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 لّلماّدياالثق افّي  للتّراث  الجرد الوطنّي  
 /0007  معنصر رقبطاقة جرد  

 

 تحديد العنصر -1

 العنصرإسم  -

                                                                                                                                                                                                                                     المعارف والمهارات المرتبطة بفخار نساء سجنان                    

 

 في المجتمع المحلّي ةمتداول أسماء أخرى -

                                                                                                                                                                                                       خدمة الّطين/ المالسة/ طين سجنان

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

 

على  ،يشّكل الفخار اليدوي

 سجنانمنطقة النحو الذي يمارس في 

، حيث االعتماد على أسلوب القولبة

، تقليدا شائعا في مختلف أنحاء البالد

مهارة متوراثة ملتصقة  يعدّ  ذلك أنّه

بجملة األنشطة التي تتعاطاها المرأة 

من أهّم ولعّل  .التقليدية بالوسط الريفي

المراكز التي عرفت وال تزال بهذا 

البّرامة بربع سليانة وقرية  النشاط هي

بعض والدويرات بوالية تطاوين 

لكن  .والوطن القبليل مناطق الساح

التابعة لوالية بنزرت  قرية سجنان

لما حافظ  الواقعة عند أقصى الشمال التونسي، هي التي صارت النموذج المعبّر عن هذا التقليد، نظراو

سمحا له باالندراج في  حظي به من دعم واهتمام ولما عليه من مهارات ومعاجم زخرفية ضاربة في القدم

وهي . معتمدية التي تمثّل سجنان مركزهاة االستخدام واإلبداع وبالتمدّد تدريجيّا ليشمل جّل أنحاء الدينامي

الحاملة لهذا االسم والتي ( عرش)نسبة إلى المجموعة القبلية "عدمڤ"بق إلى حدّ بعيد مع كان يعرف بتتطا

 .ن نواتها من أربعة فروع رئيسة هي المعالية وبن سعيدان والسحابنة والمشارقةكانت تتكوّ 

 

 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

 .المهارات المرتبطة بالحرف التقليديّةومعارف ال

 

 وصف العنصر -2

 الوصف التّفصيليّ  -
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النساء، وإن ممارسة الفخار اليدوي بسجنان تقليدا اجتماعيّا يكاد يكون معّمما على جميع  تمثل

وتبدأ العمليّة بالحصول على الطين المتوفّر بكثرة في المنطقة، وإثر . تقان وكثافة النشاطاختلفت درجة اإل

تنقيعه من الشوائب كالحصى والحشائش، يوضع في حفرة أو إناء كبير ويمزج تجفيفه بأشعّة الشمس و

الفخار يسمى تافون وظيفته  شقفبالماء كي يتحلّل، ثّم يضاف إليه مسحوق كان قد أستخرج من طحن 

 .أثناء عملية الحرق تسمح للقطعة الفخارية بأن تصمد أمام النار ،طينة متماسكة على الحصول

قد جّهزت نفسها بآنية ر  واألسة المالّ تفترش ، ليّنة صافية مطواعةة الطين وعندما تصبح عجين

، حيث "غالق"روث البقر تسمى  والّطين ة من عدتباشر عملها انطالقا من قاعدة مو. ماء تضعها حذوها

ثّم . المزمع صنعهاقعر القطعة  شّكلمن عجين الطين لتوضع فوقها، فتسّطح لتأولى يتّم استئصال قطعة 

وهكذا ترتفع الجوانب تدريجيّا بعد .  توضع لفافات الطين على امتداد محيط القطعة الواحدة فوق األخرى

كما يقولب بطن ". ةمّشاط"عبر صقلها بقطعة من خشب تسّمى  ضأن تكون قد التحمت ببعضها البع

نوعية اآلنية المراد العرى واألنابيب، حسب هي هذه المرحلة بتركيب تنتالقطعة ليأخذ شكله النهائّي، ل

 .صنعها

أشعة الشمس أليّام، حسب درجة الحرارة وطبيعة تحت القطعة  تركتأتي مرحلة التجفيف ببعدئذ 

طليها بمحلول  ، وبواسطة حجرة ملساء أو صدفة حلزون أو محارة الفصل، وذلك قبل صقلها مرة ثانية

 .ميالمن المغرة أو الصلصال الذي يمنح لها نعومة وتماسكا ولونا ج

، وهي عمليّة دقيقة يتوقّف عليها مصير العمل "الحمي"أو ما يسمى  إثر ذلك يتّم المرور إلى الحرق

على روث البقر، أو باستخدام حطب الغابة في أحيان  الطلق اعتماداالنار في الهواء  وقدوغالبا ما ت. كلّه

 .قليلة

بعض القطع تكون جاهزة تماما لالستخدام بعد استكمال الحرق، سيما بالنسبة إلى أواني الطبخ، أّما 

اللون األسود المستخلص بعضها اآلخر، فيحال على مرحلة أخرى من العمل، تتمثّل في الزخرفة باستخدام 

هي عبارة عن    شجرة الذرو، لتنضاف إلى اللون األحمر المستخرج من المغرة التي ورق من مسحوق

ذات  األشكال الزخرفيةوعند االنتهاء من رسم  .محلول من الطين األحمر الذي عادة ما يثبّت قبل الحرق

فوق درجة حرارة  ، لكن لوقت قصير، وفي هذه المرحلة، تحال القطعة من جديد للحرق هندسيةالطبيعة ال

 .األخضر إلى األسود البّراقأقّل، وبذلك يثبّت ماء الذرو على الطين، ويتحّول لونه من 

، بنفسها مالسةتصنعها ال أدوات بسيطةومحلية مواد طبيعية وفي جميع المراحل، فإّن العمل يعتمد 

 .حركات الجسدتختزنها الذاكرة وتترجمها  ،لكن وفق حركات متقنة ومعرفة دقيقة بخصائص المادة

هذا النشاط يمثل قيمة اجتماعية ورمزية بالنسبة  مته الماديّة الرتباطه باقتصاد العائلة، فإنّ وفضال عن قي

 . حيث يمنحها الشعور باالستقاللية واالعتداد بالنفسإلى المرأة المالّسة، 

 مازالت ورغم التغيّرات المتالحقة التي يشهدها المجتمع المحلّي بسجنان، فإّن صناعة الّطين

لتنتعش من جديد بفضل ما أبدته من تكيّف سمح مستمّرة، بل إّن حضورها قد تعّزز في السنوات األخيرة، 

مؤسسات ) لطلبات فئات مختلفة من الفاعلين لتستجيب فضاءاتها  وأساليب عرضها وجاتها تلها بتطوير من

ة ولقد خلق هذا التفاعل دينامي. (سياح أجانب ومحلّيون/ باحثون/ إعالميون/ فنّانون/ جمعيات / رسمية

 .كلّه نان الذي هو اليوم عنوان هويّة بالنسبة إلى المجتمع المحلّيحقيقية هي أبرز سمات فخار سج

 

 ...(األدوات/ األزياء/ الفضاء) مادية المصاحبة للممارسة أو المهيكلة لها الماديّة وغير الالعناصر  -

مادية أو رمزية خاّصة، فيكفي توفّر المواد األولية من ال تحتاج ممارسة فخار سجنان إلى أدوات 

 اني الفخارية التي تريد، بفضل مااألوصنع طين وماء وحطب حتى تكون المرأة المالسة قادرة على 

محيط النشاط في جّل انتظام أّما عن الفضاء المبني، فإنه ال يهّم باعتبار . اختزنته من معارف ومهارات

 .الّطلقالهواء المنزل حيث 

 : العناصر المادية
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 .، الماء، الصلصال، المغرة، أوراق شجر الذرو، مواد الحرقالطين، التافون: المواد األولية -

 .حلزون أو محارة، وعاء الماء ، المّشاطة، صدفة"الغالڨ" :األدوات -

 

 الممارسات العرفية التي تنّظم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

                                                                           إجراءات من هذا القبيلو أال توجد ممارسات 

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

من التنشئة االجتماعية في المجتمع المحلّي، إذ تحرص كّل عائلة على  اار جزءصناعة الفخّ  دّ تع

وإذا كانت العائلة ال تتقن هذا النشاط، فإنّها باإلمكان أن . وفنون زخرفته تعليم بناتها مهارات قولبة الطين

 .الجغرافيةعلى القرابة أو المجاورة المبنية التقليدية  الجتماعيةت اتعلّم بناتها عبر شبكة العالقا

ألّن ممارسة الّطين أمر حيوّي في اشتغال األسرة وتوازنها، فإن المرأة تحرص على تمريرها لبناتها  و

طينة :" يتواتر على ألسنة نساء سجنان المأثور الشفوي التالي،وفي هذا السياق. االحتياجكفالة لهّن من 

ه من األفضل للمرأة تعلّم صناعة الّطين حتّى ال ، وهو يعني أنّ "فوق طينة، والمحارة زينة وال شدّة الغبينة

 .تبقى تحت رحمة جاراتها اللواتي قد يرفضن يوما إعارتها األواني الفخاريّة التي قد تحتاج إليها

األوفر في مجال التعليم  النصيببالتي مازالت تستأثر  القنوات التقليدية ىإلأّما اليوم، فباإلضافة 

التقليدية،  لصناعاتالوطني ل ديوانالسيما ، مرتبطة بالهياكل الرسمية للدولة، هناك قنوات جديدة والتدريب

االهتمام بالعنصر من خالل تأمين نقل انخرطت في التي فضال عن بعض الجمعيات غير الحكومية

من ذلك . خارجه، سواء في إطار المجتمع المحلّي أو النّاشئة المرتبطة به إلى معارف العمل والمعارف 

صبيحة،  السيدة وجمعة  السيدةمثل أنّه يتّم االعتماد على مجموعة من حرفيات الفخار المعروفات بالجهة، 

 .لتكوين الفتيات وتدريبهّن على فنون صناعة الفخار ومهاراته

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

  .اللواتي يباشرن بأنفسهن صنع الفخار في مختلف مراحله المالّساتالنّساء 

 

 مشاركون آخرون -

فراد العائلة يساهمون بشكل أو بآخر في هذا النشاط، أعة المنزليّة لفخار سجنان، فإّن نظرا إلى الطبي

على أّن طبيعة المساهمة وحجمها تختلفان بحسب وضعية كّل عائلة من . سيما األطفال وبعض الكهول

 .ألعضائهاحيث االلتزامات المهنية والدراسية 

على صعيد ومّما يسترعي االنتباه تزايد حضور العنصر الرجالي في ممارسة العنصر، ليس فقط 

تأمين جلب مادّة الّطين وتسويق المنتوج والتعريف به، وإنّما أيضا عبر اإلسهام المباشر في بعض مراحل 

كما ال ينبغي التغافل عن مساهمة األطفال من الجنسين . ، وهو أمر كان نادرا في الماضيصناعة الفخار

 .في دورة الممارسة

 

 المجتمع المدنيّ / منّظمات غير حكوميّة -

 جمعية المحافظة على البيئة بسجنان -

 جمعية التنمية النشيطة بسجنان -

 جمعية زهوة بسجنان -



 

 

4 

 

  L’Art Rue "الشارع فنّ "جمعية  -

 مجمع المصالح االقتصادية مالّسات سجنان"نساء حرفيات فخار سجنان"جمعية  -

- Le Groupement d’Intérêt Economique «GIE  des Potières De Sejnène » crée le 

12 octobre 2012. 

 

 هيئات رسميّة -

                                                                                             .دار الثقافة ابن سينا بسجنان -

 دار الشباب بسجنان -

 المكتبة العمومية بسجنان -

 واإلعدادية والمعاهد الثانوية بسجنان يةالبتدائاالمدارس  -

 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بنزرت -

 المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية ببنزرت -

 والية بنزرت -

 المعهد الوطني للتراث -

 وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية -

 وزارة المرأة -

 التقليديةالديوان الوطني للصناعات  -

 .تونس/ منوبة/ المنار: الجامعة التونسية -

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

أنّه يواجه عراقيل وتهديدات لعّل يشهد العنصر رواجا كبيرا في السنوات األخيرة، لكن ذلك ال ينفي 

لمنطق تجاري يؤدّي إلى التخلّي عن الكثير من أهّمها المشاكل النّاجمة عن التّسويق العشوائّي والخضوع 

 .بمواد كيميائية( نباتات وتربة) مقّومات الحرفة مثل استبدال الخامات الطبيعية في الّزينة 

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

حظي العنصر باهتمام ما فتئ يتطّور ويتوّسع ليشمل مختلف أبعاده، فمنذ النّصف األّول من القرن 

المعارف والمهارات المرتبطة بفخار سجنان العشرين ظهرت بعض الدراسات التي حاولت توثيق 

طبيب الولعّل أبرز مثال على ذلك ما قام به . والبحث فيها من وجهتي نظر تاريخية وأنثروبولوجيّة

الذي لم يكتف بالدراسة، وإنّما بادر، خالل منتصف الثالثينات من القرن "غوبير إرنست"واألنثروبولوجي 

بعض القطع من فخار سجنان التي أهداها فيما بعد إلى المتحف الوطني بباردو، لتكّون المنقضي، باقتناء  

مقتنيات المعهد الوطني للتّراث باعا عبر نواة المجموعة المتحفية التي تّم العمل على إنشائها وتطويرها ت

ضمن كتاب المجموعة جرد كّل قطع أمكن وقد  ...(.5002، 4661، 4691، 4691) على فترات مختلفة 

 La Poterie Modelée en Tunisie, un patrimoineخاص للباحثة نزهة سكيك تحت عنوان 

ancestral.  5006تولّى نشره المعهد الوطني للتّراث سنة. 

بتوثيق  5009سنة قام فريق من المعهد الوطنّي للتّراث " الحرف التقليدية" وفي إطار مشروع 

شامل للعنصر عبر االهتمام ليس فقط بجوانبه التقنية، وإنّما أيضا بجوانبه االجتماعيّة مفّصل و

يت دراسات كما أجر. واالقتصادية، مع محاولة رصد التغيّرات التي طرأت عليه وما يواجهه من تحدّيات

رّكز بعضها على ديناميكيّة العنصر من خالل ربطه بمسألة  ةفي إطار الجامعة التونسيمختلفة ميدانية 

 .التنمية المحليّة
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وفي باب التوعية، تتالت وتكثّفت البرامج والتدّخالت الهادفة إلى التعريف بالعنصر، سواء على الصعيد 

من عدد من الجمعيات والهياكل الرسمية  وذلك بمبادرةن الجهوي والوطنّي، المحلي أو على الصعيدي

 .ماي من كّل سنة 41أفريل إلى  41للدولة والتي كثيرا ما تتكثّف خالل االحتفال بشهر التراث من 

، إنشاء عات التقليدية، عبر هيكله الجهويولصون العنصر، والعمل على استدامته، تولّى ديوان الصنا

ئة لتيسير ترويج المنتجات الفخارية قرب المهيّ  لدكاكينااألولى من مجموعة من تكّونت نواتها  قرية حرفيّة

كما أّمن عددا من الورشات التكوينية لفائدة مجموعة من الفتيات .سكن الحرفيات أين يباشرن نشاطهنّ 

سجنانيات معروفات بخبرتهن ومهارتهّن، وهو ما ساهم في توسيع قاعدة الحرفيات حرفيات بواسطة 

 .اللواتي يمارسن هذا النشاط وتمرير ذاكرة الفخار إلى األجيال الشابة

دار الثقافة ودار الشباب، تبدي عديد المحلية، سيما الجهوية ووعالوة على برامج الهياكل الرسمية 

الذي هو عبارة عن لقاء " العروسة"الجمعيات اهتماما متزايدا بصون العنصر، وفي ذلك نذكر مشروع 

بين ستين حرفية فخار من سجنان وعشر فنّانات تشكيليات من مدينة نيس الفرنسية فضال عن عدد من 

، 5044إلى جوان  5040الفنّانين والفنانات من تونس، وقد ترّكز في فصله األّول الذي امتدّ من أكتوبر 

 ،حدث فيها تفاعل بين الفن التشكيلّي وصناعة الّطين ،ورشة كبرى لصناعة عرائس الّطين بسجنانعلى 

. خّصص للغر  رية التي قدّمت للجمهور ضمن معر تفاعال أفرز مجموعة هائلة من القطع الفخا

 5045وبعد سلسلة من المعار  في أنحاء مختلفة من البالد، دخل المشروع مرحلته الثانية من أكتوبر 

الفرنسية أتاحت تبادل الخبرات  Aubagne بين سجنان و مدينة ، وهي عبارة عن شراكة5042إلى أوت 

وانتهى المشروع بتكوين تعاونية . والتجارب وتسويق كميّة من فخار سجنان في المعر  الدولي للخزف

 .وفق مسالك منظمة جهنّ تمن أجل مساعدتهّن على ترويج من صغيرة لحرفيات الطين بسجنان

 

 للعنصرالتوثيق الفوتوغرافّي  -6
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 هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات -7

ّجدة ال :اتّخذت مقابلة الجرد شكل المحادثة الودية المفتوحة في إطار عائلة ضّمت ثالثة أجيال

لكن البيانات األساسية وردت على . وأختها وابن جمعة مع زوجته وابنهما الذي ما يزال طفال( جمعة)

 :ألسن اآلتي ذكرهم

، هي أشهر مالّسات سجنان وأقدمهن، وهي ذاكرة تطور العنصر منذ ما 45/02/4629: سالميالّ جمعة  -

ا للبيع بعدما كان يصنع لالستخدام وتعتبر أّول امرأة حرفية عرضت منتوجه. يناهز على الخمسين عاما

 69245091، الهاتف القتمه، سجنان: العنوان /فحسب منزليال

في ، يتقن صناعة الفخار وصار مكّونا فيها 40/40/4699ابن جمعة مولود في : مصباح السعيداني -

: هاتفال. القتمه، سجنان: العنوان. إطار برامج المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية ببنزرت

69214902 

، صناعة الفخارتمّرست على .4690جانفي  52زوجة مصباح السعيداني، مولودة في : حليمة السعيداني -

البنتها  ومهاراتها وقد مّررت معارفها. في عدة معار  حتى خارج البالد ةشاركوهو ما سمح لها بالم

تقيم .التي أمكن لها بفضل تعلّمها أن تتطّور بسرعة وتشارك في الكثير من التظاهرات(سنة 49) هاجر 

 69611001: الهاتف. بالعنوان نفسه

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

 

-Au Pays d’une grande Tradition Millénaire. La poterie modelée des femmes de 

Sejnane, Catalogue de l’Exposition ethnographique, INP, BLM, Karsuhe, 2005. 

-Balfet (H.), « Poterie artisanale en Tunisie », dans Cahiers de Tunisie, 1958. 

- BAKLOUTI Naceur, Poteries modelées en Tunisie, Maison Tunisienne de 

l’Edition/ Institut National d’Archéologie et d’Arts, 1990. 

- BAKLOUTI Naceur, « L’esthétique de la poterie modelée, entre spontanéité et 

élaboration », dans Coutumes et décors de Tunisie sous le regard d’Ernest 

Gobert, ouvrage collectif Sous la direction du Muséum d’Histoire Naturelle 

d’Aix-En Provence, Cérès Editions, Tunisie,  

- BEN SLIMANE Souad, « Les femmes de Sejnane à l’honneur », journal La 

Presse de Tunisie, 18 aout 2012. 

- BEN ZINEB Sayda, « Le savoir-faire des poteries de Sejnane : projet 

Laaroussa », journal Le Temps, 18-06-2011. 

- CAMPS G., Corpus des poteries modelées, CRAPE, Alger, 1964. 

- Collectif, Sejnane, Au pays d’une tradition millénaire, Institut National du 

Patrimoine, Tunisie, Badisches Landesmuseum, Allemagne, 2005. 

- Couleurs de Tunisie, 25 siècles de céramique, Catalogue de l’Exposition 

Archéologique, IMA et INP, Paris, 1994. 

- DAOULATLI  Abdelaziz, Poteries et céramiques tunisiennes, Tunis, Institut 

d’Archéologie et d’Art, 1979. 

- GOBERT Ernest, « Les poteries modelées du paysan tunisien, », Revue 

Tunisienne, 1940, pp. 119-193. 

- GUETAt Hayet, « Signes et symboles magiques des décors de la poterie 

modelées de Sejnane », Revue Africa, Série Arts et Traditions Populaires, N°14, 
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INP, Tunis, 2005. 

-GUICHARD Pierre, Par la main des femmes. La poterie modelée au Maghreb, 

Editions de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 2015. 

- HANNACHI  H., « Poterie de Sejnane : Sabiha, Jomaa … et les autres », 

Journal Le Quotidien, 10 septembre 2012. 

- KEBAIR Zeineb, Signes et symboles de la céramique de Mogod, Mémoire de 

Master en Sciences du patrimoine soutenu à la Faculté des Sciences humaines et 

sociales en 2014. 

- LOUHICHI Adnen et SKIK Nozha, Les poteries de Sejnane, des femmes et un 

savoir-faire, Editions Finzi, Tunis, 2007. 

- RIAHI  F. Formes et fonctions de la poterie de Sajnane, mémoire soutenu à 

l’Institut technologique d’architecture, d’art et d’urbanisme, Tunis, 1977. 

- SETHOM  (H.), L’artisanat de la poterie en Tunisie, dans Mémoires de la 

Société de Géograohie de Paris, T. I, 1961. 

- SKIK Nozha, La poterie modelée en Tunisie, un patrimoine ancestral, Ed. 

Institut National du Patrimoine, Tunis, 2009. 

- THEUWIS Alfons, « Figurines de Sejnane », IBLA, N°191, 2003, pp. 69-76. 

-TRABELSI B., La poterie rurale et sa décoration à Takelsa et à Sajnane , 

mémoire soutenu à l’Institut technologique d’architecture, d’art et d’urbanisme, 

Tunis, 1977. 

التحّوالت الحديثة في الصناعات اليدويّة : األحمر المولدي، انتقائية التفّكك والنمّو في األرياف التّونسيّة -

 .5002المنزليّة بسجنان، دار سحر للنشر، تونس، جانفي 

 من الداّلالت األصليّة إلى األبعاد التراثيّة، مذّكرة ماجستير تحت إشراف: انبلغيث فاطمة، فّخار سجن -

                           .، لم تناقش بعد5049-5042األستاذ لرقش عبد الحميد، كلية اآلداب بمنوبة، السنة الجامعية 

، مجلّة المأثورات "التعبيراختزال في األشكال وبالغة في : الفخار الريفي في سجنان"الكشوطي كمال،  -

 .5042، 60، عدد (قطر) الشعبيّة 

 

 الّسمعيّة البصريّة -

 شريط صبيحة للمخرج صامد حّجي -

، وهو مرّكز على شخصية جمعة D’argile » «  ،5006شريط قصير للمخرج حاتم بن ميالد بعنوان  -

 .التي تعتبر عميدة مالّسات سجنان

 

 المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصةالمواد الوثائقية  -

، 4661، 4691، 4691) المجموعات المتحفية الخاصة بفخار سجنان التي تّم جمعها في فترات مختلفة 

وهي موجودة اآلن بمخزن قصر السعيد التابع للمعهد الوطني للتراث بعدما تّم نقلها من متحف  (5002

  .دار بن عبد هللا، بسبب أشغال الترميم وإعادة التهيئة/ الفنون والتقاليد الشعبية
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