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 تحديد العنصر -1

 االسم المتداول للعنصر في المجتمع المحلّي المعنيّ  -

 .بسليانة امةالبر  بمنطقة يفي لر  ف االخز

 

 ء أخرى إن وجدتأسما -

                                                                                                                                                                                                                                                  .المال سة 

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

غلب أفي يفي تنتشر صناعة الخزف الر  

سجنان منطقة مثل  البالد التونسيةأرياف 

في الكاف دشرة نبر وجهة وفي جبال مقعد و

ة حام  و احل التونسيالس  قرى و الوطن القبلي

الجنوب التونسي مثل  ىقر إلى جانب قابس

جهة  هذه المهارة بريفكما انتشرت . الدويرات

امةبرقو وكسرى مثل  سليانة . ومنطقة البر 

امة"ويطلق لفظ  اء مجموعة من النسعلى  "البر 

ة تدعى الوسالتية بمنطقة ريفي  المال سة يقطن  

ة الْبُرْم أي القدور  مفرد بُْرَمة )ويصنعن خاص 

 . (و يقصد بها القدر
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ارالتعد  صناعة   ة إلىالمرأة الريفي   خالله من تسعى واسع االنتشار اريفي نشاطا اليدوي التقليدي فخ 

عليها منذ  ينترب  ال تي بمهارتهن  امة البر  منطقة  نساءثت تشب  قد و .األواني الفخارية توفير ما تحتاج إليه من

التي تقوم على ، وجداتهنن أمهاتهن وعرثن أصولها اوتوا البسيطة حفظن تقنياتهو رهنفاظأنعومة 

غم  األواني المنزليةإلعداد  المتوف ر بالجهةاستخدام الط ين  بالكاد  ال ذيي ماد  المردود من ضعف البالر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .                                                                                                                            لعائالتهن   حاجيات األساسيةاليساعد على تلبية 

 .امةبالبرّ  تقنيات صناعة الخزف الريفي 

 إعداد الطين و تحضيره/ 1

سيدي علي "و" العوايشية" مناطقتلك التي تتوف ر ب مثلمقاطع الطين من عديد بالجهة اليوجد 

جمع الطين الصالح للعجن و في بعض األحيان تستعين  ه إلى الجبال وو تتكبد النساء مشقة التوج   ،"العوام

ثم ينظف من المواد الطفيلية  ماد ي، جهن أو بعض رجال المنطقة لجلب الطين بمقابلالمالسة بأزوا

  :الطين بهذه المنطقة  نوعان و  .كالحجارة

 .الذي يستعمل أساسا لصنع الطابونةالطين القوي  -

 ". طقا  سال"بال غربتصفيته يستخدم في صنع أواني مختلفة بعد  و بالمصطلح المحلي "المهثرم"الطين  -

يه الطين المهثرم و يعرك ينقع الطين القوي في إناء به ماء يترك ليرتاح ليلة كاملة ثم يضاف إل

ثم  ،قابلة للتشكيلو  اتصبح العجينة أكثر تماسكودة من الطين وح  مة ل على نوعي  وحصالحتى  باألرجل

طين باليدين جنب التصاق اليساهم في تو هو شيء من الكلس يطحن بالرحىو "التافون" ايضاف إليه

حماية اإلناء من التصدع هي و كما يضطلع بمهمة أساسية .ة القولبةعملي   ترتكز عليهابالقاعدة التي و

بذلك بعد ذلك يعجن الطين ويقلب و .الحرق بتبخر الماء الذي يحتوى عليه الطينعند التجفيف و والتشقق

 .لعملجاهزا للبدء بايصبح متماسكا 

 تمليسال= القولبة = التشكيل / 2

قطعة دائرية مسطحة   وهي" قالب"عند عملية  التشكيل أو التمليس ال بد من قاعدة مستديرة تسمى 

توضع للتجفيف على والممزوج بقليل من الرماد  أثناء تشكيله معدة من روث البقر يوضع عليها الطين

سبة لتمليس الطابونة  بالنو .شراؤها هايمكنإعدادها ستطيع تمن ال و طح لمدة أسبوعين على األقلالس  

 .لها قالب من الحديد يحضر

فتصبح بمثابة قعر اآلنية  يديهاتسطحها بوسة قطعة من عجين الطين تضعها فوق القاعدة تستأصل المال  

تشرع في قولبة لفافات تلصق األولى منها بقعر اآلنية و تصفف اللفافات الواحدة فوق  ثم ،المزمع صنعها

 أو كانون أو برمة أو يأخذ الوعاء شكله النهائي سواء كان طاجينتدريجيا و خرى حتى تصعد الجوانباأل

عند تشكيل الطاجين يوضع ثقب في قعر اآلنية ليكون على نفس و ...طابونة، مدخنة أو تافورأو  معجنة

 ين فتصبحتسة على اآلنية باليدين المبللثم تمسح المال   اأسهل القطع صنع هوضمان عدم تكسيره ومك والس  

 .ملساء

 التجفيفالصقل و/ 3

تطلى ، وحسب حرارة الطقس أي التجفيف الطبيعي معي نيتمثل التجفيف في وضع اآلنية في مكان 

طلى به ت ثم  حمر يقع رحيه و ينقع في الماء أة ذات لون هي مادة ترابي  و "المغرة "اآلنية بمحلول من 

بعضها البعض بغاية منها التحام قطع الطين المال قطعة من القماش وباستعمن الداخل والخارج القطعة 

القطعة عند ة التقلص بتقلص لهذه المادة خاصي  القطعة اللون األحمر وإعطاء للزينة ومادة كذلك هي و

 .تعرضها للنار

الصيف في مكان ة أيام في حين توضع في فصل لعد  تاء توضع القطعة تحت أشعة الشمس في فصل الش

ب تشققا ما من شانه أن يسب  سرعة وهو ماء الموجود بالطين بتبخر اللمدة قصيرة الحتساب مظلل و

وضع الصدفات بأصابع ( ردومز)مال صدفة حلزون ديد باستعجثر التجفيف تصقل القطعة من إو .للطين

 .القطعة من الداخل و الخارج حتى تصبح ملساء حك  اليد و

 الحميانالحرق و/  4

تفاعلها تحمل القطعة للنار و درجة تماسك جزئياتها ومدى و وه وهي خضوع القطعة ألهم اختبار
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ذه هو. تحمل الضغط والشدة واالحتكاكمتماسك ي مع بعضها والتحول من جسم هش إلى جسم صلب

توضع مواد الحرق على األرض مباشرة في شكل دائري و يستعمل لهذا  العملية تقع في الهواء الطلق 

تصفف  و .الحطبو( الكرود)مخاريط الصنوبر الفارغة  و "جلة" الغرض روث البقر و يسمى محليا 

تكون فتحاتها موجهة إلى األسفل حتى تشبع بالنار و يضاف الحطب   بحيث التي سيتم حرقهاأواني الطين 

يوضع الحطب بداخلها و تمتد مدة الحميان ما بين الساعة والساعة بالنسبة للطابونة و. فوقها وتوقد النار

عنق اآلنية عند  المالسة بحك   بالنسبة لزخرفة القطع تكتفي .ثم تأخذطعة حتى تبرد والنصف ثم تترك الق

 .اقها مظهر بر  ئجها من النار إعطاإخرا

هن حفيداتجميع النساء  في البرامة هذه الصنعة المتوارثة عن األجداد والتي تتقنها بناتهن وتتقن 

القطع الموجهة من عديد القة من خالل صنع تساهم من خاللها في زيادة الدخل العائلي رغم أنها شاو

طهو الطعام نظرا لتأثيرها على الجانب لالتي تستعمل األواني الفخارية مثل أساسا لالستهالك العائلي 

وإنتاج كميات وافرة تباع في السوق األسبوعية وبالجملة للتجار بأرخص األثمان وذلك دون  ،الصحي

إلى  اليوم هذه الصناعة التقليدية توتحول. التاجر على عين المكان يقوم بها يمكن أنالذي عملية الحرق و

لجمعيات المهتمة من قبل بعض احظيت باإلعجاب والقبول والتشجيع والفضاءات يزين المنازل و ديكور

معارض الصناعات عديد المناسبات الثقافية كشهر التراث و فياألواني الفخارية بالتراث و تعرض 

 .المحافظة عليهقليدية والمهرجانات بغاية التعريف بتراث الجهة والت

 

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

 عند كفضاء محدد"النوالة "في بصفة عامة وتمارس حرفة تمليس الطين في ساحة المنزل 

طلي والتشكيل على القالب  و" قاطسبال"ء واسع لنقع الطين في الماء بعد غربلته االقتضاء باستعمال وعا

 .بصدفة الحلزون ثم صقلها  "المغرة "في ة بقماش بعد تغطيسها القطع

 

 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

 .وجدتال  

 

 ير للنّاشئةكيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمر -

الدخل  ات حرفة تمليس األواني الفخارية عن أمهاتهن وجداتهن لمساعدتهن والمساهمة فيتتوارث البن  -

بناتهن العمل  هاتاألم  وتشارك  .ذلك منذ الصغرالعائلي من خالل تعلم تقنيات تحضير الطين وتشكيله و

 . بيع ألحد التجاركبر عدد ممكن من األواني الفخارية الموجهة للأفي سبيل تشكيل 

كنوادي إعداد أيام دراسية أو ترفيهية موجهة أساسا إلى الطفل في المدارس أو الفضاءات الثقافية  -

الجمعيات المهتمة بالتراث أو إحدى  تنظمهاخاصة في المناسبات الثقافية التراث أو دور الثقافة و

وصقل مواهبه في هذا المجال  تشكيلهن وا تعريف الطفل طرق إعداد الطيالمؤسسات الثقافية الغاية منه

 .تطويرهاومحاولة تنميتها و

 .مراكز خاصة بالصناعات التقليدية في ن  ومحاولة تدريبه يداتعناية كبيرة بإعداد الحرفيات الجد -

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

 

 مشاركون آخرون -

في أرياف من الشمال الغربي و الوسط و الجنوب في نساء ممارسة لحرفة  تمليس الطين بصفة يدوية 

 .                                                                                                                          البالد التونسية

 . ة البرامةفي منطق النساء المالسة الحرفيات
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 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

 "وشمة"جمعية 

 

 هيئات رسميّة -

 .المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية -

 .دور الثقافة -

 .المركب الثقافي -

  .الديوان الوطني للصناعات التقليدية -

 .نوادي التراث -

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

 .ة األواني الفخارية تعتبر شاقة من حيث البحث عن الطين وجلبه من الجبالصناع -

وعدم اإلقبال عليها العتبارها من تعلم هذه الحرفة  عن عزوف الفتيات الالتي يزاولن دراستهن -

 . الحرف اليدوية التقليدية الشاقة

األمر الذي يتطلب من  (قطمليم ف 066) زهيدباع بثمن المردود المادي بسيط جدا حيث أن القطعة ت -

معظم والعامالت في هذه الحرفة بذل مجهود مضاعف للحصول على أرباح توفر لهن حياة كريمة 

 إلى العاصمة للعمل في المنازل حيث أن هذه الصناعة ال تفي بالغرض هن بنات رسالإلطر العائالت تض

جل  كسب قوت أنهارا من يعملن ليال ومن البطالة والنساء المالسة  "البرامة"حيث  يعاني الرجال في و

 .نتهالعائ

مع  الشعور باالستغالل من قبل التجار فضال عنالكمية التي تباع للتجار ضئيلة وليست بصفة يومية  -

 معاناة هذه الفئة من الحرفيات المالسة من اإلقصاء و التهميش  

 المنازل لتزيينمالها كديكورات إقبال البعض على استع الستعمال اليومي ألواني الفخار وتقلص ا -

 .تأثر الحرفيات بالصناعات الحديثة أي صناعة الفخار باآللة -

 . وجود صعوبات لترويج المنتجات الفخارية -

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

شهر )الثقافية المعارض و المناسبات  المهرجانات والفخارية في  األواني العروض لمنتجاتتكثيف  -

 .التقليديةبها ضمن الصناعات  للتعريف (التقليديةاليوم الوطني للصناعات  -لتراثا

 نو معرفته نالمكان إلثراء خبرتهعلى عين تدريب  أيامت الجدد خاصة الفتيات ضمن االعناية بالحرفي -

 .بصناعة الطين

 ."وشمة"كجمعية بعض الجمعيات اهتمام  -

 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر-6
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 "التافون"عملية طحن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 غربلة الطين

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 عجن الطّين
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 مرحلة تشكيل الطين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفخارية األوانية صناعة ئطرق تعلم الناش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مرحلة الصقل
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 تجفيف  المنتجات  الفخارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 طريقة الحميان و الحرق لألواني الفخارية

 

 وص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البياناتهويّة الشخ -7

وكلهن  تقريبا ينتمين إلى نفس العائالت بالبرامة سة مجموعة من الحرفيات المال   إعتمد البحث على

يسكن  في دشرة وهن   ،أو هن  على صلة قرابة نظرا لتوارث الحرفة وانتشارها لدى معظم العائالت

  : البرامة من معتمدية بوعرادة من والية سليانة

ار 26سنة،  33العمر  :ربح الرياحي -  .سنة أقدمي ة في تمليس الفخ 

 .سنة أقدمي ة في هذا المجال 46سنة، أكثر من  02 العمر :مباركة بنت بوبكر -

 15عمرها نذ االنقطاع عن الدراسة وم)سنوات في هذا المجال  4سنة،  13 العمر :عواطف الوسالتي -

  (.عاما

ار سنة 46سنة، أكثر من  55 العمر :مبروكة وسالتي -  .خبرة في صناعة الفخ 

 .سنة في هذا المجال 36سنة،  قرابة  45 :حياة الرويسي -

ار اليدوي أقدمي ة في سنة 56سنة، أكثر من  06العمر  :حمدأبنت علي بن  ىمن -                  .الفخ 

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -
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، 5عدد مجلة الفنون والتقاليد الشعبية،، "صناعة الفخار التقليدي بسيدي نعيجة"، (الناصر)البقلوطي  -

 .46-35.، ص1366المعهد القومي لآلثار والفنون، تونس، 

،المعهد  3 ، عددعبيةالش مجلة الفنون و التقاليد، "الخزف التقليدي وتقنياته" ، (الناصر)البقلوطي  -

 .13-13. ، ص1365القومي لآلثار والفنون، تونس،

- Baklouti (N.), Poteries modelées de Tunisie, M.T.E, I.N.A.A., Tunis. 

- Baklouti (N.), « Un four cheminé pour une poterie modelée », Cahiers des 

A.T.P., n° 7, Tunis, 1980. 

- Gobert (E- G),  Les poteries modelées du paysan Tunisien, Revue Tunisienne 

.1940. 

- Gombes (J.L.) et Louis (A.), Les Potiers de Djerba, Centre des Arts et 

Traditions Populaires, Tunis, 1967. 

- Guettat (H.): «  Signes et Symboles magiques des décors de la poterie modelée 

de Sejnane. AFRICA, série ATP 14, Institut National du Patrimoine, Tunis 

2005. 

- Louis (A.),  Lisse (P.), Les Potiers de Nabeul, Bascone et Muscat, Tunis, 

1956. 

- Sethom (H.) «  L’artisanat de la poterie  en Tunisie », Mémoires de la section 

de géographie, T.1. Extrait, Paris, Imprimerie Nationale, 1964. 

- Skik (N.), La poterie modelée en Tunisie, un patrimoine ancestral, Ed. 

Institut National du Patrimoine, Tunis, 2009. 

 

 الّسمعيّة البصريّة -

  .ال يوجد -

 

 لمجموعات الخاّصةالمواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات وا -

                                                                                                                                                           .بالبالد التونسية األواني الفخارية المعروضة في متاحف التراث التقليدي قطع والنماذج  -

 

 الجردعمليّة معطيات تقنية حول  -9

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

 .2615جويلية  21/22/23
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