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 تحديد العنصر -1

 االسم المتداول للعنصر في المجتمع المحلّي المعنيّ  -

 .فنون ومهارات وممارسات: النّقش على المعادن

 

 أسماء أخرى إن وجدت-

 .النقيشة/ لنّقشا

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر-

من المهّم التمييز بين ممارسة النّقش كحرفة وفّن، أي كنوع من 

من جهة االستخدام وبين ممارسته  ،الفنّيالحرفّي وواإلبداع النشاط 

فإذا إذا ما نظرنا إلى الدائرة األولى، . االجتماعي والثقافي لمنتجاته

وجدنا العنصر ينحصر في مجاالت جغرافية محدودة، إذ يمثل 

حضريّة باألساس، بل إنّه يقتصر على مراكز النقش ظاهرة  

حضريّة بعينها لعّل أبرزها مدن تونس وسوسة والقيروان وصفاقس 

 .وجربة

تأّملنا في دائرته الثانية، دائرة االستخدام واالستهالك، ألفيناه أّما إذا 

شمل كّل أنحاء البالد دون استثناء، ذلك أّن اإلقبال على يتمّدد لي

المشغوالت المعدنية المنقوشة يندرج ضمن تقاليد وممارسات 

 .  اجتماعية تؤّصلها جملة من المعتقدات والتصورات الدينية

يزاولون عملهم وفق وثّمة تكامل عضوّي بين الدائرتين، فالنقاشون 

ثوها وتعلموها فيما بينهم، لكنهم، وفي مهاراتهم وفنونهم التي توار

من المرجعيات الجمالية والدينية إبداعاتهم آن واحد، يستلهمون 

والثقافية للمجتمع الذي يبدو كضامن الستمرار نشاطهم عبر اقتناء 

الحلّي الفضيّة المنقوشة  وهو ما يظهر، مثال، في طواقم. منتجاتهم

فهي على صعيد . التي تنسب إلى البدو مع أنّها مصنوعة في المدينة

والخصوصيات الزخرفية مرتبطة بالمجموعات البدويّة،  االستخدام 

وإن أّمن إنتاجها نقاشون عادة ما يكونون منتصبين في أسواق المدن 

 .العتيقة

 

 

 الـجـمهـورية الـتونسـية
 الثقافيـةالشـؤونوزارة 
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 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

 .التقليديةالمعارف والمهارات المتعلقة بالحرف  -

 .ةالممارسات االجتماعيّ  -

 

 وصف العنصر -2

 الوصف التّفصيليّ -

الجماليّة ته ليس فقط بفضل هويّ  أبرز تعبيرات الفنون التقليدية،حد أى النقش على المعادن بوصفه يتجلّ 

فنّي مثير  عاالجتماعية المكثفة كإبداالستخداماته  إنّما أيضاوالحرفية، التقاليد  عديدوتداخله مع  الخاّصة

ه كثيرا ما يتمظهر في مشغوالت ذلك انّ  اليومية واالحتفالية،من الممارسات  ةتصل بجملللخيال والوجدان ت

 .                                                                                              في الوقت نفسه ةورمزي وظيفية ةذات قيم

 صّ الجويبرز فيها المعدن والحجر  لمن المحام ةكبير طائفةالتي تشمل  ةخرفيّ الفنون الزّ  إلىينتمي العنصر  

على  إحالتهالى إنظرا  التطبيقيةوهي تعرف بالفنون  والفخار والصوف،جاج والجلد خام والخشب والزّ والرّ 

وقنينات العطور واألباريق والمباخر  واألواني الفضيّة والزجاجيةكالكراسي  يقطع ذات استعمال نفع

بداع رسوم على مهاد إويتمثل النقش على المعادن في . والصناديق واألطباقوالفوانيس والثريات ة والزين

 ة متناسقةعناصر تشكيلي المرسومة إلىل الخطوط حيث تتحوّ  ة أو غائرةنقوش ناتئ إلىبعد تحويلها  معدنيّ 

 .    والظالل األبعاد وإسقاطات األضواءوتناسب لء والفراغ م في المالتحكّ  مهارةبفضل 

 ةضاءات تاريخيّ إ -1

على فنون  ةثريد األقدم الشواهمن أالحديث  بالعصر الحجريّ  ةالمرتبطتعّد النقوش الجداريّة أو الصخريّة 

ما شهدت ن التي سرعا ةبدايات هذه الممارس مبين،بشكل و على نحو خاصّ  ،دالنقش عموما باعتبارها تجسّ 

فكان استخدام مختلف  ،اكتشاف التعدين وتطبيقاته البشرية إلىالذي اهتدت فيه  معادنمع عصر ال ةطفر

وهو ما سمح بظهور  ،والصبّ  هربينها عبر الص زجوالحديد والرصاص والم ةالمعادن كالذهب والفض

 .المصرية والّرافديةدته الحضارات على غرار ما خلّ  ةذات الزخارف المنقوش ةالفني األعمالالكثير من 

 بالنسبة إلىكما هو الحال  ةوحتى بيداغوجي ة أسطوريةالعتبارات روحي ات خاضعةكانت هذه المنقوش ولئن 

عن هذه نأى بم البالد التونسيةولم تكن  .ةعظيم ةفني ةقد مثلت في حد ذاتها قيم فإنها الكتابية،المنقوشات 

النقش على المعادن ة إلى ازدهار ثريّ والشواهد األ التاريخيةحيث تشير المصادر  التقنية والفنية،رات التطوّ 

مل على عقود وعلب تالتي تش نيّةالقرطاج ليّ قبل الميالد كما تثبت ذلك طواقم الح ة الثامنةلفيانطالقا من األ

مثل تلك الخواتم ذات  واآللهة،الحيوانات  اتحضر فيه محاّلة بنقائش بديعةوخواتم  وأقراطلحفظ التمائم 

 .بعل حامون اإللهتها التي رسمت عليها صوره اونظيرمنقوشة التي تمثل زخارف  الثابتةالفصوص 

ة مع تقاليد محلي ةمتوسطية قديم ةوفني ةحضاري لتتالقى تيارات اإلسالميةوقد تواصل ذلك في العهود 

أساليب في  اوتنوعثراء بما منح  األندلسمن المشرق العربي وبالد  ةوافد وأخرىالبربري  إلرثبا مرتبطة

 اإلسالمي الحليّ  ةما نستشفه من مجموع ة، وهوللمعادن وما يرتبط بها من سجالت فني المعالجة الزخرفيّة

الشكل  ةمثلث حيث تضمن مناجد 0391قرب مدينه الكاف سنه  ة األغنامحد رعاأللكنز الفريد الذي عثر عليه 

ريخ هذا الكنز في منتصف القرن أننا من تباهلل تمكّ  الخليفة المستنصرزخارف ودنانير تحمل اسم محاّلة ب

انع الصّ  ةعلى مهار خّرمةم ة أوكي التي يحمل بعضها زخارف مشبّ هذه الحلّ تنّم و .الحادي عشر ميالديا

 .في صنع المصوغ رفيعةنه من تقنيات الفاطمي وتمكّ 

من  ،بتراجعهاوتراجع ها ر بتطورّ فتطوّ  المعدنية،وقد ظل النقش على المعادن شديد االرتباط بالصناعات 

ة ان وسوستونس والقيرو أساساوهي  الحضريةازدهر في القرن الثامن عشر في عدد من المراكز أنّه ذلك 

نه النقاش بوصفه يمثل يؤمّ  ايزوحرفي متمي اختصاص فنّ كظهور النقش أتاح ا ممّ  ة،جرب وجزيرةوصفاقس 

 .ة خاّصةمهني فئة

ة والمكنن األوروبيةتحت ضغط المنتجات  زحالنقش تر ةممارسراحت القرن التاسع عشر  بدايةثم مع  
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التي تعلق على  األطباقالنقش على  إلىمن ذلك من ذلك اللجوء  ،ف معهاالتكيّ أن سعت إلى فكان  المتعاظمة،

في  0931صفر  10وفي هذا السياق صدر مرسوم  ،النحاس ناضد بالنسبة إلىتوضع فوق الم أوالجدران 

 . في مزاولة نشاطهمالحرفيين  ةمساعدوالنقش  ة لحمايةمحاول

 ونوتوارثها النقاش أبدعهاالتي  الخاصةمن الفنون والمهارات  الطائفةلكن النقش على المعادن ليس فقط تلك 

 المعدنيةنطوي المنقوشات ا، إذ تبه المتعلقةرات الممارسات والتصوّ  ةجمل أيضاتشمل  ،وإنّماجيال على جيل

ة ونفعيّة ودينية جمالي ة استعماالتها إلىحسب طبيعتصنيفها ر بما يفسّ  يّةورمز ةاجتماعي أبعاد مختلفةعلى 

 .وطقسيّة، وبذلك يكتسي النقش مظهرا فنيّا وثقافيا يعبّر عن الكثير من خصائص المجتمع

 فنون النقش ومهاراته-2

عديدة هي األساليب الفنيّة والمهارات الحرفية التقليدية المؤّسسة لفّن النقش، وقد انضافت إليها أساليب حديثة 

 .وافدة مع جيل جديد من النقاشين

ويتمثّل أّولهما في حفر المهاد المعدني . هما أكثر األساليب استخداما دون منازع:والنّحت الغائرالنّحت النّاتئ 

وهو في الحقيقة أنواع، حيث . للحصول على أشكال زخرفية تكون بارزة متجاوزة لمستوى السطح المعدني

وز وأخرى تكون في عالقة بسمك المهاد المعدني، فتارة تكون شديدة البرالنقوش تختلف درجة نتوء 

 .                                                                                        متوسطة أو ضئيلة

أّما النّحت الغائر، فيعتمد إحداث تجويفات باستخدام تصميمات زخرفيّة ترسم مباشرة بأداة المنقاش أو 

 .بواسطة نماذج ورقية تعّد سلفا

بدورها وهي  ،قوالب تنقش عليها الصور والرسومات والكتابات التي يراد طبعها على القطعهي  :القوالب

منها ما يصنع من الفوالذ ومنها ما يكون من الشمع حيث يصنع النقاش نموذج يضرب عليه النقيشه أصناف 

ة القطعة ي معالجن يشرع فأللقطعة ليطبع عليه النموذج المرسوم بالقالب قبل   التي يريد ثم يذيب المعدني

 .                                         بالمنقاش

 ة وظيفيةذات قيم الّزخرفي،دورها  إلى ةإضافوهي  .المعدنيالمهاد فتحات على  إحداثل في يتمثّ  :التخريم

 .المجامرو على غرار المباخر األوانيعدد من  ةبتهوئأحيانا ها تسمح نّ أبما 

 أوالذهب  الفضة أومن  ة، أسالك ناعمةضافإب ، وذلكالتخريم ةبواسطة الزخرفيذ التصميمات وقد تنفّ 

 ".                                                                                     بتلبيس القشرة"فأحيانا، وهو ما يعرالنحاس 

يزا عن ان كان متمإو هوو والفضة،كالياقوت والمرجان على الذهب  األحجار الكريمةهو تركيب   :الترصيع

مع بذلك يتكامل المنقوشة،ل  للمشغوالت ية خاصةوفن ةجمالي ةقيممانحا ه كثيرا ما يتداخل فيه نّ إف ،النقش

 .والتلبيس  والطالء التمهيدي والتبييض تذهيبمثل ال أخرىتقنيات 

 النقوش ويمنحها أكثرالملساء بما يظهر  الزخرفيّة واألسطحالتقابل بين الرسومات وكيد التناوب ألت:المينا

 ة حرارة مناسبة قبل أن تمّررتحت درجأو الملونة، حيث تصهر مادة المينا السوداء ، تستعمل لمعانا مثيرا

 .لتمأل التجويفات

والفضة، وذلك عبر مثل الذهب  أرفع منه ثمنا بأخرحاس على تطعيم معدن رخيص مثل النّ  ميقو :التكفيت

 رفاب زخفتركّ  ،المنقاش بأداةفي المعدن المحدثة سلفا فراغات الفضة إلى ال أودخال خيط من الذهب إ

 .نقشها مباشرة وفي الحينعبر  أشكال بديعة باألسالكترسم  ، أوغيرها وأباتات كالنّ 

 .                            الّسجل الزخرفّي للمنقوشات المعدنيّة-3

 نةمن المعادن الثمي الّزينة المصنوعةفي قطع  كثافةكثر أحيث تكون  دوالتعقي البساطةيتراوح بين 

قواس ودوائر أو ةهلأعلى هيئات  ةحداث تجويفات بسيطإواني على نقش بعض األ رففي النحاسيات يقتص

، ابع المشرقيذات الطّ  ةحاسيّ النّ  طباقباريق واألا األمّ أ.و الحفرأوذلك عبر الطرق مترابطة، وخطوط  ّعةمش

 هريّ بع الزّ لطاّ الى إضيف أ، فقد متنوعة ومتطورةوهي تشكل زخارف  ،في غالبها ةفنقائشها محفور

المفردات ،عالوة على تجريديّ  والنخلة بأسلوبالسرو  ةمثل شجر جديدةوحدات  01في القرن  والكتابيّ 

التي  السياسة السياحيةوذلك قبل اندراج البالد في  ،للمساجد والجوامع والمآذن المجسدةمثل القباب  ةالمعماري
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والمشاهد  والخيمةقحام موضوعات لم تكن معروفه على غرار الجمل إت في تغيرات تجلّ  أّدت إلى

 .ةوالواحيّ الصحراوية 

ات وعلى مفرد ،ومتعارف عليها مضبوطة ةهندسيّ تشكيالت السجل الزخرفي التقليدي يقوم على  إنّ 

كثيرا  ة منسجمةلوحات زخرفي إلىل تشكيلها عبر التكرار والتوزيع المنظم لتتحوّ  يتمّ  الطبيعةمن  مستوحاة

 .                                                                         صينيات األطباق الكثيرة المسّماةكما هو الحال في  ةنجميّ  ةانطالقا من دائر يّ ما تلتئم ضمن شكل شعاع

العربي من نوع الثلث في  على الخطّ  الكتابية القائمةبالزخارف  الهندسية والنباتيةتلتقي التشكيالت  وأحيانا

الطبخ  أوانيرار تماما من النقش على غ ةمن النحاسيات خالي طائفة كاملةا نجد كنّ  وإذا. أكثرا ألحيان

من الذهب والفضة ال تكاد  ةحاسة والكسكاس بحكم تعرضها للنار، فإن المشغوالت التقليديّ النّ  أو كالبرمة

 .         إذ بدونه تكاد تفقد جوهرها كمعادن نفيسة النقش، تفلت من

 : ن تقسيم السجّل الزخرفّي المتداول إلى األبواب التاليةيمكعلى صعيد الموضوع،

 ة كاملة أوبصف أنواعهابمختلف  النباتيّةعتمد على العناصر تشكيل ي والمقصود بها كلّ  النباتيةخارف زّ ال -

البرتقال أشجار وراق غصان واألزهار والورود واألوفيها نجد األ ة،دمجرّ  ة أولمعدّ  ة أوحقيقيجزئيّة، 

 .واألعناب والتفاح واألجاص انكالرمّ  والنخيل والثمار

وينجم عن استخدامها  .والمثلث والمستطيل والمعين ةالدائر والخطّ النقطة وعناصرها  ةزخارف هندسيّ  - 

 .ةمركب ةالحصول على لوحات زخرفي ،مثل التناظر والتناوب والتكرار ة خاّصة،ي عبر مبادئ تشكيليالفنّ 

 ةعام ةبصور اإلسالميّ  سمات الفنّ  إحدىباعتبارها  ةخاصّ  ةتكتسي أهمية فنية ورمزيّ : ةالزخارف الكتابيّ 

ة حديثة د أعماال فنيّ تداخال ولّ  الخطّ  النقش على المعادن بفنّ  هنا يتداخل فنّ و. سوالرتباطها الوثيق بالمقدّ 

 .    رائعة

وهي جميعا راسخة في المخيال  ةوالبريّ  ةهليّ من الحيوانات األ ةنجد فيها استدعاء لكوكب حيوانيةزخارف  -

.    ا السمكة والحية والسلحفاة والحمامة والطاووس واألسد والغزال والجمل والحصانمن أهمه ، ولعلّ الشعبيّ 

 .اليد بعض أعضاء جسم اإلنسان، وهي أساسا العين وكفّ   فيتتجّسد  دميةآخارف زّ  -

تطالعنا فيها األجسام الفلكيّة من جنس الكواكب والنجوم، وذلك على هيئات مختلفة تحيل : ّزخارف كونيّة -

 .عالمها السماويّ على 

مختلفة  راأدوبلتضطلع   مظهرها التشكيليّ  تتجاوز  ة هي عبارة عن رموزهذه العناصر الزخرفيّ  غير أنّ 

ها أيضا عبارة عن تمائم وتعويذات تعكس ذهنية المجتمع، فهي زينة وجمال للمتعة، ولكنّ   دالالت  حاملة

وداليل بجهة  ى تمايما السياق تشير إلى حلية تسمّ وفي هذ. كّف اليدهو الشأن بالنسبة إلى السمكة و  كما

ى من مة تتدلّ بة المخرّ المذهّ  هي عبارة عن معلقتين متماثلتين تتألفان من ثمان حلقات من الفضة، وتطاوين

 .    ةلّ في خمسات وأه  كل منها أسالك فضية تنتهي بمعلقات صغيرة تتمثل

 ت االجتماعية واألبعاد الرمزيّةايالمحتو-4

ممارسته من قبل النقاشين  أنذلك  ةمختلف ةرمزي ة وأبعادبوصفه حامال لمضامين اجتماعي يتجلّى العنصر

واق ذفي المجتمع وثقافته حيث تستجيب لأل مندمجةالمختصين وسائر الحرفيين والفنانين المعنيين تبدو 

بحيث  ةخاص ةتخدامات اجتماعيبقدر ما تعكسها كما يشي ذلك ارتباط المنقوشات باس ةائدنماط العيش السّ أو

ي المنزلي والحلّ  واألثاثبين الطعام والشراب والعطورات   بتوزيعها وظيفيا إغراضهايمكن تصنيفها وفق 

 ...ت والطقوسوالديكورا

ه منغرس في نّ إف ّي،فرد إبداعه نّ أبما يعني  ،الفنان /ولئن كان النقش على المعادن عمال فنيا يباشره النقاش

 .في إبداع المنقوشات الزخرفيّةالسجالت تحيل عليه حو الذي على النّ  الثقافيةومرجعياته  االجتماعيةبيئته 

 ةيقبل على تداول المنتجات المنقوش أنّه لهذا الفن طالما ن األكبرن المجتمع هو الحاضإف جهة أخرى،ومن 

 ةقيم ةع وثقافته، يضفي النقش على القطعمن منظور المجتم  فانطالقا  .بها المتّصلةالفنون  استدامةن بما يؤمّ 

س أبما يجعل منها نوعا من الذخيرة التي يستزاد منها أيام العسر، فهي ر ،واحدآن في  يةرمز ة وأخرىمادي

 ، والمقصود هنا بالحدايد جميع حليّ "وقت الشدايدل يدادحال"على أساس المأثور الشعبيّ   مال قابل لالستثمار

مجهّز بقفل التي هي سوار عريض مزخرف   فقط ذلك الصنف المعروف بالحديدة وليس ،المعادن النفسية

 .وفتحه ليسحب منه عند الحاجة ق معصم المرأةيطوّ يسمح بغلقه ل

 حيث تندرج ضمن الهدايا االجتماعية بالتقاليد  والذهبيةيّة يالحظ ارتباط المنقوشات على المعادن الفض
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 .عديد المناسباتالثمينة المتّصلة بالتبادل أثناء 

في عدد من الطقوس الصوفية، على غرار الحضرة والتخميرة  ، فتظهرالمنقوشات من النحاسيات أّما

باستخدام ما يعرف بالمرش  يروعادات التعط النحاسيةوالخرجات والزيارات الموسمية، من خالل المباخر 

                                                  .                                  زينة المرأةفضال عن طواقم 

زبائنهم ينحدرون من  إنّ ف الحضرية التقليدية،كان النقاشون يباشرون نشاطهم بعدد محدود من المراكز  وإذا

حيث تتعدد الطراز و النماذج  ة،المعتمد ةالزخرفي ة األنساقيعني ذلك وحد أنالبالد دون  أنحاءمختلف 

. وقبلية( يهود/ مسلمون)ودينية ( بربر/ عرب) مناطق وما يرتبط بها من مجموعات إثنية حسب الجهات وال

التمييز التقليدي الذي يربط الحلي الفضية بأهل البادية مقابل اقتران الحلي   ذلك  إلىاإلشارة  وهنا من المهمّ 

 .الذهبية بسكان المدينة

 

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

 أبرزها على النّحو اآلتي تفصيله إلىنشير 

أقالم فوالذية ذات أحجام مختلفة تستعمل لرسم  الخطوط / البركار أو الفرجار/ المسطرة :أدوات الّرسم

هي ملقط : الكّماشة.أدوات القطع مثل المقص بأنواعه حسب طبيعة المعادن المستخدمة وسمكها/ واألشكال

المطرقة وهي أهّم األدوات على / المنشار/ حديدي متعّدد األغراض مثل مسك المعدن أثناء تعّرضه للنّار

اإلطالق إذ بفضلها يتسنّى تنفيذ عديد العمليات الخاّصة بتشكيل المعادن ونقشها كما أنّها تختلف حسب شكلها 

التي هي عبارة عن مطرقة خشبيّة خفيفة والتكوم أو ( لقيروانتنطق داكماك في ا) ووزنها، من ذلك التكماك 

الدكوم التي هي أيضا من صنف المطارق ذات رأس حديدي مستدير يساعد في إحداث التجويفات الّدائرية 

الّسندان ويسمى الزبرة بتونس / والّريش الذي هو مطرقة دقيق رأسها يعالج بها النحاس لتمطيطه وتدويره

الملزم أو المنجلة / الخزداق وهو مربّع خشبّي يحفر فيه الّصايغي  األشكال المزمع تنفيذها/ قسوالميمونة بصفا

/ تصنع من خشب الّزيتون وتكون على هيئة تسمح بتثبيت الحديدة. الفركة وتسّمى بصفاقس حّمارة/ الشباكة

ة الحجم بدل الفركة الوتد والزنونة هما عبارة عن قضيب حديدي يستخدم لطرق األواني كبير/ الحديدة

األزاميل الّتي تتّخذ هيئات مختلفة، وهي أقالم من الصلب تتعّدد بتعّدد المنقوشات التي يراد الحصول / والحديدة

ومن  أبرزها  ذلك الّصنف المخّصص للنّقش المعروف باسم . عليها كما تختلف بعض أسمائها بين الجهات

قلم "و" ظفر"و" تهليل"و" عنتير"جد فيه عّدة أقالم تحمل أسماء المنقاش أو قلم النّقيشة، وهو طاقم كامل ن

 .بالنسبة للنقش على النحاس بالقيروان Pointe.(هكذا) وقلم بوانت " الرمل

 

 ة التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصرالممارسات العرفيّ -

لكن ذلك ال ينفي بعض التكتّم  على بعض األسرار الفنية الدقيقة من قبل . ال توجد ممارسات من هذا المنوال

 .النقاشين في إطار المنافسة العادية بينهم، شأنهم في ذلك شأن األصناف الحرفية والفنية األخرىبعض 

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة-

ت المعنية من النقاشين وسائر الحرفيين المرتبطين بهم، حيث تؤّمن عمليّة تعلّم تقليدّي في إطار الجماعاثّمة 

" نقّاش"تمرير القواعد والمبادئ التقنية والجمالية المؤسسة لفن النقش بواسطة الّدربة والتجربة تحت إشراف 

 عموميوبالتوازي مع ذلك، نجد تعليما حديثا ما فتئ يتعاظم دوره، وهو في غالبيته . مشهود له بالكفاءة

عدد من مؤسسات التعليم والتكوين الرسمية التي كان لبعضها تجارب شراكات حيث تسهر عليه الدولة عبر 

 .النقشساهمت في تواصل ممارسة " النقاشين"مهّمة مع 
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 الفاعلون المعنيون بالعنصر-3

 العنصر من الممارسين له بشكل مباشرحملة -

جماعات النقّاشين من الحرفيين والفنانين الذين يباشرون عملهم في ورشات أعّدت للغرض، وخاّصة بأسواق 

 .المدن العتيقة على غرار تونس والقيروان وصفاقس

 

 مشاركون آخرون-

الحرفيون والفنانون الذين يتعاملون معهم بشكل أو بآخر، إذ كما هو معلوم ثّمة ترابط بين مختلف أشكال 

وهنا . الفنون والحرف التقليدية، بحيث يظهر النفاش بوصفه جزءا من شبكة من أصحاب الكفاءات والمهارات

 .بالمعادن اندراج ممارسة النقش ضمن جملة الصناعات التقليدية المرتبطةنشير إلى 

 

 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

 .عدد من الجمعيات المدنيّة/ االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

 

 هيئات رسميّة-

 .الديوان الوطني للصناعات التقليدية

 .عدد من مراكز التكوين المهني التي تشرف عليها الدولة

 .المعهد الوطني للتراث/ الثقافيةوزارة الشؤون 

 .الديوان الوطني للسياحة

 .عدد من المعاهد العليا في مجال الفنون والحرف

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار-4

يتميّز العنصر بحيويّة سمحت له بالبقاء رغم التحوالت المتسارعة المرتبطة بالمكننة، حيث مازال يسّجل  

 . حضوره بوصفه يعبّر عن قيم جمالية واجتماعية راسخة في المجتمع

 

 ونـّصـلاـتّثمين وإجراءات ج البرام -5

 .على غرار مركز التكوين المهني بقمرت الدولةإدراج النقش ضمن برامج التكوين المهني التي تسهر عليها  -

 .االهتمام بالنقش في بعض مؤسسات التعليم العالي المختصة في الفنون وعلوم التراث -

 .اقتناء الدولة لعدد من المشغوالت التقليدية المنقوشة للمحافظة على الذاكرة الوطنية في هذا المجال -

 .المتحفية لعدد من المتاحف الحكومية والخاصة إدراج المشغوالت المنقوشة ضمن العروض -

 .تنظيم معارض وورشات حية حول العنصر -

 .مبادرة الجمعيات األهلية بتنظيم تظاهرات ثقافية للتوعية بأهمية العنصر -

تولي الديوان الوطني للصناعات التقليدية إصدار كتابا حول النحاس وآخر حول الحلّي الفضيّة يتضمنان  -

 .لمنقوشات التقليدية على المعادنتوثيقا ل

 .إنجاز عدد من األعمال الميدانية حول تقاليد النقش في تونس من قبل قسم اإلتنغرافيا بالمعهد الوطني للتراث -

 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر-6
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 Filigrane النقش على الفضة بالخيط 

 

 
 استعمال الرشامة    رّشامة                        ملقاط خاتم                                     مبارد                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبخرة من النحاس
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 البيانات الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء  7

البرانسيّة، المدينة سوق :سنوات، العنوان  8: سنة، األقدمية في المهنة  99: حمد أمين حيتوش، السنّ  -

 .00033111: تونس، الهاتف / العتيقة

سنة، األقدميّة في  38: ، المدينة العتيقة، تونس، السن 01نهج الباجي عدد : عادل بن األخضر، العنوان  -

 .31110811: سنة، رقم الهاتف  03: المهنة 

المدينة العتيقة، تونس، ، 10سوق الربع عدد : سنة، العنوان  03: محمد غازي بوعزيزي، السن  -

، متحّصل على شهادة تكوين من مركز تكوين 39111381:سنة، رقم الهاتف  00: األقدميّة في المهنة 

 .مهني في الحلّي و المصوغ بقّمرت

،المدينة العتيقة ،صفاقس، ورث الحرفة والمحّل الذي يزاول  93سمير بوعرادة، سوق الجزارين، نهج  -

 . فيه نشاطه عن والده

نهج حنون ، سوق المصمودي ، المدينة العتيقة، اكتشف النقش على : عبد الرزاق الرقيق، العنوان -

المعادن أثناء دراسته بأحد معاهد الفنون والحرف ببلجيكا، فانتقل تدريجيا من االهتمام بصناعة 

شارك . قة بصفاقسافتتح مشغله بالمدينة العتي 0333المجوهرات إلى النقش، وعندما عاد إلى تونس  سنة 

 .بمنقوشاته المختلفة في العديد من المعارض والتظاهرات

،المدينة العتيقة، صفاقس، يمثل جيل الشباب في هذا 93محمد علي القروي، سوق الجزارين ، نهج  -

المجال، وقد زاول تعليمه بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس وبعد إنهاء إجازته انتقل للعمل في 

مجوهرات فأسندت له خطة رسم نماذج جديدة لقطع المصوغ بواسطة الحاسوب، وافتتح محله مصنع لل

 . 0101الخاص به بالسوق في جولية 

سنة،  حرفي متخصص في  صناعة  38الهادي الشابي، أمين سوق النحاسين  بالقيروان، العمر محمد  -

 .النحاس وقد توارث هذا النشاط عن أبيه

سنة، ويعتر من أقدم حرفيي النحاس بالقيروان حيث يمارس المهنة منذ  11العمر  محسن المكني يبلغ من -

وقد دخل المجال من باب الشغف الشخصّي  بما أّن عائلته لم يعرف لها اهتمام بصناعة النحاس . 0380

ح ب، ليص(سنة 31له اآلن من العمر )ورغم ذلك فقد جلب أخاه اآلخر سامي المكني األقل منه سنا . وفنونه

 .بدوره حرفيا معروفا في النحاسيات

 .بسوق النحاس بالقيروان النقش على النحاسصنعة يمارس سنة،  19، عبد اللطيف الشريف -

 

 المصادر والمراجع  -8

 المكتوبة - 

- Ayachi T., « L’artisanat du cuivre en Tunisie », Cahiers A.T.P., n°1, Tunis, 

1968. 

- Eudel (P.), Dictionnaire des bijoux de l’Afrique du Nord, Maroc, Algérie, 

Tunisie, Tripolitaine, Ed. Le roux, Paris, 1906. 

- Eudel (P.), Orfèvrerie algérienne et tunisienne, Alger, 1902.  

- Fleury (V.), Les industries indigènes de la Tunisie, Berger-Levrault, Paris, 1900. 

- Gargouri-Sethom (S.), Le bijou traditionnel de Tunisie, Edisud, en La Calade, 

Aix-en-Provence, 1986. 

- Golvin (L.), Aspects de l’artisanat en Afrique de Nord, PUF, Paris, 1957. 

- Poncet (M.), Les bijoux d’argent de Tunisie, S.T.D., 1980. 

- Revault (J.), Arts traditionnels en Tunisie, Publication de l’Office Nationale de - 
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l’Artisanat, Tunis, 1967. 

- Sugier (C.), Bijoux tunisiens : formes et symboles, Tunis, Cérès Productions, 

1977.               

- Sugier (C.), « Les bijoux de la mariée à Moknine, Cahiers A.T.P., n°1, Tunis, 

1968. 

 

  .دار التونسيّة للنشر، تونسلّ ، الجزء الثاني، االمقّدمة،)عبد الرحمان(ابن خلدون  -

 التقليدية،، الديوان الوطني للصناعات 0، سلسلة كتاب الحرفي صناعة النحاس، )الناصر(البقلوطي  -

 .0101تونس، 

، الديوان الوطني للصناعات 0، سلسلة كتاب الحرفي الفضية التقليديةالحلي  صناعة، )الناصر(البقلوطي  -

 التقليدية، تونس، 

 .0331المعهد الوطني للتراث، تونس، / ، تأليف جماعي، وزارة الثقافةالمرأة التونسية عبر العصور -

 

 السمعيّة البصريّة 

ليس ثّمة محامل سمعية بصرية مخصّصة للنقش على المعادن بوصفه عنصرا قائما بذاته، وإنّما يتّم 

التطّرق إليه في ثنايا الحديث عن عناصر أخرى مرتبطة به مثل فنون الخط العربّي والحرف التقليدية، وال 

خزائن عدد من وسائل  وهو ما وفّر معطيات مهّمة تحتفظ بها. سيما صناعة النحاس والمعادن النفيسة

 .اإلعالم والجمعيات الناشطة في حقل التراث

 

 المواد األرشيفية المحفوظة 

لدى عدد من مؤسسات الدولة، على غرار المعهد الوطني للتراث،  الفوتوغرافيةمجموعات من الصور 

 .والجمعيات والمتاحف الخاّصة والهواة

 

 الجردعمليّة معطيات تقنية حول -9

 البحث الميداني ومكانهتاريخ -

 

، وقد شمل أبرز المراكز الحضريّة 0100أنجز العمل الميدانّي الخاص بجرد العناصر خالل شهر أفريل 

 .التي عرفت بازدهار تقاليد النقش على المعادن فيها، وهي تونس والقيروان وصفاقس وجربة

 

 جامع أوجامعو الماّدة الميدانيّة-

محافظ تراث : محمد المقدم/ محافظ تراث بتونس: تقوى الوحييشي/ بصقاقسمحافظ تراث : دليلة بوزيان

 .مكلّف بالبحوث: أسمهان بن بركة/ بتونس

 

 تاريخ إدخال بيانات الجرد-

 .0100جويلية 

 

 طاقةّرر البمحـ -
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 .مدير بحوث/ عماد بن صولة 

 

 تحيين الجرد  -

 .0100فيفري / 0100أوت 

 

 


