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 رابعةالمحاضرة ال

 قراءة في بعض النماذج والحلي،  األزياء

 أنوالأ.د طامر 

 قسم الفنون

 1جامعة وهران

 

جرد طريقة ارتداء طاقم من القماش،أو الحلي،وإنما رؤية للعالم إن الزي ليس فقط م

 انه عالمة يحيل إلى الكثير من الحقائق والقناعات .. ولإلنسان،وانتماء للحضارة ولألرض.

 مبني على تصور اإلنسان للحياة، للمناخ،..لآلخر..

كل المجتمعات والحضارات..حددت مالمح أزياءها وحليها وما يوضع على الرأس وما 

رجل..وفق معايير قد تحددها االنتماءات الجغرافية والمناخية أكثر من أي يرتديه الفرد في األ

اعية أو مهن ضمن طابع معين من انتماء آخر..وقد عرفت البشرية تحديدا لكل طبقة اجتم

ولكل حضارة أولوياتها وخياراتها في القماش، طريقة الحياكة، ودرجة البساطة أو األزياء..

عادة ما كان يرتدي اليونانيون قطعتان من القماش األولى : سترة قصيرة وعباءة  إذالبذخ ،

 .،األولى  تدعى "خيتون أو بيبلوس" والثانية "هيماتيون أو كالميد"

  

وأضافوا له بعض المالمح الخاصة برداء خارجي  اإلغريقيأما الرومان فقد ورثوا الزي 

  Togaا"غلكل المناسبات والسيما للقادة الرومان عرف باسم "الطو

 



2 
 

 الطوغا

 

 

 الستوال/األستوال أو البطرشيل ، فكانمن الطبقة الراقيةأما الزي المميز للمرأة الرومانية 

 )Stola( عبارة عن الزي األيوني أو الدوري اإلغريقي، وكان يُصنع من الصوف أو وهو

 .التيل أو الحرير

 

 
 متحف باسبانيا / Stolaتمثال امرأة أو الهة ترتدي الستوال 

 

وهو زي مأخوذ من آسيا  (Dalmaticaالدالماشيه ) وارتدت أيًضا المرأة الرومانية

وأهم ما يميزه هو األكمام الواسعة والتي كانت الصغرى، وكان يرتدى أيًضا فوق التونيك. 

  .غالبًا ما تزين باألشرطة

، فكانت أكثر األنواع التي اقترن استعمالها مع الزي (Pallaالعباءة المشملة/البال ) أما

 الخارجي، وأصبحت رداًء خارجيًا شائعًا يستعمل مع البت ذي الكمين واألستوال، 
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خامات  يتم تطعيمه بالذهب، وكانت دائما تصنع من  (Cyclasالعباءة المستديرة ) وهناك

لسفر االت ثمينة. وكان يتصل بها غطاء الرأس من نوع القلنسوة، وقد شاع استخدامها في حا

 واألجواء الباردة.

فهو حزام من الجلد أو الكتان، كانت ترتديه المرأة حول  (Strophiumاألستروفيم ) أما

فكان بالنسبة للراقصات زيًا خارجيًا وبالنسبة للسيدات الوقورات الصدر فوق البت الداخلية، 

 1زيًا داخليًا.

  
 900أميرة رومانية                             775في العهد الروماني  إيطاليأمير 

                 

 

 

 

                                                           
1Voir "Que sais-je? N° 596 La vie à Rome dans l'Antiquité"1967 
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،..كما  تميزت أزياء طبقة الملوك ومن يدور في فلكهم بمالمح الثراء واالهتمام بالتفاصيل دفق

كون أزياءهم ترجمة لمكانتهم االجتماعية والسياسية إلضفاء هالة ت قد يشهد اهتمام هؤالء بأن

 من الفخر والعلو على ذواتهم..

ما بين البساطة  تباينفيه فئة رجال الدين أيضا عرفت تنوعا واهتماما بمظهرها  إنكما 

 من فئة إلى أخرى حسب القناعات واالعتقادات الدينية.. والبذخ

 

 (1556البابا الثالث ) 

وقد شمل التمييز أيضا الجنسين..وان شهدت الكثير من الحقب التاريخية تشابها في اختيار 

 األزياء باختالف أنواع األقمشة واأللوان فقط.

ثني والثقافي لمجتمع معين في مواجهة مجتمع آخر، مثل ما ماء اإلكما يعبر الزي على االنت

" الكسه" أو "الحايك " في مواجهة االحتالل األوروبي مع  كان عليه الحال في الجزائر 

 والتغريب.

األزياء أيضا انعكاس وعالقات ومرآة لما يحدث حولنا من احتفاالت ووالئم، ومناسبات إن 

شاهد عيان على االنتماء إلى جماعة، إلى تيار فكري، إلى  أنهاكما اجتماعية وثقافية ودينية.

 حقبة زمنية.
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 ممالك وامبراطوريات

 1100-1087ملك إنجلترا  2الملك وليام  
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 1024ملك فرنسا 
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 من فينسيا 
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1760-1730 rançaiseF La 
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 "الزي النسوي" بالجزائر تحت الحكم العثماني 

 خضع الزي النسوي بالجزائر لكثير من التأثيرات الخارجية بحكم توالي الحضارات

 هذا. ومنايوالدخالء،..وتاريخه يمتد في القدم إلى العهد النوميدي،ما قبل اليوناني إلى 

 تنوع وغنى من شرقه إلى غربه، من شماله إلى جنوبه .

 هذه المالمح لهوية خاصة بالجزائري أمام اكتساح إداري وعسكري وسلطويهل صمدت 

 كمهم منحت حللعثمانيين..، وأمام هجرات األندلسيين واليهود؟؟ والسيما أمام ثالثة قرون ت

المح ربي بم.؟؟تلونت المنطقة في كل تلك المراحل  وتعثمنت بقية العالم الع1830إلى  1515

 سطنطينية.قادمة من قلب السلطة بالق

ساهمت في توضيح معالم العالقات السياسية والعسكرية والتجارية كثيرة هي الدراسات التي 

في األحكام  المبالغةبم العثماني حظيت فترة الحكوإن ،بالدولة العثمانيةالجزائر التي جمعت 

 عاطفيا بالدرجة األولى.إال أن الشق الثقافي الخاص بهوية الجزائر ومالمحها من خالل

مشكلة من بايات  2األزياء والحلي يكاد يكون منعدما،..وكأن المنطقة تحولت إلى إيالة عثمانية

 وباشاوات وآغات وكردغليات ،..دون وجود العنصر الجزائري نساءا ورجاال؟؟؟

تعد الجزائر أول عتبة لدخول العثمانيين لشمال إفريقيا،حيث وصلت قواتها في عهد السلطان 

أدخل سليمان إصالحات  ( إلى معظم بلدان المغرب.1520-1566القانوني")"سليمان 

وألجل بسط النفوذ السياسي . والقانون الجنائي والجباية والتعليم المجتمعقضائية تهم 

طر القانونية واإلدارية نفسها على والعسكري للحكم العثماني،كان لزاما أن تفرض هذه األ

 مقاطعات ودول خارج الحدود الجغرافية لألتراك.

                                                           
،غربا من جبال طرارة حتى القالة شرقا، وشماال من  1830إلى  1515تمتد هذه اإليالة العثمانية التي بدأت من سنة   2

 الجزائر إلى حدود الصحراء جنوبا. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 زي العثماني 

ضمت مدينة الجزائر معظم الصناعات التي اتسمت بالتنوع واإلتقان والتنظيم،فكان عدد 

 1200صانع،و  3000،إلى 1632الحرف بها يناهز األربعين،وعدد الصناع يصل في سنة 

-1787برغم من الطاعون الذي عرفته الجزائر،ما بين 3مربي للحرير. 600خياط و

،وتخلي الكثير من الحرفيين  عن صناعة الحزام ،إال أنه وصلت إلى مقاطعة الجزائر 1788

 18يقارب  ما 1761حزام حريري ومذهب،في سنة  80يقارب  ،ما1758في سنة 

 1791،وفي سنة  53يقارب  ما 1775حزام،في  سنة  50يقارب  ،ما1767حزام،في  سنة 

 4حزام. 75ما يقارب  1809، وفي سنة  60مايقارب 

سة، يظهر التأثير األندلسي والتركي على حد سواء على نوعية اللباس المطلوب للعرو

 البقي طفالقفطان ذو القيمة الراقية، تكرر ذكره في كل العقود،سمة رقي وزهو وانتماء 

نفذ يالقفطان،الذي كان ا في التطريز على حواشي جدال فيه.يظهر التأثير التركي جلي

 بالخيوط الحريرية والفضية والذهبية )حسب مقام العائلة(.

                                                           
ماجستير،"مالبس المرأة بمدينة الجزائر في العهد العثماني"، الطالبة: شريفة طيان،إشراف:د.ناصر الدين ينظر رسالة   3

 1991-1990اآلثار،  سعيد وفي،جامعة الجزائر،معهد
4  Voir Leyla Belkaid, Algéroises, histoire d’un costume méditerranéen , Edisud, 1998 ,P 69 
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كانت هجرة النساء التركيات ممنوعة للجزائر أو ألي مقاطعة تحت سيطرة األتراك، وإن 

( وصف 1581و  1578) استقر بالجزائر ما بين  5اختلطت األمور على االسباني "هايدو" 

 للباس آنذاك، معتقدا أن العاصميات هن تركيات.ا

هناك اختالفات جمة ما بين الزي التركي فترة ورغم هذا التأثير للموجة العثمانية إال أنه 

ولعل أعمال الفنان الفرنسي "كامي ن،يالعثمانيين، والزي الجزائري تحت حكم العثماني

»  .La Turquie" توضح  في كتابه:  Roger Camille Adolphe 6أدولف غوجي"

Mœurs et usages des orientaux au dix-neuvième siècle. Scènes de leur 

vie intérieure et publique. Harem, bazars, cafés, bains, danses et 

musique, coutumes levantines, etc ».,   مالمح هذا االختالف وترفع أي لبس في

 الموضوع.

  

 بعض نماذج من الزي العثماني

ء مثال لشتاتتجلى أوجه االختالف بين الزيين، في طبيعة الطقس في حد ذاته، البارد جدا با

طالقا ابه ال تشبتركيا بحكم المناخ الجبلي البارد.كما أن غطاء الرأس، طبيعة المجوهرات،

 حلي ومجوهرات شمال افريقيا ككل، وتحديدا حلي الجزائريات.

 Preziosi Amadeo   (1816-1882 )ات الفنان الكونت "بريزيوسي اماديو"أما رسوم
                                                           
5 Voir Le Bénédictin Fray Diego De Haedo, Topographie  et histoire générale d' Alger ,imprimé à Valladolid 

1612,Traduit de l’espagnol par MM.Monnereau et A.Berbrugger en 1870 , https://www.fichier-

pdf.fr/2015/06/26/1870-topographie-histoire-alger-de-haedo/1870-topographie-histoire-alger-de-haedo.pdf 

مما سمح  1834( فنان فرنسي،عاش بالقسنطينية في سنة 1810-1896) Roger Camille Adolphe"كامي أدولف غوجي 6

 تراك ونشر صورهم عن حياتهم االجتماعية.له بالكتابة عن األ
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 1842فبعد استقراره بالقسطنطينية استطاع أن يجمع لوحات عن واقع األتراك ما بين 

ور ص، إلى أن تلقى عرضا مغريا من القنصلية االنجليزية تطلب منه وضع ألبوم 1844و

 للباس التركي ال يزال بالمتحف بلندن.

 

 Preziosi Amadeo امرأة تركية بالسوق/

كن يلم  واألهم وجود األوشام على وجه وأطراف األيدي واألرجل كتكملة للجمال االنثوي 

 امتدادا للوشم بإفريقيا. إفريقياموجودا إال عند نساء شمال 

يظهر التأثير األندلسي والتركي على حد سواء على نوعية اللباس المطلوب للعروسة، 

ن ذو القيمة الراقية، تكرر ذكره في كل العقود،سمة رقي وزهو وانتماء طبقي ال فالقفطا

جدال فيه.يظهر التأثير التركي جليا في التطريز على حواشي القفطان،الذي كان ينفذ 

بالخيوط الحريرية والفضية والذهبية )حسب مقام العائلة(.و"الغليلة"ذات األصول العربية 

اس الداخلي في العهود العربية القديمة ، و"الغاللة" حسب"معجم "الغاللة"والتي تعني اللب

المعاني الجامع"تعني ثوب رقيق يشف ما تحته،وهو لباس داخلي أو قميص رقيق تغطيه 

ظهرت من جديد في قصص ألف  7"يحيط بها العين : غطاء وقاية رقيق اللةغثياب خارجية.

فهي تحيل إلى قفل،فهي أيضا تغلق بزر يربط ليلة وليلة،في عهد العباسيين.أما الغليلة لغة، 

. في حين "حزام 8وحيد في الوسط بين جزئي العقد،والغليلة آنذاك أيضا تغلق بزر

                                                           
7 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9/ 
8 Op cit, Voir Leyla Belkaid, Algéroises, histoire d’un costume méditerranéen ,P 179  
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أمتار،تلبسه العروس في اليوم السابع بعد  4إلى  2سنتم وطول  12إلى  6الحرير"،بعرض 

 حفل الزفاف.

 الغليلة

إن ترجيح تأثير ذوق التركي على اللباس المحلي، كان بارزا وطاغيا بدرجة كبيرة على 

الطبقة االرستقراطية الغنية،التي بحوزتها إمكانية تملك جارية أو خادمة إلرفاقها للخدمة 

بالزوجة المختارة،لعل أبرز صورة ما جاء باللوحات الزيتية للمستشرقين الفرنسيين الذين 

الذي رسم "جزائرية ووصيفتها  9األعراس والحياة فنيا،مثل لوحة "تيسييه" صوروا أجواء 

، 10"، وهي لوحة فنية أبرزت معالم اللباس والعالقة التي تجمع ما بين النساء والخدم آنذاك

أما الطبقة البسيطة والفقيرة فالشك أن حالها يختلف كل  11أو تجربة "بيار ماري بيل

ا أن هذا البذخ كان في بعض المراكز الحضرية،التي االختالف عن هذه المعطيات.كم

شهدت حضور العنصر التركي كعامل مصاهرة،بينما تقل أو تكاد تنعدم في المناطق 

الداخلية،أين احتفظ بمالمح اللباس المحلي، وان لم تصلنا عقودا تؤرخ لذلك، ربما لقلة أو 

 .نذاكانعدام الزواج الموثق بحكم األعراف والتقاليد السائدة آ

 باسم:"جزائرية ووصيفتها"1860لوحة زيتية للفنان "تيسييه"

                                                           
9  Tissier Ange (1814-1876 فنان) 1852فرنسي،ابرز لوحاته: "عبد القادر أمير الجزائري"مستشرق 

 (     4رقم )الصورة ينظر الملحق،   10

 11 Marie Beyle-Pierre(1838-1902)  فنان مستشرق فرنسي،ابرز لوحاته:"قصية الجزائر"،"يامينة،موراسك من

 الجزائر"
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