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اشکاالت رايج در فونت هاي فارسي
ــده به نوشتار  ــه ي وارد ش بزرگترين خدش
ــي، فواصل نامرتب بين حروف و کلمات  فارس
است که باعث ايجاد پراکندگي در متن مي شود. 
از ديگر اشکاالت رايج: مشکالت نقاط، حروف 
ــروف التين، اعراب،  ــرکش کاف، ح "وارد"، س

عاليم، اعداد و ... است. 

دستي  را  اشکاالت  اين  مي توان  آيا 
برطرف کرد؟

بسياري از اين اشکاالت را طراحان، دستي 
برطرف مي کنند که مستلزم صرف زمان و هزينه 
است. اما اين کار فقط در حد تيترها يا نوشته هاي 
کوتاه، شدني است و رفع دستي آن در متن يک 

کتاب يا روزنامه، امکان پذير نيست. 

چرا فونت هاي رايج اشکال دارند؟
ساختاري که براي طراحي فونت هاي رايج 
ــود، جوابگوي نيازها و  ــتفاده مي ش ــي اس فارس
شخصيت خط فارسي نيست؛ زيرا اين ساختار 
ــده و تا زماني که  براي حروف التين طراحي ش
حروف فارسي در اين قالب قرار مي گيرند، اين 

نواقص ديده مي شوند. 

ساختار خط فارسي
- حروف به هم متصل مي شوند.

ــه را دو پارچه  ــروف «و، ا، ر، د» کلم - ح
مي کنند.

- بعضي از حروف نقطه دارند.
ــبت به موقعيت، شکل حروف تغيير  - نس

مي کند.
ــي  ــن خط کرس ــاال و پايي ــروف در ب - ح

مي نشيند.

مريم، از فارسي سازي تا اصالح قلم ها و تايپوگرافي 

حروف سربي در قالب هاي نرم افزاري
 رواج نشر روميزي و نرم افزارهاي مختلف گرافيک و نشر که تلفيق متن و تصوير را ميسر 
ساخت، بدون واژه نگارها و فارسي سازها امکان پذير نبود. قلم هايي که امکان چيدن همه کلمات 
را با ابعاد مختلف و در صورت لزوم اعراب گذاري و چيدن فارسي و التين داشته باشند و از اين 
برنامه به آن برنامه بدون تغيير، قابل استفاده و ويرايش باشند، به آساني يافت نمي شد.

اغلب برنامه ها داراي محدوديت هايي در برنامه هاي گرافيک بودند و چه بسا در برنامه هاي 
خروجي مشکل ساز مي شدند. اين برنامه ها به تدريج و در پاسخ به نياز مشتريان و خانواده ي نشر و 
گرافيک تکامل يافتند. اما اين روند، با ورود قلم هاي فارسي ويندوز کم و بيش متوقف شد.

يکي از برنامه هاي رايج در دست طراحان گرافيک، برنامه حروفچيني مريم بود. برنامه نويسان 
قلم هاي مريم، با آمدن قلم هاي فارسي ويندوز، از کار بازنماندند و تمرکز خود را بر ارايه قلم هاي 
جديد، بر مبناي اصالح فونت هاي کالسيک فارسي قرار دادند. طراحان قلم هاي مريم، آنچه را به 
عنوان اعوجاج و نابجايي در شکل حروف و ربط آنها و جاي نقطه ها و مقدار کشيدگي شناختند، 
اصالح کردند و حروف جديد يا اصالح شده اي پديد آوردند که نام آنها را «قلم هاي برتر» 
گذاشتند. عالوه بر اين، برخي امکانات را براي تغييرات از نقطه نظر تاپيوگرافي و گرافيک به اين 
برنامه افزودند.

آنچه در ادامه مي خوانيد، مختصري از توضيحات شرکت نرم افزاري مريم است درباره 
قابليت هاي برنامه و قلم هاي مريم.

درج آسان جمالت دعايي - براي مثال،
 با نوشتن (ع) بطو ر خودکار عبارت 

عليه السالم درج مي شود
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ــکل  ــروف بيش از يک ش ــي از ح - بعض
دارند.

- موقعيت حروف و نقاط را مي توان تغيير 
داد.

- نياز به اعراب گذاري دارد. 
ــي  قلم  برتر با هدف ارايه فونت هاي فارس
ــب ارايه شده است. اين فونت ها  با کيفيت مناس
ــاختاري جديد و انعطاف پذير دارند. در ادامه  س
مثال هايي از اصالحات انجام شده در اين قلم ها 

آمده است. 

اصالحات و امکانات 
ــر  ب ــر  زي ــات  اصالح اول،  ــه   مرحل در 
ــد: ش ــال  اعم ــروف  ح از  ــک  ي ــر  ه روي 
ــود در منحني  ــتگي ها و اعوجاج موج - شکس
حروف برطرف شد. اين اشکال به خصوص در 

ابعاد بزرگ نوشته ها نمايان بود.
ــروف به آنها  ــت رفته  ح ــت از دس - ظراف

برگردانده شد.

ــکل، هماهنگ  ــروف از نظر ابعاد و ش - ح
شدند.

ــب براي نقاط و اعراب تعيين  - محل مناس
شد.

- مشکل محل اتصال حروف اصالح شد. 
- اصالح فواصل بين حروف و کلمات

- تنظيم و هماهنگي فواصل در بين حروف 
(و، ا، ر، د)

- رفع مشکل «ک» با حروف ماقبل
ــا  ــروف «ر» ، «و» ب ــل ح ــالح فواص - اص

حروف «ي » و «پ »
ــا ــروف «ر» ، «و» ب ــل ح ــالح فواص - اص

حرف «ح»
- اعراب گذاري دقيق - محل دقيق اعراب 
براي تک تک حروف معرفي شده است.
ــدازه اعراب با  ــکل و ان ــي ش - هماهنگ

حروف
- استفاده از اعراب  درشت تر و واضح تر

ــامل کليه اعراب  ــذاري کامل ش - اعراب گ

قرآني و تجويدي
- درج اعراب ترکيبي 

تايپوگرافي 
ــاده بر روي  ــک تايپوگرافي س ــام ي با انج
ــي زيباتر و  ــته ها به خصوص تيترها، متون نوش
ــت که  ــمگيرتر ايجاد کنيد. قابل توجه اس چش
اين حرکت بدون نياز به تبديل فونت به منحني 

امکان پذير است. امکانات تايپوگرافي شامل:
- تغيير شکل حروف

- جابجايي نقاط و اعراب و حروف
- تغيير شکل و اندازه و نقاط 

  

  

اصالح اعوجاج حرف «و» در قلم ياقوت ُبلد  

اصالح شکل «ح» در ياقوت ُبلد

اصالح اعوجاج زير حرف «ب » در قلم ياقوت ُبلد

اصالح شکل «م » در ياقوت ُبلد

 

تغيير شکل « ه » به فرم اصيل آن در قلم زر ُبلد  

  

  

حفظ ظرافت منحني حرف «ن» در قلم زر ُبلد 

  

  

وقعيت مناسب نقاط در ترکيب «پا ». قلم لوتوس

  

هماهنگي و موقيعت مناسب نقاط در حروف « ت » 
و « ن ». قلم ياقوت ُبلد

 

  

هماهنگي محل نقاط در حروف «پ » و « ي ». قلم 
ياقوت ُبلد

  

 

  

اصالح محل قرار گرفتن نقاط حرف «ش» در 
قلم ميترا ُبلد
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فاصله مناسب بين حروف «آ»، «گ» در قلم يکانفاصله هماهنگ بين حروف «ر»، «د» و «ا». قلم ميتراموقعيت مناسب نقاط در ترکيب «پا ». قلم تيتر

 اصالح اندازه حرف «ء»
اصالح ضخامت مد در حرف «آ»

 اصالح فاصله مد با الف در حرف «آ» 

اصالح شکل «هللا» در قلم يکان

فاصله هماهنگ بين حروف «وارد» در قلم تيتر

English حروف انگليسي متناسب - تناسب اندازه و شکل حروف فارسي و

  

 

  

ــي از مزيت هاي  ــواده فونت - يک ــل خان تکمي
ــر قلم متن  ــت که با تغيي ــن خاصيت اين اس اي
ــمت هاي ُبلد و سياه خاصيت خود را حفظ  قس
کرده و طراح مجبور نيست به طور مثال تمامي 

قسمت هاي ُبلد را دوباره تبديل به ُبلد کند. 
ــامل  ــر حرفه اي ش ــاي برتر ويژه نش  قلم ه
ــوس، نازنين،  ــرا، لوت ــواده فونت هاي: ميت خان
ــد، جالل،  ــدر، زر بول ــکان، تيتر، ب ــوت، ي ياق
هاسوب، هما، مهند، رويا، ترافيک، عزيز، کودک 

و نسخ قرآني است.

  

كدام دستگاه در كدام چاپخانه است؟
مشخصات همه واحد هاي چاپي كشور به همراه دستگاه ها و خدمات

• چاپخانه هاي افست    • چـاپ ديـجـيـتال
• انواع چاپ هاي ويژه • چاپ فلكسو و گراور     
• خـدمـات تكميـلـي • سازندگان دستگاه ها   
• كاغذ و مواد مصرفي • عمليات تبديلي و بسته بندي  

و هر چه در مورد صنعت چاپ بخواهيد
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