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 الوصف التّفصيليّ  -

ْبَكة من أبرز ال إعدادبر عتي  مناطقها الّساحليّة بوخاّصة بنزرت التقليديّة النسائيّة بجهة  مهاراتالشٌّ

لئن انتشر نشاط التطريز مثال في جّل المناطق ف. الّتي تتسم بنمط عيش حضري ذات التّأثيرات األندلسيّة

، فقد اقتصرت الّشْبَكة على جهات معيّنة من البالد لعّل على هذا المستوى أو ذاكالتونسيّة مع اختالفات 

مثل مدينة تونس وجهة نابل وكذلك جهة بنزرت التي أهّمها المناطق الشماليّة الشرقيّة بالّدرجة األولى  من

وقد لقيت رواجا خاّصة خالل الفترة االستعمارية كان دافعا لبعث عدد من المراكز اهتّمت . نختّصها بالّذكر

 .فنّيةال رفحضمن الالّشبكة  تصنّفبتعلّيم الّشبكة ورّوجت لصنعها لما تتّسم به من بعد جمالي حيث 

 .تقنياتالالمـواد واألدوات و :  صنـاعة الّشبكة -1

وتحتّل مكانة هاّمة بين الفنون " الطّريزة"ال تختلف الّشبكة كثيرا عن التّطريز أو ما يعرف محليّا بـ

تشّكل أصبحت  جميلةصنع الّشبكة إلى مواد وأدوات بسيطة أنتجـت قطعا فنيّة  يستند و. الحضريّة العائليّة

 .  جزءا من حاجيات البيت والعائلة

وهي عبارة عن  ،"ـبّةبالك  "الّشبكة وهو ما يعرف محليّا  عدادإل ساسيّةيشّكل الخيط الماّدة األولية األ

إذ يمكن استخدام خيوط  .للخيط وكذلك اللّون كرات من الخيوط المختلفة من حيث الحجم والماّدة المكّونة

فلكّل نوع من الخيوط رقم معيّن، وتكون إّّما من القطن أو  سميكةأحيانا و رقيقة أو أ السُّمك متوّسطة

خيوط  كما تّم اعتماد .DMCس .م.تعرف بخيوط دالجودة لعّل من أبرزها خيوط قطنيّة رفيعة  الحرير

، إالّ أّن استخدامها تراجع كثيرا ليقتصر التقليديّة المستعملة في النّسيج يّةالخيوط الّصوف تلك يهو يامالق

من مراحل  هاّمة مرحلةيعّد اختيار الخيط  و. على قلّة قليلة من الشبّاكات يلجأن إليها في بعض األحيان

حريريّة وط الّرقيقة والخيوط الأصبحت الخي و. المصنوعة القطعجودة على  لما له من انعكاسالتشبيك 

وسعة أكثر رغم أنّها تتطلّب حرصا  نعومتهاو  هاكثر استعماال ألنّها تعطي نتائج أفضل من خالل لمعاناأل

 .شبكهابال أكبر عند 

وأحيانا يقع توظيف الخيوط  ،"الباج"اللّون األسمر الفاتح  يليه ستخدامااألبيض األكثر ايمثّل اللون 

وردّي اللّون أو أزرق أو أصفر يحيط  الالمع الذهبيّة والفضيّة أو زخرفة قطعة الّشبكة بشريط من القماش

الطّرق  ىعلبعض الشباكات أو ربّات البيوت تجدر اإلشارة فيما يتعلّق باأللوان محافظة  و. بأطرافها

فمثال للحصول على اللّون األسمر الفاتح توضع . عض النّباتاتالتقليديّة لصبغ الخيوط من خالل استخدام ب

، ثّم تجفّف الخيوط ة التحّكم في تدّرج اللّونمع إمكانيّ  كميّة من الّشاي األحمر المطبوخ الخيوط البيضاء في

 . جيّدا

لحماية حلقة أحيانا إبرة من الحجم المتوّسط ومقّص وأساسا بسيطة الدوات بعض األتتطلّب الّشبكة 

وتكون محشّوة إّما بالّصوف أو بالقّش أو أحيانا " مخّدةال"اإلبرة إضافة إلى الوسادة أو  اإلصبع من وخز

وهو نفسه ورق الكرافت ي ستخدم أيضا ورق الّشبكة  و. (بقايا صقل الخشب عند النّجار) "الكرينو"بماّدة 

kraft  األحيان يقع توظيف ورق أكياس اإلسمنت وفي بعض ، من الّشبكة هصنعسيتّم لرسم الّشكل الّذي

 أقاربها مّمن يعملون في أشغال البناء بجمع بعض األكياس لها، محاولة الشبّاكةالبنيّة، حيث توصي 

 .االستفادة من توفر هذا النوع من الورق مجانا

الّتي ي قَصد  " التّنقيلة"تتمثّل المرحلة األولى من العمل في رسم الّشكل الّذي ستتّخذه القطعة ويسّمى

هذا الّشكل أي ي غطّى الّرسم بالخيط وذلك بتتبّعه " ي سّمر" ثمّ  على الورق المعّد للغرض، بها هنا التّصميم

الجهة أخرى من وتسّمى هذه العمليّة في مناطق  ."بالتسمير"يدويّا باستخدام اإلبرة وهو ما يعرف 

وتتّم بواسطة آلة الخياطة لدى نساء تخّصصن في هذه المرحلة من صناعة الّشبكة كما هو الحال  "شـالنّق"

واستخدام آلة الخياطة أمر . وذلك إذا كانت المرأة ال تجيد النّقش أو ال تمتلك آلة خياطة ،في بلدة غار الملح

يث تكون الخيوط متراخية وغير مدينة بنزرت ألّن من شأنه أن يؤثّر على جودة العمل، ح نساءال تحبّذه 

وتجدر اإلشارة هنا إلى  .مشدودة جيّدا وهو ما ينعكس الحقا على عمليّة شبك الخيوط ببعضها البعض

جرد فاستنادا إلى العمل الميداني المنجز حول . خبرةالتصاميم وما تتطلّبه من دقّة و أهميّة مرحلة إعداد

بمناطق محّددة وذلك لجهة يصنعن الّشبكة احرفيّات قلّة قليلة من  أنّ تبيّن  المنستيرالحرف التقليديّة بجهة 

تعلّمنها في مركز تكوين مهني لكن أيضا على يد نساء وقد ، سيدي عامرمثل مدينة المنستير و طبلبة و
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صانعات  الكثير منالالفت لالنتباه أّن . أصيالت جهة بنزرت انتقلن للعيش بجهة المنستير بعد الزواج

إلى اآلن على نساء من جهة بنزرت مازلن يعتمدن غير قادرات على إعداد التصاميم ولمنستير الشبكة با

. تصاميم جاهزة من فترة إلى أخرىللحصول على 
 

بعد أن يصبح الّشكل جاهزا ي ثبّت الورق على الوسادة بواسطة اإلبرة والخيط أو الّدبابيس الّتي تعرف 

يثبّت طرف الخيط على . كبتيها وتشرع في العملثّم تضع المرأة الوسادة على ر ،"بمساسك بوراس"محليّا 

هو في الحقيقة نقطة و" قبل ما تخيّط أعقد راس الخيط"تجسيدا للمثل القائل  التّصميم من خالل إعداد عقدة

لخيط باليد ثّم تمسك الحرفيّة باإلبرة التي تحمل اانطالق لمعظم أعمال اإلبرة لتثبيت الخيط في مكانه، 

اليمنى وباقي الخيط باليد اليسرى مع سحبه إلى األمام، وتمّرر اإلبرة تحت خيط التصميم وتجذبها فتتكّون 

ْرَزةْ "قدة فتتكّون بذلك عقدة تمّرر من خاللها اإلبرة ويسحب الخيط جيّدا لغلق الع تتكّرر العمليّة و" الغ 

 .حتى تغطية كامل الشكلالغرزة تلو األخرى 

تستمّد منها بزينة ونظام معيّنين نوع لغرز أحيانا كبيرة وأحيانا أخرى صغيرة ويتميّز كّل تكون ا

. الحلويات والمعمار والمعتقداتيشمل النباتات والحيوانات والمعادن و تسمياتها من حقل معجمي متنّوع

 الوردة والقرنفلةوالتفاحة منتشرة بالجهة بصفة ملحوظة نذكر  التي ما تزاللعّل من أبرز التسميات و

الليرة واألقواس والّصوامع السل والسّ والسيوف و مقروضْعوينة والغَرْيبة والالْسالطة والالتابِل وو

مسة والْعيون تضاف إلى هذه الغ رز  .عفسة قطوسةططّو والفرْ وقشور الحوت و قةلْ العَ و والبرمقلي والخ 

، فضال عن غ رز الدزيريّة و الِمْتعيّنةو الْمراوح و تيّال والقرابطالالْفِرشكة و مثل مختلفة األشكالأخرى 

وهي مجموعة من " فّاطالن  " أو ما يسّمى أيضا التّرينة و الش ّراف أساسا المرحلة األخيرة من التشبيك

وتوحي األسماء في كثير من الحاالت بشكل الغرزة علما وأّن  .الغرز المتشابهة تحيط بالقطعة لتزيينها

عن  الكثير منها مأخوذ، وقد بيّنت بعض الدراسات أّن لف تسميتها من جهة إلى أخرىنفس الغرز قد تخت

اإلضافة في  شبّاكةنجاح ال هو ما يعكستّم ابتكارها محليّا ود أنواعا من الغرز كما يمكن أن نج. األندلسيّين

 . ة باألشكال والمجّمالت، فتعّددت تبعا لذلك الّزخارف داخل القطع مّما أفرز منتجات متنّوعة ثريّ و التجديد

  .الممارسات االجتماعيّة المرتبطة بالشبكة -2

دي المتوارث ومنها المبتكر حديثا منها التقليتزخر الّشبكة باألشكال والتّصاميم والّزخارف المتعّددة 

نماذج  يط بهات من كّل ما يح، فالمرأة الّتي تجيد صنع الّشبكة استمدّ كمحامل لدالالت و رمزيّات مختلفة

، فجمعت بين أشكال الحيوانات ومناظر من الطبيعة كالنّجوم واألهلّة فضال عن جعلت منها قطع شبكة

المثلّثات كالمتنّوعة حتّى الغالل إلى جانب األشكال الهندسيّة صان والورود واألوراق واألغالنباتات ك

 . بالّصحونلدى الحرفيّات عرف والّدوائر المختلفة األحجام الّتي ت  والمعيّنات 

سة مْ الخ  الحوتة ووالتّقاليد المستمّدة من الثقافة الشعبيّة ك عتقاداتاالكما جّسدت قطع الّشبكة عديد 

 ونيّةمزيات الكوالسيوف ذات الرّ اللة باعتبارها جزءا من اللّباس التّقليدي النسائي، الخْ  للحماية من العين و

في عمق الخيال البشري لتستخرج منه صورا لعّل من الشبّاكة وغاصت  .ةو الدينيّ التاريخية واألسطورية 

  . إلى مجّسات من الشبكةاّ يجول في مخيّلة اإلنسان ممّ  لتحّول ،أبرزها عروس البحر

ال يخلو منزل من هذا المنتج سواء  حيثبعّدة طقوس وممارسات تتعلق بدورة الحياة الّشبكة ترتبط 

التي تزيّن بها منزلها  جهة بنزرت قطع الّشبكةبفمن أبرز مكّونات جهاز العروس  ،االقتناءببالّصنع أو 

 بقطع الشبكةلباسا مزخرفا عروس مدينة بنزرت صبيحة عرسها  وترتدي. الجديد وتتزيّن ببعضها اآلخر

جهّز للمولود وت   ،فساءأي كنـ سابع أيّام الوالدة ب خالل االحتفال الذي تعيد لبسه أيضا حذاء الّشبكة فضال عن

تزيين المالبس الّداخليّة للمرأة  وتستخدم الّشبكة في .الجديد ألبسة مزخرفة بالشبكة بقطع النظر عن جنسه

وما تزال هذه  "الميزو"سروال والّسراويل التقليديّة الواسعة أو ما يسّمى  "الحّصارة"و مثل قميص النّوم

وحتى  واألحزمة والقفازات س الخارجيّةالّشبكة لزخرفة المالبتستعمل كما  .التّقاليد متواصلة إلى اليوم

بكّل من مدينة نابل ومدينة بنزرت  وقد جرت العادة. من ترغب في ذلك من النساءمالبس الحّج أو العمرة ل

خذ مكانه في الجيب العلوي األيمن يتّ و يل من الشبكة يطوى في شكل مثلّثأو مند" ْمَحْرَمة"أن يتّم إعداد 

الكؤوس وكذلك في تزيين األغطية والمفروشات والّستائر  أيضا الّشبكة وتستخدم. باس العريسمن ل

 .خزن المواد الغذائيّةالتقليديّة لواني األبعض والقوارير أو 

بيع ما زاد عن حاجتها من الّشبكة لبيتها ولجهاز بناتها و نماذجلصنع وقت فراغها المرأة  تخّصص
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ما ينقصها، وحذق المرأة لشراء  أو تستغلّهبه على مصاريف عائلتها ، فتستعين لكسب بعض المال

كان أمرا  لتجني من ورائها قدرا من المالتمارسها داخل المنزل تعلّمتها منذ الصغر ولمهارات حرفيّة 

هذه المهارة المتوارثة ف. في تحّمل جزء من أعباء الحياةبما أنّها تشارك بين العائالت يبعث على االرتياح 

 .ترافق الفتاة من منزل والدها إلى منزل زوجها بما في ذلك وسادة الّشبكة

على صنع الّشبكة  من القريبات والجارات للتنافس اجتماعات الشبّاكاتوتحتفظ الذاكرة بمشاهد 

عوتبادل الخبرات زمن معلّمات الّصنعة واألّمهات  وتحلو األحاديث عنالحلويّات التقليديّة  ، وتوزَّ

ْة البنات"فال عجب إن تّم ابتكار غرزة . والجّدات  في إشارة إلى هذه االجتماعات النسائيّة المنتظمة" لَمِّ

كما حافظ بعض الشبّاكات على عادة . احتفاء بها، على أن ي ستثنى يوم الجمعة باعتبار مكانته الدينيّةو

فاخ األصابع أو إصابة اليد اليوم الذي يسبق عاشوراء مخافة انت" تاسوعاء"تجنّب استخدام اإلبرة في 

  .أحيانا يوم عاشوراء وحتىبالّشلل الرعاش، 

كربّات بيوت أو  قابعات بالمنزليصنعن الّشبكة الميداني أّن النساء الالّتي مازلن  لعملا قد بيّنو

 تماماعنها إّما قد تخلّين مّمن يتقّن هذه المهارات الالّتي خرجن للعمل أو الّدراسة كحرفيّات شبكة، وأّن 

أو من باب التسلية بما أنّها لم تعد تمثّل  لحاجة إليهاافق و غير منتظمةبصفة  من حين آلخروإّما يمارسنها 

، لضمان استمراريّتهفي حاجة إلى الّدعم محليّة باعتباره ثقافة يبقى فّن الّشبكة و. بالنسبة لهّن مصدر دخل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . التي تحظى باإلقبال االهتمام بجماليّة منتجاتهوتثير  يحافظ على رونقه يزالما  وأنّهخاّصة 

 

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

حتّى بالنسبة للحرفيّات بإستثناء  الشبكةالمتعلّقة بمهارات السة ريمثّل المنزل الفضاء األساسي لمما

ن، وتقوم على أدولت بسيطة متوفّرة بكّل بيت تتمثل منهّن يصنعنها بالمراوحة بين المنزل والدكاّ  البعض

                                                                                                                                               : في 

 .األداة الرئيسيّة لصنع الشبكة: اإلبرة -

ثبّت فوقها تصميم قطعة الشبكة يبماّدة الكرينو،  القّش أو مخّدة الشبكة محشّوة بالصوف أو :وسادة الّشبكة -

 .المراد إعدادها

 .لقّص الخيوط: المقصّ  -

 . لشّد تصميم الشبكة على الوسادة :الدبابيس -

 .للوقاية من وخز اإلبرة :الحلقة -

 .و أوراق الّشبكة لرسم التصميمأاألوراق البنيّة  -

 

 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

                                                                                                                                        .ال توجد ممارسات تمنع الوصول إلى العنصر -

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

تتعلّم الفتاة هذه المهارة داخل المنزل تحت إشراف األّم وأحيانا الجّدة أو إحدى القريبات أو كذلك 

وهي امرأة مهّمتها تعليم البنات حذق بعض األنشطة كالتطريز والّشبكة والنسيج  عن طريق المعلّمة،

في بعض المناطق، وذلك بهدف إعدادهّن   والخياطة وحتّى بعض األعمال المنزليّة وأحيانا قراءة القرآن

ى بمكانة وكانت شخصيّة المعلّمة تحظ .للحياة الزوجيّة انطالقا من خبرتها الواسعة ومهاراتها المتعّددة

سيّما أنّها غالبا ما تنحدر من عائلة عريقة بالمنطقة وتتمتّع  اجتماعيّة مرموقة وتلعب دورا تربويّا هاّما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .بحسن األخالق مّما يضمن لها احترام وتقدير الجميع

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 الممارسين له بشكل مباشر حملة العنصر من -
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  .بالجهة المحترفات الشبّاكات -

 .ربّات البيوت مّمن يتقّن إعداد الشبكة والشابات المتعلّمات حديثا مّمن يمارسن هذه المهارة -

                                                                                                                                                   .أو توقّفن عنها بسبب كبر سنّهنّ  ويعلّمنها الالتي ما زلن يصنعن الشبكة معلّمات الّشبكة -

 

 مشاركون آخرون -

 .صانعات اللباس التقليدي النسائي من الطّرازات و الخيّاطات -

 .إعداد الشبكةستخدمة في باعة المواد األوليّة الم -

 . باعة المنتجات الحرفيّة التقليديّة -

 .يستخدمنها خالل الحياة اليوميّة و المناسباتقطع الشبكة ونساء جهة بنزرت مّمن يقتنين  -

 .ها الشبكةبين منة بجهة بنزرت وطالبات جامعيّات قمن بإعداد مذكرات حول الحرف اليدويّ  -

                                                                                                                                  .و باحثين في مجال الحرف الفنيّة باحثات -

 

 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

 .جمعيّة أصالة و تراث ببنزرت -

 .جمعيّة صيانة المدينة ببنزرت -

  .فنون وتراث ببنزرتجمعيّة ثقافة و -

 .جمعيّة صيانة مدينة راس الجبل -

  .جمعيّة الياسمين برفراف -

                                                                                                                                       .الغرفة الفتيّة بغار الملح -

 

 هيئات رسميّة -

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

 .إدارة التراث: وزارة الشؤون الثقافية -

 .بتونس الّديوان الوطني للصناعات التقليديّة -

 .للصناعات التقليديّة ببنزرت المندوبيّة الجهويّة -

  .المندوبية الجهويّة للّسياحة ببنزرت -

  .مراكز التكوين بمدينة بنزرت -

 .المكتبة العموميّة بمدينة بنزرت -

 .دار الثقافة بمنزل عبد الرحمان -

 .المكتبة العموميّة برفراف -

  .دار الثقافة بغار الملح -

                                                                                                                          .معاهد الفنون الجميلة -

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

منتجاتها، وتقلّص تراجعت ممارسة إعداد الّشبكة بشكل ملحوظ رغم اإلقبال الّذي ما تزال تحظى به 

الكثير من عزوف  و قد زاد. ء يصنعنها في بيوتهّن حسب الطّلبعدد الحرفيّات ليقتصر على قلّة من النّسا

وعدم امتالكهّن سعة البال والصبر الكافي لصنع  عن تعلّمها بسبب انشغالهّن بالعمل أو الّدراسة الشابّات

كما لوحظ افتقار بعض القطع إلى الجودة المطلوبة عند  .مهارةيهّدد استمراريّة هذه ال األمر الذي الشبكة

اكات لدى بعض الشبّ  الحرفيّة نقص الخبرة والدراية بهذهمقارنة بعض القطع بأخرى وهو ما يفّسر ب

كما ارتفع ثمن قطع الشبكة نظرا لغالء سعر المواد األوليّة وصعوبة ممارسة هذه المهارات . الجديدات

لجلوس الدائم مع االنحناء، األمر الذي ساهم في الصحّي السبلي لتأثير التعب العيون و لدى الكثيرات بسبب
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 .تراجع ممارستها

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

حضوره بالجهة واستطاعت القلّة المتبقية من حرفيّات الّشبكة المحافظة عليها من  هذا النّشاطلم يفقد 

من ، إضافة إلى ما تّم أخذه من إجراءات والحّث على تعلّمها بين صفوف الشابّات خالل التمّسك بممارستها

               .ن استمرارهااضمو  بهدف النّهوض بالحرف التقليديّة و تعليمهاوغير الرسميّة قبل الهياكل الرسميّة 

جمالي ثّم اتّخذ بعدا تجاريّا مع تشّكل نشاطا منزليّا بالّدرجة األولى اتّسم بطابع فنّي فلئن كانت الّشبكة 

، فقد أصبحت نشاطا حرفيّا مستقال بذاته قاله إلى المشاغل ومراكز التكوينتجاوزه عتبات المنزل وانت

وانتظمت العديد من األنشطة  .مصدر دخل لعدد من الحرفيّات سواء العامالت في البيت أو في الورشاتو

الجهوية والوطنيّة عبر مختلف التظاهرات الثقافيّة، حيث القت  التي تحتفي بالّشبكة وتقّدمها في المعارض

الشباكات أشكاال مختلفة من الدعم المادي لمواصلة ما ي جدنه من مهارات وقد خّصصت لهّن بطاقات 

في معاهد الفنون  وأصبحت قطع الشبكة نماذج تتّم محاكاتها عبر أعمال تطبيقيّة. حرفيّة تحت هذا العنوان

 .رف األساتذة والطلبةطوالحرف من 

 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6

                                                                                                                              
 شبك الخيوط ببعضها                  من أدوات ومواد إعداد الشبكة                                            

 

           حذاء الشبكة ذو الطابع االحتفالي                                               شبك غرزة عفسة قطوسة                 
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 سمكة من الشبكة مزخرفة بغرز بلون مغاير                             قميص نوم نسائي من الشبكة              

 

 
 "الْعوينة"                                                  مفروشات مزيّنة بالشبكة                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 االستعماريّةخالل الفترة  صغيراتفتيات البكة للشّ تعليم ال                                          
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 هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات -7

الجّدة،  سنة، متوارثة عن األّم و 86سنة، حرفيّة مختّصة في الشبكة منذ قرابة  68البجاوي، فاطمة  -

 .مدينة بنزرت ،43، نهج الهادي شاكر عدد 0616متحّصلة على تكريم من رئاسة الجمهوريّة سنة 

نهج الزنايديّة زنقة مترجم سنة،  36سنة، شبّاكة، توارثتها عن األّم منذ أكثر من  76محرزيّة الغربي،  -

 .بنزرت، مدينة  9عدد 

سنة، متوارثة عن األّم والجّدة،  06منذ أكثر من  سنة، مختّصة في الشبكة 06 صباح الطرابلسي، -

 . مدينة بنزرت -الناظور

سنة في ممارسة هذه المهنة، تعلّمت عن األّم  36سنة، مختّصة في الّشبكة، أكثر من  87البجاوي،  نجاة -

  .، والية بنزرتو الجّدة و األخوات، نهج الغابة، غار الملح

سنة، متوارثة عن األّم و الخاالت، نهج محّمد جنويز، غار  06سنة، شبّاكة منذ قرابة  89خفيفة القاللي،  -

   .ة بنزرتالملح، والي

سنة، تعلّمتها عن والدتها وأختها، نهج  36سنة، مختّصة في إعداد الشبكة منذ قرابة  80، حبيبة اإلمام -

  .، غار الملح، والية بنزرت3علي بالرايس عدد 

 36أكثر من  سنة، شبّاكة متحّصلة على شهادة تقدير من ديوان الصناعات التقليديّة، ، 80الملّوح، سعاد  -

 .، والية بنزرتالعوسجة ،شارع البيئةسنة أقدميّة في هذه المهنة متوارثة عن األّم و األخت الكبرى، 

نهج فلسطين سنة، تجيد إعداد الّشبكة منذ سنوات طويلة، توارثتها عن العائلة،  60فاطمة الدريدي،  -
 .، والية بنزرتتقسيم الحبيب الّدريدي منزل عبد الّرحمان

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

- Arts traditionnels de la région de Bizerte, Centre d’Arts Tunisiens de Bizerte, 

Imprimeurs : Nicolas Bascone et Sauveur Muscat, sans date. 

- Chateur Jdidi (S.), Participation de la femme tunisienne à la vie économique : 

son évolution et ses limites, thèse pour le  doctorat de 3
ème

 cycle, Université de 

Paris Pantheon-Sorbonne, 1975. 

- Chebka Dentelle arabe, Traité pratique, Album composé et expliqué par les 

Sœurs-Missionnaires (Sœurs Blanches) de Notre-Dame d’Afrique la Marsa 

Tunisie, Paris, sans date. 

- Comte (P.), Dentelle tunisienne, 2 cahiers, Tunis, Wéber, 1914. 

-  Dallier  (A), « Les travaux d'aiguille », In Les Cahiers du Grif, n° 12, Année 

1976. 

- Direction générale de l'instruction publique, Bulletin officiel de la Direction 

générale de l'instruction publique et des beaux-arts, 37
è
 année, n° 11, 

Éditeur : Direction générale de l'instruction publique,  Tunis, sans date. 

- 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, p.62. 

- Ginestous (P.), « Bizerte et sa région, la vie artisanale », IBLA, 19
è
 année, 1

er
 

trimestre 1956, n° 73, p. 108. 

- Ginestous (P.) et (L.), « Le vêtement féminin usuel à Bizerte », In Les Cahiers 

de Tunisie, 4
è
 trimestre, n° 28, 7

è
 année. 

- Golvin (L.), « Le legs des Ottomans dans le domaine artistique en Afrique du 
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Nord », In Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, n° 39, 1985 

(Les Ottomans en Méditerranée - Navigation, diplomatie, commerce). 

- Lefébure (E.), Broderies et dentelles, Nouvelle Edition, Ernest Grund Editeur, 

Paris, sans date. 

- Menaa (N.), « La mise en valeur de la chebka tunisienne », In Office Tunisien 

de standardisation, n° 10, Février 1948, p. 7. 

- Revault (J.), Arts traditionnels en Tunisie, Publications de l’Office National de 

l’Artisanat de Tunisie, 1967. 

- Revault (J.), Palais et résidences d’été de la région de Tunis XVI
e
-XIX

e
 siècles, 

Centre National de la Recherche scientifique, Paris, 1974. 

- Ricard (P.), Dentelles algériennes et marocaines, Editions Larose, Paris, 1928. 

- Seguin (J.), La dentelle : histoire, description, fabrication, bibliographie, J. 

Rothschild Editeur, Paris, sans date. 

- Sekik (N.), « À propos du patrimoine immatériel : réflexion autour des savoir-

faire des femmes en Tunisie », In Quaderns de la Mediterrània n°13, 2010, p.33. 

- Sugier (C.), « Du côté des femmes tunisiennes », In Cahiers de la 

Méditerranée, n°20-21, 1, 1980. Recherches d'ethnosociologie maghrébine. 

- Spezzafumo de Faucemberge (S.), Dentelles et Broderies Tunisiennes, Édition 

A. Deplanche, Paris, 1931.  

- Tsourikoff (Z.), L’enseignement des filles en Afrique du Nord, Thèse pour le 

Doctorat, Université de Paris, Faculté de Droit, Paris, 1935. 

- Van Steyvoort (C.), Initiation à la création dentellière, Dessain et Tolra, Paris, 

1982, p.00. 

: بتونس في بدايات القرن العشرين" األرستقراطيّة"دراسة المالبس الّداخليّة للمرأة ، (نادية)إدريس  - 

، بحث لنيل شهادة الماجستير في علوم التراث، كليّة العلوم دراسة مجموعة متحفيّة بدار بن عبد للّا 

 .  0614-0610و االجتماعيّة بتونس،  االنسانيّة

 .1997محّمد علي الحامي صفاقس، ، دار 1556-1881اإلجتماعي تاريخ تونس ، (الهادي)التيمومي  -

التقاليد الفنون و مجلّة، »المعلمة و دار المعلمة ببلدة دار شعبان الفهري «،(سلمى)العريبي بن رمضان  -

 .36-49. ص.، ص0669المعهد الوطني للتراث بتونس، ، 10،عدد الشعبيّة

، تاريخ وتراث الشريط الساحلي، »التقليديّة بالوطن القبليمختصر مدّونة الشبكة  «، (سلمى)العريبي  -

 .13، ص 0616، المعهد الوطني للتراث، تونس، 0666نوفمبر  09-06الملتقى األّول نابل 

بحث لنيل شهادة الّدراسات العليا في التراث و اآلثار، كليّة اآلداب  ،التطريز في رفراف، (نجوى)بالي  -

 .1996-1997 بمنّوبة، قسم التاريخ،

مجلّة  إبـال، »تنّوع التأثيرات وتعّدد الخلفيّات: الحرف التقليديّة بجهة المنستير «، (إسمهان)بن بركة  -

 .94-70. ص.، ص0619، تونس، السداسي األّول من سنة 004، عدد 60، الّسنة العربيّة معهد اآلداب

، منشورات كليّة مرآة األغنية الشعبيّة االجتماعيّة منالذاكرة الجماعيّة و التحّوالت ، (أحمد)خواجة  -

 .1996العلوم االنسانيّة واالجتماعيّة بتونس، 

-148. ص.، ص1997، المرأة التونسيّة عبر العصور، »ثقافة ... النّساء«، (سميرة)قرقوري ستهم  -

139. 

 .0666، 190، عدد الثقافيّةالحياة ، »تخمينات حول حرفة التطريز و فنونها «، (حياة)قطاط  -

 

 الّسمعيّة البصريّة -



 

 

10 

لبرنامج تلفزي نسمة لعشيّة " الشبكة صناعة عريقة في طريقها لالندثار: غار الملح"مقطع فيديو بعنوان  -

  .0601جوان  بتاريخلقناة نسمة، 

فيديو لكّل من دار الثقافة بمنزل عبد الرحمان ودار الثقافة بغار الملح تتضّمن عرضا لمنتجات  مقاطع -

                                                                                                                                           . الشبكة في إطار تظاهرات ثقافيّة متنّوعة

 

 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

 .نماذج من الشبكة بمقّر المندوبيّة الجهويّة للصناعات التقليديّة ببنزرت -

 .نماذج من الشبكة بمخازن الديوان الوطني للصناعات التقليديّة بتونس -

                                                                                                                                    . قطع الشبكة لدى العديد من عائالت الجهة خاّصة عائالت الشبّاكات -

                          .ببعض المتاحف االتنوغرافيّةالمعروضة بعض األزياء التقليديّة المزخرفة بالشبكة  -

 

 الجردعمليّة معطيات تقنية حول  -5

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

لجهوي للمعهد من خالل المشروع العلمي ا 0668نة منذ سعلى هذا العنصر الثقافي العمل  انطلق

أدواتها بجهة بنزرت، ثّم تواصل في مناسبات عديدة سنتي تراث حول جرد المهن التقليديّة والوطني لل

وفي إطار جرد الحرف التقليديّة . جهةنفس المن خالل مواصلة جرد الحرف التقليديّة ب 0669و  0667

ذات الخصوصيّات إجراء بعض المقارنات هذا العنصر و تّم جرد 0618بجهة الساحل التونسي سنة 

من خالل إعداد دراسة  0601و  0619مناسبتين في في تحيين هذا العمل حقا الالتاريخيّة والجهويّة، ليتّم 

                  .علميّة حوله

 

 جامعو الماّدة الميدانيّة جامع أو -

                                                                                                                                                              . إسمهان بن بركة، مكلّفة بالبحوث بالمعهد الوطني -

 

 تاريخ إدخال بيانات الجرد -

      .0616نوفمبر  -

 

 محّرر البطاقة  -

 .مكلّفة بالبحوث بالمعهد الوطني للتراث إسمهان بن بركة، -

 

 تحيين المعطيات الميدانيّة -

 .0601أكتوبر  -

  

 


