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أعماق التاريخ

المعرفة...

مركز الشارقة لإلتصال
800 80 000
www.sharjahmydestination.ae

على أرض هذه اإلمارة جرى تبادل
الدين ،واللغة ،والفنون ،والعلوم
والتكنولوجيا عبرجميع العصور.
اكتشف كنوز متاحف الشارقة.

أُعيدت كتابة التاريخ المعروف
لإلنسان المعاصر ،بعد
اكتشاف مجموعة من القطع
األثرية في الشارقة ،يعود
تاريخها إلى  153ألف سنة،
حيث يعتبر ذلك أقدم مما
ُعثر عليه في أي مكان آخر

متاحف الشارقة
6002 556 06
www.sharjahmuseums.ae

تدخر اإلمارة وسع ًا في العناية
ال ّ
بالتراث ،إذ تتم المحافظة عليه ليظل
حي ًا ،عبر البيوت القديمة المرممة،
والعروض التمثيلية التي تنعش ذاكرة
األجيال.

الفن المعماري...
يُظهر الجمال ّ
األخاذ للمباني
المرممة استخدام تقنيات حديثة
ورفيعة المستوى ،كما يبعث
الحياة في الماضي العريق.

يمكنك زيارة المواقع السياحية
التاريخية ،وحضور المهرجانات
العديدة التي تحظى بإقبال شعبي
واسع ،في الشارقة.

استمتع بجولة في منطقة قلب الشارقة.

التاريخ الطبيعي…

أسلوب الحياة...

تحفل المشاهد الطبيعية الرائعة،
والحياة البرية بتاريخ مثير لإلهتمام،
ويستحق أن يُكتشف.

مازالت أنماط الحياة التقليدية
تواصل تأثيرها على العالم المعاصر
في نواح كثيرة.

فتضاريس الشارقة التي كانت
ذات يوم منطقة صحراوية،
شهدت تغيرات مثيرة ،حيث كانت
سهو ًال خصبة تغطيها األعشاب
والشجيرات ،ثم غمرتها البحار
وصارت مساحات رملية في أعماق
المحيط .والشك أن تطور اإلرث
الطبيعي لإلمارة ،وقدرته على
التكيف يرويان حكاية بالغة األهمية.

احرص على أال تفوتك فرصة زيارة
المنازل القديمة ،وال سيما بيت
النابودة ،ومجلس المدفع في
منطقة قلب الشارقة.

يمكنك التوجه إلى متحف الشارقة
للتاريخ الطبيعي والمتحف النباتي
في متنزه الصحراء بالشارقة.

غادرت المجموعات البشرية األولى إفريقيا،
واستوطنت الشارقة قبل  135ألف سنة.

متحف الشارقة للفنون
06 568 8222
متحف الشارقة للخط
06 569 4561

www.sharjahmydestination.ae

متحف الشارقة للتراث
06 568 0006

دارة الدكتور سلطان القاسمي
للدراسات الخليجية
06 558 5855
www.dsqc.ae
متحف المحطة
06 573 3079
مجلس المدفع
06 568 1738
متحف الشارقة البحري
06 522 2002

روعة االستكشاف...
ال تقتصر حكاية الشارقة على حدود اإلمارة،
بل يتعدى تأثيرها إلى مناطق بعيدة في
العالم .ومما ال شك فيه ،أن استكشاف
متحف الشارقة البحري ،ومتحف الحضارة
اإلسالمية في مدينة الشارقة ،يتيح لك
االطالع على جوانب من تلك الحكاية .

أعماق التاريخ

متحف الشارقة لآلثار
06 566 5466
www.archaeologymuseum.ae

العادات والتقاليد...

وفي الحقيقة ،فإن التأثير
التاريخي لإلمارة يمتد بجذوره
بعيدا ً في الزمن ،منذ عصر ما
قبل الديناصورات ،إلى يومنا
هذا.

عجائب
شارقة
ال

المتاحف المجهزة بأحدث
األنظمة والتقنيات تسلط
الضوء على حكايات الشارقة
التاريخية العريقة.

متحف الشارقة للحضارة
اإلسالمية
06 565 5455
www.islamicmuseum.ae
متحف الشارقة للتاريخ الطبيعي
والمتحف النباتي
06 531 1411

معالم

تاريخية بارزة

الحصون والقالع المنيعة،
والمثيرة لإلعجاب على
الساحلين الشرقي
والغربي تروي أحداثا
تاريخية مشوقة...
فمن قلعة الحصن المهيبة في
مدينة الشارقة ،والتي كانت مقرا ً
لألسرة الحاكمة ،إلى أبراج المراقبة
على طول الساحل ،إضافة إلى
القالع الرابضة على سفوح الجبال
الحجرية في الساحل الشرقي،
هناك حكاية لكل منها،
تستحق أن تُروى.

6

المتاحف

1

منطقة قلب
الشارقة

تجول في شوارع وأزقة
منطقة قلب الشارقة
الحافلة بعبق التاريخ،
واستمتع بذلك الشعور الذي
يجعلك تعايش األيام الخوالي.

2
3
الحصون

المستحاثات
عجائب ما قبل التاريخ...
من األدلة التي تعود لعصر
الديناصورات ،إلى القطع األثرية ألوائل
البشرالذين غادروا إفريقيا ،يمكن
اكتشاف عجائب ما قبل التاريخ
في المنطقة الصحراوية الداخلية
المحيطة بـ “صخرة المستحاثات”.
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اللؤلؤ
العملة األصلية...

كان صيد اللؤلؤ المصدر الرئيس
للدخل على مدار  6آالف عام – لمعرفة
التفاصيل الخاصة بذلك ،ما عليك إال
القيام بزيارة لمتحف الشارقة البحري.

يعد اإلزدهار الذي يشهده
الفن العربي في اآلونة
األخيرة ،بمثابة الفصل
لتاريخ تتبوأ الشارقة
األحدث
ٍ
فيه مكانة مركزية...
ويعتبر متحف الشارقة للفنون مقرا ً
رئيس ًا يحتضن اإلبداع الفني على
مستوى المنطقة ،فض ً
ال عن أنه يضم
مجموعة تاريخية من األعمال الفنية
المدهشة ،التي تتيح للزائر التعرف
عن كثب على الكيفية التي كان يُنظر
بها إلى المنطقة على مر العصور.
وجدير بالذكر أن دارة الدكتور سلطان
القاسمي للدراسات الخليجية
تضم مجموعة تاريخية قيّمة من
المخطوطات والصور والخرائط.

بوجود ما يربو على  50متحف ًا،
وموقع ًا تاريخي ًا في الشارقة...
تتوفر للزائر إمكانية استقصاء
تاريخ المنطقة بكل جوانبه؛
من الحكاية الكاملة للحضارة
اإلسالمية ،إلى بدايات تشكل
كوكبنا األرضي ،ومن الطائرات
القديمة الطراز ،إلى السيارات
الكالسيكية ،ومن الفنون إلى
العلوم  ...وال غرابة إذاً ،أن تحظى
متاحف الشارقة الراقية بمكانة
رفيعة ،وصيت ذائع  ،نظرا ً إلى ما
تحتويه من مجموعات ّقيمة،
تز ّود الزائر بمعرفة عميقة ،وأفكارٍ
ملهمة ،فض ً
ال عن التعليم
المصحوب بالتسلية .لإلطالع على
المزيد من المعلومات يرجى زيارة
الموقع:
www.sharjahmuseums.ae

8 7
اآلثار

قيمة...
نفائس تاريخية ّ

يضم متحف الشارقة لآلثار كنوزا ً
حضارات سابقة،
فنية تعود إلى
ٍ
وتتيح للزائر التعرف عن كثب ،على
التاريخ اإلنساني المشترك.
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الفنون

المراكب
الشراعية

تراث بحري...

يُنظر إلى اإلرث البحري للمنطقة بتقدير
ً
ً
مركزية في
مكانة
وإجالل ،إذ أنه يحتل
قصة الحضارة ،على الصعيدين المحلي

والعالمي .يمكنك االطالع على ثقافة
المالحة البحرية ،عن قرب ،بالتوجه إلى
أحد الموانئ العديدة في اإلمارة ،وكذلك
لدى زيارة متحف الشارقة البحري.

