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  لـبـاب الـثـالـثا
   الـكـتـابـة والـخـطـوط الـعـربـيـة

وقد احتاج هذا االختراع إلـى      . نسان منذ أن عرف إنسانيته    تعتبر الكتابة ظاهرةً إنسانيةً عامة وقديمة العهد، لجأ إليها اإل         
ولـيس فـي   . روف األبجديـة وقد سعى الكثير من الباحثين إلى معرفة كيف ومتى تم اختراع الح . تعديالٍت وتحسيناٍت ال تحصى   

ية صوراً ومعـاني  ، التي تتالقى أسماؤها األبجد   ء با األلفمقدور أٍي كان حتى اآلن معرفة من أطلق على الحروف األبجدية اسم             
الكتابة باستعمال صوٍر للتدليل على أشياء      ) اخترعوا (ؤابتدا أن المصريين هم أول من       1ويورد بعض الباحثين  . في مختلف اللغات  

وقد أصبحت هذه الصور تدريجياً وبمرور الوقت مصطلحاٍت مبسطةً ومعقدةً تمثل كلمات معينة من كلمـات                . فكار ال كلمات  أو أ 
وكل هذا ال يمكِّن من القول إن المصريين اخترعوا حروف الهجاء بل عالماٍت هجائيـة، عـددها أربـع          . القديمة اللغة المصرية 

وجاء الفينيقيون فابتدعوا أول أبجديٍة سامية، مكونة مـن الـسواكن فقـط،    . تعماالتها تماماًلم يدركوا اس وعشرون عالمةً هجائية، 
  . عام أو أكثر3000-2000لقد استغرق هذا التطور ما بين . وأكملها اإلغريق بإضافتهم الحروف المتحركة

  2 األطوار الرئيسية للكتابة 1.3
  .ومن أشهر أمثلته الكتابة الهيروغليفية. نسان عن الشجرة برسمهاعبر اإل كأن ي،ترسم فيه المادة عينا:  الطَّور الصوري-1
وال . صورة ترمز إلى معنى ما كصورة الشمس وضوئها يرمزان للنهار، وصورة األسد ترمـز للـشجاعة               :  الطَّور الرمزي  -2

  . تزال هذه الطريقة دارجة حتى اليوم، فنصور الخطر برسم جمجمٍة وعظمتين
 كما في يـدفع  يدنسان أن يكتب كلماٍت تبدأ بالمقطع فإذا أراد اإل. جرت فيه تهجئة كلماٍت باسمها ال برسمها: قطعي الطَّور الم  -3

  . والدال وإنما يراد به صورة الياءياها مقطعاً هجائياً ال يراد به الكف نفسه، إأو يدمج فإنه يرسم صورة اليد معتبراً 
وهذه الطريقة دارجة اليوم في الصف األول األساسي، .  لتهجئة أول حرف في الصورة استخدام صوٍر معينة  :  الطَّور الصوتي  -4

  .اوهلم جر بابا - أحمد ، ب-أ
 3200برزت عند السومريين عـام      ، حيث   امير العمودية والمائلة واألفقية   استخدمت فيه عالمات تشبه المس    :  الطَّور الهجائي  -5

  .  تشكلها هذه العالمات كلمات التي  واعتبرت المجموعات.عالمة150أقل من   إلىقلصت الحقاً عالمة 600عددها  كان. م.ق
   نـشـأة الـكـتـابـة الـعـربـيـة 2.3

فمن المؤرخين من ذهـب إلـى أن   . راء في منشأ الكتابة العربية وأصل الخط العربي ومن أين جاءتنا صورته  اختلفت اآل 
وعلـى العمـوم،   . 4نشأت في شبه جزيرة سيناء) والكنعانية(إن الكتابة العربية  ومنهم من قال 3الخط العربي مأخوذٌ من السريانية   

تشير أغلب الدراسات العلمية الحديثة والمجمع عليها في أمر الكتابة العربية إلى أن الخط العربي قد اشتق من الخط النبطي بـل                      
باط العرب بـضرورة الكتابـة فكتبـوا بـالحروف     فتحت تأثير التجارة التي مارسوها، أحس األن. 5 هو شكل آخر من ذلك الخط     

 األمر، تصوير الحروف اآلرامية، إذ كـانوا بـداةً ال           بادئوقد حاولوا في    . اآلرامية كما ظلوا يتكلمون لهجة من لهجات العربية       
 ذلـك  حيـث تـشير إلـى   . فلما أمعنوا في الحضارة طوروا الخط اآلرامي، وولدوا منه الخط الذي عرف بالنبطي            . لهمحضارة  

وقد مضى هذا الخط بسرعة في طريق التحسن، وصارت له صفاته الخاصة، فهو             . نصوص وصلت من القرن األول قبل الميالد      
وما زال التطور يؤثر في هذا الخط حتى نرى         . يشبه اآلرامية بما فيه من تربيع، ويبتعد عنها بما ظهر فيه من ميل إلى االستدارة              

  .ن الخط اآلرامي ويشبه أكثر فأكثر الكتابة العربية الجاهليةأنه أخذ يبتعد شيئاً فشيئاً ع
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ولذلك كانت كتابتهم األولى نبطية الطابع، لكنها تطورت مع الزمن لتأخذ           . وقد أخذ عرب الجاهلية الخط النبطي وطوروه      
ة في طريق الزوال لتبعث روحهـا       إذ كانت الكتابة النبطي   . مع قدوم القرن الخامس الميالدي شكل الكتابة العربية الجاهلية القديمة         

والصورة األولى للخط العربي الجاهلي ال تبتعد كثيراً عن صورة الخط النبطي في آخـر مراحلـه،              . في الكتابة العربية الجاهلية   
  .1.3شكل 

     1            
   قرشت     سعفص        كلمن       أبجد          هوز          حطي                           
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  تطور الخطوط العربية النبطية إلى العربية : 1.3شكل 

  . حرفا22، 6 األبجدية النبطية-1
  . تقريبا270كتب بالخط النبطي المتأخر عام . ، بصرى الشام يعود لقبر ملك تنوخ7 نقش أم الجمال-2
  .328الكتابة نبطية بلغة عربية، عام . ئ القيس سوريا، شاهدة لقبر إمر- نقش النمارة، حوران -3
  . 569الكتابة عربية واضحة، عام .  سوريا- نقش حران -4
  .8 تقريباً 700 نقش حجر مسافات في فلسطين، عام -5
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   تـطـور الـكـتـابـة الـعـربـيـة 3.3

، وهـي لـصيقة   )القرآن الكريم(ألكبر  إن الكتابة العربية إرث حضاري ومعجزة بيانية لنا، بحروفها كتب كتاب العربية ا            
والخط العربي أول وليٍد ال     . فال عجب أن نتمسك بها كما تمسكت كل األمم ذات الحضارة بلغاتها           . بالعقيدة والفكر واألدب والدين   

ير بالمـسيحية  أتى الحجاز مع التبش. إذ عرف الخط العربي قبل عصر النبوة بقروٍن عدة        . يدين بالكثير للفنون التي سبقت اإلسالم     
  .9وبه كتبت المعلقات في األسواق األدبية في الجاهلية. وممارسة التجارة

كيف ال وتمكن العرب من لغتهم العربية . وتشير متابعة الخط العربي منذ نشأته إلى انعدام الشكل واإلعجام على الحروف           
ألعاجم أظهر جيال جديداً ضعيف الفهم بالعربية، فكانـت  غير أن اختالط العرب با    . أفقدهم الحاجة إلى ضوابطَ شكليٍة أو إعجامية      

كانـت   )نقـط االعـراب  ( من وضع عالماٍت 688 سنة المتوفى 10وقد تمكن أبو األسود الدؤلي   . الحاجة إلى وضع قواعد للنحو    
وقـد تـم   . الحرف والفعل واالسمتستعمل في الحروف السريانية وتدل على الرفع والنصب والجر، حيث كانوا يستعملونها لتمييز  

ولـم  . وضع عالماٍت فوق عدٍد محدٍد من الحروف على شكل نقاٍط ذات ألواٍن متباينٍة لتحديد الشكل والحركات في آخر الكلمـات   
 ويحيى بـن    708 سنة   المتوفىفقام الثنائي نصر بن عاصم      . يتوقف هذا التجديد في جسم الحروف العربية، بل أعقبه تجديد آخر          

وبنفس المداد الذي كتبت فيه الحروف ، باعتبار أن النقطة أصبحت جزءاً مـن              ) نقط اإلعجام (على الحروف   يعمر بوضع النقاط    
وعليه كان مجموع الحروف وهي النقط التي تميز بين الحروف المتشابهة في الصورة كالباء واليـاء                . الحرف أفراداً أو أزواجاً     

إلصالحات على الحروف العربية في العصر العباسي على يد الخليل بن أحمـد   واستمرت ا. الخ ........ والتاء أو الجيم والخاء    
، فوضع للحركات والتشكيل طريقةً بديلةً لطريقة أبي األسود الدؤلي، وذلك باالستعاضة عـن الـنقط           790الفراهيدي، توفي سنة    

وبهذا يتكامل الحرف العربـي     . لة والهمزة بتشكيل الحروف بإشاراٍت جديدٍة هي الفتحة والكسرة والضمة والسكون والمدة والوص          
  .كتابةً وإعجاماً وتشكيالً، وبقلٍم واحد

عايش حياة هـذه األمـة، وعكـس        . وقد عبر الخط العربي خالل مساره الطويل عن مالمح حضارتنا العربية اإلسالمية           
سالمي تياراً له شخصيته المعبرة عن كلِّ       ولقد استمر الخط في تاريخ الفن العربي اإل       . روحها وطبيعتها، ومثل تطورها ومعاناتها    

ماتت بعـض أنواعـه     .  وثمانين نوعاً متميزاً   اثنينفكان كالكائن الحي ينمو ويتنوع ويتجدد باستمرار، حتى بلغت أنواعه           . عصر
يـشت بعـض     لحياة الناس، بينما عا    االجتماعيةواندثرت، إلنها لم تكن محاولةً أصيلةً للتجديد ولم تستطع أن تعكس الضرورات             

  .في حياتهم جزءاً أساسياً وركيزةً أصيلةً كانت ألنهاأنواعه األخرى حياة الناس حتى بلغت ذروة الجمال وقمة اإلبداع، 

بوقائعها المحسوسة بالحس العقالني من حٍب للواقع واحتراٍم للنظـام          ) أرابسك(ولقد عكست الزخرفة العربية واإلسالمية      
، بما تخلله من رسوماٍت حيوانيٍة لطيوٍر أو سباٍع مضافاً إليها الطبيعة العقالنية والعناصر الهندسية فيها                فالتوريق. وإيماٍن بالتعالي 

 فـالخط العربـي مـن أهـم     ،ولذلك. ، كلها نظام وهندسة من طبيعتها العقل والقياس والدقةفة وأشكالها المنوعة بخطوطها المختل 
فقد كان التبرك بكتابة اآليات القرآنية أمراً ال يكاد يخلو منه عمل            . موضوعاتهلم في   العناصر الزخرفية التي استعملها الفنان المس     

  .فني مرافٍق لبناء مسجٍد أو منارٍة في جميع األقطار اإلسالمية

وهناك نوعان آخران من . الثلثي والنسخي والفارسي والرقعي والكوفي: وقد استعملت في الزخرفة الخطوط العربية التالية 
  . 2.3شكل  المشكول، -وط هما خط اإلجازة الذي يعني مزيجاً من الخط النسخي والثلثي ثم الديواني الجليالخط
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  الـخـطـوط الـعـربـيـــــة: 2.3شــكل 
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والخط الكوفي خطٌ جـاف     . الخط الكوفي أشتق أهل الحيرة واألنبار من الخط النبطي خطاً تطور بعد تأسيس الكوفة إلى              
لذلك، لم يعد يكتب بالقصبة، وإنما يرسم بالقلم واألدوات الهندسية كالمسطرة والفرجار، وأخـذ              . يعتمد الخطوط المستقيمة القاسية   

  .يعتمد على قواعد هندسيٍة، تخفف من جموده زخرفةٌ متصلةٌ أو منفصلة تشكل أرضية الكتابة
فشكلت نقطةُ جمع القرآن بين دفتي مصحٍف واحٍد فـي أواسـط فتـرة              . 11ي مفضالً لكتابة القرآن   وقد اعتبر الخط الكوف   

وبعد نشوء البصرة والكوفة وقيام التعليم فيهما، بِذلَت . الخالفة الراشدية نقطة انطالق انتشار الخط الكوفي مع الفتوحات اإلسالمية       
ـ ما وراء النهر شرقاً إلى الخط الذي تأقلم بأشكال األقاليم التي امتدت      ذلك   ،الخط الكوفي طوير  بتأهل هذه المناطق    عناية   مال وش

  . سماًا عشر اثنيإفريقيا غربا، حتى بلغت أسماء أنواعه 
   أشكال الـخـط الـكـوفـي 4.3

  . أشهر أمثلته الكتابة على قبة الصخرة. نوع ال يلحقه التوريق أو التخميل أو التضفير:  الكوفي البسيط-1

  . نوع يلحقه زخارف ورقية:  الكوفي المورق-2

  . نوع يرسم فوق أرضية من سيقان النبات اللولبية وأوراقه:  الكوفي المخمل-3

  . نوع مبالغ في زخرفته تصل إلى حد التعقيد:  الكوفي المضفر-4

أغلب الظـن أن فكـرة   . زال غامضةستقامة قائم الزوايا، أساسه هندي بحت إال أن نشأته ما تنوع شديد اال  :  الهندسي  الكوفي -5
شــكل  ، ومن سالالت هذا النوع المربع والمسدس والمثمن. الزخرفة بالطوب الملون بشكل رأسي وأفقي هي التي أوحت به        

3.3.  
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  12الـخـط الـكـوفــي الـهـنـدســيبعض أشكال : 3.3شــكل 

  .آن الكريم سورة اإلخالص من القر- الكوفي التربيعي-1
  .ثالثة أبياٍت شعرية من قصيدة البردة لإلمام البوصيري

  . أربع مراتاًمحمد علي مكرراالسم 
  .اهللا مكررة ستُّ مراتكلمة  - الكوفي المسدس-2
  .اهللا مكررة ثماني مراتكلمة  - الكوفي المثمن-3
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   الخط الكوفي الهندسي5.3
وبإمكـان  . †ساً الخطـوط المـستقيمة واألقـواس الدائريـة المنتظمـة          خط مطور من الخط الكوفي األصلي، يعتمد أسا       

وكأغلـب الخطـوط العربيـة يرسـم الخـط الكـوفي الهندسـي              . بسهولة ويـسر  ) كتابته(الشخص العادي رسم الخط الكوفي      
ـ  . نحيفاً أو عريضاً، كما يرسم عمودياً أو مائالً  ـ  .والنحيـف الخط الكـوفي الهندسـي العمـودي    إال أننا سـنلتزم ب  5.3شكل ال

  .يمثل خطاً كوفياً هندسياً كل حرف فيه مكون خط مستقيم أو قوس أو من كليهما وأكثر
  
ففي القرن الرابع الهجري كتـب ابـن مقلـة الخطـاط رسـالته فـي                . هذا هو األساس الذي كتب به الخط الكوفي منذ القدم           †

 وفيهـا التـزم بـأن تكـون األلـف قطـراً للـدائرة التـي         .علم الخط والقلم، يبين فيها األساس الهندسي للخط العربي األول  
واألرقـام العربيـة ال تخلـو مـن شـيء مـشابٍه لـذلك،               . تبنى عليها جميع أقواس الحروف األبجدية المفردة  قبل تركيبها         

  و . 458-457، ص 1971، بغداد، بدائع الخط العربي: المصرف، ناجي زين الدين:  انظر.4.3شكل 
Beakley, G.,& Leach, H., Engineering, An  Introduction   to  a  Creative  Profession,  4th ed. 
New York : Macmillan  Publishing Co., Inc. p118. 

حرف األلفحرف الحاء حرف الباء

01234

56789 حرف األلفحرف الحاء حرف الباء

01234

56789  

  واألرقام العربية الحروف طريقة رسم 

  

    باستخدام الزوايا األرقام العربية آخر ألصول نمط

    الحروف واألرقام العربية :4.3شــــــكل 
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  الخط الكوفي الهندسي : 5.3شــــــكل 

  ميزات الخط الكوفي الهندسي
 مثلمـا هـي بقيـة الخطـوط العربيـة بتغيـر حجـم وشـكل حرفـه وفقـاً           ،5.3شكل ، يتميز الخط الكوفي الهندسي   

إذا رسمت أو كتبت حروف وكلمات الخط الكـوفي الهندسـي ضـمن شـبكة مربعـات كبيـرة                   . للموقع الذي يأخذه في الكتابة    
ثالثـة أحجـام لحـروف الخـط     نـستطيع تمييـز   فإننـا   ، وحـداٍت صـغيرة  أربعإلى الوحدة الكبيرة طولياً  وقسمنا  . غيرةوص

  :لخصائص التالية لاالكوفي وهي وحدة واحدة أو وحدتان أو ثالثة وحدات وفق
  . وحداٍت كبيرة 3عن  هارتفاع حروفبينما ال يزيد ) وحدة صغيرة 12 ( وحداٍت كبيرة4ادل يعارتفاع الكتابة  -1
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عنـدما تكتـب فـي وسـط الكلمـات          ) وحـدات صـغيرة    أربـع (واحـدة   كبيرة   نسبة كبيرة من الحروف وحدة       ارتفاع – 2
   .عندما تكتب منفردةوحدتين و

ا، د، ن، ذ، ر، ز، ط، ظ، ف، ق، ل،           مثـل    الحروف ثابتةَ العرض واالرتفـاع أينمـا كتبـت فـي الكلمـة            من  مجموعة   -3
  . و وأخيراًًهـ

   .)ناتصغير انتوحد(بنصف وحدة كبيرة مستوى الحرف المعين ) أعلى أو أسفل(النقاط عن  تبتعد -4

يستعمل لرسـم حـروف الخـط     .خطوط دليلةشبكة مربعات بثالث وحدات كبيرة مزودة بتُستخدم وللتحكم وضبط كتابته   
جوانـب شـبكة    وهي خطوطٌ مرقمةٌ على      .5.3 شكل أخرى ثانوية،    3 منها أساسية و     4 خطوط أفقية دليلة،     7الكوفي الهندسي   

. 12،  8،  0 ،4- الخطوط األساسية هي الخطوط المرقمة باألرقام     . علىسفل لأل من األ والكلمات  ف  و تبين ارتفاع الحر   المربعات
 خـط الحـد     4-أخيراً  والحد العلوي    خط   -12 خط الخصر،  - 4 ،األساسخط   0 :تعرف الخطوط األساسية بأسمائها التالية    و
األرقام الخطوط الثانوية وبالعادة تأخذ . الخطوط المستعملة لبيان مواضع نقاط األحرف المختلفة    الخطوط الثانوية فهي  أما  . لسفليا

الخطوط  ترسمال  و.  لتحديد مواقع نقطتي الياء في آخر الكلمات       6-للنقاط العلوية، كما يظهر أحياناً الخط        6 للنقاط السفلية و   2-
  .بالغالب الثانوية

  
  الخطوط األساسية والدليلة لرسم وكتابة الخط الكوفي الهندسي: 6.3شكل 

  

  واألسطرالمسافة بين الحروف والكلمات 

بمسافات مناسبة للتمكن مـن التمييـز بـين        وتباعد الكلمات   الكلمات بعضها عن بعض     حروف  يراعى عند الكتابة تباعد     
، إذا )أي وحدتان صـغيرتان (كبيرة واحدة وحدة نصف  الكلمة الواحدة ة في   المنفصلحروف  اللفراغ بين   يكون ا . ات المختلفة الكلم

بين األلف والـالم فـي ألــ        نصف وحدة   مسافة  نفرغ  وكمثال  . نهاية الحرف األول وبداية الحرف الثاني بنفس المستوى       كانت  
ف الثاني علوية فإن الفراغ بين الحرفين نهاية الحرف األول سفلية وبداية الحرأما إذا كانت  . ، وأنظر كلمة مالحظة أيضاً    التعريف

من جهة أخرى، من المفضل أن يكـون   .الكلمات المقطوعة رسم، بيرزيت، وغيرها أنظر هنا  ، ال فراغ  -المعنيين سيؤول للصفر  
فيكـون  ة  الفراغ بين األسطر المتتالي   ، أما    ارتفاع الكتابة  8\3أو  )  وحدات صغيرة  6 (كبيرة وحدة1.5بمقدار  بين الكلمات   فراغ  ال

  .    وحدات كبيرة6مساوياً أو يزيد عن 
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  المسافة بالوحدات الكبيرة  
  بين الكلمات  بين األحرف  

  1.0  0.5  مضغوط
  1.5  0.5  عادي
  2.0  1.0  ممتد

  .جدول مقترح لمسافات التفريغ بين الحروف والكلمات
   االنتظام في رسم الحروف

وللتحكم والسيطرة  . ك والنوع والفراغات بين أجزائها وبين الكلمات      ترسم الحروف بشكل منتظم من حيث االرتفاع والسم       
  . على انتظام ارتفاع الحروف وميلها أو الفراغات فيما بينها وبين أجزائها ينصح باستعمال خطوط دليلة باهتة اللون

  الخطوط الدليلة 

بعد وال تكاد تظهر على بعد متٍر واحٍد عـن          ترسم هذه الخطوط بلوٍن باهٍت جداً بحيث ال يحتاج الرسام إلى إزالتها فيما              
خطوط أفقية للسيطرة على ارتفاع األحرف والكلمات وخطوط رأسية    : والخطوط الدليلة المستعملة لألحرف والكتابة نوعان     . العين

  . بمسافات غير متساوية، غايتها المساعدة على رسم أجزاء الحروف والكلمات ضمن حيزها المحدد
  ط  الـخـ كتابةطـرق

ويمكن ألي شخٍص أن يصبح خطاطاً ماهراً       . يعتبر الخط الكوفي الهندسي عملية رسم باليد الحرة وليس عملية كتابة فقط           
وحتى يضبط الرسام ويحـدد الحـدود الـدنيا والعليـا          . في الخط الكوفي الهندسي بالممارسة المتواصلة وتحسين خطه وتطويره        

ليلة ضمن حيز الرسم، ثُم يحدد األجزاء واالتجاهات األساسية لرسـم الحـروف باليـد           للخطوط والكلمات، يرسم خطوطاً أفقيةً د     
أما األجزاء العمودية فترسم مـن األعلـى إلـى          ) أو بالعكس (وعلى األغلب تُرسم األجزاء األفقية من اليمين إلى اليسار          . الحرة

   :يما يلي وعلى ذلك توجد ثالث خطواٍت لتعلم الخط ، نلخصها ف.7.3شكل األسفل، 

  

  7.3شــــكل 

إذ ال يمكن ألي شخص أن يرسم حرفاً بصورة جيدة ما لم تكن له              .  المعرفة بقياسات الحروف وشكلها وتسلسل كتابة أجزائها       -1
  . فكرة عن الشكل الصحيح للحرف

 .  المعرفة بطريقة مزج الحروف وترابطها وترك المسافات المناسبة بينها وبين الكلمات-2
  .سة المستمرة برسم الخطوط والكلمات المتنوعة مع مواصلة الجهد للتحسين والتطوير الممار-3
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ويجب أن تكون أجزاء الحـرف سـوداء   .  للورق العاديHBوبالعادة، يستخدم لكتابة الخطوط قلم هشٌ نوعا ما مثل قلم       
يس في بدايته، وإال فيغطى جـزء العنـوان        الجدول العام عند نهاية الرسم ول      -وينصح بتعبئة العنوان  . وداكنة وذات حواف حادة   

ويدور القلم عند الكتابة بين الحين واآلخر حتى يكون الخط الناتج متناسقاً مـن حيـث اللـون                  . بورقٍة شفافة عند ممارسة الرسم    
  .والسمك

 وضع غير وحال بدء الرسم يجب أن تنتقل اليد من  . وعند الرسم أو عند الكتابة يجب أن تكون يد الرسام في وضع مريح            
وعلى ذلك، فعند رسم الحروف يجب أن تكون اليد مستندة إلى الطاولة وساعد اليد              ). أكثر راحة (إلى وضع مريح    ) مريح(مريح  

ويمكن تدوير لوحة الرسم لتأخذ وضعاً مريحا للرسام أو يقوم الرسـام بتـدوير     . باتجاه عمودي تقريباً على مسار السطر والكتابة      
  . كنه من رسم الخطوط بأريحية أكثرجسمه لالتجاه الذي يم

  الرسام األعسر 

فقط عليه تعلم الشكل الصحيح للحروف وقياساتها، . ال يقل الرسام األعسر كفاءةً عن زميله الذي يستعمل يده اليمنى للرسم   
. بةً لوضعيِة يده  ويتطلب ذلك منه استحداث طريقة خاصة به لرسم أجزاء الحروف التي تظهر مناس            . ثم التمرن على إتقان رسمها    

وهكذا فالرسام األعسر .  تخص زميله الذي يستعمل يده اليمنى،7.3الشكل  بأسلوب الكتابة المبين في  ،5.3كل  شفرسم الحروف،   
  . يقرر بنفسه أحسن الطرق التي تمكنه من استخدام القلم الرصاصي لرسم الحروف والكلمات

.  الخط معاكسة كلياً لوضعية زميلة األيمن مع بعض الفروقات البسيطةيعتمد الرسام األعسر وضعية طبيعية عند الرسم أو
إذ يرسم الرسام األعسر الخطوط العمودية من األعلى لألسفل والخطوط األفقية من اليمين إلى اليسار تماماً مثلما يفعل ذلك الرسام  

ومـن  . تباعهإوإذا كان ذلك أسهل فعالً فعليه . عكسلكن، سيكون أسهل عليه رسم الخطوط األفقية من اليسار لليمين ال بال     . األيمن
أما أجزاء الحـروف  . المحتمل أنه يرغب في تغيير ترتيب رسم  أجزاء الحروف فال مانع لفعل ذلك إذا كان هذا هو األسهل عليه  
وعلى . وس أو المنحنىالمقوسة والمنحنيات فتتشابه طريقة رسمها للفريقين مع وجود بعض التحويرات البسيطة في تحديد بداية الق     

  . الرسام األعسر تنبيه المدرس ليكون على علم بالموضوع مسبقاً

   الخط الممتد والمضغوط

وللتحكم في ذلك يمكن تغيير طول الكلمات تطويلها . يتطلب األمر في بعض األحيان كتابة جملة أو كلمة ضمن حيز معين        
بينمـا ال يمكـن     . ت على بعض حروفها مثل بـ ، تـ ، ثـ ، سـ وشـ              ويتم بالعادة تطويل الكلمة بزيادة شرطا     . أو تقصيرها 

   .8.3شكل زيادة طول المسافة بين أحرف بعض الكلمات مثل زرد أو ذروة، 
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    خـــطٌ    
مـضـغـــوطٌ   

خـــطٌ    
عــادي   

خــــطٌ     
مـــمــدود   

    خـــطٌ    
مـضـغـــوطٌ   

خـــطٌ    
عــادي   

خــــطٌ     
مـــمــدود   

  
  مدودمالخط المضغوط وال: 8.3شـــكل 

  كتابة العنوان ضمن حيٍز معين

  . 9.3شكل ، العنوان يبدأ من حٍد ما وينتهي بآخر

  . 1 رسم،  أفقية انطالقاً من خط البداية خطوٍط دليلة4ترسم  -1

  .2 رسمويمكن التأشير بخطوط رأسية للمساعدة، .  مثال4Hً يكتب العنوان المطلوب أسفل الحيز المحدد بخط خفيف جداً، -2
  . 3 رسم يرسم العنوان ضمن الحيز المعين من اليمين لليسار، -3
  . 4 رسمرة غير الضرورية، وخطوط اإلشا) الدليلة( تمحى الخطوط غير الالزمة -4

   10.3شكل ، العنوان متناظر حول خٍط ما

  . 1 رسمنطالقاً من خط المنتصف، ا خطوٍط أفقيٍة دليلٍة 4 ترسم -1
ويؤشـر  . نطالقـاً مـن المنتـصف وبـشكٍل متنـاظر حولـه      ا يكتب العنوان المطلوب أسفل الحيز المحدد بخٍط خفيف جداً    -2

  . 2 سمربخطوط رأسية دليلة للمساعدة، 
 ويمكـن رسـم ذلـك بـاالنطالق مـن خـط             .3 رسـم  يرسم العنوان ضمن الحيز المعـين ضـمن خـط المنتـصف،              -3

  . المنتصف
  .4 رسم، وخطوط اإلشارة غير الضرورية) الدليلة( تمحى الخطوط غير الالزمة -4
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ـ . ويمكن كتابة العنوان بصورة أسرع من ذلك باستخدام الحافة السفلى لقصاصة ورقية           ذه القـصاصة الورقيـة   توضع ه
ثم يكتب العنوان في الحيز المعين مع       . المكتوب عليها العنوان مباشرة أعلى المكان المخصص لكتابة هذه حروف العنوان المحدد           

وإذا كانت لوحة الرسم شفافة توضع القصاصة الورقية تحت الورقة وفي . مالحظة تحسين الرسام لشكل الحروف المكتوبة النهائي  
  .ن المخصص لذلكنفس المكا

خط المنتصفخط البدایـــة

1رســـم  

2رســـم  

3رســـم  

4رســـم  

خط المنتصفخط البدایـــة

1رســـم  

2رســـم  

3رســـم  

4رســـم  

  
  10.3شـكل                                        9.3شكل 

  

  

  . والرموز الرياضية والهندسيةاألرقام العربية  6.3

ويراعى .  مجموعة األرقام العربية مكتوبةً ضمن شبكاٍت مربعة مع أفضل طريقة لكتابتها           انيبين 12.3و   11.3 نشكالال
   . وحدة كبيرةنصفمسافٍة تعادل في العدد الواحد بم ارقمن أكثر من رقم التفريغ بين األاألعداد المكونة  عند كتابة
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  األرقام العربية النحيفة ضمن شبكة صغيرة 

  
   ضمن شبكة كبيرةبعض الرموز الرياضية والهندسية

  
  يرة صغ ضمن شبكة )النحيفة (العاديةاألرقام العربية 

   النحيفةاألرقام العربية : 11.3شكل 
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   ضمن شبكة كبيرة العريضةاألرقام العربية : 12.3شكل 

  14.3 وشــكل 13.3، شكل )اإلنجليزية( الحروف الالتينية 7.3

المسافة بين حروف الكلمة الواحدة وحدةٌ صغيرةٌ واحدة بينما المسافة بـين الكلمـة واألخـرى فهـي سـت وحـداٍت                       
  .Oصغيرٍة أو بما يكافئ عرض الحرف 

  ف الكبيرة والصغيرة أبعاد الحرو

أبعـاد شـبكة الحـروف    . رتفـاع والعـرض  ترسم الحروف اإلنجليزية الكبيرة والصغيرة ضـمن شـبكاٍت محـددة اال    
وعلـى ذلـك فارتفـاع الحـروف        .  وحـدةٌ مربعـةُ    5× 7 وحدةٌ مربعةُ، وأبعاد شـبكة الحـروف الـصغيرة           7×10الكبيرة  
  . وحدات7الصغيرة  وحداٍت بينما ارتفاع الحروف 10الكبيرة 

  جدول بارتفاعات الحروف واألرقام القياسية بالمليمترات  

2.5  4  5  7  10  14  20  
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  الحروف اإلنجليزية الكبيرة : 12.3شـــكل 

  
  

  الحروف اإلنجليزية الصغيرة : 13.3شـــكل 
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  تـمـاريــن الباب الثالث
  †الكوفي الھندسي اكتب العبارت التالیة بالخط 

إذ یعتم    د أساس    ًا عل    ى ت    رابط . یعتب    ر الخ    ط الك    وفي الھندس    ي أق    رب الخط    وط العربی    ة إل    ى الخ    ط  الھندس    ي  
  . األقواس الدائریة مع الخطوط المستقیمة

بتدائی   ة للحرك   ة، ممثل   ًة ف   ي     یعتم   د م   سار الج   سم المنطل   ق إل   ى الف   ضاء م   ن س   طح األرض عل   ى ال   شروط اال         
  .نحراف الرأسیةدائیة وزاویة االبتنطالق االسرجھة اال

المقارن    ة ب    ین الرس    م الھندس    ي ولغ    ة الك    الم تب    ین أن النقط    ة الھندس    یة تن    اظر الح    رف اللغ    وي، وأن الخ    ّط         
ول   ذلك، یتك   ون الخ   ط م   ن مجموع   ة نق   اٍط،     . ین   اظر الكلم   ة، وأن الم   ستوى ین   اظر الجمل   ة، وأن المج   سم ین   اظر الفق   رة     

  .ون المجسم من عّدِة سطوٍح وخطوٍط ونقاطویتكون المستوى من عدة خطوٍط ویتك

مت    داد وخط    وط األبع    اد وخط    وط اإلش    ارة ورؤوس األس    ھم والمالحظ    ات    ت    ستخدم لكتاب    ة األبع    اد خط    وط اال 
  .والرموز لتعریف الخصائص الھندسیة كاألطوال واألقطار والزوایا وتموضع الجزء بالنسبة لباقي   األجزاء

  ـــرســم المیكانیكي مبادئ الـرسم الـھـنـدســـــي وال

   كلـیـــــة الــھــنــدســــــــــــة  -جــامــعــة بـیـرزیـتــــ 

   قســـــــم الھــنــــــدســـــــــة الــمــیــكــانــــیـــكـــیــــــــــــــة
  

تب   ت  وإن كان   ت الن   صوص نف   سھا ق   د ك    5.3 یف   ضل للطال   ب كتاب   ة ھ   ذه الن   صوص ب   الخط المعتم   د عل   ى ال   شكل          †
  . Windows المعروف كأقرب الخطوط الھندسیة والملحقة ضمن برنامج الویندوز AF_ELHADAبخط الھدا 


