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دؼـاذطؿالذاظدؼنذذفقبذ
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عؼدعة ذ

ايؿّام ماظؿؼؾقديمغشاطمعرطزيمو عؾـى محقويمو ػاممباظـلؾةمظؽلمعنماظـلقجم
االجؿؿاسي مواظـلقج ماظعؿراغي مؼب ماٌـار ماظؿؼؾقدؼة ،مطؿا مأغه مإثراء مظؾرتاثم
اظـؼاؼبمو اٌادي مؼبماظوضت مذاته .مو مظؽنمبعدمأنمطانمال مشـىمسـه مؼبمزعنمظقسم
بؾعقد ،مأعلى ماظقوممععرّضامظالغؼراض مو ماالخؿػاء.مصـفدماظقوممأنمسددمايؿّاعاتم
اظيت معازاظت ممتارس مغشارفا مباظؼاػرة مضد متؼؾص مإظب مأربعة مصؼط ،مو مػذا مبعد مأنم
طاغتماظػلطاطمهؿويمسؾىمأظفموػبلؿائةمغبّاممخاللماظؼرنماظعاذر،مثمموصلم
غباعا مسؾى معدار ماظؼرن ماظـاعن مسشر محقث مبدأتم
سددػم مإظب مدؾعة مودؾعني م ّ
ايؿّاعات متػؼد مضقؿؿفا مو ماظلؾب ماٌؾاذر مؼعود مإظب متوصّر ماٌاء مباٌـازل معن مخاللم
ذؾؽاتماٌراص مايدؼـة.مومضدمأثرماالشبػاضماٌلؿؿرمظؾعوائدماٌاظقةمظـشاطمايؿّامم
اٌؿوازيمععماالرتػاعمؼبمتؽاظقفماظصقاغةمومتشغقلماظقدماظعاعؾةمؼبمتدػورماضاصةماظبم
اىواغبماظصققةمومزروفماٌؾـىمغػله،مممامأدىمإظبمشؾ ماظؽـريمعنمايؿّاعات.م
و مزد مسؾى مذظك ماظؼواغني ماىدؼدة ماًاصة مباظوضود مو مترعقم ماٌؾاغي ماألثرؼة ماظيتم
صعّؾت معن مإعؽاغقات مصقاغة مايؿّاعات ،مطؿا مأغفا مضؾصت معن مدورػا ماظػعالم
باجملؿؿع.مالمميؽنمإغؽارمحؼقؼةمأنمػذهماظػضاءاتمتواجهمهدؼاتمععاصرةمتفددم
ادؿداعؿفا مبوصػفا ممنطا ماجؿؿاسقا مو مسؿراغقا متؼؾقدؼا مؼب ماجملؿؿعات ماإلدالعقة.م
صؼقؿةمػذهماٌؤدلةم االجؿؿاسقة م اظعاعةماظيتمتؿأرجح م بنيمطوغفامخدعةمساعةم
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و طوغفا معؤدلة موارؼة مػي مضقؿة معؿعددة ماألبعاد مؼرجع متػلريػا مإظب مذبؿوسةم
سواعلمتـؿؿيمإظبمدبصصاتمزبؿؾػة.م م
أحد ماظلؾل مظؿػؼّد مػذا مايشد ماظوصري معن ماظعواعل مطان مدرادة مأحد ماٌعاؼريم
األدادقةماٌؿقؽؿةمؼبمادؿداعةمايؿّام مو ػي:ماظعؿالء مأوماٌرتددون معنمػم مػؤالءم
اظعؿالء؟ مو عا مأدؾاب مترددػم مسؾى مايؿّام؟ مٌاذا مال مؼذػب ماظؾعض ماآلخر مإظبم
ايؿّام؟مطلمػذهمأدؽؾةمتفدفمإظبمطشفماظـؼابمسنمرؤىماجملؿؿعماٌعاصرمظؼقؿؿهم
ظدىماظـاسمساعة،مطؿامأغفامتؿقحماظػرصةمظؾؿعرفمسؾىماظعواعلماٌفددةمظؾقؿّاعاتم
و اٌؤدؼة مإظب م اشبػاض ماإلضؾال مسؾى ماظـشاط معن مضؾل ماٌ رتددؼن مؼب مبعضم
اظـطاضات مو ادؿؼراء ماًقارات ماٌلؿؼؾؾقة معن مأجل مهلني ماألوضاع مباظـلؾةم
ظؾعواعلماظعدؼدةماٌؤثرة .م
ترتؽز مػذه ماظورضة ماظؾقـقة مسؾى مزبرجات معشروع محبـي مدوظي معؿعددم
اظؿكصصات ،2مو ضدماخؿص ماٌشروعمبدراداتمحاظة ميؿّام مواحدمؼبمطلمدوظةمعنم
بنيمدتمدولمتـؿؿيمإظب محوضماظؾقرماألبقضماٌؿودط مو عواضعفامطاآلتي :مأغؼرةم
ب رتطقا؛مصاس مباٌغرب ؛مدعش مب لورؼا؛مضلـطقـة مب اىزائر؛مشزة مبػؾلطني؛م
و اظؼاػرة ممبصر ،مو ضدماتضح مأنماشبػاض ماإلضؾالمسؾى مادؿعؿال مايؿّام مػومحاظةم
ساعة معـؿشرةمؼبمأشؾبماظؾؾدانمصقؿامسداماٌغرب ،مبقـؿامتؾبعدّ معصرمو دورؼاماألطـرم
تفدؼدا مبفذا ماظشأن .مو مسؾقه مصإن مػذه ماظورضة ماظؾقـقة متلؿفدف مدرادة معوضوعم
اظطؾبمأوماإلضؾالمسؾى مايؿّام مؼبماظؼاػرة ممبصر،مععمإجراءمبعضماٌؼارغات مععم
اظؾؾدانماألخرى مظؾؿوضقح ،مو ذظكمبفدفماظؽشفمسنماألدؾاب ماظيتمطاغت موراءم
تدغي ماإلضؾال مسؾى مايؿّام ،مبغرض متوجقه ماظؿدخل مظؿقلني ماألوضاع ماٌلؿؼؾؾقةم
ظؾقؿّاممؼبمعصر .م

 "HAMMAM – Hammam, Aspects and Multidisciplinary Methods of Analysis for theم
Mediterranean Region".
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عـفجقةذاظبحث ذ

ضررماظػرؼ ماظؾقـي مباظؼاػرةمدرادةمحاظؿنيمػؿا:مغبّام ماظطؿؾؾيموغبّام مبابم
اظؾقر.3م م
تضؿـتمعـاػجماظؾقثماٌلؿكدعةم عـفجماٌ شاػدةم باٌشارطةمو اٌؼابالتم
و تطؾق مادؿؾقانمو ربادثاتمشريمعفقؽؾةمأثـاءماٌشاػدة.4مطشػتمعشاػدةماظلؾوكم
اىزؼؽي مٌلؿكدعي مايؿّام مواظعاعؾني مبه معن مخالل ماًرائط ماظلؾوطقةم
 behavioural mapsمسنماإلعؽاغاتماظؽاعـةمباألجزاءماٌكؿؾػةمعنمايؿّام مدواءممبام
ؼلاغدمأو ممبامميـعمبعضماألغشطة،معـل:ماظؿقدث،ماالدرتخاء،مو صورمأخرىم
عنماظؿػاسلماالجؿؿاسي ،مو عنمزبرجاتماٌشاػدةمباٌشارطةمأؼضامرصدماألسرافم
اياطؿة مظؾلؾوك مداخل مايؿّام مو تؼققم مدرجة ماالخؿالف مو اظؿفاغس مصقؿا مبنيم
اظزبائن،مطؿامأغفامتعطيمعؤذراتمسنماٌكاررماظصققةماٌرتؾطةمبعؿؾقةمادؿكدامم
ايؿّام .مو تؽشفماحملادثاتمشريماٌـظؿةمععماظعاعؾنيمبايؿّام مسنمضقؿةمايؿّامم
ٌلؿكدعقهمعامبنيم"اظضرورة"مو"اظرصاػقة".مأعامعؼابالتماجملؿوسةماظؾؤرؼةم focus
 group interviewsمصؼد مدارت محول مادؿعؿال/سدم مادؿعؿال مايؿّام مو األدؾابم
اظؽاعـة مخؾفمطلمعـفؿا ،مطؿامأغفامتؿعرضمظؾؾدائلماٌلؿؼؾؾقةماظيتمضدمتزؼدمعنم
غلؾة ماٌرتددؼن مسؾقه .متؾؼي مغؿائج مػذه ماٌؼابالت ماظضوء مسؾى ماظؼقم ماٌدرطةم
ظؾقؿّام مو اظطؾبماٌلؿؼؾؾيماٌؿصور مو عنمثممؼؿممدرادؿفا مبؿعؿ مأطربمعنمخاللم
ادؿؾقان مععمشريماٌرتددؼنمسؾى مايؿّام .ممتمتطؾق ماالدؿؾقان مسؾى مسقـةمسشوائقةم
عنم54مصردم(٪ 84مدقداتم–م٪ 04مرجال،مؼرتاوحمسؿرم٪ 75معنماظعقـةمبنيم-04
 44مسام ،موتؿؽونم ٪ 08معنماظعقـة معنمدؽانمحي مباب ماظشعرؼة) ،مو ضدمشطىم
 3محقث ممت ماخؿقار مدرادة مغبّام مباب ماظؾقر مظػفم ماىواغب ماالجؿؿاسقة مواظـؼاصقة مواألداء ماظوزقػي مظؾؿؾينم
ودواسيماظؿشغقل ،مغباممبابماظؾقر مأحدمايؿّاعاتماظيتمالمتزالمتعؿلمحؿى مؼوعـامػذا.مبقـؿاممتماخؿقارم
درادةمغبامماظطؿؾؾيمبلؾبممتقزهماٌعؿاريمو اىؿاظيمو احؿػازهمبؿؼـقاتماظؾـاءماظؿؼؾقدؼةمظؾقؿّاعاتممبصر،م
ممامأدىمإظبماخؿقارهممنوذجامظصقاشةمعؼرتحاتمإسادةماظؿأػقلماٌلؿداعة.مطالمايؿّاعنيمعلفلمبوصػهمأثرام
ضؿن مالئقةماظرتاثماظؼوعيماإلدالعيمو اظؼؾطي،مطؿامؼؼعمطالمعـفؿامهتمعظؾةماجملؾسماألسؾى مظًثارم
بوزارةماظـؼاصةماٌصرؼة.
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االدؿؾقان مدرجة ماٌعرصة مبايؿّام موضقؿؿه ماٌدرطة موطقف مؼعرف ماظـاس مبوجودهم
واألدؾابماظيتمتشفعماظؾعضماظرتددمسؾقه،موعاذامضبول مدونمذػابماآلخرؼن،م
ػذامباإلضاصةمإظب ماظؿعرفمسؾى ماظظروفماظيت مميؽنمتغقريػامإلضـاعمشريماٌرتددؼنم
ظإلضدام مسؾى مادؿكدام مايؿّام .مطل مػذه مأدؽؾة متفدف مإظب ماظؽشف مسن ماظعواعلم
اظرئقلقةمخؾفماظوضعماظراػنمظؾقؿّام .م
ذذذذذذذذذذذذذؽلذ:1عؼابالتذاجملؿوسةذاظبؤرؼة،ذاظؼاػرة،ذعصر.
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غتائجذاظبحث ذ

متتمعـاضشةمعلأظةماظطؾبمسؾىمايؿّاعاتماظؿؼؾقدؼةمباظؼاػرةمبـاءمسؾىماظـؿائجم
ّ
اإلعربؼؼقةمظؾدرادة،موذظكمؼبمذؼنيمأدادقني:مؼؿـاولماظش ماألولمضقؿةمايؿّامم
طؿا مػي معدرطة مسـد ماظزبائن ماٌرتددؼن مسؾقه محاظقا ،مأعا ماظش ماظـاغي مصقؿـاولم
اظعواعلماظيتمبدورػامهولمدونمادؿؿرارمتدغيمغلؾة ماإلضؾالمسؾى مايؿّام ،مسؾؿام
بأغهمضدممتماظؿوصلمإظب مػذهماظعواعلمسنمررؼ ماظؿقؼق مؼبماألدؾابماظيتممتـعم
اظـاسمعنماظذػابمإظبمايؿّاممو اظشروطماظيت،مإنمتوصرت،م ؽبدؾبؿشفِعمشريماٌرتددؼنم
اياظقنيمسؾىمإسادةماظـظرمؼبماظعالضةمععه .م

اظؼقؿةذادلدرطةذظؾحؿّامذ ذ

ؼعرض مػذا ماىزء معؾكصًا مظؾؼقم ماألطـر مذقوسا مرؾؼا مٌا مؼدرطه ماٌلؿكدعونم
اياظقون مظؾقؿّام مواألدؾاب ماألدادقة ماظيت متدصع ماٌلؿكدعني مإظب ماظذػاب مإظبم
ايؿّاممدواءمطاغوامعنماٌوازؾنيمأممال .م
مت ماضرتان مضقؿة مايؿّام مسرب ماظؿارؼخ مباظػوائد ماظصققة ماظيت متعود مسؾىم
علؿكدعقه.مومععمتوصرماٌقاهماىارؼةمباٌـازلمو اغؿشارمدوراتماٌقاهماًاصةمطانم
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عن ماٌؿوضع مأن مدبلر مايؿّاعات ماظؿؼؾقدؼة مضقؿؿفا مإظب ماألبد موجدغا مباظؼاػرة مأنم
اٌعرصة مسن مايؿّام مبـشاره ماألدادي مالزاظت معوجوده م( ٪50معن ماظعقـة) مبقـؿام
اظؼؾقل م( ٪8معن ماظعقـة) مطاغوا مسؾى مدراؼة ،مبػوائده ماظعدؼدة مباإلضاصة مإظب مغشارهم
األدادي م(اغظر ماظشؽل م .)0مؼوضح ماظشؽل م( )3مأن مارتؾاط مايؿّام مباظؿفؿقلم
واالدؿعداداتمظؾزواجم( ٪44معنماظعقـة)مرادخمؼبمأذػانماظـاسمأطـرمعن مارتؾارهم
باظصقة ،مممامؼشريمإظب مضعفمذاطرةماجملؿؿعمباظـلؾةمظػوائدمايؿّام ماظعدؼدة (٪5
عنماظعقـة).متوضحماظـؿائجمأغهمحؿىمؼبمأدوأمحاالتماشبػاضماالدؿعؿالماياظي،م
صإغهمالمؼزالمؼوجدمتؼدؼرمساظيمظؾػوائد ماظـاعبةمسنمادؿكداممايؿّام ماظؿؼؾقديم
و مذظك مؼب مأوداط ماٌلؿكدعني ماياظقني .مؼـؼلم ماإلدراك مظؼقم مايؿّام مإظب مثالثةم
رباور:ماظؼقؿةماظصققةمواظؼقؿةماالجؿؿاسقةمواظؼقؿةماظـؼاصقة .م
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اظصحةذو اجلؿال

ذ

هؿل ماظؼقؿة ماظصققة مأسؾى ماٌراتب مبني ماظػوائد ماظعدؼدة مظؾـشاط ماألداديم
ظؾقؿّام مو مذظك معن معـظور ماٌرتددؼن مسؾقه .مصإغه معن ماٌعروف مأن مدور مػذهم
اٌؿاردات،معػقدمصققامحقثمؼؿعرضماىلممظؾقرارةميدماظؿعرقمثممحكماظؾشرةم
و متـظقػفا مثم ماالدرتخاء مؼب متػادي ماألعراض موادرتداد مو تـؿقة مو غضارة ماظؾشرةمممممم
و ماظؿكؾصمعنماظوزنماظزائدمو متـشقطمحقوؼةماىلم مبشؽلمسام.مؼدركماٌرتددونم
أنماظؿفؿقلمعرتؾطمارتؾاراموثقؼامباظصقة،مطؿامأنماظؿفؿقلمحبدمذاتهمعازالمدؾؾًام
وجقفًا موضوؼًا مالدؿعؿال مايؿّام مخاصة مظدى ماظلقدات ،مصاٌرتددات معـفن متؼدرنم
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اآلثارماظؿفؿقؾقةمظهمممامصبعؾهمؼلؿكدممبؽـرةمضؿنماالدؿعداداتمظؾزواج.مو ضدممتم
عالحظة مإضؾال ماٌؿزوجات مسؾى مادؿعؿال مايؿّام مأطـر معن مشري ماٌؿزوجات مظـػسم
األدؾاب ماظلاب مذطرػا،مأضفمإظب مذظكمدواسيماظؿعاؼبمعامبعدماظوالدةمو عامبعدم
اظعؿؾقاتماىراحقة .مو طذظكماظشاباتماظقاصعاتماٌؿعؾؿاتماظالتيمؼؼدّرنمعوارنم
هلنيماظصقةمظؾقؿّام مو مخاصةمعنمحقثماظؿكؾصمعنماظوزنماظزائد مغرى مأؼضام
أن ماٌرتددؼن معن ماظرجال مسؾى موسي متام مباظػوائد ماظصققة مظؾقؿّام مخاصة مبنيم
األجقال ماألطرب مدـا ،مصاظؾعض معن ماحملاصظات متؼؾل مإظب ماظؼاػرة مخصقصام
الدؿكداممايؿّام مو ماظؿـعممباظراحةموماظـشاطماظـاونيمسـه.مو باظرشممعنمدراؼةم
األجقالماٌؿؼدعةمؼبماظلنمباظػوائدماظصققةمواىؿاظقةمظؾقؿّام مصإنمػذهماٌعرصةمملم
ؼؿم متورؼـفا مظألجقال ماألصغر مدـا ،مصقؿا مسدا مبعض ماظػؽات ماظيت مالتزال متؿؾعم
أداظقبمحقاةمتؼؾقدؼة.مو باظرشممعنمأنمايؿّام مؼشفدماشبػاضا معؾقوزا مؼبماظرتددم
سؾقه ،مصإن ماظؽـريات مؼــني مسؾى ماظؼقؿة ماظؿفؿقؾقة مظه ،مو مظؽن مضؾؿا مؼؿذطر مشريم
اٌرتددؼنمسؾىمايؿّامماظؼقؿةماظصققةمالدؿعؿاظه .ذ
ؼؼعماإلدراكماألضصىمظػوائدمومضقؿةمايؿّاممباٌغربماظعربيمحقثمؼعدمادؿعؿالم
ايؿّام ماظطرؼؼةماظوحقدةماظػعاظةمظـظاصةماظػرد؛مصفومودقؾةمأدادقةمظؾؿكؾصمعنم
ورأةماظضغوطمايقاتقةماظقوعقة ،مطؿامأغهمؼلاسدمسؾى مدبؾصماىلممعنماظلؿوم،م
ومؼعدمأحدماألغشطةمايقاتقةماألدؾوسقةمظؾقػازمسؾىمدالعةماظعؼلموماىلم.مومضدم
تؾقّن معن مخالل ماظؿقري مسرب ماٌلؿوؼات ماالضؿصادؼة مو ماالجؿؿاسقة مو ماخؿالفم
اظـوع ،مأنمادؿعؿالمايؿّام مػومجزءمالمؼؿفزأمعنمايقاةماٌغاربقة .مصايؿّام مغشاطم
عرتؾطمباظعائؾةمومباظلؽن مو مالمشـى مسـه ،مشريمأغه مؼؿممخارجمغطاقمحدودماٌـزلم
اًاص .م

اظؼقؿةذاالتجتؿاسقةذو اظرتصقفقة

ؼبمذبالمسؾمماالجؿؿاع،ممتماثؾاتمأنمايؿّام مظقسمذبردمذبال مظهمعالربهم
اٌعؿارؼة ،مبل مإغه مسامل مخاص معن محقث مايقاة ماالجؿؿاسقة مبؽل معا مصقفا معنم
توجفاتمو ضقممو ضوابطماجؿؿاسقة متـؿؿيمٌؤدلةم"ايؿّام" مباظذات.مصؾاإلضاصةم
إظب ماًدعات ماظؿؼؾقدؼة ماظيت مؼؼدعفا مػذا ماألخري مصإغه مطذظك مغؼطة ماظؿؼاء مؼبم
اجملؿؿع ،محقثمؼؿممواذبمأررافمايدؼثمو تؾادلماٌعرصة.مإذاماتلعماظـظرم
ضؿنماجملاورةماألودعمدـفدمأنمايؿّاممػومبؤرةمظؿداولماألصؽارمو اظلؾع؛مذبالم
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ساممذومأػؿقةمساظقة .ؼؽؿنمجزءمعنمضقؿؿهماالجؿؿاسقةمبوصػهمعؾؿؼىمضؿنمأغلاقم
األغشطة ماًاصة مبه ،مصاظواضعمأنموزائػهماألدادقةمتؼعمطؾفامؼبمذبال موؿقعيم
واحد،محقثمؼؿشاركماألشرابماظعـاصرمغػلفاموأغهمؼؿضؿنماالدؿغـاءمسنماٌالبسم
اظيت متعد مودقؾة مجوػرؼة مإلرداء مايواجز مبني ماظـاس .مؼوضع مايؿّام مؼب معؼامم
خاص مضؿن ماجملاالت ماظعاعة ،مػذا مباظؿضاد معع ماظؾدائل مايدؼـة م(اظلوغهم
ووحداتماظؾكارماٌؾقؼةمباىؿـازؼوممأوماظؽواصري) محقثمتؿلمماظؿفربةمباظوحدةم
واىػاء مواظوزائػقةماظؾقؿة.مصاظالرمسقةماظيتمؼؿلممبفامغشاطمايؿّام متعؿلمسؾىم
طلرمايواجز ماالجؿؿاسقة مو تشفعمسؾى ماظؿػاسلماالجؿؿاسي مبنيماٌلؿكدعني،م
اظرجالمعـفممو اظلقدات،مو ظؽن مبصورةمأطربمسـدماظـلاء محقثمتػرضمسؾقفنم
اظعدؼدمعنمايواجزماالجؿؿاسقةمخاصةمؼبماجملؿؿعاتماإلدالعقة .م
أحد ماٌظاػر ماالجؿؿاسقة ماألخرى ماٌصاحؾة مظـشاط مايؿّام مػو مارتؾارهم
باالحؿػاظقات مطؿقالد ماظطػل مواظزواج ،محؿى مظدى ماظػؽات ماالجؿؿاسقة مو اظـؼاصقةم
األخرى محقثمؼعدماظذػابمإظقه مذطرى ،محبقث مؼوجدمدائؿا محـنيمظؾؿففقزاتم
اظعردقة ماظيت مطاغت متؿضؿن ماالدؿعدادات ماًاصة مداخل مايؿّام موعوطبم
اظعرودنيمعنمو مإظب مايؿّام ،مصزؼارتهمعنمررف ماظعروس مادؿعدادامظؾزصافمعازاظتم
اظلؾبماظرئقليماظذيمؼدصعماظؽـريمإظب مادؿعؿالمػذهماًدعةمظؾؿرةماألوظب،مدواءم
طاغت ماظعروس مغػلفا مأو مأحد مأصراد مسائؾؿفا ،مأو ماألصدضاء مأو ماىريان .مؼشريم
اظشؽلم()4مإظب ماألدؾاب ماظيتمضدمتدصعماظؾعضمظؾدءمادؿكداممايؿّام .مندمأنم
اظؼقؿةماظرتصقفقةمظؾقؿّاممػيماظؼقؿةماٌدرطةمسؾىمأطـرمسددمبنيمشريماٌرتددؼنمسؾىم
ايؿّام مبقـؿا مؼوجد مػـاك مععرصة مضؽقؾة مباظؼقؿة ماظصققة مظؾقؿّام موسالضؿهم
باظؿفؿقل .م



Dumreicher, H., Kolb, B. (2007), “WP – S Social Aspects. Photo Interview: Sociocultural patterns in the hammam and its neighbourhood”. Deliverable 16 Thematic
Report: Socio-Cultural Patterns (unpublished paper).

45

دؼـاذطؿالذاظدؼنذذفقب

م
م
م
م
م
م
م
م
م

ذؽلذ:4ذاظداصعذالدتخدامذاحلؿّامذظؾؿرةذاألوظي،ذاظؼاػرة،ذعصر.
%04

%45

%40
%35

%30

%25
%20
%15

%10
%5

%0

م

م
و مباظرشم معن مإدراك ماظؼقم ماالجؿؿاسقة مظؾقؿّام  ،مصإغه مؼؿم ممماردة مػذه ماظؼقمم
بصور مدبؿؾف مباخؿالف ماظـؼاصة .مصػي ماٌغرب ماظعربي ،معن ماٌعروف مأن مايؿّامم
ؼلاسدمسؾىمإغشاءماظصداضاتمؼبمغطاقماييماظواحد،مبقـؿامؼعؿربمباظؼاػرةمودعش م
عؽاغًا مظؾرتوؼح مسن ماظـػس مبني مايني مواآلخر ،مو معؽاغا متؼصده مذبؿوسة معنم
األصدضاءمأومسائؾةمظؼضاءموضتمممؿعموممبـابةمصضاءمظؾـزػة.مأعامؼبمأغؼره،مصؿوصلم
ايؿّام مإظب مإحداث ماظؿوازن مبني مضقؿيت ماظضرورة مواظرتصقه ،محقث مأن ماًدعاتم
اظؿؽؿقؾقةمبه مطـزعمذعرماىلمم(ضقؿةمضرورؼة)مػيمخدعاتمسؾى ماٌلؿوى مغػلهم
عنماألػؿقةمو هؿلمػذهماًدعاتماظؿؽؿقؾقةمصرصًامطؾريةمظؾؿػاسلماالجؿؿاسيمبنيم
اظزبائنمو اظعاعؾني .5م
ؼعؿؿد ماظؾعد ماظرتصقفي مظؾقؿّام مبصورة مأطرب مسؾى ماظؿفاغس ماظـؼاؼب مبنيم




Dumreicher, H., Kolb, B.M., idem.
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5
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اٌلؿكدعني ،مصقؽـرمحبؿّام مبابماظؾقرمعفـقنيمؼبمدنماظشؾابم(ذطورموإغاث)،م
اظذؼن مؼأتون مسادة مؼب مذبؿوسات مدواء معن مداخل مأو مخارج مايي ،مأعا محبؿّامم
اظطؿؾؾيمباظؼاػرةمو سؾىماظرشممعنمأغهمملمؼؽنمؼعؿلمأثـاءمإضاعةمػذهماظدرادة،مصؼدم
أطدتماظؿقرؼاتمععمزبائـهماظؼداعىمو اظعاعؾنيمبهموجرياغهمؼبمربقطمايؿّام،مأغهم
طان مؼلؿؼؾل مو ؼلؿؼطب مصؽات متؿػاوت معن محقث معلؿوى ماظدخل مو اًؾػقةم
االجؿؿاسقة،معنمداخلمأو معنمخارجماييماظذيمؼؼعمبه ،ممبامصقفممرجالمأسؿالم
أشـقاءمو زوجاتفممعنمجوارمايؿّام،مو دقداتمعنمأحقاءمأخرىمؼأتنيمؼبمدقاراتم
صارػة مبوادطة ماظلائ ماًاص ،مو زبائن معن مرؾؼات معؿودطة مآتقة معن معـار م
ذعؾقة،محؿىمو إنمطاغتمبعقدةمسنمعـطؼةمايؿّام.مو ضدمطاغتمترتددمسؾىمغبّامم
اظطؿؾؾيمشبؾةمعؿـوسةمعنماظزبائنمتشؿلماظؽـريمعنم دؽانم اييماحملقطمبهم
و اظلقاح مو األجاغب مخالل مصرتة مزؼارتفم مظؾؼاػرة ماظؿارطبقة ،مو اٌرضى ماظذؼنم
وصف مهلم ماظطؾقب مادؿكدام مايؿّام معن مأحقاء مراضقة مو عن مرباصظات مأخرى،م
صلفّلمزبائنمغبّامماظطؿؾؾيمؼلؿعرضمخؾقطامعنماٌلؿوؼاتماالضؿصادؼةمو اٌلؿوؼاتم
اظؿعؾقؿقة مو اظوزقػقة،مصؽلمػؤالءمؼؿشارطون مؼبمتؼؾؾفممٌلؿوى مععنيمعنماظـظاصةم
و اًصوصقة ماظيت مؼؿققفا مايؿّام ماظؿؼؾقدي؛ مصفم معؿفاغلون مصقؿا مبقـفم مؼبم
اسؿـاضفممأداظقبمحقاةمهلامجذورمتؼؾقدؼة.

اظؼقؿةذاظثؼاصقة

ؼوجدمبنيماٌرتددؼنمسؾى مايؿّام مؼبمعصرموسي مبؼقؿؿه ماظـؼاصقةمبوصػهمتراثا،م
و ؼؾدومأغهمميـلمعرتؽزًامظؾفوؼةمسـدمبعضماظزبائن،مصفومؼعؿلممبـابةمعذطّرمخاصم
ٌا مطاغوا مسؾقه مباظػعل مضؾل مأن مهقد مبفم ماظؿغقّرات ماظطارئة مسؾى ماألوضاعم
االجؿؿاسقةموماالضؿصادؼةمإظبمأداظقبمحقاةمومدوائرماجؿؿاسقةمحدؼـة.مصاظؽـريمعنم
اظزبائن مؼعؿربون مأن مايؿّام معورـفم ماألصؾي محقث مصبؿؿع ماألسزاء ماٌشؿؿونم
ظقؿذطروامومؼلؿعقدوامعامطاغتمسؾقهماألوضاتم"اظلعقدة"مؼبماٌاضي.مجاءمسؾىمظلانم
إحدى مزبائنماظطؿؾؾيمو ماظيتمطاغتمعوازؾةمسؾقهمٌدةمػبلةمسشرمساعا:م"بدأتم
أترددمسؾىمغبّاممبابماظؾقرمبعدمأنمتوظيمإدارتهم"ؼادر"مضؾلمساعنيمألغهمطانمؼبم
حاظةمدقؽةمجدامضؾلمذظك...ماظطؿؾؾيمطانمميـلمذقؽامآخر...مصاظطؿؾؾيمطانمعـلم
"بقتماظعائؾة"مظي...مظؼدمبؽقتمؼوممسؾؿت مخبربمشؾؼه...مو مظؼدمسرضتمتوطقلم
رباعي مسؾى مغػؼيت ماًاصة ،مو مظؽـفم مضاظوا مأغه مال مؼوجد معا مميؽن مسؿؾه مبفذام
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اظشأن...مصأغامسؾى مأمتماالدؿعدادمظؾؼقاممبأيمذئمألداسدمؼبمإسادةمصؿحماظطؿؾؾي،م
باركماهلل مصقؽممهلذاماظؾقثماظذيمتؼوعونمبه".6معنماٌـريمظؾدػشة ،مأن ماظلقداتم
أطـرمعنماظرجال،مؼؼدرنماًصائصمو ماٌؿقزاتماٌادؼةمظؾقؿّام ماظؿؼؾقديمو مسؾؼهم
اظؿارطبي.مصفنمالمؼردنمأنمؼشفدماٌؾينماظؿارطبيمتغرياتمجذرؼة؛م"صؼطمبعضم
اإلصالحاتموإدارةمظؾشؤونماٌـزظقةموهلقـاتمؼبمعلؿوىماظـظاصة".مجاءمػذامسؾىم
ظلان مإحدى ماظزبائن موػي محاعؾة مظدرجة ماٌاجلؿري معن مخارج ماٌـطؼة :م"ايؿّامم
ؼؿؿؿع مباظؾعد ماظـؼاؼب مظؾـشاط مواٌؽان ماظذي مؼربط ماٌصرؼني ماٌعاصرؼن مبؿارطبفمم
وجذورػمماظؿؼؾقدؼة":متػضلماظلقداتمزؼارةمايؿّاعاتماظواضعةمؼبمعـار متارطبقةم
سن ماظودائل ماألطـر محداثة مؼب ماألحقاء ماىدؼدة ،مبقـؿا مؼؾدو مأن ماظرجال مؼعريونم
اػؿؿاعا مأضل مظؾـؿط ماظؿؼؾقدي موؼؿقؿلون مأطـر مظؾؿغقري؛ مذؽل محدؼث موودائلم
حدؼـةمطاظدشموصاظةماىؿـازؼومموغبّاعاتماظلؾاحة...إخل.7موظؽنمسؾىماظرشممعنم
ذظكمالؼزالمايؿّام مأحدماألمناطماظـادرةمجداماظيتمملمتػؼدمعؽوغاتفا،مصعؾى مدؾقلم
اٌـالمعؾينم"اظلؾقل"مؼعدممنطًا متراثقًا محقًا مساغى معنمسدممادؿداعةماٌؽونماٌاديم
ظؾـؿطمبرشممادؿؿرارماظـشاطماظؿؼؾقدي،8مبقـؿامػذامملمضبدثمععمايؿّام...بعد! م
ؼؽاد مال مؼؽون مػـاك مأداس معن ماظوجود مظؾؿضاعن ماظؿارطبي مبني مايؿّام مععم
اظدؼنمؼبماظؼاػرة ،مصعالضةمايؿّام مباظطفارةمالزاظتمشاظؾةمصؼطمباظؾؾدانماٌغاربقة،م
خاصةمبنيماظرجالماظذؼنمسادةمعامؼلؿكدعون مايؿّاممصؾاحمؼومماىؿعةمادؿعدادام
ظصالةماىؿعة .م
و مععمتـاديمايؿّاعات مبنيماٌصرؼنيماٌعاصرؼن،مصإنماظذؼنمعازاظوامؼرتددونم
سؾقه،موظو مبصػةمشريمعـؿظؿة،مؼدرطونمصوائده ماظعدؼدةمومؼعؾّرون مسنمتؼدؼرػممظهم
بعارػة مضوؼة .مإن ماٌعوضات ماٌاظقة مو ماياظة ماظردؼؽة ماظيت مؼعاغي معـفا مايؿّامم
اظؿؼؾقديمتعدمعنماظؾواسثماىوػرؼةمسؾىمإحفاممػؤالءماٌؼدرؼنمظؼقؿؿهمسنماظرتددم
سؾقهمباظؼدرماظذيمؼودوغه .م

6

Shehayeb, D. (2005), op.cit.
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.
7
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اظعواعلذاظيتذدتزؼدذعنذاظطؾب/اإلضبالذسؾىذاحلؿّام ذ

طبؿصمػذاماىزءمبؿػؼدمشريماٌلؿكدعنيمظؾقؿّام ماظؿؼؾقدي ،مصقوضحماألدؾابم
اظيت ممتـع ماظـاس معن مادؿعؿاظه مو ماظظروف ماظيت مإن مهوّظت متشفعفم مسؾىم
ادؿعؿاظه ،مو مباظؿاظيمتعؽسمػذهماظـؿائجماظؿقدؼاتماظيتمتواجففا مػذه ماٌؤدلة،م
طؿامتشريمإظبماألوضاعماٌطؾوبةمظـؿوماظطؾبمسؾىمايؿّامماظؿؼؾقديمعلؿؼؾؾقا .م
إن ماٌكارر ماظصققة مو ماألخالضقات مواىفل مبػوائد مايؿّام ،مػي مثالثةم
هدؼاتمرئقلقةمتواجهمعلؿؼؾلمو مادؿداعة مايؿّام مؼبمبؾدانمعـلمعصرمو مدورؼا،م
حقثممتماشبػاضماظرتددمسؾقفاماشبػاضامواضقامخاللماًؿلنيمساعاماٌاضقة.مؼبم
عصر،مأدتمغؿائجمادؿؾقانمسقـةمعؽوغةمعنمػبلنيمذكصامعنمشريماٌرتددؼنمسؾىم
ايؿّام م(عنمداخلموخارجماٌـطؼة)مإظب ماظؽشفمسنماألدؾابماظرئقلقةمخؾفمسدمم
ادؿعؿاظه،محقثمتعؾؼتم األدؾابماألخالضقةمؼبماٌؼامماألولمبؿقؼق ماًصوصقةم
و مايػازمسؾى ماظلؿعةمو ماالظؿزام ماظدؼين،مو محقثمؼؼعمصؾبماظؿعؼقدمؼبماظؽشفم
سنماىلدمسارؼا مأعامماآلخرؼن.مؼؿؾعمذظكمأدؾابمأخرى،مأطـرمسؿؾقة معـلمسدمم
وجود ماظوضت ماظؽاؼب ،موتعذر ماظدخل ،مو مزباصة مأال مؼؽون مسؾى معلؿوى ماظـظاصةم
اٌطؾوب 9مصقؿامطبصمإدراكمصوائدمايؿّام،مصإنمشري ماظراشؾنيمؼب مادؿعؿاظه مسؾىم
سؾممتاممبدوره معنمحقثماظؿفؿقلموظؽـفممؼعؿؼدون مأنمغشاره ماألدادي مأالمو مػوم
االدؿقؿاممشريمضروريمغظرامظؿوصرمػذهماإلعؽاغقةمباٌـازلماًاصة.مسددمضؾقلمجدام
عنمشري ماٌرتددؼنمسؾى مدراؼةمباظػارقمبنيماالدؿقؿام مباٌـزلمواالدؿقؿام مبايؿّامم
اظؿؼؾقدي ،مأو ممبعـى مآخر مصفم مصبفؾون ماظػوائد ماظصققة مظؾقؿّام ماظؿؼؾقدي .مطانم
هلذهماظـؿائجمصداػامخاللماٌـاضشاتماىؿاسقةماظيتمأضقؿتمباظؼاػرةمومدعش .10م
و معن مبني ماالسؿؾارات ماظيت مهلا معدظوظقة مساظقة مو ماظيت مسرب مسـفا ماظرجال مسؾىم
األخص ،متعؾؼتمباظصورةماظلؾؾقةمظؾقؿّام ماظيتمترتؾط مباحؿؿاظقةمتعرضمعلؿكدمم
ايؿّام مظؾؿضاؼؼاتممبكؿؾف مأغواسفا معـل ماظؿقرشماىـليموشريه.ماًوفمعنم
إعؽاغقةمحدوثماظؿقرشماىـليمأطـرمبؽـري معن مغلؾةمحدوثهمباظػعلموػذامملم
ؼؿم مذطره مباظدرادة مدواء مسؾى مظلان معلؿكدعي مغبّام مباب ماظؾقر مأو مغبّامم
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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اظطؿؾؾي .مصاظـوع ماألطـر مذقوسا معن ماٌضاؼؼات ماظيت مؼؿعرض مهلا ماظرجال متؽونم
بوادطةمرجالماظشررة ماظذؼنمدائؿامعامؼعطوامألغػلفمماألحؼقةمظدخولماجملاالتم
اظوزائػقة مبايؿّام مو مؼطاظؾون مباظؿعرف مسؾى مػوؼة ماٌلؿكدعني مبصورة مصفائقةم
(ترىماظشررةمأنمايؿّاممصرصةمظؿػؼدماٌشؿؾهمبفم).مومسـدعامدأظـاماٌلؿكدعنيمعنم
اظرجال مسنماظشروطماظواجبمتواصرػامحؿى مؼغريوامعنمعوضػفمماظعدائي مظؾقؿّام،معام
طانمعـفممشريمإسادةمصقاشةماألدؾابماظلاب مذطرػامسنمسدمماظذػابمو مادؿعؿالم
ايؿّاممومؼؿؾكصمذظكمصقؿامؼؾي:مإذامطانمغظقفموآعنمؼبماٌؼامماألول،مإذامتوصرتم
اًصوصقة،موإذامهلـتمصورةمايؿّام مؼبماجملؿؿعمطؽل .مو مععمذظك،مبؼقتم
ذبؿوسةمعنماألصرادمسـدمرصضفاماظؼارعمالدؿكداممايؿّاممبغضماظـظرمسنمممقزاتهم
أومسقوبهم( .)٪18م
ذؽلذ:5ذأدبابذسدمذادتخدامذاحلؿّام،ذاظؼاػرة،ذعصر.
%25م
%30

م
م

اظعددماظؽؾي= 24

%20
%15
%10
%5
%0

ذؽلذ:6ذاظشروطذاظواتجبذحتؼؼفاذظتغقريذرأيذشريذادلرتددؼنذسؾىذاحلؿّام،ذ
اظؼاػرة،ذعصر.
%35
%34
%05
%04
%15
%14
%5
%4
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تؼع مععظم مايؿّاعات ماظؿؼؾقدؼة مؼب معـار مذعؾقة؛ مأحقاء مدؽاغفا معن مذويم
دخولمعؿودطةمأومعؿواضعة،موضدمأثارتمػذهمايؼقؼةمبعضماظشؽوكمبنيماٌـؿؿنيم
ألحقاءمأخرىمعنمحقثماظؿواص ماالجؿؿاسيموماظـؼاؼبمععمأسضاءماجملؿؿعماحملؾيم
ؼبمجوارمايؿّام؛ مصاًوف معنماظؿصرصاتمشري ماظالئؼةمعنم"اآلخرؼن"ممتمذطرػام
سؾى مظلانمأطـرمعنمدقدة معنمبنيماظعازصاتمسـه مو ماظالتيمؼشعرنمبعدممارتقاحم
ظػؽرة موجود ماظلقدات ماٌشاطلات مصاحؾات ماظصوت ماظعاظي م"اظؾؾدي" مخوصا معنم
اصؿعال ماظعراك موتؾادل مظغة مدون ماٌلؿوى مأثـاء ماالدؿعؿال .مذعور ممماثل مساؼشؿهم
اظلقدات محبؿّاعات مدورؼا محني مذاػدن مسدم متواص مثؼاؼب معع ماٌلؿكدعاتم
اظعراضقات م(اجؿقاح مسراضيميؿّاعات مدعش معنمضؾلماٌفاجرؼنمعنماظعراقمغؿقفةم
اظظروفماظلقادقةمباظؾالد) .م
اىزء ماظؿاظي مػو معؾكص مظؾؿفاالت ماظيت مميؽن ماظؿقلني مو ماظؿطوؼر مبفا،م
ظؿعزؼز ماظطؾب مسؾى مايؿّام ماظؿؼؾقدي ممبصر موضؿان مادؿداعة مادؿكداعه مباسؿؾارهم
غشارامخدعقامومترصقفقامساعا .م

خػضذادلخاررذاظصحقةم

تعدماظصقةمو معامضدمؼؤثرمسؾقفامعنماألعورماظشائؽةمجدامباظـلؾةمظؾقؿّاعاتم
اظؿؼؾقدؼةمخاصةمؼبمذػنمشريماٌلؿكدعني ،مأعامصقؿامبنيماٌوازؾنيمسؾى مادؿعؿالم
ايؿّام ،مصإنمإدراكمزبارره ماظصققةمؼؿـادبمععمدرجةماظوسيماظصقي موعلؿوىم
اظـظاصة ماٌؼؾول مظدؼفم ،محقث متؿم معوازغة مأػؿقة مػذؼن ماظؾعدؼن مباظؿؼدؼر ماظعاظيم
ظدى مػؤالء مظؾؼقم ماٌلؿػادة معن مادؿعؿاظه ،مطؿا ممت مسرضفا مدابؼا .مصعؾى مدؾقلم
اٌـال،مؼبماظؼاػرة،مسؾّرمأشؾبماٌلؿكدعني مظؾقؿّام مألول معرة مسنمرشؾؿفممٌلؿوىم
غظاصة مأسؾى مصقه ،موػذا مؼرجع مإظب محذرػم معن ماٌكارر ماظصققة ماظيت مضد مؼؿمم
اظؿعرضمإظقفا،مومظؽنمملمؼؽنمػذامايذرمباظؼدرماظؽاؼبمظردسفممسنمإسادةماظؿفربةم
واظعودةمالدؿكداعهمعرةمأخرى.مصإدراكماٌلؿكدعنيمظؿؿقزمومتػوقمايؿّامماظؿؼؾقديم
سؾى ماظؾدائل مايدؼـة مطاظلوغه مو ماىاطوزي ماٌـؿشرؼن محاظقا مؼب معبقع ماألحقاءم
حؿىمؼبماٌـار ماظعشوائقةمضدمؼؽونمدؾؾامؼبمػذهماٌواضف .م
ومؼبمرباوظةمظلردماظعواعلماظيتمتفددماظصقةمبايؿّاعات ماظؿؼؾقدؼةمندمأنم
اٌغطسم–مومػوماظلؾقلماظوحقدمظؿلكنيماىلمموإداظةماظعرقمبايؿّامماٌصريم–م
ضبؿلمعرتؾةمعؿؼدعةمضؿنمعصادرماٌكاررةمباظصقةموذظكمظغقابمعلؿوؼاتماٌقاهم
51

دؼـاذطؿالذاظدؼنذذفقب

اظـؼقة مو مدوء ماظؿـظقف مو مضعف ماىفات ماظرضابقة مبفذا ماظشأن .11مو مؼب مرباوظةم
ٌؼارغة مخطوات مسؿؾقة مالدؿعؿاظه مأو م"غل ماالدؿعؿال" مؼب مطل ماظؾؾدان مربلم
اظدرادة ،مندمأنمايؿّام ماٌصريمػوماألطـرمأعاغامعنماظـاحقةماظصققةمخاصةمؼبم
عرحؾةمتؽققسماىلممظؾؿكؾصمعنماىؾدماٌقت،مومػذامبلؾبمومجودمغاصورةمعنم
اٌاء ماظلاخن مؼب معـؿصف معلطؾة ماظؿؽققس ماٌرتػعة مسن معلؿوى ماألرض ،محقثم
تغللم اظطاوظةمو م اظؽقسماٌلؿكدممؼبماظؿؽققس مبنيماظزبونمو ماآلخر مبفذاماٌاءم
اظلاخن .مو مبـاءمسؾقه،مؼرى ماًرباءمأغهمإذاممتمإظغاءمخطوةمشؿرماىلممؼبمعقاهم
اٌغطسمدققؿلماظـل ماٌصريمأسؾى ماٌراتبمعنمحقثماألعانماظصقي.12مومبقـؿام
ؼعؿؼدمبعضماظزبائنمأنمشؿرماىلممؼبم اٌاءماظلاخنمباٌغطسمؼـؼلماظعدو ى م
و ماألعراض مبني ماٌلؿكدعني ،مو مأن ماظؼقؿة متؽؿن مؼب مخبار ماٌاء ماظـاتج مسن ماٌاءم
اظلاخنموظقسماٌاءمغػله،مندمأنمػـاكماظؽـريمممنمؼعؿؼدم أنماظػائدةماظؼصوىم
و ماظـػعماظصقيمالمؼؽونمإالمبغؿرماىلممباظؽاعلمداخلماٌغطسمو ماظذيمأثؾتم
صقؿه مؼب محاالت ماآلالم ماظروعاتقزعقة مبرتذقح معن مأخصائقي ماظؿأػقل .مأعا معنم
غاحقةماألصضؾقةمبنيماظرجالمواظـلاء،موجدمأنمايرصمسؾىماظغؿرمداخلماٌغطسم
دائدمبنيماظرجالمأطـرمعنماظلقدات،مظذظكمشبوضمحاظقامؼبمعصرموربةماظؿوجقهم
بعدمماظغؿرمؼبمغبّاممبابماظؾقرمظؿؼققممادؿفابةماٌرتددؼنمسؾىمايؿّام .م
ومباإلضاصةمإظب معامدؾؼة ،مميـلمخطرماالغزالق مو ماظلؼوطمبعدا مآخرا مظؾؿكاررم
اظيت مضد مؼؿعرض مهلا معلؿكدعوه ،موؼزؼد معن محدتفا مدوام ماٌاء مسؾى مأرضقةم
ايؿّام مو مػيمعنممساتهماألدادقة ،مو مؼرى ماظعاعؾونمبايؿّام مأغهمميؽنمايدمعنم
ػذاماظشأنممبراساةماظصرفماىقدمباألرضقات،مو مإتؾاعماظؾوائحماًاصةمباظؿكؾصم
عن مآثار ماظصابون مواظشاعؾو مو معا مإظب مذظك معن معـؿفات ،مو ماظؿأطقد مسؾى مارتداءم
اظؼؾاضقبماًشؾقةماٌكصصةمظذظك .م
إنمعلؿوى مغظاصةمإدارةمايؿّام مواظعاعؾنيمبهمو موسقفممباٌكاررماظيتمضدمتفددم
اظصقةمػؿاماٌػؿاحماظذي،مإنمتوصر،مدقضؿن ماظعؿلمسؾى مإتؾاع ماظؼواسدماظلؾقؿةم
الدؿعؿالمايؿّام مو م باظؿاظيمايدمعنماجملازصةماظصققة .مإن متطؾق ماٌعدالتم
و ماٌعاؼريماظعاٌقةمظـؼاءماٌقاهماٌوثوقمبفاموإسالغفامباظؿأطقدمدقعؿلمسؾى متشفقعم
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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شريماظراشؾنيمؼبمادؿعؿاظ ه ،م طؿامأنمتؾينمأداظقبماظؿشغقلم واظـظاصةماظدورؼةم
و ماظصقاغة ماظيت متدسم معلؿوؼات ماظـظاصة ماٌؼؾوظة مو ماٌدرطة مدقزؼد معن مرؿأغقـةم
اٌلؿكدعني ماىدد موضبلّن مصورته مؼب مغظرػم ،موبفذا مميؽن ماظؾدء مؼب ماظؿأثريم
اإلصبابيمىذبماظزبائنماىددمبؿوصقةماٌلؿكدعنيماألطـرمضدعا .م

اخلربةذادلعتؿدة

زؼادةماظوسيماظعؾؿيموماالدرتذادمباٌؼاؼقسماظعاٌقةمإلثؾاتماًربةمتػلرماػؿؿامم
اٌلؿكدعنيمبؿوصرمسؿاظةمعدربةموذاتمخربةمععؿؿدةمبدالمعنمطوغفامتؼؾقدؼةمووارثةم
ظؾؿفـة .مصؼد مسؾّر مشري ماٌرتددؼن مسؾى مايؿّام مسن مذؽوطفم مخبصوص ماظؼاسدةم
اٌعرصقةمو معلؿوى ماظـظاصةمظدى ماظعؿاظةماياظقة.مصايػازمسؾى ماٌعرصةماظؿؼؾقدؼةم
ؼعدّ م سؿال مضقؿ ا مو م ؼؼؿضيماإلبؼاءمسؾى م "اٌؽقلاتقة " م اظؿؼؾقدؼنيماظرجالمعـفمم
و ماظلقدات موظؽن ماظودقؾة ماظؿؼؾقدؼة مظؿؿرؼر ماٌعرصة مسرب ماألجقال مؼب مررؼؼفام
ظالغؼراض .مؼؼول م عؽقلاتي :م"غؾدأ معع ماظعؿّ ال ماظصغار مبإدـاد مأسؿال ماظـظاصةم
هلممو مبعضماٌلاسداتمػـامو مػـاكمػذامباظؿوازيمععمتعؾقؿفمماظصـعة ،مأعامؼبم
ػذهماألؼاممصاظعاعؾونمبايؿّاممؼؿودطونمألضاربفممظقعؿؾوا مدونمخوضمعدةماظؿدرؼبم
اظؿؼؾقدؼة" .13م
صبفل ماظزبائن ماظذؼن مظقس مظدؼفم مروابط متارطبقة مبادؿكدام مايؿّام مجودةم
اًدعةماظواجبمتواصرػا،مصؾكالفماألوضاتماٌاضقةمسـدعامطانماىؿقعمؼلؿكدمم
ايؿّام مطاغتماظـؼةمباظعؿاظةمتردخمباًربةمو ماظلؿعة،مأعامؼبمذبؿؿعاتـاماٌعاصرةم
مل مؼعد مػـاك موجود مهلذه ماٌعرصة محقث مصؼد ماظـاس ماظذاطرة ماجملؿؿعقة مظؾقؿّام.م
غالحظ متؾكماظظاػرةمبوضوحمؼبمعصرمو مدورؼا،مسؾى مسؽسماظوضعمبػاس ،محقثم
تؿؾعمايؿّاعات محدؼـةماظؾـاء ،ماألدسمغػلفامؼبماإلغشاءمو ماظؿشغقلمعـلمدؾقػؿفام
عن مايؿّاعات ماظؿؼؾقدؼة .مال مؼؼؾ مأصقاب ماٌلؿوى ماٌؿدغي معن ماظوسي ماظصقيم
طـريا مبفذا ماظشأن ،مأعا معن مميؾؽون مػذا ماظوسي مصإغفم مؼؼرتحون متؽؿقل ماٌعرصةم
اظؿؼؾقدؼةممبفاراتمأطـرمسؾؿقةمو مرؾقةمو مخدعاتمعـلمربماظؿكلقس،ماظؿدظقكم
(علاج) ،مو ماظعالجماظطؾقعي ،مو معنمثممصبب متعزؼز معوثوضقةماظعؿاظةماٌؿكصصةم
اظؿؼؾقدؼةمؼبمايؿّاممباظؿدرؼبمؼبمذباالتماظصقةمواٌفاراتماظؿؽؿقؾقةمسؾىمأداسم
Shehayeb, D. (2005), Deliverable 1: Cairo – Background Report (unpublished paper).
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سؾؿيمؼلاسدمسؾىماظدصعمبعفؾةمتطوؼرمدورهمطـ"عـؿديمظؿقلنيماظصقة".14مإحرازم
األصضل معنمطالماٌـففنيمضروريمحؿى مالمغػ ؼدماٌعرصةماظؿؼؾقدؼةماٌوروثة،مبلم
و مباظؿعضقدمو م اظؿؽؿقلمباٌزؼدمعنماٌعرصةماظعؾؿقةمو ماٌؿعؾؼةمبؿطؾقؼاتمهلنيم
ومرصعمعلؿوىماظصقةموماىؿال .15م

حتد نذاظدؿعةم

ومعنماًصائصماٌوروثةمععموزقػةمايؿّاممإظبمجاغبمضقؿؿهمحلادقةمعوضػه،م
صؾطاٌا مساغت مصورته مسؾى معرّ ماظؿارؼخ مؼب مزل ماظؿصرصات مشري ماٌشروسة .مصفذهم
اظصورةمػيمغؿاجماظعدؼدمعنماظعواعل،مبدءامعنماإلسالمماظذيمضبظى مبأػؿقةمطؾريةم
ؼب متشؽقل ماظرأي ماظعام ،متؾقه ماٌؤدلات ماظيت متؾعب ماظدور ماظرضابي مؼب معـظوعةم
تشغقل مايؿّام مخاصة ماظؼطاسات ماظدؼـقة مو ماظصققة ،موحؿى ماظشررة مؼب مبعضم
األحقان.مصاظصورةماظلؾؾقةمظؾقؿّام متصلمإظب محدماظؿطرفمطؿامػومايالمباظؼاػرةم
اظذي مؼرجع مؼب ماظغاظب مظؿارطبه مخالل ماظؼرن ماٌاضي 16مصارتؾاره مباٌؿارداتم
اىـلقةموصؿةمطؾريةمؼبمصورته.م م
ساغت مايؿّاعات مأؼضا معن ماظصورة ماٌردوعه مبوادطة ماٌلؿشرضني معن مأوروبام
خاللماظؼرنماظؿادعمسشر ماظيتمأضػتمسؾقفامصؾغةماٌؿعةماظيتموصؾتمؼبمخقالم
بعضماألدباءمو ماظػـاغنيمإظب مدرجةماإلباحقة 17مصصورته ماٌشؾوػة،مظقسمصؼطمهؾطم
اظزبائنماٌؿؽـنيمعنماظرتددمواٌوازؾةمسؾقه،مظؽـفامأؼضامهؾطمعنمسزمماإلدارةمعنم
االدؿـؿار مؼب مأي معن مذباالت ماظؿلوؼ مظه .مصال مصبرؤ معدراء مايؿّاعات مباظؼاػرةم
سؾى ماإلسالنمسنمغبّاعاتفممعنمخاللمودائلماإلسالممخوصامعنمارالقمصقضانمعنم
اظرأيماظعامماظلؾيبمععرضاماظؼؾقلماٌؿؾؼيمعنمايؿّاعات مًطرماظؿدضق مو ماظغؾ .18م
ؼؾقّنماظشؽلم()8مأنماإلسالممالؼزالمأػممدؾلماٌعرصةمبايؿّامماظؿؼؾقدي،مسؾؿامبأغهم
ودقؾةمشريمعلؿغؾة.مأطدتماظدراداتمأنماظؽـريؼنمممنمؼلؽـونمعـار مظقسمبفام
غبّاعات مؼعؿؼدون مبأن مايؿّام ماظؿؼؾقدي ماظؿارطبي ممل مؼعد مظه موجود ،ممما مؼؤطدم
14

Marschalek, I. & Shehayeb, D. (2006), op.cit.
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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االحؿقاج ماظشدؼد مٌزؼد معن ماظدساؼة مو ماإلسالن .مصإحقاء ماالػؿؿام ممبـاصع مايؿّامم
اظؿؼؾقدي مميفدماظطرؼ مظؿغقريماظصورةماظلؾؾقةمو ماظؿلوؼ ماظـاجحمواظلرؼعمدوفم
ؼعاجلمايلادقاتماٌرتؾطةمبهمضؾلماظؾدءمؼبمغبؾةماإلسالن .م
صاإلدارةمػيمعػؿاحمبؾوغماظلؿعةمايلـةمظؾقؿّامموماإلبؼاءمسؾقفا،مصلؿعةمغبّامم
اظطؿؾؾي ممل مميلفا مأي مدوء مو ماإلدارة ماياظقة ميؿّام مباب ماظؾقر متؿؾع مأدؾوبم
صارممعنمحقثماٌؿارداتماظيتمضدمتـريماظشؾفةمحولممسعؿه،مؼؼولمأحدمعدراءم
ايؿّام :م"ؼبمحاظةمذبئمزبونمشريمعرشوبمصقه،مغؼوممبصرصهمؼبمايال"،مػذامإظبم
حدمشؾ معغطسمثاغويمأصؾيمؼبمغبّام مبابماظؾقرمصؼطمألغهمشريمعرئيمعنماظػراغم
اٌرطزيمظؾقتمايرارة ،محقثمؼعؿلماٌؽقلاتقهمسـدمدطحماظؿؽققس،ممبعـى مآخرم
ظؿفـبمإعؽاغقةموجودمذباالتمشريمعرئقةموعراضؾة .م
بعدمآخرمؼؤثرمؼبممسعةمايؿّامموادؿؿرارؼؿهمأالمومػومتواصؼه مععماالدؿكداعاتم
و ماألغشطة ماحملقطةمبهمعؽاغقا ،مصاظلؾبموراءمإحفامماىقلماىدؼدمعنمضارينم
ايي محول مايؿّام مسن ماظرتدد مسؾقه مو مادؿعؿاظه مؼؽؿن مجزئقا مؼب ماٌعرصة مبنيم
اىريان مبأن مصالن مػو معلؿكدم مظؾقؿّام مخاصة معع مصورته ماٌـرية مظؾفدل .مو مؼبم
اظؼاػرة،مؼعاغيمغبّام مبابماظؾقرمعنمربقطمشريمعؿوائم مععهمحقثمتغؾبموارةم
اىؿؾةماظيتمؼؿوقمأصقابفامإظبمادؿكداممعوضعمايؿّاممظؿكزؼنماظؾضائعمومعلاغدةم
وارتفم.متؼولمعاظؽةمحمللمؼبمغطاقمغبّام مبابماظؾقر:م"طؿامترى،ماظؽـريمعنم
احملالت مو ماظرجال مبؽل معؽان ،مصؽل ماظلقدات ماٌرتددات مسؾى مايؿّام مؼلؿعنم
أظػازامبذؼؽة،مصأغامأذعرمباًفلمعنمأجؾفن".مومملمؼؽنمايالمػؽذامؼبماألصل،م
بلمطانمضبقطمبايؿّام مؼبمذارعمبابماظؾقر ،ماحملالماظؿفارؼةماظيتمدبدممدؽانم
اٌـطؼة مطاظؾؼاظة مو مايالق مو ماٌؽؿؾة ،مو مظؽن مبعد ماظؿقوّل ماظذي محدث مؼبم
اظـؿاغقـق اتمؼبمأغشطةمػذهماحملالمزفرتمعشؽؾةمسدمماظؿواؤممػذهموزادماظؿفدؼدم
سؾىمادؿؿرارؼةمايؿّام .م
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ذؽل7 :ذحتقطذجتارةذاجلؿؾةذحبؿامذبابذاظبحرذعنذطلذتجاغبذمماذالذؼتـادبذ
ععذترددذاظدقداتذسؾىذاحلؿّام،ذاظؼاػرة،ذعصر ذ
م
م
م
م

ؼؼدرماجملؿؿعمؼبمبعضماظـؼاصات،مايؿّام مح مضدرهمحقثمعنماظقلريمتلوؼؼهم
طؿامػومايالمباٌغربماظعربي،مبقـؿامضبؿاجماظؾعضماآلخرمالدرتاتقفقاتمربؽؿةم
ظؿغقري ماٌعرصة ماٌرتدكة مؼب مأذػان ماظـاس مبؾطء مسرب ماظزعن .موؼب مرباوظة مإلصبادم
عدخلمإلحقاءمضقؿؿهمظدىماظرأيماظعامموجدمإغهمأطـرمتؼؾالمسؾىمأنمؼؿمماظعؿلمسؾىم
اظرتطقز مسؾى ماظـػع ماظصقي مظؾقؿّام ماظؿؼؾقدي مو ماالرتؼاء مبعالضؿه مباظصقة ماظعاعةم
وباىؿالمصضالمسنمضقؿؿهماالجؿؿاسقة مواظرتصقفقة .مو مذظكمألن ماظؼقؿةماالجؿؿاسقةم
تعؿؿد مأطـرمسؾى ماٌؼاؼقسماألخالضقةموباظؿاظيمصفيمسرضة مظالخؿالصات مبنيمصؽاتم
اجملؿؿعماٌكؿؾػة.مؼؼولمعدؼرمغبّاممبابماظؾقر:م"إضاصةماظعالجمبوادطةماألسشابم
وماظدػاغات"،مومؼضقفمضائال:م"صإغهمدقؽونمعنماٌؿؿازمأنمؼؼومماألرؾاءموماٌلؿشػقاتم
بوصفمايؿّاممظؾؿرضيمطأحدمدؾلماظعالج".مظذظك،مؼبمحاظةمتدسقممارتؾاطمايؿّامم
باالرتؼاءماظصقيمبوادطةمعفـةماظطبموماجملؿؿعماظعؾؿيمبصػةمساعةمدقعضدمذظكم
عنمضقؿهماظؿؼؾقدؼةمومؼلاسدمتؾكمايؿّاعاتمسؾىماظؿغؾبمسؾىمصورتفاماظلؾؾقة .م

إتاحةذعدتوؼاتذعنذاخلصوصقة

ؼب مزل ماغؿشار متقار ماظؿقػظ مباجملؿؿع ماٌصري ،موجد مأن ماظعدؼد معن مصؽاتم
اجملؿؿع مدبفل معن مادؿعؿال مايؿّام ماظؿؼؾقدي موذظك مبني ماظعارصني مباٌؿطؾؾاتم
اظدؼـقة مظؾكصوصقة معن محقث مرؤؼة ماآلخرؼن معؿفردؼن معن معالبلفم معن معـطؼةم
اظودطموحؿى ماظرطؾة،مواظؾعضماآلخرمطبفلمعنمذبردمصؽرةماظؿفردمعنماٌالبسم
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أعام ماظغرباء موتؿػاوت مدرجات مػذا ماالخؿالف مصقؿا مبني ماظػؽات مسؾى ماٌلؿوىم
اظشكصي .ذ
و معن مخالل ماظدرادة ماٌقداغقة مؼب مغبّاعات ماظشرق ماألودط مو مترطقا مو ماٌغربم
اظعربي ممت مرصد معلؿوؼات معؿػاوتة معن ماظعري ماىزئي مو محؿى ماظعري ماظؿام مؼبم
ايؿّاعات ماٌكؿؾػة مؼبماظـؼاصاتماٌكؿؾػة.مو مباظرشممعنماظؿعددؼة،متشارطتماآلراءم
ؼبمعبقعمدولماظدرادةمؼبماالدؿقاءماظواضحمضدماظعريماظؽاعلمحؿى مأنماظؾعضم
اضرتحمدبصقصمغبّاعاتمحقثمميـعماظعريماظؿام .19ذ
ذؽلذ:8ذعدؼطذأصؼيذحلؿامذاظطؿبؾيذباظؼاػرة،ذعصر،ذعوضحاذ"اخلؾوات"ذ
ظتوصريذاخلصوصقة
م
م
م

"خلوة
"

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

Shehayeb, D. (2006a), op.cit.
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و مؼب محاظة مغبّام ماظطؿؾؾي ،مضبؿل متصؿقم مػذا ماألخري محال مجزئقا مبفذام
اًصوص محقث مطان مضبؿوي مسؾى معغطلني مأحدػؿا معرئي مظؾفؿقع ،مبقـؿا موصرم
اظـاغي مضدر معن ماًصوصقة ماظؾصرؼة .مػذا مباإلضاصة مالحؿوائه مسؾى مشرصؿنيم
صغريتني مأوم"خؾوات"مظالدؿعؿالماظػرديماًاصمعؼابلمأجرمأسؾى م–محقثمؼؿمم
تؽققسماظزبونموادؿقؿّاعهمؼبمخصوصقةمتاعةم(اغظرمذؽلم.)7موععمذظكمواجهمػذام
اظرتتقب معشؽؾة مدعج مػذه ماًؾوات معع مباضي ماجملاالت مشري ماًاصة محقث مضدم
ؼضطر ماٌلؿكدم م– ماآلعل مؼب ماًصوصقة م– مرؤؼة ماآلخرؼن مسراة مأثـاء مدخوظهم
وخروجه معن ماًؾوة ،مواألطـر معن مذظك ،مػو محؿؿقة مأن متـؿؾه ماإلدارة مٌا مصبريم
بفذهماجملاالت ماًاصةمخوصامعنموضوعمأيمتصرصاتمعلقؽةمظلؿعةمايؿّام .مطؿام
وضقتماظدرادةمؼبمحاظةمايؿّامممبدؼـةمأغؼرةمبرتطقامحقثمأدىمتؼلقمماإلؼواغاتم
بايؿّامماظؿؼؾقديمإظبموحداتمصردؼةمخاصةمظالدؿقؿّاممإظبمتأثريمدؾيبمسؾىماظؼقؿةم
اجملاظقة مواالجؿؿاسقة .مو مضد ممت مادؿغالظه ،مخاصة مؼب مضلم ماظرجال ،مإلؼواءم
مماردات معـؿؼدة مأخالضقا مو معلقؽة مظؾلؿعة مو مباظؿاظي مظصورة مايؿّام مظالدؿعؿالم
اظعام .مأعا مؼب مدورؼا ،مصوجود ماظعدؼد معن ماجملاالت ماظصغرية ماٌؿػرسة معن مذبالم
ايؿّام ماظرئقليمعـؾتمصورةمأخرى مظؾكصوصقةماىزئقة،محقثمتؿؿقز مبايفبم
اىزئيمصؾممتؽنمعرئقة ممتاعامطؿامأغفا مملمتؽن مشريمعرئقة مباظؽاعل،مو مذظكمععم
ضرورة موجود ماٌراضؾة مظؾقد معن مإعؽاغات ماظلؾوك مشري ماٌشروع .موػـاك محل مؼؿمم
تطؾقؼه مؼب ماٌغرب مو مػو مالئقة مدؾوطقات مادؿكدام مايؿّام مؼؿػ مسؾقفا معدراءم
ايؿّاعاتمبؽلمعدؼـةمومتعؾنمؼبمطلمغبّاممظضؾطماظلؾوكممبامؼرضيمطلماظػؽاتمؼبم
ثؼاصةمبؾدػم.ماثؾؿت مصؽرةم"الئقةمادؿعؿالمايؿّام"مأوم"اظؽودماظلؾوطي" مباٌغربم
 محقثمالمتعاغيمايؿّاعات معنماظلؿعةماظلقؽةم -مصاسؾقةمتػرضمغػلفا مبوصػفامعـظؿا مراٌامؼعؽسماظؼقمماظيتمتعؿـؼفا ماألشؾؾقة معنماظػؽاتماٌلؿكدعة ،مضاعـنيم
بذظكمطونماظزبائنمأغػلفممػمماظرضؾاءمسؾىماظلؾوكمومباظؿوازيمععماإلدارة .ذ

اظؽودذاظدؾوطي

تعدمصؽرةمإسالنمطودمدؾوطيمؼعؿلمسؾىماًػضمعنماٌكاررماظصققةموماالخؿالفم
بنيماٌلؿكدعنيمصؽرةمذاتمجدوى مو معطؾؼةمبـفاحمباٌغرب،مو معنماٌؿوضعمأنم
تلؿػقدمعـفامعبقع مايؿّاعات مؼبماظدولماألخرى.مصقوجدمظدى ماىؿعقة ماألػؾقةم
ٌاظؽيمايؿّام مبؽلمعدؼـةمباٌغربمالئقةماظؼواسدماٌؿػ مسؾقفام"أصعلمو مالمتػعل"م
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آعؾنيمؼبمتوصريماٌقاهموماحملاصظةمسؾىمغظاصةماٌؽانموم ايدمعنماٌكاررماظصققةم
و ماحرتاممحؼوقماآلخرؼن.20مو مباظرشممعنمأغهمالمؼؿممزبارؾةمعلأظةمزيماظزبائنم
أثـاءمادؿعؿالمايؿّام مسؾى ماظـقوماٌؾاذر،مندمأغهمؼؿممتطؾق ماظؿقاراتماظـؼاصقةم
اٌشرتطةمباظلؾقؼة.مصاظضوابط ماًاصةمباٌؾؾسمؼبمطل معنماٌغربمو ماىزائرمعؿػ م
سؾقفا مو مظؽـفا مظقلت معؽؿوبة ،مصفي ممبـابة ماألسراف ماالجؿؿاسقة ماظيت مهؽمم
دؾوكماجملؿؿعمعلؿؿدةمضوتفامعنماظـؼاصةماٌوروثةمواظرادكةمؼبماجملؿؿع.21مأعامؼبم
بؾدان معـل مترطقا مو معصر ،مصقوجد مصرق مذادع مبني مدرجات ماظعري مبايؿّام مممام
جعلمصؽرةماظؽودماظلؾوطيمظؾؿقؽممبدرجةماظعريمرمبامتؽونمصؽرةمددؼدةمو مصعاظةم
ظرصعمغلؾةماٌرتددؼنمسؾىمايؿّامماظذؼنمصبدونمعلأظةماظعريمعلقؽةمسؾىمأطـرمعنم
صعقد.مو مضدممتت مباظػعلموربةمعـعماظعريمبنيماظرجالمبـفاح مؼبمحاظةمغبّامم
باب ماظؾقر محقث م توصر مإدارة م ايؿّام م ظؾاس مظؽل معلؿكدم م إظب م جاغبم
اٌـشػةمو ماظؼؾؼاب.مغرى مؼبمػذهماظؿفربةماظدورماحملوريماظذيمتؾعؾهماإلدارةمؼبم
وضعماألطوادماظلؾوطقةمحقزماظؿـػقذ .ذ

احلػازذسؾىذردمذدخولذعـخػض

ؼبمعدنمحقثمؼدركماجملؿؿعمضقممايؿّام مؼبمذبالماظصقة مو ماىؿالمطأغؼرة،م
ضبؿضر متؼؾقد ماظذػاب مإظب مايؿّام مبني مبعض ماظػؽات مألدؾاب ماضؿصادؼة .مطذظكم
أصؾحماظذػابمإظب مايؿّام مؼبمدعش مأطـرمصأطـر مسؾارة مسنمغشاطمترصقفيمظرجالم
األسؿالماحملؾقنيموماظلقاح،مإذمندمأنمأحدثمغبّامممتمودؼدهمادؿفدفمزبائنم
ذوي مدخول مساظقة .مو مغرى ماظظاػرة مغػلفا ،مؼب معصر محقث مأعلى مردم مدخولم
ايؿّام م ؼبمتزاؼدمحبقثمؼلؿفدفماظطؾؼاتماٌؿودطةمأطـرمعنماظطؾؼاتماظشعؾقة،م
وبعدمإضاصةمتؽؾػةماًدعاتماإلضاصقةممبامصقفاماظؿؽققسماظعادي،مومترتػعماظؿؽؾػةم
اظؽؾقةممبامؼؿعدىمإعؽاغقاتماظعدؼدمعنمعلؿكدعيمايؿّام.22م ذ
ومؼؿؾقّنمعنمدرادةماألداظقبماٌؿؾعةمظرتطقبمدعرمادؿكداممايؿّام،مأغهمميؽنم
تؼلقؿهمإظب مثالثةمأداظقب:ماألولمو ماألطـرمذقوسامػومهدؼدمردممدخولمثابتم
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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عـكػضمؼب معؿـاولماىؿقعمو مالمؼشؿلماظؿؽققس ،محقثمؼؿم مهدؼدمدعرمظؽلم
خدعةمإضاصقةمبايؿّاممومؼؿمماتؾاعمذظكمؼبماٌغربمومعصرمحؿىمزعنمضرؼب.مومطانم
غبّامماظطؿؾؾيمالمضبددمصقهمدعرمأيمخدعةمعنمخدعاتمايؿّاممومإمنامؼرتكمذظكم
ظؾزبون مو مؼلؿػقد مبه ماظشكص ماٌؤدي مظؾكدعة ،محقث مأنماظعؿاظة مؼب مػذا ماإلرارم
اظؿـظقؿيمظؾعؿلمظقسمظدؼفا معرتبمثابتمعنمإدارةمايؿّام مو مإمنامؼعؿؿدمؼبمدخؾهم
متاعامسؾى ماظزبائن .مأعاماألدؾوبماظـاغيمصفوممياثلماألدؾوبماألولمععماظػارقمأنم
دعر ماًدعات ماإلضاصقة مربدد مو مععؾن مظؾزبائن مو مؼؿؾع مذظك مؼب مدورؼا .مأعام
األدؾوبماظـاظثمصفوماألدؾوبماألحدثمومؼؿمماتؾاسهمبرتطقامطؿامأغهمضدمبدأماظعؿلم
به مؼب مايؿّاعات ماظيت ممت متطوؼرػا مؼب معصر مو مدورؼا ،مو مؼعؿؿد مسؾى مضم مردمم
اظدخول مإظب مدعر ماظؿؽققس مو مبعض ماًدعات ماألدادقة ممما مؼرصع مإعباظي مردمم
ادؿكداممايؿّام مسنمعؼدورؼةماظؽـريمعنماظػؽات ،محقثمغرى ماآلنمأنمذبؿوساتم
اظعرائسماظؽؾريةمو متأجريمايؿّام مبأطؿؾهمإلضاعةماالحؿػاظقات ماظؿؼؾقدؼة ،مأصؾقتم
أعورا معؽؾػة مجدا متػوق مضدرات متؾك ماظػؽات ماظـؼاصقة ماظيت ماسؿادت مأن ممتاردفاممممم
ومباظؿاظيمضلماإلضؾالمسؾىمتؾكماٌظاػر.مميـلماألدؾوبماظـاظثماالواهمسبوماإلدارةم
ايدؼـةمحقثمالمؼعؿؿدمدخلماظعؿاظةماٌؿكصصةمؼبمايؿّام مسؾى ماظزبائنمو مظؽنم
سؾى معرتبمثابت،مو مؼرتػعمدعرمادؿكداممايؿّام مباظؼدرماظذيمصبعؾهمؼبمعرتؾةم
األعاطن ماظرتصقفقة موؼػؼد معن مضقؿؿه ماظصققة ماظضرورؼة ماظيت مطان مؼلؿؿؿع مبفام
ايؿّام .م
صؿوصريمردممدخولمعـكػضمو مصصؾهمسنمأيمتؽؾػة مإضاصقةمعؼابلماًدعاتم
ؼعدماٌػؿاحمظؾؼاءمايؿّاممعؿاحامظؽلمصؽاتماظدخول.مومضدموضعتماظؾؾدانماٌغاربقةم
اظـؿوذجمؼبمػذاماظشأن،مطؿامتؾنيمذظكمعنماظوضعمؼبمغبّامماظطؿؾؾيمباظؼاػرةمحقثم
متمايػازمسؾى مردممدخول معـكػضمداربا مبذظكمأنمؼؽونماألطـرمدميوضرارقةم
بنيمطلمحاالتماظدرادة،محقثمطبؿؾطماظزبائنمعنمداخلموخارجمجوارمايؿّام .23م

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

سؾّرماظزبائنمباظؼاػرةم(طؿامػومايالمؼبمأشؾبمحاالتماظدرادةمعامسدامصاسم
باٌغرب)مسنماظرشؾةمؼبمإضاصةماٌزؼدمعنماًدعاتمو ماألغشطةماظؿؽؿقؾقةمبايؿّام.م
و متعؾؼت متؾك ماًدعات مؼب ماٌؼام ماألول مباظؿفؿقل مطاظؿكؾص معن ماظوزن ماظزائدمممممم
ومهلنيماظؾقاضةماظؾدغقةمومبقعمعـؿفاتموؿقؾقةمومشذائقة،مػذامإظبمجاغبمتؼدؼمم
خدعاتمترتؼيمباظصقة ماظعاعةمطاظعالجمباألسشابمو ماظؿدظقكم"اٌلاج"مو ماظعالجم
اظطؾقعي .مو مشاظؾا معا متؾفأ ماظلقدات مبايؿّام مإظب مرؾب مسؿل مضـاع معن ماٌررؾاتم
ظؾوجه مو ماظؾدن ،مصقؿؽن متؽؿقل مذظك مبادؿعؿال مو مبقع معلؿقضرات موؿقلمممممممم
و مغظاصةمؼبماواهمطلمعامػوم"رؾقعي"مو"صقي".مطلمتؾكماًدعاتمعضاصةمإظبم
اًدعاتماظؿؽؿقؾقةماٌؼدعةمأصالمبايؿّام مطـزعمذعرماىلممو مردمماظوذممو مضصم
اظشعر مو معا مإظب مذظك معن مأغشطة مؼؼوم مبفا مسؿاظة مإضاصقة مطؿا مػو مايال مبأغؼرةم
ودعش  .مأعا مؼب معصر مصؼد مالضت مصؽرة مإياق مخدعة متصػقف ماظشعر مبعد مايؿّامم
بؾاضيمأغشطؿه مرواجا مذدؼدا مبنيماظلقداتمممامضدمؼلؿدسيماظؿعدؼلمأوماإلضاصة.مم
و معنماظؿعدؼالتماظيتمطشػتمسـفاماظدرادةم،إضاصةمبعضماظودائلمايدؼـةمإظبم
منطمايؿّام ماظؿؼؾقديمطاظلوغهمو موحداتماالدؿقؿام ماظػردؼةمو معغطسمباردمبدالم
عنماألحواضماٌعدةمظذظكمباظـؿطماظؿؼؾقدي،مطؿامرأؼـامؼبمغبّاعات مأغؼرهمبرتطقا.م
وؾتمبوضوحمتؾكماظؿغرياتمباظؼلمماظرّجاظي مبايؿّام مو مؼؾدومأغفامعرشوبةمباظؼدرم
غػله ،مصػي مبعض ماظؾؾدان ماألخرى معـل معصر مسرب ماظرجال مباظؼاػرة مبوضوح مسنم
تػضقؾفممٌظفرمأعبلموأحدثموسؿؾقةمأدرع .24م

Marschalek, I., Shehayeb, D. (2006), op.cit.
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ذؽلذ()9ذاظػارقذب نذادتعؿالذاظرتجالذواظدقداتذظػراشاتذاحلؿّامذعبينذسؾىذ
ادلالحظةذبادلشارطةذ(،)2006محامذبابذاظبحر،ذاظؼاػرة،ذعصر ذ
م

اظزبائنموؾسمؼبمذبؿوساتم
ظؿـاولماألرعؿةماًػقػةمبعدم
ادؿعؿالمايؿّام

سيدات

االدرتخاءموماظـوممأحقاغامبعدم
ادؿعؿالمايؿّام

رجال

تضؿـت مذبؿوسة مأخرى معن ماألغشطة ماظؿؽؿقؾقة مبايؿّام ماألطل مو ماظشربممممممم
و ماظؿدخني.مصؿؿمممماردةمتؾكماألغشطةمبـلبمعؿػاوتةمؼبماظؾؾدانماٌكؿؾػة،مظؽنم
سادةمعامتؿعؾ مجبؾبماظزبائنمظؾطعاممإظبمايؿّام،مطؿامػوماظواضعمباظؼاػرةمومدعش م
و مصاسموظؽن مدبؿؾفمأعاطن محدوثمػذهماألغشطة .مصـفد مأنّ مؼبماظؼاػرةممتارسم
تؾك ماألغشطة مبعد ماالغؿفاء معن مادؿعؿال مايؿّام مؼب مايقز ماظؾارد/اىافم
"اإلؼواغات"مباٌلاج،مأعامبدعش متعدمزؼارةمايؿّاممومتـاولماظطعاممبهممبـابةمغزػةم
سائؾقةموممتارسمؼبمايقزماظلاخن/اظرربمبايؿّاممومضبدثمذظكمبؼدرمأضلمبؽـريم
ؼبمصاس،محقثمؼؼؿصرمسؾىمتـاولماألرػالمظؾعضماظػاطفة.مومؼؼدممؼبمأغؼرةماظطعامم
بوادطةماظعاعؾنيمصقهمعؼابلمأجر،موؼرىماٌكؿصونمؼبمتؾكماظػؽرةمإعؽاغقةمظؿقلنيم
االدؿداعةماالضؿصادؼة مغشاره.25مظذظكمميؽنمتطوؼرمػذهماظػؽرةمإظب متؼدؼمماظوجؾاتم
اظصققة مبايؿّام مطودقؾة مظرصع ماظوسي ماظغذائي مظدى ماٌلؿكدعني مو متؽؿؾة مظػؽرةم
ايؿّاممطؿـؿدىمظؿقلنيماظصقةمباإلضاصةمإظبمعامدؾ مذطرهمعنمإضاصةماىؿـازؼومم
Veronika, P.-Z, 2007.
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تأطقدا مسؾى مدور مايؿّام مؼب مايػاز مسؾى ماظرذاضة مو ماظؿكؾص معن ماظوزن ماظزائد.م
ؼؼرتنماظؿدخنيمؼبمايؿّاممباظؾعدماظرتصقفيمظهمخاصةمؼبماظؼاػرةمومدعش موظؽنمعنم
شريماٌلؿقبماظؿشفقعمسؾىمادؿؿرارماظؿدخنيمؼبماألعاطنمشريماٌفواة .م
و متشفد ماظؼاػرة ماآلن مزاػرة ماغؿشار مخدعات م"ايؿّام ماٌغربي" مؼب ماألحقاءم
اظراضقة مباظؼاػرة ،مظؽن متػؿؼد متؾك مايؿّاعات ماظؾقؽة ماٌادؼة ماٌلاغدة ماظيت متوصرم
ممقزات ماظـؿط ماظؿؼؾقدي ،مطؿا مأغفا متػؿؼد ماظؾعد ماالجؿؿاسي مو ماظـػلي مظؿفربةم
ادؿكدام ماظـؿط ماظؿارطبي ماظذي مؼرتؾط مارتؾارا مو مثقؼا مباألداء ماظوزقػي مظؾؿؾينممممممم
و متػاصقؾه ماجملاظقة مو ماٌعؿارؼة .مصإذا مادؿػادت ماظؾدائل مايدؼـة مأطـر معنم
ايؿّاعاتماظؿؼؾقدؼةمدقلاسدمذظكمسؾىمايػازمسؾىمايؿّامماظؿؼؾقديمحقثمدقؿمم
إحقاء مذاطرة ماجملؿؿع مظػوائده ماٌؿعددة ماألوجه ،مػذا مباإلضاصة مإظب مأن مإضاصةم
األغشطة مو ماًدعاتماظؿؽؿقؾقةمظؾقؿّام ماظؿؼؾقديمدؿلاسدمؼبمإحقاءمو متطوؼرماظـؿطم
راٌامأنمتؾكماإلضاصاتمال متػلدماظؿفربةماجملاظقةمو ماالجؿؿاسقة مو ماظـػلقةمظه،ممم
ومػيماظعؿادماظرئقليمظؾـؿطماظذيممتمادؿقػائهممبفارةمساظقةمؼبماٌؾينماظؿؼؾقديم م

اخلالصة

عامميقزمػذاماٌشروعماظؾقـيمسنماألحباثماألخرىماظيتمتؿـاولمعلأظةمايػازم
سؾى ماظرتاث مظـوع مععني معن ماٌؾاغي مؼرجع مظطؾقعة ماٌشروع ماظؿؽاعؾقة مو ماٌؿعددةم
اظؿكصصات مواظؿأطقد مسؾى ماواه ماٌشارطة ،مطؿدخل مميؽن ماظػرؼ معن ماخرتاقم
زبؿؾفماجملؿؿعاتمؼبموضتمضصريموبؾوغماظـؿائجمعنمطلمذباالتماظؿكصصمؼبم
طلمعنماياالتمربلماظدرادة .مو مصقؿامؼؾيمعؾكصمظؾدروسماٌلؿػادةمحؿى ماآلنم
عنمػذهماظدرادةممبامصقفامعنمدؾلمسالجمظؾؿقدؼاتماظـاعبةمسنمتضاربماألػدافم
اٌؿعؾؼةمبوزقػةمايؿّامماظؾاظغةماًصوصقة .م
إنماظعواعلماٌؤثرةمؼبمصورةمايؿّام مشاظؾامعامتؽونمسؾى ماٌلؿويماجملؿؿعي:م
صاإلسالم مؼؾعب مدورا مأدادقا مظؾؿعرؼف مبه مؼب مأشؾب ماظـؼاصات موظذظك مخؾصتم
زبرجاتماظؾقثمإظب مأنمذبالماإلسالممذباال مخصؾا مظؾؿقلنيمعنمصورةمايؿّامم
ظدى ماظرأي ماظعام ،موباظرشم معن مأن متػعقل ماظؼواغني مو ماألطواد مبوادطة ماظؿػؿقشم
اظدوري مواظرتخقص مدقطؿؽن موؼـؾت ماظعدؼد معن ماظعازصني مسن مادؿعؿاظه ،مصإنم
اٌشؽؾة متؽؿن مؼب ماغؿشار ماظػلاد مؼب مبعض ماٌؤدلات ماظرضابقة مصقؿا مبني ماٌوزػنيم
اظذؼنمشاظؾامعامتؽونمعلؤوظقؿفممتػعقلمعـلمتؾكماظؾوائحماظرضابقة،مصطاٌامأنماظػلادم
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عوجودمو معـؿشرمإظب محدمطؾري،مصاظزؼادةمؼبمسددمبـودماظؼواغنيمؼعينمصؼطمإضاصةم
اٌزؼدمعنماظـػؼاتمإلدارةمايؿّام .م
و مؼؿم محاظقا ماخؿؾار مصؽرة مهدؼد مبعض ماظؾوائح ماظلؾوطقة محبؿّام مباب ماظؾقرم
باظؼاػرةمبعدمأنممتمصقاشؿفاممبامؼؿـادبمععماظـؼاصةماحملؾقة.مصفذهمصؽرةمميؽنم
تعؿقؿفامسؾىمطلمايؿّاعاتمؼبمزبؿؾفماظؾؾدان،مأعامصقؿامطبصماظؿقؽممؼبماألعورم
األخالضقةمصرييماظػرؼ ماظؾقـيمأنمترتكمظؾضرورةماظؼصوى مصؼطمحبقثمؼؽونمعنم
ذأغفامايدمعنماٌكاررماظيتمضدمتؿعرضمهلامصقةماٌلؿكدعنيمومأنمؼراسىمأثـاءم
صقاشؿفامأنمتؾؿزممباألسرافماٌشرتطةماًاصةمباظؽشفمسنمأجزاءمعنماىلم،م
ػذاممبامؼلؿح مبوجودماخؿالصاتمعنمغبّام مآلخرمو مذظكمالدؿقعاب ماظؿؾاؼنماظـؼاؼبم
ظؾؿقؾقنيمعنماظزبائنمواظلائقني .م
أعا مخبصوص ماٌغطس مؼب ممنط مايؿّام ماٌصري ،مصقؿؽن مايد معن ماٌكاررم
اظصققةماظـاعبةمسـهمدواءمبزؼادةمععدلمتغقريماٌقاهموتـظقفماٌغطسم(باظرشممعنم
ذظكمؼعينماظزؼادةمؼبمادؿفالكماٌقاه) مأوممبـعماظزبائنمعنمشؿرمأجلاعفممداخلم
اٌغطسماظذيمؼؿوضعمأنمؼؼابلممبؼاوعةمذدؼدةمعنمضؾلماٌرتددؼنماظؿؼؾقدؼني،ماظذؼنم
ؼعؿؼدون م ؼب ماظػائدة مواظعائد ماظرئقلي مظؾغؿر مداخل ماٌقاه ماظلاخـة مسؾى ماظصقةم
وايدمعنماآلالمماظروعاتقزعقة،موػيممتـلمخاصقةمجوػرؼةمظـؿطمايؿّامماٌصري .م
و مظؾقد مأؼضا معن ماٌكارر ماظصققة متشري مغؿائج ماظدرادة مإظب مضرورة مإبالغم
وتشفقع معدراء مايؿّاعات مسؾى ماتؾاع مبعض ماظؿعؾقؿات معن محقث ماظصقاغةممممممممم
و ماظـظاصةمظؾقدمعنمزبارر ماظؿؾوثمو متدػورمعوادماظؿشطقبمممامؼؤديمإظب مزباررم
اظؿزحؾ مو ماظلؼوط .مطؿا مأن مزؼادة ماظوسي ماظصقي مبني ماٌلؿكدعني مدوف مؼؾزمم
عدراءمايؿّاعات مالدباذمخطواتمأطـرمصاسؾقةمظضؿانمبقؽةمأطـرمغظاصةمظه ،مصطاٌام
المؼوجدمرؾبمعنمضؾلماظزبائنمسؾى معلؿوى مغظاصةمأسؾى مؼبمايؿّاعات مصؾنمتؿكذم
اإلداراتمأيمخطواتمظؿقلنيماظوضعماياظي.مؼعد معلؿوى ماظـظاصة مهد مثؼاؼبم
ؼؽاد مؼـقصر مسؾى ماظـطاق ماٌصري ،مظذظك مصإن معن مضؿن معقزات مصؿح مذبالم
ادؿكدام متؾك مايؿّاعات ماظؿؼؾقدؼة مالدؿعؿال ماظلقاح مػو ماظؿقػقز مظرصع معلؿوىم
اظـظاصةموماظذيمدوفمؼعودمباظـػعمسؾىمطلماٌلؿكدعني،مومحؿىمرمبامؼؽونمذظكم
ساعالمعشفعا مظؿؾينمعلؿوؼاتمأسؾى معنماظـظاصةمباٌـازل.مطؿامأنمؼبمحاظةمتؾينممم
و متشفقع ماٌفن ماظطؾقة مالدؿكدام مايؿّام مو ماتلاع مدور مسؿاظؿه مايؿّام مظقشؿلم
"االرتؼاء مباظصقة"مو مؼؿعؾ مبصقةماظػردمو ماظؿغذؼةماظلؾقؿة موصقةماٌرأة مو ماظطبم
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اظوضائي...إخل ،مصؽل مػذا مدقعزز معن مصورته م"بوصػه معـؿدى مظؿقلني ماظصقة"مم
عـهمبداصعماظرصاػقة،مو مضدمؼؽونمػذامػوماظلؾبموراءمسدممععاغاته معنماشبػاضم
اإلضؾالمسؾقهمطؿامػومايالمباظؼاػرةمودعش  .م
أعا مباظـلؾة مٌلؿؼؾل مايؿّام مباظؼاػرة ،مصؿوجد معؤذرات مبارتػاع ماظطؾبم
اٌلؿؼؾؾيمسؾقهمراٌامدؿوصرمبعضماظؿعدؼالتمسؾى ماظوضعماظراػن ،مصؼقؿةماظذػابم
إظب مايؿّام ماظؿؼؾقدي معازاظت محقة ممبصر مباظرشم معن موجود مايؿّاعات مو ماٌقاهم
اىارؼة ماظلاخـة مباٌلاطن ،مطؿا مأغه مؼوجد مصضول معؿزاؼد مبني مشري ماٌرتددؼنم
ظؿفربةمادؿكداعه مسؾؿامبأنماظؽـريمعنمػؤالءمؼذػؾونمإظب ماظؾدائلمايدؼـةمبإهلامم
عنمايؿّام ماظؿؼؾقدي،مدواءمألغفممظقلوامسؾى مدراؼةمبأنمايؿّام ماظؿؼؾقديمعازالم
عوجودا مأومبلؾبماٌكاوفماظلاظف مذطرػا.مصال بدمعنمزبارؾةمعلأظةم"اظؾدائلم
ايدؼـة"ماظيتمتـؿومبعقدامسنماظـؿطماظؿؼؾقدي مو مػلمػذهماظظاػرةمرؾقةمأممعضرةم
باظـؿط ماظؿؼؾقدي مو مادؿداعؿه؟ مطقف مميؽن مهلذه ماظظاػرة مو مهلذه ماإلعؽاغات مأنم
هركمعبودماظـؿطماظؿؼؾقديمظؾقؿّام مو متلاػممؼبمإحقائهمظؿققدمبهمسبومتطورمواعم
ظؾـؿط؟متؾكمأدؽؾةمالبدمعنمزبارؾؿفامؼبمحبثمعلؿؼؾؾي .م
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