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 الملخص:

عاش الكويتيون األوائل قديما في بيوت اتسمت بالبساطة ولم يعرفوا الرفاهية وال المباني الحديثه إال بعد ظهور النفط 

تكون هذه الطرق  وكثيرا ماية في الخمسينات، فقد كانت بيوتهم قديما متقاربة تتخللها طرق ملتوية وبداية النهضة العمران

 مقفلة في نهايتها ولكنها كافية للتنقل ومرور الدواب. 

ويقوم هذا البحث على دراسة عناصر المسكن التراثي من فراغات داخلية وأثاث في دول الخليج للوقوف على مدى 

والوحدة حتى في التصميم منذ قديم الزمن، وسيقتصر هذا البحث على دراسة عناصر المسكن في التراث بدولتي االرتباط 

الكويت واإلمارات العربية المتحدة، حيث يهدف البحث إلى توثيق تلك العناصر في بحث موحد يكون دليل ومرجعية 

 للطالب والباحثين في مجال التراث في المسكن الخليجي القديم.

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك بتقصي تخطيط المسكن التراثي وتقسيم الفراغات الوظيفية وعالقتها بسكان 

الدار، وكذلك تم دراسة األثاث والمكمالت األساسية التي كانوا يستخدمونها في كال من دولتي الكويت واإلمارات العربية 

 المتحدة.

انية لبيت العثمان ومقابلة المتخصصين في دراسة التراث وقاما بتصوير الكثير من قطع وقاما الباحثان بعمل زيارات ميد

 األثاث والمكمالت التي كانت تستخدم في المنزل الكويتي القديم. 

وجاءت النتائج مؤكدة التشابه الكبير في عناصر التصميم الداخلي واألثاث في المسكن التراثي بكال من الدولتين وتم 

شابة في جداول مما يتيح للباحثين والطالب سهولة الوصول إلى المعلومات التي تفيدهم في مقرر التراث وكذلك توضيح الت

  تساعدهم في االستلهام من تلك العناصر لعمل تصميمات مستوحاة من التراث.

 الكلمات المفتاحية:

 عناصر المسكن –التراث  –أوجه التشابة 
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Abstract:  

Before the discovery of oil in the 1950’s, which lead to the luxurious living standards of the 

Kuwaiti homes today, Kuwaiti homes were of modest standards. The houses were scattered 

around the country with roads intertwined between the houses, dead-end roads were common 

and enough for simple movement of people and cattle. 

This paper researches the elements of heritage within indoor spaces and furniture of private 

houses in the Gulf States. The aim is to determine the extent of correlation and unity of design 

approaches since ancient time, this study will be limited to focus on the heritage of Kuwait 

and the United Arab Emirates. Furthermore, it will be a reference for students and researchers 

in the field of heritage in the old Gulf dwelling. 

The descriptive approach was used to investigate the planning of the heritage house and the 

division of the functional spaces to find its relationship with the residents of the house, as well 

as the study of the furniture and the basic supplements they used in both Kuwait and the 

United Arab Emirates. 

The researchers conducted field visits to the house of Othman and met specialists in the study 

of heritage. They photographed many of the pieces of furniture and supplements that were 

used in the old Kuwaiti house. 

The results confirmed the similarity of the elements of interior design and furniture in the 

heritage house in each of the two countries and clarified the similarity in detailed tables, 

allowing easy access for researchers and students to have information that helps them in the 

heritage course and to guide them to inspire from those elements to apply on their design 

works. 

Keywords:  

similarity, heritage, dwelling, elements 

 المقدمة:

مما ال شك فيه ان اجدادنا الكويتيون واهل الخليج عاشوا  قديما في بيوت اتسمت بالبساطة ولم يعرفوا الرفاهية وال المباني 

الحديثه إال بعد ظهور النفط وبداية النهضة العمرانية في الخمسينات، فقد كانت بيوتهم قديما متقاربة تتخللها طرق ملتوية و 

فلة في نهايتها ولكنها كافية للتنقل ومرور الدواب و كان لتقارب بيوتهم الكثير من الفوائد كثير ما تكون هذه الطرق مق

لسكانها منها فوائد صحية كحمايتهم من اشعة الشمس الحارقة والظروف المناخية الصعبة كالعواصف الرملية باإلضافة 

نه يسهل عملية الدفاع عنها في حال تعرضها للفوائد األمنية كشعورهم باألمن واألمان لقرب البيوت من بعضها كما أ

 لعدوان من الخارج. 

ويقوم هذا البحث على دراسة عناصر المسكن التراثي من فراغات داخلية وأثاث في دول الخليج للوقوف على مدى 

بدولتي  االرتباط والوحدة حتى في التصميم منذ قديم الزمن، وسيقتصر هذا البحث على دراسة عناصر المسكن في التراث

 الكويت واإلمارات العربية المتحدة. 

 المشكلة:

 ما هي أوجه التشابة في تصميم المسكن التراثي الخاص بين دولتي الكويت واألمارات. 

 ما هي أوجه التشابة في أثاث المسكن التراثي بين دولتي الكويت واألمارات. 

  واألثاث.عدم وجود المراجع الكافية للمقارنة بين التراث الكويتي واإلماراتي في تصميم المسكن الخاص 
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 هدف البحث:

 .الوصول إلى أوجه التشابه في عناصر المسكن التراثي بين دولتي الكويت واإلمارات 

  بدولتي الكويت واإلمارات لالستفادة تزويد الطالب والطالبات بمرجعية للمقارنة بين عناصر المسكن التراثي الخاص

 منها في دراسة مقررات التراث والتصميم المستلهم من التراث.

 منهجية البحث: 

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك بتقصي تخطيط المسكن التراثي وعناصره ثم تحليل واستقراء البيانات وذلك في 

 البحث بتراث كال من دولتي الكويت واإلمارات العربية المتحدة. 

 زيارة ميدانية: 

وكانت أدوات  التراث،لقطان باحث في لألستاذ حسين أحمد ا شخصية ومقابلةقاما الباحثان بزيارة متحف بيت العثمان 

 البحث التصويرالفوتوغرافي لكل العناصر من أدوات وأثاث.

 باحثين في التراث الكويتي القديم. هللا طارق مالوهللا الراشد  وأحمد عبدمقابلة شخصية مع التاجر عبد هللا يعقوب التميمي 

 خطوات البحث:

  التراثية بدولتي الكويت واإلماراتالفراغات الوظيفية للوحدة السكنية 

 األثاث التراثي بدولتي الكويت واإلمارات 

 النتائج والتوصيات 

 الفراغات الوظيفية للوحدة السكنية التراثية بدولتي الكويت واإلمارات:

 تخطيط الوحدة السكنية التراثية في دولة الكويت: .أ

  المسكن:تقسيم  .1

وقد  والمدربان،يتسم البيت الكويتي القديم بالبساطة في بنائه وتناغمه مع البيئة وتميزه بثالثة أسس هي الحوش والليوان 

راعي الكويتيون الحجاب في بناء بيوتهم قديما. وجميع نوافذ البيت تكون من الداخل وتطل على الفناء والذي يسمي " 

وال يكاد  وجد في منتصف الحوش مكان لتخزين الماء ويسمي " البرجة "في منتصف البيت حيث ي والذي يقع ”الحوش

بيت يخلو منها قديما وكان بناء البيوت قديما تحتمه التقاليد والعادات التي تحكم عدم كشف ما هو داخل البيت للعامة من 

وهو « االستاذ»لقب بـ الخارج، وكان كل من يريد تأسيس منزل يستعين بعدد من البنائين الذين يدير عملهم شخص ي

 (46صفحة  والعقروقة،الخرس  (الشخص الذي يختار العمال وفق قدراتهم.

 :ارتفاع المسكن المتعارف عليه 

تبدو البيوت لألعيان وكأنها عالية وذلك الرتفاع جدرانها وغالبيتها من طابق واحد خالية من النوافذ الخارجية وأن         

 حيث ال يستحب فتحها لكي ال يسمع صوت النساء من الخارجوجدت تكون نوافذ عالية جداً 

 الفراغات الداخلية: .2

غرف وتمسح من الداخل  4 إلى 3وفي اغلب األحيان يكون عددها من بين  "دور " يتكون البيت من الداخل من غرف 

دية ويوجد نوافذ بالجص وعددها حسب حجم العائلة وإحجام الغرف مابين صغيرة وكبيرة حسب حالة صاحب البيت الما

وأما سطح البيت فيستخدم للنوم في فصل الصيف وال يوجد قديما نوافذ  " الحوش" من الداخل تطل على "الدور " للغرف

 للبيت تطل على الخارج إال نادر وتكون عالية مراعاة للحجاب وتوزيع الغرف" الدور" في البيت.
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 تقسيم فراغات المسكن الكويتي القديم (1شكل )

 

يعد الحوش القاسم المشترك في بناء وتشكيل البيوت التقليدية إذ ال يخلو منه أي منزل وتطل عليه أغلب  الحوش: .3

الغرف كما يعتبر المتنفس لكل مرافق المسكن من غرف معيشة وغرف خدمات وليوانات، وتفتح جميع األبواب والنوافذ 

ضيوف، فهي تطل على الخارج )السكيك( ذلك الن الحوش هو )الشبابيك( على الحوش، ماعدا الفتحات الخاصة بمجلس ال

خاص باألسرة وأفراد المنزل، كما انه مفتوح على الفضاء الخارجي ويوفر االنارة الطبيعية لجميع غرف المنزل ومرافقه، 

بته فهو حديقة كما يوفر التهوية الالزمة ألقسام المنزل ويجعل أجواءها صحية بالقدر المطلوب، كما يتميز باتساعه ورحا

في الكويت يوجد عدة أقسام المنزل وتزرع فيه أشجار النخيل واللوز والسدر، وهو مكان مناسب للهو األطفال ولعبهم 

للحوش منها : حوش الديوانية له باب خارجي على الشارع مباشرة، و حوش الغنم والماشية والدواجن ، وحوش الحرم . 

ويقع الحوش عادة في الجزء األوسط من البناء أو في ركن من  والمستطيل.لمربع "ويتراوح شكل الحوش عموماً مابين ا

 (228صفحة  )الغنيم، األركان.

 
  القديم الكويتي بالمسكن والليوان ( الحوش2شكل )

                                                                                                                                                                                                     

  الليوان: .4

ويرتفع قليال عن األرض، ومسقف بالخشب « الحوش»ل هو عبارة عن فراغ مفتوح األطراف يطل على فناء المنز

والجص وتظهر على واجهته األمامية األعمدة واألقواس الجميلة بزخارفها ونقوشها التي تعتمد على تصوير الطبيعة 

رف والخطوط الهندسية بأشكالها المختلفة، والليوان يعد متنفسا لغرف ودهاليز المنزل التقليدي حيث تطل عليه أبواب الغ

ونوافذها، فهو يمنع وصول اشعة الشمس الى الغرف في فصل الصيف مما يساعد على بقائها لطيفة وباردة، كما يستخدم 



 لعشروناالعدد  -لمجلد الخامس ا                      مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية                                

622 

وفي « الزولية»كصالة للمعيشة يجتمع فيها أفراد العائلة، ويفرش بالحصر المصنوعة من الخوص، ويوضع فوقها السجاد 

                           اد العائلة وضيوفهم . بعض األحيان تستخدم الكراسي الطويلة لجلوس أفر

 الدهليز:  .5

 وهو ممر بعد الباب الرئيسي ويحجب الرؤية عن الداخل وهو الممر الذي يصل ما بين الباب الخارجي والحوش.
 

 :الديوان"الديوانية .6

 ويوحد بينهم ممر يسميولكل قسم مدخلة الخاص به  .وهو قسم مخصص للرجال يسمي باسم العائلة وليس باسم كبيرهم

وهي عبارة عن فتحة بالحائط تسمح  " بالفرية" وتعرف أيضا " النقبة " كما توجد فتحة بين القسمين وتسمي " مدربان "

باالتصال مابين القسمين دون الدخول إضافة على ذلك يوجد أيضا في بيوت األغنياء مجلس مخصص للرجال فقط وتكون 

ملحقة في البيت وأثاثها وحجمها حسب إمكانيات و مكانة وشخصية صاحبها وتكون في الغالب في منازل األثرياء أو 

واوين بالكثرة قديما كما هو في الوقت الحالي حيث ليس بمقدور الكثير تحمل نفقاتها إال الشخص المقتدرين ولم تكن الد

المقتدر وللدواوين اثرها الكبير في ترابط األسر الكويتية قديما وروادها هم من التجار ورجال العلم والمثقفين والعامة وتقام 

 ك األعراس الخاصة بالعائلة نفسها أو أقربائهم أو جيرانهم. بها االحتفاالت بالمناسبات كاألعياد وشهر رمضان وكذل

           
 الفرية (4شكل )                                 (الديوانية) الديوان( 3شكل )           

                                                                       

                                                                                                          الباجدير:   .7

أربعة فتحات من األعلى مقابل التجاهات الهواء حيث يدخل الهواء داخل      به ولهوهو برج في اعلي البيت متصل 

 (58صفحة  الحالي )الغنيم،الفتحات لداخل البيت وهي بمثابة التكييف في الوقت 

  العذبة.هي حفرة مستديرة أو مربعة يتراوح عمقها بين ثالثة وأربعة أمتار تحفر في حوش المنزل لحفظ المياه  البركة: .8

          
 البركة (6شكل )                                                     الباجدير (5شكل )
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                                                                                                                       الجليب:  .9

الجليب مالح  المطبخ، وماءويحرص صاحب البيت على وجودة في أحد االحواش وال سيما حوش  البئر،هو القليب او 

 (534، صفحة )الغنيم  الفواكه.اليصلح للشرب ويستخدم من أجل النظافة والطهارة وتبريد بعض 

                
 (8شكل )                                      (                         7شكل )

 إحجا                                                 الجليب                     

  إحجا: .10

          االنسان.وهو جدار طيني يحيط بالسطح من الجهات التي تطل على الطريق والجيران بارتفاع يوازي قامة 

 (65 - 55صفحة  والعقروقة، )الخرس
 

                                                                                                والنوافذ:األبواب  .11

كان المنزل قديما يحتوي على باب يسمى ) باب بوخوخه ( يحتوي الباب على باب كبير وبداخله باب صغير ويختلف 

حجمه ونوعية الزخارف والنقوش فيه على حسب مستوى صاحب البيت والباب الكبير يستخدم لخروج الحيوانات من 

ل من الباب الرئيسي إلى ممر ويسمى ) الدهليز ( و داخل البيت والباب الصغير لدخول وخروج أهل البيت، ويؤدي الدخو

يمتاز البيت الكويتي القديم بعدم وجود شباك خارج البيت ماعدا ديوانية الرجال بها شباك يطل على خارج المنزل ) السكة 

 ( وقال عن أبواب بيوت الطين أنها ذات ألواح ومزينة بالمسامير الدائرية وتسمى مسمار المقبقب . 

 شخصية مع كال من التاجر عبد هللا يعقوب التميمي، والباحث طارق مال هللا، وأحمد عبد هللا الراشد( )مقابلة

         
 (10شكل )                                  (      9شكل )         

 األبواب القديمة              ة                       النوافذ القديم     

 

  السطح: .12

 مكان مخصص للنوم صيفا ويكون أعلى المنزل.وهو 

  المطبخ: .13

 (216 )الغنيم، الروائح.صغير المساحة ومنفصل عن الغرف لتشتيت 
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 الفراغات الوظيفية للوحدة السكنية التراثية بدولة اإلمارات:  .ب

 دولة اإلمارات العربية المتحدة قديما: البيت التقليدي في .1

يغلب على المسكن اإلماراتي الذوق الريفى وتتسم عمليات تصميم المبانى في أغلب األحيان بطريقة اجتهاديه عن طريق 

مالك قطعة األرض أو عن طريق صغار المقاولين الذين يسيطرون على أعمال البناء في هذه المناطق فيقوم المقاول 

 بأعمال التصميم والتنفيذ  

 
 الطين ( بيت11شكل )

التي تمثل ايضآ غالبية هذه الوحدات ويقتصر دور  وهيوتعتبر الوحدة السكنية المكونة من ثالثه غرف هي المفضلة 

أبدع اإلنسان الخليجي في بناء  المالك على أعمال اإلشراف والتوجيه أوشراء المواد الخام وتأجير العمالة الالزمة للبناء.

اإلسالمية واإلنسانية والبيئية، وقد أدخل ابن اإلمارات تجديدات على العمارة البيت الطيني الذي جاء موافقا للمواصفات 

 الطينية فاستفاد من خبرات وطرق البناء عند الشعوب األخرى وفقا للطقس الذي يعيشه.  

 ( 264، آل علي، محمود، صفحة )العمراني

 تخطيط المسكن االماراتي الخاص: .2

 :بحيث التكون زائدة على الحاجة وقد تبنى بعض الغرف في الطابق األرضي يبنى في بيت الطين عدة غرف  الغرف

والبعض اآلخر في الطابق العلوي، وتمتاز الغرف بتوسط حجمها وسماكة جدرانها بل أن عموم البيت يمتاز بسماكة 

هل الدار وقد تغلق هذه الجدار، وتوجد في الغرب نوافذ لتهويتها ولكن كانت هذه النوافذ عامة علوية لكي اليشاهد الناس أ

النوافذ في الشتاء بسبب البرد وبسبب الخوف من دخول األمطار إلى داخل الغرف، وسقف هذه الغرف كان متناسقا 

وجميال، حيث يوضع للسقف خشب "الجندل" المعروف في الخليج والذي كان يجلب من أفريقيا وقد استخدم بكثرة في 

عيدان ملونه بألوان عدة ومنها اللونين األحمر واألخضر، ثم يوضع الحصير الخليج، وبعد وضع الجندل يوضع فوقه 

فوقهم، وأهم شئ يميز السقف بالغرف والبيت عموما في الخليج هو حفظه للبرودة ألن معظم أيام السنة في الخليج يكون 

 الجو فيها حارا.

 :هي أكبر غرفة في البيت وهي الستقبال  يبنى في البيوت الخليجية واإلسالمية عامة غرفة كبيرة وتعتبر المجلس

 الرجال، ويكون شكل المجلس مستطيال وتوجد فيه عدد من النوافذ التي قد تطل على الطريق 
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 ( المجلس بالمنزل اإلماراتي القديم12شكل )

وقد عزل المجلس تماما عن داخل المنزل إال من باب صغير خصص لخدمة  أو قد تطل على الحوش الذي أمامه 

ظهر المجلس فقد كان يواجه البيت من أجل الخصوصية التامة  اأم ذلك.لضيوف بلوازم الضيافة كالطعام والشراب وغير ا

للنساء الموجودات في هذا البيت بل كان يبنى أحيانا جدار فاصل بين المجلس وبين البيت حيث يوجد باب من أجل إدخال 

جدران المجلس  "الفوالة" أو أي أمور أخرى خصوصا أثناء الدعوات للغذاء أو العشاء أو غيرها من المناسبات، وقد زينت

كما يتميز المجلس بالرحابة فهو يتسع لعدد كبير من الضيوف خصوصا فوق النوافذ بزخارف نباتية منحوتة فوق الجبس. 

 ويتبادل الحضور الحديث.

 :أغلب المبانى في هذة المناطق بأرتفاع دور أو أثنين وبعضها يصل إلى ثالثة واربعة  ارتفاع المسكن المتعارف عليه

 ادوار ولكن يندر أن نجد مبنى يتجاوز هذا األرتفاع. 

 :يوجد باب خارجي يكون عادة كبيرا بل يمكننا أن نطلق عليه "بوابة" وقد كانوا يضعون هذا الباب بهذا الحجم  األبواب

لحيوانات حيث أن البيوت القديمة كانت تحتوي على "زريبة" لتربية الحيوانات مثل األبقار من أجل إدخال المؤن وا

واألغنام والدجاج، ولكن يوجد في هذا الباب باب صغير طوله متر تقريبا أو أكثر يكون مرتفعا عن األرض بمقدار نصف 

اب الكبير يكشف البيت، ولكن الباب الصغير متر وقد وضع هذا الباب لكي يحفظ خصوصية البيت في الداخل إذ أن فتح الب

اليفتح المجال أمام المارة من النظر إلى داخل البيت، ويضطر الداخل أن ينحني قليال لكي يدخل من هذا الباب، وهذا الباب 

وضعت فوقه مسامير كبيرة الرأس من أجل تثبيت بعض األخشاب عليه لحفظه قويا، كما أن هذا الباب قد زخرف زخرفة 

ميلة والسيما في "خشم الباب" وخشم الباب هي الخشبة التي توضع في وسط الباب من الخارج. أما األبواب األخرى ج

الداخلية فلم يكن لها ذلك اإلهتمام بقدر ماللباب الخارجي حيث يكفي أن تكون أبوابا تفي بالحاجة الرئيسية مع بعض 

 التصاميم البسيطة.                         

 :التي تتخللها، وهناك  كانت النوافذ تصنع من األخشاب وفي وسطها فتحات من أجل إدخال القضبان الحديدية  النوافذ

خشبة في الوسط تقوي النافذة من جهة ويدخل فيها القضبان الحديدية لتثبيتها بشكل أفضل، وهذه النوافذ يوجد بها 

م تكن بها نوافذ إال أنها قد تطل على البيت، أما المجلس فقد كان مصراعان يمكن فتحهما وإغالقهما ولكن معظم الغرف ل

على عكس ذلك إذ يمكن أن تكون له نوافذ تطل على الخارج ألن الموجودين فيه دائما من الرجال، أما الغرف العلوية فقد 

ثاني، وتستعمل الغرف  احتوت على النوافذ وذلك ألن البيوت قديما لم تكن تطل على البيوت األخرى في حال بناء طابق

محمود، صفحة  علي،آل  )العمراني،العلوية في الصيف أكثر منها في الشتاء وتظل النوافذ فيها مفتوحة في هذا الفصل. 

274)  
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 األبواب بالبيت اإلماراتي القديم (13شكل )

 

  الحوش: .3

يوجد في وسط البيت وقد يكون مربعا أو مستطيال حسب تفصيل البيت وقد استخدم لعدة أغراض فهو  الذي الفراغوهو 

يمثل الصلة بين اإلنسان والسماء في ذلك الفراغ، ويمثل الخصوصية التامة بين الخارج والداخل وبين الخاص والعام إذ أن 

السماء، كما أنه كان مكانا الجتماع األهالي خصوصا  الطريق عام ولكن الحوش خاص بأهل الدار بالرغم من انفتاحه على

مع اعتدال الجو، وهو مجلس النساء الذي يجتمعون فيه، وقد تل الغرف عليه إذا لم يوجد ليوان "إيوان"، كما أن من مهام 

 (204العاصي ، صفحة )  الحوش تلطيف الجو الداخلي للبيت.
 

  اإليوان: .4

المستطيلة الشكل التي تواجه الغرف مباشرة وتوجد في اإليوان عدة أعمدة وسقفه يكون "الليوان" وهو المنطقة المسقوفة 

متصال بهذه األعمدة وسقف الغرف، واإليوان ليس عريضا حيث أن له عدة مهام مثل حفظ الغرف من دخول أشعة الشمس 

عبر  )البيان  ء وللمقربين من األهل.الحارقة مباشرة إليها، وحفظها من دخول األتربة، كما يستخدم اإليوان مجلسا للنسا

 (2014 اإلمارات،

 
 اإليوان (14)شكل 

  الدهليز: .5

في بعض البيوت بني الدهليز وهو ممر مسقوف يكون متصال مع الباب ومع الحوش، وأهم هدف من وجود هذا الدهليز 

هو حفظ الخصوصية ألهل البيت، وفي مثل هذه الحالة فإن الباب الخارجي اليطل مباشرة على الغرف حيث أن الداخل 

 (210، صفحة )العاصيلة حتى دخول المجلس. إلى البيت اليمكنه النظر إلى داخل البيت في مثل هذه الحا
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  السطح: .6

لم يستخدم السطح كموقع عادي بالنسبة البن اإلمارات بل كانت له عدة استخدامات إذ كان يغطى بحوائط طولها نصف  

متر وقد صنعت هذه الحوائط من أحجار "الواراس" التي تجلب من البحر، واستخدم السطح للنوم أثناء الصيف، كما 

 استخدم لتجفيف بعض المأكوالت مثل "السمك" والذي يعرف "بالمالح" في اإلمارات.
 

  البارجيل: .7

أمتار بل أكثر، ويمتد إلى داخل إحدى الغرف، أما طول  3وهو البناء الذي يطل على الخارج من فوق السطح بمقدار 

داخل الغرفة التي يوضع فيها ويسمى "ملقف  البارجيل داخل البيت فهو يصل إلى قامة الرجل ومهمته هي جلب الهواء إلى

الهواء" أما األجانب فيسمونه "األبراج الهوائية" ألنه يمثل أعلى نقطة في البيت، والهواء من الخارج يصطدم بفتحاته 

وتناول  األربع المتصلة بداخل الغرفة ويتم من خاللها دخول الهواء باردا منعشا، وتستخدم الغرفة التي فيها البارجيل للنوم

   (21صفحة  )العاصي،الوجبات ثم الجلوس والسوالف. 

         
 المطبخ يوضح (16)شكل                                       البارجيل( 15شكل )

 

  المخزن: .8

مناطق المخزن في اإلمارات العربية عبارة عن غرفة صغيرة محكمة بنيت خصيصا لفصل الشتاء ألنها دافئة، أما في بقية 

 الخليج فالمخزن هو لتخزين بعض المأكوالت خصوصا التمر، وكذلك تخزين علف الحيوانات التي تعيش في البيوت.
 

  المطبخ: .9

بني المطبخ صغيرا مربع الشكل عموما ووجدت فيه بعض الخزانات، كما أنه بني في إحدى زوايا البيت بعيدا عن الغرف 

التراث والثقافة،  )منتدى النوافذ.لغرف، كما وضعت فيه بعض وغيرها إلى اوذلك لكي التدخل روائح الطبخ والدهون 

2018 ) 

 األثاث التراثي بدولتي الكويت واإلمارات:

 األثاث التقليدي القديم بدولة الكويت: .ت

ويمكن  وأدواته،لقد تميز أثاث البيت الكويتي القديم بالبساطة والذي عكس مظاهر التراث القديم في بناء المنزل 

 حصراألثاث الكويتي القديم فيما يلي:  

لتي ايق دلصناا منع نوهو ونة اخزب أو الدومن ء جزن ما يكودة عا كمتحردرج عن رة هو عبا ت:لمبیاوق صند .1

 ئر جمیله                            دواعلى شكل اءلصفرالنحاسیة م النجوس والشكل محلى بالنحااجمیل ن يكوم ولنواتوضع في غرفة 

في رور لجاار والجرت. والبیواتسمى ه الخانات كانت هذء والشیااتوضع فیه ت على خاناي السم ألنه يحتوا ابهذوسمي 

    (224صفحة  )الغنيم، فتح بالجر.صغیر يوق للغة صندا
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 الحصير (17شكل )                                           المبيت صندوق( 16شكل )

 

 لحصیر:ا .2

ص لخوامن ج منسوط للغة بساافي ة لحصیرأو الحصیر ن والجوالاينسج من ه بعضص ولخواعن نسیج من رة عبااش فر 

 (219صفحة  )الغنيم، ه.لنشراأو شف الشروالمساند اتضع علیه  وش،لمفراح لمطرري. البادي أو البرأو أوراق ا

 

  الروط: سلة  .3

ب لثیااتوضع فیه ء لوعااهما بمثابة احدأتألف من قسمین  .،نلرمااأو لعنب ن اغصااالسل ائط امنسوجة من شرء بغطا

اء لغذان الك ذفمن  ،لبسیطةاوق لفرابعض ا في شكلهما عدن ياويتسان لقسماد ايكاء وله غطان يكوول والاآلخر يعلو وا

تحريكه.  ء ولغطاالك لتسهیل مسك وذلسلة التي صنعت منها دة الماامن  سم. 20وارتفاعها  سم، 25قطرها ة ئره داتعلو

ن كاو ى. ّالخراء الشیاوالمالبس الحفظ نها يستخدمء لنساالتي كانت ل الساله القديم يخلو من هذالكويتي البیت ايكن ولم 

 (153صفحة  والعقروقة، )الخرسمكمل له.   ء كأنها جزت عدت حتى لمبیوق الصندق افوتوضع 

      
 )السرير( كرفاية (19شكل )                الروط سلة ( يوضح18شكل )

                                                      

 )سرير(:كرفاية  .4

 (140صفحة  والعقروقة، )الخرس ل.لحاارة لمیسوالخشب للعائلة امن م سرير للنو 

 السفرة: .5

 (10/2/2016األربعاء  )جريدة العرب، مفرش الطعام ومصنوع من الخوص وعادة كبيرة الحجم ومستديرة الشكل 

     
 الدوشق (21شكل )                                       السفرة (20شكل )
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 شق:ولدا .6

م هو يقوو لمنجد:اان لبلدايسمى في بعض وترقیقهُ ولقطن بضربه ف ايندي لذاهو اف لندن اكام للنواش عن فررة عبا 

ش بالقماه يحشوولقطن ف احیث يند ،نظرهمعلى اده يستدعونه غالبا ألعدا لذين كانوالبیت اهل أفق طلب وبعمله على 

 فیه.  م لنواو اعلیه س شق يتخصص للجلووالدافي بعض ل والستعمااشق صالح ولدايصبح ف لك ذ يخیطه بعدولمعد له ا

 

 شنه:ولرا .7

 )تصوير الباحثان من بيت العثمان( ق(لمفرا -لمشط ا -لمكحله ا -ش لمرا -لمبخر )اضع علیها يو 

    
 الدوة (23شكل )                                    الروشنة( 22شكل )                                     

                                                                    

 الدوه: .8

كانت و ت،الستعماالالك من ذغیر ة ولقهوي والشااتسخین ولجمرللتدفئة المتنقل يوضع فیها ر النان اكانوأو لمنقلة اهي 

، لحديدالي ه إلشديدارة الحراب تسرل دون لطین لتحواتغطي بطبقة سمیكة من ولحديد امن صفائح دة تصنع عاوه لدا

  الصفر.اس لنحاامن صفائح رة لمیسوت البیوب ُاألصحاتصنع  كانتو

 

 لمالله:ا   .9

ة بعیدن لتالي لتكوم اللیوم لطعاايوضع فیها بقايا أن لعريش بعد افتتدلى من ك ألسالص أو الخواعن سلة تصنع من عبارة 

  للتلف بسرعة.ض فال تتعرد متجداء يدخل فیها هو لماللهاحف. والزواان لفئروالقطط ول اعن تنا

  (259، صفحة )الغنيم

  المطارح: .10

 (144صفحة  والعقروقة، )الخرسعبارة عن جلسة أرضية من وسائد وسجاد. 

 

         
 المطارح (25شكل )                                               المالله( 24ل )شك
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  الحب:  .11

 (10/2/2016)جريدة العرب، األربعاء ويصنع من الفخار ومخروطي الشكل يستخدم لتبريد الماء.  

                     
 (الباحثان تصوير) الرحى (27شكل )                                     الحب( 26شكل )                

 

 الرحى:  .12

 (119صفحة  والعقروقة، )الخرسلطحن الحبوب.  دائري،عبارة عن طبقتين من الحجر على شكل 

 جـ. األثاث التقليدي االماراتي:

المناخ الجوي لدولة اإلمارات، ويتنوع األثاث تبعا يتسم أثاث المسكن اإلماراتي القديم بالبساطة والخامات البيئية تناسب 

 للوظيفة فيختلف من مكانه بالمجلس أو غرف النوم أو المطبخ وغيره.

 سلة حفظ المالبس:  .1

الى لون الخوص  األحمر باإلضافةزاهية األخضر  ألوانكانت المرأة االمارتية تحتفظ بمالبسها في سلة الخوص ذات 

اما علية  االتربة،الذي يشبه لون رمل الصحراء وتكون السلة من قطعة كبيرة عميقة وغطاء للمحافظة على المالبس من 

القوم فكانوا يستخدمون لحفظ مالبسهم صندوقا من الخشب يسمى المندوس يستورد من الهند ويحلى من الخارج بالمعادن 

 .                        يعالتي تكسبه الطابع التراثي البد

       
 السفرة (29شكل )                                              المالبس حفظ سلة( 28شكل )

                                  

 السفرة )السرود(:  .2

 من الخوص.وهي المسطح المخصص لتناول الطعام حيث يجلس حولها األفراد وهي دائرية الشكل ومصنوعة 
 

 الحصير:  .3

ويكون مستطيل الشكل، عليه بعض النقوش الجميلة، وحجمه يكون  وتصنع من الخوص وتستخدم كسجادة للجلوس عليها

  .تبًعا للمكان الذي سيوضع فيه

https://shameli93.files.wordpress.com/2010/11/20101111549.jpg
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                                                                                  المالله (31شكل )                          الحصير( 30شكل )

 المالله:                                                                            .4

 لتعلق بالسقف وذلك لحفظ الطعام ولها أحبال

 الحب )الخرس(:  .5

 ويصنع من الفخار ومخروطي الشكل يستخدم لتبريد الماء. 

              
                                          الرحى (32شكل )                                   الحب( 31شكل )                                         

 الرحى: .6

 (267صفحة  وأخرين،)العمراني  لطحن الحبوب. دائري،عبارة عن طبقتين من الحجر على شكل 
 

 النتائج:

تتشابه عناصر التصميم الداخلي واألثاث بالمسكن التراثي القديم لكل من دولتي الكويت واإلمارات في كثير من  .1

 القدم.النواحي ويعتبر هذا التشابه سمه مميزه وصلة تواصل بين الشعبين منذ 

وبتوثيق عناصر المسكن من أثاث وكماليات يمكن للطالب بسهولة ويسر االستفادة منه في مقررات التراث والتصميم  .2

 الداخلي المستلهم من تراث البلدين. 

 أيضا.الجداول التالية توضح نتائج عناصر التشابه في تصميم المسكن الخاص التقليدي القديم واألثاث  .3
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 التشابة بين عناصر المسكن التراثي في دولتي الكويت واإلمارات (1جدول )

 دولة اإلمارات دولة الكويت مسلسل

1. 
مفتوح على الفضاء الخارجي ويوفر الحوش: 

 االنارة الطبيعية لجميع غرف المنزل ومرافقه

الذي يوجد في وسط البيت وقد   الفراغالحوش: 

 يكون مربعا أو مستطيال حسب تفصيل البيت

2. 
هو عبارة عن فراغ مفتوح األطراف يطل الليوان : 

 على فناء المنزل

"الليوان" وهو المنطقة المسقوفة  اإليوان:

 المستطيلة الشكل التي تواجه الغرف مباشرة

3. 
وهو قسم مخصص للرجال : "الديوان"الديوانية

 يسمي باسم العائلة

غرفة كبيرة وهي أكبر غرفة في البيت   المجلس:

 الستقبال الرجال، ويكون شكل المجلس مستطيال

4. 
وهو ممر بعد الباب الرئيسي ويحجب الدهليز: 

 الرؤية عن الداخل

وهو ممر مسقوف يكون متصال مع   الدهليز:

 الباب

 وهو برج في اعلي البيت للتهوية "الباجدير .5
وهو البناء الذي يطل على الخارج من  البارجيل:

 المنزلفوق السطح لتهوية 

6. 
وهو مكان مخصص للنوم صيفا ويكون  السطح:

 أعلى المنزل.
 استخدم السطح للنوم أثناء الصيف السطح:

7. 

صغير المساحة ومنفصل عن الغرف  المطبخ:

 لتشتيت الروائح

 

مربع الشكل وصغيرا ووجدت فيه بعض  المطبخ:

الخزانات وبني في إحدى زوايا البيت بعيدا عن 

 الغرف

8. 
لكل منزل قديما باب كبير ومقسم إلى  األبواب :

 كبيرلدخول الحيوانات والصغيرألهل البيت

لكل منزل قديما باب كبير مقسمين إلى  األبواب :

 كبيرلدخول الحيوانات والصغيرألهل البيت

9. 

هي حفرة مستديرة أو مربعة يتراوح البركة : 

عمقها بين ثالثة وأربعة أمتار تحفر في حوش 

 ل لحفظ المياه العذبة .المنز

هي حفرة مستديرة أو مربعة يتراوح البركة : 

عمقها بين ثالثة وأربعة أمتار تحفر في حوش 

 المنزل لحفظ المياه العذبة .

 

 في دولتي الكويت واإلماراتبين األثاث التراثي  ة( المقارن2جدول )

 دولة اإلمارات دولة الكويت مسلسل

1. 
ك متحردرج  عن رة عباهو ت : لمبیوق اصند

 لحفظ المالبس

السلة  مصنوعة من الخوصسلة حفظ المالبس 

من قطعة كبيرة عميقة وغطاء للمحافظة على 

 المالبس من االتربة

2. 
مفرش الطعام ومصنوع من الخوص وعادة السفرة: 

 كبيرة الحجم ومستديرة الشكل

دائرية الشكل مصنوعة من  ) السرود(:\السفرة

 الخوص يجلس حولها األفراد لتناول الطعام .

3. 
تعلق بالسقف ويحفظون فيها الباقي من المالله :

 األكل

لها أحبال لتعلق بالسقف وذلك لحفظ  المالَله :

 األكل .

4. 
ويصنع من الفخار ومخروطي الشكل الحب : 

 يستخدم لتبريد الماء

الفخار ومخروطي ويصنع من الحب )الخرس(: 

 الشكل يستخدم لتبريد الماء

5 
عبارة عن طبقتين من الحجر على شكل الرحي : 

 دائري ، لطحن الحبوب

عبارة عن طبقتين من الحجر على شكل الرحي :

 دائري ، لطحن الحبوب



 لعشروناالعدد  -لمجلد الخامس ا                      مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية                                

633 

 التوصيات:

وجيرانها من مجلس التعاون  يوصي البحث بضرورة القاء الضوء على عناصر التشابه في التراث القديم بين دولة الكويت

الخليجي وذلك لما سيعود على المكتبة التراثية بالفائدة وعلى مستوى القسم سيكون لها كل األفادة كمرجعية للطالب في 

 مقرر التراث والتصميم المستلهم من التراث.
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