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  الندوة العلمية :

   : مقاربات متعددة االختصاصات األطعمة واإلطعام والتراث الغذائي

  )2022جانفي  12و  11(

  

دراسة عرض وإلى والفاعلين المختلفين ه الندوة العلمية التي تتوج نشاط فريق من الباحثين ذتهدف ه
منزلية أو  وجبات يومية، طبيعة أو مصنعة أو معدلة جينيا مواد أولية( وتحليل الروابط بين األطعمة

من أكالت المناسبات، ابتكارات تسويقية، ...) مشروبات طازجة أو معلبة، ، حلويات ومرطبات، مصنّعة
من جهة وكل المعارف والخبرات والتمثالت والممارسات المرتبطة بذلك واإلطعام والتراث الغذائي  ،جهة

من منظور مقاربات متعددة االختصاصات في العلوم الدينية واالجتماعية والقانونية ثانية، وكل ذلك 
وهي تنظر إلى الطعام  غيرها ...البيئية واالقتصادية والطبية والتراثية والمتحفيّة ووالسياسية والثقافية و
منجز اجتماعي جامع. ومن هذا المنظور سيتم االهتمام بكل األبعاد المتعلقة بالطعام كوإلى األنساق الغذائية 

 بما في ذلك الصناعية والجيوسياسية هاواإلطعام مع االنتباه إلى التطورات والتغيرات الحاصلة التي صاحبت
ويد" بالمواد فاألطعمة هي في عالقة بقضايا "التزود" و"التز ... وبما يسميه البعض "األمن الغذائي"

مثل  تستدعي التوقف عندهابما في ذلك استعمال عالمات  "تسويقها" أخرى تصنف "أساسية" وو "األولية"
 "ستهالكال"اويتعلق األمر كذلك بقضايا التي يوجد بها مسلمون، الغربية مثال ووخاصة في البلدان "حالل" 

في ذلك أحيانا من طرف البعض والطرق المثلى للتصرف في "بنوك الطعام" في مختلف أنحاء  "التبذير"و
الزوايا  أو والمبيتات كذلك بالطبخ والمطابخ سواء تعلق ذلك بالمنازلبعضها رتبط ي واألطعمة، ...العالم

الفنادق والنزل مع ما يصاحب ذلك من قواعد والتزامات و على اختالفها المطاعمأو والمؤسسات الخيرية 
 "الذوقـ "بألطعمة ا، كما ترتبط ورسكلة "البقايا"مضبوطة ومعايير محددة لإلعداد والتحضير والتقديم 

"اإلشهار" أنماط ومن بينها خاصة  املهتشكّ بمختلف العناصر التي تساهم و  عام مزاجك وأحاسة فردية ك
  ... واستتباعاتها المختلفة فضال عن "النكهات" الطبيعية منها والمصنعة، اوتوابعهالمختلفة 

في عالقة على السواء بسوء التغذية وبالبدانة المفرطة ونفسية ن األكل له أبعاد صحية ومن نافل القول إ
تتعلق بالحالل والحرام وأخرى عقائدية والنحافة المبالغ فيها وما يرتبط بذلك كله من أمراض وتشوهات، 

 ،مع اآلخرين ... ، فضال عن القيم االجتماعية المرتبطة مثال بالكرم والضيافة والتقاسموالمباح والمكروه
إدراك  نحت مختلفة تساهم في بأجهزةوهي ترتبط تختلف باختالف األزمنة، ثقافية أبعادا  للطعامكما أن 

كل ما يتعلق باألطعمة والغذاء بما في ذلك الجوانب الرمزية منها. وعلى هذا األساس فمن الضروري 
التشكيلية والصورة والسمعي لفنون في اخاصة وتمظهراتها  ،االنتباه إلى أبعاد الداللة المرتبطة بذلك كله

يبقى البعد الثقافي للطعام واإلطعام بما في ذلك التراثي حيث التشريعات وغيرها ... وواآلداب البصري 
وكل ما يحيل إليه من في عديد الثقافات  هذه الندوة التي تهتم كذلك بتبادل األطعمةمجاالت من صميم 

بأنواع من الرقابة التي أحيانا يرتبط قد يم" تداولها كما أن رفض بعض األطعمة أو "تنظ .متشعّبة ..روابط 
ما قد تكون القبيلة وقد تكون "أعيان القرية" وقد وأخرى إدارية تخضع لسلطة  مختلفة تقنيةتمارسها هيئات 

 اهياكلهو اتنظيماتهمن خالل بعض  المجموعات أحياناولرقابة عبر تشريعاتها المختلفة الدولة تكون 
  بعض التحديدات الخاصة ببعض الطوائف ...مع أحيانا تتواءم ا أن كما له ،اوممثليه

  ومن المنتظر تقديم ورقات علمية تساهم في : 

واألنساق التي تصاحب األطعمة وشبكات القيم  دراسة المنظومات الفقهية والعقائدية واألخالقية -
  وكذلك ما قد يسّمية البعض "الهوية الغذائية" الغذائية
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التحديث المختلفة التي يشهدها قطاع الغذاء والتحوالت التي يشهدها العرض الغذائي دراسة أوجه  -
  واألنساق الغذائية في السنوات األخيرة واستتباعات ذلك

األنساق الغذائية واالختالالت التي قد تعتريها والعناصر فهم المنطق (بالمفرد والجمع) الذي يحكم  -
  يالتها والتغيرات التي صاحبت ذلك عبر الفترات التاريخية المختلفةتحديد األطعمة وتفضالتي تتدخل في 

خاصة في ظل  تحليل تأثير التغيرات االجتماعية على مكونات األطعمة وتطبيقاتها وجدولتها الزمنية -
  التحوالت الحضرية التي تشهدها المدن وكذلك مختلف أنماط العيش في الريف

في السنوات ذلك كله والتحوالت التي عرفها ومتعلّقاته الغذائي السلوك الذاكرة الغذائية ودراسة  -
ما في عالقة كذلك ب من أجل تغذية صحية ومستدامة محليا وإقليميا ودوليا والتحديات المنتظرة األخيرة

 المنظمات الدولية المختلفة"تسّوق" له عديد 

  في بداية األلفية الثالثة وارتباطات ذلك االقتصادية والسياسية دراسة األوجه الجديدة للتثاقف الغذائي -

دراسة وتحليل الطرق التي يمكن من خاللها لألطعمة أن تؤثر في مسارات اإلدماج واالندماج وكذاك  -
  التعاقدات المختلفة

لمطابخ قطاع الغذاء واألطعمة والتثمين الذي تشهده بعض افهم الديناميكيات التراثية التي شهدها  -
  عديد الدول اي تشهدهإطار االستراتيجيات التراثية الت وفي من أجل تنمية غذائية مستدامة المحلية
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