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الـبـاب    
 الـثـالـث 

  الـكـتـابـة والـخـطـوط الـعـربـيـة 

تعتبـر الكتابــة ظــاهرةً إنــسانيةً عامــة وقديمــة  
وقـد  .  منـذ أن عـرف إنـسانيته       اإلنسانالعهد، لجأ إليها    

ــى تعــديالٍت وتحــسيناٍت ال   ــراع إل ــاج هــذا االخت احت
وقد سعى الكثير من الباحثين إلـى معرفـة كيـف           . تحصى

ولـيس فـي مقـدور    . اع الحروف األبجديـة  ومتى تم اختر  
أٍي كان حتى اآلن معرفـة مـن أطلـق علـى الحـروف              

، التي تتالقـى أسـماؤها األبجديـة        ءاأللف با األبجدية اسم   
ويـورد بعـض    . صوراً ومعـاني فـي مختلـف اللغـات        

ــاحثين  ــن 1الب ــم أول م ــصريين ه ــوا( أن الم ) اخترع
فكـار ال   الكتابة باستعمال صوٍر للتدليل علـى أشـياء أو أ         

وقد أصـبحت هـذه الـصور تـدريجياً وبمـرور           . كلمات
الوقت مصطلحاٍت مبسطةً ومعقـدةً تمثـل كلمـات معينـة           

وكـل هـذا ال يمكِّـن       . من كلمات اللغة المصرية  القديمة     
من القول إن المصريين اخترعـوا حـروف الهجـاء بـل            
عالماٍت هجائية، عددها أربع وعـشرون عالمـةً هجائيـة          

وجـاء الفينيقيـون فابتـدعوا      . ستعماالتها تماماً ،لم يدركوا ا  
أول أبجديٍة سامية، مكونة مـن الـسواكن فقـط، وأكملهـا            

لقـد اسـتغرق   . اإلغريق بإضـافتهم الحـروف المتحركـة    
  .  عام أو أكثر3000 -2000هذا التطور ما بين 

  

  2األطوار الرئيسية للكتابة 1.3

ن يعبـر   كـأ . ترسم فيه المادة عينـاً    : الطَّور الصوري  -1
ومـن أشـهر أمثلتـه     .  عن الـشجرة برسـمها     اإلنسان

  .الكتابة الهيروغليفية

صـورة ترمـز إلـى معنـى مـا          :  الطَّور الرمـزي   -2
كصورة الشمس وضوئها يرمـزان للنهـار، وصـورة         

وال تــزال هــذه الطريقــة . األســد ترمــز للــشجاعة
دارجة حتى اليوم، فنـصور الخطـر برسـم جمجمـٍة           

  . وعظمتين

جرت فيه تهجئة كلمـاٍت باسـمها ال        :  المقطعي  الطَّور -3
 أن يكتـب كلمـاٍت تبـدأ    اإلنـسان فـإذا أراد   . برسمها

 كما فـي الكلمـات يـدفع أو يـدمج فإنـه             يدبالمقطع  
يرسم صورة اليـد معتبـراً إياهـا مقطعـاً هجائيـاً ال             
يراد به الكف نفسه، وإنمـا يـراد بـه صـورة اليـاء              

  . والدال

م صـوٍر معينـة لتهجئـة أول        استخدا:  الطَّور الصوتي  -4
وهذه الطريقة دارجـة اليـوم فـي        . حرف في الصورة  

وهلـم   بابـا    - أحمـد ، ب    -الصف األول األساسي، أ   
  .اجر

3 
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اســتخدمت فيـه عالمــات تــشبه  :  الطَّـور الهجــائي -5
بـرزت هـذه    . المسامير العمودية والمائلـة واألفقيـة       

 وكـان . م  . ق 3200الطريقة عند الـسومريين عـام       
 عالمة اختصرت فيما بعد إلـى مـا بـين           600عددها  

 التــي  واعتبــرت المجموعــات. عالمــة 100-150
  .   تشكلها هذه العالمات كلمات

   نشـأة الـكـتـابـة الـعـربـيـة 2.3

 في منشأ الكتابـة العربيـة وأصـل         اآلراءاختلفت  
فمـن المـؤرخين    . الخط العربي ومن أين جاءتنا صـورته      

 3 مـأخوذٌ مـن الـسريانية        من ذهب إلى أن الخط العربي     
نـشأت فـي   ) والكنعانيـة (ومنهم من قال إن الكتابة العربية   

وعلــى العمــوم، تــشير أغلــب . 4شــبه جزيــرة ســيناء
الدراسات العلميـة الحديثـة والمجمـع عليهـا فـي أمـر             
الكتابة العربية إلى أن الخط العربي قد اشـتق مـن الخـط             

ـ   . 5النبطي بل هو شكل آخر من ذلك الخـط           أثير فتحـت ت
التجارة التي  مارسوها، أحس األنبـاط العـرب بـضرورة          

ا يتكلمـون   الكتابة فكتبوا بـالحروف اآلراميـة كمـا ظلـو         
،  األمـر  بـادئ وقد حاولوا فـي     . لهجة من لهجات العربية   

، إذ كـانوا بـداةً ال حـضارة     تصوير الحـروف اآلراميـة    
فلما أمعنوا في الحـضارة طـوروا الخـط اآلرامـي،        . لهم

حيـث تـشير إلـى      . ه الخط الذي عرف بالنبطي    وولدوا من 
وقـد  . ذلك نصوص وصلت من القرن األول قبـل المـيالد    

-----  

وقد مضى هـذا الخـط بـسرعة فـي طريـق التحـسن،              
وصارت له صفاته الخاصة، فهو يشبه اآلراميـة بمـا فيـه         
من تربيع، ويبتعد عنها بمـا ظهـر فيـه مـن ميـل إلـى            

فـي هـذا الخـط حتـى        وما زال التطور يؤثر     . االستدارة
نرى أنه أخذ يبتعد شيئاً فشيئاً عن الخـط اآلرامـي ويـشبه           

  .أكثر فأكثر الكتابة العربية الجاهلية

ــي    ــط النبط ــة الخ ــرب الجاهلي ــذ ع ــد أخ وق
ولذلك كانت كتـابتهم األولـى نبطيـة الطـابع،          . وطوروه

لكنها تطورت مع الزمن لتأخذ مع قـدوم القـرن الخـامس            
إذ . العربيـة الجاهليـة القديمـة     الميالدي شـكل الكتابـة      

كانت الكتابة النبطية في طريـق الـزوال لتبعـث روحهـا            
والـصورة األولـى للخـط      . في الكتابة العربية الجاهليـة    

العربي الجـاهلي ال تبتعـد كثيـراً عـن صـورة الخـط              
  .1.3شكل النبطي في آخر مراحله، 
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  عربية تطور الخطوط العربية النبطية إلى ال: 1.3شكل 

  . حرفا22ً، 6 األبجدية النبطية-1
  . تقريبا270كتب بالخط النبطي المتأخر عام . ، بصرى الشام يعود لقبر ملك تنوخ7 نقش أم الجمال-2
  .328الكتابة نبطية بلغة عربية، عام .  القيسؤمرا سوريا، شاهدة لقبر - نقش النمارة، حوران-3
  . 569ضحة، عام الكتابة عربية وا.  سوريا- نقش حران-4
  .8 تقريبا700ً نقش حجر مسافات في فلسطين، عام -5
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   تـطـور الـكـتـابـة الـعـربـيـة 3.3

ــزة   ــضاري ومعج ــة إرث ح ــة العربي إن الكتاب
القـرآن  (بيانية لنا، بحروفها كتب كتـاب العربيـة األكبـر        

. ، وهي لـصيقة بالعقيـدة والفكـر واألدب والـدين      )الكريم
بها كمـا تمـسكت كـل األمـم ذات          فال عجب أن نتمسك     

والخـط العربـي أول وليـٍد ال يـدين          . الحضارة بلغاتهـا  
إذ عـرف الخـط     . بالكثير للفنون التـي سـبقت اإلسـالم       

أتـى الحجـاز مـع    . العربي قبل عصر النبوة بقروٍن عـدة  
ــسيحية وممارســة التجــارة ــشير بالم ــت . التب ــه كتب وب

  .9المعلقات في األسواق األدبية في الجاهلية 

وتشير متابعة الخـط العربـي منـذ نـشأته إلـى            
كيـف ال وتمكـن     . انعدام الشكل واإلعجام على الحـروف     

العرب من لغتهم العربية أفقـدهم الحاجـة إلـى ضـوابطَ            
غيـر أن اخـتالط العـرب باألعـاجم         . شكليٍة أو إعجامية  

أظهر جـيال جديـداً ضـعيف الفهـم بالعربيـة، فكانـت             
قد تمكـن أبـو األسـود       و. الحاجة إلى وضع قواعد للنحو    

نقـط  ( مـن وضـع عالمـاٍت    688 سنة  المتوفى 10الدؤلي
كانت تستعمل فـي الحـروف الـسريانية وتـدل           )عراباإل

على الرفع والنـصب والجـر، حيـث كـانوا يـستعملونها       
وقـد تـم وضـع عالمـاٍت        .  والفعل والحرف  االسملتمييز  

فوق عدٍد محدٍد مـن الحـروف علـى شـكل نقـاٍط ذات              
ينــٍة لتحديــد الــشكل والحركــات فــي آخــر  ألــواٍن متبا

ولم يتوقف هـذا التجديـد فـي جـسم الحـروف           . الكلمات
فقـام الثنـائي نـصر بـن        . العربية، بل أعقبه تجديد آخر    

 ويحيـى بـن يعمـر بوضـع         708 سـنة    المتوفىعاصم  
وبـنفس المـداد الـذي    ) نقط اإلعجام(النقاط على الحروف    

صـبحت جـزءاً   كتبت فيه الحروف، باعتبـار أن النقطـة أ   
وعليـه كـان مجمـوع    . من الحـرف أفـراداً أو أزواجـاً    

الحروف وهي النقط التي تميز بـين الحـروف المتـشابهة           
في الـصورة كالبـاء واليـاء والتـاء أو الجـيم والخـاء              

واسـتمرت اإلصـالحات علـى الحـروف        . الخ........ 
العربية في العصر العباسي على يـد الخليـل بـن أحمـد              

ــوف  ــدي، ت ــنة الفراهي ــات  790ي س ــع للحرك ، فوض
الـدؤلي،   والتشكيل طريقةً بديلـةً لطريقـة أبـي األسـود         

وذلك باالستعاضة عن النقط بتـشكيل الحـروف بإشـاراٍت          
جديدٍة هي الفتحة والكـسرة والـضمة والـسكون والمـدة           

وبهذا يتكامل الحـرف العربـي كتابـةً        . والوصلة والهمزة 
  .وإعجاماً وتشكيالً، وبقلٍم واحد

بر الخط العربـي خـالل مـساره الطويـل          وقد ع 
عـايش حيـاة    . عن مالمح حضارتنا العربيـة اإلسـالمية      

وطبيعتهـا، ومثـل تطورهـا       هذه األمة، وعكس روحهـا    
ولقد استمر الخـط فـي تـاريخ الفـن العربـي            . ومعاناتها

. اإلسالمي تياراً له شخصيته المعبـرة عـن كـلِّ عـصر           
اسـتمرار،  فكان كالكائن الحـي ينمـو ويتنـوع ويتجـدد ب          

ماتـت  .  وثمـانين نوعـاً متميـزاً      اثنينحتى بلغت أنواعه    
نها لـم تكـن محاولـةً أصـيلةً         بعض أنواعه واندثرت، أل   

 االجتماعيـة للتجديد ولم تـستطع أن تعكـس الـضرورات          
لحياة الناس، بينما عايشت بعض أنواعـه األخـرى حيـاة           

 ألنهـا الناس ، حتى بلغت ذروة الجمـال وقمـة اإلبـداع،            
  .في حياتهم زءاً أساسياً وركيزةً أصيلةًج كانت
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ــالمية   ــة واإلس ــة العربي ــست الزخرف ــد عك ولق
بوقائعها المحسوسة بالحس العقالنـي مـن حـٍب         ) أرابسك(

فـالتوريق، بمـا   . للواقع واحتراٍم للنظام وإيمـاٍن بالتعـالي    
تخلله من رسـوماٍت حيوانيـٍة لطيـوٍر أو سـباٍع مـضافاً             

ــ ــة العقالني ــا الطبيع ــا إليه ــية فيه ة والعناصــر الهندس
بخطوطهــا المختلفــة وأشــكالها المنوعــة، كلهــا نظــام 

ولـذلك  . وهندسة من طبيعتهـا العقـل والقيـاس والدقـة         
فــالخط العربــي مــن أهــم العناصــر الزخرفيــة التــي 

فقـد كـان التبـرك      . استعملها الفنان المسلم في موضوعاته    
مـل فنـي    بكتابة اآليات القرآنية أمراً ال يكاد يخلو منـه ع         

مرافــٍق لبنــاء مــسجٍد أو منــارٍة فــي جميــع األقطــار 
  .اإلسالمية

وقد اسـتعملت فـي الزخرفـة الخطـوط العربيـة         
. الثلثي والنـسخي والفارسـي والرقعـي والكـوفي        : التالية

وهناك نوعان آخران من الخطـوط همـا خـط اإلجـازة            
الذي يعني مزيجاً من الخط النسخي والثلثـي ثـم الـديواني     

  . 2.3شكل لمشكول،  ا-الجلي

أشتق أهل الحيرة واألنبـار مـن الخـط النبطـي           
. عـد تأسـيس الكوفـة إلـى الخـط الكـوفي           خطاً تطور ب  

والخط الكوفي خـطٌ جـاف يعتمـد الخطـوط المـستقيمة            
لذلك، لم يعد يكتب بالقصبة، وإنمـا يرسـم بـالقلم           . القاسية

واألدوات الهندسية كالمـسطرة والفرجـار، وأخـذ يعتمـد          
د هندسيٍة، تخفف من جمـوده زخرفـةٌ متـصلةٌ          على قواع 

  .أو منفصلة تشكل أرضية الكتابة

ــة   ــضالً لكتاب ــوفي مف ــط الك ــر الخ ــد اعتب وق
فشكلت نقطةُ جمع القرآن بـين دفتـي مـصحٍف          . 11القرآن

واحٍد في أواسط فترة الخالفـة الراشـدية نقطـة انطـالق            
وبعـد  . انتشار الخط الكـوفي مـع الفتوحـات اإلسـالمية         

البصرة والكوفة وقيام التعليم فيهمـا، بـِذلَت عنايـة          نشوء  
ذلـك الخـط الـذي تـأقلم        . القوم بتجويد الخـط الكـوفي     

بأشكال األقاليم التي امتدت مـا وراء النهـر شـرقاً إلـى             
 اثنـي شمال إفريقيا غرباً، حتـى بلغـت أسـماء أنواعـه            

  . اسماعشر 

  أشكال الـخـط الـكـوفـي   4.3

 ال يلحقـه التوريـق أو التخميـل       نوع:  الكوفي البسيط    -1
  . أشهر أمثلته الكتابة على قبة الصخرة. أو التضفير

  . نوع يلحقه زخارف ورقية:  الكوفي المورق-2

نوع يرسم فوق أرضـية مـن سـيقان     :  الكوفي المخمل  -3
  . النبات اللولبية وأوراقه

نوع مبالغ في زخرفتـه تـصل إلـى         :  الكوفي المضفر  -4
  . حد التعقيد

سـتقامة قـائم الزوايـا،      نوع شديد اال  : الكوفي الهندسي  -5
. أساسه هندي بحت إال أن نشأته مـا تـزال غامـضة           

أغلب الظـن أن فكـرة الزخرفـة بـالطوب الملـون            
ومـن  . بشكل رأسي وأفقـي هـي التـي أوحـت بـه           

سالالت هـذا النـوع المربـع والمـسدس والمـثمن،           
  .3.3شـكل 
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  يـــــة الـخـطـوط الـعـربـ: 2.3شــكل 
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  12 الـخـط الـكـوفــي الـهـنـدســي: 3.3شــكل 
  . سورة اإلخالص من القرآن الكريم- الكوفي التربيعي -1

  .ثالثة أبياٍت شعرية من قصيدة البردة لإلمام البوصيري
  .عبارة محمد علي مكررةً أربع مرات

  . اهللا مكررة ستُّ مرات- الكوفي المسدس -2
  .  اهللا مكررة ثماني مرات-ثمن  الكوفي الم-3
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  الخط الكوفي الهندسي5.3  
خط مطور من الخط الكـوفي األصـلي، يعتمـد          
ــة     ــواس الدائري ــستقيمة واألق ــوط الم ــاً الخط أساس

وبإمكــان الــشخص العــادي رســم الخــط . †المنتظمــة
وكأغلـب الخطـوط    . بـسهولة ويـسر   ) كتابتـه (الكوفي  

ــوفي الهندســي   ــة يرســم الخــط  الك ــاً أو العربي نحيف
إال أننـا سـنلتزم     . موديـاً أو مـائالً    عريضاً، كما يرسم ع   

  .5.3شكل بالخط الكوفي الهندسي العمودي فقط، 

  ميزات الخط الكوفي الهندسي
، 5.3شــكل يتميــز الخــط الكــوفي الهندســي، 

مثلما هي بقية الخطـوط العربيـة بتغيـر حجـم وشـكل             
ـ . حرفه وفقاً للموقع الذي يأخذه في الكتابـة        ى ذلـك   وعل

  : نستطيع تمييز الخصائص التالية
مـا  ن وحداٍت كبيـرة، بي    3 ارتفاع الحروف ال يتجاوز      -1

ال يزيد ارتفاع الكلمات بمجملها عـن أربـع وحـدات           
  .‡كبيرة 

تــشكل ( ارتفــاع الحــروف ا ، ل ، ك ، ط وظ  -2
ثـالث وحـدات كبيـرة      ) بمجموعها كلمـة طالكـظ      

 ال يكـون  ويستثنى من ذلك الحـرف ك عنـدما     . غالباً
   .آخر الكلمة

 

ففي القرن الرابع الهجري كتـب ابـن مقلـة الخطـاط رسـالته فـي علـم الخـط         . هذا هو األساس الذي كتب به الخط الكوفي منذ القدم    †
اس وفيها التزم بأن تكون األلف قطـراً للـدائرة التـي تبنـى عليهـا جميـع أقـو            . والقلم، يبين فيها األساس الهندسي للخط العربي األول       

المـصرف، نـاجي   : انظـر . 4.3شـكل  واألرقام العربية ال تخلو مـن شـيء مـشابٍه لـذلك،           . الحروف األبجدية المفردة  قبل تركيبها     
  و . 458-457، ص 1971، بغداد، بدائع الخط العربي: زين الدين

Beakley, G.,& Leach, H.,Engineering, An Introduction to a Creative Profession, 4th ed. New 
York:  Macmillan Publishing Co., Inc. p118. 

حرف ا حرف الحـاء حرف الباء

01234

56789 حرف ا حرف الحـاء حرف الباء

01234

56789  
  الحروف واألرقام العربية : 4.3كل شــ

والنقـاط تبتعـد   .  وحـدة صـغيرة  12ولـذلك فارتفـاع الكتابـة تعـادل     . تعادل الوحدة الكبيرة طولياً ثالث وحداٍت صغيرة    ‡
  .مستوى الحرف المعين بوحدٍة صغيرٍة واحدة) أعلى أو أسفل(عن 
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ــاع -3 ــاً وهــي ج، ح، خ، ر، ز، س، ش، 18 ارتف حرف
ــص، ض، ف، ق، ع، غ، م، ن، ه ــراً ــ ، و وأخيـ
فردة ووحـدة واحـدة     حرف ي وحدتان عندما تكتب من     

ويستثنى من ذلـك مجموعـة األحـرف        . ضمن الكلمة 
ــة ر، ز، ف، ق، و وي   ــستة التاليـ ــشكل (الـ تـ

التـي يبقـى ارتفاعهـا      ) بمجموعها الجملة رز فـوقي    
  . ثابتاً وإن تغير موقعها في الكلمة

ــروف ا، د، ن، ذ، ر، ز، ط، ظ، ف،  -4 ــة الح  مجموع
تفـاع أينمـا     وأخيراً و ثابتةَ العـرض واالر      ـق، ل، ه  

  .كتبت في الكلمة
 توضع نقاط الحرف أعاله أو أسفله علـى بعـد وحـدة       -5

ولهـذا تُـستخدم الخطـوط      . صغيرة واحدة من الحرف   
ــام  ــة باألرق ــة المعرف ــاط 13و  8 ،5، 2الدليل  للنق

  .5.3شكل ، العلوية والسفلية

 9يستعمل لرسم حروف الخـط الكـوفي الهندسـي      
 أخـرى ثانويـة،     5سـية و     منها أسا  4خطوط أفقية دليلة،    

وهي خطوطٌ مرقمـةٌ علـى الجانـب األيـسر          . 5.3شكل  
. للحروف، تبين ارتفـاع الحـرف مـن األعلـى لألسـفل           
، 0الخطوط األساسية هـي الخطـوط المرقمـة باألرقـام           

ــة فهــي الخطــوط 12 و 9، 6 ــا الخطــوط الثانوي  بينم
وتعـرف الخطـوط    . 13 و   10،  8،  5،    2المرقمة بــ    

 - 6 خـط الحـد العلـوي،        - 0: ها التالية األساسية بأسمائ 
 خـط الحـد   - 12 خـط األسـاس و     - 9خط الخـصر،    

والخطوط الثانوية هي الخطـوط المـستعملة فـي         . السفلي
الكتابة لتبيان مواضع نقاط األحـرف المختلفـة، ولـذلك ال          

  . ترسم هذه الخطوط في الكتابة على األغلب

  المسافة بين الحروف والكلمات 

ـ    ى عنـد الكتابـة تباعـد الكلمـات         يجب أن يراع
بعضها عن بعض بمسافات مناسـبة للـتمكن مـن التمييـز       

 1.5وبالعادة يؤخـذ فـراغ بمقـدار      . بين الكلمة والحروف  
 ارتفـاع   8\3وحدة بين كل كلمة وأخرى أي بمـا يعـادل           

أما بالنسبة للفراغ بين حـروف الكلمـة الواحـدة،          . الكتابة
 مثـل، رسـم،     ونخص بالذكر هنـا الكلمـات المقطوعـة       

جامعة بيرزيت، مالحظة وغيرها، فـإن القاعـدة للتفريـغ          
إذا كانـت نهايـة   : بين حروف الكلمة الواحدة هـي اآلتيـة    

الحرف األول سـفلية وبدايـة الحـرف الثـاني علويـة أو         
بالعكس فـإن الفـراغ بـين الحـرفين المعنيـين سـيؤول             

وإذا كانــت نهايــة الحــرف األول .  ال فــراغ-للــصفر 
حرف الثاني بنفس المستوى نفـرغ نـصف وحـدة       وبداية ال 

  .  ارتفاع الكتابة8\1أي بما يعادل 

  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
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   االنتظام في رسم الحروف

 منتظم مـن حيـث االرتفـاع        ترسم الحروف بشكل  
. والسمك والنوع والفراغات بين أجزائهـا وبـين الكلمـات         

وللتحكم والسيطرة على انتظام ارتفـاع الحـروف وميلهـا          
أو الفراغات فيما بينها وبـين أجزائهـا ينـصح باسـتعمال          

  . خطوط دليلة باهتة اللون

  الخطوط الدليلة 

ترسم هذه الخطوط بلـوٍن باهـٍت جـداً بحيـث ال            
تاج الرسام إلى إزالتها فيما بعد وال تكـاد تظهـر علـى             يح

والخطـوط الدليلـة المـستعملة     . بعد متٍر واحٍد عن العـين     
خطـوط أفقيـة للـسيطرة علـى        : لألحرف والكتابة نوعان  

ارتفاع األحـرف والكلمـات وخطـوط رأسـية بمـسافات           
متـساوية، غايتهـا المـساعدة علـى رسـم أجـزاء             غير

  . ها المحددالحروف والكلمات ضمن حيز
  طـرق الـخـط 

يعتبر الخط الكوفي الهندسـي عمليـة رسـم باليـد         
ويمكـن ألي شـخٍص أن      . الحرة وليس عملية كتابة فقـط     

يـصبح خطاطـاً مــاهراً فـي الخــط الكـوفي الهندســي     
وحتـى  . بالممارسة المتواصلة وتحـسين خطـه وتطـويره       

يضبط الرسام ويحـدد الحـدود الـدنيا والعليـا للخطـوط            
 ، يرسـم خطوطـاً أفقيـةً دليلـة ضـمن حيـز              والكلمات

الرسم، ثُم يحدد األجـزاء واالتجاهـات األساسـية لرسـم           
وعلـى األغلـب تُرسـم األجـزاء        . الحروف باليد الحـرة   

أمـا األجـزاء    ) أو بـالعكس  (األفقية من اليمين إلى اليسار      
 .6.3شـكل  العمودية فترسم من األعلـى إلـى األسـفل،    

، نلخـصها    لـتعلم الخـط    ذلك توجد ثالث خطـواتٍ    وعلى  
  فيما يلي 

  

  6.3شــــكل 

 المعرفة بقياسات الحـروف وشـكلها وتسلـسل كتابـة           -1
إذ ال يمكـن ألي شـخص أن يرسـم حرفـاً            . أجزائها

بصورة جيدة مـا لـم تكـن لـه فكـرة عـن الـشكل          
  . الصحيح للحرف

 المعرفة بطريقة مـزج الحـروف وترابطهـا وتـرك           -2
  . ن الكلماتالمسافات المناسبة بينها وبي

ــات  -3 ــوط والكلم ــم الخط ــستمرة برس ــة الم  الممارس
  .المتنوعة مع مواصلة الجهد للتحسين والتطوير

وبالعادة ، يـستخدم لكتابـة الخطـوط قلـم هـشٌ            
ويجـب أن تكـون     .  للورق العـادي   HBنوعا ما مثل قلم     

. أجــزاء الحــرف ســوداء وداكنــة وذات حــواف حــادة
عام عنـد نهايـة الرسـم        الجدول ال  -وينصح بتعبئة العنوان  

وليس في بدايتـه ، وإال فيغطـى جـزء العنـوان بورقـٍة              
ويدور القلم عنـد الكتابـة بـين        . شفافة عند ممارسة الرسم   

الحين واآلخر حتى يكون الخط الناتج متناسـقاً مـن حيـث            
  .اللون والسمك
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وعند الرسم أو عند الكتابـة يجـب أن تكـون يـد             
بـدء الرسـم يجـب أن       وحـال   . الرسام في وضع مـريح    

إلـى وضـع    ) مـريح (تنتقل اليد من وضع غيـر مـريح         
وعلى ذلـك ، فعنـد رسـم الحـروف        ). أكثر راحة (مريح  

يجب أن تكون اليد مـستندة إلـى الطاولـة وسـاعد اليـد              
. باتجاه عمـودي تقريبـاً علـى مـسار الـسطر والكتابـة          

ويمكن تدوير لوحة الرسم لتأخـذ وضـعاً مريحـا للرسـام       
سام بتدوير جسمه لالتجـاه الـذي يمكنـه مـن           أو يقوم الر  

  . رسم الخطوط بأريحية أكثر

  الرسام األعسر 

ال يقل الرسام األعسر كفـاءةً عـن زميلـه الـذي            
فقـط عليـه تعلـم الـشكل        . يستعمل يده اليمنـى للرسـم     

الصحيح للحروف وقياسـاتها، ثـم التمـرن علـى إتقـان            
ويتطلب ذلك منه استحداث طريقـة خاصـة بـه          . رسمها  

. لرسم أجزاء الحروف التي تظهر مناسـبةً لوضـعيِة يـده          
، بأسلوب الكتابـة المبـين فـي        5.3شكل  فرسم الحروف،   

. ، تخص زميله الـذي يـستعمل يـده اليمنـى          6.3الشكل  
وهكذا فالرسام األعسر يقرر بنفسه أحـسن الطـرق التـي           
تمكنه من اسـتخدام القلـم الرصاصـي لرسـم الحـروف            

  . والكلمات

األعـسر وضـعية طبيعيـة عنـد        يعتمد الرسـام    
الرسم أو الخط معاكسة كلياً لوضعية زميلـة األيمـن مـع            

إذ يرسـم الرسـام األعـسر       . بعض الفروقـات البـسيطة    
الخطوط العمودية من األعلى لألسـفل والخطـوط األفقيـة          
من اليمين إلى اليسار تمامـاً مثلمـا يفعـل ذلـك الرسـام              

 األفقيـة   لكن، سيكون أسهل عليه رسـم الخطـوط       . األيمن
وإذا كان ذلـك أسـهل فعـالً        . من اليسار لليمين ال بالعكس    

ومن المحتمل أنه يرغب فـي تغييـر ترتيـب          . إتباعهفعليه  
رسم أجزاء الحروف فال مانع لفعـل ذلـك إذا كـان هـذا              

أمــا أجــزاء الحــروف المقوســة . هــو األســهل عليــه
 تتـشابه بطريقـة رسـمها للفـريقين         فباألساسوالمنحنيات  
بعض التحويرات البـسيطة فـي تحديـد بدايـة          مع وجود   

ــى ــوس أو المنحن ــه . الق ــى الرســام األعــسر تنبي وعل
  . المدرس ليكون على علم بالموضوع مسبقاً

   الخط الممتد والمضغوط

 يتطلب األمر في بعض األحيـان كتابـة جملـة أو       
وللتحكم فـي ذلـك يمكـن تغييـر         . كلمة ضمن حيز معين   

ويــتم بالعــادة . هاطــول الكلمــات تطويلهــا أو تقــصير
تطويل الكلمة بزيادة شرطات على بعـض حروفهـا مثـل           

ـ     بينمـا ال يمكـن زيـادة طـول         . بـ، تـ، ثـ، سـ وش
      المسافة بين أحرف بعـض الكلمـات مثـل زرد أو ذروة،           

  . 7.3شكل 

  كتابة العنوان ضمن حيٍز معين

  . 8.3 شكل ،العنوان يبدأ من حٍد ما وينتهي بآخر

دليلة أفقية انطالقاً مـن خـط البدايـة،          خطوٍط   4ترسم  -1
  . 1 رسم

 يكتب العنوان المطلوب أسـفل الحيـز المحـدد بخـط            -2
ويمكـن التأشـير بخطـوط رأسـية     .  مثالً 4Hخفيف جداً،   
  .2 رسمللمساعدة، 

 



47

  خـــٌط
مـضـغـــوٌط

خـــٌط
عــادي

خــــٌط
مـــمــدود          

  

  7.3 شــــكل
  

 يرسم العنـوان ضـمن الحيـز المعـين مـن اليمـين             -3
  . 3 رسملليسار، 

وخطـوط  ) الدليلـة (زمـة    تمحى الخطـوط غيـر الال      -4
   . 4 رسماإلشارة غير الضرورية، 

   9.3شكل ، العنوان متناظر حول خٍط ما

نطالقـاً مـن خـط      ا خطـوٍط أفقيـٍة دليلـٍة        4 ترسم   -1
  . 1 رسمالمنتصف، 

 يكتب العنوان المطلوب أسـفل الحيـز المحـدد بخـٍط            -2
نطالقاً مـن المنتـصف وبـشكٍل متنـاظر         اخفيف جداً   

ـ   . حوله وط رأسـية دليلـة للمـساعدة ،        ويؤشـر بخط
  . 2 رسم

 يرسم العنوان ضـمن الحيـز المعـين ضـمن خـط              -3
ويمكـن رسـم ذلـك بـاالنطالق        . 3 رسمالمنتصف،  

  . من خط المنتصف

وخطـوط  ) الدليلـة ( تمحى الخطـوط غيـر الالزمـة         -4
  .4 رسماإلشارة غير الضرورية، 
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ويمكن كتابة العنوان بـصورة أسـرع مـن ذلـك           
توضـع هـذه    .  السفلى لقـصاصة ورقيـة     باستخدام الحافة 

القصاصة الورقية المكتوب عليها العنـوان مباشـرة أعلـى      
. المكان المخصص لكتابة هذه حـروف العنـوان المحـدد         

ثم يكتب العنوان في الحيز المعين مـع مالحظـة تحـسين            
وإذا كانـت  . الرسام لـشكل الحـروف المكتوبـة النهـائي        

قيـة تحـت    لوحة الرسم شـفافة توضـع القـصاصة الور        
  .الورقة وفي نفس المكان المخصص لذلك

1رســـم 

2رســــم 

3رســـم 

4رســـم 

خط المـنـتصـف 
خط البـدایـــة 

1رســـم 

2رســــم 

3رســـم 

4رســـم 

خط المـنـتصـف 
خط البـدایـــة 

  

  9.3                                             شـكل 8.3شكل         

  األرقام العربية  6.3

 يبــين مجموعــة األرقــام العربيــة 10.3شــكل 
. مكتوبةً ضمن شبكاٍت مربعة مع أفـضل طريقـة لكتابتهـا          

مـن أكثـر مـن رقـم        ويراعى عند كتابة األعداد المكونة      

) خمـس  (5\1التفريغ بين الرقم والذي يليه بمـسافٍة تعـادل   
.ارتفاع العدد نفسه
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  األرقام العربية والرومانية وبعض الرموز الرياضية : 10.3شكل 

  12.3و 11.3 نشكالال، )اإلنجليزية(الحروف الالتينية  7.3

  

المسافة بـين حـروف الكلمـة الواحـدة وحـدةٌ            
دة بينما المسافة بين الكلمـة واألخـرى فهـي          صغيرةٌ واح 

  .Oست وحداٍت صغيرٍة أو بما يكافئ عرض الحرف 

  أبعاد الحروف الكبيرة والصغيرة 
ترسم الحـروف اإلنجليزيـة الكبيـرة والـصغيرة         

أبعـاد شـبكة    . رتفـاع والعـرض   ضمن شبكاٍت محددة اال   
 وحـدةٌ مربعـةُ، وأبعـاد شـبكة     7×10الحروف الكبيـرة    

وعلـى ذلـك    .  وحـدةٌ مربعـةُ    5× 7الـصغيرة   الحروف  
 وحـداٍت بينمـا ارتفـاع       10فارتفاع الحـروف الكبيـرة      

  . وحدات7الحروف الصغيرة 
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  جدول بارتفاعات الحروف واألرقام القياسية بالمليمترات  
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  الكبيرة ) اإلنجليزية ( الحروف الالتينية : 11.3شــكل 
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  الصغيرة) اإلنجليزية(الحروف الالتينية : 12.3شـكل 
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  تـمـاريــن الباب الثالث

  †اكتب العبارت التالية بالخط الكوفي الهندسي 

ــي ــة إىل اخلــط  اهلندس ــرب اخلطــوط العربي ــرب اخلــط الكــويف اهلندســي أق ــى . يعت ــا عل ــد أساس ًإذ يعتم

  . ترابط األقواس الدائرية مع اخلطوط املستقيمة

ــ ــسار اجل ــد م ــشروط االيعتم ــى ال ــطح األرض عل ــن س ــضاء م ــق إىل الف ــة يف سم املنطل ــة، ممثل ــة للحرك ًبتدائي

  .حنراف الرأسيةبتدائية وزاوية االنطالق االسرجهة اال

ــوي، وأن اخلــط  ــاظر احلــرف اللغ ــني أن النقطــة اهلندســية تن ــة الكــالم تب ــم اهلندســي ولغ ــني الرس ــة ب ّاملقارن

ــاظر اجلم ــستوى ين ــة، وأن امل ــاظر الكلم ــرةين ــاظر الفق ــة، وأن اــسم ين ــاط، . ل ــة نق ــن جمموع ــذلك، يتكــون اخلــط م ٍول
ٍويتكون املستوى من عدة خطوط ويتكون اسم من عدة سطوح وخطوط ونقاط ِ ٍٍ

ّ.  

متـــداد وخطـــوط األبعـــاد وخطـــوط اإلشـــارة ورؤوس األســـهم تـــستخدم لكتابـــة األبعـــاد خطـــوط اال
ــف اخلــصائص اهلندســية كــ ــوز لتعري ــاقي واملالحظــات والرم ــسبة لب ــزء بالن ــا ومتوضــع اجل األطوال واألقطــار والزواي

  .األجزاء

  مبادئ الـرسم الـهـنـدســـــي والـــرســم امليكانيكي 

   كلـيـــــة الــهــنــدســــــــــــة  -جــامــعــة بـيـرزيـتــــ 

   ـــــةقســـــــم اهلــنــــــدســـــــــة الــمــيــكــانــــيـــكـــيـــــــــ

  
ــشكل   † ــى ال ــد عل ــاخلط املعتم ــصوص ب ــذه الن ــة ه ــب كتاب ــضل للطال ــد 5.3يف ــسها ق ــصوص نف ــت الن  وإن كان

ــت خبــط اهلــدا  ــدوز AF_ELHADAكتب ــامج الوين ــة ضــمن برن ــية وامللحق ــروف كــأقرب اخلطــوط اهلندس  املع
Windows .انظر امللحق يف آخر هذا الكتاب.  
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