
 

 

 

 

 
بس التي كان التونسيون يرتدونها واقتصر  مجموعة المال التونسي هو  اللباس التقليدي 

و األعياد والموالد النبوية   استعمالها اليوم على المناسبات الّدينية و الحفالت
 .واألعراس وحفالت الختان 

الّتزويق   طريقةال يختلف الّلباس الّتقليدي الّتونسي الّنسوي حسب الجهات االّ في 
  الّساحلّضة و العدس و الكنتيل ، و في  فمثال في الّشمال تطّرز المالبس بخيوط الف 

يتم تطريز المالبس بخيوط الحرير و الّذهب و تكون الّتطريزات على شكل أشخاص  
 وأزهار و حيوانات ، أّما في الجنوب ، فتكون المالبس مزركشة بنماذج هندسّية . 

 

 اللباس التقـليدي التونسي



 

 

 من المالبس التقليدّية نجد :  

 
 الّسفساري

و يكون أبيض    المرأة كامل جسدها ، ُيصنع من الحريرو هو عبارة عن لحاف تغّطي به 
 . الّلون 

 

 

فضيلة : مريول   

و هو قميص مخّطط مصنوع من القماش  
 . القطني

 

 :  الحرام أو الملية

و هي عبارة عن لحاف ترتديه  
المرأة و تشّده بمشبكين 'الخالل'  

و الحزام ، و تك يقع ارتداؤها  
حسب المناسبات مثال الملية  

الحمراء للمناسبات مثل األعراس  
 . و حفالت الختان 

 



 

 

 

 
ترتديه الّنساء الّتونسيات والذي يعود تاريخ   هو المصوغ الذي كانت وال تزال الحليّ  

كثيرا من رموزه إلى العهد البونيقي، ثّم تّم إثراؤه إثر تعاقب عّدة شعوب مثل  
الرومانيون والبزنطيون والعرب واألتراك واألندلسيون. و نذكر منه الريحانة وهي عبارة 

وهو عبارة عن  الّسخاب ،  الُخمسة. عن سلسلة متكّونة من حلقات ذهبّية مسطحة
 سلسلة من الذهب والفضة والعنب، الخلخال، الخالل...

 :   الّلباس الّتقليدي الخاص بالّرجال 

 الجّبة 

  و هي عبارة عن لباس خارجي فضفاض مفّصل و مخّيط له فتحة مطّرزة مكان الّرقبة

نوعّية  و فتحتين مكان الّذراعين . يوجد أنواع مختلفة من الِجباب ، تختلف حسب 
 .القماش و الماّدة المصنوعة منها 

 

 الجبة العكري

 



 

  

  و هو عبارة عن رداء مصنوع من الصوف يوضع على الكتفين في فصل الشتاء البرنس 

  . هي عبارة عن لباس شتوي ، تحاك مثل البرنس و لها غطاء رأسي القّشابّية

 . و هي عبارة عن قّبعة و يكون عادة لونها أحمر  الشاشية

ُتنتعل البلغة في األقدام ، تشبه الحذاء و لكن من دون خلفّية لموضع القدم ، و  البلغة
  .هناك البلغة الّصيفّية و األخرى الّشتوّية

         
غالبية اللباس التقليدي التونسي تعود أصولها إلى أصول عربية كالجبة  :    أصوله 

والجلباب والبدعية والعراقية والعمامة والسفساري (العباءة التونسية) والسروال  
و الكسوة ، أو إلى   بعض األلبسة التي تعود إلى أصول تركية كالشاشية باإلضافة إلى 

 أو إلى أصول أندلسية.   أصول بربرية كالقشابية والبرنوس

 


