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  في المجتمع المحلّي ةمتداول أسماء أخرى -

                                                                                  المنستير.            بجھة اليدوي تطريزال

  
  اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

التطريز اليدوي  ينتشر
مع  جھات البالد أغلبفي 

اختالفات تمليھا خصوصيّات 
يز كّل جھة، غير أّن التطر

باألسالك المعدنية و الآللئ 
الخيوط الذھبيّة و الفضيّة و

يتواجد بصفة ملحوظة في 
رقي مناطق الّشمال الشّ 

مثل المناطق الّساحليّة و
نابل تونس و  ورفراف 

مدن الساحل و الحّمامات و
 التونسي سوسة والمھديّة

كذلك المنستير أين يترّكز و
 .تقريبا مناطق الجھة مختلفب
عيّا وثقافيّا يعكس تراث بمكانة ھاّمة حيث يتّخذ بعدا اجتمابجھة المنستير يحظى إعداد لباس العروس  و

بثراء لباسھا االحتفالي  المنستير ُعرفت و قد ،بسةصنع األل إرثھا الحضاري في مجال اإلكساء والجھة و
   .و الزخرفة من حيث التطريز

  
  مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

  .المھارات المرتبطة بالحرف التقليدية -
                                                                       .الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت -

  

 

   الـجـمھـورية الـتونسـية           
  الثقافيـة الشـؤونوزارة               

    راثـــــــلوطني للتا دــــــالـمعھ         
 

   
   
   
   
   

                    

 

  	

                             REPUBLIQUE TUNISIENNE 

																				MINISTERE des AFFAIRES CULTURELLES 

                          INSTITUT	NATIONAL	DU	PATRIMOINE 



 

 

2

  وصف العنصر - 2
  الوصف التّفصيليّ  -

و ال يخلو  ھاينتشر في أغلب مناطق إذجھة المنستير بالتقليديّة  حرفمن بين أبرز ال التطريزعّد ي
تحتّل العريقة الّتي  نسائيّةال اتمھارمن ال باعتباره "ازاتالطرّ "من أدوات التطريز أو من تقريبا منزل 

خّصص تيالكثير من النساء من قبل  و تمارس ھذه الّصناعة التقليديّة .في حياة المرأة الّساحليّة مكانة مميّزة
بة إلى نس عالواطي" يّا "التلّ فِ رَ أو ما يسّمى حِ  تطريز التلّ  من التطريز مثل حّددةفي أنواع م ھنّ من بعضال

الفّضة العدس و و أ الكنتيل وتطريز العدس  وأقماش قطني ناعم يوضع تحت القماش الّذي سيتّم تطريزه، 
في تطريز قطعة معيّنة مثل تطريز تختّص الحرفيّة و أحيانا أو "طريزة البرمقلي". ، و تطريز الحريرأ

 تتقن بعضفي حين ، تقليديّة بعد زخرفته بقطع حليّ  أو تطريز الفرق "التّبادل"الفرامل أو تطريز 
  . إلى جانب مھارات أخرى أحيانا كالنسيج مثال نواعاألمختلف  الطّرازات

مختلف مع  وازيتلبس تدريجيّا بالتمينة الثّ  القطعمجموعة من في إعداد ه المھارة تمثّل ھذتو 
بالّدرجة  ون الذھبييغلب عليھا اللّ على درجة عالية من التطريز و الزخرفة جميعھا و، لّزفافمراحل ا

الثمن ويتطلّب تحضيرھا مواد أوليّة باھظة  ،األخرىاأللوان  بعض إلى جانب ون الفّضيولى ثّم اللّ ألا
ما ا تتطلّبه من جھد ومّ فضال عفيعة و األقمشة الرّ و الخيوط الذھبيّة و الفضيّة الآللئ  كاألسالك المعدنيّة و

   ة التطريز على جملة من المراحل تنتظم كاآلتي:و تقوم عمليّ  لتكون جاھزة.تستغرقه من وقت 

و المواد الّتي ستخّصص  لونهلصنع القطعة من حيث نوع القماش و  الئمةاألقمشة الم اختيار يقع
حيث يتّم التطريز  ،تّم رسمھا و تطريزھايللتطريز و ذلك بالّرجوع إلى نوعيّة الغرز و األشكال الّتي س

"المبّر" أو  لس و الّذي يعرف أيضا باألطلس و قماش المخمل أو ما يسّمىعلى قماش "الّساتان" أو األم
 .أو أصفر أو قماش يسّمى "العنكبوت" أو قماش خيط أبيض اللّون الحايك قماش وأ الحريرقماش أحيانا 

لة طف(رغبة الّزبونة حسب أو  المطلوبة مناسبة لقطعة اللّباسالمقاسات وفقا للقماش التقوم الحرفيّة بقّص و
 أخذ الّشكل المطلوب وتتطلّب عمليّة القّص أو حتّى التفصيل الوقوف مع استخداميثّم تفصيله ل ،)أو إمرأة

بخيّاطة إن كانت ال تجيد  االستعانةيمكنھا  لكن أحيانا، و تشرف على ھذه العمليّة بنفسھا المقّص و المتر
   التفصيل.

ثّم تشرع  من كّل الجوانب خيوطبواسطة ال إليه شّدهيتّم تركيب القماش على القرقاف و ذلك ب
أو على ورق معّد خّصيصا للّرشم  على القماش مباشرة بواسطة القلمإّما الحرفيّة في الّرسم أو "الّرشم" 

من الورق أو من البالستيك أو "رشيمة" "تنقيلة" تصميم جاھز يسّمى بوضع أو  بعد تثبيته على القماش
الورود أو "النّورات"  في موسرّ ال تتمثّل أبرزو . تي سيتّم تطريزھاالّ سوم رّ اليحتوي على الشفّاف 

األھلّة و النّجوم وو األسماك أو الحوت  الطواويسو عصافيرو المحابس النّوار وأو األعراف األغصان و
المنحنيات و الخطوط  مثلالمختلفة و األشكال الھندسيّة  وبالقلو  الخمسة فضال عن أو "القمرة" و القمر

لمخيّلة الحرفيّة بعضھا خاضع و الكثير منھا مستوحى من الطّبيعة  ،غيرھاالمثلّثات و الّدوائر وو
في  االنتشارلم يكن كثير  الّرشمإلى أّن . و تجدر اإلشارة أحيانا لرغبة الّزبونةالشخصيّة و ابتكاراتھاو

ھو ليس باألمر و وط القماشخي باحتساببصفة عفويّة على القماش التطريز يتّم مباشرة  الماضي بل كان
و توجد حاليّا بالجھة العديد من الّرشاّمات كفاءاتھّن العالية. و الھيّن مّما يدّل على مھارة الجّدات 

  اختصاصھّن الّرشم إلى جانب اإللمام بمراحل أخرى كالتفصيل و الخياطة و أحيانا بعض أنواع التّطريز.

الكنتيل ثّم  الفضيّة أو الّذھبيّة من التّل وو "تَْحِويِقھَا" بالخيوط التطريز بتغطية الّرسوم أبالحرفيّة  بدأت
األغصان التطريز عادة للورود وخّصص ھذا النّوع من يو  ،ملئھا بالعدس أو الآللئ الذھبيّة أو الفضيّة

التّل خيوط الفّضة الصفراء المبرومة ولخيوط فقط مثل ا باعتمادريز طلتالقلوب، في حين يمكن او
ثّم ّوال ثّم القفا أو الظّھر الّصدر أب ما يعرف تنطلق عمليّة التطريز من الجزء األمامي أو. و نتيلالكو

في حين يتّم تطريز شرائط عريضة ثّم تركيبھا على قطعة القماش  ،كما ھو الحال مع الفرملةالكتفين 
من قماش حتى  تبقّىريز ما طت و بعد ذلكمر يتعلّق بھذه القطعة إذا كان األالمخّصصة للقمّجة الكبيرة 
 اتّجاهفي حين تطّرز المحرمة المرشوشة من الوسط في  منفصلةز األكمام و تطرّ  .كاملبال ة اللّباستغطي
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  و قد يختلف األمر أحيانا من طّرازة ألخرى حسب الخبرة و الوقت. األطراف

 أو مظفور مطّرز و ھو شريطالمع حرج ببعض قطع اللّباس بعد الفراغ من تطريزھا  "تَُحّرجُ "
أو يكون في شكل "عقد" أو كرات ذھبيّة صغيرة مصنوعة  و يسّمى "قيطن" الفضيّة الّصفراءبالخيوط 

كما  أحيانا الكتفين لزخرفتھاالّصدر و أسفل القطعة و و فتحةانبين الّرقبة و الجبيحيط من الخيوط الذھبيّة 
أو "التشريف"  ة"التّشريف"األخرى بما يسّمى في حين تزخرف بعض القطع  .ھو الّشأن مع الفرملة مثال

في األخير و. مثل زخرفة المحرمة المرشوشة و القفا ھو تطريز يحيط بالقطعة على مستوى األطرافو
و ذلك  لطّفطةأو الغالف الّداخلي من قماش الّساتان أو ا "انْ طَ البْ "أي يضاف إليه  لّباسال يقع تبطين

    .بخياطته يدويّا

  في :  القطع برزأ تتمثّلو
  مع األكمام و الفرملة. يلبس يغطّى بالتطريز و فضفاض ذھبّي اللّون لباس  : قمّجة"ال" -
ز بالعدس تطرّ تغطّي الجزء العلوي من الجسم و تكون مفتوحة من األمام و ليس لھا أكمام،  "الفرملة": -
   .ضيّةتزخرف بخيوط فعلى قماش المخمل أو األملس وو أحيانا بالكنتيل التّل و
  ة لتغطية وجه العروس.يخيوط الفضّ ال"القفا": غطاء ذھبّي اللّون يطرز بالعدس و  -
   .الفضيّة و الذھبيّةو الخيوط  بالآلليءز المطرّ  المخملمن سروال و سوريّة يتكّون من  "القفطان": -
   .الخيوط الذھبيّةتطرز بتتألّف من سروال و سوريّة طويلة و  "ِكسوة الْوِشْي": -
و يكون عادة أسود اللّون من قماش و سوريّة بيضاء "تََريُوْن": لباس تقليدي يتكّون من سروال و فرملة  -
   و الخيوط الذھبيّة. األصفر و يطّرز بالعدس مخملال
  و تطرز بالخيوط الذھبيّة أو أحيانا الفضيّة. األسفل  اتجاهفي تكون متّسعة  األكمام: -
وأحيانا و فصوص الميناء يطّرز بالّسمسم أو العقيق و دوائر الفّضة بّت فوقه تثالفرق: شريط من القماش  -

  يوضع على الجبين ويشّد من الخلف بخيوط.، بعض الآللئ
تتكّون من وجھين أو باألحرى لونين ، غطاء من الحرير للّرأس و الكتفين"المحرمة المرشوشة":  -

  . يتغيّر حسب المناطق الّذياألخضر و األحمر 
بينما ينزل باقي القماش المكّون لھا مطّرز القوفيّة": تلبس فوق الّرأس كالقبّعة و تتّخذ شكل مثلّث ذھبي " -

  الحرير و غيره.   قماش على ظھر العروس في شكل مستطيل بلون موّحد أو بأكثر من لون من

  
  / األزياء/ األدوات...)ءة المصاحبة للممارسة أو المھيكلة لھا ( الفضاماديّ الماديّة والالّ العناصر  -

من ، شاطنّ ھذا الالظروف المالئمة لممارسة أين تتوفّر في المنازل أساسا يتّم تطريز لباس العروس 
من مشغل صغير للعمل و استقبال الزبائن، بينما تتّخذ نسبة قليلة بمثابة  دّ تخصيص غرفة تعخالل 

المھارات اليدويّة  لممارسةوت الحرفيّات فضاء بي مثّلتلطالما ين منفصلة عن المنزل. و دكاك طّرازاتال
المرح ترّدد فيھا بعض النّشاط و ، في أجواء كانت تتسم بأو المعلّمة الحرفيّة و تعليمھا تحت إشراف

  مثل:تشجيع على التعلّم الكلمات 

  رير عليھاخاتم الذھب في إصبعھا شان الح      ھا     معلّمة علّمھا أبدالھا و وّريـيا                

  من العيـن ال تـاذيھا   سـايس على الّصغرونة                                 

 و يجھّز الفضاء المخّصص للعمل بكّل األدوات و المواد الّتي تحتاجھا الحرفيّة للتطريز و أحيانا
 المتنّوعة األشكال و اإلبربأحجام مختلفة "القرقاف"  و ھيمن أبرزھا األداة الرئيسيّة للتطريز  للخياطة
و ذلك لشّد الخيط جيّدا أثناء  بالتّل و الكنتيلالخاّصة "زوز عيون" العاديّة و اإلبر براإلتشمل  واألحجام
و الحلقة لحماية اإلصبع بابيس والدّ   المقّصات وو اإلبر "غرارزي" للخيوط الفضيّة الّسميكة التطريز 

و آالت خياطة ذات استعماالت المسطرة للّرسم لفصالة وللقماش و لمثل المتر المخّصص وأدوات القيس 
  . الّرشم ورق مختلفة فضال عن األقالم و

الطّفطة إلى  فتتمثّل في األقمشة المختلفة من الحرير و المخمل واألملس واألساسيّة أّما المواد 
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الفضيّة يوط الذھبيّة والكنتيل و الخ األسالك المعدنيّة من التّل وبكرات  رات الخيوط العاديّة وبكجانب 
مثل العدس و فق أرقام محّددة في أحجام مختلفة الآللئ أو ما يعرف بالعدس  فضال عن والحريريّة

مائل إلى البياض و غير لّماع العدس "زيتونة" ذلك كو العدس الخشن و  لصغر حجمه ظران"البرغوثي" 
 باستثناء الخياطة و التطريز مبيع لواز و يتّم شراء جميع األدوات من دكاكين. مقارنة بالعدس األصفر

القرقاف الّذي إّما يتّم توارثه أو تحضيره من قبل النّجار، في حين تشترى المواد األوليّة من داخل الجھة 
فيغلب على  المھديّة و سوسة و تونس. خارجھا من خاّصة من قصر ھالل و من المكنين و أحيانا من

بريق الآللئ و يمتلئ بقطع لّباس مختلفة األشكال واأللوان األقمشة و الخيوط واألسالك و المكان لمعان 
  منھا الجاھزة و منھا التي بصدد اإلعداد.  األحجام و

و يستخدم ھذا اللّباس في احتفاالت الزفاف بمختلف مراحلھا و بالتّالي في المكان المخّصص إلقامة 
خلّلھا ممارسات اجتماعيّة مختلفة تجمع بين تعابير الحفل، المنزل أو قاعة أفراح، في أجواء احتفاليّة تت

شفويّة و جسمانيّة من خالل الغناء و الّّرقص فضال عن ترديد بعض المأثورات الشفويّة المرتبطة 
بالمناسبة. من ذلك مثال "جلوة العروسة" حيث تُجلى العروس ثالث مّرات في كّل مّرة تلبس لباسا مختلفا 

رف عن نساء الّساحل ترديد مجموعة من األغاني التي كثيرا ما تمدح اللباس و تدور حول نفسھا. وقد عُ 
التقليدي للعروس من ذلك مثال أغنية "صّب المال و ھات" ترّددھا نساء بنبلة و غيرھا من الجھات و من 

  أبرز كلماتھا:   

   " يا البسة القمّجة يا أم العين الغنجة و عروسك فيك يرجى يحسب في الّساعات
  البسة الحرير يا أم الّسعد كبير و عروسك مالمنستير يحكم عالبايات" يا

  ميّة لبستھا الّرومية فزمان البايات 14"و يا البسة القوفية بـــــ 
 و يا البسة الفرامل يا أم الزين الكامل ما حازكش ھامل سيد الرجال خذاك

  لحومة على دار بوك رسات" ويا البسة القمزونة كرھبتك مدھونة إّدور من حومة            

  
  ة التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصرالممارسات العرفيّ  -

             . تمنع الوصول إليھاإّن ممارسة ھذه المھارة ال تخضع لشروط عرفيّة معيّنة و ال وجود لضوابط 

  
  كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

التقليدي و خاّصة  سخر عن طريق تعليم الفتيات كيفيّة صنع اللباآلتنتقل ھذه المھارات من جيل 
الحفيدات أو بتعلّمھا بواسطة القريبات أو الجارات  إلى البنات والجّدات و األمھات  من بنقلھاتطريزه إّما 
تشرف عليھا حرفيّات مختّصات و ذوات  في مرحلة الحقة تّم بعث مراكز لتعليم التطريزو  أو المعلّمات.

لقى إقباال ھاّما ي التطريززال يال و  ،غة األولى األكثر انتشارايصّ للالتعلّم وفقا  ى، لكن يبقبرة و تجربةخ
                                                                                                       .لتعلّمه الفتياتقبل من 

  
  الفاعلون المعنيون بالعنصر -3
  حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

  .االختصاصاتبمختلف  حرفيّات أساسا الطّرازاتال

  
  مشاركون آخرون -

   "ماتاالرشّ " -
   الخيّاطات -
                                                                                            مصّممي األزياءمصّممات و -
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  ميّة/ المجتمع المدنيّ منظّمات غير حكو -

  المنستير. 5000جمعيّة المرأة الناشطة بالمنستير، شارع الجمھوريّة  -
  المنستير.   5000الجمعيّة الوطنيّة للحرفييّن الشبّان بالمنستير، طريق خنيس المعرض الّدولي  -
   .البقالطة، المنستير 5090، نھج سيدي عبد الدائم جمعيّة حّواء بالبقالطة  -
   .، مركز النّشر الجامعي، المرّكب الجامعي بمنّوبةعية تراثناجم -
  .تونس ،نھج الھادي شاكر 29، الجمعية الوطنية لإلبداع الثقافي -
             جمعيّة الّصداقة و التعاون الّدولي بالمنستير. -

  
  ھيئات رسميّة -

  بتونس.صناعات التقليديّة الوطني للديوان ال -
  ويّة للصناعات التقليديّة بالمنستير.المندوبيّة الجھ -
  المندوبيّة الجھويّة للّسياحة بالمنستير. -
  بالمنستير. للثقافة الجھوية المندوبية -
  القطاعي للتكوين و التدريب بالمنستير.مركز ال -
  المركز القطاعي للتكوين في المالبس بالمنستير. -
  ببنبلة. المركز القطاعي للتكوين في المالبس و النّساجة -
  المعھد العالي لمھن الموضة بالمنستير. -
  المعھد الوطني للتراث. -

  
  مدى قابليّة العنصر لالستمرار: العراقيل والتھديدات -4

التمّسك نظرا لوفرة الطّلب و ھو ما يعكس يشھد ازدھارا ما زال إقباال كبيرا و يلقى ھذا العنصر 
لكّن المتأتّية عن ھذا النشاط.  مداخيلالفضال عن أھميّة واج بالجھة لزّ حتفاالت اابالعادات اللّباسيّة و تقاليد 

مواد األصليّة ينعكس سلبا على إلى جانب ندرة الغالء أسعار المواد األوليّة و عدم توفّرھا بالقدر الكافي 
                                         .ستمراريّتهامن تھديد  منافسة اللّباس العصريو تزيد حّدة  ،جودة المنتوج

  
  برامج التّثمين وإجراءات الّصون - 5

خاّصة المنتجات التي يوفّرھا  طراف على مستويات مختلفةمثّل العنصر موضوع اھتمام عديد األ
والمؤلّفات لعّل األنثروبولوجيّة  بحوث، حيث كان محور دراسة للكثير من الأساسا قطع اللباس المطّرزة

 صونهووعة لتثمينه نجھود مت ، و برزتالنسائي بتونسمن أبرزھا المؤلف الجماعي حول اللباس التقليدي 
   :تجّسدت في برامج مختلفةجھوي و الوطني، ال يينعلى المستو

     مارس من كل سنة.  16اليوم الوطني للباس التقليدي  -
  .باس تقليدي في دور الموضة و صالونات العرضلتنظيم عروض  -
   .ناعات التقليديةبأيّام بالصّ  االحتفالباللباس من خالل  االحتفاء -
  .بالجھة ات التقليديّةتنظيم معرض سنوي يھتّم بالفّخار و الصناع -
                               اللباس التقليدي. االحتفال با بالتزامن مع تنظيم تظاھرة "الخرجة التونسية" سنويّ  -
  .المنستير مدينةباس التقليدي بلّ الإنشاء متحف  -
  .تخصيص قسم لعرض اللباس التقليدي بمتحف المكنين -
  ض قطع من اللّباس التقليدي لجھة المنستير بمتحف باردو.عر -
           الصناعات التقليديّة وغيرھا. ديوانبھا في مخازن المتاحف و  االحتفاظاقتناء العديد من القطع و  -
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  التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  "رشم الفرملة"

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  تغطية جزء من رسوم "التنقيلة" بالخيوط الذھبيّة

  (تطريز عدس و كنتيل)
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  تطريز "القمّجة"
  

  

   

  

  

  
  
  
  

  برة التلّ إ
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  
  و عدسو ذھبيّةّل و خيوط فضيّةت
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  و "فرملة" و فرق "قمّجة" مع أكمام
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  "قفا" و قفطان
  

  
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                        
  

  
  

   "المحرمة المرشوشة"أبرز الّرسوم في تطريز 
  يات و قلوب و "قمرة")(طيور و أسماك و ورود و أغصان و منحن
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ة في التطريز، سن 30أكثر من  نھج الحبيب ثامر سوق الّذھب مكنين، سنة، 70العمر  :ناجية الغربي -
   .قريبتھا يد تعلّمت على

 
  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 confection du costume féminin d’Hammamet », 
dans Cahiers des Arts et Traditions Populaires, n°1, 1968, pp.101-111. 
- 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.) Lambert (J.), « Parure, apprentissage et initiation », 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.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 bijoux de la mariée à Moknine », dans Cahiers des Arts et 
Traditions Populaires, n°1, 1968, pp.139-156. 
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, 
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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. 

لة بحث لنيل شھادة ا، رساألغاني النّسائيّة بمنطقة بنبلة: دراسة اجتماعيّة و تقنيّةابراھم (أيمن)،  -
  .2013/2014الماجستير في العلوم الموسيقيّة، المعھد العالي للموسيقى بسوسة، 

التقليديّة، تونس، ، الّديوان الوطني للّصناعات صناعة الحلّي الفضيّة التقليديّةالبقلوطي (الناصر)،  -
2016.  

  
  الّسمعيّة البصريّة -

لبعض جھات البالد التونسيّة و من بينھا والية س التقليدي تلفزيّة للحديث عن اللبا إذاعيّة و م برامجتنظي -
  من ذلك: ،جوع إلى الذاكرة الشعبيّة و المأثورات الشفويّةبالرّ المنستير 

  .2000نذ بعثھا إلى حوالي سنة ذاعة المنستير مإلبرنامج إذاعي تراثي  -
  لباس و تقاليد" للتلفزة الوطنيّة. :برنامج "عرس المكنين -
     احليّة".برنامج إذاعي لموزاييك ف.م "جلوة العروسة السّ  -
     : 2005فيلم وثائقي لياسين كرامتي جويلية  -

"Les jours des noces sur les pas d’une mariée mokninoise", CNRS.  

  
  المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

  بمتحف اللّباس التقليدي بالمنستير. القطع المحفوظة -
     قطع اللّباس المعروضة بمتحف المكنين. -
القطع والمجموعات المعروضة والمودعة بمخازن المتاحف التابعة للمعھد (مجموعات الفنون التقليدية  -

قرطاج : قمجة المنستير، قوفية البقالطة، لباس المطرز بالمكنين، حرام الزفاف بالمكنين ومعروضات 
  ن)متحف باردو: فرملة مطّرزة بالمكني

   ناعات التقليديّة.صور و وثائق ديوان الصّ  -
 باس التقليدي بمختلف جھات البالد محفوظة بقسم الّصور الفوتوغرافيّة بالمعھد الوطني للتراث.اللصور  -

  
  الجردعمليّة معطيات تقنية حول  -9
  تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

 مثل و شملت جھات عديدة من والية المنستير 2016 و جوان مايبين امتّدت فترة البحث الميداني 
                                                          . و صيّادة ھاللقصر  و خنيس و المكنين و نة المنستيرمدي
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  جامعو الماّدة الميدانيّة جامع أو -

للصناعات التقليديّة  السيّد كاظم المصمودي المندوب الجھوي/إسمھان بن بركة، ملحق بالبحوث -
   بالمنستير.

  
  تاريخ إدخال بيانات الجرد -

  
  محّرر بطاقة الجرد -

  إسمھان بن بركة

  
  

                                                                                                                  2016جوان 
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