
 دولت قطر- الثقافت 

تتمتع قطر بثروة ثقافية زاخرة وتراث شعبي فريد، وترعى الدولة ىذه الثروة وتعمل عمى تنميتيا باستمرار، بما ينسجم مع 
 ..التطور الذي تشيده دولة قطر 

وتبدي الدولة اىتماًما كبيًرا بشتى مناحي الحياة الثقافية كما في إنشاء المكتبات والمتاحف والمسارح ومراكز الفنون، ودعم 
 .دور النشر والمجالت الثقافية وتنظيم الميرجانات والفعاليات الثقافية المختمفة عمى مدار السنة

وفي السنوات األخيرة دأبت قطر عمى تنظيم ميرجانات ومنتديات ومعارض ومؤتمرات حافمة ألىل الفكر واألدب والفن انطالًقا 
من توجو الدولة لتشجيع ودعم اإلبداع القطري والعربي، وتكريس مبدأ االنفتاح عمى ثقافات شعوب العالم المختمفة مع 

 .الحفاا عمى قيم األألالة لممجتمع القطري 

ونتيجة ليذا التوجو أألبحت الدوحة إحدى عواألم الثقافة العربية التي تستقطب شتى أشكال اإلبداع الثقافي، فيما أألبحت 
ميرجاناتيا وفعالياتيا التي تنظم بألورة دورية في مجاالت الثقافة والفكر والفن، سمة بارزة في المشيد الثقافي العربي كما 

 فعالياتالفي ميرجان الدوحة الثقافي السنوي، ومعرض الدوحة الدولي لمكتاب وميرجان الدوحة لألغنية العربية، وغيرىا من 

  

  

    

 :-المتاحف فً دولت قطر

ريؼت هُئخ مزبحف قطش دوساً محىسَبً فً رؼظُم اىحظ اىىطىٍ ودػم قُم اىزمغل ثبىهىَخ واِثبس ووشش اىفىىن 

اىشاقُخ ػجش مزبحفهب واوشطزهب اىمزؼذدح، ممب رؼذ اىهُئخ واحذح مه اىمؤعغبد اىزً رزحمو ػتء رطىَش 

ورؼضَض ودػم اىمزبحف واىفىىن واىزشاس حغت أػيً اىمؼبَُش اىؼبىمُخ مه أجو إششاك ورؼيُم ورغيُخ 

اىمجزمؼبد فٍ قطش واىخبسج مه خاله،رىمُخ وػشض مقزىُبد راد مغزىي ػبىمٍ فٍ مجبن مؼمبسَخ مه 

اىطشاص اىؼبىمٍ واعزنشبف وحمبَخ ورؼضَض اىمىاقغ األثشَخ واىزشاثُخ ومزىل رطىَش ثشامج فشَذح مه وىػهب 

 .ثبىششامخ مغ جهبد أخشي وثشنو مغزقو 

  

  

 

 



 

 

 

 :-المالبس واالزٌاء الشعبٍت 

 : اللباس الرجالً

 

ٌلبس الرجل المطري الثوب األبٌض ذا الٌالة، مع بشت مطرز بالخٌوط الذهبٌة علً االطراف مع عمال 
 .وللحماٌة من برد الشتاء، تُلبس الدللة علً الثوب. ٌتدلً منه خٌطان ٌنسدالن علً الظهر

 

 : اللباس النسائً

 :البخنك

 

هو اللباس الشائع فً لطر لدٌما للفتٌات الصغٌرات، وٌتمٌز بلونه االسود وتطرٌزه الفضً او الذهبً وطوله 
كما تلبس بعض الفتٌات الصغٌرات دراعات مطرزة  .من الخلف حٌث تلبسه الفتٌات مع دراعة مطرزة
  .واثواب نشل فً االعراس واالعٌاد والمناسبات

 

 :الثوب النشل

 

هو الثوب المطرز الفضفاض الذي ٌلبس عادة فً المناسبات وٌكون من لماش لْبِرٌَسم أو الحرٌر او الشٌفون 
 .وأحسن ألوانه األحمر واألخضر واألسود. ومطرز من جمٌع نواحٌه بخٌوط ذهبٌة

 

  :العباٌة

 

تتمٌز المرأة المطرٌة بعباٌة الرفع الحرٌرٌة التً تلبس مع شٌلة خفٌفة مطرزة او مشغولة بالخرز بأشكال 
كما تلبس النسوة الكبٌرات . دلٌمة، اما الدراعة فتكون من لماش منموش او سادة مطرزة عند الجٌب واالكمام

 .فً السن عباٌة الرأس مع ثوب ودراعة

  



 

 

 

 

 الفنون الشعبٍت فً قطر 

مبألػشاط .. رزمزغ قطش ثزىىع اىفىىنيىس واىفىىن اىشؼجُخ اىزٍ َمبسعهب اىحضش واىجذو فٍ مىبعجبرهم اىمخزيفخ

 .واألػُبد ، ومىبعجبد أخشي

 وَىقغم اىشقص اىشؼجٍ اىً قغمُه مىهب مب هى جمبػٍ ومىهب مب هى فشدٌ

فبىشقصبد اىجمبػُخ اىمىظمخ رنىن فٍ اىفىىن اىشجبىُخ ورضجظ ثبإلَقبػبد، ورؤدّي ثأعيىة جمبػٍ، ومه 

 هزي اىشقصبد اىؼشضخ ،اىمزبسٌ ،اىطىجىسح واىغبمشٌ اىشجبىٍ

  

  



 

 

 الماكوالث الشعبٍت

تحافظ على نكهتها ورونقها رغم اقتحام العدٌد من أصناف الطعام المتنوعة والمختلفة مبصاىذ اىمبمىالد اىشؼجُخ اىقطشَخ 

وجمال .ومن هذه الماكوالت  اللقٌمات والخنفروش والهرٌس والمضروبة والساقو والباللٌط والمكبـوس  . المطبخ القطري
ٌكمن فً مدى بساطة مكوناتها وأدواتها المستخدمة فً الطبخ، والتً تدل على مهارة وفن ربات البٌوت « التراثٌة»المأكوالت 

فً صنعها والتً الزالت األسر القطرٌة تحرص على أكلها سواء فً المناسبات مثل األعراس أو األعٌاد أو حتى فً شهر 
 رمضان ألن أغلب أنواع األكالت التراثٌة المعروفة الممٌزة تكون أساس المائدة فً الشهر الفضٌل

العدٌد من المطاعم التً تقدم الوجبات السرٌعة واألكالت الغربٌة والشرقٌة وغٌرها، ولكن تبقى « واقف»وٌحتضن سوق 
  .المطاعم الشعبٌة تمٌز هذه السوق ذات الطابع التراثً والتً ٌزورها ٌومٌا مئات المواطنٌن والمقٌمٌن والسٌاح الزائرٌن لقطر

 

 



 

  

 الفه المعماري

جلى الفن المعماري المطري فً العدٌد من االماكن التً تصور الفن المعماري المحلً وتراث لطر ومنها ٌتت
منتجع لرٌة الشرق فً مدٌنة الدوحة فً دولة لطر والذي ٌمتزج فٌه فن العمارة التملٌدي مع المرافك الحدٌثة 
لتفً بحاجة متطلبات رجال االعمال والسواح على حد سواء والجامع الكبٌر كذلن الذي ٌبرز الفن المعماري 

 .المدٌم

  

 

 



 

  

  :-للمسٌد ٌرجى اتباع الرابط التالً لمشاهدة الفٍدٌو

http://www.youtube.com/watch?v=hyY03tFdbGQ 
 

http://www.youtube.com/watch?v=hyY03tFdbGQ

