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 لّلماّدياالثق افّي  للّتراث  الجرد الوطنّي  
 /9207رقم  عنصر  بطاقة جرد  

 

 تحديد العنصر -1

 االسم المتداول للعنصر في المجتمع المحلّي المعنيّ  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           الُمشطيّة

 

 أسماء أخرى إن وجدت -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        مشطيّة جبنيانة

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

وتصنّف الصنائع المتوارثة بالبالد التونسيّة بالوسطين الحضري والريفي تعد حرفة النسيج من 

والمنسوجات الموّجهة ... المفروشات مثل الزربيّة والكليم والمرقوم والحمل : المنسوجات إلى صنفين

لاللتحاف واالشتمال على حد تعبير بن خلدون منها الطرف والبخنوق والعجار والمشطيّة التي اشتهرت 

كم، يحّدها  63شمال شرق مدينة صفاقس على مسافة الواقعة معتمدية جبنيانة ينة اللجم وخاصة بها مد

البحر من الشرق ومعتمديّة ملولش من والية المهديّة شماال ومعتمديّة الحنشة من الغرب ومعتمديّة العامرة 

 .4502ألف نسمة حسب تقديرات سنة  05من الحنوب، يبلغ عدد سّكانها حوالي 

أبو اسحاق "، وانطلقت شهرتها مع شهرة الولّي "كبليانة"بر جبنيانة قديمة المنشأ وكانت تسّمى تعت

يقوم نمط الحياة االجتماعيّة واالقتصاديّة على الزراعة وغراسة األشجار . (هـ 633/ هـ 485" )الجبنياني

التي تختّص بها النسوة المثمرة، كما اشتهرت البلدة بتعاطي األنشطة الحرفيّة وأبرزها حرفة النسيج 

ويوجد مقامها قرب الولّي " الست نفيسة"وتنسب الذاكرة الشعبيّة جذور انتشارها إلى وليّة صالحة تسّمى 

 .أبي اسحاق الجبنياني ومن ابرز المنسوجات نجد المشطيّة والكسيّة والحرام والمرقوم
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 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

                                                                                                                                                                .المهارات المرتبطة بالحرف التقليدية

 

 وصف العنصر -2

 الوصف التّفصيليّ  -

، ولكّل جهة البالد التونسيّةكامل مجاالت بالمنتشرة التقليديّة  اليدويّة من الحرف النسيج حياكةتعتبر  

وتمثّل القطعة  منسوجاتها التي تميّزها عن الجهات األخرى سواء من حيث طريقة النسج أو التطريز

 .وعاء حامال لثقافة ذلك المجتمع يّةمنسجال

، الْكسيَّة وهي من المفروشات مشتقّة من المرقوم: اشتهرت مدينة جينيانة بنمطين من المنسوجات التقليديّة

عرفت تراجعا كبيرا بل اندثر إعدادها تقريبا، أّما النمط الثاني فهو الُمشطيّة وهي غطاء رأس نسائي سميك 

لها أشكاال ورموزا وتتميّز بأرضيّتها الحمراء تتخلّ  وينسدل حتّى أسفل الكعبينوأيضا لحاف يغطّي الرأس 

وتتكّون من وجه وقفا على عكس بعض  ،سوداء بيضاء وسوداء أو أرضيّة بيضاء تزيّنها رسوما

م  0.65م طوال و  6.25، أّما معّدل مقاساتها فهي تتراوح بين المنسوجات التي يكون فيها الوجه مثل القفا

 تستعمل، كما حافظت المشطيّة على مكانتها كأحد القطع الملبسيّة األساسيّة في جهاز العروس. ضاعر

 .المفروشات وعنصر زخرفّي داخل البيت ضمناليوم 

 :يمّر إعداد المشطيّة بثالثة مراحل أساسيّة

I /إعداد المادة األوليّة: 

 ل تبدأ مع نهاية فصل الربيع  إثر جّز الشاةيشّكل الصوف محور عمليّة النسيج ويمّر إعداده بعّدة مراح

ج وصوفك للمشطيّة، منس ،يا نعجة العجميّة" :وتصاحب العمليّة طقوسا وأغان للتبّرك والتفاؤل منها

 ".بالحراير
ويجفّف  علق به من شوائب حتّى يصبح أبيضا ناصعا بماء البحر إلزالة ماالصوف المتحّصل عليه غسل ي  

الذي بقي عالقا بالصوف " الزرب"أو  "القشّ "ثم تعمل المرأة على إزالة  شمس،بعد ذلك تحت أشّعة ال

وتسّمى يدويّا  الصوف نشفأّما القردشة الرسميّة فهي  باستعمال القرداش وتسّمى العمليّة بالقردشة األولى

وحرفيّتها، المرأة  تقنيّا يرتكز على مهارة وتأخذ عمليّة النشف بعدا ،"التويزة"أو " الرغاطة"العمليّة محليّا 

حيث تتناول القرداش بيدها اليسرى وتسند ظهر اللوحة إلى مقّدمة اليد وأضراسه إلى األعلى، وبعد وضع 

الصوف على األضراس تحمل القرداش الثاني باليد اليمنى وتضغط عليه بالخنصر والبنصر حتّى يشّكل 

ثّم يطوى الصوف على شكل خصالت  زوجي القرداش زاوية ثّم يجذب الزوج في اتجاهين متعاكسين،

تصاحب عمليّة كما ". طعمة"وأخرى سميكة تسّمى " قيام"تستخرج منه خيوط رقيقة تسّمى مستطيلة 

 : القردشة أغاني تتغنّى بالقرداش ال زالت تحتفظ بها الذاكرة الشعبيّة بالجهة منها

 "ومقردش يا قرداشي، يا مثل السيف يا ولد الحنّاشي، العينة بيك الي"

باستعمال المغزل المتكّون من محور خشبي مدّعم " القيام"و" الطعمة"غزل تتمثّل المرحلة الموالية في 

تضع المرأة رأس المغزل ور وأصله الذي تلف عليه الطعمة، حيث بخشبة مستديرة تفصل بين رأس المح

ف الطعم بيدها األخرى حتّى تضيفي األثناء وتديره على شكل خذروف و "الرّزاليّة" محليّا سّمىيفي إناء 

 . تتحّصل على كبّة من الخيط حول المغزل

أّما مغزل القيام فيتكّون من محور خشبّي مدّعم بشوكة حديديّة معقوفة تسّمى صنّارة وخشبتين مستديرتين 

يمّر منهما المحور وتجلس المرأة في مكان مرتفع وتدلو بالمغزل نحو األسفل لتتحّصل على خيط منتظم 

وفي األثناء ترّدد المرأة أغاني تحمل معاني الفرح والحّث على  .مك وتلفّه على آلة الرّدادة تمهيدا لنسجهالس

 :العمل التضامني منها

 "اغزل يا غّزالة، ويدين خّدامة، وعيون غّزارة، وسنون ضّحاكة، ورجلين مّشاية"

أيّام التي  6ل أيّام عاشوراء و خالل وفي المقابل تمتنع المرأة عن إنجاز األعمال المرتبطة بالصوف خال

 .أيّام التي تسبق عيد الفطر 6تسبق عيد االضحى وكذلك 

/II  التسدية : ّدايةسالإعداد 
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تبدأ العمليّة . السّداية  أو سّداية اللوح الهيكل العام للمشطيّة ويتم إعدادها داخل فضاء ملحق بالمنزل مثّلت

تكّون  – الجدار المواجه للقبلة عادة -جدران المنزل  على أحد( تادأو)بتثبيت أربعة قطع من خشب الزيتون 

بين القطع الخشبيّة ليجمع من الصوف خيط  (نساء 2عادة )تمّرر النساء فيما بينها شكل شبه منحرف ثم 

على هذا  القطعة المزمع نسجهاضبط حدود ة على أن يتقاطع الخيط في المركز، إثر ذلك تعمد إلى األربع

المتمثّلة في تمرير  ثّم تتولّى عمليّة التسدية صم عن الحّد األقصى لإلطار 05حوالي  بترك مسافةاإلطار 

او وجوهر العمليّة هو تنظيم خيوط القيام بين العوارض الخشبيّة األربعة بشكل متراتب  الصوف خيوط

ء من التسدية ترفع بعد االنتها. ها البعضا إلى جانب بعضعموديّ  السدى إلى اطوال متساوية وترتيبها

 .على المنسج أو النول بعد انتزاع القطع الخشبيّة المصاحبة تحمل السّداية وترّكبمن الحائط و األوتاد

 يوم االثنين أو األيّام األولى السّداية إعداد يتمترتبط عمليّة التسديّة بجملة من الطقوس والمعتقدات منها أن 

 /صلّي على النبي نبينا"بعد االنتهاء يرّددون و ،"بسرعة باش يجي خفيف أو يتم"من الشهر القمري 

عند وضعها على األرض ثم تحملها فتاتان على  المرور من فوق السّداية ، كما ينهى"زايرين تربحوا يا

نساء مسنّات إلى الغرفة التي يوجد بها النول على  2األكتاف إلى الغرفة التي يوجد بها النول وتصطحبهما 

وترّددن بواسطة حبل  المنسج على النول هّن للتأّكد من خلو الغرفة من أّي شخص، ثّم يثبّتأن تسبق إحدا

وتختم هذه الطقوس بذبح شاة على  ،"ان شاء هللا خفيف نظيف" "ان شاء هللا مسعود مبروك"النسوة 

إلى  مأحده عمديكما للجان  إرضاءيجب توزيع قطعة من اللحم الطازج بين زوايا الغرفة األربعة والعتبة 

    .الذبيحة ورسمها على آلة النول ثّم يتم إعداد عشاء الحاضريندبغ يده بدم 

III /نسج المشطيّة 

في عمليّة النسيج بإعداد النيرة التي تقّسم الخيوط إلى صفين  -عادة اثنتان  -ّساجات نالتشرع في الغد 

في تمرير خيوط اللحمة  نوتشرع خلف المنسج في مكان قريب من مصدر الضوء نوتجلسأمامي وخلفي 

" الخاللة"وتستعمل في األثناء  تكّررمفوق خيط السدى األّول وتحت خيط السدى الثاني بترتيب متبادل و

، وفي األثناء تتغنّى النسوة للضرب على الخيوط المنسوجة لتصبح أكثر تماسكا وال تتخلّلها فراغات

/ وإالّ ضراير عليهم الدين/ سلفتين تخزروا بالعين/ نينيا منسجي يا زين، ينسجوك اث" بالمنسج مرّددات

 : تصدحن قائالت لتسهيل العمل وتسريعه، ووإالّ صبايا تقهروا بالعين

 .أخف من الريشة على ظهر الجمل/ يا منسجي يا زين يا أخف األعمال"

 .أخف من القماري وأحلى من العسل/ باهي األعمال ايا منسجي يا زين ي

على حسن تشابك خيوط اللحمة والسدى وتعاشقها وفي األثناء تضفي على القطعة  اتحرص الحرفيّ ت

متكّررة النسيجيّة لمسة فنيّة نابعة من تجربة عميقة ومهارة مكتسبة وذلك بزخرفة العنصر بأشكال هندسيّة 

واألزرق توّشيها ثالثة ألوان رئيسيّة وهي األسود " بدحة"واآلخر يسّمى " رقمة"سّمى ومتناوبة بعضها ي

جسد المرأة أسماءها من الطبيعة أو من الحيوان أو من موقعها على " الرقمات"و" البدح"وتتّخذ واألحمر 

 :ومنها عند التحافها بالمشطيّة

رقمة الحزام وهي ، رقمة عين البقرة، أو المشّوك رقمة الحروج، رقمة الكعاب، رقمة المجونح: ـ الرقمات

أو رقمة الحجاب  ، رقمة الكتفرقمة األبيض واألسودرقمة المهاذبة،  رقمة العروج،الرقمة الخامسة، 

 .مقّسمة إلى ثالثة ألوانوهي 

  .، بدحة النخلة، بدحة الحجاب(كةمس)بدحة حوتة : ـ البدح

على أرضيّة المشطيّة بشكل متناسق وفق مبدأ التناظر ( الرقمات والبدح)تتوّزع هذه األشكال الهندسيّة 

توسطيّة وتعكس التواصل الثقافي بين مجاالت مالمحليّة وال بيئةوز مستوحات من الوتحمل دالالت ورم

، وتفيد النساء موضوع المحاورة أنّهّن حافظن على هذه "رقمة المهاذبة"البالد التونسيّة كما تعبّر على ذلك 

في في العمارة إلى عنصر زخر" الرقمات"بل تحّولت هذه  الزخارف التي تعلّمنها وتوارثنها جيل بعد آخر

 .األواني الفّخاريّة مسحة جماليّةو المنسوجات المفروشة المحليّة وأضفى على

تصاحب عمليّة النسيج طقوسا لدرء العين أو التأثيرات السلبيّة حيث تعمد النّساجة إلى وضع ذيل سمكة، أو 

من تراب مقام الست أو كيس به شيء . ، الداد، فلفل أحمر، كمون، ملح(بياض)حجاب يتكّون من الفحم 

، وبعد أسابيع من العمل "أوالد ْعُزوز، نقطع الخيط ونزوز"وفد زائر ترّددن النسوة إذا نفيسة، أّما 

اسجينا في / اسجيناك في الدنيا"المتواصل تصبح المشطيّة جاهزة لالستعمال فيتّم لفّها وترّدد النسوة 
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هذه المراحل في أجواء احتفاليّة عبر إعداد طبق وتختم كّل " خطفوك ال تحاسبنا وال نحاسبوك" "اآلخرة

                                                                                                                                         . كسكسيال

 

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

حيث يتم  المنزل ورشات صغيرة داخليعتبر نسج المشطيّة من الحرف اليدويّة التي تنجز في 

  :تخصيص غرفة توضع فيها األدوات والمعّدات المستعملة في عمليّة النسيج وهي

د خشبية وتسمى كل يستعمل لتسهيل الصوف وهو عبارة عن لوحتين مربعتين بكل منهما ي: ـ القرداش

وضع بلوحة فردة، فوق كل منهما يثبت مربع من الجلد يحمل أسنان مدببة معقوفة االتجاه ويستخدم 

الصوف فوق أحد الفردات ويمشط بالفردة الثانية ويسحب العلوي باليد مع تثبيت السفلي على الفخذ 

 .يقة من الصوف على هيئة مربععلى طبقة رقالمرأة حصل تتوبالتالي تتفتح جميع كتل الصوف وتتشذب و

مغزل صغير لغزل القيام أو خيوط : عود رقيق يحمل في طرفه دائرة من اللوح وهو نوعان: ـ المغزل

  .السدى،  وآخر كبير لغزل الطعمة

يتكّون من دعامتين من الخشب إطار خشبي وهو عبارة عن  للسدىاألداة الرئيسيّة  :المنسج أو النولـ 

توضعان بشكل عمودي ( قوائم)وقائمتين خشبيتين  (U)وتنتهيان بفتحة على شكل  توضعان بشكل أفقي

 . يتم شّدهما إلى الحائط عن طريق حبل بعد تثبيت أطرافهما داخل فتحات الدعامتين األفقيتينيمينا وشماال 

 .عود من القصب تدور حوله خيوط النيرة: ـ عود النيرة

يتم تمرير خيوط الطعمة أفقيّا من بين خيوط السدى . ف رفيعةخيوط من الصو: القيام أو السدىخيوط ـ 

                                                                                                                                                  .العموديّة ويتكّون النسيج بتعاشقهما

ويكون وضعها أفقي ( األحمر)تتّم عادة صباغتها من األبيض إلى لون آخر : لحمةأو ال ـ خيوط الطعمة

   .خالل النسج

 .بيتهاثـ حبال لشّد آلة المنسج على الحائط وت

 .لقّص الخيوط الصوف" جلم"ـ مقص أو 

األخير  ذات أصابع رقيقة مستوية تمتّد إلى األمام ولها يد من عود مثبّت في طرفهالة حديديّة آ: ـ الخاللة

عموديّا ولها أسنان مثل المشط، تستعمل كأداة سبك يدويّة تستعملها النّساجة في تثبيت خيط الطعمة في 

   .وذلك بدق وطرق خيوط الطعمة على خيوط السدىمكانه من النسيج 

 

 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .القبيلتوجد ممارسات أو إجراءات من هذا ال 

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

تعتبر المشطيّة من الصنائع المنتشرة والمتوارثة لدى العائالت بجبليانة وتتعلّمها الفتاة في إطار  

التي تنتمي  ،وتفيد العّمة حسناء السبعي. جتماعيّة كما تعّد إحدى مصادر الكسب للمرأة بالجهةتنشئتها اال

ملّمة بالمعارف المتّصلة بهذا النوع من النسيج، أّن والدها كان إلى الرعيل األّول الذي يتقن نسج المشطيّة و

ساهمت في كما  ابنتها حبيبة السبعي، ها بدورها إلىقلتنحائكا بالجهة وتعلّمت الحرفة عن شقبقتها الكبرى و

 . تكوين عدد من الفتيات

بالسلط الرسميّة إلى تأسيس مركز تكوين بالجهة يعرف لدى وانتشارها الواسع دفعت القيمة العليا للمشطيّة 

قبل أن يقع  إلى بداية األلفيّة الثالثة القرن العشرين تواصل العمل به من سبعينات "المعمل"األهالي باسم 

بدور كبير في تكوين فتيات جبليانة " المعمل"ساهم . التخلّي عنه ويُلحق بالوحدة االستشفائيّة بالمنطقة

 ج المشطيّة ويشرف على تكوينهّن النساء المتقّدمات في السّن واألكثر دراية ومعرفة بالنسيجستقنيات ن

كانت لنا معها مقابلة أثناء عمليّة  الحرفيّة نزيهة بن عمر التي" المعمل"ومن بين النسوة المتخّرجات من 

 .جرد العنصر
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انحصر العمل إثر غلق مركز التكوين داخل البيوتات في إطار ورشات صغيرة ساهمت في صيانة 

، ورغم تراجع إقبال الفتيات على تعلّم النسيج والحياكة فإّن قّوة حضور العنصر العنصر والحفاظ عليه

تتوّجه الفتيات الالتي تبحثن عن تأمين مورد رزقها إلى لفتيات الالتي انقطعن عن الدراسة، كما استقطب ا

 .إعداد المشطيّة داخل هذه الورشاتتعلّم 

حتّى العقود األخيرة من القرن العشرين ممارسة جملة من لتعلّم نسج المشطيّة ومن العادات المتوارثة 

يعتقد األهالي في ربوع جبنيانة في كرامات وليّة صالحة بالجهة ، حيث الطقوس تمتحن فيها الفتاة المتأهّلة

يقع مزاراها  - وهي امرأة عالمة قادمة من الجزيرة العربيّة وولية حامية للحرفيّات -" الست نفيسة"تدعى 

وهو عبارة عن فتحة داخل جدار حجري تشعل فيه الشموع  ،بالقرب من مقام الولّي أبو اسحاق الجبنياني

الصالحة ويجب على  هذه المرأةترجع الرواية الشفويّة المشطيّة وكّل النسيج المزخرف إلى و ارتهايند زع

 ".الست نفيسة"كل فتاة تروم تعلّم المشطيّة أن تمتحن على يدي 

، كسكسي باللحم يهدى إلى الولي أبي اسحاق مع بعض التمر بإعداد طبق مراسمال تبدأعند مرحلة البلوغ  

يّة في أرض الذي يوارى البيضشيء من البسيسة أو الكسكسي مع طبق من إلى مقام الست نفيسة يحمل  ثم

على البيض  الغد تبحث الفتاة في صباح. ليلتها داخل الحرمالعائلة  وتبيت في المكان يذبح جديالمزار كما 

أن تتعلّم النسيج أو عثرت عليه فهي عالمة على نجاحها في االمتحان وبإمكانها إذا ف تمت مواراتهالذي 

                                                                                                                                                                                                                                 .فائدة من التعلّم ألنّها ال يمكن أن تصبح حائكة البيض ال ولم تجدالحياكة، أّما إذا فشلت 

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

                 .النساء النّساجات بجبنيانة  

 

 مشاركون آخرون -

ئلة للمساهمة في اإلعداد وتوفير المواد األوليّة يستقطب حضور المشطيّة داخل المنزل كل أفراد العا

، ونظرا لمشقّة هذه الحرفة النسائيّة والمجهود وخاصة مشاركة األطفال والفتيات أيّام العطل المدرسيّة

    .  البدني اإلضافي الذي تتطلّبه فهي تستدعي أحيانا تدّخل الرجال للمساعدة

 

 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

 .لمحافظة على األسرة بجبنيانةلالجمعيّة النسائيّة ـ 

        . (PASC) برنامج دعم المجتمع المدنيـ 

 

 هيئات رسميّة -

 .ـ جامعة صفاقس

 .ـ المعهد العالي للحرف والفنون بصفاقس

 .ـ مندوبيّة الشؤون الثقافيّة بصفاقس

 .ـ دار الثقافة بجبنيانة

 .ـ المعهد الوطني للتراث

 .وبيّة المرأة واألسرة والطفولةـ مند

 . ـ اإلذاعة الجهويّة بصفاقس

 .ـ النيابة الجهويّة التحاد المرأة التونسيّة بصفاقس

  .ـ المندوبيّة الجهويّة للديوان الوطني للصناعات التقليديّة
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 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

كّسب للمرأة الجبنيانيّة التي تسعى إلى الحفاظ على هذا تبقى حرفة المشطيّة إحدى مصادر الت

الموروث الحضاري ومقاومة العراقيل والصعوبات التي تعترضه، وتجمع النساء الحرفيّات أثناء 

محاورتهن أو المشاركات في حلقة نقاش وحوار حول الصعوبات التي تواجهها الحرفيّة من مرحلة اإلنتاج 

 :أّن القطاع يمّر بالعديد من الصعوبات منهاوصوال إلى مرحلة التسوبق، 

رها وجلبها من نقاط البيع المتمركزة أساسا بمدينتي صفاقس يـ ارتفاع أسعار المواد األوليّة وصعوبة توف

 .وقصر هالل

وخضوع الحرفيّات لجشع الوسطاء مّما أّدى إلى انخفاض سعرها مقابل ارتفاع ـ صعوبة ترويج المنتوج 

 .تكلفتها

أطر قانونيّة وتسويقيّة تحمي سالمة العنصر من الدخالء وتضمن حقوق الحرفيّات في بيع المنتوج  ـ غياب

 .تتماشى مع ارتفاع التكاليفبأسعار 

 .ـ ساهم ارتفاع نسبة التمدرس في عزوف الفتيات على تعلّم حرفة المشطيّة مّما ولّد أزمة في اليد العاملة

 .عنصر بسبب تقّدم سّن العديد من الحرفيّاتـ هاجس اندثار المعارف المرتبطة بال

                                                                                                                                          . آليّات للنهوض بالقطاع وتجمع بين الهياكل والمؤّسسات ذات العالقة وغيابالنسيج التقليدي  ـ تهميش

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

موضوعا للدراسات االنتروبولوجيّة واالتنوغرافيّة منذ أواخر النصف األّول من القرن مثّل العنصر 

العشرين ولعّل أهّم البحوث العلميّة التي تناولته بالتحليل كانت مع الجامعي الفرنسي لوسيان كميل غولفان 

Lucien Camille Golvin  الذي احتفى بالمشطيّة في مقالين بمجلّة إبالIBLA  يحظى و، 0323سنة

دالالت  يحملهالي باعتباره نشاطا مهّما في حياتهم وفي تاري  الجهة واألبأهميّة كبيرة لدى اليوم العنصر 

يانة على صون لمحافظة على األسرة بجبنل، ويعمل المجتمع المدني ممثّل في الجمعيّة النسائيّة ورمزيّات

 :العنصر وتثمينه عبر برامج دوريّة منها

المشاركة في ملتقى بوجدة بالمغرب األقصى من تنظيم شبكة الصناعات التقليديّة : 4504ـ جويلية 

 .بالمغرب والتعريف بالنسيج الجبنياني والمشطيّة خاصة

" التكنولوجيا، التواصل التراث،: "واناليوم العالمي للمرأة الريفيّة بعنفعاليّات المشاركة في : 4506ـ سنة 

 .وطرح صيغ استثمار النسيج

بدعم من الشبكة  "جبنيانة في عيون مواطنيها"المشاركة في ملتقى المجتمع المدني : 4502ـ سنة 

األورومتوسطيّة انبثقت عنه توصيات بعث مهرجان المشطيّة والمحافظة على التراث وحمايته من 

  .  االندثار

  ."أهمية المشطيّة ودورها في التنمية"ظيم لقاء مع الحرفيّات بإذاعة صفاقس حول تن: 4503ـ 

وتنظيم لقاءات " االحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفيّة"المشاركة في فعاليّات : 4503أكتوبر  02ـ 

 .وورشات تفكير حول العنصر

 .تنظيم ملتقى وإقرار بعث مهرجان للمشطيّة: 4502أفريل  54ـ 

يديّا ما إصنعتي في "في دورته األولى بجبنيانة تحت شعار إقامة مهرجان المشطيّة : 4502ماي  40/ 45ـ 

 :وتّم خالله" عليّا شتخاف

 .حرفيّة 00إقامة معرض منتوجات المشطيّة بمشاركة * 

ة حلقة نقاش وحوار حول الصعوبات التي تواجهها الحرفيّة من مرحلة اإلنتاج وصوال إلى مرحلتأثيث * 

 .(PASC)بمشاركة برنامج دعم المجتمع المدني  التسوبق وكيفيّة دعم الحرفيّات

 :مداخالت علميّة مشفوعة بنقاش حول العنصر قّدمهاتفديم * 

 .األغنية الشعبيّة تحكي المشطيّة الجبنيانيّة: األستاذ عيد الواحد المكني

 . مراحل ما قبل النسيج: المشطيّة: الباحث فريد خشارم

 .دراسة تاريخيّة: المشطيّة الجبنيانيّة: رحمة ثابتثة الباح
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 :تأسيس سوق للمشطيّة بجبنيانة وفق التراتيب التاليةـ من أهّم مخرجات المهرجان 

م 055تمسح حوالي أرض وهو عبارة عن قطعة " الست نفيسة"مزار : الفضاء* 
4 

تتّم تهيئتها وفق  

 .الشروط الفنيّة والهندسيّة

 .لمشطيّة تنظر في مقاييس الجودةتعيين أمينة ل* 

 .تعيين حرفيّة تتولّى توفير المواد األوليّة لتزويد الحرفيّات* 

 .عرض المنتوج للبيع داخل السوق* 

الهدف من بعث هذا السوق هو صون العنصر وتذليل الصعوبات أمام الحرفيّات وخاصة مشاكل التزّود 

   .بالمواد األوليّة وتسويق المنتوج

إلى توظيف طريقة النسيج والتطريز في  من أصيالت الجهة الجامعة مة العليا للمشطيّة خريجاتيدفعت الق

مجّسمات مصّغرة على شاكلة المشطيّة إلنتاج أدوات الستعمال اليومي والمناسباتي حملت الكثير من 

كما استلهم الفنّانون  ...وزخرفة األواني الفّخاريّةاالبتكار مثل الحقائب النسائيّة وحافظة أقالم مدرسيّة 

المميّزة للمشطيّة الجبنيانيّة وتجسيدها في العمارة المحليّة " الرقمة"المعماريّون تقنية النسيج أو ما يعرف بـ 

                                                                                                                                                                                                                                              .  حسبما عاينا ذلك بأحد المنازل بالجهة أثناء جرد العنصر

 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6
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 هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات -7

 .0368مارس  43 تاري  الوالدة ـ السيدة حسناء السبعي

 .0332سنة  من مواليدـ السيدة حبيبة السبعي 

  . 0308سنة  من مواليدـ السيدة نزيهة بن عمر 

 .0308ـ السيدة الغالي من مواليد 

والعلوم اإلنسانيّة ـ السيّد عبد الواحد المكني أستاذ التاري  المعاصر واالنتروبولوجيا بكليّة اآلداب 

 .بصفاقس

                 .لبقلوطي متفقّد جهوي للتراث متقاعدـ السيّد الناصر ا

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

 . 266، ص0323، الطبعة الثانية، دار الكتاب اللبناني، بيروت المقدمة(: عبد الرحمان)ـ ابن خلدون 

 .0334 ،تونس كتاب،لل العربية الدار ،4 ج ، والممالك المسالك( : هللا عبيد أبو) البكري -

التقرير النهائي ألشغال ملتقى المجتمع المدني ـ الجمعيّة النسائيّة للمحافظة على األسرة بجبنيانة، 

 .، نزل الكاهنة اللوزة4500مارس  45/40/44/46، أيّام "جبنيانة في عيون مواطنيها"

، شركة المطبوعات لعهود اإلسالميّة األولىالمنسوجات واأللبسة العربيّة في ا(: صالح أحمد)العلي  -

 .4556للتوزيع والنشر، بيروت 

مجلة ، "نموذجا" بر الهمامة"عالمات ورموز : األزياء التقليديّة للمرأة التونسيّة"، (عبد الكريم)ـ براهمي 

 .002، ص4503، 64، عددالثقافة الشعبيّة

 .4503نوفمبر  58، الثالثاء ياحجريدة الص، "نسيج جبنيانة يحتضر: "ـ بنعليّة المختار

 .4555، عالم الكتاب، القاهرة، النسيج المطّرز في العصر العثماني(: ثريّا)نصر  -

- Ben Tanfous (A) et all, Les costumes traditionnels féminins de Tunisie, publié 

par le centre des arts et traditions populaires, maison Tunisienne de l’édition, 

Tunis 1988, p8.  

- Bridier (M),  « Les tapis et tissages principaux a l’Algérie »,  Cahiers des arts et 

techniques d’Afrique du Nord ,n°2, 1953, Horizons de France, Paris,  pp 36-51. 

- Cornet(H), « Tissage de la laine a Djerba et artisanat», Les cahiers de Tunisie, 

tome VI, 1958, institut des hautes études de Tunis, pp 139-160. 

- Coustillac (L), « La teinture végétale a Oudref », Cahiers des arts et techniques 

d’Afrique du Nord ,n°1, 1951-1952, Horizons de France, Paris,  pp 24-40. 

- Coustillac (L), « Note sur la teinture végétale dans le Sud Tunisien », Cahiers 

des arts et techniques d’Afrique du Nord ,n°5, 1959, éditions Privat, Toulouse,  

pp 129-136. 

- Gallotti (J), « Tissage, tapisserie et teinture en Afrique du Nord », les cahiers 

CIBA, n° 21, volume II, janvier 1949, Bale, pp 732-752. 

- Ginestous (P), « Tissage d’un « Hamel » a Gafsa », Cahiers des arts et 

techniques d’Afrique du Nord, n°2, 1953, Horizons de France, Paris,  pp 52-62. 

- Godon (L) et Walter (A), « Contribution a l’étude des tapis de Guergour »,   

Cahiers des arts et techniques d’Afrique du Nord, n°1, 1951-1952, Horizons de 

France, Paris,  pp 15-23. 

- Golvin (L) et Louis (A), « Les tisseuses de la région Sfaxienne traditions et 

chants », IBLA, n° 47, 1949, pp 237-262. 
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- Golvin (L), « Tisseuses et tissages décorés d’El-Djem et de Dgebeniana », 

IBLA, n° 45, 1949, pp 33-56. 

- Mansouri (M), Du voile et du zunnar, l’or du temps, Tunis 2007. 

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

Tunisie », Bulletin économique et social de la Tunisie, n° 46, novembre 1950, 

résidence générale de France a Tunis, pp 36-42. 

- Prat (Ch), « Le problème du tissage en Tunisie », Cahiers des arts et techniques 

d’Afrique du Nord ,n°3, 1954, imprimerie de l’essor, Tunis,  pp 58-63. 

- Revault (J), « Tapis Tunisiens à haute laine et à poil ras », Les cahiers de 

Tunisie, tome VI, 1958, institut des hautes études de Tunis, pp 119-138. 

- Ricard (P), «Nattes berbères de l’Afrique du Nord », Hespéris archives 

berbères et bulletin des hautes études Marocaines, tome V, 1925, Emile La Rose 

éditeur, Paris, pp 106-124.   

- Sethom (S), « La tunique de mariage en Tunisie », cahiers des arts et traditions 

populaires, n°3, 1969. 

- Touchon (A), « Note sur la teinture des laines au djebel Amour (Algérie), 

Cahiers des arts et techniques d’Afrique du Nord, n°5, 1959, éditions Privat, 

Toulouse,  pp 117-119. 

- Zaouri (A), « Sanaa et maalma dans la région de Sfax », cahiers des arts et 

traditions populaires, n°2, 1968. 

 

 الّسمعيّة البصريّة -

                                                                                                                          . بصري بمقّر الجمعيّة النسائيّة للمحافظة على األسرة بجبنيانة شريط سمعي

 

 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

لت المشطيّة إحدى القطع المتحفيّة بمتحف العادات والتقاليد الشعبيّة بصفاقس إضافة إلى بعض مثّ 

وتحتفظ بعض العائالت . والرّدانة والدوالب( جلم)بالعنصر مثل المغزل والمقص عالقة القطع التي لها 

ه نحو إحداث متحف وأدوات نشف الصوف وغزله في إطار حفظ الذاكرة المحليّة، كما برز توجّ بآلة النول 

جامعي للنسيج بكليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بصفاقس ضّمت نواته األولى أدوات النسيج منها النول 

                                                                                                                                                          . والمغزل والقرداش وعيّنات من الصوف

 

 الجردعمليّة معطيات تقنية حول  -9

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

                                                                                                                                                   جبنيانة 4502جوان  52

 

 جامع أوجامعو الماّدة الميدانيّة -

 .ـ فريد خشارم ملحق بحوث أثريّة وتاريخيّة

                                                                                                                                                              .محافظة على األسرة بجبنيانةللثانوي ورئيسة الجمعيّة النسائيّة  مـ قمرة النايلي أستاذة تعلي
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 محّرر البطاقة  -

 .                                                                             .فريد خشارم ملحق بحوث أثريّة وتاريخيّة

 

 تاريخ إدخال بيانات الجرد -

                                                     . 4502جويلية  52

 

 

 

 

 

 

 


