفة  والتصميم 

ومايكروسوفت ويرد MS Word. صحح األخطاء بعد اكتشافها في الخط عبر 
برامج النشر.

إذا تم لك األمر وأنجزت خطًا بنجاح فقد تستخدمه كطبعة Template لخطوط 
أخرى كثيرة تريد تصميمها، وذلك بتغيير أشكال المحارف فقط. في هذه الحالة لن تقوم 

بالعمليات التالية:
• الترميز.

• فهرسة المحارف. 
• تسمية المحارف بأسماء بوست سكريبت.

المقرونة  المحارف  وتصنيف   ،  •Classes ورتبها   Glyphs المحارف  تصنيف 
Ligatures وأنواعها.

 .  •GPOS وجدول موضعة المحارف GSUB إعداد جدول استبدال المحارف
أشكال  الختالف   Metrics القياسات  جميع  ضبط  يجب  الحالة  هذه  في  ولكن 

المحارف في كل خط جديد، وعمل القرن الالزم وتسمية الخط بشكل صحيح.
فينبغي   .Ligatures جديدة  مقرونة  محارف  أو  للخط  جديدة  حروفًا  أضفت  إذا 

تنفيذ الخطوات كلها في الخط التي تلزم للحروف المضافة، ولن تعفى من أي منها.
كما أنه من الضروري تعديل القياسات Metrics للمحارف إذا عملت نسخة أسود 
Bold من الخط عبر أمر Actions في فونت الب Fontlab أو Glyph Transformer في 

فونت كرييتورFontCreator. وإعادة التصحيح البصري لمنحنيات المحارف.(2)

خط  ملف  يوّلد    Save حفظ  فأمر   ،Generate توليد  أمر  كرييتور  فونت  برنامج  في  يوجد  (1) ال 
أمر  أما  الخطوط،  ملفات  يوّلد  الذي  هو  الب  فونت  برنامج  في   Generate أمر  بينما  مباشرة، 
حفظ فيحفظ ملف رسومي (للمنحنيات وفهرسة محارف ومقاييس للخط) ولكن هذا الملف هو 
للمراجعة والتطوير وال يعتبر ملف خط في أي حال إال إذا قمت بتوليد الخط Generate. وقل 

في فونت غرافر مثل فونت الب: الحفظ غير التوليد.
هاهنا،  مجالها  ليس  عادي،  خط  من  سوداء (سميك)  نسخة  توليد  حول  كثيرة  تعليمات  (2) هناك 
النص  يحتل  كي   Advance Width العروض  بنفس  واألسود  األبيض  الخط  يجعل  وبعضهم 
األسود من مساحة التصميم نفس ما يشغله نفس النص بالخط العادي، وهذا مما ال ُيرغب فيه، 

وغالبًا ما يكون على حساب الفراغات والمقروئية.
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 ب - جدول المحارف األساسية التي يجب على مصمم الخط إتقانها
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المحارف المظللة هي محارف ضرورية ال غنى عنها. أما المحرفان: هللا و ملسو هيلع هللا ىلص فهما 
ضروريان جداً في النشر العربي وإن كان البعض يغفلهما من خطوطه.
العدد الكلي: محارف الكتابة + محارف األرقام والعالمات المختلفة

                62 + 38 = 100 محرف
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ج  - مقارنة مختصرة بين برامج الخطوط: 

ليس هناك برنامجًا كامًال لتحرير الخطوط، ولكنها تكمل بعضها بعضَا.

أسماء البرامج
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•_••••الرسم والقياسات
••••••فهرسة وتسمية المحارف 

Validation التحقق••_•_•
Hinting دعم تنعيم المحارف• •••_•

دعم المحارف التجميعية 
Composites

 • •_•_•

•••_•(١) _دعم الجداول ووظائف أوبن تايب
•_؟_•_تصنيف المحارف إلى رتب

•••_•_إعداد لوحة محارف
•خط(٢)خط+ ر+ رخطالملفات الُمنَتَجة

•••Demo*DemoDemoنسخة مجانية

•  تعني الوظيفة متوفرة.(1) 
خط: تعني أن البرنامج ينتج ملف خط فقط.

+ ر : تعني أن البرنامج ينتج ملفات خطوط + ملفات خطوط رسومية (للمراجعة 
والتطوير AFM)، بينما خط: تعني أن البرنامج ينتج ملف خط فقط.

Demo تعني نسخة ال يمكن فيها حفظ التعديالت أو الطباعة.
.Demo :يعمل لمدة 30 يومًا ثم يصبح تعليميًا FontCreator برنامج *

** ال ينصح باستخدام برنامج FontMaster لصعوبته النسبية، إال بعد االحتراف 
.FontLab على األقل في برنامج

(1) ينفذ معظم جداول أوبن تايب وبشكل كبير، ولكنه غير كامل فيما يخص الموضعة. فهو 
.GPOS يجري اثنين من ثمانية أنواع من الموضعة

يعتمد على خط مرسوم ومفهرس مسبقًا.   (2)
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الملحق الثاني

معجم مصطلحات الِخطاطة
أو تصميم الخطوط

Typography Terms
إعداد: يحيى الزغلي(1)

المصطلحات

فيما يلي أشهر مصطلحات الِخطاطة، أو فن تصميم الخطوط، أقدمها لمصممي الخطوط، 
ولغياب  عليه،  اطلعت  وجودها معرَّبة فيما  الفن لعدم  مصطلحات هذا  بتعريب أهم  وقد قمت 
المؤلفات العربية في هذا المجال بشكل كامل. ولشدة حاجة مصممي الخطوط الذين ال يتقنون 
اللغة األجنبية إليها. راجيُا من الله القدير أن ينتفع منه المبتدئون والمتخصصون. وقد جمعتها 
من بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية، ومن برنامجي فونت الب وفونت كرييتور، وكان كثير 
منها غير مشروح أو مشروحًا بأقل الكلمات. وقد بذلت الوسع في تقريب المعاني على حسب 
والحق  العلم،  هذا  من  المقبول  والحد  األشهر  هي  المصطلحات  وهذه  الفن،  هذا  يقتضيه  ما 
الخطوط  بتنسيق  المتعلقة  المصطلحات  خصوصًا  أكثر؛  وإضافات  مراجعة  إلى  بحاجة  أنها  أن 
مواد:  في  كما  المواد  بعض  شرح  في  أطلت  وربما   ،Tags وسماتها   ،OpenType المفتوحة 
 (Lookups البدائل) و (Kerning القرن) و (OT Font خط أوبن تايب) و Bearing) اإلزاحة)
و (المحارف األربعة األولى (First four glyphs)، ولكن توضيح األمر اقتضى ذلك. وقد أعرضت 
إلى  العربي  المصمم  حاجة  لعدم  وتاريخها  محارفها  وأسماء  الالتينية  الحروف  في  الغوص  عن 

ذلك.
وكنت أتمنى أن يجتمع مصممو الخطوط ويقروا مع خبراء مجامع اللغة العربية التعريبات 
األصوب لمصطلحات هذا الفن، مع رجائي الكبير أن يكونوا من الغيورين على هذه اللغة الكريمة، 
في  العاملين  أحد  احتقار  شدة  من  جداً  صعقت  وقد  قلتهم!   على  متفرقين  يزالون  ال  ولكن 

(تصميم الخطوط) للغة العربية والخط العربي!! والمأساة أنه يدرس في إحدى الجامعات…
كما أرجو ممن يطلع عليه أن يوافَيني برأيه وتصويباته شاكراً له اهتماَمه بهذا الموضوع 
على عنواني البريدي الموجود في هامش هذه الصفحة. قال الله تبارك وتعالى: ﴿وفوق كل ذي 
علم عليم﴾. صدق الله العظيم. هذا وما أصبت فمن الله تعالى وما أخطأت فمن نفسي، والحمد 

لله رب العالمين. 

y_zoghali@yahoo.com (1) للتواصل: عنواني البريدي هو
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Ascender خط القمة

Decender خط القاع

Leftside bearing خط اإلزاحة اليسرى

Kerning قرن احلروف
دخول حرف y ضمن 

حدود حرف A كي 
يظهر  تقارب احلرفني 

بشكل طبيعي 

Rightside bearing خط اإلزاحة اليمنى

Apex قمة مستدقة
cap-height خط ارتفاع احلرف الكبير

x-height خط ارتفاع احلرف الصغير

Measurement Line خط القياس

Baseline اخلط القاعدي

Bowl حوض

eye عني
Spur شوكة

Serif زائدة

زاوية منفرجة
(في الداخل) 

Crotch

Undershoot حتدب سفلي

Undershoot حتدب سفلي

Crossbar أو BAR  عارضة

Crossbar أو BAR  عارضة

Counter فراغ محصور Serifs زوائد

overshoot حتدب علوي

overshoot حتدب علوي

S

A A
A

A A

A ذراع 
S قائم

A

S S

Stem قائم احلرفArm ذراع احلرف

أجــزاء الحروف الالتينية

Glyph Window معالم نافذة محرف 
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AAT
Apple Advanced Typography(fonts)

ايه ايه تي: (تصميم الخطوط المتقدمة في 
أبل): ملحقة من أپل لخطوط تروتايب تتضمن 
 ،Contextual السياقية  النصية  االستبداالت 
المحارف المقرونة Ligatures، القرن، وتسمى 
 Mac تقدم هذه الخطوط في نظام .ATSUI
 .Cocoa وهي مدعومة من قبل برامج OS X
ويكيبيديا):  (من  أوسع  تعريف 
أبل)  نظام  في  المتقدم  الخطوط  (تصميم 
تروتايب  خطوط  لتصيير  أپل  من  برنامج 
 .advanced font rendering متقدم  بشكل 
المختلفة  العالمبة  الكتابة  (نظم  ويدعم 
والوظائف  والسمات   (internationalization
 .typographers التي يحتجها مصممو الخطوط
تكنولوجيا  التكنولوجيا التي جاءت بعد  وهي 
كويك درو جي إكس QuickDwar GX الذي 
استخدمت قليًال أواسط التسعينيات من القرن 
 MacOS السابق وابتدأت بالظهور مع النظام

.8.0
معايير  ُتوائم  الملحقات  من  مجموعة  وهي 
خطوط تروتايب، ومع وظائف الخطوط الذكية 
بتنسيق  خطوط  في  الُمماثلة   smartfont
التي   OpenType font format تايب  أوبن 
طورت من ِقبل أدوبي Adobe ومايكروسوفت 
غرافيت  المفتوحة  والموارد   Microsoft

.Graphite
خطوط  تنسيق  مفاهيم  نفس  مع  وتشترك 
 multiple master font المتعددة  األصول 
السمات  لمحاور  وتسمح  أدوبي،  من   format

 morphing وتشكيلها  لتعريفها  الخطية 

هذه  من  كل  على  مستقل  بشكل  للمحارف 

المحاور.

تغير  ال   AAT خطوط وسمات  وظائف  إن 

النص األساسي المطبوع، إنها تؤثر في تصيير 

 characters' الحرف  (تمثيل   rendering

representation) أثناء تغيير المحارف.

Abrupt Serif

في  الزوائد  هي  (مقحمة):  صلبة  زوائد 
الحروف الالتينية التي ُتدغم مباشرة في قوائم 

 Castellar كتلك التي في خط Stem الحرف

الزائدة  أصل  وأمثاله،  الرومانية  المالمح  ذي 

ضرب  هي  الالتينية  الخطوط  في   Serif

النحات بالمطرقة واإلزميل على الصخر لنحت 

.Serif الحروف. انظر

Accent Mark = Diacritic
عالمة نبرة، تشكيل:

1- حركة وهي توضع فوق الحرف أو أسفله 

تشكيل   : (انظر  لفظه.  لتغيير  جانبه  على  أو 

.(Diacritic

2- هو المحرف الفرعي في محرف تجميعي 

Composite Glyph، مثل: فالحرف الالتيني 

A هو محرف أساسي في المحارف التجميعية 

الحرف  والعالمات فوق   ،À،Á،Â،Ã،Ä،Å
(أو تحته) تسمى نبر Accent وتعتبر محارف 

 Base انظر  التجميعية.  المحارف  في  فرعية 

.Glyph

Adnate Serif 
في   Serifs الزوائد  هي  انسيابية:  زوائد 



٣٨٢

ناعمة،  منحنيات  ذات  الالتينية  الحروف 
 Garamond غراموند خطوط  في  التي  كتلك 
 Times وأشباهها على عكس زوائد خط تايمز

وأشباهه. 
Advance Width 

(مقدار) العرض الكلٍي للحرف: هو مقدار 
أقصى  إلى  اليسار  أقصى  من  الحرف  عرض 
أو  واليسرى.  اليمنى  اإلزاحة  زائد  اليمين 
مطروحا منها إذا كانت اإلزاحة سالبة القيمة 
هي  (أو  الخط).  في  تراُكب  أو  أصلي  (قرن 

عرض الحرف مع المسافات المحيطة به).
تعريف آخر: هي المسافة من أول المحرف 

إلى أول المحرف الذي يليه.
التي  السيني  المحور  على  المسافة  وهي 
تنقل عالمة إدخال النص من حرف إلى حرف 

في البرامج المختلفة.
يجب تصميم األرقام digits بنفس العرض 
لكل األرقام، حتى تكون قيمة إزاحتها الكلية 
لكي  المساحة  هذه  في  تتوسط  وان  واحدة، 
صف  عند  فمثًال  مرتب،  بشكل  طباعتها  تتم 
فيها  التي  القوائم  صف  أو  مثال  الهواتف  أرقام 
خانة.  من  أكثر  من  مكونة  وحسابات  أرقام 

وهذه من أبسط بدهيات مصمم الخطوط.
الكلي  الحرف  الرتفاع  عمودية  إزاحة  هناك 
vertical advance width في خطوط أوبن 
اللغات  محارف  في  الغالب  في  ويطبق  تايب، 

التي تكتب أفقيًا وعموديًا.
AFDKO: Adobe Font Development 
Kit for Opentype

لتطوير  أدوبي  (عّدة  برنامج  أفدكو: 

برنامج  برنامج يعادل  أوبن تايب) هو  خطوط 
مايكروسوفت فولت MS VOLT.  ويستخدم 
لتضمين وظائف أوبن تايب في خطوط أوبن 

تايب.
AFII: Association for Font 
Information Interchange

الخطوط،  معلومات  تبادل  جمعية  آفي: 
هناك معايير لتسمية المحارف بأسماء بوست 

سكريبت موحدة عن طريق هذه الجمعية.
AFM ( Adobe Font Metrics)

وهي  أدوبي:  بمعايير  الخط  مقاييس 
أزواج  تشمل  الخط  في  مدمجة  معلومات 
القرن ومقادير القرن وعرض الحرف، والمربع 

المحيط واإلزاحات.
معلومات  لتبادل  معيارية  ملفات  وهي 
حسابات الخط لخطوط بوست سكريبت. وتقرأ 
البرامج  مختلف  في  مباشرة  المعلومات  هذه 
متعدد  خطوط   في  أما  التشغيل.  وأنظمة 
األصول MM (ملتبل ماستر النوع 1) تخزن 
الخطوط معلومات حساباتها في تنسيق آخر. 
 Multiple يسمى   Binary ثنائي  ملف  هناك 
 MMM امتداد له  والذي   Master Metrics

وحسابات نصية لملتبل ماستر.
AFM, INF
AFM ( Adobe Font Metrics)
INF (font INFormation)

إيه إف إم، آي إن إف: هذه ملفات نصية 
text files فيها وصف قياسات الخط والمربع 
المحيط Bounding Box واإلزاحات … إلخ، 
وأزواج ومقادير القرن، والترويسة (أسماء ملف 
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والترميز  والعرض،  (الثخانة)،  والوزن  الخط)، 

ومعلومات أخرى، وهما يساعدان في تنصيب 

ملف  لديك  يكن  لم  إذا   .1 نوع  من  الخطوط 

PFM فيجب أن يكون لديك على األقل ملفي 

من  الخطوط  إدارة  فبرنامج   INF و   AFM

ملف  يولد   Adobe Type Manager أدوبي 

PFM بشكل آلي اعتماداً على هذين الملفين. 

من  الخطوط  لتنصيب  ضروري   AFM وملف

 “.pfa” مع االمتداد ASCII النوع 1 بتنسيق

في معظم األنظمة المبنية على اليونكس. 

Alphabet
انظر  الكتابة،  نظام  األلفباء،  األبجدية، 
Script. وهذا الجدول يفسر الفرق بين نظام 

الكتابة واللغة:
األبجدية/ نظام 

Script الكتابة
اللغات التي تستخد هذه 

Languages األبجدية
العربية، الفارسية، العربية

البلوشية، األوردو، البشتو
اإلنكليزية، الفرنسية، الالتينية

اإلسبانية، ومعظم لغات 
أوروبا وكثير من لغات 

آسيا وإفريقيا
يريِلك الروسية، الصربية، السِّ

السالفية، لغات شرق 
أوروبا وأواسط آسيا

Alternatives
بدائل  بديلة):  (نظائر  اختيارية  أشكال 
للحروف قد يكون المقصود هو أشكال اختيارية 

هو  المقصود  يكون  وقد  ذاته  للحرف  متعددة 

 :Swashes الممدودة  الحروف  أي  الُمدود 

أشكال ممددة وفنية (اختيارية) للحروف. وقد 

تكون بديًال يخص لغة ما، فاألرقام 4 و5 و6 
في العربية تختلف في الشكل عن مثيالتها في 
يختلفان  و 7  العربيان 4   والرقمان  الفارسية. 
الباكستان  (لغة  األوردو  في  مثيليهما  عن 
تعرض   .Arabic Digits انظر  الهند).  وعموم 
األشكال االختيارية في البرامج المختلفة التي 
تدعم وظائف أوبن تايب (مثل أدوبي إنديزاين) 
مرتبة بحسب تسلسلها الرقمي من حيث اسم 
بوست سكريبت؛ فإذا كان لحرف A 23 شكًال 
مختلفًا فقم بترقيم أسماء المحارف بالبوست 
ترقمها  وال   A.23 إلى   A.01 من  سكريبت 

 .A.22 إلى A بطريقة
Ampersand 
.and عالمة & = (و) وهي اختصار لكلمة

Anchors 
المحرف  موقع  تحديد  وظيفة  هي  إرساء: 
المحرف  من   (Accent) النبرة  أو  الفرعي 
المحارف  في   (Base Glyph) األساسي 
التجميعية  Composite Glyphs، بحيث يتم 
جذب المحرف الفرعي إلى المحرف األساس 
على نقطة اإلرساء، كما تفيد في إنشاء محارف 
النظرية  التجميعية  المحارف  من  فورية 
Virtual Composites في فونت الب. وهذه 

 .MS VOLT الوظيفة موجودة كذلك في
مع  اإلرساء  وظيفة  الب  فونت  جمع  وقد 
طبقة)  (في  اإلدخال  عالمة  موضعة  وظيفة 
 Caret انظر   .Caret & Anchors باسم 

.Positioning
ANSI 

آنسي:
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(1) المؤسسة الوطنية األمريكية للمواصفات 
 The American National (المعايير) 

.Standards Institute
(2) االسم الجماعي لكل صفحات المحارف 
(التشفير) لمايكروسوفت، أحيانا تكون تعبيراً 
عن صفحة المحارف 1252 (الالتينية) والتي 

.1-ISO/IEC 8859 سبقت لوحة المحارف
محرفًا  لـ 256  اتسعت  اللوحة  هذه  تعليق: 
اآلسكي  لوحة  محارف  عدد  مضاعفة  تم  أي 
التي كان فيها 128 محرفًا، مما سهل ترميز 
الطباعية  والعالمات  الحروف  من  أكبر  عدد 

المختلفة.
ببايت  الحروف  رمزت  قد  اآلسكي  كانت 
مكون من 7 بتات لتكوين 128 حرفًا، ولكن 
 8 من  مكون  ببايت  الحروف  رمزت  اآلنسي 

بتات لتكوين 256 حرفًا. 
.Unicode انظر: يونيكود

Aperture
حرف  في  واللز  التقارب  مقدار  الفتحة: 
إذا  المقروئية  تحسن  الكبيرة  الفتحات  ما. 
األحرف  بين  تمايز  الموسعة  الفراغات  كانت 

 . c و e و o المتشاكلة مثل
Apex

يلتقي  حيث  العليا)  (المستدقة  القمة 
الذراعان المائالن في قمة حرف A وأمثاله. 

Arabic 
لغة  هي  الحبيبة  لغتنا  العربية—  اللغة 
افتراضية Default Language من ضمن لغة 
والذي   ،Script العربي  الكتابة  نظام  أو  كتابة 
يغطي عدة لغات تستخدم الحرف العربي، ومن 

الفارسية  العربي:  بالحرف  تكتب  التي  اللغات 
شمال  في  فارسية  (لغة  رية  والدَّ إيران)  (لغة 
أفغانستان وتاجيكستان) والبشتو (لغة األفغان 
الباكستان  (لغة  واألوردو  الباكستان)  وباتان 
الباكستان  (وسط  والبنجابية  الهند)  وعموم 
والسندية  الهند)  شمال  غربي  من  وأقسام 
في   ) والبلوچية  الباكستان)  جنوب  (في 
والكردية (في  وإيران)  وأفغانستان  الباكستان 
غرب  أتراك  (لغة  واألويغورية  وإيران)  العراق 
يسمونها  والتي  الشرقية  تركستان  أو  الصين 
(إندونيسيا)  والجاوية  سنكيانغ)،  الصينيون 
األخيرة  وهذه  (ماليزيا—  القديمة  والمالوية 
بالعربية)،  أكثر منها  بالالتينية  تكتب لألسف 
وكانت  اللغات،  من  ذلك  غير  إلى  باإلضافة 
جميع لغات العالم اإلسالمي في آسيا: كلغات 
آسيا  أواسط  في  اإلسالمية  الجمهوريات 
عدا  ما  التركية  الشعبة  من  لغات  وجّلها   —

القفقاس  ولغات  فارسية،  فهي  الدرية؛  اللغة 
وتتارستان؛ وفي إفريقيا مثًال (اللغات البربرية 
لغة عموم  والسواحلية والصومالية والهاوسا – 
ُتكتب  كانت  اللغات  هذه  معظم  نيجيريا) 
العالمية  الحرب  بعد  ما  حتى  العربي  بالحرف 
الشعوب  بتحويل  االستعمار  قام  وقد  األولى. 
والنار،  بالحديد  الحرف  هذا  عن  اإلسالمية 
الذي  السيريلك  أو  الالتيني  الحرف  إلى  سواء 
صعب  العربي  الحرف  أن  زعمًا  الروس،  فرضه 
التعلم وهو سبب للتخلف. وهو زعم ناشئ عن 
التي  البائسة  المحاوالت  عن  ناهيك  أغراض! 
والكتابة  بالمرة  العربي  الحرف  نبذ  إلى  دعت 
بحروف  العربية  الكتابة  أو  الالتيني،  بالحرف 
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(ممسوخة)؛  الشكل  وموحدة  مفككة  عربية 
جميع  باءت  وبفضله  تعالى  الله  بحمد  ولكن 
المحاوالت البئيسة المذكورة بالفشل الذريع، 
الجمال،  متألق  أشم،  العربي  الحرف  وبقي 
من  هناك  أن  جداً  الغريب  ومن  بقوة.  حاضراً 
يحاول جاهداً النفخ في هذه المحاوالت التي 
جماليته  على  العربي،  الحرف  إقصاء  تريد 
أعقد  لغات  فهناك  الغرائب،  من  وهذا  العالية! 
وأصعب في التعليم بمئات المرات كالكتابات 
الهندية Indic والشرق آسيوية CJKV ولكنها 

تترك وشأنها!
يجب علينا العناية باللغة العربية، وبحروفها، 
عن  والتعبير  والتعليم،  التعلم  يتم  وبلغتنا 
مقومات  أهم  من  ولغتنا  وثقافتنا،  حضارتنا 
للغتنا…  تصوير  هو  العربي  والخط  هويتنا، 
ولألسف ال يزال فئام من الناس في المنطقة 
والحرف  األجنبية  اللغات  يقدسون  العربية 
والطرائف  اللطائف  فمن  فج،  بشكل  الالتيني 
يكتبون  الصين)  غرب  (أتراك  األويغور  أن 
المكتوبة  بلغتهم  بلغتين:  اإلعالنية  اللوحات 
اللوحة،  أعلى  في  ومكانها  العربي  بالحرف 
في  وموضعها  (الصينية)  الماندرين  بلغة  ثم 

األسفل،  (فاعتبروا يا أولي األبصار). 
Arabic Digits

عن  المعبرة  الصور  هي  العربية:  األرقام 
األرقام والتي ال تزال تستخدم في دول المغرب 
العربي وأوروبا وسائر العالم، 0,1,2,…9، وهي 
التي توصف باألجنبية في المشرق العربي. أما 
فهي   Arabic-Indic digits الهندية،  األرقام 
التي توصف بالعربية في المشرق العربي٠، ١، 

٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩ وفي إيران تختلف 
وأحيانًا   ٩٨٧٦٥٤٣٢١٠ مثل  األرقام  بعض 
يكون الصفر مفرغ الوسط أي بشكل حلقة (0) 
العرب  عناه  ما  وهو  األصلي،  العربي  (كالصفر 
بمجموعة خالية وعبروا عنه بالحلقة المفرغة)، 
و6  و5   4 األرقام  فنظائر  األوردو  لغة  في  أما 
وهناك  التوالي،  على  و۷  و۶  و۵   ۴ هي  و7 
أرقام هندية خالصة Indic مرمزة في لوحات 
الهندية:   المحارف 
تختلف عن المجموعتين أعاله، ولكنها قليلة 
العربية  األرقام  يستخدمون  فهم  االستعمال 
وهناك   .9-0 والعالم  أوروبا  تستخدمها  التي 
إلى  الغجراتي  إلى  التاميل  من  الفروق  بعض 

الغورموكي.
األرقام  عروض  قيم  تكون  أن  يجب 
أرقامًا  (وتسمى  متساوية   Character width
تظهر  كي   (Tabular Numbers ُمَجْدَولة 
كالموازنات  أعمدة  في  تنضيدها  عند  مرتبة 
والكشوف الحسابية والقوائم والفواتير وعناوين 
الهواتف وذلك للترتيب وسهولة قراءة وحساب 

األرقام.
Arc of the Stem

تقويسة الحرف: ما تثنى بعد استقامة مثل: 
.Terminals وبعضهم يسمبها .uو aو fو t و j
Arm

حرف  في  مائل  ذراع  أي  (الحرف):  ذراع 
 Stems تسمى  القوائم  لكن   .K و   X و   A

.Strokes واألفقيات تسمى
Ascent = Ascender

وهي  القديم)  النظام  (في  الحرف:  قمة 
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في  نقطة  وأقصى  القاعدة  خط  بين  المسافة 
المحرف من األعلى.

Ascender1 (Mac)
نظام  اصطالح  (بحسب  الحرف:  قمة 
القاعدة  خط  بين  المسافة  وهي  ماكنتوش) 

 Ascent = .وأقصى في المحرف من األعلى
Ascender2

(كرأس  للحرف  ارتفاع  أقصى  الصواعد: 
من  يمتد  زما   O حرف  وقمة  مثال  الطاء 
مثل   x خط ارتفاع  على  وزيادة  علواً  الحروف 

.(fو dو k و b قائمة
 Serif Fonts الزوائد  ذات  الخطوط  وفي 
األعلى  المستوى  عن  قليًال  الخط  هذا  يرتفع 

.Cap Height للحرف الكبير
وفي الحروف ذوات االستدارة يكون الصاعد 
أعلى من ارتفاع الحرف الكبير أي أن أقصى 
 H يتجاوز قمة حرف O نقطة علوية في حرف
التحدب  فيض  أو  التمدد  هذا  ويسمى   .A أو

 .overshoot
ASCII

آسكي: 
(1) هي اختصار لـ : الكود المعياري األمريكي 
 The American Standard لتبادل المعلومات
Code for Information Interchange. وهو 
الحروف  مجموعة  لترميز  مواصفات  لوحة 
لكل  بتات  بسبعة  (المرمزة)  المشفرة  والرموز 
هو  شئت  إن  وقل  المعلومات.  لتبادل  حرف 
البديل  وهو   .Code Mapping رموز  فهرسة 
 ISO/IEC 646 للمعيار  األمريكي  المحلي 
والمعيار األمريكي ANSI X3.4 والذي اقترح 

 1963 عام   ANSI اآلنسي  منظمة  قبل  من 
وأنجز عام 1968. 

 Basic األساسي  الالتيني  المدى  هو   (2)  
Latin: وهو مجموعة محارف يونكود ال 128 
بـ  وتنتهي   U+0000 من  تبدأ  التي  األولى 
ورموز  الرئيسية  الحروف  وتتضمن   U+007F

التحكم بالنص كما تتضمن الرموز الطباعية.
(3) يطلق مدى اآلسكي الموسع على هذا 
المدى والذي يكمل ترميز الحروف من النقطة 

.255 - 129
 ATM (Adobe Type Manager)

لتحسين  ادوبي  من  برنامج  ام:  تي  ايه 
عرض الخطوط من نوع بوست سكريبت 1على 
الشاشة، وهناك برنامج ATM Deluxe، يمكن 
لهذا البرنامج تنظيم الخطوط في النظام. وذلك 
بوضع الخطوط في مجلد يحدده المستخدم، 
برنامج  أي  من  وثيقة  المستخدم  فتح  فإذا 
مجلد  في  موجوداً  ليس  خط  على  تحتوي 
النظام ولكنه موجود في المجلد االحتياطي؛ 
ونقله إلى  باستعارة الخط   ATM فإن برنامج
دائم  المستخدم  يجعله  لم  ما  مؤقتًا.  النظام 

الوجود في النظام. 
Attachment Points

واسمها   (MS VOLT في) :اإللحاق نقط 
نقطة اإلرساء Anchor Point في فونت الب 
أساسي  محرف  إلى   Accent حركة  لتجذب 

Base Glyph في المحارف التجميعية.
ATSUI

(التايبوغرافيا)  الخطاطة  نظام  أتسوي: 
 Apple Type لـ اختصار  وهو  أبل،  نظام  في 
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Services for Unicode Imaging ”خدمات 
تصيير  مع  اليونيكود“  لتمثيل  أپل  خطوط 
كالعربي  باتجاهين  صحيح  بشكل  النصوص 
مع الالتيني bidirectional وللكتابة العمودية 
هو  النظام  هذا   .vertical script systems

 WorldScript الذي حل محل النظام القديم
العالمية  اللغات  لتعريف  يستخدم  كان  الذي 

.MacOS في نظام ماك أوس
Bar

عارضة؛ الوصلة المعترضة: العارضة التي 
وطرفاها   e و   H و   A مثل  الحروف  داخل 
 .t أو   f كـعارضة  طليقين  وليسا  محكومان 

 .Cross bar وتسمى أيضًا
Base Glyph

تايب  أوبن  خطوط  في  أساسي:  محرف 
يمكن تعيين محرفين أو أكثر لتكوين محارف 
محارف  عدة  أو  أخرى،  لمحارف  أساسية 
 åäãâááāă :تجميعية (مركبة). مثل األحرف
 ،ąïîíìðñ üûúù òóôøöõ ćēĕëêéç

محرف  كل  يكون   åäãâááāăą المثل  ففي 
أساسي   محرف  من  نا  مكوًّ المحارف  هذه  من 
التي  والمحارف  مثًال:    ă   (Base Glyph)
تمثل العالمات الصغير فوق حرف a الالتيني 
والعالمة التي فوقه هي نبر. مثال آخر: الحرف 
المحارف  في  أساسي  محرف  هو   A الالتيني
التجميعية À، Á، Â، Ã ،Ä ،Å وأسماؤها: 

AgraveÀ

AacuteÁ

AcircumflexÂ

AtildeÃ

AdieresisÄ

AringÅ

تأتي   cedilla اسمها  سفلية  عالمة  وهناك 
تحت حرف c (غالبًا في اإلسبانية)، والعالمات 
 .Accent نبر  تسمى  تحته)  (أو  الحرف  فوق 
وقل نفس الشيء في الكتابة العربية، إذ يمكن 
أن تعتبر الحركات العلوية (كالفتحة والضمة) 
نبرة  بمثابة  (كالكسرة)  السفلية  والحركات 
 Base األساسي  للمحرف  تضاف   Accent
يكّون  أن  كذلك  للمصمم  ويمكن   .Glyph
(غير  مهملة  لحروف  محارف  من  الحروف 
والنقطتين  للنقطة  محارف  ويعد  منقطة) 
والثالث نقط واألربعة (كما في البنجابية) وكل 
 ،Components هذه المحارف تسمى مكونات
النقط  من  المعجمة  الحروف  باقي  يشّكل  ثم 
محارف  اعتبرت  (التي  المهملة  والحروف 
المحارف  طريق  عن   Base Glyphs أساسية
يمكن  أو   Composite Glyphs التجميعية 
العربية  اللغة  محارف  كل  يجعل  أن  للمصمم 
بسيطة، غير مركبة Simple Glyph. ثم يجعل 
تجميعية  العربية  غير  للغات  العربية  الحروف 
(محارف  األساسية  عناصرها  من  (مركبة) 
أساسية Base Glyphs). مثل حروف اللغات 
التي تستخدم الحرف العربي في الكتابة: ڈ ډ ڊ 
ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ 
ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ… إلخ. والمثالن السابقان 

.Times New Roman ُأِخذا من خط
 VOLT لبرنامج  استخدامك  عند  كذلك 
 ،Glyph Positioning محرفين  لموضعة 
 Base Glyph يكون أحدهما محرف أساسي
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المحارف  في  عنها  تختلف  بطريقة  ولكن 
التجميعية وإن كانت تشبهها. 

 Simple Glyph بسيط  محرف  انظر: 
.Composite Glyph ومحرف تجميعي

Baseline
سطر  الكتابة،  سطر  القاعدة،  خـط 
االرتكاز، الخط األساسي: هو الخط الوهمي 
في مربع إم والذي ترتكز عليه قاعدة الحروف 
 ،(A) ويجب أن تكون النقاط السفلى للحروف
و (ب) على الصفر ليتجانس في االرتفاع مع 
بقية الخطوط، خصوصًا إذا تعدد استخدام عدة 
خطوط أو محارف للغات مختلفة (نظم كتابة) 
على نفس السطر. وأكثر الخطوط ترتكز على 
خط قاعدة مقداره على المحور الصادي صفر. 
إال إذا كان مظهر وارتفاعات وانخفاضات الخط 
للغتين في خط ما متجانسًا ومقبوًال مثل خط 
قواعد  كانت  حيث   Times New Roman
خط  تنطبق  على  فيه  الالتينية  المحارف 
قواعد  ارتفعت  بينما  الصفر؛  على  أي  القاعدة 
المحارف العربية إلى النقطة 243 عن المحور 
وليس  بصريًا  لتتساوى   (y=243) السيني 

حسابيًا.
في نظام الكتابة الديفانغري (اللغات الهندية) 
هذا  ويكون  السطر،  هذا  من  المحارف  تتدلى 

السطر هو أعلى الكلمة.
Basepoint

نقطة مرجعية:
المستخدم  يحددها  مرجعية  نقطة   (1)
المحارف  ألشكال  الخمس  بالتحويالت  ليقوم 
(تكبير/ تصغير، تدوير، قلب، تمييل، تحريك)، 

قياسات  في  المعتبرة  النقطة  هي  كذلك 
اليسرى  واإلزاحة  اليمنى  (اإلزاحة  المحرف 

والعرض الكلي للمحرف.
الخطوط  تحرير  برامج  تعتمدها  نقطة   (2)
تقاس منها المسافات وتجرى منها التحويالت 
والدوران والتمييل. وهي النقطة (صفر، صفر) 

أو (0،0) أو (س 0، ص 0).
Bearing, (Sidebearings)

اإلزاحة  وهو  (ِسناد):  الحرف،  إزاحة 
المحور  على  للحرف  اليسرى  أو  اليمنى 
وهمي  خط  وهو  السناد؛  خط  عن  السيني) 
تتالصق  المحرف  ويسار  يمين  على  عمودي 
أو تتراصف عليه الحروف في تتابعها. أو لنقل 
هو المسافة بين المحرف وهامش ارتكازه على 

الحرف السابق والالحق.
فاإلزاحة اليمنى هي مقدار ُبعد الحرف من 
الخط  إلى  الحرف  يمين  على  نقطة  أقصى 
للحرف  الكلي  العرض  يحدد  الذي  الوهمي 

.(M الذي يكون أقصى اليمين في مربع)
الحرف  ُبعد  مقدار  هي  اليسرى  واإلزاحة 
من أقصى نقطة على يسار الحرف إلى الخط 

الوهمي الذي يمر بنقطة األصل (الصفر).
إما  سالبة:  المسافتين  هاتين  تكون  قد 
بنية  في  التقارب  أو  األصلي  القرن  إلحداث 
 Cursive األحرف  تشبيك  لغرض  أو  الحرف 
فانظر  العربية،  الكتابة  في  كما   Attachment
فتراه  ـبـ  مثل  متوسط  عربي  حرف  أي  مثال 
عرض  خط  عن  يمنة  خارجًا  الجهتين  من 
الحرف، ويسرة عن خط  نقطة األصل (0,0)، 
يظهر  وال  األخرى  الحروف  مع  يتطابق  لكي 
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(واألفضل  مظهرها  يشوه  الحروف  بين  فراغ 
الجهة  من  السناد  خط  عن  الحرف  يبرز  أن 
الطباعة،  عند  الحروف  تتابع  منها  يتجه  التي 
أي يبرز الحرف العربي من الجهة اليسار ألن 
الحرف التالي يغطي هذه الزيادة أي يقرنها). 
أما الحرف االبتدائي مثل (بـ) فإزاحته اليمنى 
المنفرد  الحرف  وأما  سالبة.  واليسرى  موجبة 
(ب) فإزاحته من الجهتين موجبة. وأما الحرف 
النهائي (ـب) فإزاحته اليمنى سالبة واليسرى 

موجبة.
مكانه  مثًال  الالتيني  الحرف  أخذ  وعند 
يزيح  كم  هي  اليمنى  فاإلزاحة  التنضيد  في 
المقصود  (وهو  طـُبع  الذي  الحالي  الحرف 
على  الذي  الحرف  يزيح  كم  اإلزاحة)  بكمية 
الحرف  إزاحة  تعني  اليسرى  واإلزاحة  يمينه، 
للجهة اليسرى، وتقاس باإلم. ومعظم الحروف 
الجهتين  من  اإلزاحة  موجبة  الالتينية 
الخطوط  بعض  في  إال  مفككة  حروفها  ألن 

.Script2 التشبيكية، انظر
في  الدائمة  السالبة  لإلزاحة  مثال  خير 
الحروف الالتينية هي حرف A متبوعًا بالحرف 
W أو V أو T: فتصبح AW، AV، AT، وعمل 
ذلك بأزواج القرن أفضل من اإلزاحة الدائمة. 

إن التشبيك (تشابك الحروف) يقتضي إزاحة 
سالبًا حتى تتراكب المحارف  سالبة أو سناداً 
العربية  الحروف  في  جلي  وهذا  يليها،  ما  مع 
المصممين  بعض  أن  مع   ،medial الوسطى 
الوسطى  العربية  الحروف  إزاحة  يجعل 
اإلزاحة  وكذلك  الجهتين،  من  صفراً   medial
واإلزاحة   final النهائية  للحروف  اليمنى 

يتصل  (حيث  االبتدائية  للحروف  اليسرى 
النص العربي).

األيسر  اإلزاحة  خط  ينطبق  أن  يفضل 
للمحارف على خط الصفر. يجب أن تكون قيم 
 Character width for Digits عروض األرقام
متساوية بقيمة اإلم كي تظهر مرتبة عند صفها 
الحسابية  والكشوف  (كالموازنات  أعمدة  في 
عرض  يجعلون  المصممين  وأغلب  والقوائم)، 
لضعفي  مساويًا   Advance Width األرقام 

عرض المسافة Space وذلك لنفس الغرض. 
بالنسبة اللتقاء حروف ذات حوض مع حروف 
ذات مظلة مثل الراء تتبعها كاف (ركـ) يفّضل 
عمل قرن Kern في جداول القرن المبنية في 
بكثير  أفضل  القرن  أن  االنتباه  ويجدر  الخط، 
فاإلزاحة  للراء؛  يسرى  سالبة  إزاحة  عمل  من 
بعد  تأتي  التي  الحروف  كل  ُبعد  في  تؤثر 
الراء عن الراء، أما في هذه حالة فيجب عمل 
جداول القرن ألزواج حروف معينة دون أخرى 
بعدها  الكاف  أو  األلف  حرف  الراء  فتحتضن 
مصمم  يحدده  الذي  الِقران  مقدار  بحسب 
الورق  في  مساحة  العملية  هذه  وتوفر  الخط، 
الطويلة،  النصوص  ذات  الكتب  مستوى  على 
لكن قد ترتطم الراء بنقطتي الياء االبتدائية في 
إذا حدد لها إزاحة سالبة  كلمة رياض مثًال– 
Negative Bearing (قرن دائم لكل الحروف 

التي تأتي بعد الراء)، فالقرن دائمًا أفضل.
BCP Bézier control point

پي:  سي  بي  أو:  (بمنحني)  تحكم  نقطة 
واحدة من نقطتين تتحكمان في شكل منحني 
بيزيه، أو باختصار: إحدى نقطتين  على رأس 
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النقطة،  من  الخارج  المماس  ذراعي  أحد 
سكريبت  بوست  منحنيات  في  موجود  وهذا 
الذي يستخدمها فونتوغرافر وأدوبي إلستريتر 
(Cubic)، وليس في منحنيات تروتايب الذي 

.(Quadratic) يستخدمها فونت كرييتور
Bézier curves

منحني بيزيه: منحني قائم على معادالت 
صورة  لتشكيل  أو  األشكال  لوصف  رياضية 
تظهر  منحنيات  أية  وهي  الطباعي،  الحرف 
في أي برنامج رسومي. وهي مرادف لمنحني 

.Path أو مسار Vector أو متـّجه Curve
يدعى  فرنسي  لعالم  ينسب  المنحني  وهذا 
بيير بيزيه Pierre Bézier. ولهذا سميت في 

الماضي بالمنحنيات الفرنسية.
BIT (BInary digiT)

أن  يمكن  معلومات  وحدة  أصغر  هي  بت: 
يعالجها الكمبيوتر.

Bitmap 
الصورة النقطية: 

والبعض يسميها الخريطة البتية: مصفوفة 
شبكة من البكسالت أو النقط الضوئية لتمثيل 
رسومي  كائن  أو  عنصر  أي  أو  الحرف  صورة 
للصورة  تصفيف  (أي  الشاشة  على   Graphic
Rastering. وكل بكسل Pixel أو عنصر صورة 

يمثله بايت واحد في ذاكرة الحاسوب.
.Hinting انظر التلميح

Bitmap Font
لتمثيل  بتية  خرائط  هو  الشاشة:  خط 
النوع 1  من  خصوصًا  الشاشة،  على  المحارف 

التي تستخدم في أنظمة أبل.

Bitmap window
فونتوغرافر)  (في  البتية:  الخارطة  نافذة 
هي النافذة التي يمكنك فيها تحرير الخريطة 
في  وتسمى  العرض.  وتنعيم  للمحارف  البتية 

 .Layer فونت الب طبقة
Blend

دمـج: هو دمج خطين لتوليد ثالث. أو ما 
البرامج  في  يتم  وهذا  السماكات،  من  شئت 
 Multiple األصول  متعدد  وظيفة  توفر  التي 
Master في برنامجي فونت الب Fontlab أو 
مثل  ملحقة  أو   ،Fontographer فونتوغرافر 

.Adobe Font Creator
Block

لحروف  تجميع  محارف:  ترميز  كتلة 
استخدام  أو  معينة،  كتابة  لغة  في  مشتركة 
معين في مواصفات اليونيكود، وتسمى أحيانًا 

.Ranges المديات
وقد تحتوي كتلة الترميز على نوافذ حروف 
منطقة  مثل  محجوزة.  ولكنها  مخصصة،  غير 
االستخدام الخاص Private Use Area. انظر 

 .Code page و Range
في  محارف  كتلتي  أول  إلى  نظرت  إذا 
وهما  يونيكود،   — للحروف  الدولي  الترميز 
والملحق   ،Basic Latin األساسية  الالتينية 
 Latin-1 Supplement لالتينية  األول 
فستالحظ أن الترميزات بين صفر و32 وبين 
127 و 159 ال يمكن الوصول إليها في نظام 
ويندوز. وهي محارف تحكم لنظام ماكنتوش.
BMP 

 Basic :المدى األساسي المتعدد اللغات
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المحارف  جميع  وهو   Multilingual Plane
المرمزة لكل اللغات التي قام بفهرستها تجمع 
 uniXXXX :يونيكود ويكتب بالطريقة التالية
تتغير،  ال  والكبيرة  الصغيرة  الحروف  الحظ 
عشري:  سادس  رقم  هو   X حرف  وكل 
المدى  وهذا   .0123456789ABCDEF

.SMP 0000. انظر-FFFF يمتد من
Bowl

حوض: 
حرف  في  حوض  شكل  على  كان  ما   (1)
األخيرة  والقاف  والنون  السين  كحوض  ما، 

والمنفصلة في الكتابة العربية. 
(2) ما كان على شكل حوض من الحروف 
 C,G,O الالتينية، تامة أو جزئية اإلغالق، مثل
من  شكلها  لشبه  بذلك  سميت   b,c.e,o,p و 
أو  فراغًا  اآلن  يسمى  الذي  العين  أو  الطبق 

 .Counter نجويفًا
Brackets

(1) أحد المحرفين [ ].
(2) تقوس: الشكل المقوس أو المائل الذي 
 .stroke الحرف  بضلع   serifs الزوائد  يصل 
وتعرف هذه األشكال بالشرائط fillets. وليس 

لكل الزوائد serifs تقوسات.
Bullet

إلى  بالقياس  كبيرة  نقطة  تعداد:  نقطة 
نقطة حرف i أو نقطة نهاية الجملة (.)، كهذه 
• أو أكبر، تستخدم لتعداد أو إظهار الفقرات 
 Symbol الرموز  خطوط  في  عادة  وتوجد 
 Dingbats َبع)  (الطُّ الزينات  وخط   Fonts

.Font

Calligraphy
الخط  فن  به  ويقصد  الخط)  (فّن  التخطيط: 
اليدوي الجميل Handwriting. ال يزال الخط 
والمقام  المرموقة  المكانة  له  اليدوي  العربي 
واالتصال  الجميلة  الفنون  عالم  في  العالي 
في  المحوسبة  الخطوط  طغت  مهما  البصري 
روحانية  هندسة  الخط  قيل:  وقد  االستعمال. 

وإن ظهرت بآلٍة جسمانية.
Cap height

ارتفاع الحرف الكبير: وهو ارتفاع الحروف 
الكبيرة. وهو المسافة من الخط القاعدي إلى 
المحور  على  الكبير  للحرف  ارتفاع  أقصى 
المحدب التمدد  الخط  هذا  يتجاوز  الصادي، 

.b أو ارتفاع حرف overshoot
Cap line  

الخط  هو  العالية:  الحروف  ارتفاع  خط 
القصوى  االرتفاعات  يمثل  الذي  الوهمي 
ارتفاع  تمامًا  هو  وارتفاعه  الكبيرة.  للحروف 
الخط  هذا  ارتفاع  يعادل  وقد  الكبير.  الحرف 

.Ascenders ارتفاع الصواعد
Caption1 = Character Label

فيه  صغير  مستطيل  المحرف:  ترويسة 
اسم الحرف في خانة الحروف. 

Caption2

صورة  تحت  (النص)  تعليق  صورة:  شرح 
معينة. 

Capital Letter
في  الكبيرة  الحروف  (صورة)  كبير:  حرف 
أو   Capital Letter ويسمى  الالتينية  اللغات 

.Majuscule أو Uppercase letter
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Caret positioning
المحارف  (في  اإلقحام:  عالمة  َمْوَضعة 
المقرونة Ligatures) هذه الوظيفة من وظائف 
عالمة  لموضعة  يمكن  ال   MS VOLT أداة 
اإلدخال أن يتم تأليفها كبديل Lookup في 
خطوط أوبن تايب، وال يمكن ربطها بوظيفة 
عالمة  موضعة  معلومات  ولكن   feature
تعريف  معلومات  لتكوين  تجّمع  اإلدخال 
محرف GDEF data التي تستخدم عن طريق 
خدمات أوبن تايب لعمليات القياس وموضعة 

عالمة اإلدخال. 
في  موجودة  األداة  هذه  حال،  كل  على 
فونت  في  وموجودة   MS VOLT برنامج 
تجري  وهي   Caret & Anchors باسم  الب 
لموضعة  وهي   Caret األولى  وظيفتين،  
المقرونة  المحارف  في  النص  إدخال  عالمة 
لوح  من  تختار  أن  يجب  ولكن   ،Ligatures
ثم   Glyph Properties محرف  مواصفات 
تايب،  أوبن  خانة  في  المحرف  صفة  تحدد 
فتختار محرفًا مقرونًا Ligature ثم تختار عدد 
المقرون  المحرف   Components مكونات 
(في Fontlab من 2-7 وفي MS VOLT من 
2-16) فُيَموِضع البرنامج مكان عالمات إدخال 
للمحرف  تقسيم  خطوط  أدلة  (تظهر  النص، 
المحرف المقرون) ثم تستطيع تعديلها يدويًا 
 fi إذا شئت. مثًال المحرف المحرف المقرون
مقرون  محرف  خيار  بتحديد  قم  حرفان:  هو 
Ligature ثم اختر 2 فتجد أن البرنامج قسم 
حيث  قسمين  إلى  للمحرف  الكلي  العرض 
اإلدخال  عالمة  موضع  مكان  تحديد  يمكن 

في المحرف المقرون Ligature وكأنه ما زال 
المحارف  تعريف  عدم  إن  منفصلين.  حرفين 
إدخال  عالمة  موضعة  ضبط  وعدم  المقرونة 
تصيير  عنه  ينشأ  المحارف  هذه  في  النص 
برنامج  في  ل َا  المحرف  مثل  للنصوص  خاطئ 

مايكروسوفت ويرد بدال من َال.
والوظيفة الثانية لـ Caret & Anchors هي 

.Anchors وظيفة اإلرساء. انظر
CCS

   coded لـ  أوائلية   ) اس:  سي  سي 
character set : طقم حروف مرمز.

Center Glyph
تنفيذه  ممكن  أمر  المحرف:  توسيط 
المحارف  كل  أو  عدة  أو  واحد  محرف  على 
مع  ينفع  وهذا   .M لمربع  بالنسبة  لتوسيطه 
أو  الالتينية  المحارف  وبعض  األرقام  محارف 
الخطوط المتساوية العروض لجميع المحارف 
األمر  اسم   .Fixed Pitch أو  ،Monospaced
 Equalize فونتوغرافر  من   5 المسخة  في 

.Sidebearings
CFF Compact Font Format

سي إف إف: تنسيق الخط المدّمج. وهذا 
معلومات  ضغط  في  المعتمد  هو  التنسيق 
 ،OpenType منحنيات الخطوط من تنسيق

كي ال يأخذ حجمًا كبيراً.
Character

 حرف:
(1) رمز كتابي (صورة تمثل صوت أو حرف 
أو  رقم،  أو  تنقيط،  عالمة  أو  مصوت)  غير 
حركة تشكيل، أو رمز له معنى، أو أي شكل 
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آخر مرسوم في الخط.
مهما  لغة  ألية  األبجدية  حروف  أحد   (2)
تعددت صور التعبير عنه مثل: م مـ ـمـ ـم 

كلها صور لحرف واحد هو الميم. 
 Coded  Glyph :(3) محرف مرّمز له صورة
تصميم  في  المستخدم  هو  المعنى  وهذا 

.Typography الخطوط
. Glyph انظر محرف

Character Label
فيه  صغير  مستطيل  المحرف:  ترويسة 
اسم الحرف في خانة الحروف. واسمها سمة أو 
 Fontlab كما في يرنامجي Caption تأشيرة

.FontCreator و
Character Full Repertoire 

كل  مجموعة  الكامل:  الحروف  مخزن 
في  أو  معين،  خط  في  المتضمنة  الحروف 
ما.  كتابة  لغة  تخص  والتي  حروف.  طقم 
كل  يتضمن  العربية  للكتابة  الكامل  فالمخزن 
بالعربية  تكتب  التي  اللغات  حروف  محارف 
والبشتو  والكردية  واألوردو  الفارسية  مثل 
واألويغورية والسندية والبنجابية وغير ذلك من 
محارف  فيه  الكامل  الالتيني  والطقم  اللغات. 

جميع اللغات التي تكتب بالالتينية.
Character Set

طقم الحروف: الحروف والرموز واإلشارات 
واالرتفاعات  والثخانة  الشكل  في  المتجانسة 

.( Fontفونت) واألسلوب التي تشكل خطًا
Character Slot

خانة الحرف: نافذة الخط (صندوق الحروف) 
يحتوي على خانات األحرف/ المحارف.

Character Height
(مقدار) ارتفاع الحرف: هو مقدار ارتفاع 
حرف األلف العربي أو حرف A الكبير الالتيني. 
هذه   Ascender الصواعد  تتجاوز  ما  وغالبًا 

المسافة بقليل.
Character Width

من  المسافة  هو  الحرف:  عرض  (مقدار) 
بالنسبة  الحرف  في  موجودة  نقطة  أقصى 
موجودة  نقطة  أقصى  إلى  السيني  للمحور 
في نفس الحرف بالنسبة للمحور السيني مع 

اإلزاحتين اليمنى واليسرى للحرف.
Cicero

تعادل  للخطوط  قياس  وحدة  سيسرو: 
12 نقطة ديدو Didot وهي النقطة األوروبية 
أو  اإلنكليزية  نظيرتها:  من  قليًال  أكبر  وهي 

.Point :األمريكية
CID, Character Identifier

ِسيد: ُمَعرِّف حرف: هو رقم تعريف المحرف 
في خطوط اللغات الصينية واليابانية والكورية 
ال  حيث  سكريبت،  بوست  بتنسيق   CJK

تسمى المحارف ولكن تعرف بهذا الرقم. 
CID-keyed font (Character 
Idetifier)

خطوط ِسيد: خط بتنسيق بوست سكريبت 
ال تسمى فيها المحارف ولكن تفهرس ضمن 
فهرس Index حيث تعرف بأرقام سيد. قد ال 
تحتاج تسمية للمحارف إال المحارف المجردة 

.MS VOLT في
CJK

واليابانية  الصينية  اللغات  كيه:  جيه  سي 



٣٩٤

 .Chinese-Japanese-Korean والكورية: 
وهناك سي جيه كيه ڤي CJKV : للصينية 

واليابانية والكورية والفييتنامية.
Class

الخط  في  المحارف  تسجيل   (1) فئـة: 
الب،  فونت  في  كما  وأنواعها  فئاتها  بحسب 
وهذا لتمكين جدول تعريف المحارف وجدول 
وظيفتيهما،  أداء  من  المحارف  استبدال 
فئة،  في  المنفردة  العربية  الحروف  كجعل 
واالبتدائية والمتوسطة والنهائية كل منها في 

فئة مستقلة.
يعادل هذا في برنامج MS VOLT تصنيف 
 Groups المحارف في الخط إلى  مجموعات
محددة وذات أسماء لكي تسهل تنفيذ الوظائف 
من  وهي  وسريع.  جماعي  بشكل   Features

أول وأهم الخطوات قبل تأليف الوظائف.
Kerning Classes كذلك توجد فئات للقرن

وممكن   Metrics Classes للقياسات وفئات 
تحريرها في فونت الب.

الخط  تصنيفات  وهي  الخط:  رتبة   (2)
فرعي  وتصنيف  والعرض،  الثخانة  حيث  من 
Classification لنوع الخط من حيث الزوائد 
والمشبك   Ornaments والتحليات   ،Serifs
Script وهل الخط رموز Symbols أم ال؟ …

Codepage
هي  محارف)  (صفحة  ترميـز:  صفحة 
الموحد  الدولي  الترميز  نقاط  مدى  من  جزء 
تخص  غالبًا  المحارف  وصفحة  (يونيكود)، 
رياضية  عالمات  أو  معينة،   Script كتابة  لغة 
متقاربة  عالمات  مجموعة  أو  موسيقية،  أو 

بالنص  التحكم  محارف  رموز  أو  األغراض، 
والواصل  الفاصل  (مثل   Control Codes
للكتابة العربية وفاصل األسطر ومفتاح الرجوع 
… الخ) أو كائنات رسومية أو صفحة مخصصة 
هذه  الترميز  الصفحات  هذه  وتأخذ  ما.  لرموز 
مدى Range من الترميز الدولي الموحد (أو 
اليونيكود ) وبمعنى آخر، إن صفحة المحارف 
يختارها  المرمزة  المحارف  من  مجموعة  هي 
محارف  صفحات  مع  لتتوافق  الخط  مصمم 
عملت في أنظمة التشغيل األقدم من يونيكود 
الحالي  بالخط  المطبوعة  النصوص  لتتوافق 
مطبوعة  نصوص  مع  بالتصميم  المقصود 
أنظمة  في  سابقة  محارف  صفحات  حسب 
أو  خلل  يحدث  أن  دون  المختلفة  التشغيل 
حذف في النص، مثل لوحات المحارف العربية 
 (Arabic ASMO 708) و  (Arabic1256)
و(Arabic 864) وصفحات المحارف (الترميز)  
من  المصمم  يختارها  أن  يجب  هذه  الثالث 
أو  بتصميمه  يقوم  الذي  الخط  مواصفات 
طبعت  نصوص  مع  التوافقية  لتحقيق  تعديله 

.Range بلوحات محارف قديمة. انظر
خاصة  محارف  صفحة  عمل  بإمكانك 
تريد  ما  تختار  أن  وهو  الخاصة،  بخطوطك 
تعتمد  التي  المحارف  من  خطك  في  وجوده 
ال  محارف  إضافة  وبإمكانك  يونيكود،  نظام 
تنتمي إلى نظام يونيكود إلى خطك أو (صفحة 
أو  معقدة  مقرونة  محارف  كوجود  محارفك): 
بسيطة، بحيث تؤدي وظيفتها الصحيحة في 
المحارف  استبدال  جداول  طريق  عن  الخط 

.GSUB
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Code point
نقطة ترميـز: هي نقطة (قيمة) في نظام 
تستخدم  (يونيكود)  الموحد  الدولي  الترميز 
.Glyph لترميز محرف،  فهي معرِّف للمحرف

الترميز  بنقطة  المرتبطة  المحرف  وصورة 
خمس  أو   uniXXXX أربع من  مكون  برقم 
 uniXXXXXX  أو ست بتات uniXXXXX
عشري  سادس  رمز  من  مكونة  خانة  وكل 
Hexadecimal تسمى محرف مرمز أو مفهرس 

Mapped بحسب مواصفات اليونيكود. 
Code

رمـز: رمز رقمي (كود) مفهرس ومخصص 
لمحرف معين، ضمن مواصفات اليونيكود.

Completing the repertoire
التي  المحارف  إضافة  هو  الخط:  تكميل 
لالستخدام  قابًال  يصبح  بحيث  الخط  تكمل 
لتمثيل  كل نصوص اللغات التي تكتب بنظام 
 Traditional كتابة معين، أي لو كان خط مثل
[من  ويندوز  نظام  خطوط  من  وهو   Arabic
على  يحتوي  الخط  فهذا  مونوتايب]  إعداد 
التي  المحارف  ومعظم  العربية،  للغة  يلزم  ما 
أي  اإلضافة،  هاء  (إال  الفارسية،  اللغة  تخدم 
المحرفين ۀ،  ۀ)، فهو بهذا ال يخدم إال اللغة 
 font العربية، وحتى نكمل طقم مخزن الخط
محارف  كل  يستوفي  يجبأن   repertoire
نظام  محارف  تستخدم  تكتب أو  التي  اللغات 
الخط  هذا  يصبح  كأن  ذلك،   Script الكتابة 
والبشتو  واألوردو  الفارسية  للغات  يستخدم 
والكشميرية  والبنجابية  والسندية  والكردية 
واألويغورية وغيرها من اللغات التي تستخدم 

نظام الكتابة العربي.
Compiling

تأليف، تجميع: المرحلة النهائية في إعداد 
برنامج  في  لالستعمال  جاهزاً  ليكون  الخط 
تدميج  الوظيفة  وتتضمن   ،MS VOLT
جميع المعلومات وجداول تنسيق أوبن تايب 
 GSUB في الخط كجداول استبدال المحارف
وجداول   GPOS المحارف  موضعة  وجداول 
كي  فولت  معلومات  من  التخلص  مع  القرن. 

يصبح حجم الخط أقل.
Composite Glyph

من  مكون  محرف  تجميعي:  محرف 
في  عادية  محارف  عدة  أو  عاديين  محرفين 
عن  واحدة)  خانة  (في  واحدة  نهائية  صورة 
حرفا  النتيجة:  تكون  قد  االستعارة،  طريق 
ويعتبر   ،letter-character نبرة  ذو  واحداً 
أساسيُا  محرفًا  الحرف  يمثل  الذي  المحرف 
Base Glyph واآلخر عالمة Mark. وقد يكون 
حركتا  أو   ،ligature (مجوز)  مقرونًا  محرفًا 
 ،double-diacritic مجتمعتين  تشكيل 
وتختلف طرق برامج إعداد الخطوط وتحريرها 
برنامج  من  التجميعي  المحرف  تأليف  في 

آلخر.
 Composite التجميعية  المحارف  في 
 Font برنامج  في  للمصمم  يمكن   Glyph
بسيطًا،  تعديًال  المكوِّنات  تعديل   Creator
مثل تغيير موضع المحارف األساسية وتغيير 
حجمها، وتدويرها بزوايا 90 و 180 و 270. 
وذلك عن طريق النقر المزدوج على المحرف 
األزرق  اللون  ذات  الترويسة  ذي  التجميعي 
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تجميعي  محرف  خواص  حوار:  مربع  ليظهر 
.Composite Glyph Properties

ال يمكن تحرير (تغيير) منحنيات المحارف 
التجميعية إال بطريقتين:

 Base االنتقال إلى المحرف األساس  (1)
Glyph األصلي Origin وتعديله. 

تحويل المحرف التجميعي (المركَّب)   (2)
إلى محرف بسيط: Simple ومن ثم تعديله.

Contours
منحنيات: كلمة تعبر عن المنحنيات التي 
بنفس  وهي  الحرف.  صورة  أو  رسمة  تشكل 
معنى مسار Path أو ُمتـِّجه Vector وبعضها 
اآلخر يسميه منحني Curve وبعضهم يسميها 
الخارجي  الخط  أو   Stroke كفاف  خطوط 

.Outline
Contour Directions 

ذوات  الحروف  في  المنحنيات:  اتجـاه 
كفراغ   ،Counter محصور  الداخلي  الفراغ 
أن  يجب   O الالتيني  والحرف  والفاء،  الصاد 
يكون اتجاه المنحني الخارجي باتجاه عقارب 
بعكس  الداخلي  المنحني  واتجاه  الساعة 
عقارب الساعة، إذا لم يكن هذا هكذا فسيظهر 
الفراغ مطموسًا (مظلمًا) وهو عيب كبير عند 

المبتدئين.
Control Codes 

غير  الرموز  هي  (بالنص):  التحكم  رموز 
المرئية الـ 65 التي تمتد من U+0000 إلى 
 .U+009F إلى   U+007F من  و   U+001F
وظيفتها التحكم بالنص، مثل فصل الكلمات 
ووصلها، وفصل السطور واتجاه النص… وتسمى 

.control characters :حروف التحكم
Control Characters (4 ones)

رموز التحكم (بالنص) األربعة: من الرموز 
الكثيرة التي تتحكم في النصوص هذه الرموز 
المهمة، وهي رموز غير مرئية وال تطبع ولكنها 

تتحكم في النص: 
األول: فاصل عرضه صفر.
الثاني: واصل عرضه صفر.

الثالث: يحرك النص من اليسار إلى اليمين.
الرابع: يحرك النص من اليمين إلى اليسار.

Unicode 

Value
PostScript Name

$200C zerowidthnonjoiner

$200D zerowidthjoiner

$200E lefttorightmark

$200F righttoleftmark

Counter
فراغ (محصور)، عين: وهو الجوف أو الفراغ 
والحرف  والفاء،  كالصاد  الحرف  في  األبيض 
الالتيني O. يمكن أن يكون هذا الفراغ مغلقًا 
حجم  يؤثر   ،  n و   e و   c مثل:  جزئيًا  أو  تمامًا 

وشكل هذا الفراغ على مقروئية الخط.
CPI: Character Per Inch

قياس  وحدة  هي  اإلنش:  في  حرف 
الموحدة.  المسافات  ذات  خصوصًا  للخطوط 

وهذا كان مشهوراً قبل حوسبة الخطوط. 
Crossbar 

المعترضة):  األفقية  (الوصلة  عارضة 
زاوية   .Barانظر  .t و   f مثل:  الحروف  داخل 
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خاصة  سمة  تضفي  قد  العارضة  عذع  وموقع 
على الخط.

Crotch
حرف:  ساقي  ملتقى  ُأْرِبّية:  انفراج؛  نقطة 
أو   M مثل:  حرف  بقائم  ذراع  كالتقاء  وهي 
ذراعين A وV، من الداخل. من الخارج تسمى 

.Vertex
Cursive 

اللغة  مثل  (توصيلية):  تشبيكية  لغـة 
العربية والهندية، حيث تتشابك الحروف لتأليف 
كلمة، وقد ال تتشابك بعض الحروف كالراء من 
بمفهوم  أحيانا  يختلط  المفهوم  وهذا  اليسار، 
Script2 الذي يعني تشابك الحروف المائلة في 

في  الكلمات  لتشكيل  الالتينية  األنواع  بعض 
حين أن جميع اللغات التي تستخدم الحروف 

الالتينية غير تشبيكية. 
Cursive Attachment

توصيل (إلحاق) تشبيكي: هذا التوصيل 
مستوى  على  الحروف  توصيل  مجرد  يتجاوز 
تمامًا  المستويات،  متعدد  توصيل  إلى  واحد 
الفارسي  الخط  في  الخطاط  يحتاج  كما 
وظيفة  وهي  والديواني.  والرقعة  (النستعليق) 
جدول  في   Positioning Feature موضعة 
هذه   .GPOS المحارف  لموضعة  تايب  أوبن 
الوظيفة تؤمنها أداة ڤولت من مايكروسوفت 

.MS VOLT
Cusp

عقـدة (مضيق): تغير أو التواء في مسار 
أشكال  لتشكيل  المحارف  في  المنحنيات 
بين  الزاوية  تكون  مدبب)  (منحني  ضيقة 

المنحنيين المتجاورين أقل من 90 درجة.
Custom Encoding Tables

مهمة  وظيفة  اختيارية:  ترميز  جداول 
توفرها برامج تصميم الخطوط المتقدمة مثل 
محارف  لوحات  إنشاء  من  وتمّكن   Fontlab
تكون  خاصة—  سكريبت  بوست  أسماء  ذات 
منتج  أو  ما،  بمستخدم  خاصة  الجداول  هذه 

خطوط ما، ويمكن حفظ حقوقها الفكرية.
Cyrillic

سيريِلك: لغة الكتابة Script للغة الروسية:  
Уцфенг шщзж длорпачыфя كما 

واالتحاد  أوروبا  شرق  لغات  بها  تكتب  كانت 
التي  والدول  الشيوعي  العهد  إبان  السوفييتي 
استقلت عنه الحقًا، حيث فرض على شعوب 
تندر  موضع  الحرف  هذا  وكان  بالقوة.  كثيرة 
الباردة.  الحرب  إيام  الغربية  الصحافة  من 
في  اإلسالمية  الجمهوريات  فإن  ولألسف 
روسيا  وجنوب  روسيا  وشرق  آسيا  أواسط 
تستخدم  زالت  ما  وآذربايجان،  (القفقاس) 
بالحرف  كذلك  تكتب  واألخيرة  الحرف،  هذا 
الالتيني باإلضافة إلى السيريلك، ومن الطريف 
بهذا  للكتابة  محاوالت  لهم  كانت  األكراد  أن 
كتابتهم  إلى  باإلضافة  (السيريليك)  الحرف 
بالحروف الالتينية كما في حالة أكراد تركيا، 
أما أكراد سورية والعراق وإيران ففضلوا الكتابة 

بالحروف العربية.
Decomposable Character 

حرف قابل للتفكيك: حرف مساٍو لسلسلة 
التفكيك  لفهرسة  طبقا  أكثر،  أو  حرف  من 

الموجودة لمحرف تجميعي (مرّكب).
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Decomposition
أو  فصل  عملية   (1) المرّكبات:  تفكيك 
تحليل عنصر نص إلى وحداته المكونة له. هذه 
وظيفية،  حالة  أي  لها  يكون  ال  قد  الوحدات 

ولكن وحدات شكلية أو مجرد شكل. 
(2) سلسلة من حرف أو أكثر معادلة للحرف 
قابل للتفكيك. مثل تفكيك المحرف المقرون 
 Composite أو المحرف التجميعي Ligature

Glyph إلى عناصره األصلية.
المحرف  تحويل  المصطلح  هذا  يعني  وقد 
يمكن  حيث  بسيط،  محرف  إلى  المقرون 

تحرير المنحنيات وإجراء القياسات عليها.
Demagnified move 

خاصة  وظيفة  تكبير:  بدون  حركة 
الدقيق  بالتعديل  تسمح  يث  بالفونتوغرافر 
التكبير  بدون  األشكال  ورسم  النقط  لمواقع 
بالعدسة، بل يكفي الضغط على مفتاح التحكم 

Ctrl أثناء الرسم أو التعديل.
Descender1 (Mac)

نظام  اصطالح  (بحسب  الحرف:  قـاع 
ماكنتوش) هي أقصى مسافة للخط (للمحارف) 

.Descent = .تحت الخط القاعدي
Descender2

للحرف  نزول  أقصى  (الهوابط):  النوازل 
كذيل الحاء وحوض القاف األخيرتين وصحن 

الالم والنون وقاع حروف g, y, p الالتينية.
Descent    

مسافة  أقصى  القديم)  النظام  القـاع: (في 
للخط تحت الخط القاعدي. 

Diacritic(al Mark) 

حركات، شكل، هي حركات التشكيل التي 
اللغة  في  كما  وتحتها  الحروف  فوق  توضع 

 :Accent = العربية
تطبق  أو  حرف  بصورة  ُتلحق  عالمة   (1)
أو  لفظه  ُعّدل  الحرف  أن  إلى  ليرمز  عليها، 

اكتسب قيمة جديدة. 
النظر  بصرف  رمز  على  توضع  عالمة   (2)
الحالة  وفي  ال.  أم  الرمز  ذلك  قيمة  غيرت  إذا 
األخيرة تعرض عالمات التشكيل قيمة خاصة 
أي  أو  واللكنة  النبرة   : (مثًال  عام  بشكل  بها 
معلومة لغوية أخرى). وتسمى تشكيل أو عالمة 
الحركات  وضع  ويسمى  حركات.  أو  تشكيل 
أي   .Vocalization الالتينية في  النص  على 

ضبط لفظ النص.
تماثل  العربية  اللغة  في  التشكيل  وحركات 
الحروف الصامتة vowels أو حروف العلة في 

اللغات الالتينية.
Dieresis

في  اللفظ  لفصل  وتوضع  نبر:  عالمة 
مثل  األوروبية  اللغات  في  متتابعين  حرفين 
أومالوت  تسمى  التي  وهي   Coördinating

umlaut في األلمانية.
Didot Point

نقطة ديدو: وحدة قياس الخطوط/ الحروف 
 0.3759 وتعادل  بريطانيا،  عدا  أوروبا  في 
ملمتر وتساوي 2/3 62 نقطة في 23.566 ملم 

أو 2.66 نقطة/ ملم، أو 67.55 نقطة/ إنش. 
Digits

أرقام: أي محرف يمثل رقمًا بأي لغة. انظر 
 .Bearing و Arabic Digits



٣٩٩

Dingbats
تحل  (ُطَبع)  وتزيينات  حلي  التزيينات: 
وتستخدم  الخط.  تصميم  في  الحروف  محل 
عادة كنقط ترقيم كبيرة Bullets أو للسدات 
الفصول  أو  المجالت  في  المقاالت  ونهايات 
في الكتب. أو لتزيين الصفحة بأسلوب معين، 
مساطر  ينشئ  الذي  األشكال  هذه  كتكرار 
زينية. وتختلف الطبع عن التزيينات الزخرفية 
تزيينية  زخارف  هي  فاألخيرة   ،Ornaments

(للسدات) وليست ُطَبع للتكرار.
Direction Control Glyphs

النص  (اتجاه  بالنص:  التحكم  محارف 
والفصل والوصل) 

 Control يوجد محرفان من محارف التحكم
Glyph من الضروري أن يوجدا في كل خط 

ألنهما يحددان اتجاه النص وهما: 
200F$ وهو لتحريك عالمة اإلدخال وتوجيه 
النص من اليمين إلى اليسار. هناك لغات تكتب 
من اليمين إلى اليسار غير العربية؛ مثل اللغة 

العبرية والسوريانية واآلرامية. 
اإلدخال  عالمة  لتحريك  وهو   $200E
وتوجيه النص من اليسار إلى اليمين. معظم 

لغات العالم تكتب من اليسار إلى اليمين.
كما يوجد محرفان آخران ضروريان يوجدان 

في معظم الخطوط هما:
 Zero-width non-joiner 200$ واسمهC
وظيفة  ويؤدي  صفر  عرضه  َنص  فاصل  أي 
المسافة Space العادية والتي رمزها $0020 
ولكنها بدون عرض أو مسافة، ولكن كلتاهما 

تفصل النص.

أي   Zero-width-joiner واسمه   $200D
واصل نص عرضه صفر يؤدي وظيفة وصل 
الكتابة  في  كما  الكلمة)  (حروف  النصوص 

العربية.
المحارف األربعة السابقة غير مرئية فهي من 

.Control Glyphs محارف التحكم بالنص
في   Hairline Space شعرية مسافة  انظر: 

القسم اآلتي بعد المصطلحات المسمى: 
بعض المصطلحات اإلخراجية

 First four وقارن بالمحارف األربعة األولى
.glyphs

Dot
الالتيني،   i حرف  أو  الباء  كنقطة  نقطة: 
الكتابة،  قلم  بسمك  يكون  قطرها  أو  وسمكها 
بقلم  ُتكتب  التي  التشكيل  كحركات  وليس 
نصف قلم الكتابة، وفي األصل اعتمدت النقطة 
العربية،  الكتابة  في  الخط  لحروف  كمقياس 
خط  في  األلف  فطول  األلف،  حرف  وبالذات 
خمس،  النسخ  خط  وفي  نقط،  سبع  الثلث 
وهذا  ثالث…  والرقعة  النستعليق  خط  وفي 
ما قّعده الخطاطون العرب األوائل كابن مقلة 
وهناك  تعالى،  الله  رحمه  عليهم  البواب  وابن 
مبدأ الدائرة لقياس حروف الخط بدل النقطة 
كالتي أرودها ابن الصائغ رحمه الله تعالى في 
رسالته في صناعة الخط. أما في الالتينية فإن 
طول الحرف A أو K أو L يكون 12 نقطة من 
النقط الذي يكتب به الحرف بنفس القلم، أو 

بنفس حجم الخط.
Dumbfont

ليس  التي  الخطوط  هي  الغبية  الخطوط 
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االحتياجات  تلبي  ال  أو  صناعي  ذكاء  فيها 
 Advanced المتقدمة  الِخطاطية  للوظائف 
ينطبق  وهذا   .Typographin Features
بشكل عام على الخطوط الموجودة قبل ظهور 
االخطوط المفتوحة Opentype، وغالبًا تحتوي 
فونتوغرافر  برنامج  أقل،  أو  محرفًا   256 على 
أستاذ جيد لعمل هذه الخطوط. انظر الخطوط 

.Smart Fonts الذكية
Ear

 .g ُأُذن  الزائدة العلوية اليمنى في الحرف
 serif الزوائد  الخطوط  في  األذن  هذه  وتظهر 
بال  خطوط  في  تظهر  قد  ولكنها   .typefaces
 humanist sans أو   grotesque مثل  زوائد 

.serif
EBCDIC

العشرية  الرموز  تبادل  شيفرة  إبكديك: 
 Extended Binary الموسعة:  الثنائية 
 .Coded Decimal Intercange Decimal
إم  بي  أي  لحواسيب  شيفرات  مجموعة  وهي 
 256 لتمثيل  بتات  ثمانية  تستخدم   IBM
الموسعة   ASCII بشيفرة  مقارنة  وذلك  رمزاً، 
رمزاً)   128 لتمثيل  بتات   7 تستخدم  التي 
 IBM حواسيب في  الشيفرة  هذه  وتستخدم 
العمالقة، في حين كانت الحواسيب الشخصية 

تستخدم شيفرة اآلسكي.

Editing Field
المحرف  تصميم  نافذة   = التحرير  نافذة 

.Glyph Edit Window
Ellipsis 

عالمة الحذف (…)

Embedding
وثيقة  في  الخط  تضمين   (1) تضمين: 
 .Adobe Acrobatو MS Word برنامج مثل
الخط  تضمين  ضوابط  تحديد  يمكن   (2)
واتفاقية ترخيص استخدام الخط في ملف ما، 
إجراء  من  النهائي  المستخدم  بمنع  القيام  أو 
أي شيء على الخط عن طريق قيم إعدادات 

.Settings الخط
Empty glyphs

من  خالية  محارف  توجد  فارغة:  محارف 
البيضاء  المسافة  محرف  مثل  المنحنيات 
Space، وللمحارف الخالية من المنحنيات في 
وعرض   Bearings إزاحة  لها  األحيان  بعض 
المحرف  ملء  يمكنك   .Advance Width
إلى  تحويله  أو  المنحنيات  برسم  الفارغ 
 Composite Glyph محرف تجميعي بإضافة
Member. أو ما يسمى مكون في فونت الب  

.Component
Em (Unit)

إم: وحدة القياس القياسية في برامج تصميم 
 Funit الخط  وحدة  أحيانًا  وتسمى  الخطوط. 
× 1000إم.  هو 1000إم  القياسي  اإلم  مربع 
ويتسع لحرف M الالتيني. وقد يكون عرض 
وطول المحارف أصغر أو أكبر من هذه األبعاد. 
فإذا كان حرف M بحجم 10 بنط فوحدة اإلم 
وانظر   .UPM انظر  بنط.   10 مساوية  تكون 

.Funit
Em-Dash

يتوصل  الكبير:   M حرف بعرض  شرطة 
.-Ctrl+Alt+ Num إليها باألمر
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Em-Space
يتوصل  الكبير:   M حرف بعرض  مسافة 

 2003+Alt+X(من اليسار) إليها باألمر
En-Dash

ويعادل  الكبير:   N حرف  بعرض  شرطة 
 .M عرضها نصف عرض شرطة

.Ctrl+ Num - يتوصل إليها باألمر
En-Space

ويعادل  الكبير:   N حرف  بعرض  مسافة 
إليها  يتوصل   .M مسافة عرض  نصف  عرضها 
اليسار)  (من  باألمر  مايكروسوفت  برامج  في 

.2002+Alt+X
Encoded Character

حرف مرّمز: (مفهرس برموز رقمية) حرف 
مجرد مترابط مع قيمة يونيكود مفهرسة. بهذا 
رقمية  قيمة  على  يحتوي  ال  الحرف  يكون 
قيمة  يربط  الحرف»  «ترميز  ولكن  بنفسه، 
مجردة  ب(صورة)  الترميز  مدى  في  يونيكود 
للحرف Glyph، أو مفهوم حرف، وهكذا يصبح 

لدينا «حرف مرّمز».
Encoding

ترميز، تشفير: ربط صورة المحرف برمزه 
أو  معايير  حسب  مسبقًا  المحدد  الرقمي 

مواصفات اليونبكود.
Expanded

محارف  لوحة  موسعة:  محارف)  (لوحة 
أكثر  محارف  على  يحتوي  ترميز  مدى  أو 
مثل  ما.  كتابة  لحروف  االعتيادي  الحد  من 
 Arabic العربي  وملحق  الالتيني  الملحق 

Supplement والتمثيالت العربية (أ) .

Extremes
متطرفات: نقط أو أذرع مماسات متطرفة 
إلى درجة غير منطقية، (خارج المربع المحيط 
في  حمراء  عالمة  تظهر  كتحذير،  بالمحرف)، 
برنامج فونت كرييتور، أو سهم أحمر في برنامج 
النقط،  هذه  وجود  على  كدليل  الب  فونت 
عن  بتصليحها  الخطوط  تصميم  برنامج  يقوم 
برنامج  في   Validation التحقق  أمر  طريق 
Font Creator، أو عن طريق وظيفة  تحقق 
في   Nodes at  extremes  أو  FontAudit

.Fontlab برنامج
Eye

العلوي  الجزء  في  المحصور  الفراغ  عين: 
من حرف e الصغير، يجب أن تكون العين / 
العيون في المحارف كبيرة بشكل واٍف لتجنب 
طمسها بالحبر حين الطباعة، أو طمسها بصريًا 
صغيرة،  بحجوم  طباعتها  حين  الصغر  بسبب 
 ،(0) الرقم  أو   o أو   c بحرف  ستلتبس  وإال 

الصفر القصير.
في الخطوط العربية: العين eye هي الفراغ 
م،  ممم   : الميم  مثل  المحارف  في   counter
والفاء: ففف ف والقاف: ققق ق، والتاء المربوطة: 

ة  ة إلخ.
Face = typeface

مجموعة  هو  الخط):  (نوع  الحرف  وجه 
كاملة (طقم) من الحروف والرموز التي تتشارك 

في السمات المظهرية العامة.
على  تعتمد  الخط  لنوع  التصنيفية  الطرق 
معايير مثل سماكة thickness الخط (القوائم 
القائم  ميل  زاوية   ،(Strokes الحرف  وأضالع 



٤٠٢

الحروف  استدارة     ،angle of the stroke

roundness of letterforms، وعوامل أخرى 

كثيرة كالزوائد Serifs وغيرها.
Family (font)

عائلة (خط): جميع أشكال الخطوط التي 
تنتمي في سماتها إلى عائلة واحدة وتشترك 
في  تختلف  ولكنها  التصميمية،  مالمحها  في 
الوزن  أو  السماكة  أو   width العرض  خواص 
weight، أو الوضعية العامة: قائم Roman أم 
خطوط  في  النموذجية  العائلة   ،Italic مائل 

الحواسيب تحتوي على أربعة خطوط:
 Regular أو   Roman ويسمى  عادي   (1)

.Plain أو
.Italic (2) مائل
Bold (3) أسود

BoldItalic (4)أسود مائل
Feature

من  الخط  يؤديها  وظيفة  هي  وظيفة: 
ما  لغة  تتبع   OpenType تايب أوبن  تنسيق 
وتتحكم   Script ما  كتابة  لنظام   Language
 Lookups وبدائلها  المحارف  بسلوك  الوظيفة 
ظهور  كيفية  أي   Rendering لتصييرها 
(الوظائف األوامر  عليها  جرت  التي  المحارف 

الطباعة  وأثناء  الشاشة  على   (Features
Typing في البرامج المختلفة. 

Fill 
اللون  درجة  هي  فونتوغرافر)  (في  ملء: 
في  تحديده  ممكن  وهذا  للخط،  األسود 

خطوط النوع 3.
Final 

الحرف النهائي: من األحرف العربية ويرمز 

انظر  ـه…  ـي،  ـع،  ـش،  مثل:   fina بــ  له 
.Medial و Isolated و Initial

First four glyphs
المحارف األربعة األولى— هـام:

هذه  تكون  أن  يجب  تروتايب  خطوط  في 
المحارف األربعة في بداية كل خط مرمزة كما 
هو في الجدول أدناه. وهذا ضروري للخطوط 
التي ستعرض وتستخدم في أنظمة ماكنتوش 
MacOS، ألن هذا من قواعد مواصفات خطوط 
تروتايب التي أسستها شركة أپل. وهذا ينصح 
النظامين  على  ستعمل  التي  للخطوط  به 
MacOS و Windows. ألن نطام ويندوز في 
(غير  األول:  المحرف  إال  يحتاج  ال  الحقيقة 

معّرف) والمحرف الرابع: مسافة (بيضاء).
المحرف األول (0) : غير معّرف؛ وهو ضروري 
ليظهر بديًال عن محرف مفقود من الخط. وله 

عرض ومنحنيات. ضروري للماكنتوش.
بدون  وهو  شيء،  ال   :  (1) الثاني  المحرف 
 Advance منحنيات وله عرض (إزاحة تقدم

Width ) = صفر. 
في  الرجوع  مفتاح   :  (2) الثالث  المحرف 
منحنيات  بدون  محرف  وهو  الماكنتوش. 
تقدم (إزاحة  وعرضه   No-Curve-Glyph
المسافة عرض  نفس   =  (Advance Width

المحرف  وهذا  الرابع)،  (المحرف   Space
ضروري للماكنتوش.

 .Space المحرف الرابع (3) : محرف المسافة
تفصل  أي   break space فاصلة  مسافة  أو 
منحنيات  بدون  وهو  والكلمات،  الحروف  بين 
 Advance عرض  وله   No-Curve-Glyph
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.Width

In
d

ex

Post-
Script 

Name

Uni-
code

Mac-
Char

0
 .notdef  unde-

fined *
1  .null $00
2

nonmark-
ingreturn

 $000D $0D

3  space  $0020 $20
غير  المحارف  كل  ماكنتوش  نظام  في   *
تفهرس   unmapped characters المفهرسة 
 mapped to the first األول  المحرف  فى 

.glyph
 notdef. (غير معّرف) إن المحرف الذي اسمه
المستخدم  ليرى  وأساسي؛  جداً  مهم   glyph
حرف  الحرف  هذا  مكان  أن  للخط  النهائي 
(ڤولت)   كلمة  مثال:  الخط.  في  موجود  غير 
في  هي  (Cولت)   لينوتايب  لوتس  خط  في 
حرف  أن  الفارغ  المستطيل  فدل  نازلي.  خط 
(ڤ) غير موجود في خط نازلي. هذا المحرف 
أو   vectors منحنيات  بدون  يترك  أال  يجب 
معظم  إن   .Advance width عرض  بدون 
فيه  يرسمون  به)  ينصح  ما  (وهو  المصممين 
أن  الخط  لمستخدم  ليشير  فارغًا،  مستطيال 
بدًال  المستطيل  يظهر  الذي  المحرف  هذا 
منه هو محرف مفقود. وهذا أفضل من رسم 
عالمة تعجب منفردة كما في بعض الخطوط. 
أو  إكس  أو  تعجب  عالمة  رسم  يمكن  ولكن 
ينصح  كما  مستطيل.  داخل  استفهام  عالمة 
بتجنب رسم األشكال من نمط دوامة أو بقعة 

ال  ألنها   Bullet نقطي  تعداد  نقطة  أو  فنية 
تفي بالغرض وال توحي للمستخدمين أن هنا 

محرفًا مفقوداً.
First Point 

النقطة األولى: (في منحني) النقطة التي 
يمكن  أوًال،  المحرف  صورة  في  رسمها  تم 
للمصمم أن يحدد أي نقطة لتكون األولى بعد 
أثناء  أنه  هي  المرجوة  والفائدة  الرسم.  انتهاء 
 Point Metrics تحريرالنقط وضبط حساباتها
له  مرجعية  نقطة  المصمم  يجعل  أن  هي 
(Bookmarking) ومن ثم االنتقال من نقطة 

إلى أخرى.
Fixed Pitch

برنامج  في  (للحرف)  ثابت:  عرض 
 ،Settings إعدادات أمر  هناك   FontCreator
ضع القيمة على صفر إذا كانت حروف الخط 
العرض،  قيمة  في   Proportional متخالفة 
المسافات  موحد  الخط  ان  إذا  رقم  أي  وضع 

.Monospaced لجميع الحروف
Flex 

 serifs الزوائد  محو  وهو  الزوائد:  تالشي 
طباعته  عند  الخط  من  الصغيرة  والتفصيالت 
المقوسة  الزوائد  خصوصًا  صغيرة،  بأحجام 
cupped serifs حيث تطبع بشكل يقلل من 
دقتها في األحجام الصغيرة. ولكن يتم إعادة 
بالحجوم  الطباعة  عند  آليًا  التفصيالت  هذه 
من  الخطوط  في  يطبق  كان  وهذا  الكبيرة. 

النوع 1.
FOND (FONt family Descriptor): 

فوند: هو اسم مورد الخط في بيئة ماكنتوش، 
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وهو يعّرف العالقة بين خط ماكنتوش البسيط 
وأسود  ومائل،  أسود،  (مثل:   styles وأنماطه 
الخط  عائلة  يجّمع   FOND المورد  مائل)، 
ويحتوي على اسم العائلة، والحجم ومعلومات 
الكسور  عروض  كجداول  األخرى  القياسات 

.kerning tables وجداول القرن
Font

لخط  الكامل  الحروف  طقم  هو  خـط: 
متناسب المظهر لجميع أشكال حروفه، نسخ 
محوسب  الخط  وهذا  مثًال،  معينة  بسماكة 
تنسيقات  عدة  وهناك  ورقميًا.  رسوميًا 
للخطوط التي تستخدم في الطباعة والوسائط 
 ،1 النوع  سكريبت  بوست  مثل  المتعددة: 
وخطوط  تايب،  وأوبن  وتروتايب   ،3 والنوع 
bit- (بتية)  نقطية  خطوط  وهناك  إيكاروس، 

fonts كالتي تستخدم في الهواتف المحمولة، 
.LCD ولوحات

Font Attributes
بخط  الخاصة  المواصفات  خط  مواصفات 
معين مثل القمة والقاع، ومقدار الوحدات في 
وهي  إلخ  السطور…  بين  والمسافة   M مربع 

.Font Metricsالتي تسمى قياسات الخط
Font Creator

برنامج  الخطوط)  (منشئ  كرييتور  فونت 
سهل وبسيط لتحرير وتعديل الخطوط، ولكنه 
تايب  أوبن  بجداول  يتعلق  فيما  متقدم  غير 
فهو ال يدعم بعض جداول أوبن تايب، فمثًال 
إذا أردت أن تضيف هاء اإلضافة التي تستخدم 
في اللغة الفارسية، وهما الحرفان [ۀ،  ۀ] إلى 
خط ال يحتوي على هذه المحارف مثل خط 

يضيفهما  الخط  فإن   Traditional Arabic
ولكن  مضبوط  بشكل  يفهرسهما  أن  وممكن 
العرض النهائي يكون غير مضبوط فيظهر على 
الشاشة وفي الطباعة المحرف ۀ فقط، والسبب 
لجدول  كرييتور  فونت  برنامج  دعم  عدم 

.GSUB استبدال المحارف والمسمى
Font Editing Program

برنامج تحرير (تصميم) الخطوط: هو أي 
برنامج لتصميم الخطوط من الصفر وتوليدها، 
أو تعديلها. مثل Fontlab و FontCreator و 
 DTL Master و FontForge و FontMaster

.Fontographerو
Font File Name

اسم ملف الخط: وهو اسم الخط الذي يظهر 
تحت أيقونة الخط ويمكن تغييرها بحيث ال 
يتغير اسم الخط الفعلي (اسم العائلة)، وغالبًا 
أنشأ  الذي  البرنامج  بحسب  مختصراً  يأتي  ما 
في  فمثًال   .AXt خطوط  مثل  الخط،  هذا 
الخطوط  ملفات  أسماء  تكون   MCS خطوط
حروفًا وأرقامًا غير مفهومة، وهذا بسبب طريقة 
برنامج الفونتوغرافر في تسمية الخطوط، ولكن 
بنقرتين على أيقونة الخط تظهر نافذة الخط 
المعيارية لنظام ويندوز ليظهر فيها اسم الخط 

الفعلي.
Font Format

تنسيق الخط: هو تنسيق الخط، من حيث 
مواصفاته ووظائفه. وأشهرها:

PostScript Type 1         1 بوست سكريبت النوع

PostScript Type 3         3 بوست سكريبت النوع

TrueType (TTF)                               تروتايب
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 OpenType /TrueType (OTF) أوبن تايب تروتايب

OpenType /PostScript أوبن تايب بوست سكريبت

 MultipleMaster   (األصول المتعددة) ملتبل ماستر

هناك تنسيقات أخرى للخطوط مثل تنسيق 
 SFD (Fontforge's native فورج  فونت 
file format) وخطوط الخارطة البتية لنظام 
 OTB وتنسيق TeX Bitmap Fonts تكس
توزيع  وتنسيق   ((X11 bitmap only sfnt
 BDF (Glyph للمحارف  البتية  الخارطة 
وتنسيق   (Bitmap Distribution Format
 FNT وتنسيق   (FON (Windows ويندوز 
 TTC وتنسيق SVG وتنسيق ((Windows
خط  وتنسيق    (TrueType Collection)
 WOFF (Web Open Font المفتوح  وب 

. Format)
Font Full Name

اسم الكامل للخط: وهو اسم الخط الذي 
يظهر في البرامج.

Fontlab Studio
فونت الب: وهو اسم برنامج متقدم لتحرير 
البرامج  أفضل  من  ويعد  الخطوط،  وبرمجة 
جداول  ويدعم  جداً،  كبيرة  قدرات  وفيه 
أوبن تايب بوظائفه المختلفة ويبرمج البدائل 
Lookups في خطوط أوبن تايب. وفيه وظيفة 
للخطوط  الضرورية   Class المحارف  فئات 
 GPOS العربية. ولكن بعض وظائف الَموَضعة
مثل  البرنامج،  يلبيها  ال   (8-3 من  (األنواع 
مقرون  محرف  على  تشكيل  حركات  موضعة 
 type 5 (Mark-to-Ligatureالنوع الخامس)
يلبيها  التي   ،(attachment positioning

برنامج MS VOLT بجدارة.
FontMaster 

 DTL FontMaster أو  ماستر:  فونت 
مكتبة  من  الخطوط  وتطوير  تحرير  برنامج 
 Dutch Type) أو ،DTL الخطوط الهولندية
Library) وهو وريث وإصدار مطور إليكاروس 

Ikarus. ال ينصح أبداً بالبدء ببرنامج كهذا!
ولهذا البرنامج بريمجات Utilities مساعدة 
كثيرة قام بتطويرها اتحاد العمال الروسي في 
ورئيس  مؤسس  مع   URW هكذا!!  ألمانيا! 
فرانك   DTL الهولندية  الخطوط  مكتبة 

بلوكالند Frank Blokland وهي:
BezierMaster للمنحنيات

IkarusMaster لخواص تنسيق إيكاروس
KernMaster للقرن

DataMaster للمعلومات
ContourMaster للمنحنيات
BlendMaster لدمج الخطوط

TraceMaster للشف
Font Name

وهو  الفعلي  الخط  اسم  وهو  الخط:  اسم 
 family name االسم الرئيسي أو اسم العائلة
 Times أما   .Times مثل  الخط  اسم  في 
 Times Bold Italicو Times Italicو Bold
 Subfamily الخط  لعائلة  فرعية  أسماء  فهي 

.name
Font Proofing, Font Test

تجربة الخط قد تكون تجربة مباشرة عن 
طريق Font (Quick) Test وهي مربع يسمح 
والحجم  بالخط  الشاشة  على  تكتب  ما  برؤية 
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الذي تعينه، أو التجربة عن طريق الطباعة.
Font Style

شكل خط، نمط كتابة: 
في  الخط  سمات  يحدد  الذي  الشكل   (1)
 Regular, Bold, مثل  خطوط  عائلة  سلسلة 
 Plain عادي  وأحيانُا   .Italic, Bold Italic

.Regular بدًال من
 (2) شكل الكتابة في برنامج التصميم والتي 
يقوم نظام التشغيل بتوفيرها حتى لو لم تكن 
في الخط مثل shadow أو bold الزائف الذي 
بينهما  أبيض  أو  عادي  خط  من  ضربتين  هو 

إزاحة قليلة. 
حيث  من  عائالت  إلى  الخط  تصنيف   (3)
مثل  الجمالي  والمظهر  الفني  االستخدام 
Roman و Old وFree وGoudy و Script و 

 .SanSerif و Serif
الطارئة  الحالة  تصف  التي  األشكال   (4)
الخط  بنية  في  إما  األصلي  الخط  شكل  على 
مضغوط  مثل  للنص  المصمم  بإعداد  أو 
 Expanded (ممطوط) ومتمدد Condensed
من  ذلك  وغير   Lightو  Extended وممدود 

الصفات.
Font Window

نافذة خط: وهي الصفحة التي تشاهد فيها 
في  اسمها  باالختيار.  إليها  ويوصل  المحارف 
نافذة   FontCreator كرييتور  فونت  برنامج 
 Glyph Overview المحارف  استعراض 

 .Window
Funit

وحدات  هي  يوِنت):  (إف  خط  وحدة 

القياس المستخدمة في برامج تحرير الخطوط، 
وهي نفسها وحدة اإلم السابقة.

Generation
توليد الخط: هي عملية إنتاج خط بتنسيق 
يقوم بتعيينه المصمم (بعد تصميمه وتسميته 
الرسومية  األخطاء  من  والتحقق  وتجربته 
وليمكن  معين  نظام  في  ليعمل  وتصليحها) 
وتوليد  المختلفة.  البرامج  في  استخدامه 
الخط هو إنتاج ملفات خطوط تعمل في نظام 
التشغيل، إال أن بعض برامج تحرير الخطوط 
كالفونت الب والفونتوغرافر يمكنها حفظ ملف 
الخط كملف رسومي (محارف وقياسات…إلخ)، 
وهذا األمر يكون إعداداً لملف الخط، وألغراض 
ال  ولكن  والتعديالت …  والمراجعات  التحويل 

يصلح لتنصيبه في أنظمة التشغيل.
Geometric Sans Serif

خطوط هندسية بال زوائد: أحد تصنيفات 
الخطوط بال زوائد والذي يعتمد على األشكال 
الهندسية األساسية (الدائرة والمربع والمثلث)، 
 Avante و   Futura خطوط  عليها  ومثال 

.Garde
Glyph 

(صورة) َمْحـَرف: منحنيات تشكل صورة 
لغة  لحرف  تمثيُال  تكون  قد  حرف،  عن  تعبر 
بسيط Letter, Character أو لمحرف مقرون 
Ligature، أو رقم digit أو عالمة mark، أو 
 diacritic تشكيل  حركة  أو   Symbol رمز 
لها  كلها  فهذه   logo شعار أو   accent نبر  أو 
منحنيات، وهو ما يغلب على وصف المحارف، 
مثل  منحنيات  بال  المحرف  يكون  قد  ولكن 
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 (Control Character) بالنص  تحكم  حرف 
أو مسافة فراغ (space)، أو ال شيء (null)، أو 

.(.notdef) محرف غير معرف
Glyph Caption

للمحرف  يكون  ترويسة  محرف:  تعليقة 
عدة أسماء معاينة تظهر فوق خليته في نافذة 
طريقة  بحسب  ويكون  المحارف،  استطالع 
عرض االسم الرمزي Caption أو رمز المعاينة 
مثل: بوست سكريبت أو يونيكود أو ماكنتوش 
الرقم  أو  العشري  الرقم  أو  مايكروسوفت  أو 
يعينها  محددات  وهذه  عشري…  السادس 

.Character Label المستخدم. انظر
Glyph Cell

الخانات  من  واحدة  أي  المحرف:  خلية 
التي تظهر فيها المحارف في نافذة استعراض 
 Character تسميها  البرامج  بعض  المحارف. 

.slot
Glyph Cell Text Color

فونت    (برنامج  المحرف:  خلية  نص  لون 
كرييتور)

 Simple Glyph 1- األخضر: محرف بسيط
فيه منحنيات.

2- الزهري: محرف فارغ يستخدم من قبل 
محرف تركيبي آخر، أي أن أصله أحمر ولكن 
وهذا   — المنحنيات  إزالة  بعد  زهريًا  يصبح 
لتنبيه المستخدم كي يعيد النظر فيما عمل.

من  تمامًا  فارغ  محرف  الرمادي:   -3
المنحنيات وليس معرفًا.

تركيبي  أو  تجميعي  محرف  األزرق:   -4
محارف  من  مؤلف   Composite Glyph

أخرى.
من  ومستخَدم  بسيط  محرف  األحمر:   -5
قبل محارف تجميعية أخرى. أي هو محرف 

مكوِّن لمحارف تجميعية.
ومستخدم  تركيبي  محرف  البنفسجي:   -6

من قيل محرف تركيبي آخر.
الب  فونت  في  لأللوان  دالالت  وهناك 

ستوديو (انظر دليل فونت الب).
Glyph Code 

رمـز َمحَرف: رقم يدل على صورة محرف، 
ويرتبط بها. عمومًا صور المحارف التي يحتوي 
تكون  قد  برموزها.  مرتبطة  تكون  خط  عليها 
أن  أي  ما،  خط  في  محلية  المحارف  رموز 
نفس صور المحارف في خط آخر قد تستعمل 

رموز محارف (رموز رقمية أخرى).
Glyph Component

محرف  صورة  لمحرف:  مكوِّن  عنصر 
Glyph تشترك مع صور محارف أخرى لتكوين 

 .Composite Glyph محرف تجميعي
Glyph Edit Window

تفتح  والتي  المحرف:  تصميم  نافذة 
 Glyph Cell المحرف  خلية  على  بنقرتين 
أو  المنحنيات  تصميم  بعمل  المصمم  ليقوم 
وفيها  ذلك،  وغير  القياسات  وإجراء  تعديلها 

جميع أدوات التصميم والمساطر واألدلة. 
.Glyph Window اسمها في فونت الب

Glyph Image
(صورة) َمْحَرف: الشكل المجرد الذي يمثل 
محرفًا تم تصفيفه Rasterized وتمثيله على 

الشاشة؛ شكل المحرف؛ منحنيات المحرف.
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Glyph Index
فهرس المحارف: هو الفهرس الذي يمثل 
مجموعة  بين  للمحرف  الفيزيائي  الموقع 
ذو  فالمحرف  وبذلك  ما.  خط  في  المحارف 

الرقم صفر هو أول محرف في الخط. 
أي أنه الترقيم الكلي المرتب للمحارف في 
خط معين، ويمكن أن يكون بالنظام العشري 

أو السادس عشري. 
تعرض  إنديزاين  أدوبي  مثل  البرامج  بعض 
الترتيب الفيزيائي للمحارف في لوح المحارف 
Glyph Palette، لذا من الحكمة اإلبقاء على 

التحكم بترتيب المحارف.
Glyph Metrics

أو  الحسابات  مجموعة  َمْحَرف:  قياسات 
النسبي  الحجم  تحدد  التي  الرقمية  القيم 
والَموَضعة والقرن واإلزاحات اليمنى والبسرى 
والقمة والقاع والصواعد والهوابط مع المواصفات 

القياسية األخرى للمحرف.
Glyph Name

بكل  الخاص  االسم  هو  المحرف:  اسم 
تسمية  بحسب  أو  اليونيكود  بحسب  محرف 
 AGL للمحارف أو تسمية جداول afii األدوبي
 PostScript Name أو اسم البوست سكريبت
الخط  مصمم  يعد  أن  الممكن  من  للمحرف. 
أسماء المحارف، ولكن حسب قواعد الصحيحة 
التسمية: فال  في  والتوافق  المحارف،  لتسيمة 
 yea.medial ثم  االبتدائية  للياء   ya.I تسمي 

للياء المتوسطة.
Glyph Name Limitations

قواعد  هناك  المحارف:  تسمية  تعليمات 

صارمة لتسمية المحارف مشروحة في كتاب 
دليل الفونت الب. فيجب أال يزيد طول االسم 
عن 31 حرفًا، ويتكون اسم المحرف من اسم 
الحقة  ثم   (.) نقطة  ثم   base name أساسي

.suffix
تتكون  والالحقة  األساسي  االسم  من  وكل 
 ،(A-Z) الكبيرة  االنكليزية  األحرف  من 
واألرقام   ،(a-z) الصغيرة  االنكليزية  واألحرف 
 .(_) واألندرسكور   (9-0) األوروبية  العربية 

.Space وغير مسموح بالمسافة
ما  باألندرسكور  أو  حرف  بأي  االسم  يبدأ 
والذي   “.notdef” المعرف  غير  المحرف  عدا 
 ،«twocents» ، «a1» مثًال:  بنقطة،  يبدأ 
 «2cents» بينما  مقبولة،  أسماء  هي   ،«_»
مقبولة.  غير  تسميات  هي   «.twocents»و

انظر ملحق تسميات البوست سكريبت.
قائمة  انظر  البسيطة:  المحارف  أسماء 
 Adobe الجديدة  للخطوط  أدوبي  محارف 
 (Glyph List for New Fonts (AGLFN

في الموقع:
http://partners.adobe.com/public/

developer/en/opentype/aglfn13.txt
إذا كان محرفك يمثل حرفًا موجود في قائمة 
AGLFN فاستخدم ذلك االسم الموجود في 
اعتباطية  أسماء  استخدام  من  وبدًال  القائمة، 
المعيارية  األسماء  استخدم   “middot” مثل: 
المعبرة   AGLFN قائمة  في  الموجودة 
قوائم  انظر   .“periodcentered” ذلك  عن 
 Unicode Standard code اليونيكود  نظام 

.charts
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إذا كان محرفك يمثل شكل حرف مفهرس 
مسرود  غير  ولكنه  يونيكود  نظام  في  (مرمز) 
في قائمة AGLFN فالتسمية تكون كالتالي:

(أ) لنقط الترميز في مدى BMP والتي تحت 
 .“uniXXXX” استخدم االسم FFFF القيمة
لكن  مقبول،   “uni01EB” االسم  مثًال 
 “Uni01Eb” أو   “uni01eb” مثل  األسماء 

غير مقبولة.
 SMP مدى  في  الترميز  لنقط  (ب) 
االسم  أو   uXXXXX” االسم  استخدم 

.“uXXXXXX”

.SMP و BMP انظر
Glyph Overview window

تظهر  والتي  المحارف:  استعراض  نافذة 
عند فتح الخط ببرنامج تصميم خطوط ليظهر 
 .Glyph Cells المحارف  جميع  خاليا  فيها 
 Font الب  فونت  في  النافذة  هذه  تسمى 

.Window
Glyph Properties

التي  المعلومات  وهي  المحرف:  خواص 
الفهرسة  وأهمها  فقط  المحرف  هذا  تخص 
Mapping أو الترميز Code Number واسم 

المحرف للغة بوست سكريبت. 
GSUB Glyph Substitution

ومن  جدول  المحارف:  استبدال  جدول 
جداول الخطوط، وهو من جداول أوبن تايب 
استبدلت  التي  الرموز  تعريف  فيه  بالطبع؛ 
مقرونة  محارف  بمحارف  أو   lookups ببدائل
 Composite تجميعية محارف  ligatures أو 
Glyph وهذه الجداول ترجع إليها في تفكيك 

مهما  األصلية  مكوناتها  إلى  البدائل  هذه 
يتعلق  فيها  وذلك  المحارف،  أشكال  تعددت 
تعديل  أو  واستبداله،  النص  عن  البحث  بآلية 
النص باإلضافة إليه أو الحذف منه، أو تلوين 

النص وتغيير حجمه… الخ.
The GPOS Glyph Positioning

جدول  هو  المحارف:  َمْوَضعة  جدول 
تنسيق  في  الجدول  هذا  ويدعم  الخط  في 
موضعة  عمليات  من  أنواع  ثمانية  تايب  أوبن 

المحارف والتوصيل بينها.
 :  •single adjustment المفرد  الضبط 
المرتفع  كالمصغر  واحد،  محرف  يموضع 
المنخفض  المصغر  أو   superscript

.subscript
 :  •pair adjustment المزدوج  الضبط 
مرجعًا  أحدهما  يكون  محرفين،  يموضع 
لآلخر. قرن Kerning الحروف هو مثال على 

الموضعة المزدوجة.
  •cursive المتصل  التشبيكي  اإللحاق 
الحروف  المتصلة  (للنصوص   attachment
كالعربية): يصف النصوص المتصلة والمحارف 
 attachment األخرى التي تتصل بنقط توصيل
وهو   when rendered التصيير  عند   points
للتوصيل على عدة مستويات لتكوين حروف 
والرقعة  الديواني  الخطوط  في  كما  متراكبة 

والفارسي .
أساس  بمحرف  عالمة  • إلحاق 
يموضع   :MarkToBase attachment
أو  (التيني)  للحروف  المكونة  العالمات 
لمحرف  بالنسبة  (عربي)  التشكيل  الحركات/ 
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 vowel اللفظ  عالمات  كموضعة  أساسي، 
وحركات  (الحركات)،   diacritical marks
والعبرية  العربية  في   tone marks التنغيم 

والفييتنامية.
مقرون  بمحرف  عالمة  • إلحاق 
يموضع   :MarkToLigature attachment
ألن  مقرون.  لمحرف  بالنسبة  العالمات 
إلحاق  نقط  عدة  لها  التجميعية  المحارف 
الخط  مطور  فيحتاج  للتشكيل،  (موضعة) 
المحرف  مكونات  من  بجزء  عالمة  كل  لربط 
الجاللة  لفظ  محرف  مثًال:  المقرون.  المحرف 
واثنان  للتشكيل  مواضع  ثالثة  له  يحدد  (هللا) 
موضعين  له  يحدد  (أل)  ومحرف  تحت،  من 
للتشكيل علويين وموضعين سفليين، كي ال 
وضع  عند  المقرون  المحرف  المحرف  ينفك 

التشكيالت عليه في بعض البرامج.
  •MarkToMark بعالمة  عالمة  إلحاق 
إلى  بالنسبة  عالمة  يموضع   :attachment
في  فتحة  مع  شدة  كموضعة  أخرى  عالمة 
 tone mark العربية، أو موضعة حركة تنغيم
في   vowel diacritical لفظ  حركة  مع 

الفييتنامية.
  •Contextual السياقية  الموضعة 
محرف  موضعة  كيفية  تصف   :positioning
معرفة  سلسلة  ضمن  السياق  في  أكثر  أو 
المحارف،  فئات  أو  المعينة،  المحارف  من 
قد  المنوعة.  البديلة  المحارف  مجموعات  أو 
سلسلة  على  أكثر  أو  موضعة  عملية  ُتجرى 
توضح  األشكال   ."input" المدخل  السياق 
الخط  في  التراكب  الحظ  السياقية:  الموضعة 

الفارسي (النستعليق) والحظ اختالف الميم.

 Entry الحظ أن لكل محرف نقطة دخول
الخط  في   exit points خروج  ونقطة   point
حروفه  تتصل  الذي  (الفارسي)  النستعليق 

على عدة مستويات (توصيل متراكب).

 الحظ تغير موضع نقطتي األومالوت عند 
.ö و W القرن بين حرفي

  •Chaining السياقية  السلسلة  موضعة 
كيفية  تصف   Contextual positioning
موضعة محرف أو أكثر في السياق المتسلسل 
ضمن سلسلة معرفة من المحارف المعينة، أو 
فئات المحارف، أو مجموعات المحارف البديلة 
المنوعة. قد ُتجرى عملية موضعة أو أكثر على 

."input" سلسلة السياق المدخل
Graphite tables

ملحقة  هي  غرافيت  غرافايت:  جداول 
لتروتايب تتضمن عدة جداول في الخط فيها 
 contextual shaping تعليمات تشكيل النص
والمحارف التجميعية وفصل المحارف المقرونة 
والتشكيل  االتجاهات  وثنائية   Ligatures
هذا  ويبدو  المحارف…  وموضعة  (الحركات) 
تعتمد  تايب  األوبن  أن  عدا  ما  تايب  كاألوبن 
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روتين تنسيق النص الذي يحوي الكثير من 
المعلومات المضمنة في المحارف. 

وهذا يعني أن خطوط أوبن تايب ال تصمم 
شحن  بدون  جديدة  كتابة  أو  جديدة  للغة 

إصدار جديد منه لنظام تشغيل.
كل  تحتوي  غرافيت  جداول  أن  وحيث 
المعلومات المخفية، تقدم تقنية أپل لتصميم 
جداول  ولكن  أفضل  مقارنة   AAT الخطوط 

غرافيت أسهل في التأليف. 
 SIL العالمية  سيل  منظمة  تزود 
 Graphite غرافيت  مؤلف   International
compiler مجاني لنظام ويندوز. ( عن فونت 

فورج).
Greek

أشكال  ومن  اليونانية.  والكتابة  اللغة   -1
 ΘΩΓ  ΣΗΞ  ΠΦΔΓΒΑ حروفها:  

… υωβηγφεες;ςσ ΥΙΟΔ

الشاشة  تظهره  ما  هو  الحروف  طمس   -2
برامج  في  النصي  السطر  بدل  رمادي  كخط 
تصغير  عند  وذلك   ،Layout الصفحة  تصميم 
عادة  عرضها.  نسبة  تصغير  أو  الخطوط  حجم 

الطمس يبدأ عند الحجم 6 بنط فما دون.
Grotesque Sans Serif

خط غريب بدون زوائد: هي أول خطوط 
بدون زوائد ظهرت في أوروبا في القرن التاسه 
الصارخ  لمظهرها   grotesque وسميت  عشر، 

.unadorned أنذاك بدون زوائد أو تزيينات
عن  تختلف  وهي   ،grots سميت  كذلك 
الخطوط بدون زوائد األحدث التي أتت الحقًا، 
وأقل  انسجامًا  أقل  خط  أطقم  كانت  حيث 

َنظمًا من حيث التصميم والبناء، وقد سميت 
 gothic المتحدة  الواليات  في  الخطوط  هذه 
مثل: News Gothic و Franklin Gothic و 

.Trade Gothic
Hinting

تلميـح: (تنعيم العرض) معالجة تحسين 
لشبكة  الضوئية  الخاليا  على  الخط  ظهور 
الخط  أحجام  عند  (البيكسالت)  الشاشة 
المختلفة، وكيفية المحافظة على أقرب شكل 
(تتم  الصغيرة  األحجام  عند  األصلي  للخط 
الخارطة  نقط  (ملء)  رصف  اتجاه  بتحديد 
أو  للمحرف  (البيكسالت)   bitmap البتية 
تقليصها  أو   Grid-fitting مطها أو  بتحريكها 
 .pixels الشاشة  نقط  شبكة  لتوائم  شدها  أو 
صورة  على  األمر  هذا  في  األخطاء  تؤثر  ال 
المنحنيات األصلية، يكون تأثيرها فقط جماليًا 

على أشكال الحرف على الشاشة.
متقدمًة  أدواٍت  ستوديو  الب  فونت  يتيح 
تلميح  وأخرى  تروتايب  خطوط  لتلميح 

خطوط النوع 1.
وكذلك برنامجي فونت كرييتور وفونتوغرافر، 
آلية 100%  كرييتور  فونت  برنامج  في  وهي 

وسهلة للغاية.
Hints

في  مدمجة  معلومات  هي  تلميحات: 
العرض  حين  الخط  مظهر  لتحسين  الخط 
اإلنش)   / نقطة   600  -  72) قليلة  باستبانة 
الخارطة  من  الخطوط  هذه  طباعة  حين  أو 
برنامج  يستخدم  الشاشة.  خط  بدون  البتية، 
أدوبي تايب مانيجر ATM وخطوط تروتايب 
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في  الحروف  أشكال  لتصيير  التلميحات  هذه 
ومقاربة  اتساقًا  أكثر  بشكل  الشاشة  خطوط 

(Hinting انظر المادة السايقة) .لألصل
Horizontal Metrics

اإلزاحة  خط  هي  األفقية:  القياسات 
اإلزاحة  وخط   ،Rightside bearing اليمنى 
الكلي  والعرض   ،Leftside bearing اليسرى 

.Advance Width للمحرف
Humanist Sans Serif

خطوط  هي  زوائد:  بدون  يدوي  خط 
بدون زوائد متأثرة بالكتابة اليدوية للبشر، وقد 
أنشئت في النصف األول من القرن العشرين،  
وتعتمد عادة على النسب في الكتابات الرومانية 

 .ancient Roman inscriptions القديمة
زوائد  بدون  اليدوية  الخطوط  تميل 
المعاصرة إلى نسب حديثة كالعرض البصري 
optically even widths ولكن التأثير الخطي 
calligraphic يمكن أن يبقى ظاهراً في الخط 
و/   wider apertures العريضة  الفتحات  ذي 
 stroke الحروف  ألضالع  الزاوية  النهايات  أو 

.endings
I-beam

عالمة إدخال (النص): عالمة بشكل حرف 
I الالتيني تظهر وتختفي بالتعاقب تؤشر إلى 
أين سيجري التعديل على النص. اسمها اليوم 

.Caret
Ideograph

َمْصـَور: (جمع: َمصاِور) رمز مقطعي.
(1) أي رمز يعطي أو يصور فكرة (أو معنى) 

.CJK في مقابل الصوت (أو اللفظ) في لغات

تستخدم  للحرف  معلوماتية  خاصية   (2)
 . _and_ لكتابة الكلمات — مثًال كلمة

(3) اصطالح انكليزي يستخدم عادة لوصف 
حروف لغة الهان، واللفظ مستعار من الكلمات 
والتي   .hanja أو   kanji أو   hànzì الصينية 
واليابانية  الصينية  أي   ،CJK لغات بها  تكتب 

والكورية..
Ikarus

إيكاروس
بتطويره  قام  خطوط  تحرير  برنامج  هو 
 Union of) أو  URW الروسي العمال  اتحاد 
Russian Workers) هكذا!! في هامبورغ في 
المانيا، لتحويل الخطوط الموجودة والشعارات 
آالت  في  الستخدامه  محوسب  تنسيق  إلى 
القص  (كآالت  بالحواسيب  المدارة  الطباعة 
الطبعات  ورسم   ،sign cutting devices

.plotting الكبيرة
وقد تم ترخيصها من قبل الشركات الكبرى 
مثل Agfa-Compugraphic و Autologic و 
 ITC International Typeface و Berthold
و   Linotype و   Letraset و   Corporation

Monotype و Stempel وغيرهم.
إلىتنسيقات  تحويله  يمكن   "IK" تنسيق 
النوع   ،1 النوع  سكريبت  بوست  مثل  أخرى 
هذا  منحنيات  وكانت  التروتايب.  وكذلك   ،3
للمنحنيات  الكامل  التمثيل  تعتمد  التنسيق 
القابلة للتكبير والتصغير ؛ ألن القطع  الدائرية 
 curve الصغيرة  المنحنيات  تصف  التي 
segments يجب أن تكون أجزاء من أقواس 
دائرية circle arcs وهذا ما يعطي دقة عالية 
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الحروف.  تكبير  عند   (100% (تماثل  جداً 
ما  شكل  في  المنحنيات  إحداثبات  جميع 
في  أنها  حين  في  المنحني،  نفس  على  تقع 
نقط  تقع   Bézier curves بيزيه  منحنيات 
وداخل  خارج   control points التحكم 

المنحني.
Incomplete glyphs

خانات  هي  مكتملة:  غير  محارف 
فارغة  أو  معرفة  غير  إما  للمحارف  محجوزة 
من المنحنيات، يجب إزالة هذه المحارف عن 

طريق أمر Select Incomplete ثم محوها.
Indic Scripts

الكتابات  وهي  الهندية:  الكتابات 
الهندية  القارة  شبه  دول  في  المستخدمة 
والتي تحدرت من الكتابة البراهمية القديمة، 
 Devanagari َفَنَغري  الدَّّ أو  الديوانغري  مثل 
 Gujarati والُگجراتي Gurmukhi والغورموكي
والماليالم والتاميل والتيلوغو والكانادا والتاميلية 
والسنهالية … أما لغة األوردو فتكتب بالحروف 
الجوهر  حيث  من  تختلف  ال  أنها  مع  العربية 

عن اللغة الهندية التي تكتب بالدفنغري.
لغة  هي   Sanskrit السنسكريتية  تعليق: 
قديمة كانت تدّون بها الكتابات الدينية الهندية 
المصادر  أحد  وهي  الهندية،  واآلداب  القديمة 
الحديثة.  واألوردية  الهندية  للغات  الرئيسية 
إذن هي لغة مكتوبة Language وليست لغة 
كتابة أو نظام كتابة Script. (فهي لغة تكتب 

.(Devanagari بكتابة الدفنغري
Initial 

العربية  األحرف  من  االبتدائية:  الحروف 

ويرمز له بــ Init مثل: ش  ، م  ، ح  … 
Initials

الحروف األولى: 
 Ornamental المزخرفة  الحروف  هي   (1)
 Capital طباعيًا  وكبيرة  حجمًا  والكبيرة 
التي كانت توضع في أوائل الفقرات (وتسمى 
في   (Dropped Caps المسقطة  الحروف 
الالتينية  الكتابة  ذات  اللغات  مطبوعات 
خصوصًا في الكتب الدينية في عصر النهضة. 

كلمات  تختصر  التي  األولى  الحروف   (2)
مثل   Acronym أوائلية  وتسمى  ما.  جملة 

ناسا…
أول  الكبيرة  الحروف  إسقاط  طريقة   (3)
الحديث  الشكل  هي   Drop Caps الفقرة 
األولى (المزخرفة) التي كانت  الحروف  لعمل 

في الطباعة القديمة.
(4) األشكال االبتدائية للحروف في الكتابة 
العربية، مثل حـ، مـ، صـ، ويرمز لها في عالم 

.init تصميم الخطوط بالحروف
Insertion Mark = I-beam
Isolated 

المستقل)  (المنفصل،  المنفرد:  الحرف 
مثل:   isol بــ  له  ويرمز  العربية  األحرف  من 
منفردة  تكون  التي  وهي  د…  ه،  ع،  ي،  س، 

(غير مشتبكة مع حروف أخرى).
Italic Angle

الخط  ميل  زاوية  وهي  الخط:  ميل  زاوية 
برنامج  أو  النظام  يميله  الذي   Italic المائل 
التصميم مثل وورد، أو الناشر الصحفي، وهو 
يميل  العادة  وفي  مائل،  غير  قائم  األصل  في 
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ما  وعادة  اليمين  إلى  فقط  الخطوط  النظام 
مصمم  حدد  إذا  إال  درجة   12 الميل  يكون 
من  أصغر  أو  أكبر  برقم  القيمة  هذه  الخط 

.12
Italic Font

خط مائل: هو خط مائل في األصل من حيث 
 Roman التصميم، ويختلف عن الخط القائم
مثل  التصميم  برنامج  أو  النظام  يميله  الذي 
وورد، أو الناشر الصحفي، وهو في األصل قائم 
غير مائل، فيصبح مائًال Oblique مجازاً. الخط 
كبيرة  وفراغات  استدارات  فيه   Italic المائل 
بعض  متشابكًا  يكون  وقد  جيدة،  ومقروئية 
الشيء. يستخدم المائل للتأكيد على كلمة أو 
للتعبيرات  أو  المقتبس  للنص  أو  معين  نص 
للفت  أو  أجنبية،  كلمة  أنها  لبيان  أو  الخاصة 

النظر إليها. 
.Script2، Oblique، Tilted  انظر

Join
الحرف  أضالع  بين  يصل  ما  هي  وصلة: 
وقائمة   bowl حوض  بين  كالوصلة   strokes

.stem

Kashida
كشيدة: هي المدة (ـ) التي تطول الحرف 
أو  مدة  وتعني  فارسية  الكلمة  وأصل  العربي 
لهذا   .0640 اليونيكود  في  ورمزها  سحبة. 
 Line السطور  ضبط  بآلية  عالقة  الحرف 
Justification ، يمكن أن تصمم خطًا بدون 
ماكنتوش)  في  تراد  خط  (مثل  المحرف  هذا 
وحينئذ يكون الضبط الكلي للخط بغير مدات 
محارف  على  السطر  في  الفراغات  وتتوزع 

 .Space المسافة
Kern

القـرن: جزء من الحرف يأتي ضمن (تحت) 
كتف Shoulder حرف أخر عند التنضيد (أيام 
الحروف المعدنية). تداخل أجزاء من الحروف. 

الكلمة عربية صميمة.
Kerning

بُبعد  األصلي  التحكم  الحروف:  قـرن 
المسافة التي ستظهر بين حرف وآخر مجاور 
على  حاكمة  وظيفة  وهذه  التنضيد.  عند  له 
 ،Tracking الحروف  تتابع  أو  تباعد  وظيفة 
وتقارب أو قرن الحروف Kerning التي تتوفر 
المحدد  القرن  أن  أي  التصميم.  برامج  في 
هو  الخط  بنية  في  الحروف  ألزواج  مسبقًا 
الطباعة؛  وفي  الشاشة  على  دائمًا  يظهر  الذي 
التباعد  طريق  عن  المستخدم  يغيرها  لم  ما 
والتقارب Tracking & Kerning في البرامج 

أثناء تنسيق النص.
هدف القرن هو إنشاء ُبعد بصري متساوي 
visually equal space بين الحروف. ويسمى 
المباعدة البصرية optical spacing وهي التي 
تظهر المسافة بين الحروف وكأنها ذات أبعاد 
 geometric متساوية؛ ألن المباعدة الهندسية
spacing أي إبقاء الحروف على وضعها األصلي 
بدون قرن أو تعديل في مسافات اإلزاحة عن 
بشكل  الحروف  بين  المسافات  يظهر  السناد 

معيب وغير متساو بصريًا.
خير مثال على وجوب تعديل قرن الحروف 
حرف  تبعه  إذا   A حرف  هو  الخط  بنية  في 
على  الحروف  بقيت  فإذا  العكس  أو   ،W,V,T
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سالب  قرن  لها  ُيعمل  ولم  األصلية  إزاحتها 
متباعدة،  ستظهر  الحروف  فإن  (تقريب) 
عندئذ يكون هذا من العيوب في مظهر الخط 
الالتيني، أما في الحروف العربية فخير مثال هو 
الراء أو الزاي أو الواو المنفصالت أو النهائيات 
أو  ابتدائية  الم  ربما  أو  ألف،  بعدها  جاء  إذا 
كاف ابتدائية (في الخط النسخ مثًال)، فبعض 
الكاف  أو  الالم  أو  األلف  يدخلون  المحترفين 
في صحن الراء ما لم يؤثر ذلك على المقروئية. 
ولكن بعض برامج النشر المكتبي توفر وظيفة 
المصمم  يعينها  التي  الحروف  ألزواج  القرن 
فإن  وبالطبع  الطلب،  حسب  أي  وثيقة،  لكل 
الكبيرة.  النصوص  في  مساحة  يوفر  القرن 

ويضفي مسحة جمالية على الكلمة.
وظيقة  توفر  الخطوط  إعداد  برامج  جميع 

القرن والقرن اآللي.
.Bearing انظر اإلزاحة

Key glyph (Kerning) 
 Base محرف مفتاحي: هو محرف أساسي
Glyph استخدم في بناء المحارف التجميعية 
في  عليه  القرن  قياسات  اعتماد  يكون 
الحرف  مثل:  عضواً.  فيها  صار  التي  المحارف 
الالتيني A هو محرف مفتاحي (أي قياساته 
 ،À، Á، Â، Ã،Ä،Å هي المفروضة) على
التي  التجميعية)  (المحارف  للحروف  وهكذا 

تشترك في محرف أساس.
Kerning by classes 

القرن حسب الرتب (الزمر):
زمر  إلى   glyphs الخط  محارف  تقسم 
كبير  جدول  هناك  حيث   classes محارف 

-combina يحدد القرن لكل تركيب/ احتمال
tion في الزمر المحارف. وهذا عمومًا سيكون 
أصغر من الجدول المكافئ ألزواج القرن ألن 

كل زمرة تحتوي على عدة محارف.
انظر Key glyph أعاله

Keystroke
مفتاح  على  ضغطة  أي  مفتاح:  ضغطة 
حرف/  إلى  للوصول  المفاتيح  لوحة  ضمن 
شكل/ بديل محرف. هناك برامج إلنشاء لوحات 
مفاتيح Keyboard Layout للغات المختلفة، 
توزع فيها الحروف على المفاتيح حسب إرادة 

الشخص المصمم لها. 
Kids and Fonts

الخطوط واألطفال: 
العربية  البالد  في  األطفال  صعيد  على   (1)
أسماء  يعرفون  ال  منهم  أجيال  ينشأ  صار 
الخطوط التراثية أو التقليدية، فهم ال يرونها، 
إال من هداه الله تعالى إليها، وغالبًا من غير 
والصحف  والمجالت  فالكتب  المدرسة  طريق 
اإلعالنية  واللوحات  والقصص  والتلفزيون 
السميك  بالخط  تجبهه  االستهالكية  والمواد 
والقبيح دومًا، وإن تم تصميمها أحيانا بذوق! 
المشكالت  أما  ذوق!  بغير  منها  كثيراً  ولكن 
القراءة  سهولة  في  الخط  أثر  فهي  األعظم 
فقد  والجمال،  المقروئية  حيث  من  والكتابة 
خطوط  في  سيء  أثر  الخطوط  لهذه  كان 
يعرفون  ال  منهم  فكثير  المكتوبة،  الناس 
النسخ  من  إليه  تحولنا  الذي  الرقعة  خط 
والثالث  الثاني  الدنيا:  المدرسية  الصفوف  في 
االبتدائيين تسهيًال وتسريعًا للكتابة، لذا يجب 
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أن يرى الطفل خطوطًا مناسبة له، وخطوطًا 
مبسطة من األشكال التقليدية، ثم ينتقل إلى 
األشكال التقليدية، ومن حيث سهولة القراءة 
عن  األساسية  التقليدية  الخطوط  غياب  فإن 
أنظار األجيال الجديدة يجعل كثيراً من الناس 
نص  رؤية  عند  والقراءة  التهجي  في  يبطئون 
أو  الديواني  أو  المركب  المحّرف  النسخ  بخط 
من  عقدة  لديه  وبعضهم  تقليدي.  خط  أي 
الحرف المشكول كالمصاحف. ومناهج التربية 
على  تركز  مثًال  العربي  المشرق  في  والتعليم 
النسخ  بخط  الكتابة  الصغار  الطالب  تعليم 
المبسط في البداية، وال أدري الكيفية أو آلية 
انتقال الطالب الذين تجاوزوا األول االبتدائي 
كيفية  وال  الرقعة  خط  إلى  النسخ  خط  من 
من  بكثير  وأبسط  أسرع  هو  والذي  تعليمه، 

خط النسخ في الكتابة!
(2) كتبت مجلة أدوبي التالي: لماذا تطبع 
يروها  كي  كبيرة؟  بخطوط  األطفال  كتب 
أصحُّ  األطفال  أبصار  أن  الحقيقة  بوضوح؟؟؟ 
كتبهم  تطبع  ولكن  وأسلم!  الكبار  نحن  منا 
بحروف كبيرة كي يعتادوا القراءة بشكل أسهل 
وأسرع! وهذا لفتة غاية في اللطافة، وأزيد: كي 
كتب  تطبع  أال  يجب  لذا،  بالقراءة!  يستمتعوا 
األطفال بخطوط ذات مقروئية وحجم بصريين 
ضعيفين مثل خط الفرات، فهو أشد الخطوط 
ضعفًا في المقروئية، أو خط ترادشنال بحجم 
صغير، أو الخطوط الكوفية عمومًا، أو خطوط 
رفيعة  بخطوط  أو  السميك  اإلعالني  بطرس 
جداً،  نحيفة  أو  جداً،  وقاسية  ملزوزة  أو  جداً 
أو ملزوزة أو مزخرفة جداً كأنواع الكوفي التي 

جاءت مع مجموعة MCS، أو لينوتايب مريم، 
زوائد  ذات  بخطوط  تطبع  أن  يفضل  ال  كما 
serif إال لنصوص كبيرة الحجم وقليلة الكلمات 
في السطر، وال تطبع بخطوط تزيينية خصوصًا 
أبجديات  من  وهذه  الصغيرة.  األحجام  عند 
هي  ليست   legibility فالمقروئية  التصميم. 
الوضوح boldness أو clearness وال القرائية 

readability. فكل منها تعني شيئًا.
وقصص  مناهج  من  األطفال  كتب  إن   (3)
تحتاج   Comics المصورة المغامرات  وقصص 
التي  الجميلة  الخطوط  من  جديد  جيل  إلى 
وأشباه  والرقعة  والمبسطة  الحرة،  تناسبهم، 
في  الفقر  ألن  التعبيرية؛  والخطوط  الرقعة، 
من  فقراً  أشد  وهو  مدقع،  األطفال  خطوط 
خط  هناك  الكبار!  يستخدمها  التي  الخطوط 
بالفارسية  (وتعني  كودك  اسمه  ايراني 
جداً،  وموفق  جداً  جميل  خط  وهو  طفل)، 
عالي المقروئية ومبسط الشكل، وذو منحنيات 
لطيفة ال صالبة أو قسوة لالستقامات والنهايات 
صممه  من  أن  على  يدل  وهذا  فيها،  المدببة 
أو  الوضوح  درجة  من  األطفال  حاجة  يدرك 
الحجم البصري optical size وجمال وبساطة، 
 Vag rounded خط  يتذكر  القارئ  ولعل 
يأتي  كان  الذي   San Comics و   Adlib أو 
 Kids مع حزمة كوريل! ومن يطلب تصنيف
شبكة  على  أو  الخطوط  فهارس  في   fonts

اإلنترنت يرى اهتمام الغرب بهذا الموضوع.
وقصص  األطفال  مجالت  أن  والواقع 
عنها  تراجعت   Comics المصورة  المغامرات 
في الستينيات والسبعينيات، ألسباب كثيرة، 
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والفقر  األطفال  أدب  في  العام  الضعف  منها 
والتوجه  الخطوط،  ومصممي  الرسامين،  في 
والفضائيات  التلفزيون  وطغيان  االستهالكي 

وألعاب الفيديو وأفالم الكرتون المعربة…
Last Point 

يبحث  منحني)  (في  األخيرة:  النقطة 
برنامج تصميم الخطوط عن النقطة األولى ثم 
ينتهي.  حتى  النقط  على  المسار  في  يفتش 
آخر نقطة هي النقطة األخيرة، وتتغير النقطة 

األخيرة إذا غيرنا النقطة األولى.
Latin

الرومانية،  الدولة  لغة  الالتينية:  اللغة   (1)
وما دّون بها من علوم …إلخ

الكتابة  لغة  وهي  الالتينية:  الكتابة   (2)
للغة اإلنكليزية ولغات معظم دول أوروبا (عدا 
اليونان وروسيا وبقايا تلك الدول التي تستخدم 
لغات  بالالتينية  تكتب  كما  السيريلك).  كتابة 
الدول غير األوروبية التي تنطق بلغات أوروبية 
مثل دول أمريكا الالتينية الناطقة باإلسبانية 
كثير  الالتينية  بالحروف  ويكتب  والبرتغالية. 
من  ككثير  األوروبية  القارة  خارج  اللغات  من 
اللغات اآلسيوية مثل التغالوغ (لغة الفليبين)، 
والمالوي (لغة ماليزيا)، واإلندونيسية والتركية 
والفييتنامية التي تكتب بالالتينية، كما تكتب 
كالصومالية  اإلفريقية  اللغات  من  كثير  بها 

والهاوسا (لغة نيجيريا).
Leg

قدم: الشكل النازل إلة اليمين في األشكال 
R و K/ k، وكذلك يطلق على الذيل النازل من 

الحرف Q قدم، أو رجل.

Legibility 
يكون  أن  للخط  العامة  السمة  المقروئية: 
الخط  قواعد  كانت  وإذا  بسهولة.  مقروءاً 
 Arms واألذرع  العربية)  للحروف  (بالنسبة 
وواضحة،  السماكة  متوسطة   Stems والقوائم 
 Counters التجاويف  أو  الفراغات  وكانت 
زادت  إذا  أكبر.  الخط  مقروئية  كانت  أوسع، 
مساحة الفراغات أو التجاوبف Counters عن 
وكان  كثيراً،  أوسع  وصارت  المطلوب  الحد 
أو رفيعًا، فالمقروئية حينئٍذ  الخط دقيقًا جداً 

تقل أيضًا.
Ligature

متراكبان  حرفان  مقرون:  محرف 
صورة  عنها  تعبر  أكثر  أو  بالرسم)  (مدمجان 
صورة  آخر:  وبتعبير  واحدة،   Glyph محرف 
في  يوجد  أكثر.  أو  حرفين  يمثل  لمحرف 
الكتابة الالتينية الحديثة. القليل من المحارف 
مثل  االستخدام،  قيد   Ligatures المقرونة 
 lو  f أو   fi ليصبحا   i و   f المقرون  المحرف 
(غير  األخرى  اللغات  وتستعمل   .fl لتصبح 
على  اعتماداً  أكثر  مقرونة  محارف  الالتينية) 

الخط ونوعه وشكله.
لبنان  في  يسمى  المقرون  المحرف  وكان 
وأشهر  مزدوج  أي  مجاويز)  وجمعها  (ِمجِوز 
(ال)  ألف  الم  العربية:  الكتابة  في  عليه  مثال 
الخطوط،  بعض  في   ( مل   و  حي   و  و(مح   و( ال) 
(ولكنها ترجمة غير دقيقة فقد يكون المحرف 
المقرون الواحد يعبر عن ثالثة محارف، مثل 
لفظ الجاللة في بعض خطوط النسخ (هللا)، أو 

أربعة أو أكثر).
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المقرونة  المحارف  من  أنواع  ثالثة  هناك 
أوبن  نظام  في  العربية  للكتابة   Ligatures

تايب 
 Required إجباري  مقرون  محرف   -1
أوبن  خطوط  في   Tag وِسَمته   Ligature
المقرونة  المحارف  وهي   .«rlig» هي  تايب 
Ligatures التالية: الالم مع األلف، والالم مع 
همزة الفتح، والالم مع همزة الكسر، والالم مع 
أل،  ال،  (المنفصالت:  ونهائية:  منفصلة،  المدة: 

آل، إل، والنهائيات:  ال،  أل،  إل،  آل).
يجب  اإلجباري  المقرون  المحرف  في 
محرف  فوق  تشكيل  لعالمتي  موضعة  تعيين 
الالم ألف (ال) وعالمتي تشكيل أسفله، وذلك 
عن طريق موضعة عالمة على محرف أساس

برنامج  في   Positioning mark to base
VOLT، أو عن طريق موضعة عالمة إدخال 
أما   .Caret & Anchors طبقة  في  النص 
لثالث  موضعة  فيتم  (هللا)  الجاللة  لفظ  في 
حركات من فوق وحركتين من تحت، (وهذا 
أمر متقدم في الخطاطة) لئال تكون النتيجة 
التشكيل  ألن  (الْ َأْرض).  التشكيل  عند  هكذا 
لم  إن   Ligatures المقرونة  المحارف  يفك 
الحركات  من  المناسب  للعدد  معدة  تكن 

(التشكيالت).
 Standard معياري  مقرون  محرف   -2
أوبن  خطوط  في   Tag وِسمته   Ligatutre
(هللا)  الجاللة  لفظ  مثل   «liga» هي  تايب 
االختيارية   Ligatures المقرونة  والمحارف 

مثل ( ري) و (مج ) وغيرها.
اختياري  مقرون  محرف   -3
و (مج )  مثل ( ري)   .Discretionary Ligature

هي  تايب  أوبن  خطوط  في   Tag وِسمته 
 .«dlig»

مع  المصطلح  هذا  يختلط  أال  وينبغي 
(مرّكب)  تجميعي  محرف  المصطلح: 
بديل  المصطلح:  أو   Composite Glyph

.Lookup
Link

بين  يربط  الذي  المنحني  الشكل  رابطة: 
في  والسفلي  العلوي  الحوضين  أو  الفراغين 

.neck وتسمى أحيانًا عنق g الحرف

Line Gap (Mac)
اصطالح  (بحسب  التحتي:  الخط  فراغ 

بين  األصلية  المسافة  هي  ماكنتوش)  نظام 
إلى  القاعدي  السطر  من  وتحسب  السطور. 
 baseline-to-baseline القاعدي  السطر 
 Leading وتختلف عن المسافة بين السطور
التصميم  برامج  في  المستخدم  يحددها  التي 

أو برامج معالجة السطور.
انظر Typo Line Gap الفراغ الخطي 
بين السطور. القيم السالبة للفراغ بين السطور

كأنها  تعامل   Negative Line Gap values
صفر في نظام ويندوز 3.1.

Linotype 100/ 300:
للتنضيد  نظام   :300/100 تايب  لينو 

.High- resolution الضوئي عالي االستبانة

Lobe
الحروف  في  المغلق  الشكل  أذن:  مسكة 

.R و P و B :الكبيرة التالية
Logotype

شعار حروفي: أي شعار يتكون من حروف 
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مكون  شعار  أو  وتعديلها،  تحويرها  تم  جاهزة 
من الحروف ابتدأه المصمم من الصفر وليس 

من أحرف جاهزة. 
Loop

في  جزئيًا  أو  كليًا  المغلق  الشكل  الملوية: 
تحت  ما  إلى  ينزل  حيث  الصغير   g حرف 

.descends النوازل
Lookup

بـديـل: أشكال بديلة للحروف التي يقوم 
عبارة  هذه  تكون  وقد  المستخدم.  بطباعتها 

عن:
سواء   Ligatures مقرونة  محارف   (1)
 Required إجبارية  مقرونة  محارف  أكانت 
معيارية  مقرونة  محارف  أم   Ligatures
مقرونة  محارف  أم   Standard Ligatures
اختيارية Descretionary Ligatures، فمثًال: 
ال.  هو:  بديل  فالنتيجة  ا  ثم  ل  طبعت  إذا 
بديًال  يعتبر   Ligature مقرون  محرف  وكل 
المحارف  وبرمجة  العكس.  وليس   Lookup
وظائف  من  يعتبر   Ligatures المقرونة 

 .Glyph Substitution استبدال المحارف
مختلفة  موَضَعة  البديل  يكون  وقد   (2)
مختلف   (calt (وظيفة  مظهر  أو  للحرف، 
العين  أو  الحاء  أو  الميم  مثل  الحرف  لنفس 
(النستعليق)  الفارسي  الخط  في  االبتدائيات 
تختلف  والدال  كاأللف  الصاعدة  الحروف  قبل 
بأشكالها عن مثيالتها إذا تبعها حرف متوسط 
والحاء  والياء  كالراء  هابط  أو  والصاد  كالتاء 

والميم النهائيتين.
مثال  وخير   Swash متمدد  حرف  أو   (3)

المشبكة الخطوط  المتمددة  الحروف  على 

الديواني  الخط  العربية  وفي   Script Fonts

 MS VOLT إذا تم برمجته عن طريق فولت

فباإلمكان تصميم عدة أشكال بديلة اختيارية 

المنفصلة  المتمددة  للحروف   Alternative

Isolated والنهائية Final وحتى األلف والالم 

االبتدائيتين.

 Alternatives اختيارية  أشكال  أو   (4)

(نظائر بديلة) للمحارف. 

تشكيل  حركات  زوج  موضعة  أو   (5)

Diacritics مثل شدة مع ضمة… الخ.

مايكروسوفت  من   MS VOLT برنامج 

من   AFDKO وبرنامج   FontLab وبرنامج 

 Adobe Font لـ  اختصار  وهي   Adobe

كلها   Development Kit for Opentype

تقوم بإعداد البدائل في بنية الخط(1). 

MakeOTF 
أدوبي  من  (برنامج)  أداة  إف:  تي  أو  ميك 
إلنشاء خطوط أوبن تايب من ملفات خطوط 

الوصف  عالية  نصية  ملفات  من  أو   1 النوع 

 OpenType تايب  أوبن  وظائف  لتصميم 

البرمجة  تعتمد  وهي    ،layout features

السطرية، 

من  عدداً   MakeOTF برنامج  يتطلب 

ملفات الموارد التي تحددها أوامر عبر خيارات 

هو  البرنامج  هذا  أن  والحظ   MakeOTF

برنامج تجميع compiler مثل مايكروسوفت 

(1) بعض المهتمين ارتأوا تعريب هذا المصطلح 
(Lookup) بـ «مرأى» والجمع َمرائي!!.
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 font خطوط  تحرير  برنامج  وليس  فولت 
editor  وهو برنامج آخر من أدوبي باإلضافة 

.AFDKO إلى
Mapping 

شكل  ربط  أو  قرن  هي  محارف:  فهرسة 
أو  الشكل  أو  (المنحنيات   Glyph المحرف 
 Code Point ترميزه  بنقطة  الحرف)  صورة 
(الكود أو الرمز) الثنائية أو الثمانية أو السادس 
الموحد  الدولي  الترميز  مديات  في  عشرية 
مواصفات  قواعد  وبحسب   ،Unicode للغات 
المحارف؛  لوحات  من  غيرها  أو  اليونيكود 
هذه الفهرسة في الخط تكون جدول الحروف

Character Map أو cmap في الخط. والقاعدة 
يمكن   Glyph المحرف  أن  الرئيسية  المثلى 
لكن  ترميز،  نقطة  من  أكثر  على  يفهرس  أن 
نقطة الترميز Code Point ال يمكن فهرستها 

إال لمحرف واحد.
Matchmaking
الخطوط  ُمَطابقة  الُمَطاَبَقة،  الخطوط 
الخطوط  تصميم  في  جديداً  ليس  اتجاه  هو 
العربية باستخدام الخطوط الالتينية وأجزائها 
ليظهر التطابق أو التقارب في مظهر الخطين 
العالمات  مجال  في  الغالب  في  ليستخدما 
وقد   .Logos والشعارات  Branding التجارية
العالمات  في  األمر  هذا  في  البنانيون  برع 

التجارية منذ الستينيات.
اللبنانيتان نادين شاهين وهدى أبي فارس 
الشرقي  (التقارب  هذا  إلى  الدعاة  أشهر  من 
ال  وقد  الالتيني،  المظهر  اقتباس  أو  الغربي)، 
تتضارب  وقد  كهذا،   أمر   في  التوسع  ينجح 

اآلراء حول هذا التوجه: فقد يكون انفتاحًا على 
أفاق رحيبة من اإلبداعات، من وجهات نظر، 
الذاتي)  (الخاص-  لإلبداع  تقييداً  يكون  وقد 
آخرون  يصنفه  وقد  أخرى،  نظر  وجهات  من 

ضربًا من السرقة!!.
mean line = x-height
Medial 

العربية  األحرف  من  المتوسطة:  الحروف 
ويرمز له بــ medi. مثل:  ش  ،  م  … وهي التي 

تأتي في وسط الكلمة.
MMPC2MAC

لتحويل  بريمجة  ماك:  إلى  سي  بي  من 
سي  بي  أجهزة  من  أنشئت  التي  الخطوط 
ماكنتوش،  خطوط  إلى  الماكنتوش  ألجل 
-instal (أو التنصيب) وتكون جاهزة للتثبيت

.lation

Monospaced type
يشبه  خط  أي  المسافة:  موحدة  خط 
 ،Courier خطوط اآللة الكاتبة مثل خط كوْرَير
تسمح  الخطوط  وهذه   .Typewriter وخط 
بتنظيم طباعة األرقام ذات الخانات المتعددة 
اآللة  حروف  مظهر  إلعطاء  أو  مرتب.  بشكل 
توحيد  فيجب  لألرقام  بالنسبة  أما  الكاتبة. 
الترتيب  ليحصل  األرقام  لكل  الحرف  عرض 

في أعمدة الحسابات.
M-square 

مربع M: هو المربع الذي فيه يتم تصميم 
أي محرف أو صورة المحرف وتقدر مساحته 
لحرف  يتسع  ما  باألصل  وهو  اإلم،  بوحدات 
خطوط  توليد  تنوي  كنت  فإذا  الالتيني،   M
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من النوع بوست سكريبت 1 فيجب أن يكون 
عدد وحداته 1000 إم، وإن كنت تريد توليد 
خطوط تروتايب وأوبن تايب فيجب أن يكون 
عدد وحداته 2048 إم. وهذا المربع يجب أن 
يكون بعرض حرف M الالتيني أو أن الحرف 
إيكاروس  خطوط  في  العرض.  هذا  يمأل   M
وحدة/   15000 إلى  إم  مربع  يصل   Ikarus

مربع إم.
Multi-layered fonts 

خطوط متعددة الطبقات: تسمح خطوط 
 SVG بوست سكريبت من النوع 3 وخطوط
بإمكانيات رسومية أكثر من الخطوط العادية.

بحسب  واحد  بلون  العادية  الخطوط  تعبأ 
البيئة الرسومية (البرامج). هذان النوعان من 
الخطوط يمكن أن ُيملئا بعدة ألوان مختلفة 
اللوني  والتدريج   stroke التحديد  خط  مع 
gradient fills ويمكن أن يحتوي الخط على 

صور… إلخ.
(FontForge) فورج  فونت  لبرنامج  يمكن 

أن يدعم إنتاج هذين الخطين. 
Multiple Master font

خطوط األصول المتعددة: 
ملحقة وهو  للخطوط  خاص  تنسيق  هو 

وتحتوي  النوع 1،  من  للخطوط    extension

 Multiple المتعددة  األصول  ذات  الخطوط 
 font styles على عدة أنماط  master fonts

في خط واحد. يمكن للبرنامج الذي يستخدم 
خطوط األصول المتعددة واحداً من الخطوط 
تم  خطًا  يختار  أن  يمكنه  وكذلك  األصول، 

إنشاؤه بالتوليد الخطي للخطوط األصول.

مثال: إذا كان هناك عدة خطوط أو خطان 
مثَال من عائلة واحدة من النوع 1 ويشتركان 
في المظهر العام ويكون أحدهما أبيض واآلخر 
أسود مثًال، ُيعّدان من أجل توليد عدد كبير 
الثخانة  بزيادة  العائلة  نفس  من  الخطوط  من 
الدقة  أو  المط  أو  (األفقي)  الضغط  أو  اللز  أو 
الخطوط  هذه  إنتاج  حال  وفي  (النحافة). 
واسوداده  ورفعه  الخط  بثخانة  التحكم  يمكن 
البرامج  خالل  من  البصري)  الحجم  (تغيير 
فونت  (كبرنامج  الوظائف  هذه  فيها  التي 
ديوان،  من  ديباج  وبرنامج  وفونتوغرافر،  الب، 
والخطوط الذكية التي أنتجها المصمم محمد 
على  العاملة  وملحقتها  الموريتاني  حسن 
برنامج إنديزاين، وبريمجة FontCreator من 

.(Adobe
فونت  فسم  في  التوضيحية  األشكال  (انظر 

الب من هذا الكتاب).
Neo-Grotesque Sans Serif
أو  زوائد:  بدون  الجديد  الغريب-  الخط 
من  الثاني  الجيل  هي  الحديثة:  الخطوط 
 grotesque sans زوائد  بدون  الغريبة  الخط 
الخطوط  تصاميم  مع  تكيفت  والتي   serifs
-greater struc الحديثة بانسجام بنائي أكبر

tural unity مع تهذيب بصري أكبر. إن صعود 

مدرسة باوهاوس Bauhaus (في ألمانيا) مع 
ظهور الحداثة في عشرينيات القرن العشرين 
 simplicity and أكد البساطة والنقاء البصري
الخطوط  تصميمية،  كمثل   visual purity
االنسجام  طورت  زوائد  بدون  الحديثة 
اآللة،  لعصر  االنسيابية  الخطوط  مظهر  مع 
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الحديثة:  الخطوط  هذه  على  األمثلة  ومن 
.Univers و Helvetica

NFNT (New FoNT):
نقطة: اصطالح ماكنتوش لخطوط النوع 1 
وخطوط تروتايب والتي تحتوي على خط ذي 

خارطة بتية.
نقطة: هي نقطة إرساء أو تشكيل منحني 

معين وهي تسمى Point في معظم البرامج.
Noncharacters 

مفهرسة  يونيكود  حروف  حروف:  ال 
وبهذا  الداخلي،  لالستعمال  دائمًا  ومحجوزة 
القيم  من  الالحروف  تتكون  تغّير.  أال  يجب 
U+nFFFE و U+nFFFF حيث n رقم من 0 
 Control 16 . وتعتبر رموز التحكم بالنص -

Codes من ضمن هذه الالحروف.
Nonspacing Diacritic

ال  حركة  أو  تشكيل  مسافة:  بال  تشكيل 
تأخذ مسافة وال تحرك عالمة اإلقحام (عالمة 
إدخال النص). جميع حركات التشكيل العربية 
يجب أال تأخذ مسافة Character Width بل 
يجب أن يكون عرض محرف التشكيل يساوي 

صفراً.
OBG: Object Replacement 
Character 

محرف استبدال عنصر: هذا المحرف من 
محارف التحكم.

Oblique
(حرف او خط) مائل (مجرد): نسخة خط 
الالتينية)  الخطوط  (من  اليمين  إلى  مائل 
بدون تغيير شكل الخط األصلي، وهذا يختلف 

عن الخط المائل الحقيقي Italic الذي تختلف 
الخط  من  مثيالتها  عن  المحارف  رسمات 

(الروماني) القائم. 
يمكن تنفيذ هذه السمة لكامل خط (مصمم 
وجاهز) باختيار جميع خاليا المحارف وتنفيذ 
أمر تمييل Slant أو Skew (واختيار الخيار: 
ليميل  درجة  بمقدار 12  بالطبع)  أفقي  ميل 

إلي اليمين و- 12 درجة ليميل إلى اليسار.
OpenType Font (OT Font)

خط  المفتوح)  (الخط  تايب:  أوبن  خط 
اعتماداً  ومايكروسوفت  أدوبي  شركتا  طورته 
حيث  أپل،  طورته  الذي  تروتايب  خط  على 
أخذت ميزات خطوط التروتايب وميزات النوع 
1 وميزات التنسيق Quick Draw GX الذي 
طورتها أپل أيضًا، باإلضافة إلى ميزات أخرى 

عديدة إلنتاج هذا النوع من الخطوط.
تعتبر إمكانيات Opentype فّذة في خدمة 
الخطوط، وأهم سمات هذا النوع من الخطوط 

هي: 
(1) أنه يعتمد الترميز الدولي الموحد للغات 
على 65536  مبدئيًا  يتسع  الذي   .Unicode
رفع  ويمكن   ،Glyph محرف صورة  أو  شكال، 

هذا الرقم إلى أضعاف ذلك عند الحاجة.
(2) أنه يمكن استخدام نفس الخط في أي 

بيئة (في أي نظام تشغيل).
(3) أن نفس الخط يمكن أن يحتوي على 

 .Glyph عدد كبير جداً من صور محارف
من  عدد  أي  على  يحتوي  أن  يمكن   (4)
لغات الكتابة أو أنظمة الكتابة Scripts ولغاتها 
يحتوي  أن  الممكن  من  بل   ،Languages
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الخط على كل لغات الكتابة التي تم أرشفتها 
على حسب الترميز الدولي الموحد للنصوص 
(يونيكود) ومحارفها، مثل خط النظام ويندوز 

 .Arial Unicode MS
 (4) إنشاء عدد كبير من المحارف التجميعية 
المحرف  (صورة)  إن   ،Composite Glyphs
 Composite ممكن أن يكون مركبًا Glyph
محارف  تجميع  من  يتشكل  أنه  أي   Glyph

أخرى.
(5) إنشاء عدد كبير من المحارف المقرونة 
Ligatures أو المجاويز على رأي اللبنانببن, 
بتوافقاتها الصحيحة، سواء أكان لها وجود في 

جداول نظام يونيكود أم ال.
في   Glyph للمحرف يكون  أن  يمكن   (6)
هذا النوع من الخطوط عدد كبير من النظائر 
(الصور الفنية) البديلة Alternatives وأشكال 
نهائية  نون  مثًال   ،Swashes ممددة اختيارية 

ممدودة…
(7) القيام بوظائف ِخطاطية عالية االحتراف 
تقنية  وتطبيق  الخطاط،  خط  محاكاة  مثل 

.,Glyph Fusion دمج المحارف
عمودية  إزاحة  على  الخط  احتواء   (8)
Vertical Advance للمحرف (لتطبيق تقنية 
تكتب  التي  اللغات  ولخدمة  المحارف،  دمج 

أفقيًا وعموديًا كاليابانية) .
التي  األخرى  الرئيسية  المزايا  من  وكثير 
المعمقة  الدراسة  من  عليها  التعرف  يمكن 
 (Opentype Specs) الخط  هذا  لمواصفات 

عبر شبكة اإلنترنت.
وكذلك يمكن أن ننشئ خطوطًا عربية ذات 

على  توصيل  وذات  كثيرة  مقرونة  محارف 
وذلك  الخطاط.  خط  لتحاكي  مستويات  عدة 
المحارف  موضعة  وظيفة  أو  سمة  باستخدام 
على  (المبنية   GPOS glyph positioning
التي    Glyph Fusion المحارف  دمج  نظرية 
 MS VOLT أسسها توماس مايلو)، في برنامج
أو Adobe AFDKO. فمثًال: كلمة المحمود 
في خطوط الرقعة والفارسي والديواني تتراكب 
الالم ثم الميمين ثم الحاء على عدة مستويات، 
تتراكب  الرقعة  خط  في  خطط  كلمة  بينما 
الطائين بعد الخاء على مستويين جديدين كل 
مستوى أعلى من سابقه. وكلمة مصطفى في 
خط الرقعة تتراكب الصاد مرتفعة عن الميم ثم 
الطاء مرتفعة عن الصاد ثم الفاء تنزل قليًال ثم 
الياء تنزل. وباإلضافة للتراكب الصاعد والنازل 
للخط العربي التقليدي، فالكلمة في الخطوط 
العربية منحدرة الحروف Sloping أي تتصل 
الحروف بنزول طفيف بعد كل حرف تقريبًا، 
العربي،  الخط  أنواع  أكثر  طبيعة  من  وتلك 
(المغربية  وأشباهها  الكوفية  الخطوط  عدا  ما 
نقط  تحديد  يمكن  والمملوكية).  والفاطمية 
 Exit الخروج  ونقط   Entry Point الدخول 
التوصيل  أو  الميالن  هذا  لتحقيق   Point

التشبيكي المتعدد المستويات. 
أي باإلمكان عن طريق أوبن تايب تصميم 
خطوط الرقعة والخطوط الحرة، والخط الفارسي 
والريحاني  والثلث  والديواني  (النستعليق) 
(المحقق) واإلجازة (التوقيع) بالشكل الحقيقي 
كأنها كتبها خطاط، وليس كما في الخطوط 
شوهت  والتي  اآلن  المنتشرة  المظهر  السيئة 



٤٢٤

الخطوط التقليدية.
من  للخطوط  الفريدة  اإلمكانيات  ومن 
أشكال  تعدد   Opentype تايب  أوبن  تنسيق 
المحرف الواحد؛ وسمة التسمية للمحرف في 
ومدود   alternative خيارات  هي  تايب  أوبن 

 .Swashes
الغين  أو  العين  حرف  شكل  يختلف  فمثًال 
والالم  والدال  (األلف  الصاعد  الحرف  قبل 
والكاف والتاء المربوطة) عن شكله قبل الحرف 
المتوسط (الراء مثًال) أوالنازل (الياء أو الميم 
النهائية)، في الخط النسخ والثلث والفارسي، 
والالم  وأخواتها.  الحاء  في  الكالم  نفس  وقل 
النسخ  خط  في  السطر  عن  تنزل  المتوسطة 
والثلث… كذلك هناك استخدام الذكاء الصناعي 
في أشكال األسنان البائية كما في كلمة تنبيه: 
يلزم  كما  (النون)  الثاني  السن  رفع  يمكنك 
في كل الخطوط التقليدية، أو يمكنك تنزيل 
رياض  كلمة  في  كما  الراء  عن  الياء  نقطتي 
الشكل  فشوه  بالراء  النقطتان  ترتطم  ال  كي 
الجيدة  األمور  ومن  كثير،  هذا  وغير  الكلمة… 
لو  فمثًال  الكوفي،  الخط  محارف  في  التنويع 
األلف  تكون  أن  وأردت  البراق  كلمة  كتبت 
تعطيها  الخلف،  إلى  أفقية  ردة  ذات  األولى 
تكون  ال  الراء  بعد  التي  الثانية  واأللف  جماًال، 
بهذه الصفة وإال تفقد الكلمة من جمالها؛ فإن 
تايب.  أوبن  خطوط  في  توفيره  ممكن  هذا 
ما  فتبرمج   Lookups البدائل  بعمل  وذلك 
 Space معناه: إذا جاءت ألف والم بعد مسافة
أو بعد أول فقرة فانتقي األلف ذات الردة إلى 
الخلف! أو إذا جاءت ألف والم في أول الكلمة 

فاختر الشكل الفالني…
أشكال  عدة  فهناك   Swashes الُمُدود  أما 
للنون والقاف والياء النهائية يمكن جمعها في 

خط أوبن تايب واحد.
في هذا الباب قامت بعض الشركات بتصميم 
مثل: خط النسخ  خطوط فريدة وجميلة جداً 
المصحفي البديع، وخط الثلث من إنتاج شركة 
الخطاط  بخط   www.diwan.com ديوان 

العراقي صالح السعدي.
الملحق   Tasmeem تصميم  برنامج  أما 
والذي   Adobe InDesign إنديزاين  ببرنامج 
فهو   ،Winsoft العالمية  وينسوفت  تسوقه 
العربية  الخطوط  لبرمجة  مذهلة  نتيجة 
التقليدية بتنسيق أوبن تايب في مايكروسوفت 
فولت. الهولندي توماس ميلو صاحب مؤسسة 
أبو  يعتبر   ،www.decotype.com ديكوتايب
األوبن تايب وهو صاحب نظرية دمج المحرف 
Glyph Fusion التي قضت على مبدأ واحد 

لواحد في تصيير النصوص.
وهناك خط فارسي اسمه: نفيس نستعليق 
األوردية  اللغة  معالجة  أبحاث  مؤسسة  من 
غير  األخير  هذا  ولكن   www.crulp.org
(يتغير  العربي  المستخدم  لخدمة  مصمم 
الخط عند طباعة الهاء والياء بلوحة المفاتيح 
الخط  مع  اثنين  نسخ  خطا  وهناك  العربية). 
فارسي  خط  هناك  أن  كما  نستعليق،  نفيس 
صممته  وجميل  البرمجة  متقن  (نستعليق) 
تصميم  من  اإليرانية   www.scict.ir مؤسسة 
www. حسين زاهدي. وقد عرض رابطه موقع
macarabia.net ولكن حجم الخط كبير جداً 
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(عدد المحارف كثير 4163 محرفًا) وبالنكهة 
(مثل  الرؤوس  صغير  فهو  الخالصة،  اإليرانية 
بشكل  العربية  يكتب  وهو  الصاعد)،  الحاء 
صحيح ما عدا الهاء البادئة، أما في األوردو فهو 
األوردية.  اللغة  لمحارف  تغطيته  لعدم  يفشل 
 Kelk كلك  برنامج  خطوط  برمجة  تم  ولو 
الفائقة الجمال لكتابة الخط الفارسي، والثلث 

وغيرها، بأداة MS VOLT لكان أجمل.
هما  األداة  بهذه  الخطوط  مبرمجي  وأشهر 
 Paul C. Nelson بول نلسون وجون هدسون
ببرمجة  قاما  اللذان   and John Hudson
الخط العربي Arabic Typesetting لحساب 
الخطاط  بتصميمه  قام  والذي  مايكروسوفت، 
 www.sakkal.com صقال  مأمون  السوري 
أداة  ملحقات  ضمن  موجود  الخط  وهذا 
موقع  على   MS VOLT فولت مايكروسوفت 
 VOLT وضمن  مايكروسوفت  مجموعات 
اشتراك  إلى  يحتاج  وهو   Community
www.typophile. موقع  وانظر  (مجاني). 

com و www.tiro.com حيث يتواجد جون 
هدسون فهو مرجع في الفولت وأوبن تايب.

ومن اآلفاق التي تلوح في هذا المجال وهي 
مطلوبة جداً:

1- إنشاء خطوط مصحفية لخدمة مصاحف 
الورقية  الطباعة  ألغراض  العشر  القراءات  على 
والتصفح اإللكتروني. ألن المصاحف المطبوعة 
العالم  (معظم  حفص  لقراءة  موافق  أكثرها 
لقراءة  موافق  انتشاراً  منها  وأقل  اإلسالمي) 
موافق  وقليل  إفريقيا)  وغرب  (شمال  ورش 
لقراءة قالون (ليبيا). مالحظة: عالمات الوقوف 

حفص  لقراءة  الموافقة  للمصاحف  الموافقة 
في  مرمزة  المشرقية  العالمات  تسمى  والتي 
وقواعد  المغاربة  عالمات  أما  يونيكود،  نظام 
التقليل،  (دوائر  ورش  قراءة  لضبط  الرسم 
والهمزات المسهلة) فهي غير مدرجة في نظام 

يونيكود! 
التقليدية  العربية  الخطوط  تصميم   -2
والديواني  والريحاني  واإلجازة  والنسخ  (الثلث 
حسب  والرقعة)  والنستعليق  الجلي  والديواني 
القاعدة واألصول في الكتابة، بنكهاتها المتعددة 
فمظهر الرقعة المصرية غير الرقعة السورية غير 
العراقية، وكذلك النسخ. وهناك عمومًا بصمة أو 

هوية لكل خطاط ولكل بلد نكهة.
الخط  يخدم  حديثة  خطوط  تصميم   -3
الحرف  تستخدم  التي  اللغات  جميع  الواحد 

العربي.
الخطوط  في  األخطاء  تصحيح   -4

الموجودة.
وأبرع  الجميلة،  الحرة  الخطوط  تصميم   -5
من كتبها المصريون، كبراعة األتراك في الثلث 

وكبراعة اإليرانيين في النستعليق.
6- تصميم خط المكّسر (الشكسته) والذي 
برع  الذي  وهو  كبيرين  وجمال  تشكيل  فيه 

فيه الخطاطون اإليرانيون 
الرياضيات  عالمات  فيه  خط  تصميم   -7
العربية كعالمات التكامل والتفاضل والمجموع 
إلى  اليمين  (من  باالتجاهين  يعمل  وغيرها 
اليسار ومن اليسار إلى اليمين) لخدمة المناهج 
الدراسية. وهذا آت في الطريق من أوبن تايب 
(جدول Math) ويعتمد على عكس المحارف 
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 ،Reflect Glyph أو   Glyph Reflection
والقوى  والمقام  البسط  ضبط  يراعى  وكذلك 
الرياضيات  رموز  وجميع  واألقواس  والجذور 
 Equation Editor العالمية (ككاتب المعادالت

الملحق في برنامج مايكروسوفت ويرد). 
8-  ترميز كثير من الرموز والعالمات القديمة 
الموحد  الدولي  الترميز  يشملها  لم  التي 

.Unicode
Opentype Tables

جداول أوبن تايب المتقدمة: 
راجع الملحقين الثالث والرابع

GDEF   Glyph definition data
جدول معلومات تعريف المحارف

GSUB   Glyph substitution data 
جدول معلومات موَضعة المحارف

GPOS   Glyph positioning data 
BASE   Baseline data

جدول الخط القاعدي 
JSTF   Justification data

جدول معلومات ضبط السطور:

(ما  والثانوية  األساسية  تايب  أوبن  جداول 
تحته خط هي جداول مطلوبة) 

CMAP   Character to glyph mapping
صورة  (إعطاء  المحرف  مع  الحرف  فهرسة 

المحرف رمزاً فريداً في اليونيكود)
DSIG Digital signature

التوقيع اإللكتروني

جداول أوبن تايب األخرى 
gasp 

 Grid-fitting/ Scan-conversion

المحاذاة الشبكية للمحرف

head Font header
ترويسة الخط

hhea Horizontal header
الترويسة األفقية

hmtx Horizontal metrics
القياسات األفقية

hdmx Horizontal device metrics
 قياسات الجهاز األفقية

kern Kerning
 قرن الحروف

LTSH Linear threshold data
 معلومات العتبة الخطية

maxp Maximum profile
معلومات الخط القصوى

name Naming table
جدول التسمية

OS/2
OS/2 and Windows specific metrics
ونظام  ويندوز  لنظام  القياسات  معلومات 

OS/2

PCLT PCL 5 data
هيوليت-  بطابعات  الطباعة  معلومات 

باكارد

post PostScript information
معلومات البوست سكريبت

VDMX 
Vertical device metrics

 القياسات العمودية
vhea Vertical Metrics header 
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 ترويسة القياسات العمودية
vmtx Vertical Metrics

 القياسات العمودية
بالبوست  المتعلقة  تايب  أوبن  جداول 
 Tables Related to PostScript سكريبت

.Outlines
CFF PostScript font program (compact 
font format) 

التنسيق المضغوط للخطوط

VORG Vertical Origin
نقطة مرجعية عمودية

جداول أوبن تايب المتعلقة بمنحنيات 
 Tables تجاهلها)  (ممكن  التروتايب 

.Related to TrueType Outlines
cvt Control Value Table

جدول قيم التحكم

fpgm Font program
البرنامج الذي أعد الخط

glyf Glyph data
معلومات المحرف (المنحنيات)

loca Index to location
فهرس الموضع

prep CVT Program 
برنامج CVT (جدول قيم التحكم)

بالصورة  المتعلقة  تايب  أوبن  جداول 
 Tables Related (ممكن تجاهلها) البتية

.to Bitmap Glyphs
EBDT Embedded bitmap data

معلومات الخريطة البتية المضمنة

EBLC Embedded bitmap location 

data
معلومات موضع الخريطة البتية 

EBSC Embedded bitmap scaling 
data

معلومات تصغير وتكبير الخريطة البتية 

تعليق: يجب على المتهمين ترجمة وثائق 
المتخصصن  الخريجين  وتدريب  تايب  أوبن 
أوبن  في  الوظائف  تنفيذ  على  الخطاطة  في 

تايب. 
Optical Size

حجم  ذا  الخط  يكون  البصري:  الحجم 
بصري كبير إذا كان واضحًا في غير لز أو ثخانة 
زائدة، Boldness أو دقة زائدة Thinness مع 
 Apertures وجود فراغات ذات مساحات كافية
وفتحات Counters في الحروف لتكون القراءة 
إذا  الصغيرة.  األحجام  عند  ولتمييزها  سهلة 
استخدمت بريمجة FontCreator من أدوبي 
أو قمت بإعداد خطوط ملتبل ماستر: (خطوط 
بشكل  المصطلح  تفهم  أصل)  من  متعددة 

أوضح.
Optical Spacing

المسافات البصرية: المسافة بين الحروف 
تبدو  والتي  الناظر  يراها  التي  الالتينية 
(هندسيًا)  الحقيقة  في  أنها  على  متساوية، 
غير متساوية. مثًال إذا طبعت AW بمسافات 
عن  بعيداً   A حرف  يظهر  هندسيا  متساوية 
حرفW ، لذا يعمل لحرف W قرن (تقريب) 

.A مع حرف
Overshoot   

تحدب (زائد) ُعْلوي:
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في المحارف المحدبة مثل حرف «O» يجب 
الناحية  من  مساويًا  الحرف  ارتفاع  يظهر  أن 
وليس  المسطحة،   «I» حرف  لقمة  النظرية 
لزيادة  تحتاج  وهنا  الحسابية؛  الناحية  من 
تمدد عن ارتفاع الحروف المسطحة (أو ارتفاع 
الحروف الكبيرة cap-height، أو تمدد سفلي 
وبنسبة   x-height الصغير  الحرف  قاع  أسفل 
%3، ما لم ينفذ هذا (أي بقي ارتفاع الحرف 
تمامًا–أي  المسطح  الحرف  كارتفاع  المحدب 
من  أصغر  المحدب  الحرف  سيظهر  حسابيًا) 

باقي الطقم بصورة ملحوظة.
فالزيادة   «A» كحرف  المدبب  الحرف  أما 

أكبر من الحروف المحدبة وتعادل 5%.
رؤية  كيفية  على  تعتمد  التعليمات  هذه 
 optical البصري  الخداع  مع  وعملها  العين 
 Peter وأخذت من كتاب بيتر كارو ،illusions
Karow's فصل التنسيقات الرقمية للخطوط 

.(Undershoot انظر) .ص 26
Outline font

ليحدد   رسمه  تم  خط  هو  الطابعة:  خط 
سكريبت  البوست  خط  حرف،  كل  منحنيات 

هو خط الطابعة.
Outline layer

طبقة المنحنيات: هي طبقة أو نافذة رسم 
أو تعديل المنحنيات (فونتوغرافر) 

Outline Window
Outline layer = نافذة المنحنيات

Panose
(تشبيه  پانوس  التشبيه:  (تعريف)  رقم 
الخط) هي قيم تستخدم لوصف معالم الخط 

بصريًا، أو هي طريقة للتعرف على التشابه في 
مصمم  يعّينها  مسبقة  معايير  وفق  الخطوط 
تقسم  المعالم  هذه  فيه.  مبنية  وتيقى  الخط 
إلى صفات مصنفة رئيسية وكل صفة رئيسية 
تحديد  عند  أرقام.  ذات  فرعية  صفات  لها 
جميع الصفات ينتج رقم پانوس لوصف الخط. 
مثًال، إذا فتحت وثيقة وفيها خط غير موجود 
داخل نظام حاسوبك، فإنه وفقًا لقيم الپانوس 
إلى  شبهًا  الخطوط  أقرب  برنامجك  يستخدم 

الخط المقصود.
في برنامج فونت كرييتور اذهب إلى القائمة 
 Settings ثم األمر إعدادات Format تنسيق
بوضع  تقوم  لكي  تشبيه Panose؛  تبويب  ثم 
القيم المناسبة لتشبيه الخط. أما في برنامج 
تبويب   Font Info في  فهي  الب  فونت 
Version & Identification. وهذه غير مهمة 
في الخطوط العربية ألنه ال أحد يتعامل برقم 
الخطوط  من  كثيراً   أن  مع  پانوس،  التشبيه 

العربية تتشابه بشكل كبير.
Path

رسمة  لتشكيل  رياضي  منحني  مسـار: 
 Vector ُمّتجه تسميه  البرامج  بعض  الحرف، 
أو   Curve منحني  تسميه  اآلخر  وبعضها 

.Contout
PCL (Printer Control Language)

الصفحة  طباعة  وصف  لغة  إل:  سي  پي 
لطابعات  الطباعة  محركات  مع  متوافقة 
هيوليت باكارد HP. في برامج تحرير الخطوط 
هذه  مع  متوافقة  لجعلها  خاصة  معايير  هناك 

اللغة. 
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Permanent font 
في  دائمة  بصورة  محفوظ  خط  دائم:  خط 

ذاكرة الطابعة 
PfaEdit 

بفا إديت: (فونت فورج) هو االسم القديم 
وكان  الخطوط.  لتحرير  فورج  فونت  لبرنامج 
خطوط  بإنتاج  يقوم  أن  األصلي  المفهوم 
محارف أسكي ASCII من النوع 1 فقط. ومن 
هنا كان االسم، ثم تبلورت الفكرة إلى ما وراء 

تلك النقطة، واستغرق األمر ثالث سنين.
PFB (Postscript Font Binary) file

بي إف إم: ملف ثنائي يحتوي على معلومات 
.PC المنحنيات، لخطوط النوع 1 ألجهزة

PFM files (Printer Font Metrics)
پي إف إم: تنسيق ملف خط، هذا التنسيق 
يستخدم في نظام ويندوز لتنصيب الخطوط 
من نوع 1. وهي جداول ثنائيةBinary تحتوي 
على القياسات وجداول القرن وجزئيًا معلومات 
ترويسة الحرف. في نظام ويندوز ال تستطيع 
 AFMانظر  .PFM ملف بدون  الخط  تنصيب 
. وإذا كان لديك برنامج ATM 4.1 فإنه يولد 
و   AFM ملفي على  اعتماداً  آليًا   PFM ملف

.INF
Phantom points 

نقاط شبحية: في خطوط تروتايب تضاف 
بعض النقط لكل محرف، وهي ليست معرفة 
وهذه  المنحني،  تعّرف  التي  األصلية  كالنقط 
منها   phantom points شبيحة  نقط  تدعى 
وأخرى  اليسرى  اإلزاحة  نقطة  تعرف  نقطة 
 advance تعرف عرض الحرف أو اإلزاحة الكلية

width، وتعليمات التلميح (hints) في خطوط 
النقط كأي  بتحريك هذه  تروتايب يسمح لها 
تعديل  يمكن  وهكذا  تحريكها.  ممكن  نقط 

اإلزاحة اليسرى والعرض الكلي للمحرف.
زودت  لتروتايب  األولى  اإلصدارات 
 two الشبحيتين  النقطيتين  بهاتين  فقط 
الحالية  اإلصدارات  بينما   ،phantoms
 top العمودية  لإلزاحة  شبحية  نقطة  تزود 
الحرف  الرتفاع  شبحية  ونقطة   sidebearing

.vertical advance width الكلي
Photocomposition = 
Phototypesetting

الحروف  تنضيد  طريقة  الضوئي:  التنضيد 
موجودة  (أمهات)  أو  أصل  حروف  من  ضوئيا 
على أفالم، وقابلة للطباعة (والتكبير والتصغير) 
على أفالم أو ورق حساس (برومايد) بالتسليط 
 Cold type البعض عليه  أطلق  وقد  الضوئي. 
الصهر  يستخدم  ال  حيث  البارد  الحرف  أي 
السطري  (التنضيد)  الصف  آالت  في  كما 
حيث   ،Monotype الحرفي  أو   Lynotype
يصهر فيها الرصاص كهربائيًا وتصبه في قوالب 

.matrices محفورة
Pica 

تساوي  للخطوط  قياس  وحدة  بايكــا: 
 6  = (اإلنش  اإلنش  من  أو 0.166  بنط،   12
مساطر  توجد  العريقة  المطابع  في  بايكات)، 
لقياس  والسيسرو  البايكا  وحدات  عليها 
ارتفاعات األحرف. وكانت اآلالت الكاتبة ذات 
البوصة  تتسع  العروض،  الموحدة  الحروف 
لعشرة أحرف عرضُا وستة أسطر ارتفاعًا (كل 
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سطر يساوي بايكا).
المستمرة(1)  الطباعة  تصميم  في 
Continuous التي يطبع فيها فواتير مكربنة 
قواعد  تطبع  حيث  الكبرى،  للمؤسسات 
معلومات الحسابات (الفواتير والسندات) بطابعة 
Dot-Matrix Printers؛  نقطية  مصفوفة 
المستخدمة  القياس  وحدة  هي  البايكا  تكون 
ألن ارتفاع كل سطر في تلك الطابعات اإلبرية 

يساوي بايكا واحدة.
Pica Point

نقطة (البايكا): يعادل اإلنش 72.27 نقطة 
من هذه النقط، ويساوي الملمتر 2.85 نقطة.
Pixel (PICture ELement):

أصغر  تمثل  مربعة  نقطة  صورة:  عنصر 
عنصر على شاشة الحاسوب، الشاشات العادية 
تعرض 72 نقطة في البوصة، وعرض األشكال 
الرسومية يكون بتشغيل أو تنشيط هذه النقط 

أو عدم تنشيطها.
Point

نقطة (بنط): 
أو  الخطوط،  لقياس  الرئيسية  الوحدة   (1)
من  وتساوي 72/1  الحروف،  ارتفاع  باألحرى 
من   0.3528 أو  منها.   0.11383 أو  اإلنش 

الملمتر. 

(1) سميت مستمرة Continuous ألنها تطبع 
يكون  ضخمة  ورقية   Rolls لفات  على 
الملون  الورق  تجمع  ثم  متصًال،  الورق 
ضمن خط تجميع (مثًال فاتورة على ثالث 
نسخ: أبيض، زهري، أصفر) وتقطع وتخّرم 

الحقًا.

وهي باألصل كم نقطة يبلغ ارتفاع الحرف 
وكان  الخط،  ذلك  سماكة  بنفس  نقط  من 
 A حرف  كل  يكون  أن  األصلي  التناسب 
يساوي 12 نقطة من نفس الحجم، أي أن 12 
نقطة من حرف i يجب أن تساوي في االرتفاع 
حرف I. وقد أسس هذا المعيار مصمم خطوط 
باريسي اسمه بيير فورنييه عام 1737، وهذا 
العربي  الخط  عن  باألساس  مأخوذة  بجالء 
وقياساته  هندسته  في  النقطة  يعتمد  الذي 

للحروف.
من   0.349 يساوي  فورنييه  نقطة  حجم 
الملمتر، ولكن في الحواسيب اتفق على تعريف 
النقطة بأنه جزء من 72 جزء من البوصة أو 
نقطة  أحيانًا  وتسمى  الملمتر،  من   0.3528

بوست سكريببت.
اإلم:  مربع  حجم  مع  النقطة  حجم  يتطابق 
عندما ينضد حرف بمقياس 10 نقط أو أبناط، 
 1000 (النموذجي  اإلم  مربع  حجم  فإن 
أبناط،  أو  نقط،   10 إلى  سيحّجم  وحدة)، 
له  الكبير   H حرف  ارتفاع  كان  إذا  وبالتالي 

700 وحدة فحجمه يكون 7 نقط.
 .Node أو BCP (2) نقطة على منحني أو
ليظهر  معين،  منحني  إرساء  نقطة  وهي 
بشكل معين وحسب اتجاه وطول المماسين 

.Path الخارجين من النقطة. انظر
Point of inflection 

يتغير  التي  النقطة  هي  التواء:  نقطة 
لألسفل  التقعير  من  المنحني  فيها  (ينقلب) 
إلى التحديب لألعلى، أو بالعكس. أو بالتعبير 
تكون  حيث  المستمرة  للمنحنيات  الرياضي 
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د2 ص/ د(س)2 = صفر أو ∞.
انعكاس  أو  التواء  نقطة  أحيانًا  ويسمى 

.Cusp المنحني
Point Size

ويقاس  (بالبنط)  بالنقطة:  الخط  حجم 
مثل  التصميم  برامج  وبعض  بالنقطة، 
كوحدة  الملمتر  تحدد  أن  يمكن  اإللستريتر 
معادلتها.  طريق  عن  ولكن  للحروف،  قياس 
الحرف  أو  الخط  لقياس  األصلية  الوحدة  ألن 

هي النقطة (البنط). 
Post Script

پوست سكريپت:
أدوبي  من  الصفحات  (طباعة)  وصف  لغة 
اللغة  هذه  تستخدم  الرسم  برامج  سيستمز، 
ليحصل  الطابعة  إلى  الملف  ترسل  عندما 
المستخدم على مطبوعات فائقة الجودة للنص 

والرسوميات.
لغة  من  مستويات  الثة  اآلن  حتى  صدر 
تفي  وهي  سكريبت  بوست  الصفحة  توصيف 

بأدق وأرقى حاجات التصميم و الطباعة
Post Script Names
أسماء   = سكريپت:  پوست  أسماء 

Glyph Names المحارف
 Glyphs للمحارف  تعريفية  أسماء  هي 
بأسماء متوافقة مع لغة پوست سكريپت. وهي 
طابعات  عبر  ستطبع  التي  للخطوط  ضرورية 
البوست سكريبت، في الواقع موضوع تسمية 
وهو  وواسع،  هام   Glyph Naming المحارف
يؤثر في سلوك الخط تمامًا كوظائف أوبن تايب، 
وهناك طرق عديدة لتسمية المحارف، ومنها 

اختصار  وهي   AGL جداول  األسماءحسب 
 Adobe Glyph للمحارف  أدوبي  تسمية  لـ 
من  لمزيد  التالية  المواقع  راجع   Naming
المعلومات، ابحث في الشبكة عن المحددات 
 Post Script Names و   Glyph Naming

وانظر المواقع:
www.adobe.com
www.microsoft.com/typography

موقع المصمم باسكال زغبي
www.29letters.com
Presentation Forms

لتمثيل  محارف  هي  التمثيل:  أشكال 
األصوات  وغير  اللغوية  (األصوات  الحروف 
كاألرقام والرموز والعالمات األخرى) والمحارف 
اختياري  شكل  أي  أو   Ligatures المقرونة 
لمحرف، وتكون في مواصفات الترميز الدولي 
أو   Block كتلة  ضمن  (اليونيكود)  الموحد 
مدى Range ملحق ومكمل للجدول أساسي 
المكملين  الرئيسيين  المديين  مثل   ،Basic

للجدول األساسي للغة العربية:
Arabic Basic  ($0600 - $06FF)
Arabic Presentation Form-A 

($FB50 - $FDFF)
Arabic Presentation Form-B 

($FE70 - $FEFF)
انظر  هذه  المواصفات  جداول  عن  للمزيد 

www.unicode.org على شبكة اإلنترنت. 
Proportionately spaced type 

تختلف  خط  وهو  العروض:  مختلف  خط 
انظر:  بعض.  عن  بعضها  فيه  الحروف  عروض 
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.Mono-spaced خط ذو مسافات موحدة
PUA Private Use Area

مدى  وهو  الخاص:  االستخدام  مجال 
الترميز  مواصفات  في  الترميز  نقاط  ضمن 
فارغة  نقاط  وهي  اليونيكود،  الموحد  الدولي 
أي غير مخصصة مسبقًا ألي لغة أو استخدام، 
مصمم  يخصصها  الستخدامات  معدة  لكنها 
 The انظر  عالمية.  لشروط  وفقًا  الخط 

.Unicode Standard 5.0
Range

مدى ترميز: (كتلة) وهو مدى من إلى في 
مواصفات يونيكود يحتوي على الترميز ألحرف 
أو محارف ذات طبيعة مشتركة في االستخدام 
وليس الشكل، مثًال المدى الالتيني األساسي 
وملحقاته، والمدى العربي األساسي وملحقاته. 
انظر صفحة ترميـز Code page. الَمَديات هي 

.Blocksكتل الترميز
Readability 

عن  المصطلح  هذا  تختلف  القرائية: 
المقروئية، ففي القرائية يكفي أن يكون الخط 
ذا وضوح مقبول للقارئ، وإن كان سميكًا جداً 
أو دقيقًا جداً، أما المقروئية فهي تعني الوضوح 
والجمال (التفصيل في غير لز، كالخط الذي 
في  والسهولة  والسرعة  النص)  هذا  به  كتب 
كلمة  قراءة  إنسان  استطاع  إذا  وعليه  القراءة. 
من مسافة معينة وكلمة أخرى بنفس الحجم 
كلمة  كل  وكانت  منه  المسافة  نفس  وعلى 
بشكل  وقراءتها  األولى  رؤية  واستطاع  بخط 
مقروئية  ذات  تكون  األولى  فالكلمة  أفضل،  
أسمك!  األخرى  الكلمة  كانت  لو  حتى  أكبر 

األحرف  بين  المسافات  تالشي  السماكة  ألن 
التشتت  ويحدث  األحرف  في  والفراغات 
بين  المسافة  زادت  فكلما  الدمج.  أو  البصري 
العين والكلمة اضمحلت المسافة بين الحروف 
تصغر  وكذلك  وأجزائها،  الحروف  بين  أو 
 .Counters المحصورة  الداخلية  المساحات 

وأصبحت القراءة أجهد وأبطأ.
مصمم  يستوعبها  أن  يجب  المفاهيم  هذه 
الخطوط ومصمم المطبوعات، ويجب أن يعرف 
إذا  القارئ  سأريح  وكم  مطبوعته،  سيقرأ  من 

كان النص طويًال. 
Required Ligature (rlig)

(مطلوب):  إجباري  مقرون  محرف 
محرف مقرون  يمثل حرفين أو أكثر، يجب 
أن يكون في بنية الخط، مثل الالم ألف في 
ومع  احتماالتها،  لجميع  العربية  الخطوط 
الحركات المناسبة المختلفة: ال، أل، آل، إل، ـال، 
ـأل، ـآل، ـإل، باإلضافة إلى شكلين مطلوبين 
مع همزة الوصل (حتى اآلن ليس لهما نقطة 

ترميز Codepoint في نظام يونيكود). 
والجدير بالذكر أنه يجب أن يحسب المصمم 
للمحرف مقرون ذي الحرفين موضعي شكلتين 
في األعلى وموضعي شكلتين في األسفل كي 
ال يتفكك المحرف المقرون في حال تشكيل 
 Traditional خط  في  يحدث  (كما  النص. 
 MS ويرد مايكروسوفت  برنامج  في   Arabic
واثنين  األعلى  في  ثالثة  يحتاج  كما   ،Word
ثالثي  المقرون  المحرف  كان  إذا  األسقل  في 
الحروف مثل لفظ الجاللة (هللا)، وهذه الوظيفة 
 MS VOLT برنامج طريق  عن  تنفذ  للخط 
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أو برامج تحرير الخط المتقدمة، هذا باإلضافة 
اإلدخال  عالمة  موضعة  موقع  تحديد  إلى 
 Caret & وتسمى هذه الوظيفة في فونت الب
Anchors، وهذه تسهِّل تشكيل أو اختيار كل 
حرف على حدة من حروف المحرف المقرون 

أثناء الطباعة. 
على  الحركات  (وضع  النص  تشكيل  إن 
الحروف) يفكك المحرف المقرون إلى أشكاله 
المحارف  تكن  لم  إذا  البسيطة  (حروفه) 
لتستوعب  أصًال  أعدت  قد  المقرونة  المحارف 
التي  الحروف  وبعدد  التشكيالت  من  عدداً 
أن  ويجب  المقرون،  المحرف  عنها  يعبِّر 
وإال  الخط.  بنية  في  سلفًا  محدد  هذا  يكون 
قواعد  بحسب  قانوني  غير  الشكل  سيكون 
من  بدًال  لِلَِّه،  ال َْأْرض  مثل:  الجمالية:  الخط 
تصميم  في  األخطاء  من  وهذا  هللا.  األرض 

خطوط نظام ويندوز.
Resident Font 

في  دائم  بشكل  موجود  خط  مؤقت:  خط 
وإرجاعه.  منها  حذفه  ويمكن  الطابعة  ذاكرة 

.Transient font انظر
Reversed Type

بالسواد  محاط  أبيض  خط  معكوس:  خط 
اهتمام  لجلب  طريقة  وهي  الخط)  بنية  (في 
خيار  هناك  الخط  برامح  بعض  في  القارئ. 

سلبي Negative لعكس الخط. 
San Serif

خط بدون زوائد، خطوط مشطوفة: مثل 
زوائد  بدون  والخطوط   .Arialو  Helvetica
الصغيرة  األحجام  في  خصوصًا  للقراءة  أسهل 

ومظهر الصفحة يكون أبسط.
هناك أربعة تصنيفات فرعية للخطوط بدون 
neo- والحديثة   ،grotesque الغريبة  زوائد: 

grotesque، والهندسية geometric واليدوية 
.humanist

مبكراً  وجدت  زوائد  بال  الخطوط  أن  ومع 
في سنة 1816 إال أن الحركة الفنية الحداثية 
Modernist design movement نشرتها في 

عشرينيات القرن العشرين.
 Sans serif زوائد بدون  الخط  دائمًا  يعتبر 
type حديثًا أو حداثيًا. بينما يعتبر الخط بزوائد 
 .more readable مقروئية  أكثر   serif type
وال   gothic المتحدة  الواليات  في  وتسمى 
عالقة لهذا االصطالح بالفن القوطي، إنما هي 
الخطوط  لوصف  األمريكان  استعارها  كلمة 

الحديثة.
Screen font

القديمة)  أبل  (أنظمة  الشاشة:  خط 
التي  للمحارف  البتية  الخارطة  خطوط  هي 

تستخدم للعرض على الشاشة. 
Script1

األساسية  الحروف  مجموعة  كتابة:  لغة 
أخرى  لغات  أو  أساسية  لغة  به  تكتب  التي 
Languages استخدمت هذه الحروف، وأشهر 
مثال الكتابة العربية Arabic Script تكتب بها 
واألوردية  والكردية  والفارسية  العربية  اللغات 
وعدد كبير آخر من اللغات، وقل نفس القول 
والسيريلك  (الرومانية)  الالتينية  الكتابات  في 
(الروسية) والهان (الصينية). ثالثتها يكتب بها 

عدد كبير من اللغات. 
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Script2

المائلة  الحروف  تشابك  وهو  مشّبك:  خط 
لتشكيل  الالتينية  الخطوط  أنواع  بعض  في 
 Typography العبارة  هذه  مثل  الكلمات 
 Palace Script MT من خط ،Terminology
لتشبه الخطوط اليدوية الجميلة المتصلة، مع 
الحروف  منفصلة  الالتينية  اللغات  أن  االنتباه 
(غير تشبيكية). يجب أال يختلط هذا المفهوم 
في  ألنه   Italics مائلة:  حروف  مصطلح  مع 
الغالب تكون الخطوط المشبكة Script مائلة. 

.Cursive :وال مع مصطلح تشبيك
Serif

زائدة: (ُذناَبى بحسب البعض) وهي الزائدة 
ذات  الالتينية  الحروف  وأقدام  رؤوس  في 
ال   .Times Roman مثل  الروماني.  المظهر 
بحجوم  الخطوط  بهذه  الحروف  صف  ينصح 
صغيرة إال إذا كان الحجم البصري للخط كبيراً 
الناحية  من  البعض—  ويعد  منسابة.  وزوائده 
األلف  وتاج  النسخ  خط  في  الالم  تاج  الفنية 

.Serif وتاج الالم في خط الثلث زائدة
هناك أنواع للزوائد:

التي  وهي   Abrupt Serif مقحمة  زائدة 
تنكسر مع قائمة الحرف.

التي  وهي   Adnate Serif انسيابية  زائدة 
تنساب في قائمة الحرف.

 tapered/ pointed المدبب  هناك  وكذلك 
البالطة  أو  والمربع   hairline والشعري 
 wedge/ المثلث  أو  والوتدي   square/ slab
والمقطوع   rounded والمستدير   .triangular
تكون  وقد  ناعمة  الزوائد  تكون  وقد   .blunt

.(sans serif انظر) .ظاهرة
Set

عرض الحرف:  هو مقدار عرض الحرف (على 
المحور السيني، وبحسب برنامج فونتوغرافر). 
أو معدل عرض الحرف في خط معين. يقاس 

عادة باألحرف الالتينية الصغيرة.
Set Width = Advance width 

(مقدار) العرض الكلي للحرف: هو مقدار 
عرض الحرف زائد اإلزاحة اليمنى واليسرى.

SFD 
 SplineFont دي إف  إس  بيانات  قاعدة 
DataBase. وهذا التنسيق لتمثيل الخطوط، 
وكل   .FontForge فورج  لفونت  مملوك  وهو 
غامضة  ولكنها  اآلسكي  بحروف  الملفات 

.vaguely readable
 تم تسجيل هذا التنسيق في 14 أيار 2008 

 .MIME لخطوط IANA في مؤسسة
(application/vnd.font-fontforge-sfd)

واآلخرون يستخدمون هذا التنسيق. 
تستخدم   PDP-10 على   Tops-10 نظام 
 .«Sub File Directory» لتعني sfd تنسيق
األعلى  المستوى  بين   Tops-10 نظام  ميز 
 top-level (home) directories لألدلة 
والذي يسمى «user file directories» وبين 

.sub-directories األدلة الفرعية
التنسيق  هذا   TeX أنظمة  تستخدم 
 Sub Font» الفرعي  الخط  تعريف  لتعني: 
 TeX sfd ملف  يحتوي  حيث   «Definition
 CJK خط  فصم  كيفية  عن  معلومات  على 
كبير أو خط يونيكود كبير إلى خطوط فرعية 
أصغر small sub-fonts كل منها بترميز بايت 
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واحد، التي تحتاجها أنظمة TeX (أو األنظمة 
القديمة منها).

SFNT
الذي  األصلي  الخط  تنسيق  هو  سفنت: 
تروتايب،  لخطوط  البتية  الخارطة  يحتوي 
أبل.  خطوط  في  البتية  والخارطة  تايب  أوبن 
وفي X11 وفي خطوط <typ1> القديمة وفي 

خطوط SING ألدوبي وغيرها دون شك.
ترتيب  يجب  كيفية  يصف  سفنت  تنسيق 
المذكورة  والتنسيقات  ما.  خط  في  الجداول 
تشمل  ولكنها  العامة  الفكرة  هذه  تتبع 
مطلوبة،  هي  الجداول  (كأي  أدق.  متطلبات 

وتنسيق كل جدول).
SIP 

 Supplementay الملحق  المصاور  مدى 
Ideographic Plane: (محارف CJK صيني 
-0x20000) ياباني كوري) ويمتد من القيم

ويستخدم  اليونيكود.  ترميز  في   (0x2FFFF
لمحارف الهان النادرة ومعظمها غير مستخدم 

اآلن.
Shoulder

عليه  يرتكز  الذي  المكان  الحرف:  كتف 
الحرف البارز المعكوس في األحرف المعدنية 
البارزة — الرصاصية وغير ذلك، ويتيح الكتف 
قرن الحروف (تراكب أطراف الحروف األخرى 

على الحرف المقصود بالقرن).
Sidebearings = Bearing

اإلزاحة: (هوامش الَمْحَرف)
Simple Glyph

َمْحَرف بسيط: 

تجميعيًا  المحرف  يكن  لم  إذا   -1
محارف  من  (مركبًا   Composite Glyph
محرفًا  يكون  فإنه   (Base Glyphs أساسية 
بسيطًا مهما كان معقداً في شكله وعدد نقطه 
تحريره  يمكن  البسيط  المحرف  ومنحنياته، 

مباشرة في خانة المحرف. 
مقابل  (في  واحداً  حرفًا  يمثل  محرف   -2

.Ligature محرف مقرون
Skew = Slant
Slant

لعمل  الحروف  تمييل  هو  مَيالن:  تمييل، 
 Italic, انظر  زائفة.  أو  حقيقية  مائلة  حروف 

.Oblique
يمكن للمصمم عمل ميالن دائم عن طريق 
أمر تمييل Skew وأن يكون االختيار تمييل 

أفقي بدرجة 12 أو سالب 12.
Small Caps

الكبيرة  الحروف  مصّغر:  كبير  حرف 
غالبًا  وتعادل  الالتينية،  اللغات  في  الصغيرة 
ويستخدم  الكبير،  الحرف  ارتفاع  من   75%
نص  على  للتأكيد  أو  نص،  إلى  االنتباه  للفت 

معين، أو لتوكيد اقتباس معّين.
Small Letter

في  الصغيرة  الحروف  صغير:  حرف 
أو   Small Letter ويسمى  الالتينية  اللغات 

.Majuscule أو Lowercase letter
Smartfont

الخطوط الذكية: هي الخطوط التي تحتوي 
على وظائف ِخطاطية Typographic متقدمة 
كالتي يدعمها تنسيق الخطوط المفتوحة أوبن 
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تايب Opentype. أو بعبارة أخرى فيها شيء 
من الذكاء الصناعي، وكمثال على ذلك : خط 
محرف  لكل  الذي   Script المشبك  Zapfino
تريد  عندما  آخر:  ومثال  فنية.  أشكال  عدة 
الخطاطين  إبداعات  تحاكي  خطوط  تصميم 
التقليديين (وهو ما يحاربه الحداثيون!!)، فمثًال 
الجيم االبتدائية في خطي النسخ والثلث قبل 
ألو  تاء  كاف،  دال،  الم،  الصاعد (ألف،  الحرف 
وتغلق  لوزي،  إلى  شكلها  يتغير  مربوطة)  هاء 
يتم  ال  هذا  التالي،  بالحرف  وتلتصق  فتحتها 
عبر  الصناعي)  (الذكاء  تطبيق  طريق  عن  إال 

وظائف أوبن تايب المختلفة. 
SMP
Supplementary Multilingual Plane
المتعدد  الملحق  المدى  بي.  ام  اس 
 Supplementary Multilingual اللغات: 
0x10000-) من  يمتد  المدى  وهذا   Plane

ويستخدم  اليونيكود.  من   (x1FFFF
المستحدثة  واألبجديات  القديمة  لألبجديات 
 Linear B, Gothic, and مثل  والمقطعية، 
المرمزة  المحارف  جميع  وهو   .Shavian
يونيكود  تجمع  بفهرستها  قام  التي  الملحقة 
 uXXXXX” or” التالية:  بالطريقة  ويكتب 
الصغيرة  الحروف  الحظ   ““uXXXXXX
رقم  هو   X حرف  وكل  تتغير  ال  والكبيرة 
 .0123456789ABCDEF عشري:  سادس 

.BMP انظر
Sort

التنضيد  نظام  في  المعدني:  الحرف 
القديم. 

Sorting
المحارف  ترتيب  عملية  الحروف:  فرز 
المرّمزة في خط ّما بعد االنتهاء من تصميمه، 

متفق  لمعايير  طبقا  العملية  هذه  وتنفذ 

عليها في مواصفات اليونيكود وبين الشركات 

.collation الكبرى. وتسمى أحيانا التجميع

Space
مسافة: 

المسافة  أو   $0020 المحرف   هي   (1)

المحرف  أو  واألسطر  الكلمات  بين  الفاصلة 

السطور  فصل  محرف  أو  للسطور  الكاسر 

 .Break Character

برامج   في  للمسافات  أنواع  عدة  هناك   (2)

النشر المتقدمة مثل أدوبي إنديزاين [وتسمى 

:[White Space المسافة البيضاء

مسافة بعرض الحرف 
M إم الكبير

Em Space

مسافة بعرض الحرف 
N  إن الكبير

Em Space

 Non-Breakingمسافة غير فاصلة
Space

مسافة غير فاصلة 
(عرض ثابت)

Non-Breaking 
Space (Fixed 
width)

Hair Spaceمسافة  بعرض شعرة
Sixth Spaceمسافة سدس إم
Thin Spaceمسافة رفيــعة

Quarter Spaceمسافة ربـــع إم
Third Spaceمسافة ثلــث إم
Puctuation Spaceمسافة اقتباس

Figure Spaceمسافة بعرض رقم
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إدخال مسافة ترتيب 
الضبط

Flush Space

وهناك مسافتا Em Quad و En Quad  األولى 
تعادل مسافة Em Space و الثانية تعادل مسافة 

.En Space

Spline
(قطاع من) منحني:

(1) قطاع من منحني رياضي (مشّكل من 
نقط ومماسات). 

فورج  فونت  في  المستخدمة  القطاعات 
قطاعات  من  والثالثة  الثانية  الرتبة  من  كلها 
 quadratic منحنيات بيزيه (رباعية أو مكعبة

.(or cubic
الخطوط  تصميم  برامج  بعض  في  أداة   (2)

لرسم هكذا منحنيات.
Spur

شوكة: شكل كالزائدة serif-like في نهايات 
خطوط  في  مألوفة  وهي   ،G مثل  األحرف 
الزوائد  serif typefaces، وبعض الخطوط بال 
 humanist sans و   grotesques مثل  زوائد 

.serifs
Square Serif 

في  التي  كتلك  (قاسية):  مربعة  زوائد 
المظهر  ذات  وأشباهه،   Times خطوط 

 . Adnate Serif الروماني. انظر
SSP
-0x10000) من  يمتد  ترميز:  مدى 

0x1FFFF) أو (0xEFFFF-0xE0000) من 
اليونيكود وهو لالستخدام في أغراض خاصة. 

وهو ال يستخدم كثيراً. 

Standard Ligature
مقرون  محرف  معياري:  مقرون  محرف 
يكون  أن  يمكن  أكثر،  أو  حرفين  يمثل 
اختياريًا بحسب المستخدم لبرنامج التصميم. 
في  المعيارية   Ligatures المقرونة  المحارف 
اللغة العربية تتفكك إلى أشكالها البسيطة عند 
مْ .  التشكيل في معظم البرامج مثل مح  = حَ
 Descretionary و Required Ligature أنظر

.Ligature
Stem

قـائمة الحرف (الرئيسية): كاأللف والالم 
والقئمة  العربية،  الحروف  في  الطاء  وألف 
الالتينية  الحروف  في  المائلة  أو  العمودية 
كحرف I الالتيني، والقائمة الوسطى من حرف 
يسميها  بعضهم    ،L  و  F و  E واليسرى  .T
Letter Stroke. بعض الحروف ليس لها قوائم 
مثل C و S. بعضها لها قائمتان مثل H و N و 
 A والقوائم المائلة مثل الجزء األيسر من .M
والجزء األيمن من V أو y، أما األجزاء األخرى 

.Strokes منها فتسمى أضالع
Stroke

في  قسم  أي  خط:  قائمة،  حرف  ضلع 
شكل الحرف (سواء أكان ذارعًا arm أو قائمًا 

.(bowl أو حوضًا stem

Style = Font Style
أربعة  هناك  الكتابة):  (شكل  الخط  نمط 
أنماط رئيسية لعائالت الخطوط الالتينية هي 
 Regular, أسود  ومائل  ومائل  وأسود  عادي 
هناك  ولكن   ،Bold, Italic, Bold Italic
فلو  والعرض،  الثخانة  حيث  من  أكثر  أنماط 
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فونت  في   Panose التشبيه  قيم  في  نظرنا 
كرييتور نجد األنماط التالية:   

من حيث العرض
Width

من حيث السماكة 
(الوزن أو السواد)

Weight
Ultra-CondensedThin
Extra-CondensedExtra-Light 

(Ultra- light)
CondensedLight
Semi-CondensedNormal (Regular)
Medium (Normal)Medium
Semi-ExpandedSemi-bold (Demi-

bold)
ExpandedBold
Extra-ExpandedExtra-bold (Ultra- 

bold)
Ultra-ExpandedBlack (Heavy)

Swash 
ممددة  أشكال  مشـْـق  ممدود:  حرف 
الكتابة  وفي  للحروف.  (اختيارية)  وفنية 
الالتينية غالبًا ما تكون للحروف الكبيرة أول 
 Script المشبكة  الخطوط  خصوصًا  الكلمات، 
ومثل   ،(Typography Terminology) مثًال 
أپل،  أنتجته  الذي  الجميل   Zapfino خط 
العربي  للخط  الشيء  ذات  نفعل  أن  ويمكن 
بالشكل)  منفردة  (وهي  األلف  تختلف  كأن 
في وسط الكلمة عنها في أول الكلمة. (مثًال 
كلمة السراب في الخط الكوفي: إذا أردت أن 
تكون األلف األولى ذات مدة تتجه إلى اليمين 
أسفل الحرف، واأللف الوسطى بعد الراء بدون 
الكوفية  الخطوط  في  منطقي  أمر  وهذا  مدة، 
الراقية، أو مثًال في الخط الديواني وهو الخط 

للحرف  المتنوعة  واألشكال  للمدود  المناسب 
لنفس   Swashes أو   Alternatives الواحد 
الحرف كاأللف االبتدائية، وهذا يجب أن ينفذ 
 Lookups بدائل  وظائف  إعداد  طريق  عن 
تسمية  طريق  عن  أو  مثًال.  فولت  برنامج  في 

المحارف بأسماء بوست سكريبت خاصة.
Symbol fonts 

على  يحتوي  خط  على  يطلق  رموز:  خط 
الحروف  على  يحتوي  ال  وغالبًا  معينة  رموز 
على  يطلق  أن  ويمكن  للكتابة،  االعتيادية 
خطوط التزيينات Dingbats Font خط رموز 

.Symbol Font
وهذا ليس مطلقًا فكثير من الخطوط العادية 

تحتوي على حروف وأرقام ورموز.
Symmetry

تناظر: تماثل الشكل على محور معين، مثل 
حرف T فهو متناظر على المحورالصادي. أي 

لو قلبته قلبًا عموديًا لبقي له نفس الشكل.
Tail

ذيل: ذيل خارج من الحرف لألسفل مثل: 
.y و j كذلك النوازل من الحروف الصغيرة Q

الرِّجل leg في K و R يمكن أن تسمى ذيوًال 
إذا تدلت حسب تصميم الخط.

Tangent
مماس: ذراع خارج من نقطة على منحني 

يحدد شكل المنحني واتجاهه.
Template layer

رسم  نافذة  في  طبقة  الطبعة:  طبقة 
الصور  وضع  يمكن  حيث  المنحنيات، 
إلى   Trace وشفها  خلفيتها  في  الممسوحة 
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منحنيات.
Terminal

إذا  نهايات:  أذيال،  (طرفية)  نهاية   -1
لم تنه الخط في حرف بزائدة serif فيسمى 
 f, j, y, :مثل ،terminal الشكل نهاية طرفية
الزوائد  وليس  األحرف  نهايات  فالذيول   .r, a

.serif
أو  دائرية  أو  (مشطوفة)  زاوية  إما  وتكون 
متبوِّقة (تتسع في نهايتها)، أو دمعية (كحبات 

الدمع) إلخ.
في سمات خطوط أوبن تايب: الشكل    -2

النهائي (في آخر الكلمة Final) للحرف.
TeX

خاص  النصوص  لتنضيد  نظام  تكس: 
الواليات  في  بكثرة  يستخدم  ومستقل، 
لتنضيد  السباقة  األنظمة  من  وهو  المتحدة، 

معادالت الرياضيات.
Thin Space

ُخمس  تعادل  مسافة  صغيرة:  مسافة 
.N مسافة

Tilted = Slanted Font 
الذي  القائم  الخط  على  يطلق  ممّيل:  خط 
الخطوط  تصميم  برنامج  عبر  إما  تمييله  تم 
 .Italic الحقيقي  المائل  الخط  سمات  بدون 
أو  الصفحة  تصميم  برنامج  عبر  تمييله  تم  أو 
 Italicمائل الكتابة  شكل  عبر  الكلمات  معالج 
الذي يوفرها النظام. وهو بالضبط ما يعبر عنه 

.Oblique بـ
Tracking

تتابع: او تقارب الحروف: إن القرن المسبق 

في  يؤثر  الخط  بنية  في  والموجود  للحروف 
تقارب أو تباعد الحروف أثناء التنضيد، يمكن 
التتابع  قيمة  بتحديد  التقارب  هذا  تغيير 

Tracking في برامج التصميم.
Transform(ation)

تحويرات/تحويالت الرسم: تغيير صورة  
 rotating بالتدوير Glyph أو قياسات المحرف
 skewing التمييل  أو   flipping القلب  أو 
أو   scaling والتصغير)  (التكبير  التحجيم  أو 
تغيير عرض المحرف أو مجموعة المحارف أو 
كل محارف الخط، أو تغيير السماكة أو الثخانة 

weight،  أو تغيير اإلزاحات.           
Transient font

خط مؤقت: خط يمكث مؤقتًا في الطابعة 
انظر  الطباعة.  عملية  من  االنتهاء  حتى 

 Resident Font
TTF (TrueType Font)

خط تروتايب: (خط حقيقي) خط طورته 
شركة أپل أوائل التسعينيات الستخدامه في 
هذا  يحتوي  بعده.  وما   MacOS 7.0 نظام 
النوع من الخطوط في بنيته على خط الطابعة 
الذي   (Bitmap) الشاشة وخط  (المنحنيات) 
يمكن أن يحافظ على شكل الحروف بدقة عند 
تكبير تصغير العرض على الشاشة، أو تنضيده 
بمختلف األحجام (خط الطابعة). هذا الخط ذو 
المواصفات العالية كان األساس لخطوط أوبن 

تايب الذي طورته أدوبي ومايكروسوفت.
TTH TrueType Hinting

تلميح خط تروتايب: أداة في بنية برامج 
تصميم الخطوط لضبط تلميح خط تروتايب. 
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.Hinting انظر تلميح
TWIP Twentieth of a point

(وهي  البنط  أو  النقطة  من   20/1 تويب: 
وحدة قياس غير أساسية للخطوط).

Type
ممكن  معينة  حدود  ذو  شكل  حرف: 
 Letter or طباعته. قد يكون هذا الشكل حرفًا
تشكيل  عالمة  أو   Digit رقما  أو   Character
 Punctuation تنقيط  عالمة  أو   diacritic
رمزاً  أو  حرفية  غير  رسومية  عالمة  أو   mark
من  المفهوم  هذا  يقترب  ذلك.  غير  أو  رياضيًا 

Character ويشمل الحرفLetter وغيره.
Typeface = font = face

(وجه طباعي)، خط، نوع خط: أي شكل 
من الكتابة ذو مظهر جمالي متناسق، وتشترك 
هذه  وتطلق  متشابهة،  بسمات  حروفه  جميع 
المتجانسة  الحروف  طقم  مفهوم  على  الكلمة 
فني  بمفهوم  أو   ،Font المحوسب  الشكل 
محوسب)  (غير  كان  يدويًا  الخط  نوع  مجرد: 

أو غير ذلك. 
Type Vendors

المؤسسات  أو  الشركات  الخطوط:  منتجو 
بشكل  الخطوط  وتروج  تصمم  التي  الكبرى 
الخط  وتوزيع  بيع  حقوق  لها  ويكون  تجاري 
مثل  بيعه،  دون  استخدامه  ترخيص  أو 
 ITC (International Typeface و   Agfa
 Linotype و   MonotypeوCorporation)

وديوان Diwan وغيرها كثير. 
Typographer

بتصميم  يقوم  من  هو  الخطوط:  مصمم 

حروفّي  قول  يفّضل  وال  الخطوط.  وحوسبة 
فذلك اصطالح السم فرقة دينية التي تستخدم 

الحروف استخدامًا غنوصيًا مخالفًا للدين.
Typographic

خطوطي: يتعلق بالخطوط المصممة للعمل 
على الحواسيب.

Typography
المصطلح  هذا  ويعني  تايپوغرافي،  تلفظ 

ثالثة أمور:
أو   (للحواسيب)،  الخطوط  تصميم   -١
الِخطاطة: وهو موضوع كتابنا هذا: فن تصميم 
الحواسيب.  الستخدام  الخطوط  وحوسبة 
الخطوط)،  (تصميم  على  االصطالح  ويمكن 
تقل  وال  له.  كتعريب  الحروف)  (تصميم  أو 
[طبوغرافيا] فذلك اصطالح جغرافي، وجغرافي 
التضاريس  وصف  يعني  أحيانًا؛  عسكري 
منتديات  (في  التفصيل  وجه  على  واألماكن 
الخط على الشبكة بعضهم يقول طبوغرافيا). 

٢- إدخال الخطوط في الكتابات المختلفة 
كعنصر من عناصر التصميم، بما فيها من 
يتم  وهذا  وتحويرات،  ومؤثرات  وفّنيات  ألوان 

تدريسه في قسم التصميم الغرافيكي.
عصر  قبل  الصفحة  إعداد  فن   -٣
الحروف  استخدام  أيام  خصوصًا  الحواسيب، 
في  الرصاصية  األسطر  أو  المنضدة  الرصاصية 
حساب  من  الفن  هذا  يحتاجه  وما  النصوص، 
والعناوين،  السطور  بين  والمسافات  الحجوم 
معين  عرض  يتسع  كم  ُيحسب  كان  حيث 
ألحرف  عالمي  طباعي  قياس  أو  لصفحة 

التينية من خط ما، خصوصُا في العنونة.
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Typo Ascender 
للخط   :(OS2 (للنظام  الخطية  القمة 
عن  يختلف  وهذا  إم،  مربع  قمة  تعادل  وهي 
الصاعد الذي تعرفه أپل بشكل محتلف كليًا. 
كما يختلف عن صاعد المحرف الذي هو أعلى 
نقطة فيه، الحقيقة أن قمة السطر تتعدى قمة 
القيمة  وهذه  الصادي.  المحور  على  المحرف 

.(b) هي أعلى نقطة في حرف صغير مثل
وبتعيين هذه القيمة ضمن الخط بوحدات 
الصحيحة  القيمة  بحساب  الحاسوب  يقوم  إم 
المسبقة (القيمة الثابتة) للمسافة بين السطور. 
والهدف هو إعفاء البرامج من الحسابات التي 
تتماشى  التي  وويندوز  ماك  نظامي  بها  يقوم 
دمج  فعند  قديمة.  وتوافقيات  متطلبات  مع 
األخرى  األحرف  حسابات  مع  القيمة  هذه 
النصوص  تصميم  من  البرامج  ستمكن  فإنها 

بمسافات صحيحة وعملية.
حركات  ارتفاع  يكون  أن  يجب  تعليق: 
الحروف  على  الزوائد  أو  العربية  التشكيل 
الالتينية ضمن مربع إم وإال ستكون النتيجة 
أن (ترتطم) الحروف بين السطور ببعضها في 
يضطر  مما  بشع.  أمر  وهذا  الطبيعي،  الوضع 
بين  المسافة  زيادة  إلى  الصفحة  مصمم 
حدة.  على  تشكيل  كل  معالجة  أو  السطور، 

انطر ص 247 في كتاب فونت الب.
Typo Descender

للخط   :(OS2 (للنظام  الخطي  القاع 
عن  يختلف  وهذا  إم،  مربع  قاع  تعادل  وهي 
كليًا.  مختلف  بشكل  أپل  تعرفه  الذي  النازل 
كما يختلف عن نازل المحرف الذي هو أسفل 

نقطة فيه، الحقيفة أن قاع السطر تتعدى قاع 
القيمة  وهذه  الصادي.  المحور  على  المحرف 

.p هي أدنى نقطة في حرف صغير مثل
وبتعيين هذه القيمة ضمن الخط بوحدات 
الصحيحة  القيمة  بحساب  الحاسوب  يقوم  إم 
المسبقة (القيمة الثابتة) للمسافة بين السطور. 
والهدف هو إعفاء البرامج من الحسابات التي 
تتماشى  التي  وويندوز  ماك  نظامي  بها  يقوم 
دمج  فعند  قديمة.  وتوافقيات  متطلبات  مع 
األخرى  األحرف  حسابات  مع  القيمة  هذه 
النصوص  تصميم  من  البرامج  ستمكن  فإنها 

بمسافات صحيحة وعملية.
Typo Line Gap
(للنظام  السطور  بين  الخطي  الفراغ 
إم  مربع  عن  تزيد  التي  المسافة  هو   :(OS2
للخط. وبالضبط هي السافة بين أسفل السطر 
النص.  في  السفلي  السطر  قمة  وبين  العلوي 
وتكون ثابتة في برامج التصميم ما لم يغيرها 
بين  المسافة  عن  يختلف  وهذا  المستخدم. 
السطور Line Gap (Mac) التي تعّرفها أپل 

بشكل مختلف كليًا.
Umlaut 

في  العلة  حروف  فوق  النقطتان  أومالوت: 
تشبه  وهي   ö,ë,ä,ü مثل  األلمانية،  اللغة 

.Diaresis عالمة النبر فوق حروف العلة
Uncial

اليدوية  القديمة  الخطوط  من  نوع  أنشل: 
من الناحية  أو المحوسبة تعتبر األكثر تأثيراً 
الخطية، يمتزج فيه الحروف الصغيرة والكبيرة 
مميزتين  مجموعتين  للخط  يكون  أن  بدون 
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لألحرف الكبيرة والصغيرة.
Underline Position

الخط  بعد  قيمة  التحتي:  الخط  موضع 
كانت  إذا  باإلم.  القاعدي  الخط  عن  التحتي 
هذه القيمة سالبة فهذا يعني أن الخط التحتي 
يكون أسفل الخط القاعدي. وهذه القيمة تؤثر 
 Underlined خط  تحته   : الكتابة  مظهر  في 

في برامج التصميم أو معالجة النصوص.
Underline Thickness

الخط  ثخانة  قيمة  التحتي:  الخط  ثخانة 
التحتي باإلم. 

النصوص  معالجة  برامج  بعض  مالحظة: 
الخط  لموضع  خاصة  قيم  استخدام  تحدد 
التحتي و ثخانة الخط التحتي غيرتلك المبنية 
في الخط، وإال فسوف تستخدم القيم المبنية 

في البرنامج.
Undershoot   

تحدب (زائد) سفلي:
فوق  األعلى  من   «O» حرف  يتحدب 
  ،Cap-Height الكبير  الحرف  ارتفاع  مستوى 
السفلي  التحدب  هو   Undershoot وكذلك 
الخط  تحت   Q و   O مثل  المدورة  للحروف 
هذا  ينفذ  لم  وما  االرتكاز).  (خط  القاعدي 
كارتفاع  المحدب  الحرف  ارتفاع  بقي  (أي 
أي حسابيًا) سيظهر  الحرف المسطح تمامًا– 
الحرف المحدب أصغر من باقي الطقم بصورة 

ملحوظة.
الحروف  من  المستديرة  األجزاء  وكذلك 
وسفلي،  علوي  تحدب  لها  الصغيرة  الالتينية 
مثل: a b d q o p c فالتحدب العلوي يتجاوز 

 x-height خط ارتفاع الحرف الصغير أو إكس
القاعدي  الخط  عن  ينزل  السفلي  والتحدب 

.baseline (االرتكاز)
Unicode

للغات  الموحد  الدولي  الترميز  يونيكود: 
لمعظم  وشامل  وموحد  دقيق  ترميز  والرموز. 
والتاريخ  واآلثار  والميتة  الحية  األرض  لغات 
أو  اللغات  كتابات  ترميز  فيها  يتم  المدون، 
 ،Languages ولغاتها  Scripts الكتابة  أنظمة 
(غير  المختلفة  والعالمات  الرموز  يرّمز  كما 
الصوتية) وهو يعتمد ستة عشر بتًا لكل بايت 
وبذلك يستوعب كل خط مبدئيا 65536 شكًال، 
هذا  رفع  ويمكن   ،Glyph محرف  صورة  أو 
الرقم إلى أضعاف ذلك عند الحاجة. مثل حالة 
البايتات.  عدد  وزيادة   Surrogation النيابة 
لتسمية  المختلفة  الطرق  استخدام  عند  أو 

المحارف حسب قواعد بوست سكريبت.
ببايت  الحروف  رّمزت  قد  اآلسكي  كانت 
مكون من 7 بتات لتكوين 128 حرفًا، ولكن 
اآلنسي رمزت الحروف ببايت مكون من 8 بتات 
لتكوين 256 حرفًا. ثم جاءت منظمة يونيكود 
Unicode Consortium (وهي منظمة دولية) 
ترميزها  يمكن  التي  الحروف  عدد  لتوسيع 
وفقًا للحاجات المتزايدة للغات الكثيرة، فكان 
معيار يونيكود يعتمد على بّتْين (مكونين من 
16 بتًا) ليمكن ترميز وفهرسة 65536 حرفًا. 
أما معايير الترميز التي تعتمد معايير الفهرسة 
 Multi-byte mapping المتعددة  بالبايتات 
أربعة  إلى  بايت  من  فتستخدم   standards
ترميز  مدى  يوسع  مما  حرف  لكل  بايتات 
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الحروف إلى باليين (نظريًا 4,294,967,296 
أال  على  يونيكود  وافقت  عمليًا  ولكن  حرفًا) 
يتجاوز عدد الترميزات للحروف 1,114,109، 
أما العدد الذي تم ترميزه فعًال (حتى سبتمبر 
2005) هو 97,786 حرفًا أي أقل من 9% 

من المدى الممكن ليونيكود. 
مواصفات  مع  اليونيكود  مواصفات  تتوافق 
اآلسكي واآلنسي. لكي ال تنشأ مشاكل تحويل 
نصوص  معلومات  إلى  العودة  عند  النصوص 

قديمة كتبت بهذين الترميزين.
كانت قبل ظهور مواصفات اليونيكود مئات 
 Code Pages من صفحات المحارف المرمزة
(ماكنتوش،  نظام  كل  وحسب  المختلفة، 
للنظام  كان  بل  يونيكس)،  دوس،  ويندوز، 
أربك  مما  محارف،  صفحات  عدة  الواحد 
استخدام برامج  واضطرهم إلى  المستخدمين 
ومن  آخر  إلى  برنامج  من  النصوص  تحويل 
بيئة إلى أخرى— إن وجدت!، حتى ظهرت 
يونيكود  الموحد  الدولي  الترميز  مواصفات 
المحارف.  صفحات  في  الفوضى  على  لتقضي 
بترميز  ولتقوم  الخطوط.  أخطاء  وفوضى 
سائر اللغات الحية التي لم يكن لها ترميز أو 
مفاتيح،  لوحات  وال  مطلقًا  محارف  صفحات 
ألغراض  الحية  غير  اللغات  ترميز  جانب  إلى 
وهذه  إلخ.  والتاريخية…  العلمية  الدراسات 
اعتمدتها جميع  المواصفات الدولية الموحدة 

أنظمة التشغيل.
أي  ومستمر،  للتوسع  قابل  يونيكود  ونظام 
قد  لغة  فأي  مرحلة،  أي  عند  يتوقف  لم  أنه 
لم  محارف  ترميز  إلى  تحتاج  ترميزها  تم 

ترمز يمكن ذلك بعرض االقتراح على منظمة 
هذا  إدراج  أهمية  لدراسة  فيخضع  يونيكود، 
يضاف  ثم  المعين.  الكتابة  نظام  في  الرمز 
إنهاء  رمز  مثال:  معتمداً.  ليصبح  الترميز  هذا 
الرسائل العربية  الذي كان مستخدمًا في 
عرضه  يمكن  الحاسوب  انتشار  قبل  الطباعة 

على منظمة يونيكود إلدراجه في الترميزات.
في  يساهم  الحية  اللغات  جميع  ترميز  إن 
إدخال الحواسيب إلى الشعوب التي تم ترميز 
لغاتهم وبالتالي يساهم في نشر التراث والثقافة 
والتعليم لهذه األمم، ويدخل هذه األمم بصورة 
أو بأخرى في ثورة االتصاالت والمعلومات، كما 
األمية  محو  في  يساهم  أن  بالنتيجة  ينبغي 
خصوصًا في الشعوب الفقيرة، أما ترميز اللغات 
التاريخية  الدراسات  في  يساهم  فهو  القديمة 
تخزين  على  ويساعد  واإلنسانية،  واآلثارية 

واسترجاع المعلومات المتعلقة بهذه العلوم.
 Unicode يونيكود  تجمع  في  وتشترك 
 ،1991 عام  تأسس  الذي   Consortium
مجموعة من مؤسسات المواصفات والمقاييس 
من  ومجموعة  المجاالت،  شتى  في  العالمية 
التشغيل  وأنظمة  الحواسيب  شركات  كبرى 
اللغات  ومجامع  والحكومات  والجامعات 
وعلماء  اللغات،  وعلماء  المختلفة،  العالمية 
العالم.  دول  شتى  من   — (الكتابة)  الرسم 

وحسب علمي … ما عدا العرب!
UPM: Units Per eM

من  المفهوم  هذا  يعتبر  اإلم:  في  وحدة 
أهم المفاهيم في تصميم الخط وهو األساس 

.Font Metrics لجميع قياسات الخط
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الخط  ارتفاع  يحدد  الوحدات  هذه  عدد  إن 
وإحداثيات الشبكة التي يرسم عليها المحرف 
اإلم  في  الوحدات  عدد  زادت  كلما   ،Glyph
أكثر  إحداثيات  المصمم  لدى  كان   UPM
المصمم  فيتمكن  فيها.  للعمل  أكبر  ومساحة 
من موضعة نقط أكثر وبدقة أكبر. في فونت 
الب وألسباب تقنية تحددت القيمة القصوى 
وحدة.   10000 بـ  اإلم  مربع  في  للوحدات 
النوع  من  سكريبت  بوست  خطوط  وإلنتاج 
واحد يجب أن يكون مربع اإلم 1000 وحدة، 
تحديد  فباإلمكان  التروتايب  خطوط  في  اما 
أي قيمة في مربع اإلم ولكن ينصح بـتحديد 

2048 وحدة.
اإلم)  مربع  في  (وحدات  قيمة  غيرت  إذا 
الحروف  حجم  أن  بالضرورة  يعني  ال  فهذا 
المحارف  ألن  تغير،  قد  الخط)  برنامج  (في 
القديم،  اإلم  مربع  حجم  لتوائم  صممت  قد 
لذا يجب أن تغير حجم المحارف تبعا لتغيير 
 1000 من  اإلم  مربع  غيرت  فإذا  اإلم،  مربع 
إلى 2000 وحدة/ إم فهذا يعني أن الحروف 
استعمالها في  تظهر أصغر بنسبة %50 عند 
هذه  تكبير  يجب  عندئذ  التصميم.  برامج 
المحارف جماعيًا بنسبة %200 لكي تناسب 
مربع اإلم الجديد. أو بالنسبة التي غيرت بها 
مربع اإلم. هناك أمر آلي في برنامج فونتالب 
لتغيير  تبعًا  الحروف  كل  تصغير  تكبير/  وهو: 
 Scale all characters .الوحدات / مربع اإلم

.according to UPM change
Validation

التحقق  الخط):   صالحية  (من  تحقُّـق: 

من عيوب الخط وإصالحها، كالطمس الحاصل 
 Correct المنحنيات  تعاكس  عدم  من 
 ،Counters في الفراغات contour directions
مثل الفراغ في حرفي الميم والقاف العربيين 
أو حرفي A ، O الالتينيين. كذلك تعالج هذه 
العملية النقط الزائدة، والمنحنيات المفتوحة، 
النقط في المحارف ("المنحنيات" ذات نقطة 
التجميعية  المحارف  ومكوِّنات  نقطتين)،  أو 
والمماسات  فارغة]،  مكوِّنة  [محارف  ذات 
المتطرفة Extreme، والمحارف (المنحنيات) 
المكررة وغير ذلك من أمور، كالخلل في شكل 
وظيفة  وهي  الخط،  لمنحني  نقطة  مماسات 
ويحسن  الحديثة  الخطية  البرامج  ممتازة في 

.Generation القيام بها قبل توليد الخط
Vertex

بقائم  ذراع  كالتقاء  وهي  مستدقة:  قمة 
من   ،V و   N و   A ذراعين  أو   Mمثل حرف 

.Crotch الخارج. من الداخل تسمى
Vertical Metrics
القمة وهي  للخط:  العمودية  القياسات 

Ascent والقاع Descent وخط ارتفاع الحرف 
ارتفاع  وخط   CapHeight الكبير  الالتيني 

 .xHeight الحرف الصغير
VFB format

تنسيق VFB: هو تنسيق قاعدة المعلومات 
لفونت الب

Visibility
التي  الدرجة  الخط)  (رؤية  الوضوح: 
ورؤيته  وتحديده  الخط  تمييز  يمكن  فيها 
انظر  قراءته.  سرعة  عن  النظر  بغض  بوضوح 
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.Readability, Legibility
VOLT (Visual OpenType Layout 
Tool)

ڤولــت: (أداة التصميم االفتراضية لخطوط 
مايكروسوفت  تصميم  من  أداة  تايب)  أوبن 
حروفية  بوظائف  تايب  أوبن  خطوط  إلنتاج 
الموجودة  الوظائف  تلك  عن  تزيد  متقدمة 
إكس.  جي  وخطوط  تروتايب  خطوط  في 
أفقية،  مستويات  عدة  على  التوصيل  مثل 
والحروف   Lookups البدائل  وبرمجة  وإنشاء 
النظائر  أو  المعادلة  الحروف  (أشكال  البديلة 
 Alternatives قليًال)  بالشكل  تختلف  ولكن 
 Glyph وَموَضعة المحارف Swashes والمدود
Positioning والتشكيل وجداول االستبداالت 
Glyph Substitution، وَموَضعة عالمة إدخال 
النص في المحارف المقرونة Ligatures. وأهم 
مجاالت برمجة البدائل Lookups هي إعداد 

ثالثة جداول:
1- جدول استبدال المحارف: 

(GSUB glyph substitution)
2- جدول موضعة المحارف:

(GPOS glyph positioning)
3- جدول تعريف وتمييز المحارف

(GDEF glyph definition)
 Classes لتمييز المحارف األساسية ورتبها
وأنواع   Ligatures المقرونة  والمحارف 
إدخال  عالمة  معلومات  جدول  العالمات، 
إلى  باإلضافة   .ligature caret table النص 

جدولين آخرين هما: 
4- جدول الخط القاعدي 

(BASE   Baseline data)
5- جدول معلومات ضبط السطور

(JSTF   Justification data)
برنامج  تعادل  أدوبي  من  برمجة  أداة  هناك 

.AFDKO مايكروسوفت فولت هي أداة
OpenType Font انظر

من   VOLT أداة  استخدام  يمكن 
مايكروسوفت لتطوير خطوط تروتايب لتصبح 

بمزايا وتنسيق خطوط أوبن تايب.
Weight

يعربها:  (وبعضهم  الخط:  ُسمك  ثخانة، 
وزن الحرف): هو سمة للخط تكون فيه قواعد 
الخط واألذرع Arms والقوائم Stems سميكة 
ضاقت  كلما  أضيق.   Counters والفراغات 
المقروئية  وضعفت  الثخانة  زادت  الفراغات 
صفة  تحدد  التي  هي  والثخانة   .Legibility
عادي  أو   Bold أسود  أنه  حيث  من  الحرف 

.Thin أو رفيع Plain
Win Ascent

أعلى قمة (صاعد) ويندوز:
ويندوز  لنظام  الصاعد  حساب  قيمة 
مثيله  وعن  أپل  في  مثيله  عن  كليًا  ويختلف 
 .Typo Ascender الخطي  السطر  قمة 
وتحسب أعلى قمة (ويندوز) بأنها أعلى قيمة 
حروف  لجميع  الصادي  المحور  على  لنقطة 
قيمة  وأعلى  ويندوز.  خطوط  في   ANSI
(ويندوز) تحسب ارتفاع خط ويندوز والقيمة 
الخط.  لهذا  السطور  بين  للمسافة  الثابتة 
هذه  تعتبر   Symbol fonts الرموز  ولخطوط 
القيمة قيمة أعلى نقطة على المحور الصادي. 
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(أبعد نقطة عن نقطة الصفر).
Win Descent

أدنى قمة (نازل) ويندوز:
ويندوز  لنظام  النازل  حساب  قيمة 
مثيله  وعن  أپل  في  مثيله  عن  كليًا  ويختلف 
قاع السطر الخطي Typo Ascender. وتحسب 
لنقطة  قيمة  أدنى  بأنها  (ويندوز)  قمة  أدنى 
 ANSI حروف  لجميع  الصادي  المحور  على 
(ويندوز)  قيمة  وأدنى  ويندوز.  خطوط  في 
الثابتة  والقيمة  ويندوز  خط  ارتفاع  تحسب 
ولخطوط  الخط.  لهذا  السطور  بين  للمسافة 
القيمة  هذه  تعتبر   Symbol fonts الرموز 
قيمة أدنى نقطة على المحور الصادي. (أبعد 

نقطة عن نقطة الصفر).
x-height

ارتفاع اكس: وهو ارتفاع الحروف الصغيرة 
ارتفاع  العربية  في  ويعادله   Small Letters
االبتدائيتين  والقاف  الصاد  كقمة  األواسط 
x حرف  قمة  ومثل  للكلمة  المتوسطتين  أو 

خط  الخط  هذا  يسمى  كان  قديمًا،  الالتيني. 
.(Meanline) الوسط

Zones
المناطق (هذا واحد من المصطلحات التي 
وال  [المتعمقة]،  التروتايب  مواصفات  تخص 

تعني بالضرورة مصمم الخطوط)
تحجيم  ر  مفسِّ مراجع  في  نقطة  أي  إن 
 font scaler interpreter الخطوط 
references هي واحدة من إحدى منطقتين 
تؤلف  التي  النقط  مجموعتي  من  واحدة  أي 

.glyph description وصف الَمْحَرف

أول هذه المناطق المرجعية هي المنطقة 1 

zone 1 أو (Z1) وتحتوي دائمًا على التفسير 

الحالي للمحرف.

 zone 0 المنطقة الثانية هي المنطقة صفر

أو (Z0) وتستخدم كمخزن مؤقت لإلحداثيات 

التي ال ترتبط بأي نقطة فعلية في المنحني 

عند  ضرورية  صفر  المنطقة   .1 المنطقة  في 

الحاجة لتفسير أو معالجة نقطة ليست موجودة 

في المنحني أو عندما تحتاج أن تستذكرموقع 

منطقة  المنطقة  هذه  وتسمى  وسيطة.  نقطة 

ألنها  بالوسيطة  عليها  الفجر(اصطلحت 

تستخدم في تفسير المحرف).

الجدول الوصفي للخط يؤسس الحد األعلى 

 maximum number الوسيطة  النقط  لعدد 

صفر  من  األرقام  هذه   .of twilight points

الوسيطة  النقط  لعدد  األعلى  الحد  إلى 

معينة  وكلها   maxTwilightPoints -1

أن  النقط  لهذه  ويمكن  األصل.  نقطة  حسب 

نقط  بها  تتحرك  التي  الطريقة  بنفس  تحرك 

المنطقة 1.

أماكن  إلى  تنقل  صفر  المنطقة  في  النقط 

و  MIAP تعليمات  باستخدام  وظيفة  ذات 

MIRP وتعين gep0 إلى نقطة إلى المنطقة 

تحدد  أن  المفيد  من  وبالتعاقب   .Z0 صفر 

مواضع  إلى   Z0 صفر  المنطقة  في  النقط 

قياسات مفتاحية في الخط
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.

بعض المصطلحات اإلخراجية
التي تعنى بتصميم المطبوعات
أكثر منها بتصميم الخطوط

Alley
اآلن  ويسمى  األعمدة:  بين  جدول 

.Gutter
Body, Text Body

جسم أو كتلة النص 
Border

إطار، حد 
Break

قاطع: عالمة توقف تدفق النص في مكان 
ما، هناك قاطع عمود وقاطق صفحة.

Callout
بخط  تطبع  عبارة  أو  نص  نص:  تأكيد 
و  Pull quotes انظر إليها.  النظر  للفت  أكبر 

.Teaser
Caption

 تعليق (تحت الصورة) 

Chase
كان  الغابرة  األيام  في  التنضيد:  إطار 
د اليدوي يستعمل الصينية التي يجمع  المنضِّ
 Forma المطبوع  وتصميم  الحروف  عليها 
اإلطار  بهذا  والمساطر  الحروف  إحكام  ويشد 
المعدني كي يبقى التصميم متماسكًا وجاهزاً 

.Galley للطباعة. انظر
Colophon

عن  ملخص  وهو  نشرية:  نشر،  ملخص 
والعتاد  الخطوط  كأسماء  الكتاب  إخراج 
(البرامج) التي استخدمت فيه. وأصل هذا كان 
في المخطوط العربي حيث يدون اسم كاتب 
الكتابة  إنجاز  ووقت  وتاريخ  (الناسخ)  الكتاب 
وربما المكان، ومن قام بمقابلة الكتاب عليه، 
وكل هذا توثيق ويسمى في علم المخطوطات 

العربية: َحْرد متن. وبعضهم عربها قلفون!!
Column Break

جديد  سطر  أحيانًا  وتسمى  عمود:  قاطع 
.Shift+Return وينفذ باألمر New line

Cutline
تعليق تحت صورة = Caption (اصطالح 

صحفي قديم).
Discretionary Column Break

قاطع عمود اختياري (لصفحة جديدة): 
إلى  وينقله  النص  تدفق  األمر  هذا  يقطع 
المختصر  باألمر  وينفذ  جديدة،  صفحة 
أو  ماكنتوش  نظام  في   Command+Return

Ctrl+Return في نظام ويندوز. 
Diacritic Positioning

إنديزاين  برنامج  في  التشكيل:  َمْوَضعة 
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حركة  يباعد  أو  يقرب  أن  للمصمم  يمكن 
تصعيداً  متناهية  بدقة  الحرف  من  التشكيل 
وتنزيًال، ويمينًا ويساراً، وهناك خمسة خيارات: 
 Normal أوبن تايب وهو ما ينصح به، وعادي
وبدون   Tight وملتز   (Loose (متراخ  وبعيد 

 .None
Diagram

يكون  قد  صورة  شكل،  توضيحي،  رسم 
رسمًا Illustration أو صورة Picture أو رسمًا 

بيانيًا.
Discretionary Hyphen

كلمة  في  تقحم  شرطة  اختيارية:  َشرطة 
التينية لفصمها وضبط السطر. 

DropCap
إسقاط حرف أول الفقرة 

Element
كائن  أي  أو  نص،  كتلة  (شكل،  عنصر: 

رسومي) 
Face

.Font وتعادل Typeface نوع خط: أو
Flush left

محاذاة يسرى: وتسمى في برامج التصميم 
.Align Left

Flush right
محاذاة يمنى: وتسمى في برامج التصميم 

.Align Right
Folio

نموذج
Footer

أسفل عدد  دائم يظهر في  تصميم  ذيلية: 

من الصفحات. وهو ما يعادل التصميمات في 
في   Master Pages النموذجية  الصفحات 
پرس  إكس  كوارك  و  إنديزاين  مثل  برامج 

Header والناشر الصحفي. انظر
Foornote

هامش (تعليق) أسفل النص. 
Format1

 otf. مثل  الملف  نوع  أو  تنسيق  تنسيق: 
على  وتروتايب  تايب  أوبن  لخطوط   .ttf و 

التوالي. 
Format2

تنسيق: (قديمًا) تصميم الصفحة وتنظيم 
وحجمه  الخط  نوع  حيث  من  النص  وتنسيق 
يسمى  التصميم  هذا  إلخ  الفقرات…  ومظهر 

.Layout اآلن إعداد الصفحة
Galley

نصف  أو  اليدوي  الصف  في  الصف:  لوح 
الفوالذ  من  لوح  هو  الماضية:  األيام  في  اآللي 
 Characters الرصاصية  األحرف  عليه  ترتب 
السطور بين  والمسافة   Rulers والمساطر 

ويتم  (الفورما)  التصميم  ويكمل   ،Leading
تحبيرها وطبع تجربة Proof قبل وضعه على 
آلة الطباعة الحروفية (ذات الحروف البارزة) أو 

.Letter-Press التي تدعى تيبو أو
Greeking Text

طمس النص: وهو تحويل النص على شاشة 
الحاسوب إلى خط رمادي عند تصغير عرضه 
يحدد  ما  وغالبا  كبيرة،  حدود  إلى  (رؤيته) 
 Preferences تفضيالت  في  الطمس  حجم 
أي  إلستريتر:  أدوبي  مثل  التصميم  برامج 
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تطمس الخطوط من حجم 6 أبنط فما دون 

عند تصغير العرض.

Gutter
فراغ: فراغ أو هامش بين األعمدة (ميزاب). 

وأحيانًا بين الصفحات المتقابلة.

Hairline Space
بعرض  صغيرة  (مسافة  َشعرية:  مسافة 
لكتابة  الزائفة  المسافة  تشابه  وهي  َشَعرة). 

المركبات اللغوية في الكتابة باللغة الفارسية) 

يساوي  عرض  ذات  فاصلة  مسافة  هي  التي 

صفر Zero-width non-joiner وتعني: فاصل 

َنص عرضه صفر.

مثل: كره زمين: الكرة األرضية، المسافة بين 

الهاء والزاي شعرية فاصلة ذات عرض يساوي 

 200С بطباعة  إليها  الوصول  ويمكن  صفر. 

ثم Alt+X لتصل إلى الحرف المطلوب. انظر 

 Direction Control النص  اتجاه  محارف 

.Glyphs

برنامج  في  مشابهة  شعرية  مسافة  هناك 

 No-width تسمى  وورد  مايكروسوفت 

أدوبي  برنامج  في  وتسمى   .optional break

كالتالي  وشكلها   Hair space إنديزاين 

يساوي  ال  ضئيل  عرض  ذات  وهي  كره زمين 

صفراً وترسم خطًا شعريًا.

Hanged punctuation
عالمات اقتباس معلقة: وهي التي تخرج 
أفضل  عن حد كتلة النص كي تعطي مظهراً 

مما لو كانت عالمة االقتباس داخل حد كتلة 

النص.

Hanging Indent
فقرة معلقة: هو عكس اإلزاحة ألول الفقرة، 
السطر  عدا  ما  الفقرة  سطور  كل  إزاحة  أي 

األول، فيبقى أولها خارجًا عن باقي الفقرة.
Headline

العنوان الرئيسي
Header

عدد  أعلى  في  يظهر  دائم  تصميم  رأسية: 
من الصفحات. وهو ما يعادل التصميمات في 
في   Master Pages النموذجية  الصفحات 
پرس  إكس  كوارك  و  إنديزاين  مثل  برامج 

والناشر الصحفي.
Hyphenation

فصم  هو  للنص:  الالتيني  التوصيل 
لتكمل  السطور  أواخر  في  الالتينية  الكلمات 
متعددة  خيارات  هناك  الجديدة  األسطر  في 

للوصلة الالتينية.
Illustration

رسم توضيحي، شكل، صورة
Image

Picture = صورة
Indent

الفقرة  أول  النص  إبعاد  وهو  فقرة:  أول 
مسافة معينة للفت االنتباه إلى فقرة جديدة، 

وهو مظهر جمالي مطلوب.
Index

فهرست: الفهرسة Indexing في الكتب 
جميع  فيها  تجمع  الالتينية:  الكتابة  ذات 
 Index فهرس  في  والمواضيع  االصطالحات 
(أرقام  الكتاب  في  هذه  ورود  وتكرار  واحد 
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وخصوصًا  العربية  الكتب  في  أما  الصفحات)، 
الفنية  الفهارس  في  تفصيل  فهناك  التراثية 
فيوضع فهرس لآليات القرآنية وآخر لألحاديث 
وآخر  للبلدان،  وآخر  لألعالم  وآخر  النبوية 

للقوافي وآخر لألمثال وآخر للفوائد اللغوية…
Inline graphic

رسم مقحم في نص: كالرسوم والصور في 
الفهارس والكتالوجات والقواميس، حيث تقفز 
ُنقص  أو  النص  زيد  حيثما  النص  مع  الصورة 
منه أو تغير تنسيقه (ألنها مقحمة فيه، أي أن 
مرساة  أو  النص  كتلة  داخل  ملصوقة  الصورة 
إكس  كوارك  في  ممكن  وهذا   Anchored

بريس وأدوبي إنديزان).
Insertion point

الغمازة  العالمة  وهي  إقحام:  عالمة 
Blinking التي تركز إلى موقع إدخال النص. 
Jumplines (cont>d)

يحيل  ما  وهي  المقاالت:  تكميل  أسطر 
في  والقصص  المقاالت  إكمال  إلى  القارئ 
المجالت إلى صفحات غير تالية مباشرة كأن 
الصفحة  إلى   21 الصفحة  من  القارئ  ُيحال 
124ليتم القارئ المقال. وكلمة cont>d تعني 
 .Continued إكمال أو تتمة، وهي اختصار لـ
إكس  وكوارك  الصحفي  الناشر  برامج  في 
أسفل  نص  كتلة  بعمل  هذه  تنجز  پرس 
الصفحة التي تنوي إكمال مقالها في صفحة 
غير تالية ووضع عالمة إدخال النص ثم األمر

 .Command+Shift +Option+4
هو  فاألمر  إنديزاين  أدوبي  برنامج  في  أما 

.[ +Ctrl+Alt+Shift

 أما في الصفحة التي ترغب في إكمال المقال 
فيها (المحال إليها القارئ) فتقوم بعمل كتلة 
نص في تلك الصفحة ووضع عالمة إدخال النص 

 .Command+Shift+Option+2 ثم األمر
هو  فاألمر  إنديزاين  أدوبي  برنامج  في  أما 

.] +Ctrl+Alt+Shift
بصورة  وبقيته  المقال  صدر  ربط  يتم  بهذا 
محكمة؛ أي في حال إضافة أو حذف صفحات 
غير  أو  (مباشرة  المقال  صدر  بعد  أو  قبل 
مباشرة) فإن أرقام اإلحالة أو اإلحاالت تبقى 
العبارة  تكون  العربية  المجالت  في  صحيحة. 
(البقية  المقال  صدر  في  الرقم  تسبق  التي 
المنشور  (تتمة  المقال  تتمة  وفي  صفحة…) 

ص… بقية المنشور صفحة…).
Justification

السطور  ضبط  أنواع  وهو  السطور:  ضبط 
على هامشي التصميم أو كتلة النص (أو عمود 
في  واليسرى.  اليمنى  الجهتين  من  النص) 
الضبط الكلي بالكشيدة تقحم الكشيدة لتمأل 
الفراغات الزائدة والتي تقل عن مقدار مسافة 
Space، أما الضبط الكلي بغير كشيدة فتوزع 
مسافة  مقدار  عن  تقل  –والتي  المسافات 
Space – على المسافات ولكل من الطريقتين 

رونق في المظهر. 
Kerning pairs

أزواج القرن: هي أزواج من الحروف يجرى 
عليها تغيير للمسافات بشكل دائم في الخط. 

راجع قسم المصطلحات السابق.
Kicker

عنوان  تحت  يوضع  مقتطف  نص  نبذة:   
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نص  إلى  النظر  للفت  الفقرات  بين  أو  المقال 
او  المقال  قراءة  على  القارئ  ولتشجيع  مهم، 

.Teaser القصة. وتسمى
Leader

نقاط  هو  المحتويات  فهارس  في  دليل: 
تتجه من الموضوع إلى رقم الصفحة.

Leading
بالبنط،  وتقاس  السطور:  بين  المسافة 
تحديد  كيفية  في  واألنظمة  البرامج  وتختلف 
ونعريف بداية السطر ونهايته وبالتالي المسافة 
بين السطور. في الواقع اعتاد الناس على تلك 
المسافة التي في نظام أپل وبرامج أدوبي، وهي 
بحق حسابات مضبوطة وال تربك المستخدم. 
 Typo Ascender الجديدة  المعايير  واآلن 
 Typo Line Gap و   Typo Descender و 
هي التي تحدد المسافة األصلية بين السطور 
للخط.  وأصل التسمية أن معنى Lead رصاص، 
ومعنى Leading الحرفي وتلفظ [ِلِدنغ وليس 
ليدنغ]: ترصيص أي : وضع مساطر رصاصية 

بين السطور (بسماكات مختلفة). 
Linespacing = Leading
Logo

شعار: هو رسم معين يميز شركة أو مؤسسة 
أو  عسكرية  أو  حكومية  أو  علمية  أو  تجارية 
وقد  بها،  خاصة  هوية  يصبح  بحيث  إنسانية 
ومشهوراً  معروفًا  الزمن  مع  الشعار  يصبح 
محليًا أو عالميًا. ويفضل بساطته وداللته كي 
يحفظ في التصورات وذاكرة الناس. الشعار أمر 

أساسي للمؤسسات من الناحية التجارية.
أغراض الشعار 

والخصوصية  بالهوية  التعريف   (1)
والتميز. 

(2) الفكرة والرمز والداللة. 
(3) الشهرة التجارية أو األدبية.

Margin
بين  (البيضاء)  المتروكة  المسافة  هامش: 

التصميم أو األعمدة وحدود الصفحة.
Master Pages

مثل  برامج  في  النموذجية:  الصفحات 
إنديزاين و كوارك إكس پرس والناشر الصحفي؛ 
يمكن إنشاء تصاميم ثابتة تظهر في الصفحات 
 ،Footers والذيليات   Headers كالرأسيات 
وورد)،  مايكروسوفت  برنامج  في  تسمى  (كما 
ما  وضع  النموذجية  الصفحات  في  ويمكن 
الصفحة،  من  مكان  أي  على  بظهوره  ترغب 
صفحات  عدة  إنشاء  من  البرامج  هذه  تمّكنك 

نموذجية.
Orientation

صفحة  تجعل  أن  وهو  الصفحة:  اتجاه 
عمودية  أو   Landscape أفقية  التصميم 

.Portrait
Orphan

 يتيم: (أول سطر من الفقرة يكون في آخر 
صفحة أو عمود). وهو عيب يجب تالفيه، هناك 
ظهوراأليتام  منع  اختيار  تتيح  البرامج  بعض 
برنامج  مثل   Widows واألرامل   Orphan

.Microsoft Word
Page Numbers

الترقيم اآللي للصفحات: في برامج الناشر 
الصحفي وكوارك إكس پرس تنجز هذه بعمل 
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كتلة نص أسفل الصفحة النموذجية أو أعالها 
ووضع عالمة إدخال النص ثم األمر
 Command+Shift +Option+3

هو  فاألمر  إنديزاين  أدوبي  برنامج  في  أما 
.Ctrl+Alt+Shift+N

ال تنس نسخ هذه الكتلة ولصقها في موضع 
حتى  المجاورة  النموذجية  الصفحة  مناظرفي 
اليمنى  الصفحات  في  اآللي  الترقيم  يظهر 

واليسرى.
Pagination
الملفات  في  للصفحات  اآللي  الترقيم 
 Book File المتعددة: في حال إعداد كتاب
 Files أو ملفات Documaents من عدة وثائق
كما في برنامج أدوبي إنديزاين أو كوارك إكس 
پرس، فهناك خيارات للتسلسل في الصفحات 
والتعديالت  ملف  لكل  جديد  من  البداية  أو 
التي يجري على الصفحات من حذف وإضافة 
 TOC وتغيير موقع تؤثر في جدول المحتويات
والفهرسة Index في الكتب، وتتمة المقاالت 
 continued البقية أو التتمة ص) Jump lines
 (continued from تتمة المنشور ص) أو (on
من  المصمم  أعدها  قد  والتي  المجالت  في 

قبل بحيث يبقى كل شيء صحيحًا.
Paragraph

فقرة 
Pictograph

والعالمات  المرور  كإشارات  رمزية:  صورة 
التحذيرية واإلرشادية األخرى.

Picture
صورة

Preflight 

هو  الرحيل):  قبل  (حرفيًا:  التحضير 
األلوان  فرز  لمركز  إلعداده  التصميم  تجميع 
الطباعية  األلواح  إعداد  أو  األفالم،  إلعداد 
Plates، مثل الخطوط والصور وأسماء األحبار 
(مثل  استعمالها  في  المرغوب  المخصوصة 
Pantone) مع تقرير بذلك. بعضهم يسمي هذا 
األمر Package أو Collation كما في كوارك 

اكس پرس.
Pull quotes
النص) من  (مستخلصة  اقتباسات  ـَذ:  ُنب

توضع بين السطور لتأكيد نص ما (تكون عادة 
بخط أكبر من خط النص).  

 Ragged
 سطور (عمود) متعرجة: في حالة الضبط 
 Align Left أو األيسر Align Right األيمن
تتعرج األسطر ذوات األطوال غير المتساوية، 
برامج  في  التعرج  هذا  مقدار  تحديد  ويمكن 

التصميم.
Raised Cap

حرف  الفقرة:  أول  مرتفع  مسقط:  حرف 
تكون قاعدته مع الخط القاعدي لسائر كلمات 
السطر األول ولكنه بحجم كبير بشكل ملحوظ. 
فيظهر كاألخ الكبير وهو نوع من جلب اهتمام 

القارئ.
Recto
الصفحة اليمنى: من الكتاب أو التصميم.

Slug
آلة  تصنعه  المعدن  من  قالب  (مسطرة): 
المسافة  لتزيد  السطور  بين  توضع  لينوتايب 

بينها أيم اللتنضيد الرصاصي.
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 .leading انظر 
Smart punctuation

هي  (محسنة):  ذكية  اقتباس  عالمات 
تريد  عندما  أنك  في  ذكاؤها  يكمن  عالمات 
العالمة  هذه  تطبع  فإنك  مقتبس  نص  ابتداء 
بداية  عالمة  فتظهر  المفاتيح  لوحة  على 
اقتباس نص وعندما تريد إنهاء االقتباس فإنك 
تطبع نفس العالمة على لوحة المفاتيح لكي 
بشكل  االقتباس  نهاية  أو  إغالق  عالمة  تظهر 

آلي.
أنظمة  بين  المشتركة  العالمات  من  وهذه 
االبتدائي  فالقوس   Scripts الكتابة  لغات 
قوس  أنه  على  يعرف  الالتينية  اللغات  في 
في  القول  نفس  وقل  العربية.  في  ابتدائي 
 Single Quatation عالمة االقتباس المفردة
 Double المزدوجة  االقتباس  وعالمة   Mark

.Quatation Mark
Space

من  الفارغ  المحرف  وهي  مسافة:   
المنحنيات الذي يفصل اتصال الكلمات بشكل 

.Default ثابت
Spread

 صفحتان متقابلتان 
Subhead

تكون  أن  البعض  يفضل  فرعي  عنوان 
من  بخط  المطبوعات  في  الفرعية  العناوين 
 Titling الرئيسي  العنوان  خط  عائلة  نفس 

ولكن أنحف قليًال.
Tab

تحديد  يتم  جدول  وهو  حقول  جدول   

عرضه حسب الحاجة ضمن الصفحة، وبالضغط 
النص  إدخال  عالمة  تنتقل   Tab مفتاح على 

إلى عمود تال ذي فاصل غير مرئي.
Tab stop

 وقفة جدول (حقول) 
Table 

 جدول: جدول ذو صفوف وأعمدة يستخدم 
لتسهيل  المعلومات  من  مجموعة  لتنظيم 
واألعمدة  الصفوف  وفي  ومقارنتها،  قراءتها 
عدد من الخانات ذات حدود إما مرئية أو غير 

مرئية.
والخانات والحدود الخانات وحدود الجدول 
صفوف  من  الجدول  وعناصر  للتلوين،  قابلة 
وأعمدة يمكن فرزها أبجديًا في برامج معالجة 

النصوص مثل مايكروسوفت وورد ونايسس. 
Teaser
.Pull quotes و Kicker نص الفت: مثل

Text block
على  يحتوي  صندوق  أو  مربع  نص  كتلة   

نص ينساب فيه حسب شكل هذه الكتلة. 
Text Flow

وتدفقه  النص  انسياب  وهو  النص:  تدفق 
في العمود المخصص أو الفقرة المخصصة.

Text Wrap
حول  النص  انسياب  وهو  النص:  انسياب 

صورة أو شكل.
Text

نص
Texture

نسيج: نقش معين أو أشكال فنية نموذجية 
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تمأل مساحات األشكال.
Threaded text blocks

عبر  مترابط  نص  مترابط:  نص  كتل 
والحذف  باإلضافة  يسمح  والصفحات  األعمدة 

والتنسيق.
Titling

عنونة: كتابة العناوين بخط أكبر.
TOC (Table of Contents) 

لمحتويات  فهرست  المحتويات:  جدول 
الكتاب (أو المواضيع العامة) وهو يختلف عن 

. Indexes الفهارس الفنية
للمواضيع،  اآللية  الفهرسة  استعمال  عند 
وفي حال إضافة صفحات أو حذفها في الملف 
(أو مجموعة ملفات الكتاب) بعد االنتهاء من 

فهرس  في  الصفحات  أرقام  فإن  الفهرس، 
لتغير  تبعًا  تحديثها  ويتم  تتأثر  المحتويات 
تبقى  بحيث  إضافة  أو  حذف  من  الصفحات 
أمر  نفذنا  إذا  فيما  صحيحة  الصفحات  أرقام 

Table of Contents مرة ثانية. 
Typeface

Font =نوع خط
Verso

أو  الكتاب  من  اليسرى:  الصفحة 
التصميم.

Widow
أرملة: آخر سطر من الفقرة أو العمود يكون 
التالي).  العمود  أو  التالية  الصفحة  أعلى  في 

.Orphan انظر
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الملحق الثالث: جداول أوبن تايب الضرورية للنص العربي Arabic script ووظائفها

 السمة
Feature

أداء السمة
Feature function

العملية
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: أشكال الكتابة 
liga Standard ligature substitu-

tion
GSUB استبداالت محرف مقرون 

معياري (اختياري)
dlig Discretionary ligature sub-

stitution
GSUB استبداالت محرف مقرون 

اختياري
cswh Contextual swashes GSUB استبداالت مدود نصية 

(سياقية)
mset Mark positioning via substi-

tution
GSUB استبداالت موضعة عالمات 

(حركات) مع استبدال 
المحارف

Positioning features: سمات الَمْوَضعة 
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curs Cursive positioning GPOS موضعة تشبيكية (لوصل 
الحروف المحارف 

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

مع محارف (حروف) 
بسيطة أو محارف مقرونة

mkmk Mark to mark positioning GPOS موضعة محارف عالمات 
مع محارف عالمات أخرى 

(حركات على حركات)
[GSUB = glyph substitution, GPOS = glyph positioning]



٤٥٧

الملحق الرابع: جداول أوبن تايب التي يستخدمها نظام ويندوز
OpenType tables used by Windows

Required Tables الجداول المطلوبة
cmap Character to glyph mapping Required
head Font header Required
hhea Horizontal header Required
hmtx Horizontal metrics Required
maxp Maximum profile Required
name Naming table Required
OS/2 Windows specific metrics Required
post PostScript information Required

TrueType Tables جداولتروتايب
cvt Control Value Table Ignored
fpgm Font program Ignored
glyf Glyph data Ignored
loca Index to location Ignored
prep CVT Program Ignored

PostScript Tables جداولبوست سكريبت
CFF Compact font format Required

Advanced Typographic Tables جداول الِخطاطة المتقدمة
BASE Baseline data Ignored
GDEF Glyph definition data Ignored
GPOS Glyph positioning data For "kern" feature
GSUB Glyph substitution data For "vrt2" feature
JSTF Justification data Ignored

Bitmap Tables جداول الخارطة البتية
EBDT Embedded bitmap data Ignored
EBLC Embedded bitmap location data Ignored
EBSC Embedded bitmap scaling data Ignored

Other OpenType Tables جداول أوبن تايب أخرى
DSIG Digital signature Ignored
gasp Grid-fitting/Scan-conversion Ignored
hdmx Horizontal device metrics Ignored
kern Kerning Ignored
LTSH Linear threshold data Ignored
PCLT PCL 5 data Ignored
VDMX Vertical device metrics Ignored
vhea Vertical metrics header For vertical mode
vmtx Vertical metrics For vertical mode
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في القسم التالي بحث معالجة ATM لكل جدول من جداول أون تايب. وعلى المراجع أن يكون 
.v.1.2 إصدار OpenType Specification (1)مطلعًا على مواصفات أوبن تايب

cmap جدول خارطة الحروف
يجب أن يكون إصدار الجدول أكبر من أو يساوي صفراً (أي تجاهله).

 3 للبيئة  حروف  خارطة  يتطلب   ATM ولكن  بشدة،  تايب  أوبن  مواصفات  به  تنصح  ما  وهو 
(مايكروسوفت) ورقم تعريف ترميز 1 (أي يونيكود). خارطة الحروف هذه يجب أن تكون بتنسيق 4 

.(Microsoft Standard معيار مايكروسوفت)
يستخدم ATM خارطة حروف اختيارية بمعرف البيئة 4 (اختياري Custom) ورقم تعريف ترميز 
أقل من 256. وهذا يوفر توافقية مع خارطة الحروف التي تحتوي على الترميز األصلي للخط، لخطوط 
أدوبي المحولة والمرمزة بغير معيارية converted non-StandardEncoded Adobe fonts. يجب أم 
تكون توافقية خارطة الحروف إما بتنسيق 0 (مواصفات أبل) أو 6 (المختصرة Trimmed). مالحظة: 

رقم تعريف البيئة 4 ليس معرفًا في مواصفات أوبن تايب الحالية.
كل خرائط الحروف cmaps األخرى مهملة، وعلى وجه الخصوص ATM ال يستخدم:

 (  •Macintosh رقم تعريف بيئة 1 رقم تعريف ترميز 0 ( ماكنتوش
 (  •Symbol رقم تعريف بيئة 3 رقم تعريف ترميز 0 ( رموز

 (  •Far East رقم تعريف بيئة 3 رقم تعريف ترميز 6-2 (الشرق األقصى
ورقم   3 البيئة  تعاليف  رقم  يدعم  ال   ATM فإن الحالية،  تايب  أوبن  لمواصفات  طبقًا  مالحظة: 

 ."Symbol" حتى للخط ،Symbol fonts تعريف الترميز 0 لخطوط الرموز
يجب أن تكون أرقام جدول خارطة الحروف cmap صحيحة.

head جدول ترويسة الخط
يستخدم ATM الحقول التالية من جدول الترويسة:

يجب أن يكون رقم اإلصدار version أكبر من أو يساوي 1.0 وأقل من 2.0• 
  •fontRevision رقم مراجعة اإلصدار

 •0x5F0F3CF5 من نوع magicNumber يجب أن يكون الرقم العجيب
 •flags التأشيرات
 •unitsPerEm الوحدات باإلم

  •lowestRecPPEM
 (  •xMin,yMin,xMax,yMax (for single master fonts only إحداثيات خط أصل مفرد

 •macStyle تأشيرات ماكنتوش
إذا كان معرف المنتج VendID في OS/2.ach هو 'ADBE' فيجب أن يكون رقم مراجعة اإلصدار 

موقع  تدخل  أن  يمكن   OpenType Specification تايب  أوبن  مواصفات  عن  (1) لالستزادة 
مايكروسوفت تايبوغرافي Microsoft Typography على الشبكة. أو الموقع الفرعي لألوبن تايب

. www.microsoft.com.typography/otspec
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fontRevision أكبر من 1.0 (0.9 في أثناء إنتاج نسخة بيتا).
عند ضبط حقل التأشيرات flags field على البت 12 فإن ATM يعمل اآلتي:

.  •Enable Non-linear external leading تشغيل المسافة بين السطور غير الخطية
الرتب،  ولقرن   ،  •multiple 'kern' subtables المتعدد للقرن  الفرعية  الجداول  دعم   توقيف 

ولترشيح القرن.
و700•   للعادي   400 على  إما   (OS/2  (OS/2.usWeightClass في  الثخانة  معيار  فرض 

لألسود. ويفرض قيمة التشبيه للوزن إما على كتاب (Book) 5 أو أسود (Bold) 8 على التوالي.
-  •OS/2.sTypoDes وللقاع   OS/2.sTypoAscender للقمة  الحسابية  اللوغاريثمية  تشغيل 

 multiple master لخطوط األصول المتعددة OS/2.sTypoLineGap والمسافة بين السطور cender
.fonts

كل البتات في حقل التأشيرات مهملة.
كل الحقول األخرى مهملة.

مهملة  هي   checkSumAdjustment field الترويسة  رقم  ضبط  (وحقل  الترويسة  جدول  رقم 
حاليًا.

hhea جدول ترويسة القياسات األفقية
يستخدم ATM الحقول التالية لترويسة القياسات األفقية

يجب أن يكون اإلصدار version أكبر من 1.0 وأصغر من 2.0•  .
  •single master fonts لخط أصل منفرد فقط) advanceWidthMax أكبر عرض لمحرف

.(only
  (  •for single master fonts only) (لخط أصل منفرد فقط) Ascender القمة
 (  •for single master fonts only)  (لخط أصل منفرد فقط) Descender القاع

 •caretSlopeRise ارتفاع مؤشر الكتابة
 •caretSlopeRun عمق مؤشر الكتابة
 •numberOfHMetrics عدد القياسات األفقية

كل القياسات األخرى مهملة.
يجب أن تكون أرقام ترويسة القياسات األفقية hhea صحيحة.

hmtx جدول القياسات األفقية 
وهذا  فقط.  منفرد  أصل  لخط  الكلي  العرض  لتحصيل   hMetrics مصفوفة  قيم   ATM يستخدم
.numGlyphs أقل من عدد المحارف numberOfHMetrics يشمل العرض الكلي عندما تكون قيمة

ATM يتجاهل اإلزاحة اليسرى leftSideBearing. وجدول القياسات األفقية مطلوب ولكنه في 
.Multiple Master fonts الحقيقة مهمل لخطوط األصول المتعددة

يجب أن تكون أرقام القياسات األفقية hhea صحيحة.
maxp جدول

يتطلب ATM جدول maxp لتحصيل عدد المحارف منه. يجب أن يكون اإلصدار أكبر من 0.5 
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وأصغر من 2.0 .
كل الحقول األخرى مهملة.

يجب أن تكون أرقام جدول maxp صحيحة.

name االسم
يتطلب ATM تنسيق 0 لتحصيل جدول االسم name table. يجب أن تكون األسماء معرفة برقم 
تعريف البيئة 3 (مايكروسوفت) ورقم تعريف الترميز1 (يونيكود). يطلب ATM الحقول التالية لمعرفات 

:NameIDs االسم
   •Font Family 1  اسم عائلة الخط

 •Font Subfamily 2  االسم الفرعي لعائلة الخط
 •Unique font identifier 3  الرقم الفريد لتعريف الخط

  •PostScript 6  اسم البوست سكريبت
رقم تعريف االسم التالي هو اختياري:

.  •Preferred Subfamily 17 االسم الفرعي المفضل لعائلة الخط
كل األسماء األخرى مهملة.

يجب أن تكون أرقام جدول االسم name صحيحة.

OS/2 جدول نظام 
يستخدم ATM الحقول التالية: 

( اإلصدار version (يجب أن يكون أكبر  من أو يساوي 2.0• 
معدل عرض المحرف xAvgCharWidth•  (لخط أصل منفرد فقط)

قيمة رتبة الوزن (السماكة) usWeightClass•  (للخطوط غير المحولة فقط)
  •fsType

 •ySubscriptXSize حجم حرف مصغر منخفض أفقيًا
 •ySubscriptYSize حجم حرف مصغر منخفض عموديًا
 •ySubscriptXOffset إزاحة أفقية للحرف المصغر المنخفض
 •ySubscriptYOffset إزاحة عمودية للحرف المصغر المنخفض
 •ySuperscriptXSize حجم حرف مصغر مرتفع أفقيًا
 •ySuperscriptYSize حجم حرف مصغر مرتفع عموديًا
 •ySuperscriptXOffset إزاحة أفقية للحرف المصغر المرتفع
 •ySuperscriptYOffset إزاحة عمودية للحرف المصغر المرتفع
 •yStrikeOutSize سماكة خط الشطب
 •yStrikeOutSize موضع خط الشطب
 •panose التشبيه

  •ulUnicodeRange1  1 مدى اليونيكود
  •ulUnicodeRange2  2 مدى اليونيكود
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  •ulUnicodeRange3  3 مدى اليونيكود
  •ulUnicodeRange4  4 مدى اليونيكود

 •achVendID المنتج
القمة الخطية sTypoAscender•  (ما عدا خط أصل متعدد محول)
القاع الخطي sTypoDescender•  (ما عدا خط أصل متعدد محول)

المسافة بين السطور sTypoLineGap•  (ما عدا خط أصل متعدد محول)
قمة ويندوز usWinAscent•  (لخط أصل منفرد فقط)
قاع ويندوز usWinDescent•  (لخط أصل منفرد فقط)

  •ulCodePageRange1 صفحات المحارف
 •ulCodePageRange2 صفحات المحارف

(لخط أصل منفرد فقط)  • (sXHeight)  x ارتفاع حرف
(لخط أصل منفرد فقط)  • (sCapHeight) ارتفاع الحرف الكبير

 •usDefaultChar الحرف االفتراضي
 •usBreakChar حرف فصل السطور االفتراضي

الحقول التالية مهملة:
معدل عرض المحارف xAvgCharWidth (لخط أصل متعدد multiple master•  فقط)

رتبة الوزن (السماكة) usWeightClass•  (للخطوط المحولة فقط)
 •usWidthClass رتبة العرض
 •sFamilyClass رتبة العائلة

  •fsSelection
القمة الخطية sTypoAscender•  (لخطوط األصول المتعددة المحولة فقط)
القاع الخطي sTypoDescender•  (لخطوط األصول المتعددة المحولة فقط)

المسافة بين السطور sTypoLineGap•  (لخطوط األصول المتعددة المحولة فقط)
قمة ويندوز usWinAscent•  (لخطوط األصول المتعددة فقط)

قاع ويندوز  usWinDescent•  (لخطوط األصول المتعددة فقط)
ارتفاع حرف sXHeight x•  (لخطوط األصول المتعددة فقط)

ارتفاع الحرف الكبير  sCapHeight•  (لخطوط األصول المتعددة فقط)
 •usFirstCharIndex نقطة ترميز أول حرف في الخط
 •usLastCharIndex نقطة ترميز آخر حرف في الخط
 •usMaxLookups العدد األقصى للبدائل

يجب أن تكون أرقام جدول االسم OS/2 صحيحة.

post  جدول بوست سكريبت
يستخدم ATM الحقول التالية من معلومات البوست سكريبت: 

 ( اإلصدار version (يجب أن يكون أكبر من 3.0 وأقل من 4.0• 
  •underlineThicknessسماكة الخط التحتي
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  •underlinePosition موضع الخط التحتي
 •italicAngle زاوية ميل الخط

كل الحقول األخرى مهملة
يجب أن تكون أرقام جدول بوست post صحيحة.

CFF جدول سي إف إف
يطلب ATM هذا الجدول.

أرقام checksum جدول CFF حاليًا مهملة.

GPOS جدول الموضعة
إذا كان جدول موضعة المحارف موجوداً، فإن ATM يطلب إصداراً أكبر من أو يساوي 1.0 وأصغر 

من 2.0
.ATM انظر مواصفات القرن لـ .'kern' لوظيفة GPOS table يستخدم جدول موضعة المحارف

يجب أن تكون أرقام جدول موضعة المحارف GPOS table صحيحة.
GSUB جدول استبدال المحارف

يبحث ATM في جدول استبدال المحارف GSUB في كل خط أوبن تايب ليحدد ما إذا كان 
خيار صيغة عمودي مدعومة (انظر التفصيل أدناه). المتطلبات في هذا القسم ضرورية ل ATM لدعم 
الصيغة العمودية للخط. إذا لم يكن أي من هذه المتطلبات موجودة فإن  ATM يحمل الخط ولكنه 

يعطل الصيغة العمودية.
 version يتطلب أن يكون اإلصدار ATM موجوداً، فإن GSUB إذا كان جدول استبدال المحارف
أكبر أو يساوي 1.0 وأصغر من 2.0. قائمة أنظمة الكتابة مهملة ScriptList. إذا لم تكن قائمة الوظائف 
 vrt2 تهمل. إن سمة وظيفة GSUB فإن بقية جدول استبدال المحارف 'vrt2' تحتوي على وظيفة
-Single Subs) (جدول فرعي الستبدال مفرد) LookupType 1 يجب أن تتضمن بديل واحد من نوع

titution Subtable). وسلف هذه الوظيفة 'vert' تهمل.
يجب أن يحتوي البديل على جدول فرعي من التنسيق 1 دلتا (delta) أو التنسيق 2 استبدال 

مفرد عام (general Single Substitution). يجب أن تكون تأشيرة البديل LookupFlag صفراًً.
 (index array مصفوفة الفهرس) من التنسيق 1 coverage table يجب أن يكون جدول التغطية

.(index ranges مديات الفهرس) أو من التنسيق 2
يجب أن يكون اسم الخط لقوائم ويندوز Windows menuname (رقم تعريف اسم عائلة الخط 

(1)) أقل أو يساوي 30 حرفًا طوًال، ليسمح للحرف'@').
يجب أن تكون أرقام جدول استبدال المحارف GSUB table صحيحة.

EBDT, EBLC, EBSC جداول
ال يدعم ATM الخرائط البتية bitmaps لخطوط أوبن تايب.

vhea جدول ترويسة القياسات العمودية
 .vertical mode هذا الجدول مطلوب للخطوط التي تدعم الصيغة العمودية
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يستخدم ATM الحقول التالية من ترويسة القياسات العمودية
يجب أن يكون اإلصدار version أكبر من أو يساوي 1.0 وأصغر من 2.0•  

 •numOfLongVerMetrics عدد القياسات العمودية
الحقول األخرى مهملة.

يجب أن تكون أرقام جدول ترويسة القياسات العمودية vhea صحيحة.

vmtx جدول القياسات العمودية
.vertical mode هذا الجدول مطلوب للخطوط التي تدعم الصيغة العمودية

-advance wi لتحصيل العروض الكلية vMetrics مصفوفة القياسات العمودية ATM يستخدم
dths في الصيغة العمودية. وهذا يتضمن أن  

المحارف  عدد  من  أقل   numberOfHMetrics قيمة  تكون  عندما  الكلي  العرض  يشمل  وهذا 
.numGlyphs

 .rightSideBearing اإلزاحة اليمنى ATM يتجاهل
يجب أن تكون أرقام القياسات العمودية vmtx صحيحة.

vertical mode الصيغة العمودية
يقرر ATM وجهًا ثانيًا second "face" للنظام التي تدعم االلصيغة العمودية:

السم  الحرف '@'  بجلب  مشكل  الوجه  لهذا   Windows menuname ويندوز لقوائم  الخط  اسم 
.normal القائمة للخط العادي

والقياسات  الساعة.  عقارب  بعكس  درجة   90 تدويره  تم  قد   bounding box المحيط  والمربع 
المشتقة من المربع المحيط التي يعاد حسابها recalculated هي:

  •sTypoAscender القمة الخطية
  •sTypoDescender القاع الخطي

  •sTypoLineGap المسافة الخطية بين السطور
  •usWinAscent قمة ويندوز
  •usWinDescent قاع ويندوز

بوظيفة  المحدد  لواحد  واحد  المحارف  استبدال  باستخدام  يونيكود،  ترميز  حساب  إعادة  وتتم 
.'vrt2' استبدال المحارف

عند إنتاج معلومات المحارف لالسم facename@ ، فإن ATM يعمل اآلتي:
يدّور كل محرف 90•  درجة بعكس اتجاه عقارب الساعة.

يستخدم العرض الكلي من قيم جدول القياسات العمودية vmtx•  بدًال من جدول القياسات 
.hmtx األفقية
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Glyph Naming الملحق الخامس: تسمية المحارف
إن تسمية المحارف موضوع هام ألنه يتدخل مباشرة في أداء الخط وتغيير سلوكه 

وفقًا لتسمية المحارف وفهرستها في ذلك الخط.
ونعني بالفهرسة Mapping تحويل سلسلة المحارف إلى نص بسيط (عادي) مع 
المحافظة على الدالالت األساسية underlying semantics. مثًال: محرف لـ "A" ومحرف 
الحرف الكبير المصغر لـ "A" ومحرف ممدود swash لـ "A" ستكون مفهرسة على نفس 
قيمة اليونيكود. وهذا مفيد في نسخ النصوص في بعض البيئات، ومفيد في إجراء البحث 

."A" في النصوص حيث سيطابق كل المحارف في المسار األصلي التي تعني

حرف (A) الالتيني بأشكال متعددة alternatives بسمات وظيفية: من اليسار إلى اليمين: حرف 
 subscript حرف مصغر منخفض ،swash حرف ممدود ،Titling حرف عنونة ،small capكبير مصغر

 alternatives بأشكال متعددة ampersand (و) عالمة

تسمية المحارف والترميز (متقدم)(1)

Advanced Glyph Naming and Encoding

Custom Glyph Naming تسمية المحرف االختيارية

General provisions االحتياطات العامة
نظريًا ال تسمح مواصفات أوبن تايب لمصمم الخط بتزويد أي اسم محرف البتة 
(على األقل في حالة خطوط ألوبن تايب تروتايب OpenType TT ). ولكن في الواقع فمن 
 recommendations الضروري إنشاء خطوط بأسماء محارف تفي بالنصائح والتعليمات
المفصلة أدناه. عندما تضّمن الخطوط في وثائق الكترونية أو ترسل إلى الطابعة، فتحت 

(1) هذا القسم مترجم من دليل استخدام فونت الب اإلصدار الخامس فصل تحرير الخطوط ، قسم
.Advanced Glyph Naming and Encoding
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بعض الظروف فقط تكون معلومات المحارف (فهرس المحارف، وأسماؤها، المنحنيات) 
هي التي يحتفظ بها، في حين أن معلومات الترميز (نقط ترميز يونيكود المرافقة) تفقد 

تمامًا. 
تظهر الوثيقة األلكترونية بشكل صحيح، ولكن انسياب النص األساسي هو غامض 
أو غير متوفر. وفي هذه الحاالت فإن أسماء المحارف وبشكل مقصود يمكن أن تستخدم 
في المساعدة في إعادة بناء أو مقاربة النص األصلي. مثال عملي: إذا أنشأ المستخدم 
تطبع   .OpenType PS سكريبت  بوست  تايب  أوبن  خطوط  باستخدام  نصية  وثيقة 
الوثيقة إلى ملف بوست سكريبت. وألن البوست سكريبت ال يدعم خطوط أوبن تايب 
بوست سكريبت OpenType PS، فالخط يضمن في النص الطباعي المتدفق كخط من 
النوع 1. ولكن معلومات خط أوبن تايب كجداول ترميز صفحات المحارف ونقط ترميز 
 Acrobat تفقد تمامًا. وإذا استخدم أكروبات ديستللر Unicode codepoints يونيكود
Distiller لتحويل ملف بوست سكريبت إلى وثيقة PDF فالبرنامج يحاول أوًال أن يجد 
خط أوبن تايب بوست سكريبت OpenType PS على نظام المستخدم: فإذا كان الخط 
 Unicode codepoints موجوداً فيمكن لبرنامج ديستللر أن يستخدم نقط ترميز يونيكود
األصلية ويضمنها في وثيقة PDF. ولكن إذا لم يكن خط أوبن تايب بوست سكريبت 
OpenType PS موجوداً لديستللر (مثًأل تحويل بوست سكريبت إلى PDF يحدث على 
جهاز آخر)، فإن ديستللر يضّمن الخط من النوع 1 الذي يوجد في نص بوست سكريبت 
المتدفق، وبدون معلومات يونيكود. واآلن عند البحث عن نص في وثيقة PDF أو النسخ 
واللصق للنص أو أي وسيلة استخالص نص أخرى عن طريق برنامج آخر مثل أكروبات 
Acrobat أو غوغل Google فالبرنامج يحاول إعادة بناء نقط ترميز يونيكود اعتماداً على 
أسماء المحارف الموجودة في الخط المضمَّن من النوع 1. في النصوص ذات نظام الكتابة 
ليطابق النص األصلي،  الالتيني والسيريليك (الروسي) يكون النص المستعاد قريبًا جداً 
وفي التاي Thai (التايلندي) والهندي Hindi سيكون النص المستعاد فقط مقاربًا لنص 
البعض  ولكن  فقدت.  قد  المعلومات  وبعض  خاطئ،  بتسلسل  للحروف  تريتب  مع  خام، 

أحيانًا خير من ال شيء.
المتفهمون لنموذج الحرف-   Unicode Standard مستخدمو مواصفات يونيكود
المحرف character-glyph model يعرفون أن العالقة بين المحارف glyphs والحروف 

charactes ليست عالقة فهرسة واحد لواحد one-to-one mapping بسيطة.
 .character في خط أن يمثل الشكل االفتراضي للحرف glyphs يمكن للمحرف
هذا المحرف يحتاج إلى نقطة ترميز يونيكود للحرف الممثَّل المعين. مثًال: المحرف 4 
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(بفهرس المحارف) يمثل الحرف (DOLLAR SIGN 0024+$) له نقطة ترميز يونيكود 
.dollar 0024 مخصصة في خانة خواص المحرف، واسم المحرف هو دوالر

خط  في   glyphs محرف  مثًال:  للحرف.  مختلفًا  شكًال  يمثل  أن  للمحرف  يمكن 
 U+0061, LATIN) وهو   (a)  character للحرف  االفتراضي  الشكل  يمثل  أن  يمكن 
SMALL LETTER A) باإلضافة إلى محارف تصور أشكاًال جمالية stylistic أخرى 
مختلفة لذلك الحرف: كالحرف الكبير المصغر small-cap variant ، والحرف الممدود 
يكون  أن  يجب  للحرف  االفتراضي  الشكل  يمثل  الذي  المحرف  إلخ.   swash variant
له اسم a ونقطة ترميز يونيكود 0061 المخصصة في خواص المحرف. يجب أن تكون 
للمحارف المختلفة عن المحرف االفتراضي أسماء أنشئت وفقًا للقواعد الملخصة أدناه. 
ويجب أن تسمح وظيفة أوبن تايب المناسبة لمستخدم الخط أن ينتج الشكل االختياري 
للمحرف على الشاشة – وأن استخدام البرنامج ونظام التشغيل اللذان يدعمان وظائف(1) 

أوبن تايب هو شرط أساسي. 
االفتراضي  المحرف  عن  المختلفة  للمحارف  إلى  الوصول  للمستخدم  تتيح  ولكي 
تايب–  أوبن  وظائف  تدعم  ال  ولكن  يونيكود  تدعم  التي  البرامج  في   variant glyphs
فكل محرف من المحارف يجب أن يكون له نقطة ترميز يونيكود مخصصة في منطقة 

االستخدام الخاص (PUA) أو Private Use Area ولكنها يمكن أن تبقى غير مرمزة.
إن محرفًا في خط يمكن أن يمثل الشكل االفتراضي ألكثر من حرف. هنا بعض 

الحاالت تحتاج أن تفصل:
أوًال: يمكن لعدة حروف أن يكون لها صورة مطابقة، لذا فنفس المحرف يمكن أن 
يكون ممثًال للشكل االفتراضي لهذه الحروف. وفي هذه الحاالت فنقط ترميز يونيكود 
لكل الحروف الممثلة تدخل في خانة يونيكود في لوح خواص محرف مفصولة بمسافات. 
 a الذي له شكل الحرف glyph index مثًال: المحرف ذو الرقم 66 في فهرس المحارف
 LATIN SMALL LETTER) التيني A وهو حرف U+0061 :يمكن أن يمثل الحروف
A) و U+0430 وهو حرف A سيريليك (CYRILLIC SMALL LETTER A). في 
هذه الحالة يجب أن تحتوي خانة يونيكود في لوح خواص محرف على نقطتي ترميز 
نقط  عدة  فتخصيص  عام  وبشكل  ذلك  ومع   .a المحرف واسم   . يونيكود 0061 0430 
به،  ينصح  ال   glyph واحد  لمحرف   multiple Unicode codepoints يونيكود  ترميز 

 :Adobe Systems: OpenType, Advanced Typography (1)
 .http:// store.adobe.com/type/opentype/# adv
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 OpenType PS وبالتفصيل: عندما ينشئ المصمم خطوط أوبن تايب بوست سكريبت
fonts فيفضل أن يكرر المصمم المحارف، وأن ال يخصص أكثر من نقطة ترميز يونيكود 
كمكوِّن  آخر  إلى  يرجع  أن  يمكن  المحارف  من  واحداً  أن  الحظ  (ولكن  محرف  لكل 

.Composite Glyph (مركب) لمحرف تجميعي
وحالة أخرى: هي أن المحرف يمثل عدة حروف يونيكود في نفس الوقت. مثًال 

المحرف

 LATIN CAPITAL LETTER E WITH المنبر  الالتيني  الحرف  يمثل 
يوروبا).  لغة  مثل  اإلفريقية  اللغات  في  (يستخدم   ACUTE AND DOT BELOW
 Unicode يونيكود  مواصفات  في  به  خاصة  يونيكود  ترميز  نفطة  له  ليس  الحرف  هذا 
متبوعًا   E كحرف يرمز  فهو  الحروف.  من  كسلسلة  يرمز  أن  يحتاج  فهو  لذا   Standard

 .(U+0045 U+0323 U+0301) فوقه acute بنقطة تحته، متبوعًا بنبرة
ومثال آخر: المحرف

مع محرف مقرون ُمكوَّن من حرف f متبوعًا بحرف f متبوعًا بحرف k الالتيني 
(U+0066 U+0066 U+006B). في هذه الحاالت يجب أن تستخدم وظيفة أوبن تايب 

المناسبة إلنتاج هذه المحارف.
واسم المحرف يجب أن ُينشأ وفقًا لذلك ويمكن للمحرف أن يكون له نقطة ترميز 

.(Private Use Area) أو PUA يونيكود مخصصة في منطقة االستخدام الخاص
الب.  وفونت  أدوبي  بحسب  المحارف  تسمية  لقواعد  موجزاً  تقدم  التالية  األقسام 

هذه القواعد توحد ما تنصح به أدوبي سيستمز وفونت الب المحدودة. 

حدود تسمية المحارف

اسم  من  المحرف  اسم  يتكون  حرفًا.   31 عن  المحرف  اسم  يزيد  ال  أن  يجب 
أساسي متبوعًا بنقطة (period.) والنقطة متبوعة بالحقة suffix. (الالحقة هي سمات 
أوبن تايب المسجلة والمكوَّنة من أربعة حروف، راجع الملحق السادس). كل من االسم 
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 (A-Z) الكبيرة  اإلنكليزية  الحروف  على:  فقط  تشتمل  أن  يجب  والالحقة  األساسي 
والحروف اإلنكليزية الصغيرة (a-z) واألرقام العربية (األوروبية) (0-9) والشرطة المنخفضة 
(أندرسكور) (_). الحروف األخرى كالمسافات غير مسموح بها بتاتًا! ويجب أن يبدأ اسم 
محرف  السم  واحد  باستثناء   ،(_) (أندرسكور)  المنخفضة  بالشرطة  أو  بحرف  المحرف 
خاص يبدأ بنقطة وهو ”notdef.“ أي غير معرف،  وهو المحرف األول من كل خط. كما 

يجب أال يبدأ برقم.
مثال: األسماء ”twocents“، و ”a1“، و ”a1“. هي أسماء صحيحة.

بينما األسماء”2cents“ و ”twocents.“ هي أسماء غير صحيحة.

Simple glyph names أسماء المحارف البسيطة

 Adobe Glyph List for راجع الوثيقة: قائمة محارف أدوبي للخطوط الجديدة
New Fonts (AGLFN): في الموقع:

http:// partners.adobe.com/ public/ developer/ en/ opentype/ aglfn13.txt
إذا كان محرفك موجوداً في قائمة محارف أدوبي AGLFN استخدم اسم المحرف 

الموجود فيها.
وبدًال من استخدام األسماء اعتباطيًا مثل ”middot“ فاالسم المعياري الموجود 

.“periodcentered” هو AGLFN في قائمة
راجع جداول ترميز مواصفات يونيكود Unicode Standard code charts. فإذا 
كان محرفك يمثل الشكل االفتراضي للحرف المرمز في مواصفات يونيكود ولكنه ليس 

:AGLFN موجوداً في قائمة محارف أدوبي للخطوط الجديدة
أ) لنقط ترميز المدى المتعدد اللغات األساسي BMP وهي نقط الترميز التي أقل  
حروف  هي   “uni” كلمة  أن  حيث   “uniXXXX” االسم  استخدم   ،FFFF القيمة من 
السادس  بالترقيم  أرقام  أربعة  من  يونيكود  (قيمة)  بنقطة  متبوعة   lowercase صغيرة 
عشري مكتوبة بحروف كبيرة uppercase. الحظ ثانية أن ”uni“ مكتوبة حروف صغيرة 
lowercase وأن XXXX مكتوبة بحروف كبيرة uppercase لألرقام السادس عشرية. 
هي   “Uni01Eb” أو   “uni01eb” ولكن  صحيح،  اسم  هو   “uni01EB” فإن  وعليه 

تسميات غير صحيحة.
 “uXXXXX” استخدم االسم SMP ب) لنقط ترميز المدى المتعدد اللغات الملحق
أو ”uXXXXXX“ وهي حرف u الصغير متبوعًا بخمسة أو ستة أرقام سادس عشرية 

مكتوبة بالحروف الكبيرة لتمثيل نقط الترميز).
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Glyph names with suffix أسماء المحارف التي لها الحقة

إذا كان محرفك يمثل شكًال بديًال (اختياريًا) للحرف المرمز في مواصفات يونيكود 
 AGLFN في قائمة محارف أدوبي للخطوط الجديدة Unicode Standard أو موجوداً 
 period متبوعًا بنقطة base name استخدم اسم المحرف للشكل األساسي كاسم أساسي
والنقطة متبوعة بالحقة suffix(1). (وبال مسافات فاصلة). وبالنسة لالحقة استخدم سمات 
وظيفة أوبن تايب OpenType Layout feature التي ستوصلك على األغلب إلى المحرف 

من خاللها. [قد تصل إلى شكل اختياري عبر عدة سمات].
مثًال: 

 .“A.smcp” استخدم االسم small-cap A للحرف الكبير المصغر
 Stylisticمن s أي أخذ حرف .“R.salt” استخدم االسم R ولبديل جمالي للحرف

.Stylistic alternate من الوصف alternate من altو
.“Q.swsh” استخدم االسم Q ولبديل ممدود للحرف

.“m.sups” استخدم االسم m ولبديل مرتفع صغير للحرف
ولبديل للرقم 5 المجدولtabular (2) استخدم االسم ”five.tnum“، إلخ.

إذا كان هناك عدة وظائف أوبن تايب يمكن أن توصل إلى المحرف، اختر الوظيفة 
األشهر واألبرز. وإذا كان تركيب من عدة وظائف أوبن تايب يجب أن يستخدم للوصول 
إلى المحرف فقم بترتيب سمات الوظائف ألفبائيًا وسلسلها باستخدام الشرطة المنخفضة 

(_) كفاصل بين الوظائف (اللواحق).
مثًال: 

لبديل للرقم 2 غير موحد العروض، وهو بنفس الوقت رقم قديم(3) استخدم االسم
.“two.onum_ pnum”

(1) الالحقة تتكون من أربعة أحرف (على األغلب) وتؤدي التسمية وظيفة في خط أوبن تايب.
يسهل  كي  العروض،  موحدة  األرقام  سلسلة  من  رقم  هو   tabular Number الُمَجْدَول  الرقم   (2)

.proportional جدولتها وقراءتها، بعكس األرقام مختلفة العروض
تحدد  الالتينية،  الخطوط  في  أرقام  طقم  سلسلة  من  رقم  هو   Old Number القديم  الرقم   (3)
ارتفاعاتها أربعة سطور فالصفر والواحد واالثنين بين السطرين الثاني والثالث، والستة والثمانية 
من السطر األول إلى السطر الثالث وباقي األرقام من السطر الثاني إلى السطر الرابع، كما في 
المطبوعات الالتينية القديمة، ولكن ال تزال بعض الخطوط تستخدمها ألن فيها جمالية وسهولة 

قراءة لتخالف الحجوم واالرتفاعات.
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ولبديل ممدود للحرف È ، وبنفس الوقت حرف كبير مصغر small-cap استخدم 
 .“Egrave.smcp_swsh” االسم

Ligatures Compound glyph names أسماء المحارف المقرونة

المقرونة  كالمحارف   compound character مركبًا حرفًا  يمثِّل  محرُفك  كان  إذا 
Ligatures أو حرف ُمنبَّر وليس له نقطة ترميز يونيكود مرمزة من قبل، وإذا كان الحرف 
أو   AGLFN الجديدة  للخطوط  أدوبي  محارف  قائمة  في  صريح  بشكل  مدرجًا  ليس 

مواصفات يونيكود Unicode Standard فأنشئ اسم المحرف كما يلي:
لكل عنصر من عناصر الحرف المركب compound character خذ االسم األساسي 
(أو كل اسم المحرف إذا لم تكن هناك الحقة suffix في االسم) وَسلِسل االسم باستخدام 

الشرطة المنخفضة _ (األندرسكور) لتكوين االسم األساسي المركب.
لكل عنصر من عناصر المحرف المقرون Ligature والذي له الحقة suffix، سلسل 
اللواحق باستخدام الشرطة المنخفضة _ (األندرسكور) لتكوين االسم األساسي المركب. 

ويجب أن تلغي من اللواحق المكررة.
مثال: 

كاسم   “c_t” استخدم االسم :  “t” و  “c” المحارف  فيه  الذي  المركب  للمحرف 
للمحرف.

 “f_ f_i” استخدم االسم : “i” و “f” و “f” للمحرف المركب الذي فيه المحارف
كاسم للمحرف.

 “longs_ i” استخدم االسم :“i” و “longs” للمحرف المركب الذي فيه الحروف
كاسم للمحرف.

و   “F.smcp” مصغرة)  كبيرة  (حروف  الحروف  فيه  الذي  المركب  للمحرف 
إزالة  الحظ  للمحرف.  كاسم   “F_F_I.smcp” االسم  استخدم   :“I.smcp”و  “F.smcp”

اللواحق المتشابهة، وإثبات واحدة منهن.
االسم استخدم   :“s.sups” و   “R.salt” الحروف  فيه  الذي  التجميعي  للمحرف 

 ،Stylistic Alternate له بديل جمالي R كاسم للمحرف. فحرف “R_ s.salt_ sups”
 .Superscript مصغر مرتفع s متبوعًا بحرف

للحرف األفريقي
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.“acutecomb_E_dotbelowcomb” استخدم اسم المحرف
إذا كان اسم كل عنصر من عناصر المحرف التجميعي يمثل حرف BMP تستطيع 
أن تستخدم طريقة بديلة إلنشاء االسم األساسي للمحرف، والذي يمكن أن ينتج اسمًا 
مختصراً للمحرف. اسم المحرف يجب أن يبدأ بـ ” uni“ ويجب أن يتبع بمجموعات من 
األرقام السادس عشرية XXXX مكتوبة بحروف التينية كبيرة وال تفصل بينها مسافات 
لتمثيل نقطة ترميز codepoint لحرف في المدى المتعدد اللغات األساسي BMP لكل 
عنصر. وعليه فبدًال من االسم ”acutecomb_E_dotbelowcomb“ تستطيع استخدام 

.“uni004503230301” االسم
تذكر أن اسم المحرف يجب أن ال يزيد على 31 حرفًا، فلذا قد تحتاج الختصار 

االسم إذا احتاج األمر.
 ARABIC واسمها في مواصفات يونيكود FC75$ :مثال على االختصار للقيمة)
 ، tehwithyehfinal يختصر إلى LIGATURE THE WITH YEH FINAL FORM
أو حتى tehyehfinal أو حتى tayaF بحسب طريق لينوتايب، والكلمات Isolated إلى 
Isol وInitial و Init وهكذا، أو كما في خط لوتس لينوتايب Lotus Linotype استخدمت 

الحروف F, M, I, U اختصاراً لمنفصل وابتدائي ومتوسط ونهائي على التوالي)(1).

Symbol glyph names أسماء محارف الرموز

 ornament إذا كان المحرف ال يمثل حرف يونيكود، ولكنه يمثل بدًال من ذلك : ِحلية
أو رمز غير نصي non-textual symbol إلخ، تستطيع استخدام اسم محرف كما تريد، 
 codepoints (ولكن مع التمسك بالتعليمات الواردة أعاله). إذا كنت تخصص نقط ترميز
في مدى منطقة االستخدام الخاص PUA لهذه المحارف، تستطيع استخدام اسم محرف 
باستخدام نظام التسمية ”uniXXXX“ حيث أن الرقم السادس عشري XXXX يمثل 

.PUA نقطة ترميو من المدى

Additional naming guidelines تعليمات إضافية للتسمية

المحارف،  أسماء  تكوين  حول  اإلضافية  للتعليمات  أدوبي  تعليمات  إلى  ارجع 
 “uniXXXX” خصوصًا أسماء المحارف المعقدة التي تتضمن أسماء المحارف من النمط

 Traditional و Times New Roman و Tahoma (1) في برنامج فونت كرييتور افتح خطوط النظام
Arabic وخط Scheherazade من منظمة SIL.ORG و Lotus Linotype وغيرها من الخطوط 

وقارن بين التسميات المختلفة. حاول االستفادة ومعرفة الفروق.
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و ”uXXXXX“ كعناصر : 
http:// partners.adobe.com/ public/ developer/ opentype/ index_ glyph.html

دليل  من   Advanced Glyph Naming and Encoding فصل  راجع  كذلك 
.FontLab
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تخصيص أسماء محارف في الخطوط الجديدة(1)

6. Assigning glyph names in new fonts
للمحارف التي تعود إلى Correspond الحروف في مواصفات يونيكود فإنه ينصح 
 Basic األساسي  اللغات  المتعدد  المدى  في  للحروف   "uni" بالسابقة  األسماء  بإنشاء 
المتعددة  المديات  في  للحروف   "u" بالبادئة  وتبدأ   ،(Multilingual Plane (BMP
اللغات الملحقة Supplement Multilingual Plane . وذلك للقواعد المرعية في تسمية 

المحارف.
هذا ال يعني أن الخطوط ستصبح غير فاعلة إذا كونت من غير استخدام سابقتي 
من  األسماء  فكل  االستثناءات،  من  واحدة  ويمجموعة  المحارف.  ألسماء   "u" و  "uni"
التي  األسماء  إلى  باإلضافة  األحوال  كل  في  تعمل   AGL v1.2 للمحارف أدوبي  قائمة 
تبدأ بالبادئة "uni". االستثناءات هي التي ترتبط بقيم values مدى منطقة االستخدام 
الخاص (PUA). هذا يتضمن كل أسماء الحروف المرتفعة superiors والحروف الكبيرة 
المصغرة small cap. استخدام هذه األسماء ولغرض البحث في النص سيؤدي ببعض 
 Unicode على قيمة يونيكود "Asmall" التوظيفات الحالية إلى فهرسة األسماء مثل
value في منطقة االستخدام الخاص (PUA) من قائمة أدوبي AGL v1.2، بدًال من 
قيمة يونيكود للحرف A. وننصح اآلن بتسمية هذه المحارف وفقًا للقواعد أدناه. مجموعة 
 PUA المتاربطة بمدى منطقة االستخدام الخاص AGL v1.2 فرعية من مجموعة أسماء
 Adobe Glyph List يمكن أن تجدها في وثيقة قائمة محارف أدوبي للخطوط الجديدة

. For New Fonts
إذا كان محموعة من المحارف تمثل نفس الحرف في مواصفات يونيكود كالحرف 
"A" والحرف الممدود "A.swash" يمكن أن يفاضل بينها باستخدام األسم األساسي 
للمحرف base name مع لواحق مختلفة different suffixes. والالحقة (وهي القسم 
الذي يلي النقطة من اسم المحرف) ال تشارك في حوسبة في سلسلة حروف النص. (أي 
ال تؤثر في البحث واالستبداب واستخالص ونسخ ولصق النصوص). ويمكن أن لمصممي 
نقط  على  تحتوي  أن  لالحقة  يمكن  للمحرف.  خاصة  صفات  إلى  لإلشارة  أن  الخطوط 
 :small cap A أو أي من الحروف المسموح بها. فمثًال الحرف الكبير المصغر periods

 Unicode and Glyph (1) هذا القسم هو ترجمة للبند السادس من وثيقة يونيكود وأسماء المحارف
Names الصادرة عن أدوبي سيستمز.

Copyright © جميع الحقوق محفوظة ألدوبي سيستمز 1997, 1998, 2002, 2003, 2007.
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 ."A.sc" أو "uni0041.sc" يمكن أن يسمى
إذا كان لنفس المحرف األساسي عدة أشكال مختلفة (بديلة)، فيجب أن تتضمن 
الحقة األشكال البديلة ترقيمًا مالزمًا للصفر بطول ثابت، لذا وعند فرز أسماء المحارف 

فالترتيب المرغوب سيبقى صحيحًا. 
مثال: إذا كان لمحرف "ampersand" (أو الشكل (& 23 شكًال بديًال، فستكون 
ثم   "ampersand.alt" من  بدًال   "ampersand.alt23" إلى   "ampersand.alt01" من 

."ampersand.alt22" إلى "ampersand.alt1"
من  أشير  كما  وتجربتها.  الخطوط  لتطوير  األدنى  كحد  وسيلة  توفر  القاعدة  هذه 

قبل، فالالحقة ال تشارك في حوسبة في سلسلة حروف النص.
   هذه المواصفة ال تجعل أي من اللواحق معيارية. أي الحقة ستعمل كأي الحقة 

أخرى ألغراض البحث في النص. 
تايب  أوبن  وظائف  سمات  أدوبي  تستخدم  وتجريبه،  الخط  تطوير  أثناء  وللفائدة 
 a االبتدائي لـ الشكل   ،"a.smcp" يسمى أن  يمكن   "a" الصغير الحرف  مثال:  للواحق. 
a.init""، الشكل النهائي لـ a "a. fina"، الشكل الممدود لـ a "a.swsh". إذا كان أكثر 
هي  التالي  الجدول  إلخ.   "a.swsh1"، "a.swsh2" تسمى أن  يمكن  ممدود  شكل  من 

أمثلة على اللواحق في خطوط أدوبي:

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 
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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

وللمحارف التي ال تعود ألي حرف في مواصفات يونيكود، فاالسم لن يحتوي على 
قيمة  له  كأن  يفسر  لن  االسم  دام  ما  يخصص  أن  يمكن  اسم  وأي  وظيفية.  فائدة  أي 
 Adobe أدوبي الخطوط في  دائرة  وأداء  المقالة.  هذه  الواردة في  القواعد  حسب  داللية 
Type Department هو أنه إذا كان للمحرف سمة وصف مهم فقم بتسميته وفقًا لذلك؛ 
أي "mouse"، "signForSale"، "christmastreeBall12". وإال فقم بتسميته كشكل 

."orn001"، "orn123" مثُال (ornament) وهي اختصار "orn" اختياري بديل لـ
للمحارف التي تمثل المحارف المقرونة Ligatures من مواصفات يونيكود، فهناك 

تنسيقان متاحان لالسم:

Descriptive التنسيق 1: الوصفي

المحارف  أسماء  بدمج   Ligatures المقرونة  المحارف  في  الترابط  فك  عن  يعبر 
 U+005F LOW) المنخفضة بترتيبها بفاصل الشرطة  للحروف في مواصفات يونيكود 
LINE). يجب ان ُتنشأ أسماء المحارف بالسوابق prefixes "uni" أو "u" والرقم السادس 

.AGL عشري، أو باسم من قائمة أدوبي للمحارف
."o_f_f_i" يمكن أن يسمى "o f f i" مثال: المحرف المقرون
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Unicode with "uni" prefix     :uni التنسيق 2 : يونيكود بالسابقة

بسلسلتين إلى أربع سالسل من  متبوعًا   "uni" بالسابقة المحرف  يعبر عن اسم 
 uni أو   uniXXXXXXXXXXXX أو  uniXXXXXXXX) عشري.  السادس  الرقم 
تشير  عشرية  سادس  أرقام  أربعة  من  سلسلة  وكل   (XXXXXXXXXXXXXXXX

إلى قيم يونيكود المتصاعدة لحروف مواصفات يونيكود وبالترتيب.
 LATIN CAPITAL LETTER EZH WITH CIRCUMFLEX مثال: الحرف
ألن   "uni01B703020300" سيسمى يونيكود  في  يوجد  ال  الذي   AND GRAVE
والحرف   U+01B7 النقطة في  يوجد   LATIN CAPITAL LETTER EZH الحرف
COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT يوجد في النقطة U+0302 والحرف 
األعلى  والحد   .U+0300 النقطة  في  يوجد   COMBINING GRAVE ACCENT
 (XXXX) محارف أسماء  التنسيق هو 7  هذا  في  التجميعي  للمحرف  االسم  لمكونات 

وذلك طبقًا لمحددات طول اسم المحرف.
المحرف المحرف المقرون Ligature من محرف ممدود اسمه "T.swash" ومحرف 

 ."T_h.swash" يمكن أن يسمى "h"
شكل  أنه  على  سيفسر  هذا  ألن  صحيح  غير  اسم  فهو   "T.swash_h" االسم أما 

."T" للمحرف glyphic variant بديل
هناك بعض المحددات في البرامج تخضع لها كل أسماء المحارف وهي: أن ال يزيد 
طولها عن 31 حرفًا، وأن ال تبدأ برقم أو بنقطة، إال المحرف األول في الخط والذي اسمه 

(notdef.)، وأن تكون كلها مؤلفة من الحروف التي في المجموعات التالية:
 A-Z
 a-z
 9-0

 (period, U+002E FULL STOP) .
 (underscore, U+005F LOW LINE) _

 ligature هذه المحددات يمكن أن تكون منفذاً أو حًال في أسماء المحارف المقرونة
.ornament names وأسماء الحليات names

 consequent يمكن أن تراجع بعض مسائل التوظيفات الحالية ومحددات النتائج
limits على أسماء المحارف على الشبكة في الوثيقة: أسماء المحارف والتوظيفات الحالية 

"Glyph Names and Current Implementations"
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بناء على الشرح السابق فإنه يمكن أن ننشئ خطوطًا عربية بأشكال اختيارية بديلة 
العربية  الخطوط  كل  في  الكلمة  في  األخير  والحرف  األول  الحرف  خصوصًا  للمحارف، 
التقليدية كالثلث والمحقق والكوفي والنسخ والديواني والديواني الجلي، ال سيما إذا كانت 

 MS VOLT أشكال المحارف ووظائفها تسير وفقًا للقاعدة، أي يرمجت بأداة

لدينا الكلمة التالية

تعديل  عليها  وتم   () األصلي  وشكلها  مشهور  خط  من  أخذت  قد 
جمالي.

محرف  نسمي  أن  فيجب  الجميل  الشكل  بهذا  تظهر  أن  األولى  لأللف  أردنا  فإذا 
األلف المنفصل االختياري:

arabicalef.swash كحرف ممدود
arabicalef.alt01 أو االختياري

arabicalef.begin أو االسم
أي أن هذا الشكل لحرف األلف ال يجيء إال في أول الكلمة، وهكذا تكون األلف 
الراجعة شكًال اختياريًا، أو إجباريًا في أوائل الكلمات، ألنه إذا جاء في وسط الكلمة ينتزع 
جمال الكلمة، وتأتي في الوسط ألف بدون مدة للخلف ()وهو الشكل االفتراضي للحرف 
 Kerned مقرونًا األلف  حرف  تكون  أن  ويفضل   arabicalef محرف اسم  له  الذي  ألف 
مع حرف الراء كي يحتويه حوض حرف الراء. وهذا شائع في الخطوط الكوفية وكذلك 

الخطوط المغربية ذات الكواسع.
وهناك حل استبدالي:  في أوبن تايب وفي جدول االستبداالت GSUB تستبدل:

sub alef lam.init by alef (XXXX) lam.init ، وتكون قد سميت األلف ذات 
المدة اسمًا خاصًا بك (XXXX). في هذه الحالة تظهر األلف بمدة مع الالم بشكل دائم.

ولكن ال تجعلها محرفًا مقرونًا Ligature ألن األلف المردودة إلى الخلف ستأتي 
في كل أحوال األلف والالم في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وهو أمر غير عملي. (إال 
إذا سميت المحرف المقرون alefwithlam.begin، أو alef_lam.begin وهي مغامرة ال 

أنصحك بها.



والكلمة التالية:

قد أخذت من خط مشهور وشكلها األصلي () وتم عليها تعديل جمالي. 
ويمكن أن نجعل للراء نفس الشكل أعاله ولكن بطول أقل.

الحظ ارتداد األلف األولى وركوبها فوق الالم، ثم الحظ الشكل االختياري للراء، 
ثم القاف الممدودة. 

arabicalef. فيمكن أن نسمي محرف األلف المنفصل االختياري كحرف ممدود • 
القرن  نجري  ثم   arabicalef.begin االسم أو   arabicalef.alt01 االختياري أو   swash

Kerning مع الالم. 
rehfinal. ممدود •  كحرف  االختياري  النهائي  الراء  محرف  نسمي  أن  ويمكن 

swash أو االختياري rehfinal.alt01 ثم نجري القرن Kerning مع األلف.
qafisolated. ويمكن أن نسمي محرف القاف النهائي االختياري كحرف ممدود • 

swash أو االختياري qafisolated.alt01. وهو حرف منفصل وإن جاء في نهاية الكلمة؛ 
 () qaffinal النهائية القاف  حرف  يلتبس  ال  أن  ويجب  آخر،  بحرف  يتصل  ال  ألنه 
لحرف القاف النهائي qaffinal فارسم محرفًا  ككلمة فإذاأردت شكًال ممدوداً 
اختيارييًا للقاف النهائية واجعل تمددها مشابها للتمدد في حرف القاف المنفصل أعاله 

.qaffinal.alt01 أو حرفًا اختياريًا qafifinal.swash ًوتسميه حرفًا ممدودا

المحرف 

(النقط  القيم  سجل  في  اسمه  بينما   lamwithmeemwithhahinitial اسمه 
 ARABIC LAGATURE LAM WITH MEEM يونيكود مواصفات  في  المرمزة) 
WITH HAH INITIAL FORM فعدد حروف االسم (الحروف والمسافات) = 51 حرفًا 
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وهذا مخالف لقواعد تسمية المحارف في بوست سكريبت المحدودة بـ 31 حرفًا(1).
كثيرة  وهي  والتسمية)  الرسم  حيث  العربية: (من  الخطوط  في  األخطاء  تأمل 
مع  ينسجم  ال  الجاللة  لفظ  ويندوز:  نظام  خطوط  من  أندلس  الخط  في  فمثًال  جداً، 
النسخ،  خط  من  مأخوذ  الجاللة  ولفظ  المغربي!  أو  الكوفي  عائلة  من  فالخط  الخط 
الفراغ  يلغي  قرن  هناك  يكون  أن  يجب  األلف  مع  الراء  حال  وانظر   ،( )
البصري الحاصل من تراصف المحارف على عرض المحارف Advance width األصلي 
ولكن الُبعد البصري بين الحروف غير متساو visually equal space. ويسمى المباعدة 

.optical spacing البصرية
 Stylistic الفنية  االختيارية  األشكال  في  تتوسع  أن  يمكن  سبق  ما  وعلى 

Alternates للحروف عن طريق وظائف أوبن تايب:

تأمل اختالف شكل رأس الفاء وقاعدة 

الفاء والسين والطاء والنون في األمثلة 

المثال  في  االرتفاعات  وحتى  التالية، 

األخير.

تعني   meemha حيث   .meemhaI  : (حم )  لينوتايب  خط  في  كما  التسميات  اختصار  (1) يفضل 
 Medial تعني Mأي حرف ابتدائي.  و Initial تعني I المحرف المقرون االختياري ميم حاء و

أي متوسط وF تعني Final أي نهائي. وU تعني حرف منفصل.
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أي الداالت أحب إليك؟

وهذه؟

باختصار يمكنك عمل العجائب في خطوط أوبن تايب!
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لألرقام  طقمان  فهناك  األرقام  محارف  لتسميات  وبالنسبة  األرقـام:  تسـمية 
العربية التي اسمها العربية- الهندية في مواصفات اليونيكود، وتمتد نقط الترميز حسب 

الجدول التالي:

الوصف
اسم 
المحرف

قيمة 
الترميز

صورة
المحرف

ARABIC-INDIC DIGIT ZEROuni0660$0660٠
ARABIC-INDIC DIGIT ONEuni0661$0661١
ARABIC-INDIC DIGIT TWOuni0662$0662٢
ARABIC-INDIC DIGIT THREEuni0663$0663٣
ARABIC-INDIC DIGIT FOURuni0664$0664٤
ARABIC-INDIC DIGIT FIVEuni0665$0665٥
ARABIC-INDIC DIGIT SIXuni0666$0666٦
ARABIC-INDIC DIGIT SEVENuni0667$0667٧
ARABIC-INDIC DIGIT EIGHTuni0668$0668٨
ARABIC-INDIC DIGIT NINEuni0669$0669٩

أما األرقام الموسعة (التي تستخدم في إيران) فهي كالتالي:

الوصف
اسم 
المحرف

قيمة 
الترميز

صورة
المحرف

EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ZEROuni06F0$06F0٠
EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ONEuni06F1$06F1١
EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT TWOuni06F2$06F2٢
EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT THREEuni06F3$06F3٣
EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT FOURuni06F4$06F4٤
EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT FIVEuni06F5$06F5٥
EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT SIXuni06F6$06F6٦
EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT SEVENuni06F7$06F7٧
EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT EIGHTuni06F8$06F8٨
EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT NINEuni06F9$06F9٩

وأما أرقام لغة األوردو ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰ (فارسي)(١) أو 1234567890 (نسخ) فإنها 
تستخدم ترميزات األرقام العربية- الهندية الموسعة (اإليرانية) ١٢٣٤٥٦٧٨٩٠ ولكن في 
األرودو تختلف صور الرقم 4 والرقم 7 فما الحل؟ ينصح بعمل محارف اختيارية بديلة 
 ،uni06F4.urdu  : للرقم4  التالية.  باألسماء  محرفيهما  وتسميتة  المذكورين  للرقمين 

عملت  الثانية  المجموعة  ولكن  األوردو!  مفاتيح  لوحة  حتى مع  مباشر  بشكل  األرقام  تعمل  (1) لم 
بشكل صحيح ألن كل محرف رقم مرمز على قيم الجدولين العربي والعربي الموسع: مثًال محرف 

.Tahoma 06$ وهكذا … كما في خطF0 ،$0660 الصفر(0) : مرمز على النقطتين
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لكن  الطريقة.  بهذه  كامل  أوردو  أرقام  طقم  عمل  ويمكن   .uni06F7.urdu  : وللرقم7 
في خط Nafees Nastaleeq من مؤسسة CRULP تم ترميز أرقام األوردو على األرقام 
العربية- الهندية الموسعة (الجدول الثاني) وكانت أسماء محارف األرقام notdef. ! وقد 

 .MS VOLT أنجزت وظائف أوبن تايب للخط عن طريق
العربية،  اللغة  لغير  محارف  وهي  السياقية:  األشكال  ناقصة  محارف  تسمية 
ترميز  نقطة  له  الحرف  وهذا  البشتو  لغة  من   (g ويلفظ) المجرد  ګ  حرف  مثًال  لنأخذ 
األشكال  محارف  أي  يونيكود؛  في  مفهرسة  حروفًا  الحرف  لهذا  ليس  ولكن   ،$06AB
السياقية ( ګ ګ ګ ګ ). فما العمل؟ ومثل هذا محارف المدى الملحق للمدى العربي 
األساسي Arabic Supplemant فهو أشكال مجردة للحروف، فكيف العمل لتوليد أشكال 

سياقية للحروف؟
في  الواردة  القواعد  بحسب  وتسميتها  المطلوبة  المحارف  رسم  في  يكمن  الحل 
هذا الملحق. فإذا فتحنا الخطوط التالية التي تحتوي على هذه المحارف نجد التسميات 

التالية:

الشكل المتوسط

ګ
الشكل االبتدائي

ګ

الشكل 

النهائي

ل ګ
شك

ال
ل*

ص
نف
لم
الشكل ا

المجرد

ګ

اسم الخط

glyph1498glyph1497glyph1496uni06ABTimes New Roman**

.notdef.notdef.notdef***uni06ABTahoma** 

uni06AB.mediuni06AB.inituni06AB.finauni06ABArabic Typesetting

uni06AB.mediuni06AB.inituni06AB.finauni06ABScheherazade

 
*  في هذه الحالة يعمل الشكل المجرد عمل الشكل المنفصل للحرف.

** في خطي تايمز Times وتاهوما Tahoma كانت األشكال السياقية الثالثة تأتي 
.Glyph Index بعد المحرف المجرد/ المنفصل مباشرة في سجل (فهرس) المحارف

*** في المراجع التي اعتمدتها لم تبّين أي من الوثائق أنه من الممكن تسمية 
محرف غير المحرف األول (0) بهذا االسم في حاالت خاصة كما ظهر من الجدول.
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الملحق السادس
OpenType Tags سمات (تأشيرات) أوبن تايب

Registered features للوظائف المسجلة
هذه هي تأشيرات لتحديد وظائف خطوط أوبن تايب التي تم تسجيلها من قبل 
Tiro وتايرو Adobe وأدوبي Microsoft مؤسسات الحوسبة العالمية مثل ميكروسوفت

ألفبائيًا  مرتبة  وهي  الخطوط.  ووظائف  الخطوط  وتصميم  باللغات  تعنى  التي  وغيرها، 
حسب اسم السمة Tag. واسمها المألوف (المفهوم) والمعنى بالعربية(1).

 سمة
الوظيفة

Feature 
Tag

Friendly Name االسم المألوف المعنـــى

'aalt' Access All Alternates وصول إلى األشكال البديلة

'abvf' Above-base Forms   أشكال فوقية

'abvm' Above-base Mark Positioning موضعة فوقية

'abvs' Above-base Substitutions استبداالت فوقية

'afrc' Alternative Fractions أشكال أخرى للكسور

'akhn' Akhands آخاند (هندي)

'blwf' Below-base Forms أشكال تحتية

'blwm' Below-base Mark Positioning موضعة تحتية

'blws' Below-base Substitutions استبداالت فوقية

'calt' Contextual Alternates بدائل نصية سياقية

'case' Case-Sensitive Forms أشكال حالة الحرف

'ccmp' Glyph Composition / Decomposition فك/ تركيب المحرف

'cfar' Conjunct Form After Ro (لغة الخمير) (رو) وصل بعد

'cjct' Conjunct Forms مثل آخاند (هندي)

'clig' Contextual Ligatures محارف مقرونة سياقية

'cpct' Centered CJK Punctuation (صيني، ياباني ، كوري) عالمات ترقيم متوسطة

'cpsp' Capital Spacing تعيين مسافات لنص حروفه كبيرة

'cswh' Contextual Swash مدود سياقية

'curs' Cursive Positioning موضعة تشبيكية

والشركة   Friendly name المألوف االسم  حيث  من  سمة  لكل  تفصيالت  الشبكة  على  (1) يوجد 
بها  ينصح  التي  والتوظيفات   Example ذلك  على  ومثال   Registered by سجلتها  التي 
واقتراحات   Application interface التطبيق  وواجهات   Recommended implementation
 Script/language (المانعة لالستخدام) وحساسية اللغات UI suggestion واجهة المستخدم
sensitivity وتفاعلية التوظيف (عدم التضارب مع الوظائف األخرى) Feature interaction. هذه 
السمات ال تزال في ازدياد لتغطي حاجات اللغات الكتابية ويقوم بتسجيلها مؤسسات البرمجة 

الكبرى مثل أدوبي Adobe ومايكروسوفت Microsoft والمؤسسات التي تعنى باللغات.
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'c2pc' Petite Capitals From Capitals حروف كبيرة مصغرة جدًا

'c2sc' Small Capitals From Capitals حروف كبيرة مصغرة

'dist' Distances مسافات

'dlig' Discretionary Ligatures محارف مقرونة اختيارية

'dnom' Denominators مقامات الكسور

'expt' Expert Forms (ياباني) أشكال خبيرة

'falt' Final Glyph on Line Alternates شكل اختياري للحرف األخير

'fin2' Terminal Forms #2 (2 النوع) أشكال نهائية

'fin3' Terminal Forms #3 (3 النوع) أشكال نهائية

'fina' Terminal Forms (…عربي ، سورياني) أشكال نهائية

'frac' Fractions كسور (رياضية)

'fwid' Full Widths عرض كامل (ياباني + التيني)

'half' Half Forms (هندي) أشكال النصف

'haln' Halant Forms أشكال هاالنت (هندي) 

'halt' Alternate Half Widths أشكال نصف اختيارية (هندي)

'hist' Historical Forms أشكال تاريخية (قديمة)

'hkna' Horizontal Kana Alternates أشكال كانا اختيارية

'hlig' Historical Ligatures محارف مقرونة تاريخية (قديمة)

'hngl' Hangul هانغول (صيني كوري)

'hojo' Hojo Kanji Forms (JIS X 0212-1990 
Kanji Forms) 

أشكال هوجو كانجي (ياباني)

'hwid' Half Widths نصف العرض (ياباني + التيني)

'init' Initial Forms (…عربي ، سورياني) أشكال ابتدائية

'isol' Isolated Forms (…عربي ، سورياني) أشكال منفصلة

'ital' Italics حروف مائلة

'jalt' Justification Alternates أشكال اختيارية لضبط السطور

'jp78' JIS78 Forms (ياباني) جيس 78

'jp83' JIS83 Forms جيس 83 (ياباني)

'jp90' JIS90 Forms جيس 90 (ياباني)

'jp04' JIS2004 Forms جيس 2004 (ياباني)

'kern' Kerning قــرن

'lfbd' Left Bounds حدود بصرية من اليسار (التيني)

'liga' Standard Ligatures محارف مقرونة معيارية

'ljmo' Leading Jamo Forms أشكال جامو قيادية

'lnum' Lining Figures أرقام متساوية العروض

'locl' Localized Forms أشكال محلية

'mark' Mark Positioning موضعة تشكيل

'med2' Medial Forms #2 أشكال متوسطة (النوع 2)

'medi' Medial Forms (…عربي ، سورياني) أشكال متوسطة

'mgrk' Mathematical Greek يوناني رياضي

'mkmk' Mark to Mark Positioning موضعة تشكيل على تشكيل

'mset' Mark Positioning via Substitution موضعة تشكيل مع استبدال

'nalt' Alternate Annotation Forms أشكال تنويت (ترميز محارف بعالمات) اختيارية
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'nlck' NLC Kanji Forms أشكال كانجي (ياباني)

'nukt' Nukta Forms أشكال نقطة (هندي)

'numr' Numerators صور الكسر (بسط)

'onum' Oldstyle Figures أرقام قديمة المظهر

'opbd' Optical Bounds (التيني) حدود بصرية

'ordn' Ordinals أعداد ترتيبية

'ornm' Ornaments حلي وزخارف

'palt' Proportional Alternate Widths بدائل لعروض غير متساوية

'pcap' Petite Capitals حروف صغيرة جدًا

'pkna' Proportional Kana (ياباني) أشكال كانا غير متساوية العروض

'pnum' Proportional Figures أرقام غير متساوية العروض

'pref' Pre-Base Forms أشكال قبل األساس (خمير/ الهند)

'pres' Pre-base Substitutions أشكال قبل األساس بديلة (خمير/ الهند)

'pstf' Post-base Forms أشكال بعد األساس (خمير/ الهند)

'psts' Post-base Substitutions أشكال قبل األساس بديلة (خمير/ الهند)

'pwid' Proportional Widths عروض غير متساوية

'qwid' Quarter Widths عروض الربع (لألرقام)

'rand' Randomize أشكال اختيارية بديلة عشوائية التبديل

'rkrf' Rakar Forms (هندي: دفنغري، كوجراتي) أشكال راكار

'rlig' Required Ligatures محارف مقرونة إجبارية (عربي)

'rphf' Reph Forms (هندي) أشكال ريف

'rtbd' Right Bounds حدود بصرية من اليمين

'rtla' Right-to-left alternates تبديل األشكال سياقيًا حسب االتجاه

'ruby' Ruby Notation Forms روبي (ياباني)

'salt' Stylistic Alternates أشكال اختيارية جمالية

'sinf' Scientific Inferiors كسور علمية

'size' Optical size الحجم البصري

'smcp' Small Capitals حروف كبيرة مصغرة

'smpl' Simplified Forms أشكال مبسطة (صيني، ياباني)

'ss01' Stylistic Set 1 طقم جمالي 1 (زائد عن الطقم األصلي في الخط)

'ss02' Stylistic Set 2 طقم جمالي 2

'ss03' Stylistic Set 3 طقم جمالي 3

'ss04' Stylistic Set 4 طقم جمالي 4

'ss05' Stylistic Set 5 طقم جمالي 5

'ss06' Stylistic Set 6 طقم جمالي 6

'ss07' Stylistic Set 7 طقم جمالي 7

'ss08' Stylistic Set 8 طقم جمالي 8

'ss09' Stylistic Set 9 طقم جمالي 9

'ss10' Stylistic Set 10 طقم جمالي 10

'ss11' Stylistic Set 11 طقم جمالي 11

'ss12' Stylistic Set 12 طقم جمالي 12

'ss13' Stylistic Set 13 طقم جمالي 13

'ss14' Stylistic Set 14 طقم جمالي 14
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'ss15' Stylistic Set 15 طقم جمالي 15

'ss16' Stylistic Set 16 طقم جمالي 16

'ss17' Stylistic Set 17 طقم جمالي 17

'ss18' Stylistic Set 18 طقم جمالي 18

'ss19' Stylistic Set 19 طقم جمالي 19

'ss20' Stylistic Set 20 طقم جمالي 20

'subs' Subscript مصغر منخفض

'sups' Superscript مصغر مرتفع

'swsh' Swash مدود

'titl' Titling عنونة

'tjmo' Trailing Jamo Forms (هانغول) أشكال جامو متقاطرة

'tnam' Traditional Name Forms (كانجي ياباني) أشكال تقليدية لألسماء

'tnum' Tabular Figures أرقام موحدة العروض

'trad' Traditional Forms (هانزي صيني) أشكال تقليدية

'twid' Third Widths (لألرقام) عروض الثلث

'unic' Unicase حروف صغيرة وكبيرة ارتفاعها واحد
'valt' Alternate Vertical Metrics أشكال موسطة المسافات عموديًا
'vatu' Vattu Variants أشكال فاتو (هندي)
'vert' Vertical Writing (صيني، ياباني، كوري) أشكال اختيارية عمودية
'vhal' Alternate Vertical Half Metrics أشكال موسطة المسافات عموديًا (نصف مربع إم)
'vjmo' Vowel Jamo Forms (جامو) أشكال حروف العلة
'vkna' Vertical Kana Alternates أشكال كانا اختيارية
'vkrn' Vertical Kerning (CJK لغات) قرن عمودي
'vpal' Proportional Alternate Vertical Metrics  أشكال اختيارية عمودية متناسبة االرتفاعات
'vrt2' Vertical Alternates and Rotation أشكال اختيارية مع تدويرها
'zero' Slashed Zero صفر مشطوب*

* بعض مصممي الخطوط يفضلون رسم الصفر مشطوبًا 0 كي ال يلتبس مع حرف O الكبير.
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الملحق السابع:
جداول سمات أنظمة الكتابة واللغات في وظائف أوبن تايب

Script tags أوال: سمات أنظمة الكتابة

Script نظام الكتابة 
سمة نظام الكتابة

Script Tag 
Arabic arab
Armenian armn
Balinese bali
Bengali beng
Bengali v.2 bng2
Bopomofo bopo
Braille brai
Buginese bugi
Buhid buhd
Byzantine Music byzm
Canadian Syllabics cans
Carian cari
Cham cham
Cherokee cher
CJK Ideographic hani
Coptic copt
Cypriot Syllabary cprt
Cyrillic cyrl
Default DFLT
Deseret dsrt
Devanagari deva
Devanagari v.2 dev2
Ethiopic ethi
Georgian geor
Glagolitic glag
Gothic goth
Greek grek
Gujarati gujr
Gujarati v.2 gjr2
Gurmukhi guru
Gurmukhi v.2 gur2
Hangul hang
Hangul Jamo jamo
Hanunoo hano
Hebrew hebr
Hiragana kana
Javanese java
Kannada knda
Kannada v.2 knd2
Katakana kana
Kayah Li kali
Kharosthi khar
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Khmer khmr
Lao lao
Latin latn
Lepcha lepc
Limbu limb
Linear B linb
Lycian lyci
Lydian lydi
Malayalam mlym
Malayalam v.2 mlm2
Mathematical Alphanumeric 
Symbols

math

Mongolian mong
Musical Symbols musc
Myanmar mymr
New Tai Lue talu
N'Ko nko
Ogham ogam
Ol Chiki olck
Old Italic ital
Old Persian Cuneiform xpeo
Oriya orya
Oriya v.2 ory2
Osmanya osma
Phags-pa phag
Phoenician phnx
Rejang rjng
Runic runr
Saurashtra saur
Shavian shaw
Sinhala sinh
Sumero-Akkadian Cuneiform xsux
Sundanese sund
Syloti Nagri sylo
Syriac syrc
Tagalog tglg
Tagbanwa tagb
Tai Le tale
Tamil taml
Tamil v.2 tml2
Telugu telu
Telugu v.2 tel2
Thaana thaa
Thai thai
Tibetan tibt
Tifinagh tfng
Ugaritic Cuneiform ugar
Vai vai
Yi yi
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Language tags ثانيًا: سمات اللغات

 Language اللغة سمة اللغة
Language System Tag

Corresponding ISO 
639 ID (if applicable)

Abaza ABA abq
Abkhazian ABK abk
Adyghe ADY ady
Afrikaans AFK afr
Afar AFR aar
Agaw AGW ahg
Alsatian ALS gsw
Altai ALT atv, alt
Amharic AMH amh
Phonetic transcription—
Americanist conventions

APPH

Arabic ARA ara
Aari ARI aiw
Arakanese ARK mhv, rmz, rki
Assamese ASM asm
Athapaskan ATH apk, apj, apl, apm, 

apw, nav, bea, sek, 
bcr, caf, crx, clc, gwi, 
haa, chp, dgr, scs, 
xsl, srs, ing, hoi, 
koy, hup, ktw, mvb, 
wlk, coq, ctc, gce, 
tol, tuu, kkz, tgx, 
tht, aht, tfn, taa, 
tau, tcb, kuu, tce, 
ttm, txc

Avar AVR ava
Awadhi AWA awa
Aymara AYM aym
Azeri AZE aze
Badaga BAD bfq
Baghelkhandi BAG bfy
Balkar BAL krc
Baule BAU bci
Berber BBR
Bench BCH bcq
Bible Cree BCR
Belarussian BEL bel
Bemba BEM bem
Bengali BEN ben
Bulgarian BGR bul
Bhili BHI bhi, bhb
Bhojpuri BHO bho
Bikol BIK bik
Bilen BIL byn
Blackfoot BKF bla
Balochi BLI bal
Balante BLN bjt, ble
Balti BLT bft
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Bambara BMB bam
Bamileke BML
Bosnian BOS bos
Breton BRE bre
Brahui BRH brh
Braj Bhasha BRI bra
Burmese BRM mya
Bashkir BSH bak
Beti BTI btb
Catalan CAT cat
Cebuano CEB ceb
Chechen CHE che
Chaha Gurage CHG sgw
Chattisgarhi CHH hne
Chichewa CHI nya
Chukchi CHK ckt
Chipewyan CHP chp
Cherokee CHR chr
Chuvash CHU chv
Comorian CMR swb, wlc, wni, zdj
Coptic COP cop
Corsican COS cos
Cree CRE cre
Carrier CRR crx, caf
Crimean Tatar CRT crh
Church Slavonic CSL chu
Czech CSY ces
Danish DAN dan
Dargwa DAR dar
Woods Cree DCR cwd
German DEU deu
Dogri DGR doi
Dhivehi DHV (deprecated) div
Dhivehi DIV div
Djerma DJR dje
Dangme DNG ada
Dinka DNK din
Dari DRI prs
Dungan DUN dng
Dzongkha DZN dzo
Ebira EBI igb
Eastern Cree ECR crj, crl
Edo EDO bin
Efik EFI efi
Greek ELL ell
English ENG eng
Erzya ERZ myv
Spanish ESP spa
Estonian ETI est
Basque EUQ eus
Evenki EVK evn
Even EVN eve
Ewe EWE ewe
French Antillean FAN acf
Farsi FAR fas
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Finnish FIN fin
Fijian FJI fij
Flemish FLE vls
Forest Nenets FNE enf
Fon FON fon
Faroese FOS fao
French FRA fra
Frisian FRI fry
Friulian FRL fur
Futa FTA fuf
Fulani FUL ful
Ga GAD gaa
Gaelic GAE gla
Gagauz GAG gag
Galician GAL glg
Garshuni GAR
Garhwali GAW gbm
Ge'ez GEZ gez
Gilyak GIL niv
Gumuz GMZ guk
Gondi GON gon
Greenlandic GRN kal
Garo GRO grt
Guarani GUA grn
Gujarati GUJ guj
Haitian HAI hat
Halam HAL flm
Harauti HAR hoj
Hausa HAU hau
Hawaiin HAW haw
Hammer-Banna HBN amf
Hiligaynon HIL hil
Hindi HIN hin
High Mari HMA mrj
Hindko HND hno, hnd
Ho HO hoc
Harari HRI har
Croatian HRV hrv
Hungarian HUN hun
Armenian HYE hye
Igbo IBO ibo
Ijo IJO ijc
Ilokano ILO ilo
Indonesian IND ind
Ingush ING inh
Inuktitut INU iku
Phonetic transcription—IPA 
conventions

IPPH

Irish IRI gle
Irish Traditional IRT gle
Icelandic ISL isl
Inari Sami ISM smn
Italian ITA ita
Hebrew IWR heb
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Javanese JAV jav
Yiddish JII yid
Japanese JAN jpn
Judezmo JUD lad
Jula JUL dyu
Kabardian KAB kbd
Kachchi KAC kfr
Kalenjin KAL kln
Kannada KAN kan
Karachay KAR krc
Georgian KAT kat
Kazakh KAZ kaz
Kebena KEB ktb
Khutsuri Georgian KGE kat
Khakass KHA kjh
Khanty-Kazim KHK kca
Khmer KHM khm
Khanty-Shurishkar KHS kca
Khanty-Vakhi KHV kca
Khowar KHW khw
Kikuyu KIK kik
Kirghiz KIR kir
Kisii KIS kqs, kss
Kokni KKN kex
Kalmyk KLM xal
Kamba KMB kam
Kumaoni KMN kfy
Komo KMO kmw
Komso KMS kxc
Kanuri KNR kau
Kodagu KOD kfa
Korean Old Hangul KOH okm
Konkani KOK kok
Kikongo KON ktu
Komi-Permyak KOP koi
Korean KOR kor
Komi-Zyrian KOZ kpv
Kpelle KPL kpe
Krio KRI kri
Karakalpak KRK kaa
Karelian KRL krl
Karaim KRM kdr
Karen KRN kar
Koorete KRT kqy
Kashmiri KSH kas
Khasi KSI kha
Kildin Sami KSM sjd
Kui KUI kxu
Kulvi KUL kfx
Kumyk KUM kum
Kurdish KUR kur
Kurukh KUU kru
Kuy KUY kdt
Koryak KYK kpy
Ladin LAD lld
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Lahuli LAH bfu
Lak LAK lbe
Lambani LAM lmn
Lao LAO lao
Latin LAT lat
Laz LAZ lzz
L-Cree LCR crm
Ladakhi LDK lbj
Lezgi LEZ lez
Lingala LIN lin
Low Mari LMA mhr
Limbu LMB lif
Lomwe LMW ngl
Lower Sorbian LSB dsb
Lule Sami LSM smj
Lithuanian LTH lit
Luxembourgish LTZ ltz
Luba LUB lua, lub
Luganda LUG lug
Luhya LUH luy
Luo LUO luo
Latvian LVI lav
Majang MAJ mpe
Makua MAK vmw
Malayalam Traditional MAL mal
Mansi MAN mns
Mapudungun MAP arn
Marathi MAR mar
Marwari MAW mwr
Mbundu MBN kmb
Manchu MCH mnc
Moose Cree MCR crm
Mende MDE men
Me'en MEN mym
Mizo MIZ lus
Macedonian MKD mkd
Male MLE mdy
Malagasy MLG mlg
Malinke MLN mlq
Malayalam Reformed MLR mal
Malay MLY msa
Mandinka MND mnk
Mongolian MNG mon
Manipuri MNI mni
Maninka MNK man
Manx Gaelic MNX glv
Mohawk MOH moh
Moksha MOK mdf
Moldavian MOL mol
Mon MON mnw
Moroccan MOR
Maori MRI mri
Maithili MTH mai
Maltese MTS mlt
Mundari MUN unr



Naga-Assamese NAG nag
Nanai NAN gld
Naskapi NAS nsk
N-Cree NCR csw
Ndebele NDB nbl, nde
Ndonga NDG ndo
Nepali NEP nep
Newari NEW new
Nagari NGR
Norway House Cree NHC csw
Nisi NIS dap
Niuean NIU niu
Nkole NKL nyn
N'Ko NKO nqo
Dutch NLD nld
Nogai NOG nog
Norwegian NOR nob
Northern Sami NSM sme
Northern Tai NTA nod
Esperanto NTO epo
Nynorsk NYN nno
Occitan OCI oci
Oji-Cree OCR ojs
Ojibway OJB oji
Oriya ORI ori
Oromo ORO orm
Ossetian OSS oss
Palestinian Aramaic PAA sam
Pali PAL pli
Punjabi PAN pan
Palpa PAP plp
Pashto PAS pus
Polytonic Greek PGR ell
Filipino PIL fil
Palaung PLG pce, rbb, pll
Polish PLK pol
Provencal PRO pro
Portuguese PTG por
Chin QIN bgr, cnh, cnw, czt, 

sez, tcp, csy, ctd, 
flm, pck, tcz, zom, 
cmr, dao, hlt, cka, 
cnk, mrh, mwg, cbl, 
cnb, csh

Rajasthani RAJ raj
R-Cree RCR atj
Russian Buriat RBU bxr
Riang RIA ria
Rhaeto-Romanic RMS roh
Romanian ROM ron
Romany ROY rom
Rusyn RSY rue
Ruanda RUA kin
Russian RUS rus
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Sadri SAD sck
Sanskrit SAN san
Santali SAT sat
Sayisi SAY chp
Sekota SEK xan
Selkup SEL sel
Sango SGO sag
Shan SHN shn
Sibe SIB sjo
Sidamo SID sid
Silte Gurage SIG xst
Skolt Sami SKS sms
Slovak SKY slk
Slavey SLA scs
Slovenian SLV slv
Somali SML som
Samoan SMO smo
Sena SNA she
Sindhi SND snd
Sinhalese SNH sin
Soninke SNK snk
Sodo Gurage SOG gru
Sotho SOT nso, sot
Albanian SQI sqi
Serbian SRB srp
Saraiki SRK skr
Serer SRR srr
South Slavey SSL xsl
Southern Sami SSM sma
Suri SUR suq
Svan SVA sva
Swedish SVE swe
Swadaya Aramaic SWA aii
Swahili SWK swa
Swazi SWZ ssw
Sutu SXT ngo
Syriac SYR syr
Tabasaran TAB tab
Tajiki TAJ tgk
Tamil TAM tam
Tatar TAT tat
TH-Cree TCR cwd
Telugu TEL tel
Tongan TGN ton
Tigre TGR tig
Tigrinya TGY tir
Thai THA tha
Tahitian THT tah
Tibetan TIB bod
Turkmen TKM tuk
Temne TMN tem
Tswana TNA tsn
Tundra Nenets TNE enh
Tonga TNG toi
Todo TOD xal
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Turkish TRK tur
Tsonga TSG tso
Turoyo Aramaic TUA tru
Tulu TUL tcy
Tuvin TUV tyv
Twi TWI aka
Udmurt UDM udm
Ukrainian UKR ukr
Urdu URD urd
Upper Sorbian USB hsb
Uyghur UYG uig
Uzbek UZB uzb
Venda VEN ven
Vietnamese VIT vie
Wa WA wbm
Wagdi WAG wbr
West-Cree WCR crk
Welsh WEL cym
Wolof WLF wol
Tai Lue XBD khb
Xhosa XHS xho
Yakut YAK sah
Yoruba YBA yor
Y-Cree YCR
Yi Classic YIC
Yi Modern YIM iii
Chinese Hong Kong ZHH zho
Chinese Phonetic ZHP zho
Chinese Simplified ZHS zho
Chinese Traditional ZHT zho
Zande ZND zne
Zulu ZUL zul

ثالثًا: السمات المسجلة للغات نظام الكتابة العربية
Script tag Script Language 

system 
tag

Language

“arab” Arabic “dflt” *default script handling

“ARA “ Arabic
“BLI “ Balochi
“BLT “ Balti
“BBR “ Berber
“BRH “ Brahui
“FAR “ Farsi
“FUL “ Fulani
“HAU “ Hausa
“HND “ Hindko
“KNR “ Kanuri
“KSH “ Kashmiri
“KHW “ Khowar
“KUR “ Kurdish
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“LDK “ Ladakhi
“MLY “ Malay
“MND “ Mandinka
“PAS “ Pashto
“PAN “ Punjabi
“SRK “ Saraiki
“SND “ Sindhi
“SML “ Somali
“SWK “ Swahili
“URD “ Urdu
“UVG “ Uyghur
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الملحق الثامن

جداول ترميز المحارف العربية في اليونيكود 

وهي أربعة مديات

للحروف  المجردة  األشكال  يمثل  الذي   11 - Basic Arabic األساسي المدى 
.06FF العربية والحروف الملحقة(1). ويمتد مدى نقط الترميز من 0600 إلى

المدى الملحق للمدى األساسي Arabic Supplemant - 12 فهو أشكال مجردة 
لجدول ملحق لحروف عربية تستخدمها لغات غير عربية لم ترد في الجدول األول، ال 

.077F تقلق بشأنها. ويمتد مدى نقط الترميز من 0750 إلى

أشكال  يمثل  فهو   13 - Arabic Presentation Forms-A أ التمثيالت  مدى 
عربية،  غير  لغات  تستخدمها  عربية  لحروف  الكلمة  في  مكانها  بحسب  العربية  الحروف 
مثل الفارسية واألوردو والكردية وغيرها. كما يوجد فيه عدد كبير من المحارف المقرونة 
Ligatures Ligatures العربية وغير العربية المرمزة في مواصفات يونيكود. ويمتد مدى 

.FDFF إلى FB50 نقط الترميز من

مدى التمثيالت ب Arabic Presentation Forms-B - 14 الذي يمثل أشكال 
اإلجبارية   Ligatures المقرونة  والمحارف  الكلمة.  في  مكانها  بحسب  العربية  الحروف 
الثمانية Required Ligatures: آل،  آل، أل،  أل، إل،  إل، ال،  ال. ) وسمتها في وظائف أوبن 

.FEFF إلى FE70 ويمتد مدى نقط الترميز من .rlig تايب

فقط)  العربية  اللغة  تستخدمها  (التي  العربية  اللغة  حروف  محارف  • لفهرسة 
استخدم الجدولين األول والرابع (إجباري). واستخدم الجدول الثالث فقط ألخذ ترميزات 

.Ligatures المحارف المحارف المقرونة

العربية  غير  اللغات  تستخدمها  (التي  العربية  اللغة  حروف  محارف  • لفهرسة 
والبنجابية  والسندية  والبشتو  والتركستانية  واألويغورية  والكردية  واألوردو  كالفارسية 
العربية  والحروف  واألمازيغية  والهاوسا  واإلنغوش  واألديغة  والمالوية  والجاوية  والبلوشية 

المغربية…) استخدم الجداول األول والثاني والثالث.

الشكل  تميزها عن  إشارات  العربية مع وضع  غير  اللغات  تستخدمها  التي  العربية  الحروف  (1) هي 
األصلي للحرف مثل الحروف الفارسية: (چ) وتلفظ ch و(گ) وتلفظg و(پ) وتلفظ p و (ژ) وتلفظ 

كالجيم الدمشقية المشوبة بالزاي أو الجيم الروسية.
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الملحق التاسع: عناوين أهم المواقع التي تعنى بالخطوط وبتصميمها 

 اسم الموقع
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www.29letters.com••

http://29letters.wordpress.com•

www.adobe.com••••

www.agfa.com•

www.apple.com••••••
www.arabetics.com
www.atype1.com(ندوات وورش +) مؤتمر دولي سنوي للخطاطة

www.bitstream.com•
www.crulp.org••
www.decotype.com••
www.diwan.org•
www.fontforge.com•
www.fontlab.com•
www.fontmaster.com•
www.hacen.net•
www.hiba-studio.com•
www.high-logic.com••
www.ilovetypography.com•
www.itc.com•
www.khtt.com•
www.layoutme.com
www.linotype.com•
www.linotype-hell.com•
www.microsoft.com••••••
www.monotype.com•
www.omniglot.com•
www.pak-type.com••



٥٠٨

www.sil.org••
www.tiro.com••
http://typedia.com•
www.typefoundry.com•
www.typenuts.com•
www.type-together.com•
www.typographer.org•
www.typographica.org•
www.typeoff.de•
www.typophile.com•
www.unicode.org•
www.winsoft.com••
www.yamada.com•

بعض المواقع 

 اسم الموقع

planet-typography
fontforge.sourceforge.net
font.org
twardoch.com
truetype-typography
typography.net
typeindex.org
desktoppublishing.com.fonts
evertype
typephases
typeforge.net
typenuts.com
typefoundry
fonts.apple.com
www.moshax.com
worldofcalligraphy.com
typedia.com
river-valley.com محاضرات فيديو
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Atype1.com مؤتمر أوروبي سنوي
type-together
ask.reference.com
arabictype.com/blog
typographica.org
ilovetypography
creativereview.co.uk
typecooker.com
fontshop
graphics4arabs.com
hamoudart.com
http://khatt.iyadh.net
khatt.org
arabictypography.com
paratype.com
typeforum.de
damasgate.com
absba.com
logofontlandlettering
myfont.com
Arabeyes.org
Fonts.com
Freefontsx
Freepcfonts
Downloadfreefonts
1001freefonts
Topforall
Topfreefonts
Cooltext
Nickfonts
Itcfontd
Thefreesitez.com/freefonts
Abstractfonts
www.fonts44.net.
www.mac.softpedia.net
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http://developer.apple.com/
documentation/carbon/conceptual/ATSUI_
concepts/atsui_chap2
www.Arabicfonts.com
http://khtt.hypermart.net
typophile.com node: 31718
splart,net.forum
mofidnet  خط ايراني

أسماء أشهر منتجي الخطوط العربية
ACS Arabian Company for Advanced Computer Systems 
AGA Applied Graphic Arts
FS Future Soft
MCS Almaalim Copmuter Systems
Sakh Computer

أسماء أشهر مصممي ومبرمجي الخطوط العربية(1)
زهير أبو شايب (األردن)

محمد سعيد الصكار (عراقي - بريطانيا)
بدر الغردابية (ليبيا)

عبد الله نصر المواش (العراق)
مأمون صقال (سوري - أمريكا)

األخضر غزال (مغربي - رحمه الله تعالى)
صالح السعدي (العراق)
محمد حسن الموريتاني

م. اآلغا (؟؟) 
باسكال زغبي (لبنان)

محمد عصمت عبد الحليم
سلطان المقطري (اليمن)

نادين شاهين (لبنان)

(١) أعتذر عن أي خطأ في هذه المعلومات، وأتمنى أن يجتمع المعنيين بهذا الفن في مؤتمرات 
تمضي بهذا الفن قدمًا لخدمة الحرف العربي.
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سعد أبو الَحّب (؟ أمريكا)
عزيز مصطفى (مالزي) (إيران - العراق)

مظهر شنبور (لبنان)
تاج السر حسن (سوداني - اإلمارات)

مراد بطرس (لبناني- بريطانيا - اإلمارات)
طارق عتريسي (لبناني - هولندا)

هشام درويش
بول نلسون (أمريكي)

جون هدسون (كندي)
سيرجي - (مدير منتدى مايكروسوفت فولت)

هدى سميثهاوزن أبي فارس (لبنانية - هولندا)
توماس مايلو Decotype (هولندي)

محمد زكريا (أمريكي)
بدر الجرو (ليبي)
بسام المحمدي

خالد العمري (سعودي؟)
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مقارنة بين الخطوط العربية المشهورة(1)(2)

المنتج/ الموزعاسم الخط
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Arabic TransparentMicrosoft414
Arial UnicodeMicrosoft50377

TahomaMicrosoft2034
Times New RomanMicrosoft1674
Traditional ArabicMicrosoft530

ScheherazadeSIL.org1197•
Nafees NastaleeqCRULP.org***982•••

Nafees Pakistani NaskhCRULP.org745•••
Nafees NaskhCRULP.org581•••

IranNastaliqSCICT4163•••
Arabic TypesettingMS VOLT2118•••

MishafiDIWAN.com*غير معروف•• • 
Decotype ThuluthDecotype425
Decotype DTPro
Sakkal Maya Pro Sakkal Design578

Hacen.netخطوط حسن الموريتاني
 AXt خطوطLayout Ltd
MCS خطوط

Grapheast خطوطGrapheast
خطوط بطرس القديمة

Winsoft خطوط بطرس
FutureSoft خطوط

خطوط هشام درويش

(1) ليس المطلوب تكملة الجدول بل هو فتح الخطوط ببرامج تحرير الخطوط ودراستها بعمق، وتجربة   
.DTP أدائها في برامج التصميم المختلفة      

*    الخط ال يمكن فتحه، وهو مضمن ببنية البرنامج، والمتوقع أنه بضعة آالف من المحارف.
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مقارنة بني اخلطوط العربية املشهورة (تابع)

ت
افا
خ
لم
و ا
ء أ
طا
ألخ

ا

لغات الكتابة (األبجديات) غير العربية الموجودة 
Scripts في الخط

 Arabic اللغات التي تغطيها الكتابة العربية
Script Languages Covering

La
tin
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ic
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*
**

* خطأ في فهرسة المحرف المقرون نون زين النهائي ( رت) على محرف التاء راء النهائي واستخدام محرف التاء 
راء (التصاق النقط وخطأ في موقعهما حتى لو كانا لمحرف لتاء راء النهائي)، وإنما يجعل هذا المحرف يتصرف 

بطريقة صحيحة عند البحث واالستبدال وفك المحرف واإلضافة والحذف من الكلمة هو: جداول االستبدال.
** الالم ألف وأخواتها (ال، أل، إل، آل،  ال،  أل،  إل،  آل) ليست محارف مقرونة Ligatures بل كل منها يتكون من 
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محرفين مفصولين مستقلين: الالم واأللف أو ما يحل محلها، وعن طريق جداول استبدال المحارف يتم تصيير 
التمثيل المعتاد لهذه المحارف المقرونة.

*** قارن بين خطي Nafees Nastaleeq و IranNastaliq األول له 982 محرف والثاني 4163 محرف، حيث 
الحرف  وكان   (Isolated المنفصل الشكل   - المجرة  األحرف  (إال  منقوطة  غير  المحارف  كانت  األول  خط  في 
المنقوط يتكون من حرف معجم والنقط (فالشين محرف تجميعي يتكون من السين وثالث نقط، وهكذا، طبعًا 
عن طريق تطبيق جداول Opentype وتنفيذها ببرنامج فولت MS VOLT) وليس عن طريق محارف مرسومة 
في الخط، بينما الخط الثاني IranNastaliq يحتوي على عدد كبير من النظائر Alternatives وتشكيلة واسعة 

من المحارف الالتينية (الموسعة) والتركية والتايلندية والسيريلك وغيرها، مما رفع عدد محارفه بهذا القدر.
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المراجع:

. 1 –Fontlab دليل استخدام برنامج فونت الب
. 2 –Fontographer دليل استخدام برنامج فونتوغرافر

. 3 –FontCreator دليل استخدام برنامج فونت كرييتور
. 4 –FontForge دليل استخدام برنامج فونت فورج

جميع المواقع الواردة في الملحق التاسع خصوصًا المواقع التالية: 5 –

 6 –www.microsoft.com/typography 
 7 –www.adobe.com
 8 –www.apple.com

9 –www.fontforge.com
موقع ويكيبيديا 10 –

Colophon ملخص نشر
تم إخراج هذا الكتاب ببرنامج Adobe InDesign CS 3.0 ME V. 5.0، واستخدم فيه خط 

Nazli حجم ١٣ بنطًا ومسافة بين السطور ١٧بنطًا.
استخدم خط بدر الغردابية لعنوان الكتاب واألقسام، أخذت عبارة الوقف من محارف برنامج 
 ،Lotus Linotype ونص الوقف بخط لوتس لينوتايب SinaSoft كلك من إنتاج سينا سوفت
 Adobe في القسم الثاني من هذا الكتاب، حررت الصور ببرنامج WinSoft Proواستخدم خط

 .P4 على حاسبة ذات معالج .Photoshop CS ME

وكان الفراغ منه بحمد الله في السادس عشر من ذي القعدة لعام واحد وثالثين وأربعمائة وألف 

من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق للرابع والعشرين من تشرين األول لعام 

عشرة وألفين ميالد المسيح عليه السالم والحمد لله رب العالمين. 
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فهرس المحتويات

وقف الكتاب....................................................................................................................... 3
تقديــم.............................................................................................................................. 7
مالحظات حول الترجمة.............................................................................................. 13
17 ...................... FontCreator القسم األول: دليل برنامج فونت كرييتور
19 .............................  FontCreator 6.0  6.0 أهَال بكم إلى برنامج فونت كرييتور
20 .................................................................. ما الجديد في برنامج فونت كرييتور 6.0
20 .................................................................................................................... الدعم الفني
التسـجيل........................................................................................................................ 21
23 ....................................................................................... خطك األول – دليل مختصر
24 .........................................................................................  A تحرير محرف – الحرف
25 .........................................................................................  B تحرير محرف – الحرف
26 ......................................... Test and Install the Font تجربة وتنصيب الخطوط
خطوط تروتايب............................................................................................................. 28
خطوط أوبن تايب......................................................................................................... 28
29 ..................................................... Font Copyright ملكية الحقوق الفكرية للخط

Font Editing تحرير الخطوط
فــتح خـط.................................................................................................................... 30
إنشـاء خـط.................................................................................................................... 31
حفـظ خـط.................................................................................................................... 32
إغـالق خـط................................................................................................................... 33
أمــر تراجـع.................................................................................................................. 33
33 .............................................................................. أمــر عودة (تراجـع عن التراجع)
أمــر إعادة آخر عملية ................................................................................................ 33
بحث عن محرف ........................................................................................................... 34
تعليم محرف................................................................................................................... 34
35 .......................................... استخدام تافذة استعراض المحارف (صندوق الحروف)
خواص المحــرف.......................................................................................................... 36
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يستخدم من ِقـبل........................................................................................................ 37
إدخال حـروف............................................................................................................... 38
إدخال محـارف.............................................................................................................. 40
نسخ ولصق محـارف...................................................................................................... 40
إضافة حرف إلى خط (رمز اليورو) ............................................................................ 41
اســم الخط.................................................................................................................... 44
نمـط الخط..................................................................................................................... 44
تضمين الخط................................................................................................................. 46
يونيكود ( الترميز الدولي الموحد) مقابل الرموز...................................................... 46
موحد العروض مقابل غير متساوية العروض  .......................................................... 48
49 ....................................................................................................... المحارف الضرورية 
فـرز المحارف................................................................................................................. 53
المحارف الناقصة............................................................................................................ 55

Glyph Editing تحـرير المحـارف
56 .......................................................................................................................... مقــدمة
اإلزاحــات....................................................................................................................... 58
59 ........................................................................................................... المحارف الفارغة 
59 ......................................................................................... المحارف البسيطة - مقدمة
المحارف البسيطة – المنحنيات................................................................................ 61
المحارف البسيطة – النقط......................................................................................... 64
المحارف البسيطة – إغالق وفتح المنحنيات.......................................................... 65
المحارف التجميعية – مقدمة..................................................................................... 66
المحارف التجميعية – إضافة عضو محرف............................................................... 67
المحارف التجميعية – خواص عضو محرف تجميعي............................................. 67
المحارف التجميعية الكاملة......................................................................................... 69

Format التنسيق
مدير بيئة الترميز – لمحـة......................................................................................... 71
71 ................................................................................. مدير بيئة الترميز – إضافة بيئة
التسـمية – لمحــة...................................................................................................... 73
التسمية – إضافة لغة وإضافة لغة فرعية................................................................... 76
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التسمية – تسمية متقدمة.......................................................................................... 77
التسمية – تحرير حقول التسمية.............................................................................. 79
فهرسة المحارف – فهرسة ترميز حرف لمحرف..................................................... 80
فهرسة المحارف – إضافة حرف إلى فهرس (قائمة) المحارف المفهرسة........... 83
فهرسة المحارف – المحرف مفهرس من قبل......................................................... 85
القــرن – لمحــة......................................................................................................... 86
القــرن – زوج قرن جديد........................................................................................... 88
89 .................................................................... بوست Post (أسماء البوست سكريبت)
تنعيم الحروف (التدريج الرمادي)- لمحــة.............................................................. 90
91 ......................................................................... تنعيـم الحروف- إضافة نقط توقف 
92 ..........................................................................  (HP طابعات) PLC5 الطباعة بلغة
98 ......................................................................................................................... الجـداول

Settings اإلعدادات
اإلعدادات - الترويسة- لمحة.................................................................................... 100
103 ....................................................... اإلعدادات - الترويسة- سمات ترويسة الخط 
اإلعدادات - عام - حقوق ترخيص تضمين الخط................................................. 106
109 ....................................................................................... اإلعدادات – عـام- لمحـة 
اإلعدادات – القياسات............................................................................................... 114
اإلعدادات – تصنيف الخطوط.................................................................................. 121

Ranges مديات الترميز
124 .............................................................................. اإلعدادات – الترميز – لمحــة 
اإلعدادات – الترميز – مديات حروف يونيكود..................................................... 124
124 ......................(Blocks الكتل) اإلعدادات – الترميز – مديات حروف يونيكود
127 ......................................... اإلعدادات – الترميز – مدى حروف صفحات الترميز
اإلعدادات – تشبيه.................................................................................................... 128
مواصفات خط.............................................................................................................. 129

Tools األدوات
محـول المحارف......................................................................................................... 132
قياسات آليـة – اختيار المحـارف........................................................................... 134
قياسات آليـة – القياسـات....................................................................................... 135
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قرن حروف آلي – إعدادات...................................................................................... 136
قرن حروف آلي – جلب........................................................................................... 137
قرن حروف آلي – اختيـار المحـارف..................................................................... 138
قرن حروف آلي – القــرن....................................................................................... 139
قرن حروف آلي – معاينة......................................................................................... 139

تسمية الخطوط
تسـمية آلية – اسـم عائلة الخط............................................................................ 141
تسـمية آلية – حقول تسمية مقترحة................................................................... 142
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