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الـكـتـابـة والـخـطـوط الـعـربـیـة 
وقد  إنسانیتھ.  عرف  أن  منذ  اإلنسان  إلیھا  لجأ  العھد،  وقدیمة  عامة  إنسانیًة  ظاھرًة  الكتابة  تعتبر 
احتاج ھذا االختراع إلى تعدیالٍت وتحسیناٍت ال تحصى. وقد سعى الكثیر من الباحثین إلى معرفة 
أطلق  من  معرفة  اآلن  حتى  كان  أٍي  مقدور  في  ولیس  األبجدیة.  الحروف  اختراع  تم  ومتى  كیف 
األبجدیة اسم األلف باء، التي تتالقى أسماؤھا األبجدیة صورًا ومعاني في مختلف  الحروف  على 
اللغات. ویورد بعض الباحثین 1 أن المصریین ھم أول من ابتدؤا (اخترعوا) الكتابة باستعمال صوٍر 
للتدلیل على أشیاء أو أفكار ال كلمات. وقد أصبحت ھذه الصور تدریجیًا وبمرور الوقت مصطلحاٍت 
مبسطًة ومعقدًة تمثل كلمات معینة من كلمات اللغة المصریة القدیمة. وكل ھذا ال ُیَمكِّن من القول 
إن المصریین اخترعوا حروف الھجاء بل عالماٍت ھجائیة، عددھا أربٌع وعشرون عالمًة ھجائیة، 
لم یدركوا استعماالتھا تمامًا. وجاء الفینیقیون فابتدعوا أول أبجدیٍة سامیة، مكونة من السواكن فقط، 
وأكملھا اإلغریق بإضافتھم الحروف المتحركة. لقد استغرق ھذا التطور ما بین 2000-3000 عام 

أو أكثر.

1.16 : األطوار الرئیسیة للكتابة 2
ور الصوري: ترسم فیھ المادة عینا، كأن ُیعبر اإلنسان عن الشجرة برسمھا. ومن أشھر . 1 الطَّ

أمثلتھ الكتابة الھیروغلیفیة.
ور الرمزي: صورة ترمز إلى معنًى ما كصورة الشمس وضوئھا یرمزان للنھار، وصورة . 2 الطَّ

األسد ترمز للشجاعة. وال تزال ھذه الطریقة دارجة حتى الیوم، فنصور الخطر برسم جمجمٍة 
وعظمتین. 

ور المقطعي: جرت فیھ تھجئة كلماٍت باسمھا ال برسمھا. فإذا أراد اإلنسان أن یكتب كلماٍت . 3 الطَّ
تبدأ بالمقطع ید كما في یدفع أو یدمج فإنھ یرسم صورة الید معتبرًا إیاھا مقطعًا ھجائیًا ال یراد 

بھ الكف نفسھ، وإنما یراد بھ صورة الیاء والدال. 

ور الصوتي: استخدام صوٍر معینة لتھجئة أول حرف في الصورة. وھذه الطریقة . 4 الطَّ
دارجة الیوم في الصف األول األساسي، أ- أحمد ، ب- بابا وھلم جرا.

ور الھجائي: استخدمت فیھ عالمات تشبھ المسامیر العمودیة والمائلة واألفقیة، حیث . 5 الطَّ
برزت عند السومریین عام 3200 ق.م. كان عددھا 600 عالمة قلصت الحقًا إلى أقل 

من 150 عالمة. واعتبرت المجموعات التي تشكلھا ھذه العالمات كلمات.  

2.16: نـشـأة الـكـتـابـة الـعـربـیـة 

اختلفت اآلراء في منشأ الكتابة العربیة وأصل الخط العربي ومن أین جاءتنا صورتھ. فمن 
المؤرخین من ذھب إلى أن الخط العربي مأخوٌذ من السریانیة 3 ومنھم من قال إن الكتابة 
العربیة (والكنعانیة) نشأت في شبھ جزیرة سیناء4. على العموم، تشیر أغلب الدراسات العلمیة 
الحدیثة والمجمع علیھا في أمر الكتابة العربیة إلى أن الخط العربي قد اشتق من الخط النبطي 
بل ھو شكل آخر من ذلك الخط 5. فتحت تأثیر التجارة التي مارسوھا، أحّس األنباط العرب 
بضرورة الكتابة فكتبوا بالحروف اآلرامیة كما ظلوا یتكلمون لھجة من لھجات العربیة. وقد 
حاولوا في بادئ األمر، تصویر الحروف اآلرامیة، إذ كانوا بداًة ال حضارة لھم. فلما أمعنوا 
في الحضارة طوروا الخط اآلرامي، وولدوا منھ الخط الذي عرف بالنبطي. حیث تشیر إلى 
ذلك نصوٌص وصلت من القرن األول قبل المیالد. وقد مضى ھذا الخط بسرعة في طریق 
التحسن، وصارت لھ صفاتھ الخاصة، فھو یشبھ اآلرامیة بما فیھ من تربیع، ویبتعد عنھا بما 
ظھر فیھ من میل إلى االستدارة. وما زال التطور یؤثر في ھذا الخط حتى نرى أنھ أخذ یبتعد 

شیئًا فشیئًا عن الخط اآلرامي ویشبھ أكثر فأكثر الكتابة العربیة الجاھلیة.
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وقد أخذ عرب الجاھلیة الخط النبطي وطوروه. ولذلك كانت كتابتھم األولى نبطیة الطابع، لكنھا تطورت مع الزمن لتأخذ مع قدوم القرن الخامس المیالدي 2 - 16

شكل الكتابة العربیة الجاھلیة القدیمة. إذ كانت الكتابة النبطیة في طریق الزوال لتبعث روحھا في الكتابة العربیة الجاھلیة. والصورة األولى للخط العربي 
الجاھلي ال تبتعد كثیرًا عن صورة الخط النبطي في آخر مراحلھ، شكل 1.16.
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األبجدیة النبطیة 6، 22 حرفًا.. 1
نقش أم الجمال 7، بصرى الشام یعود لقبر ملك تنوخ. كتب بالخط النبطي المتأخر عام 270 تقریبا.        . 2
نقش النّمارة، حوران - سوریا، شاھدة لقبر إمرئ القیس. الكتابة نبطیة بلغة عربیة، عام 328.. 3
نقش حّران - سوریا. الكتابة عربیة واضحة، عام 569. . 4
نقش كربالء، 683، الحظ استخدام حرف الواو في اهللا اكبر. 5
نقش حجر مسافات في فلسطین، عام 700 تقریبا 8.. 6

شكل 1.16: تطور الخطوط العربیة النبطیة إلى العربیة
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إن الكتابة العربیة إرث حضاري ومعجزة بیانیة لنا، بحروفھا كتب كتاب العربیة األكبر (القرآن 
بھا كما تمسكت  نتمسك  أن  فال عجب  والدین.  والفكر واألدب  بالعقیدة  الكریم)، وھي لصیقة 
التي سبقت  ال ُیدین بالكثیر للفنون  ولیٍد  أول  العربي  والخط  بلغاتھا.  الحضارة  ذات  األمم  كل 
اإلسالم. إذ عرف الخط العربي قبل عصر النبوة بقروٍن عدة. أتى الحجاز مع التبشیر بالمسیحیة 

وممارسة التجارة. وبھ كتبت المعلقات في األسواق األدبیة في الجاھلیة 9.

وتشیر متابعة الخط العربي منذ نشأتھ إلى انعدام الشكل واإلعجام على الحروف. كیف ال وتمكن 
العرب من لغتھم العربیة أفقدھم الحاجة إلى ضوابَط شكلیٍة أو إعجامیة. غیر أن اختالط العرب 
باألعاجم أظھر جیال جدیدًا ضعیف الفھم بالعربیة، فكانت الحاجة إلى وضع قواعد للنحو. وقد تمكن 
أبو األسود الدؤلي 10 المتوفى سنة 688 من وضع عالماٍت (نقط االعراب) كانت تستعمل في 
الحروف السریانیة وتدل على الرفع والنصب والجر، حیث كانوا یستعملونھا لتمییز االسم والفعل 
والحرف. وقد تم وضع عالماٍت فوق عدٍد محدٍد من الحروف على شكل نقاٍط ذات ألواٍن متباینٍة 
لتحدید الشكل والحركات في آخر الكلمات. ولم یتوقف ھذا التجدید في جسم الحروف العربیة، 
بل أعقبھ تجدیٌد آخر. فقام الثنائي نصر بن عاصم المتوفى سنة 708 ویحیى بن یعمر بوضع 
النقاط على الحروف (نقط اإلعجام) وبنفس المداد الذي كتبت فیھ الحروف ، باعتبار أن النقطة 
أصبحت جزءًا من الحرف أفرادًا أو أزواجًا. وعلیھ كان مجموع الحروف وھي النقط التي تمیز 
بین الحروف المتشابھة في الصورة كالباء والیاء والتاء أو الجیم والخاء ........ الخ . واستمرت 
اإلصالحات على الحروف العربیة في العصر العباسي على ید الخلیل بن أحمد  الفراھیدي، توفي 
سنة 790، فوضع للحركات والتشكیل طریقًة بدیلًة لطریقة أبي األسود الدؤلي، وذلك باالستعاضة 
عن النقط بتشكیل الحروف بإشاراٍت جدیدٍة ھي الفتحة والكسرة والضمة والسكون والمّدة والوصلة 

والھمزة. وبھذا یتكامل الحرف العربي كتابًة وإعجامًا وتشكیًال، وبقلٍم واحد.

وقد عبر الخط العربي خالل مساره الطویل عن مالمح حضارتنا العربیة اإلسالمیة. عایش حیاة 
ھذه األمة، وعكس روحھا وطبیعتھا، ومثل تطورھا ومعاناتھا. ولقد استمر الخط في تاریخ الفن 
العربي اإلسالمي تیارًا لھ شخصیتھ المعبرة عن كلِّ عصر. فكان كالكائن الحي ینمو ویتنوع 
ویتجدد باستمرار، حتى بلغت أنواعھ اثنین وثمانین نوعًا متمیزًا. ماتت بعض أنواعھ واندثرت، 
إلنھا لم تكن محاولًة أصیلًة للتجدید ولم تستطع أن تعكس الضرورات االجتماعیة لحیاة الناس، 
بینما عایشت بعض أنواعھ األخرى حیاة الناس حتى بلغت ذروة الجمال وقمة اإلبداع، ألنھا 

كانت جزًء أساسیًا وركیزًة أصیلًة في حیاتھم.

ولقد عكست الزخرفة العربیة واإلسالمیة (أرابسك) بوقائعھا المحسوسة بالحسِّ العقالني من حٍب 
للواقع واحتراٍم للنظام وإیماٍن بالتعالي. فالتوریق، بما تخللھ من رسوماٍت حیوانیٍة لطیوٍر أو سباٍع 
مضافًا إلیھا الطبیعة العقالنیة والعناصر الھندسیة فیھا بخطوطھا المختلفة وأشكالھا المنوعة، كلھا نظام 
وھندسة من طبیعتھا العقل والقیاس والدقة. ولذلك، فالخط العربي من أھم العناصر الزخرفیة التي 
استعملھا الفنان المسلم في موضوعاتھ. فقد كان التبرك بكتابة اآلیات القرآنیة أمرًا ال یكاد یخلو منھ 

عمل فنيٌّ مرافٍق لبناء مسجٍد أو منارٍة في جمیع األقطار اإلسالمیة.

وقد استعملت في الزخرفة الخطوط العربیة التالیة: الثلثي والنسخي والفارسي والرقعي والكوفي. 
وھناك نوعان آخران من الخطوط ھما خط اإلجازة الذي یعني مزیجًا من الخط النسخي والثلثي 

ثم الدیواني الجلي- المشكول، شكل 2.16. 

أشتق أھل الحیرة واألنبار من الخط النبطي خطًا تطور بعد تأسیس الكوفة إلى الخط الكوفي. 
والخط الكوفي خٌط جاف یعتمد الخطوط المستقیمة القاسیة. لذلك، لم یعد یكتب بالقصبة، وإنما 
یرسم بالقلم واألدوات الھندسیة كالمسطرة والفرجار، وأخذ یعتمد على قواعد ھندسیٍة، تخفف 

من جموده زخرفٌة متصلٌة أو منفصلة تشكل أرضیة الكتابة.

وقد اعتبر الخط الكوفي مفضًال لكتابة القرآن11. فشكلت نقطُة جمع القرآن بین دفتي مصحٍف 
واحٍد في أواسط فترة الخالفة الراشدیة نقطة انطالق انتشار الخط الكوفّي مع الفتوحات اإلسالمیة. 
وبعد نشوء البصرة والكوفة وقیام التعلیم فیھما، ُبِذَلت عنایة أھل ھذه المناطق بتطویر الخط 
الكوفي، ذلك الخط الذي تأقلم بأشكال األقالیم التي امتدت إلى ما وراء النھر شرقًا وشمال إفریقیا 

غربا، حتى بلغت أسماء أنواعھ اثني عشر اسمًا. 

4.16: أشكال الـخـط الـكـوفـي 
الكوفي البسیط: نوٌع ال یلحقھ التوریق أو التخمیل أو التضفیر. أشھر أمثلتھ الكتابة على . 1

قبة الصخرة. 
الكوفي المورق: نوٌع یلحقھ زخارف ورقیة. . 2
الكوفي المخمل: نوع یرسم فوق أرضیة من سیقان النبات اللولبیة وأوراقھ. . 3
الكوفي المضفر: نوع مبالغ في زخرفتھ تصل إلى حد التعقید. . 4
الكوفي الھندسي: نوع شدید االستقامة قائم الزوایا، أساسھ ھندي بحت إال أن نشأتھ ما تزال . 5

غامضة. أغلب الظن أن فكرة الزخرفة بالطوب الملون بشكل رأسي وأفقي ھي التي أوحت 
بھ. ومن سالالت ھذا النوع المربع والمسدس والمثمن، شـكل 3.16.
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شــكل 2.16: الـخـطـوط الـعـربـیـــــة
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شــكل 3.16: بعض أشكال الـخـط الـكـوفــي الـھـنـدســي 12
                 خط كوفي مربع لكلمة محمد مكررة أربع مرات في األعلى.

      خط كوفي مربع للشھادة األولى ال إلھ إال اهللا في الوسط 
                 كوفي مثمن لكلمة اهللا مكررة.

                 البسملة في األسفل

میزات الخط الكوفي القدیم:
استند الخط الكوفي منذ نشأتھ على الخط المستقیم والقوس الدائري. ھذا ھو األساس 
الذي قام علیھ وكتب بھ الخط الكوفي منذ تأسیس الكوفة. إذ یورد ابن مقلة الخطاط 
في رسالتھ في علم الخط والقلم في القرن الرابع الھجري، أن األساس الھندسي للخط 
أقواس  جمیع  علیھا  تبنى  التي  للدائرة  قطرًا  تشكل  والتي  األلف  األول ھي  العربي 
تخلو من شيء  العربیة ال  المفردة قبل تركیبھا. كما أن األرقام  الحروف األبجدیة 

مشابٍھ لذلك، شكل 4.16. 

شــــــكل 4.16: الحروف واألرقام العربیة : طریقة رسم الحروف واألرقام العربیة 
في األعلى، ونمط آخر ألصول األرقام العربیة باستخدام الزوایا  
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الخطوط الثانویة 
مستوى انخفاض نقطتي حرف الیاء في آخر الكلمة.6-
مستوى انخفاض النقاط السفلیة لألحرف. 2-
مستوى ارتفاع النقاط العلویة لألحرف.6

شكل 5.16: تصمیم حروف الخط الكوفي الھندسي ضمن الشبكات والخطوط المساعدة 

من ھذا المنطلق، ترسم الخطوط األساسیة األربعة كخطوط إنشائیة مساعدة لرسم 
وكتابة النص بالخط الكوفي الھندسي، وال تكون ضرورة إضافة أیة خطوط ثانویة 
الھندسیة  الكوفیة  الخطوط  من  بتصمیم نمطین  قمنا  وقد  الحروف.  بنقاط  لربطھم 
أحدھما نحیف واآلخر عریض، شكل 6.16 13 وشكل 7.16، حیث نستطیع منھما 

تحدید ممیزاتھ األساسیة والھندسیة.

الخطوط األساسیة
خط األساس والذي یسمى أیضًا بخط الصفر.0
خط الخصر على ارتفاع 1 ملم من خط األساس، أو 4 مربعات صغیرة.1

خط الحد السفلي على انخفاض 1 ملم أسفل الخط األساس، أو 4 مربعات صغیرة.1-
خط الحد العلوي على ارتفاع 3 ملم من خط األساس، أو 12 مربعا صغیرًا.3

5.16: الخط الكوفي الھندسي  
تمتاز الخطوط العربیة بأنھا تكتب متصلة أكثر األحیان. كما أن حروفھا مطاوعة للكتابة لما تتمیز بھ من مدٍّ وِقَصر، وكل ذلك یزید من امكانیات التشكیل والزخرفة. ولذلك 
كانت عملیة الوصل بین الحروف المتجاورة ذات قیمة مھمة في إعطاء الكتابة العربیة جمالیة من نوع خاص، من حیث تراصف الحروف وتراكبھا وتالحقھا. كما إن وضع 

المدات لألحرف بشكٍل صحیح یظھر الكتابة العربیة أكثر تناسقًا ورشاقة.
الخط الكوفي الھندسي خط مطّور من الخط الكوفي القدیم، یعتمد أیضًا على الخطوط المستقیمة واألقواس الدائریة المنتظمة. انتشر الخط الكوفي الھندسي البسیط لسھولة قراءتھ 
وكتابتھ. فھو یرسم بالید أو باألدوات الھندسیة وال تحتاج كتابتھ إلى مھارة فائقة كبقیة الخطوط، بل إن من یملك حسًا جمالیًا معینًا یستطیع كتابتھ كمجموعة متناسقة من الخطوط 

المستقیمة واألقواس الدائریة والتي تترتب أعلى وأسفل خط رئیسي مساعد نستند إلیھ.  

ومن أجل تسھیل رسم مكونات الخط الكوفي الھندسي، أي حروفھ وكلماتھ نفترض أن ارتفاع الكتابة 4 وحدات وأن ارتفاع حرف األلف فیھ یكافئ ارتفاع األرقام العربیة 
وكالھما یساوي 3 وحدات. لذلك، نستخدم شبكة مربعات بوحدات كبیرة وصغیرة. كل وحدة مربعات كبیرة تكافئ 4 وحدات صغیرة. شبكة المربعات الكبیرة والصغیرة مزودة 

بخطوط إنشائیة مساعدة. 

وكأغلب الخطوط العربیة ُیرسم الخط الكوفي الھندسي عمودیًا أو مائًال، إال أننا سنلتزم بالنمط العمودي النحیف والعریض. یستعمل لرسم حروف الخط الكوفي الھندسي 7 
خطوط أفقیة إنشائیة دلیلة، 4 منھا أساسیة و 3 أخرى ثانویة، وكل ذلك ضمن شبكة مربعات، شكل 5.16. وكل ذلك وفقًا للترتیب التالي:
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شــــــكل 6.16: الخط الكوفي الھندسي النحیف
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شــــــكل 7.16: الخط الكوفي الھندسي العریض
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المسافة بالوحدات الكبیرة
بین الكلماتبین األحرف

0.51.0مضغوط
0.51.5عادي
1.02.0ممتد

جدول مقترح لمسافات التفریغ بین الحروف والكلمات

أما أشھر صفات الخط العریض فھي وزنھ والذي یعادل وحدة صغیرة واحدة، أي 1 من 12 من ارتفاع حرف األلف واألرقام العربیة 
وھي لذلك، تعادل جزًء واحدًا من 16 جزٍء من ارتفاع الكتابة). 

المسافة بین الحروف والكلمات واألسطر في الخط الكوفي الھندسي
یراعى عند الكتابة تباعد حروف الكلمات بعضھا عن بعض وتباعد الكلمات بمسافات مناسبة للتمكن من التمییز بین الكلمات المختلفة:

یكون الفراغ بین الحروف المنفصلة في الكلمة الواحدة وحدتین صغیرتین أي نصف وحدة كبیرة إذا كانت نھایة الحرف األول وبدایة • 
الحرف الثاني بنفس المستوى. كمثال، نفرغ مسافة وحدتان صغیرتان بین األلف والالم في ألـ التعریف، وأیضًا نفرغ مسافة وحدتان 
صغیرتان بین نھایة حرف الدال وبدایة حرف السین في كلمة ھندسة. أنظر أیضًا للمسافة بین الالم والحاء في كلمة مالحظة حیث 

تظھر األلف رأسیة ولیست مائلة كما ھي مكتوبة ھنا. 

2

13

4

2

3

1

شــــكل 8.16: االنتظام في رسم الحروف

سیؤول الفراغ بین الحروف المنفصلة في الكلمة الواحدة للصفر إذا كانت نھایة الحرف األول سفلیة وبدایة الحرف الثاني علویة. كمثال، أنظر ھنا الكلمات المقطوعة • 
رسم، بیرزیت....الخ،  وغیرھا. 

یكون الفراغ بین الكلمات بمقدار وحدة كبیرة واحدة أي 4 وحدات صغیرة وھذا یكافئ ثلث ارتفاع األلف أو ربع ارتفاع الكتابة. • 
یكون الفراغ بین األسطر المتتالیة مساویًا أو یزید عن 6 وحدات كبیرة، 1.5 ارتفاع الكتابة. • 

االنتظام في رسم الحروف 
أربعة  برسم  ینصح  الرفیع  الكوفي  الخط  في  الكتابي  النص  ارتفاع  انتظام  على  والسیطرة  للتحكم 
خطوط أفقیة كخطوط إنشائیة مساعدة ھي: خط األساس، فوقھ بوحدة واحدة خط الخصر ثم خط الحد 
األعلى على بعد ثالثة وحدات في األعلى وأخیرًا، خط الحد األسفل على بعد وحدة واحدة من خط 

األساس في األسفل.

العریض  الكوفي  الخط  الكتابي في  النص  أحرف  ارتفاع وحجم  انتظام  التحكم والسیطرة على  أما 
لكتابة  المساعدة األفقیة والرأسیة  فیتطلب بالضروررة رسم شبكة مربعات مع خطوطھا اإلنشائیة 

أجزاء الكتابة ضمن حیزھا المحدد.

ممیزات الخط الكوفي الھندسي 
ارتفاع الكتابة ال یزید عن 4 وحداٍت كبیرة.  . 1
ارتفاع األلف واألرقام العربیة ثالث وحدات كبیرة.  . 2
ارتفاع الحروف یتراوح من وحدة كبیرة واحدة، وحدة ونصف الوحدة، وحدتان وثالثة وحدات فقط.  . 3
تنتظم الكتابة حول خط األساس، 3 وحدات كبیرة فوقھ ووحدة واحدة أسفلھ. . 4
تبتعد نقاط الحروف المنقوطة عن أعلى أو أسفل مستوى الحرف المعین بوحدتین صغیرتین. أي باالرتفاعات 6 من خط األساس و 2- أو 6- أسفلھ. . 5
یزید عرض الحرف بوحدتین صغیرتین عند اتصالھ مع حرف آخر من الخلف أو من األمام. . 6
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تعتبر كتابة الخط الكوفي الھندسي عملیة رسم بالید الحرة ألجزائھ ولیس عملیة كتابة فقط. وعند تحدید حیز الحرف المطلوب رسمھ ُترسم الخطوط أو األجزاء القوسیة أوًال. 
الخطوط الرأسیة والیمنى أوًال ونحو الیسار ثم الخطوط األفقیة والعلویة ثانیًا ونحو األسفل. یرسم الخط األفقي من الیمین إلى الیسار (یمكن بالعكس) أما األجزاء الرأسیة فترسم 

من األعلى إلى األسفل، شكل 8.16. وعلى ذلك توجد ثالث خطواٍت لتعلم الخط الكوفي، نلخصھا فیما یلي: 

المعرفة بقیاسات الحروف وشكلھا وتسلسل كتابة أجزائھا. إذ ال یمكن ألي شخص أن یرسم حرفًا بصورة جیدة ما لم تكن لھ فكرة عن الشكل الصحیح للحرف. . 1
المعرفة بطریقة مزج الحروف وترابطھا وترك المسافات المناسبة بینھا وبین الكلمات. . 2
الممارسة المستمرة برسم الحروف، والكلمات المتنوعة مع مواصلة الجھد للتحسین والتطویر.. 3

وبالعادة، یستخدم لكتابة الخطوط والنصوص أقالم طریة من نوع HB للورق العادي. ویجب أن تكون أجزاء الحرف سوداء وداكنة وذات حواف حادة. وینصح بتعبئة العنوان- 
الجدول العام عند نھایة الرسم ولیس في بدایتھ، وإال فیغطى جزء العنوان بورقٍة شفافة عند ممارسة الرسم. ویدور القلم عند الكتابة بین الحین واآلخر حتى یكون الخط الناتج 

متناسقًا من حیث اللون والسمك.
وعند الرسم أو عند الكتابة یجب أن تكون ید الرسام في وضع مریح. وحال بدء الرسم یجب أن تنتقل الید من وضع غیر مریح (مریح) إلى وضع مریح (أكثر راحة). وعلى 
ذلك، فعند رسم الحروف یجب أن تستند الید إلى الطاولة وساعد الید باتجاه عمودي تقریبًا على مسار السطر والكتابة. ویمكن تدویر لوحة الرسم لتأخذ وضعًا مریحا للرسام 

أو یقوم الرسام بتدویر جسمھ لالتجاه الذي یمكنھ من رسم الخطوط بأریحیة أكثر. 

الرسام األعسر 
ال یقل الرسام األعسر كفاءًة عن زمیلھ الذي یستعمل یده الیمنى للرسم. فقط علیھ تعلم الشكل الصحیح للحروف وقیاساتھا، ثم التمرن على إتقان رسمھا. ویتطلب ذلك منھ 
استحداث طریقة خاصة بھ لرسم أجزاء الحروف التي تظھر مناسبًة لوضعیِة یده. فرسم الحروف، شكل 5.16، بأسلوب الكتابة المبین في الشكل 8.16، تخص زمیلھ الذي 

یستعمل یده الیمنى. وھكذا فالرسام األعسر یقرر بنفسھ أحسن الطرق التي تمكنھ من استخدام القلم الرصاصي لرسم الحروف والكلمات.

یعتمد الرسام األعسر وضعیة طبیعیة عند الرسم أو الخط معاكسة كلیًا لوضعیة زمیلة األیمن مع بعض الفروقات البسیطة. إذ یرسم الرسام األعسر الخطوط العمودیة من 
األعلى لألسفل والخطوط األفقیة من الیمین إلى الیسار تمامًا مثلما یفعل ذلك الرسام األیمن. لكن، سیكون أسھل علیھ رسم الخطوط األفقیة من الیسار للیمین ال بالعكس. 
وإذا كان ذلك أسھل فعًال فعلیھ إتباعھ. ومن المحتمل أنھ یرغب في تغییر ترتیب رسم  أجزاء الحروف فال مانع لفعل ذلك إذا كان ھذا ھو األسھل علیھ. أما أجزاء الحروف 
المقوسة والمنحنیات فتتشابھ طریقة رسمھا للفریقین مع وجود بعض التحویرات البسیطة في تحدید بدایة القوس أو المنحنى. وعلى الرسام األعسر تنبیھ المدرس لیكون على 

علم بالموضوع مسبقًا. 

الخط الممتد والمضغوط 

یتطلب األمر في بعض األحیان كتابة جملة أو كلمة ضمن حیز معین. وللتحكم في ذلك یمكن تغییر طول الكلمات تطویلھا أو تقصیرھا. ویتم بالعادة تطویل الكلمة بزیادة شرطات 
على بعض حروفھا مثل بـ ، تـ ، ثـ ، سـ وشـ . بینما ال یمكن زیادة طول المسافة بین أحرف بعض الكلمات مثل زرد أو ذروة، شكل 9.16. 
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شــــــكل 9.16: الخط المضغوط والممتد والعادي

خط مضغوط 

خط عادي  

خط ممدود  

العنوان متناظر حول خٍط ما، شكل 11.16 
ضمن الحیز المحدد للعنوان نرسم أربعة خطوٍط إنشائیة مساعدة وأفقیة انطالقًا من خط المنتصف . 1

للیمین والیسار. خط األساس وخط الخصر وخطي الحد األعلى واألسفل. رسم 1. 
نكتب في الفراغ أسفل الحیز المحدد أو على ورقة شفافة خارجیة العنوان بخط خفیف جدًا، 4H مثًال. . 2

نؤشر بخطوط إنشائیة مساعدة رأسیة من ھذا العنوان المكتوب على الحیز المحدد للعنوان، رسم 2.
یرسم العنوان ضمن الحیز المعین من الیمین للیسار، أو یمكن كتابة كل حرف على حدة ضمن موقعھ . 3

حتى بدون تسلسل، رسم 3.
تمحى الخطوط اإلنشائیة المساعدة قدر اإلستطاعة، رسم 4. . 4

ویمكن كتابة العنوان بصورة أسرع من ذلك باستخدام الحافة السفلى لقصاصة ورقیة. توضع ھذه القصاصة 
المحدد. ثم  العنوان  الورقیة المكتوب علیھا العنوان مباشرة أعلى المكان المخصص لكتابة ھذه حروف 
یكتب العنوان في الحیز المعین مع مالحظة تحسین الرسام لشكل الحروف المكتوبة النھائي. وإذا كانت 

لوحة الرسم شفافة توضع القصاصة الورقیة تحت الورقة وفي نفس المكان المخصص لذلك.

كتابة العنوان ضمن حیٍز معین

العنوان یبدأ من حٍد ما وینتھي بآخر، شكل 10.16. 
ضمن الحیز المحدد للعنوان نرسم أربعة خطوٍط إنشائیة مساعدة وأفقیة انطالقًا . 1

من خط البدایة. خط األساس وخط الخصر وخطي الحد األعلى واألسفل. رسم 1. 
نكتب في الفراغ أسفل الحیز المحدد أو على ورقة شفافة خارجیة العنوان بخط . 2

العنوان  ھذا  من  رأسیة  مساعدة  إنشائیة  بخطوط  نؤشر  مثًال.   4H ،جدًا خفیف 
المكتوب على الحیز المحدد للعنوان، رسم 2.

یرسم العنوان ضمن الحیز المعین من الیمین للیسار، أو یمكن كتابة كل حرف . 3
على حدة ضمن موقعھ حتى بدون تسلسل، رسم 3. 

تمحى الخطوط اإلنشائیة المساعدة قدر اإلستطاعة، رسم 4. . 4
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6.16: األرقام العربیة والرموز الریاضیة والھندسیة. 13 - 16

الشكالن 12.16 و 13.16 یبینان مجموعة األرقام العربیة مكتوبًة ضمن شبكاٍت مربعة. یراعى عند رسم وكتابة األعداد المكونة من أكثر من رقم التفریغ واإلزاحة بین 
األرقام في العدد الواحد بمسافٍة تعادل ما بین ربع إلى نصف وحدة كبیرة معتمدین في ذلك على طبیعة األرقام المكتوبة ھل ھي مضغوطة أو ممدودة. 

شكل 12.16: األرقام العربیة النحیفة وبعض الرموز الریاضیة والھندسیة
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شكل 13.16: األرقام العربیة العریضة ضمن شبكة كبیرة 
7.16: الحروف الالتینیة (اإلنجلیزیة)، الشكالن 14.16 و 15.16

المسافة بین حروف الكلمة الواحدة َوْحَدٌة صغیرٌة واحدة بینما المسافة بین الكلمة واألخرى فھي ست وحداٍت صغیرٍة أو بما 
.O یكافئ عرض الحرف

أبعاد الحروف الكبیرة والصغیرة 

أبعاد شبكة الحروف الكبیرة 10×7  االرتفاع والعرض.  ترسم الحروف اإلنجلیزیة الكبیرة والصغیرة ضمن شبكاٍت محددة 
َوْحَدٌة مربعُة، وأبعاد شبكة الحروف الصغیرة 7× 5 َوْحَدٌة مربعُة. وعلى ذلك فارتفاع الحروف الكبیرة 10 َوَحَداٍت بینما ارتفاع 

الحروف الصغیرة 7 َوَحَدات.

8.16: تمارین الباب السادس عشر
اكتب العبارات التالیة بالخط الكوفي الھندسي، شكل 16.6

جدول بارتفاعات الحروف 
واألرقام القیاسیة بالملیمترات

2.5
4

5
7101420
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شـــكل 14.16: الحروف اإلنجلیزیة الكبیرة 

شـــكل 15.16: الحروف اإلنجلیزیة الصغیرة 
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