
 مملكت البحرٌه- الثقافت 

 .ذرًرغ انثحشٍٚ تًكاَح حعاسٚح ٔذاسٚخٛح نهثمافح تشرٗ اشكانٓا ٔصُٕفٓا ْٔٙ ثمافح فاػهح ٔخاللح ٔيإثشج 

و الفعل الثمافً فٌها متجذر وممتد منذ ألواح دلمون األولى وحتى أٌامنا هذه والممبلة، بمعنى أن الثمافة فً 
البحرٌن أزمنة متداخلة ومتناسلة ال تمف عند ماض أو حاضر أو مستمبل، ذلن أن الفعل الثمافً فٌها مخاض 

مستمر، إذ ال تزال أختام دلمون مثال ذات الشواهد الثمافٌة والفنٌة متسع ومختبر لدراسات وبحوث عربٌة 
وأجنبٌة ال تنتهً، كما أن حضارة دلمون برمتها مجال الستلهام ثمافً حداثً تجسد فً أكثر من حمل فنً 

 .وأدبً وإبداعً

ولد انطلمت البحرٌن فً فضاء الكون الثمافً واستمطبت كافة الثمافات المائمة والمؤسسة على فعل التحضر 
واإلبداع، وبذلن استحمت مملكة البحرٌن بفاعلٌة أن تكون فً مولع صنع المرار الدولً فً منظمة الٌونسكو 

 .وفً منظمات اإلشعاع الحضاري والثمافً فً الوطن العربً والعالم

  

  

    

 :-المخاحف فً مملكت البحرٌه 

 المتاحف فً البحرٌن

 :ٕٚجذ فٙ انثحشٍٚ انؼذٚذ يٍ انًراحف    كانرانٙ 

  

 مخحف البحرٌه الوطنً

 ْٕٔ يرحف ػاو ٔانٓذف يٍ اَشائّ ْٕ انًحافظح ػهٗ ذشاز انثحشٍٚ ٔػشظّ ٔدساعرّ ٔلذ ذى ذشٛٛذِ فٙ 

 ٔٚمغ فٙ 1988 ِ انًٕافك 1409 و ٔذى افرراحّ ػاو 1988 -1985 انًٕافك 1408 – 1405انفرشِ ياتٍٛ 

 ششق يذُّٚ انًُايّ  ٔٚعى انؼذٚذ يٍ انماػاخ ٔتّ يكرثح ذحرٕ٘ ػهٗ

 

كراتاً فٙ اٜثاس ، ٔانرشاز انشؼثٙ ، انفٌُٕ انجًٛهح ، األَثشٔتٕنٕجٛا ، انراسٚخ ، انراسٚخ انطثٛؼٙ ،  (7000)

انؼًالخ ، انًراحف ، ٔٚصذس ػُّ يطثٕػح انُششج ، دنٛم انًرحف تانؼشتٙ ٔاإلَجهٛض٘ ، ٔٚؼًم فٙ انًرحف 

 . يششذٍٚ (7)يٕظفاً ، ٔ  (53)

 

 

ٔٚعى انًرحف آثاس، يٕاد ذشاثٛح، يخطٕغاخ ٔٔثائك ، ًَارج ٔػُٛاخ غثٛؼٛح، أػًال فُٛح، صٕس لذًٚح ، 

ٚرى انحصٕل ػهٛٓا ػٍ غشٚك اإلْذاء، ٔانششاء، ٔانرُمٛة، ٔغشٚمح ػشظٓا حغة انرغهغم انراسٚخٙ ، 

 . ٔٔعٛهح ئٚعاحٓا ػٍ غشٚك انصٕس، ٔانًمرُٛاخ األصهٛح ، ٔانًجغًاخ ، ٔانشعٕو انرٕظٛحٛح

 

 



 مخحف بٍج الجسرة

  ْٕٔ يرحف ذشاثٙ  ٔانٓذف يٍ اَشائّ ْٕ انرؼشٚف تانًُػ انًؼًاس٘ انمذٚى فٙ انثحشٍٚ 

 
 

  ْٕٔ يرحف ذخصصٙ انٓذف يٍ اَشائّ خذيح انمشاٌ انكشٚى :مخحف بٍج القرآن 

 
ْٕٔ يرحف ذخصصٙ انٓذف يٍ اَشائّ َشش انٕػٙ انرشتٕ٘ ٔاالجرًاػٙ ٔانثمافٙ  : مخحف راشد العرٌفً

 ٔحفع انثمافح انذٚهًَٕٛح 

 
 ْٕٔ يرحف ذشاثٙ ٚٓذف انٗ انًحافظح ػهٗ انرشاز انمذٚى  : مخحف بٍج الشٍخ عٍسى به علً

 
 ْٕٔ يرحف ذخصصٙ ٚٓذف انٗ انرؼشٚف تراسٚخ انُفػ ٔلصح اكرشافّ فٙ انثحشٍٚ  : مخحف دار النفط

 
ْٕٔ يرحف ذخصصٙ ٚٓذف انٗ حفع ٔػشض انؼًالخ انرٙ ذى ذذأنٓا فٙ انثحشٍٚ حرٗ :مخحـف النقـود 

 االٌ

  

  

 
 

 

 :-المالبس واالزٌاء الشعبٍت 

 

ّٙ انز٘ ذٕاسثرّ جٛالً تؼذ جٛم ػثش عُٕاخ غٕٚهح، ٔذؼرثش األصٚاء انثحشُٚٛح  ذرًٛض يًهكح انثحشٍٚ ترشاثٓا انغُ

راخ يكاَح يشيٕلح فٙ فٍ انرصًٛى ٔ انرفصٛم ٔانرطشٚض، فمذ اكرغثد أصٚاؤْا خصٕصٛح فٙ جًال انشكم 

ٔسفؼح انزٔق ٔدلّح انؼًم، ْٔٙ ذكشف نُا انكثٛش ػٍ فٌُٕ انًجرًغ انرٙ كاَد عائذج، ٔجٕاَة كثٛشج يٍ 

 .انحٛاج انثمافٛح ٔاالجرًاػٛح انغاتمح

: 

ذًٛضخ األصٚاء انًحهٛح تًاليح ػايح، جؼهرٓا ذخرهف ػٍ يثٛالذٓا فٙ دٔل أخشٖ، ٔسغى ذشاتٓا فٙ تؼط ْزِ 

انًاليح يغ انذٔل انًجأسج نٓا، ئال أٌ تٓا تؼط انخصٕصٛح، ٔيٍ تؼط ْزِ انًاليح اٌ االصٚاء انشؼثٛح 



انثحشُٚٛح حافظد ػهٗ عًاخ االصٚاء انؼشتٛح االعاليٛح انرٙ اشرٓشخ صُاػرٓا فٙ انؼصشٍٚ انؼثاعٙ 

ٔااليٕ٘ ٔتكثشج انرطشٚض ٔانٕآَا انجًٛهح ٔكزا االلًشّ انًرُاعثح يغ انطمظ  ٔيٍ االصٚاء انشؼثٛح فٙ 

 انثحشٍٚ انثشد ْٕٔ اشٓشْا ٔكزنك انذلهح ٔانضتٌٕ ٔانثخُك ٔانذساػح ٔثٕب انُشم ٔثٕب انُغزج ٔانًفهح

  

 

 

  الشعبٍت الفنون 

ذشرًم انفٌُٕ انشؼثٛح انغُائٛح فٙ انثحشٍٚ ػهٗ اشكال ٔاًَاغ يخرهفح ذؼكظ انرشكٛثح انرؼذدٚح نالجُاط انرٙ 

ػاشد ٔذؼٛش ػهٗ ْزِ انجضس يُز لذٚى انضياٌ ٔالٌ انثحشٍٚ يٍ خالل ذاسٚخٓا ٔيٕلؼٓا انجغشافٙ شكهد 

ٔاعرطاػد اٌ ذؼثش اصذق  (اصٛهح ٔٔافذج  )ػايم جزب ػهٗ يش انؼصٕس فمذ ذجزسخ تٓا إَاع يٍ انفٌُٕ 

 .ذؼثٛش ػٍ احاعٛظ ٔيشاػش االَغاٌ انثحشُٚٙ 

  

  

 

 

 

 

 الماكوالث الشعبٍت

مازالت البحرٌن تحافظ على االكالت الشعبٌة التً ٌمبل علٌها الجمٌع لما لها من تمٌز فً الطعم ولٌمة 
وعلى الرغم من اضافة بعض اللمسات المستحدثة على هذه االكالت اال ان مسمٌاتها . غذائٌة كبٌرة

 .وجوهرها ٌظالن ثابتٌن

وتم ادخال بعض التغٌٌرات على تلن االطعمة لتتناسب مع الذوق المحلى وتصبح بعد ذلن احد االطعمة 
 .الشعبٌة التً تشملها المائدة البحرٌنٌة والخلٌجٌة



 

وهنان العدٌد من الطبخات الرئٌسٌة الشعبٌة التً ٌدخل فٌها االرز مع السمن والدجاج واللحوم بمختلف 
وجرٌش الروبٌان والهرٌس  (بتشدٌد الواو)واللموش  (بتشدٌد المٌم)انواعها كالمجبوس والمصلى والمحمر 

والمضروبة والٌبول والثرٌد والدلولة، واالخٌرة هً طبخة مكونة من سمن العوم مع التمر الهندي وماء الى 
 جانب طبك المشٌد وهو ناشف سمن المرش الصغٌر، باالضافة الى طبخة المرلولة وهى مكونة من عجٌن

  

 

 

 الفه المعماري

ػهٗ ايرذاد حعاساٍخ ُيرٕانٛح اجراصخ أسض انثحشٍٚ فٍ انؼًاسج انُٓذعّٛح، ًٚظ ذهك األسض انؼشٚمح 

تثصًاذّ انؼًٛمح، يإكذًاً يا ذغرحمح يٍ خصٕصّٛح ٔذفّشٍد ٔذاسٚخ ٚشذثػ تانفٍ ٔانثمافح ٔانزٔق اإلَغاَٙ 

ساخ انثحشُّٚٛح” ساشذ انؼشٚفٙ“ٚمٕل انفُّاٌ انرشكٛهٙ . انشفٛغ ّٕ فٙ انًاظٙ ال ذخعغ ” : فٙ ٔصفّ نهرط

انؼًاسج نُٓذعح أٔ نرخطٛػ ػهٗ خشائػ، تم ذرثغ انثغاغح ٔانرأثّش تفٍ انؼًاسج انّغانفح انًرٕاسثح، ْٔٙ أًٚعا 

 .”يرأثشج تانحعاسج اٜشٕسّٚح فٙ ُْذعح حٕاشٙ انًثاَٙ، ٔذحًم غاتؼًاً ئعاليًٛاً فٙ األلٕاط ٔانًذاخم

  

 

 

  :-للمسٌد ٌرجى احباع الرابط الخالً لمشاهدة الفٍدٌو

http://www.youtube.com/watch?v=s1En00sfYY4 
 

http://www.youtube.com/watch?v=s1En00sfYY4

