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روىل رفعت أبو خاطر
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مقدمة م
ال متزال مآثور مايؿّوعوت ماظروعوغقي مو اظؾقزغطقي مبوضقي مسي ماظعدؼد معن ماٌدنم
اٌؿودطقيمسيممشولمإصرؼؼقومو سيماظشرقماألودط،مو ضدمتلثرتماجملؿؿعوتماٌؿعوضؾيم
سيمػذهماٌـورقمبفذاماإلرثمو ضوعًمبؿطوؼرهممبومؼؿـودىمععماحؿقوجوتفوماظدؼـقيم
واالجؿؿوسقي .مصؾقـؿو محصل مهوّل مسي مايؿّوعوت ماظروعوغقي ماظضكؿي ماظيت متضمم
اٌلوبح ماظوادعي مو اظؼوسوت مٌؿوردي ماظرؼوضي مو اظيت متفدف مإدي مبـوء ماإلغلونم
جلدؼوً مظؿفلقد مضوة ماإلعربارورؼي ماظروعوغقي ،مند مأن مايؿّوعوت مسي ماظعفودم
اظؾقزغطقيمسيمعـطؼيماظشرقماألودطمطوغًمأصغرمحفؿوًمظؿمديمدوراًمصققوًمو دؼـقوًم
سيماجملؿؿع.1مادؿغرقمضؾولمايؿّوم مو اغؿشورهمسيماجملؿؿعماإلدالعي مسدةمضرونم
و ملمؼؾدأمإغشوءمايؿّوعوت مسيماٌدنماظيتماغؿشرمصقفوماإلدالممحؿىماظؼرنماظؿودعم
اٌقالدي.مو ػؽذامادؿؿرتمايؿّوعوتمسيماظعفودماإلدالعقيماٌكؿؾػيمو حؿىمغفوؼيم
اظؼرنماظـوعنمسشر،مو طوغًمايؿّوعوتمعنماٌقزاتماألدودقيمسيماٌدنماإلدالعقيمسيم
عـطؼيمحوضماظؾقرماألبقضماٌؿودط.م م
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إنمسددمايؿّوعوتمو تواجدػومسيمعدؼـيمعو،مػوم دظقلمسؾىماظؿطّورماالجؿؿوسي
و االضؿصودي مظؾؿدؼـي .مو سـدعو مضرر ماًؾقػي ماألعوي ماظوظقد مبن مسؾد ماٌؾك مبـوءم
اىوعع ماألعوي مسي مدعشق مأسؾن مظلؽون مدعشق مبلن ماىوعع مدقضقف مإدي معؽوغيم
دعشق موإدي مصكر مأػؾفو محبؿّوعوتفم ،مصؼول :م" ...متػكرون مسؾى ماظـوس مبلربعم
خصول ،متػكرون ممبوئؽم مو مػوائؽم موصوطفؿؽم مو ريّوعوتؽم مصلحؾؾً مأن مؼؽونم
علفدطمماًوعلي"2.مم م
و عنماظضروريمأنمغمطدمػـومأنماالػؿؿوممبفذهماٌـشكتمالمؼعودمصؼطمألدؾوبم
دؼـقيمعنمحقٌماالػؿؿوممبوظـظوصي ،مو خصوصوًمالضرتان مػذهماألخريةمسيماإلدالمم
بوإلميونمو اظؿكؾصمعنماظـفسمو اظلعيمسبو ماظطفورة ،مو إمنومٌومطوغًمتؾعؾهم
أؼضوًمعنمدورماجؿؿوسيمبؼيمدوئداًمحؿىمغفوؼيماظؼرنماظؿودعمسشر.مو تعودمأدؾوبم
تدػور مايؿّوعوت مسيمبعضماٌـورق ،مأطـرمعنمشريػو ،مظعدةمسواعلمدبؿؾفمحلىم
اظزعونمواٌؽون .م

 .1موجز تارخيي عن احلمّامات يف بعض ادلدن ادلتودطوة

 1 .1محّامات القاهرة

أولمريّوممأغشلهماٌلؾؿونمطونمبنعّرةمسؿرومبنماظعوصمسيمعدؼـيماظػلطوط،مو ضدم
ذطر مابن مدضؿوق مأن مػذا مايؿّوم مطون مصغري مايفم مغلؾي مظؾقؿّوعوت ماظروعوغقيم
اظضكؿي،مطؿومذطرماٌؼرؼزيماظذيمتوسيمسومم 0664مأنماظػورؿيماظعزؼزمبوهللمغزارم
ابنماٌعزمطونمأولمعنمبـىمريّوعوًمسيمعدؼـؿهماىدؼدة،ماظؼوػرة3.مم م
تعؿربمايؿّوعوتموماظلؾالنماظيتمؼراصؼفومسودةمطُؿّوبمظؿعؾقمماظؼرآنمو اظؼراءةمعنم
اظعـوصرماألدودقيمظؾؼوػرةماظؿورخيقي.مو تؾقّنماظدرادوتمحولمتوزؼعمايؿّوعوتمسيم
اظؼوػرةمسيماظؼرنماظـوعنمسشر،مأنمايؿّوعوت متؿواجدمسؾى ماحملوورماألدودقيمسيم
اٌـورقماظـشطيماضؿصودؼوًمطؿومسيماحملورماٌؿؿدمعومبنيمبوبمزوؼؾيمو بوبماظػؿوح،م
و طذظكمسيمايوراتمذاتماظؽـوصيماظعوظقيمو اجملؿؿعماظراضيمطؿومسيماألحقوءمحولم
اظؼؾعيمواٌـورقماحملقطيمجبوععمابنمروظون.مطؿومندمبوٌؼوبلمعـورقمتؽودمتؽونم

 2طقول،معـريم(،)0;:8مص.م.44
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خوظقيمعنمايؿّوعوت مو متؼعمسيمضواحيماظؼوػرةماظيتمؼلؽـفومسودةمأغوسمصؼراء.م
صورتقودمايؿّوممؼؾدومأغهمطونمعنمسوداتماظطؾؼيماٌؿودطيمعنماظؿفورمو ايرصقني4.م م
و ػـوك مبعض مايؿّوعوت ماظيت مووور ماٌلوجد موتعؿرب معؽؿؾي مهلو محقٌ متؿمم
صقفو مسؿؾقي ماظوضوء مو ماالشؿلول مطؿـول مجوعع ماٌمؼد مو مريّوم ماٌمؼد ،مو مطؿو مسيم
خوغؼوهمذقكو وجوععموريّوم مذقكو ،موبوٌؼوبلمندمبعضمايؿّوعوت ماٌالصؼيم
أو اجملوورةمظؾعضماظوطوالتمأو األدواقماظؿفورؼي ،معـلمريّوم ماظشرجبيمو موطوظيم
اظشرجبي.م م
الشكل  : 1جتاور احلمّام للمسجد و اخلانقاه يف القاهرة

مادلصدر ،Warner, 2002:ععمتوضقحماظؾوحٌ.

إنمععظم،مأومطوصي،مريّوعوتماظؼوػرةمتـدعٍمععماحملقطماٌؾ يمحوهلومومتعطيم
دردوًمسيمطقػقيمتصؿقممعؾـىًمذيمغظوممععؿوريمخوصمصوقمرضعيمأرضمشوظؾوًمعوم
تؽونمشريمعـؿظؿي،محقٌمؼؾدأماظؿصؿقممعنماظداخلمإديماًورج،مأيمؼؿمماظؾقٌم
سن ماالغؿظوم مسي ماألبفوء مو ماإلؼواغوت ماٌؿصؾي مبوظصوالت ،مأعو ماظػراشوت ماٌؾقؼيم
Raymond, (1969), p. 13.
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صقؿؽن مأن متؽون مبعض مجدراغفو مشري معؿعوعدة .مو مؼشوبه مػذا معو منده مسي مسؿورةم
اٌلوجدمواٌدارس،مصفـوكمحبٌمدائممسنماغؿظوممداخؾيمػومروحماٌؾـى.م م
أعوماٌداخل ،مصؼدمهؿويمسؾىمسـصرمععؿوريمأو مزخرسيمظؿؿققزهمسن ماظطرؼقم
اظعوم .مصغوظؾو معو متؽون مضقؼي مو مسي معلؿوى معـكػض مبعدة مدرجوت مسن ماظطرؼق،ممممم
و مؼؿؾعفو مشوظؾوً مدػؾقز معـعرج مؼمدي مإدي ماظغرصي ماظرئقلقي ماألودي مو مدون مأن مؼػؿحم
سؾقفومعؾوذرة،معومؼلؿحمخبصوصقيمأطرب .م
تشريمبعضماٌصودرماظؿورخيقي،مصقؿومؼؿعؾقمبؼواسدمايلؾي،مإديمعوضوعماظػصلم
بني ماظطؾؼوت ماظغـقي مواظػؼرية مأو مبني ماألدؼون ،مصودؿكدام ماٌصورى ماٌرتػعيمممممممم
و ممتوضعفو مسي مايؿّوم مؼفدفمأحقوغوًمظؾػصلمبنيماظطؾؼوت،محقٌمؼؿممسيماظؼوسيم
اظرئقلقي م(اٌلؾخ) موفقز مأحد ماإلؼواغوت محبقٌ مؼؽون مزبصصوً مظألسقون معنم
اظطؾؼوت ماظعؾقو مواٌؿودطي ،مصؿػرش مبوظػُرش مو ماظودوئد مبقـؿو متلؿكدم ماظعوعيم
اظؾلوط5.مبوظـلؾيمظوضعمأػلماظذعيمعنماٌلقققنيموماظقفودمصؼدماخؿصًمايلؾيم
بؿوضقحمطقػقيماظػصلمبقـفممسيمايؿّوممحؿىمؼؿمماظؿؿققزمبقـفممو مبنيماٌلؾؿني6م م
و مؼذطر مأغه محصل ماحؿفوج معن مأصقوب مايؿّوعوت مألن معـل مػذا ماظؿصرف مضدم
ميـعمأػلماظذعيمعنمارتقودمايؿّوعوتمعومؼمثرمسيمسددماظزبوئن7م
و مبشؽل مسوم مأدى موصول ماٌقوه مإدي ماظؾقوت مو ماحؿواء ماٌـوزل مسؾى مريّوعوتم
خوصي مإدي مضؾي مارتقود ماظـوس مظؾقؿّوعوت ماظعوعي مو مػذا مأدفم مسي متدػور محوظؿفوم
اظعؿراغقي مو ماظصققي،مو مبقـؿومطونمزبوئـفومعنماظطؾؼيماٌؿودطيمو مبعضماظطؾؼوتم
اظغـقيماظيتمطوغًمهفزمايؿّوممومخوصيماظػكؿيمعـفوميػالتفوماًوصي،ماضؿصرم
زبوئـفومسؾىماظطؾؼيماظػؼريةمأو ماظؼودعنيمعنماألرؼوفمظؾؿؿؿعممبـوصعفومأو مسيمبعضم
ايوالتمظإلضوعيمصقفومظعدةمظقولموـؾوًمظؾؿشردمأومريوؼيمعنمبردماظشؿوء .م

 2 .1محّامات بورصة  -أنقرة  -ادتانبول

خاللمايؽمماظلؾفوضيمٌـطؼيماألغوضولمبعدماظؼرنمايوديمسشرماٌقالدي،م
حدثًماظؽـريمعنماظؿغرياتمسيماظؾـقيماظعؿراغقيمسيمػذهماٌـورقماظيتمتالػومايؽمم
اظروعوغيمواظؾزغطي.مومزفرتماظعدؼدمعنماٌـشكتماظدؼـقيماإلدالعقيموماٌؾوغيمذاتم
اظطوبعماالضؿصودي،مو ماظيتمراصؼًمايرطيماظؿفورؼيماٌزدػرةمبنيماٌدنمسيمػذهم
5

Lane, (1860), p. 337-338.
Warner, (2002), p. 52.
7
Raymond, (1969), p. 150.
6
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اٌـطؼيمو ماظدولماجملوورة.موزفرتماألحقوءمخورجمحدودماظؼالع مو ماٌدنماظؼدمييم
اٌلورةموطوغًمدبؿصمجبوظقوتمأو مبلتؾوعمعذاػىمععقـيمحقٌمندمسيمطلمحيم
أو مربؾي معلفد مو مريّوم موربالت مو دوق مصغري .مو متوبع ماظعـؿوغقون ماظـفٍم
اظلؾفوضي مصقؿو مخيؿص مبنغشوء ماٌؾوغي مذات ماٌـػعي ماظعوعي مدواء ماالجؿؿوسقيممممممم
أو ماظصققي ،مو مذظك مضؿن مغظوم ماظوضف ماظذي مؼعؿؿد مسؾى ماظؿؽوصل ماالجؿؿوسيمممممم
و اظؿربسوتمظصوحلماٌصؾقيماظعوعي ،مألجلمإسوغيماىواععمو ماٌدارسماظدؼـقيمسيم
ادؿؿرارمخدعوتفوماظدؼـقيمومسيمصقوغؿفو8.م م
اغؿؼؾًمعدؼـيمبورصيمعنمايؽم ماظؾقزغطيمإديمايؽمماظرتطي مسيمحواظيماظؼرنم
اظرابعمسشر،مو بفذامورث ماألتراكمايؿّوعوت ماظؾقزغطقيمو ضوعوامبؾـوءمريّوعوتفمم
بوالدؿعوغيمبوظؾـوئنيماظؾقزغطقني .مو بعدمأنمأصؾقًمادؿوغؾولمسوصؿيماظعـؿوغقنيم
أضوصوامسـوصرمععؿورؼيمخوصيمبفم ،مو ضدممتقزتمعؾوغقفممو اغؿشرتمايؿّوعوتم
سيمطوعلماإلعربارورؼي.مو بقـؿوماذؿفرتمبورصيمبوسؿؾورػومسوصؿيمٌـطؼيماألغوضولم
مبقوػفوماٌعدغقيمو حبؿّوعوتفو،مصننمأغؼرةمملمتؿطورمطـرياًمعومبنيماظؼرغنيماظلودسم
سشرمو اظؿودعمسشر.م م
إنماظعدؼدمعنمايؿّوعوت مسيمادؿوغؾول متوبعي مظؾوضف،مو شوظؾوًمعومتؽونمتـؿظمم
حول ماىوعع ماظؽؾري مضؿن مذبؿوسي معن ماٌراصق ماًدعوتقي م(دار ماظؼرآن مو دارم
ايدؼٌ،ماٌدارسماظدؼـقي،ماٌلؿوصف،ماٌطؾخماظعومماظذيمؼؼدممايلوء،مو أضفم
ظذظكمايؿّوم).مطوغًمػذهماجملؿّعوتمتعؾرياًمسنماػؿؿومماظطؾؼيمايوطؿيمبوظرسقيمو طوغًم
ودقؾيمرعزؼيمظـشرماظلؾطيمعنمخاللماظدسمماالجؿؿوسيمو االضؿصودي.م م

Akture, 1989.
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الشكل  :2جممّع السلومانوة يف ادتانبول

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

صقؿومؼؿعؾقم بـصىماٌـشكتمصغوظؾومعومطوغًمتُؾـىمعنمايفرمومتؽونمضكؿيم
ومعؿؿقزةمػقؽؾقو،مصؽوغًمواضقيمضؿنماظـلقٍماظعؿراغيماظذيمؼضمماٌلوطنماٌؾـقيم
بوًشى مو ماظطني .مطؿو مند مايؿّوم مجزءاً مأدودقوً مسي ماألحقوء ماظؿفورؼي مو مظهم
وجوده ماٌعؿوري ماظؼوي مطقؿّوم ممشربظقؿو مسي مادؿوغؾول ،ماظذي مطون مطؾري مايفمم
ظقكدمماظؿفورمسيماظلوقمو مظقعطيماغطؾوسوًمسـفممخوصي ماظؿفورمعنمخورجماظؾالدم
اظذؼنمؼؼقؿونمسيماًوغوت ماٌعدّةمالدؿؼؾولماٌلوصرؼنمو مدظقالًمسؾىمسظؿيماألدرةم
ايوطؿي .مو مػؽذا مطون ماالػؿؿوم مبعؿورة مايؿّوم مو مإسطوئه ممنطوً مأضرب مإدي ماألوابدم
اظضكؿيمؼفدفمإديمتعزؼزمدؾطيماظلؾطونمسؾىمدؽونماظؾالدمومطذظكمسؾىماظزّوارم
و األجوغىمعنماظؿّفورمومايؽوم9.مم

Cichocki, )2005(, p. 99.
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طوغً مايؿّوعوت مجزءاً معن مايقوة ماظقوعقي مسي مترطقو مصفي معؿوحي مظؾفؿقع،م
ظؾػؼراء مو ماألشـقوء ،مظؾؽؾور مو ماظصغور ،مظؾـلوء مو ماظرجول ،مو مظؾـوس معن مذيقعم
األدؼون ،مو مطوغً متؾـى مسي مذيقع ماألحقوء مسي ماٌدن ماظيت مضؿؿفو ماإلعربارورؼيم
اظعـؿوغقي .مطوغً مايؿّوعوت مضرورؼي معن مأجل ماألعور ماظدؼـقي مو مطذظك معن مأجلم
اظـواحيماالجؿؿوسقيمحقٌمجيؿؿعمصقفوماظـوسمو م خوصيمسيماٌـودؾوتماًوصيم
و ماالحؿػوالت.مو مارتؾطًمطلمعـودؾيمبعددمعنماظؿؼوظقدمو ماظطؼوسماظيتموريم
ضؿنمايؿّوم .م

 3 .1محّامات فاس

أصؾقً مصوس ،ماظيت مأغشلػو ماألداردي مسي محواظي ماظؼرن ماظـوعن ماٌقالدي،م
سوصؿيمظؾدوظيمخاللمايؽمماٌَ ِرؼ يمسيماظؼرنماظـوغيمسشر.مو مسرصًماٌدؼـيمخاللم
ػذامايؽممازدػوراًمعنماظـوحقيماٌعؿورؼيمو مطذظكمتطوراًمطؾرياً مصقؿومخيصمتوزؼعم
اٌقوهمو مإغشوءماظطواحنيمو ماظؼـوات.مو مذطرمظقونماإلصرؼؼي مأنمصقفومحواظيم611م
روحوغي مو مسشرؼن مريّوعوً .مو مطوغً مصوس معرطزاً مروحقوً مو مثؼوصقوً ،م مو مازدػرتم
اظؿؾودالتماظؿفورؼيمععفومسيماظػرتةمعومبنيماظؼرغنيماظـوغيمسشرموماظلودسمسشر.م م
و مطونمؼوجدمضؾلمايؽمماظػرغليمحواظيم 40مريّوعوًمذيقعفو متوبع مظؾوضف م-
ايؾوس،-مومذظكمألػؿقؿفومعنمأجلماظوضوءموماالشؿلولمضؾلماظصالة،مصؽلمحيم
حيويمريّوعوًمسؾىماألضل،معومسداماألحقوءمضؾقؾيماظؽـوصيمحقٌمدبؾو عنمايؿّوعوتم
اظعوعي معـل محي ماظػكّورؼن مو مواد ماظزؼؿون ،مو مطذظك مسي ماألحقوء ماظغـقي م مأو
األردؿؼرارقي معـل محي ماظعقون ،محقٌ مهوي ماٌـوزل مػـوك مريّوعوت مخوصي.ممممممممممم
ومبوٌؼوبلمندمسيماألحقوءماٌؽؿظيموماظػلققيمريّوعنيمعـلمحيماظطؾعيموحيمراسم
اىـون موحي ماظؽدّان 10.و مند مسي مزبؿؾف ماٌكطوروت مأن مايؿّوعوت مطون مؼؿمم
ذطرػومبعدماٌلوجدمعومؼدلمسؾىمأػؿقؿفومسـدمتعدادمزبؿؾفمعـشكتمايؽوم.مطؿوم
ند مأؼضوً مبعض مايؿّوعوت ماظيت مبـوػو مبعض ماًوصي معن مشري ماظطؾؼي مايوطؿيمممم
ومذظكمٌردودػوماٌوديماىقد.
ؼؿلثرمتوزؼع مايؿّوعوت مسيمصوسمبؾـقيمتوزؼع ماٌقوهمحقٌمتؾـىمسودةًمضرؼؾيمعنم
ذبرى ماظـفر مظلفوظي متصرؼف ماٌقوه ،مطؿو مأن معقل ماألراضي مؼلوسد مسي متصرؼفم
Le Tourneau, )1949(, p. 283–284.
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اٌقوه مأو مسي مإغشوء مضـوات ماظؿدصؽي ماظدخوغقي مهً مأرضقي مايؿّوم مطؿو مسي مريّومم
عواليمإدرؼس 11.م
عن مأذفر مريّوعوت مصوس مريّوم ماظصػورؼن م(عوضوع ماظدرادي) مو مريّوم معواليم
إدرؼس ماألول ماظذي مؼؼع مسي مدوق ماظـقودني مجبوغى معدردي ماظصػورؼن مو عؽؿؾيم
اظؼروؼني ،مأعوماظـوغيمصقؼع مسؾىمربورمووريمجيوورمعصؾّىمعوالي مإدرؼس مخورجم
اٌـطؼي ماٌؼددي م -مايرم .-مو مُتظفر مدرادي ميرطي ماألػوظي مأن مايؿّوعني مؼؼعونم
سؾىماظطرؼقماٌمديمىوععماظؼروؼنيمومٌصؾّىمعواليمإدرؼسموماظذيمحيفهماظـوسم
ؼوم ماىؿعي مظؾذػوب مظؾصالة ،مو مػذا ماٌوضع مؼزؼد معن مإعؽوغقي مادؿكدام ماظـوسم
هلذؼنمايؿّوعني 12.م
م

Heddouchi, 1994-1995.
Hubmann et al., 1987.
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الشكل  :3محّام صفارون ومحّام موالي إدروس يف فاس

ادلصدرHubmann, 1987:مععمتوضقحماظؾوحٌ .م

تؽون مععظم مايؿّوعوت مظؾـلوء مو مظؾرجول مسي مصرتات معؿـووبي مو مميؽن محفزم
ايؿّوم مسي ماظؾقل معن مضؾل مبعض ماظعوئالت ماٌقلورة ،محقٌ موري مصقفوم
االحؿػوالت .مو مبوٌؼوبل مارتؾط مايؿّوم مبوٌعؿؼدات ماظشعؾقي محول موجود ماىن مسيم
ايـوؼو ماٌظؾؿي مأو مارتؾوط مبعضفو مبؾعض ماألوظقوء .مو مطون مؼعؿؼد مأن مٌوء مبعضم
ايؿّوعوت مصػوت مرؾقي مٌعوىي مبعض ماألعراض معـل مريّوم مابن مسؾّود ماظذيمطونم
ؼوصىمبهمظؾؿصوبنيمبلعراضمجؾدؼي،مومطذظكمريّوممعواليمإدرؼسمومريّوممدقديم
13
أريدماظشوويماظذيمؼعزىمٌوئفؿومصوائدمرؾقيمومصققي
Le Tourneau, (1949(.
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 4 .1محّامات دمشق

بدأ متطور ماألحقوء مخورج ماظلور ماسؿؾوراً معن ماظؼرن ماظـوغي مسشر مخالل ماظعفدم
األؼوبي.مسيماظؼرنماًوعسمسشرمازدػرتماألحقوء مو ماعؿدتمخورجمأبوابماٌدؼـيم
اظؼدميي ،مو متودعً ماٌدؼـي مسؾى ماحملوور ماألدودقي مبوووه ماظغرب مو مبوووهم
اىـوب مسؾى مررؼق مايٍ .مو مدوسد ماظؿطور مسي متوزؼع ماٌقوه مسرب ماظؼـوات ماظيتم
تػرسً معن مغفر مبردى مسي ماغؿشور ماظلؾالن مو مايؿّوعوت مو مسي متودع ماٌدؼـي.مممممممم
و متطورتماألحقوءمحولماألدواقمواظلوؼؼوتمو محولماىواععماظؽؾريةمعـلمجوععم
اظؿوبيمسيمحيماظعؼقؾي،مأولماألحقوءماظيتمتطورتمسيماىفيماظشؿوظقيمخورجماٌدؼـيم
اظؼدميي.م م
إنمتوزؼع مايؿّوعوت مسيماألحقوءماظشؿوظقيمخورجماظلورمطونمؼؿؾع مربورمضـوةم
غفرمتورامحقٌمندمسؾىمػذاماحملورمزيليمريّوعوتمعنماظشرقمإديماظغربمعوزالم
ععظؿفومضقدماالدؿكدام،مومعـفومريّوممأعوغيمسيمحيماظعؼقؾي.مومؼعؿربمػذامايؿّومم
اظذيمؼعودمإديمغفوؼيماظؼرنماظـوغيمسشرمعنماظػرتةماألؼوبقي،معنمأضدممايؿّوعوتمسيم
دعشقمضقدماظدراديمضؿنمعشروعمدراديمايؿّوعوتماظؿؼؾقدؼي .14م
غالحظ مسي مأحقوء ماٌدؼـي ماظؼدميي مداخل ماظلور ،مووور مايؿّوعوت مظؾؿلوجدمممممم
و ماٌدارس مو مخوصي ماىوعع ماألعوي ،مإذ مند مسدة مريّوعوت مضرؼؾي معن معداخؾهم
األدودقي،مريّوم ماظلؾلؾيمو مريّوم ماظؼقؿرؼيمو مريّوم معـفكمو مريّوم ماٌؾكماظظوػرم
اظذيمجيوورماٌدرديماظظوػرؼيمو ماٌدرديماظعودظقي.مو مسيماألدواقماظرئقلقيمداخلم
اٌدؼـي ماظؼدميي مند مايؿّوعوت ماجملوورة مظؾكوغوت مظؿؼدؼم ماًدعوت مظؾؿفّورمممممممم
ومظؾؿلوصرؼنماظذؼنمؼؽـرونمسيمػذهماٌـورقمطقؿّوممغورماظدؼنمسيمدوقماظؾزورؼي.م م

HAMMAM Project.
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الشكل :4اجلامع األموي و احلمّامات اجملاورة له

ادلصدر:مزبططماحملوصظيماظعؼورؼيمظدعشقم(0;68-0;64وثقؼيم .)IFPOم

طؿومووورمايؿّوعوتمأبوابماٌدؼـيمعـلمريّومماظشقخمردالنمضربمبوبمتوعو،م
و مريّوم ماظراسمبوظؼربمعنماظؼؾعيمًدعيماىـود م مو ماظذيمػدممعـذمصرتةمضرؼؾيم
ظؿودقع ماظطرؼق ماجملوور مظؾؼؾعي.و معن ماٌالحظ مطـرة مايؿّوعوت مسي ماألحقوء ماظيتم
ؼلؽـفوماٌلؾؿونمومغدرتفومبلمشقوبفومسيماألحقوءماظيتمؼؼطـفوماٌلقققونموماظقفودمم
ومرمبومؼعودماظلؾىمألدؾوبمدؼـقيمأوماجؿؿوسقيمخوصي 15م

ٌ 15زؼدمعنماٌعؾوعوتماغظر Benkheira, 2003,
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الشكل  :5ندرة احلمّامات يف األحواء ادلسوحوة واحلي الوهودي

ادلصدر:مزبططماحملوصظيماظعؼورؼيمظدعشقم(0;68-0;64وثقؼيم.)IFPO

أعومسؾىماحملورماىـوبيمخورجماظلور،مسؾىمررؼقمايٍ ،م صـرىمسددًا معنم
ايؿّوعوت ماظيتمؼؿؾعمبعضفومظؾوضف،محقٌمأغشلمايؽومماجملؿّعوتماظيت متضمم
سدداًمعنماألبـقيماظدؼـقيمو ماًدعوتقي معـلمذبؿّعمدـونمبوذوماظذيمب يمسيمغفوؼيم
اظؼرنماظلودسمسشرموؼضممعدرديموجوععمومدوقمومريّومم(ؼعودمظؾؼرنماظرابعمسشرمم
ومأسقدمودؼده).م م
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الشكل  :6طروق احلج الشامي

ادلصدر:مزبططماحملوصظيماظعؼورؼيمظدعشقم(0;68-0;64وثقؼيم.)IFPO

م

و ممتؿوز مػذه ماجملؿّعوت مبؽوغفو ماغدذبً مسي ماظـلقٍ ماظعؿراغي مسؾى مسؽسم
اجملؿّعوت ماظلؾطوغقي ماظيت متشؽّل مسي مأشؾى ماألحقون مذبؿّعوً مدؼـقوً مو مخدعوتقوم
ربوروًمبلور،متـؿظم مصقهماٌؾوغيمبشؽلمعؿـوزرمو متؽونمأضربمإديماألوابدماٌعؿورؼيم
ظؿدلّمسؾىمسظؿيماظلؾطون،معومؼلوسدمسيمصرضمػقؾؿهمخوصيمسيماٌـورقماظؾعقدةمسنم
ادؿوغؾول ،مسوصؿي ماإلعربارورؼي ماظعـؿوغقي مو مطذظك مطـؼطي مو مصل مبني ماظلؾطيم
اٌرطزؼيموماظشعوبماحملؾقي.16مأعوماجملؿّعماظلؾطوغيماظذيمب يمسيمعـطؼيماٌرجمإديم
اظغربمعنماٌدؼـيماظؼدمييمبلعرمعنماظلؾطونمدؾقؿونمسومم0776مصققويمسؾىمجوععممممم
و معدرديمو معطؾخمو مخونمو مظؽـهمالمحيويمريّوعوً،مو مؼوجدمسيمعرطزماظؾوحيمأعومم
اىوععمحبرية موادعيمعلؿطقؾيماظشؽلمتلؿكدممظؾوضوء.مؼؼعماجملؿع مضرؼؾوًمعنم
ذبرى مغفر مبردى مسي معـطؼي مشري مآػؾي مبوظلؽون مو متعؿرب معؿـزػوً مألػوظي مدعشق،مممم
ومعؽوغوًمتؿفؿّعمصقهماظؼواصل.مم م
Kafescioglu, )1999(, p. 91.
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ظعؾً مايؿّوعوت مدوراً ماجؿؿوسقو مػوعوً مإذ متضم مضوسي ماالدؿؼؾول ،ماظيت متؿؿقزم
بوتلوسفومسيمريّوعوت مدعشق،معؽوغوًمظالجؿؿوعمسيماٌـودؾوتماالحؿػوظقيمو مظؿؾودلم
اآلراءماظلقودقيمأومظعؼدماظصػؼوتماظؿفورؼيً،مبوإلضوصيمظؽوغفومتلؿحمظؾـلوءمبػرصيم
اًروج معن ماٌـزل مو مضضوء مأوضوت مممؿعي ،مٌو مؼصطقؾفو معن مهضري مظألرعؿيم
اًوصيمأو محػالتماظغـوءمو ماظرضصمخوصيمسيماٌـودؾوتماالجؿؿوسقيماهلوعيمضؾلم
اظزواجمأومبعدماظوالدة.م م

 5 .1محّامات قسنطونة

ترتبعماٌدؼـيماظؼدمييمسؾىمصكرةمرؾقعقيمومععزوظيمسنماىوارمبوادمسؿققمظـفرم
اظرعول،مو مبؾغًمعلوحيماٌدؼـيماحملوريمبلورمسيمسومم 0:69محواظيم 69مػؽؿورا،م
و مبوٌؼورغي مطوغً معلوحي مدعشق محواظي م 606مػؽؿورا مسي ماظػرتة مذاتفو .17مذفدتم
اٌدؼـيمصرتةمازدػورمسيماظؼرنماظـوعنمسشرمظؿالزعفومععماالدؿؼرارموماظؿطورماظعؿراغيم
سيمصرتةمحؽمماظؾويماظذيمؼعنيمعنمضؾلماظؾوذومسيماىزائر.مو مخاللمصرتةمايؽمم
اظػرغلي ،مومغؿقفيماحؿواء ماٌـورقمداخلماٌدؼـي محدثًمتغرياتمسؿراغقيمطؾرية،م
ومندماظقومماظـلقٍماظؼدؼممذبووراًمظؾـلقٍماظعؿراغيمايدؼٌ.ممم م
إن ماظوضع ماىغراسي مظؾؿدؼـي مجعل معن ماظصعى متوزؼع ماٌقوه مصقفو ،مإذ مطونم
ؼعؿرب مإغشوء ماظلؾالن معن ماألسؿول ماظعؿراغقي ماهلوعي مظصعوبي متلعني ماٌقوه مإظقفو.مممممم
وماسؿودماظـوسمسؾىماظؿزودمبوٌقوهمعنماظـفرمسربمغؼؾهمصوقماظدواب،مومملمؼؿممإنوزم
ذؾؽيمتوزؼعمظؾؿقوهمحؿىمعومبعدمسومم.0:77مومطونمظؾقؿّوعوت مدورمػوممسيماٌدؼـيم
ٌومتؼدعهمظؾلؽونمعنمخدعوتماالشؿلولمظصعوبيماظؿزودمبوٌقوه مو مغدرتفو ،مأعو معقوهم
ايؿّوعوت مصؽون معصدرػو ماآلبور.مطؿومأنماظؽـوصيماظعوظقيمسيماٌلؽنماظواحد ،ماظذيم
جيري متؼلقؿه مظقضم مسدة مسوئالت مأدت مإدي مارتقود ماظـوس مظؾقؿّوم .مو م ُؼذطر مأنم
اظؽـري معن ماظعوعؾني مسي ماٌفن ماظقدوؼي مو مأصقوب ماحملالت ماظذؼن مػوجروا مإديم
ضلـطقـي مظؾعؿل مطوغوا مؼـوعون مسي مأعوطن مسؿؾفم مأو مسي ماٌلوجد مو ماظزواؼو ماٌـؿشرةم
بؽـرةمسيماٌدؼـي .مو مظذامتعؿربمزؼورةمايؿّوم معنمضرورؼوتمايقوةمهلمالء،مو مظؽلم
عن مؼؾقٌ مسن معقوه مداصؽي مظالشؿلول ،مأو معؽون مداصه مسي ماظشؿوء 18مو مالتزالم

Raymond, )2002(, p. 115.
Grangaud, )2004(, p. 96.
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ايؿّوعوت مسيمضلـطقـيمتلؿكدممعؾفلمظؾـومممبومؼشؾهماظػـدق ،مو مندمسيمالئقيم
األدعورماظردومماًوصيمبوظـوممداخلمايؿّوم.
غالحظمعنمخاللمدراديمتوزؼعمايؿّوعوتمسيماٌدؼـيمترطزػومسيمعـطؼيماألدواقم
سي ماظؼلم ماٌرطزي معن ماٌدؼـي محقٌ مووور ماحملالت ماحملوور ماألدودقي .19مصػيم
عـطؼيمدوقماظؿفّورمندماحملالتماظؿؼؾقدؼيمو مجوععمدوقماظغزلماظذيمب يمسومم
 0961مو مضصرمأريدمبويماظذيمب يمعو مبنيم 0:67-0:48مو ماظذيمؼعؿؼدمأغهمعرتؾطم
سرب مغػق معع مريّوم مدوق ماظغزل .مأعو ماٌـورق مذات ماظؽـوصي ماٌـكػضي مأو ماألحقوءم
اظػؼرية معـل ماألحقوء ماهلوعشقي مسي ماٌـطؼي ماىـوبقي ماظشرضقي ،مصؿؽود مدبؾو معنم
ايؿّوعوت .م

Pagand, 1989.
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الشكل  :7جتمّع احلمّامات يف منطقة األدواق التجاروة ادلركزوة يف قسنطونة

ادلصدر،Pagand, 1989 :مععمتوضقحماظؾوحٌ .م

 .2احلمّام على مستوى ادلدونة

ممومتؼدممميؽنمأنمغلؿـؿٍماظـؼوطماظعوعيماظيتمتـؿشر مسؾىمأدودفومايؿّوعوتم
سيماٌدؼـي،مومعـفو:
 رؾقعيمايي:مووريم-مدؽ ي، اظؽـوصيماظلؽوغقي،م م -غوسقيماظـشوطماالضؿصودي:معف يم–محرسي،

:4
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 اظوضعماالجؿؿوسيموماالضؿصوديمظؾلؽونم(اظؼوػرة،مضلـطقـي)، حبلىمتوزؼعماٌقوهمسيماٌدؼـيم(دعشق،مصوس)، حبلىماٌذػىماظدؼ يم(دعشق،مضلـطقـي،مأغؼرة)، حبلىماظوضعماظطؾوشراسيم(صوس،مضلـطقـي)، سيمذيقعماألحوالمسؾىمعلوصيمضصريةمعنماٌـطؼيماظيتمدبدعفو.م مؼدل مسددمايؿّوعوت مسيماٌدؼـيمسؾىمتوزؼع ماظلؽون،مطؿومؼدلمسؾىمعلؿواػمم
االجؿؿوسيمواالضؿصودي،مإنمعؾدأماظربحمأو ماظعوئدماٌوديمعفممسيمذيقعماألحوالم
حؿىمسيمحوظيماظوضف،مو مهلذاماظلؾىمندمأنماٌؽونماألعـلمظؿؿوضع مايؿّوعوتم
ؼؽون مسي مايورات ماظغـقي مأو مايورات مذات ماظـشوط ماالضؿصودي ماظػعّول 20.موندم
بعض ماألحقوء مأو ماألزضي ماظيت مأخذت مامسفو معن مادم مايؿّوم ،معـل مذورع مريّومم
اظرطوبمو مذورعمريّوم مدوعيمسيمدعشق،مطؿومؼظفرمسيمزبططماحملوصظيماظعؼورؼيم
ظعومم.0;68-0;64م
و مارتؾطً مايؿّوعوت ممبؾون مأخرى ،مدؼـقي مأو ماجؿؿوسقي ،مصعؾى معلؿوىم
اٌدؼـي،مندػومووور :م
 علوجدماألحقوءمأوماىواععماظؽؾريةم(دعشق،ماظؼوػرة،مصوس)، اًوغوتموماظػـودقم(دعشق)، احملوورماظؿفورؼيماألدودقيم(دعشق،مضلـطقـي)، جبوارماجملؿعوتماظؿفورؼيمطوظوطوالتم(اظؼوػرة) ،م بوظؼربمعنمأبوابماٌدؼـيم(دعشق،ماظؼوػرة،مصوس)، سيماألحقوءماظلؽـقي، ضؿن ماجملؿعوت ماظدؼـقي مو ماًدعوتقي ماظلؾطوغقي مو مشريػو م(ادؿوغؾول،مدعشق) .م
و مإذا مغظرغو مظعالضي مايؿّوم معع ماظػراغ ماحملقط مو ماظشوارع ماحملقطي ،مندم
تشوبفوً مسيمزبؿؾفماٌدن ماٌدرودي.مصؾقـؿومتؽون معداخلماٌلوجدمتـػؿحمإديمصراغم
سومموادعمطوظشورعماظرئقليمأومدوحيمصغريةمأعوعفو،مغرىمعدخلمايؿّومماجملوورم
هلومؼـػؿحمإديمذورعمجوغيبمممومؼؿـودىمععموزقػيمايؿّوممبوصػهمعؾقؼومظؾؿلفد،م

Raymond, )1974(, p. 191.
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و مهلذا ماألخري مدور مو مزقػي مصؼط مو مظقس مرعزؼو مطوٌلفد مو ماىوعع مو ماٌدارسم
اظدؼـقي.م م
أعومسيمحوظيماألحقوءماظؿفورؼي،مصـفدمعدخلمايؿّوممجيوورماحملالتمجـؾوًمإديم
جـى،مو مؼـػؿحمسؾىماحملورماألدوديمو مذظكمظلفوظيماظدالظيمو مظدورهماهلوممسيم
عـلمػذهماٌـورق.مو مؼرتؾطمذظكممبومتؼدممذطرهمحولمعوضوعمتلوؼقمايؿّوم مظؽيم
ؼلؿػودمعنمعردودهمسيمحوظيماظوضفمأوسيمحوظيماٌؾؽقيماًوصي.مومتؿممدراديمعوضعم
ايؿّوم مودرجيماغػؿوحهمسؾىماظػراغماظعؿراغيماًورجي مععماألخذمبعني ماالسؿؾورم
سؿؾقيماظربحماٌودي،مطؿومؼشريماٌـل:متؽـرماألرزاقمسـدمتزاحمماألضدام،مدونمأنم
غـػي مػـو ماًدعوت ماالجؿؿوسقي مواظدؼـقي ماظيت مؼؼدعفو مايؿّوم مظؾـوس مسوعيممممممممم
و مظؾػؼراء.و مممو مذطر مسي مدصوتر مايلوبوت مظألوضوف مسي مترطقو معـالً ،مند مأنم
ايؿّوعوتمتلتيمسيماٌرتؾيماألوديمعنمحقٌمعردودػوماالضؿصوديمظألوضوفمومتؿؾعفوم
احملالتماظؿفورؼي،مايؼول،ماظؾلوتنيموماٌـوزل 21...م

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

ادلصدر:م،Warner, 2005مععمتوضقحماظؾوحٌ.
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الشكل  :9احلمّام ادللحق بادلسجد – مدونة بورصة يف تركوا

ادلصدر:م،Gabriel, 1958مععمتوضقحماظؾوحٌ .م
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الشكل  :11احلمّام يف حي جتاري – مدونة بورصة يف تركوا

ادلصدر:م،Gabriel, 1958مععمتوضقحماظؾوحٌ .م

 .3الدور االجتماعي للحمّام

تؽود ماألدؾوب ماظيت متدسو مظزؼورة مايؿّوم متؽون معؿشوبفي مسي مععظم ماٌدنم
اإلدالعقيمظؿشوبهمسوداتمذعوبفومو مالرتؾورفومبواضع ماجؿؿوسيمعؿؼورب ،مغؿقفيم
احؿؽوعه مظؾؿصدر مذاته ماٌرتؾط مبوظشرؼعي ماإلدالعقي ،مأضف مذظك ماغؿؼول ماظؿؼوظقدممممم
و ماظعودات معن مذبؿؿع مآلخر ،مغظراً مظؽون مععظم مػذه ماظدول مطوغً مجزءاً معنم
اإلعربارورؼيماظعـؿوغقيمأومهًمضقودةمحؽممواحدمخاللمصرتاتمعؿؼوربي .م
و مالمغلؿطقعمأنمغغػلمثؼوصيماالدؿقؿّوم ماظيت مو مرثؿفو مذعوبمػذهماٌـطؼيمعنم
ايضوراتماٌؿعوضؾيمسؾقفو ،مو ماظيتمدوسدتمسيمإضؾولماظـوسمسؾىمارتقودمايؿّومممممم
ومضؾوظهمسيمحقوتفمماظقوعقيمومسيممموردوتفمماالجؿؿوسقي .م
طوغًماظـلوءمترتودمايؿّوممخاللماظـفورموماظرجولمسيماٌلوء،مسيمأشؾىماٌدنمعوم
سدا مسي محول موجود مريّوم متوأم مصقه مضلم مظؾرجول مو مآخر مظؾـلوء مطؿو مسي مأغؼرة.م
بوظـلؾي مظؾرجول مطوغً مايؿّوعوت ماٌؽون ماألعـل مظؾؼوء ماألصدضوء مأو مظؿـظقم معلدبيم
:9
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رعوممععمشـوءمو مرضص،مأو مظؿؾودلماآلراءماظلقودقي،مأضفمظذظكمعومطوغًمتضقػهم
عن ماغؿعوش مسي مأوضوت ماير مأو مبعد ماالغؿفوء معن ماظعؿل مسي مآخر ماظـفور مأو مبنيم
دوسوتماظصالة22.مؼرتودماظرجولمايؿّوممعرةمأومعرتنيمسيماألدؾوع،مومميضونمصقفوم
غصفمدوسيمأومدوسيمبعدماالدؿقؿّوممضؾلمارتداءماٌالبسمٌغودرةمايؿّوم،مومحقٌم
ؼؿممتـوولماظؼفوةمأوماظشويموماظـرجقؾيمسيماظؼوسيماظرئقلقيمبعدماٌدخل.م م
بوظـلؾي مظؾـلوء ماألعر مزبؿؾف مبعض ماظشيء مغظراً مظـدرة مخروج ماظـلوء مخورجم
اظؾقً ،مصوظـلوء ماٌقلورات مطن مال مخيرجن مإال مظزؼورة ماألػل مو ماألصدضوء مو مإديم
ايؿّوم.مو مدبؿؾفماظغوؼيمو ماألػدافمعنمزؼورةمايؿّوم.مو مرشممأنمارتقودماظـلوءم
ظؾقؿّوم مضد مال مؼؽون مبشؽل مدوري مأو مأدؾوسي ،مشري مأغفم مؼؼضون موضؿوً مأرول مسيم
االدؿقؿّوممعنماظرجول 23.م
و مبشؽل مسوم مميؽن ماظؼول مإن مطل مسؿؾي مسي مايقوة مطوغً متراصؼفو مرحؾي مإديم
ايؿّوم،مطوظزواجموماظوالدةمومشريػو24...مومظؾقؿّوممدورمصقيمبوإلضوصيمظالشؿلول،م
صػقه موري ماٌعوىي مبوظزؼوت ماٌطقؾي مو ماظـؾوتوت ماظطؾقي مسـد ماالدؿقؿّوممممممممممم
وماظؿدظقك.مومالمتزالمػذهمعنماظعوداتماالجؿؿوسقيماٌعروصيماظيتممتورسمحؿىماآلنم
سيمأشؾىماٌدنماظيتمضؿـومبدرادؿفو.م م
صؾوظـلؾيمظؾقؿّوعوت ماظيتمتؾعىمدوراًمسؾىمعلؿوىماٌدؼـي ،مميؽنمأنمغؾكّصم
األدؾوبماظيتمتدسومظزؼورةمايؿّوممصؾؿومؼؾي :م
 تلدؼيمصروضماظوضوءموماظؿكؾصمعنماىـوبيمضؾلماظصالة ،م عؽونمظعؼدماظصػؼوتماظؿفورؼي، خدعيماالشؿلولمظؾؿلوصرؼنموماظغربوءمسنماٌدؼـي، خدعيماالشؿلولمظؾعوعؾنيمسيماٌفنماظقدوؼيمضؾلماظذػوبمإديمعـوزهلم، ظالحؿػوالت ماًوصي ،مإذ مؼعؿود ماظؾعض مسؾى مزؼورة مريّوعوت مععقـيمالحؿػوالتمربددة،
 زؼورةمبعضمايؿّوعوتماظيتمؼعؿؼدمبورتؾورفومبؾعضماألوظقوءماظصويني، اظوثوقمعنمإعؽوغقيمتوصرماٌقوهمبشؽلمدائم.مومسؾىمعلؿوىماييمصؿؽونمايؿّوعوت :م
22

Pauty, (1933(, p. 4.
Lane, )1860(, p. 342.
24
Warner, )2002(, p. 50-53.
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 عؽون معؾقق مبوٌلفد مظؿلعني ماظوضوء مو ماظطفورة مو مخوصي مضؾل مصالةماىؿعي ،م
 غؼطي مظؼوء معرطزؼي مسي مايي مظوجود ماظػرن مو ماظلؾقل مسي مأشؾى ماألحقونمجبوارمايؿّوممظالدؿػودةمعنمايرارةموماظـورمومعنمتوصرماٌقوه،
 عؽونمالجؿؿوعمدوريمألػلماييمومخوصيماظـلوء، عؽونمظؾؿؾوػيمبوٌؽوغيماالجؿؿوسقي، عؽونمظؿؾودلماآلراءمأومظـؼلماٌعؾوعوتموماظشوئعوت، عؽون مظالشؿلول مو ماظـظوصي مظعدم متوصر ماإلعؽوغقي مسي ماٌـوزل مأو مالطؿظوزماٌلؽن،
 عؽونمظالدؿفؿّوممومظؾقصولمسؾىماٌـػعيماظطؾقيمخوصيمبعدماٌرض، عؽونمظالػؿؿوممبوظؾشرةمومظؾؿفؿقلمأومظؾؿقضريمظؾزواج،م عؽونمظؾؾقٌمسنمخطقؾي، عؽونمظالحؿػوالتماظعوئؾقيمطقػالتمضؾلماظزواجمأومبعدماظوالدةموماًؿونممومشريػو،
 -عؽونمداصهمسيماظشؿوء،مومتؿوصرمصقهماٌقوهماظلوخـيمسيمطلماألوضوت .م

 .4درادة حتلولوة لعدد من احلمّامات يف الوقت احلالي

ومغلؿعرضمسيماىدولماظؿوظيم(جدولم)0مهؾقالًمالغدعوجمبعضمايؿّوعوتمعنم
اظـوحقي ماالجؿؿوسقي مو ماظـوحقي ماٌؽوغقي معع ماحملقط ماظعؿراغي ،محقٌ ممت ماخؿقورم
بعضماٌعوؼريمو ممتًمدرادؿفومسيماألعـؾيماًؿليمعوضعماظدراديم(ريّوم ماظطـؾؾيمم
ومريّوممبوبماظؾقرمسيماظؼوػرة،مريّوممدـغولمسيمأغؼرة،مريّومماظصػورؼنمسيمصوس،م
ريّوممأعوغيمسيمدعشق،مريّوممدوقماظغزلمسيمضلـطقـي) .م

;:

روىل رفعت أبو خاطر

جدول  :1درادة حتلولوة للنواحي ادلكانوة واالجتماعوة للحمّامات موضع الدرادة
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غؿقفيمظؾدراديماألوظقيماظوصػقيمظؾوضعماظعؿراغيمظؾعضمايؿّوعوتممتمهدؼدم
اٌمذراتماًوصيمبؽلمععقورمو مدراديمتواجدهمأو مسدعهمسيماألعـؾيماٌكؿورة،م
حبقٌ مميؽن مضراءة مغؼوط ماظؿشوبه مواالخؿالف مبلفوظي مبني ماألعـؾي ماظيت ممتًم
درادؿفو مخالل ماظلـؿني ماٌوضقؿني مضؿن ماٌشروع .مؼوضح ماىدول ماظؿوظي م(أغظرم
جدولم4مالحؼوً)مهؾقالًمظؾوضعماظعؿراغيميواظيمسشرؼنمريّوعومسيماٌدنماٌؿودطقيم
اًؿليم(اظؼوػرةم -مأغؼرةم -مصوسم -مدعشقم– مضلـطقـي)معنمخاللمهؾقلمسدةم
عمذرات ،محبقٌمؼـدرجمهًمطلمعمذرمسددمعنماظـؼوطماظؿػصقؾقي .معنمخاللم
اىدولمندمبشؽلمأدوديمغوسنيمعنماألحقوءمو مبوظؿوظيمغوسنيمعنمايؿّوعوت،م
ريّوعوت ماظلوق ،مو ماظيتمتؼعمسيماألحقوءماظؿفورؼي ،مو مريّوعوت مايورةماظيتمتؼعم
سي ماألحقوء ماظلؽـقي مو مشوظؾوً معو متؿصف ماظـوغقي مبؿواضع محفؿفو مبوظـلؾي مظألودي.مممم
و مبوظطؾعمهؿلمايؿّوعوت ماظؿوأممطؿومسيمأغؼرةمعلوحيمأطرب.موالمندمسيمأشؾىم
األحقونمصراشوًماغؿؼوظقوً مواضقوًمأعوم معدخلمايؿّوم معوسدامسيمحوالت مضؾقؾي ،معـلم
عدخل مضلم ماظرجول مسي مريّوم مدـغول مسي مأغؼرة موعدخل مريّوم معوالي مإدرؼس مسيم
صوس .متلؿكدم مأشؾى ماٌـورق ماظيت مػدعً مجبوغى مبعض مايؿّوعوت معواضفم
دقورات،مبقـؿومعنماٌؿؽنمتوزقػفومطػراغماجؿؿوسيمظهمسالضيمبويؿّوممو مميؽنمأنم
غالحظمأنماظضؾعماألرولمٌلؼط مايؿّوم مؼؽونمعؿعوعداًمسؾىماظطرؼقمحقٌماٌدخلم
طؿومسيمدعشقمو ماظؼوػرةمومضلـطقـي،مبقـؿومؼوازيمذظكماظضؾعماظطرؼقمسيمريّوعوتم
صوس.متؽونماظواجفوتمشوظؾوًمعصؿؿيمسيمريّوعوتمصوسموماظؼوػرةمومضلـطقـي،مبقـؿوم
ند مبعض ماظـواصذ مسي مريّوعوت مأغؼرة مو مدعشق .متؽون ماٌداخل مضقؼي مسي مأشؾىم
األحقونمععموجودمبعضماظزخورفماٌؿواضعي،مسيمدعشقمومضلـطقـيمومصوس،مبقـؿوم
ندمبعضمعداخلمايؿّوعوتماٌؿقزةمبزخرصؿفومسيمأغؼرةموماظؼوػرة .م

خاتــمة

تعوغيمايؿّوعوت ماظقوممسي مععظمماٌدنمعنمسدمماغلفوعفو مععماحملقطماٌؾ يمممم
و ماجملؿؿع ،مبعؽسماغدعوجفومسيماٌوضيمضؿنماظؾـقيماظعؿراغقيمو ماألحقوءمو مععم
اجملؿؿعوت مسي ماىوار ،مو مؼعود مذظك مظعدة مأدؾوب متـدرج مضؿن ماظؿغرياتم
االضؿصودؼي مو ماالجؿؿوسقي مو ماظلقودقي مو مطذظك ماظؿغريات ماظعؿراغقي ماظيت محدثًم
خاللماظؼرغنيماٌوضقني .م
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سي ماظعشرؼـقوت معن ماظؼرن ماٌوضي مسرصً مترطقو معع مأتوتورك ماظؿوجه مسبوم
ايداثي معو مأدى مإدي متغقريات ممشؾً مذيقع مغواحي مايقوة ،مو مأصؾقً ماآلثورم
اظعـؿوغقي معفددة مبوهلدم مغظراً مظؾقرطي ماظعؿراغقي ماظوادعي مو مظؾـظرة مإدي ماظرتاثم
اظعـؿوغي ،مو مػذا مطون مظه متلثري مسؾى مايؿّوعوت ماظيت مػُدِّم مععظؿفو مو مخوصي مسيم
اظعوصؿي ماىدؼدة مأغؼرة .مو متؽود مػذه مايوظي متُشْؾِهُ معو محدث مسي مضلـطقـي مأثـوءم
ايؽم ماظػرغلي ،مإذ مأدت ماألسؿول ماظعؿراغقي مايدؼـي موذق ماظشوارع مداخل مدورم
اٌدؼـيماظؼدمييمهلدممضلممطؾريمعنماظـلقٍماظؼدؼممومعومتضؿـهمعنمريّوعوتمذرؼعؿهم
االػؿؿوم مبوظصقي ماظعوعي .مأعو مبوظـلؾي مظؾؼوػرة مصؽون ماػؿؿوم ماظدوظي معـصّؾوً مسؾىم
اٌؾوغيماظدؼـقيماألثرؼي مو مسؾىماالطؿشوصوتماألثرؼيماظعدؼدةمسيمعصرمو مضدمأػؿؾًم
ايؿّوعوت مظػرتةمروؼؾيمو مال مندماظقوممدوىمزيلي مريّوعوت مععظؿفومسيمحوظيم
عزرؼيمعنماإلػؿول.م م
أعومصقؿومخيصمعدؼـيمدعشق،مصؼدمطونمتودعماٌدؼـيمخاللماالغؿدابماظػرغليم
سيماظـالثقـقوتمعنماظؼرنماٌوضيمإديماظشؿولماظغربيمعنماٌدؼـيماظؼدميي،مومملمتطرأم
تغقرياتمطؾرية،مبقـؿومأدتماٌشورؼعماظعؿراغقيمطؿودقعماظشوارعماظيتمحدثًمسيم
اظلؾعقـقوتمإديمػدممسددمعنمايؿّوعوت.مو ممسحمتلفقلماٌدؼـيماظؼدمييمداخلم
اظلورمسيمسومم;0;9مبويػوزمسؾىماٌؾوغيماألثرؼيمعنماهلدم،مومظؽنّمهوّظًمععظمم
ايؿّوعوت مإديمعلؿودسوت .مو مؼؾدو مأنمصوسمتؽودمتـفو معنمسؿؾقيماإلػؿولمإديمحدم
عو ،محقٌمندماظعدؼدمعنمايؿّوعوت ماظيتمتؾـىمسيماألحقوءمايدؼـي.مو مغرىمسيم
دول ماٌغرب ماظعربي مبشؽل مسوم مأن مارتقود مايؿّوم معو مؼزال مجزءاً معن مايقوةم
االجؿؿوسقيماظقوعقيمظؾـوسمو معرتؾطوًمبعوداتمو مرؼوسمدوئدةمحؿىماظقوم .مو مذظكم
سؾىمخالفمادؿكداممايؿّوم مسيمعـطؼيماظشرقماألودط ،محقٌمؼؿمم مذظك مبشؽلم
شريمعـؿظممومعنمضؾلمسددمضؾقلمعنماظلؽونماحملؾقنيمظالدؿفؿوممأومٌـوصعهماظطؾقيم
وماظؿفؿقؾقي،مإذمهوّلمايؿّوممًدعيماظلقوحمسيماٌـطؼي.م م
ػذهمبعضماألدؾوبماظيتمأدتمإديمتراجعمدورمايؿّوم مبوصػهموزقػيمأدودقيم
سيماٌدؼـي،مبوإلضوصي مظؿلثريموصولماٌقوهمظؾؾقوت م مو متوصر مايؿّوعوت ماًوصيمسيم
اٌلوطنمايدؼـي،مو ماظؿكوفمعنمغؼلماألعراضمأو مارتؾوطمايؿّوم مبوظـلؾيمظؾؾعضم
بعودات مضدميي مبوظقي مال متـودى مايقوة ماٌعوصرة مو ماغشغول ماظـوس مبعؿؾفم موضؾيم
أوضوتماظػراغمو مطـرةماألعوطنماظعوعيمطوٌؼوػيمو ماٌلورحمومدورماظلقـؿومو مشريػو.ممممم
و مذظك مسؾى ماظرشم معن مأن مارتقود ماألعوطن ماظعوعي مايدؼـي ماضؿصر مسي مبداؼي ماظؼرنم
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اظعشرؼنمسؾىمبعضماٌـؼػنيمأو ماظـكؾي مو مميؽنمأنمغشريمػـومٌو مؼالزمماظؿقوّلمسيم
بعضماجملؿؿعوتمإديمغوعمعنماظؿزعًماالجؿؿوسيمو ماظدؼ ي،مبوظـلؾيمالدؿكدامم
ايؿّوم مو ماظذي مطون مدائؿوً معوضع مجدل موتـوضضوت مسي ماجملؿؿع .مو مال مميؽن مأنم
غعطي مهلذاماٌوضوعمحؼهمسي مػذهماًالصيماظلرؼعيمو مالبدمأن متؽون ماظدرادوتم
االجؿؿوسقيمجبواغؾفوماٌؿعددةمضودرةمأنمتضقفماظؽـريمهلذاماٌوضوع.م م
جدول  :2درادة حتلولوة لعشرون محّام يف مخس مدن متودطوة
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