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  لّالماّدياالثقـافّي  للّتراث  الجرد الوطنّي  
   /0037 عنصر رقمبطاقة جرد  

  

  
  تحديد العنصر - 1
   العنصر االسم -

                                                                                                 .التقليديّةصناعة األقفاص 

  
  في المجتمع المحلّي ةمتداولأسماء أخرى  -

                                                                                                      .سيدي بوسعيد أقفاص

  
  اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

  

سيدي  أقفاصصناعة األقفاص التقليديّة و تحديدا نتشر ت
منطقة رفراف تونس و مدينة  مثلفي بعض جھات البالد بوسعيد 

كذلك و زغوانر مشارقة من والية ئمنطقة بو  من والية بنزرت
كثيرا ما  اتجّسد عنصر باعتبارھافي صفاقس، وتحظى بأھميّة 

للتقارب كان وقد و التراث المحلي. بط بالھويّة الوطنيّة ارت
تحديدا تونس  المناطق الّشماليّة من البالد التونسيّةبين  الجغرافي
بط الرّ وبھا دورا كبيرا في انتشار الحرفة بئر مشارقة ورفراف و

حتّى في و الطّلبعلى مستوى اإلنتاج و بين مختلف ھذه الجھات
  . و ممارستھا تناقل الحرفة

                                                                                                                                 

  
  لعنصرمجال أو مجاالت انتماء ا -

                                                                                   .المھارات المرتبطة بالحرف التقليدية

  
  
  وصف العنصر - 2
  الوصف التّفصيليّ  -

 

   الـجـمھـورية الـتونسـية           
  الثقافيـة الشـؤونوزارة               

    راثـــــــلوطني للتا دــــــالـمعھ         
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ما أفاد به  حسبظھرت حيث  قديمة جّداليست بال يدويّةوسعيد ھي حرفة صناعة أقفاص سيدي ب
على يد حرفي  في سيدي بوسعيدمن القرن الماضي بداية الستّينات  أواخر الخمسينات و فيالحرفيّين  معظم

من بين أبرز عنصرا صبح قفص سيدي بوسعيد رمزا للھويّة التّونسيّة و لي ،شرف على ممارستھا وتعليمھاأ
القى شھرة واسعة  وو الّدولي  وطنيال يينصر التراث الثقافي الوطني، و قد ذاع صيته على المستوعنا

في جھات مختلفة من ھذه الصناعة و سرعان ما انتشرت . تعكسھا أھميّة الطّلب و رواج اإلنتاج خارجا
ين عسكر من والية رفراف من والية بنزرت و قرية عمنطقة إقليم تونس الكبرى و  مثلالبالد التونسيّة 

ثّم تولّى ديوان الّصناعات التقليديّة بتونس بقرار من بورقيبة  .زغوان أين ما تزال تلقى إقباال على ممارستھا
خاّصة مع بعث القرية الحرفيّة يوان الدّ  تحت إشرافإدراج ھذه الحرفة ضمن الحرف الّتي يتّم تعليمھا 

  دماج الّشباب بالمالّسين.إمركز  راكز على غرارفي بعض المفي فترة الحقة  لتنتشربالّدندان 

، و يتّخذ في جزئه العلوي الخشبة و "التّل" أو األسالك المعدنيّ  من يصنع قفص سيدي بوسعيد أساسا
شكل القبّة في إيحاء إلى مزار الولّي سيدي بوسعيد الّذي نسبت إليه المنطقة و ذلك خالفا للنّوع الثاني من 

مربّعة أو المستطيلة الشّكل. ويتميّز قفص سيدي بوسعيد بجمال زخارفه المستوحاة من األقفاص العاديّة ال
النوافذ التقليديّة المعروفة "بشبابك الّزالبية" أو شبابيك الحديد المطروق سواء على مستوى الزخارف أو 

ي بوسعيد كذلك على مستوى الّشكل الّذي يعرف "بالبركون" و الّذي لطالما زيّن واجھات منازل سيد
. و يضّم القفص فضال عن لونه األبيض و األزرق وغيرھا من المنازل ذات الطّابع المعماري التقليدي

بعض المجمالت  والمربّعات و المعيّنات و المنحنيات والمستطيالت مثل الّدوائر وأشكاال ھندسيّة مختلفة 
، ويصنع في األعمدة أو "الّسواري"و  "العصافرو " لمجمعا والمزخرفات ذات التسميات المحليّة مثال

يبلغ  في حين م عرض، 1.60م طول و  2.70 حواليإلى قفص اليمكن أن يصل حجم حيث  ،أحجام مختلفة
   .صم 7صم على  15حجم أصغر قفص تقريبا 

  :تحضير جميع مكّونات القفصيبدأ الحرفي ب
  .خشب الّزيتونستخدم ي أن كانبعد  ينالمطلوب و الّسمك بالطّولاألحمر  الخشبمن عواد األقّص  -
  .و تشكيلھا أو األسالك المعدنيّة قّص التلّ  قطع الّزالبية من خالل إعداد -
ولة" أو طّ ال" باستخدامقطع "الّريفي" و ھي مربّعات صغيرة يصنعھا الحرفي سات" أو بْ "الكَ إعداد  -

  الزالبية و التّل إلى بعضھا البعض.التّن ليشّد بھا الحقا قطع  معدن علب الطّماطم و الھريسة واستغالل 
 ثالث ثقبهالقلم و قّصه بآلة خاّصة ثم واسطة على الخشب ب"البركون" كل شبرسم  ذلك وإعداد "البراكن"  -

 ضع التّل في الثقوبوائي، ثم في األسفل ومثلھم في األعلى و ثقب واحد في كّل جانب بالمثقاب الكھربثقوب 
  .بقطع الزالبيةو يزخرفه  لبركون"ا"طول  على

ا القفص ي سيرتكز عليھ كل و ھو القاعدة الّت ع الّش ك  يقوم الحرفي أّوال بصنع إطار خشبي مربّ و ذل
ّدھا "الغيرة"  ماّدة وضعبشّق أعواد الخشب الّتي تّم قّصھا و  بعضلش ى بعضھا ال ا  إل ا ثقوب ام بثقبھ د أن ق بع

ى اإلطار ،المعدنيّةاألسالك غرس فيھا يل المسافةنفس متحاذية تفصل بينھا  ز عل ة و ترّك بيّة  أربع دة خش أعم
ارة سميكة ة بالنّج ذه العمليّ ّم  ،و تسّمى ھ ا ث ّل في مكانھ دة و توضع أسالك الت وق األعم ان ف يوضع إطار ث

دة قصيرة و قطعو ه أعم ت فوق ن تثبّ ّدائرة  م دھا توضع ال ل، بع بيّة الت تمنح الخش ي س ة و ھي الّت أو الكعك
ة.القفص الّشكل ال لّ يُ  و ّدائري أو القبّ ين أسالك الت راغ ب ئ الف ة  مل ى بعضھا بقطع الّزالبي ّدھا إل ع ش ي يق الّت

ّل بواسطة  ا ب"الكبسات" أو البعض و إلى الت د الّضغط عليھ تت. وأو بالكّماشة الكالّبقطع "الّريفي" بع  ثبّ
را توضع و ،بين األسالك متقابلة بحيث تتقابل كّل اثنتين معاالقطع  ة  "كن"الب ستخدم ي ومن الجھات األربع
  .بابا للقفص ھاأحد

ة ي و كيل القبّ رسلتش ي  غ لّ  طرفالحرف ود  الت ب الموج ي الثّق بيّةف دائرة الخش الطّرف  بال و يمسك ب
اقي  لتعويجهو يقوم بجذبه بقّوة  كّماشةاآلخر بواسطة ال ة مع ب ّرر العمليّ مّ  األسالكفيتّخذ شكل القوس و يك  ث

ّون من في أعلى القفص مكّونة القبّةثقوب "المجمع" فتلتقي  في اجميع ھايدخل . و المجمع ھو شكل خشبي يتك
لّ  ة من الت ه حلق ة تخترق ة عموديّ ر موضوعة بطريق ا القفص. يُ  دوائ ّم يشرع الحرفي في حمل من خاللھ ث
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اقي  انطالقاالزالبية  وضع قطع ا في ب ي وضعت بھ ة الّت نفس الطّريق  ،القفصأجزاء من أسفل القبّة و ذلك ب
اء كامل الحيث يكّون صفّا من الزالبية  ا فّدورة, بطريقة أفقية و دائريّة حتى إنھ ّون صفّا آخر فوقھ ّم يك  يث
  تغطية كامل القبّة. و يواصل نفس العمل حتىمستخدما "الّريفي" شكل طابق جديد من الزالبية 

 ،إلى أسفل الحلقة في المجمع تُشدّ و  خشبة في أعلى القفص تمتّد أفقيّافي آخر عمله الحرفي  علّقي
يفي" باللّون القفص باللّون األبيض و قطع "الرّ دھن ، ثّم يُ ھي بمثابة األرجوحة الّتي يقف فوقھا العصفورو

 .  و ذلك نزوال عند رغبة الزبائن مع دھنه بلون شفّاف و المع لحمايته األزرق أو يحافظ على لونه الطّبيعي

  
  / األزياء/ األدوات...)والالمادية المصاحبة للممارسة أو المھيكلة لھا ( الفضاء الماديّةالعناصر  -

على ممارسة مھارته، يعكف الحرفي في مشغله الّذي يحتوي عادة على جميع المواد الّتي يحتاجھا 
، الحّدادو الدھّان و  الخّشاشالحرفيّين مثل النّجار ومستخدما جملة من األدوات يتقاسم معظمھا مع غيره من 

  :ھاأبرزنذكر من 
  تستخدم لدّق المسامير.تصنّف ضمن أدوات الطّرق و : المطرقة -
   ألسالك.تستعمل لإلمساك باألجسام  أو لقطع أو حني المواد الصلبة كا :اشة أو الزرديةالكمّ  -
  لقيس الخشب. :ترالم -
   قلم رصاص: للّرسم على الخشب. -
  .الك المعدنيّةتستخدم لمعالجة األس :آالت الجذب -
  .وفقا للّشكل المطلوب : لقّص الخشبآالت القصّ  -
   .قّص المعادنل المقّص الكبير: يخّصص -
  منشار يدوي: لقّص الخشب.  -
  في ثقب الخشب.  حّل محّل المثقاب اليدوي :المثقاب الكھربائي -
  ة للقفص مثل "البراكن"."الغيرة": ماّدة الصقة بيضاء اللّون تستخدم إللصاق بعض األجزاء الخشبيّ  -
  لحّك الخشب وجعله أملس.للتنظيف مثال ورق الّصنفرة: يعرف "بالكاغط األحرش" و يستعمل  -
   لدھن القفص. في أحجام مختلفة : تستخدمفرشاة الّدھن -
  
  الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

                                                                  العنصر.ال توجد ممارسات عرفيّة تمنع الوصول إلى 

  
  كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

تنتقل ھذه المھارات من جيل آلخر عن طريق معلّم أو حرفي مختّص في صناعة ھذا النّوع من 
أغلب الحرفيّين الّذين وقع اعتمادھم في عمليّة الجرد في الجھات قد توارثوا ھذه الحرفة عن ف، األقفاص

قلّة منھم.     باستثناءمن يزاولون ھذه المھنة في العاصمة قد تعلّموا الحرفة على يد معلّم  اآلباء، في حين أّنّ 

  
  نصرالفاعلون المعنيون بالع - 3
  حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

                                                               .أقفاص سيدي بوسعيدون في صناعة الحرفيّون المختصّ 

  
  مشاركون آخرون -
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  التقليديّة بصفة عاّمة. قفاصاأللحرفيّون المختّصون في صناعة ا -
  . نعاصمالكاكين و دّ الأصحاب  باعة المواد األوليّة من -
  النّجارين.  -
                                                                                                    تّجاّر األقفاص التقليديّة. -
  
  منظّمات غير حكوميّة/ المجتمع المدنيّ  -

       ال يوجد

  
  ھيئات رسميّة -

  .بتونس يوان الوطني للصناعات التقليديّةالدّ  -
  لّسياحة.ل الوطني يواندّ ال -
  ببنزرت.المندوبيّة الجھويّة للصناعات التقليديّة  -
  قليديّة بزغوان.المندوبيّة الجھويّة للصناعات الت -
                                                                                                    .القرية الحرفيّة بالّدندان -

  
  مدى قابليّة العنصر لالستمرار: العراقيل والتھديدات - 4

خاّصة خارج البالد من خالل و لو بصفة غير منتظمة رواجا كبيرا  قفص سيدي بوسعيديلقى 
بالخارج و البعثات المقيمين ض الّدوليّة و يسّجل في تونس إقباال ھاّما من قبل السيّاح و التونسيّين معارال

عد يلم  الحرفةھذه تعلّم  دخال محترما. غير أنّ  وفّرالخاّصة، و ما زالت المبيعات تو المؤّسسات األجنبيّة 
 تراجعأّدى إلى مّما ا و توقّفت الّدورات التكوينيّة المتعلّقة بھ األفرادبعض  باستثناء بالّشبا قبالإمحّل 

في بعض الجھات أّولھا سيدي بوسعيد نفسھا أين  االنقراضأوشكت على حيث  ،ممارستھا و عدد حرفيّيھا
مع بعض  صنعھاتغل الّتي كانت المشاكّل  تقريبا تنتشر محالّت بيع ھذا النّوع من األقفاص في حين أغلقت

نفس المصير آلت إليه دكاكين صنع أقفاص سيدي بوسعيد في  و ،االستثناءات التي تظھر من حين آلخر
  المدينة العتيقة بتونس. 

لتعويض  سعىت ةمنافسة من قبل شركات خارجيّ التقليد والمحاوالت ل عرضةأصبح المنتوج  كما
شل ھذه المحاوالت فإّن ھذا النّوع من المنافسة من شأنه أن يھّدد رغم فو ،بآالت معيّنةيدوي ل الالعم

التراثي ضّجة  الموروثو لطالما أثار ھذا و يقضي على طابعه التقليدي اليدوي.  ككلّ  استمراريّة العنصر
حيث يشّكل ، الخارج حول حقوق ملكيّته و أصبح محّل نزاع قضائي في عديد المناسباتفي الّداخل و
  وطنيّة. فنيّة ذات دالالت و أبعاد ثقافيّة و اجتماعية محليّة و القفص قطعة

  
  برامج التّثمين وإجراءات الّصون - 5

إّن أبرز إجراء اتّخذته الحكومة التونسيّة بعد االستقالل ھو تعليم ھذه الحرفة للّشباب و توريثھا 
دان، ليصبح العنصر من أبرز عناصر نفي مشاغل الديوان الوطني للصناعة التقليديّة بالدّ  لجديدةلألجيال ا

التراث الوطني الّتي تتصّدر التظاھرات الثقافيّة و السياحيّة داخل البالد و خارجھا، على غرار مشاركة 
قفص سيدي بوسعيد في المعارض الّدوليّة و الوطنيّة، و اعتماد العنصر كمجّسم مصّغر لبعض التظاھرات 

لكن تبقى الحاجة إلى المزيد من العناية أكيدة و ذلك  .بريديّة التونسيّةو أيضا كصورة للطوابع ال الّرياضيّة
و اتخاذ  بھذا الّشأنات على مستويات مختلفة أبرزھا المستوى العلمي في ظّل غياب أعمال البحث و الدراس

  . اإلجراءات لحماية العنصر
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  التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر - 6
  

          
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

  قطع الزالبية و قطع "الّريفي" و خشبأعواد ال
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
 
 
 

 بعض األدوات المستخدمة
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 "البركون"
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 "البركون" في"الزالبية قطع تركيب 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكيل المجمعت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 تقويم بعض األسالك
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  ھويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات - 7

  : من بينھم و زغوان مجموعة من الحرفيّين في كّل من تونس و رفرافتّم اعتماد 
تعلّم  سنة، 50حوالي منذ  سنة، حرفي مختّص في صناعة أقفاص سيدي بوسعيد 64 :الھادي العرفاوي -

 28، دّكان عدد صناعة األقفاصمؤطّر في الحرفة في مشغل تابع لديوان الصناعات التقليديّة بالّدندان، 
  الّدندان، تونس.ب القرية الحرفيّة

سنة، متوارثة عن  30من  رمنذ أكث حرفي في صناعة أقفاص سيدي بوسعيد سنة، 50 سليمان: رضا -
  فراف، بنزرت.راألب، 

 ،سنة، توارثھا عن األب 16منذ  سيدي بوسعيد قفاصأسنة، حرفي في صناعة  46: اريأحمد العيّ  -
                                                                                عين عسكر، بئر مشارقة، زغوان. 1123

  
  المصادر والمراجع - 8
  المكتوبة -

- Artisanat de Tunisie : Arts traditionnels, vol. 2, éd. Office national de l'artisanat 

de Tunisie, Tunis, 1970. 

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

e siècle), 

éd. Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1974.  

-Samouda (A.), L’art tunisien des cages, 1967/1968. 

- Zbiss (S.M.), Sidi Bou-Saïd : promontoire du soleil éternel, éd. Société 

tunisienne de diffusion, Tunis, 1971. 

  
  الّسمعيّة البصريّة -

، "مراحل صناعة األقفاص الخشبيّة و المعدنيّة في تونس" حولمباشر نامج تلفزي لقناة الجزيرة بر -
2014.   

تناول واقع قطاع صنع األقفاص التقليدية ية" بداعات حرفيّ إ" الوطنية الثانية بعنوان للقناةبرنامج تلفزي  -
                                                                            .2015 ،ةبمنطقة عين عسكر وآفاقه المستقبليّ 

  
  المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

                                                                   .ال توجد أّي مواد وثائقيّة محفوظة تھتّم بھذا العنصر

 
  الجردعمليّة معطيات تقنية حول  - 9
  تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

    2016سبتمبر  21تونس  -
المشاريع العلميّة ة جرد ھذا العنصر في إطار : انطلقت عمليّ  2016 سبتمبر 23و  2014/2015رفراف -

 ، ثّم وقع إحداث جرد ثانعلى غرار جرد الحرف التقليديّة بجھة بنزرت الجھويّة للمعھد الوطني للتراث
                                               .قصد تحيين المعطيات و مواكبة التطورات التي طرأت على الحرفة
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                    2016أكتوبر  12 زغوان -

 
  جامع أوجامعو الماّدة الميدانيّة -

                                                                                       ملحق بالبحوث. ،إسمھان بن بركة -

  
  تاريخ إدخال بيانات الجرد -

                                                                                           .2016 أكتوبر 13و  سبتمبر 26

 
  محّرر بطاقة الجرد -

  إسمھان بن بركة
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