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 مقدمة

تعتبر الثقافة الشعبٌة التعبٌر الخالق الناتج عن وجود حٌاة شعب فً الماضً والحاضر ،وقد 

صمدت الثقافة الشعبٌة الجزائرٌة رغم ما عمدت الٌه الدولة الفرنسٌة ابان االحتالل من وسائل ردع 

وللثقافة الشعبٌة عالقة باإلقلٌم فهذا .وطمس لهذه الثقافة التً تمثل الهوٌة والشخصٌة الجزائرٌة 

االخٌر ٌأثر فٌها بل هو العنصر المهم فً تشكلها ولما تحتوٌه من  ثقافة مادٌة مثل  الطبخ الشعبً  

فإقلٌم الوادي مثال اقلٌم ..... والصناعات التقلٌدٌة و الثقافة الالمادٌة كاألمثال والحكم والشعر 

صحراوي اذا فالثقافة الشعبٌة  فٌه ذات طبٌعٌة صحراوٌة ودراستها هً محاولة لنبش الماضً 

انطالقا لما هو  حاضر حالٌا ومما ظهر مؤخرا من انتشار كبٌر لبعض الثقافات التً فتحت مجاالت 

 .بحثٌة حول تراث االقلٌم ودراسات حول المشارٌع التنموٌة التً قامت على اسس هذه الثقافات 

 شكل الطعام الشعبً والذي ٌعتبر جزء من الثقافة الشعبٌة  محور مركزي اجتماعً 

واقتصادي كونه نتاج تنظٌم المجتمع ومراته العاكسة فهو ٌسهم فً تشكٌل المجتمع المحلً  وٌكشف 

عن مجموعة المعتقدات و السلوكٌات  فٌه وألننا بحاجة الن ٌدخل الطعام اجساما  فهو ٌعتبر رمز 

الحٌاة لذلك وجب علٌنا ان نفهم المورفولوجٌا التً حضر بها االفراد طعامهم فلكل جزء من هذه 

الثقافة تصور وقٌمة كونه ٌجسد العدٌد من المعانً أهمها ما ٌركز على ارتباط الفرد ببٌئته وتكٌفه 

 .معها اي االرتباط االجتماعً واالقتصادي

  من خالل دراستنا لموضوع  حضور الثقافة الشعبٌة فً المدٌنة وبالضبط األكالت الشعبٌة فً 

مدٌنة وادي سوف اعتمدنا  على القراءة الوصفٌة و التحلٌلٌة  لمحاولة الوصول ومعرفة دور هذه 

 : الثقافة فٌدفع عجلة التنمٌة والحفاظ على الموروث الثقافً،خصصت ثالثة فصول لدراسة الموضوع 

 .مخصص لإلطار النظري من إشكالٌة الدراسة وتحدٌد المفاهٌم ، ومنهج الدراسة  :الفصل االول 

خصص هذا الفصل للحدٌث حول تارٌخٌة مدٌنة وادي سوف  وما شهدته من تغٌر : الفصل الثانً 

 .فٌها وما تحتوٌه من ثقافة شعبٌة  خاصة المطبخ السوفً 

خصص لإلجابة حول ما تم طرحه من تساؤالت والوصول الى نتائج حول حضور : الفصل الثالث 

الثقافة الشعبٌة فً المدٌنة خاصة األكالت الشعبٌة التً انتشرت بشكل ملحوظ فً السنوات الماضٌة 

والفترة الحالٌة أما ابرز الصعوبات التً واجهتنً  فهً قلة المادة العلمٌة المرجو الوصول إلٌها من 



 ب
 

أفواه االخبارٌٌن وقلة االبحاث حول موضوع الدراسة كالدراسات البحثٌة و األكادٌمٌة  كونه جزئٌة 

 .صغٌرة من الثقافة الشعبٌة والمنتوج السٌاحً 

تم االعتماد على مجموعة من الكتب التً تنوعت حسب المادة الموجودة فً البحث فهناك كتب 

تنتمً الى حقل التارٌخ مثل كتاب الصروف فً تارٌخ الصحراء وسوف وكتب ادبٌة وهناك اٌضا 

وتعددت اسالٌب جمع المادة العلمٌة فتمثلت .دورٌات مثل مجلة الثقافة الشعبٌة واٌضا بعض المذكرات

 .فً مقابالت شخصٌة والمالحظة العادي والمالحظة بالمشاركة اضافة إلى التسجٌل والتصوٌر 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 اقتراب نظري ومنهجي
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 اإلشكالية وأهمية الدراسة:المبحث األول 

 االشكالية وتساؤالتها:المطلب االول 

فً ظل التغٌرات التً مست اغلب المدن والمجتمعات فً جمٌع الجوانب والتً تعتبر ضرورة 

تفرضهاالحٌاة المعاصرة ، شهدت الثقافة الشعبٌة  و الظروف االجتماعٌة تغٌرات عدٌدة ومن ذلك عمل المرأة الذي 

بات من الضرورٌات فً عصر تمٌز بالتطور والتقدم فبعد ما كانت هً ربة البٌت دورها وعملها ٌتم داخل الفضاء 

المنزلً ترعى اسرتها كمربٌة ومسٌرة للشؤون الداخلٌة للمنزل اصبحت االن تتواجد فً مختلف القطاعات وشغلت 

مكانة فً البناء االجتماعً ، مما ادى الى تغٌرات كثٌرة داخل الحٌز المنزلً وخارجه ومن سلبٌات ذلك هو انقاص 

المرآة لمسؤولٌتها فً تولً شؤون المنزل كدورها فً المطبخ حٌث توجه أفراد األسرة إلى االعتماد على االكل فً 

المطاعم ومحالت االكل الخفٌف وطلب الطعام عبر وسائل التواصل االجتماعً واختفاء متعة  تناول الطعام فً جو 

عائلً ومن اٌجابٌات ذلك فتح مجال مقاوالتً جدٌد ٌنافس اكبر المشارٌع ،ففً السنوات االخٌرة خاصة ازدادت و 

ازدهرت فً المدنما ٌدعى بتجارة المطبخ التً ٌتنافس علٌها الطباخون والطباخات من اجل جذب المستهلك وفً 

ظل انتشار األكالت العصرٌة عادت االكالت الشعبٌة  لتحتل مكانة داخل النسٌج العمرانً المدنً وتنافس غٌرها 

 :بعد أن كانت حكرا على االماكن االثرٌة والسٌاحٌة فقط ومن هنا نطرح االشكالٌة التالٌة 

مما تستمد المطاعم الشعبٌة الٌوم فً وادي سوف مبررات وجودها؟ بمعنى اخر عودة الطعام الشعبً امتداد وحنٌن 

 للماضً ام ثقافة تسوٌقٌة وضرورة تنموٌة ؟

 االسئلة الفرعٌة 

 هل انتشار االكالت التقلٌدٌة تأكٌد لحضور واستمرار الثقافة الشعبٌة فً المدٌنة ؟ 

 هل انتشار االكالت التقلٌدٌة هو ضرورة تنموٌة وثقافة تسوٌقٌة ؟ 
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 اسباب واهمية الدراسة .المطلب الثاني 

 :اسباب الدراسة 

  كون الدراسة ضمن موضوع الثقافة التقلٌدٌة اي ٌدخل ضمن الدراسات المتعلقة ٌتخصص األنثروبولوجٌا

 .االجتماعٌة والثقافٌة 

  قلة الدراسات المتعلقة بانتشار الطابع الثقافً فً المدٌنة. 

 الرغبة فً معرفة كٌفٌة  و اسباب التغٌر الحاصل فً المدن الجزائرٌة. 

 لفت  االنظار حول  االكالت الشعبٌة المختلفة والمتنوعة. 

 معرفة كٌفٌة دخول االكالت التقلٌدٌة للمدٌنة وانتشارها الكثٌف فٌها. 

  خروج المطبخ الشعبً للفضاء الخارجً وتنافس الرجال والنساء فً اعداد االكالت الشعبٌة. 

 المٌل الى دراسة المواضٌع الثقافٌة واالجتماعٌة و الحضرٌة. 

 الرغبة فً االطالع على الموضوع ودراسته بشكل جدٌد ضمن تخصص حدٌث. 

 :اهمية الدراسة 

 ابراز وتحدٌد موقف المجتمع من الثقافة التقلٌدٌة فً المدٌنة. 

  تبٌن دور الثقافة التقلٌدٌة فً دفع عجلة التنمٌة. 

 دور االكالت التقلٌدٌة فً لفت االنظار والسٌاح حول التراث الشعبً للمنطقة. 

  اطفاء شعلة الحنٌن للماضً من خالل حضور الثقافة الشعبٌة  المدٌنة. 
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 منهج وادوات الدراسة: المطلب الثالث 

 منهج الدراسة

المنهج هو مجموعة القواعد التً ٌتم وضعها للوصول الى الحقائق ،وطبٌعة البحث هً التً تفرض 

نوعالمنهج  المستخدم فً الدراسة، وفً هذه الدراسة استخدمت المنهج االنثربولوجً وذلك لوصف الظواهر وما 

 .ٌخص الدراسة وصفا موضوعٌا من خالل المعطٌات التً تم جمعها بأدوات جمع البٌانات

 :ادوات جمع البيانات

 :المالحظةالبسيطة 

ٌمكن تعرٌفها على انها المشاهدة الدقٌقة لظاهرة اجتماعٌة ما ، و لقد كان لعلماء االنثربولوجٌا فضل كبٌر 

فً لفت أنظار الباحثٌن فً الفروع االجتماعٌة االخرى حول اهمٌة المالحظة كوسٌلة هامة من وسائل جمع البٌانات 

وقد اعتبر الباحثون االنثربولوجٌون و االجتماعٌون المالحظة من اهم ادوات البحث الرئٌسٌة استعنت بهذه األداة 

أثناء نزولً للمٌدان ومشاهدة الظواهر فً الواقع كما هً ، وهً اداة تأمن معلومات اضافٌة لم ٌكن ٌتوقعها الباحث 

واستخدمت هذه األداة لمالحظة أثاث وتجهٌزات مختلف المطاعم و ردة فعل الزبائن وكل ما ٌدور حول موضوع 

 .الدراسة 

 :المالحظة بالمشاركة

هذا النوع من المالحظة ٌتطلب من الباحث ان ٌعٌش مع مجتمع البحث اي االشخاص المطلوب مالحظتهم 

لفترة زمنٌة ، وذلك للتعمق فً فهم خصائصهم االجتماعٌة والثقافٌة والسلوكٌة واالقتصادٌة وٌتطلب هاذا النوع 

واستعنت بهذه االداة من خالل تعاملً مع .كسب ثقة مجتمع الدراسة وتكوٌن عالقة محبة والفة بٌنه وبٌنهم 

االخبارٌٌن كاألنسة صفٌة  التً التقٌت بها فً مكان عملها وتحاورنا حول األكالت الشعبٌة كما تناولنا الطعام معا 

فً محل االكل الشعبً  والسٌد ناصر الذي التقٌت به فً دار الثقافة  عند جمعً للمراجع حول موضوع الدراسة 

اٌن وجدته مهتم بتناول االكالت الشعبٌة واالقبال علٌها بكثرة وغٌرهم من االخبارٌٌن الذٌن قضٌت معهم فترة 

 .الدراسة التً امتدت لثالثة اشهر بشكل متقطع لكن كانت كافٌة لكسب ثقتهم 

 1وهذه االداة مهمة كونها تساعد فً التحصل على معلومات اكثر مصداقٌة من طرف االخبارٌٌن

                                                           
تحت اشراف بحري صابر ، المركز الدٌموقراطً العربً ، برلٌن ، المانٌا ، " اشكالٌات وتحدٌات"مجموعة من المؤلفٌن ، العلوم االجتماعٌة - 1

 .87_86، ص 2003

 



اقتراب نظري و منهجي: الفصل األول  
 

4 
 

 :المقابلة 

تعرف المقابلة بانها المحادثة الجادة لها هدف معٌن حٌث تعرف بانها التبادل اللفظً الذي ٌتم بٌن شخصٌن 

القائم بالمقابلة ،المبحوث ،موقف المقابلة : مكنوناتها . او اكثر وٌتم وجها لوجه بٌن القائم بالمقابلة والشخص االخر 

 :والمقابلة انواع

 .ٌعبر فٌها الشخص عن راٌه بحرٌة مطلقة: مقابلة مفتوحة

تكون االجابة بنعم او الهً اداة مهمة كونها مصدر كبٌر للبٌانات واداة فعالة فً جمع المادة العلمٌة : مقابلة مغلقة

خاصة من الذٌن ال ٌقرؤون وال ٌكتبون،وقد استخدمت هذه االداة لدى مقابلتً لإلخبارٌٌن وقد اعتمدت على المقابلة 

 1.المفتوحة حٌث تركت المبحوثٌن ٌتكلمون بحرٌة اي لم اقٌدهم بإجابات تخٌٌرٌة

 :الوسائل السمعية البصرية 

تعد من اهم الوسائل التً ٌستخدمها الباحث فً دراسته الحقلٌة وهناك العدٌد من الباحثٌن فً مجال 

األنثروبولوجٌا استعانوا بٌها  خالل ابحاثهم ، واستخدمت الة التصوٌر اثناء نزولً للمٌدان فً سائرمراحل البحث  

بما فً ذلك زٌارتً للمطاعم والفنادق والمنتجعات والمنتزهات السٌاحٌة واستخدمتاٌضا الة تسجٌل الصوت اثناء 

 .المقابالت  مثل مقابلتً مع الشاف جمال الجٌجلً و الشاف حسٌن مستور 
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 مفاهيم الدراسة: المبحث الثاني

 مفهوم الثقافة الشعبية:المطلب االول 

ٌعتبر مصطلح الثقافة الشعبٌة مصطلح مركب من لفظتٌن هما الثقافة والشعبٌة حٌث ان مقاربة المفهومٌن 

لٌست سهلة فقد ارتبطا فً جو صاخب من حٌث الطرح اإلٌدٌولوجً، ومن باب المنطق اننبدأ بتحدٌد مفهوم الثقافة 

 .ثم مفهوم الشعبٌة

 :مفهوم الثقافة_1

ا ثقف الشً، وثقف الرجل ثقافة ،أي صار حاذقا ،والثقافة العمل بالسٌف والثقافة خشبة تسوى بها الرماح قالو: لغـة

وثقف ثقفا أي صار فطنا ،والثقافة تعنً كل مافٌه استنارة للذهن وتهذٌب للذوق وتنمٌة لملكة النقد ،والحكم لدى الفرد 

 .فً المجتمع 

ٌشكل مفهوم الثقافة موضوعا خصبا فً الدراسات االجتماعٌة او األنثروبولوجٌة حٌث تعامل كل نوع : اصطالحا 

معرفً مع مصطلح الثقافة تعامال خاصا وممٌزا ،وقد انتجت المعامالت المعرفٌة تعرٌفات مختلفة لهاذا المفهوم 

،فمنهم من قال ان الثقافة هً العلم ،الحضارة ،االدب ،الشخصٌة ،والثقافة هً االنسان ،ومنهم من توسع فً 

التعرٌف و استطرد فً ابراز بعض العناصر المادٌة او المعنوٌة المشكلة للثقافة حٌث ٌعرف االنثربولوجً فرانس 

الثقافة تظم كل المظاهر والعادات االجتماعٌة فً جماعة ما ،وكل ردود افعال الفرد المتأثرة " بواز الثقافة قائال 

بعادات المجموعة التً ٌعٌش فٌها وكل منتجات االنشطة االنسانٌة التٌتحدد بتلك العادات ، وهناك العدٌد من 

التعرٌفات اال ان اشملها والذي ٌعد اكثر شٌوعٌة فً دراسات  االجتماعٌة واالنسانٌة واألنثروبولوجٌة هو ذلك 

هً ذلك الكل المركب المعقد الذي ٌشمل المعلومات والمعتقدات والفن "التعرٌف الذي صنعه العالم تاٌلر حٌث ٌقول 

والعادات ،واالخالق والعرف والتقالٌد ،وجمٌع القدرات االخرى التً ٌستطٌع االنسان اكتسابها بوصفه عضوا فً 

 1.المجتمع

وخالصة القول الثقافة من وجهة النظر األنثروبولوجٌة هً مجمل التراث االجتماعً ،او هً اسلوب  حٌاة 

 .المجتمع وعلى ذلك فلكل شعب فً االرض ثقافة

 

 

                                                           
1
، االثر مجلة اآلداب واللغات ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،الجزائر ،العدد السابع ، ماي "مقاربة انثربولوجٌة " قباٌلً عمر ، مدخل للثقافة الشعبٌة العربٌة -  

 .174، ص2008
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 :الشعبية _.2

الشعبٌة صفة مشتقة من مصطلح الشعب ، والذي الهمها المادة والروح من حٌث الطرح اللغوي والداللً 

والرمزي ، فهو كل ما ٌصدر عن الشعب قوال وممارسة وسلوكا وتصورا للحٌاة واالشٌاء ، وٌندرج ضمن هذه 

 .الدائرة المفهوماتٌة كل ما هو موجه لالستهالك الشعبً سواء اكان مادي او معنوي 

حدٌثنا عن الشعبٌة ٌفرض علٌنا االشارة الى عدد من الدراسات االجتماعٌة واالنسانٌة ،وكذا بعض 

االطروحات العلمٌة التً تفرض استعماله ،حٌث تعود اسباب وتعلٌالت هاذا الرفض الى الراي القائل ان مصطلح 

مصطلح ادٌلوجً، ال ٌجد مبررا لالستعمال والتداول االفً المجتمعات الطبقٌة التً تقسم مسالة السلطة "الشعبٌة "

والهٌمنة ومواطنٌها الى مسٌطرة وطلقة خاضعة محكومة ،اي رفضت هذه الدراسات استعمال مصطلح الشعبٌة 

العتقادها انه مصطلح سٌاسً اٌدٌولوجً ال ٌمت بصلة الى التصورات المعرفٌة ،اجتهد بعض المهتمٌن إلٌجاد 

مصطلح علمً اكثر وضوحا وتعبٌرا عن هاذا الفضاء وما ٌدور فً فلكه من قضاٌا ومظاهر ثقافٌة مرتبطة ارتباطا 

عضوٌا بالشعب ،فظهرت مجموعة جدٌدة من المصطلحات وحاول كل باحث اٌجاد مبررات علمٌة لشرعٌة 

 :مصطلحه ،ومن اهم المصطلحات من حٌث الطرح ألموضوعاتً المعرفً والمنهجً  

 culture oraleالثقافة الشفوٌة  او الشفهٌة                  

                                       culture locale  الثقافة المحلٌة

                                     tradition orale الثقافة الشفوٌة

 patrimoine traditionnel التراث التقلٌدي                

 folkloreالفلكلور                                              

 :الثقافة الشعبٌة او الفلكلور

لقد فضل بعض الدارسٌن المهتمٌن بموضوع الثقافة الشعبٌة مصطلح الفلكلور لشاسعة فضاءاته الموضوعٌة 

من جهة ، ولماهٌته من جهة اخرى حٌث اقترن اسمه بعلم جدٌد استطاع  ان ٌصنع لنفسهمكانه معرفٌة خاصة 

 :وممٌزة بجانب العلوم االجتماعٌة واالنسانٌة وهوعلم الفلكلور بتكون مصطلح الفلكلور من لفظتٌن اثنٌن 

 .    اي عامة الناس او الشعب    folkفولك 

 .    اي المعرفة  او الحكمة Lore لور   

 .لتصبح الترجمة حكمة الشعب ،معرفة الشعب 
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استعمل هذا المصطلح االول مرة من قبل الباحث ولٌام جون تومز فً  مقال نشره فً جرٌدة ذي اثنٌوم ، 

لقد اختار مصطلح الفلكلور عنوانا لذلك الحقل المعرفً واالجتماعً الثقافً الذي ٌتناول دراسة ثقافةالمجتمعات 

واثرها المادٌة فً مرحلة الحضارة التً سبقت مرحلة التحدٌث المعاصرة ،كما تشماللدراسة الفلكلورٌة خبرة 

المسرح ، الرقص ،الفن ،المعتقدات الشعبٌة ، الطب " االنسان الفكرٌة والمادٌة واالثار التً تركها فً هاذا المجال 

 1"،اغانً ،االلعاب ،الرموز ،الدعاء ،الطبخ ،انماط التطرٌز ،البٌوت ،االحتفاالت ،االعٌاد 

 :مفهوم اجرائي

 .تبنٌت فً هذه الدراسة  المفهوم الذي اتى به ولٌام جون تومز كونه مفهوم شامل ٌشمل حثٌات الدراسة
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 المأكوالت الشعبية: المطلب الثاني

االهتمام بدراسة األكالت الشعبٌة هو جزء ال ٌتجزأ من االهتمام بدراسة العادات والتقالٌد الشعبٌة فً اي بلد 

، ذلك الن االكالت الشعبٌة هً بمثابة القاسم المشترك لكل فئات المجتمع ،مهما اختلفت هذه الفئات والطبقات فً 

المستوٌات االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة فئنها كلها تلتقً عند االكل عند انواع متعارف علٌها ،توارثتها االجٌال 

 ..جٌال بعد جٌل بكل ما ٌرافقها من عادات وتقالٌد فً طرٌقة الصنع او االكل 

هً كل ما ٌأكل او ٌعد من انواع الطعام وصنوفه ،كلمة المأكوالت مأخوذة من االكل  وهو كل ما ٌمضغوٌبلع  :لغة 

اسم جامع لكل ما :وٌسد به الرمق وٌسكت به الجوع والنهم والمأكل ما ٌؤكل واكل الطعام مضغه وبلعه الطعام 

ٌؤكل وبه قوام البدن ،وكل ما ٌتخذ منه للقوت من الحنطة والشعٌر والتمر وغٌرها من االطعمة وهو ٌشمل الٌوم كل 

 .انواع االطعمة من المأكوالت على كثرتها وتنوعها

المأكوالت الشعبٌة هً اصناف من الطعام التً ٌستعملها عامة الناس اكثر من غٌرها بسبب وفرة :  اصطالحا

مصادرها وسهولة صنعها واعدادها وهً تختلف من منطقة الى اخرى  من حٌث الوفرة والكثرة بٌنما نراها فً 

الصحراء تقتصر على االطعمة التً ٌتم اعدادها من الحبوب والبقولٌات ومما ٌنتج من المواشً من االلبان 

ومشتقاتها ومن لحومها فً حاالت اخرى وكذلك بعض النباتات التً تنبت فً الشتاء والخضروات الصٌفٌة المختلفة 

 .بٌنما فً القرى نجدها ذات تشكٌلة اكبر واكثر تنوعا 

تطورت إطباق الطعام كثٌرا مع تقدم العصور ،حٌث حاول االنسان منذ تواجده االبتكار واالختراع وإضافة 

ما ٌشاء  حتى ٌتمكن من البقاء على قٌد الحٌاة ولكن بطرٌقة لذٌذة ،مما سمح للكثٌر من تقالٌد الطعام الخاصة 

بالظهور فً جمٌع بقاع االرض ومعها ظهرت اصناف غرٌبة وعجٌبة من االطعمة فً العالم كثٌرة ، فهناك االف 

االصناف المختلفة التً تالئم جمٌع  االذواق مهما كانت ،فمن الحار الى الحلو مرورا بالحامض والمالح وغٌرها من 

ولقد تقدمت الكثٌر من الدول وفقا لمعاٌٌرها الشخصٌة حتى اصبح لكل منها مطبخ خاص جدا فٌها .النكهات الفرعٌة 

تشتهر به حول العالم الى ان ظهر مصطلح الطبق التقلٌدي او الشعبً الذي ٌدل على طبق ٌشتهر به مكان محدد 

 1.بتقدٌمه وطرٌقة صنعه ومكوناته 

 

 

 

                                                           
1
  -www.khayma.com الفصل االول"تعرٌفها ومصدرها"، صالح زٌادنة ، الماكوالت الشعبٌة،. 

http://www.khayma.com/
http://www.khayma.com/
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 مفهوم التنمية المستدامة :.المطلب الثالث

 :لغــة

ـ مفهوم التنمٌة الذي ٌعنً تلبٌة احتٌاجات األجٌال الحاضرة أي الموجودة وتمكٌنها الفعلً من االنتفاع بالتنمٌة 

. االقتصادٌة

ـ االستدامة والتً تعنً عدم المساس بحقوق األجٌال القادمة تطبٌقا لمبدأ اإلنصاف بٌن األجٌال اي الترابط بٌن 

. األجٌال

 :اصطالحا 

التنمٌة التً تستجٌب لمتطلبات الحاضر دون "  بأنها 1987 عام بورتالندالتنمٌة المستدامة عرفها تقرٌر 

بانها التحركات : "كما عرفها مٌردال ".المساس بقدرات األجٌال المستقبلٌة فً االستجابة لحاجاتهم الخاصة

 " . التصاعدٌة للنظام االجمالً ككل 

تلك العملٌة التً تقر بضرورة تحقق نمو :" وعرفها رولكنزهاوس  مدٌر حماٌة البٌئة االمرٌكٌة على انها 

اقتصادي ٌتالءم مع قدرات البٌئة ، وذلك من منطلق ان التنمٌة االقتصادٌة والمحافظة على البٌئة هما عملٌة متكاملة 

 .ولٌست متناقضة 

وبالتالً فالتنمٌة المستدامة تسعى لتحسٌن نوعٌة حٌاة االنسان لكن لٌس على حساب البٌئة ، وذلك الن بعض 

المفاهٌم للتنمٌة المستدامة تستنزف الموارد الطبٌعٌة ، بحٌث هذا االستنزاف من شانه ان ٌؤدي الى فشل عملٌة 

 1.التنمٌة نفسها ، ولهذا ٌعتبر جوهر التنمٌة المستدامة هو التفكٌر فً المستقبل وفً مصٌر االجٌال القادمة 

 :إجرائي

حسب الدراسة التً نحن بصدد اجرائها اتبنى المفهوم الذي اعطاه الباحث رولكنزهاوس كونه ٌتماشى مع  مخطط 

 .الدراسة 

 

 

 

                                                           
1  -http//bohothe.blogspot.com. 2008نوفمبر 18، " بحث منقول "، بحث عن التنمٌة المستدامة . 
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 مجال الدراسة:المبحث الثالث

 المجال المكاني :المطلب االول 

 :اصل التسمية 

حٌث قال القدماء انها سمٌت بذلك ألنها اول قطعة من " الظاهرة"كانت منطقة وادي سوف قدٌما تسمى 

الرض ظهرت بعد زمن،حٌث انحصر عنها ماء الطوفان ثم صارت تسمى ارض سوف، قٌل ألنها كانت لألهل 

الصوفة والن كل عابد من اهل التصوف ٌنقطع للعبادة فٌها ،وقٌل كان بها رجل صاحب حكمة اسمه ذا السوف 

فسمٌت هذه االرض به ،كما قٌل سمٌت بذلك الن اهلها االولٌن كإنو ٌلبسون الصوف من أغنامهم لعدم وجود غٌره 

قٌل اٌضا سمٌت بمسوفة وهً فرقة الملثمٌن من البرابرة ففً كتاب ابن خلدون ما ٌفٌد انهم مروا . من المنسوجات 

 1.بهذه  األرض فلعلهم سكنوها زمنا او فعلوا فٌها شٌئا فسمٌت بهم وسوف فً اللغة معناه العلم والحكمة

وكلمة وادي سوف مركبة من وادي وسوف وٌعطً هاذا االسم عدة دالالت تتوافق مع طبٌعة المنطقة 

وخصائص االجتماعٌة والتارٌخٌة ومعناه وادي الماء الذي كان ٌجري قدٌما فً شمال شرق منطقة سوف الذي 

هجري 690غطً مجراه االن بالرمال وقد ذكر العوامر ان قبٌلة طرود العربٌة لما قدمت الى المنطقة فً حدود 

اطلق علٌه اسم الوادي كما انهم شاهدوا كٌف تسوق الرٌاح التراب فً هذه المنطقة فقالو أن تراب هذا المحل 1292

 2.كالوادي فً الجرٌان ال ٌنقطع 

فً اللغة العربٌة وتعنً النهر ، وال ٌستعمل الناس كلمة " وادي"البربرٌة وكلمة " سوف"كما تقابل كلمة 

وهو وادي مهم "سوف مالن"سوف حالٌا تحت هاذا الشكل ان تالقٌها فً دراستها االسماء المواقع الجغرافٌة التارقٌة 

، وفً االشارة الى منطقة وادي سوف كلها ٌعتبر ذلك حشوا "  النهر االبٌض"بفصل بٌن الموٌدٌر واالهانات ٌعنً 

 .3لغوٌا فالجزء االول عربً فالثانً بربري

 

 

 

                                                           
 . 43-42م ، ص1977- ه1397ابراهٌم بن محمد الساسً العوامر ، الصروف فً تارٌخ الصحراء وسوف ،الدار التونسٌة للنشر ، -  1

 .  32محمد حامدي ، مجلة سحر الجنوب ودفئ الصحراء، محافظة الثقافً المحلً للثقافات والفنون الشعبٌة ، ص-  2

   .10 ، ص 2016، دار الثقافة ، الوادي ،1جستون كوفً ،سوف والسوافة ، ترجمة عبد القادر مٌهً، ط- 9
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 :المورفولوجيا االجتماعية 

تعتبر منطقة وادي سوف فسٌفساء وذلك لتعاقب الحضارات علٌها وقد قطنت بها العدٌد من الشعوب  و 

المصاعبة، فرجان ،الشعانبة،والد احمد ،اوالد مسعود ، اعشاشاوالد الساٌح " االعراش الموجودة فً وادي سوف 

وهم البدو ٌسكنون ضواحً الوادي خاصة نحو الجنوب الشرقً وٌرتحلون فً كل اقلٌم ٌضمون .الطرود " ،رباٌع 

قمار ،دبٌلة ،البهٌمة ،قبٌلة اوالد "، الحضر ٌضمون كل من . "،..اعشاش، مصاعبة والرباٌع "كل من عرش 

 1."مسعود 

 :موقع الوالية 

 ٌحدها من الشمال ² كلم 44،585تقع والٌة وادي سوف فً الجنوب الشرقً من الوطن تبلغ مساحتها  

 دائرة ادارٌة و 12 توزع ،بسكرة ومن الجنوب ورقلة وٌحدها من الشرق الجمهورٌة التونسٌة، خنشلة ،والٌة تبسة

 بلدٌةمنطقة وادي رٌغ تقع فً 22منطقة وادي سوف تقع وسط العرق الشرقً وتضم :تنقسم الى وادٌن مختلفٌن

 . والٌات8االراضً المنبسطة و تضم 

 :الخصائص المناخية والثروات الطبيعية

مناخ وادي سوف صحراوي ٌعنً انه جاف جدا مع حرارة الصٌف الكبٌرة والطوٌلة وٌتبعه انخفاض ملفت 

فً درجة الحرارة فً فصل الشتاء مع تقلبات خفٌفة فً االحوال الجوٌة ،وتعتبر والٌة وادي سوف ذات اهمٌة 

استراتٌجٌة فٌما ٌتعلق بالثروات فهً تظم اكبر ثروة للنخٌل وتحتوي على اكبر احتٌاطً وطنً للمٌاه الجوفٌة و بها 

كما ٌوجد بها اكبر عدد من االبل على " شط ملغٌغ وشط مروان "اكبر منجم افرٌقً لملح المائدة والملح الصناعً 

  2.المستوى الوطنً وهً اول منتج وطنً للفول السودانً والبطاطا

 

 

 

 

                                                           
 .   89-88، سوف والسوافة ، ص نفس المرجع السابق-  1

 .  5-2محمد حامدي ، مجلة سحر الجنوب ودفئ الصحراء، محافظة الثقافً المحلً للثقافات والفنون الشعبٌة ، ص-  2
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 المجال الزمني :المطلب الثاني 

 :انقسمت  مراحل الدراسة الى

 :الموضوع كفكرة  

 هنا تم التفكٌر فً الموضوع وهل هو مقبول من االنثربولوجٌة  والبدء فً البحث عن مراجع ودراساتسابقة حول 

  .2021الموضوعوكانت اول مرحلة بدأت فً شهر فٌفري 

 :المرحلة االستكشافية  

لالطالع على المٌدان والبحث عن ماذا ابحث واالسئلة المبدئٌة وتشكٌل خطة وسؤال االنطالق وهذه المرحلة امتدت 

 .2021من شهر فٌفري الى شهر مارس 

 :مرحلة التحضير  

 وضع الخطة النهائٌة  وتحضٌر االسئلة المقترحة والكشف عن االمكنة الواجب الذهاب الٌها وتحدٌد مقابلة 

  .2021االخبارٌن وهذه المرحلة كانت فً اواخر شهر مارس 

 :مرحلة االنطالق في الموضوع  

النزول للمٌدان لجمع البٌانات من خالل اجراء المقابالت ومالحظة المٌدان عن قرب ، والعثور على اجابات 

ٌوم من شهر افرٌل وشهر ماي وبداٌات 20 ٌوم الى 15لألسئلة وتم نزولً للمٌدان مرتٌن وكل فترة امتدت  من 

 .2021شهر جوان 
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 المجال البشري : المطلب الثالث 

من أصعب المراحل فً البحث العلمً ، وهو تحدٌد مجتمع الدراسة و التعرف على وحداته المختلفة ، و فً 

هذه المرحلة ٌحدد الباحث ماذا ٌدرس ومن ٌدرس وكٌف ٌدرس الموضوع ، وٌحاول اخذ االفكار التً توجهه 

وتساعده على بناء اشكالٌته ومسار دراسته، ومجتمع البحث فً هذه الدراسة هو مالكً المطاعم الشعبٌة ومحالت 

نساء ،رجال "االكل الخفٌف والطباخٌن كما تتضمن الزبائن المقبلٌن على االكالت الشعبٌة من مختلف فئات االعمار 

باإلضافة الى بعض العجائز الالتً ٌغنٌنا بمعطٌات ومعلومات حول االكالت التقلٌدٌة "،شٌوخ ، شباب، كهول 

 .االصلٌة

 

 



 

 

 

 الفصل الثاني 

تاريخ الموروث االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي في مدينة 

 وادي سوف
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 تاريخ الموروث االقتصادي واالجتماعي  في مدينة وادي سوف: المبحث األول 

 :تمهيد 

بل ...لٌست المدٌنة مجرد وعاء مادي مؽلق او مفتوح ٌحوي وظائؾ متنوعة تضمن حاجات االنسان فقط

هً كتاب مفتوح ٌقرا فٌه إلنسان الجمٌل والقبٌح ،انها فضاء ٌفعل سلوكٌات وحركات االنسان فً مختلؾ وضعٌاته 

النفسٌة والعقلٌة والبصرٌة فالمدٌنة قابلة للتؽٌر والتطور ،من منطلق ان البٌئة العمرانٌة ؼٌر ثابتة ، المدٌنة 

الجزائرٌة قادرة على العطاء بتوفٌر الحاجات االنسانٌة بل وقادرة على افراز عصارة إجابٌه او سلبٌة تساهم فً 

 .تشكٌل شخصٌة المستعمل

 تاريخ مدينة وادي سوف: المطلب االول 

 :العنصر البربري 

فسكن .كانت ارض البربر الشام ونواحً فلسطٌن وكان ملكهم جالوت فلما قتل صارت البرابرة الى المؽرب 

البربر كل بالد المؽرب بما فٌها التخوم الشمالٌة ومن اواخر القبائل البربرٌة التً دخلت الى سوؾ قبٌلة زناتة 

وان اكثر االماكن الموجودة االن تسمى بهم من ..زوارة ، زواعة ، بنو ٌفرن ، وؼٌرهم :بفرقها الكثٌرة  التً منها 

ان ...تفرزاٌت ، تكرمست ، تافزوٌن : تلك االماكن تؽزوت ، تكسبت ، باالضافة الى أسماء بعض انواع التمور 

  1.بعض العشائر الموجودة الٌوم بارض سوؾ هً منحدرة من اصول بربرٌة مثل الجالٌصة وأوالد بوعافٌة 

 :العنصر العربي 

بعد عشرٌن سنة من إقامة قبائل طرود بوادي النازٌة وقصور عدوان احس الملك طرود بدنو اجله فؤوصى 

قومه للنزول الى سوؾ فنزلت كل فرقة بعد وفاته فً ؼدٌر من ؼدائر سوؾ واستقروا بها،وعلى هاذا االساس 

 :نشؤت قرى سوؾ 

 ".الزقم ، قمار ،تاؼزوت "  البلدات التالٌة : الؽدٌرة االولى 

 .كوٌنٌن : الؽدٌرة الوسطى 

 .تكسبت وهً النواة االولى لمدٌنة الوادي : الؽدٌرة السفلى 

                                                           
زٌنة شٌبانً ،النسق الثقافً فً الحلً التقلٌدٌة عند المرأة فً منطقة وادي سوؾ ، مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر ، تخصص أدب شعبً ، -  1

 .17، ص 2015-2014قسم اللؽة واالدب العربً ، جامعة الشهٌد حمة لخضر ، الوادي ، 
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سبق لطرود ان نول قرب اهل تكسبت ثم انقطع للعبادة بزاوٌته المشهورة االن بالوادي ، قٌل ان بعض 

الطرود هم أوالد حمد واستقروا بسٌدي مستور ، كما انتشر قوم طرود اٌضا فً سوؾ نواحً الرقٌبة ووادي العلندة 

فعزموا على بناء قرٌة هناك فلما اخبروا " محاجن الجبس لٌومنا هاذا مازالت تتواجد "والفولٌة  فاكتشفوا الحجر 

الزعماء بذلك رفضوا واوصوهم ببنائها قرب تكسبت ومن ثم كثر العمران وعمرت وادي سوؾ بطرود وعدوان  

وقد تصاهروا بعد ان جمعت بٌنهم ولٌة صالحة اسمها زٌنب بنتتندلة ومن تبعهم من بنو هالل  الذٌن وفدوا من 

 .المشرق الى شمال افرٌقٌا ، وتعددت مداشرها وقراها ودبت فً أرضها الحٌاة 

اشتؽل الناس بإحٌاء االراضً واتخاذ البساتٌن وكثر النخٌل ، ومنهم من اشتؽل بالرعً وتربٌة المواشً من 

لم تظهر حٌاة الحضر . اإلبل واألؼنام ومن ذلك الحٌن وسوؾ عامرة باهلها وانتاجها ومكتفٌة ذاتٌا الى ٌومنا هاذا 

مبكرا بمنطقة وادي سوؾ ، فقد كانت عبارة عن تجمعات سكنٌة عدٌدة ومتفرقة حتى سمٌت ببالد االلؾ قرٌة 

وفٌه بالد . سوؾ هً خط من النخٌل مستعرض فً وسط الرمل قد ؼلب على اكثره : ووصفها الرحالة العٌاشً 

، ولم تعرؾ قرى سوؾ بمسمٌات المدن الصحراوٌة األخرى كالقصور أو القصبات ألنها اختلفت عنها من ...عدٌدة 

 .حٌث طراز عمارتها او حٌث دورها التارٌخً والسٌاسً بخالؾ توقرت او وارجالن او تمنطٌط 

 وقد عرفت تلك التجمعات بمسمٌات محلٌة مختلفة أكثرها شٌوعا الخبنة  و النزلة ، البلٌدة هذه االخٌرة التً 

عرفت بها الٌوم الكثٌر من البقاٌا العمرانٌة التً اندثرت والتً ٌبدوا انها الحاضرة االولى التً عمرت فً سوؾ ، 

وبلٌدة قمار وبلٌدة االعشاش والمصاعبة وهً " الزقم حالٌا"كانت التسمٌة الشائعة آنذاك هً البلٌدة فهناك بلٌدة اللجة 

 . 1تمثل النواة االساسٌة للوادي

   :عنصر الزنوج

هم أقلٌة استقدموا من السودان والسنؽال مع قوافل قبائل اٌفوؼاس التارقٌة  التً حطت بهم فً ؼدامس ، 

فاشتؽلوا بزراعة النخٌل وتربٌة الماشٌة، . 17وقام اهل سوؾ بترحٌل الزنوج الى موطنهم وكان ذلك فً القرن 

وعاملهم اهل سوؾ معاملة جٌدة فلم ٌفر منهم احد قاصدا موطنه االصلً ، ولم ٌعد ٌربطهم به سوى احتفالهم 

وقد صار احتفالهم .2والرقصات واالهازٌج االفرٌقٌة التً تذكرهم بتارٌخهم الؽابر" سٌدي مرزوق " السنوي 

 .السنوي احد االحتفاالت المهمة التً دخلت ضمن الثقافة الشعبٌة السوفٌة 

 

                                                           
حسونة عبد العزٌز ، مجلة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة ، عدد خاص بلملتقى الدولً حول تحوالت المدٌنة الصحراوٌة ، تقاطع مقاربات حول -  1

 .131_130التحول االجتماعً و الممارسات الحضرٌة ، جامعة الوادي ، الجزائر ، ص 

 .131_130المرجع السابق، ص -  2
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 :عنصر اليهود في  مدينة الوادي

رافق الفتوحات اإلسالمٌة فً المؽرب العربً الهجرة الٌهودٌة مما ادى الى ظهور العدٌد من الجالٌات فً 

كثٌر من الحواضر و االرٌاؾ المؽربٌة مثل استقرارهم فً منطقة برقة ومن هذه المنطقة نزحوا الى سوؾ ، 

واما اهل " وتواجدت الطائفة الٌهودٌة  بسوؾ حسب الشٌخ العدوانً الى بداٌة الفتح االسالمً للصحراء حٌث ورد 

، وقد سكنوا فً عدة مناطق وانتشروا فً " الصحراء فهم اصل سٌرجوج بن طٌران الٌهودي واصل مسكنهم خٌبر 

تاؼزوت والزقم لكنهم اخرجوا منها بسبب خبثهم واستقروا فً الوادي وقمار وحملت كثٌر : الكثٌر من القرى منها 

 ....شوشة الٌهودي ، سٌؾ الٌهودي ، نزلة موشً : من المناطق القدٌمة فً الوادي مثل 

لقد كان انتشارهم  فً مدٌنة الوادي بالضبط فً رحبة الٌهود فً االعشاش وبالجانب الجنوبً الشرقً بتلك 

الرحبة وهً االن تسمى ساحة فلسطٌن ، وقد أحاطت مساكنهم بمسجد العزازلة شماال ، شرقا ،ؼربا اما جنوب 

 .المسجد فهو كنٌسة للنصارى 

كان الٌهود مندمجٌن وسط المجتمع السوفً ٌلبسون وٌؤكلون مثلهم وكانوا ٌضمنون عٌشهم من خالل 

القمً بعد " ، صنع القرداش لندؾ الصوؾ ، بٌع خمر النخٌل "  ذهب ، فضة "الحرؾ فاشتؽلوا بصنع الحلً ، 

اما نسائهم فتؽلؽلن فً " بساتٌن النخٌل "طب االسنان ، مهنة الحدادة ، كما امتلكوا المنازل والؽٌطان " تخمٌره 

اوساط السكان لبٌع المجوهرات والتمائم  السحرٌة تعاملوا بالربا وٌتمثل فً اقراض االموال بالفائدة وقد حذر منهم 

هاذا وان كان هناك بعض الٌهود ٌعطفون على " الجماعة صؾ والٌهودي وحده " السكان فٌقولون فً امثالهم 

م 1962م وسنة 1948المساكٌن وٌساعدون المحتاجٌن وسلوكٌاتهم طٌبة مع اهل سوؾ ، بدا رحٌل الٌهود منذ سنة 

 1. لم ٌتبقى منهم احد

 

 

 

 

 

                                                           
-24،ص 2011أحمد بن الطاهر منصوري ، الدر المرصوؾ فً تارٌخ سوؾ ، الجزء الثانً ، مدٌرٌة الثقافة لوالٌة الوادي ،الطبعة االولى ، -  1

28. 
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 تاريخ الموروث االقتصادي  في مدينة وادي سوف:المطلب الثاني 

األقالٌم  من ؼٌره عن ٌختلؾ ٌجعله صعبة جد طبٌعٌة وظروؾ بمناخ ٌتمٌز صحراوي إقلٌم سوؾ إقلٌم إن

 تتمثل فً بسٌطة األخرى هً الفرد ومتطلبات بالطبٌعة، الرتباطه بسٌطا ٌعد المعٌشً واقعه لكن بالجزائر، األخرى

 إطار الجهود وفً المتوفرة، اإلمكانٌات وفق الذاتً االكتفاء تحقٌق األخٌر فً هدفه والكساء الؽذاء من الضرورٌات

 معهودة حول أنشطة ٌتمحور أساسه فً االقتصادي النشاط وهذا .اقتصادٌا المجتمع لتنمٌة المستنفذة والطاقة المبذولة

 الحرفٌة والزراعة، والصناعة الرعً: وهً الرٌفً الجزائري المجتمع من األفراد كباقً السوفً الفرد ٌمارسها

 ..والتجارة والسٌاحة 

 :  الرعي - أ

 بطبعه والسوفً الجزائري، المجتمع ؼالبٌة علٌه تعود زمنً تعاقب نتاج وهً متوارثة، وظٌفة الرعً

 تعداد أن 1931 لسنة إحصائٌة فً قدر حٌث جمة، فوائد من المهنة هذه تدره لما الرعً إلى مٌاال الصحراوي كان

 ساهم فً ما هذا .رحل اآلخر والنصؾ مستقر نصؾ إلى ٌتوزعون ، ساكنا 67891 بلػ قد سوؾ السكان بوادي

 .اإلبل نجد الحٌوانات أهم ومن الرعً، حركة تنشٌط

 :  الزراعة - ب

 الوسائل تعتمد أساسها فً وهً الفرد، حٌاة فً أهمٌة من تمثله لما السوفً المجتمع فً دور للزراعة إن

 الهامة والزراعة متعددة، آلٌات وفق توظٌفها ومحاولة بٌئته، مع السوفً الفالح تكٌؾ قدرة ومدى البسٌطة التقلٌدٌة،

  .عدٌدة ؼالل من النخٌل توفره وما الؽذائٌة للقٌمة وهذا النخٌل  زراعة: هً سوؾ فً وادي

 باعتبارها التمور خالل تصدٌر من وهذا مستمرا، تزاٌدا االحتالل منذ سوؾ بوادي النخٌل ؼراسة عرفت وقد

   إضافة إلى زراعة الفول السودانً ، ومع مرور 1  .فرنسا إلى تصدر التً " نور دقلة " خاصة هاما زراعٌا موردا

الوقت استطاع الفالح السوفً التكٌؾ أكثر مع بٌئته وتحقٌق االكتفاء الذاتً عبر زراعة الخضراوات والفواكه 

واستطاعت حتى إن تصدر منتوجاتها وطنٌا ...البطاطا ، الثوم ، الطماطم ، الجزر، البطٌخ ، والتٌن : بانواعها 

 . وحتى دولٌا

 وهً  العملٌة التً انطلقت 03-10ففً إطار آلٌات الحصول على العقار الفالحً التً أقرها القانون رقم 

 مستثمر   وقد 2.602  الدائم إلى حق االمتٌاز لفائدة االنتفاع هكتار من حق 2.915 فقد تم تحوٌل 2010 مع مطلع 

كما مكنت  . ( مستثمرة2.567) هكتار3.204 بالمائة  هذه العملٌة  التً تستهدؾ تحوٌل 90نسبته  أنجز ما 

                                                           
1
موسى بن موسى، الحركة االصالحٌة بوادي سوؾ نشؤتها و تطورها، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر، كلٌة العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة، قسم التارٌخ واألثار، -  

 .50-48 ، ص 2006-2005جامعة منتوري قسنطٌنة، 
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 28.392) مستثمرة فالحٌة 27.862اإلجراءات العملٌة المتعلقة بتسهٌل استؽالل العقار الفالحً من الوصول إلى   

 .وهو ما ساهم فً تحقٌق إنتاج كمً ونوعً  للعدٌد من المحاصٌل الزراعٌة بالمنطقة  (فالح 

وأثمرت هذه المجهودات المبذولة من تحقٌق والٌة الوادي ألعلى قٌمة نقدٌة  على المستوى الوطنً للمنتوج الفالحً  

بمساهمة تقدر  (  2016-2015)  ملٌار دج   خالل الموسم الفالحً 180بنوعٌه النباتً والحٌوانً والتً بلؽت 

وتجسد ذلك من خالل احتالل  الوالٌة خالل .    بالمائة  من المنتوج الفالحً الوطنً  وفق ذات المصدر6من  دزيبؤ

 قنطار 11 180 000ذات الموسم الفالحً المرتبة الثانٌة وطنٌا فً إنتاج محصول  البطاطس بإنتاج ٌقدر ب 

 بالمائة من قٌمة 60 قنطار فً الهكتار وهو ٌمثل 329 بالمائة من المنتوج  الوطنً   بمعدل 24بمساهمة بلؽت 

. 1 قنطار   حسب إحصائٌات مدٌرٌة القطاع18 800 000اإلنتاج النباتً  المحلً المقدر ب 

 : الصناعة - ج

بمرور  حاولت هذا مع لكنها الصناعة، من بالحرؾ أشبه فهً تقلٌدٌة، صناعة سوؾ بوادي الصناعة تعد

 وادي لتتعدى حدود المكتسبة الخبرات من وتستفٌد تتطور أخذت الصناعات هذه فإن األهالً، احتٌاجات تلبً أن الزمن

 فً هً األولٌة أن المواد مع هاما، دورا كان واالجتماعٌة االقتصادٌة الحٌاة فً دور من تقدمه كانت ما أن ؼٌر سوؾ،

 األوانً مختلؾ تصنع النخٌل خوص فمن. وصخورها وحٌواناتها األساسً، النبات باعتبارها النخلة، من األساس

 و األفرشة، المالبس نسٌج ٌتم اإلبل الماعز، ووبر وأشعار األؼنام أصواؾ ومن البناء، ومواد واآلالت، المنزلٌة

 الحجارة أما الجمٌلة، الجلدٌة الصناعات فً مختلؾ لالستؽالل تجهز حتى الجلود دبػ ٌتم كما .واألكٌاس الخٌام وإعداد

  وقد تنوعت .العمرانٌة والمنشآت المبانً األساسٌة لتشٌٌد المادة ٌعتبر الذي الجبس أساس فهً ،"التافزة  "الباطنٌة

الصناعات اكثر حٌث تعددت المواد االولٌة وتنوعت خاصة فً جانب المنشآت العمرانٌة حٌث اصبحت اكثر 

 2تطورا

 :التجارة - د 

سوق  نجد حٌث الفرنسٌة، التقارٌر من الكثٌر فً جاء ما حسب وهذا ودائمة نشٌطة التجارٌة الحركة إن

 سوق تعد أكبر فهً سوؾ، وادي تمثلها كانت التً الهامة الحٌوٌة على ٌدل وهذا األسبوع، أٌام طوال ٌعقد المواشً

 الوادي سوق فً خاصة األسواق فً رواجا األكثر السلع والبلدان أما الواحات مختلؾ من التجار ٌإمنه تجاري

 ومن عام، كل فً الظروؾ فٌها تتحكم أسعارها أن ؼٌر الخرٌؾ، فً فصل تكثر ما عادة وهً التمور :نجد المركزي

                                                           
 .8:45، الساعة 2017افرٌل 1الوادي والٌة فً قلب تحوالت تنموٌة هامة ، وكالة االنباء الجزائرٌة ،السبت "ابراهٌم مراد ، تنمٌة محلٌة -   1

2
 .50موسى بن موسى، الحركة اإلصالحٌة بوادي سوؾ نشؤتها و تطورها، ص  مرجع سابق،- 
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 التمر بعد ٌرتب حٌث التبػ ٌباع كما .فرنسا خاصة والخارج الشمال إلى التً تصدر " نور دقلة " نجد منتوجاتها أهم

 من المستخلص الصوؾ وٌباع واإلبل، والماعز الؽنم لحم ٌباع حٌث متنوعة اللحوم األهمٌة االقتصادٌة ونجد حٌث من

 ٌنتج حٌث االستهالك، كثٌر فهو ،" السمن " والدهان الذاتً االكتفاء ٌحقق ال أنه ؼٌر تربى بالمنطقة، التً الخرفان

أما التجارة  كوٌنٌن سوق فً فٌباع " الحولً " الحاٌك أما .الماشٌة فً المتمثلة الحٌوانات ثروة من خالل محلٌا

فً  مشهورة فهً لمنسوجات كالزرابً، أو الؽرس بتمر الحبوب مقاٌضة عملٌات فً التجارة هذه الخارجٌة وتتمثل

 من األساسٌٌن العنصرٌن والشعٌر القمح وٌعد السٌاح هم المنطقة فً زبائنها إن حٌث للتصدٌر، أعدت وقد سوؾ،

 1.بالمنطقة األساسٌة األؼذٌة ألنه من السوق مشترٌات

وقد تطورت التجارة فً الفترة االخٌرة حٌث اصبحت الوادي من الوالٌات االولى التً تقوم بتصدٌر 

 .منتوجاتها الى خارج الجزائر خاصة فً المجال الفالحً 

 :السياحة _و 

بمقومات سٌاحٌة هائلة   تتمثل فً  خصائص سٌاحٌة فرٌدة من  (منطقتً سوؾ ورٌػ )تزخر والٌة الوادي 

نوعها جعلت منها نموذجا حٌا لتنشٌط السٌاحة الداخلٌة  وقبلة للسٌاح الذٌن تستهوٌهم السٌاحة الصحراوٌة   حٌث 

المنطقة  بمناظرها الطبٌعٌة الخالبة من كثبان رملٌة   ومعالم تارٌخٌة وآثار   ونمطها  المعماري المتمٌز    تتمٌز

وقد دفعت  هذه المعطٌات وؼٌرها العدٌد من المستثمرٌن من . إلى جانب الصناعات التقلٌدٌة والحرفٌة المتنوعة

رجال األعمال والشباب إلى ولوج  عالم االستثمار فً السٌاحة بصفة عامة والسٌاحة الصحراوٌة على وجه 

وٌتجلى ذلك فً إنشاء  . فً هذا القطاع الحٌوي االستثمارالخصوص سٌما بعد  وضع تحفٌزات وتسهٌالت لتشجٌع 

 فندقا بطاقة إجمالٌة بعدد 13مرافق سٌاحٌة جدٌدة التً تدعم طاقة االستٌعاب بالوالٌة،  حٌث سجلت مشارٌع إلنجاز 

 فً طور االنطالق وأربعة أخرى فً إطار  اثنٌن سرٌر   منها سبعة  فنادق فً طور اإلنجاز وفندقٌن 1.620

  منصب شؽل  مثلما أوضحت 710استكمال اإلجراءات اإلدارٌة   وهً الهٌاكل السٌاحٌة التً من شؤنها توفٌر

. مدٌرٌة التهٌئة العمرانٌة والسٌاحة والصناعة التقلٌدٌة

 مربحة خارج قطاع  المحروقات  فقد اقتصادٌةصلة وضمن التوجه نحو تحقٌق تنمٌة الوفً سٌاق ذي 

مناطق للتوسع السٌاحً عبر عدة  بلدٌات بوالٌة الوادي تتربع على مساحة  (7) سبعة الستحداثأطلقت دراسات 

وقد أنشئت مإخرا منطقة التوسع السٌاحً مصنفة بمنطقة . هكتار   وفق ذات  المصدر310إجمالٌة قوامها 

 هكتار  وتجري حالٌا بها  أشؽال 67قابلة للتوسع إلى ( هكتار48)بالمدخل الؽربً  لوسط مدٌنة الوادي " وازٌتن"

باإلضافة إلى  (أربعة فنادق )وتحتوي على منطقة الفندقة . ملٌون دج  100التهٌئة   حٌث رصد لها مبلؽا مالٌا قدره 

 سرٌر   إلى جانب  فضاءات 1.982بطاقة إجمالٌة بٌن المنطقتٌن تصل إلى  ( فٌال 28  بنؽالو و52)منطقة التخٌٌم 

                                                           
1
 .51موسى بن موسى، الحركة اإلصالحٌة بوادي سوؾ نشؤتها و تطورها، ص  مرجع سابق،-  
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كمادعمت .    منصب شؽل  كما أشٌر إلٌه847التجارة والخدمات والراحة والترفٌه   حٌث ستوفر هذه المرافق 

الواقع بالمدخل الؽربً لمدٌنة الوادي تابع ألحد " الؽزال الذهبً"المنشآت السٌاحٌة بالمركب السٌاحً الصحراوي  

 هكتار  وتطلب 160وٌحتوي هذا المشروع السٌاحً الذي ٌتربع على مساحة إجمالٌة قوامها . المستثمرٌن  الخواص

 خٌمة 52 بنؽالو و72و ( ؼرفة 87)مالٌٌر دج على عدٌد المرافق   وٌتعلق األمر  بفندق 10 استثمارا مالٌا بقٌمة 

وحمام   ( هكتار100)" الؽولؾ" سكنا ٌتوفر على عدٌد  االمتٌازات ومساحة لرٌاضة 14مجهزة بؤحدث الوسائل  و

وٌوفر هذا المكسب السٌاحً المنجز .وعدد من المسابح والمطاعم   حسب البطاقة التقنٌة للمشروع  صونا ومتحؾ 

كما أنشئت وكاالت سٌاحٌة بهدؾ تفعٌل الحركٌة السٌاحٌة  .  منصب شؽل393  سرٌر  و 542بمواصفات عالمٌة 

 1. وكالة سٌاحٌة20بالمنطقة   حٌث تم إلى ؼاٌة السنة الجارٌة اعتماد حوالً 
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 تاريخ الموروث االجتماعي في مدينة وادي سوف :المطلب الثالث 

  :تركيبة األسرة السوفية

 السوفٌة القدٌمة األسرة: 

وٌخلفه عند ؼٌابه أو موته أكبر أبنائه، و ٌعتبر األب الرئٌس الذي " األب"كان ٌرعى شإون العائلة وٌقودها 

التً تحتوي على المإونة، فٌرشد اإلنفاق بنفسه " دار الخزٌن"ٌتحكم فً كل األمور داخل العائلة، فٌحتفظ بمفتاح 

مخافة اإلسراؾ والتبذٌر فً المواد الؽذائٌة التً تعتبر عزٌزة فً مجتمع ٌعٌش ظروفا اقتصادٌة صعبة، كما ال 

وعند زواج األبناء ٌبنً كل منهم أسرته لكن ٌبقى الجمٌع  .أي أمر مهم إال باستشارته وبإذنه فً ٌجوز التصرؾ

" طباالس"ٌظلهم سقؾ المنزل الواحد، ٌتناولون ؼذاإهم بصفة جماعٌة، وٌستعملون أؼراض البٌت ومكان الراحة 

بشكل جماعً، وكل أسرة داخل البٌت الكبٌر تملك حجرة واحدة ٌؤوي إلٌها الرجل وزوجته وأبناإه، أما النفقة 

ي األموال التً ؾ خاص بهم، وال ٌملكون حرٌة التصرؾ ادخارفٌتحملها أب العائلة ولٌس ألبنائه المتزوجٌن 

ٌوفرونها من أعمالهم، ألن األب هو المسإول الوحٌد واألساسً للمالٌة وتبقى العائلة متماسكة مدة طوٌلة وال تنفصم 

 أو عجزه، حٌنئذ ٌعطً اإلذن ألبنائه باالنتقال إلى منازل تقام بمساعدته فً أؼلب" رب العائلة"وحدتها إال بعد وفاة 

. األحٌان فٌكونون أسرهم التً تكون نواة لعائلة جدٌدة بعد مدة زمنٌة محددة

 االسرة السوفٌة الحدٌثة: 

حدث تطور كبٌر فً تركٌبة العائلة السوفٌة التً بدأت تعٌش االستقاللٌة، فبمجرد زواج االبن ٌمكث مدة فً 

بٌت والده ثم ٌنتقل إلى بٌت خاص به بصفة اختٌارٌة أو اضطرارٌة، وبعد أن كان األمر والرأي كله لرب العائلة 

بدأت المرأة تشارك الرجل فً حٌاته االجتماعٌة وصار لها دورا فً توجٌه األسرة وإدارتها، كما  (السٌطرة األبوٌة)

 .أصبح األبناء كلهم ٌشاركون بكل حرٌة فً النقاش الداخلً

 :الزواج السوفي

كان بناء األسرة السوفٌة ٌقوم أوال بالزواج، وعندما ٌتكاثر األوالد تستقل األسرة فً سكن مستقل لتكون نواة 

لعائلة جدٌدة تحت سٌادة الزوج، وٌمر الزواج بمراحل، أولها خطبة الشاب لزوجة المستقبل، إما برإٌتها عند اآلبار، 

عند خروجها لملء ِقرب الماء، فٌقابلها وٌجادلها، وٌحدث هذا فً المجتمعات البدوٌة، وفً بعض األماكن العرٌقة 

أو ٌتم اللقاء بطرٌقة أخرى وهً أن ٌلمح الشاب الفتاة فً حفل زواج فً " التؽرزٌن"كالزقم وقمار، وكانوا ٌسمونه 

ولكن بالرؼم من هذا فإنه فً أؼلب األحٌان تتم الخطبة بٌن األولٌاء دون علم أصحاب الشؤن، بل هم آخر من . الحً

وٌكون عند رؼبة الشاب " التهرٌب"ٌعلم ، ولٌس للفتى أو الفتاة حق االعتراض على هذا االختٌار، وقد عرؾ قدٌما 

فً فتاة وٌرفض أهلها تزوٌجه إٌاها، فٌلجؤ الشاب إلى خطفها واللجوء بها إلى زاوٌة دٌنٌة أو أسرة أحد الوجهاء، 
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وقد ٌكون الزواج .والعار الفضٌحة مخافة الزواج على والموافقة فٌضطر ولً الفتاة فً أؼلب األحٌان لالستسالم

رؼم بساطته مكلفا بالنسبة للفقراء، ألنه ٌحتاج إلى بذل المال أٌام العرس، وقد ٌطول انتظار أهل الفتاة فً فترة 

اإلسراع فً إتمام الزواج أو فسخ الخطوبة، وعند ( الفقٌر(الخطوبة فٌخافون على ابنتهم، وٌطلبون من الرجل 

المماطلة واسترساله فً التسوٌؾ ٌفسخونها بؤنفسهم، وُتعطى الفتاة لشاب من أبناء عمومتها أو لرجل مٌسور الحال، 

فإنهم ٌزوجونها فً سن متقدمة عند البلوغ أو قبله بقلٌل فً سن  (العنوسة)" البوار"وألنهم ٌخافون على بناتهم 

أما .مٌسوراالحادٌة عشر، وقد ٌكون زوجها شابا أو كهال ٌكبرها بمرحلة هامة من العمر وخاصة إذا كان تاجرا 

هدٌة العرس فكانت بسٌطة تتمثل فً بعض األلبسة أو الخضر والحٌوانات أو بعض النقود وٌختلؾ ذلك حسب 

والمهر قد ٌكون ماال أو مرفقا بؤشٌاء أخرى ؼٌر المال، ولٌس هناك فرق كبٌر بٌن المرأة .المستوى المعٌشً للزوج

إلى بٌت الزوجة، وتشمل إضافة إلى المواد الؽذائٌة والخروؾ " قفة الُعطرٌة"البكر أو الثٌب، وقبل الزواج ٌتم حمل 

لتجمٌل الفم، والفتول  (الزوز)والعطور والكحل والجوز  (الحناء)مواد العطرٌة التً تتزٌن بها الزوجة من خضاب 

وهو مسحوق ٌخفؾ حدة زٌت الشعر وتدهن بها البشرة لتصبح ناعمة، والبوش وهو الزٌت الذي ٌدهن به الشعر 

الطٌنٌة لتطٌب نفسها أو  (المجمرة)أو  )البخارة )لٌصٌر ناعما به برٌق، والجاوي وهو ومادة تضعها المرأة فً 

، كما تشمل أٌضا بعض األلبسة مثل الحولً والملحفة والقمٌص الذي ترتدٌه لٌلة الزفاؾ، (بخورا)المكان وٌدعى

زوج (إضافة إلىالمجوهرات الفضٌة مثل الخلّة والخلخال والمقاوس والْمشّرؾ، كما ٌجلب البعض من مٌسوري الحال

تضع فٌه العطور والمجوهرات، وتتم مراسٌم العقد أمام القاضً أو (ربعة)وٌحمل لها صندوق صؽٌر ٌدعى (ذهب

الجماعة وٌتولى ذلك إمام المسجد، وحٌنئذ تبدأ أٌام األفراح وٌدوم العرس مدة أسبوع كامل، وتحمل المرأة ٌوم 

" الهودج"فوق ظهر بؽل بعد حلول الظالم وخصوصا فً المدٌنة، ونهارا عند البدو وتحمل فوق الجحفة " الرواح"

الذي ٌحمله الجمل وعند وصول المركب إلى بٌت العرٌس ٌحملها أحد أقاربها وٌدخلها حتى ال تصاب بالسحر أو 

. نحوه من األذى

وٌرافق " الحجابة"أما ٌوم العرس فٌتزٌن الضٌوؾ، وٌجتمع الرجال مع العرٌس فً مكان خاص ٌسمى 

فٌسهر على رعاٌته وتوجٌهه، وفً مجتمع النساء تلتؾ النسوة " المزوار"العرٌس أحد أصدقائه المتزوجٌن ٌدعى 

حول العروس التً تجلس فً وسط الحوش وفً كال الطرفٌن ٌسود المرح والؽناء والرقص، وتوزع األطعمة على 

الحاضرٌن وخاصة التمر والخبز فً منتصؾ النهار، والكً باللحم لٌال، إضافة إلى الشاي، وٌستمر ذلك إلى ساعة 

. متؤخرة من اللٌل، وبدخول العرٌس إلى مخدعه ٌنفض جمٌع الناس إلى منازلهم

والجدٌر بالذكر أن العائلة السوفٌة، ٌسودها الحٌاء المفرط، فاالبن فً أٌام زواجه األولى ٌحتجب عن والده 

ٌُرزق باألوالد فٌستحً  لمدة سبعة أٌام، وال ٌلتقً بزوجته إالّ بعد حلول الظالم، وٌؽادر حجرته قبل الفجر، وعندما 

من حملهم أو تقبٌلهم فً حضرة والده، أما زوجته فتمتنع بتاتا عن بعض التصرفات فً حضرة الرجال وخاصة 
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ٌُحضر لها بعض األؼراض فً  زوجها، فتعتبر األكل أمامه عٌبا، وترتكب جرٌمة نكراء إذا تجرأت وطلبت منه أن 

. البٌت، وقد ٌكون سببا فً طالقها

 :اللباس السوفي

ٌّزته عما هو موجود فً المناطق األخرى من الوطن، فروعً  ٌتمٌز اللباس التقلٌدي بوادي سوؾ بخصوصٌات م

. فً هذا اللباس الذوق العام للمنطقة والظروؾ الطبٌعٌة الخاصة بها

 االلبسة الرجالٌة: 

 .الجبة البٌضاء وتلبس فً الصٌؾ :القدوارة

ٌّة اللون شتاءْ : الصدرة . ُبن

. أو الدلدولة وٌلبس أٌضا فً الصٌؾ: السروال العربً

وتصنع من الصوؾ أو الوبر وتلبس شتاء : القشابٌة

. وٌصنع من الصوؾ أو الوبر وٌلبس شتاء وٌوضع على األكتاؾ: البرنوس

. وٌلبسان صٌفا وشتاءْ : الشاش والعراقٌة

. وٌلبس شتاء وصٌفا: العّفان

 االلبسة النسائٌة: 

. وهً فستان واسع ٌسبل إلى الكعبٌن ٌصنع من أنسجة حرٌرٌة أو صوفٌة: ملحفة

ٌُلبس فوق الملحفة وٌوضع على الكتفٌن" الجلوالً: "الحولً . و

. ٌُصنع من الصوؾ وٌوضع على الرأس وٌكون مصبوؼا باألحمر واألصفر، وٌؽلب علٌه عموما السواد: البخنوق

: تكون من الفضة ؼالبا أما الذهب فعند األؼنٌاء ومنها: الحلً

. ُتلبس على الصدر وٌتكون من ُخمستٌن تعلقان على الكتفٌن ومنتصؾ الُخلة ٌكون على صدر المرأة: الُخلة

. ٌصنع من البخور والعطور، وٌشكل منه حصٌات هرمٌة وٌوضع كالعقد الطوٌل على الصدر (المعرقة): الْسخاب

. وبه نقوش دقٌقة وتلبس فً األرجل: الخلخال

ٌّن : المقواس أو المقٌاس وهو نوع من األساور التً توضع فً المعصم وٌنقش علٌها شكل هندسً ٌمثل الُمع

 .باإلضافة إلى شكل الدوائر الملونة

. توضع فوق الجبهة وهً فً اعتقادهم تطرد العٌن والحسد: الُخمسة

.  سم14وهو حلقات توضع فً األذن ٌبلػ قطرها : الْمشّرؾ
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 تاريخ الموروث الثقافي في مدينة وادي سوف:المبحث الثاني 

 مبررات دراسة الثقافة الشعبية:المطلب االول 

اتساع المساحة والتنوع الجؽرافً وعمق التارٌخ ، وتعدد الحضارات الذي حبٌت به الجزائر ،جعلها من 

اكثر الدول تنوعا اثنٌا وثقافٌا ، لكن ظل االهتمام بهذا النوع محتشما ان لم نقل منعدما ، فقد شكلت الثقافة فً 

الجزائر فً البداٌات موضوع ؼٌر مرؼوب فٌه كثٌر من المٌادٌن المعرفٌة فقد كان مصطلح الثقافة الشعبٌة مرفوضا 

ألسباب أٌدٌولوجٌة وتارٌخٌة كونه ٌدخل ضمن انماط الدراسات األنثروبولوجٌة االجتماعٌة عموما والتً تعتبر علما 

استعمارٌا وهذا الموقؾ حركته األٌدولوجٌة الثورٌة الرافضة لكلما ٌمت للمستعمر بصلة وقد شنت حرب شرسة 

ضد حضورها االكادٌمً والعلمً ناعتا اٌاها بالعمالة المعرفٌة  وذلك ألنها شكلت لمدة من الزمن الموضوع 

الخصب للفكر الكولونٌالً ، فً حٌن ان الجانب الثانً ٌتناقض مع الجانب األول وٌعتبر الثقافة الشعبٌة هً المحرك 

أنثروبولوجٌا ، " والبناء االساسً ، ٌستطرد شوٌعبد الحكٌم فً عرضه لما اسماه احمد ابو زٌد بالمثلث البٌوثقافً  

الذي ٌؤلؾ كل ضلع من اضالعه الثالثة نوعا من العالقات االجتماعٌة التً ٌندرج تحتها " أثنوجرافٌا ، فلكلور 

الكثٌر من النظم ، والعادات والطقوس وقاعدة المثلث  تمثل عالقة االنسان بالبٌئة التً ٌعتبرها معظم العلماء اساس 

كل دراسة اجتماعٌة انثربولوجٌة بٌنما ٌمثل الضلعان االخران عالقة االنسان باإلنسان بكل ما تحتوٌه العالقة من 

نظم مختلفة وهكذا ظلت الثقافة الشعبٌة الجزائرٌة مهملة بٌن تٌارٌن الرفض والقبول ، الى ان استطاعت تسجٌل 

حضورها المعرفً والمنهجً وهذا االخٌر فتح مجاالت البحث االكادٌمً حول المٌول الثقافٌة للشعب ، الجماعة ، 

  1.وتتبع التؽٌرات المختلفة لهذه الثقافة

ٌجمع المختصون والباحثون على ان موضوع الثقافة الشعبٌة فً الجزائر ٌتعدى طرح االكتشاؾ الفلكلوري 

القائم على االبداعات الشعبٌة واالستؽالل السطحً والممارسات الشعوبٌة الضٌقة ، فهناك بعض المحاوالت لتالفً 

بعض المشارٌع التً بقٌت بال فاعلٌة ومنها تؤسس معهد الثقافة الشعبٌة فً منتصؾ الثمانٌنات من القرن الماضً ، 

حٌث فتحت الجامعة هذا المعهد بمدٌنة تلمسان ووقت ذاك وصؾ األستاذ محمد سعٌدي هاذا الحدث بانه ترجمة 

لبداٌة نهضة الجامعةالجزائرٌة تحرٌرها من القٌود األٌدولوجٌة الضٌقة التً حرمتها من االستفادة من علوم كثٌرة 

واؼمضت على العدٌد من المواضٌع مثل التارٌخ الثقافً الجزائري وموضوع الثقافة الشعبٌة ، ادى شٌوع وانتشار 

الثقافة الشعبٌة الى بروزخارطة ثقافٌة سٌاسٌة جدٌدة نجحت فً كسر الممنوعات التً سلطت علٌها بكل مظاهرها 

ان سبب "المادٌة والمعنوٌة ، وفً هاذا العدد ٌقول مهدي براشد المختص فً الثقافة الشعبٌة لوكالة االنباء االلمانٌة 

عدم االهتمام بالمنتوج الثقافٌوالفنً فً الجزائر مرده السٌاسة التً انتجتها السلطة ؼداة االستقالل ، اتجاه كل ما هو 

                                                           
 .احمد اوراؼً ، الثقافة الشعبٌة ، الحضور المعرفً والقٌمة الدراسة ، جامعة تلمسان الجزائر ، موقع انثربوس-  1
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، ومع تقدم الدراسات واالبحاث حول مجال الثقافة الشعبٌة ؼٌرت الحكومة "شعبً متنوع مخالؾ للثقافة االحادٌة 

نظرتها حول الموضوع فقد أكدت على اقتناعها بان االعتراؾ واالهتمام بالتراث الثقافً للشعب الجزائري من شانه 

 .  ان ٌحافظ على الوحدة الوطنٌة 

ان التنمٌة  فً العالم الثالث كممارسة تنفٌذٌة وفعلٌة ما تزال محاطة بكثٌر من القٌود السٌاسٌة واالجتماعٌة 

والدٌنٌة وحتى الدولٌة ، التً تسببت فً تشتٌت جهود وامكانٌات التنمٌة ان لم تكن تعمل على اعاقتها فعال ، باعتبار 

اضافة الى اعتبار التنمٌة الحقٌقٌة . ان التحقٌق الفعلً للتنبٌه هو تهدٌد حقٌقً للكثٌر من الكٌانات االجتماعٌة القائمة 

 .1فً بلد نام هو تهدٌد حقٌقً لمصالح احتكارٌة دولٌة

الدخل القومً ، الدخل الفردي ، " فً الماضً كانت  المشارٌع التنموٌة تركز على المفهوم االقتصادي فقط 

وهً مإشرات رئٌسٌة  فً الحكم  على طرائق ونتائج التنمٌة ، زٌادة الى مإشر " القوى العاملة ، الصحة ، التؽذٌة 

ارتفاع المستوى المعٌشً واالنتقال من المجتمع التقلٌدي الى المجتمع الحدٌث وقد ادى هاذا الفهم الى تسطٌح مسالة 

التنمٌة كون العنصر الرئٌسً ؼائب وهو العنصر البشري الذي ٌعتبر مستهلك تنموي فقط ، لكن مع بداٌة الثمانٌنات 

من القرن الماضً شهدت الساحة التنموٌة تؽٌٌرا واضحا فً الرإى والتطورات وقد برز فهم جدٌد للتنمٌة ٌستؽرق 

ٌذهب محمد سٌد محمد الى االعتقاد بان للثقافة دورا ممٌزا وموازٌا للبعدٌن . االبعاد الخفٌة وهً األبعاد الثقافٌة 

: االجتماعً واالقتصادي فً التنمٌة فشبه التنمٌة بمثلث متوازي االضالع ٌعبر كل ضلع عن االبعاد الثالثة 

 2.االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة 

 ان الواقع العلمً والثقافً واالقتصادي فً الجزائر اثبت ان االهتمام بموضوع الثقافة الشعبٌة لٌس ضرفً 

بل هو ضرورة ملحة وذلك للحفاظ على مكونات الهوٌة الوطنٌة وتوطٌد ارتباط الشعب الجزائري بتارٌخه وثقافته ، 

حٌث ٌقوم مخطط الحكومة على مسعى ٌرمً الى مرافقة ودعم المشارٌع ذات التوجه الثقافً كما تهدؾ جعل جمٌع 

قدرات الهٌاكل االساسٌة المتصلة باإلشعاع الثقافً ذات المردودٌة واستخدامها على  النحو االمثل بما ٌحولها الى 

ٌتحدث مراد بن عٌسى مدٌر دار .مإسسات اقتصادٌة مربحة مع ترسٌخ البعد المتعلق بالحفاظ على التراث الوطنً 

عن الحٌاة الثقافٌة فٌصفها بمظاهر التفكٌر والمعتقدات " احمد رضا حوحو بمحافظة بسكرة جنوب الجزائر "الثقافة 

السائدة فً المجتمع اتجاه النواحً الحضارٌة كالعلوم والفنون ولكون هذه المظاهر الثقافٌةالمختلفة مرآة عاكسة 

 .لوضع المجتمعات ووسٌلة فً ذات الوقت لتنمٌتها من خالل طرح افكار جدٌدة لتحسٌن شروط الحٌاة

ان الثقافة لبنة مهمة فً تحقٌق التعاٌش االجتماعً ومقاومة " الجدٌدة "وقد ادركت الحكومة الجزائرٌة 

التطرؾ إضافة الى دورها فً االنعاش االقتصادي لذى وجب رعاٌتها لكً ال تبقى الثقافة قطاعا جامدا البد من 

                                                           
 .عبد الوافً مدفون، التراث الشعبً و عالقته بالتنمٌة المجالٌة، موقع انثربوس-  1

2
الرزاق عرٌؾ ، المحددات الثقافٌة للتنمٌة ، اطروحة مقدمة لنٌل اطروحة دكتورا العلوم فً علم االجتماع ، علم اجتماع التنمٌة ، جامعة عبد -  

 .184-156، ص 2015-2014محمد خٌضر ، شتمة ، بسكرة ، 
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" ثقافتنا فً وحدتنا وتنوعنا " التعجٌل فً وضعها فً السٌاق االقتصادي وقد اختارت وزارة الثقافة والفنون شعار 

عنوانا للدخول الثقافً الجدٌد وهو ما ٌعكس وجود اقتناع لدى الحكومة بضرورة التثمٌن االقتصادي للتراث الثقافً 

 . من اجل ضمان التنمٌة لفائدة االجٌال الحالٌة والقادمة من خالل ربطه بالسٌاحة المستدامة 
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 الثقافة الشعبية في مدينة وادي سوف:المطلب الثاني 

تتمٌز الثقافة الشعبٌة  فً وادي سوؾ بطابعها االجتماعً واالقتصادي كونها إنتاج منزلً مجتمعً ترتبط  

بالمتطلبات  الٌومٌة  فٌشرك فً إنتاجها النساء والرجال وتعتبر اكتفاء ذاتً فهمً تهتم بكل ما ٌحتاجونه فً منزلهم 

 المتعلّقة تلك سوؾ، وادي مجتمع فً والتقالٌد العادات أبرز من ولعلّ ...وخارجه كالعمل ، اماكن الترفٌه وؼٌره 

 وهً " العوانة " نظام فً المتمثلة صورها إحدى إلى أشرنا وقد .االجتماعً والتضامن، والتكافل التعاون، بمظاهر

 أفراد بٌن والتكافل للتضامن أخرى صور  وهناك الجزائري القطر من أخرى مناطق فً " التوٌزة ":ٌعرؾ لما مرادفة

 الحواضر بعض اشتهرت وقد ."العشور" :اسم المنطقة فً ٌطلق علٌها الّتً " الزكاة" :منها نذكر وطبقاته المجتمع

 أمٌن وٌتولّى تمره، العشر من الزكاة علٌه وجبت من كل فٌها ٌضع "العشور تدعى دار ؼرفة بتخصٌص "الزقم" كبلدة

الصدقة،  خالل من للتكافل أخرى أوجه توجد الزكاة، إلى وباإلضافة .والمساكٌن الفقراء التمر على توزٌع عملٌة الدار

والّثواب ، واإلحسان،  األجر فٌه ٌتحرون الذي "القرض" طرٌق عن المحتاجٌن على المالٌة والتوسعة والهدٌة،

 أهل مارس ُذكر، ما جانب  وإلى.والتكافل التعاون طرق من ذلك وؼٌر "ولحسان هللا سلؾ":بقولهم ذلك وٌسجلون

 أو والوفاة والختان، والوالدة، كالزواج، ومناسبات مختلفة بمواسم المرتبطة والتقالٌد العادات من أخرى جملة سوؾ

 .الشرٌؾ النبوي والمولد كرمضان، دٌنٌة مناسبات

  :التجمعات الشعبية- ب

 وتبادل االلتقاء، من الناس الّتً تمكِّن الموسمٌة الفضاءات أو العامة، األماكن تلك الشعبٌة بالتجمعات ونقصد

 خالل من للفرد ٌتسنى وبذلك،.واأللؽاز كالقصص، واألشعار، الشعبٌة القولٌة الفنون بعض وتداول والخبرات، األخبار

 السابقة الفقرات فً إلٌه أشرنا ما الشعبٌة التجمعات تلك  ومن.النفسٌة واالجتماعٌة حاجاته بعض لٌشبع التجمعات تلك

 أداء عبر العمل أؼانً لتداول التعاونً العمل هذا فٌها المشاركون ٌستؽلّ  ، حٌث"العوانة" ظاهرة عن حدٌثنا عند

 البادٌة على وأهل الحضر أهل بٌن والتداول والتبادل، والتعارؾ، لاللتقاء، واسعا فضاء السوق ٌمّثل كما جماعً،

 ٌمّثل ما بمقدار ثقافٌة ظاهرة ٌمّثل ،وهو  معٌنة نفسٌة حالة ٌعنً كما تجاري نشاطا ٌعنً فالسوق أعمارهم اختالؾ

 منتلقى  أحٌانا حلقات  فٌه تقام الذي المسجد الناس، من كبٌرا عددا تجمع التً العامة األماكن اقتصادٌة ومن ظاهرة

 الدٌنٌة المناسبات  وتعد كالزواج االجتماعٌة والمؽازي والمناسبات والسٌر والقصص، المواعظ بعض خاللها

 من وؼٌرهم والجٌران األقارب من السكان تجمع تقتضً  فضاءات وعاشوراء، والختان، النبوي، والمولد كالعٌدٌن،

ر أن اللقاءات تلك مثل فً والمتع المباهج من أن رٌب وال .سواء حد والنساء على الرجال من الحً أهل  ببعض تعطَّ

 ٌجتمع حٌث حولها أو البٌوت داخل المصؽرة التجمعات تلك ٌمٌزها ما أبرز فلعل اللٌل، أسمار الشعبً أما األدب فنون

 .وأحاجً حكاٌات الذاكرة من به تجود بما لتمتعهم الجدة حول نسائهم وبعض الجٌران أبناء بمعٌة األحفاد



تاريخ الموروث االقتصادي و االجتماعي و الثقافي في مدينة وادي سوف: الفصل الثاني  
 

28 
 

 :سوف وادي في المعمارية الهندسة -ج

 قوٌة وإرادة مبدع، عقل وعن متمٌز، نمط حضاري عن واحد آن فً تِنم سوؾ منطقة فً المعمارٌة الهندسة

 مدٌنة إلى ٌنظر من أنّ   ذلك "قُبة األلؾ مدٌنة " تسمى الوادي أن عبثا ولٌس معها، والتكٌؾ الّطبٌعة، إخضاع فً

 أبنٌتها ومختلؾ التجارٌة، ومحالّتها منازلها سقوؾ تعلو واألدماس آالؾ القباب ٌرى مرتفع، مكان من سوؾ وادي

 الصحراوٌة الطبٌعة مع تتالءم ووظائؾ مزاٌا عدة واألدماس القباب ولهذه .بسوؾ معمارٌا خاصا طابعا ٌشّكل مما

 :منها للمنطقة

 .عواصفها وكثرة للمنطقة الرملٌة الطبٌعة بحكم السطح على تجمعها خشٌة وبعثرتها األتربة نشر -

  . أو الدمسة القبة تجوٌؾ ٌتٌحه بما البٌت داخل الحرارة درجة تحسٌن.حدتها ٌخّفؾ بما الحارة الشمس أشعة توزٌع -

 به اشتهرت ما وهذا والمجتمعات، الشعوب على تإثر أن بإمكانها التًو المإثرات  القٌم من الثقافة تعتبر

 بؤن أهلهم مما أصٌلة إسالمٌة عربٌةورإى  ونشاط فاعلة، بحركٌة تمٌز فٌها الثقافً الوضع أن نجد حٌث سوؾ، وادي

 التربٌة بواسطة السكان ٌتلقاها ما ومنها متنوعة، سوؾ وادي بمنطقة الثقافٌةو المإثرات  هاما؛ ثقافٌا رصٌدا ٌمتلكوا

 من ٌعقدونه بما والمإدبون العلماء علٌها ٌشرؾ التً والكتاتٌب والمساجد كالمدارس العلمٌة المإسسات فً والتعلٌم

 ىاألول بالدرجة األسرة مصدره مخزون عن عبارة السوفً المجتمع وثقافة المجتمع، رد ا أؾ ولكافة لطلبتهم دروس

 هذه به تقوم كانت الذي الدور عن ناهٌك الصوفٌة الطرق ظل فً العادة فً وجدت التً الزواٌا من الكثٌرُ  انتشر كما

ط رب فً ودورها ، رٌةيتنص استعمارٌة سٌاَسة ظل الذي الوطنٌة، الهوٌة على والمحافظة التعلٌم مجال فً األخٌرة

 الثقافٌةالتؤثٌرات  كانت .المتاخمة والحدود الموقع الجؽرافً  بحكم التونسً الجرٌد مع والثقافٌة العلمٌة لعالقات

 1.بسوؾ الثقافٌة الحٌاة فً األهمٌة بالؽة واالجتماعٌة

  

 

 

 

 

                                                           
1
، مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر فً تارٌخ المؽرب العربً 1969-1931ابراهٌم شوٌخ ، الرحالت العلمٌة واثرها على الحٌاة الثقافٌة بمنطقة وادي سوؾ -  

 .8 ، ص2018-2017الحدٌث والمعاصر، قسم العلوم االنسانٌة ، كلٌة العلوم االجتماعٌة واالنسانٌة ،جامعة حمة لخضر الوادي ، 
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 مراكز االشعاع الثقافي  مدينة وادي سوف ودورها : المطلب الثالث 

 :المساجد ودورها في الحياة الثقافية 

 حٌث بعٌدة، قرون منذ للمجتمع و الثقافٌة الدٌنٌة بالحٌاة مرتبط الدوام على ظل سوؾ بوادي المساجد تشٌٌد إن

 988 سنة بتؽزوت العتٌق المسجد وٌلٌه ، 1560م /ه 966 سنة بالزقم العدوانً مسجد المسمى بسوؾ مساجد أول شٌد

 وشٌد م، 1600 /ه 1009 سنة بالوادي المسعود سٌدي ومسجد م، 1597 /ه 1006 سنة قمار ومسجد م، 1580 ه،

 المساجد بعض ارتبطت ، ولقد 1940 سنة مسجدا 14 حوالً عددها بلػ حٌث سوؾ، بقرى المساجد من الكثٌر بعدها

 الهاشمً الشٌخ مسجد مثل القرآن، وقراءة والذكر للصالة مساجد زواٌاها نطاق فً أقامت التً الصوفٌة، بالطرق

 وكانت المساجد من وؼٌرها سالم، سٌدي زاوٌة ومسجد بقمار، التجانٌة الزاوٌة . ومسجد عمٌش، بزاوٌة الشرٌؾ

 إطار فً الكبار طرؾ من ومذاكرة اللٌل من وطرفاًا  النهار فً وتحفٌظاًا  تدرٌساًا  الكرٌم بالقرآن عامرة دوماًا  المساجد

 مرة لتختم السنة طوال وهذا منه، جزء تالوة قصد و ؼٌرهم الكرٌم القرآن حافظو فٌها ٌجتمع حلقة وهً الحزب حلقة

 بالجهة، العلماء وكبار األئمة قبل من الشرعٌة العلوم لتدرٌس جلسات تعقد هذا جانب إلى قمري، شهر كل نهاٌة فً

 فئات كل الستقطاب أهمٌة أكثر المساجد كانت وهكذا ونثرا، مدحاًا  المعروفة الدٌنٌة االحتفاالت إقامة إلى باإلضافة

 بنشر تقوم كانت حٌث كتاتٌب، مساجد كل فً تجد هذا جانب و الى .الثقافٌة النشاطات لمختلؾ و استٌعابها المجتمع

 .والمذهب الدٌن ومبادئ التعلٌم

 :الزوايا ودورها في الحياة الثقافية 

 ٌمكن والتً ممٌزا، نشاطا وشهدت الجزائر، مناطق من كؽٌرها سوؾ وادي منطقة فً ثقافتها انتشرت لقد

 أنحاء مختلؾ فً زواٌا الطرق لهذه وأقٌمت .والتجانٌة والرحمانٌة، القادرٌة، :هً رئٌسٌة طرق ثالث فً حصرها

 الجرٌد وبٌن بٌنها والعلمً الثقافً التواصل من روحا لها وأعطت الثقافٌة، الحٌاة فً ساهمت بدورها والتً المنطقة،

 : المنطقة شهدتها التً والثقافٌة العلمٌة النشاطات بعض ٌلً فٌما ونذكر .التونسً

 ا شٌوخه أشهر ومن م، 1766 سنة القماري الساسً محمد الشٌخ ٌد على بقمار تؤسست  :التجانٌة الزاوٌة

 استقبالها وٕو  العلمٌة، وحٌوٌتها الدائم لنشاطها مرموقة بمكانة الزاوٌة امتازت وٕو  التٌجانً، العروسً محمد

 بمثابة تكون الزاوٌة الزاوٌة ولهذا فً دروسا قدموا الذٌن الشابٌة علماء خاصة تونس، من الوافدٌن للشٌوخ

 للتعلٌم مدرسة التجانٌة وكان للزاوٌة  الوطنٌة الجزائرٌة ، الهوٌة على حافظ الذي العلمً و الثقافً  اإلشعاع

 . تلمٌذا 54 تحوي
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 التً الشرٌؾ عائلة قبل من م 19 /ه 13 القرن خالل سوؾ وادي منطقة فً نشاطها بدأ  :القادرٌة الطرٌقة 

. 1875-1813 الشرٌؾ عطٌة بن بن محمد أحمد بن الشٌخ ابراهٌم  وضع حٌث التونسً، الجرٌد بالد تقطن

 :منها أماكن بعدة لزاوٌتهم فروع فتح من ابناإه وتمكن بالمنطقة، القادرٌة للطرٌقة األولى النواة

 فً بدورها وقامت بن ابراهٌم الشرٌؾ، اإلمام محمد الشٌخ قبل من م، 1884 سنة تؤسست التً الرباح وٌةاز _1

 .الضٌوؾ والمحتاجٌن ، واكرام الفقراء إلطعام والئم تقام هذا جانب والى الذكر، حلقات وعقد القرآن، تحفٌظ

 م، 1886 سنة حدود فً الوادي إلى جاء الذي الشرٌؾ بن ابراهٌم الهاشمً الشٌخ أمرها تولى التً عمٌش وزاوٌة _2

 القرآن حفظة بإرسال قٌامه مع القرآنً، واشتهرت زاوٌته بالتعلٌم والنهضة، للعلم ٌدعو فكان كبٌر، بنشاط قام والذي

 ،"م 1918 عام األولى عمٌش هدة"ب قٌامه أٌضا نشاطاته ومن. او زاوٌة توزر  نفطة، بزاوٌة تعلٌمهم إلتمام الكرٌم

 وادي إلى وعاد بالجزائر، الجبرٌة اإلقامة ثم السجن فً بهم وزج رفاقه مع علٌه القبض  االستعمارٌةالسلطات فؤلقت

 ،الزٌتونة جامع إلى العزٌز عبد ابنه وأرسل العلم، سبٌل فً أمالك من لدٌه ما كل حبس حٌث م، 1920 سنة سوؾ

 .على الزاوٌة خلٌفته ٌكون أن وأوصى

- 1720الجرجري  الرحمن األزهري عبد بن محمد الشٌخ إلى أصلها ٌعود  التً :العزوزٌة الرحمانٌة الطرٌقة_3

 بحت أص حتى بالجنوب، الطرٌقة نشر م الذي1817-1756 البرجً عزوز بن محمد الشٌخ تالمٌذه ومن ، ،1793

إلى  زٌارة بتنظٌم عزوز بن الشٌخ قام ولقد بالعزوزٌة، ٌعرفون الرحمانٌة الطرٌقة أتباع وصار إلٌه، تنسب الطرٌقة 

-1772سالم العاٌب  سٌدي ٌد على الطرٌقة وتوسعت ."باللٌل علً" الشٌخ مرٌدٌه أشهر ومن سوؾ، وادي منطقة

 سٌدي بن مصباح الشٌخ ابنه المشٌخة ثم تولى المشاٌخ، من وؼٌره عزوز، بن الشٌخ على الطرٌقة أخذ  الذي1860

 لهإالء الطلبة وكان وخارجها، بسوؾ للطلبة الكرٌم القرآن تعلٌم فً هام دور الطرٌقة لهذه ، وكان1909-1839 سالم

 الدٌن على للمحافظة الثقافً العلمً اإلشعاع مواصلة فً الزاوٌة  واستمرت.واإلطعام السكن لهم ٌضمن داخلًم نظا

 1.اإلسالمً و اللؽة العربٌة 

 

 

                                                           
، مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر فً تارٌخ 1969-1931شوٌخ ، الرحالت العلمٌة واثرها على الحٌاة الثقافٌة بمنطقة وادي سوؾ ابراهٌم -  1

، ص 2018-2017المؽرب العربً الحدٌث والمعاصر، قسم العلوم االنسانٌة ، كلٌة العلوم االجتماعٌة واالنسانٌة ،جامعة حمة لخضر الوادي ، 

13-16 . 
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 :دار الثقافة لوالية الوادي  

 المتضمن إحداث 1994_11-23 المإرخ فً 414_94أنشؤت مدٌرٌات الثقافة بموجب المرسوم التنفٌذي رقم 

– الفنون واآلداب – مصلحة التراث الثقافً :  مصالح 4 مدٌرٌات الثقافة فً كل الولٌات وتنظٌمها وهً تشمل على 

تحت وصاٌة – مصلحة اإلدارة والتكوٌن والتخطٌط وتنطوي مإسسة دار الثقافة – مصلحة النشاطات الثقافٌة 

 الموافق 1394 ذي القعدة عام 22 المإرخ فً 244-74مدٌرٌةالثقافة وقد أنشؤت هً االخرى بموجب مرسوم 

 حٌث تقرر اقامة فً كل والٌة دار ثقافة حٌة وطنٌة شعبٌة وذلك بالعمل على توسٌع اوجه 1974دٌسمبر-06ل

النشاط الثقافً من خالل نشر اإلنتاج الفنً واألدبً والتعرؾ على اإلنتاج األجنبً تنظٌم التظاهرات والمعارض 

.  الثقافٌة والفنٌةوالكشؾ على التراث الثقافً الوطنً

 :دار الثقافة

  ، بعد ان حول القرار الوزاري 1986تؤسست دار الثقافة محمد االمٌن العمودي بوالٌة الوادي سنة

، ولقد حدد المرسوم 1987المشترك المجمع الثقافً التابع لبلدٌة الوادي الى دار الثقافة ، وباشرت اعمالها سنة 

الذي ٌتضمن القانون االساسً لدور الثقافة فً مادته الثانٌة 1998جوٌلٌة 28المإرخ فً 236_98التنفٌذي رقم 

فدور الثقافة مإسسات عمومٌة ذات طابع اداري تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل "الصفة القانونٌة لدور الثقافة 

 ".المالً 

، حٌث اقٌم اول نشاط لها 1986وقد فتحت دار الثقافة محمد االمٌن العمودي ابوابها للجمهور فً نوفمبر 

 اقٌم الملتقى 1988وهو الصالون الدولً للكتاب المنظم من طرؾ وزارة الثقافة والسٌاحة ، وفً شهر مارس 

الدولً للسقً والتصرٌؾ المنظم من طرؾ وزارة الموارد المائٌة ، ومن ٌومها وهً تحاول ان تساهم فً ترقٌة 

ودعم التراث الثقافً والفعل الثقافً المحلً وأٌضا المساهمة فً اثراء الثقافة الوطنٌة بمختلؾ تفرعاتها ، وتعد من 

ابرز المرافق العمومٌة التً تستقطب اعدادا هامة مرٌدي ومحبً الثقافة والفنون وهً حاضرة بقوة فً المشهد 

الثقافً المحلً والوطنً وتحاول وتسعى لتوجد لنفسها مواقع رٌادٌة متقدمة من خالل برنامجها الثري على مدار 

 .السنة  

تفخر مإسسة دار الثقافة بالوادي بانها حاضنة ألؼلب النشاطات الثقافٌة والفنٌة واالنشطة االجتماعٌة التً 

تنفذها قطاعات الدولة بالوالٌة ، وكذا الجمعٌات الثقافٌة ، كل ذلك تساعد به فً خدمة الثقافة العرٌقة لوالٌة الوادي 

 :حفاظا على التراث الضارب فً عمق الزمن ،ومن ابرز نشاطات دار الثقافة 

 .تنشٌط عٌد المدٌنة الؾ قبة وقبة فً فصل الربٌع_ 1
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 .تنشٌط االحتفال بعٌد ٌناٌر_2

 . تنشٌط  مختلؾ االحتفاالت الوطنٌة والدٌنٌة_3

 .تنشٌط المهرجانات الخاصة بشهر التراث _4

 1.... النشاطات الخاصة بلٌالً شهر رمضان الكرٌم _5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 موقع الكترونً ، دار الثقافة لوالٌة الوادي  -  1
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 الطبخ الشعبي الجزائري و السوفي: المبحث الثالث 

 فن واصالة المطبخ الشعبي الجزائري : المطلب االول 

رحلة المطبخ الجزائري تبدا من بعض االطباق االقتصادٌة ذات اصول الطبخ المشتقة من المطبخ  

االمازٌؽً التقلٌدي والمطبخ التركً  والمطبخ االسبانً والمطبخ العربً والفرنسً ، واالمازٌؽٌة القدٌمة المكونة 

من االعشاب و الحبوب والخضر الطازجة او المجففة ، والتً ال تزال محل ترحٌب حتى ٌومنا هاذا فً االرٌاؾ و 

المدن ، ثم بمجًء الحضارة االسالمٌة نقلت الٌنا اسرار مطابخ بؽداد و القاهرة وقرطبة ،وبدخول االتراك زاد ثراء  

بؤكالت  متعددة مثل الحلوٌات ، وفً العصر الحدٌث نتٌجة هاذا الزخم التارٌخً وبتؤثٌرات اخرى ادت الى هاذا 

 .التنوع فً المطبخ ، واختالط ملحوظ بٌن منطقة واخرى ،قد تكون هذه االختالفات طفٌفة او جذرٌة احٌانا اخرى 

من المهم اٌضا ان نشٌر الى المطبخ الفرنسً رؼم ؼناه لم ٌؤثر  كثٌرا فً المطبخ الجزائري ألسباب متعددة 

ال ٌرجع التنوع فً المطبخ الجزائري الالفت للنظر الى الشروط .منها االختالؾ فً الدٌن والحالل والحرام 

الجؽرافٌة والمناخٌة فقط ولكن ٌعود اٌضا الى الوضعٌات والتؤثٌرات التارٌخٌة ، وهكذا فان سجل الطبخ الجزائري 

 .ٌشكل فً خطابه االجتماعً واالقتصادي فسٌفساء الذوق

ان الؽذاء ٌتلؾ لكنه ال ٌزال متواجد فً حٌاة الشعوب منذ االزل والمطبخ مع انه ٌومً اال انه ٌتجاوز 

العصور ، ان الؽذاء ٌقوي عالقة التواصل فلٌس هناك من طاولة فً الذاكرة الجماعٌة اال وكانت محال للبهجة 

ان الؽذاء ٌنفذ اال ان طرٌقة تحضٌر االطباق "كً تشبع الكرش تقول للراس ؼنً " والفرح ، تماما كما ٌقول المثل 

تعكس داللة فلسفٌة للذوق االجتماعً ،حٌث ٌعكس فن الطبخ الشعبً ثقافة الشعوب وحضارتها ،وٌبرز اقتصاد 

 .وذوق المجتمعات ، شانه شان الفنون الحرة االخرى ، وبطرٌقته الخاصة وفً سجله المدون عناصر الحضارة 

ان فن الطبخ ٌرتبط فً اي بلد كان بتارٌخ  سكانه وٌسمح لشعب ما ٌفرض شخصٌته وهوٌته الثقافٌة 

 . ومهاراته االبداعٌة ، تماما مثل الحرؾ التقلٌدٌة او الموسٌقى او الرقص التقلٌدي 

ونقول اٌضا فً سٌاق اخر قد " قل لً ماذا تؤكل   اخبرك من تكون " إننا نقول ولنا كل الحق فً ذلك 

وبالفعل فكم هً عدٌدة طاوالت الطعام " ٌمكن تقرٌر مصٌر العالم حول طاولة الطعام " طبعته التقلبات التارٌخٌة 

 .التً جمعت من زمن قدٌم مدعوون لمناقشة مشاكل عدٌدة عائلٌة ، سٌاسٌة ، اقتصادٌة، ثقافٌة او اجتماعٌة 

إن اكتشاؾ فن الطبخ الجزائري بثرائه وتوسعه ٌحملنا فً رحلة عبر الزمان والمكان ، ؼٌر ان هاذا التنوع 

ال ٌوال مجهوال فً الخارج بالرؼم من كون اطباق الكسكسً والشواء  مثال قد بدات فً اكتساب مكانة راقٌة فً 

بعض مناطق المعمورة ، وفً زمن لٌس ببعٌد اثر هجرة الجزائرٌٌن ورحٌل المعمرٌن االوربٌٌن ابتداء من عام 

1962.  
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ولكً تظهر للجزائرٌٌن والجزائرٌات واصدقاء الجزائر عبر انحاء العالم ال ٌعرفون مدى ؼنى وتنوع فن 

الطبخ الجزائري وفً ؼالب االحٌاء ال ٌعرفون منه اال القلٌل  من االطباق حٌث ان بلدان المؽرب العربً على 

راسها المؽرب ، الجزائر ، تونس ، مازالت هناك اطباق شعبٌة مشتركة بٌنهم رؼم التطور الحاصل فً فن الطبخ ، 

 .حٌث انها تختلؾ من منطقة الى اخرى وذلك حسب اللؽة و اللهجة المحلٌة الخاصة بالمنطقة 

وتبقى بعض االطباق سٌدة الموقؾ على راسها الكسكسً ولكن تعزز بلسان جدٌدة وعصرٌة ومحلٌة 

بل ازداد الكسكسً "ال فضالة الخوان فً طٌات الطعام وااللوان "متطورة وذكرها ابن ورٌن النجٌبً فً كتابه 

 حتى االن بؤول طبق فً قائمة 21انتشارا وتنوع فً الجنوب االوربً بحٌث ٌصنؾ منذ العقد االول من القرن 

الطبخ الفرنسً ، بعد ان خطى اول خطواته فً شمال افرٌقٌا قبل االؾ السنٌن ،بل مزال طبق الكسكسً ٌطبخ فً 

بعض البٌوت شرق اسبانٌا فً االوساط المنحدرة من األندلسٌٌن ، ولكن تبقى هذه الوجبة ذات اصل امازٌؽً رؼم 

طعام "اختالؾ اسمائها وطرٌقة تحضٌرها فمثال فً المناطق التً سكنتها الجالٌة األندلسٌة فً الجزائر انترت تسمٌة 

بدل الكسكسً فً تلمسان وندرومة ومجمل أرٌاؾ الجزائر ،نال المطبخ الجزائري شهرة عالمٌة واقتحم مطابخ " 

 .1اوربا وذلك لتنوعه الكبٌر وتوابله الخاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
،مذكرة لنٌل شهادة الماستر فً الترجمة ، شعبة " الطبخ التلمسانً انموذجا " لبلق ، بن حدوش سهٌلة تولٌد مصطلحات وجبة ؼذائٌة من التراث -  1

 .30_26ه، ص 1438_2017الترجمة ، قسم اللؽة االنجلٌزٌة ، كلٌة اآلداب واللؽات ، جامعة ابو بكر  بلقاٌد ، 
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 المطبخ الشعبي السوفي: المطلب الثاني  

المطبخ الشعبً هو ولٌد الظروؾ و البنٌة التً عاش فٌها اإلنسان وال ٌزال ٌعٌش فٌها ،فهو نتٌجة لتكٌؾ 

 .الفرد مع البٌئة و قدرته  مواكبة كافة التؽٌرات فٌها 

تكٌؾ االنسان السوفً مع  بٌئة  الصحراوٌة مشكل لنفسه الثروة ؼذائٌة ساعدته على العٌش ،تمثلت هذه  

الثروة فً التمر اوال والذي ٌعتبر اساس تؽذٌتهم  وٌستهلكونه طٌلة السنة و ٌستخدمونه فً العدٌد من االكالت  اٌضا 

فحرصوا على تخزٌنه و هً نوع الجرار المبنٌة من الجبس السوفً  فً ؼرفة مخصص للتخزٌن  وفً اسفل 

 .1الخابٌة  ثقب مجهز بؤنبوب من حٌث ٌنساب عسل التمر المرصوص

و على خالؾ التمر نجد الخضر التً ٌتم زرعها فً الحدائق و فٌها ٌسمى بالؽوط،  اضافة الى بعض 

و كانوا ٌتبادلون مع سكان  التل القمح و ....الماعز_ االبل_ (الشرشمان)المنتوجات االخرى  مثل سمك الرمل 

الشعٌر و الفول  بالتمر ومنه شكل السوافة معظم  اكالتهم ،الشعبٌة التً ٌتناولونها وفق نظام ؼذائً متكون من 

ثالث وجبات بالٌوم ففً الصباح تمر وحلٌب وعند منتصؾ النهار اٌضا تمر اذا توفر مصحوب مع الخبز العربً 

او كسرة وفً المساء ال ٌؤكل التمر بل شًء من حبٌبات السمٌد او الشعٌر مثل الكسكسً ، دشٌشة ، عصٌدة اذا 

فالطبخ السوفً لٌس مكلفا كما فً التلوذلك لعدم توفر المنتجات المختلفة بكثرة نظرا لطبٌعة البٌئة الصحراوٌة لكن 

رؼم ذلك فلها نكهتها  الخاصة بسبب خصوصٌتها وتمٌزها عن ؼٌرها من مناطق الوطن ، خاصة بعد االنفتاح على 

الدول والمدن المجاورة زاد التنوع فً االكالت الشعبٌة  واصبح لها صدى اكثر، وٌتمٌز المطبخ السوؾ بؤكثر من 

 اكالت شعبٌة وهً نوعان شتوٌة وصٌفٌة ،وقد انجزت هذه االطباق على نمط معٌشتهم   كما نرى ان منطقة 10

وادي سوؾ منطقة شدٌدة الحرارة  الصٌؾ لذلك معظم االكالت الشعبٌة السوفٌة  صٌفٌة  لذا فهذه  االطباق تحتوي 

 .على توابل و وحشائش  وخضار تساعدهم على تجاوز العطش واالرهاق نضرا لقسوة المناخ  

  اكالت شعبية سوفية: 

 :اكلة الدوبارة_1

 بداٌة انتشار هذه االكلة الشعبٌة  فً حدود القرن العشرٌن ، لكنها ال تنتمً  للمجتمع السوفً فقط بل تتواجد 

فً عدة موائد ؼٌر المائدة السوفٌة ولكن تختلؾ فً طرٌقة تحضٌرها ، تحتوي هذه االكلة على العدٌد من العناصر 

االساسٌة فً حٌاة المجتمع السوفً ودائما ما تجدها حاضرة على المائدة السوفٌة  فهً اشبه بطبق رئٌسً ، و تعتبر 

اكلة خفٌفة فهً سهلة فً التحضٌر والتقدٌم و ال تتطلب اي تعقٌدات  فهً تقدم باردة معظم الوقت وهً اكلة سرٌعة  

                                                           
  (93ص)، 2016، دار الثقافة ، الوادي ،1جاستون كوفً ،سوؾ والسوافة ، ترجمة عبد القادر مٌهً ، ط-  1
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لهذا تعتمدها  المرأة السوفٌة مع زوجها او عائلتها لتجاوز المشقة فهً ال تكلفها اي عناء ،اما مكوناتها فهً تحوي 

كل من الفلفل االخضر وطماطم طازجة وثوم وملح ماء وزٌت الزٌتون  والمنقوع و الفولولكن مع مرور الزمن فقد 

تؽٌرت المكونات حٌث ٌتم اضافة بعض التوابل مثل الفلفل االحمر الحار والمطحون وراس الحانوت  ، اما المنقوع 

فهو فلفل متبل ومصبر مع الملح والفلفل الحار والماء والخل  وٌبقى لمدة زمنٌة محددة ثم ٌقدم مع عدة اطباق ومنهم 

 .الدوبارة

 :الكسكس _2

هوا اكلة  تحضر فً عدة موائد ؼٌر المائدة السوفٌة  لكن الكسكس السوفً  ٌتمٌز بعدة خصائص  فهم 

ٌستعملون الكسكس الخشن  و المتوسط، و لكن تختلؾ طرٌقة تحضٌرهم له فهناك الذي ٌطبخ بالبرطالق و الكابوٌا 

و ٌسمى المسقى تكون حلوة المذاق وتطهى بالؽرس وهو نوع من التمر، و هناك التً تحضر بالبصل وتسمى السفة 

وهً انواع اختلفت فً طرٌقة تحضٌرها فهناك الحرٌقة تطهى ب الكسكس الرقٌق والبصل المقطع الى اجزاء 

صؽٌرة ومجموعة من التوابل ، وهناك كسكس النافس الذي ٌطبخ بالحشائش بلهجة المنطقة تسمى الحشاوش  

وتضاؾ الٌها الحلبة  وهو طبق خاص للنافس بمعنى المراة حدٌثة الوالدة، وهاذا ما ٌمٌز الكسكس الشعبً السوفً 

اما طرٌقة تحضٌر الكسكس العادي فهو ٌحتوي على كل من الفلفل االحمر المرحً . عن المتوفر بالموائد االخرى 

الملح ، الفاح وهو مجموعة توابل مدمجة معا ، البطاطا و الفلفل االخضر و الجرٌوات  و الماء هاذا بالنسبة للمرق  

اما الكسكس  فٌتم تفوٌره اي طهوه عبر بخار الماء الساخن عدة مرات  ثم ٌضاؾ الٌه قلٌل من الزٌت وٌتم تحرٌكه 

 .ثم ٌقدم مع المرق وٌمكن اضافة المنقوع اٌضا

 :المطابيق_3

 هٌا اٌضا تحضر فً عدة والٌات و معروفة بالمحاجب ؼٌران المطبخ السوفً أضاؾ لها عناصر مٌزتها 

عن ؼٌرها، حٌث تضاؾ الٌها الكثٌر من الشحمة وهً دهون البقر او الخرفان اما طرٌقة تحضٌرها  فتنقسم الى 

نقوم بدلكها ثم تشكٌل كرٌات صؽٌرة  و ثانٌا الحشوة بصل، فلفل احمر   (دقٌق وماء ملح)نوعان  اوال عجن العجٌن 

مطحون و طماطم وفلفل اخضر و ملح و الشحمة ومصبرات تقلٌدٌة كانت تستعمل سابقا ولكن االن اختلفت االمور 

واصبحوا ٌستعملون مصبرات اصطناعٌة  وهذا ما ٌسمى ب تطور التوابل عبر مرور الزمن  وتقدم هذه االكلة 

ساخنة  حٌث عند االنتهاء من اكلها ال ٌشرب الماء من بعدها خوفا من تجمد الشحمة فً المعدة لذا فهم ٌعدون 

. التٌزانة  او الشاي 
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 :اكلة الرضخة _4

هً أكلة سوفٌة شعبٌة اصلٌة مفعولها مثل الدوبارة هً أكلة منعشة لها عدة  فوائد ، طرٌقة تحضٌرها سهلة 

فهً خلٌط من اللبن او الحلٌب  مع عدة توابل او اعشاب وتقدم ساخنة كانت او باردة ستبقى على نفس الذوق وكل 

فرد من المجتمع السوفً  تختلؾ رؼبته فً كٌفٌة تقدٌمها  ولكن مع مرور الوقت بدأت تختفً من المطبخ السوفً  

 .وبقٌت فً قلٌل من المناطق النائٌة فقط كطبق منعش فً الصٌؾ وال ٌستؽنى عنه  

 :اكلة الدشيشة _5

دشٌشة القمح  و دشٌشة الشعٌر ، تسمى دشٌشة فالقً وتختلؾ :  وهً أكلة شعبٌة سوفٌة اصٌلة وهً انواع

طرٌق تحضٌرها من مطبخ الى اخر لكن لها نفس الفائدة فهً تعتبر اكلة شتوٌة حٌث تؤكل ساخنة   و تعتبر اكلة  

 .دافئة فً الشتاء والزالت لحد االن حتى مع مرور الوقت والتطورات تطهى فً المطبخ السوفً بنفس الطرٌقة

 :خبزة الملة_6

للخبز انواع عدة افضلها عند السوافة هً خبز المالل او الملة او التقلة وؼٌرها من التسمٌات وهً تطهى 

على الرمل الساخن فً الصحراء، حٌث ٌقوم الطاهً بعجن العجٌن  وهو عبارة عن مقدار من الدقٌق والماء و املح  

ٌعجن  جٌدا حتى ٌتماسك ثم ٌؽلؾ بطبقة من الدقٌق الجاؾ وذلك برش القلٌل حتى تصبح جافة  من الخارج  اما 

الحشوة احٌانا تكون من البصل وقلٌل من التوابل وفً حٌن اخر ٌضاؾ الٌها اللحم المفروم ، ٌتم حفر حفرة بٌن 

الرمل الساخن  وتوضع هناك  لعدة ساعات حٌث تقوم الحرارة بطهً العجٌن وكما ان البعض ٌتساءل كٌؾ ان 

 .الرمل ال ٌلتصق ،  لكن الرمل عندما  ٌكون ساخن  ال ٌلتصق بالعجٌن ثم تقدم  

 :البركوكس_7

 أي عٌش وهو عبارة عن حبٌبات كسكس خشنة  وكبٌرة وهً اكلة شتوٌة  ٌتم طبخها فً جمٌع المطابخ ؼٌر 

المطبخ السوفً  لكن فً واد سوؾ طرٌقة تحضٌرها ؼٌر الطرق الشائعة  هناك بركوكس  االعشاب  او الحشاوش 

 .وهو ٌستعمل للعالج  مثل الزكام   وهناك الذي ٌقدم للنافس  واٌضا  الذي ٌطهى باللحم و بالقدٌد  او البوزلوؾ

  المشروبات الشعبية في وادي سوف: 

لٌس هناك الكثٌر من المشروبات الشعبٌة  فً وادي سوؾ  اال ان تلك األقلٌة الشائعة حققت اسما لنفسها فً 

: العدٌد من المناطق خارج وادي سوؾ ،وهذه المشروبات لم ٌتم تخلً عنها حتى عبر مرور الزمن وهً
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 :مشروب االقمي _ 1

هو مشروب ٌستخرج من النخلة ابٌض اللون وخاثر ٌشرب فً فصل الصٌؾ كثٌرا ألنه ٌروي العطش 

 .وحتى انه ٌبعث على الشعور بالشبع

  :الوزوازة_2

ٌتم خلطها بالتمر والحشاوش وتترك فترة زمنٌة معٌنة ثم تشرب ٌتم استهالكها  تقرٌبا فً الصٌؾ وفً شهر 

 .رمضان  ألنها تروي العطش 

  :الشاي_3

هو نوعان هناك الشاي االخضر ٌطهى بالنعناع  واالحمر ٌتم طهوه بالقرنفل "تاي "كما ٌطلق علٌه بالعامٌة 

 .والزعتر وسٌكون من االفضل طهوه على الجمر الن ذلك سٌضفً علٌه ذوق افضل 

وان تؽٌرت عادات البٌت السوفً وابتعدت عن كثٌر من العادات المتوارثة اال ان المرأة السوفٌة مازالت 

تحضر االطباق الشعبٌة محافظة على التقالٌد الشعبٌة الممارسة فً المطبخ السوفً،  فال ٌخلو الٌوم دون تناول اكلة 

دسمة على الرؼم من دخول االكل العصري للمطبخ السوفً بشكل ملفت مما اضاؾ لمسة عصرٌة على االكل 

الشعبً فً مطابخ المنازل فً المدن خاصة كون اؼلب االرٌاؾ الزالت للٌوم تحافظ على الطرٌقة التقلٌدٌة فً 

تحدثنا عن دخول االكل العصري المطبخ السوفً فماذا لو خرج المطبخ الشعبً السوفً إلى خارج جدران . الطبخ 

 المنزل؟
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 الوظٌفة الثقافٌة واالجتماعٌة لألكالت الشعبٌة فً وادي سوف:المبحث االول 

 .انتشار االكالت الشعبٌة فً مدٌنة وادي سوف: المطلب االول 

 إثناء نزولنا لمٌدان الدراسة فً مدٌنة وادي سوف وتجولنا فً مختلف ارجائها الحظنا انتشار كبٌر لمحالت 

ومطاعم االكل الشعبً  و توجه فئة  معتبرة نحوها مما استدعانً للدخول الٌها واكتشاف اسباب ذلك، ومن خالل 

ذلك  لإلقبال الكبٌر فمن : تحدثً للمالك محل لبٌع الدوبارة  و الشواط وهً اكلة شعبٌة معروفة  حول السبب  قال 

ساعة فتحً للمحل على  الساعة السابعة والنصف صباحا الى حٌن غلق المحل مساء  ٌأتً الزبائن لتناول دوبارة 

 .الفول خاصة فً فترة الصباح   كما اعتاد اهل سوف من القدٌم الى ٌومنا هاذا  والشواط فً فترة الغداء 

توجهنا بعدها الى . تتواجد هذه المحالت بكثرة فً االسواق وقربها اي اٌن تتواجد الكثافة السكانٌة بكثرة 

محل اخر مطعم كورنٌش جٌجل لألكل التقلٌدي ٌقع وسط المدٌنة صاحبه من مدٌنة جٌجل مطعم صغٌر دٌكور مزج 

بٌن العصري والتقلٌدي ، طاوالت الخشب والكراسً اوانً  فخارٌة وكؤوس زجاجٌة معالق خشبٌة واخرى حدٌدٌة 

كل حسب االستعمال ، ٌقول السٌد جمال الجٌجلً صاحب المطعم ان االكل الشعبً او التقلٌدي له وزن ومكانة 

كبٌرة فً المجتمع سواء فً الجنوب او الشمال وهاذا النوع من المطاعم اصبح مطلوب بكثرة خاصة فً المدٌنة 

 .وان سمحت لً الفرصة لفتح محل اخر سٌكون نفس الطابع اي مطعم لالكل الشعبً 

انتشر هذا النوع من المطاعم فً مدٌنة وادي سوف كثٌرا فً اآلونة االخٌرة وحقق نسبة اقبال مالحظة 

فحسب الشاف السٌد حسٌن مستور صاحب مطعم الشافوهو مطعم تقلٌدي ، الدٌكورالخارجً عصري لكن الدٌكور 

داخل المطعم تقلٌدي على شكل خٌمة ، ان هاذا النوع من المطاعم ناجح جدا خاصة فً المدٌنة كون المجتمع اصبح 

متعطش لتراثه وكل ماله عالقة بثقافته الشعبٌة ، كما انه مشروع ناجح كون المدٌنة مكان ٌضم حاجات االنسان 

المختلفة من بٌنها الطعام فأفراد العائلة خاصة المرأة اصبحت كثٌرة االنشغال فالوجهة اذا تكون نحو االكل خارج 

المنزل ، المطبخ الشعبً فً المدٌنة  عكس االرٌاف اٌن تكون هذه االكالت متوفرة فً المنازل فالمرأة فً األرٌاف 

 .1الزالت محافظة على وظٌفتها التقلٌدٌة داخل الفضاء المنزلً

 تغٌرت فلسفة المطاعم عما كانت فبعد االنتشار الكبٌر المطاعم االكل العصري ومحالت الفاست فود  التً 

تمتاز باألدوات العصرٌة والفاخرة ،انتشرت مطاعم االكل الشعبً فً مدٌنة وادي سوف خاصة فً السنوات 

وال تنتشر فً وادي سوف مطاعم االكل .االخٌرة التً تمتاز باألدوات وطرٌقة طهً االكالت وتقدٌمها بشكل تقلٌدي 

الشعبً المحلً فقط بل حتى مطاعم االكل الشعبً لمختلف والٌات الوطن مثل المطعم الجٌجلً الذي سبق ذكره ، 

وحتى الدول الشقٌقة مثل  تونس والمغرب ، توجنا الى مطعم حلق الوادي وهو  مطعم  تونسً  ذا الطابع التقلٌدي 

العصري فالدٌكور الداخلً ٌعطً انطباع على الثقافة التونسٌة فلون الجدران االزرق والنافورة وسط المطعم 
                                                           

1
 زٌارة مٌدانٌة لمحالت األكل الشعبً -  



الجانب الميداني: الفصل الثالث  
 

40 
 

والجلسة التقلٌدٌة فً االرض كلها خصائص جاذبة للمستهلك ، كما نجد فً جزء من المطعم   جزء من الحداثة 

كالطاوالت والكراسً واالوانً العصرٌة اي ان المطعم مجهز الستقبال كافة طلبات الزبائن ، الفرق بٌن افتتاح 

مطعم فً مدٌنة الوادي على غرار تونس ان مدٌنة وادي سوف حدٌثة عكس تونس اٌن تتواجد هذه المطاعم بشكل 

كبٌر جدا كونها دولة تعتمد على السٌاحة فً المركز االول للتنمٌة  وتونس تستعمل تطبٌق الطلب عن بعد مثل 

الهاتف و الفاٌسبوك وهو ناجح هناك اما مدٌنة وادي سوف فالزالت لم تصل الى تلك الدرجة من التطور ،هذا النوع 

من المطاعم هو اضافة جدٌدة فً مدٌنة وادي سوف لذلك هً مطلوبة بكثرة اضافة الى ان ثقافة تونس تتشابه بل 

 1.وقد امتزجت بثقافة مدٌنة وادي سوف 

مدٌنة الوادي معروفة بمجالها الثقافً السٌاحً كونها تحتوي على  تراث تارٌخً غنً ومتنوع اضافة الى 

جمال وجاذبٌة طبٌعتها  لهاذا فهً تعتبر وجهة سٌاحٌة فهً تستقطب سنوٌا خاصة فصل الشتاء والربٌع عدد كبٌر 

من السٌاح اذا وجب توفٌر كل الضرورٌات والخدمات التً تستقطب هؤالء الزوار وحتى السكان المحلٌٌن ومن بٌن 

الخدمات نجد مطاعم االكل الشعبً ، اذا فان  االنتشار المالحظ لهذه المطاعم فً مدٌنة وادي سوف ٌعتبر إضافة 

 جدٌدة ، لها اهداف ونتائج من كال الجانبٌن سواء المنتج و المستهلك ، فما مدى االقبال علٌها وماهً نتائج االقبال ؟ 
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 مدى االقبال على االكالت الشعبٌة : المطلب الثانً 

     المأكوالت الشعبٌة هً بال شك احد اهم مظاهر الثقافة الشعبٌة  فً المجتمع  فهو المادة الدسمة التً تغذي 

التراث الصحراوي المتنوع ،  و المطبخ  السوفً هو احد االمثلة كونه ٌزخر بما تجود به االراضً الصحراوٌة من 

 .عطاء ما ٌجعل الطعام فً ثقافة الصحراء له قٌمة غذائٌة وثقافٌة كبٌرة 

ٌعتبر الطعام شًء مركزي فً الحٌاة االجتماعٌة  وضرورة تفرضها الحٌاة ومن خالل تجولً فً مٌدان 

الدراسة كانت لً لقاءات مع عدة اخبارٌٌن  لنرى مدى االقبال على االكالت الشعبٌة  فً المدٌنة فحسب السٌد 

حسٌن  مستور صاحب مطعم الشاف اشهر المطاعم الشعبٌة فً مدٌنة الوادي ان االكالت الشعبٌة  الٌوم اثبتت 

وجودها فً المدٌنة وستواصل ذلك فً المستقبل  فاإلقبال على هذه االكالت ٌزداد ٌوما بعدٌوم ومن كل فئات 

المجتمع التً تحب تناولها بالطرٌقة التقلٌدٌة  كالشٌوخ الذٌن شدهم الحنٌن للماضً اوشباب لهم الرغبة فً احٌاء 

تراثهم من خالل تناول وجبات شعبٌة تبعث البهجة فً النفوس وتجسد األصالة او زوار من والٌات مجاورة او 

 .سٌاح من خارج الجزائر لهم الفضول فً تجربة أكالت جدٌدة غرٌبة على ثقافتهم

  كما ال ننسى ان مشاغل المدٌنة لعبت دورا مهما فً دفع بعض االفراد لألقبال على هذه األكالت فالمرأة 

العاملة مثال ال تستطٌع  اعداد الطعام الشعبً كونه ٌتطلب جهدا ووقتا كبٌرا مما ٌتطلب منها االقبال على هذه 

المطاعم لتوفٌر رغبات افراد اسرتها او رغبتها شخصٌا او طلبها عبر الهاتف او مواقع التواصل االجتماعً وطلبها 

لهذه االكالت خصٌصا كونها ترٌد خلق جو عائلً رغم ضٌق وقتها وعدم قرتها على تخصٌص وقت ٌسمح بالطبخ 

 .لعائلتها 

ان أكثر ما ٌلفت النظر فً اهل سوف انهم ٌحتفون بالمتعة الحسٌة  للطعام وٌتمتعون باألكالت الشعبٌةالتً 

تأخذ معنى رمزي غنً  بسبب اهمٌته فهو حاجة ضرورٌة إلشباع الجوع واشد حاجات االنسان االساسٌة الحاحا 

واستمرارا كما له بعد اجتماعً كبٌر حٌث ٌوطد العالقات االسرٌة خاصة واالجتماعٌة عامة ، وٌخلق جو اٌجابً 

مكانش كٌما القعدة العربً ولمة العائلة واالحباب " فتناول الطعام الطٌب ٌبعث على االبتهاج مثل قول احدالزبائن  

هذا ما ٌدل على ان فوضى المدٌنة وتطورها " على قصعة شخشوخة وال محاجب  تحس بالشبع والفرحة قبل متأكل 

لم  ٌقتل الحنٌن لألصالة داخل االنسان المتمدن فهو ال ٌستطٌع التخلً عن ثقافته وٌبحث عنها فً كل ما هو 

 .عصري

للطعام الشعبً جوانب اخرى فهو ٌتخذ عددا ال متناهً من المعانً واالدوار فً تكوٌن المجتمع  والثقافة  

من خالل طرق اعداد وتناول الطعام فهو ٌضعون تعرٌفا ألنفسهم ولعالمهم االجتماعً فمثال لكل موسم او مناسبة 

اكلة خاصة تمٌزها فمثال فً فصل الشتاء حسب السٌد منٌر الجٌجلً صاحب مطعم ان اغلب طلبات الزبائن فً هذا 

الفصل هً األكالت الشعبٌة كونها ثقٌلة تبعث على الشبع الدفء على عكس فصل الصٌف اٌن ٌفضل الزبائن 
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االكالت الخفٌفة ، ومختلف المناسبات والتظاهرات الثقافٌة واالجتماعٌة وغٌرها اٌن ٌتوافد السٌاح سواء من مختلف 

والٌات الجزائر او من خارج الجزائروهاذا ما ٌمٌز مدٌنة الوادي حٌث تعتبر قبلة للسٌاح المتعطشٌن لتجربة اشٌاء 

"  فً قوله 2012جدٌدة اهمها المأكوالت الشعبٌة وهذا ما أكده السٌد امٌر القسنطٌنً طباخ فً فندق سوف منذ سنة 

اغلب طلبات الزبائن هذا الفندق هً المأكوالت الشعبٌة التً ال ٌجدونها اال فً مدٌنة الوادي وٌزٌد الطلب علٌها فً 

فهم ال ٌرٌدون  تناول طعام موجود فً كل مكان هم ..." عٌد الفطر، ٌناٌر ، عٌد المدٌنة "مختلف المناسبات مثل 

ٌرٌدون االحساس واالستمتاع بالمناسبة و ٌشتهون  تذوق اكالت لها طعم مختلف عنهم ٌتمتعون بكل جزء منه 

ٌستمتعون بطعم بالتوابل فً األكلة وبطرٌقة طبخها وتقدٌمها التقلٌدٌة وبالجلسة الحمٌمٌة وهاذا ما ٌجعل االقبال على 

االكالت الشعبٌة كبٌر وٌحفز السٌاح على العودة للوادي إلعادة تناول تلك االكالت التً رسخت فً ذاكرتهم او 

الشخشوخة البسكرٌة او : لتجربة اكلة شعبٌة جدٌدة ، ومن بٌن اهما األكالت الشعبٌة التً ال ٌقل الطلب علٌها هً

السوفٌة و الملوخٌة واللحم المطهو على الطرٌقة الصحراوٌة والكسكس خاصة من الزبائن االمازٌغ  فالكسكس هو 

طعامهم المفضل لذلك ٌشدهم لفضول لتجربته بطرٌقة طهً مختلفة ، هناك من ٌطلب منا اعداد اكالت خاصة 

 .وهناك من نقترح علٌه نحن ذلك لتعرٌفه بثقافة المنطقة 

 كما نقٌم نزهات سٌاحٌة ترافقها اكالت شعبٌة لتعزٌز النشاط مثل الزردة وهً نشاط شعبً  تقام فً 

الصحراء  حٌث ٌتم طبخ خبزة الملة المتمٌزة بطرٌقة طهٌها فً المالل وهو الرمل الساخن ما ٌعطٌها مذاق ٌرسخ 

فً ذاكرة كل من ٌتناولها ،مع شراب القمً او ابرٌق الشاي المطهو على الجمر وما ٌضاف الٌه من قرنفل او 

زعتر او نعناع لٌزداد طعمه روعة ، كل هاته النقاط مهمة إلرضاء شغف المهتمٌن بالثقافة الشعبٌة مما ٌجعلهم  

ٌقل عدد الزبائن فً فصل الصٌف كثٌرا نتٌجة حرارة المنطقة على عكس فصل الشتاء،وال ٌوجد .ٌقبلون علٌها بشدة 

فئات خاصة تتوافد على االكالت  الشعبٌة  فالكبٌر والصغٌر الرجال والنساء كلهم ٌفضل كونها أداة لتوطٌد العالقات 

اكثر من سواها وهذا ما نالحظه من خالل تعارف االفراد على بعضهم من خالل التفافهم حول هاته االكالت 

تكشف المعتقدات المتعلقة باألكالت الشعبٌة عن جوانب مختلفة فً شخصٌة االفراد لذلك ال نجد فئة غالبة فً .

اإلقبال علٌها فهً كالمغناطٌس الذي ٌجذب داخل االنسان وٌشده  فبعٌدا عن اي فئة اكثر اقباالعلى هاته االكالت 

نحن ال نجد اي شخص ٌتناولها لوحد بل ٌجب وجود شخصٌن او اكثر هاذا ما ٌمٌز األكل الشعبً  انه ٌجمع  

الصغٌر والكبٌر الذكر واالنثى ،  كما ٌعتبر من الهداٌا التً ال ٌستطٌع احد رفضها فقبول تناول الطعام تصرٌح 

 .ٌعبر عن معنى  توطٌد العالقات فً جمٌع الثقافات 

 وضح مارسال موس فً دراسته الكالسٌكٌة الهدٌة كٌف ان الثقافات نسق من وحدة وظٌفٌة ٌلعب فٌها 

ان تعطً ، ان تأخذ ، ان ترد : التبادل دورا رئٌسٌا فً ربط الناس ببعضهم البعض ،وتشمل الهدٌة ثالث اجزاء هً 
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وفكرموس فً جمٌع انواع العطاء واالخذ لكن الكثٌر من امثلته تشمل الطعام وهً امر اساسً فً الثقافات ...

 .1البدائٌة ، ومهم فً جمٌع المجتمعات

ٌعد الطعام مطلب الجمٌع فهورمز الحٌاة االجتماعٌة عامة واالسرٌة خاصة فكلما ازداد توافد الناسلتناول 

االكالت الشعبٌة  الباعثة للحمٌمٌة خاصة فً المناسبات اٌن ٌكون االفراد فً كامل حضورهمالنفسً والجسدي 

ازدادت الروابط االجتماعٌة ، فالطعام الشعبً لٌس كغٌره فهو الٌة لبدء االلفة والمحافظة على دٌمومتها بٌن من 

 .ٌتناولها والبٌئة المحٌطة به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، الطبعة االولى ، المركز القومً للترجمة "التنوع ،المعنى ، القوة "كونٌهان ، ترجمة سهام عبد السالم ، انثربولوجٌا الطعام والجسد .كارول م -  1

 .158، ص 2013، الجزٌرة ، القاهرة ، 
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 دور االكالت الشعبٌة فً الحفاظ على الموروث الثقافً و جذب السٌاح: المطلب الثالث 

تنقسم الثقافة الى قسمٌن االول خاص بالثقافة الذاتٌة للفرد والتً من خاللها ٌتحدد المستوى الثقافً والمعرفً 

للفرد، حٌث ان نمو الوعً الثقافً واالجتماعً ادى الى زٌادة الرغبة عند العدٌد من االفراد لزٌارة اماكن كثٌرة 

وبلدان عدٌدة لالطالع على العادات والتقالٌد والثقافات المختلفة، وهو ما ٌدفع االفراد الى القٌام بالرحالت السٌاحٌة ، 

أما القسم الثانً فهو .ومنه نستنتج ان هناك عالقة طردٌة بٌن المستوى الثقافً للفرد والطلب السٌاحً  والعكس

خاص بالثقافة الظاهرٌة وهً من ابداعات االنسان المنتشرة فً المجتمع  والتً تعمل على استقطاب السٌاح من 

 1.خالل ما تحتوٌه من انتاجات ثقافٌة والتً تعتبر من العوامل المشجعة الكتشاف ثقافة الشعوب 

ٌعتبر األكل الشعبً جزء من الموروث الثقافً الذي ٌنتمً للثقافة الظاهرٌة لذلك فان الحفاظ علٌه واجب 

والحرص على حضوره ودٌمومته امر مطلوب فهو لٌس مطلبا إلشباع الجوع فقط بل هو مطلب مهم للحفاظ على 

 .االرث الثقافً الذي ٌعبر عن حٌاة مجتمع وعاداته وتقالٌده وتارٌخه واحد عوامل استقطاب السٌاح

تعتبر والٌة وادي سوف الصحراوٌة احد اهم الوالٌات التً تستقطب عدد كبٌر من السٌاح وتعتبر ثقافتها 

لم تعد السٌاحة تقتصر على العطل الفاخرة فً نزل فخمة، واالستراحة على الشعبٌة اهم المنتجات السٌاحٌة،ف

الشواطئ النظٌفة، بل أصبح السٌاح الٌوم ٌبحثون عن مشاركة سكان المناطق التً ٌزورونها نمط حٌاتهم الٌومً 

، وهاذا ماحرصت مدٌنة الوادي على توفٌره ، الطابع التقلٌدي والثقافة الشعبٌة ذات وتذوق أطباقهم بنكهاتها المختلفة

التوجه السٌاحً  ، مثل توفٌر االكل الشعبً  بهدف الحفاظ على التراث الثقافً للمنطقة والحرص على استمرارٌته 

 . وبهدف جذب السٌاح و التعرٌف بثقافة المنطقة 

وقد لقٌت األكالت الشعبٌة إقبال كبٌر من طرف السٌاح خاصة فً السنوات االخٌرة وذلك نتٌجة انتشار ثقافة 

السائح أقرب  ألن معدة،  وحرص اهل سوف على توفٌر االكل الشعبً "ان تسافر لتأكل وتتذوق "سٌاحة الطعام 

 ما ، هذا ما الحظناه اكثر فً الفنادق خاصة ، فعند زٌارتنا لفندق سوف وبالضبط طرٌق لجذبه إلى زٌارة مكان

مطعم الفندق الذي وفر للسٌاح جزء من االكالت الشعبٌة تلبٌة  لرغبات زبائنهم مثل طبق الشخشوخة والكسكسً 

، كما ٌقترح المسؤول عن المطبخ على الزبائن مختلف االكالت الشعبٌة  ...واللحم المطهو فً المالل  وغٌرها 

واجمل ما فً ثقافة سٌاحة . لتعرٌفهم  بها وان كان لمهم الرغبة فً تجربتها والتعرف على ثقافة مدٌنة الوادي 

                                                           
، مذكرة " دراسة وصفٌةتحلٌلٌة لبرنامج حصة مرحبا"جمٌل نسٌمة ، السٌاحٌة الثقافٌة وتثمٌن التراث من خالل البرامج التلفزٌونٌة فً الجزائر -  1

تخرج لنٌل شهادة الماجٌستٌر فً علوم االعالم واالتصال ، تخصص علوم االعالم واالتصال ،كلٌة العلوم االجتماعٌة ،المدرسة الدكتورالٌة للعلوم 

 .104_103،ص 2010_2009االجتماعٌة واالنسانٌة ،جامعة وهران ، 
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الطعام هو التواصل مباشرة مع المجتمع المحلً المستضٌف والعالقات التً تنشا بٌنهم  خالل التعارف على ثقافات 

 .وغٌرها ....بعضهم مثال عند الحدٌث حول التوابل المستعملة وكٌفٌة الطبخ واالدوات المستعملة  

نظرا ألهمٌة األكالت الشعبٌة فً حفاظها على الثقافة الشعبٌة للمنطقة وجذبها للسٌاح اصبح حضورها فً 

مختلف المهرجانات واالحتفاالت الثقافٌة ضرورٌا مثل االحتفال بعٌد المدٌنة الف قبة وقبة وعٌد ٌناٌر اٌن ٌكون 

لألكل الشعبً مكانة مهمة بٌن مختلف الصناعات الثقافٌة ، وقد انشئت جمعٌات اٌضا للحفاظ على االكالت الشعبٌة 

ومن بٌن الجمعٌات التً . والتعرٌف بها خاصة فً مختلف التظاهرات ومختلف الملتقٌات التً تدعوا للتبادل الثقافً 

وهً جمعٌة مختصة  فً " الجمعٌة الجزائرٌة لفنون الطبخ والتنشٌط السٌاحً مكتب الوادي " تنشط فً هذا المجال 

احٌاء التراث السوفً االصٌل بأكالت شعبٌة مختلفة من خالل المشاركة فً المسابقات داخل وخارج الوطن وفً 

مهرجانات التبادل الثقافً فً مجال الطبخ مثل الذي اقٌم الجزائر وتونس الشقٌقة ، وتنشٌطهم لمختلف التظاهرات 

 04 بمركز التكوٌن المهنً والتمهٌن رقم 2021جوان 17فً مراكز التكوٌن مثل التظاهرة الثقافٌة التً اقٌمت ٌوم 

 1.وهذا فً سبٌل الحفاظ على رمز من رموز الهوٌة السوفٌة....للبنات بالوادي وغٌرها من مختلف النشاطات 

منه فان األكالت الشعبٌة هً وسٌلة وواجهة ثقافٌة تؤدي دورا كبٌرا فً الحفاظ على الموروث الثقافً 

وعامل جذب واستقطاب مهم للسٌاح وحتى السكان المحلٌٌن الذٌن شدهم الحنٌن ألصالة اكالتهم السوفٌة الشعبٌة 

وممتنون لحضورها الٌوم فً المدٌنة ، ومن هنا نكتشف ان الطعام والثقافة ثنائٌة متالزمة فالطعام ٌعمل على ربطنا 

باألرض وتراثها وثقافتها وتارٌخها ، لكن السؤال المطروح هنا هل االكالت الشعبٌة لها وظٌفة ثقافٌة فقط ام هناك 

 وظائف اخرى؟

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .صفحة فاٌس بوك ، عٌسى عٌدان ، الجمعٌة الجزائرٌة لفنون الطبخ والتنشٌط السٌاحً مكتب الوادي -   
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 الوظٌفة االقتصادٌة لألكالت الشعبٌة: المبحث الثانً 

  دور االكالت الشعبٌة فً التنمٌة المحلٌة و الوطنٌة : المطلب االول 

تتوفر والٌة وادي سوف على ارث ثقافً غنً ٌتمثل فً مجموع العادات والتقالٌد والصناعات التقلٌدٌة 

المحلٌة التً حققت دورا مهما فً االقتصاد المحلً فبعد ان  كانت هذه الصناعات ضرورة لتحقٌق االكتفاء الذاتً  

اصبحت ضرورة    لتحسٌن ظروف معٌشة السكان ، ومن بٌن الصناعات التقلٌدٌة التً حققت نجاحا خارجاإلطار 

التقلٌدي لهاهً األكالت الشعبٌة، فقد حققت  نجاحا مبهرا و دخلت ضمن المشارٌع التنموٌة ،فبعد ان كان االكل 

الشعبً موجهل الستهالك واالكتفاء الذاتً داخل المنزل  حقق قفزة نوعٌة  فً مجال التنمٌة المستدامة  من داخل 

وخارج المنزل فحضور االكل الشعبً فً المدٌنة لٌس حفاظا على االرث الثقافً فقط بل تحقٌق لدخل مربح وتوفٌر 

 .مناصب عمل  لجمٌع فئات المجتمع وفك العزلة والتخفٌف من وتٌرة هجرة الشباب بحثا عن العمل 

عند تكلمنا عن الفنادق فً والٌة الوادي فإنها تحتوي على العدٌد من الفنادق ذات التصنٌفات المختلفة،كما 

ظهر مؤخرا نوع جدٌد من اإلقامات الفندقٌة تدعى بالمراقد،وهً عبارة على اقامات فندقٌة بسٌطة تحتوي على عدد 

،ذات األسعار المنخفضة وتناسب أصحاب الدخول البسٌطة، والتمتلك مدٌرٌة السٌاحة  50 إلى 10 أسرة من

 . مرقد 45 إحصاءاتها الحقٌقة ولكنها تقدرها ب حوالً

تستغل هذه الفنادق االكالت الشعبٌة لتنشٌط مجال السٌاحة واستقطاب السٌاح وبالتالً تحقٌق الدخل المادي 

وارادات وتدفق لرؤوس االموال األجنبٌة ،مثل الفندق الذي تم زٌارته فندق سوف  الذي ٌقوم بنزهات سٌاحٌة 

للزبائن والتروٌج للثقافة المحلٌة الصحراوٌة حرصا على عودة السٌاح واستقطابهم وتحقٌق تنمٌة اقتصادٌة بتقنٌات 

بسٌطة ،هذا ما حققته اٌضاالجمعٌات الناشطة داخل وخارج الوطن مثل الجمعٌة الجزائرٌة لفنون الطبخ والتنشٌط 

 .السٌاحً التً تقوم بالتروٌج لألكل الشعبً السوفً

من خالل نشاط هذه الجمعٌات اصبح له شعبٌة  تدفع بالسٌاح للنزول بسوف لتجربتها ومنه ٌتم تحرٌك قطاع 

السٌاحة الذي بدوره ٌنشط عدة قطاعات وٌحرك عجلة التنمٌة   وٌتطور عدد السٌاح فً والٌة الوادي حسب تطور 

األحداث فً الوالٌة، وتطور المناخ حٌث أن عدد السٌاح ٌنقص فً فصل الصٌف وٌزٌد فً فصل الشتاء والربٌع 

وهذه الزٌادة تلعب دور مهم بالنسبة للمطاعم اٌضا كونها احد القطاعات التً تساهم فً دفع عجلة التنمٌة وتحرٌك 

االقتصاد ، خاصة اثناء االحتفاالت والمهرجانات نظرا للعدد الهائل من السواح الذٌن ٌقبلون على الوالٌة بسببها،فان 

هذا الشًء ٌقوم بتنشٌط حركة المطاعم وزٌادة اإلقبال علٌها خاصة مطاعم األكالت الشعبٌة التً تعتبر الوجهة 

الرئٌسٌة لهؤالء السٌاح ،ومنه ٌرتفع معدل االرادات ، نعود بعدها الى كٌفٌة تحقٌق التنمٌة  االقتصادٌة من داخل 

المنزل ، انترت فً اآلونة االخٌرة وبشكل كبٌر فً مواقع التواصل االجتماعً حسابات شخصٌة وصفحات 
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ام " "ام راوٌة للعجائن والحلوٌات التقلٌدٌة "  "مطبخ ام جهٌنة لألكل التقلٌدي "الكترونٌة  تبٌع االكالت التقلٌدٌة مثل 

وغٌرها اٌن اعتمدت المرأة السوفٌة الماكثة بالبٌت على هذا المشروع لتحقٌق دخل  " اٌهم لألكالت التقلٌدٌة 

اقتصادي، حٌث ٌتم التواصل مع هاته الحسابات وطلب االكالت التقلٌدٌة فٌتم تسجٌل الطلب واعداده وتوصٌله 

للزبائن وهاذا المشروع هو االخر حقق فائدة كبٌرة فً توفٌر مناصب عمل خاصة للفئة النسوٌة التً ال تستطٌع 

العمل خارج المنزل اضافة الى توفٌر مناصب عمل لفئة الرجال اذ هم من ٌقومون بتوصٌل الطلبات غالبا ما ٌتم 

التعامل مع سائق سٌارة اجرة ٌكون محل ثقة لتوصٌل الطلبات ، ان التزاوج بٌن قطاع الثقافة الشعبٌة والتنمٌة 

ضرورة فرضتها الحٌاة الٌومٌة فً المدٌنة فغالء المعٌشة وقلة مناصب العمل ادى للتفكٌر فً كٌفٌة تحقٌق اكتفاء 

 .ذاتً بموارد بسٌطة ودفع عجلة التنمٌة وهاذا ما حققته االكالت الشعبٌة بحضورها فً مدٌنة وادي سوف 

لم تكتفً األكالت الشعبٌة فً تحقٌق التنمٌة المحلٌة فقط بل حتى التنمٌة الوطنٌة وذلك من خالل مطاعم 

االكل الشعبً الموجودة فً دول اخرى ذات طابع ثقافً شعبً جزائري من كل  الوالٌات من بٌنها ثقافة مدٌنة وادي 

سوف  فالسفة السوفٌة والكسكس من االكالت لحاضرة بقوة خارج الوطن وبعض االكالت الشعبٌة التً لم تجد 

 1.السبٌل للخروج استقطبت السٌاح الٌها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .زٌارة بعض الفنادق و المراقد بالمدٌنة-  
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 النتائج المتحصل علٌها من خالل الدراسة :المطلب الثانً 

تمتلك مدٌنة وادي سوف ارث ثقافً غنً وثقافة شعبٌة متشبعة باألصالة ، واستطاعت عبر النشاطات المختلفة _1

 .الحفاظ على  هاذا الموروث الثقافً الضارب فً عمق التارٌخ

 .استطاع المجتمع السوفً التكٌف مع بٌئته وخلق لنفسه مخزون ثقافً حقق من خالله اكتفاء ذاتً لٌومنا هاذا_ 2

 .المطبخ السوفً الشعبً  غنً ومتنوع ، اعتمد منذ القدم على المواد االولٌة الموجودة فً البٌئة الصحراوٌة  _3

من خالل اجزاء االكالت الشعبٌة السوفٌة ندرك أنها تكشف لنا غطاء عادات وتقالٌد المنطقة الصحراوٌة السوفٌة _4

 .وبذلك نضع اٌدٌنا على جزء كبٌر من ثقافة المجتمع السوفً 

تعددت الوظائف التً ٌؤدٌها االكل الشعبً بحضوره فً المدٌنة بٌن الوظٌفة التً تتعلق باشباع حاجات االنسان _5

للغذاء والوظٌفة الثقافٌة فً الحفاظ على الثقافة الشعبٌة من خالل احٌائها فً المدٌنة والوظٌفة االجتماعٌة فً ربط 

 .العالقات بٌن الناس والوظٌفة االقتصادٌة فً تحقٌق االكتفاء الذاتً ودفع عجلة التنمٌة 

لالكالت الشعبٌة الفضل فً الكشف على العالقة الطردٌة بٌن مستوى الوعً الثقافً للفرد والطلب السٌاحً _6

 .والعكس 

ثقافة سٌاحة الطعام هً احد اهم الجوانب الثقافٌة لألفراد بوصفها طرٌقة فعالة لربط االتصال بٌن االرض _7

 .وتراثها وثقافتها وطرٌقة دٌنامٌكٌة لربط العالقات وبناء المجتمعات 

توضٌح مكانة قطاع الثقافة الشعبٌة فً الجانب الثقافً واالجتماعً واالقتصادي وكذامساهمته فً زٌادةإٌرادات _ 8

الدولة وتموٌله للعجز فً مٌزان المدفوعات وخلق فرص عمل وتشغٌل األٌدي العاملة وجذب العمالت األجنبٌة 

 .وتدفق رؤوس األموال الداخلٌة والخارجٌة

خلق فرص جدٌدة لالستثمار وبالتالً خلق فرص عمل جدٌدة وتنوع االقتصاد،وزٌادة الدخاللقومً،وتحسٌن _9

البنى التحتٌة و وتلبٌة االحتٌاجات األساسٌة للعنصر البشري واالرتقاء بالمستوى المعٌشً واالستخدام الفعال 

 .للخدمات العامة
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 خــاتـمة

ٌعكس األكل الشعبً النشاط الفكري المادي والمعرفً لحٌاة المجتمع فهو ٌصور الحٌاة االنسانٌة 

واالجتماعٌة والثقافٌة من خالل كل جزء منه ، فقد كان االكل الشعبً على مدار الزمن ٌحمل مالمح العادات 

والتقالٌد القدٌمة ومن خالل دراستنا لألكل الشعبً فً مدٌنة وادي سوف تظهر لنا مالمح المجتمع السوفً كونه 

مجتمع مٌسور الحال ، فقد كانت معالم البطالة منتشرة بشكل متزاٌد فً فترة من الزمن وهاذا ما ادى الى االهتمام 

بجوانب من الثقافة الشعبٌة كالصناعات التقلٌدٌة والحرف الشعبٌة ، ومن بٌن الصناعات نجد المطبخ الشعبً الذي 

كان موجه لتحقٌق االكتفاء الذاتً داخل المنزل ثم أصبح موجه لتحقٌق االكتفاء الذاتً من الناحٌة االقتصادٌة 

وتحقٌق مشروع تنموي ناجح نابع من ثقافة شعبٌة ضاربة فً عمق التارٌخ ،  كما ادى هذا االهتمام المرتبط 

بالتارٌخ الثقافً المادي الى الحفاظ على التراث الشعبً والمالمح الخاصة بثقافة المجتمع السوفً و تأكٌد حضورها 

واستمرارها مهما كانت اهداف تواجدها فً النسٌج العمرانً الحدٌث وتحدي التطور والعصرنة التً شغلت مكانة 

 .كبٌرة فً المدٌنة ووفرت لإلنسان كل متطلبات الحٌاة اال حنٌنه للماضً ولثقافته الشعبٌة
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ملخص الدراسة باللغة العربية 

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف على الثقافة الشعبٌة فً وادي سوف و تحدٌد مالمحها و         

. حضورها الٌوم فً المدٌنة

        كما أعطت الدراسة لمحة عامة على المنطقة إذ من خاللها نتعرف على طبٌعة المنطقة 

. الصحراوٌة واختالف األجناس التً شكلت المجتمع السوفً إذ نلمس بذلك تداخل الثقافات فٌما بٌنها

      فّصل البحث فً خصائص و أجزاء األكل الشعبً كونه جزء من الثقافة الشعبٌة و حضوره 

الٌوم فً المدٌنة ٌؤدي وظائف ثقافٌة متمثلة فً الحفاظ على الموروث الشعبً ووظائف اقتصادٌة 

. متمثلة فً تحقٌق التنمٌة من خالل ما ٌسمى بسٌاحة الطعام

 

 ملخص الدراسة باللغة االنجليزية

Study summary 

       This study aims to reveal the popular culture in wadi  souf The study 

also gave an overview of the region through which we learn about the nature 

of the desert region and the different races that formed soufi society as we 

see the overlap of culture among them. 

          Research chapter on the characteristics and parts of popular food  as it 

is part of popular culture and its presence today in the city perfoms cultural 

functions represented in preserving popular heritage and economic 

functions represented in achieving development through the food tourism.  

 


