
 064-97،مص.4106مجقانم-جوغػلم،ذ36-36عزدوجم سدد إندانيات

97 

 

 * 

ذ**(1)ذييعؿرذكارل

عـمابؿؽورممقععؾؿمعـمععوملمثؼوصؿفؿ،مبؾمػمايّؿومنمأودة،مسؼعؿؼدماٌغوربققنم
م مموم،1اإلدالعقيابؿؽوراتمحضورتفؿ مػذا مجزئقو مؼربر معو مؼبمظعؾ مؼؿؿـؾ اًطل،

مإدفومماٌلؾؿنيمؼبمإحقوئفمبشؽؾمزبؿؾػ.
مؼـؿؿلمظؾعوداتمايّؿومملمؼؽـم ماظؾداؼي، مؼب مبؾمطونممو، ماإلدالعقي، اظؿؼوظقد

م مإظقف مؼـظرون ماٌلققنيماألوائؾ، مشرار مسؾك ماألوائؾ، مظقسم2بورتقوباٌلؾؿقن ،
سريماىلدمعـذمأنمخؾؼًمحقاء،مبؾمبلؾىمذؾفوتمحبلىماظؿقرؼؿماظذيمعًسم

م ماٌغطسممواالسبراف مػذا مأن مإال ماٌؽون، مػذا محقل مهقم مطوغً ماظيت اظػلؼ
اًالصيماإلدالعقي،مبقصػفمعظفراممؼبمزًؾاظعؿقعلمضدمأصؾحمضبؿؾمعؼوعومعرعقضوم

 عشرضومظرشدماظعقش.
ايقوةماظدعشؼقيمبلرسيمؼبممأدذبقه وظؼدمغؼؾفماًؾػوءماألعقؼقنمسـماظؾقزغطقنيم

ضدم ومادؿقظقامسؾكماًالصيمصقؿومبعد.مـاظذؼاظعؾودققنمي،مثؿمروجمظفمبؾغدادماظؾوذخ

                                                                                                                                   

  .4111دؼلؿرب-غقصؿربم،55ذبؾدم ،3 اظعدد،محقظقوتبوظؾغيماظػرغلقيمؼبمذبؾيممعؼولمدؾؼمغشره* 
(1) Université Paris I, Paris VII, EHESS, Paris, France. 

مم1 مو ماٌؿؼدعنيمؼبمأحبوثفؿ ماالسؿؼودمبعضماظطؾؾي ماىوععقنيمومؼشؿؾمػذا ماظعدؼدمعـماظزعالء أوظؽؽماظذؼـمو
مأؼضو، ماالجؿؿوسقي ماظعؾقم مؼؿفوػؾمأمؼدردقن مإذا ماو ماظروعونمؼبمػذا معبقعو،مادؾؼقف جملول.مؼؿـودكمػمالء
مو ماًطل ماظؾعضمػذا مػذامؼلؿدرك مذققع مسؾك متدل ماٌقضقع مػذا محقل ماظعػقؼي ماإلجوبي مأن مإال ؼصققف،

 .االسؿؼودماًوره
2 Sourdel-Thomine, J. (1954), Hammam, Encyclopédie de l’Islam, p. 142-147. 
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م مسؾكمسؿورتف متعدؼالمسؿقؼو م وأدخؾمػمالء معمذرام3ضقؿف وسؾكمرؼقدف مظقصؾح ،
م مظؾؽقغقيماإلدالعقيم وسؾكماظرضلماٌدغلمبورزا ؿمؼبماىؿعمحبؽؿمنوحفبرادؼغؿو

موم.ػؽذامهقلمػذاماٌغطسمإظبمغّب وم،اىؿول وبنيماألخالقم
مايّؿومممبـؾمعومضوممبفماظعـؿوغققن،مإذمعـققام،مملمؼؼؿمأحدولؼبمػذاماجمل و

م مرئقلقو مح ودورا مؼب موجقدؼو مبؾ ماظـوس،جقػرؼو، ماىفوزممإذمقوة مػذا سرف
مبقرصعؿواالدؿق معدؼـي مؼب مأطربملمذبده مدـون مادطـؾقلمسؾكمؼد معدؼـي مؼب مثؿ ي

ممسفدمدؾقؿون.عفـدسمععؿوريمؼبم
م محفرة اظغربمبؿقرؼضمعـممدبؿػلمؼبمايّؿومصػلماظقضًماظذيمبدأتمصقف

صرضمم،4هًمتلثريمخقفمشريمععؼقلمدائؿومعـماٌوء وضؾؾمطـقليمذدؼدةماظؿزعًم
طونمظقؼسماظرابعمقؿومؼبماظشرق.مظؼدمظعؿقعلمغػلفمبقصػفمعرطؾومأثرؼومسظاٌغطسما
م م"صقظقل-ظقرا"سشر، مؼبمضصره معؾبمبػردوي، ماٌوء، معـ مإالم ورسؾو مؼؼرتبمعـف ال

مومماظؾكورمؼبمضصرمرقبسؽسمذظؽ،مطونمغّب وظؿلعؾمصقرتفمؼبمعراؼومأحقاضف.م
 اظـؼوصقيمظؾؼرنماظذػيب واظدؼـقيم وجزءامالمؼؿفزأمعـمايقوةماظلقودقيمملضوب
ؼبماظغربمصقرةممايّؿومأصؾحمماظػرتة،مؽعـذمتؾ وامسؾكمسظؿيماظلؾطون.مذوػد و

حولم قهقلماٌغطسماظروعوغلمإظبمعغطسمترطل.مظؽـمعومػضدم و،معـمصقرماٌشرق
ماظطرفم؟)اظعربل(ماٌغطسماٌغربل ماإلدالعلمصػل ماٌؿقدط مظؾؾقر مصرضماٌؼوبؾ ،

ذظؽم ومغؼؾفمطذظؽ،مغػلفمعرةمثوغقيمبفذهماٌـطؼي،ماظـؿقذجماالدؿقؿوعل،ماظذيممت
سؾكماظرشؿمأؼضومعـم رؿسمظؾؿوضلماظروعوغل،مو وؾمووػمعـموسؾكماظرشؿمممومؼؾد

مادؿؿرارماٌؿوردوتماالدؿقؿوعقيماظؼدمييماظيتمملمترتكمأبدامؼبماظعوملماظرؼػل.
ومبفماألغدظللمحبؽؿماألصضؾقيماظيتمحظلمؼبمغشرمصقًماظؾفوءمايّؿومأدفؿم

،مؼبمايّؿومأغدعٍم ومعقيمإظبمػذهماظؾالد.األعريماألؼؾريؼيمبؼدوممؼبمذؾفماىزؼرةماإل
دسؿمعرطزهم و،ماظيتمعـقؿفمذؽؾفماٌغوربلاظضػيماألخرى،مععماظعؿورةماٌرؼـقي،م

موص مدـي مادؾوغقو معـ ماٌؾعدؼـ ماٌقرؼلؽقني م0311قل ماىفوزم و. مػذا موجد هلذا
اظيتمداعًمبعدمذظؽمثالثيمملمتغريهماهلقؿـيماظعـؿوغقيممعلؿداعوزغومااالدؿقؿوعلمتق

ممضرون. متقاصؼ ممايّؿومصؼد ماىغراصقي ماألرر م وعع األغـروبقظقجقيم واظؿورطبقي
م مظؾؿذػىماٌوظؽل، متطوبؼمععماٌعوؼريماظصورعي مملم وظؾؿفؿؿعماحملؾل،مطؿو هلذا

                                                                                                                                   

 ةمصقوشؿفو.خذتمسـماظـؿقذجماهلـديمومتًمإسودػلمضصصمأدبقيمأموظقؾي،مموذؽؾمضصصمأظػمظقؾيممسؾك3 
4 Vigarello, G. (1985), Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen âge, 

Paris, Le Seuil. 
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ماٌغط ممسماظرتطل.ؼطؿلف مغؿفًمسـ مطؿو ماظشرضل،م وذظؽ، ماظربادؼغؿ مإظب ضقودو
اظؼدمييمماٌوءظؿؿـؾماٌؽونمتدخؾمؼبمإرورماعؿدادمظـؼوصيم وظؾؾـوءةمظالدؿعؿولممأدوظقى

محضرؼيمتعربم واٌؿعددةماألذؽول،مععمتدرجمزبؿؾػمٌؿوردوتمرؼػقيم و
مإ مسشر مثـو مأظػنيم وضرغو موعـماظلقاحؾمأمرتعقؾقطمعؽي ػبس ووقبمعلوصي
ماٌؽونمتقضػومطقؾقعرتمأظػم عـماهلضوبماظعؾقو.مطونمبنعؽونمأنمؼعرفمعصريمػذا

فيمهديمايداثيمعرةمثوغقي،مٌقاجسـدمػذامايدمظقالمتدخؾمسؿؾقيمإسودةمابؿؽورهم
ماظيتمأصضًمإظقفو،مأ و ؼؼظيماظقسلم واظصدعيماظؽقظقغقوظقيمطؾمعـم،متؾوسوثورػو

ماظقرينمظؾؿفؿؿعوتماٌغوربقي.

ذادلغاربيذاالختالف والربادوغمذاإلدالميذ

م إذامطوغًمبـقؿف وحوضرمؼبمطوعؾمأرجوءماظؾقرماٌؿقدطماإلدالعل.ممايّؿومإنم
محؿكم و معـموووزه مبد ماخؿالفمطؾريمال مؼقجد مسؿقعو،مإالمأغف وزوئػفمعشرتطي

مبوسؿؾوره ومؼبمررؼبمضػوفماظؾقرماٌؿقدط.موصريورةماٌؽونمعؿشوبفيمطؾق وتؽقنمأذؽولم
ماإلدالعل ماإلصالح معـ محمأضدم مؼؿطقر، مصنغف ماظؾقزغطقي، مضؿـمظؾدوظي قٌمطون،

حضريمعؿقاصؾمظؾعالضوتماظؼوئؿيمبنيماىلدم ووصؼماغلفوممرؼػلم إؼؼوعمخوصمو
صراعيماظلؾقكماظيتم ومايّؿومؼبمعقاجفيمضقةماظـؿقذجماإلدالعلميفرةم واٌوء.م و

مأ مؼؾؿدسفو ماظيت مظؾؿؿوردوت ماىوعح ماظؿـقع مؼؼػ مطؾمموؼػرضفو، طبؿؾؼفو
مزعرةميلوبفؿماًوصمؼبمػذاماٌؽون.مأو ذبؿؿع

مبرادوغم ونعيمذ
ضبظكممايّؿوماظؼوبؾمظؾفالك،مصننم واهلشم وسؿؾورهمعؽونمظؾفلدماظػونمبو و

االدرتخوءم وٌومؼقصرهمعـمعقزاتمتؿعؾؼمبوظصقيممبورتقودهبنعبوعمطؾريمسؾكماظـصحم
عـمأنعمودوئؾممايّؿوماسؿؼودمميؾؽمدواسلمحؼقؼقي،مؼعؿربمأنمػـوكم واظعالج.م و

 ميأصضؾقيمسؾكمصصودمايفوع وذ و،مذػوئل وؼبمذاتماظقضًموضوئلم قاظعالج،مصف
م و مإغفم"رؾقىمأبؽؿ"م وعؽؿؾمبشؽؾمتوممظطىماظؿداويمبوألسشوبماظؼدؼؿ اٌؿؼـ.

ماظؿقغلقي متؼقلمايؽوؼي مصف5طؿو ماظلؾ ق. مظؾفلد معؽون مؼزؼؾمسرقم وقؿ اظـظقػ،

                                                                                                                                   
5 Millet, L. de Tunis (1950), « Les hammams de Tunis », Bulletin économique et social de 

Tunisie, 36, p. 63-70 ; ibid., 37, p. 65-73. 
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مو ماظشقارع اإلجفود م6شؾور ممايّؿوممقميق و. مظإلغلون ماظؾدغقي أودوخم واظلقائؾ
مدورةم وؼؿكؾصماظرجولمصقفمعـمآثورماظعؿؾ،م واظـشوطماٌدؼين.م اظـلوءمعـمبؼوؼو

فؿ.مطؾمواحدمؼزؼؾـمأدراغواظقالدة،مطؿومؼغلؾـمصقفماألعفوتمأبـوءػؿمموايقضمأ
مقؼغريمعالبلف،مإالمأنمػذاماٌؽونمالمطبؾ وعـمػمالءمؼؼقممبعؿؾقيمودؼدمىلؿفم

بقضمعـؾمأبوءمدومممايّؿوم"دخؾـومممعـمعػوجكتمإذمصبؾىمظـػلفماظؼدحماظلوخرم
7جعػرمابـمدعقد قخرجـومعـفمدقدمعـؾمأبـوءمحوم"مطونمؼؼقلمأب و

 م.
ظذامؼقصرمغبومماظؾكورماظراحيم واٌـفؽم وأؼضومعؽونمظؾفلدماجملفدممقصف
اٌرػؼ،مصقؽلىمموبشؽؾمجقدماظذػـماٌؿقترمأ وؼالئؿمأؼضوم واظشعقرمبوهلـوء،م و

دسؽماظعظومم وؼؼقمماٌدّظؽمبشّدماظعضالتمإذممصبربمسؾكماظؿـفد. وماالدرتخوءصعالم
م ماظػرد مضقة مظؿفدؼد معـف ماظعؿؾمصفلمعـمغصقىمحفرةممأعوغشورف،م ودعقو بؼقي

ممايّؿوم ماىلد م واظيتمدبضعمحرارتفو م وتغّقره ماآلالم. برتوؼضفم ودبّػػمسـف
ػؽذام"تلؿق"ماظـشقةم ضبررماظذػـ.مو واظلؽقـيمسؾكماظروحممايّؿومظؾؾدنمؼدخؾم

ألعرماًوظؼمماالغؼقودتؼقدماٌمعـمإظبم واظيتمؼشعرمبفوماىلدمإظبماألسؾكماظعذبيم
ماٌؽونمماٌمعـمإذمطبرجماهلل.مدؿغػورارؾىم و سؾورةم"ادؿغػرممؼؿؿؿؿمقػموعـمػذا

معؽوغ وماهلل"مسّدةمعرات. ممويّؿومظؾفلدماظـظقػ،مصموبوسؿؾوره عؽونمظؾفلدمأؼضو
مؼعرىمظقـظػم مبوظؿوظلم واٌطفر،مإذ ماظؿـظقػمتعؿربم وظقطفر. اظؿطفريم وسؿؾقؿو

بلؾىمذػوبماظرجولمم–مععمبؼوءػؿومعـػصؾؿنيم–مسؾكماألضؾمبوٌدؼـيمعرتابطؿني
ماًصقص،مإظبم ماىؿعي،ممايّؿومسؾكموجف مصالة مؼقم مؼقمممقػ وسشقي بوظؿلطقد

المصبعؾم ومإذمصبعؾمايدؼٌماظـؾقيمعـماظـظوصيمجزءامعـماإلميون.م8ظعؾودةماهلل
ماألخريمالمؼؼؾمأػؿقيمايّؿومعـم مدؼـقي،مظؽـمػذا ماظقضقءمذعرية إذمم،ؼبمسؿؾقي
ايفرمؼؽػقونمظؿطفريموسـماٌوء،مإذامشوبمػذاماألخريمصوظرعؾمماالدؿعوضيميؽـم

                                                                                                                                   
مأوم6 مبوظغطس،مومإنمامسفمؼدلمسؾقفمطـريا مو ؼؿعؾؼماألعر ماظؽؾؿيمإظبمسؿؾقيم ظقسماظغلؾمصؼط. ضبقؾمجذر

ماظؿلكني،مأيماظغلؾمبوٌوءماظلوخـ.
7 Cité par Rothberg, A. (1987), Rôle et fonction du hammam en milieu urbain et rural 

marocain. L’exemple des Oules M’ta, thèse de 3e cycle, Paris, EHESS. 
ععماظؿقػظ،محقٌمأنماٌلؾؿماٌغوربلمضدمصبؿعمؼبمعؽونمواحدمعدغس،مظؽـفمؼـػؿحمسؾكماٌؼدس،معومالم 8

مظؾ ماٌغوربقي،مبودؿعؿوهلو م miqvehاٌقؽػف عـمأجؾماٌؿعيماٌدغليمومقّؿومتؼؾؾفماظدؼوغيماظقفقدؼيمؼبماٌـطؼي
مو ماظدؼـقي. مسؾكماغؿؼولمرؼقسم ظؾشعوئر مأطـر ماٌغوربقنيمبؾورؼسمؼبماظلؿقـقوت،ممايّؿومظالرالع ماظقفقد سـد

 : ؼـظرمإظبماظدراديماىؿقؾيماظيتمضوعًمبفو
Hidiroglou, P. (1996), « Du hammam maghrébin au Miqveh parisien », in Journal of 

Mediterranean, 4, p. 241-262.  
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ماظصالة وماىلد مبعنيم وم.إثؾوتمذرسقي ماظؿقؿؿ،مماالسؿؾورتلخذ بشؽؾم وحرطي
صدورمموؼػؼدمإصرازمعومأضدم دضقؼمتلؾلؾمايرطيممبؼدارمعومتراسلمحوظيماىلد.مو

دمعـمسؾقفمالمب وخورجماظذاتمبوظشرع،م وظرؼحماألععوء،ماظؿقازنماٌؼــمبنيمداخؾم
سؾكم وادؿؽـوفماظصالة.مإذمهقؾمػذهماظطؼقسمسؾكماظـفوديم ودؼدماظقضقءمو
م.م9اظؼذارةمطذظؽ

ممبوسؿؾوره و مصنن ماىـلل، مظؾفلد مبنيممايّؿومعؽوغو ماظعالضي مأدؾقب ؼـظؿ
صبؿعمبنيم وطذظؽماظػصؾمبقـفؿو،مطؿومؼرعزمإظبمػذهماٌؿورديمواظـلوءم اظرجولمو
م م وأوجففو. مصضوء مؼقجد مال مأخر مؼمدس معـؾف مؼبممالخؿالطبؼقة ماٌؿؿـؾ األغقاع

اظؿقزؼع،مإذمؼدرجمالمؼقجدمطذظؽمصضوءمآخرمؼؼــمبدضيم واخؿالطماىـلني،م
ماظذيمؼقردممؼلؿؾعدمبنيماىـلني، و ماظؿعوضىماظصورم ؼؾغلم واظؿؽوصمموصؼمعؾدأ

مطذظؽ و،مطبصصمظؾرجولأيمبعدمصالةماظػفرم.مصوظصؾوحمؼبماظقضًمذاتفماٌلوواة
م مبعد ممفؿرجقساٌلوء ماظعؿؾ، مأيعـ ماظظفر، مبعد معو مصرتة مصفلمبعدمأعو ماإلصطور

مظؾـلوءمبرصؼيمأرػوهلـ.
ممبوسؿؾوره و ماظؾغي معع مؼـدعٍ مصنغف مبوىـس، معرتؾطو اهلقفونم وعؽوغو

إظبماٌؿعي،ممقؼعربمسـفو،مطؿومؼدس واظعورػقني،مؼربلمايقاس،مؼقضظماظرشؾيم
م و ماظؾؼوء مترضقي ماألجلود. ممقػموبني مظإلشراء معؽون مإذم وطذظؽ اظشفقاغقي،

م بذظؽممقػمواإلضبوء،م وقونمتربزمصـماظؿؾ واظؿفؾلمتطقل،م وصبعؾمظعؾيماًػوء
ذرطفمؼبمإحدىمضصصمذفرزاد.ممضدموضعمسالءماظدؼـمؼب ودؿقفومماىلد.معؽونمال

مؼؾد و مظقلًمعـمصـعماًطوبماظغرائيبمماظصقرةمنظـو،مصنموطؿو مظؾقؿوم اظػوتـي
مإمنومػلمبرادؼغؿمظؾؿكقولماظشرضل. وظؾغربم
ؼشرتكمصقفومطؾمربيبم و،مايّؿوممسؾقفمصننمطؾماظدواسلمتدصعمبوظذػوبمإظب و
مصقفماظرجول،م.م،مظؽـفؿمطبؿؾػقنمؼبمأػؿمطقػقوتمادؿعؿوظفارتقوده ػؿمؼبم وصبد
اظؿقضريم وسوصقيماىلدممالدؿعودةسـماظزعـ،مصرصيم وسـماظعوملمماغؼطوعيظيم

مظؾؿقد ماظـلقة مصقف متؾؿؼل مبقـؿو ماظدؼـقي، م وثمظؾشعوئر ماألخؾور اإلصغوءم وتؾودل
مػلمتؿـلؿماظؾشرة. وظؾذاتم
طبضعمظؼقاغنيماظطؾقعي،مصنغفمظؽقغفماٌؽونماٌػضؾمظؾفلدماظؾققظقجلماظذيم و

تؿقؽؿمصقفماظـؼوصيماظيتمتؿطوبؼمطذظؽماٌؽونماظـؿقذجلمظؾفلدماالجؿؿوسلماظذيم
                                                                                                                                   
9 Douglas, M. (1971), De la souillure. Essai sur les notions de pollution et de tabou, Paris, 

Maspero. 
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م ماظؼقاغنيماإلهلقي. م وعع مظؾعالضوتمبنيماظـوس، متلقؼؿف مظػرتةم وحبؽؿ مبراصؼؿف
االغضؾوطمسؾكمظؾصؾيمبنيماىـلني،مصنغفمؼدخؾممبضؾطف واظؿكؾصمعـماظطػقظي،م
اظؿؿققزممؼقجفمسالعوت وودقس،مؼصقحمسققبماهلقؿـيماألحمطقػقيماظؿعؾريمسـ

ؼبمتقرقدمأواصرماظربوطممايّؿومحفرةممظذظؽمتلفؿ وؼؿداركمزبوررماظػقضك،م و
م.االجؿؿوسل
مصضوء و ممبقصػف ماٌلفد مسؾك مؼؿؼدم مصنغف م وتؾودظقو، ماظدار ميؿدم وسؾكمخدر

اظروح،م وؼمبنيماىلدمؼقص وؼي،مقاىـلموبنيماظؿدؼـمماالغؿؼولصقفؿو،مطؿومؼضؿـم
ماٌؼدس. وؼؿفووزماظػفقةماظيتمتؼعمبنيماٌدغسم و

م تؾودلماألخؾور. وصضوءمظؾؿقاصؾمحقٌمأغفمؼدسؿموورةماًرياتممأؼضومقػمو
ماغؿؼوظمقػمو مملصضوء ماظظؾؿي، مإظب ماظـقر معـ ماىلد مؼـؿؼؾ مدطحم وإذ معـ ؼؼقده

مإظبماظؼقى معـماظؼقىماظعؾقو ماظعوملماىقؼب، مماألرضمإظب ؼلفؾمتعوضىم واظلػؾل.
مو م األسؿور ماألجقول، ماظػضوءاتمقؼعموأمؼفقه وسؾقر مبني ماٌقجقدة ضماظؼطوئع
مؼلؿح،مطقغف واظعؿقعقيم مطؿو مبنيماىـلني. صضوءمماًوصيماظيتمتمدسمظؾؿؿققز

ماظؼداعكم وظؾؿرأة،مظؾطػؾم تػووضقو،مظؾرجؾمو ظلؽوغفوم وظؾراذد،مظلؽونماٌدؼـي
مإحؽوعفو.مواىدد،مبوخؿؾورماظعالضيمععماٌعقورم

ىـسمععمسـمممورديما ووتماٌعربةمسـماظـظوصيمجبؿعفمبنيمذبؿقعمايرطمو
م مؼؼقم ماٌطوف،مايّؿومرؼقسماظؿطفري، مغفوؼي ماًوصمسؾكممؼب مإؼؼوسف بندخول

ؼبمزؾمؿمذظؽ وتقاترهماألدؾقسل،م ونظزاممدؽوغفومبؿعوضؾفماظققعلمب وم،بؿلنماٌدؼـي
م ماًؿس.احرتاعف مظؾصؾقات ماظققعل مظؾ ومظالغضؾوط ماالسؿؾور مبعني ممؿقزؼعبلخذه
ؼقممصالةماىؿعي،مصنغفمؼمررماظزعـقيماظيتمالمتـؼطعمبنيم ولؼومماظلققماًوصمب
   اٌؽونمؼطؾعمم.مطؿوظلققا وؽؾمعـماٌلفدمظاظالئؽلماىوغىم واظدؼينماىوغىم

ظؾقلمايؿقؿقيمماالجؿؿوسقيمذظؽمعـمخالل ووٌدؼـيمبعالعؿف،ماظزعـماًوصنيمب و
م و مطذظؽ ماٌدؼـي، مودط ممتقز ماظيت ماٌعوذرة مععمماظذيوصرة ماظؿوجر مبؾؼوء ؼلؿح

مبوألحرىمايضريمبوظؾدوي.مواظػالح،مأ
ظؾقؾقلماٌرتؾطمموؼبماظـؿقذجماظـؼوؼبماإلدالعل،مغصقؾمبوغدعوجف،مايّؿومؼضؿـم

ؼؾؾؿفمظؾقجفيماىذريماظذيمضبددهماجمللدمبمقظلّؿعقاجفيمالؿوغقيماظعومل،مؼبمجب
سؾقرهمهلذهمماخؿؾورميـحمظؾؿمعـمصرصيممايّؿومإذامطونم وهلذاماظعومل.مميتمسؾبقـًاظ

م ماظؿماالدؿؿؿوع واظدغقو مأثر مرؤؼي معـ مميؽـف مصنغف مجلدهػوـصقفو، مؼب ؼؼقممم.ل
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عـؾماظلوسيممققـف،مصفبنسودةمهق ويماإلدالعقي،مبؿعؾقؼماظزعـم،مؼبماظدؼوغايّؿوم
ماٌوئقيماظػقزؼقظقجقيمهلذاماظعومل.

إنم وهلذامغدركمبشؽؾمجقدماظصقغيماظيتمأتكمبفومسؾدماظقػوبمبقحدؼؾي،م و
سؾكمأغفماظقدقؾيممايّؿومحؿكمادؿػزازؼي،مإذمؼؼدمم وألولموػؾيمعغوظقيمموطوغًمتؾد

مٌقاجفيمصدعيم ماظلؽونماألصؾققنمظؾقػوزمسؾكمػقؼؿفؿ ماظيتمسؾلػو مصعوظقي األطـر
ادؿطوسًماجملؿؿعوتماإلدالعقيماظصؿقدمٌدةممناألجـيب،مإذمؼؼقل:م"إماالحؿالل

 م.10"ايّؿومضرونمسدؼدة،مصوظػضؾمؼعقد،مرمبو،مإظبم

 ذيفتورذمشرق وحيووةذأفروؼيةذ
سشقيم وخاللماظؼرنماظؿودعمسشرمؼبمطوعؾمأرجوءماٌـطؼيماٌغوربقيممايّؿومبؼلم

ماظؽقظقغقوظل مدؽوناظؿدخؾ مظدى معػضال معؽوغو مم، مظؾـؼوصيم واٌدن مممقزة سالعي
م  فعوزحزحًمعؼ وسؾكماظرشؿمعـمطؾماظؿغرياتماظيتمعلًمبـقؿف،م وايضرؼي.م

ضدماحؿػظممبؽوغؿفمإظبممايّؿومصننمبػضؾمذظؽ،ممورتمؼبمطقػقوتمادؿعؿوظف،مأحّق و
ماآلن.
ماٌـطؾؼ،مصننم و اٌـطؼيم وواضحمجدامبنيماٌـطؼيماٌغوربقيمماالخؿالفعـمػذا

ؼبماظلؾعقـقوتممناىزائرؼقماألدوتذة وؼبمػذاماظصددمطونماظطؾؾيم واٌشورضقي.م
بدعشؼ،م وخاللمإضوعؿفؿمبوظؼوػرةمأمايّؿوماظـؿوغقـوتمؼـدػشقنمعـمضعػمغشوطم و

الحظمػمالءماظعددممضد ؼبماىزائرماظعوصؿي.مو وععموربؿفؿمؼبموػرانمأبوٌؼورغيم
مظؾقؿوع مموتاظضؽقؾ مروادػ وبوٌشرق، ماظيتمموضؾي ماألػؿقي مأن مإظب مبوإلضوصي ػذا

م ؼعؿربوغفمأدودقومظـظوصيماىلؿمأدغكمبوظـظرمٌوػلمميـعؽؼقظقفوماٌشورضيمهلذاماأل
مبوظصقي.ماالسؿـوء وٌؼؿضقوتماظشعوئرماظدؼـقيم و

ماٌؿع و مطون مذظؽ، مسؾكماظعؽسمعـ ماٌصرؼقن ماظػؾلطقـقق وووغقن خبوصيم ون
مبفو مضبظك ماظيت مبوٌؽوغي مؼعفؾقن ماظققعقيممزوجوتفؿ، مايقوة مؼب ماٌؽون ػذا

م م وبوىزائر، مؼؿعؾؼ مصقؿو مدقؿو مسؾكم وماألغـقؼي.مبوالجؿؿوسقيال ماظقاضح اظدظقؾ

                                                                                                                                   
10 Bouhdiba, A. (1972), La sexualité en Islam, Paris, PUF, p. 212, du même auteur, 

(1964), précisément, consulter l’article intitulé « Le hammam », in la Revue tunisienne 

des sciences sociales, 1, p. 4-14. 

ؼبمػذاماظـصماظؿلدقللماظذيمبؼلمٌّدةمرقؼؾيمضبؿؾماٌشفدماظؾقؾؾققشراؼبمبقصػفمصقغيمغودرة،مؼضػلمسوملم و
اظؿؿقزمؼبمذبولماظؾقٌ،مإذمصبعؾمعـفمعقضقسوماالجؿؿوعماظؿقغللمسؾكمػذاماٌؽونماٌؿقاضعمألولمعّرةمروبعم

 .ؼقزػمسؾؿماظـػسماظؿقؾقؾلمؼبمدرادؿفماٌذطقرة جدؼرامبوظدرادي،مو
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بقـؿوممؼبمأسؿوظفماألدبقي،م،مظؾقؿومذظؽ،مأنمنقىمربػقزمالمؼؼقؿمأيموزنمتؼرؼؾو
ماظصدارة.مظروائلمععظؿموضؿف،اٌؼفك،محقٌمؼؼضلماضؿـفومضبؿؾم
قيماٌـوضػيماٌرتؾطيمبويداثيمينمظعؿؾؼؼقحلمػذاماٌمذرمسؾكماظؿصقرماظؿؾو و
ماًدؼقؼيممبوعؿالك و مسرصًمؼبمزؾمحؽؿ مبوظذات،محقٌمأنمعصر مايداثي ػذه
طرؼؼيماألوروبقيمعـمتعزؼزامظمدابماظعوعيمسؾكماظغػقذماألسقون،م وم(0631-0106)

اٌؽـػم واظشققعماٌؾؽرم وخاللمتقصؾماٌرأةمإظبمبؾقغماظػضوءماظعؿقعلمبشؽؾمطؾري،م
ؼـؾًمػذاماظؽالممعومغلؿكؾصفمعـم وظؾـؿقذجماظصقلماالنؾقزي.م ومايّؿومظغرصيم

ظؾقؿوممبوظؼوػرةمسشقيمم(André Raymond)اظدراديماظيتمخصصفومأغدريمرميقنم
اظؿـوضضممايؿؾيماظػرغلقيمسؾكمعصر.متلؿحمعؼوربؿفماإلحصوئقيماظـؿقذجقيمبندراك

،مؼبماظؼوػرةماظؼدمييمسؾكماألضؾ،مأيمضؾؾمعرحؾيمدعدمزشؾقلمايّؿوماظذيمسرصفم
مؼبماًؿلقـوتماظيتمسرصًم وم(0101) ماظـوصر مسؾد معبول معرحؾي مأثـوء مدقؿو ال

األعرماظذيمؼـؾًماٌعطقوتماظيتمجعؾفومإؼدعقنممقػمولوبؼ،مبوظؼطقعيمععماظـظومماظ
م مو(Edmond Pauty)بقتل ماٌقضقع مػذا محقل مػذهم ، ممبـؾ متلؿح اظيت

م.11االدؿـؿوجوت

ذادلغاربيذاالعتدال والدخاءذالعثؿانيذ

ؼبماٌشرقمسؿقعومسؾكماظؿورؼخم وؼبمعصرممايّؿومالمضبقؾماظرتاجعماظذيمسرصفم
مبؼدارم واٌؿـوضضمظـؿوذجماهلقؿـيماظؽقظقغقوظقي،مبؾمضبقؾ،مسؾكماألضؾ،م واظؼصريم
،محقٌمتؿػوسؾماخؿالصوتفسؾكماظؿورؼخماظطقؼؾمظإلدالمماٌؿقدطلماٌؿـقعمؼبمموعلو

م ماظلقودقي، ماألبعود مطالدقؽقي مػ وماالجؿؿوسقيبصػي ماظرتاجع، مصفذا مقاظـؼوصقي،
ععمإجراءاتماٌؾؽرةمظؾؿـوضػم واظلكوءماٌعروفمضدميو،ممبشؽؾمعو،معؿـودىمعع

ميداثي.ععما
مذبولم مؼب معؽـرة م)اٌغوربل( ماظغربل ماإلدالم معـورؼ مؼب ماٌوظؽي ماألدر متؽـ مل
اظؾـوؼوتماظػكؿيمعؼورغيمبـظوئرػومؼبماٌؿقدطماٌشرضل،مػذامسؾكماظرشؿمممومذفدتفم

                                                                                                                                   
11 Raymond, A. (1969), « Les bains publics au Caire à la fin du XVIIIe siècle », in 

Annales islamologiques, VIII, p. 729. Sur les  soixante et onze bains recensés pour cette 

période, moins de vingt étaient encore en activité en 1969. Voir Pauty, E. (1933), «  Les 

hammams du Caire », Ministère de l’Education nationale, Mémoires publiés par les 

membres de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire, Le Caire, t. LXIV. 

سؾكماألضؾمظؾؿدؼـيماظؼدميي،ماظذيمضوممبفموأذرفمسؾقفمبوظؿؿوبعمطؾممإنماظؿقدؼٌم"اهلقمسوغل"مظؾؿدؼـي،مأو
م.ايّؿوعوتالمؼؽػلمظؿػلريمػذاماالغفقورماظذيمسرصؿفمم Cromerطروعرمعـماًدؼقؼنيمو
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نوحمعومأنزتفماظعؿورةماٌغوربقيمعـم وشرغوريمعـمصـقنمععؿورؼيم وضررؾيمعدؼـؿوم
اظؾذخمؼبماظعـوؼيم وطؾريامظؾرتفمماػؿؿوعوصوئؼ.مطوغًمػذهماظلالالتماٌوظؽيمالمتقظلم

سؾكماظرشؿمعـماٌفورةماظؾطقػيماظيتمعقزتمدؽونمصوسمؼبمصـم وعؾذاتف،م وبوىلؿم
م م واظطؾخ، مؼب متقغس معدؼـي مماغؿؼوءػؿدؽون مظصـوسيم وظؾعطقر إتؼوغفؿ
مايضورةماألغدظلقي.مرؾعًمسظؿيصـماظعقشماظيتم وطذظؽمروحم واٌالبس،م

ماظيتمحوز ماظعودؼي ماٌؽوغي مسؾقمإن ماظغربلمايّؿومفو ماإلدالم معـورؼ ماظيتمؼب
مععمأدغكمغػقذم موععمبرادؼغؿمثؼوؼبمأ ودقودل،م وماضؿصودي وماجؿؿوسلتـلفؿ
أمنوطماظعقشمضؿـماظعالضيم وبنيماٌقاردمممثرةمهؽقؿإالممنقذجمدؾقطل،معوػلم

م ماظدوظي مبني ماظيتموؿع م واظـالثقي م"عدؼـيم واظـكى متلقؼي متؿؿ محقٌ اٌدؼـي
ظمػذاماألعرمضدمالحمHenri Terrasseؼبمػذاماظصددمندمػـريمترياسم واآلداب".م

مغصػمضرنمحقٌمضول: ماإلدالعقي،مرؽب"ظؼدمسؽبمعـذ ماٌغربمؼبمأث وصًمإدؾوغقو رػو
م مغبوعوت ماظؽؾري، مسؽسمبلقطي مسؾك ماظعؿراغل ماظؿصؿقؿ محقٌ معـ مطؾري بشؽؾ

مغبوعوتماظشرقماإلدالعل".
ؼبمغفوؼيماظعفدممايّؿومهلذاماٌمظػ،مأنماإلثراءماظـفوئلماظذيمسرصفممصؾوظـلؾي

م"ظؾؿقضقعماظؽالدقؽلم ماظـػعلمظؾقؿومماألغدظلل واظـوصريمظقسمدقىمتصقققو
 .12"تؼرؼؾومالمشريم

ـوة،مصؼدمترطقامظـومغبوعوتمعـماظطرازماظرصقع،مػؿمعـمأطربماظؾ وأعوماٌرؼـققن،م
إسودةمموتطقؼرمأمذاتمجّصمعـؼقشمبؿؼـقيمسوظقي،مظؽـمدون وذاتمضؾوبمبدؼعيم

مؼب معتػؽري مأغدظلل مدفؾفممّرم"تؼؾقد معو محلى متغقري" مدون ماظؽؾري ماٌغرب سرب
Terrasseمترياس

13
 . 

مبنيم ماظؽالدقؽل، ماظعفد مؼب مجؾقو مطون ماظذي ماٌعؿوري ماظؿعورض متدسؿ ظؼد
اظعـؿوغلمبشؽؾمعػورقم واإلدالمماظغربل،مؼبماظعفدؼـماٌؿؾقطلم واإلدالمماٌشرضلم
ؼبماظؽؾريمػؽذامبؼلماٌغربم و.م14وسمإظبماٌـطؼيربربمةاألخقمذبلءسؾكماظرشؿمعـم

                                                                                                                                   
12 Terrasse, H. (1950), « Trois bains mérinides du Maroc », in Mélanges William Marçais, 

Paris, Maisonneuve, p. 319-320. 
13 Ibid., p. 319. 

ؼـطؾؼمذظؽمأؼضومسؾكم عدؼـيماظؼوػرة،مو ملمتعرفمأصرؼؼقوماظشؿوظقيمعدنمسؿالضيمسؾكمشرارمعدؼـيمبغدادمو14 
المغؿقدثمؼبمػذاماظصددمسـمعدؼـيمأذؾقؾقفماألغدظلقي.م واظػرتةماظيتمبؾغمصقفوماٌقحدونمذبدػؿممبراطش،م
م Sixtineؼرصعماظؿقديماظذيممتـؾفمطـقليمدقؽلؿنيمعرطزؼوصػلمػذهماٌـطؼيمالمميؽـماظؿػؽريمؼبمبـوءمعلفدام

،مإنمSainte-Sophieسؾكمسؽسماٌعؿوريمدقـونماظذيمطونمػؿفموووزمطـقليماظؼدؼليمصقصقوم اظصغرى،مو
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.ماالدرتاتقفقيؼدمتدرصبقومعؽوغؿفمص وماإلعربارقرؼيزؾماظؾوبماظعوظل،مسؾكمػوعشم
م مأغف مإذ ماظرجولأؼضو، محقٌ معـ مغلؾقو مذقققو ماٌؿـؾقنم ومطون مأعو اٌقارد،

مبع ممتقزوا ماظذؼـ مظؾكؾقػي، ماظؼؾقؾماحملؾققن مطوغقمبودؿؼالظقؿفؿ وددػؿ مااظدائؿي،
مؼلّر ماىلؿوغقي مظؼدراتفؿ ماظؼصقى مايدود مؼؾؾغقن مسـدعو مػذام وحقن اظرعزؼي،

موظؽلمبفذهماٌـطؼي.ٌردقخماٌذػىمابوإلضوصيمإظبم
اظؿػلريي،مصننمأدغكمإعؽوغقيمظؾرؤؼيماظؿورطبقيماظؽؾريةممإذامصحمػذاماإلرور و

متقاجففم ماظذي ماظضغط معع ماغػصوم مبال معالزعي متؽقن مضد ماظراػـ، ماظقضً ؼب
ماظدرادي مضقد موم،اجملؿؿعوت مبوظعؿران، ماًوص ماظعىء معع مععموطذظؽ أؼضو
مبنيممنقذ ،مػذام15قاضعماٌغوربلمنقذجماظؿ وجماظؿؾوػلماظعـؿوغلماظؿعورضماظؼدؼؿ

ماظؽقػقوتماًوصيممبلورماٌـوضػيمععمايداثي.بوإلضوصيمإظبم

ذحداثة ومدن،ذقرىذ

م معؽي معـ ماغطؾؼً ماظيت ماإلدالعقي، ماظدؼوغي مطوغًم وجعؾً محقٌ اٌدؼـي،
م معـمايّؿوممموردي ممدعشؼمعدؼـي ذبفقظي، مهلو، ماٌشرقم وسوصؿي مأدعٍ ػؽذا
هماظدؼوغيمؼبمحضورةمآدابفماظعوعي.مأعوماٌغربماظؽؾريماظذيماسؿـؼمػذمايّؿومبلرسيم

دائؿمتعدؼالتمسؾكممقعـمزفقرػو،مضدمأدخؾمسؾكمسبمبدورهمبعدمعرورمغصػمضرن
عرؼؼي،ماظماالجؿؿوسقيأدوظقىمخوصي،معـلفؿيمععمذؽؾماظؾقوضيموصؼمػذاماٌؽونم

األعرماظذيمؼػرضماظؿلوؤلممقػمواظيتمملمتؿزسزعمإالمضؾقالمؼبمزؾماهلقؿـيماظعـؿوغقيم
ممايّؿومبدضيمسـموضعم مأنماجملؿؿعماظذيمتؾـوه مػ واٌغوربل،مإذ طذظؽممقأدفؿ

مبشؽؾمسـقػتـش و(مؼبمتؼقؼؿفمايّؿوم)أيم إلسودةممقطف،مضدموجدمغػلفمخوضعو
ماالحؿاللزرفمحؼؾيمضصريةمظؼرنمحوولمصقفممععوٌفماظـؼوصقي،مؼب وصقوشيمألدلفم

مسودةمترطقىمظؾؿفؿؿعماظقرين؟إلاظؿقضريم واظؽقظقغقوظلماإلسدادم

ذ  

                                                                                                                                   

مؼؿقضػم مطون مأواألعر مصوسماٌرؼـقي معدؼـي ماظيتمطوغًممتقز ماظرزؼـي ماألغوضي مسـد ماظشؿوظقي مأصرؼؼقو عدؼـيممؼب
ماظشرؼػقيمو تؾؿلونماظزؼوغقيمو موماظعقاصؿ المؼؿفووزماألعرمذؽؾماهلقؿـيماظػكؿيماظيتمبرزتمعـم ايػصقي.

ىؿقؾماظذيمطونمميقزمػذامسؾكماظرشؿمعـماٌظفرما ضصرمرقبمضوبلمظؾلؾطونماألطرب،مو خاللمضؾعيماٌؿوظقؽمو
ماٌدؼـيماحملرعيمظؾؼصقرماظلعدؼي.

15 Dakhlia, J., Valenci, L. (1991), Communication au colloque « Soliman le magnifique », 

Paris. 
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ذاالجتؿاعيةالؾياقةذ وادلدوـةذ

م مػمايّؿومماسؿؾورالمميؽـ مبؾ مصضوءاتمأخرى، مضؿـ محضرؼو اٌدؼـيم قصضوء
م ماٌلفد معـؾ معـؾف م وماظلقق. وذاتفو، مػذا موظقوممماالووهؼب محدؼـو مردخ صؼد

ماٌؾدأ،مبعدمدراديمععؿؼيمظؾؿصودرماظؽالدق William Marçais عوردلم ؽقي،مػذا
مغشرتمدـيمؼبمعؼوظيم ـؾماظذيمميؾؽفمسؾؿوءماإلدالممضدمأغصػماظؿؿم0146ذفرية

.م16دؾقبومضبددماهلقؼيماىؿوسقيأاٌدغلمبقصػفممقعـمخالظف،ماظلؿ وسـماٌدؼـي،م
م و مأػؿقي مؼقظقن مال ماظؼداعك مأن مند ماظشلن مػذا مػذاممظالسؿؾوراتؼب مؼب اظـظرؼي

م مأنمغؿصقر ضدمذؽؾمضؾؾمذظؽممايّؿومأنمعقضقعماجملولمإالمغودرا،مظؽـمميؽــو
بعدمماملمؼلظػقوبعدهممقظدىماظؼراءماظذؼـمأتموابـمخؾدونمأمضقؿيمػوعيمظدىمأدالف
اظعؿرانمايضريم)اظـؼوصيم وماظرؼػقي(اظعؿرانماظؾدويم)اظـؼوصيماظؿؿققزماظـظريمبنيم

مايضرؼي(.
م و مبشؽؾمرؾقعلمبػـماظعقشمداخؾماٌدؼـي،ممايّؿومرتقودمإسؾقفمؼربز عرتؾطو

اٌؿورديماظطؼقدقي،م وؼـفزماٌعودظيماظؿوعيمبنيمعؾدأماٌؿعيممرتقوداإلبلؾىمأنمػذام
معرياثماظـوسمتؼدممظؾؾؾدؼي،مبنياظضرؼؾيماظعقـقيماظيتم وبنيمضرورةمادؿعؿولماٌوءم

ظرجؾمموظؽوتىماظصقػ،مظألدؼىمأ وصؾوظـلؾيمظؽوتىمايقظقيمأػؾيمايوطؿ.م و
مايّؿومشقوبمموأميـؾمحضقرمبؾغداد،ممواظؼوغقن،مدقاءمطونمعؼقؿوممبدؼـيمشرغوريمأ

سددمػذهممعّدؼؾبطؿوم ومحؼقؼقومظؾطوبعمايضريمأليموؿعمدؽين.مااخؿؾورؼبماظقاضعم
غؿٍمسـمػذاماألعر،مذططمضدم و .17عؼقودومظؾفوءماٌدؼـيغقسقيمخدعوتفوم واٌـشكتم
األرضومماٌؼدعيمؼبمػذاماجملولمأغفومعمدليمسؾكمموإذمتؾدماٌؾوظغي:بعضم وخقوظلم

اظؿورؼخماظذؼـم وتلؿغؾمػذهماٌعطقوتمعـمضؾؾمسؾؿوءماىغراصقيم ومسيماظؿضكقؿ.م
اظؿلرؼخم واظؿقدؼدماظؽؿلمظؾؿدؼـي،م وظؾؿصـقػماظـقسلم ومدضيؼقظقنمأػؿقيمطربىمظؾ

بوألحرىمظؿقؼقىمتورطبفو.مأعوماظؾوحٌماٌعوصر،مصنغفمالمؼلؾؽمررؼؼومموٌقالدػومأ
قي،مظؽـفمؼؿلوءلماٌـفف وبوظدضيمماالظؿزامزبوظػو،مإذمأغفمضدمصبوزفمؼبمأػؾقؿفمؼبم

أدغكمعـفمحقلمعلؿؼؾؾمصضوءمتعؿؼدمموبعقدامسـماىوغىماظؽؿلمأمؼبماظقضًمذاتف،
معففقرا. واظؿؿدؼـمؼبماظػرتةماظصـوسقيمأغفمأصؾحمبوظقوم وأؼدؼقظقجقيماظؿؼدمم

                                                                                                                                   
16 Marçais, W. (1928), L’islamisme et la vie urbaine, Paris, Institut de France, Comptes 

rendus de l’Académie des belles-lettres et inscriptions arabes. Repris dans Articles et 

conférences, Paris, Maisonneuve, 1961, p. 66-67. 
17 Sourdel-Thomine, J., « Hammam », art.cit,.  Marçais, W. L’islamisme…, op.cit. 
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ماظؽقظقغقوظقيم مبعدماظؽقظقغقوظقي،مضدمتقضػًمصعالم وصوٌدؼـيماظعربقيماٌعوصرة عو
18ايّؿوم واٌلفدم وسؾكممتـقؾمغػلفومؼبماظـالثلماظؽالدقؽلماٌشؽؾمعـماظلققم

م.
يمعؽــ واظلققماٌغطوة،م واحملطيممتؼؿضقفوظؼدمخضعًمظؾقوجقوتماظقزقػقيماظيتم

م واظقرذوتم ماٌؽوتى، م وتؽوثر م وماٌقاغهضكوعي ماٌدؼـيمادؿفوبً واٌالسى.
بنيم رتؽزمسؾكمايرطقيمخورجماٌدؼـيمواظؿفدؼديماظذيمؼم19اهلقمسوغلمظالػؿؿوم

م وؼقدعم األحقوء،مو مإظبمذقارعمطؾرية،مؼؽلرم وؼصؾحماظشقارعماظصغرية ضبقهلو
ماالغشغولؼبم وتـكرطمؼبماظقجوػيماٌؾؽقيمأقفعؾفوماألبقاب،مظ واٌداخقؾم واألدقارم

وظػضوءاتماٌػؿقحيمسؾكمب وبقاجفيماظؾقرم واظػرسقغلماٌػرطمبوظلوحوتماظؽربىم
األصؼ.مطؿومتـشهماًدعوتماظؾـوؼوتماظعؿقعقيماظؽـقػيمايفؿ،متؾينماظؾـؽم

م  ضقؿيماٌـشكتتضػلمسؾكمػذهم وشرفماظؿفورةم واظدطوطنيماظؽربىم واظؾقرصيم و
بوظؿوظلممتـحماٌدؼـيماظعربقيماٌعوصرةماٌؽوغيمرئقلقيمظؾػضوءاتماظـؼوصقيم روغؼو.مو و

م مأوال، ماٌلرح مؼبم واىدؼدة، محؼقؼي مورـقي ماظيتمأصؾقًمصـوسي مثوغقو اظلقـؿو
20ـعصرمعـذماظـالثقـوتمعـماظؼرنماظعشرؼ

. 
مضدمصؿدمبمايّؿوممععمذظؽمصنن و خبوصيمؼبم وشؽؾمطوف،مؼبممشولمأصرؼؼقو

م واىزائرم م وتؼـقوتم واٌغرب،مٌقارد محوصظ مصؼد ؼبممايّؿوممموردوتمايداثي.
ماٌـطؼيمسؾكم ماظعرؼؼيمػذه ماظؽقظقغقوظقي.مطون،ممدسؿفو ووزقػؿفماٌؿعددة ؼبماظػرتة

اظذيمؼؼصدهممعفبوألحرىماٌفمواظـزل،مأودةمخدعيمؼبماظؼرنماظـوعـمسشر،مؼمديمس
خبوصيمسـدعومالمصبدونمعؽوغومؼبماظػـدقماٌكصصمظؾـقم،مطؿوم و،ماظؿفورماظعوبرون
ماظعّؿ مؼمعف ماٌقمسققن م حؿك وول مظؾؿدؼـي مؼلتقن ماظذؼـ م واظػالحني مؼلؿطقعقنال
م ـدقمععمغفوؼيماظؼرنماظؿودعمسشراإلؼوبمخاللماظـفور.مطؿومؼعرفماظػ واظذػوبم

خبوصيمععماظـؾٌماألولمظؾؼرنماظعشرؼـمتراجعو،محقٌمؼؿصدرمبقضقحمعؽوغؿفم و
م ماألوروبل. ماظطراز مذي ماٌطوس واظـزل ممؿدؿشؽؾ م واٌؿقاضعي مايّؿوم واٌؼفك

                                                                                                                                   
م 18 مؼب ماٌؼفك متؾعؾف ماظذي ماٌرطزي مظؾدور معوردل موظقوم مؼـؿؾف ماظدوظيممل مؼب ماىدؼدة مايضرؼي ايقوة

 ذظؽمبوسؿؿودهمسؾكمطؿىمطالدقؽقي. اظعـؿوغقي،مو
 .()اٌرتجؿ اظذيمجددمعدؼـيمبورؼسمؼبمغفوؼيماظؼرنماظؿودعمسشرHaussmann غلؾيمإظبمايوطؿمػقمسونم 19

20 Carlier, O. (1988), « L’espace et le temps dans la recomposition du lieu social », in 

Urbanité arabe, hommage à Bernard Le petit, Paris, Sindbad, p. 149-224. Le café résiste 

mieux ; il s’accorde davantage aux « activités » et au « temps de la ville et de la vie 

moderne ; cf. Carlier, O. (1990), « Le café maure. Sociabilité masculine et effervescence 

citoyenne (Algérie XVIIe – XXe Siècles) », in Annales ESC, 45-4, p. 975-1004. 
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م"ظؾطؾؼوتماظدغقو"،م ماألخريةصضوءاتمعـودؾي اٌؽونممقػمويّؿوم،مصصؾوظـلؾيمهلذه
ماظـزلمتطقرامعؾققزومؼبماظـالثقـوتم وم/اٌففعايّؿوماٌػضؾمظؾـقم.مسرفم

ضلـطقـي،مبقـؿوممواًؿلقـوتمعـماظؼرنماظعشرؼـ،مدقاءمؼبمعدؼـيمتؾؿلونمأ و
اىزائر.ممعـذمعّدةمؼبمعدؼـي وبقـؿوماخؿػكمػذاماألخريممتوعوم ،21تـوضصمدورماظػـدق
مؼؿعرضم مابؿؽومايّؿومطؿو مضؾؾ معـ مأؼضو ماظؿفدؼد مإظب مإذ مراتمأخرى، ضؾؾمند
عؿداوظيمبشؽؾممأصؾقًمومضدماغؿشرت،مايّؿومقيماظـوغقي،مأنمشرصيماظعوٌايربم

ماظـكؾي،مأ محبوألموسوديمسـد صضالمسـمذظؽمصننممورىمظدىماظطؾؼوتماظقدطك.
تؼدممادؿعؿولمعوءمايـػقوتمؼبمعبقعمعـورؼماٌغربماظؽؾري،محقٌمتغقىمشرصيم

ماظقاصدةمايّؿوم م، ماظقـؾقع مأصؼد ممايّؿومموضد ماظصققودورػؿو مأػؿقؿفؿو ؼربزمموي.
ضدرامماالدؿؼاللػذاماظؿققلمؼبماىزائر،مبلؾىمأنماظلؽونمورثقامؼبممحبشؽؾمواض

م ماظؿففقزاتماظعـ ماٌـوزل مؼب ممظعؿوراتماظيتمأضوعقااموصققي سؾكمسؽسمموبفو،
ماألدواتماظصققيمملمؼؿؿمهماظلوئدمصننماالسؿؼود فمسـموزقػؿفومؾؼقادؿعؿولمػذه

أخذتماٌرذيمعؽوغيمطؾريةمؼؿزاؼدمادؿعؿوهلومسـدماظرجول،ممبوظؿوظلمبشؽؾمآظل،مو
اٌرذوتمؼبماٌدؼـي،مم،إثرمذظؽمبدأتموتعؿقؿماظرؼوضي.مموبػضؾماظؿفـقدماظعلؽريم
م مذات ماٌؿؿقزة مماالدؿعؿولاظعؿقعقي مبوجؿذابمواظلرؼع ماظرخقصي، مذاتماألمثون

معـمموععظؿمدؽونماظرؼػمم.مععمذظؽمزّؾ22ذطقرمعـماٌلؾؿنياظظزبوئـما مػوم جزء
ؼبمشوظىماألحقونمشرؼىمسـممقسـممنقذجمصقلمػؿعدؼـمؾدؽونماٌدؼـيماىددمع

قؼؾماٌقوه،مايضرؼيماظؼدمييمذاتفو.مػذامبوإلضوصيمإظبمضدممغظوممهماألجقول
ماظػرديمومو معـماالدؿفالكماظصـوسلماٌػرطمهلو،ماظذيمؼماظؿؾذؼر ؼقدمإظبمدقؾفو

م متؽقن معو ماظيتمدائؿو ممعؾقؽياحؿقوروتماظلدود ماظقضعمموبوظقحؾ. مػذا مؼفدد ضد
ينمهلذهماٌودةمايققؼيمعـمؼتلقريمعداسؿؿودمدؿدسكمإظبمرؾؼيماٌقوهماىقصقي،ممموما
شريممايّؿومعؾمأعبؾمشرقمممومصبغظوعقيممضطعفومبصػيموخاللمتقزؼعفومبوظؿـووبم

م.ذاتمصوئدة

                                                                                                                                   
مبـودؾيمم0163-0113ضدممتمعبعفومؼبمػذاماظـصمبعدماظعـقرمسؾقفومؼبماظعشرؼيممعمذراتمعؿػؼمحقهلوموم21

حبقثمعقداغقيممتماظؼقوممبفومإلسدادمأرروحيمحقلماظؿـشؽيماظلقودقيمؼبماىزائرمصقؿومبنيمايربني.مإنمتورؼخم
ماالدؿعؿوالتماظضقوصقيمهلذهماألعوطـمضبؿوجمإظبمحبقثمأخرى.

موم22 مظرجون مسؿر ماألدؿوذؼـ ممعؼوبالتمعع مأوضوع مبدضي مؼعرصون مبوسؿؾورػؿو مععؼول، مبوىزائرمايّؿوميضر
 اظعوصؿي،مػذمبوإلضوصيمإظبمعالحظوتمذكصقيمضوممبفوماظؾوحٌ.
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مص ممويّؿومإذا مإذ مؼؼووم، مسـف، مؼؼول معو ماظضعػممالمأغفأضؾ معـ مضقتف ؼلؿؿد
ماٌعوصر مظؾعؿران مصوسؾقؿف.ماظؾـققي معـ مؼلؿؿدػو معو مععممبؼدر مؼؿالءم إغف

م مصقمواٌـوصلي، معع م"غخبوصي ممايّؿومي مؼب ماٌؿداوظي اٌغربماألضصك،ماٌكؿؾط"
زؾممايّؿومأنمموالمدقؿوم،م23عرذوةموغبوعوممضدمتؼرتحمفوذاتحقٌمندمأنماٌـشلةم
مبوظـلؾيمظؾرجولمموماجؿؿوسلؼلؿفقىمظطؾىم بشؽؾممويوجيمثؼوصقيمخصقصقي

اظصػوءمتظؾمموبنيماظـظوصيممايّؿومطؾريمبوظـلؾيمظؾـلوء.مإنماظعالضيماظيتمؼضؿـفوم
اظشعوئرمعؼدرةمبوظؼدرمغػلفمموحؿؿقيمضؿـمثؼوصيمحقٌمؼشؽؾماظدؼينمضقؿيمعرطزؼيم

م مسؾكماألضؾ. مالمؼؾؾٌمأنمضبؿؾمموعـؾماظعؼقدة ممايّؿومػؽذا المموسقيالجؿؿعؼوعو
ماظ ماظؿؿققز مبودؿؿرار مضبؽؿف مذبؿؿع مداخؾ متلؿؾدل ماىـلني مبني سدممموصورم
ماظػضوءماًوص.موتلووؼفؿوماحملددانمظؾػصؾمبنيماظػضوءماظعؿقعلم

ذحياةذاحليذواخلدماتذ

اظقدقاسماظذطقريممودالعقي،ماإلاظدؼوغيمعفؿومطونماٌكقولماظؼؿعلمٌؿشدديمو
اظشفقاغقيماظيتمتؾفؿماٌكقولممواظؿكقالتماظغرائؾقيمموظبمعراضؾيماظـلوءمأاظلوسلمإ

عؽونممقبؾمػدقظؾمأدغكمعومؼؽقنمعؽوغومدقرؼو،ممايّؿوم،مصننماظشرضلمظؾغربقني
ظؾعالضوتمموفلد،مؾبوإلضوصيمإظبمعقزتفماىقػرؼيمؼبمضؾطفمظموعؾؿذل.ممسوديمو

م مبنيماٌؼدسمموبنيماىـلني، ماظؿقازن مإلصبود ممودعقف مؼضؿ، مصنغف إظبماٌدغس،
ضدرتفمموبعفماٌرؼحماًدعوتماظيتمتلفؿمؼبمتدسقؿمرومجوغىماظػـدضي،مدؾلؾيمعـ

أنمػذاماإلدفومماإلضوؼبمضدمم،ؼؾدومإنمطون،مطؿومو.ماالجؿؿوسلطموبسؾكمتطقؼرماظر
متقغسممراجعوسرفمت معدؼـي ماظؼرنمموؼب ماظـالثقـوتمعـ مبداؼي مؼب ماىزائر عدؼـي

مصنغ ماًدعوتماإلضوصقيمفو،مأياظعشرؼـ، مػذه عوزاظًمتؿؿؿعمبويققؼيم،
م(l’Anonyme de Fès)م(ٌغػؾمعدؼـيمصوس)بؼراءتـومماالدؿؿرارمإظبمحدماظققم.مومو

ماظعشرؼـ( ماظؼرن مم24)بداؼي مأػؿقي مغؼقس مأن ميفرةمميؽــو ماظداخؾقي االجؿؿوسقي
عدىمعقاصؾيماظقزقػيماًورجقيميفرةماإلحراق،ممبومهدثفمعـمآثورممومايّؿوم

حقٌمؼؿؼورعماظؿعوونماظؿؼينمععمماالجؿؿوسلجدؼدمظؾؿؾودلمؼـفرمسـفومدفؾم
ويػوزمسؾكمدرجيمايرارةمقممغورماٌقضد،مبوظدرجيماألوظب،مبتؼ وبوٌطؾخ.مماالػؿؿوم

ؿقيماٌـوزل،مقؼبمضؿونمطؿاٌالئؿيمظؾقفرةماظلوخـي،مظؽـفومؼبمذاتماظقضًمتلؿغؾم

                                                                                                                                   
 .0111 عؼوبالتمععمدودقيمبـمسؾدادة،معمرخيمجبوععيمصوس،مربقعمدـيم23

24 Colin, G. (1939), Chrestomathie marocaine, Paris, Maisonneuve. 
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درءماظلطقحم واٌقجقدةمبويقطونمماظـغراتلؿكدممؼبمددماظذيمؼؾببػضؾماظرعودم
م ماٌقوه، معؾؿ وظلقالن ماظؽؾ مصبد مإذ ماىؿقع. معؿـوول مؼب ماظرعود مػذا غوه،مؼرتك

.مصبدمصقفوماظلوطـمايّؿوم وداخؾمػذهمايؾؼيماظػوضؾيمظؾؿفوورمبنيمدؽونمايلم
طؿومم،ؼؿكؾصمايلمعـماظػضالت تلػقؾمرعوده،مومايّؿومطؿومؼعقدم وء،معودةمبـو

تضوفمخدعيمأخرىمظؾقؿوممعـمأجؾمتدسقؿموزقػقيماٌؽون،مظؽـمػذهماٌرة،مبدصعم
م معـ ماظـوس مؼـؿػع محقٌ مزػقد مصمايّؿومعؾؾغ مسؾكمرًغبقصػف ماظؾقؿ مظطفل و

أػؿقي،مإذامطوغًمػذهماظعؿؾقيمذاتم وم.غصػ ذظؽمبدصعمبقزؼؿومو واظؾكورم
ضدمؼقصلمأحدػؿم وو.مزؼؿو(مإذامطونماظطوجنيمأطـرمتقاضعبدصعمضرشم)غصػمبق وأ

بقضعمرونقيميؿماظـقرم"حقٌمتؽقنماظـورمضقؼي"مطؿومؼطؾىمعـفممايّؿومصوحىم
25آخرػؿمبـم"تفقؽي"مرونقيميؿماًروفمحقٌمتدصـم"هًمغورمػودئي"

م. 
ضدمزؾًمػذهماٌؿوردوتمحوضرةمؼبماألحقوءماظشعؾقيمبوٌدنماٌغربقيماظؽربى،م و

سؾكماظعؽسمعـم و.ماالدؿؼاللٌدةمتػققمسشرمدـقاتمبعدمحصقلمػذاماظؾؾدمسؾكم
.مةعـذمعدةمظقلًمبوظؼصري وذظؽ،مصننمػذهماظؿؼوظقدماخؿػًممتوعومعـماىزائرم

ابـوءػؿمحبؿؾماألرؾوقممؼؽؾػقنإنموجدغومأنمبعضمدؽونماألحقوءم وإذامحدثم و
مو م ظؾػرن، مبوٌـزل ماٌعّد ماًؾز مظطفل مادؿعدادمايؾقؼ وخبوصي وتماظيتمهضر

ودقؾيمرنمأصؾحمنمذظؽمعـمأجؾماٌشقي،مإالمأنماظػعومؼؽقماظؽـمغودر ظؾقػالت،مو
 بوًؾوز.يمخوص

ذالؼروبذلتذكر ووكالةذتزووج،ذمؽانذلؾؼولذ

بوألحرىماألطـرمموطـرمطالدقؽقيمأاألطؿومتؿؿمعراجعيمإحدىمأوجفمحقوةمايلم
ؼؿؿـؾمذظؽمؼبماألعرماظذيمصبؿعمبنيماىقارم وععرصي،معـمضؾؾمهدؼوتمايداثي،م

ماألغـقؼي.ماالجؿؿوسقي وكمباٌصوػرة،مأيمذبؿؿعماظؼر واٌدؼينم
،مؼؿؿ،محلىماظعودة،ماإلسدادمظؾزواج،محقٌمؼـفزمبقصػفمذعريةمايّؿومصػلم

سـمزواجم و،ماألعفوتمسـماعرأةمألبـوئفؿتؾقٌممايّؿوم.مصػلم 26عـمذعوئرماظعؾقر
اظؼوغقغقيمسؾكم وماالجؿؿوسقيؼؾؼكمسؾكماظرجولماظؿؽػؾمبوٌصودضيم و،معالئؿمظؾعوئؾي

م مظؾؿؾودل. ماٌؼرتح مطـ واظعرض مسـ ماظػؿقوت مصقص مؼؿؿ مسؾؿفـمػؽذا مدون ى،
نمطبؿرب وحرطوتفـم ودػـماٌالحظيمؼبمأجلو وحقٌمؼؿعرضـمظؾؿراضؾيموبذظؽ،م

                                                                                                                                   
25 Ibid. 
26 Zirari, H. (1993), Quête et enjeu de la maternité au Maroc : étude ethno-culinaire, 

thèse, Paris, EHESS. 
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اٌدظؽي،م و،مايّؿومظدىمصوحؾيممإذموؿعماٌعؾقعوتمسـماظػؿوةم.27ؼبمدؾقطفـ
مؼؾب و مطؿو معقزاتماىورات، محقل ماحملؿ ولؿؼصك مؿغؼوئصماظزوجي حقلم وؾي،

م مص وماالجؿؿوسقياٌؽوغي مظعوئؾؿفو. ماظطقؾي ماظقطوظيممقػمويّؿوماظلؿعي معـ غقع
م م وظؾؿزوؼٍ، ماحؿػوئل معؽون ماظقضًمذاتف، مميؽـم وؼب مال ماظذيمبدوغف احؿػوظل،
فقلماًطقؾيمتوـمؼتزصقفمعي.مإذمؿؿوسقيمتوجتـشؽيماؼعرصومنمظؾؿقالدمأ وظؾزواجم

ؼبمزؾماظؿػوػؿم وبرصؼيماألػؾمؼؿؿمذظؽم واظؿشفقعوتمظؾقاظدة،م تؼدمماظؿفوغلمو و
رؼقسموؼدخؾمضؿـمذعوئرممايّؿومإذامطونم وتضوعـماىريان.م ظألضوربمواظضؿينم
م مصنغفمضبظكممبؽوغياظزواج مظؾرجول، مظؾـمبوظـلؾي مبوظـلؾي مأغفمأدودقي محبؽؿ لوء

م،مبؿعزؼزهمظلعودةماألغقثي.االحؿػوظقي واًصقبيمصبؿعمبنيماظطفورةمو
مايّؿومؼبم و مبشؽؾمطؾريم، ماألخؾور مسودة، مدقاءم وتـؿشر مبنيماظـلوء، ممؿوز

مأ مصوس، ممبدؼـي ماألعر مموتعؾؼ م وتقغس مصنن مظؾؽؾؿيممقػمايّؿوماىزائر، عؽون
عـؾم وإذمؼشؽؾمعربرامظؾكروجمعـماٌـزل،مضربماظقظل،مموعـؾماٌؼربةمأمق.مصفبوعؿقوز

م مميـح مطؿو مايدؼٌ. مؼؾقح مصنغف ماٌؼفك، ماظعقشممايّؿومرصقػ ماعؽوغقي ظؾـلوء
ماظؼرابيمؿـمخورجمإرورمجبقـف م وسالضيمايل،م وؿعي بشؽؾمعؿقاترم وظؽـمبشدة

ماى مألعوطـ ماألغـقؿخالصو مؿعي ماألخرى. متؾينم وؼي محقٌ ماجملؿؿع مػذا مزؾ ؼب
مأيمسالضي مطقوغني، مصنغمووجفمبني مظقجف، ماٌؿؾودل، ماظؿعورف مؼعزز ؼلفؾم وف

مايّؿومغؼؾماٌعرصيماظيتممتؾؽفوماظزعرةمسـمغػلفو.مميؾؽمؼضؿـمأؼضوم واظشػوصقي،م
سالضيمورقدةمععماظؼصصماظعوئؾقيمعـؾؿومميؾؽمصؾيمضقؼيمععمعومضبدثمؼبمايل،م

م–اظزائراتم وعـماظعوعالتمم–تعرفمأضدعفـمواٌقجفمايودؿمهلقؼؿفمذاتفو.ممقصف
ميـؾممايّؿومعـكمآخرمصننممب وبشؽؾمآخر،مسـماظرجول.م وسـماظـلوء،ممذلءطؾم

م وعؼفكمظؾـلوء،م مبلؾىمأغف مظؾؿعؾقؼمسؾكمصرصصققػؿفؿ، مي حؿكممواآلخرؼـ،
م ماظعومل. مأخؾور مسؾكم وسؾك مؼفقؿـ ماظعوئؾقي مايقوة مايدؼٌمسـ مصنن مذظؽ، عع

بؼقةمإظبمغؼؾمايؿقؿقيمإظبماظػضوءمموطؿومؼؾدم–اظؽالممؼبمػذاماٌؽون،ماظذيمؼـفحم
)غلؾيمؿشؿؾمذبؿقعماظطرقماظؼروؼيمتؿقدعمظماظعوم،معـمخاللمجعؾمحؾؼيماظؼرابي

مإ ماظؼرؼي( مظب مإظقف. م واٌمدؼي مصنن مايول، ماغؾـوقمماالخؿالطبطؾقعي مؼعقؼ مضد ذاتف
،مخورجماإلرورماظعوئؾل،مؼلفؿمبدرجيمطربىمؼبمايّؿومايؿقؿقي،مإالمأنماظؾؼوءمؼبم

                                                                                                                                   
مو و 27 معسماظشعرمعزسفو ماظصدد،مالمميؽـماسؿؾور مو ؼبمػذا تؼدؼرم طذظؽمصقصماألدـون،موجسماألسضوء

سـمربوذؼرماظيتمالم اعؽوغقيماًصقبي،معـؾؿومهدثـومبذظؽماظعدؼدمممـمضوبؾـوػـ،محقلمػذهماٌؿوردوت،مأو
  دبؿػممتوعومحلؾفـ.ممل زاظًمضوئؿيمإظبمحدماآلن،مو
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ماألغـقي مذاتماظطوبع ماًصقصقي ماىؿوسي معـ مغقع مبـوء مأنماأل و، معـ حرىمبف
مصماظذطقر.ومتظؾمرؾقعؿفمذاتفومعـماخؿصوؼؾينمصضوءمسوع

صظمػذاماظؿصقر،مؼبماىقػرمسؾكمضقؿؿفمايؼقؼقيمؼبمأوادطماظـالثقـوتموضدمح و
م معع مظؽـ ماظعشرؼـ، ماظؼرن ممذبلءعـ ماظـوغقي ماظعوٌقي معـم وايرب اظؿكؾص

إسودةمػقؽؾيماٌدؼـيمبؼقةم وماالجؿؿوسقيايرطقيم وأثرتماهلفرةماظرؼػقيمماالدؿعؿور
ؽؾيمحقلمررؼؼمعلدود(،مظدورماٌشاظؿفقؼػلمظؾدربم)ذبؿقسيمعـماماالغلفومسؾكم
ػؽذامتضررتمسالضيم وم،اظـؼوصقيمظؾقل وماالجؿؿوسقيأؼضومسؾكماظقحدةمطؿومأثرم و

معدؼـيتماىمايّؿوم مؼب م وزائر مبوظؿورؼخ م ووػران، ماظزعرة مطؿوماالجؿؿوسقيػقؼي ،
م ماظؼصؾي مبنيمحل مغشورفو، مبؾؽقر وودد مأ)اىزائر(محل مالعقرم و، بنيمحل

م.)وػران(ماىدؼدةعدؼـيم )ايؿري(مو
صننمعوماظؼرابي،م وإنمحوصظمحلماظؾققتماظؼصدؼرؼيمسؾكماظؿضوعـماظعوئؾلممو

سؾكممايّؿومععمذظؽمصؼدممتًمإضوعيم و،مايّؿومطونمؼـؼصف،مبوظضؾطمؼؿؿـؾمؼبم
 قسب)وػران(م(Sanchidrian) تؾؽماألرضمشريماٌؾـقي،معـؾؿومجرىمؼبمصوغشقدرؼونم

أدفؿًمحفرةم اظصػققيماٌؿؿقجي.مو(Parpaing) ،مإذمسقضمحفرماظربطم0151دـيم
سدممإضعوفمتورطبفمبشؽؾم و،مظؾقلماالجؿؿوسلطموؼبمادؿعودةماظربمايّؿوماظربطم
ظمسؾكموزقػؿفماظؿزوصبقي،مضدمحوصمايّؿومنمغؼؾمذاطرتفمالمدقؿوموأ وـماألذؽولمع
اصؼؿفمظؽؾمرؼقسماظعؾقرماًوصيمحبقوةماألصرادم)اٌقالد،ماًؿونمواصؾمعر و
اإلذوسيماظعوئؾقيم واظزواج...(مأعومصقؿومطبصمجدارتفمؼبمتغدؼيماظؽؾؿيماألغـقؼيم و

م  بودؿؿرارمسؾكمأخؾورماظعومل عـمخاللماغػؿوحفومبؼقةموصؼدمأخذتمبعدامجدؼدا،م
ايزبقي.ممالجؿؿوسوتفؿعؼرامماظصراسوتماظلقودقي.مإذمادؿعؿؾفمضؾؾمذظؽماظرجول و
ماظؿزوصبقيمظؾؿ و مأضعػماظؼدرة ماالعؿزاج،ماالدؿؼاللؽون،مبعدمايصقلمسؾكمممو

م ماظلؽون مو واظعقشمؼبماظعؿوراتم واظذيمسرصف ماظؿؿدرسماظؽـقػم األحقوء، ظؽـ
ماظلؾعقـوتم ماٌوضلمػ وظؾػؿقوتمؼب ماظؼرن ماظؿعورفممقاظـؿوغقـوتمعـ اظذيمجعؾ
ماظقدقطيمؼبم واٌؿؾودلمؼبماٌؿقدطوتم ماظذيمايّؿوماظـوغقؼوتمؼعقضمدور ،ماألعر

لمؼبماٌؼوبؾ،مهّق وغوضؾفو.م ودصعمبـم"بقرصيماظؼقؿماظزواجقي"مإظبمتغقريمعؽوغفوم
ممايّؿومحدؼٌم مماالػؿؿومإظب موبشؽؾ مبوٌلوئؾ ماظققم م طؾري اٌؿوسىم واظـؼوذوت

مقاظؿـوصسمبنيماظرادؼ اظققعقي،مػذامسؾكماظرشؿمعـمضدومماهلوتػموماٌؿعؾؼيمبويقوة
سـدمأبقابمموأايضقرماظؼقيمظألعفوتمؼبماًورج،مدقاءمؼبماظلققم واظؿؾػزؼقن،م و
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مأ ماألبـوءمواٌدارسمٌراصؼي ماٌؿؿدردنيمعـ م28ادؿؼؾول محدؼٌم و. مأن ماظؼقل ميؽـ
م.روبعوماجؿؿوسقومجدؼداضدمسرفممايّؿوم

ذاحلرفةذالصغريةذإىلذادلؤددةذالصغريةذمن
غبوذبقو،م وـمأولموػؾي،مأغفمبنعؽونماظشكصمأنمؼؽقنمضفقاجقومأع وؼؾدو،م

سضقامؼبماهودمعفينمسرؼؼمميؾؽمتؼوظقدهم وصوحىمربؾمضوئؿمبشؽؾمجقد،م
ععرتفمبفم وميراضؾاٌمتؼعمسؾقفمعلموالمسـمغشوطمعؿكصص، ووظقفماظطوػر،م و
ماٌدؼـيماإلدالعقي.مرادخمعـذمضرونمضؿـمأرر و

ؽؿمأغفمؼؿطؾىمسؿالمحب وم،اضؿصوديروبعم وذ قػمايّؿومبوسؿؾورمأنمغشوطم و
روبعمووري،م وذ قطذظؽمػ وؼضؿـمدخال،م وؼؿلؾىمؼبمغػؼوتم و،ماألجرعدصقعم

اٌـؿـيم سيمعوالمواًدعوتماٌدصق وماظضرائى ومبومأغفمؼشؽؾمعقضقسومظؾصػؼوت،م
اٌدغسمؾمبشؽؾمغقسلمؿػِصتؾبماجؿؿوسقيؼرتؾطمخصقصومبقزقػيمؼبماظلقق،مصنغفم

ؼرم)اًؾري(مصبددمطؾمدـي،معـؾؿومطونمضبدثمؼبمعدؼـيمإذامطونماظـذ واظدؼين.م و
م مبقضعفمؼبماٌزادماظعؾين،مصنغفمؼؼقم،ممثـماظؽرا0161صوسمسوم ذظؽميلوبمبمء

ععفوم ضوئؿي،مومضل،مبقـؿوماٌمدليمتظؾسؾقفمصننماٌلريممي و.م29اٌمدلوتماظدؼـقي
ممترصد ماألصؾل، مظرشؾوتماٌوغح موصؼو ماٌؾدئقي، ماظـوحقي معـ ععمذظؽمضدم واٌقارد
مإجراءمؼؿقضػمسؾقف وجدؼد،مدائؿومأنمؼعودمتعقنيمػذاماظـشوطممبـقفممثـمثمضبد
"ضوغقنماظلقق".مإذمأنموسـماظؿـوصسممو،محقٌمأنمدريهمظـمؼؽقنمشرؼؾذلءطؾم
مسـماًدعوت.مؼرض،مإنمملمايّؿومظزبقنمضدمؼغريما

   خالصومظؾكقوطم ومربمسؿؾمصغري.مإظبمايّؿوملمعلريمؼبمػذاماظصددمؼؿقّق و
مأاظؾذؼـماإلدؽوؼب،م و معؿؿرن مؼبمغشورفؿو مأ وؼلـدػؿو بوألحرىمايالقم واثـني،

ٌؼفكماظذيمصوحىما وضبؿؾمعؽوغيمعؿقاضعيمؼبماظلقق،مأ واظذيمؼشؿغؾمظقحدهم
ؼشرفمسؾكممايّؿومؼؽؿػلممبقؾمصغري،مصننمعلريم ومؼقزػمسودةمغودالمواحدا

م موادع ماظ وصضوء معـ محؼقؼو مصرؼؼو ماٌغربمعـمؼدؼر مؼب مغبوم مأصغر مؼؿؽقن عؿول.
ؼبماٌغربمعـمبـوؼيمضكؿي،ماظـؿقذجماظعؿول.مؼؿؽقنمأصغرمغبومم وبـوؼيمضكؿي،م

                                                                                                                                   

متطقرممموردوتم28  معـمعنتمعؿقاضعمظؾؿؼوبالتماظيتمتػقصمايّؿومؼؼؿضلمإرور مابؿداء ،ماظيتمرمسًمػـو
ماظؿورؼخم مؼبمذبول محؼقؼل محبٌمعقداغل مسؾكمضقء مظؾؿراجعي مايول، مبطؾقعي مأنمطبضع، مأجقول، ثالثي

 االجؿؿوسل.
29 Colin, G., Chrestomathie..., op.cit. 



 …امذادلغاربيذ)يفذالؼرننيذاحلّؿ .الرهاناتذاالجتؿاعيةذلؾجدد

115 

،معـشلةمعرطؾيمبوسؿؾوره و،ماظـؿقذجماٌعؿؿدمؼبمػذاماظؾؾدمالمؼؼؾمسـمأربعمضوسوت و
ممصنغفو معؿـقسي مخدعوت م وتؿضؿـ محلىممقػموعؿعددة، مؼشؿغؾ مظـشوط عؽون

مثالثلمؼراسلمصقفماظؿقضقًماٌـودىمظؾفـلني.موايوالتمبشؽؾمعزدوجمأ
تػعمسؿقعومإظبمثالثيم:ماظؼاّلسمؿومطبصماظرجول،مصننمسددماٌلؿكدعنيمؼرصق و
اظؿدظقؽم وذمؼؼقممبوظغلؾموسمإأعنيماظصـدوق،ماظؽّق وؼبمذاتماظقضًمحورسم قػ و
م   ؼشؿؿؾمسؾكماظؿقركمبنيماظؼوسوتمذكصمثوظٌ،مشوظؾومعومؼؽقنمذوبو،مدوره و
ماظُػ و مًقغبؾ مألصقوبفو، م وط ماظؿـؼؾ، مؼب ماظشققخ اٌالئؿممقترتقىماى وعلوسدة

م.ايّؿومتـظقػممطذظؽ وظراحيماٌلؿقؿم
صفرمسؾكماظيتمتميدسبصلمأؼضومثالثمعلؿكدعوتمبوظـلؾيمظؾـلوءم:ماظؼاّل و

ماظؿدظقؽ. وؾيمظؾغلؾماظطّقوسمالبراديماٌاظيتمتؼقممحبمضؾوطماظرزام واظصـدوق،م
ؼضوماظعؿولماظذؼـمالبدمعـمذطرمأ وحلىمايوجي.مسددماٌلؿكدعنيمضدمؼرتػعم و

دهماٌلؿؿرمظؾققضم،مبنعداؼعؿينمبوٌرجؾم،ماٌلؿكدمماظذيايّؿومؼشؿغؾقنمخورجم
م(l’Anonymeعغػؾم)حلىمؼبمػذهمايوظي،متؼؿضلماظصقوغي،م وبوٌوءماظلوخـ.م

دونمأنمغـلكم وسؾكمػذاماظعؿؾ".ممقنعدؼـيمصوسمتقزقػم"ثالثيمأذكوصمؼؿـووب
مبغؾمأ ووٌدؼـيمباظذيمؼطقفممرؾواظغؾبؽبؽب مسؾكمزفر حصونمظؿؿقؼـماٌقضدمموضقاحقفو

م مبنيمتلعي مؼؿلرجح مضد ماظعؿول مصعدد مزبؿؾػماٌقاد. معـ مسشرم وبوظقضقد ػبلي
م معـم وذكصو. ماٌؼدار مػذا معبع مؼلؿطقع مال مذاتف ماظؽؾري ماظؿوجر مأن اٌالحظ

سؾكموورةممفصاذروزػمأطـرمعـمذظؽمسـدمامقؿكمظاٌلؿكدعنيمؼبمصضوءمواحد،مح
ممتؿؽقن معـ معؿعددة م وصروع ماظذؼـممظذا وعؿؾوسدة. ماألشـقوء ماظـلوجقن مؼصؾ ضد

متقصؾقامإظبمإضوعيمورذوت،مععمايظ،مإظبموووزمػذاماظعدد.
م و مصوحىموحؿك مطون ممايّؿومإن معؿقدطو، ماٌـشكتمقظ وعلؿكدعو محوظي ؼب

مضؿـم"دققممايّؿوماظقادعي،مصننمضطوعم معراسوتفو ضدماحؿؾمعؽوغيمالمميؽـمسدم
مومدورامؼبماظػرتةماإلدالعقيماظؽالدقؽقي.ماظعؿؾ"مؼبمطؾماٌدنماظؽربىماظيتمطونمهل

معـمو مآالف مسدة مأحصً مبغداد معدؼـي مأن محؼو مطون ماظعفدمايّؿوعمإذا مؼب وت
مسشراتماآلالفمعـماظرجولم)ماظعؾودلمصنغف ومٌّمخبوصي واظـلوء(، ومتمادؿكدام

مطوغًم محقٌمثراء معـ ماظؼقصرؼي متـوصسمروعو ماًؾػوء ممممػو.مسدد ووتمايّؿوعسوصؿي
مسـ و مسشقيممظؾقدؼٌمصؼط ماجملول، مػذا مؼب ماٌغوربقي مظؾؾؾدان ماٌؿقاضعي األبعود
مصنغمواظغز مأناظؽقظقغقوظل، مغؼقل مطونممـو مبوظؿشغقؾمايضري، ماٌؿعؾؼ ماظؼطوع ػذا

مآالفماألذكوص.مأغداكضبصكم



ييعؿرذكارل  

116 

مطونماٌلّق و مظؾقؿوم،مصننماٌدّظؽمػإذا مدقدا ماىلد،مإذمميؿؾؽمػذاممقر دقد
األخري،مبقصػفماٌكؿصمايؼقؼلمؼبماجملول،ماظؿدبريماظؽوؼبماظذيمتعؾؿفمسـمأحدم
اظؽؾورماظذيمتؾؼوهمسـمرجؾمعوػرمعورسمػذاماظػـمضؾؾفمبػرتات،مإالمأنماٌدّظؽمضدم

طذظؽمبػضؾم وادؿطوعمأنمؼؽؿلىمبشؽؾمطوعؾ،مػذهمايرصيمبوٌؿورديمظلـقاتم
ماٌقػؾي.
هلذاماظلؾى،م وعدؼـيمبؼقةمهلذاماٌدّظؽ،ممايّؿومظلؾى،متؽقنممسعيمهلذاما و

متؽقنمأجرتفمأطربمعـماألخرؼـ.
محوصظم و مضد ماٌغربماألضصك مأن مند ماجملوور، ماظؾؾد سؾكمخالفماىزائر،

ماظؿفرؼؾقيماظعرؼؼي،م ماظؿؼؾقدماٌرتؾطمبفذهماٌفورة بـػسم وبلصضؾماظطرقمسؾكمػذا
مضبوصظمسؾكمايرفماظؿؼؾقدؼي.م(Lyautey) اظطرؼؼيماظيتمجعؾًمظققرلم

وتمعـماظؼرنماظؿودعمسشرمبدورهمقاٌغربلمؼبمغفوؼيماظلؿقـمايّؿومضدممتلؽم و
ومظلؽونمعدؼـيموػران،ماظذؼـمطوغقامايػظلمهلذهماٌؿورديماظيتمأصؾقًممنقذج

م.سـدمجرياغفؿظؾلقوحيمؼؿقجفقنمطـريام
 ظؾؿقارد،مبؿؼدميفمخدعوتمظؾـوسممعصدرا وعـذمعدةمادؿـؿوراممايّؿومؼشؽؾم و
بؿقصريهماظشغؾمظؾؿلؿكدعني.مطونمذظؽمعـمضؾؾمؼبماظؼوػرةمؼبمغفوؼيماظؼرنماظـوعـم و

"ماالضؿصودرمغلؾقومبنيم"تورطبلمؼقحلمبرتاجعمعؾّؽ-،مضؿـممتظفرمدقدقق30سشر
ماظـؼطيمبشؽؾمالمؼؼؾممايّؿومضدمتطقرم و.م31"اظدؼـ"و ؼبماظؾؾدانماٌغوربقيمؼبمػذه

رياغفمخالصومىمبصػيمعؿلخرةمؼبماٌغربماألضصكقظموأػؿقيمسـمشريهمعـماظؾؾدان،م
ومبعدمؼبماظؼرنمصقؿ وعـذماظػرتةماظؽقظقغقوظقيممايّؿومؾماظؿقغلقني.معـّ واىزائرؼنيم

اىدؼدمظؾطؾؼوتمماظعشرؼـمضطوسومؼـؿؿلمظؾؿمدليماظصغريةمممومؼدلمسؾكماظصعقد
ماظقدطك.
مسفدػؿم و مأواخر ماٌؿوظقؽمؼب مضؾؾ معـ مصؼط، ماٌؾودرة متلتل مال ماظشلن، مػذا ؼب

مأ ماظ وبوظؼوػرة، مخري مسفد مؼب متقغس مأعـ ماٌقلقرةم ودؼـ، ماظؼطوسوت عـ
مأظـ مايضرؼي" مسفدم و"ظربجقازؼي مؼب ماىزائر محدثمؼب معـؾؿو مدغققؼي مسالضي عـ

غشوطمصوسؾمم،مبنيمضطوع(اظؼرنماظـوعـمسشر ورماظداؼوتم)عومبنيماظؼرنماظلودسمسش
                                                                                                                                   
30 Raymond, A. « Les bains publics au Caire… », art.cit. 

بالدماظـقؾمعـفومؼبماىزائرمؼبمػذهممؼبوتماظؿوبعيمظؾقؾقسمأضؾمبؽـريمقّؿوعأنماظـلؾيماٌؽقؼيمظؾمؼؾدو و 31
 :(ؼـظراٌرحؾيم)

Shuval, T. (1994), La ville d’Alger vers la fin du XVIIIe siècle : population et cadre 

urbain, Thèse de doctorat, Université d’Aix-Marseille. 
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    .مبوظؿزاعـمععمػذاماظلقوقذظؽم وماىؿوسيماٌقزابقيمبنيمعبوسيمعؿؿقزة،مأي و
مؼبماىزائر،مإصر وتعؽسمػذهمايوظي،م و مالمدقؿو جفقدماٌدخرؼـماظصغورم وار

ماٌـقد ماظطؾؼوت معـ مماالجؿؿوسقيرؼـ ماظلػؾك، م وايضرؼي مأؼضو بقادطيمتربز
م32صرغلومقبقادطيماهلفرةمسب وبدوغفو،ممواظداخؾقيمأمايرطقيماىغراصقي

م0161دـيماٌؿكرجم وتلكنيماٌوء،ماظؼوئؿمسؾكمعـولمذظؽماٌلؿكدمماظؾلقطم و
ميؿوممسباظذيمأ وعـماٌدرديماظعؿقعقي،م ،مإذمؼؾينمؼبم0151سومممقصؾحمعدؼرا

ماىزا معدؼـي مؼب مغبوم مأعبؾ مضرؼى مئوضً ماظؽربى. مور ماظيتممتؾؽمتؼقم ابـؿف،
معـف مأطـر مسؾؿقي معمػالت ماظؿلقري مبضؿون م و، مسؾك ماظزبوئـماإلذراف دفالت

م33اٌكؾصني ماىزائر مععرطي مظؽـ متؼ، مايربماظؿقرؼرؼي، مجفقدمأثـوء مسؾك ضل
لؿطوعمععمػؿقممايربماٌمدليماظعوئؾقي،مبقـؿومؼؿؽقػمآخرونمبلصضؾمعومؼؾبتؾؽم
مماالدؿػودةموأ مظـشورفؿ ماظظروفماٌالئؿي م وعـ بشؽؾمشريمماالدؿؼاللاظيتموصرػو

م مذؽ وعؿقضع. ممال مماالدؿـؿورأن مترتقىممؼربزمايّؿومؼب مإسودة مطقػقوت بقضقح
المأنماألطـرمصعوظقيماظقدطك،مإ ويماظربجقازؼيماظصغريةمبؾقغمعرتؾ وماجؿؿوسل

قن.مصفمالءمضدمجددواماظلقدقموابؿؽورؼيمؼبمػذاماجملولمػؿماٌؼووظقنماظػودققنم و
غقـوتمعـماظؼرنم،مؼبمبداؼيماظـؿو)اٌغرب( خبوصيممبدؼـيماظدارماظؾقضوء ومايّؿومؼبم

دصعمبفؿم وخدعوتمجدؼدةم)اٌرذوت،ماىوطقزي(م وعقادمقفمؾاٌوضلمبندخوهلؿمس
مب محالضي مضوسي مإيوق محد مإظب ماظػضوءاتم34ويّؿوماألعر معـ مذظؽ معلؿؾفؿني ،

م ماىدؼدة مبواظؾورؼلقي ماًوصي م)عراطز مبوىلد متعؿين ماظيت ضوسوتم وىلد،
ماالبؿؽور وبنيماظؿؼؾقدماظذيمصبؿعمؼبمذظؽمحلـماظؿدبريممتطؾقىماألرجؾ(مشوؼؿفؿ

مظػوئدةمزبوئـفؿ.

                                                                                                                                   
حبلماٌدؼـيماىدؼدةممغّبومػؽذاممتؽـمتوجرمؼبماًضرمؼـؿؿلمظألحقوءماظػؼريةممبدؼـيموػرانمعـماصؿؿوحم و 32
،مطؿومميؽـمذطرمذظؽماظعوعؾماظؼدؼؿممبقـوءمعدؼـيم(0165)عؼوبؾيمععمسؾدماظؼودرمرفراوي،مم0166دـيممسبق

دالعيبممبدؼـيماىزائرم)عؼوبؾيم-ومحبلمطؾقسغّبوعاىزائرماظذيمضوممبوظعؿؾقيمغػلفومبعدمسشرمدـقاتموصؿحم
م.(0165ععمػينمداطل،م

م.مم0166معؼوبؾيمععماظلقدةمب.ممبدؼـيماىزائرمدـيم33
ماظؼقؼيموخربتفم34 متؿؿؽـماظلقدةمح.مبشكصقؿفو ومؼبماظعؿؾماٌؼووالتل،معـماظدخقلمبؼقةماجملولمحقٌمطؿو

 ضوسيمظؾرؼوضيموضوسيمظؾؿفؿقؾ.ممايّؿومبنغشوءمعمدليمعؿعددةماًدعوت،متضؿمإظبمجوغىمم0116تؼقممدـيم
،مأدؿوذةمؼبمسؾؿماظـػسماالجؿؿوسل،مجبوععيماىزائر،مسؾكماٌعؾقعوتماظؼقؿيماظيتمأذؽرمدورؼيمذرؼػوتل )و

 م(4111ضدعؿفومظلمحقلمػذاماٌقضقع،مجقؼؾقيم
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ذاحلّؿاممتدونذ وترويفذ

ػذهماظػعوظقيمايضرؼيمؼبماجملؿؿعوتماٌـؾـؼيمسـماالدؿؼالل،مم،ايّؿومربزمملمؼؾب
مأبدا،م ماظؽقػقي مايمإذبفذه مسـدمػذا د،معـمحقٌمادؿعدادمػذامالمؼؿقضػماألعر

مظ ماٌلؿفداتماٌؽون مماظيتمسرصؿفوؾؿؽقػمعع ماٌغوربقي ماٌغربم واظؾؾدان خبوصي
مبوإل واألضصك.م مإظبمػذا ممتقاصدضوصي إظبممايّؿوماغؿؼولم وإظبماٌدؼـيمدؽونماظؼرؼي

ؼؿلؿمؾقبومآخرامعالئؿومإلسودةماعؿالكمأدموؿؿظفرمبقصػفاظؼرؼي،مصننمػذهمايرطقيمت
ماٌ ممةؿعددبلذؽول مٌؿوردي مػادؿقؿوعقف مسرؼؼي مذاتماظقضًمعفددة مؼب عصقغيم ول

معؿفددة.و
معـمضؾؾمأرؼوالمروتريقممايّؿوم"وماظلقينمإذامطون اظصغري"مضدممتًمدرادؿفؿو

Ariella Rothbergمعغربقؿنيم مرؼػقؿني مخصقصقؿني مبوسؿؾورػؿو بالممضدميؿني و،
مؼؿلووىمبوٌؼدارمغػلفمايّؿومصننمترؼقػمم،35سؾكماألضؾمبوظـلؾيمظألول وأ،مذؽ

مأمبوظـلؾي ماٌغوربقيمبوألحرىموظؾفزائر، ماظؾؾدان مظؽؾ معـمبوظـلؾي ماظـقع مصفذا .
،مضدممتمتؾلقطفمذلءأنمطؾمندمموضدمتطقرمبعدمايربماظعوٌقيماألوظب.ممايّؿوم

ماظـقع،معـماٌؾـكمإظبماظعدة، ممضؿـمػذا مبوإلدارة طونممذلءاًدعي.مطؾم وعرورا
ونمظـؿـ.مطامحؿك واظزخرصيم واألدوات،م وعؼؿصدامصقفمأؼضو،ممبومصقفوماظؼوسوت،م

مؼؾب ماظؿدظقؽ،مإذمطونمؼؽػلمظؿشغقؾفمؼب واٌؼوسدم وففؾمآغذاكمادؿعؿولمايصوئر
طونمأدغكممثـمدخقظفممععمأن ومذكصنيمصؼط.موذؽؾفماظرؼػلماظؾلقط،مذكصمأ

م ممذظؽمملمميـعمإالمأنمؼدصعمبوٌدن،عـمغصػمعو مصؼرا ماظعزوفعـماظـوسماألطـر
مسـف.
مب و مؼؿعؾؼماألعر مظؾعقونممويّؿومسـدعو ماظؾؾدمؼربز ؼبماٌغربماألضصك،مصننمػذا
إذامدوؼرغومعومم،مػذااٌؾؽر،مإذمأغفمسرفماظؿغقريمؼبمبداؼيماظؼرنماظعشرؼـمهمبلور

                                                                                                                                   
مبربري ػق وم–اظلقينم 35 ماظؽؾؿي مأنمأصؾ مإذ معفؿ، مبوىؾقدم ػق وم-عمذر ماٌغطوة ماٌؼؾقبي ماظلؾي معـ غقع

ذظؽمظؽلم اٌوءماظيتممتمصؾفومسؾكمايفورةماظلوخـي،مواٌقجفيمؼبماألصؾمظؾؿقوصظيمسؾكماظؾكورماظـوتٍمسـم
مو مو ؼلؿقؿمذكصمواحد،ممتمتـؾقؿفمؼبماظلوحي. مأخرى،مبعقدة شرؼؾيمسـماظدولم تعرفمثؼوصوتمتؼؾقدؼي

أظػمدـي.مأعوم اٌؿقدطقيمطلقؾريؼومسؾكمدؾقؾماظذطر،مأؼضومػذهماظؿؼـقيماظيتمتؿفووزمسؾكمعومؼؾدو اٌغوربقيمو
مخوصمبوٌـزلماظعوئؾل،مؼؿؿـؾمسؾكماظعؽسمعـماظلقينمؼبمطقغفمسؾورةمسـم ظذيمػقاظصغري،مامايّؿوم أؼضو

ضدمتضؿماظعدؼدمعـماألصرادم تلكـماغطالضومعـمجدارماًورجلمو شرصيمعقجقدةمؼبمزاوؼيمعـمزواؼوماظلوحي،مو
خبصقصمم(Ariella Rothberg) تؾريقسبقؾماظؼورئمسؾكماألرروحيماظؼقؿيمألرؼوالمرو اظذؼـمؼؼقؿقنمبوٌـزل.مو

 ػوتنيماظـؼطؿني.
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يمأطـرمصراعي،مضدمؼغرؼـو،مععمدرادمؼبماغؿظورمإنوز و.م36تعؿؼدهماظذاطرةماحملؾقي
مغػقلو،ممذظؽ ماٌمذر مػذا ماسؿؾور مأإذ ماظػقارقمموؼلؿحممبراجعي سؾكماألضؾمإزفور

ماالسؿؼودخبوصيمإسودةماظـظرمؼبم واظدضقؼيمؼبمصؽرةماظؿػووتمبنيماىريانماٌغوربقنيم
مايّؿوماظلوئدمبـم"اظؿلخرماٌغربل"مؼبمػذاماجملول.مإنماظؿؼدمماٌؾؽرماظذيمأحرزهم

م مبعد معرئل مشري مبؿققل مؼقحل ماظرؼػقي ماٌغربقي ماظؾقؽي مبنيم وؼب معؾؿقس، ظؽـف
م ماٌؾؽمعقاليمذظؽمضدممتم واظؼرؼي،م واٌدؼـي بوظؿلطقدم ولـ،مايؼبمغفوؼيمسفد

م(.0104سشقيمايؿوؼيماظػرغلقيم)دـيم
م م وطوغًماىزائر ماظؿغقري معلؿقى مسؾك محظقزوماالجؿؿوسلتقغسممتؾؽون، ،

اظداخؾقيماظيتمأدتمؼبممدؼـوعقؽقؿفوبػضؾم ورازمعؼوعفؿومؼبمػذاماظصدد.مطؾريةمإلب
م ماىـقب، ممترد مإظب ماألعر ماظـكؾيمسب وحؼقؼي متقجف مإظب مصننممقأؼضو اإلصالح،

ؼبمإدخولمخريماظدؼـمبوظذات،ممقزؼرمعؿـّقر،مػومألصؽورمبوغؼقودػوتقغسمضدمبوذرتم
ماٌدارسم مؼب مسؿقؼ ماألوروبقيم وإصالح ماظـؿوذج مظقسمعع معؼؾد، مبؿؾودل ماظؼقوم ؼب

معـماٌراضؾيم وصقلى،مبؾمععمعؾدسلمعدؼـيتمبريوتم اظؼوػرة،ممتمذظؽمبوظرشؿ
أعوماظؾؾدماظـوغلمأيمم(.0660ضؾؾمايؿوؼيماظػرغلقيم)دـيماٌلؾطيمسؾكماظلؽونمعـم

م مزروصف موصؼ ماظغربقي مظؾقداثي ماىدؼدة ماألرر ممتؾؽ مضد مصنغف غؿظومما واىزائر،
مظمغؿقفيسوداتف،م مذرادي، م وضغطمطقظقغقوظلمأطـر غصػمضرنمعـماظعؿؾقوتمبعد

مو مظ اظعلؽرؼي، مطوعؾ مورؼد ماظعؼورؼي ماٌؾؽقي معـ ماحملؾقني ػؿمحصور وؾلؽون
موإدارؼ م و. ماألخرية، مايوظي مػذه مترؼقػمؼب مأن مإدمايّؿومند مسـ مغؿٍ عوجمضد
مثراتماجملؿؿعيمظؽـمأؼضومبػعؾماٌ حنيمضؿـماٌراطزماظؽقظقغقوظقي،موظؾػالمزاؼدعؿ

ماظؿفـقدمو ماٌزدوجيمؼبماظداخؾم وظؾقربم ظـظوم اًورج،ماظيتمطوغًم وظؾففرة
 م.37اٌغرب وؼبمتقغسمماىريانأطـرمحدةمؼبماىزائرمخالصومٌومسوذفم

اظؿشدؼدمسؾكماظؿػووتم واىفقؼيم وععمذظؽمصبىمإغصوفماٌظوػرماحملؾقيم و
م مطـو ماٌمجؾي. ماآلثور مندبني مأن ماٌـول، مدؾقؾ مسؾك اظرؼػلممايّؿوممغؿقضع

 اظؼرضقرمبوىزائر،محقٌمغشلتماظعقاعؾماٌلوسدةمعؾؽرام ومبوظصؿوم بوىرجرة،مو
مأ و مايوصؾي م)بقادطي ماظلػر مربطوت مجدؼدة، مأدقاق معدردقي، م)عراطز  وبؼقة

مظؽـم ممذلءاظؼطور(، ماظؼؾقؾمملمضبدث. ماظؼؾوئؾم وعـمػذا مأنمدؽون ذظؽمحبؽؿ
                                                                                                                                   

تؾريقماغطالضومعـماٌعؾقعوتماظيتمعبعؿفومسـمزبربتفوماظؼدميي،محلىماظؿورؼخماظذيمأوردتفمأرؼوالمرو و 36
 .0111 مبـطؼيمأوالسمأعؿومؼعقدمإظبمحدودمدـيمغّبومصننمإغشوءمأولم

37 Carlier, O. « L’espace et le temps… », art.cit. 
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الممفؿ،مظؽـ38أعرمجدؼدمبوظـلؾيمظؾؽـريمعـمدؽونماظرؼػ قػ ونمإظبماٌؼفك،مؼذػؾق
صقفوم واظؽـريمعـفؿ،مؼبمصقؿومبنيمايربنيماظعوٌقؿنيم)مالسؿؼود،مايّؿومؼذػؾقنمإظبم

ؼعقدمدؾىمذظؽم وطذظؽمععو.ممقبقـؿومػ، 39"سربل"وبعدمطذظؽ(،مبقصػفمحضريم
مإظبمأدؾوبمذاتمرومايّؿوماظعزوفمسـم ماٌـطؼي مأنمبؼبمػذه مإذ عمأغـروبقظقجل.

م مبعد مؼدذبقا ممل ماىؾؾ، ممايّؿومدؽون مسوداتفؿ م وؼب ماظذؼـم ومموردوتفؿ، ػؿ
م ماظلوخـ ماٌوء معـوبع م وؼعرصقن مشودروام وؼؿعورقغفو، مإذا مإال مذظؽ مميؽـفؿ ال

ماظـؿوذجماظلؾقطقي وماظؼرؼي اٌػروضيمعـممتؽقػقامععماألجقاءماىدؼدةماظيتمتقصرػو
سؾكم وبصػيمععربةم وميؽــومعالحظي،م وبنطراه.مموضؾؾماظـؼوصيمايضرؼيمبرضكمأ

ماٌـؿلؾوتمٌكؿؾػماظؼرى،مأغفـأدوسمهؼقؼوتمعقداغقي،مأنماظـ ملمؼعرصـمملوء
مأمايّؿوم ماظـالثقـوت مؼب مموإال ماظعشرؼـ، ماظؼرن معـ ممبراصؼيم واألربعقـقوت ذظؽ

مأ مموأزواجفـ ماٌدن مإظب مأموأأبوءػؿ م"اظعربقي" ماألحقوء مؼبمموإظب ماظقاضعي "اٌعربي"
ؼبمايوظيممضلـطقـيمودطقػمأ وؼؿعؾؼماألعرممبدنمعـؾماىزائرم وضقاحلماٌدن.م

مإظبودرماإلذورةم اظؾقؼرةمؼبمايوظيماظـوغقي.مومورجمبقسرؼرؼٍمأمبدؼـيتمبمواألوظب،مأ
بوألحرى،م وأ،مإظبمحدماظققمممؼظؾمردؼؽوموؼبمعدؼـيمتقزيموزمايّؿومأنمتعورلم

ماٌـطؼيممفصنغ مإظبمػذه ماٌقزػنيماظذؼـمأتقا مبفو.مموالمؼؼؿصرمإالمسؾكمأدر ادؿؼروا
ممـمميؿؾؽقنمرؼعومعو،ماظذؼـمؼؾـقنمموبقـؿومػـوكماظعدؼدمعـماٌؿوردنيمظـشوطمعومأ

مثوغقيمأ مأموإضوعي معـمعدؼـيماىزائر مؼبماظؼرؼي،مظدىمسقدتفؿ مجدؼدا عـم وعلؽـو
معوملو،مظصرغ ؼبمبـوؼيمقظ وحبؿوممخصقصل،ممؼؼررمأحدػؿموفقزمعـزظفؽـمغودرا

 .40سؾكماظرشؿمعـمتقصرمإعؽوغقيمهقؼؾماٌوءذظؽم وضكؿيمذاتمثالثيمرقابؼ،م
مؼب مطؾقو مطبؿؾػماألعر عـال،ممياظغربماىزائري،محقٌمأنمدفؾمعالتمبقـؿو

معودتفوضؿـمحرطقيماٌدؼـيماظؽربىماظيتممتمادؿم،0116اظذيمأسقدمتلفقؾفمعـذم
م.اإلدؾونعـماالحؿاللم

فذهماٌـطؼي،معـؾفؿمعـؾمبوضلمدؽونماظؾالد،مسؾكمبمطونمؼرتددمدؽونماظرؼػ
ماظلوخـم مأؼضومايّؿوعسؾكم وعـوبعماٌوء مجؾؾقا مضد مظؽـفؿ ماظؼدميي، وتماظروعوغقي

                                                                                                                                   
38 Carlier O, « Le café maure … », art.cit. 

أذؽرمذؽرامجزؼالماظلقدةمزوبقدةمحدابـمسؾكمػدهماٌعؾقعوتماٌلخقذةمعـمهؼقؼمعقداغلمذػقيممتممبـطؼيم 39
مؼبمعـطؼيمبرجمبقسرؼرؼٍ. "اظؼؾوئؾماظصغرى"مو

مو 40 ماظصؿوم، مجرجرة، مؼبمعـطؼي معقداغقو مو عالحظوتممتمتلفقؾفو ماظـؿوغقـقوت، مؼب عؼوبالتممتم اظؼرضقر
 .0111 وم0116 دـيت تلفقؾفومبوىزائرماظعوصؿيمععمبعضماظزعالءمعـمتقزيموزو
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سؾكماألرجحمؼبمموإظبماظؼرؼي،مؼبماظـالثقـقوتمعـماظؼرنماظعشرؼـمبوظؿلطقدمأمايّؿوم
بوظعؽسمإذمملمؼؿقدعمذظؽمإظبمعبقعماظؼرى،مبؾم واظعشرؼـقوتمعـماظؼرنمغػلف.م

ضدمادؿضوصًمأغفومدػحمجؾؾمتلوظي،مسـدماظؽوئـيم وعـال،ممندمضرؼيمسنيماألربعوء
 ملمتؼؿمبفمصرؼؿومرػراويممقػموـري،مضؾؾمغشقبمايربماظعوٌقيماظـوغقيمبؽمايّؿوم
حؾقلمدـيممسؾكماظرشؿمعـمتوزوشي،مطؿومملمتعرفمضرؼيمسنيماظؽققؾمذظؽمبعد،م و

)سنيم ؼبمايوظيماألوظبمٌؾؽرمغلؾقومظؾقؿومماظؼروي،مضبقؾظعؾماإلغشوءما و.م0165
ةماظيتمؼبمجزءموادعمعـفو،مسؾكمذؽؾمإدعوجفمضؿـماظعالضيماىدؼد األربعوء(،مو

ماًوصيمبفذهماىفي.ماظؼرؼي بنيماٌدؼـيمومتًم
ؼبماظؼرنماظؿودعمسشرمؼبمعـطؼيممطوغًمضرؼيمسنيماألربعوء،ماظيتممتمتلدقلفو

ضربم وسنيممتقذـنتموضؾقؾيماظدواؼر،مسؾكمعلؿقىمررؼؼماظرابطمبنيمعدؼـيتموػرانم
مطقظقغ متممقوظقودققمرؼػلمضدؼؿمالمؼزالمؼؼدممخدعوتمإظبمحدماآلن،ممتـؾمعرطزا

م ممتؾؽ مبؾدؼي مإظب مهقؼؾف ماظصالحقوت م وعبقع مطوعؾي، مبصػي ظػرتةم وتشؿغؾ
م موجقزة، مهقؼؾفو مثؿ مجفقؼي. محملوصظي معرطز مػذهم وإظب مسرصؿف مممو ماظرشؿ سؾك

متمترضقيمضرؼيمذبوورةمسقضومإذمممومطوغًمسؾقف،مماظؼرؼيمعـمترتقىمإداريمأدغك
ماٌؿمضرؼيم سـفو،مملمتؿقضػ مسـمغشورفو ماظؽرم،مسنيماألربعوء مبزراسي سـم وعؾؼ

م مايضرؼي، مايقوة مخدعوت مإضوعي مادؿدسك مممو متؾودهلو، مػذهم وطـوصي طوغً
 .41اًدعوتمعقجفيمؼبماألصؾمإظبماألوروبقنيماظؼورـنيمبوظؼرؼي

 عومقػ وجقدماظقدماظعوعؾيم أنمزراسيمذفرةماظعـى،متؼؿضلموإظبمودرماإلذورةم و
دعكموالمزراسقنيمؼبمعزارعماظؽقظقن.موأصرادػومسؿّصرتفمضؾقؾيماظدواؼر،ماظيتمأصؾحم و

ضدم وءمسنيماألربعوضرؼيمػمالءمإظبمجؾىمأدرػؿ،ماٌـقدرةمعـماظدواوؼرماحملقطي،مإظبم
ظعؾمضربماٌقضعماظؼدؼؿميؿومم ودمعـماٌغربماألضصك.ماظؿقؼمبفؿماٌفوجرونماىد

م م وبقحفر ماظؿقجف مػذا مامتوم مسؾك مدوسد مضد ماظؽربى مايوضرة ػذهم قسبتلثري
م ماظؽربى ماىزائري ماظغرب مصقوضرة ماظصققي. مظؽوعؾم واٌؿوردي ماٌقحد اظؼطى

اظغربماإلدالعلمعـذماظـالثقـوتمعـماظؼرنماظعشرؼـ،مأيمعدؼـيموػران،مالمتؾعدم
مدؿنيمطقؾقعرتا.وإالمخبؿليم

                                                                                                                                   
مو و 41 ماٌدردي ماألظقانمو ايوغقتمو اٌؼفكمو بعد ماألخرون،متلتلمربطيم وور مايرصقنيماظصغور اظؿفور

ذظؽم اظصقدظقي،مو طوصقوموأخرياماٌؾعىماظرؼوضلمشريماجملفزموفقزام عؽؿىماظربؼد،مو ربطيماظؾـزؼـمو اظؼطورمو
 اظطؾقىماظدائؿمبوظؼرؼي. ؼبماغؿظورمضوسيماظلقـؿومو
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دؼـي،مبلسدادمعؿزاؼدةم و خبوصيم بودؿؿرار،مو وؼبماظقاضع،مطونماظرجولمؼؿقجفقنمإظبمٌا
يضقرم واظعؿؾمؼبماٌقـوء،مموعـمثؿمايوصؾيم:مظؾقعمعـؿقجوتفؿ،مأوععمتقصرماظؼطورم

م ماظؼدم. مظؽرة ماألعر،مأضقك وعؾوراة مػذا ماظـالثقـوتمؼؿؿ مغفوؼي ماظؼرنممعـذ عـ
موػران،موحقٌم ممبدؼـي ماظذؼـمادؿؼروا مصبدونمؼبمأضربوئفؿ اٌوضل،محقٌمطوغقا

متعورلم تذوقماالدؿقؿوممخاللمترددػؿمسؾكماٌدؼـي،مإالمأنمضدوممومايّؿومتعؾؿقا
معؼورغيممايّؿوم مطـريا مؼؿقرطـ مال ماظؾقاتل ماظـلوء ماػؿؿوم مادرتسك مضد ماظؼرؼي إظب

مأزواجفـمؼبم مادؿؼرارػـمعع مبعد ماظؼرؼي، مإظب مظؾقاتلمسدن مبوظـلؾي مأعو بوظرجول.
ماٌوءماظلوخـ.مرؾىمؼدسؿفماظؿعورلماظلوبؼمٌـوبعصـفدػـمثوبؿوتمسؾكماٌدؼـي،م
م و ماظصغور ماألسقون مأحد مادؿفوب موضد ماظيتماٌـقدر ماظؼؾقؾي ماظعوئالت عـ

ضدم ومأولمغبوممبوظؼرؼي.م0161أصؾقًمهلومعؽوغيمرصقعي،مظذظؽماظطؾى،مبؾـوءمدـيم
مإظبم مأضؾمحدة،مؼبمبعضمايوالت،محقٌمموأمايّؿومبؼقًمايوجي مصقف اظرشؾي
االجؿؿوسلمالمميؾؽمتلثريامآظقوم وأنماظؿققلماالضؿصوديمممبو واظطؾىمدونماظعرض.م

سؾكموجفماًصقص،مصؼدممايّؿومسؾكمثؼوصيم وعؾوذرامسؾكماٌؿوردوتماظـؼوصقيم و
م مغػلفو مايرطقي مػذه م وصرضً معـطؼفو موصؼ موإؼؼ وتقردت، حلىم وسفو

ماحملؾقي.ماخؿقوراتماظزعرماالجؿؿوسقي وماحؿقوجوت
ؾظروفماظػعؾقيمظ وطذظؽمظؾؿؽونم واظؿقدؼدماظدضقؼمظؾؿورؼخممهلذامتطرحمعللظي و

إنم واظرؼػل،مبوظؾؾدانماٌغوربقيماظرئقلقيماظـالثي.ممايّؿوماظيتمأدفؿًمؼبمزفقرم
م ماظؽوصقي ماظدواسل معؿشوبفمبمظالسؿؼودتقصرتمظدؼـو ماٌؿوردي مػذه متلصقؾ معلور لن

مػذهماٌؿورديموجدتمضد ومبفومطذظؽ.مععوصرمقػمبنيمػذهماظؾؾدانمومبصػيمسوعي
اظؿودعمسشرمإظبمحدودمدـيمبنيمعـعطػماظؼرنمماٌذطقرة،موظؾؾداناالرتؽوز،مبغؼوطم
األعوطـم وبغضماظـظرمسـمعبقعماظؿػووتوتم و،مايّؿومورم.مإذامؼرتؾطمابؿؽ0161
بؽقػقيمعـم واظؼرى،م وماظعالضوتمبنيماٌدنماألدوظقى،مبوظؿققلماظالععؽقسمؼب و

اٌؼفك،م و،مايّؿومأغفمبقادطيممػؽذا،مند وايداثي.مبنيماظؽقػقوتمبوٌـوضػيمععم
م و إنم وخدعوتمايوصؾي،مصننماٌدؼـيمػلماظيتمتلتلمإظبماظؼرؼيمومبؽؿىماظربؼد

اظرؼػممبؾمؼبمذػوب،مصننمػذاماألخريمؼلفؿمبوٌؼوايّؿومحبؽؿمترؼقػمذظؽمطونم
 .42إظبماٌدؼـي

                                                                                                                                   
42 Carlier, O. (1995), Entre nation et djihad, histoire sociale des radicalismes algériens, 

Paris, Presses de la Fondation des sciences politiques, notamment le chapitre consacré au 

nord-est constantinois, 1ere partie, chap. 3, p. 91-123. 
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ذتؼديمذلؾجـدنيذ واجتؿاعيذمتّيزذ

األثرؼوء،مموععؼدا،محبؽؿمأغفمخصقصلمظؽؾورماظؼقممماجؿؿوسقوصضوءممايّؿومؼشؽؾم
ماظؿقصقؼمبنيماظؿلوويماظدؼينمععممو مظؾـوسماظؾلطوء،محقٌمؼؿؿ مبوظـلؾي سؿقعل

م مموماالجؿؿوسلاظؿؿّقز ماٌرأة ماٌؽونمهًمذظؽمسّقضمميوسزل مإظبمػذا خبروجفو
م معشددة. مأوادطمموحرادي مؼب مبويققؼي ممتؿعً ماظيت ماظلؿوت مػذه مأن اٌالحظ
مبدؼـيماظربوط،مموتقؼبماظلؾعقـمومبدؼـيماىزائرمأعـماظؼرنماظعشرؼـماًؿلقـوتم

ذظؽممو،مؼبماظراػـ،مؿدسقؿاظموراصؼيمأحدماٌإظبمتـظقؿفمعـذمبداؼيماظؼرنممسقدضدمُأ
ؽوغيم مظؾلؾقطقوتمألذؽولماظؿقاصؾ،مومواالجؿؿوسقيمإلسودةمتلدقسمذوعؾمظؾؿػووتوتمؼبمٌا

ماظؿؿّقزمسـماآلخرؼـ.مواظيتمتطؾعماظؿػرؼدم

ذالتدووةذبوادطةذاجلددذوفؼراءذأذوأثرواءذ

مغذطر،مموالمشر مممايّؿومأنمؼبمأن مسؿقعقو مصضوء مبقصػف ؼبمعللظيمالمؼضوػقف
،مػذامعومتـؼؾفمميؽـمادؿــوءماٌلفدمعـمذظؽممالمو،ماظؿلوويماالجؿؿوسلمأيمصضوء

األسؿولمماظيتمندػومعؿداوظيمؼبموسؾكماألضؾماألصؽورماظلوئدةمؼبمأدبماظرحالت،م
م ممواظػؽرؼي مضؾؾ معـ مصفعـؿـي ماظذيمؼلقيمبنيماظـوسممقخطوبماألػؾل. اظػضوء
اإلؼـقـقوت،ممو،مبؾمعبقعماألسراقمأاالجؿؿوسقيدبؿؾطمطؾماظطؾؼوتمموتؾؿؼلمحقٌم
ظالشؿلولمصقؿومبقـفومؾزمماىؿوسوتماألخرىمالمتؾبمأؼضو،محقٌماظدؼوغوتمعبقعمو

ؼبمػذهماظؾقظي،ممو.م43ػذامغودرامعومضبدثموبعقدامسـماألخرؼـ،مموبشؽؾمواضح،م
مأنم ممبودؿــوءاظعريمترػـماىلدممتوعو،مسؿؾقيمند ػلممواالحؿشوم"،م"أسضوء

ٌّ م مسؾكمحفؾفو متؼؿلؿـماألجقاءماألررافماظيتمتعزف،مصضالمسـمذظؽ،ماظـلوء و

                                                                                                                                   
اظػرقمموتمروعوغقيمضدمييمتؼعمؼبم"اظشؿولماظشرضلمٌدؼـيمعؾقوغي"،مؼالحظماظدطؿقرمذووّؿوعسؾكمعقضعمي 43

م محقٌ ماظقفقد مؼلؿعؿؾف ماظذي ماظصغري مو"ايقض مظؾؿلؾؿني ماٌكصص ماظؽؾري مايقض مهلؿمبني مؼلؿح ال
 ـظر)عـمتلطريماٌمظػ(.مؼمععماٌلؾؿني"مقّؿومبوالدؿ

Shaw, Voyages de Mr Shaw MD dans plusieurs provinces de la barbarie et du Levant, 
trad. De l’anglais, 1743, t. 1, p. 81. 

بوظـلؾيمظؾفؿوسوتماظقفقدؼيماٌغوربقي.ممايّؿوماٌالحظيمالمتلخذمبعنيماالسؿؾورمؼبمػذاماٌؼومماظــوئقيماظيتممتقزم
عـذمعدةمرقؼؾيمبدونمذؽ،مم،مسؾكماألضؾمؼبمتقغس،موايّؿوموإذامطوغًماإلدرائقؾقوتمتذػنبمبدونمعشؽؾمإظبم
م معـذ متؼؿضل ماظدؼـقي ماظطؼقس ممموردي مادؿعؿولصنن ماٌؽػقف اظؼدم مؼب مؼؿؿـؾ ماٌؿوردوت مظؿؾؽ مخوضو  ممممممعؽوغو

le miqveh .ؼـظر Mercier, G. (1922), La civilisation urbaine au Mzab, Alger,، اظذيمؼشريمإظبم
 :ؼـظرمأؼضو،مmakoui اٌؽقيوجقدماٌؽػقفمؼبمشرداؼيمبوسؿؾورهمعؾقؼومبوظؽـقسمضبؿؾمادؿم

Hidiroglou, P., Du hammam… , art.cit. 
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م مظؾقؿوم. ماًوصمبفو،م واٌرحي مأنمذاتماىلدمهقؾمسؾكمجلدػو مند هلذا
ٌُموعفؿومطونماظػردمثرؼومأ إغلقؿفممؼب وؾمؼبمصردؼؿفماظؾدغقيمغؿِلصؼريا،مإذمطبؿصرما

بققظقجلممقم،مصفوصالحومسوبرا.مإغفماظؿػووتماظؿموطونمتوجرامشـقومأماألصؾقي،مدقاء
مظؾؾعضمو م بوظـلؾي مظؾؾعضماآلخر، مبوظـلؾي مصننمايؽؿم وربوغل ؼبمطؾماألحقال

ماالجؿؿوسقيذؾفماظدضقؼمظؾقؿوم،ماظذيمأصؾحمعؿقاضعومسؾقفمعـماظـوحقيم واىؿوظلم
خبوصيمؼبماظعوملماألغـقي،مضدمصبعؾماظؿػوضؾمذدؼدماظؼلقة،مإذمؼؿؿمذظؽموصؼم و
44دـفووعبولماٌرأةمؼربزهمعوم

م.
ػذاماًطوبممؿومضبؿؾفسؾكماإلرالقماظزؼػ،معـؾمذلءبقـؿومضدمالمضبؿؾمأيم

مععف،ماٌلوواتل.مصوألعريمالمطبوظطماظقضقع،مإالمؼبمرواؼيمبقربس،مسـدعومؼصطقى
45،بوظؼوػرةماٌؿؾقطقيماظؽربىم،ايّؿوم"زػرةماظشقوذؼـ"مإظبمؼبمشػؾقيمتوعي،م و

م.
ممي مذكصقوصوألعري مبصػي ممؾؽ معـ مايّؿوعاظعدؼد معـؾؿوم ووت مصقفو ؼؿصرف

م.46ظراحؿفماٌكصصيماالدؿقؿوعقياظػضوءاتمؼبم ايرؼؿ،مو وصرفمؼبماظؾالطمؼؿ
اظؼضوة،محقٌمؼؿعورضماٌؼوممواألسقونمموسؾكماألثرؼوءمغػلفمؼـطؾؼمماظشلء و
م مايضرؼيم.اٌؾؿذلماالخؿالطعع ماظـكؾي ماظعفدماًوصي(مو)أمطوغً مؼب ،

م ماظؽؾري ماٌغرب مطوعؾ مؼب متؿؿؿع م واظؽالدقؽل، ماٌشرق، مؼب وتمويّؿوعبطذظؽ
اظعوعيم و.مصوًوصيم47أصقوبفو واًصقصقيماظيتمتـقصرمؼبمحػظمغبقؿقيماظدارم

ؼبم وم(Lyautey)ون.مطونمذظؽمصقققومؼبماٌغربماألضصكمؼبمسفدماظققرلؿؾطالمدب
أؼضومبوظـلؾيمظألدرماظؿؾؿلوغقيم و،م(Lucien Saint)تقغسمخاللمسفدمظقدقونمدون
عـشغؾيمبويػوزمسؾكممتوؼزػو،متمجرمماظعؾؿقؿني،اظيتمطوغً،مصقؿومبنيمايربنيم

مظمايّؿوم مطؾقو مققم مبـوءممذظؽ وم،48اظؾقوظلمىحدألموأطوعؾ مإعؽوغقي بلؾىمسدم
ماظؼرنم معـ ماظـؿوغقـوت مؼب ماٌػعقل مدوري ماألعر مطون مبؾققتفؿ. ماظلوخـي ايفر

م متلظؼفؿ ماىدد ماألثرؼوء مؼظفر مأن ماٌعؿود معـ مأصؾح مأغف مإذ ماالجؿؿوسلاٌوضل،

                                                                                                                                   
 أوادطماظـؿوغقـقوت.وػرانمؼبم اىزائرماظعوصؿيمو عؼوبالتمععمغلوءمعلـوتمعـمعدؼـيمتؾؿلونمو 44

45  Le roman de Baibars, (1986), 2, Fleur des truands, Paris, Sindbad. 
46 Badia Y leblich, A.-B, (1814), Voyages d’Ali bey el Abbassi en Afrique et en Asie, 

Paris. 
47 Léon, l’Africain, (1956), (Hassan ibn Mohammad al Wassan al Fassi, dit Jean), 

Description de l’Afrique, Paris, Maisonneuve. 

 وػرانمؼبمأوادطماظـؿوغقـقوت. اىزائرماظعوصؿيمو عؼوبالتمععمغلوءمعلـوتمعـمعدؼـيمتؾؿلونمو48 
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مظؾ م وفريان مبنضوصؿفؿ مسؾكماٌلؽـم ومايّؿومظألضربوء، مظؾؾذخماظؾورز حؿكماٌـرب،
49اظؾورز

م.

ذاالدتحؿامحتدودذأماكنذ

شقوبف،معمذرامجقدامموأمايّؿومؼشؽؾموجقدمأبعدمعـمذظؽماظؿؿوؼزماالجؿؿوسلم و
ماظقزقػلمألحقوءماٌدؼـي،مإذمأنمسددمػذهماألعوطـ وظؼقوسماظؿػوضؾماظػضوئلم

م و مصلعبؾ مػقؼؿفو. معـ مؼؿفزأ مال مجزءا ممتـؾ مأدائفو األطـرم ووتمايّؿوعغقسقي
اٌدذبيمؼبماظؼطىممواألطـرمضربومعـماٌرطز،مأ وارتقودامضدمتؽقنمشوظؾوماألطـرمضدعوم

م وماالضؿصودي ماظلوئد مم–اظـؼوؼب ماىربتل مسفد مؼب مبوظؼوػرة مذظؽ مطون م-عـؾؿو
50ؼعؿربمغزوسومطالدقؽقومبقجىمعـطؼمؼعؿؿدماظؿؿوؼزماٌؿؿرطزماظذيم

م.
ممذلءععمذظؽمميؽـماظؼقل،مأنمالم و مضؾؾماظؿلثريمغعؾؿ،مؼؾؼكمثوبؿو،مإذ أغف

صننمبعضماٌدنماظذيمعوردفماظؿـظقؿماظعؿراغلماىدؼدماٌؿّقزمظؾؼرنماظؿودعمسشر،م
مدونمغبوعوت،ممًذؿؿؾا مبفو،م وسؾكمأحقوء مأخرىمذبفزة ذظؽمبغضم وأحقوء

م ماظرتطقؾي مسـ ماظـظر مأ واالجؿؿوسقي ماىؿوسوتمواٌفـقي مظلؽوغفو. تلؿفقىم وقي
ايوظيماظـؿقذجقي،مإذمحوصظًممهعدؼـيمغدروعيماٌقجقدةمؼبماظغربماىزائريمهلذ

محدود ممإظب مم0161دـي ماظعؿراغل مظؾؿـظقؿ ماظؾقوغقي ماظصقرة ماظؿؽقؼـم وسؾك سؾك
م اظؾؾدؼيمؼبماظؾذؼـمأضعػؿفؿومضؾقالم و،م0661دـيمعـذماظلقدققظقجلماظذيمعّقزػو

سؾكمأحقوءػوماألربعيماظؼدميي،ماظيتمالمتؿلووىممتماالبؼوءمصؼدمماظعفدماظؽقظقغقوظل،
اظؾعقدةمسـم وعـمحقٌماظؿففقزاتماظـؼوصقيم)اظؽؿوتقىماظؼرآغقي،ماٌلوجد،مإخل.(م

م ماألصؾ مسؾك مظؾؿؾين ماظــوئل ماٌربر موصؼ ماظؾعض اظرتاتؾقيم وماالغؼلوعلبعضفو
مم51االجؿؿوسقي
بؼلماجملولم وطؾموحدةمدؽـقيمتشؿؿؾمسؾكماألضؾمسؾكمغبوممواحد.ممإذمطوغً
اظـوعبيمماالجؿؿوسقيوت،مسؾكماظرشؿمعـماظؿققالتمقؼبماظلؾعقـسؾكمذظؽمعػؿقحوم
ذيمأحرزتفماظؿؼدمماظععم وععم"اظرتؼقػ"،ماظؽـقػمظؾؿدؼـي،م و،ماالدؿؼاللسـم

ماظؼدمييم م واألحقوء ماألحقوء ماٌععماظؿففقزاتماظيتماطؿلؾؿفو ؾـقيمخورجماىدؼدة
اظؿـظقؿماٌؿؿرطزمععمذظؽمصؼدمتعرض،م و.مايّؿوماٌدؼـيماظؼدمييمحقٌمزفرممأدقار

                                                                                                                                   
معالحظوتمذكصقيممبدؼـيموػرانمواىزائرماظعوصؿيمؼبمغفوؼيماظـؿوغقـقوت. 49

50 Raymond, A. (1985), Les grandes villes arabes à l’époque ottomane, Paris, Sindbad. 
51 Grandguillaume, G. (1979), Nedroma, L’évolution d’une médina, Leyde, Brill. 
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م مسؾك مايصقل مضؾؾ مظؾضرر مظؾعؿران، مخالل معـ ماٌدناالدؿؼالل، متؽوثر
صػلم.م،مبعدمتؾؽماظػرتةععمإسودةماهلقؽؾيماىورؼيمظؾعقاصؿماظؽربى واظؽقظقغقوظقي،م

ؼبمعدؼـيم وادمدؽوغفوماظذيمؼصؾمإظبمثالثيمعالؼني،مؿعدعدؼـيماىزائرماظؽربىمب
ماٌرطؾوتم مأن مند معالؼني، مػبلي مسددػؿ مؼؾؾغ ماظذؼـ مبلؽوغفو ماظؾقضوء اظدار

حضريمماغؿشورتلفؿمؼبمإسودةم واىدؼدةمتؾعدمسـماٌدؼـيماظؼدمييمماالدؿقؿوعقي
م.عؿعددماٌراطز

ذالتؿاوزذاالجتؿاعي وبيةذادلواقعذترات

م و مبعني مأخذ مموثوظـموجوغؾماالسؿؾورميؽـ ماظؿػووتوت مصبعـ معـ صقرةمعؾ
م ماىلد م وادؿعؿوالت ماٌؽون، مرػوغوت مطؾريعـ مبشؽؾ مععؼدة متؿؿقزم و. ال

بـقسقيمربقطفوم ووت،معـؾفومعـؾماٌؼوػلممبؽوغؿفومؼبمتراتؾقيماألحقوءمصؼطمايّؿوع
قيموفقزاتفو،مبقزقػمؼضو،وهلوماظعؿراغقي،مبؾمتؿؿوؼزمأجبؿولمأذؽمومبقضعفو،مأ و
مو و ماًدعي، م جبقدة ماظذيم وماالجؿؿوسقيبوٌؽوغي ماظزبوئـ ممتقز ماظيت اظػكوعي

م م وؼرتددونمسؾقفو مبعضم وطذظؽممبلؿقىمأمثوغفو. متؽقن وتمطؾرية،مايّؿوعظذا
سؿدةماٌزّؼـيمبوأل وايفر،م وذبفزةمبوألحقاضم ومتؿؾؽمإضوءةمجقدةم وعرضبيم

م و مبوىؾسم وايـػقوت، م واظغـقي مبوظزرابلم واظرخوم، مب واٌزودة قـؿوماٌؼوسد،
شريمذبفزةم وودكيم وأحقوغومضدمييم وعظؾؿيم ،مصغريةموفوماألخرىبعضتؽقنم

موتماألوظبايّؿوعتؽقنماألمثونمؼبم وؾماظػورقمواضقو.معؿؿعمعـمسّدةموبؽؾمعومؼؾب
م.رخقصيمؼبماظـقعماظـوغل وعرتػعيمغلؾقوم
مموثؾصوظؿؿ ماٌقضع، مرؾقعي مبني مغقس وذدؼد ماٌـشلة مسؾكم وقي ماظرتدد درجي

سؾكماظـؿـم وؼبماحملقطمذاتفم و،مضؿـمايلمذاتف،ماالخؿقوراٌؽون،مإذمؼؿقضػم
مذاتف،مسؾكماظـفوحماحملؼؼ.

مأ و مضؾقال مإن مذظؽ، ماظؿؼدؼموؼعّؾر مسالضي مسـ مبنيمطـريا، ماظؼوئؿي م"اظؿؼـقي" ر
ػلمظؿػلريماغلقوبمػذهماظـقسلماألوظلمالمؼؽاظطؾى،مظؽـمػذاماىوغىم اظعرضمو
مإذمؼؿقضػماظؿعؼقدماظذيممي اٌؿورديمو ماظلؾقك. اظؿػضقؾمهلذام وماالخؿقورقزمػذا
روابطم وذاكمسؾكماظشلنماظعوئؾل،ماظذيمتؿدخؾمصقفماظعوداتماظؼدميي،مموأمايّؿوم

م م واظؿضوعـ مبوظؼرابي ماٌؿعؾؼي م واظقصوء م واجملوورة، ماالصطػوئقيبوظصؾي إالم و،
متّقزامؼبماظعفدماظؽقظقغقوظلم وحدةممضدمازدادمػذاماظؿقجف و.مىؿوسيمدؼـقيمبوالغؿؿوء

اظؼورـنيمبوٌدؼـيم وعدؼـيمصوسم و.مإذمواصؾمدؽونمعدؼـيماظربوطماالدؿؼاللبعدم و
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52دؼـيماظؼدميياألوروبقيمؼبماظـؿوغقـوت،ممبقاصؾيمارتقودمغبوعوتماٌ
األعرمغػلفم وم.

موػرانمدضب مضربمدارم وثممبدؼـي مميؽـمظشكصمأنمؼؼقؿ مإذ مغػلفو، ؼبماظػرتة
ماظزنل" م"بويل ماظؽوئـ ماظلوسي" م"غبوم مسؾك مؼرتدد مظؽـف ماىدؼدة، 53اظقالؼي

 

وت،مطونمبنعؽونمأحدمعلؿكدعلماظرتاعقايمقاظـالثقـؼبمضؾؾمذظؽ،مأيم وم.اظؼدؼؿ
مأنمؼؿؿلؽم و ماىزائر،مأيمبلسوظلمحلمبؾؽقر ماظيتمغشلماظؼورـممبدؼـي بعوداتف

مأ ماظؼصؾي، محل مؼب مأصدضوئفم وسؾقفو مظؾؼوء ماظؾقرؼي محبل مغبوم مإظب اظذػوب
ورةماظؼدمييمذظؽ،مضدمندمأنمتوجرامبلققماظؼقـمسؽس واٌقدقؼقني،م واظرؼوضقنيم
م ممايّؿومؼػضؾ مسؾك مأوجني مدون محبل ماظؽوئـ ماٌقجقدممايّؿوماىدؼد اظؼدؼؿ
م.54ؾدماظراعسماظعؿقؼسمبوظشورع
مق،مإذمظتلؿـػذمػذهماٌمذراتماظؿعؼقدماالجؿؿوسلماظذيمؼقدؿمػذاماٌؽونالممو

مإظبمداخؾمإحدىماٌمدلوتم ماآلن مايلمماالدؿقؿوعقيدخؾـو مأبـوء مظؽؾ اٌػؿقحي
ء،مطبضعمسؾكمأغفمصقؿومطبصماظـلوماالسؿؼودعـماظذؼـمأظػقػو،ممتؽــوماٌالحظيم

ماٌؽونمإظبم"صراعماٌقاضع"" مو،مصضالمسـمذظؽندمػـ و.م55صراعماظطؾؼوت"مبفذا
ػلمعقجقدةم و،مويّؿومايؽوؼوتماٌؿعؾؼيمب وؿؽررمدائؿومظـلٍماظؼصصملمتاسود

مؼبماظـالثقـوتاظضؾؾمذظؽمؼبم م56ـصقصماٌعروصي مأؼوممدثضب و. دوسوتمتدصؼمو،
اٌرشقبمصقفو،محقٌم و،مغزاسومحودامحقلماٌقاضعماٌلؿقلـيمايّؿوماظزبوئـمسؾكم

ؼّلقغمذظؽمتؾعومظدرجيمايرارةماظصودرةمسـم وؼؿداصعقنمإزاءػو.م وؼؿكوصؿماظزبوئـم
المدقؿوم وظؾؿلوصيماظيتمتػصؾمسـمحقضمحقٌمؼؿؿمشطسماظدظق،م وغورماٌقضد،م

اٌقضعماظذيمؼؾعدمسـمذبرىماٌقوهماٌلؿعؿؾيمعـمضؾؾماىريان،محؿكمؼؿلـكمهلـم
م ؼمذرمسؾكم ومأغفممتمتـظقػماظػضوءماًوصمبعـوؼيمصوئؼي. وخبوصيم وهوذقفو

ؼؿعؾؼماألعرم بصػمعـماظدالءمسؾكموجفماًصقصمو واٌقاضعمبقادطيماألشراض،م
ممبوظؿلذريمسؾكمإضؾقؿممت مسؿالنمضبـ واظدصوعمسـف،م وبفماظػقز ونمسؾكمإضوعيمػؿو

                                                                                                                                   
معؼوبؾيمععمدودقيمبـمسدادة،مذطرتمدوبؼو. 52
اظـؿوغقـقوتمعـماظؼرنمعالحظيمعلخقذةمعـمهؼقؼمذػقيممتمحبلماٌدؼـيماىدؼدةممبدؼـيموػرانمؼبمبداؼيم 53

 .اظعشرؼـ،ممبلوسدةمسؾداظؼودرمرفراويمسؾكموجفماًصقص

 :عؼوبالتمععمبعضمسؿولماظرتاعقايماٌؿؼوسدؼـمواظؼورـنيمحبلماٌرادؼيممبدؼـيماىزائرماظعوصؿي،مؼـظرم54 
Carlier, O. (1989), « Les traminots algériens des années 1930, un groupe social médiateur 

et novateur », Le mouvement social, 146. Témoignage d’Ahmed Henni, coiffeur, rue 

Marengo, dans la basse Casbah des années 1930. 
55 Rothberg, A., Rôle et fonction, thèse citée. 
56 Colin, G. Chrestomathie…,op.cit. 
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اظقاضحمأنماظشكصقوتم وملمؼؿؿ.م ودــمسالئؼلمخصقصل،مدقاءممتماظؿعؾريمسـفمأ
مطبؿػلمأبدامضبدثمؼبمأيمتـوصس،محقٌمالماظؼقؼيمػلماظيتمتػرضمغػلفو،معـؾؿو

م.57أدبماٌعوذرةمأصؼماظؼقةمأعوممرصعي
ماظلقدققظقجلمسب معـ مغـزظؼ مؼعينمأغـو م قػؾمػذا مصققح مػذا شريماظـػلل؟

ماظـوحقيم معـ معضؾقرو مؼظؾ مظؾفؿقع ماٌػؿقح ماظػضوء مػذا مألن ماإلرالق، سؾك
ماالجؿؿوسقي مؼبمأرجوئف و، مأماظلؾقكماٌعؿؿد مأن مإذ مبقضقح، ماٌقاضعمعؿؿوؼز حلـ

م مآشو مغصقىماظؾوذو معـ مأتؽقن مأ وديت، محؾقؿي مالظي مأعؾورطي،م وإظب ماظلقدة إظب
ممقزة،مػذامإذاممسقًماظؾقاتلماظيتمتـؿؿنيمماجؿؿوسقيمبقجىمعوممتؾؽفمعـمصػيم

م.58اظراضقيمظـػلفومبوظرتددمسؾكمػذاماٌؽونمإظبمػذاماٌؽوغي
عـمغلؾمذرؼػ،مبقـؿومضدمتؽقنم وأمعرابطقفوئؾيمضدمتؽقنمػذهماٌرأةمعـمس و

اظؼضوة.مطبصصمهلومبوظضرورةمعقضعومربددا،ممألحدموتؾؽمزوجيمألحدماألسقونمأ
أغفمميؽـمأنمتمديماظعودةمإظبمعـؾمػذاماظؿؼلقؿ،مظؽـممبفردمأنمتطلممقظ وحؿكم

م ماٌلؿكدعقن مؼؾودر محؿك ماٌؽون، مػذا مإحداػـ مداخؾم وضدعو ماظعوعالت تؿؽقػ
م.59آظلععماظقضع،مظؽلمهظكماظرتاتؾقيممبومتلؿقؼمعـمضقؿيمبشؽؾممايّؿوم
أضؾمبؽـري،مإذمطونممإنمطوغًمدرجيمحدتف وألعرمسؾكماظرجول،مؼلريمذظؽما و

م ؼبمجـقبماٌغربماألضصكمؼبماًؿلقـوتمعـممتروداغًطبصصمعقضعو،ممبدؼـي
مماظؼرن مبلحد ماٌلفد مإلعوم مموتمبلحدايّؿوعاظعشرؼـ، مػذهم واألحقوء. متؽقن ضد

حدماألوروبقنيمضدمػقلتمظـػلفوممبؼرمرثًمعـزلمأ االجؿؿوسقيماظيتموماظشكصقي
محفرةمغبوم 60دؽـوػو

معـماظرتددم وم. ظعؾماعؿالكمغبوممخصقصلمميـعمصوحؾف
م.دبصفم ؾقيؿؾبوزقػيمتؽبؼؼقؿماظعؿقعل،مألغفمبقجقدهمؼبمػذاماٌؽونممايّؿومسؾكم

                                                                                                                                   
57 Bouchentouf-Siagh, Z. (1969), « Le hammam, espace de parole et signe du bain », in 

Khadda N., Siblot, P., Alger, une ville et ses discours, Montpellier, Université Paul 

Valéry, Montpellier III, p. 311–320.  
م 58 مدـي معـ ماظربقع معؽلمؼبمصصؾ ماظلقدة معع ماظـالثقـقوتمو0114عؼوبؾي محقل ماظؼرنم ، اًؿلقـقوتمعـ

اظؾوذومآشومديتمحقلماظـؿوغقـقوتمعـماظؼرنماظعشرؼـ.مطوغًمم0111ععماظلقدةمت.ب.مؼبمصقػم اظعشرؼـ،مو
مو ماألربعقـقوت مؼب موػران ممبدؼـي مبروزا ماألطـر ماألغـقؼي ماظشكصقي ماظعشرؼـ.م متـؾ ماظؼرن معـ اًؿلقـقوت

مأثـوءمايدؼٌ.مػلمدبققؾي،مطونمهلومغؼوشمبالشل صوظشكصقؿونماألخرى،مو
ماظؼرؼؾوتمو وم59 موػران ممبدؼـي مالحظؿف مغػلفو،مخبصقصماظـلوءم ذظؽمعو اظزعقالتماظقػراغقوتمؼبماظػرتة

ماظؾقاتلمتزوجـمععماظقجفوءماىددماظذؼـمبرزوامؼبماألؼومماألخرية.
م.سؾكماضرتاحوتفماظـؿقـي عؼوبالتمععمحلـماظؾقداري،ماظذيمأذؽرهمجزؼؾماظشؽرمسؾكمعالحوتفموم60
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ؼلؿقلـونمأؼضومظدىماظرجول،مصننمإبرازػؿومماالسؿؾور وماالخؿالفإنمطونم و
مطونماىـلونم و.مبشؽؾمطؾري وسؾكموجفماًصقصمبوظـلقةمم،عللظيمتؿعؾؼ إذا
م مإظب ممايّؿومؼذػؾون مادعود مأجؾ م وعـ ماىلد اظشعوئرممألداءمطفورةاظ وإراحي

نبمإظقفمعـماجؾماظعـوؼيمبوظذاتماظدؼـقي،مصننماظـلقةمبوٌؼورغيمععماظرجول،مؼذػ
اظـؾقؾي،ماٌفؿيماألطـرمجققداماألدؾوبمػذهمإظبمم،ؼضقػـمال واالضطالعمبوٌؽوغي.م و

اظظفقرم ـموبفدفمرؤؼيماآلخرؼمايّؿومإظبممذػنببؾمؼصؼطمشلؾماألوالدماٌؿؿـؾيمؼبم
ؼدمهررنمعـفمصحوظقو،مماالغشغولإنمطونماظعدؼدمعـفـمالمؼؼؿلؿـمػذام و،مفؿأعوع

م ػلممايّؿومؼؿفؾكمعـمذظؽ،مأنمطؾماظعؿؾقوتماٌراصؼيمالرتقودم وبشؽؾمصرؼح.
ماالغؿؾوهػلمؼبمررؼؼفومإظبمػذاماٌؽون،متلرتسلم وعربرمظؾؿؿوؼز،مصوٌرأة،م وعـودؾيم

م مترتدؼفمعـمشطوء مأ وبػضؾمعو مأغقؼ،معـمحؼقؾي معالبس،مموعـمحذاء عوم وصّرة
،مايّؿومًمرائدةمسؾكمخالفمذظؽ،مأصؾق ومعـمسدمماظرتوي. وتؾدؼفمعـمهػظمأ

ؼبمررؼؼيمتـؼؾفوم وعـمجرأةمؼبمػقؽؿفو،ممسـفمؾنيمبومتؾبعـذمعدةموؾىمأغظورماٌورةم
،مخودعوتماظزنقوتمعـمصؼيبرذظؽمعـمسفدمضرؼىمؼؿؿمغقسقيمعراصؼقفو.مطونم و
ماظققممصننماظؿـؼؾمؼؿؿمبقادطيم واىريانممومبعقيماظعوئؾيمبوألعسمأ و األوالد،مأعو

مأمواظزوج،مأاظلقورةمرصؼيم إظبماآلن،مماالخؿالفععماظصدؼؼوت.مضدمزؾمموظقحدػو
مكؿرب.ؼؾب وػذاماظػضوء،مؼؾعىمدورامداخؾم
تؾؾس،مدونمأنمموألوظبمحقٌمتـزعماٌالبسمأأنممتّر،مؼبماظؼوسيماهلومالمميؽـم و

اظيتمتؾؾلفو،ممايوؼؽ واظػلوتنيم ويماظؼؿوشماظداخؾلمرّضاالغؿؾوهمب ووؾىماظـظرم
أرؼٍم و،ماظيتمتلؿعؿؾفومايّؿومععداتم وأغوضيماٌلوحقؼم وػراتمعبولماجملق و

داخؾماظؾقًماظلوخـمبوظذات،مسددمماظذيمؼـؾعٌمعـفو.مطؿومالمدبػكماظعطقر
معصـقس و مطوغً مدقاء ماٌلؿعؿؾي، ماظدالء مأغقسقي محدؼد معـ مسبوس،م وي عـ
مأحفورمحؽموأؼضومضػوزاتمأ وعـمععدنمصضل،م و"مبالدؿقؽقيمطوغًمأ"اظطودوتو

عرػؿم واظصوبقنمموعـظػماظشعرمأمواىؾد،مطؿومالمؼغقىمسـماٌالحظيماظغودقلمأ
مػلم وغؿػماظشعر،م مأنمتؿقؼؼمعـمغقسقؿفطؾفو أنم وموسالعوتمميؽـمألؼيمصؿوة
م.61ػوءةؽتصـػفومب

                                                                                                                                   
ماظعشرؼـقوتمو 61 ماالدؿ ؼب ماألغـقؼي مبذأتمبعضماألعؿعي ماظعشرؼـ، ماظؼرن متؿعرضمقّؿوعاظـالثقـقوتمعـ قي

ظؾؿـوصليموخوصيمبوىزائرماظعوصؿي،معـمضؾؾمعقدةماٌـؿقجوتماظؼودعيمعـمبورؼس،مدقاءمتعؾؼماألعرمبوظصوبقنم
موماٌـودؼؾمأومأو ماظعوصؿيمععماظلقدتنيمف. معؼوبالتمبوىزائر .مؼبمغفوؼيماظلؾعقـقوتمعـماظؼرنمم اظعطقر.

ظؾففرةماظؾؿنيمالمتعـقونمدقىماظذطقرممتوردونمععمذظؽم"تلثريمسؽللم"أوظلمسؾكم اظعشرؼـ.مطوغًمظؾقربمو
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فلمتؾػًماظـظرماألخرؼوت،مصماػؿؿوم،مبعقدةمسـمايّؿومؼبممالمتقجدماعرأة و
،مأمماظزوجمقضعفومضؿـمثالثقيماألدوارم)صؿوةبلؾىمررؼؼيممتموبلؾىمذكصقؿفو،مأ

ؼؼرأمأيمموأمذلءبلؾىممتوؼزماٌؽوغي،مطؿومؼؿعذرمأنمالمؼلـدمأيممواظزوجي(مأموأ
ماٌلؿقؿي مبف متؼقم متؿؾقأمدؾقك معو معـطؾؼ ممعـ معؼوم متلؿفؾؾف وعـ عـممعو

مو م عداخقؾ، متقجد مسـدعو مايّؿوعحؿك متقاضعو ماألطـر ماألحقوءم ووت مؼب بلوري
مظؾعوملم ماظؿػووتوتماٌؿقزة متػؾًمعـ مال مصنغفو مصؼرا، مؼبم وماالجؿؿوسلاألطـر تلفؿ

م.ادرتسوءمغظرػو وإثورةم"اظطؾؼوتماظدغقو"م

ذوهرانياتذوحضروات،ذدزورواتذواتذروػي

اٌؽوغي،مطبضعم واظلؾقكم وؼبماذؿغوظفماظدائؿمسؾكممتوؼزماألعوطـممايّؿومزؾم
ظؽـ،م و،مايّؿومترؼقػم وةماظرؼػقيمحبؽؿماهلفرمعؿقاصؾيمععؼدمٌـوضػيٌلورمإظبماآلن،م

م مبلؾىمايرطقي مأؼضو ماىفقؼي مذظؽم واالجؿؿوسقي، ماظيتمهٌمسؾك ايضرؼي
متعقدمصقوشيمػذاماٌلور.و

ذاحلّؿاممدردةذ

مت ماظؾقاتل ماىدؼدات، مايضرؼوت مسوئالتفـممذػنبتؿؿوؼز مإظب مدورؼي بصقرة
،مإذمويّؿوممبومترتدؼـفمعـمعالبس،مبوظعدةماًوصيمبمتصؾقـمعؿؿقزات واألصؾقيم

خشـو.موبعدئذ،معؽوغومصظومجد،مإذمميـؾمبوظـلؾيمهلـم ومماظؼرؼيمإنموؿترتضنيمحب
نمتلؿؼروعومهّؾماظؼروؼوتمبوٌدؼـيمؼعؽلـمووربفـماًوصي،مأيمسـدػـمبذظؽمو
فربمبلفقظيمؼبمايل.مإذمتؾبماالغدعوج،مإذامأردنمايّؿومرتقودمصفـمعدسقاتمالم،بفو

ماألسرافم ماحرتام مسؾك ماٌدؼـي مإظب مبـوتم واظؼودعوتمحدؼـو ماظيتممتقز اظعودات
م معـ ماظرشؿ مسؾك ماٌدؼـي(، مصؿقوت م)أي مأمادسوءاظؾالد مادسوئفـمواظقاصدات مسدم

مأماالغؿؿوء ماجؿؿوسلمععني، معؼوم مأ وإظب م)طلنممودؼينم)عرابطل(، اضؿصوديمممقز
إنمتعؾؼماألعرمبوظؾقاتلم وحؿكموعقزػمصغري(،ممووجرمصغريمأتؽقنماٌرأةمزوجيمت

هضرنمؼبمصرتةمضرؼؾيمجدا.متظؾماظؾقاتلمضدعـمإظبماٌدؼـيمعـذمعدةمبعقدةمهوصظـم
م مبلقط مدؾقك موسؾك مضؾقال، متؾب وعلــ مايضريمبذظؽ ماظؿقزؼع مإسودة مؼب لفؿـ

مظلفؾمجدؼدمظؾؿصرف.وؾقيمجدؼدةمظألعوطـمتظرتا

                                                                                                                                   

ماظعوئالتمو مصقرطقي مو سوملماظـلقة. ماظـزسيمؼبماظلؿقـقوتمأيمبعدم اظـلوء مهلذه مأخرا مبعدا مأسطو اظؿـؼؾمضد
مايصقلمسؾكماالدؿؼالل.
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ممتقزت و مطؾممإن مؼب معؿطوبؼو مظقس ماٌلور مصنن مأحقوغو، مبوظؼلقة اظصدعي
مؼؿغريمحلىمم،األحقال مأغف مأإذ م وذؽولماهلفرة اىفقؼي.م واظـؼوصوتماحملؾقي
ؿعؾؿوتممبومصقفـماظشؾوتماٌ واٌـقدراتمعـمعـطؼيم"اظؼؾوئؾماظصغرى"ممصوظـلوء

م و معـمايربماظؾقاتلم وايوصالتمسؾكماظشفودات، مابؿداء مغودرا تشؽؾـمسددا
دطقػ،ماظبمارتداءمايفوبمومبقسرؼرؼٍرجمعوٌقيماظـوغقي،ماضطررنممبدؼـيتمباظ
.مأعومؼبماظعوصؿيم62ايّؿومتؾينماظلؾقكماحملؾلماٌفقؿـمؼبم اظؾؼوءمؼبماٌـزلمو و
ئؾمعـمعـطؼيم"اظؼؾومندمأنماظعوئالتماظؼودعيميمبعدمايربماظعوٌقيماألوظبخوص و

موم"اظؽربى ماظؾقاتل مأعو ماظؼصؾي، مطؾريمحبل مبعدد متقاجدت مجؾولم ضد معـ صدن
تؾطػو.مبقـؿوم ووبلمأطـرمصراعيمثق ونغفـمتؽقػـمععمبروتقطقلمجلديماىرجرةمص

ممبدؼـ ماظعفد ميدؼـوت مبوظـلؾي ماٌللظي ماظقاصداتدبؿؾػ موػران ماٌراطزممي عـ
عـماظزعوظيم واظلفؾماظؽؾريمأعـماظدواوؼرماٌقجقدةمؼبمو،مأرىمعـمعـطؼيمعالتفاظصغ

اظعزلماٌـزظلمضدمحدثومعـم وأنمارتداءمايفوبممبوسؿؾور)سشوئرماٌكزنماظؼدميي(،م
مأيضؾؾ مم، ماظؼرؼي. مإظب ماظدوار معـ ماظلوبؼي ماهلفرة مضؿـم وخالل مصؼد بوٌؼوبؾ،

جلديمأضؾمصراعيمماضؿصودذؽؾمعالئؿمعـمأجؾماإلدفومماظذاتل،مؼبممبوظؿؽقػمعع
اظذيمأحرزتفمحرطيماإلصالحماظدؼينمم،اظؿؼدممّدؼعملم ورمهررا.مؼبمأجقاءمأطـ و

،ماظـظرمؼبمػذهم0165أطـرمجالءمعـذمدـيموم0163اظيتمطوغًمواضقيمعـذمدـيم
قدمِسُأ واظـظومماألخالضلماظذيمغؿٍمسـمحربماالدؿؼاللممؼرجعفاٌؿوردوت،مطؿومملم

ماظلؾعقـ مؼب ماظدزؼرؼوت، مطوغً مبعدئذ. مجدؼد معـ ماظعشرؼـمقغشره ماظؼرن معـ وت
ٌّومؼشوػدنماظقػرشؼ ومؼؿػوجلن عرادؿمعـؾممؼؿـؼؾـمبالماظشوبوتمغقوتاعرنمبوظعور،م

ػذهماظـلقةممصؼدمذرسًمؼبماظقاضع، و.مايّؿومحرارةمحفرةممحقاءمؼبمأضصكمدرجي
مو مسودات متـظقؿ م ؼب ماظؿعوعؾ مأدوظقى متؽقػوت واالجؿؿوسل مادخول مؼب مدعني

ػٍمتعؾؿفمتؾؼكمععموعدرديمبوظـلؾيمظؾػؿقوت،مصننمعـمايّؿومإنمذؽؾم ومالحؼي،
م مزبؿؾػي م وذظؽ ماألزعـي محلى م وتؿغري ماألجقول.معع واألعؽـي دقاءم ومعرور

مظؾؼروؼوتمأ ممظقسمإذا،مويّؿومصظؾقضرؼوتمموبوظـلؾي متـؿفلموأاخؿؾور ممموردي
ماٌطوبؼ. واٌؿوثؾممبوغؿفوء

م  

                                                                                                                                   
اظشؽرماظلقدةمزوبقدةمحداب،مسؾكماٌعؾقعوتماظدضقؼيماٌؿعؾؼيممبدؼـيمبرجمبقسرؼرؼٍموعدؼـيمأذؽرمجزؼؾم 62

ماًؿلقـقوتمعـماظؼرنماظعشرؼـ. دطقػ،موسؾكمتذطريػوممبؿقزاتمصرتةمعومبنيماظـالثقـقوتمو



ييعؿرذكارل  

132 

ذديادة ونداء:ذدون،ذجـسذ ورجالذ

"اجملؿؿعوتماظلوعقي"مأدؾقبومظؾؿػرؼؼمم"اجملؿؿعوتماظعربقي"مطغريػومعــًمتؾ
ؿؿعوتمضرؼؾيمعـماظـؼوصوتماألعرماظذيمصبعؾمػذهماجملمقػمواظـلوءموبنيماظرجولم

اظروعوغقي،ماظيتمطوغًمهؾسماىـسماظؾطقػمؼبمايرؼؿ،م واٌؿقدطقيماظققغوغقيم
ماظعري. وظؽـفومتؾعدمسـمػذهماظـؼوصوتمطـريامؼبماظعالضيماظيتمتؼقؿفومععماىلدم

مُر و ماظعالضيمبنيماظرجؾمؼبمطؾماألحقالمصؼد مسؾكمعبقعمورحًمعللظي اٌرأة
ظؾؿلوؤلمحقلممعومؼدصعـوقػ وم.اظرعزؼيمواٌودؼيم واظلقودقيموماالجؿؿوسقياٌلؿقؼوتم
اظدؼـمطمإنمارتؾ و.مػذهماألعقر؟م عـماظدؼوغيماإلدالعقيمؼبماظؾؾدانماٌغوربقيمعقضػ

اظشعوئرمتؿؿمصقوشؿفوم وبلؾىمأنمعؾودئماظعؼقدةمم،ؼبمحؼقؼيماألعربوىـس،م
ماظرجولمحصرا. و مضؾؾ معـ ماٌغوربقوتممتلدؼؿفو ماظـلوء مسـ مدخقهلـم وصؿوذا سـ

مطـماظعؾودة؟أعو واٌؼقدمألعوطـماىلدم واٌؿعوضىم
مأ ماظؽـقس مان مؼظالنممشريماٌلفد واظقاضح مظؽـفؿو ماظـلوء، مسؾك ممـقسني

م مبعـوؼيمبوألدوس ماىـلني مبني ماإلبعود مؼؿؿ محقٌ مبوظرجول، مخوصني صرحني
م ماألعفوتم وصوئؼي. ممتؾؽ مأوضوتم وال مخورج مإظقفؿو اظزوجوتمأيمدؾىمظؾؿقجف
ؼلؿحمبقجقدػـ،مذرؼطيمأنمتؾؼني،مؼبماٌلفدمسؾكممػلماظػرتةماظيت واظصالة،م

،مبلؾىمأغفـمؼزسفـ:مسـفؿمطبػقفـمواألضؾ،مخؾػمبلوطمؼػرضفـمسـماظرجولمأ
ذظؽمندمأنمظمخالصو وحؿكمعؿقارؼوتمسـماألغظور.م وصالمبدمأنمؼؾؼنيمربؿشؿوتم

أصضؾمعـمذظؽ،م وخبوصيمخورجمصؾقاتماظطؼقس.م وعػؿقحيمهلـ،متظؾماظؽـقليم
متشفعمعشورطيماظزوجنيمؼبماظشعوئر،مؼبمذؽؾمعـمأذؽولماظؿذطريمبوظعالضوتصنغفوم

م مظؾػلخاظزوجقي ماظؼوبؾي مم،ظق وم،شري مأن ماظدؼوغي، مػذه مزؾ مبعضمؼب ػـوك
أنمتػرقممبنعؽوغفوبعضماظعوداتماحملؾقيماظيتممواظيتمتؿؿقزمبوظؿزعًمأماالخؿالصوت
عؾـومالمغؿصقر،مصباألعرماظذيممقػموصػمظؾـلوء.موني:مصػمظؾرجولمبنيماىـل

مصػ مضقوم ممحؼقؼي، مظؾـلوء مصػ مخؾػ ماظصالة مؼمدون ؼبممأعوعفـموأظؾرجول
أنماظؽفـقتممالمذؽ وايٍ.مصرتةمادؿــوءمؼبمذظؽماألعرمذؽؾمإنم ،مواٌلفد

مظؾرجول،و مزبصصي ممزقػي مخالص ومايوخوعقيعـؾ ماٌلقققي، مظؽـ وماإلعوعي،
مقلوتمظؾدؼر.اظراػؾوتمايؾسؾكمتشؿؿؾماألخريتني،مماظؿقحقدؼؿنيؾدؼوغؿنيمظ

ماظؾقاتل و ماظـلقؼي ماظـؿوذج معـ ماظعدؼد ماظـالث، ماظدؼوغوت مسؾكممتؼدم برزن
م ماظصقصقي ماٌؿوردي مػذهم واٌلؿقى معـؾ مؼب ماالدؿـؿور مظؽـ ماالجؿؿوسل، اظؿؾشري
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بشؽؾمضقيمؼبماىوغىماٌلققل،م وؿقاترمألدوارمعـمضؾؾماظـلوءمؼربزمبشؽؾمعا
،معللظيمدبصمذظؽظؽـمحؿكمؼبمػذهمايوظيماألخرية،مصننماظدؼـ،مؼؾؼكمععم و

م متلق واظرجول. مأن مإظب مذظؽ ماٌؼدسؼعقد ممري مبوظؼوغقن م وؼؿعؾؼ ػؿوم واظـظوم،
م ماحملؿؿؾي ماظػقضك معراضؾي متؾدأ معلؿقى. مبلرصع مذطقرؼون اٌرتؾطيم وعػفقعون

ػلمسؿؾقيمتؼعمؼبم وماظزعرةماظعوئؾقي،اظرشؾي،ممبؿورديماظلؾطيمداخؾم ومبوىـس
إنمطونمعـم وحؿكم واظـظومماإلهلل،م وماظـظومماظؾشريمزمبنيصؿقؿمعللظيمالممتق

ماظؼقصر. وعـماظضروريماظؿؿققزمبنيماهللم اٌلؾؿمبفمأو
معـبدأتماأل ماٌغوربقي متؿغريمؼبماٌـطؼي ماظعشرؼـ،مقاظـالثقـمذعقر ماظؼرن وتمعـ

مظؾدغ ماٌرتاصؼي ماظضغقروت مهً مايضرؼي، ماظؿـشؽ وققؼي االجؿؿوسقيمي
مودرداٌ ممياظدؼـقمقيإلصالحا قي ماظؼوػرة معـ ماغطالضو مبؿعوظقؿم واٌلؿؾفؿي اٌؿلثرة

دػومبعدمايصقلمسؾكماالدؿؼالل،موؼبمأبعاألعقرم.مطؿومتغريتم63اظشقخمربؿدمسؾده
ؼبماظعؼدؼـممؼبماىزائرمسؾكموجفماظؿقدؼد، و،مخوصيمبعدعومذفدتفمػذهماظؾؾدان و

وئؿيمذفدتماظعالضيماظؼمحقٌم،64اٌمجؾي،مبؿلثرياتفمتدرسمذوعؾمعـماألخريؼـ،م
مو ماظـلوء مواظشع بني مهّق وئر ماظعؾودة مسؿقؼوأعوطـ مصعقدم وم،ال مبعد مدقؿو ال

قوتمعـماظؼرنماٌوضل،مؼبماىوععيماظـؿوغقـ ووتمقايرطوتماإلدالعقيمؼبماظلؾعقـ
مبعدماغؿؼوهلوم وؼبماظؾداؼيم إظبمجزءمػوممعـماظطؾؼوتماظشعؾقيمايضرؼيمصقؿو

م و مدـي مبعد مذعؾقي محرطي مإظب ماظػؿقوتم0166هّقهلو مايرطي مػذه مضودت مإذ .
مؼبماظشورع،م مذفعًم واٌؿقفؾوتمإظبماظؿظوػر مأؼضو،مطؿو إظبماٌالسىماظرؼوضقي

إنممتمذظؽمؼبمإرورم وبوألحرىماظؽؾلمظؾؿلفدمعـمضؾؾماظـلوء،ممواظقظقجماظقادعمأ
اظؿؼقدمبوظشرؼعي،مذػـومعؿقؼظوم وؼؼؿضلمترتقؾماظـصماٌؼدسم وصورعي.معراضؾيم

مأ و مموواسقو طونماىقؾممظذا وبوألحرىمسوٌو،محلىمتصقراتماإلصالحماظدؼين.
عؼّدرمؼبم واظذيمادؿػودمعـماظؿؿدرسماظقادعمؼبمظغيماظضودم)حرفمعؿؿقزمم،اىدؼد

ؼؼرأمعؾوذرةماظؼرآنماظؽرؼؿ،مؾغيماظعربقي(،مبنعؽوغفمأنمحروفماهلفوءماًوصيمبوظ
مبذظؽماٌؾدأماألوظلمظؾدؼوغيماإلدالعقيماظؼوئؿمسؾكماظعالضيماظؿع ؾدؼيمععماهللمذبددا

مص مأن مشري مودوري، ماظُؽدون مذ ووبمّؿضوء ماظدؼـقي معؽوغومماالعؿقوز واظشعوئر ؼؾؼك

                                                                                                                                   
 :ضدمأذورمبذطوءمجوكمبريكمضؾؾمأربعنيمدـيمؼبمطؿوبف و 63

Le Maghreb entre deux guerres, Paris, Seuil, 1962. 
64 Carlier, O. (1992), « De l’islahisme à l’islamisme. La thérapie politico-religieuse du 

FIS », in Cahiers d’études africaines, 126, p. 186-219. 
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طيماإلدالعقيمرصننمتراجعماظضغطماظلقودلمظؾقمبطؾقعيمايول ودوس.مذطقرؼومبوأل
م مبوظعؽس، مبؾ ماظلوبؼي، ماألوضوع محوظي مإظب ماٌغوربقي مبوظؾؾدان مؼعقد مال ؼػؿحمصنغف

مإسودةمهدؼد مماظؾوبمأعوم ماظدؼـقي مظؾؿؿوردي إظبمذؽؾمجدؼدمعـمأذؽولم وعلوٌي
سؾكماظرشؿمعـمتقاجدمغلقيمأطـرمضؿوغوم واشبراطماظـلوءمؼبماجملولماظدؼين.م

ممل و مصنغـو مبوٌلفد، مطـوصي مأطـر مأدؾقب مبعد مؼبممظؾؿؽوصممغشفد ماىـلني بني
مادؿغاللموزوئػماٌلفد.

مضدمأصؾح و،محقٌممتؿؾؽماظـلوءمطؾقومػذاماٌؽون،مويّؿومسؽسمذظؽ،مأيمب و
ماضرعـمجدؼدمإظبمرػونمظؾؿمايّؿوممحبؽؿمهّقلعشؽال،مؼطرحمذظؽم ظؾلؾطيم وؾي

م ماالجؿؿوسلداخؾماىلد مذظؽم و. مضؾؾ م)ص( ماظردقل مهػظ مصؼد ماظلؾى، هلذا
ضوممبؿقرميفمسؾكم واٌؽون،ماظرجولمإظبمػذاممسؾكمذػوبم-طؿومؼؾدوم–بشؽؾمطؾريم

أنماظؿلثريماظؼقيم وشريمصققح،مأالمذؽمأنمػذامايدؼٌمضدمؼؽقنم و.م65اظـلوء
م مضرورؼني وظؾؿوء مأصؾقو ماظصرح، مػذا مؼب مظؾـلوءمجوذبقؿف مصننم و. مؼؽـ، عفؿو
االرتقوبممسؾكماظرشؿمعـؼبمػذهمايوظي،ممملمضبظمبوالغؿصور ومملمؼؿصدرماظؿقرؼؿ

مبفماٌؿزعؿقن معـماٌللظيماظذيمؼشعر مجعؾماظشؾوبماظرادؼؽوظلم و. مغدركمٌوذا ظذا
مضقؼو معربرا معـف ماظلقودل، مظإلدالم مايفرةمٌعرطؿفؿماظؿوبع مارتقود مأن مطقن ،
م ماىلد محقل مبؿصقراتفؿ متصطدم متلقري واظلوخـي مبقادطيمتعقؼ مظؾفؿوسي ػؿ

م م واىلد. ماٌـطؾؼ، مػذا ماىزائرمأصؿًمعـ ممبدؼـي ماٌلؾقي ماإلدالعقي اىؿوسي
مم0115-0116دـيتم ماظذػوبمإظب ماظرصوصمسؾكم ومايّؿومبؿقرؼؿ أضدعًمبنرالق
م.وتايّؿوعإحدىم
م و مضد مذظؽ مزؾجرى مٌمووػؾمؼب ماظـلوء،توم م ومؼووعي معـموحؿك مطـ إن

م مصؼد مظإلغؼوذ، ماالدالعقي ماىؾفي معع مػذاممضووعـاٌؿعورػوت مؼب محؼفـ عصودرة
معـذماظؾدء،م ماظذيمأحرزنماعؿالطف ممتاظػضوء ظؽـفمم–ووػؾماظطوبعماظعوديممطؿو

اٌدنماألخرىماغؼطوسومؼبمبوضلمظؾعـوؼيمبوىلدمؼبمزؾمعدؼـيمتعرفمعـؾمم–حققيم
مدؾؾقياظؿؿقؼـمبوٌوء.مإذمغؿفًم ضوغقنمدؼينمؼػرتضمسـمتقزقػماظشرؼعيم)مآثورا

ـووئنيماىددماظذؼـمؼشددونمايراديمسؾكمطؾمأغفمشريمضوبؾمظؾؿعدؼؾ(معـمضؾؾماٌ
مذلء.

                                                                                                                                   
65 Marçais, W., L’islamisme et la vie urbaine…, op.cit. 
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ظؽـفؿمخلرواممػلمأدودقيمؼبمغظومماظعالعي، ووب،مربحمػمالءمععرطيمايف
سؾكماىؿعمبنيممتفضدرؼبماىلدمدبصمعصريؼيمععرطيمػلم و،مايّؿومععرطيم
م.عراضؾيماظػضوءماظعؿقعل اتمواالجؿؿوسل،ماظؿقؽؿمؼبماظذ وايؿقؿلم

ذبالذاتذاالهتؿام والتأكيدذاألنثويذ

م ممايّؿومؼـكرط مإذا، مغظوم مبؼب معضؼرتؾط معومل مطبضع مطرب، إلسودةمبدوره
مجدؼدة م وم.علوءظي مؼؿقّقػؽذا ممايّؿومل مرػون ماجؿؿوسلإظب معـ اظـوحقيم،

عرتؾطمبوظـزاعم وكؿزلمإظبمعقضقعمعؾؿذلمؼؾبمؿقضػمسـمطقغفؼ اظرعزؼي،مو واظعؿؾقيم
غؿفـ،معؽو ووارػـمؾـلقة،مسؾكمإسودةمهدؼدمألدبوظـلؾيمظاظعوئؾل،مإغفمضبقؾ،م

م ماظلقؿقوئل مغشورف مضؿـ ماىلد، مؼب ماالجؿؿوسل ماظؿقؽؿ معـ ،محرطقؿفموبدءا
ؼومعـذمسدةمضرون،مظؽـمضقتفمسودمايّؿومحبرطؿفمايلقي.مطونمارتقودم وبنحلودفم

مومعوجقيداإل مظمظعودات مطؾع مظؾػضوء ماظؼورـ مايضري، معـف مجعؾً سرضيمضد
عـذمعدةمرقؼؾي،مؼبمزؾممطونمشريمعرئلمايّؿومؼبمأوضوتماألزعي.مإذمأنممظالغؿؼودات

ضدمأصؾحمؼشؽؾمصفلةممفاألداءماظالععؽقسماًوصمبوظؿققالتماالجؿؿوسقي،مإالمأغ
مؼ مظؽقغف ماظؿضضقي مصؿقؿ مؼب ماظرجؿؼع مبني مظؾؿصـقػ ماٌعقوري مـؾ م.اظـلوءموول

بـوءمسوملممشوعضو،ممبقجىمضدرتفمسؾكمإسودةمىبوألحر وعزسفو،مأمايّؿومصلضقكم
مبودؿؼالظقيمطؾريتني.مظؾـلوءمؼؿؿؿعمحبرؼيمو
بوظػؽرةماظيتمضبؿؾفوم،مبدرجيمسوظقيمو،ماظؿقجفمإظقفمطذامومايّؿومترتؾطمصقرةم

عـمصؽرةمحقلمماظـلقةعومهؿؾفمػذهممودؼوغؿفؿ(مسـماظـلوء،ممهؿؾفو واظرجولم)أ
ماظذطقرؼيمهلـ،مو مماظـظرة مم،وظقسلبخوصي مععماظقضًاظذيمؼزداد سـمم،احؿدادا

،مادؿعؿوالتماٌؽونمأؼضوممتـالتمومو،ممموردؿفمرماىلدمو،متصّقّس.مميذواتفـ
ػقؼؿفـماظػردؼيممذظؽؼفّؿمموبدرجيمعؿؽوصؽيمرشؾؿفو،ممأةمواٌؽوغيماالجؿؿوسقيمظؾؿر

ماًصقص.،مسؾكموجفماالجؿؿوسقيمو
ماظـلوء ممبوذرت ماظرؼػل، ماظعومل ماظرجولموؼب مشرار مضرن،م،سؾك بوظؿـؼؾممعـذ
صؼدمزؾًماظـلقةمععـقوتمبويٍم)إظبمعؽيمم.66إظبماألعوطـماألخرىمبشؽؾمزبؿؾػ

ػلممذورطـمدائؿومؼبماٌقادؿ،مومإنواٌؽرعي(معـذماظلؾعقـوتمسؾكموجفماًصقصم
م متؼدؼلقي ماألوظموربوج مظؼؾقر مؼبماحؿػوظقي مرادكي ماظزؼورات متؾؽ مطوغً قوء.
وتمؼبماٌغربمقاظلؾعقـ ووتمقؼبماظلؿقـ واألربعقـقوتمؼبماىزائر،م اظـالثقـقوتمو

                                                                                                                                   
66 Carlier, O., « L’espace et le temps… », art.cit. 
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ؼبمتصرصوتفـمؼبماظلققممعؿؿلؽوتمبوظؿقػظمـظالمتزمإنمطوغًماظـلقة .مواألضصك
مبوظقصرةمخاللمايػالتمإظبماآلن،مـمعؿؿلؽوتؼالل،مصفايصقلمسؾكماالدؿمشداة
مماظعوئؾقي ماًؿون(، مبػضؾممو)األسراس، معؽون مأبعد مإظب ممبـودؾؿفو مؼـؿؼؾـ اظيت

ماظـؼؾ مودوئؾ مطوغًمموم.صعوظقي ماألوظب، مبوظدرجي ماٌؽـػيمإتعـقـفـ ماهلقؽؾي سودة
م ماظرؼػل ماظعومل ماظيتمذفدػو ماظؼوئؿ ماظصغرية ماظداخؾقي ماٌدن ماٌراطزمموحقل حقل

إظقفممؼذػنبطـمؼؼؾؾمإظقفـمؼبماظؼرؼي،مصػلماٌؼوبؾممايّؿومإذامطونمموم.اظؽقظقغقوظقي
حقٌمؼؿقؼؼـمبدضيمعـماظؿققالتماٌدػشيممو،م67بوٌدؼـيمحقٌمؼلؿؼرماألضورب

ماظيتمهةؽؾرياظمو مبمدث، معّسمووٌدؼـي. م،مضد مأغداك أذقوءمملاظؿقّقمواظؿغقري
عي،ماإلضومواظؿـؼؾمموزروفماظلؽـممأزعـيماظعؿؾ،موموأعوطـممعـفومأذؽولموموم،طـرية
خبوصيممضدممّتمذظؽ،مو،ماٌرأةدورموعؽوغيمموطقػقيممموردفو،ممأدوظقىماظرتصقفمومو

تعؿؼًمػذهماظؿققالتمسؾكمأطـرمعـمصعقدمموؼبماظػرتةماظؽقظقغقوظقي،مطؿوماذؿدتم
م(.0131-0151)مبعدماغؾـوقماظدولماظقرـقي

ايقوةماظققعقيمملمضبدثمتزاؼدماظعؿؾماٌلجقرمؼبماٌدؼـيمتلثريامخػقومسؾكماؼؼوعم
امماظقضًمدماظرجولمبضرورةماحرتطونمتلثريهمسؿقؼو،محبؽؿمتؼّقمصقلى،مبؾمظؾـلوء

ماإلؼؼوعمبعدمايصقلمسؾكممدوسوتماظعؿؾ. وعـمخاللمبراعٍم طؿوممتماحؽوممػذا
م مععاالدؿؼالل، ماظذيممظؾؿقاصؼ ماألعر ماٌدردي، مضؾؾ ماٌػروضمعـ ماألرػول اغؿظوم

م،دالظيمزبؿؾػيملخذطذاماظذػوبمإظقفمؼمومايّؿومينمالذؿغولمجعؾماظربغوعٍماظزع
مبشؽؾمعػوجهمظدىماظـلقةممو

طؿوممؼعقدونمعـف، وأمايّؿومؼذػؾقنمإظبماإلخقةممورؾعو،مزؾماألزواج،ماآلبوءم
ؼشوءون،مبلؾىمأنماظذطقرمشريمعؾزعنيمبؿؼدؼؿمايلوبمأليمطون،مدقىمظؾرتاتؾقيم

مؼػرضماظعدؼدمعـمععموصيمبفؿ.ماظداخؾقيماًو األزواجمسؾكمزوجوتفؿممذظؽمزّؾ
اٌؿعددةممدرؼيماظقادعيموتظؾماٌراضؾيماألمو.مايّؿومرؾىماظرتخقصمضؾؾماظذػوبمإظبم

م مظؾـلقة، مموظؾػؿقوتممواظعالضوت، مإظب مررؼؼفـ مؼب مأايّؿومػـ ماٌدردي،ممو، إظب
اظعؿؾقيمهرزمػذهم واظشرف"،ممممورديمؼؼقممبفوماظصؾقونمبقصػفوم"سؿؾقيممتّس

تؼدعومؼبماٌعوعالتمعـمماألخقاتمواظـلوء،ماإلخقةممواظؾعؾيماًػقيمبنيماألزواجم وأ
أصضؾمعـمذظؽ،مصؼدمماٌروغيمؼبماظؿؾودل.مومواظربؼؽيمموةمخاللمبعضمايقؾماظصغري

                                                                                                                                   
مممقزاتماظػرتةمم67 موحقل مدطقػ، موعدؼـي مبقسرؼرؼٍ مبرج معدؼـي محقل محداب، مزوبقدة ماظلقدة معع عؼوبؾي

ماًؿلقـقوتمعـماظؼرنماظعشرؼـ. اٌؿؿدةمعومبنيماظـالثقـقوتمو
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اظربوط،مؼبماظؿكؾصمعـمموػرانمومواىزائرممودنمعـؾمتقغسمبوذرتماظؽـوئـمؼبمع
أنماظؾقنمضدمازدادماتلوسومأطـرمصلطـرمبنيماألعفوتمموالمدقؿومموعراضؾيمأمماظزوج،م

بؿقارممبقـفـمعـمأجؾماطؿلوبمادؿؼالظقيمجدؼدة.ممواظؾـوتمعـمحقٌماٌؽوغي،ممو
ممو ماألعفوت مأن مم،طـحبؽؿ ماظؽربى، مصغريةمبوٌدن مأضؾقي مبودؿــوء أعقوت،
ماظػؼرياتمعـفـ،مندمأنماظؾـوت،محؿكماظو ؾقاتلم"سورالتمسـماظعؿؾ"،معوسدا

مطي،مميؾؽـماآلن،مغشورومعمجرا.عـمأصقلمبلقمؼـقدرن
،مإظبمسؾكماألضؾمبوٌدؼـيموموتمعـماظؼرنماٌوضلقاظػؿقوتمعـذماظلؿقـمإذمتذػى

مظؾؿعؾؿ،اٌدرد ماظعؿقعقي ممي ماظزواج، ماغؿظور مؼب معـفـ، ماظؽـري متشؿغؾ ضدمموطؿو
م معـ مععني معلؿقى مسؾك مذظؽ مإثر موماالغعؿوقهصؾـ مبػضؾ اٌمدليماظؿقرر

مقظمواظـلوءمبوالدؿـؿورمؼبماظؿعؾقؿماىؿوػريي،موضوعًماظػؿقوتمسؾقفمموي.مقاٌدرد
ماظؼ مبوظـلؾيمظألخقاتمموئؿيمبنيمايرصيموأنماظػفقة أؼضوممواظشفودةمتظؾمطؾرية
ماظعوئؾي،معؽوغيمشريمعلؾقضيمداخؾ،مؿلؾًماٌرأة،مصؼدماطصعالمو.مبوظـلؾيمظإلخقان

م ممتـقفو ماٌعرصي مطونمقػموماألجرة،موهلو مسؾكممأعر معدة، معـذ عؼؿصرا،
مو مماظرجول. مثقرةمميؽـ مصرضً مضد مدـي، مسشرؼـ معـ مأضؾ مخالل مأغف اظؼقل
مأموماجؿؿوسقي معضودة، مأخالضقي متـريمثقرة مممو مغػلفو، مربوصظي"مموثؼوصقي "ثقرة

إنممو.م68ايرطيماإلدالعقيماىذرؼيموأصصقًمسـمغػلفومبقادطيماظؿزعًماىدؼدم
مـؿٍمملمؼؾب ماٌؼوممضدممومايّؿومممورديممؼبموآظقمهقالػذا طذامآدابفومصننمعؽوغيمػذا

م،مؼبمزرفمضصري.مطوغًماألعفوتذلءتعرضًمظؾضرر،محقٌمعّسماظؿغقريمطؾم
إنمموندماظققممأنمبـوتفـ،محؿكمواإلطراه،مموهًماٌراضؾيممايّؿومتذػنبمإظبم

شوظؾوممووغومظقحدػـ،مأحقود،مأحمادؿؽذاندونممايّؿومطـمسوزبوت،مؼؿقجفـمإظبم
مصدؼؼوتفـ مطوغًعع مظألدوتذة،م. ماظعؾقو مبوٌدردي ماظلؾعقـماظطوظؾوت معـمقؼب وت
مموؾؿؼنيمؼبمعؽؿؾيماألصالم،م،متاظؼرنماظعشرؼـ مبوظضرورةظقسمموم،ايّؿومؼبمأؼضو

اآلبوءمموتقاجفـمعراضؾيماألوظقوءمحقٌماظذيمتذػىمسودةمإظقفماظعوئؾي،ممايّؿومذظؽم
اىريان،مظؽـفـمؼؼؾؾـمسؾكمموربؽؿمبنيماألضوربمموذػوفمموضحمضؿـمأدؾقبموا

م.69ؾراحيظموػيمذكصقيمظؽقغفمعؽونمظؾؿقاسقدماظذيممتماخؿؾورهمبصمايّؿومذظؽم

                                                                                                                                   
68 Carlier, O., « De l’islahisme à l’islamisme », art.cit. 

اظيتمأذؽرػومسؾكمذفودتفوماىؿقؾي،مطؿومأذؽرماظلقدةمخريةممعؼوبؾيمععماظلقدةمصورؿيماظزػرةمدطوعؾقظل 69
مقي.قّؿوعتققرؼرؼـموزعقالتفوماٌدردوتمبوىزائرماظعوصؿيمسؾكماٌعؾقعوتماالضوصقيمحقلمووربفـماالدؿ
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متغّق م"ٌوطؿو ماٌؿوردي مأؼضو ممرت ماظػلقيمايّؿومبعد مػذه ممتدؼد مؼؿؿ مإذ ،"
مأخؾورمايلموعؾفومممؿعيحلـمايقار،ماظيتم وظؿؿفووزمبلوريماظػرحماظعوئؾلم

ؿعدىمذظؽمإظبمغؼوشمحرمحقلمأحداثماظلوسيمعشورؼعماألضوربمؼبماظزواج،مبؾمؼ و
ايدؼٌم وحمبوألدرارمقؼشؽؾمأؼضوماظؾ وم،حقلمعقضقسوتمعؿـقسيماآلراءتؾودلم و

مايؿقؿقي. وسـماٌشوطؾماًوصيم
ممايّؿوممإن مطون ماظذي معؽون م ومألضوربامصقفمؿعؿصببوألعس مّتماىريان،
ماظزعقالت. وظؼوءماظصدؼؼوتمقزقػيمأخرىمتؿؿـؾمؼبماظققممبمفضؼعّقت

مؼؾدو، و مؼعدمطؿو مال ماألعر مموصنن مؼؽقن مأن مصؼط مؼب مظؾقؿوم اٌماغليمإدعوجو
ظعودةماٌؿزاؼدممؿوػريياٌالئؿيمظؾؿعؿقؿماى وف،مظرتصقاىدؼدةماًوصيمبوماالجؿؿوسقي

تضوسػمعؼوػلم واظشقاره،مأاظذػوبمإظبم وايدائؼ،م تـوولماظطعوممؼبماظغوبوتمو
بؾـوءمصرداغقيم وبؾمبقضعمععوملمجدؼدةمضؿـمذبؿؿعماظعصرمم،70اظؼشدة اظشويمو
مي.قؾأص

م ماظذػوبمإظب مظمايّؿومؼظؾ مسرصـمبوظـلؾي ماظؾقاتل ماظـلوء، معـ ماىدؼد ؾفقؾ
مسوملماظشغؾماٌلجقرمعـػذا،مظؽـمػذاماًروجماغدذبـمؼب وبشؽؾمطـقػماٌدرديم

عدمذظؽماٌؾفلمٌلورمإظبماٌمدليماالدؿقؿوعقيمضدمادبذمععـكمجدؼدا.مإذمأغفمملمؼ
بوالحؿشوم.مطؿومملمؼعدممراٌلّق واحملؽؿمبوظؿقرؼؿم واظعالعوت،مدممبفؿقسيمعـمعؼّق

ظؾؾؼوءمؼبماظؿقػظمـؾمتؾؽماظقضػيماظلعقدةمٌلؾؽمعؾزممصبربمغلوءمايرؼؿم.مميايّؿوم
زتفمعّقسؾكماٌؿعيماظيتممضبوصظمايّؿومزؾممظؾضرؼح. وظؾؿؼربةم والثل،مظؾقؿومماظـ

مؼبموّؾعـذمزعـمعضك مآخرا قفمظدىماظـلقة،ماظؾقاتل،مسؾكم،مظؽـفمادبذمأدؾقبو
عزؼؾيمظإلرػوقماٌرتاطؿمظدؼفـمبلؾىممبػضوئؾماالدؿقؿوعقياظرشؿمعـممتّقزماظعؿؾقيم

هلذام ومعـمضؾؾفـ.مبفوماٌفـقيماٌؿؽػؾ وـزظقيماٌ واظـالثقي،ماظعوئؾقيمماالظؿزاعوت
م مؼشؿد ماظؿعقؼضظدؼفـ ماظـلوءم71مظؾقؿومماظؾفقي وملجوغى مبقادطؿف، متعقد، ،

ػفـمبؿؽّقموـلقي،مبوبؿؽورػـمظـشوروتمجدؼدةمأاظؿؿعماجمل وغـقؼي،ماألقوةمتشؽقؾماي
مإلجراءاتمضدمييمخوصيمجبـلفـ.

اظشقارعم واظـشوطمشريماظرمسلمظؾلققماظذيمؼؿؽوثرمؼبماظلوحوتممايّؿومصبعؾم
م ماظؾقعمبوظؿفزئي مإسودة مؼبمدائرة مؼـكرطمعـؾماظػفقة ماٌقازؼيم وميؿد،مإذ اظؿفورة

ندمأنمػذاماظػضوءمؼالئؿم،معـمجفيمأخرى وظـلقٍ،مػذامعـمجفي.ما وظؾذػىم
                                                                                                                                   
70 Carlier, O., « Le café maure… », art.cit. 
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ظؿؿؿعمبوظقضًمؾؿؽونمحقٌماظ وتوعيمظؾعـوؼيمبوظذات،مبؿقصريهمظؾقظيمعالئؿيم
م و مبوظذات ممظالظؿؼوء وظؾشعقر مؼـػؿح مظؿفدؼدمايّؿومبوألحؾوب. معؽوغو مبقصػف ،

م ماىؿوسقي، ماظـلقؼي م واٌؿوردوت مظؾذات مجالء مأطـر مالدؿؼالظقي مّؾٌتؾب وطذظؽ
م وماالدؿعؿولؿمضؿـف،مضق ماغدعوجمأصقؾمبنيماٌؿعي اظلقق،مؼبم واظؿؾودل،مطقػقي

بطؾقعيمايول،محرطيممايّؿوماإلطراه.مؼراصؼم وزؾمضغطمشريمعلؾققمبنيمايرؼيم
،مإغفمؼـػؿحمخوضعو،معـؾماألعس،مإظبمغظومماالخؿػوءدونمأنمؼؽقنم واجملؿؿع،م

م و،مبوألغـك،معـؾمضوسيمايالضيميصوسؾكمأعوطـمأخرىمخ ضوسيم وربؾماألزؼوء
سـم ومايّؿومػؽذا،مصننمإصالحماظذاتماألغـقؼيمبقادطيماىلد،مؼبم اظرؼوضي.مو

متؾبررؼؼ مُأف، مسؿقعل مصضوء مؼب ماظـلقة مدخقل مدسؿ مجدؼد، معـ متشؽقؾف الم وسقد
ممػـهضر ماظدغققؼي، مايقوة مخورج متؾب وظالغزواء مالجؿقوزعّدإمنو مايقوةمػـ مػذه

مبشؽؾمتوم.
م مايّؿومؼـؾً ماظطقؼؾي مدميقعؿف مؼب مأخذغوه مإذا ماىغراؼبم و، ماجملول ضؿـ
تفمسؾكمسؾقرمػبليمعو،مضدرسؾكمضقوسماألررماألغـروبقظقجقيميضورةم األودع،مو

ماإلدالعقي مادؿطوسًمايضورة معـماظؿورؼخ. مضرغو معـماألعقمسشر عرورام ونيمؼبدءا
م مادؿقؿوعلمؼؿؽّقػمععمسؼقدتفو ممنقذج مابؿؽور مإسودة ذعوئرػوم وبوظعـؿوغقنيمعـ

ماظعؿقؼ.اظروعوغلم واإلشرؼؼلمماالدؿقؿوعلاغطالضومعـماظـظومم

م مظؾؿفؿقسيممايّؿومؼربز ماظضقؼ مبوظػضوء محددغوه مإذا ماٌغوربقي، ماظدول ؼب

ما ممظؾزعـماظؼصري وىفقؼيمذاتفو ،مضدرةمععمذظؽمظؾؿورؼخماٌعوصرمـقػاظع واٌػعؿ

،ماجؿؿوسقومبرادؼغؿوظؾؿطقرمبقصػفمأؼضوم وم،عذػؾيمظؾؿؼووعيمبقصػفموامسومػقؼوتقو

طؿومبرػـًمػذهمممطؾمأررافمػذاماالضؾقؿ.بوظذاتمؼبمػرضمصقغيمواحدةنمتؾبدونمأ

م محققؼؿماالدؿقؿوعقياٌمدلي مسؾك ماألضصك مدؾطونمبوٌغرب مطون مإذ ماٌؿؿقزة، فو

مؼؾدم–ماظشرصوء مم–وسؾكمعو ماظذيممتمبنيمثؼوصيماٌوءمظؾؼمبوالعؿقوزاٌؽونماىدؼر وء

طذظؽماظػضوءماظذيمحوصظمسؾكمػذهماٌقزة.م واظـؿقذجماألعقيمظؾقؿوم،م وبرؼيماظرب

مو مضقة مأدفؿً ماألرؾس معـ وعـطؼي متشؽقؾمماظؼرب متـؾقً معـ مشرغوري عدؼـي

بنيم واٌغوربلمايضريممايّؿومعـودىمظرتطقىمدائؿمبنيم ومأصقؾ،وعلمادؿقؿ

ػذامبعقدام وؼبماٌـؾعماظطؾقعلماظلوخـ،ممكؿزلتؾبايفرةماظلوخـيماظرؼػقيماظيتمالم

ماسـماظؿصقرم متقرًمثـوئقيمرؼػقياٌشرتكمظؾؿفؿقسيماإلدالعقي مطؿو م-مٌؿقدطقي.

اظصغري،مشريماٌعروفمؼبممايّؿومو (signi)سؾكمذؽؾماظلقؼينمم–عدجـيموتقصقؼقيم
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م معراطش، معدؼـي محقل مرقؼؾي مذظؽمسربمدميقعي مطون مأنمواظؾؾدانماجملوورة، دون

مضؾؾماظربعماألولمعـماظؼرنماظعشر ماظذيمأحرزهمؼـمعـمضؾؾمؼؿعرضمظؾضرر اظؿؼدم

ماظـؿ مماالدؿقؿوعلقذج مميورسمغػقذام وايضري. ماألخريمأيماظؿؼدم مػذا مطون إن

اٌرؼينماظعؿقؼممايّؿومؼػومؼبماظؾؾدانماٌغوربقي،مصننمسؾكماألضوظقؿماألطـرمتّرمحؼقؼقو

مؿومضبدثمبوظربوط.دونمأنمؼففرمايوضرة،معـؾالمؼزالمؼؿؿلؽمبوٌدؼـيماظؼدمييم

م و مظؽـ مبوىزائر، منده مذاتف مواضحمباظشلء مإدعوج مأيمبعد شؽؾمزبؿؾػ،

م ماظرتاطؿ ممنوذج مإرور مؼب مماالضؿصوديظؾقؿوم ماظقدطكمماالسؿؾورذي ماظطؾؼوت ظدى

.ماالدؿؼاللقلمسؾكمبعدمايص وؼبماٌدؼـي،ماظيتمبرزتمضؾؾم واىدؼدةمؼبماظرؼػمأ

م و ماظذؼـ ماظؾلطوء ماٌّدخرون معمهّقظقاسرف مإظب مبعد مطقػمصقؿو مصغور، ؼووظني

األحقوءم وسؾكماٌراطزماظؽقظقغقوظقيممبوالسؿؿودؼراصؼقنمتقّدعماظـؿقذجماظعؿراغلماظعؿقؼم

مبقصػفؿمربطوتمتعوضىم ماظؽؾرية م واظرؼػقي ماظؼدميي "اظؼرىموتؾودلمبنيماظعشوئر

م مأغف مإال م واظزنقي"، ماىلد مبنيمعؼوم محود متقتر مبرز ماألخري، ماظعؼد عؼومم وؼب

م واظعؾودة،م ممايّؿومضدممسحمارتقود مإسودة مبؿدسقؿ ظؾذاتمماالغؿشورؼبماظقضًمذاتف

مؿلطقداتفو.ظ واألغـقؼيم

م و مزؾ ماٌؼوبؾ، ممايّؿومؼب محضرؼي معرجعقي متقغس مؼبمؼب مطون، أدودقي.

خوصيمبوٌدؼـيمايػصقي،ممبلفدػوماىوععي،ممةصوخر ورػػيمايؼقؼي،مصـوسيمع

ماظداؼوتماٌرادؼقنموأ مصقفو ممومتؾؽماظيتمبرع معـمطايلـققن، مؼبمجفي وٌؼفك،

اىفوتماٌغوربقيماظيتمتؿؿقزمأطـرمعـمشريػومبلدبماٌعوذرةماظعرؼؼماظذيمتعوضىم

ؼبمػذاممبقزغطي،مدونمووػؾمعومضدعؿفمظؾكؾػوء واظقادعمظؾؼقوصرةمؼبمزؾمدؾطونم

مػؿؿوممبفذاماٌؽونمؼبمػذهماٌـطؼيعومصبعؾماالأنمماالسؿؼوداجملول،مممومؼدصعـومإظبم

األول،ممقػموثؼوصقيماألطـرممتقزا،مإذمندمأحدماظؿقغلقني،م وميؾؽمدواعمصؽرؼيم

مسؾكم ماظضقء مسؾؿقيمايّؿوماظذيمدؾط مغظر مؼدرسمػذام ومعـموجفي بؼلماظقحقد

دقـؿوئل،مبـؼؾمآظيمتصقؼرهمإظبممقػمو.مطؿومضوممتقغللمآخر،مايؼؾموٌدةمرقؼؾي

مبذظؽماظؿقؼظمظؾفـسمعـمضؾؾمرػؾم،معصّقايّؿومغبقؿيم لمحؾػووؼـمؼؼطـمحبرا

خصصًمأؼضومذبؿقسيمعـماظػـوغنيماظؿقغلقنيمأشـقيمهلذاماٌؽون،م ،مو72اظشعيب

                                                                                                                                   
 .0111 دـي،محؾػووؼـ،مرػؾماظشرصوتصقؾؿمصرؼدمبقشدؼر،م 72
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مايؽوؼوتم معـ مخصصفم وتضؿـًمذبؿقسي معمظػمأدبل معـ ماٌلؿؾفؿي اظؼصوئد

73ردوممسؾكماًشىمقػموأحدػؿمظؾقؿومم
م.

م مأيممايّؿومظؾٌ ماظلعقدة"، م"اظػرتة مبني مصقؿو ماظـالثي، ماٌغوربقي ماظؾؾدان ؼب

اظػرتةماظيتمبؾغًممػل واٌصرؼبمظقالمدرتؼً،مماالغفقور وم،عطؾعماظؼرنماظعشرؼـ

روادممظدىعمدليمذاتماسؿؾورممايّؿومإذمبؼلمتفو،مواظلقوحيماظؽقظقغقوظقيمذرصقفوم

متؿعفوم وموفغحبؽؿمتقاز وماظؾلطوء.اظـؼوصيم وظدىمرجولماظدؼـمطذظؽم ووورهم واظلققم

ماٌمدليمتلؿفقىمظؾقوجقوتماألدودقي ظؾطؾؼوتممبويسماظقزقػل،مزؾًمػذه

ماألعسماألطماالجؿؿوسقي مسوعي مأي مذعؾقي، م وـر ماالطـر ماظعصرممبلورياظػؽوت ؼب

ممورديممبوسؿؾورػوظألخرؼـمخدعوت،م وظؾؾعضمحرصيممايّؿوماظراػـ.متقصرمممورديم

،مظالجؿؿوسقي ي،مطؿوممتـحمظؾفؿقعمصضوءمظؾػرحموسودؼ وعؾؿذظي،مصوتـيم و"رؼلقي"م

،مايّؿومإذامصؿدم ومتغّقر.مذلءالمؼزالمػذاماألعرمدورؼومؼبمأؼوعـومػذه،مظؽـمطؾم و

مؼبماٌغربماألضصك،مأطـرمعـمشريه وسؾكماألضؾمؼبماىزائرم وؼبماظؾؾدانماٌغوربقي،م

إذامواصؾًم وماالدؿعؿور،ظـزعم ظالدؿعؿورمومؼبماظؾؾدانماٌشرضقي،مظؾصدعيماٌزدوجي

تضوعـمدؽوغف،مصنغفومتؾقٌمؼبم شوؼؿفومؼبمتعزؼزمحققؼيمايلمومايّؿومممورديم

مخورج ماىـلني، مبني مجدؼد متقازن ممسـ ماظؼدميي ماٌدؼـي م وأرر سـم واظلقق،

شريمعلؾققمسـمتؽوعؾم واألجقول،م اظعالضوتمبنيماألسؿورمومأدؾقبمآخرمؼبمإضوعي

ماٌؼدس. وبنيماٌدغسم

ؼبم وػمععمهديمايداثيمذاتف،ماظؿؽّقمظبإىمراٌغوربلمعرةمأخمايّؿومؼؿقصؾم
م مأي مأغف محبؽؿ ممايّؿوماعؿالطف، مظؾفلد مظؾؿوء، م وعؽون صضوءم وظؾطؼقس،

ظؽـمإظبمعؿكمؼظؾمطذظؽ؟مضدمتلخذمتقغسمررؼؼم وثؼوؼب.م واضؿصودي،ماجؿؿوسلم

م ماظزوال مسرصف ماٌشرضلمايّؿوماظذي مأذؽول معـ مذؽؾ مبقضع اٌؿقػظمماالعؿالك،

أعومؼبماىزائر،مسؾكمومضؿـماظرتاثماظـؼوؼب،مظقسمإال.مهلذهماٌمدلي،مأيمتصـقػف

مصقظؾم ماإلدالعقي، مظؾؿقدي مخالظف معـ ماظـلوء مصؿدت محقٌ مدؾؼ، معو سؽس

متؿقاصؼمضؿـفمايوجيممايّؿوم ماظذقٌمؼؾبح واٌؿعي،م وذبوالمحققؼو مبـوء اتمؾؿؽر

ماظيتمؼؾب ماىؿوسي مداخؾ ماظػردؼي مجدؼد. معـ مصقوشؿفو ماإلرور،مندم وعود ؼبمػذا

ماعؿالط ٌؿورديمسرؼؼي،مأغعشؿفوممفاٌغربماألضصكماظذيمسؿؼمبشؽؾمغشقطمإسودة

                                                                                                                                   
73 Le hammam d’Othman Khadraoui, Tunis, Ceres production, 1992. 



ييعؿرذكارل  

142 

دصعمبفومإظبماألعوممإصرارماٌؼووالتم وزمعدؼـيماظدارماظؾقضوء،مايققؼيماظيتممتّق

حدؼـيمظـؼوصيمسرؼؼيمعـم وجدؼدةممادؿقؿوعقفطذاماظؾقٌمدونمسؼدةمسـمصقغيم و

متوؼزمعغوربلمأؼضو،ممقاٌغوربلمػمصوالخؿالفخاللمجعؾفومتؿقاصؼمععمذوقماظعصر.م

مؼؾقٌمضؿـمإسودةمابؿؽورماٌؽونمسـمتقازنمجدؼدمظربوطماالجؿؿوسل.
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