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اهلادي بو ومشة

()))*)2،1

تؼديم

دقدققظقجقةماظعالضةمبنيماإلغلانمو ماحلؿاام ،مميؽـمتػؽقؽمسؾكمثالثة مأوجفم
زبؿؾػة،معـمجفةماحلؿاممػقمصضاءمظعالضةماإلغلانمجبلدهمومبؽانموزعـماحلؿام،م
و معـ مغاحقة مأخرى ،محيؼؼ مػذا ماظػضاء محاجقات ماجللد معـ مادلاء ،مأعا ماظقجفم
اظـاظث ،مصنغف محيؼؼ مسالضة ماغلاغقة مو مجلدؼة معـ مخالل مصرص مظؼاء مو مريقؿقةم
االغلانمباإلغلانمأوماجللدمباجللدماآلخر .م
ػذهماظعالضاتمتؿغذىمومتؿلدسمسؾكماسؿؾارماحلؿاممطػضاءمحاضـمومساطسمإديم
اظققم مظؾفزء ماجمللد مو مادلؿفؾل معـ محقاة مو متؼاظقد مو مأسراف مو مضقؿ ماظؽـرل معـم
اجملؿؿعاتمادلؿقدطقة،مومعـفامباخلصقصماجملؿؿعماظؿؾؿلاغل .م
ػذا مجيعؾ معـف م(احلؿام) ماظذلاث مو ماظؿؼؾقد ماظعرؼؼني ،ماظؾذؼـ مسرصفؿا مػذام
اجملؿؿع،مصفقمسإموذؾؽةمعـماألغلاقمو مادلؿارداتمو اظؿؿـالت،ماظيتمتؿغذىم
تارخيقاموم دقدققظقجقامعـمصاسؾقف،مإغفمأطدلمعـمأنمؼعدمصضاءمظالشؿلالمومرؼلام
ظؾعؾقر معـ ماظـفادة مإدي ماظطفارة موعـ مادلدغس مإدي ماحملرم ،مصفق ماظعإ ماآلخرم
ظؾذطرؼاتمو ماظؿكقاقالت،مو مػقماظػضاءماظذيمتؿشؾؽمصقفماظعالضاتماالجؿؿاسقة،م
طؿا مأغف مطان موال مؼزال معرطز مادلدؼـة ميف معؼابؾ مثـائقة مادللفد مو ماظلقق مطػضائنيم
عالزعني .م
ومعـفمصننماحلؿاممغقاةمظؾفقؼةماظـؼاصقةمومعـظقعةمعـماظؼقؿ،ماظيتمتشؽؾمحاوؼةم
عفؿةمعـمععقشماالغلانماظؿؾؿلاغل،مطؿامأغفماظػضاء،ماظذيمؼؿؼارعمصقفمادلؼدسم
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باظدغققي ،مو ماالجؿؿاسل مباظـؼايف ،مو ماالضؿصادي مباظدؼين ،مصفق ماظؾقظة مادلُـؾكمم
ظؿعرؼةماجللدمو ماجلؿاسةماالجؿؿاسقةميف مغػسماظقضت،موإسادةماظـظرمو عراجعةمم
عؼقظةماجللدماغطالضامممامميـحمػذاماظػضاءمعـمسالضةمومتقاصؾمععف .م
يفمغػسماظلقاق،مطانماحلؿامموالمؼزالمبلبعادهموموزائػفماالجؿؿاسقةمو اظـؼاصقةم
و ماالضؿصادؼة مذو مدور مرؼادي ميف معـظقعة موأغلاق ماجملؿؿع ماظؿؾؿلاغل مو مضقؿفمممممممم
و مذاطرتف ،مصفق مصضاء مظؾـؼاش مواظؿقاصؾ مو مادلراضؾة مو مادلعاضؾة ،مطؿا مأغف ماجملالم
اظلاغح مإلسادة مإغؿاج متعؾقؿقة ماجلـلل مسدل مجدظقة ماظؿعري مواظؿلذل مو ماحلقاءممممممم
وماظقضاحة،موعـمٔةمطانماحلؿاممضرورةمدقدققظقجقةموسؿؾةممظؾعإماخلارجلممم
و معلؾؽ مظػفؿ ماجملؿؿع ماظؿؾؿلاغل موتعرؼة مرؼقدقاتف ماخلاصة موضقؿف موعقروثفم
اخلضاري ،مذظؽ معا مدصعـا مإدي مرباوظة ماظؾقث موادلؼاربة ماألعدلؼؼقة موصؼا مظرؤؼةم
اثـقشراصقةموزقػقةمظؾقؿااعاتماظشعؾقةمبؿؾؿلان .م

 .Iوزائف احلؿاا يف اجملتؿع اظتؾؿساغي
اضطؾعماحلؿامماظؿؾؿلاغلمبعدؼدماظقزائػ،ماظيتمجعؾتمعـفمععؾؿامعفؿامساطلام
شلقؼةمومذاطرةمػذاماجملؿؿع،محاوظـامتػصقؾفامحلبماألػؿقةمسؾكماظشؽؾماظؿاظل :م

 .1وزيػة صحية

سدا ماحلؿاام معـذمغشلتفماألودي،مخصقصامعـف ماظذيمأضقؿمحقلماظقـابقعمادلعدغقةم
(ريّاعات مسالجقة) معـ مأدادقات ماظصقة ،مإذ مطان موال مؼزال مؼؾفل مإظقف ماظـاسممممم
و مؼؿففقن مإظقف مطؾّؿا مأحلقا مباظؿعب ،مأو مادؿعصك مسؾقفؿ مادلرض ،مصػل محرارةم
احلؿاام متـشقط مظعؿؾقة ماظؿعراق ماظضرورؼة مظؾصقة ماجلقدة .مويف متؾؿلان ماظؽـرل معـم
أغقاعماحلؿااعاتمادلشفقرةمبعالجماظروعاتقزممو ماألعراضماجلؾدؼةمو محصكماظؽؾك،م
عـ مذظؽ مريّام مبقشرارة ،مذقؼر ،مدقدي ماظعؾدظل ،مو مبعض ماظعققن ماظطؾقعقةم
طؿقؿااعني مبلوزؼدان ...مإضاصة مإدي مبعض ماحلؿااعات ماظؼرؼؾة معـ مادلدؼـة مطقؿاامم
بقحـقػقةممبعلؽر،مومبقحفرمبعنيممتقذـتمإديمشرلمذظؽمعـماحلؿااعاتمادلعدغقةم
باجلزائرمسؿقعا،مشرلمأنمأػؿقةماحلؿاام مبعؿقعفمتؾؼكمصققةمو متؿػاوتمأػؿقؿفام
بنيماحلؿاام ماظعؿقعلماظعاديمو ماحلؿاام مادلعدغل،مطؿامؼعدا مبعدماظـظاصةمطلػؿمعؼقمم
صقل متـشقطل مظصقة ماإلغلان ،مظذظؽ مراسك ماألرؾاء ماظؼداعك مبؾالد ماألغدظسممممممم
ومادلغربمذظؽمعـمخالل:م م
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 1 .1املؼاصد اظطبية ظالدتحؿا م
ضدام ماظعدؼد معـ ماألرؾاء مواظعؾؿاء مادللؾؿني معـذ ماظؼدم م -مو ماظذؼـ مؼؾؼك متراثفؿم
اظػؽري معؿداوال مإدي ماظققم مبؿؾؿلان م -موصػات مو مذروط مو مضقابط ميف موظقجم
احلؿااعات ،معـ مذظؽ مسؾد ماظرريان مبـ مغصر ماظشقزري 1وابـ مخؾصقن موابـم
اخلطقب ،2اظذؼـمخؾصقامإدي ماظؼقلمسؾكمظلانماظؾاحثمادلغربل مبـقؿادةمدعقد:م
"أالمؼدخؾمادلرءماحلؿاامميفمؼقممذدؼدماحلر،مصنغفمؼقؾسماظؾدن،مو الميفمؼقممذدؼدم
اظدلد مو اظرؼح ،مصنغف مال مؼلعـ معـ ماظـزالت مسـد ماخلروج معـف ،مو ال مؼدخؾف مسـدم
سم
اعؿالءمادلعدة،مصنغفمؼقظدماظلدودمو احلؿكماظعػقغقة،مو المسؾكمجقعمصنغفمؼُ َقؾا ُ
اظؾدنمو ُؼشع ُؾمحرارتفمو ُؼقظَّدمحُؿَّكمؼقم،مو المبلثرمذياع،مػ...ؼ،مو المدفرمو الم
تعب مػ...ؼ،مو ظقؽـميفمدخقلماحلؿاام مسؾكمخالءمادلعدة،مو وصرةماظؼقة،مو غشاطم
اظـػس ،مو اسؿدال ماظػصؾ ،مو اسؿدال ماظـفار مو ضققتف" ،3طؿا محداد مابـ مدقـام
أحلـماحلؿااعاتمصققةميفمطؿابف ماظؼاغقن مبؼقظفم"خرلماحلؿاام معامضدممبـاؤهمو اتلعم
صضاؤهمو سذبمعاؤه".4

 1ألطـرمتػاصقؾمأغظر،مبـمغصر،ماظشقزريمسؾدماظرريـ (،)2463مطؿابمغفاؼةماظرتؾةميفمرؾبماحللؾة،مغشرم
اظلقدماظؾازماظعرؼين،ماظؼاػرة.
 2ػذهمادلصادرمؼشرلمإديمبعضفامبـقؿادة،مدعقدم(،)1002ميفمسؿؾف،مادلاءموماإلغلانميفماألغدظس،مدارماظطؾقعةم
ظؾطؾاسةموماظـشر،مبرلوت،ط،2مص،162 .مغذطرمعـفا :م
ابـمخؾصقن ،أبقمسؾدمآمربؿدمبـمؼقدػ،م(ت.م8ه26/م)،مضالئدماظعؼؾانميفمصقةماألبدان،معخ،مخ،مق،م
صاس،مرضؿم .2136م
ابـماخلطقب،مظلانماظدؼـمسؾدمآمبـمسؾدمآ،م(ت.م223ه2621/م)،ماظقصقلمحلػظماظصقةميفماظػصقل،م
عخ،مخ،مح،ماظرباط،مرضؿم.22
 3بـقؿادة،مدعقد،مادلرجعمغػلفم،مص.162 .
 4ادلـاوي،مسؾدماظرؤوف م(،)2482مطؿابماظـزػةماظزػقةميفمأحؽامماحلؿاامماظشرسقةموماظطؾقة،محتؼقؼمومتؼدؼؿم
اظدطؿقرمسؾدماحلؿقدمصاحلمريدان،ماظدارمادلصرؼةماظؾؾـاغقةمظؾطؾاسةموماظـشرموماظؿقزؼع،م(د.م.ط)،مط،2مص.م
.30
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 2 .1طيػية االدتحؿا

بادلؼابؾمادلؼاصدماظعالجقةمو اظطؾقةمظالدؿقؿاام،موصػماألرؾاءماظعربمو ادللؾؿني،م
و عـفؿ مأػؾ متؾؿلان ماظؽقػقات مادلـاظقة مواألغلب مظعؿؾقة ماالدؿقؿام معـ مخاللم
حتدؼدػؿمومتـظقؿفؿمظفمومذظؽمباالغؿؼالماظؿدرجيلمبنيمبققتماحلؿاامماظـالثمومجتـبم
اإلراظةمبف،مصقضعقامتـظقؿا مربؽؿامو مرذقدامشرلمعفؾؽموجبمظؽؾمداخؾماحلؿاامم
االظؿزام مبف مجتـؾا مظؾفؾؽ موادلرض ،مصؽان مػذا مجزء معـ مضقاسد موسادات مو متؼاظقدم
اجملؿؿع ماإلدالعل م -موعـف ماظؿؾؿلاغل مباخلصقص -ميف ماالدؿقؿام مو موظقجم
احلؿااعات ،مو ماظيتمترداكتميفمأسراصف،مصؽاغتمتعؾرلامسـمحفؿمادلعرصةمادلائقةم
اظيت متعارف مسؾقفا ماألرؾاء ماألدالف ،مو ماظذؼـ مأسطقا معـ مخالشلا مبـاء مغظرؼام
ظؾؿؿاردةماظقاضعقةمظؿدبرلماظؾدن .5م

 .2وزيػة جسدية و ديؽوظوجية

إنمسالضةماإلغلانمجبلدهمضدميةمضدمماظؾشرؼةمشرلمأنمتطقاراتماإلغلاغقةمومتشعابم
ععارصفامو مساداتفامو مأسراصفامو مدؼاغاتفامو معؼدداتفامجعؾمأداس ماظعالضةميفمعؼامم
أول مترتؾط مبف مطؿػفقم مثؼايف ماجؿؿاسل مخيؿؾػ معـ مبقؽة مإدي مأخرى مو معـ مسصرم
آلخر.مصاجللدمػقماظصقرةماحملددةمومادلعدلةميفمعؼاممأولمشلقؼةماإلغلان،مطؿامأغفم
ادلؽانماظصغرلماظذيمؼربطماإلغلانمبادلؽانماظؽؾرلمظؾؽقن،مصاإلغلانمؼعدلمسـمسالضؿفم
ععماظعإمسدلمجلده ،مو مبادلؼابؾمصننماحلؿاام م ُسدا ماظػضاءماألػؿميفمسالضةماإلغلانم
جبلدهمعـمخاللمتػاسؾفمععف،مومعامغؿجمسـفامحلاالتمعـماظشعقر .م
و عـفمصنذاماسؿدلغاماظقجقد ماالغلاغلميفماظزعـماظؿارخيلمػقموجقدمجلدي ميفم
األداس ،مصنناماحلؿاامماسؿدل معؽانمظؿػاسالتمػذاماجللدمععمروحفمومسؼؾف،مومععم
اجللدماالجؿؿاسلماحملقطمبف.مو مإنا مخنصامبفمعرتديماحلؿامميفمادلؼامماألول،مإذم
إنماظعالضاتماظيتمتقصرػامسؿؾقاتماالدؿقؿام،معـمخاللمممارداتماجللدمومرؼقدفم
أثـاء مذظؽ ،مجتعؾ معـف ماجؿؿاسقا مأطـر مو يف محاجة مظمخر ،مخصقصا معا متعؾؼم
بؿـظقػفماجللدمو عامؼؿطؾؾفمعـمادذلخاءمو راحة،مػذهماألخرلة،ماظيتمتعدمذعقرام
غػلقا مو مجلدؼا مجيـقفمادللؿقؿمبعدمسؿؾقةماالدؿقؿام،ماظيتمسرفمعـمخالشلام
اإلغلان معـاصع معؿعددة مظعالج معشاطؾف ماظصققة مو ادلعـقؼة مو اجللدؼة ،مبػضؾم
 5بـقؿادةمدعقد،معرجعمدابؼ،مص.166-161 .
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سـصريماحلرارةمو ادلاء .مصادؿلؾؿمظذظؽمو صـعمظـػلفميفمسالضؿفمباحلؿاام مرؼقدام
شاظؾامعامطاغتمتظفرمعـمخاللمصقرماظذلددمادلـؿظؿمسؾقفمو ادؿلالعفمدلـمؼُ َداظ ُؽمظفم
جلدهمو مؼـظػفمعـمضشقرهمادلقؿة،مإديمأنمؼذلكمجلؿفمغظقػامدلاسامؼشعرهمباظراحةم
عـمعؿعةماالشؿلال 6ماظيتمجعؾتمعـماحلؿاام مصضاء مجيؿعمبنيمعؾء ماظػراغموعؿعةم
االدؿقؿام ،7مأو مطؿامؼؼقل ماحلؿرلي :م"ػ...ؼمؼرربماألبدان،مو ؼـؿقفامو ؼزؼدميفم
حراػاماظغرؼزيمو ؼػرحماظـػسمو ؼذػبماحلزن" ،8مو معـمجفةمأخرىمسدا مصضاءّام
ظؾؾقث مسـ ماجلؿال مو ماظزؼـة ،مؼـعؽس ماظؾقث مسـ مذظؽ معـ مررف مادلرأةم
اظؿؾؿلاغقة،ميفمادؿعؿؾفاماظعدؼدمادللؿؾزعاتمأثـاءمسؿؾقة ماالدؿقؿاممو مبعدػا،مو ماظيتم
المتزالمحتاصظمسؾكماجلزءمادلفؿمعـفامإديماظققم.مم م
يفماألخرل ،ماحلؿاممبؼدرمعامػقمصضاءم"ظؾؿطفرماظػقزؼقظقجل،مصنغفمأؼضامحيقؾم
إديمغ قعمعـماظؿطفرماظلقؽقظقجلممبامميـقفمعـمإعؽاغقةمظالدذلخاءمواظؿػرغمظؾفلدم
واظعـاؼة مبف" 9مطؿا متؼقل ماظؾاحـة مادلغربقة مخؾود اظسباسي ،مصفق معؾين مخلدعةممممممم
و محتؼقؼمعؿعةماجللدمو معؽانمظالظؿذاذ،مو ميفمغػسماظقضتمحتؼقؼمتـاشؿمغػللم
ظؾذات ،مو معـ مٔة مؼقصر ماحلؿام مصرصؿني ماألودي مدبص ماالشؿلال ماجللدي مأعام
اظـاغقةمصؿقصرماالشؿلالماظعؼؾل.10م م

 .3وزيػة اجتؿاسية و ادرتاتيجية

عـماظـاحقةماالجؿؿاسقةمسُدَّماحلؿاممسـدمأػؾمتؾؿلانمعقداغامإلغؿاجماالجؿؿاسل،م
طؿامأسؿدلمواحدمعـمأػؿمصضاءاتمتشؾقؽماظعالضاتمومتقرقدماظؿضاعـاتماالجؿؿاسقةم
بنيمداطـةمػذهمادلدؼـة مو مزوارػا ،مصؽانمعؾؿؼكماجؿؿاسل مباعؿقاز،مو معصدرام
ظؾـشاط مو ماظلرور مو ماظػرجة معـ مجفة ،مو معلرحا مظألصراح ماظعائؾقة معـ مجفةم
 6طرؼؿ ،مصضقؾة (،)1002ماحلؿااعات عقجزمتارؼخماحلؿااعات ،مترذيةمؼقدػلمحضرؼة،مدارماظـشرمدحؾب،م
اجلزائر،مصم .24-28
 7ادلرجع غػلف،مصم.21
 8بـقؿادة ،دعقد،معرجعمدابؼ،مص.م.162
 9اظلؾاسل،مخؾقد ( ،)1003اجللدماألغـقيمو مػقؼةماجلـدر ،دارماظؼؾؿمظؾطؾاسةموماظـشرموماظؿقزؼع،ماظرباط،م
ط ،2ص .220
 10وارػام،مأريدمبؾقاجمآؼة ( ،)2442ذعرؼةماحلؿاعات،مدارموظقؾلمظؾطؾاسةمو اظـشر،معراطش،مط،2مص.
.220 -66
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أخرى .11برشؿ مبعضمادلـاصلة ،ماظيتمؼؾؼاػامعـمعمدلاتمأخرى،مشرلمأنمدورهم
ؼؾؼك معلؿؿرا ،موععف متؾؼك مرؼقس مو مسادات ماجملؿؿع ماظؿؾؿلاغل معرتؾطة ميفم
متـالتفا مو مزبقاشلا ماالجؿؿاسل مباحلؿاام مو معـاصعف ،ماظذي مجيعؾ معـف مإدي ماظققمم
صضاءمظؾؼاءموماظؿعارفمومغلجمسالضاتمجدؼدةمومحؿكماظؿفلس،مومتؾادلماألخؾارم
دقاءمبنيماظرجالمأوماظـلاءمصقؿامبقـفـ.مغظرامظؾزعـماظذيمتؼضقفماظـلقةميفماحلؿااممم
حؿك مسدا ماحلؿاام مصضاء مغلقي مخاظص -12مو ماسؿدل ماظذػاب مإظقف معـماالدذلاتقفقاتماألغـقؼةميفمصـاسةمجلدمؼغريمومحياصظمسؾكماظؾقتماظزوجقة،مأوميفم
طلبمزوجموماظؿلدقسمدلشروعمزواج.م م
عـمغاحقةمأخرىمميؽـمضراءةمتلوؼؾقةمظعالضةمادلرأةمباحلؿاممعـمزاوؼةماسؿؾارمومظقجفام
اظطقؼؾمظفمطلحدمضقاسدماظؾعبماألغـقؼةمضدماظؿلؾطماظذطقريميفمذغؾماظػضاءماظعامم
و ماالغػؿاح مسؾك ماجملال ماخلارجل 13مسـ مصضاء مادلـزل مخصقصا ميف ماجملؿؿعاتم
األبقؼة-ماظرؼػقة،مومؼشؽؾمبذظؽماخلروجمإديماحلؿااممسـدماظؽـرلمعـفـمصضاءمعقصرام
ظعـصر ماظؿقرر معـ ماظلقطرة ماظذطقرؼة مظألب مو ماألخ ،محقث مؼلؿغؾ مزعـ ماحلؿامم
ظؼضاء مادلرأة مدلشاشؾ مأخرى مطلن متلؿغؾ ماظػرصة مظؾذػاب مإدي ماظلقق مأو مزؼارةم
صدؼؼة...اخل ،مو معـمٔةم"احلؿاممسـدماظـلاءمػقمأطـرمعـمذبردمعؽانمظؾؿطفر،م
بؾمػقمخاصةمادلكرج،مو طذظؽماجملالمظؾؿلؾقةمو ادلراوحة،مإغفممبـابةمادلشفدم
ادللرحل" .14م
عـ مجفة مأخرى مصنن ماحلؿاام مذؽّؾ مأؼضا مادذلاتقفقة مذطقرؼة ميف مصـاسةم
اجللد،مو يفماطؿلابمععارفمجـلاغقة...اخل ،مطؿامأغفمالمؼزالمأحدماظػضاءاتم
األطـرمتلثرل ميفماظؿققالتماظؾـققؼةمو ماظؼقؿقةمجملؿؿعاتـا،معـؾؿامػقمبدورهمأصؾحم
ذبالمظؾؿققلميفمذاتفمغؿقفةمظؾظروفموماظؿغرلاتماحملقطةمبف.مم م
ظؽـمعامميؽـمادؿـؿاجفمعـمادلقدانماظققممػق مأنمدور ماحلؿاام مطػاسؾماجؿؿاسلم
سرفمبعضماظذلاجعمأعاماتلاعمو متعددمادلمدلات ،ماظيتمأصؾقتمتزاحؿمأدوارهم
(احلؿاام) ،مو مٕ مؼعد ماظققم مادلؾفل مادلفؿ ميف ماحلقاة ماالجؿؿاسقة مطؿا مطان مسؾقف ميفم
 11طرؼؿ،مصضقؾة،معرجعمدابؼ،مص.04 .
 12اظلؾاسلمخؾقد،مادلرجعمغػلف،مص.204 .
 13ادلرجعمغػلف،مص.204 .
 14بقسزؼزي ،مربلـ ( ،)1020ماظلقؿققظقجقا ماالجؿؿاسقة ،مإصدارات معرطز مدرادات ماظقحدة اظعربقة،م
برلوت،مط ،2مص.42 .
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اظؼدؼؿ.مرشؿمذظؽمصننمسقدتفماآلغلمو حضقرهماظققممأصؾحمأطـرماغلفاعامععماظعصرم
احلدؼث،معـمخاللمتقداعمحفؿمعراصؼفمو ظقاحؼف مععمتطعقؿفاممبـشكتمسصرؼةم
طادلرذاتمو ماجلاطقزيمو ماظصقغا...اخل،مطؿامٕمؼعدمادللفدمو ماظلققماظػضاءاتم
اظقحقدة،ماظيتمتلؿفقيموجقده ،مبؾمأصؾقتمعراصؼمجدؼدةماظققممطادلالسب معـالم
تؿقصرمبدورػامسؾكماحلؿااعات.م م
يفمدقاقمذيمصؾة ،مطانمو مالمؼزال ماحلؿاام مبؿؾؿلانمصضاءا مظؾؿلاواةمو مارباءم
اظطؾؼقةموماغعداممظؾػقارقماالجؿؿاسقةموماظؿؿاؼزات،مومظقالمادلالبسموماحلؾّل،ماظيتم
ميؽـ مأن ممتقز مزبقغا مسـ مآخر مو مجتؾب ماالغؿؾاه مالغؿؿائف ماظطؾؼل ،مظؾؼلا ماحلؿامم
اظػضاء،ماظذيممتارسمصقفامادللاواةمباعؿقاز .م
رشؿمذظؽمؼؾؼك ماحلؿاممصضاءمظؿفؾلمعظاػرمادللاواةماالجؿؿاسقةمبػعؾمدبؾصم
ادللؿقؿني معـ ماألظؾلة ،ماظيت مؼؿػاضؾ مبفا ماظـاس ،مظذا مطان مػذا ماظػضاء محيقؾم
دائؿامومرعزؼامباألخصمسؾكماآلخرةمومؼقمماحلشر.15مم م

 .4وزيػة ثؼاصية و حضارية

عـاؾماحلؿاامماظػضاءمادلفؿاميفماظؿارؼخماظـؼايفموماظعؿراغلمبفذاماجملؿؿعماحملؾل،م
إذمأنا مربؿقاهماظطؼللمو م ساداتف،مسادةمعامطاغتمادلرآةماظـؼاصقةماظعاطلةمظذلاثفم
و معقروثف ماحلضاري،مصاظؽـرلمعـمساداتفمو متؼاظقدهمو معلؿؾزعاتفميفماالدؿقؿام مالم
تزالمعلؿؿرةماظققم،مومتعؽسمجزءامعفؿامعـمػقؼاؿفمومجتذرهميفماظؿارؼخموماحلضارة،م
طؿامؼ عؽسماعؿزاجاتمادلـطؼةمتارخيقامومثؼاصقامبنيماجلـسماظدلبريمومادللققلم
وماظعربلموماظذلطلموماألغدظللموماظقفقدي،مععمطؾمعامخؾؼفمػذاماظغـكماظـؼايفمعـم
متقازمظؾقضارةماظزؼااغقةمومأػؾمتؾؿلانمسؿقعامبؿؼاظقدمحاضرةماظققممومعمراخةمظعالضةم
ػمالءمباحلؿااممعاضقامومحاضرا،مومعـمذظؽمرؼقسماظزواجمعـال.م م
ِإذِ مطانمظؾقؿاام،مو معا مؼزال،محضقرمضقيميفمػذهماظعادات مو ماظؿؼاظقدمباجملؿؿعم
اظؿؾؿلاغل ،مصؽان مدوره مسؾك مدؾقؾ مادلـال ،محاضرا مبؼقة ميف مسادات ماظزؼاغقني ميفم
اظزواج،مخصقصامسـدعامطانماألعرمؼؿعؾؼمباظؾقثمسـمخطقؾة،مصػقفمطاغتمتؿؿامسؿؾقةم
ععاؼـة ماظعروس مو معراضؾة محرطاتفا مو مجلدػا مو مػل مسارؼة ممتاعا مظؾؿلطد معـ مخؾقم
جلؿفامعـماظعققب .مؼؼقلمربؿدمطردمسؾل ميفمذظؽ:م"مػ...ؼمو معؿكمأصؾحماألعرم
تؼرؼؾاً مواضعاً ،مؼذػنب م(اخلارؾات) مإدي ماحلؿاام مععاً مو م ؼرؼـ مجلؿفا مسارؼةممممممم
 15بـقؿادةمدعقد،معرجعمدابؼ،مص.
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و مذعرػامو مؼشؿاؿـمآذاغفام(طذا)مو مصؿفامو محتتمإبطفامو مرائقةمسرضفامو مثقابفا،مممم
ومؼـؼؾـمذظؽمإديماخلاربمومسؿقدماألدرةمععموصػمذؽؾفامومذيالموجففامومرقشلام
و مشرل مذظؽ ،"16مو مبادلؼابؾ مطاغت ماظػؿقات محتاوظـ مظػت ماألغظار مبنزفار مرذاضؿفـمممممم
ومذياشلـمومأغقثؿفـ.م
يفمدقاقمذظؽ،مومبؼدرمعامطانماحلؿاام مصضاءا متزوجيقا،مصنغفمأؼضامطانمو مالمؼزالم
صضاء مظالحؿػال مو ماظػرجة ،مصلثـاء ماظزصاف معـال ،مطان مأػؾ متؾؿلان مو مال مؼزاظقنم
حيؿػؾقنمبدخقلماظعروسماحلؿاام م"ؼقمماحلـاء" مطؿامتلؿكمربؾقامععمذيعمشػرلم
عـمصدؼؼاتفاممومضرؼؾاتفا،مو ماألعرمغػلفمباظـلؾةمظؾعرؼس ،ماظذيمميـؾماحلؿااممظفم
"رؼسمسؾقر" مدقاءميفماخؿقارماظزوجةمأو مظؾقؾةماظدخقلمسؾكمسرودف.ماألعرمغػلفم
عـماالحؿػالموماالدؿقؿاممطانمؼصاحبمذػابمادلرأةماظـػلاءمبعدمعرورمأربعنيمؼقعام
سـماظقالدةمإديماحلؿاام،مأؼـمؼُقؿػؾمبفامأؼضا،مومتؾؼكماظؽـرلمعـمػذهماظطؼقسمحتاصظم
سؾك ممنطقؿفا مو مؼعاد ماغؿاجفا مإدي ماظققم ،مطؿا مأنا ماحلؿاام مطان مدوعا مصضاء مظؾلقرممممممم
وماظشعرموماظــر .17م
متدؼـقا ،مصؼد مطان ماحلؿام مبؿؾؿلان ماظروعاغقة مو ماظزؼاغقة مو مادلرابطقة مو مادلقحدؼةممممممم
وماظزؼاغقةمذامدورمػاممداػؿميفمتطقؼرمغلقجمومحتضارمادلدؼـةموممتدؼـمذباشلامومباضلم
أعصارػا،مطؿامبقاـمعـمجفةمأخرىمتػاضؾمتؾؿلانمومتطقرمسؿراغفامادلائل،مألغفام(أيم
احلؿااعات)مطؿامؼلؿلثرمسـمابـمخؾدونم"إمنامتقجدميفماألعصارمادللؿقضرةمادللؿؾقرةم
اظعؿران ،مدلا مؼدسق مإظقف ماظذلف مو ماظغـك معـ ماظؿـعؿ ،مو مظذظؽ مال متؽقن ميف مادلدنم
ادلؿقدطة"،18مػذامعـمجفة،موعـمجفةمأخرىمطانماحلؿااممصضاءمظؾؼاءماحلضرمباظؾدوم
طؿامؼؼقل مسؿرمطارظل م 19Omar Carlierمو معـمخالشلؿمأوداط ماجؿؿاسقة مذاتمضقؿم
عؿعددة .م

 16طردمربؿدمسؾل،م(،)2421مخططماظشام،مج.م،3مدارماظعؾؿمظؾؿالؼني،مبرلوت،مط،1مص.م.122

17

Carlier, O. (2000), « Les Enjeux Sociaux du Corps, le Hammam Maghrébin (19-20
siècle) lieu pérenne, menacé ou recréé, Annales, Histoire, Sciences sociales, 55 année,
N°6, Nov- Déc 2000, Paris, éd. l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, p. 1312.
 18ابـمخؾدون ،مسؾدماظرريـ م(،)1006معؼدعةماظعالعةمابـمخؾدونمادللؿاك:مدؼقانمادلؾؿدأمواخلدلميفمتارؼخم

اظعربمواظدلبرموعـمساصرػؿمعـمذويماظشلنماألطدل،مدارماظػؽرمظؾطؾاسةمو ماظـشرمو ماظؿقزؼع،مبرلوت،مط،2م
ص.م.646م
Carlier, O., op.cit., p. 1307.
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و مظعؾمذاكمعامتلاػؿمبفمريّاعاتمتؾؿلانماظققممخصقصامعـفامادلعدغقة،مإذمرشؿم
اظذلؼقػ،ماظذيمأصابمادلدؼـةمغؿقفةماحلراكماالجؿؿاسلمومػفراتمبعدماالدؿؼالل،م
صنغفامداػؿتمإديمحدودمطؾرلةميفممتدؼـمذبالمطؾرلمعـمتؾؿلانماحلاظقة،مومتقداعتم
ذؾؽة مريّاعاتفا مظؿشؿؾ ماظعدؼدمعـ ماظؼرى مبعدم2480م مخصقصا ،مطؿا مجؾؾت مصقائدم
ريّاعاتفامماظصققةمسددامطؾرلامعـماظلقاحمظؾؿداويمواظـزػة،مصؿققظتمععفامريّاعاتم
طقؿااممبقشرارةمموماظشقؼرمو دقديماظعؾدظلمإديمصضاءاتمادؿشػائقةمو دقاحقة.مداػؿم
تردد مادلرضك مسؾقفا ميف ممتدؼـفا م -ممبػفقم مادلدؼـة ماحلاظقة مبؿـاضضاتفا ماظلقدقق
دميغراصقةمو اظعؿراغقة،مإذمأنماإلضاعةمصقفامتؿطؾبمإغشاءمعراصؼمسؿراغقةمتلؿفقبم
ظطقلمصذلاتماظعالج.م

 .5وزيػة ديـية

طان ماحلؿاام ميف ماجملؿؿع ماظؿؾؿلاغل مادللؾؿ معقازؼا مدوعا ميف مظدور مادللفدمممممممم
"و ماظغرصة ماخلؾػقة معـف" ،20مصؿؿطؾؾات مأداء ماظصؾقات مو ماظػرائض ماظدؼـقة مو عام
ؼؿقجؾفمعـمغظاصةمو شلؾمأدؼاامإديمحتقالميفمدورهمخصقصامبعدمزفقرماإلدالم،م
مما مجعؾف معمدلة مال مشـك مظؾؿلؾؿ مسـفا ميف مرفارتف ،21مو ػقعا مؼعؽس مارتؾاطم
اإلغلانمادلشرضلمو ادلغربلمباحلؿاام مسـمبؼقةماألعؿ،مإذمسرصفمعـذماظؼدممو جعؾفم
ععؾدامظفميفماالشؿلالموماظؿطفر،مو عـمٔةمطانمعقضعفمشاظؾامباظؼربمعـمادللاجد22م
و عدخالمظف .م
اإلدالممطدؼـ مربطمطـرلّامعـمتؽاظقػماظعؾادة مبادلاء،موجعؾمعـماظطفارةمذررًام
ألدائفا،مو شاظؾامعا مطاغتمسؿؾقةماالدؿقؿام مدقاءميفماحلؿاام ماظػرديمادلـزظلمأوم
احلؿاام ماظعؿقعلمعؼصدامظـظاصةماإلغلانمادللؾؿمسؾكماظرشؿمعـ ماخلالصاتماظػؼفقةم
حقل مدوره ،مو مضقابطف...اخل ،مو اسؿؾاره مبمرة مظالخؿالط مو عؽاغا مػابطا مظؾعريم
اظػاضحمبنيمزبائـف .م

 20بقحدؼؾة،مسؾدماظقػاب (،)1000ماجلـلاغقةموماالدالم ،ترذيةمعؼؾدمربؿدمسؾل،مدراسمظؾـشر،متقغس،م
ص.121 .
 21عقداوي ،مدؾقؿة ( " ،)2444مرياعات معدؼـة متؾؿلان :ممنقذج مريام ماظصؾاشني " ،معـ مذبؾة ماظـؼاصة،م
إصدارموزارةماظـؼاصةمواالتصال،ماجلزائر،ماظلـةماظرابعةمواظعشرون-ماظعدد ،224مص.241 .
 22وارػام،مأريدمبؾقاجمآؼة.معرجعمدابؼ،مص.62 .
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يفمدقاقمعرتؾط،معـاؾتماظعدؼدمعـماحلؿااعاتمبؿؾؿلانماظزؼاغقةمو بعدػامعصدرام
ظؾدخؾمأومعامؼصطؾحمسؾقفمباظقضػمدؼـقا،مإذمأغشلتماحلؿااعاتمجبقاريمادللاجدم
و ادلدارسموماظزواؼامومطاغتموضػامظعدؼدمادلمدلاتمدقاءمعـفاماظدؼـقةمأوماظـؼاصقة
أوماجلفادؼةمأوماخلرلؼةميفماظؿلقرلموماظعؿؾ.مو عـماألعـؾةمسؾكمذظؽمريّامماظطّؾقلم
بؿؾؿلان ماظزؼاغقة ،ماظذي مورد مازلف ميف موثقؼة ماألوضاف ،ماظيت مأصدرػا مأبق مريقم
عقدك ماظـاغل مو ماخلاصة مبادلدردة ماظقعؼقبقة ،مو مطذظؽ مريّام ماظعاظقة مو ماحلؿاامم
اظؼدؼؿ ،ماظ ّؾذؼـمحؾلفؿاماظلؾطانمأبق ماحللـمبـمأبلمدعقدموضػامدلدردةمو جاععم
بـاػؿا،23مو طاغتمأشؾبماحلؿااعاتمبؿؾؿلانمعقضقصةمسؾكمادللاجدمومادلدارس وماظزواؼا .24م

 .6وزيػة اضتصادية و خدعاتية

ذؽّؾتماحلؿااعاتمبؿؾؿلانمودقؾةمعـماظقدائؾمادلادؼةماألدادقة،ماظيتماسؿؿدػام
صاغعقماحلؿااعاتمعـذمأولمصـاسةمشلا،مطؿامداػؿتميفماحلقاةمبعؿقعفامدقاءمعـفام
اظدؼـقة مأو ماظلقادقة مو ماالجؿؿاسقة ،معـ مخالل معداخقؾفا ماالضؿصادؼة ،ماظيتم
دكرتميفمتارؼخماظدولمبؿؾؿلانمطقضػ،مإضاصةمإديماظعدؼدمعـمادلشؽالتمو اظصػؼاتم
وضعت مو مأبرعت مبداخؾفا ،مو عـ مٔة مطان مو ال مؼزال ماحلؿاام مصضاءا مظؾعدؼد معـم
األغشطة ماظؿفارؼة 25صاظؽـرل معـ مرياعات متؾؿلان ،ؼضؿ مصضاءاػا ماظدلاغل ،معؽاغام
ظؾعدؼد معـ مادلـؿقجات معـ مضؾقؾ مادلشروبات ماظغازؼة موادلاء ،موزبؿؾػ معلؿؾزعاتم
االدؿقؿام معـ مصابقن مو ماظعطقر مو ماظؽادات مو ماحملؽاك ،مسقضت مػذه مادلقادم
وزقػقا ماظدظقكمواظلدرمو مػق مورقمذفرماظـؾؼ مو مغؾاتماظؾقػ ،ماظذيمطانمؼلؿكدمم
ضدمياميفمسؿؾقة ماظغلؾ مو محؽّماجللؿ ،26مإضاصةمإديماخلطؿلمأو ماظغادقل،ماظذيم
طانمؼلؿعؿؾمإديمزعـمضرؼب...اخل،مطؿامأنمو ظقجماحلؿااممٕمؼؽـمأبدامحؽراًمسؾكم
23

Brosselard, Ch. (1985), « Les inscriptions arabes de Tlemcen », 3ème année, n° 03, in
Revue Africaine, années 1858-1859, Office des publications universitaires, Alger, Edition
n° 1928, p. 410-412.
 24صقالظل ،مسؾدماظعزؼز م(،)1001متؾؿلانميفماظعفدماظزؼاغلمدرادةمدقادقةمسؿراغقة،ماجؿؿاسقة،مثؼاصقة،م

ج،2معقصؿمظؾـشرمواظؿقزؼع،ماجلزائر،مص.142.
 25بفقين ،مسؾد ماجملقد (" ،)1008احلؿاعات ماظعؿقعقة مواظدميغراصقة ماظؿارخيقة :مأؼة مسالضة؟ ،ماحلؿاعاتم
اظشاعقة مأمنقذجا" ،معـ ماظؽؿاب ماجلؿاسل مدرادات متارخيقة ميف ماظعؿارة مواظلؽـ ،معـشقرات مطؾقة ماآلدابم
واظعؾقمماالغلاغقة،مرضؿم،46مجاععةمربؿدماألول،موجدة،مص.م.81
 26ابـمعـظقر،مربؿدمبـمعؽرمماألصرؼؼل (،)2488مظلانماظعرب،مج-2ج،21مدارماجلقؾ،مبرلوت،مدارمظلانم
اظعرب،مط،2معادةم"ددر".
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أبـاءمادلـطؼةماظيتمؼقجدمبفا،مبؾمطانمؼرتادهمأؼضاًماظغرباءموسابروماظلؾقؾ،موػلم
ساداتمالمتزال مضائؿة ماظققم،مسؾكماظرشؿ معـ مأنا ماحلؿاام مبؿؾؿلانمحتقالمإديمعؾؽقةم
سائؾقةموخاصةمو ٕمؼعدموضػا .م
ععمبداؼةماظؼرنماظـاعـمسشر محتقظتماحلؿاعاتمبادلغربمو ماجلزائر مو متؾؿلانم
إديمصـادقمتمديمخدعاتفامظقال،مخصقصامععماذؿدادماحلرطةماظؿفارؼة،مباسؿؾارمأنم
احلؿاام مطانمدوعامعالزعامظؾؿلفدمو ماظلقق،27والمؼزالمإديماظققممصعؾفمبؿؾؿلان .مطؿام
وصّرتمػذهمادلـشلةمصرصمذغؾمعؿعددةمو عؿـقسةمتراوحتمبنيماخلدعةمو اظؿفارة،م
صؼدمذؽّ ؾتمصضاءمظؿؼدؼؿمخدعاتمعؿـقسةموعؿؽاعؾةمظقالػامدلامأعؽـمضؿانمادؿؿرارم
غشاطمػذامادلرصؼماظعؿقعل،مصفـاظؽماحلؿااعل،موماظـارقرمأوماظقضاف،مومادلزؼاـم
أو ماظؾالن مو حؿك ماحلفاام مأحقاغا ،28مو مادلدظّؽ م(اظؽقاس) ،مو ماظقضّاد ،مو مأخرلاًم
اظزباال .م
*احلؿااعل:معفؿؿف مإدارةمأعقرماحلؿاام مو تدبرلػا.مصفق مادللمولماألولم(ا ْدلعَؾَّؿِ)،م
اظذي مؼؼقم مبادؿؼؾال ماظزبـاء مو ادؿكالص مرؼع ماالدؿقؿام مواظلفر مسؾك ماظؿلقرلم
اظعام .29م
*اظـارقر مأو اظقضاف:مطانمؼلفرمسؾكمحػظمأثقابماظـاس،30مو سؾكمادؿؾدالم
ادلكزرماظـظقػةمبادلكزرمادللؿعؿؾة،مومأدواتماالدؿقؿامماألخرى،مطؿامطان،مأحقاغاً،م
عؽؾػاًمبـظاصةماظغرف .31م
*ادلدظّؽ مأو ماحلؽّاك مو ماظؽقااس مبؾغة مأػؾ متؾؿلان :مطان مؼدظّؽ مبقده مأجلامم
ادللؿقؿني،مأعاماظققممصنغفمؼعؿؾمبقادطةمعامؼلؿكمبـ"اظؽادة" .م
*ادلزؼاـمأو ماظؾالن:مطانمعؽؾػاًمباحلالضة مخصقصا،مطؿامأغفمبؾعضماحلؿااعاتم
طانمؼقجدمحفااعقنمؼؼقعقنمبقزقػةماظؿطؾقبماظؿؼؾقديم(احلفاعة) .م
خدعاتمأخرىمتؿعؾؼمبؿدبرلمسؿؾماحلؿاام معـماخلارجمخصقصا،مطاغتمحتؿاجم
إديمضقؿقنيمؼشرصقنمسؾقفامغذطرمعـمػمالء:م م
Carlier, O., op.cit., p. 1311.
Lewis, B., Ménage, V.-L, Pellait, Ch., Schacht, J. (1990), Encyclopédie de l'Islam, t.
III, nouvelle édition, Paris, maison œuvre et la rose, p. 143.
 29بفقين،مسؾدماجملقد ،عرجعمدابؼ،مص.م.86
27

28

 30ادلرجع غػلف،مص.م.86
 31اظشقزري،مبـمغصر سؾدماظرريان،معصدرمدابؼ،مص.م.88
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*اظقضّاد:مو مطانمعؽؾػاً مبنؼؼادماظـارمومتلكنيماحلؿاام،مومضدمأصؾحمشرلمعقجقدم
حاظقا،مغظرامظعاعؾماظؿؽـقظقجقامومادؿؾدالماحلطبموماظػقؿمباظغاز .م
*اظزباال:موعفؿؿفمجؾبمروثماجلؿالموماحلؿرلموماظؾؼرموماحلطبموماألخشابم
و معامإديمذظؽ،مإديماحلؿاام مسؾكمزفرماحلؿرل،32مو مطانمعؽؾػاًمأؼضاًمبؿطعقؿماظػرنممم
أو مادلقضد مباظقضقد ماظطؾقعل مطؾؿا متطؾب ماألعر مذظؽ ،33مشرل مأن مذظؽ مٕ مؼعد ماظققمم
عقجقدا مغظرا مظعقاعؾ ماظؿؽـقظقجقا ،محقث مبدأت ماحلؿاعات متؽؿػل ميف متلقرلػام
وتدبرلػامسؾكمساعؾنيمأومثالثةمعـفؿماحلؿاعلم(ادلعؾؿ)،ماظذيمؼؿؽػؾمبؼؾضمٔـم
االدؿقؿام مو مبقع مزبؿؾػ ماحلاجقات ،مؼضاف مظف ماظؽقاس متؼابؾف ماظطقابة مسـدم
اظـلاء.م م

 .7وزيػة ديادية

عـاؾ ماحلؿاام ميف ماظعفد ماظروعاغل مبؿؾؿلان مإدي مجاغب ماسؿؾاره مطػضاء مظؾراحةمممممم
و ماظذلصقفمو ماالدؿؿؿاع ،معؽاغامظؾؼاءمو ماالجؿؿاعمبني مطؾارماظلادةميفمضؾبماظؼاسةم
اظلاخـةمدلـاضشةمادللائؾمادلاظقةمواظلقادقة.34مبقـؿامسرفميفمسفدماظدولماالدالعقةم
اظعدؼدمعـم"االشؿقاالتمطؿامحؾؽتمبفماظعدؼدمعـمادلماعراتمودساماظددائس،مطؿام
طان موؼؾؼك مبمرة مظالدؿكؾارات مو موطاظة مأخؾار متلؿؼل مأحقال ماجملؿؿع مادلدغلمممممم
وماظلقادل" .35م
يفمدقاقمعؿصؾ،مؼؾؼكماحلؿامماظققم مإديمجاغبمبعضمأدوارهماظلاظػةماظذطر،م
ذي مأػؿقة مال متؼؾ مسؿا مدؾؼ ،مإذ ماظؽـرل معـ ماألحزاب مو ماظؿـظقؿات مخصقصام
مبفؿؿع متؾؿلان متلؿغؾ ماحلؿاام مظـشر مأصؽارػا مو مإؼدؼقظقجقاتفا ،مخصقصا مأثـاءم
احلؿالتماالغؿكابقةمبنيمذيقعمذرائح ماجملؿؿع مو مباألخصماظػؽةماظـلقؼة ،ماظيتم
تقزػمظؾدساؼةمظزوجمأومألحدمععارصفا.مومحتظكمعامؼعرفمباظطقاابةمباألػؿقةمغظرام
ظدورػامومسالضاتفامادلؿعددةمبزبقغاتفا .م

 32ذاطر ،مظعقيب (،)1002ماظعؿارةماظذطقرؼة :صـماظؾـاءمو مادلعاؼرلماالجؿؿاسقةمو ماألخالضقةميفماظعإماظعربل،م
رؼاضماظرؼسمظؾؽؿبموماظـشر،مبرلوت،مط،2مص.م .286م
 33بفقين،مسؾدماجملقد،مادلرجعمغػلف،مص.م.81
 34طرؼؿ،مصضقؾة،معرجعمدابؼ،مص.م.21
 35وارػام،مأريدمبؾقاجمآؼة،معرجعمدابؼ،مص.46-82 .
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رشؿمطؾمذظؽمممّاماضطؾعمبفماحلؿاممعـمأدورامو موزائػ،مصننمصذلةمعـؿصػم
اظؿلعقـات،مومخباصةمععماذؿدادماألزعةماألعـقة،مسرفمطلادامرػقؾامعقزهمسزوفم
اظـلقة مسـف مخصقصا ،مبلؾب ماخلقف معـ ماألسؿال ماإلرػابقة ،مطؿا مأدجل ماحلؿاامم
وأصؾح مغاصذة مدقادقة م -ماجؿؿاسقة مدلؿاردة ماظرضابة مسؾك ماجملؿؿع موسؾك ماظػضاءم
اظعام .م

 .IIبـية احلؿاا اظتؾؿساغي

يف مػذا ماجلزء ماظـاغل معـ ماظؾقث مدـؼػ مأدادا مسؾك ماظقصػ مظؾـقة ماحلؿامم
اظؿؾؿ لاغل مدقاء معـفا مادلؿعؾؼة مباسؿؾاره مطػضاء مصقزؼؼل مورعزي معـ محقث مأضلاعفم
وآظقاتماذؿغاظفمدقاءمعـفاماظؿؼؾقدؼةمأوماحلدؼـة،مأومتؾؽمادلؿعؾؼةمبؾـقؿفماظزعـقةم
واظطؼقدقة،مودــؿفلمإديمجتؾقاتمذظؽمسؾكمعلؿقىمرؼقسماالدؿقؿاممخصقصا .م

 .1عورصوظوجية احلؿاا و صضاءاته

احلؿام مطؾـقة معؿفاغلة متعؽس موزائػ ماحلؿام مو مممارداتف مادلؿـقسة مو مذظؽم
ظطؾقعة متـقع ماظػضاء ماظذي محيقؼف ،مإذ مطاغت ماظغرف مترتب موصؼ مغظام مخاص،م
اظلؼقػة ميف مادلؼدعة مؼعادل مجقػا ماألدطقري مو ماظقزقػل مشرصة مارتداء ماظـقاب ميفم
احلؿاعات ماظققغاغقة مو ماظروعاغقة ماظؼدمية ،متؾقفا محفرة ماألعاغات ،محقث مخيؾع
اظروادمعالبلفؿمو مؼرتدونمعكزرماالدؿقؿام،مو معـف مؼؽقنمادلرورمسدلماظؾقتماظؾاردم
إديماظؼاسةماظقدطك،مو مػلمعرطزؼةموادعةمبفامعاءمصاترمو متلؿكدممظؾؿقرؽةمبنيم
اظؾقؿنيماظؾاردموماظلاخـ.مأعاماظؾقتماألخرلمصفقمأطـرمصضاءاتماحلؿاممدكقغةمعام
جيعؾ مادلرء مؼؿصؾب مسرضا ،مو متؼع مخارجف مشرصة مصغرلة مظالدؿعؿال ماظشكصلمممممم
و مظؾقضقء ،مو مبذظؽ محيؿقي مطؾ معـ ماحلؿاعني ماظروعاغل مو ماإلدالعل مسؾكم
ادؿعدادات مصذة مظالشؿلال معـ مرياعات ماظؾكار مو مأخرى مباردة مو مداخـة ،مإديم
جاغبمبركماظلؾاحةمومادلرذاتماظؾاردةمواظلاخـةم .36م
و مباجملؿؾمميؽـماظقضقفميفماحلؿامماظؿؾؿلاغلماظشعيبمسؾكمثالثمصضاءاتم
أدادقة ،ماظػضاء ماألول معـفا مؼؿعؾؼ ممبا مميؽـ مأن مغلؿقف مباظػضاء ماظدلاغلم
( )Frigidariumباسؿؾارهماألضربمظؾػضاءماخلارجلمعـمجفة،مومعـمدرجةماحلرارةم
 36بقحدؼؾة،مسؾدماظقػاب م(،)1002ماإلدالمموماجلـس،مترذيةمو تعؾقؼماظعقري،مػاظة،معؽؿؾةمعدبقظل،م
اظؼاػرة،مط،1مص.م .166م
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عـ مجفة مأخرى ،مو مؼعؿدل مأدادقا ميف مبـقة ماحلؿام ،مألن مبف مذبؿقسة معـم
ادلؿاردات،ماظيتمتؿعؾؼمباظقجاػةماالجؿؿاسقةمعـمخاللمتغقرلمادلالبس موماظؿػاخرمم
ومادلزاؼداتم .م
37
وماظػضاءماظـاغلمػقماظقدطاغل م( ،)Tepidariumومػقمعؿدرجمباظـلؾةمحلرارتفم
عؼارغةمععماظدلاغل،مو مػقمحتضرلمظؾػضاء،ماظذيمؼؾقفمعـمحقثمدرجةماحلرارة،م
طؿا مأغف مادلؽان ماألغلب مألخد مضلط معـ ماظراحة مدون ماإلضرار مباجللد مودونم
االحلاسمباظدلدموماظلكقغة،مطؿامؼعدمادلؽانماألغلبمظؿؾادلمأررافماحلدؼث .م
أعاماظػضاءماظـاظثمصقؿعؾؼ مباظػضاءماجلقاغلم) (Caldariumمو مػقماألطـرمحرارةمم
ومادلؽانماألصضؾمظؾؿعرقموماظؿؿددموماظؿؽقاس 38مطؿامحيؾقمألػؾمتؾؿلانمتلؿقؿف،ممم
ومؼؿؿماظؿدرجمبنيمػذهماظػضاءاتماظـالثةمومظؽؾمصضاءمممارداتفماخلاصةمبفم.م م
ؼـؿفلماالدؿقؿام،مإديماظعقدةمسدلماظؾققتماظـالثةمإديمشرصةمادؿؾدالماظـقابم
بعد مظؾاس معؽزر ماخلروج م(صقرة مطؾرلة متغطل ماجللؿ معـ ماظلرة مإدي ماظرطؾؿني،م
وأخرىمتلؿعؿؾمظؿـشقػمبؼقةماألسضاءموتغطقةماظرأسمتػادؼامسـماالصابةمعـمغزظةم
برد) محقث مؼلخذ ماظزبقن مضلطا معـ ماظراحة مسؾك مادلؼاسد ماظقثرلة ،ماظيت متؿؾاؼـم
أشطقؿفاموتؿعدد،مو مبعدمذظؽمؼؼدممٔـماالدؿقؿامموعلؿؾزعاتف،موماظذيمميؽـمأنم
ؼؽقنمعلؾؼامععمزعـماظدخقل،مومؼفؿمبادلغادرةمإديمبقؿف.

 .2آظيات اذتغال احلؿا اظتؾؿساغي اظتؼؾيدي

تؿقزعمبـقيتماذؿغالماحلؿامموممماردةمرؼقسماالدؿقؿامممبفؿؿعمتؾؿلانمسؾكم
ضلؿني،ماألولمعؿعؾؼمباألدوات ،ماظيتماذؿغؾموؼشؿغؾمبفامصضاءماحلؿاممدقاءميفم
صقرتفماظؿؼؾقدؼةمأوماحلدؼـة،مأعاماظؼلؿماظـاغلمصقفمصقؿعؾؼمباألدواتماألدادقة،م
اظيتمتدخؾميفمسؿؾقةماالدؿقؿامميفمحدمذاتف،مومتشؽؾمأحدمرؼقدف .م
 1 .2أدوات اذتغال احلؿا م

إنماحلؿاممطـؼاصةمو معمدلةمتؼؾقدؼةمو معرطزمأدادلميفمعدؼـةمتؾؿلانمتقارثؿفم
األجقالمسـمبعضفا،معامخؾػمععفمذبؿقسةمعـمادلؿارداتمادلرتؾطةمبفميفمصقرتفم
اظؿؼؾقدؼة ،مو مطان مذظؽ مآظقة مأدادقة مأدفؿت ميف ماذؿغاظف مبطرؼؼة مجعؾؿف مؼلؿؿرم
 37ذاطر،مظعقيب،معرجعمدابؼ،مص.م.226
 38اظؿؽقاس،مؼعينماظؿدظقؽمومؼؼقممبفذهماظقزقػةم"اظؽقاس"مباظـلؾةمظؾرجالموم"اظطقابة"مباظـلؾةمظؾـلاء .م
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تارخيقا،مومؼؾؼكمعطؾؾاماجؿؿاسقامومثؼاصقا،مومذظؽمظطؾقعةمدقرهماألخاذ،مغؿقفةم
تؼؾقدؼؿفمادللؿؿدةمعـمرؾقعةمػـددقفمو مزلؽمجدراغفمو معـاصذمدخقلماشلقاءمإظقفمم
و مخروجف معـف ،محبقث مجعؾؿف محيؿػظ مبدرجة محرارة معؿقازغة مداخؾ مصضاءاتم
اظـالث ماظلابؼة ماظذطر ،مو مطان معـ مسـاصر مجقدة ماحلؿام ماظؿؾؿلاغل ماذؿغاظف مإديم
أزعـةمضرؼؾةمسؾكماحلطبمومادلكؾػاتماظؼابؾةمظالذؿعالمومخصقصامعامؼلؿكمربؾقام
"باظػقؿقر"،39معـمأجؾمتلكنيمادلاءمو متقزؼعفمحتتمعلاربمعقزسةمبطرقمعـظؿةم
حتت مأرضقة ماحلؿام ،محقث مؼصفر مساعؾ م(ضَقِّؿِ) مؼراضب مصرن ماحلطب ،مو مؼـظؿم
دراجة محرارتف مبشؽؾ متؼؾقدي ،مذظؽ مأسطك مظؾقؿاعات م"ظذاذة مورقؾة" مطؿا مضالم
ؼاضقتماحلؿقي .40م
يفمذاتماظلقاق،مورشؿماغؿشارمرياعاتمجدؼدةمسصرؼةمعؾـقةميفماذؿغاشلامسؾكم
األدواتماظؽفربائقةماظلفؾةماظؿلقرلمإالمأنماحلؿامماظؿؼؾقدي،ماظذيمؼعؿؾمباحلطبم
طانمومالمؼزالمأطـرماػؿؿاعامعـمررفماظػاسؾني،محقثمؼَقـُّماظعدؼدمعـمادلؾققثنيم
ظؿؾؽ ماحلؿاعات ،ماظيت مطاغت معـؿشرة ممبققط متؾؿلان ماظؼدمية ،مو ماظيت مطاغتم
أرضقؿفامعقضقسةمعـمحفرمرؾقعكمؼلؿؿدمحرارتفمعـمعلاربمادلقاه،ماظيتمجتريم
حتؿف ،مسؽس ماحلؿاعات مادلعاصرة ماظققم مبؿؾؿلان ،ماظيت مؼغؾب مسؾك مأرضقؿفام
بالراتمرخاعقةمواظزظقجموالمجتريمحتؿفامعقاهمداخـة،مومإنمطانماألعرمالمؼـطؾؼم
سؾكمذيقعماحلؿاعات،محقثمالحظـاميفمادلقدانمرباصظةمبعضماخلقاصميفمبـاءم
رياعاتفؿمسؾكماظـؿطماظؼدؼؿمومادلؿعؾؼمأدادامبقضعمأرضقاتمعـماحلفرماظطؾقعلم
ادلرصقصمباظؾقتماظلاخـ .م

 2 .2األدوات اظتؼؾيدية األدادية يف صعل االدتحؿا

صعؾماالدؿقؿامميفماظلقاقماظؿؾؿلاغلمؼؼؿضلمحضقرمذبؿقسةمعـمادللؿؾزعات،م
اظيت مؼراػا مأػؾ متؾؿلان مأدادقة ميف مسؿؾقة ماالدؿقؿام ،مو مذظؽ مؼقحل مبلػؿقةم
احلؿام ميف ماحلقاة مادلعقشقة مظألصراد ،محقث موجد مبادلدؼـة مدور مظصـاسة ماظصابقنم
ادلعطر ،مو ماظعطقر مو ماالػؿؿام مباظغادقل مو ماظلقاك مو ماحلـاء ،مو مذظؽ مطؾف معرتؾطم
بـؼاصةماالدؿقؿاممو مرؼقسماظؿطفرل،ماظيتمتؼؿضقفاماظؿعاظقؿماإلدالعقةمعـمجفةممم
" 39اظػقؿقر"،معـمزبؾػاتماظزؼؿقنمادلعصقرموماظؼابؾمظالذؿعالمبلرسةمظصغرمحفؿةمومظؾؼاؼامزؼتماظزؼؿقنمبفممممم
ومؼعطلمرائقةمذيقؾة .م
 40احلؿقي،مؼاضقتمبـمسؾدمآ( ،بؿط)،مععفؿماظؾؾدان،مج،2مدارماظػؽر،مبرلوت،مط،2مص.132.
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و ممتـالثماجللدمعـمررفماظػاسؾنيمظؼقؿماظـظاصةمو ماظصقةماظعؿقعقةمعـمجفةم
أخرى.موم ؼصحمضقلمسؾدماظقػابمبقحدؼؾةمأنماحلؿاممػق"معؼدعةمومخامتةمألسؿالم
اظؾدنمأومبؿعؾرلمآخرموضعمغفاؼةمألسؿالماظؾدن" .41م
إن ماظدخقل مإدي ماحلؿام م– مطؿا مدؾػ ماظذطر -مؼؼؿضل موجقب مارتداء ماظػقرةم
ظؾدخقل مو مصقرة مظؾكروج ،ماألودي متؿعؾؼ مبلذل ماظعقرة ميف مسؿؾقة ماالدؿقؿام مظؽـم
درسانمعامؼلؿغـكمسـفامداخؾماحلؿامموماظـاغقةمعـمأجؾمجتػقػماظشعرموماظؾدنم
عـمعقاهماالدؿقؿام،مو تعؿدلمػذهماظػقراتمجزءمعـ مزؼـةمادلرأةمحقثمتلؿعؿؾم
اظػقرات مادلغرؼة مواجلذابة مو ادلطروزة مخبقط مالعع ،مطؿا متُكَصُّ ماظعروس مبػقرةم
خاصة،محؿكمؼؿؿماظؿعرفمسؾقفامداخؾماحلؿامموماظلمالمسـفامو سـمسائؾؿفا،م
ظقؿؿمدذبفامضؿـماجملؿؿعمو مربطماظصؾةمبفا،مطؿامتدخؾماظؿؾؿلاغقاتمإديموضتم
ضرؼبمباظؼؾؼابماخلشيب ،ماظذيمطانمعـؿشرامإديمزعـمضرؼبمباحلؿامماظؿؾؿلاغل،مم
و ماظذيمحيؿلمادللؿقؿمعـماظؿزحؾؼمداخؾماحلؿاممبلؾبمادلقادمادلـظػة،مو مبعدم
اظدخقل مجتد مذبؿقسة معـ ماظدالء ماخلشؾقة مو ماظطادات مظالشؿلال ،مو متلؿعؿؾم
"اظؽقادة" ظؾػركمومإزاظةماألوداخ،مومتصـعميفماظغاظبمعـمعقادمربؾقةمومغؾاتات،م
طؿامتلؿعؿؾمادلرأةماظغلقلمظؿقػظفمعـماظ ؿؼصػمو تؽلؾفمضقةمو م حققؼةم
و متؾقـف،مو مشلؾفمعرةمثاغقةمبقرقماظزؼؿقنمو مشرلػا ،مطؿامدبؿؾػ مادلقادمادللؿعؿؾةم
حلبماظػؽاتماالجؿؿاسقة .م
عؼارغة ،م خيؿؾػماألعرماظققم،محقثماظعدؼدمعـمادلقادمادلصـعة،مٕمتعدمحتؿؾم
ععادلفا ماظطؾقعقة ،ماظيت مطاغت مسؾقفا مضدميا ،محقث معقاد مطـرلة معصـعة ماظققم،م
حيؿؾفاماظرجؾمو مادلرأةماظؿؾؿلاغقةمإديماحلؿام،مو رشؿمذظؽمحاصظتمبعضفامسؾكم
سؿاضؿفامومنطقؿفامعـمضؾقؾماظؾشؽرلمو اظؽادةمو ماظطػؾمو ماظلطؾ...اخل،مأعامعـم
اظـقاحلماظػقزؼؼقة،مصعقضمعامؼلؿكمباجلابقات،42ماظدالءماخلشؾقةمو اظؾالدؿؽقةم
اظؼدميةماظيتمطاغتمتلؿعؿؾ،مطؿامأصؾقتمتؿقصرماظؾققتاتماظلاخـةمباحلؿاعاتم
سؾكمحـػقاتمعزدوجةمادلاءم(اظؾاردمواظلاخـ)مظؽؾمصرد،مو باظؿاظلمٕمؼعدمعرتديم
احلؿاممعطاظؾنيممبشؼةمجؾبمادلاءمعـماحلقضماالزلـيت .م
، 41مبقحدؼؾة،مسؾدماظقػاب،معرجعمدابؼ،مص.م.168م م
 42اجلابقة ،مػلمآغقةمإزلـؿقةمو رخاعقةمطؾرلة،متعقضموزقػقاماظدالءماظؼدمية ماظيتمطانمؼلؿعؿؾفامعرتديم
احلؿامميفماالشؿلال .م
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زعـ ماالدؿقؿام مػق مزعـ ماظذلصقف مو مادلؿعة مو ماظؿقاصؾ معع ماظعإ ماخلارجل،م
خصقصامسـدماظـلاء،محقثمتؼضلماظـلقةمععظؿمؼقعفامداخؾف،معؼلؿؿامظفمحبلبم
تؼلقؿاتماظػضاء،محقثمؼلخذمصضاءماظدلاغلموضؿامظؾؿقضرلمظؾقؿاممو غزعمادلالبسم
أومارتداءػاموماظدردذاتماجلاغؾقةموماظؾؼاءاتماحلؿقؿقةمظؼاءامو صراضا.محقثمؼعؿدلم
زعـماحلؿامماظػرصةماظـؿقذجقةمظعؼدماظؾؼاءاتماالجؿؿاسقة.م م
طؿامؼلخذمزعـمادلكصصمظؾػضاءماجلقاغلماحلصةماألطدل،محقثمؼؿؼارعمصقفم
االدؿقؿامممبؿعةماظؾكارموحرارةماظؾؼاء،مو ماظؿدظقؽمو ماظغلؾمو اظؿفؿقؾمططؼسم
احلـاء مو ماظغادقل مو مععاجلة ماظؼدعني مو مإزاظة ماظشعر معـ مزبؿؾػ مأجزاء ماجللؿممممم
ومتؾقضماألدـانموماالسؿـاءمباظؾشرة .م
أعا ماظزعـ ماخلاص مباظػضاء ماظقدطاغل مصفق ميف مشاؼة ماألػؿقة معـ ماظـاحقةم
األغـروبقظقجقة،محقثمؼؿؼارعمصقفمادلؼدسمععماألرضل،مإغفمصضاءمأخذمضلطمعـم
اظراحة مزعـقا مو عؽاغقا ،مو تػؿح مصقف مادلقاضقع ماحملرعة مو مادلغؾؼة ماظيت متؿؾعؼم
باجلـسمو اجللدموماظعالضاتماحلؿقؿةموماظزواجموماظطالقمومعراضؾةماألجلاد .م
إنمزعـماحلؿاممػقماآلخرمعرتؾطمباظذطقرةمو ماألغقثةمحقثمتؼلقؿماظقضتممبام
ؼؿـادبموغشاطمطؾمجـس،مؼؼقل مسؿرمطارظل م:Omar Carlierم"أنموظقجماحلؿاامم
طانمدوعامعضؾقرامبزعـمعؼلاؿمحلبماجلـسماألغـقيموماظذطقري،مصعادةمعامؼؽقنم
زعـماظرجالميفماظصؾاح،مأو ضؾؾمصالةماظػفر،مأو ميفمادللاء،مأو مضؾؾماظعؿؾ،مأعام
اظـلاء مصؿؾفـ ماحلؿاام مضؾؾ معـؿصػ ماظـفار م(ضؾؾ موضت ماظغذاء) مو مسادة معا مؼؽقنم
ادؿقؿاعفـا مبصقؾةمأرػاشلـ"، 16مدونمدـماظؾؾقغ،مو مظؽـمبعدمػذاماظلـمؼصؾحم
اظطػؾمشرلمعؼؾقالمادؿقؿاعفمودطماظـلقة،مو مػـامتؾادرماظطقابةمأوماحلؿاعقةمإديم
ظػتماغؿؾاهماألممبؼقشلا:م"ظؼدمطدلمابـؽمصالمتصطقؾقفمععؽ" .43م
إن ماظؾعد ماظدؼين مو محتذؼر ماظػؼفاء معـ ماالخؿالط مو معراضؾة ماجملؿؿع مظؾعضف،م
ترك مذبؿقسةمتؼاظقد مربؾقة مضابطةمظؾقؿامماظؿؾؿلاغل،محقثمؼعرفمأنماظـفارم
ظؾـلاء مو مادللاء مظؾرجال مو ماظقضت ماظػاصؾ مبقـفؿا مؼلؿعؿؾ مذبؿقسة معـ ماظرعقزم

 43بقحدؼؾة،مسؾدماظقػاب،معرجعمدابؼ،مص.

Carlier, O, op.cit., p. 1306.
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احملؾقةمعـؾمتعؾقؼماظػقرة مسـدمعدخؾ ماحلؿاممدلعرصةمأنموضتماظـلاءمٕمؼـؿفل،م
أومتؽقنماظطقابةمػلمادلُؾؾغةمالغؿفاءموضتماحلؿاممباظـلؾةمظؾـلاءمومبداؼؿفمظؾرجال .م
إنمزعـماحلؿاممػقمزعـمتطقؼعماظػردمظؾفلدموماجملؿؿعمظؾفـللمو اظؼددلم
و تػرؼغمظشقـاتف،موعؽانمظؿؼارعماظؾذاتموماحلاجقاتمو م صضاءمادذلاتقفل
ومضروريمظؾؿفؿؿعماحملؾلمظؿدبرلمذموغفماخلاصة .م

 .4جتؾيات رؼس االدتحؿا

احلؿاممتؼؾقدميفماجملؿؿعماظؿؾؿلاغلم ُؼعاد مإسادةمإغؿاجمعـظقعةمضقؿف مومععاؼرلهم
االجؿؿاسقة مبادؿؿرار ،مخصقصا معـ مخالل ماظؿؽرؼس ماظزعين مظـؼاصة ماالدؿقؿام،م
احملددةمسـدماالغلانماظؿؾؿلاغلموصؼامظرزغاغة مضدمتؽقنمؼقعقةميفمأحقانمأو مأدؾقسقةم
يفمأشؾبماظقضتموحلبماظضرورة ،مػذامجعؾمعـماحلؿاممزاػرةماجؿؿاسقة مالصؿة،م
ميؽـمعـمخالشلامصفؿمدؾقطاتمومممارداتمداطـةمتؾؿلانموم سالضاتفؿمباحلؿامم
و ماالدؿقؿاممو م رؼقدف،مصؼدمدأبمػمالءمسؾك م تـظقؿمرزغاعةمحقاتفؿ ماجلـلقةم
و ماالجؿؿاسقة معـؾ ماظزواج ،ماظقضع مو ماخلطؾة مو مشرلػا معع معا مؼؿـادب مو مزعـم
احلؿاممومصضاءهم .م
و ماالدؿقؿاممطظاػرةمدقدققظقجقةمو مأغـروبقظقجقةمميؽـمتؼلقؿفامسؾك مثالثم
عؿقاظقاتمأدادقةم :م

 1 .4عا ضبل االدتحؿا

و مؼؿعؾؼماألعرمبؿؼدؼؿماجللدموماظقاجفةماالجؿؿاسقةمو ماخلطاب مسدلماألظؾلةممم
و ماألضؿشةمو مررقماظؿزؼـمو مطؿقةماجملقػراتمو مغقسقؿفا ،ماظيتمتلتلمبفاماظـلقةم
إدي ماحلؿام مسؾك مخالف مسـ ماظرجؾ معـ مأجؾ ماظؿؾاػل مو متقضع مسـد مصاحؾةم
احلؿام ،مو ماظيتمتؼقممبدورػامبؿؿرؼرماخلطابمادلرادمتقصقؾفمدقاءمضصدامأو مبغرلم
ضصدمو متصؾحمبعضماظـلقةمربؾمغؼاشمو مجدلمداخؾماحلؿاممو مخارجف ،مو مبعدم
أن مؼلؿقيف مادللؿقؿ /مادللؿقؿة مطؾ مذروط متؼدؼؿ ماظذات ،مؼـؿؼؾ مأو متـؿؼؾ مإديم
اظػضاءاتماألخرىم.

 2 .4حلظة االدتحؿا

قضار مادلؽان،م
ؼدخؾ مادللؿقؿ ماظػضاء ماجلقاغل ماظؽـقػ مباظؾكار مصقكؿار مو م ُؼ َ
اظذي مؼـادؾف مو مادلؾـك مسؾك ماجلقار مداخؾ ماحلؿام مو مادذلاتقفقة مو موضعقةمم
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ادلراضؾة ،مصقكؿارماظرجؾماظؽقاس،ماظذيمؼؼقممبؿدظقؽفمو مػقماألعرمغػلفمععمادلرأة،م
و مبداؼةمؼُغلؾمعؽان ماالدؿقؿام مو محيرصماجلـلنيمسؾكمذظؽمبـػلفؿا ،مظقجقدم
اسؿؼاد مذعيب مرادخ مخيص مادلرأة ،ماظيت مال متغلؾ معؽان مجؾقدفا مأغفا مععرضةم
ظؾقؿؾمسدلماظؿؼارفامدلينمرجؾمخصقصامأنمريامماظرجالمػقمغػلفمريامماظـلاء،م
حقثمؼؿؿماظؿداولمسؾقفمسؾكمحلبمتقضقتمطؾمصؽة .مو مػذامعامزلاهمبقحدؼؾةمبـمم
" مجـقنماحلؿام" ،44مو مبعدمذظؽمؼؿؿمعألماجلابقاتمبادلاءمبعدعامؼؿؿمتعدؼؾمدرجةم
حرارتف محبلب مطؾ مصرد مو ماظغرض معـ مادؿقؿاعف ،مظقؽقن مادلاء مداخـا مأو مصاترامممم
أومباردا.
و مبعدمسؿؾقةماظؿعرقمتؼقمماظطقابةمأوماظؽقاسمحبؽمجلؿمادللؿقؿ/مادللؿقؿة،م
و م ػـا مدبؿؾػ مادلؿاردات ماظرجاظقة مسـ مادلؿاردات ماظـلائقة مظعؿؾقة ماالدؿقؿاممممممم
و مخصقصامحرطاتماظؿؽقاس ،مو ماظيتمتؼقممسؾكماظؼقةماظؾدغقةمظؾؿؽقسمومادلؿؽقسم
سؽسمادلرأة ،ماظيتمؼؿؿ مصؼطمتدظقؽفا مبؾطػ ،مو مبعده متؼقممبغلؾمذعرػامو متررقؾفمم
ومتؾققـفمورمبامتغقرلمظقغف،مومبعدػامحتضرمغػلفامظؾكروجمعـماحلؿاممدقاءمبطؾبم
ادلكزرمعـماظطقابةمظؾكروجمعـف،مأومضدمتلتلمبفامػلمدؾػا .م

 3 .4عا بعد االدتحؿا

بعد مخروج مادللؿقؿ مدقاء معـف ماظرجؾ مأو مادلرأة معـ ماحلؿام مؼؼقعقن مبؿفػقػم
أجلادػؿ معـ مادلاءمو ماالدذلخاءمو متـاولمبعضماظػقاطفمو مخصقصاماحلؿضقاتميفم
صصؾماظشؿاء،مو مطذامبعضمادلشروباتماظؾاردة ،مبعدػامؼـكررقنميفمدققماحلؿامم
اظصغرل ،ماظذي متؾاع مصقف مبعض ماألظؾلة مو مأدوات ماظؿزؼني .متؿؾع مػذه مادلرحؾةم
األخرلة مبعؿؾقة ماظؿفؿقؾ مو اظؿزؼني ،مو ماظيت متلخذ موضؿا مخصقصا مسـد ماجلـسم
األغـقيمادلعينمبفامأطـر،موميفمخضؿمذظؽمتؾدأمادلراضؾة،مومطؿامؼؼقلمسؾدماظقػابم
بقحدؼؾةم"احلؿاممػقمادلؽانماظذيمؼرقمصقفمحسامادلالحظةمومخصقصامعراضؾةمجلدم
ادلرأة" 45مطؿا مػق مصضاء مظؾققار مو ماظـؼاش مو ماحلؿقؿقة ،ماظيت مجتعؾ معـ ماحلؿامم
"اظػضاءماألطـرماجؿؿاسقةمو مأظػةمو مزباظطة" 46اظيتمضدممتؿدمظزعـمضدمؼؼصرم
 44بقحدؼؾة،مسؾدماظقػاب،معرجعمدابؼ،مص.166 .
 45بقحدؼؾة،مسؾدماظقػاب،معرجعمدابؼ،مص.111 .

46

Traki, Z. (1984), « Symbolique corporelle et espaces musulmans », in Horizon
maghrébin, Tunis, p. 65.
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أو مؼطقل مطؿامػقماحلالمسـدماظـلاء،ماظالتلمتعؿدلن ماحلؿام مسادلفـماخلاص،ميفم
عؼابؾمتعددمصضاءاتمسـدماظرجال ،و متـؿفلمػذهمادلرحؾة مباظعقدةمإديماألدرةم
ومصضاءماظؾقت .م

 .IIIاحلؿاا اظتؾؿساغي :ععؿار حضاري و صضاء ظؾؿشاطل االجتؿاسية

عامدـقاولمعؼاربؿفمضؿـمػذاماجلزءماظـاظثمعـماظؾقث،مػقمثالثةمغؼطمتصبم
طؾفاميفمبعدؼـمطؾرلؼـ،مؼؿعؾؼماألولمعـفمباجلاغبماحلضاريمظؾقؿام،ميفمعؼابؾم
عامخؾػفمحتقلماجملؿؿعموماشلفراتمإظقفمومعامأدىمععفمعـمترؼقػمظؾؿدؼـة،مأعام
يف ماظؾعد ماظـاغل مصلـؼارب مععؿار ماحلؿام معـ محقث مادلشاطؾ ماالجؿؿاسقة ،ماظيتم
أصؾقتمتطرحمععمدقاضاتماظعصرغة،ماظيتمسرصفا،ميفماجلزءماظـاغلمعـفمدـؿقضػم
باظؿقؾقؾ مظؾؿلرحة ماالجؿؿاسقة ،ماظيت مجتري مبني مجدراغف ،مو ماظيت مجتعؾ معـم
احلؿام ماظػضاء -مادلـؿدى ،ماظذي مؼقصر مدؾؾ ماظؿقاور مو ماظؿؾادل ماالجؿؿاسلمممممممممم
وماحلؿقؿقة.م م

 .1احلؿاا صضاء ظؾّتحضر أو ظؾرتييفم م

عـذ متلدقس متؾؿلان مأو مبقعارؼا ماظروعاغقة مسرصت مادلدؼـة مبـاء مسدد معـم
احلؿااعات،محقثمسرفمدؽاغفاماألوائؾمػذاماظػضاءماظؿؿدؼينماجلدؼدمبشؽؾمرقارم
سالضؿفؿمبادلاءمو ماظعؿران،معـمخاللمتردخمثؼاصةمادؿقؿاعقة -معائقةمو مسؿراغقةم
جدؼدةمسؾكماجملؿؿعماظدلبريماظذي مضطـمبادلـطؼة،مو مبعدمإدالعفامصاحؾت مذظؽم
باظؽـرلمعـماظؼقؿماظؿقضرؼةمعـمضؾقؾماظؿضاعـاتمو ماالجؿؿاسقةماإلغلاغقة ،ماظيتم
سرصؿفامحقاةمػذاماجملؿؿعماحملؾل ،مو ماظيتمأضقػت مإديمجاغبماألدوارماألخرىم
ظؾقؿاام .مو مطان ميف ماظؿعاضب ماحلضاري مسؾك مادلدؼـة مو مأػؾفا مدقاء مأثـاء محؽؿم
ادلقحدؼـمأو ماظزؼاغقني،مو محؿكماألتراكمأثرمبارزمظدورماحلؿاام ماظؿقضرلي،مو مضدم
خصميفمزعـمالحؼمخاللماالدؿعؿارماظػرغللماظـلقجمادلدؼينمسـماظرؼػل،محبقثم
طانمؼشؽؾمػقؼةماحلضريمسـماظرؼػل،مشرلمأنماظزعـماظالحؼمعـماالدؿؼالل،مصننم
اظـلقجمادلدؼينمبؿؾؿلانمسرفمحراطا مو مػفراتمرؼػقةمدلـارؼمزبؿؾػةمبشؽؾمأثرم
دؾؾامو مإجياباميفمأدوارماحلؿاام معـمضقؿمو مساداتمعصاحؾةمحلقاةمػمالء،مو ماظذؼـم
أسادوا مإغؿاجفا ميف مصضاء مادلدؼـة مو معـ مخالشلا ماحلؿاام ،مبشؽؾ مٕ مؼعد مععف مػذام
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األخرلماعؿقازامومتقزامعدؼين،مبؾمسلؾمععؿارهمذيقعمأرؼافمتؾؿلانمودخؾمحقاةم
أصرادػامعـؾؿامدخؾقهمػؿمأؼضا .م

 .2احلؿاا و عشاطؾه اظعصريةم م

إن ماالغػؿاح ماظذي مسرصف ماجملؿؿع ماظؿؾؿلاغل ماحلدؼث مسدل متقرؼد مضقؿلممممممممم
و مدؾقطلمو مععاريفمعسا ماإلغلانمبادلـطؼة مو معـمخالظفمععؿارماحلؿاام،مصنضاصةمإديم
ادلشاطؾ ماظؽالدقؽقة معـ مضؾقؾ ماظعري ،مصنن معشاطؾ ماظؿفلس مو ماظؿصقؼر مبكظةم
اظؿصقؼر مو اظؽاعرلا مو محؿك مباشلاتػ ماظـؼّال ،مأصؾح معقضة مدؾؾقة موجلت مبعضم
ريّاعاتمادلدؼـة .مصؽان معـ مزبؾػاتمػذهماظعصرغةماظؿؽـقظقجقةماظققم ماظؽـرلمعـم
ادلشاطؾ ،ماظيت معلات مأدوار ماحلؿاام ،مبرشؿ مدلا مظدورػا معـ متـؿقة مو تطقؼر مطؿلممممممم
ومغقسلميفمتلقرلمومسؿؾماحلؿااعات.

 .3احلؿاا طػضاء ملسرحة اجتؿاسية

سادة معا مؼرتؾط ماحلقار مو اظـؼاش ماظداخؾل ميف ماحلؿاام مبني مادللؿقؿنيممممممممممم
أومادللؿقؿاتمبشؽؾمأو مبكخرمباحلقاةماالجؿؿاسقةممبكؿؾػمعشاطؾفامو مأبعادػام
جعؾ معـ م"احلؿاام معـؿدى ماجؿؿاسل" ،مو مسادة معا مؼؿؿقز محدؼث ماظرجال مسـم
اظـلاء،مصاحلقارماظـلقيمسادةمعامؼلخذموضؿامأرقلمعـفمسـدماظرجال،مومذظؽمغظرلم
اظزعـ،ماظذيمتؼضقفماظـلقةميفماحلؿااممسؽسماظرجال،ماظذؼـمؼؿقصرونمبدورػؿمسؾكم
صضاءاتمتؿقحمشلؿمذظؽمعـؾم"ادلؼفك"،مصقلخذمتؾادلماحلقار ،ماألخؾارمو مسـاوؼـمم
و مربطات مسدؼدة مرقال مصذلة ماالدؿقؿام .مصؼد متؿعؾؼ مباجللد مغظرا محلضقرهم
اظرئقلل مو مرػاغقؿف ميف ماالدؿقؿام ،مصقؽقن مربقر مذظؽ ماظـؼاش مو معـ مأػؿم
عقضقساتف،مخصقصامعامتعؾّؼمعـفمباظؾقثمسـمععاؼرلماجلؿالموماظزؼـةموماظؿفؿاؾم
باسؿؾار مذظؽ معطؾب ماجلـلني .مطؿا مأن معشاطؾ ماظؾققت مو ماألضارب مبدورػا مشلام
حضقرميفماحلدؼثمواحلقار،مومتؿلعمدائرةمػذاماحلقارمومطـرةماألخؾارمطؾؿاماتلعم
حفؿمادللؿقؿاني مو متعارصفؿ .مصقلخذمتؾادلماألخؾارمصضاءمؼؿلعمبشؽؾمضدمؼؿـاولم
احللمأو مادلدؼـةمأو مادلـارؼماجملاورةمشلا،مو محؿكماظؾؾد مو معـمٔاة ماظعإ ،مطؿام
ؼؽقنماحلزبماظػالغل،ماظطؾقبماظػالغلمأوماظقظلموادلرابطماظػالغلمأومحؿكمادلشعقذم
اظػالغل معـ معضؿقن ماحلقار مبني مزبؿؾػ ماجلـلني ،مؼؼقل مسؿر مطارظل Carlier
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 Omarميفمػذاماظصدد :م"ماحلؿاام معقدانمو مصضاءمخصبمظؾلقر ، 47"...و ماحلؿاامم
يف ماألخرل مػق مصضاء مظالجؿؿاسقة ماظذطقرؼة مو ماألغـقؼة ،ماظيت متؿشؽّؾ مععادلفام
باظؿعارفموماحلقارمواظؿقادثمادلؿؾادل.م م

خالصةم م

ظؼد مارتؾط متارؼخ متؾؿلان موذبؿؿعفا مباحلؿاام ،محؿك مأصؾح مععقشا مأدادقامممممم
و مرعزا مشلقؼؿف .مصؼد مزخرت مػذه مادلدؼـة معـذ ماظؼدم مبلحلـ ماحلؿااعات مو مأعقزػام
بؾالدمادلغرب،مصؽانمذظؽمسـصرمراعزمظؿؿقاز ماجملؿؿعماظؿؾؿلاغل،مو معـمٔةمداػؿم
احلؿاام مبقصػف مصضاء متـظقػل مو ماجؿؿاسل مو مثؼايف مو مخدعاتل ميف متردقخ مذاطرةمممممم
و مػقؼةمادلـطؼة،مبشؽؾمعؽّـمعـمتقاصؾموإسادة مإغؿاجمػذاماظذلاثمو مضقؿف مضؿـم
رؼقس مو ممماردات مداطـة متؾؿلان مسدل مأجقاشلؿ مادلكؿؾػة ،مو مرؾع مزبقاشلؿم
اظلقدققمثؼايفماغطالضامعـماظؿلرؼخمشلؿمسدلمعمدلةماحلؿاام.م م
إذامطانمذظؽمميسماجلاغبماظـؼايفمخصقصا،مصننمدورماحلؿامماجؿؿاسقا متعدىم
ذظؽمإدي مصـاسة ماجؿؿاسقةماإلغلانماظؿؾؿلاغلمطؿاموردمتضاعـاتفمدقاءميفمصذلاتم
رخائف مو مػـائف ،مأو محؿك ميف مصذلاتف ماظعصقؾة .ميف مادلؼابؾ مطان مدوره ماظدؼين مذيم
أػؿقةمطؾرلة مأؼضامصؼد مربطمادلكقالماظشعيب ماحملؾل مدوعامبنيماحلؿاام مو ماظدؼـمعـم
خاللمسـصريماظـظاصةموماظطفارة،مومعـمٔةمذطريماإلغلانماظدغققيموماظؼددل،م
و معامؼؿضؿـف ماحلؿاممعـمرعزؼةمحتقؾمإدي ماظـظاصةمو ماإلميانمو اجلـةمسؾكمسؽسم
عع ماظقدخ ،ماظذي مربطف مباظشقطان مو مجفـؿ .مو معـف مذؽّؾ ماحلؿام مدوعا مرؼلام
ضرورؼامظؾعؾقرمعـماظـفادةموماظدغققيمإديماظطفارةموماظدؼـمومصرائضفمومذعائره.م م
سؿقعامؼؾؼكماحلؿاممزاػرةمحتقؾمإديمطؾمعامػقمدقدققظقجلمومأغـروبقظقجل،م
صفق مجزء معفؿ معـ ممماردات مذبؿؿع متؾؿلان ماظققعقة مو مررؼؼؿف ميف ماظعقش ،مطؿام
ؼطؾعمجزءمعفؿامعـمذاطرةمومثؼاصةمػذاماجملؿؿعمو متـالتف،مصفقماظػضاءماألبرزميفم
عقرصقظقجقةمادلدؼـةمإديمجاغبمادللفدمواظلقق،ماظؾذؼـمؼعؿدلانمعرطزماظؿؼاءماظرجالم
بقـؿا مؼظؾ ماحلؿام مإدي مجاغب مادلؼدلة ماظػضاء ماظـؿقذجل مظؾؼاء مو متؾادل ماخلدلاتممممم
وماظؿقاصؾمسـدماظـلاء .م

Carlier, O, op.cit., p. 1312.
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و مإديمجاغب ماسؿؾاره مسؿؾةمظؾؿرورمعـماظدغسمإديماظطفارة ،مو عـماألرضلمإديم
ادلؼدس،مصننماحلؿاممؼقصرمدؾؾماالغؿؼالمعـماظقاضعلمإديماظؿكققؾل،مسدلمردؿمععإم
ربددةمشلقؼةماظشعقبمومثؼاصؿفا،مطؿامؼعؿدلمعمدلةمعلاػؿةميفماظؿـشؽةمومتػرؼخم
ضقؿماجملؿؿعمو مععاؼرله ماالجؿؿاسقة ،مسدلم اظؿؾادلمادلاديمو ماظرعزي موماظؾؼاء،م
وممتؿنيمأواصرماظعالضاتموماحلؿقؿقةماالجؿؿاسقةمسدلماظصداضةموماخلطؾةموماظزواج .م
و عـمٔةمطانمومؼؾؼكماحلؿاممبؿؾؿلانمادلقروثماظـؼايفمو اظصقلموماظطفقري،م
اظذيموصرمدوعامدؾؾماظعالضةماالغلاغقةمو اجللدؼة،مطؿامطانمدوعامسادلامظؾذلصقفم
و اظػرجة،مو عصدرامظالظؿذاذ مومتطقؼرماظذاتمو مادؿكداممزبؿؾػمادلقادماظؿؼؾقدؼةمممم
وماظؿفؿقؾقة،مظصـاسةمجلد،مؼؿؼـمضقاسدمظعبمادلعاذرةماظزوجقةمو ادذلاتقفقاتفام
ومجاظبمظالػؿؿام،مومداعحمظؾعالضةمععماآلخرمومععمآمومسؾادتفمخصقصا .م
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