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  الــبـاب  

     األول

  GRAPHIC LANGUAGE  لغة الرسم

اللغة هي وسيلة تفاهم بـين البـشر، يعبـر بهـا            
 أو  ،اإلنسان عن أفكاره وآرائه لآلخـرين بـشكٍل مباشـر         

عن طريِق وسائط أخرى كالكتـب والـصحف والراديـو          
فالمعلومـات نـستوعبها عـن    . ووسائل اإلعالم المختلفـة  

ـ      لكـن هنـاك حـاالتٌ ال       . يانطريق الكالم أو القراءة س
يمكن للكالم أن يعبر عـن موضـوٍع مـا بـشكٍل كامـل               

فنشاهد كيـف يثيـر برنـامج    . فيلجأ إلى اإلشارة أو الرسم    
أجنبي بمشاهد طبيعيـٍة رائعـٍة فـي التلفـاز استحـسان            

ـ        وا حرفـاً واحـداً     مجموعٍة من العجزة األميين لـم يفهم
ـ     من لغـة البرنـامج     ة تثيـره  ، وفريـقٌ آخـر يـتقن اللغ

  . المشاهدة على االستماع إذا ما خير بين أحدهما

والرسم شكٌل مـن أشـكال التفـاهم بـين النـاس           
على اختالف جنسياتهم، وهو األقدم بـين أشـكال التعبيـر      

وبينما يعتبر الكالم تعبيراً مجـرداً عـن شـيٍء          . المعروفة
أو فكــرٍة مــا، فــإن الرســم يمثــل الــشكل والحجــم و 

وينـدرج ضـمن    .  مخيلـة الرسـام     كما هو في   التموضع
أنواع الرسم الرسم الهندسي الذي يتكـون مـن مجموعـٍة           
من النقاط والخطوط والرمـوز والمالحظـات واألرقـام         

" مرئيـةً "هذه المجموعة تُـشكل لغـةً هندسـيةً          . وغيرها

تستخدم للتعبيـر وتـسجيل البيانـات الهندسـية بطريقـٍة           
ـ        وانتاجهـا فـي    ذها  يمكن قراءتها بسهولة، ومن ثـم تنفي

، ينطوي الرسـم الهندسـي علـى        لذلك. الورش اإلنتاجية 
مواصفاٍت واصطالحاٍت قياسـية، تـساعد القـارئ علـى       
فهمه واسـتيعابه ، دونمـا اسـتخدام لغـة الكـالم بـين              

  .الرسام والقارئ

سـتثناء اسـتخدام لغـة الكـالم     إومن الطبيعي أن  
في الرسم ليستند إلى أن الـصورة والرسـم همـا أكثـر             

يقـول الفيلـسوف الـصيني      . قاً وتعبيراً مـن الكلمـة     صد
. صورةٌ واحـدةٌ أفـضل مـن ألـف كلمـة          : كونفوشيوس

لخـزان ميـاٍه بيتـي، أو       ) حديديـة (ولذلك، فرسم قاعدٍة    
رسم خزانـة كتـٍب أو كـراٍج بجانـب البيـت لينتهـي              
بمخزن أسهل بكثير من كـم هائـٍل مـن الكلمـات يلـزم           

 ومـن الطبيعـي أن      .لوصف أٍي من التـصاميم الـسابقة      
كم الكلمات الهائل سيزداد عندما يتطلـب األمـر وصـف           

. أجساٍم أكثر تعقيداً، كمركبـة فـضائية أو حتـى سـيارة           
مـا ال   : ومن المهم التنويه إلـى قاعـدٍة أساسـية تقـول          
  .تستطيع توضيحه ورسمه لن تستطيع بناءه وإنتاجه
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، إذا مـا    وعلى هـذا الـصعيد    
وصـف  طلب مـن شـخٍص مـا أن ي        
 الـشكل بالضبط الجـسم المبـين فـي        

 بكلمــاٍت معــدودة، واجهتــه   1.1
صعوبةً حقيقية فـي شـرح ووصـف        

ولـن يكـون الـشرح      . الجسم المذكور 
أو دقيقـاً ليـتمكن     / والوصف كامالً و  

ــكلِه  ــن تــصور ش شــخص آخــر م
ــاته ــل . ومقاس ــوذٍج مماث ــنع نم وص

للجــسم دون مــشاهدة الرســم مهمــةٌ 
ــستحيلة   ــن م ــم تك ــصية إن ل مستع
بالرغم مـن أن الجـسم غيـر معقـٍد          

فالجـسم مكـون مـن أشـكاٍل        . نسبياً
  .هندسيٍة بسيطة

  
هندسياً صعوبة وصف هذا الشكل: 1.1 شكل

  
وعلى هذا األساس، إذا عقـدنا مقارنـةً مجازيـةً          
بين الرسم الهندسي ولغة الكالم، فإننـا نجـد أن النقطـة             
الهندسية تنـاظر الحـرف اللغـوي، وأن الخـطّ ينـاظر            

ــةال ، وأن المجــسم كلمــة، وأن المــستوى ينــاظر الجمل
ـ       . يناظر الفقرة  يتكـون  : ولوإن قاعدةً في هذا الـصدد تق

، ينـاظر الخـط الكلمـةَ       الخط من مجموعة نقاٍط، لـذلك     
المكونة من مجموعٍة من األحـرف، والمـستوى المكـون          
من عدة خطـوٍط ينـاظر الجملـة المكونـة مـن عـدة              

ــ  . كلمـات  م قـارئ الرســم  وبـنفس التماثــل، لكـي يفه
 الهندسي المجسم ومساقطه عليه ان يحللـه إلـى مكوناتـه          

، تمامـاً كمـا يفهـم    األساسية من سطوٍح وخطوٍط ونقـاط  
.... قارئ المقالة النثريـة مكوناتهـا اللغويـة والبالغيـة          

  .الخ

  نـوعـان من الرسـم 

لقد طور اإلنسان التمثيـل بالرسـم مـن خـالل            
ـ    : مسارين مميـزين   و االتجـاه الفنـي     المـسار األول ه

فمنـذ فجـر    . خر هو االتجـاه الهندسـي أو التقنـي        واآل
التاريخ استخدم الفنانون والرسـامون الرسـومات لتبيـان         
الجمال والتعبير عن األفكـار الفلـسفية والجماليـة التـي           

حتــى أن الكتابــة مــرت فــي مراحــل . تتــراءى لهــم
فـالتعبير  .  الرسـم  -تطورها بـالطور األول الـصوري       

صيٍد للسمك يتطلب رسم صـورة رجـٍل بيـده          عن رحلة   
حـدث ذلـك    . قصبة في رأسها شص متجه نحـو البحـر        
  فـال طباعـة    .في وقٍت كان  األغلب  فيه  أمياً وجـاهالً          

. وال كتب أو حتى شبكة إنترنت توصـل العـالم بـبعض           
وأقصى ما نجده بعـض الكتـب المكتوبـة علـى جلـود             

.ىالحيوانات أو على ورق البرد
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. كن تصل إلى عامـة الـشعب بـسهولٍة ويـسر          وهذه لم ت  
لقد تعلـم المهتمـون مـشاهدة المنحوتـات والرسـومات           

وكـان كـل    . التي تعرض في الساحات العامة والميـادين      
 يمتلـك مـصدراً     من يفهـم تلـك الـصور والرسـومات        

أما المسار الثـاني فـي الرسـم فهـو          . أساسياً للمعلومات 
سـم لتمثيـل    لقـد اسـتخدم اإلنـسان الر      . الرسم الهندسي 

ومـع أن الكثيـر     . بنائهـا األشياء التي يرغب بإنشائها أو      
من الرسومات القديمة لم يبقَ منها أي أثـٍر يبـين كيـف             
كانت، فإن ما تم بناؤه ولم يندثر لهو أكبـر شـاهٍد علـى              

. أن الرسومات تلـك كانـت دقيقـةً إلـى أبعـد الحـدود            
وهكذا، فنقل األفكار مـن جيـٍل آلخـر تـم باسـلوبين،              

وتثبـت لنـا اليـوم    . أحدهما الكتابـة واآلخـر الـصورة      
ــذكر   ــسالفي ال ــلوبين ال ــة أن األس ــشافات األثري االكت

فالكتابـة  . اشتركا منذ األزل بأنهما اعتمدا علـى الرسـم         
 المصرية القديمة تـشمل صـوراً وأشـكاالً         -الهيروغليفية

وقـد  . 2.1 شـكل متعددة لطيـوٍر وحيوانـاٍت مختلفـة،        
ألشكال علـى مـر العـصور إلـى     تحولت هذه الصور وا  

  .صوٍر وأشكاٍل مجردٍة كما في كتابتنا اليوم

لذلك، فالفنان أو الرسـام يرسـم أفكـاراً جماليـة           
أمـا  . تتراءى لـه لتعبـر عـن حالـٍة  معينـة           ) فلسفيةً(

الرســام الهندســي فإنــه يتعامــل مــع أجــساٍم محــددٍة 
وهو بذلك يرسم الجـسم أو القطعـة كمـا هـي            . وحقيقية

وبالعادة يرسم الرسـام الهندسـي      . دٍة أو نقصان  بدون زيا 
شكالً محدداً يحتـاج إلـى إنتـاٍج أو بنـاٍء فـي إحـدى               

.مراحل التصميم على عكس الرسم الفني

  

         
 

  . المصرية القديمة-الهيروغليفية بعض صور وأشكال : 2.1شــكل 
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يعود أقدم رسٍم هندسـي إلـى المهنـدس الكلـداني       
إذ .  سـنة  6000  بالد الرافـدين قبـل     كوديا الذي عاش في   

يبين فيه تصميماً لقلعٍة منحوتاً علـى لـوٍح مـن الحجـر،             
هذا التـصميم شـبيه بالمخططـات المعماريـة         . 3.1 شكل

وهناك أكبر بناٍء مـسقٍف فـي حينـه هـو معبـد             . الحديثة
 3000  مصر الـذي بنـي قبـل نحـو         -أمون في الكرنك    

 قـروٍن بمـساحة  وقد استغرق بنـاؤه سـبعة    . سنة من اآلن  
  .عموداً 134متراً مربعاً و  105×360

 

.  قبل الميالد4000أقدم رسٍم  هندسي، : 3.1شــكل 

، يعتبـر ليونـاردو دافنـشي       في العصر الحـديث   
أول من استخدم نظرية اإلسـقاط المنظـور فـي توضـيح            

لقد تحول الرسم الهندسي فـي القـرنين األخيـرين          . أفكاره
وتحـول  . الجليـة ة وقواعـده    إلى علٍم له أسسه الواضـح     

، ال يـستطيع إال ذوي المواهـب ممارسـته        من فٍن تقريبـاً   
ويـشار  . إلى علٍم تستطيع األغلبية دراسـته والعمـل بـه         
 Mongeفي هذا الصدد إلى الفرنـسي جوسـبار مـونج     

G ،1818–1776      الـذي أرسـى األسـس لإلسـقاط فـي 
لي  الربع األول حتى بدايـة القـرن الحـا         -الزاوية األولى   

عندما تبنت الواليات المتحدة األمريكيـة وكنـدا اإلسـقاط          
  .  الربع الثالث- الزاوية الثالثة في

ومع تطـور العلـم والتكنولوجيـا ونقلهمـا بـين           
األفراد والمؤسسات العلميـة والهندسـية نـشأت ضـرورةُ         
وجود قواعد وتعليماٍت موحدٍة للرسـم الهندسـي فـي كـل       

 .ة مواصـفاٍت قياسـية  وقد وضعت الدول المتطـور    . الدول
وبطبيعـة  . لذلك، يلتزم بها كـلَّ ممـارٍس لهـذه  المهنـة           

 خطــت بعــض الــدول العربيــة نحــو تأســيس ،الحــال
 إال أن ذلـك لـم يكـن       . مواصفاٍت قياسيٍة كالعراق ومصر   

عائقاً أمام اآلخرين، ومنهم نحـن، بـاإللتزام بالمواصـفات          
ــة  ــة المقـــاييس الدوليـ العالميـــة التابعـــة لمنظمـ
International Standards Organization 

هـذه المنظمـة الدوليـة      . ISO أيزووالمعروفة اختصاراً   
تُلزم أعضاءها ومتبنيها استخدام نظـام المتـر فقـط فـي            
القياس ثم تلزمهم بحجـم ورق الرسـم وسـمك الخطـوط            
وحجم الكتابة وعرض األحرف، حيث يتبـين ذلـك ضـمن      

إن مـا   . فـق لهـا   لجدول العام للعنوان المرا   لوحة الرسم وا  
نرسمه في كل ورقـة رسـٍم، حتـى حجـم الـسهم الـذي          
يستخدم لقياس األبعاد، وأين يكتـب البعـد فـوق الخـط أم      

. أسفله، إلى يمينه أم يساره، مـا هـو إال معـايير معينـة             
معهـا  متوافقـة    إذا كانـت     أيزوهذه المعايير تكون معايير     

وهنـاك عـدة  أنظمـٍة مـشهورٍة فـي الرسـم             . بالكامل
 Deutsche Industrie الـدين  -هندسي منها األلمـاني  ال

Norm ــالرموز ــصر ب ــاني DIN تُخت  British والبريط

Standards Institution  تختـــصر بـــالرموز BSI 
ــي   American National Standardsواألمريكـ

Institution تختصر بالرموز ANSI.  
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  CADالحاسوب الرسم ب

بـدأ مـن   يقوم الرسـم الهندسـي بـشكٍل عـام كم         
مبادئ التصميم الهندسـي لألفكـار والمخططـات األوليـة          

sketches           التي تعتمل فـي رأس المـصمم أو المهنـدس 
يحتـاج الرسـم   ،  وفـي العـادة   . أو حتى صاحب المشروع   

، مثلثـات،   Tاليدوي إلى طاولة رسـم، مـسطرة حـرف          
 .أقالم رصاص وتحبير، أحبار، ممحـاة، فرشـاة وغيرهـا         

اجعة أو إعـادة انتـاج الرسـومات    ومن الطبيعي أن أية مر 
. تلك تتطلب وقتاً إضافياً قلما يجـده الرسـام أو المـصمم           

 فـي   الحاسـوب وفي السنوات األخيـرة بـِدء باسـتخدام         
 برسـم،   الحاسـوب يقـوم   إذ  . الرسم الهندسي والتـصميم   

حفـظ ونقـل الرسـومات      تعـديل،   ، مراجعة،   إعادة انتاج 
ـ .  بـسرعة ومرونـة ودقـة متناهيـة        األصلية ل ذلـك   وك

ومـن  . يتطلب حاسوب بمواصفات معينـة وطابعـة فقـط        
 هــذه التــصاميم الطبيعــي أن الوقــت المــستهلك لعمــل

أقـّل بكثيـر مـن الوقـت         الحاسوببوالرسومات الهندسية   
كما أن الوضـوح والنظافـة ودقـة        . اً يدوي هاالمستهلك لعمل 

واليـوم تأكـد    . الحاسـوب الرسم الناتج تميل بحدة للرسم ب     
في جميع حقـول المعرفـة كالتـصوير         سوبالحااستخدام  

ــوم   ــل الرس ــرائط وعم ــم الخ ــة ورس ــوم اإلداري والعل
ــي   ــم الهندس ــراً الرس ــسكان وأخي ــم ال ــة وعل المتحرك

  . والميكانيكي والتصميم

وقد يسأل سائٌل لمـاذا ال يـتعلم طالـب الهندسـة            
، متخلـصاً    الحاسـوب مبادئ الرسم الهندسـي مباشـرةً ب      

 والحقيقـة   ؟ والرسـم اليـدوي    بذلك من األدوات الهندسـية    
ــون   ــة والمدرس ــا الطلب ــشترك فيه ــة ي ــذه الرغب أن ه

فعـدم التوافـق   . ئمون على مؤسسات التعلـيم العاليـة     والقا
بين واجبات التـصميم الميدانيـة والعمـل المباشـر فـي            

يتطلـب مـن الطالـب       الحاسـوب المكاتب الهندسية على    
ي أو  فتخطيط شـارٍع لحـي سـكن      . تعلم الرسم اليدوي أوالً   

تصميم  بيـٍت داخـل حـدود قطعـة أرض يتطلـب مـن         
المصمم اسـتعمال أوراٍق تخطيطيـة وأقـالٍم رصاصـية          

، مـن جهـِة أخـرى     .  المخططات األولية  على األقل لرسم  
عــدم تــوفر التــسهيالت الالزمــة مــن أجهــزٍة كافيــة 
ومختبرات وكادر صـيانة كـفء وقلـة عـدد المدرسـين         

يحـول   الحاسـوب بالمحترفين لبـرامج الرسـم المختلفـة        
ومـع هـذا، ارتـأت أغلـب        . دون تحقيق هـذه الرغبـة     

المؤسسات األكاديمية العليـا فـي وطننـا، ومـنهم كليـة            
الهندسة في جامعة بيرزيت بتـدريس البرنـامج المـشهور          

  Computer Aided الحاسـوب  الرسـم أو التـصميم ب  -

Design  or  Drafting  ـــ ــصاراً ب ــروف اخت  والمع
CADــا الجد ــي  ضــمن خططه ــك ف ــدة وإن كــان ذل ي

  .البدايات
  

  


