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 لّلماّدياالثق افّي  الجرد الوطنّي للّتراث  
 350/7 بطاقة جرد عنصر رقم

 
 
 

 تحديد العنصر -1

 للعنصر في المجتمع المحلّي المعنيّ  لمتداول.االسم ا -

  .التقليدي بجندوبةالنسيج  لمهارات والمعارف المرتبطة بحرفةا

 

 أسماء أخرى إن وجدت -

 .خدمة الصوف

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

يشمل العنصر مختلف أنحاء الجهة 

سواء الحضريّة منها أو الريفيّة، فهو جزء  

الجماعيّة ومن التقاليد التي من الذاكرة 

ولئن عرفت بعض . يتقاسمها سكان الجهة

 عين غرار  المناطق بعينها بالنسيج على

جندوبة بوسالم ووبلطة  بوعوان وراهم  د

، فإّن ذلك ناجم في الغالب عن المدينة

مشاريع الصون والتثمين التي ترّكزت في 

من الوالية غدت بفضلها ة دأماكن محدّ 

 .المراكز النشيطة للعنصرتصنّف ضمن 

ومّما ال شّك فيه أّن توفّر الصوف 

في هذه البيئة الرعوية المعروفة بثروتها 

  .منسجم مع طبيعة الجهةالحيوانية، قد سمح منذ القدم بتجّذلر تقاليد خدمة الصوف كنشاط 

 

 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

 .المهارات المرتبطة بالحرف التقليدية -

                                                                                                                                                                .الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت -

 

 وصف العنصر- 2

 الوصف التّفصيليّ  -

 

  الـجـمهـورية الـتونسـية           

 الثقافيـة الشـؤونوزارة               

   راثـــــــلوطني للتا دــــــالـمعه         
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 التلقائية الضاّربة في القدم والتي تتجلّى فيها الفنون اليدوية المهارات الصوف صدارة صناعة  حتلّ ت       

في ال غرابة أن ينتعش النسيج بالجهة و. انطالقا من البيئة المحليّة والقدرة على تطويع الخامات الطبيعيّة

يرتكز على المخزون  ولئن كان العنصر. ؤّمنها قطاع تربية الماشيةاأللياف الصوفية التي يظّل وفرة 

يبدو مندمجا في المجتمع المحلّي  الطبيعي واالقتصادي المحلّي باستثمار ما ينطوي عليه من إمكانيات، فإنّه

بالنظر إلى ما يمثله من أهمية اقتصادية ووظائف اجتماعية ، فضال عن دالالته الرمزية من حيث التعبير 

 . عن الهوية الثقافية للممارسين له

التي تكتسب والمهارات  المعارفتستند إلى جملة من التي ومن األعمال المتتالية  هو سلسلةوالنسيج 

يقتضيها بالدربة والتجربة، وهو، من الناحية التقنية، ال يخرج عن المراحل األساسية المعروفة والتي 

 :تعاطيه في مختلف المناطق والجهات

 الصوف: مرحلة تحضير المادة األولية -1

هو في عمل مشترك بين النساء والرجال وكفي فصل الربيع "  الصوف جزّ "من هذه المرحلة  تنطلق

" الجلم" مقص كبير يسمىتعاوني  يجتمع فيه الرجال بصفة تطوعية لجز األغنام  باستعمال  حد ذاته يوم 

الصوف  تجميع يتم .احتفاال بالمناسبةالكسكسى طبق  يشرعن في إعداد بالزغاريد و األغنامفتستقبل النساء 

 .المفروشاتاألغطية و المرأة لصنع ما تحتاجهحسب حسب اللون و فرزه ثم

" مطرق"باستعمال عصى يسمي  نفضهثم الصوف تحت أشعة الشمس لمدة يوم  نشرتشرع المرأة في 

تتعاون  .هاستعدادا لغسلو الحجم تسهيال كريات متوسطةشكل  في ثم تجمعهبه  األوساخ العالقةلتنظيفه من 

 ىمعدة للغرض تسمّ  األودية باستعمال عصيّ  أوالعيون  في حيث يتم ذلكغسل الصوف مرحلة  فيالنسوة 

 يلعب دور المنظف"  الوذح" الصوف يتكون من مادة تسمى  أنذلك  دون استعمال مواد تنظيف "خباطة"

  .الشمس أشعةالصوف تحت يجفف وبعد ذلك  ،الشاي إعدادو من طعام ه حتاجتما كل  نسوةال تحمل كما

 .بإعداد الصوفالمهارات المرتبطة المعارف و -

من  مصنوعة أدواتمعدات و إلىتحتاج في نفس الوقت ج بمراحل مختلفة وونسمصناعة ال تمرّ 

مشط  من خاللإعداده مرحلة  تأتيالصوف تحضير لذلك بعد االنتهاء من  ،الخشب بالطريقة التقليدية

لمقاسمتها أعباء ا العمل المظني المرأة جاراتها  تستدعياستعدادا لهذا اليوم و .الغزلالقردشة والصوف و

" اطةالمشّ "تقسم األدوار بين وفي شكل حلقة النساء  جلسنت". الطويزة"أو " المعونة"في إطار ما يسّمى 

تقوم الحرفية تسهيله ثم للصوف لتخليصه من بعضه و المعدّ المشط  أسنانالالتي يقمن بمشط الصوف بين 

النعومة ليتم تحويله وهو صوف شديد الليونة و" البوص" ىيسموف ذيول طويلة ناعمة من الصّ باستخراج 

 األغطيةلتنسج عليه  الحقا خدمهتست باستعمال المغزل الصغير" جّداد"أو "قيام" ىيسمفيما بعد إلى خيط 

 .الصوفية

القرداش كفّي  إحدىبوضع الصوف على حيث  ،"التقرديش"بعد ذلك، يخضع الصوف لما يعرف ب

 ةعمربّ ورقات طبقة رقيقة من الصوف في شكل على  فتتحصل ، سحب بالثانيةلخذ على الفالتي تثبت 

عبر لتحولها  ،يديها يبكلت المرأةها تلفّ حيث  ،"لقاطة"ى تسمّ مختلفة األحجام حسب عرض القرداش، 

تعمل  .رالمغزل الكبي ، مستخدمة في ذلك "الطعمة"خيوط غليظة جاهزة للنسيج وتسمي  إلىالحقا  غزلها

يتم تكبيبها على هيكل المغزل، وببرمها وتدويرها بين أصابعها و ذلكعلى تمطيط ورقة الصوف و حرفيةال

 وفعلى رجليها لتصبح خصالت من خيوط الصّ  أوعلى ذراع المرأة  "الطعمة"إفراغ المغزل بعد برم 

 .سجالقابلة للنّ 

ر قطعة من السكّ  ىعل "كبة"في شكل " القيام"بعد االنتهاء من عملية الغزل تعمل المرأة على تكبيب خيوط 

أما  .وحتى تتفادى تداخله في بعضه تعبيرهن على حدّ  "جي المنسوج حلويباش " التمر أوأو الحلوى 

 .النسجسهل استعمالها عند يخصالت  فتكون في شكل" الطعمة"خيوط 

 ومباشرة السدو المنسج التقليدي تركيب -2

تعتمد النسوة على  إذ " السدي" أو" السدوة"مرحلة  تأتي و إعداده  بعد االنتهاء من تحضير الصوف

ومن العادات تعليم  ."لمنسجا" أو" السداية"تمتلك تقريبا معظم العائالت و . بأنفسهمصناعة المنسوجات 

لتحضير بعض  إتقانهاوالمهارات هذه اكتساب اجب من الو، فرمبكّ النساء بناتهن النسيج في وقت 
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  .عروسةاألساسية في جهاز البوصفها من  المفروشات

والّسدو نشاط حرفّي يحتاج إلى كفاءة وخبرة والكثير من الصبر، لذلك فإّن النساء المسنّات يحظين 

بهذا العمل منذ الصباح المرأة األكبر سنّا تبادر عادة ما خاّصة، سيما عند تركيب المنسج، إذ فبه بمنزلة 

 .المناسبةلهذه  "المبسس"الخبز و تطبخ العصيدةفالباكر 

ويتألّف من قائمين متساويين ودعامة سفلية متحّركة  هو من النوع العمودّي،" ةىاالسد"النّول المسّمى هنا 

( جمع موثق" )الماثق"خمسة أوتاد تسمى ولتثبيته جيّدا تستخدم . وأخرى علوية ثابتة تشّد بهما الخيوط

.واألرضية بالجدرانحيث تدق وتثبت   

في حين مثبتة من أعلى،  األولى ، بحيث تكونقطعتين من الخشب توضعان بشكل أفقيوهو يتألّف من 

كما يحتوي النول على قوائم  .لتثبيت الخيوطوهما مزّودتان بعدد من الثقوب  .تكون الثانية مثبتة من أسفل

أّما آخرها، فهو . ، لهما رأسان مثلّثا الشكلخشبيتين في حدود المترين طوالمن قطعتين تتكون كّل منهما 

 .وتثبيت توازنهاالسداية  ربط حبل شدّ يؤّمن مزّود بشّق 

" خبال"تضاف إلى ذلك القصبة، وهي كما يدّل عليها اسمها، عود من القصب يدفع نزوال لترفع به  

الخيوط دون ارتخاء  حول يبما عود النيرة،  ن من خيوط مظفورة، تشدّ فتتكوّ  ، "السفاحة"أما  .المنسج

  .الغليظةالخيوط  ، ويسمح بتأمين ما يكفي من المساحة لتمرير أصابع النساجة بين   الرقيقة

وتثبيتها على  جدرانال أعلى إلىها ديا وسط الغرفة بشدعموالسداية النساء بأنفسهّن ب تركّ و

  .ويطلبن العون من هللا بيين على النّ هن يصلّ و ،األرض

إلى األعلى و وضع اليد " القصبة"برفع و ذلك ، "القيام"من خالل تبديل  في النسج المرأةتشرع 

تسمى   أداةنسجه باستعمال و" الطعمة"خيوط  إلدخاللفسح المجال  األمام إلىودفعه  "الجداد" على

  ."الحطةالهزة و"هذه العملية وتسمى  . "الطعمة" نسجو األسفل إلى" القصبة"خفض ثم  ،"الرتاب"

 ىن من المنسج والتي تسمّ مستوى معيّ  إلىعند الوصول و ."الخاللة"باستعمال  المنسوج  دقّ ي

من طرفيها بقطعة من الخشب مشدودة  تشدّ " البدحة"بأّن مع العلم  . حول السداية السفلىتطوى " البدحة"

في الوقت و ،"القدامة" وتسمى ،جووذلك لضمان استواء المنس ،"قوايم السداية"بدورها بحبل تربط ب

التقنية للعمل حتّى تكتمل بإنتاج القطعة  تنمو السيرورة هكذاو ،العلوي من السداية" القيام"نفسه، ينزل 

المنسوجة الواحدة والتي عادة ما تكون من جنس المفروشات، مثل زربية خمير، واألغطية والمالبس على 

 .نس والقشابيةغرار البر

 الصباغة -3

ومهارات خاّصة تعتمد على استثمار خامات المحيط  معارفتكّون ها نّ إف ،لصباغةإلى ابالنسبة 

 :المحلّي، على النحو التالي

 

 األصفر  رّمان قشور ال

 

 البنيّ  

 أوراق التفّاح 

 

 األسود "العّصام"

 

تتّم عملية و ."الفوة" ودباغ الفرنان  و عنب الذئبو الريحانو الكرم أوراقكما تستخدم مواد أخرى مثل 

صوف ثّم تغلّى في الماء بعد ذلك يوضع ال تهرسأو أوراق النبتة و ( تكون مجفّفة)الصباغة بأخذ القشور 

في األثناء تقوم الحرفية بالتحريك المستمر لتتباعد خيوط الصوف بواسطة أداة األبيض إلى أن يتغيّر لونه و

  .ساعـات ثمانيبجميع مراحلها، حوالي  ،ة هذهوتستغرق عمليّة الّصباغ خشبية

 الطقوس المرتبطة بالمنسوج التقليديالممارسات و -4

ممارسات ترافقها  ، إذ عادة مااالحتفالي ات الطابعلحرف النسائية التقليدية ذيعتبر النسيج من ا
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إطار ضمن  ويطغى الطابع الجمعي على العنصر، ذلك أنّه يمارس. المحلّيطقوس توارثها المجتمع و

تتعّدى وظيفته مجّرد تقاسم أعباء العمل للمساهمة في تحقيق  ،"المعونة"أو " الرغاطة"تضامنّي، يسّمى 

، من ذلك إتاحة فرصة لحّل الخالفات التي تطرأ بين الفينة واألخرى، سيما التواصل واالندماج االجتماعي

كما يكون المجال مناسبا للتخلّص من بعض  .بتقاسم الطعام في شكل وليمة أعّدت للغرضوأنّها ترتبط 

 :مرّددة" الغناية"في هذا الجّو االحتفالي يرتفع صوت . الغناء والزغاريد الضغزطات عبر

 كان يجيني خالي غضبان واش نهديل

 نهديل خيار الريصان

 سلساتو يام حني خوذولي لماع

 نمشط و ندربي الخلجات

 خويا سافر حتى لعمان

 قل دز جوابات

 جابوا طريق الحمامرحلوا و هاونهم

 حدت األقدام البلغةو القدم محني

هي  الصوف خدمة  ، وهي قائمة على فكرة أّن "التخييط"هي بالرغاطة العادات المرتبطة من و

فتتعالى أي ربطه،  ،"تخييطه"ه يقع نّ إف ،حلقة النساء ، لذا فإذا ما اقترب الرجل من نسائي فقطعمل 

ل في عليه دفع غرامة تتمثيتعيّن  رباطه  لفكّ و .في الفخ أي ربطه رمزيا بالخيطبوقوعه إلعالمه الزغاريد 

 . الفواكه الجافة إلى غير ذلكبعض الهدايا من الحلويات  و

مقابل  .السبتوهي األربعاء وأو خدمة الصوف  والسدارس فيها مع اإلشارة إلى أن هناك أيام ال يم

تخييطها  ومدهاحين المرور فوق السداية عن ينهي كما   .يومي الخميس أو االثنيندو سّ ذلك يستحسن  ال

 التأكد من خلوّ لكن قبل ذلك،  ينبغي  . تتعالى الزغاريد ، المخصصة لهاعند إدخالها الغرفة و .على األرض

جزء من ويطلى  ".الذبيحة الزمة يوم السدوة"ويقال (. موش مليح على حد تعبيرهم)أي شخص من الغرفة 

 العين ءفي الوسط لدرجاّف مر أحوضع فلفل  ، مع كاالعلوي بالحناء تبرّ  انبالمطوي في الج" القيام"

يطول إعداد حتى ال حول السداية  المطويّ الجزء السفلي من المنسوج  ىالجلوس عل ى عنينه كما. الحاسدة

 . الغرفة من األشخاص خلوّ من  التأكدبعد  إال وال يقصّ  ،المنسوج حسب المعتقد

، على وجه العصيدة أو الكسكسىبقوة بهذه المناسبة عبر إعداد طبقي  عام حاضراطّ ويكون ال

 .طيلة ثالثة أيام في عاشوراءعلما بأّن النّساجة تنقطع عن السدو  . الخصوص

 

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

. خشبية تصنع يدويّا من قبل النّساجات أنفسهّن أو بمساعدة أحد أفراد العائلةكانت  جّل أدوات السدوتقليديّا، 

أّما اليوم، فقد صار النجار هو من يتولّى صناعة المنسج في كثير األحيان، كما راح يظهر المنسج 

 : األدوات هي لعّل من أبرز و. العمودي الذي يشترى من األسواق

 .ام في فصل الربيعمقص كبير لجز األغن: الجلم  -

تصنع من عود الزيتون تكون ذات عرض سميك من األمام و بمقبض من الخلف  يّ هي عص :"الخباطة" -

 . تشد منه  لغسل الصوف

معدة  هي في شكل  لوحة مستطيلة في احد طرفيها أسنان حديدية وهي أداة  لمشط الصوف و: المشط -

تلف حول ( في شكل ذيول من الصوف" )البوص" تخليص الصوف من بعضه و استخراجلتسهيل و

  .المغزل الصغير 

هذه األداة تمكن المرأة من  .تّكون من خشبتين مّربعتي الشكل بهما مقبضينتأداة تقليدية  :القرداش  -

جعله على شكل ورقات تثني الصوف عبر أسنان دقيقة متقاربة وموّزعة على جهة واحدة وتنظيف 

و تكون الخشبتين  "بالقرداش"تكون الحرفية جالسة ممسكة و .الموالية و هي الغزللتمريرها إلى المرحلة 

متقابلتين فتثبت يدها اليمنى فوق ركبتها و بها إحدى الخشبتين ثّم تضع فوقها الصوف و تشرع في العمل 

ل و تتحص "التقرديش"من خالل تحريك يدها اليسرى التي تحمل الخشبة األخرى و تسّمى هذه العملية 
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 ."لقاطة"ناعم يكون في شكل لفافات تسّمى بذلك على صوف ليّن و

 ومغزل" القيام"أو  "الجداد"زل مغزل هناك صنفان من المغايستعمل لغزل الصوف و :المغزل  -

 43إلى  33عود من خشب الزيتون حاد في آخره يتراوح طوله من  :تتكون األداة من جزئينو" الطعمة"

هذه األداة تمّكن . صم تثبت في أسفل المغزل 2سمكها صم و 6و  5الشكل، قطرها بين رية ثقالة دائ، و صم

يستعمل في عملية النسيج الطعمة متماسك و خيط غليظ إلى  "اللّقاطة"الحرفية من تحويل لفافات الصوف 

 . باستعمال المغزل الصغير" الجداد"أو " القيام"وصنع خيوط رقيقة الكبير  ذلك بتدوير المغزلو

 نسجمن حيث الدور لتسهل التي تتفاعل فيما بينها  هي عبارة عن مجموعة من المكوناتو :السداية -

فتحة  في طرفه علىيحتوى كل واحد منها  الخشبهي عبارة عن عمودين من و المفروشاتو األغطية

خيوط عبرها تمّرر الثقوب  كما يحتوي العمودان على مجموعة من . تمكن من ربط العمود بقائمي السداية

لتثبيت العمودين ولربط عناصر السداية ببعضها  اصطناعيةبخيوط التي صارت تعّوض  يّةالصوفالقيام  

 .الحقا

 .جزء من لوح  تمسك منه يسمى يد الخاللةي أداة  تتكون من أسنان حديدية وهو :الخاللة -

 . هو عود من القصب أو اللوح ذو حجم صغير طرفه محدب يستعمل لتسوية خيوط النسيجو :"الرتاب" -

 فيباع في  المنتوجأّما عن  .في ورشات صغيرة في منازلهن في اغلب األحيان أوعملهّن تمارس الحرفيات 

 .للصناعات التقليدية المندوبية الجهوية قبل ة عليه من مصادقالفي السوق بعد 

 

 العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر الممارسات -

عدا بعض األوقات التي تمتنع فيها عديد النساء عن مباشرة  ال وجود لممارسات تمنع الوصول إلى العنصر

  .السدو كما تقّدم شرحه

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

في إطار العائلة  يتّم تمرير العنصر عبر  التعليم الالشكلّي، وذلك باستيعاب المعارف والمهارات الالزمة  

 .وعالقات القرابة والجوار

أساليب جديدة مرتبطة ببرامج التكوين التي تقوم بها بعض الجمعيات، على غرار جمعية لكن ثّمة اليوم 

  .والهياكل الرسمية للدولة مثل ديوان الصناعات التقليدية والوالية بعين دراهم،" مساندة حرفيات خمير

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

                                                                                                                             .النّساجات اللواتي يتعاطين السدو في بيوتهن بمختلف أنحاء الجهة-

 .بعض مراكز تعليم الفتاة الريفية -

                  .بعض مراكز التكوين في المهن التقليدية -

 

 مشاركون آخرون -

 .الماشية ومربّ  -

 .الصوف والغزل تجار -

 .السداية ومكوناتها الخشبيةين الذين يصنعون النجاربعض  -

  .الجلمو الحديدية كالخاللة األدواتالحدادون الذين يوفرون  -

 

 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

  .جمعية االمتيار للتراث والتنمية ببلطة -
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 .جمعية تراث وكنوز ببلطة -

  .جمعية مساندة حرفيات خمير بعين دراهم -

                                                                                                                                .التكوين في الحرف والصناعات التقليدية الخاصة والعموميةز مراك -

 

 هيئات رسميّة -

 .قسم المسح ودراسة الممتلكات اإلتنغرافيّة والفنون المعاصرة: المعهد الوطني للتراث -

 .المندوبيّة الجهويّة للثقافة بجندوبة -

 .المندوبيّة الجهويّة للصناعات التقليديّة بوالية جندوبة :الديوان الوطني للصناعات التقليدية -

 .بتونسالجامعة الوطنية للحرف والصناعات التقليدية  -

 .بلطة بوعوانبلدية  -

 .الفتاة الريقية بجندوبة مركز -

                                                                                                                                  .الحفاظ على الذاكرة المحلية بجندوبةمصلحة الحرف والفنون و -

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

هذا  ىالحفاظ عل إلىجندوبة التي تسعي  في للمرأةب مصادر التكسّ  إحدىتبقي حرفة النسيج        

 ىإلوصوال  اإلنتاجالصعوبات التي تواجهها الحرفية من مرحلة مقاومة العراقيل والحضاري و ثالمورو

 :ومن الصعوبات  . مرحلة التسويق

 .ت العرضاوعدم توفر فضاء صعوبة الترويجالصوف وارتفاع أسعار  -

ت المهاراتعلّم م الحرفيين وعزوف الفتيات عن تهرّ هاجس اندثار المعارف المرتبطة بالعنصر بسبب  -

 . مما ولد أزمة في اليد العاملة ارتفاع نسبة التمدرسوالمعارف المرتبطة بالنسيج أمام 

 التي ساهمت في التّصنيعحركة كغيرها من الحرف اليدويّة األخرى، لم تْصمد حرفة الصوف أمام و

بسبب  منذ بداية النّصف الثّاني من القرن العشرين باألريافاصة خوضع الحرفيّين والحرفيات و تدهور

 أنشطةوظهور  الحرفةتقلّص اإلقبال على  ، إلى شيئا فشيئا، وهو ما أّدى، منافسة المنتوجات المصنّعة

  .منافسة أخرى

ي  عم المادّ الدّ و التمويلانعدام غياب آليات النهوض بالقطاع ووبالجهة تهميش قطاع النسيج التقليدي  -

  .في عديد المناطق انتشار العنصرالتراجع الملحوظ في ، مّما نجم عنه للحرفيات

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

جمعية مساندة بضرورة صونه منها خاصة هذا العنصر وبتبدي بعض الجمعيات اهتماما كبيرا 

النهوض بالوضع االجتماعي  التي تهدف إلى و 1994سنة  تأسستبعين دراهم التي  حرفيات خمير

توفير التكوين  ىإلالجمعية  ىتسعو .رفيات في قطاع النسيج التقليديحكاالقتصادي لنساء عين دراهم و

زريبة ) ولية الضرورية لصناعة منتوج متميزمدهن  باألدوات و بالمواد األلمجموعة من النساء  والمالئم 

البحث عن المساعدة المالية  ت الرامي لتسويق المنتوج والمعنوي للحرفياكما تقدم الجمعية الدعم   .(خمير

التجديد وتعمل على التعاون مع المنظمات  تكار ووالتشجيع على االب متابعتهوانجازه و مشروع إلحداث

    .دوليا للحفاظ على الحرفةووطنيا وذات األهداف المماثلة جهويا 

توفير مشاريع للمرأة الحرفية  إلى 2315سنة  "كلنا حرفة"إطار مشروع  فيسعت  :تونسمعية كلنا ج -

عين في معتمديات فرنانة والخصوصيات المحلية وإبراز الثروات الثقافية وتمكينها من مورد رزق و

كما تم إنشاء وحدات تجارية  . اعتمادها في المشاريع التنمويةودراهم ووادي مليز من والية جندوبة 

ودعم مادي  دورات التكوينومصاحبتهم عبر لتفعيل مهارات النساء الحرفيات المستفيدات من المشروع 

   .الترويجالقسط األول من اإلنتاج ومين ألت

حرفية في طور قرية والفنون التقليدية مثل القرية الحرفية بفرنانة تعني بالحرف ومراكز جهوية  إحداث -

يج  للسياحة جهويا ووطنيا التروعلى قطاع الصناعات التقليدية ومن مردودية لما لها  االنجاز بعين دراهم
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 .ودعم اليد العاملة في القطاع 

 . جويلية  22إلي  19للمنتجات التقليدية بكرنيش طبرقة من  معرض سنويم ينظت -

المندوبية الجهوية للصناعات برعاية  منها النسيج التقليدي معارض في اختصاصات مختلفةم يتنظ -

 .قليديةالصناعات التوالتجارة للصناعة و التقليدية بوالية جندوبة بالتعاون مع االتحاد الجهوي

للتعريف  المعارضتنظيم التظاهرات وعلى المحلية برامج الهياكل الرسمية والجهوية وتركيز  -

                                                                                                                                                                                                                                     . المكانة التي تحتلها في تراث الجهةبالصناعات التقليدية و

 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 مشط الصوف

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                    

 
 

 

 "التقرديش"
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 غزل الصوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نسج األغطية الصوفية

 

 

 نباتات معتمدة في صباغة الصوف
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 للرجال لباس التقليدي: و برنس" قشابيّة"

 

 

 

 
 الزربية البربرية بعين دراهم                                          من الّصوفغطية والمفروشات أ                   

 

 هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات -7

 الهاتف ،الرياضةو  رئيسة جمعية مساندة حرفيات خمير، موظفة بوزارة الشباب ،نبيهة عرفاوي -

96244656. 

 .99652327الهاتف  ،صيلة عين دراهمأ ،1973من مواليد سامية كريمي، حرفية  -

  .26232496تف رقم الها ،عين دراهم ،1963، حرفية من مواليد شادلية عرفاوي -

  .27321549رقم الهاتف  ،عين دراهم، 1972من مواليد ، حرفية مفيدة بن علي -

سنة تكوين في هذا المجال في  23لها  ،صاحبة ورشة بمدينة جندوبةحرفية و ،سنة 47، زينة النايلي -
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 .22133916الهاتف  ،كامل تراب الجمهورية

 .21395542حرفيّة، جندوبة، الهاتف  ،سنة 43 ،ليلى الشرفي -

 .27377592 مدينة جندوبة، الهاتف ،حرفية سنة 47 ،نعيمة الخلصي -

    .22422331، رقم الهاتف بمدينة جندوبة، حرفية في نسيج الزربية صافية الدشراوي -

       .23769566رقم الهاتف  ،صيلة عين دراهمأ ،1957، من مواليد بية محمدي -

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

كلية  .م. د.ش، أسواق مدينة تونس أثناء القرن التاسع عشر من خالل الرحالت، (صلوحة)إينوبلي  -

 ( .أفريل 9.)م.د..2333اآلداب و العلوم اإلنسانية  تونس 

كلية  ،الدكتوراهشهادة .  1861-1861االقتصاد والمجتمع في اإليالة التونسية من ، (سالم)بن جمعة  -

 . 2335تونس .اآلداب و العلوم اإلنسانية  

العلوم كلية اآلداب و. م.د . ش. 11-18الحرف والحرفيون بمدينة تونس خالل القرنين ، (كريم)بن يدر  -

 . 2335تونس .  اإلنسانية 

ة اآلداب ب كلي.ك.ش  .18الحرف والحرفيون في اإليالة التونسية في أواخر القرن  ،(لطفي)بوعلي  -

 .1992تونس .العلوم اإلنسانية  و

. م كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية.د.ش .11-18، مؤسسة الشيخ بمدينة تونس القرن (كريمة)زايري  -

 .2332تونس 

العلوم كلية اآلداب و. م.د.ش. التجارة والتجار في تونس خالل فترة الحماية الفرنسية ،(محمود)فروة  -

 .2335 تونس.  اإلنسانية

كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية  تونس . 1861-1861العالقات االجتماعية بتونس ، (محمد)هالل  -

1922 

- Ben Achour (M.), Autorités urbaines de l’Economie et du commerce de Tunis 

au 19
e
 siècle, La société Tunisoise au XIX

e
 siècle, Tunis 1988. 

- PENNEC (P.), Les transformations des corps de métiers en Tunisie, Tunis, 

ISEA, 1966. 

- Remadi (R.), L’Economie Tunisienne par les chiffres de 1944 à 1963/1965/ 

D.E.S. 

 

 الّسمعيّة البصريّة -

  . التراث تتعرض إلى بعض المنسوجات و األدوات المعتمدة في النسيج شعبية منأغاني  -

 

 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

   .المجموعات المتحفية بالمخازن الوطنية بقصر السعيد -

 .راثالتابعة للمعهد الوطني للت حف العادات و التقاليد الشعبية االمجموعات المتحفية  بمت -

 .زاوية سيدي صالح وكيلالمجموعات الخاصة لدي السيد لطفي السالمي  -

 

 معطيات تقنية حول عمليّة الجرد -9

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

  .بعين دراهم و بلطة بوعوان و مدينة جندوبة 2319سبتمبر  7و 6و 5
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 جامعو الماّدة الميدانيّة جامع أو -

، رياض بالزاوية/ سليانة محافظ تراث مستشار، نجاة بدرالدين/ ستاذ محاضرأباحث و، عماد صولة - 

/ باردو محافظ تراث، سعاد التومي /محافظ  مستشار للتراث، صالح الفالحي /قابس مستشار تراث محافظ

امنة / محافظ تراث، تقوي الوحيشي/ قليبية محافظ تراث، المجيد منال/ الجمّ  محافظ تراث، عماد بن صالح

 مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحليةرئيسة ، ثريا الحبيب/ قبلّي محافظ تراث، جابر

رئيس جمعية االمتياز ، خير الدين السالمي/ رئيسة جمعية مساندة حرفيات خمير، نبيهة عرفاوي /بجندوبة

                 .منشط ثقافي بجندوبة، رياض بوسليمي/ في التراث التقليديطالبة ماجستير : رؤي مازني / ببلطة

 

 إدخال بيانات الجرد تاريخ -

 .2319سبتمبر  -26-27

 

  محرر بطاقة الجرد -

.، محافظ تراث مستشار سليانةنجاة بدرالدين  

 

  المراجعة العلمية -

.مدير قسم اإلتنغرافيا/ بحوث اذأست/ عماد بن صولة  

 


