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العاصمة
الثقافية

التقاليد العريقة...
تُعد الحناء والحرف اليدوية الدقيقة
البارعة ،كصناعة الحلي والحياكة،
من التقاليد التي يحتفى بها في
الثقافة المحلية ،حيث تحظى تلك
المهارات الحرفية بإعجاب الزوار الذين
يشاهدونها في منطقة قلب الشارقة،
وخالل الفعاليات الرئيسة األخرى.

تشتهر الشارقة بمشهدها
الثقافي المتنوع؛ من
المجموعات والمقتنيات
التاريخية إلى أحدث االتجاهات في
الفنون المعاصرة ،ومن االحتفاء
بالتراث إلى تنظيم الفعاليات على
مدار العام ،ومن تدريس علوم
الدين ،واللغات ،وتاريخ الثقافة
والتراث ،إلى دعوة جميع الثقافات
للتحاور على أرض هذه اإلمارة
التي تستحق بجدارة لقب عاصمة
الثقافة العربية واإلسالمية.
وقد توجت اإلمارة أيض ًا عاصمة
للسياحة العربية للعام .2015

استكشف الشارقة وتمتع
بثرائها الثقافي العظيم...
يتجلى الفن المعماري بروعة تبرز
الشخصية الثقافية لإلمارة .ولعل
منطقة قلب الشارقة ،التي أعيد
إحياؤها ،خير شاهد على ذلك ،إذ يمكنك
القيام بجولة في أرجائها ،ومعايشة
أجواء األيام الخوالي ،ثم التوجه بعدئذ
إلى المدينة الجامعية ليغمرك اإلعجاب
بهذا الصرح العلمي الرائد ،وبالجهود
التي يبذلها جيل المستقبل.
وال تنسى خالل جولتك في المدينة
الجامعية ،أن تزور دارة الدكتور
سلطان القاسمي للدراسات
الخليجية ،واغتنام الفرصة لالطالع
على التراث الثقافي لإلمارة.

مركز الشارقة لإلتصال
800 80 000
www.sharjahmydestination.ae
مؤسسة الشارقة للفنون
06 568 5050
www.sharjahart.org
متاحف الشارقة
06 556 6002
www.sharjahmuseums.ae

الفن المعاصر...

أينما وليت وجهك في الشارقة تجد
الترحاب الحقيقي وكرم الضيافة؛
فتهيأ لزيارة أكبر عدد ممكن من
متاحف الشارقة الرائعة ،ومعارض
الفنون ،ومواقع التراث ،إضافة إلى
أماكن الجذب السياحي األخرى.
لمزيد من التفاصيل ،يرجى زيارة الموقع

www.sharjahmydestination.ae

أما إن رغبت في االطالع على التقاليد
العريقة التي ما زالت تنتقل من جيل إلى
جيل ،فتوجه إلى متحف الشارقة للتراث

www.sharjahmuseums.ae

العاصمة الثقافية

تفخر الشارقة
بأنها وجهة ثقافية وعائلية بامتياز ،فهي تحتضن
مايربو على  25متحف ًا ووجهة للجذب السياحي تناسب
جميع األعمار.

متحف الشارقة للفنون
06 568 8222

يشهد الفن المعاصر ازدهارا ً عظيما
في الشارقة ،التي يشيد القاصي والداني
بجهودها الرائدة في تشجيع تطور
الفنون ،من خالل بينالي الشارقة الدولي
الذي يعد من أبرز الفعاليات .لمزيد من
التفاصيل ،يرجى زيارة الموقع
www.sharjahart.org

روح الشارقة تنعكس
في كرم الضيافة
العربية األصلية...

عجائب
شارقة
ال

متحف الشارقة للخط
06 569 4561

www.sharjahmydestination.ae

مركز مرايا للفنون
06 556 6555
www.maraya.ae

التناغم الفريد
بين التقاليد والحداثة...

القصباء
06 556 0777
www.alqasba.ae

اختطت الشارقة لنفسها منهج ًا
يحافظ على الثقافة التقليدية،
ويحتفي بها في غمرة اجتياح الحداثة
بضجيجها مختلف جوانب الحياة .وال
غرابة أن تحظى اإلمارة بصيت ذائع
كنبراس حضاري ،نظراً لما تحتضنه
من معارض الفنون التي تجمع بين
التاريخي والمعاصر ،فض ً
ال عن الفعاليات
والمهرجانات التي تسلط الضوء على
الماضي والمستقبل ...وفي شهر
فبراير من كل عام يمكنك إمتاع
ناظريك بمهرجان أضواء الشارقة
الذي يبرز عاصمة الثقافة في حلةٍ
متأللئة بالبهاء واأللق .وللمزيد من
المعلومات ،تفضل بزيارة الموقع:

دارة الدكتور سلطان القاسمي
للدراسات الخليجية
06 558 5855
www.dsqc.ae

www.sharjahmydestination.ae

متحف الشارقة لآلثار
06 566 5466
www.archaeologymuseum.ae
متحف الشارقة
للحضارة اإلسالمية
06 565 5455
www.islamicmuseum.ae
جولة سياحية في مسجد النور
06 5680055
www.shjculture.com

أبرز

الخبرة اإلبداعية العريقة
تبرز في المنسوجات
والمجوهرات...

الفعاليات الثقافية
احرص على
أال تفوتك
المهرجانات
الشهيرة في
الشارقة.
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الفعاليات

إمارة تفخر بثقافتها
وتحتضن ثقافة اآلخر...
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المساجد

استلهم األجواء الروحانية
بالتأمل في العديد من المآذن،
واغتنم فرصة القيام بجولة
في مسجد النور الذي يمثل
تحفة معمارية مدهشة.

الحرف التقليدية اليدوية
ما زالت ِ
ً
جزءاً جوهريا من الثقافة...

تتمتع الشارقة بثراء ثقافي ،لدرجة
أنه يمكن للمرء تذوقه بكل ما
في الكلمة من معنى؛ حيث تتميز
المأكوالت المحلية بأنواع مختلفة من
البهارات والتوابل ،فض ً
ال عن التأثيرات
والمكونات الواردة من مختلف أنحاء
المنطقة ،والتي تعطي األطباق نكهة
استثنائية ،إذ يُعزى ذلك إلى كون
اإلمارة مركزا ً تجاري ًا على مر العصور.
ويمكن التمتع باألطعمة التقليدية
المحلية أيام المهرجانات التراثية.
وكذلك يحبذ بشدة أن تقوم
بزيارة إلى المقهى المتميز بروعة
أجوائه التراثية في سوق العرصة.
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العادات
والتقاليد

على مدارالعام ،يمكن مشاهدة
العروض ،واألكشاك ،وورش
العمل الفنية ،والمعارض ،خالل
المهرجانات الرئيسة ،وأيض ًا في
مواقع عديدة ،منها القصباء
ومنطقة قلب الشارقة.
أبرز األحداث الرئيسة :مهرجان أضواء
الشارقة في فبراير ،وأيام الشارقة
المسرحية في مارس ،وأيام
الشارقة التراثية في أبريل ،ومهرجان
الشارقة المائي في ديسمبر.
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الفنون

الريادة في الفن المعاصر...
تحتل مؤسسة الشارقة للفنون،
ومتحف الشارقة للفنون ،ومركز مرايا
للفنون ،مكانة جوهرية فيما يشهده
الفن المعاصر من إزدهار في المنطقة،
فض ً
ال عن أن تلك المراكز تستضيف
معارض بالغة األهمية والجاذبية.
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العروض

وثائق غنية بالتفاصيل...
يظهر تاريخ الشارقة المثير
لإلعجاب في اللوحات الفنية،
والمخطوطات ،والسجالت،
والخرائط ،والصور الفوتوغرافية،
التي يضمها متحف الشارقة
للفنون ،ودارة الدكتور سلطان
القاسمي للدراسات الخليجية.
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التاريخ

يستمر انتقال الحرف اليدوية
األصيلة من جيل إلى جيل ،حيث
يمكن مشاهدة بعض الحرفيين
وهم يمارسونها في الشارقة.
ولعل أفضل األماكن لإلطالع
على هذا التاريخ الحي ،هي المتاحف،
والمهرجانات التراثية ،واألسواق،
وأحواض صناعة المراكب وإصالحها.
وإن رغبت في مشاهدة الحرف
القديمة ،فتوجه إلى المتحف البحري.
أما إذا أردت اإلطالع على األقمشة
والمنسوجات التي تنال إعجابك،
فاذهب إلى سوق العرصة ،وإن راق
لك تذوق األطباق المحلية التقليدية،
فعليك بحضور أيام الشارقة التراثية.
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الحرف
اليدوية

الكنوز
إبحار ثقافي في أعماق التراث...
يمكن للمرء التعرف عن كثب إلى
العديد من الجوانب التراثية ،لدى
مشاهدة الكنوز القيّمة التي يضمها
متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية،
ومتحف الشارقة لآلثار.

