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صناعة الخطوط العربية

مقدمة
لقد حظي الخط العر بتقدم كب عىل أيدي 

الخطاط والحرفي عىل مدى قرون من فرتة 
إزدهار األّمة اإلسالمية. إال أنه منذ تطوير وسائل 

الطباعة اآللية  ينل الخط العر حظه من التطور 
ا حان  الذي طاملا الزمه عىل مدى العصور. ولر

الوقت اآلن ملراجعة يف أسباب هذا التخلف ومحاولة 
إيجاد الطرق املناسبة لعودته اىل مستوى التطور 

الذي يليق به.

وحيث أن ثورة املعلوماتية حررت الكث من املعارف 
، أصبح  لتصبح يف متناول قطاع واسع من املهتم

ر بعد أن  املجال مفتوحاً أمامنا لنخوض يف هذا الغ
كانت املعرفة يف صناعة الخطوط الطباعية حكراً عىل 
املؤسسات الصناعية الكربى. وانطالقاً من هذا املبدأ 

أحب أن أضع يف يد الشباب تجربتي املتواضعة يف 
صناعة الخطوط العربية الرقمية كمشاركة أولية مّني 

يف هذه املهمة.

وستكون مواد هذا الكتاب املوجز مصاحبة ملادة 
تسجيلية عن هذا املوضوع أنجزتها خالل الشهرين 

. وقد نرشت التسجيالت عىل مدونتي وعىل  املاضي

. وكل من هات املادت  قناة اليوتيوب الخاصة 
تكمالن بعضه اآلخر.

وقد قمت ببناء املوضوع عىل خط قمت بتصميمه 
ضمن مرشوع تعريب برنامج األوتوكاد الهنديس ومن 
ثم قمت بتعديله ليناسب هذا التمرين. وهو نوع من 

أنواع الخطوط العربية املبسطة الذي يعتمد عىل 
ا يكون هذا مناسب من  عدد قليل من املحارف. ولر

. األوىل هي أن هذه املادة تعترب مقدمة  ناحيت
ة اىل موضوع صناعة الخطوط العربية  بسيطة ويس

الرقمية. والثانية أنها مناسبة للفئة املستهدفة يف 
هذه املبادرة وهي فئة الشباب من املصمم ممن 

لديه فكرة عن خط عر ويرغب يف تحويل الفكرة 
كن أن يستعمله يف مشاريعه التصميمية. اىل خط 

اً أحب أن أشكر كل من سبقني بالكتابة يف هذا  وأخ
املوضوع وخاصة األستاذ سلطان املقطري من اليمن 
واألستاذ خالد حسني من مرص واألستاذ يحيى الزغيل 
من األردن، حيث أنني قد بنيت عميل عىل ما أسسوه 

وأنا واثق بأنه سيأ من يقوم بعمل أحسن من 
عميل هذا  والله ويل التوفيق.

تخرجت من جامعة بغداد سنة ١٩٧٩ حيث عملت بعد ذلك يف مجاالت 
يل يف  مي بالخط العر قديم وأول أع تصميمية عديدة. إهت

مجال الخط الطباعي هو تصميم لخط يصلح للرسوم الهندسية وقمت 
بعد ذلك بعمل خطوط عربية لربنامج أوتوكاد. ومن أجمل الخطوط 

التي أستمتعت بتصميميها هو خط العناوين الذي صممته سنة ١٩٨٦ 
لكراس الصالة والذي آمل تحويله اىل خط رقمي بعون الله. أنشأت 
مدونة عن التصميم الطباعي العر والخط العر عام ٢٠٠٩ وأنا 

أستمتع بإضافة املواضيع إليها كل تسنح يل الفرصة.

ري إستشاري  خالد العبدالله - مهندس مع
من مواليد بغداد ١٩٥٥

بسم الله الرحمن الرحيم
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صناعة الخطوط العربية

التمرين
سنقوم يف هذا التمرين بصناعة خط حاسوب من نوع OpenType / TrueType متوافق مع الحواسيب ومع 

صفحات اإلنرتنت. وسيتم الرتكيز عىل الخطوات املطلوبة لذلك باستخدام برنامج الـFontCreator الذي يعمل عىل 
ل برنامج الـ منصة الويندوز. وأحب أن أنوه بأن هذا التمرين موجه لصناعة خط عر وليس اىل طريقة إستع

ل موارد أخرى لهذا الغرض. كن إستع FontCreator حيث 

وقد ال تكون معرفة إستخدام برنامج الـFontCreator أساسية إذ أننا سنستعرض طريقة الصناعة خطوة بخطوة 
. م يساعد يف التعرف عىل إمكانيات الربنامج اىل حد كب

ويف خالل هذا التمرين سنمر عىل أربعة مراحل. املرحلة األوىل مرحلة إعدادات بسيطة جداً ال تتعدى تسمية 
الخط بإسم مناسب وتحديد وزن الخط بناء عىل تصميم الخط الذي سنقوم بتحويله اىل Font. أما املرحلة الثانية 

فتتضمن إعداد خارطة أو جدول املحارف (واملحارف هي أشكال الحروف عىل اختالفها). وسنعتمد يف بناء هذا 
الجدول عىل مواصفات اليونيكود م يسهل صناعة الخط ويزيد من إمكاينة توافقه مع التطبيقات والربامج 

واإلنرتنت. وهات املرحلت األولت ه موضوع التسجيل األول املصاحب لهذا الكتاب والذي قمت بنرشه عىل 
.YouTube مدونتي وعىل الـ

اد  أما املرحلة الثالثة فستكون مع إضافة املحارف اىل الجدول الذي قمنا بإعداده. وسيتم الرتكيز عل است
املحارف بدالً من رسمها يف برنامج الـFontCreator وذلك ألن الرسم يف حد ذاته موضوع طويل. وقد قمت 

بتوف تصاميم املحارف يف ملفات بصيغة SVG عىل موقع الـGitHub باإلضافة اىل موارد مفيدة أخرى. 
ويستطيع املتابع لهذا التمرين تحميل هذه املوارد ومن ثم إستخدام التصميم بالطريقة التي سنفصلها يف 

هذا التمرين.

كن الخط من العمل بشكل صحيح عىل الحواسيب.  ة مخصصة لربمجة الـOpenType التي  وستكون املرحلة األخ
وسنستعمل يف هذه املرحلة أداة يوفرها برنامج الـFontCreator تغنينا عن كتابة الشفرة املصدرية للربمجة 

وذلك عن طريقة البناء البرصي للربمجة وذلك من خالل أداة الـOpenType Designer. وسنغطي اإلسبتداالت 
املوضعية والحروف املركبة ووضع عالمات التشكيل أو الحركات مع ترك ضبط املسافات كتمرين يقوم به املتابع.
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الخط

ًيحمل فوق رأسه خبزا يحمل فوق رأسه خبزا

سيساعدنا هذا التمرين يف 
صناعة خط من النوع املبسط 

كنت قد سميّته «بانية». والخط 
املبسط (عىل خالف الخطوط 

التقليدية) يعتمد عىل عدد 
مخترص من املحارف تستقر 

أغلبها عىل خط السطر ألنها 
تتصل فقط عرب اإلتصال األفقي 

مع إختصار يف عدد املحارف 
املركبة.

ويتحقق اإلختصار يف عدد 
ل شكل واحد  املحارف باستع
للحرف األويل والوسطي (ك 

يف الباء والنون والياء يف 
الشكل عىل أعىل اليسار) مع 

شكل واحد للحرف النها 
واملنفصل ألغلب املحارف يف 

الخط.

وخط «بانية» يعتمد فكرة الخط 
املبسط ك أنه يعتمد التصميم 
الهنديس لتسهيل رسم أشكال 

املحارف وتسهيل الربط بينها.

الخط العر املبسط نوع من الخطوط الطباعية حديث نسبياً تم 

تطويره يف منتصف القرن املايض تلبية لحاجة الصحافة التي 

تعتمد عىل الرسعة يف إنتاج املطبوعات. وحيث 

أن عدد املحارف املطلوبة للعمل بهذا الخط 

محدود بالقياس بالخطوط الطباعية التقليدية 

فقد ساعد هذا عىل شيوع هذا النوع من الخطوط 

الطباعية وتقبل الناس لشكله حتى أصبح اليوم 

ً. وأشهر أنواعه ه خط ياقوت  طاً خطيّا مه

وخط منى. وبساطة هذا الخط سهلت إستخدامه 

عىل الحواسيب إضافة اىل أنه قدم إمكانيات 

ية واسعة ملصممي الخطوط واملطبوعات  تعب

عىل السواء.

الخط املبسط يقلل من الحروف املركبة ك يف الحاء هنا التي تحمل الياء فوق رأسها

املحرف األويل والوسطي يف هذا الخط متشابه وتتصل الحروف مع بعضها من جهة 
اليم فقط

جة الصحافة التي 

حيث 

ة 

طوط 

م 

وت 

مه 

ت

عات 
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برمجة

لمن هذا التمرين
هذا التمرين موجه يف األساس اىل 

املصمم الشباب ممن لديه فكرة 
يف باله عن خط عر مع ويريد أن 

يستعمل هذا الخط يف تصاميمه.

وحيث أننا قمنا بإعداد تصميم خط 
«بانية» سلفاً لهذا التمرين فلن يكون 

هناك جهد تصميمي حيث أن الرتكيز 
سيكون عىل صناعة الخط من خالل 

برمجته. وصناعة الخطوط العربية تحتاج 
اىل معرفة العديد من التفاصيل الفنية 

ل أدوات الصناعة والتي  وطريقة إستع
ستكون يف هذا التمرين هو برنامج الـ

.FontCreator

وصناعة الخطوط غ تصميمها يف 
الواقع. فصناعة الخط تتعلق بتحويل 

فكرة تصميمية معينه اىل ملف حاسوب 
كن إستخدامه للكتابة يف التطبيقات 

والربامج. أما التصميم فهو موضوع 
واسع ويتطلب معرفة بأساليب التصميم 

البرصية ومعرفة بأسس الخط العر 
تلك  وتاريخه ك أن املصمم القدير 

معرفة باللغة العربية ومعارف أخرى 
تساعد يف تصميم خطوط رصينة تناسب 

املتبطلبات الوظثفية للخط والثقافة  
املستهدفة يف العمل التصميمي.

برمجة

برمجة

تصميم برصي

خط عر

اللغة العربية
تاريخ الخط العر

برمجة

تصميم برصي

خط ع

اللغ
الخط العر خ

األدوات املطلوبة

Notebook حاسوب مكتبي أو
PC/Windows

 FontCreator برنامج
 Professional Edition

Version 11.5

إنرتنت
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صناعة الخطوط العربية

اإلعدادات األولية
نبدأ مرشوع خط جديد يف برنامج 

الـ FontCreator وبعد تشغيل 
ة الربنامج  الربنامج ومن قا

نختار:

فتظهر لنا نافذة إعدادات مرشوع جديد وكل ما هو مطلوب بالنسبة لهذا التمرين األويل هو تحديد إسم املرشوع 
كننا تحيد وزن الخط  كن أن يكون إسم الخط يف النهاية حين نقوم بتصدير الخط من املرشوع)، ك  (والذي 

يف هذه النافذة.

ا أن خط «بانية» يعترب ثقيل نسبياً لذلك نقوم أيضاً باختيار وزن Bold من ب بدائل أوزان الخط الظاهرة يف   و
هذه النافذة.

كن تأكيد هذه اإلعدادات  هذا كل ما هو مطلوب بالنسبة لإلعدادات األولية ملرشوع الخط الذي سنقوم به حيث 
باختيار OK لتظهر لنا نافذة جدول املحارف والذي سنتكلم عنه يف القسم التايل.

File > New

يله األ الت لهذا ة النس طل ه ا كل د د رش ت

1

2

 FontCreator بالرغم من أن برنامج الـ

يستطيع إعداد ملفات الخطوط بشكل 

مبارش، إال أن إستحداث خط جديد يتطلب 

إنشاء ملف مرشوع خاص بالربنامج يتم 

 . (.fcp) حفظه عىل الحاسوب بصيغته

 TrueType كن تصدير ملف خط من نوع و

أو OpenType أو Web Font يف أي مرحلة 

من مراحل اإلعداد. ويف نهاية املرشوع 

سنقوم بتصدير امللف  النها من الخط 

بصيغة الـ TrueType لنستخدمه يف الربامج 

والتطبيقات.

ملف مرشوع الخط وملف الخط
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تهيئة جدول المحارف

بعد أن ننتهي من اإلعدادات األولية تظهر يف واجهة الربنامج نافذة جدول املحارف للخط الجديد. وتظهر املحارف 
ضمن نطاق املحارف الالتينية. وسيتضمن الخط العر الذي نقوم بإعداده عىل محارف الخط العر فقط وذلك 
اد محارف التينية مناسبة للخط الذي نقوم بإعداده. لذا سنقوم  تفادياً لإلنشغال بإعداد املحارف الالتينية أو إست

بحذف املحارف الالتينية.

ولعمل ذلك نقوم بتأش نطاق كل املحارف يف الجدول اإلبتدا الذي يقدمه لنا برنامج الـ FontCreator مع 
إبقاء الخاليا األربعة األوىل يف الجدول ألننا سنحتاجها يف الخط الذي نقوم بإعداده. وهذه الخاليا تتضمن محرف 
الحروف الغ موجودة يف الخط والذي يستعملها التطبيق إلعالم املستخدم بأن الحرف الذي يريده غ موجود، 

.(space) ت واملحارف الباقية مطلوبة أيضاً لعمل الخط بشكل صحيح، خاصة محرف املسافة ب الكل

طريقة إعداد خاليا املحارف يف جدول املحارف يف 

برنامج FontCreator تشبه عملية إعداد مجموعة 

ملفات عىل منصة الـ Windows. فيمكن إختيار 

خلية منفردة باإلختيار املبارش بأداة التأش ك 

كن إختيار عدد متتابع من الخاليا باخيتار أول خلية 

ة فيه مع الضغط عىل  يف النطاق ثم الخلية األخ

كن اإلخيتار مع الضغط عىل  Shi. ك  مفتاح الـ

مفتاح الـ Ctrl إلضافة خاليا أو إزالتها من مجموعة 

ام  اإلختيار. وبعد اإلختيار نضغط عىل مفتاح Del إل

عملية الحذف (أو Right-Click ثم إختيار Delete من 

ة التي تظهر يف موقع املؤرش. القا

عمليات إعداد جدول املحارف
يف 

ة 

ىل 

م 

ن 

1

2
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تهيئة جدول المحارف
واآلن نقوم بإضافة املحارف التي نحتاجها 

للخط العر الذي نقوم بإعداده وذلك 
باستخدام أداة إضافة املحارف باتباع 

الخطوات التالية:

ة (1) نختار:  من القا

تظهر نافذة Insert Characters املؤرشة 
 Unicode Blockة الـ بالرقم (2) ومن قا

املؤرشة برقم (3) نختار نطاق Arabic املؤرش 
برقم (4).

يظهر جدول نطاق الحروف العربية ونقوم بـ
Double-Click عىل أول حرف نريده وهو حرف 

الهمزة املؤرش بالرقم (6) حيث تنزل قيمة 
الـيونيكود لهذا الحرف يف حقل إعداد النطاق 
 Double-Click املؤرش بالرقم (8). ثم نقوم بـ

عىل آخر حرف يف النطاق املطلوب وهو 
عالمة النجمة املؤرشة بالرقم (7).

تختلف طريقة عمل هذه األداة من حيث 

إختيار الحروف أول املحارف عن طريقة 

Double-عمل جدول املحارف. فاإلختيار بـ

Click عىل الحرف يقوم فقط بإرسال قيمة 

اليونيكود لهذا الحرف اىل حقل اإلعداد يف 

أسفل نافذة األداة واملؤرشة بالرقم (8).

وحين تنزل القيمة يف الحقل تقوم األداة 

عنى  بالفصل ب القيّم بواسطة فاصلة 

أنه تم إختيار ذات القيمة فقط. والختيار 

نطاق القيّم للمحارف ب قيمتي املحرف 

الذين تم إختياره نقوم بتغي الفاصلة 

اىل شارحة (عالمة الناقص «-»). وبعد هذا 

.OK نؤكد ذلك باختيار

طريقة عمل األداة

رشرشرش

األداة عمل طريقة

1

2

3

4

5

6

7

8

Insert > Characters...

Do
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تهيئة جدول المحارف
وتظهر بنتيجة اإلختيارات 

التي قمنا بها سلسلة 
خاليا املحارف التي تم 

اختيارها. ويالحظ أن 
بعض املحارف الخاصة 

بلغات غ عربية 
كالفارسية أو األوردية 

تقع ضمن السلسلة 
التي قمنا بتحديدها 

كاملحارف أسفل الرقم 
(1) يف الشكل عىل 

اليسار. ومع أنه يل يرض 

اراتتتتتت
لة 
تم 

صة 

ية 

قممم

يرضرضرضرضرضرض

1

وجود هذه الخاليا يف عمل الخط إال أنه من األفضل حذفها لذا نقوم باختيار هذه املحارف ثم نزيلها بالضغط 
.Del عىل مفتاح

ب زي م ر

2 ثم نعيد إستدعاء أداة Insert Characters بالطريقة التي قمنا بها إلضافة 
 Arabic نختار جدول Unicode Block ة الـ مجموعة محارف التظه ومن قا

Presentations Forms - B ك يف الرقم (2) يف الشكل عىل اليسار.

وبعد عمل Double-Click عىل املحرف األول للنطاق املطلوب وهو حرف 
الهمزة و Double-Click عىل آخر حرف يف النطاق وهو الالم-ألف-ال نقوم 

بتغي الفاصلة يف حقل اإلعداد اىل شارحة ك فعلنا لجدول الحروف العربية 
وبهذا يضاف نطاق جديد من املحارف اىل جدول املحارف الذي نقوم بإعداده. 
وبهذا يكون جدوال الـيونيكود  Arabic مع Arabic Presnetations - B يف جدولنا.

وهكذا يكون شكل جدول املحارف بعد اإلنتهاء من أعداده

10



صناعة الخطوط العربية

تهيئة جدول المحارف
الخط العر ليس مثل الخط الالتيني الذي ال تتغ فيه شكل الحروف حسب موقعها من الكلمة. ولذلك 

يف الوقت الذي يستطيع فيه الخط 
الالتيني يف الحواسيب اإلكتفاء 
بجدول واحد للمحارف، فإن الخط 

العر يحتاج اىل جدول عىل األقل 
ألجل التظه الصحيح للخط العر 

يف الربامج والتطبيقات.

ولتوضيح الفكرة لنأخذ عىل سبيل 
املثال عبارة: «كل الناس متساوون 

هم» ك هو مكتوب يف أعىل الجدول أعاله. فهذه العبارة يتم  ولكن بعض الناس متساوون أك من غ
ترميزها يف الحواسيب سواء يف امللفات أو يف تيار اإلدخال من لوحة املفاتيح أو عند التحميل من اإلنرتنت 

بتتابع الرموز يف الجدول إبتداًء من عند السهم. وكل حرف له رمز محدد وهنا تم ترميز هذه العبارة حسب 
.Unicodeتعريف الـ

ولكن عند تظه هذا النص عىل الشاشة أو عند الطبع تقوم الحواسيب بتحويل رموز النص اىل أشكال. 
) معلومت مهمت يف عملية  وتستعمل الربامج والتطبيقات محرك برمجي (أسميه أنا محرك التظه

: املعلومة األوىل هي رمز الحرف، واملعلومة الثانية هي موقع هذا الحرف يف السطر. وبناء  التظه
عىل ذلك يقوم محرك التظه باختيار شكل الحرف (والذي نسميه «محرف» من الجداول املوجودة يف 

ه بالشكل املناسب عىل الشاشة أو عند الطبع. ملف الخط ليتم تظه

ولذلك فإن ملفات الخطوط العربية تحتفظ يف جدول املحارف بأشكال املحارف والرموز لكل من مجموعة 
. وتضم جدول الحروف العربية مع قيم اليونكود إجباري  الحروف العربية ومجموعة محارف التظه

ثل املحارف التي سيتم تسقيط الحروف إليها  بالنسبة للخطوط، أما جدول محارف التظه فيمكن أن 
وليس من الرضوري أن يكون لها رمز يونيكود. ولكن ألجل أن يتعرف برنامج الـ FontCreator عىل نوع املحرف 

(سواء أكان محرف بسيط أو مركب أو محرف عالمات التشكيل) فإن الطريقة التي نتبعها يف بناء جدول 
. املحارف تستخدم قيّم الـUnicode  ملحارف التظه

FEE3 0645

ولكن ما هذا جدول املحارف، وما هي املحارف أصالً؟ أ يكن عندنا فقط حروف منذ القدم؟

 Arabic :جدول اليونيكود Arabic Presentation - B :جدول اليونكود

هم كل الناس متساوون ولكن بعض الناس متساوون أك من غ

0643 0644 0020 0627 0644 0646 0627 0633 0020 0645

062A 0633 0627 0648 0648 0646 0020 0648 0644 0643

0646 0020 0628 0639 0636 0020 0627 0644 0646 0627

0633 0020 0645 062A 0633 0627 0648 0648 0646 0020

0623 0643 062B 0631 0020 0645 0646 0020 063A 064A

0631 0647 0645
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صناعة الخطوط العربية

إضافة المحارف الى الخط

كن تغي طريقة عرض نافذة جدول املحارف (1) يف برنامج الـ FontCreator من خالل رموز التحكم يف النوافذ (2). 

وتستطيع تصغ نافذة جدول املحارف داخل النافذة الرئيسية لربنامج الـ FontCreator ألجل أن نتمكن من رؤية العالقة بني 

نافذة جدول املحارف ونافذة إعداد املحارف.

ك يجب أن نعرف بأن جدول املحارف يف الوقت الحايل من عملية إعداد الخط فارغ. وأشكال الحروف الخافتة التي تظهر 

يف الخاليا هي مجرد عالمات ترشدنا اىل املحرف املطلوب يف هذه الخلية. وإلضافة املحرف اىل الجدول وبالتايل اىل 

الخط الذي نقوم بإعداد نستطيع أن نقوم بـDouble Click عىل خلية املحرف الذي نريد إعداده (3) لتظهر لنا نافذة إعداد 

املحارف (4).

كن رسم املحرف مبارشة يف الخلية باستخدام أدوات الرسم  وهناك أك من طريقة إلضافة املحارف اىل الخط حيث 

كن  كن الوصول إليها من رشيط األدوات (5) يف أعىل نافذة الربنامج. ك  التي يوفرها برنامج الـFontCreator والتي 

.Cut and Paste من خالل عملية Adobe Illustrator اد أشكال املحارف من برامج الرسوم الخطيّة األخرى كربنامج الـ إست

 Illustratorولتسهيل التمرين للرتكيز عىل طريقة صناعة الخط قمت بتصدير محارف خط «باينة» الذي صممته يف برنامج الـ

اد هذه املحارف اىل نافذة إعداد املحارف الواحد بعد اآلخر  ام التمرين نستطيع إست يف ملفات بصيغة SVG. وألجل إ

ام بناء الخط بإضافة هذه املكونات الرئيسية. ومن ثم تضبيط املحرف يف موضعه إل

.(2) التحكميفالنوافذ رموز خالل من FontCreator الـ يفبرنامج (1) املحارف جدول عرضنافذة طريقة تغي كن
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صناعة الخطوط العربية

إضافة المحارف الى الخط

وعملية تصميم الخط يف برنامج من مثل Adobe Illustrator توفر إمكانية رؤية تصميم املحارف املتشابهة يف نافذة 

كن ضبط شكل وحجم وتفاصيل املحارف وانسجام بعضها مع اآلخر باإلضافة اىل إمكانيات عديدة آخرى  واحدة وبالتايل 

.(1)

وبعد إستقرار التصميم نستطيع نسخ املحارف منفصلة اىل نافذة إعداد املحارف يف برنامج الـ FontCreator أو ك يف 

اد الرسوم (Import Image) املؤرشة برقم (2) يف الرسم  اد شكل املحرف من ملف عرب أداة إست حالتنا نستطيع إست

اد شكل املحرف اىل نافذة  يف أعاله. وبعد إختيار ملف املحرف من نافذة إختيار امللفات يقوم برنامج FontCreator باست

إعداد املحارف. وحيث أن امللفات بصيغة خطيّة متوافقة مع طريقة تعريف املحارف فإن املحرف يتكون ذاتياً.

اده وأحياناً ال يظهر يف نافذة إعداد املحارف باملرة يف الوقت  ويالحظ أن املحرف ال يظهر يف موقعه الصحيح بعد است

الذي يظهر شكل املحرف املستورد يف خليته يف نافذة جدول املحارف. وسبب ذلك يعود اىل موقع املحرف وقياساته 

يف الفضاء اإلحدا الذي تم تصميم املحرف فيه. لذا يتطلب األمر إجراءات تغي موقع وقياس املحرف ك سنقوم به 

يف الفقرات الالحقة.

1
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صناعة الخطوط العربية

إضافة المحارف الى الخط

اده اىل مكان قريب من نقطة األصل (1) نالحظ أن حجم املحرف هو أكرب م هو مطلوب  وبعد سحب املحرف الذي تم إست

تد املحرف من خط األساس (Baseline) اىل ما فوق خط الـ WinAscent وهو الحط الذي لن يظهر فوقه أي  بكث حيث 

جزء من أجزاء املحرف عند اإلستخدام عىل منصة الـ Windows. لذا يتحتم تصغ املحرف اىل مقياس مناسب.

كن بواسطتها إجراء   نقوم باستدعاء أداة الـ Transform Wizard من رشيط األوامر (2) لتظهر نافدة األداة (3) والتي 

العديد من العمليات املركبة عىل شكل املحرف الذي نقوم بإعداده. وحيث أن كل ما هو مطلوب يف هذه املرحلة هو 

ة  ة عىل يسار األداة (4) اىل القا تصغ املحرف لذلك ننقل وظيفة القياس (Scale) من فقرة الـ Outline يف القا

ت (6). ونحدد مقدار التصغ يف الحقول التي  الفارغة يف  األداة (5) بواسطة عالمات األسهم الواقعة ب القا

. ة عىل اليسار (7). وبتأكيد اإلعدادات بالضغط عىل OK تتم عملية التصغ تظهر أسفل القا

إن اإلجراءات التي تحددها يف أداة الـ Transform Wizard ستؤثر عىل املحرف الذي تقوم بإعداده يف النافذة. ولكن 

كن أن تعمم بها اإلجراءات عىل كل املحارف. وستكون هذه مفيدة يف  هناك إختيارات يف أعىل نافذة األداة (8) والتي 

اد كل املحارف يف البداية ثم ومرة واحدة يتم تغي املقياس لكل املحراف املستوردة باختيار بديل All من  حالة إست

الخيارات يف أعىل األداة.

وستالحظ أن األداة تحتفظ باإلجراءات التي قمت بها آخر مرة. وهذا مفيد جداً حيث أنه يف الغالب يكون من الصعب تذكر كل 

هذه األرقام والتعديالت والتي ستكون يف الغالب هي نفسها تنطبق عىل كل املحارف التي تريد تعديلها.

رف هو أكأكرب م هو مططللوب ااملحمل أنأ حجم ظظ ((1)) نالحال نقططة األاألصلل ااده ااىلىلمككانا قريب من ي تم إإست االذل رف ااملحمل وبعد سحب
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صناعة الخطوط العربية

إضافة المحارف الى الخط
وبعد أن يتم تصغ املحرف اىل مقياسه املناسب يتوجب علينا وضعه يف املكان الصحيح يف املساحة 

اإلحداثية للمحرف والتي تسمى الـ UPM ( نتطرق اىل إعداد املساحة اإلحداثية (UPM) يف البداية الننا 
وللسهولة أخذنا بالحالة اإلبتدائية ملقياس الـ UPM يف ملفات الـ TrueType والتي تبلغ 2048).

والتضبيطات املطلوبة تكون يف كل من اإلتجاة الرأيس واإلتجاه األفقي. فأما بالنسبة لإلتجاة الرأيس فنتأكد 
كن أن  اماً (1). وهذا سهل بالنسبة ملحرف مثل األلف حيث أن أسفله  من املحرف يقف عىل خط السطر 

كن أن نسرتشد به لضبط  يستند عىل خط السطر. ولكن يف حالة الالم-ألف-ال فليس من معلم يف املحرف 
املحرف عىل خط السطر. لذا نقوم يف نافذة إعداد محرف األلف بسحب خط إسرتشادي من املسطرة يف أعىل 

نافذة إعداد املحرف (2) ونحاذي هذا الخط مع أعىل نقطة يف محرف األلف (3). وحين نرجع اىل تضبيط محرف 
الالم-ألف-ال يف نافذته نجد أن الخط اإلسرتشادة موجود يف هذه النافذة (4 - وسيظل موجوداً يف كل النوافذ 
حتى نزيله) حيث نستطيع أن نحاذي املحرف هذه املرة مع هذا الخط اإلسرتشادي ليتساوى إرتفاع محرف الالم-

ألف-ال مع محرف األلف يف هذا الخط.

أما بالنسبة اىل موضع املحرف بالنسبة لإلتجاة األفقي فنقوم بتزحيف املحرف اىل اليم أو اليسار حتى 
يستقر نسبة اىل نقطة اإلرتكاز عىل جهة اليسار أوالً -الخط املنقط الرأيس (5) - مع التحقق من أن نقطة إرتكاز 

املحرف محاذية لنقطة األصل بتشغيل املحاذاة (6) يف نافذة خصائص املحرف (7).
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صناعة الخطوط العربية

إضافة المحارف الى الخط
ة (8) ضمن نافذة خصائص املحرف يف معرفة بعد املحرف عن كل من خط  وتفيدنا أداة هوامش املحرف الصغ

األساس (القيمة يف األسفل، وتكون صفر ألغلب املحارف) والبعد عن نقطة اإلرتكاز عىل جهة اليسار (القيمة 
) وارتفاع املحرف عن خط السطر (القيمة  يف اليسار) والبعد عن نقطة اإلرتكاز عىل اليم (القيمة عىل اليم

يف األعىل).

 Apply ات يف نافذة أداة خصائص املحرف ال يتم تنفيذها إال بعد الضغط عىل زر وتجدر اإلشارة بأن عمل التغي
املؤرش برقم (9) يف الشكل، لذا يكون من املفيد عمل ذلك بعد أي تعديل نقوم به إلمكانية التأكد من صحة 

ات التي نقوم بها. التغي

أما العملية األخ يف تظبيط املحرف فهي التحقق من صحة حافات املحرف (الخطوط واملنحنيات التي تحدد 
شكل املحرف) حيث أن الحافات يجب أن يكون إتجاهها نسبة اىل عقارب الساعة صحيح. ك يجب أن يخلو املحرف 

اً أن تكون نقاط نهايات الخطوط واملنحنيات يف النهايات القصوى لشكل املحرف. من التقاطاعات وأخ

ة  ولتسهيل التحقق من كل ذلك يقدم برنامج الـ FontCreator أداة الـ Validation والتي تظهر نافذتها (10) قا
شاكل حافات املحرف. ونستطيع تصحيح هذه املشاكل يف أغلب الحاالت من هذه األداة حيث أنه بالضغط عىل 
عالمة تصحيح  إتجاة املحرف (11) وعالمة تزحيف النقاط اىل الحدود القصوى (12) يقوم هذه األداة بتصحيح هذه 

املشاكل إن أمكن ذلك. ويف ما عدا ذلك فيتوجب علينا مراجعة الشكل وعمل التصحيحات الالزمة يدوياً.
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صناعة الخطوط العربية

إضافة المحارف الى الخط

بقي أن نتكلم عن طريقة الحصول عىل املحارف يف حالة رغبة املتابع تطبيق التمرين كامالً باإلستعانة 
بهذا الدليل والتسجيالت املصاحبة له عىل اإلنرتنت.

فك ذكرنا سابقاً فقد تم تحميل عنارص املرشوع عىل موقع الـ GitHub عىل الرابط املشار إليه (1). 
لها يف بناء الخط  كن إستع وهذه الصفحة تحتوي عىل مجلدات حيث تم حفظ كل املحارف التي 

.SVG Glyphs يف مجلد الـ

 FontCreator اده يف برنامج الـ كن إست وسنالحظ بأن املحارف محفوظة كل يف ملف SVG والذي 
ى بأن بعض املحارف  مبارشة ومن ثم إجراء التعديالت عليها ك أرشنا يف الصفحات السابقة. ك س

غ مكتملة ويتطلب األمر نسخ أجزاء من املحارف في بينها كالنقاط والهمزات.

وتحتوي الصفحة عىل موارد مفيدة أخرى مثل ملفات الـ Adboe Illustrator التي تم تصميم املحارف 
كن  كن تجربتها لرؤية ما   TTF فيها. هذا باإلضافة اىل وجود نسخة مصدرة من الخط بصيغة

الحصول عليه يف النهاية بعد عملية التصميم ومن ثم صناعة الخط.
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تجريب الخط

Font > Test TTF/OTF

بعد اإلنتهاء من إضافة كل املحارف املطلوبة اىل الخط 
كن تجربة الخط  نقوم بتجربة الخط. والحقيقة فإنه 

يف أي مرحلة من مراحل اإلعداد، إال أنني أريد أن أوضح 
بأنه بالرغم من إعداد كل املحارف يف الخط فإن تجربته 

ستظهر لنا بأنه ال يعمل بشكل صحيح.

ة (1): ولتجريب الخط تستدعي نافذة التجريب من القا

ط 

2

1

3

كن أن تستخدم مفتاح الـ F5 لتشغيل أداة التجريب حيث تظهر النافذة Test Font ك هو مؤرش يف (2) يف  ك 
الشكل يف األسفل.

وحين تقوم بتحويل لوحة املفاتيح اىل اللغة العربية فسرتى أن الخط الذي يظهر يف النافذة غ الخط الذي 
قمنا بتصميمه (3). والسبب يف ذلك أن الخط غ مكتمل (لعدم وجود برمجة الـ OpenType يف الخط. لذا تلجأ 
 Windows وذلك بناء عىل إسرتاتيجية منصة الـ (Default Font) أداة تجريب الخط اىل إستخدام الخط اإلبتدا

 OpenType يف تدارك املشاكل وإيجاد البدائل العاملة. ولحل هذه املشكلة من جانبنا سنقوم بإضافة برمجة الـ
اىل الخط ك يف الخطوات التي أوضحها يف القسم التايل.
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صناعة الخطوط العربية

برمجة األوبنتايب
Font > OpenType Designer

إلضافة برمجة الـ OpenType اىل الخط نقوم بفتح نافذة 
ة (1): أداة الـ OpenType Designer من خالل القا

OpenType
ة 

فتظهر األداة (2) والتي تكون فارغة وتنتظر مّنا تعبئتها 
.OpenType ا لذ وطاب من برمجة الـ

ة التي عىل  والجزء املهم من هذه األداة هو القا
اليسار والتي تحتوي ثالث فقرات لهيكل تفرعي يضم 

الـعنارص: Scripts, Features, and Lookups وك مؤرش 
يف (3).

أداة الـ OpenType Designer يف برنامج الـ
ة  FontCreator مبنية عىل فكرة أداة قد
عنى   VOLT إسمها Microso من صناعة 

Visual OpenType Layout Tool والهدف 
منها كان ملساعدة مطوري الخطوط 

لصناعة  خطوط الـ OpenType حيث  أن هذه 
املواصفات كانت حديثة العهد وكانت رشكة 
Microso بحاجة اىل دعم إنتاج خطوط الـ

Opentype لدعم نظم التشغيل التي كانت 
تنتجها.

الـــ
ةة
ىىى

ذهه
كةةةة
لـ
تت

1
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صناعة الخطوط العربية

برمجة األوبنتايب
أول خطوة يف برمجة الـ OpentType هي إضافة خط. وبالرغم من أن ملف الـ OpenType يسع لعدد من الخطوط 

واللغات التي يدعمها الخط، إال أننا سنربمج امللف للخط العر فقط. ولذا نقوم بإضافة خط بالضغط عىل 
عالمة اإلضافة (+) واملؤرشة بالرقم (1) يف الشكل.

 Add Script وعند ظهور نافذة إضافة الخط
ك يف (2) يف الشكل نقوم باختيار الخط 

ة (3) ومن ثم  العر (Arabic) من القا
نضغط عىل Next املؤرشة بـ(4) يف الشكل 

م يستدعي نافذة إضافة اللغة (5) فنقوم 
باختيار Default Language واملؤرشة بـ(6) ثم 

نضغط عىل Next املؤرشة بـ(7) لتتم عملية 
 OpenType إضافة الخط العر اىل برمجة الـ

ة الـ ى يف قا وتغلق هذه النوافذ ل
OpenType Designer يف أعىل اليسار أن 
الخط العر ولغة (Default والتي تعني 

اللغة العربية يف هذا السياق) قد أضيفتا 
بتفرع شجري ك يف الرقم (8) يف الشكل.

OpenType

ثل إضافة الذكاء   OpenType إن برمجة الـ
اىل الخط الذي ال يعرف كيف يترصف بالجواهر 
النفيسة املكنونة فيه أال وهي محارف الخط 
العر التي قمنا بتصميمها. وستوجه هذه 

الربمجة محركات تظه الخط يف الربامج 
والتطبيقات التي ستستخدم هذا الخط اىل 

طريقة التعامل مع هذه املحارف بحسب الرشوط 
.OpenTypeالتي سنقوم بتحديدها عرب برمجة الـ

ل يف ( ) م ر ب ؤرش و ( ) إل

dAddd Sc iript طط االخل ذة إإضاافة ور نافا وعند ظهظ

م 

O
ااالذلذلذكاكاكاءء إ إإإضاضاضافةفةفة لثلثلثلث  OOpOppenenTTyTyypepep الالالـ  جمجمجةةة بربربر إإإإننن
اا الال فف تت فف ففكك الال الالذذ اىلاىلاالخلخطط

1
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صناعة الخطوط العربية

برمجة األوبنتايب
. وأول مجموعة من الوظائف تتعلق بالتحليل  واألن نقوم بإضافة الوظائف (Features) اىل الخط العر

عنى نساعد محرك التظه يف اختيار شكل املحرف الذي يناسب موضع الحرف من الكلمة  املوقعي للحروف 
سواء كان يف أولها أو وسطها أو آخرها أو يف وضع الحرف املنفصل. ولذلك سنضيف  الوظائف التالية اىل 

الخط:

OpenType

2

1

4

5

6

3

• Initial Forms (init)
• Isolated Forms (isol)
• Medial Forms (medi)
• Terminal Forms (fina)

وإلضافة هذه الوظائف اىل الخط نختار فقرة Default من تفرع 
الخط Arabic املؤرش برقم (1) يف الشكل، ثم نضغظ عىل عالمة 

اإلضافة (2) لتظهر نافذة أداة إضافة الوظائف (3). ومن هذه 
 Known feature ة النافذة نختار الوظائف أو الـ Features من قا

واملؤرشة بالرقم (4) حيث نختار الوظائف التي ذكرناها تباعاً مع 
الضغط عىل Next  واملؤرش بالرقم (5) بعد كل إختيار لتضاف 

الوظيفة اىل الخط بحيث تكون النتيجة النهائية أربعة وظائف 
تحت فقرة الـ Default وك يف الرقم (6) يف الشكل عىل 

اليسار.

ونالحظ أن أداة الـ OpenType Designer تقوم بإضافة الوظيفة 
اىل كل من فقرة الخط وفقرة الـ Features ك يف (7) يف 

الشكل حيث أن الوظيفة بالرغم من إلحاقها بالخط ستكون متاحة 
كن إلحاق الوظيفة إليه. لذا تظهر  ل يف أي مكان  لإلستع

الوظيفة تحت فقرة Features كمورد عام يف الخط.

7
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صناعة الخطوط العربية

برمجة األوبنتايب
بعد إضافة هذه الوظائف اىل الخط أصبح خطنا اآلن قادر عىل تحسس الحروف بحسب موقها من الكلمة. ولكنه 

ال يزال ينقصه الذكاء الكايف ليعرف كيف يترصف حين يجد حرف «الباء» مثالً يف أول الكلمة. لذا سنقوم بتعليم 
الخط طريقة الترصف باستبدال الحرف الذي يجده يف أول الكلمة أو وسطها أو يف نهايتها أو منفصالً دون أي 

إتصال.

 InitialForms1 بالوظائف. ويتم ذلك بوضع املؤرش عىل  فقرة (Lookups) وتتم هذه العملية بإلحاق جداول بحث
ة (1) يف الـ OpenType Designer ومن ثم الضغط عىل عالمة اإلضافة (2) لتظهر لنا  نافذة إضافة  يف القا

جداول البحث Add Lookup واملؤرشة بالرقم (3).

OpenType

وبهذا تقوم أداة الـ OpenType Designer بإضافة 
جدول بحث فارغ من نوع Single substituion تحت فقرة 

الوظيفة InitialForms1 الخاصة باملواضع األولية (7). 
ونالحظ أنه تم أضافة الجدول تحت فقرة Lookups يف 

ة (8) وذلك ألن أي جدول يتم إضافته يصبح مورد  القا
 (feature) كن إستخدامه تحت أي وظيفة أخرى عام 

إن استدعت الحاجة اىل ذلك.

1

2

رة 

يف 
رد 
 (f

وبهذا تقوم أداة الـ OpenType Designer بإضافة 
ث

وسنتستخدم هذه األداة إلضافة جداول البحث اىل كل 
الوظائف التي نضيفها اىل الخط. وتنقسم أنواع جداول 

: Glyph Positioning وهي خاصة  البحث اىل مجموعت ه
بتعديل موضع املحارف، واألخرى Glyph Substitution خاصة 

باستبداالت املحارف. وحيث أننا هنا بصدد إستبدال الحرف 
حرف واحد آخر  عنى استبدال محرف واحد  حرف أويل 

ة  فنقوم باختيار Single substitution عند الرقم (4) من قا
Glyph Substitution واملؤرشة بالرقم (5) ونضغط بعدها 

عىل Finish واملؤرش برقم (6).

3

4

5

6

7

8
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صناعة الخطوط العربية

برمجة األوبنتايب
ومن املفيد أن نقوم بإعادة تسمية جداول البحث اىل أي أسم ذي داللة لذا نضع املؤرش عىل فقرة 

ة املوضعية ونختار Rename من  ة (1) ومن ثم بواسطة Right-click نستدعي القا جدول البحث يف القا
سمًى مناسب وليكن يف هذه الحالة  ة (2) لتظهر نافذة إعادة التسمية (3) فنقوم بتسمية الجدول  القا

.«InitialForms»

OpenType

وبهذا نكون قد وضعنا وعاء 
للذكاء الذي سنقوم بإضافته 

اىل جدول البحث الفارغ. وأصبح 
أسم هذا الجدول مناسب وهو 

ملحق بوظيفة األشكال األولية (4 
و 5). ولكون الجدول فارغ ك نرى 
عند الرقم (6) فإننا نقوم بإضافة 

اإلستبداالت التي من شأنها أن 
تجعل الخط يظهر الحروف العربية 
بشكل صحيح يف املوضع األويل 

للحرف يف الكلمة. وإلضافة 
اإلستبداالت املطلوبة نضغط عىل 

عالمة اإلضافة (7) الخاصة بهذا 
الجدول. 

وعاء وضعنا قد نكون وبهذا

1

2

3

 

4) 
رى 
فة 

بية 
يل 

ىل 

4

5

6

7
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صناعة الخطوط العربية

برمجة األوبنتايب
وبظهور نافذة أداة إضافة 

اإلستبداالت نالحظ وجود 
 Input ت أحداه للـ قا

ف يف الرقم (1) الخاصة  ك
بإجراء اإلستبدال، والثانية للـ 

Output ك يف (2). لذا نختار 
ة األوىل  املحرف من القا

ليتم إستبدالها باملحرف 
ة الثانية. وعىل  من القا

سبيل املثال سنختار محرف 
الباء من املجموعة األوىل 

(Arabic) يف جدول املحارف  
(3) مع اختيار الباء األولية 

من مجوعة محارف التظه 
 Arabic) يف جدول املحارف

Presentation - B) ك فب 
الرقم (4).  وبعد إختيار كل 

ته نضغط عىل  محرف من قا
OK عند الرقم (5) للرجوع اىل 

  OpenType Designer أداة
لنتمكن من إضافة إستبدال 

جديد لحرف آخر.

OpenType

ستبدال

ة 

I
صة 
للـ 
ختاررر

ىل 

ف 
ىل 

رفف 

 
Ar
ب 
 

عىلىلىلىلىل
ىلىلىلىل

  O
ل ل

1 2

3 4

5

وعندما تغلق نافذة 
إضافة اإلستبدال 

سرتى اإلستبدال الذي 
قمنا بإضافته يف 

ة محتويات جدول  قا
نظر  البحث (6) وكذلك 

مكرب عند الرقم (7). 
وعلينا التأكد من تأش 
Right to Le عند  خانة 

الرقم (8) يف الشكل 
ألجل العمل الصحيح 

لهذا اإلجراء الذي تم 
إضافته اىل جدول 

البحث الخاص باملواضع 
األولية للمحارف.

6

7

8
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صناعة الخطوط العربية

برمجة األوبنتايب

Font > Test TTF/OFT

ً بأن هذا  سميات مناسبة (عل ونعيد عملية إضافة جدول بحث لكل وظيقة مع إعادة تسمية الجداول الجديدة 
إجراء إختياري ولكنه يساعد عىل تنظيم العمل). ويف كل جدول بحث نضيف اإلجراءات (rules) حيث نقوم بإضافة 

اماً للمثال وتعي اإلستبدال املناسب باملحرف الوسطي يف الجدول امللحق بوظيفة الـ  إستبدال حرف «الباء» إ
 IsolatedFormsواملنفصل بالجدول امللحق بالـ TerminalFormsوبالنها يف الجدول امللحق بالـ MedialForms

ام هذه  حتى يصبح عندنا أربعة جداول بحث كل ملحق بوظيفته املناسبة ك يف الشكل عند الرقم (1). وبإ
.OpenType Designerلحفظ كل اإلضافات التي قمنا بها يف الـ OK اإلضافات لحرف «الباء» نقوم بالضغط عىل

OpenType

وعندما نعود اىل الشاشة الرئيسية لربنامج الـ
FontCreator نستطيع تجربة اإلجراءات التي قمنا بإضافتها 

اىل الخط للتحقق من عملها بالشكل الذي نريد.

ة: وألجل ذلك نقوم باستدعاء أداة تجريب الخط من قا

بأأأن هذذا ًً لل (ع(( سمياتات مناناسبةة الالجديدةة لل الالجداوا ميةة تست ةة ادا قةقة مع إعإ للكلكل وظيظ جدولل بحثثث إضإضافافةة ةة وننعيد عمليل

1

ها 

ك فعلنا سابقاً (إنظر صفحة 19) وسنالحظ أن «الباء» 
تعمل بشكل صحيح (2) يف ح أن حرف «الجيم» ال يقوم 

بعمل إتصاالت وتغي أشكال الحرف بالشكل الصحيح (3). 
وذلك ألن كل ما فعلناه لحد اآلن هو برمجة اإلستبداالت 

الخاصة بحرف «الباء» فقط. ويتطلب األمر إضافة 
اإلسبتداالت لكل حرف من الحروف العربية.

23
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صناعة الخطوط العربية

برمجة األوبنتايب
ولكن ليس من الرضوري أن نقوم بعملية إضافة املحارف اىل كل اإلجراءات محرفاً بعد آخر. فإن برمجة الـ

ثابة مجموعة من املحارف التي يتم عليها نفس  OpenType تقدم إمكانية إستحداث فئة أو class والتي هي 
اإلجراء كمحارف املوضع األويل عىل سبيل املثال. ك تقدم أداة الـOpenType Designer إمكانية إعداد هذه 

.Class Manager الفئات من خالل أداة فرعية هي الـ

 OpenType Designer املؤرش بالرقم (1) يف نافذة الـ icon من الـ Class Manager كن الوصول اىل أداة الـ و
حيث تظهر نافذة أداة إدارة الفئات أو الـ Class Manager واملؤرشة برقم (2) يف الشكل.

OpenType

ل هذه األداة يف إضافة خمسة فئات نحتاجها لتحقيق ما قمنا به يف املثال لحرف «الباء» لكل  وسنقوم باستع
ثل الجرس ب ترميز  الحروف العربية. ونحتاج لذلك خمسة فئات. الفئة األوىل هي فئة الحروف العربية والتي 
. أما الفئات األربعة الباقية  ه وب املحارف التي سنتستخدمها يف التظه الحروف يف النص املطلوب تظه
فتمثل مجموعة لكل موضع من مواضع الحروف العربية (األويل والوسطي والنها واملنفصل) وك قمنا به 

يف برمجة اإلجراءات املطلوبة لتظه حرف الباء.

وإلضافة فئة جديدة نضغط عىل عالمة اإلضافة (+) عند الرقم (3) يف شكل نافذة الـ Class Manager. حيث يظهر 
لنا جدول املحارف مرة أخرى ك يف الصفحة التالية (4).

1

2

3
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صناعة الخطوط العربية

برمجة األوبنتايب
ومن جدول املحارف (4) 

نقوم باختيار املحارف 
التي نريد تضمينها الفئة 

التي نقوم بإعدادها. 
وحيث أن الفئة األوىل 

املطلوبة هي فئة الحروف 
العربية يف املجموعة 

األوىل من جدول املحارف 
(Arabic) نقوم باختيارها 

ك يف (5) يف الشكل 
ثم نضغط عىل OK لتظهر 

لنا نافذة صغ تطلب من 
تسمية هذه الفئة وليكن 

أي أسم مناسب  وحيث 
أن هذه فئة املدخل 

اىل املحارف سنسميها 
 .«entrypoints» هنا

 OK ومن ثم نضغط عىل
 Class للعودة اىل أداة الـ

Manager. وبتكرار  ذلك لكل 
الفئات التي نحتاجها يكون 

 Class Manager شكل الـ
ك يف شكل (7).

OpenType

ء الفئات التي قمنا باستحداثها يف  ونالحظ أس
ة عىل يسار نافذة الـClass Manager وك  القا

يف رقم (8) وحين نختار أياً من الفئات تظهر 
ة عىل اليم (8).  محتويات الفئة يف القا

كن إضافة إو حذف املحارف داخل هذه الفئة  و
كن تقديم وتأخ  من خالل عالمات (+) و (-) ك 

تسلسل املحرف يف الفئة باستخدام األسهم 
وذلك للمحارف التي  يتم تعريف قيمة 

unicode لها.

ومن املهم أن يكون عدد املحارف يف كل 
هذه الفئات متساوي ك يجب أن يكون تسلسل 

املحارف متشابه فيها وعىل أساس تسلسل 
ثلها هذه املحارف. الحروف التي 

وبعد اإلنتهاء من إعداد الفئات نضغط عىل 
OK يف رقم (9) لحفظ هذه الفئات يف الخط 

.OpenType Designer والعودة اىل الـ

 

وفف

ف 

ر 

 

C
كلل
ن 
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صناعة الخطوط العربية

برمجة األوبنتايب
واآلن نقوم بإزالة اإلجراء الوحيد املوجود يف جدول بحث InitialForms باستخدام عالمة (-) عند الرقم (10) 

ونستخدم عالمة (+) إلضافة إستبدال جديد. وحين تظهر نافذة إضافة استبدال نقوم بتغي  القيمة يف 
ة Kind املؤرشة بالرقم (11) من Glyphs اىل Classes لنتمكن من رؤية الفئات التي إستحدثناها يف يسار  القا
ة الـ Output عىل جهة اليم عند الرقم (12). ومن ثم نقوم باختيار فئة  النافذة. ونفعل نفس الشئ يف قا

ة الـ ثل فئة. ويف قا entrypoints والتي يظهر إسمها مع سابقة «@» لتعلمنا األداة بأن هذه الفقرة 
Output نختار فئة initials عند الرقم (14)  ثم نضغط عىل OK عند الرقم (15) لتأكيد هذا اإلختيارات.

OpenType

10

11

13

14

1512
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برمجة األوبنتايب

Font > Test TTF/OFT

وحين نعود اىل نافذة الـOpenType Designer نجد بأن التسقيط يتم اآلن يف هذا الجدول ب فئة الـ 
 OpenType Designerة يف املوقع املؤرش برقم (15) وتختار أداة الـ entrypoints وفئة الـinitials ك يف القا

. أول محرف يف كل فئة لتمثل إجراء اإلستبداالت التي ستتم ب الفئت

ونعيد هذه العملية باستبدال فئة الـ entrypoints مع كل من فئة الحروف الوسطية والنهائية واملنفصلة لنتم 
بذلك عملية التظه الصحيح لكل أشكال الحروف التي قمنا بإضافتها اىل الفئات.

OpenType

وبعد الضغط عىل OK عند الرقم (16) 
يف الشكل أعاله يحتفظ برنامج الـ

 OpenTypeبربمجة الـ FontCreator
حيث نعود اىل نافذة الربنامج الرئيسية 

ة: ونستطيع إختبار الخط من قا

ونرى أن الخط بدأ يعمل بشكل صحيح 
باستثناء ارتباط الالم مع األلف التي تليها 

والتي تتطلب برمجة خاصة لتظه شكل 
الالم-ألف-ال بواسطة املحارف املركبة 

والتي هي مادة املوضوع الالحق.

ال فئة ب الجدول يتماآلنيفهذا التسقيط بأن نجد OpenType Designer ال اىلنافذة نعود وحين

ة 

يها 
كل 

ة 

15

16
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صناعة الخطوط العربية

OpenTypeبرمجة األوبنتايب
ّ يحتاجه التحليل املوضعي  تحتاج املحارف املركبة من مثل ما نكتب به الالم-ألف-ال اىل معالجة تختلف ع

حرف «ال» وألنواع  للحروف. ويف تكوين املحارف املركبة نحتاج اىل عملية الستبدال تتابع الالم-ألف يف النصم 
اً ل + آ = آل. األلف األربعة وهي: ل + ا = ال، ل + أ = أل، ل + إ = إل، وأخ

حرف واحد هو املحرف املركب «ال». وهذا يتطلب  ولو الحظتم فإننا يف هذه الحالة نقوم باستبدال محرف 
برمجة خاصة نسميها يف الـ OpenType بالـ Required Ligatures - rlig. ولها أيضاً نوع خاص من أنواع جداول البحث 

من نوع Ligature Substituion ك علينا أن نضيف ثالث فئات (classes) واحدة لأللفات واإلثنتان األخرى ألشكال 
. الالم-ألف-ال املختلفة يف املوضع األويل-املنفصل واملوضع الوسطي-النها

وكتمرين لكم علكيم إستحداث هذه الفئات بنفس الطريقة التي رشحناها يف الصفحات (29)-(28) وهي باختصار: 
اً OK لكل فئة من الفئات الثالث املطلوبة. إضافة فئة (+) ثم إختيار محارفها ثم تسمة الفئة وأخ

1

2

3

1

2

3
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صناعة الخطوط العربية

برمجة األوبنتايب

وحين نعود اىل نافذة الـOpenType Designer نضع املؤرش عىل 
فقرة Arabic > Default ك يف (1)  لنستطيع أن نضيف وظيفة 

جديدة بواسطة عالمة اإلضافة (+) عند الرقم (2) يف الشكل. 
فتظهر لنا نافذة إضافة الوظائف (Add Feature) ك هو مؤرش 

ة Known Feature املرقمة (4)  يف الرقم (3) حيث نقوم من القا
يف الشكل باختيار وظيفة Required Ligature ومن ثم نضغظ عىل 

.OpenType Designer وك يف (5) لنعود اىل نافذة الـ Next

OpenType

واآلن سنقوم بإضافة جدول بحث 
(Lookup) اىل الوظيفة الجديدة 

لذا نضع املؤرش عىل فقرتها يف 
ة (6) وبواسطة أداة اإلضافة  القا

مرة أخرى (7) نقوم باستدعاء نافذة 
 (Add Lookup) إضافة جدول البحث

املؤرشة بالرقم (8) حيث نختار 
ة  Ligature Substitution من القا

 Finish عىل اليم (9) وتضغط عىل
عند الرقم (10) يف الشكل ليتم 
إضافة جدول بحث جديد وإلحاقه 

بوظيفة املحارف املركبة.

OOOpenTTType نضنضنضع املاملاملؤرشؤرشؤرش عىلىلىل DDDesiiignerr ااالـلل اىلاىلاىل نننافافافذةذةذة نننعود وحيننن

1

2

4

5

3

(4
ىل 

ىلىلىلىل
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7

 
ة 

ة 
F
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صناعة الخطوط العربية

OpenTypeبرمجة األوبنتايب
ة (1) ونقوم بإعادة تسمية الجدول اىل  بعد أن استحدثنا جدول بحث نضع املؤرش عىل فقرته يف القا

LamAlefLigatures ليسهل علينا التعرف عليه الحقاً ونرى عىل  نافذة الـOpenType Designer أن الجدول 
فارغ ك هو متوقع. ولنقوم بإضافة اإلجراءات املطلوبة لتظه األشكال املركبة. لذا نضغط عىل عالمة 

ة الـ Input عىل جهة اليسار (4) نقوم  اإلضافة (+) عند الرقم (2) لتظهر لنا أداة إضافة إستبدال جديد. ويف قا
ة املنسدلة  (5)  ة املنسدلة لتظهر عندنا املحارف فقط. بين نختار Classes يف القا باختيار Glyphs من القا

عند جهة الـOutput عىل اليم لتظهر لنا الفئات فقط. وبهذا نسطيع أن نضيف إجراء إستبدال ب محرف الالم 
األوليّة لتظهر بعد اإلستبدال بالم-ألف-ال أولية يف النهاية.

وإذا كنتم منتبه معي فسوف تالحظون بأن هذا غ كايف. فإن ما هو مطلوب إسبتبدال تتابع الالم األولية 
باإلضافة اىل األلف بالالم-ألف-ال، فأين هي األلف؟ سؤال وجيه ومرشوع ولكن هذا ما سنقوم به بعد العودة 

اىل نافذة الـ OpenType Designer ولذلك نضغط عىل OK عند الرقم (8) لنعود.

1

2

4 5

6 7

8
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صناعة الخطوط العربية

برمجة األوبنتايب

نرى يف نافذة الـOpenType Designer بأن إجراء 
اإلستبدال يتضمن الالم بالالم-ألف-ال فقط ك 
يف (1) و (2) يف الشكل أعاله. وحيث أن نافذة 

 Input اإلستبدال أعطتنا فقط إمكانية تعريف الـ
والـOutput فقط الظاهران هنا فعلينا أن نقوم 

بالخطوات اإلضافةي الالزمة.

 Right to أوالً ال ننىس تحويل إتجاه اإلستبدال اىل
Le بالتأش عند الرقم (3). ثم نضيف اىل حقل 
الـ Input عند الرقم (4) يف الشكل فئة األلفات 
املطلوبة بالضغط عىل عالمة اإلضافة (+) عند 

الرقم (5) يف الشكل.

وحين تظهرف نافذة إختيار الفئات (6) نقوم 
ة وهي فئة الـ باختيار الفئة املطلوبة من القا

alefsmedial املؤرشة بالرقم (7) ثم نضغط عىل 
 OpenType Designerللعودة اىل نافذة الـ OK
 Inputى أنه قد تم إضافة الفئة اىل حقل الـ ل

الخاص بهذا اإلستبدال وبذا يتم اإلعداد للحصول 
عىل اإلجراء الصحيح.

OpenType

إجرا بأن OpenType Designer ال نرىيفنافذة

1 2

5

3
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صناعة الخطوط العربية

وهنا يرينا الشكل يف أعاله أن الفئة قد إضيفت اىل اإلستبدال وأصبح شكل اإلستبدال صحيحاً ك يف (1) و (2). ونقوم بعد 
هذا بإضافة إستبدال آخر اىل جدول البحث والخاص بالالم الوسطية مع فئة األلفات للحصول عىل الالم-ألف-ال وذلك باتباع 

نفس الطريقة مع التأكد من إختيار الالم الوسطية بدل من الالم األولية هذه املرة (3)

OpenType

ببعبعبعبعبعددددد مممممم ووقوقوقوقوق ((((((((22222)))))))). ووونونونونن وووووو ((((((((11111)))))) )) يفيفيفيفيفيفيف ككككك ييحيحيحيحيحاحاحاحااً للالالالالالصصصص إلإلاإلاإلاإلاإلاإلستستستستتبببدبدبدبد للللللل ببصبصبصبصبححححححشكشكشكشكشكش وووأوأوأوأأأأأ دادادادااللللللل ببتبتبتبتبت إإإضإضإضإضإضيييفيفيفيففتتتتتاىلاىلاىلاىلاىلاااااإلإلإلسإلسإلسإلسإل قققققدددد ااااالفلفلفلفلفئةئةئةئةئةئ ننأنأنأنأنأأأأ للكلكلكلكلكليفيفيفيفيفيفيف أأأأأأأأعالعالعالعالالهههه ااااالشلشلشلشلشش ييييييريريريريريرينانانانانا ووهوهوهوهوههنانانانانا
باتباع وذلك ال ألف للحصولعىلالالم األلفات فئة مع الوسطية والخاصبالالم البحث اىلجدول آخر إستبدال بإضافة هذا

نفس الطريقة مع التأكد من إختيار الالم الوسطية بدل من الالم األولية هذه املرة (3)

برمجة األوبنتايب
1

2

3
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صناعة الخطوط العربية

Font > Test TTF/OFT

Font > Test TTF/OFT

ة: ونستطيع اآلن تجربة برمجة الالم-ألف-ال بالعودة اىل واجهة برنامج الـFontCreator الرئيسية ومن قا

OpenType برمجة األوبنتايب

ال إله إال هو العزيز الحكيم
ال إله إال الله محمد رسول الله

1

2

3

املؤرشة بالرقم (1) يف الشكل أعاله نستدعي نافذة تجربة الخط (2) حيث نقوم بتحويل الكتابة اىل العربية لتجربة الخط 
ك يف (3) يف الشكل أعاله.
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صناعة الخطوط العربية

آخر وظيقة سنقوم بإضافتها اىل الخط يف هذا التمرين هي وظيفة الحركات. وك قمنا بعمله يف حالة 
الحروف املركبة، فإن أول ما نقوم به هو تعريف بعض الفئات ألجل تضمينها يف جداول اإلستبدال التي سنلحقها 

ثل األوىل الحروف العربية التي تأخذ حركة وهي جميع الحروف  بهذه الوظيفة. وسنحتاج اىل ثالث فئات 
العربية باستثناء ألف همزة الوصل واأللف املقصورة.

ونبدأ بفتح أداة الـ Class Manager من الـعالمة (1) يف نافذة الـOpenType Designer ويف نافذتها (2) نضغط 
سمى مناسب. عىل عالمة اإلضافة لنختار املحارف من مجموعة محارف التظه ومن ثم نقوم بتسمية الفئة 

OpenType

ترينا األشكال عىل اليم 
الفئات املطلوبة للحركات. 
فمجموعة املحارف التي 

تم إختيارها ك يف (4) من 
مجموعة محارف التظه 

كن أن يأخذ  ثل ما 
حركة من الحروف العربية. 

لذا بعد اإلختيار نسميها 
(takesmarks) ك يف (5). 

أما فئتي الحركات ذاتها 
فيه املجموعة املؤرشة 

ثل  (6) يف الشكل والتي 
الحركات فوق الحروف لذا 

 (marksabove) نسميها
ك نرى عند الرقم (7). أما 

الحركات تحت الحروف فهي 
املجيموعة املؤرشة بالرقم 

(8) ونستطيع تسميتها 
(marksbelow) ك نرى عند 

الرقم (9) يف الشكل.
ء إخيتارية فسمها ما شئت. مالحظة: اإلس

برمجة األوبنتايب
ب ي ب وم م ن و ر و ج ن ر ر إل

األاألاألاألشكشكشكشكالالالال عىلىلىلىلالالالاليم  ينننناااا ترتتت
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صناعة الخطوط العربية

ا أن الفئات أصبحت جاهزة نستطيع اآلن أن نضيف الوظيفة اىل  و
الخط ولذلك نضع املؤرش عىل Arabic > Default ك عند الرقم 

(1) ومن ثم نضغط عىل عالمة اإلضافة (2) لتظهر نافذة إضافة 
الوظائف (3) فنقوم باخيتار Mark Positioning ك هو مؤرش 

بالرقم (4) ومن ثم نضغط عىل Next ك هو مؤرش بالرقم (5) 
للعودة اىل نافذة الـ OpenType Designer. وهنا نضع املؤرش 
عىل الوظيفة الجديدة (6) التي تم إضافتها اىل الخط ونضغط 

OpenType برمجة األوبنتايب

أأن نضيف الوظيفة ا بحت جاهزة نستطيع اآلنآل ا أنأ الفئات أصأ و
م 

رش
 

ىلىلىلىلىلىل

1
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عىل عالمة اإلضافة (+) واملؤرشة 
بالرقم (7) لنضيف جدول بحث أو 

 Add Lookup من نافذة (Lookup)
 Mark to التي تظهر (8) حيث نختار

base attachment عند الرقم (9) 
ونضغط عىل Finish عند الرقم (10) 

 OpenTypeللعودة اىل نافذة الـ
Designer وبهذا نكون قد أضفنا 
جدول بحث اىل وظيفة الحركات.
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صناعة الخطوط العربية

OpenType برمجة األوبنتايب

وعند العودة اىل الـOpenType Designer نقوم بإضافة جدول 
بحث جديد اىل نفس الوظيفة حيث أن وظيفة الحركات تحتاج 

اىل جدويل بحث األول للحركات فوق الحروف والثا للحركات 
تحت الحروف. لذا نضغط عىل عالمة اإلضافة (1) لتظهر لنا نافذة 

إضافة جداول البحث. (الحظ أن برنامج الـFontCreator يتابع 
عملنا وحيث أن املؤرش موجود عىل وظيفة أو أحد توابعها 

من جداول البحث فهو يقوم بإظهار نافذة إضافة جدول بحث 
ل عالمة اإلضافة). عند إستع

وعند ظهور نافذة إضافة جدول بحث Add Lookup ك يف 
اماً  الرقم (2) نختار Mark to base attachment عند الرقم (3) 

ك فعلنا يف الجدول األول وضغط عىل Finish عند الرقم (4) 
لنعود اىل نافذة الـ OpenType Designer حيث نضع املؤرش 

عىل فقرة جدول البحث الجديد الثا ونعيد تسميته اىل 
ة يف النهاية ك هو عند الرقم  marksbelow لتكون القا

. (5) يف الشكل عىل اليم

وك ذكرنا يف املالحظة السابقة فإن كل التسميات إختيارية 
واملهم أننا نستطيع التعرف عىل ما نريد حين نعود اىل 

هذه الجداول الحقاً.

جدو بإضافة نقوم OpenType Designer اىلال العودة ول وعند

ت
ذةةةة

ث

مااااًًًً
(4

ة

ولللل
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صناعة الخطوط العربية

واآلن نقوم بربمجة جداول البحث بإضافة اإلجراءات والتي ستقوم الفئات بجمعها كلها يف إجراء واحد. لذا نضع 
ن من نافذة  املؤرش عىل فقرة جدول البحث األول تحت وظيفة الحركات حيث تظهر أداة اإلجراءات يف الجانب األ

ة Base واملؤرشة بالرقم  الـOpenType Designer ونقوم بإضافة مجموعة الحروف التي تأخذ الحركات اىل قا
(2) وذلك بالضغط عىل عالمة اإلضافة (+) التابعة لها والقريبة من الرقم (2). وعند ظهور نافذة إختيار املحرف أو 
ة (5) ونضعط عىل OK لتضاف الفئة اىل  الفئة املؤرشة بالرقم (3) يف الشكل نختار فئة (takesmarks) من القا

ثل الحركات Marks واملؤرشة بالرقم (4) حيث نضغط عىل  ة الثانية والتي  ة الـBase. ثم نعيد الكرة للقا قا
عالمة اإلضافة الخاصة بها واملؤرشة أيضاً بالرقم (4) حيث تظهر نفس نافذة إختيار املحرف أو الفئة وهنا نختار 

.Marks ة فئة marksabove ك مؤرش يف (6) لتضاف اىل قا

ونالحظ أن برنامج الـFontCreator يتابع اإلجراءات املطلوبة حيث تظهر الفئات املناسبة لإلجراءات املطلوبة. ففي 
الوقت الذي نستدعي فيه النافذة الختيار املحارف التي ستأخد الحركات تظهر الفئات الخاصة بهذه املحارف يف 

ة النافذة  ة النافذة. ولكن عندما نطلب املحارف أو الفئات الخاصة بالحركات تظهر فئات الحركات فقط يف قا قا
. وهذا يسّهل العمل اىل حد كب

OpenType برمجة األوبنتايب
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صناعة الخطوط العربية

ة Mark بالنسبة اىل  ة Base وإضافة فئة marksabove اىل قا ام إضافة فئة الـtakesmarks اىل قا بعد إ
.(marksbelow) اماً بالنسبة للجدول الثا جدول البحث األول (marksabove) نعيد الخطوات 

 OpenType Designerومن تفاصيل هذا الجدول عىل  شاشة الـ marksbelow ولذلك نضع املؤرش عىل فقرة
ة Base والقريبة من الرقم  نقوم باستدعاء أداة إضافة محرف أو فئة وذلك بالضغط عىل عالمة اإلضافة (+) لقا
(2) يف الشكل يف األعىل. وبعد أن تظهر النافذة Select Glyph or Class واملؤرشة بالرقم (3) يف الشكل نختار 

takesmarks مرة أخرى ألن هذه هي نفسها الفئة التي تأخذ الحركات عىل إختالف أنواعها.

ة الـ Mark يف هذا الجدول فسنتدعي نافذة أداة إضافة محرف أو فئة مرة أخرى بعد الضغط  أما بالنسبة لقا
ة عند الرقم (5) يف الشكل ومن ثم نختار فئة marksbelow لنضيفها اىل  عىل عالمة اإلضافة الخاصة بهذه القا

.OK بعد الضغط عىل Mark ة قا

منا إضافة الفئات اىل الجدول مع مالحظة أن وظيفة الحركات يف هذا التمرين هي الوحيدة  وبهذا نكون قد أ
.Glyph Positioning التي تحتاج اىل جدول من نوع الـ

OpenType برمجة األوبنتايب

2 41 4441111111 4442
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صناعة الخطوط العربية

بقي علينا أن نقوم بوضع الحركات يف مكانها الصحيح بالنسبة للمحارف وذلك بالنسبة لجدول الحركات فوق الحروف 
(marksabove) وجدول الحركات تحت الحروف (marksbelow). لذا نضع املؤرش عىل الجدول األول ومن ثم وضعه عىل العالمة 

حرف الحركة ك يف (2) وتحريك محرف عالمة التشكليل لوضعه يف املكان الصحيح (يف هذا الشكل  الحمراء املرتبطة 
فوق الهمزة).

كن تغي حجم مساحة العمل من خالل أداة الـ Zoom عند الرقم 3) لرأينا أنه  ولو ألقينا نظرة مكربة عىل عالمة التحريك (
كن فصل عالمة التحريك هذه عن شكل املحرف بفك اإلرتباط بإزالة اإلشارة عند اإلختيار املؤرش بالرقم (5). وبعد تثبيت نسبة 

عالمة التحريك إىل محرف عالمة التشكيل نعيد االربتاط بإرجاع إشارة اإلختيار وبهذا يتحرك محرف الحركة مع أداة التحريك.

ونستطيع اإلنتقال ما ب محارف الحركات الواحد بعد اآلخر لضبط موقعه فو الحرف من خالل Next و Prev عند الرقم (6) يف 
الشكل يف شاشة الOpenType Designer. وبعد اإلنتهاء من كل الحركات ملحرف الـBase يظهر املحرف التايل يف مجوعة 
 Prev و  Next سابقاً. وهكذا تستسطيع اإلستمرار بواسطة takesmarks الحروف التي تأخذ الحركات والتي جمعناها يف فئة

حتى يتم تصحيح موقع كل الحركات.

ام كل ما سبق من برمجة الـOpenType نضغط عىل OK عند الرقم (7) لنعود اىل شاشة الـFonCreator الرئيسية  حيث  وبإ
كننا تصدير الخط اىل ملف OpenType/TrueType لإلستخدام يف الربامج والتطبيقات.

OpenType برمجة األوبنتايب
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صناعة الخطوط العربية

File > Save

File > Export Font >Export TrueType / OpenType Font

تصدير الخط

1
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3

ة: ام كل مرحلة مهمة من املراحل التي ذكرناها يف التمرين تستطيع حفظ ملف املرشوع من القا بعد إ

ثل الخط نفسه الذي سنستخدمه يف التطبيقات والربامج بتوجب علينا تصدير  وحيث أن ملف مرشوع الخط ال 
ة: الخط. ويتم التصدير من نافذة الـFontCreator الرئيسية حيث نستدعي أداة التصدير من القا

كننا اإلبقاء عىل كل اإلختيارات املعروضة  واملؤرشة بالرقم (1) يف الشكل. وحين تظهر نافذة التصدير (3) و
كن حفظ امللف  يف الوقت الحايل ونضغط عىل Export املؤرش بالرقم (4) حيث تظهر نافذة حفظ امللفات و

بأي إسم تشاؤون أو إبقاء إسم الخط باألسم الذي تم تحديده يف اإلعدادات األساسية يف أول املرشوع. 
امه. ننا ما يجب إ وحين تضغط عىل Save املؤرش بالرقم (5) نكون قد حفظنا امللف وأ

. وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العامل والصالة والسالم عىل نبينا محمد املبعوث رحمة للعامل
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