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ظهــرت المالبــس منــذ القــدم باعتبارهــا ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة،   
ووقايــة لإلنســان مــن متغــرات الجــو الطبيعيــة، ثــم بــدأ الفــن يغزو تلــك المالبس 

ليعــر عــن مقومــات الشــعوب، وأصالتهــا وتقاليدهــا وثقافتهــا.  

والبســاطة يف خطوطهــا  بالجمــال  عامــة  القديمــة  العربيــة  األزيــاء  وتتســم 
وتعــددت  لحياكتهــا،  المســتخدمة  األقمشــة  ونوعيــة  وألوانهــا  وأشــكالها 

أخــرى. إىل  منطقــة  مــن  أشــكالها 

يمثــل الــراث التقليــدي بعــدًا تاريخيــًا هــام بعكســه لنمــط الحيــاة الــي   
تعايشــها وعاصرهــا اآلبــاء واألجــداد  يف عصــور وفــرات مضــت، ومــا نقلــوه لنــا 
من قيم وعادات وتقاليد وتبين لنا مدى مســتوى الحالة االجتماعية والثقافية 
واالقتصاديــة لتلــك الفــرات فاألزيــاء التقليديــة تمثــل لنــا أحــد عناصــر الــراث 
الهامــة فمــن خاللهــا نســتطيع أن نتعــرف عــى ثقافــة الشــعوب واختالفاتهــم 
الجغــرايف واإلقليمــي  النطــاق  عــدة منهــا  ويعــود غالبــًا االختــالف ألســباب 
للمنطقــة ونظــرًا التســاع رقعــة المملكــة العربيــة الســعودية وتعــدد مناطقهــا 
تمــزت كل منطقــة بلباســها التقليــدي الخاصــة بهــا وقــد تتشــارك يف بعــض 

األلبســة رغــم تلــك االختالفــات.
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تمــزت المــرأة يف شــمال المملكــة العربيــة الســعودية بالــذوق وابتــكار   
تنــوع األقمشــة  أزيائهــا، وســاعدها عــى ذلــك  الفنيــة يف تنســيق  األســاليب 
)الحريــر  المختلفــة  بأنواعــه  الحريــر  بيــن  تعــددت  حيــث  وألوانهــا،  ومصادرهــا 
اليمــاين، أو الحريــر الناعــم، أو الحريــر األســود الخالــص(، وبيــن القطــن المغــزول 

يدويــا مــن صــوف الغنــم، أو مــن شــعر الماعــز أو مــن الوبــر.

كمــا تنوعــت أســاليب تجميلهــا وزخرفتهــا، فــال تخلــو قطعــة لبــاس مــن   
وقطنيــة  حريريــة  خيــوط  مــن  متعــددة،  وألــوان  خامــات  باســتخدام  الزخرفــة، 
وصوفيــة ومعدنيــة غالًبــا مــا تكــون مــن الذهــب والفضــة، أو تســتخدم القياطيــن 

المختلفــة.  وألوانــه  بأنواعــه  الخــرز  إىل  باإلضافــة  األشــرطة،  أو 
زينتهــا  يف  الســعودية  العربيــة  المملكــة  شــمال  يف  المــرأة  أبدعــت  وقــد 
ومالبســها، األمــر الــذي جعــل المستكشــفة اإلنكلزيــة ] آن بلينــت[ تصــف تلــك 
قالت:“إنهــن  حيــث  1879م  عام1296هـــ/  المنطقــة  إىل  رحلتهــا  يف  األزيــاء 

بالذهــب”. ... ويرتديــن مالبــس مزينــة  زينتهــن  يتفنــن يف 

أزياء المرأة يف شمال 
الدولة السعودية األوىل
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أزياء النساء الخارجية عند البادية:

المحوثــل: وهــو اللبــاس األساســي الخارجــي للمــرأة يف باديــة الشــمال، وهــو 
ثــوب طويــل، وســمي »بالمحوثــل«، نســبة إىل »الحثــل« وهــو ثــي الثــوب، حيــث 
تثــي النســاء الثــوب عنــد الخصــر، وتربطــه بحــزام منســوج مــن القطــن األحمــر أو 

األســود أو الخيــوط الصوفيــة.

الشــرش أو المدرقــة: وهــو لبــاس فضفــاض يصــل طولــه حــى الكعبيــن ولــه 
كمــان طويــالن، كانــت النســاء تلبســه فــوق المحوثــل عنــد قيامهــا بعملهــا، ثــم 

بــدأن يســتغنين عــن المحوثــل، واكتفيــن بالمدرقــة او الشــرش. 

الزبــون: وهــو مــن أزيــاء األفــراح والمناســبات، ولــه نوعــان: مزخــرف وهــو خــاص 
باألفــراح، وغــر مزخــرف وهــو خــاص بالعمــل.  

الجبــة: وهــي تشــبه الزبــون إال إنهــا أقصــر منــه حيــث يصــل طولهــا إىل الوركيــن 
أو أطــول قليــاًل، وقــد تســمى الجبــة »دامــرًا ».

أزياء النساء الخارجية عند الحاضرة:

المقطــع: هــو اللبــاس الرئيــي لنســاء الحاضــرة، وهــو ثــوب واســع وطويــل، 
وفتحــة رقبتــه دائريــة، لهــا فتحــة طوليــة. 

الكرتة: وهو لباس مطور للمقطع، ويتمز بوجود خياطة حول الخصر. 

المفــّرج: يرتــدى هــذا الــزي فــوق “المقطــع” ويتكــون مــن األجــزاء نفســها، غــر 
أنــه واســع جــدًا، وكمــه مربــع الشــكل.

المــرودن: وهــو ثــوب طويــل متعــدد األلــوان والزخرفــة، يتمــز بكميــه الطويليــن 
مثلــي الشــكل، ويتــدىل طرفــاه حــى يصــال إىل األرض، وغالبــا مــا يعقــدان 
معــًا ويرفعــان خلــف الرقبــة، وقــد يســمى “ أبــو ردنيــن “، وهــو يشــبه المقطــع 
يف تكوينــه بعــد اســتبدال التخراصــة “ قطعــة قمــاش تحــت االبــط” بالخشــتق 
“كتــان أو ابريســم”، وقــد يلبــس فوقــه “زبــون” يخــاط مــن القمــاش نفســه أو 
مــن قمــاش آخــر، فيمــرر مثــل المــرودن مــن فتحــي كمــي الزبــون ويعقــدان معــًا 

ويلقيــان إىل الخلــف. 

الدراعــة: ثــوب فضفــاض طويــل، أكمامــه واســعة وطويلــة، وألوانــه برتقــايل أو 
قرمــزي حســب رغبــة المــرأة.
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مالبس الخروج للمرأة يف الشمال:

تلبــس المــرأة يف شــمال المملكــة العربيــة الســعودية مالبــس عدة فــوق أزيائها 
إذا أرادت الخــروج بحيــث تكــون يف غايــة االحتشــام والبســاطة واألناقــة، ومــن 

تلــك المالبــس:

العبــاءة: وتلبســها المــرأة فــوق رأســها، وتنســدل إىل أســفل القدميــن، ولهــا 
لونــان: أســود أو بــي داكــن مــن الصــوف، ولهــا أكمــام ضيقــة، وتغطــي الذراعين 

حــى المعصميــن، وتســمى هــذه العبــاءة “ المزويــة “.
المرشــدة: وهــي عبــاءة خاصــة بالعــروس، وهــي مــن الصــوف الناعــم، ومطــرزة 
بالــزري المذهــب، ويتــدىل يف جهــي فتحــة العبــاءة مــن األمــام كــور مغطــاة 

بخيــوط الــزري.

الزبــون “الدقلــة”: وهــو عبــارة عــن زي مفتــوح مــن األمــام من الرقبــة حى القدم، 
ويغلــق الجــزء العلــوي مــن الرقبــة حــى المنتصــف بواســطة أزرار مصنوعــة مــن 
القمــاش نفســه، إضافــة إىل إنــه مفتــوح مــن الجانبيــن، ويصنــع مــن أنســجة 

مختلفــة أفضلهــا المصنــوع مــن المخمــل.

الجبــة: تلبــس المــرأة الرثيــة معطفــًا قصــرًا مــن قمــاش أزرق، لــه أكمــام ضيقــة، 
ــًا يســتخدم جــوخ  ويصنــع مــن قمــاش الجــوخ الماهــود، وإذا كان القمــاش عادي

خفيــف.

الشــيلة: لبــاس يصنــع مــن نســيج قطــي خفيــف أو مــن الحريــر األســود، وترتــدي 
الفتيــات الصغــرات الشــيلة ذات اللــون األحمــر.

المقرونــة: منديــل كبــر أســود، يطــوى مــع وســطه ليكــون عــى شــكل مثلــث، 
ويلــف عــى الــرأس.

الشــمرب: غطـــاء عرضــه حــوايل نصــف مــر، وقــد يزيــد طولــه عــن ثالثــة أمتــار، 
ويصبــغ باللــون األســود، ويــرك نحــو ســتة ســنتمرات )أو عــى حســب الرغبــة( 
مطــوي  بمنديــل  “الشــمر”  ويربــط  الطرفيــن،  عــى  حمــراء  أشــرطة  لتكــون 
بالجبهــة والــرأس، وقــد ترفــع “الشــمر” مــن األمــام إىل أن يغطــي الذقــن، وهــو 

لبــاس خــاص بالنســاء الرثيــات.

العصابة: قماش منسوج عى قدر من الرخاوة، يلف عى الرأس.
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تزخــر المنطقــة الجنوبيــة بألبســة شــعبية تســتعمل يف شــى مناحــي   
الحيــاة، ومــازال الكثــر مــن أهــايل المنطقــة مــن كبــار الســن محافظــا عــى هــذا 

اللبــاس الــرايث الــذي يعــر عــن أصالــة الماضــي.

 أزياء الرجال: 

عرف سكان المنطقة الجنوبية العديد من األلبسة، ومن أبرزها:

الثوب المشجر: ويصنع من قماش الدوت أو البفته او أبو مروم او أبو غزالين.

الثوب المزند: نسبة إىل زند الرجل، وهو لباس قصر األكمام.

الثــوب المذيــل: وهــو عبــاره عــن ثــوب مــن القمــاش األبيــض لــه أكمــام طويلــة 
مثلثــه تصــل إىل منتصــف الســاق، وتجمــع أكمامــه المتســعة إىل الخلــف وتربط 

عــى األكتــاف كــي تســهل عمليــة التحــرك وإنجــاز األعمــال اليوميــة.

اإلزار: وهو ما يغطي البدن من األسفل كالفوطة.

قطعــة  عــن  عبــارة  وهــي  المقلــم:  والمصنــف  والجــرايف  والحــوك  المثلــوث 
قمــاش يلــف حــول الخصــر ويثبــت بحــزام، ثــم يغطــي بقيــة الجســم بمــا يعــرف 
بالشــمز، وهــو عبــارة عــن قميــص أبيــض أو ملــون، يكــون مفتوحــًا مــن األمــام، 

ولــه أكمــام طويلــة، ويصــل حــى خــط الوســط. 

ويف بعــض مناطــق الجنــوب يلبــس الرجــل الســبتية وهــي عبــارة عــن   
قمــاش قطــي أســود مصبــوغ باللــون األزرق أو ألــوان أخــرى يطبــق ويوضــع عــى 

الكتــف. 

الــي  الجبــة  أو  العبــاءة  أو  الشــملة  الرجــال  يرتــدي  الشــتاء  ويف فصــل   
تصنــع مــن صــوف الغنــم ومفتوحــة مــن األمــام، ولهــا أكمــام طويلــة، وغالبــًا 

أبيــض. لــون  ذات  تكــون 

األزياء يف جنوب
الدولة السعودية األوىل:
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10 األزياء التقليدية يف عهد الدولة السعودية األوىل

ويحــرص الرجــل عــى لبــس الحــزام أو الكمــر، وهــو ربــاط للوســط مصنــوع   
مــن الســيور الجلديــة، ويضــع فيــه ســكينًا او خنجــرًا أو جنبيــة، ويرصــع الحــزام 

الرصــاص. مــن  بقطــع معدنيــة 

غطاء الرأس 

يغطــي الرجــال رؤوســهم بالعمامــة، وتســمى الصمــادة، وهــي متعــددة   
األلــوان، وأحيانــًا مقلمــة بخطــوط ســوداء، ولهــا طــرق عديــدة يف لبســها، فقــد 
تلــف عــى الــرأس، وربمــا تســدل عــى الصــدر أو الكتفيــن مــن الخلــف، وتلــف 

أحيانــًا مــن تحــت الذقــن، وتربــط عــى أعــى الــرأس أو جانــي الوجــه.

ويلبــس الُقبــع يف أوقــات الــرد مــن تحــت العمامــة، فيغطــى بــه الــرأس،   
ثــم تتــدىل أطرافــه حــى األذنيــن والرقبــة، ويوضــع أيضــا عــى الــرأس مظلــة 
مصنوعة من سعف النخل، تعرف بالهطفه أو القوبع أو الطفشه، وتستخدم 

اثنــاء ممارســة أعمــال الرعــي او الزراعــة؛ لتحمــي الــرأس مــن الشــمس.

ويســتخدم الرجــال النباتــات العطريــة إمــا مــع لبــس العمامــة أو يكــون   
الرجــل حاســر الــرأس، ويلــف عــى رأســه أنواعــًا مــن النباتــات العطريــة مــن األزهــار 

الجبــال. يف  المتوافــرة 

المزند| وله أكمام عريضةالثوب المذيل له أكمام طويلة مثلثه
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  أزياء النساء

تلبــس النســاء ثيابــًا ذات ألــوان ســوداء وحمــراء، وأحيانــًا ألوانــًا مختلفــة، وهــذا 
النــوع تلبســه المــرأة خــارج البيــت وداخلــه، ومــن أبــرز هــذه األلبســة:

الصــدرة )الســدرة(: وهــو لبــاس أســود يغطــي الجســد كامــاًل، ويطــرز بألــوان 
مختلفــة ذات أكمــام طويلــة، وتختلــف مســمياته، فمنــه: المحبــوك أو المطــرز 

أو المكلــف.
األبيــض،  القمــاش  مــن  قطعــة  المالبــس  بعــض  عــى  يلبــس  وأحيانــًا    
توضــع عــى الكتــف، وتغطــي الصــدر والجــزء األســفل تشــبه الســاري الهنــدي، 

الحوكــة. تســمى 

الكرتة: وتصنع من االقمشة ذات األلوان السوداء أو المخطط.

الجلجــالن: وهــي أقمشــة خفيفــة، يوجــد بهــا بعــض النقــوش المشــابه لحــب 
السمســم.

المكّمــم: وهــو عبــارة عــن ثــوب أســود مــن قمــاش يســمى )الطاقــة( ذي اتســاع 
شــديد مــن األســفل، ويضيــق كلمــا ارتفــع إىل الوســط، ولــه أكمــام عريضــة جــدا 
ــا إىل عــرض ثــوب كامــل، وتلبســه المــرأة عــادة  يصــل عــرض الواحــد منهــا أحيان

فــوق ثــوب آخــر.

المجنــب: وســمي بهــذا االســم إلضافــة قطعــة مــن أعــى الفخــذ؛ لــزداد بهــا 
اتســاع الثــوب، وتطــرز بخيــوط حريريــة متعــددة األلــوان عــى الصــدر واألكمــام 

والجنــب. 

مــن  وســرة  الجميلــة،  الملونــة  الثيــاب  مــن  إزارًا  تلبــس  المــرأة  وكانــت   
القمــاش األســود الالمــع تغطــي العنــق إىل الركبتيــن وإىل مفصــل الكــف، 
وتكــون مزينــة بخطــوط زاهيــة ملونــة حــول منطقــة الصــدر واألكمــام، وهــي 

والنعمــان. والقطيــف  والمــربوم  الدمــس  منهــا:  متعــددة،  أنــواع  ذات 

أمــا بالنســبة للمزنــدة فتتســم بجمــال التصميــم وروعــة النقــوش؛ ألنهــا   
تصنــع مــن أقمشــة ملونــة مــع أكمــام ضيقــة، ولهــا وســط ضيــق يتســع إىل 

أســفل.
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غطاء الرأس

تغطي المرأة يف جنوب المملكة العربية السعودية بعدد من األلبسة،   
من أبرزها:

بخيــوط  أطرافــه  عــى  المزيــن  القمــاش األســود  مــن  الشــيلة: وهــي قطعــة 
مختلفــة األلــوان، أو بأنــواع مــن الخــرز، ويتــم تثبيتــه بواســطة عصابــة مــن النــوع 

نفســه أو مــن أقمشــة أخــرى ذات اللــون األصفــر أو األحمــر.

المصــر: نــوع مــن القمــاش يوضــع فوقــه لبــاس آخــر ذو لــون أســود يطلــق عليــه 
اســم القطاعــة.

أطرافهــا  يف  ويوضــع  مختلفــة،  بألــوان  تطــرز  أســود  لبــاس  وهــي  المقلمــة: 
مســحوق كالطيــب المحلــي وبعــض الروائــح العطريــة، ويتــم خياطتــه عــى 

شــكل مربــع يف األطــراف.
 والنســاء الجنوبيــات أكــرث ولعــا بالروائــح العطريــة والنباتــات الزكيــة مــن الرجــال، 
ويضعنهــا عــى رؤوســهن بطريقــة تلفــت النظــر كاإلكليــل يســمينه مكعســا 

أو غــراز.
ويضع عى المعصب أو أسفل الخدين ويثبت يف الطرحة أو يف العنق   

بمخنقة من الخرز أو الجلد.

المزند| وله أكمام ضيقةالصدرة المنقوشةالمجنب يضع له قطع من الجنب ليتسع الثوب
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اإلزار| المصنف يلف حول الخصر ويثبت بحزام ثم يغطي بقية الجسم بما يعرف بالشمز

الشملةالجبة
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الشيلة قماش األسود المزين عى أطرافه بخيوط مختلفة 
األلوان أو بأنواع من الخرز

الحوكة

السبتية الذي يضع عى الكتف او عى الخصر
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المقلمة تضع فوق الرأس للزنية ولحماية من الشمس او حمل األثقالمظلة مصنوعة من سعف النخل تعدده مسمياتها من مكان آلخر

عصابة تلبس عى الطرحة او الشيلة تلف عى الرأس ذات اللون األصفر او األحمر
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وتقاليدهــم  وعاداتهــم  الشــعوب  لثقافــة  عاكســة  مــرآة  األزيــاء  تعتــر   
الــي تكونــت عــى مــدى الزمــن وانتقلــت مــن جيــل إىل آخــر وفــق القيــم الثقافيــة 
والنظــم االجتماعيــة. فالمملكــة العربيــة الســعودية تزخــر بالعديــد من الثقافات 
والتقاليد االجتماعية المختلفة، وذلك يعود التســاع رقعتها الجغرافية وتنوع 
بيئتهــا المناخيــة الــي تختلــف مــن منطقــة إىل أخــرى، ممــا أثــر عــى األزيــاء يف 
أشــكالها وأنواعهــا وألوانهــا وتعــد األزيــاء التقليديــة ســجاًل حي هــام يحمل بين 
جنباتــه ماضينــا وحاضرنــا األصيــل فيجــب علينــا دراســته وتوثيقــه والمحافظــة 
عليــه مــن االندثــار. فاألزيــاء التقليديــة تدرجــت يف تطورهــا بشــكل متتابــع وفقــًا 
للتــدرج الطبيعــي للمجتمــع مــن فــرة إىل فــرة أخــرى فهــي لــم تتغــر بشــكل 
مفاجــئ بانتهــاء كل عصــر؛ بــل أن كل عصــر يســتحدث بعــض التعديــالت عــى 
كانــت  فقــد  ومضمونهــا.  طابعهــا  يفقدهــا  أن  دون  التقليديــة  األزيــاء  أنــواع 
األزيــاء يف الجزيــرة العربيــة تتشــارك يف طريقــة تفصيلهــا مــع وجــود اختالفــات 

يف زخرفتهــا وبعــض أنواعهــا ممــا ال يؤثــر يف نمطهــا العــام. 

فــرى أن الــزي الرجــايل يتشــابه يف شــكله العــام بيــن الماضــي والحاضر،   
مــر  الــذي  الثــوب  بدنــه  عــى  الرجــل  يرتــدي  كان  الوســطى  المنطقــة  ففــي 
الحاضــر  وقتنــا  يف  لدينــا  المألــوف  شــكله  إىل  وصــل  أن  إىل  زمنيــة  بمراحــل 
ففــي الفــرات الســابقة كانــت تراعــى يف صناعتــه البيئــة المناخيــة مــن ناحيــة 
األقمشــة، فيتــم اســتخدام األقمشــة الخفيفــة صيفيــًا والثقيلــة شــتًاء لتتناســب 
مــع المنــاخ النجــدي وكانــت تســتورد األقمشــة مــن اليمــن، والهنــد، والشــام، 

والعــراق. ومصــر، 

ففــي عهــد الدولــة الســعودية األوىل تحديــدًا عهــد اإلمــام ســعود بــن   
عبــد العزيــز كان يفضــل أن يلبــس الثيــاب ذات األقمشــة الناعمــة المصنوعــة 
الــز الهنــدي والكربــاس الفارســي )ويقصــد بهــا الثيــاب المصنوعــة مــن  مــن 
القطــن والكتــان( وكان يفضــل -طيــب اهلل ثــراه- يف ردائــه األلــوان ويأمــر بصبــغ 

األزياء يف المنطقة الوسطى
من الدولة السعودية األوىل
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ثيابــه بألوانــه المفضلــة كاللــون العــودي، واللــون الســماوي فقلمــًا كان يرتــدي 
بــن محمــد كان يفضــل يف لباســه  العزيــز  بينمــا والــده األمــام عبــد  البيــاض؛ 
اللــون األشــقر. ولــم يكــن اإلمــام عبــد اهلل بــن ســعود يختلــف عــن لبــاس والــده 
وجــده طيــب اهلل ثراهــم. وعــرف عــن لبــاس الرجــال المنطقــة الوســطى آنــذاك 
إنهــم كانــوا يرتــدون قميصــًا قطنيــًا مــن الكربــاس األزرق أو البــي ويرتــدى تحــت 
القميــص ســروااًل قطنيــًا وعــى الجــزء العلــوي مــن الصــدر تســمى اللبــادة وهــي 

نســيج مــن الصــوف مبطــن بقطــن.

تصميــم  طريقــة  يف  روعــي   
فصمــم  الرجــل  عمــل  طبيعــة  الثــوب 
الحركــة  لــه  ليســهل  واســع  بشــكل 
وممارســة عملــه، ثــم بــدأ الثــوب يضيــق 
ويتخــذ شــكل الجســم انســيابًا وعــرف 
يتمــز  الــذي  المقطــع  بثــوب  ســابقًا 
بالرســغ  منتهيــة  القصــرة  بأكمامــه 
ومتوســطة  وتكــون  الكــف  حــد  عــى 
بســهولة  للفــرد  لتســمح  االتســاع 
لكــرثة  بذلــك  وســمي  اليــد،  اســتخدام 

منهــا. يتكــون  الــي  القطــع 

ويرتــدى مــن فوقــه المــرودن هــو بصفــة   
معــه  يتشــابه  بحيــث  كســابقه  عامــة 
ســوى  عنــه  يختلــف  وال  تكويناتــه  يف 
يف أكمامــه الواســعة المثلثــة الشــكل 
األســفل  باتجــاه  طرفهــا  يتــدىل  الــي 
مســتوى  إىل  يصــل  أن  يــكاد  حــى 
عــام  بشــكل  الثــوب  ويتكــون  األرض؛ 
والبنائــق  البــدن  مــن  تفصيليــة  يف 

والتخراصــة. 
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أصبــح  أن  إىل  الثــوب  تطــور  ثــم   
مــع  األن  لدينــا  المألــوف  بالشــكل 
التغــرات الــي أدخلــت عــى تفصيالتــه 
األمــايم  الجيــب  إليــه  فأضيــف 
واســتبدلت التخراصــة بالخشــتق ووضــع 
ياقــة لفتحــة الرقبــة وأصبحــت األكمــام 

ســابقها. عــن  أضيــق  بشــكل 

فهــو  الــرأس  غطــاء  عــن  أمــا   
كذلــك مــر بمراحــل ففــي عهــد الدولــة 
عبــد  اإلمــام  عهــد  األوىل  الســعودية 
لــم  بأنــه  عنــه  ُعــرف  محمــد  بــن  العزيــز 

يكــن يتعمــم فقــد كان يكتفــي بوضــع الكوفيــة عــى رأســه وهــي مشــابه يف 
شــكلها لمــا يعــرف لدينــا األن بالغــرة تتكــون مــن قطعــة قماشــية تصنــع مــن 
القطــن أو الكتــان ومزخرفــة باأللــوان مــن أشــهرها وأكرثهــا شــعبية آنــذاك مــا 
كان باللــون األحمــر المخطــط باللــون األبيــض وتســمى الرميــي أو األبيــض 
أو األســود واألبيــض معــًا وتكــون مربعــة الشــكل يتــم ثنيهــا يف الغالــب عــى 
تلــف عــى هيئــة عمامــة تقــوم مقــام  شــكل مثلــت وتثبــت بقطعــة قمــاش 

الدرعيــة.  يف  محليــًا  وتصنــع  األن  العقــال 

ارتــدوا  الذيــن  األئمــة  ومــن   

عليــه  طــرأ  الــذي  بشــكلها  الكوفيــة 

ســعود  بــن  اهلل  عبــد  اإلمــام  التغيــر 
المشــهور  الرســم  مــن  يظهــر  كمــا 
عــن  عبــارة  وكانــت  إليــه  المنســوب 
اللــون  ذات  القمــاش  مــن  قطعــة 
بالخطــوط  زينــة  وتذيلهــا  األحمــر 
األكتــاف  عــى  منســدلة  الصفــراء 
العمامــة  أو  العصابــة  حولهــا  ويلــف 
الــرأس  محيــط  عــى  دائــري  بشــكل 
وتقفــل مــن الناحيــة الخلفيــة بوضــع 
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آخــر اللفــة داخــل لفــات العمامــة وتســحب بقيــة الجــزء مــن 
الكتفيــن.  بيــن  الخلــف 

ومــن خــالل مــا ســبق يتوضــح لنــا جــذور تطــور غطــاء   
الــرأس لــدى الرجــل حيــث اُســتمد شــكل الغــرة المعــروف 
واســتبدلت  ســابقًا.  المســتخدمة  الكوفيــة  مــن  لدينــا 
العصابــة بالعقــال الــذي عــرف بأنواعــه المختلفــة ومنهــا: 
الناعــم  الصــوف  مــن  يصنــع  الــذي كان  الشــطفة  عقــال 
األســود ويزيــن بخيــوط الــزري ويتخــذ الشــكل الهندســي 
خماســي األضــالع، وعقــال المقصــب هــو مشــابه لعقــال 
الشــطفة إال أن عقــده أصغــر والعصائــب الــي بيــن عقدهــا 
الصــوف  مــن  ويصنــع  أكــرث  قصبهــا  أو  وزريهــا  أطــول 
األســود وخيــوط القصــب، والعقــال األســود يصنــع يدويــًا 
األبيــض  بالقطــن  ويبطــن  األســود  المرعــز  صــوف  مــن 
متخــذًا الشــكل الدائــري ويختــم بالرمانــات الــي تربــط أجــزاء 

ببعــض.  العقــال بعضهــا 

ويرتــدى العقــال فــوق الغــرة البيضــاء أو الشــماغ األحمــر أو الشــال الكشــمريي 
وهي تكون يف جميع أشــكالها مربعة الشــكل تطوى بشــكل مثلث ويســاوى 
طــول طرفيهــا عــن يميــن الوجــه ويســاره ولتثبيــت الغــرة عــى الــرأس تلبــس 

الطاقيــة وكانــت تصنــع قديمــًا عــى أيــدي النســاء بواســطة المنشــاز .

ومــن األزيــاء الــي ترتــدى فــوق الثــوب   

كالصايــة،  الجمــايل  الشــكل  إلعطــاء 
متقاربــة  وهــي  والزبــون  والدقلــة، 
لكــن  العــام  شــكلها  يف  ومتشــابه 
تفاصيلهــا  اختالفــات يف  فيهــا  يوجــد 
طويــل  رداء  عــن  عبــارة  فالصايــة 
الكميــن  واســع  الكعبيــن  إىل  يصــل 
جانــب  مــن  مفتوحتــان  وأطرافهمــا 
واحــد، ويوجــد بــه فتحــة أماميــة تبــدأ مــن 
يوجــد  كمــا  أســفله،  إىل  الثــوب  أعــى 
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الجهتيــن  مــن  صغرتــان  جانبيتــان  فتحتــان  بــه 
يف  العلــوي  الجــزء  ويغلــق  واليســرى،  اليمــى 
العمايــل  مــن  وعــراوي  بــأزرار  الصــدر  منطقــة 
مــن  وتصنــع  الثــوب  فــوق  وتلبــس  والقيطــان 
مشــابه  فهــو  الزبــون  أمــا  الخفيفــة،  األقمشــة 
األقمشــة  مــن  يصنــع  أنــه  إال  الصايــه  لتصميــم 
الثقيلــة، والدقلــة رداء طويــل ذو فتحــة أماميــة 
وأكمــام طويلــة إىل الرســغين، ولــه ياقــة عاليــة 
القطــن. أو  الصــوف  مــن  وتصنــع  بــأزرار،  تقفــل 

أما الجوخة أو الفرملية وهو رداء مشــابه   
أماميــة،  الطــول ذو فتحــة  للمعطــف متوســط 
ــأزرار مــن القيطــان  ويقفــل الجــزء العلــوي منــه ب
وتصنــع مــن قمــاش الجــوخ الناعــم الــذي يطــرز 
الــزري  خيــوط  باســتخدام  النباتيــة  بالزخــارف 

األكمــام.  وأطــراف  الصــدر  وعــى  الظهــر  وأعــى  الرقبــة  حــول  والعمايــل 

ويكمــل الــزي الرجــايل بارتــداء العبــاءة أو البشــت الــي تلبــس ألغــراض   
عــدة منهــا كشــكل وجاهــي أو لهــدف التدفئــة خصوصــا يف مواســم الشــتاء 
وتصنــف البشــوت حســب مواســمها الفصليــة وذلــك يعــود إىل تنــوع المنــاخ 
الصيفــي،  البشــت  فمنهــا  تأثــره  ومــدى  البيــي 
أو  فالعبــاءة  الشــتوي؛  والبشــت  الربيعــي،  والبشــت 
البشــت لهــا أنــواع عــدة منهــا: العبــاءة القيالنيــة وهي 
عبــاءة ســوداء مصنوعــة مــن الصــوف الناعــم ومزينــة 
بالخطــوط الذهبيــة أو الخضــراء وتصبــغ بمــادة تســمى 
الزبــاد ونبــات الــورس، وقــد ارتداهــا بعــض أئمــة الدولــة 
الســعودية األولــة منهــم اإلمــام ســعود بــن عبدالعزيــز 
وتزيــن حواشــيها  األحمــر  بالحريــر  أجلــه  مــن  وتخــاط 
بالحريــر األصفــر أو األخضــر وتصنع بمنطقة األحســاء، 
وســميت بذلــك نســبه للصــوف الــي تصنــع منــه كان 

يســمى الصــوف القيــالين وهــو ناعــم الملمــس.
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بشــت الدربوجــة ويطــرز بخيــوط الــزري الذهبيــة )القصــب( حــول فتحــة   
الرقبــة ومنطقــة الصــدر، وتغطــى حــدود البشــت بســواريج زري حــول الفتحــة 
عميلــة  األمــام  فتحــة  عــى  ويركــب  الكتفيــن  وخياطــة  واألكمــام  األماميــة 
وربــث مــن الجهتيــن، بشــت المكســر يحــاك مــن الوبــر الثقيــل يزينــه مكســر مــن 
الحريــر ويضــاف إليــه القيطــان حــول الرقبــة وال يســتخدم فيــه تطريــز الــزري.

يدويــًا  المغــزول  الماعــز  صــوف  مــن  يحــاك  بشــت  وهــو  الربقــاء:  عبــاءة   
ويكــون مفتــوح مــن األمــام واســع العــرض واألكمــام ويظهــر بخطــوط طويلــة 
عريضــة باللونيــن األبيــض واألســود أو البــي يفصــل بينهمــا خــط أبيــض رفيــع 
تلبــس يف فصــل الشــتاء وتحــاك يف الحجــاز ونجــد، ومــن األئمــة الذيــن ارتــدوا 

الرقــا اإلمــام عبــد اهلل بــن ســعود.
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أمــا مــن ناحيــة األزيــاء النســائية فهــي جــزٌء مهــٌم مــن الــراث الحضــاري   
فــرى  المجتمــع  وهويــة  للعــادات  ســجاًل  تعتــر  حيــث  الوســطى  للمنطقــة 
يف عهــد الدولــة الســعودية األوىل أن النســاء كــن يرتديــن نوعيــن مــن الثيــاب 
األوىل تكــون مصنوعــة مــن القطــن وتســمى بــ)ثــوب الكربــاس( ويفضلــن بــه 
اللونيــن األخضــر واألســود، والنــوع الثــاين هــي الثيــاب المصنوعــة مــن الحريــر 
مزينــة باأللــوان المتعــددة وتزتيــن بلبــس الحــي الذهبيــة المرصعــة بالجواهــر 

النفيســة.

وأمــا عــن لبــاس نســاء األئمــة ومنهــن نســاء اإلمــام ســعود بــن عبــد العزيــز   
فإنهــن تجملــن وتزيــن بأبهــى وأجمــل وأطيــب اللباس فكان أغلــب ثيابهن تصنع 
مــن الحريــر الهنــدي، والحريــر الشــايم ذو األلــوان المتعــددة كاألحمــر واألصفــر 
واألخضــر واألزرق والــوردي، وتطــرز باأللــوان الذهبيــة. وكــن يجملــن لباســهن 

بالذهــب المرصــع بالجواهــر الثمينــة كالياقــوت األحمــر والفــروز.

وكذلــك كان لبــاس نســاء اإلمــام عبــد اهلل بــن ســعود لــم يختلــف كثــرًا   
بالحــي  بالتجمــل  أكــر  اهتمامــًا  أظهــرن  إنهــن  إال  أبيــه،  زوجــات  لبــاس  عــن 

والياقــوت. كاللؤلــؤ 

خصصــت  ألبســة  وهنــاك   
مــن  خروجهــن  لــدى  للنســاء 
يرتديــن  الســن  فصغــرات  المنــازل 
قمــاش  عــن  عبــارة  وهــو  المخنــق 
أو  الشــيفون  مــن  شــفاف  حريــر 
التــل يخــاط بالكامــل مــا عــدا فتحــة 
إلظهــار  تكــون  العنــق  تطــوق 
الوجــه. أمــا المــرأة فتغطــي رأســها 
بالشــيلة )الغدفــة( المصنوعــة مــن 

التــل الخفيــف ويطلــق عليهــا مســمى )المنيخــل( وتلــف حــول الوجــه مغطيــة 
بهــا رأســها وأكتافهــا، أو ترتــدي الغطــوة وهــي مصنوعــة مــن قمــاش أســود 
ثقيــل نوعــًا مــا لتحجــب رؤيــة وجههــا عــن غــر محــارم، إىل جانــب مــا ســبق ترتــدي 
بعــض النســاء الربقــع وهــو غطــاء للوجــه كامــاًل باســتثناء فتحــة العينيــن ويزيــن 

الحــي. مــن  ببعــض 
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الخارجيــة  األلبســة  ضمــن  ومــن   
للمــرأة العبــاءة تفصــل بشــكل مســتطيل 
تثــى مــن الجانبيــن مــن الجهــة األماميــة 
بحيــث  الطرفيــن  بيــن  مســافة  تــرك  بعــد 
تلــك  وتســمى  يلتقيــان  ال  الطرفيــن  أن 
وضــع  مــكان  وهــو  بــــالجيب  المســافة 
للعبــاءة  يوجــد  وال  الــرأس  عــى  العبــاءة 
أكمــام بــل وضــع لهــا فتحتــان صغرتــان 
لتســمح  واليســار  اليمــى  الزاويتيــن  يف 
بمــرور اليديــن منهــا وكانــت تصنــع العبــاءة 
واألغنــام  لألبــل  الخشــن  الصــوف  مــن 
الناعــم  الصــوف  أو  عرضيــن  مــن  وتكــون 
القمــاش. مــن  واحــد  عــرض  مــن  وتكــون 

كالعبــاءة  مختلفــة  أنــواع  ومنهــا   
القيالنيــة المصنوعــة مــن الصــوف وتزيــن 
بالنقــوش المختلفــة وتصنــع يف الدرعيــة 
ذوات  النســاء  أيــدي  عــى  واألحســاء 
الخــرة، عبــاءة فيصــول، وعبــاءة المرشــدة، 
للمناســبات  تســتخدم  المعصمــة  وعبــاءة 
تكــون  الماهــود  دفــة  وعبــاءة  واألعــراس. 
يف  ويســتخدم  العــروس  جهــاز  ضمــن 
تزييــن العبــاءة طريقــة التعصيــم بخيــوط الحريــر األبريســم الســوداء عــى شــكل 

المذهبــة. الــزري  بخيــوط  أو  عميلــه  أو  قيطــان 

اعُتمــد يف صناعــة األزيــاء النســائية   
عــى الخامــات واألقمشــة الطبيعيــة الــي 
المناخيــة  لالختالفــات  نتيجــة  تنوعــت 
يُعتمــد  الصيــف  فصــل  ففــي  الموســمية، 
عــى األقمشــة الخفيفــة كـــقطن والحريــر 

وغرهــا. والجــاكار  الطبيعــي 
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تســتخدم  الشــتاء  فصــل  ويف   
األقمشــة الثقيلــة كـــالصوف الكشــمري 
الطبيعيــة  األلــوان  كذلــك  واســتخدمت 
لصبــغ تلــك األقمشــة ومــن تلــك األصبــاغ 
والزعفــران  النيلــة،  القرمــز،  الرمــان،  قشــر 
...إلــخ.  وتصنــع مــن تلــك األقمشــة العديــد 

منهــا:  األلبســة  مــن 
واســع  زي  وهــو  )الدراعــة(  المقطــع 
يصــل طولــه حــى الكعبيــن، ولــه أكمــام 
طويلــة تبــدأ واســعة مــن الكتــف ثــم تضيق 

تدريجيــًا حــى تصــل إىل الرســغ ويتكــون مــن عــدة أجــزاء هــي : البــدن، البنيقــة، 
األكمــام، التخراصــة، فتحــة الرقبــة والخبنــة، والمخبــأة. وللمقطــع عــدة أنــواع 
تســمياتها إىل  وتعــود  وأشــكال مختلفــة 
القمــاش  لمســمى  أو  تفصيلهــا  طريقــة 
وبلــد تصنيعــه ومنهــا عــى ســبيل المثــال: 
الــزري  خيــوط  إىل  نســبه  الــزري  مقطــع 
المســتخدمة يف نســيج القمــاش. ويطــرز 
بالزخــارف النباتيــة عــى البــدن مــن األمــام، 
الصــدر  أســفل  التطريــز  كثافــة  وتزيــد 
بهــا  وتحــاط  والنخلــة  الســيفين  بزخرفــة 
وتنتهــي  وهندســية  نباتيــة  زخــارف  عــدة 
الزخرفــة بخطــوط عريضــة تزيــن بهــا نهايــة الكــم بحيــث يغطــي التطريــز كافــة 

للمقطــع. جمــايل  ومظهــر  للخياطــة  متانــة  إلعطــاء  الخياطــات 

 )مقطع الزري( 

)مقطــــــع المعضـــــــــد 
ُينســـــب  المتفــــــت  أو 
إىل تجـــــــــــــاور القطع 
الحريرية يف منطقة 

العضد(
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بالطــول  ويمتــاز  المقطــع  فــوق  تلبــس  علويــة  قطعــة  وهــي  الثــوب   
واالتســاع الشــديد الــذي يجعلــه يتخــذ الشــكل المربــع. ويصنــع مــن األقمشــة 
الدانتيــل  أو  التــل  أو  الشــيفون،  مــن قمــاش  عــادة  الشــفافة فيكــون  الرقيقــة 
ويتكــون مــن نفــس أجــزاء المقطــع ويتــم ارتــداءه بعــدة طــرق منهــا وضــع فتحــة 
الرقبــة عــى الــرأس، أو عــن طريــق لــف )نســف( األكمــام عى الــرأس ويأخذ بذلك 
شــكلين أمــا لــف كــم واحــد، أو الكميــن معــًا فــوق بعضمهــا البعــض بشــكل 
متقاطــع مــن الخلــف ويطــرز بنقــوش وزخــارف نباتيــة وهندســية بخيــوط الــزري 

أنــواع ومســميات منهــا: الذهبيــة والفضيــة والرتر.ولــه عــدة 

 

) ثــوب التــور أو المنيخــل ينســب إىل قمــاش التــل األســود الــذي 
يصنــع منــه. والمنيخــل هــو تصغــر المنخــل ألن نســيجه يشــبه 

ثقــوب شــبكة المنخــل(

)مقطــع أم عصــا يصنــع مــن الحريــر الطبيعــي، وســمي بذلــك ألنهــا تزيــن مــن أعــى أكتــاف األكمــام نــزواًل إىل أســواره الكــم بخيــوط الــزري 
عــى هيئــة العصــا(

)ثــوب المتفــت ينســب إىل قطــع التفــت الحريريــة الملونــة المتجــاورة 
بالعــرض والطــول ويطــرز بخيــوط الحريــر الفاخــر األبريســم( 
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)ثــوب المخطــم ينســب إىل التطريــز المزيــن بــه عــى هيئــة خطــوط عريضــة يصنــع مــن الحريــر ويطــرز بالــزري الذهــي بالكامــل، ويلبــس يف 
المناســبات واألعيــاد(

)ثوب المسرح أو النشل وينسب إىل التطريز المزين به عى هيئة خطوط رفيعة جدًا ويلبس يف المناسبات واألعياد(
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يمثــل الــراث التقليــدي بعــدًا تاريخيــًا هامــًا بعكســه لنمــط الحيــاة الــي   
تعايشــها وعاصرهــا اآلبــاء واألجــداد يف عصــور وفــرات مضــت، ومــا نقلــوه لنــا 
من قيم وعادات وتقاليد وتبين لنا مدى مســتوى الحالة االجتماعية والثقافية 
واالقتصاديــة لتلــك الفــرات فاألزيــاء التقليديــة تمثــل لنــا أحــد عناصــر الــراث 
الهامــة فمــن خاللهــا نســتطيع أن نتعــرف عــى ثقافــة الشــعوب واختالفاتهــم 
الجغــرايف واإلقليمــي  النطــاق  عــدة منهــا  ويعــود غالبــًا االختــالف ألســباب 
للمنطقــة ونظــرًا التســاع رقعــة المملكــة العربيــة الســعودية وتعــدد مناطقهــا 
تمــزت كل منطقــة بلباســها التقليــدي الخاصــة بهــا وقــد تتشــارك يف بعــض 

األلبســة رغــم تلــك االختالفــات.

المنطقــة  يف  الرجــايل  فالــزي   
الــذي  الــرأس  يتكــون مــن غطــاء  الشــرقية 
المصنوعــة  القحفية)الطاقيــة(  يتضمــن 
“قحفيــة  وتســمى  األبيــض  القطــن  مــن 
الغــرة  لتثبيــت  تســتخدم  القمــاش” 
العلــوي منهــا  الجــزء  مــن جزأيــن  وتتكــون 
عبــارة عــن دائــرة يحيــط بهــا الجــزء الســفي 
عــى شــكل مســتطيل، وكانــت المــرأة ذات 
الخــرة هــي مــن تقــوم عــى تنفيــذ وتصنيــع 
بالــزري،  تطريزهــا  ذلــك  يف  بمــا  القحفيــة 
أيــدي  عــى  تصنــع  المشــخالة”  “قحفيــة 
يف  والكالبيــة  العيــون  قريــة  يف  النســاء 
األحســاء باســتخدام الســنارة بعقــد ثقــوب 
الــي  الخيــوط  حبــك  طريقــة  عــن  زخرفيــة 

القحفيــة.  منهــا  تصنــع 

األزياء يف شرق
الدولة السعودية األوىل
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الشــكل  مربعــة  وتكــون  الغــرة    
وتثــى عــى هيئــة شــكل مثلــث  وتلبــس 
بطريقــة تربــط طرفــا المثلــث متدليــان إىل 
األمــام أو أن يلقــى بهمــا  إىل الخلــف أو أن 
ترفــع فــوق الــرأس بشــكل متقاطــع ويتــم 
ربطهمــا مــن الخلــف لتكــون بذلــك ثابتــة 
عــدة  العمــل ولهــا  أثنــاء حركــة  تتأثــر  فــال 
أنــواع منهــا الغــرة البيضــاء، غــرة أم دامــة 
وهــي مــن القطــن المقلــم باللــون األصفــر 
وســميت بذلــك ألنهــا تشــبه لعبــة الدامــة 
الــي ترســم عــى الرمــل بشــكل مربعــات، 
وتثبــت  األحمــر،  الشــماغ  الشــال،  غــرة 
مــن خيــوط  الــذي يصنــع  بالعقــال  الغــرة 
ثــم  األبيــض  باللــون  ينســج  وكان  الوبــر  
أصبــح بمــرور الزمــن باللــون األســود وعرفــت 
أنــواع أخــرى مــن العقــال كعقــال الشــطفة 

المقصــب. وعقــال 
ويرتــدى عــى البــدن الثــوب ويســمى   

)الدشداشــة( ويتشــابه يف شــكله العــام وخطوطــه مــع الثــوب الرجــايل يف 
البيضــاء صيفــًا  القطنيــة  الثــوب مــن األقمشــة  الوســطى ويصنــع  المنطقــة 
لمالئمــة المنــاخ الجــو الحــار، وشــتاًء يصنــع مــن األقمشــة الثقيلــة كالصــوف 
بألــوان داكنــة وللثــوب الشــرقي فتحــة  رقبــة تغلــق بــأزرار تســمى “دقمــة” و 
للعمــل والفالحــة يســتخدم ثــوب ليناســب شــقاء العمــل ويســاعد عــى حريــة 
الحركــة وهــو ثــوب قصــر يســمى “مقصــر”، كذلــك عــرف ثــوب الشــلحات وهــو 
يف  بالمــرودن  الشــبيه  الشــكل  مثلثــة  بأكمــام  العــادي  الثــوب  عــن  يختلــف 
المنطقــة الوســطى ويصنــع مــن األقمشــة القطنيــة كـــ “ الملمــل” و “الويــل” 

وغرهــا.

الــوزار )اإلزار(  وكلبــاس داخــي يرتــدي الرجــل الشــرقاوي تحــت الثــوب   
وهــي قطعــة مســتطيلة الشــكل تصنــع مــن قمــاش قطــي أبيــض أو ملــون 
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عــى  مقلمــة  أشــكاله  تكــون  وغالــب 
شــكل مربعــات متداخلــة ويســمى هــذا 
يلــف حــول  الزخرفــة “مبكــر”  النــوع مــن 
وتضــاف  البــدن  مــن  األســفل  النصــف 
كســرة جانبيــة لتســهيل الحركــة وتثبــت 

نســعة”. يســمى”  بربــاط 
ومــن القطــع الخارجيــة الــي تلبــس فــوق 
الثــوب الزبــون هــو رداء طويــل يصــل إىل 
الكعبيــن شــبيه بالثــوب أكمامــه طويلــة 

حــى الرســغ ويكــون لــه فتحــة أماميــة مــن أعــى الثــوب إىل أســفله ويوجــد يف 
الجزء العلوي أزرار وخيوط من القماش نفسه لتثبيت القطعة بعضها ببعض 
كمــا يوجــد فتحتــان جانبيتــان صغرتــان 
مــن الجهتيــن اليمــى واليســرى، والدقلة 
باختــالف  للزبــون  لوصفهــا  مشــابها 
وجــود ياقــة عاليــة تقفــل بــأزرار وتصنــع 
قمــاش  مــن  أو  المطــرزة  األقمشــة  مــن 
بدلــة”  بذلــك”  ويســمى  نفســه  الثــوب 
وتعــد مــن األلبســة الي ترتــدى مع الثوب 
المناســبات  الشــلحات  ثــوب  أو  العــادي 
كاألعيــاد  والرســمية  االجتماعيــة 
والمهرجانــات، والســديري وهــي ســرة تغطــي منطقــة الصــدر مفتوحــة مــن 
الجهــة األماميــة وتكــون بــال أكمــام تلبــس غالبــًا فــوق الثــوب ويحتــوي عــى 

أحيانــا  وتطــرز  وخارجيــة  داخليــة  جيــوب 
الــزري.  بخيــوط 

طويــل  رداء  هــو  المشــلح  أو  البشــت 
مــن  يصنــع  الشــكل  مســتطيل  واســع 
تبعــًا  والثقيلــة  الخفيفــة  األقمشــة 
فيســتخدم  الجــوي  المنــاخ  لتغــرات 
للبشــت الجــر األقمشــة الثقيلــة لموســم 
للبشــت  الخفيفــة  واألقمشــة  الشــتاء، 
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بتعديــل  الخبــان  ويقــوم  والربيعــي،  الصيفــي 
الطــول بعمــل ثنيــة داخليــة يف عــرض القمــاش 
الهندســية  والزخــارف  الــزري  بخيــوط  ويطــرز 
البشــت  فتحــات  وتجمــل  كنــار  شــكل  عــى 
التطريــز  كميــة  زادت  فــإذا  الذهــي  بالقيطــان 
تزيــن  تــم  وإذ  البشــت)بالدربوجة(،  يســمى 
البشــت بعمايــل مــن الحريــر وال يســتخدم فيــه 
واشــتهرت  )المكســر(  ببشــت  يســمى  التطريــز 
عــى  البشــوت  بصناعــة  األحســاء  منطقــة 
العــريب فهــي صناعــة تركــز  الخليــج  مســتوى 

والمــرز. الهفــوف  منطقــة  يف 

البشــت الحســاوي ينســب إىل مــكان حياكتــه   
وهــي منطقــة األحســاء ويصنــع مــن خيــوط الصوف 
أو الوبــر إضافــة إىل شــعر الماعــز، وقد تحاك أنســجته 
ويطــرز  بعضهمــا.  مــع  والوبــر  الصــوف  خليــط  مــن 

البشــت الحســاوي بالــزري يف الجيــب واألكمــام. 
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أمــا مــن ناحيــة األزيــاء النســائية يف المنطقــة الشــرقية فنجــد أنهــا تتشــابه مــع 
أزيــاء المنطقــة الوســطى أكــرث مــن أي منطقــة أخــرى يف المملكــة العربيــة 
بينهمــا،  فيمــا  والســكاين  الجغــرايف  االتصــال  إىل  يعــود  وذلــك  الســعودية 
فرتــدي المــرأة لغطــاء وجههــا ورأســها الملفــع هــي قطعة مســتطيلة الشــكل 
الخفيــف  القطــن  قمــاش  مــن  مصنوعــة  أمتــار  ثالثــة  أو  مريــن  طولهــا  يبلــغ 
أســود اللــون. يصنــع مــن التــل الخفيــف يلــف حــول الوجــه مغطيــة المــرأة بهــا 

رأســها وأكتافهــا وتغطــي بطرفــه وجههــا 
عنــد الخــروج مــن المــزل أو تســتعمل غطــاء 
تربــط  وعــادة  )البوشــيه(  يســمى  منفصــاًل 
تســمى  الملفــع قطعــة معدنيــة  نهايــة  يف 
القطعــة،  تثبيــت  عــى  لتســاعد  )الربيعــي( 
وهــي  )النقــدة(  الملفــع  لزينــة  ويســتخدم 
ثقــوب  يف  تثبــت  رقيقــة  معدنيــة  صفائــح 
وعنــد  نجــوم  أو  ورود  هيئــة  عــى  الملفــع 
االنتهــاء مــن كل غــرزة يكســر طــرف المعــدن 
ليلــة  يف  النقــدة(  )ملفــع  العــروس  وترتــدي 

زفافهــا.

البطولــه هــو غطــاء للوجــه كامــل باســتثناء   
فتحــة العينيــن يف ويقصــد بــه الرقــع ترتديــه 
النســاء الكبــرات يف الســن ويصنــع مــن قماش 
الداخــل  مــن  ويبطــن  بالنيلــة  يصبــغ  غليــظ 
لحمايــة الوجــه مــن آثــار الصبغــة ويزيــن بعمــالت 

)ريــي(.   ذهبيــة تســمى 
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ومــن ضمــن األلبســة الــي ترتديهــا المــرأة خــارج المــزل العباءة)الدفــة(   
وهــي تفصــل بشــكل مســتطيل تثــى مــن الجانبيــن مــن الجهــة األماميــة بعــد 
ترك مســافة بين الطرفين بحيث أن الطرفين ال يلتقيان وتســمى تلك المســافة 
ــالجيب وهــو مــكان وضــع العبــاءة عــى الــرأس وال يوجــد للعبــاءة أكمــام بــل  بــ
وضع لها فتحتان صغرتان يف الزاويتين اليمى واليســار لتســمح بمرور اليدين 
منهــا وتنفــذ تفصيلتهــا بعــرض القمــاش وليــس بطولــه حــى يكفــي للثــي 
باتجــاه منتصــف األمــام ويتــم خبــن العبــاءة عــى شــكل ثنيــة داخليــة لتعديــل 
الطــول بمــا يتناســب مــع قامــة المــرأة وكانــت تصنــع قديمــًا مــن الصــوف بأنواعــه 

والماهــود،  المرينــة،  منهــا  المختلفــة 
والونيشــن ثــم أدخــل مــع مــرور الزمــن 
المعــروف  كالحريــر  أخــرى  خامــات 
وتزخــرف  والكريــب.  الحبــار  بمســمى 
بالقيطــان  وأطرافهــا  حواشــيها 
مــن  وتتــدىل  الــزري  مــن  والعمائــل 
تســمى  كــور  الجانبيــن  عــى  األمــام 
الماهــود  دفــة  وعبــاءة  )كركوشــة( 
زفافهــا.  ليلــة  يف  العــروس  ترتديهــا 
أخــرى منهــا  عــي  أنــواع  عرفــت  أيضــا 

ســمكة. أم  عبــاءة 
اشــتهر يف  المــزل  مــن  لــدى خروجهــا  المــرأة  ترتديهــا  زي  الــردا وهــو   
منطقــة القطيــف والقــرى مــن حولهــا وهــو عبــارة عــن قطعــة قماشــية ســوداء 
اللــون مســتطيلة الشــكل مزخرفــة بخطــوط عرضيــة مــن الجانبيــن يغلــب عليهــا 
اللــون األحمــر الداكــن وتزيــن بخيــوط الــزري وتلتــف بــه المــرأة بحيــث يغطــي 
كامــل جســدها وتجلــب عــادة مــن البحريــن ومنهــا أنــواع مخصصــة للمناســبات 
تســمى )الرمــى(. أيضــا عــرف نــوع آخــر مــن األرديــة تحت مســمى المشــمر يصنع 
مــن األقمشــة الخفيــف مثــل الويــل المشــجر ويقــص بشــكل واســع)كلوش( 

ويرتــدى يف أوقــات الســفر والتنقــل.
البخنــق /المخنــق عبــارة عــن قمــاش حريــر شــفاف مــن الشــيفون أو التــل   
األســود يخــاط بالكامــل مــا عــدا فتحــة تطــوق العنــق تكــون إلظهــار الوجــه 
ويغطــى بالمخنــق الصــدر وينســدل عــى الكتفيــن والظهــر ويــراوح طولــه مــن 

ية
رق

ش
 ال

قة
ط

من
 ال

اء
أزي



35 األزياء التقليدية يف عهد الدولة السعودية األوىل

وحــى  الجــذع  منتصــف  بيــن  الخلــف 
الشــريط  عــى  بالــزري  ويطــرز  القــدم، 
الوحــدات  وتتــوزع  بالوجــه  المحيــط 
الزخرفيــة عــى كافــة أرضيــة القمــاش 
وترتديــه الفتيــات الصغــرات الســن منذ 

الطفولــة وحــى بلــوغ الســن.

ترتديها   الي  األلبسة  ومن   
المرأة داخل المزل ويف االجتماعات 
واالحتفاالت األسرية منها: أ/ الدراعة 
إىل  طوله  يصل  فضاض  ثوب  وهو 
وتتكون  طويلة  أكمام  وله  الكعبين 
شريط  عن  عبارة  والذيالة  واألكمام،  )التنفاجة(،  الجنب  وقطعة  البدن،  من 
طرف  لحماية  الذيل  حاشية  إىل  يضاف  الدراعة  عن  اللون  مختلف  قماشي 
الدراعة من التلف ويختلف مسمى الدراعة عى حسب نوع القماش المنسوج 

منه أو قد ينسب إىل التطريز أو إىل مكان الصنع ومنها:

دراعة أم عصا وتنسب إىل التطريز المستخدم فيها زخرفتها حيث تزين   
من أعى أكتاف األكمام نزواًل حى الرسغ بخيوط الزري عى هيئة العصا.

الزتييــن  أســلوب  عــى  يطلــق  هــو مســمى  والتفحيــح  دراعــة مفححــة   
حينمــا يتــم اســتخدام لونيــن أو أكــرث يف صناعــة الــزي عى شــكل قطع متجاورة 

مــن القمــاش كأن يســتخدم اللــون األخضــر مــن 
الجوانــب. واللــون األحمــر عــى  المنتصــف 

دراعــة الــزري تصنــع مــن الحريــر الطبيعــي   
الــزري  خيــوط  إىل  نســبه  تســميته  وتعــود 

القمــاش. نســيج  يف  المســتخدمة 

تجــاور  إىل  ُينســب  المعضــد  ودراعــة   
دراعــة  العضــد،  منطقــة  يف  الحريريــة  القطــع 
وتطــرز  الطبيعــي  الحريــر  مــن  تصنــع  بمباويــة 
بالــزري والرتــر ويغطــى التطريــز كافــة البــدن مــن 
دراعة أم عصااألمــام والخلــف وحــول الرقبــة والكــم بوحــدات 
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صنعهــا  مصــدر  إىل  وتنســب  نباتيــة  زخرفيــة 
بومبــاي(. )الهنــد، 

الــي  األلبســة  مــن  وهــي  النفنــوف  ب-   
الدراعــة  ظهــرت مــع تطــور األزيــاء فحــل محــل 
لــدى المــرأة فيتكــون تفصيلتــه مــن قصــة تحــدد 
باتجــاه  االتســاع  يف  ويبــدأ  األعــى  مــن  الخصــر 
عــن  عبــارة  الســفي  الجــزء  ويكــون  األســفل 
كســرات كبــرة أو كســرات صغــرة متجــاورة عــى 
حســب الــذوق الشــخصي لألفــراد، ويطــرز بخيــوط 
الــزري والحريــر وتســمى تلــك العمليــة بالتخويــر. 

ج- الثــوب هــو قطعــة علويــة تلبــس فــوق   
الشــديد  واالتســاع  بالطــول  ويمتــاز  الدراعــة 
الــذي يجعلــه يتخــذ الشــكل المربــع. ويصنــع مــن 
األقمشــة الرقيقــة الشــفافة فيكــون عــادة مــن 
أو  التــل  أو  الجورجيــت،  أو  الشــيفون،  قمــاش 
الدانتيل، ويتكون من نفس األجزاء الي تتكون 
منهــا الدراعــة وتعــددت مســمياته وأنواعــه عــى 
منهــا،  المصنوعــة  الخامــة  أو  التطريــز  حســب 
ويتــم ارتــداء الثــوب عــى عــدة أشــكال أمــا عــر 
وضــع فتحــة الرقبــة عــى الــرأس، أو عــن طريــق 
لــف )نســف( األكمــام عــى الــرأس ويأخــذ بذلــك 
شــكلين أمــا لــف كــم واحــد، أو الكميــن معــًا فــوق 
بعضمهــا البعــض بشــكل متقاطــع مــن الخلــف 
وتعــرف عمليــة تغطيــة الــرأس بكــم الثــوب بــــــــــ 
الكــم  طــرف  يف  الزخرفــة  وتكــون  الكبــع(،   (
النجــدي  الثــوب  عكــس  الخارجيــة  الجهــة  مــن 
الــي تكــون زخرفتــه مــن الكــم الداخــي والثــوب 
الشــرقي يف عمومــه  أصغــر حجمــًا مــن الثــوب 
النجــدي. وللثــوب عــدة أنــواع ومســميات مختلفــة 

منهــا نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال: 

دراعة مفححة

دراعة الزري

النفنوف
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ويزيــن  األســود  التــل  مــن  يصنــع  الرثيــا  ثــوب   
بدوائــر فضيــة معدنيــة تثبــت بجــوار بعضهمــا البعــض 
وتعــود  مثلــث،  شــكل  عــى  الجيــب  فتحــة  تحــت 
تســميته إىل الزخرفــة الــي تزينــه كالرثيــا يف بريقهــا 

المعدنيــة.  الصفائــح  لوجــود  ولمعانهــا 

ثــوب النقــدة يصنــع مــن التــل األســود ويطــرز   
الخــوص  باســم  تعــرف  رقيقــة  معدنيــة  بصفائــح  
ألنهــا مشــابه لخــوص النخــل ومــن هنــا أىت أصــل 
التســمية ويعــرف بالنقــدة ألن الخــوص يبــاع بالــوزن 

والهندســية. النباتيــة  بالزخــارف  ويزخــرف  نقــدًا 

ثــوب النشــل يصنــع مــن الحريــر وينســب يف تســميته إىل الســرة المطــرزة   
الــي توضــع عــى الهــودج فــوق الجمل،ويتــم تطريــزه بخيــوط الــزري ذهبيــة 
اللــون أو الفضيــة ويــزداد التطريــز كثافــة عــى منطقــة البــدن يف األمــام وحــول 

األكمــام.

ثــوب المفحــح يصنــع مــن الحريــر ويتكــون مــن شــرائح مســتطيلة طوليــة   
وعرضيــة متعــدد األلــوان تثبــت بجــوار بعضهــا البعــض وغالبــًا مــا يكــون باللــون 

األســود وتدخــل عليــه األلــوان كاللــون األحمــر، واألخضــر، واألصفــر .

ثوب الرثيا

ثوب النشل ثوب النقدةثوب المفحح
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وتصميماتهــا  الممــزة  بألوانهــا  الحجازيــة  النســائية  المالبــس  تمــزت   
المختلفــة، مــع حفاظهــا عــى االحتشــام، وقــد كانــت المــرأة الحجازيــة ترتــدي 

أبرزهــا: ومــن  واألزيــاء،  المالبــس  مــن  عــددًا 

الثوب الُمزّند: هو ثوب ضيق بتطريز عى الصدر واألكمام وجاني الثوب.

الزبون: يصنع من قماش الستان أو القز الهندي. 

فتحــة  تكــون  الزبــون،  مــن  أحــدث  الكرتــة:   
هــذا  وتمــز  الرغبــة،  حســب  أشــكال  بعــدة  الرقبــة 
والوســط،  الصــدر  يف  “بنســتين”  بوجــود  الثــوب 
ويكــون طــرف الثــوب الســفي واســع، يصنــع هــذا 
يف  أمــا  الصيــف،  يف  الرفيــع  القطــن  مــن  الثــوب 
كالبوبليــن،  المتينــة  االقمشــة  فهنــاك  الشــتاء 
والشــيت وهــو عبــارة عــن قمــاش قطــي مشــجرة، 
أمــا الفتيــات فيلبســن األقمشــة الحريريــة الزاهيــة، 

الهنــد. مــن  غالًبــا  تــرد  االقمشــة  هــذه  وكانــت 

الثــوب العــريب: قمــاش واســع طويــل يصنــع   
الخفيفــة. األقمشــة  مــن 

ثوب المســدح: وهو ثوب فضفاض ال يظهر   
معالــم الجســم، يتكــون مــن خمــس قطــع مختلفــة 
المقاســات تثبــت مــع بعضهــا بعضــا حــى تخــرج 
بشــكلها النهــايئ، ويصنــع مــن األقمشــة الســادة 
أو المنقوشــة حســب تقاليــد كل منطقــة، كذلــك 
تختلــف يف المقاســات والزخرفــة كل قبيلــة عــن 

األخــرى.

األزياء النسائية يف غرب
الدولة السعودية األوىل
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ثــوب المزنــد: يشــبه الثــوب الرجــايل، ولكنــه   
ولــه  مطــرزة،  ضيقــة  أكمــام  ذو  اتســاًعا،  أكــرث 
نوعــان مــن األقمشــة: الســتان األســود، والدوبليــن 

. لكحــي ا

الثــوب األســود: عبــارة عــن ثــوب واســع، لــه   
قمــاش  مــن  ويصنــع  الســاق،  إىل  تصــل  أكمــام 
شــفاف، يرتــدى معــه قطــع مــن القمــاش مكملــة 

الجســم. تســر  حــى 

إىل  ويتســع  فضفــاض،  ثــوب  الــدوك:  ثــوب   

القمــاش  إىل  نســبة  بالــدوك  وســمي  األســفل، 
قمــاش  وهــو  مفتــاح(  أبــو  )دوق  فيــه  المســتخدم 

الســتان. قمــاش  يشــبه 

الثــوب المبقــر: وهــو عبــارة ثــوب واســع، يصــل   
ويبــدأ  األعــى،  يف  ضيــق  الكعبيــن،  إىل  طولــه 
يف االتســاع إىل األســفل، حــى األكمــام تضيــق 
ثنيــة يف  أو  تدريًجيــا حــى تنتهــي بســوار “ طيــة 
القطــي  القمــاش  ويســتخدم  القميــص”،  طــرف 

واألزرق. األســود،  وألوانــه  الســادة، 

ثــوب المقطــع أو المــدرع: ثــوب مصنــوع من القطن 
الســادة ويزين بالتطريز.

الصــدرة: ثــوب واســع وطويــل، مصنــوع مــن   

والكــم،  والظهــر،  الصــدر،  مــن  ويزخــرف  القطــن، 
وأســفل الثــوب، وتكــون فتحــة الرقبــة مســتطيلة، 
ويكــون  الثــوب،  زخرفــة  يف  الصباغــة  ويســتخدم 
بينمــا  الســن،  لكبــرات  والكحــي  األزرق،  اللــون 
مــع  أو  األســود  مــع  العــودي  اللــون  يســتخدم 
الكحــي والرتقــايل للفتيــات، واألحمــر والعــودي 

لألطفــال. 

الثوب المسدح

ثوب الدوك

الثوب المبقر
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المناســبات،  يف  ويلبــس  الصــون:  ثــوب   

ضيــق  الشــكل،  مســتطيل  ثــوب  وهــو  واألفــراح، 
وفتحــة الرقبــة دائريــة، وتبــدأ التخراصــة “ قمــاش 
يغطــي منطقــة االبــط “ مــن الكــم حــى منتصــف 

الوســط. يف  الثــوب 

األقمشــة  مــن  يصنــع  المصــدر:  ثــوب   
عــى  بكثافــة  بالتطريــز  الثــوب  ويزيــن  القطنيــة، 
األكتــاف واألســفل، وأحياًنــا يكــون بــدون زخرفــة.

زي العروس الحجازية عند أحدى قبائل الحجاز 

ثوب الصون الثوب المصدر ثوب المقطع
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أ. محمــد بــن جابــر بــن يحــي الخالــدي المالكــي، الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة  	
يف فيفــا وبــي مالــك وجــازان يف العصــر الحديــث، ص225

أ. د غيثــان بــن عــي بــن جريــس، الحيــاة االجتماعيــة يف عســر يف العصــر الحديــث  	
-  األبحــاث والدراســات 166، ص -65 71.

أ. د غيثــان بــن عــي بــن جريــس، منطقــة الباحــة )بــالد غامــد وزهــران( كمــا ســمعت  	
عنهــا وشــاهدتها، ص-29 31. 

ص  	 العاشــر،  المجلــد  عســر،  منطقــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  موســوعة 
.267-270

بــالد عســر، المنطقــة الجنوبيــة الغربيــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية، الــزي  	
التقليــدي.

جع
مرا

وال
در 

صا
لم

ا

المنطقة الجنوبية من
الدولة السعودية األوىل
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الوهــاب،  	 عبــد  بــن  محمــد  ســرة  يف  الشــهاب  لمــع  جمــال:  بــن  حســن  الريكــي، 
1967م. بيبلــوس،  مطبعــة  بــروت،  حاكمــة،  أبــو  مصطفــى  أحمــد  تحقيــق: 

الوهــاب،  	 عبــد  بــن  محمــد  ســرة  يف  الشــهاب  لمــع  جمــال:  بــن  حســن  الريكــي، 
2005م العزيــز،  عبــد  الملــك  دارة  الريــاض،  العثيميــن،  الصالــح  اهلل  عبــد  تحقيــق: 

الوهابيــن، ترجمــة عبــد اهلل الصالــح  	 لتاريــخ  بوركهــارت، جوهــان لودفيــج: مــواد 
1985م.  د.ر،  ط1،  العثيميــن، 

) 1133-1158هـ/ 1818-1745م(، رسالة دكتوراه، جامعة مؤتة، األردن،2009م. 	

أحمــد بــن مســاعد الوشــمي: اللبــاس يف الــراث الســعودي للمــرأة والرجــل، ط1،  	
الريــاض، دار الصميعــي، 2010م.

إيمــان تيســر محمــد العــدوان: تاريــخ الحيــاة االجتماعيــة يف نجــد يف عهــد الدولــة  	
الســعودية األوىل 

البســام، ليــى صالــح: الــراث التقليــدي لمالبــس النســاء يف نجــد، ط1، الدوحــة،  	
مركــز الــراث الشــعي لــدول الخليــج العربيــة، 1985م.

ومكــة  	 المنــورة  بالمدينــة  القصــب  عقــل  صناعــة  درويــش:  بــن  عدنــان  جلــون، 
للــراث  الوطــي  المهرجــان  الرياض،إصــدار  الســعودي،  العهــد  يف  المكرمــة 

1427ه. والثقافــة، 

حصــة جمعــان الزهــراين: الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة يف الدولــة الســعودية  	
العزيز،1425هـــ/  عبــد  الملــك  دارة  الريــاض،  1891م(،   –  1824  / )1309-1240هـــ 

2004م

العربيــة  	 المملكــة  يف  التقليديــة  الثقافــة  وآخــرون:  الصويــان  اهلل  العبــد  ســعد 
2000م الوطنيــة  فهــد  الملــك  مكتبــة  الريــاض،  ط1،  الســعودية، 

الســويداء، عبــد الرحمــن بــن زيــد: نجــد يف األمــس القريــب صــور ومالمــح مــن أطــر  	
الحيــاة الســائدة قبــل ثالثيــن عامــًا، دار العلــوم، 1403هـــ/1983م.

العجاجــي، تهــاين بنــت ناصــر: مالبــس النســاء التقليديــة يف المنطقــة الشــمالية  	
واالقتصــاد  الربيــة  كليــة  ماجســتر،  رســالة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  مــن 
المــزيل والربيــة الفنيــة، اإلدارة العامــة لكليــات البنــات، الريــاض، 1426هـــ/2005م.

بــن عبــد العزيــز: الريــاض مــاض تليــد وحاضــر مجيــد، الريــاض، دار  	 الكليــب، فهــد 
1990م. الشــبل، 
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يف  	 التقليديــة  المالبــس  الغــي:  عبــد  محمــود  ســمر  ســعيد،  خديجــة  مســفر، 
الوطنيــة،1431ه. فهــد  الملــك  مكتبــة  الريــاض،  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

المملكــة  	 يف  العــروس  ألزيــاء  التقليــدي  الــراث  إبراهيــم:  بنــت  نجــالء  الهليــل، 
كليــة  ماجســتر،  رســالة  المعاصــرة،  األزيــاء  يف  وتوظيفــه  الســعودية  العربيــة 
الريــاض،  للبنــات،  الريــاض  الفنيــة، جامعــة  والربيــة  المــزيل  الربيــة واالقتصــاد 

1428هـــ/2007م.

للــراث  	 الوطــي  المهرجــان  الريــاض،  تراثنــا،  مــن  مســاعد:  بــن  أحمــد  الوشــمي، 
1405هـــ/1985م. والثقافــة، 
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العربيــة  	 المملكــة  يف  التقليديــة  الثقافــة  وآخــرون:  الصويــان  اهلل  العبــد  ســعد 
2000م. الوطنيــة  فهــد  الملــك  مكتبــة  الريــاض،  ط1،  الســعودية، 

ليــى صالــح البســام: المالبــس التقليديــة الرجاليــة يف المنطقــة الشــرقية مــن  	
المملكــة العربيــة الســعودية، الكويــت، مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، 

2005م.

الثقافــة الشــعبية: الرقــع التقليــدي لــدى المــرأة يف الخليــج العــريب، العــدد 16،  	
البحريــن، د.ت. 

المملكــة  	 يف  العــروس  ألزيــاء  التقليــدي  الــراث  إبراهيــم:  بنــت  نجــالء  الهليــل، 
كليــة  ماجســتر،  رســالة  المعاصــرة،  األزيــاء  يف  وتوظيفــه  الســعودية  العربيــة 
الريــاض،  للبنــات،  الريــاض  الفنيــة، جامعــة  والربيــة  المــزيل  الربيــة واالقتصــاد 

1428هـــ/2007م.

ليــى صالــح البســام: الــراث التقليــدي لمالبــس النســاء يف المنطقة الشــرقية من  	
المملكــة العربيــة الســعودية، الكويــت، مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، 

2005م.

أمامــة إبراهيــم: األزيــاء الراثيــة الســعودية أصالــة الماضــي وفخــر الحاضــر، مجلــة  	
ســيديت، د.ع، 27 ســبتمر 2020م.

الشــرقية،  	 المنطقــة  بــه  تمــزت  شــعي  نســايئ  زي  البطولــة  البلــوي:  فاطمــة 
2019م. أكتوبــر   21 د.ع،  الريــاض،  صحيفــة 

يمــن لقمــان: األزيــاء الشــعبية أناقــة المــرأة الســعودية، صحيفــة الوطــن، د.ع، 23  	
أبريــل 2020م. 

نجــاة الوحيــي: الــزي التقليــدي هويــة وفــن، موقــع األولمبيــاد الوطــي للتاريــخ،  	
د.ت . 
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تراث األجداد،   الجزء الثاين، ص113. 	

خديجــة ســعيد مسفر،ســمر عبدالغــي،  المالبــس التقليديــة يف المملكــة العربية  	
السعودية، 1331هـ/ 2010م.ص -107 135.
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