
 

 

1 

 لّلماّدياالثق افّي  للّتراث  الجرد الوطنّي  
  /0347 عنصر رقمبطاقة جرد  

 

 

 

 تحديد العنصر -1

  العنصر االسم -

 .صناعة النّحاس بمدينة تونس

 
 في المجتمع المحلّي ةمتداولأسماء أخرى  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .لصفّارينا / النّحاسين

 
 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

انتشرت صناعة النحاس بالبالد 

وتعّد  الفترات القديمةمنذ التونسيّة 

صناعة حضريّة يختّص بها الّرجال 

وما تزال تمارس ببعض المدن مثل 

في تونس . تونس والقيروان وصفاقس

 العتيقةمدينة البالحرفة  هذه تنتشر

 الّذي يقع بين النّحاس تحديدا بسوق

أين ما تزال  سوق القرانة ونهج القصبة

بعض الّدكاكين إضافة إلى عدد تتواجد 

بعض و الصبّاغينبسوق منها آخر 

 قريبة منال زقّةاألكذلك أنهج المدينة و

و حتّى  زنقة الياسمينمثل تربة الباي 

قد و .خارج فضاء المدينة العتيقة

ينات شهدت هذه الحوانيت تشتّتا منذ ستّ 

مع تراجع صناعة  القرن العشرين

 .النّحاس

 

 

 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  -

مع ذاع صيتها داخل البالد وخارجها خاّصة  عريقة يدويّةحرفة  النحاس بمدينة تونسصناعة تعّد 

بعدما اشتهر بجودة ذكره في العديد من الّدراسات والمراجع  وردالّذي صفّارين، ما كان يسّمى سوق ال

نذكر هنا على سبيل المثال كتاب جاك روفو الّذي تعّرض من خالل دراسته لقصور . منتجاته من النّحاس

هناك بيت البايات وأعيان مدينة تونس إلى أهميّة استخدام األواني النحاسيّة لدى هذه العائالت، حتّى أّن 

كثيرا من التأثيرات هذه الحرفة قد استفادت و. "ببيت الّدوزان"مخّصص لحفظ األواني النّحاسيّة يعرف 

 . العراق الّشام والمتأتّية من تركيا وفي مجال النحاسيّات الشرقيّة 

ء األواني لطال تليها ماّدة القصدير الماّدة األوليّة األساسيّة األصفربلونيه األحمر و حاسيشّكل النّ 

أو ما  ائل الحامضالسّ  خرى تستخدم خالل مراحل معيّنة مثلأإضافة إلى مواد وإعطائها اللّون الفّضي، 

بمراحل الّصنع عمليّة تمّر و .النّحاس يط اللّحام المتكّون من الّزنك و و خل "فرقماء "ماّدة يعرف ب

 :تتمثّل في  مختلفة

على قطعة النّحاس و استخدام  ذلك بالخطّ كل المراد صنعه ومن رسم الشّ ينطلق الحرفي : رسم األشكال -

 .للحصول على رسوم دائريّةالبركار 

يفّصل الحرفي األشكال الّتي تّم رسمها على طبقة النّحاس أي يقوم بقّصها  :األشكال المرسومة تفصيل -

 . بدقّة متتبّعا الّشكل المرسوم بإستخدام المقّص الحديدي

تفصيله تطرق القطعة من اس بعد رسم الّشكل على الطّبقة وّول خطوة لطرق النحأ تمثّل :التغريق -

 . األطراف في اتجاه الّداخل لتشكيل جوانبها

 .تحديب النّحاس بطرقه حتّى تستقيم الجوانب: الّضّمان -

 .تطريق اآلنية ذات الّشكل اإلسطواني بطرق سطح المعدن: التقعيد -

ا بعد إحماءها إلى حّد اإلحمرار ثّم طرقها و وضعها في الماء لتأخذ شكلها تشكيل اآلنية نهائيّ : الخالص -

 .النهائي

 (.خليط مسحوق من الزنك و النحاس) ضه البعض بإستخدام ماّدة اللحاموصل المعدن ببع: اللّحام -

 .طرق القطعة لتسويتها نهائيّا بعد اللّحام:التزليس -

واسطة البراشيم أو متّممات و شّدها إلى بعضها البعض بإضافة المقابض و غيرها من ال:البرشمة -

 .م ثّم طرقهوعية أو المتّممات و إدخال البرشبثقب األ كذلالمسامير و

 .الكهربائي المثقاب ماستخدبإثقب القطع التي تحتاج إلى ثقوب مثل الكسكاس : الثّقب -

 .لك حديديزخرفة شفاه األوعية بنطاق نحاسي أو قلبها حول س: وضع األحزمة -

أو لمعالجتها عند تغيّر من الصدأ النّحاسيّة لحماية القطعة تعتبر هذه المرحلة هاّمة خاّصة : القصدرة -

لون  ضفاءإلونها بسبب كثرة اإلستعمال، وهي أيضا مرحلة ضروريّة لجعل القطعة أكثر صحيّة مع 

 .الخارج أو داخليّا فحسبلداخل وإذ يمكن طالء اآلنية من او إن كانت حمراء من الخارج،  بّراقفّضي 

و ذلك بعد تنظيفها بواسطة سائل  وتستخدم في هذه المرحلة ماّدة القصدير الالّمعة بتذويبها فوق القطعة

  .حامض و حّكها بفرشاة معدنيّة ثّم طالئها بالقصدير

ي أمور ال استغاللها فتماشيا مع على شكلها البسيط إثر الفراغ من صنعها ترك البعض من القطع ت  

وفق رسوم متنّوعة تتّسم بالبعد الطبيعي  أو النّقش فوقها زخرف الكثير منها بالحفرتبينما  تتطلّب الزينة،

ما فتئت النّقوش و .النباتي أو الجانب الكتابي لتضاف إليها األشكال الهندسيّة وحتى الّرسوم المعماريّة

 استخدام ماّدة الميناءمثل األسالك الفضيّة أو الّزخارف تشهد تطّورا متواصال بتوظيف معادن أخرى و

صنع مجموعة من القطع  يتولّى النّحاسو .لتلوين تحف نحاسيّة أو استخدام األلوانلطالء بعض القطع 

لألكل والّشرب والطّبخ وحفظ بعض السوائل والمواد لإلستحمام أو النحاسيّة ذات االستخدامات المتنّوعة 

لزينة ونذكر على سبيل المثال األطباق والقدور والّصحون والّصحاف واألواني للتعطّر وكذلك لإلنارة وا

والفوانيس والمرّش و القطّار واألباريق والمهراس و الطّاسات والّسطول إضافة إلى المقفول والكسكاس 

 .والمبخرة والشمعدان
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 ...(األدوات/ األزياء/ اءالفض) الماديّة والالمادية المصاحبة للممارسة أو المهيكلة لها العناصر  -

 بالعملخاّصة وال توجد أزياء تتّم ممارسة العنصر في الورشات الخاّصة بصناعة النّحاس 

حاس ما يحتوي على فرن إلذابة النّ من هذه الورشات ، وزات في بعض مراحل العملابإستثناء لبس القفّ 

والكثير  يّة إلى جانب طبقات النّحاسالقطع النحاساآلالت فضال عن منها ما يضّم مجموعة متنّوعة من و

   :من األدوات الّتي من أبرزها

 .ستعمل لرسم الّدوائر على طبقة النحاسأو الفرجار أداة رسم ت :البركار -

 .تستخدم للطّرق في مختلف مراحل العمل :المطرقة -

 .تستخدم لطرق طبقة النحاسمطرقة حديديّة : التكوم  -

 .خاّصة لما يسّمى بمرحلة التقعيدسطوانيّة الّرأس تستعمل للطرق وإمطرقة خشبيّة : التكماك -

 .تستخدم في تدوير النّحاستشبه القادومة وذات رأس حديدي مسطّح مطرقة : الّريش -

حجمه مقارنة بالمقّص العادي و يستخدم لقّص طبقة النّحاس أو لتفصيل يتميّز بكبر : المقّص الحديدي -

 . األشكال المرسومة فوقها

تتكون من خشبتين سميكتين مقرونتين في أحد الطرفيين في شكل مثلث تقريبا و متباعدتين في :ةك  ر  الف   -

  .االقترانالطّرف اآلخر تدخل بينهما الحديدة و تمّر تحت نقطة 

الفركة ستخدم مع وهي عبارة عن قضيب طويل يتصنع من الحديد كما تشير إلى ذلك تسميتها : الحديدة -

 .الطّرق في عمليّة

مربّع أو مستطيل الّشكل لطرق قطع  اوضع بصفة عموديّة و رأسهت كتلة حديديّة تماثل الّسندان: الّزبرة -

 .النحاس بصدد التشّكل

 عبارة عن ملعقة كبيرة الحجم و رأسها مستدير يؤخذ بها النحاس الّذي تّم تذويبه في الفرن: اللّوش -

 .لصبّه في القالب

 . كغ من النّحاس 052يعمل بالهواء و بالغاز تصل طاقة استيعابه إلى ذويب النّحاس يستخدم لت: الفرن -

 .على قطعة النّحاسأو النّقش تستعمل للحفر : معدنيّةأقالم  -

 . تعمل بالغاز و تستخدم للحم القطع النحاسيّة بواسطة النار التي تخرج منها: اللّحام مكواة -

 

 أو تمنع الوصول إلى العنصر الممارسات العرفية التي تنظّم -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .ال توجد ممارسات عرفيّة تمنع الوصول إلى العنصر

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

حرفة النّحاس بمختلف آلخر عن طريق معلّم أو حرفي مختّص في  تنتقل هذه المهارات من جيل

و منهم من تعلّمها على يد معلّم  عن اآلباء مراحلها أو البعض من هذه المراحل، منهم من توارث الّصنعة

                                                                                                                                                                                                                       .                                                                                من تونس أو من القيروان

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

 .مدينة تونسب النحاسون في صناعة الحرفيّون المختصّ  -

 

 مشاركون آخرون -
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  .ن من حرف أخرى تهتّم بالمعادنومتقاعدحرفيّون  -

 . كاكيندّ الأصحاب  باعة المواد األوليّة من -

 .من طلبة و أساتذة الفنون الجميلةميدان المشتغلين ب -

 .اكز التكوين المهنيمر -

 

 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

 .جمعيّة صيانة مدينة تونس -

 .جمعيّة حرفيّي دار الّصناعات التقليديّة بالّدندان -

 

 هيئات رسميّة -

 .بتونس الّصناعات التقليديّة الوطني ديوانال -

 .الغرفة الوطنيّة للنحاس -

 .وزارة الّصناعة و التجارة -

 .وزارة السياحة -

 .المعهد الوطني للتراث -

 .الفنون الجميلةالمعاهد العليا  -

  .بعض مراكز التكوين المهني -

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

الذهبيّة و زخارفها بألوانها الفضيّة و تجلب االنتباهعجاب وما تزال القطع النحاسيّة تحظى باإل

 وليّة األخرىمواد األالو مادة النحاس نتاج وغالءارتفاع تكلفة اإلبسبب غير أّن ارتفاع أثمانها  ،فنيّةال

، وحّل محلّها قطع عصريّة من مواد المقدرة الشرائيّة ضعفل نتيجةأّدى إلى تراجع اإلقبال عليها 

و المزيفة  نّحاسيّةال القطعبرزت من جهة ثانية،  .، وهو ما أّدى إلى ركود المنتجات النّحاسيّةمصنّعة

وحتّى الّدخالء  احتكار المواد ذات الجودة من قبل بعض التّجار انتشرت المواد األوليّة المغشوشة في ظلّ 

   .على القطاع

صناعة النّحاس شأنها في ذلك شأن أغلب عزوف الشباب عن العمل في نقص اليد العاملة و كما يمثّل

أوضاعهم ي تردّ  والحرفيين تهميش  ، خاّصة أمام تمراريّة الحرفةمهّددة إلسالعوامل ال من أبرز الحرف

وال تحظى الحرفة بالّرعاية الالّزمة لضمان . و حتّى نقابة خاّصة بالنّحاسين طيرأغياب الت المهنيّة مع

التشجيع على ممارسة و التدابير المتّخذة لمواجهة التهديداتأمام ضعف الجهود واستمرارها ال سيّما 

  .و ضمان ترويج منتجاتهاالحرفة 

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

ال توجد برامج للتثمين أو إجراءات للّصون خاّصة بصناعة النّحاس و إنّما اقتصرت الجهود على 

مساعدة الحرفيّين على عرض  بعض اإلجراءات الّتي تمثّل قاسما مشتركا مع عديد الحرف األخرى مثال

و تشجيع من اختّص منهم في هذا المجال من خالل منح  الوطنيّة و الّدولية منتجاتهم في المعارض

 . البطاقات الحرفيّة

 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6
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 تطريق النّحاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بعض األدوات المستخدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نقش إحدى القطع النحاسيّة
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 ات النقش على النحاسأدو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تحفة نحاسيّةتسوية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 غمس القطعة في محلول خاّص لتنظيفها
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 و زخرفة أدوات إنارة مصنوعة من النحاستلوين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نية نحاسيّةآقصدرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ماّدتي القصدير و النحاس
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 بعض المنتجات النحاسيّة التقليديّة

 

 هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات -7

 مدينةبكّل من سوق النّحاس وسوق الصبّاغين وتربة الباي بمجموعة من الحرفيّين تّم اعتماد 

 :رأكثأو منهم من يختّص في مرحلة معيّنة منهم من يتقن مختلف مراحل العمل و  ،تونس

سنة، قرابة الخمسون سنة أقدميّة، تعلّم على يد معلّم، سوق النحاس عدد  66محّمد بن بشير البوسالمي،  -

02. 

توارث المهنة في  سنة أقدميّة، أمين مال الغرفة الوطنيّة للنّحاس، 02 حوالي سنة، 52زهير بطّيخ،  -

 . سوق البالط زنقة بوهدرة صلب العائلة،

سوق  أقدميّة،سنوات  02تعلّم على يد معلّم في مدينة القيروان، قرابة سنة،  52كمال المنّاعي،  -

 .الصبّاغين

تربة الباي، زنقة ، تعلّم على يد معلّم إيطالي، ميّةنة أقدس 02سنة، أكثر من  02كمال العرفاوي،  -

                                                                                                                                                                         .  الياسمين

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

 . 0890، الجزء الثاني، الّدار التونسيّة للنشر، تونس المقّدمة، (عبد الّرحمان)ابن خلدون  -

الّديوان الوطني للصناعات التقليديّة، منشورات ألف، تونس، ، صناعة النّحاس، (الناصر)البقلوطي  -

0202. 

، المؤّسسة الجامعيّة للنشر و الّصناعات و الحرف عند العرب في العصر الجاهلي، (واضح)الّصمد  -

 . 0890التوزيع، بيروت، 

 .0869، تونس، تاريخ إفريقيّة و المغرب، (الّرقيق)القيرواني  -

 .0896طالس، دمشق،  ّن اإلسالميالف، (عفيف)البهنسي  -

 .0822، دار الفكر، دمشق، تاريخ الفّن اإلسالمي عند العرب و المسلمين، (أنور)الرفاعي  -

، رسالة صناعة النحاس بمدينة تونس و مدينة القيروان بين الموروث و التجديد، (زيادة قارة)برني  -

 .0202بة، ماجستير، كليّة اآلداب و الفنون و اإلنسانيّات بمنّو

- Abbessi (Najla), Etude et présentation du cuivre ancien dans les musées 

tunisiens, Université de Tunis, Faculté des Sciences Humaines et sociales, 

2008-2009. 
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- Albert (France-Lanord), Métaux anciens, structure et caractéristiques, fiches 

techniques, ICCROM, 1980.  

- Ayachi (Tahar), « L’artisanat du cuivre en Tunisie », Cahiers des Arts et 

Traditions Populaires, INP, Tunis. 

- Ben Slimane (Najet), Apport des rayonnements ionisants à l’analyse, la 

conservation et la restauration du patrimoine culturel, Diplôme d’études 

spécialisées, Université des lettres des arts et des sciences humaines, Manouba, 

Tunis, 1999. 

- Berducou (Marie Cl.), La conservation en archéologie, méthodes et pratique 

de la conservation restauration des vestiges archéologiques, ouvrage publié 

avec le concours du Centre national des lettres, MASSON 1990.  

- Borel (Thierry), La radiographie, LRMF, Les méthodes scientifiques dans la 

lecture et la conservation des œuvres d’art, Ecole du Louvre, Muséologie, la 

documentation française, 2è édition, Paris, 1985. (Ou voir dans : http://Borel 
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 الّسمعيّة البصريّة -

موطن للمهن خصوصا النقش على  سوق النحاسين في تونس"برنامج تلفزي لقناة الجزيرة بعنوان  - 

        _IaE8f0-https://www.youtube.com/watch?v=zTH    " النحاس

 لنحاس بالمدينة العتيقة بتونسسوق ا" 6/02/0206تسجيل وثائقي لشبكة تونس اإلخباريّة بتاريخ  -

                                                                                                             s/1167700576650393ar.facebook.com/tunisia.tnn/video-https://ar/"   الوجه اآلخر

https://www.youtube.com/watch?v=zTH_-IaE8f0
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 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

وعة من القطع النحاسيّة د مجمتتوفّر في متحف باردو و دار بن عبد ّللّا و مخازن قصر الّسعي

 .استعماالت مختلفة توظّف في

 

 الجردعمليّة معطيات تقنية حول  -9

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

 .بسوق النّحاس و سوق الصبّاغين بتونس 0202جويلية  0-6

 

 جامع أوجامعو الماّدة الميدانيّة -

 .ملحق بالبحوث ،إسمهان بن بركة -

 .محافظ تراثسعاد التومي،  -

 .إلهام الهّمامي، محافظ تراث -

                                                                                                                                                                .محّمد المقّدم، محافظ تراث -

 

 ردتاريخ إدخال بيانات الج -

 .0202جويلية  8-02-00

 

 محّرر بطاقة الجرد -

 .إسمهان بن بركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


