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يضم متحف الشارقة للخط معروضات استثنائية من الخط 

العربي على مواد متنوعة كالقماش، والخشب، والزجاج، 

 
م
ستخدمة من قبل والسيراميك.  كما يحتوي على أدوات الخط ال

ا. 
ً
ويعرض التحف أيًضا لوحات لفنانين الخطاطين قديًما وحديث

 محليين وخطاطين عاليين معروفين.

 
 
 
 
 

  

 

 للخطالشارقة متحف 

  مصادر لا قبل وبعد الزيارة

 



للخطالشارقة متحف   

املفرداتمسرد   

 

 2018ديسمبر تم التحديث في 

كتابات جميلة تدون باستخدام األقالم أو بعض الفرش الخاصة والحبر وهو يتضمن  الخط

  التشكيل الصحيح للحروف والتناغم
ً
بين أجزائها. يعتبر الخط من الفنون الهامة جدا

 في الحضارتين العربية والصينية مثله في ذلك مثل الرسم.

 

 قلم مصنوع بطريقٍة تقليدية من خشب البامبو، يستخدمه الخطاطون. القصبة

 

 صنع من مواد طبيعية مثل القهوة واألرز والفحم والحناء.حبر يم  املدادة

 

الذي كان ينمو بوفرة في مناطق الدلتا صنع من خالصة نبات البردي يم ورق سميك  البردي

 الرطبة جنوب مصر. 

 

 على هيئة زهور وأوراق. زخرفة أو تصميم أو نقش النباتية زخرفةال

 

 بجمع األشكال النتظمة مثل الربعات والدوائر والثلثات. تكون يزخرفة أو تصميم  الزخرفة الهندسية

 

 تصميم يتم فيه تشكيل الحروف على هيئة أشكال حيوانية.  الحيوانيةالزخرفة 

 

كز على رسم الزهور الختلفة وتزيينها بكثافات متفاوتة من تمنّمق ير  زخرفيسلوب أ هالكاري 

  . الذهبي الحبر 

 

فن تزيين األوراق بتمريرها على ألوان غير ممتزجة بالاء توضع على السطح، ويطلق  اإلبرو 

 ا اسم الترخيم.الفن أيضً  على هذا

 

اشتقت كلمة الثلث من ثلث الش يء، أما خط الثلث فيعتمد على مبدأ خفض ثلث  الثلث

ستخدم غالًبا في الحرف إلى األسفل، لذا تبدو الحروف فيه متصلة بشكل رائع وهو يم 

 االنحناءات التعددة.

 

قي  ويعتبر من أهم الخطوط كونه أصعبها في القراءة  الثلث الجلي
م
مهارة الخطاطين  موالكتابة، وت

  حسب كفاءتهم في كتابة هذا الخط.

 

أقدم شكٍل من أشكال الخط وقد شاع استخدامه في بدايات عصر اإلسالم ويتميز  الكوفي

 .بقياسات وزوايا خاصة

 



للخطالشارقة متحف   

املفرداتمسرد   

 

 2018ديسمبر تم التحديث في 

 

 

 

 

 آيات عليها ومؤطرة مذّهبة مزخرفة، هندسية، تصاميم شكل تأخذ مستقلة لوحة الحلية الشريفة

 خالقوأ أوصاف يتضمن محدد لنص اأفقيً  وتكتب بديع وبتنسيق مختلفة حاديثوأ

كتب الحلية الشريفة  عليه هللا صل محمد النبي
م
 عند الشكل بنفس اتقريبً وسلم. ت

 . والهدف والتركيب البنية في اإلسالمي الفن وحدة على للداللة الخطاطين أغلب

 

الخط  عدكفن قائم بذاته دون االلتزام بقواطريقة مبتكرة في تقديم فن الخط  فياتو الحر 

 الكالسيكي. 

 



للخطالشارقة متحف   

 األسئلة الرئيسية

 

  2018ديسمبر تم التحديث في 

 

والجموعات الدرسية للحصول على األفضل من  والعلمينتهدف هذه األسئلة الرئيسية إلى مساعدة الزوار والعائالت 

 ال تتردد في طلب مساعدة موظفي التحف للتوضيح أو اإلجابة عن األسئلة التالية: .لمتحفخالل زيارتهم ل

 

 متى تم افتتاح متحف الشارقة للخط؟ .1

عرف الذي البيت صاحب هو  من .2  متحف الشارقة للخط؟ب حالًيا يم

 لتحف؟ا فيولوحاتهم من أشهر الخطاطين  5ذكر ا .3

 ما هو فن الخط؟ .4

 لاذا استخدم السلمون فن الخط؟ .5

 كيف تطور فن الخط؟ .6

 من قام بتطوير فن الخط؟ .7

 ما هو أول أنواع الخطوط في اإلسالم؟ .8

 ؟)األقالم الخالدة(الكالسيكيما هي أنواع الخط  .9

 لاذا سمي الخط الكوفي بهذا االسم؟ .10

 ما هو فن الحروفيات؟ .11

 التي يستخدمها الخطاط للكتابة؟ما هي الواد  .12

 ما هي الحلية الشريفة؟ .13

 ما هو الفرق بين الخط الكالسيكي والخط العاصر؟ .14

 

 

ومتحف  ، تفضلوا بزيارة متحف الشارقة للحضارة اإلسالميةوفن الحروفيات املخطوطات املختلفةملشاهدة 

 .الشارقة للفنون 

 

 



للخطالشارقة متحف   

االكتشافاتاملزيد من   

 

 2018ديسمبر تم التحديث في 

 كتابة القصيدة 

 

تعتبر الحلية الشريفة من اللوحات التي تتميز بتعدد أنواع 

الخط العربي الستخدمة فيها. تتضمن الحلية الشريفة قصائد 

عليه الصالة والسالم من محمد  كتبت في وصف الرسول 

في هذا النوع من  ناحية األخالق والصفات. يعتمد الخطاطون 

ا معيًنا من الكتابة 
ً
ا عربية مميزه ونمط

ً
اللوحات خطوط

 لمتزجة ببعض الزخارف اإلسالمية.ا

 

كتاباتك شخص عزيز عليك وزّين قصيدة تصف بها  اكتب

خدمت في إبداع الحلية بأسلوب مشابه للنماذج التي استم 

 الشريفة. 

 

 املواد املطلوبة:

  قلم رصاص 

  ورقةA4 

  ملونةأقالم 

 

  الطريقة:

دَهش من كمية  (1 انظر إلى الثال وحاول كتابة مسودة لقصيدة، اكتب الزيد وأطلق العنان لنفسك وستم

 األفكار التي يمكنك استخدامها في كتاباتك.

 

 فكر أثناء كتابة القصيدة ببعض الكلمات التي لها قافية واحدة مثل الطيف والسيف. (2

 

 بالطريقة البينة في الثال. A4ارسم خمس دوائر على ورقة  (3

 

داخل الدائرة الكبرى الرسومة في وسط  اكتب قصيدتك بخط جميل (4

 الصفحة.

 

  أسماء أربعة من أحبائك.اكتب في الدوائر األربع الصغيرة  (5

 

 زّين الصفحة ببعض النقوش والتصاميم اإلسالمية ولّونها.  (6

 



للخطالشارقة متحف   

االكتشافاتاملزيد من   

 

 2018ديسمبر تم التحديث في 

 املثال:

 -------أنا هادئ 

 --------أنا قادر 

 --------مجدُّ في أنا 

 --------ويملؤني 

 --------وأهوى   -------أحب 

 ----------والروح   -------لها 

 

 كالطيفأنا هادئ 

 كالسيفأنا قادر 

 العملأنا مجدٌّ في 

 األملويملؤني 

 ثراهاوأهوى  بالديأحب 

 فداهاوالروح  فؤاديلها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



للخطالشارقة متحف   

االكتشافاتاملزيد من   

 

 2018ديسمبر تم التحديث في 

 يةالزخارف الحيوان

 

شكل الزخارف الحيوانية الخطية بتصميم الحروف
م
على هيئة أحد الحيوانات أو الكائنات العروفة. وأول من طور  ت

 هذا النمط من الزخارف هي الدولة العثمانية و الهند و إيران. 

 

 املواد املطلوبة: 

  قلم الخط 

   ورقة 

  قلم رصاص 

 

 

 الطريقة: 

عالقة  الحيوانية داخل التحف حاول التفكير في حيوان أو قطعة فنية لهابعد دراسة التصاميم والزخارف  (1

  بالتراث
ً
 .العربي كالجواد العربي أو الصقر أو دلة القهوة أو السفن الخشبية مثال

 

2)  
ً
  اارسم مخطط

ً
 ا بقلم الرصاص للحيوان أو القطعة الفنية التي وقع عليها اختيارك. بسيط

 

استخدم قلم الخط بدقة في ملء هذا الخطط بكتابات جميلة أو أوصاف تتعلق بالحيوان أو القطعة  (3

 الفنية التي اخترتها. 

 

 ا للعمل الفني من خالل استخدام الجملة الكتوبة وتذكر أن تكتبها بطريقه فنية جميلة.أنش ئ إطارً  (4

 

 

 للحضارة اإلسالمية. يمكنك مشاهدة األعمال الفنية في صاالت عرض متحف الشارقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



للخطالشارقة متحف   

االكتشافاتاملزيد من   

 

 2018ديسمبر تم التحديث في 

 فن اإلبرو "الورق الرخامي"

 

اإلبرو هو فن تعويم األحبار اللونة على سطح الاء.  يستخدم 

غير منحلة بالاء البتكار أشكاٍل يمكن نقلها ا الفنانون ألوانً 

 من الاء إلى الورق ومن هذا النطلق يمكن القول بأن 
ً
مباشرة

اسم الورق  االورق الذي يطلق عليه أيضً تزيين اإلبرو هو فن 

 الرخامي. 

 

 املواد املطلوبة:

  ورقةA4 بيضاء سميكة 

 صحن ألنيوم أو صينية عميقة 

 ألوان أكريليك 

 عصا خشبية صغيرة 

 منشفة 

 

  :ةيقالطر 

 قم بقصها من الوسط.  من الوسط بشكل أفقي ثم A4اطِو ورقة  (1

 

 ضع منشفة أو قطعة من القماش تحت الوعاء. سم. 3امأل وعاء األلنيوم بالاء بارتفاع  (2

 

ضع قدًرا كافًيا من ألوان األكريليك فوق الاء. كلما كانت األلوان خفيفة كلما جاءت النتائج أجمل حيث يطفو  (3

 اللون بشكل أفضل على سطح الاء.

 

كثرة تحريك  استخدم العصا الخشبية لخلط األلوان برقة. حاول أن ال تمزجها كثيًرا وضع في حسبانك أن (4

 األلوان ينتج عنها لون بني وحلي.

 

 بيضاء سميكة على سطح الاء برقة دون غمسها في الاء وأزلها بسرعة ودقة. A4مرر ورقة  (5

 

 على منشفة حتى تجف. اضع الورقة جانبً  (6

 

يمكن  يمكنك استخدام الورقة الرخامية في العديد من األشياء إذ يمكن اعتبارها لوحه فنية بحد ذاتها، كما (7

وحاول التفكير في طرٍق جديدة الستخدام الورق ا استخدامها كغالف كتاب أو لتغليف الهدايا. كن مبدعً 

 الرخامي.



للخطالشارقة متحف   

االكتشافاتاملزيد من   

 

 2018ديسمبر تم التحديث في 

 

 حياتي في كتاب

 

قام السلمون في الاض ي بتوثيق القرآن الكريم والحديث الشريف لضمان وصولهما إلى األجيال القادمة، ومن هنا بدأ 

 لجميلة والزخارف الهندسية والنباتية في تدوين القرآن الكريم والحديث الشريف.السلمون باستخدام الخطوط ا

 

عاًما.  20تخيل نفسك كاتًبا وأنك تقوم بتوثيق أحداث حياتك في كتاب، ثم تخيل نفسك وأنت تقرأ هذا الكتاب بعد 

كيف تتوقع أن يكون شعورك حينها؟ تستطيع في هذا النشاط أن تقوم بصنع وتصميم كتابك الخاص باستخدام 

 لكترونًيا. إالواد الذكورة كما تستطيع استخدام صورتك الشخصية أو إنجاز الكتاب 

 

 املواد املطلوبة:

 

 الطريقة: 

ب جميع األوراق البيضاء بشكٍل ر  (1
ّ
 عرض ي وقم بتدبيسها من الطرف األيمن لتأخذ شكل كتاب. ت

 سم من طرف الورقة اللونة ثم قصها. تستخدم هذه الورقة لتغليف طرف الكتاب. 10قم بقياس  (2

 ألصق الورقة اللونة على طرف الكتاب. (3

الكتاب واجعله يعكس شخصيتك. إذا واجهتك صعوبة في التصميم اكتب على ورقة قم بتزيين غالف  (4

مسودة األشياء التي تحبها ومن ثم قم بتحويل هذه الكلمات إلى رسومات واستخدمها في تزيين غالف الكتاب. 

 قد ترغب بلصق صورتك الشخصية على الغالف.

5)  
ً

الصفحة األولى لذكريات طفولتك  تستطيع تخصيص اكتب في الكتاب معلومات خاصة عنك فمثال

أما الصفحة الرابعة فيمكن أن تكون عن  والصفحة الثانية لعائلتك والصفحة الثالثة لنزلك ومدرستك،

 هواياتك والصفحة الخامسة عن أحالمك الستقبلية. 

 تضّمن الكتاب ما ترغبه من أفكار وقصص. احتفظ بالكتاب لكي تراجعه بين الحين واآلخر ييمكن أن  (6

وراقب تطورات حياتك. شّجع أفراد عائلتك وأصدقائك على صنع كتبهم الخاصة بحيث تستطيعون 

 في الستقبل. امقارنتها معً 

 

 

 

 30  ورقةA4 بيضاء 

 ورقةA4   ملونة 

  قلم رصاص 

 صمغ 

 دباسة 

 مقص 

  ةمسطر 

 أقالم متعددة األلوان 


