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ؼعؿؼدماٌغوربققنمسودة،مأنمايؿّوم مععؾؿمعـمععوملمثؼوصؿفؿ،مبؾمػق مابؿؽورمعـم
ابؿؽورات محضورتفؿ ماإلدالعقي ،1مو مظعؾ معو مؼربر مجزئقو مػذا ماًطل ،مؼؿؿـؾ مؼبم
إدفومماٌلؾؿنيمؼبمإحقوئفمبشؽؾمزبؿؾػ .م
ملمؼؽـمايؿّوم ،مؼب ماظؾداؼي ،مؼـؿؿلمظؾعوداتمو ماظؿؼوظقدماإلدالعقي ،مبؾمطونم
اٌلؾؿقن ماألوائؾ ،مسؾك مشرار ماٌلققني ماألوائؾ ،مؼـظرون مإظقف مبورتقوب ،2مظقسم
حبلىماظؿقرؼؿماظذيمعسًمسريماىلدمعـذمأنمخؾؼًمحقاء،مبؾمبلؾىمذؾفوتم
االسبراف مو ماظػلؼ ماظيت مطوغً مهقم محقل مػذا ماٌؽون ،مإال مأن مػذا ماٌغطسم
اظعؿقعلمضدمأصؾحمضبؿؾمعؼوعومعرعقضومؼبمزؾً ماًالصيماإلدالعقي،مبقصػفمعظفرام
عشرضومظرشدماظعقش.
ظؼدمغؼؾفماًؾػوءماألعقؼقنمسـماظؾقزغطقنيمو أدذبقهمبلرسيمؼبمايقوةماظدعشؼقيم
اظؾوذخي،مثؿمروجمظفمبؾغدادماظعؾودققنماظذؼـمادؿقظقامسؾكماًالصيمصقؿومبعد.مو ضدم
* عؼولمدؾؼمغشرهمبوظؾغيماظػرغلقيمؼبمذبؾيمحقظقوت،ماظعدد  ،3ذبؾدم،55مغقصؿرب-دؼلؿرب. 4111
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 1مومؼشؿؾمػذاماالسؿؼودمبعضماظطؾؾيماٌؿؼدعنيمؼبمأحبوثفؿموماظعدؼدمعـماظزعالءماىوععقنيمومأوظؽؽماظذؼـم
ؼدردقن ماظعؾقمماالجؿؿوسقيمأؼضو ،مإذامؼؿفوػؾ مأومؼؿـودكمػمالءمعبقعو،مادؾؼقفماظروعون مؼبمػذاماجملول.م
ؼلؿدرك ماظؾعض مػذا ماًطل موؼصققف ،مإال مأن ماإلجوبي ماظعػقؼي محقل مػذا ماٌقضقع متدل مسؾك مذققع مػذام
االسؿؼودماًوره.
Sourdel-Thomine, J. (1954), Hammam, Encyclopédie de l’Islam, p. 142-147.
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أدخؾ مػمالء متعدؼال مسؿقؼو مسؾك مسؿورتف مو سؾك مرؼقدف مو ضقؿف ،3مظقصؾح معمذرام
بورزامسؾكماظرضلماٌدغلمو برادؼغؿومظؾؽقغقيماإلدالعقيمحبؽؿمنوحفؿمؼبماىؿعم
بنيماألخالقمو اىؿول،مو ػؽذامهقلمػذاماٌغطسمإظبمغبّوم .م
و ؼبمػذاماجملول،مملمؼؼؿمأحد ممبـؾمعومضوممبفماظعـؿوغققن،مإذمعـققا مايؿّومم
دورا مرئقلقو مو جقػرؼو ،مبؾ موجقدؼو مؼب محقوة ماظـوس ،مإذ مسرف مػذا ماىفوزم
االدؿقؿوعل مذبده مؼب معدؼـي مبقرصي مثؿ مؼب معدؼـي مادطـؾقل مسؾك مؼد مدـون مأطربم
عفـدسمععؿوريمؼبمسفدمدؾقؿون.م م
صػل ماظقضً ماظذي مبدأت مصقف محفرة مايؿّوم مدبؿػل مؼب ماظغرب مبؿقرؼض معـم
ضؾؾمطـقليمذدؼدةماظؿزعًمو هًمتلثريمخقفمشريمععؼقلمدائؿومعـماٌوء،4مصرضم
اٌغطسماظعؿقعلمغػلفمبقصػفمعرطؾومأثرؼومسظقؿومؼبماظشرق.مظؼدمطونمظقؼسماظرابعم
سشر ،م"ظقرا-صقظقل" ،مؼب مضصره مبػردوي م ؾبعرسؾو معـ ماٌوء ،مو ال مؼؼرتب معـف مإالم
ظؿلعؾمصقرتفمؼبمعراؼومأحقاضف.مو سؽسمذظؽ،مطونمغبّومماظؾكورمؼبمضصرمرقبم
ضوبل م جزءامالمؼؿفزأمعـمايقوةماظلقودقيمو اظدؼـقيمو اظـؼوصقيمظؾؼرنماظذػيب
و ذوػدامسؾكمسظؿيماظلؾطون.مو عـذمتؾؽ ماظػرتة ،مأصؾحمايؿّوم مؼبماظغربمصقرةم
عـمصقرماٌشرق،مو ضدمهقلماٌغطسماظروعوغلمإظبمعغطسمترطل.مظؽـمعومػق حولم
اٌغطس ماٌغربل م(اظعربل)؟ مصػل ماظطرف ماٌؼوبؾ مظؾؾقر ماٌؿقدط ماإلدالعل ،مصرضم
اظـؿقذجماالدؿقؿوعل،ماظذيممتمغؼؾفمطذظؽ،مغػلفمعرةمثوغقيمبفذهماٌـطؼي،مو ذظؽم
سؾكماظرشؿمممومؼؾدومعـمووػؾمو رؿسمظؾؿوضلماظروعوغل،مو سؾكماظرشؿمأؼضومعـم
ادؿؿرارماٌؿوردوتماالدؿقؿوعقيماظؼدمييماظيتمملمترتكمأبدامؼبماظعوملماظرؼػل .م
أدفؿمايؿّوم مؼبمغشرمصقًماظؾفوء ماألغدظللمحبؽؿماألصضؾقيماظيتمحظل مبفوم
ؼبمذؾفماىزؼرةماإلؼؾريؼيمبؼدومماألعريماألعقيمإظبمػذهماظؾالد.مو أغدعٍمايؿّوم،مؼبم
اظضػيماألخرى،مععماظعؿورةماٌرؼـقي،ماظيتمعـقؿفمذؽؾفماٌغوربل،مو دسؿمعرطزهم
وصقل ماٌقرؼلؽقني ماٌؾعدؼـ معـ مادؾوغقو مدـي م .0311مو هلذا موجد مػذا ماىفوزم
االدؿقؿوعلمتقازغومعلؿداعومملمتغريهماهلقؿـيماظعـؿوغقيماظيتمداعًمبعدمذظؽمثالثيم
ضرون .مصؼد متقاصؼ مايؿّوم معع ماألرر ماىغراصقي مو اظؿورطبقي مو األغـروبقظقجقيم
ظؾؿفؿؿعماحملؾل،مطؿو متطوبؼمععماٌعوؼريماظصورعيمظؾؿذػىماٌوظؽل،مو هلذامملم
 3سؾكمذؽؾمضصصمأظػمظقؾيمومظقؾي،مومػلمضصصمأدبقيمأخذتمسـماظـؿقذجماهلـديمومتًمإسودةمصقوشؿفو.

4

Vigarello, G. (1985), Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen âge,
Paris, Le Seuil.
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ؼطؿلف ماٌغطس ماظرتطل .مطؿو مغؿفً مسـ مذظؽ ،مو ضقودو مإظب ماظربادؼغؿ ماظشرضل،م
أدوظقىمظؾؾـوءةمظالدؿعؿولمو ظؿؿـؾماٌؽونمتدخؾمؼبمإرورماعؿدادمظـؼوصيماٌوءماظؼدمييم
و اٌؿعددةماألذؽول،مععمتدرجمزبؿؾػمٌؿوردوتمرؼػقيمو حضرؼيمتعربم م
إثـومسشرمضرغومو وقبمعلوصيمأظػنيمو ػبس عؽي مطقؾقعرت معـماظلقاحؾمأوم
أظػمطقؾقعرتمعـماهلضوبماظعؾقو.مطونمبنعؽونمأنمؼعرفمعصريمػذاماٌؽونمتقضػوم
سـدمػذامايدمظقالمتدخؾمسؿؾقيمإسودةمابؿؽورهمعرةمثوغقي،مٌقاجفيمهديمايداثيم
و أثورػوماظيتمأصضًمإظقفو،متؾوسو،مطؾمعـماظصدعيماظؽقظقغقوظقيمو ؼؼظيماظقسلم
اظقرينمظؾؿفؿؿعوتماٌغوربقي .م

الربادوغمذاإلدالميذو االختالفذادلغاربي ذ

إنمايؿّوممحوضرمؼبمطوعؾمأرجوءماظؾقرماٌؿقدطماإلدالعل.مو إذامطوغًمبـقؿف م
و وزوئػفمعشرتطيمسؿقعو،مإالمأغفمؼقجدماخؿالف مطؾريمال مبدمعـ موووزهمحؿكم
تؽقنمأذؽولمو صريورةماٌؽونمعؿشوبفيمطؾقومؼبمررؼبمضػوفماظؾقرماٌؿقدط.مو بوسؿؾورهم
أضدم معـ ماإلصالح ماإلدالعل مظؾدوظي ماظؾقزغطقي ،مصنغف مؼؿطقر ،محقٌ مطون ،مضؿـم
إؼؼوعمخوصمو وصؼماغلفوممرؼػلمو حضريمعؿقاصؾمظؾعالضوتماظؼوئؿيمبنيماىلدم
و اٌوء.مو ؼبمعقاجفيمضقةماظـؿقذجماإلدالعلميفرةمايؿّوممو صراعيماظلؾقكماظيتم
ؼػرضفو ،مؼؼػ ماظؿـقع ماىوعح مظؾؿؿوردوت ماظيت مؼؾؿدسفو مأو مطبؿؾؼفو مطؾم
ذبؿؿع أومزعرةميلوبفؿماًوصمؼبمػذاماٌؽون .م

نعيمذو برادوغم م

و بوسؿؾورهمعؽونمظؾفلدماظػونمو اهلشمو اظؼوبؾمظؾفالك،مصننمايؿّوم مضبظكم
بنعبوعمطؾريمسؾكماظـصحمبورتقودهمٌومؼقصرهمعـمعقزاتمتؿعؾؼمبوظصقيمو االدرتخوءم
و اظعالج.مو ػـوكماسؿؼودمميؾؽمدواسلمحؼقؼقي،مؼعؿربمأنمايؿّوممعـمأنعمودوئؾم
اظعالج،مصفق ؼبمذاتماظقضًموضوئلمو ذػوئل،مو ذو أصضؾقيمسؾكمصصودمايفوعيم
و عؽؿؾمبشؽؾمتوممظطىماظؿداويمبوألسشوبماظؼدؼؿمو اٌؿؼـ.مإغفم"رؾقىمأبؽؿ"م
طؿو متؼقل مايؽوؼي ماظؿقغلقي .5مصفق عؽون مظؾفلد ماظلؾقؿ مو اظـظقػ ،مؼزؼؾ مسرقم

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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اإلجفود مو شؾور ماظشقارع .6مو ميقق مايؿّوم ماظلقائؾ ماظؾدغقي مظإلغلون مو أودوخم
اظـشوطماٌدؼين.مو ؼؿكؾصماظرجولمصقفمعـمآثورماظعؿؾ،مو اظـلوءمعـمبؼوؼومدورةم
ايقضمأو ماظقالدة،مطؿومؼغلؾـمصقفماألعفوتمأبـوءػؿموؼزؼؾـمأدراغفؿ.مطؾمواحدم
عـمػمالءمؼؼقممبعؿؾقيمودؼدمىلؿفمو ؼغريمعالبلف،مإالمأنمػذاماٌؽونمالمطبؾقم
عـمعػوجكتمإذمصبؾىمظـػلفماظؼدحماظلوخرممم"دخؾـومايؿّوممبقضمعـؾمأبوءمدومم
و خرجـومعـفمدقدمعـؾمأبـوءمحوم"مطونمؼؼقلمأبق جعػرمابـمدعقد.7م
صفق م أؼضومعؽونمظؾفلدماجملفدمو اٌـفؽمو ظذامؼقصرمغبومماظؾكورماظراحيم
و اظشعقرمبوهلـوء،مو ؼالئؿمأؼضومو بشؽؾمجقدماظذػـماٌؿقترمأو ماٌرػؼ،مصقؽلىم
صعالماالدرتخوءمو صبربمسؾكماظؿـفد.مإذمؼؼقمماٌدظّؽمبشدّماظعضالتمو دسؽماظعظومم
دعقومعـفمظؿفدؼدمضقةماظػردمو غشورف،مأعو مبؼقيماظعؿؾمصفلمعـمغصقىمحفرةم
ايؿّوم ماظيت مدبضع محرارتفو ماىلد مو تغقّره مو دبػّػ مسـف ماآلالم .مو برتوؼضفم
ظؾؾدنمؼدخؾمايؿّوم ماظلؽقـيمسؾكماظروحمو ضبررماظذػـ.مو ػؽذام"تلؿق"ماظـشقةم
اظعذبيم اظيتمؼشعرمبفوماىلدمإظبماألسؾكمو تؼقدماٌمعـمإظبماالغؼقودمألعرماًوظؼم
و رؾىمادؿغػور ماهلل .مإذمطبرج ماٌمعـ معـمػذاماٌؽونمو مػق مؼؿؿؿؿ مسؾورةم"ادؿغػرم
اهلل"مسدّةمعرات .مو بوسؿؾورهمعؽوغو مظؾفلدماظـظقػ،مصويؿّوم مأؼضومعؽونمظؾفلدم
اٌطفر،مإذمؼعرىمظقـظػمو بوظؿوظلمظقطفر.مو تعؿربمسؿؾقؿوماظؿـظقػمو اظؿطفريم
عرتابطؿني مسؾكماألضؾمبوٌدؼـيم– مععمبؼوءػؿومعـػصؾؿني م– مبلؾىمذػوبماظرجولم
سؾكموجفماًصقص،مإظب مايؿّوم مسشقيمؼقممصالةماىؿعي،مو ػق مبوظؿلطقدمؼقمم
ظعؾودةماهلل.8مإذمصبعؾمايدؼٌماظـؾقيمعـماظـظوصيمجزءامعـماإلميون مو المصبعؾم
عـمايؿّوم مذعريةمدؼـقي،مظؽـمػذاماألخريمالمؼؼؾمأػؿقي مؼبمسؿؾقيماظقضقء ،مإذم
ميؽـماالدؿعوضي مسـماٌوء،مإذامشوبمػذاماألخريمصوظرعؾموايفرمؼؽػقونمظؿطفريم
 6مإنمامسفمؼدلمسؾقفمطـريامأو مؼؿعؾؼماألعرمبوظغطس،مو ظقسماظغلؾمصؼط.مو ضبقؾمجذرماظؽؾؿيمإظبمسؿؾقيم
اظؿلكني،مأيماظغلؾمبوٌوءماظلوخـ .م
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.

 8ععماظؿقػظ،محقٌمأنماٌلؾؿماٌغوربلمضدمصبؿعمؼبمعؽونمواحدمعدغس،مظؽـفمؼـػؿحمسؾكماٌؼدس،معومالم
تؼؾؾفماظدؼوغيماظقفقدؼيمؼبماٌـطؼيماٌغوربقي،مبودؿعؿوهلومظؾقؿّوم معـمأجؾماٌؿعيماٌدغليمو اٌقؽػف miqvehم
ظؾشعوئرماظدؼـقي.مو ظالرالعمأطـرمسؾكماغؿؼولمرؼقسمايؿّوم مسـدماظقفقدماٌغوربقنيمبؾورؼسمؼبماظلؿقـقوت،م
ؼـظرمإظبماظدراديماىؿقؾيماظيتمضوعًمبفو:
Hidiroglou, P. (1996), « Du hammam maghrébin au Miqveh parisien », in Journal of
Mediterranean, 4, p. 241-262.
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اىلد مو إثؾوتمذرسقيماظصالة .مو تلخذمبعنيماالسؿؾور محرطيماظؿقؿؿ،مو بشؽؾم
دضقؼمتلؾلؾمايرطيممبؼدارمعومتراسلمحوظيماىلد.مو ضدمؼػؼدمإصرازمعومأومصدورم
ظرؼحماألععوء،ماظؿقازنماٌؼــمبنيمداخؾمو خورجماظذاتمبوظشرع،مو سؾقفمالمبدمعـم
ودؼدماظقضقءمو ادؿؽـوفماظصالة.مإذمهقؾمػذهماظطؼقسمسؾكماظـفوديمو سؾكم
اظؼذارةمطذظؽ9م .م
و بوسؿؾوره معؽوغو مظؾفلد ماىـلل ،مصنن مايؿّوم مؼـظؿ مأدؾقب ماظعالضي مبنيم
اظرجولمو اظـلوءموطذظؽماظػصؾمبقـفؿو،مطؿومؼرعزمإظبمػذهماٌؿورديمو صبؿعمبنيم
أوجففو .مو ال مؼقجد مصضوء مأخر مؼمدس معـؾف مبؼقة مالخؿالط ماألغقاع ماٌؿؿـؾ مؼبم
اخؿالطماىـلني،مو المؼقجدمطذظؽمصضوءمآخرمؼؼــمبدضيم اظؿقزؼع،مإذمؼدرجم
و ؼلؿؾعدمبنيماىـلني ،موصؼمعؾدأماظؿعوضىماظصورمماظذيمؼقردماظؿؽوصممو ؼؾغلم
اٌلوواة مؼبماظقضًمذاتف.مصوظصؾوحمأيمبعدمصالةماظػفرمطبصصمظؾرجول،مو طذظؽم
اٌلوء مبعد مرجقسفؿ معـ ماظعؿؾ ،مأعو مصرتة معو مبعد ماظظفر ،مأي مبعد ماإلصطور مصفلم
ظؾـلوءمبرصؼيمأرػوهلـ .م
و بوسؿؾوره معؽوغو معرتؾطو مبوىـس ،مصنغف مؼـدعٍ معع ماظؾغي مو اهلقفونم
اظعورػقني،مؼربلمايقاس،مؼقضظماظرشؾيمو ؼعربمسـفو،مطؿومؼدسق م إظبماٌؿعي،م
و ترضقي ماظؾؼوء م بني ماألجلود .مو مػق م طذظؽ معؽون مظإلشراء مو اظشفقاغقي ،مإذم
صبعؾمظعؾيماًػوءمو اظؿفؾلمتطقل،مو تربزمصـماظؿؾقونمو اإلضبوء،مو مػق مبذظؽم
عؽونمالدؿقفومماىلد.مو ضدموضعمسالءماظدؼـمؼبمذرطفمؼبمإحدىمضصصمذفرزاد.م
و طؿومؼؾدو مظـو،مصنن ماظصقرة ماظػوتـيمظؾقؿوممظقلً معـمصـعماًطوبماظغرائيبم
ظؾغربمو إمنومػلمبرادؼغؿمظؾؿكقولماظشرضل .م
و سؾقفمصننمطؾماظدواسلمتدصعمبوظذػوبمإظبمايؿّوم،مو ؼشرتكمصقفومطؾمربيبم
ارتقوده،مظؽـفؿمطبؿؾػقنمؼبمأػؿمطقػقوتمادؿعؿوظف.مصبدمصقفماظرجول،مو ػؿمؼبم
يظيماغؼطوع مسـماظعوملمو سـماظزعـ،مصرصيمالدؿعودة مسوصقيماىلدمو اظؿقضريم
ظؾشعوئر ماظدؼـقي ،مبقـؿو متؾؿؼل مصقف ماظـلقة مظؾؿقدث مو تؾودل ماألخؾور مو اإلصغوءم
ظؾذاتمو ػلمتؿـلؿماظؾشرة .م
و ظؽقغفماٌؽونماٌػضؾمظؾفلدماظؾققظقجلماظذيمطبضعمظؼقاغنيماظطؾقعي،مصنغفم
طذظؽماٌؽونماظـؿقذجلمظؾفلدماالجؿؿوسلماظذيمتؿقؽؿمصقفماظـؼوصيماظيتمتؿطوبؼم
9

Douglas, M. (1971), De la souillure. Essai sur les notions de pollution et de tabou, Paris,
Maspero.
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عع ماظؼقاغني ماإلهلقي .مو حبؽؿ متلقؼؿف مظؾعالضوت مبني ماظـوس ،مو مبراصؼؿف مظػرتةم
اظؿكؾصمعـماظطػقظي،مو بضؾطف مظؾصؾيمبنيماىـلني،مصنغفمؼدخؾماالغضؾوطمسؾكم
طقػقيماظؿعؾريمسـماألح ودقس،مؼصقحمسققبماهلقؿـيمو ؼقجفمسالعوت ماظؿؿققزم
و ؼؿداركمزبوررماظػقضك،مو ظذظؽمتلفؿ محفرةمايؿّوم مؼبمتقرقدمأواصرماظربوطم
االجؿؿوسل .م
و بقصػف مصضوء متؾودظقو ،مصنغف مؼؿؼدم مسؾك ماٌلفد مو سؾك مخدر ماظدار مو ميؿدم
صقفؿو،مطؿومؼضؿـماالغؿؼولمبنيماظؿدؼـموماىـلقؼي،مو ؼقصؼمبنيماىلدمو اظروح،م
و ؼؿفووزماظػفقةماظيتمتؼعمبنيماٌدغسمو اٌؼدس .م
و مػق مأؼضو مصضوءمظؾؿقاصؾمحقٌمأغفمؼدسؿموورةماًرياتمو تؾودلماألخؾور .م
و مػق مصضوء ماغؿؼوظل مإذ مؼـؿؼؾ ماىلد معـ ماظـقر مإظب ماظظؾؿي ،مو ؼؼقده معـ مدطحم
األرضمإظبماظعوملماىقؼب ،معـماظؼقىماظعؾقومإظبماظؼقى ماظلػؾل.مو ؼلفؾ متعوضىم
األسؿور مو سؾقر ماألجقول ،مو ؼفقه مأو مؼعقض ماظؼطوئع ماٌقجقدة مبني ماظػضوءاتم
اظعؿقعقيمو اًوصيماظيتمتمدسمظؾؿؿققزمبنيماىـلني.مطؿومؼلؿح،مطقغف مصضوءم
تػووضقو،مظؾرجؾمو ظؾؿرأة،مظؾطػؾمو ظؾراذد،مظلؽونماٌدؼـيماظؼداعكمو ظلؽوغفوم
اىدد،مبوخؿؾورماظعالضيمععماٌعقورمومإحؽوعفو .م
و مجبؿعفمبنيمذبؿقعمايرطوتماٌعربةمسـماظـظوصيمو سـمممورديماىـسمععم
رؼقس ماظؿطفري ،مؼؼقم مايؿّوم مؼب مغفوؼي ماٌطوف ،مبندخول مإؼؼوسف ماًوص مسؾكم
اٌدؼـيمبؿلن،مو بنظزاممدؽوغفومبؿعوضؾفماظققعلمو تقاترهماألدؾقسل،مو ذظؽؿمؼبمزؾم
احرتاعف مظالغضؾوط ماظققعل مظؾصؾقات ماًؿس .مو بلخذه مبعني ماالسؿؾور مظؾؿقزؼعمم
اًوصمبلؼومماظلققمو ؼقممصالةماىؿعي،مصنغفمؼمررماظزعـقيماظيتمالمتـؼطعمبنيم
اىوغىماظدؼينمو اىوغىماظالئؽلمظؽؾمعـماٌلفدمو اظلقق.مطؿومؼطؾعماٌؽونم
و اظزعـماًوصنيمبوٌدؼـيمبعالعؿف،مو عـمخاللمذظؽماالجؿؿوسقيمايؿقؿقيمظؾقلم
و طذظؽ موصرة ماٌعوذرة ماظيت ممتقز مودط ماٌدؼـي ،ماظذي مؼلؿح مبؾؼوء ماظؿوجر مععم
اظػالح،مأومبوألحرىمايضريمبوظؾدوي .م
ؼضؿـمايؿّوم،مبوغدعوجف مؼبماظـؿقذجماظـؼوؼبماإلدالعل،مغصقؾو مظؾقؾقلماٌرتؾطم
جبلؿوغقيماظعومل،مؼبمعقاجفيماظلؿّقماىذريماظذيمضبددهماجمللدمبؼؾؾؿفمظؾقجفيم
اظيتمسؾبقـًمهلذاماظعومل.مو إذامطونمايؿّوممميـحمظؾؿمعـمصرصيماخؿؾورمسؾقرهمهلذهم
اظدغقو مو االدؿؿؿوع مصقفو ،مصنغف مميؽـف معـ مرؤؼي مأثر ماظؿـوػل مؼب مجلده .مؼؼقمم
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ايؿّوم،مؼبماظدؼوغيماإلدالعقي،مبؿعؾقؼماظزعـمو بنسودةمهققـف،مصفق معـؾماظلوسيم
اٌوئقيماظػقزؼقظقجقيمهلذاماظعومل .م
و هلذامغدركمبشؽؾمجقدماظصقغيماظيتمأتكمبفومسؾدماظقػوبمبقحدؼؾي،مو إنم
طوغًمتؾدومألولموػؾيمعغوظقيمو حؿكمادؿػزازؼي،مإذمؼؼدممايؿّوممسؾكمأغفماظقدقؾيم
األطـرمصعوظقيماظيتمسؾلػوماظلؽونماألصؾققنمظؾقػوزمسؾكمػقؼؿفؿمٌقاجفيمصدعيم
االحؿالل ماألجـيب،مإذمؼؼقل:م"إن مادؿطوسًماجملؿؿعوتماإلدالعقيماظصؿقدمٌدةم
ضرونمسدؼدة،مصوظػضؾمؼعقد،مرمبو،مإظبمايؿّوم".10م

حيووةذأفروؼيةذو فتورذمشرقيذ

بؼلمايؿّوممخاللماظؼرنماظؿودعمسشرمؼبمطوعؾمأرجوءماٌـطؼيماٌغوربقيمو سشقيم
اظؿدخؾ ماظؽقظقغقوظل ،معؽوغو معػضال مظدى مدؽون ماٌدن مو سالعي مممقزة مظؾـؼوصيم
ايضرؼي.مو سؾكماظرشؿمعـمطؾماظؿغرياتماظيتمعلًمبـقؿف،مو زحزحًمعؼوعف م
و حقّرتمؼبمطقػقوتمادؿعؿوظف،مأومبػضؾمذظؽ،مصننمايؿّوممضدماحؿػظممبؽوغؿفمإظبم
اآلن .م
و عـمػذاماٌـطؾؼ،مصننماالخؿالف مواضحمجدامبنيماٌـطؼيماٌغوربقيمو اٌـطؼيم
اٌشورضقي.مو ؼبمػذاماظصددمطونماظطؾؾيمو األدوتذة ماىزائرؼقن م ؼبماظلؾعقـقوتم
و اظـؿوغقـوتمؼـدػشقنمعـمضعػمغشوطمايؿّوممخاللمإضوعؿفؿمبوظؼوػرةمأو بدعشؼ،م
بوٌؼورغيمععموربؿفؿمؼبموػرانمأو ؼبماىزائرماظعوصؿي.مو ضد مالحظمػمالءماظعددم
اظضؽقؾ مظؾقؿوعوت مبوٌشرق ،مو ضؾي مروادػو مػذا مبوإلضوصي مإظب مأن ماألػؿقي ماظيتم
ؼقظقفوماٌشورضيمهلذاماألعؽـيمػلمأدغكمبوظـظرمٌومؼعؿربوغفمأدودقومظـظوصيماىلؿ م
و ٌؼؿضقوتماظشعوئرماظدؼـقيمو االسؿـوءمبوظصقي .م
و سؾك ماظعؽس معـ مذظؽ ،مطون ماٌؿعووغقن ماٌصرؼقن مو اظػؾلطقـققن مو خبوصيم
زوجوتفؿ ،مؼعفؾقن مبوٌؽوغي ماظيت مضبظك مبفو مػذا ماٌؽون مؼب مايقوة ماظققعقيم
بوىزائر ،مو ال مدقؿو مصقؿو مؼؿعؾؼ مبوالجؿؿوسقي ماألغـقؼي .مو اظدظقؾ ماظقاضح مسؾكم
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.

و ؼبمػذاماظـصماظؿلدقللماظذيمبؼلمٌدّةمرقؼؾيمضبؿؾماٌشفدماظؾقؾؾققشراؼبمبقصػفمصقغيمغودرة،مؼضػلمسوملم
االجؿؿوعماظؿقغللمسؾكمػذاماٌؽونماٌؿقاضعمألولمعرّةمروبعماظؿؿقزمؼبمذبولماظؾقٌ،مإذمصبعؾمعـفمعقضقسوم
جدؼرامبوظدرادي،مو ؼقزػمسؾؿماظـػسماظؿقؾقؾلمؼبمدرادؿفماٌذطقرة.
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ذظؽ،مأنمنقىمربػقزمالمؼؼقؿمأيموزنمتؼرؼؾو،مظؾقؿوممؼبمأسؿوظفماألدبقي،مبقـؿوم
ضبؿؾمضؿـفوماٌؼفك،محقٌمؼؼضلماظروائلمععظؿموضؿف،ماظصدارة .م
و ؼقحلمػذاماٌمذرمسؾكماظؿصقرماظؿؾوؼينمظعؿؾ قيماٌـوضػيماٌرتؾطيمبويداثيم
و بوعؿالك مػذهمايداثيمبوظذات،محقٌمأنمعصرمسرصًمؼبمزؾمحؽؿماًدؼقؼيم
( )0106-0631مو غػقذماألسقون،متعزؼزامظمدابماظعوعيمسؾكماظطرؼؼيماألوروبقيمعـم
خاللمتقصؾماٌرأةمإظبمبؾقغماظػضوءماظعؿقعلمبشؽؾمطؾري،مو اظشققعماٌؾؽرمو اٌؽـػم
ظغرصيمايؿّوممو ظؾـؿقذجماظصقلماالنؾقزي.مو ؼـؾًمػذاماظؽالممعومغلؿكؾصفمعـم
اظدراديماظيتمخصصفومأغدريمرميقنم) (André Raymondمظؾقؿوممبوظؼوػرةمسشقيم
ايؿؾيماظػرغلقيمسؾكمعصر.متلؿحمعؼوربؿفماإلحصوئقيماظـؿقذجقيمبندراكماظؿـوضضم
اظذيمسرصفمايؿّوم،مؼبماظؼوػرةماظؼدمييمسؾكماألضؾ،مأيمضؾؾمعرحؾيمدعدمزشؾقلم
( )0101مو ال مدقؿو مأثـوء معرحؾي معبول مسؾد ماظـوصر مؼب ماًؿلقـوت ماظيت مسرصًم
بوظؼطقعيمععماظـظومماظلوبؼ،مومػقماألعرماظذيمؼـؾًماٌعطقوتماظيتمجعؾفومإؼدعقنم
بقتل م( ،)Edmond Pautyمحقل مػذا ماٌقضقع مو اظيت متلؿح ممبـؾ مػذهم
االدؿـؿوجوت .11م

الدخاءذالعثؿانيذو االعتدالذادلغاربي ذ

المضبقؾماظرتاجعماظذيمسرصفمايؿّوم مؼبمعصرمو ؼبماٌشرقمسؿقعومسؾكماظؿورؼخم
اظؼصريمو اٌؿـوضضمظـؿوذجماهلقؿـيماظؽقظقغقوظقي،مبؾمضبقؾ،مسؾكماألضؾ،مو مبؼدارم
علوو مسؾكماظؿورؼخماظطقؼؾمظإلدالمماٌؿقدطلماٌؿـقعمؼبماخؿالصوتف،محقٌمتؿػوسؾم
بصػي مطالدقؽقي ماألبعود ماظلقودقي ،ماالجؿؿوسقي مو اظـؼوصقي ،مصفذا ماظرتاجع ،مػقم
بشؽؾمعو،معؿـودىمعع ماظلكوءماٌعروفمضدميو،مو ععمإجراءاتماٌؾؽرةمظؾؿـوضػم
ععمايداثي .م
مل متؽـ ماألدر ماٌوظؽي مؼب معـورؼ ماإلدالم ماظغربل م(اٌغوربل) معؽـرة مؼب مذبولم
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.

إنماظؿقدؼٌم"اهلقمسوغل"مظؾؿدؼـي،مأو مسؾكماألضؾمظؾؿدؼـيماظؼدميي،ماظذيمضوممبفموأذرفمسؾقفمبوظؿؿوبعمطؾم
عـماًدؼقؼنيمومطروعر Cromerمالمؼؽػلمظؿػلريمػذاماالغفقورماظذيمسرصؿفمايؿّوعوت .م
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عدؼـؿومضررؾيمو شرغوريمعـمصـقنمععؿورؼيمو عومأنزتفماظعؿورةماٌغوربقيمعـمنوحم
صوئؼ.مطوغًمػذهماظلالالتماٌوظؽيمالمتقظلماػؿؿوعومطؾريامظؾرتفمو اظؾذخمؼبماظعـوؼيم
بوىلؿمو عؾذاتف،مو سؾكماظرشؿمعـماٌفورةماظؾطقػيماظيتمعقزتمدؽونمصوسمؼبمصـم
اظطؾخ ،مو دؽون معدؼـي متقغس مؼب ماغؿؼوءػؿ م ظؾعطقر مو إتؼوغفؿ مظصـوسيم
اٌالبس،مو طذظؽمروحمو صـماظعقشماظيتمرؾعًمسظؿيمايضورةماألغدظلقي .م
إن ماٌؽوغي ماظعودؼي ماظيت محوز مسؾقفو مايؿّوم مؼب معـورؼ ماإلدالم ماظغربل ماظيتم
تـلفؿمععمأدغكمغػقذماجؿؿوسل مو اضؿصودي مو دقودل،مو ععمبرادؼغؿمثؼوؼبمأوم
منقذجمدؾقطل،معوػلمإالممثرةمهؽقؿ مبنيماٌقاردمو أمنوطماظعقشمضؿـماظعالضيم
اظـالثقي ماظيت موؿع مبني ماظدوظي مو اظـكى مو اٌدؼـي محقٌ متؿؿ متلقؼي م"عدؼـيم
اآلداب".مو ؼبمػذاماظصددمندمػـريمترياسمHenri Terrasseمضدمالحظمػذاماألعرم
عـذمغصػمضرنمحقٌمضول :م"ظؼدمسؽب ؽبرصًمإدؾوغقوماإلدالعقي،مو ؼبمأثرػوماٌغربم
اظؽؾري ،مغبوعوت مبلقطي مبشؽؾ مطؾري معـ محقٌ ماظؿصؿقؿ ماظعؿراغل مسؾك مسؽسم
غبوعوتماظشرقماإلدالعل" .م
صؾوظـلؾي مهلذاماٌمظػ،مأنماإلثراءماظـفوئلماظذيمسرصفمايؿّوم مؼبمغفوؼيماظعفدم
اظـوصريمظقسمدقىمتصقققوم"ظؾؿقضقعماظؽالدقؽلمو اظـػعلمظؾقؿومماألغدظللم
تؼرؼؾومالمشريم".12
أعوماٌرؼـققن،مو ػؿمعـمأطربماظؾـوة،مصؼدمترطقامظـومغبوعوتمعـماظطرازماظرصقع،م
ذاتمضؾوبمبدؼعيمو ذاتمجصّمعـؼقشمبؿؼـقيمسوظقي،مظؽـمدون متطقؼرمأو مإسودةم
تػؽري مؼب م"تؼؾقد مأغدظلل معرّ مسرب ماٌغرب ماظؽؾري مدون متغقري" محلى معو مدفؾفم
ترياسم. 13Terrasse
ظؼد متدسؿ ماظؿعورض ماٌعؿوري ماظذي مطون مجؾقو مؼب ماظعفد ماظؽالدقؽل ،مبنيم
اإلدالمماٌشرضلمو اإلدالمماظغربل،مؼبماظعفدؼـماٌؿؾقطلمو اظعـؿوغلمبشؽؾمعػورقم
سؾكماظرشؿمعـمذبلءماألخقةمبربروسمإظبماٌـطؼي.14مو ػؽذامبؼلماٌغربماظؽؾريمؼبم
12

Terrasse, H. (1950), « Trois bains mérinides du Maroc », in Mélanges William Marçais,
Paris, Maisonneuve, p. 319-320.
13
Ibid., p. 319.

 14ملمتعرفمأصرؼؼقوماظشؿوظقيمعدنمسؿالضيمسؾكمشرارمعدؼـيمبغدادمو عدؼـيماظؼوػرة،مو ؼـطؾؼمذظؽمأؼضومسؾكم
اظػرتةماظيتمبؾغمصقفوماٌقحدونمذبدػؿممبراطش،مو المغؿقدثمؼبمػذاماظصددمسـمعدؼـيمأذؾقؾقفماألغدظلقي.م
صػلمػذهماٌـطؼيمالمميؽـماظؿػؽريمؼبمبـوءمعلفدامعرطزؼومؼرصعماظؿقديماظذيممتـؾفمطـقليمدقؽلؿني Sixtineم
اظصغرى،مو سؾكمسؽسماٌعؿوريمدقـونماظذيمطونمػؿفموووزمطـقليماظؼدؼليمصقصقوم،Sainte-Sophieمإنم
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زؾماظؾوبماظعوظل،مسؾكمػوعشماإلعربارقرؼيمو صؼدمتدرصبقومعؽوغؿفماالدرتاتقفقي.م
إذ مأغف مأؼضو ،مطون مذقققو مغلؾقو معـ محقٌ ماظرجول مو اٌقارد ،مأعو ماٌؿـؾقنم
احملؾققن مظؾكؾقػي ،ماظذؼـ ممتقزوا مبعددػؿ ماظؼؾقؾ مو بودؿؼالظقؿفؿ ماظدائؿي ،مطوغقام
ؼلرّحقن مسـدعو مؼؾؾغقن مايدود ماظؼصقى مظؼدراتفؿ ماىلؿوغقي مو اظرعزؼي ،مػذام
بوإلضوصيمإظبمردقخماٌذػىماٌوظؽلمبفذهماٌـطؼي .م
و إذامصحمػذاماإلرور ماظؿػلريي،مصننمأدغكمإعؽوغقيمظؾرؤؼيماظؿورطبقيماظؽؾريةم
ؼب ماظقضً ماظراػـ ،مضد متؽقن معالزعي مبال ماغػصوم معع ماظضغط ماظذي متقاجففم
اجملؿؿعوت مضقد ماظدرادي ،موطذظؽ معع ماظعىء ماًوص مبوظعؿران ،موأؼضو مععم
اظؿعورضماظؼدؼؿمبنيممنقذجماظؿؾوػلماظعـؿوغلمو منقذجماظؿقاضعماٌغوربل،15مػذام
بوإلضوصيمإظبماظؽقػقوتماًوصيممبلورماٌـوضػيمععمايداثي .م

مدن،ذقرىذو حداثة ذ

جعؾً ماظدؼوغي ماإلدالعقي ،ماظيت ماغطؾؼً معـ معؽي مو اٌدؼـي ،محقٌ مطوغًم
مموردي مايؿّوم مذبفقظي ،معـ عدؼـي مدعشؼ مسوصؿي مهلو ،مو ػؽذا مأدعٍ ماٌشرقم
بلرسيمايؿّومم ؼبمحضورةمآدابفماظعوعي.مأعوماٌغربماظؽؾريماظذيماسؿـؼمػذهماظدؼوغيم
بدورهمبعدمعرورمغصػمضرن معـمزفقرػو،مضدمأدخؾمسؾكمسبقمدائؿمتعدؼالتمسؾكم
ػذاماٌؽونموصؼمأدوظقىمخوصي،معـلفؿيمععمذؽؾماظؾقوضيماالجؿؿوسقي ماظعرؼؼي،م
اظيتمملمتؿزسزعمإالمضؾقالمؼبمزؾماهلقؿـيماظعـؿوغقيمومػقماألعرماظذيمؼػرضماظؿلوؤلم
بدضيمسـموضعمايؿّوم ماٌغوربل،مإذمأنماجملؿؿعماظذيمتؾـوهمو أدفؿمػق مطذظؽم
(أيمايؿّوم)مؼبمتؼقؼؿفمو تـشقطف،مضدموجدمغػلفمخوضعومبشؽؾمسـقػ مإلسودةم
صقوشيمألدلفمو ععوٌفماظـؼوصقي،مؼبمزرفمحؼؾيمضصريةمظؼرنمحوولمصقفماالحؿاللم
اظؽقظقغقوظلماإلسدادمو اظؿقضريمإلسودةمترطقىمظؾؿفؿؿعماظقرين؟ م

ذ

األعر مطون مؼؿقضػ مؼب مأصرؼؼقو ماظشؿوظقيمسـد ماألغوضي ماظرزؼـي ماظيت مطوغً ممتقز معدؼـي مصوس ماٌرؼـقي مأو معدؼـيم
تؾؿلونماظزؼوغقيمو اظعقاصؿماظشرؼػقيمو مايػصقي.مو المؼؿفووزماألعرمذؽؾماهلقؿـيماظػكؿيماظيتمبرزتمعـم
خاللمضؾعيماٌؿوظقؽمو ضصرمرقبمضوبلمظؾلؾطونماألطرب،مو ػذامسؾكماظرشؿمعـماٌظفرماىؿقؾماظذيمطونمميقزم
اٌدؼـيماحملرعيمظؾؼصقرماظلعدؼي .م
15

Dakhlia, J., Valenci, L. (1991), Communication au colloque « Soliman le magnifique »,
Paris.
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ادلدوـةذو الؾياقةذاالجتؿاعية ذ

ال مميؽـ ماسؿؾور مايؿّوم مصضوء محضرؼو مضؿـ مصضوءات مأخرى ،مبؾ مػق اٌدؼـيم
ذاتفو ،معـؾف معـؾ ماٌلفد مو اظلقق .مو ؼب مػذا ماالووه مصؼد مردخ محدؼـو موظقومم
عوردلم  William Marçaisػذاماٌؾدأ،مبعدمدراديمععؿؼيمظؾؿصودرماظؽالدقؽقي،م
ؼبمعؼوظيمذفريةمغشرتمدـيم 0146مضدمأغصػماظؿؿـؾماظذيمميؾؽفمسؾؿوءماإلدالمم
سـماٌدؼـي،مو عـمخالظف،ماظلؿق ماٌدغلمبقصػفمأدؾقبومضبددماهلقؼيماىؿوسقي .م
و ؼب مػذا ماظشلن مند مأن ماظؼداعك مال مؼقظقن مأػؿقي مظالسؿؾورات ماظـظرؼي مؼب مػذام
اجملولمإالمغودرا،مظؽـمميؽــومأنمغؿصقرمأنمعقضقعمايؿّوم مضدمذؽؾمضؾؾمذظؽم
ضقؿيمػوعيمظدىمأدالف مابـمخؾدونمأو مظدىماظؼراءماظذؼـمأتق مبعدهموملمؼلظػقا مبعدم
اظؿؿققزماظـظريمبنيماظعؿرانماظؾدويم(اظـؼوصيماظرؼػقي) مو اظعؿرانمايضريم(اظـؼوصيم
ايضرؼي) .م
و سؾقفمؼربزمإرتقودمايؿّوم معرتؾطومبشؽؾمرؾقعلمبػـماظعقشمداخؾماٌدؼـي،م
بلؾىمأنمػذاماإلرتقودمؼـفزماٌعودظيماظؿوعيمبنيمعؾدأماٌؿعيمو اٌؿورديماظطؼقدقي،م
بنيمضرورةمادؿعؿولماٌوءمو اظضرؼؾيماظعقـقيماظيتمتؼدممظؾؾؾدؼي،مبنيمعرياثماظـوسم
و ػؾيمايوطؿ.مصؾوظـلؾيمظؽوتىمايقظقيمأو ظؽوتىماظصقػ،مظألدؼىمأو مظرجؾم
اظؼوغقن،مدقاءمطونمعؼقؿوممبدؼـيمشرغوريمأومبؾغداد،مميـؾمحضقرمأومشقوبمايؿّومم
ؼبماظقاضعماخؿؾورامحؼقؼقومظؾطوبعمايضريمأليموؿعمدؽين.مو طؿوم ؾبؼعدّمسددمػذهم
اٌـشكتمو غقسقيمخدعوتفومعؼقودومظؾفوءماٌدؼـي .17و ضدمغؿٍمسـمػذاماألعر،مذططم
خقوظلمو بعضماٌؾوظغي :مإذمتؾدو ماألرضومماٌؼدعيمؼبمػذاماجملولمأغفومعمدليمسؾكم
مسيماظؿضكقؿ.مو تلؿغؾمػذهماٌعطقوتمعـمضؾؾمسؾؿوءماىغراصقيمو اظؿورؼخماظذؼـم
ؼقظقنمأػؿقيمطربىمظؾدضيمو ظؾؿصـقػماظـقسلمو اظؿقدؼدماظؽؿلمظؾؿدؼـي،مو اظؿلرؼخم
ٌقالدػومأومبوألحرىمظؿقؼقىمتورطبفو.مأعوماظؾوحٌماٌعوصر،مصنغفمالمؼلؾؽمررؼؼوم
زبوظػو،مإذمأغفمضدمصبوزفمؼبمأػؾقؿفمؼبماالظؿزاممبوظدضيمو اٌـففقي،مظؽـفمؼؿلوءلم
ؼبماظقضًمذاتف،مبعقدامسـماىوغىماظؽؿلمأومأدغكمعـفمحقلمعلؿؼؾؾمصضوءمتعؿؼدم
أؼدؼقظقجقيماظؿؼدممو اظؿؿدؼـمؼبماظػرتةماظصـوسقيمأغفمأصؾحمبوظقومو عففقرا .م
16

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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صوٌدؼـيماظعربقيماٌعوصرةماظؽقظقغقوظقيمو عومبعدماظؽقظقغقوظقي،مضدمتقضػًمصعالم
سؾكممتـقؾمغػلفومؼبماظـالثلماظؽالدقؽلماٌشؽؾمعـماظلققمو اٌلفدمو ايؿّوم.18م
ظؼدمخضعًمظؾقوجقوتماظقزقػقيماظيتمتؼؿضقفو ماحملطيمو اظلققماٌغطوة،مو عؽــيم
اظقرذوت مو تؽوثر ماٌؽوتى ،مو ضكوعي ماٌقاغه مو اٌالسى .مو ادؿفوبً ماٌدؼـيم
ظالػؿؿوم ماهلقمسوغل 19ماظؿفدؼديماظذيمؼرتؽزمسؾكمايرطقيمخورجماٌدؼـيمو بنيم
األحقوء،مو ؼقدعمو ؼصؾحماظشقارعماظصغريةمو ضبقهلومإظبمذقارعمطؾرية،مؼؽلرم
األدقارمو اٌداخقؾمو األبقاب،مظقفعؾفومتـكرطمؼبماظقجوػيماٌؾؽقيمأو ؼبماالغشغولم
اظػرسقغلماٌػرطمبوظلوحوتماظؽربىمو بقاجفيماظؾقرمو بوظػضوءاتماٌػؿقحيمسؾكم
األصؼ.مطؿومتـشهماًدعوتماظؾـوؼوتماظعؿقعقيماظؽـقػيمايفؿ،متؾينماظؾـؽم
و اظؾقرصيمو اظدطوطنيماظؽربىمو شرفماظؿفورةمو تضػلمسؾكمػذهماٌـشكتمضقؿي م
و روغؼو.مو بوظؿوظلممتـحماٌدؼـيماظعربقيماٌعوصرةماٌؽوغيمرئقلقيمظؾػضوءاتماظـؼوصقيم
اىدؼدة ،ماٌلرح مأوال ،مو اظلقـؿو مثوغقو ماظيت مأصؾقً مصـوسي مورـقي محؼقؼي مؼبم
عصرمعـذماظـالثقـوتمعـماظؼرنماظعشرؼـ.20
و ععمذظؽمصنن مايؿّوم مؼبممشولمأصرؼؼقومضدمصؿدمبشؽؾمطوف،مو خبوصيمؼبم
اىزائرمو اٌغرب،مٌقاردمو تؼـقوتمو مموردوتمايداثي .مصؼدمحوصظمايؿّوم مؼبم
ػذهماٌـطؼيمسؾكموزقػؿفماٌؿعددةماظعرؼؼيمو دسؿفو مؼبماظػرتةماظؽقظقغقوظقي.مطون،م
ؼبماظؼرنماظـوعـمسشر،مؼمديمسودةمخدعيماظـزل،مأومبوألحرىماٌففعماظذيمؼؼصدهم
اظؿفورماظعوبرون،مو خبوصيمسـدعومالمصبدونمعؽوغومؼبماظػـدقماٌكصصمظؾـقم،مطؿوم
ؼمعف ماظعؿّول ماٌقمسققن مو حؿك اظػالحني ماظذؼـ مؼلتقن مظؾؿدؼـي مو ال مؼلؿطقعقنم
اظذػوبمو اإلؼوبمخاللماظـفور.مطؿومؼعرفماظػـدقمععمغفوؼيماظؼرنماظؿودعمسشر م
و خبوصيمععماظـؾٌماألولمظؾؼرنماظعشرؼـمتراجعو،محقٌمؼؿصدرمبقضقحمعؽوغؿفم
اظـزل مذي ماظطراز ماألوروبل .مو دؿشؽؾ ماٌطوسؿ ماٌؿقاضعي مو اٌؼفك مو ايؿّومم
 18مل مؼـؿؾف موظقوم معوردل مظؾدور ماٌرطزي ماظذي متؾعؾف ماٌؼفك مؼب م ايقوة مايضرؼي ماىدؼدة مؼب ماظدوظيم
اظعـؿوغقي،مو ذظؽمبوسؿؿودهمسؾكمطؿىمطالدقؽقي.
19غلؾيمإظبمايوطؿمػقمسونم Haussmannاظذيمجددمعدؼـيمبورؼسمؼبمغفوؼيماظؼرنماظؿودعمسشر (اٌرتجؿ).
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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صضوءاتمعـودؾيم"ظؾطؾؼوتماظدغقو"،مصؾوظـلؾيمهلذهماألخرية،مصويؿّوم مػق ماٌؽونم
اٌػضؾمظؾـقم.مسرفمايؿّوم/اٌففعمو اظـزلمتطقرامعؾققزومؼبماظـالثقـوتم م
و اًؿلقـوتمعـماظؼرنماظعشرؼـ،مدقاءمؼبمعدؼـيمتؾؿلونمأو مضلـطقـي،مبقـؿوم
تـوضصمدورماظػـدق ،21بقـؿوماخؿػكمػذاماألخريممتوعومو عـذمعدّةمؼبمعدؼـيماىزائر.م
طؿو مؼؿعرض مايؿّوم مإظب ماظؿفدؼد مأؼضو معـ مضؾؾ مابؿؽورات مأخرى ،مإذ مند مضؾؾم
ايربماظعوٌقيماظـوغقي،مأنمشرصيمايؿّوممضدماغؿشرت،مومأصؾقًمعؿداوظيمبشؽؾم
سوديمسـدماظـكؾي،مأو مبوألحرىمظدىماظطؾؼوتماظقدطك.مو مصضالمسـمذظؽمصننم
تؼدممادؿعؿولمعوءمايـػقوتمؼبمعبقعمعـورؼماٌغربماظؽؾري،محقٌمتغقىمشرصيم
ايؿّوم ماظقاصدة ،مضد مأصؼد ماظقـؾقع مو مايؿّوم مدورػؿو موأػؿقؿفؿو ماظصققي .مو مؼربزم
بشؽؾمواضحمػذاماظؿققلمؼبماىزائر،مبلؾىمأنماظلؽونمورثقامؼبماالدؿؼاللمضدرام
عـ ماظؿففقزات ماظصققي مؼب ماٌـوزل مو ماظعؿورات ماظيت مأضوعقا مبفو ،مو مسؾك مسؽسم
االسؿؼود ماظلوئدمصنن مادؿعؿولمػذهماألدواتماظصققيمملمؼؿؿمهقؼؾفمسـموزقػؿفوم
بشؽؾمآظل،مو مبوظؿوظلمأخذتماٌرذيمعؽوغيمطؾريةمؼؿزاؼدمادؿعؿوهلومسـدماظرجول،م
بػضؾماظؿفـقدماظعلؽريمومتعؿقؿماظرؼوضي.مومإثرمذظؽمبدأت،مؼبماٌدؼـي،ماٌرذوتم
اظعؿقعقي ماٌؿؿقزة مذات ماالدؿعؿول ماظلرؼع مو مذات ماألمثون ماظرخقصي ،مبوجؿذابم
اظزبوئـماظذطقرمعـماٌلؾؿني.22مععمذظؽمزؾّ مععظؿمدؽونماظرؼػمو مجزءمػوممعـم
دؽونماٌدؼـيماىددمعؾؿعدؼـمسـممنقذجمصقلمػق مؼبمشوظىماألحقونمشرؼىمسـم
األجقول م ايضرؼيماظؼدمييمذاتفو.مػذامبوإلضوصيمإظبمضدممغظوممه قؼؾماٌقوه،م
و ماظؿؾذؼرماظػرديمو ماالدؿفالكماظصـوسلماٌػرطمهلو،ماظذيمؼؼقدمإظبمدقؾفومعـم
احؿقوروت ماظلدود ماظيت مدائؿو معو متؽقن معؾقؽي مبوظقحؾ .مو مضد مؼفدد مػذا ماظقضعم
رؾؼيماٌقوهماىقصقي،مممومادؿدسكمإظبماسؿؿودمتلقريمعدؼينمهلذهماٌودةمايققؼيمعـم
خاللمتقزؼعفومبوظؿـووبمومضطعفومبصػيمغظوعقيمممومصبعؾمأعبؾمشرقمايؿّوممشريم
ذاتمصوئدة .م
 21معمذراتمعؿػؼمحقهلومو مضدممتمعبعفومؼبمػذاماظـصمبعدماظعـقرمسؾقفومؼبماظعشرؼيم 0163-0113ممبـودؾيم
حبقثمعقداغقيممتماظؼقوممبفومإلسدادمأرروحيمحقلماظؿـشؽيماظلقودقيمؼبماىزائرمصقؿومبنيمايربني.مإنمتورؼخم
االدؿعؿوالتماظضقوصقيمهلذهماألعوطـمضبؿوجمإظبمحبقثمأخرى .م
 22معؼوبالت معع ماألدؿوذؼـ مسؿر مظرجون مو ميضر مععؼول ،مبوسؿؾورػؿو مؼعرصون مبدضي مأوضوع مايؿّوم مبوىزائرم
اظعوصؿي،مػذمبوإلضوصيمإظبمعالحظوتمذكصقيمضوممبفوماظؾوحٌ.
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إذا مصويؿّوم مؼؼووم ،مإذ مأضؾ معو مؼؼول مسـف ،مأغف مال مؼلؿؿد مضقتف معـ ماظضعػم
اظؾـققي مظؾعؿران ماٌعوصر م بؼدر معو مؼلؿؿدػو معـ مصوسؾقؿف .مإغف مؼؿالءم مععم
اٌـوصلي ،مو مخبوصي معع مصقغي م"ايؿّوم ماٌكؿؾط" ماٌؿداوظي مؼب ماٌغرب ماألضصك،م
حقٌمندمأنماٌـشلةمذاتفومضدمتؼرتحمغبوعومومعرذوة،23مالمدقؿومومأنمايؿّوممزؾم
ؼلؿفقىمظطؾىماجؿؿوسل مو ميوجيمثؼوصقيمخصقصقيمبوظـلؾيمظؾرجولمو مبشؽؾم
طؾريمبوظـلؾيمظؾـلوء.مإنماظعالضيماظيتمؼضؿـفومايؿّوم مبنيماظـظوصيمو ماظصػوءمتظؾم
حؿؿقيمضؿـمثؼوصيمحقٌمؼشؽؾماظدؼينمضقؿيمعرطزؼيموماظشعوئرمعؼدرةمبوظؼدرمغػلفم
عـؾماظعؼقدةمسؾكماألضؾ.مو مػؽذامالمؼؾؾٌمأنمضبؿؾمايؿّوم معؼوعومالجؿؿوسقي مالم
تلؿؾدل مداخؾ مذبؿؿع مضبؽؿف مبودؿؿرار ماظؿؿققز ماظصورم مبني ماىـلني مو مسدمم
تلووؼفؿوماحملددانمظؾػصؾمبنيماظػضوءماظعؿقعلموماظػضوءماًوص .م

اخلدماتذوذحياةذاحلي ذ

وعفؿومطونماٌكقولماظؼؿعلمٌؿشدديماظدؼوغيماإلدالعقي،مو ماظقدقاسماظذطقريم
اظلوسلمإظبمعراضؾيماظـلوءمأو ماظؿكقالتماظغرائؾقيمو ماظشفقاغقيماظيتمتؾفؿماٌكقولم
اظشرضلمظؾغربقني،مصننمايؿّوم مدقظؾمأدغكمعومؼؽقنمعؽوغومدقرؼو،مبؾمػق معؽونم
سوديمو معؾؿذل.مو مبوإلضوصيمإظبمعقزتفماىقػرؼيمؼبمضؾطفمظؾفلد،مو مظؾعالضوتم
بني ماىـلني ،مو مدعقف مإلصبود ماظؿقازن مبني ماٌؼدس مو ماٌدغس ،مصنغف مؼضؿ ،مإظبم
جوغىماظػـدضي،مدؾلؾيمعـ ماًدعوتماظيتمتلفؿمؼبمتدسقؿمروبعفماٌرؼحمو مضدرتفم
سؾكمتطقؼرماظربوطماالجؿؿوسل.مومإنمطون،مطؿومؼؾدو،مأنمػذاماإلدفومماإلضوؼبمضدم
سرف متراجعو مؼب معدؼـي متقغس مو معدؼـي ماىزائر مؼب مبداؼي ماظـالثقـوت معـ ماظؼرنم
اظعشرؼـ،مصنغ فو،مأي م ػذهماًدعوتماإلضوصقي  ،م عوزاظًمتؿؿؿعمبويققؼيم
و ماالدؿؿرارمإظبمحدماظققم.مو مبؼراءتـوم(ٌغػؾمعدؼـيمصوس) م()l’Anonyme de Fèsم
(بداؼي ماظؼرن ماظعشرؼـ) 24مميؽــو مأن مغؼقس مأػؿقي ماالجؿؿوسقي ماظداخؾقي ميفرةم
ايؿّوم مو معدىمعقاصؾيماظقزقػيماًورجقيميفرةماإلحراق،ممبومهدثفمعـمآثورم
ؼـفرمسـفومدفؾم جدؼدمظؾؿؾودلماالجؿؿوسل م حقٌمؼؿؼورعماظؿعوونماظؿؼينمععم
االػؿؿوممبوٌطؾخ.مو تؼقممغورماٌقضد،مبوظدرجيماألوظب،مبويػوزمسؾكمدرجيمايرارةم
اٌالئؿيمظؾقفرةماظلوخـي،مظؽـفومؼبمذاتماظقضًمتلؿغؾمؼبمضؿونمطؿقؿقيماٌـوزل،م
23معؼوبالتمععمدودقيمبـمسؾدادة،معمرخيمجبوععيمصوس،مربقعمدـي .0111

Colin, G. (1939), Chrestomathie marocaine, Paris, Maisonneuve.
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بػضؾماظرعودماظذيمؼؾبلؿكدممؼبمددماظـغرات ماٌقجقدةمبويقطونمو اظلطقحمدرءم
ظلقالن ماٌقوه ،مو ؼرتك مػذا ماظرعود مؼب معؿـوول ماىؿقع .مإذ مصبد ماظؽؾ معؾؿغوه،م
داخؾمػذهمايؾؼيماظػوضؾيمظؾؿفوورمبنيمدؽونمايلمو ايؿّوم.مصبدمصقفوماظلوطـم
عودةمبـوء،مو طؿومؼعقدمايؿّوممتلػقؾمرعوده،مو ؼؿكؾصمايلمعـماظػضالت،مطؿوم
تضوفمخدعيمأخرىمظؾقؿوممعـمأجؾمتدسقؿموزقػقيماٌؽون،مظؽـمػذهماٌرة،مبدصعم
عؾؾغ مزػقد محقٌ مؼـؿػع ماظـوس معـ مايؿّوم مبقصػف مصرغًو مظطفل ماظؾقؿ مسؾكم
اظؾكورم و ذظؽمبدصعمبقزؼؿومو غصػ  .مو إذامطوغًمػذهماظعؿؾقيمذاتمأػؿقي،م
أو بدصعمضرشم(غصػمبقزؼؿو)مإذامطونماظطوجنيمأطـرمتقاضعو.مو ضدمؼقصلمأحدػؿم
صوحىمايؿّوممبقضعمرونقيميؿماظـقرم"حقٌمتؽقنماظـورمضقؼي"مطؿومؼطؾىمعـفم
آخرػؿمبـم"تفقؽي"مرونقيميؿماًروفمحقٌمتدصـم"هًمغورمػودئي" . 25م
و ضدمزؾًمػذهماٌؿوردوتمحوضرةمؼبماألحقوءماظشعؾقيمبوٌدنماٌغربقيماظؽربى،م
ٌدةمتػققمسشرمدـقاتمبعدمحصقلمػذاماظؾؾدمسؾكماالدؿؼالل.مو سؾكماظعؽسمعـم
ذظؽ،مصننمػذهماظؿؼوظقدماخؿػًممتوعومعـماىزائرمو عـذمعدةمظقلًمبوظؼصرية.م
و إذامحدثمو إنموجدغومأنمبعضمدؽونماألحقوءمؼؽؾػقن مابـوءػؿمحبؿؾماألرؾوقم
ظؾػرن ،مو خبوصي مظطفل ماًؾز ماٌعدّ مبوٌـزل مو ايؾقؼوت ماظيت مهضر مادؿعدادم
ظؾقػالت،مو ظؽـمغودرامعومؼؽقنمذظؽمعـمأجؾماٌشقي،مإالمأنماظػرنمأصؾحمودقؾيم
خوصيمبوًؾوز.

وكالةذتزووج،ذمؽانذلؾؼولذو لتذكرذالؼروب ذ

طؿومتؿؿمعراجعيمإحدىمأوجفمحقوةمايلماألطـرمطالدقؽقيمأومبوألحرىماألطـرم
ععرصي،معـمضؾؾمهدؼوتمايداثي،مو ؼؿؿـؾمذظؽمؼبماألعرماظذيمصبؿعمبنيماىقارم
اٌدؼينمو اٌصوػرة،مأيمذبؿؿعماظؼربكمو االجؿؿوسقيماألغـقؼي .م
صػلمايؿّوم،مؼؿؿ،محلىماظعودة،ماإلسدادمظؾزواج،محقٌمؼـفزمبقصػفمذعريةم
عـمذعوئرماظعؾقر. 26مصػلمايؿّوممتؾقٌماألعفوتمسـماعرأةمألبـوئفؿ،مو سـمزواجم
عالئؿمظؾعوئؾي،مو ؼؾؼكمسؾكماظرجولماظؿؽػؾمبوٌصودضيماالجؿؿوسقيمو اظؼوغقغقيمسؾكم
اظعرض ماٌؼرتح مظؾؿؾودل .مو ػؽذا مؼؿؿ مصقص ماظػؿقوت مسـ مطـى ،مدون مسؾؿفـم
بذظؽ،موحقٌمؼؿعرضـمظؾؿراضؾيمو اٌالحظيمؼبمأجلودػـمو حرطوتفـمو طبؿربنم
25

Ibid.
Zirari, H. (1993), Quête et enjeu de la maternité au Maroc : étude ethno-culinaire,
thèse, Paris, EHESS.
26
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ؼبمدؾقطفـ.27م إذموؿعماٌعؾقعوتمسـماظػؿوة مظدىمصوحؾيمايؿّوم،مو اٌدظؽي،م
و اىورات ،مطؿو مؼؾبلؿؼصك محقل معقزات مو غؼوئص ماظزوجي ماحملؿؿؾي ،مو حقلم
اٌؽوغي ماالجؿؿوسقي مو اظلؿعي ماظطقؾي مظعوئؾؿفو .مصويؿّوم مػق مغقع معـ ماظقطوظيم
ظؾؿزوؼٍ ،مو ؼب ماظقضً مذاتف ،معؽون ماحؿػوئل مو احؿػوظل ،ماظذي مبدوغف مال مميؽـم
ظؾزواجمو ظؾؿقالدمأنمؼعرصومتـشؽيماجؿؿوسقيمتوعي.مإذمصقفمتزؼـموتفقلماًطقؾيم
و تؼدمماظؿفوغلمو اظؿشفقعوتمظؾقاظدة،مو ؼؿؿمذظؽمبرصؼيماألػؾمو ؼبمزؾماظؿػوػؿم
اظضؿينمظألضوربمو تضوعـماىريان.مو إذامطونمايؿّوممؼدخؾمضؿـمذعوئرمورؼقسم
اظزواج مبوظـلؾي مظؾرجول ،مصنغف مضبظك ممبؽوغي مأدودقي مبوظـلؾي مظؾـلوء محبؽؿ مأغفم
صبؿعمبنيماظطفورةمواًصقبيمو االحؿػوظقي،مبؿعزؼزهمظلعودةماألغقثي .م
و ؼب مايؿّوم ،متـؿشر مسودة ،ماألخؾور مبشؽؾ مطؾري مو ممؿوز مبنيماظـلوء ،مدقاءم
تعؾؼ ماألعر ممبدؼـي مصوس ،مأو متقغس مو اىزائر ،مصنن مايؿّوم مػق معؽون مظؾؽؾؿيم
بوعؿقوز.مصفقمعـؾماٌؼربةمأومضربماظقظل،مإذمؼشؽؾمعربرامظؾكروجمعـماٌـزل،مو عـؾم
رصقػ ماٌؼفك ،مصنغف مؼؾقح مايدؼٌ .مطؿو مميـح مايؿّوم مظؾـلوء ماعؽوغقي ماظعقشم
بقـفـمخورجمإرورمجؿؿعيماظؼرابيمو سالضيمايل،مو ظؽـمبشدةمو بشؽؾمعؿقاترم
خالصو مألعوطـ ماىؿؿعي ماألغـقؼي ماألخرى .مو ؼب مزؾ مػذا ماجملؿؿع محقٌ متؾينم
سالضي مبني مطقوغني ،مأي موجفو مظقجف ،مصنغف مؼعزز ماظؿعورف ماٌؿؾودل ،مو ؼلفؾم
اظشػوصقي،مو أؼضومؼضؿـمغؼؾماٌعرصيماظيتممتؾؽفوماظزعرةمسـمغػلفو.مميؾؽمايؿّومم
سالضيمورقدةمععماظؼصصماظعوئؾقيمعـؾؿومميؾؽمصؾيمضقؼيمععمعومضبدثمؼبمايل،م
صفقماٌقجفمايودؿمهلقؼؿفمذاتفو.موتعرفمأضدعفـم–معـماظعوعالتمو اظزائراتم–م
طؾمذلءمسـماظـلوء،مو بشؽؾمآخر،مسـماظرجول.مو مبعـكمآخرمصننمايؿّوممميـؾم
عؼفك مظؾـلوء ،مو صققػؿفؿ ،مبلؾى مأغف مصرصي مظؾؿعؾقؼ مسؾك ماآلخرؼـ ،مو محؿكم
سؾك مأخؾور ماظعومل .مو عع مذظؽ ،مصنن مايدؼٌ مسـ مايقوة ماظعوئؾقي مؼفقؿـ مسؾكم
اظؽالممؼبمػذاماٌؽون،ماظذيمؼـفحم– مطؿومؼؾدو مبؼقةمإظبمغؼؾمايؿقؿقيمإظبماظػضوءم
اظعوم،معـمخاللمجعؾمحؾؼيماظؼرابي متؿقدعمظؿشؿؾمذبؿقعماظطرقماظؼروؼيم(غلؾيم
إظب ماظؼرؼي) ماٌمدؼي مإظقف .مو بطؾقعي مايول ،مصنن ماالخؿالط مذاتف مضد مؼعقؼ ماغؾـوقم
ايؿقؿقي،مإالمأنماظؾؼوءمؼبمايؿّوم،مخورجماإلرورماظعوئؾل،مؼلفؿمبدرجيمطربىمؼبم
 27و ؼبمػذاماظصدد،مالمميؽـماسؿؾورمعسماظشعرمعزسفومو طذظؽمصقصماألدـون،موجسماألسضوءمو تؼدؼرم
اعؽوغقيماًصقبي،معـؾؿومهدثـومبذظؽماظعدؼدمممـمضوبؾـوػـ،محقلمػذهماٌؿوردوت،مأو سـمربوذؼرماظيتمالم
زاظًمضوئؿيمإظبمحدماآلن،مو ملمدبؿػممتوعومحلؾفـ.
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بـوء مغقع معـ ماىؿوسي ماًصقصقي مذات ماظطوبع ماألغـقي ،مو األحرى مبف معـ مأنم
ؼؾينمصضوءمسوعومتظؾمرؾقعؿفمذاتفومعـماخؿصوصماظذطقر .م
و ضدمحوصظمػذاماظؿصقر،مؼبماىقػرمسؾكمضقؿؿفمايؼقؼقيمؼبمأوادطماظـالثقـوتم
عـ ماظؼرن ماظعشرؼـ ،مظؽـ معع مذبلء مايرب ماظعوٌقي ماظـوغقي مو اظؿكؾص معـم
االدؿعؿورمأثرتماهلفرةماظرؼػقيمو ايرطقيماالجؿؿوسقيمو إسودةمػقؽؾيماٌدؼـيمبؼقةم
سؾكماالغلفومماظؿفقؼػلمظؾدربم(ذبؿقسيمعـماظدورماٌشؽؾيمحقلمررؼؼمعلدود)،م
و طؿومأثرمأؼضومسؾكماظقحدةماالجؿؿوسقيمو اظـؼوصقيمظؾقل،مو ػؽذامتضررتمسالضيم
ايؿّوم مؼب معدؼـيت ماىزائر مو وػران ،مبوظؿورؼخ مو ػقؼي ماظزعرة ماالجؿؿوسقي ،مطؿوم
ودد مغشورفو ،مبني محل ماظؼصؾي مو حل مبؾؽقر م(اىزائر) ،مأو بني محل مالعقرم
(ايؿري)مو عدؼـيماىدؼدةم(وػران) .م
و مإنمحوصظمحلماظؾققتماظؼصدؼرؼيمسؾكماظؿضوعـماظعوئؾلمو اظؼرابي،مصننمعوم
طونمؼـؼصف،مبوظضؾطمؼؿؿـؾمؼبمايؿّوم،مو ععمذظؽمصؼدممتًمإضوعيمايؿّوم مسؾكم
تؾؽماألرضمشريماٌؾـقي،معـؾؿومجرىمؼبمصوغشقدرؼونم)( (Sanchidrianوػران)مسبق
دـيم،0151مإذمسقضمحفرماظربطم) (Parpaingاظصػققيماٌؿؿقجي.مو أدفؿًمحفرةم
اظربطمايؿّوم مؼبمادؿعودةماظربوطماالجؿؿوسل مظؾقل،مو سدممإضعوفمتورطبفمبشؽؾم
عـماألذؽولمو غؼؾمذاطرتفمالمدقؿوموأنمايؿّوممضدمحوصظمسؾكموزقػؿفماظؿزوصبقي،م
و واصؾمعر اصؼؿفمظؽؾمرؼقسماظعؾقرماًوصيمحبقوةماألصرادم(اٌقالد،ماًؿونم
و اظزواج)...مأعومصقؿومطبصمجدارتفمؼبمتغدؼيماظؽؾؿيماألغـقؼيمو اإلذوسيماظعوئؾقيم
صؼدمأخذتمبعدامجدؼدا،معـمخاللماغػؿوحفومبؼقةمو بودؿؿرارمسؾكمأخؾورماظعومل م
و اظصراسوتماظلقودقي.مإذمادؿعؿؾفمضؾؾمذظؽماظرجول معؼرامالجؿؿوسوتفؿ مايزبقي.م
و ممومأضعػماظؼدرةماظؿزوصبقيمظؾؿؽون،مبعدمايصقلمسؾكماالدؿؼالل،ماالعؿزاجم
اظذي مسرصف ماظلؽون مو اظعقش مؼب ماظعؿورات مو األحقوء ،مو ظؽـ ماظؿؿدرس ماظؽـقػم
ظؾػؿقوت مؼب ماظلؾعقـوت مو اظـؿوغقـوت معـ ماظؼرن ماٌوضل مػق ماظذي مجعؾ ماظؿعورفم
اٌؿؾودلمؼبماٌؿقدطوتمو اظـوغقؼوتمؼعقضمدورماظقدقطيمؼبمايؿّوم،ماألعرماظذيم
دصعمبـم"بقرصيماظؼقؿماظزواجقي"مإظبمتغقريمعؽوغفومو غوضؾفو.مو ؼبماٌؼوبؾ،مهقّلم
حدؼٌ مايؿّوم مإظب ماالػؿؿوم مبشؽؾ مطؾري ماظققم مبوٌلوئؾ مو اظـؼوذوت مو اٌؿوسىم
اٌؿعؾؼيمبويقوة ماظققعقي،مػذامسؾكماظرشؿمعـمضدومماهلوتػمو اظؿـوصسمبنيماظرادؼقم
و اظؿؾػزؼقن،مو ايضقرماظؼقيمظألعفوتمؼبماًورج،مدقاءمؼبماظلققمأومسـدمأبقابم

113

عؿرذكارليي

اٌدارس مٌراصؼي مأو مادؿؼؾول ماٌؿؿدردني معـ ماألبـوء .28مو ميؽـ ماظؼقل مأن محدؼٌم
ايؿّوممضدمسرفمروبعوماجؿؿوسقومجدؼدا .م

منذاحلرفةذالصغريةذإىلذادلؤددةذالصغرية ذ

ؼؾدو،مو عـمأولموػؾي،مأغفمبنعؽونماظشكصمأنمؼؽقنمضفقاجقومأو غبوذبقو،م
صوحىمربؾمضوئؿمبشؽؾمجقد،مو سضقامؼبماهودمعفينمسرؼؼمميؾؽمتؼوظقدهم
و وظقفماظطوػر،مو علموالمسـمغشوطمعؿكصص ،متؼعمسؾقفماٌراضؾي مو ععرتفمبفم
و رادخمعـذمضرونمضؿـمأررماٌدؼـيماإلدالعقي .م
و بوسؿؾورمأنمغشوطمايؿّوم مػق ذو روبعماضؿصودي ،مو حبؽؿمأغفمؼؿطؾىمسؿالم
عدصقعماألجر،مو ؼؿلؾىمؼبمغػؼوتمو ؼضؿـمدخال،مو طذظؽمػق ذو روبعمووري،م
مبومأغفمؼشؽؾمعقضقسومظؾصػؼوت،مو اظضرائى مو اًدعوتماٌدصقسيمعوالمو اٌـؿـيم
ؼبماظلقق،مصنغفم ؼرتؾطمخصقصومبقزقػيماجؿؿوسقي متؾبؿػصِؾمبشؽؾمغقسلماٌدغسم
و اظدؼين.مو إذامطونماظـذؼرم(اًؾري)مصبددمطؾمدـي،معـؾؿومطونمضبدثمؼبمعدؼـيم
صوسمسومم،0161ممثـماظؽراءمبقضعفمؼبماٌزادماظعؾين،مصنغفمؼؼقم مبذظؽميلوبم
اٌمدلوتماظدؼـقي.29مو سؾقفمصننماٌلريمميضل،مبقـؿوماٌمدليمتظؾ مضوئؿي،مو ععفوم
ترصد ماٌقارد معـ ماظـوحقي ماٌؾدئقي ،موصؼو مظرشؾوت ماٌوغح ماألصؾل ،مو عع مذظؽ مضدم
ضبدثمدائؿومأنمؼعودمتعقنيمػذاماظـشوطممبـقفممثـمجدؼد،مو إجراءمؼؿقضػمسؾقفم
طؾمذلء،محقٌمأنمدريهمظـمؼؽقنمشرؼؾو مسـماظؿـوصسمو"ضوغقنماظلقق".مإذمأنم
اظزبقنمضدمؼغريمايؿّوم،مإنمملمؼرضمسـماًدعوت .م
و ؼبمػذاماظصددمؼؿققّلمعلريمايؿّوممإظبمربمسؿؾمصغري.مو خالصومظؾكقوطم
و اإلدؽوؼب،ماظؾذؼـمؼلـدػؿو مؼبمغشورفؿو معؿؿرنمأو اثـني،مأو بوألحرىمايالقم
اظذيمؼشؿغؾمظقحدهمو ضبؿؾمعؽوغيمعؿقاضعيمؼبماظلقق،مأو صوحىماٌؼفكماظذيم
ؼقزػمسودةمغودالمواحدا مو ؼؽؿػلممبقؾمصغري،مصننمعلريمايؿّوم مؼشرفمسؾكم
صضوء موادع مو ؼدؼر مصرؼؼو محؼقؼو معـ ماظعؿول .مؼؿؽقن مأصغر مغبوم مؼب ماٌغرب معـم
بـوؼيمضكؿي،مو اظـؿقذجماظعؿول.مؼؿؽقنمأصغرمغبوممؼبماٌغربمعـمبـوؼيمضكؿي،م
 28ؼؼؿضلمإرورمتطقرممموردوتمايؿّوم ،ماظيتمرمسًمػـومابؿداءمعـمعنتمعؿقاضعمظؾؿؼوبالتماظيتمتػقصم
ثالثي مأجقول ،مأن مطبضع ،مبطؾقعي مايول ،مظؾؿراجعي مسؾك مضقء محبٌ معقداغل محؼقؼل مؼب مذبول ماظؿورؼخم
االجؿؿوسل.
Colin, G., Chrestomathie..., op.cit.
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و اظـؿقذجماٌعؿؿدمؼبمػذاماظؾؾدمالمؼؼؾمسـمأربعمضوسوت،مو بوسؿؾورهمعـشلةمعرطؾي،م
صنغفو متؿضؿـ مخدعوت معؿـقسي مو عؿعددة ،مو مػق معؽون مظـشوط مؼشؿغؾ محلىم
ايوالتمبشؽؾمعزدوجمأومثالثلمؼراسلمصقفماظؿقضقًماٌـودىمظؾفـلني .م
و صقؿومطبصماظرجول،مصننمسددماٌلؿكدعنيمؼرتػعمسؿقعومإظبمثالثيم:ماظؼالّسم
و ػق ؼبمذاتماظقضًمحورسمو أعنيماظصـدوق،ماظؽقّوسمإذمؼؼقممبوظغلؾمو اظؿدظقؽم
و ذكصمثوظٌ،مشوظؾومعومؼؽقنمذوبو،مدورهمؼشؿؿؾمسؾكماظؿقركمبنيماظؼوسوت م
و غبؾ ماظػُ ًقط مألصقوبفو ،مو علوسدة ماظشققخ مؼب ماظؿـؼؾ ،مو ترتقى ماىق ماٌالئؿم
ظراحيماٌلؿقؿمو طذظؽمتـظقػمايؿّوم .م
و سبصلمأؼضومثالثمعلؿكدعوتمبوظـلؾيمظؾـلوءم:ماظؼالّدي ماظيتمتصفرمسؾكم
اظصـدوق،مو ضؾوطماظرزامماظيتمتؼقممحبراديماٌالبسمواظطقّؾيمظؾغلؾمو اظؿدظقؽ.م
و ضدمؼرتػعمسددماٌلؿكدعنيمحلىمايوجي.مو البدمعـمذطرمأؼضوماظعؿولماظذؼـم
ؼشؿغؾقنمخورجمايؿّوم،ماٌلؿكدمماظذيمؼعؿينمبوٌرجؾ،مبنعدادهماٌلؿؿرمظؾققضم
بوٌوءماظلوخـ.مو ؼبمػذهمايوظي،متؼؿضلماظصقوغي،محلىم(عغػؾم)l’Anonymeم
عدؼـيمصوسمتقزقػم"ثالثيمأذكوصمؼؿـووبقن مسؾكمػذاماظعؿؾ".مو دونمأنمغـلكم
اظغؾبؽبؾور ماظذيمؼطقفمبوٌدؼـيمو ضقاحقفومسؾكمزفرمبغؾمأو محصونمظؿؿقؼـماٌقضدم
بوظقضقد معـ مزبؿؾػ ماٌقاد .مصعدد ماظعؿول مضد مؼؿلرجح مبني متلعي مو ػبلي مسشرم
ذكصو .مو اٌالحظ مأن ماظؿوجر ماظؽؾري مذاتف مال مؼلؿطقع معبع مػذا ماٌؼدار معـم
اٌلؿكدعنيمؼبمصضوءمواحد،محؿكمظقموزػمأطـرمعـمذظؽمسـدماذراصفمسؾكموورةم
تؿؽقن معـ مصروع معؿعددة مو عؿؾوسدة .مو ظذا مضد مؼصؾ ماظـلوجقن ماألشـقوء ماظذؼـم
تقصؾقامإظبمإضوعيمورذوت،مععمايظ،مإظبموووزمػذاماظعدد .م
و حؿك موإن مطون مصوحى مايؿّوم معلؿكدعو معؿقدطو ،مو ظقؼب محوظي ماٌـشكتم
اظقادعي،مصننمضطوعمايؿّوم مضدماحؿؾمعؽوغيمالمميؽـمسدممعراسوتفومضؿـم"دققم
اظعؿؾ"مؼبمطؾماٌدنماظؽربىماظيتمطونمهلومدورامؼبماظػرتةماإلدالعقيماظؽالدقؽقي.مم
و مإذا مطون محؼو مأن معدؼـي مبغداد مأحصً مسدة مآالف معـ مايؿّوعوت مؼب ماظعفدم
اظعؾودل مصنغف ممتمادؿكداممسشراتماآلالف معـماظرجولم(و اظـلوء)،و خبوصي م ٌّوم
طوغً مسوصؿي ماًؾػوء متـوصس مروعو ماظؼقصرؼي معـ محقٌ مثراء مايؿّوعوت مو سددػو.ممممم
و ظؾقدؼٌ مصؼط مسـ ماألبعود ماٌؿقاضعي مظؾؾؾدان ماٌغوربقي مؼب مػذا ماجملول ،مسشقيم
اظغزو ماظؽقظقغقوظل ،مصنغـو مغؼقل مأن مػذا ماظؼطوع ماٌؿعؾؼ مبوظؿشغقؾ مايضري ،مطونم
ضبصكمأغداكمآالفماألذكوص .م
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و إذامطونماٌلقّرمدقدامظؾقؿوم،مصننماٌدظّؽمػق مدقدماىلد،مإذمميؿؾؽمػذام
األخري،مبقصػفماٌكؿصمايؼقؼلمؼبماجملول،ماظؿدبريماظؽوؼبماظذيمتعؾؿفمسـمأحدم
اظؽؾورماظذيمتؾؼوهمسـمرجؾمعوػرمعورسمػذاماظػـمضؾؾفمبػرتات،مإالمأنماٌدظّؽمضدم
ادؿطوعمأنمؼؽؿلىمبشؽؾمطوعؾ،مػذهمايرصيمبوٌؿورديمظلـقاتمو طذظؽمبػضؾم
اٌقػؾي .م
و هلذاماظلؾى،متؽقنممسعيمايؿّوم معدؼـيمبؼقةمهلذاماٌدظّؽ،مو هلذاماظلؾى،م
تؽقنمأجرتفمأطربمعـماألخرؼـ .م
و سؾك مخالف ماىزائر ،ماظؾؾد ماجملوور ،مند مأن ماٌغرب ماألضصك مضد محوصظم
بلصضؾماظطرقمسؾكمػذاماظؿؼؾقدماٌرتؾطمبفذهماٌفورةماظؿفرؼؾقيماظعرؼؼي،مو بـػسم
اظطرؼؼيماظيتمجعؾًمظققرلم) (Lyauteyمضبوصظمسؾكمايرفماظؿؼؾقدؼي .م
و ضدممتلؽمايؿّوم ماٌغربلمؼبمغفوؼيماظلؿقـقوتمعـماظؼرنماظؿودعمسشرمبدورهم
ايػظلمهلذهماٌؿورديماظيتمأصؾقًممنقذجومظلؽونمعدؼـيموػران،ماظذؼـمطوغقام
ؼؿقجفقنمطـريامظؾلقوحيمسـدمجرياغفؿ .م
و ؼشؽؾمايؿّوممعـذمعدةمادؿـؿورامو عصدرامظؾؿقارد،مبؿؼدميفمخدعوتمظؾـوسم
و بؿقصريهماظشغؾمظؾؿلؿكدعني.مطونمذظؽمعـمضؾؾمؼبماظؼوػرةمؼبمغفوؼيماظؼرنماظـوعـم
سشر،30مضؿـممتظفرمدقدقق-تورطبلمؼقحلمبرتاجعمعؾؽّرمغلؾقومبنيم"االضؿصود"م
و"اظدؼـ".31مو ضدمتطقرمايؿّوم مؼبماظؾؾدانماٌغوربقيمؼبمػذهماظـؼطيمبشؽؾمالمؼؼؾم
أػؿقيمسـمشريهمعـماظؾؾدان،مو مظقبصػيمعؿلخرةمؼبماٌغربماألضصك مخالصومىرياغفم
اىزائرؼنيمو اظؿقغلقني.معـّؾمايؿّوم معـذماظػرتةماظؽقظقغقوظقيمو صقؿومبعدمؼبماظؼرنم
اظعشرؼـمضطوسومؼـؿؿلمظؾؿمدليماظصغريةمممومؼدلمسؾكماظصعقد ماىدؼدمظؾطؾؼوتم
اظقدطك .م
و ؼب مػذا ماظشلن ،مال متلتل ماٌؾودرة مصؼط ،معـ مضؾؾ ماٌؿوظقؽ مؼب مأواخر مسفدػؿم
بوظؼوػرة ،مأو عـ متقغس مؼب مسفد مخري ماظدؼـ ،مأو عـ ماظؼطوسوت ماٌقلقرةم
ظـ"ظربجقازؼي مايضرؼي" مأو عـ مسالضي مدغققؼي معـؾؿو محدث مؼب ماىزائر مؼب مسفدم
اظداؼوتم(عومبنيماظؼرنماظلودسمسشرمو اظؼرنماظـوعـمسشر)،مبنيمضطوعمغشوطمصوسؾم
Raymond, A. « Les bains publics au Caire… », art.cit.

 31و ؼؾدومأنماظـلؾيماٌؽقؼيمظؾقؿّوعوتماظؿوبعيمظؾقؾقسمأضؾمبؽـريمؼبمبالدماظـقؾمعـفومؼبماىزائرمؼبمػذهم
اٌرحؾيم(ؼـظر):

30

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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و بنيمعبوسيمعؿؿقزة،مأيماىؿوسيماٌقزابقيمو ذظؽمبوظؿزاعـمععمػذاماظلقوق.م
و تعؽسمػذهمايوظي،مو المدقؿومؼبماىزائر،مإصرارمو جفقدماٌدخرؼـماظصغورم
اٌـقدرؼـ معـ ماظطؾؼوت ماالجؿؿوسقي مايضرؼي ماظلػؾك ،مو تربز مأؼضو مبقادطيم
ايرطقيماىغراصقيماظداخؾقيمأومبدوغفو،مو بقادطيماهلفرةمسبقمصرغلو 32م
و عـولمذظؽماٌلؿكدمماظؾلقطماظؼوئؿمسؾكمتلكنيماٌوء،مو اٌؿكرجمدـيم0161م
عـماٌدرديماظعؿقعقي،مو اظذيمأصؾحمعدؼراميؿوممسبق مسومم،0151مإذمؼؾينمؼبم
وضً مضرؼى مأعبؾ مغبوم مؼب معدؼـي ماىزائر ماظؽربى .موتؼقم مابـؿف ،ماظيت ممتؾؽم
عمػالت مسؾؿقي مأطـر معـف ،مبضؿون ماظؿلقري مو اإلذراف مسؾك مدفالت ماظزبوئـم
اٌكؾصني ،33مظؽـ مععرطي ماىزائر مأثـوء مايرب ماظؿقرؼرؼي ،متؼضل مسؾك مجفقدم
تؾؽماٌمدليماظعوئؾقي،مبقـؿومؼؿؽقػمآخرونمبلصضؾمعومؼؾبلؿطوعمععمػؿقممايربم
أو ماالدؿػودة معـ ماظظروف ماٌالئؿي مظـشورفؿ مو اظيت موصرػو ماالدؿؼالل مبشؽؾ مشريم
عؿقضع .مو ال مذؽ مأن ماالدؿـؿور مؼب مايؿّوم مؼربز مبقضقح مطقػقوت مإسودة مترتقىم
اجؿؿوسل مو بؾقغمعرتؾ يماظربجقازؼيماظصغريةمو اظقدطك،مإ المأنماألطـرمصعوظقيم
و ابؿؽورؼيمؼبمػذاماجملولمػؿماٌؼووظقنماظػودققنمو ماظلقدققن.مصفمالءمضدمجددوام
ؼبمايؿّوممو خبوصيممبدؼـيماظدارماظؾقضوء (اٌغرب)،مؼبمبداؼيماظـؿوغقـوتمعـماظؼرنم
اٌوضلمبندخوهلؿمسؾقفمعقادمو خدعوتمجدؼدةم(اٌرذوت،ماىوطقزي)مو دصعمبفؿم
األعر مإظب محد مإيوق مضوسي محالضي مبويؿّوم ،34معلؿؾفؿني مذظؽ معـ ماظػضوءاتم
اظؾورؼلقي ماىدؼدة ماظيت متعؿين مبوىلد م(عراطز ماًوصي مبوىلد ،مو ضوسوتم
تطؾقىماألرجؾ)مشوؼؿفؿمؼبمذظؽمحلـماظؿدبريماظذيمصبؿعمبنيماظؿؼؾقدمو االبؿؽورم
ظػوئدةمزبوئـفؿ .م
 32و ػؽذاممتؽـمتوجرمؼبماًضرمؼـؿؿلمظألحقوءماظػؼريةممبدؼـيموػرانمعـماصؿؿوحمغبّوم محبلماٌدؼـيماىدؼدةم
سبق مدـيم 0166م(عؼوبؾيمععمسؾدماظؼودرمرفراوي،م،)0165مطؿومميؽـمذطرمذظؽماظعوعؾماظؼدؼؿممبقـوءمعدؼـيم
اىزائرماظذيمضوممبوظعؿؾقيمغػلفومبعدمسشرمدـقاتموصؿحمغبّوعومحبلمطؾقس-دالعيبممبدؼـيماىزائرم(عؼوبؾيم
ععمػينمداطل،م .)0165م
33معؼوبؾيمععماظلقدةمب.ممبدؼـيماىزائرمدـيم.0166مم م
 34مطؿومتؿؿؽـماظلقدةمح.مبشكصقؿفوماظؼقؼيموخربتفومؼبماظعؿؾماٌؼووالتل،معـماظدخقلمبؼقةماجملولمحقٌم
تؼقممدـيم 0116مبنغشوءمعمدليمعؿعددةماًدعوت،متضؿمإظبمجوغىمايؿّوم مضوسيمظؾرؼوضيموضوسيمظؾؿفؿقؾ.م
(و أذؽرمدورؼيمذرؼػوتل ،مأدؿوذةمؼبمسؾؿماظـػسماالجؿؿوسل،مجبوععيماىزائر،مسؾكماٌعؾقعوتماظؼقؿيماظيتم
ضدعؿفومظلمحقلمػذاماٌقضقع،مجقؼؾقيم)4111م
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ترويفذو متدونذاحلؿّام ذ

ملمؼؾبربزمايؿّوم،مؼبماجملؿؿعوتماٌـؾـؼيمسـماالدؿؼالل،مػذهماظػعوظقيمايضرؼيم
بفذهماظؽقػقيمأبدا،مإذ مالمؼؿقضػماألعرمسـدمػذامايد،معـمحقٌمادؿعدادمػذام
اٌؽون مظؾؿؽقػ معع ماٌلؿفدات ماظيت مسرصؿفو ماظؾؾدان ماٌغوربقي مو خبوصي ماٌغربم
األضصك.مو ػذامبوإلضوصيمإظبمتقاصد مدؽونماظؼرؼيمإظبماٌدؼـيمو اغؿؼولمايؿّوم مإظبم
اظؼرؼي،مصننمػذهمايرطقيمتؿؿظفرمبقصػفومأدؾقبومآخرامعالئؿومإلسودةماعؿالكمؼؿلؿم
بلذؽول ماٌؿعددة مٌؿوردي مادؿقؿوعقف مسرؼؼي مػل مؼب مذات ماظقضً معفددة مو عصقغيم
وعؿفددة .م
إذامطون ماظلقين مو"ايؿّوم ماظصغري"مضدممتًمدرادؿفؿومعـمضؾؾمأرؼوالمروتريقم
 Ariella Rothbergمبوسؿؾورػؿو مخصقصقؿني مرؼػقؿني معغربقؿني ،مو ضدميؿني مبالم
ذؽ،مأو سؾكماألضؾمبوظـلؾيمظألول ،35مصننمترؼقػمايؿّوم مؼؿلووىمبوٌؼدارمغػلفم
بوظـلؾي مظؾفزائر ،مأو مبوألحرى مبوظـلؾي مظؽؾ ماظؾؾدان ماٌغوربقي .مصفذا ماظـقع معـم
ايؿّوم مضدمتطقرمبعدمايربماظعوٌقيماألوظب.مو مندمأنمطؾمذلء مضدممتمتؾلقطف،م
ضؿـمػذاماظـقع،معـماٌؾـكمإظبماظعدة ،معرورامبوإلدارةمو اًدعي.مطؾمذلء مطونم
عؼؿصدامصقفمأؼضو،ممبومصقفوماظؼوسوت،مو األدوات،مو اظزخرصيمو حؿكماظـؿـ.مطونم
ؾبؼففؾمآغذاكمادؿعؿولمايصوئرمو اٌؼوسدمو اظؿدظقؽ،مإذمطونمؼؽػلمظؿشغقؾفمؼبم
ذؽؾفماظرؼػلماظؾلقط،مذكصمأو مذكصنيمصؼط .مو ععمأن ممثـمدخقظفمطونمأدغكم
عـمغصػمعومؼدصعمبوٌدن ،مإالمأن مذظؽمملمميـع ماظـوسماألطـرمصؼرامعـماظعزوفم
سـف .م
و سـدعومؼؿعؾؼماألعرمبويؿّوم مؼبماٌغربماألضصك،مصننمػذاماظؾؾدمؼربزمظؾعقونم
مبلوره ماٌؾؽر،مإذمأغفمسرفماظؿغقريمؼبمبداؼيماظؼرنماظعشرؼـ،مػذا مإذامدوؼرغومعوم
 35اظلقينم– مو ػق عمذرمعفؿ،مإذمأنمأصؾ ماظؽؾؿيمبربري -مو ػق غقعمعـماظلؾي ماٌؼؾقبي ماٌغطوة مبوىؾقدم
اٌقجفيمؼبماألصؾمظؾؿقوصظيمسؾكماظؾكورماظـوتٍمسـماٌوءماظيتممتمصؾفومسؾكمايفورةماظلوخـي،مو ذظؽمظؽلم
ؼلؿقؿمذكصمواحد،ممتمتـؾقؿفمؼبماظلوحي.مو تعرفمثؼوصوتمتؼؾقدؼيمأخرى،مبعقدةمو شرؼؾيمسـماظدولم
اٌغوربقيمو اٌؿقدطقيمطلقؾريؼومسؾكمدؾقؾماظذطر،مأؼضومػذهماظؿؼـقيماظيتمتؿفووزمسؾكمعومؼؾدو أظػمدـي.مأعوم
ايؿّوم ماظصغري،ماظذيمػق أؼضومخوصمبوٌـزلماظعوئؾل،مؼؿؿـؾمسؾكماظعؽسمعـماظلقينمؼبمطقغفمسؾورةمسـم
شرصيمعقجقدةمؼبمزاوؼيمعـمزواؼوماظلوحي،مو تلكـماغطالضومعـمجدارماًورجلمو ضدمتضؿماظعدؼدمعـماألصرادم
اظذؼـمؼؼقؿقنمبوٌـزل.مو سبقؾماظؼورئمسؾكماألرروحيماظؼقؿيمألرؼوالمروتؾريق ()Ariella Rothbergمخبصقصم
ػوتنيماظـؼطؿني.
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تعؿؼدهماظذاطرةماحملؾقي.36مو ؼبماغؿظورمإنوزمدراديمأطـرمصراعي،مضدمؼغرؼـو،مععم
ذظؽ ماسؿؾورمػذاماٌمذرمغػقلو،مإذمؼلؿحممبراجعيمأو مسؾكماألضؾمإزفورماظػقارقم
اظدضقؼيمؼبمصؽرةماظؿػووتمبنيماىريانماٌغوربقنيمو خبوصيمإسودةماظـظرمؼبماالسؿؼودم
اظلوئدمبـم"اظؿلخرماٌغربل"مؼبمػذاماجملول.مإنماظؿؼدمماٌؾؽرماظذيمأحرزهمايؿّومم
ؼب ماظؾقؽي ماٌغربقي ماظرؼػقي مؼقحل مبؿققل مشري معرئل مبعد مو ظؽـف معؾؿقس ،مبنيم
اٌدؼـيمو اظؼرؼي،مو ضدممتمذظؽمؼبمغفوؼيمسفدماٌؾؽمعقاليمايلـ،مو بوظؿلطقدم
سشقيمايؿوؼيماظػرغلقيم(دـيم .)0104م
طوغً ماىزائر مو تقغس ممتؾؽون ،مسؾك معلؿقى ماظؿغقري ماالجؿؿوسل ،محظقزوم
طؾريةمإلبرازمعؼوعفؿومؼبمػذاماظصدد.مو بػضؾمدؼـوعقؽقؿفو ماظداخؾقيماظيتمأدتمؼبم
حؼقؼي ماألعر مإظب ممترد ماىـقب ،مو أؼضو مإظب متقجف ماظـكؾي مسبق ماإلصالح ،مصننم
تقغسمضدمبوذرتمبوغؼقودػومألصؽورموزؼرمعؿـقّر،مػقمخريماظدؼـمبوظذات،مؼبمإدخولم
إصالح مسؿقؼ مؼب ماٌدارس مو ؼب ماظؼقوم مبؿؾودل معؼؾد ،مظقس معع ماظـؿوذج ماألوروبقيم
صقلى،مبؾمععمعؾدسلمعدؼـيتمبريوتمو اظؼوػرة،ممتمذظؽمبوظرشؿمعـماٌراضؾيم
اٌلؾطيمسؾكماظلؽونمعـمضؾؾمايؿوؼيماظػرغلقيم(دـيم.)0660مأعوماظؾؾدماظـوغلمأيم
اىزائر ،مصنغف مضد ممتؾؽ ماألرر ماىدؼدة مظؾقداثي ماظغربقي موصؼ مزروصف مو اغؿظومم
سوداتف،مغؿقفي مظضغطمطقظقغقوظلمأطـرمذرادي،مو بعدمغصػمضرنمعـماظعؿؾقوتم
اظعلؽرؼي ،مو ورؼد مطوعؾ مظؾلؽون ماحملؾقني معـ ماٌؾؽقي ماظعؼورؼي مو حصورػؿم
إدارؼو .مو ؼب مػذه مايوظي ماألخرية ،مند مأن مترؼقػ مايؿّوم مضد مغؿٍ مسـ مإدعوجم
عؿزاؼد مظؾػالحنيمضؿـماٌراطزماظؽقظقغقوظقي،مو ظؽـمأؼضومبػعؾماٌمثراتماجملؿؿعيم
ظـظومماظؿفـقدمو ظؾقربمو ظؾففرةماٌزدوجيمؼبماظداخؾمو اًورج،ماظيتمطوغًم
أطـرمحدةمؼبماىزائرمخالصومٌومسوذفماىريانمؼبمتقغسمو اٌغرب.37م
و ععمذظؽمصبىمإغصوفماٌظوػرماحملؾقيمو اىفقؼيمو اظؿشدؼدمسؾكماظؿػووتم
بني ماآلثور ماٌمجؾي .مطـو مغؿقضع مسؾك مدؾقؾ ماٌـول ،مأن مند مايؿّوم ماظرؼػلم
بوىرجرة،مو بوظصؿوممو اظؼرضقرمبوىزائر،محقٌمغشلتماظعقاعؾماٌلوسدةمعؾؽرام
و بؼقة م(عراطز معدردقي ،مأدقاق مجدؼدة ،مربطوت ماظلػر م(بقادطي مايوصؾي مأو
اظؼطور)،مظؽـمذلء معـمػذاماظؼؾقؾمملمضبدث.مو ذظؽمحبؽؿمأنمدؽونماظؼؾوئؾم
 36و حلىماظؿورؼخماظذيمأوردتفمأرؼوالمروتؾريقماغطالضومعـماٌعؾقعوتماظيتمعبعؿفومسـمزبربتفوماظؼدميي،م
صننمإغشوءمأولمغبّومممبـطؼيمأوالسمأعؿومؼعقدمإظبمحدودمدـي .0111
Carlier, O. « L’espace et le temps… », art.cit.
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ؼذػؾقنمإظبماٌؼفك،مو ػق أعرمجدؼدمبوظـلؾيمظؾؽـريمعـمدؽونماظرؼػ،38مظؽـفؿمالم
ؼذػؾقنمإظبمايؿّوم،مالسؿؼودماظؽـريمعـفؿ،مؼبمصقؿومبنيمايربنيماظعوٌقؿنيم(و صقفوم
بعدمطذظؽ)،مبقصػفمحضريمو"سربل"، 39بقـؿومػق مطذظؽمععو.مو ؼعقدمدؾىمذظؽم
اظعزوفمسـمايؿّوم مؼبمػذهماٌـطؼيمإظبمأدؾوبمذاتمروبعمأغـروبقظقجل.مإذمأنم
دؽون ماىؾؾ ،ممل مؼدذبقا مبعد مايؿّوم مؼب مسوداتفؿ مو مموردوتفؿ ،مو ػؿ ماظذؼـم
ؼعرصقن معـوبع ماٌوء ماظلوخـ مو ؼؿعورقغفو ،مو ال مميؽـفؿ مذظؽ مإال مإذا مشودروام
اظؼرؼي مو تؽقػقامععماألجقاءماىدؼدةماظيتمتقصرػوماظـؿوذجماظلؾقطقي ماٌػروضيمعـم
ضؾؾماظـؼوصيمايضرؼيمبرضكمأو مبنطراه.مو ميؽــومعالحظي،مو بصػيمععربةمو سؾكم
أدوسمهؼقؼوتمعقداغقي،مأنماظـلوءماٌـؿلؾوتمٌكؿؾػماظؼرى،مأغفـ مملمؼعرصـم
ايؿّوم مإال مؼب ماظـالثقـوت مأو ماألربعقـقوت معـ ماظؼرن ماظعشرؼـ ،مو ذظؽ ممبراصؼيم
أزواجفـ مأو مأبوءػؿ مإظب ماٌدن مأو مإظب ماألحقوء م"اظعربقي" مأو م"اٌعربي" ماظقاضعي مؼبم
ضقاحلماٌدن.مو ؼؿعؾؼماألعرممبدنمعـؾماىزائرمو دطقػمأو مضلـطقـي مؼبمايوظيم
األوظب،مأوممبدؼـيتمبرجمبقسرؼرؼٍمأوماظؾقؼرةمؼبمايوظيماظـوغقي.مو ودرماإلذورةمإظبم
أنمتعورلمايؿّوم مؼبمعدؼـيمتقزيموزو مؼظؾمردؼؽو مإظبمحدماظققمم،مأو بوألحرى،م
صنغف م المؼؼؿصرمإالمسؾكمأدرماٌقزػنيماظذؼـمأتقامإظبمػذهماٌـطؼيمو مادؿؼروامبفو.م
بقـؿومػـوكماظعدؼدمعـماٌؿوردنيمظـشوطمعومأو مممـمميؿؾؽقنمرؼعومعو،ماظذؼـمؼؾـقنم
إضوعيمثوغقيمأو معلؽـومجدؼدامؼبماظؼرؼي،مظدىمسقدتفؿمعـمعدؼـيماىزائرمأو عـم
صرغلو،مظؽـمغودرامعومؼؼررمأحدػؿموفقزمعـزظف محبؿوممخصقصل،مو ظقؼبمبـوؼيم
ضكؿيمذاتمثالثيمرقابؼ،مو ذظؽمسؾكماظرشؿمعـمتقصرمإعؽوغقيمهقؼؾماٌوء.40
بقـؿومطبؿؾػماألعرمطؾقومؼب ماظغربماىزائري،محقٌمأنمدفؾمعالتي معـال،م
اظذيمأسقدمتلفقؾفمعـذم ،0116مضؿـمحرطقيماٌدؼـيماظؽربىماظيتممتمادؿعودتفوم
عـماالحؿاللماإلدؾون .م
طونمؼرتددمدؽونماظرؼػ مبفذهماٌـطؼي،معـؾفؿمعـؾمبوضلمدؽونماظؾالد،مسؾكم
عـوبعماٌوءماظلوخـمو سؾكمايؿّوعوتماظروعوغقيماظؼدميي ،مظؽـفؿ مضدمجؾؾقامأؼضوم
Carlier O, « Le café maure … », art.cit.
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 39أذؽرمذؽرامجزؼالماظلقدةمزوبقدةمحدابـمسؾكمػدهماٌعؾقعوتماٌلخقذةمعـمهؼقؼمعقداغلمذػقيممتممبـطؼيم
"اظؼؾوئؾماظصغرى"مو ؼبمعـطؼيمبرجمبقسرؼرؼٍ .م
 40عالحظوت ممت متلفقؾفو معقداغقو مؼب معـطؼي مجرجرة ،ماظصؿوم ،مو اظؼرضقر مؼب ماظـؿوغقـقوت ،مو عؼوبالت ممتم
تلفقؾفومبوىزائرماظعوصؿيمععمبعضماظزعالءمعـمتقزيموزو دـيت 0116مو .0111
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ايؿّوم مإظبماظؼرؼي،مؼبماظـالثقـقوتمعـماظؼرنماظعشرؼـمبوظؿلطقدمأو مسؾكماألرجحمؼبم
اظعشرؼـقوتمعـماظؼرنمغػلف.مو ملمؼؿقدعمذظؽمإظبمعبقعماظؼرى،مبؾمبوظعؽسمإذم
ندمضرؼيمسنيماألربعوءمعـال،مو اظؽوئـيمسـدمدػحمجؾؾمتلوظي،مأغفومضدمادؿضوصًم
ايؿّوممضؾؾمغشقبمايربماظعوٌقيماظـوغقيمبؽـري،مومػقمملمتؼؿمبفمصرؼؿومرػراويم
و متوزوشي،مطؿومملمتعرفمضرؼيمسنيماظؽققؾمذظؽمبعد،مسؾكماظرشؿمعـمحؾقلمدـيم
.0165مو ظعؾماإلغشوءماٌؾؽرمغلؾقومظؾقؿومماظؼروي،مضبقؾ مؼبمايوظيماألوظب (سنيم
األربعوء)،مو ؼبمجزءموادعمعـفو،مسؾكمذؽؾمإدعوجفمضؿـماظعالضيماىدؼدةماظيتم
متًمبنيماٌدؼـيمو اظؼرؼيماًوصيمبفذهماىفي .م
طوغًمضرؼيمسنيماألربعوء،ماظيتممتمتلدقلفو مؼبماظؼرنماظؿودعمسشرمؼبمعـطؼيم
ضؾقؾيماظدواؼر،مسؾكمعلؿقىمررؼؼماظرابطمبنيمعدؼـيتموػرانموسنيممتقذـنتمو ضربم
دققمرؼػلمضدؼؿمالمؼزالمؼؼدممخدعوتمإظبمحدماآلن،ممتـؾمعرطزامطقظقغقوظقو ممتم
هقؼؾف مإظب مبؾدؼي ممتؾؽ معبقع ماظصالحقوت مو تشؿغؾ مبصػي مطوعؾي ،مو ظػرتةم
وجقزة ،مثؿ مهقؼؾفو مإظب معرطز محملوصظي مجفقؼي .مو سؾك ماظرشؿ مممو مسرصؿف مػذهم
اظؼرؼيمعـمترتقىمإداريمأدغك مممومطوغًمسؾقف،مإذممتمترضقيمضرؼيمذبوورةمسقضوم
سـفو،ممل متؿقضػ مضرؼي مسنيماألربعوءمسـمغشورفو ماٌؿعؾؼ مبزراسيماظؽرم،مو سـم
طـوصي متؾودهلو ،مممو مادؿدسك مإضوعي مخدعوت مايقوة مايضرؼي ،مو طوغً مػذهم
اًدعوتمعقجفيمؼبماألصؾمإظبماألوروبقنيماظؼورـنيمبوظؼرؼي.41
و ودرماإلذورةمإظبمأنمزراسيمذفرةماظعـى،متؼؿضلمو جقدماظقدماظعوعؾيمو ػقعوم
و صّرتفمضؾقؾيماظدواؼر،ماظيتمأصؾحمأصرادػومسؿوالمزراسقنيمؼبمعزارعماظؽقظقن.مودعكم
ػمالءمإظبمجؾىمأدرػؿ،ماٌـقدرةمعـماظدواوؼرماحملقطي،مإظبمضرؼيمسنيماألربعوءمو ضدم
اظؿقؼمبفؿماٌفوجرونماىددمعـماٌغربماألضصك.مو ظعؾمضربماٌقضعماظؼدؼؿميؿومم
بقحفر مو تلثري مايوضرة ماظؽربى مضد مدوسد مسؾك مامتوم مػذا ماظؿقجف مسبق ػذهم
اٌؿوردي ماظصققي .مصقوضرة ماظغرب ماىزائري ماظؽربى مو اظؼطى ماٌقحد مظؽوعؾم
اظغربماإلدالعلمعـذماظـالثقـوتمعـماظؼرنماظعشرؼـ،مأيمعدؼـيموػران،مالمتؾعدم
إالمخبؿليمودؿنيمطقؾقعرتا .م
 41و بعدماٌدرديمو اٌؼفكمو ايوغقتمو وورماألظقانمو اظؿفورمايرصقنيماظصغورماألخرون،متلتلمربطيم
اظؼطورمو ربطيماظؾـزؼـمو عؽؿىماظربؼد،مو أخرياماٌؾعىماظرؼوضلمشريماجملفزموفقزامطوصقومو اظصقدظقي،مو ذظؽم
ؼبماغؿظورمضوسيماظلقـؿومو اظطؾقىماظدائؿمبوظؼرؼي.
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و ؼبماظقاضع،مطونماظرجولمؼؿقجفقنمإظبماٌدؼـي،مبلسدادمعؿزاؼدةمو بودؿؿرار،مو خبوصيم
ععمتقصرماظؼطورموعـمثؿمايوصؾيم:مظؾقعمعـؿقجوتفؿ،مأو ماظعؿؾمؼبماٌقـوء،مو يضقرم
عؾوراة مظؽرة ماظؼدم .مو أضقك مؼؿؿ مػذا ماألعر ،معـذ مغفوؼي ماظـالثقـوت معـ ماظؼرنم
اٌوضل،محقٌمطوغقامصبدونمؼبمأضربوئفؿماظذؼـمادؿؼرواممبدؼـيموػران،موحقٌم
تعؾؿقامتعورلمايؿّوم موتذوقماالدؿقؿوممخاللمترددػؿمسؾكماٌدؼـي،مإالمأنمضدومم
ايؿّوم مإظب ماظؼرؼي مضد مادرتسك ماػؿؿوم ماظـلوء ماظؾقاتل مال مؼؿقرطـ مطـريا معؼورغيم
بوظرجول .مأعو مبوظـلؾي مظؾقاتل مسدن مإظب ماظؼرؼي ،مبعد مادؿؼرارػـ معع مأزواجفـ مؼبم
اٌدؼـي،مصـفدػـمثوبؿوتمسؾكمرؾىمؼدسؿفماظؿعورلماظلوبؼمٌـوبعماٌوءماظلوخـ .م
و ضد مادؿفوب مأحد ماألسقون ماظصغور مواٌـقدر معـ ماظعوئالت ماظؼؾقؾي ماظيتم
أصؾقًمهلومعؽوغيمرصقعي،مظذظؽماظطؾى،مبؾـوءمدـيم0161مأولمغبوممبوظؼرؼي.مو ضدم
بؼقًمايوجيمإظبمايؿّوم مأو ماظرشؾيمصقفمأضؾمحدة،مؼب مبعضمايوالت،محقٌم
اظطؾىمدونماظعرض.مو مبومأنماظؿققلماالضؿصوديمو االجؿؿوسلمالمميؾؽمتلثريامآظقوم
و عؾوذرامسؾكماٌؿوردوتماظـؼوصقيمو سؾكمثؼوصيمايؿّوم مسؾكموجفماًصقص،مصؼدم
صرضً مػذه مايرطقي مغػلفو مو تقردت ،موصؼ معـطؼفو مو إؼؼوسفو مو حلىم
احؿقوجوتمو اخؿقوراتماظزعرماالجؿؿوسقيماحملؾقي .م
و هلذامتطرحمعللظيماظؿقدؼدماظدضقؼمظؾؿورؼخمو طذظؽمظؾؿؽونمو ظؾظروفماظػعؾقيم
اظيتمأدفؿًمؼبمزفقرمايؿّوم ماظرؼػل،مبوظؾؾدانماٌغوربقيماظرئقلقيماظـالثي.مو إنم
تقصرت مظدؼـو ماظدواسل ماظؽوصقي مظالسؿؼود مبلن معلور متلصقؾ مػذه ماٌؿوردي معؿشوبفم
بصػيمسوعي مبنيمػذهماظؾؾدانمو مػق مععوصر مبفومطذظؽ .مو ضد موجدت مػذهماٌؿورديم
غؼوطماالرتؽوز،مبوظؾؾدان ماٌذطقرة ،مبنيمعـعطػماظؼرنماظؿودعمسشرمإظبمحدودمدـيم
. 0161مإذامؼرتؾطمابؿؽورمايؿّوم،مو بغضماظـظرمسـمعبقعماظؿػووتوتمو األعوطـم
و األدوظقى،مبوظؿققلماظالععؽقسمؼب ماظعالضوتمبنيماٌدنمو اظؼرى،مو بؽقػقيمعـم
بنيماظؽقػقوتمبوٌـوضػيمععمايداثي.مو ػؽذا،مندمأغفمبقادطيمايؿّوم،مو اٌؼفك،م
و مبؽؿىماظربؼدموخدعوتمايوصؾي،مصننماٌدؼـيمػلماظيتمتلتلمإظبماظؼرؼيمو إنم
طونمذظؽمحبؽؿمترؼقػمايؿّوم،مصننمػذاماألخريمؼلفؿمبوٌؼوبؾمؼبمذػوب ماظرؼػم
إظبماٌدؼـي.42
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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متيّزذاجتؿاعيذو تؼديمذلؾجـدنيذ ذ

ؼشؽؾمايؿّوممصضوءماجؿؿوسقومععؼدا،محبؽؿمأغفمخصقصلمظؽؾورماظؼقمموماألثرؼوء،م
و مسؿقعل مبوظـلؾي مظؾـوس ماظؾلطوء ،محقٌ مؼؿؿ ماظؿقصقؼ مبني ماظؿلووي ماظدؼينمععم
اظؿؿقّزماالجؿؿوسل مو مسزل ماٌرأةموي مسقّضمذظؽمخبروجفو مإظبمػذاماٌؽونمهًم
حرادي معشددة .مو ماٌالحظ مأن مػذه ماظلؿوت ماظيت ممتؿعً مبويققؼي مؼب مأوادطم
اًؿلقـوتمعـماظؼرنماظعشرؼـممبدؼـيماىزائرمأو مؼبماظلؾعقـقوت ممبدؼـيماظربوط،م
ضدمأُسقد متـظقؿفمعـذمبداؼيماظؼرنمإظبمحدماٌراصؼيمأو ماظؿدسقؿ،مؼبماظراػـ،مو مذظؽم
إلسودةمتلدقسمذوعؾمظؾؿػووتوتمؼبماٌؽوغيماالجؿؿوسقيمومألذؽولماظؿقاصؾ،مومظؾلؾقطقوتم
اظيتمتطؾعماظؿػرؼدموماظؿؿقّزمسـماآلخرؼـ .م

أثرواءذوذفؼراءذأوذالتدووةذبوادطةذاجلدد ذ

المشرو مؼبمأن مغذطر،مأنمايؿّوم م مبقصػفمصضوءمسؿقعقو مال مؼضوػقفمؼب معللظيم
اظؿلوويماالجؿؿوسلمأيمصضوء،مومالمميؽـمادؿــوءماٌلفدمعـمذظؽم،مػذامعومتـؼؾفم
سؾكماألضؾماألصؽورماظلوئدةمؼبمأدبماظرحالت،مو ماظيتمندػومعؿداوظيمؼب ماألسؿولم
اظػؽرؼي مو معـؿـي معـ مضؾؾ مخطوب ماألػؾل .مصفق ماظػضوء ماظذي مؼلقي مبني ماظـوسم
حقٌمتؾؿؼلمومدبؿؾطمطؾماظطؾؼوتماالجؿؿوسقي،مبؾمعبقعماألسراقمأوماإلؼـقـقوت،م
و معبقع ماظدؼوغوت مأؼضو،محقٌ مالمتؾبؾزمماىؿوسوتماألخرىمظالشؿلولمصقؿومبقـفوم
بشؽؾمواضح،مومبعقدامسـماألخرؼـ،مومػذامغودرامعومضبدث.43مومؼبمػذهماظؾقظي،م
ندمأنمسؿؾقيماظعريمترػـماىلدممتوعو،مبودؿــوء م"أسضوءماالحؿشوم"،مو مػلم
األررافماظيتمتعزف،مصضالمسـمذظؽ،ماظـلوءمسؾكمحفؾفومٌّومتؼؿلؿـماألجقاءم
 43سؾكمعقضعميؿّوع وتمروعوغقيمضدمييمتؼعمؼبم"اظشؿولماظشرضلمٌدؼـيمعؾقوغي"،مؼالحظماظدطؿقرمذوو ماظػرقم
بني مايقض ماظؽؾري ماٌكصص مظؾؿلؾؿني مو"ايقض ماظصغري ماظذي مؼلؿعؿؾف ماظقفقد محقٌ مال مؼلؿح مهلؿم
بوالدؿقؿّوممععماٌلؾؿني"م(عـمتلطريماٌمظػ).مؼـظر
Shaw, Voyages de Mr Shaw MD dans plusieurs provinces de la barbarie et du Levant,
trad. De l’anglais, 1743, t. 1, p. 81.

اٌالحظيمالمتلخذمبعنيماالسؿؾورمؼبمػذاماٌؼومماظــوئقيماظيتممتقزمايؿّوممبوظـلؾيمظؾفؿوسوتماظقفقدؼيماٌغوربقي.م
وإذامطوغًماإلدرائقؾقوتمتذػنبمبدونمعشؽؾمإظبمايؿّوم،مسؾكماألضؾمؼبمتقغس،مومعـذمعدةمرقؼؾيمبدونمذؽ،م
صنن ممموردي ماظطؼقس ماظدؼـقي متؼؿضل معـذ ماظؼدم مادؿعؿول عؽوغو مخوضو مظؿؾؽ ماٌؿوردوت مؼؿؿـؾ مؼب ماٌؽػقفمممممم
 .miqveh leؼـظر  ،Mercier, G. (1922), La civilisation urbaine au Mzab, Alger,اظذيمؼشريمإظبم
وجقدماٌؽػقفمؼبمشرداؼيمبوسؿؾورهمعؾقؼومبوظؽـقسمضبؿؾمادؿماٌؽقي ،makouiمؼـظرمأؼضو:
Hidiroglou, P., Du hammam… , art.cit.
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اٌرحيمظؾقؿوم.مو هلذامندمأنمذاتماىلدمهقؾمسؾكمجلدػوماًوصمبفو،م
عفؿومطونماظػردمثرؼومأو مصؼريا،مإذمطبؿصرماٌُغؿلِؾمؼبمصردؼؿفماظؾدغقيمو ؼب مإغلقؿفم
األصؾقي،مدقاءمطونمتوجرامشـقومأومصالحومسوبرا.مإغفماظؿػووتماظؿوم،مصفقمبققظقجلم
بوظـلؾي مظؾؾعض مو ربوغل مبوظـلؾي مظؾؾعض ماآلخر ،مو ؼب مطؾ ماألحقال مصنن مايؽؿم
اىؿوظلمو ذؾفماظدضقؼمظؾقؿوم،ماظذيمأصؾحمعؿقاضعومسؾقفمعـماظـوحقيماالجؿؿوسقيم
و خبوصيمؼبماظعوملماألغـقي،مضدمصبعؾماظؿػوضؾمذدؼدماظؼلقة،مإذمؼؿؿمذظؽموصؼم
عومؼربزهمعبولماٌرأةمودـفو .44م
بقـؿومضدمالمضبؿؾمأيمذلء مسؾكماإلرالقماظزؼػ،معـؾؿومضبؿؾف مػذاماًطوبم
اٌلوواتل.مصوألعريمالمطبوظطماظقضقع،مإالمؼبمرواؼيمبقربس،مسـدعومؼصطقىمععف،م
و ؼبمشػؾقيمتوعي،م"زػرةماظشقوذؼـ"مإظبمايؿّوم،مبوظؼوػرةماٌؿؾقطقيماظؽربى .45،م
صوألعري مميؾؽ مبصػي مذكصقو ماظعدؼد معـ مايؿّوعوت مو ؼؿصرف مصقفو معـؾؿوم
ؼؿصرفمؼبماظؾالطمو ايرؼؿ،مو ؼبماظػضوءاتماالدؿقؿوعقيماٌكصصيمظراحؿف .46م
و اظشلء مغػلفمؼـطؾؼمسؾكماألثرؼوءمو ماألسقونمواظؼضوة،محقٌمؼؿعورضماٌؼومم
عع ماالخؿالط ماٌؾؿذل .مطوغً ماظـكؾي مايضرؼي م(أو ماًوصي) ،مؼب ماظعفدم
اظؽالدقؽل ،متؿؿؿع مؼب مطوعؾ ماٌغرب ماظؽؾري مو طذظؽ مؼب ماٌشرق ،مبويؿّوعوتم
اًصقصقيماظيتمتـقصرمؼبمحػظمغبقؿقيماظدارمو أصقوبفو.47مصوًوصيمو اظعوعيم
المدبؿؾطون.مطونمذظؽمصقققومؼبماٌغربماألضصكمؼبمسفدماظققرل)(Lyauteyمو ؼبم
تقغسمخاللمسفدمظقدقونمدون)،(Lucien Saintمو أؼضومبوظـلؾيمظألدرماظؿؾؿلوغقيم
اظيتمطوغً،مصقؿومبنيمايربنيماظعؾؿقؿني ،معـشغؾيمبويػوزمسؾكممتوؼزػو،متمجرم
ايؿّوم مطؾقو مظققم مطوعؾ مأو مألحدى ماظؾقوظل ،48مو ذظؽ مبلؾى مسدم مإعؽوغقي مبـوءم
ايفر ماظلوخـي مبؾققتفؿ .مطون ماألعر مدوري ماٌػعقل مؼب ماظـؿوغقـوت معـ ماظؼرنم
اٌوضل ،مإذ مأغف مأصؾح معـ ماٌعؿود مأن مؼظفر ماألثرؼوء ماىدد متلظؼفؿ ماالجؿؿوسلم

 44عؼوبالتمععمغلوءمعلـوتمعـمعدؼـيمتؾؿلونمو اىزائرماظعوصؿيمو وػرانمؼبمأوادطماظـؿوغقـقوت.

45

Le roman de Baibars, (1986), 2, Fleur des truands, Paris, Sindbad.
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.
46

 48عؼوبالتمععمغلوءمعلـوتمعـمعدؼـيمتؾؿلونمو اىزائرماظعوصؿيمو وػرانمؼبمأوادطماظـؿوغقـقوت.
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ظؾفريانمو ظألضربوء ،مبنضوصؿفؿمايؿّوم مو حؿكماٌـرب،مظؾؾذخماظؾورزمسؾكماٌلؽـم
اظؾورز .49م

حتدودذأماكنذاالدتحؿام ذ

و أبعدمعـمذظؽماظؿؿوؼزماالجؿؿوسلمؼشؽؾموجقدمايؿّوممأومشقوبف،معمذرامجقدام
ظؼقوسماظؿػوضؾماظػضوئلمو اظقزقػلمألحقوءماٌدؼـي،مإذمأنمسددمػذهماألعوطـم
و غقسقي مأدائفو ممتـؾ مجزءا مال مؼؿفزأ معـ مػقؼؿفو .مصلعبؾ مايؿّوعوت مو األطـرم
ارتقودامضدمتؽقنمشوظؾوماألطـرمضدعومو األطـرمضربومعـماٌرطز،مأو ماٌدذبيمؼبماظؼطىم
االضؿصودي مو اظـؼوؼب ماظلوئد م– معـؾؿو مطون مذظؽ مبوظؼوػرة مؼب مسفد ماىربتل م-م
مبقجىمعـطؼمؼعؿؿدماظؿؿوؼزماٌؿؿرطزماظذيمؼعؿربمغزوسومطالدقؽقو .50م
و ععمذظؽمميؽـماظؼقل،مأنمالمذلء مؼؾؼكمثوبؿو،مإذمغعؾؿ،مأغفمضؾؾماظؿلثريم
اظذيمعوردفماظؿـظقؿماظعؿراغلماىدؼدماٌؿقّزمظؾؼرنماظؿودعمسشر،مصننمبعضماٌدنم
اذؿؿؾً مسؾكمأحقوءمدونمغبوعوت،مو أحقوءمأخرىمذبفزةمبفو،مو ذظؽمبغضم
اظـظر مسـ ماظرتطقؾي ماالجؿؿوسقي مو اٌفـقي مأو ماىؿوسوتقي مظلؽوغفو .مو تلؿفقىم
عدؼـيمغدروعيماٌقجقدةمؼبماظغربماىزائريمهلذه مايوظيماظـؿقذجقي،مإذمحوصظًم
إظب محدود مدـي م 0161مسؾك ماظصقرة ماظؾقوغقي مظؾؿـظقؿ ماظعؿراغل مو سؾك ماظؿؽقؼـم
اظلقدققظقجلماظذيمعقّزػومعـذمدـيم،0661مو اظؾذؼـمأضعػؿفؿومضؾقالماظؾؾدؼيمؼبم
اظعفدماظؽقظقغقوظل،مصؼدممتماالبؼوءمسؾكمأحقوءػوماألربعيماظؼدميي،ماظيتمالمتؿلووىم
عـمحقٌماظؿففقزاتماظـؼوصقيم(اظؽؿوتقىماظؼرآغقي،ماٌلوجد،مإخل).مو اظؾعقدةمسـم
بعضفو ماظؾعض موصؼ ماٌربر ماظــوئل مظؾؿؾين مسؾك ماألصؾ ماالغؼلوعل مو اظرتاتؾقيم
االجؿؿوسقي51م م
إذمطوغًمطؾموحدةمدؽـقيمتشؿؿؾمسؾكماألضؾمسؾكمغبوممواحد.مو بؼلماجملولم
عػؿقحومسؾكمذظؽمؼبماظلؾعقـقوت،مسؾكماظرشؿمعـماظؿققالتماالجؿؿوسقي ماظـوعبيم
سـماالدؿؼالل،مو ععم"اظرتؼقػ"،ماظؽـقػمظؾؿدؼـي،مو ععماظؿؼدمماظذيمأحرزتفم
األحقوءماظؼدمييمو ععماظؿففقزاتماظيتماطؿلؾؿفوماألحقوءماىدؼدةماٌؾـقيمخورجم
أدقارماٌدؼـيماظؼدمييمحقٌمزفرمايؿّوم.مو ععمذظؽمصؼدمتعرض،ماظؿـظقؿماٌؿؿرطزم
 49عالحظوتمذكصقيممبدؼـيموػرانمواىزائرماظعوصؿيمؼبمغفوؼيماظـؿوغقـقوت .م

Raymond, A. (1985), Les grandes villes arabes à l’époque ottomane, Paris, Sindbad.
Grandguillaume, G. (1979), Nedroma, L’évolution d’une médina, Leyde, Brill.
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ظؾعؿران ،مظؾضرر مضؾؾ مايصقل مسؾك ماالدؿؼالل ،معـ مخالل متؽوثر ماٌدنم
اظؽقظقغقوظقي،مو ععمإسودةماهلقؽؾيماىورؼيمظؾعقاصؿماظؽربى،مبعدمتؾؽماظػرتة.مصػلم
عدؼـيماىزائرماظؽربىمبؿعدادمدؽوغفوماظذيمؼصؾمإظبمثالثيمعالؼني،مو ؼبمعدؼـيم
اظدار ماظؾقضوء مبلؽوغفو ماظذؼـ مؼؾؾغ مسددػؿ مػبلي معالؼني ،مند مأن ماٌرطؾوتم
االدؿقؿوعقي ماىدؼدةمتؾعدمسـماٌدؼـيماظؼدمييمو تلفؿمؼبمإسودةماغؿشور محضريم
عؿعددماٌراطز .م

تراتبيةذادلواقعذو التؿاوزذاالجتؿاعي ذ

و ميؽـ مأخذ مبعني ماالسؿؾور مجوغؾو مثوظـو معـ ماظؿػووتوت مصبعؾ معـ مصقرةم
ادؿعؿوالت ماىلد مو عـ مرػوغوت ماٌؽون ،مععؼدة مبشؽؾ مطؾري .مو ال متؿؿقزم
ايؿّوع وت،معـؾفومعـؾماٌؼوػلممبؽوغؿفومؼبمتراتؾقيماألحقوءمصؼطمو بـقسقيمربقطفوم
و مبقضعفو،مأومجبؿولمأذؽوهلوماظعؿراغقي،مبؾمتؿؿوؼزمأؼضو،مبقزقػقيموفقزاتفو،م
و جبقدة ماًدعي ،مو بوٌؽوغي ماالجؿؿوسقي مو اظػكوعي ماظيت ممتقز ماظزبوئـ ماظذيم
ؼرتددونمسؾقفومو طذظؽممبلؿقىمأمثوغفو.مو ظذامتؽقن مبعضمايؿّوعوت مطؾرية،م
عرضبيمو متؿؾؽمإضوءةمجقدةمو ذبفزةمبوألحقاضمو ايفر،مو اٌزؼّـيمبوألسؿدةم
و ايـػقوت ،مو اظغـقي مبوىؾس مو اظرخوم ،مو اٌزودة مبوظزرابل مو اٌؼوسد ،مبقـؿوم
تؽقنمبعضفوماألخرى،مصغريةمو عظؾؿيمو أحقوغومضدمييمو ودكيمو شريمذبفزةم
بؽؾمعومؼؾبؿؿعمعـمسدّةموعؾماظػورقمواضقو.مو تؽقنماألمثونمؼبمايؿّوعوتماألوظبم
عرتػعيمغلؾقومو رخقصيمؼبماظـقعماظـوغل .م
صوظؿؿوثؾ مذدؼد مبني مرؾقعي ماٌقضع ،مو غقسقي ماٌـشلة مو درجي ماظرتدد مسؾكم
اٌؽون،مإذمؼؿقضػماالخؿقور،مضؿـمايلمذاتف،مو ؼبماحملقطمذاتفمو سؾكماظـؿـم
ذاتف،مسؾكماظـفوحماحملؼؼ .م
و ؼعؾّر مذظؽ ،مإن مضؾقال مأو مطـريا ،مسـ مسالضي ماظؿؼدؼر م"اظؿؼـقي" ماظؼوئؿي مبنيم
اظعرضمو اظطؾى،مظؽـمػذاماىوغىماظـقسلماألوظلمالمؼؽػلمظؿػلريماغلقوبمػذهم
اٌؿورديمو اظؿعؼقدماظذيمميقزمػذاماظلؾقك.مإذمؼؿقضػماالخؿقور مو اظؿػضقؾمهلذام
ايؿّوم مأو مذاكمسؾكماظشلنماظعوئؾل،ماظذيمتؿدخؾمصقفماظعوداتماظؼدميي،مو روابطم
اظؿضوعـ مو اظقصوء ماٌؿعؾؼي مبوظؼرابي مو اجملوورة ،مو بوظصؾي ماالصطػوئقي ،مو إالم
بوالغؿؿوءمىؿوسيمدؼـقي.مو ضدمازدادمػذاماظؿقجفمحدةمو متقّزامؼبماظعفدماظؽقظقغقوظلم
و بعدماالدؿؼالل.مإذمواصؾمدؽونمعدؼـيماظربوطمو عدؼـيمصوسمو اظؼورـنيمبوٌدؼـيم
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األوروبقيمؼبماظـؿوغقـوت،ممبقاصؾيمارتقودمغبوعوتماٌدؼـيماظؼدميي .52مو األعرمغػلفم
ضبدثممبدؼـي موػرانمو ؼبماظػرتةمغػلفو،مإذ مميؽـمظشكصمأنمؼؼقؿ مضربمدارم
53
اظقالؼي ماىدؼدة ،مظؽـف مؼرتدد مسؾك م"غبوم ماظلوسي" ماظؽوئـ م"بويل ماظزنل"
اظؼدؼؿ.مو ضؾؾمذظؽ،مأيمؼبماظـالثقـق وت،مطونمبنعؽونمأحدمعلؿكدعلماظرتاعقايم
و اظؼورـممبدؼـيماىزائر،مأيمبلسوظلمحلمبؾؽقرمأنمؼؿؿلؽمبعوداتفماظيتمغشلم
سؾقفو مؼب محل ماظؼصؾي ،مأو اظذػوب مإظب مغبوم محبل ماظؾقرؼي مظؾؼوء مأصدضوئفم
اظرؼوضقنيمو اٌقدقؼقني،مو سؽسمذظؽ،مضدمندمأنمتوجرامبلققماظؼقـورةماظؼدمييم
ؼػضؾ مايؿّوم ماىدؼد ماظؽوئـ محبل مدون مأوجني مسؾك مايؿّوم ماظؼدؼؿ ماٌقجقدم
بوظشورعمسؾدماظراعسماظعؿقؼ .54م
و مالمتلؿـػذمػذهماٌمذراتماظؿعؼقدماالجؿؿوسلماظذيمؼقدؿمػذاماٌؽون،مإذمظقم
دخؾـو ماآلن مإظب مداخؾ مإحدى ماٌمدلوت ماالدؿقؿوعقي ماٌػؿقحي مظؽؾ مأبـوء مايلم
اظذؼـمأظػقػو،ممتؽــوماٌالحظيمعـماالسؿؼود مسؾكمأغفمصقؿومطبصماظـلوء،مطبضعم
"صراعماظطؾؼوت"مبفذاماٌؽونمإظبم"صراعماٌقاضع".55مو ندمػـو،مصضالمسـمذظؽم
دواسلمتؿؽررمدائؿومظـلٍماظؼصصمو ايؽوؼوتماٌؿعؾؼيمبويؿّوم،مو ػلمعقجقدةم
ضؾؾمذظؽمؼبماظـصقصماٌعروصيمؼبماظـالثقـوت.56مو ضبدث ،مأؼوممودوسوتمتدصؼم
اظزبوئـمسؾكمايؿّوم،مغزاسومحودامحقلماٌقاضعماٌلؿقلـيمو اٌرشقبمصقفو،محقٌم
ؼؿكوصؿماظزبوئـمو ؼؿداصعقنمإزاءػو.مو ؼلّقغمذظؽمتؾعومظدرجيمايرارةماظصودرةمسـم
غورماٌقضد،مو ظؾؿلوصيماظيتمتػصؾمسـمحقضمحقٌمؼؿؿمشطسماظدظق،مو المدقؿوم
اٌقضعماظذيمؼؾعدمسـمذبرىماٌقوهماٌلؿعؿؾيمعـمضؾؾماىريان،محؿكمؼؿلـكمهلـم
هوذقفومو خبوصيمو أغفممتمتـظقػماظػضوءماًوصمبعـوؼيمصوئؼي .مو ؼمذرمسؾكم
اٌقاضعمبقادطيماألشراض،مو بصػمعـماظدالءمسؾكموجفماًصقصمو ؼؿعؾؼماألعرم
بوظؿلذريمسؾكمإضؾقؿممت ماظػقزمبفمو اظدصوعمسـف،مو ػؿومسؿالنمضبـونمسؾكمإضوعيم
 52عؼوبؾيمععمدودقيمبـمسدادة،مذطرتمدوبؼو .م
 53عالحظيمعلخقذةمعـمهؼقؼمذػقيممتمحبلماٌدؼـيماىدؼدةممبدؼـيموػرانمؼبمبداؼيماظـؿوغقـقوتمعـماظؼرنم
اظعشرؼـ،ممبلوسدةمسؾداظؼودرمرفراويمسؾكموجفماًصقص.
 54معؼوبالتمععمبعضمسؿولماظرتاعقايماٌؿؼوسدؼـمواظؼورـنيمحبلماٌرادؼيممبدؼـيماىزائرماظعوصؿي،مؼـظر:

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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دــمسالئؼلمخصقصل،مدقاءممتماظؿعؾريمسـفمأو ملمؼؿؿ.مو اظقاضحمأنماظشكصقوتم
اظؼقؼيمػلماظيتمتػرضمغػلفو،معـؾؿومضبدثمؼبمأيمتـوصس،محقٌمالمطبؿػلمأبدام
أصؼماظؼقةمأعوممرصعيمأدبماٌعوذرة .57م
ػؾ مػذا مؼعين مأغـو مغـزظؼ معـ ماظلقدققظقجل مسبق اظـػلل؟ مػذا مصققح مشريم
سؾك ماإلرالق ،مألن مػذا ماظػضوء ماٌػؿقح مظؾفؿقع مؼظؾ معضؾقرو معـ ماظـوحقيم
االجؿؿوسقي ،مو اظلؾقكماٌعؿؿدمؼبمأرجوئف معؿؿوؼزمبقضقح،مإذمأنمأحلـماٌقاضعم
تؽقن معـ مغصقى ماظؾوذو مآشو مديت ،مأو إظب مالظي محؾقؿي مأو إظب ماظلقدة مأعؾورطي،م
مبقجىمعوممتؾؽفمعـمصػيماجؿؿوسقيمممقزة،مػذامإذاممسقًماظؾقاتلماظيتمتـؿؿنيم
إظبمػذاماٌؽوغيماظراضقيمظـػلفومبوظرتددمسؾكمػذاماٌؽون .58م
و ضدمتؽقنمػذهماٌرأةمعـمسوئؾيمعرابطقف مأو عـمغلؾمذرؼػ،مبقـؿومضدمتؽقنم
تؾؽمزوجيمألحدماألسقونمأو مألحد ماظؼضوة.مطبصصمهلومبوظضرورةمعقضعومربددا،م
حؿكمو ظق مأغفمميؽـمأنمتمديماظعودةمإظبمعـؾمػذاماظؿؼلقؿ،مظؽـممبفردمأنمتطلم
ضدعو مإحداػـ مػذا ماٌؽون ،محؿك مؼؾودر ماٌلؿكدعقن مو تؿؽقػ ماظعوعالت مداخؾم
ايؿّوممععماظقضع،مظؽلمهظكماظرتاتؾقيممبومتلؿقؼمعـمضقؿيمبشؽؾمآظل .59م
و ؼلريمذظؽماألعرمسؾكماظرجول،مو إنمطوغًمدرجيمحدتفمأضؾمبؽـري،مإذمطونم
طبصصمعقضعو،ممبدؼـيمتروداغً مؼبمجـقبماٌغربماألضصكمؼبماًؿلقـوتمعـم
اظؼرن ماظعشرؼـ ،مإلعوم ماٌلفد مبلحد مايؿّوعوت مبلحد ماألحقوء .مو ضد متؽقن مػذهم
اظشكصقي ماالجؿؿوسقيماظيتمو رثًمعـزلمأحدماألوروبقنيمضدمػقلتمظـػلفوممبؼرم
دؽـوػومحفرةمغبوم .60مو ظعؾماعؿالكمغبوممخصقصلمميـعمصوحؾفمعـماظرتددم
سؾكمايؿّومماظعؿقعل،مألغفمبقجقدهمؼبمػذاماٌؽونمؼؼقؿموزقػيمتؽبؿـؾبؾقي مدبصف .م
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.
 58عؼوبؾي معع ماظلقدة معؽل مؼب مصصؾ ماظربقع معـ مدـي م ،0114محقلماظـالثقـقوتمو اًؿلقـقوت معـ ماظؼرنم

اظعشرؼـ،مو ععماظلقدةمت.ب.مؼبمصقػم0111محقلماظـؿوغقـقوتمعـماظؼرنماظعشرؼـ.مطوغًماظؾوذومآشومديتم

متـؾ ماظشكصقي ماألغـقؼي ماألطـر مبروزا ممبدؼـي موػران مؼب ماألربعقـقوت مو اًؿلقـقوت معـ ماظؼرن ماظعشرؼـ.م
صوظشكصقؿونماألخرى،مو ػلمدبققؾي،مطونمهلومغؼوشمبالشلمأثـوءمايدؼٌ .م
 59مو ذظؽمعومالحظؿفممبدؼـيموػرانماظؼرؼؾوتمو اظزعقالتماظقػراغقوت مؼبماظػرتةمغػلفو ،مخبصقصماظـلوءم
اظؾقاتلمتزوجـمععماظقجفوءماىددماظذؼـمبرزوامؼبماألؼومماألخرية .م
60معؼوبالتمععمحلـماظؾقداري،ماظذيمأذؽرهمجزؼؾماظشؽرمسؾكمعالحوتفمو سؾكماضرتاحوتفماظـؿقـي .م
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و إنمطونماالخؿالف مو االسؿؾور مؼلؿقلـونمأؼضومظدىماظرجول،مصننمإبرازػؿوم
عللظيمتؿعؾؼ ،مسؾكموجفماًصقصمبوظـلقةمو بشؽؾمطؾري.مو إذامطونماىـلونم
ؼذػؾون مإظب مايؿّوم معـ مأجؾ مادعود مو إراحي ماىلد مو اظطفورة مألداء ماظشعوئرم
اظدؼـقي،مصننماظـلقةمبوٌؼورغيمععماظرجول،مؼذػ نبمإظقفمعـماجؾماظعـوؼيمبوظذاتم
و االضطالعمبوٌؽوغي.مو المؼضقػـ،مإظبمػذهماألدؾوبماظـؾقؾي،ماٌفؿيماألطـرمجققدام
اٌؿؿـؾيمؼبمشلؾماألوالدمصؼطمبؾمؼذػنبمإظبمايؿّوممبفدفمرؤؼيماآلخرؼـمو اظظفقرم
أعوعفؿ،مو إنمطونماظعدؼدمعـفـمالمؼؼؿلؿـمػذاماالغشغولمحوظقو،مصؼدمهررنمعـفم
بشؽؾمصرؼح.مو ؼؿفؾكمعـمذظؽ،مأنمطؾماظعؿؾقوتماٌراصؼيمالرتقودمايؿّوم مػلم
عـودؾيمو عربرمظؾؿؿوؼز،مصوٌرأة،مو ػلمؼبمررؼؼفومإظبمػذاماٌؽون،متلرتسلماالغؿؾوهم
بػضؾمعومترتدؼفمعـمشطوءمو عـمحذاءمأغقؼ،معـمحؼقؾيمأو مصرّةمعالبس،مو عوم
تؾدؼفمعـمهػظمأو عـمسدمماظرتوي.مو سؾكمخالفمذظؽ،مأصؾقًمرائدةمايؿّوم،م
عـذمعدةموؾىمأغظورماٌورةممبومتؾبؾنيمسـفمعـمجرأةمؼبمػقؽؿفو،مو ؼبمررؼؼيمتـؼؾفوم
و غقسقيمعراصؼقفو.مطونمؼؿؿمذظؽمعـمسفدمضرؼىمبرصؼي ماظزنقوتمعـمخودعوت،م
و مبعقيماظعوئؾيمبوألعسمأو ماىريانمو األوالد،مأعوماظققممصننماظؿـؼؾمؼؿؿمبقادطيم
اظلقورةمرصؼيماظزوج،مأو مظقحدػومأو مععماظصدؼؼوت.مضدمزؾماالخؿالف مإظبماآلن،م
داخؾمػذاماظػضوء،مؼؾعىمدورامو ؾبؼكؿرب .م
و المميؽـمهلومأنممترّ،مؼبماظؼوسيماألوظبمحقٌمتـزعماٌالبسمأومتؾؾس،مدونمأنم
وؾىماظـظرمو االغؿؾوهمبرضّيماظؼؿوشماظداخؾلمو اظػلوتنيمو ايوؼؽماظيتمتؾؾلفو،م
و عبولماجملقػراتمو أغوضيماٌلوحقؼمو ععداتمايؿّوم ماظيتمتلؿعؿؾفو،مو أرؼٍم
اظعطقر م اظذيمؼـؾعٌمعـفو.مطؿومالمدبػك م داخؾماظؾقًماظلوخـمبوظذات،مسددم
و غقسقي ماظدالء ماٌلؿعؿؾي ،مدقاء مطوغً معصـقسي معـ محدؼد مأو عـ مسبوس،م
و"اظطودوت"مبالدؿقؽقيمطوغًمأو عـمععدنمصضل،مو أؼضومضػوزاتمأومأحفورمحؽم
اىؾد،مطؿومالمؼغقىمسـماٌالحظيماظغودقلمأو معـظػماظشعرمأو ماظصوبقنمو عرػؿم
غؿػماظشعر،مو ػلمطؾفومسالعوتمميؽـمألؼيمصؿوةمأنمتؿقؼؼمعـمغقسقؿفو مو أنم
تصـػفومبؽػوءة .61م
 61ؼب ماظعشرؼـقوت مو اظـالثقـقوت معـ ماظؼرن ماظعشرؼـ ،مبذأت مبعض ماألعؿعي ماألغـقؼي ماالدؿقؿّوعقي متؿعرضم
ظؾؿـوصليموخوصيمبوىزائرماظعوصؿي،معـمضؾؾمعقدةماٌـؿقجوتماظؼودعيمعـمبورؼس،مدقاءمتعؾؼماألعرمبوظصوبقنم
أو ماٌـودؼؾمأو ماظعطقر.معؼوبالتمبوىزائرماظعوصؿيمععماظلقدتنيمف.مو م.مؼبمغفوؼيماظلؾعقـقوتمعـماظؼرنم
اظعشرؼـ.مطوغًمظؾقربمو ظؾففرةماظؾؿنيمالمتعـقونمدقىماظذطقرممتوردونمععمذظؽم"تلثريمسؽللم"أوظلمسؾكم
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و المتقجدماعرأة مؼبمايؿّوم،مبعقدةمسـماػؿؿوم ماألخرؼوت،مصفلمتؾػًماظـظرم
بلؾىمذكصقؿفو،مأومبلؾىمررؼؼيممتقضعفومضؿـمثالثقيماألدوارم(صؿوة،مأمماظزوجم
أو ماظزوجي)مأو مبلؾىممتوؼزماٌؽوغي،مطؿومؼؿعذرمأنمالمؼلـدمأيمذلء مأو مؼؼرأمأيم
دؾقك متؼقم مبف ماٌلؿقؿي معـ معـطؾؼ معو متؿؾقأ معـ معؼوم مو عو متلؿفؾؾف معـم
عداخقؾ ،مو حؿك مسـدعو متقجد مايؿّوعوت ماألطـر متقاضعو مو بلوري مؼب ماألحقوءم
األطـر مصؼرا ،مصنغفو مال متػؾً معـ ماظؿػووتوت ماٌؿقزة مظؾعومل ماالجؿؿوسل مو تلفؿ مؼبم
إثورةم"اظطؾؼوتماظدغقو"مو ادرتسوءمغظرػو .م

روػياتذوحضروات،ذدزورواتذوذوهرانيات ذ

زؾمايؿّوم مؼبماذؿغوظفماظدائؿمسؾكممتوؼزماألعوطـمو اظلؾقكمو اٌؽوغي،مطبضعم
إظبماآلن،مٌلورمععؼدمٌـوضػيمعؿقاصؾيمحبؽؿماهلفرةماظرؼػقيمو ترؼقػمايؿّوم،مو ظؽـ،م
أؼضو مبلؾى مايرطقي ماالجؿؿوسقي ،ماىفقؼي مو ايضرؼي ماظيت مهٌ مسؾك مذظؽم
وتعقدمصقوشيمػذاماٌلور .م

مدردةذاحلؿّام ذ

تؿؿوؼز مايضرؼوت ماىدؼدات ،ماظؾقاتل متذػنب مبصقرة مدورؼي مإظب مسوئالتفـم
األصؾقيمو تصؾقـمعؿؿقزاتممبومترتدؼـفمعـمعالبس،مبوظعدةماًوصيمبويؿّوم،مإذم
ترتضنيمحبؿومماظؼرؼيمإنمو جد،مإذمميـؾمبوظـلؾيمهلـمبعدئذ،معؽوغومصظوموخشـو.م
وػـمبذظؽمؼعؽلـمووربفـماًوصي،مأيمسـدعومهؾّماظؼروؼوتمبوٌدؼـيموتلؿؼرنم
بفو،مصفـمعدسقاتمالرتقودمايؿّوم،مإذامأردنماالغدعوجمبلفقظيمؼبمايل.مإذمتؾبفربم
اظؼودعوت محدؼـو مإظب ماٌدؼـي مسؾك ماحرتام ماألسراف مو اظعودات ماظيت ممتقز مبـوتم
اظؾالد م(أي مصؿقوت ماٌدؼـي) ،مسؾك ماظرشؿ معـ مادسوء ماظقاصدات مأو مسدم مادسوئفـم
االغؿؿوء مإظب معؼوم ماجؿؿوسل مععني ،مأو دؼين م(عرابطل) ،مأو ماضؿصودي مممقز م(طلنم
تؽقنماٌرأةمزوجيمتوجرمصغريمأومعقزػمصغري)،موحؿكمو إنمتعؾؼماألعرمبوظؾقاتلم
هضرنمؼبمصرتةمضرؼؾيمجدا.متظؾماظؾقاتلمضدعـمإظبماٌدؼـيمعـذمعدةمبعقدةمهوصظـم
سؾك مدؾقك مبلقط موعلــ مضؾقال ،مو بذظؽ متؾبلفؿـ مؼب مإسودة ماظؿقزؼع مايضريم
ظرتاتؾقيمجدؼدةمظألعوطـموظلفؾمجدؼدمظؾؿصرف .م
سوملماظـلقة.مصقرطقيماظعوئالتمو اظـلوءمو اظؿـؼؾمضدمأسطومبعدامأخرامهلذهماظـزسيمؼبماظلؿقـقوتمأيمبعدم
ايصقلمسؾكماالدؿؼالل .م
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و إن ممتقزت ماظصدعي مبوظؼلقة مأحقوغو ،مصنن ماٌلور مظقس معؿطوبؼو مؼب مطؾم
األحقال ،مإذمأغفمؼؿغريمحلىمأذؽول ماهلفرة مو اظـؼوصوتماحملؾقيمو اىفقؼي.م
صوظـلوء م اٌـقدراتمعـمعـطؼيم"اظؼؾوئؾماظصغرى"مو مبومصقفـماظشؾوتماٌؿعؾؿوتم
و ايوصالت مسؾك ماظشفودات ،مو اظؾقاتل متشؽؾـ مسددا مغودرا مابؿداء معـ مايربم
اظ عوٌقيماظـوغقي،ماضطررنممبدؼـيتمبرجمبقسرؼرؼٍ مو دطقػ،ماظبمارتداءمايفوبم
و اظؾؼوءمؼبماٌـزلمو تؾينماظلؾقكماحملؾلماٌفقؿـمؼبمايؿّوم.62مأعومؼبماظعوصؿيم
و خوصيمبعدمايربماظعوٌقيماألوظب مندمأنماظعوئالتماظؼودعي معـمعـطؼيم"اظؼؾوئؾم
اظؽربى" مضد متقاجدت مبعدد مطؾري محبل ماظؼصؾي ،مأعو ماظؾقاتل مو صدن معـ مجؾولم
اىرجرةمصنغفـمتؽقػـمععمبروتقطقلمجلديمو ثقوبلمأطـرمصراعيمو تؾطػو.مبقـؿوم
دبؿؾػ ماٌللظي مبوظـلؾي ميدؼـوت ماظعفد ممبدؼـي موػران ماظقاصدات معـ ماٌراطزم
اظصغرىمعـمعـطؼيمعالتف،مأوعـماظدواوؼرماٌقجقدةمؼبماظلفؾماظؽؾريمأو عـماظزعوظيم
(سشوئرماٌكزنماظؼدميي)،مبوسؿؾورمأنمارتداءمايفوبمو اظعزلماٌـزظلمضدمحدثومعـم
ضؾؾ ،مأي مخالل ماهلفرة ماظلوبؼي معـ ماظدوار مإظب ماظؼرؼي .مو بوٌؼوبؾ ،مصؼد مضؿـم
بوظؿؽقػمععمذؽؾمعالئؿمعـمأجؾماإلدفومماظذاتل،مؼبماضؿصودمجلديمأضؾمصراعيم
و ؼبمأجقاءمأطـرمهررا.مو ملمؼعدّ ماظؿؼدم ،ماظذيمأحرزتفمحرطيماإلصالحماظدؼينم
اظيتمطوغًمواضقيمعـذمدـيم 0163موأطـرمجالءمعـذمدـيم،0165ماظـظرمؼبمػذهم
اٌؿوردوت،مطؿومملمؼرجعفماظـظومماألخالضلماظذيمغؿٍمسـمحربماالدؿؼاللمو ُأسِقدم
غشره معـ مجدؼد مبعدئذ .مطوغً ماظدزؼرؼوت ،مؼب ماظلؾعقـقوت معـ ماظؼرن ماظعشرؼـم
ؼؿػوجلنمو ؼشعرنمبوظعور،مٌّومؼشوػدنماظقػراغقوتماظشوبوتمؼؿـؼؾـمبالمعرادؿمعـؾم
حقاءمؼبمأضصكمدرجيمحرارةمحفرةمايؿّوم.مو ؼبماظقاضع،مصؼدمذرسًمػذهماظـلقةم
ؼب متـظقؿ مسودات مو أدوظقى ماظؿعوعؾ ماالجؿؿوسل مو دعني مؼب مادخول متؽقػوتم
الحؼي ،مو إنمذؽؾمايؿّوم معدرديمبوظـلؾيمظؾػؿقوت،مصننمعـوػٍمتعؾؿفمتؾؼكمععم
ذظؽ مزبؿؾػي مو تؿغري محلى ماألزعـي مو األعؽـي مو عع معرور ماألجقول .مو دقاءم
بوظـلؾي مظؾؼروؼوت مأو مظؾقضرؼوت مصويؿّوم مإذا ،مظقس ماخؿؾور مأو ممموردي متـؿفلم
بوغؿفوءماٌؿوثؾمو اٌطوبؼ .م
م
 62أذؽرمجزؼؾماظشؽرماظلقدةمزوبقدةمحداب،مسؾكماٌعؾقعوتماظدضقؼيماٌؿعؾؼيممبدؼـيمبرجمبقسرؼرؼٍموعدؼـيم
دطقػ،موسؾكمتذطريػوممبؿقزاتمصرتةمعومبنيماظـالثقـقوتمو اًؿلقـقوتمعـماظؼرنماظعشرؼـ .م
131

عؿرذكارليي

رجالذو نداء:ذدون،ذجـسذو ديادة ذ

تؾـًم"اجملؿؿعوتماظعربقي"مطغريػومعـ م"اجملؿؿعوتماظلوعقي"مأدؾقبومظؾؿػرؼؼم
بنيماظرجولمواظـلوءمو مػق ماألعرماظذيمصبعؾمػذهماجملؿؿعوتمضرؼؾيمعـماظـؼوصوتم
اٌؿقدطقيماظققغوغقيمو اظروعوغقي،ماظيتمطوغًمهؾسماىـسماظؾطقػمؼبمايرؼؿ،م
ظؽـفومتؾعدمسـمػذهماظـؼوصوتمطـريامؼبماظعالضيماظيتمتؼقؿفومععماىلدمو اظعري .م
و ؼبمطؾماألحقالمصؼدمرُرحًمعللظيماظعالضيمبنيماظرجؾمواٌرأةمسؾكمعبقعم
اٌلؿقؼوتماالجؿؿوسقيمواظلقودقيمو اٌودؼيموماظرعزؼي.مو ػقعومؼدصعـومظؾؿلوؤلمحقلم
عقضػ ماظدؼوغيماإلدالعقيمؼبماظؾؾدانماٌغوربقي معـ مػذهماألعقر؟.مو إنمارتؾطماظدؼـم
بوىـس،مؼبمحؼقؼيماألعر ،م بلؾىمأنمعؾودئماظعؼقدةمو اظشعوئرمتؿؿمصقوشؿفوم
و تلدؼؿفو معـ مضؾؾ ماظرجول محصرا .مصؿوذا مسـ ماظـلوء ماٌغوربقوت مو سـ مدخقهلـم
اٌؿعوضىمو اٌؼقدمألعوطـماىلدمو أعوطـماظعؾودة؟ م
اظقاضح مان ماظؽـقس مأو اٌلفد مشري مممـقسني مسؾك ماظـلوء ،مظؽـفؿو مؼظالنم
بوألدوس مصرحني مخوصني مبوظرجول ،محقٌ مؼؿؿ ماإلبعود مبني ماىـلني مبعـوؼيم
صوئؼي .مو ال ممتؾؽ ماألعفوت مو اظزوجوت مأي مدؾى مظؾؿقجف مإظقفؿو مخورج مأوضوتم
اظصالة،مو ػلماظػرتةماظيت مؼلؿحمبقجقدػـ،مذرؼطيمأنمتؾؼني،مؼبماٌلفدمسؾكم
األضؾ،مخؾػمبلوطمؼػرضفـمسـماظرجولمأومطبػقفـمسـفؿ،مبلؾىمأغفـمؼزسفـ:م
صالمبدمأنمؼؾؼنيمربؿشؿوتمو حؿكمعؿقارؼوتمسـماألغظور.مو خالصومظذظؽمندمأنم
اظؽـقليمتظؾمعػؿقحيمهلـ،مو خبوصيمخورجمصؾقاتماظطؼقس.مو أصضؾمعـمذظؽ،م
صنغفومتشفعمعشورطيماظزوجنيمؼبماظشعوئر،مؼبمذؽؾمعـمأذؽولماظؿذطريمبوظعالضوتم
اظزوجقي مشري ماظؼوبؾي مظؾػلخ ،مو ظق ،مأن مؼب مزؾ مػذه ماظدؼوغي ،مػـوك مبعضم
االخؿالصوتماظيتمتؿؿقزمبوظؿزعًمأومبعضماظعوداتماحملؾقيماظيتمبنعؽوغفومأنمتػرقم
بنيماىـلني:مصػمظؾرجولموصػمظؾـلوء.مو مػق ماألعرماظذيمصبعؾـومالمغؿصقر،م
حؼقؼي ،مضقوم مصػ مظؾرجول مؼمدون ماظصالة مخؾػ مصػ مظؾـلوء مأو مأعوعفـ مؼبم
اٌلفد،مو إنمذؽؾمذظؽماألعرم ادؿــوءمؼبمصرتةمايٍ.مو المذؽ مأنماظؽفـقتم
وزقػي مزبصصي مظؾرجول ،معـؾ مايوخوعقي مو اإلعوعي ،مظؽـ ماٌلقققي ،مخالصوم
ظؾدؼوغؿنيماظؿقحقدؼؿنيماألخريتني،متشؿؿؾمسؾكماظراػؾوتمايؾقلوتمظؾدؼر .م
و تؼدم ماظدؼوغوت ماظـالث ،ماظعدؼد معـ ماظـؿوذج ماظـلقؼي ماظؾقاتل مبرزن مسؾكم
اٌلؿقى ماٌؿوردي ماظصقصقي مو اظؿؾشري ماالجؿؿوسل ،مظؽـ ماالدؿـؿور مؼب معـؾ مػذهم
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ا ألدوارمعـمضؾؾماظـلوءمؼربزمبشؽؾمعؿقاترمو بشؽؾمضقيمؼبماىوغىماٌلققل،م
و ظؽـمحؿكمؼبمػذهمايوظيماألخرية،مصننماظدؼـ،مؼؾؼكمععمذظؽ،معللظيمدبصم
اظرجول .مو ؼعقد مذظؽ مإظب مأن متلقري ماٌؼدس مؼؿعؾؼ مبوظؼوغقن مو اظـظوم ،مو ػؿوم
عػفقعون مذطقرؼون مبلرصع معلؿقى .متؾدأ معراضؾي ماظػقضك ماحملؿؿؾي مو اٌرتؾطيم
بوىـس مو اظرشؾي،ممبؿورديماظلؾطيمداخؾماظزعرةماظعوئؾقي ،مو ػلمسؿؾقيمتؼعمؼبم
صؿقؿمعللظيمالممتقزمبني ماظـظومماظؾشريمو اظـظومماإلهلل،مو حؿكمو إنمطونمعـم
اٌلؾؿمبفمأو عـماظضروريماظؿؿققزمبنيماهللمو اظؼقصر .م
بدأتماألعقر متؿغريمؼبماٌـطؼيماٌغوربقيمعـذ ماظـالثقـقوتمعـماظؼرنماظعشرؼـ،م
هً ماظضغقروت ماٌرتاصؼي مظؾدغ ققؼي مايضرؼي ،مو اظؿـشؽي ماالجؿؿوسقيم
اٌدردقي مو اإلصالحقي ماظدؼـقي ماٌلؿؾفؿي ماغطالضو معـ ماظؼوػرة مو اٌؿلثرة مبؿعوظقؿم
اظشقخمربؿدمسؾده.63مطؿومتغريتماألعقرمؼبمأبعودػومبعدمايصقلمسؾكماالدؿؼالل،م
و خوصيمبعدعومذفدتفمػذهماظؾؾدان،مو ؼبماىزائرمسؾكموجفماظؿقدؼد،مؼبماظعؼدؼـم
األخريؼـ،معـممتدرسمذوعؾمبؿلثرياتفماٌمجؾي،64،محقٌمذفدتماظعالضيماظؼوئؿيم
بني ماظـلوء مو اظشعوئر مو أعوطـ ماظعؾودة مهقّال مسؿقؼو ،مو ال مدقؿو مبعد مصعقدم
ايرطوتماإلدالعقيمؼبماظلؾعقـقوتمو اظـؿوغقـقوتمعـماظؼرنماٌوضل،مؼبماىوععيم
ؼبماظؾداؼيمو اغؿؼوهلوم صقؿومبعدم إظبمجزءمػوممعـماظطؾؼوتماظشعؾقيمايضرؼيم
و هقّهلو مإظب محرطي مذعؾقي مبعد مدـي م .0166مإذ مضودت مػذه مايرطي ماظػؿقوتم
اٌؿقفؾوتمإظبماظؿظوػرمؼبماظشورع،مو إظبماٌالسىماظرؼوضقيمأؼضو،مطؿومذفعًم
اظقظقجماظقادعمأو مبوألحرىماظؽؾلمظؾؿلفدمعـمضؾؾماظـلوء،مو إنممتمذظؽمؼبمإرورم
عراضؾيمصورعي.مو ؼؼؿضلمترتقؾماظـصماٌؼدسمو اظؿؼقدمبوظشرؼعي،مذػـومعؿقؼظوم
و واسقومأو مبوألحرىمسوٌو،محلىمتصقراتماإلصالحماظدؼين.مو ظذا مطونماىقؾم
اىدؼد،ماظذيمادؿػودمعـماظؿؿدرسماظقادعمؼبمظغيماظضودم(حرفمعؿؿقزمو عؼدّرمؼبم
حروفماهلفوءماًوصيمبوظؾغيماظعربقي)،مبنعؽوغفمأنمؼؼرأمعؾوذرةماظؼرآنماظؽرؼؿ،م
ذبددامبذظؽماٌؾدأماألوظلمظؾدؼوغيماإلدالعقيماظؼوئؿمسؾكماظعالضيماظؿعؾدؼيمععماهللم
دون مودوري ،مشري مأن مصضوء ماظؽُؿّوب مو اظشعوئر ماظدؼـقي مذو االعؿقوز مؼؾؼك معؽوغوم
 63و ضدمأذورمبذطوءمجوكمبريكمضؾؾمأربعنيمدـيمؼبمطؿوبف:
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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ذطقرؼومبوألدوس.مو بطؾقعيمايولمصننمتراجعماظضغطماظلقودلمظؾقرطيماإلدالعقيم
ال مؼعقد مبوظؾؾدان ماٌغوربقي مإظب محوظي ماألوضوع ماظلوبؼي ،مبؾ مبوظعؽس ،مصنغف مؼػؿحم
اظؾوبمأعوممإسودةمهدؼد معلوٌيمظؾؿؿورديماظدؼـقيمو إظبمذؽؾمجدؼدمعـمأذؽولم
اشبراطماظـلوءمؼبماجملولماظدؼين.مو سؾكماظرشؿمعـمتقاجدمغلقيمأطـرمضؿوغوم
و أطـر مطـوصي مبوٌلفد ،مصنغـو ممل مغشفد مبعد مأدؾقب مظؾؿؽوصم مبني ماىـلني مؼبم
ادؿغاللموزوئػماٌلفد .م
و سؽسمذظؽ،مأيمبويؿّوم،محقٌممتؿؾؽماظـلوءمطؾقومػذاماٌؽون،مو ضدمأصؾحم
ذظؽمؼطرحمعشؽال،محبؽؿمهقّل مايؿّوم معـمجدؼدمإظبمرػونمظؾؿراضؾيمو ظؾلؾطيم
داخؾ ماىلد ماالجؿؿوسل .مو هلذا ماظلؾى ،مصؼد مهػظ ماظردقل م(ص) مضؾؾ مذظؽم
بشؽؾمطؾريم–مطؿومؼؾدو-مسؾكمذػوبماظرجولمإظبمػذاماٌؽون،مو ضوممبؿقرميفمسؾكم
اظـلوء.65مو المذؽمأنمػذامايدؼٌمضدمؼؽقنمشريمصققح،مأو أنماظؿلثريماظؼقيم
ظؾؿوء مو جوذبقؿف مؼب مػذا ماظصرح ،مأصؾقو مضرورؼني مظؾـلوء .مو عفؿو مؼؽـ ،مصننم
اظؿقرؼؿ مملمؼؿصدر مو ملمضبظمبوالغؿصور مؼبمػذهمايوظي،مسؾكماظرشؿمعـ ماالرتقوبم
اظذيمؼشعرمبفماٌؿزعؿقن معـماٌللظي.مو ظذامغدركمٌوذامجعؾماظشؾوبماظرادؼؽوظلم
اظؿوبع مظإلدالم ماظلقودل ،معـف معربرا مضقؼو مٌعرطؿفؿ ،مطقن مأن مارتقود مايفرةم
اظلوخـي متصطدم مبؿصقراتفؿ محقل ماىلد مو تعقؼ متلقريػؿ مظؾفؿوسي مبقادطيم
اىلد .مو عـ مػذا ماٌـطؾؼ ،مأصؿً ماىؿوسي ماإلدالعقي ماٌلؾقي ممبدؼـي ماىزائرم
دـيت م 0115-0116مبؿقرؼؿ ماظذػوب مإظب مايؿّوم مو أضدعً مبنرالق ماظرصوص مسؾكم
إحدىمايؿّوعوت .م
و ضد مجرى مذظؽ مؼب مزؾ مووػؾ متوم مٌؼووعي ماظـلوء ،مو حؿك موإن مطـ معـم
اٌؿعورػوت معع ماىؾفي ماالدالعقي مظإلغؼوذ ،مصؼد مضووعـ معصودرة محؼفـ مؼب مػذام
اظػضوءماظذيمأحرزنماعؿالطفمعـذماظؾدء،مطؿوممت مووػؾماظطوبعماظعوديم– مظؽـفم
حققيم–مظؾعـوؼيمبوىلدمؼبمزؾمعدؼـيمتعرفمعـؾمبوضلماٌدنماألخرىماغؼطوسومؼبم
اظؿؿقؼـمبوٌوء.مإذمغؿفًمآثورامدؾؾقي مسـمتقزقػماظشرؼعيم(ضوغقنمدؼينمؼػرتضم
أغفمشريمضوبؾمظؾؿعدؼؾ)معـمضؾؾماٌـووئنيماىددماظذؼـمؼشددونمايراديمسؾكمطؾم
ذلء .م

Marçais, W., L’islamisme et la vie urbaine…, op.cit.
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ربحمػمالءمععرطيمايفوب،مو ػلمأدودقيمؼبمغظومماظعالعي ،مظؽـفؿمخلروام
ععرطيمايؿّوم،مو ػلمععرطيمعصريؼيمدبصماىلدمؼبمضدرتف مسؾكماىؿعمبنيم
ايؿقؿلمو االجؿؿوسل،ماظؿقؽؿمؼبماظذاتمو عراضؾيماظػضوءماظعؿقعل .م

التأكيدذاألنثويذو االهتؿامذبالذات ذ

ؼـكرط مايؿّوم مإذا ،مؼب مغظوم مؼرتؾط مبعومل معضطرب ،مطبضع مبدوره مإلسودةم
علوءظي مجدؼدة .مو ػؽذا مؼؿققّل مايؿّوم مإظب مرػون ماجؿؿوسل ،معـ ماظـوحقيم
اظعؿؾقيمو اظرعزؼي،مو ؼؿقضػمسـمطقغف م ؾبؼكؿزلمإظبمعقضقعمعؾؿذلمو عرتؾطمبوظـزاعم
اظعوئؾل،مإغفمضبقؾ،مبوظـلؾيمظؾـلقة،مسؾكمإسودةمهدؼدمألدوارػـمو عؽوغؿفـ،م
بدءا معـ ماظؿقؽؿ ماالجؿؿوسل مؼب ماىلد ،مضؿـ مغشورف ماظلقؿقوئل مو محرطقؿف،م
بنحلودفمو حبرطؿفمايلقي.مطونمارتقودمايؿّوممسودؼومعـذمسدةمضرون،مظؽـمضقتفم
اإلدعوجقي مظعودات مو مظطؾع ماظؼورـ مظؾػضوء مايضري ،مضد مجعؾً معـف مسرضيم
ظالغؿؼوداتمؼبمأوضوتماألزعي.مإذمأنمايؿّوممطونمشريمعرئلمعـذمعدةمرقؼؾي،مؼبمزؾم
األداءماظالععؽقسماًوصمبوظؿققالتماالجؿؿوسقي،مإالمأغف مضدمأصؾحمؼشؽؾمصفلةم
ضضقي مظؽقغف مؼؼع مؼب مصؿقؿ ماظؿؿـؾ ماٌعقوري مظؾؿصـقػ مبني ماظرجول مو ماظـلوء.م
صلضقكمايؿّوممعزسفو،مأو بوألحرىمشوعضو،ممبقجىمضدرتفمسؾكمإسودةمبـوءمسوملم
ظؾـلوءمؼؿؿؿعمحبرؼيمومبودؿؼالظقيمطؾريتني .م
ترتؾطمصقرةمايؿّوممومطذاماظؿقجفمإظقف،مومبدرجيمسوظقي،مبوظػؽرةماظيتمضبؿؾفوم
اظرجولم(أو هؿؾفو مدؼوغؿفؿ)مسـماظـلوء،مو معومهؿؾفمػذهماظـلقة معـمصؽرةمحقلم
اظـظرةماظذطقرؼيمهلـ،مو مخوصيمبوظقسل ،ماظذيمؼزدادماحؿدادامععماظقضً ،مسـم
ذواتفـ.مميسّ،متصقّرماىلدمو ممموردؿف،مو مأؼضوممتـالتمو مادؿعؿوالتماٌؽون،م
اٌؽوغيماالجؿؿوسقيمظؾؿرأةمو مبدرجيمعؿؽوصؽيمرشؾؿفو،مو مؼفؿّمذظؽ مػقؼؿفـماظػردؼيم
وماالجؿؿوسقي،مسؾكموجفماًصقص .م
بوذرت ماظـلوء مؼب ماظعومل ماظرؼػل ،مو مسؾك مشرار ماظرجول ،معـذ مضرن ،مبوظؿـؼؾم
بشؽؾمزبؿؾػ مإظبماألعوطـماألخرى .66مصؼدمزؾًماظـلقةمععـقوتمبويٍم(إظبمعؽيم
اٌؽرعي)معـذماظلؾعقـوتمسؾكموجفماًصقصموإنمذورطـمدائؿومؼبماٌقادؿ،مومػلم
ربوج متؼدؼلقي مو ماحؿػوظقي مظؼؾقر ماألوظقوء .مطوغً متؾؽ ماظزؼورات مرادكي مؼبم
اظـالثقـقوتمو األربعقـقوتمؼبماىزائر،مو ؼبماظلؿقـقوتمو اظلؾعقـقوتمؼبماٌغربم
Carlier, O., « L’espace et le temps… », art.cit.
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األضصك.مو إنمطوغًماظـلقة مالمتزظـ معؿؿلؽوتمبوظؿقػظ مؼبمتصرصوتفـمؼبماظلققم
شداةمايصقلمسؾكماالدؿؼالل،مصفـمعؿؿلؽوتمإظبماآلن ،مبوظقصرةمخاللمايػالتم
اظعوئؾقي م(األسراس ،ماًؿون) ،مو ماظيت مؼـؿؼؾـ ممبـودؾؿفو مإظب مأبعد معؽون مبػضؾم
صعوظقي مودوئؾ ماظـؼؾ .مو مطوغً متعـقـفـ مبوظدرجي ماألوظب ،مإسودة ماهلقؽؾي ماٌؽـػيم
اظيت مذفدػو ماظعومل ماظرؼػل ماظؼوئؿ محقل ماٌدن ماظداخؾقي ماظصغرية مو محقل ماٌراطزم
اظؽقظقغقوظقي.مومإذامطونمايؿّوممؼؼؾؾمإظقفـمؼبماظؼرؼي،مصػلماٌؼوبؾمطـمؼذػنبمإظقفم
بوٌدؼـيمحقٌمؼلؿؼرماألضورب،67مو م حقٌمؼؿقؼؼـمبدضيمعـماظؿققالتماٌدػشيم
و ماظؽؾرية ،ماظيت مهدث مبوٌدؼـي .مو مضد معسّ مأغداك م،اظؿغقري مو ماظؿققّل مأذقوءم
طـرية ،مومعـفومأذؽولمومأعوطـمومأزعـيماظعؿؾ،مومزروفماظلؽـموماظؿـؼؾموماإلضوعي،م
ومأدوظقىماظرتصقفمومطقػقيممموردفو،مومعؽوغيمودورماٌرأة،مومضدممتّمذظؽ،مخبوصيم
ؼبماظػرتةماظؽقظقغقوظقي،مطؿوماذؿدتمو متعؿؼًمػذهماظؿققالتمسؾكمأطـرمعـمصعقدم
بعدماغؾـوقماظدولماظقرـقيم( .)0131-0151م
ملمضبدثمتزاؼدماظعؿؾماٌلجقرمؼبماٌدؼـيمتلثريامخػقومسؾكماؼؼوعمايقوةماظققعقيم
ظؾـلوءمصقلى،مبؾمطونمتلثريهمسؿقؼو،محبؽؿمتؼقّدماظرجولمبضرورةماحرتامماظقضًم
عـمخاللمبراعٍمو دوسوتماظعؿؾ .مطؿوممتماحؽوممػذاماإلؼؼوعمبعدمايصقلمسؾكم
االدؿؼالل ،مظؾؿقاصؼ معع ماغؿظوم ماألرػول ماٌػروض معـ مضؾؾ ماٌدردي ،ماألعر ماظذيم
جعؾماظربغوعٍماظزعينمالذؿغولمايؿّوم مو مطذاماظذػوبمإظقفمؼلخذ مدالظيمزبؿؾػي،م
ومبشؽؾمعػوجهمظدىماظـلقةم م
رؾعو،مزؾماألزواج،ماآلبوءمو ماإلخقةمؼذػؾقنمإظبمايؿّوم مأو ؼعقدونمعـف ،مطؿوم
ؼشوءون،مبلؾىمأنماظذطقرمشريمعؾزعنيمبؿؼدؼؿمايلوبمأليمطون،مدقىمظؾرتاتؾقيم
اظداخؾقيماًوصيمبفؿ.مو معع مذظؽمزؾّمؼػرضماظعدؼدمعـ ماألزواجمسؾكمزوجوتفؿم
رؾىماظرتخقصمضؾؾماظذػوبمإظبمايؿّوم.مو متظؾماٌراضؾيماألدرؼيماظقادعيموماٌؿعددةم
اظعالضوت ،مظؾـلقة ،مو مظؾػؿقوت مو مػـ مؼب مررؼؼفـ مإظب مايؿّوم ،مأو مإظب ماٌدردي،م
ممورديمؼؼقممبفوماظصؾقونمبقصػفوم"سؿؾقيممتسّ ماظشرف"،مو هرزمػذهماظعؿؾقيم
أو اظؾعؾيماًػقيمبنيماألزواجموماظـلوء،ماإلخقةموماألخقاتمتؼدعومؼبماٌعوعالتمعـم
خاللمبعضمايقؾماظصغريةموماظربؼؽيموماٌروغيمؼبماظؿؾودل.مومأصضؾمعـمذظؽ،مصؼدم
 67م عؼوبؾي معع ماظلقدة مزوبقدة محداب ،محقل معدؼـي مبرج مبقسرؼرؼٍ موعدؼـي مدطقػ ،موحقل مممقزات ماظػرتةم
اٌؿؿدةمعومبنيماظـالثقـقوتمو اًؿلقـقوتمعـماظؼرنماظعشرؼـ .م
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بوذرتماظؽـوئـمؼبمعدنمعـؾمتقغسمو ماىزائرمو موػرانمو ماظربوط،مؼبماظؿكؾصمعـم
عراضؾيمأمماظزوج،مومالمدقؿومومأنماظؾقنمضدمازدادماتلوسومأطـرمصلطـرمبنيماألعفوتم
وماظؾـوتمعـمحقٌماٌؽوغي،مومبؿقارممبقـفـمعـمأجؾماطؿلوبمادؿؼالظقيمجدؼدة.م
و محبؽؿ مأن ماألعفوت مطـ ،مبوٌدن ماظؽربى ،مأعقوت ،مبودؿــوء مأضؾقي مصغريةم
و"سورالتمسـماظعؿؾ"،معوسداماظػؼرياتمعـفـ،مندمأنماظؾـوت،محؿكماظؾقاتلم
ؼـقدرنمعـمأصقلمبلقطي،مميؾؽـماآلن،مغشورومعمجرا .م
إذمتذػىماظػؿقوتمعـذماظلؿقـقوتمعـماظؼرنماٌوضلمومسؾكماألضؾمبوٌدؼـي،مإظبم
اٌدردي ماظعؿقعقي مظؾؿعؾؿ ،مطؿو متشؿغؾ ماظؽـري معـفـ ،مؼب ماغؿظور ماظزواج ،مو مضدم
هصؾـ مإثر مذظؽ مسؾك معلؿقى مععني معـ ماالغعؿوق مواظؿقرر مبػضؾ ماٌمدليم
اٌدردقي.مو مسؾقفمضوعًماظػؿقوتمواظـلوءمبوالدؿـؿورمؼبماظؿعؾقؿماىؿوػريي،مو مظقم
أنماظػفقةماظؼوئؿيمبنيمايرصيمو ماظشفودةمتظؾمطؾريةمبوظـلؾيمظألخقاتمو مأؼضوم
بوظـلؾيمظإلخقان.مومصعال،مصؼدماطؿلؾًماٌرأة،مداخؾماظعوئؾي،معؽوغيمشريمعلؾقضيم
متـقفو مهلو ماٌعرصي مو ماألجرة ،مو مػق مأعر مطون م عؼؿصرا ،معـذ معدة ،مسؾكم
اظرجول .مو مميؽـ ماظؼقل مأغف مخالل مأضؾ معـ مسشرؼـ مدـي ،مضد مصرضً مثقرةم
اجؿؿوسقي مو مثؼوصقي مغػلفو ،مممو متـري مثقرة مأخالضقي معضودة ،مأو م"ثقرة مربوصظي"م
أصصقًمسـمغػلفومبقادطيماظؿزعًماىدؼدمومايرطيماإلدالعقيماىذرؼي.68مومإنم
ملمؼؾبـؿٍمػذامهقال مآظقو مؼب مممورديمايؿّوم مو مطذامآدابفومصننمعؽوغيمػذاماٌؼوممضدم
تعرضًمظؾضرر،محقٌمعسّماظؿغقريمطؾمذلء،مؼبمزرفمضصري.مطوغًماألعفوتم
تذػنبمإظبمايؿّوم مهًماٌراضؾيمو ماإلطراه،موندماظققممأنمبـوتفـ،محؿكمو مإنم
طـمسوزبوت،مؼؿقجفـمإظبمايؿّوم مدونمادؿؽذان مأحد،موأحقوغومظقحدػـ،مو مشوظؾوم
عع مصدؼؼوتفـ .مطوغً ماظطوظؾوت مبوٌدردي ماظعؾقو مظألدوتذة ،مؼب ماظلؾعقـقوت معـم
اظؼرنماظعشرؼـ،متؾؿؼنيمؼبمعؽؿؾيماألصالم،مو مأؼضومؼبمايؿّوم ،مو مظقسمبوظضرورةم
ذظؽمايؿّومماظذيمتذػىمسودةمإظقفماظعوئؾي،محقٌمتقاجفـمعراضؾيماألوظقوءموماآلبوءم
ضؿـمأدؾقبمواضحمومذػوفمومربؽؿمبنيماألضوربموماىريان،مظؽـفـمؼؼؾؾـمسؾكم
ذظؽمايؿّومماظذيممتماخؿؾورهمبصػيمذكصقيمظؽقغفمعؽونمظؾؿقاسقدمومظؾراحي .69م
Carlier, O., « De l’islahisme à l’islamisme », art.cit.
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 69عؼوبؾيمععماظلقدةمصورؿيماظزػرةمدطوعؾقظل ماظيتمأذؽرػومسؾكمذفودتفوماىؿقؾي،مطؿومأذؽرماظلقدةمخريةم
تققرؼرؼـموزعقالتفوماٌدردوتمبوىزائرماظعوصؿيمسؾكماٌعؾقعوتماالضوصقيمحقلمووربفـماالدؿقؿّوعقي .م
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طؿو متغقّرت مأؼضو ماٌؿوردي م"ٌو مبعد مايؿّوم" ،مإذ مؼؿؿ ممتدؼد مػذه ماظػلقيم
ظؿؿفووزمبلوريماظػرحماظعوئؾلمو حلـمايقار،ماظيتموعؾفومممؿعيمأخؾورمايلم
و عشورؼعماألضوربمؼبماظزواج،مبؾمؼؿعدىمذظؽمإظبمغؼوشمحرمحقلمأحداثماظلوسيم
و تؾودلماآلراءمحقلمعقضقسوتمعؿـقسي،مو ؼشؽؾمأؼضوماظؾقحمبوألدرارمو ايدؼٌم
سـماٌشوطؾماًوصيمو ايؿقؿقي .م
إن مايؿّوم ماظذي مطون مبوألعس معؽون مصبؿؿع مصقف ماألضورب مو اىريان ،ممتّم
تعقّؼضفماظققممبقزقػيمأخرىمتؿؿـؾمؼبمظؼوءماظصدؼؼوتمو اظزعقالت .م
و طؿو مؼؾدو ،مصنن ماألعر مال مؼعدو مأن مؼؽقن مصؼط مإدعوجو مظؾقؿوم مؼب ماٌماغليم
االجؿؿوسقيماىدؼدةماًوصيمبوظرتصقف،مو اٌالئؿيمظؾؿعؿقؿماىؿوػرييماٌؿزاؼدمظعودةم
تـوولماظطعوممؼبماظغوبوتمو ايدائؼ،مو اظذػوبمإظبماظشقاره،مأو تضوسػمعؼوػلم
اظشويمو اظؼشدة ،70مبؾمبقضعمععوملمجدؼدةمضؿـمذبؿؿعماظعصرمو بؾـوءمصرداغقيم
أصقؾي .م
ؼظؾ ماظذػوب مإظب مايؿّوم مبوظـلؾي مظؾفقؾ ماىدؼد معـ ماظـلوء ،ماظؾقاتل مسرصـم
اٌدرديمبشؽؾمطـقػمو اغدذبـمؼب مسوملماظشغؾماٌلجقرمعـػذا،مظؽـمػذاماًروجم
إظبماٌمدليماالدؿقؿوعقيمضدمادبذمععـكمجدؼدا.مإذمأغفمملمؼعدمذظؽماٌؾفلمٌلورم
عؼقّدممبفؿقسيمعـماظعالعوت،مو احملؽؿمبوظؿقرؼؿمو اٌلقّرمبوالحؿشوم.مطؿومملمؼعدم
ايؿّوم.مميـؾمتؾؽماظقضػيماظلعقدةمٌلؾؽمعؾزممصبربمغلوءمايرؼؿمظؾؾؼوءمؼبماظؿقػظم
اظـالثل،مظؾقؿوممو ظؾؿؼربةمو ظؾضرؼح .مزؾمايؿّوم مضبوصظ مسؾكماٌؿعيماظيتمعقّزتفم
عـذمزعـمعضك،مظؽـفمادبذمأدؾقبومآخرامؼبموؾّقفمظدىماظـلقة،ماظؾقاتل،مسؾكم
اظرشؿمعـممتقّزماظعؿؾقيماالدؿقؿوعقي مبػضوئؾ معزؼؾيمظإلرػوقماٌرتاطؿمظدؼفـمبلؾىم
االظؿزاعوت ماظـالثقي،ماظعوئؾقيمو اٌـزظقيمو اٌفـقيماٌؿؽػؾ مبفو معـمضؾؾفـ .مو هلذام
ؼشؿد مظدؼفـ مجوغى ماظؿعقؼضل مو اظؾفقي مظؾقؿوم م ،71متعقد ،مبقادطؿف ،ماظـلوءم
تشؽقؾمايقوةماألغـقؼي،مو اجملؿؿعماظـلقي،مبوبؿؽورػـمظـشوروتمجدؼدةمأومبؿؽقّػفـم
إلجراءاتمضدمييمخوصيمجبـلفـ .م
صبعؾمايؿّومماظـشوطمشريماظرمسلمظؾلققماظذيمؼؿؽوثرمؼبماظلوحوتمو اظشقارعم
ميؿد،مإذمؼـكرطمعـؾماظػفقةمؼبمدائرةمإسودةماظؾقعمبوظؿفزئيمو اظؿفورةماٌقازؼيم
ظؾذػىمو اظـلقٍ،مػذامعـمجفي.مو عـمجفيمأخرى،مندمأنمػذاماظػضوءمؼالئؿم
Carlier, O., « Le café maure… », art.cit.

 71طوغًماظلقدةمصطقعيمب.مممـؾيمو عطربيمتذػىمرصؼيمصدؼؼوتفومإظبمايؿّوممعـمأجؾماظغـوء .م
138

70

الرهاناتذاالجتؿاعيةذلؾجدد .احلؿّامذادلغاربيذ(يفذالؼرننيذ…

عالئؿيم توعيمظؾعـوؼيمبوظذات،مبؿقصريهمظؾقظيمو ظ ؾؿؽونمحقٌما ظؿؿؿعمبوظقضًم
و ظؾشعقر مبوظذات مو ظالظؿؼوء مبوألحؾوب .مؼـػؿح مايؿّوم ،مبقصػف معؽوغو مظؿفدؼدم
اٌؿوردوت ماظـلقؼي ماىؿوسقي ،مو طذظؽ مالدؿؼالظقي مأطـر مجالء مظؾذات مو ؾبتؾٌّم
ضؿـف،مضقؿماالدؿعؿول مو اظؿؾودل،مطقػقيماغدعوجمأصقؾمبنيماٌؿعيمو اظلقق،مؼبم
زؾمضغطمشريمعلؾققمبنيمايرؼيمو اإلطراه.مؼراصؼمايؿّوممبطؾقعيمايول،محرطيم
اجملؿؿع،مو دونمأنمؼؽقنمخوضعو،معـؾماألعس،مإظبمغظومماالخؿػوء،مإغفمؼـػؿحم
سؾكمأعوطـمأخرىمخوصي مبوألغـك،معـؾمضوسيمايالضي،مو ربؾماألزؼوءمو ضوسيم
اظرؼوضي.مو ػؽذا،مصننمإصالحماظذاتماألغـقؼيمبقادطيماىلد،مؼبمايؿّوم مو سـم
ررؼؼف ،متؾبدسؿ مدخقل ماظـلقة مؼب مصضوء مسؿقعل مأُسقد متشؽقؾف معـ مجدؼد ،مو الم
هضرػـ مظالغزواء مخورج مايقوة ماظدغققؼي ،مو إمنو متؾبعدّػـ مالجؿقوز مػذه مايقوةم
بشؽؾمتوم .م
ؼـؾً مايؿّوم ،مإذا مأخذغوه مؼب مدميقعؿف ماظطقؼؾي مو ضؿـ ماجملول ماىغراؼبم
األودع،مو سؾكمضقوسماألررماألغـروبقظقجقيميضورةمعو،مضدرتفمسؾكمسؾقرمػبليم
سشرمضرغومعـماظؿورؼخ.مادؿطوسًمايضورةماإلدالعقي مبدءامعـماألعقؼنيمو عرورام
بوظعـؿوغقني معـ مإسودة مابؿؽور ممنقذج مادؿقؿوعل مؼؿؽقّػ معع مسؼقدتفو مو ذعوئرػوم
اغطالضومعـماظـظومماالدؿقؿوعلماإلشرؼؼلمو اظروعوغلماظعؿقؼ .م
ؼربز مايؿّوم مؼب ماظدول ماٌغوربقي ،مإذا محددغوه مبوظػضوء ماظضقؼ مظؾؿفؿقسيم
اىفقؼيمذاتفومو ظؾزعـماظؼصري ماٌػعؿمو اظعـقػ مظؾؿورؼخماٌعوصر مععمذظؽ،مضدرةم
عذػؾيمظؾؿؼووعيمبقصػفموامسومػقؼوتقو ،مو أؼضومظؾؿطقرمبقصػفمبرادؼغؿو ماجؿؿوسقو،م
دونمأنمتؾبػرضمصقغيمواحدة مبوظذاتمؼب مطؾمأررافمػذاماالضؾقؿ .مطؿومبرػـًمػذهم
اٌمدلي ماالدؿقؿوعقي مبوٌغرب ماألضصك مسؾك محققؼؿفو ماٌؿؿقزة ،مإذ مطون مدؾطونم
اظشرصوء م– مسؾكمعومؼؾدو– ماٌؽونماىدؼرمبوالعؿقوز مظؾؼوءماظذيممتمبنيمثؼوصيماٌوءم
اظرببرؼيمو اظـؿقذجماألعقيمظؾقؿوم،مو طذظؽماظػضوءماظذيمحوصظمسؾكمػذهماٌقزة.م
وأدفؿً مضقة معـطؼي ماألرؾس مو اظؼرب معـ معدؼـي مشرغوري معـ متـؾقً متشؽقؾم
ادؿقؿوعلمأصقؾ ،مو عـودىمظرتطقىمدائؿمبنيمايؿّوم ماٌغوربلمايضريمو بنيم
ايفرةماظلوخـيماظرؼػقيماظيتمالمؾبتكؿزلمؼبماٌـؾعماظطؾقعلماظلوخـ،مو ػذامبعقدام
سـماظؿصقرماٌشرتكمظؾؿفؿقسيماإلدالعقيماٌؿقدطقي.مطؿومتقرًمثـوئقيمرؼػقي م-م
تقصقؼقيموعدجـيم–مسؾكمذؽؾماظلقؼينم) (signiوايؿّوم ماظصغري،مشريماٌعروفمؼبم
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اظؾؾدان ماجملوورة ،مطون مذظؽ مسرب مدميقعي مرقؼؾي محقل معدؼـي معراطش ،مودون مأنم
ؼؿعرضمظؾضررمضؾؾماظربعماألولمعـماظؼرنماظعشرؼـمعـمضؾؾماظؿؼدمماظذيمأحرزهم
اظـؿقذج ماالدؿقؿوعل مايضري .مو إن مطون مػذا ماألخري مأي ماظؿؼدم مميورس مغػقذام
حؼقؼقو مسؾكماألضوظقؿماألطـرمترّؼػومؼبماظؾؾدانماٌغوربقي،مصننمايؿّوم ماٌرؼينماظعؿقؼم
المؼزالمؼؿؿلؽمبوٌدؼـيماظؼدمييمدونمأنمؼففرمايوضرة،معـؾؿومضبدثمبوظربوط .م
و اظشلء مذاتف منده مبوىزائر ،مظؽـ مبشؽؾ مزبؿؾػ ،مأي مبعد مإدعوج مواضحم
ظؾقؿوم مؼب مإرور ممنوذج ماظرتاطؿ ماالضؿصودي مذي ماالسؿؾور مظدى ماظطؾؼوت ماظقدطكم
اىدؼدةمؼبماظرؼػمأو ؼبماٌدؼـي،ماظيتمبرزتمضؾؾمو بعدمايصقلمسؾكماالدؿؼالل.م
و سرف ماٌدّخرون ماظؾلطوء ماظذؼـ مهقّظقا مصقؿو مبعد مإظب معؼووظني مصغور ،مطقػم
ؼراصؼقنمتقدّعماظـؿقذجماظعؿراغلماظعؿقؼمبوالسؿؿود مسؾكماٌراطزماظؽقظقغقوظقيمو األحقوءم
اظرؼػقي ماظؽؾرية مبقصػفؿ مربطوت متعوضى مو تؾودل مبني ماظعشوئر ماظؼدميي مو"اظؼرىم
اظزنقي" ،مإال مأغف مو ؼب ماظعؼد ماألخري ،مبرز متقتر محود مبني معؼوم ماىلد مو عؼومم
اظعؾودة،مو ضدممسحمارتقودمايؿّوم مؼبماظقضًمذاتفمبؿدسقؿمإسودةماالغؿشور مظؾذاتم
األغـقؼيمو ظؿلطقداتفو .م
و ؼب ماٌؼوبؾ ،مزؾ مايؿّوم مؼب متقغس معرجعقي محضرؼي مأدودقي .مطون ،مؼبم
ايؼقؼي،مصـوسيمعرػػيمو صوخرة مخوصيمبوٌدؼـيمايػصقي،ممبلفدػوماىوععي،م
أو متؾؽ ماظيت مبرع مصقفو ماظداؼوت ماٌرادؼقن مو مايلـققن ،مطوٌؼفك ،مؼب مجفي معـم
اىفوتماٌغوربقيماظيتمتؿؿقزمأطـرمعـمشريػومبلدبماٌعوذرةماظعرؼؼماظذيمتعوضىم
ؼبمزؾمدؾطونماظقادعمظؾؼقوصرةمو ظؾكؾػوء،مدونمووػؾمعومضدعؿفمبقزغطي مؼبمػذام
اجملول،مممومؼدصعـومإظبماالسؿؼودمأنمعومصبعؾماالػؿؿوممبفذاماٌؽونمؼبمػذهماٌـطؼيم
ميؾؽمدواعمصؽرؼيمو ثؼوصقيماألطـرممتقزا،مإذمندمأحدماظؿقغلقني،مو مػق ماألول،م
اظذيمدؾطماظضقءمسؾكمايؿّوم معـموجفي مغظرمسؾؿقي مو بؼلماظقحقدمؼدرسمػذام
ايؼؾموٌدةمرقؼؾي.مطؿومضوممتقغللمآخر،مو مػق مدقـؿوئل،مبـؼؾمآظيمتصقؼرهمإظبم
غبقؿيمايؿّوم،معصقّرامبذظؽماظؿقؼظمظؾفـسمعـمضؾؾمرػؾمؼؼطـمحبلمحؾػووؼـم
اظشعيب،72مو خصصًمأؼضومذبؿقسيمعـماظػـوغنيماظؿقغلقنيمأشـقيمهلذاماٌؽون،م
 72صقؾؿمصرؼدمبقشدؼر،محؾػووؼـ،مرػؾماظشرصوت،مدـي
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تضؿـً مذبؿقسي معـ مايؽوؼوت مو اظؼصوئد ماٌلؿؾفؿي معـ معمظػ مأدبل مخصصفم
أحدػؿمظؾقؿوممومػقمردوممسؾكماًشى .73م
ظؾٌ مايؿّوم مؼب ماظؾؾدان ماٌغوربقي ماظـالثي ،مصقؿو مبني م"اظػرتة ماظلعقدة" ،مأيم
عطؾعماظؼرنماظعشرؼـ ،مو االغفقور ماٌصرؼبمظقالمدرتؼً،مو ػل ماظػرتةماظيتمبؾغًم
صقفوماظلقوحيماظؽقظقغقوظقيمذروتفو،مإذمبؼلمايؿّوممعمدليمذاتماسؿؾورمظدىمروادم
اظلققمو وورهمو طذظؽمظدىمرجولماظدؼـمو اظـؼوصيماظؾلطوء.مو حبؽؿمتقازغفومو متؿعفوم
بويسماظقزقػل،مزؾًمػذهماٌمدليمتلؿفقىمظؾقوجقوتماألدودقي مظؾطؾؼوتم
االجؿؿوسقي ماألطـر مذعؾقي ،مأي مسوعي ماألعس مو اظػؽوت ماالطـر مبلوري مؼب ماظعصرم
اظراػـ.متقصرمممورديمايؿّوممظؾؾعضمحرصيمو ظألخرؼـمخدعوت،مبوسؿؾورػومممورديم
"رؼلقي"مو عؾؿذظي،مصوتـيمو سودؼي،مطؿوممتـحمظؾفؿقعمصضوءمظؾػرحمو ظالجؿؿوسقي،م
و المؼزالمػذاماألعرمدورؼومؼبمأؼوعـومػذه،مظؽـمطؾمذلءمتغقّر.مو إذامصؿدمايؿّوم،م
ؼبماظؾؾدانماٌغوربقي،مو سؾكماألضؾمؼبماىزائرمو ؼبماٌغربماألضصك،مأطـرمعـمشريهم
ؼبماظؾؾدانماٌشرضقي،مظؾصدعيماٌزدوجيمظالدؿعؿورمو ظـزعماالدؿعؿور،مو إذامواصؾًم
ممورديمايؿّوم مشوؼؿفومؼبمتعزؼزمحققؼيمايلمو ؼبمتضوعـمدؽوغف،مصنغفومتؾقٌم
سـ متقازن مجدؼد مبني ماىـلني ،مخورج مأرر ماٌدؼـي ماظؼدميي مو اظلقق ،مو سـم
أدؾقبمآخرمؼبمإضوعي ماظعالضوتمبنيماألسؿورمو األجقول،مو سـمتؽوعؾمشريمعلؾققم
بنيماٌدغسمو اٌؼدس .م
ؼؿقصؾمايؿّومماٌغوربلمعرةمأخرىمإظبماظؿؽقّػمععمهديمايداثيمذاتف،مو ؼبم
اعؿالطف ،محبؽؿ مأغف مأي مايؿّوم معؽون مظؾؿوء ،مظؾفلد مو ظؾطؼقس ،مو صضوءم
اضؿصودي،ماجؿؿوسلمو ثؼوؼب.مو ظؽـمإظبمعؿكمؼظؾمطذظؽ؟مضدمتلخذمتقغسمررؼؼم
اظزوال ماظذي مسرصف مايؿّوم ماٌشرضل ،مبقضع مذؽؾ معـ مأذؽول ماالعؿالك ماٌؿقػظم
هلذهماٌمدلي،مأيمتصـقػفومضؿـماظرتاثماظـؼوؼب،مظقسمإال.مأعومؼبماىزائر،مسؾكم
سؽس معو مدؾؼ ،محقٌ مصؿدت ماظـلوء معـ مخالظف مظؾؿقدي ماإلدالعقي ،مصقظؾم
ايؿّوم مذبوالمحققؼومتؿقاصؼمضؿـفمايوجيمو اٌؿعي،مو حقٌمؼؾبؾؿؽرمبـوءماظذاتم
اظػردؼي مداخؾ ماىؿوسي ماظيت مؼؾبعود مصقوشؿفو معـ مجدؼد .مو ؼب مػذا ماإلرور ،مندم
اٌغربماألضصكماظذيمسؿؼمبشؽؾمغشقطمإسودةماعؿالطف مٌؿورديمسرؼؼي،مأغعشؿفوم
Le hammam d’Othman Khadraoui, Tunis, Ceres production, 1992.
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ايققؼيماظيتممتقّ زمعدؼـيماظدارماظؾقضوء،مو دصعمبفومإظبماألعوممإصرارماٌؼووالتم
و طذاماظؾقٌمدونمسؼدةمسـمصقغيمادؿقؿوعقفمجدؼدةمو حدؼـيمظـؼوصيمسرؼؼيمعـم
خاللمجعؾفومتؿقاصؼمععمذوقماظعصر.مصوالخؿالفماٌغوربلمػقممتوؼزمعغوربلمأؼضو،م
ؼؾقٌمضؿـمإسودةمابؿؽورماٌؽونمسـمتقازنمجدؼدمظربوطماالجؿؿوسل .م
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