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عاصمة الثقافة الإسلامیة

دور صاحب السمو حاكم الشارقة

Professionally cultivate 
one-to-one customer 
service with robust 
ideas. 
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ُبنیت إمارة الشارقة بعمارة إسلامیة معاصرة، فمساجدها ومبانیها الحكومیة والرئیسیة والرسمیة وصروحها الثقافیة والتاریخیة وقلاعها وحصونها 
ومبانیها السكنیة والتجاریة وساحاتها ومیادینها ونصبها التذكاریة ومتاحفها شاهد على ذلك.

ُبنیت بطرز مختلفة متنوعة كالطراز العثماني ذي القبب الدائریة ونصف الدائریة مع المآذن ذات الرؤوس المدببة التي تعتمد على الزخارف النباتیة 
(مثل جوامع النور والمغفرة والبطائح والقاسمیة)، والطراز المملوكي ذي القبب المدببة الكبیرة والمنائر التي تنتهي بقبب مخروطیة وزخارف هندسیة، 

والنمط الشعبي المرتكز على أسس إسلامیة في البناء، وأنماط آسیویة ذات زخارف مجسمة، والطرز الفاطمیة، والأندلسیة، والمغربیة، والمحلیة، 
تحتوي على العدید من العناصر من قباب ومنارات ومآذن ومشربیات وأقواس وأعمدة رخامیة بزخارف إسلامیة دقیقة التفاصیل وبنقوش إسلامیة 

وقرآنیة، وبثریات وإنارات تتناسب مع إیحاءاتها، جامعًة بتراثها الإسلامي ما بین أصالة الماضي وحداثة الحاضر.

لذلك كانت بفخر عاصمة للثقافة الإسلامیة، مستقطبة الكثیر من الزوار والسیاح والمثقفین والعائلات من خلال العدید من الفعالیات والمهرجانات 
كمهرجان أضواء الشارقة وأیام الشارقة التراثیة وبینالي الشارقة وغیرها، مشكلًة الهویة المعماریة للإمارة، معبرًة عن الهویة القومیة الدینیة الانتمائیة 

الوطنیة الثقافیة لها.

حافظ صاحب السمو حاكم الشارقة الشیخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بحنكٍة وتخطیٍط بعید 
النظر واسع الفكر على هویٍة معماریٍة أصیلٍة للإمارة ترتبط بجذورها العربیة الإسلامیة تمثل 

امتدادًا للحضارة الإسلامیة القدیمة، بتوجیهاته الثقافیة والفنیة والعلمیة والتراثیة والإسلامیة، مبرزًا 
رسالة الإسلام وحضارته وثقافته ورقیه في فكرة "عمارة الأرض".

وكان وما زال ینتقي بنفسه تصامیم المباني ویقوم بتعدیلها متدخلًا بأدق التفاصیل المعماریة، ویختار 
المواقع التي ستقام فیها هذه المباني، منتجًا لوحًة إسلامیًة جمیلًة تختلف عن ما سواها من مدن، 

عاصمة إسلامیة تجمع بین الفن والعراقة والحضارة والأصالة والتحضر، لیعرف الزائر لها أنه 
فیها من ملامحها التي تمیزها عن غیرها من مدن الدولة.

بعض المعالم الممیزة

السوق المركزي  بالشارقة (السوق الإسلامي) افتتح في 1978، 
من أجمل وأروع الأشكال المعماریة في الشرق الأوسط، یتكون 

من خلیط من النقوش الأندلسیة وأكثر من 22 بارجیل هوائي، 
طبعت صورته على إحدى الأوراق النقدیة، تقدر مساحته بثمانین 

ألف متر مربع بجناحین بطابقین یتصلان بجسر، یضم أكثر من 
600 محل تجاري ومطاعم ومسطحات خضراء.

مبنى بلدیة الشارقة

أحد أهم المعالم الحضاریة في الإمارة، یجسد الذوق الإبداعي 
الرفیع لفن العمارة الأندلسیة، بقبابه وأقواسه وأعمدته وزخارفه 

ونقوشه، یتمیز بحدیقته الأمامیة وبنافورته المائیة، یتألف المبنى من 
أربعة طوابق منها طابٌق تحت الأرض، بمساحة إجمالیة 100 ألف 

متر مربع، ویضم 250 موقف سیارات، یتكون من جناحین 
ویحتوي أكثر من 200 غرفة، ویحقق أعلى معاییر أنظمة الأبنیة 

الخضراء.

السوق المركزي

المدینة الجامعیة في 
الشارقة

من روائع العمارة الإسلامیة، تتكون من جامعة الشارقة بمساحة 
22670 متر مربع، والجامعة الأمریكیة، التي تضم العدید من 

المباني منها المبنى الرئیسي كلیة المعمار والكافتیریا، وكلیة 
الآداب، وقسم اللغات، وكلیة إدارة الأعمال، وكلیة العلوم بقسمي 

الكیمیاء والفیزیاء، بمساحة بناء إجمالة تقدر ب 61500 متر 
مربع، وسكنًا للطلاب.

الحدیقة الإسلامیة في 
الشارقة

أول حدیقة إسلامیة تم افتتاحها على مستوى العالم، تضم 50 نوعًا 
من النباتات التي ورد ذكرها في القرآن الكریم والسنة النبویة، 
ومصنفة بدقة حسب استخداماتها الطبیة وفوائدها المعروفة، تم 
افتتاحها عام 2014، وتتبع مباني مراكز منتزه الصحراء على 

طریق الشارقة - الذید.

من أهم مساجد الشارقة
•مسجد أحمد بن حنبل، مسجد الملك فیصل، مسجد النور

•جامع الهدى، مسجد القصباء، جامع المغفرة، مسجد التقوى

•مسجد الأرقم بن أبي الأرقم، جامع الرضوان، جامع السلف الصالح.

من أهم الأماكن السیاحیة في الشارقة

• متحف الشارقة للفنون• متحف الشارقة البحري

• متحف الشارقة العلمي• متحف الشارقة للحضارة الإسلامیة

• متحف المحطة• متحف الشارقة للسیارات القدیمة

•  القصباء الشارقة •  سوق العرصة

• منطقة التراث (قلب الشارقة)


