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  مقدمه

ايجاد امكان هاي آن  كردن و افزايش قابليتتر  كاربردي براي كه است 1ارتقا يافته ايران نستعليق نسخه  2ق عليايران نستفونت 
در آن و همچنين اصالح حروف در آن برطرف شده  كد يونيانطباق با  و برخي اشكاالت عدم ،شدهفراهم در آن  كشيدگي

  .صورت گرفته است

.  اند نشدهها رعايت  اين قاعده ويرايشگرهاكه متاسفانه در  ي استخاص داراي قواعدكشيدگي در رسم الخط فارسي 
اغلب  )InDesign و Wordدر  خودكارمانند كشيدگي (كنند  اعمال مي ها متنبر روي هاي فعلي  برنامهاي كه  كشيدگي

  .و الزم است ترتيبي انديشيد كه اين كاستي برطرف گردد نادرست و نازيبا هستند

 اتنادرست كلمهاي  كشيدگيحد امكان از سعي شده قواعد كشيدگي درست رعايت گردد و تا نستعليق ايران در فونت 
كه در ساخت فونت بكار برده  يقواعدبسياري از در ساخت فونت هاي رايانه اي الزم به ذكر است كه البته  .جلوگيري شود

تا بر نداشته كد وجود  در فونت يونياي  هشده براي اولين بار اجرا شده است و اصوال قواعد و ساختار از پيش تعريف شد
  .اساس آن عمل شود كه بدان اشاره خواهد شد

ويرايش دوم فونت نستعليق تمامي قواعد كشيدگي را در فونت نستعليق  كه است كاران پروژه اين بودهاندر همه سعي دست
  .است الزمتر كردن آن در آينده  كاملاجرا نمايد هرچند با توجه به گستردگي و تنوع در اين قواعد قطعا 

  : توجه فرماييد نكاتجهت استفاده مطلوب از اين فونت به اين 

  .اساس آن عمل نماييد بر خط نستعليق آشنا شده و اصول و قواعد كشيدگيبا  -

اين از  امكان استفاده خاصي نياز دارند تاتنظيمات همه اديتورها قابليت استفاده از فونت ايران نستعليق را ندارند و يا  -
  .به توضيحاتي كه در ادامه خواهد آمد توجه نماييد .را داشته باشندفونت 

 .بر اساس آن عمل نماييدنستعليق را بشناسيد و فونت  يها محدوديتقابليت ها و  -



باشد استفاده نماييد و به  رساني مي عالي اطالع كه بر روي سايت شوراي IranNastaliqاز آخرين نگارش فونت  -
و فضاي  چون شكل كاراكترها( جابجا شودرساني فونت متن شما با بروزامكان دارد اين موضوع دقت نماييد كه 
پس در صورتي كه بخواهيد متني را بر روي دو كامپيوتر متفاوت استفاده نماييد ) كند بين حروف فونت تغيير مي

 .شود مطمئن شويد الزم است ابندا از اين موضوع كه درهر دو سيستم از يك ويرايش فونت استفاده مي

گرافي مي فرستيد بايد دقت نماييد كه حتما از يك در صورتي كه جهت گرفتن خروجي چاپي متني را به ليتو :نكته مهم
اف به ليتوگرافي تحويل دهيد تا مطمئن باشيد هيچ .دي.ويرايش واحد فونت استفاده نماييد و يا اينكه متن را به صورت پي

  .كند تغييري نمي

   



  1در نستعليق كشيدگي

  انواع كشيدگي

هاي  هاي منفرد، كشيده هاي مجازي، كشيده هاي حقيقي، كشيده كشيده: كشيدگي ها به چهار دسته كلي
  . اند كه شرح آن در ذيل آمده است تقسيم شده متصل

شوند اين حروف  حروفي هستند كه به تنهايي و هم در اتصال به حروف ديگر كشيده نوشته مي :كشيده هاي حقيقي
  :عبارتند از

                 ف           

  :توانند منفرد يا متصل باشند ها مي اين كشيده

  ا       م    

شود كه يا به صورت منفرد نوشته شوند، يا حروف آخر  هنگامي كشيده حقيقي محسوب مي» ث«، »ت«، »پ«، »ب«حروف 
  :كلمه باشند مانند

             

  :محسوب مي گردد كشيده مجازيچنانچه در وسط كلمه قرار گيرند، »ب، پ، ت، ث، ن، ي«حروف

ع     ر ن         ا   

  :به صورت منفرد و يا در انتهاي كلمه كشيده حقيقي است» ف«حرف 

                                                 
  .است يفلسف يرنوشته استاد ام  "يدهكتاب كش"مطالب برگرفته از  ينا  1



  د        ز

  :گردد زي محسوب ميو در اول و وسط كلمه كشيده مجا

ی   یاد           غا            

كشيدة شوند اين حروف هم در انتهاي كلمه و هم به صورت منفرد،  در اول و وسط كلمه كشيده نمي» ك و گ«حروف 
  :هستند حقيقي

ت ی    م : د

ح ی  ن     ار  : د       کل    

  :شود محسوب مي كشيده حقيقيبرگردان، هم به تنهايي و هم در اتصال به حروف ديگر » ي«حرف 

    

  .شوند ولي براي زيبا شدن كلمه و يا بنا به ضرورت كشيده مي شوند حروفي كه خود به تنهايي كشيده نمي

  :شوند محسوب مي هاي مجازي كشيدهسته جزء د» ج، چ، ح، خ، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ق، م، ه«:اين حروف عبارتند از

ر                            ط       ا                                           

          سا

م                   م       

  



  هاي كشيدگي محدوديت

  :كشيدگي هاي متروك

  :ترين كشيده هاي متروك هستند و قاف آخر معمول» و«هاي متصل به  كشيده

ت ( ه خاص ا ی وک فا         )ود ده    ود        

  :اند هاي متصل به آخر نيز متروك شده و بعضي از كشيده

ن ن                 ن           آ ن            و

  

  : كشيده هاي نادرست

  :شوند اي كشيده نمي در هيچ كلمه» ل«و » گ«و » ك«حروف  .1

ت ی  د             : د ن              ک ا              ن   ی

 :شوند در اول كشيده نمي» ي«، »ن«، »م«، »ث«، »ت«، »پ«، »ب«حروف  .2

ا             رربا               بال    

ب، پ، ت، : اين حروف در آخر كلمه قرار گيرد نبايد هيچ كشيدگي قبل از آنها وجود داشته باشدهنگامي كه  .3
 ث،ج، چ، خ، ص، ض، ط، ظ، ف، ك، گ،ي

  طا         

 :كشيده متصل به واو و يا قاف آخر كه يا متروك و يا نادرست هستند .4



و      و            و               ق      و    

توان قبل از آنها كشيدگي  در وسط كلمه قرار گيرد در صورتي مي» ق«و » ف«، »ط«، »غ«، »ع«: هنگامي كه حروف .5
به طرف باال ) ع،غ،ف،ق( از سفر، شعر، ولي چنانچه حرف بعد: قرارداد كه حركت بعدي به طرف پايين باشند مانند

 توان كشيد مي، حرف قبل آنها را ن)قفا، فقدان: مثل(مايل باشد

ت ی  ار: د قد   ا

ح ی  ر             :د ا             

 آخر كشيده نمي شود» ن«در اتصال به » ي«حرف  .6

ت ی          :د

در آن صورت . كشيده شوند مگر اينكه بين آن ها يك حرف ديگر قرار گيرد دو حرف چسبيده به هم نمي توانند .7
 . نيز بهتر است هر دو حرف كشيدة كامل نباشند

ده    ا                

   



  كردرعايت بايد و چه تنظيماتي را  وداستفاده نم مي توان ويرايشگرياز چه 

توانند از فونت  ميتايپ كرد فارسي  توان ميو مشخصا در آن  كنند كد  پشتيباني مي هايي كه از استاندارد يوني تمامي برنامه
خط (كه ارتفاع قرارگيري حروف از خط مبنا  استاين  نستعليق فونتهاي  ليق استفاده نمايند اما يكي از ويژگيعايران نست
كه باعث  استكد  هاي فونت يوني يكي از قابليت) Contextual Alternateاصالحا ( اين موردو  ثابت نيست)  كرسي

اين فونت را بر  باو متن نمايش داده شده كنند  ها از اين ويژگي پشتيباني نميويرايشگرشود و بعضي از  اين نوع عملكرد مي
  .نمايش نادرستي از متن خواهد دادنشانند كه در نتيجه  يروي خط كرسي م

 .شود نمايش داده ميبدرستي  )به طور پيش فرض(ويندوز  Notepadو  Wordهايي مانند  در برنامهايران نستعليق فونت 
را فعال  Contextual Alternateگزينه  OpenTypeشما بايد در قسمت  MEنسخه  Adobeهاي در برنامه

  .نماييد

 قابليتاز اين  X5توانيد استفاده كنيد زيرا اين برنامه تا ويرايش  نستعليق نميايران از فونت  CorelDrawدر برنامه 
  .تواند استفاده نمايد كد كه حروف غير هم سطح را بكار گيرد نمي يوني

  :شته باشيدارا در نظر دت انكاين 

كنند  مي حد معمول از تر كشيدهها را  پاراگرافامكاناتي كه  در استفاده ازكنيد و پاراگراف دقت  Justifyبه  -
 .ا نمايش فونت نستعليق درست باشدبكشيد ت spaceاستفاده نكنيد بلكه پاراگراف را با 

 .منتقل نماييد CorelDrawبا نستعليق تايپ كنيد و آن را به  Illustratorاي مانند  توانيد در برنامه شما مي -

نا مب ويرايشگرالزم است بدانيد كه  .شود داده مي نمايشمتفاوت  فونت نستعليق يمختلف گاه ويرايشگرهايدر  -
Notepad و در صورتي كه بخواهيد شكل درست تركيبات نستعليق را ببينيد در اين برنامه تايپ  ويندوز است

  .كنيد

  

 

   



  هاي فونت نستعليق تيقابل

را بزنيد پيش فرض آن  ، كليد كشيدگيتوانيد بعد از حرف براي كشيدن هر حرف شما مي: چگونه يك حرف را بكشيم
كليد  ،الزم است قبل از حرفتنها  )ب مانند( كشيدن حروف تنهابراي  .است  SHIFT + Jدر ويندوز فارسي 

  .را بزنيد تا عمل كشيدگي صورت گيرد كشيدگي

  5نقطه و  4نقطه و  3متفاوتي از حروف را خواهد داشت كه در اصالح نستعليق به  هاي طولزدن چند بار كشيدگي  :نكته
زدن بيش از چهار بار كشيدگي نمايش نادرستي از ) استمنظور طول حرف بر اساس نقطه (نقطه معروف است  7نقطه و 

  .اييدحروف را در پي خواهد داشت پس الزم است به تعداد كافي از عالمت كشيده استفاده نم

بعد از زدن يك  ي كه كشيدگي در آنها اشتباه استدر اين فونت اين امكان در نظر گرفته شده است كه در بعضي از تركيبات
نمايش نادرستي از تركيب كشيدگي كليد زدن چند بار  ولي با شود ايجاد نمي هيچ تغييري در تركيب حروف كشيدگي كليد

غلط به اين جهت كه بر روي خط كرسي قرار ندارند از  حروفاتصال محل  استكه دليل آن اين شود  ايجاد ميحروف 
  .آيد نمايش در مي

ـو       - و            و   :مثال   و        بـ

بدون اعمال توابع تركيبي ( غير ليگاتوري نمايشكد  يوني يفونتها ديگر مانند فونتاين در  zwj حرف استفاده از حاصل
   :مانند. است استحروف   )حروف

  ا ل     ال

  م     ل    م

  :نمايش آن بدين شكل خواهد بود Notepadدر 

  


