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به نام خدا
خــط پارســی ،یــادگاری مانــدگار و گرانســنگ از تاریــخ و فرهنــگ ایــن
ســرزمین كهن اســت؛ یادگاری كه بهیاریش با اســاطیر شــاهنامه و دیرین
تاریــخ ایرانزمیــن آشــنا میشــویم ،گوش دل بــهآوای خوش غــزل حافظ
میســپریم ،در گلســتان رنگبهرنگ ســعدی قدم میزنیم ،و سرمســت از
عطر ســكرآور و دلانگیز بوستان ،چشم بر خط خوش پارسی میدوزیم كه
چه جلوهای فریبا دارد.
تا آنكه از خط پارسی در جلوههای گونهگون فرهنگ بهره ببریم ،قلمهای
رایانــهای (فونــت) پدیــدار شــدند ،چنیــن شــد كــه کتابهــا ،روزنامههــا،
مجــات ،تبلیغــات خیابانــی ،زیر نویسهــا ،تیزرهــای تلویزیونــی و همه و
همه با قلمهای فارسی آراسته شدند.
در این میان زخم کهنهای وجود داشت که درد آن در درازنای زمان برای
همگان عادتی شد كه به گفتهی استاد ساعد مشکی*« :این درد همراه ما
بود و کســی گمــان نمیکــرد که راهی بــرای درمانــش باشــد ».فاصلههای
نامرتــب بیــن حــروف و واژههــا ،انــدازه و محــل جایگیــری نقطههــا ،نبــود
فاصلهی بجا و بایستهی حرفهای « و»« ،ا»« ،ر»« ،د» با حروف پیشین
و پســین ،تداخــل ســرکش «ک» بــا حــرف پیشــین ،انــدازهی نامتناســب
* مجلهی نشان ،شمارهی ۳۰

حروف التین با پارسی ،انداز ه و محل قرار گرفتن آواها ،نشانهها و عددها
(اعراب ،عالیم ،اعداد و .)...كه برخی از این مشکالتند.
نشــانههایی ماننــد نقطــه ،درنــگ (ویرگــول) ،نیمفاصلــه و ...همــواره
خوانایــی را روانتــر میکنــد .امــا گاهــی درج ایــن نشــانهها ،بهخاطر عدم
همآهنگــی با حروف ،زیبایی نوشــتار را میگیرد و میــان دوراهی میمانیم
که روانخوانی را فدای زیبایی نوشتار کنیم و یا برعکس؟
طراحان گرافیک برای رســیدن به فاصلهها و ترکیبهای مناســب ناچار به
چیدمان دستی حروف میشدند ،با محل قرار گیری اعراب مشکل داشتند
و همواره در تالش بودند که حروف و واژهها را با هم هماهنگ سازند.
آیا برطرف کردن این اشــکاالت بصورت دســتی و توســط طراحان مستلزم
صرف زمان و هزینههای باال نیست؟
آیا برای متن یک کتاب و روزنامه امکان پذیر است؟
آیا باید خط فارسی را کنار بگذاریم و به حروف التین پناه ببریم؟
تصور نمیشــود هیچ ایرانی دوســت داشته باشــد از هویت ملی و فرهنگی
خود فاصله بگیرد و خط التین را جایگزین خط فارســی کند ،زیرا دوست
دارد فرزندانــش همانند او حافظ و ســعدی و فردوســی و مولــوی را با خط
فارسی بشناسند و بخوانند.
نرم افــزاری مریم افتخار میکند که گامهای موثــری را برای برطرف کردن
این دشواریها در فراوری نوینی با نام «قلمبرتر» برداشته تا بتواند سهمی
در نگهداشت و گسترش خط زیبای فارسی داشته باشد.
ایــن فــراوری با هــدف ارایــهی قلمهای فارســی بــا کیفیت مناســب عرضه
شدهاســت .ایــن قلمها ســاختاری نویــن بــا انعطافپذیری بــاال دارند که
نوشتار فارسی را با زیبایی و خوانایی بهتر ،جلوهای زیبا میبخشند.

قلم برتر چیســت؟ نرمافزاری اســت که امکان اســتفاده از قلمهــای برتر را
فراهــم میکند .بــا نصب و اجــرای آن ،قلمهــای برتر به لیســت برنامههایی
ماننــد Word, InDesign ME, Illustrator ME :و ...اضافه میشــوند .کافی
اســت بهجای فونتهای رایج از این قلمها استفاده کنید تا اشکاالت متن
بهصورت خودکار برطرف شود.

کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به انتقادهای

اینجا نیویورک است ،صدای ایران

یک فوریت طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در مجلس تصویب شد

در قلمهای برتر چه اتفاقی افتادهاست؟
›› اصالح ریخت حروف
•برطرف شــدن شکســتگیها و اعوجاج موجود در منحنی حروف که در
نوشتههای درشت نمایانترند.
•بازسازی ظرافتهای از دست رفتهی حروف.
•همآهنگی حروف از نظر اندازه و شکل.
•تعیین محل مناسب برای نقاط و ِاعراب.
•و اصالح مشکل اتصال حروف بههمدیگر.
›› اصالح ریخت واژهها
•تنظیم و همآهنگی فواصل میان حروف «و»« ،ا»« ،ر» و «د».
•رفع مشکل تداخل سرکش «ک» با حروف پیشین.
•اصالح فواصل حروف «ر» و «و» با حروف «یـ » و «پـ » پسین.
•و اصالح فواصل حروف «ر» و «و» با حرف «ح».

محل قرارگیری نقاط «پا»
میترا بلد ایجاد همآهنگی بین حروف «ر» و «ح»

ُپر کردن فاصلهی اضافی میان «ر»« ،گ»
زر بلد کشیدگی خودکار «یـ » برای ُپر کردن فضای منفی

پارچ بزرگترین
پارچ بزرگترین

همآهنگی شکل ،سایز و محل نقاط
یاقوت بلد اصالح فرم «م» و «ح»

همآهنگی شکل ،سایز و محل نقاط
یاقوت بلد اصالح شکل عالمت سوال (اصالح کلی عالیم)

پیچما ،تنش؟
پیچما ،تنش؟

یکان جلوگیری از تداخل سرکش «گ» با «آ»

اصالح شکل گیومه
تغییر شکل «ـهـ » به فرم اصیل آن
زر بلد حفظ ظرافت منحنی «ن»

آگاه «تهران»
آگاه «تهران»

اصالح فاصله و ضخامت در کاله «آ»
یکان همآهنگی ضخامت «ء»

اصالح شکل «ال»
لوتوس بلد ایجاد فواصل منظم بین حروف «و»« ،ا»« ،ر»« ،د»

آراء

ال ،ورود
ال ،ورود

آراء

›› اِ عرابگذاری درست
•تعیین محل دقیق ِاعراب برای هر یک از حروف.
•همآهنگی شکل و اندازه ِاعراب با حروف.
•استفاده از ِاعراب درشت و خوانا.
•و دارای کلیهی ِاعراب قرآنی.
مقایسهی اعراب گذاری قلمبرتر و فونتهای رایج پیشین
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›› امــکان درج عبــارات دعایــی هنــگام کار بــا قلمهــای برتر بهســادگی،
عبــارات دعایی را به متــن خود اضافه کنیــد .برای مثال بــا ترکیب «؟ع؟»
بهطور خودکار «؟ع؟» درج میگردد.











     
›› همآهنگی حروف التین در قلمهای برتر از نظر شخصیت ،شکل ،اندازه
و موقعیت  -بین حروف فارسی و التین -همآهنگی کامل ایجاد شده است.
همآهنگــی حروف فارســی بــا  Latinاز نظــر  sizeو شــکل در قلــم نازنین
همآهنگــی حــروف فارســی بــا  Latinاز نظــر  sizeو شــکل در قلــم یکان
همآهنگــی حروف فارســی با  Latinاز نظر  sizeو شــکل در قلم زر بلد

›› پیشنمایــش بهتــر قلمهای برتــر در انــدازهی کوچک بــر روی صفحه
مانیتور ،بهتر و خواناتر از فونتهای رایج پیشین دیده میشوند.
›› چند زبانه «ٱ ك ۀ ة ي ڤ ڠ ڽ ۆ ڵ ێ» تمامی قلمهای برتر از زبانهای
عربی ،اردو و کردی پشتیبانی میکنند ،لذا در یک متن چند زبانه ،نیاز به
استفاده از فونتهای مختلف نیست.
›› اشــغال فضای کمتــر ،صرفهجویی در مصرف کاغــذ فواصل زاید بین
حــروف و کلمــات در قلمبرتــر از میــان رفتهاند ،لــذا متن درج شــده با این
قلمهــا فضــای کمتری اشــغال میکنــد .بــا اصالحات صــورت گرفتــه روی
ً
قلمها ،متنهای با سایز کوچکتر نیز کامال واضح و خوانا هستند.
اشغال فضای کمتر «یاقوتبرتر» در مقایسه با «»B yagut

 | b_yagutفواصل زاید بین حروف و کلمات در قلمبرتر
یاقوت برتر | فواصل زاید بین حروف و کلمات در قلمبرتر از
از میان رفتهاند ،لذا متن درج شده با این قلمها فضای
میان رفتهاند ،لذا متن درج شده با این قلمها فضای کمتری
کمتری اشغال میکند .با اصالحات صورت گرفته روی
اشغال میکند .با اصالحات صورت گرفته روی قلمها،
قلمها ،متنهای با سایز کوچکتر نیز کام ً
ال واضح و
ً
کامال واضح و خوانا هستند.
متنهای با سایز کوچکتر نیز
خوانا هستند.

›› همآهنگی شکل ،سایز ،و محل قرارگیری اعداد و عالیم با حروف

تایپوگرافــی یــک تایپوگرافــی ســاده (بــازی بــا حــروف)  ،تیترهــا را زیبــا و
چشــمگیرتر میکنــد .قابل توجه اســت که تغییــرات تایپوگرافــی به صورت
مســتقیم در برنامههایــی ماننــد Word, InDesign, Illustrator :انجــام
میشود و نیاز به تبدیل متن به منحنی نیست.
امکانات تایپوگرافی قلمبرتر عبارتند از:
•امکان تغییر شکل حروف «بـ »« ،سـ »« ،کـ »« ،هـ »« ،ی» و ...با توجه به
شخصیت قلم مورد نظر.
•امکان جابهجایی نقاطِ ،اعراب و حروف در راستای عمودی و افقی.
•و امکان تغییر شکل و اندازهی نقطهها.

تغییر انداره ،رنگ ،و شکل نقاط و اعراب  -یاقوت بلد
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ݐݩ 
رافىک
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تغییرشکل «گ»  -میترا بلد

شا گردان شاݡگردان
تغییرشکل «ـهـ» و «ی»  -نازنین بلد

مݠه ݣ ݣ ݣ ݤ
د
ݡݡیݤݣ
مهدیݤ ݣ ݣ ݣ ݣ

تایپوگرافی با زر بلد

ݡسݡݡــلـݣ ݣݠىݫݔم ݣݤا ݐںــ ݤݡݡݡی

همراه قلمبرتر چه قلمهایی نصب میشــود؟ تعــدادی از پرکاربردترین
قلمهای فارسی به همراه قلمبرتر در اختیارتان قرار میگیرد .شامل:

عزیز | بدر | هاسوب | هما | جالل | کودک | لوتوس
َ
| میترا | ُم َه ّند | نازنین | رویا | تیتر | ترافیک | یاقوت
َ
| یاسمین | یکان | زر | نسخ قرآنی

›› تکمیل خانوادهی قلمها اضافه کردن Light, Regular, Bold, Black
به قلمهایی که از نظر شخصیت ،توانایی آن را دارند؛ و امکان حفظ style
متن با تغییر قلم.

فروشــگاه قلــم در ســایت  www.MaryamSoft.comقســمت فروشــگاه
قلــم ،ســایر قلمهــای برتــر بــا کاربردهــای خوشنویســی ،قرآنی ،تیتــر ،متن،
دســتنویس ،فانتزی و ...ارائه شــدهاند تا قلمبرت ریها مطابق با ســلیقه و
نیازشان خریداری کنند.
›› همراهــی مدرســین طراحــی حــروف قلمهــای طراحــی شــده توســط
ن خانجانزاده و  ...در
اساتید :اســداهلل چهرهپرداز ،مصطفی اوجی ،دامو 
فروشگاه قلم قابل خریداری هستند.
نمونهای از قلمهای اساتید

ره نیکمردان آزاده گیر
ره نیکمردان آزاده گیر
ره نیکمردان آزاده گیر

›› قلمهای دستنویس

آ
در خ� ت� دوس ت�ی ب� ن� ش� نا� که کام دل ب�ه ب�ار �رد.

نمونهی قلمهای شکوفه و حناچی

درختدوستیبنشان که کامدل به بارآرد.

›› قلمهای خوشنویسی
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نمونهی نستعلیق ترکیب شده در برنامهی InDesign ME

نمونهی ریحان ترکیب شده در برنامهی InDesign ME
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نمونهی ثلث ترکیب شده در برنامهی InDesign ME
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نمونهی شکستهی ترکیب شده در برنامهی InDesign ME

›› قلمهای قرآنی یکی دیگر از امکانات ویژهی قلمبرتر اســت که استفاده
از آن در نــگارش آیــات قــرآن ،احادیــث و ادعیــه ،زیبایــی دوچندانــی بــه
نوشتار شما خواهد داد .ویژگیهای منحصر بهفرد این قلمها عبارتند از:
•درج کلیه ِاعراب قرآنی و تجویدی و عالیم وقف.
•تعیین مناسبترین محل برای ِاعراب هر حرف.
•تغییر اندازه فتحه ،فتحتین و مد و سایر امکانات تایپوگرافی.
•و شماره آیه.
تعیین مناسبترین محل برای اعراب هر حرف  -قلم نسخ قرآنی
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قلم نسخ عثمان طه
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درج کلیهی اعراب قرآنی و عالیم وقف
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ســایر امکانات ›› خروجــی گرافیکی برای انتقال متن به برنامههایی که
امکان تایپ فارسی ندارند ( مانندبرنامههای ویدیویی) از خروجی گرافیکی
استفاده کنید .خروجی با فورمت وکتور (منحنی) و تصویری است.
›› ویندوز و مک نرم افزار قلمبرتر را میتوانید بر دو کامپیوتر مختلف نصب
کنیــد .این نرم افزار با ویندوزهای  XPتا  Win8نســخههای  32و  64بیتی
سازگار است ،همچنین در سیستمعامل  Macintoshقابل استفاده است.
(با یکبار خرید میتوانید نسخهی ویندوز و مک را داشته باشید).
›› امــکان خریــد آنالیــن بــرای خریــد نرمافــزار قلمبرتــر ،کاربــر اضافــی و
قلمهــای برتــر میتوانیــد بــه ســایت  www.MaryamSoft.comقســمت
فروشگاه مراجعه کنید و بهصورت آنالین خرید کنید.
›› قفلگــذاری روی قلــم نرمافــزاری مریــم بــرای حمایت و حفــظ حقوق
طراحــان حــروف امــکان قفلگــذاری روی قلــم را ایجــاد کــرده اســت .این
قلمهــا بهتنهایی قابل نصــب و کپیبرداری نیســتند و در زیــر مجموعهی
قلمبرتر کار میکنند.
›› تضمیــن ،پشــتیبانی و خدمــات نرم افــزاری مریم تضمیــن میکند که
اســتفاده از قلمهــای برتــر تاثیــر چشــمگیری در کیفیــت و ســرعت کارهــا
بگــذارد و کاربــران محتــرم از پشــتیبانی و خدمات پس از فــروش محصول
برخوردارند.
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