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 الحياة االجتماعية بوالية طرابلس الغربمظاهر من 
 م"1111-1111" الثاني العثمانيو  ين القرمانليالعهد لباس الطرابلسيين خالللمحة عن 

 
  *حمزة عبد السالم زويد

 :ملخص

 كاالقتصادية االجتماعية لألكضاع صادقة مرآة  فهي اإلنسانية، اضتضارة عناصر من مهما عنصران  األلبسة تُعدّ     
 الثاين كالعثماين القرمانلي العهدين يف الطرابلسيُت ألبسة على الضوء إللقاء الدراسة هدفت كقد اضتياة، كمنط

 أهم عن حملة مع صنعها، كيفية كتبياف األلبسة، صناعة يف اظتستعملة اطتاـ باظتواد كالتعريف ـ،1711-1911
 كالوصف السرد على القائم التارخيي اظتنهج على الدراسة كاعتمدت الغرب، طرابلس يف اظتستعملة اظتالبس أنواع

 أمهها النتائج من جملموعة الدراسة خُلصت كقد اظتوضوع، حوؿ اظتعلومات من قدر أكرب إىل الوصوؿ بغية كالتحليل
 الرفيعة اظتنسوجات باستَتاد االهتماـ مع اصتلدية، كاظتنتجات الصوفية اظتنسوجات على احمللية األلبسة اعتماد
 كعلى كالثراء بالتنوع  الدكلة كرجاؿ األغنياء كطبقة النساء مالبس امتازت كقد كغَتها، كايطاليا تونس من كالثمينة
 .كغَتها يةكاألرد األحذية كصناعة نشطة ػتلية صناعات كجود مع الفخامة، من كبَت قدر

 .الثاين العثماين القرمانلي، العهد الغرب، طرابلس االجتماعية، اضتياة :المفتاحية الكلمات
 المقدمة

اضتمد هلل رب العاظتُت كالصالة كالسالـ على سػيدنا ػتمػد كعلػى آلػح كصػحبح أرتعػُت، أمػا بعػد: فتعتػرب األلبسػة      
عنصػػران مهمػػا مػػن عناصػػر اضتضػػارة اإلنسػػانية، فهػػي  مػػرآة صػػادقة لألكضػػاع االجتماعيػػة كاالقتصػػادية كمنػػط اضتيػػاة ، 

القتصػػادم كاالجتمػػاعي. كمػػن هنػػا جػػاء االهتمػػاـ بدراسػػة كتطلعنػػا دراسػػة األلبسػػة علػػى طبقػػات اجملتمػػع كمسػػتواها ا
األلبسػػة يف ليبيػػا العثمانيػػة مػػن خػػالؿ بعػػا مصػػادر هػػذا الفػػًتة ي كذلػػا ظتػػا عتػػا مػػن أمهيػػة الرتباطهػػا  يػػاة السػػ اف 

   .بش ل مباشر

تقاليػػد الليبيػػة يوضػػأ أصػػالة ال ،كجػػاءت دراسػػة األلبسػػة يف العهػػد العثمػػاين ػتاكلػػة  التعمػػا لسػػد  غػػرة يف غتػػاؿ مهػػم   
 فيما يتصل باللباس كمدل ما بلغح من تطور خالؿ هذا الفًتة.
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منهػا مػاهي اظتػواد اطتػاـ الالزمػة لصػناعة اظتالبػس و كمػا هػو احمللػي  ،ش الية الدراسة يف طرح عػدة تسػاؤالتإتأيت    
 بالرجاؿ كالنساء منهاو، كماهي اطتاصة كاظتستورد منهاو كيف تصنع اظتالبسو مث ماهي أنواع اظتالبس اظتستعملةو

استخدـ الباحث اظتنهج التارخيي القائم على السرد كالوصف كالتحليل، أما مصادر البحث ف انت اليوميات    
سطى ك عمار ، حتقيا ػتمد األ1832-1551كاظتذكرات مثل : كتاب حسن الفقيح حسن ، اليوميات الليبية 

ككتب الرحالة ككتب التاريخ اليت تناكلت فًتة الدراسة  جحيدر، ككتاب اآلنسة توللي عشر أعواـ يف طرابلس
 بالبحث يف اصتوانب االجتماعية كاالقتصادية ػتاكلة منا صتمع أكرب قدر من اظتعلومات عن اظتوضوع.

 إىل عدة مباحث/ قسمت الدراسة  

اد احمللية يف صناعة األلبسة، كعرضت فيها أهم اظتو  ستخدمةللمواد اطتاـ اظت اكاف اظتبحث األكؿ ؼتصص   
كاظتستوردة منها، كاليت كاف أبرزها الصوؼ كالقطن كاضترير، كما أشرت صتودة نسيج الصوؼ اظتستورد كأنواع اضترير 

 اظتستورد، كإىل أمهية اصتلود يف صناعة األحذية.

 الصوفية صناعة األلبسة احمللية كأنواع األنواؿ اظتستعملة اليت حتاؾ فيها اضتواىل ىلكركزت يف اظتبحث الثاين ع   
كاألردية اضتريرية سواء الطبيعي منها أك الربمبخ )الصناعي( إضافة إىل الصناعات اصتلدية كصناعة صبغ 

 اظتنسوجات.

كمالبس البدف كاليت دتيزت بالتنوع   ئيةك النساأ يةألنواع اظتالبس سواء الرجالفأفردتح لدراسة أما اظتبحث الثالث    
قبعات كػتاـر مبسمياهتا كأنواعها كإىل األحذية، مث ما تستعملح النسوة يف كالتعدد إضافة إىل أغطية الرأس من 
 األعراس كغَتها ؽتا يتعلا بلباس النسوة.

                                                           

 انطباعاهتا كخواطرها كمشاهداهتا لألحداث كاألشخاص الذين االنسة توللي هي شقيقة زكجة القنصل الربيطاين يف طرابلس  كاليت كانت تسجل
عاشت بينهم أك احت ت هبم كترسلها أكؿ بأكؿ يف ش ل رسائل إىل شخص غتهوؿ، كيعترب ال تاب إىل جانب قيمتح التارخيية البحتة مصدرا 

ظتأكل كاظتلبس يف مدينة طرابلس، كقد ترجم ال تاب للفرنسية أساسيا للتعرؼ على اجملتمع اللييب يف تلا اضتقبة خصوصا بالنسبة للعادات كالتقاليد كا
، كصدر بالعربية عن دار الفرجاين تررتة عمر ابو حجلة،  1912، كنشر نسخة أخرل سنة 1819كنشر يف باريس سنة  يف باريس ػتالة بالرسـو

وليات الليبية منذ الفتأ العريب حىت الغزك االيطايل، تررتة عبد تررتة عبد اصتليل الطاهر. ينظر شارؿ فَتك ، اضت 1967كنشرتح اصتامعة الليبية  سنة 
 .271ـ، ص 1998ال رمي الوايف، منشورات جامعة قار يونس، بنغازم، الطبعة الرابعة،
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 مث اطتادتة كعرضت ما توصلت لح هذا الدراسة من نتائج.

 صناعة األلبسة المواد المستخدمة في : ولالمبحث األ

اظتعتمدة على مواد  ف انت هناؾ األلبسة احمللية ،مصادرها يف العهد العثماين كتنوعت بتنوع اظتالبستعد صناعة    
كاظتستوردة من اطتارج، إال أف الصناعة احمللية للمنسوجات كحياكة األلبسة اعتمدت بش ل كبَت على  خاـ ػتلية،

 الصوؼ كمن مت القطن كاضترير 

، يعترب الصوؼ من أهم اظتواد اطتاـ اظتتوفرة بالوالية كذلا الزدهار تربية األغناـ ب ثرة، كقد كرد  أواًل/ الصوف
كيتميز الصوؼ بعدة ؽتيزات خاصة فهو دينأ الدؼء كالربكدة كيقاـك ذكر كفرتح لدل الباعة باألسواؽ ب ثرة، 
وطح مبركنة عجيبة عند الطي حيث دي ن ستاد اضترائا أيضان، كتتميز خيإاالحًتاؽ، بل كتستعمل منسوجاتح يف 

طيها مئات اظترات من دكف أف تنقطع، كما يتميز الصوؼ خباصيتح يف امتصاص الرطوبة اليت يفرزها اصتسم 
إلطالؽ اضترارة ، كهو دينأ حىت كلو كاف مبتالن، فشعَتات الصوؼ تن مش عند امتصاص اظتاء فيصبأ النسيج 

 . 1ء خاللحاألمر الذم دينع مركر اعتوا ،أكثف

كيقـو بأعماؿ هتيئة الصوؼ غالبا النساء، فقد احًتفن رتع الصوؼ الذم يفرز حسب لونح، مث يغسل     
ليخلص من الشوائب، مث يغزؿ ليخرج على هيئة خيوط تنسج ألبسة كفرشا كأغطية،  ككانت تتم عملية اضتياكة أك 

ء الذم يلفح الرجل حولح عن طريا آلة تسمى اظتسدا كهي ما تعرؼ باصترد أك العباءة كهو الردا صناعة اضتوايل
 2ككانت متوفرة لدل أغلب األسر.

كمع تطور صناعة الصوؼ احتاج اضتاكة لصناعات خفيفة كاليت حتتاج طتيوط صوفية رفيعة على ع س اظتنتجة   
جنيح  1000زكالت ػتليا، فأصبحوا يستوردكف الصوؼ اظتغزكؿ من جربة بتونس كاؾتلًتا كقد قدرت قيمة تلا اظتغ

 . 3اسًتليٍت كل عاـ تقريبا

                                                           

 .135ـ، ص 2010رمضاف الصاضتُت العوامي،  قافة الرحيل، منشورات اظتركز الوطٍت للمحفوظات كالدراسات التارخيية، طرابلس،  1
 الذم يعٍت يف البادية بلوغ الشاة اضتوؿ من عمرها حيث ت وف مهيأة  لرجايل كالنسائي، كجاء هذا اللف ويل  لف  شعيب قدمي يطلا على الرداء ااضت

 للجز كاستخالص صوفها يف عمل األردية.
 .148ص  ،50 ص (1988)الدار العربية لل تاب، ، تيسَت بن موسى، اجملتمع العريب اللييب يف العهد العثماين، 2

 .133، اظتغرب( ص اظتعرفةانتوين جوزيف كاكيا ، ليبيا يف العهد العثماين الثاين ، تعريب يوسف حسن العسلي،)ركافد -3
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كقد احتلت اظتنسوجات اضتريرية  ،تستورد من اطتارج : تعد مادة اضترير ذات أمهية بالغة كقد كانتثانياً/ الحرير
 150توجد يف طرابلس فقط ـ 1911يف سنة كيذكر أنح  ،م انة كبَتة يف مالبس الس اف السيما النسائية منها

أنواؿ ضتياكة اضترير، ككانت صناعة اضترير احمللية يف طرابلس يقـو هبا  10ير ، كيف بنغازم حوايل نوال لنسج اضتر 
غالبا اليهود، ككانت أدكاهتم بسيطة كمصنوعة من اطتشب، ككاف يستورد اضترير الصيٍت ، كااليطايل اظتعركؼ باسم 

 .1ليت تلبسها النساءالدكبيوين، ككاف اضترير يدبغ  كيدخل يف نسيج اضتوايل اضتريرية ا

بعا احملاكالت فقط إلنتاجح فقد  ككانت هناؾ ،تعتمد صناعة اضترير على االستَتاد فال يوجد انتاج ػتلي   
ككزعها  ،ـ( أف يقـو بتوفَتا ػتليا فجلب عدة آالؼ من شجر التوت1896-1881حاكؿ الوايل أزتد راسم )

ػتاكال إدخاؿ تربية دكدة اضترير )القز( يف طرابلس اظتعركفة  ،على بعا اظتزارعُت مبركز الوالية كاظتلحقات التابعة عتا
، ل ن الوالة الذين خلفوا أمهلوا هذا اظتبادرة الطيبة كختلوا عن تنشيط 2بإنتاج اضترير يف ػتاكلة إلنتاج اضترير ػتليا

 .3دكدة القز

 بالشمع ؼتلوطان  يستورد ما كغالبان  كاليوناف، كفرنسا، كالصُت، كاؾتلًتا، ايطاليا، منها دكؿ عدة من ضتريرا كيستورد   
 يصل ما هي اضتريرية اظتنسوجات مصادر من أنح يذكر كما ، الشمع من للتخلص بالصابوف معاصتتح يتم حيث
 صناعة كانت كقد لألسرل، فا مقابل فدية يقدـ ما كمنها الشخصيات، كبار أك للباشا اعتدايا طريا عن

  .غَتها دكف األسر بعا هبا اهتمت فقد اظتنزلية بالصناعة أشبح اضترير منسوجات

 للخارج، تصدر مصنوعاتح ف انت اإليطايل أما الصيٍت اضترير هو ػتليا اظتستعمل اضترير منسوجات أف كيذكر    
 .الوالية دخل زيادة يف ساهم ؽتا

 على اطتارج، من كخيوط يستورد بل ػتليا، ينتج ال كهو اظتالبس، لصناعة اعتامة اظتواد أحد كهو ،القطن/ ثالثاً 
 الوحيد اظتصدر هو ظل االستَتاد أف إال  ، الوالية جنوب فزاف مناطا يف ػتدكد نطاؽ على زراعتح ػتاكلة من الرغم
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 كقد ، ايطاليا من يستورد منح كقليل النمسا من يستورد كبعضح مانشسًت من قطنية غزكؿ ش ل على استورد اذ لح،
 الرداء عليح يطلا الذم القطن من اظتصنوع اضتويل منها اظتالبس أنواع من العديد يف القطنية األنسجة دخلت
 أربعة عن مقاساتح كتزيد اضتاليلي، اضتويل عليح يطلا كالقطن اضترير من ؼتلوطا كاف كإذا اجملعب، اضتويل كأحيانا
 الرجالية اظتالبس صناعة يف القطنية األنسجة تدخل كما قركش، ستسة سعرا ككاف قليال، إال مًتين كعرضح أمتار،

 .العرائس ككسوة األطفاؿ كقمصاف األردية بعا يف كما كالنسائية كالعمائم، كالسراكيل

 الصيف، فصل خالؿ خاصة كالربكدة، باطتفة تتميز اليت األلبسة صناعة يف اعتامة األقمشة من كهو :الكتان/ رابعاً 
 النساء كمالبس كالربنوس، كالبدعية كالزبوف، كالفرملة كالسراكيل الرجالية األلبسة صناعة يف ال تاف دخل كقد

 كتعدد فيها اضتركة لسهولة كذلا العامة يرتديها اليت األلبسة أغلب ضمن ال تاف كيدخل كال وفية، كاظتريوؿ
 إما تباع ككانت طفطح كمقاطع كال مربيا اظتليحة ال امرة مقاطع يذكر ال تاف أنواع كمن كأنواعها، أش اعتا
 . سنتيمًت 49  اظتنسوجات كيل يف يساكم كالذم بالذراع أك ال املة، اللفة كهو باظتقطع

فاصتلد اظتذبوغ  كغَت اظتذبوغ يباع إىل شركات  ،: تعترب اصتلود ذات م انة خاصة يف اقتصاد الواليةخامساً/ الجلود
حيث  ،كاليت كانت ختتارا كتصنفح بواسطة عماؿ عرب يعملوف يف هذا الصناعة طوؿ العاـ ،يهودية يف طرابلس

كما كاف هناؾ بعا أنواع   اصتلود إىل لندف كبعضها إىل بوسطن يف الواليات اظتتحدة األمري ية،بعا تصدر 
من اطتارج كالذم استعمل يف انتاج اظتصنوعات اصتلدية الراقية، أما اصتلود احمللية الغَت جيدة اصتلود اليت تستورد 

، هي مصدر للعديد من الصناعات اصتلدية كصناعة األحذية بعد اعدادها بدبغ جلود اظتاشية كاألغناـ كاظتاعزف
حتوم كل لفة على عشرة كقد كانت اصتلود تنقل عن طريا القوافل من مصدرها الرئيسي على ش ل لفات 

كيلوغراـ ،كحُت تصل إىل طرابلس تعبأ على ش ل باالت ، تصل زنة   50إىل  40جلود تقريبان زنة كل لفة من 
 . 1كيلوغراـ حيث ت وف جاهزة للتصدير  130البالة الواحدة 

لبسة كاظتصنوعات يتبُت من العرض السابا توفر اظتواد اطتاـ األكلية من داخل الوالية لبعا اظتنسوجات كاأل   
اصتلدية كالصوؼ كشعر اظتاعز ككبر اإلبل كاصتلود ، كما أنح يتم استَتاد مواد أكلية أخرل داخلة يف بعا 
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 .57ـ، ص 2010التارخيية، طرابلس، 
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الصناعات من خارج الوالية كلتبياف ذلا نعرض جدكالن يوضأ اظتواد األكلية احمللية كاظتستوردة يف أكاخر العهد 
 :1العثماين

 

 المبحث الثاني : صناعة األلبسة 

تعد صناعة األلبسة من أكىل الصناعات اليت منت يف العهد العثماين ف انت حياكة الصوؼ إضافة إىل القطن    
 كاضترير 

 المنسوجات الصوفية 

كعادة ما تقـو النساء بعملية اعداد قبل أف تصبأ مادة الصوؼ جاهزة للنسج حيتاج للفرز حسب اللوف   
بح مث يغزؿ خيوطا يدكيا باستخداـ أداة خشبية تعرؼ  ةوائبح العالقللتخلص من ش حغسلفيقمن ب الصوؼ للغزؿ،

باظتغزؿ ، كيتم نسجها عن طريا األنواؿ أك اظتسدا كهي عبارة عن قطعتُت خشبيتُت أفقيتُت متوازيتُت ترت ز يف كل 

                                                           

 .108ياسُت شهاب اظتوصلي، مرجع سابا، ص  - 1

 قيمة االنتاج الصنف الصناعي
 بالفرنا الفرنسي()

قيمة اظتواد اطتاـ اظتستوردة من 
 اطتارج

 )بالفرنا الفرنسي(
 00 883،000 منسوجات صوفية
 260،640 340،000 منسوجات حريرية
 570،000 700،000 منسوجات قطنية
 00 240،000 مصنوعات جلدية
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ب عليها جنب على قطعة من اضتجر أك اطتشب كبُت هاتُت القطعتُت اطتشبيتُت تنصب اظترأة اظتسداا اليت ترك
 .1خيوط الصوؼ

لقد صنعت النسوة العديد من اظتلبوسات الصوفية ف نت اصترد ) اضتويل( كهو أبيا اللوف يلبسح الرجل كي وف    
شتي ان أك رقيقان حسب صانعتح، كقد اشتهرت منطقة اصتبل الغريب بصناعة اصتركد الرجالية عالية اصتودة ، فهي أدؽ 

من جركد اظتناطا األخرل،  كما صنعت النسوة العباءات كهي ختتلف عن  صناعة كأخف كزنان كأنصع بياضان 
 .2اصتركد لونا كصناعةن، فالعباءة ت وف رمادية أك بنية غامقة الش ل

كقد ازدهرت كتطورت صناعة النسيج يف معظم اظتدف الليبية كمشلت نسج الصوؼ كاضترير، ككانت عدد         
 كما يلي:   1911األنواؿ اظتستعملة يف طرابلس سنة 

نوال افقيا ضتياكة الصوؼ كاالنواؿ االفقية هذا هي اليت  250نوال لنسج الصوؼ يف طرابلس، كيف مصراتح  350 
األرجل ، كهناؾ االنواؿ الرأسية العمودية اليت تستعمل ضتياكة اصتركد كالعباءات الثقيلة، كيف تستعمل باأليدم ك 

 3بنغازم تقدر خبمسُت نوال ضتياكة الصوؼ.

  صناعة المنسوجات الحريرية 

من الصناعات اظتشهورة بطرابلس سواء كانت للرجاؿ أك النساء كقد كانت األردية اضتريرية النسائية كهي    
ورة جبودهتا  كجيرم تصديرها غلى برقة رغم كجود هذا الصناعة يف بنغازم، إال أهنا مل ت ن يف مستول مشه

اظتصنوعات الطرابلسية.  كاظتنسوجات من األردية اضتريرية الطرابلسية ذات أذتاف مرتفعة كذلا راجع إىل خلط 
ا األردية اليت أصبأ ال يعقد عقد زكاج يف ؽتا يزيد يف قيمة هذ األسالؾ اضتريرية باألسالؾ الفضية أك الذهبية

كترجع هذا الصناعة إىل أكائل القرف التاسع  . 4طرابلس إال باشًتاط هذا األردية على الزكج من ضمن اظتهر

                                                           

 .148تيسَت بن موسى، مصدر سابا، ص - 1
ـ دراسة يف مصدر تارخيي، منشورات مركز جهاد الليبيُت للدراسات 1854-1760طرابلس الشرعية ػتمد عمر مركاف، سجالت ػت مة  - 2

 .275، ص 2003التارخيية، طرابلس، 
 .133ص مصدر سابا،  جوزيف كاكيا ، انتوين - 3
 .277ػتمد عمر مركاف، سجالت ػت مة طرابلس الشرعية، مصدر سابا، ص  - 4
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عشر، أما قبل هذا التاريخ ف اف هذا اظتلبوس الوطٍت الثمُت ح ر للبندقية اليت تزكد طرابلس باطتيوط الذهبية 
 1كالفضية.

كاألردية النسائية )اضتويل اضتريرم( كت وف بعا هذا األردية مطرزة  ،نت من أهم الصناعات اضتريرية: ال اطككا   
كعادة ما ت وف ؼتلوطة بالصوؼ،  ،خبيوط ذهبية كفضية ككذلا األحزمة اضتريرية اظتستعملة غطاءن لرؤكس النساء

. كتقدر صادرات 2كاصتركد النسائية أك اضتزاـ الذم يصنع من اضترير الصيٍت اظتغزكؿ اظتصبوغ يف طرابلس
 .3لَتة 350000مبلغ  1910اظتنسوجات اضتريرية على طرابلس يف سنة 

كجود عدد من  4للي يف مذكراهتاكقد اشتغلت النسوة مبهنة النسج كالتطريز كاطتياطة، كقد ذكرت اآلنسة تو    
السيدات اليونانيات اللوايت ديتهن التطريز يف قصر الباشا، كقد كاف األسر كجتارة الرقيا مصدر ليمد قصر الباشا مبا 

ككاف يباع اضترير جبميع األصناؼ خيطا كمنسوجا يف سوؽ اليهود  يلـز من العامالت مبهنة اطتياطة كالتطريز .
 5اضترّارة.

احدل الصناعات اظتهمة يف ليبيا أ ناء العهد العثماين ، فقد كصل عدد األنواؿ كتعّد  كنسج القطن صناعة  
، ، أما يف بنغازم فقد قدرت 1911نوال لنسج القطن يف سنة  1700اظتخصصة لنسج القطن يف كالية طرابلس 

نسجة القطنية يف صناعة ، كقد دخلت األنوؿ 100نوال ضتياكة القطن ، كيف درنة  450أنواؿ نسج القطن ب 
 .6اظتالبس الرجالية كالسراكيل كالعمائم كالنسائية كما يف بعا األردية كقمصاف األطفاؿ ككسوة العرائس

                                                           

 .66 فرانشس و كورك، مصدر سابا، ص - 1
 .211(، ص2006سامل سامل شاليب ، اظتستعمل من األلبسة الشعبية يف طرابلس )مركز جهاد الليبيُت للدراسات التارخيية ، طرابلس، - 2
 .66فرانشس و كورك، مصدر سابا، ص  -3
 .155اآلنسة توللي، مصدر سابا، ص  - 4
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 .43ص
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اهتم أهل مدينة مرزؽ أيضا بصناعة اظتنسوجات كاليت كانت منزلية كاشتهرت حركة تطريز القماش كتفصيل    
 .1ف اطتتاف ذات اللونُت األبيا كاألزرؽاصتالبيب اظتطرزة باضترير ككذلا صناعة قمصا

الصباغة: كجدت بطرابلس كبنغازم بعا مصانع صباغة اظتنسوجات، كيبدك أف صباغة أهل طرابلس ذات جودة 
عالية فيذكر أف القناصل يف تقاريرهم يتحد وف عن جودة انتاجها خالؿ القرنُت السابع عشر كالثامن عشر، كاليت 

ية متنوعة منها األزتر األرجواين  كاألصفر كاألسود، كمن النباتات اليت كانت تستخدـ يف عادة ما تصبغ بألواف نبات
الصباغة هي نبتة اصتدارم كهي شجَتة جتفف عركقها كتستخدـ يف الصباغة كجيرم رتعها يف برقة ككرفلة كمصراتح 

 .2كطرابلس

رؼ اللوف األزتر بػ) اللا، كوشنيليا، قد ظهرت عدة تسميات لتحديد األلواف اظتختارة لألصباغ ف اف يعل    
اللوف البنفسجي )نوار عشية، طرطارم، مور( ، كيف اللوف األزرؽ  افلفلي، دـ اضتبشي، دـ غزاؿ، بودرم(، أم

)زرقيٍت، جنزارم، فاركزم، سحايب، شتاكم(،كيف اللوف األصفر)زعفراين، ذهيب، تبٍت( كيف اللوف األخضر)زيتوين، 
حٍت، قريف، ياجورم، قهوم، مشماشي، ) عدد من األلواف اظتتشاهبة مثل: إضافة إىلزييت، لوزم، بازيليا( 

 .3ليمي(

كعرفت طرابلس أيضا صناعة دبغ اصتلود حيث يدبغ جلد اظتاعز كالضأف بطريقة بدائية تستغل فيها اظتواد     
د كشدا كيتم دبغ اصتلود بفرد اصتل ة،من الصناعات التقليدية اظتنتشرة يف الوالياظتتوفرة ػتليا كقد كانت هذا الصناعة 

، كبعد أف ينقع اصتلد يف اظتاء البارد كمسحوؽ التُت اجملفف ظتدة عشرين أك  ال ُت بقوة مث يدهن بضمادة خشنة
 .4يومان، يتم نزع الشعر منح مث يقلى يف ػتلوؿ من الصبغ األزتر 

                                                           

ُت نصَت األبيا، مدينة مرزؽ كجتارة القوافل الصحراكية خالؿ القرف التاسع عشر دراسة يف التاريخ السياسي كاالقتصادم،) مركز جهاد الليبي رجب - 1
 .172ـ( الطبعة األكىل، ص 1998للدراسات التارخيية، طرابلس ،

 .172مرجع سابا، ص 
 .69فرانشس و كورك، مصدر سابا، ص - 2
 .87ع سابا، صسامل شاليب، مرج 3
 .112ياسُت شهاب اظتوصلي، مرجع سابا، ص  4
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كاليت اختص عدد من  األحدية كالبلغةقائب ك كسركج اطتيل كاضت  العديد من لواـز اضتياة اصتلود تصنع من   
اظتطرزة كاليت  لبلغةابصناعة  غدامس كما اشتهرت اضترفيُت بصناعتها يف طرابلس حىت لقب اظتختص بالبالغجي،

 . 1يتاجر هبا الغدامسيوف مع طرابلس كبنغازم كجنوب تونس كاصتزائر

، 2هو ما عرؼ بالسباط كهو حذاء منقوش باضتريركما عملت النساء أيضا بصناعة نوع من األحذية اصتلدية ك    
كاحًتفها الصناع حىت اشتهر عتا سوؽ يف طرابلس عرؼ بسوؽ السبابطية ككاف منها سبابيط رجالية صفراء اللوف، 
كسبابيط نسائية زتراء اللوف، لقد راجت هذا الصناعة حىت أنح أصبأ ال يعقد عقد زكاج إال كمن ضمن شركطح 

 .3عدد من السبابيط

كجدت مشلت صناعة اصتلود رتيع اظتستلزمات احمللية للس اف من أحذية كسبابيط رجالية كنسائية كقد  قدل    
ككاف من االهتماـ بالصناعات اصتلدية أف فتأ قسم خاص هبا يف  ،4يف طرابلس كالسبابيط أسواؽ خاصة بالنعاؿ

 .5ـ1898مدرسة الفنوف كالصنائع اليت تأسست يف مركز الوالية سنة 

هتم أهل مرزؽ بدبغها حيث صنعت منها األحزمة ل وف الصناعات اصتلدية ضركرية لسد حاجة الناس فقد اك     
كقد استخدمت يف صناعتها  ،كاألحذية كاليت تشتمل النوعُت األكؿ نسائي كهو األرتل كالنوع الثاين كهو رجايل

. كقد كرد ذكر األحذية اظتصنوعة من اصتلد 6ندافأدكات بدائية تت وف من اظتقص كالس ُت كاظتشفي كاظتطرقة كالس
 ، رمبا يقصد بح ما يعرؼ باطتف.7االزتر يف درنة كهو مرف كاصتوارب
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لقد سارت صناعات األلبسة بش ل تقليدم فلم حيدث القائموف على الوالية اهتماما بالصناعة كمل يسعوا     
ة كنوعية بل ظل كضركرة تفرضها اضتياة لتوفَت لتحديثها فلم يالح  على النشاط الصناعي أية تطورات كبَت 

 متطلباهتا من اظتنسوجات كاأللبسة.  

 المبحث الثالث/ أنواع األلبسة 

خيتلف لباس الرجل باختالؼ كضعح االقتصادم كم انتح االجتماعية فعادة ما ت وف ألبسة ألبسة الرجال          
ن صوؼ كجلود ، فرجل البادية يلبس اصترد من الصوؼ البٍت أك البدك بسيطة غَت م لفة م ونة ؽتا تنتجح البيئة م

الزم الطرابلسي الذم يلبسح  أما، 1شتر السميا  داكن اللوف كالذم يصل طولح إىل ستس أك ست ياردات األ
هو عبارة عن رداء إما أبيا أك بٍت حسب لوف الصوؼ اظتستعمل يلف حوؿ اصتسم فغالب الس اف احملليُت 

،  2اليمٌت حرة اضتركة كي وف يف الوسع رفع طرفح لي وف غطاءن للرأس كيعرؼ باضتويل أك الربقاف  يث تظل اليد
ك أحيانا ما ت وف  3يلبس الرجاؿ على رؤكسهم القبعة كتسمى الطاقية كاليت تصنع من الصوؼ االزتر اك االسود 

أسفل اصتسد كيلبس فوؽ  القميص كالسركاؿ الذم يغطيلبس ، كما عرؼ الرجاؿ 4مصنوعة من سعف النخيل
القميص الفرملة أك الزبوف  كيلبس فوقهن اضتويل أك اصترد سواء اظتستعمل يف فصل الشتاء أك الصيف كيصنع ػتليا 

االبيا أك األزتر،  كيذكر أنح ال يستطيع ارتداء الزم الطرابلسي اال عدد قليل من االهايل االغنياء   5من الصوؼ
ة عن غطاء راس ابيا كقميص قصَت ازرؽ كحزاـ كحذاء كا ناء عملهم يف البساتُت أما لباس الفالحُت فهو عبار 

كما لبس الرجاؿ يف غدامس اللحاؼ    6يضعوف فوؽ رؤكسهم قبعة كبَتة مصنوعة من سعف النخيل.
كالقشاشيب كهي عبارة عن أ واب مزركشة، كعرفوا اضتويل اصتريدم كهو يستورد من تونس من شط اصتريد، كلبسوا 
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 شاط كهي ما تعرؼ بالعمائم اليت يغطي الرجاؿ هبا رؤكسهم باإلضافة إىل ال لبوس كهو غطاء رأس يصنع من ال
الصوؼ ، كما لبس الرجاؿ قميصا داخليا طويال من القطن كيلبس فوقح جلبابا من الصوؼ اقصر من االكؿ 

غنياء يف غدامس فيلبسوف األ واب كيسمى جالبة ، كيف قدميح يلبس شبشبا جلديا اصفر اللوف اك صندال أما اال
 زتران أ هل غدامس  وبان أعياد يلبس اظتطرزة اظتستوردة من بالد السوداف ، كدتيز الطوارؽ بارتداء اللثاـ ، كيف األ

 .1خضر من نفس القماشأ كبرنسان 

ككػػاف يف طػػرابلس لبػػاس السػػركاؿ اظتطػػرز كالفرملػػة كهػػي لبػػاس يغطػػي الظهػػر كاصتنبػػُت مفتوحػػة مػػن االمػػاـ، مطػػرزة     
باطترج كهبا أزرار من اطتيوط للزينة كهي بال كّمػُت،  كالزبػوف كهػو مثػل الفرملػة ل نػح ي ملهػا  كهػو ب ّمػُت كخػاؿ 

دعيػػة أم مبتدعػػة كهػػي كالفرملػػة ل نهػػا بػػال أزرار، مػػن األزرار كهػػو معػػركؼ غايػػة اظتعرفػػة يف طػػرابلس الغػػرب، كالب
كلػػبس الصػػدرية كشتيػػت نسػػبة اىل الصػػدر كهػػي تغطػػي الظهػػر كالصػػدر كمقفلػػة مػػن االمػػاـ كيلبسػػها معظػػم سػػ اف 

كيقصػد هبػذا الربنػوس أنػح مػرقم بشػريط فضػي رتيػل أخػذ منػح تسػميتح الػيت  2كالربنوس بالشاريت ،طرابلس الغرب
لح متزامنػػا مػػع عهػػد يوسػػف باشػػا القرمػػانلي حيػػث كػػاف هػػذا الربنػػوس مػػن أبػػرز اعتػػدايا اشػػتهر هبػػا كقػػد كػػاف اسػػتعما

 .3اليت كاف يقدمها إىل أكرب قوادا كرجاؿ  ريتح
ككاف لعلية القـو من الػوزراء ككبػار الدكلػة لباسػهم اطتػاص فقػد كصػفت اآلنسػة تػوللي  لبػاس الباشػا الػذم يرتػدم    

، ككصػفت لبػاس الػوزير  4شاال قرمزيا ذك أطراؼ ذهبية ملفوفة حػوؿ عمامتػح، ك أخضر فاتأ اللوف كفضيان  قفطانان 
 الوزير األكؿ بأكثر تفصيل فهو يرتدم سًتة قصَتة من اضترير القرمزم اظتطػرز بالػذهب مػن حتػت الصػدر تشػبح مػا
يعػػرؼ االف بالصػػدرية مرتبطػػة مػػن االمػػاـ كاطتلػػف كتلػػبس عػػن طريػػا الػػرأس مػػن خػػالؿ فتحػػة يف الرقبػػة، كيرتػػدم 

ا قفطانػػان قصػػَتان مػػن القطيفػػة االرجوانيػػة ، مفتوحػػا مػػن االمػػاـ كلػػح أكمػػاـ حػػىت رسػػغ اليػػدين بنسػػيج ؼتتلػػف فوقهػػ
موشػػى بالفضػػة، كيف أسػػفل القفطػػاف تػػربط أزرار صػػغَتة مصػػنوعة مػػن خيػػوط ذهبيػػة متقاربػػة كينتهػػي كػػل زرار مػػن 
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، كيػػربط الػػرداءين  ػػزاـ غلػػي  مػػن  األعلػػى خبػػزرة مػػن اظترجػػاف ، كتوجػػد علػػى جػػانيب الصػػدر نفػػس األزرار الذهبيػػة
الػذهب كالفضػة،  ككػػاف فػوؽ هػػذا كلػح قفطانػػان آخػر مػن اضتريػػر الدمشػقي األصػػفر ، كأطرافػح مػػن اضتريػر األطلسػػي 
اطتفيػػف اظتوشػػى اضتاشػػية بالػػذهب كالفضػػة، كفوقػػح برنصػػان مػػن الصػػوؼ األبػػيا الشػػفاؼ، كهػػو عبػػارة عػػن عبػػاءة 

تلػػػف اصتسػػػم يضػػػع طرفهػػػا فػػػوؽ ال تػػػف األديػػػن كينحػػػدر حتػػػت الػػػذراع  كاسػػػعة مػػػن نسػػػيج اضتريػػػر الشػػػفاؼ الرقيػػػا
األيسػػر، كدتتػػاز هػػذا العبػػاءة فػػوؽ اظتالبػػس بػػالطوؿ حػػىت جيػػر علػػى األرض، كعلػػى الػػرأس يضػػع عمامػػة بيضػػاء مػػن 
اضتريػػر كفوقهػػا شػػاؿ ينػػزؿ حػػوؿ الرقبػػة، أمػػا السػػركاؿ ف ػػاف مػػن اضتريػػر األبػػيا طػػويال حػػىت القػػدـ، ككػػاف حػػذاءا 

نصف جزمة صفراء اللوف فوقها نعاؿ مػن نفػس اللػوف، كالنعػل الػذم ينػزع عػن الػدخوؿ ظت ػاف اصتلػوس  عبارة عن
 أك اضتجرة.

كيرتػػدم النػػاس أقػػل أمهيػػة مػػن الػػوزراء سػػراكيل القطػػن أك القمػػاش الغلػػي  اطتشػػن األزرؽ أك األشتػػر األقػػل اتسػػاعان،    
كيعػػرب حجػػم العمامػػة عػػن شتػػو م انػػة الشػػخص الػػذم يلبسػػها، فػػأفراد اضتاشػػية عمػػائمهم متوسػػطة اضتجػػم مقارنػػة 

ألزتر كيلف حوعتا شػاؿ ملػوف يلػف حػوؿ الرقبػة مع عمائم رؤسائهم ، أما البقية فَتتدكف الطرابيش من القماش ا
كيطول باقيح على ال تف األيسر، أما ذكم اظت انة الرفيعة فَتتدكف شاالت أرتل من قماش رتيػل خاصػة عنػدما 

 . 1يركبوف اطتيل
ككانػػػػت اظتالبػػػػس الطرابلسػػػػية لرجػػػػاؿ الباشػػػػا تػػػػوحي بالفخامػػػػة كاصتمػػػػاؿ كهػػػػي مغطػػػػاة بالػػػػذهب كالفضػػػػة كتعلوهػػػػا   

الغاليػػة كهػػذا خػػاص بالباشػػا كرجالػػح فهػػا هػػو يهػػدم كػػل سػػفَت مػػن سػػفرائح عنػػدما يغػػادركف الػػبالد بػػرنص  األجػػواخ
قرمػػػزم اللػػػوف رتيػػػل كموشػػػى كمطػػػرز خبػػػيط مػػػن ذهػػػب عرضػػػح سػػػت بوصػػػات علػػػى األقػػػل حيػػػيط بػػػح دتامػػػا كيلفػػػح لفػػػا  

 2كامالن.

ـ كمطػرزة خبيػوط ذهبيػة كيلػبس فوقهػا صدرية مػن القمػاش االزتػر دكف اكمػا كيف درنة شرقي الوالية ارتدل الرجاؿ   
زامُت، كمػػا زيػػن هػذين اضتػػزامُت بضػػفائر حريريػة ؽتزكجػػة خبيػوط ذهبيػػة، كعػػادة مػا تسػػتعمل األحزمػػة اصتػرد اظتشػػدكد  ػ

مػن  لشد اصترد كالذم يبدك أنح يساعد الرجاؿ على سهولة التنقل كركػوب اطتيػل، كمػا اسػتعملت األحذيػة اظتصػنوعة
 .3يتم ارتداؤها فوؽ جوارب صفراء ة كاليتنك ر باظت تميزالذم ياصتلد االزتر ك 
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اختلفت ألبسة النساء باختالؼ اظتناطا مشاال كجنوبا فقد لبست النساء يف غدامس مالحف      ألبسة النساء 
سوداء كأحيانا زتراء كبيضاء ككانت ختاط منها القمصاف كالسراكيل، كهي نوع ػتبب يصنعوف منح قمصاف الرقص 

 . 1، كلبست الوشاح اظتذهب كدتيزت مالبسهن باظتالحف كالثياب السودانية.هنا شايان اليت يسمو 

أمػػا نسػػاء كاحػػات اصتفػػرة فقػػد لبسػػت الثػػوب اظتطػػرز بػػاضترير كيف الغالػػب ي ػػوف مػػن القطػػن اظتلػػوف باألسػػود كذك      
أكمػػاـ كاسػػػعة كلبسػػػت السػػركاؿ اظتزخػػػرؼ كاحملرمػػػة كغطػػاء لرأسػػػها كهػػػي عبػػارة عػػػن قطعػػػة قمػػاش تضػػػعها اظتػػػرأة علػػػى 

احػػات البػػدؿ الشػػامية كهػػي عبػػارة عػػن قمصػػاف رأسػػها ت ػػوف احيانػػا مطػػرزة بالفضػػة اك اضتريػػر، كمػػا لبسػػت نسػػاء الو 
كاسعة مطرزة بالفضة أك اضترير يؤتى هبا من بػالد الشػاـ، كلبسػت اظتلحفػة كهػي عبػارة عػن ازار مػن القمػاش تتلحػف 
بح اظترأة عند خركجهػا مػن بيتهػا كترتديػح يف االعيػاد كاالفػراح ، كمػا لبسػت القفطػاف كهػو القمػيص اظتخصػص للبػاس 

اضتريػػػر كالقمػػػاش االبػػػيا ، كمػػػا اسػػػتعملت نسػػػاء اصتفػػػرة اضتلػػػي اظت ػػػوف مػػػن اللؤلػػػؤ كاألقػػػراط الػػػيت اظتػػػرأة كيصػػػنع مػػػن 
 2صنعت من الفضة كاطتوامت متعددة االش اؿ كاستعملت ال حل للزينة كاضتناء .

يهػود كارتدت نساء طرابلس اضتوايل اضتريرية كاضتزامات كغطت رؤكسهن باظتناديػل الػيت اسػتعملتها نسػاء العػرب كال   
علػػى حػػد سػػواء،  كتعػػرؼ اضتػػواىل بػػاصتركد أك األرديػػة كهػػو جػػزء أساسػػي مػػن لبػػاس اظتػػرأة ل ػػن نسػػاء طػػرابلس يرتدينػػح  
كعباءة خارجية ، فهو من اضترير الشفاؼ الرقيا داخل اظتنزؿ ، كمػن مػزيج مػن القطػن كاضتريػر األبػيا للخػركج مػن 

كاجبػػان للمػػرأة الطرابلسػػية، هػػذا بع ػػس البػػدكيات اللػػوايت يرتػػدين اظتنػػزؿ، لقػػد ظهػػر ككػػأف الػػًتؼ كالرخػػاء أمػػران ضػػركريان ك 
 .3رداءن كاحدا عادة ما ي وف من الصوؼ

حويل الوزرة، كحويل قالب سعفة كحويل  انت معركفة زتلت أشتاء ؼتتلفة مثل:اليت ك ردية اضتريريةكمن األ   
قلوب  ية اظتستوردة حويلرير اضتيل او اضت منك  4اضتزاـ كاحملرمة، النسوة لبستكما صوراين، كحويل ماليات ازتر،  
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، كمن اضتوايل النسائية حويل الورقة كهو ضتاؼ صويف كانت تستعملح 1بطيخ من تونس مع اضتوايل اصتريديات
النساء قبل أف تعرؼ الفراشية كهي اللحاؼ الصويف اطتاص باظترأة، كحويل الضامة كنسيجح من الصوؼ كتستعملح 

كحويل ال ركدك كينسج من اضترير كالقطن كتستعملح النساء يف فصل الشتاء أ ناء  النساء يف فصل الشتاء،
مناسبات األعراس، كحويل اضتصَتة كينسج من اضترير كخيوط الفضة كتستعملح النساء يف فصل الصيف أ ناء 

يف اظتناسبات مناسبات األعراس، كرداء حب الرماف كينسج من اضترير كالفضة كتستعملح النساء أ ناء فصل الصيف 
اطتاصة باألفراح، كهناؾ حويل اظتاليات االزتر، كحويل حرير صادة  كيتبع هذا البدلة الصغَتة كيتم حياكتح من 

 .اضترير الطبيعي أك الصناعي )الربمبخ(

كما ظهرت أنواع أخرل   2كما اشتهر رداء جناح مقنُت كحويل كشنيلية كحويل بلهواف كحويل حرير بالبوشية     
ردية عرفت بردم اظتعمل كذلا إباف االحتالؿ االيطايل أظهرت منافسة شديدة ألصحاب حرؼ اضتياكة من األ

 3اليدكية كأنتجت أعداد كبَتة من األردية اطتفيفة كالصيفية مثل ردم الباصمة كالشيفوف كغَتها.

وفا من عقوبة حتل مبن كيذكر اف نساء األسرة اضتاكمة إذا خرجن فإف الطريا ت وف قد أخليت من اظتارة خ     
يعًتض طريا مسَتة األسرة أما نساء الطبقة الوسطى فإهنن يظهرف زينتهن يف بيوهتن كاذا خرجن ال يظهرف تلا 
اظتالبس الثمينة حيث كن يغطُت انفسهن باضتوايل من الرأس حىت القدـ حيث ختفى أجسامهن بال امل كال يظهر 

، كما 5لباس النساء الفرملة كالشياتة كالقفطاف كاظتريوؿ كال وفية، ككاف من 4من كجوههن شيء سول عُت كاحدة
  6لبست القميجة كتطلا هذا ال لمة على القميص اطتاص بالنساء.

 :تت وف مني هلعركس فا أما عن اظتالبس اليت ترتديها  

 اظتريوؿ: كهو قميص داخلي من القماش األبيا كلح رقبة مطرزة.
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 من رفيف القماش الناعم لح أكماـ كاسعة.القمجة: كهي قميص خارجي يصنع 

 السركاؿ: كيصنع من القماش اظتزخرؼ اللماع كي وف كاسعا .

 كسوة اصتلوة: كهي بدلة تت وف من قطعتُت )قفطاف كسركاؿ( كهي من القطيفة اظتخملية مطرزة بالفضة كالعدس.

 الطرحة: كهي ستار من القماش الشفاؼ كي وف مطرزا بالعدس.

اعدادا من قماش أبيا غَت شفاؼ بح رفيف المع كيعرؼ بالرازك حيث يطرز بأش اؿ تعرؼ بيد اطتمار كيتم 
فاطمة اطتميسة، كتعلوها السم ة اظتعركفة باضتويتح، كذلا لالعتقاد السائد بأف هذا الرسـو سوؼ تذهب شركر 

 1عُت اضتاسد.

القمصاف اضتريرية بال أكماـ كاظتطرزة لتنانَت القصَتة كالسراكيل الطويلة ك ا لبست النساء يف األعراسكما    
كاليت يبدك أهنا ترتدم ما يعرؼ  2بالذهب كالفضة، كما كصفت لبس العركس للصدرية اظتوشاة كاضتذاء الذهيب

 بالبدلة ال بَتة.

كما ذكرت بعا األلبسة األخرل اليت تستعملها النسوة مثل الربنوس النسائي كهو يأخذ ش ل الغطاء الواقي     
ربنس دكف الثوب حيث يوشي يدكيا بأرتل تطريز على جانيب الوجح كالرأس خبيوط قطنية ؼتتلفة األلواف كيف لرأس ال

زركشة يغلب عليها الطابع البدكم اصتميل، كتلبسح النساء الطاعنات يف السن يف البادية، كما تلبسح البنات حىت 
شعر مبقدمتح كهي القّصة اضِتّفارم اليت تغطي  زكاجهن، كهو يغطي كامل الرأس  يث ال يظهر منح سول جديلة ال

لقد كانت بعا األلبسة تشًتط على الزكج كهذا ما كرد ذكرا ضمن صداؽ  3كامل اصتبهة حىت منبت اضتاجبُت.
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شتي للعركس ككاف من ضمن ما يذكر من األلبسة مقاطع ال تاف كطواقي ال لبوش كاألردية اضتريرية اظتتنوعة، 
...إضافة إىل الربانيص ك   1احملاـر

التستماؿ: كهو اظتنديل الذم تستعملح اظترأة يف مدينة طرابلس لغطاء رأسها كحياؾ بواسطة األنواؿ اليدكية على 
سم،  كيربط بضم ضفائر 90×سم90ش ل مربع على منط األردية اضتريرية من حيث الزخرفة كاللوف  جم قرابة 

 ال تفُت بينما يتم تثبيت هذا اظتنديل على الرأس بواسطة الشعر من األعلى إىل األسفل حىت يصل انسداعتا إىل
 ربطة تأخذ ش ل الوردة على اصتانب األيسر األمامي من الراس، كللتستماؿ عدة أنواع منها:

تستماؿ حقاين بالتل: كيستعمل للبدلة ال بَتة أك كسوة الصدرة، كهو من اضترير الطبيعي اطتالص اظتزخرؼ -
 ضة.كاظتوشي بأسالؾ من الف

 تستماؿ حقاين مطلوؽ أك صادة: كيستعمل للبدلة الصغَتة كهو من اضترير الطبيعي كغَت موشي بأسالؾ الفضة.-
 تستماؿ برمبخ بالتل، كحياؾ من اضترير الصناعي مع زخرفتح بأسالؾ معدنية رفيعة براقة.-
 تستماؿ برمبخ صادة: كحياؾ من اضترير الصناعي بدكف زخرفة .-

سائية اليت كرد ذكرها التليا كهو لف  ػترؼ من كلمة تركية معناها نعل نسائي يت وف من جيب كمن األحذية الن
 يضم مشط الرجل فيما ي وف موضع القدـ ظاهرا كمن أنواعح:

تليا جلد، كيصنع من اصتلد الناعم، كتليا الفضة كيصنع من اصتلد كي سى بالقطيفة اظتطرزة خبيوط الفضة.، 
 .2تليا الفجرةكهناؾ أنواع أخرل مثل 

كمل ختتلف مالبس نساء اليهود عن باقي نساء اجملتمع كثَتا إال أنح كانت مالبس اليهوديات ملونة ب ل لوف     
ككانت حواليهن تسمأ برؤية الوجوا كمقدمة الشعر،  3دي ن تصورا، فقد كصفت بأهنا ظتاعة كملونة بش ل مثَت،

 4ككن يرتدين العديد من األقراط كالعقود يف األعراس كيرتدين الوشاح اضتريرم أبيا كاسع ذكم أطراؼ زرقاء.
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 الخاتمة

 من خالؿ العرض السابا نستنتج أف:

َتة كتنػػتج ػتليػػا كتنسػػج تعتمػػد صػػناعة األلبسػػة كاظتنسػػوجات غالبػػا علػػى مػػادة الصػػوؼ اظتتػػوفرة ب ميػػات كبػػ -
 ػتليا .

االهتمػػاـ ال بػػَت باسػػتَتاد األقمشػػة خاصػػة الرفيعػػة منهػػا كالثمينػػة مثػػل اضتريػػر االيطػػايل كالصػػيٍت كاظتنسػػوجات  -
القطنيػػة مػػن مانشسػػًت كالصػػوفية مػػن تػػونس كاألقمشػػة الدمشػػقية كغَتهػػا، كمػػا ؾتػػد ازدهػػار عتػػذا الصػػناعات 

 ن اطتاـ االيطايل ؽتا أسهم يف دخل الوالية.كتصدير للمنتوجات اضتريرية اظتصنوعة م

سارت صناعة األلبسة علػى الػنمط التقليػدم فلػم حيػدث العثمػانيُت تطػورات تػذكر علػى النشػاط الصػناعي  -
 يف الوقت الذم دخلت فيح أكربا عصر الثورة الصناعية.

يػػة مػػن ألبسػػة ال زالػػت معظػػم اظتالبػػس الليبيػػة ال زالػػت تسػػتعمل كمل تتغػػَت ف ػػل مػػا يػػذكر يف اظتصػػادر التارخي -
 موجودة يف السوؽ اللييب كتستعمل يف عدة مناسبات.

امتازت مالبس اظترأة الليبية بالتنوع كالثراء كاظتبالغة يف اللباس أدل بػدكرا إىل تنػوع اضتلػي الػيت حتتػاج لدراسػة  -
 خاصة.

ة كاألحزمػة كالسػراكيل.  تتنوع مالبس اظترأة من مالبس البػدف داخليػة كخارجيػة إىل أغطيػة الػرأس إىل األحديػ -
كمػا تتنػػوع مػػن بيئػة إىل أخػػرل فنجػػد مالبػػس الطرابلسػيات ختتلػػف عػػن نسػػاء مػرزؽ كغػػدامس كػػل حسػػب 

 مصادر جتارتح.

 كبعد فإف ما توصلت إليح ما هو إال خطوة للبحث يف جوانب أخرل من التاريخ االجتماعي             
 كاهلل اظتوفا
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Aspects of Social Life in The Western State of Tripoli 
A Glimpse of the dressing of the Tripolitans during the Quramanli 

and Second Ottoman Reigns  1711-1911AD 

Hamzah Abdulsalam Zaweid * 
Abstract 
    The dressing is an important element of human civilization, as it is a true mirror of the social 
and economic conditions and lifestyle. The study aimed to shed light on the clothes of the 
Tripolitans in the Quramanli and the second Ottoman eras 1711-1911 AD. It also aimed to 
introduce the raw materials used in the manufacture of clothes and to show how they were 
made, with an overview of the most important types of clothes Used in western Tripoli. The 
study adopted the historical method based on narration, description and analysis to reach the 
largest amount of information on the subject. The study concluded a set of results, the most 
important of which is the reliance of local clothing on woollen textiles and leather products, 
with interest in importing fine and precious textiles from Tunisia, Italy and other countries. The 
clothes of women, the wealthy class of men and state men are featured and affluent, with a great 
deal of luxury, with active local industries such as the manufacture of shoes, clothing, and other 
dresses. 

Keywords: Western Tripoli, Quramanli Reign, Second Ottoman Reign 
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