
 66- 39،ص.2014جوانمم–مجاغػي،64-63معزدوجمسددذغداغقاتإ

39 

ذ(1)ذفقبذطؿالذاظدؼنذدؼـاذ

ذعؼدعة

ظؽلمعنماظـلقجمباظـلؾةمػامم حقويمومىعؾـ غشاطمعرطزيمواظؿؼؾقديممايّؿام
موماالجؿؿاسي ماٌميعؿراغاظاظـلقج ماظؿؼؾقدؼةؼب مـار  مأغه مطؿا مإ، ؾرتاثمظثراء
مأنمطانمالموم.ذاتهماظوضتؼبمماٌادي اظـؼاؼبمو ؼبمزعنمظقسممهشـىمسـمظؽنمبعد

مايّؿاعات.مصـفدماظقوممأنمسددماالخؿػاءمومظالغؼراضضاماظقوممععّرمأعلىم،بؾعقد
م مضد مباظؼاػرة مصؼط،مإظبتؼؾصماظيتمعازاظتممتارسمغشارفا ممومأربعة مبعد أنمػذا

ثمموصلمم،اظعاذرخاللماظؼرنممغّبامأظفموػبلؿائةممسؾىاظػلطاطمهؿويمطاغتم
م مودؾعمإظبسددػم ممسؾىمااعغّبمنيدؾعة ماظـاعن ماظؼرن ممسشرعدار بدأتمحقث
ممايّؿاعات مضقؿؿفا متػؼد متوّصر مإظب مؼعود ماظلؾبماٌؾاذر مباٌـازلو عنمخاللمماٌاء

مايّؿاماظقةمظـشاطملؿؿرمظؾعوائدماٌاٌشبػاضماالأثرممدضموم.ايدؼـةذؾؽاتماٌراص م
ماضاصةماظبمتدػورؼبمماظعاعؾةماظقدتشغقلمماالرتػاعمؼبمتؽاظقفماظصقاغةموماٌؿوازيمعع
م.ايّؿاعاتشؾ ماظؽـريمعنممإظبمممامأدىم،غػلهمىاٌؾـزروفمماظصققةمواىواغبم

ممو موذظكممسؾىزد مباظوضود ماًاصة مماظؼواغنيماىدؼدة ماظيتمترعقم اٌؾاغيماألثرؼة
مصّع معن ممإعؽاغقاتؾت مدورم،ايّؿاعاتصقاغة معن مضؾصت مأغفا اظػعالمماػطؿا

تفددمععاصرةمتواجهمهدؼاتممػذهماظػضاءاتقؼةمأنمغؽارمحؼإالمميؽنمم.باجملؿؿع
ممادؿداعؿفا ماجملؿؿعاتماإلدالعقةماتؼؾقدؼماسؿراغقمومااجؿؿاسقمامنطبوصػفا م.ؼب

بنيمطوغفامخدعةمساعةممأرجحاظيتمتؿاظعاعةمماالجؿؿاسقةصؼقؿةمػذهماٌؤدلةم

                                                                                                              
(1)  Housing & Building National Research Center, Cairo, Egypt. 

1 El-Kerdany, D. (2005), Deliverable 1: Cairo, Background Report (unpublished paper). 
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م و موارؼة معؤدلة مطوغفا ماألبعاد معؿعددة مػيمضقؿة مؼرجع ذبؿوسةممإظبتػلريػا
مم.زبؿؾػةمدبصصاتمإظبتـؿؿيماعلمسو

مظؿػّؼ ماظلؾل مأحد ماظعواعل معن ماظوصري مايشد مػذا ماٌعاؼريممطاند مأحد درادة
ػؤالءممعنمػممنوأوماٌرتددم:ماظعؿالءػي ومايّؿاماألدادقةماٌؿقؽؿةمؼبمادؿداعةم

ماظعؿالء م و؟ مترددعا مايّؿاممسؾىمػمأدؾاب ماظؾعضماآلخر مؼذػب مال مٌاذا مإظب؟
مؿهقؿظؼاجملؿؿعماٌعاصرممرؤىطشفماظـؼابمسنممإظبػذهمأدؽؾةمتفدفم؟مطلمايّؿام

مقّؿاعاتظؾمةفدداٌعواعلماظمسؾىؾؿعرفمطؿامأغفامتؿقحماظػرصةمظم،اظـاسمساعةمىظد
م و ممإظباٌؤدؼة ماإلضؾال ماٌماظـشاطمسؾىاشبػاض مضؾل مبعضمعن مؼب رتددؼن

مو م اظـطاضات ماألوضاادؿؼراء مهلني مأجل معن ماٌلؿؼؾؾقة ماًقارات باظـلؾةمع
مؾعواعلماظعدؼدةماٌؤثرة.ظ

م ماظؾقـقة ماظورضة مػذه ممسؾىترتؽز معشروع معؿعددمزبرجات مدوظي حبـي
عنمدوظةمطلمواحدمؼبممّؿاميماتمحاظةدرادبٌشروعماماخؿصضدم وم،2اظؿكصصات

مأغؼرةم:عواضعفامطاآلتي وماظؾقرماألبقضماٌؿودطحوضممظبإتـؿؿيمدتمدولمبنيم
مػؾلطني؛بماىزائر؛مشزةبملورؼا؛مضلـطقـةبم؛مدعش اٌغرببمرتطقا؛مصاسب
ػومحاظةممايّؿاممادؿعؿالمسؾىاإلضؾالمماشبػاضأنمماتضحضدم وم،صرمبماظؼاػرة و

دورؼاماألطـرم عصرمومعّدبقـؿامتؾبم،ؼبمأشؾبماظؾؾدانمصقؿامسداماٌغربعـؿشرةممةساع
مصمسؾقهموم.اظشأنمفذابمادؼتفد مإن ماظؾقـقة ماظورضة متلؿفدفمػذه عوضوعمدرادة

ماإلضؾالماظطؾبم مععماتاٌؼارغبعضمإجراءم،مععمصرمبمؼبماظؼاػرةمايّؿاممسؾىأو
وراءمماظيتمطاغتمفدفماظؽشفمسنماألدؾابذظكمب وم،ظؾؿوضقحمىاظؾؾدانماألخر
م ماإلضؾال مم،ايّؿاممسؾىتدغي ماظؿدخل مبغرضمتوجقه مٌلؿؼؾؾقةاظؿقلنيماألوضاع

م.ؼبمعصرمقّؿامظؾ

                                                                                                              
م2 "HAMMAM – Hammam, Aspects and Multidisciplinary Methods of Analysis for the 

Mediterranean Region". 
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ذعـفجقةذاظبحث

ماظػرؼ ماظؾقـي مدرادةممضرر بابممغّباماظطؿؾؾيمومغّبامػؿا:محاظؿنيمباظؼاػرة
3اظؾقر

مم.
م معـفجماٌتضؿـتمعـاػجماظؾقثماٌلؿكدعة مؼابالتاٌ باٌشارطةموشاػدة

4عفقؽؾةمأثـاءماٌشاػدةمربادثاتمشري ومتطؾق مادؿؾقان و
عشاػدةماظلؾوكممتطشػم.

م مٌلؿكدعي ماومايّؿاماىزؼؽي مبه ماظلظعاعؾني ماًرائط مخالل ؾوطقةمعن
behavioural mapsدواءممباممايّؿاماتماظؽاعـةمباألجزاءماٌكؿؾػةمعنماإلعؽاغسنمم

مصورمأخرى و،ماالدرتخاء،معـل:ماظؿقدث،ممبامميـعمبعضماألغشطةمدمأوغؼلا
عنمزبرجاتماٌشاػدةمباٌشارطةمأؼضامرصدماألسرافم وماالجؿؿاسي،عنماظؿػاسلم

م مظؾلؾوكمداخل مدر ومايّؿاماياطؿة متؼققم مبنيم وماالخؿالفجة اظؿفاغسمصقؿا
ادؿكداممطؿامأغفامتعطيمعؤذراتمسنماٌكاررماظصققةماٌرتؾطةمبعؿؾقةم،ماظزبائن
مايّؿامسنمضقؿةممايّؿامتؽشفماحملادثاتمشريماٌـظؿةمععماظعاعؾنيمب وم.ايّؿام

 focusمةؼرؾؤاجملؿوسةماظأعامعؼابالتممبنيم"اظضرورة"مو"اظرصاػقة."ماٌلؿكدعقهمع

group interviewsمدارتمم مادؿعؿالصؼد م/حول مادؿعؿال ماألدؾاب ومايّؿامسدم
تزؼدمعنمضدمتؿعرضمظؾؾدائلماٌلؿؼؾؾقةماظيتمأغفامطؿامم،خؾفمطلمعـفؿاماظؽاعـة
م مغلؾة مقهسؾاٌرتددؼن م. متؾؼي مغؿائج مػذه ماٌؼابالت ماٌدرطةممسؾىاظضوء اظؼقم

بؿعؿ مأطربمعنمخاللممادؿفعنمثممؼؿممدرا ومؾبماٌلؿؼؾؾيماٌؿصوراظط ومقّؿامظؾ
سشوائقةمسقـةممسؾىمتطؾق ماالدؿؾقانمتمم.ايّؿاممسؾىععمشريماٌرتددؼنممادؿؾقان

-04عنماظعقـةمبنيمم٪ 75رجال،مؼرتاوحمسؿرمم٪ 04م–دقداتمم٪ 84صردم)م54عنم
مم44 معنمدؽانمحيمبابماظشعرؼة(م٪ 08وتؿؽونمسام، ماظعقـة م وم،عن مىشطضد

                                                                                                              
مغّبم3 مدرادة محقثممتماخؿقار مبابماظؾقر ماىواغبماالجؿؿاسقةام ماظومظػفم مظؾؿؾينمـؼاصقة ماظوزقػي واألداء
مبابماظؾقرم،دواسيماظؿشغقلو ممتماخؿقارممىعؿلمحؿتزالمتالمأحدمايّؿاعاتماظيتممغبام مبقـؿا مػذا. ؼوعـا

اعاتممبصر،ماحؿػازهمبؿؼـقاتماظؾـاءماظؿؼؾقدؼةمظؾقّؿ اىؿاظيمو متقزهماٌعؿاريمودرادةمغبامماظطؿؾؾيمبلؾبم
ماأثربوصػهمإسادةماظؿأػقلماٌلؿداعة.مطالمايّؿاعنيمعلفلمممامأدىمإظبماخؿقارهممنوذجامظصقاشةمعؼرتحاتم

ماظرتاثماظؼوعيماإلدالعيمو مؼ ضؿنمالئقة ماجملؾسماألسؾؼاظؼؾطي،مطؿا مهتمعظؾة مظًثارمىعمطالمعـفؿا
 وزارةماظـؼاصةماٌصرؼة.ب

4
 Zeisel, J. (1981), “Inquiry by design. Monterey”, CA: Brooks/Cole. Denscombe, M. 

(1998). The Good Research - Guide for Small-scale social research projects. 

Philadelphia: Open University Press. Bechtel, R., Marans, R., Michelson, W. (1987),  

Methods in Environmental and Behavioral Research, New York: Van Nostrand Reinhold. 
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م ماالدؿؾقان مدرجة ماٌدرطةمّؿامايباٌعرصة مبوجودهموموضقؿؿه ماظـاس مؼعرف طقف
ذػابماآلخرؼن،مدونمموعاذامضبول،مسؾقهاظرتددمؾعضمشفعماظواألدؾابماظيتمت

شريماٌرتددؼنمميؽنمتغقريػامإلضـاعمماظظروفماظيتمسؾىاظؿعرفممإظبباإلضاصةمػذام
م ممسؾىظإلضدام متفدفمايّؿامادؿكدام مأدؽؾة مػذه مطل مؽشفماظمإظب. اظعواعلمسن

م.قّؿامئقلقةمخؾفماظوضعماظراػنمظؾاظر

 ،ذاظؼاػرة،ذعصر.ةؼربؤاجملؿوسةذاظعؼابالتذ:1ذؽلذذذذذذذذذذذذذ
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذاظبحثذغتائج

اظـؿائجممسؾىاظؿؼؾقدؼةمباظؼاػرةمبـاءممايّؿاعاتمسؾىتمعـاضشةمعلأظةماظطؾبممّت
مظؾدرادة،موذظكمؼبمذؼنيمأدادقني:م ماألولماظش مؼؿـاولماإلعربؼؼقة ممايّؿاضقؿة

م ماظزبائن مسـد معدرطة مػي محاظقاطؿا مسؾقه ماٌرتددؼن مأعا م، ماظش  قؿـاولمصاظـاغي
ماظعواعلماظيتم سؾؿامم،ايّؿاممسؾىاإلضؾالممتدغيمغلؾةهولمدونمادؿؿرارمبدورػا

مضدممتماظؿوصلم ماظؿقؼق مؼبماألدؾابماظيتممتـعممإظببأغه ماظعواعلمسنمررؼ  ػذه
عمشريماٌرتددؼنمشِفؿؾبدؽبم،توصرتإنمم،يتاظشروطماظ ومايّؿاممإظباظـاسمعنماظذػابم

م.اظعالضةمععهإسادةماظـظرمؼبممسؾىاياظقنيم

ذذحّؿامؾظادلدرطةذذةؼقؿاظ

م مؼعرض معؾكًصػذا ممااىزء ماألطـر مظؾؼقم مؼدرطه مٌا مرؾؼا منواٌلؿكدعذقوسا
مظؾاياظقو مومقّؿامن متدصع ماظيت ماألدادقة ماألدؾاب مامإظباٌلؿكدعني مإظبظذػاب
م.وامعنماٌوازؾنيمأممالدواءمطاغمايّؿام

مضقؿ ماضرتان ممايّؿاممةمت ماظؿارؼخ مسرب مماظصققةباظػوائد متعود مسؾىاظيت
طانمماغؿشارمدوراتماٌقاهماًاصة اٌـازلموباٌقاهماىارؼةممتوصرععموممعلؿكدعقه.
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م مدبلر مأن ماٌؿوضع ممايّؿاعاتعن مضقؿؿفا ممألبدامإظباظؿؼؾقدؼة موجدغا أنمباظؼاػرة
م مسن م)ممايّؿااٌعرصة معوجوده مالزاظت ماألدادي مبقـؿامم٪50بـشاره ماظعقـة( عن

م ماظعقـةم٪8)اظؼؾقل مم(عن ممهبػوائدم،دراؼةمسؾىطاغوا مباإلضاصة غشارهممإظباظعدؼدة
م)ماألدادي ماظشؽل مم.(0اغظر ماظشؽل مم(3)ؼوضح مارتؾاط باظؿفؿقلممايّؿامأن

معنم٪44)واالدؿعداداتمظؾزواجم مرادخمؼبمأذػانماظـاسمأطـر ارتؾارهممعنماظعقـة(
 ٪5) اظعدؼدةمايّؿامضعفمذاطرةماجملؿؿعمباظـلؾةمظػوائدممإظبممامؼشريمم،باظصقة

م،االدؿعؿالماياظيماشبػاضؼبمأدوأمحاالتممىهمحؿاظـؿائجمأغمتوضح.معنماظعقـة(
اظؿؼؾقديممايّؿامادؿكدامماظـاعبةمسنممصإغهمالمؼزالمؼوجدمتؼدؼرمساظيمظؾػوائد

ممو مذظك ماياودأؼب ماٌلؿكدعني مماظقني.ط مظؼقم ماإلدراك ثالثةممإظبمايّؿامؼـؼلم
م .ـؼاصقةاظمةؼقؿاظوماالجؿؿاسقةمةؼقؿاظصققةمواظمةؼقؿاظ:مرباور

 

 اجلؿال اظصحةذو
م ماظهؿل ممىأسؾمةقاظصقؼقؿة مبني ماٌراتب ماظعدؼدة مظاظػوائد األداديمؾـشاط

ممومقّؿامؾظ مذظك معـظور مسؾقعن مهاٌرتددؼن مص. ماٌعروف معن مإغه مدأن ػذهمور
اظؿعرقمثممحكماظؾشرةممدؿعرضماىلممظؾقرارةميحقثمؼم،معػقدمصققاداتراٌؿا
ممو مثم مومتػاديماألعراضؼبمماالدرتخاءتـظقػفا مو وادرتداد ماظ تـؿقة ممممممؾشرةغضارة
نماٌرتددوؼدركم.مبشؽلمسامماىلمحقوؼةمتـشقطمموظؿكؾصمعنماظوزنماظزائدمامو

مادؾًؾعازالماظؿفؿقلمحبدمذاتهمظصقة،مطؿامأنمباارتؾاراموثقؼاماظؿفؿقلمعرتؾطمأنم
مماوضوًؼماوجقًف مظمايّؿامالدؿعؿال مصاٌرتدداتمم،ظلقداتامدىخاصة متؼدرنعـفن
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إدراكذشريذادلرتددؼنذذسؾىذاحلؿامذذ(2ذؽلذ)
ذبهذ؛ذعاذؼعرفذاظـاسذسـهذ؟ذاظؼاػرة،ذعصر

ذبادتخداعاتذاحلؿام،ذاظؼاػرة،ذعصرذنادلرتددؼععرصةذشريذ(ذ3ذؽلذ)
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ضدممتم وؼلؿكدممبؽـرةمضؿنماالدؿعداداتمظؾزواج.ماآلثارماظؿفؿقؾقةمظهمممامصبعؾهم
م مإضؾال ممسؾىاٌؿزوجاتمعالحظة مشريماٌؿزوجاتمظـػمايّؿامادؿعؿال معن سمأطـر

مبعدماظوالدةمواظؿعاؼبماسيموذظكمدمإظب،مأضفماظلاب مذطرػاماألدؾاب م عا بعدمعا
رنمعوارنمؼّدؼؿعؾؿاتماظالتيماٌقاصعاتماظشاباتمطذظكماظ وم.اظعؿؾقاتماىراحقة
أؼضاممغرىمعنماظوزنماظزائداظؿكؾصمعنمحقثمخاصةممومقّؿامهلنيماظصقةمظؾ

ممأن ماٌرتددؼن ماظرجال ممسؾىعن موسي مظؾمباظػوائدتام ممقّؿاماظصققة بنيمخاصة
مدـا ماألطرب مم،األجقال ماحملاصظاتصاظؾعض مخصقصاممإظبمتؼؾلمعن اظؼاػرة

باظرشممعنمدراؼةم و.مهاظـشاطماظـاونيمسـمراحةمواظؿـعممباظمومايّؿامالدؿكدامم
صإنمػذهماٌعرصةمملممقّؿامؾظباظػوائدماظصققةمواىؿاظقةماٌؿؼدعةمؼبماظلنماألجقالم

مظأل متورؼـفا مدـاؼؿم ماألصغر مم،جقال مالتزال ماظيت ماظػؽات مبعض مسدا معتؿؾصقؿا
ؼبماظرتددمماعؾقوزماشبػاضاؼشفدممايّؿامباظرشممعنمأنم وأداظقبمحقاةمتؼؾقدؼة.م

مم،سؾقه ممةاظؼقؿمسؾىمــنيؼاظؽـرياتمصإن مظه، ممظؽنمواظؿفؿقؾقة مؼضؾؿا شريمؿذطر
ذ.دؿعؿاظهالاظصققةممةاظؼقؿمايّؿاممسؾىاٌرتددؼنم

ادؿعؿالمؼعدمباٌغربماظعربيمحقثممايّؿاممةضقؿمظػوائدمومىضصكماألؼؼعماإلدرا
ممايّؿام ماظػعاظة ماظوحقدة ماظػردصاـظظاظطرؼؼة م؛مة مظؾؿكؾصمعنمصفو مأدادقة ودقؾة

،مدبؾصماىلممعنماظلؿوممسؾىؼلاسدمطؿامأغهمم،ورأةماظضغوطمايقاتقةماظقوعقة
ضدممواىلم.ممعةماظعؼلمودالمسؾىماألدؾوسقةمظؾقػازاألغشطةمايقاتقةمأحدمؼعدممو

متؾّق من ماٌلؿوؼات مسرب ماظؿقري مخالل اخؿالفمموماالجؿؿاسقةموماالضؿصادؼةعن
غشاطممايّؿامصمربقة.ازءمالمؼؿفزأمعنمايقاةماٌغػومجمايّؿامأنمادؿعؿالمم،اظـوع

ؼؿممخارجمغطاقمحدودماٌـزلممشريمأغهم،سـهمىالمشـمومعرتؾطمباظعائؾةمومباظلؽن
م.اًاص

 اظرتصقفقة وذتجتؿاسقةاالاظؼقؿةذ

م ممايّؿام،ممتماثؾاتمأنماالجؿؿاعؼبمذبالمسؾم عالربهمظهممذبالظقسمذبرد
مم،اٌعؿارؼة مإغه مبل محقثمايقاة مخاصمعن مبماالجؿؿاسقةسامل معنمؽل مصقفا عا

مو توجفاتمو مباظذاتم"ايّؿامٌؤدلةم"تـؿؿيمماجؿؿاسقةضوابطم ضقم ؾاإلضاصةمص.
مؼؼدعمإظب ماظيت ماظؿؼؾقدؼة ماًدعات ماألخريفا مطذظكصإغمػذا ممه ؼبمماظؿؼاءغؼطة

ماتلعماظـظرماٌعرصة.متؾادلم وواذبمأررافمايدؼثمحقثمؼؿممم،اجملؿؿع إذا
مذبالاظلؾع؛م بؤرةمظؿداولماألصؽارموػوممايّؿامدـفدمأنممضؿنماجملاورةماألودع
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لاقمأغمضؿنمىعؾؿؼبوصػهمماالجؿؿاسقةمؿهجزءمعنمضقؿمؼؽؿن .أػؿقةمساظقةموساممذ
مواضعمأنموزائػهماألدادقةمتؼعماظصم،بهماًاصةمشطةاألغ موؿقعيمذبالؼبمطؾفا

موأغهمؼؿضؿنماالدؿغـاءمسنماٌالبسمفاغػلحقثمؼؿشاركماألشرابماظعـاصرمم،واحد
م متعد ممودقؾةاظيت مجوػرؼة مايواجز ماظـاسإلرداء موؼم.بني معؼامممايّؿامضع ؼب
م مخاص مم،اظعاعةماجملاالتضؿن مايػذا ماظؾدائل معع م)اظلوغهمباظؿضاد دؼـة

ماظؽواصري( مأو مباىؿـازؼوم ماٌؾقؼة مباظوحدةممووحداتماظؾكار ماظؿفربة حقثمتؿلم
ممػاءواى ماظؾقؿة. ماظيتمؼواظوزائػقة مصاظالرمسقة مؿلم مسؾىتعؿلممايّؿامغشاطمبفا

م مايواجز م،بنيماٌلؿكدعنيماالجؿؿاسياظؿػاسلممسؾىشفعمت وماالجؿؿاسقةطلر
مو ماظمظؽن ،مواظلقدات اظرجالمعـفم مأطربمسـد تػرضمسؾقفنمحقثممءلاـبصورة

م.خاصةمؼبماجملؿؿعاتماإلدالعقةماالجؿؿاسقةايواجزماظعدؼدمعنم
م ماٌظاػر ممىاألخرماالجؿؿاسقةأحد مظـشاط ارتؾارهمموػمايّؿاماٌصاحؾة

مواظزواجمباالحؿػاظقات ماظطػل ماظـؼاصقة وماالجؿؿاسقةاظػؽاتممىظدمىحؿم،طؿقالد
حـنيمظؾؿففقزاتممدائؿاؼوجدممحبقثم،ىذطرمقهإظاظذػابمؼعدمحقثمماألخرى

م ماظعردقة ماظيت متؿضؿن مطاغت ماالدؿعدادات ماًاصة موعوطبمايّؿامداخل
ادؿعدادامظؾزصافمعازاظتمماظعروسمتهمعنمررفصزؼارم،ايّؿاممإظبمعنمواظعرودنيم
،مدواءمادؿعؿالمػذهماًدعةمظؾؿرةماألوظبمإظباظؽـريماظذيمؼدصعماظرئقليماظلؾبم

ماظعر مطاغت مسائؾؿفا، مأصراد مأحد مأو مغػلفا موس ماىريان.أو مأو ؼشريمماألصدضاء
م4اظشؽلم) ممإظب( مادؿكدام متدصعماظؾعضمظؾدء مأنايّؿاماألدؾابماظيتمضد مند م.

مسؾىبنيمشريماٌرتددؼنممسددمأطـرمسؾىاظؼقؿةماٌدرطةمػيممقّؿاماظؼقؿةماظرتصقفقةمظؾ
مععرمايّؿام مػـاك مؼوجد ماظصقصبقـؿا مباظؼقؿة مضؽقؾة مظؾة وسالضؿهممقّؿامقة

مباظؿفؿقل.

                                                                                                              
 Dumreicher, H., Kolb, B. (2007), “WP – S Social Aspects. Photo Interview: Socio-

cultural patterns in the hammam and its neighbourhood”. Deliverable 16 Thematic 

Report: Socio-Cultural Patterns (unpublished paper). 
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 اظداصعذالدتخدامذاحلّؿامذظؾؿرةذاألوظي،ذاظؼاػرة،ذعصر.ذ:4ذؽلذ
م
م
م
م
م
م
م
م
م

م

م
م مو ماظؼقم مإدراك معن مم،قّؿامظؾماالجؿؿاسقةباظرشم مػذه ممماردة مؼؿم ماظؼقمصإغه

مدبؿؾفمباخؿالفم ماظـؼاصةبصور ماٌغربماظعربي، مصػي ماٌعروف. ممعن مايّؿامأن
باظؼاػرةمودعش مؼعؿربمضاتمؼبمغطاقماييماظواحد،مبقـؿاماإغشاءماظصدمسؾىدمؼلاس
ممحؼوؾرتظماعؽاًغ ماظـػس مواآلخر،سن مايني ممبني متماعؽاغو معنمؼصده ذبؿوسة

.مأعامؼبمأغؼره،مصؿوصلمـزػةظؾمصضاءممبـابةموماألصدضاءمأومسائؾةمظؼضاءموضتمممؿع
مبنيمضقؿيتماظمإحداثمإظبمايّؿام ماظؿوازن ماًدعاتمم،اظرتصقهوضرورة مأن حقث

مهغػلمىاٌلؿومسؾىػيمخدعاتم)ضقؿةمضرورؼة(مطـزعمذعرماىلمممهاظؿؽؿقؾقةمب
بنيمماالجؿؿاسيطؾريةمظؾؿػاسلمماهؿلمػذهماًدعاتماظؿؽؿقؾقةمصرًص وعنماألػؿقةم
م.5اظعاعؾني اظزبائنمو

مظؾ ماظرتصقفي ماظؾعد ممقّؿامؼعؿؿد مأطرب مبنيممسؾىبصورة ماظـؼاؼب اظؿفاغس

                                                                                                              
 Dumreicher, H., Kolb, B.M., idem. 
 Shehayeb, D. (2005), Deliverable 1: Cairo – Background Report (unpublished paper). 

Shehayeb, D. (2007d), Presentation: Community Perspectives for Scenario-Making. م
Hammam Meeting Damascus, Feb. 11 – 24. 

Shehayeb, D. (2007e), “WP – W Participation and Artistic Intervention”. Deliverable 12 

Part II: Damascus – Data Report (unpublished paper). 
5 Shehayeb, D. (2007b), “WP – W Participation and Artistic Intervention. Social Aspects, 

Gender Relations, Participation and Artistic Intervention”. Deliverable 16 – Thematic 

Report: Socio-Cultural Patterns (unpublished paper). 
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موإغاث(مّؿامصقؽـرمحبم،كدعنياٌلؿ معفـقنيمؼبمدنماظشؾابم)ذطور ،مبابماظؾقر
م مسادةاظذؼن مذبمؼأتون مايي،ؼب مخارج مأو مداخل معن مدواء ممؿوسات مّؿامحبأعا

ؼدمصم،ؽنمؼعؿلمأثـاءمإضاعةمػذهماظدرادةملمؼمهأغاظرشممعنممسؾى وباظؼاػرةماظطؿؾؾيم
أغهمم،ايّؿاماغهمؼبمربقطماظعاعؾنيمبهموجري ومىاظؿقرؼاتمععمزبائـهماظؼداعمأطدت

مؼلؿؼؾل م ومطان مصؽات مؼلؿؼطب متؿػاوت محقث ممىعلؿوعن اًؾػقةم واظدخل
مبامصقفممرجالمأسؿالمم،عنمخارجماييماظذيمؼؼعمبهموأعنمداخلمم،االجؿؿاسقة
ؼبمدقاراتممتنيأؼمىدقداتمعنمأحقاءمأخر وم،ايّؿامجوارمزوجاتفممعنم أشـقاءمو

ماظل مبوادطة م وم،اًاصمائ صارػة مرؾؼازبائن معـار معن معن مآتقة معؿودطة ت
مغّباممسؾىرتددمتمتطاغضدم وم.ايّؿامإنمطاغتمبعقدةمسنمعـطؼةم ومىحؿم،ذعؾقة

اييماحملقطمبهمدؽانماظطؿؾؾيمشبؾةمعؿـوسةمعنماظزبائنمتشؿلماظؽـريمعنم
مواظ و ماظؿارطبقةاأل لقاح مظؾؼاػرة مزؼارتفم مصرتة اظذؼنممىرضاٌ وم،جاغبمخالل

موصفم مؾقبماظطهلم مراضقةمايّؿامادؿكدام مأحقاء م،أخرىعنمرباصظاتم ومعن
اٌلؿوؼاتم وماالضؿصادؼةعنماٌلؿوؼاتممااظطؿؾؾيمؼلؿعرضمخؾقطمغّباملمزبائنمصلّف

ععنيمعنماظـظاصةممىلؿوفممٌتؼؾؾؼبممناظوزقػقة،مصؽلمػؤالءمؼؿشارطو وماظؿعؾقؿقة
م و مؼؿققفا ماظيت ممايّؿاماًصوصقة معؿفاغلونصاظؿؼؾقدي؛ مبقـفممفم ؼبممصقؿا

 .اسؿـاضفممأداظقبمحقاةمهلامجذورمتؼؾقدؼة

 اظؼقؿةذاظثؼاصقة

م،اتراثبوصػهماظـؼاصقةممؿهؼقؿبموسيؼبمعصرممايّؿاممسؾىؼوجدمبنيماٌرتددؼنم
رمخاصمعذّطؼعؿلممبـابةمم،مصفوبعضماظزبائنسـدمظؾفوؼةمماميـلمعرتؽًزمهؼؾدومأغ و

م مٌا ماظؿطاغوا مبفم مهقد مأن مضؾل مباظػعل مغّقسؾقه ماظطارئة األوضاعممسؾىرات
صاظؽـريمعنمم.حدؼـةماجؿؿاسقةدوائرممأداظقبمحقاةمومإظبماالضؿصادؼةموماالجؿؿاسقة

مؼعؿربو مأناظزبائن ممايّؿاممن معورـفم مصبؿؿع محقث ماألصؾي نمواٌشؿؿاألسزاء
ظلانممسؾىجاءمؼبماٌاضي.مم"ةلعقداظ"عامطاغتمسؾقهماألوضاتمؼلؿعقدواممظقؿذطروامو

بدأتم:م"اظيتمطاغتمعوازؾةمسؾقهمٌدةمػبلةمسشرمساعاماظطؿؾؾيموزبائنممىحدإ
ضؾلمساعنيمألغهمطانمؼبمم"ؼادر"بابماظؾقرمبعدمأنمتوظيمإدارتهممغّباممسؾىترددمأ

اظطؿؾؾيمطانمميـلمذقؽامآخر...مصاظطؿؾؾيمطانمعـلمم...ضؾلمذظكمحاظةمدقؽةمجدا
ظؼدمسرضتمتوطقلممخبربمشؾؼه...مومسؾؿتاظعائؾة"مظي...مظؼدمبؽقتمؼوممبقتم"

م مواًاصةمغػؼيتمسؾىرباعي مبفذامم، مسؿؾه مميؽن معا مؼوجد مال مأغه مضاظوا ظؽـفم
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أمتماالدؿعدادمظؾؼقاممبأيمذئمألداسدمؼبمإسادةمصؿحماظطؿؾؾي،ممسؾىاظشأن...مصأغام
اظلقداتممأنم،عنماٌـريمظؾدػشة.م6"صقؽممهلذاماظؾقثماظذيمتؼوعونمبهمباركماهلل

سؾؼهمماظؿؼؾقديمومقّؿاماٌؿقزاتماٌادؼةمظؾمصائصموؼدرنماًؼأطـرمعنماظرجال،م
تغرياتمجذرؼة؛م"صؼطمبعضماظؿارطبيماٌؾينماظؿارطبي.مصفنمالمؼردنمأنمؼشفدم

مسؾىجاءمػذامم."ظـظاصةامعلؿوىونماٌـزظقةموهلقـاتمؼبمؤاإلصالحاتموإدارةمظؾش
م موػيممىحدإظلان ماظزبائن ماٌـطؼةحاعؾة ماٌاجلؿريمعنمخارج مامايّؿ"م:ظدرجة

مبؿارطبفمم ماٌعاصرؼن ماٌصرؼني مؼربط ماظذي مواٌؽان مظؾـشاط ماظـؼاؼب مباظؾعد ؼؿؿؿع
اظواضعةمؼبمعـار متارطبقةممايّؿاعاتتػضلماظلقداتمزؼارةم:م"اظؿؼؾقدؼةموجذورػم

ممنس مؼبماألحقاء محداثة مؼعريوم،اىدؼدةاظودائلماألطـر ماظرجال مأن مؼؾدو منبقـؿا
ممااػؿؿاع موؼؿقؿظأضل ماظؿؼؾقدي موودائلممنلوؾـؿط محدؼث مذؽل مظؾؿغقري؛ أطـر
اظرشممعنممسؾىوظؽنمم.7اظلؾاحة...إخلمغّباعاتطاظدشموصاظةماىؿـازؼومموحدؼـةم

دؾقلممعؾىصفا،مـادرةمجداماظيتمملمتػؼدمعؽوغاتاظمناطمأحدماألمايّؿامذظكمالؼزالم
اديمؽونماٌادؿداعةماٌعنمسدمممىساغماحًقمًقاتراثمااظلؾقل"مؼعدممنًطاٌـالمعؾينم"

م...بعد!ايّؿام،مبقـؿامػذامملمضبدثمععم8ظؾـؿطمبرشممادؿؿرارماظـشاطماظؿؼؾقدي
م مال ماظؼؽاد مأداسمعن مػـاك مووجؼؽون مظد ماظؿارطبي ععممايّؿامبنيمؾؿضاعن

،مظؾؾدانماٌغاربقةشاظؾةمصؼطمباالزاظتماظطفارةمبمايّؿامعالضةمصم،ؼبماظؼاػرةاظدؼنم
صؾاحمؼومماىؿعةمادؿعداداممايّؿاممنعونيماظرجالماظذؼنمسادةمعامؼلؿكدخاصةمب

مظصالةماىؿعة.
منؼرتددوعازاظواماٌصرؼنيماٌعاصرؼن،مصإنماظذؼنمبنيممايّؿاعاتتـاديمععممو

مظهسنمتؼدؼرػمممنروؼعّؾوماظعدؼدةممهصوائدنمودرطؼبصػةمشريمعـؿظؿة،ممسؾقه،موظو
مضوؼة. ممبعارػة موإن ماٌاظقة مماٌعوضات ماياظة ماظيت مؼاظردؼؽة معاغي مايّؿامعـفا

سنماظرتددممؿهإحفاممػؤالءماٌؼدرؼنمظؼقؿمسؾىمعنماظؾواسثماىوػرؼةمعدتماظؿؼؾقدي
م.غهسؾقهمباظؼدرماظذيمؼودو

                                                                                                              
6 Shehayeb, D. (2005), op.cit. 
7 Marschalek, I. & Shehayeb, D. (2006), “WP – W Participation and Artistic 

Intervention”. Deliverable 7 Part I: Cairo – Data Report (unpublished paper). 
8 Shehayeb, D. & Khairy, M. (1998) Documenting the living heritage.  Presentation 

conducted at the 6th IASTE Conference: Manufacturing Heritage /Consuming Tradition.  

Cairo, Egypt. 
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ذاحلّؿامذسؾىاظعواعلذاظيتذدتزؼدذعنذاظطؾب/اإلضبالذ

وضحماألدؾابمصقم،اظؿؼؾقديمقّؿامطبؿصمػذاماىزءمبؿػؼدمشريماٌلؿكدعنيمظؾ
مادؿعؿاظ معن ماظـاس ممتـع مهّومومهاظيت مإن ماظيت متاظظروف مفشظت مسؾىعفم

م،اٌؤدلةمػذهمواجففاتاظؿقدؼاتماظيتمػذهماظـؿائجمعؽسمتاظؿاظيمبموم،ادؿعؿاظه
معلؿؼؾؾقا.اظؿؼؾقديممايّؿاممسؾىظـؿوماظطؾبممطؾوبةاألوضاعماٌمإظبشريمتطؿام

م مإن ماىوماتاألخالضقمومةاظصققاٌكارر مبفل مةثالثميػم،ايّؿامػوائد
دورؼا،ممؼبمبؾدانمعـلمعصرمومايّؿاممةعادؿدامةمتواجهمعلؿؼؾلموهدؼاتمرئقلق

اٌاضقة.مؼبممامساعنيخاللماًؿلواضقامماشبػاضامقفاسؾحقثممتماشبػاضماظرتددم
مسؾىمؼنرتدداٌشريمعنمذكصامػبلنيمسقـةمعؽوغةمعنمادؿؾقانمأدتمغؿائجمعصر،م
قلقةمخؾفمسدمماظؽشفمسنماألدؾابماظرئمإظب)عنمداخلموخارجماٌـطؼة(ممايّؿام
ماًصوصقةؿقؼق ماألدؾابماألخالضقةمؼبماٌؼامماألولمبتعؾؼتمحقثمم،هادؿعؿاظ

ؽشفماظحقثمؼؼعمصؾبماظؿعؼقدمؼبمم،مواظدؼينماالظؿزامماظلؿعةمومسؾىايػازممو
سدممعـلمم،مأطـرمسؿؾقةىعامماآلخرؼن.مؼؿؾعمذظكمأدؾابمأخرأمااىلدمسارؼسنم

مو ماظدخل، موتعذر ماظؽاؼب، ماظوضت مموجود مؼؽون مأال اظـظاصةممىعلؿومسؾىزباصة
مم9اٌطؾوب مسؾىمهادؿعؿاظمؼبنيمراشؾاظمنمشريإص،مايّؿامصقؿامطبصمإدراكمصوائد

ػوممأالموماألداديمهأنمغشارمنعنمحقثماظؿفؿقلموظؽـفممؼعؿؼدومهسؾممتاممبدور
سددمضؾقلمجدامػذهماإلعؽاغقةمباٌـازلماًاصة.ممشريمضروريمغظرامظؿوصرماالدؿقؿام
مايّؿامبماالدؿقؿامباٌـزلموماالدؿقؿامدراؼةمباظػارقمبنيممسؾىاٌرتددؼنممعنمشري
ممبعـم،اظؿؼؾقدي ممىأو مآخر مصبفؾون مظؾصفم ماظصققة مطانممقّؿاماظػوائد اظؿؼؾقدي.

م.10دعش مضقؿتمباظؼاػرةموأاظيتماىؿاسقةمهلذهماظـؿائجمصداػامخاللماٌـاضشاتم
مبنيممو مساظقةعن معدظوظقة ماظيتمموماالسؿؾاراتماظيتمهلا ماظرجال مسـفا مسؾىسرب

باحؿؿاظقةمتعرضمعلؿكدمممترتؾطاظيتممقّؿاماظصورةماظلؾؾقةمظؾتعؾؼتمبم،األخص
ماًوفمعنماىؿقرشماظمعـلمأغواسفامكؿؾفظؾؿضاؼؼاتممبمايّؿام ـليموشريه.

مبؽـريمعنم مإعؽاغقةمحدوثماظؿقرشماىـليمأطـر مباظػعلموغلؾة محدوثه ملمػذا
م مدواء مباظدرادة مذطره ممؾىسؼؿم مظلان ممغّبامعلؿكدعي مأو ماظؾقر مغّبامباب

                                                                                                              
9 Shehayeb, D. (2006b), Presentation: Participation Team Activities after the kick off 

meeting. Hammam Meeting Ankara July 3 – 17. 
10 Marschalek, I. & Shehayeb, D. (2006), op.cit. ; Shehayeb, D. (2007e), op.cit. 
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م مصاظطؿؾؾي. ماظرجال مؼؿعرضمهلا ماظيت ماٌضاؼؼات معن مذقوسا ماألطـر تؽونماظـوع
معامؼعطوامألمرجالماظشررةبوادطةم اجملاالتمغػلفمماألحؼقةمظدخولماظذؼنمدائؿا

مب ممنؼطاظؾومومايّؿاماظوزائػقة مصفائقةمسؾىباظؿعرف مبصورة ماٌلؿكدعني مػوؼة
اٌلؿكدعنيمعنمدأظـامسـدعاممو.مصرصةمظؿػؼدماٌشؿؾهمبفم(مايّؿاماظشررةمأنمم)ترى

،معامقّؿامظؾمغريوامعنمعوضػفمماظعدائيؼمحؿىسنماظشروطماظواجبمتواصرػامماظرجال
ادؿعؿالممسدمماظذػابمواظلاب مذطرػامسنمطانمعـفممشريمإسادةمصقاشةماألدؾابم

توصرتموآعنمؼبماٌؼامماألول،مإذاممإذامطانمغظقفمصقؿامؼؾي:مؼؿؾكصمذظكمومايّؿام
ماًصوصقة،موإذامهلـتم ععمذظك،مبؼقتممومؼبماجملؿؿعمطؽل.مايّؿامصورة

بغضماظـظرمسنمممقزاتهممايّؿامذبؿوسةمعنماألصرادمسـدمرصضفاماظؼارعمالدؿكدامم
م.٪(18)أومسقوبهم

 أدبابذسدمذادتخدامذاحلّؿام،ذاظؼاػرة،ذعصر.ذ:5ذؽلذ
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م مععظم مدؽاغفااظؿؼؾقمايّؿاعاتتؼع مأحقاء مذعؾقة؛ معـار  مؼب مذويممدؼة عن
بنيماٌـؿؿنيممشؽوكبعضماظتمػذهمايؼقؼةمثارأعؿواضعة،موضدمموأدخولمعؿودطةم

ماظـؼاؼبمععمأسضاءماجملؿؿعماحملؾيموماالجؿؿاسيعنمحقثماظؿواص ممىألحقاءمأخر
م مايّؿامؼبمجوار ممتمذطرػامص؛ معنم"اآلخرؼن" اًوفمعنماظؿصرصاتمشريماظالئؼة

معنمدقدظلانممسؾى مارتقاحممومهعازصاتمسـعنمبنيماظمةأطـر اظالتيمؼشعرنمبعدم
م معنمظػؽرة مخوصا م"اظؾؾدي" ماظلقداتماٌشاطلاتمصاحؾاتماظصوتماظعاظي وجود
موتؾاماصؿعال ماٌلؿواظعراك مدون مظغة ممىدل مساؼشؿهماالدؿعؿالأثـاء ممماثل مذعور .

محب محنيمّؿاعاتاظلقدات ماٌلؿكدعاتمنذاػدمدورؼا معع مثؼاؼب متواص  مسدم
دعش معنمضؾلماٌفاجرؼنمعنماظعراقمغؿقفةممّؿاعاتسراضيميماجؿقاح)ماظعراضقات

ماظظروفماظلقادقةمباظؾالد(.
م مظؾؿفاالت معؾكص مػو ماظؿاظي مماظيتاىزء مامومؿقلنيظاميؽن م،بفاظؿطوؼر

ماظطؾبم مممبصرماظؿؼؾقديمايّؿاممسؾىظؿعزؼز مادؿكداعوضؿان باسؿؾارهممهادؿداعة
م.اساعماترصقفقموماخدعقماغشار

 مخػضذادلخاررذاظصحقة

م موتعد مسؾماظصقة مؼؤثر مضد مظؾقعا مباظـلؾة ماظشائؽةمجدا معنماألعور مقّؿاعاتفا
ادؿعؿالممسؾىبنيماٌوازؾنيمأعامصقؿامم،قدؼةمخاصةمؼبمذػنمشريماٌلؿكدعنياظؿؼؾ

مىوعلؿوماظصققةمؼؿـادبمععمدرجةماظوسيماظصقيمهصإنمإدراكمزباررم،ايّؿام
محقثم مظدؼفم، ماٌؼؾول معتاظـظاصة مؿم مػذوازغة ماظؾعدؼأػؿقة ماظعاظيمؼن مباظؿؼدؼر ن

ممظدى مادؿعؿاظػؤالء معن ماٌلؿػادة مصم،هظؾؼقم مدابؼا. مسرضفا ممت دؾقلممعؾىطؿا
مىلؿوٌسنمرشؾؿفمممعرةمألولمقّؿامظؾمرمأشؾبماٌلؿكدعنيّؾاٌـال،مؼبماظؼاػرة،مس

مأ مم،هصقمسؾىغظاصة مؼرجع مؼؿمممإظبوػذا مضد ماظيت ماظصققة ماٌكارر معن حذرػم
مظؽنمملمؼؽنمػذامايذرمباظؼدرماظؽاؼبمظردسفممسنمإسادةماظؿفربةموم،اظؿعرضمإظقفا

اظؿؼؾقديممّؿامايتػوقممظؿؿقزموماٌلؿكدعنيمإدراكص.معرةمأخرىمهالدؿكداعواظعودةم
مواظؾمسؾى مطاظلوغه مايدؼـة ماألحقاءماٌماىاطوزيمدائل مؼبمعبقع محاظقا ـؿشرؼن
م.ضدمؼؽونمدؾؾامؼبمػذهماٌواضفمؼبماٌـار ماظعشوائقةمحؿى
دمأنمناظؿؼؾقدؼةممايّؿاعاتؼبمرباوظةمظلردماظعواعلماظيتمتفددماظصقةمبوم

م–اٌصريممايّؿامباظعرقمموإداظةػوماظلؾقلماظوحقدمظؿلكنيماىلممموم–اٌغطسم
غقابمعلؿوؼاتماٌقاهموذظكمظضبؿلمعرتؾةمعؿؼدعةمضؿنمعصادرماٌكاررةمباظصقةم
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م ماظؿـظقفممواظـؼقة ماظشأنمودوء مبفذا مو11ضعفماىفاتماظرضابقة ؼبمرباوظةمم.
م مٌؼارغة مخطوات ممهدؿعؿاظالسؿؾقة م"غل  ماالدؿعؿالأو مربلم" ماظؾؾدان مطل ؼب
صريمػوماألطـرمأعاغامعنماظـاحقةماظصققةمخاصةمؼبماٌمايّؿامدمأنمنم،اظدرادة
غاصورةمعنمجودمموػذامبلؾبمموم،اىلممظؾؿكؾصمعنماىؾدماٌقتتؽققسمعرحؾةم

م ماظلاخن معـؿصفاٌاء معلؿوىمؼب مسن ماظؿؽققسماٌرتػعة حقثمم،األرضمعلطؾة
ماٌاءمماآلخرمبنيماظزبونمومؽققساظؽقسماٌلؿكدممؼبماظؿماظطاوظةموتغللم بفذا
اىلممؼبمعقاهمشؿرمإظغاءمخطوةمأغهمإذاممتماًرباءممىبـاءمسؾقه،مؼرموم.ناظلاخ

ومبقـؿام.م12األعانماظصقياٌراتبمعنمحقثممسؾىاٌصريمأمل اٌغطسمدققؿلماظـ
مىاٌاءماظلاخنمباٌغطسمؼـؼلماظعدوؼعؿؼدمبعضماظزبائنمأنمشؿرماىلممؼبم

ماموم،األعراضمبنيماٌلؿكدعنيمو مؼبمخبار متؽؿن ماظؼقؿة ماٌاءمأن مسن ماظـاتج ٌاء
مىأنماظػائدةماظؼصومممنمؼعؿؼدمػـاكماظؽـريمندمأنم،اظلاخنموظقسماٌاءمغػله

مباظؽاعلمداخلماٌغطسمومو اظذيمأثؾتمماظـػعماظصقيمالمؼؽونمإالمبغؿرماىلم
م ماظروعاتقزعقة ماآلالم محاالت مؼب مبصقؿه مرتذقح معنمعن مأعا ماظؿأػقل. أخصائقي

اظغؿرمداخلماٌغطسممسؾىاظـلاء،موجدمأنمايرصمغاحقةماألصضؾقةمبنيماظرجالمو
ظذظكمشبوضمحاظقامؼبمعصرموربةماظؿوجقهمم،بنيماظرجالمأطـرمعنماظلقداتدائدم

م.ايّؿاممسؾىاٌرتددؼنممادؿفابةبابماظؾقرمظؿؼققمممغّبامبعدمماظغؿرمؼبم
م مو مدؾؼمإظبباإلضاصة مم،ةعا ؾؿكاررمظماآخرمااظلؼوطمبعدموماالغزالقميـلمخطر
مض معلؿكدعاظيت مؼؿعرضمهلا مم،هود محدتفا معن موؼزؼد ماٌاء أرضقةممسؾىدوام
أغهمميؽنمايدمعنممايّؿاماظعاعؾونمبمىؼرموم،األدادقةهمػيمعنممساتمومايّؿام

إتؾاعماظؾوائحماًاصةمباظؿكؾصممػذاماظشأنممبراساةماظصرفماىقدمباألرضقات،مو
مو مواظشاعؾو ماظصابون مآثار ممعن مومإظبعا معـؿفات، معن ماظمذظك ارتداءممسؾىؿأطقد
م.ظذظكاظؼؾاضقبماًشؾقةماٌكصصةم

وسقفممباٌكاررماظيتمضدمتفددممواظعاعؾنيمبهمومايّؿامغظاصةمإدارةممىوعلؿإنم
ماٌػؿاحماظذي،مإنمتوصر،مد مػؿا ماظلؾقؿةممإتؾاعمسؾىاظعؿلممقضؿناظصقة اظؼواسد

دالتمعتطؾق ماٌمإنمباظؿاظيمايدمعنماجملازصةماظصققة.مومايّؿامالدؿعؿالم
ماٌقاهممو ماٌعاؼريماظعاٌقةمظـؼاء مباظؿأطقدمدقعؿلماٌوثوقمبفا تشفقعممسؾىوإسالغفا

                                                                                                              
11 Perfler, R. & Unterwainig, M. & Walter, R. (2007), “WP J: Risk Assessment, Task 2: 

Water and Sanitation. Deliverable 18–Thematic Report: Ecology and Risk Assessment 

(unpublished paper). 
12 Perfler, R. (2006), Hammam Meeting Fez, Nov. 2–14 (personal communication). 
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واظـظاصةماظدورؼةماظؿشغقلمأداظقبمطؿامأنمتؾينممه،ادؿعؿاظشريماظراشؾنيمؼبم
ممو مواظصقاغة ماٌؼؾوظة ماظـظاصة معلؿوؼات متدسم مرؿأغماظيت معن مدقزؼد ةمقـاٌدرطة

موضبّلماٌلؿكدعني مصوراىدد ممتهن ماظؿأثريممغظرػم،ؼب مؼب ماظؾدء مميؽن وبفذا
ماإلصبابيمىذبماظزبائنماىددمبؿوصقةماٌلؿكدعنيماألطـرمضدعا.

 ادلعتؿدةاخلربةذ

ػؿؿاممإلثؾاتماًربةمتػلرمااٌؼاؼقسماظعاٌقةمبماالدرتذادمزؼادةماظوسيماظعؾؿيمو
ووارثةممعنمطوغفامتؼؾقدؼةبدالمععؿؿدةموذاتمخربةمعدربةماٌلؿكدعنيمبؿوصرمسؿاظةم

مسّؾ مصؼد مظؾؿفـة. ماٌرتددؼن مشري مذؽوطمايّؿاممسؾىر ماظؼاسدةمسن مخبصوص فم
مو مظدمىعلؿوماٌعرصقة مصايػازممىاظـظاصة ماياظقة. ماظؿؼؾقدؼةممسؾىاظعؿاظة اٌعرصة

اظؿؼؾقدؼنيماظرجالمعـفممم"اٌؽقلاتقة"مسؾىؼؼؿضيماإلبؼاءمموماضقؿمسؿالمؼعّد
مماظلقداتمو مظوظؽن ماظؿؼؾقدؼة مررؼؼفاماظودقؾة مؼب ماألجقال مسرب ماٌعرصة ؿؿرؼر

ممظالغؼراض. ماظعّؿؼؼول معع م"غؾدأ ماظـظاصةمعؽقلاتي: مأسؿال مبإدـاد ماظصغار ال
مو مومهلم ماظمبعضماٌلاسداتمػـا مباظؿوازيمععمتعؾقؿفم مؼبمم،صـعةػـاكمػذا أعا

خوضمعدةماظؿدرؼبمدونمماألضاربفممظقعؿؾومنؼؿودطومايّؿامنمبوػذهماألؼاممصاظعاعؾ
م.13"دؼةاظؿؼؾق

مب متارطبقة مروابط مظدؼفم مظقس ماظذؼن ماظزبائن مصبفل جودةممايّؿامادؿكدام
اًدعةماظواجبمتواصرػا،مصؾكالفماألوضاتماٌاضقةمسـدعامطانماىؿقعمؼلؿكدمم

عاصرةماٌاظلؿعة،مأعامؼبمذبؿؿعاتـاممطاغتماظـؼةمباظعؿاظةمتردخمباًربةمومايّؿام
م ماٌعرصة مهلذه مػـاكموجود مؼعد مماظـاسمحقثمصؼدمل مظؾاظذاطرة .مقّؿاماجملؿؿعقة

حقثمم،سؽسماظوضعمبػاسمسؾىدورؼا،مموبوضوحمؼبمعصرمتؾكماظظاػرةممغالحظ
عـلمدؾقػؿفاماظؿشغقلممؼبماإلغشاءموغػلفاماألدسمم،حدؼـةماظؾـاءمايّؿاعاتتؿؾعم
م مأصقابماٌلؿواظؿؼؾقدؼةمايّؿاعاتعن مؼؼؾ  مال ماظصقيمى. ماظوسي معن ماٌؿدغي

ماظشأ مبفذا مميؾؽوطـريا معن مأعا مؼؼرتحومنن، مصإغفم ماظوسي ماٌعرصةممنػذا تؽؿقل
ؿدظقكمربماظؿكلقس،ماظخدعاتمعـلممرؾقةموماظؿؼؾقدؼةممبفاراتمأطـرمسؾؿقةمو

ماظموم)علاج(، معوثوضقعنمثممصببمموم،طؾقعياظعالج ماٌؿكصصةتعزؼز ماظعؿاظة مة
أداسممسؾىةمباظؿدرؼبمؼبمذباالتماظصقةمواٌفاراتماظؿؽؿقؾقمايّؿامؼبماظؿؼؾقدؼةم

                                                                                                              
13 Shehayeb, D. (2005), Deliverable 1: Cairo – Background Report (unpublished paper). 
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مإحراز.م14ؿقلنيماظصقة"عـؿديمظطـ"مهاظدصعمبعفؾةمتطوؼرمدورمسؾىؼلاسدمسؾؿيم
ؼدماٌعرصةماظؿؼؾقدؼةماٌوروثة،مبلمػغالممىضروريمحؿاٌـففنيمعنمطالمماألصضل

ؿعؾؼةمبؿطؾقؼاتمهلنيماٌماظؿؽؿقلمباٌزؼدمعنماٌعرصةماظعؾؿقةمومباظؿعضقدمومو
م.15اىؿالماظصقةمومىرصعمعلؿومو

 مةدؿعد نذاظحت

حلادقةمعوضػه،مجاغبمضقؿؿهممإظبمايّؿامععموزقػةممةوروثعنماًصائصماٌوم
مصور مساغت مصفذهممؼبماظؿارؼخمعّرمسؾىمتهصؾطاٌا ماٌشروسة. مشري ماظؿصرصات زل

قةمطؾريةمبأػؿمىواعل،مبدءامعنماإلسالمماظذيمضبظاظصورةمػيمغؿاجماظعدؼدمعنماظع
م ماظعام، ماظرأي متشؽقل ماٌؤدلتؼب معـظوعةمؾقه مؼب ماظرضابي ماظدور متؾعب ماظيت ات

م موخاصمايّؿامتشغقل ماظدؼـقة ماظؼطاسات موحؿمة مبعضممىاظصققة، مؼب اظشررة
ماظلؾؾقةمظؾ مػومايالمباظؼاػرةممإظبتصلممقّؿاماألحقان.مصاظصورة حدماظؿطرفمطؿا

ماٌاضي ماظؼرن مخالل مظؿارطبه ماظغاظب مؼب مؼرجع باٌؿارداتممهصارتؾارم16اظذي
مم.ؼبمصورتهؾريةمطوصؿةممـلقةاى

م مأوروباممايّؿاعاتساغت معن ماٌلؿشرضني مبوادطة ماٌردوعه ماظصورة معن أؼضا
مصؾغةممخاللماظؼرنماظؿادعمسشر خقالماٌؿعةماظيتموصؾتمؼبماظيتمأضػتمسؾقفا

اٌشؾوػة،مظقسمصؼطمهؾطممتهصصورم17درجةماإلباحقةمإظباظػـاغنيممبعضماألدباءمو
،مظؽـفامأؼضامهؾطمعنمسزمماإلدارةمعنمقهسؾزؾةماظزبائنماٌؿؽـنيمعنماظرتددمواٌوا

مماالدؿـؿار مأيمعنمذباالتماظؿلوؼ  مصظهؼب م. مالمصبرؤ باظؼاػرةممايّؿاعاتعدراء
ارالقمصقضانمعنمودائلماإلسالممخوصامعنمعنمخاللمفممغّباعاتاإلسالنمسنممسؾى

م.18غؾ اظمًطرماظؿدضق مومايّؿاعاتاظرأيماظعامماظلؾيبمععرضاماظؼؾقلماٌؿؾؼيمعنم
سؾؿامبأغهمم،اظؿؼؾقديمايّؿام(مأنماإلسالممالؼزالمأػممدؾلماٌعرصةمب8نماظشؽلم)ؼؾّق

نمممنمؼلؽـونمعـار مظقسمبفامؼاتمأنماظؽـريادردأطدتماظ.مودقؾةمشريمعلؿغؾة
ممعؿؼدونؼمغّباعات موجودمايّؿامبأن مظه مؼعد ممل ماظؿارطبي مؼؤطدمم،اظؿؼؾقدي مما

                                                                                                              
14

 Marschalek, I. & Shehayeb, D. (2006), op.cit.  
15 Shehayeb, D. (2007a), op.cit. 
16

 Hassan, F. (2005), Deliverable 1: Cairo – Background Report (unpublished paper). 
17 Hassan, F. (2007). Presentation: Purity, Power and Nudity. Social Dynamics of 

Hammams in History. Presentation in BOKU Conference, Hammam Meeting Vienna, 

Nov. 8 – 16. 
18 Shehayeb, D. (2005), Deliverable 1: Cairo – Background Report (unpublished paper). 
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ماظدساؼماالحؿقاج معن مٌزؼد مواظشدؼد ممة مصإحقاء ماـمبماالػؿؿاماإلسالن. مايّؿامصع
ماظلؾؾقةموميفدماظطرؼ مماظؿؼؾقدي دوفملرؼعماظوـاجحماظؿلوؼ ماظمظؿغقريماظصورة
مؼبمغبؾةماإلسالن.مضؾلماظؾدءمهاٌرتؾطةمبايلادقاتممؼعاجل
مغّبامصلؿعةمم،اإلبؼاءمسؾقفامومقّؿاماإلدارةمػيمعػؿاحمبؾوغماظلؿعةمايلـةمظؾص

م ممل مواظطؿؾؾي مأيمدوء ميمميلفا ماياظقة مأدؾوبممّؿاماإلدارة متؿؾع بابماظؾقر
،مؼؼولمأحدمعدراءمؿهضدمتـريماظشؾفةمحولممسعاظيتمؿارداتماٌصارممعنمحقثم

مإظب:م"ؼبمحاظةمذبئمزبونمشريمعرشوبمصقه،مغؼوممبصرصهمؼبمايال"،مػذامايّؿام
اظػراغمصؼطمألغهمشريمعرئيمعنمبابماظؾقرممغّبامؼبمحدمشؾ معغطسمثاغويمأصؾيم

آخرممىٌؽقلاتقهمسـدمدطحماظؿؽققس،ممبعـحقثمؼعؿلمام،اٌرطزيمظؾقتمايرارة
مشريمعرئقةموعراضؾة.مذباالتظؿفـبمإعؽاغقةموجودم

ماالدؿكداعاتععممهػومتواصؼمالموأوادؿؿرارؼؿهممايّؿامبعدمآخرمؼؤثرمؼبممسعةم
مإم،احملقطةمبهمعؽاغقامةطغشاألمو حفامماىقلماىدؼدمعنمضارينمصاظلؾبموراء

ماي مي مومايّؿامحول مسؾقه ماظرتدد مبنيممسن ماٌعرصة مؼب مجزئقا مؼؽؿن ادؿعؿاظه
مظؾ معلؿكدم مػو مصالن مبأن ممقّؿاماىريان مظؾفدل. ماٌـرية مصورته معع ؼبمموخاصة

ععهمحقثمتغؾبموارةمماظؾقرمعنمربقطمشريمعؿوائمبابممغّبامؼعاغيماظؼاػرة،م
علاغدةممظؿكزؼنماظؾضائعمومايّؿامادؿكداممعوضعممإظبفاماىؿؾةماظيتمؼؿوقمأصقاب

مترمغّباموارتفم.متؼولمعاظؽةمحمللمؼبمغطاقم ،ماظؽـريمعنمىبابماظؾقر:م"طؿا
ماظلقداتماٌرتدداتمماحملالتمو مصؽل معؽان، مبؽل لؿعنمؼمايّؿاممسؾىاظرجال

م،صلملمؼؽنمايالمػؽذامؼبماألموم.بذؼؽة،مصأغامأذعرمباًفلمعنمأجؾفن"ماأظػاز
احملالماظؿفارؼةماظيتمدبدممدؽانمم،ؼبمذارعمبابماظؾقرمايّؿامبلمطانمضبقطمب

م مواٌـطؼة مومطاظؾؼاظة ماظؿقّوموم،اٌؽؿؾةمايالق مبعد مؼبمظؽن محدث ماظذي ل
اتمؼبمأغشطةمػذهماحملالمزفرتمعشؽؾةمسدمماظؿواؤممػذهموزادماظؿفدؼدمقاظـؿاغقـ
م.ايّؿامادؿؿرارؼةممسؾى
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اجلؿؾةذحبؿامذبابذاظبحرذعنذطلذتجاغبذمماذالذؼتـادبذذحتقطذجتارةذ7 :ذؽل
ذععذترددذاظدقداتذسؾىذاحلّؿام،ذاظؼاػرة،ذعصر

م

م 

م

م

 

درهمحقثمعنماظقلريمتلوؼؼهمضح ممايّؿامؼبمبعضماظـؼاصات،مؼؼدرماجملؿؿعم
،مبقـؿامضبؿاجماظؾعضماآلخرمالدرتاتقفقاتمربؽؿةماظعربيمطؿامػومايالمباٌغرب

ماٌ ماٌعرصة ماظزعن.ظؿغقري مسرب ماظـاسمبؾطء مأذػان مؼب مإلومرتدكة مرباوظة صبادمؼب
مسؾىأنمؼؿمماظعؿلممسؾىماظرأيماظعامموجدمإغهمأطـرمتؼؾالمىظدمؿهعدخلمإلحقاءمضقؿ

م مظؾمسؾىاظرتطقز ماظصقي ماالرتؼاءاظؿؼؾقديممقّؿاماظـػع ماظعاعةممو مباظصقة بعالضؿه
ماالجؿؿاسقةاظؼقؿةممنذظكمألموم.واظرتصقفقةماالجؿؿاسقةوباىؿالمصضالمسنمضقؿؿهم

بنيمصؽاتممظالخؿالصاتمةسرضصفيماٌؼاؼقسماألخالضقةموباظؿاظيممسؾىأطـرممعؿؿدت
بابماظؾقر:م"إضاصةماظعالجمبوادطةماألسشابممغّبامؼؼولمعدؼرماجملؿؿعماٌكؿؾػة.م

اٌلؿشػقاتمماألرؾاءمومؼؼومؼضقفمضائال:م"صإغهمدقؽونمعنماٌؿؿازمأنمماظدػاغات"،مومو
مايّؿامظذظك،مؼبمحاظةمتدسقممارتؾاطمم.ظؾؿرضيمطأحدمدؾلماظعالج"مامايّؿبوصفم
دقعضدمذظكمماجملؿؿعماظعؾؿيمبصػةمساعةموماظصقيمبوادطةمعفـةماظطبمباالرتؼاء

مصورتفاماظلؾؾقة.مسؾىاظؿغؾبممسؾىمايّؿاعاتؼلاسدمتؾكممومةعنمضقؿهماظؿؼؾقدؼ

 إتاحةذعدتوؼاتذعنذاخلصوصقة

م مزل مبماغؿشارؼب ماظؿقػظ مصؽاتمتقار معن ماظعدؼد مأن موجد ماٌصري، اجملؿؿع
م مدباجملؿؿع مادؿعؿال معن ممايّؿامفل مبني موذظك باٌؿطؾؾاتمماظعارصنياظؿؼؾقدي

معؿفردؼ ماآلخرؼن محقثمرؤؼة معن مظؾكصوصقة معـطؼةماظدؼـقة معن معالبلفم معن ن
اظرطؾة،مواظؾعضماآلخرمطبفلمعنمذبردمصؽرةماظؿفردمعنماٌالبسممىاظودطموحؿ
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ماظغرباء متومأعام مػذا مدرجات مماالخؿالفؿػاوت ماظػؽات مبني مىاٌلؿومسؾىصقؿا
ذاظشكصي.

مؼبممو ماٌقداغقة ماظدرادة مومغّباعاتعنمخالل ماألودط موماظشرق اٌغربممترطقا
م مرصداظعربي موعلؿوممت ماىزئي ماظعري معن معؿػاوتة مؼبممىحؿمؼات ماظؿام اظعري

اآلراءمؼة،متشارطتمباظرشممعنماظؿعددم.موؼبماظـؼاصاتماٌكؿؾػةماٌكؿؾػةمايّؿاعات
ماظعريماظؽاعلمحؿؼبماالدولماظدرادةمعبقعمؼبم ماظواضحمضد أنماظؾعضممىدؿقاء

19حقثمميـعماظعريماظؿاممغّباعاتاضرتحمدبصقصم
ذ.

عدؼطذأصؼيذحلؿامذاظطؿبؾيذباظؼاػرة،ذعصر،ذعوضحاذ"اخلؾوات"ذذ:8ذؽلذ
 ظتوصريذاخلصوصقة

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                                                                              
19 Shehayeb, D. (2006a), op.cit. 

"خلوة
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م مو محاظة ممغّبامؼب متضباظطؿؾؾي، مؿل ماألخريصؿقم بفذامماجزئقمحالمػذا
معرئيمظؾفؿقعمسؾىاًصوصمحقثمطانمضبؿويم موصرمم،عغطلنيمأحدػؿا بقـؿا

م مباإلضاصة مػذا ماظؾصرؼة. ماًصوصقة معن مضدر ؿنيمشرصمسؾىمالحؿوائهاظـاغي
حقثمؼؿممم–مسؾى"خؾوات"مظالدؿعؿالماظػرديماًاصمعؼابلمأجرمأأوممصغريتني
(.موععمذظكمواجهمػذام7اغظرمذؽلم)مقةمتاعةهمؼبمخصوصقّؿاعوادؿمزبوناظمتؽققس

مباضيم ماًؾواتمعع مػذه مدعج محقثمضدمماجملاالتاظرتتقبمعشؽؾة شريماًاصة
م ماٌلؿكدم مماآلعلم–ؼضطر ماًصوصقة مسرام–ؼب ماآلخرؼن مدخوظهممةرؤؼة أثـاء
ما معن مذظكًوخروجه معن مواألطـر مصبريمم،ؾوة، مٌا ماإلدارة متـؿؾه مأن محؿؿقة ػو

طؿامم.ايّؿامظلؿعةماصةمخوصامعنموضوعمأيمتصرصاتمعلقؽةماًماجملاالتبفذهم
تؼلقمماإلؼواغاتممدؼـةمأغؼرةمبرتطقامحقثمأدىمبمايّؿاموضقتماظدرادةمؼبمحاظةم

اظؼقؿةممسؾىدؾيبمتأثريممإظبمقّؿاموحداتمصردؼةمخاصةمظالدؿمإظباظؿؼؾقديممايّؿامب
موواالجؿؿاسقةماجملاظقة ماظرم. مضلم مؼب مخاصة مادؿغالظه، ممت مإلؼواءمضد جال،

مو مأخالضقا مومممارداتمعـؿؼدة مظؾلؿعة ممعلقؽة ظالدؿعؿالممايّؿامباظؿاظيمظصورة
ماظ مصوجود مدورؼا، مؼب مأعا ماظعام. معن مماجملاالتعدؼد ماظصغرية معن مذبالاٌؿػرسة

بايفبممؿقزؿظؾكصوصقةماىزئقة،محقثمتمىعـؾتمصورةمأخراظرئقليممايّؿام
م مأغفمتؽنمعرئقةاىزئيمصؾم مطؿا ععمذظكممباظؽاعل،مومةشريمعرئقمتؽنملممامتاعا

م مضرورة موجود مإعؽاغاتماظلؾوكمشريماٌشروع. معن مظؾقد مؼؿممواٌراضؾة ػـاكمحل
مو ماٌغرب مؼب ممتطؾقؼه مدؾوطقات مالئقة معدراءممايّؿاممادؿكدامػو مسؾقفا ؼؿػ 

ظضؾطماظلؾوكممبامؼرضيمطلماظػؽاتمؼبممغّبامتعؾنمؼبمطلممبؽلمعدؼـةمومايّؿاعات
باٌغربمم"اظؽودماظلؾوطي"مأوم"ايّؿامصؽرةم"الئقةمادؿعؿالممتاثؾؿػم.مثؼاصةمبؾد

مبوصػفامصاسؾقةمتػرضمغػلفام-عنماظلؿعةماظلقؽةممايّؿاعاتحقثمالمتعاغيمم-
ماظيتمماعـظؿ مؼعؽسماظؼقم ماظػؽاتمتراٌا معن ماألشؾؾقة ،مضاعـنيماٌلؿكدعةعؿـؼفا

ذباظؿوازيمععماإلدارة.ماظلؾوكمومسؾىبذظكمطونماظزبائنمأغػلفممػمماظرضؾاءم

 اظؽودذاظدؾوطي

ماالخؿالفمعنماٌكاررماظصققةمواًػضممسؾىصؽرةمإسالنمطودمدؾوطيمؼعؿلمتعدم
م مبـفاحمباٌغرب،مومومذاتمجدوىبنيماٌلؿكدعنيمصؽرة عنماٌؿوضعمأنممعطؾؼة
معبقعم معـفا مظدؼبماظدولماألخرىمايّؿاعاتتلؿػقد مصقوجد ماألػؾقةممى. اىؿعقة

م"المتػعلمأصعلمو"بؽلمعدؼـةمباٌغربمالئقةماظؼواسدماٌؿػ مسؾقفاممايّؿامٌاظؽيم
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ايدمعنماٌكاررماظصققةممواٌؽانمغظاصةممسؾىاحملاصظةممآعؾنيمؼبمتوصريماٌقاهمو
ؿممزبارؾةمعلأظةمزيماظزبائنمؼالمأغهمعنمرشمماظبمو.م20احرتاممحؼوقماآلخرؼنمو

ؼؿممتطؾق ماظؿقاراتماظـؼاصقةمهماٌؾاذر،مندمأغاظـقوممسؾىمايّؿامأثـاءمادؿعؿالم
اىزائرمعؿػ ممعنماٌغربموماًاصةمباٌؾؾسمؼبمطلمبطاضواٌشرتطةمباظلؾقؼة.مصاظ

مو معؽؿوبةمسؾقفا مظقلت مم،ظؽـفا ماألسراف ممبـابة اظيتمهؽممماالجؿؿاسقةصفي
أعامؼبمم.21عدؾوكماجملؿؿعمعلؿؿدةمضوتفامعنماظـؼاصةماٌوروثةمواظرادكةمؼبماجملؿؿ

م معـل موبؾدان مصرقمذادعمبنيمدرجاتماظعريمبمترطقا مصقوجد مماممايّؿامعصر،
صعاظةمماظعريمرمبامتؽونمصؽرةمددؼدةمودرجةمجعلمصؽرةماظؽودماظلؾوطيمظؾؿقؽممب

أطـرمعنممسؾىعلأظةماظعريمعلقؽةممناظذؼنمصبدومايّؿاممسؾىظرصعمغلؾةماٌرتددؼنم
مغّبامؼبمحاظةمموربةمعـعماظعريمبنيماظرجالمبـفاحباظػعلممتمتضدممو.مصعقد

م محقث ماظؾقر مباب مإدارة امتوصر ممايّؿ معلؿكدم مظؽل جاغبممإظبظؾاس
مو اظدورماحملوريماظذيمتؾعؾهماإلدارةمؼبمؼبمػذهماظؿفربةممىغراظؼؾؼاب.مماٌـشػة

ذوضعماألطوادماظلؾوطقةمحقزماظؿـػقذ.

 ردمذدخولذعـخػضذسؾىاحلػازذ

م،طأغؼرةاىؿالمموماظصقةؼبمذبالممايّؿامضقمماجملؿؿعمدركمؼؼبمعدنمحقثم
ماظذػابم متؼؾقد ماظبنيمبعضممايّؿاممإظبضبؿضر ماضؿصادؼةػؽاتمألدؾاب طذظكم.

مصأطـرمايّؿاممإظبأصؾحماظذػابم غشاطمترصقفيمظرجالمسنممسؾارةمؼبمدعش مأطـر
ادؿفدفمزبائنممهمتمودؼدمغّبامأحدثممإذمندمأناظلقاح،مماألسؿالماحملؾقنيمو
مساظقة. ممفا،غػلماظظاػرةمغرىمومذويمدخول مدخولممىعلأمحقثمعصرؼب ردم

ؼبمتزاؼدمحبقثمؼلؿفدفماظطؾؼاتماٌؿودطةمأطـرمعنماظطؾؼاتماظشعؾقة،ممايّؿام
ترتػعماظؿؽؾػةمم،مواظعاديممبامصقفاماظؿؽققسوبعدمإضاصةمتؽؾػةماًدعاتماإلضاصقةم

ذم.22ايّؿامإعؽاغقاتماظعدؼدمعنمعلؿكدعيممىاظؽؾقةممبامؼؿعد
ميؽنمأغهم،مايّؿاممادؿكداماظقبماٌؿؾعةمظرتطقبمدعرمعنمدرادةماألدؼؿؾّقنممو

مأداظقبمإظبتؼلقؿهم مدخولمثابتمم:ماألولموثالثة مردم مػومهدؼد مذقوسا األطـر
                                                                                                              
20 Shehayeb, D. (2007c), “WP – W Participation and Artistic Intervention”. Deliverable 

10 Part I: Fez – Data Report (unpublished paper). 
21 In Fez, all women use the hammam wearing their lower underwear throughout the 

process. In Algiers, women observe tying a towel around their entire torso. Men in most 

case study hammams wrap themselves in towels at the waist. 
22 Dumreicher, H. & Kolb, B. (2006), op.cit. 
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مهم،المؼشؿلماظؿؽققسموعـكػضمؼبمعؿـاولماىؿقعم مظؽلمحقثمؼؿم مدعر دؼد
طانممزعنمضرؼب.مومعصرمحؿىمؼؿمماتؾاعمذظكمؼبماٌغربمومومايّؿامخدعةمإضاصقةمب

إمنامؼرتكمذظكممومايّؿاماظطؿؾؾيمالمضبددمصقهمدعرمأيمخدعةمعنمخدعاتممغّبام
م ماظشكصماٌؤديمظؾكدعةموظؾزبون مبه ماإلرارمم،ؼلؿػقد مؼبمػذا ماظعؿاظة حقثمأن

ؼعؿؿدمؼبمدخؾهمإمناممومايّؿامعرتبمثابتمعنمإدارةممظؾعؿلمظقسمظدؼفااظؿـظقؿيم
ععماظػارقمأنماثلماألدؾوبماألولمأعاماألدؾوبماظـاغيمصفومميماظزبائن.مسؾىمتاعام

م ماإلضاصقة ماًدعات مودعر مومربدد مظؾزبائن مأعاممععؾن مدورؼا. مؼب مذظك ؼؿؾع
اظعؿلمؼؿمماتؾاسهمبرتطقامطؿامأغهمضدمبدأممصفوماألدؾوبماألحدثموماظـاظثاألدؾوبم
م مؼب مومايّؿاعاتبه معصر مؼب متطوؼرػا مموم،دورؼاماظيتممت مردمممسؾىؼعؿؿد ضم

م مامإظباظدخول مإعباظيمردمممظؿؽققسمودعر مؼرصع ممما بعضماًدعاتماألدادقة
ذبؿوساتماآلنمأنممغرىحقثمم،سنمعؼدورؼةماظؽـريمعنماظػؽاتمايّؿامادؿكدامم

مأصؾقتم،اظؿؼؾقدؼةماالحؿػاظقاتبأطؿؾهمإلضاعةممايّؿامتأجريمماظعرائسماظؽؾريةمو
مماأعور ماظيتماسؿادتمأن ماظػؽاتماظـؼاصقة مضدراتمتؾك متػوق مجدا مممممتاردفامعؽؾػة
سبوماإلدارةمماالواهميـلماألدؾوبماظـاظثممتؾكماٌظاػر.مسؾىباظؿاظيمضلماإلضؾالممو

ظؽنمماظزبائنمومسؾىمايّؿامايدؼـةمحقثمالمؼعؿؿدمدخلماظعؿاظةماٌؿكصصةمؼبم
ممعرتبمثابت،مومسؾى ماظذيمصبعؾهممايّؿامؼرتػعمدعرمادؿكدام ؼبمعرتؾةمباظؼدر

موؼػؼد ماظرتصقفقة ممنعماألعاطن ماظصققة مضقؿؿه ماظيت ماظضرورؼة مبفامطان ؼلؿؿؿع
م.ايّؿام

مدخولمعـكػضمو إضاصقةمعؼابلماًدعاتممةصصؾهمسنمأيمتؽؾػمصؿوصريمردم
مقةربااٌغماظؾؾدانموضعتمدضماظدخول.مواتمصؽظؽلمماعؿاحمايّؿامؼعدماٌػؿاحمظؾؼاءم

ؼاػرةمحقثماظطؿؾؾيمباظمغّباماظوضعمؼبممعناظـؿوذجمؼبمػذاماظشأن،مطؿامتؾنيمذظكم
مدميوضرارقةممسؾىمتمايػازم مبذظكمأنمؼؽونماألطـر مدخولمعـكػضمداربا ردم

م.23ايّؿاماظزبائنمعنمداخلموخارجمجوارمحقثمطبؿؾطمم،بنيمطلمحاالتماظدرادة

                                                                                                              
23 Shehayeb, D. (2007f), Activity Report 2, Cairo – Participant 19 MIMAR, August. 
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 اخلدعاتذاظتؽؿقؾقةذواألغشطةذ

مسّؾ ماظزبائنمباظؼاػرة مصاسم)ر مسدا مايالمؼبمأشؾبمحاالتماظدرادةمعا مػو طؿا
م.ايّؿامباظؿؽؿقؾقةماألغشطةممظرشؾةمؼبمإضاصةماٌزؼدمعنماًدعاتموسنماباٌغرب(م

ماظزائدممو ماظوزن مطاظؿكؾصمعن مباظؿفؿقل ماألول ماٌؼام مؼب ماًدعات متؾك مممممتعؾؼت
جاغبمتؼدؼمممإظبشذائقة،مػذاممبقعمعـؿفاتموؿقؾقةمومهلنيماظؾقاضةماظؾدغقةمومو

اظعالجممكم"اٌلاج"موقظاظؿدماظعاعةمطاظعالجمباألسشابمومخدعاتمترتؼيمباظصقة
م ماظطؾقعي. ماظلقداتمبو متؾفأ معا ماٌررؾاتمسؿلمرؾبممإظبمايّؿامشاظؾا معن ضـاع
مو مومظؾوجه مبادؿعؿال مذظك متؽؿقل مصقؿؽن مماظؾدن، موؿقلمبقع مممممممعلؿقضرات

مإظب.مطلمتؾكماًدعاتمعضاصةمغظاصةمؼبماواهمطلمعامػوم"رؾقعي"مو"صقي"مو
ضصمماظوذمموردمممطـزعمذعرماىلممومايّؿامةمأصالمباًدعاتماظؿؽؿقؾقةماٌؼدع

مو مماظشعر ممإظبعا معن مذظك مأغشطة مبفا مؼؼوم مإضاصقة مبأغؼرسؿاظة مايال مػو مةطؿا
معصر مؼب مأعا ممصؼدمودعش . مخدعة مإياق متصػقفمالضتمصؽرة ماظشعر مايّؿامبعد

مضدمؼلؿدسيماظؿعدؼلمأوماإلضاصةماذدؼدمارواجمأغشطؿهبؾاضيم م.مبنيماظلقداتممما
ماظدرادةممو مإظبإضاصةمبعضماظودائلمايدؼـةم،عنماظؿعدؼالتماظيتمطشػتمسـفا

بدالمعغطسمباردممواظػردؼةمماالدؿقؿاموحداتمماظؿؼؾقديمطاظلوغهمومايّؿاممنطم
مظذظكمباظـؿطماظؿؼؾقدي،م مؼبمعنماألحواضماٌعدة مرأؼـا .مأغؼرهمبرتطقامغّباعاتطؿا

اظؼدرمبؼؾدومأغفامعرشوبةممومايّؿامبماظيجاظّروؾتمبوضوحمتؾكماظؿغرياتمباظؼلمم
مصم،هغػل ماألخرعضمابػي معصرمىظؾؾدان مسنممعـل مبوضوح مباظؼاػرة سربماظرجال

م.24وأحدثموسؿؾقةمأدرعملتػضقؾفممٌظفرمأعب

                                                                                                              
24 Marschalek, I., Shehayeb, D. (2006), op.cit. 



 دؼـاذطؿالذاظدؼنذذفقب

60 

اظػارقذب نذادتعؿالذاظرتجالذواظدقداتذظػراشاتذاحلّؿامذعبينذسؾىذذ(9)ذؽلذ
ذػرة،ذعصر،محامذبابذاظبحر،ذاظؼا(2006)ذادلالحظةذبادلشارطة
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مأخر مذبؿوسة ممىتضؿـت معن مومايّؿامبماظؿؽؿقؾقةاألغشطة مممممماظشربمماألطل

اٌكؿؾػة،مظؽنماظؾؾدانمبـلبمعؿػاوتةمؼبماألغشطةمؿمممماردةمتؾكمؿصاظؿدخني.ممو
دعش مموواضعمباظؼاػرةماظ،مطؿامػومايّؿاممإظبسادةمعامتؿعؾ مجبؾبماظزبائنمظؾطعامم

ماألغشطةظؽنمدبؿوصاسممو ممأّنمصـفدم.ؾفمأعاطنمحدوثمػذه متارسمؼبماظؼاػرة
م متؾك ماألغشطة مماالغؿفاءبعد مادؿعؿال ماظؾارد/اىافممايّؿامعن مايقز ؼب

تـاولماظطعاممبهممبـابةمغزػةممومايّؿامزؼارةمعدمتأعامبدعش مم،باٌلاجم"اإلؼواغات"
ؼدرمأضلمبؽـريمضبدثمذظكمبمومايّؿامبمرربايقزماظلاخن/اظمتارسمؼبمموسائؾقةم
اظطعامممةؼبمأغؼرؼؼدممموم.تـاولماألرػالمظؾعضماظػاطفةمسؾىحقثمؼؼؿصرمم،ؼبمصاس

تؾكماظػؽرةمإعؽاغقةمظؿقلنيمنمؼبماٌكؿصومىروؼم،عؼابلمأجرمصقهبوادطةماظعاعؾنيم
تؼدؼمماظوجؾاتممإظبظذظكمميؽنمتطوؼرمػذهماظػؽرةمم.25هغشارماالضؿصادؼةاالدؿداعةم
مب مظرصعمطودقؾمايّؿاماظصققة ماظغذائيمظدة مظػؽرةمموماٌلؿكدعنيمىاظوسي تؽؿؾة

إضاصةماىؿـازؼوممعنمعامدؾ مذطرهممإظبباإلضاصةمظؿقلنيماظصقةممطؿـؿدىمايّؿام

                                                                                                              
25 Veronika, P.-Z, 2007. 

اظزبائنموؾسمؼبمذبؿوساتم
ةماًػقػةمبعدمظؿـاولماألرعؿ

 ايّؿامادؿعؿالم

اظـوممأحقاغامبعدمماالدرتخاءمو
 ايّؿامادؿعؿالم

 رجال سيدات
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م ممسؾىتأطقدا ممايّؿامدور مايػاز ممسؾىؼب ماظزائدمواظرذاضة ماظوزن م.اظؿكؾصمعن
وظؽنمعنممدعش مخاصةمؼبماظؼاػرةمومظهباظؾعدماظرتصقفيممايّؿامؼؼرتنماظؿدخنيمؼبم

م.رماظؿدخنيمؼبماألعاطنمشريماٌفواةادؿؿرامسؾىشريماٌلؿقبماظؿشفقعم
ممو ماغؿشار مزاػرة ماآلن ماظؼاػرة متشفد ماألحقاءمم"اٌغربيمايّؿام"خدعات ؼب

م متؾك متػؿؼد مظؽن مباظؼاػرة، ممايّؿاعاتاظراضقة ماٌلاغدة ماٌادؼة متوصرماظؾقؽة اظيت
متػؿ مأغفا مطؿا ماظؿؼؾقدي، ماظـؿط مممقزات مؼد مظؿفربةمموماالجؿؿاسياظؾعد اظـػلي

م مادؿكدام ماظذي ماظؿارطبي مواظـؿط مارتؾارا ممؼرتؾط مظؾؿؾينمثقؼا ماظوزقػي ممممممباألداء
ممو معنماٌعؿارؼةموماجملاظقةتػاصقؾه مأطـر مايدؼـة ماظؾدائل مادؿػادت مصإذا .

اظؿؼؾقديمحقثمدقؿمممايّؿاممسؾىايػازممسؾىدقلاسدمذظكماظؿؼؾقدؼةممايّؿاعات
مظػوائدإح ماجملؿؿع مذاطرة ماألوجهمهقاء مم،اٌؿعددة مباإلضاصة مإضاصةممإظبػذا أن

رماظـؿطمتطوؼملاسدمؼبمإحقاءموؿاظؿؼؾقديمدمقّؿامؿؽؿقؾقةمظؾاظدعاتماًموماألغشطة
مأنمتؾكماإلضاصاتمال ممم،ظهاظـػلقةمموماالجؿؿاسقةماجملاظقةموتػلدماظؿفربةممراٌا

مؿقػائهممبفارةمساظقةمؼبماٌؾينماظؿؼؾقديماظرئقليمظؾـؿطماظذيممتمادػيماظعؿادممو

 اخلالصة

علأظةمايػازماظيتمتؿـاولممىاٌشروعماظؾقـيمسنماألحباثماألخرػذامميقزمعام
ممسؾى ماٌشروع مظطؾقعة مؼرجع ماٌؾاغي مععنيمعن ؿعددةماٌموماظؿؽاعؾقةاظرتاثمظـوع

موماظؿكصصات ماٌشارطةمسؾىاظؿأطقد ماخرتاقميمطؿدخلم،اواه معن ماظػرؼ  مؽن
ؼبمتماظؿكصصمزبؿؾفماجملؿؿعاتمؼبموضتمضصريموبؾوغماظـؿائجمعنمطلمذباال

اآلنممىؿامؼؾيمعؾكصمظؾدروسماٌلؿػادةمحؿصقموم.طلمعنماياالتمربلماظدرادة
ؾؿقدؼاتماظـاعبةمسنمتضاربماألػدافمظعنمػذهماظدرادةممبامصقفامعنمدؾلمسالجم

م.ؾاظغةماًصوصقةاظمايّؿاموزقػةمباٌؿعؾؼةم
ماظعواعإنم متؽونممايّؿاملماٌؤثرةمؼبمصورة معا م:اٌلؿويماجملؿؿعيمسؾىشاظؾا

مدور مؼؾعب مبماأدادقماصاإلسالم ماظمهظؾؿعرؼف مأشؾب ماصؼـؼب موظذظك خؾصتمات
مايّؿامظؾؿقلنيمعنمصورةمماخصؾمذباالأنمذبالماإلسالمممإظبزبرجاتماظؾقثم

ماظعاممىظد موم،اظرأي ماظؼواغني متػعقل مأن معن مبوادطموباظرشم ماظؿػؿقشماألطواد ة
مادؿعؿاظ مسن ماظعازصني معن ماظعدؼد موؼـؾت مدقطؿؽن مواظرتخقص صإنمم،هاظدوري

م ماظػلاد ماغؿشار مؼب متؽؿن ماٌشؽؾة مبعضماٌؤدلاتماظرضابقة مبنيماٌوزػنيمؼب صقؿا
صطاٌامأنماظػلادمم،اظرضابقةمؾوائحوظقؿفممتػعقلمعـلمتؾكماظؤاظذؼنمشاظؾامعامتؽونمعل
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اظؼواغنيمؼعينمصؼطمإضاصةمظزؼادةمؼبمسددمبـودمصاحدمطؾري،ممإظبعـؿشرممعوجودمو
م.ايّؿامإلدارةماٌزؼدمعنماظـػؼاتم

م مبعضمو مهدؼد مصؽرة ماخؿؾار محاظقا مؼؿم محباظؾوائح بابماظؾقرممّؿاماظلؾوطقة
باظؼاػرةمبعدمأنممتمصقاشؿفاممبامؼؿـادبمععماظـؼاصةماحملؾقة.مصفذهمصؽرةمميؽنم

األعورماظؿقؽممؼبمدان،مأعامصقؿامطبصمؼبمزبؿؾفماظؾؾمايّؿاعاتطلممسؾىتعؿقؿفام
صؼطمحبقثمؼؽونمعنممىأنمترتكمظؾضرورةماظؼصواظػرؼ ماظؾقـيماألخالضقةمصرييم
أثـاءممىأنمؼراسمعرضمهلامصقةماٌلؿكدعنيمواظيتمضدمتؿاٌكاررمذأغفامايدمعنم

م مأنمتؾؿزم مباظباألسرافمصقاشؿفا معنماىلماٌشرتطةماًاصة م،ؽشفمسنمأجزاء
اظؿؾاؼنماظـؼاؼبممالدؿقعابذظكمموآلخرممغّبامبوجودماخؿالصاتمعنممػذاممبامؼلؿح

مواظلائقني.ظؾؿقؾقنيمعنماظزبائنم
م مخبصوص ماٌأعا مغطس ممنط مصقؿؽمايّؿامؼب ماٌكاررماٌصري، معن مايد ن

نمعرشمماظب)متغقريماٌقاهموتـظقفماٌغطسععدلممةداسـهمدواءمبزؼمةاظصققةماظـاعب
أوممبـعماظزبائنمعنمشؿرمأجلاعفممداخلمم(اٌقاهؼعينماظزؼادةمؼبمادؿفالكمذظكم

اظذؼنمم،اٌغطسماظذيمؼؿوضعمأنمؼؼابلممبؼاوعةمذدؼدةمعنمضؾلماٌرتددؼنماظؿؼؾقدؼني
ممنؼعؿؼدو ماظلاخـة ماٌقاه مداخل مظؾغؿر ماظرئقلي مواظعائد ماظػائدة اظصقةممسؾىؼب

ماٌصري.مايّؿاموػيممتـلمخاصقةمجوػرؼةمظـؿطمم،وايدمعنماآلالمماظروعاتقزعقة
م مو ماظصققة ماٌكارر معن مأؼضا مظؾقد ماظدرادة مغؿائج مإبالغممإظبتشري ضرورة

م معدراء ماظصقاغةمامسؾىمايّؿاعاتوتشفقع محقث معن ماظؿعؾقؿات مبعض ممممممممتؾاع
زباررممإظبتدػورمعوادماظؿشطقبمممامؼؤديمماظؿؾوثموماظـظاصةمظؾقدمعنمزباررمو

مو ماظصقياظلؼوطماظؿزحؾ  ماظوسي مزؼادة مأن مطؿا ؼؾزمموفمبنيماٌلؿكدعنيمدم.
صطاٌاممه،ظضؿانمبقؽةمأطـرمغظاصةمظسؾقةماأطـرمصالدباذمخطواتممايّؿاعاتعدراءم

صؾنمتؿكذممايّؿاعاتؼبممسؾىأغظاصةممىعلؿومسؾىالمؼوجدمرؾبمعنمضؾلماظزبائنم
معلؿواإلداراتمأيمخطواتمظؿقلنيماظوض مؼعد ثؼاؼبمماظـظاصةمهدمىعماياظي.

م مؼـقصر ماٌصرياظـطامسؾىؼؽاد مم،ق مصؿح معقزات مضؿن معن مصإن ذبالمظذظك
م مادؿكدام مالدؿعؿامايّؿاعاتتؾك معلؿواظؿؼؾقدؼة مظرصع ماظؿقػقز مػو ماظلقاح مىل
ذظكمؽونمؼرمباممىحؿموم،طلماٌلؿكدعنيمسؾىعودمباظـػعموفمؼيمدذاظماظـظاصةمو
مأنمؼبمحاظةمتؾينممسؾىظؿؾينمعلؿوؼاتمأماعشفعساعالم ممعنماظـظاصةمباٌـازل.مطؿا

ممو ماظطؾقة ماٌفن مسؿاظماتلاعمومايّؿاممالدؿكدامتشفقع ملؿقشظمايّؿاممؿهدور
اظطبممومرأةوصقةماٌمؼةماظلؾقؿةغذاظؿماظػردموؼؿعؾ مبصقةمموباظصقة"مماالرتؼاء"
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مصور...إخلاظوضائي معن مدقعزز مػذا مصؽل م"مته، مم"ظصقةامظؿقلنيمىؿدعـبوصػه
مػوماظلؾبموراضدمؼمعـهمبداصعماظرصاػقة،مو ماشبػاضعنممتهءمسدممععاغاؽونمػذا

ماإلضؾالمسؾقهمطؿامػومايالمباظؼاػرةمودعش .
م مٌلؿؼؾل مباظـلؾة ممايّؿامأعا مصباظؼاػرة، معؤذرات ماظطؾبمبؿوجد ارتػاع

صؼقؿةماظذػابمم،اظوضعماظراػنمسؾىاٌلؿؼؾؾيمسؾقهمراٌامدؿوصرمبعضماظؿعدؼالتم
ممايّؿاممإظب موجود معن مباظرشم ممبصر محقة معازاظت اٌقاهمموميّؿاعاتااظؿؼؾقدي

مباٌ ماظلاخـة ماٌرتددؼنملاطناىارؼة مشري مبني معؿزاؼد مصضول مؼوجد مأغه مطؿا ،
اظؾدائلمايدؼـةمبإهلامممإظبسؾؿامبأنماظؽـريمعنمػؤالءمؼذػؾونممهدؿكداعاظؿفربةم

ممايّؿامعنم مظقلوا مألغفم مبأنممسؾىاظؿؼؾقدي،مدواء اظؿؼؾقديمعازالممايّؿامدراؼة
بدمعنمزبارؾةمعلأظةم"اظؾدائلم ذطرػا.مصالمظفاوفماظلاأومبلؾبماٌكماعوجود

عضرةمأممةمؾقهماظظاػرةمرػلمػذمومايدؼـة"ماظيتمتـؿومبعقدامسنماظـؿطماظؿؼؾقدي
مو ماظؿؼؾقدي مادؿداعؿهمباظـؿط مهلذه مطقفمميؽن مو؟ مهلماظظاػرة أنمماتاإلعؽاغذه

تطورمواعممؿققدمبهمسبوتلاػممؼبمإحقائهمظمومقّؿامعبودماظـؿطماظؿؼؾقديمظؾهركم
مظؾـؿط؟متؾكمأدؽؾةمالبدمعنمزبارؾؿفامؼبمحبثمعلؿؼؾؾي.
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