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 *(1)خاطر أبورفعت ىل ور

ممقدمة

م مآثور متزال ممايّؿوعوتال ماٌدنماظؾقزغط واظروعوغقي معن ماظعدؼد مسي مبوضقي قي
اٌؿعوضؾيمضدمتلثرتماجملؿؿعوتم سيماظشرقماألودط،مو اٌؿودطقيمسيممشولمإصرؼؼقومو
ضوعًمبؿطوؼرهممبومؼؿـودىمععماحؿقوجوتفوماظدؼـقيم وسيمػذهماٌـورقمبفذاماإلرثم

م مهّول محصل مصؾقـؿو متضمممايّؿوعوتمسيواالجؿؿوسقي. ماظيت ماظضكؿي اظروعوغقي
مو ماظوادعي مواظ اٌلوبح ماظرؼوضي مٌؿوردي ماإلغلونم ؼوسوت مبـوء مإدي متفدف اظيت

ما ماإلعربارورؼي مضوة مظؿفلقد مم،ظروعوغقيجلدؼًو مأن ماظعفودممايّؿوعوتند سي
دؼـقًوم اظؾقزغطقيمسيمعـطؼيماظشرقماألودطمطوغًمأصغرمحفؿًومظؿمديمدورًامصققًومو

مسدةمضرونماجملؿؿعماإلدالعياغؿشورهمسيم ومايّؿوم.مادؿغرقمضؾولم1سيماجملؿؿع
ودعمدالممحؿىماظؼرنماظؿسيماٌدنماظيتماغؿشرمصقفوماإلمايّؿوعوتملمؼؾدأمإغشوءم و

مغفوؼيحؿىم سيماظعفودماإلدالعقيماٌكؿؾػيمومايّؿوعوتادؿؿرتمماػؽذ اٌقالدي.مو
عنماٌقزاتماألدودقيمسيماٌدنماإلدالعقيمسيممايّؿوعوتطوغًم اظؼرنماظـوعنمسشر،مو

معـطؼيمحوضماظؾقرماألبقضماٌؿودط.م

                                                                                                              
(1) Université de Damas, Syrie.  

1 Benkheira, M.-H. (2003), « La Maison de Satan, Le hammam en débat dans 

l'islam médiéval », in Revue de l'histoire des religions, 220, 4/, p. 391-443. 
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 سيورماالجؿؿودظقلمسؾىماظؿّطموػم،تواجدػومسيمعدؼـيمعو ومايّؿوعوتإنمسددم
مو و مظؾؿدؼـي. مبـوءم االضؿصودي ماٌؾك مسؾد مبن ماظوظقد ماألعوي ماًؾقػي مضرر سـدعو

م مأسؾن مدعشق مسي ماألعوي معؽوغيممظلؽوناىوعع مدقضقفمإدي ماىوعع مبلن دعشق
محب مأػؾفو مصكر موإدي مبلربعمم،فمّؿوعوتدعشق ماظـوس مسؾى متػكرون م"... صؼول:
مو ممبوئؽم متػكرون مومخصول، موصوطفؿؽم مؼؽونممؽمرّيوعوت ػوائؽم مأن صلحؾؾً

ممم2."علفدطمماًوعلي

عنماظضروريمأنمغمطدمػـومأنماالػؿؿوممبفذهماٌـشكتمالمؼعودمصؼطمألدؾوبم و
مبوظـظوصي مالضرتان وم،دؼـقيمعنمحقٌماالػؿؿوم ممخصوصًو ماألخرية سيماإلدالممػذه

مطوغًمتؾعؾهم وماظطفورة،مواظلعيمسب ؾصمعنماظـفسمواظؿك بوإلميونمو مٌو إمنو
تعودمأدؾوبم دورماجؿؿوسيمبؼيمدوئدًامحؿىمغفوؼيماظؼرنماظؿودعمسشر.موأؼضًومعنم
حلىمظعدةمسواعلمدبؿؾفمم،أطـرمعنمشريػوم،سيمبعضماٌـورقمايّؿوعوتمتدػور

ماظزعونمواٌؽون.

 ادلدن ادلتودطوةبعض يف  احلّماماتموجز تارخيي عن . 1

 القاهرة مّحامات 1. 1
ضدم بنماظعوصمسيمعدؼـيماظػلطوط،موموسؿررةماٌلؾؿونمطونمبنّعمهلأغشمرّيومأولم

م مػذا مأن مدضؿوق مابن مظؾمايّؿومذطر مغلؾي مايفم مصغري اظروعوغقيممقّؿوعوتطون
م ماٌؼرؼزيماظذيمتوسيمسوم مذطر مبوهللمغزارمم0664اظضكؿي،مطؿو أنماظػورؿيماظعزؼز

ممم3ًومسيمعدؼـؿهماىدؼدة،ماظؼوػرة.رّيوعابنماٌعزمطونمأولمعنمبـىم
اظؼراءةمعنم ّؿوبمظؿعؾقمماظؼرآنمواظلؾالنماظيتمؼراصؼفومسودةمُطموموتايّؿوعتعؿربم

سيممايّؿوعوتنماظدرادوتمحولمتوزؼعمتؾّق اظعـوصرماألدودقيمظؾؼوػرةماظؿورخيقي.مو
مأنم ماظـوعنمسشر، مسيماظؼرن مسيممايّؿوعوتاظؼوػرة ماألدودقي مسؾىماحملوور تؿواجد

 م،بوبماظػؿوح بنيمبوبمزوؼؾيمومؿؿدمعواٌـورقماظـشطيماضؿصودؼًومطؿومسيماحملورماٌ
طؿومسيماألحقوءمحولماجملؿؿعماظراضيم طذظكمسيمايوراتمذاتماظؽـوصيماظعوظقيمو و

اظؼؾعيمواٌـورقماحملقطيمجبوععمابنمروظون.مطؿومندمبوٌؼوبلمعـورقمتؽودمتؽونم

                                                                                                              
 .44مص.،م(8:;0)عـريمم،طقول 2

3 Pauty, (1933), p. 1-2. 
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مسودةمأغوسمصؼراء.ممومايّؿوعوتخوظقيمعنم تؼعمسيمضواحيماظؼوػرةماظيتمؼلؽـفو
مم4ايرصقني. أغهمطونمعنمسوداتماظطؾؼيماٌؿودطيمعنماظؿفورموموؼؾدمايّؿومورتقودمص

محقٌمتؿمممايّؿوعوتػـوكمبعضم و مهلو موتعؿربمعؽؿؾي ماٌلوجد اظيتمووور
مو ماظوضوء مسؿؾقي مومصقفو ماٌمؼد مجوعع مطؿـول مسيمموم،اٌمؼدمرّيومماالشؿلول طؿو

  اٌالصؼيممايّؿوعوتندمبعضموبوٌؼوبلمم،ذقكومرّيوموجوععمو وخوغؼوهمذقك
وطوظيمماظشرجبيمومرّيومعـلمم،األدواقماظؿفورؼي واجملوورةمظؾعضماظوطوالتمأ وأ

ماظشرجبي.م

 اخلانقاه يف القاهرة للمسجد و احلّمامجتاور :  1الشكل 

.ععمتوضقحماظؾوحٌ  ،Warner, 2002 :ادلصدرم  

تعطيممؾ يمحوهلومواظؼوػرةمتـدعٍمععماحملقطماٌمرّيوعوتم،طوصيموأم،إنمععظم
معوم مععؿوريمخوصمصوقمرضعيمأرضمشوظؾًو مذيمغظوم معؾـًى مسيمطقػقيمتصؿقم دردًو
تؽونمشريمعـؿظؿي،محقٌمؼؾدأماظؿصؿقممعنماظداخلمإديماًورج،مأيمؼؿمماظؾقٌم

مو ماألبفوء مسي ماالغؿظوم مبوظصوالتمسن ماٌؿصؾي ماٌؾقؼيمم،اإلؼواغوت ماظػراشوت أعو

                                                                                                              
4 Raymond, (1969), p. 13.  
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م مبعضمجدراغفو متؽون مأن مصقؿؽن مسيمسؿورةمموشريمعؿعوعدة. منده معو مػذا ؼشوبه
مروحماٌؾـى.مموصفـوكمحبٌمدائممسنماغؿظوممداخؾيمػم،اٌلوجدمواٌدارس
ماٌداخل مسموصؼدمهؿويمسؾىمسـصرمععؿوريمأم،أعو اظطرؼقممنزخرسيمظؿؿققزه

ماظعوم متؽون معو مصغوظؾو م. ماظطرؼق،ممسيمعلؿوىمعـكػضموضقؼي مدرجوتمسن ممممبعدة
مشوظؾمو مؼؿؾعفو مدػؾقز مومعـعرجًو ماألودي ماظرئقلقي ماظغرصي مؼػؿحممؼمديمإدي مأن دون

مؼلؿحمخبصوصقيمأطرب.معوعؾوذرة،ممسؾقفو
ؼؿعؾقمبؼواسدمايلؾي،مإديمعوضوعماظػصلممصقؿوتشريمبعضماٌصودرماظؿورخيقي،م
مأ مواظػؼرية ماظغـقي ماظطؾؼوت ماٌرتػعيمموبني ماٌصورى مصودؿكدام ماألدؼون، مممممممبني

مظؾػصلمبنيماظطؾؼوت،محقٌمؼؿممسيماظؼوسيممايّؿوممسيممتوضعفومو ؼفدفمأحقوغًو
م مزبصصًو مؼؽون محبقٌ ماإلؼواغوت مأحد موفقز م)اٌلؾخ( عنممظألسقوناظرئقلقي

مو مبوظُػرش مصؿػرش مواٌؿودطي، ماظعؾقو مماظطؾؼوت مبقـؿو ماظعوعياظودوئد متلؿكدم
صًمايلؾيماظقفودمصؼدماخؿمبوظـلؾيمظوضعمأػلماظذعيمعنماٌلقققنيموم5.اظؾلوط

م م6بنيماٌلؾؿنيمحؿىمؼؿمماظؿؿققزمبقـفممومايّؿومبؿوضقحمطقػقيماظػصلمبقـفممسيم
مأصقوبممو معن ماحؿفوج محصل مأغه ماظؿصرفمضدممايّؿوعوتؼذطر مػذا معـل ألن

 م7ؼمثرمسيمسددماظزبوئنمعومايّؿوعوتميـعمأػلماظذعيمعنمارتقودم
ماظؾقوتمومو مإدي ماٌقوه مأدىموصول مسوم ممبشؽل ماحؿواء مسؾى مرّيوعوتاٌـوزل

مظؾ ماظـوس مارتقود مضؾي مإدي مومقّؿوعوتخوصي مماظعوعي محوظؿفومأػذا متدػور مسي دفم
بعضماظطؾؼوتممبقـؿومطونمزبوئـفومعنماظطؾؼيماٌؿودطيموماظصققي،موموماظعؿراغقي

خوصيماظػكؿيمعـفوميػالتفوماًوصي،ماضؿصرممومايّؿوماظغـقيماظيتمطوغًمهفزم
سيمبعضممواظؼودعنيمعنماألرؼوفمظؾؿؿؿعممبـوصعفومأموػؼريةمأزبوئـفومسؾىماظطؾؼيماظ

مريوؼيمعنمبردماظشؿوء.موايوالتمظإلضوعيمصقفومظعدةمظقولموـؾًومظؾؿشردمأ

 ادتانبول -أنقرة  -بورصة  مّحامات 2 .1

م ماظلؾفوضيمٌـطؼي ماٌقالدي،موغاألخاللمايؽم ماظؼرنمايوديمسشر ضولمبعد
تالػومايؽمماظؾـقيماظعؿراغقيمسيمػذهماٌـورقماظيتمحدثًماظؽـريمعنماظؿغرياتمسيم

اٌؾوغيمذاتممزفرتماظعدؼدمعنماٌـشكتماظدؼـقيماإلدالعقيموم.مواظروعوغيمواظؾزغطي
مو مبنيماٌدنمسيمػذهمماظطوبعماالضؿصودي، ماٌزدػرة ماظؿفورؼي اظيتمراصؼًمايرطي

                                                                                                              
5 Lane, (1860), p. 337-338. 
6 Warner, (2002), p. 52. 
7 Raymond, (1969), p. 150. 
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مو مماٌـطؼي مخورجمحدود موزفرتماألحقوء اٌدنماظؼدمييمموماظؼالعاظدولماجملوورة.
حيمبلتؾوعمعذاػىمععقـيمحقٌمندمسيمطلممواٌلورةموطوغًمدبؿصمجبوظقوتمأ

مومربؾيموأ مومرّيوممعلفد مو وربالت مصغري. ماظـفٍممدوق ماظعـؿوغقون توبع
ماالجؿؿوسقيم مدواء ماظعوعي ماٌـػعي مذات ماٌؾوغي مبنغشوء مخيؿص مصقؿو مممممماظلؾفوضي

موموأ ماماظصققي، ماظوضف مغظوم مضؿن ماالجؿؿوسمظذيذظك ماظؿؽوصل مسؾى ممممميمؼعؿؿد
ماظعوعي و اٌدارسماظدؼـقيمسيممألجلمإسوغيماىواععموم،اظؿربسوتمظصوحلماٌصؾقي

مم8.سيمصقوغؿفومادؿؿرارمخدعوتفوماظدؼـقيمو
حواظيماظؼرنمسيمماظؾقزغطيمإديمايؽمماظرتطيماغؿؼؾًمعدؼـيمبورصيمعنمايؽم

مورثبف ،مواظرابعمسشر مبؾـوءم اظؾقزغطقيمومايّؿوعوتاألتراكممذا فممرّيوعوتضوعوا
بعدمأنمأصؾقًمادؿوغؾولمسوصؿيماظعـؿوغقنيم وم.بوالدؿعوغيمبوظؾـوئنيماظؾقزغطقني

مايّؿوعوتاغؿشرتم متقزتمعؾوغقفمموضدم وم،أضوصوامسـوصرمععؿورؼيمخوصيمبفم
مضولوغاألسوصؿيمٌـطؼيمبوسؿؾورػومبقـؿوماذؿفرتمبورصيم وسيمطوعلماإلعربارورؼي.م

فو،مصننمأغؼرةمملمتؿطورمطـريًامعومبنيماظؼرغنيماظلودسمّؿوعوتحب وػفوماٌعدغقيمومبق
ماظؿودعمسشر.م سشرمو
متؽونم ظؾوضف،مومتوبعيمسيمادؿوغؾولمايّؿوعوتظعدؼدمعنماإنم معو متـؿظمشوظؾًو

م معن مذبؿوسي مضؿن ماظؽؾري ماىوعع ماًدعوتقيحول موماٌراصق ماظؼرآن دارم )دار
أضفم لؿوصف،ماٌطؾخماظعومماظذيمؼؼدممايلوء،مواٌي،مايدؼٌ،ماٌدارسماظدؼـق

طوغًم (.مطوغًمػذهماجملّؿعوتمتعؾريًامسنماػؿؿومماظطؾؼيمايوطؿيمبوظرسقيموايؿّومظذظكم
ماالضؿصودي.م ومودقؾيمرعزؼيمظـشرماظلؾطيمعنمخاللماظدسمماالجؿؿوسي

                                                                                                              
8 Akture, 1989. 
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 جمّمع السلومانوة يف ادتانبول :2 الشكل

م.ععمتوضقحماظؾوحٌم،Necipoglu-Kafadar, 1985م:ادلصدر

تؽونمضكؿيممومعنمايفرمؾـىبـصىماٌـشكتمصغوظؾومعومطوغًمُتصقؿومؼؿعؾقم
صؽوغًمواضقيمضؿنماظـلقٍماظعؿراغيماظذيمؼضمماٌلوطنماٌؾـقيمم،ػقؽؾقوعؿؿقزةممو

مو ممبوًشى مند مطؿو مومايّؿوماظطني. ماظؿفورؼي ماألحقوء مسي مأدودقًو ظهممجزءًا
ماظ ماٌعؿوري موجوده مادؿوغؾولمقّؿومطؼوي مسي مايفممم،مشربظقؿو مطؾري مطون اظذي

ماظؿفورمسيماظلوقمو ممظقكدم اظؿفورمعنمخورجماظؾالدممسـفممخوصيظقعطيماغطؾوسًو
مالدؿؼؾولماٌلوصرؼنمو ماألدرةمماظذؼنمؼؼقؿونمسيماًوغوتماٌعّدة مسؾىمسظؿي دظقاًل

مموم.ايوطؿي مبعؿورة ماالػؿؿوم مطون ممنطمومايّؿومػؽذا مأضربمإديماألوابدمإسطوئه ًو
  وارمطذظكمسؾىماظّزماظضكؿيمؼفدفمإديمتعزؼزمدؾطيماظلؾطونمسؾىمدؽونماظؾالدمو

 مم9ايؽوم.مفورمواألجوغىمعنماظّؿ و

                                                                                                              
9 Cichocki, )2005(, p. 99. 
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م مظؾفؿقعمايّؿوعوتطوغً معؿوحي مصفي مترطقو مسي ماظقوعقي مايقوة معن م،جزءًا
مو مومظؾػؼراء مظؾؽؾور موماألشـقوء، مظؾـلوء موماظصغور، معنماظرجول، ذيقعممظؾـوس
مو ماإلعربارورؼيمماألدؼون، مضؿؿفو ماظيت ماٌدن مسي ماألحقوء مذيقع مسي متؾـى طوغً

مطوغًم مومايّؿوعوتاظعـؿوغقي. ماظدؼـقي ماألعور مأجل معن مأجلممضرورؼي طذظكمعن
خوصيمسيماٌـودؾوتماًوصيمماظـواحيماالجؿؿوسقيمحقٌمجيؿؿعمصقفوماظـوسمو

مومو اظطؼوسماظيتموريممؼوظقدموارتؾطًمطلمعـودؾيمبعددمعنماظؿماالحؿػوالت.
م.ايّؿومضؿنم

 فاس مّحامات  3  .1

مأغشلػو ماظيت مصوس، ماٌقالدي،مماألدارديمأصؾقً ماظـوعن ماظؼرن محواظي سي
ٌَ سرصًماٌدؼـيمخاللممؼ يمسيماظؼرنماظـوغيمسشر.موِرسوصؿيمظؾدوظيمخاللمايؽمما

معنماظـوحقيماٌعؿورؼيمو مطؾريًامػذامايؽممازدػورًا صقؿومخيصمتوزؼعممطذظكمتطورًا
مو ماظطواحنيموماٌقوه مومإغشوء مظقونماإلصرؼؼيماظؼـوات. محواظيممذطر م611أنمصقفو
م مؼسشرموروحوغي مورّيوعن ممًو. مطوغً موصوس مروحقًو ممعرطزًا ازدػرتممومثؼوصقًو،

ماظلودسمسشر.ممسيماظػرتةمعومبنيماظؼرغنيماظـوغيمسشرموععفوماظؿؾودالتماظؿفورؼيم
-مظؾوضفمتوبعمًومذيقعفورّيوعم40ظػرغليمحواظيمضؾلمايؽمماطونمؼوجدممو

االشؿلولمضؾلماظصالة،مصؽلمحيممذظكمألػؿقؿفومعنمأجلماظوضوءموموم،-ايؾوس
مايّؿوعوتعنم وًومسؾىماألضل،معومسداماألحقوءمضؾقؾيماظؽـوصيمحقٌمدبؾرّيوعحيويم

ماظػّكورؼن محي معـل موموماظعوعي ماظزؼؿون، ممواد ماظغـقي ماألحقوء مسي  وأمطذظك
ماظعقوناأل محي معـل مردؿؼرارقي م، مػـوك ماٌـوزل مهوي مممممممممممممخوصي.مرّيوعوتحقٌ
نيمعـلمحيماظطؾعيموحيمراسمرّيوعاظػلققيممبوٌؼوبلمندمسيماألحقوءماٌؽؿظيمومو

ماظؽّدان. موحي 10اىـون
ممو  مسيمزبؿؾفماٌكطوروتمأن مؼؿمممايّؿوعوتند طون

.مطؿومزبؿؾفمعـشكتمايؽومتعدادمذطرػومبعدماٌلوجدمعومؼدلمسؾىمأػؿقؿفومسـدم
مبعضم مأؼضًو مايوطؿيممايّؿوعوتند مشريماظطؾؼي معن مبعضماًوصي ممماظيتمبـوػو

 ذظكمٌردودػوماٌوديماىقد.مو
اٌقوهمحقٌمتؾـىمسودًةمضرؼؾيمعنممبؾـقيمتوزؼعسيمصوسممايّؿوعوتمتوزؼعؼؿلثرم

مؼلو ماألراضي معقل مأن مطؿو متصرؼفماٌقوه، مظلفوظي ماظـفر متصرؼفمذبرى مسي سد

                                                                                                              
10 Le Tourneau, )1949(, p. 283–284. 
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مأ مإغشوءمواٌقوه ممسي مضـوات مهًمأرضقي ماظدخوغقي ممايّؿوماظؿدصؽي مسي مرّيومطؿو
11عواليمإدرؼس.

م 
م مأذفر ماظدرادي(مرّيومصوسممرّيوعوتعن م)عوضوع معواليمرّيومموماظصػورؼن
موميذاظمإدرؼسماألول ماظصػورؼن ماظـقودنيمجبوغىمعدردي مدوق مسي عؽؿؾيم ؼؼع
خورجممإدرؼسميعوالىمسؾىمربورمووريمجيوورمعصّؾمأعوماظـوغيمصقؼعم،اظؼروؼني

ماٌؼددي مو-ايرمم-ماٌـطؼي مُتم. ماألػوظيمأن ميرطي مدرادي نيمؼؼعونمايّؿوعظفر
اظـوسممحيفهاظذيممومإدرؼسمعواليمىٌصّؾمسؾىماظطرؼقماٌمديمىوععماظؼروؼنيمو
مو مظؾصالة، مظؾذػوب ماىؿعي ماظـمؼوم مادؿكدام مإعؽوغقي معن مؼزؼد ماٌوضع وسمػذا

م12ني.ايّؿوعهلذؼنم
م

                                                                                                              
11 Heddouchi, 1994-1995. 
12 Hubmann et al., 1987. 
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 موالي إدروس يف فاس مّحامصفارون و مّحام :3 الشكل

م.ععمتوضقحماظؾوحٌمHubmann, 1987:ادلصدر

م متؽون مومايّؿوعوتععظم مومظؾـلوء معؿـووبي مصرتات مسي محفزممظؾرجول ميؽن
مصقفوممايّؿوم موري محقٌ ماٌقلورة، ماظعوئالت مبعض مضؾل معن ماظؾقل سي

مو مبوٌؼوبماالحؿػوالت. مارتؾط مسيممايّؿومل ماىن موجود محول بوٌعؿؼداتماظشعؾقي
مأ ماٌظؾؿي موموايـوؼو ماألوظقوء. مبؾعض مبعضفو مبعضممارتؾوط مٌوء مأن مؼعؿؼد طون

مبعضماألعراضمعـلممايّؿوعوت مٌعوىي ماظذيمطونممرّيومصػوتمرؾقي مسّؾود ابن
دقديممرّيوممعواليمإدرؼسمومرّيومطذظكممؼوصىمبهمظؾؿصوبنيمبلعراضمجؾدؼي،مو

13صققيمأريدماظشوويماظذيمؼعزىمٌوئفؿومصوائدمرؾقيمو
  

                                                                                                              
13 Le Tourneau, (1949(. 
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 دمشق  مّحامات 4. 1

متطور ماظعفدممبدأ مخالل مسشر ماظـوغي ماظؼرن معن ماسؿؾورًا ماظلور مخورج األحقوء
اعؿدتمخورجمأبوابماٌدؼـيمموماألؼوبي.مسيماظؼرنماًوعسمسشرمازدػرتماألحقوء

م ماألدومواظؼدميي، ماحملوور مسؾى ماٌدؼـي موتودعً ماظغرب مبوووه بوووهممدقي
مو مايٍ. مررؼق ماظؼـواتماظيتمماىـوبمسؾى مسرب ماٌقوه متوزؼع مسي ماظؿطور دوسد

مو ماظلؾالن ماغؿشور مسي مبردى مغفر معن ماٌدؼـي.مومايّؿوعوتمتػرسً متودع ممممممممسي
حولماىواععماظؽؾريةمعـلمجوععمماألحقوءمحولماألدواقمواظلوؼؼوتموتطورتممو

يماظشؿوظقيمخورجماٌدؼـيمؾي،مأولماألحقوءماظيتمتطورتمسيماىفاظؿوبيمسيمحيماظعؼق
ماظؼدميي.م
مإ ممايّؿوعوتمتوزؼعن مخورجماظلور ماظشؿوظقي مضـوةمطونمؼؿؾعمسيماألحقوء ربور

عنماظشرقمإديماظغربمعوزالممرّيوعوتيمغفرمتورامحقٌمندمسؾىمػذاماحملورمزيل
مايّؿومػذاممؼعؿربمعؼقؾي.موأعوغيمسيمحيماظمرّيومعـفومموم،ععظؿفومضقدماالدؿكدام

سيممايّؿوعوتاظذيمؼعودمإديمغفوؼيماظؼرنماظـوغيمسشرمعنماظػرتةماألؼوبقي،معنمأضدمم
م.14اظؿؼؾقدؼيمايّؿوعوتضقدماظدراديمضؿنمعشروعمدراديمدعشقم

م مغالحظ ماظلور، مداخل ماظؼدميي ماٌدؼـي مأحقوء مسي ممممممظؾؿلوجدمايّؿوعوتووور
مماٌدارسمومو ماىوعع مم،األعويخوصي مسدة مند معداخؾهممرّيوعوتإذ معن ضرؼؾي

اٌؾكماظظوػرممرّيوممعـفكمومرّيومماظؼقؿرؼيمومرّيومماظلؾلؾيمومرّيوماألدودقي،م
سيماألدواقماظرئقلقيمداخلمماٌدرديماظعودظقي.موماظذيمجيوورماٌدرديماظظوػرؼيمو

م مند ماظؼدميي مظمايّؿوعوتاٌدؼـي ماًدعوت مظؿؼدؼم مظؾكوغوت ممممممممؾؿّفوراجملوورة
مغورماظدؼنمسيمدوقماظؾزورؼي.ممقّؿومظؾؿلوصرؼنماظذؼنمؼؽـرونمسيمػذهماٌـورقمطمو

                                                                                                              
14 HAMMAM Project. 
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 اجملاورة له احلّمامات اجلامع األموي و :4الشكل

م.(IFPOموثقؼي)68;0-64;0ظدعشقممزبططماحملوصظيماظعؼورؼيمادلصدر:

بوبمتوعو،مماظشقخمردالنمضربمرّيومأبوابماٌدؼـيمعـلممايّؿوعوتطؿومووورم
مضرؼؾيمموممبوظؼربمعنماظؼؾعيمًدعيماىـوداظراسممرّيوممو مصرتة معـذ اظذيمػدم

مظؾؼؾعي.و ماجملوور ماظطرؼق ممظؿودقع مطـرة ماٌالحظ ماظيتممايّؿوعوتعن ماألحقوء سي
مماظقفودمغدرتفومبلمشقوبفومسيماألحقوءماظيتمؼؼطـفوماٌلقققونمومومؼلؽـفوماٌلؾؿون

م15اجؿؿوسقيمخوصيموبمدؼـقيمأرمبومؼعودماظلؾىمألدؾومو

                                                                                                              
 ,Benkheira, 2003 غظراٌزؼدمعنماٌعؾوعوتم 15
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 يف األحواء ادلسوحوة واحلي الوهودي احلّماماتندرة  :5 الشكل

 .(IFPOموثقؼي)68;0-64;0ظدعشقممزبططماحملوصظيماظعؼورؼيمادلصدر:

مسؾىماحملورماىـوبيمخورجماظلور،مسؾىمررؼقمايٍ عنممًاصـرىمسدد م،أعو
مظؾوضف،محقٌممايّؿوعوت مايأاظيتمؼؿؾعمبعضفو ماجملّؿعوتماظيتمتضممغشل ؽوم

اظذيمب يمسيمغفوؼيمعـلمذبّؿعمدـونمبوذومماًدعوتقيمسددًامعنماألبـقيماظدؼـقيمو
مم)ؼعودمظؾؼرنماظرابعمسشرمرّيوممودوقممؼضممعدرديموجوععمواظؼرنماظلودسمسشرمو

مم.أسقدمودؼده(مو
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 طروق احلج الشامي: 6 الشكل

م.(IFPOموثقؼي)68;0-64;0ظدعشقممزبططماحملوصظيماظعؼورؼيمادلصدر:

مسؽسممو مسؾى ماظعؿراغي ماظـلقٍ مسي ماغدذبً مبؽوغفو ماجملّؿعوت مػذه متؿوز
مو مدؼـقًو مذبّؿعًو ماألحقون مأشؾى مسي متشّؽل ماظيت ماظلؾطوغقي مخدعوتقوماجملّؿعوت

تؽونمأضربمإديماألوابدماٌعؿورؼيممصقهماٌؾوغيمبشؽلمعؿـوزرمومتـؿظمربورًومبلور،م
سيماٌـورقماظؾعقدةمسنمخوصيمومؼلوسدمسيمصرضمػقؾؿهمعم،ظؿدّلمسؾىمسظؿيماظلؾطون

ماظعـؿوغقي ماإلعربارورؼي مسوصؿي مومومادؿوغؾول، مطـؼطي ماظلؾطيممطذظك مبني صل
.مأعوماجملّؿعماظلؾطوغيماظذيمب يمسيمعـطؼيماٌرجمإديم16اظشعوبماحملؾقيماٌرطزؼيمو

مممممسؾىمجوععصققويمم0776اظغربمعنماٌدؼـيماظؼدمييمبلعرمعنماظلؾطونمدؾقؿونمسومم
ؼوجدمسيمعرطزماظؾوحيمأعوممموًو،مرّيوعظؽـهمالمحيويممخونمومعطؾخمومعدرديمومو

مؼؼعماجملؿعمحبريةاىوععم مظؾوضوء. ماظشؽلمتلؿكدم معنمموادعيمعلؿطقؾي ضرؼؾًو
مشريم مبردىمسيمعـطؼي مبوظلؽونذبرىمغفر مألػومومآػؾي ممممظيمدعشق،تعؿربمعؿـزػًو

معؽوغًومتؿفّؿعمصقهماظؼواصل.مممو

                                                                                                              
16 Kafescioglu, ) 1999(, p. 91. 
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ممايّؿوعوتظعؾًم مػوعًو ماجؿؿوسقو ماظيتمتؿؿقزممتضممإذدورًا ماالدؿؼؾول، ضوسي
مظالجؿؿوعمسيماٌـودؾوتماالحؿػوظقيمومرّيوعوتبوتلوسفومسيم ظؿؾودلممدعشق،معؽوغًو

يمظؽوغفومتلؿحمظؾـلوءمبػرصيمظعؼدماظصػؼوتماظؿفورؼًي،مبوإلضوصمواآلراءماظلقودقيمأ
مواً ماٌـزل معن مممؿمروج مأوضوت مظألرعؿيمم،عيضضوء مهضري معن مؼصطقؾفو ٌو

اظرضصمخوصيمسيماٌـودؾوتماالجؿؿوسقيماهلوعيمضؾلممحػالتماظغـوءمومواًوصيمأ
مبعدماظوالدة.ممواظزواجمأ

 قسنطونة مّحامات 5 .1
ععزوظيمسنماىوارمبوادمسؿققمظـفرممترتبعماٌدؼـيماظؼدمييمسؾىمصكرةمرؾقعقيمو

م،ػؽؿورام69حواظيمم0:69يمبلورمسيمسوممبؾغًمعلوحيماٌدؼـيماحملورماظرعول،مو
مدعشقمحواظيممو مطوغًمعلوحي مذاتفومػؽؿورام606بوٌؼورغي ذفدتمم.17سيماظػرتة

اظؿطورماظعؿراغيمموماٌدؼـيمصرتةمازدػورمسيماظؼرنماظـوعنمسشرمظؿالزعفومععماالدؿؼرار
خاللمصرتةمايؽممموسيمصرتةمحؽمماظؾويماظذيمؼعنيمعنمضؾلماظؾوذومسيماىزائر.م

،محدثًمتغرياتمسؿراغقيمطؾريةماٌـورقمداخلماٌدؼـيماحؿواءغؿقفيمومم،اظػرغلي
مندماظقومماظـلقٍماظؼدؼممذبوورًامظؾـلقٍماظعؿراغيمايدؼٌ.ممممو

م مظؾؿدؼـي ماىغراسي ماظوضع مصقفوإن ماٌقوه متوزؼع ماظصعى معن مم،جعل طونمإذ
متلع مظصعوبي ماهلوعي ماظعؿراغقي ماألسؿول معن ماظلؾالن مإغشوء مإظقفو.مؼعؿرب ماٌقوه مممممني

ملمؼؿممإنوزمماسؿودماظـوسمسؾىماظؿزودمبوٌقوهمعنماظـفرمسربمغؼؾهمصوقماظدواب،مومو
دورمػوممسيماٌدؼـيممقّؿوعوتطونمظؾوم.م0:77ذؾؽيمتوزؼعمظؾؿقوهمحؿىمعومبعدمسومم

معقوهمأعوم،غدرتفومومٌومتؼدعهمظؾلؽونمعنمخدعوتماالشؿلولمظصعوبيماظؿزودمبوٌقوه
اظذيمم،ؽـوصيماظعوظقيمسيماٌلؽنماظواحداآلبور.مطؿومأنماظمعصدرػومصؽونمعوتايّؿو

مسوئالتمأد مسدة مظقضم متؼلقؿه ماظـوسمظؾمتجيري مارتقود موقّؿومإدي مأنمُؼم. ذطر
مو ماظقدوؼي ماٌفن مسي ماظعوعؾني معن مإديمماظؽـري مػوجروا ماظذؼن ماحملالت أصقوب

مأ مسؿؾفم مأعوطن مسي مؼـوعون مطوغوا مظؾعؿل مموضلـطقـي موسي ماٌـؿشرةماظماٌلوجد زواؼو
متعؿربمزؼورةمموم.بؽـرةمسيماٌدؼـي ظؽلممعنمضرورؼوتمايقوةمهلمالء،مومايّؿومظذا

مأ مظالشؿلول، مداصؽي معقوه مسن مؼؾقٌ ماظشؿوءموعن مسي مداصه زالمالتموم18عؽون

                                                                                                              
17 Raymond, ) 2002(, p. 115. 
18 Grangaud, ) 2004(, p. 96. 
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مؼشؾهماظػـدقسيمضلـطقـيمتلؿكدمممايّؿوعوت مظؾـومممبو ندمسيمالئقيمموم،عؾفل
 .ايّؿومظـوممداخلمبووصيماألدعورماظردومماً
سيماٌدؼـيمترطزػومسيمعـطؼيماألدواقممايّؿوعوتمتوزؼعدراديمخاللمغالحظمعنم
ماٌرط ماظؼلم ماحملالتسي محقٌمووور ماٌدؼـي ماألدودقيمزيمعن مصػيم19احملوور .

جوععمدوقماظغزلماظذيمب يمسومممعـطؼيمدوقماظؿّفورمندماحملالتماظؿؼؾقدؼيمو
اظذيمؼعؿؼدمأغهمعرتؾطمموم0:67-0:48بنيممضصرمأريدمبويماظذيمب يمعوموم0961

م معع مغػق مأمرّيومسرب ماٌـكػضي مذاتماظؽـوصي ماٌـورق مأعو ماظغزل. األحقوءممودوق
م ماألحقوء معـل مدبؾماهلوعشقياظػؼرية مصؿؽود ماظشرضقي، ماىـوبقي ماٌـطؼي عنمموسي

م.ايّؿوعوت

                                                                                                              
19 Pagand, 1989. 
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 واق التجاروة ادلركزوة يف قسنطونةيف منطقة األد احلّماماتجتّمع : 7 الشكل

م.ععمتوضقحماظؾوحٌم،Pagand, 1989 ادلصدر:

 على مستوى ادلدونة احلّمام .2

مايّؿوعوتفومدسؾىمأدومتـؿشرممومتؼدممميؽنمأنمغلؿـؿٍماظـؼوطماظعوعيماظيتم
 عـفو:مسيماٌدؼـي،مو

 ،دؽ يم-رؾقعيمايي:مووريم -
مم،اظؽـوصيماظلؽوغقي -
 ،حرسيم–ودي:معف يمغوسقيماظـشوطماالضؿص -
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 ،االضؿصوديمظؾلؽونم)اظؼوػرة،مضلـطقـي(ماظوضعماالجؿؿوسيمو -
 ،حبلىمتوزؼعماٌقوهمسيماٌدؼـيم)دعشق،مصوس( -
 ،حبلىماٌذػىماظدؼ يم)دعشق،مضلـطقـي،مأغؼرة( -
 ،حبلىماظوضعماظطؾوشراسيم)صوس،مضلـطقـي( -
مم.سيمذيقعماألحوالمسؾىمعلوصيمضصريةمعنماٌـطؼيماظيتمدبدعفو -
ممؼدل مؼدلمسؾىممتوزؼعسيماٌدؼـيمسؾىممايّؿوعوتسدد معلؿواػماظلؽون،مطؿو

ماظربحمأااالجؿؿوسيمو اظعوئدماٌوديمعفممسيمذيقعماألحوالمموالضؿصودي،مإنمعؾدأ
مايّؿوعوتمظؿؿوضعهلذاماظلؾىمندمأنماٌؽونماألعـلممحؿىمسيمحوظيماظوضف،مو
مأ مايوراتماظغـقي مسي ماالضموؼؽون ماظػّعول.ايوراتمذاتماظـشوط وندمم20ؿصودي

مأ مموبعضماألحقوء مادم معن ماظيتمأخذتمامسفو معـلمذورعايّؿوماألزضي مرّيومم،
مزبططماحملوصظيماظعؼورؼيدوعيمسيمدعشق،مطؿومؼظفرمسيممرّيومذورعمماظرطوبمو
 .م68;0-64;0ظعومم
ممو مأمايّؿوعوتارتؾطً مدؼـقي مأخرى، معلؿوىممومبؾون مصعؾى اجؿؿوسقي،
مر:ندػوموووم،اٌدؼـي
 ،اىواععماظؽؾريةم)دعشق،ماظؼوػرة،مصوس(موعلوجدماألحقوءمأ -
 ،اظػـودقم)دعشق(ماًوغوتمو -
 ،احملوورماظؿفورؼيماألدودقيم)دعشق،مضلـطقـي( -
م،جبوارماجملؿعوتماظؿفورؼيمطوظوطوالتم)اظؼوػرة( -
 ،(،ماظؼوػرة،مصوسبوظؼربمعنمأبوابماٌدؼـيم)دعشق -
 ،سيماألحقوءماظلؽـقي -
ماظدؼـ - ماجملؿعوت موضؿن موماًدعوتقيمقي م)ادؿوغؾول،مماظلؾطوغقي شريػو
م.دعشق(
ممو مظعالضي مغظرغو مومايّؿومإذا ماحملقط ماظػراغ ماحملقطيمعع ندمم،اظشوارع
ماٌدروديمسيمزبؿؾفماٌدنمتشوبفًو مصؾقـؿو متـػؿحمإديمصراغممتؽون. عداخلماٌلوجد

اجملوورممايّؿومدوحيمصغريةمأعوعفو،مغرىمعدخلمموسومموادعمطوظشورعماظرئقليمأ
م،ظؾؿلفدموعؾقؼبوصػهممايّؿومغيبمممومؼؿـودىمععموزقػيمهلومؼـػؿحمإديمذورعمجو

                                                                                                              
20 Raymond, ) 1974(, p. 191. 
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ممذاهلمو مواألخري مومدور مصؼط موموظقسمرعزؼمزقػي مومطوٌلفد اٌدارسمماىوعع
ماظدؼـقي.م

جيوورماحملالتمجـؾًومإديممايّؿومصـفدمعدخلمم،أعومسيمحوظيماألحقوءماظؿفورؼي
ماهلوممسيممذظكمظلفوظيماظدالظيمومألدوديموؼـػؿحمسؾىماحملورمامجـى،مو ظدوره

ظؽيممايّؿومؼرتؾطمذظكممبومتؼدممذطرهمحولمعوضوعمتلوؼقممعـلمػذهماٌـورق.مو
ؿممدراديمعوضعمتموم.سيمحوظيماٌؾؽقيماًوصيواظوضفمأؼلؿػودمعنمعردودهمسيمحوظيم

سؿؾورماالمععماألخذمبعنيمودرجيماغػؿوحهمسؾىماظػراغماظعؿراغيماًورجيمايّؿوم
:متؽـرماألرزاقمسـدمتزاحمماألضدام،مدونمأنمطؿومؼشريماٌـلسؿؾقيماظربحماٌودي،م

م مؼؼدعفو ماظيت مواظدؼـقي ماالجؿؿوسقي ماًدعوت مػـو ممممممممسوعيممظؾـوسمايّؿومغـػي
مأنممظؾػؼراء.ومو مند معـاًل، مترطقو مسي مظألوضوف مايلوبوت مدصوتر مسي مذطر ممو

متؿؾعفوموموديمعنمحقٌمعردودػوماالضؿصوديمظألوضوفتلتيمسيماٌرتؾيماألمايّؿوعوت
م21اٌـوزل...ماحملالتماظؿفورؼي،مايؼول،ماظؾلوتنيمو

                                                                                                              
21 Cichocki, (2001(. 
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 أمثلة النفتاح احلّمام على الفراغ العام يف القاهرة :8 الشكل

 .ععمتوضقحماظؾوحٌم،Warner, 2005م:ادلصدر
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 مدونة بورصة يف تركوا –احلّمام ادللحق بادلسجد  :9 لشكلا

م.ععمتوضقحماظؾوحٌم،Gabriel, 1958م:درادلص
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 مدونة بورصة يف تركوا –يف حي جتاري  احلّمام :11 الشكل

م.ععمتوضقحماظؾوحٌم،Gabriel, 1958م:ادلصدر

 حّمامالدور االجتماعي لل .3

متدس ماظيت ماألدؾوب مموتؽود ماٌدنممايّؿومظزؼورة مععظم مسي معؿشوبفي تؽون
مو مسوداتمذعوبفو مظؿشوبه مبواضعماجؿؿوسيمالماإلدالعقي غؿقفيمم،عؿؼوربرتؾورفو

ممهاحؿؽوع مذاته مماٌرتؾطظؾؿصدر مأضف ماإلدالعقي، مابوظشرؼعي ماظؿؼوظقدمذظك ممممغؿؼول
مآلخرمو مذبؿؿع معن ماظدولم،اظعودات مػذه مععظم مظؽون معنممطوغًمغظرًا جزءًا

مهًمضقودةمحؽممواحدمخاللمصرتاتمعؿؼوربي.مواإلعربارورؼيماظعـؿوغقيمأ
ذعوبمػذهماٌـطؼيمعنمموفؿرثموميتاظمقّؿومنمغغػلمثؼوصيماالدؿالمغلؿطقعمأمو

مممممايّؿوماظيتمدوسدتمسيمإضؾولماظـوسمسؾىمارتقودمموم،ايضوراتماٌؿعوضؾيمسؾقفو
مسيممموردوتفمماالجؿؿوسقي.مضؾوظهمسيمحقوتفمماظقوعقيمومو

دنمعوماظرجولمسيماٌلوء،مسيمأشؾىماٌمخاللماظـفورمومايّؿومطوغًماظـلوءمترتودم
م موجود محول مسي مومرّيومسدا مظؾرجول مضلم مصقه مأغؼرة.ممتوأم مسي مطؿو مظؾـلوء آخر
مطوغًم مظؾرجول مأمايّؿوعوتبوظـلؾي ماألصدضوء مظؾؼوء ماألعـل معلدبيممواٌؽون ظؿـظقم
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ظؿؾودلماآلراءماظلقودقي،مأضفمظذظكمعومطوغًمتضقػهممورضص،مأمرعوممععمشـوءمو
مأ مأوضوتماير ماغؿعوشمسي ماالغؿموعن مأبعد ماظـفور مآخر مسي ماظعؿل معن بنيمموفوء

ميضونمصقفوممعرتنيمسيماألدؾوع،موموعرةمأمايّؿومؼرتودماظرجولمم22دوسوتماظصالة.
حقٌمم،موايّؿومضؾلمارتداءماٌالبسمٌغودرةممقّؿومدوسيمبعدماالدؿموغصفمدوسيمأ

ماظـرجقؾيمسيماظؼوسيماظرئقلقيمبعدماٌدخل.مماظشويموموؼؿممتـوولماظؼفوةمأ
مخورجمبوظـل ماظـلوء مخروج مظـدرة مغظرًا مزبؿؾفمبعضماظشيء ماألعر مظؾـلوء ؾي

مو ماألػل مظزؼورة مإال مخيرجن مال مطن ماٌقلورات مصوظـلوء موماظؾقً، إديمماألصدضوء
موايّؿوم موايّؿوماألػدافمعنمزؼورةممدبؿؾفماظغوؼيموم. مأنمارتقودماظـلوءمم. رشم
مبشؽلمدوريمأمقّؿومظؾ مؼؽون مال مموضد مأرولمسيمأدؾوسي،مشريمأغفم موضؿًو ؼؼضون

23عنماظرجول.مقّؿوماالدؿ
م 

ممو ماظؼول مميؽن مسوم مإبشؽل مايقوة مسي مسؿؾي مطل متراصؼفون مإديممطوغً رحؾي
دورمصقيمبوإلضوصيمظالشؿلول،ممقّؿومظؾموم24شريػو...ماظوالدةموم،مطوظزواجموايّؿوم

مو ماٌطقؾي مبوظزؼوت ماٌعوىي موري ماالدؿمصػقه مسـد ماظطؾقي ممممممممممقّؿوماظـؾوتوت
المتزالمػذهمعنماظعوداتماالجؿؿوسقيماٌعروصيماظيتممتورسمحؿىماآلنمموم.اظؿدظقكمو

مسيمأشؾىماٌدنماظيتمضؿـومبدرادؿفو.م
مسؾىمعلؿوىماٌدؼـيمقّؿوعوتصؾوظـلؾيمظؾ ميؽنمأنمغؾّكصمم،اظيتمتؾعىمدورًا

م:ؾؿومؼؾيصمايّؿومظزؼورةممواألدؾوبماظيتمتدس
م،نماىـوبيمضؾلماظصالةاظؿكؾصمعمتلدؼيمصروضماظوضوءمو -
 ،عؽونمظعؼدماظصػؼوتماظؿفورؼي -
 ،اظغربوءمسنماٌدؼـيمخدعيماالشؿلولمظؾؿلوصرؼنمو -
 ،خدعيماالشؿلولمظؾعوعؾنيمسيماٌفنماظقدوؼيمضؾلماظذػوبمإديمعـوزهلم -
م - مزؼورة مسؾى ماظؾعض مؼعؿود مإذ ماًوصي، ععقـيممرّيوعوتظالحؿػوالت

 ،الحؿػوالتمربددة
 ،ظيتمؼعؿؼدمبورتؾورفومبؾعضماألوظقوءماظصوينيامايّؿوعوتزؼورةمبعضم -
 م.اظوثوقمعنمإعؽوغقيمتوصرماٌقوهمبشؽلمدائم -
م:ايّؿوعوتسؾىمعلؿوىماييمصؿؽونممو

                                                                                                              
22 Pauty, (1933(, p. 4. 
23 Lane, )1860(, p. 342. 
24 Warner, )2002(, p. 50-53. 



 …احلّمامات التقلودوة ضمن النسوج العمراني للمدونة اإلدالموة، درادة 

:; 

مو - ماظوضوء مظؿلعني مبوٌلفد معؾقق مومعؽون مصالةمماظطفورة مضؾل خوصي
م،اىؿعي
مو - ماظػرن مظوجود مايي مسي معرطزؼي مظؼوء مأشؾىماألحقونممغؼطي مسي اظلؾقل
 ،عنمتوصرماٌقوهماظـورمومظالدؿػودةمعنمايرارةمومّؿومايجبوارم
 ،خوصيماظـلوءمعؽونمالجؿؿوعمدوريمألػلماييمو -
 ،عؽونمظؾؿؾوػيمبوٌؽوغيماالجؿؿوسقي -
 ،اظشوئعوتمظـؼلماٌعؾوعوتموموعؽونمظؿؾودلماآلراءمأ -
مو - مظالشؿلول مأمعؽون ماٌـوزل مسي ماإلعؽوغقي متوصر مظعدم الطؿظوزممواظـظوصي
 ،اٌلؽن
 ،ظؾقصولمسؾىماٌـػعيماظطؾقيمخوصيمبعدماٌرضموممونمظالدؿفّؿعؽو -
 م،ظؾؿقضريمظؾزواجموظؾؿفؿقلمأمعؽونمظالػؿؿوممبوظؾشرةمو -
 ،عؽونمظؾؾقٌمسنمخطقؾي -
ماًؿونممبعدماظوالدةموموعؽونمظالحؿػوالتماظعوئؾقيمطقػالتمضؾلماظزواجمأ -
 ،شريػومو

م.مطلماألوضوتتؿوصرمصقهماٌقوهماظلوخـيمسيمعؽونمداصهمسيماظشؿوء،مو -

 يف الوقت احلالي  احلّماماتدرادة حتلولوة لعدد من  .4

عنممايّؿوعوت(مهؾقاًلمالغدعوجمبعضم0غلؿعرضمسيماىدولماظؿوظيم)جدولممو
مو ماالجؿؿوسقي ماماظـوحقي مععماحملقط ماٌؽوغقي حقٌممتماخؿقورمم،ظعؿراغياظـوحقي

مماظطـؾؾيمرّيوماظدراديم)متًمدرادؿفومسيماألعـؾيماًؿليمعوضعممبعضماٌعوؼريمو
اظصػورؼنمسيمصوس،ممرّيومدـغولمسيمأغؼرة،ممرّيومبوبماظؾقرمسيماظؼوػرة،ممرّيوممو

م.دوقماظغزلمسيمضلـطقـي(مرّيومأعوغيمسيمدعشق،ممرّيوم
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 متمهدؼدممايّؿوعوتدراديماألوظقيماظوصػقيمظؾوضعماظعؿراغيمظؾعضمغؿقفيمظؾ
م،سدعهمسيماألعـؾيماٌكؿورةمودراديمتواجدهمأماٌمذراتماًوصيمبؽلمععقورمو

ممتًم ماظيت ماألعـؾي مبني مبلفوظي مواالخؿالف ماظؿشوبه مغؼوط مضراءة مميؽن حبقٌ
ما ماىدول مؼوضح ماٌشروع. مضؿن ماٌوضقؿني ماظلـؿني مخالل م)درادؿفو غظرمأظؿوظي

سيماٌدنماٌؿودطقيممورّيوع(مهؾقاًلمظؾوضعماظعؿراغيميواظيمسشرؼنمالحؼًوم4مجدول
ضلـطقـي(معنمخاللمهؾقلمسدةمم–دعشقمم-صوسمم-أغؼرةمم-اًؿليم)اظؼوػرةم

مسددمعنماظـؼوطماظؿػصقؾقي.م،عمذرات عنمخاللممحبقٌمؼـدرجمهًمطلمعمذر
،مايّؿوعوتبوظؿوظيمغوسنيمعنممءمواىدولمندمبشؽلمأدوديمغوسنيمعنماألحقو

ايورةماظيتمتؼعممرّيوعوتموم،اظيتمتؼعمسيماألحقوءماظؿفورؼيموم،اظلوقمرّيوعوت
مو ماظلؽـقي ماألحقوء مظألودي.ممسي مبوظـلؾي مبؿواضعمحفؿفو متؿصفماظـوغقي معو مممشوظؾًو

ممايّؿوعوتبوظطؾعمهؿلممو مسيمأغؼرةمعلوحيمأطرب. المندمسيمأشؾىمواظؿوأممطؿو
معدخلماأل مأعوم مواضقًو ماغؿؼوظقًو مسيمحوالتمضؾقؾي،مايّؿومحقونمصراشًو معـلمعوسدا

م مسي ماظرجول مضلم مأمرّيومعدخل مسي مغدـغول موعدخل عواليمإدرؼسمسيممرّيومؼرة
م ماٌـورصوس. مأشؾى متلؿكدم مبعض مجبوغى مػدعً ماظيت عواضفممايّؿوعوتق

ؽنمأنمميمومويّؿومبدقورات،مبقـؿومعنماٌؿؽنمتوزقػفومطػراغماجؿؿوسيمظهمسالضيم
مسؾىممايّؿوممٌلؼطغالحظمأنماظضؾعماألرولم اظطرؼقمحقٌماٌدخلمؼؽونمعؿعوعدًا

مرّيوعوتضلـطقـي،مبقـؿومؼوازيمذظكماظضؾعماظطرؼقمسيمماظؼوػرةمومطؿومسيمدعشقمو
ضلـطقـي،مبقـؿومماظؼوػرةمومصوسمومرّيوعوتاظواجفوتمشوظؾًومعصؿؿيمسيمصوس.متؽونم

مسي مبعضماظـواصذ مومرّيوعوتمند مأشؾىممدعشق.مأغؼرة مسي مضقؼي ماٌداخل تؽون
صوس،مبقـؿوممضلـطقـيموماألحقونمععموجودمبعضماظزخورفماٌؿواضعي،مسيمدعشقمو

ماظؼوػرة.ماٌؿقزةمبزخرصؿفومسيمأغؼرةمومايّؿوعوتندمبعضمعداخلم

 مةــخات

ماٌدنمعمايّؿوعوتتعوغيم مسيمععظم ماٌؾ ياظقوم مععماحملقط ماغلفوعفو ممممنمسدم
ماظعؿراغقيموم،اجملؿؿعمو مسيماٌوضيمضؿنماظؾـقي مومبعؽسماغدعوجفو ععمماألحقوء

ماىوار مسي مواجملؿؿعوت ماظؿغرياتمم، مضؿن متـدرج مأدؾوب مظعدة مذظك ؼعود
مو موماالضؿصودؼي موماالجؿؿوسقي ماظيتمحدثًمماظلقودقي طذظكماظؿغرياتماظعؿراغقي

مخاللماظؼرغنيماٌوضقني.
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ماظعشرؼـ ماٌقسي ماظؼرن معن مسبوت ماظؿوجه مأتوتورك معع مترطقو مسرصً مووضي
مو مايقوة، مغواحي متغقرياتممشؾًمذيقع مإدي مأدى معو أصؾقًماآلثورممايداثي
مو ماظوادعي ماظعؿراغقي مظؾقرطي مغظرًا مبوهلدم معفددة ماظرتاثمماظعـؿوغقي مإدي ظؾـظرة

مو مماظعـؿوغي، متلثريمسؾى مظه مطون مودِّاظيتمُػمايّؿوعوتػذا مععظؿفو مسيممم خوصي
مواظعوصؿ مأغؼرة. ماىدؼدة ممي مايوظي مػذه متؽود مأثـوءمُتْشِؾُه مضلـطقـي محدثمسي عو

ماظػرغلي مداخلمدورمم،ايؽم ماظشوارع موذق مايدؼـي ماظعؿراغقي مأدتماألسؿول إذ
ذرؼعؿهممرّيوعوتعومتضؿـهمعنمماٌدؼـيماظؼدمييمهلدممضلممطؾريمعنماظـلقٍماظؼدؼممو

مظؾؼوػرةا مبوظـلؾي مأعو ماظعوعي. مبوظصقي معـّصمالػؿؿوم ماظدوظي ماػؿؿوم مسؾىمصؽون ؾًو
ماألثرؼي مووطؿشالسؾىماموماٌؾوغيماظدؼـقي أػؿؾًمضدممصوتماألثرؼيماظعدؼدةمسيمعصر

مومايّؿوعوت مروؼؾي مدوىمزيلمظػرتة ماظقوم مسيمحوظيممرّيوعوتميالمند ععظؿفو
معزرؼيمعنماإلػؿول.م

ظػرغليمصؼدمطونمتودعماٌدؼـيمخاللماالغؿدابمام،دعشقمعدؼـيمصقؿومخيصمأعو
ملمتطرأمموم،وتمعنماظؼرنماٌوضيمإديماظشؿولماظغربيمعنماٌدؼـيماظؼدمييقسيماظـالثقـ

تغقرياتمطؾرية،مبقـؿومأدتماٌشورؼعماظعؿراغقيمطؿودقعماظشوارعماظيتمحدثًمسيم
موايّؿوعوتوتمإديمػدممسددمعنمقاظلؾعقـ مسحمتلفقلماٌدؼـيماظؼدمييمداخلمم.

ععظمممًظؽّنمهّوظموم،ىماٌؾوغيماألثرؼيمعنماهلدمبويػوزمسؾم;9;0اظلورمسيمسومم
عنمسؿؾقيماإلػؿولمإديمحدمموأنمصوسمتؽودمتـفموؼؾدموم.إديمعلؿودسوتمايّؿوعوت

غرىمسيمماظيتمتؾـىمسيماألحقوءمايدؼـي.مومايّؿوعوتحقٌمندماظعدؼدمعنمم،عو
م مارتقود مأن مسوم مبشؽل ماظعربي ماٌغرب مايقمايّؿومدول معن مجزءًا مؼزال وةمعو

مبعوداتموماالجؿؿوسقيماظقوعقيمظؾـوسمو مذظكموم.رؼوسمدوئدةمحؿىماظقوممعرتؾطًو
م بشؽلممذظكمحقٌمؼؿممم،سيمعـطؼيماظشرقماألودطمايّؿومسؾىمخالفمادؿكدام

ميٌـوصعهماظطؾقموظالدؿفؿوممأماحملؾقنيمعنمضؾلمسددمضؾقلمعنماظلؽونمشريمعـؿظممو
م.مسيماٌـطؼيموحًدعيماظلقمايّؿومهّولمإذماظؿفؿقؾقي،ممو

وزقػيمأدودقيمبوصػهممايّؿومػذهمبعضماألدؾوبماظيتمأدتمإديمتراجعمدورم
مظؾؾقوتمم،مبوإلضوصيسيماٌدؼـي ممومظؿلثريموصولماٌقوه مسيممايّؿوعوتتوصر اًوصي

بوظـلؾيمظؾؾعضممايّؿومارتؾوطممواظؿكوفمعنمغؼلماألعراضمأماٌلوطنمايدؼـي،مو
متـود مال مبوظقي موبعوداتمضدميي ماٌعوصرة مايقوة موضؾيممى ماظـوسمبعؿؾفم اغشغول

مممم.مشريػومدورماظلقـؿومووماٌلورحمموػيموطـرةماألعوطنماظعوعيمطوٌؼمأوضوتماظػراغمو
ماظؼرنممعنمرشماظمذظكمسؾىمو مسيمبداؼي ماضؿصر مايدؼـي ماظعوعي ماألعوطن مارتقود أن
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لمسيمؼالزمماظؿقّومميؽنمأنمغشريمػـومٌوموماظـكؾيمواظعشرؼنمسؾىمبعضماٌـؼػنيمأ
اظدؼ ي،مبوظـلؾيمالدؿكدامممعوتمإديمغوعمعنماظؿزعًماالجؿؿوسيموبعضماجملؿؿ

معوضعممومايّؿوم مدائؿًو مواظذيمطون موجدل مأنممتـوضضوتمسيماجملؿؿع. المميؽن
مو ماظلرؼعي ماًالصي مسيمػذه ماٌوضوعمحؼه مأنمغعطيمهلذا اظدرادوتممتؽونمالبد

مم.درةمأنمتضقفماظؽـريمهلذاماٌوضوعاالجؿؿوسقيمجبواغؾفوماٌؿعددةمضو

مدرادة حتلولوة لعشرون مّحام يف مخس مدن متودطوة :2 جدول
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