
 :-انًًهكت االردَُت انهاشًُت - انثقافت 

واْ ٌٍٍّّىت . ِغ ٔفٛر غشبٟ وب١ش فٟ ثمافخٙا ظٙش حذ٠ثا تستند ثقافة األردن على العناصر العربٌة واإلسالمٌة

األسد١ٔت دائّا حماطغ ِغ لاساث اٌؼاٌُ اٌمذ٠ُ اٌثالثت، ٠ٚبذٚ دائّا أْ ٕ٘ان شىال ِٓ أشىاي اٌخٕٛع فٟ أٞ ٔماط 

 .ِؼ١ٕت ٔظشا ٌّٛلؼٙا

اٌؼاداث اٌؼشب١ت اٌّٛخٛدة فٟ إٌّطمت، عخدذ٘ا فٟ األسدْ، إر أْ اٌؼاداث اٌّخؼٍمت باٌىشَ ٚحغٓ اٌّؼاٍِت 

ٌٍض١ف، ٚاٌّؼاٍِت ِا ب١ٓ األشخاص، ٚغ١ش٘ا ٌٓ حدذ ف١ٙا اٌىث١ش ِٓ االخخالف ِا ب١ٓ األسدْ ٚبالٟ اٌذٚي 

اٌؼشب١ت، ِّا ١ّ٠ض األسدْ ٘ٛ اٌخدأظ ٚاٌخّاصج ِا ب١ٓ ثمافخٗ، ٚثمافت اٌبالد اٌّح١طت بٗ، ِثً اٌغؼٛد٠ت 

 .ٚاٌؼشاق ٚفٍغط١ٓ ٚعٛس٠ت

لقد أصبح األردن مركزاً ثقافٌاً مهماً فً المنطقة ولهذا فإن الحركة الفنٌة والثقافٌة فً األردن فً حالة حراك 
مستمر وتقدم متواصل، فقد أصبحت عمان مهوى أفئدة محبً الفن وصانعٌة، لهذا تقدم العاصمة عدداً من 

 .المسارح الممتازة وصاالت عرض ومعارض فنٌة راقٌة تقدم عروضاً غاٌة فً الجودة والعمق

  

  

  

    

 :-انًتاحف  

 إرث تارَخٍ َشهذ عهً تطىر األردٌ وحضارته.. انًتاحف 

َقاش تقذو األيى وانشعىب بًذي ارتباطها ويحافظتها عهً انتراث وانتقانُذ وأصانت فُىَها انًختهفت، ورنك عٍ طرَق إَشاء 

٠ضخش االسدْ بحضاسحٗ اٌخاس٠خ١ت ٚاالثش٠ت يتاحف وصاالث يتخصصت ويهُأة بكم وضائم وضبم انعرض انحذَثت و 

ا١ٌّّضة ٚاٌخٟ ػبش ػ١ٍٙا اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼظٛس ٚاالصِاْ ػٍٝ ِش اٌخاس٠خ ، ٚلذ حظ١ج اٌٍّّىت باٌؼذ٠ذ ِٓ 

 .االثاس إٌف١غت ٚاٌخٟ لً ِث١ٍٙا فٟ الطاس اخشٜ

/  يتحفا يٍ بُُها يتحف اِثار األردٍَ، يتحف انحُاة انشعبُت، يتحف األردٌ، يتحف اِثار22َُتشر فٍ انًًهكت َحى 

انجايعت األردَُت، انًتحف انىطٍُ نهفُىٌ انجًُهت، يتحف انبُك  / (عهى اإلَطاٌ)انجايعت األردَُت، يتحف األَثروبىنىجُا 

. األههٍ األردٍَ نهعًالث، يتحف انطُاراث انًهكٍ، يتحف االطفال، يعرض انتراث انعربٍ واالكتشافاث انحذَثت

 

  

  

  



 
 

 

 

 

 :-انًالبص واالزَاء انشعبُت 

هً تلك األزٌاء التراثٌة التً ٌرتدٌها األردنٌون، وتمثل جزءا مهما من تارٌخ وهوٌة وثقافة الشعب األردنً 
وبالرغم من صغر مساحة األردن نسبٌا، إال أن األزٌاء األردنٌة تتمٌز . ونتاجه الحضاري عبر القرون

بأصالتها وبتنوعها الكبٌر جدا وخصوصا النسائٌة منها نظرا لتنوع جغرافٌة األردن، حٌث لكل منطقة 
كما تتمٌز هذه . تصامٌمها الخاصة بها مع وجود ٌعض األزٌاء والقواسم المشتركة بٌن بعض المناطق

 .األزٌاء بصناعتها الٌدوٌة المتقنة وزخارفها المبنٌة على التارٌخ والمعتقدات والبٌئة األردنٌة

  

فاٌضٞ اٌشؼبٟ . ٠ّثً اٌضٞ اٌشؼبٟ ػٕٛأا باسصا ٌىً أِت ، ٚد١ٌال ٚاضحا ػٍٝ ػاداحٙا ٚحضاسحٙا ٚثمافخٙا

٠ؼذ خضءا ِٓ اٌخشاد السحباطٗ باٌؼاداث ٚاٌخما١ٌذ ٚاٌّؤثشاث االخخّاػ١ت ٚااللخظاد٠ت ػٍٝ ِّش اٌضِٓ ، ٌزا ، 

. فاٌضٞ اٌشؼبٟ ٠ّثً طٛسة ػٓ اٌّدخّغ ٚاٌح١اة فٟ ٘زا اٌبٍذ أٚ ران ، ٠ٚشىً ِشخؼا ٚط١ٕا ألً٘ اٌبٍذ

 

٠ٚخخٍف اٌضٞ اٌشؼبٟ األسدٟٔ باخخالف إٌّطمت اٚ اٌّذ٠ٕت ، ف١خخٍف فٟ اٌثٛب ٚاٌّذسلت اٌطٛي ٚاٌّٛد٠ً 

، فىٍٙا أص٠اء خ١ٍّت ٌٚىً ِٕٙا سِض " ػظبت اٌشأط"ٚاٌخطش٠ض ٚاٌٍْٛ ، وّا ٠خخٍف غطاء اٌشأط ٚاٌمّطت 

. ٚلظت ، وّا ٚحضفٟ ػٍٝ اٌّشأة خّاال ػشب١ا أط١ال

 

  

  



  

 

 

 
 

 

 



 

 انرقصاث انشعبُت

الدبكة  هً رقصة فلوكلورٌة شعبٌة منتشرة فً بالد الشام  وتتكون فرقة الدبكة من مجموعة تزٌد عادة عن 
 عشرة اشخاص  وتمارس غالبا فً المهرجانات واالحتفاالت واالعراس

ِٚٓ اٌشلظاث وزٌه سلظت اٌذح١ت ٟٚ٘ ٟ٘ سلظت بذ٠ٚت أسد١ٔت حّاسط فٟ بؼض دٚي اٌخ١ٍح ٚ باد٠ت 

وأج حّاسط اٌذح١ت لذ٠ّا لبً اٌحشٚب إلثاسة اٌحّاعت ب١ٓ أفشاد اٌمب١ٍت،ٚػٕذ . فٍغط١ٓ ٚاٌؼشاق ٚعٛس٠ا

ٔٙا٠ت اٌّؼاسن لذ٠ّا ٠ظفْٛ بٙا اٌّؼشوت ِٚا داس بٙا ِٓ بطٛالث ٚأفؼاي أِا ا٢ْ فٟٙ حّاسط فٟ ِٕاعباث 

 .األػشاط ٚاألػ١اد ٚغ١ش٘ا ِٓ االحخفاالث

 

٠ظطف اٌشخاي بظف ٚاحذ أٚ طف١ٓ ِخماب١ٍٓ ٠ٚغٕٟ اٌشاػش اٌّخٛاخذ فٟ . حؤدٜ اٌذح١ت بشىً خّاػٟ

اٌب١ج اٌّخفك  . (اٌشدادٖ  )ِٕخظف أحذ اٌظف١ٓ لظذ٠خٗ اٌّغٕاة ٚاٌخٟ حشبٗ اٌٙد١ٕٟ ٠شدد اٌظف١ٓ باٌخٕاٚب 

 ػ١ٍٗ عٍفاً باٌخذسج ب١ٓ وً ب١ج شؼش ٠ٍم١ٗ

  

 

 

 

 

 انًاكىالث انشعبُت



إٌّغف ِٓ األطباق اٌخٟ حؼخبش سِضاً ٌٍدٛد ٚاٌىشَ فٟ األسدْ ٚخضءاً ِٓ اٌخشاد األسدٟٔ اٌؼش٠ك، إر ٠ؼذ 

ٚػادةً ِا ٠طبخ . ِٓ أوثش األوالث شؼب١ت فٟ األسدْ خظٛطاً فٟ اٌٛالئُ ٚاألفشاذ ٚاألحشاذ ٚأ٠اَ اٌدّغ

إٌّغف ػٍٝ ٌحُ اٌغُٕ، ٠ٚفضً أْ حىْٛ اٌٍحَٛ ِٓ اٌدذٞ، ٌٍخم١ًٍ ِٓ دعُ إٌّغف ِٚحخٛاٖ ِٓ اٌذْ٘ٛ 

ُّضّشة باٌظحت  ِٚٓ االوالث االخشٜ  اٌششٛف ٚاٌىٛاسع  ٚاٌبخاسٞ  ٚاٌّغخٓ ٚاٌّمٍٛبت ٚ .اٌّشبؼت اٌ

حبذأ اٌٛخبت اٌخم١ٍذ٠ت . ٠خ١ّض اٌّطبخ االسدٟٔ باعخخذاِٗ اٌٍبٓ اٌضبادٞ اٌطاصج ٚاٌدبٓ بىثشة فٟ األطباق

 بّدّٛػت ِمبالث ححضش ِٓ اٌحبٛب ٚاٌخضاس، أّ٘ٙا اٌفٛي ٚاٌحّض ٚاٌبارٔداْ

  

 

 

 

 

 

 انفٍ انًعًارٌ

حاثشث اٌؼّاسة فٟ االسدْ باٌّٛسٚد اٌحضاسٞ اٌّؼّاسٞ االعالِٟ ٚاٌشِٚأٟ ٚا١ٌٛٔأٟ اال اْ ِؼظُّٙ اوذ 

اْ اٌفٓ االعالِٟ ٘ٛ غا٠ت ٚأ١ِٕت بإٌغبت ٌُٙ ٚحخفشد ػّاْ باالعخؼّاي اٌٛاعغ ٌحدش اٌبٕاء اٌزٞ خادث بٗ 

طب١ؼخٙا اٌدغشاف١ت ٚاٌطبٛغشاف١ت وّذ٠ٕت اح١طج بغبؼت خباي وأج اٌشش٠اْ اٌشئ١ظ ٌخض٠ٚذ اٌّذ٠ٕت بحاخخٙا 

إٌّٙت ِٓ ٘زٖ اٌحداسة اٌخٟ اِخذث ٌّحافظاث فٟ خٕٛب األسدْ بؼذِا اػخٍج اٌدباي ِغاوٓ ال١ّج ػٍٝ 

 ػدً واْ ا٠ماع اٌّذ٠ٕت أزان

  

  



 

 

 

  

 :-نهًسَذ َرجً اتباع انرابظ انتانٍ نًشاهذة انفُذَى

http://www.youtube.com/watch?v=hRgSHXij0Bg 
 

http://www.youtube.com/watch?v=hRgSHXij0Bg

