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 لّالماّدياالثقـافّي  الجرد الوطنّي للّتراث  
  7/019  بطاقة جرد عنصر رقم

 
 تحديد العنصر -1
 عنصر االسم ال -

 السرج
 
 أسماء أخرى متداولة في المجتمع المحلّي -

 .زهاز الدابة-السرج العربي األصيل

 
 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على  تّشكل صناعة السرج
النحو الذي يمارس في مدينة 
صفاقس حرفة كانت شائعة في 
مختلف مدن البالد التونسية على 

ومن  غرار مدينة باجة والكاف
مدينة مراكز صناعة السرج  أشهر

إلى حدود و القيروان ومدينة تونس
محمد "ثدّ يتح القرن التاسع عشر

-1853"بن عثمان الحشايشي
عن سوق السراجين بمدينة  1912

 أنواعيصنع به  حيثتونس 
السروج المذهبة المطرزة بالفضة 

 . عجيبة أشكالعلى 
 
 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

 

           0Bالـجـمهـورية الـتونسـية  
              1B الثقافيـة الشـؤونوزارة 

         2Bراثـــــــلوطني للتا دــــــالـمعه   
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 المهارات المرتبطة بالحرف التقليدية.

 
 وصف العنصر -2
 الوصف التّفصيليّ  -

  المكونات التي تشّكل السرج وتتعّدد  يوضع فوق ظهر الفرس راكبالسرج هو جهاز داعم لل
 .وتختلف مراحل انجازها

من حرفي وحيد بمدينة "القّدة" ويسمى المدبوغالملبّس بجلد الجمل  "ربوسالق"تبدأ العملية بالحصول على 
اف تسّمى المقدمة القربوس   يترّكب القربوس من قطعتين مقوستين من خشب الصفص.ودوز

troussequin   أما الظهر فيسمى دجاجةpommeau  ويجمع بينهما عوارض مسطّحة وهي مقعد
 . siegeالفارس 

التي تسمى وضع جلد الماعز المدبوغ على طاولة الحرفي تتواصل عملية إحضار مكونات السرج بو
يقوم  حيثصم) 65م /1صم وشكلها مستطيلة (80يبلغ ارتفاعها  بقوائم متينة"الوصلة" وهي مزودة 

ويستعمل لقص الجلد "البشقي" وهو عبارة عن  .لة للسرجالقطعة الواحدة المشكّ  بقّص عناصرالحرفي 
 ."حامي جلم"ويسمى  كما يعتمد كذلك على المقصقطعة حديدية تنتهي بمقبض خشبي 

الفرس  عمل السراج في انجاز"اللبد" وهو قطعة من الجلد السميكة تكفي لحماية ظهر أولىوتنطلق بالتالي  
التي يكون  وتوضع هذه القطعة مباشرة على ظهر الفرس .التي قد يسببها احتكاك القربوس من الجروح

 .صم)70صم/75شكلها مربعا تقريبا (
قص قطعة من الجلد تسّمى "الستارة" لتغطية كامل القربوس وبعد إحضار "اللبد" يعمد السراج إلى  

يوضع "البشت" . ثم مطّرزة بخيوط من الفضة أو الحرير يوشي أطرافها برسوم زهريةو أجزائهاويخيط 
صم) تتركز 110 /صم95"وهو عبارة عن قطعة من الجلد مقاساتها (القربوس"التي تغطي  "الستارة"فوق 
اللون وتسمى  الذهبية صفراءتحلى بصفائح من الفضة أو الخيوط  وأحيانازهرية  لأشكا أطرافهافي 

 طريقة النقش ب"ضرب مطرقة". 
طوله فيتجاوز  أما،صم 10إلى بطن الفرس يقوم السراج بصنع شريط "الحزام" يبلغ عرضه السرج  شدّ ول

ان حلقتين حديديتين من عمل ن تشدّ يجلديت نيه بقطعتاوينتهي طرف.المتر ونصف إلىالمتر ليصل عادة 
 .الحدادين يمّر منهما السير الذي يصل ما بين الحزام والقربوس

يقوم السراج السرج على ظهر الفرس  إحكامولضرورة   هندسية أشكالهذا الحزام  وعادة ما يطّرز على 
وتحلى هذا صم يسمى "الدير" 10م طوال وعرضه في حدود 1،10بتفصيل شريط من الجلد تبلغ مقاساته 

 و الفضة. أزهرية مطرزة بخيوط من الحرير ال أشكا"الدير" 
 وجهاز يلبسهتربط ما بين القربوس من الجلد  أشرطة نعبارة ع ومن مكونات السرج "الخدود للهيد" وهي

 تمّكن الفارس من توجيه فرسه والتحكم فيه."العذارة" التي يسمى رأس الفرس 
 بواسطة سيرترتبط "الركاب" وهي قطعة معدنية من النحاس أو الحديد أو الفضة  القربوس بأسفلوتثبت 

 جلدي يسمى "النصعات".
 حيث توضع بين اللباد والقربوس وتسمى "التكفال" تثبت إلى السرج  سيجيةبقطعة ن زيّن ردف الفرسوي 

 .تتدلى منها عدد من الجالجل الصغيرة التي تحدث رنينا عند تحرك الحصان

 
 العناصر الماديّة والالمادية المصاحبة للممارسة أو المهيكلة لها ( الفضاء/ األزياء/ األدوات...) -
 سبطجوار زقاق مسقوف"بتوجد دكاكين بالمدينة العتيقة بصفاقس  يمهنتهم ف ينيمارس السراج -

كما انتشرت عدد من دكاكينهم في نهج "الباي" وهو المسار الرابط ما بين شمال المدينة "،البرادعية
ّن اليوم أ االّ  ،ق بعدة الفارس من سروجلوكانت محالتهم عبارة عن معارض تعرض بها كل ما يتع.وجنوبها

 ولم يبقى سوى حرفي واحد يمتهن صناعة السرج. تناقص عددها
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صناعيين من مهن مختلفة مثل السكاجين الذين يقومون بالحاجة إلى ويرتبط السراجين في ممارسة عملهم 
والقرابسية الذين لفائدة السراج بتهيئة القماش وتطريز أجزاء منه  بتطريز الجلد والتوارزية الذين يقومون

ن في صناعة القطع يالحدادين المختصكما يحتاج السراج إلى  .مادة الخشبن للسراج القربوس ميوفرون 
 (ركاب او شكيمة/الحديدة)المعدنية التي يتطلبها السرج 

الحرفي ما اختزنه  ها صناعة السرج عالوة علىتوفّر يكفلوتحتاج ممارسة حرفة السراج إلى أدوات مادية 
 :ومن بين أدوات عمل السراجمن معارف ومهارات. 

 ."الوصلة" وهي الطاولة التي يعمل عليها الحرفي -
 .قصها"البشقي" وهو قطعة حديدية تستعمل للضغط على الجلود لتيسير -
 .وتشذيبها ستعمل في قص الجلودي ذو شفرتين عريضتين "المقص الحامي" -
 .الجلد إلىالخيط  إدخالتثقب بها الجلد لتيسير  اإلبرةشفة" وهي أداة تشبه إ"-
 .صاب" وهو عبارة عن مطرقة خشبية"الن-
 شكال فق الجلد.لرسم األالذي يعتمد "المرشام" -

ويقال كذلك "من قلة الخيل ربطنا  ،يل السروج فيه راحة"مثال المتداولة والمتصلة بالسرج "تبدومن بين األ
 على الكالب سروج"

 
 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

 .د ممارسات أو إجراءات من هذا القبيلال توج

 
 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

عن المعلم "حسن  زخرفتهوفنون  صناعة السرجمهارات  يفيد السراج "مرشد بوغريو"أنه بدأ تعلّم
 ال تتقن هذا النشاط. تهعائل  المغربي" منذ فترة الطفولة رغم أنّ 

كما أّن الهياكل الرسمية للدولة،  تعد القنوات التقليدية تقوم بدورها في مجال التعليم والتدريب فلم، اليومأّما 
ديوان الصناعات التقليدية لم تهتم بالعنصر من خالل تأمين نقل المعارف والمهارات المرتبطة به إلى 

 .النّاشئة، سواء في إطار المجتمع المحلّي أو خارجه

 
 عنيون بالعنصرالفاعلون الم -3
 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

 .كوناتهيباشر إعداد السرج بمختلف م حرفي واحدلم يبقى بالمدينة سوى 
 
 مشاركون آخرون -

 وتزويقهخياطة الجلد  أعمالخاصة في  ل صناعة السرجزوجة الحرفي في انجاز بعض من مراحتساهم 
وإنما  ،يسترعي االنتباه أّن حضور العنصر النسائي في ممارسة العنصر كان مفقودا في الماضي ومّما

 زوجها.إعانة إطار مساهمتها في  تاندرج
الذين اكتسبوا معرفة بمكوناتها عن طريق التجربة  جوبعض من الفرسان الذين يقتنون السر كما يتردد 

 الذاتية.
 المدنيّ منظّمات غير حكوميّة/ المجتمع  -
(تنظيم زيارات بالمدينة العتيقة ومن مراحلها االطالع على بعض الحرف سيفاكس.–جمعية اوبتيما -

 التقليدية )
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 هيئات رسميّة -
عمل ميداني حول بعض المهن  إطارالمدارس األساسية واإلعدادية والمعاهد الثانوية بصفاقس في  -

 التقليدية.
 اقس.المعهد العالي للفنون والحرف بصف-
 المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بصفاقس. (الصالون الوطني للصناعات التقليدية).-
 المعهد الوطني للتراث. -
 .الديوان الوطني للصناعات التقليدية -

 
 مدى قابليّة العنصر لالستمرار: العراقيل والتهديدات -4

عشر منذ نهاية القرن التاسع  حلة االحتضارودخلت مر يشهد العنصر تراجعا كبيرا في السنوات األخيرة
بقوله  تلك الفترةفي كتب عنها  "الحشايشي دمحم"نّ أالبالد التونسية حتى  أنحاءمختلف  فيبصفاقس و

صيفا وشتاء  عليها الدهر لبطالن االمحال (مفردها محلة) الدولية التي كانت تسافر أخنى"وفي يومنا هذا 
لك من األسباب التي ازالها استيالء االورباويين فبقي السراج لخالص األموال والضرائب وغير ذ

 المسكين يعوم في إثمد ناشف من مياه االنتفاع بحرفته النفيسة".
الشباب عن تعلم صناعة  التي تهدد قابلية العنصر لالستمراربمدينة صفاقس عزوفومن العراقيل  

تناقص عددهم ولم يبقى منهم  س به من جلد الجملالخشبي وما يلبّ  من يتولون انجاز القالب أنّ كما ، السرج
 سوى حرفي وحيد.

التهديدات أيضا التي تواجه حرفة السراج أّن الجلود المستعملة في السرج أصبحت دباغتها بطريقة  ومن
الت آبعض مراحل خياطة السرج وزخرفته يعتمد فيها  نّ ألى إكما نشير  صناعية وبالتالي ضعفت متانتها

 صرية.الخياطة الع
وبفعل التغيّرات المتالحقة التي تشهدها جهة صفاقس والبالد التونسية عموما، فإّن صناعة السرج دخلت 
مرحلة االنقراض، واقتصر حضورها على أحد الحرفيين بالمدينة العتيقة بعد أن كانت قبلة ارستقراطية 

 ية وتتوارثها فيما بينها.  المدن وفرسان القبائل وفالحي األرياف يتعاطاها أبناء العائالت الثر
ومنذ فترة الستينات من القرن العشرين ظهر"السرج السوري"وهو أقل عددا في مكوناته وأقل تكلفة 
وأسرع في اإلنجاز من السرج العربي األصيل ،واعتبارا لهذه المزايا أصبح منافسا له من طرف بعض 

السرج العربي بقى متواصال من طرف بعض  الهواة ممن يتعلمون رياضة الفروسية، إال أّن الطلب على
 الفرسان.

 
 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

يعمل المجتمع المدني على تثمين هذا العنصر من خالل برمجة زيارات ميدانية لدكان هذا السراج 
 .بالمدينة العتيقة

 نماذج من الحرف التقليدية.ونظمت المندوبية الجهوية للتربية زيارات إلى المدينة لغاية االطالع على 
 وتدعو مندوبية الصناعات التقليدية السراج الى معارض لغاية تقديم منتوجه الحرفي والتعريف به.

 
 
 
 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6
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 البيانات استيقاءهويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في  -7

ة الجرد شكل المحاورة المفتوحة في إطار دكان السراج وقد ضّمت ثالثة أطراف السراج اتّخذت مقابل
حد الفرسان من جهة سيدي بوزيد(سيدي أكما شملت المحاورة  وابنه الذي تعلم بعض المعارف عن والده 

على  لكن البيانات األساسية وردت الذين يقصدون دكان السراج للتزود بالسروج وهو أحد علي بن عون) 
 لسان الحرفي

يزاول حرفة  .ر هذا العنصرذاكرة تطوّ  بالمدينة ويمثّلوهو الحرفي الوحيد 7/3/1950:"منذر بوغريو"-
الحرفيين الذين يمارسون هذه الحرفة حاليا وهو  آخرالسراج منذ ما يناهز على الخمسين عاما.ويعتبر من 

 .21396434، الهاتف يعرض منتوجاته للبيع/ العنوان: المدينة العتيقة، صفاقس
ينظمها ديوان الصناعات تمّرس على صناعة السرج، وهو ما سمح له بالمشاركة في عدة معارض 

 التظاهرات. إطار بعضفي  خارج البالدالتقليدية وسافر إلى 
يعمل بالعنوان تلقّى بعض من معارف صناعة السرج وهو سنة)  17( ابن منذر بوغريوبوغريو"سمير"-

 .األصيلةوالده في العديد من التظاهرات لتقديم السروج العربية ويرافق  نفسه.

 
 المصادر والمراجع - 8
 المكتوبة -

- Louis(A), Sellerie d’apparat et sellerie de Tunis, in cahier des arts et traditions 
populaires, Institut National d’Archéologie et d’Art, Tunis, Première année, n1, 
1968, Pp41-100. 
- Pennec(pierre), les Transformations des corps de métiers de Tunis sous 
l’influence d’une économie externe de type capitaliste, Tunis, ISEA ,1964. 
- Sekik(Nozha), un domaine de l’art musulman, l’artisanat du cuir en Tunisie, 
thèse de 3P

ème
P cycle, sous la direction de Nikita Elissef, Lyon, 1985. 

، دراسة وتحقيق الجيالني بن الحاج يحيى العادات والتقاليد التونسيةالحشايشي (محمد بن عثمان)،  -
 .1996،تقديم محمد اليعالوي، در سيراس للنشر،

من خالل  19بداية القرن  18القرن الحرف والحرفيون في ايالة التونسية في أواخر علي (لطفي)، ن ب -
التونسية،قسم  الشريف،الجامعة، شهادة الكفاءة في البحث، تحت إشراف محمد الهادي وثائق البايليك

 .1992/1993التاريخ السنة الجامعية 
،عالم الفنون والتقاليد الشعبية،وزارة الشؤون الثقافية ، حول سرج استعراضي من تونسسكيك (نزهة)، -

 .1988والفنون/تونس، لألثارالقومي المعهد 
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، المعهد الوطني للتراث، 13، مجلة الفنون والتقاليد الشعبية عددصناعة السرج ،الجويني (خالد) -
 ،2001تونس

 
 الّسمعيّة البصريّة -
 .مقاطع توثيقية أثناء جرد العنصر -

 
 اّصةالمواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخ -

السيد "احمد الجلولي" بمجموعة من السروج التي صنع بعضها لدى سراجين من صفاقس بدار  يحتفظ
 الجلولي بنهج "الغني" بتونس.

 
 معطيات تقنية حول عمليّة الجرد - 9
 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

 / المدينة العتيقة/ صفاقس.2017فيفري 
 
 جامع أوجامعو الماّدة الميدانيّة -
 بالمعهد الوطني للتراث. ملحق بحوث ،سهام القالل -
 )ةالفتوغرافي وثيق بالصورةالت ( من هواةآمنة بن عمر -
 
  الجرد بطاقةمحّرر  -

    .سهام القالل
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