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*(1،2) ومشة بواهلادي 
))) 

 تؼديم

أوجفممةميؽـمتػؽقؽمسؾكمثالثم،ؿااماحلمواإلغلانمبنيمعالضةمدقدققظقجقةماظ
وزعـماحلؿام،ممؽانمبلدهموجباإلغلانمزبؿؾػة،معـمجفةماحلؿاممػقمصضاءمظعالضةم

مأخرىمو مغاحقة ماظػضاءمؼؼحيم،عـ مماجللدمحاجقاتمػذا ماظم،ادلاءعـ قجفمأعا
مصنغف مماظـاظث، مسالضة مومومقةاغلاغحيؼؼ مظؼاء مصرص مخالل معـ ريقؿقةممجلدؼة

ماالغلانمباإلغلانمأوماجللدمباجللدماآلخر.
إديممساطسمطػضاءمحاضـموماحلؿامتؿلدسمسؾكماسؿؾارممواظعالضاتمتؿغذىممهػذ
م مواظققم ماجمللد ممظؾفزء معـ موادلؿفؾل مومحقاة ممتؼاظقد مموأسراف عـممؽـرلاظضقؿ

م.لؿؾؿلاغاظاجملؿؿعمباخلصقصمعـفاممة،موادلؿقدطقماجملؿؿعات
معـ مجيعؾ موم(احلؿام)مفػذا ماظعرؼؼنيماظذلاث مػذامم،اظؿؼؾقد مسرصفؿا اظؾذؼـ

،ماظيتمتؿغذىمتالاظؿؿـ ادلؿارداتموماجملؿؿع،مصفقمسإموذؾؽةمعـماألغلاقمو
دقدققظقجقامعـمصاسؾقف،مإغفمأطدلمعـمأنمؼعدمصضاءمظالشؿلالمومرؼلاممتارخيقامو

مظ ماظطفارة مإدي ماظـفادة معـ ماآلخرموؾعؾقر ماظعإ مصفق ماحملرم، مإدي مادلدغس عـ
ماظعالضاتماالجؿؿاسقة،ممقالت،مواظؿكقامظؾذطرؼاتمو ماظذيمتؿشؾؽمصقف ماظػضاء ػق

مو مادللفد مثـائقة معؼابؾ ميف مادلدؼـة معرطز مؼزال موال مطان مأغف مطػضائنيممطؿا اظلقق
معالزعني.

عـظقعةمعـماظؼقؿ،ماظيتمتشؽؾمحاوؼةممصقةموعـفمصننماحلؿاممغقاةمظؾفقؼةماظـؼامو
مأغفماظػضاء،ماظذيمؼؿؼارعمصقفمادلؼدسم عفؿةمعـمععقشماالغلانماظؿؾؿلاغل،مطؿا
                                                                                                              
 .Département de sociologie, université Djilali Liabes, 22000, Sidi bel Abbes, Algérieم(1)
(2) Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, 31000, Oran, Algérie.  
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مو مومباظدغققي، مباظـؼايف، مادُلـؾكممماالجؿؿاسل ماظؾقظة مصفق مباظدؼين، االضؿصادي
مو ماظـظر مغػسماظقضت،موإسادة ميف ماالجؿؿاسقة ماجلؿاسة مو ماجللد عراجعةمم ظؿعرؼة

م.تقاصؾمععفموقظةماجللدماغطالضامممامميـحمػذاماظػضاءمعـمسالضةمعؼ
اظـؼاصقةم وزائػفماالجؿؿاسقةموميفمغػسماظلقاق،مطانماحلؿامموالمؼزالمبلبعادهمو

مذمو مومواالضؿصادؼة ماظؿؾؿلاغل ماجملؿؿع موأغلاق معـظقعة ميف مرؼادي ممممممممضقؿفمدور
موذاطرتفمو مادلراضؾة مو مواظؿقاصؾ مظؾـؼاش مصضاء مصفق ماجملالمم، مأغف مطؿا ادلعاضؾة،

ماحلقاءم مو مواظؿلذل ماظؿعري مجدظقة مسدل ماجلـلل متعؾقؿقة مإغؿاج مإلسادة مممممماظلاغح
ماظقضاحة،موعـم مطانمو مظؾعإماخلارجلمٔة م مدقدققظقجقةموسؿؾة مماحلؿاممضرورة

موعقروثفممو موضقؿف ماخلاصة مرؼقدقاتف موتعرؼة ماظؿؾؿلاغل ماجملؿؿع مظػفؿ علؾؽ
ماخلضاري مد، معا مرباوظةذظؽ مإدي مواظمصعـا رؤؼةمظماوصؼمةعدلؼؼقاألمةؼاربادلؾقث

مظؾقؿااعاتماظشعؾقةمبؿؾؿلان.موزقػقةاثـقشراصقةم

I. اجملتؿع اظتؾؿساغييف  ؿاا وزائف احل 

ضطؾعماحلؿامماظؿؾؿلاغلمبعدؼدماظقزائػ،ماظيتمجعؾتمعـفمععؾؿامعفؿامساطلاما
مؿقةمسؾكماظشؽؾماظؿاظل:ذاطرةمػذاماجملؿؿع،محاوظـامتػصقؾفامحلبماألػمشلقؼةمو

  وزيػة صحية .1

اظذيمأضقؿمحقلماظقـابقعمادلعدغقةممعـفعـذمغشلتفماألودي،مخصقصاممؿااماحلمسدا
مرّياع) مؼزال موال مطان مإذ ماظصقة، مأدادقات معـ مسالجقة( ممؾفلؼات ممممـاسماظإظقف
ممؼؿففقنمو مأحلقطّؾإظقف مباظؿعبؿا مادلرضموأم،ا مسؾقفؿ محرارةمم،ادؿعصك صػل

مظعؿؾتمؿااماحل ماظؿعراـشقط ماجلقدةقة مظؾصقة ماظضرورؼة موم.ق معـميف ماظؽـرل تؾؿلان
حصكماظؽؾك،مماألعراضماجلؾدؼةموماتمادلشفقرةمبعالجماظروعاتقزمموؿااعأغقاعماحل

م مذظؽ مومرّيامعـ ماظعؾدظل، مدقدي مذقؼر، ماظطؾقعقةممبقشرارة، ماظعققن بعض
مبلوزؼدانقؿااعطؿ ماحلمإديمةضاصإم...ني معؿااعبعض ماظؼرؼؾة مطات مادلدؼـة مقؿاامـ

اتمادلعدغقةمؿااعإديمشرلمذظؽمعـماحلمبقحفرمبعنيممتقذـتمبقحـقػقةممبعلؽر،مو
مسؿقعا،مشرلمأنمأػؿقةماحل مومؿاامباجلزائر متؾؼكمصققة تؿػاوتمأػؿقؿفاممبعؿقعف

مؼعدامؿااماحلماظعؿقعلماظعاديمومؿاامبنيماحل لػؿمعؼقممطبعدماظـظاصةممادلعدغل،مطؿا
ماإلغ مظصقة متـشقطل ماألغدظسمصقل مبؾالد ماظؼداعك ماألرؾاء مراسك مظذظؽ مممممملان،

مادلغربمذظؽمعـمخالل:ممو
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ما حؿظالدتاملؼاصد اظطبية  1 .1

مضدا ماظؼدم معـذ مادللؾؿني مواظعؾؿاء ماألرؾاء معـ ماظعدؼد متراثفؿمماظذؼـموم-م ؼؾؼك
م مبؿؾؿلان ماظققم مإدي معؿداوال موم-اظػؽري موموصػات موظقجممذروط ميف ضقابط

مذؿااعاحل معـ ماظشقزمظؽات، مغصر مبـ ماظرريان موابـم 1يرسؾد مخؾصقن وابـ
م ،2اخلطقب ماظذؼـمخؾصقا ماظؼقلمسؾكمظلانماظؾاحثمادلغربل مدعقد:إدي مبـقؿادة

الميفمؼقممذدؼدم يفمؼقممذدؼدماحلر،مصنغفمؼقؾسماظؾدن،مومؿاام"أالمؼدخؾمادلرءماحل
مو مو اظدلد معـف، ماخلروج مسـد ماظـزالت معـ مؼلعـ مال مصنغف مؼدخؾ اظرؼح، مسـدمال ف

مادلعدة،مصنغفمؼقظدماظلدودمو مُسؾ اَقالمسؾكمجقعمصنغفمُؼ احلؿكماظعػقغقة،مو اعؿالء
الم المدفرمو ومؼ،...ػمالمبلثرمذياع، كمؼقم،موؿَّدمُحقظَُّؼ حرارتفمومُؾشع ُؼ اظؾدنمو

غشاطم وصرةماظؼقة،مو سؾكمخالءمادلعدة،مومؿاامظقؽـميفمدخقلماحل وؼ،م...ػمتعب
مو ماظ اظـػس، مواسؿدال مو ػصؾ، ماظـفار محداد ،3ضققتف" اسؿدال مدقـاممطؿا ابـ
اتلعم عامضدممبـاؤهمومؿاامبؼقظفم"خرلماحلماظؼاغقنماتمصققةميفمطؿابفؿااعأحلـماحل

 .4سذبمعاؤه" صضاؤهمو

                                                                                                              
،مغشرمتؾةميفمرؾبماحللؾةطؿابمغفاؼةماظرم،(2463) بـمغصر،ماظشقزريمسؾدماظرريـصقؾمأغظر،ماألطـرمتػ 1

 .اظلقدماظؾازماظعرؼين،ماظؼاػرة
2

،مدارماظطؾقعةماإلغلانميفماألغدظسمادلاءموم،،ميفمسؿؾف(1002)مدعقد،مبـقؿادةػذهمادلصادرمؼشرلمإديمبعضفام 
م،مغذطرمعـفا:162. صم،2طاظـشر،مبرلوت،مظؾطؾاسةمو

،م،معخ،مخ،مقاظعؼؾانميفمصقةماألبدانضالئدم(،مم26ه/8،م)ت.مأبقمسؾدمآمربؿدمبـمؼقدػ، ابـمخؾصقن
م.2136صاس،مرضؿم

،ماظقصقلمحلػظماظصقةميفماظػصقلم(،م2621ه/223،م)ت.مابـماخلطقب،مظلانماظدؼـمسؾدمآمبـمسؾدمآ
 .22معخ،مخ،مح،ماظرباط،مرضؿ

 .162 .ص،ممفغػلمادلرجعم،دعقد،مبـقؿادة 3
تؼدؼؿمم،محتؼقؼمواظطؾقةمومأحؽامماحلؿاامماظشرسقةمطؿابماظـزػةماظزػقةميف،م(2482)مسؾدماظرؤوف،مادلـاوي 4

.م،مص2اظؿقزؼع،م)د.م.ط(،مطماظـشرموماظدطؿقرمسؾدماحلؿقدمصاحلمريدان،ماظدارمادلصرؼةماظؾؾـاغقةمظؾطؾاسةمو
30. 
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  االدتحؿا طيػية  2. 1

،مادللؾؿني ،موصػماألرؾاءماظعربموقؿااماظطؾقةمظالدؿ اظعالجقةموؼابؾمادلؼاصدمبادل
مأػؾ و ممتؾؿلانمعـفؿ مظعؿؾقة مواألغلب مادلـاظقة مخاللمماالدؿقؿاماظؽقػقات عـ

جتـبمماظـالثمومؿاامذظؽمباالغؿؼالماظؿدرجيلمبنيمبققتماحلمتـظقؿفؿمظفمومحتدؼدػؿمو
مؿاامرذقدامشرلمعفؾؽموجبمظؽؾمداخؾماحلمربؽؿامومااإلراظةمبف،مصقضعقامتـظقؿ

مضق معـ مجزء مػذا مصؽان موادلرض، مظؾفؾؽ مجتـؾا مبف مواالظؿزام موسادات تؼاظقدمماسد
م ماإلدالعل مباخلصقصم-اجملؿؿع ماظؿؾؿلاغل مم-وعـف وظقجمموماالدؿقؿاميف

مادلعرصةمادلائقةماظيتمترداموم،اتؿااعاحل مسـمحفؿ كتميفمأسراصف،مصؽاغتمتعؾرلا
مو ماألدالف، ماألرؾاء مسؾقفا متعارف مغظرؼماظيت مبـاء مخالشلا معـ مأسطقا مااظذؼـ

5ظؾؿؿاردةماظقاضعقةمظؿدبرلماظؾدن
م.

 ديؽوظوجية و وزيػة جسدية .2
بمتشعاماإلغلاغقةمومراتشرلمأنمتطقاماظؾشرؼةإنمسالضةماإلغلانمجبلدهمضدميةمضدمم

اظعالضةميفمعؼامممعؼدداتفامجعؾمأداسمدؼاغاتفامومأسراصفامومساداتفامومععارصفامو
م مبفتأول مخيؿؾطمرتؾط ماجؿؿاسل مثؼايف موؿػفقم مأخرى مإدي مبقؽة معـ مسصرممػ عـ
ادلعدلةميفمعؼاممأولمشلقؼةماإلغلان،مطؿامأغفمماظصقرةماحملددةمومقػصاجللدمم.آلخر

ؽقن،مصاإلغلانمؼعدلمسـمسالضؿفمظؾيمؼربطماإلغلانمبادلؽانماظؽؾرلمادلؽانماظصغرلماظذ
سالضةماإلغلانميفماظػضاءماألػؿممداُسمؿاامبادلؼابؾمصننماحلمومععماظعإمسدلمجلده،

مفامحلاالتمعـماظشعقر.عامغؿجمسـمجبلدهمعـمخاللمتػاسؾفمععف،مو
يفمموجقدمجلدييفماظزعـماظؿارخيلمػقماالغلاغلمماسؿدلغاماظقجقدعـفمصنذام و

ؿػاسالتمػذاماجللدمععمروحفمومسؼؾف،مومععمظعؽانمماسؿدلمؿاامصنناماحلماألداس،
خنصامبفمعرتديماحلؿامميفمادلؼامماألول،مإذممإنامو.ماحملقطمبفاجللدماالجؿؿاسلم

رؼقدفمم،معـمخاللمممارداتماجللدمواالدؿقؿامسؿؾقاتممرػاقصاظعالضاتماظيتمتإنم
مذظؽ مم،أثـاء معـف ممااجؿؿاسقجتعؾ محاجة وأطـر متعؾؼمميف معا مخصقصا ظمخر،
اظيتمتعدمذعقرامم،راحة،مػذهماألخرلة عامؼؿطؾؾفمعـمادذلخاءمو لدموجلابؿـظقػفم

مماجلدؼموماغػلق مبعدمسؿؾقة مادللؿقؿ ام،ماظيتمسرفمعـمخالشلاالدؿقؿامجيـقف
معـاص ماإلغلان موعع ماظصققة معشاطؾف مظعالج مو ؿعددة مبػضؾماجل ادلعـقؼة لدؼة،

                                                                                                              
 .166-161. ،مصعرجعمدابؼ،مبـقؿادةمدعقد 5
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رؼقداممؿاامصـعمظـػلفميفمسالضؿفمباحل صادؿلؾؿمظذظؽموم.ادلاء سـصريماحلرارةمو
ظفممُؽظ اَدادؿلالعفمدلـمُؼ شاظؾامعامطاغتمتظفرمعـمخاللمصقرماظذلددمادلـؿظؿمسؾقفمو

أنمؼذلكمجلؿفمغظقػامدلاسامؼشعرهمباظراحةمؼـظػفمعـمضشقرهمادلقؿة،مإديممجلدهمو
اظػراغموعؿعةممءجيؿعمبنيمعؾمصضاءمؿاامعؾتمعـماحلظيتمجام6عـمعؿعةماالشؿلال

ؼزؼدميفم ؼـؿقفامو ؼرربماألبدان،موؼم...ػ"م:احلؿرليمؼؼقلطؿامموأم،7االدؿقؿام
ماظغرؼزيموحرا ماصضاّءمعـمجفةمأخرىمسداموم،8ؼذػبماحلزن" ؼػرحماظـػسمو ػا

م موظؾؾقث ماجلؿال ممسـ ماظزؼـة، مررف معـ مذظؽ مسـ ماظؾقث ادلرأةمؼـعؽس
اظيتممبعدػا،موموماالدؿقؿاممأثـاءمسؿؾقةادللؿؾزعاتمادؿعؿؾفاماظعدؼدميفمم،اظؿؾؿلاغقة

ممم.المتزالمحتاصظمسؾكماجلزءمادلفؿمعـفامإديماظققم
احلؿاممبؼدرمعامػقمصضاءم"ظؾؿطفرماظػقزؼقظقجل،مصنغفمأؼضامحيقؾمم،يفماألخرل

قعمعـماظؿطفرماظلقؽقظقجلممبامميـقفمعـمإعؽاغقةمظالدذلخاءمواظؿػرغمظؾفلدمإديمغ
مبف" ماظؾاحـةم9واظعـاؼة متؼقل مخلدعةمم،خؾود اظسباسيمادلغربقةمطؿا معؾين ممممممصفق

يفمغػسماظقضتمحتؼقؼمتـاشؿمغػللممعؽانمظالظؿذاذ،مومحتؼقؼمعؿعةماجللدمومو
موظؾذات مدبم، ماألودي مصرصؿني ماحلؿام مؼقصر مٔة مأعامعـ ماجللدي ماالشؿلال ص

مم.10اظـاغقةمصؿقصرماالشؿلالماظعؼؾل

  و ادرتاتيجية وزيػة اجتؿاسية .3
معقداغامإلغؿاجماالجؿؿاسل،متؾؿلانمُسدَّماحلؿاممسـدمأػؾعـماظـاحقةماالجؿؿاسقةم

االجؿؿاسقةمماظؿضاعـاتمتقرقدمتشؾقؽماظعالضاتموماتأػؿمصضاءطؿامأسؿدلمواحدمعـم
مادلدؼـة عصدرامم،موباعؿقازم،مصؽانمعؾؿؼكماجؿؿاسلرػاوازمومبنيمداطـةمػذه

مو ممظؾـشاط ممواظلرور مواظػرجة مجفة، ماظعائؾقةمعـ مظألصراح مجفةممعلرحا عـ

                                                                                                              
6

ضرؼة،مدارماظـشرمدحؾب،م،مترذيةمؼقدػلمح عقجزمتارؼخماحلؿااعات احلؿااعات،م(1002) صضقؾةم،طرؼؿ 
 .24-28 ماجلزائر،مص

 .21مصم،فغػل دلرجعا 7
 .162م.صم،عرجعمدابؼ،مدعقد بـقؿادة، 8
اظؿقزؼع،ماظرباط،مماظـشرمومدارماظؼؾؿمظؾطؾاسةمو ،ػقؼةماجلـدرماجللدماألغـقيمو ،(1003) اظلؾاسل،مخؾقد 9
 .220 ص ،2ط
. ،مص2اظـشر،معراطش،مط دارموظقؾلمظؾطؾاسةمو،مذعرؼةماحلؿاعات ،(2442) وارػام،مأريدمبؾقاجمآؼة 10

66- 220. 



 ومشة هلادي بوا

268 

11أخرى
مدورهمم،بعضمادلـاصلةمرشؿب . مأن معـمعمدلاتمأخرى،مشرل مؼؾؼاػا اظيت

م معلؿؿرا، موؼؾؼك مععف موتؾؼك ماظؿؾؿلاغلمرؼقس ماجملؿؿع ميفممسادات عرتؾطة
مو مباحلزبقممتـالتفا ماالجؿؿاسل ماظققممعـاصعمومؿااماشلا مإدي معـف مجيعؾ ماظذي ف،

تؾادلماألخؾارممحؿكماظؿفلس،مومسالضاتمجدؼدةمومغلجماظؿعارفمومظؾؼاءمومصضاء
ممؿاامغظرامظؾزعـماظذيمتؼضقفماظـلقةميفماحلم.اظـلاءمصقؿامبقـفـموبنيماظرجالمأدقاءم

م- محؿك مغلمؿااماحلسدا مقصضاء مموم-12خاظصي ماظذػاب معقظإاسؿدل ـمف
يفمموسؾكماظؾقتماظزوجقة،مأمحياصظمؼغريمودذلاتقفقاتماألغـقؼةميفمصـاسةمجلدماال

مزواج.ماظؿلدقسمدلشروعممطلبمزوجمو
فامظقجموعـمغاحقةمأخرىمميؽـمضراءةمتلوؼؾقةمظعالضةمادلرأةمباحلؿاممعـمزاوؼةماسؿؾارم

ػضاءماظعاممضقاسدماظؾعبماألغـقؼةمضدماظؿلؾطماظذطقريميفمذغؾماظطلحدمماظطقؼؾمظف
ماخلمو ماجملال مسؾك ماجملؿؿعاتممسـم13لارجاالغػؿاح ميف مخصقصا مادلـزل صضاء

عقصراممسـدماظؽـرلمعـفـمصضاءمؿاامإديماحلبذظؽماخلروجمؼشؽؾممواظرؼػقة،مم-األبقؼة
ماظ مومؿقررظعـصر مظألب ماظذطقرؼة ماظلقطرة مؼم،األخمعـ محقث ماحلؿامملؿغؾ زعـ
مدلظ مادلرأة مؼضاء مأخرى ماظشاشؾ متلؿغؾ مأؾذػاظمػرصةطلن ماظلقق مإدي زؼارةمموب

احلؿاممسـدماظـلاءمػقمأطـرمعـمذبردمعؽانمظؾؿطفر،م"عـمٔةمموم،اخلصدؼؼة...
مادلشفدم والمظؾؿلؾقةماجملطذظؽم كرج،موادلبؾمػقمخاصةم ادلراوحة،مإغفممبـابة

م.14ادللرحل"
ماحل مصنن مأخرى مجفة مذّؽمؿاامعـ مؾ مصـاسةممادذلاتقفقةأؼضا ميف ذطقرؼة

مأغفمم،اخلاطؿلابمععارفمجـلاغقة...يفم لد،مواجل ماتاظػضاءالمؼزالمأحدمطؿا
مت مأصؾحماظؼقؿقةمجملؿؿعاتـاميفماظؿققالتماظؾـققؼةموملثرلاألطـر مبدوره مػق ،معـؾؿا

م.مماظؿغرلاتماحملقطةمبفمذبالمظؾؿققلميفمذاتفمغؿقفةمظؾظروفمو
ؿاسلمػاسؾماجؿطمؿااماحلمدورأنممقظققممػاقدانمعامميؽـمادؿـؿاجفمعـمادلؽـمظ

اظيتمأصؾقتمتزاحؿمأدوارهمم،تعددمادلمدلاتموسرفمبعضماظذلاجعمأعاماتلاعم
موؿاام)احل مم(، مؼعد مٕ ماالاظققم ماحلقاة ميف مادلفؿ ميفمادلؾفل مسؾقف مطان مطؿا جؿؿاسقة

                                                                                                              
 .04. ،مصدابؼعرجعممطرؼؿ،مصضقؾة، 11
 .204 .،مصفغػلادلرجعمم،اظلؾاسلمخؾقد 12
 .204 .،مصغػلفمادلرجع 13
مربلـ 14 م1020) بقسزؼزي، ماالجؿؿاسقة(، مإصدارااظلقؿققظقجقا ماظقحدةمت، مدرادات اظعربقة،م عرطز

  .42. ،مص2 برلوت،مط
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أطـرماغلفاعامععماظعصرممأصؾحمحضقرهماظققم رشؿمذظؽمصننمسقدتفماآلغلموم.اظؼدؼؿ
ععمتطعقؿفاممبـشكتمسصرؼةممظقاحؼف عمحفؿمعراصؼفمواحلدؼث،معـمخاللمتقدا

مٕمؼعدمادللفدموطاخل،ماظصقغا...ماجلاطقزيمومطادلرذاتمو ماتاظلققماظػضاءمؿا
عـالممطادلالسباظققممعراصؼمجدؼدةمأصؾقتمبؾمموجقده،لؿفقيمتماظيتم،ةاظقحقد
مم.عاتاسؾكماحلؿابدورػامتؿقصرم

مظؾؿلماصضاءبؿؾؿلانممؿااماحلمالمؼزالمطانموم،يفمدقاقمذيمصؾة مرباءامواواة
اظيتمم،لاحلّؾموادلالبسمظقالمموم،اظؿؿاؼزاتمظؾػقارقماالجؿؿاسقةمواغعداممماظطؾؼقةمو

م مميؽـ مأن مزبقغا مآخرمتقز مالغؿؿائفمومسـ ماالغؿؾاه مظؾؼلااظطؾؼمجتؾب احلؿامممل،
م.اظذيممتارسمصقفامادللاواةمباعؿقازم،اظػضاء

ؿؿاسقةمبػعؾمدبؾصماحلؿاممصضاءمظؿفؾلمعظاػرمادللاواةماالجمرشؿمذظؽمؼؾؼك
ماألظؾلة معـ محيقؾمم،ادللؿقؿني ماظػضاء مػذا مطان مظذا ماظـاس، مبفا مؼؿػاضؾ اظيت

ممم.15ؼقمماحلشرمومرعزؼامباألخصمسؾكماآلخرةمدائؿامو

  و حضارية وزيػة ثؼاصية .4
اظعؿراغلمبفذاماجملؿؿعماحملؾل،مميفماظؿارؼخماظـؼايفمومفؿاادلمػضاءاظمؿاامؾماحلعـا
عاطلةمظذلاثفماظـؼاصقةماظرآةمطاغتمادلساداتف،مسادةمعاممللموربؿقاهماظطؼمإذمأنا

المماالدؿقؿامعلؿؾزعاتفميفممتؼاظقدهموماحلضاري،مصاظؽـرلمعـمساداتفمومفعقروثمو
،مةاحلضارموجتذرهميفماظؿارؼخمموؿفمػقؼاجزءامعفؿامعـممتعؽسموم،تزالمعلؿؿرةماظققم

ادللققلممـسماظدلبريمواجلنيمثؼاصقامبمعؽسماعؿزاجاتمادلـطؼةمتارخيقاموؼطؿام
اظقفقدي،مععمطؾمعامخؾؼفمػذاماظغـكماظـؼايفمعـمماألغدظللموماظذلطلموماظعربلمومو

خةمظعالضةمعمرامبؿؼاظقدمحاضرةماظققممومأػؾمتؾؿلانمسؿقعاماغقةموزمظؾقضارةماظزؼامتقا
معـمذظؽمرؼقسماظزواجمعـال.مم،موحاضرامعاضقامومؿاامػمالءمباحل

اجملؿؿعمبؿؼاظقدماظمومعاداتػذهماظيفمضقيمؼزال،محضقرممعام،موقؿاامطانمظؾمِذِإ
ماظؿؾؿلاغل مادلـال، مدؾقؾ مسؾك مدوره مصؽان مبؼقة، ميفممحاضرا ماظزؼاغقني مسادات يف

مسؿؾقةتؿؿاممصػقفمطاغتباظؾقثمسـمخطقؾة،مؼؿعؾؼمماألعرطانمسـدعامم،مخصقصااظزواج
م موععاؼـة موماظعروس محرطاتفا ممعراضؾة مجلدػا مسارؼة مػل مو مخؾقمظؾؿلمتاعا معـ طد

معـماظعققب. مذظؽيفممربؿدمطردمسؾلؼؼقلممجلؿفا م:م" عؿكمأصؾحماألعرمموػ...ؼ
مواضعًا متؼرؼؾًا ماحل، مإدي م)اخلارؾات( مومؿاامؼذػنب مسارؼةممععًا مجلؿفا ممممممؼرؼـ
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مومو ممممثقابفا،مرائقةمسرضفامومحتتمإبطفامومصؿفامومؿـمآذاغفام)طذا(موؼشؿامذعرػا
رقشلاممذيالموجففامومقدماألدرةمععموصػمذؽؾفاموسؿمؼـؼؾـمذظؽمإديماخلاربمومو
مذظؽمو 16شرل

م" م، مرذاضؿفـو مبنزفار ماألغظار مظػت محتاوظـ ماظػؿقات مطاغت ممممممبادلؼابؾ
 أغقثؿفـ.ممذياشلـمومو

المؼزالممطانمو،مصنغفمأؼضامقاتزوجيماصضاءمؿاامبؼدرمعامطانماحلمويفمدقاقمذظؽ،م
مو مظالحؿػال معـالجةاظػرمصضاء ماظزصاف مصلثـاء مطان، مم، متؾؿلان مؼزاظموأػؾ مقنال

مععمذيعمشػرلمم"ؼقمماحلـاء"مؿاامبدخقلماظعروسماحلحيؿػؾقنم متلؿكمربؾقا طؿا
مظفمؿااماظذيمميـؾماحلم،األعرمغػلفمباظـلؾةمظؾعرؼسمضرؼؾاتفا،موموممعـمصدؼؼاتفا

األعرمغػلفم.مظؾقؾةماظدخقلمسؾكمسرودفمواخؿقارماظزوجةمأيفمدقاءمم"رؼسمسؾقر"
اظـػلاءمبعدمعرورمأربعنيمؼقعاممطانمؼصاحبمذػابمادلرأةماالدؿقؿاممومعـماالحؿػال

تؾؼكماظؽـرلمعـمػذهماظطؼقسمحتاصظممقؿػؾمبفامأؼضا،مو،مأؼـمُؼؿاامسـماظقالدةمإديماحل
م مموممنطقؿفاسؾك ماغؿاجفا ماظقؼعاد مأناإدي مطؿا مصضاءمؿااماحلمقم، مدوعا ممممممظؾلقرممطان

م.17اظــرماظشعرمومو
مطام،ؼـقامتد مبصؼد ماحلؿام من موؿؾؿلان موماظروعاغقة موماظزؼاغقة مممممممادلقحدؼةمادلرابطقة

باضلمممتدؼـمذباشلامومرمادلدؼـةموحتضامؼرمغلقجموقيفمتطذامدورمػاممداػؿمماظزؼاغقةمو
تطقرمسؿراغفامادلائل،مألغفام)أيممـمعـمجفةمأخرىمتػاضؾمتؾؿلانموأعصارػا،مطؿامبقا

إمنامتقجدميفماألعصارمادللؿقضرةمادللؿؾقرةم"مابـمخؾدونملؿلثرمسـات(مطؿامؼؿااعاحل
مؼدس مدلا مومقاظعؿران، ماظذلف مومإظقف ماظؿـعؿ، معـ مادلدنمماظغـك ميف متؽقن مال ظذظؽ

موظؾؼاءماحلضرمباظؾدمصضاءمؿااماحلطانمعـمجفةمأخرىموػذامعـمجفة،م،م18"ادلؿقدطة
مؼؼقل Carlier Omar مطارظلسؿرممطؿا

مأوداطموم19 مذاتمضقؿماجؿؿاسقةمعـمخالشلؿ
معؿعددة.
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 .122م.،مص1،مدارماظعؾؿمظؾؿالؼني،مبرلوت،مط3م.،مجخططماظشام،م(2421)م،ربؿدمسؾلمطرد 
17 Carlier, O. (2000), « Les Enjeux Sociaux du Corps, le Hammam Maghrébin (19-20 

siècle) lieu pérenne, menacé ou recréé, Annales, Histoire, Sciences sociales, 55 année, 

N°6, Nov- Déc 2000, Paris, éd. l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, p. 1312. 
ماظرريـم،ابـمخؾدون 18 مابـمخؾدونمادللؿاك:م(1006)مسؾد ماظعالعة مواخلدلميفمتارؼخم،معؼدعة دؼقانمادلؾؿدأ

،م2اظؿقزؼع،مبرلوت،مطماظـشرموماظػؽرمظؾطؾاسةمو،مدارماظعربمواظدلبرموعـمساصرػؿمعـمذويماظشلنماألطدل
 .م646م.ص

19 Carlier, O., op.cit., p. 1307. 
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ماتمتؾؿلانماظققممخصقصامعـفامادلعدغقة،مإذمرشؿرّياعظعؾمذاكمعامتلاػؿمبفممو
م،بعدماالدؿؼاللمػفراتموماظذيمأصابمادلدؼـةمغؿقفةماحلراكماالجؿؿاسلم،اظذلؼقػ

عتمتقدامصنغفامداػؿتمإديمحدودمطؾرلةميفممتدؼـمذبالمطؾرلمعـمتؾؿلانماحلاظقة،مو
م معرّياعذؾؽة ماظعدؼد مظؿشؿؾ ماتفا مبعد ماظؼرى مصقائدمخصقصامم2480ـ مجؾؾت مطؿا ،

ماترّياععـماظلقاحمظؾؿداويمواظـزػة،مصؿققظتمععفامماطؾرلمااتفامماظصققةمسددرّياع
داػؿم.مدقاحقة إديمصضاءاتمادؿشػائقةمومدقديماظعؾدظل اظشقؼرمومومبقشرارةممطقؿاام

م ممتدؼـفا ميف مسؾقفا مادلرضك مبؿـاضضاتفام-تردد ماحلاظقة مادلدؼـة  قاظلقدقممبػفقم
مو معراصؼمسؿراغقةمتلؿفقبم دميغراصقة متؿطؾبمإغشاء مصقفا مأنماإلضاعة اظعؿراغقة،مإذ

 ظطقلمصذلاتماظعالج.م

 وزيػة ديـية .5
م ممؿااماحلطان ميف مادللؾؿاجملؿؿع مماظؿؾؿلاغل مادللفدعقازؼا مظدور ميف ممممممممدوعا

معـف"م"و ماخلؾػقة مو20اظغرصة ماظصؾقات مأداء مصؿؿطؾؾات ماظدؼـقم، مواظػرائض عام ة
لميفمدورهمخصقصامبعدمزفقرماإلدالم،مامإديمحتقاشلؾمأدؼا ؼؿقجؾفمعـمغظاصةمو

مرفارتف ميف مسـفا مظؾؿلؾؿ مشـك مال معمدلة مجعؾف مو21مما مؼقػ ، ارتؾاطممعؽسعا
مومؿاامادلغربلمباحل اإلغلانمادلشرضلمو جعؾفم سـمبؼقةماألعؿ،مإذمسرصفمعـذماظؼدم

م22طانمعقضعفمشاظؾامباظؼربمعـمادللاجدمعـمٔة وم،اظؿطفرمععؾدامظفميفماالشؿلالمو
م.عدخالمظف و

،موجعؾمعـماظطفارةمذرًرامبادلاءمربطمطـرّلامعـمتؽاظقػماظعؾادةمدؼـطاإلدالمم
م ،مودائفاأل مطاغتمسؿؾقة معا ميفماحلماالدؿقؿامشاظؾا مواظػرديمادلـزظلمأمؿاامدقاء

ممؿااماحل ماإلغلانمادللؾؿ مظـظاصة معـاظعؿقعلمعؼصدا صاتماظػؼفقةماخلالمسؾكماظرشؿ
مو مدوره، م وماخل،ضقابطف...محقل مظالخؿالط مبمرة مظؾعريمعؽاغ واسؿؾاره مػابطا ا

م.اظػاضحمبنيمزبائـف

                                                                                                              
،متقغس،مدراسمظؾـشر،معؼؾدمربؿدمسؾلترذيةم ،االدالمماجلـلاغقةموم(،1000) بقحدؼؾة،مسؾدماظقػاب 20

 .121 .ص
مدؾقؿة 21 ماظصؾاشنيم" ،(2444) عقداوي، مريام ممنقذج متؾؿلان: معدؼـة معـ" رياعات مم، اظـؼاصة،مذبؾة
 .241 .،مص224 اظعددم-،ماجلزائر،ماظلـةماظرابعةمواظعشرونصدارموزارةماظـؼاصةمواالتصالإ

  .62. وارػام،مأريدمبؾقاجمآؼة.معرجعمدابؼ،مص 22
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عصدراممبعدػا بؿؾؿلانماظزؼاغقةمواتمؿااعؾتماظعدؼدمعـماحلعـايفمدقاقمعرتؾط،م
اتمجبقاريمادللاجدمؿااععامؼصطؾحمسؾقفمباظقضػمدؼـقا،مإذمأغشلتماحلموظؾدخؾمأ

  اظـؼاصقةموطاغتموضػامظعدؼدمادلمدلاتمدقاءمعـفاماظدؼـقةمأماظزواؼامومادلدارسمو و
اظّطؾقلممرّيامعـماألعـؾةمسؾكمذظؽم وم.اظعؿؾماخلرلؼةميفماظؿلقرلموموؼةمأاجلفادموأ

ماظزؼاغقةبؿؾؿل موردم،ان ماألوضافماظذي موثقؼة ميف مأبم،ازلف مأصدرػا مقريمقاظيت
م ماظـاغل مموعقدك ماظقعؼقبقة، مبادلدردة ممواخلاصة مومرّيامطذظؽ مؿااماحلماظعاظقة

جاععم احللـمبـمأبلمدعقدموضػامدلدردةمومقذؼـمحؾلفؿاماظلؾطانمأبّؾاظم،اظؼدؼؿ
ـاػؿا م.24اظزواؼامو ادلدارسماتمبؿؾؿلانمعقضقصةمسؾكمادللاجدموؿااعطاغتمأشؾبماحل ،مو23ب

 خدعاتية و وزيػة اضتصادية .6

اظيتماسؿؿدػامم،دؼةماألدادقةودقؾةمعـماظقدائؾمادلابؿؾؿلانماتمؿااعؾتماحلذّؽ
صـاسةمشلا،مطؿامداػؿتميفماحلقاةمبعؿقعفامدقاءمعـفامملاتمعـذمأوؿااعاحلمقصاغع

مأ مومواظدؼـقة ماالضؿصادؼةماظلقادقة معداخقؾفا مخالل معـ اظيتمم،االجؿؿاسقة،
اظصػؼاتم ادلشؽالتمواظعدؼدمعـممإديدكرتميفمتارؼخماظدولمبؿؾؿلانمطقضػ،مإضاصةم

مو ماخؾفابدمأبرعتموضعت مو و، مطان مٔة م عـ مؼزال مصضاءال معـممااحلؿاام ظؾعدؼد
ماأل متؾؿلان، 25ؿفارؼةاظغشطة مرياعات معـ معؽاغام صاظؽـرل ماظدلاغل، مصضاءاػا ؼضؿ

م مضؾقؾ معـ مادلـؿقجات معـ مادلظؾعدؼد معلؿؾزعاتمشروبات موزبؿؾػ موادلاء، اظغازؼة
م معـ مواالدؿقؿام ممصابقن ممواظعطقر مسقضمواظؽادات مادلمتاحملؽاك، مقادػذه

اظذيمطانمؼلؿكدممم،غؾاتماظؾقػمومورقمذفرماظـؾؼمقػماظدظقكمواظلدرموموزقػقا
،ماظذيماظغادقلمواخلطؿلمأإضاصةمإديمم،26حّؽماجللؿموماظغلؾمضدمياميفمسؿؾقة

ٕمؼؽـمأبدامحؽرًامسؾكممؿاامظقجماحل وطؿامأنم،ماخل...طانمؼلؿعؿؾمإديمزعـمضرؼب

                                                                                                              
23 Brosselard, Ch. (1985), « Les inscriptions arabes de Tlemcen », 3ème année, n° 03, in 

Revue Africaine, années 1858-1859, Office des publications universitaires, Alger, Edition 

n° 1928, p. 410-412. 
ماظعزؼزم،صقالظل 24 م(1001)مسؾد م، مسؿراغقة، مدقادقة مدرادة ماظزؼاغل ماظعفد ميف مثؼاصقةاجؿؿاسقةتؾؿلان م،،
 .142.،معقصؿمظؾـشرمواظؿقزؼع،ماجلزائر،مص2ج
ماجملقد 25 مسؾد ماحلؿاعاتمم"احلؿاعات، (1008) بفقين، مسالضة؟، مأؼة ماظؿارخيقة: مواظدميغراصقة اظعؿقعقة

مأمنقذجا م"اظشاعقة ماظؽؿاب معـ م، مواظلؽـاجلؿاسل ماظعؿارة ميف متارخيقة ماآلدابمدرادات مطؾقة معـشقرات ،
 .81م.،مجاععةمربؿدماألول،موجدة،مص46،مرضؿمواظعؾقمماالغلاغقة

،مدارماجلقؾ،مبرلوت،مدارمظلانم21ج-2،مجظلانماظعرب،م(2488) ربؿدمبـمعؽرمماألصرؼؼل،معـظقرمابـ 26
 ."ددر"عادةم،م2اظعرب،مط
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لؾقؾ،موػلماظسابرومادهمأؼضًاماظغرباءموؾمطانمؼرتأبـاءمادلـطؼةماظيتمؼقجدمبفا،مب
لمإديمعؾؽقةمبؿؾؿلانمحتقامؿااماحلمأنامعـمرشؿسؾكماظاظققم،ممضائؿةمساداتمالمتزال

مٕمؼعدموضػا. سائؾقةموخاصةمو
متؾؿلانموماجلزائرمبادلغربموحتقظتماحلؿاعاتمماظـاعـمسشرععمبداؼةماظؼرنم

مرطةماظؿفارؼة،مباسؿؾارمأنإديمصـادقمتمديمخدعاتفامظقال،مخصقصامععماذؿدادماحل
مومؿااماحل مظؾؿلفد معالزعا مبؿؾؿلان،27اظلققمطانمدوعا مصعؾف طؿامم.والمؼزالمإديماظققم
اظؿفارة،م عؿـقسةمتراوحتمبنيماخلدعةمو رتمػذهمادلـشلةمصرصمذغؾمعؿعددةمووّص

ؾتمصضاءمظؿؼدؼؿمخدعاتمعؿـقسةموعؿؽاعؾةمظقالػامدلامأعؽـمضؿانمادؿؿرارمصؼدمذّؽ
    ـمادلزؼاماظقضاف،مومواظـارقرمأمل،موؿااعادلرصؼماظعؿقعل،مصفـاظؽماحلغشاطمػذام

موموأ ماحلفا اظؾالن مأحقاغاحؿك موادلدّظموم،28ام م)اظؽقاس(، مواظقّضمؽ أخرلًامماد،
مال.اظزبا

م،األولم)ادْلَعؾَِّؿ(ادللمولممقتدبرلػا.مصف ومؿاامإدارةمأعقرماحلمعفؿؿفل:مؿااعاحل*
ماظزبـاء مبادؿؼؾال مؼؼقم م وماظذي مرؼع ماظؿلقرلمماالدؿقؿامادؿكالص مسؾك واظلفر

م.29اظعام
سؾكمادؿؾدالم و،م30اظقضاف:مطانمؼلفرمسؾكمحػظمأثقابماظـاس أوماظـارقر*

أدواتماالدؿقؿامماألخرى،مطؿامطان،مأحقاغًا،ممادلكزرماظـظقػةمبادلكزرمادللؿعؿؾة،مو
م.31عؽؾػًامبـظاصةماظغرف

مأادلدّظ* مواحلّؽموؽ ماظؽقاماك مأػؾ مبؾغة مؼدّظاس مطان متؾؿلان: مبؽ أجلاممقده
مأعاماظققممصنغفمؼعؿؾمبقادطةمعامؼلؿكمبـ"اظؽادة".مادللؿقؿني،

مباحلالضةموـمأادلزؼا* مأغفمبؾعضماحل،مخصقصاماظؾالن:مطانمعؽؾػًا اتمؿااعطؿا
ماعقنمؼؼقعقنمبقزقػةماظؿطؾقبماظؿؼؾقديم)احلفاعة(.طانمؼقجدمحفا

مخلارجمخصقصا،مطاغتمحتؿاجعـمامؿاامسؿؾماحلتؿعؾؼمبؿدبرلمخدعاتمأخرىم
م:مغذطرمعـمػمالءمإديمضقؿقنيمؼشرصقنمسؾقفا

                                                                                                              
27 Carlier, O., op.cit., p. 1311. 
28

 Lewis, B., Ménage, V.-L, Pellait, Ch., Schacht, J. (1990), Encyclopédie de l'Islam, t. 

III,  nouvelle édition, Paris, maison œuvre et la rose, p. 143. 
 .86م.صم،عرجعمدابؼ ،ؾدماجملقدبفقين،مس 29
 .86م.،مصفغػل ادلرجع 30
 .88.مصم،عصدرمدابؼم،سؾدماظرريان بـمغصرم،اظشقزري 31
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مشرلمعقجقدمضدمأصؾحوم،مؿاامتلكنيماحلمبنؼؼادماظـارمومطانمعؽؾػًاماد:مواظقّض*
م.اظػقؿمباظغازمادؿؾدالماحلطبمومقاموغظرامظعاعؾماظؿؽـقظقجم،حاظقا
خشابماألموطبماحلمواظؾؼرمماحلؿرلموماجلؿالموروثمموعفؿؿفمجؾبال:ماظزبا*

مبؿطعقؿماظػرنم،مو32ؿرلسؾكمزفرماحلمؿاامعامإديمذظؽ،مإديماحلمو مأؼضًا مممطانمعؽؾػًا
مذظؽموأ ماألعر متطؾب مطؾؿا ماظطؾقعل مباظقضقد م33ادلقضد ماظققمم، مؼعد مٕ مذظؽ مأن شرل

ماظؿؽـقظقجقا مظعقاعؾ مغظرا متلقرلػامعقجقدا ميف متؽؿػل ماحلؿاعات مبدأت محقث ،
ـفؿماحلؿاعلم)ادلعؾؿ(،ماظذيمؼؿؽػؾمبؼؾضمٔـموتدبرلػامسؾكمساعؾنيمأومثالثةمع

مو ماحلاجقاتماالدؿقؿام مزبؿؾػ مسـدمبقع ماظطقابة متؼابؾف ماظؽقاس مظف مؼضاف ،
مماظـلاء.

 وزيػة ديادية .7
م ممؿااماحلعـاؾ ماظروعاغل ماظعفد ممبؿؾؿلانيف مطػضاء ماسؿؾاره مجاغب ممممممظؾراحةإدي

مظؾؼاءموم،االدؿؿؿاعماظذلصقفمومو رماظلادةميفمضؾبماظؼاسةماؾط مبنيجؿؿاعمالامعؽاغا
بقـؿامسرفميفمسفدماظدولماالدالعقةمم.34اظلاخـةمدلـاضشةمادللائؾمادلاظقةمواظلقادقة

االشؿقاالتمطؿامحؾؽتمبفماظعدؼدمعـمادلماعراتمودساماظددائس،مطؿام"اظعدؼدمعـم
مو مظالدؿكؾارات مبمرة موؼؾؼك مادلدغلمطان ماجملؿؿع مأحقال متلؿؼل مأخؾار مممممموطاظة

م.35"ادلاظلقمو
ماظققم مادوبعضمأإديمجاغبمميفمدقاقمعؿصؾ،مؼؾؼكماحلؿام اظلاظػةماظذطر،مره

مدؾؼمأػؿقةمذي مسؿا متؼؾ مم،ال موإذ ماألحزاب معـ ماظؿـماظؽـرل خصقصامظقؿات
م متؾؿلان ملؿغتمبفؿؿع مومؿااماحلؾ مأصؽارػا مأثـاءممظـشر مخصقصا إؼدؼقظقجقاتفا،

اظيتممة،اظـلقؼخصماظػؽةمباألموماجملؿؿعمذرائحذيقعماحلؿالتماالغؿكابقةمبنيم
ابةمباألػؿقةمغظرامحتظكمعامؼعرفمباظطقاموم.ألحدمععارصفاموأمزوجظقزػمظؾدساؼةمت

م.سالضاتفامادلؿعددةمبزبقغاتفامػاموظدور

                                                                                                              
األخالضقةميفماظعإماظعربل،ممادلعاؼرلماالجؿؿاسقةمومصـماظؾـاءمو :اظعؿارةماظذطقرؼة،م(1002) ظعقيبم،ذاطر 32

م.286.م،مص2برلوت،مطم،اظـشرمرؼاضماظرؼسمظؾؽؿبمو
 .81.مص،مفغػلادلرجعمم،سؾدماجملقدبفقين،م 33
 .21.م،مصعرجعمدابؼم،صضقؾةم،طرؼؿ 34
 .46-82 .صمعرجعمدابؼ،م،وارػام،مأريدمبؾقاجمآؼة 35
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مو ماضطؾعمبفماحلؿاممعـمأدورا صذلةمعـؿصػموزائػ،مصننممرشؿمطؾمذظؽممّما
همسزوفمعقزماػقؾرماسرفمطلاداألزعةماألعـقة،مععماذؿدادمخباصةمماظؿلعقـات،مو

م ماظـلقة ماخلقفسـف مبلؾب ماإلرػابقةمخصقصا، ماألسؿال مم،عـ مطؿا مؿااماحلأدجل
مموأصؾح مدقادقة مم-غاصذة ماجملؿؿع مسؾك ماظرضابة مدلؿاردة مواجؿؿاسقة اظػضاءمسؾك
ماظعام.

II.  اظتؾؿساغي ؿاا احلبـية  

م مأدادا مدـؼػ ماظؾقث معـ ماظـاغل ماجلزء مػذا ميف ماحلؿاممسؾك مظؾـقة اظقصػ
مأضلاعفماظؿؾؿ محقث معـ مورعزي مصقزؼؼل مطػضاء مباسؿؾاره مادلؿعؾؼة معـفا مدقاء لاغل

ماظؿؼؾقدؼةمأوماحلدؼـة،مأومتؾؽمادلؿعؾؼةمبؾـقؿفماظزعـقةم وآظقاتماذؿغاظفمدقاءمعـفا
م.ذظؽمسؾكمعلؿقىمرؼقسماالدؿقؿاممخصقصاواظطؼقدقة،مودــؿفلمإديمجتؾقاتم

 هصضاءات و احلؿاا  عورصوظوجية. 1
مع مطؾـقة مواحلؿام مادلؿـقسة مممارداتف مو ماحلؿام موزائػ متعؽس ذظؽممؿفاغلة

مخاص،م مغظام موصؼ مترتب ماظغرف مطاغت مإذ محيقؼف، ماظذي ماظػضاء متـقع ظطؾقعة
مو ماألدطقري مجقػا مؼعادل مادلؼدعة ميف ميفمماظلؼقػة ماظـقاب مارتداء مشرصة اظقزقػل

ماألعاغات محفرة متؾقفا ماظؼدمية، ماظروعاغقة مو ماظققغاغقة مخيؾعم،احلؿاعات  حقث
اظؾقتماظؾاردمسدلمؼؽقنمادلرورممعـفموؼرتدونمعكزرماالدؿقؿام،مماظروادمعالبلفؿمو

مومإديماظؼاسةماظقدطك،مو مصاتر معاء مبفا مظؾؿقرؽةمبنيممػلمعرطزؼةموادعة تلؿكدم
اظؾقؿنيماظؾاردموماظلاخـ.مأعاماظؾقتماألخرلمصفقمأطـرمصضاءاتماحلؿاممدكقغةمعام

مو مسرضا، مؼؿصؾب مادلرء مشمجيعؾ مخارجف ماظشكصلتؼع مظالدؿعؿال مصغرلة ممممممرصة
مومو مسؾكممظؾقضقء، ماإلدالعل مو ماظروعاغل ماحلؿاعني معـ مطؾ محيؿقي بذظؽ

مومتادؿعدادا ماظؾكار مرياعات معـ مظالشؿلال مومصذة مباردة إديممداخـة،مأخرى
م.36مجاغبمبركماظلؾاحةمومادلرذاتماظؾاردةمواظلاخـة

ماظؿؾؿلاغلماظشعيبممو سؾكمثالثمصضاءاتمباجملؿؾمميؽـماظقضقفميفماحلؿام
م مغلؿقف مأن مميؽـ ممبا مؼؿعؾؼ معـفا ماألول ماظػضاء ماظدلاغلأدادقة، مباظػضاء

(Frigidarium) عـمدرجةماحلرارةممباسؿؾارهماألضربمظؾػضاءماخلارجلمعـمجفة،مو

                                                                                                              
تعؾقؼماظعقري،مػاظة،معؽؿؾةمعدبقظل،م ،مترذيةمودالمموماجلـسإلا،م(1002)مبقحدؼؾة،مسؾدماظقػاب 36

م.166م.،مص1اظؼاػرة،مط
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مو مأخرى، مجفة معـممعـ مذبؿقسة مبف مألن ماحلؿام، مبـقة ميف مأدادقا ؼعؿدل
مموماظؿػاخرمسعـمخاللمتغقرلمادلالبادلؿاردات،ماظيتمتؿعؾؼمباظقجاػةماالجؿؿاسقةم

مومادلزاؼداتم.
ػقمعؿدرجمباظـلؾةمحلرارتفممو ،(Tepidarium)م37اظقدطاغلاظػضاءماظـاغلمػقممو

ػقمحتضرلمظؾػضاء،ماظذيمؼؾقفمعـمحقثمدرجةماحلرارة،ممعؼارغةمععماظدلاغل،مو
مودونم مباجللد ماإلضرار مدون ماظراحة معـ مضلط مألخد ماألغلب مادلؽان مأغف طؿا

ماظلكقغة،مطؿامؼعدمادلؽانماألغلبمظؿؾادلمأررافماحلدؼث.ماسمباظدلدمواالحل
ماظـاظثم ماظػضاء ممػقماألطـرمحرارةموم(Caldarium)اجلقاغلمباظػضاءممصقؿعؾؼأعا

مممطؿامحيؾقمألػؾمتؾؿلانمتلؿقؿف،م38ومادلؽانماألصضؾمظؾؿعرقموماظؿؿددموماظؿؽقاس
ماءمممارداتفماخلاصةمبفم.مظؽؾمصضمؼؿؿماظؿدرجمبنيمػذهماظػضاءاتماظـالثةمومو

ؼـؿفلماالدؿقؿام،مإديماظعقدةمسدلماظؾققتماظـالثةمإديمشرصةمادؿؾدالماظـقابم
ماظرطؾؿني،م مإدي ماظلرة معـ ماجللؿ متغطل مطؾرلة م)صقرة ماخلروج معؽزر مظؾاس بعد
وأخرىمتلؿعؿؾمظؿـشقػمبؼقةماألسضاءموتغطقةماظرأسمتػادؼامسـماالصابةمعـمغزظةم

م ماظزبقن مؼلخذ محقث متؿؾاؼـمبرد( ماظيت ماظقثرلة، مادلؼاسد مسؾك ماظراحة معـ ضلطا
اظذيمميؽـمأنممبعدمذظؽمؼؼدممٔـماالدؿقؿامموعلؿؾزعاتف،مومأشطقؿفاموتؿعدد،مو

 ؼفؿمبادلغادرةمإديمبقؿف.موؼؽقنمعلؾؼامععمزعـماظدخقل،م

 آظيات اذتغال احلؿا  اظتؾؿساغي اظتؼؾيدي .2
دؿقؿامممبفؿؿعمتؾؿلانمسؾكممماردةمرؼقسماالمتؿقزعمبـقيتماذؿغالماحلؿاممو

اظيتماذؿغؾموؼشؿغؾمبفامصضاءماحلؿاممدقاءميفمم،ضلؿني،ماألولمعؿعؾؼمباألدوات
ماظؼلؿماظـاغلمصقفمصقؿعؾؼمباألدواتماألدادقة م،صقرتفماظؿؼؾقدؼةمأوماحلدؼـة،مأعا

متشؽؾمأحدمرؼقدف.ماظيتمتدخؾميفمسؿؾقةماالدؿقؿامميفمحدمذاتف،مو

ماذتغال احلؿا  أدوات1 . 2

عرطزمأدادلميفمعدؼـةمتؾؿلانمتقارثؿفممعمدلةمتؼؾقدؼةمومإنماحلؿاممطـؼاصةمو
األجقالمسـمبعضفا،معامخؾػمععفمذبؿقسةمعـمادلؿارداتمادلرتؾطةمبفميفمصقرتفم

مو مؼلؿؿرمماظؿؼؾقدؼة، مجعؾؿف مبطرؼؼة ماذؿغاظف ميف مأدفؿت مأدادقة مآظقة مذظؽ طان

                                                                                                              
 .226م.،مصعرجعمدابؼظعقيب،مم،ذاطر 37
مباظـلؾةمظؾـلاء.م"اظطقابة"مباظـلؾةمظؾرجالموم"اظؽقاس"ؼؼقممبفذهماظقزقػةممؼعينماظؿدظقؽموم،اظؿؽقاس 38
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غؿقفةمم،ظطؾقعةمدقرهماألخاذذظؽمموم،ثؼاصقامؼؾؼكمعطؾؾاماجؿؿاسقاموموم،تارخيقا
معـاصذمدخقلماشلقاءمإظقفممزلؽمجدراغفمومتؼؾقدؼؿفمادللؿؿدةمعـمرؾقعةمػـددقفمو

مصضاءاتممو مداخؾ معؿقازغة محرارة مبدرجة محيؿػظ مجعؾؿف محبقث معـف، خروجف
مو ماظذطر، ماظلابؼة مإديمماظـالث ماذؿغاظف ماظؿؾؿلاغل ماحلؿام مجقدة مسـاصر معـ طان

خصقصامعامؼلؿكمربؾقاممادلكؾػاتماظؼابؾةمظالذؿعالموأزعـةمضرؼؾةمسؾكماحلطبموم
تقزؼعفمحتتمعلاربمعقزسةمبطرقمعـظؿةمم،معـمأجؾمتلكنيمادلاءمو39"باظػقؿقر"

مو ماحلطب، مصرن مؼراضب م)َضقِِّؿ( مساعؾ مؼصفر محقث ماحلؿام، مأرضقة ؼـظؿممحتت
مضالم مطؿا مورقؾة" م"ظذاذة مظؾقؿاعات مأسطك مذظؽ متؼؾقدي، مبشؽؾ محرارتف دراجة

م.40ؼاضقتماحلؿقي
يفمذاتماظلقاق،مورشؿماغؿشارمرياعاتمجدؼدةمسصرؼةمعؾـقةميفماذؿغاشلامسؾكم
األدواتماظؽفربائقةماظلفؾةماظؿلقرلمإالمأنماحلؿامماظؿؼؾقدي،ماظذيمؼعؿؾمباحلطبم

ُّماظعدؼدمعـمادلؾققثنيممطانمو المؼزالمأطـرماػؿؿاعامعـمررفماظػاسؾني،محقثمَؼق 
مطا ماظيت ماحلؿاعات، مظؿؾؽ ماظؼدمية، متؾؿلان ممبققط معـؿشرة ماظيتغت طاغتممو

أرضقؿفامعقضقسةمعـمحفرمرؾقعكمؼلؿؿدمحرارتفمعـمعلاربمادلقاه،ماظيتمجتريم
مأرضقؿفام مسؾك مؼغؾب ماظيت مبؿؾؿلان، ماظققم مادلعاصرة ماحلؿاعات مسؽس حتؿف،

إنمطانماألعرمالمؼـطؾؼممبالراتمرخاعقةمواظزظقجموالمجتريمحتؿفامعقاهمداخـة،مو
قعماحلؿاعات،محقثمالحظـاميفمادلقدانمرباصظةمبعضماخلقاصميفمبـاءمذيسؾكم

ادلؿعؾؼمأدادامبقضعمأرضقاتمعـماحلفرماظطؾقعلمومرياعاتفؿمسؾكماظـؿطماظؼدؼؿم
مادلرصقصمباظؾقتماظلاخـ.

 األدوات اظتؼؾيدية األدادية يف صعل االدتحؿا  2 .2

م،عـمادللؿؾزعاتصعؾماالدؿقؿامميفماظلقاقماظؿؾؿلاغلمؼؼؿضلمحضقرمذبؿقسةم
مو ماالدؿقؿام، مسؿؾقة ميف مأدادقة متؾؿلان مأػؾ مؼراػا مبلػؿقةمماظيت مؼقحل ذظؽ

ماظصابقنم مظصـاسة مدور مبادلدؼـة موجد محقث مظألصراد، مادلعقشقة ماحلقاة ميف احلؿام
مو مومادلعطر، موماظعطقر مباظغادقل موماالػؿؿام ماحلـاء، مو معرتؾطمماظلقاك مطؾف ذظؽ

ماظؿعاظقؿماإلدالعقةمعـمجفةرؼقسماظؿطفرلمبـؼاصةماالدؿقؿاممو ممم،ماظيتمتؼؿضقفا

                                                                                                              
ممممظؾؼاؼامزؼتماظزؼؿقنمبفمماظؼابؾمظالذؿعالمبلرسةمظصغرمحفؿةمومعـمزبؾػاتماظزؼؿقنمادلعصقرموم،"اظػقؿقر" 39
مؼعطلمرائقةمذيقؾة.مو
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مومو ماظـظاصة معـمجفةمممتـالثماجللدمعـمررفماظػاسؾنيمظؼقؿ ماظعؿقعقة اظصقة
خامتةمألسؿالممؼصحمضقلمسؾدماظقػابمبقحدؼؾةمأنماحلؿاممػق"معؼدعةمومأخرى.مو

م.41اظؾدنمأومبؿعؾرلمآخرموضعمغفاؼةمألسؿالماظؾدن"
م ماحلؿام مإدي ماظدخقل مدؾم–إن ماظذطرطؿا ماظػقرةمم-ػ مارتداء موجقب ؼؼؿضل

مو مظؽـممظؾدخقل ماالدؿقؿام مسؿؾقة ميف ماظعقرة مبلذل متؿعؾؼ ماألودي مظؾكروج، صقرة
اظؾدنممدرسانمعامؼلؿغـكمسـفامداخؾماحلؿامموماظـاغقةمعـمأجؾمجتػقػماظشعرمو

مو ماالدؿقؿام، محقثمتلؿعؿؾم عـمعقاه مادلرأة مزؼـة معـ ماظػقراتمجزء مػذه تعؿدل
مادلغر مواظػقرات مواجلذابة مبػقرةم ؼة ماظعروس مُتَكصُّ مطؿا مالعع، مخبقط ادلطروزة

مو ماظلمالمسـفا مو مداخؾماحلؿام ماظؿعرفمسؾقفا سـمسائؾؿفا،م خاصة،محؿكمؼؿؿ
ربطماظصؾةمبفا،مطؿامتدخؾماظؿؾؿلاغقاتمإديموضتممظقؿؿمدذبفامضؿـماجملؿؿعمو

مؿؾؿلاغل،ماظذيمطانمعـؿشرامإديمزعـمضرؼبمباحلؿامماظم،ضرؼبمباظؼؾؼابماخلشيب
مبلؾبمادلقادمادلـظػة،مومو معـماظؿزحؾؼمداخؾماحلؿام بعدمماظذيمحيؿلمادللؿقؿ

مو ماخلشؾقة ماظدالء معـ مذبؿقسة مجتد موماظدخقل مظالشؿلال، تلؿعؿؾمماظطادات
غؾاتات،ممتصـعميفماظغاظبمعـمعقادمربؾقةمومإزاظةماألوداخ،مومظؾػركمو "اظؽقادة"

ماظغلقلمظؿقػظفمعـماظ متلؿعؿؾمادلرأة حققؼةممتؽلؾفمضقةمو ؿؼصػموطؿا
ادلقادمادللؿعؿؾةممطؿامدبؿؾػم،شرلػامشلؾفمعرةمثاغقةمبقرقماظزؼؿقنمومتؾقـف،مومو

محلبماظػؽاتماالجؿؿاسقة.
خيؿؾػماألعرماظققم،محقثماظعدؼدمعـمادلقادمادلصـعة،مٕمتعدمحتؿؾمم،عؼارغة

ماظ معصـعة مطـرلة معقاد محقث مضدميا، مسؾقفا مطاغت ماظيت ماظطؾقعقة، ققم،مععادلفا
ماظرجؾمو رشؿمذظؽمحاصظتمبعضفامسؾكم ادلرأةماظؿؾؿلاغقةمإديماحلؿام،مومحيؿؾفا

اظلطؾ...اخل،مأعامعـمماظطػؾموماظؽادةمو سؿاضؿفامومنطقؿفامعـمضؾقؾماظؾشؽرلمو
اظؾالدؿؽقةم ،ماظدالءماخلشؾقةمو42اظـقاحلماظػقزؼؼقة،مصعقضمعامؼلؿكمباجلابقات

تؿقصرماظؾققتاتماظلاخـةمباحلؿاعاتماظؼدميةماظيتمطاغتمتلؿعؿؾ،مطؿامأصؾقتم
باظؿاظلمٕمؼعدمعرتديم سؾكمحـػقاتمعزدوجةمادلاءم)اظؾاردمواظلاخـ(مظؽؾمصرد،مو

ماالزلـيت.ماحلقضاحلؿاممعطاظؾنيممبشؼةمجؾبمادلاءمعـم

                                                                                                              
م.م168،مص.معرجعمدابؼم،سؾدماظقػابم،،مبقحدؼؾة 41
ماظؼدميةخاعقةمطؾر زلـؿقةموػلمآغقةمإم،اجلابقة 42 ماظدالء معرتديممرلة،متعقضموزقػقا اظيتمطانمؼلؿعؿؾفا

ماحلؿامميفماالشؿلال.
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 رؼس االدتحؿا  . زعن احلؿا  و3
ماخلارجل،م ماظعإ معع ماظؿقاصؾ مو مادلؿعة مو ماظذلصقف مزعـ مػق ماالدؿقؿام زعـ

قصامسـدماظـلاء،محقثمتؼضلماظـلقةمععظؿمؼقعفامداخؾف،معؼلؿؿامظفمحبلبمخص
غزعمادلالبسم تؼلقؿاتماظػضاء،محقثمؼلخذمصضاءماظدلاغلموضؿامظؾؿقضرلمظؾقؿاممو

صراضا.محقثمؼعؿدلم اظؾؼاءاتماحلؿقؿقةمظؼاءاموماظدردذاتماجلاغؾقةمومأومارتداءػامو
ماالجؿؿاسقة.مزعـماحلؿامماظػرصةماظـؿقذجقةمظعؼدماظؾؼاءاتم

ماجلقاغلماحلصةماألطدل،محقثمؼؿؼارعمصقفم مؼلخذمزعـمادلكصصمظؾػضاء طؿا
ماظؾؼاء،مو موحرارة ماظؾكار ممبؿعة اظؿفؿقؾمططؼسم اظغلؾموماظؿدظقؽموماالدؿقؿام

مو موماحلـاء موماظغادقل ماظؼدعني ماجللؿممععاجلة مأجزاء مزبؿؾػ معـ ماظشعر ممممإزاظة
ماالسؿـاءمباظؾشرة.متؾقضماألدـانمومو

ماظـاحقةم معـ ماألػؿقة مشاؼة ميف مصفق ماظقدطاغل مباظػضاء ماخلاص ماظزعـ أعا
األغـروبقظقجقة،محقثمؼؿؼارعمصقفمادلؼدسمععماألرضل،مإغفمصضاءمأخذمضلطمعـم

مو مزعـقا مو اظراحة مو عؽاغقا، ماحملرعة مادلقاضقع مصقف متؿؾعؼممتػؿح ماظيت ادلغؾؼة
معراضؾةماألجلاد.موماظطالقماظزواجموماظعالضاتماحلؿقؿةموماجللدمو باجلـسمو

مو معرتؾطمباظذطقرة ماآلخر مػق ماظقضتممباممإنمزعـماحلؿام األغقثةمحقثمتؼلقؿ
أنموظقجماحلؿاامم:م"Omar Carlierمسؿرمطارظلمؼؼقلؼؿـادبموغشاطمطؾمجـس،م

اظذطقري،مصعادةمعامؼؽقنممؿمحلبماجلـسماألغـقيموبزعـمعؼلاماطانمدوعامعضؾقر
ضؾؾماظعؿؾ،مأعامميفمادللاء،مأومةماظػفر،مأوضؾؾمصال زعـماظرجالميفماظصؾاح،مأو

مو ماظغذاء( موضت م)ضؾؾ ماظـفار معـؿصػ مضؾؾ ماحلؿاام مصؿؾفـ مماظـلاء معا ؼؽقنمسادة
ـا ظؽـمبعدمػذاماظلـمؼصؾحمم،مدونمدـماظؾؾقغ،مو 16"بصقؾةمأرػاشلـمادؿقؿاعف

ماظطقابةمأوماحلؿاعقةمإديمماظطػؾمشرلمعؼؾقالمادؿقؿاعفمودطماظـلقة،مو متؾادر ػـا
م  .43"تماغؿؾاهماألممبؼقشلا:م"ظؼدمطدلمابـؽمصالمتصطقؾقفمععؽظػ

مو ماظدؼين ماظؾعد مومإن ماالخؿالط معـ ماظػؼفاء مظؾعضفمحتذؼر ماجملؿؿع م،عراضؾة
ماظـفارم مأن ماظؿؾؿلاغل،محقثمؼعرف مظؾقؿام مضابطة مربؾقة متؼاظقد مذبؿقسة ترك

مو مظؾرجال مادللاء مو ماظمظؾـلاء معـ مذبؿقسة مؼلؿعؿؾ مبقـفؿا ماظػاصؾ رعقزماظقضت

                                                                                                              
16 Carlier, O, op.cit., p. 1306. 
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احلؿاممدلعرصةمأنموضتماظـلاءمٕمؼـؿفل،ممعدخؾسـدممتعؾقؼماظػقرةاحملؾقةمعـؾم
مبداؼؿفمظؾرجال.مأومتؽقنماظطقابةمػلمادُلؾؾغةمالغؿفاءموضتماحلؿاممباظـلؾةمظؾـلاءمو

اظؼددلم إنمزعـماحلؿاممػقمزعـمتطقؼعماظػردمظؾفلدموماجملؿؿعمظؾفـللمو
 صضاءمادذلاتقفلماحلاجقاتموماتموتػرؼغمظشقـاتف،موعؽانمظؿؼارعماظؾذ و 
مضروريمظؾؿفؿؿعماحملؾلمظؿدبرلمذموغفماخلاصة.مو

 جتؾيات رؼس االدتحؿا  .4

مهومععاؼرلمفإسادةمإغؿاجمعـظقعةمضقؿمعادُؼاحلؿاممتؼؾقدميفماجملؿؿعماظؿؾؿلاغلم
م ماظم،بادؿؿراراالجؿؿاسقة مخالل معـ مخصقصا مظؿؽرؼس ماالدؿقؿاماظزعين ،مـؼاصة

أدؾقسقةممضدمتؽقنمؼقعقةميفمأحقانمأومغلانماظؿؾؿلاغلموصؼامظرزغاغةاحملددةمسـدماال
م،الصؿةماجؿؿاسقةػذامجعؾمعـماحلؿاممزاػرةمم،وحلبماظضرورةيفمأشؾبماظقضتم

سالضاتفؿمباحلؿامممومداطـةمتؾؿلانممارداتممميؽـمعـمخالشلامصفؿمدؾقطاتمو
اجلـلقةممحقاتفؿتـظقؿمرزغاعةممرؼقدف،مصؼدمدأبمػمالءمسؾكماالدؿقؿاممومو
ماظزواج،مو معـؾ موماالجؿؿاسقة موماظقضع مماخلطؾة مشرلػا موعع مؼؿـادب زعـممعا

مصضاءهم.ماحلؿاممو
ثالثممسؾكأغـروبقظقجقةمميؽـمتؼلقؿفامماالدؿقؿاممطظاػرةمدقدققظقجقةمومو

معؿقاظقاتمأدادقةم:

 عا ضبل االدتحؿا  1. 4

ماالجؿؿاسقةمومو ماظقاجفة مو مبؿؼدؼؿماجللد ممسدلماألظؾلةمماخلطابمؼؿعؾؼماألعر
لتلمبفاماظـلقةمتاظيتمم،غقسقؿفامطؿقةماجملقػراتمومررقماظؿزؼـموماألضؿشةمومو

ماحلؿام ماظرجؾمإدي مسـ مخالف مومسؾك ماظؿؾاػل مأجؾ مصاحؾةممعـ مسـد تقضع
مموم،احلؿام مضصدا ماخلطابمادلرادمتقصقؾفمدقاء مبؿؿرؼر مبدورػا بغرلمموأاظيتمتؼقم
بعدممومخارجف،ملمداخؾماحلؿامموجدمتصؾحمبعضماظـلقةمربؾمغؼاشمومضصدمو

مادللؿقؿ مؼلؿقيف مادللؿقؿةأن ماظذات،م/ متؼدؼؿ مذروط ممطؾ مؼـؿؼؾ متـؿؼؾ إديمأو
 اظػضاءاتماألخرىم.

 حلظة االدتحؿا   2. 4

مباظؾكار ماظؽـقػ ماجلقاغل ماظػضاء مادللؿقؿ مومؼدخؾ مادلؽانضاَقُؼمصقكؿار م،ر
مو مؼـادؾف مماظذي ماحلؿام مداخؾ ماجلقار مسؾك وضعقةمممومقفقةادذلاتموادلؾـك
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مععمادلرأة،ماألعرمغػلفػقمماظذيمؼؼقممبؿدظقؽفموم،صقكؿارماظرجؾماظؽقاسمادلراضؾة،
ظقجقدمم،اؿسؾكمذظؽمبـػلفاجلـلنيمرصمحيموماالدؿقؿاممغلؾمعؽانبداؼةمُؼمو

م مذعيب ماسؿؼاد مخيص مم،ادلرأةرادخ مجؾقدفا معؽان متغلؾ مال ععرضةممأغفااظيت
م،أنمريامماظرجالمػقمغػلفمريامماظـلاءظؾقؿؾمسدلماظؿؼارفامدلينمرجؾمخصقصام

ممبـبقحدؼؾةمػذامعامزلاهممومولمسؾقفمسؾكمحلبمتقضقتمطؾمصؽة.احقثمؼؿؿماظؿد
بعدمذظؽمؼؿؿمعألماجلابقاتمبادلاءمبعدعامؼؿؿمتعدؼؾمدرجةمموم،44جـقنماحلؿام"م"

مو مصرد مطؾ محبلب مادؿقؿاعف،محرارتف معـ مصاتراماظغرض مأو مداخـا مادلاء ممممظقؽقن
 أومباردا.

م،/مادللؿقؿةبعدمسؿؾقةماظؿعرقمتؼقمماظطقابةمأوماظؽقاسمحبؽمجلؿمادللؿقؿمو
ماالدؿقؿاممو مظعؿؾقة ماظـلائقة مادلؿاردات مسـ ماظرجاظقة مادلؿاردات مدبؿؾػ ممممممػـا
اظيتمتؼقممسؾكماظؼقةماظؾدغقةمظؾؿؽقسمومادلؿؽقسمموم،خصقصامحرطاتماظؿؽقاسمو

ممتررقؾفمتؼقممبغلؾمذعرػامومبعدهمومبؾطػ،ماصؼطمتدظقؽفمؿاظيتمؼؿم،سؽسمادلرأة
بطؾبممدقاءبعدػامحتضرمغػلفامظؾكروجمعـماحلؿاممموم،تؾققـفمورمبامتغقرلمظقغفمو

م،مأومضدمتلتلمبفامػلمدؾػا.ظؾكروجمعـفعـماظطقابةمادلكزرم

 عا بعد االدتحؿا  3. 4

م مخروج ممادللؿقؿبعد مأو ماظرجؾ معـف مدقاء ماحلؿام معـ مادلرأة قػمفػبؿؼؼقعقن
خصقصاماحلؿضقاتميفممتـاولمبعضماظػقاطفموماالدذلخاءمومادلاءمومعـمؿدػاجلأ

مبعضمادلشروباتماظؾاردةم،موصصؾماظشؿاء مؼـكررقنمم،طذا يفمدققماحلؿاممبعدػا
مم،اظصغرل متاظذي مصقف مومعضبؾاع ماظؿزؼني.ماألظؾلة ادلرحؾةممػذهمتؿؾعمأدوات
موبمةاألخرل ماظؿفؿقؾ موضؿاموم،اظؿزؼني عؿؾقة متلخذ مسـدماظيت اجلـسممخصقصا

سؾدماظقػابمطؿامؼؼقلمم،مويفمخضؿمذظؽمتؾدأمادلراضؾةم،مواألغـقيمادلعينمبفامأطـر
خصقصامعراضؾةمجلدمم"احلؿاممػقمادلؽانماظذيمؼرقمصقفمحسامادلالحظةمومبقحدؼؾة

مظم45ادلرأة" مصضاء مػق موطؿا مومؾققار ماحلؿاممماحلؿقؿقة،ماظـؼاش معـ مجتعؾ اظيت
ضدمؼؼصرماظيتمضدممتؿدمظزعـم46اظطة"زبمأظػةموم"اظػضاءماألطـرماجؿؿاسقةمو

                                                                                                              
 .166 .،مصعرجعمدابؼم،بقحدؼؾة،مسؾدماظقػاب 44
45

 .111 .،مصعرجعمدابؼم،بقحدؼؾة،مسؾدماظقػاب 
46 Traki, Z. (1984), « Symbolique corporelle et espaces musulmans », in Horizon 

maghrébin, Tunis, p. 65. 
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مػقماحلالمسـدماظـلاء،ماظالتلممطقلؼمأو ،ميفماخلاصـمسادلفماحلؿاممنعؿدلتطؿا
األدرةمإديماظعقدةمبمػذهمادلرحؾةتـؿفلمموعؼابؾمتعددمصضاءاتمسـدماظرجال،

مصضاءماظؾقت.مو

III. جتؿاسية االؿشاطل صضاء ظؾ ععؿار حضاري واظتؾؿساغي:  ؿاا احل 

ـقاولمعؼاربؿفمضؿـمػذاماجلزءماظـاظثمعـماظؾقث،مػقمثالثةمغؼطمتصبمعامد
طؾفاميفمبعدؼـمطؾرلؼـ،مؼؿعؾؼماألولمعـفمباجلاغبماحلضاريمظؾقؿام،ميفمعؼابؾم

عامأدىمععفمعـمترؼقػمظؾؿدؼـة،مأعامماشلفراتمإظقفمومعامخؾػفمحتقلماجملؿؿعمو
م مادلشاطؾ محقث معـ ماحلؿام مععؿار مصلـؼارب ماظـاغل ماظؾعد ماظيتميف االجؿؿاسقة،

اظيتمسرصفا،ميفماجلزءماظـاغلمعـفمدـؿقضػمم،أصؾقتمتطرحمععمدقاضاتماظعصرغة
مو مجدراغف، مبني مجتري ماظيت ماالجؿؿاسقة، مظؾؿلرحة معـممباظؿقؾقؾ مجتعؾ اظيت

ماظػضاء موادلـؿدىم-احلؿام ماظؿقاور مدؾؾ مؼقصر ماظذي ماالجؿؿاسلم، مممممممممماظؿؾادل
مم.احلؿقؿقةمو

ممرتييفظؾ وأ تحضرظّؾصضاء  ؿاا احل .1
متؾؿلان متلدقس معـمموأمعـذ مسدد مبـاء مادلدؼـة مسرصت ماظروعاغقة بقعارؼا

رماجلدؼدمبشؽؾمرقامؿدؼيندؽاغفاماألوائؾمػذاماظػضاءماظؿمسرفات،محقثمؿااعاحل
مو مبادلاء مادؿمسالضؿفؿ سؿراغقةمموعائقةمم-قةاعقؿاظعؿران،معـمخاللمتردخمثؼاصة

ذظؽممتصاحؾبعدمإدالعفاممضطـمبادلـطؼة،مومجدؼدةمسؾكماجملؿؿعماظدلبريماظذي
معـمضؾقؾماظؿضاعـاتمو ماظؿقضرؼة ماإلغلاغقةمباظؽـرلمعـماظؼقؿ اظيتمم،االجؿؿاسقة

ماألإديمجاغبممأضقػتاظيتممومسرصؿفامحقاةمػذاماجملؿؿعماحملؾل، األخرىمدوار
موموم.قؿاامظؾ مادلدؼـة مسؾك ماحلضاري ماظؿعاضب ميف محؽؿممطان مأثـاء مدقاء أػؾفا

ضدمماظؿقضرلي،مومؿاامدورماحلظحؿكماألتراكمأثرمبارزمم،مواظزؼاغقنيموؼـمأادلقحد
خصميفمزعـمالحؼمخاللماالدؿعؿارماظػرغللماظـلقجمادلدؼينمسـماظرؼػل،محبقثم

مصننطانمؼشؽؾمػقؼةماحلضريمسـماظرؼػل،مشرلمأنماظزعـماظالحؼمعـماالدؿؼالل،م
ـارؼمزبؿؾػةمبشؽؾمأثرمػفراتمرؼػقةمدلموماحراطسرفماظـلقجمادلدؼينمبؿؾؿلانم

اظذؼـمموػمالء،مقاةمحلعصاحؾةمساداتممعـمضقؿمومؿاامإجياباميفمأدوارماحلمدؾؾامو
مو مادلدؼـة مصضاء ميف مإغؿاجفا ماحلمأسادوا مخالشلا مػذامؿاامعـ مععف مؼعد مٕ مبشؽؾ ،
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ةمتؾؿلانمودخؾمحقامعدؼين،مبؾمسلؾمععؿارهمذيقعمأرؼافماومتقزمااألخرلماعؿقاز
م.همػؿمأؼضاعـؾؿامدخؾقمأصرادػا

ممعشاطؾه اظعصرية و ؿاا احل .2
م ماجملؿؿع مسرصف ماظذي ماالغػؿاح مضقؿلماظؿؾؿلاغلإن متقرؼد مسدل ممممممممماحلدؼث

،مصنضاصةمإديمؿاامعـمخالظفمععؿارماحلمومبادلـطؼةاإلغلانممععاريفمعسامدؾقطلمومو
ماظعري مضؾقؾ معـ ماظؽالدقؽقة موادلشاطؾ ماظؿفلس معشاطؾ مصنن مبم، ظةمكاظؿصقؼر

مواظؿصق مو ؼر مماظؽاعرلا محؿك معقاظـّؼباشلاتػ مأصؾح مدال، مبعضممؾؾقةضة وجلت
ماظعصرم.اتمادلدؼـةرّياع مػذه مزبؾػات معـ ماظصؽان ماظؿؽـقظقجقة اظؽـرلمعـممققمغة

معلام،ادلشاطؾ ماحلاظيت مأدوار مؿاامت مبرشؿ مودل، متـؿقة معـ مظدورػا مطؿلم ا ممممممتطقؼر
 .اتؿااعسؿؾماحلمغقسلميفمتلقرلمومو

 ةاجتؿاسيػضاء ملسرحة ط ؿاا احل .3
مو ماحلقار مؼرتؾط معا ماحل سادة ميف ماظداخؾل مادللؿقؿنيممؿااماظـؼاش مممممممممممبني

مادللؿقؿاتم مببأو مبكخر موشؽؾمأو ممبكؿؾػمعشاطؾفا ماالجؿؿاسقة مأبعادػاماحلقاة
م معـ مومؿاام"احلجعؾ ماجؿؿاسل"، مسـممعـؿدى ماظرجال محدؼث مؼؿؿقز معا سادة

ذظؽمغظرلممأرقلمعـفمسـدماظرجال،موماعامؼلخذموضؿاظـلاء،مصاحلقارماظـلقيمسادةم
،ماظذؼـمؼؿقصرونمبدورػؿمسؾكماظرجالمسؽسمؿاامذيمتؼضقفماظـلقةميفماحلاظم،زعـاظ

ممسـاوؼـمواألخؾارمم،قلخذمتؾادلماحلقارص،مصضاءاتمتؿقحمشلؿمذظؽمعـؾم"ادلؼفك"
ممو مصذلة مرقال مسدؼدة متؿعؾؼم.االدؿقؿامربطات محلضقرهممصؼد مغظرا باجللد
مواظ ممرئقلل مرػاغقؿف ماالدؿقؿاميف مربقر مصقؽقن م، مذظؽ مأػؿممواظـؼاش عـ

ؾمؿااظؿفماظزؼـةمومباظؾقثمسـمععاؼرلماجلؿالموعـفمؼمعامتعّؾخصقصام،مقساتفعقض
ماجلـلني معطؾب مذظؽ موم.باسؿؾار ماظؾققت معشاطؾ مأن ممطؿا ماألضارب شلامبدورػا

ألخؾارمطؾؿاماتلعماطـرةمماحلقارموػذامتؿلعمدائرةمميفماحلدؼثمواحلقار،مومحضقر
ؿـاولمشؽؾمضدمؼصضاءمؼؿلعمباألخؾارملخذمتؾادلمقصم.تعارصفؿمومنيحفؿمادللؿقؿا

مأمواحللمأ مشلا،موموادلدؼـة مومادلـارؼماجملاورة ٔامحؿكماظؾؾد م مطؿاممةعـ اظعإ،
ادلشعقذمحؿكممواظػالغلمأوادلرابطماظقظلمموؼؽقنماحلزبماظػالغل،ماظطؾقبماظػالغلمأ

م معضؿقن معـ مؼؼقلاظػالغل ماجلـلني، مزبؿؾػ مبني مطارظلماحلقار  Carlier سؿر
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Omarمؿااماحلمو،  47".صضاءمخصبمظؾلقر..معقدانمومؿاام"ماحلميفمػذاماظصدد:م
مػ ماألخرل موالظمصضاءمقيف ماظذطقرؼة متم،األغـقؼةمجؿؿاسقة مععادلفامشّؽؿاظيت ؾ

م.مادلؿؾادلماحلقارمواظؿقادثمباظؿعارفمو

ممخالصة
متؾؿلان متارؼخ مارتؾط ممظؼد مم،ؿاامباحلوذبؿؿعفا مأصؾح مأدادقاحؿك ممممممععقشا

مرعمو مصؼدؿفشلقؼزا مم. مادلدؼـةزخرت ممػذه ماظؼدم مبعـذ مؿااعاحللحلـ مػاأعقزموات
داػؿمعـمٔةمموجملؿؿعماظؿؾؿلاغل،مامزؿؿقاصؽانمذظؽمسـصرمراعزمظؾالدمادلغرب،مب

ممؿااماحل مصضاء ممومثؼايفموماجؿؿاسلمومتـظقػلبقصػف متردقخ ميف ممممممةذاطرخدعاتل
ماظإغؿاجممةسادـمعـمتقاصؾموإعّؽػقؼةمادلـطؼة،مبشؽؾممو ضؿـممفضقؿمذلاثموػذا

مو مداطـةمرؼقس مممماردات مادلمسدلتؾؿلان موكؿؾػأجقاشلؿ مزبقاشلؿممة، رؾع
م.مؿاامعمدلةماحلمسدلمشلؿاظؿلرؼخمماغطالضامعـماظلقدققمثؼايف

تعدىمماسقاجؿؿاماحلؿاممصننمدورمخصقصا،اظـؼايفمميسماجلاغبممذظؽطانممإذا
ماجؿؿاسقةماإلغلانماظؿؾؿلاغلممصـاسةمإديذظؽم وردمتضاعـاتفمدقاءميفمصذلاتمطؿا

مو مأمرخائف مموػـائف، ماظعصقؾةحؿك مصذلاتف مم.يف مادلؼابؾ ميف مطان ماظدؼين مذيدوره
اظدؼـمعـممومؿاامبنيماحلدوعامماحملؾلمربطمادلكقالماظشعيبمأؼضامصؼدمأػؿقةمطؾرلة
م،ؼددلاظموذطريماإلغلانماظدغققيمعـمٔةمموم،اظطفارةموماظـظاصةميخاللمسـصر

مسؽسسؾكماجلـةم اإلميانموموـظاصةماظمحتقؾمإديرعزؼةماحلؿاممعـممعامؼؿضؿـفمو
مربطفم،اظقدخمعع مجفـؿماظذي مو ماحلؿاممفعـموم.باظشقطان ممذّؽؾ مارؼلدوعا

مم.هذعائرمومفصرائضماظدؼـموماظدغققيمإديماظطفارةمومعـماظـفادةموظؾعؾقرمماضرورؼ
،مأغـروبقظقجلمومدقدققظقجلحتقؾمإديمطؾمعامػقماحلؿاممزاػرةمامؼؾؼكمسؿقع

م مجزء مصفق مممارداتعفؿ متؾؿلانمعـ مومذبؿؿع ماظعقشمؿفررؼؼماظققعقة طؿامم،يف
متـالتف،مصفقماظػضاءماألبرزميفم وثؼاصةمػذاماجملؿؿعممؼطؾعمجزءمعفؿامعـمذاطرةمو

اظرجالممظؿؼاءاعرطزممعؿدلان،ماظؾذؼـمؼاظلققومعقرصقظقجقةمادلدؼـةمإديمجاغبمادللفد
م مؼظؾ مبقـؿا مادلؼدلةاحلؿام مجاغب مومإدي مظؾؼاء ماظـؿقذجل ماخلدلاتماظػضاء مممممتؾادل

م.اظؿقاصؾمسـدماظـلاءمو
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عـماألرضلمإديم ومسؿؾةمظؾؿرورمعـماظدغسمإديماظطفارة،ماسؿؾارهمإديمجاغبمو
ردؿمععإممدلسماظقاضعلمإديماظؿكققؾل،مصننماحلؿاممؼقصرمدؾؾماالغؿؼالمعـمادلؼدس،

تػرؼخمموؿـشؽةماظميفمثؼاصؿفا،مطؿامؼعؿدلمعمدلةمعلاػؿةماظشعقبموربددةمشلقؼةم
م،وماظؾؼاءماظرعزيماظؿؾادلمادلاديموسدلمم،االجؿؿاسقةمهععاؼرلمواجملؿؿعمضقؿم

م.اظزواجماخلطؾةموماالجؿؿاسقةمسدلماظصداضةمواحلؿقؿقةممومتؿنيمأواصرماظعالضاتممو
اظطفقري،مماظصقلمو وـؼايفماظقروثمادلبؿؾؿلانمؿامماحلؼؾؼكممعـمٔةمطانمو و

ؾذلصقفمظماسادلاجللدؼة،مطؿامطانمدوعام اظذيموصرمدوعامدؾؾماظعالضةماالغلاغقةمو
ممممادلقادماظؿؼؾقدؼةزبؿؾػمادؿكدامممتطقؼرماظذاتمووممعصدرامظالظؿذاذ اظػرجة،مو و

ادذلاتقفقاتفام و،مظصـاسةمجلد،مؼؿؼـمضقاسدمظعبمادلعاذرةماظزوجقةموماظؿفؿقؾقة
م.خصقصامسؾادتفمععمآموععماآلخرمومداعحمظؾعالضةمموم،جاظبمظالػؿؿاممو

  ابيبؾيوشراصي

ماظرريـ مسؾد مخؾدون، م(1006)مابـ مادللؿاك: مخؾدون مابـ ماظعالعة معؼدعة متارؼخم، ميف مواخلدل مادلؾؿدأ دؼقان

م.2اظؿقزؼع،مبرلوت،مط ظـشرموا ،مدارماظػؽرمظؾطؾاسةمواظعربمواظدلبرموعـمساصرػؿمعـمذويماظشلنماألطدل

،مدارماجلقؾ،مبرلوت،مدارمظلانم21ج،م2،مجظلانماظعرب،م(2488)معـظقرمربؿدمبـمعؽرمماألصرؼؼلمابـ

م.2اظعرب،مط

مادلـاوي ماظرؤوف مسؾد ماإلعام م(2482)ماظشقخ ماحل، مأحؽام ميف ماظزػقة ماظـزػة مومؿاامطؿاب ،ماظطؾقة اظشرسقة

مو مصاحل حتؼقؼ ماحلؿقد مسؾد ماظدطؿقر موتؼدؼؿ مظؾطؾاسة ماظؾؾـاغقة مادلصرؼة ماظدار مو مريدان، اظؿقزؼع،م اظـشر

م.2)د.م.ط(،مط

،مغشرماظلقدماظؾازماظعرؼين،مطؿابمغفاؼةماظرتؾةميفمرؾبماحللؾة،م(2463)مسؾدماظرريانم،بـمغصرماظشقزري

م.اظؼاػرة

 .2طمبرلوت،،مدارماظػؽر،م2،مجععفؿماظؾؾدان،م)بؿط(مؼاضقتمبـمسؾدمآ ،احلؿقي

م.2طماظـشر،مبرلوت،م،مدارماظطؾقعةمظؾطؾاسةمواإلغلانميفماألغدظسمادلاءمو،م(1002)مدعقد،مبـقؿادة

ترذيةمؼقدػلمحضرؼة،مدارماظـشرمدحؾب،ممات،ؿااعات"معقجزمتارؼخماحلؿااعاحل،م(1002)مصضقؾةم،طرؼؿ

م.اجلزائر

،م2جم،مثؼاصقة،ؿؿاسقةاج،متؾؿلانميفماظعفدماظزؼاغلممدرادةمدقادقةمسؿراغقة،م(1001)مسؾدماظعزؼزم،صقالظل

م.اظؿقزؼع،ماجلزائرمعقصؿمظؾـشرمو



 ومشة هلادي بوا

233 

م.1،مدارماظعؾؿمظؾؿالؼني،مبرلوت،مط3،مجمخططماظشام،م(2421)مربؿدمسؾلم،طرد

ماجملقد مسؾد مو" ،(1008)مبفقين، ماظعؿقعقة ماحلؿاعاتمماحلؿاعات مسالضة؟، مأؼة ماظؿارخيقة: اظدميغراصقة

،معـشقراتمطؾقةماآلدابماظلؽـمرخيقةميفماظعؿارةمودراداتمتاعـماظؽؿابماجلؿاسلمم،"اظشاعقةمأمنقذجا

م،مجاععةمربؿدماألول،موجدة.46اظعؾقمماالغلاغقة،مرضؿممو

م،مترذيةمعؼؾدمربؿدمسؾل،مدراسمظؾـشر،متقغس.ماجلـلاغقةموماالدالم ،(1000) بقحدؼؾة،مسؾدماظقػاب

ماظقػاب مسؾد ماجلـساإلم،(1002) بقحدؼؾة، مو مودالم مترذية مػام، ماظعقري، معدبقظل،متعؾقؼ معؽؿؾة ظة،

م.1اظؼاػرة،مط

ماظذطقرؼة:مصـماظؾـاءمو،م(1002) ظعقيب،مذاطر ،ماألخالضقةميفماظعإماظعربل ادلعاؼرلماالجؿؿاسقةمو اظعؿارة

 .2ط رؼاضماظرؼسمظؾؽؿبمواظـشر،مبرلوت،

م،م"مرياعاتمعدؼـةمتؾؿلان:ممنقذجمريامماظصؾاشني"،معـمذبؾةماظـؼاصة،ماصدار(2444) عقداوي،مدؾقؿة

 .224 .اظعدد،ماالتصال،ماجلزائر،ماظلـةماظرابعةمواظعشرون وزارةماظـؼاصةمو

عرطزمدراداتماظقحدةماظعربقة،مبرلوت،ممت،مإصدارااظلقؿققظقجقاماالجؿؿاسقة ،(1020) .بقسزؼزي،مربلـ

 .2ط

رباط،ماظؿقزؼع،ماظماظـشرموم،مدارماظؼؾؿمظؾطؾاسةموػقؼةماجلـدرماجللدماألغـقيمو،م(1003) اظلؾاسل،مخؾقد

 .2ط

م.2اظـشر،معراطش،مطم،مدارموظقؾلمظؾطؾاسةموذعرؼةماحلؿاعات ،(2442) وارػام،مأريدمبؾقاجمآؼة
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