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 المقدمة:

التي و  ،الشعبية الحرؼب  االىتماـ وخاصة مف خالؿ بالتراث تاىتم التي الفنية المجاالت الفنية مف األشغاؿ مجاؿ يعد
 ذلؾ بؿ تعدت معالجاتيا وتشكيميا جماليا وتقنيا، أساليبوكذلؾ  ،ووظائفيا أشكالياوالت عمي مختمؼ تناولت العديد مف المشغ

 الفنية األعماؿ فخرجت ،وتعزيز العديد مف الجوانب اليامة في المشغوالت الفنية لالستمياـ ىاما مدخالً كالعديد منيا إلى  واستندت
 مف كبيرا اىتماما القت التي التراث روافد مف رافد تعد الشعبية فالفنوف" التراث، مف المستميمة التشكيمية القيـ تحمؿ والمشغوالت

" العالـ بالد اغمب في صداىا نجد عالمية ثقافية ظاىرة االىتماـ ىذا أصبح أف إلى عشر التاسع القرف مطمع منذ والبحث الدراسة
يضيؼ لمسات فنية جمالية  نو باتأ الرغـ أنو يرث الحرفة إ ف بعض الحرفييفوتؤكد األبحاث عمي أ،  (4، ص1691)صالح، 
والت أنتجيا أىؿ الكويت مشغوالت يدوية فنية أنتجيا أىؿ المدينة )الحضر( ومشغدولة يوجد في نو وجدير بالذكر أ،  لمشغوالتو

 وقد حظيت ىذه الحرؼ الشعبية والصناعات اليدوية باىتماـ واسع مف قبؿ الحكومة الكويتية فأنشأت المتاحؼ لما البادية )البدو(،
شبو الجزيرة العربية، يحدىا مف الغرب والجنوب المممكة العربية السعودية،  شماؿ شرؽ تقع في فالكويت ،لمعمؿ اليدوي مف قيمة

منيـ مف استقر عمى ساحميا  فكاف ىناؾ العديد مف المياجريف، ومف الشرؽ يحدىا البحر ثـ ايراف، ،ومف الشماؿ يحدىا العراؽ
ىذاف التجمعاف لـ يكف يعيشاف في منأى عف بعضيما،  ،، ومنيـ مف ظؿ في الصحراء )الحضر( وبنوا المدينة وسكنوا البيوت

 (. 1699بؿ كاف كؿ منيما يكمؿ اآلخر ويقدـ لو احتياجاتو األساسية التي ينتجيا بنفسو )كونا، 

 لػذا كػافالتعػايش معيػا،  عميػويعيش في بيئة معينة، وىذه البيئػة كانػت تفػرض  امىذاف التجمعاف كاف كؿ منيويذكر اف 
لشػبؾ ليصػيد السػمؾ، وىكػذا فصنع السفينة لكي يركػب البحػر، وصػنع ا ،يومو فرض ليستطيع اإلنساف أف يعيشىناؾ احتياجات ت  

تميػزت الكويػت بتنػوع ثقافتيػا مػف معتقػدات  " ،كانت الحياة وفؽ كؿ بيئة مرتبطة بثقافة وقصص واساطير تختمؼ باختالؼ البيئة 
 األجيػاؿ تعكػس طبيعػة المجتمػع، وقصص واساطير تخص أىؿ البحر وأىؿ المدينة وأىؿ الباديو وعػادات وتقاليػد شػعبيو  توارثتيػا

اإلبػػراىيـ، " )خػػرى ألىػػؿ الباديػػة وكالىمػػا التقػػوا تحػػت مسػػمى الفولكمػػور الكػػويتيتراثيػػة خاصػػة ألىػػؿ مدينػػة الكويػػت وأفينػػاؾ ثقافػػة 
" "الشػػؽ المػػادي يتنػػاوؿ اسػػيامات االنسػػاف فػػي الفنػػوف التطبيقيػػة والصػػناعات ذات القيمػػة الثقافيػػة والتاريخيػػة أمػػا، (3، ص3112
 .(39، ص1699)كماؿ، 

ىذا  ولكفوقد بذلوا جيدا  ،دراسات حوؿ الحرؼ الكويتية القديمةبالتراث الكويتي الميتميف بف مف الباحثي العديدقاـ قد ل
الباحث أف ىناؾ  الفنية بشكؿ خاص، لذا فقد الحظ األشغاؿيفيد مجاؿ  فنياً  وتحميالً  كثر منو وصفاً توثيؽ أالمحصر و لكاف الجيد 

 الذي المجتمع حاؿ تعكس الشعبية " فالفنوف،حيف رصدوا ذاؾ التراث ، فقد خمطوا حينيا بيف المينة والحرفة  خمط في المفاىيـ
 هىذ كؿ تفاعؿ محصمة أنيا أخرى وبعبارة وروحية، مادية مميزات مف حوت بما وتقاليد وعادات ومعتقدات أفكار مف فيو نعيش
 اإلنسانية الجوانب وتصقؿ األفئدة وتقوي العقائد وتغذي المشاعر وتيز الحواس تمتع قوالب في تصاغ مجتمعو والعوامؿ القوى

 وأحالمو أمالو عف بيا يعبر يالت الفطرية الثقافة يحمؿ الشعبي الفناف، خاصة واف  (9، ص1694" )زيف العابديف، جميعيا
ىتـ بدمج وتوليؼ العديد مف الخامات مع بعضيا البعض في اف كاف خاصة وا   التعقيد عف بعيدا بسيطة بصورة وانطباعاتو
، شعبية لـ يجمع بيف خامات متنافرةال، فيو بفطرتو والعقائدية االجتماعية وموروثاتو الثقافية ببيئتو مرتبطاً بؿ  ، محافظاً مشغوالتو

 وعدـ والفطرية بالبساطة تتسـ فنوف ، " فييو الجمالية في أعمالو الوظيفية أ وموضوعاً  تتوالؼ وتتعايش شكالً  أفبؿ حافظ عمى 
 باقتدار البيئة خامات واستغالؿ األلواف وقوة الفنوف ىذه في ىاـ عنصر والرمز الفف في الوضعية والقواعد بالنظريات التقييد
في الدراسات أي ال يوجد نو لوحظ أمجاؿ، لذا فمقد ال فنانوا ىذا الال يدرؾ تمؾ األىميات إ،  (119، ص1694" )الشاؿ، وابتكار

وجية نظر فناف الفني ليذه المشغوالت اليدوية مف  الوة عمى ذلؾ غياب التحميؿع ،الشعبية نوع مف التصنيؼ ليذه الحرؼ
 البحث. برزت مشكمةمف ىنا فادة مف ذلؾ ، بالتحميؿ والتصنيؼ وتحديد مدى اإلييتـ  الفنية ، األشغاؿتشكيمي في مجاؿ 

 مشكمة البحث:

، فيي لـ ساليب لمتوليؼ وأرغـ أىمية الحرؼ في الفنوف الشعبية الكويتية وثراءىا بما تحويو مف قيـ فنية وجمالية 
التصنيؼ مف حيث جمالياتيا حيف كانت وظيفية او جمالية فقط ، والتحميؿ و اـ المناسب سواء مف ناحية الجمع باالىتم ىتحظ
تتحدد مشكمة البحث في  الفنية ، ومف ىنا األشغاؿفي مجاؿ ستفادة منيا الفنوف يمكف إستثمارىا واإلف دراسة وتحميؿ تمؾ رغـ أ

 ة عزز الجانب الجمالي لها؟هل التوليف في الخامات في المشغولة الفنية الكويتية القديم  :التساؤؿ اآلتي 
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  أهداف البحث:

 تحميؿ فني لممشغوالت الفنية الكويتية. -1
 تناوؿ جانب توليؼ الخامات في المشغوالت الفنية. -3
 عمؿ تصنيؼ لمحرؼ الكويتية القديمة عمى حسب الخامة المصنوعة منيا. -2

   ض البحث:فر 

 .الواحدة عزز مف الجانب الجمالي ليا التراثية توليؼ بيف الخامات في المشغولة الفنية الف إ -

 أهمية البحث:

 .تحميؿ التوصيؼ و مع ال يدوية في دولة الكويت واستثمارىاتاريخ الفنوف والحرؼ ال عرض الىمية -1
 .يدويةالفنية لمختارات مف المشغوالت الالجوانب الجمالية ابراز بعضا مف مع التمييز بيف الحرؼ والميف  -3
 .المصنوعة منيا المشغوالت الفنية اليدوية وكيفية التوليؼ بينياالتركيز عمى الخامات  -2
 .عمؿ تصنيفات لمحرؼ اليدوية الكويتية القديمة حتى تسيؿ التمييز بينيـ -4

 حدود البحث:

 .اليدوية الفنية الكويتية التراثية الحرؼ يضـ البحث فقط  -
 . تخص أىؿ المدينة أو الباديةالتي اليدوية البحث ييتـ بالحرؼ  -

 :منهجية البحث
 :  االتيلتحميمي لممضموف والذي تحدد مف خالؿ يتبع البحث المنيج الوصفي ا         

            عرض لبعضا مف الدراسات المرتبطو . : ولً أ
 . محرؼ اليدوية الكويتية القديمةل دراسة:  ثانياً 
 . ممشغوالت اليدوية التي أنتجتيا الحرؼ الكويتيةل دراسة: ثالثاً 

 وسوؼ يتناوؿ الباحث المنيجية بيدؼ الوصوؿ الى تحميؿ وتصنيؼ لمحرؼ الكويتية التراثية اليامة .
 الدراسات المرتبطة : اوًل: 

 :(8101-فهد غزيل، المطيري:)  غزيل فهد المطيري دراسه بعنوان: "
الكويت، وذلؾ  دولو في الشعبي الفني التراث عف طرؽ توظيؼ جماليات تدريسي برنامج بمحاولة اعداد الدراسو اىتمت

والتعمـ  التعميـ عمميات خالؿ مف الفنيو الخبره مفيـو االساسيو، كما عمؿ عمى تفسير التربيو كميو لطالبات الفنيو الخبره لتنميو
 يستفيد وسوؼ    ي .الكويت الشعبي الفني التراث لجماليات تناوليا في البحث الحالي مع الدراسو ىذه لالفادة منيا ، وتتفؽ

لموقوؼ عمى  عاـ بشكؿ الكويتي الشعبي الفني التراث جماليات وتحميؿ تناوؿ اسموب توصيؼ في الدراسو ىذه مف الباحث
في كوف البحث الحالي ييتـ بدراسة الحرؼ وتصنيفيا والتأكيد  ا. ويختمفاساليب الزخرفة والتوليؼ في ىذا التراث بمختمؼ حرفو 

 اؿ الفنية عمى اىمية ذلؾ في مجاؿ األشغ
 (:8101 زومان الهيمم خالدالعازمي، ) : خالد الهيمم زومان العازميدراسه : -8

 مف في مختارات التشكيميو لمقيـ لدراسو في مجاؿ اشغاؿ المعادف منخال التصميـ ميارات بتنميو اىتمت ىذه الدراسو      
 التراث بيف مبتكرة ،تجمع تشكيميو رؤى الى لموصوؿ القيـ تمؾ الوطني، الستثمار الكويت بمتحؼ الشعبيو المعدنيو االواني

 تعبر التي الحرؼ البحث الحالي اف انيما تناوال بعض مع الدراسو ىذه وتتفؽ الفنيو. التربيو اىداؼ مع يتناسب بما والمعاصره
تختمؼ عنيا في تناوليا العديد مف  والمعاصره، ولكنيا التراث بيفع الجموالتي يتضح فييا  الكويتيو الشعبيو التقاليد والبيئو عف

 .ودور التوليؼ كنوع مف التعزيز الجمالي فييا الحرؼ لالفادة مف تصنيفيا وتحميميا ودراستيا 



4 
 

 (:8119 -)الصالح طيبة  دراسة : طيبه الصالح: -3
اساليب تركيبو،  وشرح السدو اىميتو وخاصة مف خالؿ دراسة لحرفة ففو  بالتراث الى التعريؼ الدراسة تطرقت ىذه

 التراث عمى لمحفاظ الحرفة بصفتيا فف تراثي  باالضافة ىذه زخارفو، وقد اىتمت الدراسة بتوثيؽ و السدو فف حيث ومكونات
تحميميا الحد اساليب حرؼ التراث   فى الدراسة ىذه مف الباحث يستفيد واجتماعيًا ايضا ، وسوؼ بؿ وثقافياً  وفنياً  تربويا كمصدراً 

عمميات الطباعة، ويختمؼ البحث الحالي في كونو يمتد لتحميؿ العديد  فى الكويتى، وتوظيفيا السدو وحدات حيث الشعبي مف
 مف الحرؼ التراثية وليس السدو فقط .

 : (8103 -اإلبراهيم، زينب طاهر أحمد )  اإلبراهيمأحمد دراسة : زينب طاهر  -4

، باالضافة الى المنسوجات طباعو لتدريس كمدخؿ منو واالستفاده الكويتي الشعبي التراث حياءإل محاولوىو  لبحثا
، الكويت وثقافو تاريخ في البحوث اجراء عمى الدارسيف وتشجيع مجتمعو وتقاليد لعادات الطالب تفيـة بأىمي الطالب وعي تنميو

صياغات تحقيؽ ل،  والتربويو االفنيو أبعاده وبياف الكويتي السدو تصميمات خصائص عف الكشؼحيث كاف ييدؼ بالتحديد الى 
ويتفؽ البحثاف في كونيما ، تشكيمية معاصرة قائمة عمى زخارؼ السدو الكويتي الستحداث مكمالت الزي بالشاشة الحريري

ولكف ىذا البحث الحالي يتناوؿ معظـ الحرؼ ويبحث حوؿ اثر دخوؿ حامات مختمفة داخؿ  مف دراسة التراث، يسعياف لالستفادة
 الحرفي التراثي وكيؼ كاف لو اثر في تعزيز الجانب الجمالي لممشغولة .  العمؿ الفني

 في نفس الوقت: ةوجمالي ةوظيفي ذات ستخدام أكثر من خامة إلنتاج مشغولتهاإتم  قديمة : حرف كويتيةثانيا  

وفؽ  ياتصنيف حيثتستخدـ أكثر مف خامة إلنتاج مشغوالتيا،  تالحرؼ اليدوية الكويتية القديمة التي كان يعرض الباحث
خرى التي دخمت في مات األالتفاصيؿ والخا ايضاحالخامة الرئيسية التي تستخدـ في صنع المشغولة الفنية، ثـ بعد ذلؾ 

إلى باإلضافة  ،يةلتمؾ المشغوالت الفناستخداـ الخامات األخرى عزز الجانب الجمالي سموب التوليؼ كأوكيؼ أف  ،الصناعة 
 .إليضاح التحميؿ والوصؼ بشكؿ كامؿرجاؿ النساء أـ مف ال مف كاف يمارس ىذه الحرفة يضاحإ

 حرف فنية تعتمد عمى خامة الخشب كخامة أساسية: - أ
بصناعة  ىو الشخص الذي يقـوو سفف، مف يمارسيا يسمى )القالؼ( ىي حرفة مرتبطة بصناعة ال حرفة القالف: -1

يو شخص يسمى "األستاذ" ويعتبر ىو المخطط واآلمر والمشرؼ عمى بنائيا، والذي يقـو باإلشراؼ عم السفينة في جميع مراحميا،
حرفة الرجاؿ مف أىؿ المدينة لويمارس ىذه ا ( ،3119)الحجي،  ورثوا ىذه الصنعة أبا عف جد وقد )القالؼ( مساعده،ويعتبر
وكاف يتـ بناء السفف  (،1694)األيوب،  ف أقوى الصناعات اليدوية التي اشتيرت بيا الكويت قديماصناعة السفف تعتبر مففقط، 

"ليس مف في الكويت في أحواض تسمى )النقع( جمع )نقعة( وىي مراسي صغيرة جدا عمى الساحؿ المقابؿ لمدينة الكويت ، 
سفرا وتجارة وغوصا عمى المؤلؤ وصيدا لألسماؾ. فقد كاف  المستغرب أف تنشأ صناعة السفف في بمد اعتمد عمى البحر في بقائو،

 ( .31، ص3119)الحجي،  "البحر يمبي معظـ متطمبات سكاف الكويت األساسية

  يذكر انو نشأت صناعة السفف في الكويت وتطورت عمى الرغـ مف خمو الكويت تماما مف أية مصادر لألخشاب، ولكف 
ف مصادرىا )عمى ساحؿ اليند الغربي( وذلؾ عف طريؽ السفر وشراء وشحف األخشاب تجار الكويت قاموا بتوفير األخشاب م

 فقد، تقـو صناعة السفف عمى استخداـ الخشب فقط  لـ( ، وجدير بالذكر انو 3119)الحجي،  عمى السفف الشراعية إلى الكويت
كاف  كذلؾ دخمت صناعة الحديد فييا، فقد يستورد مف اليند، او كافصنع بعضيا في الكويت التي ي الحباؿايضا كانت تستخدـ 

إف كؿ  الجدير بالذكر، و  معدنية أدواتي وأ وأربطةالحدادوف في الكويت يمدوف صناع السفف بكؿ مايحتاجونو مف مسامير 
مسبقة عند يعتمد عمى رسومات  ال( والذي األستاذ) ولعؿ السبب يعود إلىوفريدة  ،خاصة بيا تتأتي بمواصفاكانت  سفينة

يدؿ نما إف دؿ إوىذا  (،1669)اليحيى،  تصميـ كؿ سفينة حسب المواصفات المطموبةالفي لبناء، بؿ يعتمد عمى خبرتو وخيالو ا
وكؿ سفينة ليا غرض  يوجد ىناؾ أنواع كثيرة مف السفف،الذي يتمتع بو ىؤالء الحرفيوف، حيث  واالرتجاؿعمى الميارة الكبيرة 

 .(1691)الفيؿ،  سفف خاصة لمغوص وسفف لمتجارة وسفف لمنقؿمعيف وحجـ وشكؿ معينيف، فيناؾ 

في إضافة  التفكيريبدأ كييكؿ يأتي وقت التجميؿ ليا ، حيث  صنع السفينة (القالليؼ)و (األستاذكؿ مف )بعد أف يكمؿ 
 اليدوي عمى الخشبحفر عف طريؽ ال ويبدأ بالزخرفة عمى جانبييا بذلؾ المختص (القالؼ)يأتي فيذكر أنو  ليا ،الزخرفة الجميمة 
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بالموف  ةؿ المطميا، ويحيط باليالؿ والنجـو إطار مف الحبأنواع مف النجـو يحيط بيا اليالؿفتظير لوحة بيا  ،( 1)شكؿ 
فقط بالجانب  لـ ييتمواالحرفيوف يسجؿ الباحث مالحظتو حيث يتضح اف ومف خالؿ الدراسة ( ) الغانـ، بدوف تاريخ األبيض
بالجانب الجمالي، فإضافة بعض الزخارؼ المنقوشة عمى السفينة و إضافة بعض يضا يـ اىتموا أولكن لممشغولة، النفعي الوظيفي

فة لدخوؿ خامات عدة في التصنيع وأيضا دييـ وأف تظير صنعتيـ بأحمى صورة ، ىذا باالضاالطالءات يدؿ عمى الحس الفني ل
 .احد فيرفع قيمتيا وظيفيا وجمالياميا في العمؿ الو الخامات وتداخ في التجميؿ ، مما يؤكد أىمية اندماج

كانت حرفة النجارة في الكويت قديما مف الحرؼ الميمة، حيث أف النجار يصنع مستمزمات ميمة لمحياة.  حرفة النجار: -3
ي والتخوت والكراسفباإلضافة إلى صنع األبواب والنوافذ فإنو يقـو بصناعة األدوات التي تستخدـ داخؿ البيوت مثؿ الصناديؽ 

وىذه الحرفة يتمتع أصحابيا بحس فني عالي حيث أنيـ ينتجوف منتجات تحتاج إلى قياسات دقيقة  ،وغيرىا مف المستمزمات
يذكر الباحث سوؼ  ، وعمى االبتكار والتجميؿ والزخرفة لي قدرتيـر وعمؿ تماثؿ لبعض األشكاؿ، باإلضافة إوتحتاج إلى تكرا

 :، ومنيا اآلتيؿر بالوصؼ والتحميبعضا مف منتجات النجا
ة لصناعتيا ىي يامة الرئيس، وكانت الخمف الصناعات القديمةصناعة األبواب والنوافذ تعد  األبواب والنوافذ: - أ

األبواب وأحجاميا وتعددت معيا  أشكاؿتنوعت  ،(3119ف اليند وأفريقيا )الصبيح، تستورد مف الخارج م حيث كانت ،الخشب
باب بوخوخة عبارة  " ،(1694)األيوب، كة )ضرفة واحدة( وباب بوصفاكتيف )ضرفتيف( وباب بوخوخة مثؿ باب بوصفا أسماؤىا،

يتكوف ، حيث (194، ص1699صغير" )العبدالمغني، عف باب كبير بداخمو باب صغير، يكوف الذي يستخدـ باستمرار الباب ال
والشالميف )عوارض خشبية خمؼ  ،إال بالمفاصؿ )البتات( واألقفاؿ بو الباب مف الجرجوب )اإلطار المحيط بالباب( وال يرتبط

لذي يقفؿ بواسطتو )األيوب، الباب( تثبت عمييا قطع الباب الرئيسية بالمسامير الظاىرة عمى صفحتو الخارجية والمزالج ا
نوافذ كنوع لملحديدية العامودية وما ينطبؽ عمى األبواب ينطبؽ عمى النوافذ ولكف بأحجاـ صغيرة مع إضافة القضباف ا ،(1694

 .مف الحماية لممنازؿ
 ،  (3 شكؿ) والنوافذ خامات أخرى مثؿ الحديد دخؿ في صناعة األبواب، فقد وفي مالحظة واضحة في اطار البحث

ىذه  (،194، ص1699رصت بأشكاؿ ىندسية" )يقوؿ العبدالمغني أف "األبواب بغالبيتيا مرصعة بمسامير دائرية سوداء وقد 
إلى جانب زيادة متانتيا، أي أف المسامير أدت وظيفتيف، جمالية وزيادة متانة الباب  المسامير دقت عمييا لتكسبيا جماالً 

وىي تكوف بأشكاؿ ، وزخارؼ عمى الباب لزيادة جمالو باإلضافة إلى تمؾ المسامير، يقـو النجار بحفر نقوش، (1669)اليحيى، 
والحميات مف نوع خاص يسمى "التنوب" وكاف كاف الخشب الذي تنفذ عميو الزخارؼ  ،(1699مة )العبدالمغني، ىندسية جمي

كاف ييتـ بالجانب الجمالي لمنتجاتو ايضا أف النجار  لوحظإنو البحث ف اىميةوفي اطار ، (1664ستورد مف اليمف )الحمداني، ي
و المصنع بو الباب أبيف الخشب  سموب التوليؼأيضا أاستخدـ ولكنو كأبواب الخشب بصناعة فمـ يكتفي  ، مف أبواب ونوافذ

، فكمما زاد جماؿ الباب زاد سعره وزاد  ليزيد مف جماؿ الباب ويزيد مف قوتو في نفس الوقت، الحديد بطريقة ذكية خامة و النافذه 
   .وتميز بيف النجاريف اآلخريف اإلقباؿ عميو مف الناس

وكاف أشير ىذه  تجيا النجار ىي الصناديؽ الخشبية،المشغوالت التي ين كاف مف المنتجات أو الصناديق الخشبية:  - ب
" الصندوؽ المبيت )بضـ الميـ وفتح الباء( ذلؾ الصندوؽ النحاسي ذو الزخارؼ  ،(2شكؿ ) الصناديؽ ىو الصندوؽ المبيت

مي بالصندوؽ المبيت أي د سوق ،(91ص، 1669الجميمة الرائعة فيو يعتبر سمة جمالية داخؿ الغرؼ الكويتية" )اليحيى، 
مف معدف البيتؿ والنجـو الصغيرة مف البيتؿ )الغانـ، بدوف وزواياىا الرقيؽ األصفر، فنجوميا  محاط بمعدف البيتؿصندوؽ 
 تاريخ(.

ألنو موجود أماـ أصحاب المنزؿ يوميا مما جعؿ النجار لكف كانت وظيفة ىذا الصندوؽ لحفظ األغراض داخؿ الغرؼ، و 
ليذه  جمالياً  ، مما أضاؼ بعداً النحاس معو خامة قاـ بتوليؼحيث تعزيز الجانب الجمالي، مف خالؿ يفكر في جعمو تحفة فنية 

ىناؾ نوع كاف و ية ، بطريقة فن فوؽ الخشب باستخداـ المسامير النحاسية أيضا ويثبتخارجا ثـ النحاس  ، فقد زخرؼالصناديؽ 
" البشتختة" وىو "صندوؽ مزخرؼ يصنع مف الخشب الساج يستخدـ لحفظ أدوات الشاي كالغوري عنو  خر مف الصناديؽ ذكرآ

وفي نفس اإلطار  (.21، ص3112" )جماؿ، واالستكانات والصحوف، وىناؾ بشتختات تستخدـ لمكتابة وحفظ األدوات المكتبية
ة وتوليفيا ودمجيا في مة النحاس المزخرفدخوؿ خايضا سعي الحرفي الماىر المبتكر في وأىمية ذلؾ البحث فقد الحظ الباحث أ

 . ووظيفة دراكو بدور ىذا التوليؼ جماليا إلثراء الصندوؽ شكالً ؽ بحرفنة ودقة تؤكد اىتمامة واجسـ الصنادي
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والجسور التي  (4شكؿ ))األعمدة( )المندات( ىي  المنتجات التي ينتجيا النجار أيضاً مف  صناعات تتعمق بالبناء: -ج
كانت "المندات ذات الزخارؼ الجميمة، وىي عبارة عف أعمدة خشبية كبيرة ليا ثمانية  ،في بناء المنازؿ في الكويت قديماً تستخدـ 

يقوؿ الغانـ عف األعمدة  (،21، ص3112ماؿ، أضالع كانت تستخدـ لدعـ جسور أسقؼ المواويف لممنازؿ والمساجد" )ج
ف تمؾ النقوش والزخرفة الجميمة ىي ناتج أوالجسور المزخرفة في بعض المباني القديمة مثؿ المدرسة المباركية وبعض القصور "

الحظ ىنا أيضا اىتماـ النجار بالجانب الجمالي لألعمدة، فمـ ( ، ي94يتي الذي نقش" )بدوف تاريخ، صميارة النجار الفني الكو 
ؼ حفر النقوش والزخار يكتفي بأف تكوف ذات بعد وظيفي فقط وىو حمؿ السقؼ، ولكف أضاؼ إلييا الممسات الجمالية وىي 

 كذلؾ قاـ بإضافة خامات أخرى كالطالءات والمسامير لزيادة قوتيا وجماليا. عمييا،
كانت ىناؾ صناعات أخرى يقـو بيا النجار ولكنيا تعتبر بسيطة بالنسبة لما ذكر سابقا. كاف يقـو  صناعات أخرى: -د

بصناعة بعض ألعاب األطفاؿ )كالدوامة( وبعض المواـز الضرورية مثؿ القبقاب )الحذاء الخشبي( والتختة )الطاولة الصغيرة( 
 (. 1694وكرسي البرمة وغيرىا )األيوب، 

 مى المعدن كخامة أساسية:تعتمد ع فنية حرف-ب

الصائغ ىو ذلؾ الحرفي الذي يقـو بتحويؿ السبائؾ الذىبية إلى حمي مختمفة األشكاؿ واألحجاـ التي  حرفة الصائغ: -1
سميت كؿ المصوغات لدى العرب ولقد  ،ويمارس ىذه الحرفة رجاؿ مف أىؿ المدينة ،(1669تتقمد بيا النساء والفتيات )اليحيى، 

أي أف الحمي عبارة عف استخداـ أكثر مف ( ، 3114عدنيات والحجارة )المغربي، مف مصوغ الم كؿ ما يتحمى بو"بالحمي" وتعني 
خامة مع بعض وكؿ منيا يجمؿ اآلخر، ولكف الخامة األساسية ىي المعدف سواء ذىب أو فضة أو أي معدف آخر والخامات 

كريمة تأتي إلى الكويت مف أماكف مختمفة، فيأتي الياقوت مف كانت األحجار ال ،(1شكؿ ) األخرى تكوف مف األحجار الكريمة
الصيف والزمرد والزبرجد مف سرنديب والفيروز مف بالد فارس والالزورد مف اليند الصينية والعقيؽ مف اليند واليمف والمؤلؤ مف 

ولكف  يستخدميا،الوحيدة التي  لـ تكف األحجار الكريمة ىي الخامة (.1664الخميج وبحر عماف والماس مف اليند )الحمداني، 
 (.19، ص3114،ىناؾ خامات أخرى تدخؿ في صناعة الحمي مثؿ "الزجاج المموف" )المغربي

وكانت الحمي تصنع ، (3112صنعوف الحمي لمعرض )جماؿ، كاف الصائغ يصنع الحمي عمى حسب الطمب ولـ يكف ي
 ( ، باالضافة الى3114والقدميف )المغربي، ألماكف متفرقة مف الجسد، فيوجد ىناؾ حمي لمرأس والرقبة واليديف والخصر 

كانت التصاميـ اليندسية  ،عمى المعدف نفسو وزخارؼ استخداـ األحجار الكريمة والزجاج المموف ، كاف الصائغ يقـو بعمؿ نقوش
تصاميـ  باالضافة الىلمجوىرات، وتضمنت أشكاؿ المثمثات والمربعات وأشباه الدوائر ومتوازي األضالعتستخدـ في تجميؿ ا

الحمي مثؿ النقش والثقب  في صياغةكاف الصائغ يستخدـ أساليب مختمفة ، كما (3113 مستوحاة مف الكائنات الحية )المتروؾ،
ذلؾ يستخدـ أدوات معينة، فمثال كاف يستخدـ أداة تشبو القمـ ليا  كاف لعمؿو  (،3113لتقبيب والتنعيـ )المتروؾ، والترصيع وا

رأس حاد لحفر الذىب والنقش عميو وتسمى "الرورو". وكذلؾ كاف يستخدـ قطعة معدنية أسميا "الطبعة" مصنوعة مف "البيتؿ" 
( ، 3112)جماؿ، ات عمى صفائح الذىب النحاس األصفر، منقوش عمييا بعض النقشات أو األرقاـ وتستخدـ لطبع تمؾ النقش

فارؽ واضح بيف التصاميـ في مناطؽ الخميج المختمفة، بؿ وكانت تختمؼ التصاميـ مف بيت إلى  ىناؾ" نووكاف مف المالحظ أ
في الماضي يرسموف  ، لذلؾ نرى أف ىناؾ بعض الصياغ(39، ص3113آخر بما يشكؿ ما يشبو العالمة التجارية" )المتروؾ، 

لى دوؿ الخميج كالبحريف وعماف لمعمؿ لدى الصاغة ىناؾ لفترات ثالث أو أربع سنوات الكتساب الخبرة والرجوع بأفكار اـ أبناءى
جديدة لنساء األغنياء والتجار والشيوخ ونقشات جديدة. كما كاف يوجد صاغة اشتيروا باختراع وتصميـ حمي مميزة ذات نقوش 

 (.3112)جماؿ، 
يسعى الحرفي لمبحث عف ماىو كاف بؿ و  ،ائغ مف الحرؼ التي تيتـ كثيرا بالجانب الجمالي لممنتجإذا نالحظ أف حرفة الص

جديد في المجاؿ ليميز منتوجاتو عف غيره، فمـ يكتفي بأف يحفر المعدف بالزخارؼ ولكنو ذىب إلى أبعد مف ىذا ليولؼ مع 
 توجاتو وليتميز عف غيره مف الصياغ،ليزيد مف جماؿ من والزاىيةاأللواف المختمفة  ، والزجاج المموف ذوالمعدف األحجار الكريمة 

 سواء عمى المستوى المحمي أو اإلقميمي.
 كخامة أساسية: الصوفي أو الوبري أو القطني تعتمد عمى النسيج فنية حرف -ج
"حايؾ، ىذه المفظة مشتقة مف الفعؿ حاؾ وتعني ىذه التسمية عامؿ الحياكة اليدوية وىي لفظة  حرفة حياكة البشوت: -1

وىو لباس مف الصوؼ أو الوبر انتشر منذ القدـ في جمع كممة "بشت" )البشوت( و(. 1، ص1669عربية األصؿ" )اليحيى، 
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( 3113عياد والمناسبات )البغمي، جاؿ فوؽ مالبسيـ في األالدوؿ العربية واإلسالمية، ويطمؽ عميو أيضا "العباءة" التي يمبسيا الر 
أغمبيـ مف الحساوية، نسبة إلى اإلحساء كانت حرفة حياكة البشوت حرفة يزاوليا الرجاؿ مف أىؿ المدينة المتحضريف. وكاف ، 

،  (1694األيوب، بالسعودية، الذيف استوطنوا وعاشوا في الكويت وعمموا عمى تطوير صناعتيـ حتى ظير البشت الحالي )
يصنع البشت في العادة مف وبر الجماؿ وأصواؼ األغناـ وكاف الوبر يستورد مف الدورؽ وقبالف وبعض جيات إيراف واإلحساء 

كاف يستخدـ الصبغات لتغيير لوف الصوؼ لزيادة  و، (1691فاة )الفيؿ، والعراؽ عمى شكؿ خيوط وبرية تباع في سوؽ الص
"يقـو الحايؾ بصبغ البشت بالموف المطموب باستخداـ مواد معينة )حنة والزاغ وقشور  وليمبي جميع األذواؽ،نسيج المحاؾ جماؿ ال

كري( وغيرىا" )جماؿ، الرماف( يشترييا مف العطاريف. وىناؾ ألواف مختمفة منيا األسود واألبيض والبني واألدبس والبدري )الس
تي ترد ضمف تجارة الشرؽ وتدخؿ في األغراض الصناعية، ومف أشير كانت مواد الصباغة مف المواد ال (،334، ص3112

 (.1664ىذه المواد النيمة والشب، مف اليند وبالد فارس )الحمداني، 
، ولكف مف ذكاء الحائؾ أنو ، فإضافة الصبغات عمى النسيج أكسبتو لوف فقط(البشت)إلى اآلف لـ يكتمؿ جماؿ نو ويذكر أ

زري ىو خيط مف الحرير مغمؼ يستخدميا لتطريز حواؼ البشت وىذه الخامة ىي الزري. "ال جمالوأضاؼ خامة جديدة ليزيد مف 
. "الدربوية ىي (9شكؿ ) يطمؽ عمى البشت المطرز بالزري "دربوية"( ، 323، ص3112بماء الذىب" )جماؿ،  بالفضة ومطمي

يكوف التطريز دائما حوؿ الرقبة واألكتاؼ  (.61ص، 3113خياطة البشت يدويا مف الزري وبنقشات وتصاميـ مختمفة" )البغمي، 
وعادة تكوف النقشات عبارة عف أشكاؿ ىندسية مختمفة. تسمى النقوش التي تزيف كتؼ البشت ومقدمتو ومف األماـ مقابؿ الصدر. 
خامات أخرى  ؾ يضيؼإلى الزري، كاف الحائ (، ىذا باالضافة3112ا يسمى " الكرمكجي" )جماؿ، "بالكرمؾ"، والذي يشتغؿ فيي

مثؿ "البريسـ" )نوع مف خيط الحرير الطبيعي(، وكذلؾ كاف يستعمؿ "القيطاف" وىو عبارة عف خيط ذىبي يثبت في طرؼ 
 . (3112اؿ، مالدربوية وينتيي بحبات كروية ذىبية )ج

ولفيا  ،الخاماتمجموعة مف البد مف وجود ، كاف المميزلكي يخرج البشت بشكمو  نووفي إطار أىمية البحث فقد لوحظ أ 
بنقشات ىندسية  المطفي مع خامة الزري الذىبي الالمع ذات الموف عندما جمع بيف خامة الصوؼو ، الحائؾ مع بعضيا البعض

ضافة الخيوط الذىبية )القيطاف( في نياية التطريز ، وىذا ما يؤكد عمى اىتماـ أدى إلى تعزيز الجانب الجمالي لمبشت مطرزة وا 
 خرى .الية تظيؼ الى دور الوظيفة قيمة أالعديد مف الخامات البراز قيما جمالحرفي بتوليؼ 

يقصد بكممة السدو فف غزؿ وحياكة الصوؼ عند أىؿ "  ،اشتيرت دولة الكويت بصناعة )السدو( حرفة حياكة السدو: -3
 إذ (،12، ص1699)كونا(،  سيرىا"البادية ويقوؿ لساف العرب عف لفظة "السدو" أنيا مد اليد نحو الشيء كما تسدو اإلبؿ في 

يستخدـ في بناء بيوت البدو  ،تعني بمعناىا المغوي الواسع المد واإلتساع، والسدو في األساس نسيج مسطح (السدو)لفظة  أف
يدوية وىبة كانت الحرفة األساسية التي تعبر المرأة مف خالليا عف مفقد  كاف يزاوؿ ىذه الحرفة نساء البادية و)بيت الشعر(، 
تبدأ الفتاة في مزاولة الحرفة منذ نعومة أظافرىا وتعمؿ في مساعدة أميا، وعندما تبمغ سف السادسة (، ف3111فائقة )الصباح، 

اعتمدت ، وقد  (1696مثؿ نقشة الشجرة )كرايتف،  عشر غالبا ماتكوف قد ألمت بحياكة أغمب النقوش باستثناء النقوش الصعبة
واد أو الخامات األولية التي توفرت في البيئة الصحراوية مثؿ صوؼ الغنـ وشعر الماعز ووبر اإلبؿ حرفة حياكة السدو عمى الم

( أنو تـ استخداـ القطف أيضا في صناعة السدو وأنو كاف البدو يحصموف عميو أثناء 1696(. وأضافت كرايتف )1699)كونا، 
 تنقميـ وأسفارىـ.

. وى الصوؼ بألوانو الطبيعية أو تستعيف ببعض النباتات الصحراوية في تموينقبؿ شيوع األصباغ ، كانت النساء تعتمد عم
"بعد ذلؾ أخذت النساء تشتري مواد  (.1696مف أىـ األصباغ الطبيعية "العرجوف" يعطي لونا برتقاليا مائال لألصفر )كرايتف، و 

ف والكركـ" )الصباح، طبيعية أخرى مف المدف وتستعمميا في الصباغة مثؿ أعواد الفواة وأوراؽ الحنة والعصفر وقرؼ الرما
، حيث كاألحمر والبرتقالي في منسوجاتيا لتضفي البيجة مف حوليا تستعمؿ المرأة البدوية األلواف الصارخة، و  (41، ص3111

تبر الموف األحمر مف األلواف المفضمة عند البدو في الكويت وقد يعود ىذا إلى كونو لوف الدـ وبالتالي رمزا لمحياة )الصباح، يع
مد في جوىرىا عمى مبدأ ، تعت(9)شكؿ  مف أىـ النقوش المستعممة في نسيج السدو ىي األشكاؿ اليندسية المبسطة، (3111

كانت النقوش عادة موجودة في و  ،(3111)الصباح،  مف األشكاؿ المميزة واألكثر استعماالً  االنتظاـ، ويعتبر المثمثالتناسب و 
ذا قمت يسمى "أسناح" والبجاد كاف  ،القاطع الذي يوضع داخؿ الخيمة )بيت الشعر(، وكاف إذا كثرت نقوشو يسمى "بجاد" وا 

مى "الشجرة"، وىذه النقشة عبارة عف أشكاؿ مختمفة مف وكانت النقشة التي في منتصؼ البجاد تس ،مناسبات لمزينةيستعمؿ عند ال
 (.1699 المثمثات المتداخمة والخطوط ممثمة شريط طويؿ مف الزخارؼ )كونا،
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إذا مف الواضح أف توليؼ الخامات مثؿ الصوؼ والوبر والقطف واألصباغ في نسيج السدو كميا لعبت دورا ميما في تعزيز 
والقطف يعطيؾ النعومة مع إضافة األلواف الزاىية ليـ زاد  خشناً  . فالصوؼ والوبر تعطيؾ مممساً ممشغولة اليدويةلالجانب الجمالي 

لزخرفة أشرطة النسيج التي  الودع(اصداؼ )بؿ استخدمت  مف القيمة الفنية. ولـ تكتفي الناسجات باستخداـ ىذه الخامات فقط،
يشترى  (الودع)وكذلؾ استخداـ بعض الجمود لمتزييف. وكاف ( 9)شكؿ يزيف بيا اليودج )السرج الذي يوضع فوؽ ظير اإلبؿ( 

 (.1696في الماضي مف مدينة الزبير في شماؿ شرؽ الجزيرة العربية وكما يباع محميا في أسواؽ الكويت )كرايتف، 
ف يقمف أني مف عادات النساء في الكويت قديما"تعد حرفة الخياطة والتطريز حرفة نسائية ،  حرفة الخياطة والتطريز: -2

وقد تفنف في ذلؾ حتى ألصبح الكثيرات منيف يتخذف مف فف الخياطة حرفة  بخياطة مالبسيف ومالبس أبنائيف ورجاليف بأنفسيف
لـ تكف خامة و وىذه الحرفة يزاوليا نساء المدينة )الحضر( ونساء البادية )البدو(  (.113، ص1694يقتتف عمييا" )األيوب، 

 . (6شكؿ ) ىايستخدموف الزري في تطريز كانوا تفصيؿ الالقماش ىي الوحيدة المستخدمة في خياطة المالبس، فعند االنتياء مف 
وىناؾ أنواع  كانت تستعمؿ في التطريز قديما( والتمي )أسماء خامات لزري والترترانتشرت خياطة المالبس الموشاة بافقد 

أخرى مف التطريز مثؿ "التيؿ" واشتير في الكويت قديما وىو تطريز بالخيط الفضي. وىناؾ أيضا "التمي" )لفظة تركية تعني 
 أىـ النقوش المعروفة في التطريز أشكاالً ، وكاف مف (3111)الصباح،  السمؾ الفضي( وىو تطريز بالسمؾ المعدني الفضي 

، فكانت ىناؾ نقشة شجرة ، فرخ، النقطة أو النونة، قبقب )سرطاف البحر(، فرارة )مروحة(، النجمة، مستوحاة مف البيئة المحمية
(. وكانت أيضا ىناؾ نجـ البحر ونقوش عمى شكؿ أوراؽ شجرة الطماطـ وورؽ 3111الرصاصة والعقرب )الصباح،  اليالؿ،

 أما عند نساء البادية، كاف يسمى التطريز "بالخوار"، (3119المغربي، العنب )البراغ(، والكرافسة والباذنجاف وغيرىا الكثير )
. وكاف مف أىـ النقوش في البادية كانت شؾ القردالة، وىو عبارة عف مثمثات متصمة بشكؿ مزدوج، وشؾ الزبيرية (11شكؿ )

أىمية توليؼ إذا يتضح لنا ىنا مدى ( ، 3111انية وشؾ الحرزوف )الصباح، وىو خط متعرج مثؿ العويرجاف، وشؾ العم
الخامات لزيادة جماؿ المنتج وظيوره بأحمى صورة. فمو كاف استخداـ القماش وحده كافيا إلخراج ثوب جميؿ لما لجأت الحرفية 

 الكويتية إلى استخداـ خامة الزري وغيرىا مف الخامات لعمؿ نقوش وتطريزات عمى األثواب لزيادة جماليا.

 خامة أساسية:تعتمد عمى خامة الجمود ك فنية حرف -د

كاف (. 3119)الصبيح، الحتياجات الجمدية الشخص الذي يقـو بصنع وتصميح األدوات وا)الخراز( ىو  حرفة الخراز: -1
ـ وتت (الماء ب  ر  ق  )مف المنتجات الجمدية التي ينتجيا المشتغؿ بالجمود ىي ه الحرفة الرجاؿ مف أىؿ المدينة، وكاف يزاوؿ ىذ

خيرة وسروج الخيؿ ، واألحزمة لوضع الذ(النجدية واليندية والزبيرية)بأنواعيا ( النعاؿ الجمدية)و واإلبؿ،صناعتيا مف جمود الغنـ 
مف ىذه المنتجات ىو الذي فيو توليؼ أكثر مف خامة وىو النعاؿ )المداس(. تصنع النعؿ  ما ييـ الباحث، (3119)الصبيح، 

باستخداـ جمود الجاموس وكذلؾ جمد الجماؿ واألغناـ ولكف األجود الذي يصنع مف جمد الجاموس. كاف يقطع الجمد عمى ىيئة 
كاف ىناؾ نوعاف رئيسياف مف ، حيث (1669ة )اليحيى، النعاؿ فيكوف لونيا مائال لمحمرة ولموف البني وتزيف أيضا بألواف زاىي

ب عمييا يتميز بألوانو الزاىية التي يغم كاف النعاؿ النجديةو والنعاؿ الكويتي.  (11)شكؿ  في الكويت ىما النعاؿ النجدي ؿاالنع
امة الزري، حيث كاف يزيف وكاف الخراز اليستعمؿ الجمد فقط لصناعة النعاؿ بؿ أيضا كاف يستخدـ خ، الموف األصفر أو األحمر

 (،3112نواع الغالية الثمف )جماؿ، جزؤه العموي بزخارؼ مف الخيوط الجمدية باإلضافة إلى خيوط الزري الفضية والذىبية لأل
 وكاف ىذا التوليؼ بيف خامة الجمد مع خيوط الزري لزيادة جماؿ النعاؿ وبالتالي لزيادة سعره.

 تعتمد عمى خامة الخوص كخامة أساسية: فنية حرف -ه

كانت ميمة الخواص ىي سؼ )نزع( الخوص مف أغصانو ثـ بعد ذلؾ نسجو، والخوص ىو ورؽ  حرفة الخواص: -1
(. "يزاوؿ ىذه الحرفة الكثير مف العجزة وكبار السف بكونيا التعتمد كثيرا عمى مجيود 1694النخيؿ ويقتطع مف أطرافو )األيوب، 

(. يقـو الخواص بعمؿ نسيج مف 99، ص1669" )اليحيى، بقدر حاجتيا لمتركيز لعمؿ ىذه المنسوجاتعضمي مضاعفا 
كاف الخواص ينتج منتجات تستعمؿ في الحياة اليومية وذلؾ بتظفير الخوص مع بعضو البعض ، فقد  (13)شكؿ  الخوص

لحصير وغيرىا مف يستعمؿ لحمؿ األغراض( وا وأدوات لممنزؿ مثؿ المخمة )المكنسة( والسفرة والميفة والزبيؿ )وعاء عميؽ
كما أف الخواص لـ يكتفي بالتظفير لتجميؿ ما كاف يميز منتجات الخواص استعمالو التظفير ألوراؽ النخيؿ، ، و  المنتجات الميمة

نما قاـ باستخداـ خامة األصباغ ليزيد مف الجانب الجمالي لمنتجاتو. "يقـو الخصاؼ )الخواص( بصبغ كمية مف  منتجو وا 
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الخوص بألواف مختمفة كاألخضر واألحمر واألزرؽ واألصفر لعمؿ زخارؼ والنقوش في منتجاتو لجذب المشتريف" )جماؿ، 
 .إذا ىذا التوليؼ في الخامات الذي قاـ بو الخواص ما قاـ بو إال ليزيد مف جماؿ منتجاتو (.391ص، 3112

 وتتمتع بجانب وظيفي فقط: استخدام خامة واحدة فقط إلنتاج مشغولتها : حرف كويتية قديمة تمثالثاً 
أي أنيا عندما صنعيا في فقط، كاف يوجد في الكويت قديما بعض الحرؼ التي تنتج مشغوالت يدوية تتمتع بجانب وظي

 . وف االلتفات إلى الجانب الجماليالحرفي كانت فقط لتؤدي وظيفة معينة د
يور واألسرة" )جماؿ، "القفاص ىو الشخص الذي يقـو بصناعة المنتجات مف جريد النخؿ كأقفاص الط حرفة القفاص: - أ
(، فقد 99)الغانـ، بدوف تاريخ، صجريد النخيؿ ىو الغصف وقد "سميت جريد ألنيا جرد منيا خوصيا"  ،(191، ص3112

كانت خامة الجريد غير متوفرة في الكويت بكثرة ولكنيا كانت تأتي عف طريؽ البحر كميات كبيرة مف السعؼ أو الجريد فيأتي 
كاف القفاص يستخدـ خامة الجريد فقط ف د )الغانـ، بدوف تاريخ(.الحرفيوف إلى تمؾ السفينة ويشتروا جميع ما تحمؿ مف الجري

دخاؿ أطرافو بيذه الثقوب حسب المقاسات المطموبة )األيوب،  إلنتاج األقفاص واألسرة، وكاف يشبؾ الجريد مع بعضو بثقبو وا 
 . (1699(، وكاف لصناعة السرير مثال اليستخدـ أي مسمار عمى اإلطالؽ )العبدالمغني، 1694

كانت األقفاص وقد وكاف المنتج عبارة عف قفص يتكوف مف قضباف متداخمة  مشتغؿ في ىذه الحرفة ىـ رجاؿ فقط،كاف ال
 النتاج االقفاص المختمفة فقط .يؤدي وظيفتو  القفاص اف كاف الميـ عندحيث تفتقد إلى الجانب الجمالي 

وقد كاف يسمى صانع الحباؿ قديما باسـ "دامج الحباؿ" ، الحباؿ عمى تصنيع ىذه الحرفةاعتمدت  حرفة دامج الحبال: -ب
(. تعتبر ىذه الحرفة مف الحرؼ الكويتية قديما، وكانت ترتبط ارتباطا وثيقا في الغوص والسفر فيي 99، ص1669)اليحيى، 

خامة الحباؿ تأتي ت كانو ( ، 1669ء سفرىـ في البحر )اليحيى، تزاوؿ مف قبؿ البحارة لتغطية احتياجيـ عمى ظير السفينة أثنا
المصدر األوؿ مف قشرة جوز اليند الخارجية، والمصدر الثاني مف عراجيف النخيؿ أي مف ساؽ النخيؿ )اليحيى،  ،مف مصدريف

 .الحباؿ التي تصنع مف قشرة جوز اليند غميظة وقوية، أما التي تصنع مف عراجيف النخيؿ تكوف أخؼو (. 1669

لكي يضع فييا ما يمتقطو وكذلؾ )الدييف( وىو السمة التي توضع عمى رقبة الغواص تستخدـ الحباؿ في صناعة الصناديؽ 
(. والصندوؽ ىذا يسمى "الشنباؾ" وىو صندوؽ خشبي مغمؼ 1664مف المحار الذي يستخرجو مف قاع البحر )الحمداني، 

الحباؿ في صناعات أخرى مثؿ ربط تدخؿ و (. 3112بحباؿ بما يشبو الشبؾ، يستعممو البحارة لوضع حاجياتيـ فيو )جماؿ، 
قيمة جمالية لو إذا المنتج )الحبؿ( مف ىذه الحرفة ليس ة وكذلؾ الستخدامات الغوص األخرى، األشرعة في السفف الكويتية القديم

نما لديو   .في شئوف الصيد والغوص البحارة جانب وظيفي فقط وىو استخدامو مف قبؿوا 
حاجة الناس آنذاؾ مف تنؾ  ص الذي يعمؿ عمى صنع الحاجيات المنزلية البدائية لسدىو الشخ( التناؾ) حرفة التناك: -ج 

وتنحصر أعمالو في صنع دوه تنؾ )المنقمة(، محقاف، طرمبة غاز، صنع العمب ووضع أغطية ليا، محفظة لوثائؽ  الصفيح،
يح( مف حدة فقط وىي التنؾ )الصفكاف المنتج يصنع مف خامة وا(، 1694وؿ)سطؿ(، وأباريؽ )األيوب، التممؾ، مغارؼ، سط

يقـو  ال وكاف المنتج يتمتع بجانب وظيفي عالي ولكنو كاف يفتقد إلى الجانب الجمالي، حيث أف التناؾ مادة )القمفانايز الحديدية(،
وكانت ىذه الحرفة يزاوليا  جي لممنتج اليميزه أي تصميـ معيف ،أو ألواف إلى منتجاتو، وكذلؾ الشكؿ الخار بإضافة أي زخارؼ 

 الرجاؿ فقط لما فييا مف مشقة في تشكيؿ الصفيح الحديدي.
كانت منتجات ىذه الحرفة ىـ الرجاؿ فقط، و  كاف الذي يشتغؿ بيذه الحرفة حرفة صناعة األشباك وأدوات الصيد: -د

تماد الكويت األساسي عمى البحر وظيفية بحتو، حيث أف ىذه الصناعة كانت ذات أىمية كبيرة في ذلؾ الوقت والسبب اع
صيد وكانت عبارة عف خيوط أفقية وعامودية التستخدـ في  فكانت الشباؾ التي تصنع( ، 1699مصدر لمغذاء )العبدالمغني، ك

الكوفة والسالية والرفعة )مسميات لمنتجات مصنوعة ما مصنوعة مف الخيوط مثؿ الميخ و متقاطعة مكونة الشبؾ نفسو. وكانت إ
الشبؾ ولكف تختمؼ أسماؤىا الختالؼ حجميا وشكميا( أو مصنوعة مف أسالؾ القالفانايز مثؿ القرقور)قفص بو فتحة ضيقة مف 

 و كما ذكرتفتقد منتجات ىذه الحرفة إلى الجانب الجمالي، ألن، (1699تمنع خروجو( )العبدالمغني، تساعد عمى دخوؿ السمؾ و 
 قط وليس ىناؾ حاجة إلضافة لمسات فنية جمالية.سابقا أف المنتج يستخدـ لصيد األسماؾ ف

"الشراح ىو النجار المتخصص بقطع األخشاب الكبيرة أو الجذوع وتحويميا إلى شرائح وألواح ذات  حرفة الشراح: -ه
شب مقطع كاف يزاوؿ ىذه الحرفة الرجاؿ فقط، والمنتج ىو خ (،194، ص3112ة حسب الطمب" )جماؿ، سماكات مختمف

 ج ىذه الحرفة ىو خشب مقطوع يستخدـ في أعماؿ البناء أو صناعة السفف أو أي أغراض أخرى.منت  بمقاسات مختمفة ، 
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بعض الحداد ىو الشخص الذي يصنع منتجات مف مادة الحديد. أعماؿ الحدادة كانت مقتصرة عمى  حرفة الحداد: -و
، المنقاش، السكيف، السالسمثؿ مسامير السفف ، األدوات التي يستعمميا الناس والياوف وغيرىا )األيوب،  ؿوالبناء، الجدـو

كما ىو مالحظ أف منتجات ىذه الحرفة وظيفية حيث أنيا عبارة عف أدوات تستعمؿ في البناء أو في المنزؿ أو في ، (1694
 الصناعة وليس ليا جانب جمالي بتاتا.

" )جماؿ، "الصفر" وىي كممة عربية فصيحة تعني النحاس الجيد"الصفار ىذه الكممة مشتقة مف  حرفة الصفار: -ي
(. عمؿ الصفار كاف مقتصرا بالدرجة األولى عمى صنع وتمميع القدور النحاسية الكبيرة المسماة )صفرية( 163، ص3112

زت بشكميا ي(. كما تخصص بعض الصفافير بصناعة دلة القيوة الكويتية التي تم1694وجميع األواني النحاسية )األيوب، 
مف الواضح أف األواني تتمتع بجانب وظيفي عالي فيي تستخدـ لمطبخ واألكؿ، أما الجانب الجمالي ،  (3112وجودتيا )جماؿ، 

أنو في ذلؾ الزماف لـ تكف ورشة الصفار فييا اإلمكانيات التي تجعمو يصنع مف  ي اعتقاد الباحثفيبدو أنو غائب تماما. ألنو ف
  زلية تتمتع بجانب جمالي جنبا إلى جنب مع الوظيفي، لذلؾ اقتصرت األواني عمى ما ىي عميو.خامة واحدة أواني من

 :حرف كويتية قديمة ليس لها منتج 
 وىي :ال تنتج منتجا أو مشغولة يدوية  لكنياكاف في الكويت قديما يوجد بعض الحرؼ التي ذكرت في الكتب 

رش عمى ج عمى تخديش طبقتي الرحى بمطرقتو ومنقاره لتصبح ليا القدرةالنكاس ىو الشخص الذي يعمؿ " حرفة النكاس: -أ
، والجدير البعض والرحى ىو عبارة عف حجريف كبيريف دائرييف يوضعاف فوؽ بعضيما (،191، ص1694الحبوب" )األيوب، 

 بالذكر أف حرفة النكاس يقـو بيا الرجاؿ فقط.
ىو الشخص الذي يقـو بندؼ القطف القديـ، حيث أف القطف مع االستخداـ الطويؿ يتكتؿ ويصبح  (النداؼ) حرفة النداف:ب_ 

 .(.1694. وعادة الناس يجمبوف لو القطف القديـ ويعمؿ عمى تجديده )األيوب، صمب، فيقـو النداؼ بندفو حتى يستعيد ليونتو
الخزفية، فيعمؿ عمى ربط أجزاءىا المكسرة ببعضيا بواسطة ىو مصمح )القواري( أو األباريؽ والقوارير  : حرفة المجني -ج

 (. 1694)األيوب، ، ة فيرجع اإلبريؽ صالحا لالستعماؿأسالؾ وشرائط حديدية مستعمال بعض المساحيؽ والسوائؿ الالصق

  النتائج والتوصيات:

 أول: النتائج:

 الحرؼ الكويتية القديمة تنقسـ إلى:الى اف  بالشكؿ( 12)شكؿ تشير الدراسة إلى أنو يمكف تصنيؼ الحرؼ الكويتية القديمة 
 حرفة المجني(. -حرفة النداؼ -حرؼ كويتية قديمة ليس ليا منتج أو مشغولة فنية مثؿ )حرفة النكاس -1
 حرؼ كويتية قديمة ليا منتج أو مشغولة فنية، وىذه تنقسـ إلى قسميف: -3
نتاج مشغوالتيا الفنية وتتمتع بجانب وظيفي فقط مثؿ )حرفة حرؼ كويتية قديمة تـ استخداـ خامة واحدة فقط إل - أ

 حرفة الصفار(. -حرفة الحداد -حرفة الشراح -حرفة صانع الشباؾ وأدوات الصيد -حرفة التناؾ -حرفة دامج الحباؿ -القفاص
في نفس الوقت. تـ استخداـ أكثر مف خامة إلنتاج مشغوالتيا الفنية وتتمتع بجانب وظيفي وجمالي حرؼ كويتية قديمة  - ب

 وتنقسـ ىذه الحرؼ إلى خمسة أفرع عمى حسب الخامة الرئيسية المصنوع منيا المشغولة الفنية، كما يمي:
 حرف فنية تعتمد عمى خامة الخشب كخامة أساسية: -0

 طالءات. -حباؿ -حرفة القالؼ: المنتج: سفف، الخامة األساسية: خشب، الخامات المساعدة: مسامير حديدية - أ
 النجار: المنتجات:حرفة  - ب

 أبواب ونوافذ، الخامة األساسية: خشب، الخامات المساعدة: مسامير حديدية. -
 مسامير نحاسية. -صناديؽ خشبية، الخامة األساسية: خشب، الخامات المساعدة: شرائح نحاس -
 سامير الحديدية.الم -مثؿ األعمدة والجسور، الخامة األساسية: خشب، الخامات المساعدة: ا صناعات تتعمؽ بالبناء -
 صناعات أخرى مثؿ مستمزمات المنازؿ وألعاب األطفاؿ. -
  : حرف فنية تعتمد عمى المعدن كخامة أساسية -8
 -نحاس(، الخامات المساعدة: أحجار كريمة -فضة -حرفة الصائغ: المنتج: حمي، الخامة األساسية: المعدف )ذىب - أ

 زجاج مموف.
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 كخامة أساسية: أو القطني الصوفي أو الوبري حرف فنية تعتمد عمى النسيج -3
 -حرفة حياكة البشوت: المنتج "بشت" )عباءة(، الخامة األساسية: نسيج صوؼ أو وبر، الخامات المساعدة: أصباغ - أ

 البريسـ. -الزري
، صوؼ أو وبر معمقات(، الخامة األساسية: نسيج -سجاد -مخدات -قواطع -حرفة حياكة السدو: المنتجات )خياـ - ب

 جمود. -أصداؼ -أصباغ الخامات المساعدة:
 التمي(. -الترتر -حرفة الخياطة والتطريز: المنتج: مالبس، الخامة األساسية: نسيج قطني، الخامات المساعدة: الزري - ت
 : حرؼ فنية تعتمد عمى خامة الجمود كخامة أساسية -4
 الزري. -، الخامات المساعدة: أصباغقرب ماء، الخامة األساسية: الجمد -أحزمة -حرفة الخراز: المنتج: نعاؿ - أ
 حرؼ فنية تعتمد عمى خامة الخوص كخامة أساسية: -1
(، الخامة األساسية: الخوص، الخامات المساعدة: مكنسة -ميفة -سفرة دوات المنزؿ )حرفة الخواص: المنتجات: أ - أ

 الجريد. -األصباغ
حيث أنو يسيؿ معرفة الحرؼ التي الفنية بشكؿ خاص  األشغاؿىذا التصنيؼ ميـ لدارسي الفنوف بشكؿ عاـ ودارسي مجاؿ  -

أكثر  حرؼ التي تتميز منتجاتيا بتوليؼإلى معرفة الليا منتجات والحرؼ التي ليس ليا منتجات. وكذلؾ سيولة الوصوؿ 
 والحرؼ التي استخدمت خامة واحدة فقط إلنتاج مشغوالتيا. باإلضافة إلى معرفة أي الحرؼ التي كانت تنتج مف خامة

 الوظيفي.  بجانب مشغوالت ذات جانب وظيفي فقط وأييا كانت تيتـ بالجانب الجمالي 
زاد الجانب الجمالي ليا. وىذا  الواحدة الفنية الحظ الباحث أنو كمما كاف ىناؾ توليؼ في الخامات في المنتج أو المشغولة -

الفنية خاصة لما لو مف أثر  األشغاؿاؿ يدؿ عمى أف التوليؼ كأسموب فني يعتبر ميـ في مجاالت الفنوف عامة و مج
 واضح في رفع القيمة الفنية لممشغولة.

يتضح مف الدراسة أف الحرفي أو الحرفية الكويتية قد تفوقوا وتوفقوا في توليؼ الخامات مع بعضيا البعض بشكؿ مميز  -
مشغولة لتقـو بوظيفة يكتفوا بإنتاج  وراقي وجميؿ. وىذا يدؿ عمى الحس الفني العالي والقدرة عمى االبتكار. حيث أنيـ لـ

نما انتقموا بيا إلى مستوى أعمى مف ذلؾ وىو الجماؿ الذي تتميز بو   بجانب الوظيفة لتجميؿ المكاف.معينة وا 
تميز الحرفي أو الحرفية الكويتية بالتوليؼ الذكي وذلؾ عف طريؽ توليؼ خامات مع بعضيا بحيث أنيا تزيد مف متانة وقوة  -

ضافة قيمة جمالية لو   األبوابفي استعماؿ المسامير الحديدية عمى  ذلؾ كما الحظنامف ناحية أخرى المنتج مف ناحية وا 
خامات المولفة واالىتماـ بانسجاميا مع بعضيا مثؿ توليؼ خامة النحاس مف جانب آخر نرى حسف اختيار ال ،الخشبية

أنو كمما  لألخذ بعيف االعتبار الفنية األشغاؿىذا كمو يفيد دارسي و  وتأثير كؿ لوف عمى اآلخر. األصفر مع الخشب البني
التي سوؼ يستخدميا في إنتاج  الصالبة...الخ( -الميونة -المممس -)مف حيث الموفكاف الفناف ذكيا في اختيار الخامات 

 كمما زاد مف القيمة الجمالية ليا، مع االىتماـ بطريقة توظيفيا.مشغولة فنية معينة 
 ثانيا: التوصيات:

 الفنية تيدؼ إلى دراسة الحرؼ الكويتية القديمة. األشغاؿيوصي الباحث بمزيد مف األبحاث في مجاؿ  -
 الفنية الكويتية القديمة وعمؿ تحميؿ ووصؼ عميؽ ليا. يوصي الباحث بضرورة دراسة جمالية المشغوالت -
الفنية الكويتية القديمة الموجودة في المتاحؼ ضرورة بذؿ الحكومة الكويتية المزيد مف الجيد في توثيؽ المشغوالت  -

براز جميع التفاصيؿ وجعميا متاحة لمباحثيف والدارسيف حتى يتسنى ل يـ دراسة وتحميؿ وتصويرىا بشكؿ واضح مف كؿ الجيات وا 
 ىذه المشغوالت تحميال فنيا دقيقا يتضمف كؿ التفاصيؿ.

 
 

 شكؿ
(1) 
 
 .تصوير الباحث – 3119متحؼ الكويت البحري   المسامير الحديديةالنقوش المحفورة واستخداـ  أجزاء مف السفينة تبيف( 1)
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(3) (8)   
 
 تصوير الباحث  -8108متحف الكويت الوطني  المسامير الحديدية  وأبواب كويتية قديمة تتضح فيها النقوش ( 8) 
 8108متحف الكويت الوطني  –تصوير الباحث –النحاس المزخرف مع الخشب  صندوق المبيت مع التركيز عمى توليف(3) 
 

(4)  (5)  (6)  
 

 (017، ص8114)السيد رجب، نقال عن : في تاج العمود الخشبي ،  صورة تفصيمية تبين النقوش –عامود )مندة(  (4)
 (68، ص8108)المتروك، :نقال عن ذهب منقوش ومرصع باألحجار ، حمي المستخدمة قديما في الكويتصورة تبين ال( 5)
 ( صورة الجزء العموي من البشت وتتضح فيه الدربوية )التطريز بالزري حول الرقبة ومن أمام الصدر( 6)
 

(7)  (8)  (9)  
 

 السدو المصنوع من الصوف والوبر والقطن ويتضح شكل الزخارف الهندسية المستخدمة فيه و ألوانه( 7شكل )
 8108متحف الكويت الوطني  –تصوير الباحث  –      
 .8108، متحف الكويت الوطني  –تصوير الباحث  –( السدو مع وضوح إضافة األصداف عميه 8شكل )

 .(89، 84،ص8111الفساتين الكويتية القديمة وأشكال التطريز بالزري والترتر)الصباح،(صور توضح أشكال 9شكل ) 
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(01)  (00) (08) 
 (95، ص8111وألوانه )الصباح، اشكاله النساء يدويا في البادية ويتضح ( التطريز أو الخوار الذي تقوم به 01شكل )
 (004، ص0997النعال بخيوط الزري )اليحيى،  ( النعال النجدية ويبدو واضحا التطريز عمى مقدمة00شكل )

 في صنع منتجات تستخدم في المنازل ( صورة توضح طريقة تظفير الخوص وتموينه 08شكل )  
                                                             
  ف الكويتية القديمةتصنيف الحر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من عمل الباحث -رسم توضيحي لتصنيف الحرف الكويتية القديمة ( 03شكل )
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 المراجع العربية:

 . الطبعة الثانية، الكويت، ذات السالسؿ.مع ذكرياتنا الكويتية(: 1694األيوب، أيوب حسيف ) -1
(: صياغات تشكيمية معاصرة قائمة عمى زخارؼ السدو الكويتي الستحداث مكمالت الزي 3112اإلبراىيـ، زينب طاىر أحمد ) -3

 ، كمية التربية الفنية، جامعة حمواف.رسالة ماجستير غير منشورةبالشاشة الحريرية. 
 بغمي لمنسيج.. الكويت، شركة التاريخ وتراث -بشت البغمي(: 3113البغمي، رياض محمد طاىر ) -2
 . الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية.صور وذكريات -الكويت القديمة(: 1669الحجي، يعقوب يوسؼ ) -4
 . الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية.النشاطات البحرية القديمة في الكويت(: 3119الحجي، يعقوب يوسؼ ) -1
 . الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية.ةكيؼ نبني سفينة شراعي(: 3111الحجي، يعقوب يوسؼ ) -9
. ـ(1611-1969الحرؼ اليدوية بيف التاريخ والقانوف في المجتمع الكويتي القديـ مف الفترة )(: 1664الحمداني، عمي حسف ) -9

 المممكة المتحدة، دار زيد لمنشر.-لندف
. اإلمارات العربية ة في الكويت والخميج واليمفاألبواب الخشبية المنقوش(: 3114السيد رجب، جيياف و السيد رجب طارؽ ) -9

 دبي، يونيجرافيكس لمدعاية.–المتحدة 
 . الرياض، مطبعة الممؾ سعود.مصطمحات الفف والتربية الفنية(: 1694الشاؿ، عبدالغني النبوي ) -6

 منشوره غير،ماجستير رسالو ،"الزخرفيو لمتصميمات كمصدر السدو زخارؼ في الشكؿ تصميـ اسس"،3116، طيبة : الصالح -11
 .حمواف جامعو ،الفنيو التربيو كميو ،
 قراءات في الثقافة والفنوف التقميدية الكويتية. الكويت، مؤسسة فيد المرزوؽ الصحفية. -(: تقاليد3111العمي )الصباح، ألطاف -11
. الطبعة الثانية، تحميؿ واقع القطاعات الصناعية في الكويت ماضيا وحاضرا ومستقبال(: 3119الصبيح، غساف أحمد ) -13

 الكويت، طباعة المؤلؼ.
 . الطبعة الثانية، الكويت، مطابع القبس التجارية.االقتصاد الكويتي القديـ(: 1699العبدالمغني، عادؿ محمد ) -12
 . الكويت، مطابع القبس التجارية.مف التراث الشعبي الكويتي(: 1699العبدالمغني، عادؿ محمد ) -14
 الوطني الكويت بمتحؼ الشعبيو المعدنيو االواني مف مختارات في التشكيميو المعالجات": 3111 زوماف الييمـ خالدالعازمي،  -11

 .حمواف جامعو،الفنيو التربيو كميو ، منشوره غير ماجستير رسالو،"المعادف اشغاؿ لتدريس
 الناشر.. الكويت، بدوف ذكر السـ الكويتيوف وحياة األمسالغانـ، غانـ يوسؼ الشاىيف )بدوف تاريخ(:  -19
 . الكويت، بدوف ذكر السـ الناشر.كويتنا جوىرتناالغانـ، غانـ يوسؼ الشاىيف )بدوف تاريخ(:  -19
 .الطبعة الثانية، الكويت، ذات السالسؿ.الجغرافية التاريخية لمكويت(: 1691الفيؿ، محمد رشيد ) -19
 ية، الكويت، بدوف ذكر دار النشر.. الطبعة الثانفف صناعة المعادف في الخميج العربي(: 3113المتروؾ، موسى عمي ) -16
 . الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية.األزياء الشعبية النسائية قديما في الكويت(: 3119المغربي، سموى ) -31
 . الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية.الحمي قديما في الكويت(: 3114المغربي، سموى ) -31
 فيا البيرو بيممو. 99ايطاليا، استوديو ايفي -. روماتقميدية كويتية خميجية مشتركةحرؼ (: 1669اليحيى، ىند يحيى صالح ) -33
 كميو طالبات لدى الفنيو الخبره لتنميو الكويتي الشعبي التراث جماليات لتدريس مقترح برنامج": (3111) فيد غزيؿ، المطيري -32

 .   حمواف جامعو ،الفنيو التربيو كميو ، منشوره غير ماجستير رسالو،"ىاالساسيو التربي
 . الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية.الحرؼ والميف واألنشطة التجارية القديمة في الكويت(: 3112عبداليادي ) جماؿ -34
 .، القاىرة ، الييئة المصرية العامة لمكتاب المصاغ الشعبي في مصر(: 1694زيف العابديف، عمي ) -31
 .، القاىرة، المكتبة الثقافية الفنوف الشعبية.(: 1691صالح، رشدي ) -39
 . ترجمة د. عزة محمد عبدالحميـ كرارة. الكويت، بيت السدو.األساليب الفنية لمحياكة البدوية -السدو(: 1696كرايتف، رونا ) -39
 . الطبعة الثالثة، الكويت، وزارة اإلعالـ.مدخؿ لدراسة الفولكمور الكويتي(: 1699كماؿ، صفوت ) -39

 . المجموعة الثامنة والثالثوف. الكويتالسدو وجيود حماية وحفظ تراث البادية(: 1699)كونا( ) وكالة األنباء الكويتية -36
   https://www.almaany.com/(10 march 2018) -30                                  المواقع اللكترونية : -21

31- https://www.gramrix.com (12 march 2018) 

https://www.almaany.com/
https://www.gramrix.com/
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 الممخصات

 أثر استخدام توليف الخامات في تعزيز الجانب الجمالي لممشغولة الفنية الكويتية القديمة

 الفنية بكمية التربية األساسية. الكويت األشغاؿأستاذ مساعد :  د. عمي فاضل المسري
 

 العربي: الممخص
الفنية مف المجاالت التي اىتمت بالتراث وخاصة مف خالؿ االىتماـ بالحرؼ الشعبية. فالحرؼ الشعبية  األشغاؿيعد مجاؿ 

القت اىتماما كبيرا منذ مطمع القرف التاسع عشر في أغمب أنحاء العالـ. وفي الكويت قاـ العديد مف الباحثيف الميتميف بالتراث 
قد بذلوا جيدا كبيرا في محاولة حصر ىذه الحرؼ التراثية، ولكف ربما ىذا الكويتي بدراسات حوؿ الحرؼ الكويتية القديمة، و 

 .صالفنية بشكؿ خا األشغاؿالجيد لحصر وتوثيؽ أكثر منو وصفا وتحميال فنيا يفيد مجاالت الفف التشكيمي بشكؿ عاـ ومجاؿ 
لـ تحظى باالىتماـ المناسب سواء مف تتمخص مشكمة البحث في أنو رغـ أىمية الحرؼ في الفنوف الشعبية الكويتية إال أنيا 

ناحية الجمع والتحميؿ والتصنيؼ، ومف ىنا جاءت التساؤالت اآلتية: ىؿ مف الممكف تصنيؼ المشغوالت الكويتية القديمة عمى 
القديمة عزز  حسب إذا كاف ليا جانب وظيفي فقط أو جانب وظيفي وجمالي؟ وىؿ التوليؼ في الخامات في المشغولة الكويتية

خمصت الدراسة إلى النتائج والتي مف أىميا أنو ممكف تصنيؼ الحرؼ الكويتية القديمة مف حيث إذا وقد ،  لجانب الجمالي لياا
ذا كاف ليا منتج ىؿ صنع مف خامة واحدة أو أكثر مف خامة. كذلؾ توصؿ الباحث إلى أىمية التوليؼ في  ليا منتج أـ ال، وا 

 وكيؼ أنو يعزز الجانب الجمالي لممشغولة. الخامات في الحرؼ الكويتية القديمة
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The Effect of the Use of Mix media In Enhancing the Aesthetic Aspect 

 Of the Old Kuwaiti Crafts 

Dr. Ali Fadel Almesri  

 

Craft is one of the fields that have been concerned with heritage, especially through interest in 

folklore. Since the beginning of the 19 th century, folklore has attracted much attention in most 

parts of the world. In Kuwait, many scholars interested in the Kuwaiti heritage have studied old 

Kuwaiti crafts and have made a great effort to try to capture these traditional crafts, but perhaps 

this effort is for documentation more than an artistic description and analysis that benefits the 

areas of art in general and the field of crafts in particular. 

The research problem  is that, while the crafts in the Kuwaiti folk arts is important, it did not 

receive the appropriate attention, both in terms of collection, analysis and classification, hence the 

following questions arose: Is it possible to classify the old Kuwaiti crafts according to whether 

they have a functional aspect only or a functional and aesthetic aspect? Is the synthesis of raw 

materials in the old Kuwaiti crafts enhanced the aesthetic aspect? 

In the end, the study concluded that, it is possible to classify the old Kuwaiti crafts in terms of 

whether they have a product or not, and if they have a product, is it made from one or more raw 

materials. In addition, the researcher found the importance of mixing medias in the old Kuwaiti 

crafts and how it enhances the aesthetic aspect of the craft. 


