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 الخالصة

 إذ بة  كةكلت مملمةا مهمةا مةل ممةالا حةار الارةا  ، ،اإلسةمميةاحتلت صناعة النسيج مكانة مهمةة يةا الارةا   

 أخةاتممينةة مةل المنسةا ات التةا  أنةاا  بإنتةا وتميةتت  ،بصةناعة النسةيج ميةاإلسةماكتهرت الكثير مل المةن  

 حيتا كبيرا مل الشهر .

صةناعة النسةيج  أسةهمت إذ ،اإلسةممية اءت د اسةتنا لهةاا النانةال اصاتصةادم المهةا يةا النولةة  األحميةمل حار 

 ير مل سكا  حار المن .ككلت ما دا ماليا مهما لمند كبو ،اإلسمميةبقسط كبير مل صاد ات المن  

و دت يية  مملامةات ايمةة عةل  إذ ؛صبةل حااة  األ ضاعتمننا يةا د اسةتنا لصةناعة النسةيج علةب كتةا  صةا   

 أحميةة ياققةة يةا كتابة النانال اصاتصادم  أعطبابل حاا   أ والاق  المنسا ات، وأكهر ،صناعة النسيج أماكل

ومنهةا  ،ن  مملامات وايية عل مختلة  النشةاتات اصاتصةاديةترميل إينابا علب كتاب مما انمكس  األ ض؛صا   

 .اإلسممايرسا لنا صا   مشراة لصناعة النسيج يا المالا  ، يهاصناعة النسيج

 حةا،وتطا حةار الصةناعة  التا  اءت بمنر لممرية منى اسةتمرا  بمنماعة مل المصاد  النغراييةأيرا استمنا و

الممبةس  أسةماءكةاا اسةتنننا مةل كتةال اللغةة والممةا ا يةا تنسةير بمة  و ما وا ههةا مةل المصةاعال،وخرابها  أو

 والمنسا ات وممرية دصلتها.

كة   ؛وتاةنننا عةل المةن  ،التا  تبها ابةل حااة  يةا كتابة  األااليااسال بتناولنا يا باثنا مناتق صناعة النسيج و

 منسا ات.هرت ب  مل ، وما اكتمكانتها الصناعية يأبرزنا ،الام تقع يي  اإلاليااسال بمنينة 
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ABSTRACT 

The textile industry has occupied an important position in Islamic civilization, it was 

an important milestone in this civilization, as many of the Islamic cities were famous 

for the textile industry and were characterized by the production of certain types of 

textiles that took a great deal of fame. 

The textile industry has contributed a large share of the exports of Islamic cities and 

has been an important financial resource for a large number of the inhabitants of these 

cities. 

In our study of the textile industry we relied on the book (the picture of the land) of 

Ibn Hawqel, which contained valuable information about the places of the textile 

industry and the most famous textiles, Ibn Hawqel gave the economic side a great 

importance in writing his book, which reflected positively in the inclusion of his given 

information on the various economic activities, including the textile industry, showing 

us a bright picture of the textile industry in the Islamic world. 

We also used a group of geographical sources that came after him to know the 

continuity and development of this industry or the difficulties encountered, as well as 

take advantage of language books and dictionaries in the interpretation of some names 

of clothing and textiles and knowledge of its significance. 

In this research, we discussed the areas of the textile industry according to the regions 

arranged by Ibn Hawkal in his book and we talked about each city according to the 

region in which it is located, its industrial status and its famous textiles were clarified. 
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 المقدمة  
يهةا تسةترر مةل  ،إليهةانظةرا لاا تة  الماسةة وأحمهةا؛  اإلنسةا الصناعات التا عريها أانم تمن صناعة النسيج مل 

أناث منتلا مل  إلي ياتا   تاير ل  ما لنصال وترنا علي  الهيبة والنمال، يرم عل أنهاوتقي  تقلبات ا األعيل،

وتةاير لهةا مةا دا  بأس ب ، لكثير مل السكا  تن  عليها  باا صمهنة  أصباتنا  أتاا  حيات ،يا مختل   يلتم 

 ااتصاديا يمتن ب .

 األلبسةةعنيةن  مةل  أنةاا  بإنتا واكتهرت الكثير مل المن   ،اإلسمميةوان احت  النسيج مااما مهما يا الارا   

 مسنلة باسمها. أصباتوالمنروكات حتب 

اةن  عيةا  المنتمةعأو للخلةع علةب   ةاصت النولةة وأللةبس  األلبسةةمل  بااتناء الناخر واألمراءاحتمام الاكام وكا  

 اإلسمميةحتب وصنت الارا   وازدحا حا  واإلسمميةعلب انتشا  صناعة النسيج يا المنتممات المربية  ساعن

" حرا   تقام علب صناعة النسيج" :بأنها
 (1)

. 

عا والتنةا م يقةن تةرث رنةا ر الاافةاة يةا الارةا   وبسبال األحمية التا يخية واصاتصادية لهةاا النشةات الصةنا

المربية، ويا الارا   األو بية بما نق  إليها مل ممانا ومنردات ما تتال تستمم  يا لغاتها
(2)

. 

ومل حاا المنطلق  أيت أ  أسلط الراء علةب حةار الصةناعة كمةا ذ كةرت يةا كتةا  صةا   األ ض صبةل حااة ، 

ا لا يتناول حار الصناعة يا حاا الكتا  الام ياتام مملامات ايمة سةبق بهةا وباسال ما تاص  إلي  علما أ  أحن

 الكثير يا حاا المنال.

بنأت الباث بالتمري  بصاحال الكتا  ابل حاا  علب  غا ما اكتن  حيات  مل غماض، نا انتقلت إلةب مافةا  

يقن ذكةر مةن  كة  إالةيا ومةا تشةتهر  الباث،  وحا مناتق صناعة النسيج كما أو دحا ابل حاا  يا تناول  لألااليا،

بةة  مةةل صةةناعة أو نشةةات تنةةا م، ينةةاء ترتيةةال الباةةث علةةب أسةةاس األاةةاليا، ومةةل نةةا المةةن  التةةا اكةةتهرت يقةةط 

 بصناعة النسيج. 

وان استمنت بمنماعة مل المصاد  النغرايية منها السابقة صبل حاا ، ومنها المصاد  التا  اءت بمنر لتأكين ما 

  ، ولمتم  علب التطا  الام ترأ علب مراكت اإلنتا  أو التنحا  الام أصابها بمنر.أو در ابل حاا

وحسبا أنا بالت ما أسةتطمت مةل النهةن يةا حةاا الباةث، وكةا   اقةنم يية  تقةنيا المملامةة التا يخيةة بمةا ياقةق 

 قصن.الناقن  لطلبة الملا، ولمل يأتا بمنم يا تطاير حاا الباث وتاسيم ، وهللا مل و اء ال

 

 ابن حوقل
دمحم بل علا بل حاا  النصيبا البغةنادم الماصةلا، حكةاا وصةن  صةاحال ممنةا المة لنيل
(3)

، أمةا صةاحال كتةا  

األعمم ياكر أن  دمحم بل حاا 
(4)

، وغلال اسا الشهر  علي ، يمرف بابل حاا  أو الااالا
(5)

. 

يةا كبيةرا لكةل أغلةال المصةاد  المتقنمةة يايط حيا  ابل حاا  الكثير مل الغماض، يها برغا كهرت  باص   غراي

أحملت سيرت ، ولا تتةر ا لة ؛ لةاا كانةت المملامةات عةل حياتة  اليلةة، بة  تكةاد تكةا  كةاياة ص تسةمننا يةا  سةا 

 صا   وافاة لهاا النغرايا الكبير.

لا تشر المصاد  إلب تا يخ وصدت  أو ويات  علب و   التانين، ولا تمةيل مكةا  وصدتة 
(6)

أحةن البةاحثيل  ، واةن بةر 

السبال يا ذلك بقال : "يبنو أ  السبال يا إغنال تر مت  كان  تا را و حالة، يقن ارب أكثر مل نمنيل عامةا يةا 

الرحمت، وتنال يا األااليا المختلنةة، ولةا يسةتقر يةا مكةا  واحةن لاقةال تايلةة"
(7)

، وأبةرز مثةال علةب ذلةك أ  

نمةةا أكةةا  إليةة  بالتةةا ر؛ إذ اةةال: " كةةاا ذكةةر ابةةل حااةة  التةةا ر يةااات عنةةنما ذكةةرر لةةا يةةاكرر باصةةن   غراييةةا، وإ

الماصلا يا كتاب "
(8)

. 

واةةن اختلنةةت الروايةةات يةةا سةةنة وياتةة ، ينةةا حةةيل ذكةةر البغةةنادم
(9)

ر، ذكةةر أحةةن 053أ  وياتةة  كانةةت باةةنود سةةنة  

ر063الباحثيل أ  ويات  كانت بمن سنة 
(10)

، ييما ذكر الت كلا
(11)

ر، وتابمة  يةا ذلةك 063 أ  ويات  كانت بمن سنة 

صاحال ممنا الم لنيل
(12)

. 

بنأ ابل حاا  حيات  كغايا باال أخبا  البلنا  مما ديم  لنخال حاا المينا ، وان أكا  إلب ذلك بقالة : " إنةا كنةت 

يةةا حةةال الانانةةة كةةغنا بأخبةةا  البلةةنا ، والااةةاف علةةب أحةةاال األمصةةا ، كثيةةر اصسةةتممم واصسةةتخبا  لسةةاير  

كةمء التنةا ، واةراء  الكتةال الم لنةة ييهةا، وكةا  ص ينةا انا كتةا  ابةل خرداذبةة، وكتةا  النيهةانا، النااحا، وو

وتاكر  أبا النر  انامة بل  منر"
(13)

. 

اتخا مل منينة السمم منطلقا لرحلت  التا بنأت: " يام الخميس لسبع خلا  مل كهر  مرا  سةنة إحةنى ونمنةيل 

ونلثماقة"
(14)

بمةا كةاحنر أو اةرأر، بة  كةا  يسةأل كة  مةل يةرار صةاداا، أو يظةل أنة  صةاد   ، ولا يكت  ابل حااة 

ليستقصا الاقاقق علب أتا و  ، يقن ذكر ما نص : "وكنت إذا لقيت الر ة  الةام أهنة  صةاداا، وإخالة  بمةا أسةأل  
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 ، أكثةر عن  خبيرا عالما، يأ ن عنن إعاد  الخبر الام أعتقن يي  صةناة، واةن حنظةت نسةق ، وتأملةت تراة  ووصةن

ذلك باتم، وأ ى الااكا بأكثر ما حكار  احم، نا أعاودر الخبر الام ألتمس  من  والاكر؛ ليسمع الام أستاصن ، 

وأتةةالع ممةة  مةةا صةةن  مةةع غيةةرر يةةا ذلةةك بمةةن  ويةةة، وأ مةةع بينهمةةا وبةةيل حكايةةة نالةةث بالمةةنل والسةةاية، يتتنةةاير 

كنةةت أحسةة  يةةا ننسةةا بةةالقا  علةةب األسةةنا  و كةةا   األاةةاال، وتتنةةايب الاكايةةات، وكةةا  ذلةةك داعيةةة إلةةب مةةا

األخطا "
(15)

. 

 

 كتاب صورة األرض
ذكر ابل حاا  األسبا  التا دعت  إلب تألي  كتاب  يرم عل حب  للسنر واستقصاء أخبا  البلنا ، يإن  كا  حنةاث 

قنما يشبع يرال  الملمةا، يقةال مل األسبا  ما دعار لكتابة كتاب  حاا؛ منها ما ذكرر بأن  لا ينن كتابا يا المسالك م

ما نص : "وكا  مما حرنا علب تألين ، وحثنا علب تصنين ، و ابنا إلب  سةم ، أنةا لةا أزل يةا حةال الصةبا  

كةةغنا بقةةراء  كتةةال المسةةالك، منطلقةةا إلةةب كينيةةة البةةيل بةةيل الممالةةك يةةا السةةير والاقةةاقق، وتبيةةانها يةةا المةةااحال 

والرسام، والممةا ف والملةام، والخصةاا والممةام، وترعرعةت يقةرأت  والطراقق، وكمية واا  ذلك يا الهما

الكتال النليلة الممروية، والتاالي  الشرينة الماصاية، يلةا أاةرأ يةا المسةالك كتابةا مقنمةا، ومةا  أيةت ييهةا  سةما 

متبما، ينعانا ذلك إلب تألي  حاا الكتا "
(16)

. 

تة ، بمرةها كةا  اسةريا مثة  النةا  والظلةا الةام وكانت حناث هروف عامة سةاعنت ابةل حااة  علةب تاقيةق غاي

تمانا من  بمد المشر ، وتمرفها لتسلط القاى الغازية، وزياد  علب ذلك ما تمرفت ل  البمد مل القاط وكةاة 

الرز ، وان أ م  لنا حار الظروف منتممة بقال : " وأعاننا علي  تااص  السنر، وانتعةا ا عةل وتنةا مةع مةا 

يناء الرز  واألنر، والشةها  لبلةاا الةاتر، بنةا  السةلطا  وكلةال التمةا ، وتااصة  الشةناقن سبق ب  القن ؛ صست

علب أح  المشر  والمنوا ، واستئناس سمتين  بالنا  بمن المنل والطغيا ، وكثةر  النةااقو والنااقةال، وتمااةال 

الكل  والمصاقال، واختمل النما وااط النيا"
(17)

. 

لنتير  المربية، ومصةر والمغةر  واألنةنلس وصةقلية، والنتيةر  )ديةا   بيمةة زا  ابل حاا  خمل  حلت  كب  ا

ومرر وبكر( والمرا ، وخازستا  وبمد يةا س وكرمةا  والسةنن، و ةتءا مةل الهنةن وسنسةتا  وخراسةا ، ومةا 

و اء النهر وغيرحا مل ديا  اإلسمم
(18)

. 

ما كراا وغربةا، مةل نهةر السةنن حتةب فةناف أمرب ابل حاا  نمنيل عاما، ساح خملها يا أ  اء المالا اإلسم

المايط األتلسا، وتاغ  يا مناتق أخرى كثير 
(19)

. 

أما عل منهن  الام انتهن  يا كتاب ، يقن سا  علب خطب سابقي  يا تنظيا كتاب ، وحاا ما أكا  إلي  أحةن البةاحثيل 

الكتةا  ننسةها ممروفةة عرفةا دايقةا  بقال : " وان ترسا ابل حاا  خطب السابقيل ل  يا تنظيا كتاب ، ولكل ماد 

منصم مع تافيو بم  النقات الناحرية"
(20)

. 

ويا مافع رخر اال حاا الباحث: " يترو أ  ابل حاا  كأن  يا حةاا كةأ  بقيةة ممثلةا المن سةة الكمسةيكية، اةن 

مينةة حصر احتمام  علب و ة  التقريةال يةا وصة  دا  اإلسةمم خاصةة إيةرا ، ولكنة  كةا  يتنةاوز يةا حةاصت م

م 969ر/053بالطبع نطا  المالا اإلسمما، يمثم ص يخلا مل بم  القيمةة  وايتة  حتيمةة الةروس للبلغةا  حةاالا 

حيل كا  الم ل  ننس  رنااث بنر ا "
(21)

. 

وأكا  باحث رخر إلب تأنر ابل حاا  بمنهج مل سبق  وصسيما األصطخرم بقال : " صرح يا كتاب ، كةا  متةأنرا 

م، ولهاا  اء كتاب  علب غرا  كتا  األصطخرم ككم واسما، وتخطيطا وان ا مل الماتاى، بالنم  باألصطخر

مع ما اننرد ب  ابل حاا  بةالطبع مةل مةاد  علميةة  ةاءت عةل تريةق  حمتة  المتمةند ، كمةا صةرح حةا بةالك يةا 

كة  مةا نقلة  عةل مقنمة الكتا ، ويبةنو أ  ابةل حااة  اةن بلةا بة  التةأنر باألصةطخرم حةنا  ملة  يطةرح مةل كتابة  

النغرايييل ابل ، و غال أ  يكا  اعتمادر علب األصطخرم وحنر، وأ  ينهج منهن "
(22)

. 

انم ابل حاا  لكتاب  بالقال: " حاا كتا  المسالك والممالك، والمناوز والمهالةك، وذكةر األاةاليا والبلةنا  علةب مةر 

 باياتها وخرا اتها ومستغمتها، وذكر األنهةا  النحا  واألزما ، وتباقع أحلها، وخااا البمد يا ننسها، وذكر 

الكبا  واتصالها بشطات الباا  وما علةب سةااح  الباةا  مةل المةن  واألمصةا ، ومسةاية مةا بةيل البلةنا  للسةنا   

والتنا ، مع ما ينراف إلب ذلك مل الاكايات واألخبةا  والنةااد  واانةا ، ... مختصةر يةا صةا   بةمد اإلسةمم 

ال والتمام"وأخبا حا بالكم
(23)

. 

بمن ذلةك عةرض ابةل حااة  منهنيتة  المتبمةة يةا كتابة  صةا   األ ض بقالة : " واةن يصةلت بةمد اإلسةمم إاليمةا 

إاليما، وصقما صقما، وكا   كا   لك  عم ، وبةنأت بةاكر ديةا  المةر  ينملتهةا إاليمةا واحةنا؛ أل  الكمبةة ييهةا، 

ومكة أم القرى، وحا واسطة حار األااليا عننم"
(24)

. 
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نا تناول بااا ديا  المر  يا المشر  اإلسمما بما تشم  علية  مةل النبةال والطةر  واألنهةا  التةا تصةال بباةر 

يا س أم الخليج المربا
(25)

. 

بمن ذلك انتق  إلب المغر  ومصر، نا يماد لبمد الشام وبار الروم، وما علي  يا النانال الشةراا مةل المةن ، نةا 

تنقل  يرسا لنا النتاقر المشها   يا البار، وياكر ك  ما دعت الاا ة لاكررينتق  إلب األننلس، وحا يا 
(26)

، نةا 

ينتقةة  إلةةب النتيةةر  الممرويةةة بةةنيا   بيمةةة ومرةةر وبكةةر، ويصةة  لنةةا نهةةرم د لةةة والنةةرات، بمةةنحا ينتقةة  إلةةب 

نهةر  ياةا  ومةا  خازستا  ويا س، نا بمد السنن والنيلا وتبرستا  وخراسا  وبمد ما و اء النهر، ييصا  لنةا

و اءر مل أعمال بخا ى وسمرانن
(27)

. 

لقن حاى كتا  ابل حاا  الكثيةر مةل المملامةات القيمةة، واإلفةايات الكثيةر  التةا أفةايها علةب سةابقي ، وصسةيما 

األصطخرم، وأولب ابل حاا  أحمية ياققة للناانةال اصاتصةادية، واةن يكةا  ذلةك مةل كانة  تةا را؛ إذ أكةا  أحةن 

ب ما أفةاي  ابةل حااة  يةا النانةال اصاتصةادم وأحميتة ، بقالة : " يمكةل أ  ننمتة  بةالنغرايا المربةا الباحثيل إل

الاحين لهار الاقبة، والام  سا باق صا   وافاة لإلنتا "
(28)

 . 

 

 مصر
كانت منسا ات مصر مافع التقنير، ومرر  األمثال يا الناة والروعة، وان عةرف المةر  لهةا ذلةك، يمملةاا 

اد  مل حار الصناعة، يشنماا صناعة النسيج حتب ازدحرت واتسمت يا اايا علب اصستن
(29)

. 

تاايرت عن  عاام  تبيمية وبشرية ساعنت علب انتشا  حار الصناعة وازدحا حا، يكةا  المنةاا الممقةا لت اعةة 

سةاعن القطل والكتا ، وكانت سهالة المااصمت وو ةاد بمة  مراكةت صةناعة النسةيج اةر  الباةر عةامم رخةر 

علب تصنير المنتنات المصرية إلب البلنا  المناو  ، يرم عل تاير األينم الماملة ذات المها   الخاصة
(30)

 . 

ياكر ابل حاا  منماعة مل المن  المصرية التا تشتهر بصناعة النسيج، ويمطينا يكر  وافاة عل منى تطةا  

وييهمةا يتخةا ويممة   ييةع الكتةا  ونيةا  الشةر  حار الصناعة وأحميتها، يياكر منينتا تنيس ودميةات بقالة : "
(31)

 

والنبيقا والمصبغات مل الال  التنيسية التا ليس يا  ميع األ ض ما ينانيها يا القيمة والاسل والنممة والترف 

والراة والناة، و بما بلغت الالة مل نيابها ماقتيل دنانير إذا كةا  ييهةا ذحةال، واةن يبلةا مةا ص ذحةال يية  منهةا ماقةة 

دينا  وزاقنا ونااصا، و ميع ما يمم  بها مل الكتا  يربما بلا مثقال غتل مل غتولها دنانير"
(32)

. 

يهنا ينق  لنا ابل حاا  صا   متكاملة عل حار الصناعة، واستممال الاحال كنا  مل الطراز يا حار الثيةا ، كمةا 

 يمطينا تصا ا وافاا للقيمة النقنية لهار المنتنات.

ووص  اليمقابا
(33)

تنيس بقال : "تمم  بها الثيا  الرييمة الصنا  
(34)

والراا  مل النبيقا والقصال 
(35)

والبرود  

والمخم  والاكا
(36)

 وأصناف الثيا ". 

وعل صناعة تنيس وداتها وحا  الصنا  ييها ومها تها ينق  لنا البكرم
(37)

حار الصا   المشراة بقالة : " صةنع  

لامةا سةاى أوايتةا ، ونسةج يية  الةاحال أ بمماقةة دينةا  واةن احكمة  بها لصاحال مصر اميص لا ينخ  يي  الغتل 

الصانع حتب لا يخر  يي  إلب تنصي  وص خياتة غير النيال،يبلغت القيمة يي  ألة  دينةا  ولةيس يةا الةننيا تةراز 

كتا  يبلا الثا  يي  وحا ساذ 
(38)

 دو  ذحال ماقة دينا  غير تراز تنيس ودميات". 

وبتنةةيس صةةنا  مختصةةا  بنسةةيج ممبةةس السةةلطا ، واةةن سةةممت أ  عةةامم نسةةج وذكةةر ناصةةر خسةةرو مةةا نصةة :" 

عمامة السلطا  يأمر ل  بخمسماقة دينا  ذحال مغربا،وان  أيت حار الممامة ويقال إنها تساوم أ بمةة رصف دينةا  

مغربا"
(39)

. 

صف ننةس سةاى مةل ويا منينة تنيس مل المناسج التا تمم  ييها الثيا  خمسة رصف منسةج، عةند عمالهةا عشةر  ر

يطيال ويراا مل ذكةر وأنثةب، عةند مةا ييهةا مةل األسةنات ألة  وخمسةماقة سةنط، ومةل الةرزم ألة   زمةة، وبرسةا 

ختانة السلطا  أ بمماقة سنط مل األمتمةة مةا ص يةرى مثلة  مةل نيةا  ماحبةة علةب حيئةة المخيطةة منسةا ة الثةا  

مراتةال المرتبةة بةأل  دينةا ، ومطةا د ومقةاتع ومنةا   الااحن بأل  دينا ، ومنادي  المنةني  بخمسةماقة دينةا ، و

وستا  مخم  ومميل، وسقمتا 
(40)

دبيقا، ومصمت 
(41)

دبيقا، وعتابا وما ص يمكل وصن  
(42)

. 

أما ابل ههر  يةاكر تنةيس بقالة : " بهةا نيةا  الكتةا  الةنبيقا والمقصةا  والشةناف واأل ديةة، وأصةناف المنادية ، 

   ، والمخاد والنر  القلماناوالمناك  الناخر  لألبنا  واأل
(43)

المملا والمطرز، ويبلا الثةا  المقصةا  منهةا  

خمس مئة دينا  واا  وأكثر، وص يملا يا بلن نا  يبلا مئتا دينا  يما يااها، وليس يي  ذحال إص مصر"
(44)

  . 

ممة  مثلهةا بمنينةة كما ذكر دميات وما يصنع بها مل نيا  الصةنا  النبيقيةة، والثيةا  الشةرو  والقصةال، وكةالك ي

كط
(45)

، وبقربها مافع يمرف بالصاراء يي  يقصر القصا و  تلةك الثيةا  الشةرو ، وحةا تكتنةا عنةن اعتةنال 

حااقها وماايقت  ل  بقصا   اليام الااحن يتبي 
(46)

. 
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وأكا  يااات الامام
(47)

ج إلب دميات وصناعة النسيج ييها، بقال :" ومل تري  أمر دميات يا ابليها علب الخلةي 

مستمم  يي  غرف تمرف بالممام ، يستأ رر الااكةة لممة  نيةا  الشةر ، يةم تكةاد تننةال إص بهةا، يةإ  عمة  بهةا 

نا ، وبقا يي  كبر، ونق  إلب غير حار الممامة  علةا بةالك السمسةا  المبتةا  للثةا ، ييةنقص مةل نمنة  صخةتمف 

  احر الثا  علي ".

  ونقةةاتها أنةة  بيةةع يةةا سةةنة نمةةا  وسةةبميل ونمةةانا مئةةة حلتةةا  وأكةةا  ابةةل ههيةةر  إلةةب أنةة  مةةل بمةة  و ةةار التنةةا

دمياتيتا  بثمنة رصف دينا 
(48)

. 

نا يمقن ابل حاا  مقا نة بيل ما ينتج يا منينة تنيس وما ينةتج يةا المةن  المصةرية األخةرى مةل حيةث النةاد : " 

يةع مةل حةار األ نةاس، يلةيس  ذلةك وإ  كانت كطا ودبقاا ودميرر وتانة  ومةا اةا بها بتلةك النتاقةر يممة  بهةا الري

بمقا   للتنيسا والنمياتا والشطام
(49)

"
(50)

، وحار المقا نةة تمطينةا صةا   وافةاة لنسةيج تنةيس ودميةات مةل 

حيث الناد  والشهر  يا اايا ، يرم عل ذكرر للمن  األخرى مما يمطينا يكةر  أ  حنةاث الكثيةر مةل المةن  يةا 

 قاا ودميرر وتان .مصر تختص بصناعة النسيج مث  كطا ودب

ومل المن  المصرية األخرى التا تشتهر بصناعة النسيج،  منينة األكمانيل التا يصنع ييها نسيج الكتا  والثيا  

الكتانية، يتنهت منها مصر وغيرحا
(51)

، وذكر ابل ههير 
(52)

 أن  يمم  ييها مل األز  الكتا ، ويام  إلب اايا . 

ا  هاز مل الكتا  كقةوكالك منينة أخميا التا يرتنع منه
(53)

ومنادي  إلب الاناز ومصر 
(54)

، ومنينةة النيةام ييهةا 

مل األمتمة للنلال ما يستغنب بشهرت  عل إعادتة  كالبهنسةة المممةال بهةا السةتا  واإلسةتبراات، والشةر  والخيةام 

ألاا  تثبت ييهةا واألحلة والستاقر والبسط والمرا   والنساتيط المظام بالصاف، والكتا  بأصباا ص تستاي ، و

مل صا   البقة إلب الني ، ولا يتل ألصاا  الطرز مل خنم السةلطا  بهةا الخلنةاء واألمنةاء، وللتنةا  مةل أاطةا  

األ ض يا اسةتممال أغرافةها بهةا مةل السةتا  الطةاال الثمينةة التةا تةال السةتر مةل نمنةيل ذ اعةا إلةب مةا زاد 

ص وزاقنونقص، مما ايمة التو  منها نلثماقة دينا  وناا
(55)

، ويا منينة تاا أكثر مل تراز
(56)

. 

وان وا هت صناعة النسيج يا مصر هرويا صمبة أنرت يا حار الصناعة وتطا حةا، وحةن ت لن  ةة كبيةر  مةل 

عملية تصنير المنتنات المصرية؛ بسبال الرراقال الباحظة التا يرفت علب حار الصناعة، يقن أكا  ابل حااة  

لمغا بة، وخص بقطم  اللميل أبا النر  بل كلس وزير المتيتإلب ذلك بقال : " يانقطع با
(57)

، يإنة  استأصة  ذلةك 

بالنااقةةال والكلةة  والمغةةا م والسةةخر الناقمةةة للصةةنا ، حتةةب لنمةة   تيةةة علةةب  ميةةع الةةناخليل والخةةا  يل إلةةب 

تنيس"
(58)

. 

وان أكا  المقنسا
(59)

نتا  والتصةنير، بقالة : " إلب حار الرراقال والرسام واإل راءات الشنين  المتخا  علب اإل 

أما الرراقال يثقيلة بخاصة تنيس ودميات، وعلب ساح  الني ، وأما نيا  الشطاية يم يمكل القبطا أ  ينسج كةيئا 

منها إص بمن ما يختا عليها بختا السةلطا ، وص أ  تبةا  إص علةب يةن سماسةر  اةن عقةنت علةيها، وصةاحال السةلطا  

م  إلب مل يطايها، نا إلب مل يشنحا بالقش، نةا إلةب مةل يشةنحا يةا السةنط، وإلةب يثبت ما يبا  يا  رينت ، نا تا

مل ياتمها، وك  واحن منها ل   سا يأخار، نا علب با  النرفة ي خا أيرا كاء، وك  واحن يكتال علةب السةنط 

 عممت ، نا تنتش المراكال عنن إامعها".

باالما  ينيع نمن  كامم، بايث يمم  الصةنا  للسةلطا  ييما أكا  خسرو إلب أ  ما ينسج للسلطا  مل القصال وال

برفاحا، ص كما يا البمد األخرى حيث ينرض النياا  والسخر  علب الصنا 
(60)

، والظاحر أن  يةا واةت زيةا   

حة(( لةا يكةل حنةاث افةطهاد أو سةخر  علةب الصةنا  الةايل يمملةا  443ناصر خسرو لمصر والتا غاد حا سنة) 

 للبمت. 

 

 خوزستان

ذكةةر أحةةن البةةاحثيل
(61)

أ  أحةة  يةةا س برعةةاا بصةةناعة النسةةيج، وصسةةيما المنسةةا ات الاريريةةة، وذلةةك تةةال  

 المصريل األمام والمباسا.

ييما ذكر باحث رخر
(62)

أ  المرا ع المربية واأل نبية ان أمنتنا بالشاء الكثير عل مراكت النسيج بإيرا ، وصسةيما  

مل أ بع عشر  منينة كمراكت مهمة إلنتا  المنسا ات الاريرية منا المصةر الاريرية منها، يقن ذكروا مثم أكثر 

 الساسانا وحتب نهاية النولة المباسية.

ومةةل أحةةا مراكةةت اإلنتةةا  يةةا حةةاا اإلالةةيا منينةةة بصةةنب التةةا تشةةتهر بإنتةةا " السةةتا  المنلابةةة إلةةب  ميةةع أاةةاليا 

الننيا"
(63)

ساقها ينسنا  األنمات ويغتلا  الصاف"، وإلب بصنب أكا  المقنسا بقال : "   الها ون
(64)

. 
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وتمتمةت منتا ةةات منينةة بصةةنا بشةهر  كبيةةر  يةا األمصةةا  اإلسةممية، واةةن ذكرحةا عةةند كبيةر مةةل النغةةرايييل، 

يالمقنسةةا يصةةنها بقالةة : " وسةةتا  بصةةنب، وأنمةةات
(65)

اراةةا  ممرويةةة" 
(66)

، وعلةةق صةةاحال الةةروض الممطةةا  

ليها يا  ميع األ ض المكتا  علب تطريتحا )مما عم  ببصنب("بقال :" يمم  بها الستا  المنسابة إ
(67)

. 

ويا منينة تستر" ينتج النيبا 
(68)

الام يام  إلب  ميع اايا ، وكا  تمم  بها كسا  الكمبة للبيت الاةرام إلةب أ   

ايتقر السلطا  وحلت ب  الرحمة، يسقطت عن  عنن ذلك يريرت "
(69)

. 

طةراز، أم مصةنع خةاا لثيةا  األمةراء والاكةام، يقةن ذكةر ابةل حااة  ذلةك ويتخا حكام المرا  بتستر صاحال لل

بقال : " ويكا  بتستر لنميع مل ملك المرا  تراز وصاحال يستمم  ل  ما  يشتهي "
(70)

. 

وص تق  تستر كهر  عل مثيمتها مل المن  التا اكتهرت بإنتا  المنسةا ات، يةالبكرم ذكرحةا بقالة : "وحةا التةا 

  التسترية"تنسال إليها الثيا
(71)

، ووصنها المقنسةا بأنهةا:" ممةن  كة  حةاذ  يةا عمة  الةنيبا  والقطةل"
(72)

، أمةا 

يااات الامام يقال: " كا  يمم  بها نيا  وعماقا ياققة"
(73)

. 

ويا منينة الساس أيرا تمم  الختوز الثقيلة
(74)

التا تام  إلب اايا ، وبها أيرا ترز للسلطا  
(75)

. 

ا نصيال يا حار الصناعة منينة  امهرمت التا تنتج نيا  اإلبريسا ما يامة  منهةا إلةب ومل المن  األخرى التا له

كثير مل الماافع، ومنينة نهر تيرى تنتج نيا  تشب  نيا  بغناد
(76)

. 

وينتق  بنا إلب منينة أخرى، يياكر منينة الطيةال بقالة : " وبمنينةة الطيةال تممة  تكةك
(77)

تشةب  األ منةا، واة  مةا  

إلسةمم بمةن أ مينيةة أحسةل وأيخةر منهةا، وإ  كةا  مةا يممة  بسنلماسةة مةل  نسةها، لكنة  ص يبلةا تتخا بمكا  مل ا

القيمة وص ينانيها وص يقا بها يا الاسل"
(78)

، وبمةن أ  يصة   ةاد  المنةتج يقةا   بةيل مةا تنتنة  حةار المنينةة يةا 

نل  علةب سةمة اتمعة  وممريتة  المشر  اإلسمما ومنينة سنلماسة يا غر  بمد اإلسمم، وحا مقا نةة ايمةة تة

الكبير  بالمنسا ات وماامهةا يةا األسةاا ، كمةا تمطينةا يكةر  عةل تشةاب  المنتا ةات أو تقا بهةا، كمةا تنةتج منينةة 

الطيال األكسية والبركانات يرم عما ذكرنار
(79)

. 

تا ةن يةا بمة  ويا مااولة  صنر للظااحر السلبية يإ  ابل حاا  يشير إلب هاحر  الغش الصناعا التا كانةت 

المناتق، يمنن حنيثة عل منينة بصنب وما تنتنة  مةل منسةا ات تمتمةت بسةممة  يةن ، وكةا  لهةا ماامهةا واةن حا 

لنى الناس، يإ  حةار المنتنةات تمرفةت للتتويةر والتقليةن، وحةا حنةا يمطينةا وصةنا دايقةا للظةروف التةا تمةر بهةا 

ا   يا  ميع األ ض المراام عليها عم  ببصنب، وان صناعة النسيج حناث بقال :" وببصنب تمم  الستا  المشه

تمم  ببرذو  وكلياا  وغيرحا مل المن  ستا  يكتال عليها بصةنب، وتةنلس يةا سةتا  بصةنب"
(80)

، والظةاحر أ  

التقلين لا يقتصر علب منتنات بصنب يقط، وإنما كم  أيرا ما تنتن  نهر تيةرى مةل نيةا  تشةب  الثيةا  البغناديةة، 

ااة  إلةب ذلةك بقالة : " ويةا منينةة نهةر تيةرى نيةا  تشةب  نيةا  بغةناد، وتامة  إليهةا، يتةنلس بهةا يقن أكةا  ابةل ح

وتقصر حناث، وتام   هازا إلب  ميع األيا ، يم تشك ييها، وحا حسنة"
(81)

، وحاا م كةر علةب انتشةا  هةاحر  

تة دم إلةب انهيةا  الصةناعة، الغش الصناعا يا تلك الاقبة، وحا هاحر  سةلبية تنقةن نقةة المسةتهلك بةالمنتج، واةن 

ومل  انال رخر يإ  ما أو در ابل حاا  سبق ب  الكثيريل، وحا ينل  علب داةة مملاماتة  ومتابمتة  النايقةة لألمةا  

التا يكتال عنها
(82)

، وذكر المقنسا
(83)

حار الظاحر  بالقال: "وتمم  بنااحا واسط ستا  يكتةال عليهةا ممةا عمة   

 ".ببصنب، وتخر  خرو ها وليست مثلها

واكةةا  يةةااات الامةةام أيرةةا إلةةب حةةار الظةةاحر  بقالةة : " وينسةةنا  األنمةةات والسةةتا  البصةةنية، ويكتبةةا  عليهةةا 

بصنب، وان تمم  ببرذو  وكيلاا  وغيرحا مل المن  المناو   لبصنب، وتنلس بستا  بصنب"
(84)

. 

 

 فارس
سيج، ومل حار المن  منينة  هرم يا إاليا يا س حناث منماعة مل المن  ياكرحا ابل حاا  اختصت بصناعة الن

التا: " ينسال إليها النهرما مل البسط المممالة بها، وبها غير تراز للتنةا ، وكةا  للسةلطا  بهةا صةاحال يممة  

ل "
(85)

. 

ومنينة  نابة ييها ترز الكتا  للتنا  والسلطا  مل غير نا  كثير  التنا  
(86)

، وحاا يمنةا أ  إنتةا  حةار المنينةة 

 نا، ول  سممت  بايث اتُّخا للسلطا  ييها تراز، كما أنها كثير  التنا ، وحا ي كةن  وا  إنتا هةا  مل الكتا  مميت

 يا األساا .

ومل المن  أيرا منينة سينيت التا تشتهر بإنتا  نيا  الكتا  ذات الراقاة المطر ، ويصنها ابل حاا  وصنا دايق 

ما  أ  الطيةال ص يملةق ويمبةق بشةاء مةل الثيةا  كملقة  وعبقة  بقال :  " ييها نيا  الكتا  السينيتم التا واع اإل 

بها؛ لتريها ونممتها، واال رخرو  بة  بخاصةية يةا كتانهةا"
(87)

، وأكةا  المقنسةا إلةب إنتةا  حةار المنينةة بقالة : " 

نيا  تشاك  القصال،  بما حم  إليها الكتا  مل مصر، وأكثر ما يمم  اليام مل الام يت   عننحا"
(88)

. 
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ا ابل حاا  ما تصن ر من  إاليا يا س مل المنسا ات النةاخر  إلةب سةاقر األاطةا  ييةاكر: " ترتنةع مةل وينم  لن

سةةينيت الثيةةا  السةةينيتم، ومةةل  نابةةة المناديةة  الننابيةةة، ومةةل تةةا  الثيةةا  التةةازم، وص يشةةبهها كةةاء مةةل نيةةا  

للسةلطا  يةا كة  بلةن منهةا تةراز، األ ض يا  نسةها، وإ  و ةن أ يةع منهةا وأكثةر نمنةا؛ يلةالك مةل الملةة، وكةا  

ويرتنع مل يسا أناا  مل الثيا  التا تام  إلب اايا ، وبها تراز الاكا المرتنةع الةام لةيس بسةاقر اايةا  كهةا 

إذا كا  ماحبا، وإذا كا  ساذ ا كالام بنهرم وغيرحا"
(89)

. 

اليا، سااء مل الكتا  أم مل والاق أ  ابل حاا  يمطينا صا   وافاة عل المنتنات التا تنخ  يا صاد ات اإل

غيرر مل المنسا ات، ييستطرد يا ذكر ما ينخ  يا صاد ات حاا اإلاليا مل المنسا ات بقال : " وأما الصةاف 

يإنةة  يممةة  للسةةلطا  والتنةةا  نيةةا  للنةةر  مةةا يأخةةا القيمةةة المظيمةةة مةةل المةةيل، وكلةة  مرتنمةةة مةةل سةةاقر أصةةناف 

مينة مملمةة، ومةل نيةا  القةت والصةاف النةاخر  مةا يامة  إلةب كثيةر مةل الارير، ويتخا مل القت للسلطا  ستا  م

األمصا "
(90)

، نا يمقن ماازنة بيل إنتا  من  اإلالةيا مةل حيةث النةاد ، ييةاكر:" والساسةل  ةرد الةام يكةا  بهةا 

  ونااحةا، أ يع مما يكا  بقراا  وتا  )وتا م(، وبها أكسية القت التا يكا  بالقيا الاايية الرا اة كالماقةة دينةا

ويرتنةةع مةةل  هةةرم مةةل الثيةةا  الاكةةا الرييةةع، يأمةةا البسةةط والنخةةاا
(91)

والمصةةليات والتصلةةا الممرويةةة بنميةةع  

األ ض بالنهرما يم نظير لها، ويرتنع مل يتد وأبرااي  نيا  اطل، يتام  إلب كثيةر مةل النةااحا، يتةنخ  يةا 

ا يل( مل البسط والستا  والمقاعن وأكبار ذلةك مةا  م  البغنادم إذا اصرت، ويرتنع مل الغنن ا  اصبة )دكت ب

ياازم ب  عم  األ منا، وبها تراز للسلطا ، ويام  منها إلب اايا   هاز كثير، وساسل  ةرد يسةا أيرة  مةل 

ساسل اراا ؛ أل  متا  يسا مل صاف، والقراا  مل إبريسا، والصاف أحكةا عمةم يةا الصةنمة وأبقةب علةب 

مر األيام
(92)

نا ابنرد نيةا  كةالطبرم للنةر ، ومةل كةيراز أبةراد ممرويةة مشةها   يةا أكثةر أاطةا  ، كما ينتج ب

األ ض بالشيرازية
(93)

. 

وأكا  يااات الامام إلب الثيا  التا تنتج بتا  بقال : " يمم  ييها نيا  كتا  تنسال إليهةا، وأكثةر مةل يممة  مةل 

صةناعت ، وحةا نيةا   ايقةة مهلهلةة النسةج حاا الصن  بكاز و ، لكل اسا تا  غلال علي ؛ أل  أح  تا  أحةا  ب

كأنها المنخ  إص أ  ألاانها حسنة، وبها ترز ماحبة تبا  حتما بالمند، وكا  أح  خراسا  يرغبةا  ييهةا، وتنلةال 

إليها كثيرا وان يمم  منها صن  فيق  ين ينتنع ب "
(94)

. 

 

 إقليم كرمان

)با( التا يمم  بها: " نيا  مل اطةنها يةاخر  حسةنة ومل من  إاليا كرما  التا تشتهر بصناعة المنسا ات منيل 

 ييمةةة باايةةة، وتامةة  إلةةب أباعةةن الةةنيا  ونةةأم البلةةنا  يتستاسةةل، ومةةل تريةة  مةةا يممةة  مةةل نيةةابها الطيالسةةة
(95)

 

المقا   يا المناسج، والثيا  الرييمة مما يبلا الثا  نمنيل دينا ا وأكثر وأا ، يتبا  بخراسا  والمةرا  ومصةر، 

اقا ممروية أيرا مرتنمة، يرغال بها أح  المرا  ومصر وخراسا ، ولثيابها بقاء مستناض كبقاء المةننا ولها عم

والصنمانا مل خمس سنيل أال  إلب عشر سنيل مع الكن، ونيابها مما ينخرحا الملاث ويقنانها وكةا  عنةنحا اةنيما 

تراز للسلطا  يهلك بهمك "
(96)

. 

اايةةا  ممرويةةة، وحةةا يةةا اإلسةةمم مشةةها  ، ولألاةةاليا منخةةر " وذكرحةةا المقنسةةا بقالةة : " نيابهةةا يةةا
(97)

، أمةةا 

الاميةةرم يقةةن أكةةا  إليهةةا، بقالةة :" وبهةةا صةةناعات ااقمةةة، وتةةرز منصةةابة، ويممةة  بهةةا مةةل نيةةا  القطةةل الاسةةنة 

نمنةيل والمتا  الكثير، يتنهت ب  إلب ساقر األاطا ، وتصنع عننحا الطيالسة النةاخر  التةا يسةاوم الطليسةا  منهةا 

دينةا ، ويتنهةةت بةة  إلةب المرااةةا  والشةةامات وديةا  مصةةر، وتصةةنع بهةا الممةةاقا الرييمةةة تبقةب مةةع الةةنحر والملةةاث 

يتنايسا  يا نيابها و ين متاعها وينخرون  يا ختاقنها"
(98)

. 

 ومل المن  األخةرى منينةة ز نةن التةا تشةتهر بصةناعة: " البطةاقل الممرويةة بالت ننيةة، وتامة  حتةب تصة  إلةب

مصر وأااصا المغر "
(99)

. 

 

 أرمينية وأذربيجان والران
منينة برذعة وحا مل من  الرا  يرتنع بها مل اإلبريسا كاء عظيا  سيا كثير غتير، وينهت عةنها إلةب يةا س 

وخازستا   هاز كثير مربو
(100)

. 

ل ، وص يبةا  وص يشةترى،  ويمل  لنا ابل حاا  غتا   اإلنتا  يا حار المنينة بقال: " ذلك أل  تاتها مباح ص مالك

يأكثرحا لهار الاال يربا النود، ويتخا القت"
(101)

. 
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وإلب ذلك أكا  يااات الامام بقال : " يرتنع مل اإلبريسا كاء كثير مستانث مل تات مباح ص مالك لة ، ينهةت 

من  إلب يا س وخازستا   هازا واسةما"
(102)

األسةبا   ، وذكةر المقنسةا أ  ببرذعةة سةااا يقةام كة  يةام أحةن مةل

يبا  يي  اإلبريسا والثيا 
(103)

. 

ومل من  أ مينية منينة دبي ، وحا اصبة أ مينية كما يصنها ابل حاا : " يرتنع بها نيا  مرعتم، وصاف مل 

بسط، ووساقن ومقاعن، وأنمات وتكك وغير ذلك مل أصناف األ منا المصباا بالقرمت
(104)

." 

  بقال : "حا صبا أحمر يصةبا بة  المرعةتم والصةاف، وأصةل  نا ينتق  ليافو لنا الصبا القرمتم وكي  يمم

مل دود ينسةج علةب ننسة  كةنود  القةت إذا نسةنت علةب ننسةها القةت"
(105)

، والاةق أ  ابةل حااة  ياةاول أ  يمطةا 

صا   وافاة عل ك  مةا يصةادي  ويرةع القةا   يةا الةال الصةا  ، وحةا بةم كةك يةنا عةل نقايةة كبيةر  وسةمة 

 اتم  .

ا  يا وص  ما تنتن  حار المنينة والممروف باأل منا، بقال : " ويرتنع منها بتيا ويستطرد ابل حا
(106)

كثير  

يأما بتيانها يل  نظيةر كثيةر يةا بلةن الةروم، وإ  كةا  يةا ننسة  مرتنمةا وأمةا مةا يمةرف مةل عملهةا بةاأل منا مةل 

البتات
(107)

نظير لها يةا كةاء مةل األ ض  والمقاعن والبسط والستا  واألنخاا والمساو  والاساقن واألنمات يم 

با   مل الا ار واألسبا  كلها"
(108)

. 

ومل منينة اترابتنن  يرتنةع الةنيبا  والبتيةا ، ونيةا  الكتةا  الرومةا ونيةا  الصةاف، واألكسةية الروميةة
(109)

 ،

  ومةةل منينةةة ميايةةا ايل الثيةةا  المنلابةةة إلةةب النةةااحا والنةةر  والتكةةك األ منيةةة الرييمةةة والمقا بةةة )التةةا تممةة

بسلماس تبا  التكة مل دينا  إلب عشر  دنانير وص نظير لها يا ساقر األ ض(، والمقاعن األ منا المانا  بمرنةن 

وتبريةةت واألنخةةاا مةةا يقةة  نظيةةرر وص يا ةةن ككثرتةة  و ادتةة ، وكةةالك السةةبنيات والمقةةا م والمناديةة  المممالةةة 

بميايا ايل وبماافع مل أ مينية
(110)

. 

 

 إقليم الجبال
إالةةيا النبةةال المشةةها   منينةةة أصةةنها ، حيةةث: " يرتنةةع منةة  المتةةابا والاكةةا وسةةاقر نيةةا  اإلبريسةةا  ومةةل مةةن 

والقطل ما ينهت بالك إلب المرا  ويا س وساقر النبال وخراسا  وخازستا ، وليس كمتابا أصنها  يا الناد  

والناحرية"
(111)

 

، وحمةةا: "ماةةمت يةةا النانةةال الغربةةا ومةةل ماةةمت أصةةنها  التةةا اكةةتهرت بصةةناعة النسةةيج ز كابةةاذ وتا ةةة

ألصةبها  يممةة  السةةقمتا  والمتةةابا الرييةةع
(112)

، واا تةةا  فةةيمة مةةل فةةيا  أصةةنها  يممةة  بهةةا البسةةط
(113)

 ،

وأكةةا  الاميةةرم إلةةب منتنةةات أصةةنها  ومةةا يرتنةةع منهةةا مةةل نسةةيج بقالةة : "يرتنةةع المتةةابا والاكةةا وسةةاقر نيةةا  

اإلبريسا والقطل إلب اايا "
(114)

. 

 

 وطبرستان الديلم
مل من  حاا اإلاليا المشها   منينة الرم: "يرتنع بالنلال منها إلب غيرحا مل البمد القطةل المامةال إلةب المةرا  

وأذ بينا  وغيرحا، والثيا  المنير 
(115)

واألبراد واألكسية" 
(116)

. 

ة وتامة  إلةب ومل المن  األخرى منينة اامس التةا ذكرحةا ابةل حااة  بقالة : " يرتنةع مةل اةامس أكسةية ممروية

األمصا ، وحا ياكية يا  ميع األ ض"
(117)

، وحاا ينل علب كهر  إنتا هةا و وا ة  بةيل النةاس، وألحة  اةامس 

المنادي  البي  مل القطل المملمة صغا  وكبا  وسااذ  وماشا ،  بما يبلا المنني  منها ألنا د حةا، ولهةا أيرةا 

أكسية وتيالسة ونيا   اا  مل صاف
(118)

. 

مكانة مهمة يا صناعة المنسا ات وإنتا  اإلبريسا، وص يراحيها يا غتا   اإلنتا  مكةا  رخةر  وتات  تبرستا 

يا بمد اإلسمم كما ذكر ذلك ابل حاا ؛ إذ اال: "يرتنع بنميع تبرستا  اإلبريسا، ويام  من  إلب  ميع اايا ، 

اإلبريسا" وليس بساقر األ ض يا ملك اإلسمم والكنر ناحية تقا   تبرستا  يا كثر 
(119)

. 

ولةةا يقتصةةر إنتةةا  تبرسةةتا  علةةب اإلبريسةةا ياسةةال، وإنمةةا اكةةتهرت بإنتةةا  أنةةاا  أخةةرى مةةل الممبةةس القطنيةةة 

الناخر ، يقن أكا  ابل حاا  إلب ذلك بقال : "يرتنع مل تبرستا  أصناف مل الثيا  اإلبريسا واألكسةية الصةاف 

ية تبلةةا ايمةةة أكسةةيتها وبركانةةاتها ومطةةا يها، وإذا كانةةت الثمينةةة والبركانةةات المنيبةةة، ولةةيس بنميةةع األ ض أكسةة

بالاحال يها كما بنا س أو أزين بقلي ، ويمم  بطبرستا  منادي  اطل وكرابيات ودسةاتك سةاذ ة وماحبةة، ولةيس 

لاحبها نظير حاا إلب بقاء ممروف يا نيابها القطنية"
(120)

. 

رسةتا ، ويقا نة  بمةا ينةتج يةا منةاتق أخةرى مةل نا يص  لنا ابل حاا   اد  القطل المستخنم يا منسةا ات تب

دولة اإلسمم، بقال : "وأكثرحا اطنها يراحا اطل صمن  وصنماء، ويي  صةنر ، ولمةا يممة  منة   ةاحر حسةل، 
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ويستاسن  أح  المرا "
(121)

، وان أكن المقنسا كهر  منتا ات تبرستا  و ادتها بقالة : " األكسةية التةا تنرة  

ا  الهنيش المامالة إلب اايا  ويبا  منها بمكة كاء كثير"علب النا سية وتيالسة وني
(122)

.
  

 

 

 خراسان
يص  ابل حاا  ما تنتن  منينة نيسابا مل البت والقطل بأن  ياخر وأنير لنى الملاث والروساء؛ لنادت  التا ليس 

بلنا  اإلسمم، وبمة  لها نظير؛ إذ اال:" يرتنع منها مل أصناف البت وياخر نيا  القطل والقت ما ينق  إلب ساقر 

بلنا  الشرث لكثرت  و ادت  إليثا  الملاث والروسةاء لكسةات ، إذ لةيس يخةر  مةل بلةن وص ناحيةة كناحريتة ، وص 

يشاكل  لريمت  وخاصيت "
(123)

، وأكن صاحال الروض الممطا  ذلك، بقال : " يرتنع منها مل أصناف البةت ويةاخر 

الملاث، ويتنايس يي  الروساء ... وبها الطراز األعظا" الثيا  القطل والقت ما يما البمد، وت نرر
(124)

. 

وأ مةة  المقنسةةا مةةا يرتنةةع مةةل نيسةةابا ؛ إذ ذكةةر: " ترتنةةع مةةل نيسةةابا  نيةةا  الةةب  الانيةةة، والسةةياف والممةةاقا 

الشةةهنانية الانيةةة، والةةراختج
(125)

والتةةاختج 
(126)

، والمقةةانع وبةةيل الثةةابيل، والممحةةا بةةالقت، والمصةةمت والمتةةابا 

سمينم والظراقنا والشطا، والال  ونيا  الشمر والغتل المرتنع"وال
(127)

. 

ومل منينة مرو: "يرتنع اإلبريسا والقت الكثير، ويقال إ  أص  اإلبريسا بنر ا  وتبرستا  علب انيا األيام واع 

يا  التةا تنهةت مل مرو، ومنها يرتنع القطل الام ينسال يا ساقر األاطا  إليها  ادت ، وحا الغاية يا الليل، والث

منها إلب كثير مل البمد"
(128)

، ومل مرو الشاحنا  يرتنع اإلبريسةا والقةت الكثيةر، والقطةل الةام ينسةال يةا سةاقر 

البمد إليها، وحا غاية يا الليل ص يمنل ب  ويتنهت ب  إلب اايا 
(129)

. 

ومةةةل ااحسةةةتا : "يرتنةةةع منهةةةا أنةةةاا  الكةةةرابيس
(130)

ا مسةةةاح ممرويةةةة ، يتامةةة  إلةةةب كثيةةةر مةةةل النةةةااحا، ولهةةة

مشها  "
(131)

، ويرتنع مل ااحستا  أيرا نيا  تشةاب  النيسةابا ية بةي ، وبسةط ومصةليات حسةنة
(132)

، ويرتنةع 

مل كاب  نيا  مةل القطةل حسةنة يممة  منهةا السةبنيات
(133)

النةاخر ، والشةرابيات المثمنةة، وتخةر  إلةب خراسةا ،  

وتةةنخ  إلةةب الصةةيل، وتنبةةث يةةا السةةنن وأعمالهةةا
(134)

بةةل حااةة  أ  أننةةس مةةا ينةةتج مةةل نيةةا  القطةةل ، نةةا يقةةر  ا

واإلبريسا إنما حا ما يرتنع مل نيسابا  ومرو
(135)

. 

 

 ما وراء النهر
يرتنع مل منينة خاا زم مل نيةا  القطةل والصةاف أمتمةة كثيةر  تصة  إلةب اايةا 
(136)

، ومةل بخةا ى ونااحيهةا 

بيس نقةال األوزا  غليظةة السةلك مبرمةة يرتنع ما يامة  إلةب المةرا  وسةاقر البقةا ، نيةا  تمةرف بالبخا يةة، كةرا

الغةةتل، ييرغةةال المةةر  ييهةةا، وكةةالك البسةةط، ونيةةا  مةةل الصةةاف للنةةر  يةةا غايةةة الاسةةل، ومقاعةةن ومصةةليات 

ماا يةةال
(137)

، كمةةا يرتنةةع مةةل الطةةااويس وحةةا إحةةنى مةةن  بخةةا ى نيةةا  مةةل القطةةل مةةا يامةة  منةة  لكثرتةة  إلةةب 

المرا 
(138)

ا ى بقالة : " يرتنةع مةل بخةا ى الثيةا  الرخةا ، والمصةليات ، وأكا  المقنسا إلب مةا يرتنةع مةل بخة

والبسط ونيا  النر  الننناية، وصنر المناير والطبرم، وحتم الخي  تنسج يا الماابس، ونيا  أكمانا"
(139)

. 

ويا منيل وياا  يمم  نيا  اطنية لها كهر  واسمة، ذكرحا ابل حاا  بقال : "يمم  بها الثيا  الاياا ية القطنيةة، 

حا نيا  تلبس خاما غير مقصا  ، وييها الية  صةنر ، وكأنهةا للينهةا خةت، وتنلةال إلةب يةا س وسةاقر األاطةا ، و

يتستاسل ولها بقاء ممروف"
(140)

. 

نا يصة  كةهر  حةار الثيةا  ومةنى إابةال النةاس مةل أمةراء وعةاام علةب ااتناقهةا؛ لنادتهةا ولطةال بقاقهةا، بقالة : 

أو عاما أو  ننم إص والثيا  الاياا ية الظاحر  علب ما يلبس  مل يةاخر "وليس بخراسا  أمير أو وزير أو ااض 

الثيا  يا الشتاء، و مالها بها هاحر، وزينتها بها ياكية، وييها نممة، وحا نيا  صنيقة ترية، ويبلةا الثةا  منهةا 

ينتخةةر مةةل عشةةريل دينةةا ا إلةةب دينةةا يل، ولبسةةت غيةةر نةةا  منهةةا خمةةس سةةنيل، وتسةةتهنى مةةل المةةرا ، وتنلةةال ي

بلباسها"
(141)

، وذكر المقنسا أ  الثيةا  الاياا يةة : "حةا نيةا  علةب لةا  المصةمت، وسةممت بمة  السةمتيل 

ببغناد يسميها ديبا  خراسا "
(142)

. 

 

 الخاتمة
يمن ابل حاا  مةل أكةهر النغةرايييل المسةلميل الةايل أولةاا الناانةال اصاتصةادية أحميةة خاصةة؛ لةالك  ةاء كتابة  

لتةةا تخةص اإلنتةا  والتصةةنير، ولمة  كانة  تةةا را انمكةس ذلةك علةةب احتماماتة ، يهةا يمطينةةا زاخةرا بالمملامةات ا

مملامات ايمة ووايية يا كثير مل األحيا  عل المن  التا زا حا، وما يرتنع منها سااء مل الخةرا  أم الرةراقال 

 أم المنتا ات.
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ا نق  المملامة، ويا بم  األحيا  كا  ومل خمل د استنا لكتا  صا   األ ض  أينا أ  ابل حاا  كا  دايقا ي

يااز  بيل ما تنتن  منينة وأخرى، أو ياكر لنا و   الشب  بيل منتنةات  المةن  مةل حيةث النةاد  والشةهر ، يمةثم 

عننما يتانث عل إنتا  القطل يا تبرسةتا  و ادتة  ياازنة  بمةا ينةتج يةا منةاتق الةيمل، بقالة : " وأكثةر اطةنها 

"يراحا اطل صمن  وصنماء
(143)

، وكالك ينم  عننما يتانث عةل منينةة الطيةال، ويةاكر مةا يممة  بهةا مةل تكةك 

ياازن  بما تنتن  منينة سنلماسة يا المغر ، وير و بالناد  منتنات منينة الطيال
(144)

. 

وبمن حار الن اسة يترو لنا بما ص يقي  الشك أ  صناعة النسيج كانت الصناعة الرقيسةة يةا ممظةا مةن  اإلسةمم، 

 تشك  ما دا مهما، و اما كبيرا يا صاد ات الكثير مل المن  اإلسممية.وكانت 

كما أنها كانت تشك  ما دا ماليا مهما لسكا  المن  المنتنةة، ويبةنو ذلةك وافةاا يةا المةن  المصةرية التةا يااةت 

 الكثير مل المن  اإلسممية يا صناعة الكتا  خاصة، وكانت ما  احتمام السمتيل والاكام.

ل د استنا لكتا  صا   األ ض  أينا أن  يا ك  إالةيا يةاكر مةا تشةتهر بة  مةن  حةاا اإلالةيا مةل مختلة  ومل خم

الصةةناعات، لكنةة  لةةا يةةاكر مةةا كانةةت تشةةتهر بةة  مةةن  المةةرا  مثةة  بغةةناد أو الكايةةة مةةل منسةةا ات، ولةةا يةةاكر لنةةا 

ال يةةا ذلةةك أ  حةةار المةةن  الماصةة  ومةةا كانةةت تشةةتهر بةة  مةةل صةةناعة الماسةةليل الةةام سةةما باسةةمها، ولمةة  السةةب

مشها  ، وإنتا ها كاقع ممروف، يلا ينن فرو   لاكرر، أو لم  كان  مل حار البمد واع يا هن  أ  مةا سةيقال  

 ليس بننين، وأن  ممروف سلنا للقاصا والنانا.

  كةا  وبالرغا مل ذلك نقال كا  صبن مل تسليط الراء علب صناعة النسيج يا حةار األمةاكل، يمةثم يةا الماصة

)الماسةليل( نسةبة إلةب الماصة ، والتةا تمنةا الاريةر  ينتج أ اد أناا  الاريةر، واةن أتلةق علية  األو بيةا  اسةا

الماصلا
(145)

. 

وان ذكر الناحظ
(146)

ما تشتهر ب  الماص  مل إنتا  الستا  والمساح، وحاا ما أكنر الثمالبا 
(147)

يا كتابة   أيرا 

 لطاق  المما ف.

صةناعة النسةيج يةا المةالا  أمةاكلبل حااة  بةال  هةنا كبيةرا يةا نقة  صةا   وااميةة عةل ا إ يا الختام نقال      

 .األ ضيا كتاب  صا    أو دحايستغنا عل المملامات التا  أ باحث يا حاا المنال  ألميمكل  صو اإلسمما،

 

 

 الهوامش
 

 .863م(، ا3993( لامبا ، ما يس، اإلسمم يا مننر األول، تر مة: إسماعي  المربا، )الربات، دا  اايا  الننين ،1) 

بةا هبةا للثقايةة والتةراث "كلمةة"، باتريشا، بيكر، المنسا ات اإلسممية، تر مة: صنيق دمحم  احر،)أبةا هبا،حيئةة أ (2) 

  .38م(،ا8333

، 33كاالة، عمر  فا، ممنا الم لنيل ترا ا مصةننا الكتةال المربيةة، )بيةروت، دا  إحيةاء التةراث المربةا، بةم(،   (3) 

  .5ا

  .333، ا6م(،  8338الت كلا، خير النيل، األعمم،)بيروت، دا  الملا للممييل، (4) 

دمحم بل عبن هللا)مل علمةاء القةر  السةادس الهنةرم(، نتحةة المشةتا  يةا اختةرا  اايةا ، )القةاحر ،  اإلد يسا، دمحم بل (5) 

، خرير، صمح النيل حسيل، النشات اصاتصادم يا بمد المشر  اإلسمما 43ا 5، ا3مكتبة الثقاية النينية، بم(، مج

، 0للن اسةةةات اانا يةةةة والتا يخيةةةة، مةةةج كتةةةا  صةةةا   األ ض صبةةةل حااةةة  أنماذ ةةةا، باةةةث منشةةةا  يةةةا منلةةةة الملايةةةة

  .334م(، ا8336،)سامراء،6المند

المبينم، دمحم عبةاس، وأزحةر حسةيل  زواةا، دو  ابةل حااة  يةا النغراييةة، باةث منشةا  يةا منلةة  اممةة تكريةت  (6) 

  .888م(، ا8339(،)تكريت،5، المند)36للملام اإلنسانية، مج

  34م(،ا8333ا يخية يا كتاب  صا   األ ض،)دمشق،دا  تماز،سما ،سمن عباد،ابل حاا  د اسة ت (7) 

  .868ا885،ا3ممنا البلنا ،مج(8) 

  40،ا8م(،مج3955إسماعي  باكا،حنية الما ييل أسماء الم لنيل والمصننيل)استنبال،وكالة المما ف، (9) 

سةةةممية،)الكايت، اممة حاالةةةة، ياسةةة  بةةةل احمةةةن،ابل حااةةة  و حمتةةة  النغراييةةةة للننةةةاح الغربةةةا للنولةةةة اإل (10) 

  .4م(،ا3998الكايت،

  .333،ا6األعمم،  (11) 

  .5،ا33كاالة،ممنا الم لنيل،  (12) 

  (.334ينظر:) خرير،النشات اصاتصادم،ا089صا   األ ض،ا(13) 

  .0صا   األ ض،ا(14) 
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  .089صا   األ ض،ا (15) 

  .0صا   األ ض،ا (16) 

  .0صا   األ ض،ا (17) 

  .335صاتصادم،اخرر،النشات ا (18) 

  833م(،ا3995حمين ،عبن الرحمل،أعمم النغرايييل المر  ومقتطنات مل رنا حا،)دمشق،دا  النكر،(19) 

كراتشكايسةةةكا،اغناتياس ياليانايتش،تةةةا يخ األد  النغرايا،تر مة:صةةةمح الةةةنيل عثمةةةا  حاكةةةا،)القاحر ،لننة (20) 

  .833م(،القسا األول،ا3960التألي  والتر مة والنشر،

  .830م، ،ا(21) 

  .6حاالة،ابل حاا  و حمت  النغرايية،ا(22) 

  .3صا   األ ض،ا(23) 

  .6صا   األ ض، ا (24) 

  .6صا   األ ض، ا (25) 

  .3ا 6اصا   األ ض،  (26) 

  .3ا 3صا   األ ض، ا (27) 

  .60سما ،ابل حاا ،ا(28) 

  (.9م(،ا3933،ينظر:)دمحم،سماد ماحر،النسيج اإلسمما،)القاحر ،دا  الشمال (29) 

ينظر:)إبراحيا،دمحم احمن،تطا  الممبس يا المنتمع المصرم مل النتو اإلسمما حتب نهاية المصر الناتما د اسة  (30) 

  (.389م(،ا8333تا يخية،)القاحر ،مكتبة منبالا،

اا مةل نيا  الشةر  أو الشةرو  نةا  مةل القمةا  الشةناف تنخلة  خيةات حريريةة أو ماحبةة،واي :حا نةا  مخصة (31) 

الارير المت كش. ينظر:) إبراحيا،  ال عبن النااد،الممنا المربا ألسماء الممبس يا فاء المما ا والنصاا المانقة 

  (.863م(،ا8338مل الناحلية حتب المصر الانيث،)القاحر ،دا  اايا  المربية،

  .358ابل حاا ،صا   األ ض،)بيروت،دا  صاد ،بم(،ا (32) 

  .96م(،ا3933ر(،البلنا ،)بيروت،دا  إحياء التراث المربا،834قا  بل وافو)ت(أحمن بل أبا يم (33) 

  (.836الصنا :الثا  المتيل الكثي  النسيج النين. ينظر:)إبراحيا،الممنا المربا،ا (34) 

ر(، المخصةص، )بيةروت، دا  453القصال: نيا  كتا   اا  ناعمة.ينظر:)ابل سين ،علا بل إسةماعي  األننلسةا )تة( (35) 

  (.64الكتال الملمية،بم(،ا

الاكةةا: النسةةج والةةنقش والنمنمةةة، وايةة : حةةا نيةةا  مراامةةة بةةألاا  كةةتب مةةل الاريةةر.. والاكةةا نسةةيج مةةل الاريةةر  (36) 

المطةةةةرز برسةةةةام األكةةةةخاا والايةةةةاا  وأغصةةةةا  النبةةةةات المتا ةةةةة والمتينةةةةة بخيةةةةات الةةةةاحال.ينظر:)إبراحيا،الممنا 

 (.589المربا،ا

ر(،المسةةةةةالك والممالك،تاقيق: مةةةةةال تلبةةةةةة)بيروت،دا  الكتةةةةةال 433 بةةةةةل عبةةةةةن المتيت)تةةةةة(أبةةةةةا عبيةةةةةن عبةةةةةن هللا (37) 

ينظر:)الاميةةةةةةرم،دمحم بةةةةةةل عبةةةةةةن الكريا)تةةةةةة((،تاقيق:إحسا  عباس،)بيروت،مكتبةةةةةةة  356،ا8م(،مةةةةةةج8330الملميةةةةةةة،

مصةةاد  ينظر:)المبينم،صةةمح حسةةيل،الممبس المربيةةة اإلسةةممية يةةا المصةةر المباسةةا مةةل ال(.303م(،ا3934لبنا ،

 (.3م(،ا3933التا يخية واألنرية،)بغناد،دا  الركين،

الساذ : كلمة يا سية ممربة واصلها يا النا سية)ساد ( وحا تمنا يا النا سية بنو  لا  أو نقش،وحا يا المربيةة  (38) 

  (.883الثا  الام ص نقش يي .ينظر:)إبراحيا،الممنا المربا،ا

  .98م(،ا3990قاحر ،الهيئة المصرية المامة للكتا ،سنر نامة،تر مة:يايب الخشا ،)ال (39) 

سةقمتا :كلمة  وميةةة تطلةق علةةب بلةةن بةالروم تنسةةال إليةة  الثيا ،واية  السةةقمتا  نةةا  مةل المنسةةا ات الاريريةةة  (40) 

المطةةرز  بخيةةةات الةةةاحال اكةةةتهرت يةةةا األصةةة  يةةا بةةةمد اليانةةةا  ومنهةةةا انتقلةةةت إلةةةب اإلسةةةكنن ية.ينظر:)إبراحيا،الممنا 

  (.00ا،االمرب

المصةةمت:حا الثةةا  الةةام ص يخالطةة  يةةا لانةة  لةةا  رخةةر،أو انةة  مصةةنا  مةةل خيةةات ماحةةن  ص يخالطهةةا اطةةل أو  (41) 

  (.839غيرر.ينظر:) إبراحيا،الممنا المربا،

ابل بسام،دمحم بل احمن الماتسال)عا  أواخر القر  السةادس الهنةرم(،أنيس النلةيس يةا أخبةا  تنةيس، تاقيق: مةال (42) 

 .335م(،ا3963،)بغناد،34الشيال، منشا  يا منلة المنمع الملما المرااا،المنلن النيل 

القلما  :كلمة ممربة مل اليانانية وتمنا الارباء التا يرةر  بهةا المثة  يةا تغييةر ألاانهةا وأبةا المةا  أو القلمةانا  (43) 

 (.83احيا،الممنا المربا،صص،إبر30نسيج مميل ل  بريق خاا وحا كثير األلاا . ينظر:) ابل سين ،المخصص،ا

ابةةةةةل ههيةةةةةر ، النرةةةةةاق  البةةةةةاحر  يةةةةةا مااسةةةةةل مصةةةةةر والقاحر ،تاقيق:مصةةةةةطنب السةةةةةقا،)القاحر ،مطبمة دا  (44) 

  .50م(،ا3969الكتال،

  (.393،ا8.ينظر:) ابل عبن الاق،مراصن اصتم ،مج96اليمقابا،البلنا ،ا(45) 
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  .356،ا8البكرم،المسالك،مج(46) 

  .430،ا8ممنا البلنا ،مج (47) 

  .50ابل ههير ،النراق  الباحر ،ا(48) 

  (.38الشطام:فر  مل نيا  الكتا  منساب  إلب منينة كطا.ينظر:)ابل سين ،المخصص،ا (49) 

  .358صا   األ ض،ا (50) 

  .353صا   األ ض،ا (51) 

  .60النراق  الباحر ،ا(52) 

نا ، ويطلق اسا الشقة علب اطمة مل اما  الكتا  الشقة نا  مل الثيا  ممروف مستطيلة الشك ، واي  حا نص   (53) 

أو كمر الماعت تافع واحن  منهةا أو أكثةر حةال الخيمةة أو علةب بابهةا لتمييتحةا عةل سةاقر الخيةام. ينظةر: )إبةراحيا،الممنا 

  (.833المربا،ا

  .359صا   األ ض،ا (54) 

  .359صا   األ ض،ا (55) 

  .359صا   األ ض،ا (56) 

بل إبراحيا بل كلس البغنادم كةا  يهاديةا واسةلا واسةتاز ر المتيت،كةا  داحيةة مةاكرا يطنةا ساقسةا  يمقا  بل ياس  (57) 

ر(،سةةةير أعةةةمم النبمء،تاقيةةةق: أكةةةرم الباكا،)بيروت،م سسةةةة 343ر(.ينظر:)الةةةاحبا دمحم بةةةل احمن)تةةة(033،تةةةايا سةةةنة)

ر(، كا ات الاحال يا أخبا  مل 3339ت(،ابل المماد الانبلا،أبا النمح عبن الاا )440ا448،ا36م(، 3934الرسالة،

  (.  93،ا0م(، 3939ذحال،)بيروت،دا  المسير ،

  .350صا   األ ض،ا (58) 

  .333م(، ا3933أحسل التقاسيا يا ممرية األااليا، تاقيق:دمحم مختوم، )بيروت،دا  إحياء التراث المربا، (59) 

تر مة:أحمن دمحم عيسةةةةب،)القاحر ،المما ف ، .ينظةةةةر:) ديمانةةةةن،م.س،الننا  اإلسةةةةممية،95ا94سةةةةنر نامةةةةة ا (60) 

  (.853م(،ا3950،

  .33المبينم،الممبس المربية،ا (61) 

  .94دمحم،النسيج اإلسمما،ا (62) 

  (.09.ينظر:) المنتم،صناعة النسيج يا ممنا البلنا ،ا858صا   األ ض،ا (63) 

  .039أحسل التقاسيا،ا (64) 

  (.05اد  والنمع أنمات.ينظر:) ابل سين ،المخصص،االنمط:نا  مل الصاف يطرح علب اله (65) 

  .083أحسل التقاسيا،ا (66) 

  .339الاميرم،الروض الممطا ،ا (67) 

النيبا :كلمة يا سية ممربة أصلها)ديباث( وحا تمنةا نةا  الارير...والةنيبا  نةا  سةنار ولامتة  إبريسةا أم حريةر  (68) 

  (.338.ينظر:) إبراحيا،الممنا المربا،اوك  فر  مل المنسا  ملا  ألاانا يسمب النيبا 

  .856صا   األ ض،ا (69) 

  .856صا   األ ض،ا (70) 

  .038،ا3ممنا ما استمنا، (71) 

  .030أحسل التقاسيا،ا(72) 

  .03،ا8ممنا البلنا ،مج(73) 

ابةل  الخت:ممروف مل الثيا  مشتق منة  عربةا صةايو وحةا مةل النةااحر الماصةاف بهةا، والنمةع ختوز.ينظةر:) (74) 

  (.3334،ا3منظا ،لسا  المر ،مج

  .856صا   األ ض،ا (75) 

  .853ا856صا   األ ض،ا (76) 

  (.34التكة: بات السراوي ،و ممها تكك.ينظر:)ابل سين ،المخصص،ا (77) 

  .853صا   األ ض،ا (78) 

شةةاقمة يةةا المصةةر البركةةا :تمنا الكسةةاء اصسةةاد،واي  حةةا نةةا  منسةةا  مةةل الاريةةر الخشةةل وحةةا مةةل الممبةةس ال (79) 

  (.53المباسا،وحا عبا   عل كساء يل  النسا ييكا  مئت ا او  داء لان  اساد.ينظر:)ابراحيا،الممنا المربا،ا

  .856صا   اص ض،ا (80) 

  (.339،الاميرم،الروض الممطا ،ا083. ينظر:)المقنسا،احسل التقاسيا،ا856صا   اص ض،ا (81) 

  .358صا   اص ض،ا (82) 

  ،.083التقاسيا،ا احسل (83) 

 (.09،المنتم،صناعة النسيج،ا838،ا3.ينظر:)ابل عبن الاق،مراصن اصتم ،مج448،ا3ممنا البلنا ،مج (84) 
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  .863صا   األ ض،ا (85) 

  .869صا   األ ض،ا (86) 

  .869صا   األ ض،ا (87) 

  .006أحسل التقاسيا، (88) 

  .899صا   األ ض،ا (89) 

  .899صا   األ ض،ا (90) 

  (.34النخ: ممر  مل كمم المنا :وحا بسات تال  أكبر مل عرفة.ينظر:)ابل سين ،المخصص،ا (91) 

  .899صا   األ ض،ا (92) 

  .033صا   األ ض،ا (93) 

  .56،ا8ممنا البلنا ،مج (94) 

اء الطيلسا :نا  بسةيط مةل الخمةا  الةام يطةرح علةب الةرأس والكتنيل.ينظر:)دوزم، ينهةات،الممنا المنصة  بأسةم (95) 

  (.33الممبس عنن المر ،تر مة:اكرم ياف ،)بغناد،وزا   اإلعمم،بم(،ا

  .038صا   األ ض،ا (96) 

  .053أحسل التقاسيا،ا (97) 

  .334الروض الممطا ،ا (98) 

  .030صا   األ ض،ا (99) 

  .003صا   األ ض،ا (100) 

  .003صا   األ ض،ا (101) 

  .039،ا3ممنا البلنا ،مج (102) 

  .898قاسيا،اأحسل الت (103) 

  .048صا   األ ض،ا (104) 

  .048صا   األ ض،ا (105) 

 (.64البتيا :فر  مل  ايق النيبا ،واي :حا السننس،واي : حا بسات  وما.ينظر:)إبراحيا،الممنا المربا،ا (106) 

البةةةةت:نا  مةةةةل صةةةةاف غلةةةةيظ يشةةةةب  الطليلسا ،واي :كسةةةةاء اخرةةةةر تلتاةةةة  بةةةة  المةةةةرأ  ييغيبهةةةةا.ينظر:)ابل  (107) 

  (.39لمخصص،اسين ،ا

  .040ا048صا   األ ض،ا (108) 

  .044صا   األ ض،ا (109) 

  .045ا044صا   األ ض،ا (110) 

  .060صا   األ ض،ا (111) 

  .060صا   األ ض،ا (112) 

  .066صا   األ ض،ا (113) 

  .40الروض الممطا ،ا (114) 

الغليظ.ينظر:)إبةةراحيا،الممنا  المنيةةر : نةةا  مخطةةط منسةةا  علةةب نيةةريل ليكةةا  غليظةةا متينةةا،وحا تمنةةا الكسةةاء (115) 

  (.539المربا،ا

  .033ا039صا   األ ض،ا (116) 

  .033صا   األ ض، (117) 

  .838أحسل التقاسيا،ا (118) 

  .033صا   األ ض،ا (119) 

  .033صا   األ ض،ا (120) 

  .033صا   األ ض،ا (121) 

  .838أحسل التقاسيا،ا (122) 

  .400صا   األ ض،ا (123) 

  .533الممطا ،االاميرم،الروض  (124) 

الةةةةةةةةةراختج: أصةةةةةةةةةلها يا سةةةةةةةةةا وتمنةةةةةةةةةا: أناث،ممبس،أكةةةةةةةةةياء نمينةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةل متةةةةةةةةةا  المنةةةةةةةةةتل،ممبس  (125) 

  (393إبراحيا،الممنا المربا،امت كشة،سرو .ينظر)

التاختج: كلمة ممربة وأصةلها يةا النا سةية تةاختج، واةن كةا  اسةتممالها يةا المصةر المباسةا، وممناحةا: نسةيج مةل  (126) 

  (.33ا نيسابا .ينظر:)إبراحيا،الممنا المربا،االقما  مصنا  ي

  .850أحسل التقاسيا،ا (127) 
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  .406صا   األ ض،ا (128) 

  .500الروض الممطا ،ا (129) 

  (.30الكرباس:نا  يا سا.ينظر:)ابل سين ،المخصص،ا (130) 

  مرا مة.433صا   األ ض،ا (131) 

  .854أحسل التقاسيا،ا (132) 

صةةناعة يةةا سةةبل منينةةة اةةر  بغةةناد وحةةا نيةةا  كتةةا  غليظةةة.ينظر:)دوزم،الممنا السبنيات:السةةبنية أامشةةة م (133) 

  (.886،إبراحيا،الممنا المربا،ا58المنص ،ا

  .453صا   األ ض،ا (134) 

  .458صا   األ ض،ا (135) 

  .433صا   األ ض،ا (136) 

  .493صا   األ ض، (137) 

  .439صا   األ ض،ا (138) 

  .854أحسل التقاسيا،ا (139) 

  .583  األ ض،اصا  (140) 

  .583صا   األ ض،ا (141) 

  .854أحسل التقاسيا،ا (142) 

  .033صا   األ ض،ا (143) 

  .853صا   األ ض،ا (144) 

  .88باتريشا،المنسا ات اإلسممية،ا (145) 

  .0التبصر بالتنا  ،ا (146) 

 .333م(،ا3363ر(،لطاق  المما ف،)لين ، بري 489أبا منصا  عبن الملك بل دمحم بل إسماعي )ت( (147) 

 
 

 المصادر والمراجع
 المصادر :أوال
 ر(.834أحمن بل أبا يمقا  بل وافو)ت( -

 م(.3933البلنا ،)بيروت، دا  إحياء التراث المربا، -3

 اإلد يسا، دمحم بل دمحم بل عبن هللا)مل علماء القر  السادس الهنرم(. -

 لنينية، بم(.نتحة المشتا  يا اخترا  اايا ،)القاحر ، مكتبة الثقاية ا -8

 ابل بسام، دمحم بل احمن الماتسال)عا  أواخر القر  السادس الهنرم(. -

أنيس النليس يا أخبا  تنيس، تاقيق:  مال النيل الشيال، منشا  يةا منلةة المنمةع الملمةا المرااةا، المنلةن  -0

 م(.3963، )بغناد،34

 ر(.433البكرم، أبا عبين عبن هللا بل عبن المتيت)ت( -

 م(.8330الك والممالك، تاقيق:  مال تلبة)بيروت، دا  الكتال الملمية،المس -4

 ر(.489الثمالبا،أبا منصا  عبن الملك بل دمحم بل إسماعي )ت( -

 م(.3363لطاق  المما ف،)لين ،بري  -5

 ر(.855الناحظ ، أبا عثما  عمرو بل بار البصرم)ت( -

 م(.3994حر ، مكتبة الخاننا،التبصر بالتنا  ، تصايو: حسل حسنا التانسا،)القا -6

 الاميرم، دمحم بل عبن الكريا -

 م(.3934الروض الممطا  يا خبر األاطا ، تاقيق: إحسا  عباس،)بيروت، مكتبة لبنا ، -3

 ر(063بمن سنة  ابل حاا ، دمحم بل علا النصيبا)ت( -

 صا   األ ض،)بيروت، دا  صاد ، بم(. -3

 ر(343الاحبا دمحم بل احمن)ت( -

 م(.3934سير أعمم النبمء، تاقيق: أكرم الباكا،)بيروت، م سسة الرسالة، -9



 

 
106 

 

 

 ر(453ابل سينر، علا بل إسماعي  األننلسا)ت( -

 المخصص، )بيروت، دا  الكتال الملمية، بم(. -33

 ابل ههير . -

 م(.3969ال،النراق  الباحر  يا مااسل مصر والقاحر ، تاقيق: مصطنب السقا،)القاحر ، مطبمة دا  الكت -33

 ر(.309ابل عبن الاق، صنا النيل عبن الم مل)ت( -

 م(.3998مراصن اصتم  علب أسماء األمكنة والبقا ، تاقيق: علا دمحم البناوم،)بيروت، دا  الني ، -38

 ر(3339ابل المماد الانبلا، أبا النمح عبن الاا)ت( -

 م(.3939كا ات الاحال يا أخبا  مل ذحال،)بيروت، دا  المسير ، -30

 ر(.033المقنسا، دمحم بل أحمن البشا م)ت( -

 م(.3933أحسل التقاسيا يا ممرية األااليا، تاقيق: دمحم مختوم،)بيروت، دا  إحياء التراث المربا، -34

 ناصر خسرو علام -

 م(.3990سنر نامة، تر مة: يايب الخشا ،)القاحر ، الهيئة المصرية المامة للكتا ، -35

 ر(333النيل دمحم بل مكرم)ت( ابل منظا ،  مال -

 م(.8335لسا  المر ، مرا مة: ياس  البقاعا،)بيروت، م سسة األعلما، -36

 ر(.686يااات الامام، أبا عبن هللا كها  النيل بل عبن هللا)ت( -

 م(.3995ممنا البلنا ،)بيروت، دا  صاد ، -33

 
 المراجعا: ثاني
 إبراحيا،   ال عبن النااد -

ا ألسةةةماء الممبةةةس يةةةا فةةةاء الممةةةا ا والنصةةةاا المانقةةةة مةةةل الناحليةةةة حتةةةب المصةةةر الممنةةةا المربةةة -33

 م(.8338الانيث،)القاحر ، دا  اايا  المربية،

 إبراحيا، دمحم احمن -

تطةةةا  الممبةةةس يةةةةا المنتمةةةع المصةةةةرم مةةةل النةةةةتو اإلسةةةمما حتةةةةب نهايةةةة المصةةةةر النةةةاتما د اسةةةةة  -39

 م(.8333تا يخية،)القاحر ، مكتبة منبالا،

 إسماعي  باكا البغنادم -

 م(.3955حنية الما ييل أسماء الم لنيل والمصننيل،)استنبال، وكالة المما ف، -83

 باتريشا، بيكر -

 (  8333المنسا ات اإلسممية، تر مة: صنيق دمحم  احر،)أبا هبا، حيئة أبا هبا للثقاية والتراث"كلمة"، -83

 حمين ، عبن الرحمل  -

 م(.3995المر  ومقتطنات مل رنا حا،)دمشق، دا  النكر، أعمم النغرايييل -88

 حاالة، ياس  بل احمن  -

 م(.3998ابل حاا  و حمت  النغرايية للنناح الغربا للنولة اإلسممية،)الكايت،  اممة الكايت، -80

 دوزم،  ينهات -

 اإلعمم، بم(.الممنا المنص  بأسماء الممبس عنن المر ، تر مة: أكرم ياف ،)بغناد، وزا    -84

 ديمانن، م.س -

 م(3950الننا  اإلسممية، تر مة: أحمن دمحم عيسب،)القاحر ، المما ف ، ، -85

 الت كلا، خير النيل -

 م(.8338األعمم،)بيروت، دا  الملا للممييل،  -86

 سما ، سمن عباد -

 .م(8333ابل حاا  د اسة تا يخية يا كتاب  صا   األ ض،)دمشق، دا  تماز، -83

 المبينم ، صمح حسيل -
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الممبةةس المربيةةة اإلسةةممية يةةا المصةةر المباسةةا مةةل المصةةاد  التا يخيةةة واألنرية،)بغةةناد، دا  الركةةين،  -83

 م(.3933

 كاالة، عمر  فا -

 ممنا الم لنيل ترا ا مصننا الكتال المربية،)بيروت، دا  إحياء التراث المربا، بم(. -89

 يانايتشكراتشكايسكا، أغناتياس يال -

تةةا يخ األد  النغرايةةا، تر مةةة: صةةمح الةةنيل عثمةةا  حاكةةا،)القاحر ، لننةةة التةةألي  والتر مةةة والنشةةر،  -03

 م(.3960

 دمحم، سماد ماحر -

 م(.3933النسيج اإلسمما،)القاحر ، دا  الشمال، -03

 الدوريات :ثالثا
 خرير ،صمح النيل حسيل -

سمما كتا  صا   الما ض صبل حاا  أنماذ ا، باةث منشةا  يةا النشات اصاتصادم يا بمد المشر  اإل -08

 م(.8336،)سامراء، 6، المند0منلة الملاية للن اسات اانا ية والتا يخية، مج

 المبينم، دمحم عباس، وأزحر حسيل  زواا -

(، 5)، المةند36دو  ابل حاا  يةا النغراييةة، باةث منشةا  يةا منلةة  اممةة تكريةت للملةام اإلنسةانية، مةج -00

 م(.8339)تكريت،

 المنتم، تالال  اسا -

، 3، المةةند3صةةناعة النسةةيج يةةا ممنةةا البلةةنا  ليةةااات الامةةام، باةةث منشةةا  يةةا منلةةة ردا  الكايةةة، مةةج -04

 م(.8333) اممة الكاية ،

  
 
 


