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 لّلماّدياالثق افّي  الجرد الوطنّي للّتراث  
 062/3بطاقة جرد عنصر رقم  

 
 
 
 تحديد العنصر -1

  العنصر  سما -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ةالممارساتّاالجتماعيةّوّالطقوسيةّوّالمهاراتّالحرفي ّ:ّبمدينةّالمهدي ةّزفافالّزيّ 

 

 في المجتمع المحلّي  ةمتداولأخرى  أسماء -

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.لباسّالعروسةّ-اللباسّالتقليدي

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

                                                                                                                                                                            

ّ ّتشتهر ّالمهدي ة ّ،الساحلي ةمدينة

ّالك ّالمدن ّبالساحلّكإحدى برى

ّ ّّبثراءالتونسي، التقليديّاللباس

ّيزخرّ ّوما ّللعروس المخص ص

رمزي ةّفني ةّوجمالي ةّوبهّمنّأبعادّ

ّثقافي ّ ّانتماء ّمتنوّ تعكس ّعاا وقدّ.

ّمنّ ّبجملة ّاللباس ّهذا ارتبط

ّمنّ ّزادت ّالطقوسي ة الممارسات

ّمحمالّق ّمنه ّوجعلت يمته

الدالالتّالمختلفةّمنّللرمزياتّو

ّ ّعبور ّأبطقوس ّحضاري ةّو عاد

ّعنّو ّفضال ّاجتماعي ة انتماءات

ّ.مهاراتّحرفي ةّعريقةمعارفّو

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

ّ.التالممارساتّاالجتماعيةّوالطقوسّواالحتفاّ-

ّالالماد يّ- ّبماّفيّذلكّاللغةّكواسطةّللتعبيرّعنّالتراثّالثقافي  ّ.التقاليدّالشفوي ةّوأشكالّالتعبيرّالشفوي 

 .المهاراتّالمرتبطةّبالحرفّالتقليدي ةّ-

 

 وصف العنصر -2

 

  الـجـمهـورية الـتونسـية           
ّالثقافيـةّالشـؤونوزارة ّّّّّّّّّّّّّّ

   راثـــــــلوطني للتاّدــــــالـمعه         
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 الوصف التّفصيليّ  -

 للباس الزفاف الممارسات االجتماعيّة والمنظومة الطقوسيّة. 

قّبدقةّوفقّمراحلّتطب ّالتيّطقوسّجملةّمنّالممارساتّوالوسّبمدينةّالمهدي ةّبرتبطّلباسّالعري 

ّلدىّ ّأهاليّالزفافّالمتعارفّعليها نّالمدينة، ّاللباسّهويتكو  ّّمنذا عة ّالمتنو  ّالقطع ّمن التيّمجموعة

صّللجسدّسواءّالنصفّالعلويّأوّالسفليّأوّكاملّالجسدّوّمنهاّماّتكم لّبعضهاّالبعضّمنهاّماّيخصّ 

ّيخصّ  ّإلى ّوصوال ّللجبين ّاصّللرأسّوأخرى ّلقدمينألبسة ّبثرائها. ّالقطع ّمستوىّّوتتصفّهذه على

األلوانّفضالّعنّقيمةّالموادّالتيّصنعتّمنهاّمثلّاألقمشةّّتعد دّكثرةّالزخارفّواألشكالّوالتطريزّو

ّمنّ،ّإلىّجانبّماّتحملهّطقوسّالعبورّالمرالفاخرةّكالحريرّواألسالكّالفضيةّوّالذهبي ة تبطةّبهذاّالزي 

ّّ.ّأبعادّرمزي ةّوداللي ةّفيّإشارةّالنتماءّثقافيّوّاجتماعيّمعي نين

فيّمرحلةّّاآلخربعضّاللبسّتّفيّحينكاملّأيامّاالحتفالّبعضّالقطعّّارتداءتحافظّالعروسّعلىّ

ّالحن ةّالزفافّالتيّتتمث لّفيمنّأيامّّمحد ديومّخاللّأوّّمعي نة ّويوم ّالحن ةّالصغيرة ّّيوم ونهارّالكبيرة

نهارّالصباحّوّنهارّّ،ّثمّ واحّإلىّمنزلّالزوجرّ ليلةّالمّ ّويقالّأيضاليلةّالجلوةّأوّليلةّالزفافّوّّيّ شّ الوّ 

الّتحديدّمكوناتّرتبطةّبلباسّعروسّالمهدي ةّوجبّأوّ ولدراسةّالممارساتّالم.ّابعالتحزيمّأوّنهارّالسّ 

ّاللباس ّمنّطّهذا ّيتعلقّبه قّإلىّما ّالتطر  ّمنّّقوس،ثم  ّأنّتتزي نّالعروسّبمجموعة ّجرتّالعادة فقد

تكرارّلبسّبعضهاّوتعويضّالبعضّاآلخرّبقطعّأخرىّأوّاألزياءّالتقليديةّتستعرضهاّأيامّزواجهاّمعّ

ّّ.المراوحةّبينهما

 القطع الرئيسيّة للباس العروس 

ّّ:طّواليالالقمّجة ّ- ّمنّالقطنبيضاءّاللونّاألكمامّجبةّنسائيةّقصيرة بشرائطّّوتزخرفأوّالكتانّّتُعد 

ّعريضة ّّحريرية ّاألسود ّالحرير ّبخيط ّتطرز ّإلى ّالرقبة ّفتحة ةّاألسفلمن ّالقمج  ّأوّّوتزي ن بورود

ارات" ّنو  ّمنّالحريرّ" ينعلىّمستوىّالبألوانّمختلفة ّوّكم  ة، ّالقمج  ّتلبسّوأسفل وفوقّفوقّالقامزونة

ّمناسباتيّالس روالّالعربي ّ.وهيّزي 

يغط يّالنصفّذوّأكمامّطويلةّنسائيّّلباسّيُعرفّأيضاّبمريولّفضيلةّوهوّ:امزونةكالمزونة أو القاّ-

ّيصنعّ ّّتهأرضي ّتكونّومنّالقطنّاألعلىّمنّالجسم ّتتخل له ّمنّلونّبيضاء مثالّّمغايرخطوطّعمودية

ّّ.عد ّزي اّيومي اّوّمناسباتي اويُّزرقاءّأوّخضراءّأوّسوداء،ّ

عةّبألوانّمختلفةّوفقّالحاجةّإليهخاطّمنّيُّوّواسعّلباسّطويلّّ:السروال العربيّ- ّّأقمشةّمتنو  علىّأن 

ّإلىّالخصرّبحزامّو،ّيُّاألبيضوأكثرهاّشيوعاّواستخداماّاللونّأغلبّألوانهّ بكةّشد  تزخرفّأطرافهّبالش 

لّّ،الزخارفغيرهاّمنّأوّ ّ.إلىّلباسّمناسباتيّعلىّصلةّوثيقةّباللباسّالتقليديّحالي اتحو 

دينة ضينةفرملة تح  ّ- ّهيّ:أو تح  درّيغطيّالنصفّّالفرملةّعموما لباسّخالّمنّاألكمامّمشقوقّالص 

ساتانّأوّغيرهّمنّاألقمشةّتصنعّمنّالالن سائي ةّّنوعّمنّالفراملّوالفرملةّتحضينةّهيّ،األعلىّمنّالجسم

ّ ّتطرز ّاأللوان ّمتعد دة ّبالناعمة ّوالكنتيل ّالعدس ّالمذه ب ّالقيطن ّبخيوط ّالفضاألووتزخرف يةّسالك

ّفضالّعنّعُّ ّووالخيوطّالذهبي ة ّقد ّالطوّ تلبسّفوقّالقمجّ ّ،ي ةحريرأزرار ّقاليّوالة ّلباسّامزونة وتعتبر

ّ.مناسباتي

ّإعدادهاّمن:فرملة غوليّ- العدسّاألسودّوّتطرزّبّالمخملّهيّنوعّآخرّمنّالفراملّالكبيرةّالحجمّيتم 

نهاّالعقدّوّأزرارّالفضةّاتّزخارفّنباتيةّتزي ّذّةّوالذهبي ةالكنتيلّوّأسالكّالفضةّوخيوطّالقيطنّالفضي ّو

ّّ.الذهبية

األحمرّأوّّرداءالأبرزّأنواعهّرقيقةّتزي نهّخطوطّلباسّغيرّمخيطّيغطيّكاملّالجسمّّ:حريرالّالرداءّ-

ّّالرداء ة ّبالفض  ّالحريرالحرير ّمن ّمبرومة ّهدوب ّوتزخرفه ّالفضي ة ّوالخيوط ّالحمراء ّاألرضي ة ،ّذو

ّإليه ّللفّ ّويضاف ّالخصرّحزام ّوال. ّالتحضينة ّالفرملة ّيلبسّمع ة ّالقمج  الي ّوالقطو  والسروالّامزونة

ّّ.ويعتبرّلباسّمناسباتيّ،بديةالحريرّوالقوفيةّوكشفّالّإضافةّإلىعربيّ

ّاللونّهيّّ:الطفطةّ- ّيكسبها ا ّنسائي ةّطويلةّوّذاتّكمينّقصيرينّتطرزّبخيوطّالتلّالمذه بّمم  جب ة

ةّا ّمناسباتيّلطوّ الذهبيّتلبسّفوقّالقمج  العروسّبدايةّمنّليلةّّترتديهاليّوباقيّالقطعّالمرافقةّوهيّزي 

ّ.الجلوة
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ّإلىّالخلفّبواسطةّخيطينّتشّأسرّ للغطاءّّ:القوفيّةّ- ّىّعلىّالظهرّنذكرّمنهاّقوفي ةتتدل ّوّنّالجانبينمد 

ّوالعدس تصنعّمنّالقماشّالناعمّمثلّالحريرّأوّالساتانّوتطرز طلسّبالتلّ  ّاأللوان،ّّبالتل  عّبها وتتنو 

ّمناسباتي ّ.تخص صّللعروسّكزي 

يزخرفّوسطهّبأشكالّبرتقاليّاللون،ّبالنسبةّلمدينةّالمهدي ة،ّمنديلّحريريّمرب عّالشكلّّ:الخياطيّةّ-

ي ةالّواألسالكحيواني ةّونباتي ةّويطرزّبالتلّالمذه بّ ّ.فض 

يَة  ّ- ّوّ:البَد  ن ّملو  ّمنديل ّالعروسّرأسها ّبه ّتغط ي ز ّالقوفي ةمطر  ّيلبسّفوق ّالحريري ةّّحيث بورودها

ّ.المتدلي ةّعلىّالجبين

نّّ:كشف حريرّ- ّبهّالجبينّّوينسجّمنّحريرّملو  يوضعّفوقّالقوفي ةّويشد ّطرفاهّإلىّّ،مثلّالعصابةيلف 

ّ.الخلف

ّالعروسّوجههاّ:مالةالزّ ّ- ّعلىّغطاءغطاءّأبيضّشفافّتغط يّبه ّويطلقّأيضا منّالساتانّبلونينّّ،

صابةّأبيض ّبهّالعروسّرأسهاّبعدّطي هّويسم ىّأيضاّالع  ّّ.ّوأصفرّيرتبطّاستخدامهّبالمناسباتّتلف 

ّأنّّ:القبقابّ- ّوذلكّبعد ّالطماقّوهوّاألكثرّاستخداما ّأوّحالي ا ة ّقبقابّالفض  تلبسّالعروسّفيّقدميها

ّ.زي نتّساقيهاّبخلخالّذهبي

  ّبالزفاف ام االحتفالأي 

ّيُّ ّالصغيرةعتبر ّالحن ة ّاحتفالي ةّّيوم ّأجواء ّفي ام ّالحم  ّالعروسّإلى ّفيه ّتذهب ّاالحتفال ّأي ام ل أو 

ّوعائلي ة،ّ داق"إبرامّعقدّالزواجّأوّعادةّيتم  ّهذهّالعادةّتراجعتّبعضّفيّهذاّاليوم،ّ"ّكتابةّالص  غيرّأن 

امّأوّإبرامّعقدّالقرانّفيّسواءّالشيءّ ّيتعل قّبالذهابّإلىّالحم  إلىّرغبةّّاليومّتحديداّلتخضعّهذافيما

ّامهيوعائلتّينالعروس .ّ ّترتدي ّوّيومهاالعروس الي ّالطو  ة ّوالفرملةّالقمج  ّالعربي ّوالسروال القامزونة

تخضيبّيديّالعروسّوقدميهاّّيتمّ حيثّّوقتاّطويالالّتستغرقّهذهّالمناسبةّ،ّووالرداءّالحريرّتحضينة

ّ.حن ةالّأحضرتورّعائلةّالعريسّالتيّبحض"ّحن ةّتطريف"تسم ىّّمعّالمحافظةّعلىّزينةّتقليدي ةبالحن اءّ

ّاحتفاليّّوتتول ىّالماشطاتّفي ّجو  ّالاترديد ّبهذه ّّليلةألغانيّالمرتبطة ّالحن ةّجيبو"مثلّأغنية وأغنيةّ"

 ّ:"مد يّإيدكّللحن ة"

ّتحن يّلعروسةّفيّدولةّبوهاّّّّّّّوهاّـالحن ةّباهللّجيبّـوبـجيّّ

ّارّــتحمّنيتيّتحفلّوفيّيدّبّّّّّّابوهاّالتجارـحن ةّجديدةّجّ

ّ:أيضا

ّبليسإدّوّالغايبّـالحاضرّمحمّ ّّّّخمسةّوالخميسّكلّيومّخميسّ

لّبالهنّّّّّاءــيناّالدريبةّوّسقيناّبالمحل ّّوّ ّاّالليلةّحن ةّعروستيّيكم 

ّالكبيرة ّالحن ة ّيوم ا ّالحن اء،ّأم  ّأي ام ّثاني ّارتداءّّوهو ّعادة ّتراجعت ّحيث ة ّالقمج  تلبسّالعروس

نّيرغبنّفيّذلك،ّوتحافظمجموعةّم اتّلتقتصرّعلىّقل ةّقليلةّمنّالعرائسّمم  باقيّقطعّعلىّّنّالقمج 

ةّحمراألرداءّالوّالسروالّالعربيالقامزونةّوّاللباسّتحديدا بدالّعنّليالّفرملةّغوليّّارتداءمعّّبالفض 

ّ ّتحضينة ّالوالفرملة ّلتغطية مالة ّالز  ّالتي ّالمشابك ّمن ّبإثنين ّنفسها ن ّوتحص  أس، ّبمشابكّر  تعرف

ّالفكرونة" ّالحسد" ّمن ّوقاية ّو. ّطقوس ّالليلة ّهذه ّفي ّالتصديرة"تقام "ّ ّمحاطةّحيث ّالعروس تجلس

ّبال الّثم  ّباللباسوالمتزوجاتّصباياّأو  علىّّوتقومّالماشطةّبجلوةّالعروسّدورةّواحدةّ.التقليديّجميعهن 

لىّمدينةّالمهدي ةّوإن ماّتنتشرّفيّوعادةّجلوةّالعروسّبلباسهاّالتقليديّليستّحكراّعّ،كرسيّالتصديرة

ّّ:أغانيّهذهّالليلةمنّو.ّخرىاألمدنّبعضّال

ّنّالعروسةّطالعةّللحنةـاّزيــيّّّّّّّّّةّيّطالعةّللحن ّـنتاّزينّبــيّّّ

ّعروستيّماّتتمنىّوأعطاهاّربيّّّّّّّّّّـاّزينّبنتيّطالعةّللحن ةّـيّّّّّ

ّرزّــةّالبسةّالمطالعةّبالرن ّـــطّّّّّّّّّةّتتدرجالعـاّزينّبنتيّطــيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّيخليهاّخوهاّياقفّعلىّراسهاّفيّالحنةّّّّّخليلهاّبوهاّتقولّبايّمصدرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّيُّ ّعد  ّاالحتفالّّيّ شّ الوّ نهار ّالزفافثالثّأي ام ّليوم ّالعروسّوتحضيرها وقدّّ،حيثّيتواصلّإعداد
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ّ ّمنّتراجعهاعلحافظتّبعضّعائالتّالمدينة ّبالرغم ّاليوم ّبهذا مقارنةّالكبيرّّىّالممارساتّالمرتبطة

ّالمهدي ةوكذلكّّبالماضي ّبسيديّعلوانّوقصورّالسافّمنّوالية ةّّ.مقارنة ّالقمج  تلبسّالعروسّيومها

ّاألحمرو ّالرداء ّالعربيّو ّوالسروال ّتحضينة ّالفرملة القدمينّاليدينّونقشّّفيوشيّالعروسّتمث لّيو.

ةّب ةّاّهأسوداّفوقّالحن اءّالحمراءّأوّالسوداءّبعدّصبغالتيّتعطيّلوناّّ"رقوسالح"ماد  ناجر"بماد  ّ."الص 

وج"نقشةّّويتواصلّاعتماد ةّال"ّحن ةّتطريف"زخارفّمعّّالقديمةّ"العر  تشرفّالوش ايةّ.ّالعروسبخاص 

ةّبهذهّالمناسبةأغنيةّالوشيّالخاّاتترد دّالماشطّ،ّفيّحينعلىّعملي ةّالوشيّوتحضيرّالموادّالالزمة ّص 

ّّ":اليومّوشاها"أغنيةّمثلّ

ّاليومّوشاهاّياّناسّاليومّوشاهاياّناسّّزيزةاليومّوشاهاّبنتيّالع

ّاليومّوشاهاّالعروسةحدّياّمسلمينّعليهاّبنيتيّأهللاّ

ّطارّنعاسيّتطي بّالقهوةّوتجيبهاّلفراشيّكانكمّعلىّبنيتيّوّعصابةّراسيّ

ّاّبنتيّلعزيزةّليومّوشاهاوّلوّكانّموشّمنّالعارّماّنعطيه

ّاليومّوشاهاّبنتيّالعزيزةّياّناسّاليومّوشاهاّياّناسّاليومّوشاها

ّهللاّأحدّياّمسلمينّعليهاّبنيتيّالعروسةّاليومّوشاها

ّماشيةّلراجلهاّّبنيتياّواليومّمشطتّشعرهّماياّماّأشطرهاّكبرتّبنيتيّيا

ّبنيتيّوعزيزةّياّّماّاألميمةّشكونّيصبرهاأ

ّبرّداياّنبكيّعلىّبنيتيّكانتّبحذاياّوكيفّنمرضّشكونّيعطينيّدواياّياّماّأك

ّطلبتكّياّمولىّوتكونّمعاياّبنيتيّوّعزيزةّهاي

ّاليومّوشاهاّبنتيّالعزيزةّياّناسّاليومّوشاهاّياّناسّاليومّوشاها

ّهللاّأحدّياّمسلمينّعليهاّبنيتيّالعروسةّاليومّوشاها

ّ

ةّارتداءالعروسّودّعاتفيّليلةّالجلوةّأوّليلةّالزفافّ عربيّالسروالّوالامزونةّقوالّاليطوّ الّالقمج 

ّقوفي ة ّرأسها ّعلى ّوتضع ّالطفطة ّإلى ّإضافة ّالغولي ّّبالتلّ ّوالفرملة ّثم  ّالجوهر ّقوفي ة ّفوقها ّتضع ثم

فالة ّمثلّهذهوتتزي نّالعروسّفيّ.ّوتعصبّجبينهاّبالفرقّ،الس  الخواتمّوّالقالداتّالليلةّبعدّكبيرّمنّالحلي 

ّالشناشن"و ّالمناقش"و" ّّ"الطماق"والمقياسّفضالّعنّالخلخالّوتنتعلّ" وتكونّّ.العاليّ"اطالصب ّ"أو

ّ ّمنّحوتةّوّخمسةّوقرنّفلفلّوقرنّغزالّوهاللّوغيرها ة ّبقو  ّالبخورّالتمائمّحاضرة ّرائحة تدعمها

ّ ّالنبي  ّعلى ّالصلوات ّالشريرةوترديد ّالعين ّالحسدّلمحاربة ّالعروسّمن ّوتحصين .ّ الماشطةّوترافق

ّ ّالملبوسة ّالقطع ّفتمدح ّالفاخر ّلباسها ّارتداء ّعلى ّغنائي ةالعروسّلمساعدتها ّتثمينهاتّبمقاطع ّمن ّ.زيد

ينالجميعّتجتمعّالعائلةّوو تحينّّوبحضوره،ّالزوجّألخذّزوجتهفيّانتظارّقدومّفيّوسطّالدارّّمدعو 

ّف ّجديد ّمن ّالجلوة ّّقومتمرحلة ّببالماشطة ّالعروسّبخياطي ة ّوجه ّاللونتغطية ّبكشفّحريرّرتقالي ة ّأو

اّدورةّواحدةّوهيّاألكثرّانتشاراّحالي اّأوّمعّالدورانّحولّنفسهاّالعادةّّهيترفعّالعروسّكف يهاّكماّو إم 

ماّوّينطلقّالجميعّنحوّمنزلّالعريسّ.ّاتعلىّإيقاعّأغانيّالجلوةّالتيّترد دهاّالماشطثالثّمراتّأحياناّ

كعادةّمتوارثةّّفيّغرفتهاّقبلّالدخولّإليهاّمفتاحتقومّبإلقاءّحتىّّمنزلّالزوجي ةإلىّّإنّتصلّالعروس

عندّّاءمثلّطبعّالحن ّواندثرّالكثيرّمنهاّّبهذاّالخصوصالعاداتّّالكثيرّمنوقدّتراجعتّ.ّوتفاؤالّبالخير

ّالغرفة ّالبيضةّمدخل ّإلقاء ّأو ّزوجها، ّمنزل ّفي ّأخرى ة ّمر  ّالعروس ّجلوة ّعملي ة ّتقل صّوحتى تّقد

ّ:ومنّأغانيّالجلوةّنذكر.ّمقارنةّبالماضيممارستهاّ

ّواقفةّتتجلىّخليقةّهللاّعاشقّالحبيبّرسولّهللا

ّلّتحتّالصوروافقةّكيفّتدورّوشعرّمهدورّعسكرّمقي ّ

ّسعدّمنّخسرّمالوّوّزادّحالوّوزادّالعروسةّفيّداروّجابّالمزيانةّفيّدارو

ّنجابكّياّكاملةّالزيّياّسعدّمنّخسرّمليونينّوّزادّمليونينّو

اليّوّقامزونةّوّسروالّعربيّوفرملةّّنهارّالصباحّتأخذّالعروس ةّطو  غوليّزينتهاّوترتديّقمج 
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ّ ّطفطة ّوعّ ي ّفووقو ّطلس ّف ّة ّالخي ّّقّ رّ صابة ّاطي ّو ّاليومة ّهذا ّفي ّوتضيف ي ةّ ّالبرتقالية ّ.الخضراءّالب د 

ّأنّ و ّينطلقاستخّالجديرّبالمالحظة ّالقوفي ةّوّالخياطي ة ّالزفافّّدام ّإلىّاالنتقالّمنّيوم حياةّلفيّإشارة

ّلباسّبهّعقدّطيلةّالسّ ّوعلىّالعروسّأنجديدةّ ّنوعّمنّاألحزمةّأوّأي  أي امّاألولىّّةبعتتجن بّلبسّأي 

ّأنّّاعتقاداللزفافّ ّذلكّمنّشأنه وينظرّلألمرّعلىّأنهّّللعروسينّالجديدينّيعرقلّالنشاطّالجنسيبأن 

ء عةّومّفيّهذاّاليالّتغفلّالعروسّّو.ّمؤش رّسي  ّالمتنو  شملّالصدرّواليدينّوصوالّتعنّالتزي نّبالحلي 

ةّإحضارّقصعةّالفطائرّّعروسيتخل لهّتقديمّالهداياّللّزوجي ةفيّمنزلّالوينطلقّاالحتفالّّللقدمين، وخاص 

ّالعروسّوتوزيعهاّعلىّالحاضراتّكعادةّغذائي ةّمرتبطةّبهذاّاليومّمنّاالحتفالّفيّحينّتقد مّ منّقبلّأم 

ّا ّّ:ّوأبرزّماّقيلّفيّهذاّاليوم.ّلعريسّالحلوي اتّوالمشروباتأم 

ّصباحّبنيتيّإنّشاءّهللاّزينإنّشاءّهللاّزينّصباحّلعروسةّ

ّعشرةّمباركةّعشرةّسعيدةّمد ةّوّسنين

ّعروستناّصبحتّتتبخترّمواتيهاّسواكّالبازارّوّإنّشاءّهللاّتعمرّالدارّآشّوّديماّفرحانين

وّالعينجّياّمعروستيّصبحتّبالقماي ّوالتّالسعدّالفايجّوعروسهاّبالخرجةّزايزّيناديلهاّياّمم 

ّصباحّلعروسةّإنّشاءّهللاّزينّصباحّبنيتيّإنّشاءّهللاّزين

ّعشرةّمباركةّعشرةّسعيدةّمد ةّوّسنين

القطعّاألساسي ةّالتيّاعتادتّتلبسّالعروسّيومهاّّويقالّأيضاّنهارّالتحزيمّسابعّأي امّالزفاففيّ

ّ ّالعلىّارتداءها ّقمجّ مثل ّلقااواليّطوّ الة ّالمزونة ّو ّوالسروال ّتحضينة ّطلسّوالخياطي ةّفرملة والقوفي ة

ةّّةّ ي ّدّ الب ّّوكشفّحريرّو ّمثلّالخلخالّوّالمقياسّمجموعةّمنّمعّإضافةّإلىّالرداءّاألحمرّبالفض  الحلي 

داءّأوّتحزيمّالعروسّأيّإلباسهاّالحزامّمعمنّأبرزّطقوسّهذاّاليومّو.ّوغيرها وماّيرتبطّبهّّالحرامّالر 

ةيعتبرّطقساّحيثّرمزي ةّكبيرةّّفللحزام،ّمشابكّمن ّبماّأن هّيعكسّاالندماجّفيّمنّطقوسّالعبورّالهام 

ّوطقوسّالخصوبة ّلألمومة ّالمرأة ّتهيئة ّو ّالحياة ّمراحل ّمن ّجديدة ّبعضّمرحلة ّلدى ّكذلك ّويشير ،

تم تّدعوةّالماشطاتّفيّحالّو.ّلّواالنضباطالقيامّباألعماالمجتمعاتّإلىّالرشاقةّوسرعةّالحركةّأثناءّ

ّ ّ:األغانيّمنهابعضّّترديديتم 

ّمبروكّالعرسّعليكّمبروكّالعرسّعليكّياّعروسةّربيّيهنيك

ّهللاّالّيخليكّفيّحيرةّّماّأحلىّهاكّالتصديرة

ّيكوجهكّخيرّمنّالتصويرةّياّبنيتيّربيّيهن ّ

ّ:أيضاّ

ّاقبةّلكلّبنيةـــاّوالعــهللاّيزينّعلي ّّّّّّّّّّّّةّي ّاقبةّلكلّبنـــاّوالعـــنّعلي ّـهللاّيزي ّّّّ

ّةبني ّّاقبةّلكلّ ــوالعارسّـيهّوالعدوّ ّّّّّّّسناّفيّمارسّوأعطاناّالقوارصووعرّّّ

  هالمرتبطة بّالممارسات الطقوسية وضمان استمراريّة زّي الزفافمهارات حرفيّة في خدمة.ّّ
ّ ّيرتبط ّالمهدي ّإعداد ّبلباسّالعروسّبمدينة ّاة ّمن ّالحرفي ّمجموعة ّساهمتّفيّصونهّلمهارات ة

ّّاستمراري تهو ّأبرزها ّمن ّينساللعل ّج ّوبأنواعه ّالحريرّالقطنالصوف ة ّّ،وخاص  ّجانب التطريزّإلى

ّالتقليديةّباختصاصاته ّالحلي ّصناعة ّعن ّفضال ّالمتعددة ّو. ّتشك ل ّمجتمعة ّالمهارات ناصرّعّأحدهذه

هودّافرتّجتضوقدّ.ّماّيرتبطّبهّمنّممارساتّوّطقوسخّالمحافظةّعلىّلباسّالزفافّوتساهمّفيّترسي

ذوّقيمةّماديةّوّمعنويةّورمزيةّمتكامالّةّلتنتجّلباساّتقليدي اّهذهّالمعارفّاليدوي ّمختلفّممارسيّوحامليّ

ةّ ّحت ىّ.عةالمتنوّ وّالطقوسي ةّمجموعةّمنّالممارساتّاالجتماعيةّلّتحميلّهذاّاللباسّأهمي تهازادّمنّهام 

ّالما ّشطاتّخاللّممارسأن  المهاراتّالحرفي ةّالتيّّفيّبعضّاألحيانّيمتدحنوغيرهاّطقوسّالجلوةّلتهن 

تقفّوراءّإعدادّلباسّالعروسّمنّحيثّالجودةّوّاإلتقانّبماّفيّذلكّدورّالعروسّنفسهاّإنّساهمتّفيّ

ّزفافها ّّ.تطريزّزي 

ّالمهدي ّعُّ ّرفتّمدينة ّنسيجها ّبعراقة ّة ة ّبالحريريّالذيّانتشرّخاص  ّمنذ ّللهجرةها ّالعاشر ّالقرن

ارّعبيدّهللاّالمهديّفضاءّّأنشأّوقدّ،زمنّالعصرّالذهبيّللمنسوجاتّالفاخرةّللحضارةّالعربي ة اّبالتج  خاص 

ّالذينّرافقوه ّالفاطميبذلكّّفازدهرتّوالحرفيين ّالعهد ّمنذ ّالحرير ّحرفة ّمنذّو. ّالحرير ّنسج ل ّسج  قد
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ال ّمنّالنصفّالثانيّمنّالقرنّالتاسعّعشرّتحو  ّلماّشهده تّجذري ةّعلىّمستوىّهيكلتهّوتنظيمهّنظرا

رّوازدهار لّيدّعاملةّيشغّ حيثّّ،لجهةبايعتبرّقطاعّالحريرّمنّالقطاعاتّاالقتصادي ةّاألساسي ةّو.ّتطو 

عةّتشملّاألعرافّوالمخت يمتنو  هّأغلبّالمنسوجاتّالحريري ةّإلىّالّنّفيّأنسجةّمعي نةّوص  عملة،ّوتوج 

اّيعكسّثراءّاللباسّالتقليديّّالسوقّالداخلي ة ةّالحريرللجهةّمم  ّبماد  ّ.ّالغني  ّأبرزّالقطعّالتيّيتم  علىّأن 

ّ ّحالي ا ّالزفافّنسجها ّبزي  ّاألحمروتلكّالمتعل قة ّالرداء ّوّأبرزها ّوالحرامّّحريركشفّحزام والحاشية

ّّ.نفاصي

ّاألنواعّحيثّتصن ف ّالمتعد د ّالتطريز ّبمهارة ّاشتهرتّالمهدي ة ّاالختصاصازاتّوفقّالطرّ ّكما

ازاتّالفضةّوّالتلّ منّأبرزهاّنذكرّ أخرياتّازاتّالطفطةّّوةّفقطّوّطرّ فقطّأوّالفضّ ّازاتّالتلّ وّطرّ ّطر 

ازاتّالقمجّ ّتخص صنّفي ةّفضالّعنّطر  ّ.فاصيازاتّالحرامّالن ّاليّوّطرّ ةّالطوّ تطريزّالمبردحّوّالفض 

ّتطريزّاللباسّالتقليديّالنسائيّبمدينةّالمهدو فتراتّطويلةّتخص صتّفيهاّنساءّّذثةّمنري ةّمهارةّمتوايعد 

ّالتطريزّوّأب ّ رنهّلألجيالّالّنّ يّ حذقنّفن  ّأنّيمارسنهّعلىّامتدادّسنواتّطويلةّوّيمر  ابةإال  بالترغيبّّش 

ّباألشغالّ ة ّفيّأنّتكونّملم  ّكانتّتخضعّلعاداتّالمجتمعّوّتقاليده ّفالفتاة ّأخرى، ّتارة ّوّباإللزام تارة

ازاتّعلىّالحفاظّعماّتوارثنهّمنّتقنياتّوفقاّألسلوبّتقليديّوتحرصّالطرّ .ّالمهاراتّاليدوي ةوالمنزلي ةّ

شماتّوّكذلكّخياطةّالقطعمعّإحداثّبعضّالتجديدّوالتطويرّعلىّمستوىّاألشكالّوّال ّّ.ّر 

ّ ّصناعة ّتزال ّّالحليّ وما ّالتقليدية ّالتقليدي ّبالزي  ّالمرتبطة ّتلك ة ّخاص  ّرواجا يعكفّحيثّتلقى

اغة ّتختصّ ّالص  ّعلىّاتصالّوثيقّبلباسّالعروسّمنّحلي  ّتقليدية ّإنتاجّقطع ّالجهةّّعلىّمواصلة بها

فتطغىّ.ّلتونسيّشأنهاّشأنّبعضّقطعّاللباساحلّاالّسيماّمدنّالسّ ّمجاورةأخرىّتتشاركهاّمعّجهاتّو

ّالذهبي ةّعلىّأغلبّ لّصدرّوّمناقشّوّشناشنّوّمقياسّمنّسالسالتيّتتزي نّبهاّالعروسّّالقطعالحلي 

لّالتمائمّالفضي ةّوالمرجاني ةّوالمشابكّحضورهاّالمتواصلّمعّتليلةّوّدوالحّوغيرهاخلخالّوّو ،ّوتسج 

ّالتقليدي ّّ.ّالزي 

عةّالمرتبطةّبلباسّالعروسّبمدينةّالمهدي ةّعلىّالجوانبّالرمزي ةّالممارستحيلناّ اتّالحرفي ةّالمتنو 

وأخرىّحيواني ةّاتّالزخرفي ةّمنّسجالتّنباتي ةّووالوحدّبمختلفّأشكالّالزينةّثريّ والثقافي ةّلهذاّاللباسّال

ّالهندسيّالذيُّعرفتّبهّتطريزاتّمدنّالسّ ّكونيّ ذاتّطابعّ ّالتونسياحلّإلىّجانبّالسجل  والّيخلوّ.

ّالعدديالبعدّالرّ  عّالداعمّلطقوسّالزفافّبالمهديةّبدءاّّمزيّمنّالحضورّاللونيّالمكثفّوّالسجل  المتنو 

ّالحليّ  ّقطع ّوعدد ّالملبوسة ّالقطع ّوعدد ّالزفاف ّأي ام ّعدد ّوظيفتهّّ.من ّجانب ّإلى ّهنا ّاللباس ويحيل

ةّمعارفّومهاراتّحرفي ّوصوالّإلىّارتداءه،ّاألساسي ةّعلىّمنظومةّطقوسي ةّتبدأّمعّنسجهّوّتطريزهّ

اّينتجّإلىّمجموعةّبعيّاالنتماءترس خّالهوي ةّوتؤك دّرجاليةّوّنسائيةّتقنيةّوّفنيةّجماليةّوّرمزيةّ نها،ّمم 

التواصلّبينّأجيالّمختلفةّعبرّفئاتّوّالتضامنّاالجتماعيّبينّعائالتّالمدينةمبدأّّعنهّبالتاليّتوطيد

عةّتشار مّمنّ.ّةّبتعل مهاّوممارستهاكّفيّالممارساتّالطقوسي ةّكماّفيّالمهاراتّالحرفي ّعمريةّمتنو  ويدع 

وتكونّالطقوسّبدورهاّقدّضمنتّّ،اتالحرفي ّّبينّالحرفيينّووالمتبادلّبينّالعائالتّّاالحترامجهةّثانيةّ

ّ.يسعىّلالستمرارّوالتواصلّونشاطّاقتصاديّمصدرّدخلّتنمويّللحرفيين

 

 ...(األدوات/ األزياء/ الفضاء) يّة والالمادية المصاحبة للممارسة أو المهيكلة لها العناصر الماد -

ّيّ التيّ طقوسّاالحتفالّبالزفاف و ممارساتلذيّتنطلقّمنهّالعروسّالفضاءّالرئيسيّاّمنزلشكل 

ىّتتواصلّممارسةّماّتبق ّّعلىّأنّ،مساحاتّتابعةّلهأوّّمنزلفيّوسطّالّ،رجهاخاّوالغرفّبينّتتوزعّ

ويزدادّاإلقبالّعلىّارتداءّاللباسّالتقليديّفيّّ.منّهذهّالطقوسّفيّبيتّالزوجّانطالقاّمنّليلةّالزفاف

ّاألطراف شأنهّفيّذلكّشأنّكرسيّالتصديرةّّمختلفةطقوسّّمحوريكونّوّ،مثلّهذهّالمناسباتّمنّكل 

ةّالتصديرة،ّ وبيوتّرشاتّالنساجينّوبلباسّالعروسّّأنتجتالمهاراتّالحرفي ةّالتيّّترتبطفيّحينّومنص 

                                                                                                          ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.بماّتحتويهّمنّأدواتّازاتّودكاكينهنّ الطرّ 

 

 العنصر الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى -
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ّ                                                                                                                                                                                         ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.الّتوجدّممارساتّعرفيةّتمنعّالوصولّإلىّالعنصر

ّ

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

ّالماشطة ّشخصي ة ّّتظهر ّأهم  ّومن ّالطقوس ّلهذه ّالحامالت ّأبرز ّمارّ المُّمن ّلها ّبانتظامسات

ّجيالّبعدّجيلاّلهاتشك لّعمالّقارّ باعتبارهاّ ّأوّبعضّالقريباتّّو.ّ،ّفتتناقلهاّالماشطاتّبينهن  تتول ىّاألم 

ّتطبيقّمما ّمحافظةّعلىهادفةّإلىّالالبماّتفرضهّالعاداتّّرساتّمحد دةّفيّبعضّمراحلّالزفافأحيانا

ّاللباسّّ.هذهّالطقوس التقليديّكماّيمكنّاعتبارّالعروسّنفسهاّوإلىّجانبهاّالحاضراتّمنّخاللّارتدائهن 

ّللتقاليدّو ّ.ّمنّالحامالتّوالممارساتّلهذاّالعنصرّالثقافيخضوعهن 

ّالمهاراتّالحرفي ةّففضالّعنّدور ا ّفيّتلقينّّأم  اجّفيّتعليمّودورّالنسّ ّمهارةّالتطريزّالبنتاألم 

ّاستبدالهّبورشاّمنّتاريخّالمدينةّفتراتّمعي نةّخاللدورّالمعل مةّبرزّللشب ان،ّحرفتهّ تّالقريةّوالذيّتم 

ّ                                                                                                                                                                                                                         ّ.الحرفي ةّوّمراكزّالتكوينّالمهني

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

ّ.عائالتهنّ وّالعرائسّ-

اياتّوّالحن اناتّ- ّ.الماشطاتّوّالوش 

ّباإلشرافّّخبرةّفيّهذاّالمجالالوصاحباتّّمتقدماتّفيّالسنّ النساءّالالقريباتّمنّّ- ّتكليفهن  الالتيّيتم 

ّ.الطقوسّبعضعلىّ

ّ            .راتّفيّالحفلّمنّمختلفّالفئاتّالعمري ةالحاضّ-

 

 مشاركون آخرون -

ازاتّوّالنس اجاتّ- ّ.الطر 

ّ.النساجينّوالحرايري ةّ-

ّالتقليدي ةّ- ّ.صانعوّالحلي 

ّ.باعةّالموادّاألولي ةّ-

                                                                                                                                 .باعةّاألزياءّالتقليدي ةّ-

ّ

 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

ّ.جمعي ةّطموحّبمدينةّالمهدي ة -

  .بمدينةّالمهدي ةسياحةّالثقافي ةّوالتراثّاألصالةّللجمعي ةّّ-

ّّّ.جمعي ةّالتوجيهّالسياحيّبالمهدي ةّ-

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ينةّالمهدي ةجمعي ةّصيانةّمدّ-

 

 هيئات رسميّة -

ّ.غرافي ةّوالفنونّالمعاصرةوقسمّالمسحّودراسةّالممتلكاتّاإلتن:ّالمعهدّالوطنيّللتراثّ-

 .إدارةّالتراث:ّلشؤونّالثقافيةوزارةّاّ-

يوانّالوطنيّللصناعاتّالتقليدي ةّ- ّ.بتونسّالد 

ّ.المندوبي ةّالجهوي ةّللصناعاتّالتقليدي ةّبالمهدي ةّ-

  .ياحةّبالمهدي ةالمندوبيةّالجهوي ةّللسّ ّ-
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ّّ.مهدي ةالمراكزّالتكوينّالمهنيّبّ-

ّ                                                                                                                               .ّالقريةّالحرفي ةّبمدينةّالمهدي ةّ-

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

اهاّالفتاةّ،ّكماّتساهمّالتربيةّالتيّتتلق ّهذهّالطقوسّالمناسباتيةّي ةاستمرارّةالعائلي ّاالحتفاالتّتضمنّ

اللباسّالتقليديّالذيّيحاكيّلباسّالعروسّّارتداءالزواجّوّمنّخاللّمشاركتهاّفيّاحتفاالتّمنذّالصغرّ

ّمنّالزفافّفضالّعنّّحضورو ّالمراحلّمختلفة ّالتطريزّفيّضمانّتواصلّهذه ّفن  مارساتّمتعل مها

ّ.ّي تهااإلسهامّفيّنشرّالوعيّبأهمالناشئةّواالجتماعيةّوتناقلهاّبينّاألجيالّ

-ّّ ّعلىّاللباسّالتقليديّالحاملّتساهم ّمنّاألبعادلالمحافظة ّللهوي ةّالتيّدالالتّالوّمجموعة تمث لّرمزا

ّّ.مثلّهذهّالممارساتّالطقوسي ةّفيّتدعيمّاالنتماءّو

ّيتصلّبهّمنّممارساتّترابطّالعائالتّويّ- ّاللباسّوما ّالناشئةّمنّخاللّجس دّهذا ّمعّأجيالها تواصلها

ّبي ّالعمري ةالجمع ّمختلفّالفئات ّّن ّيضمن ا ّمم  ّاالجتماعية ّمختلفّالشرائح ّبين ّالحوار والفئاتّتعزيز

ّ.ّالعمري ة

ّتراجعّالبعضّمنّهذهّالممارساتّنتيجةّلتغي رّالسلوكي اتّالفردي ةّوّالجماعي ةّوّتبد لّنمطّ غيرّأن 

ّتسجيلّعزوفّالكثير ّّعرائسمنّالّالعيشّمنّشأنهّأنّيهد دّاستمراري ةّالعنصر،ّحيثّتم  عنّتطبيقّكل 

طقوسّالزفافّوذلكّبالتخل يّعنّبعضهاّأوّتغييرّبعضّقطعّاللباسّواستبدالهاّبأخرىّأوّإلغاءّأحدّأي امّ

ّ.ّاالحتفالّواإلبقاءّعلىّاأليامّأوّالفقراتّالرئيسي ةّفيّالزفاف

ّفيّعددّالمقبلينّعلىّتعل مّلتراجعّالكبيرّيمث لّاكماّ منّالحريرّجّحرفةّنسوّمنّالش اباتالتطريزّفن 

ّ.ّأحدّالتهديداتّالتيّيواجههاّالعنصرّناالشب ّ

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

ّأبرزّتثمينّللممارساتّاالجتماعيةّالطقوسي ةّالمرتبطةّبلباسّالزفافّبمدينةّالمهدي ةّهوّّ- ّعلىّإن  الحث 

ّالعنصرّالتراثيمواصلةّممارستهاّمنّقبلّالمعني ينّأوّباألحرىّالمعني اتّبه ّوالمحافظةّعليهّمعّنقلهّذا

ّالناشئة ّلألجيال ّوذلك ،ّ عةمن ّالمتنو  ّالسياحي ة ّو ّالثقافي ة ّالتظاهرات ّوأيضا ّالعائلي ة ّاالحتفاالت ّخالل

ّ.ّالجهوي ةّوالوطني ة

يّذلكّبماّفّاللباسّالتقليديّالحريريلتثمينّهذهّالماد ةّوّبالتاليّتثمينّّمهرجانّالحريرّبالمهدية تنظيم -

ّ.والممارساتّالمرتبطةّبهّلباسّالعروس

ةّبالتطريزّلباسّوّحريرّمنّعرضّوبيعّالمنتجاتّالتقليديةّّ- بمدينةّّبالسقيفةّالكحلةوموادّأولي ةّخاص 

ّّالمهدي ة ّالمغازاتّوالدكاكين ّمن ّعلىّوعدد ّالمحافظة ّفيّخامة ناتّيصب  ّمكو  وتوفيرهّّالعنصرأبرز

ّ.لمختلفّالشرائحّاالجتماعي ة

ّ.ومواصلةّممارستهاّبهذهّالتقاليدّودعمهاّيفرزّتمس كالباسّالعروسّإعدادّالحرفّالمرتبطةّبّتشجيع -

األشكالّوّالرسومّوالغرزّوإضافةّبعضّالموادّاألولي ةّوالتجديدّعلىّهذاّالمستوىّأوّذاكّابتكارّبعضّّ-

ّتوارثهّمنّتقنياتّوّمهاراتّواعتمادهاّفيّالعمل عّعلىّاالقبالّعلىّّ،ّمنّشأنهمعّصونّماّتم  ّيشج  أن 

اباتّاللباسّالتقليديّوّتبن يّماّيرتبطّبهّمنّممارسات ةّفيّصفوفّالش  ّ.ّّخاص 

ّأوّدودةّالحريرّبقطاعّالحريرّعلىّغرارّمشروعّبعثّمشاريعّتُعنىّّ- لنوفيرّهذهّالماد ةّتربيةّدودةّالقز 

ّّّ.كوريّ-تعاونّدوليّتونسيّفيّإطاراألولي ةّوذلكّ

ينّفيّالحريرّفيّاختصاصاتّمتعد دةّتكوينّمخّ- وتكثيفّالبحوثّّ...(،ّرسمصناعة،ّنسيج،ّصباغة)تص 

ّ.ّوالدراساتّحولّهذهّالماد ة

 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصرّ-6
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 ةخيّـاطيّ                                      خيوط و أشرطة حريريّة ملّونة للقمّجة الطّوالي             
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 تطريز الفرملة
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 هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات -7

-ّّ الي، ّالزو  07ّّفاطمة ّمنذ ّماشطة ّتعمل ّالمهدي ة، ّمدينة ّأصيلة ّسنة، ّمن 52ّّأكثر ّالبستانّسنة، نهج

ّ.الروضة،ّمدينةّالمهدي ة

سنة،ّنهجّالبستان52ّّسنة،ّرئيسةّفرقةّماشطاتّبمدينةّالمهدي ةّقرابة70ّّّيّحرمّمحم دي،نهندةّالشعباّ-

ّ.الروضة،ّمدينةّالمهدي ة

ّ.سنة،ّماشطة،ّزقاقّدارّعال يةّهيبون،ّمدينةّالمهدي ة63ّنهالّالشعباني،ّّ-

اية76ّّيسرىّبعنن و،ّّ- ّّ.،ّمدينةّالمهدي ة2555سنة،ّنهجّالقطارّالروضة52ّّحن انة،ّقرابةّّ-سنة،ّوش 

سنةّأقدمي ةّفيّهذا37ّّسنة،ّتطريزّالتلّوالعدسّوالكنتيلّوخيطّالحرير،ّأكثرّمن07ّّ،ّناجيةّبوّصفارةّ-

ّ.المجالّنهجّالحبيبّبورقيبة،ّمدينةّالمهدي ة

25ّّّ،نوالّبنّسالمّ- سنة،ّتطريزّالتلّوالعدسّوالكنتيلّوخيطّالحرير،ّأكثرّمنّعشرينّسنةّأقدمي ة،ّحي 

ّ.هراء،ّالمهدي ة،ّالز722السالمّعددّ

-ّّ ّإسماعيل، د ّمحم  ّبن ّالقرآني ة77ّّالهادي ّالمدرسة ّنهج ّوالده، ّعن ّالمهنة ّتوارث ّحرير، ّنساج سنة،

ّ                       ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.،ّمدينةّالمهدي ة(برجّالراس)المدينةّالعتيقة،ّ

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

- Bayram (A.), Ben Tanfous (A.), Louis (A.), Sethom (S.), Skhiri (F.), Sugier 

(C.), Zouari (A.), Les costumes traditionnels féminins de Tunisie, Publications 

Centre des Arts et des Traditions Populaires, & Maison Tunisienne d’Edition, 

1978, 271 p. 

Benfoughal (T.), Les costumes féminins de Tunisie, Editeur : Ministère de la 

culture, Collections du Musée du Bardo d’Alger, Alger, 1983, 60 p. 

- Ben Tanfous (A.), « Les ceintures de femmes en Tunisie », dans Cahiers des 

Arts et Traditions Populaires, n° 4, 1971, pp.103-122.  

- Cousin (F.), « Tisser, teindre, broder », dans Noces tissées, noces brodées : 

parures et costumes féminins de Tunisie ; exposition organisée par le Musée des 

Arts d’Afrique et d’Océanie, 29 mars-3 juillet 1995, Edition Joël Cuénot, Paris, 

1995, pp.41-45. 

- Gargouri-Sethom (S.), « Des femmes…une culture », dans La femme 

tunisienne à travers les âges, l’Institut National du Patrimoine, Tunis, 1997, 

pp.146-159. 

- Gargouri-Sethom (S.), « La tunique de mariage en Tunisie », dans Cahiers des 

Arts et Traditions Populaires, n° 3, 1969, pp.5-20. 

- Gargouri-Sethom (S.), « Mariage en décolleté, traditions éclatées, réflexions 

sur l’évolution du costume de mariage en Tunisie », dans Cahiers des Arts et 

Traditions Populaires, n° 11, 1996, pp.61-70. 

- Harzallah (F.), « Les cérémonies nuptiales », dans Noces tissées, noces 

brodées : parures et costumes féminins de Tunisie ; exposition organisée par le 

Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie, 29 mars-3 juillet 1995, Edition Joël 

Cuénot, Paris, 1995, pp.32-39. 

- Harzallah (F.) Lambert (J.), « Parure, apprentissage et initiation », dans Noces 



12 

 

tissées, noces brodées : parures et costumes féminins de Tunisie ; exposition 

organisée par le Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie, 29 mars-3 juillet 1995, 

Edition Joël Cuénot, Paris, 1995, pp.25-31. 

- Revault (L.), « Les broderies tunisiennes », dans Cah. Tun. n° 29-30, 1960, pp. 

137-157.  

- Sugier (C.), « Du côté des femmes tunisiennes », dans Cahiers de la 

Méditerranée, n°20-21, 1, 1980, pp. 5-16. 

- Sugier (C.), « Les coiffes féminines de Tunisie », dans Cahiers des Arts et 

Traditions Populaires, n° 2, 1968, pp.61-78. 

- Vivier (M.F.), « Les coiffes », dans Noces tissées, noces brodées : parures et 

costumes féminins de Tunisie ; exposition organisée par le Musée des Arts 

d’Afrique et d’Océanie, 29 mars-3 juillet 1995, Edition Joël Cuénot, Paris, 1995, 

pp.98-105.  

- Vivier (M.F.), « Les gilets », dans Noces tissées, noces brodées : parures et 

costumes féminins de Tunisie ; exposition organisée par le Musée des Arts 

d’Afrique et d’Océanie, 29 mars-3 juillet 1995, Edition Joël Cuénot, Paris, 1995, 

pp.92-97.  

- Vivier (M.F.), « Les tuniques », dans Noces tissées, noces brodées : parures et 

costumes féminins de Tunisie ; exposition organisée par le Musée des Arts 

d’Afrique et d’Océanie, 29 mars-3 juillet 1995, Edition Joël Cuénot, Paris, 1995, 

pp.70-91.  

- Zawadowski (G.), « Le costume traditionnel tunisien », dans En terre d’Islam, 

n° 19, Lyon, 1944, pp.96-116. 

،ّبحثّلنيلّشهادةّالماجستيرّدراسة اجتماعيّة وتقنيّة: األغاني النسائيّة بمنطقة بنبلة،ّ(أيمن)ابراهمّّ-

ّ.5757-5756فيّالعلومّالموسيقي ة،ّالمعهدّالعاليّللموسيقىّبسوسة،ّ

ّالتاريخيةالمجلة ،ّ"األصلّالتاريخيّللرداءّاألحمرّبالمهدي ة"،ّ(سامي)أحمدّ،ّالفقيهّ(هيثم)راهمّببنّاّ-

ّ.593-502.ّص.،ّص5755،ّأفريلّالمغاربيّة

ّمجلّة الثقافة،ّ"المهاراتّوالمنسوجاتّوّالدالالت:ّالنسيجّالتقليديّبجهةّالمنستير"،(إسمهان)بنّبركةّّ-

نة26ّ،ّالبحرين،ّالعددّالشعبيّة ّ.595-507.ّص.،ّص5755،ّربيع57ّ،ّالس 

-ّّ ف ّ(سماح)معر  ّ-أثنودراسة فنية و: في مدينة المهدية يّ الحلالتقليدي النسائي وّاللباس،

،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّعلومّالتراث،ّكليةّالعلومّاإلنسانيةّوّاالجتماعيةّبتونس،ّأنتروبولوجية

5756-5757.  

،ّمطبعةّتقاليد و حرف فنيّة من تونس،ّ(سمير)،ّالتريكيّ(الناصر)،ّالبقلوطيّ(سميرة)قرقوريّستهمّّ-

  .5990سنباكت،ّتونس،ّ

ّبكوشّ(نعيمة)رحمانيّّ- ّ(نصيرة)، ّلعاداتّوطقوسّالزواجّبتلمسان"، ،ّ"دراسةّسيميوّانثروبولوجي ة

نةّالعاشرة،63ّ،ّعددّمجلّة الثقافة الشعبيّة ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.99-03.ّص.،ّص5750،ّالس 

 

 الّسمعيّة البصريّة -

ّ   .5756ّ،"تونسّ-قليديّفيّالمهدي ةزفافّت"ّبرنامجّالتلفزةّالوطنيةّ -

ّ.5757ّ،"رتفعّوّإقبالّالّينقطعتطريزّاللباسّالتقليديّكلفةّت:ّالمهدية"شبكةّتونسّاإلخباري ةّّ-

ّإعدادهاّبمدينةّالمهدي ةّغانيّالزفافّتسجيالتّصوتي ةّألّ- ّّ.الخاصّبجردّالعنصرعملّالميدانيّلخاللّاتم 

داءّاألحمرّّ- ّتصويرهاّخاللّالعملّالميدانيوحزامّالحريرّمقاطعّفيديوّحولّنسجّالر  ّ                                                                                                                                   ّ.تم 
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 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

ّ.بعضّقطعّاللباسّالتقليديّالتيّتم ّعرضهاّبمحتفّالمهدي ةّ-

ّ.المهدي ةالقطعّالمحفوظةّبمتحفّّ-

ّ.الوطنيّللتراثّمخازنّالتابعةّللمعهدالمتاحفّوّالالقطعّوالمجموعاتّالمعروضةّوالمودعةّبّ-

 

 تقنية حول عمليّة الجرد معطيات -9

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

ّ .بمدينةّالمهدي ة5750ّوّفيفري5753ّّأكتوبرّّ-

 

 جامعو الماّدة الميدانيّة جامع أو -

ّ.بالمعهدّالوطنيّللتراثّبالبحوثّفةمكل ّّإسمهانّبنّبركة،ّ-

دّزيادّفقيهّأحمد،ّرئيسّجمعي ةّطموحّ- ّ                           ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.بمدينةّالمهدي ةّمحم 

 

 تاريخ إدخال بيانات الجرد -

ّّ.5750مارسّّ-

 

 محّرر بطاقة الجرد -

ّ.الوطنيّللتراثّبالمعهدّبالبحوثّفةمكل ّ،ّإسمهانّبنّبركة

 

 تحيين المعطيات الميدانيّة -

ّ.5755ّأكتوبرّ

 

 
 


