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 لّلماّدياالثق افّي  الجرد الوطنّي للّتراث  
 06/7 5بطاقة جرد عنصر رقم

 
 

 تحديد العنصر -1

 لعنصراسم ا -

   .سمدينة صفاقبالحدادة التقليدية  

 

 أسماء أخرى متداولة في المجتمع المحلّي -

   .الٙعْربِي الْحٙداٙدهْ  - تِطريق الٙحديد -الْحدادة -صنعة الْحدادة  -ِخدمة الحديد  - الحدادة -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .الحدادة الزمنية -

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

جت حرفة الحدادة بعدد من را

مدن البالد التونسية منذ الفترات 

من أبرز الحدادة وتعّد  .القديمة

االختصاصات الحرفية الرجالية 

وما تزال . المميّزة لمدينة صفاقس

هذه الحرفة تمارس ببعض المدن 

وفي . مثل تونس والقيروان وقبلي

الحدادة من بين صفاقس مثّل عمل 

المعارف المتوارثة والمهارات 

المكتسبة لعدد من الحرفيين عملوا 

في دكاكين في سوق خاص  بهم كان 

وتحّول عدد  .منتصبا بنهج الحدادين

من الحرفيين للعمل في ما يُعرف 

بعد أن كان  ،اليوم بسوق الحدادين

خرج الحرفيون من  6002التي انطلقت منذ الترميم وبعد أشغال . خانا إلى حدود عشرينات القرن العشرين

بقي عدد قليل من دكاكين الحدادة في المجال المديني  هذا السوق الذي وظّف إلى مركز ثقافي، في حين

وتواصل وجود بعض ورشات حدادة أخرى خارج . القريب من هذا السوق من جهة مدخل باب الجبلي

المجال الضحوي، يعود بعضها إلى سبعينات القرن  فضاء المدينة العتيقة توّزعت في نواح مختلفة من

 . العشرين

 

 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

                                                                                                                                                                 .المهارات المرتبطة بالحرف التقليدية -

 

  الـجـمهـورية الـتونسـية           
 الثقافيـة الشـؤونوزارة               

   راثـــــــلوطني للتا دــــــالـمعه         
 

   

   

   

   

   

                    

 

   

                             REPUBLIQUE TUNISIENNE 

                    MINISTERE des AFFAIRES CULTURELLES 

                          INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE 
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 وصف العنصر -2

 الوصف التّفصيليّ  -

اختّصت بممارستها عدد من . ّد الحدادة التقليدية بمدينة صفاقس حرفة يدوية متوارثة عن األجدادتع

وقد ذاع صيت هذه الحرفة داخل المدينة وخارجها خاصة مع ما كان يسّمى سوق الحّدادين الذي . العائالت

. كانة عالية بفضل شهرة وجودة منتجاته من الحديد، فضال عن ميزة تواجده في المجال المدينيتصّدر م

وتصنّف هذه الحرفة في المتعارف المحلّي بأنّها مهنة شاقّة ألنّها تتطلّب جهدا بدنيا كبيرا في تشكيل الحديد 

يصنع ٙمْقُرونة وْزناد وواحد واحد " وتقتضي مهارة عالية في تطويعه، يعبّر عنها المأثور الشفوي بقوله

داللة عن امتياز حرفة الحدادة بقدر هام من المعرفة ال " يصنع ِمنجل حصاد وُكْل حّدْ يقول أنا حّداد 

 .يُستهان بها وال يمكن أن تكون في متناول كل الناس

أن يعمل  عادة يتوّجب على الحرفيّ و.والحديد هو المادة األّولية والمعدن األساسي في صنع منتجات الحداد

 :بهذه المراحل و تتمثّل في التقليدية غالباالِحدادة وتمّر عمليات صنع منتجات . وقوفا مع عامل مساعد له

ينطلق الحداد  بوضع الفحم  في الكور وايقاد النار فيه  لتسخين القطع الحديدية :الُكور أو الِمْجٙمٙرةاحضار -

 .بما ييّسر معالجتهاوإحمائها 

ضخُّ عامل الحّداد الهواء في بيت نار الِمجمرة بواسطة منفاخ جلدّي يُشغَّل بالتتابُع بواسطة ي: النفخ -

ُج النار بالهواء الصادر عن المنفاٍخ  لغاية الحفاظ على اشتعال  حركة يدي و ذراعي الِحَرفّي،  حتّى تتأجَّ

 .النار في الفحم داخل الكور وضمان تواصل إحماء الحديد على حرارة عالية

دون  حتى يخرج منه وهج السخونة،عادة ما يلجأ مساعد الحداد إلى مراقبة درجة إحماء القطعة :اإلحماء-

 .أحمر ثم يتحّول إلى البرتقالي فاألصفريُصبح لونه و. درجة الذوبان

من بيت النار ويضعها على قطعة الحديد بواسطة كّماشة لتحّويلها  الحداديقبض : التحويل على السندان-

تثبيتها على طيلة فترة ويظّل الحداد يمسك بها . على سطحه على أحد طرفي قرنه أو رعة على السندانبس

ندان في الوقت المطلوب .السندان  .وقد يعمد إلى إعادة إحمائها لمزيد تطويع الحديد، ثم يعيدها إلى السِّ

طالما ال يزال المعدن ِمطواًعا  يطرق الحداد على المعدن بالتناوب مع عامله كٌل بدوره بسرعٍة :  الطرق-

ذاك، أو  وبعد  قبضه على قطعة الحديد يقوم العامل بتحريكها َعموديًا لقلبها على هذا الجانب أو. وملتهبًا

وإذا كانت ضربات المعلّم تتطلّب . وضعها أفقيًا لتغيير موضع الّدّق على سطحها بحسب متطلّبات الطّرق 

ربات العامل، تقع على األخير مسؤولية كبيرة في تحريك القطعة مع إدخال القّوة والتناغم بالتناوب مع ض

القطعة مّراٍت إلى بيت النار، وألفعال كل طارٍق منهما َوقٌع معيٌّن وأثٌر مخصوٌص على القطعة، ودوٌر 

 محّدد في تشكيلها للتخلّص من الشوائب المختلطة بالمعدن ودمج مختلف أجزائه مع بعضها بما يؤدي إلى

 .قابلية الحديد للتطويع والتشكيل

يُستكمل التطريق بالّسقاية والتبريد في الحوض الحجري الذي يحتوي على ماء إلعطاء :التسقية بالماء-

تماسكه المطلوب وتصليده عن طريق تحويٍل في بنيته الداخلية عبر عملية التبريد السريع  المعدن شكله و

 .وقد يبلّل الحديد بالماء لتحديد مكان الصقل.صالبة أوالليونةليكتسب خصائص استثنائية من البالماء و

ويقوم الحداد الحرفي بمعالجة الحديد لصنع منتجات ذات أشكال أو مقاسات مختلفة عبر أعمال عديدة 

 :منها

من بين أعمال الحدادة زيادة سمك المعدن في بعد واحد عن : تقليصه أوزيادة سمكه  أوتمديد المعدن 

يمكن وضع  ل ذلك عبر تسخين طرف القضيب ثم الطرق عليه أوويتمثّ  .البعد اآلخر طريق تقصير

تقليصه ليصبح تمديد المعدن ليصبح أطول أو الطرف الساخن على السندان والطرق على الطرف البارد و

 .أصغر حجًما مما كان عليه في األصل

الحداد من تشكيل المعدن كما لو كان  تمّكني درجة حرارة مناسبةعندما يكون المعدن ساخنا في : الليّ -

 في قطع الحديد أو فيعمل على لّي أو لّف الحديد دون أن يحدث شقوقا خفية قد تسبّب مادة ليّنة وقابلة للتمّدد

 .تفّككه نهائيا

على وشك االنصهار  في القطعة الواحدةالمتشابهة في النوع  المعادن المتماثلة أوبعد أن تصبح : الرباط

  . وضمان تماسكهما إلى بعضهمايتم وصل هذه المعادن   رارة، دون أن تتصّدعبفعل الح

الطرق عليها  يقوم الحداد بثقب بعض المناطق في القطعة المعدنية المحمومة باستخدام المساميرو: الثقب
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قب في اللحظة المؤاتية، إلحداث ثقٍب في صلب  الحديد إليصال أجزاء القطعة الواحدة ببعضها أوإحداث ث

 .مقبض أولغاية الزخرفة  

أوإزالة بعض تنعيم السطح وصقله وتلميعه تؤدي رحى الشحذ إلى مزيد تشكيل القطعة الحديدية، و: الشحذ

 .الحواف الزائدة والحاّدة

هناك مجموعة من المعالجات والطالءات النهائية تعمل على منع تأكسد المعدن وتحسين الشكل :الطالء

ر الحّداد نوع الطالء النهائي بخبرته الطويلة بناًء على نوعية المعدن واالستخدام ويختا. الخارجي للقطعة

كبريت الزئبق ويدهن به وتتضمن أنواع الطالءات النهائية على سبيل المثال ال الحصر. المصنوع من أجله

 .الحديد لكي ال يصاب بالصدأ

طارق في الماء رأسيًا بهدف إحكام تثبيت إثر الفراغ من مجمل أعمال الحدادة، عادة ما يتّم تغطيس المو

بها للماء وانتفاخها في داخل ُكتل المطارق المعدنية، تفاديًا لإلفالت من  المقابض الخشبية فيها، بفعل تشرُّ

 .أمكنتها أثناء الطرق وإثره

ويتولى الحدادون صنع العديد من أدواتهم التي يستخدمونها في المهنة على غرار األزاميل ومدقات 

كما يوفرون األجزاء الحديدية لمجموعة أخرى من المنتجات ذات االستخدامات المتنوعة في . المطارق

وفيما يهم ميدان . لفؤوسواعلى سبيل المثال المحاريث والمناجل والمعاول ممارسة عدة أنشطة فالحية 

جهيزاألبواب و يوفرون الرفوف وشبابيك النوافذ والمفصالت والمطارق واألقفال لتالحدادون البناء يصنع 

منتجات السكاكين فضال عن كما يتولى الحداد صنع السيوف والخناجر و. المسامير المقبّبة لزخرفتها

 .سروجها حدوات األحصنة وبعض من مكّونات منأخرى على غرار 

 

 ...(اتاألدو/ األزياء/ الفضاء) الماديّة والالمادية المصاحبة للممارسة أو المهيكلة لها العناصر  -

تتم ممارسة العنصر في ورشات صغيرة خاصة بأعمال الحدادة وال توجد أزياء مميزة للعمل 

إطارها  و ورشاتويُستخدم في جانب من مداخل ال. باستثناء لبس القفازات في بعض من مراحل العمل

من جدران الورشة العلوي أمكنٍة لعرض األدوات الُمنتجة أوالُمباعة في قضيبين من حديد مثبّتة إلى نواح 

وتحتوي عدد قليل جدا من الورشات على بيت النار وتسمى   .يستخدمان عادة لتعليق المالقط والكّماشات

تجاورها أكياس موَدعة على األرض تحتوي على وقود فحم حطب .أيضا فُوْرٙجة  وهي كلمة فرنسية 

حوض يوجد في أحد أركان الورشة وعادة ما . منفاخ من الجلد السميكويسمى ْبٙياْض يقابله  الزيتون

 .حجري فيه ماء ودلو احتياطي آخر فيه ماء

تُشكل قطع الحديد حسب رغبة الحّداد ومن هذه الورشات ما يضّم مجموعة متنوعة من األدوات و

وبعض اآلالت الحديثة البسيطة لتيسير عمله فضال عن طبقات من الحديد تحتوي  باستخدام آالت تقليدية

والكثير من األدوات من  فضة جًدا من الكربون بما يزّوده بمقاومة شديدة ضّد الصدأعلى نسبة منخ

 : أبرزها

ثبّتت أملس مستقيم َحِديدي ذات قرنين و سطح هو قطعة معدن شبه مكّعبة رباعية الزوايا : السندان -

 .المعدن عليه يستخدم السندان لوضعو. قِْرِمِة السندان تسّمى بواسطة زجها في وسط قاعدٍة من خشب 

. وهي أداة ثقيلة ومحمولة بقبضٍة واحدة وأحيانا محمولة بكلتي القبضتين ِمْرٙزبّةوتسّمى  :الْمطرقة -

 .يستعملها الحداد لطرق الحديد لتطويعه وتشكيل مادته

ويسّمى محلّيا  ِزرادية ذات مقابض خشبية وفي بعض األحيان متّصلة بشريحه معدنية بطرفها  :اإلزميل

قطع المعادن لتعديل  لقلع المساميرأووهي أداة رئيسية يستخدمها الحداد في عمله .معين آخره حاد ميل 

 . أوليّهاوتشكيل التفاصيل الصغيرة بالقطع الباردة والساخنة 

ذات أشكال متشابهة، إالّ أنّها في أغلب األحيان من قبل الحداد نفس  أداة معدنية تُصنع: أوالكماشة الملقط -

يستخدمها الحداد إلمساك القطع . أساسا حسب حجم القطع المراد إمساكها تتناسبفي أحجامها و تتفاوت

. المعدنية الساخنة غالبا  

لبة أداة حديدية  :المبرد - أو وإزالة حوافها الحادة يستعملها الحداد بعد أعمال الطرق لتْسِوية األشياء الصُّ

 "بَرد الحديَد بالِمْبَرد"ائي سطحها الخارجي للحصول على الشكل النهسَّْحل 
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أداة ذات نهايه حاّدة ومدبّبة تثبّت على مادة الحديد لوضع عالمة واضحه على المكان المطلوب : المنقار -

.ثقبه   

.  مصنوعة من مواد صلبةدرجة  00بزاوية وهي زاوية ذات ضلعين متعامدين : الفرجارأوالبورجل -

وقياس  تقسيم الخطوط المنحنية لتحديد الخطوط المتوازية بَْرِدها أوتستخدم في اختبار استواء األسطح بعد 

 . مدى استقامة واستواء السطح

" احمش النار"ويستعمل الحرفيون مصطلحات تهم  مسميات بعض الحركات في معارف العمل على مثال 

الحدادون  ويستخدم. بمعنى وضع السندان لطرق الحديد عليه " انصب السندان"بمعنى ايقاد النار و

هي أسماء بعض من أشكال " اسكندراني"و" كاركوريا"و" زالبيا"مسميات بعض المنتجات على غرار 

ره من وألهمية ما توفّ  ،وتعبيرا عن قيمة حرفة الحدادة االجتماعية. القضبان لجهاز النوافذ الحديدي

الْحدادة "داول القول المأثوريت  منتجات نفعية لممارسة عديد من الحرف األخرى وأغلب األنشطة الفالحية

     ".   والدهالوكان مُوْش من سوادها علّمتها الملوك أل

 

 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

                                                                                                                                                                                                                                    .ال توجد ممارسات تمنع الوصول للعنصر

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

باء واألجداد وهي مهنة  اختصت بها عائالت تنتقل معارف ومهارات الحدادة عبر توارثها عن اآل

ومن الحرفيين من تعلّم هذه . دون أخرى ومن أبرزها، عائلة البجاوي وعائلة الشريف وعائلة كسكاس

الحرفة بمختلف مراحلها أو البعض منها غالبا على يد أحد الحرفيين المختصين من هذه العائالت ونادرا 

بصفة محدثة مع  وحاليا تتولى مراكز التكوين المهني نقل العنصر. تعلى يد معلّم من خارج هذه العائال

                                                                                                                                                                                                                               .الحفاظ على جوانب من حرفة الحدادة في بعدها التقليدي

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

وأفراد من عائالت تميّزت بمعرفة الحدادة .الحرفيون المختصون في صناعة الحديد بمدينة صفاقس -

                  .ن مهنة الحدادة كمهنةالتقليدية يمارسو

 

 مشاركون آخرون -

حرفيّون من حرف أخرى تتعامل مع الحدادين لتوفير أجزاء من بعض األدوات التي يصنعونها مثل  -

النجارة الجبوس الذين يجمعون في عملهم ما بين منتجات من الحديد ومقابض من الخشب لصنع أدوات 

 .فالحية تقليدية

 .باعة المواد األولية من المعادن يوفرون مادة الحديد -

 المهتمون بميدان الفنون الجميلة من طلبة وأساتذة يعودون الى منتجات الحدادين -

البناؤون الذين يشترون بعض المنتجات من معدن الحديد الستعمالها في مراحل من البناء أو توظيفها في -

 .عناصر من زخرفة االبواب والنوافذ

  .أساتذة وتالميذ من مراكز التكوين المهني -

                                                                                                             .حرفيين يصنعون تحف باستعمال مواد من الحديد توفرها الحدادة التقليدية -

 

 مدنيّ المجتمع ال/ منظّمات غير حكوميّة -
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  .جمعيّة صيانة مدينة صفاقس -

 .جمعيّة حرفيّون بال حدود -

     جمعية أصحاب المباني القديمة في برج القالل -

 

 هيئات رسميّة -

 .غرافيّة والفنون المعاصرةوقسم المسح ودراسة الممتلكات اإلتن: المعهد الوطني للتراث -

 .إدارة التراث: وزارة الشؤون الثقافية -

 .وان الوطني للصناعات التقليديّةالّدي -

 .وزارة الصناعة و التجارة -

 .المعاهد العليا للفنون الجميلة -

                                                                                                                           .بعض مراكز التكوين المهني -
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يشهد استعمال الوسائل التقليدية في احماء الحديد وتطويعه وتشكيله تراجعا واضحا، وبالمقابل 

وما تزال بعض . نالحظ دخول الميكنة لتحقيق بعض من هذه األعمال األولى واألساسية في معالجة الحديد

ي تستأثر بقدر هام من االستخدام في مختلف المهن والحرف اليدوية المنتجات التي يصنعها الحداد التقليد

وتجد مكانها في استعماالت عديدة في األنشطة الفالحية، إالّ أّن ذلك لم يمنع تراجع االقبال عليها . والفنية

نتيجة لتناقص استخدام منتجات الحدادة التقليدية في بعض من أعمال الحرف اليدوية التي شهدت بدورها 

تراجعا وحّل محلّها قطع عصرية من مواد مصنّعة، وهذا ما أّدى إلى ركود عدد من منتجات الحدادة 

دخول الميكنة في ظّل التطورات العمالقة التي شهدتها الصناعات المعدنية وما تبعه من  التقليدية، خاصة

 .إلى مراحل عديدة من حرفة الحدادة

األبواب و بعض النماذج من مشبّكات النوافذ ذات  تزال  بعض المنتجات الحرفية من مطارق ما

الطابع  التقليدي وبعض األنواع من مسامير الزينة التي تزخرف مصاريع األبواب تحضى باإلعجاب 

وما يستدعيه صنعها من وقت، أّدى إلى . واإلهتمام، غير أّن ارتفاع ثمنها بسبب ارتفاع تكلفة اإلنتاج

وبالمقابل حّل محّل غالبية منتجات الحدادة التقليدية  . ف المقدرة الشرائيةتراجع اإلقبال عليها نتيجة لضع

قطع عصرية من مواد مصنّعة  أقّل جودة ال ترقى إلى مستوى صالبة وقيمة المنتجات التي يصنعها 

الحداد التقليدي ولكنها تكون أقّل ثمنا وأكثر سهولة في الحصول عليها، وهو ما أّدى إلى  ركود  عدد من 

 .منتجات الحدادة التقليدية

من جهة ثانية برزت بعض المواد المصنّعة  ذات التصاميم الحديثة والجودة العالية التي عّوضت  

أّدى إلى اإلقبال عليها، بما يتوافق مع متطلبات . المفصالت واألقفال والمطارق التقليدية في األبواب

 .ن تجهيز عصريصناعة األبواب في المباني  الحديثة ومستلزماتها م

ومن أبرز العوامل المهّددة لتواصل الحرفة، وشأنها في ذلك شأن أغلب الحرف التقليدية تّردي أوضاعهم 

المهنيّة وعزوف الشباب عن ممارسة الحدادة، لما تتطلّبه من مجهود بدني كبير وما قد تسبّبه من تلّون 

 .عة الحدادة التقليديةأّدى إلى نقص اليد العاملة في صنا. األيدي بسواد الحديد

ويهّدد استمرار جانبا أساسيا من هذه الحرفة ميكنة عمليات التذويب للحديد وتشكيله وتعويضها بآالت 

وكذلك تكثّف حركة استيراد منتجات مصنّعة جاهزة مع حلول . لقص السبائك الحديدية وقولبتها مثال

. أحيانا االّ بعض الثواني مكان األدوات التقليديةمنتجات الصناعة  اآللية الحديثة التي ال يستدعي صنعها 

وتجاه هذا الوضع، نسّجل ضعف الجهود والتدابير لمواجهة هذه التهديدات والتشجيع على ممارسة ّ الحرفة 

                                                                                                                     .الفنية و ضمان ترويج منتجاتها

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5
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توجد برامج تثمين أو إجراءات للصون خاصة بحرفة الحدادة التقليدية وانّما اقتصرت  الجهود  ال

وتشجيع عدد من ، في عدد قليل من المعارض الوطنيةعلى إعانة بعض الحرفيين على عرض منتجاتهم 

ورغم  .ينهم من البطاقة الحرفية التي تعتبر ذات قيمة في تثمين هذه الحرفة لدى الحرفيينالحرفيين بتمك

الجهات المعنية عن دعم مهنة الحدادة التقليدية، إالّ أّن منتجات الحدادين التقليديين مثل عدد من  غياب

الخناجر والسكاكين  األدوات الزراعية تشهد طلبا خاصة في مواسم األنشطة الفالحية، كما أّن أصناف من

كما تلقى المفاتيح الكبيرة  .والسواطير، تلقى رواجا في األسواق المحلية خاصة في فترة عيد األضحى

والمطارق الحديدية وتزويق األبواب بمسامير الزينة التقليدية بعض الرواج إلعادة توظيفها في عدد من 

جد بعض من منتجات الحدادة التقليدية مكانا لها كما تو.منازل األثرياء التي يحّن أصحابها إلى الموروث

 .في عدد المقاهي أو المطاعم  العصرية لمزيد إثراء زخرفة عمارتها الحديثة وإعطائها طابع المحلية

اعداد القوى العاملة بالتدريب في بعض من تخصصات  ومن أهداف  مراكز التكوين والتدريب المهني    

                                                                                                                                                                                 .يمة لجوانب من  الموروث الحرفي في الحدادة التقليديةالحدادة العصرية مع  اعطاء  ق

 

 عنصرالتوثيق الفوتوغرافّي لل -6
 

       
    داد مع عامله يطرقان الحديدح                   بطاقة بريدية بها صورة نهج الحدادين                     

 

      
 مفتاح تقليدي حرفي يصنع                        مطرقة وسندان                                       
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 صنع مفصلة حديدية                                ات حديدية على شكل زالبيا معالجة مشبك     

 

 

     
 حلقة باب من منتجات الحداد                   ( البراميلة)مفصلة الباب التقليدي  صنع        

 

         
  أمقاص يصنعها الحداد ويستعملها السّراج                   القطّار التقليدي من منتجات الحداد لتقطير الرياحين

 

 هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات -7

سوق الحدادين وحرفيين يزاولون تّمت محاورة مجموعة من الحرفيّين ممن عملوا منذ سنوات في  -

أعمالهم في الحدادة التقليدية في ورشات موزعة في نواح من المدينة العتيقة قرب باب الجبلي وخارج 

 :المدينة منهم من يتقن مختلف مراحل العمل و منهم من يختص في مرحلة معيّنة أو أكثر
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والده وأجداده مهنة الحدادة ، له ورشة   سنة، قرابة األربعون سنة أقدمية، تعلّم عن 26محمد كسكاس، -

 . 0حدادة في  طريق تنيور كلم 

سنة، قرابة ثالثة عقود أقدمية، توارث المهنة في صلب العائلة، له ورشة حدادة  في  65محمد البجاوي،  -

 . 2طريق األفران كلم 

صغره حرفة الحدادة عن سنة، حرفي في عمل الحديد  قرابة ثالثة عقود، تعلّم منذ  62منير البجاوي، -

 .2والده وأعمامه ،له ورشة حدادة  في طريق األفران كلم 

محمد الشريف، قرابة األربع وخمسون سنة أقدمية، تعلّم منذ صغره حرفة الحدادة عن والده وأعمامه، له  -

               .ورشة حدادة في طريق العين كلم

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

 .0050، المقّدمة، الجزء الثاني، الدار التونسيّة للنشر، تونس( عبد الرحمان) ونابن خلد -

 ف،، صناعة النّحاس، الديوان الوطني للصناعات التقليديّة، منشورات ألي(الناصر)البقلوطي -

 .6000تونس،

 .0055سوجيك صفاقس، ،قس، معجم الكلمات والتقاليد الشعبيّة بصفا(يوسف)والشرفي ( علي) الزواري -

العتيقة دراسة انتوغرافية، شهادة  ، األبواب في العمارة السكنية التقليدية بمدينة صفاقس(سهام)القالل  -

الدراسات المعمقة في اآلثار والتراث، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس، قسم التاريخ، إشراف 

 .6002، أكتوبر الناصر البقلوطي
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 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

 منتجات( القصبةمتحف )العمارة التقليدية بصفاقس  متحف  احدى قاعات العرض في فيتُعرض 

وتؤثث هذه القاعة صورة  .عديدة من المفاصل واألقفال والمطارق والمفاتيح من صنع الحدادة التقليدية

وبهذا المتحف  .فتوغرافية مأخوذة لحداد وهو يطرق  على السندان بطريقة تقليدية من سوق الحدادين

تتوفّر في متحف دار    .ع حدادي صفاقسالبناء التقليدية جانب من مكوناتها من صنمن أدوات تعرض 

 .مجموعة من أدوات الكيل وآالت الوزن الحديديةالجلولي 

                  .ومنتجات تقليدية بأدواتيحافظ افراد من العائالت التي عرفت بامتهان حرفة الحداة التقليدية 
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