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 لّلماّدياالثق افّي  للّتراث  الجرد الوطنّي  
  /0557  عنصر رقمبطاقة جرد  

 

 

 تحديد العنصر -1

  العنصر االسم -

       .الجم   مرڨوم

 
 في المجتمع المحلّي ةمتداولأسماء أخرى  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .مرڨوم، كليم مرڨوم

 
 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

كل  بالن سيج التقليدي  ينتشر

اد ويرتكز على إعد جهات البالد

عة تهم  اللباس منسوجات متنو  

، إال  أنه قد اتشوفرموال يةغطاألو

نطقة أكثر من غيرها أو قد يشتهر بم

 إحدى المناطق بنوع معي نتعرف 

من المنسوجات تلقى رواجا وشهرة 

 واسعة مقارنة بمنسوجات أخرى

ونختص بالذكر . داخل نفس المنطقة

نسبة إلى مدينة الجم   الجم   مرڨوم

وحداته رف بجهة المهدي ة، الذي ع  ب

                                                                                                                                                                                                                                 .وألوانه المتعد دة الزخرفي ة المتنوعة

 

 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

                                                                                                                                                                 .المرتبطة بالحرف التقليديةالمهارات 

 

 وصف العنصر -2

 الوصف التّفصيليّ  -

وقد كان ، بجهة المهدي ة المفروشات المنسوجةة بالعديد من مقارن بانتشار واسعالجم   مرڨوم حظي

 مرڨومرغم نقاط االختالف التي تمي ز ال مرڨومويقال أيضا كليم  مرڨومالب عرفالكليم ثم  أصبح ي   يسم ى

الجم  بالتشابه مع مشطي ة جبنياية على  مرڨومكما يت سم  .كالزخارف مثال مختلفة على مستويات عن الكليم

ڨمةكلمة ب مرڨومويرتبط ال. وياتعد ة مست خرفية المنف ذة بطريقة التقصيب هي المفردة الز  و، الر 

  الـجـمهـورية الـتونسـية           
 الثقافيـة الشـؤونوزارة               

   راثـــــــلوطني للتا دــــــالـمعه         
 

   

   

   

   

   

                    

 

                              REPUBLIQUE TUNISIENNE 

                    MINISTERE des AFFAIRES CULTURELLES 

                          INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE 



2 
 

brochage  عة  ةوحدات زخرفي   تضم   نماذج منسوجةمنسوجات أو في نجدها  الكثير منها يغلب علىمتنو 

 روسالع عنصرا أساسي ا في جهاز مرڨومويشك ل ال .مفروش أرضيتخدم أساسا كيس ،مازيغياألطابع ال

 مرڨومالقيروان وأنواع من ال مرڨومقفصة و مرڨوموذرف و مرڨوم عد ة جهات تشتهر بنسجه، نذكرب

  .بالجنوب التونسي

عد  نفسها تقريبا بمختلف بعد إعداد الصوف وتحويله إلى خيوط صالحة للنسج، وهذه المرحلة ت  

من الصوف والقطن ويقوم  مرڨوملينسج ا .جهات البالد، تنطلق النساجة في ممارسة ما تتقنه من مهارات

على طول الغرفة حائط الخيوط القطني ة على  ة النسج بتسديةتبدأ عملي  حيث  ،على خيطين ليس أكثر

 حسب حجمه مرڨومكامل مساحة ال ن في كل  طرف من الحائط حيث تسد ىو ذلك بدق  حديدتي مرڨومال

حتى  إال  خيوط التسدية فما هي مرڨومعلى طرفي ال ا الفتولم  أبتسدية الط ول ثم  العرض، و الحرفي ة وتبدأ

ن د ذلك التسدية من الحائط وتفرش أرضا وتشد  من الطرفيعوتنزع ب. يصبح األمر مثل الش بكة

على إحداها في حين تبقى الخيوط حيث تطوى  ،أخرى على اليسارأي خشبة على اليمين و" بالخشبات"

معلنة بذلك القوائم  وتضعه فيالخشب  إثر ذلك وقف النساجةت. األخرى دون طي  والخيوط مشدودة إليها

 ضع القصب في وسط القطنثم  ت ،مستخدمة نوال عمودي ا تقليدي ا عن االستعداد لالنطالق في عملي ة النسج

ة يمين  "تني ر المنسج" ثم   ،("مشب ك واحدة تهز  وواحدة تهب ط") أي تضع النيرة أو المني ر وتبد ل القصب مر 

وفة و مر   ل خيوط الص  من خالل عملي ة البرشمة  تبدأ بحصر الخيوط لكي ال تهرب. يسار لكي تنز 

passementerie   نفس العملي ة تعاد بعد إتمام النسيج أي تبرشم الطرف هي و" تبرشم"في ا ر  ويقال ح

  .عملي ة النسج لكي تنهياآلخر 

وف استخدام مرحلة  تنطلق على إثر ذلك  أو الشريط  أي البند "الشارب"فتقوم بإعداد الص 

ابات أو شراريبأو ما  الفتولالخيوط أو العريض بعد  وعادة ما يكون لونه النوارات بعد أو  يسم ى ش ر 

دا، وهي عبارة " الالتي  " تنسجثم   ،المتوازيين بعد الشارب التي تتمث ل في الخيطينكيزة ثم  تنسج الر   موح 

هي أيضا خطوط منكسرة مضاعفة يعني مجموعة من الخطوط و "راتالكس  "عن خطوط منكسرة، تليها 

إلى المحراب في وسط  لتصلالش هد تنتقل الحرفي ة بعد ذلك إلى نسج . المنكسرة تنسج فوق بعضها

، فتتفن ن تحيط ببعضها صغيرة ثم  الفول وهي أشكال "اتالمقروض"تنسج وفي وسط المحراب  ،مرڨومال

عة ذات رموز لسجل تنتمي ل المنسوجةأبرز األشكال  والمالحظ أن   .ودالالت في نسج أشكال متنو 

 الركيزةأيضا أو  كيزكعبة الر  والركايز أو والكسرات  وهي عبارة عن معي ناتالهندسي مثل المقروضات 

نوع من لذلك نجد  ،اجات الجم  بالمعاصممشاط مفرد مشط وتعرف أيضا لدى نس  األ والش هدة  إضافة إلى

من " رقم قديم"خشبي كونه وتجدر اإلشارة هنا إلى تعريف النول ال. بالمعاصم مرڨوم يسم ى مرڨومال

ڨمةا"كلمة  تكثر فيه " رقم معمل"الجديد أو ما يسم ى  ، في حين أن  النول"المقروضات"يتمي ز بكثرة " لر 

رات والمحراب تقوم في األخير الخيوط، لثم  تقص   "تبرشم"الشارب اآلخر ثم  بعد ذلك النساجة ت عد  . الكس 

ار ويقال  ر ال"بوضع النو  نة وتقوم بعقدها بطريقة معي نة  تشتري ، حيث"مرڨومتنو  خيوطا صوفية ملو 

ارات  .مرڨومتزخرف بها ال لصنع نو 

 مرڨوم ، حيث نجدلما يحتوي عليه من زخارف وزينةوفقا  تسميات مختلفةبالجم   مرڨومويحظى 

أو شريط صوفي أي ينتهي بعطفة  "بالعطفة" مرڨومو، عند أطرافه وهو الذي يضم  ورود صوفي ة اربالنو  

 من الجانبين نهتزي   بخيوط أو فتولينتهي أي  "بالفتول" مرڨوم، وخاصة لجهاز العروس عد  وي  عادي 

ا األلوان . الذي سبق ذكره بالمعاصم مرڨومإضافة إلى ال وعادة ما يكون اللون  ،فهي عديدةالمستخدمة أم 

سود األوحمر األ أبرز هذه األلوان وأكثرها شيوعا ولعل  من، مرڨومذي نسج منه الالطاغي هو ال

األخضر واللون اللون البرتقالي  فأبرزهاا ألوان الزخارف أم   .خضراألبيض واألداكن والزرق األو

وقد كان الصوف يصبغ في المنزل  .والبني  والبنفسجي األزرق الفاتحالوردي و األصفر و فضال عن

الملح ثم تستخدم حيث تغل ى في الماء و ،وغيرهاودباغ الشجر  مال نباتات مختلفة مثل قشور الرمانباستع

صبغات  يتكف ل الصب اغ اليوم بصبغ الصوف بواسطة. اطبيعي  ، في حين يكون اللون األبيض للصباغة

ع حيث يتراوح  ،كذلك من نساجة ألخرى وحسب الطلب مرڨوموتختلف مقاسات ال. كيميائي ة كثيرة التنو 

 طولهبلغ يذي ال ارا ذلك، لكن  األكثر انتشم إلى مترين 5.3 من عرضأمتار وال 4وم  5.3الطول بين 
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  .م 5.3 هعرضو  م 5.3

واحدة بطرف شريطة  تهتم كل  من قبل نس اجتين  مرڨومنسج نفس النفس النول لعلى يمكن العمل 

م بنفس النسق أيضا،ل نفس مرحلة العمآن واحد أي  الحركات في القيام بنفس  د  ر  ف  " ويقال تعمالن والتقد 

خبرة طويلة في  وصاحبات ات ماهراتحرفي  وهذه العملي ة ليست باألمر الس هل وإن ما تتطلب  ."اللةخ  

بطبع ما التقليدي ة يقوم ديوان الصناعات في حين  ،طبعالخاص ال ي   مرڨومأن  ال تجدر اإلشارة إلى .النسيج

وهي عملي ة مراقبة فني ة للمنسوج لمنحه عالمة الجودة أو لتصنيفه ضمن  سوجاتمن هذه المن لديه

د لكل  الجهات لكن مع تحديد رقم أو رمز لكل  جهة وآخر لكل  نوعي ة  المنتجات ذات الجودة، والطابع موح 

 . من المنسوجات

 مرڨومعادات مرتبطة بنسج ال

يتناقلنها من  ارسات التي تؤمن بها الحرفي اتممجموعة من العادات والمبالجم   مرڨومج رتبط نسي

وتعكس مبدأ التعاون والتبادل بين حملة العنصر عموما سواء الحرفي ات أو المستهلكات لهذا  جيل آلخر

ل ما تنطلق عملية أبرز هذه العادات ما يتعل ق بالطعام أو اإلطعام، فمن  . المنتج التقليدي ر يسن  الأو  ج تحض 

إلى قسما وتأخذ منه  الخروفالمتمثل في كسكسي بلحم " مرڨومعشاء ال"يسم ى ما  مرڨومصاحبة ال

ن من  "مرڨومفطور ال"ر وفي الغد تحض  . النساجة و عائلتها ليال . زيتونالطابونة و زيت الخبز الذي يتكو 

ة تزور فيها الزبونة منزل الحرفي ة لإلطالع على مدى تقد م عملي ة النسيج الشاي و  معها تحمل وفي كل  مر 

لقضاء  أو غيرهاالمحلي ة و أحيانا بعض الحلوي ات  مشروبات غازي ةإلعداد مشروب الشاي أو  السك ر

وتقوم النس اجة من . بعض الوقت في تبادل األحاديث وتشجيعا للنساجة على المضي  في عملها بجد  وإتقان

وج"بذبح ديك أو جهتها  اجة إنسج يا نس  "من باب الطرافة رد دة م ل بذلك الدم  عند بدء التسدية فتسي  " فر 

  ."نذبحلك دجاجة

المحّبذ أن  ومن العادات كذلك أهمي ة اختيار األي ام التي لها ثقلها ضمن طقوس النسيج التقليدي، فمن
حتى وإن كان الكثير من الحرفيات ال  اتهات والجدّ األمّ  نقال عنتنطلق عملّية التسدية يوم االثنين 

و تختار النساجات يوم الجمعة كيوم للراحة رب ما . فيكفي أن تكون عادة  متوارثة، ذلكيقّدمن تفسيرا ل

المناسبات الرتباطه بممارسة الشعائر الديني ة، وال ينسجن كذلك في يوم عاشوراء و خالل األعياد و 
ذلك وهي عادة يتم  يوم األربعاء وليلة األربعاء ك على أّن اليوم الذي يحّرم فيه النسيج تماما هو. ةالدينيّ 

كإعداد الشرفي ة بقرقنة مثال أو إعداد إتباعها في العديد من األنشطة الحرفي ة في الكثير من جهات البالد 

ة في مجال الن   الهريسة التقليدي ة لكن ها تبرز بصفة  .سيج حتى أضحت قاعدة مت بعةخاص 

الممارسات التي تت بعها النس اجة،  من أهم  درء العين الحاسدة التدابير الالزمة لكما يشك ل أخذ 

وأن يكون  حتى تكمل باقي النسيجعن األنظار  إلخفائهنسجه  فتحرص دائما على تغطية القسم الذي تم  

وترّدد النساجة مثال شائعا حول ضرورة التستر عن األعين وعدم استقبال . المنسج بعيدا عن األنظار
تجدها توصي بعدم ف" طعان التسديةق  "ي نهايتها أو ما يسّمى النساء خاّصة في بداية عملّية التسدية و ف

عموما ال يغيب البخور عن المنزل كما  ".ياني و ال في قطعانيال في بد   اال تدخل عليّ "إزعاجها قائلة 

الذكر والصالة على النبي  األكرم وطلب المعونة  ندون أن يغفل اللسان ع خصوصا مكان النولوعن 

أو  ذيل سمكة كبيرة أو سمكة فضي ةالحرفي ة تعليق  ال يغيب عن و. ين الفينة واألخرىب والبركة من هللا

ينوج"ات مسة أو قرن غزال فوق المنسج فضال عن رمي بعض حب  خ   حب ات أو  البركة اتأو حب   "الس 

، لوفصله عن النو مرڨومبمعنى االنتهاء من إعداد ال ،"القصّ " وعلى إثر الفراغ من عملي ة  .الكم ون
على  الحلوّياتتوزيع المشروبات ويتّم االحتفال رمزّيا من خالل  وبعد أن يصبح جاهزا لتسليمه

  ."بالمولود الجديد" الاحتفا الزغاريد لدى بعض الحرفّياتوأحيانا عن طريق إطالق  الحاضرات

 

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

تتخذ النساجة من إحدى غرف المنزل مكانا لوضع النول وممارسة نشاطها الحرفي على أن تتوف ر 

 :بالمكان اإلضاءة المناسبة، وتتمث ل أبرز األدوات التي تستخدمها في
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اية -  .وهي النول العمودي التقليدي سواء الخشبي أو الحديدي: السد 

 .ات أسنان تستخدم لضرب خيوط الس دوأداة حديدي ة ذ: الخال لة -

 .لقص  الخيوط: المقص   -

 .أداة معدني ة صغيرة إلنزال الخيط، قديما كان المرود يصنع من عود الزيتون: المرود -

 

 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .ال توجد ممارسات عرفي ة تمنع الوصول إلى العنصر

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

تلعب النس اجات دورا رئيسي ا في نقل ما تعل منه من معارف تهم  النسيج إلى الفتيات الالتي يقبلن على 

م تعل م الفتاة إذا ما انخرطت في مراكز التكوين  تعل م هذه المهارات، فتلق ن األم لبناتها فن  النسيج و يتدع 

صاحبات خبرة حرفي ات و نساجات في األصل في النسيج التقليدي التي تشرف عليها معل مات هن  المهني 

رن  مرڨومأو في معامل حياكة ال ودراية بالمنطقة أين يشتغلن بمقابل مادي و في نفس الوقت يتعل من ويطو 

  .  مهاراتهن  

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

مم ن تخص صن في هذا النوع من المنسوجات، إلى جانب  بمدينة الجم  وبعض مناطقها الريفي ة نس اجاتال -

 .إتقان الكثير منهن  إعداد منسوجات تقليدي ة أخرى 

 

 مشاركون آخرون -

 . نعاصمالكاكين ود  الأصحاب  باعة المواد األولي ة من -

 . صانعو األنوال التقليدي ة -

 .أصحاب ورشات النسيج بالجم   -

  .مرڨومأصحاب دكاكين بيع المنسوجات التقليدي ة بما في ذلك ال -

       .المستهلكون لهذا المنسوج التقليدي من أفراد وعائالت داخل الجهة وخارجها -

 

 ع المدنيّ المجتم/ منظّمات غير حكوميّة -

 .جمعي ة صيانة مدينة الجم   -

 .ة شباب و فنون بالجم  جمعي   -

 ".نحن نحب الجم  "ة جمعي   -

ة سواء في النسيج أو في اقتناء الالعائلي ة بعض المؤسسات  -  .وبيعه مرڨومبالجم  المختص 

 

 هيئات رسميّة -

 .ة والفنون المعاصرةغرافي  وقسم المسح ودراسة الممتلكات اإلتن: المعهد الوطني للتراث -

 .إدارة التراث: وزارة الشؤون الثقافية -

 .المهدي ةبالمندوبي ة الجهوي ة للصناعات التقليدي ة : يوان الوطني للصناعات التقليدي ةالد   -

 .القرية الحرفي ة بالمهدي ة -

 .بتونس مركز الفني لالبتكار والتجديد واإلحاطة في الزربية والحياكةال -

  .التكوين المهني بالجم  مراكز  -
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 .المندوبية الجهوي ة للسياحة بالمهدي ة -

 .دار الثقافة و دار الشباب بمدينة الجم   -

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

عة من شأنها أن تهد د استمراريته، لعل  بالرغم من مواصلة إنتاجه،  ،الجم   مرڨوميلقى  صعوبات متنو 

  : أبرزهامن 

م  - ، مقابل (عمر الخمسينأصغرهن  تجاوزن )متقد مات في السن   هن  ، حيث أن  معظمالحرفي اتتهر 

 . ، وهو ما أدى كذلك إلى تراجع عدد العامالت في هذا المجالعزوف الشابات عن تعلم هذه المهارات

من طرف بعض أولى هة من ج: مرڨومتحديد جودة الالمتعارف عليها لمعايير الفي الغش  اعتماد  -

 6أو  3العمل على ) أكثر سمكا مرڨومحتى يبدو الخالل عملية الس دو كثار خيوط النسيج الحرفيات وذلك بإ

إيهام من خالل العاملين في هذا المجال ومن جهة ثانية من قبل بعض الخواص  ،(خيطين عنخيوط بدال 

 .بأقل  ثمناكي يبعنه ناقص  مرڨومال الحرفيات أن وزن

 .ال ذين يستغل ون القطاع وفقا لمصالحهم الشخصي ة الخواص يحل  محل هل الديوانتراجع دور  -

 .مرڨومثمن ال ارتفاعوبالتالي  المواد األولي ة وكلفة اإلنتاجأسعار  غالء -

تراجع جودة المواد األولي ة مقارنة بالماضي، وبذل جهود متواصلة من قبل الحرفي ات للحصول على  -

 .جودة مواد ذات

 .أكثر من حرفة النسيجبحرفة الفسيفساء االهتمام  -

 . عموما على الحرف التقليدي ة ما لها من تأثيراتو مرڨومانعكاسات أزمة القطاع السياحي على حرفة ال -

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

 :في هاذاات خ ات التي تم  جراءاإلأبرز تتمثل 

 .ومن منحة تقاعد ات من أجر قار  ن الحرفي  األولي ة و األنوال ويمك   وادف ر الميو مرڨومبعث معمل لنسج ال -

 .مات في النسيجشرف عليه معل  ت إحداث مركز تكوين في النسيج بالمنطقة -

 5 تركيز تم   حيث ،مرڨومبمفترق المن جهة المهدية تسمية أحد مفترقات الطرق بمدخل مدينة الجم  -

  .للمدينة الحرفي تراثبال احتفاء رڨومم شكل في فسيفسائية لوحات

 .الجم   مرڨوماستغالل المسرح األثري بالجم  لتقديم عروض في الصناعات التقليدية وأبرزها عروض تهم   -

عرض " نذكر على سبيل المثالبما في ذلك الموسيقي ة، في عديد التظاهرات الثقافي ة  مرڨومتمثيل ال -

ي في بالجانب الفن   عنوانا وذلك إيمانا مرڨومال اتخذ من كلمةيقي عرض موسوهو  8152 لسنة "مرڨومال

ويتالعبن باأللوان  فنانات يعزفن على أوتار الخيوط الصوفي ةعلى أن هن  النساجات  وتقديم مرڨومحياكة ال

 .واألشكال

 .بعض المعارض الدولي ة و في المعارض الوطني ة مرڨوممشاركة ال -

حول أبرز األنشطة الحرفي ة  حلي ة لورشات حي ة وعروض وملتقيات فكري ةتنظيم بعض الجمعي ات الم -

 . مرڨومبمدينة الجم  و من بينها ال

جهة المهدي ة ومن بينها تضم ن معظم الصناعات التقليدي ة بورشة ت 52بعث قرية حرفي ة بالمهدي ة تضم   -

قاعتي عرض أين تعرض نماذج النسيج التقليدي، وتمثل مكان نسج وعرض وبيع، حيث تضم  القرية 

عة من ال  .مرڨوممتنو 

المفروشات األرضي ة والمعل قات ) وطني ة لالبتكار في حرف النسيج اليدوي المحفوفال المسابقةتنظيم  -

 . 8152 في ديسمبر، حيث انتظمت الدورة األولى من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدي ة( الحائطي ة

الذي انعقدت دورته الثامنة في ديسمبر ي الس نوي للزربي ة والمنسوجات التقليدي ة تنظيم المعرض الوطن -

8152. 

 

 



6 
 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6

          
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لخالّلة ضرب النسيج با: 2صورة إنزال الخيوط بإستخدام القصبة                            : 1صورة          

                                  

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بإستخدام اليدين والمرود الخيوط الصوفية سويةت: 3صورة                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       ( خيوط صوفية ملونة)األولية  من المواد: 5صورة                         أدوات أساسية في عملية النسج: 4صورة          
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 بالنوارات مرڨوم: 6صورة                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بالفتول مرڨوم: 7صورة                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 زخرفة الجدران مرڨوممن استخدامات ال:  8صورة                                       
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 بمدينة الجمّ  مرڨوممفترق ال: 9صورة   

 

 هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات -7

، تعلمت عن أمها و واصلت التعلم في معمل النسيج أين مرڨومسنة، حرفي ة في نسيج ال 36سالمة قد ورة،  -

، المهدي ة 53نهج : تتعل م و تشتغل، العنوانكانت   . 31227552 :الهاتف ،أكتوبر، ساحة القصر، الجم 

: ، الهاتف3561 الجم   ،غالم قاسمالعنوان نهج  تعل مت على يد معل مة، نس اجة،سنة،  63 كاملة بن سعيد، -

86648263. 

 .، الجم  العنوان حومة البكاكرة المرابطين تعل مت على يد معل مة، اجة،نس   سنة، 32أخالفه  قيراط،  -
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Ministère de l’économie Nationale, Tunis, 1955. 

Touchon (A), « Note sur la teinture des laines au djebel Amour (Algérie)», 
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حمان)أي وب  - موز وأبعادها الحضاري ة في المنسوج التونسي"، (عبد الر  مجلّة الفنون والتقاليد ، "الر 

 .574-565.، ص8115، 55، عدد الشعبيّة

، شركة المطبوعات ة في العهود اإلسالميّة األولىالمنسوجات واأللبسة العربيّ (: صالح أحمد)العلي  -

 .8115للتوزيع والنشر، بيروت 

، وزارة تقـاليد وحرف فنيّة من تـونس، (سمير)، التريكي (ناصر)، البقلوطي (سميرة)قرقوري ستهم  -

 .5222السياحة والصناعات التقليدي ة، مطابع سنباكت، 

 

 الّسمعيّة البصريّة -

صناعات التقليدي ة الذي نظ مته وزارة المرأة لمعرض لل" ريت الن جمة"ل عبر برنامج تغطية قناة حن بع -

 .مرڨوم، تم  التطرق من خالله إلى ال8156مارس في  اليوم العالمي للمرأة واألسرة بمناسبة

 المهدي ة،برنامج تلفزي لقناة تونس األولى حول األنشطة الحرفي ة و الصناعات التقليدي ة بالقرية الحرفي ة ب -

 .8152 أفريل

 

 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

ات  ديوان الصناعات التقليدي ة بتونس حفوظة بمخازنالقطع الم - وبعض المنسوجات المعروضة بمقر 

 . دي ةة للصناعات التقليدية بالمهبعض اإلدارات الجهوي ة مثل مقر  المندوبي ة الجهوي  

 .اتللحرفي   تعود ملكي تها مرڨوممنسوجات من ال -

ة مرڨومنماذج من ال -   .أو محالت بيع المنتجات التقليدي ة معروضة للبيع لدى شركات خاص 

محفوظة بمخازنه  ،العنصريمتلكها المعهد الوطني للتراث من ضمنها  التقليدية مجموعة من المفروشات -

                                                                                                                            .ولي بصفاقسمتحف دار الجل   غرار مخازن قصر سعيد وعلى الوطنية وببعض المتاحف، 

 

 الجردعمليّة معطيات تقنية حول  -9

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

                  .بمدينة الجم 8157أكتوبر  51 و 2 

 

 جامعو الماّدة الميدانيّة جامع أو -
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