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 لّلماّدياالثق افّي  للّتراث  الجرد الوطنّي  
  7/013 عنصر رقمبطاقة جرد  

 

 تحديد العنصر -1

 لعنصر اسم ا -

 .النسيج التقليدي بجهة المنستير

 
 في المجتمع المحلّي  ةمتداولأسماء أخرى  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .النسيج/ يديالنسيج التقل

 
 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

 

تعّد حرفة النسيج من أبرز 

أكثرها وأقدمها والتقليديّة  مهاراتال

في المدن جهات البالد،  كلّ ب انتشارا

تشمل و األرياف على حّد السواء،و

المواد  متنّوعة بتنّوعاختصاصات 

األدوات المعتمدة فضال المستخدمة و

ج النسينتشر وي. عن القطع المنسوجة

احل التونسي بإقليم السّ  ملحوظةبصفة 

تحتّل جهة المنستير  حيث ،عموما

ممارسة هذا  من حيثمكانة هاّمة 

 العديد من به النشاط الّذي اشتهرت

قصر هالل مدينة خاّصة مناطقها 

وصيادة   لمطةخنيس و إضافة إلى

             .غيرهاو ومدينة المنستير

 
 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

                                                                                                                                                                  .المهارات المرتبطة بالحرف التقليدية

 

 وصف العنصر -2

 الوصف التّفصيليّ  -

 

  الـجـمهـورية الـتونسـية           
 الثقافيـة الشـؤونوزارة               
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من الّصوف  ةالنسائيّ و ةالّرجاليّ  التقليديّة واأللبسةاألغطية والمفروشات  نسجعلى هذه الحرفة  قومت

منها ما بعض األدوات  زخرفةفضال عن أغراض أخرى توظّف للزينة أو ل ،كذلك من الحريرالقطن وو

وال تختلف مرحلة إعداد الصوف بجهة . منها ما تتقاسمه مع مختلف جهات البالدبالجهة و هو خاصّ 

له غزونشفه وتمشيطه و يتّم غسلهحويله إلى خيوط قابلة للنسج عن غيرها من الجهات، حيث المنستير وت

وتسّمى هذه . نّساجاتفي هذه المرحلة أو من طرف من قبل نساء متخّصصات  وتحويله إلى خيوط

صبغه وتجهيز غزله والّصوف و" لتقرديش"جتمع النّساء ، حيث ت"توازة"المرحلة في مدينة خنيس 

ّرجال من نّساجين مثّلت عمليّة صبغ الخيوط الّصوفيّة مرحلة مشتركة بين النساء و ال وقد. و القيام الطّعمة

ُعرفت مدينة قد و .باستخدام مواد طبيعيّة أشهرها نبتة النيلة ثم استعمال الصبغات الكيميائيّةو نّساجات 

ابل يتّم شراء الخيوط المقو في  .خنيس بجودة خيوطها الّصوفيّة كنتيجة إلتقان مختلف مراحل إعدادها

 .ه الموادالمختّصة في بيع مثل هذالجهة الحريريّة من دكاكين القطنيّة و

أو تطوى على النّول بعد أن تصبح  في النّولالخيوط توضع حيث تمّر عمليّة النّسج بمراحل مختلفة 

من يختّص في وضع الخيوط في قد كانت هذه العمليّة تعتبر مرحلة مستقلّة بذاتها حيث كان هناك و جاهزة

مّما يدّل كما قد يتعاون أكثر من حرفي على إتمام هذه المرحلة  ،ذلك يتقنإذا كان الحرفي ال  "المطوة"

بعد إدخال و .الفحل الّذي تطوى عليه قطعة النّسيج" المطوة"يقابل ، وعمليّة النّسج إلىتها بالنّسبة على أهميّ 

يدين من لل المكثّف االستخداميشرع النّساج في عمله مع  عدها في الّشفرةبالنّير أو النّيرة والخيوط في 

" العفافس"لّضغط على باالقدمين وتحريك ذهابا و إيّابا فوق النّسيج و الدّق بالدّف خالل تمرير النّزق 

، ّشبه دائمعمليّة النّسج إلى التركيز و القّوة الجسديّة فضال عن الوقوف التحتاج و .الموجودة بأسفل النّول

كثيرا ما يرّدد مثال شائعا ، وليتّكئ عليها من حين آلخر على الحائط خشبة يضعها وراءهالنّساج يستخدم و

عمليّات حسابيّة أحيانا  جمرحلة النّسوتتضّمن  .في إشارة إلى صعوبة الحرفة" آش يرّد الخيوط حيوط"

، نذكر في القطعة المنسوجة ارف معيّنةزخ إدراجة عند خيوط النّسيج خاصّ  الحتسابيقوم بها الحرفي 

ولدى " بارات"تسّمى لدى بعض الحرفيّين  منها الخطوط العريضة التي تنسج بلون مغاير للون القطعة و

 .وغيرها "زينة مقروض"، فضال عن أشكال أخرى مثل "صوابع"البعض اآلخر 

ة أو تؤخذ إلى الِخياطة إذا و عندما ينتهي الحرفي من النّسج يفصل القطعة عن النّول فتصبح جاهز

استجابة لسوق بأنواع من اللباس التقليدي مثل القّشابيّة والبرنوس و الكدرون و الخالّلة و ذلك تعلّق األمر 

سوسة  مثللجهة المنستير من داخل الجهة و خارجها كما هو الحال مع المناطق المجاورة هاّمة استهالكيّة 

بوزيد  القصرين وسيدينابل و و حتى بعض الجهات األخرى مثل يّةالمهد في بعض األحيانو القيروانو

 :نذكر جهة المنستيرو لعّل من أبرز منسوجات  .و بن قردانتطاوين وجرجيس و

 أبرزهامختلفة  اتتخذ ألوانأو االثنين معا قطعة نسيج من القطن أو الحرير  خالّلة مفرد": الَخالاّلت -

 (كّموني وحّب الرمان) و الفاتحأالّداكن  اللّون األحمرب نسجألحيان تفي معظم اواألسود و داكنالاألزرق 

لجسم لفّها حول ا عن طريقمنها المرأة ثوبا  تّخذت، فضيّة أو ذهبيّة أو ن بخيوط بيضاء أو زرقاءتزيّ و

  .تنسج خاّصة في قصر هالل "زعيفة"و الخالّلة " قطارش"بالخياطة، أبرزها الخالّلة  شّدها إلى بعضهاو

ْملَة" - مثل الخالّلة أبرز ألوانها  النسائي التقليدي حزام صوفي طويل و خشن يلّف فوق اللباس": الشَّ

 . خطوط من لون مغاير للون الّشملة اتجّمله األبيض و األخضر و األسود

للنساء  لباس من الّصوف للّرجال و النّساء يطّوق بحزام أو يطّرز بالخيوط الفضيّة بالنسبة ":الَكْدُرونْ " -

 . المنستير جهةبجالي هو األكثر انتشارا كدرون الرّ ل، لكن افي بعض المناطق

 .غطاء ينسج من الّصوف أو من الّصوف و القطن أو من الحرير و الّصوف أحيانا": الْعبَانَة" -

لّلها يتخذ ألوانا مختلفة تتخعند الخروج من البيت خاّصة هو غطاء صوفي تتغطى به المرأة :الِمْنَشفْ  -

 .خطوط بيضاء

تصنع من الصوف أو القطن الطبيعي أو المصبوغ و تستخدم كغطاء أو كفراش لتغطية بعض : الفّراشيّة -

 .األثاث مثل األسّرة أو األرائك

 .يشبه الفراشيّة و يضطلع بنفس الوظيفة: المنقوش -

لون موّحد تتخلّله خطوط  في شكل أشرطة عريضة ذات ألوان مختلفة أو يصنع غالبا من الصوف :الكليم -

 . و يستخدم كفراشمتوازية من لون مختلف 



 

3 

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

 النّول الّسوري أووالعربي  ينقسم إلى النّولو للنسيجاألداة الرئيسيّة  التقليدياألفقي  النوليمثّل 

األجداد إلى جانب جملة من األدوات األخرى مثل يتّم توارث األنوال عن اآلباء و و كثيرا ما ،"لجاكارا"

 : الّذراع المقص و وأحياناالرّدانة اعورة والنّ 

النّير ولبعض نذكر منها الدّف بعضها ا و يتكّون من عّدة أجزاء تكّمليُصنع النّول من الخشب : النّول -

تمريرها في عمليّة النسيج بحمل الخيوط و ، حيث تساهم جميعهاالفحل و الجبّادالمطوة و النّزق والّشفرة وو

 .  من عمله ينتهي الحرفي مشدودة إلى النّول حتّى قطعة النسيج الحفاظ علىو تنظيمها و 

 ."الطّعمة"مثل خيوط الّصوفيّة  هي أداة خشبيّة تسّدى من خاللها خيوط النّسيج :اعورةالنّ  -

تحضير خيوط الّصوف ووضعها و تستخدم ل و القصبأ أحيانا من المعدن تصنع من الخشب أو :"نةالرّدا"

 . الّتي توضع بدورها في النّولالمصنوعة من البالستيك أو القصب و" األجعاب"أو " الْجِعبْ "في 

 .في تحضير خيوط الّصوف و تصنع غالبا من القصب" الرّدانة"تضطلع بنفس دور ": المكبّة" -

 ".الفتول"يستخدم لقّص الخيوط و : المقص -

 .صم 05 طولها بلغللقيس ي أداة": الّذراع" -

قطنيّة طبيعيّة خيوط صوفيّة ومن بقصر هالل كّل حاجيات النسيج خاّصة بالجهة وتتوفّر و 

 مختلف هذه، حيث تجتمع هي المواد األوليّة األساسيّة للنّسيجو مصبوغة إضافة إلى الخيوط الحريريّةو

 الدّكانيضّم وقد  ،باقي األحياء السكنيّةالعتيقة وتتوّزع بين المدن الّتي  النّساجة كاكينالعناصر الماديّة في د

 مأثورات شفويةالمناطق ب بعض منتجات عدد منو النسيج و ارتبطت حرفة .أكثر من نول اأحيان الواحد

الحرفي  ينالتي اشتهرت في الوسط غانياأل كمثل تل المناسباتخالل يقع ترديدها من قبل النّساجين أو 

 :قصر هاللبالشعبي و

 "الليّةـــيا البسة روبة ه              قّدك يسحر يا مسميّة''

 أو

 يـاللـهْ  بّــــي ورَ نّســـــاج مْ            م راسي عالــــيدِ خْ ــي نِ نولـِ بْ   

 فيها يكــــــدّ كل هاللــــــــي             موروثـــــــة أب على جـــــدّ 

 يـالـبّة من العجِ خالّلـــــــة و          ينـــــــا بيهــــا كل بلـــــد سِ كْ 

 ودة صافي أصلير الدّ ـحريــ           بّـــة فـــي لــون الخمريالجِ 

 منصب عالــي هاللّي عنــدو           ــري ــثْ لبّـــاس المِ يرغبها الَ 

 ــــا مــا ثّم خــــــــوهنيفي الد           ــوه قـلْ نوس الوبـــري نَ رْ البَ 

 ــيـمتسّمي و معروف هاللــ           ه لبســـــــوه رَ زْ ّكـــام و وِ حُ 

 كّمونــــي و حب الرّمـــــان           خالّلــــة على كل ألــــــوان

 ر قدرها عالـــيـعيفه حريزْ           رســــــان طارش كار العِ ق  و

 ـوقــالشـــــي منها سـخْ ا يَ ـم          ـوق ـــــنُ خْ ريطـــــه و البَ تقْ ال

 اليـها حمرْ عَ معشوق إلّي شْ           وردي و أخضر أحسن ذوق 

 بـــــي مانـــــي غّشــاشرْ عَ            خدم كل إقمــــــــاشولي نِ نُ بْ 

 الـــيــه يا غلــــبْ رام القِ ـْ و ح          زرابــــــي و لحف فـراشو

 يـــانزْ المِ  على القـــدّ  بْ كِ رْ يِ           ــرام القبلــــه للعربــــــان حْ 

 وتــو الجلوالـــــيـكبــه يفللرّ           ـان ـالفوطــــــــة كتّ م وزِ حْ المَ 

 

 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

                                                                          .يلال توجد ممارسات من هذا القب
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 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

تنتقل هذه المهارات إلى األجيال الناشئة عن طريق توارثها في صلب العائلة أو تعلّمها خارج هذا 

، في حين بما في ذلك األنوالواألجداد  عن اآلباءالنسيج حرفة جين االنسأغلب  حيث توارث ،اإلطار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . في دكاكين النسيج أو مراكز مختّصة في التكوين المهني البعض الآلخرتعلّمها 

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

                                                                                                                                               .من نّساجين ونّساجات النسيج التقليديهذا النوع من ون في ن المختصّ الحرفيّو -

 

 مشاركون آخرون -

 .الّصوف الحرفيّات المتخّصصات في تحضير -

 .نّساجينمن غير الالّصوف  غالمختصون في صب -

 .المختصون في صنع األنوال التقليديّة -

  . المواد األوليّة الخاّصة بالنسيج وبائع -

 .تجار المنسوجات التقليديّة -

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

 

 المجتمع المدنيّ / وميّةمنظّمات غير حك -

 .المنستير بجهة المدن صيانة جمعيّات -

 .والفنون للثقافة أبولون جمعية -

 .0505 هالل قصر جمعيّة -

 

 هيئات رسميّة -

 .غرافيّة والفنون المعاصرةوقسم المسح ودراسة الممتلكات اإلتن: المعهد الوطني للتراث -

 .إدارة التراث: وزارة الشؤون الثقافية -

 .المندوبيّة الجهويّة للصناعات التقليديّة بالمنستير: الّديوان الوطني للصناعات التقليديّة -

  .مراكز التكوين المهني بالمنستير -

 .المندوبية الجهويّة للسياحة بالمنستير -

 .المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير -

 .   الشركة التعاضديّة للنسيج التقليدي بخنيس -

 .  ز القطاعي للتكوين في المالبس و النّساجة ببنبلةالمرك -

 .بالمنستير للثقافة الجهوية المندوبية -

  .لتكنولوجيا النسيجالمعهد األعلى  -
 .بتونس مركز الفني لالبتكار والتجديد واإلحاطة في الزربية والحياكةال

 .الجامعة التونسيّة للنسيج والمالبس -

  .اب بالجهةالثقافة ودور الشب ربعض دو -

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

غطية لألسواء بالنسبة  نتاجعلى مستوى اإلخارجها داخل الجهة ويلقى هذا العنصر رواجا 

النساجين و بالتالي ما تزال حرفة النسيج  من عديدلو ما زال يشّكل مورد رزق لاللّباس، أو  المفروشاتو
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 واصلتكما ت. بالّرغم من تراجع الطلب على بعض المنسوجات التقليديّةو لو بصفة متواضعة مجدية ماديّا 

رغم غالء أسعار المواد األوليّة و فقدان خاصة من قبل الكهول والمتقدمين في السّن ممارسة هذا النشاط 

 . المطلوبة ةبعضها للجود

ن ععن تعلّم الحرفة والشباب عزوف من ناحية أولى : أمرينالتهديد الحقيقي يكمن في أّن  إالّ 

ّصناعات التقليديّة تحت إشراف المندوبية الجهوية لل من حين آلخر تكوينيّةدورات تنظيم رغم  ،ممارستها

انتشار معامل ى أدّ  ،من ناحية ثانية .مهارة النّسيج النّاشئة األجيالتعليم على الكثير من النّساجين  موافقةو

عمل في قطاع النسيج التقليدي، كبير للإلى تراجع صة بمدينة قصر هالل، بالجهة، خاالنسيج العصري 

الكثير منهم على نوله وقد حافظ  .بالمعامل همالعديد من التحق تمّسك عدد من الحرفيين بورشاتهم بينما حيث

 حتىعلى التقاعد  يُحالوما زال يمارس النسيج التقليدي بالتوازي مع عمله في معمل النسيج، وما إن 

وقد تبين من خالل العمل الميداني أن هناك نسبة من النساجين من أصحاب . تماما لممارسة مهاراته يتفرغ

كقطاع النسيج مهن أخرى بالتوازي مع نشاطهم الحرفي، في ة في المجال يعملون األقدميّ  الخبرة و

تراجع مداخيل ل نظرا، أو اإلدارات الجهويةالمؤسسات بعض في العصري كما سبق ذكره أو كموظفين 

 .في الكثير من األحيان كمورد رزق أساسي اعتماده باإلمكان لم يعدوالتقليدي النسيج 

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

إلختصاصات متنّوعة خاّصة  ةبدوره ميدان بحث و دراسبجهة المنستير مثّل النسيج التقليدي 

ا القطاع في مختلف جهات البالد المؤلفات تهتّم بهذحيث ظهرت عديد  األنتروبولوجيّة التاريخيّة و

بمزيد من  رو حظي العنص، تتطرق إلى أدّق التفاصيل المتعلّقة به خاّصة الزخارف و الّرموز و األلوانو

 :هاأبرز من من خالل مجموعة من اإلجراءات االهتمام

الوطني للصناعات التقليدية  الديوان  التي ينظمها بشهر الزربيّة و النسيج اليدوي لاالحتفا تظاهرةتنظيم  -

االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات  وللصناعات التقليدية  بالتعاون مع الجامعة الوطنية 

 .التقليدية

، مارس من كّل سنة 61االحتفال باللباس التقليدي من خالل اليوم الوطني للباس التقليدي الذي ينتظم يوم  -

 .في هذا المجال االستثمارتشجيعا على للهويّة الوطنيّة وكذلك  وترسيخاتثمينا له 

على  إنشاء التعاضديّات التي كانت توفّر المواد األوليّة و تشتري من الحرفيّين منتجاتهم و تتكفّل ببيعها -

 . الشركة التعاضديّة للنسيج التقليدي بخنيسغرار 

 .تنظيم مهرجان سنوي للنسيج بقصر هالل -

 .لدورات التدريبيّة و التكوينيّة للشباب الّراغبين في تعلّم الحرفةتنظيم ا -

 .بعث التجمعات الحرفيّة على غرار القرى الحرفيّة -

 .مشاركة هذا العنصر في المعارض الّدوليّة و الوطنيّة -

مخازن المتاحف، مخازن )المنسوجات للعرض بالمتاحف و للخزن بفضاءات مخّصصة للغرض اقتناء  -

 .(وان الوطني للصناعات التقليديّةالدي

 أبولون جمعية نظمت مثال ذلك من النسيج، حرفة على الضوء تسلّط التي الثقافيّة التظاهرات تنظيم -

إشعاع بالدنا بصنعة "تحت شعار   هالل قصر بمدينة والنسيج للتراث الثقافية األيام والفنون للثقافة

 ."مدن النّسيج"اختتام مشروع  إطار يف 0561 ماي 00 و 06 يومي ذلك و "أجدادنا

 قصر جمعيّة بين بالتعاون 0562 سنة هالل بقصر األولى دورته في 0505 الموضة مهرجان تنظيم -

 إلى األولى بالدرجة موّجهة التظاهرة هذه كانت وإن .والمالبس للنسيج التونسية والجامعة 0505 هالل

 ،التقليديّة اللمسات من تخلو وال اللباسي التراث من حاةمستو المعروضة المنسوجات فإنّ  العصري النسيج

  .ركود من يشهده لما نظرا التقليدي للنسيج اعتبار ردّ  ذلك وفي

 المالبس في ابتكار ألحسن الذهبيّة الخمسة مسابقة مثل تشجيعيّة جوائز وتقديم الوطنيّة المسابقات تنظيم -

   .العصريّة وللحياة للموضة مواكبة الوقت نفس وفي التقليدي اساللب من مستوحاة وتكون والنسائيّة الرجاليّة
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 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 غزل الصوف: 1صورة 

 

 خيوط حريريّة :3صورة                                                 خيوط صوفية: 2صورة                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  نسج الخالّلة: 4صورة 
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 منسوجات صوفيّة و حريريّة : 6صورة                                   ارشـــالّلة قطــخ: 5صورة              

 

 

 

 الشركة التعاضديّة للنسيج التقليدي بخنيس منسوجات: 8صورة     لمعالجة خيوط النسيج قديمة "رّدانة": 7صورة    
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  ينسج المنديل الحرير: 11صورة 

 

 هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات -7

اجات، إضافة إلى بعض النسّ الجهة بمناطق  عّدةشمل العمل الميداني عدد كبير من النّساجين من 

 :  من بين األكثر تفاعال مع عمليّة الجردوالحرفيات ن تّم اختيار مجموعة من الحرفيّيو

سنة في مهنة النسيج، تعلّم على يد معلّم رغم أنه  05نّساج صوف وحرير، سنة،  77،المازري محفوظ -

 .المنستير ،حومة الشراقة 07دكان عدد ، ينتمي إلى عائلة الكثير من أفرادها نّساجين

سنة أقدمية، متوارثة عن األب  05المنسوجات الصوفية، مختص في  ،سنة 17صور حرز هللا، من -

 . ، نهج صباط عميرة، الربط، المنستيرالخاصدكانه وكذلك في والجّد، كان يشتغل في معمل النسيج 

 سنة أقدميّة، 00تعلّم عن الوالد، أكثر من  ،وأستاذ تعليم تقني نّساج صوف، سنة 16الصادق حرز هللا،  -

 (.سطح جابر)روت، المنستير الحّي التاسع، نهج بي

 سنة في ممارسة 05أكثر من   ،متقاعدمعتمديّة موظّف  نّساج و صبّاغ، سنة، 17، إبراهيم الزّراد -

  .، قصر هاللنهج المقاومين زنقة حمودة الشنباحمهارة النسيج، تعلّمها عن جّده، 

التقليدي، تعلّم على يد معلّم، نهج  سنة أقدميّة في النسيج 15أكثر من سنة،  21علي بن منصور العايب،  -

 .أكتوبر قصر هالل 60

نهج المقاومين، نّساج وصبّاغ، متقاعد من مصنع نسيج عصري، سنة،  20الحاج محمد الدهماني،  -

 .الّربط، قصر هالل

نهج المقاومين، زنقة سنة أقدميّة، توارثها عن الوالد،  15نّساج تقليدي، سنة،  25محمد بن الطيّب،  -

 .ودة الشنباح، الّربط، قصر هاللحم

عامل بمصنع النسيج بصيادة، حرفة سنة، نّساج مختص في المنسوجات الصوفية،  00تميم قعنيش،  -

 .نهج المقاومين، قصر هاللمتوارثة في صلب العائلة، 

سنة في ممارسة النسيج، تعلم عن والده،  05أكثر من ، وحارس مدرسة سنة، نّساج 00الهاني فهد،  -

 .، قصر هالل70هج المقاومين عدد ن

سنة في  15أكثر من  مختّص في المنسوجات الصوفيّة، نساج سنة، 20،محمود بن محمد بالعافية -

 .خنيس 7نهج قرطاج عدد  ،ممارسة حرفة النسيج، تعلّم على يد معلّم

مية، تعلّم سنة أقد 05نّساج صوف ويشتغل بمهن مختلفة، أكثر من سنة،  07شكري الدبابي، نساج،  -
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  .خنيس 7على يد معلم، نهج قرطاج عدد 

 .رئيس شركة تعاضدية النسيج بخنيساج، نسّ سنة،  17منصور بوسعيد،  -

سنة عمل في هذا  75توارثت الحرفة عن والدها، قرابة اجة صوف، سنة، نسّ  02نصيرة التومي،  -

 .، خنيس 0، نهج األزهر عدد القطاع

تحضير الصوف وإعداد الخيوط الصوفية الالزمة ة مختّصة في حرفيّ سنة،  76صلوحة بوغمور،  -

 .، خنيس1للنسيج، شارع الحبيب بورقيبة عدد 

 .، خنيس0نهج األزهر عدد والخيوط الصوفيّة،  فتحضير الصوسنة،  25حفصيّة بوسعيد،  -

   .سيمش، خنيشارع عبد السالم ترتعلّم عن والده، ، وموظف بالبلديّة اجنسّ  سنة،00 منصور الحناوي، -

سنة في حرفة النسيج، تعلّم عم طريق معلّم،  05نّساج وموظّف متقاعد، سنة،  10،عبد الرّزاق الغراس -

 .ادةنهج مفتاح جكريم صيّ 

سنة أقدميّة، نهج  05تعلّم عن والده، أكثر من  ،وأحيانا يعمل في البحر اجنسّ سنة،  15رابح بوليلة،  -

 .محمد الوردي مرزوق صيادة

 شارع الحبيب بورقيبة، ، توارثها عن أبيهسنة أقدميّة 00نّساج حرير،  سنة، 07: د المنعم بو سنّةعب -

 .لمطة

 .، صيّادة61سنة، متوارثة عن األب، شارع الميناء عدد  75سنة، نّساج ألكثر من  05جمعة خواجة،  -

 .، نهج حنبعل لمطةة نساجةسنة أقدمية في المجال، تعلم على يد إمرأ 70،سنة 00اج، جمال سوسو، نسّ  -

 .، لمطة0555، شارع الحبيب بورقيبة عدد ، توارث الصنعة عن الوالدسنة 15محمد جرار ساسي،  -

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

- Aounallah (S.) et autres, Je suis Bardo, Impression Simpact, Tunis, 2016. 

- Artisanat de Tunisie : arts traditionnels, vol. 2, éd. Office national de 

l'artisanat de Tunisie, Tunis, 1970. 

- 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. 

- Ben Becher (F.), Le costume masculin de Tunis : artisanat et tradition, éd. 

Sagittaire, Tunis, 2006. (83 p.) 

- Martel (Ch.), et Testanière, Le tissage en Tunisie, pp. 9-12. 

- Ben Mansour (H.), Tapis et tissages en Tunisie: histoire et légendes, Simpact 

éditions, 1999. (120 p.) 

- Ben Tanfous (A.), « Les ceintures de femmes en Tunisie », dans Cah. Arts et 

Trad. Pop. Tun., n°4, 1971, pp. 103-122. 

- Berque (J.), « Remarques sur le tapis maghrébin », in Etudes maghrébines, 

Mélanges, Ch. A. Julien, Paris, PUF, 1964, pp.13-24. 

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

parures et costumes féminins de Tunisie, Edition Joël Cuénot, Paris, 1995, 

pp.41-45. 

- Fleury, (V.), « Industries indigènes », in Revue tunisienne, 3
é
 année, n° 9, 

janvier 1896, Tunis, 1896, pp.175-197. 

- Gallotti, (J.), « Tissage, tapisserie et teinture en Afrique du Nord », in Cahiers 

http://41.231.5.241/scripts/mwimain.dll/616/514/Tunis?KEYSEARCH&DATABASE=IRMCTOUT
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Ciba, Bâli, 1949. 

- 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. 

- Golvin (L.) et Louis (A.), « Folklore et artisanat », in IBLA, vol.8/30, Tunis, 

1945, pp.205-216. 

- Golvin (V.), « Les tissages décorés d’El Jem et de Djebniana », in IBLA, 

Tunis, 1949. 

- Nivollet (A.), « Les conditions de la modernisation du tissage artisanal en 

Tunisie », in Bulletin économique de Tunisie, n° 46, 1950, pp.35-42. 

- Prat (C.), « Le problème des tissages en Tunisie », in Cahiers des arts et 

techniques d’Afrique du Nord, n° 3, 1954, pp.58-63. 

- Poinsot (L.) et Revault (J.), Tapis tunisiens, tome 4, Horizons de France 

éditions, Paris, 1957. 

- Revault (J.), Arts traditionnels en Tunisie, Publication de l’Office national de 

l’artisanat, Tunis, 1967. 

- Stambouli (F.), L’artisanat textile et le développement économique de la 

Tunisie, Publication de l’ISEA, 1963. 

مجلّة الفنون والتقاليد ، "ّرموز وأبعادها الحضاريّة في المنسوج التونسيال"، (عبد الّرحمان)أيّوب  -

 .670-616.، ص0556، 67، عدد الشعبيّة

، شركة المطبوعات المنسوجات واأللبسة العربيّة في العهود اإلسالميّة األولى(: صالح أحمد)العلي  -

 .0557للتوزيع والنشر، بيروت 

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

 .6552السياحة والصناعات التقليديّة، مطابع سنباكت، 

 

 الّسمعيّة البصريّة -

  .هاللو منسوجات قصر حول النول و النسيج من التراث شعبيّة  انيأغ -

  .0560 ،"رفة ثابتة عبر الزمنقصر هالل نسيج األلبسة التقليديّة ح"شبكة تونس اإلخباريّة  -

  .0560 "لمطة: النسيج التقليدي اليدوي صناعة في طريقها إلى اإلندثار"برنامج للقناة الوطنيّة األولى  -

 

 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

 .بعض القطع المعروضة بمتحف اللباس التقليدي بالمنستير -

 .عض القطع المعروضة بمتحف المكنينب -

التي تّم اقتناؤها من الحرفيّين  مجموعة المنسوجات المحفوظة بمقّر شركة تعاضديّة النسيج بخنيس -

 .بالجهة

وبعض المنسوجات المعروضة بمقّر  ديوان الصناعات التقليديّة بتونس حفوظة بمخازنطع المقال -

  .بالمنستير المندوبيّة الجهوية للصناعات التقليدية

                                                                            .الوطني للتراث المتاحف التابعة للمعهدو بمخازن الالقطع والمجموعات المعروضة والمودعة ب -

 

 الجردعمليّة معطيات تقنية حول  -9

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

 0561 أواخر شهر ماي وبداية شهر جوان بينالنسيج التقليدي عنصر الخاّصة ب حثامتّدت فترة الب
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 . و لمطة و صيّادة مدينة المنستير و خنيس و قصر هالل مناطق مختلفة من الجهة مثلتوّزعت على و

 

 جامعو الماّدة الميدانيّة جامع أو -

                                                                                                                                                                .بالمعهد الوطني للتراث بالبحوث فةمكلّ  ،إسمهان بن بركة -

 

 تاريخ إدخال بيانات الجرد -

 .0561جوان 

 

 محّرر بطاقة الجرد -

 .د الوطني للتراثفة بالبحوث بالمعه، مكلّ إسمهان بن بركة

 

 تحيين المعطيات الميدانية -

 .0505فيفري /   0565ديسمبر 

 


