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 تحديد العنصر  -1

  العنصر االسم -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .غربوز بني خداش: المهارات والمعارف والطقوس  

 
 في المجتمع المحلّي  ةمتداولأسماء أخرى  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .قباب، بعرور شريح ، ميسور

 
 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

في  جامعا  طبيعيّا  إطارا  خداش  بني  منطقة  تعرف 

والّصحراء والجبل  الّسهل  بين  معتمديّة   وهي  تضاريسه 

المأهولة   المنطقة  قبلفيها  "تمسح  الحوايا   جماعات   من 

 70  لممتدّة طولهذه المنطقة ا  2كم   2000ب  مساحة تقار

الغرب  إلى  الّشرق  من  من ثالثعلى    تقتصر  كم  فقط  ين 

الجنوب  إلى  مطماطة   ،الّشمال  بقيادة  شماال  حدّت  وقد 

والودارنة. نفزاوة  بقيادات  والجنوب  الغرب  أّما   ومن 

الّشرقّي فغير مضبوط بحيث نستطيع تثبيته تقريبيّا  الحدّ 

ي كم لوادي الجيل من الجنوب ولواد 15أو 10على مبعدة

 النقب من الّشمال." 

البرود المناخ  يتميز   الشتاءبشدة  في  درجات   ة  وارتفاع 

ويعول  وربيعا،  خريفا  االعتدال  وبعض  صيفا  الحرارة 

الفالحة  وعلى  الظاهر  بمراعي  الرعي  على  ساكنتها 

وأشجار  والنخيل  الزياتين  بغراسة  الجسور  في  البعلية 

   التين

 

 

 

 

 

ي سوب الّشرقّي التّونخريطة موقعيّة لبني خداش ضمن الجن  

للفالحة بمدنين(  )عن المندوبيّة الجهويّة  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خريطة إدارية لمعتمديّة بني خداش                        

  ()عن المندوبيّة الجهويّة للفالحة بمدنين               
 

 مجال أو مجاالت انتماء العنصر  -

 . الثقافة الغذائيّة التقليديّة -

 . الممارسات االجتماعيّة واالحتفاالت والطقوس -

                                                                                                                                                                   .مرتبطة بالحرف التقليديّةال ارات المه -

 

 

   الـجـمهـورية الـتونسـية           
 الثقافيـة  الشـؤونوزارة               

    راثـــــــلوطني للتا  دــــــالـمعه         
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 صر وصف العن -2

 الوصف التّفصيليّ  -

  نسب بالقول في مائدة أهل بني خداش وإليهم ي    ساسيّةغذية األحد مكّونات التّ أ)التين المجفف(    يعدّ الغربوز

حيث تتوفّر المادّة األوليّة في المجال وحواليه شماال وجنوبا. لقد حافظ فالّحو الجبل    ،"غربوز الحوايا"

رها مشروع جسورهم بين الّشعاب واألودية في مساحة قدّ بفالّحاته على غراسة أنواع مختلفة من التّين  و

ب والّرعويّة  الزراعيّة  مدنينالتنمية  سنة  PRODEFIL)  والية  قرابة  402ب   2020(  بها  تتوفر  هك 

تين المجفّف( )ال  طنّا تحّول إلى الغربوز160طّن سنويّا، منها    500شجرة منتجة توفّر بدورها    40800

كا والتخزين  التجفيف  القابلة  المحليّة  التّين  أشجار  أنواع  مختلف  بين  والرقّابي  من  والحموري  لبيوضي 

ا صيانة  جمعيّة  استمارة  منها  أحصت  وقد  والمخبش،  ببني  والوذالني  التّراث  على  والمحافظة  لقصور 

 نوعا . 17  2013 خداش سنة

 الغربوز المهارات والمعارف المرتبطة بإنتاج  -1

انتظام    وفق  منتظمة  سلسلة  الغربوز  بإنتاج  المتّصلة  والمعارف  المهارات  مع تظهر  تبدأ  الّسنة  فصول 

فصل نهاية  وتتّوج  التّين  شجرة  بإعداد  الخريف  فصل  لذلك   أوائل  الغربوز  محاصيل  بتخزين  الّصيف 

اإلنتاج  بمصدر  العناية  بين  والمهارات  المعارف  هذه  واالعت 'الكرمةقّسمنا  المخّزن  "  بالمنتوج  ناء 

 رة المنتجة"الكرمة"" فجودة المنتوج مرتبطة مباشرة بمظاهر االحتفاء بالشجالغربوز "

التّين بشجرة  العناية  حفظ    )الكرمة(تتوّزع  ومرحلة  جيّدة  صابة  لتحصيل  إعدادها  مرحلة  مرحلتين: 

 تحويله جزء منه مخزونا في تجفيف الغربوز  قبل منتوجها من الكراميس

ا-أ التّينفي  بشجرة  فيسّمونها"العناية  عناية خاّصة  التّين  إيالء شجرة  على  الفالحون  يحرص  لكرمة"  : 

منجرف قعر  في  أو  عند"المنقع"  الجسر  حوض  عمق  في  لجراف"  ويغرسونها  إليها  كرمة  ويجلبون   "

عبر مباشرة  الماء  يتعّهدونه "الحماميلمساقي  ظلّها.  دائرة  قطر  حسب  محميّا  حرما  لها  ويجعلون  ا " 

من بنوع  الّسنة  في  مّرات  ثالث  بالمحراث  بها  المحيطة  األرض  ويشقّون  الخفيف،  الحرث    بالزبر 

يتعّهدون حريمها  ميّالي يسّمونه"  الّصيف  حّل  فإذا  الّربيع،  ومنتصف  الّشتاء  وآخر  الخريف  أّول  يكون   "

آلة" معتمدين  عروقها  لتهوئة  األرض  يفتح  منتظم  "التكورةبحفر  ذلك  ويسّمون  الكرمةتهدهي"  "  د 

ثمّ  ويسّوونه  الطفيليّة  األعشاب  من  حرمها  وينقّون  طوب  من  تحتها  ما  يمّشطونه، فيكسرون   

من  لكرمةفتكون"ا ثمارها  لتنضج  تهيأت  قد  بذلك  ب"  من"بعد  إلىالفرقوستحولها  في "الكرموس "   "

 ظروف مناخيّة مناسبة ووفق طقوس عناية فالحيّة منتظمة سقاية وحراثة وتعّهدا.

ال-ب "الكرموس":في  التّين  بثمرة  األربعين  عناية  في  تظهر  التّين  نضج  تباشير  أولى  تبدأ  إن  من    ما 

القر نساء  التّين مقصد  الّصيف حتّى تصبح حقول  العائال ت في جني فصل  فتنشط حركة  ى والمداشر، 

نضجه   تجاوز  ما  لفرز  األسبوع  في  مّرتين  وعدائلهّن  بقفافهّن  مبكرات  النّساء  تخرج  مرحلة الثّمار، 

وصار" فيّساقط  لويثاالكتمال  برفق  الكرمة  أغصان  تخّص  الحر"اللّويث"  من  ويجمع  المصان  "  م 

المشرحةالمسوّ  إلى  ليحمل  واسعة  عدائل  في  الكرمة،  ظالل  تحت  ومسيّجة  ى  مرتفعة  صخريّة  )ساحة 

ميّة تستهلك  . أّما ما نضج من الثّمار لوقت قريب فتجمع منه في القفاف وجبات يوتصلح لتجفيف التين (

 في اجتماعات العائلة حول المائدة الصيفيّة. 

مباشرة   التحمل عدائل"اللويث"  المنازل  فوق  المشارح  فتنشر  إلى  الحلفاء  بأوراق  وقد فرشت  محفورة، 

النباتات   ورق  من  عليها  فيذّر  باستمرار  وتقلّب  ولتراقب  الّشمس،  أشعّة  تحت  لتجفّف  هناك  المحاصيل 

 ليل ما يزيد حالوة طعمتها نكهة. الجبليّة كالزعتر والك

ظال  في  تجفيفه  ويتّم  ليشّرح  المحصول  من  جزء  تعليقها  ي نتقى  ويتّم  العناقيد  منه  تلضم  أو  الغيران  ل 

محّصلة  بأرو صابة  تجمع  المشارح  تجفيف  مرحلة  انتهاء  وعند  الظّل.  في  بدورها  فتجّف  البيوت  قة 

" في  تخزينها  ويتّم  و"الكنابيتمن"الغربوز"  "وانيالرّ "  في  أو  الحلفاء،  ضفيرة  من  " القالل" 

 ن بالزيت. " من صناعات الفّخار بعد أن ت ده"الخوابي و

 وتحويله: المهارات والمعارف المرتبطة بتصنيع الغربوز  -2

بالد  ت في  الّطعام  من  خصوصيّة  وجبات  وتحويله  الغربوز  بتصنيع  المعارف تعلّق  من  جملة   الحوايا 

  تلفة، وهي مهارات تتقنها النّساءشربة المخ تنويع غذائّي ومورد تصنيع لأل  مصدر  ه والمهارات جعلت من
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 للمنتجات التّصنيعيّة الغذائيّة التّالية:  هنّ اتباتبكار

يشّرح الغربوز ويذّر فوقه من وريقات األعشاب الطبيّة كالّزعتر واإلكليل ويترك ليجّف في    الّشريحة:-أ

 واكتمل إعداده د هن بالّزيت ثّم خّزن في القالل والخوابي. أّما ما الّظّل على ألياف الحلفاء، حتى إذا جفّ 

 مل الضفيرة فيترك دون دهن ليستهلك في وقت قريب.يوضع منه في محا

تختار النّساء من"اللويث" أفضل حبّاته وأكثرها نقاوة وتلضمها عنقود غربوز في حبل يفتل    العنقود:-ب

لعناقيد فال تقّل عن المتر وقد تصل  األربعة أمتار، يعلّق العنقود  تبارى في طول امن الحلفاء خّصيصا وي  

 تجفيفه ويقدّم للّضيوف غالبا أو يصدّر للبيع في األسواق. في واجهة المنزل ل

الّزيت   اللّكليكة:-ج يسّخن في  الّصباح  الماء حتّى يطّرى وعند  قليل من  ليال ويترك في  الغربوز  يغسل 

ويق وي ؤكل في فصل الّشتاء فطورا ساخنا يهب الحرارة ويقي من الجوع فترة  لمدّة  قصيرة ثّم يخلط بالسّ 

 طويلة. 

ت خلط    سة:ّرفيال-د ثّم  بالبخار  لتليّن  ساحن  ماء  فوق  كسكاس  في  وتوضع  أجزاء  الغربوز  حبّات  تقّص 

ي  بأنواع  أخرى من الثّمار في صحن من الّزيت  أو إناء مغلق، وتترك مزيجا جاهزا لالستهالك اليوم 

 في كّل وقت تحتاجه العائلة، وتعتمد غالبا وجبة مسائيّة أو إضافة ليليّة. 

ثّم    الّرب:-ه أجزاء  فيقّطع  بالعناقيد،  يوضع  وما  يخّزن  وما  يشّرح  ما  اختيار  بعد  المتبقّي  الغربوز  ينقّى 

وتم تحّركه  إليه  واقفة  الّرّب  صانعة  وتظّل  هادئة،  نار  على  قدر  في  طويلة  مدّة  بالماء  عنه يطبخ  نع 

ال يقدّم إالّ للّضيوف  في  االحتراق لي خثّر بهدوء حتّى ي حّصل منه عسله على سواد وحالوة  فيسّمى ربّا و

 فاليّة فهو من مخزون عولة ربّات البيوت. موائد العصيدة أو ممزوجا بالعسل أو الّزيت في مناسبات احت

م  النّقوع:-و إناء  في  تترك  ثّم  جيّدا  الغربوز  حبّات  ماؤه  تنّظف  ي ستخرج  وبعدها  تاّمة،  ليلة  لمدّة  ماء  ن 

 أو أمراض المعدة.  وي شرب صباحا ويستخدم عالجا لعسر الهضم

حتّى  الخلّ -ز الّشهر  نصف  تفوت  لمدة  بإحكام  ويغلق  الماء  من  كميّة  داخل  خابية  في  الغربوز  يخّزن   :

 يختمر ثّم يصفّى منه خلّه حسب إفادة الفالّح محّمد غربوز

تلفة  ي رحى الغربوز اليابس بأدوات رحي تقليديّة أو ميكانيكيّة يدويّة وتنتج منه معاجين مخ  المعجون:-ص 

ال أّما  الخبز،  استهالك  وجبات  في  اللّزج  المعجون  يستعمل  خاثر،  وبعضها  لزج  الخاثر  بعضها  معجون 

ا تصنيع  من  جزءا  ليكون  المرطبات  بمواد  يمزج  وقد  وجبة،  ليكون  والّزيت  بالّسويق  لحلويات في خلط 

 الّشعبيّة في بعض ابتكارات شباب اليوم كما تفيد المهندسة عائشة المباركي. 

الغربوز بمختلف هذه المهارات النّسائيّة المجتهدة في تنويع حضور هذا العنصر على المائدة اليوميّة    إنّ 

ة التّأقلم مع بقيّة المواد لساكنة الجبل ليمثّل تجربة مهّمة في تثمين المنتج الغذائّي البيولوجّي وإكسابه قدر

وافد التّثاقف في إعدادها ونصبها وتنظيمها ضمن المستهلكة وفقا لتجدّد حاجيات المائدة المحليّة وتنّوع ر 

 أنشطة السياحة الثقافية 

 الممارسات االجتماعيّة والّطقوس المرتبطة بالغربوز -3

بالغربوز عن المرتبطة  والّطقوس  الممارسات االجتماعيّة  بحقل  تجمع  العناية  بين  تراثيّا خصوصيا  صرا 

بت واالهتمام  المشرحة،  خدمة  على  والقيام  مصنّفات  التّين  وتحويله  بتصنيعه  واالعتناء  الغربوز،  خزين 

ا فيها  تتقاطع  عمليات  وهي  وصف غذائيّة،  من  االنطالق  يستدعي  مّما  الّطقس  مع  اليومية  لممارسة 

 . سيّة المضفاة عليها  ثانيةالممارسة في كّل مرحلة وبيان مظاهر الّطقو

 الممارسات والّطقوس في العناية بحقل التّين: -أ

بحقولها المرتفعة نسبيّا في تضاريس الجبال واألودية والمتوّسطة في حوضها المائّي،  ر التّين  تفرد أشجا

" الحوايا  أمثال  في  يقال  مانعة   أجراف  غراستها  في  ونخلة وتختار  لطراف  وزيتونة  لجراف  كرمة 

دار ظلّها " فحسب بل تحّوط ويمسح حريمها في حدود مالتهدهيد وال يكتفى في العناية بها ب"  اف"،تتنال

ف التنقية،  حدّ  وينّظف  تغّزال  ويسّوى  االحتفاليّة  الجماليّة  وفي  المجاليّة،  الّطهارة  في  الّطقوسيّة  تظهر 

األمثال"   في  ليقال  عريبالكرمة  الشتاء  وفي  حافلة  الصيف  في  الكرمة  الفنّّي    انة"زي  العراء  وهو 

ت   بل  منه  ينفر  ال  الجالّراقي،  استمرار  سّر  المخيّلة  له  وفضلوجد  الكرمة  بنبل  البشريّة  ليقال  ماعات  ها 

 ". جودك يعّريكللكرمة في األمثال"

هذا الحرص على حماية أشجار التّين وطهارة مجالها فإّن طالب ثمرتها من الجوعى والمساكين  كّل  رغم  
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قفاف  أنزلن إليه ال   اله أن يشبع في جسرها مّما شاء، وإن شّق الطريق على نسوة الحقول عابر  و  ،ردّ ال ي  

وألزمنه أن يأكل منها ويحمل زاده طالبات بركة دعاء المسافر. إّن الطقوس والعادات المنعقدة  والعدائل  

 أّما تحّن وزاوية تسترفد.  حول العناية بحقل التّين منعا وجمعا لتحّول الكرمة 

 )ساحة تجفيف التين(  الممارسات والّطقوس في خدمة المشرحة-ب

بداي بالمشرحة منذ  فتنّظف،ي عتنى  الّصيف  الّسادس/   ات  الهجري  القرن  الوسياني منذ  إلى  12وقد أشار  م 

وت   "المرابد"،  وسّماها  دّمر  جبل  في  المشارح  دخول تنظيف  ومن  الماء  تسّرب  من  المشارح  هذه  حمى 

أ في  فتجعل  المنالدّواب  فوق  وأمنعه  وأطهره  مكان  وأشواك رفع  الحجارة  من  عال  بسور  لتحاط  ازل 

النّساء إالّ حافيات. تفرش المشرحة  يبقى  فال    القندول، الدّواب، وال تدخله  لها غير مدخل ضيّق ال تلجه 

ّن المشرحة  حبّات "اللّويث" فوق األلياف بعناية . إ  من التّراب باستمرار وتسّوين  نهابألياف الحلفاء وتنّظف 

ه، ومحرابه أعلى مكان فيه  بهذه العناية لهي الجامع المهاب والمقصود بدعاء مستجاب، جامع قبلته مدخل

ما جّف  أّوال بأّول ، ولّما كانت المشرحة   فهناك توضع الّرواني والكنابيت المضفورة من الحلفاء لتخزين

وإ  ، والتّحميل  التنزيل  عند  فيها  الكالم  منع  فقد  كناية  جامعا  في  مسّمياتها  غير  األشياء  سّميت  حدث  ن 

ة تسّمى"الكرمة" وفعل المسح"جمع" ومنجل القطع"حدّاد". هكذا  تحتاجها مهابة المقدّس فأداة جمع األترب

 التبجيل والتّقدير فهو سّر القداسة وكنهها.  طلقا مقدّسا ويكون الغربوز بها متكون المشرحة فضاًء مفتوح 

 في تخزين الغربوز  الممارسات والّطقوس-ج

فيها مرّكبة  عمليّة  يبدو  بل  التجميع  مجّرد  على  الخزن  فعل  يقتصر  والترتيب   ال  والتصنيف  الفرز  من 

ساء. فما يخّزن في الكنابيت والّرواني يحمل إلى المنازل بتعاون والعناية ما يجلي مهارات خصوصيّة للنّ 

دهن بالّزيت لمنع تدّوده  صق. وما يخّزن في الفخار ي  كّل أفراد العائلة، وهناك يتّم رّصه ودعكه حتّى يتال

 ترك للهواء منفذ يتسّرب منه. ي   الفغلق الخابية أو القلّة بإحكام ت    ويرّص بعناية سبائك متالصقة، ثمّ 

الكمبوت    فتجتمعن حول  بالجارات  النّساء  وتستعين  العائلة  كّل  تشترك  التّخزينيّة  العمليات  هذه  مثل  في 

قبل من  تعاونّي   ويحّمل  احتفالّي  جّو  في  وزغاريدهن،  النسوة  غناء  تحت  مخزنه  نحو  الشبّان 

موسمايسّمونه"توي العولة  بتخزين  االحتفال  طقس  يحّول  مّما  يعّربونه"رّغاطة"  أو  فيه    زة"  يتّم  عائليا، 

ولم  جدي وي    الّطعام على الّطعام فال ي كتفى بتقديم الشريحة والّزيت أو بسيسة الغربوز بل يذبح  لذلك اليوم

ن في مواجهة قسوة الّزمان قدّم أكواب الّشاي وكؤوس العسل. إّن الخزن نهاية عنوان األما الكسكسي وت  

 عند عسف الشتاء ولياليه الّطوال.

 الممارسات والّطقوس في تصنيع الغربوز وتحويله مصنّفات غذائيّة -د

غربوز ال يصلح عولة تدّس وهو  لرواني،  ت بقي النّساء نصيبا من الغربوز غير مخزون  في الكنابيت وا

لغذائّي، لذلك تتعاون الجارات في "تويزة" نسائيّة يتبادلن  أو بضاعة تباع، ولكنّها مادّة جاهزة للتّصنيع ا

إع خدمات  مخّصص فيها  نحاسّي  أو  طينّي  قدر  وفي  هادئة  نار  على  يحضرنه  المنازل،  بين  الّرّب  داد 

ت تقطير وتخثير، وهو ما يستدعي اشتراكا حتّى في تجميع األدوات  وقصاع وأواني تصفية وتنقية وأدوا

وال شيء يقضي فترة االنتظار  عمليّة التحضير.  لقضاء ليلة عمل تاّمة في مراقبة    وتبادلها بين الجارات،

خيوط   وعقد  األخبار  تبادل  فرصة  وتلك  العامالت،  النّسوة  مجمع  في  والّرقص  الغناء  طقوسيّة  غير 

وتع الّرب  المصاهرات  إعداد  في  المشهد  طقوسيّة  تتعلّق  التّراث.  لهذا  حفظا  الجدّات  حرفة  البنات  ليم 

الغذاءب األّول  الدّوران  وفّر  ما  وإذا  حول"الكرمة"،  الدّوران  بعد  النّار  حول  فسيوفّر   الدّوران  الواقي 

األساسيّة عند المرأة الجبليّة   الدّوران الثّاني الدّواء الّشافي. إن الكرموس والغربوز والّرب لثالثيّة االعتقاد 

  سحر. تين ت ثمر فت دّخر وت صنّع مدّخراتها فت سكر وت  تحتفل من خاللها بالحياة في صورتها الّرمزيّة: شجرة  

وتلك طقوسيات استعارة رمزيّة أنثويّة موغلة في القدم مرتبطة بالعقائد اإلحيائيّة في عبادة األشجار مثل  

 المنطقة. ّمي"الجداريّة" وأّمي"الّسكومة" في ذاكرة أهل "الزيتونة" وأعبادة أّمي "الكرمة" وأّمي 

 واألمثال  ن األقوالوز في المأثور مرمزيّة الغرب  -4

الّذي  المحرار  الّشعبيّة، ويمثّل  الثّقافيّة  التّمثاّلت  في  مكانة مركزيّة  العناية  هذه  الغربوز من وراء  يحتّل 

ف ثقافته  ويوّجه  الحويوي  شخصيّة  للّزمانيحدّد  وقيسها  للمكان  تمثّلها  وتمثالتها    ،ي  أمثالها  مأثور  وفي 

نوادرها يث  وصناعة  ذلكما  الكرم  بت  من  ونسجوا  األمثال،  عشرات  الغربوز  إلى  الحوايا  نسب  لقد   .

الّزراعة  أو بطرق  النشأة  بأصل  تعلّق منها  الحكايات واألخبار واألساطير ما  والكرموس وحولها عديد 
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عة. ففي وعيهم بالمكان المحلّي تظهر تسميات التّين باللغات الثالث توبونوميا محليّة  واستعماالت الصنا 

ك" التّين"  الكركريّةبالالّتينة  مثلساحة  وباألمازيغيّة  الصيف،    "تمقّر"  ،  آخر  ينضج  تين   وأوهو 

التّين    " تومقرين" مجمع  التّين  " ت رتازا"و أوهو  شجرة  "وبالعربيّة    ،وهي  نو الحّموريّة تظهر  من  "  عا 

كان يجمع أفضل   افالحي  امجمع  "أّم الكرموتظهر "نوعا ثانيا من التّين،    "بوصّرار"حمر اللّون والتين أ

 . ويعلّمونه فالتّين عند الحوايا عالمات دالّة بها يستدلّون على فضائهم أشجار التّين بالمنطقة.

الغربو  نضج  مراحل  من  مستمدّة  روزنامة  وفق  الصيف  فصل  الحوايا  األيّام  يقّسم  في  يلّخصونها  ز 

في الستّين يشبع المسكين،  و  فوا العين،في الخمسين تشو، ونفي األربعين يطيح التّي  واألرقام بقولهم"

لى بداية  إمراحل النضج واإلثمار من نهاية الربيع  كذلك  " ويفّصلون  وفي السبعين تبدى المشارح تنين

الكرمة    -العالّقة تجري-طياح الحبّة-طياح الهاتف":  تقسيمات اصطالحيّة محليّة هي بالترتيب الخريف ب 

رابخ-تهجم نفّض-الكرموس  صلبت الكر  -الكرم  هويّة  "مة  انشداد  بالّزمان  الوعي  هذا  مثل  في  يظهر   .

 الجماعات إلى محصولها من الغربوز حاميها من القالقل والمجاعات.

بقيمة الغربوز في حياة ساكن  المكاني والّزماني  النّاقلة  تنشأ عن الوعيين  ة بني خداش جملة من األمثال 

وس والغربوز مثاال يلّخص تجارب في الحياة ويختزل سير  لتمثاّلتهم في الحياة والمعتمدة للكرمة والكرم

 الجماعات، ومن ذلك قولهم: 

 مثل يضرب في الّشكوى من تأّزم األوضاع  حالي حال الكرموس في العديلة:-

 لخشونة في الفذلكة والمزاح مثل يضرب ل لعب البهايم ع الخرشف:-

   مثل يضرب عند المواساة في الورق وال في العتق:-

  مثل يضرب في الجود  ة:حنّك يعّريك: للكرم يقولوا-

 مثل يضرب للمفلس بعد التّباهي بماله  زي الكرمة في الّصيف حافلة وفي الّشتاء عريانة:-

يضرب لضعف مردوديّة التّين في    مثل  الكرمة تعطيك عصيدة في كوز**عينك تشبع وإيدك مزموز:-

 المدّخرات العائليّة القابلة للتّسويق 

  مثل يضرب لكلمة الّسوء ق الخايبة في الوجه ما تدّرق:والورق يتورّ  الكرموس يوفى-

   مثل يضرب عند التّأفّف من خطاب  ها كرموس اللّيل:-

 خبرة غراسته لو  ويقال في األمثال الملّخصة لفوائد التّين ومنافعه

 هو الغذاء والّشفاءف الكرموس في الغداء بوشبعتين: -

 عالقة التّينة بالماء  حكمة تلّخص لّع ورقتها وتخّرج فرقوستها:الكرمة بهلولة اعطيها الماء تط-

 :مثل يلّخص المواقع المفّضلة لغراسة الّشجر زيتونة لطراف وكرمة لجراف ونخلة التنتاف-

 المنطقة الجسور في ص أفضل مواقع الغراسة بمثل يلخّ كرمة الجرف وزيتونة الّطرف:-

  الّصيفي في االستظاللالت الترفيه مثل يلّخص حاالظّل كرمة والّرواح زيتونة:-

 :مثل يلّخص تفاوت مردوديّة التّين والّزيتون في الدّخل العائليّ الهناء كرمة والغنى زيتونة-

مثل يلّخص تجارب األمم في الغراسة ك:رسة يّدك والّزيتونة غرسة بوك والنّخلة غرسة جدّ غالكرمة  -

   البعليّة

سجت حولها األساطير  فن    س والغربوز إلى المخيال الجمعي أكثرتسّربت الكرمة ومنتجاتها من الكرمو 

بقولهم"  لعبة   عدّت  قد  غراستها  سهولة  أّن  ذلك  ومن  بلسانها  المحكيّة  أو  عنها  الكرمة  الحاكية  تنغرس 

"جّت النّعمة باش أنّها قد تغلبت على الّشعير والقمح بقولهميحكى  وا"  شلخة عود باش تكذب على أّمه

أنّها قد تكّرمت على نبات النّجم،    وأبّري أنا نقوم بيه"  ر هذا من يقوم بيه؟ قالت الكرمة  تحّج قالت البش

أعدائها بظلّها في قولهم". بّر أخطاني ما تقيّلش  ألدّ  الّزيتونة ال  قالتلّه  بيقيّل  النّجم  تحتي.شوي قال  جاء 

 وين بنقيّل؟ قالتلّه الكرمة: تعال قيّل تحتي." 

رمة إلى مستوى األساطير فإنّه لم يختف عن الذّكر في مرح النّاس ضمن  ز بالكالغربومنتوج  لئن ارتقى  

ليحلّلوا   رمضان  إنوادرهم  شهر  في  قد  فطاره  أنّه  والحّر صحبة "بحكيهم  الجوع  به  اشتّد  صائم  خرج 

سأل صاحبه فالتّين  إلى  ن في شعاب الجبل فاشتّد شوقه إلى الماء والتهبت شهوته  رفيقه إلى حقل تي

مبط فرّد  عن  الّصوم  فهم مقصده:الت  وقد  ما  الّصاحب  القطران  وأميّة  لغصان  في يكرموسة  فطروش 

عن سؤال  طريفا  لى جدّهم جوابا   إ  وهم ينسبون." . وبتلك الفتوى أقبال على ثمار التّين الّشهيّةرمضان
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الجواب ب   المتعلّقويّة  اله فكان  الحياة  أمان" التّالي:    أمنيات  أعّز  عن  الحوايا  جّد  الّدنيا. ُسئل  في  يه 

ف  ثالثة:" فأجاب'المنية  الّدنيا  للّريحي  مقبّل  وكيب  شريح  وكمبوت  مليح  هو    ،'ماجل  من  والكيب  نوع 

إّن حضور الغربوز                               األكواخ.                                                                

الكرم اللّساني وفوالكرموس والفرقوس مؤثّثات عالم  الزماني والتداول  المكاني والوعي  الوعي  ي  ة في 

التمثالت واألمثال لبالد الحوايا، وضمن الجدّ من الخطاب والهزل كذلك ليثبت أّن الهويّة المشتركة لهذه 

في   تأّسست  قد  الغربوز  الجماعات  ثقافة  إنتاج  على  تعّول  نسائيّة  محاضن  العائلّي،  التّكوين  محاضن 

 أمين استمرار تماسك جماعات الجبل وتالحمها.وترويجها لت

 وظائف العنصر)الغربوز( الثّقافيّة واالجتماعيّة -5

يّة، فهو يبدأ يمثّل الغربوز دورة إنتاج واستهالك ضمن سلسلة من األنشطة المتكاملة في دورة الحياة الّريف 

نشطة بين المطابخ والموائد، أنشطة في الحقل ويتوّسط بأنشطة في القصور واألسواق والدّور، لينتهي أ

لجّماعة الصنّاعة الصنّافة إلعداد وجبات متنّوعة  من هذه التركيبة تتعاضد جهود الفالّح العازق، والمرأة ا

 فيّة تثري مداخيل األسرة.ولتخزين عولة العيال أو لتوفير موارد اقتصاديّة إضا

بتن  الغربوز  لدورة األنشطة حول  المكّونة  السلسلة  لهذا تسمح هذه  والثّقافيّة  الوظائف االجتماعيّة  ّوع في 

التّ  الحراسة  العنصر  بأرضهم في  للقرويين  الغربوز رابطا  الوظائف االجتماعيّة يظهر  الحّي، ففي  راثّي 

جيّة بين رجال الّزرع ونساء الجمع، وهو تقاسم لألدوار ال يمنع  ، ويبدو موّزعا لألدوار اإلنتا والغراسة

يحدّ من تعاضد األجوار في نظام"التويزة"، لما يتوفّر حول تجميع الغربوز وتجفيفه    التّعاون العائلّي وال

المجتمعوخز تآزر  على  األمثلة  خير  هي  قرّوي  تالحم  أشكال  من  وتصنيعه  التّآزر  نه  هذا  توّسع  لقد   .

 ّ جبل  مجاليا دّمر،  جبل  بفضاء  الّصيف  فصل  طيلة  الجفارة  بسهل  الساكنة  للجماعات  استقباال  فصار   

القرن العشرين كانت جماعات التوازين وغبنتن والجليدات   تقضي صيفها  الحوايا، فإلى حدود منتصف 

 نصيفوا ع الكرموس في بّر الحوايا"في أكواخ تنصب قرب جسور التّين مردّدة "

العمليّ  هذه  التّين  إّن  تنتشر غراسة  الحوايا  حيث  جبل  نحو  الّرحل  لألجوار نصف  الجالبة  االجتماعيّة  ة 

دّمر خالل العصر  ينتج الغربوز هي الّتي تولّد وظائفه الثقافيّة، وتشدّها إلى تاريخ انتشار العلوم بجبل  و

إلى سنة الدمري )حي  البّرادي  القاسم  أبو  دّون  ،لقد  ان 1419ه/ 823الوسيط  نظام  إلى م(  الّسهل  تقال أهل 

باضيّة  شار إلى قضاء الحلقة األ لعّزابة مدرسة تونين فأ  تغيميت"جبل دّمر، وهو يتحدّث عن تنظيمات " 

الدّوارة للوهبيّة كامل فصل الصيف بين شعاب جبال بني دّمر يقتاتون من التّين والعنب والثّمار الجبليّة،  

ي غيران العّزابة، وغذاء رحلة الّرعي بين مراعي الّظاهر وذاك ما رّشح الغربوز ليكون زاد طلبة العلم ف

، كما يرّشح ذلك أن تكون    1937ماكار في دراسته عن قبيلة الحوايا سنة   كما يدّون ذلك الّضباط الفرنسي

المهداة    ثالثة  عناقيده  الغروز  ربط  هكذا  والحّكام.  والشيوخ  القبائل   بين  تفاهمات  وسبل  سلم  وسائط 

بدويّة ببعضها البعض: فضاء الميعاد في األسواق حيث ي عرض الّشريح، وفضاء المجلس    فضاءات ثقافيّة

. إّن  مساجد والمحاكم والقصاب حيث تهدى العناقيد، وفضاء الحلقة في الغيران حيث يخّزن الغربوزفي ال

ك  القرآن وتحبير  دّمر: حفظ  تعليميّين في جبل  ثقافيين  فعلين  انتشار  نهاية هو سّر  الدّ الغربوز  وان، يتب 

ذ  يرد  كما  والقلم  العلم  رسالة  لمواصلة  الشيوخ  وفخر  التالمذة  ذخر  ابن فمحاصيله  محمد  أخبار  في  لك 

 م(. 1402هـ/805عرفة الورغمي)ت 

ال ينقل الغربوز ثقافة الّرجال حملة القلم فحسب بل ينقل ثقافة النّساء طالبات المتعة والجمال فهّن يجتمعن  

ويقمن له الحفلة)تويزة( في كّل تصنيع ليبدعن في استخراج الّشراب  ين ويرقصن  حوله وبه يتسلّين فيغنّ 

لجاّف تتقن دو اختصاصهّن جمعا وخزنا وحفظا وتصنيعا، إنّها ثقافة العولة في الفضاء شبه امنه حتّى يغ

غربوز هويّته  المرأة توجيهها بالتّجفيف والتّصفيف للمنتوج، وبالتّنويع والتّصنيف للمائدة، وهكذا يكتسب ال

 النّهائيّة من حذق النّساء لطبيخه، ومن فنون توظيفه على المائدة القرويّة. 

تسّهل    "غربوزة" توّظف المرأة الغربوز كذلك في تربية الّصغار فقد كان الصبّي يفطم عند الحوايا على   

عبو لطقس  محلّي  تجسيد  ذلك  وفي  األّم،  رضاع  عن  وتلهيه  لهاتها،  من  أسنانه  خروج  به له  ينتقل  ر 

 من مرحلة إلى أخرى الّصغير 
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 األزياء/ األدوات...(  /الماديّة والالمادية المصاحبة للممارسة أو المهيكلة لها ) الفضاءالعناصر  -

 .المحراث التقليدي، التكورة، قفة التراب، المحّشة أدوات إعداد األرض: -

  .أدوات الجمع والتّخزين المصنّعة من الحلفاء: العالقة،العديلة، الكمبوت، الّرونيّة -

 . ليديّة المصنّعة من الشعر أو الجلد: الغرارة، الوسادة، المزود أدوات النّقل التق -

 .أدوات الخزن المصنّعة من الفّخار: الخابية، القلّة -

 .الفضاء المخّصص للتّجفيف: المشرحة -

 .ّصص للتّخزين: بيت المونة، غرف القصرالفضاء المخ -

  .المحقلالنحاسة، الكسكاس، الصفّاي، القصاع،  أدوات تصنيع الّرّب: -

 .أدوات خزن الرّب: القوارير، الجدّيوة، الكوز، القربة، المزود  -

ة تخصب  فاألنواع المحليّ الذّكار  معلوم أن إنتاج التين في بني خداش، المادة الخام للغربوز، ال يحتاج لقاح  

 .في الغالب  تلقائيّا

 

 الممارسات العرفية التي تنّظم أو تمنع الوصول إلى العنصر  -

دّم الغربوز وجبة رئيسيّة في المناسبات الجماعيّة الكبرى وفي المقامات االحتفاليّة كاألعراس والمآتم ال يق

ديّة أكثر من مصاحبة مستلزمات والزيارات، لذلك ظلّت مكانته في الموائد ثانويّة مرتبطة بالحاجيات الفر

 . االحتفاليّة الّشعبيّة

م بالتّقليل  المؤدّبون  يوصى  أخر  جانب  ندرة ومن  مع  الوضوء  نقض  في  لدوره  الجمعة  يوم  استهالكه  ن 

عليها، الحصول  وصعوبة  الجبليّة  المناطق  في  أكلة    المياه  تلحق  حضريّة  ازدراء  نظرة  أنشأ  ما  وهو 

زمنا به  عيّروا  حتّى  يكونالغربوز  وقد  حفظه    .  خبرات  وتضييع  غاباته  إهمال  أسباب  من  سببا  ذلك 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .في بعض الفترات  واستهالكه

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة  -

يسهر على تعليم خبرات العناية بالغربوز ومهارات تصنيعه طرفان في العائلة القرويّة الّرجال الفالّحون،  

يشّرك    أصحاب  فكالهما  المحصول،  في  والمتصّرفات  الغربوز  جامعات  الصنّاعات  والنّساء  الحقول، 

يكلّفونهم   بل  والتّصنيعيّة  الفالحيّة  األنشطة  في  وأوالد  بنات  من  المرأة  الشباب  وقد صارت  تدريجيّا،  بها 

محاصيل وتخزينها  تحت ضغط عامل الهجرة على الّرجال، هي القائم بأشغال إعداد الحقل وجني ال  ،اليوم

 وتصنيعها.

أمام الخشية من ضياع هذه الخبرات تّم تنظيم ورشات تكوين للّشباب من قبل متدّخلين مختلفين وأقيم  

لى صون هذا التّراث الحّي وتثمينه وتم بعث مشاريع تنمويّة تشغّل مهرجان الغربوز ببني خداش عمال ع

الثّقافة والفالحة والّسياحة وعلى رأسها مشروع تثمين غربوز الّشباب الّريفّي وتجمع في مقاربتها التنمويّة  

 .2023-2022( والممتد لسنتين fondation de France) الحوايا الممول من مبرة فرنسا

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر  -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر  -

فإّن كّل مكّونات المجتمع    ،ى االستهالك حول الغربوزنظرا لتنّوع الفاعلين وانتظام السلسلة من اإلنتاج إل

المحلّي معتنية به بصفة مباشرة، فعالوة على الحملة األساسيين من العائالت المنتجة نجد أيضا المجّمعات 

في  المهنيّ  تدّخل  برامج  فلكّل  النّسائيّة   والجمعيات  الفالحيّة  التّنمويّة  والجمعيات  التعاونيّة  والّشركات  ة 

تاج والتّصنيع والتّرويج إلى جانب جهود تّجار التّجميع والتّوزيع في التّشجيع على كسب رهان الدّعاية  اإلن

الغر مهرجان  في  تجّمعت جميعا  وقد  ودوليّا.  تنظيم جمعيّة صيانة  الستهالكه وطنيّا  من  ببني خداش  بوز 

بني الثقافة  دار  باالشتراك مع  ببني خداش  التراث  والمحافظة على  الفالحي    القصور  اإلرشاد  وليّة  خاش 

 دورته الخامسة.  2022وأدرك خريف  2018ة حدث سنأببني خداش وقد 
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 مشاركون آخرون  -

  .هل الضفيرة من الحلفاءأ -

  .نابيت والّرواني وفاتلو الحبالصنّاع القفاف والعدائل والك -

 . الّرعاة جامعو الخشف لقطعانهم -

 . صنّاع الخزف في القالل والخوابي -

 .براء الزبيرة والغراسة وتنويع الشتالت خ -

                                                                                                                         .المصانع والمجامع المشتغلة على تصنيع الغربوز وتوزيعه ليمسي منظومة إنتاج مميّزة للمنطقة -

 

 مات غير حكوميّة/ المجتمع المدنيّ منظّ  -

 .على التّراث ببني خداشصيانة القصور وال جمعيّة -

 .التنمية المستدامة ببني خداش جمعيّة -

 . الشباب بزّمور ةعيّ جم -

 .التنمية واإلعمار بقصر الخراشفة جمعيّة -

 .فرع االتحاد النّسائّي بمنزلة مقّر -

 .ائدات بمنزلة مقّرالمجمع المهني الفالحي النساء الرّ  -

 . دار المونة بزّمور -

 .يّة النهوض التنموي بقصر الجديد جمع -

 .جامعة الّسياحة وجهة الّظاهر -

 .فرع اتّحاد الفالّحين ببني خداش -

 . (PRODEFILمشروع تنمية الموارد الزراعيّة والّرعويّة بوالية مدنين) -

 . وقصر الجراء وقصر المحاضة المجامع الفالحيّة بالمظهار والمنزلة والبحيرة -

 . لبركة، النّجاحالّشركات التعاونيّة ببني خداش: ا -

 

 هيئات رسميّة  -

 . وزارة الشؤون الثّقافيّة -

 غرافيّة والفنون المعاصرة.و قسم المسح ودراسة الممتلكات اإلتن: المعهد الوطني للتّراث  -

 .وزارة الفالحة والموارد البيئيّة والصيد البحري -

 . وزارة الّسياحة -

 . مندوبيّة الّشؤون الثّقافيّة بمدنين -

 . مندوبيّة الفالحة بمدنين -

 . مندوبيّة الّسياحة بجربة مدنين -

 .مخبر زراعات المناطق الجافة والواحات معهد المناطق القاحلة بمدنين:  -

 . المعهد الوطني للتّغذية -

 .المعهد الوطني لالستهالك -

 .بتونسمعهد بحوث الّزراعة  -

 . المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين -

   .مراكز التكوين التابعة للدولة اختصاص غراسة -

 

 مدى قابليّة العنصر لالستمرار: العراقيل والتهديدات  -4

مساح تقلّص  النصراف يمثّل  نظرا  وتصنيعه  الغربوز  إنتاج  استمرار  يواجه  عرقول  أكبر  الغراسة  ات 

التّ  غراسة  عن  ما الفالّحين  وهو  الباقية،  التّين  غابات  لتهّرم  ونظرا  ا،  الزياتين  في  االستثمار  نحو  ين 

 إلى جانب تكوين الشباب في العناية والتصنيع.  يستوجب خّطة جهويّة لتجديد غابة التّين
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أكث الّسريع  من  الّربح  إلى مصادر  والميل  التّين  أشغال  الّشباب عن  عزوف  العنصر  استمرار  تهديدات  ر 

ي  للشباب وهو ما  الثقافية والتنمويّة حمالت تحسيس وتوجيه  الجمعيات  بدأت  باإلهمال واالندثار، وقد  نذر 

 لبعث مشاريع متعلّقة بتجديد غابة التّين وتثمين مهن الغربوز 

يّة في تثمين هذا العنصر الصعوبات العديدة في نقل الخبرة إلى الشباب وتطويرها لعدم  من المظاهر السلب 

لها خصوصيّات توفّر مكّونين   ببني خداش  التّين  وأنواع  المحليّة ودّونوها سيما  الخبرات  ميدانيين جّمعوا 

 تحتاج دراسة دقيقة تفيد في تثمينها. 

العصريّة لتجفيف الغربوز وتعليبه وابتكار استعماالت   من النقائص المالحظة ضعف التّكوين في الّطرق

وا الدّولة  برامج  مساعي  رغم  له  جديدة  الفالّحين           مطبخيّة  موارد  فضعف  المجال  هذا  في  الدّولي  لتعاون 

للتّصدير  وإعداده  الغربوز  لتعليب  متطّورة  عائليّة  مصانع  بإنشاء  المغامرة  على  كثيرا  تشّجعهم  ال 

 لعالميّة للجودة. بالمواصفات ا

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

 قدّم إلى السيّاح في غرف اإليواء بالجهة.التشجيع على اعتماد الغربوز وجبة يوميّة ت -

 . مشاركة منتجي الغربوز ومصنعيه في مسابقات وطنيّة وتظاهرات دوليّة -

 . 2022ة خامسالوبلوغه الدّورة   2018تأسيس مهرجان الغربوز ببني خداش سنة -

وا  - القصور  صيانة  جمعيّة  الباعثة:  الجمعيّة  باسم  الغربوز  مهرجان  ملكيّة  حقوق  على  تسجيل  لمحافظة 

 .التّراث ببني خداش

النساء    - المهني الفالحي  المونة بزّمور والمجمع  إنتاج وتصنيع مثل دار  مبادرات نسائيّة بتكوين وحدات 

 .الرائدات بمنزلة مقّر

مشروعا للشباب ببني   27( وبعث  prodefil)   الموارد الفالحيّة والّرعويّة بمدنين  تدّخالت برنامج تنمية  -

 .. مشروعا في صناعات الغربوز وخدمات التّين 11خداش منها 

بكرومة    - البركة  الغربوز وتجميعه: شكة  تجفيف  إنتاج وتعاونيات فالحيّة متخّصصة في  تكوين شركات 

 . الّرويجل نموذجا

البيو   - التأشيرة  ملف  للغربوز)إعداد  تجديد labelleلوجيّة  على  أساسا  لالشتغال  المحلّي  التنسيق  وبدء   )

من الغربوز مكونات  الفالحيّة   (AOC) ظومة  الموارد  تنمية  برنامج  مشاريع  من  الثّاني  القسط  ضمن 

 ( الممّول من الّسوق األوروبيّة المشتركة. prodefilوالّرعويّة بمدنين) 

 . التجفيف والتعليب المعدّ للتصدير اعتماد أدوات عصريّة كهربائيّة في -

                                                 .البحث عن أسواق خارجيّة لتصدير الغربوز -

 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر  -6

 

       وحمايتها ةتهدهيد الكرم  : 2 صورة                     )شجرة الّتين(غرس الكرمة : 1صورة       
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 )ثمار الّتين( جني الكرموس :4صورة 

 

 

 

 
 

ساحة تجفيف التين( نشر الغربوز في المشرحة)  :5صورة 

 مفروشا بنباتات الحلفاء والتقوفت 

 تشريع اللّويث وتنظيم العنقود وتجفيفه في الظلّ   :6صورة 

 

 

 

  

 وانتقال الخبرة بين األجيالاستعراض العنقود  :8صورة  لضم العنقود خبرات نسائيّة :7صورة 
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 ديثا )قفاف، كنابيت، رواني( قديما وح بيولوجيّة من الحلفاءتجميع الغربوز في محامل   :9صورة                    

 

 هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات -7

 متعاون مع المشروع ليس له رقم هاتف  ،ار، بقرية المظه2013سنة( في  70علي بن مسعود البوعبيدي) -

 94220521رقم الهاتفرة للتين ومصدر خب، بقرية المظهار، منتج 2013سنة( في 75المبروك حمدي)  -

 95215078، بقرية المنزلة،مصنعة للّرّب، رقم الهاتف2019سنة( في 28جميلة األبيض )  -

 95235451، بقرية زّمور، مصنعة للّرّب رقم الهاتف2019سنة( في 65عيشة الزموري)  -

 96982649لهاتف ، منتج للغربوز، رقم ا2019سنة( في  75محمد بن الجيالني المنصوري ) -

 20406766، بقية المظهار، منتج للغربوز، رقم الهاتف2020سنة( في  42ير حمدي ) من -

 99251456، منتج للغربوز، رقم الهاتف2020سنة( في  75أحمد اللّملومي ) -

، بقرية كرومة الرويجل، منتج للغربوز ومؤسس لشركة البركة، رقم 2018سنة( في 52الحبيب موسى) -

 27824847الهاتف

 ، منتج للغربوز، رقم الهاتفحيرة، بقرية الب2020سنة( في 78ومة القاسمي)المبروك بن رح -

20775079 

 65661258ف  ، رقم الهات، بقرية البطومة، منتجة للغربوز2020سنة( في 67)  خيرية الثابتي -

 23815426ف ات ه، بقرية دّمر، منتج الغربوز وملقّب به رقم ال2020سنة( في68محمد غربوز )  -

 

 المصادر والمراجع  -8

 وبة المكت -

، مخطوط، نقل الشيخ سالم يعقوب، مكتبة سالم بيعقوب، كراس تغيميت(،  أبو القاسم بن إبراهيم ) البّرادي  -

 ورقات.04خاص، 

محّمد(،   البغطوري  - بن  نفوسة)مقرين  مشايخ  تاوالت سيرة  مؤّسسة  الشقروني،  عبّاد  توفيق  تحقيق   ،

 . 2009مغرب الالثّقافيّة، 

، أطروحة دكتوراء، إشراف محمد حسن، كليّة جبل دّمر في العصرين الوسيط والحديث،  الثابتي )علي(  -

 2016العلوم االجتماعيّة واإلنسانيّة، تونس 

 فتحي  إشرافه،  دكتوراأطروحة    ـ(1956-1881العائلة والحياة العائلية بجهة تطاوين )جراد)فاطمة(،    -

 . 2011الجامعية   السنة، بتونس  واالجتماعية  نسانيةاإل العلوم كلية ،ليسير

خداش،    - ببني  التّراث  على  والمحافظة  القصور  صيانة  خداشجمعيّة  ببني  التّين  ثقافة  مطبعة إحياء   ،

 ،2014قابس، تونس اإلشهار

   2016، )د. ب(، 2ط  ،نظام العزابة عند األباضيّة في جربهالجعبيري )فرحات(،  -

الحفصيو  المدينةحسن)محمد(،    - العهد  في  بإفريقيّة  طالبادية  تونس  1،  األولى،  تونس  جامعة  نشر   ،



 

 

12 

 . 2ج ،1999

القرن ،  (الهاشميالحسين)  - حتى  االباضيّة  السير  مدونة  خالل  من  المغرب  ببالد  والمثاقفة  األباضيّة 
العاشر واالجتماعيّ الهجري  االنسانيّة  العلوم  كليّة  القاسمي،  فتحي  إشراف  دكتورا،  أطروحة  ة،  ، 

 ( رقون، )م2019ونست

،  المكان واإلنسان بالجنوب الّشرقي التّونسي من خالل رحالت التّجاني وبيرفنكيارالحسين)الهاشمي(،    -

 )مرقون(  2014رسالة ماجستير، إشراف لطفي دبّيش، كليّة العلوم االجتماعيّة واإلنسانيّة تونس، 

الوسفارس)محّمد(،    - االباضيّة  السير  في  بالمكان  عبد  نموذجاياني  الوعي  إشراف:  ماجستير،  ، رسالة 

 . 2017المجيد العطواني، كلية العلوم االجتماعيّة واإلنسانيّة بتونس

،  القسمة و أصول األراضين كتاب في فقه العمارة اإلسالميةالفرسطائي النفّوسي )أبو العباس أحمد (،    -

  .1992ان تحقيق محمد صالح ناصر و بكير بن محمد الشيخ بالحاج، سلطنة عم

 .2013، تونسJMSplus، مطبعة1، طتاريخ إباضيّة تامزغاالشيباني)محمد سعد(،  -

، ترجمة لميس الشجني وتقديم موحمد ؤمادي، العزابة حلقة الشيخ محمد بن بكرروبيناتشي )روبيرتو(،    -

 . 2005، منشورات مؤسسة تاوالت الثقافية ، المغرب 1ط
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- Aljane (Fateh) : Caractérisation d'une collection variétale de pêcher et 

nectarine (Prunus persica L., Batch) dans les zones arides tunisiennes à l'aide 

des descripteurs pomologiques Revue des Régions Arides Tome I, Numéro 

Spécial N°21/2008 
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 الّسمعيّة البصريّة  -

 بالمراكز التّالية: حول إنتاج الغربوز تتوفّر جملة من تسجيالت الفيديو 

 . تحت إشراف الباحث الفاتح علجان احلة بمدنينالق مخبر الزراعة والبحوث الزراعيّة بمعهد المناطق -

ضمن برنامجها   وحدة البحوث الفالحيّة بمركز مشروع تنمية الموارد الزراعيّة والّرعويّة بوالية مدنين -

2016-2020 . 

ضمن مشاريعها وتظاهراتها   أرشيف مكتبة جمعيّة صيانة القصور والمحافظة على التّراث ببني خداش -

 . 2020ى حتّ  2013 ذ حول الغربوز من

  .أرشيف جمعيّة التنمية المستديمة ببني خداش -

 

 ةالمواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاصّ  -

                                                                                                                                     .يحتفظ متحف المناطق القاحلة بمدنين بجملة من أدوات تجميع الغربوز وتصنيعه

 

 الجردعمليّة معطيات تقنية حول  -9

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه  -

 تّم البحث في أربع مراحل: 

 : بحث ميداني ضمن مشروع إحياء ثقافة التين ببني خداش بتمويل2013إلى جوان  2013من فيفري  -

 . ( كان مصدر توثيق كتاب" إحياء ثقافة التّين ببني خداش"Pnud) من برنامج اإلنماء األممي بتونس

دانّي ثان ضمن االستعداد لمهرجان الغربوز ببني خداش في  : بحث مي2019إلى أوت  2019من ماي  -

 ".. "العنقود  كتاب توثيقي بعنوانكان مع فعاليات الدّورة مادّة  دورته الثّانية

بحث ميداني ثالث ضمن فعاليات االستعداد للدّورة الثّالثة من   2020إلى سبتمبر 2020جوان من  -
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عداد لمشاريع تنمية زراعيّة موّسعة كانت ثمرته توفير  مهرجان الغربوز ببني خداش ومتابعة إشعاعه واإل

 . مادّة كتاب ثالث بعنوان" العالّقة تجري"

"تثمين غربوز الحوايا" وجلب تمويالته وانطالق التنفيذ   بناء مشروع 2022س إلى مار  2021من جوان -

 . قرى بدءا بالتكوين في الغراسة والرعاية والسقاية 10شابا وشابة ب  30 مع

 

 جامع أوجامعو الماّدة الميدانيّة  -

خداش ببني  التّراث  على  والمحافظة  القصور  صيانة  جمعيّة  رئيس  الذّوادي  كرداوي   /الكيالني   عزالدّين 

أستاذ مؤّسس    الطاهر العادل  /أستاذ وناشط جمعياتي ومؤّسس للجمعيّة  كمال الزموري  /عهد ثانوي مدير م

العسكريللجمعيّة عادل  بال  ،  باحث عضو  للجمعيّة   /جمعيّة أستاذ  مؤّسس  باحث  أستاذ  الحسين،    / الهاشمي 

الثقافة دار  مدير  باحث  تنشيط  أستاذ  المحضاوي  فال  /طارق  مهندس  المكرازي  الدين  عضو  جمال  حي 

مهندسة إعالميّة متعاونة مع    زهيرة خرشوفي  /أستاذة باحثة متعاونة مع الجمعيّة  ليلى السعيدي  /بالجمعية

العسكري  /الجمعيّة الجمعيّة   رشيدة  مع  متعاونة  باحثة  مع    /أستاذة  متعاونة  باحثة  أستاذة  الونيسي  مريم 

 / ة باحثة متعاونة مع الجمعيّة أستاذ   مال الحرابيآ  /أستاذة باحثة متعاونة مع الجمعيّة  هاجر مبروك  /الجمعيّة

مبروكة    /اونة مع الجمعيّة أستاذة باحثة متع   هاجر الحرابي  /أستاذة باحثة متعاونة مع الجمعيّة   زينة الحرابي

  ، رئيسة فرع اتحاد المرأة بمنزلة مقر بني خداش  جميلة لبيض   /أستاذة باحثة متعاونة مع الجمعيّة   السعداوي

                                                                                                                                                                 .مع المهني الفالحي النساء الرائدات ورئيسة المج

 

 خال بيانات الجردتاريخ إد -

 . 2022ر سبتمب

 

 د محّرر بطاقة الجر -

صل على الدكتوراء في الحضارة وعضو مؤّسس لجمعيّة صيانة القصور  الهاشمي الحسين أستاذ باحث حا

 . 2001والمحافظة على التّراث ببني خداش

 

 الجرد تحيين -

 . 2022أكتوبر   24 

 

   ةالمراجعة العلميّ  -

 عماد صولة/ مدير بحوث/ أستاذ تعليم عال. 

 

 


