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 لّلماّدياالثق افّي  الجرد الوطنّي للّتراث  
 /3027 بطاقة جرد عنصر رقم

 
 

 تحديد العنصر -1

 لعنصراالسم ا -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .دباغة الجلد بالمكنين 

 

 أسماء أخرى متداولة في المجتمع المحلّي -

 .الّدباغة

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

 المكنين دباغة الجلد بمنطقةنتشر ت

و تحديدا  المنستير دون باقي مناطق جهة

المكنين، أين بفي المنطقة الّصناعيّة 

حتّى و ورشات دباغة تقليديّة  ترّكزتّ 

 ،هذا المجالفي  المختّصةبعض المعامل 

أن كان النّشاط يمارس في ورشات  بعد

أحيانا تابعة لمنازل الحرفيّين وصغيرة 

حرفة  الّدباغة لئن كانتو. بيوتهمداخل 

بصفة عاّمة  ترتبطفإنّها بذاتها مستقلّة 

، و هي من أولى بالّصناعات الجلديّة

 هاإعداد بهدف مراحل معالجة الجلود

منتشرة دباغة الجلد كانت قد و .لإلستخدام

 لعّل من أهّمها الجهات التونسيّةفي بعض 

 . قرون عديدة ذأين تأّسس سوق للدبّاغين و آخر للصبّاغين منمدينة تونس 

 

 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

                                                                                                                                                                 .المهارات المرتبطة بالحرف التقليدية

 

 وصف العنصر -2

 الوصف التّفصيليّ  -

و تحويله إلى ماّدة أوليّة لإلستخدام الضروريّة إلعداده  وئيسيّة تعتبر دباغة الجلد من المراحل الرّ 

فهي بمثابة  .، فهذه العمليّة تعطيه مرونة و في نفس الوقت متانةير من األشياءثفي صنع الك تُستغلّ طيّعة 

ُعرفت بقدرتها على تحّمل  إيجابيّة ترتقي به إلى ماّدة أوليّة مميّزة خصائصتصنيع للجلد حتّى يكتسب 

 

  الـجـمهـورية الـتونسـية           
 الثقافيـة الشـؤونوزارة               

   راثـــــــلوطني للتا دــــــالـمعه         
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بصفة عاّمة يلبّي و  .كان الجلد قديما يُعّد للكتابة وغيرها لذلك فهي صناعة قديمة جّداو  .تأثيرات اإلستخدام

الغنم مثل من الماشية  في غالب األحيانجلود حيوانات مختلفة  بإستغاللته من هذه الماّدة ياحاجن اإلنسا

الثعابين زال وثل الغاألكثر استخداما نظرا لتوفّرها مقارنة بجلود حيوانات أخرى مو هي الماعز و

 لصنع الّدلو و الّسرج و غّمازات الحيوانات كانوا يستخدمون جلود اإلبلو في المكنين  .االتّماسيح و غيرهو

 . دون سواهاالماعز ليقتصر األمر اآلن على الخرفان و

ويلعب  .بيعهاأشخاص دأبوا على جمع الجلود و من داخل الجهة و خارجها يتّم شراء قطع الجلد من 

 يفّرط فيها أصحابها إلنعدام حاجتهم إليها الّتي الماّدة ذهاإلضحى دورا في توفير كميّات كبيرة من هعيد 

انبعاث  تجّمع الحشرات و خاّصة وأّن تكّدسها في الّشوارع من شأنه اإلضرار باألحياء السكنيّة من خالل

يتحّصل تّجار الجلود مّجانا و  .جلودفتطرق األبواب و تفتّش أكياس النفايات بحثا عن ال ،الّروائح الكريهة

مجموعة من العملة و حتّى األطفال أحيانا بمقابل  عبر تجنيد على كميّات وافرة من الجلد أو بأبخس األثمان

   .زهيدماّدي 

حوض  توضع فيثّم  تقدير على أقصىفي الملح أسبوعا أو عشرة أيّام مملّحة و تبقى  شرى الجلودتُ 

 فوق بعضها البعض تُبسط و تكّدسيتّم إخراجها و دهنها بالجير ثّم  بعدهاساعة،  42من ماء البئر لمّدة 

نزع عنها الّشعر يُ على الطّاولة أو الّرخامة وبسط الجلود القطعة تلو األخرى تُ . ساعة إضافيّة 42لتبقى 

جديد في حوض يحتوي على ماء مع ماّدة  ثّم توضع منالعمليّة تنسيل الجلد، الخّراطة و تسّمى واسطة ب

مّرة على الّرخامة الجلد يوضع  .مّدة أسبوع تركتُ و " الّسنفير"بماّدة فيّا ر  الجير و ماّدة كيميائيّة تعرف ح  

تنقع الجلود من جديد في نفس ثّم  ،ألّنها أكثر حّدة هذه المّرةباستعمال السّكين  من الّشعر ينّسلوثانية 

في حوض مملوء غسل و في األخير تُ  ،كتسب متانةتمع إضافة المزيد من الجير حتّى  يومينلمّدة الحوض 

 . الجير و الّسنفير ماّدتي لنزعبماء البئر 

ملح ليسكب فيه ماء نظيف مع يتّم في مرحلة ثانية إخراج الجلود من الحوض و تفريغه من الماء 

قطعة من  077 حوالي الحوض تبلغ سعةحيث  ،(ماء فرقحامض الكبريت أو )محلول كيميائي أو أسيد و

 و تُلقىلكيس الواحد اكغ  07أكياس من الملح الّصناعي بسعة  4و المحلول كغ من  07الجلد يوضع فيه 

 مخّصصة لنزع اللّحم و الّشحم" اللّحامة"في آله تسّمى  قبل تمريرها بعد ذلكساعات  0 لمّدةالجلود هناك 

أكياس من  4يحتوي على ماء البئر و قد أضيف إليه آخر لد في حوض ثّم توضع قطع الج .عن الجلود

ساعات، علما و أّن  0لكّل كيس و تُترك في الحوض حوالي كغ  40بسعة باغ دّ ماّدة المن أكياس  2الملح و 

كميّات كبيرة من قشور  قديما كانت العمليّة تتّم بإستغالل. ماّدة الّدباغ يقع استيرادها حاليّا من البرازيل

خمسين ال الّسنوات و كانت مدابغ المكنين خالل، "فّص عظمة"عطي لونا طبيعيّا يسّمى ت الّتيالرّمان 

 هذه الفاكهةلتواجد تقتني الرّمان من سواني المناطق المجاورة مثل بني حّسان من القرن العشرين الستّين و

ستعمل و هي خشبة تُ " الهّراسة"و تخّزن ثّم تهرس بواسطة  ع قشور الرّمان وتجفّفجمّ تُ بكميّات كبيرة و 

لتوفير ماّدة تحّول إلى دقيق يخلط مع الماء تحتى  قشورلهرس ال" الّداّمة"معها أداة حديديّة صلبة مثل 

 . دباغة طبيعيّة

تترك الّتي سيقع صبغها أو تلك الّتي سواء باغة دّ للئيسيّة تمّر جميع قطع الجلد بهذه المراحل الرّ 

يتّم صبغه منها ما و بعد إخراجها من حوض الّدباغة منها ما يبقى على حاله و يسّمى جلد طبيعي ف ،طبيعيّة

 :بألوان مختلفة حسب الطّلب، و يقع إتباع المراحل التالية 

تعصر جيّدا  وتوضع في آلة تسّمى العّصارة  ةبعد مرورها بمختلف المراحل الّسابق :الجلود المدبوغة -

زيت نجمة مثال و هو المستخدم حاليّا من قبل )من الماء ثّم توضع فوق الطّاولة و تدهن بزيت نباتي عادي 

بعد . قرابة األسبوعثّم تعلّق لتجّف، إذا كان الفصل صيفا تجّف في يومها و إذا كان شتاء تبقى ( الحرفيّين

ة لطلق الجلد و تسويته ثّم تعلّق من جديد لتجّف آلة مخّصص وهي" ةحالسّرا"تجفيفها توضع الجلود في 

في شكل مجموعات كّل مجموعة لتصقل و تعطيها لمعانا ثّم تطوى  "المراية"ثّم تؤخذ إلى آلة . نهائيّا

 .صناديق 07جلد يعني  077تحتوي على  "ربطة"و كّل واحد جلود في صندوق  07متكّونة من 

ماء اغة الّذي يحتوي على وضع في حوض الّصبتمن حوض الّدباغة  ابعد خروجه :ةالمصبوغ ودالجل -
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و بعد . "طبخة"وتسّمى العمليّة ساعات  2 لمّدة تركتُ و أضيفت إليه الّصبغة،  نظيف صالح للشراب

لينتهي األمر كذلك  ةحفي السّرايُسّوى ثّم  يجفّفغة يعصر الجلد في آلة العّصارة ثّم يدهن بالّزيت ثّم االّصب

 . تلميعه في آلة المرايةبصقله و

ال تصّدر هذه الجلود إلى الخارج و إنّما تستخدم محليّا لصنع األحذية و الحقائب و األحزمة 

ا الّصناعات الجلديّة مثل جربة شر فيهتالمناطق التي تن خاّصة في و بعض األثاث والقفّازات و القبّعات

 .نابل  و تونس و سوسةو

 

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

مخّصصة لتنظيف الجلد  ماكنأحواض و أتحتوي على في ورشات شاسعة الجلد  دباغةتمارس 

إلى جانب ورشة الّصقل و مكان وضع المواد األوليّة  لّصباغة،ا ولتجفيفه قبل و بعد الّدباغة أماكن أخرى و

يديه ماية مالبسه وفيلبس الحرفي ميدعة و قفّازات بالستيكيّة و حذاء بالستيكي لح .من جلود و غيرها

 .وجهه و يرتدي عند خلط المواد الكيميائيّة قناعا يحمي ،قدميه من األوساخ و من المواد الضاّرةو

و الجير و المحلول الكيميائي وهي من المواد المتوفّرة في تونس، فإّن العديد من  بإستثناء الجلد و الملحو

بعض أحيانا و  "الّسنفير"الّصبغات و ماّدة ماّدة الّدباغ نفسها و مستوردة مثل المستخدمة في الّدباغة المواد 

في براميل بعد أن كان العمل يتّم يدويّا  الت الكبيرة الحجمآتنتشر بالمكان و . المواد الكيميائيّة األخرى

 مقارنة بالمردود الحالي نظرا إلستخدامفكان المردود ضعيفا كلّي لألجهزة مع غياب بالستيكيّة أو معدنيّة 

 :دوات في األتتمثّل أبرز و . عصريّةالالت اآل

 .لنزع اللّحم عن الجلد: لّحامة  -

 .لعصر الماء عن الجلد: عّصارة -

 .لتجبيد الجلد: السّراحةآلة  -

  .لصقل الجلد و تلميعه :آلة المراية -

 .لنزع الّشعر عن الجلد: الخّراطة -

 .بطريقة أدقّ لكن نفس دور الخّراطة و  :سّكينال -

  .األكياس ولنقل الجلود  :النقّالة -

 .البراميل الكبيرة البالستيكيّة لخلط المواد الكيميائيّة و وضع الجلود -

م 0سعتها ) ةغاعمليّة الّدباغة و الّصبلالخّزانات المعدنيّة إلحضار المياه الصالحة للشراب  -
0

.) 

 .لنقل الماء :الّسطول -

 .في األحواض و غيرها لضّخ المياه :األنابيب -

                                                                                                                                                  .الّصبغللّدبغ و  الجلود و تنظيفها من الّشعر و البعض اآلخر لتمليحبعضها  :حواضاأل -

 

 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .ال يوجد إجراءات من هذا القبيل

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

و في أحيان قليلة  ،توارثها عن اآلباء و األجدادطريق عن في غالب األحيان يتّم تعلّم هذه الحرفة 

منذ عقود  عن يهود المنطقة يناغو قد تناقلها قدماء الّدبّ . بأجر شهري من خالل العملفي ورشات الّدباغة 

 . طويلة

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -
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                                                                                                                                                .الدبّاغين أو الحرفيّين الممارسين لهذه الحرفة

 

 مشاركون آخرون -

 .باعة الجلود -

  .مستخدمة في هذه الحرفةالاألوليّة باعة المواد  -

                                                                                                                                . الّدكاكين الخاّصة باقتناء و بيع المنتجات الجلديّة -

 

 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

                                                                                                                                            .ال يوجد

 هيئات رسميّة -

 .الّديوان الوطني للصناعات التقليديّة -

 . المندوبيّة الجهويّة للصناعات التقليديّة بالمنستير -

 .المكنين بلديّة -

   .المعهد الوطني للتراث -

 .ناعات التقليديّةالغرفة الجهويّة للتجارة و الّصناعة فرع الصّ  -

                                                                                                                                 .بالمكنين مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل -

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

تأسيس شراء األراضي ولم يتوانوا عن بالّرغم من تمّسك الدبّاغين بالمكنين بممارسة حرفتهم حيث 

فإّن ذلك ال يُخفي تخلّي البعض منهم عن  رض عليهم اإلنتقال إلى المنطقة الّصناعيّة،بعد أن فُ  جديدة مدابغ

طبيعة و استنادا إلى المعطيات الميدانيّة فإّن . هاونواجهيعوبات التي بسبب اإلفالس و نتيجة للصّ مهنته 

و الظّروف الغير صحيّة ( و المواد الكيميائيّة الكريهة التعامل اليومي مع الّروائح) حّد ذاتهافي الحرفة 

و تراجع الطّلب إلى أسعار المواد األوليّة  ارتفاع زادكما . نحو العزوف عن ممارستهادفع بالّشباب للعمل 

فلم يتوفّر مثال و إلى حّد اآلن مصّب للمياه . من حّدة التهديداتية بالحرفة جانب غياب العناية الكاف

خلّص من الّشعر و مياه الّصبغ، و ال مكان للتأالمستخدمة خاّصة تلك المخلوطة مع المواد الكيميائيّة 

، فيضطّر الحرفي إلى استخدام المصبّات العاّمة للفضالت التابعة للبلديّة و هو ما يكلّفه المنزوع عن الجلد

و يعتبر الحرفيّون أنفسهم الّضامن الوحيد حاليّا إلستمرار هذه الحرفة أمام .الكثير من األموال سنويّا

في ظّل غياب بنية تحتّية مالئمة، و هو ما معظم ورشاتهم تقادم  و و تتالي األزمات ظروف العمل الّصعبة

          .من شأنه أن يؤّدي إلى انقراض الحرفة

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

 ين في اآلالت الميكانكيّةمختصّ من قبل تكوينا  في الّسنوات األخيرةتلقّيهم إلى  ينالحرفيّ  بعض يشير

 ذلك و استعمالهاوالمواد الكيميائيّة  التعامل معطريقة العصريّة في ورشاتهم و كيفيّة استخدام المكنات حول 

عبر تطوير  في إطار ورشات تقنيّة نُظّمت على عين المكان و هو ما يعتبر إجراء يخدم مصلحة الحرفة

ة تخصيص فضاء في المنطقة الصناعيّ كما أّن . األدوات المستخدمة و بالتّالي بعض التقنيات المتّبعة

من خالل تفادي التلّوث و الّضرر الصّحي الّذي كانت تسبّبه يساهم في صونها لممارسة هذه الحرفة 

و في نفس الوقت ضمان استمرارها في مكان  ورشات الّدباغة داخل األحياء السكنيّة و حتّى في المنازل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . آخر من الجهة
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 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6

   

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 الجلود المغّطاة بالملحكومة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 "الخّراطة"الجلد بواسطة  عن شعرالنزع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لتنظيفها " الّسنفير"الجير و الماء و حوض وضع الجلود في
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 و براميل بالستيكيّة لوضع الجلود في الماء و الجير" الّسنفير"ماّدتي الجير و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بعد نزع الّشعر الّسنفيرفرك الجلد بماّدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عصر الجلد في العّصارة إلزالة الماء
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 "السّراحة"عمليّة طلق الجلد بواسطة آلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يدويّة تقليديّة" سّراحة"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مصبوغة الجلود تجفيف ال
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 "المراية"تلميعه بواسطة آلة  و دبوغمصقل الجلد ال

 

 هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات -7

المنطقة  4سنة، نهج الّسبخة عدد  27سنة، متوارث الحرفة في صلب العائلة، أقدميّة  70بشير الهاللي،  -

 .الّصناعيّة المكنين

سنة، نهج  01، أقدميّة و إخوته في مدبغتهم الخاّصة سنة، يزاول نشاطه مع والده 00عدنان الهاللي،  -

                                                                                                                                                          .  المنطقة الّصناعيّة المكنين 4الّسبخة عدد 

المنطقة  4سنة أقدميّة، نهج الّسبخة عدد  07سنة، متوارثة عن الوالد، أكثر من  70الّسالم حمامة،  عبد -

 . الّصناعيّة المكنين

المنطقة  4سنة أقدميّة، نهج الّسبخة عدد  07أكثر من  سنة، متوارثة عن الوالد، 70الهادي الزيدي،  -

              . الّصناعيّة المكنين

 

 والمراجع المصادر -8

 المكتوبة -

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

de Tunisie, Tunis, 1970. 

- Fleury (V.), « Les industrie indigènes de la Régence », In Revue Tunisienne, 3
è
 

année, n° 9, 1896. )pp.175-197( 

- Louis (A.), « Les industries du cuir à Tunis hier et aujourd’hui, éléments 

bibliographiques », In Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, 

n°15-16, 1973. (pp.145-151)  

- Louis (A.), « Sellerie d’apparat et selliers de Tunis », Cahiers des Arts et 

Traditions Populaires, n°1, Tunis, 1968.(pp.41-100) 

- Sekik (N.), « La chaussure traditionnelle à Tunis », dans Cahiers des Arts et 

Traditions Populaires, n° 10, Tunis, 1990, pp.217-236.  

الشركة العامة للطباعة  ،العسكريالمكنين من قيام الدولة الحسينية إلى الجالء ، (محّمد)الجالصي  -

  .4777، تونس ،"سوجيم"
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دار الّصفدي للنّشر، الطّبعة األولى،  ،دباغة الجلود و صناعة المواد المتعلقة بها ،(جعفر طه)الهاشمي  -

1998 . 

جامعة  ، شهادة ماجستير في اآلثار القديمة،دباغة الجلود و صناعتها في بالد الّرافدين، (شذى)الّصوفي  -

                                                                                                  .4772الموصل، 

صناعة الّدباغة و الّصناعات القائمة على استغالل الجلود الطبيعيّة في الضفّة الغربيّة "، (باسم)مكحول  -

-0ص.0991االقتصاديّة الفلسطيني، ، معهد أبحاث الّسياسات"الظّروف الحاليّة و اآلفاق: و قطاع غّزة

07 .     

من وحي "، مقال بعنوان 4707 ديسمبر 9بتاريخ  ، البحرين،0202صحيفة أخبار الخليج، العدد  -

 ".صناعة الجلود واستخدام الرقّ : الفنون اإلسالمية اإلسالم

 

 الّسمعيّة البصريّة -

 .4707، "تنازع...صناعة الجلود في تونس"لقناة العربيّة بعنوان  برنامج تلفزي -

 

 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

                                                                                                                                                           .ال يوجد مواد محفوظة تهّم العنصر

 

 الجردعمليّة معطيات تقنية حول  -9

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

                                                                                                                                                    .بالمكنين 4700أكتوبر  0 

 جامع أوجامعو الماّدة الميدانيّة -

                                                                                                                                                               .إسمهان بن بركة، ملحق بالبحوث -

 

 تاريخ إدخال بيانات الجرد -

                                                                                                                                  4700أكتوبر  7

 

 محّرر البطاقة  -

 .إسمهان بن بركة

 

 


