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 اإلمكانات التشكيلية لزخارف األزياء الشعبية الكويتية كمدخل إلثراء األشغال الفنية 
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  البحثلخص م
ويتناول التعريف بالبحث ، مشكلته ، فروضه ، أهدافه ، أهميته ، حدوده ، وكذلك يشتمل 
على صورة عامة عن منهج وإجراءات البحث ويشتمل على التعريفات المختلفة للفن 
الشعبي ومفهوم الفن الشعبي الكويتي وأهدافه واهم مميزاته وخصائصه وعرض لمحه عن 

لنشأة والتاريخ ولموقع الجغرافي للكويت  واهم العوامل المؤثرة الفن الشعبي الكويتي وا
على التراث الشعبي ويتناول الثوب الكويتي ومالبس العروس و الحلي وأدوات الزينة ، 
وعرض لمحة تاريخية عن األزياء عند البادية، ومنها أغطية الرأس عند نساء البادية 

الخارجية عند البادية وأزياء الزينة للعروس واألثواب عند البادية والدراعة من األزياء 
أغطية و عند البادية والحلي عند البادية وتعرض لمحة تاريخية عن األزياء عند الحضر

الرأس عند الحضر وأهم النقوش والوحدات الزخرفية المعروفة عند األثواب في الحضر 
  .وأزياء الزينة للعروس عند الحضر ومكمالت األزياء 

 The artistic potential of the popular Kuwaiti folk costume as an 
entrance to enrich the works of art 
Abstract 
It also includes a general picture of the research methodology and 
procedures. It includes the different definitions of popular art, the 
concept of Kuwaiti folk art, its objectives, its most important features 
and characteristics, and its presentation on the popular Kuwaiti art, 
origin, history, geographical location of Kuwait and the most im-
portant factors. Which deals with the Kuwaiti dress, the bride's 
clothes, ornaments and ornaments, and a historical overview of the 
fashion of the Badia, including the headdresses of the Badia women, 
the dresses in the desert and the fashions of the foreign costumes at 
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the Badia and When will the desert ornaments when the desert pre-
sents a historical overview of fashion when urban and headwear 
when urban areas and the most important decorative inscriptions and 
units known when the dresses in urban fashion adornment for the 
bride when urban and fashion supplements. 

  
  خلفية البحث: 

تعـــد األزيـــاء الشـــعبية الكويتيـــة بنقوشـــها وزخرفتهـــا البديعـــة مئـــات الســـنين   
ــرة عــن بيئتهــا الطبيعيــة  ــاءت معب ــة وتصــميما وخامــة وج ــا وأناق ــي األجمــل تنوع ه
ــد الخاصــة وأصــبحت  ــادات والتقالي ــاة ونمــط المعيشــة والع ــا وتعكــس نظــم الحي ومناخه

ــا فنيــا أصــيال ينتقــل ع بــر الــزمن مــن جيــل إلــى أخــر ويعكــس للعــالم هــذه األزيــاء تراث
ــدقي  ــى صـ ــعب (منـ ــك الشـ ــارة ذلـ ــاريخ وحضـ ــن ١٢/١/١٩٨١تـ ــعب مـ ــل شـ ) فلكـ

  الشعوب أزياؤه الخاصة التي تميزه من غيره من الشعوب.  
ــن رســم الخطــوط العريضــة  ــع م ــي الرفي ــذوق الفن ــرن بال ــاء الشــبعية تقت باألزي

ــار الخامــة وتفصــيلها ــة فــي اختي ــة مبهــرة  لحاجــة اإلنســان والدق وإضــافة لمســات جمالي
عليهــا فاالهتمــام بخفــة الخامــة وبتجــانس األلــوان وبدقــة ضــم الشــرائح إلــى بعضــها مــع 

  التطريز جعلت الثوب الشعبي محباه ألجيال عديدة في يومنا هذا.  
  

  مشكلة البحث: 
ــار مشــغولة    ــاج وابتك ــة إلنت ــاء الشــعبية الكويتي ــن األزي ــن االســتفادة م هــل يمك

  معاصرة؟ فنية 
  

  األزياء الكويتية الشعبية:  
ــقيها    ــة بشـ ــة الطبيعيـ ــة الكويتيـ ــن البيئـ ــرة عـ ــة معبـ ــاء الكويتيـ ــاءت األزيـ جـ

ــها وتصــميمها  ــن خــالل نقوش ــة م ــاة االجتماعي ــب الحي ــى جان البحــري والصــحراوي إل
ــة  ــع ذهبي ــم تصــميم قط ــا، إذ ت ــكال وأنواع ــوش والتصــاميم وأخــذت أش ــت النق ــد تنوع فق

الثريــا المتأللئــة البراقــة وتــدعى (ثــوب الثريــا) وزخرفــت تــأتي علــى شــكل نجــوم 
ــت  ــر تمـ ــبعض األخـ ــو) والـ ــمى (العوعـ ــر وتسـ ــه البحـ ــه نجمـ ــواب بنقشـ ــض األثـ بعـ
زخرفتـــه بعـــدة أشـــكال مـــن النقـــوش منهـــا شـــكل أوراق الشـــجر والطمـــاطم والبـــراغ 

  (ورق العنب) والكرافسة والسعفة.  
بــرة عــن جوانــب تتعلــق وفيمــا يخــص الحيــاة االجتماعيــة فقــد أتــت األزيــاء مع

ــض  ــة بع ــاء لزخرف ــب الم ــكل أوان جل ــى ش ــزري) عل ــوش (ال ــتخدام نق ــم اس ــد ت ــا فق به
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األثــواب إلــى جانــب هندســة الثــوب بطريقــة جعلتــه أبــرز مكونــات البيــت الكــويتي 
  القديم.  

ــاء  ــميات الخاصــة باألزي ــر مــن المس ــاء الكويتيــات الكثي ــين النس ــتهرت ب واش
ــا (البوشــية) وهــي تعـنـ  ــام الشــعبية منه ــه أكم ــل ل ــارة عــن رداء طوي ــاب وهــي عب ي النق

ــا ارتــدت المــرأة  ــا بعــض الوحــدات الزخرفيــة مــن الــزري، كم طويلــة مضــاف إليه
الكويتيــة (البرقــع) وهــو عبــارة عــن قطعــة قمــاش يصــل طولهــا ربــع متــر ولــه فتحــات 

  عند موضع العين.  
فالفنــان يعتمــد علــى التجريــب والتوليــف بالخامــات علــى اخــتالف أنواعهــا 

ــواءم ب ــا لمــا يت ــة وفق ــدة فــي صــياغة المشــغولة الفني ــة جدي ــان رؤى جمالي مــا يعطــي للفن
ــداع  ــة اإلب ــة وحرك ــغال الفني ــور األش ــاريخ تط ــه فت ــذي نعيش ــر ال ــرات العص ــع متغي م
ــاعد  ــور ص ــي تط ــع وف ــر منقط ــديم غي ــق تق ــن طري ــاءت ع ــة ج ــفة عام ــاني بص اإلنس

ــأدوات عمــل مناســبة تخــدم  ــب والبحــث ب ــة المشــغولة خــالل سلســلة مــن التجري ابتكاري
  وتجعلها معاصرة.  

  

  فروض البحث:  
  يفترض البحث:

ــي  - ــا ف ــة وجماليته ــعبية الكويتي ــاء الش ــارف األزي ــن زخ ــتفادة م ــن االس ــه يمك أن
 انتاج وابتكار مشغولة فنية معاصرة.  

  

  أهداف الفن الشعبي:  
  ).١وللفن الشعبي أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها ومنها: (

  تسجيل نبضات الشعب تجاه الحياة وقضاياه المختلفة.    -
ــين األ  - ــافي ب ــظ التواصــل الثق ــوري حف ــوروث الفولكل ــل الم ــن خــالل نق ــال م جي

  بما يحويه من أبعاد.  
  الوقوف على المدلوالت الفلسفية الكامنة وراء الرمز والشكل.    -
  قراءة لغة الشعوب الحقيقية.    -
  توثيق الجذور الثقافية والشعبية.    -
  قراءة فلسفية إلبداعات مجتمعية شعبية.    -

" ولقـــد وجـــد الفـــن الشـــعبي لكـــي يكـــون خادمـــاً للجماعـــة، ووظيفتـــه اجتماعيـــة تهـــم 
الشـــعب والمجتمـــع نفســـه، لـــذلك يجـــب الحفـــاظ علـــى الفنـــون الشـــعبية عـــن طريـــق 
ــان  ــاة اإلنس ــين حي ــة ب ــو الحصــيلة الفني ــعبية فه ــة الش ــعبي والثقاف ــالتراث الش ــام ب االهتم

ـ  ــه وـب ــه وعمل ــت نفس ــي الوق ــو ف ــو، وه ــراغ وله ــن ف ــأ م ــاً نش ــن فن ــم يك ــة، ول ين الطبيع
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ــة  ــى آخــر محمل ــل إل ــزمن، إنســابت مــن جي ــى مــر ال ــاة اإلنســان نفســها عل عصــارة لحي
  ).٢بتراث ضخم عميق، ومن صفاته ذوبان الفنان نفسه في الجماعة(

  
  الفن الشعبي الكويتي

مدخل تاريخي للفن الشــعبي الكويتي وما يحتويه من بعض األشــكال والوحدات والرموز  
  والعناصر وصياغة تصميمية تنظم تحت نسق بنائي.  

  أوالً: الكويت النشأة والتاريخ: 
ــميت الكويت وهي ــر بالقرين، وســ ــابع عشــ  كانت تعرف منذ أوائل القرن الســ

تصـغير من كلمة الكوت، وتعنى كلمة الكويت القلعة أو الحصـن، ومعناها في لغة الجنوب  
  والبلدان المجاورة البيت المبني على هيئة قلعة أو حصن.  

اختلفت اآلراء في تحديد نشأة الكويت وسنة تأسيسها، حيث سجل الرحالون الذي  
ــد لمواقع لمســـوه  زاروا الكويت أو من كان لهم اتصـــال بأمورها فجاءت عبارا تهم رصـ

  . )١(وتعبيراً عن رؤيتهم لهذا المجتمع
  

   -الموقع الجغرافي للكويت:
ـــمالي الغربي للخليج العربي اـلذي يـحدـها من  تقع دوـلة الكوـيت على الطرف الشــ
الشـرق، ويحدها من الجنوب المملكة العربية السـعودية، ومن الشـمال والغرب الجمهورية  

  .  )٢(ا تعتبر منفذاً لشمال شرق الجزيرة العربيةالعراقية وهي بحكم موقعه
ــتراتيجي المميز ـله األثر الكبير في جعلـها مركز تـجاري   حـيث إن موقعـها االســ
ــام والجزيرة العربـية لتكون   وثـقافي ـهام في المنطـقة لنـقل الثـقاـفة ـما بين الخليج وبالد الشــ

ـــحاً بخريـطة دوـلة  مركز تـجاري وثـقافي أول في الخليج ـقديـماً بال مـنازع، كـما هو موضــ
  الكويت.  

ا   ـــه ا، وذـلك ألن أرضــ اخـه ة في مـن ارـي ة للكوـيت تمـيل إلى الـق والطبيـعة الجغرافـي
  . )٣(صحراوية وأجواؤها تمتزج بين الحرارة العالية والرطوبة صيفاً وشدة البرودة شتاء

وقد فرضـت الظروف القاسـية على بني عتبة ومن بينهم آل الصـباح أن يهاجرواً  
ــتمروا بتجولهم في من موطن ــبل العيش واسـ هم في نجد بحثاً عن موطن جديد يوفر لهم سـ

الخليج فترة من الزمن اكتـسبوا منها كيفية التعامل مع البحر وإمكاناته وكيفية االـستفادة من 
اء أـهل ـهذه األـماكن لتواـجدهم بينهم بـهذه الكثرة ـفأـخذوا   ــتـي موارده، ولكنهم ـعانوا من اســ

 
ــف عبد المعطى ( )١( ــه ق٢٠٠٣يوس ــائص بل النقط،  ): الكويت بعيون اآلخرين مالمح من حياة مجتمع الكويت وخص

 . ٢١، الكويت، صـ١مركز البحوث، الدراسات الكويتية، ط
     www. 3rbe.comمعلومات أساسية عن دولة الكويت: منتدى  )٢(
      .٢١، حكومة الكويت، ص١): بداية مسيرة الفن التشكيلي في الكويت، ط١٩٧٥عبد الرسول سلمان ( )٣(
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لهم ويمنحهم األمن واالســـتقرار، فرأوا ببصـــيرة نافذة في موقع يبحثون عن موقع يكون 
ــتقراراً حـيث تعتبر الكوـيت بواـبة على   ا واســ ا لم يراه غيرهم حـيث يمنحهم أمـن الكوـيت ـم

  .  )١(رأس الخليج، مع إمكانيات للصيد والغوص على اللؤلؤ كذلك منحتهم حرية واستقالل
. فيذكر  )٢(م ١٦١٣ -هــ ١٠٢٢عام وقد ذكر بعض المؤرخين أن الكويت تأسست 

ــة الـناظرين عن ـمآثر علـماء نـجد وحوادث  المؤلف ( محـمد بن عثـمان) في كـتاـبه ( روضــ
م وهذا التاريخ ما وافقه ج. أ سلنداها  ١٦١٣ -هـــــ ١٠٢٢السنين) أن الكويت تأسست عام 

  في كتابه التاريخ السياسي للكويت.  
تأســســت فيها دولة الدولة، واختلفوا أيضــاً  وقد اختلف المؤرخون في الســنة التي 

ــتاذ عبد العزيز   ــنة التي وطأت بها أقدام بني عتبة أرض الكويت، وقد أورد األســ في الســ
الرـشيد مؤرخ الكويت هذا االختالف إيراداً خاطفاً وحققه تحقيقاً مقتضياً، فمنهم من قال أن 

الي بغداد، ومنهم من خمـسمائة عام مـضت على تأـسيس الكويت، وهو قول مرـصت باـشا و
م وهو قول الشيخ مبارك الصباح في رسالة لوالي  ١٦١٣ -هـــ ١٠٢٢قال أنها تأسست عام 

  .  )٣(البصرة 
  

  هدف البحث:  
 دراسة وتحليل األزياء الشعبية الكويتية وما تتميز به وحدات زخرفية.   -
ــاج  - ــة إلنت ــن الزخــارف الشــعبية الكويتي ــاء المســتوحاة م دراســة مكمــالت األزي

 ولة فنية مبتكرة معاصرة.  مشغ
  

  أهمية البحث: 
  ترجع أهمية البحث إلى:  

ــة دراســة التــراث واالســتفادة منــه فــي ابتكــار أعمــال  - ــى أهمي إلقــاء الضــوء عل
 فنية معاصره. 

ــغوالت  - ــراء المش ــي أث ــا ف ــة ودوره ــعبية الكويتي ــاء الش ــة األزي ــام بدراس االهتم
 الفنية.  

  

  حدود البحث: 

 
آلخرين مالمح من حياة مجتمع الكويت وخصــائصــه قبل النقط،  ): الكويت بعيون ا٢٠٠٣يوســف عبد المعطى ()  ١(

 . ١٨-١٧، الكويت، ص ١مركز البحوث، الدراسات الكويتية، ط
 . ١٨ -١٧يوسف عبد المعطى: مرجع سابق، ص ) ١(
ــف عبد المعطى ( )١( ــه قبل النقط،  ٢٠٠٣يوس ــائص ): الكويت بعيون اآلخرين مالمح من حياة مجتمع الكويت وخص

 . ١٨-١٧، الكويت، ص ١مركز البحوث، الدراسات الكويتية، ط
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اســـتخدام خامـــة الجلـــود الطبيعيـــة والصـــناعية والخيـــوط واألقمشـــة والخـــرز   
  بأنواعه واألسالك المعدنية والجوخ والخيش .

  
  منهج البحث: 

ــنهج  ــري. والمـ ــار النظـ ــي االطـ ــي فـ ــفي التحليلـ ــنهج الوصـ ــث المـ ــع البحـ يتبـ
  التجريبي في الجانب التطبيقي.  

  
   -مفهوم الفن الشعبي الكويتي:

ــدق تعبير من الجماعات   ــعبي أحد أهم أنواع الفنون حيث أنه يعتبر أصـ الفن الشـ
  البشرية فهو يعبر عن العادات والتقاليد المورثة بأنواعها داخل المجتمع بشكل فني. 

نين ما هي إال   ونرى أن جميع الفنون البدائية والمتوارثة والمنحدرة من آالف الـس
ــعهم اـلذهني وتعكس  إحســــاس جـمالي غريزي ـلدى معظم الـناس بغض النظر عن وضــ

الموضــوعات المســتمدة من التراث أو من ذكريات غامضــة منحدرة من جيل إلى جيل أو  
قد ال نعرف مدلولها وغالباً ما ترمز إلى أســـطورة وطنية وكذلك األلوان المســـتخدمة تدل  

  على معاني خاصة رمزية متصلة بالفطرة اإلنسانية.  
ــيد بت ــعبي " خليط من الفنون النفعية التي  وكما ذكرت هيام الســ عريف الفن الشــ

  .  )١(نحتاجها بحياتنا اليومية وجميع القيم الجمالية التي تميز العمل الفني اإلبداعي
ــير مالزماً للتراث، والتراث   وهكذا نرى أن الفن الشـــعبي طوال العصـــور يسـ
ــكيلـية   ــيقي والفنون التشــ ــواء ـباألدب والغـناء والموســ ــعبـية ســ العربي غني ـبالفنون الشــ
والزخرفية وهي موـضوعات وأـشكال مـستمدة من التراث تـسلـسلت عبر الـسنوات من جيل  

  إلى جيل.  
  

  ثانياً: خصائص الفن الشعبي: 
عبي تلقائي وفطري: حيث أنه يخاطب جميع طبقات المجتمع بمختلف ثقافاته  الفن -١ الـش

  وميوله وما يعبر عن وجدان الجماعة البشرية والبيئة التي يعيشون فيها.  
الجمع بين األمكنة واألزمنة في تصــــوير شــــعبي واحد: حيث يقوم الفنان الشــــعبي   -٢

في أعماله الفنية من خالل رؤيته  بالجمع بين المأثورات والمعتقدات القديمة والحديثة
 وذلك تأكيداً على تباين األخالق والمبادئ القومية لدى شعبه. 

تبادل المعقدات الدينية والتقاليد االجتماعية والثقافية: حيث ينظر الفنان الشـــعبي إلى   -٣
 المجتمع على أنه وحدة متكاملة ال يفرق بين فرد وآخر.  

 
   www Kululiraq .comجريدة كل العراق، خصائص وجمالية الفن الشعبي )١(



 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٩ أغسطس) ٩د (العد
 

  

 
٧٥  

 
  

ق غـناء: حـيث اتـخذ الفـنان رموزه وألواـنه من تـلك  تحوـيل المـناطق الجرداء إلى مـناط -٤
ــم الطيور والزهور  أـخذ يرســ ابر مثالً، ـف الفنون ليخفف من الحزن والخوف في المـق

 والنخيل دعوة للتفاؤل بالدخول قبة الفردوس.  
التنوع في اسـتخدام الخطوط: حيث اسـتخدام الفنان أنواع متعددة من الخطوط تجميل   -٥

تطالة وثبات  الجدران وزخرفتها وما ت كينة أو اـس تمرار أو ـس وحي به الخطوط إما اـس
 وغيرها من أنواع الخطوط وما تعنيه في داخلها.  

التجريد والتبســيط في الرســوم واألشــكال الشــعبية: أتجه الفنان إلى تجســيد عناصــر  -٦
ل   دالـئ اني واـل ار المـب ة من األخرى من أـجل إظـه ه الزخرفـي اـت د لوـح ة مع تجرـي الطبيـع

 ود المادة.  متحرراً من قي
تخدم الفنان تحريف النـسب للوصـول إلى معنى  -٧ ب: حيث اـس المبالغة في تحريف النـس

 مجازي مثالً التكبير يعني القوة والتصغير يدل على الضعف وغيرها من الرموز. 
ــي وبقية   -٨ ــاســ البعد عن المنظور وإهمال البعد الثالث: وقد اعتنى الفنان بالرمز األســ

 ن االهتمام باألبعاد.  اللوحة تخدم ذلك الرمز دو
ة  -٩ ان في ملئ الفراغ داخـل اللوـح ل: برع الفـن ـــي اصــ اد عن التـف ال الفراغ واالبتـع إهـم

 باأللوان والخطوط المتعددة العتقاده أن الفراغ سكينة الشيطان.  
 

  األزياء الشعبية الكويتية عند الحضر والبادية
  مقدمة:  

ــتها وزخرفتها وألوانها وتطريزها.   ــائية الكويتية وأقمش ــاء: تعددت األزياء النس أزياء النس
ومن العادات السـائدة بين النسـاء في الكويت أنهن يقمن بخياطة مالبسـهن ومالبس األبناء  
ــاء في ذلك حتى أصــبحت الكثيرات منهن يتخذن   ــاً مالبس الرجال. ولقد تفننت النس وأيض

فة يكتـسبن منها. وقد أبدعت النـساء في حياكة المالبس الموـشاء بالزري  من فن الحياكة حر
ــابهن   ــد ال يخلو ثوب من ثي والترتر والتلي. وق
المعروـفة من زخرـفة ـبالتطريز وخالـفه. وتعرف 
األثواب بعدة أسـماء وذلك تبعاً للزخرفة والنقوش  
المضـافة إليه مثل (ثوب عربية بالزرى، ثوب بو 

وب هـندـية، ثوب الثرـيا...  نطرة، ثوب وديـعات، ث
إلخ). ومن جهة تطريز الدراريع ســــميت كاآلتي 
(كورار، تلى، نقش اللوزة.. إلخ) أمــا العبــاءات  
ــغل  فالبد من تطريزها وقديماً كانت العباءات تشـ

  بالزرى حول الحواف.  
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نماط الفنون الشعبية حيث  الثوب الكويتي: يعتبر الثوب الكويتي نمطا من أ
تظهر فيها براعة النســـاء في زخرفة وتطريز تلك األثواب بالزرى الذهبي أو الفضـــي أو  
بخيوط الصـوف أو خيوط الحرير. والثوب الكويتي عبارة عن رداء تلبسـه المرأة الكويتية  

ــبات الزواج.  ــواء في األيام العادية أو في األعياد ومناسـ ــها سـ وللثوب أنواعاً  فوق مالبسـ
ارة عن خيوط   اش ونوع الزرى. والزرى عـب ك إلى نوع القـم ددة ومتميزة، ويرجع ذـل متـع
القـصب المـصنوعة من الفـضة والذهب. ويعتبر الثوب رداءاً لجميع النـساء في الكويت في 
ــاء يرـتدين األثواب   ـــبات واألعـياد فـكاـنت النســ األـيام الـعادـية ـبدون تطريز. أـما في المـناســ

ــة  المطرزة  ا األقمشـــ د وفرنســـــا. أـم اً من الهـن ب غـالـب ان يجـل ذي ـك الزرى والترتر واـل ـب
المســـتخدمة لهذه األثواب فمن األقمشـــة الحريرية الصـــينية. وكانت المرأة المســـنة تلبس  
الثوب األـسود. والذي تزين أطرافه بالزرى. أما المرأة المتزوجة حديثاً فتلبس الثوب الذي  

  .  )١(يزخرف بالزرى والترتر
البس العروس: كانت مالبس العروس قديماً من صــنع يديها أو من صــنع بعض النســاء  م

    الالتي يجدن حياكة المالبس حيث يتم خياطتها لدى متخصصة داخل البيوت.
وغالبا ما تكون مالبس العروس مشـغولة بتطريز فني دقيق ويكون رداء العرس  

عة الثوب ويكون واسعاً مفتوحاً من نوع من أنواع (الدراريع) وترتدي العروس فوق الدرا
  الجانبين إلى أسفل. وترتدي العروس العباءة عند رؤيتها لزوجها وعندما تراه ألول مرة. 

ا ثوب العروس فيختلف من عروس إلى أخرى،   أـم
فالميســـورات يرتدين األثواب المطرزة والخامات المختلفة،  

ــتغرق وقـتاً طوي الً في وتعتبر ـهذه األثواب ـغالـية الثمن وتســ
ــورة فتكون الزخـارف   تطريزهـا. أمـا العروس غير الميســ
ــا ترتــديــه العروس  والـتـطريز على الثوب أقــل كثيراً عم

  الميسورة.  
  
  

  األزياء عند البادية
   أغطية الرأس عند نساء البادية  

 
بنائي للفن الشعبي الكويتي كمصدر لتدريس التصميم في التربية ): النظام ال٢٠١٠فاطمة فارس محمد المطيران( )١(

 الفنية، رسالة ماجستير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.   
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   -الملفع: 
ن  طـعــة ـم ن ـق بــارة ـع ـع
اش تصـــــل إلى حوالي مترين   القـم
ــعر.   تلف على الرأس إلخفـاء الشــ
ــام التور أو الجز أو   ــاط من خ تخ
اس   ام مالفع وهو لـب الشـــــاش أو ـخ
ــة  ـطي ـغ ـت يــة ـل ـت ـكوـي ـمرأة اـل ـل اـلرأس ـل
شــعرها، ومازالت الجدات تضــعنه  

  على رؤوسهن لي اليوم.  
ــد ـمالـفع ـتـخـلو ـمن  وـتوج

  فع مزخرفة بالتيل على أشكال متنوعة بشكل بسيط.الزخرفة أو أي تطريز وتوجد مال
    -البرقع:

ــل إلى حوالي   عـبارة عن قطـعة من القـماش تصــ
ربع متر من القماش له فتحتان عند موضــع العينين، يثبت  

  على الرأس بواسطة شريطين يربطان من الخلف.  
وقد ارتدت المرأة هذا الغطاء منذ أقدم العصــور  
اإلسالمية، وللمرأة البدوية مكانة الصدارة في هذا المجال،  
ــبـباً في  ــر في الـبادية ســ وربـما كان االختالط غير المـباشــ
ارتدائه زيادة في التستر، وتوضح كنا ذلك بعض ما وصل  

  إلينا من التراث اإلسالمي في ارتداء المرآة لهذا الزي.  
وـقد ارـتدت المرأة الـبدوـية الكويتـية ـهذا الزى مـنذ  
القدم ومازالت النسـاء كبيرات السـن يحافظن على ارتدائه  

  . )*(ويلعب البرقع دوراً كبيراً في إبراز جمال العيون
  

 :أنواع البراقع-   
  برقع شيلة.    –برقع جزاوي  –برقع مرضوف  –برقع دبك  –برقع شاش 

  
   -األثواب عند البادية:

 
  الكعبي، عبد اللطيف هاشم على: مرجع سابق. )*(
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خالفاً لما هو معروف بأن الزخرفة كانت مقـصور، على ـسكان المدن(الحضـر)،  
فقد قامت النســــاء في البادية بخياطة  
ــهن ومالبس  وزخرـفة بعض مالبســ
رجالهن ويعرف الزخرفة لدى سكان 
ــالخوار أو النقش ويكون  ــة ب ــادي الب
ــاء البدو على  عادة الزخرفة لدى نسـ
طرف الكم وتستعمل للزخرفة خيوط  

ــيم الملون، أما في الحري ر من البرسـ
األثواب فكــانــت تتميز أثوابهــا بقلــة  

  . زخرفتها وبساطة زخرفتها
  
 :ومن هذه األنواع-    

  ثوب مخوص: ويخوص بالزري على شكل سرايح.  
  ثوب ثريا.

  ثوب إعريه.
  ثوب بوجيب.  

  ثوب بوزنجيل.
  ثوب بوهالل:  ثوب متيل .
  ثوب بوزرار" بومشبك" .

  ثوب تور.  
  ثوب جز: ثوب امعرمش. 

  ثوب الويل.  
  ثوب شاش. 

    ثوب خشم البلبول.  
  جدول الزخارف

  (رسومات وأشكال الزخارف التوضيحية)
جدول مقارنة الزخارف الشعبية عند البيئة الصحراوية (البادية)                               

  وعند البيئة البحرية (الحضر) في الكويت

  البادية   الحضر
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  زخرفة مفحح -
  
  
  
  

  زخرفة اثر الطير  -
  والعجل

  

  زخرفة الطماطة  -
  
  
  
  

  زخرفة رأس الحية -
  

  زخرفة التيلي -
  
  
  
  

  زخرفة نجمة  -
  وهالل 

  

  زخرفة البيذانة  -
  
  
  
  
  

  زخرفة  -
  المفحح
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  زخرفة نباتية  -
  
  

  زخرفة نباتية -

  زخرفة  -
  شجرة البراقة 

  
  
  

  الدوائرزخرفة  -
  

  
  
  زخرفة الوردة  -
  

  
  
  زخرفة الوردة -
  
  
  

  زخرفة الفرارة  -
  
  

  زخرفة القهوة -
  
  
  

  
  بعض المشغوالت المستمدة من زخارف االزياء الشعبية الكويتية  

  التطبيق رقم 
)١ (  

  
  :اسم العمل

  
  لوحة معلقة  .

  



 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٩ أغسطس) ٩د (العد
 

  

 
٨٠  

 
  

  :ألبعادا
  

  سم.  ٥٨× ٢٣
  :الخامات المستخدمة  

  
  

صناعي ،خيوط قطنية ،جلد حور مصبغ، جلد قماش 
  صناعي، ستان، خرز ملون، خشب.

التقنيات المستخدمة وأساليب 
  التنفيذ:

  التطريز.  -كوريشه –تطعيم  –االضافة –التفريغ 
  

  األدوات المستخدمة:
  

  . -سنابك للتخريم الغراء -المقص-ابر الكوريشه
ــل الفني:   ــل العم ــف وتحلي   وصــ

  
  

عبارة عن ثالث اشــكال مختلفين في الحجم وهى وحدة درب  
ذة بخيوط القطن   ا بغرزة الكوريشـــــة منـف ة وتم اعـدادـه الحـي
متدرجة فى االلوان ،وتحتها نـصف وردة منفذة بـشرائح الجلد  
الحور المصـبغ  وبعدها الوحدة الزخرفية البيذانه، ومتصـلين  

  معاً بشرائح الستان  
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  ) ١تطبيق رقم ( 
  
  

  ) ٢تطبيق رقم ( 

  اسم العمل:
  

  لوحة معلقة  .
  

  األبعاد:
  

  سم.  ٤٣× ٣٥
  الخامات المستخدمة:  

  
  

قماش صناعي ، ،جلد حور مصبغ، جلد صناعي، ستان، 
  خشب.

التقنيات المستخدمة 
  وأساليب التنفيذ:

  الداليات.  –تطعيم  –االضافة –التفريغ 
  

  األدوات المستخدمة:
  

  ماكينة الحرق.  -سنابك للتخريم الغراء -المقص-
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وصف وتحليل العمل 
  الفني:

  
  

عبارة عن لوحة تشكل خمس اجزاء متشابهين فى التصميم و 
الحجم وهى وهى زخرفة نباتية ماخوذة من االقمشة الكويتية 

تكرارها بانتظام لتكوين الشكل النهائى للوحة وبها تكرار وتم 
  منتظم للوحدة الزخرفية للبخنق لتنظيم الشكل .

أكدت الدارسة على االستفادة من بعض أنماط التكرار والذي  
  يتمثل في التكرار المنتظم للتصميم .

تم تحقيق التوافق اللوني بين الشكل واألرضية إلبراز القيمة 
  وحة .الجمالية لل

  
  
  
  

  
  

  
  ) ٢التطبيق رقم (
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  ) ٣تطبيق رقم ( 
  :اسم العمل

  
  صندوق للحفظ

  األبعاد:  
الخامات المستخدمة        

  :خيوط ،جلد صناعى 
  

  سم.  ١٥×١٥×٢٠
  ،جلد صناعى ،جلد حور مصبغ .

  
التقنيات المستخدمة   

  وأساليب التنفيذ:
  

  التطريز . –تطعيم  –االضافة –التفريغ 
  

  األدوات المستخدمة:
  

  اسطنبات دوائر .  -الغراء-سنابك للتخريم  -المقص-
وصف وتحليل العمل   

  الفني:
  
  

يتكون الشكل األساسي من صندوق خشبي على هيئة 
مستطيل مصنوع من الخشب الجزء العلوي عبارة عن غطاء 

الصندوق من الداخل بالقماش الشمواه مستطيل وتم كسوة بدن 
، كما تم التشكيل على الصندوق من الخارج بوحدات دائرية  
مستلهمة من عناصر االزياء الشعبية الكويتية  تم تقطيعها من 

  الجلد الملون  .
أما جانب الصندوق فتم التشكيل عليه بعمل دوائر مختلفة   

زخرفية  المقاسات، وفى الجانب االمامى تم تصميم وحدة 
نباتية باسلوب التطريز بالخيوط . تعتمد الصياغة الشكلية 

األساسية على االستفادة من العناصر الهندسية والنباتية 
  المستلهمة من الفن الشعبي .

التنوع اإليقاعي الحادث عن استخدام الخامات المختلفة 
وألونها يزيد من االنسجام بين األشكال ويؤدي إلى الوحدة 

  بين األجزاء.والترابط 
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  ) ٣التطبيق رقم (
 

 المراجع
  www Kululiraq .comجريدة كل العراق، خصائص وجمالية الفن الشعبي -
،  ١): بداية مســيرة الفن التشــكيلي في الكويت، ط١٩٧٥عبد الرســول ســلمان ( -

 حكومة الكويت.     
): النظام البنائي للفن الشعبي الكويتي ٢٠١٠فاطمة فارس محمد المطيران( -

كمصدر لتدريس التصميم في التربية الفنية، رسالة ماجستير، كلية التربية الفنية، 
 جامعة حلوان.   

 اللطيف هاشمالكعبي، عبد  -
     www. 3rbe.comمعلومات أساسية عن دولة الكويت: منتدى  -
ــف عبد المعطى ( - ): الكويت بعيون اآلخرين مالمح من حياة مجتمع ٢٠٠٣يوســ

ــات الكويتـية، ط ــه قـبل النقط، مركز البحوث، اـلدراســ ــائصــ ،  ١الكوـيت وخصــ
 الكويت.  

  
  


