
 

 جـالنسيالغزل و

 

قدمية ومن أمثلة هذه الصناعات  اليت برع فيها احلريف   متتد جذور الصناعات احلرفية يف مصر اىل عصور       

 . املصري صناعة الغزل والنسيج 

يبلغها واملهارة مل الرقي  مندرجة عالية  و كانت علىاملنسوجات  عرفأول من من املصريني القدماء   كان

أن مما يشري  إىل منذ العصر احلجري احلديث،  يةصراملنسوجات امل، فقد وجدت يقتذلك الزمن العيف غريهم 

 . نساجون وغزالون مهرة ذلك العصر  منذكانو ا القدماء املصريني 

 مما لنسجاب مشًط أو مضر خمصص، ( اهلريوغليفية) القدميةاللغة املصرية يف  لكتانا تضمنت كلمة  -

 .منظمة عندما كانت اللغة املكتوبة يف مهدهاشري إىل صناعة ي

ظر الغزل والنسيج املصورة على اوتوضح من.  كانت املرأة املصرية وال زالت األكثر مهارة يف هذه احلرفة

جدران املقابر  أن النساء  كن  ميثلن الغالبية  بني العاملني يف املنسوجات  ومل يظهر الرجال حتى اآلن إال يف  

ويف مقةرة نفر  قةرة يييت  بب ي حسن والثانية  مبقةرة ينو  حوت  مب دولة الوسطى  احداهمامنظرين من ال

نالت النساجات املصريات تكرميا على ما كن يقمن به من أعمال النسج يف وقد رنبت من الدولة احلديثة  

مما يدل  الوظيفية و احللي حبس  الدرجةو املالبس أاوالفاكهة أ بالذه  ورش النسيج وذلك بالتكريم اما

   النساجات"بالنسيج مثل  وقد محلت النساء ألقابا ترتبط .ج ن املكانةاالجتماعة لعامالت النسيعلى حس

irwt "  املشرفة على بيت النسيج"وكانت هلن مشرفة محلت لق"imy-r-pr-irwt  . 

من أكثر كان الدينية ، وا وتقاليدها ومعتقداتها وحضارته ة مصر شخصي ديميعكس النسيج املصري الق

  كان اذ  احلياه اليوميه  يفضروريًا وكان  املواد املستخدمة على نطاق واسع يف مجيع أحناء مصر القدمية

احلصر ألرضيات أوالسجاد وبساط لو املالبس و الفراش  مثل يف كل شيءميكن استخدامه  اأساسي اعنصر

ات االستخداماالستخدامات املنزلية  و االقتصادية  وكذلك من  وغريهاولفائف املومياء   أشرعة السفن و

 .الدينية واجلنائزية 

    

 متحف اللوفر - اثا  مصري قديم فرش ألو  لألرضيات بساط 



 

عرفت مصر وقد . تعتةر صناعة الغزل والنسيج من الصناعات البيئية اليت تعتمد على اخلامات املتوفرة 

وقد  حيث كان يزرع الكتان يف مصر ، ونسج األقمشة املختلفة منه القدمية بإنتاجها لألقمشة الكتانية 

كما  .املقابر تفصيال مراحل زراعة الكتان وحصاده أو نزع عيدانه اثم مراحل إعداده للنسج مناظر صورت 

يف مصر حتى القرن األول امليالدي ، وأصبح احلرير متاحًا يكن القطن يستخد  ومل . ألياف النخيل استخدمت 

فقد فطن املصري القديم إلمكانية استخالصه من  وبالنسبة للصوف. بعد القرن السابع عشر امليالدي 

 ، بينما الكهنة ارتداءه فى املعابد العتقادهم أنه غري طاهرفقط على  حر  قد واألغنا  لصناعة املنسوجات 

وقد عرفت املنسوجات الصوفيه منذ عصر ما  .وصوفية سرتات كتانيه الفقرية و الطبقات البسيطة  تارتد

 يشنًا، والنوع الثاني  ، وكان منها نوعني احداها كان( الصويف املعقود األبيض والب يالنسيج ) قبل اآلسرات 

قرية يف ة احلديثة لدولترجع  لصوفيه عثر على منسوجات كما  .ومعقول ومناس  للحياكه صوف جيد 

 يستخد الكتان  بينمااستخدا  الصوف من قبل جمتمعات الصيد والرعي،  ورمبا كان .العمال يف العمارنه 

 .بالدلتا احلضرسكان من قبل 

عن النسيج يف مصر املقابر مصدرًا هامًا من مصادر املعلومات  ومناظر   اليت مت العثور عليهااملنسوجات تعد 

ياف من لمناظر استخراج األ صورت. تقنيات الغزل وأشكال األنواللصناعته و املراحل املختلفة و  قدمية ال

حسن  بب يوالثانية عشر األسرة احلادية عشر األفراد يف وعمليات الغزل والنسج على جدران مقابر  الكتان

بينما مل يصور مناظر لغزل الصوف أو املواد  جدران مقابر األسرة الثامنة عشر والتاسعة عشر بطيبةوالةرشا و

األيرى  وميكن مقارنة مناظر غزل ونسج  الكتان املصورة على جدران املقابر  وتقنيتها مبراحل غزل 

 . .السجاد واملالبس حيث مازالت تتبع نفس التقنية مع ايتالف يف مصدر اخليوط املستخدمة

 الغزل والنسيج  حرفة  صناعةتقنية اليت صورت والنماذج لورش الغزل والنسيج و ناظر امل أهم وفيما يلي 

 غري إمدادات لضمانصورت أو وضعت مع املتوفى يف قةره  وقد يف مصر القدميةومراحلها  ومهارة  العاملني بها 

 .اآليرة يف الكتان من حمدودة

 

 

                                



 

 
 دولة وسطى -21األسرة -البرشا -مقبرة جحوتي حتب 

 

 
 

 
 دولة وسطى -21بني حسن  - -( 3رقم)مقبرة خنوم حتب 

 

 



 

 

 
 دولة وسطى -21بني حسن   (21رقم )مقبرة  خيتي

 

 

 

 
 دولة وسطى -21بني حسن  ( 21رقم ) IIIمقبرة  باقت 

 



 

 
 دولة وسطى - طيبة -( TT1-3)مقبرة  داجي 

 

 
 دولة حديثة -طيبة -( TT133)مقبرة نفر رنبت

 



 
 

 
 (TT 104)مقبرة جحوتي نفر   -ورشة غزل ونسيج داخل منزل جحوتي نفر 

 

 

 

 . 32764املتحف املصري سجل عا   -األسرة احلادية عشر  -(TT280)مقةرة مكت رع   -نسيج غزل و منوذج  يشيب لورشة               

بغزله  قمنأيرى بعد أن  نساءالكتان ووضعنه يف وعاء ليقو  بنسجه اثال   منهناثال   حيضر ساء يغزلن وينسجن يف ورشة للنسيج جمموعة من  الن

وعندما متتلئ املغازل باخليوط املغزولة ، توضع على  حتركه بيدها اليمنى على ركبتيهامغزل هن ، ويف اليد اليسري لكل منالالتي يقفن  السيدات

  .منصوبتني على رقعة احلجرة " نولني " محاالت مثبتة يف اجلدار املقابل الذي يشتغل النسوة جبواره ، ونشاهد يف نفس الوقت نساء ينسجن على 



 

 

 AEIN-1634 كوبنهاجن  -متحف ني كارلسةرج  - التاسعة األسرة  -سقارة    -من مقةرة مج ي ان حات    نسيج غزل و منوذج  يشيب لورشة               

املوجودة يف النموذج  عشرة اإلحدى الشخصيات من عشرة أن يبدو.قباب يعلوه استثنائية فهو عبارة عن مبنى والنسيج لورشة الغزل النموذج هذا بنية إن

 يلف ويةر  وبالتالي ، الساق على املغزل وتلف اليمنى، الركبة ترفع و. اليسرى تغزالن باملغزل الذي متسكه باليد واقفتان امرأتان منهما: النساء من

 زاوية يف مكدسة النسيج ييط املختلفة موجودة وكذلك النول أجزاء معظم. أفقية أنوال على الكتان ينسجن نساء جتلس أربع. بسرعة اخليط

 .واحدة

 

 -منوذج يشيب آير لورشة غزل ويظهر بها شخص واقف يقو  بلف املغزل ويلفه شخص جالس كما يظهر يلفهما شخصان جالسان أما  مغزل أفقي

 .21.891 .ن  رقم   متحف الفن ببوسط -مصدر غري معروف



 

 55.82.4رقم  ليفربول متحف  -دولة وسطى  -ب ي حسن  575من مقةرة  منوذج يشيب لورشة غزل

 قاعدة على رمسه مت أفقي نولأما    أيريان امرأتانبينما  جتلس .  بيدها الثانية املغزل تدورو   الغزل ييطمتسك باحدى يديها  تقف امرأة حيتوي على 

 . النموذج

دولة الوسطى  ال أما يف ،مكاس  وذلك يالل الدولة القدمية ها الدولة ملا جتلبه من كانت هذه الصناعة تتبنا

كن صناعة النسيج يف مصر القدمية يف كما عرفت أما .ظهرت جمموعة من النساجني هلم ورش ياصة

ويالل الدولة احلديثة  .املنازل والورش اي اصبحت من الصناعات املنزلية والعامةو املعابد  والقصور  كل من

 .تعددت ورش النسيج فأصبح هناك املناسج اخلاصة واملناسج اخلاصة باملعابد وأيرى ملكية ختد  القصر
لقصور امللكية اإلدارات والورش اخلاصة بالنسيج لتنتج ما حيتاجه البالط امللكي من ل كان فقد 

وكانت املعابد حتتاج إىل كميات كبرية منسوجات مبواصفات وجودة تتناس  ومكانة امللوك واألمراء، 

من األقمشة كأجور للكهنة، ولالستخدا  فى طقوس اخلدمة اليومية كأردية للمعبودات وكأعال  تعلو 

بغرض االكتفاء  باملنازل كان بعض أو كل أفراد األسرة ميارسون تلك الصناعةكما  ساريات املعابد

 .ه مبنتجات أيرىالذاتي، وما كان يزيد على حاجاتهم يتم تبادل
 

 :والنسيج في مصر القديمة تقنيات الغزل

. تتكون هذه الصناعة من مرحلتني يتم يالهلما حتويل األلياف إىل ييوط اثم حتويل هذه اخليوط إىل نسيج

عرف . تعتةر عملية الغزل هي املرحلة األوىل يف جتهيز األلياف املستخدمة يف النسيج وحتويلها اىل ييوط 

مرتابطة من اًل اطوأانتاج األلياف معًا وهو لف ووالغزل  اجلدليط هما اخلنتاج القدماء املصريني طريقيتني 

اليت تعتةر املرحلة الثانية ويالل كل مرحلة رئيسية توجد وج ة النسيالل عملي  النسيجكون يت تالاخليوط 

 . يطوات فرعية

 الغزل : أوال 

املناظر أبرزت  ،ييط قوي متني لف عدد من األلياف معا للحصول علىتعرف عملية الغزل بأنها بر  أو 

 : تقنيه الغزل يف مصر القدميهلطريقيتني مميزيتني متصلتني املختلفة  التصويراتو

 .لياف انفتااًل ريوًااألاعطاء : األوىل 



 .اخليطالنتاج الغزل  :الثانية 

اىل ييوط  وذلك  األلياف  حتويل و حتضري اخليط  يتم   (اخلا  املواد عن الشوائ  فصل) لياف األحلج  بعد 

 .حبال منها تدىلواحيانا ي ، تنيعصا سيدة  حتملي حيث  العص من ااثنني بني  بتمريره

 

 معا  طاثم يتم تفتيل اخليوط  أو تنعيمها وذلك تشكيل حزمة ألياف جمدولة أو مضفرة لربط اخليو

وقد سجلت هذه املرحلة  مقابر الدولة الوسطى . على الفخذ أو على شكل نصف دائريبلف اخليوط اما  

لف  وبعد ذلك  يتم . (TT 104)ةواحلديثة مثل مقةرة جحوتي حوت  يف دير الةرشا وجحوتي نفر يف طيب

ة قبرم)كما يف مقةرة يييت من الدولة الوسطى يف ب ي حسن  أطوال الكتان املغزوله تقريبًا اما اىل كرات 

اثم  (TT 103) داغا يف طيبة أو يتم لفها كما يف مقةرة، أو اىل لفائف وتكون أطواهلا نصف مغزولة .،(77

 .  وعاءمتريرها يالل عقدة دايليه يف 

 

 فتل و تنعيم اخليوط                                     

 :يف اثال  مراحل هي دد من األلياف يف ييط قوي متصلعمن تقنية الةر  ليتألف الغزل 

 لف اخليط  -ج         بر  األلياف  -ب       اطالة األلياف   -أ

قليل من األلياف من الكتله املمسوكة باليد او من ماسك منفصل أو من يشبة الغزل  يقو  الغازل بسح  

كافيه ، يتم  ييط مةرومًا بدرجهأاثناء تقلي  املغزل لأللياف ، يضاف الةر  أو النسج عندما يكون هناك 

 .قاف املغزل ويلف اخليط على بدن املغزل أو على كرة اي

اثالاثة طرق رئيسيه للغزل واليت كانت شائعة االستخدا  بوضوح يالل الدوله الوسطى واجلديده مسك  عرفت

 . وسند املغزل ا واسقاط املغزلاملغزل 

 عموديةمن يالل حلقه أو على مسند مثل عصا  للبرم المعدة األليافيتم مترير : املمسوك   ورياملغزل احمل -1

املناظر حيث يتم هذه التقنيه موضحه يف . ممسوك يف كلتا اليدين كبري  وبعد ذلك يتم الغزل على مغزل 

 . هناك اثق  مرئي  نفر يف طيبه ويظهر  كما يف مقةرة جحوتي استخدا  عصا متشعبه



      

 :املسود َغْزلامل سند. -2

باقت مقبرة في كما الوسطى  دولةتظهر هذه العملية في مقابر ال .التقنية دعم المغزل أثناء تحركهتتضمن هذه 

يده اليسرى ، بمن وعاء الفتل يسحب على قد  واحده  ُيظهر رجل جالًسا ، حيث خيتي في بني حسنومقبرة 

 . ويغزل باملغزل املمسوك بيده اليمنى 

   

مقةرتي يييت وباقت  كما يف. لف املغزل على الفخذ وبعد ذلك يسمح له بالسقوط يتم  : اسقاط املغزل  -3

III  من أجل تحقيق ارتفاع أكبر ةكتلي بعض الحاالت يقف الغازل على ف  . ي حسن بب.  

 

 

 فيتم نسجها اىل قماش لبعد أن يتم غزل ألياف الكتان اىل ييط أو غزل تكون مستعده  : اعداد ييوط اللف

ميكن بدء عمليه بعد أن يتم هذا . على النول شد اخليوط يتم النول  وهنا  ه على ازالة اخليط من املغزل ولف

 ومنوذج ورشة النسيج اليت عثر عليها يفاالسره احلاديه عشر  مناظر  مقابر يف  النسج احلقيقيه  كما 

مقةرة  -مقةرة يييت بب ي حسن-بالةرشامقةرة جحوتي حوت  :مناظرالغزل الدير البحري بمكت رع  مقةرة 

  .مقةرة داجي بطيبة -حوت  بالةرشا مقةرة جحوتي-ينو  حوت  بب ي حسن



 

وف تدايل جمموعتني أو أكثر من اخليوط طبقًا للنظا  املعرأو   تشبيك يعتةر النسج طريقه :النسج اثانيا 

من يالل ما يعرف بالنسيج   منتظمةلياف اىل ييوط أي حتويل األ .من قبل ألنتاج نسيج كلي أو جزءي 

   .مع ييط حلمة ةالتابي  وفيه يكون ييط سد

              

 الرتاكي  النسجيه 

وهى اليت  ةألوىل تعرف باسم ييوط السديتكون القماش املنسوج عن طريق تعاشق جمموعتني من اخليوط ا

تكون أساسًا موضوعه على النول يف وضع طولي ، والثانيه تعرف باسم اللحمه واليت تكون موجودة 

وتتم عملية النسج بتعاشق ييوط اللحمه العرضيه االجتاه مع ييوط  السدى . حيل حمله باملكوك أو ما 

ييوط السدى وفوق اخليوط اآليرى  ومعنى التعاشق أن يتم امرار اللحمه حتت عدد معني من .الطوليه االجتاه 

يعتةر نسيج . اثم يتبادل الوضع يف اللحمات اليت تلى ذلك ، حيث خيتلف ذلك تبعًا لنوع النسيج املستعمل 

يف الصف .  يته  من أعلى أو أسفل ييوط السدةمن أبسط أشكال النسيج حيث مير ييط حلمه بدا السدة

) يه ، بذلك تشكل بناء متشابكًا لكل املنسوجات اآليرى مثال التالي متر حتت نهايه واحدة أو أعلى الثان

 (.نسيج السله ونسيج التابسرتي 

 :نطاق األشكال املنسوجة يف مصر على األنواع التالية  اقتصر

 يف السداه ييوط حتت من واحد حلمة ييط ميرر حيث النسيج أشكال من شكل أبسط : التابي نسج

 . متشابك هيكل وفوقه، لتشكل النهايات أحد أسفل (األداة اليت بها اخليطأو )اخليط  ينتقل التالي، الصف



هو نسج التدايل الذي والذي فيه نهايات السداه أو رز  اللحمه تتحرك يف جمموعات من ااثنني أو : نسج السالل

وقد مت تسجيل أشكال عديده خمتلفة من نسيج السله معظمهم ينتمي للدولة من قرية العمال  .أكثر

 لعمارنةبا

وتكون بألوان خمتلفة ال  اللحمة عرضيةالاخليوط و  السداه  يتألف من اخليوط الطولية  :نسيج القباطي.

املطلوب ملنطقة نقش  ، وتتدايل فقط مع جزء السدىتنتقل من طرف إىل طرف ولكن يتم نقلها ذهاًبا وإياًبا

  .معينة واغلبها عثر عليها  يف املقابر امللكية

 :املستخدمة يف عملية الغزلاألدوات 

بكرة  -ومتشيط النسيج أدوات تنعيم-(األفقي والرأسي)نول النسيج  -العمود - املغزل -جمموعة  من اخليوط 

 -اخليط

   

             

   النول العموديو النول األفقي وهمامصر في مستخدمةالتي كانت  األنوال من أساسيان نوعان هناك كان

 :األفقيالنول 

بداري في مصر منطقة الفي ( 4086)سيدة في قبر  عثر عليه  طبق على األفقي نولعثر احدى أقدم تمثيل لل

 ..بيتري متحف حاليا في وموجود األولى نقادة فترة  - المبكر العصر منذ من عام السفلى

 

 



  

األسرة الحادية عشرة والثانية عشرة في يمكن العثور على صور أكثر تفصيالً للنول األفقي في ثالثة مقابر من 

باإلضافة إلى هذه الصور المرسومة للنول األرضي ،  .77و  75و  4األرقام )بني حسن في مصر الوسطى 

 كما في، ساء يعملن في هذا الشكل من النولوالتي تضم ن بالدولة الوسطى  عدد من نماذج المقابر المؤرخة بقي

 .ة الوسطى بطيبة الدول( TT 280)مكت رع لج ينسالورشة نموذج 

                             

 مركز التدريب على الحرف البيئية اليدوية بالخارجة                المتحف المصري      -نموذج  مكت رع                  

       

 الخارجة  -دريب على الحرف البيئية اليدوية مركز الت                  دولة وسطى   -( 21)خيتي  مقبرة نسج حصيرة 



 

 :نول العموديال

، فبدالً من التمدد كما يوحي االسمالشكل الثاني من النول الموضح في المقابر المختلفة هو النول العمودي 

لتفاف حول عمودين يتم لف نهايات اإل  .رأسياً  يكون النول، و الحال مع النول الموصوف سابًقااألفقي كما ه

في  حفرة صغيرةفي  على شيء ثابت مثل الجدارتثبيتهال عمودًيا يتم وضع النو(. الحزم العلوية والسفلية)

، ومازال هذا النل مستخدما في صناعة مقطوعة من كتل ثقيلة ، أو تثبيتها على سقف الغرفة فجوات أواألرض 

  .السجاد والكليم اليدوي في جميع محافظات مصر ومحافظة الوادي الجديد

 

 جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية بشنديل العمودي                                  نول عمودي بوالن 

 

    .قاعدة النول ألعلى العمل منبالنساجون ييدأ  جمعية تنمية المجتمع المحلي ببوالق -نول لنسج سجاد يدوي  من الحرير 



 

 .(TT 104) طيبة  في ة جحوتي نفرقبربمل العمودي النو

 

 جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية بشندي                  جمعية تنمية المجتمع المحلي ببوالق                  

 

تطور يف املواد املستخدمة مثل الكتان  استمرت صناعة املنسوجات  يف العصرين اليوناني الروماني ،وشهدت

برع األقباط يف فن النسيج حتى عرف بهم، فقد كان  .واأللوان املستخدمةوالصوف واحلرير وأسلوب الزيرفة 

احتفظت بريادتها فى عصر الدولة  .نسبة إىل قبط مصر" قباطى"العرب يطلقون على املنسوجات املصرية اسم 

املراكز تعتةر   .اإلسالمية، وكانت املنسوجات املصرية هي األفضل واألكثر انتشارًا فى أحناء اإلمةراطورية

ديبق، أسيوط، إهناس، إهلنسا، تنيس، شطا، : اليت اشتهرت يف العصر القبطى واإلسالمى واحدة، ومن أهمها

 .الفيو ، أمخيم، طما، دمرية، تونة، األمشونني، دمياط، واإلسكندرية

 مع  ظهور بعض التطور حتى العصر احلديث  سالي  القدمية الطرق و األاستمرت  هذه احلرفة  بنفس 

هذا من يالل ما سجله فنانو احلملة  استخدا  بعض اآلالت اليت ديلت مصر يالل العصور السابقة  ويظهر و

ف اليت كانت ومازالت قائمة بنفس التقنية مع ايتالف مواد رالفرنسية يف كتاب وصف مصر لبعض احل

 .غريهالصناعة  يف كل زمان ومكان حس  توفر املواد يف البيئة من كتان وأقطان وصوف و



 

 (7اللوحة اخلامسة عشر ) فه   أو ندحلج القطن القطن 

       

 (4و6اللوحة اخلامسة عشر )  حاللة الغزل الصويف                            بواسطة املغزل غزل اخليط                            

       

 74،73لوحات  -ورش صناعة املنسوجات واألقمشة 

 

 

 



 اليدويالسجاد 

ذروتها يف العصر اململوكي حيث يعد من أمجل أنواع هذه احلرفة بلغت  قدو متيزت مصر بصناعة  السجاد

سجاد للبالط ال واانتقل النساجون املصريني اىل إسطنبول وُأنتج اىل أن تها ذاعت شهرو ،السجاد اإلسالمي

اعة السجاجيد العثمانية سواء من حيث كان لفن صناعة السجاد اململوكي أكةر األاثر يف صن. العثماني

 .حيث طريقة الصناعة أو الزيارف

برتا  البيئة احمليطة بها، كل بلدة  متسكت ذات طابع ياص حيث  السجاد اليدوي يف مصر ت  حرفة أصبح

 وكذلك بعض من مسات، ة متشيا مع رغبات السياح والزائرينالفرعونيعض املناظر باضاف البعض كما 

 .قدميا وحديثاالرتا  املصري لتعةر عن  ومالمح من البيئة اليت تقا  بها احلرفة اإلسالمي، القبطي والرتا  

 اليدوي أنواع السجاد

أو ، الرأسينول اليصنع على وغالبا منها السجاد اليدوي المصنوع من الحرير، فسجاد اليدوي أنواع وال

الى جانب  .وغالبا يصنع بالنول األفقي القطن ويتميز بالجودة العالية  الذيمن الصوف المصري  المصنوع 

وكذلك صناعة الحصر وان كانت قليلة هذه االيام اال انها ، وهي شائعة نظرا لسعرها وألوانها  الكليمصناعة 

 .مازالت موجودة في بعض االماكن

  

 



   

 للفنان االيطالي فيلبو بارتوليني السجاد بالقاهره  متجول بائع -متجر  لبيع السجاد                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



املنتجات  أهمها  من على املواد املتوافرة يف البيئة احمللية، بالوادي اجلديد سجاد اليدوي اعتمدت حرفة ال

 .اىل جان  ييوط القطن واحلرير  .واألغنا اخلرفان احليوانية كالوبر والصوف املتوافرة من 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



  حرفة اخلياطة والتطريز اليدوي   

 

ناظر املصورة املكما نرى من   اليت برع فيها الصانع املصريالقدمية اوالتطريز من احلرف  حرفة اخلياطة           

واليت تةرز انواع خمتلفة من املالبس اليت صور بها اآلهلة وامللوك والنبالء كما صورت    واآلاثار اليت عثر عليها

يتم يياطتها وتطريزها على واليت  كان . امللكات والنبيالت واخلد   باألزياء الراقية  البيضاء وامللونة

 . منذ القد  صباغة املالبس مصر  األبيض  وامللون  حيث عرفت القماش 

   
 مالبس  مختلفة للسيدات في مصر القديمة

     
 مالبس  مختلفة للرجال في مصر القديمة

 



 

اليت متيزت بها كل منطقة مبصر  حيث أن  كل مكان  كان له زي  حرفة اخلياطة والتطريز اليدويأما 

ياص به  ويف الوادي اجلديد كانت السيدات يلبسن مالبس ياصة مصنوعة من قماش اسود مطرز بتصاميم 

مجيلة وملونة خبيوط محراء ويضراء وصفراء   يضاف هلا احيانا صفوف من اقراص معدنية صغرية تشبه 

ية او سوحاة من البيئة والرتا  واشكال هندتمسها رسو  يلعكون توالفضة   الفلوس  كانت حيانا من

هي حرفة غري مكلفة يف ياماتها . وغالبا كان  التطريز على الصدر واالكما  ، نباتية خمتلفة ومتدايلة 

 .والدقة واملهارة الشديدةولكنها تتطل  احلس الف ي 

 

    

     



 

     

 

 

 الخارجة -مركز اعداد األسر المنتجة 



 

 



 

 بالخارجة اليدوية البيئية الحرف على التدريب مركز

 



 

 

 النادي الثقافي ببالط 

 

 

 


