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 شكر وتقدير
و من يساعده, وىذا العمل المتواضع ساىم عممي يكتمل من طرف باحث, ومن ورائلكل عمل 

أمدني بكل ما يممك من الدكتور حسان الجيالني الذي  رجة كبيرة أستاذي المشرف,فيو بد
ما تعّمق باألفكار وطريقة طرحيا, أو بالجوانب التي تسيل العمل الميداني, أو  مساعدات سواء

خصص من وقت في متابعة ما حازت عميو مكتبتو الشخصية من مراجع مختمفة, أو ما 
لسانو, بل بيتو الخاص, فكّمما طمبت منو المقاء كان القبول في بفي الجامعة أو  الرسالة سواء

أو عن طريق الياتف, فكّمما تبادر لذىنو فكرة تخدم  ,مباشرة كان عمى الدوام يتصل بي
الموضوع فال يتوانى في إفادتي بيا, فكان نعم المشرف لتمميذه, فأتقدم لو بجزيل الشكر 

 والعرفان, متمنيا لو مزيدا من العمم والمعرفة.
ي أبواب ا لكما أشكر كل من ساعدني في إتمام ىذا البحث, أذكر منيم المخبرين الذين فتحو 

بما جادت بو بيوتيم من مأكوالت, وأشكرىم عمى ما خصصوا لي من  بيوتيم, وتكّرموا عميّ 
وقتيم في إتمام المقابالت بصورة مرضية, كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لموظفي دار بمدية 

سى بالمنطقة, وال أن ن بيانات ومعمومات تتعّمقبكل ما احتجتو م ونيوادي العمندة الذين أمد
ال أنسى من فتح لي باب  ىذا الجانب, كماالذي قّدم لي مساعدة كبيرة في  شير زالسياألستاذ ب

بيتو وأمدني بما يممك من كتب تتعمق بثقافة وادي سوف وشرح لي العديد من األمثال والحكم 
الشعبية, وأجابني بكل ما يعرف عن أسئمتي العالقة التي تخص األمثال والحكم الشعبية, 

 .نموذجيا قّل نظيرهي يعتبر كاتبا ومثقفا ذي الفاضل بن عمي محمد الصالح الذأستا
طريق البحث في عمم االجتماع وأخص كما أتقدم بالشكر لكل من أمّدني بحرف وميد لي 

 ميسانس والماجستير.الكل أساتذتي في عمم االجتماع في مرحمتي  بالذكر
خبرات ووفرت لي جو البحث من أجل لزوجتي التي ساعدتني أيضا مع الم تشكراتي وال أنسى

 تمام ىذه الرسالة عمى صورتيا الحالية.إ
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 المقدمـة
 

 أ
 

مقدمة
ما كان تغير في أحد العناصر المشكمة ليا, نسانية, فتتغير ثقافتيا كم  يعتبر التغير سمة المجتمعات اإل

 ,ئافة مجتمع آخر, فيمكن أن يكون بطيولكن تختمف درجة وطريقة التغير من ثقافة مجتمع إلى ثقا
تبعا لعزلة المجتمع وصغر حجمو وصالبة تقاليده, وىذا كما ىو الحال في  اويمكن أن يكون سريع

ر فييا يكون بسرعة كبيرة نتيجة لمتفاعل فالتغي   ,المجتمعات البدائية, أم ا المجتمعات الصناعية
جديدة, وبالتالي يتغير مضمون وعادات اجتماعية فينتج أفكارا  ,الذي ينجم عنو االحتكاكاالجتماعي 

مك النظم الثقافية جمعاء, تليا تتحرك تبعا  الت البيئة الطبيعيةتحو   الثقافية, كما أن  ألنماط واالنظم 
مل عمى إدخال عناصر يع ,فالتغير في عناصر البيئة الداخمية وكذا البيئات الخارجية لكل مجتمع ما

 .ثقافية جديدة

 

ات االجتماعية الغذائية ىي أحد أنماط الثقافة كما يد عي "ويسمر" الذي أدرج عادات الطعام والعاد
ضمن العناصر والمركبات المادية لمثقافة, وعادات الطعام تعم قت بالمطبخ الذي يختمف من مجتمع 

 ن و انعكاسكما أ ,مجتمعال" المطبخ جزء ال يتجزأ من ثقافة فــ  آخر تبعا لمجموعة من المتغيراتإلى 
تختمف أنواع ونكيات الطعام تبعا لمثقافة التي بدورىا تأثرت بالجماعة وبيئتيا االجتماعية و ليا, 

وىذا الكالم يتوافق مع النظرية األيكولوجية التي "تقف موقف وسط بين  1والجغرافية, والتاريخية ... "
ىا لمثقافات ..., والحتمية الثقافية التي الحتمية الجغرافية التي تقتصر عمى العوامل الجغرافية في تفسير 

 .2تقتصر عمى العوامل الثقافية ... وتيمل العوامل الجغرافية من اقميم ومناخ وموارد اقتصادية"

 

الجغرافية أو االجتماعية,  يدل عمى أن  المجتمعات البشرية تحاول جاىدة التكيف مع البيئة سواء وىذا
ات االجتماعية الغذائية ال تتأثر بالبيئة الجغرافية التي تعتبر أحد عمى ىذا االتجاه فإن  العاد وبناء

كما ذىب إلى ذلك الحتميون االقتصاديون, بل تتأثر  ,المصادر التي تمد المجتمع بالغذاء فقط

                                                 

ة, م, أرشيف الثقافة الشعبية لمدراسات والبحوث والنشر, المنا9, مجمة الثقافة الشعبية, العدد الطعامالتقليديوالعولمةمريم بشيش:1
 .78, ص 0202البحرين: 

 .021, ص 0980, بيروت, لبنان: دار النيضة العربية, األنثروبولوجياالثقافيةعاطف وصفي:  2



 المقدمـة
 

ب  
 

كما ذىب  ,باألنماط الثقافية السائدة أيضا والتي تتكون من خالل التفاعل الداخمي بين أفراد المجتمع
تتكون ىذه األنماط أيضا من خالل وجيون في تفسيرىم لمثقافة, و ن األنثروبولالتطوريو ذلك إلى 

أي ما يسم ى بالبيئة الخارجية كما ذىب بذلك أصحاب  ,االحتكاك مع البيئات االجتماعية الخارجية
 النظرية االنتشارية.

 

والغطاء النباتي  ,مناخلكا عمى ما سبق فإن عادات الطعام ليا جوانب تتعم ق بالبيئة الجغرافية وبناء
وغيرىا من العناصر الطبيعية, وليا أيضا جوانب تتأثر بطبيعة البيئة الثقافية السائدة في المجتمع, 

ألحيان نجد الخارجية التي عمى عالقة بالمجتمع, ففي كثير من ا , أوسواء تمك العناصر الداخمية
في عادات الغذاء,  ما يختمفان في جوانب معينةإال  أنينفسيا البيئة الجغرافية  مجتمعين يعيشان في

األنماط الثقافية تتشكل تبعا لعناصر مختمفة من بينيا طبيعة الدين ونوع النشاط  وىذا راجع لكون
 ,وال يمكن أن نعتقد بأن  تمك العادات االجتماعية الغذائية تتميز باالستاتيكيةاالقتصادي وغير ذلك, 

الثقافة األخرى, وىذا التغير ناتج عن التغير المستمر مثميا مثل عناصر أي  ,بل ليا ميزة الديناميكية
تطور المجتمع بصفة خطية أو دائرية, وينتج من تأثير تمك التغيرات المختمفة في البيئة الجغرافية أو 

مثل ما حدث لثقافة الينود الحمر في أمريكا بسبب االستعمار األوربي  ,إدماج عناصر ثقافية أخرى
معالم ثقافة المجتمع األصمي بصفة كبيرة, ومثل ما حدث لثقافة الدول العربية  ة حيث مسحوالقار  لتمك ا

والتي من بينيا الجزائر التي تأثرت بثقافة الفرنسيين الذين استعمروىا لمدة أكثر من قرن, بحيث أدخموا 
 عادات غذائية جديدة إال  أنيم لم يستطيعوا أن يغي روىا كاممة.

 

واالجتماعي في العادات االجتماعية  ,سوف نبحث عن تأثير البيئة بشقييا الطبيعي لدراسةففي ىذه ا
 ,الذي تمي ز بمميزات اختمفت عن باقي المجتمعات المحمية األخرى ,الغذائية لدى المجتمع السوفي

وناتج أيضا عن خصوصية ثقافة ىذا المجتمع  ,وىذا راجع لخصوصية ىذه المنطقة عن غيرىا
جراء اليجرات العممية  الميبيو  يتونسكالمجتمع ال ,وطبيعة المجتمعات المجاورة التي احتك بيا

 والتجارية وىجرات العمل.



 المقدمـة
 

ت  
 

قد تناولنا ىذه العادات من حيث الجانب البيئي, فالبيئة ليا عالقة متميزة بالغذاء والممارسات و  
صاحبة لو, فالمجتمع الصحراوي لو مميزات معينة جعمتو يمارس عادات اجتماعية االجتماعية الم

فييا, ففي ىذا البحث  ات األخرى كان لطبيعة البيئة دورتتعمق بالغذاء تختمف عن العديد من المجتمع
تناولنا نمطين إثنين من البيئة, بيئة داخمية وأخرى خارجية, فالبيئة الداخمية تمثمت في العناصر 

منطقة مجتمع البحث, باإلضافة إلى جممة ك المزروعات التي يمارسيا سكان جغرافية الطبيعية وتمال
دة أيضا, إلى جانب تغيرات البيئة التحو الت التي طرأت عمى جغرافية المنطقة, والبيئة المشي  

ة متميزة االجتماعية التي كانت بسبب تسارع نسبة التحضر, أم ا البيئة الخارجية فقد كان ليا عالق
بتغيير العادات االجتماعية عامة والغذائية عمى الخصوص, تمثمت في االحتكاك بالبيئات المجاورة 

التعميم, وكذا وسائل  ل بالمناطق األخرى عن طريقفي إطار التبادل التجاري والسياحي واالتصا
 اإلعالم واالتصال الحديثة.

 

ية مية أو الخارجية في عممية تغيير العادات االجتماعالداخ أنماط البيئة سواء أردنا التطرق إلى عملو 
 تمثمت في: لو إلى عدد من الفصالبحث م الغذائية عند المجتمع السوفي, وقد قس  

شكالية والتساؤالت اءات المنيجية, حيث حددنا فيو اإلجر ول: وعرضنا فيو مشكمة البحث واإلالفصل األ
عض الدراسات المشابية ليذا البحث, كما المفاىيم وعرضنا بالفرعية واليدف من البحث, كما حددنا 

 تعرضنا لإلجراءات المنيجية ومجموعة التقنيات المستخدمة في جمع البيانات.

 

إعطاء لمحة عن البيئة الفصل الثاني: وكان تحت عنوان بيئة سوف وثقافة سك انيا, وتعرضنا فيو إلى 
سكان القاطنين بيا, من خالل وصف شامل وثقافة الوبيئة سوف عمى الخصوص الصحراوية 

 لعناصر البيئة الجغرافية وطبيعة العيش بالمنطقة.

 

التعرف استخدامات البيئة في العادات االجتماعية الغذائية, وتم  ا ىو:الفصل الثالث: واخترنا لو عنوان
أو الحيوانية  تيةالنبا لمتناولة من طرف مجتمع البحث, سواءعمى أىم العناصر والمواد الغذائية ا

 .ضافة إلى تمك المشتقات المستخرجة منيماباإل

 



 المقدمـة
 

ث  
 

ارسات الغذائية والعادات المصاحبة لمغذاء في الفترات ملمم شامال اوصف فيوقد قدمنا ع: و الفصل الراب
السابقة, من خالل وصف المواد الغذائية المتناولة, وطرق تخزينيا وتصبيرىا, إلى جانب طريقة تناول 

 الوجبات.

 

األخير: فكان يبحث عن تغيرات البيئة وتحوالتيا والتغييرات المصاحبة لمعادات الخامس و الفصل 
ر الذي طرأ عمى تمك العادات االجتماعية الغذائية يالتعرض لنوعية التغياالجتماعية الغذائية, وتم  

 الخارجية.و البيئة الداخمية تغيرات جراء تأثير 

 

ج المتوصل إلييا من خالل ىذا البحث, كما أوردنا آفاق ىذا البحث نتائوفي األخير قد منا حوصمة لم
 ىو البيئة والعادات االجتماعية الغذائية. ي تستدعي البحث في ىذا الموضوعأي تمك المجاالت الت

ومن المعروف أن عناصر البيئة ليا دور ميم في رسم تغيرات في العادات المختمفة لكل مجتمع, 
عن طريق الطبيعة أو بسبب اإلنسان في حد  د العناصر المشكمة لمبيئة سواءي أحفكم ما حدث تغير ف

ذاتو, فحتما يحدث تغير في كامل النظم االجتماعية, بما فييا العادات االجتماعية الغذائية. وىناك 
 ,ر تمك العادات, فإذا زاد التعم م في مجتمع ماتناسب طردي بين نسبة أو درجة التحضر ودرجة تغي  

تبعا ليا طرق  تعو درجة الوعي بالصحة الغذائية وتنوعيا, وكم ما تطورت التكنولوجيا تطور م تزاد
 . ذىب إليو "ىوايت" في فكرة تسخير الطاقة ائل تحضير الوجبات الغذائية وىذا ماووس
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 ل األولالفص
 ةــــمشكمة البحث واإلجراءات المنهجي
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 أوال: مشكمة البحث
 اإلشكاليةـ  1

الوسط الذي  ا ما تعّمق بعالقة اإلنسان معاإلنساني، خصوصنال موضوع البيئة حيزًا ميمًا في الفكر 
بحيث اعتبروا أن البشر يتفاعمون مع  ،فمنذ زمن بعيد درس الفالسفة والعمماء ىذه العالقة ،يعيش فيو

اإلنسان مع وسطو الجغرافي الذي  ماء تفسير أساليب وطرق تأقممعناصر البيئة الطبيعية، وحاول العم
يختمف من منطقة إلى أخرى، وذلك من أجل البحث عن طرق العيش ومقوماتو خصوصا الغذاء 

 والكساء والّسكن والجنس، وكّل ما يتطمبو اإلنسان الستمرار حياتو.

 

دت وفي كّل مّرة يحاول أن يغّير اإلنسان حياتو وطرق عيشو بحثا عن حياة أفضل، وبالتالي تعد
تبّنى فيناك فريق من العمماء  ،عيةالنظريات التي فّسرت العالقة التفاعمية بين المجتمعات والبيئة الطبي

الحتمية، أي أّن البيئة بعناصرىا الطبيعية ىي الّتي تتحكم في البشر، ومنيم العاّلمة بن خمدون الذي 
 و.ئأعضافي حّتى سموكياتو  اإلنسان في جميع جوانبذىب إلى حّد السيطرة الكبيرة لمبيئة عمى 

 

كما تكّمم "مونتسكيو" عن أثر المناخ في القوانين، حيث يقول6 "إّن القوانين يجب أن تكون مناسبة 
  ,1لطبيعة البالد6 أي لممناخ المتجمد أو الحار أو المعتدل، ولنوعية األرض وموقعيا ومساحتيا"

 الثقافة.وتؤكد ىذه المدرسة أّن البيئة ىي أساس تشكيل 

 

في حين تذىب المدرسة اإلمكانية إلى أّن اإلنسان ىو الذي يختار ما تجود عميو البيئة، أي ىو 
السيطرة أو عدميا عمى البيئة ترجع إلى طبيعة المجتمع  أنّ  السّيد، ولكن تذىب النظرية اإلمكانية إلى

 الذي يعيش عمى األرض.

 

                                                 

، بيروت، لبنان6 المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر 4، ترجمة6 محمد عرب صاصيال، ط تاريخ الفكر السياسيجان جاك شوفاليو6  1
 .484، ص 8554والتوزيع، 
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ر المتبادل بين عناصر البيئة واإلنسان، وتتشكل تبعا إلى في حين تكّممت النظرية التفاعمية عمى التأثي
ىذا "التفاعل ثالث منظومات6 المنظومة الطبيعية، مناخ وتضاريس وغيرىا، والمنظومة الثانية ىي 

 .1التكنولوجية، أّما الثالثة فيي عبارة عمى المجموعة االحتمالية، تعميم وتنشئة وعادات وثقافة"
 

لمتفاعل مع البيئة مجموعة من العادات  نشأ نتيجةات اجتماعية، تان يعيش في جماعفاإلنس 
االجتماعية، والسموكيات والنظم المختمفة سواء السياسية أو الدينية أو غيرىما، وىذا ما يطمق عميو 
بمصطمح الثقافة. فالثقافة ىي الّصفة الّتي يتمّيز بيا اإلنسان عن باقي الكائنات، وىذه الثقافة ليست 

في كل المجتمعات، فكل مجتمع لو سمات ثقافية تختمف عن اآلخر ويرجع ذلك لعّدة عوامل  متشابية
 من بينيا البيئة الطبيعية.

 

والثقافة ليا عّدة محددات أخرى ال يمكن حصرىا في ىذا البحث وال يمكن التكّمم عنيا في اختصاص 
ومن بين االختصاصات الجديرة بدراسة موضوع الثقافة ىي  ،عممي واحد، فكل اختصاص لو زاويتو

 عمم  االجتماع عمى غرار األنثروبولوجيا.

 

وموضوع البحث الذي نحن بصدد التقصي فيو، ىو دراسة الترابط أو التفاعل الموجود بين أنماط 
تماعية الغذائية، طرأ عمى العادات االجير الذي يالبيئة والعادات االجتماعية الغذائية، ودراسة التغيّ 

وكيفية تدخل أنماط البيئة في ذلك، وبالنظر لحجم موضوعي العادات االجتماعية والبيئة فإّننا سوف 
نبحث في عناصر البيئة ونباتات وحيوانات و  نبحث في عناصر البيئة الطبيعية من تربة ومياه ومناخ

ناحية النوعية والكيفية والممارسات وأّما العادات االجتماعية الغذائية سنتناوليا من  ،االجتماعية
 المتعّمقة بالغذاء.

 

                                                 

   ، 6002، االسكندرية6 المكتب الجامعي الحديث، دراسة في عمم إجتماع البيئة، عــــالبيئة والمجتمحسين عبد الحميد أحمد رشوان6   1
  .54ـ 45ص ص 
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الصحراوية الداخمية، وسوف نقّسم في ىذا البحث عناصر البيئة إلى جانبين، أّوليما البيئة الطبيعية 
ات عالقة تاريخية أو حديثة بمنطقة مجتمع البحث، وعالقتيا بالعاد لياثانييما البيئة الخارجية التي و 

 االجتماعية الغذائية لممجتمع.

 

 ويتركز التساؤل الّرئيسي وسوف نبحث عن عالقة أنماط البيئة بتغيير العادات االجتماعية الغذائية،
  في التالي6ليذا البحث 

 ير العادات االجتماعية الغذائية؟في تغيّ  الطبيعية والبيئة االجتماعية أنماط البيئة عملكيف ت
وىذا األمر يتطمب منا الرجوع إلى تاريخ ىذه العادات في السابق، حّتى يمكن لنا التعّرف عمى التغيير 

نسان خالل فترة الجتماعي ال يعتبر نتيجة لعمل اإلالذي طرأ عمييا، فيقول وليم أجبرن6 "إن التراث ا
 .1ل من جيل إلى جيل"نسان المتبقي من زمن بعيد، واستطاع أن يدوم لينتقو نتاج اإلبل ى ،محددة

  
المنبثقة عن مدرسة ومن خالل ىذا يمكن لنا اختيار نظريتين في عمم االجتماع أوّليما الرمزية 

تضع من الثقافة ـ النظرية الرمزية ـ باعتبارىا وكذلك "ىربرت بمومر"، ميد"  تجورج ىربر " لـ  شيكاغو 
أّن المجتمع "ىو شبكة من التفاعالت  حيث تعتبر ،وتعتمد في أساسيا عمى الجانب البيئي ،رموزا

 .2والرموز واألدوار والتوقعات المرتبطة بيا. فمكل فرد دور يؤديو ويرتبط بيذا الدور توقعات معينة"
 

 8511والمدخل الثاني الذي نأخذ بو في ىذا البحث يتمثل في األيكولوجيا الثقافية لـ "جوليان ستيوارد" 
 والثقافة من أجل التوافق مع الوسط الطبيعي. التي تتناول التفاعل بين البيئة

 

 التساؤالت الفرعية ـ 2
إّن البحث العممي ىو أحد المجاالت الفكرية والمعرفية الّتي تتطّمب التقّصي الّدقيق من حيث 
الجزيئات، فإّنو من الضروري بمكان تقسيم التساؤل الرئيس إلى فروع حّتى تسيل الممارسة الميدانية 

 .دقيقةول إلى نتائج عممية من أجل الوص
 ؟بوادي سوف ما ىي طبيعة البيئة الصحراوية وما ىي أنواع األغذية التي يتناوليا المجتمعـ  أ

                                                 

 .625، ص 6002دار المعرفة الجامعية،  6، األزاريطة، مصرتاريخ الفكر االجتماعيمحمد أحمد بيومي6   1
 .812، ص 6080عين مميمة، الجزائر6 دار اليدى، موسوعة عمم االجتماع,عبد المجيد لبصير6  2
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 ؟ابقت االجتماعية الغذائية في السّ ما ىي عالقة عناصر البيئة الصحراوية بالعادا ـ ب
 المختمفة؟ير الذي حدث في عناصر البيئة بأنواعيا التغيّ التغير و ما ىو  ـ ج
 ير الذي طرأ عمى العادات االجتماعية الغذائية وعالقة ذلك بأنماط البيئة؟.ما ىو التغيّ  ـ  د

 

 أسباب اختيار الموضوعـ  3
ذاتية وأخرى موضوعية تستدعي االختيار، ألن اإلشكالية ال تحصل اعتباطا  لكل بحث عممي دواع

طالع المسبق وحّتى الحوار المالحظات واالبل ليا رواسب وخمفيات تدور في ذىن الباحث ناتجة عن 
 والنقاش الذي يحصل في الوسط العممي خصوصا الجامعة.

 فيذه اإلشكالية تمخضت عن6

وىذا من أجل تبيين ندرة الدراسات الميدانية التي تبحث في عالقة البيئة بالثقافة بصفة عامة،  ـ أ
بعض  مىية الّتي يعيش فييا، بحيث نعثر عوادي سوف مع البيئة الصحراو كيفية تفاعل مجتمع 

ل في تناولو األوّ  نا ىذا يعتبربحثى إاّل أن الدراسات واألبحاث النظرية والميدانية في المجتمعات األخر 
 .بمنطقة وادي سوف لعالقة البيئة الصحراوية بالعادات االجتماعية

 

التخصص العممي يممي عمى الباحث تحديد نطاق معين يتحرك فيو، فال يمكن لمباحث أن يختار  ـ ب
 موضوعا بعيدا عن تخصصو األكاديمي.

 

ق بعالقة البيئة الصحراوية بعض اإلشكاليات التي تتعمّ  الماجستير التي أظيرت لي دراستي في ـ ج
 بالعادات االجتماعية.

 

الرغبة الشخصية في البحث في مجال العادات االجتماعية كأحد عناصر الثقافة وكذلك عالقة ىذا  ـ د
 بالبيئة الطبيعية.

 

ثراء البحث بالمعمومات والمعارف، وتدعمو توفر بعض المراجع التي تمس الموضوع، من شأنيا إ ــ ه
 والبراىين ونتائج البحوث السابقة.باألدلة 
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الذي يساعدني  الشيءليذه البيئة الصحراوية، وكوني عنصرا متفاعال معيا، وميتما بيا  انتمائي ـ و
 في كشف خبايا البحث، وفيم رمزية ثقافة المجتمع.

 

 أهداف البحث ـ 4
المجتمعات األخرى، باقي عن  ا معّينمجتمعز مات التي تميّ السّ  ىحدإإن العادات االجتماعية ىي 

ر عن طريقة وىي صورتو وشخصيتو، وبالتالي نستطيع القول باّن الثقافة بقسمييا المادي والمعنوي تعبّ 
 حياة المجتمع وعالقتو بالوسط الذي يعيش فيو.

 

قصى من البيئة فالتكنولوجيا واألدوات المستعممة في الحياة اليومية، ىي نتاج اجتماعي مأخوذ ومست
 .البيئي ف مع وسطولإلنسان التكيّ  يتيحعية الطبي

يية أو غير ذلك من العناصر التي أنتجت من خالل شفوالثقافة المعنوية سواء عادات أو ثقافة 
 .ه من خالل ما تترجمو تمك الثقافة وتعبر عنوأو عسر  العيش يترجم رخاء كل ذلك االجتماعي التفاعل

لتحميل الجانب المعنوي لمثقافة في شق العادات االجتماعية وبالتالي ييدف ىذا البحث إلى التطرق 
رت عناصر البيئة وكيف صوّ  ،القة ذلك بالبيئة بمختمف عناصرىاالغذائية لسكان وادي سوف وع

 الصحراوية في العادات االجتماعية الغذائية؟.
 إذن تتمخص أىداف البحث في6

 ية في العادات االجتماعية الغذائية.توضيح استخدامات المجتمع لعناصر البيئة الطبيع ـ  أ
تحميل وتفسير صورة عناصر البيئة الطبيعية في العادات االجتماعية الغذائية وتوضيح مستوى  ـ ب

ونتيجة لتأثير البيئة  ،ير الذي طرأ عمى ىذه العادات االجتماعية جراء التغيرات الداخمية الكامنةالتغيّ 
 الخارجية التي عمى عالقة بالمنطقة.
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 أهمية البحثـ  5
صة في ة عممية متخصّ رات المعرفية خصوصا في الجزائر، فال نعثر عمى دراساصدإذا تصفحنا اإل
ذا و  ،الغذائيةالعادات االجتماعية بعالقة البيئة  بعض الدراسات فإّنيا تتناول الموضوع  عثرنا عمىا 

    ،كانت عبارة عمى محاوالت نظرية نشرتع كبير، وأغمب الكتابات التي كجزئية بسيطة من موضو 
 أو تقارير صحفية في الجرائد المختمفة.

 

وىو العادات االجتماعية الغذائية  سيولوجي تناول ىذا الموضوعغفمت األبحاث في المجال السو أفقد 
عيش وعالقتيا بالبيئة، وىنا تبرز أىمية التحميل العممي الذي ييتم بالترابط العالئقي الذي يكون نتيجة ل

       ،التضاريس اءمعرفة ما عممتو عناصر البيئة سو  المجتمع في البيئة، ونستطيع من خالل ذلك
والتطمعات  ةمعرفة المعانا لكذا الوسط البيئي، وكذفي التعمق بي ،أو الثروة النباتية والحيوانية

وات وتواجد صورة منتجات البيئة ومخرجاتيا في تمك األد ،من خالل تحميل الخطاب ،االجتماعية
كما يتبين التأثير الذي ينتج عن عممية االحتكاك الثقافي باألوساط ، المستعممة في الحياة اليومية

 الخارجية.

 

وتكتسي العادات االجتماعية بصفة عامة أىمية كبيرة باعتبارىا تنبع من عامة الناس، فيي تمتاز 
يدة عن االصطناع والتكّمف، كما ىو الحال في الشعر المنتظم والنصوص األدبية التي بالتمقائية بع

وبالتالي فالعادات االجتماعية تمتاز بالتمقائية والعفوية، وىي التي تعبر بصفة  ،واألدباء بيا الشعراءيكت
 موضوعية عن حقيقة الحياة االجتماعية.

 

و أىمية بالغة في فيم مقومات الحياة لممجتمع ومن ىنا نستطيع القول، أن طبيعة ىذا البحث ل
 ؟.ت الحياتية من خالل عناصر البيئةالصحراوي، ويوضح كيف رسمت السما
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 األساسية المفاهيم ـ 6
بحيث تعددت تبعا لطبيعة يتعّمق جانب منيا بالمفاىيم، يذا العصر لإن مشكمة العموم االجتماعية 

حتى يتم تحديد اإلطار النظري  المفيوم في البداية ىو ضروري النظرية وأطرىا، وبالتالي فتحديد
 وتتضح النتائج تبعا لممفاىيم المطروحة في بداية البحث. ،بصفة دقيقة، وبالتالي يسيل العمل الميداني

ر عن المقصود بالضبط في البحث الميداني أي الذي يعبّ  ،وال ننسى أيضا أىمية المفيوم اإلجرائي
 عمى الخصوص.

 البيئةـ  أ
ما  "كلّ مفيوم يشمل لقد تطور مفيوم البيئة عبر الزمن تبعا لتطور الفكر العممي، حتى وصل إلى 

 عمى عالقة بيا. في وسطيا، ويكوناإلنسان  يعيشالتي ، أي كل األشياء 1نسان"يحيط باإل
 ،فيو اإلنسانف البيئة أيضا بصفة أكثر تفصيال من التعريف السابق بأنيا6 "اإلطار الذي يعيش وتعرّ 

ويمارس فيو عالقاتو مع أقرانو من بني  ،من غذاء وكساء ومأوى ،ويحصل عمى مقومات حياتو
 .2البشر"

المقومات األساسية لمحياة نسان اإلوكيف اختار  ،تعمق بكيفية تكّيف المجتمع مع البيئةيفيذا التعريف 
 الطبيعية في جميع مجاالتيا بما فييا البيئة االجتماعية.

 ،والعوامل االجتماعية ،والبيولوجية ،مجموع العوامل الطبيعية" عمى أّنيا تتمثل في وتعّرف البيئة أيضا
والكائنات األخرى بطريق مباشر  ،واالقتصادية، التي تتجاور في توازن، وتؤثر عمى اإلنسان ،والثقافية

 ن بأن البيئة ليا أقساميبيفيذا التعريف يعتبر أكثر وضوحا من سابقيو، بحيث  ،3أو غير مباشر"
 متعددة6

 
 
 
 

                                                 

.85، ص 8555، الدوحة، قطر6 مركز البحوث والدراسات، قضايا البيئة من منظور إسالميعبد المجيد عمر النجار6   1  
.83، ص 6002، طبعة منقحة، تيزو وزو، الجزائر6 دار األمل، البيئة في مواجهة التموثفتحي دردار6   2  
.21، ص 8553المممكة العربية السعودية6 مطابع جامعة الممك سعود، ، الرياض، قانون حماية البيئةأحمد عبد الكريم سالمة6   3  
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  البيئة الطبيعية ـ
تعتبر البيئة الطبيعية أحد أقسام البيئة، و يقصد بيا "كل ما يحيط باإلنسان من ظواىر حية و غير 

، فالبيئة الطبيعية من خالل ىذا التعريف تنقسم بدورىا إلى 1حية و ليس لإلنسان أي أثر في وجودىا"
 قسمين اثنين6

 الظواىر الحية و تتمثل في مجموعة الكائنات الحية من نباتات و حيوانات. ـ

الظواىر غير الحّية و تتشكل من التضاريس و المياه و المناخ و العناصر الفمكية و كل ما ىو  ـ
 جامد.

ما تحتضنو عمييا من نبات و ما ينمو و  ،وتعرف أيضا "األرض وما عمييا من ماء وما حوليا من ىواء
ل عمى حاجاتو إلنسان لمحصو اتمثل الطبيعة الموارد المتاحة و من حيوانات، وجدت بشكل طبيعي، 

 .2مواد مختمفة"األساسية من غذاء وكساء ودواء ومأوى و 
لموسط الجغرافي الذي يعيش فيو يبين أّن البيئة الطبيعية ىي كل العناصر المكونة ىذا التعريف  و
العيش من خالل ما  نسان عمى استمرارتمك العناصر في مجمميا تساعد اإلنسان، بحيث تعتبر اإل

 وغير ذلك من مقومات الحياة. تمده من غذاء وكساء

 

ونقصد بالبيئة الطبيعية كتعريف إجرائي في ىذا البحث، بأنيا كل التضاريس من الّرمال والحجارة،  ـ
والمياه المتواجدة عمى الّسطح، أو في جوف األرض، وكّل حاالت المناخ، من رياح وأمطار، وحرارة 

 بيئي.  وبرودة، وكذلك كّل النباتات واألشجار البرية، والحيوانات التي تعيش في الوسط ال
 

 البيئة المشيدة ـ
    أي كل ما يوجد عمى األرض من صنع اإلنسان، ويقصد بيا "كل ما أضافو اإلنسان من عناصر

 أو معطيات تمثل نتائج تفاعمو واستغاللو لموارد بيئتو الطبيعية. ويتمثل ذلك في معطيات العمران 
 
 

                                                 

  1 راتب السعود6 اإلنسان والبيئة، دراسة في التربية البيئية، عمان، األردن6 دار الحامد لمنشر والتوزيع، 6004، ص 60.
.68، ص المرجع نفسو  2  
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 .1ات األنشطة البشرية"وطرق النقل والمواصالت والمزارع والمصانع وغيرىا من معطي
نسان نتيجة تفاعمو ي أنجزت من طرف اإلويخص ىذا التعريف أن البيئة المشّيدة ىي تمك المنشآت الت

نسان عمى المظاىر الصعبة لمبيئة، ويوفر لنفسو الطبيعية المتاحة، حتى يتغمب اإل واستغاللو لمثروات
 حياة أكثر راحة.

 

البحث، بأّنيا تمك المباني السكنية، والمنشآت الخدماتية، سواء مباني ـ ونقصد بالبيئة المشّيدة في ىذا 
طار تقديم الخدمة لممواطن، مثل الكيرباء ت أو مشاريع أنجزتيا الدولة في إمؤسسات عمومية أو طرقا

والمياه والصرف الصحي، وتشمل البيئة المشّيدة أيضا تمك المزارع وغيطان النخيل التي أنجزت من 
 .طرف السكان

 

 البيئة االجتماعية ـ
تعني في مضمونيا جانبا معنويا يتألف نتيجة لمتفاعل المستمر بين أفراد المجتمع فيي "التي يشترك 
اإلنسان فييا مع أقرانو من بني البشر، وتعبر عن ربطو وقبولو بين أعضاء جنسو كالصداقة 

 .2والحب"
النظم واألبنية االجتماعية التي تنشأ بين أفراد  ويتبّين من ىذا التعريف أّن البيئة االجتماعية ىي تمك

الجتماعية التي في المجتمع نتيجة التفاعل المستمر، وتشمل القيم والمعايير وجممة العادات والسنن ا
 ستحسانا وقبوال بين جميع األفراد داخل المجتمع الواحد.مجموعيا تمقى ا

 

والسنن والعادات االجتماعية التي يوصف بيا والبيئة االجتماعية كمفيوم إجرائي، ىي تمك الطرق 
 المجتمع، سواء التي تنتج من داخل المجتمع المحّمي أو التي تأثر بيا عن طريق االحتكاك الخارجي.

 
 
 
 
 

                                                 

.5، ص مرجع سابق حسين عبد الحميم أحمد رشوان6  1  
.4، ص نفسوالمرجع   2  
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 الثقافة ـ بـ
يعتبر مصطمح الثقافة مرن لدرجة كبيرة، واختمفت التعريفات من مفكر آلخر تبعا لطبيعة االختصاص 

يا إليالمفاىيم التي خمص ب األخذلتي عاشيا. إاّل أن الجدير في ىذا البحث ا والحقبة التاريخية
ف الثقافة بأنيا "كل أساليب الحياة التي أنتجيا اإلنسان ن، فنجد "كالكيون" يعرّ و الباحثون األنثروبولوجي

جيات خالل التاريخ الظاىرة والكامنة، الرشيدة وغير الرشيدة، والتي توجد في وقت معين بوصفيا مو 
. ويوضح ىذا التعريف بأن الثقافة من إنتاج اإلنسان عبر التطور الزمني، وال ييم إن كان 1لمسموك"

أو غير سميم، والثقافة ىنا ىي تمك النظم التي تكّونت ونقمت من جيل إلى جيل عن  اىذا المنتج سميم
طريق التنشئة االجتماعية من أجل تدريب األجيال الالحقة عمى سموكيات معينة تتوافق مع طبيعة 

 الحياة االجتماعية السائدة لدى األجيال السابقة.

 

، حيث يتضمن أسموب الحياة كل 2سائد في المجتمع"وتعّرف الثقافة أيضا بأّنيا "أسموب الحياة ال ـ
السموكيات والتصرفات والمواقف والنظم و األنساق االجتماعية بما في ذلك األدوات المستخدمة في 

 الحياة اليومية لألفراد، أي كل ما أنتجو المجتمع معنويا وماديا في حياتو.

 

ة كبيرة من الوسائل المادية وغير المادية التي وعّرفيا األنثروبولوجي "مالينوفسكي" بأّنيا "مجموع ـ
تعين الشخص عمى مواجية ومعالجة المشاكل التي تقابمو في الحياة و تمك المشكالت تبدأ برغبة 

اإلنسان في تحقيق و إشباع رغباتو األساسية كالطعام واإلشباع الجنسي والوقاية من األخطار،    
ية التي ال يمكن أن تتحقق إاّل في بيئة الثقافة ذات وغير ذلك من الحاجات الضرورية والثانو 

 .3االستمرار والدوام والتجديد"
 
 
 
 
 

                                                 

  .641، ص مرجع سابقعبد المجيد لبصير6 1
 .650ص ، 8556، مجمة ثقافة الطفل العربي، تونس6 المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، ثقافة الطفل العربيأمينة حمزة الجندي6  2
 .641، ص 6006معرفة الجامعية، "، األزاريطة، مصر6 دار ال، "عمم االنساناألنثروبولوجيامحمد عباس وآخرون6   3
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تنتج عن طريق التفاعل إلى ثقافة مادية وأخرى معنوية، و  تقسم الثقافة نو يتضح من ىذا التعريف أ
 األجيالىذا من أجل مساعدة المستمر مع الوسط البيئي الطبيعي، وكذا الوسط البيئي االجتماعي، و 

 .يوف ونفي التكيف مع الوسط الذي يعيش
 فقد أوضح التعريف المميزات األساسية لمثقافة مثل االستمرارية.

 

 العادات االجتماعية ـ جـ
بل شغمت الفكر البشري منذ  ،إن مفيوم العادات االجتماعية لم يتناولو المفكرون المحدثون فحسب

نسان ، أي أن اإل1القديم، فقد نعثر في كتابات أرسطو تفسيرا لمعادات االجتماعية بأنيا "طبيعة ثانية"
 نسان بعفوية وبطريقة غير إرادية.فقد يقوم بيا اإلدون جيد بقصد التكّيف، من يقوم بيا 

 

ّنيا "أنماط من السموك التي تنتقل من جيل ومن الناحية السوسيولوجية تعّرف العادات االجتماعية بأ
عتراف األجيال المتعاقبة عمييا، احتى تثبت وتستقر وتصل إلى درجة  إلى جيل وتستمر فترة طويمة،

 .2وفي بعض األحيان نجد أن العادات تقوم مقام القانون في المجتمع"
 

ّنيا حقيقة أصيمة من ظاىرة أساسية من ظواىر الحياة االجتماعية "بأّنيا وتعّرف أيضا  اإلنسانية، وا 
دمة عمى السواء، حقائق الوجود االجتماعي، حيث نصادفيا في الكثير من المجتمعات البسيطة والمتق

كثيرا من الوظائف االجتماعية والثقافية الياّمة كما أنيا نفسو المجتمع و نفسو الوقت وىي تؤدي في 
رادة مطمقة. كما أّنيا موجودة في المجتمعات التقميدية التي يتمتع ف ييا التراث الشعبي بقوة قاىرة وا 

 .3استطاعت أن تحافظ عمى كيانيا ووجودىا في ظل مجتمعاتنا الحديثة والمتطورة"
 

مفيوم واضح لمعادات االجتماعية التي باتت لصيقة  بمورةعد عرضنا ليذه التعاريف نود في الحقيقة ب
بعمم االجتماع، حيث تعتبر أحد الموضوعات األساسية في ىذا العمم، وىذا من أجل توضيح مقصودنا 
     من العادات االجتماعية التي أحيانا تطمق عمى األعراف وفي بعض الحاالت تطمق مرادفة

                                                 

 .656، ص 6005، ب ط، عمان، األردن6 دار اليازوري، عمم االجتماع التربويصالح الدين شروخ6   1
.868، بيروت6 دار الجيل، بدون سنة، ص عمم االجتماع التربويإبراىيم ناصر6   2  
.644، ص مرجع سابقمحمد عباس إبراىيم وآخرون6   3  
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ة، وفي الحقيقة أن األعراف تختمف عن التقاليد، وىي بدورىا لمتقاليد، وأخرى مرادفة لمسنن االجتماعي
 تختمف عن السنن وىكذا، ىذا من ناحية درجة اإللزامية والشيوع والعقاب وغير ذلك.

 

ده "سمنر" والذي ولذا سوف نعتمد المرادف الشامل لمعادات المتمثل في الطرق الشعبية الذي اعتم
" فوزية دياب" حيث تقصد بالعادات االجتماعية أو بالطرق الشعبية، "كل سمات  ةاعتمدتو الدكتور 

وأنماط الثقافة الموسومة بالطابع الجمعي أو الذي يمارس اجتماعيا. فيي تشمل تصرفات الناس في 
مختمف المواقف والمناسبات االجتماعية، وتستوعب كل الطرق واألساليب التي أقّرتيا الجماعة 

يا لمعالجة مشاكل ومواقف الحياة العادية الروتينية الجارية، وكذلك لمقابمة المناسبات وتعارفت عمي
 .1التي ليا دالالت اجتماعية خاصة"

 

ـ ونقصد بالعادات االجتماعية في ىذا البحث، بأّنيا تمك الممارسات االجتماعية، سواء الطرق 
ي يتسم بيا مجتمع الدراسة، ال سيما تمك الشعبية، أو السنن االجتماعية، المستنبطة من الثقافة الت

عداد، أو ما تعّمق بطريقة تناول الوجبات ء سواء من حيث النوعية وكيفية اإلالممارسات المتعمقة بالغذا
 الغذائية وطرق تصبيرىا.

  
 د ـ التغّير االجتماعي

ه وأسبابو وتعقدىا، يعتبر مفيوم التغير في عمم االجتماع من أصعب المفاىيم تحديدا نظرا لتعدد أبعاد
 والتغير ليس من السيل قياسو، كما أّنو ال يمكن أن نتنبأ بحدوث التغير إاّل في حاالت نادرة جدا.

وعمى الرغم من ىذا، إاّل أن العمماء والمفكرين أبدوا مجموعة من المحاوالت كل بحسب توجيو والزاوية 
"جنزبيرج" إلى جانب التغير في البناء االجتماعي، التي سيبحث عن طريقيا أبعاد التغير، فقد ذىب 

 .2كالتغير في حجم المجتمع وتركيبو ونمط التوازن بين أجزائو أو نمط تنظيماتو"
 

                                                 

.882، ص 8540، بيروت6 دار النيضة العربية، 6، طوالعادات االجتماعية القيمفوزية دياب6   1  
. 84، ص 6000، مصر6 مكتبة األنجمو المصرية، 6، طالتغير االجتماعيأحمد زايد و اعتماد عالم6   2  
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عّرفو "ولبرت مور" بأّنو "التبدل الجوىري في األبنية االجتماعية، أي في أنماط الفعل االجتماعي  وقد
. كما تنعكس في التغيرات التي تطرأ عمى القيم والمعايير بما في ذلك النتائج المرتبطة بيذا التبدل

 .1والمنتجات الثقافية والرموز"
 

ف التغير بصفة شمولية "بأّنو يشير إلى كافة أشكال التحول الجزئية أو الكمية التي تطرأ عمى ويعرّ 
 المستمرة  البناء االجتماعي ـ الثقافي لمجتمع من المجتمعات تحدث عبر سمسمة متصمة من العمميات

 
 .2عبر الزمن، ويكون ليا نتائج بعيدة المدى عبر المستويات المختمفة لمبناء االجتماعي"

 

، سواء من حيث ونحن في ىذا البحث سوف نتناول التغير الذي حدث لمعادات االجتماعية الغذائية
بطرق تخزين  لككذ المصاحبة لموجبات الغذائية، ويتعّمق األمر تالسموكياالنوعية أو الكيفية أو 

 .أحد مركبات البناء الثقافي العادات االجتماعية الغذائية باعتبار وتصبير المواد الغذائية المختمفة،
 

 هـ ـ التغيير
أو التغيير ير ىو حالة من حاالت التغير االجتماعي، ولكن يحدث بفعل عامل من العوامل، التغي

ير الذي حدث لمعادات االجتماعية البحث بالتغيّ ونقصد ىنا في ىذا الذي يحدث بطريقة مقصودة، 
الغذائية بفعل العوامل البيئية الجغرافية، وعوامل البيئة االجتماعية سواء الداخمية لمجتمع الدراسة، أو 

 حتك بيا مجتمع البحث.لبيئة االجتماعية الخارجية التي اا
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

.85، ص أحمد زايد واعتماد عالم6 المرجع السابق   1  
  .68، ص المرجع نفسو 2
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 الدراسات المشابهة ـ 7
بالتراكمية، وتعتبر األبحاث والدراسات التي سبقت أي دراسة معينة عبارة إّن المعرفة العممية تتميز 

ّما قاعدة ميدانية تسيل  عمى فرشة، إّما نظرية تساعد البحث الجديد عمى التصور العام لمموضوع، وا 
أّن البحث المتناول لم تسبقو دراسات، صل إلييا، وال يمكن أن نقول جزما المقارنة، وتدعم النتائج المتو 

ألنو يمكن أن نعثر عمى البعض منيا تمس الموضوع في جانب معين، ال يكن بالضرورة في 
 التخصص المدروس، بل يكون أحيانا في تخصصات قريبة منو.

 

ومن المتعارف عميو أّن الدراسات المشابية أو ما يطمق عميو الدراسات السابقة ىي "كل المساىمات 
د بحثو، وتّم تقديميا لدوائر عممية، بيدف الحصول عمى درجة العممية التي ليا صمة بالموضوع المرا

     عممية ـ ماجستير، دوكتوراه دولة ـ أو عمى مقابل مادي أو لمجرد المساىمة العممية لمشاريع 
 1"بحث

مدروس في جوانب مختمفة، وقد وقع سات التي تمّس الموضوع الاخترنا بعض الدر وفي ىذا الجانب ا
 القّيم منيا، واألكاديمي.ختيارنا عمى ا

  
 2الدراسة األولى ـأ 

المممكة العربية السعودية تحت  في مع فريق بحث أكاديمي،قامت بيذه الدراسة الدكتورة عميا شكري 
 دراسة ميدانية لثقافة بعض المجتمعات المحمية. 6عنوان

 قّسمتمحورت إشكالية البحث حول عناصر الثقافة التقميدية والتراث الشعبي في مجتمع الدراسة. وقد 
6 دراسة العادات الشعبية )الميالد، الزواج والوفاة(، دراسة تمثمت فيالبحث إلى مجموعة من العناصر 

 ب الشعبي.عادات الطعام والفمكمور، دراسة المعتقدات الدينية الشعبية. دراسة عادات الط

                                                 

دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع،  6، عين مميمة، الجزائر8، ط منهجية العموم االجتماعيةبمقاسم سالطنية، وحسان الجيالني6   1
 .884، ص 6004

. 128، ص 8553ـ أسس نظرية وتطبيقات عممية، األزاريطة، مصر6 دار المعرفة الجامعية،  األنثروبولوجيامحمد الجوىري6   2  
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ثالث قرى بالمممكة العربية السعودية وتمثمت في ـ قرية سبت  ،ـ اختير المجال الجغرافي لمدراسة
 العالية ـ قرية الطرفين ـ قرية سبت تنومة وىي مناطق صحراوية.

ـ استعين في الدراسة بالمنيج الوصفي التاريخي باعتبار أن البحث يعالج بعض العادات السابقة 
 والحاضرة.

 أما نتائج الدراسة تمحورت حول اآلتي6 ـ
ضفاء بعض التغيرات في عناصر إكقيام دولة السعودية عمل عمى  ،. االتجاىات العامة لمتغير

 الثقافة.
 ـ عمل البترول عمى تغيير جانب ىام من العادات والمبادئ والقواعد اإلدارية.

 عمق بالتكنولوجيا والمياه والتربة.ـ حدث تغير في القطاع الزراعي من خالل مجموعة من الخطط تت
 ـ حدوث ظاىرة النزوح الريفي بسبب التعميم ونمو وتطور الخدمة العامة.

، وساىمت ا الحكومة، فقمصت من نسبة األميةـ ىناك تطور التعميم من مؤسسات وبرامج سيرت عميي
 في تكوين إطارات المممكة.

 وتحول االقتصاد من بدائي إلى اقتصاد السوق. ـ حدث تغير في الجانب التجاري بحيث زاد التبادل
 ـ قّمت الثروة الحيوانية من ماشية وغيرىا بسبب توجو الرعاة إلى مزاولة الدراسة.

وتغير النقل من تقميدي بدائي إلى  ،مطاراتالو  ،والسكك الحديدية ،ـ وقع تطور في مجال الطرق
 حديث.

ل المنزلي كالغذاء أو التخزين إلى ميمة ثانوية ـ تحول بعض المنتجات الحرفية من ميمة االستعما
 تتمثل في وضعيا كزينة داخل البيوت.

تحولت المساكن من طريقة التراص والتزاحم إلى بنايات متباعدة عن بعضيا بسبب توقف الحروب  ـ
 مان.ابقة وانتشار األالس

تمثل أي مشكل بالنسبة  ـ كانت ربة البيت تقوم بجل األعمال في البيت وىي حامل ولم تكن الوالدة
 لممرأة. واليوم تحولت ميمات األم إلى الحاضنة والوسائل الحديثة.

 تغير الختان من حيث السن بحيث يختن الطفل في سن المراىقة واليوم يختن منذ الوالدة. ـ
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 تغير الزواج من حيث السن وطرق االحتفال من جراء اليدف من الزواج. ـ

 كثيرا فقط تغيرات تتعمق بالتحاليل الطبية.لم تتغير عادات الموت  ـ

 اضمحمت أدوار المساجد بشكل كبير. ـ

 تغير االىتمام والنشاط في األعياد والمناسبات خاصة عادات رمضان. ـ

 تحول االعتماد عمى الطب الحديث بدال من الطب الشعبي فقط. ـ
ة نوعية المجتمع المدروس، وكيفية استفدت من ىذه الدراسة الميدانية، جوانب تتعّمق بالمنيجية، خاص

التحميل لمبيانات الميدانية التي تركزت عمى المالحظة بدرجة كبيرة، كما استفدت منيا من ناحية 
اتجاىات التغير الذي طرأ عمى الحياة االجتماعية بصفة عامة، والجوانب الثقافية بصفة خاصة، وعمى 

 ائية والعوامل التي عممت عمى تغييرىا.األخص ما حدث في جانب العادات االجتماعية الغذ
 

 1الدراسة الثانية ـ ب
عنوان النخمة  ، بالجميورية التونسية تحت6080محيي الدين خريف سنة األستاذ أجرى ىذه الدراسة 
، وقد نشرت في مجمة "الثقافة الشعبية" الميتمة بالثقافة في الدول العربية، ليا من في الجنوب التونسي

والباحثين المحكمين في مختمف الدول العربية، تنشر عدا الدراسات ذات الصفة األكاديمية، الدكاترة 
 والتي تممك المعايير العالمية لقواعد البحث في العموم االجتماعية.

 

ىذا الجانب من خالل  ي ثقافة المجتمع، وتناولتـ تمحورت إشكالية الدراسة حول تأثير النخمة ف
 الموجودة بين النخمة والحياة االجتماعية في الجنوب التونسي.ف عمى العالقة التعرّ 

ـ استخدم الباحث المنيج الوصفي باعتباره يبحث في صورة أحد عناصر البيئة الحية، وىي النخمة في 
 رسم الثقافة المحمية.

                                                 

، البحرين6 أرشيف الثقافة الشعبية لمدراسات والبحوث 5، مجمة الثقافة الشعبية، العددالنخمة في الجنوب التونسيمحيي الدين خريف6   1
 .64، ص 6080والنشر، سنة 
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ا ـ وقد استخدم الباحث الشعر الشعبي واألمثال الشعبية المتداولة في المنطقة والتي استخدمت ىذ
 الكائن لمتعبير عن بعض المواقف واألحداث، كما استعان الباحث باألساطير المتعمقة بالنخمة.

 ـ أما محاور الدراسة فتعمقت بـ6

ثمارىا. عطاء وصف عن طبيعة نموىا وا   . فرشة نظرية تاريخية تخص النخمة، وا 
 . فوائد تتعمق بالنخمة ومنتجاتيا ، التمر، الالقمي، الجريد.......

 نخمة في التراث الشعبي كاألمثال الشعبية والشعر الشعبي.. ال
وصناعة بعض األدوات والوسائل التي  ،. درس الباحث بعض الفوائد التي تقدميا النخمة من غذاء

 يستخدميا المجتمع في الحياة اليومية.
 ،التونسيـ خمصت الدراسة في األخير إلى أن النخمة دخمت في األجزاء الثقافية لممجتمع بالجنوب 

وبالضبط منطقة الجريد المختصة بإنتاج التمور بصفة أساسية، ىذا الدخول تعمق بالجانبين المادي 
ووصفوا العديد من األشياء المحبوبة عندىم بالنخمة أو بعض  ،ى بيا الشعراءوالمعنوي لمثقافة، فقد تغنّ 

منيا أدوات مادية استخدمت  أجزاءىا، كما ضربت العديد من األمثال الشعبية بيذا الكائن، وصنعت
بحيث في ثقافة المجتمع من يممك التمر فال  ،في الحياة اليومية، كما كانت النخمة مصدرا غذائيا ميما

 يصيبو الجوع أبدا.

 

وكذا المقارنات التي تتعمق  ،لقد استفدت من ىذه الدراسة في مجمميا من ناحية طريقة تناول الموضوع
مع استخدامات النخمة في منطقة وادي سوف،  ،نطقة الجريد التونسيبالنخمة واستخداماتيا في م

و الخاص ئفي جز  بالبحثق مجال خصوصا ما تعمّ وكانت الدراسة متطابقة مع جزء ىام في ىذا ال
 بعالقة النخمة بالثقافة الشعبية لمنطقة وادي سوف.
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 1الدراسة الثالثة ـ ج
ومجموعة من الباحثين في مجال األنثروبولوجيا التطبيقية في منطقة قام بيذه الدراسة عالية حبيب 

 نوبي.المجتمع التحت عنوان ثقافة النخيل في  ،النوبة بمصر
وكيف دخل وصنع  ،ـ تمحورت إشكالية البحث حول إلقاء الضوء عمى النخيل باعتباره عنصرا ثقافيا

 في مجتمع النوبة بمصر. بعض أجزاء الثقافة في المجتمع المحمي من الجانب المادي
خيل يشكل أحد العناصر المكونة باعتبار أن النّ  ،ـ اختير المجال الجغرافي لمدراسة منطقة غرب أسوان

ويشكل النخيل أحد المعايير االجتماعية لتحديد المكانة  ،لمممكية أو الثروة بالنسبة لمجماعة القرابية
 االجتماعية.

الوظيفة التي تقدميا النخمة في الثقافة  ظيارة الوظيفية من زاوية إة النزعـ استعين في الدراسة بنظري
الوصول إلى و عامة، وقد استعمل المنيج الوصفي باالستعانة بالمنيج األنثروبولوجي من أجل الكشف 

 األىداف المرجوة.
 ـ تشكمت الدراسة في محاور تمثمت في 6

 ق بنشأة النخيل في مصر.. جانب تاريخي تعمّ 
 لممجال الجغرافي لمدراسة. اإليكولوجي. وصف الجانب 

 . األىمية االقتصادية لمبمح لقرية النوبيين.
 . الصناعات البيئية القائمة عمى النخيل.

 . القيمة الغذائية لمبمح.
 . النخيل في التراث الشعبي.

 . النخيل مدخل لمتنمية االقتصادية واالجتماعية لممنطقة.
نتائج مفادىا أن الثقافات الفرعية ستظل باقية عمى حاليا، مكتفية بذاتيا غير ـ خمصت الدراسة إلى 

متأثرة بالبيئة الخارجية، شكمت الصناعات البيئية جزءا ىاما في اقتصاد المنطقة وعممت عمى تسييل 
 الحياة اليومية في العديد من األدوات التي يستعمميا المجتمع في البيوت والمجاالت الفالحية.

                                                 

.661، ص 6005، عمان، األردن6 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، 8، طعمم االجتماع الريفيعالية حبيب وآخرون6   1  
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عناصر البيئة الطبيعية عالقة ق بالذي يتعمّ  ،تبر ىذه الدراسة عمى عالقة وطيدة جدا ببحثنا ىذاوتع
ىذه الدراسة تناولت تدخل عنصر النخيل في الثقافة الفرعية من خالل الغذاء  بالثقافة، خصوصا أنّ 

 والصناعات التقميدية التي تستعمل أجزاء النخيل.
 

 1الدراسة الرابعة  د ـ
ىذه الدراسة الدكتورة "نجوى عبد المنعم الشايب" تحت عنوان "الغذاء بين الرؤى الشعبية تناولت 

 والصحة الغذائية".
 وتمحورت التساؤالت في6

 ــ إلى أي حد تقترب مفاىيم الّصحة والغذاء في الريف من ثقافة الغذاء الصحي؟
الحديث الذي يعتمد عمى الوعي بالغذاء ــ إلى أي حد تقترب ثقافة الغذاء الريفية من النموذج الغذائي 

 الطبيعي؟
ــ ما ىو الدور الذي تمعبو المحددات االجتماعية واالقتصادية والثقافية في تحديد نوعية األطعمة عمى 

 مائدة الطعام الريفية؟
عمة ــ ىل تمعب الرؤى والمعتقدات الشعبية المرتبطة بالغذاء دورا في التفسيرات العالجية والغذائية لألط

 المختمفة؟
 ــ ىل تقوم البيئة الريفية بدور في تمك التفسيرات التي ارتبطت بثقافة الغذاء في الريف؟

 ــ ما ىي المصادر التي يتمقى منيا الريفيون ثقافتيم الغذائية والصحية؟
ة المنيج واألدوات المستخدمة في الدراسة كانت تتمثل في المنيج األنثروبولوجي مع استعمال المالحظ

والمعايشة والمقابمة الفردية والجماعية، واستخدمت الباحثة دليل عادات الطعام وآداب المائدة وكذلك 
 دليل المعتقدات الشعبية.

 بصفة كبيرة. اوقد كانت وحدة الدراسة تتمثل في األسرة، كما كان استخدام اإلخباريين بارز 

                                                 

. 238، ص مرجع سابق محمد الجوىري وآخرون6  1  
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م بأكممو لمالحظة األطعمة وآداب المائدة، كما أما ما يتعمق بوحدة التحميل فكانت مدة زمنية تدوم اليو 
 روعي في ذلك اختالف المواسم والفصول.

و فيما يتعّمق بمجتمع البحث، فقد اختيرت قرية "برك الخيام "وىي ذات طابع زراعي وقريبة من 
نسمة. وفييا من المؤسسات الحكومية  2183المدينة تنتمي لمحافظة الجيزة بمصر يبمغ عدد سكانيا 

  القميل.إالّ 
 وخمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية6

ــ مفيوم الغذاء وفوائده تحول من االعتقاد بدوره في إضفاء السمنة كما كان في الماضي إلى أن الغذاء 
 يجب أن يمد الفرد بالقّوة الجسمانية والنفسية والروحية.

ي، فالغذاء ارتبط لدى الفئات ــ لعبت العوامل االجتماعية والثقافية دورا في مفيوم الغذاء الصح
الوسطى والعميا بالكميات الضرورية لمفرد بحسب العمر وطبيعة النشاط. أّما الفئات الدنيا فيي تبحث 

 عمى اإلحساس بالشبع والتقميل من عدد الوجبات.
ــ تتنوع المائدة من عدد من الخضروات المنتجة عندىم، وىذه الخضروات طازجة، ولكن يوجد عدم 

حي بخطورة المحاصيل الزراعية التي أصبحت مموثة بواسطة المبيدات الزراعية التي تنتقل وعي ص
 إلى اإلنسان.

ــ يسود الغذاء النشوي العادات الغذائية لمجتمع الدراسة باعتقاد أنيا تمنحيم الطاقة لمتغمب عمى المين 
 الشاقة.

 ـ اإلكثار من الدىون نتيجة لوسائل اإلعالم واإلشيار.
 وعت المائدة بمجموعة من األغذية البروتينية الحيوانية والنباتية.ــ تن

 ــ لعبت المعتقدات الشعبية دورا في استمرار العائالت في تناول بعض األغذية التي ليا فوائد عالجية.
ـ تمثمت ىذه الدراسة في تناول موضوع الغذاء من خالل رؤية بنيوية لموضوع ثقافي ألحد المجتمعات 

بحكم أن العادات الغذائية ىي جزء من بناء ثقافي، باعتقاد أن عنصر ثقافي واحد لو دور في  الريفية،
 الكل المركب، ويرمز لمجموعة من التمقينات ألفراد المجتمع ككل.

ــ أّما الفائدة المتوخاة من استخدامنا ليذه الدراسة، تمثمت في طريقة تناول موضوعنا من الناحية 
لجانب المفاىيمي الذي تناولتو الباحثة في موضوع الغذاء، كما أفادتنا من حيث المنيجية أوال، ثم ا
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اختيار مجتمع الدراسة الذي يشبو إلى حد كبير مجتمع الدراسة ليذا البحث، فيو عبارة عمى منطقة 
سكنية ذات طابع ريفي تغير من وضع لوضع آخر جديد بحكم االحتكاك الثقافي، وقرب المجتمعين 

 مدينة.من مركز ال
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 ثانيا:اإلجراءات المنهجية
 مجاالت الدراسةـ  1
 المجال الجغرافي ـ أ

وقع االختيار عمى منطقة "وادي العمندة" بوالية الوادي بالجزائر، وىي ذات طابع صحراوي بامتياز، 
تبعد عن مقر الوالية  وىي عبارة عمى بمدية حديثة التأسيس، تقع في الجية الغربية من بمدية الوادي،

تتخمميا بعض النباتات الصحراوية، مياه الطبقة الجوفية منيا  يةم، أرضيا رماحوالي عشرين كيمو متر 
وتبعد المياه الجوفية بضع أمتار عن سطح المالح المذاق وأغمبيا عذب صالح لري المزروعات، 

 وجد بالمنطقة غيطان نخيل حذو المناطق العمرانية.ي، األرض

 

وحار صيفا، تمتاز برياح وعواصف رممية تتطاير فييا الرمال، أّما  بارد وجاف شتاءخيا صحراوي منا
ن نزلت فتكون عب عيش في وي ،ارة عمى زخات ويمكن أن تكون قويةاألمطار فيي نادرة جدا، وا 

 المنطقة عدد من الحيوانات البرية واألليفة.

 

 بـ ـ المجال الزمني
والدراسة الميدانية،  ،ستطالعيةالدراسة االفترة جمع التراث النظري و  إلى انقسم المجال الزمني لمبحث
تمثمت من الشير نفسو،  81لغاية  6088أكتوبر  08ما بين  يوما  81ودامت الدراسة االستطالعية 

والتعرف عمى طبيعة  ،توزيع السكان في األحياء عمى طالعحيث قمنا باال ،يارة مقر البمديةفي ز 
ا في جمع البيانات، نذين يفيدونالتعرف عمى أىم األشخاص الب كما قمناي تقطن بالبمدية، العائالت الت

 مع عدد من العائالت. االستمارة وجّربنا، 4وعددىا  المقابالت معيم قمنا ببعض حيث
وأنييت في ، 6086 جانفي انطمقت فيو ، في المرحمة األولى شيور ستةفدامت  ،الميدانية أّما الدراسة

وأنييت في  6082والمرحمة الثانية دامت ستة شيور أيضا بداية من جويمية ، نفسيا السنة من جوان
كما كنا في كل مّرة نرجع لمميدان كّمما تطّمب األمر ذلك، إلى غاية إتمام ديسمبر من السنة نفسيا، 

 كتابة تقرير البحث.
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 جـ ــ المجال البشري
قرى صغيرة،  ستّ ، يتوزعون في 6004بحسب إحصاء ساكن  3030يقدر عدد سكان منطقة البحث 

ن من يقادمال قميل منالعدد الن في المنطقة عدا و عائمة. سكانيا أغمبيم أصمي 251ي ينضمون ف
 .مناطق أخرى من وادي سوف

أّما األصول األولى لسكان ىذه المنطقة تنحدر من منطقة عميش، وعميش ىي المنطقة الجنوبية من 
أ من "البّياضة" حاليا إلى غاية نياية العمران جنوبا، إلى جانب أصول سكنية أخرى مدينة الوادي، تبد

 ألىالي منطقة البحث، حيث سكن المنطقة قادمون من مدينة الوادي، وبعض المناطق األخرى.
بحكم  ،تصال دائم بالمناطق الحضرية بمدينة الواديمنطقة البحث بأّنيم ريفيين، عمى ايتميز أىل 
 فة، وعالقة النسب أيضا.قرب المسا

ن عائمة أو أسرة كعّينة سوف نوضح خترنا ثمانيئالت المتواجدة في منطقة البحث، اومن بين عدد العا
 ذلك في العنصر الخاص بالعينة.
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 الفرضيات ـ 2
بصفة واضحة، ، فيي التي ترسم التطبيق الميداني ة في البحث العممي، خطوة ىامةتحديد الفرضي

فبمفيوم واسع  ،كن االعتماد عمييا في مجال العممإلى نتائج يقينية يم لتالي الوصول بطريقة سيمةوبا
 باألحرى ىي ما قبل اليقين. ،تعتبر الفرضية ىي ما قبل الحقيقة

وبالتالي تعمل عمى تسييل  ،ق الصياغة بصفة النفي أو التأكيدوضع تصورات سواء عن طري وىي
االختبار والقياس، وتساعد الباحث عمى االختيار األنسب لممناىج المستخدمة، وكذا االختيار الصحيح 

 ألدوات جمع البيانات في الدراسة الميدانية.

 

وتعرف الفرضية من ناحية امبريقية بأنيا "جاءت لشرح حقائق مرصودة لحاالت أو سموكيات، ولكي 
 .1شد أو موجو في عممية البحث"تستخدم كمر 

 وبالتالي فيي المرشد أو النطاق الذي ال يخرج عنو البحث الميداني.
وتعرف الفرضية أيضا بأّنيا "أفكار مبدئية تدرس العالقة بين الظواىر قيد الدراسة والبحث والعوامل 

 .2الموضوعية التي تؤثر فييا"
قة بين المتغيرات خصوصا المتغيرين المستقل فيي إذن عبارة عمى تخمين مسبق لمبحث في العال

والتابع المطروحان لمدراسة والبحث. ففي ىذا البحث سوف نبتعد عن الطرح الكمي لمفرضيات 
 ونصوغيا بصفة إنشائية.

 

 الفرضية الرئيسية ـ أ
منذ أن وجدت عمى ىذه األرض استغالل ما تجود بو البيئة  بصورة مستمّرةتحاول المجتمعات البشرية 

في الحاجات األساسية، وليذا فاإلنسان يعيش في عالقة ديناميكية تحددىا طبيعة البيئة الطبيعية 
 وقدرات أفراد المجتمع، ىذا ما فسرتو نظريات البيئة والمجتمع.

 

                                                 
1
 Billy L.Turney and George PRobb: Research in Education, U.S.A: The Dryden Press In , 1973,      
p 26. 

.41، ص 8546، بيروت، لبنان6 دار الطميعة لمطباعة والنشر، األسس العممية لمناهج البحث االجتماعيإحسان محمد الحسن6   2  
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 تي6رح نستطيع طرح الفرضية بشكميا اآلوكنتيجة ليذا الط
أنماط البيئة بمختمف عناصرىا تتدخل بشكل من األشكال في العادات االجتماعية الغذائية، في  إن

 حين يعمل المجتمع في االستفادة منيا وتطويعيا لصالحو.
ومن مميزات العادات االجتماعية بحسب نظريات التغير االجتماعي أّنيا تتغير بمرور الزمن نتيجة 

 كاك الثقافي والحروب وغير ذلك.تأثيرات مختمفة من بينيا االحت
عمى عالقة وطيدة بالبيئة الطبيعية الداخمية,  ظّمتـ إّن العادات االجتماعية الغذائية بوادي سوف 

 الخارجية.ات بعض عناصر البيئية الداخمية و وبمرور الزمن تغيرت تبعا لتغير 

 

 الفرضيات الجزئية ـ ب
ير الدراسة الميدانية ال سيما الوقت المخصص يجب من أجل تسييل الدراسة في عمم االجتماع، وتيس

 تجزئة الفرضية األساسية إلى جزئيات كمما أمكن ذلك.
 فقد قسمنا الفرضية الرئيسية إلى اآلتي.

ا تجود بو البيئة، يستخدم اإلنسان البعض منيا حتى يتسنى لو التكيف مع مّ ـ من أجل االستفادة م
البيئة المختمفة، فيو يحاول دائما االستفادة من الثروة الوسط الذي يعيش فيو من خالل عناصر 

النباتية والحيوانية التي تعيش في بيئتو، فيصنع منيا بعض الحاجيات كّمما أمكنو ذلك، ويستخرج من 
يحاول استخدام بعض التكنولوجيات نفسو الوقت  سيل عميو الحياة اليومية، وفيالثروات الطبيعية ما ي

 لطبيعية التي تعكر لو الحياة العادية.في صد بعض الظواىر ا

 

عناصر البيئة الطبيعية ليا عالقة وطيدة بالعادات  مفادىا ىو أنّ بالتالي فإن الفرضية الجزئية األولى و 
 االجتماعية الغذائية في الفترات السابقة.

وبحكم أن المجتمعات الصحراوية مثميا مثل باقي المجتمعات األخرى ليا عدة عوائق حياتية وليا  ـ
مجموعة من األمور المسيمة في الوسط الذي  تعيش فيو، وكما نعرف أنو توجد عّدة عناصر في 
 البيئة استخدميا المجتمع في حياتو اليومية، وىناك عناصر شكمت أىمية كبيرة أيضا، وبالتالي
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فالفرضية يمكن طرحيا بالشكل اآلتي6 لقد استخدمت في العادات االجتماعية الغذائية بوادي سوف 
 عناصر البيئة الصحراوية بحسب أىمية كل عنصر.

ـ كنتيجة التصال المجتمع بوادي سوف بالبيئات الخارجية تغيرت مالمح العادات االجتماعية الغذائية 
 من حيث النوعية والكيفية.

 ونة األخيرة تغيرت بعض الممارسات المتعمقة بالغذاء بسبب التأثر بالبيئة الخارجية والتغيرـ في اآل
 الذي طرأ في البيئة الداخمية أيضا. والتغيير

 

 المنهج المستخدم ـ 3
بصبغة عممية، يتحتم عمى الباحث األخذ بمنيج أو أكثر بقصد فحص  احتى يكون البحث مصبوغ

عمييا،  الظاىرة أو المشكمة المطروحة قيد الدراسة، وبالتالي الوصول إلى نتائج عممية يمكن االعتماد
 وأساليب عممية محددة ومتفق عمييا من الناحية العممية. ويتأتى ذلك باستخدام طرق

 

وات ث العممي ىو تعدد المناىج، وتختمف من حيث اإلجراءات والخطولكن ما نجده في مجال البح
عن اختالف اإلشكاليات  كل منيج، وىذا التعدد لممناىج ناتجوكذا األدوات التي يستخدميا 

المطروحة، واختالف طبيعتيا من مشكمة إلى أخرى، ويرجع أيضا ىذا التعدد بحسب تنوع صياغة 
الفرضيات المقترحة مسبقا، فالفرضيات ىي تفرض بصورة مباشرة طبيعة ونوع المنيج الذي يجب أن 

 يستخدم.
، 1تبناة من أجل الوصول إلى النتيجة"فالمنيج يعرف بأنو "مجموعة من اإلجراءات والطرق الدقيقة الم

تباع مجموعة من المداخل المحددة بصفة واضحة إعريف العام فإن المنيج يتمثل في من خالل ىذا الت
 والمتسمسمة منطقيا، وىذا من أجل األخذ بالنتائج المتوصل إلييا.

لبيئة ىنا تعتبر متغير وىذا البحث يتناول متغيرين أساسيين6 األول مستقل والمتغير الثاني تابع. فا
 مستقل أّما العادات االجتماعية الغذائية فيي المتغير التابع.

                                                 

، 6002لجزائر6 دار القصبة، ، ا6، ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون6 ط منهجية البحث العممي في العموم االنسانيةموريس أنجرس6    1 
 .22ص 
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عناصر البيئة في  عممتعادات الغذاء، وكيف  وفي ىذا البحث نريد الوصول إلى البعد البيئي في
 البحث ىو وصفي في نيج. وبالتالي فمبوادي سوف؟تغيير العادات االجتماعية الغذائية لدى المجتمع 

 .ما طرح من تساؤالت وفرضيات لمثل ىذه األبحاث ويناسب اأصمو والذي نعتبره مناسب
 عدادفي اإلحصائيات واألوىذا النوع ينتمي إلى البحوث النوعية ال الكمية، فيو ال يتطمب التعّمق 

ال لمغة اإلحصاء، وحتى لو استخدمت فيو  يعتمد عمى التحميل بطريقة التعبيربصورة كبيرة، ولكن 
ن بصورة تصبغ البحث، باعتبارىا مساعدة و مجموعة من األدوات والطرق اإلحصائية لكن ال تك

 لمتحميل الكيفي ال أكثر.
فاليدف من الفرضية األولى يتعمق ب "وصف تحميمي لممشاىدة االجتماعية، األفراد والجماعات 

بناء مشاعرىم المشتركة ومعتقداتيم وممارساتيم والمعرفة لدييم، كما أنيا دراسة استراتيجيات  ونيعيد
 .1التفاعمية في الحياة اإلنسانية "

وىناك من يرى أن من افتراضات البحوث الوصفية ىو أن "السموك يتأثر كثيرا بالبيئة التي يحدث 
وىذا ما يتطابق مع ىذا البحث الذي  2ة أو السياق"فييا، فالفيم الحقيقي لمسموك يتطمب فيم تمك البيئ

 يدرس فحواه عالقة البيئة بالعادات االجتماعية في الوسط الصحراوي.
باعتبار أن البحث يريد الوصول إلى  وصفيوبالتالي فالفرضية األولى تتطمب استخدام المنيج ال

 .عّينةماعية الغذائية لحقبة زمنية موصف العادات االجت
ق بالفرضيتين الثانية والثالثة فيتطمب منا استخدام المنيج األنثروبولوجي باعتبار أن البحث يتعمّ ا ما أمّ 

وىذا المنيج حسب "ماركيز" "يعتمد عمى المالحظة الميدانية، فبعد أن  .يمتاز بصبغة أنثروبولوجية
لباحث بالمالحظة يحدد الباحث المشكمة يقوم ببحث وفحص الحقائق والبيانات في المكتبة، ثم يقوم ا

المباشرة لعادات األفراد وتقاليدىم فضال عن االفادة من المخبرين الموجودين بالميدان، ويستطيع بذلك 
 . 3أن يصل إلى األسباب المؤدية لمتغيرات الثقافية"

                                                 

، الكتاب الثالث، طرق البحث النوعي، عمان، األردن6 منشورات جامعة عمان العربية مناهج البحث العممي فريد أبو زينة وآخرون6  1
 .882، ص 6001لمدراسات العميا، 

.883المرجع نفسو، ص    2  
 620ص  ،8552، المكتبة األكاديمية، 8، ط أصول البحث العمميأحمد بدر6  3
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وىذا ما يتوافق تماما مع متطمبات ىذا البحث في جانب كبير منو، بحيث يتطمب المالحظة الميدانية 
 عن التغيرات والتغييرات التي طرأت عمى ثقافة المجتمع المدروس في جانب عادات الغذاء.لمكشف 

 

وخصصت لتحميل مضمون  ،كما أننا استخدمنا منيج تحميل المضمون في أجزاء من الدراسة الميدانية
 متبار أن األمثال والحكبعض األمثال والحكم الشعبية بقصد إضفاء ودعم الحجج ونتائج البحث، باع

 خطاب يخرج من أفواه أفراد المجتمع، أي ىي أقوال في صور إنشائية أو خبرية.
 

أو ما يطمق عميو تحميل الخطاب الذي  حتوىلمنيج المستخدم وىو تحميل الموىذا ما يتالءم مع ا
يعرف بأنو "أسموب البحث العممي الذي ييدف إلى الحصول عمى استدالالت عن طريق التعرف عمى 

 .1يزة ألي نص من النصوص بطريقة موضوعية ومنيجية"الخصائص المم
جرائيا، والتي  يبين أن تحميل المضمون ىو فيذا التعريف مجموعة من اإلجراءات المقننة عمميا وا 

موم اإلنسانية، فيو إذن تستعمل في دراسة وتحميل محتوى مادة معينة من المواد التي تزخر بيا الع
غة منطوقة أي شفيية أو صور أو بمختمف الخطابات المختمفة، سواء كانت لغة مكتوبة أو ل ييتم
 امج إذاعية أو تمفزيونية، وىذا بقصد تحديد الرسالة التي تسعى تمك الخطابات إلى تبميغيا.بر 

 

نما  ومما الشك فيو بأن قراءة أي خطاب من الخطابات حتى نتمكن من فيمو ال يكفي لمرة واحدة، وا 
حقيقي يجب أن نقرأه بين السطور، أي معرفة وفيم المغزى الفيم ال، وحتى يمكن لنا إعطاء لعّدة مّرات

الذي يرمي إليو الخطاب وماىية الرسالة التي يوجييا من خالل تمك األقوال أو الرسومات، حتى أن 
اءة األولى والمباشرة دوركايم يذىب إلى أن "المعنى الواضح ألي نص من النصوص ال يأتي من القر 

نما البد من تنظيم جديد لممادة المقروءة بكيفية تسمح بالوصول إلى المعنى المقصود" يوحي  . 2لو، وا 
ىذا الكالم أو الرأي بأنو ليس كل تحميل ىو تحميل لممضمون، بل البد من خطوات منظمة بطريقة 

 عممية يؤخذ بيا.منطقية بكيفية معينة تبعا لطبيعة الخطاب حتى نتوصل لنتائج 
 
 

                                                 

.88، ص 8552، الرباط، المغرب6 الشركة المغربية لمطباعة والنشر، تحميل المضمون ومنهجية البحثأحمد أوزي6   1  
.84، ص نفسوالمرجع   2  
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 أدوات جمع البياناتـ  4
يحتاج الباحث في عمم االجتماع وباألخص في الدراسات الميدانية إلى جممة من األدوات الّتي يتم 
بواسطتيا جمع البيانات، وذلك لمحصول عمى المعطيات الميدانية التي تتم عن طريقيا عممية التحميل 

 المتوخاة من البحث.والتفسير والوصول إلى النتائج 

 

وتحدد ىذه األدوات طبقا لطبيعة الموضوع والمشكمة محل الدراسة، وكذا تختار األدوات تبعا لمجتمع 
 الدراسة الميدانية، كما أن المنيج المتبع يسيل كثيرا اختيار أداة دون أخرى.

، فإن أحسن الباحث واختيار األدوات المناسبة يمعب دورا ىاما في الوصول إلى نتائج عممية يقينية
اختيار األدوات واستعمميا بالطريقة الصحيحة والمعمول بيا كانت النتائج تؤول إلى الدقة العممية 
أكثر. أما إذا كانت ال تتوافق مع طبيعة اإلشكالية محل الدراسة كانت النتائج ضعيفة وغير عممية، 

لمموضوع المدروس وكذا يجب استعماليا وليذا يجب التفكير مميا في عممية اختيار األدوات المالئمة 
 بالطريقة الصحيحة والمتفق عمييا.

 

والمنيج األنثروبولوجي وكذا منيج تحميل المضمون،  الوصفي،وىذه الدراسة قد استخدمت المستوى 
 6تيةاسب جدا أن نختار األدوات اآلفإّنو من المن

 

 ـ المالحظة أ
 االجتماع، وليا من األىمية في عممية جمع البيانات.تعتبر المالحظة أداة ىامة جدا في بحوث عمم 
إلحراز معمومات من خالل سموك األشخاص والتي قد  "ومن خالل المالحظة قد يكون الباحث قابال

 1عند استعمال أدوات وتقنيات أخرى" ةمسموحتكون 
 ث األخرى وفحص ظاىرة موضوع الدراسة مع االستعانة بأساليب البح ةوتعتبر المالحظة أيضا "رؤي

 
التي تتالءم مع طبيعة ىذه الظاىرات وال تنحصر في توجيو الحواس فقط ولكنيا تنطوي عمى عمميات 

 1عقمية"
                                                 

   Billy L. Turney and George P Robb: Op, cit, p 143    1  
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فالمالحظة العممية إذن تكون مقصودة ومنظمة ويمكن أن تستعين بأجيزة ووسائل أخرى متى كان 
 كآالت التسجيل والتصوير وغير ذلك. اذلك ضروري

مختمفة مثل المالحظة بالمشاركة، والمالحظة البسيطة، ونحن في ىذه الدراسة اخترنا والمالحظة أنواع 
المالحظة البسيطة و "ىي وسيمة من وسائل جمع البيانات التي يالحظ الباحث من خالليا بعض 

 2الظواىر المفترضة سمفا"
ائية الّسائدة في وىذا النوع يساعدنا في مالحظة جممة األدوات والعناصر المختمفة لمعادات الغذ

المنطقة محل الدراسة، إلى جانب عممية صنع بعض األدوات والوسائل كمما سمحت الفرصة بذلك، 
 كما تساعد ىذه األدوات في معرفة المواد والمصادر المادية التي تصنع منيا تمك األدوات.

ة التي صنعت من كما تساعد المالحظة البسيطة عمى مشاىدة استخدام األداة في الميمة أو الوظيف
 أجميا.
ستخدمت المالحظة بالمشاركة التي تعمل عمى التعرف الحقيقي لمسموكيات، بحيث حرصنا عمى اكما 

أو الثانوية،  مجتمع البحث، سواء األساسية منياحضور العديد من الوجبات الغذائية مع عائالت 
لتفسير أمر ما كانت جمسة اي التي أّمدتني ببيانات معتبرة، فكّمما احتجت خصوصا جمسات الشّ 

 الشاي بيا ينقشع الضباب.
 

 بـ ـ المقابمة
من الضروري جدا استخدام أداة المقابمة خصوصا في البحوث التي تتعمق بالجانب الثقافي ال سيما ما 

 يتعمق بالتراث الثقافي.
مرونة أثناء صا ما توصف بو من فالمقابمة تساعد عمى جمع العديد من البيانات بجممة واحدة، خصو 

 جراء فيي تمنح الحرية لمباحث بأن يتدخل في كل لحظة كمما تطمب ذلك.اإل
وىي "عممية اجتماعية صرفة تحدث بين شخصين6 الباحث أو المقابل الذي يستمم المعمومات 
ويجمعيا ويصنفيا، والمبحوث الذي يعطي المعمومات إلى الباحث بعد إجابتو عمى األسئمة الموجية 

                                                                                                                                                             

.41، ص مرجع سابق6 إحسان محمد الحسن     1  
 .803، ص نفسوالمرجع  2



جراءات المنهجيةبحث واإللمشكمة ا                                       الفصل األّول             
 

42 

 

عمى ىذا وبحسب طبيعة الدراسة فإننا اخترنا المقابمة الحرة والتي تستخدم  . وبناء1المقابل" لو من قبل
عادة في البحوث التاريخية وكذا البحوث األنثروبولوجية بصفة خاصة، واليدف منيا االطالع عمى 

رأيو  عن جوانب الموضوع الذي عادة ما يكون غامضا، بحيث يترك العنان لممبحوث حتى يعبر
اتجاىاتو ومشاعره تجاه موقف معين، وتطرح فييا األسئمة بصفة مفتوحة وشاممة، وعادة ما يتدخل و 

جابة المبحوث، وىذه األسئمة تكون بصفة جزئية.  الباحث في طرح أسئمة تتخمل المقابمة وا 

 

واستخدمت ىذه األداة في جمب بيانات من طرف أشخاص ليم دراية بالثقافة الشعبية لممنطقة 
والميتمين بالتراث الشعبي وكذا بعض الباحثين السابقين إلى جانب مقابالت متعددة مع أفراد من 

 مجتمع البحث.

 

 نوج ـ المخبر 
إن األبحاث التي تتناول الجانب الثقافي من الحياة االجتماعية يفرض عمينا استخدام ىذه األداة من 

 في طياتيا دالالت رمزية، وىذه الدالالت  خصوصا إذا تعمق األمر بالتي تحمل ،أجل جمع البيانات
       ال يمكن الحصول عمييا عن طريق المالحظة، وخاصة إذا تعمق األمر بالمعاني المفظية التي 

الثقافة  تحميل وتفسير معانيا أيضا في نى بالمخبرين، ويفيدونال يمكن فيميا إال بالرجوع إلى ما يسمّ 
 كمما تطمب منا األمر ذلك.

 

ال يخاطبو بصفتو  مخبرحث عندما يوجو أسئمة إلى ال"البا فإنّ  ،شروط استخدام ىذه األداةومن 
نما كممثل لجماعة معينة من الناس الذين يودّ  التعرف عمى جوانب معينة من حياتيم  الشخصية، وا 

 .2وثقافتيم"
 نفسو. نالجماعة ال ع نر عيعبّ  أي أن المخبر

                                                 

.52السابق، ص   6 المرجعإحسان محمد الحسن    1  
الرياض، المممكة العربية السعودية6 دار ، مدخل إلى دراسة األنثروبولوجيا النفسيةفتيحة محمد ابراىيم وسموى عبد الحميد الخطيب6    2

  .812، ص  8551المريخ، 
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 تيم فيان الذين توثقت بيم الصمة، والذين ثقنا في قدراتيم وخبر لقد قمنا باالتصال بعدد من المخبري
كما ركزنا عمى من مختمف القرى واألحياء من كال الجنسين،  امخبر  60وكان عددىم  ،ىذا المجال

 ة الذاكرة والرغبة في التعاون، وكان التركيز عمى كبار السن المعروفين في المنطقة.من تتوفر فييم قوّ 
 الثقة من نيلمخبرين العناء الكبير، وقد منحو سكان المنطقة فمم يكمفنا الوصول إلى اوباعتبارنا من 

 نا بيم عن طريق العالقات الشخصية.الاتص خالل
وتجدر اإلشارة ىنا إلى أننا وجدنا مساعدة كبيرة من المخبرين بشكل خاص في إتمام الدراسة 

وساعدونا في االتصال بكل شخص يمكن أن الميدانية، فقد وفروا لنا كل ما نحتاجو خالل البحث، 
 يفيدنا ببعض البيانات، ناىيك عن الكرم عند استضافتنا، وكذا االحترام الفائق لنا.

 د ـ االستبيان
ستبار أحد أدوات جمع البيانات المستخدمة في البحوث بر االستبيان أو ما يطمق عميو اإليعت

جابة عمييا، وىذه أسئمة يطمب من المبحوث اإلكمة من االجتماعية، وىو عبارة عمة صحيفة مش
األسئمة يجب أن تكون بمغة مفيومة ومختصرة، ويجيب عمييا المبحوث بكل حرية، أي بدون إيعاز 

 من الباحث.
البسات المتعّمقة بجزئيات جوانب فة جزئية اىتمت بكشف بعض المستعماليا بصوىذه األداة كان ا

رى التي ائية لمجتمع البحث، وىذا كمساعدة لجممة األدوات األخمعينة من العادات االجتماعية الغذ
ستبار كضرورة بحثية حتى نأخذ كانت أساسية في بحثنا، كالمالحظة والمخبرين، وكان استخدام اإل

 الطابع العام لمغذاء في الوقت الحالي بطريقة رقمية.
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 ـ العينة 5
ويسيل التعامل مع  اإذا كان عدد المفردات صغير  يمكن أن تكون العينة مسحا شامال لمجتمع البحث

 جميع أفراد مجتمع البحث، وىذا ما يطمق عميو المسح الشامل.
ويمكن أن تكون العينة عبارة عمى اختيار لجزء من مجتمع البحث بحيث يكون التمثيل، وتعطي نتائج 

نقسم في مجمميا إلى العينة قابمة لمتعميم بطرق متفق عمييا من الناحية العممية، وليا عدة أنواع ت
 العشوائية والثانية يطمق عمييا العينة غير العشوائية.

 

العائمة  ىيّ  وحدة أو مفردة مجتمع البحثال ،بالنسبة لتطبيق أداة االستمارة فإننا اخترنا العينة بالحصة
 عمىالبمدية  العينة نظرا الحتواء أو األسرة التي تقطن تحت سقف واحد، والتجأنا إلى ىذا النوع من

ست. وكل قرية ليا نوع كبير من التجانس بين العائالت، فالغذاء متقارب جدا  ىيعدد من القرى و 
والمباس نفسو وحتى العرش نفسو أيضا، ونظرا لالختالف البسيط بين ىذه القرى من حيث نوعية 

مختمفة من جميع فإننا أخذنا عينة من كل قرية ألخذ اآلراء ال ،النشاط االقتصادي ودرجة الوعي
 مفردات مجتمع البحث.

 

وبالنسبة العتماد العائمة مفردة البحث ألن طبيعة الدراسة تتعامل مع عادات الغذاء الممارس في ىذه 
المنطقة وعالقتو بالبيئة، ونحن نعرف أن الغذاء يكون نفسو لجميع أفراد العائمة إاّل في حاالت خاصة 

 جدا.
 الحصصية مناسبا ليذا البحث وكان تقسيم الحصص كاآلتي6 وبالتالي كان اختيارنا لمعينة

 عائمة. 24حصة العينة منيا  220ـ وادي العمندة الجنوبي عدد العائالت 
 عائمة. 62حصة العينة منيا  601ـ وادي العمندة الشمالي عدد العائالت 

 عائالت. 3حصة العينة منيا  20ـ اميو الغزالة عدد العائالت 
 عائالت. 1حصة العينة منيا  40العائالت ـ الدباديب عدد 

 عائالت. 4حصة العينة منيا  28ـ شقامط عدد العائالت 
 عائالت. 2حصة العينة منيا  65ـ الخبنة الصفراء عدد العائالت 
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فإن مفردات  %88.1. فإذا أخذنا نسبة العينة 251فمجموع العائالت عمى كامل تراب البمدية ىو 
 عائمة أو أسرة. 40العينة يكون 

و في ىذا البحث فإننا سنتعامل مع منيج تحميل المضمون لثقافة األمثال والحكم الشعبية، فإن العينة 
 ىنا تكون بصفة تختمف عن العينة المعروفة في المجاالت األخرى كاألفراد واألشخاص وغير ذلك.

الغرض وقد جمعت فيو عدد من األمثال والحكم الشعبية لقد وقع اختيارنا عمى كتاب خاص بيذا 
 سطرا وحدة، وبالتالي فالمساحة ىنا تتمثل في ىذا العدد الذي كل واحد منيا ال يتعدى 8100قدرت بـ 

عداد األستاذ بن عمي محمد الّصالحواحدا ، وىو ميتم )أنظر المالحق( ، وىذا الكتاب من جمع وا 
 سوف.بالثقافة الشعبية لمنطقة وادي 

 

، ونعني بذلك وحدة 8100وعددىا كان قد اخترنا الوحدة ىي المثل أو الحكمة فالشكل فئة فمن ناحية 
كيف قيل الخطاب؟ "فقد تضفي الجوانب الشكمية أىمية كبرى عمى الموضوع، وتتنوع ىذه الجوانب 

 1معينة" ستخدام خطوط وأنماطيت، أو الترتيب، واألولويات إلى االشكمية، وتتراوح من التوق
 ونباتات. ،حيوانات 6وبالنسبة لفئات التحميل فقد قسمناىا تبعا لعناصر البيئة الجغرافية

تتمثل في حيوانات أليفة وأخرى  6وفيما يخص وحدة الموضوع فقد قسمنا ىذه الفئات إلى6 ـ الحيوانات
 برية وأخرى الطيور ثم الحشرات والزواحف.

 الموضوع تتمثل في نباتات برية وأخرى غير برية. فكانت فئات ،يتعمق بالنباتات أما ما
فمثال ما يتعمق بفئة  ،ولقد قمنا بتفصيل كل فئة موضوع إلى األنواع التي تدخل ضمن كل فئة

الحيوانات األليفة فقد قسمناىا إلى الجمال والماشية والحمير والبغال واألحصنة. وىكذا فكل فئة جعمنا 
 المساحة الشكمية المدروسة. يتطابق مع ما ورد في اليا تقسيم

 
 
 
 
 

                                                 

 .20، ص 6086ىرة، مصر6 دار الفجر لمنشر والتوزيع، ا، الق8، طأسس المناهج االجتماعيةبمقاسم سالطنية، وحّسان الجيالني6    1
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 ـ أبعاد التحميل والتفسير 7
 أ ـ البعد البيئي

في كل خطوة من ىذا البحث حاولنا ربط البعد البيئي سواء الجغرافي أو االجتماعي في تفسير وتحميل 
بالرجوع إلى مكان تفسير البيانات المتعّمقة بالغذاء قدر اإلالمعطيات النظرية أو الميدانية، وحاولنا 

 البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية التي يعيش في كنفيا مجتمع البحث.
 ب ـ البعد التاريخي

لقد أممت عمينا ضرورة البحث أن نرجع إلى العادات االجتماعية الغذائية التي كانت سائدة في القديم، 
وىذا يتطمب منا الرجوع  ألّن موضوع التغيير يوحي بالتحول من وضع أو حال معين إلى وضع جديد،

 إلى كتب التاريخ الخاصة بالمنطقة، كما يجب الرجوع إلى ذاكرة المجتمع.
 ج ـ البعد الجيمي والجنسي

رأينا أّنو من الضروري أن المقابالت مع المخبرين تتطمب منا تنويع األجيال والجنس، مقابالت مع 
 مومة التي نحمميا.رجال وأخرى مع نساء من مختمف األعمار بحسب ضرورة المع

 د ـ البعد التعميمي
رأينا افتراضا أن التعميم يمكن أن يمعب دورا في ىذا البحث، وبالتالي فالتعرض لممستوى التعميمي ميم 

 عمى مستوى مائدة الطعام. تلفيم التغييرات التي حدث
 ه ـ البعد المهني

وبالتالي راعينا ىذا البعد الذي  نحن نعرف أن المينة تساىم بشكل كبير في ثقافة الفرد وشخصيتو،
 من شأنو أن يمبس التحميل والتفسير طابعا مميزا.
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 الفصــل الثاني
 ـاــــــبيئة سوف وثقافة سكاني
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 أوال: البيئة
 مفيوم البيئة وأقساميا -1
 البيئة الصحراوية -2
 صحراء وادي سوف -3
 الخصائص الجغرافية لصحراء وادي سوف -4

 ثانيا: الثقافة
 ماىية الثقافة -1
 لمحة تاريخية عن سكان وادي سوف -2
 والبيئة الثقافيةالثقافة  -3
 ـ الثقافة المادية 4
 ـ الثقافة المعنوية 5
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 أوال: البيئة
 مفيوم البيئة وأقساميا -1
 مفيوم البيئة -أ

اختمفت المفاىيـ المتعمقة بيذا المصطمح تبعا الختالؼ المجاالت العممية والمعرفية, فكؿ اختصاص 
اإلجراء الذي يتناولو. وعمى العمـو  نستطيع القوؿ أّف كممة عممي يعّرؼ البيئة مف زاوية معينة حسب 

ح يعني أّنو ارتبط مصطم,  1البيئة تطمؽ في معظـ األحياف عند الكالـ عف "حالة االستقرار والتوازف"
ف متالزمتيف نظرًا لما حصؿ مف اختالؿ في النظاـ البيئي سيما في يالتوازف بالبيئة, فأصبحتا كممت

حيث كثرت المشكالت البيئية مف تموث واستنزاؼ لمموارد الطبيعية وكذا ما تعمؽ  اآلونة األخيرة,
 بمشكالت البيئة االجتماعية.

 

وىذا باتفاؽ معاجـ  . 2فمف الناحية المغوية, البيئة ىي7 "المكاف أو المحيط أو المنزؿ المستقر فيو"
 المغة العربية.

 . 3يا7 "كؿ شيء يحيط  باإلنساف"بأنّ  2641كيولـ فقد عّرفيا مؤتمر استو  ,ومف الناحية االصطالحية
اإلنساف يعيش في وسط يتكّوف مف كائنات مختمفة سواء حيوانية أو نباتية, وكذا األرض  ويعني أفّ 

وما تجود بو مف ثروات مختمفة باطنية أو سطحية, إلى جانب اليواء وطبيعة المناخ وما يدركو 
 تتكوف منو الطبيعة. امّ نساف مف كواكب ونجـو وغير ذلؾ ماإل

 

"المحيط الذي يعيش فيو اإلنساف ويقـو بأّنيا وقد عّرفت البيئة في دائرة المعارؼ الجغرافية الطبيعية 
فيو بعممية اإلنتاج, ويحتوي عمى مواد حّية وغير حّية, وتتحكـ فيو العوامؿ االجتماعية والجغرافية. 

. وما دمنا اآلف نتعامؿ في البحث مع البيئة 4"وىو يتكوف مف المحيط الطبيعي والمحيط االجتماعي

                                                 

.3حسيف عبد الحميد أحمد رشواف7 مرجع سابؽ, ص   1  
3المرجع نفسو, ص   2  
.4المرجع نفسو, ص   3  
.4المرجع نفسو, ص   4  



بيئة سوف وثقافة سكانيا                   الفصل الثاني                                    
 

50 

 

بحيث يعتبر التعريؼ أف البيئة بو, الطبيعية, فإّف ىذا التعريؼ المسبوغ بصبغة جغرافية أنسب باألخذ 
 ىي كؿ الكائنات.

وىذه الكائنات سواء الحّية مف حيوانات ونباتات, أو الوسط الجغرافي المتكوف مف تربة ومياه ومناخ 
 وغير ذلؾ.

وقد يفيـ مف البيئة أنيا تشير إلى الوسط الطبيعي فقط, و لكف في الحقيقة ىي تمؾ الظروؼ واألحواؿ 
 التي ينمو فييا الكائف وتتغير صفاتو نتيجة لتمؾ الظروؼ والتغيرات.

 المبس عف ىذا المصطمح. يمجنعمينا توضيح أقساـ البيئة حتى ي وعمى ىذا األساس يجب

 

 أقسام البيئة -ب
 البيئة الطبيعيةـــ 

مف طبيعة المعرفة اإلنسانية أنيا متطورة وتذىب نحو الدقة عف طريؽ التراكـ المستمر سواء ما يتعمؽ 
بالجوانب النظرية أو ما استخمصتو الدراسات الميدانية, فمفيـو البيئة أخد في التطور مف مفيـو إلى 

لمفيـو إلى أّف البيئة ىي كّؿ ما يحيط ما ىو أدؽ منو نتيجة لتوسع رقعة البحث العممي, حيث وصؿ ا
 باإلنساف أو الوسط الذي يعيش فيو.

 

فيي إذف7"اإلطار الذي يعيش فيو اإلنساف ويحصؿ منو عمى مقومات حياتو مف غذاء ودواء ومأوى 
ىذا التعريؼ ىي الحيز الذي خالؿ فالبيئة مف  . 1ويمارس فيو عالقاتو مع أقرانو مف بني اإلنساف"

 ف أسباب العيش عمى األرض بمختمؼ األشياء التي تحوييا الطبيعة في عموميا.يمد لإلنسا

 

والبيئة الطبيعية تتعمؽ بما ال دخؿ لإلنساف فيو مف حيث التكويف أو غير ذلؾ, وىي تتمثؿ في "كؿ 
ويتعمؽ ىذا الكالـ بمجموعة التضاريس والكائنات  .2ما يحيط باإلنساف مف ظواىر حّية  وغير حّية"

مف نباتات وحيوانات إلى جانب التربة والمناخ. وىذه العناصر تختمؼ في طبيعتيا وخصائصيا  الحية
وتكوينيا ونظميا مف بيئة إلى أخرى, حسب خصائص مكونات كؿ حيز, والمعطيات المتاحة, وىذا 

                                                 

.26عبد المجيد عمر النجار7 مرجع سابؽ, ص   1  
 .25, ص مرجع سابؽراتب السعود7  2
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ا النوع أي البيئة الطبيعية سوؼ نتكمـ عنو بالتفصيؿ عند الكالـ عف بيئة وادي سوؼ الموصوفة بأني
 صحراوية.

 

فمما الشؾ فيو أنو مادامت الحياة مستمرة في بيئة سوؼ, فإّنو يوجد ىناؾ نظاـ بيئي يأخذ نوعا مف 
 التوازف نتيجة لمتفاعؿ المستمر بيف العناصر البيئية المشكمة لموسط .

 فالنظاـ البيئي "ىو عبارة عف وحدة تنظيمية في حيز معيف, تحتوي عناصر حّية وغير حّية تتفاعؿ
 .1مع بعضيا وتؤدي إلى التبادؿ لممواد بيف عناصرىا الحّية وغير حّية"

 

فالنظاـ البيئي حسب ىذا التعريؼ يعبر عف الحياة بأّنيا في تنسيؽ متكامؿ في مجاؿ جغرافي معيف, 
    وىذا المجاؿ يتكّوف مف عناصر حّية مثؿ الحيوانات, وعناصر أخرى تعيش عمييا ىذه الكائنات 

   ي العناصر غير الحّية, تمتزج في مجموعيا عف طريؽ ما يسّمى بالتفاعؿ أو التبادؿ أو تحتيا ى
 أو االنتشار.

 

 البيئة المشّيدة -
, أف كؿ عناصر البيئة الحّية تعيش في وسط جغرافي متوازف, ولكّؿ منطقة حيواناتيا  كما ىو معمـو

فالكائف الحّي الوحيد الذي يغير ويحاوؿ أف ونباتاتيا وليا نوع مف البكتيريا التي تتالءـ مع طبيعتيا, 
يطّوع الطبيعة لصالحو حّتى يتكّيؼ معيا ىّو اإلنساف. فيو الكائف الذي يممؾ التفكير العقمي ويطمح 
باستمرار إلى الحياة األكثر أريحية ورفاىية, وبالتالي بحث عف تمؾ الموارد الطبيعية المختمفة التي 

منيا مجموعة مف العناصر و استغّميا في حياتو اليومية بقصد توجد عمى شكؿ خامات, واستخمص 
التغمب عف صعوبة الحياة, وبالتالي تتحقؽ الرفاىية, فاستغؿ األرض وما تجود بو مف تربة التي 
تحوي معادف مختمفة, واستغؿ الماء, واستغؿ الشمس وغير ذلؾ مف عناصر البيئة الطبيعية, فحّوؿ 

واستخرج المحروقات ومّيد بيا الطرقات, واكتشؼ تحويؿ الحديد فصنع  الفيافي إلى مزارع, وطّورىا
السكؾ الحديدية وشّيد بو البناء واألبراج, وىذه االنجازات البشرية مف مباني ومصانع ومزارع وغيرىا 

 كّميا مف تطويع اإلنساف, وىي ما يسّمى بالبيئة المشّيدة.

 

                                                 

.12, ص 1003عماف, األردف7 دار الشروؽ لمنشر والتوزيع,  البيئة والمجتمع,عمي فالح الشوابكة7 أيمف سميماف مزاىرة و    1  
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اإلنساف مف عناصر ومعطيات بيئية تمثؿ نتاج تفاعمو واستغاللو فتعّرؼ البيئة المشّيدة "كّؿ ما أضافو 
 .1لموارد بيئتو الطبيعية"

يعني ىذا التعريؼ أف البيئة المشّيدة ىو المظير المادي الناتج عف تكّيؼ وتفاعؿ اإلنساف مع وسطو 
 الطبيعي الذي يعيش فيو, وتبعا لنوع البيئة االجتماعية الّسائدة في ذلؾ المجتمع.

 

فطبيعة اإلنساف مف حيث البحث عف حياة أفضؿ, نجده يسعى مع أقرانو مف بني البشر باستمرار إلى 
استغالؿ الثروات الطبيعية المتاحة وتطويعيا لرفاىية المجتمع, فكمما زادت التقنيات تقدما, كمّما كانت 

ّيدة, وبالتالي نميز بيف بيئات البيئة المشّيدة أكثر تقدما. وكّمما قّمت التقنيات, نجد ىزالة البيئة المش
 متقدمة وبيئات نامية وأخرى متخمفة.

 

 البيئة االجتماعية -
الكالـ عف البيئة االجتماعية لـ يكف وليد العصر الحديث, بؿ كاف الكالـ عف ذلؾ منذ زمف بعيد, 

 ولكف بصورة كمية وشاممة ولـ ترد بيذا المصطمح.
تبط ىذا بالثقافة أو الحياة االجتماعية أو الحياة السياسية فعند الكالـ عف المجتمع أو السّكاف, ير 

وشؤوف الحكـ وغير ذلؾ, وأخيرا دخؿ ىذا المفيـو عندما درس الباحثوف في مجاؿ الّصحة مثال عند 
ربطيـ لبعض األمراض بالوسط الجغرافي, وكذا الوسط االجتماعي أي طبيعة التنشئة االجتماعية, 

ة وكذا القيـ والعادات وأساليب الضبط االجتماعي, أي ربط بعض األمراض والنظـ االجتماعية الّسائد
 بالثقافة.

وقد أسيـ أيضا عمماء االجتماع في شأف العالقة بيف الظروؼ البيئية وطبيعة األسرة وتمؾ الثقافة 
ة, السائدة إلى جانب الفقر وطبيعة األحياء السكنية, وتكّمـ أيضا عمماء التربية عف البيئة المدرسي

 وىكذا كؿ عمـ ولو زاوية أسيمت بشكؿ أو بآخر في تعزيز مصطمح البيئة االجتماعية.

التي يشترؾ اإلنساف فييا مع أقرانو مف بني البشر, وتعبر عف ربطو وقبولو فالبيئة االجتماعية ىي7 "
 .2بيف أعضاء جنسو"

                                                 

.23حسف عبد الحميد أحمد رشواف7 مرجع سابؽ, ص   1  
.21, ص المرجع نفسو  2  
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ف أفراد المجتمع مكونا وىذا ما يدؿ عمى أف البيئة االجتماعية ىي حصيمة التفاعؿ الذي ينشأ بي
 سموكيات معينة وعادات ورموزا مختمفة و مف إشارات ولغة وغير ذلؾ.
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 ـ البيئة الصحراوية2
أوال وقبؿ كؿ شْي, البيئة الصحراوية ىي أحد أنواع البيئات الطبيعية مثؿ البيئة الجبمية أو البيئة 

التعريؼ بخصائص الصحراء ومتى نقوؿ أّف ىذه الرقعة الجغرافية الساحمية. فيذا الكالـ يقودنا إلى 
 صحراوية ؟.

اقترف مفيـو الصحراء بصعوبة العيش فييا نظرا لصعوبة المناخ كالحّر الشديد وندرة المياه,  -
 قحالة األرض.مف األرض صعب جدا لقمة الغذاء و  فالعيش في ىذا النوع

الغطاء النباتي, وبالتالي فالّصحراء عبارة عمى  أرض قاحمة فالّصحراء نتيجة لندرة األمطار و قّمة 
تكاد تكوف الحياة فييا مستحيمة وحّتى إف كانت ىناؾ حياة فإّف طبيعة الثقافة تكوف مف نوٍع خاص 

 جدا.
 فيناؾ مف سكف الّصحراء ولكف بعدد قميؿ, فالكثافة السّكانية فييا قميمة جدا نظرا لشظؼ العيش فييا.

جغرافيوف الكرة األرضية إلى مجموعة مف األقاليـ, والّصحراء ىي ضمف ما يسّمى باألقاليـ وقد قّسـ ال
الجاّفة, حيث تتمّيز بندرة الماء والجفاؼ, ماعدا القميؿ الذي يمكف أف يحصؿ في البعض منيا, كما 

لواف تعرؼ بقمة النباتات أو انعداميا في بعض الّصحاري, وتتميز تضاريسيا بالّرماؿ بمختمؼ األ
كالحمراء والسوداء والصفراء, وتتميز الّصحراء غير الّرممية, بقشرة صخرية مثؿ الصخور الّسوداء كما 
ىو في الجنوب الجزائري بمنطقة "تمنراست", وىناؾ صخور بنية وأخرى حمراء وغير ذلؾ, وىناؾ 

 صحراء جميدية مثؿ صحراء سيبيريا بحيث تتميز بالّموف األبيض.

 

الجغرافيوف بأّف األراضي الّصحراوية ىي ما يعادؿ ربع مساحة الكرة األرضية باعتبارىا تتشكؿ ويقوؿ 
مف مناطؽ جبمية, و سيمية, و غيرىا مف المناطؽ المتنوعة الترب واأللواف, حيث تعتبر الّصحاري 

 في معظميا مناطؽ  جافة, أو شبو جافة, أو باردة.

 

أنواع الّصحاري التي ذكرت تكوف صعبة وليس مف الّسيؿ  وعمى ىذا األساس فإّف الحياة في كؿّ 
التأقمـ والتكّيؼ مع طبيعتيا القاسية والمجتمعات الّتي تسكنيا تكّيفت معيا بصعوبة, وسكنتيا ألسباب 

 تكّمـ عنيا عمماء الجغرافيا والتّاريخ في مواضع مختمفة مف أبحاثيـ.
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مجتمعات العربية, حيث ارتبطت حياة العرب منذ ومف بيف المجتمعات الّتي سكنت الّصحراء, بعض ال
        تواجدىـ بيا, وذلؾ ما نعثر عميو في حكميـ المختمفة, و قصائدىـ الشعرية سواء المنتظمة 

وثقافتيـ ارتبطت بيا, فتغّنى العرب بالّرماؿ, ونجد الرعاة يتغّنوف  ,أو الشعبية, وقد رسمت سموكياتيـ
 الّتي تختّص بيا, وبالتالي فالّصحراء مسرحا لإلبداع الفّني وكذلؾ العممي.فييا و بيا, نتيجة لمّسكينة 

 

ميا عمى مساحة كبيرة مف شماؿ ظحراء الكبرى, الّتي تتربع في معولعّمو مف أكبر الّصحاري ىي الصّ 
منطقة قاحمة  مالييف كمـ مربع, وىي 6فريقيا, وىي أكبر الّصحاري الحاّرة في العالـ بمساحة تفوؽ الػ إ

مقفّرة تغطي جزءا كبيرا مف وسط إفريقيا وشماليا, وتكاد تشكؿ حاجزا طبيعيا بيف شماؿ القارة 
وجنوبيا. ولمجزائر مف ىذه الّصحراء جزءا معتبرا فيّي تغّطي  أغمب األراضي الجزائرية, بداية مف 

با, وتتنّوع الّصحراء جباؿ األطمس الّصحراوي إلى جنوب اليقار حّتى دولتا النيجر ومالي جنو 
الجزائرية مف العرؽ والحمادة  والّرؽ, وتوجد مف بينيا مناطؽ حجرية مثؿ ما ىو الحاؿ في منطقة 

 "اليقار".

 

 أقسام األقاليم الصحراوية الجزائرية -
 1لقد قّسمت الّصحراء بالجزائر حسب عمماء الجغرافيا إلى خمسة أقساـ رئيسة 

 , الذي يعتبر أخفض منطقة في الجزائر.مثؿ شط" ممغيغ"المنخفض الشمالي الشرقي :  -
 وىي ىضاب متوسطة االرتفاع مثؿ ىضبة شماؿ "عيف صالح"الحمادات :  -
ويحتؿ أكبر مساحة مف الّصحراء الجزائرية, تتمثؿ في كثباف رممية, مثؿ العرؽ الشرقي العرق :  -

 الكبير, والعرؽ الغربي الكبير.
 الّشاسعة المستوية الّسطح مغطاة بالّرماؿ الخشنة والحصباء. وىي األراضيالّرق :  -
 مثؿ جبؿ"اليّقار" بأقصى الجنوب مف الّصحراء الجزائرية.الكتل الجبمية :  -

                                                 

.21,  21, ص ص 2665, عيف مميمة, الجزائر7 دار اليدى, أطمس الجزائر و العالممحمد اليادي لعروؽ و سمير بوريمة7    1  
 .يقع شط ممغيغ في الجية الشمالية نت وادي سوؼ, وبالتحديد بيف الوادي وبسكرة 
 راست.ناريا لوالية تمدي وسط الصحراء الجزائرية تابعة إىي منطقة تقع ف 
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 %51مميوف كمـ مربع أي ما يعادؿ  1وفي مجمميا تقّدر الّصحراء الجزائرية بمساحة إجمالية تقارب 
 مف مساحة الجزائر.

الّصحراء الجزائرية, تتشّكؿ األراضي شبو الخصبة, بحيث تحتوي عمى بعض وفي بعض المناطؽ مف 
النباتات البرية التي يستعمميا اإلنساف في العديد مف األغراض, وىناؾ بعض الواحات المتكونة مف 
الّنخيؿ البعمية والمسقية لوجود عيوف وخزانات مف المياه الجوفية, بحيث تحتوي "وادي سوؼ" عمى 

جدا مف المياه الجوفية, وىي قريبة مف السطح في حيف ىناؾ مناطؽ فييا يكوف الماء نسبة ىائمة 
عمى الّسطح, ويمكف أف تكوف ىذه المعطيات سببا لوجود السّكاف ىناؾ, فقد غّير الّصحراوي بوادي 
 سوؼ وجو المنطقة, بنى وشّيد المساكف, وزرع النخيؿ البعمية ثـ المسقية, بحيث تعتبر النخمة بوادي

مف المعجزات, نظرا لمعبقرية المعموؿ  سوؼ أكبر اكتشاؼ في تاريخ المنطقة, وتعتبر ظاىرة "الغوط"
 بيا, ففيو أستخدمت العقوؿ الذكية, والفراسة النبيية, التي تدخؿ ضمف خصائص المجتمع"السوفي".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  .الغوط ىو مكاف منخفض بو واحة مف النخيؿ المزروع عمى سطح المياه الجوفية 
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 صحراء وادي سوف -3
الكبير, الذي يوجد في الجزء الشمالي الشرقي مف تقع صحراء وادي سوؼ بإقميـ العرؽ الشرقي 

خريطة الدولة الجزائرية, وىذا الجزء مف العرؽ لو حدود مف الشرؽ متمثؿ في الدولة التونسية ومف 
تحّدىا مف  1ألؼ كمـ مربع " 51الجنوب الدولة الّميبية .وتبمغ مساحة الّصحراء بوادي سوؼ "حوالي 

مف و ريغ", ومف الجنوب الحدود الميبية وجزء مف أراضي والية ورقمة, الّشماؿ منطقتي "بسكرة" و"وادي 
, كما "يبمغ أقصى انخفاض عمى أما شرقا فيي متاخمة لمحدود التونسية ,الغرب أراضي والية "ورقمة"

2في شط ممغيغ" امتر  12سطح البحر 
 

 

جتماعية مثؿ الزواج, وكنتيجة لمّتجاور خصوصا مع الحدود التونسية, فإّنو ساعد عمى ربط عالقات ا
ىذا االنتشار خمؽ ثقافة ممتزجة, جّراء احتكاؾ البيئة انتشار الثقافة بيف البيئتيف, و  مّما عمؿ عمى

الداخمية والبيئة الخارجية, بحيث تأثرت العادات بيف الجاريف فيما يتعمؽ بالحياة اليومية. وكذا 
والّتداوي وجميع األفراح  بالغذاء والّمباس قةالمناسبات الموسمية, مثؿ العادات االجتماعية المتعم

, و الّميجة متشابية إلى حّد كبير خصوصا بيف وادي اوالمناسبات, ونجد حّتى الفف يكاد يكوف مشترك
 سوؼ والجنوب التونسي.

 

مف الجنوب إلى الشماؿ, ° 31-°32وبالتحديد األدؽ, تقع صحراء وادي سوؼ "بيف خطي عرض 
مغ المسافة مف اسطيؿ في الشماؿ إلى غدامس) ليبيا( جنوبا حوالي وتب° 5-°3وبيف خطي طوؿ 

كمـ .... واإلقميـ  230كمـ, ومف وادي ريغ بالجية الغربية إلى الحدود التونسية بالشرؽ حوالي  310
شط الغرسة  -شط مروانة وممغيغ. –شط وادي ريغ بالغرب  -محاط طبيعيا بثالثة شطوط وىي 7 

 .3مف الجية الشرقية " شط الجريد -مف الشماؿ. 
 

                                                 

, 2665, وادي سوؼ نموذجا, الجزائر7 دار ىومة, دراسة اجتماعية لغوية لمقصة الشعبية في منطقة الجنوب الجزائري ثريا التجاني7  1
 .3ص 

2 Ahmed Nadjah: Le Souf de oasis, Alger: Editionla maison de livres , 1971, P 10. 
خ لنيؿ شيادة الماجستير في التاري, مذكرة مكممة التاسع عشرمجتمع وادي سوف من خالل الوثائق المحمية في القرن عمي غنابزية 7   3

 , مذكرة غير منشورة.22, ص 1002ػ 1000الحديث والمعاصر, جامعة الجزائر, 
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وىذه الحدود مف خالؿ البحث ال تأخذ بالمقاربة اإلدارية, بؿ نعتمد مجموعة مف المحددات سواء تعّمؽ 
األمر بالّتضاريس وأصؿ السّكاف وطبائعيـ وطريقة عيشيـ, باإلضافة إلى الّميجة المنطوقة في ىذه 

لحروب أو المجاعة أو األمراض في اآلونة الربوع مع ما حصؿ ألىؿ المنطقة, ومف التّاريخ سواء ا
 األخيرة أو سمفا.

أّما ما يتعمؽ باسـ "وادي سوؼ" فقد اختمفت اآلراء حوؿ أصؿ ىذه التسمية ومعناىا. فقد تناولت  -
يف وحّتى األجانب, "يقاؿ أّنو في القديـ كاف يجري يلمقاالت التي كتبت عنيا مف المحمىذه المشكمة ا

ومع مرور الزمف جؼ ماء الوادي, فذىب الّرسـ وبقي االسـ. ونظرا لعدـ وجود بيا واد مف الماء, 
الغابات واألشجار بالوادي فقد غّطتو الّرماؿ منذ القديـ, حيث أتتو مف  جية الجنوب ومف الّصحراء 
الجزائرية الكبرى, ومازالت تتزايد إلى وقتنا ىذا, وتتشكؿ ىذه الّرماؿ في شكؿ كثباف يطمؽ عمييا 

 .1ىالي كممة )الّسيوؼ("األ
 

وىناؾ مف ذىب بالقوؿ إلى أّف كممة سوؼ نسبة لمتصّوؼ, بحيث كانت مأوى ألصحاب التعّبد "كانت 
 2محال ألىؿ الّصوفة, ألّف كّؿ عابد مف أىؿ الّتصوؼ ينقطع لمعبادة فييا"

 .3وجات عندىـ""وأّف أىميا األّوليف كانوا يمبسوف الّصوؼ مف أغناميـ, لعدـ وجود غيره مف المنس
وىناؾ مف ذىب إلى الحكمة ومعناىا, وكذا العمـ, فسمّيت سوؼ  نسبة "لرجؿ عميـ أي صاحب حكمة 

أي ىناؾ كاف يعيش رجال في ىذه المنطقة اسمو "ذا الّسوؼ" حيث كاف لو باع  4يسّمى ذا الّسوؼ"
 ثّبتوا ليا اسـ ىذا الرجؿ.كبير مف العمـ والحكمة, ولّما استقر فييا وعّمرت المنطقة بالّسكاف 

وىناؾ روايات أخرى تروي جممة مف االحتماالت الّتي أّدت إلى تسميتيا بيذا االسـ, فيناؾ مف قاؿ 
أّف "األساطير القديمة تطمؽ الكممة عمى نير كاف يجري بالمنطقة مف الشماؿ إلى الجنوب, ويدعى 

جري بالمنطقة, والذي غار في أعماؽ 7 أي الّنير الرقراؽ الذي كاف ي Oued Azou )وادي أزوؼ(

                                                 

.25, باتنة, الجزائر7 دار الشياب, ص من التراث الغنائي بوادي سوفحساف الجيالني7   1  
.35, ص 2644, تونس7 الدار التونسية لمنشر, الصحراء و سوفالصروف في تاريخ براىيـ بف محمد الساسي العوامر7 إ  2  
.35المرجع نفسو, ص   3  
.35المرجع نفسو, ص   4  
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األرض ولـ يبؽ إاّل مكانو. فتغّير اسمو إلى "وادي سوؼ" وىذه الكممة تتطابؽ إلى حّد بعيد مع الميجة 
 .1وتعني الّنير األبيض"  Mellon  Le souf "التارقية" في

 

وادي سوؼ نسبو  وفي البحث المتعّمؽ ميدانو بالّصحراء بوادي سوؼ نرجح فيو التأويؿ األخير بأفّ 
إلى واد كاف يجري بيا وغمرت مياىو وأصبحت جوفية وطغت الّرماؿ فيما بعد مف فوؽ تمؾ المياه, 

 وربما ذلؾ الخزاف الضخـ مف المياه لدليؿ عمى ذلؾ.
و ما دمنا نتكّمـ عف منطقة محددة جغرافيا وىّي "وادي سوؼ" يجب عمينا التكمـ عمى خصائص البيئة 

مة ليا بنوع مف التفصيؿ, نظرا ألف ىذه البيئة بعناصرىا رسمت أجزاء مف الحياة والعناصر المشكّ 
 البشرية ألىالي المنطقة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 Andre Voisan : Le Souf Manographie, Paris, dunemonuscrit, 1985, p 03. 1  
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 الخصائص الجغرافية لصحراء وادي سوف -1
نظرا لتدخؿ عناصر البيئة الطبيعية في سموؾ اإلنساف و ثقافة المجتمعات كما تكّممت عنو العديد مف 

في السياسة  "مكيافيمي"النظريات القديمة والحديثة, مثؿ النظرية الحتمية البف خمدوف, وكذا نظرية 
     ة سواء المادية وغيرىما مف الباحثيف والمنظريف, فإّنو مف الضروري عند البحث في مجاؿ الثقاف

أو المعنوية التكّمـ عف عناصر و أجزاء البيئة الطبيعية الّتي ستجري عمى المجتمع الذي يعيش فييا 
الدراسة الميدانية, فيذا يقودنا في البداية إلى الكالـ عف خصائص الّصحراء بوادي سوؼ بشيء مف 

 التفصيؿ.

 

 العناصر غير الحّية بصحراء وادي سوف -أ
عناصر غير الحّية روؼ أّف البيئة الطبيعية تتكوف مف عناصر حّية وأخرى غير حّية, فالمف المع

 األمطار والمياه.و  المناخو  تتمثؿ في األرض

 

 القشرة األرضية -
تعتبر التربة المنبت األساسي لمثروة النباتية وممجأ لمحيوانات البرّية وسكنا لإلنساف الذي يعيش عمييا, 

 مف مأكؿ ومأوى وغيرىا مف الحاجيات الحياتية اليومية الستمرار الحياة البشرية.وكذا موردا لمعيش 
فاألرض ػ التربة ػ ىي العنصر البيئي الجغرافي األّوؿ مف حيث االىتماـ, وىي تختمؼ مف منطقة إلى 

 أخرى, فيناؾ األراضي الّصخرية, الّرممية واألراضي الّطينية الخصبة والفقيرة. 
الجبمية وكؿ ذلؾ بمختمؼ األلواف واألشكاؿ, و تختمؼ حّتى في الّتركيبة الفيزيائية ىناؾ األراضي و 

 والكيميائية تبعا لكّؿ نوع مف األراضي.

 

والقشرة األرضية بوادي سوؼ عبارة عمى بساط مف الّرماؿ التي فتّتيا المياه بطوؿ الزمف,   وىي 
وب الّرياح يرتدي الّسوفي واقيا لعينيو حّتى يمنع ناعمة سيمة الّتطاير ولو بفعؿ رياح خفيفة, إذ عند ىب

 دخوؿ الّرماؿ إلييا, ويغّطي شعره بعمامة أو أي لباس آخر لمتقميؿ مف تأثير الّرماؿ عمى رأسو,
 وكذلؾ لحماية الرأس مف تأثير أشعة الشمس وغالبا ما يكوف لونيا أبيض عاكسا ألشعة الشمس.
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, حيث بيا, مع وجود بعض الشطوط القميمةالذىبية في أغم ولوف رماؿ وادي سوؼ يميؿ إلى الصفرة 
و لكف في الغالب تكوف تحت فيناؾ البيضاء والحمراء والّسوداء,  تتخمؿ ىذه الرماؿ أنواع أخرى,

حجارة شبو ىّشة مكّونة ما يدعى فاألبيض منيا إذا غمب عميو البرد تتكّوـ عمى شكؿ  الّسطح
ودخمت ىذه الّمادة في ثقافة المجتمع, بحيث استخدمت كمادة بناء لممساكف ومختمؼ  ة"ز  افْ الت  "بػػ

المنشآت, بحيث تتالءـ تمؾ المساكف المبنية بمادة التافزة بعد استخراجيا وتحويؿ البعض منيا مع 
طبيعة المناخ الّسائد في المنطقة قبؿ أف تظير التكنولوجيا الحديث مف وسائؿ كيرومنزلية مثؿ 

 كيفات اليوائية وكذا وسائؿ التدفئة الحديثة.الم
 

", ويتمّيز بالّصالبة نوعا وْس وىناؾ نوع آخر يأخذ الّموف البنّي, والذي يميؿ إلى االحمرار ويسّمى "الم  
ما, ومنو المتفّرد وآخر متشّعب و متشابؾ, ويستعمؿ في البناء سابقا وفي أغراض أخرى حديثا كسدود 

ولو أغراض تجميمية كوضعو في المتاحؼ وتحفا في البيوت حّتى أّنو يطمؽ لممزارع وصد الّرياح, 
 عميو وردة الّرماؿ.

 

وتستخدـ ىذه الّرماؿ بمختمؼ أنواعيا وأشكاليا وألوانيا في الحياة االقتصادية, مثؿ الزراعة وخصوصا 
ألشجار, النخيؿ, وأخيرا الفالحة الموسمية كزراعة البطاطا, وأنواع مختمفة مف الخضروات وا

واستخدمت في الّتداوي وفراشا لمّراحة والنـو والّسيرات المسائية المتنوعة جراء ما توصؼ بو ىذه 
الّرماؿ بالّنقاوة والّطيارة, فعمييا تقاـ الّسيرات عمييا يكوف الّسمر وعمييا يمعب األطفاؿ, ال ييـ الحذاء 

 أو النعؿ.

 

 عمى كثيبات رمل ناعم صورة تبين طبيعة الرمال بوادي سوف وىي عبارة
                                                 

 ىي عبارة عمى صخور ىشة بيضاء الموف يصنع منيا مادة الجبس المخصص لمبناء, تكوف متواجدة مستوية قريبا مف سطح  التافزة
 األرض وفي أماكف يمكف أف تكوف ظاىرة عمى السطح .

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Dune_2.jpg
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ويمكف لمفرد أف يمشي عمييا بالحفاء عندما يكوف الجّو معتدال, حيث يقوؿ الشاعر األمير عبد القادر 
 مادحا لمّرماؿ7

 أوطفت في الّصحراء مرتقيا         بساط رمؿ بو الحصباء كالّدرر
األفراد معو وترؾ بصمة ممّيزة ولقد ساىـ الّرمؿ بخصائصو في حياة المجتمع, بحيث انسجـ وتكّيؼ 

 في ثقافة سّكاف وادي سوؼ.
 ـــ المناخ

عند دراسة عنصر ثقافي معيف يتطمب منا معرفة النسؽ االيكولوجي الذي يشكؿ المجتمع المحمي 
عامة, الذي لو عالقة وطيدة بالظروؼ الطبيعية عامة "فالجانب الطبيعي لمبيئة البشرية يرتبط بالجانب 

شباع الذي ساف مف وسائؿ تحقؽ لو الطموح واإلنالذي يحدد ما يحتاج إليو اإلثقافي االجتماعي وال
  1ينشده"

 وادي سوؼ بأّنو صحراوي لو المميزات اآلتية7في يتصؼ المناخ و 
 الحرارة

تمعب الحرارة دورا كبيرا في العادات االجتماعية بوادي سوؼ, بحيث يتغّير الغذاء مف فصؿ ألخر, 
المنتوج الفصمي وتكّيفا مع الحرارة الفصمية, كما يتغّير الّمباس مف فصؿ آلخر مواكبة تبعا لطبيعة 

ستطباب خصوصا في فصؿ الصيؼ, ف ىناؾ عادات اجتماعية تتعمؽ بااللمحرارة أو البرودة, كما تكو 
 وتتوافؽ المناسبات مع طبيعة الفصؿ, ويختار فصؿ دوف آخر إلقامة األعراس واألفراح.

 

مف البدييي بمكاف التعرؼ في البداية عمى مميزات الحرارة بوادي سوؼ, فيي تختمؼ مف وبالتالي 
فصؿ آلخر "فقد ترتفع الحرارة في الّنيار إلى ما يقرب الخمسيف درجة  وتنخفض ليال إلى ما يقرب 

وىذا باختالؼ الفصوؿ, ترتفع درجة الحرارة في فصؿ الصيؼ, أي بالتحديد  2مف درجة الصفر"
يمية وأوت إلى درجات عالية, حيث تيدأ الحركة بالمنطقة وتقؿ خصوصا عند القيمولة, شيري جو 

وتنخفض في فصؿ الشتاء إلى درجة التجمد فتسكف الحركة ليال لشّدة البرودة, وفي فصمي الخريؼ 

                                                 

 .10, ص 1001بدوف طبعة, مصر7 وكالة األىراـ والتوزيع,  أخالقيات البيئة وحماقات الحروب,زكرياء طاحوف7  1
.20ىيـ بف محمد الساسي العوامر7 مرجع سابؽ, ص براإ  2  
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ائنات والّربيع تعتدؿ درجة الحرارة إلى حّد ما, وىذا االنخفاض واالرتفاع لو عالقة بالّطبيعة ونوعية الك
 الحّية الّتي تعيش في المنطقة, فالّتمور تنضج بحرارة الّصيؼ لتكوف رطبا في الخريؼ, وىكذا.

 الرياح
 نستطيع القوؿ بأّف الّرياح بصحراء وادي سوؼ نوعاف أساسياف7

ىي عبارة عمى "نسيـ سحري معتدؿ يتمذذ بو اإلنساف, ويحمو النـو في قدومو, فيجد  ا7ب  ريح الص  
وتسمى ىذه الّرياح لدى المجتمع بػ "البحري", وتأتي دوما مف جية خميج  1المريض راحة عند ىبوبو"

ـو ينتعش فييا اإلنساف, ويناؿ نعومة الجو بما تحممو مف رطوبة  وليا صفة اليبوب بداية الي "قابس"
أو عند نيايتو وأحيانا تشتد قّوة ىذا الّنوع مف الّرياح, فتأثر عمى الكائنات الحّية, ويأخذ الّسوفي في 

يا ىناؾ مجموعة مف ئاّلزمة لنشاطو وتحّركو, وبعد ىدو ىذه الحالة مجموعة مف االحتياطات ال
 ة غّمة الّنخيؿ وىكذا.السموكيات يقـو بيا مثؿ مراقبة مصّدات الّرياح, ومراقبة مزروعاتو, ومراقب

 les poissonons deكما تخرج بعض الحيوانات مف وسط الرماؿ مثؿ األسقنقور )الشرشماف( 
sables والذي يصطاده أىؿ المنطقة أىؿ المنطقة ويذبحونو ويفضؿ أكمو عندىـ كغذاء أو لدواعي ,

 التداوي.  

 

لّميونة والطراوة وخاصة الّتمر, وتبعث فيو اا تمقيح األزىار, وترطيب الثمار, ب  ومف فوائد رياح الص  
"ْر ق  ن  م  الْ وخاصة في موسـ"

 كما تبعث ىذه الّرياح عادات دخمت في ثقافة المجتمع, مثال عند فصؿ ,
, حّتى يناؿ الّراحة خالؿ  الصيؼ ويكوف ىناؾ رياح الصبا, يختار الّناس المرتفع لالستسالـ إلى النـو

يوت غرفا مفتوحة باتجاه الشرؽ أي مف جية قدـو ىذه الرياح وتختارىا نومو, كما تكوف ىناؾ في الب
نحو  "ةيب  ر  لز  اْ "أو بالبدو حيث يوجيوف باب الخيمة  ممكوث فييا في فصؿ الصيؼ, إقتداءالعائمة ل

 الشرؽ لقدـو الّرياح وعدـ دخوؿ أشّعة الّشمس الحارقة ليا بعكس فصؿ الّشتاء.

 

                                                 

.20المرجع نفسو, ص   1  
كمـ جوا مف الجية الشرقية لوادي سوؼ. 100قابس ىي منطقة بالقطر التونسي تطؿ عمى خميج بحري تتواجد عمى بعد     
 .المنقر ىو التمر في بداية نضجو, نياية شير أوت وبداية شير سبتمبر 
  عبارة عمى خيمة مصنوعة مف جريد النخؿ المجفؼ, ويمكف أف تمؼ بالدريف وىو "الحمفاء" خصوصا في فصؿ الصيؼ.الزريبة ىي 
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الّرياح تأتي مف جيتيف, مف الغرب ومف الجنوب وأغمبيا جنوبية "ريح السمـو أو 7 ىذه ييم  ي  رياح الش  
الشييمي )القبمي(7 وىي ريح تكوف في فصؿ الصيؼ, وىي محرقة في غاية الشّدة, وتيب مف ناحية 

ذا قدمت ىذه  1الجنوب, وتدـو مف يـو إلى أسبوع, ويكوف أكثره بالّنيار فتزيده أشعة الشمس حّدة " وا 
 اح مف الغرب تكوف أكثر شّدة وعنفواف ولكف ال تدـو طويال.الّري

 

وىذا النوع مف الّرياح سواء مف الجنوب أو مف الغرب تكوف جافة جدا وليا حرارة شديدة خصوصا في 
فصؿ الصيؼ, تضّر بالمحاصيؿ الزراعية إذا طالت مّدتيا, حيث تعمؿ عند دواميا إلى إفساد غّمة 

ي بداية نضج الّتمور أي في نياية شير أوت وطواؿ شير سبتمبر, كما الّنخيؿ, خاصة إذا جاءت ف
 تعمؿ عمى تجفيؼ التمر إذا كانت في شير أكتوبر.

 

و و لباسو وطبيعة نومو بحيث ئذه الّرياح, يغير الّسوفي مف غذاوفي فصؿ الصيؼ وعندما تكوف ى
, يأ كؿ الّناس ىناؾ أغذية خفيفة, مميئة في الّميؿ يحبذ المكاف المنخفض بدؿ المرتفع لالستسالـ لمّنـو

بالمياه, ويكثروف مف تناوؿ فاكية البطيخ األحمر الّتي تسّمى عندىـ بالّدالع, ويكثر مف تناوؿ مادة 
 البصؿ التي تخفؼ مف درجة الحرارة وكذا مادة الّطماطـ الطبيعية.

 

حسنا ولطيفا, خصوصا في وعندما يكوف الجّو خاليا مف ىذيف النوعيف مف الّرياح, يكوف اليواء 
 فصمي الّربيع والخريؼ.

شكؿ كبير, فصحراء وادي ورياح المناطؽ الرممية ليا طابع خاص فالرماؿ فييا تتطاير وتقؿ الرؤيا ب
ا تشبو إلى حّد كبير رياح صحراء ليبيا, حيث يصفيا الّرحالة حسنيف أحمد محمد كنعاف سوؼ رياحي

نساف , بقولو7 "ثـ ينظر اإل2613رحمة في صحراء ليبيا سنة عمي أحمد الرياح وصعوبتيا في كتابو 
ذ   الرماؿ ترتفع قميال وتنبجس وتدور بذراتفي وجو الصحراء فإذا سطح األرض قد تغّير تغيرا غريبا وا 

  .2ليا في أنابيب مّدت تحت ذلؾ السطح" كأّنا بخار يتصاعد مف ثقوب ال عد

                                                 

1  Ahmed Nadjah: Op,Cit, p 44 

, الجزء األّوؿ7 مطبعة مصر7 شركة مساىمة مصرية, بدوف 2613, رحمة في صحراء ليبيا حسنيف أحمد محمد كنعاف عمي أحمد7  2
 .33سنة, ص 
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, خصوصا عند ىبوب رياح الصبا العاتية, أو وىذا الوصؼ ينطبؽ عمى رياح صحراء وادي سوؼ
 رياح الشييمي العاصفة. 

 األمطار
تعتبر األمطار بوادي سوؼ قميمة ونادرة لبعدىا عف البحار والجباؿ, ونزوؿ المطر يكوف عادة نتيجة  

ليبوب الّرياح التي توصؿ بعض الّسحب المحّممة باألمطار. أّما موسميا ىو الّشتاء, وفصؿ الخريؼ 
 ائؿ الّربيع, وىذا النزوؿ الطفيؼ يكوف مالئما لسقي بعض بذور النباتات البرية في الخريؼ, فتنتشوأو 

بعضيا وتصعد إلييا الحياة, وتسقى أنواعا أخرى مف األشجار, أّما في الربيع فتسيـ األمطار  بذور
إذا نزلت في إعادة بعث الحياة إلى الشجيرات الموسمية, وتروي األشجار الدائمة, ففي السنة الّتي 

ائدة يمطر ربيعيا ينشط الّرعي, وعادة ما يكوف ىناؾ مناسبات في ىذا الفصؿ, حيث يعود بالف
 لمكائنات الحّية واإلنساف كذلؾ.

 

لتناوؿ وجبة ممّيزة  في فصؿ الشتاء وفي األياـ الباردة اف وادي سوؼ عند نزوؿ المطرسك يعمدو 
الذي يعمؿ حسب ما يعتقدوف عمى إضفاء الدؼء لمجسـ, وبمرور الزمف أضحت  "ْش وك  ك  رْ ب  تدعى "الْ 

 ىذه العادة مف ثقافة أىؿ سوؼ.

 

ألمطار تقريبا بيف شيري نوفمبر وفيفري, وفي معظـ األحياف تكوف بشكؿ زّخات وينحصر سقوط ا
شديدة مصحوبة بعواصؼ رعدية, وعندما تكوف األمطار غزيرة تسبب األخطار لمكائنات الحّية 

 2614"كما جرى في أفريؿ مف سنة  أف تسبب أضرارا لممباني والمساكفوالمنتجات النباتية, ويمكف 
, "وسجّمت أعمى 1ممـ" 5003, ويصؿ المتوسط السنوي لمتساقط في المنطقة إلى2634وماي مف سنة 

 .2ممـ"26ممـ وأدناه 230مستويات التساقط 
 

, نظرا لندرتيا, وليا فوائد و, فينتعشؿ خير عميأوعمى العمـو فإّف مجتمع وادي سوؼ يعتبر المطر ف
 وانتعاشة السكاف مف جية أخرى., القتصادي عموماعديدة تعود لمكائنات الحّية, والنشاط ا

 

                                                 

  .ىذه األكمة السوفية نتعرض ليا في فصؿ قادـ مف ىذا البحث 
1  Ahmed Nadjah: Op,cit, P 03 

  Andre Voisin: Opcit, p 45. 2  
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 المياهــ 
إلى المطر, ألّنيا مصدر المياه في جؿ  في أغمب المناطؽ الجغرافية الكالـ عف المياه يقودنا 

ال المناطؽ في العالـ, ولكف في بيئة وادي سوؼ ال تعتبر المطر مصدرا لممياه, فيي تحوي خزانا ىائ
 سطح, ومنو البعيدمنو القريب مف الفي في الماء. اطي العالمأكبر االحتي مف المياه الجوفية وىو يشكؿ

جوفية مشّكمة مف طبقات مختمفة تفصميا  عبارة عمى مجاروالمياه الجوفية عمؽ, األ ومنو عنيا
مجموعة مف الّرماؿ الخشنة والصخور, فالطبقة األولى تستخدـ لغرس النخيؿ وبعض المنتجات 

, وىناؾ طبقة أعمؽ في ري الزراعة الحديثةالزراعية ولكنيا بنسبة قميمة, والطبقة الثانية تستعمؿ 
ة, و طبقة أعمؽ منيا وىي ساخنة تستخدـ تستعمؿ في المياه الّصالحة لمشرب بحسب نظر السمط

طبقات أخرى لـ نصؿ إلى التعرؼ  بصفة قميمة لالستعماؿ المنزلي ومياه الشرب. وربما تكوف ىناؾ
 يا في ىذا الصدد.ميع

 

وتشكؿ المياه الجوفية أىمية بالغة بحيث تعتبر أىـ عنصر ساعد عمى استقرار اإلنساف في ىذه 
 جدا مف السطح.الصحراء, خاصة وأنيا قريبة 

 

 العناصر الحّية في بيئة وادي سوف -ب
تنقسـ عناصر البيئة الحّية بصفة عاّمة إلى الحيوانات والنباتات, وىي "مجموعة الكائنات التي تدب 

 1فييا الحياة, وتتمتع بمظاىر الحياة مف تغذية وتنفس وحركة وتكاثر"
 الثروة النباتية -

ّنيا األشجار والنباتات ولك مختمفة مف توجد بوادي سوؼ أنواعالّصحراوية عمى غرار بعض المناطؽ 
ـ الحرارة في فصؿ الّصيؼ وبرودة الّشتاء ورياح الّربيع, فمف ىذه ئقميمة وذات ميزة خاّصة, تال

النباتات ما يعتمد عمى الغيث, فتجدىا تكثر في السنة الممطرة, وتقؿ في السنة الجاّفة, وىذا النوع 
ت لو خاصّية البقاء, حّتى إذا لـ تنبت مف عاـ آلخر, فيي تحافظ عمى بذورىا لتنمو البّري مف النباتا

 عند حموؿ الغيث.

                                                 

.13فتحي دردار7 مرجع سابؽ, ص   1  
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المياه الجوفية, وأىميا أشجار الّنخيؿ الّتي تعتبر طابعا  مىنباتات وأشجار تعتمد في رّييا ع وىناؾ
يا ميما كانت الّظروؼ مميزا لوادي سوؼ, ولقد ارتبط الّسوفي بالّنخمة لدرجة استحالة التخّمي عن

برّية  لمياه الجوفية, وىناؾ نباتاتبايا في السقي مف خالؿ مّد جذورىا وخصوصا العتمادىا عمى نفس
ليا خاّصية الجذور الطويمة, وصغر حجـ األوراؽ لمتقميؿ عمى الّثرى الموجود بالّرماؿ و  تعتمدبالمنطقة 
 مف الّنتح.

والفواكو, وأخيرا  اآلبار مثؿ الخضروات مياهمف طرؼ اإلنساف, أي عف طريؽ وىناؾ نباتات تسقى 
 النخيؿ تسقى مثميا مثؿ الزراعة المسقية. أشجارأصبحت حتى 

وفي كؿ الحاالت فإّف النباتات الصحراوية تعّرؼ بأنيا "إّما أف تكوف جذورىا طويمة حّتى تصؿ إلى 
قشرة سميكة لتقاـو الّتبخر, أو تكوف مف األنواع التي  طبقات المياه الجوفية, أو تكوف أوراقيا ذات

 .1تخزف عصارتيا في أوراقيا"
واحد عموي ويتمثؿ في الّساؽ واألغصاف واألوراؽ والثمار, والثاني تحتي مخفي  ,فابات لو قسمالنّ و 

مقاومة يسّمى بالجذور, فالّنباتات الّصحراوية ليا خاصية األوراؽ الشوكية الّطويمة غير المسّطحة ل
األغصاف حّتى تحمي بتكويف قشرة سميكة تمؼ الّساؽ و  الحّر والّرياح وأغصانيا تميؿ إلى الحطب

نفسيا مف الحرارة أو البرودة ومف تأثير الّرياح أيضا, وفيما يخص جذورىا فيي تمتد بعيدا عنيا أفقيا 
 ماء, أو بعض الثرى الموجود في الّرماؿ.الوعموديا بحثا عف قطرات 

 

استخدميا المجتمع في العديد مف األغراض الحياتية مثؿ غذاء الحيوانات األليفة كاألغناـ واإلبؿ, وقد 
واستخدمت في مصّدات الّرياح لممزارع المنتشرة في المنطقة وغيطاف النخيؿ البعمية, واستعممت كذلؾ 

, ميديةفي الطب الشعبي, وقد شجعت النخمة وبعض األشجار األخرى عمى بعض الصناعات التق
نساف في حياتو اليومية, كما استخدمت في بعض عناصر التأثيث وبعض األدوات التي يستعمميا اإل

الّشاي والّمحـ عمى الجمر  يالّسوفي إلى اليـو طي ويحبذألخرى كالتدفئة المنزلي وبعض األغراض ا
صا في عيد بدال مف الوسائؿ الحديثة, بحيث أغمبية السّكاف يقتنوف بعض الحطب البّري, خصو 

 األضحى وفصؿ الّشتاء أيضا.

 

                                                 

.63, ص 2644, القاىرة, مصر7 مكتبة االشعاع لمطباعة والنشر والتوزيع, 4, طالبيئة والمجتمعمحمد السيد غالب7   1  
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 ونستطيع أف نقّسـ النباتات بوادي سوؼ إلى زمر ونذكر منيا أمثمة7
ة, يب  ص  قْ , الْ ْص م  ن  ة, الْ ف  يطْ ر  قْ ة, الْ ار  ح  ة, الْ ن  شْ ب  , الْ اءْ ف  مْ ح  , الْ دْ ع  س  , الْ يدْ ض  ع  الْ  7مثؿ ـ النباتات الرعوية:

 ........يحْ ش  , الْ ـْ جْ ن  الْ 
, وثْ ث  ر  ت  )الفطر(, الْ  اعْ ق  ف  , الْ ؿْ ض  نْ ح  , الْ ؿْ يج  ف  , الْ ؿْ م  رْ ح  , الْ يبْ ذ  الْ  بْ ن  , عْ اْس ب  سْ ب  7 الْ ـ نباتات رعوية وطبية

 ة .......ج  د  ح  الْ 
 ..................خْ ر  م  , الْ ؿْ اق  ب  , الْ اءْ يت  ز  ى, الْ د  نْ م  ع  , الْ اؿْ ز  ى, اأْل  ط  رْ اأْل   ـ أشجار لمّطيي والتدفئة:

, ؼْ ش  رْ خ  , الْ عْ و  رْ خ  , الْ بْ ن  رْ ك  , الْ اعْ ن  عْ ن  ة, الْ م  جْ ر  , الْ اْس ب  سْ ب  , الْ دْ نْ ر  , الْ افْ ح  يْ ر  الْ  ـ نباتات برية و بستانية:
 ة مريـ............................ر  ج  , ش  ؿْ يج  ف  ي, الْ ر  ب  الْ  وـْ ث  , الْ ْر ت  عْ ز  الْ 

, الخيار, وْس ق  ف  اوية, الْ ن  قْ , الجزر, الخردؿ, الباذنجاف, الْ تْ فْ م  , الْ عْ ر  الكابو)اليقطيف(, الق   ـ الخضروات:
 البطيخ, الدالع, البطاطس, البطاطا, الطماطـ, السمؽ )السبانخ(...................

 

وقد  الثروة النباتية ىو النخمة, وعمى العمـو فإنو توجد ثروة نباتية بوادي سوؼ, إاّل أف أىـ ما يميز
وقد قاؿ أحد الشعراء عف تعّمؽ بيا الّسوفي و تغّنى بيا وضرب األمثاؿ بيا, و أصبحت جزءا منو, 

 كـر النخمة وجودىا داعيا اإلنساف إلى التشبو بيا7
 كف كالنخيؿ عف األحقاد مرتفعا     يرمى بطوب فيمقي أطيب الثمر

رى مثمرة وغير مثمرة, مثؿ العنب, الرماف, الميموف, التفاح, كما توجد بوادي سوؼ أشجار أخ
 , ...المشمش, الخوخ, التوت, الزيتوف

 ـــ الثروة الحيوانية
لى بري ومسقي, فاّف الحيوانات تنقسـ أيضا إلى اثنيف, واحد منيما بّري وآخر إثؿ ما ينقسـ النبات م

حيوانية لعبت دورا ىاما في صنع الثقافة المادية يعيش بجوار اإلنساف, ففي وادي سوؼ توجد ثروة 
مف جمودىا أحذية وأفرشة, واتخذ مف أصوافيا  مالبسا والثقافة المعنوية, حيث ارتدى اإلنساف

 واستخمص مف ألبانيا بعض غذائو, واستخدميا في العديد مف أغراض الحياة.

 

                                                 

  ىو إكتشاؼ زراعي تـ غرسو واستثماره في السنوات األخيرة بالمنطقة وأثبت جودتو وصالحيتو وىو اآلف يقدر بآالؼ األشجار,  الزيتون
 وحسب أحد الميتميف فإف الفرنسييف زرعوه سابقا في وسط مدينة الوادي وبعد االستقالؿ قطعت ىذه األشجار. 
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في حياتو, وما تشكمو لو مف فوائد  نجد أّف الّسوفي يرتب منازؿ ومراتب لمحيوانات بحسب أىميتياو 
ومنافع, مثؿ ما نجده في إعطاء قيمة لمنخمة, باعتبارىا مصدرا ىاما لمغذاء, فكذلؾ شكؿ الجمؿ 

 والخروؼ مكانة بارزة عنده, فالجمؿ يستعمؿ لمحمؿ ويتغذى منو, ويأكؿ لحمو ويمبس وبره.
 ىناؾ مجموعة مف الحيوانات تعيش في وادي سوؼ نذكر منيا7و 
وىو حيواف يرمز لمّصحراء, فال يعيش في مناطؽ أخرى, وعرؼ باسـ سفينة الّصحراء, لو  لجمل:ا

صفات متميزة جدا سوؼ نشرحيا في الفصوؿ الالحقة عند الكالـ عف أىمية الجمؿ ودوره في حياة 
 السّكاف, والمكانة الّتي يحتميا ىذا الحيواف في منطقة وادي سوؼ.

بيا خصوصا أّف ىذا احصبوادي سوؼ أىمية بالغة, وىي تدر الحميب ألتشكؿ ثروة الماعز  الماعز:
الحيواف ال يحتاج إلى كثرة العمؼ, بحيث يممؾ أغمب السّكاف ىذا الحيواف, ويكاد ال يخمو بيت مف 
الماعز خاصة في القرى و المداشر, وتستخدـ صغار الماعز لمذبح وتناوؿ لحميا خصوصا في 

 الصيؼ, وبداية الخريؼ.
 إّف ىذا الحيواف لو مكانة كبيرة عند سّكاف سوؼ, بحيث يعتبر لحمو أفضؿ الّمحـو عمى ن:أالض

عدوف , ألّف أىؿ سوؼ يبتاوساط الشعبية, وخاصة إذا كاف ذكر اإلطالؽ , ويضرب بو المثؿ في األ
ف كّمما أمكنيـ ذلؾ, عمى الّرغـ مف أف منطقة وادي سوؼ قميمة أعف تناوؿ لحـ األنثى مف الض

 ف في األكواخ, أي عف طريؽ العمؼ دوف الّرعي.ألندرة األعشاب, فنجدىـ يربوف الضمراعي ال
إلى جانب ىذا, يعتبر ىذا الحيواف حديث العيد بالمنطقة, ففي الّسابؽ كانوا يتناولوف سوى لحـ 

يكف صّرح باّف لحـ الخروؼ لـ ( 2)رقـ  اف في المنطقة, ففي مقابمة مع المخبرالجمؿ, لندرة الخرف
 البعير. لحـ, فكاف الّناس يتناولوف امعروفا بيذه الصورة لّما كّنا صغار 

 

إلى لي  وىذا األمر صحيح إلى حّد بعيد, ويتوافؽ مع سكاف الّصحراء الجزائرية, بحيث في زيارة
والية "تمنراست" بالجنوب الجزائري, وجدت بأّف ىذا المجتمع يتناوؿ لحـ الجمؿ بكثرة, وفي زيارة إلي 

ف يكاد أائرية, وجدت والحظت بأّف لحـ الضأيضا بالجنوب الغربي مف الّصحراء الجز  "والية "تندوؼ
 الجمؿ والجمؿ فقط.كتفوف بذبح ـ عند الجّزاريف, فيـ يينعد

                                                 

   1020أفريؿ مف سنة  03, 01, 02مارس,  32المخصصة لمدكتوراه, وبالبضبط أّياـ ىذه الزيارة كانت خالؿ الفترة. 
  1021أكتوبر  20, و 6, 5, 4, 3ىذه الزيارة تمت خالؿ. 
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مف لحـ الجمؿ, وىذا ما يدؿ عمى أّف الخروؼ يعتبر حديث  وومائدة الّطعاـ عند سّكاف تندوؼ ال تخم
وىذا الحيواف لو فوائد أخرى, مثؿ استخداـ أصوافو في األلبسة واألفرشة وبعض  العيد بوالية تندوؼ,
 الحاجيات األخرى.

حيوانات برية7 مثميا مثؿ أي منطقة أخرى, تعيش بوادي سوؼ مجموعة مف الحيوانات البرية تختمؼ 
ة عف بعضيا مف حيث الصنؼ والطبيعة, فمنيا ما ىو ضار ومنيا ما ىو غير ذلؾ, وتختمؼ درج

الضرر مف حيواف آلخر, فنجد األفاعي الّسامة والعقارب الّسامة أيضا, كما توجد زواحؼ أخرى مثؿ 
 والزرزومية والوزغة والخنافس المختمفة واالوراف وغيرىا. )الشرشماف(,الحنش واإلسقنقور

نفد واألرنب والذئب وىذا األخير كما تعيش في المنطقة حيوانات أخرى مثؿ الكمب والثعمب والفنؾ والق
 ثبت وجوده في المنطقة ويحسب لو ألؼ حساب.أ
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 تمثل الّصورة حيوان ذكر الشرشمان ويطمق عميو "العبادي" وىو يتحرك فوق الرمال

نات المذكورة في ىذا العنصر نظرا ألّنو مستعمل اولقد ركزنا عمى إبراز ىذا النوع من جممة الحيو 
, كما أّن صحراء وادي سوف تنفرد بو دون المناطق الغذائية لمجتمع البحثكثيرا في العادات 

 الصحراوية األخرى.
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 ىذه الصورة لحيوان "الفنك"

خترناىا ألّن الفنك يوجد عذا في صحراء العرق الشرقي الكبير حسب معمومات غير مؤكدة  وا 
 

ميما رعاه, فيو يحب العيش  وىناؾ حيواف يسّمى الغزاؿ, حيث يعتبر حيواف بري ال يألؼ اإلنساف
براىيـ العوامر "ياكؿ الحنضؿ إصائص متميزة جدا, بحيث يقوؿ عنو بعيدا عف الّناس, يمتاز بخ

 1والحدج فيستحميو ويشرب ماء البحر فيستغدبو"

                                                 

.35براىيـ بف محمد الساسي العوامر7 مرجع سابؽ, ص إ  1  
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شرابو مف نسيـ  ّنو حيواف يستطيع العيش بدوف ماء حيث يأخذأقاؿ عنو في األوساط االجتماعية بوي
 نفو.أالفجر عف طريؽ 
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 : الثقافةثانيا
 ماىية الثقافة – 1

كممة الثقافة نالت حيزا كبيرا في كتابات العمماء والباحثيف والفالسفة المحدثيف والقدامى, وال يمكف ألي 
جدا كؿ حسب اختصاصو, ولكف كاف أف يعطي معنى شافيا ليا, ألّنو مفيـو واسع, ولو زوايا متشّعبة 

 ,حد مواضيعو ىو عمـ االجتماعأجة كبيرة وكانت مف المالحظ أف التخصص الذي تكّمـ عنيا بدر 
يذا الموضوع, وحّتى ب يتـّ ي نثروبولوجيا احث أو عالـ في األب كؿنثروبولوجيا, بحيث ألوكذلؾ عمـ ا

, وىناؾ تخصص آخر في عمـ االجتماع يسّمى بعمـ نثروبولوجيا الثقافيةص يسّمى األّنو يوجد تخصأ
 االجتماع الثقافي. 

 

والثقافة ىي مف خصائص المجتمعات البشرية, فاإلنساف كائف بيولوجي ثقافي, وبيذه الخاصية يرجع 
إلى وجود العقؿ دوف الكائنات البيولوجية األخرى فيناؾ مجتمعات حيوانية ليا تنظيـ مثؿ النمؿ 

ىا في حالة مستقرة دوف أف تغير مف سموكيا, وبعكس المجتمعات البشرية, فيي والنحؿ, ولكف نجد
جؿ التكّيؼ مع البيئة التي تعيش فييا المجتمعات, ويعمؿ أتغير مستمر مف حاؿ إلى آخر, مف  في

 اإلنساف غمى توريث ىذا األمر لألجياؿ الاّلحقة عف طريؽ التعّمـ والتدريب.
اوالت التي اعتنت بتعريؼ الثقافة بحسب طبيعة التوجو العممي ولقد نعثر عمى الكثير مف المح

 المدروس.
 أ ـ االتجاىات النظرية في دراسة الثقافة

 ـــ االتجاه التطوري
ومف بيف ىذه المحاوالت ما نجده في كتابات ادوارد تايمور, حيث يعّرؼ الثقافة مف الجانب التطوري, 

مع ما, كانت بسيطة في بدايتيا, المعقد, فالثقافة المعاصرة لمجتأي يرى بأّنيا تتطّور مف البسيط إلى 
أّنيا معقدة الجوانب حيث يقوؿ "الثقافة ىي ذلؾ الكؿ المركب الذي يشمؿ المعرفة والعقائد بز ميّ تتو 
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والفف واألخالؽ والعرؼ وكؿ القدرات والعادات األخرى التي يكتسبيا اإلنساف مف حيث ىو عضو في 
 .1المجتمع"

الثقافة "تكتسب", وىذا االكتساب يتـ عف طريؽ التعّمـ, مف خالؿ  بأفّ  ا التعريؼ نستخمصىذفمف 
جميع عناصرىا  عيش الفرد داخؿ الجماعة البشرية, وتعتبر أيضا بأّنيا تحمؿ صفة التركيب, أي أفّ 

دوف فصؿ بيف عنصر وآخر, فالحصوؿ عمى الطعاـ لو ارتباط بالمعتقدات تتداخؿ مع بعضيا 
نية, ولو ارتباط بطبيعة نظاـ القرابة, ولو ارتباط بالنظـ القانونية وىكذا فكّؿ عنصر لو شبكة معقدة الدي

 مع العناصر األخرى المركبة لمثقافة.
لى جانب تايمور وفي , عّرفيا "ىوايت" بػ "األشياء واألحداث التي تعتمد عمى القدرة نفسو ىذا االتجاه وا 

, ويشتمؿ ىذا التعريؼ عمى جانبيف 2التي يطمؽ عمييا اصطالح الرمزية"العقمية لمكائنات اإلنسانية, و 
أساسييف في الثقافة, وىما العناصر المادية التي أنتجيا المجتمع, والعناصر غير المادية مف سموكيات 
 اوأفعاؿ ومعتقدات, وىذا ما يتضح مف التعريؼ, عند كممتي7 األشياء واألحداث, وىذا ما يدخؿ مفيوم

نقؿ الخبرات الحياتية مف جيؿ إلى جيؿ في دوره يتمثؿ مثقافة, يتعمؽ بعنصر الرمزية, الذي ل اجديد
 جديد.

 ـــ مدخل االنتشار والتكامل
منطقة ثقافية إلى أخرى عف  مفّف الثقافة تنتشر أاالتجاه الباحث "بواس" حيث يرى بلقد تزّعـ ىذا 

طريؽ االحتكاؾ والتجاور, فتتأثر الثقافة لمجتمع وتتغير مف ميزة إلى أخرى, وبعد ىذا االحتكاؾ 
رسخ يلقديـ, أي يتـ تعديؿ العناصر ثـ يذا الجديد مع ال اوالتأثر وتثبيت ذلؾ في المجتمع يحدث تكّيف

النتشار مف جماعة إلى أخرى تتـ عف طريؽ بصفة تكاممية مع البيئة ككؿ, ويؤكد "بأّف عممية ا
االتصاؿ التاريخي, وعممية التكامؿ يقصد بيا تعديال أو تكّيؼ العناصر الثقافية المستعارة وتثبيتيا في 

 .3الثقافة المحمية وفي المحتوى االجتماعي لمبيئة"
 

                                                 

.30, ص 2662الجامعية, , الجزائر7 ديواف المطبوعات مقدمة في األنثروبولوجيا العامةمحمد حسف الغامري7   1  
.31ص  ,نفسو المرجع  2  
.31, ص نفسو المرجع  3  
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ى تغّيير كؿ العناصر ّنو عندما تتغّير أحد العناصر الثقافية يؤدي حتما إلأوفي ىذا المحتوى أيضا 
 األخرى, وبالتالي يجب دراسة الثقافة ككؿ والرجوع إلييا مف خالؿ التطّور التاريخي الخاص بيا.

لى جانب ىذيف االتجاىيف, ظيرت عمى خمفيتيما اتجاىات أخرى في تفسير ظاىرة الثقافة كما ىو ا  و 
إلشباع الحاجات السيكولوجية وكذا  موجود لدى "مالينوفيسكي" الذي يرى بأّف الثقافة ىي وسيمة وأداة

البيولوجية لمفرد, بينما يتجو "راد كميؼ براوف" إلى الحاجات الجماعية وذلؾ بقصد تحقيؽ التكامؿ 
 والثبات داخؿ المجتمع ككؿ.

ويوجد اتجاه آخر في تفسير الثقافة يدعى النسؽ المعرفي, ويقصد أّف مجموعة العادات والسموكيات 
قافة, بؿ أّف الثقافة تكمف في الجوانب التي خمؼ ىذه  العناصر. ويركز ىذا ليست ىي عناصر الث

 االتجاه عمى الوسائؿ التي تكشؼ طرؽ التفكير مثؿ المغة والبيئة.

 

 ـــ المدخل اإليكولوجي
يكولوجيا والمقصود بيا "تتبع العالقة ة البيئة بالمجتمع, وعرؼ باسـ اإلرّكز ىذا االتجاه عمى عالق

المتبادلة بيف اإلنساف والبيئة عامة, وأثر العوامؿ البيئية في اإلنساف والنظـ المختمفة مف اقتصادية 
 .1وسياسية ودينية"

والت التي تطرأ مف حيف فالعوامؿ البيئية المتمثمة في كؿ العناصر المشكمة ليا, وكذلؾ كؿ التح
نساف, وكذلؾ النظـ التي يتميز بيا البناء في التفاعؿ بيف ىذه العوامؿ واإل تتمثؿ يكولوجياآلخر, واإل

نساف يتمثؿ في جزء مف النسؽ المشكؿ مف النباتات, ومختمؼ تبار أّف اإلاالجتماعي ككؿ, باع
 ف النسؽ االيكولوجي.عمى ىذا يتكوّ  يئة الطبيعية المختمفة, فبناءالحيوانات وكؿ عناصر الب

نطمقوا في دراساتيـ مف طرح تساؤليف لنظرية ىـ األنثروبولوجيوف, حيث الذيف اىتموا بيذه اومف بيف ا
 أساسيف ىما7 

"ػ لماذا تتواجد عناصر خاّصة أو مجموعة مف العناصر الثقافية في فترات زمنية معّينة, وفي أماكف 
 محددة؟.

 2ية معينة؟."ػ كيؼ تقـو ىذه العناصر الخاّصة بدورىا داخؿ بيئة ثقافية وطبيع
                                                 

 .11محمد حسف الغامري7 مرجع سابؽ, ص   1
 .12, ص المرجع نفسو  2



بيئة سوف وثقافة سكانيا                   الفصل الثاني                                    
 

77 

 

ؼ, أي العناصر الثقافية كيؼ تتكيؼ مع الوسط فمف خالؿ ىذيف السؤاليف فإف الثقافة تعني التكيّ 
 والمحيط ككؿ؟.
يكولوجيا الثقافية كبديؿ ناقد لتطور مبدأ الحتمية البيئية الذي ساد الفكر االجتماعي لفترة وجاء اتجاه اإل

لتراكمية, ففي البداية جاءت فكرة االحتمالية البيئية, زمنية معتبرة, حيث ظيرت نظريات نالت صفة ا
مفادىا أّف "العوامؿ البيئية قد تحد مف إمكانيات التكيؼ في ثقافة ما, لكنيا ال تحدد أنماط التكيؼ, أو 

, بمعنى أّنو يمكف أف تكوف البيئة مالئمة لنشاط معيف, ولكف 1االختيارات التي يقـو بيا المجتمع"
 بذلؾ, فيمارس نشاطا آخر. المجتمع ال ييتـ

فقد تختمؼ الظاىرة الثقافية مف زمف آلخر رغـ تواجدىا في مكاف واحد, وىذا ما وصؿ إليو   "الفريد 
 كروبر" عند دراستو لمجتمع ىنود البيمو والتفاىو في الجنوب الغربي األمريكي.

, فتوصموا إلى ما يعرؼ بحثا عف إشكالية العالقة بيف البيئة والثقافة ف عند ىذا الحدّ ولـ يتوقؼ الباحثو 
 لة لمتصورات السابقة, مف الحتمية ومبدأ االحتمالية البيئية.يكولوجيا الثقافية, التي جاءت معدّ باإل

, وانطمؽ في دراستو مف 2622فأّوؿ مف اىتـ بيذا االتجاه ىو األنثروبولوجي "جولياف ستيوارد" سنة 
ؿ7 ما ىي العمميات التي يحدث مف خالليا توافؽ المجتمعات مع بيئاتيا؟ أي بحث في مجاؿ تساؤ 

 توافؽ المجتمع مع عناصر البيئة المشكمة لموسط الذي يعيش فيو.
وقد أوضح "ستيوارد" الخطوات التي ينبغي عمى الباحث اتباعيا عند دراسة األيكولوجيا الثقافية تتمثؿ 

 في 7
األولى في تحميؿ التفاعؿ بيف البيئة والتكنولوجيا المستخدمة, ألّف بعض عناصر " ػ تتمثؿ الخطوة 

مة, البيئة يمكف أف يكوف ليا تأثير أكثر مف عناصر أخرى, وىذا ما ينعكس عمى التكنولوجيا المستخد
 ستغالؿ كؿ ما تجود بو بيئتو حّتى عند التكنولوجيات المتقدمة.بحيث أف أي مجتمع ال يستطيع ا

يؤكد "ستيوارد ىنا أّف الثقافات البسيطة تتأثر مباشرة بالبيئة التي تتواجد فييا, في حيف نجد ىذا  بحيث
في الثقافات األكثر تطورا , بحيث عند ىذه األخيرة تستطيع التغّمب عمى العديد مف  التأثير يقؿّ 

ة التكييؼ لممناخ غير الصعوبات البيئية, كحرارة المناخ, ووعورة األراضي والمرتفعات, فتستخدـ أجيز 
 الطرقات وبناء الجسور لوعورة التنقؿ. المالئـ, ومدّ 

                                                 

 .13, ص محمد حسف الغامري7 المرجع الّسابؽ  1
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غالؿ عنصر معيف تػ أّما الخطوة الثانية فتتمثؿ في تحميؿ أنماط السموؾ التي تتضمنيا عممية اس
نتفاع وىؿ أّف ىذا التعاوف يؤدي إلى االبواسطة تكنولوجيات معينة, فيؿ ىذا يتطمب التعاوف؟ 

باإلمكانيات المتاحة والمستغمة لوسائؿ  لممصدر؟ ومف ىنا فاأليكولوجيا الثقافية يجب أف تيتـّ األقصى 
 تنبيو الناس إلى أماكف مصادر استغالؿ البيئة.

ػ والخطوة األخيرة تتمثؿ في مدى تأثير أنماط السموؾ المتضمنة في عممية استغالؿ البيئة عمى 
ظاىر تنظيـ الجماعات القرابية, والتنظيـ السياسي مظاىر الثقافة األخرى. ومف بيف تمؾ الم

 .1واالجتماعي, والكثافة السكانية"
وبحسب ىذه الخطوات فإف األيكولوجيا الثقافية تبحث في كيفية توفير الحاجيات لدى المجتمع, وتمؾ 
التكنولوجيات التي تستغؿ بيا مصادر تمؾ الحاجيات المختمفة, وتبحث في التنظيمات المصاحبة 

الناتجة عف تمؾ التكنولوجيات المختمفة المستخدمة في استغالؿ البيئة مف أجؿ التكيؼ مع الوسط و 
 العاـ الذي يعيش فيو المجتمع.

ر مف جممة التكنولوجيات المستخدمة كما يؤكد ستيوارد مف خالؿ نظريتو بأف المجتمع كّمما طّور وغيّ 
التي يعيش في كنفيا, فالتغير يعني كال مف البيئة حاجاتو تزيد درجة توافقو مع البيئة  في عممية سدّ 

 والثقافة, فإذا تغّيرت عناصر البيئة تتغير تبعا ليا عناصر الثقافة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 , يتصرؼ.15 14محمد حسف غامري7 المرجع السابؽ, ص ص   1
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 لمحة تاريخية عن سكان سوف – 2
ليا عمؽ متجذر في التاريخ, فقد "دّلت األبحاث األثرية والشواىد التاريخية أّف  منطقة وادي سوؼ

 .1منطقة سوؼ عرفت اإلنساف منذ عصور ما قبؿ التاريخ"
ولعؿ مف المؤكد أّف األمازيغ سكنوا المنطقة وكذا الفينيقيوف والروماف في فترة القرف األوؿ الميالدي, 

ولـ يكتؼ الروماف عند قدوميـ  , وتواجدوا بما يسمى بالبميدةوسكنوا منطقة يطمؽ عمييا الجردانية
وجد آثار ترض سوؼ, و أقرى عديدة أخرى في منطقة  اإلى سوؼ بالسكف بالجردانية والبميدة بؿ بنو 

ف كمـ, وفي قمار والرقيبة, وغرد يعشر  بعدي تقع بجنوب شرؽ الوادي عمى الت ذلؾ في سندروس
 غرب الوادي عمى بعد أربعيف كمـ.الوصيؼ الذي يقع بجنوب 

ف إلى أف دخؿ العرب إلى المنطقة بقبيمتيف كبيرتيف ىما7 و ا سكف الونداؿ أرض سوؼ والبزنطيكم
 عدواف وطرود.
 أ ـ قبيمة عدوان

عمى رأس  حّساف بف نعمافدخمت عف طريؽ الفتوحات اإلسالمية في عيد عقبة بف نافع الذي عّيف "
منطقة مابيف بسكرة و ورقمة بما فييا وادي سوؼ, وكاف ضمف سرايا جيش, وأمره بالتوغؿ في ال

, أي أّف أصؿ سكاف سوؼ يعود لمعنصر 2المسمميف النواة األولى لوجود قبيمة عدواف بأرض سوؼ"
الذي قاـ بإدخاؿ اإلسالـ إلى المنطقة, وقبيمة عدواف تنتسب إلى العرب, و ىؤالء "أّوؿ ما حّموا بػ 

 .3ـ فصائؿ كأوالد سعود, وتفرعت فصائؿ أخرى عندما اختمطوا بعرش الطرود""الزقـ" وتفرعت مني
غمب أفراد ىذه القبيمة الجية الشرقية والشمالية, والشمالية الغربية مف مدينة الوادي إلى جانب أويسكف 

   ف" تواجدىـ بالمدينة, أي يقطنوف حاليا أّوؿ منطقة نزلوا بيا وىي"الزقـ" وتوسعوا في "غمرة" و"المقر 

                                                 

 .202, ص 2663, 223, مجمة الثقافة )الجزائر( العددسوفمن تاريخ وادي براىيـ مياسي7 إ 1
 ."الجردانية ىي منطقة شرؽ مدينة الوادي يطمؽ عمييا حاليا اسـ " المقرف 

  .البميدة ىي منطقة شماؿ الوادي تسمى حاليا "ىّبة" وىي أحد القرى التابعة إداريا لبمدية الرقيبة 

  كمـ تابعة حاليا لبمدية العقمة دائرة الرباح. 30ىي منطقة تقع في جنوب مدينة سوؼ تبعد عنيا حوالي 
.220نفس المرجع السابؽ, ص   2  
.304براىيـ بف محمد الساسي العوامر7 مرجع سابؽ, ص إ  3  
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و "الجديدة" و "تغزوت" و"كونيف" و "وقمار" و"ورماس" إلى جانب تواجدىـ في مناطؽ أخرى ولكف 
 بصورة قميمة.

 قبيمة الطرود –ب 
شماؿ إفريقيا وتفّرقوا في مناطؽ مختمفة, ومف إلى لتوافد المستمر لبني ىالؿ وسميـ دخمت عف طريؽ ا

المنطقة وسكنوىا. واستمر التوافد فيما بعد إلى أف كثر بيف المناطؽ كانت وادي سوؼ, بحيث دخموا 
عشاش ف7 األعدواف, وىذه القبيمة ليا فصيال وا فيما بعد أصحاب المنطقة ىـ وبنعددىـ وأصبحو 

 والمصاعبة.
 عشاشـــ األ

قدموا مف  ا, كانوا في البداية بدو 1مف الطرود, وىـ "ينحدروف مف فرع بني سميـ" ايعتبروف عرش
امع, حمد وأوالد جأفصائؿ باألصؿ واالنتساب, كأوالد الّصحراء العربية واستقّروا بسوؼ, وليـ عّدة 

 ة.طيوالفرجاف والربايع, والقطا
 ـــ المصاعبة

وىي فصيمة كبيرة بوادي سوؼ وتتواجد بالوادي مركز و"عميش" والجية الغربية مف الوادي "وىـ مف 
ى عّدة عمائر كالعزازلة , الشبابطة, القرافيف, الشعانبة, وىذه األخيرة "ىـ و ينقسموف إل 2بني سميـ"

 .3مف ورقمة" 2553آخر مف انتسب إلييـ عند قدوميـ في 
 

عمييا أّف  واصؿ سكانيا, فنستطيع القوؿ بناءىذا ما ورد في الكتب والمراجع التي كتبت عف المنطقة 
وا عف طريؽ ؤ سميـ, أي قبيمتا عدواف وطرود وجاسّكاف وادي سوؼ أصميـ يعود إلى بني ىالؿ و 

الفتوحات اإلسالمية في البداية, ثـ توافدوا فيما بعد ألغراض أخرى لسنا بصدد البحث فييا في ىذا 
 المجاؿ.

ف احـ بيف القبيمتيف, اختمطتا عز تي حدثت في المنطقة, وكنتيجة لمتولكف فيما بعد, وبعد التغّيرات ال
" ال غير, ويقولوف نحف "سواف , فيـالتفرقة بيف عناصرهصعب ت اواحد امجتمع تاطريؽ الّنسب وأصبح

                                                 

تصرؼ.ب’ 304عوامر7 المرجع السابؽ, ص ابراىيـ بف محمد الساسي ال  1  
.203عمي غنابزية7 مرجع سابؽ, ص   2  
تصرؼ.. ب7203 ص نفسو المرجع  3  
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سوؼ بعض الفصائؿ األخرى  سكنتاالحتكاؾ مع البيئات الخارجية وأيضا وبعد حدوث التعايش و 
 "تبسة" إلى جانب منطقة "الزاب". مناطؽ الشماؿ كػ بعضالمناطؽ الجنوبية كورقمة و التي قدمت مف 

منيـ مازاؿ لـ سوؼ فصائؿ مختمفة منيـ مف أصبح ينسب نفسو إلى سوؼ و  سكف واديتواليـو 
 عدواف وطرود. يأّف األغمبية العظمى ىـ مف قبيمتنستطيع القوؿ  نانّ أينسب إلييا, إاّل 
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 الثقافة والبيئة الثقافية – 3
المجتمع وثقافتو, فمف الصعب إف البحث في القضايا االجتماعية يتطمب معرفة وافية عف عناصر 

فيـ أي ثقافة بالنظر إلى عناصرىا كأجزاء معزولة فيقوؿ وليـ توماس بػ "ضرورة أخذ الحياة الكمية 
 مثمو ,وادي سوؼ مجتمع. ف1الشاممة في المجتمع في االعتبار عند إجراء كافة التحميالت االجتماعية"

مجموعة  ففي بيئة اجتماعية, وىي عبارة ع اجدثقافة معينة تتو  مثؿ كّؿ المجتمعات البشرية يممؾ
النظـ والمؤسسات التي كّونيا اإلنساف داخؿ المجتمع, مف خالؿ التفاعؿ بيف أفراد المجتمع مع 
بعضيـ البعض, وىي البيئة التي صنعيا اإلنساف لنفسو وينقميا كؿ جيؿ عف اآلخر, ويطّور فييا 

نساف, وىي خاصة باإلنساف دوف غيره مف الكائنات الحّية ويعّدؿ ويبّدؿ, وتسّمى البيئة الثقافية لإل
 األخرى.

وتعّرؼ البيئة الثقافية بأّنيا "مجموعة القوانيف والنظـ التي تحكـ العالقات الداخمية لألفراد, إلى جانب 
 .2المؤسسات والييئات السياسية واالجتماعية, والتي صنعيا اإلنساف مف قرى ومدف ومزارع"

ية تتضمف "األنماط الظاىرة والباطنة لمسموؾ المكتسب عف طريؽ الرموز الذي يتكوف في فالبيئة الثقاف
 .3مجتمع معيف, مف عمـو ومعتقدات وفنوف وقوانيف وعادات وغير ذلؾ"

 

مف خالؿ ما سبؽ يّتضح أّف البيئة الثقافية تعني منطقة ثقافية ليا جوانب عديدة تنتج عف التفاعؿ 
المجتمع الواحد, ويكسب جوانب أخرى مف البيئة الخارجية نتيجة االحتكاؾ بمختمؼ المستمر بيف أفراد 

ياة المختمفة. ومّما ال شؾ األغراض كالتجارة أو السياحة أو الزواج أو اليجرة وغير ذلؾ مف شؤوف الح
 ّف أّية ثقافة إنسانية تتضمف عّدة عناصر مختمفة وليا خاصية االرتباط ببعضيا البعض, فأيّ أفيو 

 تغّير في عنصر معيف يؤدي إلى تغّير في الكؿ ويتغّير لوف الثقافة تبعا لمتغّير الذي حدث.

                                                 

 .115, ص 2641ترجمة7 محمد عودة وآخروف, مصر7 دار المعارؼ, نظرية عمم االجتماع,  نيقوال تيماشيؼ7 1
 http. Feedo.not/Environment/Ecology/Definition of Environment.htm. 08/12/2011. 12:21h

2  
.26راتب السعود7 مرجع سابؽ, ص   3  
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كما عرفنا سابقا تتكوف مف مجموعة العادات والمغة وغيرىا مف ىو معمـو أّف العناصر الثقافية  وكما
تنقسـ إلى قسميف ا أدوات الحياة المختمفة وما صنعتو يد اإلنساف. وعمى ىذا األساس فإّف الثقافة ىن

 .قسـ مادي وآخر ال مادي, األمر الذي أكّده وأجمع عميو العمماءأساسييف, 
 

 الثقافة المادية – 4
يعّرؼ "اوجبرف ونيمكوؼ" الثقافة المادية بأّنيا "تشمؿ كّؿ ما يصنعو اإلنساف في حياتو العامة, وكؿ 

ة, واألثاث والسّيارات والمجوىرات ما ينتجو العقؿ البشري مف أشياء ممموسة مثؿ اآلالت واألسمح
 .1والبناء, ومصارؼ الري والمحاصيؿ الزراعية والطرؽ, أي ما ىو مادي فيزيقي واستخدمو اإلنساف"

 

حتاجيا المجتمع في حياتو يألدوات والمجسمات الممموسة التي أي أّف الثقافة المادية ىي تمؾ ا
منتج أيضا ومّد الطرقات مف الحرث وكذا فعالية الجؿ تسييؿ أيومية, فيو صنع المحراث مثال مف ال
جؿ تسريع وتسييؿ التنقؿ, وابتكر مجموعة األدوات التي تسّيؿ عميو طيي الطعاـ مثال, وكذلؾ أ

أدوات طبية بقصد العالج مف األمراض المختمفة, وصنع المساكف بطرؽ تقيو مف الحّر والبرد 
جؿ أدينية, وزرع المحاصيؿ مف راض بيئية ومعتقدات والظروؼ الطبيعية, وصنع اإلنساف المباس ألغ

 الغذاء لو ولمحيوانات التي يحتاجيا.
فالثقافة المادية ىي كّؿ ما صنعو اإلنساف مف ابتكاره أو استورده مف بيئة أخرى وتأقمـ معيا وأصبحت 

 جزءا مف ثقافتو بمرور الزمف.
سوؼ نتكمـ عنيا الحقا معّينة ؾ ثقافة مادية والمجتمع بوادي سوؼ مثمو مثؿ المجتمعات األخرى يمم

 بنوع مف التفصيؿ والتحميؿ الميداني أيضا.
 فيما تتمثؿ الثقافة المادية بوادي سوؼ؟

أوال وقبؿ كؿ شيء سوؼ نذكر ىذه العناصر بصفة مدمجة بيف ما ىو تقميدي قديـ وما ىو حديث 
 حالي.

 

                                                 

.41, ص 1002, األزاريطة, مصر7 دار المعرفة الجامعية, 1, ط دراسات في الجغرافيا البشريةفتحي محمد أبو عيانة7   1  
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 أ ـ ما يتعمق بالنخمة
في المجتمع, وليا أيضا  الشجرة منذ أف سكف المنطقة, وليا تأثير عميؽلقد غرس الّسوفي ىذه 

حد أ ية ليدؼ أولي ىو إنتاج التمور, وىغمب العناصر الثقافية المتعددة, وغرس النخمأحضور في 
المحاصيؿ الزراعية التي تدخؿ في الثقافة المادية, ولـ يكتؼ الّسوفي بأخذ الغذاء منيا فقط, بؿ صنع 

 7مف بينيانذكر د مف األدوات والوسائؿ التي استخدميا في الحياة اليومية منيا العدي
, وىي عبارة عف قفة كبيرة تستعمؿ لمتمر "الشارية"التي تصنع مف سعؼ النخيؿ, وصنع أيضا  "القّفة"

وأغراض أخرى, وصنع مف السعؼ المنشة وىي مروحة يدوية تستعمؿ في تجفيؼ العرؽ مف وجو 
ّمة وتستعمؿ في وقاية الرأس مف أشعة ظماب أيضا, كما صنعت ما تسمى الاإلنساف وطرد الذب

الشمس وىي تستعمؿ منذ القديـ إلى اليـو وىي تباع في األسواؽ الحالية, كما استخدـ الّسوفي مف 
جريد النخيؿ مصّدات لمرياح تمنع زحؼ الرماؿ إلى غيطاف النخيؿ أو الطرقات أو حّتى المنازؿ في 

وليا بعض التقنيات. كما استخدـ الّسوفي الجريد المجفؼ في صناعة الزريبة التي بعض األحياف, 
وىذه العمارة لمّراحة أو مخزنا في الغيطاف والمزارع لألدوات والمنتجات الزراعية,  اتعتبر إّما مكان

 موجودة عند أىؿ سوؼ منذ القديـ فالرحالة العّياشي يقوؿ7 "حيف وصمنا إلى الوادي وجدنا طرودا
 . 1)قبيمة( يسكنوف زرائب مف جريد النخؿ وبيا يخزنوف ما يحتاجوف إليو"

 وصنع مف الجريد أيضا بعد عزؿ السعؼ ما يسمى بالسّدة, وىي عبارة عف مجموعة مف العصي    
 لمنـو في الصيؼ وليا أغراض أخرى.كسرير حد وتستخدـ أالمتالصقة بطريقة ال تسمح بفصؿ 

 

وقد صنع مف النخيؿ أيضا الحباؿ مف خالؿ ليؼ النخؿ, وتستخدـ ىذه الحباؿ في األغراض 
المختمفة, وصنعت مف عصي الجريد الكراسي والطاوالت وىي تباع اآلف بأثماف معتبرة, كما صنعت 
عدة تحؼ أيضا كما صنعت أواني منزلية مثؿ الطبؽ وىو عبارة عف ماعوف مصنوع مف "التيؽ" وىو 

خصوصا الخبز المنزلي, وكذلؾ و الحامؿ لمعرجوف وممفوؼ عميو سعؼ النخيؿ, يستخدـ لألكؿ  الّساؽ
تقديـ التمر وأيضا يستخدـ في تحضير بعض األغراض األخرى مف غذاء أو عمؼ لمحيوانات وغير 

 ذلؾ.

                                                 

 .123, ص 2644, طبعة الرباط7  2جزء رحمة العياشي )ماء الموائد(, أبو سالـ العياشي7   1
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فقد  وليس مجتمع البحث فقط مف يستخدـ أجزاء النخمة في الثقافة المادية, ففي المجتمع النوبي بمصر
عوا ما يعرؼ بالشريعة )الخيمة( مف جريد ألشياء "فصناستغّموا ما بالنخمة في صناعة العديد مف ا

النخيؿ, وىي أبسط أشكاؿ العمارة الشعبية, وتصنع مف الجريد الجاؼ, وأعمدتيا تكوف مف جذوع 
األخضر في النخؿ أو أغصاف األشجار, وتكوف في البيت أو في الحقؿ. كما يستخدموف الجريد 

تنظيؼ البالط, كما يستعمؿ ليؼ النخيؿ في إشعاؿ النار, ألّنو سريع االشتعاؿ, كما يصنع مف جريد 
ص والقفاؼ االنخؿ بعد نزع سعفو يد الجّرافة التي تستخدـ في طيي الخبز التقميدي, كما تصنع األقف

لنوبيوف مف النخيؿ األثاث وىي عبارة عمى سالؿ لحفظ ونقؿ بعض المواد الزراعية أو غيرىا, وصنع ا
الشعبي كالباب والضبة وىي قفؿ خشبي, كما يصنعوف العتب سواء لألبواب أو النوافذ مف أفالؽ 
النخيؿ. وقد صنعوا أيضا الحباؿ مف الميؼ, ومف عصي وجذوع النخيؿ صنعوا األسرة والكراسي, 

أكوالت األخرى, والمقاطؼ والمكاييؿ واألطباؽ المستخدمة في تناوؿ الفواكو والتمور وبعض الم
 1المستخدمة في تخزيف أو نقؿ الحبوب, و الحصائر, والمصّمى, و غير ذلؾ مف األدوات المختمفة"

وىذا كّمو عبارة عمى صناعات بيئية مف شأنيا أف تستخدـ في الحياة اليومية, أو تستخدـ كتحفا لمزينة 
ع كصناعة حرفية لمسواح األجانب عف داخؿ البيوت أو المتاحؼ, أو الفنادؽ السياحية, أو تبا

 المنطقة.
 ب ـ ما يتعّمق بمختمف النباتات واألشجار

الممفت لالنتباه بوادي سوؼ ىو استغالؿ المجتمع لنبات يسّمى الحمفاء, وىو نبات بري شوكي 
وىذا النبات يسّمى "الدريف ويمثؿ أىـ النباتات الرعوية لكونو أكثر  ,استخدـ لمعديد مف األغراض

, ويستخدـ ىذا النبات باإلضافة إلى غذاء الحيوانات في 2لنباتات وفرة ولدواـ وجوده خالؿ العاـ"ا
مصّدات الّرياح, ولو خاصية متمّيزة جدا في صد الّرماؿ وكذا يتحمؿ البقاء لفترة طويمة, وتستخدـ 

 الحمفاء في صناعة الزريبة )الخيمة(, ويوقد بيا الّنار ألّنيا سيمة االشتعاؿ.

 

وىنالؾ أشجار برية تستخدـ في الطيي والتدفئة مثؿ شجرة األزاؿ واألرطي والعمندى والباقؿ وغيرىا 
مف األشجار البرية, ويستعمميا الّسوفي إلى اليـو بحيث ترى السّيارات واإلبؿ محّممة بسيقاف ىذه 

                                                 

 . بتصرؼ.126ػ113ص ص  مرجع سابؽ,يب وآخروف7 عاليو حب 1
.14, ص 1004, الوادي, الجزائر7 دار الوليد, 2, ط الموسوعة النباتية لمنطقة سوفحميس يوسؼ7   2  
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يفضؿ الغذاء المطبوخ األشجار وتباع في المداشر والقرى بأثماف معتبرة, وما يزاؿ الّسوفي إلى اليـو 
 بدؿ الغاز وخاصة الشاي والمحـ.أو الفحـ عمى الحطب 

 وتستخدـ العديد مف النباتات البرية في عالج األمراض المختمفة وكّؿ واحد يستخدـ بطريقة معينة.

 

 ج ـ ما تعّمق بالتربة ومكّوناتيا
استخدميا الّسوفي ألغراض مختمفة, , ةتربكما عرفنا سابقا أّف صحراء سوؼ ليا مجموعة مف أنواع األ

فقديما استخرج مف األرض حجرة التافزة وصنع منيا مادة الجبس وشّيد بيا المنازؿ والمؤسسات وحّتى 
اليـو ال تزاؿ ظاىرة البناء بالجبس وحجرة الّموس موجودة رغـ دخوؿ ثقافة جديدة ىي البناء باالسمنت 

 المسمح.
صنع مف الّرماؿ لوحات تالّرماؿ ليا مكانة خاّصة في التزّييف, و  وردةأّف كما تعتبر في ثقافة سوؼ 

فنية تزّيف بيا المنازؿ والفنادؽ وحّتى المتاحؼ, وال ننسى أيضا بأّف الّسوفي لو ثقافة  متميزة مع 
 الّرماؿ, فيو يحبذ الجموس عمييا وحّتى الّنـو عمييا خصوصا في فصؿ الصيؼ ليال.

 

 وانيةد ـ ما يتعمق بالثروة الحي
مّما الشؾ فيو أّف البيئة بعناصرىا المختمفة تتدخؿ في ثقافة المجتمع, والحيوانات بمختمؼ أنواعيا 

ذاء ومنيا لمغما ىو لمركوب ومنيا  ما ىو ايناستخدميا اإلنساف في العديد مف األغراض الحياتية, فم
تعيش فييا مجموعة معتبرة مف  قد رأينا سابقا أّف منطقة العرؽ الشرقي الكبيرألغراض حياتية أخرى, و 

الحيوانات منيا ما ىو أليؼ ومنيا ما ىو بري يعيش في جيوب الّصحراء, فالمجتمع الّسوفي وبمرور 
الزمف استخدـ ىذه الحيوانات في حياتو اليومية, فمنيا ما دخؿ في عناصر الثقافة الصحية حيث 

مف منتجاتيا, كما اختار مجموعة  يا أو كما ىي, أوئؿ بعضيا في التداوي سواء مف أعضااستعم
يا مثؿ أوبارىا وأصوافيا ئماؿ والماعز. ولقد دخمت بعض أجزاألكؿ لحوميا وشرب ألبانيا مثؿ الج

, إلى جانب استخداـ وجمودىا في صناعة األلبسة, مثؿ البرنوس والقشابية والعّفاف والجباب وغير ذلؾ
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ة ما يدعى بالقربة وىي "مصنوعة مف جمد ماعز جمود الماعز في تخزيف وتمطيؼ الماء وعرؼ السواف
 مربوطة مف كؿ الجيات ما عدا الفـ الذي يربط بخيط وتعّمؽ عمى ثالثة أوتاد  مدبوغ ومطمية بالقار

 , 1تسّمى الحّمارة"
 .وتستعمؿ القربة لتبريد الماء, وكذا تحضير ما يعرؼ بػ "الوزوازة"

ثؿ استئناس الكالب, مف أجؿ حراسة المنازؿ وحراسة كما استعمؿ بعض الحيوانات ألغراض أخرى م
القطيع مف الذئاب لدى الرعاة ومربي المواشي, وال ننسى أيضا ما يزّيف بعض المنازؿ مف الحيوانات 
مثؿ تعميؽ الورف في الغرفة أو تثبيت قرني الخروؼ فوؽ باب المنزؿ, وطبعا ليس لمزينة فقط بؿ ليا 

 أغراض أخرى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  ىو سائؿ يدعى القطراف عند أىؿ المنطقة, دوره يضفي رائحة زكية لمماء, وكذلؾ يمنحو طعما مميزا, وحسب أحد المختصيف في  القار
  أوضح بأف القطراف يطير الماء, أي يعمؿ عمؿ ماء الجافيؿ. 1023جواف  21مقابمة معو في 

 ج الجرب لمجماؿ, حيث ورد لمنابغة الذبياني في استعطافو لمممؾ7ولمقار منافع عديدة مثؿ ما كاف عند العرب قديما يستعممونو في عال
 فال تتركني بالوعيد كأنني    إلى الناس مطمي بو القار أجرب

أي في غضبؾ عني أصبحت عند الناس كالناقة المصابة بالجرب ومطمية بالقار )معزولة(, وىذا دليؿ عمى أف العرب في القديـ كانوا 
 (la galeعالج الجرب ) يستخدموف ىذه المادة في

 .214, ص 1004, الوادي, الجزائر7 مطبعة الوليد, 2,تاريخ وثقافة, ط  وفــــــــــــــــــــــــسبف سالـ بف الطيب باليادؼ7   1
    أو ىي عبارة عمى مشروب تقميدي يتكّوف مف خالؿ تنقيع مجموعة مف األعشاب داخؿ كيس مف القماش النظيؼ, في قمة الوزوازة

قربة بيا سائؿ يدعى المريسة, وىذه األخيرة تتكوف مف ماء عادي ونقيع مف تمر الغرس الذي يمنح حالوة لمماء ولممشروب بصفة عامة, 
ساعة بحسب كمية األعشاب المستعممة في النقيع, فكّمما كثرت الكمية كّمما قّمت مّدة  11و 21ويترؾ ىذه المزيج مّدة زمنية تتراوح ما بيف 

ظار, حّتى يختمط ىذا المزيج مف طعـ األعشاب والتمر والماء , وبعد ذلؾ يجيز المشروب لمتناوؿ, فيشرب منو الفرد عندما يعطش االنت
أي يستبدؿ بالماء في أياـ الحرارة الشديدة. ومف بيف ىذه األعشاب المكّونة ليذا المشروب بحسب إحدى المخبرات القنطس, االكميؿ, 

حبة حالوة, كسبر, البسباس, , الفميو, النعناع, القرفؿ, عرعار, القمحة, الحرمؿ, القريطفة, الورد, القرفة, الرند, التيزانةالزعتر, الزعيترة, ال
وىناؾ مف يقوؿ أّنيا )المشمش المجفؼ( والشعير. مشروب مثؿ الفوؿ والفرماس وىناؾ مف يضيؼ إلييا بعض الحبوب ألضافة حموضة لم

  تصؿ إلى أربعيف عشبة.
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 الثقافة المعنوية – 5
وىي تعبر عف حقيقة ما يفّكر بو المجتمع, وىي صورة لجممة أنماط المعيشة ورغبات وتطمعات 

وأزمات مختمفة مّر بيا المجتمع, وكذا جممة األحداث الّتي  ةمجتمع ككؿ, وتعّبر أيضا عف معاناال
أنماط السموؾ التي تتمثؿ في الثقافة حسب اوجبرف ونمكوؼ بأّنيا " عت لألفراد والجماعات, وتعّرؼوق

العادات والتقاليد, والتي تعّبر عف المثؿ والقيـ واألفكار والمعتقدات, وكذلؾ الكممات التي يستعمميا 
 فالثقافة المعنوية مف خالؿ ىذا التعريؼ تتكوف مف7 1اإلنساف"

 أ ـ العادات
قاعدة أو معيار لمسموؾ  وىي أحد الظواىر االجتماعية حيث تعّرؼ بأّنيا "ظاىرة اجتماعية وىي

الجماعي, حيث تشير إلى أفعاؿ الّناس التي تعّودوا عمييا وسموكيـ عمى نحو شبو آلي بفضؿ التكرار 
المستمر والتعّمـ, والتدريب, فيي تشير إلى كؿ األنماط السموكية المشتركة بيف جماعة أو مجتمع 

تتميز باالنتشار الواسع داخؿ المجتمع, ا التعريؼ نستنتج أف العادات االجتماعية ذ, فمف ى2معيف"
حيف أدرجت ضمف الظواىر االجتماعية, كما أف التعريؼ يوضح بأف العادات االجتماعية تنتج عف 

تعّمـ التكرار والتنقؿ مف جيؿ إلى آخر عف طريؽ التنشئة االجتماعية, ويّتضح ىذا مف كممتي ال
 .ركوف في ممارستيايشت جميع أفراد المجتمعوالتدريب, وليا خاصية أّف 

 

والمجتمع بوادي سوؼ لو مجموعة مف العادات يمارسيا في حياتو اليومية وفي مناسبات مختمفة, مف 
ىذه العادات ما يتعّمؽ بالمناسبات الدينية واالجتماعية مثؿ عادات األعراس والخطبة والمراسيـ الدينية, 

كيفية إعداد مائدة الغذاء يـو القراف,  ففي ىذا المجتمع ىناؾ طبوع متفؽ عمييا في األعراس مثؿ
, وىناؾ عادات يومية تتعّمؽ بطريقة ة دخوؿ العروس لبيت الزوجيةوطريقة االحتفاؿ بالعرس, وكيفي

المباس وكيفية تناوؿ الوجبات الغذائية فيناؾ عادة عند ىذا المجتمع أف أفراد العائمة يتناولوف الوجبة 
يا جموسا في حمقة دائرية عمى األرض أي ال يستعمموف نتناولو , ويىليس فرادو الغذائية مع بعضيـ 

 في إناء واحد. ىاعادة عمى أف يتناولو كما جرت الالكراسي, 

                                                 

.41فتحي محمد أبو عيانة7 مرجع سابؽ, ص    1  
.222نفس المرجع, ص   2  
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 ةل الشعبيامثب ـ األ
ثقافة األمثاؿ الشعبية ليست وليدة المجتمعات المعاصرة, بؿ ىي ظاىرة اجتماعية قديمة قدـ 

يتداوليا في مناسبات مختمفة تتمّيز في  اوحكم أمثاالسانية. حيث نجد أف لكّؿ مجتمع المجتمعات اإلن
ة, وتيدؼ إلى التعبير عف سموكيات محددة, ينمفيد, وتحمؿ في طياتيا مواقؼ معأغمبيا باالختصار ال

           وىذه األمثاؿ تحمؿ في داللتيا صفة الحكمة الشعبية وليا معنى ومدلوؿ تربوي فكممة     
في ىذا المجاؿ ناتجة مف أّف األمثاؿ والحكـ مصدرىا عامة الناس وليس األدباء  –الشعبية  –

والمثقفيف والكتاب, فيي إذف تعّبر في أغمبيا عف حوادث ومواقؼ وقعت في مكاف وزماف معينيف, 
فيد وىذه الحوادث كانت ألفراد أو جماعات أو حّتى مجتمعات أو أمـ, فتمخص بتعبير مختصر وم

ألخذ العبرة واالحتذاء. وصفة الشعبية ىنا لتميزىا بالتعبير عف حياة الناس الفعمية وليست مجموعة 
ث والوقائع األفكار التخيمية, فتبنى األقواؿ بطريقة عفوية وبصفة المجيوؿ وكذلؾ بصفة التعميـ لألحدا

الذي عاش لفترات متعاقبة  عف ذاكرة المجتمع أيضا أّنو يعّبرقيؿ في شأنو  كماالمتشابية لمموقؼ 
وبالتالي فيو أحد األدوات التي تعبر عف المصير السابؽ والمعاناة والرخاء الذي عاشو المجتمع 

 سابقا.

 

وقبؿ أف نخوض في التحميؿ الكمي والكيفي لألمثاؿ والحكـ الشعبية لدى سكاف وادي سوؼ البد أف 
 نتعرض لممفيـو وقواعد المثؿ.

 ـــ تعريف المثل
 .1عمى معرفة" ئرا شائعا وفيو تصوير لمعنى بناءفالمثؿ الشعبي ىو "القوؿ الذي أصبح سا

وبالتالي وبحسب ىذا التعريؼ فإف المثؿ الشعبي ىو كالـ شفاىي لو خاصية الشيوع في الوسط 
االجتماعي, وبمرور الزمف أصبح متداوال عبر األجياؿ المتالحقة, وىذا الكالـ يحمؿ في طياتو معاني 

ا في الكثير مف ممع بعضي ااقترنت ةعميقة مبنية مف خالؿ واقع حدث يوما ما, وبما أف المثؿ والحكم
الناس األحياف, فإنيما يعرفاف بصفة مدمجة بأنيما "أقواؿ مأثورة توارثيا الخمؼ عف السمؼ, واعتبرىا 

                                                 

, ممتقى الموروث الشعبي وقضايا الوطف, اصدارات الرابطة الوالئية لمفكر واإلبداع  بوالية الوادي, ماىية التراث الشعبيبيزيد يوسؼ7   1 
 .23, ص 1003الوادي, الجزائر7 مطبعة مزوار, 
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نيا كمسممات وشواىد إثبات مف األحكاـ واألقواؿ المأثورة والتي يعتز بيا أفراد المجتمع الواحد ويأخذو 
 .1عمى أقواليـ وأعماليـ في المناسبات الخاصة ويحترمونيا"

 

فمف خالؿ ىذا المفيـو يتبيف بأف األمثاؿ والحكـ تدخؿ ضمف التراث الثقافي لممجتمع, وىي ضمف 
تقاليد أي مجتمع. ويتضح بأنيا ذات أىمية بالغة مف حيث األخذ بيا باعتبارىا ال تناقش أي 

  مات.مسمّ 
 ـ خصائص األمثال والحكم

يعتبر مثال أو حكمة شعبية يأخذ بيا المجتمع, بؿ  امف البدييي أنو ليس كؿ قوؿ يحمؿ معنى متضمن
البد مف توفر شروط التراث المنتقؿ مف جيؿ إلى آخر, وىذه األقواؿ المنقولة عبر األجياؿ ليا 

 مجموعة مف الخصائص تتمثؿ في7
القوؿ يكوف مختصرا مف حيث الكممات, ففي أغمب األمثاؿ ال يتعدى ىذا أي أف ـ سيولة النقل: 

 مو غزاؿ"أأو جممتيف مثؿ "كؿ قطيط في عيف  الكالـ جممة واحدة,
يتصؼ القوؿ المأثور بالواقعية, حيث يعبر عف واقعة معنوية قيؿ بشأنيا المثؿ, وبالتالي : وردـ لو م

مة فيي ال تعبر عف حادثة معنية وقعت سابقا و إنما ليا يمفظ في الحوادث المتشابية, وبالنسبة لمحك
, فمممثؿ حادثة أولى قيؿ فييا ألّوؿ مّرة وىو المورد, أّما الحكمة فيي صفة الواقعية في الميداف
 خالصة تجربة في الحياة.

االجتماعية  المعتقدات و يما وسيمة لنقؿ الثقافة أنّ لممثؿ والحكمة الشعبية أىداؼ, أوليا : ضربـ لو م
ا ىدؼ تربوي يمقنو الكبار لمصغار كما توجد أىداؼ اجتماعية تتمثؿ في أخد ممف جيؿ إلى آخر, ولي

, كما أّف الناس لدييـ ذكاء وبداىة فيـ يميموف لمتمميح في الكالـ بدال العبرة مف حياة األجداد السابقيف
ذا لكؿ مثؿ مورد أو مناسبة ومضرب وىك مف التصريح, وفي المثؿ أو الحكمة الشعبية الكالـ مممح,

 يقاؿ فيو.
 
 

                                                 

.120, ص 2663, بيروت, لبناف7 دار الجيؿ, مكتبة الرائد العممية, 1, ط جتماع التربويعمم االابراىيـ ناصر7   1  
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 سوف يـ طبيعة المثل الشعبي بواد
مف خالؿ المالحظات الميدانية والمعايشة لمجتمع الدراسة تبيف أف ىذا المجتمع يحوز عددا ىائال مف 
األمثاؿ والحكـ خصوصا عند الكبار مف النساء والرجاؿ, ففي كؿ جمسة مقصودة أو عفوية كانت 

فييا جممة مف األمثاؿ تعبر عف قصد معيف يتناسب مع طبيعة النقاش الذي يدور في تمؾ تمفظ 
المحظة, وبالتالي فالمثؿ الشعبي بواد سوؼ شائع جدا وال يزاؿ يتناقؿ بيف األفراد والجماعات, ميما 

األمثاؿ فباإلضافة إلى تمؾ الحكـ, فإف  ,ف, نساء أو رجاؿو مثقف كانت مميزاتيـ ومستوياتيـ, عواـ أو
في السف أو  ايقتدى بيا وال يحؽ ألي فرد أف يناقشيا سواء كاف كبير  وؼ تعتبر كحكـالشعبية بوادي س

. ومعروؼ عند سكاف وادي سوؼ أف المثؿ ىو كالـ مأثور عف األجداد أو األوائؿ الذيف اصغير 
لدييـ خبرة  جداد ألفّ ال اجتياد مع كالـ األ عايشوا ىذه البيئة واكتشفوىا وعمروىا, وفي نظرىـ بأنو

ودراية بطبيعة المنطقة وخصوصيات العالقات االجتماعية السائدة, ويضرب في ىذا المجاؿ قوؿ 
 أي أّنو ال مناقشة مع كالـ األجداد. مفاده "لوليف ما خّموا لمتوالو ما يتحّدثوا"

حمية وتذكر فيو غمبو مف حيث المفظ المغوي, فيو بميجة مأمثؿ بواد سوؼ لو طبيعة محمية في وال
 أحيانا بعض العناصر الطبيعية التي تكوف في المنطقة مثؿ الرماؿ, النخيؿ, الذئب, الشييمي

 وىكذا...
 سوؼ في اآلتي7 يونستطيع أف نمخص خصائص األمثاؿ الشعبية بواد

ذات ػ بحكـ أف المجتمع بوادي سوؼ يديف بالديانة اإلسالمية, فإف ىناؾ مف األقواؿ المأثورة شعبيا 
كذب ينجي فإف قيـ مصبوغة بصبغة إسالمية مستمدة مف تعاليـ ىذا الديف, مثؿ ما يقاؿ "إذا كاف ال

 .نجى"أنجى و أالصدؽ 
ىناؾ مجموعة مف األقواؿ المأثورة تعبر عف حدث معيف وقع بمنطقة وادي سوؼ بعينيا أي محمية 

  7بحتة, وىذا سوؼ نورد منو الحقا في ىذا البحث مثؿ
 

                                                 
ألو خبرة بطبيعة المنطقة. يعني ىذا المثؿ أف األجداد السابقيف قالوا حكما لـ يتركوا ليذه األجياؿ ما يقولوف, أي أف كالـ األجداد ال نقاش فيو وىو صحيح ألنيـ    

الشييمي ىي رياح حارة وجافة تأتي مف الجية الجنوبية.    
ؿ حاالتو. يعني أف االنساف ينبغي أف يتحّمى بالصدؽ حتى ولو كاف الكذب ينقذ مف موقؼ حرج, وىذا مستنبط مف الديف االسالمي الذي ينبذ الكذب في ك    
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 "وؾْ ا الش  يي  ف   هْ ير  ص  ق  الْ ا, و  اى  ق  رْ ا ت  م   وْ يم  و  ط  "الْ 
", اْر ا ف  ي   بْ ع  لْ ا   طْ يا ق   يبْ رة لفظية معينة, مثؿ "غ  عمى أساس رمزي وباستعا قيمتػ توجد أمثاؿ وحكـ 

 أي إذا غاب الشخص الذي يخاؼ منو األفراد أو الذي يحترمونو, يخرج األفراد يعبثوف.
شعبية بوادي سوؼ تتضمف مناطؽ في بمداف أخرى بحكـ التجاور واالحتكاؾ ػ ىناؾ أمثاؿ وحكـ 

ي" وىذا ما يثبت بأف المجتمع بوادي يد  ر  كْ  اءْ ش  ع  الْ ي و  يد  ر  ج   وبْ ث  لْ والتصاىر بيف المجتمعات, مثؿ "ا  
 سوؼ لو اتصاؿ ثقافي بالجنوب التونسي, وكانت ىناؾ مبادالت قديمة بيف المنطقتيف.

 
 

  

                                                 

   تعني أتسمقيا قاىانر يقصد ىذا المثؿ النخمة عند لفظة القصيرة والطويمة, وكممة 
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 أّوال: الغذاء النباتي

 

 ئية لممجتمعثقافة الغذاالـ التمر في  1
 ـ الخضر في عادات الغذاء 2
 أشجار ونباتات مختمفة في ثقافة الغذاءـ  3
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 أّوال: الغذاء النباتي
كما ذكرنا سابقا, بأّنو تنبت العديد مف األصناؼ النباتية بصحراء وادي سوؼ. وأىميا النبات الذي 

أو حّتى  صر الثقافة, سواء في شقيا الماديالنخمة في شّتى عنا أجزاءيسمى "النخمة", وقد استخدمت 
جيا وىو أىـ ما استخدـ منتلكف و  ,يفيا وكرنافيا وجّمارىا وغير ذلؾخدـ جريدىا ولفاست   ,المعنوي
كاف عنصرا ميما في مائدة الطعاـ اليومي, ومف المعروؼ أف فصؿ نضجو ىو الخريؼ, فقد فالتمر, 

 الطرؽ في تصبير ىذا المنتج حّتى يتسنى تناولو طواؿ السنة.استخدـ المجتمع بعض 
 

كالطحيف والخضار وبعض الفواكو, إلى جانب التوابؿ  ,ىناؾ أغذية نباتية أخرى ,و إلى جانب التمر
 وبعض النباتات البرية.

 

 ئية لممجتمعثقافة الغذاالمر في ـ التّ  1
فبإجماع كّؿ المخبريف, أّنو في الّسابؽ ال  ,ىـ عنصر غذائي في منطقة وادي سوؼمر أيعتبر التّ 

مف البيوت خالؿ  مر ال يخموفإّف التّ  (,2)رقـ  المخبر أبدا, وبحسب يمكف أف يستغني الفرد عف التمر
 األربعة فصوؿ, بحيث يخّصص كؿ فصؿ ألحد األنواع نظرا لتحّمؿ كؿ نوعية لمدة تصبير معينة.

 

يتصّدر المنتجات الفالحية في الفترات السابقة, وحّتى في اآلونة مر متوفر في المنطقة ألّنو والتّ 
أحد العوامؿ األساسية التي ساىمت في  ا إذا قمنا بأّف الّنخمة كانت ىياألخيرة, وال نبالغ في ىذ
, مّما لو المزروعات في المنطقة أولىؼ, بحيث تعتبر زراعة النخيؿ ىي استقرار المجتمع بوادي سو 

ويمنح اإلنساف طاقة عجيبة,  ,الّرمؽ معتبرة, ويؤكؿ بدوف تحويؿ, وقميمو يكفي لسدّ  مف فوائد غذائية
 كما يستخدـ نواه وحشفو عمفا لمدواب. ,الشروؽ إلى الغروب دوف أي إرىاؽ فيعمؿ مف

 

يدّر الحميب,  ّنو"أل مف النساء منفساءل رمأّنو ينصح بالتّ ي سوؼ ومف المعروؼ في ثقافة المجتمع بواد
, وىذا السموؾ يوجد أيضا عند مجتمع النوبة بمصر حيث "يحرص  1والدراسات الحديثة أثبتت ذلؾ"

ويستمر ىذا البرنامج الغذائي طواؿ  ,لممرأة الّنفساء عقب والدتيا مباشرة المجتمع عمى تقديـ المغمى

                                                 

 WWW.SSA.NET   2012/03/15  14:22موقع إلكتروني  1 
 ىو عبارة عمى تمر منزوع النوى ويضاؼ لو الماء مع كمية مف التوابؿ ويوضع عمى النار حتى يصبح مثؿ المعجوف ويقدـ إّما  المغمى

محـر مف كؿ سنة  10حسب الرغبة وعند النوبييف يصنع ىذا الغذاء في مناسبات مختمفة مف بينيا يـو عاشوراء الموافؽ لػ  اساخنا أو بارد
 قمرية.

http://www.ssa.net/
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تفيدنا في التعّرؼ عمى مدى صر الغذائي ؼ عمى التركيبة الكيميائية ليذا العنالتعرّ  ولعؿّ  1فترة النفاس"
 أىمّيتو وضرورتو في البيئة الصحراوية, فالمائة غراـ مف التمر تحتوي عمى:

غ ألياؼ , 2.4غ دىوف , 0.6غ بروتيف , 2.2كربوىيدرات ,و %75ماء , وحوالي  %20"حوالي 
ممغ حمض  2018 , 2ممغ فيتاميف ب 0.05,  1ممغ فيتاميف ب0.08وحدة دولية فيتاميف أ ,  60و

ممغ ماغنيزيـو ,  66ممغ كاليسيـو ,  65ممغ بوتاسيـو ,  790ممغ صوديـو ,  0.9النيكوتيؾ , 
ممغ كبريت ,  65ممغ فوسفور ,  72ممغ نحاس ,  0.61ممغ حديد ,  2.1ممغ مغنيز ,  0.15
ثناء انقباضيا وخاصة أممغ كموريت , كما يحوي عمى مادة تنبو تقمصات الرحـ وتزيد مف  283
 .2"الوالدة

 التي بالمعادف ألّنو غنيّ  ,لقب المنجـالبعض ولقد تناوؿ عمماء التغذية مادة التمر وأطمؽ عميو 
انة غذائية معتبرة ألّنو مر لو مكوالتّ  ,ر الّدـيحتاجيا جسـ اإلنساف, فالحديد مثال يساىـ في عممية تخثّ 

بالمواد الضرورية لإلنساف, فإّف كيمواغراـ منو يعطي ثالثة آالؼ كالوري , أي يعادؿ الطاقة  "غني
 الحرارية التي يحتاج إلييا جسـ رجؿ متوسط النشاط في اليـو الواحد.

 

غراـ الواحد مف التمر يعطي نفس القيمة الحرارية التي يعطييا الّمحـ, وأّف ما  وبعبارة أخرى "أف الكيمو
 .3ؿ ثالثة أضعاؼ ما يعطيو كيموا واحد مف السمؾ"دالواحد مف البمح يعا الكيموطيو يع
 

طبيعة  وكاف يقـو بو الرجاؿ عمى الخصوص ذّف طبيعة النشاط الذي فإ(, 3)رقـ  المخبر وبحسب
وفي سؤاؿ آخر عف طبيعة ومصدر التجارة والتبادؿ,  ,صوصا ما تعّمؽ بالرعي أو التجارةخ ,متنقمة

أوضح المخبر بأّف التجارة كانت تتـ بيف األقطار المتجاورة لممنطقة خصوصا تونس وليبيا وكذلؾ 
 المناطؽ المحاذية لوادي سوؼ مف الجية الشمالية كتبسة أو منطقة الزاب.

 

رات حرارية يدت في التمر لما يحويو مف سعوكنتيجة ليذا فإّف الفرد يحتاج إلى طاقة مضاعفة التي وج
ويؿ لو معتبرة. ولو خاصية النقؿ عبر المسافات واألياـ دوف أف يتعفف أو يتغّير, فيأخذه المسافر كع

 كؿ كما ىو دوف تحويؿ أو طبخ أو ما إلى ذلؾ.ؤ أّف التمر يمع العمـ أثناء سفره, 
 

                                                 

 .280وآخروف: مرجع سابؽ, ص عالية حبيب  1
 , بتصرؼ . 109, ص 1990, البميدة , الجزائر : قصر الكتاب , األعشاب الطبية من الحديقة النبوية يحي محمودي :   2
3 23 03 2012     15.33   Htt://naseh.net/vb/showth eod.php/§t=3199. 
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تبادلية, تصدير سمع أّما ما يتعّمؽ بنوعية التجارة الحاصمة بيف البمداف المجاورة فكانت ذات طبيعة 
 أخرى. واستيراد سمع

في التاريخ  وتونس, لـ ينشأ حديثا بؿ لو عمؽ ػ فبالنسبة لمتبادؿ الذي كاف بيف وادي سوؼ
لتنقؿ لعدـ وجود تضاريس بالخصوص مع الجنوب التونسي, وىذا نتيجة لمقرب المكاني وسيولة ا

صعبة كما ىو الحاؿ عند التنقؿ لمناطؽ الشماؿ الجزائري, فكانت الحركة بيف سوؼ والجنوب 
التونسي متواصمة ولـ تتوقؼ أبدا حّتى بضبطية القوانيف, فكّمما كانت مراقبة قانونية شديدة كّمما لجأ 

يريب السمع وعممية ضبط ىذا األمر السوافة لعمميات التيريب, وبيف المنطقتيف تاريخ عميؽ في ت
ف في حّد ذاتيـ اعترفوا في تقاريرىـ "أّف ىناؾ عمميات تيريب فحّتى الفرنسيو  ,ومراقبتو صعب جدا

واحتياؿ في البيع, وأّف ىذه األعماؿ المحضورة توّجو بالخصوص نحو تونس, حّتى أّنيـ وصفوا 
يب خارج القانوف ال يمكف قيره أو االنتصار عمميات التيريب كونيا األكثر وقاحة, وأّف ىذا التير 

, أّما فيما يخص نوعية السمع المتبادلة بيف وادي سوؼ والجنوب التونسي تتمثؿ "أساسا في 1عميو"
جمب الشاي والسكر والتوابؿ والقيوة, وكذا الحّياؾ والزرابي واألواني الطينية كالقالؿ مقابؿ في العادة 

ج الممّيز لممنطقة التبغ والتمور, باعتبارىما المنتوادي سوؼ يتمثؿ في فالتصدير مف  2التبغ والتمور"
 في فترة معينة.

 

بتونس عمى تشجيع المبادالت التجارية بيف الوادي وتونس, وحّتى الصحراء  "قابس"ولقد عمؿ ميناء 
طات الكبرى باتخاذ وادي سوؼ نقطة عبور لمقوافؿ المحممة بالسمع, وتجارة القوافؿ شّجعتيا السم

الفرنسية بعد تحطيـ سفنيا في الحرب العالمية الثانية, فاستغؿ ىذا األمر عند أىؿ سوؼ فأنعشوا 
 تجارتيـ مف جديد بعد ما صابيا الركود قبؿ ىذه الفترة.

 

ػ أّما المبادالت التجارية بيف وادي سوؼ وليبيا كانت ال تقؿ مكانة وأىمية عمى المبادالت مع تونس 
إاّل أّف بعد المسافة جعؿ منيا أف تكوف أقؿ نوعا ما مما ىي عميو مع تونس, ومع ذلؾ نستطيع أف 

والحياؾ, والقندورة نقوؿ بأنو كانت مبادالت تجارية تمثمت في "تصدير التمور وعسؿ النخيؿ, والممح, 
المصنوعة مف الصوؼ, وزيت الزيتوف الذي يجمب مف تونس, والزبدة التي يصنعيا األىالي, والشمع 
القادـ مف بسكرة, واألغناـ والجماؿ, والتبغ, والغزالف, أّما السوافة فيجمبوف مف غدامس النباتات 

                                                 

الجمعية الثقافية لممركز الثقافي محمد يجور بقمار, اإلصدار الثاني, وادي , إصدارات عالقات وادي سوف بتونس وليبياعثماف زقب:  1
 .75 74, ص ص 2008سوؼ, دراسات تاريخية واقتصادية وثقافية متنوعة, الوادي, الجزائر: مطبعة مزوار, 

 .75, ص نفسو المرجع 2
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ر الّشب, وجمود الفياللي, والقرب, العطرية المجففة, والذىب, وريش النعاـ, وكربونات الصودا, وحج
 .1وجمود الجاموس, وأحمرة التوارؽ, والبخور, والعسؿ, واألقمشة السودانية, والحرير"

 

ومف خالؿ ىذا يتبيف أنو كاف احتكاؾ كبير بيف وادي سوؼ وبمداف الجيراف, وكانت المنطقة وأىميا 
الحظنا بعض السمع القادمة مف تونس نقطة عبور السمع مف تونس وبسكرة إلى ليبيا والعكس, بحيث 

متزاج ساىـ في نشر واا ال شّؾ فيو أنو الميبية, وىذا التبادؿ مم "امسغد"ؿ مسارىا إلى وبسكرة, ويحوّ 
 التجارة, وىذا  مجتمع بوادي سوؼ يتحرؾ كثيرا بفعؿالثقافات بيف ىاتو المناطؽ, ويتبيف أيضا أّف ال

لسودانية, أو المباس كما الحظنا مف خالؿ جمب الجباب ا ما سيؿ مف إدخاؿ عادات جديدة سواء في
 ة وغير ذلؾ مف العناصر الثقافية المختمفة. يئعادات اجتماعية غذا

 

عف تناوؿ  الفرد بوادي سوؼ ال يمكف أف يتنازؿ فّ فإ( 2)رقـ  المخبر الميدانية وبحسب اسةوعند الدر 
عامي ونجد في الكالـ ال ,وبالتالي فالتمر دخؿ ثقافة المجتمع بوادي سوؼ ,التمر ميما تكف الظروؼ

يطمؽ عميو "مسمار الركبة" وىذا  ,ىو أحد أنواع التمورو الغرس  يية بأفّ أو باألحرى في الثقافة الشف
 لو مف مكانة خاصة جدا في ثقافة ىذا المجتمع. الم
 

يؤكؿ  يعتبر أحد الوجبات الغذائية اليومية, فمف العادةابؽ التمر في السّ  فإفّ  (3)رقم  المخبروبحسب 
ويؤكؿ كوجبة أثناء فترة الضحى, وفي حالة وجود وجبة أخرى فإنو يتناوؿ قبؿ تمؾ  ,التمر في الغذاء

 الوجبة وليس بعدىا.
 

ومف خالؿ التحميؿ اإلحصائي لمجموعة مف األمثاؿ والحكـ الشعبية الخاصة بالمنطقة, فإننا وجدنا 
 %17.53بيئية, أي بنسبة  اوحكمة ذكرت ألفاظ مثال 263أحصينا  ,وحكمة مثال 1500يف مف ب

مما يعني أف البيئة الطبيعية كانت عمى عالقة وطيدة بالحياة  ,وىذه النسبة ليا داللة إحصائية
 االجتماعية بالمنطقة.

 نا الجدوؿ اآلتي.ومف خالؿ التحميؿ اإلحصائي لتواجد النباتات في ىذه األمثاؿ والحكـ تبيف ل
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .79عثماف زقب: المرجع الّسابؽ, ص  1
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 يوضح نسبة توزيع النباتات في األمثال والحكم  1رقمجدول 
 

 النسبة التكرارات نوع النبات
 النخمة

 الخضر
 أشجار مختمفة و برية

30 
05 
05 

75.0% 
12.5% 
12.5% 

 %100 40 المجموع
 

التي  263عددىا والتي  ,مف مجموع األمثاؿ والحكـ محؿ الدراسة %15,21يشكؿ نسبة  40فالعدد 
بحيث قد شكمت نسبة  ,بيئية, ويتبّيف مف الجدوؿ الّسابؽ مالحظة بالغة األىمية ظاذكرت فييا ألف

يـ األكبر, فمو جمعنا النخمة مع الخضر تصبح تكرارات النباتات المزروعة مف طرؼ اإلنساف السّ 
 لشعبية.مف مجموع األمثاؿ والحكـ ا %87,5نسبتيما مع بعض 

 

فنبات النخمة ىنا كأحد العناصر البيئية اليامة التي دخمت في الثقافة بصفة عامة, وكما تبيف مف 
مف مجموع النباتات  %75خمة كاف تواجدىا في ىذه الثقافة بنسبة الثالثة أرباع الجدوؿ الّسابؽ بأف النّ 

المناقشة مف خالؿ طرح , وىذا األمر يستدعي التحميؿ و الحكـ محّؿ الدراسة التي ذكرت في األمثاؿ و
 تساؤؿ: لماذا شكّمت النخمة أىمية في ىذه الثقافة؟.

 

 النخمة ومنتجاتها أ ـ
عممت عمى استقرار ىي التي و  ,المناطؽ الحاّرة, أي في الصحاري تنمو في ,النخمة ىي شجرة معمرة

 البدو وتوطينيـ في مناطؽ معينة مف الصحراء.
ر غذائي ليـ خاصة في دأىمية بالغة لدى السكاف, فيي مصوتعتبر النخمة في وادي سوؼ ذات 

بحيث كاف  ولقد ارتبط بيا المجتمع بدرجة كبيرة, ,لمسكاف اىام ااقتصادي االزمف الّسابؽ, وتعتبر مورد
بأّف مقياس الثراء عندنا ىو الذي يممؾ أكبر قدر ممكف مف  (5)رقـ  خبرمال منذ زمف قريب بحسب

 .النخيؿ يعتبر فقير النخيؿ, والذي ال يممؾ ا
مجموع  أرباع ةثالثكرار النخمة وما يتعمؽ بيا بمغ فعند مالحظتنا لمجدوؿ الّسابؽ نجد أف نسبة ت

والبحث عف ة عالية جدا تستدعي التحميؿ وىذه النسب ,%75األمثاؿ والحكـ المدروسة, أي بنسبة 
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يا التي نحف بصدد يية منشفكويف الثقافة الشعبية وخاصة الالسبب الذي أدى بدخوؿ النخمة في ت
 .يابحث

 بوادي سوف ليب ـ زراعة النخ
تعتبر زراعة النخيؿ مف أىـ المزروعات في منطقة وادي سوؼ "وقد غرس أىؿ سوؼ النخيؿ منذ 

ـ, وقد جمبوا الكثير مف 1540خمسة قروف, في عيد "سيدي مسطور" الذي أمرىـ بزراعتيا في حدود 
وفي في ذلؾ , إاّل أّف المجتمع السّ 1الجريد التونسي, ومف الزاب ..." أنواعيا مف "فزاف" بميبيا, ومف

بعوف الماء والكال... لذلؾ ظّموا في ترحاليـ تالوقت كاف يتكّوف مف رحؿ, ال يعرفوف االستقرار, فيـ يت
بغراسة النخيؿ وعرفوا أّف طبيعة المنطقة تالئميا مف حيث التربة  بدؤواعبر الصحراء إاّل أّنيـ لّما 

غيطاف النخيؿ, وأخذوا يشّيدوف  والمناخ, بدأ الكثير منيـ في االستقرار, حيث لجأ البدو إلى مجاورة
 وىي المواد المعروفة محميا في ذلؾ الوقت. ,عؼ, وبيوتا مف الخشب والطيفمف السّ  ائبار ز 
 

 لسبب في توطيف البدو واستقرارىـ, وبالتالي تشييد وعمارة المدف.إذف, فالّنخمة ىي ا
خفضات, حيث وىي أّف غراسة النخيؿ بيا تقع في من ,منطقة وادي سوؼ تتمّيز بخاصية فريدة ولكف

وارتفاع أخرى وىي ما يعرؼ بالكثباف الرممية,  ,وىي الغيطاف ,نخفاض أراضأّف الرياح عممت عمى ا
دي مميزة, وال تشبو بساتيف النخيؿ في توقرت, أو ذلؾ الخط األخضر بالجريد "فأغواط النخيؿ بالوا

التونسي, حّتى أّف "موتيالنسكي" أثناء زيارتو إلى الوادي قادما إلييا مف توقرت, فوجىء بيذا النمط 
المتمّيز مف أغواط النخيؿ, فيتساءؿ في قولو: )... ويبحث المرء في األفؽ بال جدوى عف بساتيف 

يؿ المتالصقة, التي يالحظيا في كؿ مكاف, حوؿ المراكز الصحراوية, ولكف في واحة مف ىذا النخ
النوع ال وجود ليا, فالنخيؿ الذي يوجد ىنا في مجموعات منفصمة عف بعضيا, قد غرس في الرمؿ 

اإلنساف  لو ثالثيف وأحيانا أربعيف مترا عمقا بالقرب مف طبقة المياه الجوفية, وىكذا ال يرى بعد الحفر
عف بعد سوى الرؤوس الخضراء الداكنة مف النخيؿ, وىي تظير مبعثرة وسط كثباف الرماؿ الصفراء 

                                                 

 .190, ص 2011ألّوؿ, بوزريعة, الجزائر: دار ىومة, الجزء ا قّصة العودة,حساف الجيالني:  1
  في الواقع أّف الّسوفي لـ يقـ بحفر الغيطاف, ولكف في البداية كانت محفورة بفعؿ الرياح, ربما يكوف ذلؾ المنخفض بعيدا نوعا ما عف

المياه الجوفية فيزيد مف حفرىا قميال حتى يغرس النخمة عمى سطح المياه الجوفية, فربما ىذا الزائر ال يعرؼ ىذه الفكرة, فاعتقد بأف 
في إستخدـ تقنية و حفرت مف طرؼ اإلنساف, وحّتى ال تعمؿ الرياح عمى دفف النخيؿ المغروسة في ىذه المنخفضات فإّف السّ الغيطاف 

آخر,  "الزرب" التي ىي عبارة عمى صد الرماؿ مف المرور إلى الغيطاف, كما يعمؿ الزرب أيضا عمى حفر الرماؿ إلضافة غرس نخيؿ
ة, والزرب عبارة عمى سياج قصير ال يعّدى المتر إرتفاعا مف جريد النخيؿ وأحيانا مف نبات الدريف المنطق وىذا بتقنيات يعرفيا فالحو

 ء عند أىؿ المنطقة, كما أّف الدريف يساىـ في صد الرماؿ أكثر مف الجريد, وعمر صالحيتو أطوؿ منو أيضا.االمعروؼ بالحمف
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, فغيطاف النخيؿ ىي عبارة عمى منخفضات تتوسط كثباف الرماؿ المشكمة عف طريؽ فعؿ  1الضخمة"
 ريكيا. الرياح لفترات طويمة, ألّف مظاىر السطح تتشكؿ مف رماؿ ناعمة تسيؿ عمى الرياح تح

بيا لدرجة كبيرة جدا, فالفرد منيـ أطمب  يغرس النخيؿ باستمرار, وتعّمؽ ومف ذلؾ الحيف ظؿ الّسوفي
و يكرىؾ, حيث يتداوؿ عندىـ قوؿ منو أي شيء يمكف أف يمنحو لؾ, ولكف إذا تعّمؽ األمر بالنخمة فإنّ 

االرتباط بغوط النخيؿ, فيمكف أف يبعد األب " والمقصود ىنا ىو درجة  اَل اَل  وط  غ  ال  , و  ؾ  ز  ع  ن  ي و  د  ل  و  "
 إبنو رغـ معّزتو عنده, حينما يتعّمؽ األمر بالنخمة.

 

 و  مَ خ  ن  ال   د  اَل يقوؿ "ب   , فقد ورد مثؿ شعبيويعتبر أىؿ المنطقة أّف النخمة ىي أساس التعمير والبقاء
يمكف مما يدؿ عمى أّف النخمة ليا دور كبير في البقاء, فحموؿ األزمات المختمفة ال  ى"مَ خ  ا تَ مَ  و  مَ خ  رَ ال  و  

الحياة, مف خالؿ ثمارىا أف تخمي ىذه البالد, وال يرحؿ عنيا سكانيا نيائيا, ألف النخمة تبقى تمد ب
  ميا وغير ذلؾ مف أجزائيا المختمفة, كالجريد, والميؼ, والكرناؼ, والجّمار....وحطبيا وظ

               

 إنتاجها من الثمارج ـ 
أّنو غذاء أساسي عند سكاف المنطقة, بحيث وحسب  وة ىو التمر, ومف المعروؼ عنإّف ثمار النخم

و في ثقافة الغذاء عند أىؿ المنطقة المالحظة الميدانية ال يخمو بيت بوادي سوؼ مف وجود التمر, وأنّ 
 الموالي.يعتنوف بتخزيف التمر إلى غاية الموسـ 

 

                                                 

 .154مرجع سابؽ, ص  قّصة العودة,حساف الجيالني:   1
  وتعني ال يمكف أف ييجر منيا كؿ الناس. ويعني ىذا المثؿ أف بالد سوؼ ال يمكف أف يأتي يوما وتصاب  ما تخمىتعني النعجة,  الرخمة

 باليجرة الكاممة وتصبح قفار, ألّف وجود النخمة تساىـ في استمرار الحياة فييا.
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 شجرة نخمة دقمة نور في بداية إثمارها
فحسب أحد الميتميف وأصحاب الدراية بيا فإّنيا تثمر بعد مدة تتراوح  ,خمةؽ بإثمار النّ ما يتعمّ أّما في
ويشتد قواميا بعد مدة أيضا. وبالتالي فيي مف األشجار البطيئة المردود, وال  ,سنوات 5إلى  4بيف 

تثمر إاّل بعد تسميدىا بواسطة فضالت البعير أو األغناـ, ويحبذ فضالت البعير ألّنيا بطيئة التحمؿ 
 وعممية التسميد ليست بسيمة فيي تحتاج إلى ,تمر يكوف ألذ وأحسف جودة مف غيرهفي التربة وثمار ال

فحسب نفس المخبر  ,المقاـ يجب العناية بيا باستمرارطاقة عضمية معتبرة, وحّتى تكوف النخمة سميمة 
ذا كاف فييا فسائؿ كثيرة فيجب استئصاليا وترؾ  فإّنو يجب تنظيفيا في كؿ عاـ عمى األقؿ مّرة, وا 

يا اإلثمار إاّل بعد مّدة يف فقط, ألّف الفسائؿ التي بيا تعيؽ نمو النخمة األـ, وال يمكنتواحدة أو اثن
 طويمة.

 

واالعتناء بالنخمة موجود في جؿ البيئات التي تنمو بيا, ففي أسواف "تستمر رعاية األفراخ )الشتوؿ(, 
حّتى تصؿ في النمو إلى مرحمة اإلنتاج, وىذا يكوف غالبا بعد ثالث سنوات مف تاريخ غرس األفراخ. 

الثمار, يتطمب ىذا مف القائميف عمى زراعة النخيؿ القياـ وعموما حّتى تصؿ الشتوؿ إلى مرحمة إنتاج 
 ببعض العمميات لرعايتيا, وىي كما يمي:

يطمؽ عمييا مصطمح تمييؼ النخيؿ, وذلؾ ألف القياـ بيذه العممية يتمثؿ في إزالة ـ تقميم النخمة: 
و مجموعة محترفة وىذه العممية بحسب الدراسة الميدانية يقـو بيا أصحاب النخيؿ أ ميؼ والجريد,ال

 مف أىؿ المنطقة.
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وتتـ ىذه العممية بأخذ قطعة مف طمع النخيؿ الذكر بعد فكو, فتؤخذ البذرة  ـ تذكير النخيل )تجريحه(:
 ثـ توضع في أعمى قّمة النخمة األنثى بربط الذكر مع األنثى.

ريؿ, وذلؾ بتحريؾ جسـ تتـ ىذه العممية عند النوبييف بصورة تمقائية بواسطة رياح أب ـ تنظيف النخمة:
النخمة ونفضيا مف العسؿ الذي يسبب تعفنا في أجزاء النخمة مف جراء تساقط العسؿ والندى 

 المتواصؿ.
تجنى ثمار نخيؿ النوبيف في شيري جواف وجويمة, والبمح الجاؼ يتـ جمعو في  ـ جني الثمار:

سبتمبر, وذلؾ بتسمؽ النخمة بطريقة تقميدية, وتستغرؽ مدة الجني حوالي ساعة, وتتـ ىذه العممية 
 . 1بطريقة التويزة سواء مف نساء أو رجاؿ أو أطفاؿ"

 

عند مجتمع البحث  ة بداية إثمارىاة, ونتيجة لطوؿ مدّ فكنتيجة ليذا االىتماـ المتزايد والمتواصؿ بالنخم
جة دخوؿ , فطوؿ المّدة معيا وانتظارىا مف حيث اإلثمار جعؿ در شديداجعؿ صاحبيا يتعّمؽ بيا تعمقا 

 يية لو اعتبار ميـ.الّنخمة في الثقافة الشف
 

 ـ أجزاء النخمة د
الّمادية لممنطقة باألجزاء المختمفة لمنخمة, بحسب تعّمقت الحياة بوادي سوؼ كما ىو موجود في الثقافة 

يستعمؿ في جانب معيف, فيي تستخدـ في البيوت واألسقؼ  الميدانية, فكّؿ جزء منيا المالحظة
وأماكف التخزيف وغير ذلؾ, إلى غاية أف الجزء الذي يبقى يستعممو السكاف في الطيي والتدفئة. فيي 

ي والسقؼ والسرير وغير ذلؾ. وبالتالي ىذا ما عمؿ عمى تواجد الغذاء واإلناء والموقد والكرس فإذ
ي أنواع الثروة النباتية النخمة ومنتجاتيا في األمثاؿ والحكـ الشعبية بدرجة ممفتو لالنتباه مقارنة بباق

  فمثال نعثر عمى بعض األمثاؿ والحكـ الشعبية في التراث الشفيي بوادي سوؼ تدخؿ النخمة ,األخرى
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . بتصزف.132ـ132مزجع سببق, ص ص  علم االجتماع الريفي,عبليه حبيب وآخزون:  1
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, 1ػػ" وؾ  ش  ا ال  ييَ ف   ه  يرَ ص  ق  ال  ا و  اىَ قَ ر  ا نَ مَ  و  يمَ و  ط  ل  ػػ ا    يير  ر  ب  إ   ار  كَ ذ  ال  ي و  س  ار  مَ  ع  مَ طَ , مثال: " ػػ ال  ياألفاظفي 
كما ىو موجود بالتماـ في الثقافة الشفيية في منطقة الجريد التونسي, حيث نعثر عمى بعض األمثاؿ 

 ؾ  احَ بَ ػػ ص   ش  وع  ج  اي  مَ  و  مَ خ  نَ ى ال  ولَ في ثقافتيـ الشفيية مثؿ: " ػػ م  والحكـ, وبعض األشعار الشعبية, 
 ػػ ويقاؿ في الشعر: ىمَ ح  يَ  و  مَ خ  نَ ال   د  لَ ػػ و   يب  م  حَ و   و  مَ ق  د  

ـ  ع  نَ ال   اؾ  ذَ  ...   ؿ  ظ  و   اء  مَ و   ر  مَ تَ   ؿ  جَ األ َ  ي
 "2ؿ  اي  خَ نَ ال   ر  س  ب   اع  بَ ص  األ َ  وؿ  ص  ف  مَ  اح  رَ  ...  و  فَ د  ص  ي   ف  م   وؿ  م  س  مَ  يؼ  ا س  يَ اع  رَ ذ  و          

 

 ـ فوائد أخرى لمنخمة ه
ىـ, ففي السابؽ وحسب وىي العممة الصعبة عند ,ألىؿ المنطقة اىام ااقتصادي اتعتبر النخمة مصدر 

فيقايضوف  ,سوؼو يتـ بالتمر تبادؿ السمع بيف الشماؿ الجزائري وأىؿ منطقة فإنّ ( 5ر )رقـ المخب
, كما الحظنا المبادالت التجارية التي كانت تحدث مع بمداف الّتمر بالقمح وبعض المنتجات األخرى

كما ىو عند بدو األرباع بالجنوب الجزائري بحيث عند ترحاليـ "تعبر قوافؿ و  الجيراف لممنطقة,
ىي بدورىا في حالة ترحاؿ  األرباع, بإنسانيا ومخيماتيا وحيواناتيا, مخيمات قبائؿ أخرى قد تكوف

                                                 

 المقصود بالطمع ىو بداية إزىار النخمة, مارسي أي شير مارس, الذّكار يقصد بو عممية التمقيح, إبريري يعني أفريؿ. أي أّف النخمة تبدأ 
سّمى وي حتشقؽ الطمع, وذلؾ يتـ بوضع المقافي إخراج طمعيا في شير مارس أّما عممية تمقيحيا تكوف بداية مف شير أفريؿ بعد عممية 

 الذكار في وسط العرجوف.
 مثؿ الطويمة تعني النخمة العالية, نرقاىا أي أتسمقيا, القصيرة يقصد بيا النخمة الجبارة أي الصغيرة, والمعنى أّف الذي يقاؿ عميو ىذا ال

حّتى القصيرة, والمعروؼ أّف النخمة  عة, فيقاؿ في شأنو ىذا الكالـ, فيو ال يتسّمؽ ال النخمة العالية والنىو صاحب الحجج الواىية غير المق
 القصيرة يكوف شوكيا كثيؼ والنخمة العالية يقؿ شوكيا حّدة.

 . 91, ص 2012,الوادي, الجزائر: مطبعة سخري, 1, ط الموسوعة الّسوفية لألمثال والحكم الشعبية بف عمي محمد الصالح: 1
  دا, أي الذي يممؾ النخمة ال يحصؿ لو الجوع أبدا, ألف التمر غذاء كامؿ أي ال يصاب بالجوع أب مايجوعشبيا المالؾ,  ديقص مولى

 يستطيع االنساف أف يتغّذى منو مّدة طويمة مف الزمف, وحّتى أّف التمر يباع ويقتنى بو مواد غذائية أخرى, وال ننسى أف أجزاءىا تستعمؿ
 ىي أدوات الزراعة, وىي التي يصنع منيا البيت وىكذا.يي والتدفئة, و طفي العديد مف مظاىر الحياة المختمفة, فيي النار لم

   وىي أحد أنواع التمور المفضمة عالميا لحالوتيا ومذاقيا المذيذ, ويقاؿ ىذا المثؿ في تونس  دقمةبو الصباح الباكر,  ديقصصباحك
كتحية صباحية جميمة, فعندما يمتقي شخص بشخص آخر ويبادر الواحد منيما بالتحية فيقوؿ: صباح الخير يرد عميو اآلخر "صباحؾ دقمة 

 وحميب".
 ني المثؿ أّنو كؿ ما تنتجو النخمة فيو حمو, بداية مف البمح في جواف, ثـّ المزقوف, وبعد بمعنى حمو, ويع يحمىيقصد بيا ابف,  ولد

 , وأبعد مف ذلؾ أف كؿ ما يتعّمؽ بالنخمة فيو جميؿ ومرحب بو.ؽذلؾ البسر, وأخيرا التمر, فكؿ ثمارىا بمختمؼ مراحؿ تكوينو حمو المذا
 

   فر كأّنو عرجوف البسر, فيو غاية في ظالنخمة وىو ثمارىا, ويقصد براح ىو المعصـ الموىذا البيت الشعري يصؼ فتاة بأجزاء مف
 البياء والجماؿ, والبسر سوؼ نتعرض إليو الحقا في ىذا البحث.

 

 .32, 31محيي الديف خريؼ: مرجع سابؽ, ص ص  2
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عوف التمر والصوؼ واألغناـ واإلبؿ, ومنتجاتيا, امحدود, وىنا يحدث تبادؿ اقتصادي, فاألرباع يبت
 1ويشتروف الحبوب والمالبس واألدوات المصنعة"

تسكف في قمبو الطمأنينة. أي يعني وجود الماء بدرجة أولى, التائو في الصحراء إذا وجد نخمة كما أّف 
 .رمزا لمحياةوالظؿ بدرجة ثانية, والغذاء بدرجة ثالثة, وقرب األنس بدرجة رابعة. فالّنخمة إذف تعتبر 

 

بحيث  ,لثقافة والعادات الخاصة بالمنطقةنتيجة ليذه األسباب وغيرىا جعؿ مف رفع مكانة الّنخمة في او 
 ر األخرى والمزروعات ال يمكف أف تقارف بيذه الشجرة.كّؿ األشجا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .168, ص 1990جامعية, , الجزائر: ديواف المطبوعات المقدمة في دراسة المجتمع الجزائريمحمد السويدي:   1
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 ـ الخضر في عادات الغذاء 2
مف البدييي أّف جؿ المجتمعات البشرية ليا جانب حيواني وآخر نباتي في الوجبات الغذائية المعتادة, 

سوى الخضر التي  يتناوؿال أّنو في الّسابؽ كاف ( 6)رقـ  تمع بوادي سوؼ وبحسب المخبروالمج
وعند البحث عف تمؾ األنواع مف الخضار تبّيف أّنيا كثيرة ومتنوعة, ولكف في  ,تنبت في المنطقة
عف األنواع التي كانت أكثر استيالكا في العادات االجتماعية الغذائية  المخبر نفسمقابمة أخرى مع 

. لممنطقة يقوؿ: كنا نتناوؿ سوى ال  قميؿ مف الخضر, فال يعدو تقريبا الكابو والبصؿ والثـو
 

وبحسب تحميمنا لو رجعنا إلى الخصائص التكوينية ليذه المواد فكّميا تتحمؿ التصبير لمدة معتبرة, 
فالكابو وىو المعروؼ باليقطيف يخزف بمكاف بو الظؿ مف بداية فصؿ الخريؼ إلى غاية بداية الصيؼ 

, فيو يتحّمؿ  ,قدرة تحمؿ لمتخزيف تتعدى الشيور لو البصؿ كذلؾي, و الموال وال يفوتنا أيضا مادة الثـو
 .أيضاة عمى خصائصو لمّدة طويمة المحافظ

 

 ويتميز بو الّسكاف لفترة قريبة وىوكنتيجة ليذه المواصفات, وأيضا لطبيعة النشاط االقتصادي الذي 
ىناؾ جزء ىاـ مف المجتمع يتميز بصفة الرعي والتجارة المتنقمة عمى طوؿ المسافات البعيدة, و 

 الترحاؿ, فالخضر المستعممة في الطبخ يجب أف تكوف قابمة لمتصبير ولمنقؿ أيضا.
 

       ف استيالكيا عمى نطاؽ ضّيؽ بحسب أّما باقي الخضر, مثؿ الجزر والّمفت وغيرىما فكا
إلى  مدتع ة في غيطاف النخيؿراعة الموسميبعض العائالت التي تمارس الز  . وكانت(7ة )رقـ المخبر 

, وىناؾ خضار أخرى مثؿ: الفمفؿ  زراعة بعض األنواع مثؿ: البرطالؽ و البسباس ونبات يسّمى الكـر
 الحار والفوؿ وغير ذلؾ.

 

ينحصر استخداميا في أنواع بسيطة مف األطعمة, كالكسكسي أو بعض األنواع  وأغمب ىذه الخضر
كالمحاجب التي تسمى "المطابيؽ "وكذلؾ "كسرة الّشحمة" وما إلى ذلؾ.  ,المحضرة مف الخبز

فيناؾ كسكسي محضر بالكابو الذي ينتج محميا ولو  ,ر بطرؽ مختمفة ومتعددةلوحده يحضّ  فالكسكسي
أو "المسقى"  ر"وىذا النوع مف الكسكسي يطمؽ عميو إّما "المفوّ  ,زابي والبمدينوعاف أساسياف: الم

 بحسب الرغبة. 
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. وال يتوقؼ تحضير وجبة 1والكابو مف حيث التكويف "غني بالفيتاميف أ ػ ب وحامض الموسيد"
الكسكسي عمى ىذا النوع مف الخضر فقط, بؿ ىناؾ خضار موسمية سبؽ وأف ذكرناىا فيناؾ 

ـ  ر  ك  ة, وىناؾ أيضا كسكسي بال  دَ ي  مَ , ومثمو أيضا السبانخ والب  ؽالكسكسي بالبرطال
  ويكثر استيالؾ ىذا

 نفس المخبرة.بحسب  الربيع ولكف بشرط أاّل يكوف عشاءالنوع في الشتاء و 

 

ر فيذا الخضا ,زرع في المنطقةع النباتية التي ت  ػ أما البصؿ, فيو خضار أساسي وىو أحد األنوا
ى ىناؾ نوع يسمّ و  ,ا في كؿ الوجبات الغذائية تقريبافالمرأة تستعمميم ,وقرينو الثـو يكوناف في كؿ قدر

حشى تالبصؿ مادة أساسية في تكوينيا, ف"المحاجب" في مناطؽ أخرى يعتبر  سمى"المطابيؽ" التي ت
 .غالب عادةخضار ويكوف البصؿ ىو البخميط مف بعض ال عجينةال
 

خضار ميـ منذ القديـ, ويستعمؿ في أغمب الوجبات لدى مختمؼ المجتمعات اإلنسانية, ولو  والبصؿ
فوائد غذائية, وطبية عديدة الحتوائو عمى العديد مف المواد القاتمة لمجراثيـ, كما أّنو يمّيف الريؽ, فيقمؿ 

وبعض  ,يئا, كما انو يقي مف ضربات الشمسمف شرب الماء, خصوصا إذا تناولو اإلنساف ن
 .ياّ ىـ األساسي البصؿ باعتباره مقو ؤ كاف غذاالمصرية األىرامات  امف بنو أّف الدراسات تشير إلى 

 

وعند رجوعنا لمتحميؿ اإلحصائي الّسابؽ, يتبيف أف ثقافة األمثاؿ والحكـ الشعبية التي تمت دراستيا 
مف مجموع األمثاؿ التي % 75 حتمتامقارنة بالنخيؿ والتمر والتي كانت نسبة الخضار فييا ضعيفة 

فمف خالؿ ىذا يتبّيف أّف الخضار ال يشكؿ أىمية بالغة  ,روة النباتية التي تنمو بالمنطقةكرت فييا الثذ  
تمر والدسـ الذي سنتعرض لو في البيوت مقارنة بال ضروري عتبرال يفي الحياة اليومية لمسكاف, و 

جة يمكف نتنازلوا عمييا في البيت ماعدا التمر يقوؿ: "كؿ حا( 4)رقـ  المخبر وفي مقابمة مع ,الحقا
التي ذكرت  %12,5ويضيؼ "احنا نركزوا عمى التمر والسميد والزيت", ونسبة   "ص  اَل ىذا محاؿ خ  

حيث ورد في  خضار في الغذاء,ا لمبصؿ, مّما يتبّيف أّنو أىـ فييا الخضار كاف الّسيـ األكبر مني
في كؿ عندىـ فيو يستعمؿ  ة"مَ ص  خَ  الَ ا ب  رَ م  ي ل  بصمة ك   الَ ب   ةمَ ر  الثقافة الشفيية مثال مفاده "ب  

 الوجبات, ويؤكؿ نّيئا خصوصا في فصؿ الصيؼ.
 
 

                                                 

 .418يحيى محمودي, مرجع سابؽ, ص   1
   وىو مف النباتات المسقية يستعمؿ في تحضير وجبة الكسكسي في فصؿ الربيع عندما تكوف أوراقو زاىية ولّينة, ويعتبر مف الخضروات

 المحمية.
 .ويعني ىذا المثؿ أف قدر الطيي إذا كاف ينقصو البصؿ فيو مثؿ المرأة التي تكوف بال خصاؿ حميدة 
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 ـ أشجار ونباتات مختمفة في ثقافة الغذاء 3
عند قيامنا بالزيارات الميدانية لمجتمع البحث, وعند النزوؿ إلى الغيطاف البعمية, فإننا الحظنا بعض 

بطوؿ عمرىا, فسألنا  حيث تمتاز ,ىي الّرمافأىميا وىذه األشجار  المثمرة تتخمؿ النخيؿ,األشجار 
خرى مثؿ التفاح والعنب ماف بيف النخيؿ واالبتعاد عف األنواع األعف سبب زراعة الرّ  (8)رقـ  المخبر

اف نستخدمو ة طويمة مف الزمف, واألشجار األخرى ال, والّرمفأجاب "إّف الّرماف يعيش مدّ  ,وغير ذلؾ
في الّسابؽ كأحد المواد في الطبخ خصوصا المطابيؽ, والّرماف يتحّمؿ التصبير لمدة طويمة, 

 خصوصا الحامض منو".
 

ماف الحامض في الوجبات الغذائية تقوؿ: نضيؼ الرماف عف استخداـ الرّ ( 9ة )رقـ المخبر  وبحسب
 الحساءو  مافشيشة بالرّ دفكّنا نطبخ الع الحموضة لموجبة. الحامض لممأكوالت مف أجؿ إضافة طاب

 مأكوالت أخرى.و 

 

ر وجبة غذائية متكونة مادتيا األولية مف فإّنو في الّسابؽ كانت المرأة تحضّ  ةالمخبر نفس  وبحسب
ستعمار سنوات نقص األطعمة عندما كاف اال في , خصوصاففي الترثوث أو الذنو نباتات برية تتمثؿ 

وىذا كما ىو موجود في  ,نبتاف عندما تنزؿ المطر بالتحديدنباتاف طفيمياف يالفرنسي في الجزائر, وىما 
مجتمعات الحضارات القديمة مثؿ الحضارة المصرية حيث "كاف نبات البردي ينمو بكثرة في 

 1مستنقعات دلتا النيؿ, فصنع منو قدماء المصرييف األقمشة واألكاليؿ واستخدموا ساقو كطعاـ".
لتقاط تمعات االّسوفي فقط مف يستعمؿ بعض النباتات البرية في الغذاء, فمجوليس عند المجتمع ال

ت كانت تأكؿ مف األرض فقط, لعدـ وجود الزراعة, وكذلؾ لعدـ وجود تبادؿ تجاري مع مجتمعا
 يـ يتناولوف ىذه النباتات الطفيمية ىو الجوع ال غير. أخرى, ولكف بوادي سوؼ الذي جعم

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ىما نباتاف طفيمياف ينبتاف في صحراء سوؼ خصوصا في العاـ الممطر, يمتقطو مجتمع البحث مف أجؿ تناولو في  الترثوث والذنون
 الوجبات الغذائية في أياـ الجوع, خصوصا في األزمات التي حّمت بالمنطقة أثناء تواجد االحتالؿ الفرنسي بالجزائر.

 .24, ص 1990, المممكة العربية السعودية: دار المريخ, رياضتاريخ العالج والدواء,المحمد نزار خواـز وآخروف:   1



 الفصل الثبلث                                  استخذام منتجبت البيئة في العبدات االجتمبعية الغذائية

 

109 

 

 

 الحيوانيثانيا: الغذاء 
يعتبر والغذاء الحيواني  ,أو البحرية أو الطيور ,البريةالحيوانات ىو غذاء مصدره الحيوانات سواء 

وىو "يعمؿ عمى تجديد ما ييدـ مف خاليا الجسـ وأنسجتو, وبناء أنسجة  اتلمبروتين اأساسي امصدر 
إضافية عند النمو, ... فالبروتينات دائما ضرورية في تركيب وبناء جميع الكائنات الحية, وىي تنقسـ 
, األسماؾ, الجبف والمبف والبيض, وبروتينات  إلى بروتينات حيوانية, ومف البروتينات الحيوانية المحـو

الحظنا في العناصر السابقة, وبحسب بحسب ما , و 1تية ومصادرىا الفوؿ, والعدس والبقوؿ"نبا
مجتمع البحث يركزوف في السابؽ عمى البروتينات أفراد المقابالت مع المخبريف يمكف القوؿ بأّف 

 مف النشويات وبعض الخضروات, تتكوف عندىـالحيوانية أكثر مف النباتية, فاألغذية اليومية كانت 
, حيث يتناولوف البروتينات ربمحافظة الجيزة بمص "برؾ الخياـ"س ما يوجد عند قرية كدوف الحبوب بع

فنجدىـ يتناولوف "الفوؿ وىو مف أكثر األطعمة المصرية  ,النباتية ويبتعدوف عف البروتينات الحيوانية
صنعو عمى أشكاؿ  ع المصري فيم, حيث يجعمو الفقراء في مقاـ المحـ, ويتفنف المجتاإلطالؽعمى 

مختمفة, أشيرىا الفوؿ المدمس وىو عبارة عمى فوؿ ناضج بالماء مع قميؿ مف الممح ويمكف إضافة 
برة عمى عجينة مكونة مف البقدونس التي ىي عا "الطعمية"بعض التوابؿ إف أمكف ذلؾ, وتوجد 

وتؤكؿ مع الخبز  ,سية الفوؿومادتيا األسا "البصارة"والفوؿ أيضا, وتوجد أكمة  والثـو والبصؿ والنعناع
والبصؿ األخضر, ويتناولوف أيضا الفوؿ النابت وىو الفوؿ غير المجفؼ, كما نجدىـ يتناولوف العدس 

ونستنتج مف ىذا أّف الفوؿ يعتبر عندىـ أشير أكمة شعبية, بخالؼ ما يوجد عند , 2والبقوؿ الجافة"
كالت اليومية في السابؽ, وحّتى اليـو ليما مجتمع البحث, حيث يعتبر الكسكسي والتمر ىما أشير األ

 أىمية كبيرة. 
ولكف في مجتمع البحث يتناولوف بروتينات المحـو بدؿ بروتينات النبات بخالؼ المجتمع المصري, 

 :ميفقسإلى  ينقسـوعمى العمـو فالغذاء الحيواني 
بحسب طبيعة الثقافة, والعادات االجتماعية لكؿ مجتمع, وكذا  ةأو نيئ ةؤكؿ ناضجتو  م:و ـ اّلمح

 المعتقد الديني.
 , وجممة المواد المستخرجة مف الحميب,وائؿ التي تنتجيا الحيواناتالسّ  وىي تمؾ :اتهالحميب ومشتقـ 

 .السمفو   مثؿ الجبف

                                                 

 .381مرجع سابؽ, ص  عمم إجتماع البيئة,محمد الجوىري وآخروف:  1
 .384ػ381المرجع نفسو, ص ص  2
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والفيتامينات  والدىوفتاز بغناىا بالبروتينات وعمى العمـو فإّف األغذية ذات المصدر الحيواني تم
 المتعددة.

ستخدميا نساف يأّف اإلفإّنو مف الطبيعي  ,وكما رأينا سابقا أنواع الحيوانات التي تعيش في وادي سوؼ
ومنيا العادات  ,المختمفة االجتماعية عاداتالفي استخداميا واستعماليا ك ,اليومية توحيافي 

 االجتماعية الغذائية.
ر الغذاء الحيواني لدى تصدّ يخبريف أفادونا بأّف الحميب ممع الومف خالؿ المقابالت التي أجريناىا 

 لحـ الحيوانات البرية أو األليفة. حـ سواءتي في درجة موالية المّ ثـ يأ ,المجتمع بوادي سوؼ
 

 ومشتقاته ـ الحميب 1
تناوؿ مع التمر ىو المنزوع الحميب الذي ي   اقترف الحميب بالتمر في العادات االجتماعية الغذائية, ولكف

ابؽ أو الوقت الحالي وأكثر أنواع الحميب رغبة في االستيالؾ سواء في السّ  ,بفعرؼ بالمّ الزبدة الذي ي  
ؿ لدى الفئات االجتماعية والعمرية المختمفة, باإلضافة لوجود حميب ىو حميب الماعز, فيو المفضّ 

ا حميب البقر فيو ينعدـ بالمنطقة لعدـ أمّ  ,حؿالبراري وعند البدو الرّ النوؽ بدرجة كبيرة خصوصا في 
وفي استأنس الجمؿ ابقة, فالسّ خصوصا في المراحؿ الزمنية السّ  ,مف طرؼ السكافاألبقار تربيتو 

 .كبيرة والماعز بدرجة
 

           ية في تناوؿ الحميب سابقا بحسبتناوؿ الحميب؟. فمف العادات االجتماعولكف كيؼ ي  
مر عند الضحى باح خصوصا في فصؿ البرد, ويتناوؿ مع التّ و يتناوؿ في الصّ نّ أ( 10ة )رقـ ر المخب

 ويمكف أف يشرب في أي وقت آخر. ,أو عند الزواؿ
د عمييا المجتمع في المنطقة, الشعبية التي تعوّ  عاداتبو يمكف أف نقوؿ عنو كاف مف الفالحميب وشر 
يوميا, إاّل في حالة عدـ توفره, وتربية الماعز دليؿ قاطع عمى تشبثيـ بيذه يـ يشربونو بحيث كانوا كمّ 

مف  فضؿ عميو الضأف واإلبؿالمادة, مع العمـ بأّف الماعز يعتبر قميؿ المردودية مف الناحية المالية, وي  
 .ىذا الجانب

 

وغموسيدات  ,تيناتبرو  ,ما يحويو مف مواد مختمفةل ,بحسب عمماء التغذية يعتبر الحميب غذاء كامالو 
فمنذ القدـ وبحسب ثقافة كؿ مجتمع ىناؾ مف المستخمصات  ,مف المواد المفيدة لجسـ اإلنساف وغيرىا

آخر, فأنواع إلى وطبيعة ىذه المشتقات تختمؼ مف مصدر  ,مفة والمستخرجة مف ىذه المادةتلمخا
وآخر مف البقر, ففي مجتمع البحث ىناؾ  ,المصادر لمحميب منيا ما ىو مف الماعز ومنيا مف اإلبؿ
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ذيف الحيوانيف في صحراء وادي سوؼ, ففي ىما الماعز واإلبؿ بحكـ تكّيؼ ى مصدراف أساسياف,
العقود الماضية حاوؿ المجتمع أف يستخرج مف الحميب المتوفر والمتاح مجموعة مف المشتقات 

 ستخمص في مجمميا كاآلتي:ت  
 أ ـ الّمبن

خضو, لمنزوع الزبدة بعد فة المنطقة الحميب, ولكف في الواقع أف الّمبف ىو الحميب ايطمؽ عميو في ثقا
( 10المخبرة )رقـ  نتيجة لترويبو بطرؽ خاصة, وحسبطعـ يميؿ إلى الحموضة نوعا ما  اويكوف ذ

بيع والصيؼ, ففي ذلؾ يستمذ طعمو بحسب نفس ذ في فصمي الرّ ويحبّ  ,مرتناوؿ مع التّ الّمبف ي   فإفّ 
فضؿ لبف ابؽ كاف ي  النوع تضيؼ المخبرة فإّنو مف العادات االجتماعية في السّ  مف حيثا المخبرة, أمّ 

 الماعز.
وتناوؿ المبف في الّسابؽ يكاد يكوف يوميا, بخالؼ ما وصمت إليو الدراسة في محافظة الجيزة بمصر 

لفقيرة إلى حّد شرب كوب واحد فإّف "المجتمع ال يتناوؿ المبف بدرجة كبيرة, فقد تصؿ عند العائالت ا
 .1فقط في األسبوع رغـ أّف ىناؾ العدد الكبير مف يدرؾ أىمية تناوؿ المبف لفوائده الغذائية"

  
 ب ـ الزبدة

األعمى, حيث تأخذ  إلىية مف الزبدة التي تطفو ستخرج كمّ بعد ترويب الحميب واالنتياء مف مخضو ت  
الزبدة األفضؿ ىي زبدة البرد  فإفّ ( 10قـ المخبرة )ر يض الناصع, أّما عف جودتيا بحسب الّموف األب

ففي الفصؿ البارد تكوف  ,نسبة الماء الموجود فيياإلى  راجعوىذا حسبيا  ,دة فصؿ الحرعمى غرار زب
 .كثر مف شرب الماءيلماعز في الحر ا ألفّ  ,نسبة الماء في الزبدة أقؿ مف الصيؼ

 

مع التمر, بحيث تعمد  أكؿ الزبدةنفس المخبرة االجتماعية في مجتمع البحث بحسب ومف العادات 
 ةبف أو الماء, وىذه العادـ مع المّ مر وتضع فييا القميؿ مف ىذه المادة وتقدّ ة التّ المرأة إلى شؽ حبّ 

مر والزبدة التّ بحيث "تقـو األـ بوضع  ,االجتماعية موجودة عند قبائؿ نجراف بالمممكة السعودية
, وىذه األكمة ىي مف العادات االجتماعية لدى تمؾ القبائؿ وىي أيضا عادة 2المصنوعة مف لبف الغنـ"

بالتماثؿ في  ر ىذا التشابوويمكف أف نفسّ  ,في وادي سوؼ خالؿ العقود الماضيةاجتماعية غذائية 
 البيئة الطبيعية بيف المنطقتيف.

 

                                                 

 . بتصرؼ.389ػ388, مرجع سابؽ, ص ص عمم إجتماع البيئة محمد الجوىري وآخروف: 1
 .190, ص 2000, الرياض ,المممكة العربية السعودية: مركز البحوث ,النظرية والتطبيقسموك المستهمك بين أحمد عمي سميماف:  2
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بدة المستخمصة في فصؿ البرد عف األخرى المستخمصة في فصؿ الزّ وتعمد المرأة بوادي سوؼ إلى 
وعند ذلؾ  ,يما يختمفاف مف حيث الجودة, وىذه العممية تكوف في بداية شير مارسالفصؿ الحار, ألنّ 

مف لسّ ىاف أو اتحّوؿ المرأة بوادي سوؼ تمؾ الزبدة المجمعة قبؿ شير مارس إلى ما يسّمى بالدّ الحيف 
تدعى "المرفوسة" والتي سنتعرض  بالدىاف يخبز تقميدي مفتت ومسقّ  فئية عبارة عر وجبة غذاوتحضّ 

 .لشرحيا الحقا
 

 هانج ـ الدّ 
وحسبيا  ,مفىاف أو السّ ىو استخالص الدّ ( 10المخبرة )رقـ عادات االجتماعية الغذائية بحسب مف ال

تتـ عممية استخالصو بواسطة طبخ الزبدة مع قميؿ مف البصؿ والثـو مع إضافة الفمفؿ الحار المجفؼ 
مع قميؿ مف القمح أو الشعير المدشش, وىذا األخير بيدؼ امتصاص كمية الماء المتواجدة في 

بحسب طبيعة لمذكورة و يمكف أف يستغنى عف بعض المواد االزبدة, في حيف بحسب نفس المخبرة أنّ 
ؿ إلى سائؿ وف, وتتحوّ , وبعد مّدة زمنية مف الطبخ ليذا الخميط, تذوب الزبدة البيضاء المّ ذالذوؽ المحبّ 

ائؿ العموي في حافظة, أّما الذي يبقى في ار اليادئة, ثـّ يوضع السّ أصفر, وبعد ىنيية تطفأ النّ 
. فيسأكمة الرّ األسفؿ يستعمؿ في تحضير   وتكوف وجبة الغذاء لذلؾ اليـو

 

ي , فمف العادة تناولو يكوف بوضع ممعقة أو أكثر فدىافدات المتعمقة بتناوؿ واستخداـ الأّما عف العا
 خصوصا عند اإلحساس باألمراض الصدرية. ,كما ىو لوحدهالكسكسي, أو يتناوؿ أحيانا 

ويعجف الخميط جيدا ويؤكؿ في شكؿ كما أّف الدىاف يخمط مع تمر الغرس ويسّخف عمى نار ىادئة 
"عبابيد" وىي عبارة عف أصابع صغيرة مف تمر الغرس يبمع دوف مضغ, وعادة ما ينصح بتناولو لدى 

 الفتيات النحيفات فيعمؿ عمى تسمينيف بحسب اعتقاد مجتمع البحث.

                                                 

  ىو أكمة تقميدية عند المجتمع الّسوفي, وىو عبارة عمى تمر مف نوع الغرس منزوع النوى ومعجوف, يمزج بالدىاف ويقدـ لألكؿ مع الرفيس
 وفر الدىاف بكميات معتبرة, وكذلؾ عندما يناؿ تمر الغرس حقو مف التصبير.الحميب, وتحبذ ىذه األكمة في فصمي الربيع والصيؼ, عند ت
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 الدهان الممبس بالتمرالحظ بريق بتبين الصورة أكمة الرفيس ويظهر عميها من أعمى أثر أصابع اليد و 

 

لجسـ, فمف العادات االجتماعية في اة ىاف مع قميؿ مف العسؿ لبعث القوّ تناوؿ الدّ و مف العادة كما أنّ 
ـ أيضا ذلؾ واج, كما يقدّ عمى الزّ  بؿاب المقابؽ ويتناولو الشّ ر كمية مف الخميط السّ في المنطقة يحضّ 

 .صياـ شير رمضافابة عند بداية أحقية اب أو الشّ المزيج لمشّ 
 

حيث عند الكثير مف البدو األفارقة "ال  ,في كؿ المجتمعات ءغذا وناولـ توىذا النوع ليس بالضرورة يت
,أي أف دىف الجسـ  1عاـ, ويتفقوف معيـ في استعماليا لدىف الجسـ والشعر"يستخدموف الزبدة في الطّ 

                                                 

  ىو أحد الشيور القمرية يفرض فيو الصياـ عمى كؿ شاب بالغ, بحسب تعاليـ الديف اإلسالمي الذي يديف بو مجتمع شهر رمضان
 البحث.
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حسب ىذا فإننا نجد الكثير مف , و والشعر متواجد لدى المجتمعات اإلفريقية ومجتمع البحث
ؿ يستخدمونو في دىف الجسـ ال يتناولوف السمف أو الّدىاف, ب اإلفريقيةالمجتمعات البدوية في القاّرة 

يمنح ليونة لمشعر األجعد, فيقمؿ مف  أّف الّدىاف نا, ودىف الشعر إلعطائو بريقا ولمعانا, كماليّ  لجعمو
, زيادة عمى (10مع البحث أيضا بحسب المخبرة )رقـ , وىذا األمر يستعمؿ في مجتانكساراتو

فيو مف الفوائد  منيـ بأفّ  عتقادجتمع البحث يستخدمونو في غذائيـ بااستعمالو كماّدة تجميمية فإّف م
الغذائية ما ينفع الجسـ, حيث يمنحو الطاقة باعتباره ماّدة دسمة, والّدسـ غذاء ميـ بحسب اعتقاد 

ظة الميدانية فإّف الّدىاف الّطبيعي يكوف في وجبة الكسكسي حّتى وقت المجتمع, فمف خالؿ المالح
, إاّل إذا لـ افيكوف استعمالو في ىذه الوجبة ضروري يدانية, ولكف إذا كاف ىناؾ ضيوؼالدراسة الم

فالكسكسي بالدىاف يفرح الضيؼ, ويعتبر مقياس مفخرة لصاحب البيت, لما لو مف قيمة  يكف موجودا,
نطقة, فعند المصرييف "أّنو كمما زادت كمية السمف في الطعاـ, كمما دؿ ذلؾ عمى عف أصحاب الم

عطائو المذاؽ الطّيب, كما أّنو يعطي تميزا لألسرة مف حيث  اىتمامياميارة المرأة, وعمى  بالطعاـ وا 
ومف خالؿ المالحظة أيضا فإّف مجتمع البحث يحرص عمى تناوؿ , 2المستوى المادي الذي تعيش فيو"

ذا  في شير رمضاف عند "الّسحور" بة "المسفوؼ"وج وىذه الوجبة تحضر بالّدىاف البمدي إف وجد, وا 
 لـ يوجد يعّوض بسمف آخر أو زبدة صناعية.

لعقود الماضية والمسفوؼ ليس وليد الفترة المعاصرة فحسب, بؿ كاف يتناوؿ في ىذه المناسبة منذ ا
 . بحسب نفس المخبرة

 

 د ـ الجبن
ة أصناؼ مختمفة بحسب طريقة التصنيع ولو عدّ  ,الجبف مف أىـ المواد المشتقة مف الحميبيعتبر 

ابؽ كانت المرأة و في السّ ف أنّ تبيّ  (10المخبرة )رقـ ؿ مجتمع, ففي مقابمة مع والعادات االجتماعية لك
 كفّ  الّنساء ا عف طريقة صنعو تفيدنا المخبرة بأفّ أمّ  ,تصنع الجبف بطريقة تقميدية بحتو بوادي سوؼ

ية مف الحميب, وىذا الجزء يطمؽ عميو يعمدف لوضع جزء مع أمعاء أحد الحيوانات المذبوحة في كمّ 
ويترؾ إلى  ,ؽ في اليواء الطمؽأىؿ المنطقة ػ المنفاح ػ فيربط ىذا المنفاح مع القميؿ مف الممح ويعمّ 

                                                                                                                                                             

 , بتصرؼ . 228عاطؼ وصفي : مرجع سابؽ , ص   1
 .395محمد الجوىري وآخروف: عمـ إجتماع البيئة, ص   2
   ىو عبارة عمى كسكسي مفور عمى قدر بو ماء, وبعد نضجو يمّسح ىذا الكسكسي بالّدىاف مع القميؿ مف الّسكر, ويمكف إضافة حبات

 زبيب وىو نوع مف العنب المجفؼ

   وبعدىا يمسؾ الصائـ عف تناوؿ أي غذاء أو شراب..... ىو وجبة غذائية تتناوؿ قبؿ طموع الفجر في شير رمضاف,السحور 
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وضع في إناء فيو قدرا تية و منو كمّ  خذؤ تة مرّ  بعد ذلؾ يسحؽ ويخبأ, وفي كؿّ  ثـّ  ,غاية أف يجؼ تماما
ؾ بواسطة األصابع حتى يتجمد المزيج ويصبح جبنا صالحا لالستيالؾ, ومف يعمّ  ثـّ  ,مف الحميب

بأف تعمد المرأة لوضع كمية مف ذلؾ المسحوؽ في كمية  ,خصائصو ىناؾ طريقة ثانية لتحضيره
 .صالحا لالستيالؾ ابنفيصبح ج ر ويجمدصغيرة مف الصوؼ وتنقع في الحميب حتى يتخثّ 
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 حومـ المّ  2
فمنيا ما يندرج ضمف  ,وادي سوؼ عدد مف أنواع الحيواناتعيش في صحراء يو كما ذكرنا سابقا بأنّ 
 حـو الحمراء واألخرى ذات الّمحـو البيضاء.الحيوانات ذات المّ 

لو فوائد كبيرة لمجسـ  منيـ أفّ  اعتقادء االصنؼ مف الغذاوفي مجتمع البحث تعطى أىمية كبيرة ليذا 
وىذا ما ينصح بو عمماء التغذية, بحيث "تشير التوصيات الغذائية إلى أّنو يجب عمى  ,لو ةث القوّ بعيو 

وعمى العمـو  ,ـ الواحدىذا في اليو  1الفرد أف يتناوؿ قطعة متوسطة مف المحـ ال تقؿ عف مائة غراـ"
نوعيف مف  يـ كانوا يتناولوفبريف بأنّ ستخمصناه مف خالؿ المقابالت التي أجريناىا مع أغمب المخإوما 

ا األسماؾ فمـ تكف موجودة في أمّ  ,لمستأنسة ولحـو الحيوانات البريةلحـو الحيوانات, لحـو الحيوانات ا
ي العمب إال البحرية, بؿ ما عدا األسماؾ المصّبرة ف الّسابؽ بحكـ بعد المنطقة عف الشواطئ والسواحؿ

       , وىناؾ األسماؾ المجففة وتسّمى "وزؼ" وتوضع في بعض األكالت الشعبية يا كانت نادرةأنّ 
 و"الدشيشة". "البركوكش" ػك
 

 أ ـ لحوم الحيوانات المستأنسة
فقد استأنس الحمار  يا,لألكؿ كمّ صالحة يا ليست إاّل أنّ  ,لقد استأنس الّسوفي عددا مف الحيوانات

 حسب اعتقاد ديني حسب أىالي المنطقة.و يبتعد عف أكؿ لحوميا والبغؿ وغير ذلؾ إال أنّ 
لحـ  ,المجتمع يتناوؿ لحـ ما استأنس مف الحيوانات ف أفّ تبيّ  (1المخبر )رقـ ففي أحد المقابالت مع 

الجمؿ والضأف والماعز والدجاج, ففي سؤاؿ ليذا المخبر طرحناه عميو مفاده: حدثنا عف أكمكـ لمحـو 
وف يـ كانوا يحبذوف لكؿ فصؿ مف الفصوؿ نوعا معينا, ففي الخريؼ يركز ىذه الحيوانات؟ فأفادنا بأنّ 

ي الخريؼ في أحسف ؿ تكوف فاإلب ليذه الفترة, ألفّ  مفيد لحمو عمى لحـ الجمؿ بحيث يروف بأفّ 
الماعز في  را ألفّ ظالماعز فيحبذ تناولو في الصيؼ ن ا لحـأمّ  ,حـوؿ عف باقي المّ لذلؾ تفضّ  ,قواميا

ويكوف  ,في الميجة المحمية لممنطقة "الجدياف"ىذا الفصؿ يكوف بدينا خصوصا صغارىا التي تدعى 
ا ترعى بنفسيا فعند فطاميا وتركي ,بيعالرّ في تاء أو اية الشّ يا صغيرا بحيث مف العادة تولد في نيسنّ 

أكميا في الصيؼ  فضؿالي يوبالتّ  ,ّينايكوف لال بعد ذلؾ  ألّف لحميا ,يبمغ سّنيا الحوؿ إاّل وتذبحفال 
باّف لحـ الماعز لو فوائد طبية نفسو المخبر  يا خمسة أو حتى ثمانية أشير, ويضيؼعندما يكوف سنّ 

                                                 

 .385, مرجع سابؽ, ص عمم إجتماع البيئة محمد الجوىري وآخروف:  1



 الفصل الثبلث                                  استخذام منتجبت البيئة في العبدات االجتمبعية الغذائية

 

117 

 

مع مجتمعات الحضارات القديمة بحيث "استعمؿ الماعز كعالج في وىذا يتوافؽ تماما  ,لجسـ اإلنساف
 .1يمنحيـ الصحة والشفاء" ومصرية القديمة اعتقادا منيـ بأنّ الحضارة ال

 ,سمينا وطريابيع عندما يأخذ كفايتو مف األعشاب فيكوف في الرّ  ستحسف أكموفي ,ا عف لحـ الضأفأمّ 
ىذا النوع يشحبو البرد  أفّ نفسو المخبر  عز ألّنو بحسبالماتاء فتؤكؿ كؿ األنواع ما عدا ا في الشّ أمّ 

 كثيرا وال يكوف بدينا.
ا نادرا أو معدوما جاج إمّ في البوادي يكوف الدّ و  نادرا ما يستعمؿ, ألّنو قديماجاج فا ما يتعمؽ بمحـ الدّ أمّ 

 أصال.
بالنسبة بأّنو . فأفادنا مفاده: ولكف ىؿ كنتـ تأكموف لحوميا أـ ال ؟  سؤاال عمى المخبرطرحنا وقد 

حوالي أربعيف يوما  يكوف عمرىاوعندما  ,قحكانت المرأة تحضف البيض الممّ  ,لمعائالت غير الرحؿ
في  ىذه العممية حدثوت ,ويؤكؿ ,فيذبح "السردوؾعند أىؿ المنطقة "ويدعى الديؾ منيا الذكر  وفز يميّ 

فكاف  ,يةىمذا أالمجتمع ال يعتبره لحما  ولكف ,ربى إلنتاج البيضتا األنثى فأمّ عادة, فصؿ الصيؼ 
 تحضير الكسكسي فقط.يطبخ عند 

 

أىؿ  والمعروؼ أفّ ابؽ كاف الّمحـ األكثر تناوال ىو لحـ اإلبؿ, في السّ  وبأنّ ( 11المخبر )رقـ وأفادنا 
عمينا توضيح مكانة اإلبؿ عند فمماذا ىذا األمر؟ ىنا يجب  ,أىمية كبيرة جدا ولونو المنطقة كانوا ي

 المجتمع.
نعرج إلى التحميؿ اإلحصائي لثقافة األمثاؿ والحكـ الشعبية السائدة في المنطقة ومف  في بادئ األمر

تي تعيش تكررت فييا أسماء الحيوانات ال  200منيا وحكمة شعبية مدروسة وجدنا  مثال 1500بيف 
وىي عبارة عمى          ,مف مجموع األمثاؿ ككؿ %13.33أي بنسبة  ,في ىذه البيئة الصحراوية

 ا األمر تبّيف لنا أفّ عند تفصيمنا ليذو بالنسبة لجممة األمثاؿ التي تكررت فييا ألفاظ بيئية,  76.04%
مف جممة الحيوانات التي تكررت  %47.00مرة, وىذا العدد يشكؿ نسبة  94تكررت الحيوانات األليفة 

 يوضحيا الجدوؿ اآلتي: , كماوحكمة مثال 200وعددىا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 , بتصرؼ.30,ص 1990, الرياض, المممكة العربية السعودية: دار المريخ, تاريخ العالج والدواءمحمد نزار خواـز وآخروف:   1
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 في األمثال والحكم الشعبية ليفةع الحيوانات األ يوضح توزي  2جدول 
 

 النسبة التكرار نوع الحيواف
 الجمؿ
 الماشية
 الحمار
 القط
 البغؿ

33 
29 
11 
11 
10 

35.10% 
30.85% 
11.70% 
11.70% 
10.63% 

 %100 94 المجموع
 

بحيث  ,ر تمؾ األنواع مف الحيواناتالجمؿ ىو الذي تصدّ  بأفّ  (2)رقـ ونالحظ مف خالؿ الجدوؿ 
شكمتا الثمثيف مف  نجد أّف النسبتيفو  %30.85وتمييا نسبة الماشية  %35.10وصمت نسبتو إلى 

 فما تفسير ذلؾ؟ وذلؾ ما سنعرفو في اآلتي: ,التي تكررت األليفةجممة الحيوانات 
 

 صورة الجمل في الثقافة الشفهية 
رار األكثر التكرارات المتعمقة بالجمؿ تمثؿ المنواؿ, وىو التك اإلحصاء نستطيع أف نقوؿ بافّ بمغة 

, ىذا مف جممة الحيوانات األليفة التي وردت في البيانات %35,10شيوعا, فقد شكؿ نسبة 
 اإلحصائية, وذلؾ ما يستدعي الوقوؼ عند ىذا النوع بشيء مف التفسير والوصؼ والتحميؿ.

 

 هو الجمل؟ـــ ما 
لو أربعة قوائـ ذات السيقاف الطويمة, ويممؾ أقداـ مسطحة لتسيؿ لو كبير الحجـ, الجمؿ حيواف 

ؿ كبيرة تتأقمـ مع طبيعة المناخ الصحراوي ة تحمّ الحركة والمشي فوؽ الرماؿ بسيولة, ويممؾ قوّ 
 الجاؼ.

صحراء العرؽ الشرقي الكبير  حراء العربية جميعيا بما فيياعيش في الصّ ت ,وينقسـ الجمؿ إلى أنواع
وع الذي يعيش بوادي سوؼ لو ألواف أشيرىا األحمر والبني واألبيض لة الجزائرية, وىذا النّ و بالد

 واألسود والرمادي.
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 استئناس الجمل
لقد اقترف حيواف الجمؿ بحياة البداوة, ويطمؽ عمى البدو بمقب رعاة اإلبؿ, وىـ الذيف يعيشوف حياة 

 حراوية, ويرى األنثروبولوجيوف وعمماء الحيواف أفّ والترحاؿ, ويتوغموف في أعماؽ القفار الصّ الحؿ 
خمة التي مضت, أي جاء بعد استئناس النّ  ااستئناس البعير كاف منذ القديـ, ويقدروف ذلؾ بأربعيف قرن

 يعود اكتشافيا إلى ثمانيف قرنا مضت.
 

, بؿ مر بعدة مراحؿ متدرجة, ففي اتمقائي او "لـ يكف استئناسنستطيع القوؿ بأنّ  ,استئناسوتعّمؽ بوفيما ي
جؿ المباس والغطاء, ثـ أجؿ حميبو, ووبره مف أف بصيده ألكؿ لحمو ثـ رعايتو مف البداية بدأ اإلنسا

ا اليـو ؾ ألغراض الحروب, أمّ بعد ذلؾ استخدـ في الركوب, وبعدئذ لحمؿ األثقاؿ, واستخدـ بعد ذل
 .1السمـ دوف الحرب نظرا لمتقدـ التكنولوجي" ستخدـ ألغراضيفيو 

 

الجمؿ لو أىمية كبيرة في حياة المجتمع, فيو مصدر غذائي ويستخدـ منو المباس  فمف خالؿ ىذا فإفّ 
كما يشكؿ وسيمة نقؿ بامتياز خصوصا في الصحاري وحياة البدو, كما لعب دورا ىاما في الحروب 

 يومية.القديمة وغير ذلؾ مف حاجيات المجتمع ال
 

حياة بدوية لفترة طويمة مف الزمف, فمثمو مثؿ  فالحياة في وادي سوؼ فيي عبارة عوبالنسبة لطبيعة 
ـ الذي عرفتو المنطقة والحياة الثقافية ليذا المجتمع, كؿ المجتمعات البدوية استأنس الجمؿ, ورغـ التقدّ 

بحيث  ,ذا بحسب المالحظة الميدانيةوى ,الجمؿ الزاؿ يحتؿ مكانة عالية في الوسط االجتماعي إال أفّ 
وبره يصنع منو أجود أنواع  حراء بوادي سوؼ, كما أفّ ىناؾ رعاة لإلبؿ في مختمؼ الجيات مف الصّ 

 الذي يسّمى في المنطقة  ف,القشابية, وال يزاؿ إلى اليـو يذبح ويؤكؿ لحمو خصوصا الصغير في السّ 
و يشفي نّ أمنيـ  اعتقادإ ,مكاف إلى آخر مفاف سكّ وؽ يبحث عنو الحميب النّ  كما أفّ  بػ "الحاشي",

 .د مف األمراض خصوصا المزمنة منياالعدي
 

ؿ الجمؿ ابؽ ىو: لماذا شكّ ؤاؿ المطروح ىنا بحسب األرقاـ اإلحصائية الموجودة في الجدوؿ السّ والسّ 
الشعبية؟ وحتى لثقافة في االمرتفعة مف بيف الحيوانات األخرى التي تعيش في المنطقة ىذه النسبة 

جتمع, ميا الجمؿ ليذا المي يقدّ الوظائؼ التّ  شارة إلى الحديث عفتجدر اإلؿ ؤ استا الذنجيب عمى ى
 تفضيمو عف الحيوانات األخرى؟إلى ت وما ىي المميزات التي أدّ 

 
 

                                                 

 , بتصرؼ,85, ص 2009, مجمة إضافات, العدد الخامس, شتاء البدائيةالبداوة و سعد الصوياف:   1
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 صفات الجمل وأهميته 
ممية, فيذه المنطقة الرّ  وعورة تضاريسياتو, و از بصعوبة مناخيا وقسو صحراء وادي سوؼ تتميّ  إفّ 

أثر  الي فإفّ ؾ المستمر, وبالتّ حراء رقيقة ليا ميزة التحرّ ورماؿ ىذه الصّ  ,غمب أشير السنةأجافة في 
الصحراوي يصعب عميو معرفة  ثر األقداـ فإفّ أياح, وفي حالة اختفاء عوامؿ الرّ  السير يختفي جراء

البدو, ولكف حيواف الجمؿ يغطي ىذا العجز, ز بيا أىؿ ي يتميّ الطريؽ الذي يعتاده رغـ الفراسة التّ 
 ماؿ الطريؽ التي مرّ ت الرّ ى ولو غطّ عمييا سمفا ولو بعد حيف, حتّ  ي مرّ بؿ التّ فيو يمتاز بمعرفة السّ 

 عمييا.
 

 

 

 أرجمه مربوطة بحبل لتقميل سرعة المشي ,تمثل الصورة جمل بني المون وأمامه مالكه
 

خذ الجمؿ دليمو, يتّ ختمط عميو السبؿ حراء وتالبدوي عندما يتيو في الصّ  وبحسب ىذه المعطيات, فإفّ 
فيوصمو لممقصد, وأىـ مقصد ىو البئر أو المكاف الذي يعتاده الجمؿ مف قبؿ, وىذا راجع لدراية 

البدوي ضرب لذلؾ مثال شعبيا  حراء أكثر مف غيره, وبحسب ىذه الصفة المميزة فإفّ الجمؿ بالصّ 
 .ا"ىَ ار  وَ ش  اَ  ؼ  ر  ع  ت   ؿ  ب  ال   وؽ  مفاده "س  

 

                                                 

    .يعني ىذا المثؿ بأّنؾ إذا قدت اإلبؿ فإّنيا تعرؼ السبؿ التي مّرت عمييا سابقا, ومف بيف تمؾ السبؿ ىي المؤدية إلى أماكف المياه 
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يا "تتمتع بذاكرة قوية تستطيع معرفة األماكف ألنّ  ,البدو يصفوف اإلبؿ بالذكاء الحاد وكنتيجة ليذا, فإفّ 
يـ يتركوف اإلبؿ تمشي لوحدىا وتقـو بتوصيميـ إلى الصحراء فإنّ في والبدو إذا تاىوا  ,بت بياالتي ترّ 

 1الضباب"  ى لو كافذلؾ الوقت حتّ في المكاف الذي يريدوف مف خالؿ إدراكيـ إلى أيف ىي ذاىبة 
 اعي في حالة إحساسو بالعطش الشديد وفقدانو لمماء.حياة الرّ  ذنقاإا يساىـ في مّ وانعداـ الرؤية, م

 

بحيث يمتمؾ قدرة تحمؿ العطش لمدة معتبرة  ,والتحمؿ الشديديفبر الصّ  أيضا ومف صفات الجمؿ
نظرا لمواصفات و يممؾ قدرة تخزيف عالية لمماء, نّ أتاء, وىذا ما يدؿ عمى خصوصا في فصؿ الشّ 

ى أثناء فترات ؿ الجوع كونو يتغذّ , كما أّنو "معروؼ عف الجمؿ قدرتو عمى تحمّ بيولوجية يختص بيا
نة داخؿ سنامو, أّما تحممو وصبره عف العطش فيعود إلى ىوف المخزّ ة الدّ الترحاؿ الطويمة عمى كمي

, وفي حاالت العطش تفرغ ءأكياس صغيرة عمى حافة المعدة تسمح باختزاف كميات إضافية مف الما
 . 2ىف مف السناـ"ىذه األكياس ما بيا مف ماء بالمعدة ذاتيا أو طبيعيا, وبالتدرج أثناء استدراره الدّ 

 

ممية, فال حراء الرّ نقؿ بيا في جيوب الصّ حراء لحمؿ األثقاؿ والتّ اف الصّ الجمؿ يستخدـ عند سكّ  كما أفّ 
 ماؿ المتراكمة ليا صفة اليشاشة, نظرا ألفّ الرّ  خصوصا أفّ  ,ريؽ أو صعوباتوتحوؿ دونو وعورة الطّ 

ي الشعر حيث وصؼ ف ,ماؿالجمؿ لو أقداـ مفمطحة مف األسفؿ, وبالتالي ال تغوص في عمؽ الرّ 
 ؿ صعوبة التنقؿ ببيت شعري مفاده:و يتحمّ الشعبي بأنّ 

ؿ  م  رَ ال   اؾ  بَ اش  و   ار  عَ و  ي لَ ف                 وت  ف  ا   ب  ق  ع  ي   و  يَ ال  خَ  ض  ر  ي أَ ف  
 

ى ى يتسنّ الحياة االجتماعية في ىذه المنطقة تحتاج إلى مثؿ ىذا الحيواف حتّ  يتضح أفّ  ومف ىنا
, مثؿ الترحاؿ مف مرعى إلى أخر أو عند ذلؾ ب األمرما تطمّ والتنقؿ بسيولة كمّ لإلنساف الترحاؿ 

 النزوؿ إلى المناطؽ السكنية خصوصا عند قدـو فصؿ الصيؼ.

يا فيو الذي يحرس ,ـ فييا جمؿ واحد يدعى "الفحؿ" والباقي نوؽاإلبؿ يتحكّ  ومف المعروؼ أفّ 
عدد النوؽ التي برعايتو, ففي موسـ التزاوج وفي حالة الييجاف  ويمارس معيا التزاوج ميما كاف

الجنسي ال يقبؿ ىذا الفحؿ بأي حاؿ مف األحواؿ دخوؿ فحؿ آخر إلى قافمتو ويتزاوج مع نوقو, فإذا 

                                                 

 www.mbahrain.net/vd/showthred.php?t 228182. 15/11/2011.14h 1  
 .390, ص 2002, الموسوعة العربية لمعمـو والتنمية, القيرة, مصر: دار غريب, عمم االجتماع البدويصالح مصطفى الفواؿ:   2
   يعقب ويقصد بيا يمر , لوعار يقصد بيا الطرؽ الصعبة المسالؾ.يقصد ىنا الجمؿ, فيو يستطيع المرور حتى في األراضي الرممية

 الوعرة 
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فمو قدـ جمؿ آخر إلى القطيع في موسـ  ,"الجمؿ غيور عمى اإلناث الكارثة الفّ  حصؿ ذلؾ فتكوف
 .1اعي بتفرقتيـ"أحيانا إلى الموت إذا لـ يقـ الرّ  صاليى جمالف يتقاتالف حتّ ذاف الى تاء, فإفّ الشّ 

 فيو أكثر الحيوانات ميزة في ىذا األمر. ,فالجمؿ إذف لو ميزة الغيرة الشديدة عمى إناثو
 

و ال س جدا فإذا باع شخص جممو فانّ يعتبر الجمؿ رأسماؿ ميـ جدا عند أىؿ سوؼ, فيو حيواف مقدّ 
والمثؿ الشعبي يقوؿ "ال بايع عنيا ال ناقة وال جمؿ" أي أف بيع  ,في مشكؿ عويص محالة قد وقع

 في حالة الكربة العويصة.حّتى الجمؿ مستبعد جدا 

 

ؿ حيزا ميما في القيـ و يشكّ فالجمؿ في ثقافة ىذا المجتمع ال يياف بأي حاؿ مف األحواؿ ألنّ 
جماؿ وممكيتيا مف طرؼ شخص معيف يعني ذلؾ كثرة ال االقتصادية واالجتماعية المحمية, بحيث أفّ 

 الثراء والبحبوحة, ويرسـ ىذا الشخص لنفسو مكانة اجتماعية مرموقة في الوسط االجتماعي.

 

موت الجمؿ يصاحبو حزف مالكو سواء لفقداف جزء مف رأس  ومف المعروؼ عند أىؿ المنطقة أفّ 
 ."اف  يَ د  ع  ال   ة  اي  فَ ا ش  ي  ي ب  ير  ع  ب   وت  م   اش  يَ ب  فيقوؿ المثؿ الشعبي "ما  ,الماؿ أو شماتة الغيوريف منو

 في األوساط االجتماعية. محترمةمجمؿ مكانة ليدؿ عمى أف  وىذا ما
 

 مكانة الجمل 
اف وادي سوؼ, الجمؿ لو أىمية كبيرة في الحياة االجتماعية لسكّ  ف بأفّ ابؽ يتبيّ بحسب التحميؿ السّ 

بحيث كاف لو دور  ,عمى استقرارهحراوي, و الوسط الطبيعي الصّ مع ؼ المجتمع عمؿ عمى تكيّ يفيو 
 ؿ.في التحمّ  كبيرافيـ بالمسالؾ المعتادة, كما يممؾ صبرا حيث يعرّ  ,اؿ في تسييؿ العيش والحياةفعّ 
 

ى اليـو يستخدـ ليذا تّ فالجمؿ ىو المركب األوؿ منذ فترة ليست ببعيدة, وبحسب المالحظة فيو ح
تيا وال ياح ميما كانت قوّ ظروؼ الطبيعية وال المناخية, فال يتأثر بيبوب الرّ و اليمّ تفال  ,الغرض

 حراوية.ى الحرارة الشديدة, فبدوف منازع يعتبر أفضؿ مركب في القفار الصّ وال حتّ  ,المطر الياطمة

لى اليـو ال يزاؿ لبف الالمجتمع بأفضؿ أنواع األل تأمدّ  ناقةوال فسعره يساوي  ,ىو المفضؿ ناقةباف, وا 
و نافع لجسـ اإلنساف نّ أباعتقاد منيـ  ,خمسة أو ستة أضعاؼ حميب األكياس الموجودة باألسواؽ

 ويفيد في صالبة العظاـ نسبة لصالبة عظاـ الجمؿ. ,ة أمراض مستعصيةويعالج عدّ 

 
                                                 

 السابؽ, في نفس التاريخ ونفس الوقت. الموقع االلكتروني  1
   أي شماتة األعداء. "بيا شفاية العديان" وتعني ىذه الجممة أنني لست متحسرا عمى أف جممي قد مات. ولكف ما بياش موت بعيري 
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فقد  ,بالكساء مدّ يو نّ أفي المجتمع ىو محترمة ي جعمت مف الجمؿ لو مكانة والفائدة األخرى التّ 
الخياـ, ويستعمؿ  وبره صنع مفت, كما امني ةاستخدـ وبره في صناعة الممبوسات خصوصا الشتوي

 الوبر يصنع منو الفراش والغطاء. جمده في صناعة األحذية, كما أفّ 
ميا ىذا مما يعني أف حياة المجتمع مرتبطة ارتباطا كبيرا بالجمؿ نتيجة لمفوائد والمنافع التي يقدّ 

 الحيواف.
يا المختمفة سواء ئوتغمغؿ في أجزا ,لشعبية بوادي سوؼفالجمؿ دخؿ في مركبات الثقافة ا ,اليالتّ وب

ـ الشعبية  ر قائمة الحيوانات المذكورة في األمثاؿ والحكمادية, وكنتيجة ليذا فقد تصدّ المادية أو الالّ 
في المكانة "حيث يأتي فالجمؿ يأتي بعد البقر  ,مقارنة بالمجتمع النوبي بمصرالخاصة بالمنطقة, و 

 .1الجمؿ بعد البقر مباشرة مف حيث األىمية .....وتقـو الجماؿ بدورىا المألوؼ في نقؿ األحماؿ "
أّما بالنسبة لمجتمع وادي سوؼ فإّف الجمؿ يأتي في المرتبة األولى مف حيث أىميتو, ألّف المجتمع 

 عمى تربية اإلبؿ بالدرجة األولى.و يعتمد وفي البدوي ال يقـو بتربية األبقار, ولكنّ السّ 
 

 صورة الماشية في الثقافة الشفهية 
      اس تطمؽ في منطقة وادي سوؼ كممة الماشية عمى الضأف والماعز معا, بؿ أف العديد مف النّ 

 ال يطمقوف الماشية في كالميـ اليومي سوى عمى الضأف دوف الماعز, وقد استأنس المجتمع ىذا النوع
( 11المخبر )رقـ الجماؿ, ففي مقابمة مع  قديـ لـ تكف سوىو في الألنّ  مف الحيواف في العقود األخيرة

اف يذبحوف جمال في عيد الجمؿ لو عمؽ في ماضي المنطقة ويستدؿ بحسبو أف السكّ  أوضح أفّ 
 ابؽ.الغنـ لـ تكف موجودة في السّ  بؿ ألفّ  ,و يناسب المناخالخريؼ ليس ألنّ 

 

الحياة في المنطقة كانت  يرجع ىذا التأخر في استئناس الغنـ حسب تحميمنا الخاص ىو أفّ وربما 
عتناء بيذا النوع مف الحيواف لصعوبة ىذه الصحراء عب بمكاف االفمف الصّ  ,عمى الترحاؿ بدوية تعتمد

حياة  العمـ أفّ  مع ,وال درجة الحرارة العالية ,ؿ المطر الشديدو ال يتحمّ والظروؼ المناخية القاسية ألنّ 
و ؿ العطش فإنّ ىذا النوع ال يتحمّ  كما أفّ  ,الترحاؿ والتنقؿ ليس مف السيؿ توفير الظروؼ المالئمة

 ة خصوصا في فصؿ الصيؼ.يحتاج لشرب الماء يوميا وأكثر مف مرّ 

فقد وجد الماعز  ,كانت قميمة جدا لكفعند السكاف,  بتاتا أف الماشية لـ تكف موجودة ولكف ليس مف
الماعز بإمكانو العيش بقميؿ مف األعشاب وقشور الخضر  , ألفّ وبحميبو ومشتقات ستنفاعلإلىذا و 

المستعممة أو الغذاء المتبقي مف طعاـ العائمة, وىذا بخالؼ الوقت الحالي فإف الضأف أكثر عددا مف 
                                                 

 .456ص مرجع سابؽ, محمد الجوىري:   1
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فأغمب األسر الماعز, وتربية ىذا األخير أصبحت تقريبا بحسب المالحظة الميدانية داخؿ البيوت, 
 في المنطقة تممؾ عددا مف الماعز وىذا مف أجؿ الحميب بدرجة كبيرة.

 

ولكف مف خالؿ األرقاـ المذكورة في الجدوؿ السابؽ يتبيف أف الماشية احتمت مرتبة بارزة في الثقافة 
 الشفاىية لثقافة المنطقة, واحتمت المرتبة الثانية بعد الجمؿ مباشرة.

في ثقافة األمثاؿ والحكـ الشعبية. وىذا ما يدؿ  % 30,85رارات قدرت بػ  فالماشية شكمت نسبة تك
عمى أف ىذا النوع مف الحيواف يستدعي التحميؿ نظرا لمداللة اإلحصائية التي شكميا في الثقافة 

 الشعبية.
 أنواع الماشية في وادي سوف ـ

الماعز والضأف ىما  ف أفّ فمف خالؿ المالحظة تبيّ  ,امتمؾ المجتمع بوادي سوؼ نوعيف مف الماشية
الضأف ىو الذي  أخرى, ومف حيث تربية ىذا النوع نجد بأفّ  عيشاف في المنطقة وال توجد أنواعذاف يالمّ 

وىذا راجع لثقافة الغذاء عند أىؿ المنطقة فيي تركز عمى لحـ الضأف بدؿ الماعز,  ,ر الترتيبيتصدّ 
ي بينيا التوزيع في حسب األرقاـ اإلحصائية التابؽ كاف امتالؾ الماعز ىو المتميز بولكف في السّ 
 يية لممنطقة.الثقافة الشف

 

 يبين أنواع الماشية وتكراراتها في األمثال والحكم 3جدول 
 

 النسبة المئوية التكرارات نوع الماشية
 الماعز
 الضأف

25 
04 

86.20% 
13.80% 

 %100 29 المجموع
 

ثقافة المجتمع بدرجة  دخؿفقد  %86.20 شكؿ نسبة الماعز ف بأفّ يّ يتب, 3رقـ مف خالؿ الجدوؿ 
بالغة ؿ أىمية الماعز يشكّ  , وىذا دليؿ عمى أفّ %13.80التي كانت نسبة تكراراتو  مف الضأفأكبر 

 في الحياة االجتماعية عامة, فما ىو السبب في ذلؾ؟
 ىذا ما سنكشؼ عنو مف خالؿ التحميؿ اآلتي.

 

 دور الماعز في الحياة االجتماعية ـ

 .ؽ مجاال يستدعي التحميؿ والتفسيرابلتكرارات الماعز بحسب الجدوؿ السّ  %86.20شكمت النسبة 
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جريت مع ستئناس الماعز مف الناحية التاريخية كاف سابقا لمضأف بحسب المقابالت التي أػ بالنسبة ال
 عزاتكرر الميا في أمثالكـ لماذ :سؤاؿالعندما طرحنا عميو السابؽ نفس المخبر المخبريف, حيث يقوؿ 

ابؽ كانت المعزة بجانب الجمؿ نظرا لسيولة تغذيتيا ومقاومتيا و في السّ أكثر مف الضأف؟ فأجاب بأنّ 
 لمظروؼ المناخية.

 

حف ابؽ أىـ مف النعجة والخروؼ نظرا ألنيا حموب ونالمعزة في السّ  يقوؿ بأفّ ( 12رقـ ) مخبرالأما 
 مر.مع التّ  ونحتاج لمحميب خصوصا عند تناول
ال في البيت, ف اعزاف يحبذوف امتالؾ المالسكّ  بأفّ  ى اليـوف حتّ ومف خالؿ المالحظة الميدانية تبيّ 

عددا  رية يالحظ أفّ ى في المناطؽ الحضحتّ و في القرى والمداشر, بؿ  ةصّ اخ ,منوبيت  يخمو يكاد
 لمماعز يسمى "الكوري".خاصا  اص في أغمب المنازؿ مكانيخصّ و عز, االم وفمكتيم افسكّ ىاما مف ال

 .بعيدؿ في ثقافة المنطقة منذ زمف اف دخوبحكـ ىذا التواجد لمماعز ومشاركتو حياة السكّ 
 

ى حتّ فا الضأف مّ أ ,فضربت بو بعض األمثاؿ الشعبيةاف, حتكاؾ مستمر مع السكّ افالماعز إذف عمى 
ا الماعز فيو ساء, أمّ جاؿ دوف النّ الرّ ختصاص اوالعناية بو مف  ,يكوف بعيدا عف البيوتفإّنو  إف وجد

تحتاج لعناية مستمرة  ياوتعتني بيا ألنّ  ,وتحمبيا ى المعزاة,ي ترعالتّ  ساء, فالمرأة ىيّ ت النّ مف اىتماما
 .ويومية

 

 ب ـ لحوم الحيوانات البرية
بعض لحـو إلى تناوؿ  ىبؿ تعدّ  ,ابؽي يستأنسيا في السّ التّ  لـ يكتؼ الّسوفي بتناوؿ لحـو الحيوانات

وفي السّ ي يتناوؿ فييا ػ موضوعيا عدد المرات التّ (1المخبر )رقـ ففي مقابمة مع  ,الحيوانات البرية
حؿ خصوصا, ير عند الرّ ة إلى الشّ ما تصؿ المدّ فربّ  ,حـ بكثرةابؽ ال يتناولوف المّ و في السّ ف أنّ حـ تبيّ المّ 

 تناولوفيـ كانوا يأوضح بأنّ ت برية أخرى؟ ناولوف لحـو حيواناىؿ تت ,آخر ولكف عند طرحنا لو سؤاال
 ذلؾ. مثؿ الجرد والجراد واالسقنقور وغير ذلؾ.

 

قبائؿ الشوشوف  راسات أّنو حّتىنت بعض الدّ سب, بؿ بيّ وفي فحالسّ المجتمع ال ينطبؽ عمى ىذا و 
 ػ 1... إذ كانوا يشوونيا ويأكمونيا "بيـ " يتناولوف الجندإنّ ف

                                                 

  الجندب ىو الجراد الكبير الحجـ. 

 .190عاطؼ وصفي: مرجع سابؽ, ص   1
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النباتات وفيما يخص الجنادب فيي تأتي في أوقات متفرقة ومتباعدة, وعند قدوميا فيي تقضي عمى 
صطيادىا وذلؾ يكوف ليال, أّما عف طريقة في مجتمع الدراسة كانوا يعمدوف البصفة تضر بيا, ولكف 

فإّف الوالدة تقـو فيورد الدكتور "حساف الجيالني" وصفا لذلؾ قائال "أّما في الصباح أكميا وتحضيرىا 
ح  م  قَ م  باكرا وتشرع في التحضير لتمؾ الوجبة الشيية مف الجراد ال  

 لجوع, والفقر, فتنصب تمؾ في زمف ا
"و  مَ ر  ب  "ال  

نصفيا بالماء وتضعيا عمى نار حامية وتضع فييا قميال مف الممح, ثـ تحضر  الكبيرة وتعبئ 
تعبىء يدىا منو وترميو في البرمة بسرعة, وىكذا ذلؾ الكيس المميء بالجراد وتفتحو عمى عجؿ, ل

تكرر العممية عّدة مّرات حّتى تمتمىء البرمة بالجراد الذي يتطاير بعضو, والبعض اآلخر يكوف 
مصيره الطيي ..., فيستوي الجراد ويصبح جاىزا لألكؿ, ويكوف طعمو شييا, وأحيانا يتـ نشره في 

في قدر مف  وكما ى الجراد فيـ يقوموف بطبخ 1أياـ عّدة"الشمس وتجفيفو, فيحفظ ويتـ تقسيطو عمى 
كما  يالمف يشوييا مباشرة ويتناو  وىناؾ, وبعد ذلؾ يقوموف بتناولو ,جؼّ يلثـ ينشرونو بو الممح, الماء 

 ىو الحاؿ عند قبائؿ الشوشوف الذيف يشوونيا عمى النار.
 

ويقوموف بذبحيا وشوييا, كما يتناوؿ في بيع تخرج زواحؼ اإلسقنقور فيصطادونيا وعند قدـو فصؿ الرّ 
داوي مجتمع البحث مجموعة مف الحيوانات البرية األخرى سواء لمتغذية أو ألغراض أخرى تتعمؽ بالتّ 

وبالخصوص عند البدو كانوا يتناولوف لحـ ( 11المخبر )رقـ يضا وبحسب ابؽ أوغير ذلؾ, وفي السّ 
 الكالب وكذلؾ الذئب.

ر في ثقافة المنطقة بشكؿ واضح بحيث عند تحميمنا لألمثاؿ و أثّ األخير فإنّ وفيما يخص ىذا الحيواف 
 يية.ر بشكؿ بارز في ىذه الثقافة الشفوالحكـ الشعبية الحظنا أنو تكر 

 

  االجتماعية ةالحيوانات البرية و عالقتها بالحيا 
البرية منيا ما وانات تعيش في صحراء العرؽ الشرقي الكبير مف الصحراء الجزائرية جممة مف الحي

ومنيا ما كاف مسالما ونافعا في أحياف كثيرة, ومف الجدوؿ اآلتي  ,الحياة االجتماعية مىشكؿ خطرا ع
يتضح أف ىذا الصنؼ مف الحيوانات دخؿ الثقافة وشّكؿ جزءا ىاما في األمثاؿ والحكـ الشعبية 

مف مجموع الحيوانات  %27.50المتداولة في الوسط االجتماعي العاـ, وكانت نسبة ىذه الحيوانات 
 التي تكررت في ىذه الثقافة, وىذه النسبة معتبرة إلى حد بعيد.

 

                                                 

   نسبة لمقمح, وىذه الصفة تطمؽ عمى الجراد المميء الذي ناؿ سيما وافيا مف األعشاب. المّقمح 

  تعني القدر البرمة 

 .50,  49, مرجع سابؽ, ص ص قصة العودة حّساف الجيالني:  1
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 يبين وحدة الموضوع في صنف الحيوانات البرية لألمثال والحكم الشعبية (4 )رقم جدول
 

 النسبة التكرارات نوع الحيواف
 الذئب
 الكمب
 الفأر
 الغزاؿ

23 
16 
12 
04 

41.81% 
29.09% 
21.81% 
07.27% 

 %100 55 ػػوعالمجمػػػػ
 

 ,وأخيرا الغزاؿ ,الفأر ثـّ  ,وتالىا الكمب ,ميا الذئبالنسبة العالية شكّ  يتضح أفّ  4رقـ الجدوؿ مف 
ؿ جزءا ىاما في ثقافة المجتمع, فما ىو السبب وشكّ  ,كافو عمى عالقة وطيدة بحياة السّ فالذئب يبدو أنّ 

 في ىذا األمر؟ ىذا ما سنجيب عميو الحقا.
 

 ـ عالقة الذئب بالحياة االجتماعية
نساف أبدا, يعيش في صحراء وادي سوؼ, وىو في صراع دائـ مع ال يألؼ اإل ,الذئب ىو حيواف بري

الحياة االقتصادية لبدو سوؼ تعتمد عمى الرعي وتربية  الرعاة ومربي المواشي, ونحف نعرؼ بأفّ 
المواشي, والرعي في أغمبو يكوف في جيوب الصحراء الشمالية مف وادي سوؼ التي تنبت فييا بعض 
األعشاب الرعوية, أو عند المربيف القاّريف تكوف أكواخيـ بعيدة نوعا ما عف المناطؽ السكنية, فعند 

يكوف ليـ أكواخ محمية تبيت فييا المواشي, فيي معرضة ألخطار حؿ في غالب األحياف ال الرّ 
ؿ خطرا عمى األغناـ وحتى الراعي في حد ذاتو متعددة, وبحكـ وجود الذئب في ىذه الصحراء فقد شكّ 

 ففي أحياف كثيرة يقدـ الذئب ويقضي عمى العديد مف المواشي إذا لـ يتفطف الراعي لذلؾ.

ما الغدر والخبث, فيو يستعمؿ حيال كبيرة الفتراس المواشي, وكمّ والذئب يممؾ مواصفات مف بينيا 
, وبالتالي فيو يشكؿ صراعا (13المخبر )رقـ حيال أخرى ىذا بحسب  اعي لحيمو يعيد إنتاجف الرّ تفطّ 
مع الرعاة, وىذا ما جعمو يتكرر في ثقافة األمثاؿ والحكـ بشكؿ كبير, وأصبح يضرب بو المثؿ  ادائم

 بث والغدر.في الدىاء والخ
فمف خالؿ المالحظة في مجتمع البحث يصفوف الشخص الذي يستخدـ دىاء في أمور شريرة أو 

 و "ذئب" وباألخص في نوايا الشر.أحيانا خيرية بمفظ أنّ 
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 ـ الكمب في الثقافة الشعبية
مف جممة الحيوانات البرية, وورد  %29.09نسبة تكرارات ىذا الحيواف كانت بحسب الجدوؿ السابؽ 

فالذئب  ,نظرا ألىميتو عند الرعاة بالخصوص, فيـ يستعممونو كحارس لممواشي مف خطر قدـو الذئب
 عدوه الكمب بحيث عندما يكوف ىذا األخير فال مجاؿ لمذئب في ىذا القطيع.

 

ما يطمؽ عميو اسـ وىذا  ,نساف فيتحوؿ إلى مفسدالواقع إذا لـ يستأنس مف طرؼ اإل والكمب في
و يفسد ويبعثر فإذا كاف في موضع معيف فإنّ  ,ى لو كاف أليفاالة, ويمتاز الكمب بالفساد حتّ الكالب الضّ 

 "ب  م  كَ  اع  رَ ك  ب   ت  طَ م  خَ ذلؾ المكاف والمثؿ الشعبي يقوؿ" ت  
 ـ الفئران

سواء في البراري أو داخؿ  ,في كؿ المواضع تعتبر الفئراف مفسدة عند ثقافة المجتمع بوادي سوؼ
فيي تعمؿ دائبة في البحث عف الغذاء مف المخزوف المنزلي أو مخزوف عمؼ  ,المساكف الحضرية

 نتاشيا.إكميا قبؿ مرحمة الحيوانات, ويفسد البذور المزروعة حديثا فيأ
 

ابؽ حينما وكنتيجة ليذا األمر فإف المجتمع خمؽ مجموعة مف الوسائؿ لمكافحة ىذا الحيواف, ففي السّ 
و يضع فوقيا كمية مف فضالت الحمار أو الماشية لـ تكف المبيدات كاف المزارع إذا زرع البذور فإنّ 

يـ يستعمموف ما يسمى بالفخاخ مف أجؿ إنقاص عددىا, ا في البيوت فإنّ مع قميؿ مف رماد الحطب, أمّ 
 .بموائيامنزؿ ى تصطاد الفئراف وتبعدىا عف الكما يربوف القطط كما رأينا سابقا حتّ 

 

يية لممجتمع وكانت نسبة تكرارات الفئراف في خوؿ ىذا الحيواف في الثقافة الشفى بدوىذا األمر ما أدّ 
مف جممة الحيوانات البرية المذكورة, وىذه النسبة معتبرة نظرا  %21.81األمثاؿ والحكـ الشعبية 

 اف.لعالقة الصراع الموجودة بيف أىؿ المنطقة وىذا النوع مف الحيو 
 ـ الغزال

ويعيش بعيدا عف المناطؽ  ,نسافي سوؼ, وىو حيواف بري ال يألؼ اإلالغزاؿ يعيش بصحراء واد
عب جدا أف يصطاد ىذا الحيواف الذي يؤكؿ ة شرب الماء, فمف الصّ السكنية, ويمتاز بسرعة العدو وقمّ 

 لحمو, ويستعمؿ في أغراض أخرى مثؿ جمده ورجمو في أمور معينة.
 

                                                 

   تعني رجؿ, يعني ىذا المثؿ بأّف الكمب إذا أخمط شيء معيف بأرجمو فإّنو يفسده ويبعثره بدوف رحمة. كراعتعني إختمطت,  تخّمطت 
 



 الفصل الثبلث                                  استخذام منتجبت البيئة في العبدات االجتمبعية الغذائية

 

129 

 

 %02.00الغزاؿ بصفة معتبرة في الثقافة الشعبية لممنطقة في األمثاؿ حيث كانت النسبة ولـ يدخؿ 
 مجموع الحيوانات المذكورة ككؿ في ثقافة األمثاؿ.

 

وىذه النسب تعتبر صغيرة نوعا ما مقارنة بغيرىا, وربما ىذا الضعؼ يرجع لعدـ ألفة ىذا الحيواف 
إمكانية تربيتو بالقرب مف المساكف, وكذلؾ لـ يشكؿ ىذا  لإلنساف نظرا لعيشو بعيدا عف السكاف وعدـ

 ذي البشر أبدا.ؤ عممية صراع أيضا ألنو حيواف ال يالحيواف 
 , وىو حيواف يوصؼ بالخفة والرشاقة وسرور النظر, فكؿاووديع امسالم اوالمجتمع يعتبر الغزاؿ حيوان

 أو حركاتو. شكموشيء فيو جميؿ حسبيـ, سواء 
غزاؿ وغزالة إذا كانت أنثى, وتوصؼ  أسماء ىناؾ مف يختار ألوالده إفّ المواصفات فونظرا ليذه 
جتماعية لدى البدو سابقا مفادىا أف مواد زينة العروس تخبأ ايقة بأنيا كالغزالة, وىناؾ عادة البنت الرش

 و  ونَ اؿ "ك  بعد عممية دبغو وتحضيره, حيث يطمؽ مثال شعبيا في ىذا المج جمد الغزاؿ"العّكة" وىي في 
الغزاؿ حيواف عزيز عند المجتمع بوادي  , وىذا دليؿ عمى أفّ ا"يَ ت  ص  ق   ف  عَ  ف  اي  و بَ اى  ا رَ يَ ت  ك  ي ع  ف   يت  ز  ال  

 سوؼ.
 

 ـ استخدام الطيور في الثقافة الشفاهيةج 
تعيش في وادي سوؼ أنواع مختمفة مف الطيور كما أسمفنا الذكر, وفي مجمميا تنقسـ إلى نوعيف 

 أساسيف ىما برية وأخرى تعيش بجانب اإلنساف, وىذه األخيرة أىميا الدجاج.
اف في مجتمع البحث يربوف إلى جانب الدجاج أنواعا السكّ  ضح بأفّ ومف خالؿ المالحظة الميدانية يتّ 

 جاج ىو األكثر شيوعا.أخرى مف الطيور مثؿ اإلوز والبط والديؾ الرومي, ولكف يعتبر الدّ 
التي شكمتيا تكرارات الطيور في ثقافة األمثاؿ  %14.50تي الذي يتبيف أف النسبة وحسب الجدوؿ اآل

 والحكـ الشعبية ليا داللة إحصائية معتبرة.
رتأينا أف نفصؿ الطيور عف اور كاف لو التأثير أكثر مف غيره وبقصد معرفة أي األنواع مف الطي

 بعضيا مف حيث التكرارات حسب الجدوؿ اآلتي.
 
 
 

                                                 

 ىي حافظة مواد التجميؿ لممرأة وىي جمد الغزاؿ, أي  عّكتهايقصد بيا لو كاف, الزيت في السابؽ كاف يستخدـ في الزينة والتجميؿ,  كونه
ىي الشعر األمامي مف الرأس الذي يتدّلى عمى الجبيف, بحيث كانت المرأة  قّصتهاتعني ظاىر,  باين معناىا إّنو, راهوعمبة مواد التجميؿ, 

في الّسابؽ تترؾ شعرىا األمامي يتدلى لكي يظير لمناظريف, وتدىنيا بالزيت حّتى يزيدىا لمعانا وبريقا خصوصا إذا كاف شعرىا أسود 
 العجائز مف النساء اليزلف يتجممف بيذه الصورة. , وبحسب المالحظة الميدانية فإّف ىناؾ مفاقاتم
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 يوضح وحدة الموضوع لمطيور في األمثال والحكم 5جدول 
 

 النسبة التكرارات الفئات
 الدجاج

 افبالغر 
 البـو

 طيور مختمفة

09 
03 
02 
15 

31.03% 
10.34% 
06.89% 
51.72% 

 %100 29 المجموع
 
 ف أفّ حتمتيا فئة الطيور المختمفة وىي أكبر مف النصؼ بقميؿ, ولكف أثناء التفريغ تبيّ اف أكبر نسبة إّ 

ا الطيور األخرى فتكررت أكثر مف ذلؾ, واحتؿ ة, أمّ كؿ نوع لـ يتكرر أكثر مف مرّ  في ىذه الفئة
مف مجموع الطيور التي وردت في جممة األمثاؿ والحكـ  %31.03الدجاج نسبة معتبرة قدرت بػ 

ألمر تاريخ الشعبية, وىذا راجع لكثرة تربيتو داخؿ البيوت ليس في الفترة الحالية فحسب بؿ كاف ليذا ا
اجة, حيث أف معتبر, وىذا مف أجؿ االستنفاع بالبيض الذي يضعو, وكذلؾ ذبحو وأكؿ لحمو عند الح

النساء يعمدف لحضف البيض الممقح مف أجؿ زيادة ىذه الثروة, وتبدأ  نجد أفّ مف عادات أىؿ سوؼ 
عممية الحضف وتظير  ىذه العممية عادة في فصؿ الربيع عندما يتدرج المناخ نحو الدؼء, وعندما تتـ

الكتاكيت وتبدأ في النمو وبعد شيريف تقريبا يذبح الذكر ويأكؿ لحمو, أما األنثى تربى لتصبح دجاجة, 
نساف وىذا ما الحظناه باإل امحتك اوبالتالي فالدجاج لعب دورا ىاما في ثقافة المنطقة باعتباره حيوان

 ميدانيا في مجتمع الدراسة.
 

, فمماذا ىذيف الفصيميف بالذات؟ النسبتيففيما يخص أما   المتبقيتيف فكانتا مف نصيب الغراب والبـو
يما ال يؤكؿ لحميما نف عند مجتمع البحث, بحيث أيمغراب والبـو ىما نوعاف غير محبذبالنسبة ل

تبيف أف البـو صوتو  (13ممخبر )رقـ مخبريف, وبحسب سؤاؿ لبحسب المقابالت التي أجريت مع ال
, ولو أف صوت البـو  رجعنا إلى األساطير المتداولة في الثقافة االجتماعية لممنطقة تفيد بأفّ ؿ شـؤ

صاب بالذعر يع الرضيع صوت البـو حتى ال  يسمالّ أمكاف يـ يحاولوف قدر اإل, حتى أنيعني التشاـؤ
 والرعب.
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 ـ الحشرات والزواحفد 
قابؿ جممة الحيوانات وىي معتبرة بم ,%11مت نسبة الحشرات والزواحؼ في األمثاؿ الشعبية شكّ 

نساف, والصنؼ حد منيما يشكؿ خطرا كبيرا عمى اإلىذا الصنؼ يتشكؿ مف صنفيف: وااألخرى, و 
 الثاني مضر ولكف أقؿ خطرا.

عي, وىي حيوانات سامة يمكف أف أما الحشرات والزواحؼ األكثر خطورة فتتمثؿ في العقارب واألفا
ادر وفي أطراؼ مف العادة ال تعيش بالقرب مف المساكف إال في النّ  لمموت, فاألفاعيوتؤّدي ي ذتؤ 

حداث صوت عف طريؽ احتكاؾ إنيا بيا تنذر البشر عند االقتراب مومف خصائصيا أنّ  ,العمراف
وتعيش في منطقة سوؼ  ,القبيؿ ا العقارب فال تنذر بشيء مف ىذاحراشيفيا الخارجية عف بعضيا, أمّ 

ولكف تنتشر بصفة مطمقة سواء في البراري أو داخؿ العمراف, وفترة  ليست بالخطيرة جدا عاأنو 
يا تكثر في بداية فصؿ الخريؼ أي وقت التمقيح, ىذا فيما يخص خروجيا بحسب أىؿ المنطقة فإنّ 

تواجدىا يكوف مع  ا المناطؽ التي بحوزتيا الحجارة في القشرة األرضية فإفّ ممية البحتة, أمّ المناطؽ الرّ 
ى تقمؿ أخطار لسع دة حتّ مباشرة, ونجد أىؿ ىذه المناطؽ يناموف مف العادة عمى السّ  بداية الصيؼ

 العقارب كما ذكرنا سابقا في الجزء الخاص بالثقافة المادية.
 

وأما ما تعمؽ بالحشرات والزواحؼ األخرى األقؿ ضررا مثؿ النمؿ والخنافس والعناكب وغير ذلؾ فيي 
 غير مؤثرة كثيرا.يا أنّ  مسببة لبعض األضرار إالّ 

 

الحشرات والزواحؼ التي تعيش في منطقة وادي سوؼ عممت بدرجة كبيرة في الدخوؿ  والعمـو فإفّ 
في تشكيؿ ثقافة المجتمع مف حيث ما تسببو لممجتمع مف أضرار, ورغـ وجود أضرارىا إال أف 

عتقادىـ بأف أكؿ االطب الشعبي حسب ما يعتقدوف مثؿ المجتمع حوؿ البعض منيا إلى منافع تتعمؽ ب
لحـ األفعى يبطؿ مفعوؿ السحر, وأكؿ العقرب يفيد في عدـ تأثير لسعيا مستقبال, ويعتقد المجتمع 

 بأف تناوؿ الخنفساء يزيؿ مرض الصدر عند األطفاؿ.
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 عالفصل الرابـ
عالقة البيئة بالممارسات السابقة المتعمقة بالعادات 

 االجتماعية الغذائية
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 أوال: الوجبات الغذائية المعتادة
 ـ فطور الّصباح " لكروط " 1
 اء المعتادة ـ الفطور ـدـ وجبة الغ 2
 ـ وجبة العشاء 3
 ـ وجبات ثانوية 4

 ثانيا: عادات تصبير المواد الغذائية
 ـــ عادات تصبير المواد الغذائية النباتية 1
 ـــ العادات االجتماعية المتعمقة بتصبير المواد الحيوانية . 2

 ثالثا: عادات تناول الوجبات
 مكان تناول الوجبةـــ  1
 عند األكل الكالمـــ  2
 طريقة الجموســـ  3
 ـــ الفئات التي تتناول مع بعضيا الوجبة الغذائية 4
 فراح والمناسباتادات الغذائية في األبعا: العرا
 ـ العادات الغذائية في مناسبة الختان 1
 ـ األغذية في المناسبات الدينية 2
 ـ الغذاء في شير رمضان 3
 ـ األعياد العرفية 4
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 أوال: الوجبات الغذائية المعتادة
مف حيث الكمية والنوعية كذلؾ,  ذلؾآخر, و إلى ية وتتبايف مف مجتمع تختمؼ عدد الوجبات الغذائ

 تبعا لثقافة وعادات كؿ مجتمع.
فطور  ,وجبات غذائية أساسية اولوف ثالثأّنيـ كانوا يتنعمى مجتمع البحث اتفؽ جميع المخبريف وفي 
لغذاء, ويطمؽ عمييا ". والوجبة الثانية عند الزواؿ, وىي اوط  ر  ك  باح, ويدعى عند الّميجة المحمية "ل  الصّ 

ؿ ىذه الوجبات في بعض وتتخمّ  ,الوجبة الثالثة تتمثؿ في العشاء وفي نياية اليـو تكوف ,"ور  ط  ف  ل  اسـ "ا  
 الثقافات الفرعية وجبات خفيفة وثانوية.

 

 ـ فطور الّصباح " لكروط " 1
آخر إلى ور الصباح, ولكف تختمؼ مف مجتمع إّف أغمب المجتمعات اإلنسانية اعتادت عمى وجبة فط

 المواد أو حتى الكمية.مف حيث 
اي والحميب إف ف عادة مف الشّ ىذه الوجبة تتكوّ  أفّ ( 41ة )رقـ المخبر  ففي مجتمع الدراسة بحسب

ذه الوجبة تتناوؿ ى بأفّ نفسيا المخبرة  وتضيؼ ,ال مف الكسكسي المتبقي مف العشاءوجد, وأحيانا قمي
لصبيحة أّما عف الحميب فيو يكوف مف الماعز في العادة ويحمب في تمؾ ا ,قبؿ شروؽ الشمس

كانوا يشربوف فقد ي غالبا ما تكوف رعي اإلبؿ, عي التّ كانوا يمتينوف مينة الرّ  القديـويغّمى, وفي 
 حميبيا مغّمى أيضا, ولكف حميب الماعز في نظرىـ ىو األفضؿ.

 

باح بعضا مف  البيض إف وجد ؿ ػ يمكف أف يتناولوا في الصّ وعند الّسكاف الذيف كانوا قاّريف ػ غير رح
 جاج.لعدـ اىتماميـ بتربية الدّ  ,وليس عند كؿ العائالت موجود ,بكثرة او ليس متوفر ألنّ 

الحميب  نا نجد بأفّ باح, فإنّ ي تركتيـ يختاروف ىذه المواد في فطور الصّ وفيما يتعّمؽ بالّدوافع التّ 
دوف شوائب أو الضرورية لمجسـ, خاّصة إذا كاف  مجموعة مف الموادالطبيعي والطازج يحوي عمى 

كاف  مواد حافظة, مع العمـ أّف أىالي المنطقة ينتجوف حميبيـ محميا وأّف ىذه الحيوانات في الّسابؽ
غذائيا محميا, وىو عبارة عف مجموعة مف األعشاب التي تنبت في المنطقة وبعض العمؼ المستخرج 

 النخيؿ المحمي.مف بقايا تمور 
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إذا تناولو الفرد بعد أف يغّمى, ألّف باألخص  , ونافع لمجسـي بالدرجة األولىفالحميب ىو غذاء محمّ 
ذلؾ يقضي عمى الجراثيـ والميكروبات العالقة جّراء مجموعة الفضالت الحيوانية, وىذا األمر يتوافؽ 

 مع ما ينصح بو عمماء التغذية.

 

فيعتقد األىالي  ,كاف يقـو خالؿ اليـو بجيد كبيرػ ة سواء الرجؿ أو المرأ ػ وبحكـ أّف الفرد في الّسابؽ
فيـ يشربونو في الّصباح خصوصا أّف النشاط كاف يتمثؿ عند  ,ّف شرب الّشاي يمنحيـ ذلؾ النشاطبأ

 االرجؿ في الرعي في جيوب البراري أو النشاط الفالحي في غيطاف الّنخيؿ الذي كاف فيو العمؿ شاق
مصنوعة مف  خصوصا عند نقؿ الّرماؿ مف أسفؿ الغوط إلى األعمى عف طريؽ الحمؿ في قفاؼجدا, 

تعممت الحمير اس ,رت فييا ىذه العمميةي تطوّ وفي الفترات الموالية والتّ  ,سعؼ النخيؿ فوؽ الكتؼ
 الي فيـ يحتاجوف إلى مادة غذائية لتنشطيـ لذلؾ العمؿ الشاؽ.وبالتّ  ,والبغاؿ ليذا الغرض

 

أنو يمنع حدوث نفس المخبرة أّما فيما يتعّمؽ بالمزايا العامة لشرب الّشاي, فإّف المجتمع يعتقد بحسب 
 العطش خاصة إذا كاف شحيحا مف مادة السكر.

 ينعش الذاكرةو  يقّوي الجياز العصبيو  ينّشط الفكرو  وائد الّشاي, فإّنو "يسّيؿ اليضـأّما مف ناحية ف
وىذه الحقيقة العممية تتوافؽ في أجزاء منيا مع ما يعتقده مجتمع الدراسة  ,1ويحارب الوىف العصبي"

 مف خالؿ تناوليـ ليذه المادة.

 

ذا رجعنا لما نشره "بكؿ"   History of avilizationفي كتابو "تاريخ المدنية في إنجمترا"  Buckleوا 
الشديدة تصيب العامؿ بالكمؿ نجده ينظر إلى أّف "المناخ يؤثر في قيمة العمؿ واإلنتاج, فالحرارة 

  .2والممؿ, بينما الحرارة المنخفضة تثير النشاط والحيوية"
قدر معتبر خالؿ السنة بومف المعروؼ أف مناخ المنطقة التي يسكنيا مجتمع البحث فيو مف الحرارة 

ى أتيح لو حتّ اي كأمر فقد اختار الّسوفي مادة الشّ  ,ي يبعث فييـ النشاط ويبعد الخموؿاوبالتالي فالشّ 
باعتباره أحد اإلمكانيات اي ؼ مع الوسط الذي يعيش فيو, وبالتالي فيو أدرج عادة شرب الشّ يتكيّ 

                                                 

 . 14, ص  1004, ترجمة فادية عيدوش , بيروت , لبناف 5 دار الفراشة لمطباعة والنشر ,  طبيعيةوصفة  222دليس المبوالي 5  1
 . 12, صمرجع سابؽ5 محمد سيد غالب 2
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ما وصؿ إليو "لوسياف فيفر" "الذي ينفي أف تكوف ىناؾ ضرورات في البيئة وىذا تماما  ,المتاحة
  1انيات, ىو الحكـ في اختيارىا"الجغرافية بؿ أّنو يقوؿ5 إّنو توجد سوى إمكانيات, واإلنساف سّيد اإلمك

 

ففي أحد  ,البيئي ويختمؼ عف االتجاه الحتميتجاه اإلمكاني في التنظير وىذا الرأي يتوافؽ مع اال
يـ يشربونو اي صباحا, بؿ أنّ اس ال يتنازلوف عف شرب الشّ أوضح بأّف النّ ( 41المخبر )رقـ المقابالت 

 يعمموف في غيطاف النخيؿ.مّرة ثانية عند الّضحى خصوصا إذا كانوا 
 

  (الفطور) اء المعتادة دـ وجبة الغ 2
مجتمع الدراسة, لـ ولكف بحسب  ,عد االنتياء مف العمؿ أو قبؿ ذلؾواؿ بتكوف ىذه الوجبة عند الزّ 

ليا أىمية كبرى مف حيث الكـ والنوعية, فيـ يكتفوف بالقميؿ إذ لـ يكف القدر  يلو يكف المجتمع ي
ومف خالؿ المقابالت التي أجريناىا مع المخبريف  ,ى متنوعةطباؽ متعددة أو حتّ األ وال تكوف ,امشبع

 اكتشفنا مجموعة مف األصناؼ الغذائية التي تحّضر ليذه الوجبة تتمخص في5

 

 أ ـ حّبات من التمر وبعض الحميب.
مر في وفرة التّ اء, وىي عادة اجتماعية لدى كؿ العائالت بحكـ ديتناوؿ التمر مع الحميب قبؿ كؿ غ

ف وجدو  ,نخيؿال توجد عائمة بدوف  (41المخبرة )رقـ قة, ففي الّسابؽ حسب المنط مر ال , فإّف التّ تا 
 .البيتيخمو مف 

 

حّتى بدوف حميب قبؿ  الّتمر ايتناولو أف طواؿ السنة, وبالتّالي مف العادة  امتوفر أّما الحميب. فيو ليس 
المعدة  تشبععند تناوؿ ىذه المادة تو  ,خاصة في فصؿ الحرارةلّتمر ضروري وتناوؿ ا ,وجبة الغذاء

مف  ,المعدة وتشبع بسرعةيمة اليضـ في ويزوؿ الجوع نوعا ما, ألّف الّتمر والحميب مف األغذية السّ 
مر أكمة تنقص حرارة التّ  لغذائية المحّضرة, ويعتبرونياجراء ىذا األمر, فالّناس ال يعمدوف إلى الوجبة ا

ويدؿ ىذا عمى أنو إذا تناوؿ الفرد التمر  "هيد  ر  ب  ت   ويش  ش  د  و   وب  ي  م  ح  و   هير  م  فيقوؿ المثؿ الشعبي "ت   ,ليس إالّ 
                                                 

 .14محمد السيد غالب5 مرجع سابؽ, صفحة  1
  وىي أكمة شعبية خفيفة وسوؼ نتكمـ عنيا الحقا في ىذا  ودشيشويقصد بيا القميؿ مف الحميب,  وحميبتعني قميؿ مف التمر,  هتمير

 البحث.
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ذا لـ يتناوؿ أي أكمة أخرى فذلؾ غير ميـ, ألف التمر  مأكوالتوالحميب فإف ما بعده مف  غير ميـ, وا 
 .والحميب يكفي البطف مف غذاء, وكؿ ما يؤكؿ مف بعد ذلؾ فيو إلنقاص حرارة سكر التمر ليس إالّ 

 

يفضموف لكؿ فصؿ بأّنيـ كانوا  (1المخبر )رقـ متناولة بحسب كؿ فصؿ, أفادنا أّما عف أنواع الّتمر ال
 وتنحصر ىذه األنواع في5 ,أنواع التمورنوعا مف 
 ـ الغرس

ألّننا عند الزيارات الميدانية  ,كرياتويحوي كمية ىائمة مف السّ  ,يؼفي فصؿ الصّ  كثيرال فضمووي
والغرس عند  ,كبيرقدر الّسكريات خارج الكيس الحافظ ب الحظنا بأّف ىذه النوعية فييا مف سيالف ىذه

 مور عمى اإلطالؽ مف ناحية القيمة الغذائية.أىؿ المنطقة ىو أفضؿ أنواع الت

 

 ـ دقمة نور
يتناوليا تاء, ولكف في فصؿ الشّ  نضج ثمار دقمة نور عادة في فصؿ الخريؼ, ويكتمؿ نضجيا تمامات

أّنيا ليست مفيدة,  (1المخبر )رقـ د أىؿ المنطقة وبحسب ألّف باعتقا ,بكميات قميمةمجتمع البحث 
ر لمبيئات الخارجية, حّتى أّف أصحاب النخيؿ يطمقوف عمى ىذا وتستعمؿ لمتسويؽ والبيع, ألّنيا تصدّ 

وحسب  ,صود عندىـ ىو األوربي أو الفرنسيالنوع بحسب نفس المخبرػػػػػ تمر الرومي ػػػػ والرومي المق
يث المّدة التي تحافظ فييا عمى اعتقاد أىؿ المنطقة أف ىذه النوعية ال تصبر طويال مف ح

 خصائصيا.
وىذا النوع عندىـ سابقا موجيا لمسوؽ فقط, فالفالح يقدس نخمة دقمة نور ألّنيا تباع في السوؽ 
ومرغوبة بكثرة, وأثمانيا باىظة مقارنة باألنواع األخرى, فإذا تقّرب أحد األطفاؿ مف العرجوف فإنيـ 

طريقة لنيييـ تتمثؿ في أّف تمر دقمة نور يسبب الحّمى, وىذا ينيونو عف تناوؿ تمرىا, وقد ابتكروا 
األمر نجده مغروس في نفوس األطفاؿ في قرى مصر كػ "برؾ الخياـ" فيما يتعّمؽ بتناوؿ الفاكية فمثال 
 "الموز5 تناولو يؤدي إلى اليبوط وتعب في المعدة, المانجو5 بيا أمالح كثيرة تؤدي إلى تعب في
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وىذا األمر راجع لتدني المستوى المعيشي لحظة إجراء  1, الجوافة5 إمساؾ"الكمى,العنب5 إسياؿ
 الدراسة الميدانية بالمنطقة.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ــــ حبات تمر من نوع دقمة نور في كامل نضجياــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .101, مرجع سابؽ, ص عمم إجتماع البيئةمحمد الجوىري وآخروف5  1
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 ـ المنقر

وىو عبارة عمى  ,ؼ, ويتواصؿ إلى فصؿ الخريؼيوىو الّتمر عند بداية نضجو في نياية فصؿ الصّ 
 اّل فسد, فيؤكؿ أثناء نضجو وا  فقط, وىذا النوع ال يتحمؿ البقاءة تمر ناضج جزء منيا حبّ 

 ػػ
 ـــــ صورة حبات المنقر من نوع الغرس ـــــ
 مايكمؿ نضجو ويصبح تمرا فيفيـ يجنوف القدر الذي تحتاجو العائمة يوميا ويترؾ الباقي في عراجينو ل

 يؼ إلى غاية الخريؼ, بحيثىذا النوع بداية مف نياية فصؿ الصّ أفراد المجتمع يتناوؿ عادة ما و  ,بعد
 ويصبح تمرا. المنقرنضج يعند حموؿ الخريؼ 

ويصبح  بالكامؿمف سبتمبر ينضج  أّما منقر الغرس فيو الذي يظير أّوال, وعندما يحّؿ األسبوع الثاني
, يف  و  ز  ف  ت  , ال  ت  يس  م  ر  ك  ت  , وتتمثؿ5 في ال  ر  ق  ن  م  إظيار ل  وفي ىذه الفترة تبدأ األنواع األخرى في  ,تمرا
وغيرىا مف األنواع الثانوية, وبالتّالي يواصؿ الّناس تناوؿ لمنقر إلى غاية نضج  يف  س  ن  ت  ي, وال  وح  س  م  وال  

 كؿ ىذه األنواع الّتي يطمؽ عمييا اسـ"النيوش".

ويسّمى المنقر عند النوبييف إسـ العجاوي وىو "بمح رطب يؤكؿ أخضر ويسّمى )الدفيؾ( عندما يصؿ 
الموف )العجوة(, إلى مرحمة نصؼ النضج, أي تأخذ البمحة لونيف, النصؼ العموي يكوف غامؽ 

  1ؿ بمونو األصفر أو األحمر"والنصؼ السفمي يظ
 

                                                 

 .111ص  مرجع سابؽ,بيب وآخروف5 عاليو ح  1
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أف  نسافاالوعموما فإّف كؿ أنواع ثمار النخيؿ تبدأ في نضجيا في بداية فصؿ الخريؼ, فيستطيع 
يأكؿ مف كّؿ نوع مف النخيؿ, سواء الغرس, أو النيوش, أو حتى دقمة نور, حيث نعثر في الثقافة 

حموؿ  الشفيية لممنطقة بعض األمثاؿ والحكـ الشعبية التي تتكمـ عف ىذا الغرض, فمثال يقاؿ عند
, و"خط سميمة" ىو عبارة عمى "خط "ويم  د   غ  ض  م  ي   ـ  ف  ال   ود  ع  ي   ويم  ق  ال   وؽ  ف   ويم  م  س   ط  خ   اف  الخريؼ5 " إذا ب  

 .1أبيض كأّنو سحاب, يقسـ السماء أوائؿ الخريؼ, وبظيوره تنضج معظـ أنواع التمور"
 

البحث, ودليؿ عمى أّف النخمة تشكؿ وىذا يدؿ عمى أّف الغذاء مف التمور ميـ جدا بالنسبة لمجتمع 
معنى عميقا أيضا عندىـ, ومف المعرؼ في جغرافية المنطقة ومناخيا أّف فصؿ الصيؼ موسـو 

وحّتى  بالقحط والجفاؼ, فبعد مرور الصيؼ يفرغ مخزوف التمر وغيرىا مف المواد الغذائية األخرى,
, وأكبر دليؿ س خيرا, ويفرحوف بحمولوالنا , وبالتالي عند حموؿ الخريؼ يستبشراألمواؿ المدخرة تنفد

 عمى ذلؾ جعميـ مناسبة شعبية تسّمى "عيد الخريؼ" التي سنتكمـ عمييا الحقا في ىذا الفصؿ.

 

, فعند "يؼ  وص  ال   ب  ر  ي  ي  ا و  ر  م  ال   ح  م  ط  الخريؼ إ   وع  ج  و   اء  ت  ش  ال   ش  ط  "ع   آخر في ىذا اإلطار ويقاؿ مثؿ
عند صاحب البيت التمر فإف ىذا األمر غير معقوؿ, ويدؿ عمى أّف ىذا  حموؿ الخريؼ وال يوجد

 البيت سّكانو جّياع.
 

 وش  ي  ن  ـ ال  
تبدأ ىذه األنواع في النضج بداية فصؿ الخريؼ, فيظير المنقر في التكرميست, والتفزويف, وغيرىما 

إلى د و عينضجيا تماما يجنييا مف النخيؿ و  مف النيوش, فيتناوؿ السوفي مف منقرىا, إلى غاية
 وفيال يتحمؿ البقاء طويال, فالسّ  ,وغيرىا مف النيوش وتصبير ىذه األنواع التي ذكرناىا يا,تخزين

 يؼ.ؿ البقاء مخّزنة حّتى فصؿ الصّ يا ال تتحمّ باعتبار أنّ  ,بيعيرجع إلييا في فصؿ الرّ 

                                                 

   ديما:معناىا يصبح,  وّلي5 فوؽ المعتاد بو في السماء, يفوق القيمة5 ىو خط أبيض في السماء, خط سميمة5 تعني ظيرلمعياف, بان 
 دائما. ويعني ىذا المثؿ بأّنو إذا ظير ىذا الخط األبيض في السماء, فإف كؿ أنواع النخيؿ تبدأ في النضج. 

 .13, ص مرجع سابؽبف عمي محمد الصالح5  1
 وتعني المرأة, المرا وتطمب الطالؽ منو,  "طامح"وتعني ىذه الكممة عند أىؿ المنطقة أف المرأة إذا كرىت زوجيا يقاؿ عنيا  إّطمح

وىو الخادـ أو العبيد.فإذا لـ يكف التمر والغذاء موجود في فصؿ الخريؼ فيذا األمر غير مقبوؿ تماما, ألّف كؿ الخيرات تكوف  الوصيف
 في ىذا الفصؿ.
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 الخبز ب ـ
   ال ألحد أصناؼ األطعمة, أو يكوف في, إّما أف يكوف مكمّ البحث مجتمعالخبز مف عادات تناوؿ 

 حّد ذاتو وجبة غذائية.
ففي منطقة وادي سوؼ كانوا في الّسابؽ يستوردوف ماّدة الّسميد والفرينة مف المناطؽ الشمالية. 

نة, وفي يد أو الفريمنة لو ىو السّ باعتبار أّنيما ال ينبتاف في المنطقة, والخبز المادة األولية المكوّ 
بأّنيف كّف يصنعف الخبز تقريبا يوميا وبأشكاؿ وكيفيات مختمفة  (4المخبرة )رقـ  أفادتنا بحثمجتمع ال

 أغمبيا تتمثؿ في5
 ةم  ـ خبزة الم  

فعؿ اخنة بحيف وغمسيا في الّرماؿ السّ خبزة كبيرة الحجـ يتـ نضجيا بعد عجف الطّ  فوىي عبارة ع
أوليما تكوف عبارة عمى خبزة محشّوة ببعض الخضار, مثؿ البصؿ والثـو  5نار الحطب, وىي نوعاف

والطماطـ والجزر إف وجد, وىذه الخضار كّميا تنتج محميا في البيئة الداخمية, بإضافة قدر معتبر مف 
شحـو الحيوانات المصّبرة بطريقة تقميدية, وىذا النوع يعتبر وجبة غذائية, أّما النوع الثاني فتكوف 

 زة غير محشّوة بأي شيء, ومف العادة تعّوض الخبز الحالي في مائدة الغذاء.الخب

 

 
 ــــ توضح الصورة خبزة المّمة وىي كاممة النضج قبل أن تنزع من موقدىا ــــ
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 "ب  اج  ح  م  ـ "ال   يق  اب  ط  م  ـ خبز ال  
 لممجتمع,العادات االجتماعية الغذائية  ىحدإ, وىي الشعبيةيذه األكمة شتير منطقة وادي سوؼ بت

بخميط مف الخضار  اعجينة مف الدقيؽ تحّضر ثـّ تسّوى ويكوف وسطيا محشو  والمطابيؽ عبارة عف
يا, فبعد وضع الحشوة في وسط الخبزة يا عف طريقة طيوالدسـو مثؿ الخميط المحّضر لخبزة المّمة, أمّ 

, وبعد مف قبؿ وساخنة جدا تكوف موضوعة فوؽ الّنار طاوةتوضع فوؽ  ,المستديرة الشكؿ أو المربعة
ومف المعروؼ عف أىؿ المنطقة أف ىذه األكمة محبذة جدا ومستمذة عندىـ,  ,نضجيا تؤكؿ مباشرة

 وأىـ ما يمّيز خضارىا ىو البصؿ والفمفؿ الحار.
 

 
 ــــ توضح الصورة خبزة مطابيق بعد نضجيا ــــ

 
 اق  ق  ر  ــ ال  

يؤكؿ مع أحد األغذية, أي معوضا  . فيوأي شيءخبز المطابيؽ ولكف غير محشو بعف وىو عبارة 
وىناؾ نوع آخر يؤكؿ كممجة أحيانا أو في فطور الصباح وىو رقاؽ محشو  ,لخبز الحالي في الوجبةا

بالسكر مع اإلكثار مف الزيت, وىذه األخيرة ليست موجودة عند أىؿ المنطقة فحسب بؿ تحّضر في 
                                                 

 خبز التقميدي, وعادة ما تكوف غير سميكة ىي عبارة عمى صفيحة معدنية عادة ما تكوف مف الحديد توضع فوؽ النار لطيي ال الطاوة
 وتوصؼ بدائرية الشكؿ.
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 تندوؼو  فقد الحظتيا في بشار ,الجزائرية بحسب المالحظة الشخصيةفي الصحراء  أغمب المناطؽ
صحراوية أو المناطؽ بال كّميا ية تقعجزائر امة وورقمة وىذه كّميا واليات النعو  ضالبيو  األغواطو  أدرارو 

 صحراوية.الشبو 

 
 صورة تبين خبز الرقاق بعد نضجو جاىز لألكل

 ـ الخميرة
المحّمي يصنع مف الّسميد أو الفرينة, تتـ عممية تحضيره بواسطة عجف الطحيف وىي نوع مف الخبز 

بالماء مع إضافة قميؿ مف الخميرة الكيميائية, ويترؾ لمدة معينة في مكاف دافئ ثـّ يسّوى العجيف 
 وىو مصنوع مف الطيف. "الطاجيف" ويوضع فوؽ باليد, ويصبح عمى شكؿ دائري

 

يعوض الخبز و  ,بحيث يؤكؿ مع الوجبة المحّضرة اأف يكوف عادي إّما ,و ىذا الخبز لو نوعاف
بالمخابز, أو يكوف ىو في حد ذاتو وجبة غذائية, ولكف في ىذه الحالة األخيرة يكوف محشوا  صنوعالم

أو يكوف محشوا بالّشحـ والطماطـ مع قميؿ مف الفمفؿ  ,بعض الخضار, مثؿ المعد لممطابيؽ بخميط
" ولكف يختمؼ عميو ع  م  خ  م  بالجنوب الجزائري اسـ "ال   الساورةيدعى بمنطقة األخير الحار, وىذا النوع 

الذي  ,حـ القديدمندىـ كانوا يحشوف ىذا الخبز بقميال في كمية المواد المحشو بيا, بحيث في الّسابؽ ع
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مة "خميرة عمى ىذه األك وفيطمقفالبحث  جتمع"المخّمع" أّما في م لفظةالمجتمع البّشاري  يطمؽ عميو
 حمة".شّ ال

وىناؾ ما يدعى باسـ كسرة الشحمة, ويستبدؿ فييا الخميرة بالرقاؽ, وتدعى أيضا بالمخّمخ عند 
 المجتمع الّساوري.

 
 خبزة كسرة الشحمة نالحظ في وسيا الطماطم والفمفل الحار مع بعض الشحم

 ج ــ العصيدة
بكثرة لدى مجتمع البحث, وىي تحّضر . فإّف ىذه األكمة كانت تستيمؾ (4المخبرة )رقـ بحسب 

, وبالموازاة يحّضر لو مرؽ بسيط التكويف, ثـّ وينشؼ ماؤهر خثّ تبواسطة طبخ الّدقيؽ في الماء حّتى ي
يسّقى ذلؾ العجيف بالمرؽ ويقدـ لألكؿ, وبحسب المخبريف فيذه األكمة تعمؿ عمى التخفيؼ مف 

 العطش خصوصا في فصؿ الصيؼ.
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 دة مسقاة بالمرق جاىزة لألكلكمة العصيأل صورة 
 

بعض القبائؿ العربية التي تعيش في الصحراء العربية, فيي موجودة سابقا  عندوىذه األكمة موجودة 
مازالت األسر ىناؾ تحافظ عمى عاداتيا الغذائية و جراف بالمممكة العربية السعودية "وحاليا في قبائؿ ن

وي الوجبة عمى العصيدة, وىي مصنوعة مف البّر األصمية المرتبطة بيذه الوجبة فغالبا ما تحت
 .1المطبوخ بعد أف يتـ تشكيمو, بحيث يسكب داخؿ مرؽ الّمحـ دوف أف تتسرب إلى الخارج "

كما  ,زفإّف القبائؿ العربية في ليبيا تعتبر العصيدة عندىـ أكمة شعبية بامتيانفسيا  المخبرة بحسبو 
أشارت الدراسة التي قامت بيا الدكتورة عميا شكري بقرى تتواجد في المممكة العربية السعودية التي 
عرفنا بيا في الفصؿ األوؿ مف ىذا البحث, أشارت لوجود ىذه األكمة في ىذه المجتمعات حيث تقوؿ 

يسمييا أىالي سبت العالية  "أّما بالنسبة لألكالت الشعبية )التقميدية( وعمى رأسيا ػ العصيدة ػ أو كما
, فقد شيدت ىي األخرى تراجعا واضحا وممموسا"  .2بأـ كمثـو

                                                 

 .440, ص مرجع سابقأحمد عمي سميماف5  1
 .123, ص مرجع سابؽ, األنثروبولوجيا محمد الجوىري5  2
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 د ــ المــــرق
 وىو يحّضر بعّدة كيفيات منيا5

 ــ الحساء
حّضر بوضع قميؿ مف الدقيؽ في كمية مف الماء ويغّمى الجميع مع بعض القطع مف الّشحـ وبعض يو 

 .ساخنا المزيج ويقدـ لألكؿالتوابؿ وقميؿ مف الخضر حّتى يتخّثر 
 

 ــ الجاري
 ويطمؽ عميو في أماكف أخرى الشربة أو الحريرة أو الدشيشة, ومادتيا األساسية ىو القمح المدشش.

 

 ويش  ش  د  ال ــ
ويمكف أف , نفس كيفية تحضير الجاري, ولكنو يعد بحبات القمح المدشش تكوف خشنة عادةوىي 

محمي, أو القميؿ مف أحشاء أو الشرشماف, أو لحـ الدجاج ال مف المحـ, ايضاؼ ليا عند طبخيا قطع
 ال  م  " وىي أكمة محبذة كثيرا لدى مجتمع البحث, وقد ورد مدح في المأثور الشعبي يتمثؿ في5الشاة, 

ت ف يت يف ة ةيف  ظ  ن   ؿ  ق  الص  ي ب  اج  ن  وغ  ة يف  م  ك  الت  ة ب  يف  ض   ط  و  , "اف  م  ش  ر  ش  وفييا ال  ة يش  ش  د   اف  و  خ  ا ل  ي   ف يي ا و ط و 
, فإذا كاف , ويقصد بو أّف الدشيشة سيمة البمع1"شيشةفي د   اح  ط  و   اف  ع  ج  يقاؿ عنيا " وىناؾ مثؿ

 .عممية المضغ وليا ذوؽ محبذلالشخص مصاب بالجوع ووجد ىذه األكمة فإنو يمتيميا ألنيا ال تحتاج 

                                                 

 أىالي  نا عميو سابقا وىو معروؼ عندف5 قد تعر الشرشمان5 قطعة مف المحـ, تفيتيفة ,رىو لحـ الطيوي وطوطتعني مالعؽ,  غناجي
المنطقة بأّنو يناسب أكمة دشيشة, ويعني ىذا المثؿ أف ىذه الدشيشة كاممة األوصاؼ. ويقاؿ عندما تكوف الضيافة فييا كؿ ما طاب مف 

 المأكولوالت.
 .11بف عمي محمد الصالح5 مرجع سابؽ, ص  1
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 الشاةة وتظير في األعمى قطع من أحشاء يش  ش  صورة الد  

 ةس  ر  م  ه ــ ال  
صغيرة, ويضاؼ إلييا القميؿ مف الفمفؿ الحار,  اـ مقطعة قطعطوىذه األكمة تتكّوف مف خضار الطما

تحّبذ في فصؿ الصيؼ في وجبة  إلى الزيت النباتي, مع رشة مف الممح, وىذه الكيفية باإلضافة
 وذلؾ ألنيا باردة وخفيفة عمى البطف.اء, خصوصا إذا تناوؿ الفرد الرفيس أو التمر بكمية معتبرة, الغد
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 ـ وجبة العشاء 3
التغذية بحسب  في دور لما لو ,أىمية كبيرة ولونو لبحث, ويىي آخر الوجبات اليومية عند مجتمع ا

, وتتمثؿ ىذه الوجبة بحسب كؿ المخبريف في الكسكسي عمى طوؿ السنة, د جميع أفراد المجتمعاعتقا
 لبعض العائالت استبدالو بخبز المّمة.يؼ يمكف عدا في الصّ 

 

 "ىق  س  م  ال  "وبحسب الخبرة الميدانية لمجتمع البحث فإّف ىذا النوع مف الطعاـ لو عّدة أصناؼ, أىّميا 
, فالمسّقى يتمثؿ في تفوير حبات الكسكسي فوؽ قدر, وفي ىذا القدر يطيى المرؽ الخاص "ر  و  ف  م  ل  "و

عض الخضروات كالبصؿ والكابو كمادتيف أساسيتيف إلى جانب بالوجبة, حيث يتكوف المرؽ مف ب
 , إضافة الثـو وخضار أخرى إف وجدت كالجزر والمفت, مع وجود الزيت والطماطـ والشحـو أو المحـو

بعض التمرات مف نوع الغرس  ضاؼ إليومر, بحيث توأىـ ما يمّيز ىذا الطبيخ ىو وجود عنصر التّ 
يضاؼ يسكب المرؽ الحمو فوؽ الكسكسي و  الحالوة, وبعد طييو جيداميؿ طعمو إلى في ماء المرؽ في

بحيث يمده بالدؼء يمد الجسـ بقيمة غذائية مفيدة و  ,ضفي عميو طعما مميزاتإليو كمية مف الّدىاف 
  خصوصا في الشتاء البارد.

 ومغذالمنطقة, فإّف "المسّقى" ىي نوع محبذ جدا  ومف خالؿ ما ورد في الثقافة الشفيية ألصحاب
ي ر  معتبرة, حيث يقاؿ عنو "ع   اجتماعيةلمجسـ أكثر مف غيره مف جميع األكالت األخرى, ولو قيمة 

 , مما يدؿ عمى أف ىذا النوع مف الطعاـ يتطّمب تكاليؼ عالية مقارنة بغيره.ى"ق  س  م  ل   ؿ  اك  ت   ؾ  اع  ر  ذ   ف  ع  

                                                 

   5أّما كممات ىذا المثؿ فمعناىا يتمثؿ في5 43 مرجع سابؽ, صالموسوعة السوفية لألمثال والحكم الشعبية, بف عمي محمد الصالح  .
وىو أحد أنواع الكسكسي في وادي سوؼ, ويفيد ىذا المثؿ أف الشخص إذا أراد أف يتناوؿ المسّقى فيجب  المسّقىوتعني نزع المباس,  عّري

 عميو أف يجتيد في العمؿ.
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 الكسكسي وفقو قطعة لحمالمرق من فوق حبات و توضح الصورة كسكسي نوع المسقى 

 
بحيث خضاره تكوف مفّورة أيضا مع حبات الكسكسي بدوف  ,فيو يحّضر بطريقة مخالفة "لمفّور" أّما

مرؽ, حيث يوضع المزيج فوؽ قدر يغّمى بالماء مف أجؿ انبعاث الرطوبة الّساخنة لممزيج الموضوع 
 في كسكاس.
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 تبين الصورة أكمة كسكسي من نوع المفور

ىناؾ المفّيض ويكوف بو و  ,كوف خضاره السبانخ أو البرطالؽأخرى مثؿ المقّمى, وت أنواعوىناؾ 
 وغير ذلؾ مف األنواع األخرى. "ة الحمبةسفّ "و "المسفوؼ"الحميب, ويوجد أيضا 

 , فيو يعتقد بأفّ عند أفراد مجتمع البحثالكسكسي لو أىمية كبيرة  فإفّ  (42المخبر )رقـ بحسب و 
البدنية  , فيو الوحيد الذي يشبع البطف ويمنح القّوةوجبةىذه التغييره في العشاء يعني عنده لـ يتناوؿ 

باح ال نا بأّف وجبة فطور الصّ وىنا نرجع لموراء قميال, فقد سبؽ وأف رأي ,لمعمؿ في اليـو الموالي
اي فقط في معظـ مف الشّ  , بحيث يكتفي الفرد بتناوؿ كوبكبيرةأىمية  عطييا أفراد مجتمع البحثي

باح ال يشعر البطف بالجوع األحياف, وىذا يرجع لوجبة العشاء التي كانت ثقيمة عمى البطف, ففي الصّ 
عادة ما يتـ تناوليا , فيي ةبكر معادة ال تكوف ـ, مع العمـ أف وجبة العشاء وبالتالي ال يكثر مف الطعا

رد خصوصا ة معتبرة, ومف العادة عندىـ أف الفصالة العشاء التي تكوف بعد حموؿ الظالـ بمدّ  بعد
ال يكوف لو  باحيذه األسباب فإف فطور الصّ باكرا يناـ مباشرة بعد العشاء, فنظرا ل ظالعامؿ الذي يستيق

 أىمية معتبرة عند أفراد مجتمع البحث.
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أىـ أكمة شعبية في المنطقة ىي الكسكسي, وقد دخؿ في ثقافة المجتمع بؿ نستطيع أف  وبالتالي فإفّ 
 ايذلاألمثاؿ والحكـ الشعبية تتعرض الكثير مف بحيث  ,أصبح مف اليوية المحمية لممجتمع نقوؿ بأّنو

  مف الطعاـ. النوع
ا المفيـو المرّكب ويعتبر "الكسكسي, أشير األطباؽ في المجتمعات المغاربية, ىو مثاؿ حّي ليذ

ىوية غذائية ليست ىي في  ,لمطعاـ, إذ أّنو يكوف بنية مطبخية, بتعبير )دوغالس(, بؿ وفوؽ ىذا
, فحسب ىذا الكالـ وما عايشناه في الميداف, فإف 1حقيقة األمر سوى جزء مف ىوية المجتمع عينيا"

ّنما شّكؿ ف, ليس ألنو الكسكسي لو مكانة عالية عند المجتمع خصوصا كبار السّ  مفيد لمجسـ فقط, وا 
ليـ رمزا في حياتيـ الثقافية, فحّتى عممية إعداده مف زراعة القمح وطحنو إلى عممية تفويره وتناولو, 
تشير إلى جممة مف الرموز التي تعبر عف ىوية ثقافية تميز مجتمع البحث والمجتمعات المغاربية 

 .2عامة
اليومي, بحيث إذا قمت لرجؿ مثال لماذا تعمؿ؟ ألجابؾ ى في الكالـ وبمرور الوقت دخؿ العشاء حتّ 

 وىذا ما يرمزه ,أي العشاء ىو الميـ عندىـ ال غيري ػ العشاء ػ لألوالد", ش  ع  ال   يب  ج  ن   اش  ي ب  ان  حتما "ر  
وادي سوؼ إلى أّنو ب درجة في بعض الثقافات الفرعيةووصمت ال ,العشاء في ثقافة المجتمع المحمي

اء أي اقترف الكسكسي اء عبارة عمى كسكسي, فإّف األطفاؿ يقولوف ىذا عشدوجبة الغحّتى إذا كانت 
 وجبة العشاء وأصبح مرادفا لو.بفي الذىف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

, دورية دولية محكمة تصدرىا كمية العمـو االنسانية 1والمجتمع, العدد , مجّمة عمـو االنساف ىوية الطعام وطعام اليويةعماد صولة5   1
 .111, ص 1041واالجتماعية, جامعة بسكرة, الجزائر5 جواف 

 لإلطالع عمى ىذه الفكرة أنظر عماد صولة5 المرجع السابؽ.  2
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 ـ وجبات ثانوية 4
كما سبؽ وأف ذكرنا  بحثغذائية معينة, ففي مجتمع ال عمى أنظمة أغمب المجتمعات البشريةتعّودت 
 ؿثالث وجبات أساسية دائمة, ولكف في الواقع توجد بعض األكالت التي تتخم دوا عمى تناوؿبأّنيـ تعوّ 

ف ح كؿ وجبتيف, وتعتبر ثانوية غير دائمة, فإذا  فال يسأؿ عنيا, وتمثؿ غابتضرت فال مانع منيا وا 
 البعض منيا في5
 أ ـ شرب الشاي

عود إلى قروف خمت, وربما جاء "توىذه العادة منذ زمف بعيد,  عادة شرب الّشاي مجتمع الدراسة عرؼ
العرب الفاتحوف, مف شبو الجزيرة العربية, أثناء اليجرات الياللية إلى الصحراء الجزائرية, في بو 

ودخمت في ثقافتو ككؿ, ىذه العادة فقد التصقت بو  1القرنيف الثاني عشر والثالث عشر الميالدي"
ويشرب عند  ,حىباح, فيشرب في الضّ لصّ اي نجده في أوقات مختمفة عمى غرار فطور افشرب الشّ 

ذا حضر شخص ما فيقدـ لو الشاي ويتناوؿ في السّ  ,مساءال  .شيءؿ كأوّ دوف أف يستشار يرية, وا 
 

اي بعد الظير في كؿ فصوؿ تتناوؿ الشّ حّتى اليـو  العائالت أغمب فحسب المالحظة الميدانية فإفّ 
وذلؾ نظرا لمجودة  ويرفض إذا كاف عمى نار الغاز, ,ينضج عمى نار الحطب المحّميعادة ما و  ,نةالسّ 

جاؿ أو اي سواء الرّ ينية الشّ صت عمى اجتماع أفراد العائمة حوؿ وىذه العادة عمم ,مف حيث المذاؽ
ومف العادة  ,ايتحضير الشّ بويكّمؼ فرد  ,الجميع حوؿ نار الحطبساء كبارا وصغارا, بحيث يمتؼ النّ 

الجميع في ىذه  أفراد المجتمع بأّف النسوة ال يحسّف ذلؾ, والمالحظ بأفّ يكوف رجال دوف امرأة باعتقاد 
 .دافئامؿ خصوصا إذا كاف الجو لرّ الجمسة يقعدوف عمى بساط ا

 

حى لدى الرجاؿ خصوصا أثناء ى في الضّ ف بعد الظير فقط, ولكف يكوف حتّ و اي ال يكوشرب الشّ 
مع العمـ أف كؿ الغيطاف توجد فييا أواني الشاي دوف استثناء, بحسب ما  ,العمؿ في غيطاف النخيؿ

, وتركز الوضع العديد منيا أىممتفإّف اليـو  أّماالحظناه في الغيطاف التي يكثر فييا العمؿ الفالحي, 
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يا تشتغؿ ويوجد فييا أواني ابؽ كانت كمّ و في السّ التمور فقط, ولكف بحسب المخبريف أنّ  عمى إنتاج
 شاي.ال

المخبر بحسب  ,يرة بعد تناوؿ العشاء خصوصا إذا كاف العشاء بالمحـ المشوياي في السّ ويشرب الشّ 
مجموعة مف الجيراف في بيت معيف  بمفردىا, أو أف يجتمعتسير  إّما أف لعائالت إّف ا, ف(41)رقـ 

تاء اي تكثر في الشّ شّ مع العمـ أف سيرات ال ,اإذا كاف الفصؿ بارد "الزريبة"نساء ورجاؿ ويجمسوف في 
يتمثؿ اليدؼ األّوؿ في التدفئة, أّما الثاني فيو نظرا لطوؿ فترة الميؿ, ويوقدوف نار الحطب ليدفيف5 

طيو الّشاي فوقو, وعند نضجو عادة ما يتـ تناولو مرفوقا بالفوؿ السوداني "الكاوكاو" الذي عادة ما ل
 مف غرفتيا وتوزعو عمى الحاضريف بالتساوي.و تستخرجو عجوز البيت أ ,يتبرع بو أحد الحاضريف

 

ز, بحيث يساىـ في ربط ليا مدلوؿ اجتماعي متميّ  بحثاي عند مجتمع القعدة الشّ  وعمى العمـو فإفّ 
حؾ واليزؿ والمرح سواء في واحدة مف الضّ  جمسةوالعالقات الودية, فال تخمو  ة والقرابةأواصر األخوّ 

مساحة لمناقشة بعض األمور الياّمة سواء داخؿ العائمة الواحدة  الميؿ أو في النيار, ويمكف أف تكوف
 أو بيف جماعة معّينة.

 

ادر يكوف معو الكاوكاو أو خبز اي مف العادة يتناوؿ بمفرده إاّل في النّ الشّ  فإفّ نفسو  المخبر وبحسب
 رات األخرى التي كانت نادرة سابقا.الّرقاؽ أو بعض المكسّ 

 

 ـ ب ـ أكمة الضحى ـ الضحوي
غؿ, فمف أخرى بحسب الوفرة أو طبيعة الشإلى ومف مناسبة  ,آخرإلى تختمؼ ىذه األكمة مف يـو 

 اي أو عصيدة,رقاؽ مع الشّ الشيشة أو دأو  ,تحضر المرأة حساءأف ( 4المخبرة )رقـ العادة بحسب 
ذا لـ وىذه األكالت ليست بالدائمة واليومية فإذا اجتمعت العائمة يمكف أف تحضّ  تجتمع فيكوف غير ر وا 

 ذلؾ.
ذا لـ تقدـ أّما إذا كاف ىناؾ نشاط في الغوط أو في البيت فتكوف  ىذه  ىحدإإجبارية ال محالة, وا 

 مر والحميب يأخذ مكانيا.األنواع فإف التّ 
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 ثانيا: عادات تصبير المواد الغذائية
المواد الغذائية محافظة عمى بقاء خصائصيا مّدة معتبرة مف الزمف, وليس  ليس بالضرورة أف تبقى كؿّ 

موسـ خضاره  حيث لكؿّ  ,و جّميانة, فإف لـ نقؿ كّميا فيبالضرورة أف نجد كؿ المواد الغذائية طواؿ السّ 
 وحبوبو وفواكيو.

ا مف األمور التي فمنذ القدـ حاولت المجتمعات اإلنسانية ابتكار طرؽ لتصبير المواد الغذائية وغيرى
 تساىـ في استمرار العيش كاألدوية والبذور وغير ذلؾ.

 دوادي سوؼ يضع بعض المواد الغذائية التي تعوّ مجتمع  ىذا البحث أفّ  مف خالؿقد عرفنا سابقا و 
اليومية,  مر في الحياةحراوية قدرا ىائال مف القيمة, كما رأينا مكانة التّ بيئتو الصّ  وىي مف إنتاج ,عمييا

 خترعأف ي الي فما عميو إالّ بعض المواد األخرى, وبالتّ عمى غرار نة عمى مدار السّ و فالّسوفي يتناول
ومف خالؿ  ,تماعية ليذا المجتمعالعادات االجفي نة لتصبير ىذه المواد التي دخمت طرقا معيّ 

ة المصّبرة إلى ـ المواد الغذائيالمقابالت والمالحظات الميدانية في مجتمع البحث استطعنا أف نقسّ 
 صنفيف أساسييف, أوليا المواد الغذائية ذات األصؿ النباتي واألخرى ذات المصدر الحيواني.

 

 ـــ عادات تصبير المواد الغذائية النباتية 1
ىو أىّميا بأّف لدى مجتمع البحث, ورأينا المختمفة األصناؼ واألنواع الغذائية النباتية ػ سابقا ػ رأينا 

والتمر وتمؾ الخضروات وكؿ المواد الغذائية تحتاج إلى تصبير تختمؼ مّدتو  الخضار.مر وبعض التّ 
لتصبير المواد الغذائية  سانية منذ القديـ إلى ابتكار طرؽندة ألخرى, وقد عمدت المجتمعات اإلمف ما

قد شيئا مف دوف أف يف "يترؾ البمح عمى النخمة حّتى يجؼّ ػ مثال ػ لتناوليا عند الحاجة, فعند النوبييف 
ـّ يتـ جمع ثماره في شير سبتمبر, بعدىا يقـو النوبيوف باستكماؿ تماـ جفافو في  مميزاتو وجودتو, ث
منازليـ, وذلؾ مف خالؿ غمره أو وضعو في تراب الفرف )الزعفراف(, ثـّ فرده عمى األرض. كما 

ـّ يترؾ في الشمس عمى أسطح ا ات لمنازؿ لفتر يوضع البمح نصؼ الجاؼ معو الستكماؿ نضجو, ث
 .1تماـ نضجو وحمايتو مف التسوس"طويمة, إل
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ونجد عند التونسييف طريقة بسيطة في تصبير الطماطـ بحكـ أّف ىذا المجتمع يستيمكيا بكثرة, عمى 
فرغ محتواىا مف البذور ويغرار الفمفؿ بنوعيو الحار والحمو, فيتـ شؽ حبة الطماطـ إلى نصفيف 

د منع التعفف, وبعد ذلؾ تجفؼ معرضة ألشعة الشمس, وىذا بحسب صوالماء, ثـّ ترش بالممح بق
  المالحظة.

 أ ــ عادات تصبير التمر
فيسّوؽ  ,ىكؿ نوع عمى حدمر بصفة كاممة في نياية فصؿ الخريؼ, فيجنى ويوضع ينضج التّ 
المعموؿ فما ىّي الطرؽ  ,لو عممية التصبير جرىض المخّصص لالستيالؾ العائمي توالبع ,البعض

      ؟ فحسب التي يقـو بتخزينيا مجتمع البحثاألنواع أكثر وما ىي بيا في عممية التصبير؟. 
ـّ تأتي األنواع  ,"ىو نوعية "الغرس قديمار الذي يخزنونو و مأّف أىـ نوع مف التّ  ,(1قـ المخبر )ر  ث

مخبر عف سبب تفضيؿ العمى  اجزئي بعده مف حيث المنزلة, ولّما طرحنا سؤاال مورمف التّ  األخرى
ؿ التصبير فائدتو الغذائية أكثر مف غيره, ويتحمّ  أفادنا بأفّ  ,في التخزيفعف غيره مف التمور ىذا النوع 

وفي ثقافة مجتمع البحث تأخذ نخمة  ,ة تصبيره حتى السنتيففحسبو تصؿ مدّ  ,أكثر مف غيرهلمّدة 
ف وحسب المالحظة و الشعراء القدامى والمحدثّنى بيا فقد ضرب بيا المثؿ, وتغ ,االغرس مكانا ىامّ 

ف خيؿ نجدىـ يغرسوف ىذه الفصيمة مف العادة في الجية الشرقية أو الجنوبية مالميدانية لغيطاف النّ 
أي نخمة أخرى, كي يقوى ويكوف تمره جيدا مف  إلىوال تحوؿ أشعتيا  ا,الغوط حّتى تشرؽ الشمس فيي

 حيث النوعية.

  تصبير مّدة كبيرة حسبمثؿ الغرس, وال تتحّمؿ ال بدنيةيس فييا مف المنفعة الخرى فمأّما األنواع األ
 فصؿ الشتاء. فتخزينيا ال يتعّدى ,ر سابقاال تصبّ  كانتبأّف نوعية دقمة نور  ويضيؼ ,نفسو المخبر
عمؼ ك رؾ الرديءوت ,ؿ في فرزه وأخذ الجّيد منومر تتمثّ فإّف طريقة تصبير التّ  مخبرنفس الوحسب 

 لمتصبير ىما5 فانتياء مف ىذه العممية ىناؾ طريقتمحيوانات, وعند االل
رجؿ فتضغط حبات أو األ ييدباأل دؾّ في كيس مف القماش الصمب بحيث تػػ أف ترص حّبات الّتمر 

اليواء يساعد  ألفّ  ,يترؾ اليواء في ثنايا ىذا العجيف الّ , عمى أاالتمر عمى بعضيا حتى تصبح عجين
ـّ يربط ,مرلتّ عمى تعّفف ا التصؿ إليو أشعة الشمس, وىذا  ويترؾ في مكاف مظمؿ ,الكيس بإحكاـ ث

عمى أف ال تكوف  ,غرفة في المنزؿ يطمؽ عمييا اسـ دار الخزيف أو ,المكاف مف العادة يكوف زريبة
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فبعد مّدة نالحظ خروج ماّدة تشبو العسؿ مف ثنايا الكيس,  ,بأي شيء, أي فراشيا الّرماؿ فقط مفروشة
 إلى غايةيؼ يبدأ تناولو بيع وبداية الصّ الرّ  نيايةوعند  ,ب الكيس بيف اآلونة واألخرىومف العادة يقمّ 

 فصؿ الخريؼ, وىذا الكيس بعد االنتياء مف عممية حشوه وربطو يطمؽ عميو اسـ "ال ب ط انة".

 

أّف المكاف  كما ,خرىمادة أ عممية التصبير ال تحتاج إلى إضافة أيّف مالحظتنا فإوحسب 
مر وىذه الطريقة في تصبير التّ  ,وافؽ مع الظروؼ المناخية المحميةيتيجب أف خزيف ص لمتّ المخصّ 

بحيث يعمد  ,ولكف بكيفيات تختمؼ مف مكاف آلخر ,المجتمعات العربيةالكثير مف موجودة عند 
ثـ يرص في إناء فخاري, ثـ يقوموف  البمح"يغسؿ  أف لصناعة العجوة وىيف بمصر العربية و النوبي
غط عمى صفوؼ البمح باليد, ثـ تغمؽ فوىة اإلناء بقطعة مف الجمد, ثـ يربط عنؽ اإلناء ويترؾ بالضّ 

 1يوما, بعدىا يتـ فتحو لالستخداـ اليومي" 11و 51لمدة تتراوح ما بيف 
 

 ,بالػ "خابية" ى عندىـفي ما يسمّ مر ىي أف يوضع التّ ػ تمع البحث عند مجػ ا الطريقة الثانية ػػ أمّ 
الخوابي, ويظؿ  بحيث "عرؼ أىؿ سوؼ منذ القديـ بأّنيـ يخزنوف التمور في حفر, يطمقوف عمييا

, "والخابية تصنع مف ماّدة الجبس, وىي عبارة عف 2سميما مف التعفف والجراثيـ ... إلى وقت طويؿ"
قاعدتيا إلى أكثر مف متريف, وكذلؾ بالنسبة إلى ارتفاعيا, وىي بأحجاـ مختمفة, جّرة كبيرة تصؿ 

تكوف واسعة مف الجية السفمية, أّما مف الجية العموية فتكوف مؿ الحجارة أيضا لبناء الخابية, وتستع
ـّ تغطّ  ,مر اليش بعد أف يغسؿ بالماء ويداس باألرجؿ حّتى تمتمىءأقؿ إّتساعا, ويوضع فييا التّ  ى ث

اتج عؼ عمى شكؿ بساط ويكوف أسفؿ الخابية ثقب بو قصبة إلخراج العسؿ النّ بغطاء يصنع مف السّ 
                                                 

 في مجتمع الدراسة ليس ىو عند النوبييف, فعند النوبييف ىو التمر بعد نضجو عندما يكوف قابال لمتخزيف, أّما في مجتمع البحث  البمح
   فإف البمح ىو مرحمة مف مراحؿ تكويف التمر في عراجينو, مف العادة يكوف في فصؿ الصيؼ بالضبط في شير جواف وبداية شير 

يحمؿ الموف األخضر, كانوا قديما يتناولونو بكثرة, فعند بداية سقوط البمح في جواف نجد أىؿ المنطقة يتباشروف حّتى أّنو يقاؿ , جويمية
"إذىب يا شر" أي ذىب الجوع, أّما في اآلونة األخيرة قؿ تناوؿ البمح في مجتمع الدراسة, وبقي ما عدا القميؿ مف يحف لتناولو, وحسب 

 تجد في بعض المحالت مف يبيع البمح األخضر, وكذلؾ في األسواؽ, لكف بكمية قميمة.المالحظة فإّنؾ 
 . بالتصرؼ.131عالية حبيب وآخروف5 مرجع سابؽ, ص  1
  ىي المكاف الذي يخزف فيو التمر مصنوع مف ماّدة الجبس المحمي يأخذ شكال اسطواني أو المتوازي المستطيالت, ويطمؽ عميو الخابية

 تمع البحث اسـ الحوزة.أيضا في مج
, )وادي سوؼ نموذجا(, مجمة البحوث والدراسات الصادرة عف المركز الجامعي التغير الثقافي في المجتمع الصحراويحساف الجيالني5   2

 .415, ص 1040ىػ, يناير 4154بالوادي, العدد التاسع, السنة السابعة, محـر 
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عف كيفية تخزيف  (1المخبر )رقـ  وأفادنا  1داوي ولألكؿ أيضا"مر, ويستعمؿ ىذا العسؿ لمتّ عف التّ 
مر الخابية تكوف عندىـ كبيرة الحجـ فالتّ  بدوف إجراء أي عممية, ألفّ  مرمر فييا بأف يوضع التّ التّ 

سطوانة إتتوسطو, والخابية ىي عبارة عمى  يويقضي عمى فجوات اليواء التّ  ,يتراص تمقائيا لوحده
مف النوعية وعندما يكوف الغرس  ,ؿظممكاف مفة مصنوعة مف مادة الجبس المحّمي وتكوف في مجوّ 

الخابية ليست ومف المعمـو أّف مر, ة عسؿ التّ مف قوّ  تشقؽتبأّف الخابية نفسو المخبر  يضيؼالجيدة, 
دونيا ماؿ الجزائري بحيث يعبربر في الشّ موجودة عند مجتمع البحث فقط, فقد نجدىا أيضا عند ال

 لتخزيف األطعمة وتكوف مصنوعة مف الطيف.
 وىذه الطريقة أيضا ال تحتاج إلى مواد حافظة وىي مف إنتاج البيئة المحمية بصفة كاممة.

 

 "الكابو" اليقطين ب ــ تصبير
خضار أساسي يستخدـ في تحضير وجبة الكسكسي بأنواعو المختمفة, وىذه الوجبة ىي  الكابويعتبر 

ستيمؾ يوميا في تبحكـ أّف ىذه الخضار , و خالؿ العقود الماضية بحثتمع التتناوؿ يومًيا في مج
الكابو  بأفّ وكما ذكرنا سابقا  ,العائمة اتحتاجي مجتمع البحث الكميةفإّنو مف الضروري أف يخزف  قديـال

األّوؿ يتمثؿ في "المزابي" والثاني يسّمى "الب م د ي".  5ا, ولو نوعافنتج محميّ ي ذيخضار الىو مف ال
وع ؿ البقاء طوياًل, أّما النّ وىو ال يتحمّ  ,لثانيا قبؿينضج  (43المخبرة )رقـ ؿ بحسب ع األوّ و فالنّ 
 خصوصا الذي يجنى في الخريؼ عند بداية البرد. ,نةصالًحا لطوؿ السّ اني فيبقى الثّ 

 

الظروؼ المناخية, فعند جنيو يوضع في الزريبة أو دار الخزيف  يو يتأقمـ معف ,أّما عف طريقة حفظو
يوضع فوؽ بعضو, فكؿ حّبة  عمى أالّ  ,مسلشّ و أشعة اال تمسّ مؿ مباشرة و عمى الرّ مر المحفوظ مع التّ 

حريؾ بميف عممية التّ يجب أف تكوف دة, و عديات أفراد العائمة بتقميبو مرّ  لوحدىا, ويقـو أحد ىعمى حد
 المخبر حسب  ,, ألّف ذلؾ يصيب حّبة الكابو بالخمار والفسادوي بداخمتتحرؾ البذور التّ ورفؽ كي ال 

 ستيالؾ.وتوجو لال وكّمما بدأت حّبة في التعفف تعزؿ ,نفسو

                                                 

 . 445 441, ص ص 1044, الجزائر5 4, ط كتابات ووثائق من تاريخ وادي سوف عوادي عمار5  1
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كما تستخدـ فييا عناصر البيئة  ,صّد المؤثرات الطبيعية ليس إالّ  تتمثؿ فيوطريقة الحفظ ىذه 
 المحمية بصفة تامة.

 

 ج ــ حفظ البصل والثوم
, الغذائية لدى مجتمع البحث عند تحضير الوجبة ةضروريالمف الخضر يعتبراف  البصؿ والّثـو

وطريقة التصبير بسيطة جدا, فعند  ,ف القدر الكافي لالحتياج العائميروري تخريالي مف الضّ وبالتّ 
يؼ, أّما الّثـو فيربط عمى نضجيما يجنى البصؿ وينشر في الزريبة عمى الّرماؿ, وذلؾ في فصؿ الصّ 

 شكؿ حـز صغيرة ويعّمؽ بواسطة خيط في سطح الزريبة أو دار الخزيف.
مؿ الظؿ والرّ , فقطالظروؼ البيئية  اكذلؾ ال وجود ألي مواد حافظة عد وكر ىنا أنّ والجدير بالذّ 

 واليواء.
 د ــ الفمفل الحار والطماطم

 ,فيو ضروري , أّما الفمفؿ الحارّ ال يعطونيا أىمية في الحفظأّف الطماطـ  (43المخبرة )رقـ حسب 
صبير فإّف الطماطـ عند جنييا تقـو المرأة بتشريحيا ي بطريقة التّ وفيما يتعّمؽ بعادات المجتمع المحمّ 

رقيؽ في الظؿ إلى أف تجؼ, ثـ تجمع في ما بعد  بساطوتنشر عمى  ,قميال مف الممحييا ثـ تضيؼ إل
 وتوضع في إناء معيف.

 ثـّ  ,مؿ حّتى يجؼّ ودار الخزيف فوؽ بساط الرّ أ ,بعد جنيو ينشر أيضا في الزريبةف أّما الفمفؿ الحارّ 
 طح.ؽ بخيط في السّ ويعمّ  ,يجمع ويوضع في كيس
اع العالـ, ولكف في المخمالت كما ىو موجود في أغمب بق سيا فيوىي تغميوىناؾ طريقة أخرى 

 أّما الطماطـ فال تخمؿ لوحدىا بؿ مع الفمفؿ  "الفمفؿ ويطمؽ عميو اسـ "المنقوع يخمموف بحثمجتمع ال
 

                                                 

 كممة تدؿ عمى الفمفؿ الحاّر المصّبر بالماء, ففي مجتمع البحث كانوا في الّسابؽ ال يعرفوف البيوت البالستيكية الحديثة التي  المنقوع
بتصبير الفمفؿ الحاّر بطريقتيف, إحداىما ما يطمؽ عميو "المنقوع" النساء يقمف  تناتزرع فييا الخضروات الصيفية في فصؿ الشتاء, فك

ة مف حيث النضج, ثـّ تشقيا بواسطة سكيف وتغمسيا في دوعممية تصبيره تكوف في بداية فصؿ الخريؼ, فتأخذ المرأة حبات الفمفؿ الجيّ 
مف يضيؼ كمية مف الخؿ كماّدة لمفمفؿ المصّبر, وىناؾ الماء, ثـّ تضيؼ ليذا الماء الممح, بإضافة الثـو والكروية مف أجؿ إضفاء نكية 

 ة. وىذا المصّبر يمكف أف يحافظ عمى صالحيتو أكثر مف حوؿ كامؿ. ظحاف
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 .المزيج "المرذوخ"ويطمؽ عمى ىذا 
 ه ــ حفظ النعناع والفميو

كثيرا بياتيف المادتيف  استخمصنا بأّف المجتمع ال ييتـبحسب المقابالت التي أجريناىا مع المخبريف 
 ,يما بخيوط في أسقؼ أماكف التخزيفا يكوف بتجفيفيما وربطيما وتعميقموتصبيرى ,نتجاف محمياتف يالّمت

الذي  الفميوعدا  ,تخدماف في العالج مف بعض األمراضفيما يس ,وليما أغراض ليست بالغذائية فقط
ى بالفميو في ا النعناع الذي يسمّ اي, أمّ فيو يستخدـ كمنّكو لمشّ  ,حيح النعناعيطمؽ عميو االسـ الصّ 

 لمعالج فقط.يستعمؿ عند مجتمع البحث المناطؽ األخرى 
 .سميما متعاكساف في مجتمع الدراسةفا

 لقمح والّسميدو ـ حفظ ا
يعتبر البر ذا أىمية ف في الغذاء اليومي لمجتمع البحث, حيث يف أساسيتييعتبر البر والطحيف مادت

دوف نقاش, وميا الت خصوصا وجبة الكسكسي التي تكوف يو بالغة ألّنو يصنع منو العديد مف المأك
 ,التسّوؽ ليس بكثرة شيشة والشربة "الجارّي" والعصيدة والخبز وغير ذلؾ, وبحكـ أفّ دكما يصنع منو ال

وص يقتنى القمح في فصؿ الخريؼ بالخصنة, حيث طواؿ السّ  لي لتخزيف ما يكفي العائمةفيعمد األىا
بيعي , ومف الطّ موادا غذائيةادخارىا  يحاوؿ ,النقودالعائمة  ربّ ّدخر ية التمور, فبدؿ أف عند بيع غمّ 

مف أجؿ  ممحالّف القمح ال يحافظ عمى خصائصو مّدة طويمة فيعمد األىالي لتصبيره بواسطة خمطو بأ
 .إليو منع دخوؿ الحشرات

 

فيو  ,ض القمح عند العديد مف العائالتوىو مستيمؾ أيضا بحيث نجده يعوّ  ,ّسميديتعّمؽ بالأّما ما 
وتفويره عمى القدر حّتى ينضج تماما ثـ  ,سوة بفتموالنّ  تقـويؼ, فمؼ خصوصا في فصؿ الصّ التّ  سيؿ

 في مكاف مظمؿ, وبعد ذلؾ يوضع في أكياس في المكاف المخصص لمتخزيف ويؤخذ ينشر حتى يجؼّ 
 كّمما تطّمب األمر ذلؾ لتحضير وجبة العشاء المتمثمة في الكسكسي. و العائمةحتاجالذي تمنو المقدار 

                                                 

 يصنع مف الفمفؿ الحار المدشش في الميراس, باضافة الثـو المرحي, إضافة لمطماطـ اىو مزيج غذائي مصّبر ويكوف حار  المرذوخ ,
, فيخرج مايضاؼ الممح والفّاح )وىو تابؿ(, ثـّ يترؾ ىذا المز وتكوف قطعا صغيرة , ثـ  ه تمقائيا نتيجة تفاعؿ ىذه ؤ يج مّدة تصؿ إلى اليـو

الماء الذي يخرج, ويعّوض بالزيت, سواء زيت المائدة أو زيت الزيتوف, وعند ىذا الحّد يترؾ لمتصبير  يالمواد مع بعضيا, ثـّ يسكب باق
 في مكاف بارد وجاؼ.
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 ك ـ حفظ النباتات البرية
ي المناطؽ األخرى يستيمكاف في مجتمع البحث كباق الترثوث والذنوف كاف نبات نوات الماضية,لسّ في ا

األىالي يقوموف بجمب ىذه النباتات مف البراري  فّ إاّل أ, كما رأينا سابقا في ىذا البحث بوادي سوؼ
 ؤكؿ في فترات متفاوتة.تو   ّطحف والنشربواسطة عممية التجفيؼ, ثـ ال ىاويقوموف بتصبير 

 

 ل ـ الرّمان
يستخدـ الرّماف في بعض األمور كاألكؿ أو إلضافة الحموضة إلى بعض األطعمة, ويستخدـ أيضا 

الوحـ تي يكف في فترة واساء المّ والنّ  ,لعالج أمراض المعدة قشورهكدواء لبعض األمراض, كما تؤكؿ 
ساء بعد جنيو النّ  الغذائية باعتقاد مجتمع البحث, تعمد نظرا لقيمتوو  ,يأكمنو بشكؿ ممفت لالنتباه

 في المكاف المخصص لمتخزيف. لتجفيفو وتصبيره وتعميقو
 م ـ الجزر المفت

ذه الخضار كثيرا, ولكّنيا كانت تحفظ لفترات قصيرة بواسطة بي ال ييتـكاف مجتمع البحث في القديـ 
 ماؿ.الدفف في الرّ 
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 ـــ العادات االجتماعية المتعمقة بتصبير المواد الحيوانية 2
نظرا لمظروؼ المعيشية وطبيعة الحياة التي كانت تسود المنطقة محؿ الدراسة, ونظرا لمظروؼ 

المجتمع اىتدى إلى مجموعة مف الطرؽ لتصبير بعض األغذية المناخية وطبيعة الطقس فإّف 
 .(43المخبرة )رقـ  نذكر منيا حسب وانيةالحي

 أ ــــ تصبير المحم
 شترؾ بعض العائالت فيتعادة تسّمى "النفقو" وىي أف  قديماعمييا المتعارفة مف العادات االجتماعية 

ذبحيث تقّسـ أجزاء الّمحـ والشحـ بالتّ  , أو جمال,ةأو معز  اأو كبش اخروف اءذبح شاة سو  ا ساوي, وا 
شترؾ فييا عائالت الحي أو الدشرة بكامميا, وىذا السموؾ ىو عادة تكانت الذبيحة ىي ناقة أو بعير 

 الّمحـخاّصة وأّف الدشرة أكؿ الّمحـ في يـو واحد  حميدة ومحبذة حّتى يتسّنى لكّؿ أفراد الحي أو
 لبحث.مجتمع ا جدا لدىفيو مرغوب 

 

, كؿ سنةعيد األضحى مف , أّف أغمب العائالت تقـو بذبح شاة في أيضامف العادات االجتماعية و 
ضحية العيد, مستنبط مف الّديف اإلسالمي يسّمى أ وىو قرباف ,لعاشر مف شير ذي الحجةوذلؾ في ا

البحث ويولييا أىمية حيث يعتني بيا مجتمع السنف الدينية البالغة األىمية  ىحدإوتعتبر ىذه العممية 
 .كبيرة

ألّنيا ال تؤكؿ كّميا في  ,بائح, فإّنو مف الضروري تصبير الّمحـوقة بالذّ وكنتيجة ليذه العادات المتعمّ 
, وحسب المخبرة الّتي مؼوالتّ  ريعة التعّففسّ اليـو أو يوميف, خصوصا أّف الّمحـ ىو مف المواد الغذائية 

ومسحو بممح الطعاـ وينشر عمى  ,الّمحـ والّتي تمثمت في تشريح الّمحـأفادتنا بالعادة المتعّمقة بتصبير 
 حبؿ معّمؽ باليواء الطمؽ أثناء الميؿ, ويخبأ في غرفة أثناء الّنيار إلى أف يجؼ ويخزف.

 

       فطريقة تصبيرىا تتمثؿ بحسب تقريبا, في كّؿ الوجبات اليومية  ي تستخدـحـو والتّ أّما الشّ 
ـّ إلى  (43المخبرة )رقـ  في أف تقّطع المرأة الشحـ الخاص بأحشاء الشاة المذبوحة إلى قطع صغيرة, ث

متكّوف مف مجموعة تتمثؿ في الكروية أو "لّفاح" يطمؽ عميو مف البيارات  اجانب ذلؾ تحضر خميط
ويضاؼ بعد  ,باإلضافة إلى الفمفؿ الحار المجفؼ ويكوف مدششا ,في مناطؽ أخرى "راس الحانوت"
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مر مف نوعية الغرس, ثـّ يمزج كؿ عاـ, وىناؾ مف يضيؼ إلى ىذا الخميط قدرا مف التّ الطّ  ذلؾ ممح
يدعى في مجتمع الدراسة يف في إناء مف الطّ  حشوهتقـو المرأة بو  ,حـ المقطعع قطع الشّ ىذا م

بيف بطريقة التراص بحيث يقمؿ مف فجوات اليواء  )وىي تشبو الجّرة ولكف فميا أوسع قميال( "الشبرية"
وبعد ذلؾ يغّطى ىذا اإلناء لمنع  ,فنيا خاصة إذا كانت المّدة طويمةألّف اليواء يعمؿ عمى تع ,القطع

 . الشحـو المصّبرةدخوؿ بعض الحشرات إلى 
حـ بأّف الشّ نفسيا المخبرة  ائالت مجتمع البحث نظرا وبحسبوتعتبر ىذه العادة موجودة عند كؿ ع
لمجسـ باعتبار  اّميا, ألّف المجتمع يعتبر تناوؿ الدسـو ضروريضروري ألغمب الوجبات إف لـ تكف ك

 أّف ذلؾ يمنح الطاقة لمفرد, كما يعمؿ عمى إضفاء الدؼء خصوصا في فصؿ البرد.

 

 توجد عادة "النفقة" ومناسبة "أضحية العيد", فإّف كمية الّمحـو وأجزاء الشاة األخرى  سابقاوكما ذكرنا 
أحشاء الشاة تصّبر أيضا,  كما أّنيـ يصبروف الّمحـ والشحـ فإفّ  قصير,في وقت ال يمكف استيالكيا 

وذلؾ بطريقة تشبو تصبير الّمحـ, حيث تقـو المرأة بغسؿ األحشاء ثـ تقطعيا إلى أجزاء كبيرة وتقـو 
ـّ تنشرىا عمى حبؿ رقيؽ إلى أف تجؼ تماما  بتقطيرىا مف الماء, كما تضيؼ ليا بعضا مف الممح ث

 , ويتـ تصبيرىا واستيالكيا لوقت الحاجة.عة الشمسبعيدا عف أش

 

 ب ـ حفظ لحوم الحيوانات البرية
الحيوانات البرية التي غالبا ما تظير في لحـو كاف يتناوؿ بعض  بحثأسمفنا الذكر بأّف مجتمع ال كما

ذي مواسـ دوف أخرى, ففي فصؿ الّربيع تبدأ الزواحؼ في الخروج مف سباتيا, وأىّميا الشرشماف ال
يكوف بكثرة في المنطقة, فنجد الّسكاف يصطادونو بكميات معتبرة كي يتناولونو عف طريؽ الشوي عمى 
الجمر, وبحكـ العدد المعتبر فإّنيـ يصبروف الباقي بواسطة تنظيؼ األحشاء مع إضافة القميؿ مف 

ـّ يعّمؽ في اليواء الطمؽ إلى أف يجؼ تماما ثـ يخّزف الستيالكو وقت ال وصا حاجة, خصالممح, ث
التي يصّبر بيا نفسيا الطريقة ب لحـ الغزاؿ شيشة, كما أنيـ يصّبروفدبطبخو في أكمتي البركوكش وال

 لحـ الغنـ أو االبؿ.
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أّما الجراد فطريقة تصبيره تختمؼ نوعا ما عما سبؽ, بحيث يصطاد ويطبخ بإضافة الممح في قدر بو 
ة ويؤكؿ في مرات يتماما, ويوضع في أكياس ذات تيو ؼ ماء, ثـّ يصّفى مف الماء وينشر حّتى يج

 مختمفة.

 

 ج ـ حفظ منتجات الحيوانات األليفة
يعتبر الّدىاف أىـ منتج حيواني تيتـ النساء بتصبيره, ألّنو ال يمكف استيالكو بكثرة, وأيضا بسبب 

ـ في رفع درجة استخدامو في أغراض مختمفة, فمف ناحية يكثر استيالكو في البرد باعتقاد أّنو يساى
ومف ناحية أخرى يعتبر  ,برد, ويقؿ استيالكو في فصؿ الصيؼحرارة الجسـ حّتى يتغّمب عف ال

نة ألّف إنتاجو مف العادة وبالتّالي فال بد مف تخزينو طواؿ السّ  ,لمعديد مف األمراض االّدىاف عالج
لو, حيث تقـو المرأة بتسخيف  يكوف في فصمي الّربيع والصيؼ فقط, وبالتّالي فال بد مف ابتكار طريقة

, ثـّ يصّفى بعد ذلؾ ويوضع مرحيمع إضافة القميؿ مف القمح الالّزبدة المستخرجة مف حميب الماعز 
ويضاؼ إليو قميؿ مف معجوف الّتمر الذي يدعى ب "الّرب"  ,لذلؾمخصصة زجاجية في أواني 

 إلضافة نكية فقط.

 

طريقة اآلتية "تنزع النواة مف التمر, لباسـ الخمور ويصنع باب موجود أيضا عند النوبة ويدعى وىذا الرّ 
ار, حتى تنقص كمية الماء, ويتركز أياـ, ثـ يغمى التمر عمى النّ  1إلى  5وتنقع في الماء لفترة مف 
 1ى باستخداـ المصفاة, بعدىا يصبح السائؿ جاىزا لإلستخداـ"المحموؿ البمحي, ثـ يصفّ 

 ولكف لفترة غير طويمة بدفنو في الّرمؿ فقط. كما تقـو المرأة بتخزيف البيض

 

وىناؾ تابؿ يصنع مف الحميب يستعمؿ في الكسكسي مف العادة إلضافة الحموضة لو, أو لألطعمة 
األخرى, وىذه المادة عبارة عمى حميب مجفؼ "بودرة" مضاؼ إليو عشبة اإلكميؿ المعروفة في منطقة 

 الغرب الجزائري باسـ لزير. 
يؤخذ الجزء العموي  دا, ثـّ ه تكوف بواسطة ترويب الحميب بصفة زائدة حتى يخثر جيّ فعممية تصبير 

لقماش ويستغنى عف الماء السفمي الذي يدعى مصؿ الحميب, وبعد ذلؾ يوضع ذلؾ في قطعة مف ا
                                                 

 . بالتصرؼ.135حبيب وآخروف5 مرجع سابؽ, ص  عالية 1
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ضاؼ لو تمؾ العشبة "اإلكميؿ" وينشر حّتى يجؼ ويطحف. ثـّ يوضع في تر مف الماء جيدا, ثـّ ويقطّ 
 ص لذلؾ ويستخدـ عند الحاجة.إناء مخصّ 

 

ولكف بالنسبة لمعائالت التي تعيش في منطقة  ,وىذا األمر موجود بصفة قميمة في مجتمع البحث
 بدرجة كبيرة جدا نظرا لكثرة حميب البقر عندىـ. منتشرفيو األوراس 
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 عادات تناول الوجبات ثالثا:
شباع البطف فحسب, بؿ تصاحبو مجموعة مف السموكيات  إف األكؿ ليس عممية تناوؿ الّطعاـ وا 

 آخر, وىذه السموكيات يمكف أف يطمؽ عمييا آداب المائدة.إلى االجتماعية الّتي تختمؼ مف مجتمع 

 

 عمؽ بالفئاتفمكؿ مجتمع عاداتو في طريقة تناوؿ الّطعاـ, فمنيا ما يتعّمؽ بكيفية الجموس, ومنيا ما يت
 العمرية الجنسية التي تتناوؿ مع بعضيا, ومنيا أيضا ما يتعّمؽ بالكالـ أثناء تناوؿ الوجبة الغذائية.

, وقد يكوف لمبيئة فييا ومّما ال شّؾ فيو, أّف ىذه العادات ليا اعتبارات مختمفة, فقد يكوف لمّديف دور
فطبيعة االستعمار مثال ليا دور في ترسيخ بعض  ,قد يكوف لتاريخ المجتمع دور أيضادور كذلؾ, و 

العادات الغذائية, حيث نجد البمداف العربية الّتي استعمرت مف طرؼ الفرنسييف ال تركز عمى وجبة 
 فطور الّصباح, بعكس البمداف العربية الّتي استعمرىا االنجميز, وىكذا لكؿ مجتمع عاداتو.

حث كانت ىناؾ آداب مميزة لمائدة الّطعاـ تتمخص في ما ة مف تاريخ مجتمع البماضيففي الفترات ال
 يمي5

 مكان تناول الوجبة ـــ 1
ف ذلؾ خصص لتناوؿ الوجبة الغذائية, فيمكف أف يكو ملدى مجتمع البحث  محدد ليس ىناؾ مكاف
, أو الزريبة المصنوعة مف جريد ا بوسطالمكاف الباحة  يكوف  لّنخؿ, إاّل أفالمنزؿ, أو يكوف غرفة الّنـو

حيث يكوف المطبخ  كاف الّطعاـ حتما يكوف في المطبخبعكس المجتمع العراقي مثال فم ,المطبخ فال
ضر العائمة بكامؿ أفرادىا ويجمسوف بصفة دائرية ا لتناوؿ الوجبة الغذائية وتحويخصص لو جزء اواسع

اولو داخؿ المطبخ ألّف أّما في مجتمع الدراسة يبتعدوف عف تن ,عمى الفراش دوف المقاعد أو الكراسي
مف العادات االجتماعية لدييـ أّف الرجؿ ال يدخؿ المطبخ ميما كانت الظروؼ, ألّف ذلؾ ينقص مف 

أف نساء مجتمع الدراسة  تممؾ خصوصيتيا داخمو, كمارجولتو باعتبار أّف المطبخ لمنساء فقط, و 
 .واالحتقار يعانيف مف مشكمة الدونية

 

                                                 

   مقابمة مع عراقي 
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 يؼ مثال يكوف ذلؾ في وسط باحة المنزؿ عمىـ مف فصؿ آلخر, ففي الصّ ويختمؼ اتخاذ مكاف الّطعا
دوف استثناء, ىذا خالؿ وجبة العشاء, أّما في الغذاء يكوف تحت بساط الّرمؿ الموجود في كؿ بيت 

باحة المنزؿ سقؼ زريبة المنزؿ التي فراشيا الّرمؿ أيضا, وفي فطور الصباح يكوف عمى بساط رمؿ 
فتتناوؿ العائمة بكبيرىا وصغيرىا وجبة فطور الصباح التي نضجت مف  ,بعاقبؿ شروؽ الشمس ط

 باح الباكر.العادة عمى نار الحطب التي توقدىا األـ في الصّ 
أّما في فصؿ البرد يكوف تناوؿ فطور الصباح في زريبة المنزؿ عمى بساط الّرمؿ أيضا والّتي نضجت 

أّما العشاء , مس غير حاّرةالشّ  في باحة المنزؿ ألفّ اء تكوف دوفيما يخص وجبة الغ ,الحطبعمى نار 
 فيكوف في الزريبة أو في أي غرفة أخرى عدا المطبخ فيذا مستحيؿ.

 

مف ىنا نستطيع القوؿ بأّف الفصوؿ كانت ليا عالقة بتحديد مكاف تناوؿ الوجبات الغذائية, وليس و 
في كّؿ البيوت وكّؿ الغرؼ أيضا ليا الفصوؿ فقط بؿ كاف لمّرماؿ الّتي تكسو المنطقة والمتواجدة 

ليذا األمر ألّنو نقي ونظيؼ وال  اوفراش الّرمؿ يعتبر صالح ,كبيرة باختيار مكاف الّطعاـ أيضاعالقة 
 يمتصؽ بالمالبس وال يوسخيا.

 

 عند األكل الكالم ـــ 2
المتعمقة بالكالـ توصمنا إلى أّف العادات  (41مع المخبرة )رقـ المقابالت التي أجريت  ىحدإبحسب 

أثناء تناوؿ الوجبة الغذائية قميمة جدا, فنجد ذكر "باسـ اهلل" عند بداية األكؿ و"الحمد هلل" عند االنتياء 
رد يقوؿ الذي شرب "الحمد هلل" في منو, وتتخمؿ لفظة "الحمد هلل" مّدة التناوؿ, بحيث عند شرب الماء

  يسّممؾ".اآلخروف "بالصحة" أو"بالشفاء" فيقوؿ "اهلل عميو

 

فالكالـ أثناء الوجبة ال ينصح بو أفراد المجتمع, بحيث نجدىـ يربوف األطفاؿ عمى السكوت حّتى 
وف بالكالـ, في حيف نجد خالؼ ذلؾ في مجتمعات أخرى, فمثال ييأكموف القدر الذي يشبعيـ وال يم

د العائمة جميعا حاضروف يستغؿ الفرد في العائمة العراقية طرح قضيتو أثناء تناوؿ الوجبة ألف أفرا
وبالتالي يكثر الكالـ في ىذه المّدة, ونجد مثال العائمة أو األسرة األلمانية تدـو المّدة الزمنية 

ثالث ساعات, وىذا راجع إلى الكالـ الذي يكوف تناوؿ الوجبة خصوصا العشاء إلى المخصصة ل
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تعّمؽ بالطقوس ومنو ما يتعّمؽ بشؤوف األسرة وقضاياىا, والجزء مأثناءىا, وىذا الكالـ فيو ما ىو 
األكبر منو يتعّمؽ باليزؿ والمرح, ثـ بعد االنتياء يذىب كؿ فرد لممارسة شؤونو الخاصة, وبالتالي 

األسري والتنشئة لمترابط  رمزىي فالوجبة الغذائية عند ىذا المجتمع ليس لمؿء البطف فقط, بؿ 
 ء.االجتماعية لمنش

 

 طريقة الجموس ـــ3
تدخؿ طريقة الجموس لتناوؿ الوجبة الغذائية في إطار آداب المائدة, وتتحكـ فييا العديد مف 

يف, الثقافة, الجانب الصحي, طبيعة الوجبة وىكذا, فمكؿ مجتمع عاداتو في ىذا المتغيرات, منيا الدّ 
بطريقة الجموس عمى  ؤكؿالوجبة ت الجانب مف الثقافة, ولكف بحسب المالحظة الميدانية وجدنا بأفّ 

األرض مباشرة وبصورة دائرية عند أغمب العائالت, فتساءلنا ما إذا كانت ىذه الطريقة نفسيا في 
تتمثؿ في أف االختالؼ يكمف في األدوات  (41المخبرة )رقـ كانت اإلجابة مف طرؼ السابؽ أـ ال؟ ف

, وكذلؾ المالعؽ كانت نادرة خصوصا ابؽسّ ي المستعممة فالمستعممة فقط, مثؿ الطاولة التي لـ تكف 
 .صكاف الرمؿ حّتى في الشتاء القار عند تناوؿ الكسكسي, والفراش الذي 

 

 ـــ الفئات التي تتناول مع بعضيا الوجبة الغذائية 4
تدخؿ الفئة العمرية في آداب المائدة في العديد مف األمور المتعمقة باألكؿ, كما أف لمجنس أيضا 

دت عمى أطعمة ومشروبات خاصة بفئة فيناؾ مف المجتمعات التي تعوّ  ,ذا المجاؿفي ى جانب ميـ
ساء واألطفاؿ, وعند جاؿ وأخرى لمنّ عمرية معينة, وىناؾ مف المجتمعات مف تحضر مائدة خاصة لمرّ 

ف تتناوؿ العائمة بصغيرىا وكبيرىا مع بعضيا عمى مائدة واحدة, فمكؿ مجتمع عاداتو وثقافتو في يآخر 
فعند السودانييف مثال شرب القيوة ال يكوف سوى لمرجاؿ الكبار فقط ال لمنساء وال لألطفاؿ  ,اؿىذا المج

 ايعتبر عار ذلؾ وال حتى لمشباب, فمف المستحيؿ أف يشرب الشاب القيوة أو البنت بؿ إذا حدث 
 .اكبير 

                                                 

 مقابمة مع سوداني الجنسية 
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 حوؿ (41المخبرة )رقـ ي ىذه العادات, فبحسب مقابمة مع فمو خصوصيتو ف بحثأّما في مجتمع ال
في الّسابؽ ال يمكف لممرأة خصوصا الزوجة أف تتناوؿ  ف مف خالليا بأفّ تناوؿ الوجبة الغذائية تبيّ 

"أنايا وحدة, عمري ما شافني راجمي مفتخرة كبيرا, فيي تقوؿ  ا, فيذا كاف عيبزوجياأماـ الطعاـ 
 ناكؿ".

تجمس بجانب الزوج , ولكف مف الواجب عمييا أف فالزوجة إذف ال يمكف أف تتناوؿ الطعاـ أماـ زوجيا
, عّمو يحتاج لمماء أو مزيدا مف الطعاـ, ومف العادة بؿ مف واجب المرأة أف تتناوؿ الطعاـأثناء تناولو 

نصيبيا مف الّطعاـ بعد انتياء الرجؿ خوفا مف عدـ كفايتو, فتضيؼ لو مف نصيبيا إلى غاية أف 
 .نفسيا المخبرة يبذؿ الجيد كما أفادتنا بو ذييشبع, باعتبار أف الزوج ىو ال

 

اؿ حسب أّما األطفاؿ, فيـ مف العادة يتناولوف طعاميـ مع الكبار, البنات مع النساء واألبناء مع الرج
 .نفسيا المخبرة ما أفادنا بو
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 والمناسبات األفراحلسابقة في العادات االجتماعية الغذائية ا رابعا:
لكؿ مجتمع بشري مجموعة مف المناسبات واألفراح التي تعّود فييا عمى مجموعة مف المراسيـ 
والعادات المختمفة, منيا ما تعّمؽ بالّديف الّسائد في ثقافة ذلؾ المجتمع, ومنيا ما تعّمؽ بمناسبات 

بالجانب االقتصادي كجني  ألخرى كالفصوؿ السنوية أواألمور ا ما تعّمؽ ببعض وأوطنية, 
المحاصيؿ الزراعية وما إلى ذلؾ, كما ىو الحاؿ في فمسطيف, حيث عند جني الزيتوف يتعاوف 

 تغنوف بقصائدالمزارعوف مع بعضيـ البعض وتكوف مناسبة رائعة مف حيث التالقي والتعاوف, كما ي
أشيرىا األغنية التي غاني و بعيد, ومف بيف ىذه األأشعار مختمفة بأصوات جماعية مرتفعة تسمع مف و 

 مطمعيا5
 عمى دلعونا عمى دلعونا    زيتوف بالدي أحمى زيتونا

ج أرضو, بحيث يرمز ىذا األمر مف خالؿ أف متمسؾ بأرضو ومنت يفمسطينالمما يثبت أف المجتمع 
ف زيتونيـ أفضؿ زيتوف, كما أف تعّمؽ المزارعيف بيذه الشجرة المباركة حسبيـ ناتج عمى مجموعة م

أكمو أو شرب زيتو, وىو يعتبر عممة  اءيتوف غذاء مفيد جدا لمجسـ سو الز  أفّ  5المتغيرات التي مف بينيا
نفيسة في الّسوؽ العالمية, وكنتيجة لطبيعة ىذه الشجرة التي تعتبر مف أطوؿ األشجار تعميرا في 

ية مستمرة في كؿ األرض وال تثمر إاّل بعد حيف مف الزمف تصؿ إلى بضع سنوات, وتحتاج إلى عنا
حوؿ, ولذا تعّمؽ بيا المجتمع ومف الصعب جدا بعد العناية المستمرة واالنتظار الطويؿ مف السيولة 

 التخمي عمى ىذه الشجرة.

 

تكّونت في ثقافتو مجموعة مف المناسبات واألعياد واألفراح المختمفة, منيا ما ىو  بحثو في مجتمع ال
ات تتعّمؽ بالبيئة والطبيعة الجغرافية التي يعيش فييا ىذا ديني ومنيا ما ىو اجتماعي, ومناسب

المجتمع, ومف البدييي خالؿ ىذه المواسـ االجتماعية تكوف ىناؾ ممارسات وعادات تختمؼ عف تمؾ 
 األياـ العادية مف حيث المباس وطبيعة الغذاء وىكذا.
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 ــ العادات الغذائية في األعراس1
ات معّدة أو أكؿ أو شرب أو حموي مف, ضيوؼاألطعمة التي تقّدـ لم وعةال يخمو أي عرس مف مجم

الّتي كاف الحديث معيا طويال فاختصرنا منو ما يعنينا مف ( 4)رقـ  ةوحسب المخبر  ,محّضرة مسبقا
كانت األسرة المنظمة لمعرس  ماضيفي ال وفادتنا بأنّ أجزء المخصص لمغذاء في األعراس, فحيث ال

تحّضر الكسكسي مسبقا أي تصبره, ألف الكسكسي وجبة أساسية في العرس, كما أف تحضير 
الحيوانات التي ستذبح في المأدبة أمر ضروري أيضا, ونوع المحـ يكوف مف الغنـ أو الجمؿ, وقبؿ 

والثـو وبعض المواد  في البصؿ والكابو ةر المتمثمأياـ يحّضر أب العريس الخض ةالعرس ببضع
 ىذه المناسبات كما أف المحـ في  ,رير وجبة الكسكسي يتطّمب ىذه الخضالغذائية األخرى, ألف تحض

 . أيضا ايعتبر أساسي
وخبز, وفي يكوف عبارة عمى مرؽ فالغذاء ما يكوف العشاء كسكسي بالّمحـ, أعادة ما ففي األعراس 

ء في الغذاء أو العشاء في األعراس سوا ضيوؼاء المقدـ لمأف الغذ نفسيا مخبرةال تفيد قديـالزمف ال
والمثؿ الشعبي يفيد بأّف الكسكسي ىو الغذاء األساسي في أو في الطعاـ,  امشوي اولحم ايكوف كسكس

, مما يدؿ عمى أف طعاـ معزومي أعراس أىؿ المنطقة "الزغاريد قبة والنعمة ما كايف حّتى حبة"
 العرس دائما يكوف كسكسي.

وبعد استفسارنا عمى عدد المعزوميف مف النساء والرجاؿ كانت اإلفادة بأنيـ كثر, يتألفوف مف الجيراف 
وأصحاب الدشرة أو الحي الواسع مع العرش بأجمعو. وىذا يتطّمب مف صاحب العرس تحضير العدد 

ة كانت اإلفاد اليائؿ مف الخرفاف أو باألحرى كمية كبيرة مف المحـ, فيؿ كؿ الناس قادروف عمى ىذا؟
لصاحب العرس خرفانا أو نعاجا أو مواد غذائية أخرى ولكف في  اييدو أف بأف المعزوميف مف عاداتيـ 

يؤكؿ حـ و فيكثر المّ  ,وتمؾ التي أىديت ,الغالب تكوف خرفانا, وبالتالي تذبح الغنـ المحضرة قبؿ العرس
كانت تفوؽ قديما أف أياـ العرس مع الطعاـ, مع العمـ  ااي, ومطبوخمع الشّ  ادوف اقتصاد, مشوي

 سبعة أياـ.

 

                                                 

 ىنا تعني الكسكسي عند أىؿ المنطقة, ويفيد المثؿ أّف العرس ال تكفيو زغاريد النساء العالية الصدى, بؿ البد مف وجود الكسكسي  النعمة
 لممعزوميف.
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ومف خالؿ ىذا نستنتج بعض األمور المتعّمقة بإشكالية بحثنا, مف بينيا أف البيئة الجغرافية في 
عنصرىا الحيواني تدخمت بشكؿ كبير في العادات االجتماعية الغذائية في األعراس, بحيث لعبت 

مع العمـ أف النشاط االقتصادي الذي كاف ممارسا في المواشي واإلبؿ دورا ىاما في ىذا الجانب, 
مجتمع البحث يتمثؿ في زراعة النخيؿ التي دخمت أيضا في األعراس مف خالؿ تقديـ وجبة التمر 

 أثناء الضحى, والنشاط الموازي ىو تربية األغناـ ورعي اإلبؿ.
كابو والبصؿ والثـو التي وتدخمت المنتجات الزراعية المحمية أيضا في تحضير وجبات األفراح, كال

 ىي منتجات زراعية محمية عمى غرار التمر.

 

 الختانة ــ العادات الغذائية في مناسب 2
عممية الختاف ىي عادة اجتماعية موجودة عند الكثير مف المجتمعات البشرية خصوصا التي تديف 

كور وفي البعض القميؿ باالسالـ. والجنس المعني بالختاف الذكور واإلناث, وعند األغمب يكوف لمذ
 لإلناث أيضا. 

ففي  ,بة لمذكور, ونساء بالنسبة لمبناتويقـو بيذه العممية أشخاص ليـ خبرة سواء لألطفاؿ بالنس
 1المجتمع النوبي مثال الختاف "منتشر انتشارا كامال بالنسبة لمذكور واإلناث عمى السواء"

أخرى, ويختمؼ كذلؾ مف حيث إلى آخر ومف عائالت إلى ويختمؼ العمر المحدد مف مجتمع 
الفصوؿ واألوقات التي تقاـ فييا ىذه المناسبة, فعند النوبييف بمصر "بالنسبة لمذكور ال توجد مواعيد 
ّنما يمكف أف يتـ في أي يـو مف أياـ السنة, ... أّما البنات فيتـ  ومناسبات معينة يتـ فييا الختاف, وا 

ة المولد النبوي, ويحتفؿ بيذه المناسبة احتفاال يفوؽ مظاىر ختانيف في الميالي المقمرة أو بمناسب
 .2االحتفاؿ الذي يقاـ بمناسبة ختاف الولد"

 

, وىو عممية قص بالخصوص والختاف لمذكور ىو الطابع المميز لممجتمع الجزائري ومجتمع الدراسة
ناسبة في مجتمع وتكوف ىذه الم ,مياإلسالبتعاليـ الديف  قتداءاء بسيط مف أعمى ذكر الصبي جز 

                                                 

 .123مرجع سابؽ, ص , األنثروبولوجيا  محمد الجوىري5 1
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ربيع األوؿ مف السنة القمرية,  41الدراسة مف العادة خالؿ االحتفاؿ بالمولد النبوي الذي يصادؼ 
 اجتماعية أخرى كاألعراس مثال. اتتكوف في أياـ أخرى أو خالؿ مناسبويمكف أف 

 

مة المتمثمة في أياـ كاممة, وتقدـ فيو األطع ةثالثسة يكوف االحتفاؿ بالختاف خالؿ وفي مجتمع الدرا
وف ىناؾ ذبيحة بقصد إكراـ وتك ,اءدر بالحميب مع المرؽ أثناء الغالكسكسي بالمحـ أثناء الميؿ, والتم

وتقدـ خالؿ االحتفاؿ جممة  ,عف طريؽ سيالف دـ الشاة المذبوحةويكوف الختاف بركة لمولد  ,الضيوؼ
مف الحموى والبسكويت المصّنعيف, ألّف في الّسابؽ لـ يتعود المجتمع عمى صناعة الحمويات 

ف بتقديـ بعض اليدايا لموالديف قد تصؿ إلى و ازؿ بطريقة محمية, ويقـو المعزومتية داخؿ المناالمناسب
 تقديـ شاة مف صنؼ الضأف أو تيس مف صنؼ الماعز.

 

 األغذية في المناسبات الدينيةــ 3
يديف مجتمع الدراسة بالديف اإلسالمي, ويمارس طقوسو المختمفة ومف بينيا تمؾ األعياد التي أقّرىا 

 ىذا الديف وتتمثؿ في عيديف أساسييف عيد الفطر وعيد األضحى.
وتفطر  ,طيي الحمص أو الفوؿ الجافيف عمىالنساء في الصباح الباكر  تحرصالعيديف في ىذيف 

الفوؿ بادؿ توزيع ويوزع عمى الجيراف تبركا بيذه المناسبة, بحيث كؿ العائالت تت ,العائمة منو صباحا
 بالسمؼ  شاة حيث يحبذ الكبش الذكر إقتداء, وفي عيد األضحى تذبح مع بعضيا أو الحمص

المتحصؿ عمييما ت تمؾ الحمويات والبسكوياألنبياء والمرسميف, أّما الحمويات فال تحضر أبدا, عدا وب
 عف طريؽ اليدايا مف األقارب.

ومف خالؿ ىذا يتبيف أف ال دخؿ لمبيئة الطبيعية في العادات االجتماعية الغذائية في األعياد الدينية 
 عدا استعماؿ الحطب البري في شوي المحـ فقط.

مضاف وغيرىا وىناؾ مناسبات دينية أخرى ال دخؿ فييا لمبيئة الطبيعية مثؿ عيد رجب وشعباف ور 
, ولكف يبدو أّف عادة تناوؿ الكسكسي بالمحـ طعاـ بالمحـ ال غير فلغذاء في ىذه المناسبات عبارة عفا

بعيد عاشوراء, وفي ىذه المناسبة باتت لصيقة بمجتمع الدراسة في ىذه المناسبات, خصوصا ما تعّمؽ 
أف ىذه العادة  وف لحـ الغنـ, ويبدوة يكعداد وجبة الكسكسي الشيي مع المحـ ومف العادـو النساء بإقت
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دؼ العاشر اال توجد عند مجتمع الدراسة فحسب بؿ توجد عند المجتمع بتونس فعاشوراء عندىـ "تص
, وقد ارتبطت بو جممة مف العادات الغذائية خّمدتيا الذاكرة االجتماعية, مثؿ قوليـ5  مف شير محـر

دجاج, وعاشوراء بالنعاج, لكف ميما كاف المحـ نيار نعاج, ونيار عجاج, وفي قوؿ آخر5 تسوعة بال
  1المستخدـ فإّنو عادة ما يكوف مصحوبا بالكسكسي"

 

 ــ الغذاء في شير رمضان 4
فيو المسمموف عف األكؿ والشرب وكؿ الشيوات طيمة  سنة قمرية يعود شير رمضاف ويصـوفي كؿ 

النيار مف طموع الشمس إلى غروبيا باعتبار ىذا األمر فريضة فرضيا الديف اإلسالمي عمى كؿ 
 أو أنثى. اذكر كاف مسمـ بالغ سواء 

وبحكـ أف مجتمع الدراسة يديف باإلسالـ فإّنو يطّبؽ ىذه الفريضة بصورة جدية وييتـ بيا أكثر مف 
ة ولكف فريضة فرائض األخرى, بحيث يمكف أف يكوف ىناؾ بعض األفراد ال يؤدوف فريضة الصالال

وقد صاحب مجتمع الدراسة مجموعة مف العادات االجتماعية الغذائية تعود عمييا  ,الصياـ يقوموف بيا
أف تكوف  عف أكؿ الطعاـ, فمف البديييبمرور الزمف, وخصوصا بأف عممية الصـو ىي االمتناع 

ىناؾ عادات غذائية مميزة تتمحور جميعيا في طريقة تحضير الطعاـ والعناصر الغذائية الخاصة 
 , لما لقدسية ىذا الشير عند مجتمع الدراسة.لياداب مميزة اآلذلؾ طرؽ تناوليا و وك ,بيذا الشير

شعباف الذي يسبؽ رمضاف, تبدأ العائمة في  منتصؼر رمضاف وبالضبط بداية مف قبؿ حموؿ شي
التحضير المميز ألصناؼ األطعمة والمواد الغذائية التي تعّودوا عمييا سابقا, فيشتري رب العائمة ما 

 يكفي مف القمح والتوابؿ وبعض الحبوب الجافة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .111 111عماد صولة5 مرجع سابؽ, ص ص   1
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 ــ األعياد العرفية 5
 وخصوصا فصوؿ السنة الشمسية, فمف بيف ىذه األعياد5 تتعّمؽ األعياد العرفية كّميا بالبيئة الطبيعية

 ـ عيد الخريف
 فإّف كؿ العائالت تعمد لطيي وجبة الكسكسي التي تسّمى المسّقى بمحـ( 4ة )رقـ المخبر  سبفح

بة, وىو أّف وفي ىذا السياؽ, أفادنا المخبر عف سبب اختيار لحـ الجمؿ في ىذه المناس ,الجمؿ
 يممكوف سوى البعير. ال , فكاف الّناستوفرا بكثرةمكف يفي السابؽ لـ  ضأفال

 

مة أخرى عند مقاب وحسب تحميمنا الخاص تبّيف أّف ىذا لـ يكف السبب الرئيسي في ىذا المجاؿ, حيث
أكمو في الخريؼ أو نياية  تحبيس ذيعاة كانوا يمتمكوف الماعز والأفادنا بأف الر  (4)رقـ  المخبر مع

وجود الغنـ ىو السبب, ولكف إذا رجعنا لطبيعة لحـ البعير في الخريؼ الصيؼ, وبالتالي فميس عدـ 
تبيف مف المخبر بأّف الجمؿ يشتد قوامو في بداية ىذا الفصؿ خصوصا الحاشي وىو صغير الجمؿ 

تبيف منو أّف الخريؼ نفسو المخبر  عف سبب اختيار عيد لمخريؼ حسبوبالتالي يستمذ أكمو, أّما 
اسي والمطر يسقي الخير ىو المطر ونضج التمور, وبالتالي التمور غذاء أس يعني قدـو الخير, وىذا

وفي ىذا الفصؿ تكثر إقامة األعراس نتيجة لتوفر األمواؿ ألف المصدر األساسي  ,األعشاب الرعوية
 لمكسب ىو غّمة النخيؿ مع أف الخريؼ مناسب ألّف جّوه معتدؿ.

المناسبة االجتماعية وذلؾ بدخوؿ عنصر بيئي ىاـ وىو وبالتالي فالبيئة لعبت دورا ىاما في ىذه 
 الجمؿ.

 ـ عيد الربيع
األزىار  تفتؽمف مميزات فصؿ الربيع اعتداؿ الجو ونمو النباتات واألعشاب, فتخضّر األرض وت

الربيع يعتبر مرحمة ىامة في حياة مجتمع الدراسة العتبارات النشاط والحيوية, ف كثراف ويفينشرح اإلنس
 أىميا5

لدى مجتمع الدراسة, فاألغناـ واإلبؿ تشحب مف  ياالذي يعتبر قاس صػ الخروج مف فصؿ البرد القار 
قيع ووابؿ المطر, وبالنسبة لمسكاف فيو متعب لقمة صكوف معّرضة لجممة مف المخاطر كالالبرد وت

 المالبس وسوء التغذية ورداءة المنازؿ.
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 يعتبر أىـ مورد غذائي واقتصادي ألىؿ المنطقة. ىو, و ج طمعو اخر في إيبدأ النخيؿ و ػ 
 تبدأ مرحمة الرعي في البوادي.و ػ 
 غرس النخيؿ لمف أراد ذلؾ. تـ فيوفي ىذا الفصؿ يو ػ 

مجموعة مف وصاحب ذلؾ  ,االحتفاؿ بالربيععمى تعّود مجتمع الدراسة  تعتباراوكنتيجة ليذه اال
والرفيس وبعض المشروبات التي تتمثؿ في الشاي المراسيـ التي تتخمميا أغذية تتمثؿ في الّمحـ 

 األخضر.
أما المحـ فيو مف الغنـ, بحيث يذبح كبش عندما يختار اليـو الذي يكوف فيو الّزاز, والّزاز ىو عممية 

قـو أفراد يذه المناسبة يبمف الّرجاؿ عف طريؽ التعاوف, و قص صوؼ الغنـ مف طرؼ مجموعة 
أّما النسوة  ,ف طرؼ الجميعطفؿ صغير ثـ يذبح ويؤكؿ م وقوف وفكبش ويركب المجتمع باختيار

س بالدىاف المذوب مف زبدة الماعز مف الخبز الرقيؽ والممبّ  ةالمصنوع ةسو رفمتحضير الل ّتجيففي
ضافة لمسكر حّتى تأخذ طعما حموا, وحسب مصدر آخر فإّف المرفوسة باإل التي أنتجت في الشتاء

. وخالؿ ىذا اليـو يكوف الشاي حاضرا طواؿ 1المخموط المنظؼ"يضاؼ ليا "تمر الغرس المنعـ 
الوقت, مع تجاذب أطراؼ الحديث أحيانا ويغني البعض أو الجميع بعض األغاني المحمية أحيانا 
 أخرى, ويمكف أف تدـو ىذه االحتفالية أكثر مف يـو بحسب عدد الغنـ الممموكة مف طرؼ الشخص 

 أو العائمة.
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 أوال: التغيرات في البيئة الداخمية
 ـ عناصر البيئة الجغرافية1

رىا بواسطة عوامؿ مناخية أو إنسانية, فكثيرا مف األراضي الخصبة يإّف البيئة الجغرافية يمكف تغي
ىو واقع لممناطؽ الجبمية التي تعاني مف ر أو عوامؿ التعرية مثؿ ما تحّولت إلى فقيرة نتيجة التصحّ 

ر قع لبعض المناطؽ الشمالية في الجزائر حيث تأثرت بالتصحّ اعممية انجراؼ التربة, ومثؿ ما و 
و يمكف أف تحدث بعض العوارض  ,قؿ الّرماؿ مف الجنوب إلى الشماؿياح الذي ينبسبب عامؿ الرّ 

 ات فتجرؼ معيا الكثير مف النباتات واألشجار.الطبيعية كالبراكيف فتخّصب التربة, أو تحدث فيضان

 

ؾ الدائـ ير البيئة الجغرافية بحكـ التحرّ يى تغوتعمؿ العوامؿ البشرية كذلؾ في الكثير مف األحياف عم
أو معادف  ,أو أحجار ,تلإلنساف واستخداـ ما تجود بو البيئة مف ثروات طبيعية سواء مياه أو نبا

مجتمع عف قوتو وحاجياتو المختمفة, وكذلؾ مف المعروؼ عند , وىذا نتيجة لبحث الوغير ذلؾ
اإلنساف أّنو يحاوؿ دائما وبصفة مستمرة البحث عف حياة أفضؿ مف خالؿ نشاطو اليومي, وىذا 
االستغالؿ لمثروات وعناصر البيئة يمكف أف يكوف متناغما مع البيئة, ويمكف أف يكوف متصادما معيا 

 فترجع عمى المجتمع بالسمب.

 

لكثير مف العمميات الّتي حدثت عمى األرض وما تحويو, أّثر سمبا عمى البيئة مف ناحية او لعّؿ 
التوازف كانقراض بعض الحيوانات والنباتات أو ظيور أنواع جديدة مف الكائنات الحية الحيوانية 

 والنباتية.
رارا جسيمة عمى صحة كما عمؿ استغالؿ البتروؿ عمى تقّدـ الحياة البشرية, إاّل أف ذلؾ خّمؼ أض

وعند ازدياد الكثافة  ,ة الناتجة عف استعماؿ ىذه الطاقةاإلنساف جّراء ما ينبعث مف تمؾ العوادـ واألبخر 
زحؼ المباني السكنية والمؤسساتية عمى الثروة الغابية والمزارع المختمفة, كما جرى في ت السكانية

 سيوؿ متيجة بالجزائر وغيرىا كثير.

 

األمثؿ لعناصر البيئة الجغرافية يرجع عمى الحياة االجتماعية بالسمب, ألّف ذلؾ لـ  فعدـ االستغالؿ
 ال يضر بيا. بالحسباف فكرة التنمية المستدامة التي تنص عمى أف تستغؿ البيئة استغالال ايكف آخذ
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ىناؾ بعض التحّوالت التي رجعت باإليجاب عمى البيئة والمجتمع نتيجة لتحويؿ اإلنساف وجو و 
طبيعة بطرؽ عممية ومدروسة, مثؿ عممية التشجير التي تعتبر غاية في األىمية مف حيث توفير ال

, الذي حدث ومنع التصحر مثؿ مشروع السد األخضر في الجزائر ,وتقميص التموث ,الجو المطيؼ
 ات في عيد الرئيس الراحؿ "ىواري بومديف". يعند السبعين

 

طة أّنيا مفيدة ولكف إذا كاف فييا إفراط في ناحية مف كما أّنو يمكف أف يتصور مف بعض األنش
النواحي ترجع بالسمب عمى البيئة, مثؿ ما يحدث لمعديد مف األراضي الزراعية التي تحّولت إلى قاحمة 

جيادىاو  ص بسبب سوء استخداـ التربةقمّ وغير صالحة لمزراعة أو مردوديتيا تت فتفقد مركبات  ,ا 
 عضوية معينة جراء عدـ العمؿ بالدورة الزراعية, أو استخداـ المبيدات بشكؿ مضر لمتربة.

 

بسبب الّرعي الجائر أو الصيد الذي يؤثر سمبا عمى  بيئة الطبيعيةر اليكما أّنو يمكف أف يكوف تغي
ة, كالنقص الواضح لحيواف عممية التوازف البيئي مثؿ ما حدث مف انقراض العديد مف األنواع الحيواني

الغزاؿ في الجنوب الجزائري, ومثؿ ما وقع لمعديد مف المناطؽ الرعوية التي كانت معشوشبة فأصبحت 
 جرداء بسبب الرعي الجائر.

 

 ,لت البيئة الجغرافية في العديد مف عناصرىا موجودة في أغمب مناطؽ العالـي حوّ ىذه العمميات التّ و 
 لصحراوية.الخصبة والبحرية وكذلؾ ا

ومما ال شؾ فيو أف ىذه التحوالت المختمفة تعمؿ عمى تغيير العادات االجتماعية لممجتمع المحمي في 
ما طبيعة المسكف أو عادات المباس أو العادات االجتماعية المتعمقة العديد مف األحياف, فيتغير ربّ 

 بالغذاء أو االستطباب.
صحراوية بوادي سوؼ؟ وخصوصا التحوالت التي حدثت في فما ىي التحّوالت الّتي حدثت في البيئة ال

 بيئة مجتمع البحث الذي نحف بصدد البحث فيو؟.
 ىذا ما سنعرفو في اآلتي.
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 أ ـ تحوالت البيئة الصحراوية بفعل الطبيعة
مف الطبيعي حدوث بعض التحوالت في عناصر البيئة الجغرافية بسبب المناخ أو كوارث طبيعية 

وادي سوؼ ومنطقة مجتمع البحث بالتحديد ىناؾ تحّوؿ حدث في الغطاء النباتي الناتج معينة, ففي 
 مفعمؿ عمى التقميؿ  في جزء منو عف فترات الجفاؼ التي مّرت بيا المنطقة, فنقص نزوؿ المطر

تسميتيا  ى أفّ حتّ  ,"وادي العمندةمنطقة "التي كانت تعرؼ بيا  العمندى"ألشجار البرية مثؿ شجرة "ا
فقد كانت بيا ىذه األشجار بكثافة شديدة, أّما اليـو وبحسب  ,ع بياانت نتيجة لكثرة ىذا النو ك

وال تعدو سوى بعض األشجار  ,ممحوظا النوع مف األشجار قّؿ بشكؿ المالحظة الميدانية فإّف ىذ
 المتناثرة في أماكف متباعدة.

  
ؼ عند األىالي باسـ "الحمفاء" وىو نبات و كما ساىـ الجفاؼ أيضا في التقميؿ مف نبات الدريف المعر 

ياح في في بعض األمور األخرى كمصدات لمرّ ػ القوؿ كما أسمفنا ػ درجة األولى ويستخدـ رعوي بال
أو استخداميا في حرؽ حجارة التافزة وتحويميا  ,ياـ التي تدعى "الزريبة"أو لصنع الخ ,خيؿغيطاف النّ 

 إلى جبس البناء.

 

بوط منسوب المياه الجفاؼ عمى ىىذا عمؿ  السنوات األخيرة جفافا كبيرا مما وقد شيدت المنطقة في
, فقد سبب جار إلى جانب بعض الخضر والفواكوخيؿ وبعض األشي تستعمؿ لغراسة النّ التّ  الجوفية

 ىذا األمر في اإلضرار بثروة النخيؿ المتواجدة في المنطقة.

 

 الطبيعيةر البيئة الطبيعية بسبب الكوارث يب ـ تغي
 بركانية الماكف مف األليست  المنطقةالحدوث, فأّما ما يتعمؽ بالكوارث الطبيعية المختمفة فيي نادرة 

 فيضانات.فييا الث حدالتي تمناطؽ مف الزلزالية, وليست المناطؽ الأو 

 
 
 
 
 
 

                                                 

   .العمندى ىي أحد أنواع األشجار البرية التي تنمو بوادي سوؼ  سيقانيا خشنة نوعا ما مما عمؿ عمى إستخداميا كنار لمتدفئة والطيي 
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 ج ـ التحول الناتج عن فعل اإلنسان
لفعؿ المجتمع, وأغمب ىذه التغيرات كانت حدثت بمنطقة البحث بعض التحوالت الجغرافية نتيجة 

 بسبب النشاط االقتصادي ألىالي المنطقة.
رت بداية مف سنة , وعمّ 9881انيا سنة وادي العمندة تأسست سكّ  فإفّ  (91المخبر )رقـ فبحسب 
وكاف ذلؾ مف طرؼ شخص يدعى " محدة أحمد" الذي يعتبر أوؿ شخص عّمرىا وبالضبط  ,9811

بحيث  ,ة بسبب قرب المياه الجوفية لمسطحبواسطة غراسة النخيؿ في مناطؽ مختمفة, وىذه الغراس
وفيما بعد  ,ماؿبحيث يغرس الفسيمة بدوف تحويؿ الرّ  ا,كاف ىذا الرجؿ يغرس النخيؿ كمما وجد منخفض

ليـو تمؾ الغيطاف التي ابتدعيا ىذا الرجؿ شاىدة إلى اىذه األماكف وأصبحت غيطاف وال تزاؿ توسعت 
 في أحياء وقرى منطقة وادي العمندة.

 

ظيرت فييا العديد مف غيطاف النخيؿ  فحسب بؿ المنطقة عبارة عمى أماكف لمرعيىذه  حيث لـ تعد
لممجتمع,  اطقة, ومصدرا غذائيا ىاما بؿ ضرورييرتزؽ منو أىالي المن اموردػ لزمف قريب  ػ التي كانت

ويوسعونيا ويزرعوف بيا  تمؾ الغيطاف أصبحوا يعمموف فيواستقر بيا السكاف بدؿ الترحاؿ حيث 
 في بداية القرف العشريف, حيث االحتالؿ الفرنسي لمجزائر.بعض الخضر والفواكو الموسمية خصوصا 

 

ج األّوؿ ىو طاف النخيؿ بالمنطقة وأصبح المنتكثرت غي مف وتطور الحياة االجتماعيةوبعد مرور الز 
في األسواؽ والتي تصّدر إلى خارج الوطف, أّما األنواع  رائجةالتمر مف نوعية "دقمة نور" ألّنيا ىي ال

األخرى فعدد نخيميا قميؿ نوعا ما ألّنيا تغرس لالستيالؾ المحّمي فقط والفائض يباع ألىؿ منطقة 
 وادي سوؼ عموما.

 و, ومنيـ مف ىـ مرببؿ واألغناـمف يمارسوف رعي اإلمنيـ كـ أف سكاف المنطقة كانوا وال يزاؿ وبح
األخير يعتبر  وىذا و"الحاذ"مواشي, فإّف الثروة النباتية البرية تقمصت كثيرا خصوصا نبات "الحمفاء" 

يطانيـ ألنو لإلبؿ, كما أف مالكي غيطاف النخيؿ يعمموف عمى استئصالو مف جانب غ غذاء مفضال

                                                 

  االحاذ ىو أحد النباتات الشوكية التي تنمو بوادي سوؼ, مف خصائصو ينتعش في فصؿ الربيع ويكبر في الصيؼ, يعتبر عمفا محبذ 
 عند اإلبؿ, كما يستخدـ في تغذية الماعز أيضا, 
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وجذوره قوية يصعب  ,سريع النمو خاصة وأّنوذا كثر فإنو يعيؽ عممية الزراعة سريع التكاثر وبالتالي إ
 وتضر األيدي عند المالمسة. ,ة توخز األرجؿ عند السيروأوراقو شوكية وحادّ  ,ااقتالعي

نساف أف يصنعيا, فعندما دورا كبيرا في تحديد الصورة العامة لمثقافة التي يمكف لإل "الطاقة لعبتكما 
نساف عمى الطاقة المخزونة في جسمو فقط كانت ثقافتو بسيطة بدائية ... وعندما اعتمد اعتمد اإل

ستغالؿ ىذه الطاقة ,,, وكذلؾ الحاؿ عمى الحيوانات األخرى ... فتحت أمامو مجاالت جديدة ال
 .1ا اكتشفت موارد أخرى جديدة لمطاقة مثؿ الفحـ والبتروؿ وأخيرا الطاقة الذرية"عندم

طبيعة النشاط الفالحي في ر يتغيوقع  9181سنة ػ منطقة البحث ػػ وبعد إيصاؿ الكيرباء لممنطقة 
ى ببرنامج الدعـ الفالحي, بحيث استخدمت المضخات خصوصا بعد ظيور ما يسمّ  ,تدريجيا

خمي عف الطرؽ التقميدية التي التّ ببدأ السكاف و  ,ي المزروعاتخراج المياه الجوفية لسقالكيربائية الست
ؼ السقي أصبح ال يكمّ  كانت سائدة في عممية السقي, فتوسعت المساحات الزراعية بشكؿ واضح ألفّ 

طريقة  اف مفري المزروعات في المنطقة يجب أف يكوف يوميا, وغّير السكّ  خصوصا أفّ  ,جيدا
اليـو بحسب المالحظة تغرس  ترتوي مف المياه الجوفية, وأصبحت تي كانتّ خيؿ واألشجار الغراسة النّ 

خيؿ بالمنطقة ألّف غراسة خمة وتسقى بواسطة الري االصطناعي, وىذه العممية رفعت مف عدد النّ النّ 
اء معتبرا مف حيث الحفر ؼ شقالنخيؿ في ىذه الحالة ال تكمؼ عناء, بحيث أّف الغراسة البعمية تكمّ 

 والتسميد أيضا.
فيذه الخضار تعتبر والزيتوف, أخرى مف المحاصيؿ مثؿ "البطاطا"  كما ظيرت مؤخرا زراعة أنواع

يا لـ ى أنّ حراوية, وحتّ ماؿ الصّ يا ال تصمح في الرّ دخيمة عف المنطقة ولـ تكف معروفة سابقا باعتقاد أنّ 
البطاطا لـ تكف معروفة عندىـ  أفّ  (91المخبر )رقـ فحسب  ,معتكف مف المواد االستيالكية في المجت

 في العقود األخيرة. إالّ ظير في الوجبة الغذائية لـ تابؽ و في السّ 

 

وصمت لمئات  شاسعةمساحات  مبطاطاخصصت لفقد أّما اليـو وبحسب المالحظة الميدانية 
 تسقى بواسطة الرش المحوري.ىي و  ,اليكتارات

وبسبب زحؼ العمراف واالبتعاد عف زراعة النخيؿ البعمية مف طرؼ السكاف, أىممت العديد مف 
مة إلى يباعتبار أّنيا آ زاحمياالمساكف تغيطاف النخيؿ القديمة والمحاذية لممناطؽ العمرانية, فأصبحت 

                                                 

 .11ص  مرجع سابؽ,عاطؼ وصفي:  1
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ما أف وفاة ك اني واالقتصادي,السكّ وىذا بسبب التحّوؿ في مستوى النشاط  ,الزواؿ ومردودىا ضعؼ
 الشيوخ الذيف غرسوىا وتعّمقوا بيا كاف سببا في تدىور الغيطاف البعمية.

ىا التي تشتغؿ الري بواسطة المضخات الكيربائية وغير  عممية عي, فإفّ وكنتيجة ليذا التحوؿ الزرا
حيث الغيطاف البعمية اليـو وبحسب  ,منسوب المياه الجوفية أّدى إلى انخفاضبواسطة البنزيف 

في بعض األماكف تسقى مف الخارج وال تعتمد عمى المالحظة تعاني مف العطش الشديد بحيث أصبح 
 السقي الجوفي فقط.

 

وعند الدراسة الميدانية الحظنا بعض مظاىر التموث بسبب الّسماد المستورد مف المناطؽ الشمالية في 
تنبعث منيا روائح الذي ماد طاطا يالحظ أكواـ مف ىذا السّ راعة البالقطر الجزائري, فعند موسـ ز 

 كريية جدا وتطوؼ حوليا الحشرات الطائرة, فالجموس بقربيا ال يطاؽ.

 

ماد يسبب في العديد مف األمراض مف بينيا " ػػ مرض اإلختناؽ ػػ ويدعى ضعؼ التنفس وىذا السّ 
asthmatique  ,ّسف, ومعظـ مف يصاب بو يصبح بار الويتعّرض لو بالخصوص األطفاؿ وك

 coqulicheماد ما يسّمى بالّسعاؿ الديكي زمو, أي مف األمراض المزمنة, كما يسبب ىذا السّ مال
سبب خطرا كبيرا لألطفاؿ الذيف لـ يتمقوا لقاحات طبية مسبقة, حيث  ,صيب مف العادة كّؿ الفئاتوي

أي الذيف يعمموف في المزارع  ,اإلحتكاؾ المباشرماد خاصة عند وىناؾ مرض جمدي يسببو ىذا السّ 
, وعالجو يتمثؿ في إستعماؿ الدواء ولكف يستمـز مع  eczema de contactبالقرب منو, ويدعى 

اء, مع أّف ىذا الّسماد يسبب أمراض الحساسية الجمدية كالحّكة ذلؾ اإلبتعاد النيائي عف مصدر الدّ 
أيضا سيالف األنؼ الذي يدعى  كما يسبب ىذا الّسماد ,أخرىواإلحمرار وبعض اإلنتفاخات في أحياف 

نتفاخ العينيف الذي سّمى بالرمد الحبيبي  la grippe allergiqueالزكاـ  حمرار وا   conjectiviteوا 
نتفاخ بالعينيف وعالجو يتمثؿ في الوقاية  ,وىو مرض جّد خطير حيث يالحظ بالتزامف إحمرار وا 

ستعماؿ المطيرات باليديف و  بعض األدوية المساعدة كقطرات مف الماء المقطر والمضادات وا 
 .الحيوية

                                                 

 ."ىذا المرض يسّمى عند مجتمع البحث "الفّطة 
 ."يدعى ىذا المرض عند أىؿ المنطقة "العوعاشة 
  1192جويمية  11مقابمة مع طبيب يـو. 
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ماد أغمبو فضالت الدجاج, وقد عمؿ عمى دخوؿ بعض الحشرات الجديدة لممنطقة وبعض وىذا السّ 
يطمؽ عميو الجرد او ما  الحيوانات المختمفة التي تكوف محّممة معو إلى ىذه المنطقة, فظيرت ما

, la gale"يدعى "الجرب"  وىذا الحيواف يسبب مرض" ّتي لـ تكف موجودة سابقاالطوبة" ال" بػيسمى 
وىي تعمؿ عمى إفساد طمع النخيؿ في بدايتو, وقد ظيرت أيضا مجموعة مف النباتات الطفيمية وغير 

 .حسب فالحي المنطقة الطفيمية التي تضر بالمحاصيؿ الزراعية
نضج التمور يكثر فيو الذباب نوعا ما, إاّل أف ىذا ومف المعتاد في منطقة مجتمع البحث أف فصؿ 

حيث األسراب تعج بيا المنطقة في كؿ مكاف, وىذا ما  ,ؿ عمى كثرتو بصفة ممفتة لالنتباهالسماد عم
 يعمؿ عمى نشر العديد مف األمراض وتمويث غمة النخيؿ.

ة أو بطريؽ غير مباشر, إدخاؿ اإلنساف, مباشر " ىذا السماد يعد تموثا بحسب التعريؼ الموالي فيوو 
لمواد أو طاقة في التربة, أو إتيانو نشاطا يتصؿ بالحياة الفطرية النباتية أو الحيوانية, يستتبع أخطارا 
بالصحة اإلنسانية, ويمحؽ الضرر بالموارد البيولوجية والنظـ البيئية, والممتمكات المادية, ويعوؽ 

يعد تموثا بحسب ىذا  ّسمادوبالتالي فانتشار ىذا ال 1"االستخدامات المشروعة لمبيئة البرية بوجو عاـ
الطرقات مف قرب البحاولت التخفيؼ مف حدتو خصوصا التعريؼ, في حيف أف السمطات المحمية 

 والممرات العمومية وكذا قرب المناطؽ السكنية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .مقابمة مع نفس الطبيب وفي نفس الوقت 
, الرياض, المممكة العربية السعودية: النشر العممي والمطابع, جامعة الممؾ سعود, 9ط  : قانون حماية البيئة,أحمد عبد الكريـ سالمة 1

 .11, ص 9111
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 ـ تغيرات البيئة االجتماعية2
و يكوف اإلنسانية, فالمجتمع يعتبر في حراؾ مستمر, إاّل أنّ ر صفة مف صفات المجتمعات إّف التغيّ 

ر بطيئا نوعا ما, سارع مف منطقة إلى أخرى, فكّمما كاف المجتمع تقميديا, كاف التغيّ مختمفا في درجة التّ 
 ر أسرع.وكّمما كاف المجتمع متمدنا, كاف التغيّ 

تحوالت التي تكوف بالبيئة الداخمية, ومنيا ر كثيرة ومعقدة منيا ما ىو داخمي, أي نتيجة الوعوامؿ التغيّ 
أو عف  ,ما ىو ناتج عف فعؿ البيئة الخارجية لممجتمع المحّمي سواء مف المدف والمناطؽ المجاورة

تصاؿ بالعالـ البعيد عف طريؽ وؿ المجاورة, أو عف طريؽ االالدّ التي تعيش في مجتمعات الطريؽ 
 أو اليجرة أو الزواج الخارجي. الحديثة, االتصاؿ وسائؿ

 

, اأو سمبي اي سواء كاف ىذا التغيير إيجابيفكؿ ىذا وغيره يعمؿ عمى إحداث تغيير في المجتمع المحمّ 
 ,ال يتأقمـ مع المعتقدات واألعراؼ المحمية العادات االجتماعية, وأحيانامتأقمما مع  فكثيرا ما يكوف

 قافة ذلؾ المجتمع.ائد في ثيف السّ وكذا مستوى ونوعية الدّ 

 

, بؿ يعتبر مف المواضيع التي عمى عمـ مف الع احكر ر ىو ليس يوموضوع التغي يا العديد مف تتناولمـو
ر ىو أحد المواضيع يالعمـو االجتماعية واإلنسانية, ولكف عمـ االجتماع يأتي عمى رأسيا, فالتغي

تناوؿ في الفكر البشري, بؿ كاف األساسية التي يدرسيا ىذا العمـ, وىو ليس بالجديد مف حيث ال
 ف وغيرىـ.و يمة فتحدث عنو الفالسفة اليونانيمتناوال منذ العصور القد

ذا رجعنا لمتراث السوسيولوجي فإنّ  رة ليذا الموضوع نعرفيا في ما نا نجد عددا مف النظريات المفسّ وا 
 يمي.

 أ ـ النظريات واالتجاهات المفسرة لمتغير االجتماعي
 معظميا فيما يمي: ر االجتماعي تمثؿالتي فسرت التغيّ ىناؾ مجموعة مف االتجاىات 

 

 ـ النظرية الحتمية
نشأة ىذا العمـ, ولقد ربط المفكروف سادت فكرة الحتمية التفكير االجتماعي في المراحؿ األولى ل

بحسب مجاؿ معرفي يرجعو لسبب كؿ ف , ف بيذه النظرية أف التأثر يعود لعامؿ واحدالمشتغمو 
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ر االجتماعي لمعامؿ الجغرافي, والبيولوجي يعزوه لمعامؿ الوراثي, اختصاصو, فالجغرافي يعزو التغيّ 
 وىكذا, إاّل أّف ىذه النظريات لـ تدـ طويال فوجيت بنقد شديد, نظرا لعّدة أسباب.

 وقد انقسـ الحتميوف إلى اتجاىات أشيرىا:
ر االجتماعي ( إعطاء تفسيرا لمتغيّ 9891ػ9881حاوؿ العالـ "دي جوبيوف" ): نـ الحتميون البيولوجيو

الذي استنبطو مف الفالسفة اليونانييف, حيث أخذ بفكرة المتغير البيولوجي بحسب طبيعة الجنس, 
بحسب التفاوت  ,وأخرى متقدمة ,ر بحسب انحدار جنسيا, حيث ىناؾ شعوب متخمفةفالمجتمعات تتغيّ 

 الذكاء. الوراثي ونسبة
النظرية الحتمية الجغرافية, إاّل أّف الجغرافي األمريكي : عمى الرغـ مف قدـ ـ الحتميون الجغرافيون

ر االختالؼ بيف البشر في تفسير تغيّ تخدـ مفيـو الحتمية الجغرافية, ال ( "اس9111"ىنتنجتوف" )
كانت الظروؼ الجغرافية ىي فحسب, ولكف في تفسير تغير المجتمعات. فقد ذىب إلى القوؿ بأّنو إذا 

ر إاّل إذا تغيرت الظروؼ فات وذلؾ السموؾ لف يتغيّ اس وسموكيـ, فإّف ىذه الصّ ي تحدد صفات النّ التّ 
 .1الجغرافية"

آخر إاّل أّف التفكير وظيور بعض المناصريف ليا مف حيف إلى وعمى الرغـ مف ازدىار ىذه النظرية, 
يذه الفكرة لقصورىا الكبير في تفسير القضايا االجتماعية, العممي المعاصر يميؿ إلى عدـ األخذ ب

رر آخر, أو سيطرة مجتمع عمى آخر بمب وكانت عبارة عمى نظرية متحيزة كتفسيرىا لتفوؽ شعب عمى
ىذه النظرية سببت مشكالت عالمية كبرى, كالحرب العالمية األولى  أّنو ىو األفضؿ عرقا, كما أفّ 

 والثانية عمى حّد السواء.
 النظرية التطورية ـ

ب باالتجاه الخطي , منيـ مف ذىنظرية وانقسموا إلى صنفيفىناؾ عدد مف العمماء اعتمدوا ىذه ال
ي يفسروف تطور ر, فأصحاب االتجاه الخطّ باعتماد تفسيرىـ عمى اتجاه التغيّ  ,ومنيـ بالدائري

تايمور الذي يرى بأف الثقافة المجتمعات باتجاه ايجابي مف األقدـ إلى األحدث, فنجد األنثروبولوجي 
 وال رجعة لموراء.  ومتواصال ار مستمر بحيث يكوف التغيّ  ,تتطور إلى األفضؿ

                                                 

 .911, ص 1112, األردف: دار وائؿ, 9, ط التغير االجتماعي والثقافيدالؿ ممحس استيتية:   1
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ر تطور المجتمعات مف الالىوتية إلى الذي فسّ  ,ف أشير النظريات نجد "أوجست كونتومف بي
االقطاعية إلى الميتافيزقية فالوضعية. ونجد كارؿ ماركس الذي فّسر التحوؿ مف المشاعية إلى 

بدائية إلى ؿ مف الـ عمى أساس التحوّ و التي تق ,االشتراكية. ونظرية لويس مورجاف الرأسمالية إلى
 .1وفّسر سبنسر تحّوؿ المجتمعات مف العسكرية إلى الصناعية" ,البربرية إلى الحضارة

أّف االنسانية تسير ومف ىنا نستطيع القوؿ بأّف االتجاه الخطي يعني التقدمية كما يرى أوغست كونت "
سيرا تمقائيا تقدميا, والتقدـ في نظره سير اجتماعي نحو ىدؼ معيف, وىذا السير يخضع لقوانيف 

 .2ضرورية ىي التي تحدد بالضبط مداه وسرعتو"
نا سابقا ف كما مر معخرو اآلمفكريف الكثير مف البؿ ىناؾ  ,اد ىذا االتجاهو وال يعتر كونت لوحده مف ر 

 مورجاف" و"سبنسر".كػ "لويس 

 

الذي بف خمدوف امة العالّ  ذلؾذىب إلى حيث أف التاريخ يعيد نفسو,  ما االتجاه الدائري الذي يرىأ
. باعتبار أّف كّؿ تطّور 3مف الطفولة إلى غاية الشيخوخة" ,كأعمار البشر ايرى "أف لممجتمعات عمر 

 عبارة عمى خبرة مكتسبة معادة.
"وقد درس  "شبنجمر" الذي يرى بأف الحضارة الغربية بدأت في التحمؿ,ومف رواد ىذه النظرية نجد 

وتبّيف لو أّنيا جميعيا مّرت  ,شبنجمر سبع حضارات حاوؿ أف يستكشؼ عوامؿ صعودىا وىبوطيا
ـّ إنحدار" , أي كؿ الحضارات سوؼ تعود مف نقطة بدايتيا, حسب ما 4بمراحؿ إنشاء ونمو, ونضج, ث

 .الذي اتجو نفس المنحى في نظريتو لدورة الصفوةإلى جانب "باريتو"  يرى,
يـ "والت رستو" فمن ,وقد زعـ بعض المحدثيف ىذا االتجاه بوضع لمسات تختمؼ عف الكالسيكييف

ػ مراحؿ النمو االقتصادي ػ وىو صاحب فكرة مراحؿ النمو الذي ركز عمى  ا بعنوافكتابالذي أّلؼ 
لإلنطالؽ وبعد  يئةجتمعات التقميدية ثـ مرحمة التيبالمتطور الجانب االقتصادي, حيث بدأت الحياة 

 عي نحو النضج وأخيرا مرحمة االستيالؾ الوفير.مرحمة السّ ذلؾ 

 

                                                 

 . بالتصرؼ.21 21, ص ص مرجع سابؽأحمد زايد واعتماد عالـ:  1
 .911مرجع سابؽ, ص دالؿ ممحس استيتية:  2
 . بتصرؼ21أحمد زايد, واعتماد عالـ:مرجع سابؽ, ص  3
 .911المرجع نفسو, ص  4
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كؿ  يرى بأفّ والذي ( 9111ومف المحدثيف أيضا "كالرؾ كير" صاحب نظرية االلتقاء أو التقارب )
وبالتالي  ,ا تحاوؿ التطور المنمذجالي فإّنيالمجتمعات تسعى إلى الدخوؿ في مرحمة التصنيع, وبالتّ 

تتقارب القيـ ومستوى التعميـ واإلنتاج الواسع وتكوف التغيرات ذات طبيعة أفقية أو رأسية. وىذا مؤشر 
 عمى الفكرة المعاصرة وىي العولمة.
"الديمقراطية  الذي يرى بأفّ  ,( صاحب نظرية نياية التاريخ9181ومنيـ أيضا "فرانسيس فوكو ياما" )

ويعني ىذا المحرؾ لمتطور ىو  1الميبيرالية قد حّمت معضمة الصراع التاريخي مف خالؿ قيمة المساواة"
الصراع, كما ساد بيف المعسكر الشيوعي والمعسكر الميبيرالي, وفي النياية "ليس ثمة مجاؿ آخر 

 واة تحققت.اف المسوبالتالي نياية التاريخ أل 2لمتطور بعد الديمقراطية الميبيرالية"
كما ال ننسى المالـز ليذا الخط, الفيمسوؼ "أرنولد توينبي" الذي يرى بأّف "الحركة الدائرية تنطبؽ عمى 

 .3كّؿ الحضارات وأف كاف يتمّيز بعضيا بالعقـ واآلخر بالتوقؼ إلى حيف"
مف الحضارات وقد ذىب " سوروكيف" أيضا إلى أّف "المجتمعات تتحرؾ جيئة وذىابا, مف نمط معيف 

إلى آخر, وتحتاج الكائنات االنسانية في البداية إلى إكتساب المعرفة لكي تسيطر عمى اتجاه 
 .4التغير"

وقد قّدـ لنا ثالث أنواع لمثقافات, تمثمت في: "الحسية التي تعني إستخداـ المجتمع لممنطؽ األمبريقي, 
 أي أّف التقبؿ يكوف بادراؾ األشياء عف طريؽ الحواس.

اؾ الصورية التي تعتمد عمى ادراؾ األشياء عف طريؽ التصور الّروحي, أي الديف ىو مصدر وىن
 لتفسير الحقائؽ, كأف يؤمف المجتمع بالوحي المنزؿ.

والتصور الثالث لمثقافة يتمثؿ في المثالية, وىي عبارة عمى مزيج مف سابقتييا, بحيث تعتمد عمى 
تناسؽ الثقافة الحسّية والصورية في نسؽ واحد, أي ال معرفة السبب كمصدر لمحقيقة, أي يجب أف ت
 5إىماؿ لمديف وتعميماتو في قضية تفسير الحقائؽ"

 
                                                 

 .19أحمد زايد واعتماد عالـ: مرجع سابؽ, ص   1
 .19المرجع نفسو, ص  2
 .931دالؿ ممحس استيتة: مرجع سابؽ, ص  3
 .939,  931, ص ص المرجع نفسو 4
 .. بتصرؼ931, 939, ص ص المرجع نفسو 5
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 ـ النظرية البنائية الوظيفية
اعتمدت ىذه النظرية فكرة التطور المستمر لممجتمعات, بحيث الطابع البنائي ال يتغير بؿ تزداد 

ؿ والتقدـ كّمما تعددت الوظائؼ, وعمى كّمما ذىب لمتحوّ طبيعة التعقد لمبنية فقط, كما أّف المجتمع 
حيث تنظر ىذه , أكثر منو في الجانب البنائيفي الجانب الوظيفي  ر االجتماعيالعمـو يبرز التغيّ 

, فإذا أخذنا بما وصؿ إليو عبارة عمى مجموعة مف األنساؽ المشتركةبأّنو المجتمع  النظرية إلى
تفقوا جميعا عمى أّف التغير يجب أف يفيـ عمى ر االجتماعي نجد بأّنيـ االكالسيكيوف في تفسير التغيّ 

ر     الكالسيكييف عبّ ومف المنظريف  ماىو حاؿ المجتمع دوف الرجوع إلى التطور التاريخي لو,
فعالـ المادة, والعالـ ر الكائنات العضوية, "ر المجتمعات يشبو تغيّ تغيّ  ىربرت سبنسر" عمى أفّ "

أي أّف  1لـ فوؽ العضوي )عالـ المجتمع( جميعيا تخضع لنفس قوانيف الحركة والتطور"العضوي, والعا
ر يحدث تدريجيا بحيث ال يفقد المجتمع أسس بنائو االجتماعي, وال يفقد ىوية الوظائؼ التغيّ 

 االجتماعية, بؿ تتجو نحو التعقيد والتركيب كّمما تقّدـ المجتمع أكثر.

 

ر ر المجتمع بتمثيمو بتغيّ عف سبنسر مف حيث االبتعاد عف تشبيو تغيّ ختمؼ " الذي ادوكايـ"نجد و 
الي تقسيـ وبالتّ  ,ر بحدوثو في الجانب الوظيفي, بواسطة زيادة التبايفالكائف العضوي, وقد عزا التغيّ 

ؿ دوف ضوابط, فتحّوليا مضبوط بقواعد ر تحكمو قوانيف فػػػػػ "المجتمعات ال تتحوّ العمؿ, وىذا التغيّ 
, وىنا يقصد تحّوؿ المجتمع وتغّيره مف حالة البساطة, 2يير قانونية, وىنا يأتي مفيـو التضامف"ومعا

 أي التضامف العضوي, إلى حالة التعقد والتركيب, أي التضامف اآللي.

 

 ,معات ليا خاصية التوازف الديناميحيث يرى بأّف المجتوطّور في ىذه النظرية, "بارسونز"  ثـّ جاء
, "عندما يتعّرض ر في البناء ككؿ بقصد التكيؼ العاـما حدث تغيّ ر في جانب كمّ غيّ ما كاف تفكمّ 

المجتمع لحالة تغّير, فإّنو ال يفقد خاّصية توازنو, فيذا التوازف دينامي ومستمر, لذلؾ فإّنو يمكف 
الذي ر التغيّ  و يقوؿ بأفّ , كأنّ 3المجتمع دائما مف أف يتكّيؼ مع التغّيرات الجديدة ويدمجيا داخؿ بنائو"

مف حيث إدخاؿ الجديد في صورة البناء االجتماعي, أو حّتى  يحدث يتكّيؼ معو المجتمع سواء
                                                 

 . بتصرؼ.13أحمد زايد, واعتماد عالـ: مرجع سابؽ, ص   1
 .12, ص المرجع نفسو  2
 .12, ص المرجع نفسو  3
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و إذا بحيث يكوف ىناؾ توازف دينامي لممجتمع, ويرى بارسونز بأنّ  الوظائؼ االجتماعية المختمفة,
دىا مباشرة, فإّف ىذا األمر ر أو بعأي حالة الالتوازف أثناء عممية التغيّ  ,حدثت توترات معينة لممجتمع

 ستجد.حالة توازنو عندما يتكّيؼ مع ما ا, فسرعاف ما يعود المجتمع لايعتبر طبيعي

 

ر االجتماعي في دوؿ ىتماـ عمماء االجتماع إلى دراسة التغيّ د الحرب العالمية الثانية, تحوؿ ابعو 
ر عمى نمط المجتمعات التقميدية تحاوؿ التغيّ  بحيث أفّ  ,فكرة التحديث الوظيفيةب العالـ الثالث, وجاءوا

مف خالؿ عوامؿ خارجية ناتجة عف عممية اتصاليا بمصدر , وذلؾ "تحوؿ المجتمعات الصناعية
الثقافة الحديثة الغربية, فاالتصاؿ الثقافي بالحضارة الغربية يؤّدي إلى نشر الثقافة الحديثة في شكؿ 

. وعمى ضوء ىذا التفسير لمتغير أطمؽ 1ات المجتمع بأسره"دوائر تتسع باستمرار إلى أف تشمؿ قطاع
  عمى ىذه العممية إسـ عممية التحديث, أو التنمية.

 ـ النظريات السيكولوجية
ر يرجع لجانب العقمنة الرشيدة بالتحوؿ إلى البروتيستانتية التي كانت سببا في التغيّ  يعتبر "فيبر" بأفّ 

بحيث  , وأطمؽ عمى ىذه النظرية الدور التغييري لألفكار,فيياتطور المجتمعات األوربية التي ظيرت 
ر االجتماعي عمى جميع األصعدة, وفّسر فيبر ىذا األمر بما حدث أستخدمت العقمنة في عممية التغيّ 

 في أوربا عندما حّمت األفكار البروتيستانتية التي طّورتيا عف طريؽ الرأسمالية.

 

ّنو يتـ بواسطة شخصية قادرة عميو, "وتتسـ ىذه الشخصية ر بأر "أيفرت ىاجف" التغيّ كما فسّ 
ر حسب ىذا االتجاه يتـ بواسطة شخصيات ليا . فالتغيّ 2باالبتكارية والفضوؿ واالنفتاح عمى الخبرة"

 قدرة ورغبة في االنفتاح, وتكوف مؤثؤة في المجتمع.
 

 ب ـ مظاهر تغير البيئة االجتماعية في مجتمع البحث
تعميرىا ببعض التحوالت في البيئة االجتماعية, واختمفت سرعتيا مف مرحمة إلى  ت المنطقة منذمرّ 

اف ىذه المنطقة كانت غراسة النخيؿ ىي السبب الرئيس في تعميرىا, سكّ  أخرى, فكما ذكرنا سابقا بأفّ 
فالنشاط األساسي الذي كاف ممارسا ىو الفالحة إلى جانب الرعي, حيث استقر السكاف ومكثوا بجانب 

                                                 

 .11أحمد زايد, واعتماد عالـ: المرجع السابؽ, ص   1
 .11, ص المرجع نفسو  2
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غيطاف التي غرسوىا, وجزء منيـ بقي في الترحاؿ حيث النزوؿ عند بداية الصيؼ والترحاؿ في ال
اس كانوا يمارسوف رعي النّ  أفّ  (91المخبر )رقـاعتداؿ الطقس, وبحسب فصؿ الخريؼ عند بداية 

 رجة األولى, إلى جانب بعض الماشية سواء ضأف أو ماعز.اإلبؿ بالدّ 

 

خالؿ فترة االستعمار  بدرجة كبيرة جدا, وىذا كافبمينة الفالحة والرعي  ؽفالنشاط البارز كاف يتعمّ 
نادرا جدا, حيث كاف بعض كاف وال يمنع مف ممارسة بعض األنشطة األخرى إاّل أف ذلؾ  ,الفرنسي

 ف وغير ذلؾ.آالضيقة أو البناء أو تعميـ القر األفراد يمارسوف التجارة 

 

يمارسف بعض الميف المنزلية, كصناعة األفرشة واأللبسة الصوفية, ومساعدة الرجاؿ  ساء فكفّ أّما النّ 
الشجيرات إلى غير ذلؾ مف أو غراسة بعض  ,أو ري المزروعات ,في المجاؿ الفالحي كجني التمور

لى جانب ىذا كانت المرأة تقـو بأعماليا المنزلية التي أسندىا ليا المجتمع, طبخ الطعاـ  ,األنشطة وا 
جؿ في ىذا المجتمع الرّ  ألفّ  ,غيرىا مف األعماؿ الخاصة بالمنزؿغسيؿ المالبس وتنظيؼ البيت و و 

في رجولتو, حّتى أف  اجؿ الذي يقـو بذلؾ ناقصكاف ال يساعد المرأة في األعماؿ المنزلية ويعتبر الرّ 
 مداعبة األبناء ورعايتيـ يكوف مف خصائص النساء فقط خصوصا إذا كاف األب شابا.
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 ـــ التغير االجتماعي بعد االستقالل 3
كالبناء والتجارة  ,بعد االستقالؿ, تعددت األنشطة في المنطقة فأصبح السكاف يمارسوف مينا مختمفة

, وبعض الوظائؼ األخرى كاإلدارة ةصّ اخة كالتعميـ وبعض الحرؼ إلى جانب الوظائؼ الحكومي
اضمحمت إلى حد بعيد وتحولت إلى تربية المواشي في األكواخ  فقدعي وغير ذلؾ. أّما مينة الرّ 
 المختمفة وغيطاف النخيؿ.

 

قد ابتعدت بصفة ممحوظة عف الصناعات التقميدية والحرؼ, وأصبحت ميمتيا األشغاؿ فأّما المرأة 
 اتي يمارسف النسيج بصفة محدودة جدا.و ساء المّ المنزلية فقط, ما عدا بعض النّ 

األمية في المجتمع فقد كانت تسود اه لجوانب أخرى, ر جانب الشغؿ فحسب بؿ تعدّ ػ ولـ يمس التغيّ 
مة نتيجة لوجود المدارس في المنطقة بداية مف احقة متعمّ اليـو األغمبية السّ  تأصبح ,بصفة كبيرة

 ,الذكور فقطقد اقتصر التعميـ في بدايتو عمى سنوات االستقالؿ األولى, فدخؿ األطفاؿ لممدارس, و 
 وبسرعة دخمت البنات أيضا.

 

في الوقت الحالي  ألفراد المجتمع عموما, وىناؾ عدد معتبرر في المستوى التعميمي إذف وقع تغيّ 
يمارسوف مينة التعميـ حيث اكتفت المنطقة داخميا بإطارات التدريس, بؿ ىناؾ مف يدرس في مناطؽ 

 أخرى.
 وبعد ذلؾ شاع وأصبحت البنت تدرس حتى في ,ايةت فكاف محتشما في البداأّما ما يتعمؽ بتدريس البن

, وىذا العامؿ بحسب تحميمنا الخاص ساىـ في إبعاد تناوؿ األكالت الجامعات وكؿ المراحؿ التعميمية
الشعبية, ألنيا تتطمب الممارسة الطويمة والدائمة, وتستيمؾ وقتا طويال في اإلعداد, مما جعؿ بنات 

كما  الوقت األكبر يستغرؽ في الدراسة أو العمؿ خارج البيت, ىذا جيؿ التعميـ يبتعدف عف ذلؾ, ألفّ 
حسب دراسة الدكتورة عمياء شكري فػ "تعميـ البنات وانتشاره عمى نطاؽ ىو الحاؿ أيضا في السعودية 

واسع قد قمؿ الفرصة أماـ ىؤالء البنات بأف يتمقيف مف أّمياتيف تمؾ الميارات التقميدية, فأصبحت 
قؿ خبرة مف أّمياتيف في إعداد األكالت الشعبية, كذلؾ فإّف إعداد ىذه األكالت يتطمب بنات اليـو أ

وقتا طويال نسبيا لكي تخرج بصورة متقنة تحبب فييا الناس, وىذا بدوره يعني أّف المرأة كانت متفرغة 
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ر شأف أّي ألعماؿ بيتيا وأسرتيا, ال يشغميا تعميـ , وال عمؿ عف إتقاف ىذه الفنوف وتنويعيا وتطوي
 1عنصر مف عناصر التراث الشعبي"

لعدة أسباب لسنا ػ وقد وقع تغير آخر مف حيث الكثافة السكانية, خصوصا بعد االستقالؿ. وىذا راجع 
. 2بحيث "يوجد ترابط موجب بيف درجة النمو الثقافي وحجـ الجماعة االنسانية" ,بصدد البحث فييا

اف أنشأت العديد مف وكنتيجة لزيادة السكّ  ,بدرجة معتبرةانية ارتفعت الكثافة السكّ ففي مجتمع البحث 
ؿ أوّ  حيث أفّ  ,ودة لفترة قريبةي لـ تكف موجالمدارس االبتدائية, كما أنشأت بعض المتوسطات التّ 

ساعد ىذا عمى مواصمة البنات تعميميف ألف  وقد,  1191والثانوية سنة  9111متوسطة بنيت سنة 
مبنت بالتنقؿ لمدراسة في مدينة الوادي سوى لمبعض القميؿ منيف, وقبؿ ىذا العائالت كانت ال تسمح ل

التاريخ أغمب البنات يدرسف في القرية المجاورة عندما فتحت المتوسطة والثانوية أبوابيا بداية مف 
 نياية الثمانينات.

وانتشرت  ,دةحيث مّدت الطرقات المعب ,ػ وحدث تحوؿ في المؤسسات الحكومية نتيجة لبرامج التنمية
حة العمومية, إلى جانب المؤسسات اإلدارية ومؤسسات الصّ  ,دور الشباب والمالعب الرياضية

 .9182سنة  انبثقت عف التقسيـ اإلداريكالبمدية التي 
 

, فأصبح كثيرةير مظاىر وعادات عمى تغيّ  عمؿالذي و  ,9181سنة  المنطقة وّصمت بالكيرباء كما أفّ 
 وغيرىا مف التجييزات الكيربائية المختمفة, إلى جانب انتشار المكيفات اليوائية. جةىناؾ التمفاز والثالّ 

ار التقميدية التي اآلب فوتـ بذلؾ االستغناء ع ,9182 وقد تـ كذلؾ إيصاؿ المياه الصالحة لمشرب سنة
 .1199سنة  ي استفادت منو المنطقةانجاز مشروع غاز المدينة الت وأخيرا تـّ  ,لـ تكف معالجة

 

بدؿ مف كانت العائمة الكبيرة, أخذت األسرة النووية في الظيور  ,ؿ في نوعية األسرةػ وىناؾ تحوّ 
يتـ الخروج منيا إال ألسباب قاىرة ال تدريجيا, ففي العقود األخيرة كاف الشاب يتزوج في بيت العائمة, و 

يستقؿ فيما بعد عند انجاز جدا. أّما اليـو فيناؾ مف يتزوج في بيت مستقؿ أو يتزوج في بيت العائمة و 
 مسكف بدوف ضرورة مشكؿ كائف.

 

                                                 

 .118, أسس نظرية وتطبيقات عممية, مرجع سابؽ, ص األنثروبولوجيامحمد الجوىري:  1
 .19عاطؼ وصفي: مرجع سابؽ, ص  2
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يكوف األب أو األخ األكبر, فيو الذي  عادة ماو  ,وحدة المسّيرب زيتميّ ونظاـ العائمة الذي كاف سائدا 
فالمسير  بالماؿ ميما كاف ة حرية في التصرؼوكؿ األبناء يعيدوف مداخيميـ لو, وال توجد أيّ  ,يصرؼ

فالمتصرؼ , أمور زوجات األبناء المشكميف لمعائمةى فيما يتعمؽ بحتّ , ىو الوحيد الذي يشتري ويبيع
 ىو الذي يشتري كؿ ما يتعّمؽ بحاجيات العائمة ككؿ.

 

ر في البيئة االجتماعية لمجتمع البحث والتي عممت في مجمميا ػ ىذه عمى العمـو بعض مظاىر التغيّ 
سنكشؼ عنيا في العناصر االجتماعية الغذائية والممارسات المتعمقة بيا, والتي  عمى تغيير العادات

 الموالية.
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 ثانيا: دور البيئة الداخمية في تغيير العادات االجتماعية الغذائية
مف البدييي إذا تغير أحد العناصر الثقافية في مجتمع معيف فإف جميع العناصر األخرى تتأثر, ألف 

 ػ  كما رأينا سمفاػ الثقافة ظاىرة معقدة التركيب, وعناصرىا مترابطة مع بعضيا. ففي مجتمع البحث 
, وبالتالي فإّف اءعمى حد السو  حدثت مجموعة مف التغيرات في البيئة الجغرافية والبيئة االجتماعية

 ر تبعا لذلؾ التحوؿ االجتماعي العاـ.العادات االجتماعية تتغيّ 
 فكيؼ تغيرت ىذه العادات؟.

 ,مف حيث عدد المّراتلـ تتغير الوجبات الغذائية  فمف خالؿ معايشتنا لمجتمع البحث الحظنا أفّ 
 ولكف تغيرت مف ناحية نوعية الوجبة.

 

 ـ فطور الصباح 1
لت شاي وبعض الطعاـ المتبقي مف العشاء إف وجد, تحوّ  فباح عبارة عكانت وجبة فطور الصّ  ابدؿ م

ىذه الوجبة حاليا في مجتمع البحث إلى ضرورة تناوؿ الحميب, وفي الغالب يكوف بالقيوة مع بعض 
ر أو غي ,مف الخبز المقتنى مف المخابز, باإلضافة إلى قميؿ مف الزبدة أو البيض أو زيت الزيتوف

 ذلؾ.
 يبين عادة تناول الحميب في الصباح 6جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات اإليجابات
 نتناوؿ الحميب دائما
 نتناولو ليس دائما
 ال نتناولو إال نادرا

11 
11 
13 

18.11 
11.11 
13.11 

 911 81 المجموع
 

النسبة الغالبة تتناوؿ الحميب في الصباح عمى مدار السنة, وكانت  , بأفّ  1رقـ  يتضح مف الجدوؿ
المجتمع غّير مف العادات  , وتوزعت ىذه العائالت في كامؿ قرى البمدية, مما يدؿ بأفّ 18.11%

ر الذي حدث في البناء يالغذائية التي كانت سائدة سابقا في فطور الصباح, وىذا راجع لمتغي
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ير في البيئة االجتماعية التي أصبحت تتطمع لمتحضر جراء التعميـ يالتغاالجتماعي العاـ مف خالؿ 
 في النشاط االقتصادي لمعائالت. الذي حدث يريإلى جانب التغ ,والتثقيؼ

وىذا يتوافؽ مع ما وصؿ إليو "ىاولي" في نظريتو المتعمقة بالتنظيـ األيكولوجي, في عنصر الوظيفة 
الطبيعية والبيئة االجتماعية فيو يعتقد بأّف "مؤثرات البيئة االجتماعية األساسية التي تتعّمؽ بالبيئة 

 تصبح ضعيفة وىزيمة نظرا لضيؽ حجـ االعتماد المتبادؿ بيف الوحدات المختمفة, فإذا استطاعت كؿ
وحدة أف تطّور نظاما لتبادؿ ناتج مواردىا المحمية بمواردىا المحمية بموارد وحدات أخرى مف خالؿ 

أو عمميات التوزيع, عندئذ تتحرر الوحدات نسبيا مف االرتباط المباشر بالبيئة الطبيعية, لتدخؿ التجارة 
في مجاؿ تأثير قوى البيئة االجتماعية, وبزيادة حجـ التبادؿ بيف الوحدات المختمفة, تحؿ البيئة 

1االجتماعية محؿ البيئة الطبيعية, كعامؿ أساسي في التنظيـ المعيشي لألفراد"
 

 

دائما, فعدـ تناولو دائما ىو االمتناع  تتناوؿ الحميبال التي  %11.11النسبة الثانية التي كانت  أما
ياـ ألف الحميب عندىـ ال يروؽ في صباح األ( 92المخبرة )رقـ و في فصؿ الصيؼ بحسب عن

 البيئة الطبيعية ليا دور في ىذا األمر. ا يعني أفّ ممّ  ,الصيفية ويستبدؿ مكانو الشاي

 

فإف ىذه العائالت تقطف في القرى الصغيرة الحجـ  %13.11ت ي شكمّ سبة األخيرة التّ وفيما يخص النّ 
 مف حيث الكثافة وتمتاز بالفقر.

فمعظـ العائالت تتناوؿ حميب البودرة نتيجة لمنقص الواضح في الثروة الحيوانية  ,وفيما يخص الحميب
 مف إبؿ وماعز عمى الخصوص.

 نوعية الحميب المتناوليبين  7جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات
 حميب البودرة
 حميب الماعز

11 
11 

11.11 
11.11 

 911 11 المجموع

                                                 

مدخؿ لدراسة االنساف والبيئة والمجتمع, األزاريطة, مصر: دار المعرفة الجامعية, األيكولوجيا االجتماعية, السّيد عبد العاطي السّيد:  1
 .119, ص 9111
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بثالث عائمة وىذا األمر يتعّمؽ  81مفردة بدؿ  11قبؿ كؿ شيء نالحظ أّف المجموع تناقص إلى 
 عائالت ال تتناوؿ الحميب في وجبة فطور الصباح.

, وىذا ما أّدى كبير, واآلف قمت ىذه العادة بشكؿ كانت أغمب العائالت تممؾ بعض الحيوانات قديما
ربية إلى تناوؿ حميب البودرة مف جّراء االبتعاد عف ت %11.11الجدوؿ  أوضحياالعالية التي  نسبةالب

تسمح  الأصبحت التي  مسكفىو طبيعة اليندسة المعمارية لمفرض نفسو  الماعز, وىناؾ عامؿ آخر
بتربية الحيوانات داخؿ البيت, إلى جانب خروج بعض النساء لمعمؿ في المؤسسات الحكومية 

 العناية بتمؾ الحيوانات. دوف الصحة واإلدارة أيضا مما يحوؿكالمدارس و 

 

وىذا األمر يتوافؽ مع دراسة عمياء شكري في المممكة العربية السعودية بحيث "تغّير نوع المبف 
يعد ىو المبف الطبيعي الذي كاف معروفا حّتى الماضي القريب, وأفسح مكانو لمبف  المستخدـ, فمـ

نتشارا كاسحا بسبب توارث المعتقدات التقميدية عف المبف ومكانتو لصناعي )البودرة( الذي انتشر اا
أفسح الخاّصة في نفوس الناس, إاّل أّف تراجع الثروة الحيوانية ونقص إمكانيات توفير المبف الطبيعي 

1المجاؿ إلنتشار المبف البودرة )المجفؼ المستورد("
 

 

ى ستوى التعميمي لممجتمع, بحيث ير ر المؿ يرجع إلى تطوّ ىذا التحوّ  أفّ القوؿ وأخيرا نستطيع 
باح الصّ  اليـو خاصة في اضروري أصبحأف الحميب بعكس ما كانوا عميو في الّسابؽ, المبحوثوف 
خصوصا لألطفاؿ المتمدرسيف, ومف المالحظ أف شرب الحميب صباحا  ,مقارنة بالّشاي اباعتباره مغّذي

يتقمص عند حموؿ فصؿ الصيؼ لدى العديد مف العائالت واألسر وفي ىذا الفصؿ يتناولوف الشاي 
 بدلو, وذلؾ بسبب الحرارة المرتفعة فال يستمذ الحميب صيفا وخصوصا إذا كاف مع القيوة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .118ػ111, مرجع سابؽ, ص ص أسس نظرية وتطبيقات عممية ,األنثروبولوجيامحمد الجوىري:  1



غذائية اليوميةت المصبحبة للعبدات االجتمبعية الالفصل الخبمس     تحوالت البيئة والممبرسب  
 

198 
 

 اءدـ وجبة الغ 2 
التي فيناؾ مف األكالت  ,بة مف فصؿ آلخر تبعا لتغير الطقسر في مجتمع البحث نوعية الوجتتغي

وجبة الغذاء  بحسب ما الحظناه فإفّ تمع البحث ففي مج ,في الحر فضؿفي البرد, وأخرى ت تستساغ
فيكثروف  ,تتغير مف فصؿ إلى آخر, ففي الفصؿ الحار يميؿ مجتمع البحث لتناوؿ الوجبات الباردة

كما ىي في السابؽ, بحيث تؤكؿ قبؿ الغذاء مباشرة  ظّمتلتمر مع الحميب, وىذه الوجبة مف تناوؿ ا
التي تعّود عمييا المجتمع مثؿ  غذيةساسية التي تتمثؿ في بعض األتناوؿ الوجبة األيتـ ثـ بعد ذلؾ 

الباذنجاف إلى جانب التركيز عمى الخضروات التي تتمثؿ في الطماطـ الطبيعية وبعض الفالفؿ و 
البطاطا التي دخمت الثقافة الغذائية مف الباب الواسع, كما يتناولوف أحيانا بعض األنواع مف العجائف 

تناوؿ الفاكية وأغمبيا تكوف مف البطيخ  تناوؿ الوجبة الرئيسية فقد جرت العادة عمىالمصنعة, وبعد 
 األحمر "الدالع" حيث يضفي البرودة داخؿ المعدة.

 

 يوضح أنواع المأكوالت في وجبة الغذاء 8رقم  لجدو

 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات
 التمر والحميب
 الخضروات

 العجائف
 الحبوب

18 
19 
11 
91 

11.11 
88.11 
11.11 
91.11 

 
أوال وقبؿ كؿ شيء نوضح القراءة العددية لمجدوؿ, نالحظ أننا لو جمعنا التكرارات فإف الناتج يفوؽ 

بكثير وىذا راجع ألف المبحوثيف يتناولوف أكثر مف مادة واحدة في الوجبة, مثال تتناوؿ العائمة العينة 
 التمر والحميب وبعد ذلؾ تتناوؿ الخضروات وىكذا.

في راسخة أغمبية العائالت تتناوؿ التمر مع الحميب, وىذه العادة كانت  فمف ىذا الجدوؿ يتضح بأفّ 
ولـ تتغّير, بحيث نسبة مفردات العينة التي مف  يـوإلى ال ستمّرةم, وبقيت ابقاكما رأينا س ماضيال

عادة يكوف ف, أّما نوع التمر المتناوؿ %11.11تتناوؿ ىذا النوع مف الغذاء كانت أف عاداتيا صيفا 
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ذا ظير المنّقر فيترؾ  "الغرس" تمر كما كاف ذلؾ في الّسابؽ ألنو يتحّمؿ التصبير لمّدة طويمة, وا 
 الغرس جانبا.

ات الطبخ فجبات المقمية, وتبتعد نوعا ما عكما أّف أغمب العائالت ترّكز في فصؿ الصيؼ عمى الو 
         وىذه األكالت  %88.11. ونسبة ذلؾ كانت التقميدية الخفيفة كالرضخة, والدوبارة, والدشيشة,

يئتيـ مف كتشاؼ ما تجود بو ببسبب ا الدراسةمستحدثة في مجتمع ػ المقميات مف الخضروات ػ 
وبالتالي نستطيع القوؿ بأّف ػ كما رأينا سابقا ػ خضروات صمحت زراعتيا بالمنطقة كزراعة البطاطا 

عّمؽ بالتغير االجتماعي حيث يرى أف دبرج" فيما يتىذا األمر يتوافؽ مع ما وصؿ إليو المنظر "لن
زمنية معينة والتي يمكف  جتماعية خالؿ فترةاالختالفات التي تطرأ عمى ظاىرة االتغير يحدث جراء "

كتشاؼ موارد الثروة أو اليجرة أو بفعؿ عوامؿ داخمية وخارجية مثؿ ا مالحظتيا وتقديرىا وىي تحدث
  , واكتشاؼ الثروة ىنا يمثؿ تمؾ االكتشافات الجديدة مف المزروعات.1نشر التعميـ ..."

بتعد عف  ومف ىنا يالحظ أّف المجتمع ماؿ إلى تناوؿ الخضروات بخالؼ ما كاف عميو في السابؽ, وا 
أكؿ المواد األخرى, والخضروات ليا أىمية بالغة لتغذية الجسـ بحيث تعد " مواد غذائية رئيسية ال 
غنى عنيا في التغذية الصحية, فيي تحتوي عمى المواد البروتينية, والكربوىيدراتية المختمفة, وكذا 

لتي تقي الجسـ مف األمراض وتحفظ قّوتو الدىوف, فضال عما بيا مف الفيتامينات المختمفة ا
"فقد عرؼ  كما أف الخضروات ليا عمؽ في تاريخ الغذاء والدواء منذ العصور القديمة جدا, 2ونضارتو"

قدماء المصرييف ما لمخضروات مف فائدة غذائية, حيث كانوا ينصحوف بإعطاء المرضى الخضر 
كانة الخضروات في الطب, فاستغنوا عف الطب ماف مو المختمفة عالجا لشّتى األمراض, كما عرؼ الر 

 قوؿ بأفّ الوعمى العمـو نستطيع  3واألطباء لمدة ستة قروف بسبب تناوليـ لمخضروات طازجة ومطبوخة
 يتمثؿ في: (11المخبرة )رقـ لكيفيات أشيرىا بحسب المجتمع تعّود عمى بعض ا

 ـ الشكشوكة
قمي مجموعة مف الخضار الموسمية تتمثؿ في الطماطـ, البطاطا, الفمفؿ بنوعيو  فوىي عبارة ع

يكثر  الذيفي ىذه الوجبة, و  اأساسي اوىذا األخير يعتبر خضار غير الحار, الباذنجاف, والبصؿ الحار و 
                                                 

 .921, ص 1191,المحمدية, الجزائر: جسور لمنشر والتوزيع, 1لد حامد: مدخؿ إلى عمـ االجتماع, ط خا 1
 .311, مرجع سابؽ, ص عمم إجتماع البيئة محمد الجوىري وآخروف: 2 
 . بتصرؼ.311ػ311المرجع نفسو, ص ص  3
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 مف المخبزة أو الكسرةاستيالكو في ىذا الفصؿ بشكؿ كبير, وىذه األكمة تتناوؿ مع الخبز المقتنى 
والبصؿ عرفتو البشرية منذ القديـ فنجد الفراعنة القدامى أعطوه  محميا في البيوت, ةالمصنوع ةلتقميديا

أىمية كبيرة جدا, وأدركوا أىميتو بحيث استعمموه كغذاء ودواء, ورمزا لإلحتفاؿ بعيد شـ النسيـ, 
 اولونو كغذاء أيضا.والمصريوف يتخذوف منو رمزا حتى اليـو فيعّمؽ البصؿ األخضر في البيوت, ويتن

"ففي المجتمع المصري يتناولونو بصفة شائعة, كما أّنو يعد طعاما أساسيا مع الخبز عند بعض 
 1الشرائح"

فيي حديثة الدخوؿ في العادات الغذائية لمجتمع  ,قالـ تكف معروفة سابكة ػ ػ الشكشو وىذه الكيفية  
وىذا ناتج مف جراء االتصاؿ بالثقافات األخرى خصوصا المناطؽ الشمالية مف القطر  ,البحث

ابؽ لـ يكف ىناؾ اتصاؿ كبير بتمؾ في الصيؼ, ففي السّ  اتالجزائري التي تكثر فيو ىذه الوجب
أو عف  ,عف طريؽ الحركة التجارية أو عف طريؽ السياحة االتصاؿ سيالمناطؽ واليـو أصبح ال

 في الجامعات مف طرؼ الشباب. طريؽ الدراسة
 ـ السمطة

بالمنطقة خصوصا سمطة العيد عمى اإلطالؽ, فيي حديثة  قديماإف ىذه النوعية لـ تكف موجودة 
 في الزراعة المحمية عمى اإلطالؽ. ةكف معيودتلـ  تيالخس ال

بحيث تقطع ىذه الفاكية إلى أجزاء  ""الفقوسأىّميا سمطة  ,بنوعيات متعددة تمّيزوىذه السمطة ت
محموضة صغيرة بعد أف تزاؿ القشور ويضاؼ لو الطماطـ والفمفؿ الحار باإلضافة إلى بعض الخؿ ل

 كسرةمع الخبز ويفضؿ معيا ال كامالىذه الوجبة باعتبارىا غذاء  ؤكؿمع قميؿ مف الزيت, وت
 في البيت. ةالمصنوع

 هس  ر  م  ـ ال  
وال تزاؿ موجودة في العادات الغذائية  عرفت منذ القديـ في مجتمع البحث,ىي في الحقيقة أكمة تقميدية 

 ,  ,الطماطـ كمادة أساسية ,تتكّوف مف نوعيف مف الخضارو عادة, كسرة تؤكؿ مع الو المحمية إلى اليـو

                                                 

 . بتصرؼ.318المرجع سابؽ, ص عمم إجتماع البيئة, محمد الجوىري وآخروف:  1
  الفقوس ىو عبارة عمى فاكية محمية تنمو بالمناطؽ الصحراوية يشبو الخيار, لكف عند تركو في نباتو يكبر حجمو حتى ينضج ويصبح

وؿ نوعا ما, يحبذه أصحاب المنطقة خصوصا كبار السف ألنو ال يحتاج لألسناف عند تناولو, أّما في بدايتو طبّطيخا, شكمو في أغمبو مست
 في المضغ نوعا ما, يقاؿ أنو يقمؿ مف العطش في حرارة الصيؼ.  يايكوف قاس عندما يكوف فقوسا
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تعتبر خفيفة عمى البطف  وىي ,يؿ مف ممح الطعاـ وكمية مف الزيتوالفمفؿ الحار بكمية قميمة, مع القم
 يوميا في فصؿ الصيؼ. يتـ تناولومر الذي وباردة بحيث تعمؿ عمى إطفاء حرارة سكر التّ 

 هخ  ض  ر  ـ ال  
ىي أيضا مف األكالت الباردة عمى البطف وال تنضج عمى النار, أّما عف طريقة تحضيرىا تتمثؿ في 

والفمفؿ األحمر  كمية مف الثـو معفي ميراس بعد تنظيفو وازالة نواتو  "الفرماس"تدشيش كمية مف 
ت الزيتوف , وذلؾ في كؿ مّرة يضاؼ الماء, ثـ يضاؼ إلى ىذا الخميط قميؿ مف الممح مع زيالمجفؼ

 .كسرةوتقّدـ مع ال
, و ىذه األكمة قد افإّف وبحسب المالحظة الميدانية والجمسات مع المخبريف  ظمت نسبة ندثرت اليـو

 .فقطالصيؼ  , وفيتتناولياقميمة جدا مف 
باعتبارىا باردة وال تستعمؿ خاّصة مجتمع البحث في فصؿ الصيؼ عرفت منذ القديـ في األكمة وىذه 

تاز كذلؾ بحموضة طعميا فييا النار عمى اإلطالؽ, وتمتاز بسرعة التحضير وبساطة مكّوناتيا, وتم
وقد ت و بيالوىذا األخير موجود في كؿ  ,"الفرماس"ة في مادة تكوينيا األساسية المتمثم فالناتج ع

, ولكف الفرؽ بيف األمس واليـو ىو الكمية ضمف  وتخزين عرؼ المواد الغذائية منذ القديـ إلى اليـو
 فقط, ففي السابؽ كاف الفرماس يستعمؿ بكثرة ويوميا, أّما اليـو فيو قميؿ االستعماؿ.

 

عمى األكالت الثقيمة, فيكثروف مف تناوؿ الحبوب  العادة فيفيـ يركزوف  ةدو البر فصؿ أّما في 
مثؿ المعكرونة وغيرىا,  ,ية وجممة مف العجائفاخنة المحمّ إلى جانب األكالت السّ  ,كالعدس والفاصوليا

 إلى جانب الكسكسي في أحياف مختمفة. والجدوؿ اآلتي يوضح ذلؾ.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  الفرماس ىو عبارة عمى فاكية المشمش المجفؼ, يستعممو أىؿ سوؼ في إعداد الوجبات الغذائية مف بينيا وجبة الكسكسي بحيث يمنحو
طويمة, كما أّف محالت التوابؿ والمواد الغذائية التزاؿ إلى اليـو  طعـ الحموضة, كما أف العائالت تعمد لتخزينو ألّنو يتحمؿ التصبير لمّدة

 تبيعو, بكميات معتبرة.
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 يبين العادات االجتماعية في وجبة الغذاء الشتوي 9رقم  جدول

 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات
 الحبوب
 العجائف

 الكسكسي
 األرز

 الخضروات

81 
11 
32 
31 
13 

911 
18.11 
21.11 
23.11 
18.11 

 
يبيف الجدوؿ أىـ المواد الغذائية التي تتناوؿ في الغداء الشتوي, فقد أجابت العينة عمى ىذه المواد 
المستيمكة عمى مدار الشتاء, وعميو فإف مجموع التكرارات يفوؽ العينة بكثير ألف االجابات تتعّمؽ 

 األرز وىكذا. يوما الحبوب ويوما آخربالوجبات عمى مدار األياـ الشتوية, فالعائمة تتناوؿ 
تتكوف مف الخضروات فإّف مجتمع البحث ال يميؿ إلى الوجبات التي  11حسبما يوضح الجدوؿ رقـ 

لجسـ, عمى اخفيفة ال تضفي الدؼء  أكالتبأّنيا  ىـبشكؿ واضح في الشتاء مقارنة بالصيؼ, باعتقاد
ونالحظ أف كؿ  ,مف العينة المبحوثة %18.11قميمة بنسبة وكانت نسبة مف يتناوؿ ىذه المواد 

العائالت اعتادت عمى تناوؿ الحبوب الجافة باعتبارىا ثقيمة عمى البطف وتضفي الدؼء لمقاومة برد 
الشتاء, ويكثر تناوؿ العجائف كذلؾ ولكنيا ليست محبذة عند كبار السف, أّما بعض العائالت تتناوؿ 

الراقية تناوؿ األرز الذي تعودت عميو بعض العائالت ت سي والقميؿ مف العائالتأحيانا وجبة الكسك
 ولكنو حديث بالنسبة لمجتمع البحث, وىذه العائالت في أغمبيا ال يوجد فييا شيوخ كبار.

 

و توجد مجموعة مف الكيفيات األخرى الموروثة عف األجداد مثؿ تبيف أنّ  (11المخبرة )رقـ  وبحسب
وكؿ ىذه األكالت تعرضنا ليا سابقا  ,شيشة والحساءدال "المحاجب" والبركوكش إلى جانبالمطابيؽ 

 البحث. مجاليا مففي 
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 ــ وجبة العشاء 3
الذي طرأ في العشاء ىو أحد الوجبات األساسية التي تعّود عمييا المجتمع محؿ الدراسة, فرغـ التحوؿ 

فنجد األميات  ,في السابؽالحاؿ لو مكانة ميمة في المجتمع, مثؿ ما كاف عميو  ظّمتنوعيتو إاّل أّنو 
ذا حدث وأف ناموا نجدىا تتحسر عمى ذلؾ ألف  يحرصف عمى تقديـ العشاء لألطفاؿ قبؿ أف يناموا, وا 

, وتمجأ في بعض األحياف األبناء الصغار لـ يتناولوا وجبة العشاء, وال تناـ األـ مطمئنة في تمؾ الميمة
 ـ فترتاح بعد ذلؾ.إلى إيقاظيـ مف النـو حّتى يتناولوا عشائي

 

أّما فيما يتعّمؽ بوقت تناوؿ وجبة العشاء, فقد تعّود مجتمع البحث عمى أخذ وقتيف متباينيف كما 
 يوضحو الجدوؿ اآلتي.

 يبين وقت تناول وجبة العشاء 11 جدول

 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات
 بعد غروب الشمس بوقت قصير

 العشاء ةبعد صال
11 
11 

11 
11 

 911 81 المجموع
 

, أما النسبة العشاء ةتعودت عمى تناوؿ العشاء بعد صال %11إف النسبة العالية مف العائالت وكانت 
بمدة معتبرة, أي عند  الشمسبعد غياب  تتناوؿ ىذه الوجبة %11الموالية مف العائالت والتي شكمت 

االنتياء مف جميع األشغاؿ اليومية, ومف العادة عندىـ أف أفراد العائمة يكونوف جميعا في البيت مع 
, ومف العادات االجتماعية مف حيث آداب يحضرىا الجميع عادةبعضيـ بعكس وجبة الغذاء التي ال 

ينفصؿ  عدديرة الثفقط عند العائالت الك يأكؿ منو, الطعاـ يكوف في إناء مشترؾ والجميع المائدة فإفّ 
كما ػ ابؽ بحيث يكوف الجميع مع بعضيـ بعكس السّ  قميمة العددنساء, وعند العائالت الالرجاؿ عف ال
 أف مف المحاؿ أف تأكؿ الزوجة مع زوجيا ميما كانت الظروؼ.ػ أسمفنا بالذكر 

 

مف عاداتيا تناوؿ وجبة العشاء  %11كانت و بالمقابؿ نجد فئة ثانية مف العائالت ونسبتيا مف العينة 
ذلؾ لـ نجد سببا شافيا يبرر اتخاذ ىذا التوقيت ما عدا التعود  فوؿ الظالـ مباشرة ولّما سألنا عبعد حم
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وحسب تحميمنا الخاص فإّف اختيار ىذا التوقيت راجع إلى أّف العمؿ بالزراعة يتطّمب االستيقاظ فقط. 
ـ باكرا, فيذه العائالت التي تتناوؿ وجبة العشاء باكرا مف عينة الدراسة باكرا وبالتالي فالبد مف النو 

ف لـ تكف عائالت تمارس الزراعة وقت الدراسة الميدانية فإّنيا رّسخت فييا ىذه العادة عف  حّتى وا 
في الحقيقة اتخاذ ىذا التوقيت ىو و طريؽ التنشئة االجتماعية حينما كانت تمارس النشاط الزراعي, 

.أنسب م  ف اآلخر مف أجؿ تحرؾ الجسـ وأخذ وقت كاؼ ليضـ الطعاـ قبؿ النـو

 

ذا رجعنا الختالؼ الفصوؿ, فإّف وجبة العشاء في الصيؼ تكوف مناسبة إذا كانت باكرا بحكـ طوؿ  وا 
ساعات النيار وتباعد وجبة الغذاء عف العشاء, وبالعكس في الشتاء عندما تقصر ساعات النيار فإّف 

 .اتأخيره ألف الميؿ طويؿ ويكوف بعد العشاء الّسير مستساغالعشاء يمكف 
 أّما ما يتعّمؽ بنوعية الوجبات فإف الجدوؿ اآلتي يوضح ذلؾ.

 يبين نوعية المواد المكونة لوجبة العشاء11رقم جدول 

 

 النسبة المئوية التكرارات االجابات
 كسكسي

 خضروات
 حبوب
 عجائف

 أكالت تقميدية

31 
31 
92 
11 
91 

31.1 
21.1 
91.1 
11.1 

19.11 
 

 عندىـ عية العشاء التي كانت سائدةيتبيف لنا أف مجتمع البحث قد غّير مف نو  99رقـ  مف الجدوؿ
, أّما اليـو فيذا النوع ػ  كما رأينا سابقاػ الكسكسي بنسبة عالية جدا  فيوالتي تمثمت حصرا  في القديـ

وىذا ما  %31.1 تشكؿ نسبةمف الغذاء قد تراجع إلى حد بعيد وكانت نسبة العائالت التي تتناولو 
يثبت أف ىذه العادة قد تراجعت عمى ما كانت عميو في الماضي, وعند تفحصنا لالستمارات وجدنا 

فييا كبار السف المتمثميف في الشيوخ بأف أغمب العائالت التي تعّودت عمى تناوؿ الكسكسي ليال يكوف 
,  يوجد فييا الشيوخ فعدد متناولي الكسكسي ليال قميؿ جدانساء. أما العائالت التي الالرجاؿ أو السواء 

كما حدث ىذا في سوريا فقد حدث تحوؿ وتغير في الطعاـ "نتيجة االنفتاح والتحّوؿ نرى المواد 
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مطبخ السوري التقميدي قد تغّيرت وتبعيا بالتالي تحّوؿ أصناؼ األساسية )الزراعية واالستيالكية( في ال
 1الطعاـ أيضا"

 ىعشتف يعتبر نفسو قد ليتناوؿ الكسكسي  فإّف الشخص الذي ال (91حسب ما صّرح بو المخبر)رقـ و 
 إذا لـ يأكمو.

ث, بحيث أصبح جيؿ وىذا التراجع عف الكسكسي ليال يرجع لمتغّير في البيئة الداخمية لمجتمع البح
ىناؾ توعية  لحكومية النظامية وبالتاليالمدارس ا أكثر وعيا وأغمبو مف المتعّمميف فياالستقالؿ 

 , ومف الواجب تناوؿ الوجبات الخفيفة ليال.لبطفتنص عمى عدـ اإلثقاؿ عمى ا ستمرةم

 

نة بحسب المالحظة تمثمت في العجائف وعمى رأسيا المعكرو فقد أّما الماّدة التي تصدرت القائمة 
مف العينة, وذلؾ باعتقاد  %11.1إلى الميدانية وكذا لقاءات المخبريف, بحيث وصمت نسبة متناولييا 

 المجتمع بأّنيا وجبات خفيفة سواء في الصيؼ أو الشتاء.

 

نظرا  %21 ياالت التي تركز عمى تناولوتمثمت نسبة العائ ,ضروات, فكانت في المرتبة الثانيةأّما الخ
جدا, فقد لتوفرىا عّما كانت عميو في الّسابؽ خصوصا بعد ظيور زراعة البطاطا بالمنطقة بشكؿ وفير 

مف  ىي تدخؿ اليـو كؿ الوجبات تقريبا, إلى جانب وجود األنواع األخرىو  ,قويةدخمت المطبخ بصفة 
وصا بعد برنامج وأصبحت جميعيا متوفرة في المنطقة وتنتج محميا خص الخضروات كالجزر والمفت,

, الذي نشط العمؿ الزراعي خصوصا 1111الدعـ الفالحي الذي اعتمدتو الدولة الجزائرية بعد سنة 
عند لمس العائد لمزراعة, و عند ممارسة الفئة الشبانية لمعمؿ الزراعي لنجاعتو وتوفر الوسائؿ الحديثة 

البطاطا ىو الّسائد وسرعاف ما تحّوؿ نتاج إففي البداية كاف  ,لي المعتبر مف المنتجات الزراعيةالما
 وتعددت أنواع المزروعات وأصبحت متوفرة في السوؽ يوميا.

المطابيؽ  ونجد أف مجتمع البحث ال يزاؿ يتناوؿ بعض األكالت التقميدية في وجبة العشاء خصوصا
ا سابقا, شيشة والبركوكش وغيرىما مف األكالت التقميدية التي تعرضنا ليدالببدرجة عالية مقارنة 

 , وىذا يعود الرتباطيـ بعادات أجدادىـ.مف العينة المبحوثة %19.11وبمغت نسبة ذلؾ 

 

                                                 

 .81مريـ بشيش: مرجع سابؽ, ص  1
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أّما الحبوب فكانت نسبة تناوليا في العشاء ىي في المستوى األخير ولـ تشكؿ شيوعا في ىذه العادة 
 االجتماعية, وعند استفسارنا عمى ذلؾ تبيف أنيا تساىـ في تكويف غازات داخؿ البطف.

وعمى العمـو فإف "التغير طرأ في نوع األطعمة التي أصبح يتناوليا المجتمع, فإذا كاف التمر ىو 
الغذاء الرئيسي ..., فإف الكسكسي ىو وجبة العشاء الرئيسية لدى أغمب األسر, ... فأصبحت 

, وىذا ما ترجمو الجدوؿ السابؽ  1ت حديثا عمى المجتمع"والمرقة والمقميات كميا أطعمة دخمالمقرونة 
بحيث بيف أّف نسبة تناوؿ الكسكسي قميمة مقارنة ما كانت عميو في القديـ التي كانت ضرورية في كؿ 

.  يـو
وىذا التراجع عف تناوؿ أشير أكمة تقميدية في العشاء المتمثمة في الكسكسي, يتماثؿ تتماما مع 

عودية بحيث أّف "األكالت الشعبية التقميدية وعمى رأسيا التغيرات التي طرأت في المممكة العربية الس
العصيدة ... فقد شيدت ىي األخرى تراجعا واضحا وممموسا, وىذا أمر منطقي منسؽ مع التطور 

معّيف, يقـو عمى  طاراألكالت وتناوليا مرتبط بإالذي حدث في بقية عناصر الثقافة, فإعداد تمؾ 
 األساسية في حياة الفرد كالزواج جتماعية )األعياد الدورية المناسباتدات والمناسبات االاالىتماـ بالعا

وتالحـ العالقات االجتماعية وانتشار المجامالت( فمف الطبيعي أّف التحّوؿ الواضح  والميالد والموت
ـّ أّف إيقاع الحياة الحديثة السريع قد قمؿ مف فرص المقاءات,  نحو الحضرية قد أضعؼ ىذا االطار ث

سؾ بالتراث الشعبي ينطوي في يا تتخذ الطابع الطقوسي السريع... لذلؾ أقوؿ أف ضعؼ التمّ أو جعم
 .2عمى ضعؼ وتراجع الدور التقميدي الذي كانت تمعبو األكالت الشعبية في حياة الناس" نفسو الوقت

الوجبات  ولكف في مجتمع البحث حصؿ تغيير كبير في مناسبة األعراس, بعكس ما بقيت عميو
شكري" فحسب المالحظة الميدانية فإّف المأدبة في العرس تحّولت مف  دمة في دراسة "عمياالمق

الكسكسي إلى أطباؽ أخرى في جّميا دخيمة وجديدة, أّما بعض األكالت األخرى المحضرة في 
مناسبات أخرى كالمولد النبوي الشريؼ فالعصيدة ال تزاؿ إلى اليـو حاضرة, كما أّف الكسكسي في عيد 

 ب وعاشوراء وشعباف موجود حّتى اليـو حسب ما الحظناه.رج
 

                                                 

 .913, مرجع سابؽ, ص التغير الثقافي في المجتمع الصحراويحساف الجيالني:  1
 .118, مرجع سابؽ, ص األنثروبولوجيامحمد الجوىري:  2
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 ــ وجبات ثانوية 4
, منذ القديـية التي بقيت عمى ما كانت عميو تتخمؿ الوجبات األساسية المعتادة بعض الوجبات الثانو 

فوجبة تناوؿ التمر مع الحميب الّتي كانت شبو  ,تماما لدى مجتمع الدراسة ندثرتوبعض الوجبات قد ا
أحيانا بالتزامف  معتادة في الّسابؽ في فترة الضحى قد تقّمصت إلى حد كبير وأصبح تناوؿ ىذا الغذاء

 ولكف ليس دائما وليس عند كؿ العائالت بالضرورة. ,مع وجبة الغذاء

 

 يوضح عادة تناول التمر مع الحميب في الضحى 12رقم  جدول

 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات
 نتناولو دائما مع كؿ العائمة

 نتناولو دائما وليس مع كؿ العائمة
 نتناولو أحيانا

 ال نتناولو

11 
11 
11 
31 

11.11 
31.11 
11.11 
31.11 

 911 81 المجموع
 

تمثمت في  ىناؾ نسبة ضئيمة التي تتناوؿ ىذه الوجبة التي تعّودت عمييا يوميا في الضحى
, ولكف إذا تفحصنا األمر جيدا يتبيف بأّف ىذه العائالت تتكّوف مف شيخ كبير وزوجتو 11.11%

ومعيـ بعض البنات غير المتزوجات وغير العامالت خارج البيت وغير متمدرسات, أّما النسبة 
والتي تعّود بعض أفرادىا عمى ىذه الوجبة, ويعني األمر األفراد غير العامميف  %31.11المتمثمة في 

ا مف المقعديف, أّما الشباب العامؿ فعادة وغير المتمدرسيف أيضا, والشائع فييا أّنيا تحوي شيوخا كبار 
ذا أكميا فإّنو يقت صر عمى ما يكوف في ىذا الوقت بالعمؿ, لذلؾ ال وقت لديو لتناوؿ ىذه الوجبات, وا 

العمؿ  طار البناء أو الزراعة, أّما إذا كافو, ىذا إذا كاف الشاب عامال في إالتمر فقط في مكاف عمم
 دارة أو التعميـ فإّف الفرد يمكف أف يكتفي بشرب الشاي فقط.في القطاعات الحكومية كاإل
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كاف األفراد مع بعضيـ في  أّما العائالت التي تتناوؿ ىذه الوجبة أحيانا فال يوجد بيا شيوخ كبار, فإذا
ذا تعذر ذلؾ فال تك ف, أّما النسبة األكبر فقد انقطعت عف ىذه العادة تماما و البيت فتكوف الوجبة وا 

 وأدمجتيا في كثير مف األحياف مع الغذاء مباشرة.
ونستخمص مف ىذا أف التغّير في البيئة الداخمية لممجتمع قد عمؿ عمى تقميص ىذه العادة االجتماعية 
الغذائية التي كانت موجودة في الّسابؽ, وىذا جّراء التغّير الذي حدث في النشاط االقتصادي المتمثؿ 

عمؿ في مجاالت ال تسمح بالتواجد في البيت أو الحقؿ تاألغمبية  تسابقا في الرعي والفالحة, وأصبح
ذىاب األبناء لممدارس و  ,تعميـ والتجارة والبناء وغير ذلؾفي وقت الضحى مثؿ الوظائؼ اإلدارية وال

 والجامعات كاف السبب الثاني أيضا.

 

وعندما يحضر الجميع في الفترة المسائية بعد انتياء العمؿ والتمدرس فإّف العائالت ليا عادة اجتماعية 
وبقيت إلى اليـو عند أغمب  نذ القديـ,, وىذه الوجبة قد ورثت متتمثؿ في االلتفاؼ حوؿ الّشاي

 العائالت.
 يوضح تناول الّشاي في الفترة المسائية 13رقم  جدول

 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات
 نتناولو دائما
 نتناولو أحيانا

 ال نتناولو

11 
12 
19 

13.11 
11.11 
19.11 

 911 81 المجموع
 

يتضح بأّف ىذه العادة بقيت موجودة في مجتمع البحث باعتبار أف الّشاي ىو  93رقـ مف الجدوؿ 
العامؿ األوؿ في جموس العائمة مع بعضيا مع تجاذب أطراؼ الحديث وبعض المزح الذي يتخمؿ 

 الجمسة, فيو فرصة لممحافظة عمى الروابط األسرية ومناقشة ما يعني العائمة مف أمور مختمفة.
, ولـ تتغير ى اومبعد اوال يزاؿ مجتمع البحث يعتبر الّشاي منّشط ذه لمّتعب الذي ينشأ طواؿ اليـو

 الوجبة إلى شرب القيوة أو غير ذلؾ.
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 فضؿبيعي ىو المنار الحطب الطالفحـ أو فوؽ  غّمىالماألفضؿ اي شّ الفإف  (91المخبر )رقـ وحسب 
.  عندىـ إلى اليـو

  ــ الفواكه 5
آخر بحسب ما إلى باعتبارىا غذاء يختمؼ مف مجتمع  اعتادت المجتمعات البشرية عمى تناوؿ الفواكو

       أو بحسب ما يؤتى بو مف المناطؽ المجاورة, بحيث نستطيع القوؿ بأفّ  ,البيئة الطبيعيةتنتجو 
آخر, وىناؾ مف الخضار ما يعّد  ال يعتبر كذلؾ في مجتمعتبر فاكية في مجتمع معيف يمكف أما يع

ـ التي تنتج فاكية في بيئة اجتماعية وال يعّد كذلؾ في بيئة أخرى, فمو أخذنا عمى سبيؿ المثاؿ الطماط
في المغرب العربي, وىناؾ  افي أغمب مناطؽ العالـ, تعتبر فاكية في المشرؽ العربي وتعتبر خضار 

 مف يعتبرىا االثنيف معا.

 

ففي مجتمع البحث باعتباره منتجا لمّتمور بدرجة أولى فال يعتبرىا فواكو كما ىو عند سكاف البيئات 
مع البحث عبارة عمى غذاء أساسي وليس بالخضر وال الشمالية في الجزائر, فالّتمر يعتبره مجت

 القداسة.حّد بالفواكو, فمو مكانة مرموقة جدا تصؿ عند كبار الّسف إلى 

 

أّنو وقع تحّوؿ في ىذا توصؿ إلى ا عف نوعية الفواكو في مجتمع البحث استطعنا أف ننوعند بحث
  المخبرة ميمة خصوصا في بعض الفصوؿ, فحسب الجانب, ألّنو في السابؽ كانت الفاكية نادرة وق

 أّف المجتمع ال يتناوؿ الفاكية بصفة دائمة وال تعتبر أساسية. (91)رقـ 

الرحؿ, سوى ما يتناولونو عند فترة استقرارىـ في  البدو ففي الّسابؽ الفاكية تكاد تنعدـ خصوصا عند
المناطؽ العمرانية في فصؿ الصيؼ, وىذا يرجع لخصوصيات البيئة الطبيعية وكذا طبيعة النشاط 

 آخر وال يمكف ليذه المواد أف تبقى لمّدة طويمة.إلى ي ال يسمح بنقؿ الفاكية مف مكاف الذ
حمر في أماكف أخرى ف فاكية الداّلع الذي يسّمى البطيخ األفإّنيـ كانوا يتناولو  انفسي ةالمخبر  وبحسب

ج محّمي منذ زمف بعيد, باإلضافة إلى نوع آخر مف البطيخ الصيفي الذي وىو منت ,في فصؿ الصيؼ
أّما في الشتاء فال توجد  ,لبقاء أكثر مف يـو واحد بعد نضجويطمؽ عميو لفظ البطيخ, وىو ال يتحّمؿ ا

 .دائمامتوفرا فاكية عدا البرتقاؿ الذي يقتنى مف الّسوؽ وليس 
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وبعد االنفتاح عمى أسواؽ المناطؽ األخرى, تغيرت العادات االجتماعية الغذائية مف ناحية أىمية 
ة فإذا س بصفة كّميالفاكية خصوصا بعد العقديف األخيريف, بحيث أصبحت العائالت تيتـ بيا ولكف لي

ذا لـ تحضر فال يشكؿ ذلؾ نقصا معتبرا. ستحسنةحضرت فيي م  وا 

 يوضح تناول الفاكهة في مختمف الفصول 14 جدول

 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات
 نتناوليا في جميع الفصوؿ
 تعتبر ضرورية في الصيؼ

 ال تعتبر ضرورية في كؿ األحواؿ
 تعودنا عمييا في معظـ األحياف

11 
11 
99 
11 

18.11 
11.11 
93.11 
11.11 

 911 81 المجموع
 

عند كؿ العائالت محّؿ الدراسة, فكّؿ  ايتبيف بأف تناوؿ الفاكية أصبح موجود 92رقـ مف الجدوؿ 
اإلجابات بّينت بأّف الفاكية دخمت إلى العائالت وأصبحت عادة اجتماعية مستحسنة, ولكف درجة 

آخر, بحيث نالحظ مف الجدوؿ أّف إلى أخرى, ومف فصؿ إلى عادة تختمؼ مف عائمة ممارسة ىذه ال
 يؼ, ولكف ما ىي نوعيا إذف؟.األغمب يركز عمى ضرورة تناوؿ الفاكية في الصّ 

 

, بحيث نجدىـ "الداّلعيسّمى "أغمبيا في نوع انية فإّف ىذه الفاكية تتمثؿ بحسب المالحظة الميد
, عند الضحى أو بعد الغذاء, أو بعد الزواؿ أو في العشية,  يتناولونو في مختمؼ األوقات خالؿ اليـو

 يرة.ى في السّ أو عند المغرب وحتّ 
, حيث لمخضر وبحسب المالحظة فإّف الّشاحنات المحّممة بيذه الفاكية ىي األشيع في سوؽ الجممة

 فضؿيتوجو الجميع لمداّلع, فيو الميتضاءؿ شرب المشروبات والعصائر وجميع الفواكو األخرى و 
أّما عف إنتاجو فيو محّمي بالدرجة األولى ولكف ىذا ال يسّد الؽ في فصؿ الصيؼ, عمى اإلط

حاجيات السّكاف بصفة كاممة, فيستورد مف مناطؽ أخرى مف الجزائر, وىناؾ مف يجمبو مف تونس 
ففي الّسابؽ بحسب أىؿ المنطقة كاف إنتاج  أيضا, وىذا راجع بالطبع لكثرة تناولو عند مجتمع البحث,
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أصبحت منطقة وادي سوؼ في اآلونة األخيرة أحد نوعا ما في المنطقة ولكف  الفاكية قميالىذه 
 األقطاب المنتجة ليذه الفاكية خصوصا في بداية الصيؼ.

يمنح  أّف الداّلع (91المخبرة )رقـ ؟. فبحسب ند مجتمع البحثتحبيذ الدالع عي فما ىو الّسر ف
, ومف فوائد كاف بكثرة, ويقّمؿ مف شرب الماء ويعتبر غير مضر حّتى إذا ,البرودة لمبطف عند تناولو

قيمة غذائية عالية, لو و "يطفىء العطش,  بحسب التفسير العممي فإنو ىذه الّمادة التي تعّد مف الفواكو
غراـ  91ة, يسعرة حرارية, واحد غراـ ألياؼ غذائ 31كؿ مائة غراـ مف البطيخ األحمر تحتوي عمى ف
يحوي: , A ,B ,Cىوف والكمستروؿ, يحتوي عمى فيتامينات مف الدّ  غراـ بروتيف, خاؿ 9كر, س

, B6,,B12النياسيف, الثياميف, , حامض البانتثنيؾ, كذلؾ يحتوي عمى المعادف مثؿ الحديد, الكالسيـو
, وىو خاؿ مف  , الفوسفور, الزنؾ, الفمورايد, السيمينيـو , المنغنيز, البوتاسيـو ... المغنزيـو الصوديـو

 :باإلضافة إلى الفوائد الصحية منيا
 وؿ فيو يعتبر كحمية ألمراض القمب.ىوف والكمستر باعتباره خاؿ مف الدّ  ,ػ القمب

, فيو يمعب دورا فّعاال في مكافحة عّدة سرطانات منيا:  Cو Aباحتوائو عمى فيتاميف  ,ػػ السرطاف
 والمستقيـ.وستات والرئة والقولوف سرطاف الثدي والرحـ والبر 

  .لدموية بزيادة توسيعيالألوعية ا اطحيث يعتبر منشّ  ,ػػ ولو فوائد في النشاط الجنسي
 .B6 و B12لتيابات المفاصؿ الحتوائو عمى فيتاميف حيث يعتبر معالجا ال ,لتياباتػػ اال

الحتوائو عمى البوتاسيـو  ,ترسبات األمالح الكمسيةعب البطيخ دور المنظؼ لمكمى مف يم ,ػػ الكمى
حتوائو عمى كمية كبيرة مف الذي ينجز ميمة إزالة األمالح, وحيث يعتبر البطيخ كمدر لمبوؿ نتيجة إ

  المياه.
وتعمؿ مضاّدات  ,يعمؿ كؿ مف البوتاسيـو والمنغنيز عمى تنظيـ ضغط الّدـ ,رتفاع ضغط الّدـػػ ا

ويساعد عمى إنخفاض إرتفاع  ,ضد تصمب الشراييف األكسدة عمى الحفاظ عمى صّحة األوعية الدموية
ـ إلحتوائو عمى الحديد, ويساىـ في اعتداؿ الوزف, ضغط الّدـ, ولو فوائد أخرى مثؿ عالج فقر الدّ 

  سعرة حرارية. 31غ تعطي  911 حيث يساعد في خفض الوزف عمما أّف كؿّ 
 . A"مفيد لصحة العيف الحتوائو عمى فيتاميف ػػ 
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في عادات تناوؿ الفاكية يتطابؽ تماما مع مجتمعات المممكة العربية السعودية التي  وىذا التغيير
تغّيرت فييا ىذه العادة نتيجة التحضر وقياـ الدولة بتنمية اجتماعية شاممة, فعندىـ "ظيرت 

 .1الخضروات والفواكو لتمعب دورا أكبر بكثير مما كانت تمعبو في الماضي"
توي عمى مقدار كبير مف الفيتامينات, ورغـ ىذا األمر الغذائية لمفاكية بحيث تحلفائدة كما ال ننسى ا

إاّل أف قرية برؾ الخياـ بمصر "ال يتناولوف الفاكية إاّل نادرا لغالء ثمنيا, فجميع شرائح المجتمع 
 ,2عندىـ تصؿ عدد مرات تناوليا أسبوعيا مرة أو مّرتيف فقط, وعند الباقي قد تصؿ المّدة الشير"

بعكس ما وجدناىا في مجتمع البحث فأغمب العائالت تتناوليا وىناؾ مف يعتبرىا ضرورية في كؿ 
 مائدة.
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 ير العادات االجتماعية الغذائيةلثا: عالقة البيئة الخارجية بتغيثا
حيث تعتبر منطقة وادي سوؼ بعيدة عف المناطؽ السكنية األخرى بمسافات بعيدة, وأرضيا وعرة مف 

االحتكاؾ الثقافي مع مجتمعات أخرى, فكانت ليـ  يلمتحركة, فكاف الّسكاف ىناؾ قميمماؿ اتواجد الرّ 
أغمب عناصرىا كانت وليدة الحاجة المستنبطة مف البيئة الداخمية سواء طبيعية  ,ثقافة معيشية متميزة

 أو اجتماعية.

 

أف يصؿ إلى االنفرادية مقارنة بالمجتمعات تمّيزت عندىـ العادات االجتماعية الغذائية تمّيزا يمكف 
عدا بعض العادات التي مورست في الصحاري العربية نتيجة األصؿ القبمي أو نتيجة لتمؾ  ,األخرى

آخر مثؿ الرحالت التجارية أو رحالت الحج, إلى الرحالت التي كاف يقـو بيا أشخاص مف حيف 
, وبالتالي يمّر الحجاج عمى قبائؿ مختمفة ار شيأحيث كانت الرحمة إلى الحج في الّسابؽ تستغرؽ 

 .عندما يستضيفونيـ فيحتكوف بيا ويمكف أف يأخذوا مف عاداتيـ خصوصا الغذائية
 

أّما اليـو فقد وقع تحّوؿ كبير في البيئة الّداخمية لمنطقة صحراء سوؼ خصوصا بعد ظيور الوسائؿ 
 الحديثة واالنفتاح عمى المناطؽ والمجتمعات األخرى.

ير التي حدثت في العادات االجتماعية الغذائية لدى مجتمع البحث؟. وما ف: ما ىي مظاىر التغيإذ
 يير؟.الخارجية التي ساىمت في ىذا التغىي عناصر البيئة 

 

 ـــ الطرق1
حديثة التعمير, فكاف ذلؾ في نياية القرف ػ وادي العمندة ػ القوؿ إّف منطقة مجتمع البحث كما أسمفنا 

ّمرت أّوؿ مّرة بواسطة غراسة النخيؿ, ألّف بيا منخفضات قريبة مف سطح المياه عشر, وع  التاسع 
       الممر  ممر بيف الوادي كمركز ومنطقة توقرت, وىذا ففية, وىذه المنطقة كانت عبارة عالجو 

 ف واإلبؿ أو البغاؿ والحمير فقط, فال مجاؿ لمسيارات آنذاؾ.و فيو الراجم أو الطريؽ يمرّ 

 

وكاف حظ المنطقة أف يمر بوادي العمندة  ,عد االستقالؿ أنجز الطريؽ الرابط بيف الوادي وتوقرتوب
أصبحت منطقة عبور لكؿ قاصد السفر إلى  ذلؾ الحيفف تمثؿ مجتمع البحث, ومف التي ىي اآل
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وكؿ مف يقصد  ,القادموف مف المناطؽ الشمالية الشرقيةوكؿ  ,رّ جافيمر عبرىا األوربي والت ,الجنوب
 منطقة حاسي مسعود البترولية. 

 .ةالطريؽ الجديد هىذ بواسطةفتاح عمى الثقافات األخرى وبالتالي بدأ االن
بحيث  ,وبالتالي االنفتاح عمى اآلخريف ,بحيث فؾ العزلة عف المنطقة ,فالطريؽ فتح مجاالت عديدة

 .د ثقافتيا في المرحمة البدائيةوتجمّ  ,ةنسانية في حالة انعزاليوجد عالقة بيف معيشة الجماعات اإل"ت
والطرؽ  1دـ"قوانتقاليا إلى مرحمة التمدف والتنسانية ونمو ثقافاتيا وبيف اتصاؿ وتعاوف الجماعات اإل

 ىي أحد وسائؿ االتصاؿ مع البيئات الخارجية.

 

ة سّيؿ عمييـ أىؿ المنطق بؿ تعّداه إلى أفّ  ,ولـ يقتصر ىذا االنفتاح عمى العابريف بالمنطقة فحسب
, فأصبح الكبير والصغير يزور المدينة المدينة الوادي التي تبعد بحوالي عشريف كيمو متر  التنقؿ

المتواضعة بسوقيا المتميز, وبالتالي دخمت عادة لمجتمع البحث وىي التسّوؽ مف سوؽ المدينة كؿ 
اد الغذائية المتعّود عمييا, و العائمة خصوصا المو يقتني رب العائمة كؿ ما تحتاجيـو جمعة تقريبا, ف
وؽ ولـ يشترىا مف قبؿ. المواد التي يراىا في السّ  ىحدإمرة يشتري  في كؿّ  سرةاأل وشيئا فشيئا بدأ ربّ 

في المخابز  صنوعف الخبز المالمقابالت التي أجريت أثناء الدراسة الميدانية, تبّيف أ ىحدإففي 
في عقد  عبدة, أّما األرز فبدأ تناولوبعد ظيور الطريؽ الم إالّ الحديثة لـ يكف معروفا مف قبؿ 

 الثمانينات فقط, وكذلؾ بعض الخضار مثؿ البطاطا وغير ذلؾ مف المواد الغذائية المختمفة.

 

دينة ال البحث, وأصبح الذىاب إلى الم المحاّلت التجارية في المنطقة ميدافوبمرور الوقت انتشرت 
صة أصبحت منتشرة بكثرة المواصالت ووسائميا, مع أف السيارات الخا يقترف بيـو الجمعة, فكثرت

, عمؿ كؿ ىذا عمى اقتناء المواد الغذائية الجاىزة, التي ال تحتاج إلى عناء كبير في وبشكؿ كبير
تحضير وجبة الكسكسي  التي تطحف القمح يوميا مف أجؿتحضيرىا, ففي السابؽ كانت المرأة ىي 

قتناء الّسميد الجاىز, أو في أحياف أخرى تقتني اليـو فقد تميؿ العائالت إلى ا االتي كانت يوميا, أمّ 
الكسكسي المصنع مف المحالت التجارية, فتغير الطابع االحتفالي الذي كاف سابقا عند التحضير 

نسوة العائمة لكسكسي حفؿ الزواج, فكانت العائمة تقـو برحي القمح في قالب جماعي متكّوف مف 
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, فكانت حفمة نسوية بأتـ معنى الكممة, تسمع األغاني والزغاريد وبعض سوة الجيرافومساعدة ن
حد, بؿ عند فتؿ الكسكسي األىازيج مف بعيد كأّف العرس قد قاـ, وال ينتيي ىذا األمر عند ىذا ال

الطابع التعاوني واالحتفالي حّتى عند التحضير لكسكسي شير  قد غاب اليـو, فنفسيا العممية تتكرر
, فأكالت مأدبة األعراس تحّولت مف فانعدـ ىذا األمر تمامارمضاف, أو التحضير لحفؿ الختاف, 

لتيا عف ثقافة المجتمع, مثؿ البطاطا المقمية اؽ أخرى تمتاز بسرعة اإلعداد ودخاالطّعاـ إلى أطب
جية, مع سب تحميمنا الخاص لظيور سموؾ الفردانية في المجتمع بصفة تدريوغيرىا, وىذا كّمو يرجع ح

إلى أف ظيرت األسرة النووية, وقّؿ االتصاؿ  أف حجـ العائمة قد وقع فيو تغيير بحيث تقمصعددىا
العائمي الذي كاف يوميا بيف أفراد العائمة الكبيرة, بؿ أنو كانت الوجبة تنضج في مطبخ واحد, 

تمؾ المواد الغذائية الجاىزة سواء في المحالت التجارية المتواجدة في المنطقة أو وبالمقابؿ نجد 
 كمـ عف مجتمع البحث, فالشخص حّتى إذا خّصو الخبز فال 11الذىاب لسوؽ المدينة التي تبعد 
قتناءه, ألف الزوجة ليا شغؿ ولـ تتمكف مف تحضير خبز الدار, ألّف يتوانى في الذىاب إلى المدينة ال

ىو موجود مف ما خبز الجاىز أيضا ال يوجد ذلؾ اليـو في بقالة القرية, وىذا األمر يتوافؽ تماما مع ال
تغير في قرى المممكة العربية السعودية فإّف "عممية إعداد الطعاـ وتناولو قد فقدت اليـو كثيرا مف 

إلى نقطة عاّمة أخرى وىي طابعيا االحتفالي التقميدي, واكتسبت طابع السرعة والفردية, ىذا باإلضافة 
أّف الوجبات الجماعية كانت مرتبطة بطريقة الذبح التقميدية, وكذلؾ الطرؽ التقميدية في الطحف والخبز 
وغير ذلؾ, فقد كانت تمؾ العمميات تتـ في الماضي عمى فترات متباعدة وبجيد ماّدي كبير, أو البد 

ألسرة تستطيع أف تحصؿ عمى المحـو كّؿ يـو اـ فأف تتضافر ليا جيود عدد كبير مف األسر, أّما اليو 
ـّ تخّزف الباقي  مف البقالة, أو حّتى إذا ذبحت عجال أو بقرة فإّنيا تستيمؾ في ذلؾ اليـو ما تشاء منو, ث
في ثالجات داخؿ بيتيا, كذلؾ تحصؿ األسرة عمى الدقيؽ جاىزا, أو حّتى تحصؿ عمى الخبز مف 

نبا كبيرا مف نقوؿ أّف تّوفر الطعاـ بسيولة ووفرة قد نزع عنيا جاالمخبز العاـ دوف أي جيد, لذلؾ 
 1حتفالي, وحوؿ عممية الطعاـ لمسألة أسرية داخمية"إغرائيا ومظيرىا اال

ؽ المعبدة كانت عبارة عمى وسيمة ساعدت مجتمع البحث عمى تغيير وىكذا نستطيع القوؿ بأّف الطر 
 ., وعممية إعداد الغذاء والمواد المكّونة لوؽ بالنوعيةالعادات االجتماعية الغذائية خصوصا ما تعمّ 

 
                                                 

 .111, مرجع سابؽ, ص األنثروبولوجيامحمد الجوىري:  1
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 ـــ الهجرة والعمل بالشركات البترولية والمنجمية2
ز بو كؿ مجتمع مف المجتمعات البشرية, فقد تعتبر اليجرة نوعا مف الحراؾ االجتماعي الذي يتميّ 

يمتيف مينة ي ىاجرت مف المنطقة خصوصا مف مف األفراد واألسر التّ  ىائال اشيدت وادي سوؼ كم
 99122اف المياجريف في فترة الخمسينات مف القرف الماضي فقد بمغ عدد السكّ المبادالت التجارية "

 , ولعؿ ذلؾ يعود لألسباب التالية:1وىذا العدد أكثر مف ثمث سكاف المنطقة" امياجر 
الفرد ال يجد المأكؿ والممبس وال العمؿ كذلؾ, "ػػ الفقر وشظؼ العيش, بحيث قّمت القدرة الشرائية, ف

خصوصا بعد القحط الذي حّؿ بالمنطقة في العقد الخامس مف القرف الماضي, فقد ىمكت العديد مف 
 رؤوس األغناـ.

ػػ االستعمار الفالحي, حيث ازدىر النشاط في قطاع النخيؿ بعد انشاء المستثمرات الفالحية في منطقة 
, وىذا ما أّدى بسكاف وادي سوؼ لمتنقؿ ليذه المنطقة بقصد العمؿ في  9811وادي ريغ, بعد سنة 
 مجاؿ التمور والنخيؿ.

ػػ الرحالت العممية, اتجو العديد مف أبناء المنطقة إلى جامع الزيتونة المعمور, واألزىر, وجامعة 
 د طمب العمـ.صالقروييف بالمغرب, بق

موقعا حدوديا مع ليبيا وتونس, فسكاف المنطقة يعرفوف  ػػ الرحالت التجارية, فمنطقة وادي سوؼ تحتؿ
المسالؾ والطرؽ المختمفة, مما سيؿ عمييـ ممارسة المبادالت التجارية, "كانت تجارة القافمة أىـ ركيزة 
في عالقات سوؼ مع األقاليـ الطرابمسية, حيث كاف تجار المنطقة يصدروف لغدامس التمور وعسؿ 

والقندورة المصنوعة مف الصوؼ, وزيت الزيتوف الذي يجمب مف تونس, النخيؿ والممح, والحياؾ, 
والزبدة التي يصنعيا األىالي والشمع القادـ مف بسكرة, واألغناـ والجماؿ, والتبغ, والغزالف, أّما السوافة 

نات الصودا وحجر ففة, والذىب, وريش النعاـ, وكربو فيجمبوف مف غدامس النباتات العطرية المج
ود الفياللي, والقرب, وجمود الجاموس, وأحمرة التوارؽ, والبخور, والعسؿ, واألقمشة الشب, وجم

وىؤالء التجار تعّمموا مختمؼ الثقافات نتيجة انفتاحيـ عمى تمؾ البمداف التي  2السودانية, والحرير"

                                                 

, الجزائر: دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع, 9, ط 9111'ػػػ 981السكاف ,  عمار عوادي: اليجرة مف وادي سوؼ وأثرىا عمى حياة  1
 . بتصرؼ.21, ص 1193

 .11, ص مرجع سابؽ:عثماف زقب  2
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نطقة وادي . فنستطيع القوؿ بأّف م1ر حياتيـ في بيئتيـ الصحراوية"يجولوف فييا, فنقموا منيا ما يطوّ 
إاّل أّنو بعد االستقالؿ عاد الكثير مف المياجريف  ,سوؼ في فترة زمنية ماضية كانت طاردة لمسكاف

 لممنطقة.
لـ تتوقؼ عمى مر التاريخ خاصة إلى تونس وليبيا, والمدف الجزارية ولكف واليجرة مف وادي سوؼ "

ىي أكبر اليجرات تأثير في  9111اليجرة التي شيدتيا سوؼ مع بزوغ فجر االستقالؿ في صائفة 
, وىنا نقصد العودة مف اليجرة التي أثرت بعمؽ  2ذلؾ أّف ىذه اليجرة كانت أعمؽ ثأثيرا" ,ثقافة سوؼ

في ثقافة وادي سوؼ, وىذا العمؽ في التأثير يرجع حسب الدكتور "حساف الجيالني" إلى جممة مف 
 األسباب نذكر منيا: 

 وؼ فجر االستقالؿ ىـ أبناؤىا وليسوا غرباء.ػػػ المياجروف الذيف قدموا إلى س
 ػػػ حمؿ المياجروف ثقافة وعادات البمداف التي كانوا فييا.

ػػػ حمؿ أىؿ المنطقة عادات الذيف يطمؽ عمييـ الالجئيف باعتبار ذلؾ أحسف مف عاداتيـ المحمية, 
 خصوصا في كيفية طبخ الطعاـ ونظافة البيت وغير ذلؾ.

كانوا عبارة عمى أسر, فقد جعميـ يتوغموف في عمؽ المجتمع المجتمع وأثروا في ف ػػػ بما أف العائدي
 ثقافتو.

ف عمى الزواج مف بنات األسر التي كانت مياجرة وعادت إلى المنطقة في ػػػ وقد أثر إقباؿ المواطني
ناسب تغيير الكثير مف العادات االجتماعية, فيف قد أثرف في أسر أزواجيف تمؾ العادات التي ال تت

 3مع تنشئتيف.
لى جانب تمؾ اليجرات ف يناؾ عدد مف الرجاؿ في مجتمع البحث اختاروا العمؿ في الشركات وا 

البترولية والمنجمية خصوصا بعد إنشاء منطقة حاسي مسعود بالجنوب الجزائري, والتي تبعد عف 
أيف وجد ضاّلتو كمـ جنوبا, وىناؾ مف ىاجر إلى أوربا خصوصا فرنسا  111ميداف البحث بحوالي 

في العمؿ ىناؾ, ومف الطبيعي فإف العامؿ بأحد الشركات كاف يحتؾ بثقافات مختمفة ألف العماؿ 
 ىناؾ منيـ األوربي واألمريكي, ومنيـ مف مناطؽ الوطف الجزائري المختمفة.

                                                 

. بتصرؼ.28,  21, ص ص السابؽالمرجع عثماف زقب:     1  
 .911, مرجع سابؽ, ص  التغير الثقافي في المجتمع الصحراويحساف الجيالني:  2
 الجيالني المرجع السابؽ.أنظر حساف  3
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ي فإف التغذية في تمؾ الشركات كانت متطورة جدا ولـ تكف معيودة عندىـ ف( 91المخبر )رقـ وحسب 
عاداتيـ المحمية, وبالتالي كنا نجمب معنا العديد مف المعّمبات والفواكو التي كانت تقّدـ لنا مف طرؼ 
الشركة إلى عائالتنا مثؿ الجبف وأنواع الّسمؾ المعّمب, وبعض الّمحـو المعّمبة والعصائر المختمفة, 

 وكنا نصحب معنا حتى الماء المعدني الذي يسمى بػػ ماء سعيدة.

وأصبح األطفاؿ يعرفوف تمؾ  ,ة ليذا األمر بدأت تدخؿ بعض األصناؼ الغذائية لممنطقةوكنتيج
والذي حصؿ لو الشرؼ أف يكوف مركز نفسو  المخبر , ويفيدناروفة عندىـاألنواع التي لـ تكف مع

داد عممو في أحد المطابخ بالشركة البترولية بأّنو تعّمـ العديد مف الوجبات والكيفيات المختمفة في إع
الغذاء, وكاف في كؿ مّرة يحضر في بيتو المتواضع أحد الوجبات التي لـ تكف معروفة عند العائمة 

 الصغيرة.

وكنتيجة ليذا األمر فإّف العادات االجتماعية الغذائية أخذت في التغّيير شيئا فشيئا زيادة عمى العماؿ 
  جبات الغذائية التي عيدوىا بفرنسا المياجريف في أوربا الذيف ساىموا في تغيير واستبداؿ بعض الو 

 أو بعض الدوؿ األوربية األخرى.
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 ـــ وسائل اإلعالم3
لـ تكف ىناؾ وسيمة إعالـ تنقسـ وسائؿ اإلعالـ إلى مسموعة ومرئية ومكتوبة, فعند مجتمع البحث 

الذي يتواجد لدى العديد مف العائالت, أّما الجرائد فكانت منعدمة تماما, وفيما  معروفة ما عدا المذياع
 يخص التمفاز فكانت العائالت التي تممكو تعد عمى األصابع ويكوف عند عائالت المياجريف فقط,

جيراف القناة الجزائرية فقط, وىذا التمفاز كاف يشتغؿ بالبطارية وكؿ ال كانتومع العمـ أف القناة المتاحة 
 لتمؾ العائمة يحاولوف الدخوؿ ليحصموا عمى فرجة لذلؾ الجياز العجيب خصوصا األطفاؿ منيـ.

 متالك العائالت ألجهزة وسائل اإلعالم قبل ظهور الكهرباءايبين  15رقم  جدول

 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات
 المذياع

 التمفاز والمذياع
 ال شيء

 بدوف إجابة

29 
11 
91 
11 

19.11 
11.11 
19.11 
11.11 

 911 81 المجموع
 

تمتمؾ سوى المذياع فقط, وكانت تشكؿ النصؼ  ال النسبة العالية كانت أفّ  91يتبيف مف الجدوؿ 
التي زاوجت بيف المذياع والتمفاز معا  %1.11وشكمت النسبة الدنيا والتي كانت , %19.11تقريبا 

ىذه العائالت كاف منيـ مف يعمؿ بخارج الجزائر, وحسب البيانات الميدانية  ص تبيف أفّ وبعد التفحّ 
أي لـ تعيد فترة ما قبؿ  ,التي لـ تعبر عمى إجابة ألف تمؾ العائالت حديثة النشأة %11وعند نسبة 

 ظيور الكيرباء, وىناؾ مف كاف ال يممؾ أي وسيمة إعالمية ميما كانت.

 

والذي كاف بالضبط في  ,قمة نوعية في ثقافة المجتمع بكؿ عناصرهوبعد ظيور الكيرباء الذي أحدث ن
, وىنا بدأ بحسب ما الحظناه واليـو ال يخمو بيتا مف وجوده ,بدأت العائالت تقتني التمفاز 9181سنة 

التأثر بيذا الجياز وما يبثو مف ثقافات مختمفة سواء عف طريؽ األفالـ العربية وغير العربية, وكذلؾ 
الت واألشرطة ومختمؼ الحصص إلى جانب اإلشيارات التي تشير سمعا استيالكية تمؾ المسمس

 وسموكيات وقائية مختمفة.
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 خارج المنطقةداخل و ـــ التعميم  4
منذ عشية  عمـ والتثقؼ, قاـ أىؿ المنطقةيـ لمتّ المتعمميف في منطقة البحث, وبسبب حبّ  نظرا لشحّ 

مف التعميـ االبتدائي الذي كاف في مدارس أنشأتيا الدولة في يـ لممدارس بداية ئاالستقالؿ بإرساؿ أبنا
المنطقة, وعند مرحمة التعميـ المتوسط يرسؿ الناجحوف في شيادة التعميـ االبتدائي إلى مركز المدينة 
 أيف تتواجد فرص الدراسة بالمتوسطة, أّما التعميـ الثانوي فكاف خارج الوالية إلى غاية عقد السبعينات,

قبؿ ذلؾ ف ,1بثانوية عبد العزيز الشريؼ الوادي" 9113طمؽ التعميـ الثانوي ػ بالوادي ػػ سنة بحيث "ان
ىناؾ مف أرسؿ ابنو إلى قسنطينة وآخر إلى باتنة ثـ بعد ذلؾ بسكرة إلى أف أنجزت الثانوية في 

 الوادي.
الناجحوف في الباكالوريا  فكاف ,كف في الوادي جامعة إاّل في نياية التسعيناتيأّما التعميـ الجامعي فمـ 

وال يزاؿ إلى اليـو بعض الطمبة  ,ينتشروف في مختمؼ الجامعات خصوصا واليات الشماؿ الجزائري
يزاولوف دراستيـ في جامعات خارج الوالية رغبة في دراسة تخصصات غير موجودة في جامعة الوادي 

 مثؿ الطب والمحروقات وغيرىما.

أخرى وبالتالي عمؿ إلى ف لدراستيـ خارج منطقة البحث يتزايد مف سنة يومف المالحظ أّف نسبة المتابع
ير بعض العادات االجتماعية التي مف اكتشاؼ ثقافات أخرى ساىمت في تغيىذا األمر عمى التطمع و 

 بينيا الغذائية.
وىذا كما حدث ألغمب المجتمعات التي ترسؿ أبناءىا إلى مناطؽ أخرى لمزاولة الدراسة مثؿ ما كاف 

وكاف عبر الداخميات التي أنشأتيا الدولة الجزائرية  ,عند بدو الطوارؽ حينما أرسموا األبناء إلى التعميـ
فالتغيير "يظير بوضوح عندما يزور بف البدوي مخيـ والديو في أثناء العطمة الصيفية, إذ يأتي وقد 

سموكو  وتصبح جزءا مف حتكاكو بالثقافة الخارجية التي يتمثؿ بعض عناصرىا,اوكو نتيجة تغير سم
 .2و وأبناء عشيرتو, ىذه العناصر الثقافية الجديدة"ئوتفكيره, كما يحمؿ ألقربا

ستقالؿ كما ذكرنا سابقا عمى تغيير العادات االجتماعية كما عمؿ التعميـ االبتدائي الذي ظير غداة اال
حسب, بؿ أيضا مف الغذائية في منطقة البحث ليس مف خالؿ الدروس داخؿ الحجرات الدراسية ف

                                                 

 .911ص  مرجع سابؽ,بف سالـ بف الطيب باليادؼ:  1
 .913, ص مرجع سابؽمحمد السويدي:  2
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خالؿ تمؾ الوجبات الغذائية التي تقّدـ لمتالميذ في المطعـ المدرسي, فالدولة الجزائرية خصصت أمواال 
لدعـ تغذية األطفاؿ فمف خالليا عرؼ النشء عادات غذائية جديدة كالفواكو التي تقدـ في كؿ وجبة 

مف  في الصباح تتمثؿ في كوب ي البيوت, وكذلؾ يقّدـ ليـ وجبة إفطارالتي لـ تكف ضرورية ف
الحميب, فعرؼ التالميذ العديد مف المواد الغذائية األخرى كالجبف المعّمب, وبعض الفواكو الفصمية, 
والعديد مف الكيفيات الغذائية المختمفة, إلى جانب تدريبيـ عمى كيفية تناوؿ الغذاء, وغير ذلؾ مف 

 ألكؿ.السموكيات المرتبطة بو كغسؿ اليديف قبؿ وبعد ا

ومف خالؿ ىذه التنشئة االجتماعية في المدرسة االبتدائية كسب النشء عادات اجتماعية غذائية جّسد 
 منيا في األسر التي ينتمي إلييا, وزاد عمييا عندما كّوف ىذا النشء أسرا خاّصة عندما كبر.
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 بعا: تصبير المواد الغذائيةار 
 تصبير المواد الغذائية طرأ عمييا نوعا مف التغيير بفعؿ عّدة عوامؿ,مف المالحظ ميدانيا أف عممية 

دات والمبّردات الصناعية, التي تعمؿ بالكيرباء في مفقد أصبح مجتمع البحث يستعمؿ تمؾ المج
ت العائمة حتصبير العديد مف المواد الغذائية, فمـ يعد ىناؾ "لحـ القّديد" الذي كاف في الماضي, فأصب

ليا مف لحـو خاّصة في عيد األضحى في المجّمدة الكيربائية, مثؿ ما ىو عند  تضع ما يبقى
ؾ اليـو المجتمع السعودي بحسب دراسة الدكتورة عميا شكري, فيـ يذبحوف العجؿ فيتناولوف منو ذل

ْبر َيو"ا ت, وبالنسبة لمشحـو فمـ يبؽ ؿ  والباقي يخزف في المجّمدا وجود, فيي أيضا تخّزف في  "ْلش 
 ردات.المب

دوف تصبير وال فال داعي لتصبيرىا, فاليـو تؤكؿ أّما الخضروات فالمحاّلت التجارية تعج يوميا بيا, 
حفظ, باإلضافة إلى التطّور الذي حدث في المجاؿ الزراعي عمؿ عمى توفير كؿ الخضروات في 

ض العائالت عند بع " أو الطماطـ, عدامختمؼ الفصوؿ السنوية, فال توجد ضرورة لتصبير "الكابو
مي الصيؼ والخريؼ, بؿ التي تصبر الفمفؿ الحار ليس لعدـ توفره مف غير موسمو المعروؼ وىو فص

جتماعية لتفضيؿ ذوقو المميز عند تناوؿ بعض الوجبات الغذائية كالكسكسي, باإلضافة بقي كعادة ا
العائالت تخزنو لطعمو المميز أيضا الناتج عف إمتزاج الفمفؿ  ؿفال تزالممرذوخ ػ تعرضنا لو سابقا ػ 

 الحار والطماطـ وبعض التوابؿ والمخمالت, مع الممح.
أّما ما يتعّمؽ بالتمر فتصبيره بقي بسبب الكميات الكبيرة المستيمكة مف طرؼ العائالت, فال يمكف 

ف تصبير الغرس تخمى المجتمع توفير المجمدات بكثرة, عدا بعض العائالت فقط, والواقع كشؼ بأ
عف الخابية نظرا لمتغير الذي حدث في الشكؿ اليندسي لمعمراف الذي أزاح مكانيا, فبقي تصبيره في 
البطانة كما كانت في الماضي, وظير عند المجتمع بحسب المعايشة الميدانية تصبير "دقمة نور" 

 الكميات قميمة. التي لـ تكف تصبر, ولكف في المجمدات الكيربائية, فقط أف
أّما النعناع فمازاؿ مجتمع البحث يستخدمو في الشاي, فتصبيره تقميديا حتى لحظة إجراء الدراسة, 

  مثمو مثؿ "الفميو".  
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كذلؾ ألنو يباع في أكياس  ال يصبر السميدستيالكو, و فقد انعدـ تماما بسبب قّمة اأّما حفظ القمح 
ت بعض العائالت  تعيد شراء آخر, فقط بقي ا, وعندما ينفذواحد اصغيرة الحجـ فتشتري العائمة كيس

 ستعمالو عند الحاجة.ال امجفف اخزنو ناضجت
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 خاتمة

من بين العناصر الثقافية نجد تمك العادات االجتماعية الغذائية, التي تتمثل فييا كل التمثالت 
االجتماعية األخرى, فاألسرة, والتنشئة االجتماعية, والمستوى التعميمي, ودرجة التحضر, ومستوى 

ىوية المجتمع ىذا ما الدخل ىذا وغيره يتجسد في ىذه العادات االجتماعية, فالطعام والمطبخ يشكل 
 وصمنا إليو في ىذا البحث.

ومما ال شك فيو أن البيئة بأنماطيا سواء الداخمية أو الخارجية, من الجانبين الطبيعي واالجتماعي 
عمى عالقة وطيدة بالعادات االجتماعية الغذائية, فقد توصمنا في ىذا البحث, إلى أّن ىذه العادات قد 

رات التي أدخمت عمى الجانب االجتماعي فالمستوى التعميمي, وجميع العمميات تأثرت تأثرا كبيرا بالتغيي
دارية وغير ذلك عمل عمى تغيير ىذه  التنموية المختمفة سواء من مد طرقات ومؤسسات صحية وا 
العادات من حيث نوعية المواد المتناولة وكيفية إعداد الطعام وتمك السموكيات المرتبطة بالغذاء, وال 

حدث من عممية االنتشار الثقافي الناتج عن االحتكاك بالثقافات األجنبية, وثقافات سيما ما 
المجتمعات المحمية المجاورة مثل ما تعّمق باليجرات التعميمية سواء داخل القطر الجزائري أو خارجو, 

عمل كاليجرات إلى جامع الزيتونة بتونس, وجامع األزىر بمصر وغيرىا من الدول األخرى, وىجرات ال
سواء داخل الجزائر مثل العمل في الصحراء بالشركات البترولية وشركات المناجم في مختمف البقاع, 
كما ىو الحال أيضا ليجرات العمل الكثيرة خارج الوطن كتونس والدول األوروبية, و ال ننسى عممية 

لم اليوم أصبح قرية االتصال عن طريق وسائل اإلعالم الذي فّعل عممية التغيير بسرعة فائقة, فالعا
صغيرة, فيذا التأثر ناتج عن حركة العولمة, فكل ىذا كان لو دور تختمف فيو أىمية كل دور عمى 

 اآلخر في تغيير العادات االجتماعية الغذائية.

أّما تمك التغّيرات والتغييرات, التي طرأت عمى البيئة الجغرافية لم يكن ليا مثل الدور الذي شكمتو 
عّمقة بالبيئة االجتماعية, فالتغيرات في البيئة الطبيعية ىي من العادة تكون بطيئة جدا أو الجوانب المت

ال تتغير, فقط عندما تكون بعض الكوارث الطبيعية من شأنيا أن تغّير بعض الجوانب الثقافية, مثل 
, مما الجفاف الذي أصاب منطقة البحث فقد عمل عمى نقصان النباتات الرعوية, واألشجار البرية
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قّمص نشاط, الرعي وظيور تربية المواشي داخل األكواخ, وىناك بعض التغييرات التي يقوم بيا 
اإلنسان في الجانب الجغرافي مثل ما تعّمق بزراعة المساحات الواسعة من ىذه الصحراء بواسطة 

جبرا في  زراعة موسمية أو دائمة كغراسة النخيل المسقي وزراعة العديد من الخضروات التي أدخمت
 تغيير العادات االجتماعية الغذائية لمجتمع البحث.

كما أننا ال ننسى أن ارتفاع مستوى الدخل كان لو تأثير معتبر في ىذه العادات, فمدى مجتمع البحث 
تحّسنت المعيشة مقارنة مع ما كانت عمية منذ زمن قريب بدرجة ممفتة لالنتباه, فأصبح تناول المحوم 

كان عميو المجتمع في السابق, كما ارتفعت درجة استيالك الفواكو والسمطات,  بكثرة مقارنة مما
وظيرت المشروبات الصناعية, وغير ذلك من األغذية التكميمية باعتقاد مجتمع البحث, ألنو في 
السابق كانوا يركزون عمى القمح والزيت أو السمن, والممح حيث يرون أن ىذه المواد أساسية مع 

ي يعتبر مكمال ليس إاّل, وال يزال ىذا االعتقاد موجودا عند الكثير من أفراد مجتمع البحث التمر, والباق
إلى اليوم, ولكن رغم اعتقادىم بذلك إاّل أنيم يستيمكون أغمب أو كل المواد التي تباع عندىم, ووصل 

رية المتواجدة في الحد مؤخرا إلى اقتناء الفواكو الباىظة الثمن مقارنة بالعادية, ففي المحالت التجا
منطقة مجتمع البحث, أصبحت تعرض الفواكو المستوردة مثل الموز, والمانجو, والكيوي, والتفاح 
الممتاز, وغير ذلك, حّتى أّن الفواكو المعروضة المنتجة محميا أو في مناطق أخرى من الوطن 

ى إّما تكون من النوعية أصبحوا يحّبذون النوعية الممتازة, ليس الفواكو فحسب بل كل المواد األخر 
المتوسطة أو الرفيعة, فمفردات مجتمع البحث تحسنت ظروفيم المعيشية بشكل كبير جدا مقارنة بما 

 كانت عميو في الماضي حّتى الماضي القريب.

ومن خالل ىذا نستنتج أن المجتمع قد غّير من عاداتو االجتماعية الغذائية من البساطة إلى التعقيد 
أنماطيا المختمفة دور في ىذا التغيير, ونستطيع القول بأّن ىذا األمر يتوافق مع فكرة وكان لمبيئة و 

التكّيف التي نادى بيا أصحاب المدخل األيكولوجي لمثقافة, كما أّن ىذا التغيير يتوافق مع النظرية 
بسيط إلى الخطية لمتغير االجتماعي التي تفيد بأّن المجتمعات البشرية تسير في طريق التحضر من ال

المعقد, ويتوافق ىذا التغيير أيضا مع النظرية التطورية, والنظرية االنتشارية في تفسير الثقافة, ومن 
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ىنا نستنتج أمرا ىاما بأّن التغيير في العادات االجتماعية الغذائية أمر معقد لمغاية, ألن الغذاء تمتزج 
 معو كل العناصر الثقافية المشكمة ليوية المجتمع.

ألخير يمكن أن أن نطرح تساؤال لبحث آخر يتعّمق بالغذاء وعاداتو مفاده: ىل أن ىذا التغيير وفي ا
ي في العادات االجتماعية الغذائية يتوافق مع التغذية الصحية أم ال؟. وىل ىو مالئم لطبيعة البيئة الت

 يعيش فييا ىذا المجتمع؟.
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 نتائج البحث

تعتبر خطوة إبراز النتائج ىامة جدا في البحث العممي, فمن خالليا نتعّرف عمى ما وصل إليو 
الباحث من خالل الجيود العممية المرتبطة بالجانب النظري والميداني أيضا, ولكن يجب أن يكون 

, وحّتى بنتائج البحثعرض ىذه النتائج بطريقة عممية, من خالل تمك الدراسات المشابية ومقارنتيا 
ومناقشة مطابقتيا لمنتائج  ,شارة إلى تمك النظريات العممية المعروضةتكتمل ىذه الخطوة يجب اإل

لنتائج مع بصفة كّمية أو تتنافى معيا, أو تشترك معيا في جزئيات معّينة, ثّم بعد ذلك مناقشة ا
 شكالية في حّد ذاتو.عية, أو سؤال اإلر جابة النيائية عمى التساؤالت سواء الفالفرضيات المطروحة واإل

 أّما ما تعّمق بنتاج ىذا البحث فكانت كاآلتي:

إلى أّن جغرافية وادي سوف ىي صحراوية, فالرمال تعمو القشرة األرضية في جل مما تقدم خمصنا 
اتيا صغيرة, مثل العديد من ألن حصيّ  ,األماكن, وىذه الرمال ليا صفة التطاير كّمما ىبت الرياح

التي تقع في الجنوب الغربي بية, وصحراء العرق الغربي الكبير في يالصحاري األخرى كالصحراء الم
ميا, ما عدا التي اء وادي سوف تمتاز بالجفاف في معظ, وىذه الرياح التي تيب في صحر من الجزائر

التونسية  "قابس"فقد تحمل بعض الرطوبة لقرب البحر األبيض المتوسط في  ,تأتي من جية الشرق
الذي ال يبعد عنيا كثيرا, أّما الرياح التي تيب من الجنوب والغرب فيي جافة بامتياز, ولقد عرفنا 

ذا نزلت فيي عبارة عمى زخا ,أيضا أّن األمطار قميمة جدا ت يمكن أن وأحيانا ال تنزل طوال السنة, وا 
والحيوانات األخرى, وفيما يتعّمق االجتماعية وممتمكات المجتمع من ماشية,  تكون قوية فتضر بالحياة
 نوعا ما. ايفطالجو لأّما فصمي الربيع والخريف ف وبارد شتاءا, ,بالحرارة فالجو حار صيفا

يتوزع عمى عّدة طبقات, فالطبقة األولى  كبير جدا من المياه الجوفية,خزان عمى وادي سوف وترقد 
 ,ريبة جدانيا قريبة من السطح وأحيانا تكون قأل ,الشربقديما في الحياة االجتماعية مثل  استغمتمنو 

ة الصفراء" حيث المياه قريبة جدا نق عمييا "الخبمقرى مجتمع البحث ويط ىحدمثل ما ىو موجود في إ
من السطح تصل حّد المتر ونصف, وتمتاز بالعذوبة مما سيل عمى السكان الحياة فييا, وقد ساىم 

ا إليو من خالل ىذا البحث في استقرار السكان حيث قرب المياه في ىذه الصحراء حسب ما وصمن
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مصدر رزق ألىالي المنطقة, وبحكم أن أىل المنطقة  وال تزالسيل عمييم غراسة النخيل التي كانت 
فإّن غراسة النخيل كانت فوق المياه الجوفية  ,لوقت الحالي يتنقمون باستمرارسواء في القديم أو في ا

ذا لم يكن ذلك فإن سقييقة اتسقى بطر  مباشرة, أي ال النخيل يكون يوميا ألّن الرمال تمتاز  لري, وا 
 بالنفوذية الكبيرة, فيي ال تحتفظ بالماء مدة طويمة ميما سقيتيا.

وشوكية األوراق لتقميل  ,فإن طبيعتيا مميزة, فالنباتات البرية قميمة ,ناتاأّما من ناحية النباتات والحيو 
ا النباتات المزروعة من طرف اإلنسان فيي متنوعة وال ييم إن كانت عممية النتح بسبب الحرارة, أمّ 

ألنيا تسقى يوميا, وأىم نبات في صحراء وادي سوف ىو النخمة التي عمييا تربى  شوكيوأوراقيا غير 
وكل أدوات  ,فكان يصنع منيا المسكن ,وربط حياتو بيا بدرجة كبيرة جدا ,السوفي وتغذى منيا

الفالحة والتخزين وغير ذلك, وكانت ىي سبب توطينو في تجمعات سكانية, أّما حيوانات ىذه 
والجمال التي تعمق بيا الّسوفي  ,والدجاج ناماألغو  لحمارالصحراء فيي متنوعة منيا ما ىو أليف كا

المباس  والمحم, واتخذ لغذاء كالحميببا هألنيا ىي التي تتأقمم مع صعوبة المناخ, وتمد ,بدرجة كبيرة
منيا ما ىو ضار كاألفاعي والعقارب, ومنيا ما ىو غير  ,أخرىمن أوبارىا, وتوجد حيوانات برية 
, كما تعيش في المنطقة عّدة ي صحراء العرق الشرقي الكبيرف ذلك كالغزال والفنك الذي يعيش

 وغير ذلك. والبعوضخنافس لحشرات كا

 اوية, العيش فييا ليس بالسيل نظرا لقسوةنطقة وادي سوف صحر وعمى العموم نستطيع القول بأن م
 مناخيا وصعوبة أرضيا المتحركة باستمرار.

وفيما يتعّمق بطبيعة األغذية التي يتناوليا مجتمع البحث فكانت تنقسم إلى نباتية وحيوانية, فيم 
القمح أو الفرينة أو  يركزون عمى النشويات والبروتينات, فيوميا يؤكل الكسكسي والخبز المصنوع من

, وىذه أغذية فييا نسبة يم لم يكن إاّل القمح والشعيركون من الشعير, وفي القدالسميد, ويمكن أن ي
الماعز تمثمت في تناول حميب عالية من النشويات, أّما البروتينات فيي ذات مصدر حيواني, حيث 

شتقة من الحميب, أو دىونا تؤكل مع ع الزبدة, أو أجبانا مو واإلبل, سواء كان طازجا أو لبنا منز 
ن يركزون ي الدراسات المشابية, فإن المصرييالطعام أو تستخدم لمعالج والتقوية, بخالف ما وجدناه ف

مجتمع البحث نجدىم  والحبوب بصفة عامة, أما ,عمى البروتينات النباتية التي توجد في الفول
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أو  ,سواء حميب أو بيض أو لحوم حيوانات أليفة ,اتقريبيوميا  الغذاء ذا المصدر الحيوانييتناولون 
وغيرىا من الحيوانات, والبروتين الحيواني يعتبر  "الغزال"و "الجرد", و"الورن"و "الشرشمانـ"برية ك

أفضل لمجسم من النباتي بحسب ما رأينا عند عمماء التغذية, كما أّن النشويات تمنح طاقة لمجسم من 
 ,خالل إمداده بالسعرات الحرارية التي يحتاجيا الجسم لمنشاط, فمجتمع البحث يتناول النشويات يوميا

م لمخبز المحّمي, , أّما في مصر فيتناول النشويات يوميا من خالل تناوليوكذا البروتينات الحيوانية
, فالحميب يصل تناولو لكوب واحد المحوم واأللبان ونونادرا ما يتناولظميا, نباتية في معال والبروتينات

فقط في األسبوع عند أغمب شرائح المجتمع, أّما المحوم فتكاد تكون معدومة بحسب ما رأينا في 
وجدنا بأن المجتمع يتناول التمر يوميا عمى مدار ريات سات التي عرضناىا, وفيما يتعّمق بالسكالدرا

وبالضبط في  د في الجنوب التونسيو ىو موج مثل ما ىي تعمل عمى منح الجسم طاقة كبيرةالسنة, و 
ن مجتمع كال م ا منطقة منتجة لو, ولم يكتفيفيم يركزون بكثرة عمى تناول التمر ألنّ  منطقة الجريد

قمي البحث وسكان الجريد التونسي بتناول السكريات المتمثمة في التمر فقط بل ىناك ما يسّمى بالال
كمية ىائمة من السكريات, إاّل أّن ىذا المشروب غير عمى وي تالذي ىو عصير النخيل, فيو يح

 متوفر دائما.

أنواع البطيخ ويستقر البدو حذو ا في الصيف عندما تكثر دع ,وفيما يتعمق بالفواكو فيي قميمة
ال ُيتناول الفواكو حتى في المجتمع المصري ف ان كانوا رحل في القديم, أّما فيالغيطان, فأغمب السك

 ينشئوننا بأّنيم األسرة, وكما الحظ فائدة الكبيرة لربفبيعيا يدر بال ,الثمن باىظةألنيا  الصيف
نا من خالل ىذا البحث, ولكن ا مضرة لمجسم كما الحظتبيان أّني أطفاليم عمى عدم تناوليا من خالل

في مجتمع البحث بعكس ذلك فيم ينصحون األطفال بتناوليا عندما تكون متوفرة خصوصا في فصل 
 الصيف.   

لى ىذا الحد نستطيع القول بأّن  بالبيئة الجغرافية بشكل كبير قد ارتبطت الحياة االجتماعية في القديم وا 
وىذا ما وصل إليو "ىاولي"  مية التي يعيش فييا مجتمع البحث,مصدره األرض الرمجدا, فالغذاء كان 
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   في مبادئ التنظيم األيكولوجي بحيث اعتبر أّن "االرتباط بالبيئة كمصدر وحيد لمعيش ... والقدرة 
 .1محدودة عمى التوافق والتكّيف لمبيئة, طبيعية كانت أو اجتماعية" الالّ 

بيئتو فيما يتعّمق بالغذاء فيي المصدر األىم في إمداده بالمواد الغذائية في فقد تكّيف المجتمع مع 
, أو يتم ـ  بحثكما رأينا في طيات ىذا الـ القمح فكانت تجمب من طرف التجار  أغمبيا, عدا مادة

يتبادلون التمر مع القمح والشعير, كما يفعل بدو  , فحينيالممناطق الشمالية جمبيا عند رحمة الصيف
 .التي تكممنا عنيا في طيات ىذا البحث دراسة محمد السويدي األرباع بحسب

غّميا تـ لقد عرفنا أنو توجد بصحراء وادي سوف مجموعة من النباتات والحيوانات بأنواع مختمفة, فاس
لتكنولوجية, والمسكن والمستودع, كما استغميا في مجتمع الدراسة في حياتو اليومية كالمباس واألدوات ا

من خالل  وتناولو, ولكن ما وصمنا إليو اد تؤكل أو وسائل تساىم في تحضير الغذاءغذائو سواء كمو 
         اتي ستطاع أن يتكّيف غذائيا مع ما تنتجو بيئتو, سواء من غذاء نبىذا البحث أّن المجتمع ا
 حّرموما  وتركاتات والحيوانات في العادات االجتماعية الغذائية, جل النبأو حيواني, فيو استغل 

ىو أّن مجتمع البحث  لالنتباهسالمي أو نصح باالبتعاد عن تناولو, ولكن ما وجدناه ممفتا الدين اإل
جعل من بعض ما تجود بو بيئتو من خيرات غذائية كمواد أساسية ليا أىمية عالية في منح الطاقة 

 مجسم, ومواد أخرى كانت بالنسبة إلييم ثانوية تقل أىميتيا من منتج بيئي إلى آخر.والقوة والصحة ل

وبالضبط الحميب  ,وعمى العموم فإّن أىم منتج الحظناه ولو أىمية بالغة ىو التمر والمنتجات الحيوانية
جمل ىما والمحم, فمن خالل تحميمنا لألمثال والحكم الشعبية ألىل المنطقة وجدنا تكرارات النخل وال

الشائعان مقارنة بالباقي, ولذا نستطيع القول بأن التمر والجمل ليما أىمية بالغة في حياة المجتمع 
لجممة من األسباب التي ذكرناىا سابقا, وما دام المجتمع ركز عمييما في ثقافتو الشفيية فحتما أّن 

ا كما يتناولون المنتج الحيواني يوميا مكانتيما الغذائية ليا دور في ذلك األمر, فيم يتناولون التمر يومي
بصفة عامة, فالجوع عندىم ىو  تمعكذلك, وال يكفي ىذا بل جعل منيما مكانة عالية في نفوس المج

عدم وجود التمر, فوجوده يكفي لسد الرمق ميما كانت نوعية التمر الموجود فقد وردت في الثقافة 

                                                           
1
 .912السّيد عبد العاطي السّيد: مرجع سابق, ص  
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"الرسول , "اع  ي  ا ج  ي  م  ى  التمر أ   اش  يي  اف  م  ل   ار  "الد  ئية منيا: الشفيية عّدة أمثال تتعّمق بيذه الماّدة الغذا
فكل ىذا يدل عمى أىمية التمر في العادات  ,"ه  يد  ر  ب  ت   و  يش  ش  د  و   و  ب  ي  م  ح  و   ه  ير  م  , "ت  عويمو التمر"

 "الرفيسـ "االجتماعية الغذائية لمجتمع البحث, ووصمنا أيضا إلى أنيم يصنعون منو أكالت أخرى ك
, كما أّنيم "المسقى"ويستعمل أيضا في مرق أكمة الكسكسي من نوع  ,"الوزوازة"ويستعمل في مشروب 

لبطانة" ذه الطرق تمثمت في "الخابية", و"ألنيم يتناولونو طوال السنة, وى ,ابتكروا لو طرقا لمتصبير
حيث ضربوا بو  ,يأتي في المقدمةوجعموا أيضا أىمية لنوع من التمور تختمف عن األخر, فـ "الغرس" 

يي األشيع ئدة الغذائية, أّما "دقمة نور" فاألمثال الشعبية, وتأتي "النيوش" في درجة ثانية من حيث الفا
من حيث غراستيا ولكن أىميتيا غير غذائية, فيي لمبيع فقط, وبالتالي فال ىم يأكمونيا وال يخزنونيا, 

 بباقي األنواع األخرى, فالغرس عندىم ىو األىم. باعتقاد منيم أنيا غير مفيدة مقارنة

توفر ماّدتان غذائيتان مفيدتان عند أىل المنطقة, ففي السابق كان المحم الم اولحمي افحميبي ,أّما اإلبل
, ألّن الماشية األخرى كانت نادرة جدا, فيم يحرصون عمى إشراك مجموعة من فقطالجمل  ىو لحم

, ادون بأّنو مفيد جدا لنمو الجسم, ففي األعراس يمكن أن ينحر بعير العائالت في ذبح بعير, ويعتق
كما رأينا في طيات ىذا البحث,  ,الغنم كانت غير موجودة عندىم نحره ألنّ  اوفي القديم كان ضروري

فيم يجعمون من شحم ذروتو دسما لألكالت الغذائية األخرى, سواء في  ,وال يكفي منو تناول المحم فقط
دية أو عند فصل الشتاء متى يتأثرون بالبرد في حالة اإلصابة بالسعال والبرد الداخمي الحالة العا

لمجسم, ووصل بيم األمر أنيم يتخذون من بول البعير دواء لشفاء بعض األمراض كاألمراض 

                                                           

  ,ويعني ىذا المثل أّن التمر اليمكن أن تخمو منو الدار, فيو يسد الرمق عند الجوع, وأيضا يقصد من لمافيياش يقصد بيا اليوجد فييا
خاللو أنو ميما تناول الفرد من غذاء متكون من مواد أخرى فيذا ال يكفي, فالتمر ضروري تناولو يوميا, وكما الحظنا المثل اآلخر "عطش 

يف" ويقصد من ىذا أن الخريف يعني التمر ألنو يبدأ في النضج في ىذا الفصل, فإذا ال الشتاء وجوع الخريف يطّمح المرا وييرب الوص
 يوجد التمر فالزوجة تيرب من زوجيا والخادم يفر أيضا, وىذا دليل عمى أىمية التمر عند مجتمع البحث وسكان وادي سوف عموما.

 وبالتالي فيم يقدسون ل لو نزعة دينية من خالل االقتداء بالسّنة النبوية.عويمو ويقصد بيا الزاد الذي معو عند السفر, ويبدو أن ىذا المث
 التمر من خالل تعاليم الدين

  ة ولقد شرحناىا في البحث, تبريدة تعني دالحميب, دشيشة ىي أكمة شعبية سائتميرة يقصد بيا قميل من التمر, حميبة تعني قميل من
الفطور وىو الغذاء لدى مجتمع البحث يكفي تناول تمرات معدودات مع القميل من الحميب و تطفىء حرارة سكر التمر, ويعني المثل أن 

 الدشيشة ما ىي إاّل لداعي تخفيف حرارة التمر ليس إاّل.
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 العظام, فيي مغذية وتقوي اعتقادىمأىمية كبيرة بحسب  فمو فاس, أّما حميب النوقالمصاحبة لمنّ 
 األمراض, وعمى أساس ىذا كان لمحم الجمل وحميبو أىمية كبيرة. وتشفي من

, ويساىم في ىم أنو مغذّ ر من غيره, باعتقادفيم كانوا ييتمون بالبصل أكث ,أّما ما يتعمق بالخضروات
بمحافظة  "برك الخيام"كما ىو الحال في الدراسة المصرية التي أجريت في  ,الشفاء من األمراض

الجيزة, حيث يتناولونو لوحده مع الخبز كوجبة غذائية, ويعتقد مجتمع البحث ىناك بأّنو يزيل الدود من 
 اتخذواالبطن, وىذا وغيره يتوافق مع الدراسات التاريخية المتعّمقة بالشعوب القديمة مثل الفراعنة الذين 

ىم أّن من بنوا األىرامات كان غذاؤ  لوقي ,ويداوون بو مرضاىم ,من البصل رمزا لعيد شم النسيم
 البصل, وفعال أّن عمماء التغذية ينصحون بتناولو باستمرار لما لو من فوائد جمة.

إاّل أّن ماّدتو األساسية كانت مستوردة من المناطق األخرى  ,أّما الكسكسي فمو أىمية كبيرة أيضا
 إنتاج البيئة المحمية. ويتعّمق األمر بالقمح, إاّل أّن باقي مواده األخرى فيي من

ما تنتجو بيئتو الطبيعية في عاداتو االجتماعية  استخدمومن خالل ىذا يتبين أن مجتمع البحث قد 
 الغذائية ولكن بحسب أىمية كل منتج.

وأخذت األنشطة االقتصادية تتنوع من عمل  ,ـ عندما استقر السكان في منطقة مجتمع البحث
حروقات والمناجم, وظيور التجارة ورحالتيا إلى تونس وليبيا والمغرب بالشركات األجنبية في قطاع الم

وباقي المناطق األخرى من الجزائر, وكذلك ىجرات العمل إلى أوربا, وىجرات التعميم سواء داخل 
كان كل ىذا سببا في تغيير بعض مالمح العادات االجتماعية الغذائية اليومية  ,الجزائر أو خارجيا
والكيفية, فيذا االتصال عمل عمى تعود المجتمع عمى أطباق جديدة لم تكن معروفة من حيث النوعية 

تناول الحبوب, كما ظير األرز, وأصبح  انتشارعندىم, فظيرت جممة العجائن المختمفة, زيادة عمى 
التي  "الشكشوكة"تناول السمطة والفاكية وىكذا, حيث تغّير تناول الخضروات بشاكالت مختمفة, مثل 

حيث أصبحوا يميمون لألكالت  ,ة بالعشاءاء مقارنقع شبو تغيير ألىمية الغد, كما و سابقا نا عنياتكمم
ا الخفيفة, فالكسكسي أصبح اليوم يحّبذ في وجبة الغذاء بدل العشاء عند العديد من العائالت, مثل م

كما يقول ـ عند عودتيم ىم لمداخميات التربوية لمزاولة دراستيم ىناك, فوقع لمتوارق عندما أرسموا أبناء
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ارس والداخميات في المد اختالطتغّيرت بعض سموكياتيم من خالل ما عايشوه من ـ محمد السويدي 
 .ـ كما تعرضنا لذلك في الفصل الخامس ـ  ىاالتي كانوا يسكنو 

شيئا  ,ةمجموعة من المواد الغذائي اكتشافوقد الحظنا أن االتصال والذىاب لسوق المدينة عمل عمى 
 االجتماعية الغذائية لمجتمع البحث المدروس.فشيئا أدخمت ضمن العادات 

ي تغيير نوعية األغذية المتعود ومن خالل ىذا فإّن االتصال بالبيئات الخارجية كان عامال ميما ف
وعند البعض من  ,وعمى الطاوالت ,أصبح بالمالعق ع تغيير من حيث الكيفية, فاألكليا, كما وقيعم

اء , والغدففطور الصباح أصبح ميما ,رت أىمية الوجباتاولة وكراسي خاصة باألكل, وتغيّ يممك ط
 أصبح ميما أكثر من العشاء وىكذا.

مجموعة من التغيرات التابعة لمعادات االجتماعية يتمثل في ىذا البحث  إّن ما إستخمصناه منـ 
وجممة التغييرات التي طرأت عمى  ,جتماعيةالغذائية جّراء البيئة الداخمية من الناحيتين الطبيعية واال

 تأثير البيئة الخارجية.كانت بذلك, 

قافي مما سّرع عممية التغيير الث ,بعد االستقالل بنيت بعض المدارس التي عممت عمى تعميم األطفال
ات االجتماعية الغذائية لدى عمل عمى تغيير بعض العادبدوره ىذا و  ,في شّتى المجاالت الحياتية

ر الفرد من سموكو الغذائي من حيث نوعية لتعميم, فغيّ لصاعد من خالل األىداف المنوطة باا ىءالنش
ر من بعض السموكيات المتعمقة بالعادات كما غيّ  ,المواد الغذائية المتناولة التي تعمميا من منيل العمم

االجتماعية الغذائية كأسباب النظافة وكيفية تناول األطعمة, وأىمية تنويعيا, مع العمم أّن كل 
العائالت ترسل أبناءىا لممدرسة, خاصة في اآلونة األخيرة, بخالف ما كان في البداية بحيث كانت 

تعميم إاّل عند القميل من يرسل البنات إلييا, وحّتى لألوالد الذكور دون اإلناث, مخصصة المدرسة 
الذكور كان مقتصرا عمى عائالت تقطن في القرى الكبيرة الحجم دون الصغيرة فالمدارس لم تنجز بيا, 

كال الجنسين بتدائية عمى األقل, فمداشر وجميع األحياء توجد مدرسة اولكن اليوم في كل القرى وال
و حّتى بالجامعة, فقد أصبحت العائالت ترسل بناتيا إلييا إذا تحّصمت في كل مراحم يزاول التعميم

البنت عمى شيادة الباكالوريا, فالتعميم عمل عمى تثقيف األطفال الذين ىم اليوم كبار وأرباب عائالت 
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من حيث النوعية المتناولة من بذلك ىذه العادات فقد تغيرت  ,تجاه العادات االجتماعية الغذائية
عمل المواد الغذائية التي من شأنيا ال ومن حيث كيفية التناول من جراء إدراك أىمية تنويعالغذاء, 

عمى تقوية البدن والذاكرة وغير ذلك, مثل ما تغّير عندىم في وجبة اإلفطار فقد أصبحت النسبة 
ف ما ىم عميو في المدرسة الذي كان يقّدم ليم في الصباح, بخالدالشائعة تتناول الحميب بسبب تعوّ 

والحميب إن وجد فال بأس  اكان يوجد عندىم في القديم وحّتى العقود السابقة بحيث كان الشاي أساسي
ة األساسية تغير األمر من ذلك. وقد حدث تغيير في أىمية الوجبات فبدل ما كان العشاء ىو الوجب

بدل ما كانت عبارة  جبة العشاءاىم عمى تخفيف و اء ىو األىم, من جراء التعميم الذي ربّ وأصبح الغد
 كسكسي, وىذا بالوعي الذي تربوا عميو لمتخفيف عمى البطن عند النوم. عن

من الفالحة والرعي عند األغمبية الساحقة,  ل كبير في جانب المين, فقد انتقل المواطنوقد حدث تحوّ 
إلى مين جديدة مثل التدريس, والتجارة, وأشغال البناء وغير ذلك, وىذا األمر عمل عمى تغيير 

لتي لم تكن معيودة او العادات االجتماعية الغذائية من خالل المواد الغذائية التي تباع في المنطقة 
المشروبات لم يعيدىا المجتمع إال بعد االستقالل, فمم يكونوا بيا التجار لممنطقة, فوالتي جم ,سابقا

بكثرة, كما كان  بتاعونياييعرفونيا, أّما اليوم فالمحالت التجارية تعرضيا بمختمف األنواع, والسكان 
 س وىكذا.في ىذا الغيير, فغذاء البّناء ليس ىو غذاء المدر   لتنوع المين دور

محمية كان لو دور كبير في تغيير العادات االجتماعية الغذائية, فربط التغيير الذي حدث في التنمية ال
في ىذا المجال, فأصبح في البيت الثالجة التي ألغت  الكيرباء عمل عمى تحّول كبير المنطقة بشبكة

من عادات تصبير المواد الغذائية  الثالجة, وغيرت "الوزوازة"التي كان يبّرد فييا الماء, و و "ب  ر  ق  ال  "تماما 
المختمفة, فبدل ما كانت تصبر بطرق تقميدية محضة فاليوم أصبحت تصّبر في وسائل التبريد 

كانت ـ ناريد الحديثة, ففي السابق ـ كما الحظالكيربائية سواء الثاّلجة أو المجمدة أو حّتى غرف التب
يقة لتصبيرىا, واليوم أصبح المجتمع يتناوليا حّتى المجتمع إلى طر  ر ولم ييتدنوعية دقمة نور ال تصبّ 

 اليوم. ال يخمو تقريبا بيت من وجودىافي فصل الصيف عن طريق وضعيا في المجم دة التي 

كما عممت الطرقات الداخمية عمى تسييل التنقل بين القرى الصغيرة التي كانت معزولة في العقود 
أو عن طريق ركوب الدواب, وىذا النوع من التنقل  ,قدامالماضية, حيث كان التنقل يتم مشيا عمى األ
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عمل عمى تنشيط عممية التسّوق من المحالت التجارية المتواجدة في القريتين األساسيتين مقر البمدية 
كان لمطرق في غرب أسوان ووادي العمندة الشمالي, وىذا التسوق يخص المواد الغذائية ليس إاّل. كما 

كتشاف بعض المواد الجديدة في ات االجتماعية الغذائية من خالل ابيعة العادفي تغيير ط بمصر دور
األسواق المتواجدة في المدينة, ومثل ما حدث في قرى المممكة العربية السعودية حيث مال المجتمع 

 قتنى من المخابز العامة. لتناول المواد الجاىزة المتواجدة في المحالت التجارية, فحّتى الخبز أصبح يُ 

عمى تغيير العادات الغذائية, من فقد عمل  نسانظير في البيئة الجغرافية بفعل اإلأّما التغيير الذي 
رى, خالل ظيور بعض المزروعات غير المعيودة من قبل كالبطاطا والكثير من الخضروات األخ

دعم الفالحي, نتشار الفالحة والزراعة بالمساحات الواسعة ىو عممية الوأكبر عامل الذي سّيل عممية ا
حيث سّيل عمى الفالحين عممية الري فظيرت المزارع الحديثة بدل غيطان النخيل التي تتميز بقمة 
عدد نخيميا, أّما المزارع الحديثة فنجد الفرد الواحد يممك مئات النخيل بدل ما كان يممك العشرات منو 

مع  سة العمل الفالحي بالموازاةلممار  فقط, وىذا الدعم ىو الذي جمب العديد من الفئات الشبانية
فيمكن أن يكون التدريس أو التجارة أو األشغال الحّرة, فيذا ما سيل بل  ,األعمال األخرى التي يشغميا

فيي اليوم توجد في  ,عمل عمى تغيير العديد من الوجبات الغذائية بحيث شغمت البطاطا القدر الميم
 كما أن غير معروفة تماما حّتى وقت قريب,اضي في المعميو المطبخ طوال السنة بدل ما كانت 

نتشار الفالحة بالقدر الكبير, مع أّن العمل بالفالحة رفع من مستوى الفاكية وتناوليا كان من جّراء ا
 القدرة الشرائية لمسكان مما أدى لتناول الفاكية باستمرار.

وصمت إليو النظرية التطورية التي  وىذه النتائج المتوصل إلييا في ىذه النقطة تتوافق لحد كبير مع ما
 تعتبر أّن الثقافة تتغير تبعا لمؤشرات داخمية.

ذا رجعنا إلى نظرية اإلنتشار الثقافي فإن العادات االجتماعية الغذائية في مجتمع البحث قد تغّيرت  وا 
لمنطقة بفعل االحتكاك بالبيئات الخارجية, كما رأينا من خالل ىذا البحث كيف عمل التعميم خارج ا

عمى تغيير ىذه العادات, مثل ما عمل الطريق الوطني الذي يمر بالمنطقة عمى تسييل عممية 
ن المواد حيث يتسوق الناس من سوق المدينة باستمرار فاكتشفوا جممة م ,االتصال بالمدينة القريبة

 .الغذائية



  النتائج
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والتمفاز مع  ,فالياتف الذي يممكو كل فرد ,كما كان لوسائل االتصال دور في ىذا المجال أيضا
اليوائيات الموجودة لدى كل العائالت, عممت عمى التأثر بالثقافات األخرى من جميع بقاع العالم, 

جديدة وطرق تناول الغذاء بكيفية  اضة التي أدخمت موادو شيار أو األفالم المعر ق اإلسوى عن طري
فة في و ظيور كيفيات لم تكن معر إلى أّدى  ىذا ماو عن طريق حصص الطبخ المقدمة, و جديدة, أ

 ,والبسكويت وبعض الحمويات التي اعتادت النساء عمييا في كل مناسبة ,الماضي مثل الكعك المنزلي
عيد الفطر, ومناسبات النجاح في الدراسة, وفي األعراس, فبدل ما كان الفول في األعياد  خاصة في

 نوعة منزليا ىو الشائع.أصبح الكعك وغيره من الحمويات المص

عمى إدخال كيفيات جديدة من جراء االحتكاك باآلخرين, كما عمل أيضا  العمل بالشركات األجنبيةو 
 أّن التجارة والسياحة كان ليا دور ميم في ىذا المجال.  

غيرات والت أو البيئة االجتماعية وفي األخير نستطيع القول بأن أنماط البيئة سواء الطبيعية والجغرافية
العادات االجتماعية الغذائية بدرجة كبيرة, عدا بعض  قد عممت عمى تغييرالتي طرأت عمييما 

مثل ما تعّمق  ,كأضحية العيد وبعض المناسبات األخرى يسالمعادات المتعمقة بتعاليم الدين اإلال
كالت فييا, كما ثبت نوعا ما المجتمع المبحوث عمى بعض األ ياد العرفية التي كان لممناخ دورباألع

 القديمة خاّصة التي تتأقمم مع الطقس مثل األكالت الباردة في فصل الصيف.

ولكن نستطيع القول أّن التغيرات التي ظيرت في البيئة االجتماعية سواء الداخمية أو الخارجية كان 
 وىذا ما أقرتو نظرية المدخل األيكولوجي لمثقافة.تأثيرىا أعمق من تغيرات البيئة الطبيعية, 
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 :استمارة بحث  بعنوان 

 
اعية البيئة في تغيير العادات االجتم أنماطات تأثير 

 الغذائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 اعداد الطالب:                                                       اشراف األستاذ

 بن عمارة محمد                                                  الدكتور حسان الجيالني

 مالحظة

وبكل صدق بقصد إتمام  من فضمك تجيبنا عمى االسئمة المطروحة في هذه االستمارة بكل اهتمام,
 بحث عممي, مع العمم أّن كل المعمومات ال تستعمل سوى في الغرض العممي.
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 ممخص البحث

موجودة بين عناصر البيئة الطبيعية الصحراوية وتغيير تمحورن إشكالية البحث في عالقة التأثير ال
العادات االجتماعية الغذائية, وتمثل التساؤل في: كيف تعمل أنماط البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية 
في تغيير العادات االجتماعية الغذائية؟ وكان ميدان البحث بمنطقة وادي العمندة بصحراء وادي 

ي التعرف عمى مظاىر التغيير الذي حدث ليذه العادات جّراء التغيرات سوف, وىدف البحث تمثل ف
والتغييرات التي طرأت عمى عناصر البيئة سواء الطبيعية أو االجتماعية, ىذا من خالل العمميات 

 المرتبطة بيذا التغيير والتغير عمى حد السواء.

وانطمقنا من فرضية مفادىا: إن العادات االجتماعية الغذائية بوادي سوف ظمت عمى عالقة وطيدة 
 بعض عناصر البيئة الداخمية والخارجية.بالبيئة الطبيعية الداخمية وبمرور الزمن تغّيرت تبعا لتغيرات 

تحميل المضمون, وقد استخدمنا المنيج الوصفي باإلضافة إلى المنيج األنثروبولوجي, وكذلك منيج 
وكانت انطالقة البحث تتمثل في وصف بيئة سوف التي تمّيزت بطابع صحراوي, تكسوىا الرمال 
الناعمة, وتحوي بباطنيا خزانا من المياه الجوفية أغمبيا عذبة, كما تنبت فييا مجموعة من النباتات 

بات النخمة التي عممت عمى منيا البري ومنيا المزروع من طرف االنسان, وأىم ما يميز المنطقة ىو ن
استقرار السكان في مناطق عمرانية بعدما كانوا رحل, وتعيش في ىذه الصحراء جممة معتبرة من 
الحيوانات البرية واألليفة, ولعل الجمل ىو الحيوان المميز لممنطقة أكثر من غيره, وتعّمق بو المجتمع 

 ودخل في طبيعة حياة السكان في أغمب مجاالتيا.

ممة النباتات والحيوانات التي تعيش في ىذه الصحراء كان ليا تأثير في طبيعة العادات ولعل ج
االجتماعية الغذائية, بحيث كان في السابق قبل ما طرأ من تحضر وعصرنة, وخصوصا أثناء تواجد 
االستعمار الفرنسي كان الغذاء يرتكز عمى ما تجود بو البيئة المحمية في أغمبو, عدا بعض المواد 
التي تجمب من مناطق مجاورة عن طريق عممية التبادل, فكانت المواد الغذائية تتمثل في التمر 
وبعض الخضروات المحمية مثل اليقطين والسمق والبصل والثوم والطماطم وغيرىا, باإلضافة إلى 

وعية القمح الذي يجمب من الشمال الجزائري, وكان لطبيعة التضاريس والمناخ دورا ىاما في تشكيل ن
الوجبة الغذائية وكيفية تحضيرىا, كما ابتكر المجتمع عدة طرق لتصبير المواد الغذائية, كـ "الخابية" 
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وصبروا المحم بطريقة التجفيف " القديد", إلى غير ذلك من الطرق لتصبير التمر, و "البطانو" أيضا, 
 المحمية التي تعتمد في مجمميا عمى مواد محمية بحتة.

اليومية فيي تختمف من فصل آلخر وفي نفس الوقت متشابية عند أغمب الطبقات  أما عن الوجبات
االجتماعية, فأشير أكمة تمثمت في الكسكسي بمختمف كيفيات تحضيره, ويعتبر تناول التمر مع 
الحميب من الوجبات المفضمة أيضا, كما تمثمت الوجبات في "البركوكش" و"المرسة" و"المطابيق" 

وكانت األكالت الصيفية تميل إلى  وىناك أكالت أخرى تعود عمييا مجتمع البحث.و"خبزة المّمة", 
 النوع البارد, أما في البرد تميل إلى الساخنة والثقيمة في الوقت نفسو.

بدأت مظاىر التغير والتغيير بوادي سوف جراء  1962زمن, وبعد االستقالل في سنة وبمرور ال
ت بيا السمطات الجزائرية التي عممت التعميم عن طريق إنشاء عممية التنمية االجتماعية التي قام

المدارس في كامل التراب الجزائري, ومّدت الطرقات والمسالك لتسييل المواصالت, كما عممت 
بت المؤسسات اإلدارية والصحية لجميع السمطات عمى مد أعمدة الكيرباء, وبنت الجامعات, وقرّ 

جتماعية الغذائية التي ىي محل في تغيير جممة العادات اال السكان, فكان كل ىذا وغيره لو دور
من خالل عممية التثقيف واالحتكاك مع البيئات الخارجية, سواء داخل الجزائر أو خارجيا,  , ىذاثنابح

الذي وقع فيو تغيير في العادات االجتماعية الغذائية بواسطة  وتأتى ىذا خصوصا لدى مجتمع البحث
لجوارية والبعيدة عن المنطقة, وحتى خارج الوطن مثل اليجرات العممية لتونس االلتحاق بالمدارس ا

وسوريا ومصر وكذا المغرب, كما كان لمطرق دور كبير في عممية التواصل مع المناطق المجاورة, 
وعممت عمى تسييل عممية تبادل السمع والخدمات, كما فعمت التجارة عممية االحتكاك بالثقافات 

ا طبيعة المواد الغذائية, وكيفية تناوليا, ومن المعروف عن أىل المنطقة أنيم يمارسون األخرى ال سيم
, كما عمل العديد منيم في الشركات البترولية النشاط التجاري سواء داخل الوطن أو خارجو

والمنجمية, وعمل العديد منيم في الدول األروبية, كل ىذا عمل عمى تغيير العادات الغذائية, 
ة إلى جممة التغييرات التي طرأت عمى عمى النشاط الزراعي بالمنطقة, حيث أكتشفت زراعة باإلضاف

البطاطا والزيتون ومزروعات أخرى, الذي عمل ىذا عمى تغيير العادات االجتماعية الغذائية أيضا, 
 وكان لإلعالم وأجيزتو دورا كبيرا أيضا في عممية نقل الثقافات الغذائية األخرى لممنطقة.
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وفي األخير نستطيع القول بأّن العادات االجتماعية الغذائية بوادي سوف كانت في السابق عمى 
عالقة وطيدة بالبيئة المحمية, وبمرور الوقت وانتشار التنمية االجتماعية واالقتصادية تغيرت ىذه 

طورية في عممية العادات بسبب جممة التغيرات التي حدثت في البيئة الداخمية كما تعتمدىا النظرية الت
في عممية التغيير الثقافي, وبسبب االنتشار من البيئات الخارجية كما تفسر ذلك نظرية االنتشار 

      التغيير الثقافي.
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Résumé 

      Cette problématique consiste à étudier la relation d’effet entre différents 

éléments de l’environnement naturelle saharienne et le changement des 

traditions sociales alimentaire , la question est : Comment fonctionne les types 

d’environnement naturelle et l’environnement sociale , dans le changement des 

traditions sociales alimentaire et s’était notre domaine de recherche , le Sahara 

d’Eloued ( Oued Souf  ( dont le but de donner une définition des formes de 

changement qui s’est effectuées sur les traditions traduit dans les éléments de 

l’environnent soit naturelle ou sociale traduit par les opérations qui ont une 

relation avec ce changement . 

on s’est lancé d’une hypothèse qui est la suivante : Les traditions sociales 

alimentaire à Oued Souf  est resté une relation solide avec l’environnement 

naturelle interne et à travers le temps s’est changées suivant les changements de 

quelques éléments de l’environnement interne et externe. On a utilisé la méthode 

descriptive et aussi la méthode anthropologique avec la méthode analyse du 

contenu.  

c’était notre début de recherche qui consiste à la description de l’environnement 

de Souf qui à un aspect Sahraoui couverte des dunes brillante comme elle se 

compose d’un important sous sole riche en nappes d’eaux dont la majorité 

potable et on justifiant aussi un ensemble important des plantes sauvages cultivé 

par l’homme , c’est ce qui est important dans cette zone la plante du palmier qui 

à procédé à la stabilité de la population dans les zones d’agglomérations après 

êtres nomades , et aussi un ensemble important d’animaux dont plusieurs sont 

sauvages et domestiques , peut être le dromadaire est le seule animale qui 

caractérise cette zone plus qu’un autre par une grande affection sociale , et 

comme le palmier et le dromadaire ont une grande contribution à la vie sociale 

de Oued Souf , qui ont percés dans la nature de la vie de cette population dans 

tout ses aspects . 

Ce qui consiste un ensemble de plantes et d’animaux qui vient dans le Sahara et 

qui a un effet dans les traditions sociales alimentaires , puisque c’était dans le 

passé avant la parution du civilisation surtout pendant la période coloniale 

l’aliment se fondait sur ce que se trouvait dans la majorité à l’environnement 

locale excepté quelques aliments importés des zones proches à travers les 
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opérations d’échanges , ces aliments se composaient des dattes et quelques 

légumes de produit locale comme Potiron , le Coction , l’Ognon , l‘Ail , Tomate 

, ect … 

ajoutant le Blé importer du nord Algérien, ainsi la surface  naturelle et le climat 

ont un role important dans la composition de la qualité alimentaire et la méthode 

de sa préparation. aussi notre société de recherche a inventée plusieurs méthodes 

de conservation d’aliment alimentaire , al Khabia pour la conservation des dattes 

et al Battana pour les viandes avec la méthode de séchage , c‘est de la viande 

sèche et aussi plusieurs méthodes locale utile dans son ensemble aux aliments 

purement locale .  

Mais pour les plats alimentaires du jour se différencie d’un temps à l’autre et 

semblable dans tout les plats sociale , le mieux préféré c‘est le Couscousi avec 

ses différents méthodes de préparation et le plat des dattes avec du lait , et aussi 

le Berkoukache , elMerça , elMtabigue ou elMhadjebe et le pain de Malla , et 

d’autres différents repas habitués par la société de recherche. A l’époque les 

repas de l’Eté dévié au froid mais les repas l’Hiver dévié au chaud et au lourd . 

- Et par le temps et après l’indépendance de l’Algérie en 1962 commencé les 

gestes de transformation à Oued Souf  dû  aux opérations de développements 

pris par les autorités Algérienne comme l’enseignement et la création des écoles 

à travers tout le territoire Algérien , en déterminant les routes et les voies 

facilitant l’opération de communication et elle a travaillé à la généralisation de 

l’électricité et la création des Universités et l’approchement des établissements 

administratives et sanitaires à l’ensemble de la population , ceci et d’autre ont le 

rôle sur la transformation des traditions sociales , parmi la quelle c’est l’objet de 

notre recherche , c’est l’opération de la cultuvation et l’approchement avec les 

environnements externes soit à l’intérieur de l’Algérie ou à l’extérieur et cela 

viens spécialement chez la société de recherche , cela à provoquer le 

changement des traditions sociales et alimentaires par le rapprochement aux 

écoles approximatives ou lointaine de la zone et même à l’étranger comme 

l’émigration scientifique du Tunisie , Syrie , Egypt , Maroc ,  ainsi que les voies 

ont joué  un rôle important  sur l opération de la  continuité avec les zones de 

proximités et les rechanges du produits et des services et comme le commerce a 

joué le rapprochement avec  les autre cultures surtout l’origine de la nature des 

alimentations et la façon de nourriture ,  il est reconnu  chez les gent de cette 

zone pratiquent le commerce d’une façon large soit a l’intérieure ou à l’ 

extérieure du payé  et aussi un nombre  important appartenant à la couche des 
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travailleurs dans les établissements pétrolière et des mines .et dans les  payes 

européennes .  Ces raisons ont aidé de changer les  habitudes  alimentaire et l 

activité agricole de la zone. puisilque est découvrit  énormément de nouvelles 

agricultures  récente comme la pomme de terre les olives,  cette découverte a  

aidé de changer les habitude alimentaires sociales .on n oubliant le  du  éléments 

du Besse  sur l opération de transportation d autres cultures alimentaires de la 

zone  

 enfin .il est important de dire que les habitudes sociales  alimentaires ouadi souf  

étaient avec une dure relation avec l environnement local et a travers le temps 

c’est l’opération du développent sociales et économique qui ont changer les 

tradition a cause du changement traduite dans cette environnent intérieure par  la 

théorie de développement et travers la diffusion de l’environnent extérieure  
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