
 ملخص الرسالة
م  تتكون الرسالة من مقدمة وباب أول یتضمن أربعة فصول ثم الباب الثاني ویتضمن ستة فصول   ، ث

  :ویتناول منة أھم النتائج وقائمة بالمراجعالخاتمة متض
  
  :مالبس الرجال والسیدات في مصر القدیمة وینقسم ھذا الباب إلى أربعة فصول تبدأالباب األول  -1

  

 مصر القدیمة فيصناعة الغزل والنسیج نشأة وتطور        الفصل األول  
ذه          ور ھ دیم وتط ري الق د المص یج عن زل والنس ناعة الغ دایات ص ع ب ل لتتب ذا الفص یص ھ م تخص ت

د          ىالصناعة حتى وصولھا إلى قمة اإلبداع لد ین، وق ة األسرة الثالث ى نھای ة وحت ة الحدیث النساجین خالل الدول
ي بالتفصیل والمراحل    تناول الباحث صناعة الغزل ة          الت دالئل والشواھد اآلثری دمًا ال ذه الصناعة مق ا ھ ر بھ تم

م            ناعة النسیج وأھ اول الباحث ص م تن زل، ث ل صناعة الغ ابر لمراح ل المق اظر داخ ن من ا وجد م من خالل م
  . تتم حتى تتحول ألیاف الكتان إلى نسیج یمكن استخدامھ يالمراحل الت

  

 مصر القدیمة فيمالبس الرجال               الفصل الثاني  
راد          فيلقد قام الباحث بعرض مالبس الرجال  س األف ة أو مالب س الملكی ن المالب ة م ة بدای مصر القدیم
  وقام الباحث بتقسیم ھذا الفصل إلى ثالث مباحث

  

  الملوك حتى نھایة العصر المتأخرنقب              المبحث األول -
  

ذا المبحــث عــرض ال      ن خــالل ـھ ة الملكیــة   ـم رت مــن خـالل التماثیــل الملكیــة    التــيباحـث معنــى النقـب ظـھ
وكیفیــة صــناعة ھــذا النــوع مــن المالبــس ثــم التطبیــق علــى تماثیــل ملكیــة تبــدأ منــذ الدولــة القدیمــة وحتــى نھایــة     

ة      اط النقـب م أنـم ي األسرة الثالثین، ثم یعرض الباحـث أـھ رة التاری     الـت ذه الفـت رت خـالل ـھ ذى    ظـھ ة والتطـور اـل خـی
ب و ة العصـر               ُجد على النـق ى نھاـی رًا حـت ة وأخـی ة الحدیـث ة الوسـطى والدوـل م الدوـل ة ـث ة القدیـم ة ـخالل الدوـل الملكـی

ســادت علیھــا وتحمــل   التــيالملكیــة وأھــم أنمــاط الزخــارف   ط النقــبالمتــأخر، ویتنــاول الباحــث أھــم أدوات ربــ 
  .دالالت دینیة كثیرة تعبر عن كل فترة تاریخیة

  

  األفراد حتى نھایة العصر المتأخرنقب            المبحث الثاني -
ى الخـدم       التي یعرض الباحث النقب وزراء وحـت ن اـل ة ـم تخص األفراد من جمیع الشرائح االجتماعیة بداـی

ب   وكیفیة ظھور ھذا الملبس من خالل التماثی اط النـق ي  ل، وقام الباحث بشـرح أنـم ة      الـت ذ الدوـل راد مـن رت لألـف ظـھ
ب ذات الجـز   القدیمة ثم ظھور النصفیات ب      الطویلة خالل الدولة الوسطى والنـق ك النـق د ذـل ارز وبـع امي الـب ء األـم

ـــریض و  ــ ــ ــ ـــزام العــ ــ ــ ــ ـــة ذات الحــ ــ ــ ــ ـــة والنقبــ ــ ــ ــ ـــيالمركبــ ــ ــ ــ ـــة  التــ ــ ــ ــ ــ ـــة الحدیث ــ ــ ــ ــ ـــالل الدول ــ ــ ــ ـــرت خــ ــ ــ ــ .ظھــ



  
  مصر القدیمة حتى نھایة العصر المتأخر فيالمئزر              المبحث الثالث  -

ي قام الباحث بعرض طریقة صناعة المئزر  اذج    م ـف ة والنـم ي صـر القدیـم ن خـالل       الـت ھ سـواء ـم وجـدت ـل
ا             ام أـم ن األـم ة المفتوحـة ـم ة تحـت النقـب بس داخلـی ة مـل وك كقطـع ر للمـل تماثیل تخص األفراد أو الملوك، حیث ظـھ

ن     فيخر كذلك ظھر المئزر كعنصر زخرآما بمفرده أو مع ملبس إلألفراد فظھر بشكلین  ك ـم بس وذـل ولیس كمـل
  .منذ الدولة القدیمة وحتى نھایة العصر المتأخر ظھرت التيخالل النقب 

  
  

 مصر القدیمة في مالبس المرأة             الفصل الثالث  
ات      فيتخص السیدات  التيقام الباحث من خالل ھذا الفصل بعرض المالبس  ة سواء الملك مصر القدیم

تقراطیات       یدات األرس رات مرورًا بالس وك أو األمی ي أو زوجات المل ع  ف ات      المجتم م الموظف دیم ث المصري الق
د         التيوالعامالت حتى الخادمات وأھم المالبس  أخر وق ة العصر المت ى نھای ة وحت ة القدیم ظھرت لھم منذ الدول

  :لى مبحثینم ھذا الفصل إقس
  
  

  مصر القدیمة  فيمالبس الملكات                المبحث األول -
ات   ظھرت  التيبدایة المبحث عرض الباحث المالبس  في ي للملك د        ف ا وج ة من خالل م مصر القدیم

ابر أتماثیل  نلھم م د  و ،و نقوش ومناظر داخل المق ان  ق وب  ك س     Dressالث ر المالب ن أكث ي م ى    الت وجدت عل
ب  تم بھ النق ى ُتش ات فھ ل للملك ة  اثی يالملكی ال و  الت ص الرج يتخ ذ     الت ا من ور بھ ى الظھ وك عل رص المل ح

اذج   ظھورھا وحتى نھایة العصر المتأخر،  ي وقام الباحث بعرض بعض النم اب       الت ذه الثی ل ھ ة عم تشرح كیفی
اذج   ي للملكات من خالل مناسج داخل القصر الملكى مع عرض ألھم النم ابر وتخص       الت ا داخل المق ر علیھ ُعث

  .تخص الثوب على تماثیل تخص الملكات التيسیدات ثم تطبیق ھذه التصمیمات 
  
  

  مصر القدیمة    فيبس السیدات مال               المبحث الثانى -
س     فيبدأ الباحث  اط المالب ف أنم ي البدایة تعری یدات    الت دتھا الس ي ارت ة      ف دیم بدای ع المصرى الق المجتم

ة المبحث    فيمن زوجات كبار رجال الدولة وحتى الخدم فعرض  ورة  بدای ي و Skirtالتن ظھرت من خالل     الت
ین         ت الراقصة،  تماثیل الخادمات أو مؤدیات البالیة والحركا ر شھرة وشعبیة ب بس األكث م عرض الباحث المل ث

وب   ل أنماطھ    Dressالسیدات منذ الدولة القدیمة وحتى نھایة العصر المتأخر وھو الث ي بك ا سواء     الت ر بھ ظھ
ة الوسطى وانتشر بشكل          ة الدول ذ نھای ر من ذى ظھ ب ال ت       البسیط أو المرك ة واختلف ة الحدیث سریع خالل الدول

  .ترتدیھ التيئھ مع مالبس أخرى أو أدوات زینة مختلفة طبقًا لمكانة السیدة طرق ارتدا
  

  

  مصر القدیمة فيالمالبس المشتركة بین الرجال والسیدات   :الرابعالفصل  
اء المشتركة      فيلقد عرض الباحث  س واألزی ي ھذا الفصل المالب د       الت ى ح ظھرت للرجال والنساء عل

تة نھایة العصر المتأخر وقام بتقسیم ھذه المالبس من خالل   سواء منذ الدولة القدیمة وحتى  مباحث عرضت    س
ع الراق       ات المجتم ن طبق یدات م راد والس وك واألف ن المل ال م ین الرج تركة ب س المش ات  يالمالب ى الخادم وحت

 :وتقسیم المباحث كان على النحو التالي
 صر المتأخرالمعاطف الملكیة حتى نھایة الع         المبحث األول       -

ذ أن ظھرت    فيتخص الملوك  التيلقد عرض الباحث من خالل ھذا المبحث المعاطف  مصر القدیمة من
ة         في وك سواء الطویل اطف المل ة الخاصة بمع اذج المختلف أقدم العصور وحتى اختفت وقام الباحث بعرض النم

ي اطف القصیرة ارتبطت بحضور الملك إلحتفاالت الحب سد، المع التيتلف كل الجسم و التي تغطى الجزء    الت
  .وضع أوزیرى فيظھرت لملوك  التيالعلوي من الجسم و

  
  

  معاطف األفراد حتى نھایة العصر المتأخر              المبحث الثانى -
ل أشكالھ      التيلقد حاول الباحث من خالل ھذا المبحث معرفة الفئات  دى المعطف بك ي ترت ا    الت ر بھ ظھ

ة               ى فئ بس واقتصاره عل ذا المل ة ھ ى أھمی وف عل ك للوق ة المتوسطة وذل ة أو الطبق ار رجال الدول  سواء من كب
ع، وبا  وره          یتضح  لدراسة  معینة من المجتم ان مقصورًا ظھ ل الجسم ك ذي یغطى ك ل ال ي أن المعطف الطوی  ف

ة أو      ار الكھن الیم أو كب ام األق ذا        تماثیل تخص كبار رجال الدولة أو حك ا یحتاجھ ھ ا لم ین ربم ة الملكی ار الكتب كب
  .الملبس من كمیة كبیرة من القماش والزخارف مما یجعلھ غیر مالئم لباقى شرائح المجتمع

  

 العباءات الواسعة للملوك حتى نھایة العصر المتأخر         المبحث الثالث    -



ة ال      ع بدای ان م بس ك ذا المل ك بشكل        لقد أوضح الباحث سابقًا بأن ظھور ھ د ذل م انتشر بع ة ث ة الحدیث دول
ده      م تقلی ث ت ي كبیر وظھر للملوك من خالل تصمیمات النساجین حی ة        ف راد خالل الدول س األف ة من مالب البدای

ن النساجین طوروا          فيالوسطى حیث ظھر  ام، ولك دون أكم ة ب اءة طویل مقابر بنى حسن وكانت عبارة عن عب
  . اء الخاصة بفتحة الرقبة واألكمامفیھا بشكل كبیر وقاموا بزخرفة األجز

  
 

 العباءات الواسعة لألفراد حتى نھایة العصر المتأخر            المبحث الرابع -
 

ل           رة لع ومات كثی ى رس وت عل ة احت دیر المدین ال ب ة العم تراكا داخل مدین ن األوس ر م د وجدت الكثی لق
اءة الواسع  سجلھا المصري القدیم وكان من ضمنھ   التيأبرزھا ھى المالبس  ى     ا العب ا عل د ظھورھ ذى یؤك ة وال

ن        من من قبل العمال والموظفین، ولذلك اعتبر الباحث  ارتداؤھا ان م بس ك ذا المل أن ھ س ب تھ للمالب خالل دراس
  .القت انتشارًا واسعًا بین أوساط المصریین القدماء على حد السواء التيأكثر المالبس 

  

 مصر القدیمة فيالمیدعة              المبحث الخامس -
بس    فيتعنى  التيو Loinclothالمیدعة  البدایة معنى كلمة فيلقد عرض الباحث  ة المل ترجمتھا الحرفی

ور     الداخلي أو التحتى لذلك لم یعطیھ الكثیر من الُكتاب حقھ حیث اعتبروه ملبس داخلى، ولكن الباحث وجد ظھ
اة     فئات كثیرة من المجتمع المصري القدیم ربما لم یسلط عل ل الرع ن بسیطة مث یھا الضوء نظرًا ألنھا تمتھن مھ

  .ظھر أصحابھا بما یعرف بالمیدعة التيوالجزارین والصیادین وغیرھا من المھن البسیطة و



  
  

     العباءة القدیمة ذات الحمالة الواحدة           المبحث السادس -
ر ب      ث ظھ وك حی ان للمل ور وك دم العص ذ أق اءة من ذه العب رت ھ د ظھ ر  لق ك نعرم ا المل يھ الیتھ  ف ص
وى مر      زء عل ا ج یرة لھ ة قص رت كنقب ث ظھ اھرة حی ري بالق المتحف المص د   ب ى أح دة عل ة واح وط بحمال ب

امالت         الكتفین ل الصیادین والع ة مث ات العامل ن الطبق راد م ك لألف ي ، ثم ظھرت بعد ذل ورش النسیج واستمر    ف
  . بعد ذلك فيھذا الرداء حتى الدولة الوسطى ثم اخت

  

  والطبقات االجتماعیة في مصر القدیمة المالبس :الفصل التحلیلي الباب الثاني -2
ام                ث ق ة حی ع المختلف س الخاصة بشرائح المجتم ل المالب ذا الفصل تحلی لقد حاول الباحث من خالل ھ

ال والخدم، و            الموظفین والعم ى ب الملوك وتنتھ دأ ب دیم تب ع المصري الق ات المجتم یم لطبق ل تقس ام الباحث بعم ق
س   ل المالب ل ك ث بتحلی يالباح س     الت ذلك المالب یدات وك ال أو للس واء للرج ابقة س ول الس الل الفص وردت خ

بس نقاط رئیسیة ھم  5المشتركة بینھم من خالل  بس   ،نوع ووصف المل بس    ،طول المل زیین المل ارف وت ، زخ
  .أوضاع صاحب الملبس ،أدوات ربط الملبس

     
  

  بس الملوك حتى نھایة العصر المتأخرمال               األولالفصل  
ة      التيلقد قام الباحث من خالل ھذا المبحث بتحدید أھم أنماط المالبس    ة القدیم ذ الدول وك من ظھرت للمل

ي وحتى نھایة العصر المتأخر وذلك من خالل التماثیل والنقوش  ل الصورة        الت ى تكتم ابر حت وجدت داخل المق
     .لھم ھرتظ التيوتحدید أھم أنماط المالبس 

  مالبس الملكات حتى نھایة العصر المتأخر               الفصل الثاني  
د  ات   لق س الملك د مالب ث بتحدی ام الباح يق ر القدی ف س  مص م المالب ة وأھ يم داؤھا  الت م ارت طة ت بواس

س   Dressلثوب االملكات وتطورت حتى نھایة العصر المتأخر  ي والذى اعتبر من أھم المالب ین  انتشرت   الت ب
  . الملكات وظھرت من خالل التماثیل وظھر منذ الدولة القدیمة

 

  كبار رجال الدولة حتى العصر المتأخر مالبس              الفصل الثالث  
ة            ار رجال الدول د كب ذا المبحث بتحدی ام الباحث من خالل ھ ي حیث ق م      ف دیم وھ ع المصرى الق المجتم

بال    وزراء والن الیم وال ام األق راء وحك یة       األم م الحاش یش وھ واد الج وظفین وق ار الم ین وكب ار المھندس ء وكب
ا وُ   د  المقربة بشكل دائم للقصر الملكى، وبعد ذلك تناول الباحث مالبس ھذه الشریحة من المجتمع من خالل م ج

  .كانت تمثل ما یرتدونھلھم من تماثیل 



   
  المتأخر    الفصل الرابع             مالبس سیدات المجتمع حتى نھایة العصر  

  

د رت      لق ث اعتب ع حی یدات المجتم وا بس ا یعرف ة أو م ال الدول ار رج ات كب س زوج ث مالب اول الباح تن
ى    ر الملك ل القص رات داخ ات واألمی ة للملك ة المقرب ن الطبق ع م یدات المجتم رض البس اط  ، ویع م أنم ث أھ اح

  .لمتأخرلھم من خالل التماثیل أو النقوش حتى نھایة العصر ا المالبس التي ظھرت
  

  

  

        مالبس الكھنة حتى نھایة العصر المتأخر       الفصل الخامس  
ذه                ت ھ ف كان ة كی ى یتسنى معرف تقل حت ة من خالل مبحث مس س الكھن لقد أراد الباحث أن یحدد مالب

ر الكھن      ثًال كبی االت، فم بات واالحتف اء المناس ذلك أثن ا وك اء عملھ دى أثن ع ترت ن المجتم ة م د الشریحة الھام ة ق
ھ     وب عن ي یرتدي مالبس تشبھ مالبس الملك حین ین م         ف ة المطھرون فلھ ا الكھن االت، أم حضور بعض االحتف

  .ملبس خاص بھم عند القیام بأعمالھم داخل المعبد
  

  مالبس الموظفین والعمال والخدم حتى نھایة العصر المتأخر         الفصل السادس  
مصر القدیمة  فيالخاصة بالموظفین ثم العمال والخدم  البسلباحث من خالل ھذا المبحث الملقد عرض ا

وجدت لھم ومثلت ھذه الفئة السواد األعظم من طبقات المجتمع  التيوذلك من خالل التماثیل والنقوش 
  .كثیر من األحیان لم یلقى علیھم الضوء نظرًا النھم كانوا یمتھنون مھن بسیطة فيالمصرى القدیم و


