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 الملخص 

تعد صناعة النسيج في العصر الفاطمي من الصناعات الميمة لما تؤديو من دور 
لعصر اقتصادي ىام فضاًل عن كونيا ترتبط بشكل وثيق في السمم االجتماعي في ا

الفاطمي لكون النسيج والنساجون معنيين بصناعة انواع خاصة من المالبس لكل طبقة 
من طبقات المجتمع يتراوح شراؤىا بين ابناء الطبقات حسب االمكانية المادية او 

وفي اوقات كثيرة في زمن الخالفة الفاطمية ال سيما في عصر الخميفة  ،السياسية
يأمر بتمييز مالبس كل ديانة ال سيما الييود والنصارى الفاطمي الحاكم بأمر هللا كان 

وىذه الميمة تقع عمى عاتق النساجون مما يجعل دورىم االجتماعي ميم جدًا فضال عن 
 تكفل النساجون في تمك المرحمة بنسج كسوة الكعبة المشرفة التي تستبدل سنويًا .
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Abstract 

The textile industry in the Fatimid era was an important 

industry due to its economic roleimportant as well as being closely 

linked in the social hierarchy of the Fatimid era to the universe of 

weaving. Weavers are concerned with making special types of 

garments for every class of society that has a certain spirit among 

the sons of the classes according to material or political possibility, 

and at many times during the time of the Fatimid Caliphate, 

especially in the era of the Fatimid Caliph Al-Hakim bi-Amr Allah, 

he used to order that the clothes of each religion be distinguished, 

especiallyJews and Christians, and this task falls on the shoulders of 

the weavers, which makes their social role very important in 

addition to that, weavers took care of weaving the covering of the 

Holy Kaaba, which is replaced annually. 
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 اواًل / اآلثار األجتماعية
مما ساىم في حياتيم  (ٔ)لقد شارك الرجال والنساء عمى السواء في صناعة النسيج 

االقتصادية. كما استفاد االفراد من صناعة النسيج في التجارة حيث كانت ىناك أسواق 
( ٕ)متخصصة في بيع المالبس الجديدة التي أنتجتيا مصانع النسيج وكذلك المالبس القديمة

، وكانت ىناك سوق تسمى (ٖ)وتباع فييا كذلك الخمع التي ييدييا الخمفاء لمن أرادوا    تكريميم
بالفسطاط متخصصة في بيع المالبس القطنية، ووجدت بالمدينة مخازن كبيرة  سقيفة القطانين

لمقطن صنعت منيا القمصان التي كانت تخمط بالكتان والصوف والحرير كذلك صنعت العمائم 
 .(ٗ)الكتان، وكان العامة يزدحمون في تمك السوق لشراء المالبس القطنيةمن 

وكانت دكاكين البزازين بالفسطاط ممموءة بالمالبس المذىبة والمقصبة بحيث ال يوجد   
 .(ٙ)بخياطة وتفصيل الثياب سوق المفصلين، وأختص (٘)فييا متسع لمن يريد أن يجمس

. وكان غزل الكتان (ٚ)الالزم لصناعة النسيج واألقمشة بسوق الغزلواشتيرت أيضًا الفسطاط   
واألصواف والحرير رائجًا بالفسطاط فقد ضمت ىذه المدينة دارين لطراز الخاصة والعامة، 
وكانت تحصل تمك الدور عمى حاجتيا من الغزل من ذلك السوق، وكان السماسرة ينزلون إلى 

 .(ٛ)السوق يشترون ىذه الخيوط من التجار
، وكان لو الكثير سوق الخلعيينسواق المتخصصة في بيع المالبس المستعممة ومن األ

، وبيع فيو أيضًا الخمع التي (ٜ)من الزبائن والرواد وكان ال يباع فيو إال المالبس القديمة فقط
 .(ٓٔ)ييدييا الخمفاء إلى األىالي حتى يضمنوا والءىم 

تقام في العصر الفاطمي وكان ىناك اىتمام بأصحاب الصناعات والحرف، فكانت 
تجمعات كبيرة ألرباب الحرف المختمفة. وكان في القصر الفاطمي عدد كبير من أرباب الصنائع 
المختمفة، فيروي ناصر خسرو أنو شاىد في الفسطاط رباطًا ضخمًا في الدور األسفل فيو يجمس 

 . (ٔٔ)الخياطون، وفي األعمى الرفاءون 
ت تضطر العامة إلى بيع المالبس المستعممة التي وقد كانت ظروف األزمات والمجاعا

تخص رجال الدولة حين تنيب منازليم وقصورىم، فقد ُعرضت بيذه السوق الكثير من مالبس 
 .(ٕٔ)ومنسوجات القصور التي ُنيبت خالل الشدة المستنصرية
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ن تنوع المالبس واالىتمام بيا من قبل أفراد الشعب يعكس األثر الكبير الذي تركتو   وا 
صناعة النسيج عمى حياة الشعب المصري في العصر الفاطمي، فمالبس العامة تعكس مستوى 
التطور الحضاري لمدولة فيي تمقي الضوء عمى مستوى الحياة االقتصادية التي عاشيا الناس في 

 .(ٖٔ)تمك الفترة، وذلك من خالل األقمشة المستعممة
مامًا بالغًا مما يدل عمى وجود وفرة من واىتم العامة في الدولة الفاطمية بالمالبس اىت

المالبس وخاماتيا التي تنتجيا مصانع النسيج الفاطمي. ومن خطاب مؤرخ في القرن الرابع 
اليجري أرسمو أحد األشخاص إلى صديق لو يطمب منو شراء ثوب خفيف واسع العرض من 

أو األحمر طراز رقيق  تسعة أشبار، وطمب منو أن يكون خفيفًا مميحًا مطرزًا بالمون األسود
، مما يدل عمى ذوق فني رفيع تمتع بو العامة في مالبسيم وكانوا يتأنقون ويبدعون (ٗٔ)شطوي 

 . (٘ٔ)في اختيار مالبسيم وىذا بالطبع لمميسورين منيم
ومما يدل عمى انعكاس صناعة النسيج وعائداتيا عمى الحياة االجتماعية ىو تقميد العامة 

االعتناء بارتداء مالبسيم واالىتمام باألنواع الراقية منيا، وكانوا يعتنون بأن لمطبقات المترفة في 
تكون خالية من أي عيوب في التفصيل فتكون معتدلة األكمام واألطراف، وتكون ذيوليا 

، كما فضموا األقمشة ذات النقوش المختمفة عمى أن تكون أكتافيا مزينة باألشرطة (ٙٔ)مستوية
ا بمالبسيم عناية خاصة في األعياد والمواسم كما أقبموا عمى شراء الجديد واعتنو (ٚٔ)المزخرفة

 .(ٛٔ)منيا ليم وألسرىم، أما الفقراء منيم فكانوا يضطرون إلى تأجير الثياب في تمك المناسبات
وكانت الدولة الفاطمية تنتيز مناسبة المواكب الرسمية، لتقوم بإلباس جميع طبقات رجاليا   

بيين ثيابًا فاخرة، صنعت في دار الكسوات بالقصر، أو في المناسج المسماة المدنيين والحر 
)طراز( المنتشرة في أرجاء الدولة، فكانت ىذه المالبس تتميز عن بقية أفراد الشعب، ويدل ذلك 

 . (ٜٔ)عمى ما وصمت إليو الدولة من غناء وثراء
تي يرتدييا فييا،  وكانت وفيما يخص الخميفة فكانت مالبسو تختمف باختالف المناسبة ال

مالبسو التي يرتدييا في القصر تغاير ما يرتديو في المواكب الرسمية، فيمبس عمى رأسو عمامة 
، وباقي مالبس الخميفة تتكون من ثوبين أحدىا حريري مزين برسوم (ٕٓ)تتكون من ثالثة قطع

 .(ٕٔ)مذىبة، واآلخر من الحرير الدبيقي وسطاني وبعدىا قميص حرير
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تختمف ىذه المالبس عما كان يرتديو الخميفة في المواكب األخرى إال في األلوان التي  وال
تميزىا أو عدد القطع التي تتكون منيا. فكان يرتدي في كل مناسبة لباسًا خاصًا يتناسب معيا 

 .(ٕٕ)سواء في المون أو الشكل
ميفة العزيز يرتدي وقد اختمف الخمفاء الفاطميون في المالبس التي يرتدونيا، فكان الخ

ثوبًا يشبو الجبة مفتوح من األمام ومزين بأزرار حول الصدر وبأكمام قصيرة تمتد حتى المرفق، 
ويبمغ حتى منتصف الساق وأحيانا أقل انخفاضًا، وال يقصر عن الركبة، وفي الغالب تكون من 

 .(ٕٗ)، وحول وسطو الحزام(ٖٕ)الحرير أو القطيفة
م زىده، فكان لبسو الصوف عمى ظاىر جسده رغم خشونتو، ويعرف عن الخميفة الحاك 

، (ٕ٘)ويرتدي المالبس ذات المون األسود ويكثر من الخروج مكتفيًا في مالبسو بالدراعة والعمامة
م( لم يرتد الخميفة الحاكم المالبس التي أعتاد ٗٓٓٔى /ٜٖ٘وفي موكب عيد الفطر سنة )

كان يرتدي ثوبًاِ أصفر وعمى رأسو عمامة تحنك الخمفاء لبسيا في مثل ىذه المناسبة، بل 
 .(ٕٙ)بطرفيا

وفي داخل القصر كان يرتدي مالبس بسيطة تسمى المالبس الدارية وىي تختمف عن 
، ويكتفي بمبس (ٕٛ)، وتتميز بقصر أكماميا وضيقيا(ٕٚ)التي يظير بيا أمام الناس في المواكب

ين القصرين وتصاحبو المظمة التي في الغالب الثوب والعمامة، وينتقل الخميفة بيذه المالبس ب
  .(ٜٕ)كون من لون المالبس التي يرتدييات

وتميز الوزراء في مالبسيم في العصر الفاطمي األول بارتداء عمامة كبيرة تحتوي عمى 
أكثر من طبقة، وينتيي طرفيا ليدور حول الحنك، مع إرخاء طرف العمامة عمى الظير تمييزًا 

من أرباب السيوف واألقالم، وال يسمح لغير الوزير بإرخاء العمامة وخاصة في لموزير عن سواه 
 .(ٖٓ)المواكب الرسمية غير الخميفة

وىي رداء قصير ال يصل إلى الركبتين مشقوقة من (ٖٔ)وكانوا يمبسون الدراعة أو الجبة
ريمة، وكانت الرقبة إلى أسفل الصدر وكانت تزين بعرى وأزرار غالبًا ما تصنع من األحجار الك

 .(ٕٖ)ىذه المالبس عالمة الوزراء التي تميزىم عن أصحاب األقالم
وفي العصر الفاطمي الثاني جاءت إضافة جديدة عمى لبس الوزير، وىي أن يرتدي 
الوزير الطيمسان، وىو الذي يتميز بو القضاة، ألن الوزير أصبح يجمع بين الوزارة والقضاء، كما 
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، وقد استمرت مالبس الوزراء عمى ىذا الشكل (ٖٖ)رباب السيوف واألقالمأنو إشارة إلى أنو كبير أ 
 . (ٖٗ)حتى نياية الدولة الفاطمية

وبالنسبة لكبار رجال الدولة من األمراء فكان يميز مالبسيم الفخامة والثراء، فيمبسون بدلة 
  .(ٖ٘)مذىبة وعمائم من القصب المطرز بالذىب وتبمغ قيمة العمامة خمسمائة دينار

بينما تختمف مالبس موظفي القصر وأرباب الرتب في الدولة ما بين بدلة حرير وبدلة مذىبة،   
ويختمف كذلك عدد القطع من شخص آلخر حسب أىمية وظيفتو أو مكانتو في الحاشية، ولكنيا 

 . (ٖٙ)في الغالب تشتمل عمى األجزاء األساسية لممالبس في ىذا العصر وىي القميص والسروال
طبقة الخدم وحاشية القصر يتميز منيا االستاذون المحنكون بارتداء البدل المذىبة  وكانت

 .(ٖٚ)ويمفون العمائم حول أحناكيم، وكان غير المحنكين منيم يرتدون البدل الحرير
وكان صبيان الركاب الذين يحيطون بالخميفة يمبسون العمائم الكبيرة ويشدون أوساطيم   

رو أنو كان يسير أمام الخميفة المستنصر في فتح الخميج رجال من باألحزمة، ويذكر ناصر خس
عمييم ثياب رومية مذىبة، وقد حزموا خصورىم، وأكماميم واسعة كما يمبس رجال  ))الديمم 
 .(ٖٛ)((مصر

، (ٜٖ)وتميز الفقياء ورجال الدين في العصر الفاطمي بمالبس تميزىم عن فئات المجتمع
ََ اجتماعيًا يعطي البسيا ومن أىم مالبسيم العمامة وك ان االحتفاظ بيا عمى الرأس مظيرًا

، وكان حجم العمامة يعبر عن مكانة البسيا بين أرباب العمائم في الدولة، (ٓٗ)االحترام والتقدير
، وكانت عمامة القاضي (ٔٗ)لذلك كان رجال الدين غالبًا ما يبالغون في تضخيم حجم العمامة

مًا لو عن سائر أرباب العمائم في الدولة، وكان التصريح بمبس ذات الحجم الكبير تعتبر تكري
عمامة عمى شكل عمامة القاضي يعد تشريفًا كبيرًا لمشخص المسموح لو بذلك، فعندما عين والي 

 . (ٕٗ)م( كانت بين خمعو عمامة قاضي مذىبةٕٗٓٔى /٘ٔٗالشرطة بمصر سنة )
. وكانت مالبس خطباء (ٖٗ)بةويرتدي المحتسب في العصر الفاطمي جبة وعمامة مذى

ولذلك كان يطمق عمى (٘ٗ)والطيمسان( ٗٗ)المساجد ورجال الدين والفقياء تتكون من الجبة والبردة
 .(ٙٗ)تمك الفئة ) أرباب الطيالس(
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في العصر الفاطمي يخمع عميو في مناسبة فتح ( ٚٗ)وكان المشرف عمى مقياس النيل
أنيم يمنحونو الطيمسان بسبب انتمائو إلى وظيفة  الخميج بطيمسان مقور تشريفًا لو، ويبدو

 .  (ٛٗ) قضائية
 يويمبس رؤساء السفن الشقق الدمياطي والعمائم الحريرية والنواتية يرتدون الشقق االسكندران

 . (ٜٗ)الكموتات )الطواقي( عمى رؤوسيمو 

بسيم من وكان التجار يرتدون مالبس شبيية لما يرتديو الفقياء ورجال الدين، فتتكون مال
. أما أرباب الصناعات والحرف فيرتدون غطاء (ٓ٘)ثياب واسعة وعمائم مدورة وطيالس سابمة

وأحيانا يرتدون العمائم، وكانوا ( ٔ٘)الرأس الذي يعرف بالقمنسوةوالتي تصنع من الكتان أو الحرير
 .(ٕ٘)يرتدون عمى أجساميم السراويل والقمصان الواسعة األكمام

لحرف مالبس تناسب طبيعة عمميم، فيمبس السقاءون سراويل ضيقة ويمبس بعض أرباب ا
وتتناسب مع العمل الذي يحتم عمييم الخوض في ( ٖ٘)وقصيرة زرقاء المون تكون ساترة لعوراتيم

، وكان البناءون يمبسون السراويل الضيقة لستر عوراتيم أثناء صعودىم ءالمياه لملء القرب بالما
 .(٘٘)العجان ثوبًا بدون أكمام، ويربط عصابة عمى جبينو. بينما يرتدي (ٗ٘)ونزوليم

وكان العامة يرتدون أحسن المالبس وييتمون بجودتيا بحيث تتميز باعتدال األكمام واألطراف   
وتزين أكتافيا باألشرطة (ٚ٘)، وكانـوا يمبسـون أقمشـة مزينة بصـور وطيور(ٙ٘)ومستوية الذيل

 .(ٛ٘)المزخرفة
في األعياد والمواسم والمناسبات األسرية أجمل ماعندىم من ثياب، وكان الناس يمبسون 

وقد يضطر الفقراء إلى تأجير الثياب في تمك المناسبات ويروي الشيزري أن الصباغين في أيام 
المواسم واألعياد كانوا يؤجرون ما عندىم من ثياب أحضرىا أصحابيا لصبغيا، لمن يمبسيا 

 . (ٜ٘)ل لمنع ىذا العملويتزين بيا، وكان المحتسب يتدخ
وفيما يخص أىل الذمة فقد جاءت أوقات فرض عمييم فييا ارتداء مالبس تميزىم عن 
غيرىم، ففي زمن الحاكم فرض عمييم ارتداء مالبس خاصة بيم، وأمرىم بوضع الزنانير في 
أوساطيم والصمبان في أعناقيم، ويبمغ طول الصميب ذراع ووزنو خمسة أرطال ويكون ظاىرًا 

 .(ٓٙ)فوق الثياب
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أما الييود ففرض عمييم وضع عالمة صفراء في عمائميم ويعمقون أجراس في صدورىم  
حتى يتميزون عن أفراد الشعب وكذلك فرض عمييم ارتداء العمامة السوداء عند دخوليم 

 .(ٔٙ)الحمامات العامة
والمالبس  وكانت األناقة والبذخ شاىدًا عمى ما كان عميو المجتمع الفاطمي من الرقي،

تختمف في قيمتيا عمى حسب درجة التي تمبسيا من النساء، وأن كان يطمق عمى الزي النسائي 
 .(ٕٙ)بصفة عامة )ُحمة( بمعنى مالبس كاممة مطرزة إما بالذىب أو الحرير

وفي مقدمة النساء تأتي زوجة الخميفة، وتسمى الجية العالية وىي أىم من في القصر من 
مذىبة يصل عدد قطعيا إلى خمس عشرة قطعة، وتتكون من أربع قطع النساء، ترتدي حمة 

تمبس عمى شكل معين بحيث تغطي الرأس ويتدلى طرف أحد القطع حتى تصل إلى األرض من 
وتتكون المالبس من ثوب واسع بالذىب ) ُحمة مذىبة( برسوم، ولو ذيل طويل،   (ٖٙ)جية الظير

)دراعة( موشح لو ذيل مطرز بالذىب، وثوب وردائين قصيرين )نصف( من الحرير، وقميص 
قصير من قماش مزركش )دبيقي( بالحرير، ربما يمبس عمى القميص وشقة من قماش مزركش 

 . (ٗٙ)أيضًا، ولكن من غير طراز)رقم(، ومالءة واسعة لتغطية كل تمك الثياب
مي وتتراوح بين بينما باقي مالبس نساء القصر تقل مكوناتيا تبعا لمكانتيا في البالط الفاط  

 . (٘ٙ)ُحمة حرير وُحمة مذىبة وىي ما ترتديو المستخدمات
وىناك مالبس خاصة بالجواري والراقصات اليدف منيا إبراز مفاتنين ليكن متعة 
لمناظرين، فترتدي المغنية والعازفة ثوبًا طوياًل واسع األكمام ومزين بزخارف، وفوق رأسيا 

تدي الراقصة ثيابًا واسعة األكمام وسراويل واسعة وتضع عمى ، بينما تر (ٙٙ)عصابة تشبو العمامة
، وأحيانا كانت (ٚٙ)كتفييا شال ومن المحتمل أن تضع أسفل الرداء مشدات إلبراز مفاتن جسدىا

 .(ٛٙ)الراقصة ترتدي مالبس شبو عارية
وكان يكتب الشعر الرقيق الذي ينظمو شعراء ذلك العصر عمى مالبس الجواري، وخاصة 

عنو عمى رؤوسين من عصائب، ومن ذلك ما كتبو أحد الشعراء عمى قطعة من مالبس ما يض
 :(ٜٙ)جارية

 ظــــارــــــالن ـنــــحــر ألعيــــس ـار         ـــة األبشـتــي فوق رقـــــرق               
 وعجيب  لقــاء  مـاء  ونــار         من  رآنـي  رأى  لهيبا وماء               
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قد تعددت مالبس النساء في تمك الحقبة واختمفت أشكميا وألوانيا فكانت النساء تغطي و 
شكال متعددة، واختمفت قيمة ثياب كل امرأ  حسب حالتيا المادية واالجتماعية  ةرؤوسين بطرق وا 

فكانت نوعية القماش والخامات المستخدمة فيو وطريقة تطريزه من لؤلؤ وأحجار تبين المرأة 
 .(ٓٚ)غيرىاالثرية من 

حيث تعددت أنواع غطاء الرأس عند المرأة فمنو العصابة، وىي عبارة عن شال أو قطعة 
من القماش مثمثة الشكل تمفيا المرأة حول رأسيا وتترك طرفييا لمخمف، وكانت العصابة أما 

 . (ٕٚ)وتراوح سعر العصابة بين أربعة وخمسة دنانير(ٔٚ)ممونة أو مطرزة بخيوط مذىبة
المرأة رأسيا في أحيان أخرى بالعمامة وىي قطعة من القماش تمف حول  وقد غطت

، وكان سعرىا حسب نوع (ٖٚ)جزء من اإلزار الذي كان يغطي شعر المرأة ويستخدم معيا العرضة
 . (ٗٚ)القماش المصنوع منيا وسعرىا بين دينار وخمسة دنانير

يرة تمبس تحت العمامة، واستخدمت المرأة في تغطية رأسيا الطاقية وىي كموتو صغ  
، واستخدم احد أغطية الرأس وىو صغير يسمى بخنق وىو (٘ٚ)وسعرىا يتراوح بين دينار ودينارين

خرقة تضعيا المرأة عمى رأسيا وتخيط معيا خرقة عمى جبيتيا، وكان سعره رخيصًا حوالي 
 .(ٙٚ)نصف دينار

ويتدلى طرفييا عمى الظير أو  إما الكوفية فكانت المرأة تمبسيا أحيانًا فتعقد من الجانب
عمى الكتفين أو تغطى الرأس وتمف حول الوجو وتغطي الصدر، وغطت المرأة رأسيا بالخمار 
وتمفو حول عنقيا ووصل سعره لنصف دينار، أما المنديل فكان يستعمل شااًل لمعمامة واستخدم 

 .(ٚٚ)ه عالياً كحزام، وكان يزين بشريط مزخرف مع جانبو ويزين كذلك بالريش وكان سعر 
أما الحجاب فيو مثل القناع أو التقنيعة وىو قطعة من القماش تضعيا المرأة عمى رأسيا،   

وتمف بيا وجييا ويثبت تحت اإلزار، وتصنع من القماش الخفيف، أو ترتدي النقاب وىو يغطي 
 .(ٛٚ)الوجو ولو فتحتان لمعينين

ثل الغاللة وكانت تحرص العرائس وفي المنزل كانت المرأة تمبس ما يكشف عن جماليا م
وىي الثياب الشفافة التي تكشف عن مفاتنيا وكان سعر الغاللة (ٜٚ)عمى اقتنائو ضمن الجياز

في العصر الفاطمي يتراوح بين سبعة دنانير وعشرين دينارًا، وفي النوم تستخدم المرأة الممحفة 
 .(ٓٛ)وىي أشبو بقميص النوم
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خفاء مفاتنيا   وكانت المرأة ترتدي فوق ثيابيا مالءة واسعة إلخفاء جسدىا وستر عوراتو وا 
، ومطرزة بخيوط فضفاضة (ٔٛ)وكانت تحتوي ىذه المالءة عمى رسوم عبارة عن مربعات ممونة

مذىبة والبعض منيا مطرزة عمى شكل أعمدة أو خطوط، ووضعت المرأة النقاب إلخفاء وجييا 
، وكان شكل رقبة ثوب النساء (ٖٛ)، وكانت تمبس المرأة ثوبًا إما طويل أو قصير(ٕٛ)خارج دارىا

 . (ٗٛ)عمى شكل رقم سبعة
وكانت المرأة التي تأتي بمولود ليا مراسم احتفال خاصة بعد والدتيا فتقوم بارتداء أجمل 

، (٘ٛ)لوأبيى ثيابيا وتطوف في موكب كبير من النساء أنحاء المنزل   ويتم تجديد فرش المنز 
، وكان السرير (ٙٛ)وكانت الشاة التي تذبح لمعقيقة تّزين بالمالبس المزركشة وتذبح أمام الطفل

 . (ٚٛ)الذي ينام عميو الطفل مزّود بالمخاد والفرش
أما ما يخص نساء أىل الذمة فقد فرض عميين ارتداء مالبس تميزىن عن بقية النساء 

لونو ازرق ( ٛٛ)رض عمى المسيحيات لبس آزاروخصوصًا في فترات االضطرابات الدينية فف
والييوديات لونو اصفر ويضعن حزامًا أو زنارًا ذو ألوان متعددة وزاىية، وفي األوقات العادية 

 .  (ٜٛ)كانت تمبس المرأة الذمية أفخر أنواع المالبس
وقد ساىمت صناعة النسيج في مناسبات الزواج من خالل ما تحتاج لو المناسبة    

 . (ٜٓ)العروس من مالبس وفرش السرير لجياز
وكانت مالبس العروس مختمفة وكانت توضع في صناديق كٌل حسب نوعو. وكانت العروس   

 .(ٜٔ)تحضر نوعًا من الفرش والستائر الخاصة بالمنزل والتي تصنع من األقمشة الرقيقة
لقماش، أما الجزء الكبير من جياز العروس، فيو يشتمل عمى األثاث المصنوع من ا

والذي يتكون من لوازم السرير وفراشو من مراتب وأغطية ووسائد، ىذا إلى جانب المساند 
واألبسطة والستور. وكان ىناك نوع من المراتب يطمق عميو ترحو أو مترح وىو خاص بالطبقات 

، وكانت المراتب الممونة من أقمشة فاخرة مثل قماش البوقممون وغيره، (ٕٜ)الفقيرة والمتوسطة
 وكانت ىذه القطع غالية جدًا.

أما أغطية الفرش، فيناك غطاء يسمى الديوان وىو من أغطية السرير من قماش الكتان، 
ََ من الكتان وتزّين حوافو كما كانت تصنع بعض  وكذلك المحاف، الذي كان يصنع أيضًا

ويوجد األغطية من الصوف، ويستخدم نوع من المالءات كغطاء سواء من الكتان أو الديباج، 
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من األغطية ما يسمى سرادق وىو عمى ىيئة خيمة واسعة ذات سور عاٍل محيط بالسرير 
 .(ٖٜ)وتصنع من قماش الكتان

وكانت الفتيات الموسرات يحضرن في جيازىن غطاء سرير مفرش رومي يساوي سعره   
المقاعد في المتوسط عشرة دنانير، وكذلك مخدة رومية، ىذا باإلضافة لممساند التي توضع عمى 

لمجموس، والتي كان يستعمل فييا أنواع مختمفة من األقمشة، كما كانت الستائر واألبسطة تصنع 
. (ٜٗ)من الصوف أو من األقمشة الفاخرة التي تصنع في البينسا وتكون جزءًا من جياز العروس

واألطوال ولقد وجد بالقصر الفاطمي أنواع من الستور الحريرية المنسوجة بالذىب. ذات األلوان 
المختمفة، ومنيا أيضًا ستارة سندسي خضراء مذىبة، كما وجدت أنواع من البسط منيا بساط 

 . (ٜ٘) خسرواني
وكان ثوب الزفاف يصنع من األقمشة الفاخرة، وُيظن أن ىذا الثوب كان يصنع من   

 .(ٜٙ)قماش الشرب
ظيار النفوذ  وكانت طبقة الخاصة تغالي في إعداد جياز بناتيا كنوع من المباىاه وا 

م زفت أخت السيدة العزيزة وكان من ضمن ٜٜٔى /ٖٔٛوالثراء ، ففي جمادي اآلخرة عام 
 .(ٜٚ)جيازىا ثالثين بغاًل تحمل المالبس والتحف الثمينة

 :(76)ومن أنواع األزياء واألقمشة في عهد الفاطميين ما يلي  
عيا : بدلة حريري_ بدلة حريري األردية الدبيقية، واألغشية الحريرية، والبدل ومن أنوا  

ة الوقار) لمخميفة(_ بدلة حريري خسرواني_ البدلة الحمراء المختصة بالنحر )لمخميفة(_ بدلة  بشدَّ
خاصة جميمة مذىبة برسم الموكب_ بدلة خاص مذىبة كبيرة موكبية_ بدلة الخميفة الخاصة بفتح 

 الخميج.
 اآلثار االقتصادية  -0

 أ( المكوس
ألثر الكبير عمى النشاط االقتصادي، حيث فرضت عمى مختمف المرافق كان لممكوس ا

 مثل اآلالت والسمع  المنتجة. 
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وكان لتدىور الحالة االقتصادية في مصر بسبب قصور النيل والشدة العظمى التي مرت  
، فاتخذت الدولة سياسة زيادة الضرائب غير (ٜٜ)بيا في عيد المستنصر ليجرة الفالحين لؤلرض

 . (ٓٓٔ)رة ) المكوس( لتعويض نقص الخراجالمباش
 ٕٓٓٓففرضت الضرائب عمى منتجات المدن وقد بمغت الرسوم عمى فندق القطن 

، وىو الذي يجتمع فيو تجار المنسوجات والسيما القطن الذي نسب إليو الذين يفدون (ٔٓٔ)دينار
، (ٕٓٔ)دكة الديباجمن خارج مصر الستيراد المنسوجات. وكذلك فرض ثمانين دينارًا عمى مكس 

وىذه داللة عمى ما كانت عميو تجارة النسيج في العصر الفاطمي من مكانة، وما لدخميا من 
 أىمية كبيرة في اقتصاد الدولة الفاطمية.

وفرضت مكوس عمى مدينتي تنيس ودمياط والسبب أن ىاتين المدينتين أكثر إنتاجا 
كانت تصدر عن طريق تنيس وىي تعتبر  لممنسوجات في تمك الفترة عن غيرىا وألن البضائع

ميناًء ىامًا في تمك الفترة، وكان ممنوعًا عمى  النساجين أن ينسجوا شيئًا إال بعد ختم السمطان 
. فجمعت الدولة مبالغ (ٗٓٔ)دينار ة. فبمغ رسوم ختم الشرب والدبيقي ألف وخمسمائ(ٖٓٔ)عمية

الث سنوات لتنيس بمغت ألف ألف دينار) كبيرة من تمك المكوس ويقول المقريزي أن متأخرات ث
 .(٘ٓٔ)مميون( وألفي درىم

وكان ىناك مكوس عمى دور الحرير وعمى المتاجر والمصانع والمخازن واآلالت التي   
 .(ٙٓٔ)وجدت في محال الغزل والنسيج

وكانت تجبى مكوس من جميع الداخمين والخارجين إلى تنيس مما أدى إلى سوء أحوال   
 . (ٚٓٔ)نيس وأثر عمى صناعاتيمالصناع في ت
 ب( السمسرة 

ظيرت السمسرة كأسموب من أساليب التعامل التجاري في األسواق، والسيما بين تجار   
عن اسمين لسماسرة أحدىم من تنيس يدعى ى( ٕٓٗ، ومنيم ما ذكره المسبحي )ت(ٛٓٔ)األقمشة

فتح )أصبح( ))الحرير ثم  منصور ابن أبي العال التنيسي كان في أول أمره تاجرًا في قماش
، وىذا داللة عمى أن السمسرة كانت أكثر ربحًا من (ٜٓٔ)((سمسارًا يجمب لو متاع تنيس ودمياط

، وربما كانت السمسرة تأتي بالمال الوفير بأقل جيد وأسرع (ٓٔٔ)التجارة في الحرير في تمك الفترة
 كسب.

السمسرة عمى البضائع  وذكر المسبحي اسم أبي الجود البزاز، وكان متخصصًا في
 . (ٕٔٔ)، وىذا داللة عمى اتباع نظام التخصص في السمسرة(ٔٔٔ)القادمة من بغداد
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 الهوامش والمصادر 
-ٕٜم(، ٖٜٛٔ، )بيروت: دار الكتاب الجديد،ٖتحقيق: يحي الخشاب، ط ناصر خسرو، سفرنامة، (ٔ)

ٜٗ. 

 .ٕٓٔ-ٔٓٔابن عبدالحكم، فتوح مصر، ( ٕ)
(، المنتقى من أخبار مصر، ٚٚٙالدين دمحم بن عمي بن يوسف بن َجَمب راغب )ت ابن ميسر، تاج  (ٖ)

 .ٕٔم(، ٜٔٛٔلمعيد الفرنسي لآلثار الشرقية، أنتقاه المقريزي، حققو: أيمن فؤاد سيد، )القاىرة:ا
، ٙم(، جٜٗٚٔ-ٖٜٗٔجروىمان، اودلف، أوراق البردي العربية، ) القاىرة: دار الكتب المصرية،( ٗ)

ٔٗٓ ،ٔٛٓ. 
 . ٕٔٔناصر خسرو، سفرنامة،   (٘)
م(، االنتصار لواسطة عقد ٙٓٗٔى / ٜٓٛابن دقماق، إبراىيم بن دمحم بن أْيُدُمر العالئي )ت ( ٙ)

 . ٖٛ، ٗ،) بيروت: الكتب التجاري لمطباعة والتوزيع والنشر، د،ت(، ج٘-ٗاألمصار، 
م(، صبح األعشى في صناعة ٛٔٗٔى / ٕٔٛالقمقشندي، شياب الدين أبو العّباس أحمد عمي )ت ( ٚ)

 .ٖٖٗ، ٖم(، جٖٜٛٔ-ٕٜٔٔاالنشا، ) القاىرة: دار الكتب المصرية، 

 . ٖٖٗ، ٖالمصدر السابق، ج( ٛ)
 . ٕٓٔ-ٔٓٔابن عبدالحكم، فتوح مصر، ( ٜ)
 . ٕٔابن ميسر، المنتقى، ( ٓٔ)
تقي الدين  .، المقريزي،ٕٕ٘، ٖ. القمقشندي، صبح األعشى، جٖٙناصر خسرو، سفرنامة،   (ٔٔ)

م(، المواعع واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، وطبعة: ) القاىرة: مكتبة ٔٗٗٔى /٘ٗٛأحمد بن عمي )ت 
 .ٕٓٗ-ٔٓٗ، ٔجى(، ٕٓٚٔالثقافة الدينية، د ت(، وطبعة: )دار التحرير عن طبعة بوالق، 

ري، الصحاح، الرفاءون: ىم الذين يقومون بإصالح الثياب. أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوى-    
 . ٖٚ-ٖٙم(، ٕ٘ٓٓى /ٕٙٗٔ، ) بيروت: دار إحياء التراث، ٗط ،ٔج

 . ٛٙٔابن ميسر، المنتقى،   (ٕٔ)
م(، ٔٚٔٔ-ٜٜٙى /ٚٙ٘-ٖٛ٘كيرة، نجوى محمود كمال، حياة العامة في العصر الفاطمي)( ٖٔ)

 . ٖٛ٘م(، ٕٗٓٓ)القاىرة: مكتبة زىراء الشرق، 
 . ٔٚ-ٓٚ، ٘جروىمان، اوراق البردي، ج( ٗٔ)
 . ٜٖ٘نجوى كيرة، حياة العامة، ( ٘ٔ)
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الشيزري)عبدالرحمن بن نصر(، نياية الرتبة في طمب الحسبة، تحقيق: السيد الباز العريني، ( ٙٔ) 
،سمطان، عبدالمنعم، األسواق في العصر  الفاطمي: دراسة وثائقية ٚٙم(، ٜٙٗٔن،  )القاىرة: د 

. نجوى كيرة، حياة ٕٕٛم(، ٜٜٚٔب الجامعة، )اإلسكندرية: مؤسسة شباى(، ٚٙ٘-ٖٛ٘لمفترة)
 .ٜٖ٘ العامة،

 . ٖٖٗعبدالمنعم سمطان، المجتمع المصري،   (ٚٔ)
 .ٕٚالشيزري، نياية الرتبة،( ٛٔ)

 . ٓ٘، ٕعبدالمنعم سمطان، المجتمع المصري، ج( ٜٔ)
 .ٓٔٗ، ٔالمقريزي، الخطط،ج( ٕٓ)
 .ٖ٘-ٕ٘، ٕطان،  المجتمع المصري، ج. عبدالمنعم سمٓٔٗ، ٔالمقريزي، اتعاظ الحنفا ج  (ٕٔ)
م(، صبح األعشى في ٛٔٗٔى / ٕٔٛالقمقشندي، شياب الدين أبو العّباس أحمد عمي )ت  (ٕٕ)

. عبدالمنعم سمطان، ٔٔ٘، ٖم(، جٖٜٛٔ-ٕٜٔٔصناعة االنشا، ) القاىرة: دار الكتب المصرية، 
 .ٕٙٚالمجتمع المصري، 

 .ٜٕٔعبدالمنعم سمطان، المجتمع المصري، . ٜ٘-ٜٗ، ٙجروىمان، أوراق البردي، ج( ٖٕ)

 .ٖٜٕ، ٔالمقريزي، اتعاظ الحنفاء، ج( ٕٗ)
، المقريزي، ٕ٘ٓم(، ٖٕٜٔ، ) د م: د ن، ٕاألنطاكي ) يحيى بن سعيد(، تاريخ األنطاكي، ج( ٕ٘)

 . ٔٓٔ، ٕاتعاظ الحنفاء، ج
 .ٛ٘، ٕالمقريزي، اتعاظ الحنفاء، ج( ٕٙ)
 .ٖٔٗ، ٕالمقريزي، الخطط، ج  (ٕٚ)
 .ٛٔ٘، ٖالقمقشندي، صبح األعشى، ج  (ٕٛ)
 .ٓ٘ٔ، ٗٗٔ، ٕالمقريزي، اتعاظ الحنفاء، ج( ٜٕ)
 . ٖٚٗ، ٓٗٗ، ٔالمقريزي، الخطط، ج( ٖٓ)
ذكر بعض المؤرخين عند وصفيم لخمع الوزراء الجبة بدل الدراعة وىما يحمالن نفس المعنى ( ٖٔ)

، ٔبن إسماعيل(، الروضتين في أخبار الدولتين،جتقريبًا.  أبوشامة )شياب الدين أبي دمحم عبدالرحمن 
. اتعاظ الحنفاء، ٕٔ، ٕٓ، ٕ. السيوطي، حسن المحاضرة، جٜٖٗ، ٕ، قٔ)بيروت، د ن، د ت( ،ج

 . ٖٛٓ، ٖج
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 .ٙٛٗ-٘ٛٗ، ٖالمقريزي، اتعاظ الحنفاء، ج( ٕٖ)
طمية، وكان أصحاب األقالم: يقصد بيم طبقة الموظفين من غير أرباب السيوف في الدولة الفا-    

. المقريزي، ٕٕ٘، ٖعمى رأسيا الوزير في العصر الفاطمي األول. القمقشندي، صبح األعشى، ج
 .ٖٖٔ. عبدالمنعم سمطان، المجتمع المصري، ٜٙٗ، ٔالخطط، ج

 .ٜٕٚ. عبدالمنعم سمطان، المجتمع المصري، ٓٗٗ، ٔالمقريزي، الخطط، ج  (ٖٖ)
 .ٜٕٚعبدالمنعم سمطان، المجتمع المصري، ( ٖٗ)
 .ٜٕٚ. عبدالمنعم سمطان، المجتمع المصري، ٓٗٗ، ٔالمقريزي، الخطط، ج   (ٖ٘)

 .ٕٓٛعبدالمنعم سمطان، المجتمع المصري، ( ٖٙ)
 . ٔٔٗ، ٔ. المقريزي، الخطط، جٚٚٗ، ٖالقمقشندي، صبح األعشى، ج  (ٖٚ)
 ٕٓٛ. عبدالمنعم سمطان، المجتمع المصري، ٜٙناصر خسرو، سفرنامة،   (ٖٛ)
 . ٙ٘، ٖالمقريزي، اتعاظ الحنفاء، ج( ٜٖ)
 . ٛ٘ابن سعيد، النجوم الزاىرة،   (ٓٗ)
 . ٜٙٗ، ٔالمقريزي، الخطط، ج  (ٔٗ)
 .ٔٛٔ. عبدالمنعم سمطان، المجتمع المصري، ٓ٘ٔ، ٕالمقريزي، اتعاظ الحنفاء، ج  (ٕٗ)
 . ٖٔ، ٕالمقريزي، المصدر السابق، ج  (ٖٗ)
 . ٖٜٕباءة. عبدالمنعم سمطان، المجتمع المصري، البردة: كساء يمتحف بو مثل الع( ٗٗ)
 .ٕ٘-ٕٗابن جبير، الرحمة،   (٘ٗ)
 .ٕٙ، ٕ. عبدالمنعم سمطان، مرجع سابق، جٔٗٗ، ٔالمقريزي، الخطط، ج  (ٙٗ)
مقياس النيل: مبنى كان يستخدم لقياس ارتفاع وانخفاض ماء النيل، ويقال أن أول من قاس النيل   (ٚٗ)

 .ٕٜ، ٔم. المقريزي، الخطط، جيوسف عميو السال بمصر
 .ٕٙ، ٕعبدالمنعم سمطان، مرجع سابق، ج  (ٛٗ)
 .ٕٚٗ، ٔالمقريزي، الخطط، ج( ٜٗ)

 . ٖٕٛ. عبدالمنعم سمطان، المجتمع المصري، ٕٙالمقريزي، إغاثة األمة،   (ٓ٘)
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 .ٛٙالشيزري، نياية الرتبة،  (ٔ٘) 
 . ٖٙ، ٜ٘ي، . زكي حسن، الفن اإلسالمٗ٘ناصر خسرو، سفرنامة، ( ٕ٘)
 . ٗٙٗ، ٔالمقريزي، الخطط، ج  (ٖ٘)
ابن األخوة ) دمحم بن أحمد القرشي(، معالم القربة في أحكام الحسبة، تحقيق: دمحم محمود شعبان، ( ٗ٘)

 .ٖٖٗم(، ٜٙٚٔصديق أحمد المطيعي، )القاىرة: ىيئة الكتاب، 

 .ٙٔ، ٖٔ. ابن سيدة، المخصص، جٕ٘الشيزري، نياية الرتبة، ( ٘٘)

 . ٚٙالشيزري، المصدر السابق، ( ٙ٘)
 . ٖٙٔابن األخوة، معالم القربة،   (ٚ٘)
. زكي حسن، ٜٚم، صٜٛ٘ٔ، سبتمبرٕٔعبدالرؤوف يوسف، الرسوم اآلدمية، مجمة المجمة، ع( ٛ٘)

 .ٔٙٔالفن اإلسالمي، 
 .ٕٚالشيزري، نياية الرتبة، ( ٜ٘)
 .ٜٗ، ٖ٘، ٕج .المقريزي، اتعاظ الحنفاء،ٜ٘ٔاألنطاكي، تاريخو،   (ٓٙ)
 .ٜٗ، ٕ. المقريزي، المصدر السابق، جٜ٘ٔ، ٕاألنطاكي، المصدر السابق، ج( ٔٙ)
 . ٙ٘، ٕعبدالمنعم سمطان، مرجع سابق، ج  (ٕٙ)
 .ٙ٘، ٕ. عبدالمنعم سمطان، مرجع سابق، جٓٔٗ، ٔالمقريزي، الخطط، ج  (ٖٙ)
 .ٕٕٛالمجتمع المصري، . عبدالمنعم سمطان، ٔٔٗ-ٓٔٗ، ٔالمقريزي، المصدر السابق، ج( ٗٙ)
 .ٕٕٛ. عبدالمنعم سمطان، المرجع السابق، ٔٔٗ، ٔالمصدر السابق، ج المقريزي،  (٘ٙ)

 .ٙٛم(،ٕٜ٘ٔسيد دمحم خميفة، دليل متحف الفن اإلسالمي، )القاىرة: د ن،   (ٙٙ)
 .ٕٕٛ.عبدالمنعم سمطان، المجتمع المصري، ٓٙٔالمرجع السابق، ( ٚٙ)
 .ٕٕٛ. عبدالمنعم سمطان، المرجع السابق، ٖٚالسابق،  سيد خميفة، المرجع  (ٛٙ)

 .ٕٕٛعبدالمنعم سمطان، المرجع السابق، ( ٜٙ)
 .ٖٓٙنجوى كيرة، حياة العامة، ( ٓٚ)
 .ٙٔٔناريمان عبدالكريم، مرجع سابق، ( ٔٚ)
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 .ٚٔٔالمرجع السابق،   (ٕٚ)

لقماش المصنوع منيا. العرضة: ىي قطعة من النسيج تمف حول العمامة وسعرىا حسب نوع ا  (ٖٚ)
 . ٖٓٙنجوى كيرة، حياة العامة، 

 ٚٔٔناريمان عبدالكريم، مرجع سابق،   (ٗٚ)

 . ٛٔٔالمرجع السابق،   (٘ٚ)
 .ٜٔٔالمرجع السابق، (ٙٚ)
 . ٖٔٙنجوى كيرة، حياة العامة، ( ٚٚ)
 .ٕ٘ٔنجوى كيرة،  المرجع السابق،  (ٛٚ)
 . ٓٔٗ، ٔالمقريزي، الخطط، ج  (ٜٚ)
 . ٕٖٙكيرة، حياة العامة، نجوى ( ٓٛ)
 .ٖٕٔناريمان عبدالكريم، مرجع سابق،  (ٔٛ)
 . ٛٓٔالشيزري، نياية الرتبة، ( ٕٛ)
ىبة هللا دمحم فتحي، الفنون الشعبية في مصر اإلسالمية، رسالة ماجستير، كمية اآلثار، جامعة   (ٖٛ)

 . ٗٙم، ٜٜٚٔالقاىرة، 
 .ٚ٘، ٕعبدالمنعم سمطان، مرجع سابق، ج(ٗٛ)

 .ٖٕٚ. نجوى كيرة، حياة العامة،ٜٕٔ-ٜٕٓ، ٖابن الحاج، المدخل،ج( ٘ٛ)

 . ٕٛٔجمال الشيال، مجموعة الوثائق،  (ٙٛ)
 . ٕٔٛ، ٔالمقريزي، اتعاظ الحنفاء، ج( ٚٛ)
 . ٕٖٙاآلزار: ىو عبارة عن رداء واسع. نجوى كيرة، حياة العامة، ( ٛٛ)
 . ٖٗابن األخوة، معالم القربة ،   (ٜٛ)
 .ٖٓٔن عبدالكريم أحمد، مرجع سابق، نريما  (ٜٓ)
 .ٖٔٔ-ٖٓٔالمرجع السابق، ( ٜٔ)
 .ٕٓ، ٕ. عبدالمنعم سمطان، مرجع سابق، جٙٔٗ، ٔالمقريزي، الخطط، ج  (ٕٜ)
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 . ٕٖٔنريمان عبدالكريم أحمد، مرجع سابق، ( ٖٜ) 
 .ٕٖٔنريمان عبدالكريم أحمد، مرجع سابق،   (ٜٗ)
 . ٚٔٗ، ٔالمقريزي، الخطط، ج( ٜ٘)
 .ٖٛٔ-ٖٚٔنريمان عبدالكريم، مرجع سابق، ( ٜٙ)
 .ٜٔٔ. عبدالمنعم سمطان، المجتمع المصري، ٕٔٚ، ٔالمقريزي، اتعاظ الحنقا، ج  (ٜٚ)
 . ٘٘ٔ-ٔ٘ٔابن المأمون، نصوص من أخبار مصر، ( ٜٛ)
 . ٖٕ-ٕٔالمقريزي، إغاثة األمة، ( ٜٜ)
 .٘ٚٔ-ٗٚٔ، ٔالمقريزي، الخطط، ج  (ٓٓٔ)
 .٘ٚٔ-ٗٚٔ، ٔق،  جالمصدر الساب  (ٔٓٔ)
 .٘ٚٔ-ٗٚٔ، ٔالمصدر السابق، ج  (ٕٓٔ)

 . ٖٕٔالمقدسي، أحسن التقاسيم،   (ٖٓٔ)
 . ٘ٓٔ، ٔالمقريزي، الخطط، ج( ٗٓٔ)
 .ٔٛٔ، ٔالمصدر السابق، ج  (٘ٓٔ)
. راشد البراوي، مرجع ٖٚٔ-ٕٚٔ. نجوى كيرة، حياة العامة، ٘ٓٔ، ٔالمصدر السابق، ج  (ٙٓٔ)

 . ٖٖٗ سابق، 
 . ٖ٘ٔ، ٔابن حوقل، صورة األرض، ج  (ٚٓٔ)
 .ٕٓٔنجوى كيرة، حياة العامة، ( ٛٓٔ)
 .ٕٕٙالمسبحي، أخبار مصر، ( ٜٓٔ)
 .ٕٓٔنجوى كيرة، حياة العامة، ( ٓٔٔ)

 .ٕٕٙالمسبحي، أخبار مصر،   (ٔٔٔ)

 ٕٓٔنجوى كيرة، حياة العامة، ( ٕٔٔ)


