


  

 

 

 

 

ٔذٓ ا١ٌَٛ ٚاٌذّذ هلل  ػا١ٕٔا اٌىث١ش ِٓ اٌصؼٛتاخ ٚ٘اتأوثش ِٓ ٠ذ ٚلاس١ٕا أوثش ِٓ ُ٘  تذأٔا

فرٟ ٘زا اٌؼًّ اٌّرٛاضغ. إٌٝ ضٚخالصح ِشٛاسٔا ت١ٓ  األ٠أَطٛٞ سٙش ا١ٌٍاٌٟ ٚذؼة 

رسىنىا انكرَم رؼ١ٍّٓ إٌٝ س١ذ اٌخٍك إٌٝ ّاٌّصطفٟ األِٟ اٌزٞ ػٍُ اٌ ٚاإلِإَِاسج اٌؼٍُ 

 سُدوا محمد صهً هللا عهُه وسهم.
إٌٝ ا١ٌٕثٛع اٌزٞ ال ٠ًّ اٌؼطاء إٌٝ ِٓ داود سؼادذٟ تخ١ٛط ِٕسٛجح ِٓ لٍثٙا إٌٝ ٚاٌذذٟ 

 اٌؼض٠ضج.

ِٓ أجً دفؼٟ فٟ طش٠ك  ،تشٟإٌٝ ِٓ سؼٝ ٚشمٝ ألٔؼُ تاٌشادح ٚإٌٙاء اٌزٞ ٌُ ٠ثخً 

 إٌجاح اٌزٞ ػٍّٕٟ أْ أسذمٟ سٍُ اٌذ١اج تذىّح ٚصثش إٌٝ ٚاٌذٞ اٌؼض٠ض.
 

ً تاسّٗ ٔص١شج ٚصٚجٙا وخٛذٟ إٚ إخٛذٟاسؼذ تشؤ٠رُٙ إٌجَٛ اٌرٟ ا٘رذٞ تٙا ٚ إٌٝ

ٚسٙاَ، فاطّح سا١ِح، تششٜ   أدالَِٚٚذّذ،ػف١ف ادّذ د١ٍّح  إسالَاٌىرىٛخ ِذّذ ٚ

ٚصذ٠ماذٟ  أصذلائٟ أٔسٝ أْخاٌرٟ اٌغا١١ٌٓ ػٍٝ لٍثٟ دْٚ ٚخاٌٟ ٚفش٠ذ ِذّذ  ،ٔض١شج

لاسئ  إٌٝ، ٌُ ٠سؼٗ لٍّٟاٌٝ وً ِٓ ِأل لٍثٟ ٚٚوً ِٓ ساُ٘ ٌٚٛ تاٌم١ًٍ فٟ ِساػذذٟ  ٚ

 .وً ِٓ أػشفُٙس ٚٛطساٌ
 

 ذفٕا ٠ذاً ت١ذ ٚٔذٓٔذٛ إٌجاح ٚاإلتذاع إٌٝ ِٓ ذىا إٌٝ ِٓ سشٔا س٠ٛاً ٚٔذٓ ٔشك اٌطش٠ك ِؼا  

 ص٘شج ٚذؼٍّٕا إٌٝ صذ٠ماذٟ ٚص١ِالذٟ.ٔمطف 
 

إٌٝ ِٓ ػٍّٛٔا دشٚفا ِٓ ر٘ة ٚوٍّاخ ِٓ دسس ٚػثاساخ ِٓ أسّٝ ٚأجٍٝ ػثاساخ فٟ 

ٌٕا ػٍُّٙ دشٚفا ِٚٓ فىشُ٘ ِٕاسج ذ١ٕش ٌٕا س١شج اٌؼٍُ ٚإٌجاح إٌٝ  اٌؼٍُ إٌٝ ِٓ صاغٛا

 أساذزذٕا اٌىشاَ.
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 بسم هللا انرحمان انرحُم

 )قم اعمهىا فسُري هللا عمهكم ورسىنه وانمؤمىىن (

 صذق هللا اٌؼظ١ُ
 

تزوشن  إالتطاػره ٚذط١ة اٌٍذظاخ  إالٌٟٙ ال ٠ط١ة ا١ًٌٍ إال تشىشن ...ٚال ٠ط١ة إٌٙاس إ

 ''هللا جم جالنه" تشؤ٠ره. إالتؼفٛن ٚال ذط١ة اٌجٕح  إال ا٢خشج...ٚال ذط١ة 

''سُدوا  ٔثٟ اٌشدّح ٚٔٛس اٌؼا١ٌّٓ إٌٝ... األِح...ٚٔصخ  األِأح ٚأدِٜٓ تٍغ اٌشساٌح  إٌٝ

 محمد صهً هللا عهُه وسهم"
دًّ اسّٗ أِٓ  إٌِٝٓ ػٍّٕٟ اٌؼطاء تذْٚ أرظاس... إٌِٝٓ وٍٍٗ هللا تا١ٌٙثح ٚاٌٛلاس ... إٌٝ

٠ّذ فٟ ػّشن ٌرشٜ ثّاسا لذ داْ لطفٙا تؼذ طٛي أرظاس  أِْٓ هللا  أسجٛتىً افرخاس ...

 .أبٍ انعسَس األتذ...ٚاٌٝ ه ٔجَٛ ا٘رذٞ تٙا ا١ٌَٛ ٚفٟ اٌغذٍّاذٚسرثمٝ و

تسّح اٌذ١اج ٚسش  إٌِٝؼٕٝ اٌذة ِٚؼٕٝ اٌذٕاْ ٚاٌرفأٟ ... إٌٝ…ِالوٟ فٟ اٌذ١اج  إٌٝ

أمٍ . ٠ةااٌذث اغٍٟ إٌِٝٓ واْ دػائٙا سش ٔجادٟ ٚدٕأٙا تٍسُ جشادٟ  إٌٝاٌٛجٛد ...

 انحبُبة وجدتٍ انغانُة
ذضاي  دٍّٕا دمائة صغ١شج ِٚؼه سشخ اٌذسب  خطٛج تخطٛج ِٚا أِْٓ سافمرٕٟ ِٕز  إٌٝ

 خاندَةٚذٛأِٟ  أخرٟشّؼح ِرمذِح ذ١ٕش ظٍّح د١اذٟ ... إٌٝ... ا٢ْذشافمٕٟ درٝ 

 أِٞثً  أوْٛٚتذٚٔىُ  أٔا أوِْٛؼىُ  ٚسفماء دستٟ فٟ ٘زٖ اٌذ١اج ، ٚأخٛاذٟ إخٛأٟ إٌٝ

 أْ أس٠ذٚاٌسؼادج فٟ ضذىرُٙ ...ٚفٟ ٔٙا٠ح ِشٛاسٞ  أػ١ُٕٙاٌرفاؤي فٟ  أسِٜٓ  إٌٝ ،شٟء

 األًِِٓ ذطٍؼرُ ٌٕجادٟ تٕظشاخ  إٌٝػٍٝ ِٛالفىُ إٌث١ٍح  أشىشوُ
 

 به شاعةٚاٌٝ وً ػائٍح  األ١ِِٓذّذ  ،ج١الٌٟ ،أدّذ ،سٚا٠ذج ذس١ُٕ ،فض١ٍح: إخٛأٟ

 انً روح جدٌ وجدتٍ رحمهما هللا

 زوجٍ انعسَس ذشج١ؼٟ ػٍٝ  تذثٟ اٌشٚح اٌرٟ سىٕد سٚدٟ ٚواْ سٕذا ٌٟ فٟ إٌٝ

 وهبة انرحمان ،عبُر ،وصال ،رَتاج ،وىفم ٚخاصحبه تاجة وً ػائٍح صٚجٟ  إٌٝ
 

١غ اٌصذق ٠ٕات إٌٝٚذ١ّضٚا تاٌٛفاء ٚاٌؼطاء  تاإلخاءِٓ ذذٍٛ  إٌٝ ،ٚاألخٛاخ اإلخٛج إٌٝ

ِٓ  إٌٝاٌذض٠ٕح سشخ دسٚب اٌذ١اج اٌذٍٛج ٚ تشفمرُٙ فِٟٓ ِؼُٙ سؼذخ ٚ إٌٝ ،اٌصافٟ

 أض١ؼُٙال  أْػٍّٟٛٔ ٚ أدثُِٙٓ ػشفد و١ف  إٌٝوأٛا ِؼٟ ػٍٝ اٌطش٠ك إٌجاح ٚ اٌخ١ش 

  ٍتقاَصد

 

 به شاعة أمال 

 
 



  

 

 

 

 

فان نم تستطُع فكه متعهما،فان نم تستطُع فاحب انعهماء ،فان نم تستطُع … ''كه عانما

 فال تبغضهم"
 

فيو امعيل  ،جل عىل امنعمة اميت من هبا علينابعد رحةل حبث وهجد واجهتاد تلكلت ابجناز ىذا امبحث حنمد هللا عزو

اليسعنا  امقدير كام ال بن زاين " ال س تاذة" و كرايبية امينةامفاضةل " مل س تاذةامتقدير عبارات امشكر و  بأ مسىخنص  أ ن ا 

 .ه منا من هجد وهطح ومعرفة طيةل اجناز ىذا امبحث''ملا قدما طيب ابراىمي" ال س تاذو خرية "

 

امكرام اذلين  أ ساثذثناوخنص ابذلكر  ،ثقدمي يد امعون الجناز ىذا امبحثيف  أ سيمكام هتقدم ابمشكر اجلزيل ملك من 

دارةامقامئني عىل امعامدة  وال ساثذةارشفوا عىل تكوين دفعة عمل اجامتع حرضي  مس تغامن )عبد لكية عمل الاجامتع جبامعة  وا 

ىلامعرفان امعبارات امشكر و  وأ مثن بأ رىقهنىس ان هتقدم  كام ال امحليد ابن ابديس( اذلين اكهوا عوان منا يف حبثنا ىذا وهورا  ا 

 يف طريقنا أ حياانامظلمة اميت اكهت ثقف  ييضء

 

ىل  ا لك امشكرمن زرعوا امتفاؤل يف دربنا وقدموا منا املساعدات وامتسييالت واملعلومات وهلم من ا 

 

ىل أ يضاامشكر اذلي من امنوع اخلاص فنحن هتوجو ابمشكر  أ ما ىلمن مل يقف  ا  جاهبنا ومن وقف يف طريقنا وعرقل  ا 

 مسرية حبثنا

ىلمبتعة امعمل وحالوة امبحث وملا وضلنا  أ حسس ناامبحث حبثنا فلوال وجودمه ملا  ميوما وضلنا  ا   فليم منا لك امشكر ا 
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 تمييد

حضارة  آيةمف طرؽ االستحماـ قبؿ ظيور  أنواععدة  األوؿ اإلنسافلقد عرؼ    

في السباحة متعة  اإلنسافوجد إلى أف  فنا ورياضة،تطورت لتصبح  التيالسباحة ك

الذي ومف ىنا ظير العنصر المائي   ،بعد كؿ عممية اغتساؿ أوولذة بعد كؿ استحماـ 

بحيث انو يمعب دورا  ،اجؿ توازف النظاـ الكونيعنصرا حيويا مف فيو يعد الماء 

التي فيو عصب الحياة ومصدر نشأة المجتمعات البشرية  ،اجتماعيا وانثروبولوجيا كبيرا

 .  1والينابيع اآلبارحوؿ  نقطة لممياه، أوؿ أماـتستقر أصبحت 

 أوشعائر العبادة  إقامة ألجؿ أماالتخمص مف كؿ نجس  ألجؿالماء مادة ضرورية ف   

والممارسات االغتساؿ  وبالتالي فاف الماء ارتبط بطقوس التطيير ،الزينة ألجؿ

ومف ىنا ظير الحماـ كمرفؽ مف المرافؽ العمومية في حضارات تاريخية  .واالستحماـ

مف ىذه و  اإلغريقية،رؼ الحماـ في الحضارة الرومانية القديمة والحضارة فعُ  ،قديمة

الديف  أف أي اإلسالميةـ ظير الحماـ في البمداف ث ،الحماـ أصؿالحقبة نشا وظير 

الحماـ فالنظافة من االيمان" " عميو الصالة والسالـلقولو  ،حث عمى النظافة اإلسالمي

 والعادات التي والطقوسالعمومي يشغؿ مخيمة خصبة مميئة بالممارسات والتمثالت 

                                                           

بف عبد اهلل  زىية ،الجسد والعناية الصحية بو في رحاب حضارات الماء:قراءة انثروبولوجية لعادات االغتساؿ في  -1
الجزائر،  ،8العدد،والتاريخ االنسان عمم التاريخ، قبل ما عصور في لمبحوث الوطني المركز ،الثرات المتوسطي

 88،ص2012مارس
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الذي يعد مكاف و  وي،األنثحوؿ ىذا الفضاء االجتماعي  األفراد ىؤالءصنعيا ونسجيا 

 .لممتعة والترفيو والتطيير

ظاىرة حضرية تاريخية في الوسط الحضري  تعتبر الحمامات العمومية أو الشعبيةو    

فيي ليست وليدة عصرنا الحالي بؿ قديمة قدـ الحضارات، وليا امتداد يغوص في 

بالجماؿ والجسد أعماؽ التاريخ، خاصة في المدف المتوسطية والمغاربية، التي اىتمت 

البشري كالحضارة اإلغريقية والرومانية. كما أف الحضارة اإلسالمية أضافت لمحماـ 

بعدا روحيا وجماليا ومعماريا، مف خالؿ اليد العاممة األندلسية العارفة بثقافة الماء والتي 

 أعطتو شكال مغاربيا.

ـ واجتماعي في نالحظ باف طريقة الممارسات والتمثالت لمحماـ كفضاء عاكما    

الوسط الحضري يختمؼ حسب مستويات ودرجات الثقافة الحضرية والتغير االجتماعي 

ىذه  تولكف كيؼ ساىم.طبعاثقافية وحضرية -والتحضر.وىذا راجع لدوافع سيسو

في  المرأةتمثالت  كانت دراستنا حوؿ: ، إذاالعاـ األنثويىذا الفضاء  إثراءالدوافع في 

 .الوسط الحضري

ثالثة  إلىالمنيجية التالية فقسمنا الدراسة  بإتباعمعالجة ىذا الموضوع قمنا ول    

، المقدمة العامة لما تحتويو مف اشكالية وفرضيات، ومنيجية البحث، وتحديد فصوؿ

 محمامل األولالفصل  نافخصصالمفاىيـ والدراسات السابقة المتعمقة بالموضوع. ثـ 
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حتى نوضح فيو أف الحماـ عبارة عف فضاء اجتماعي عمومي  اجتماعي كفضاء

تاريخ الحماـ، ونبذة عف الفضاء العاـ  ،تعريؼ لمحماـ، تمييدحضري، وشمؿ الفصؿ 

حيث  الحضري والمجتمع لحمامبامعنونا  انيالفصل الثثـ خالصة الفصؿ، وجاء 

 المجتمع الحضريخصائص ثـ ونظرياتو،  مفيـو المجتمع الحضريتمييد  إلى ناهقسم

 خالصة لمفصؿ .انتيى بو 

 األنثويفضاء الحمام كاف ميداف الدراسة حيث عالجنا فيو مسالة  الثالثالفصل  أما

تفريغ المعطيات والمبحث  ثـ شمؿمنوغرافية الحماـ ، و حتوي عمى تمييدوافي مستغانـ 

خالصة  الفضاء ثـ الممارسة في ىذاالطقوس النسائية ، و لفضاء الحماـ المرأةتمثالت و 

 .الفصؿ

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة عامة

 

4 
 

 .اإلشكالية1

يعد الحماـ العمومي مرفقا مف مرافؽ الحياة االجتماعية، وىو جزء مف مورفولوجيا      

المدف المغربية العتيقة بيندسة معمارية القديمة، ومف خالؿ الممارسات المغوية الجارية 

حماـ عمومي، حيث أف نجد أنو يطمؽ عمى الحماـ بتسمية "حماـ السوؽ"أي بمعنى 

ىذا ما جعمو يميز بيف الحماـ العمومي والخاص، فالحماـ العمومي يشيد غالبا بالقرب 

. كما يعتبر الحماـ فضاء اجتماعيا لمفرد سواء الرجؿ 1مف األسواؽ الشعبية والمساجد

بيف  أو المرأة إال أف المرأة تيتـ كثيرا بالحماـ الشعبي، كفضاء ليا نظرا الشتراؾ العالقة

جماليا وجسدىا ونظافتيا في ىذا المجاؿ، ألنو يحقؽ حاجيات الجسد األنثوي في 

الجماؿ، وىذا طبعا مرتبط بعادات وتقاليد المجتمع الذي نود دراستو، مما زاد مف أىمية 

الحماـ كتراث اجتماعي حضاري، كونو يضـ مجموعة مف الطقوس والممارسات 

 ي.والتمثالت األنثوية في الوسط الحضر 

إذف الحماـ بالنسبة لممرأة مؤسسة اجتماعية، تتردد إلييا لتجمع بيف المتعة والنظافة    

كما أنو فرصة لمراحة والترفيو، ويتـ في ىذا الفضاء أيضا الفصؿ في عدة أمور أساسية 

ومختمفة كاختيار الزوجة أو الخطيبة مف طرؼ بعض النساء ألبنائيـ، وقد ارتبط ىذا 

                                                           

فبراير 15، جريدة العرببي حضارة قديمة بطقوس نسائية وعادات لـ تتغير، فاطمة الزىراء كريـ اهلل، الحماـ المغر .1
2016.https://alarab.co.ukتتغير.-لـ-وعادات-نسائية-بطقوس-قديمة-حضارة-المغربي-/الحماـ 
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الحضري، بطقوس أنثوية مختمفة )كالمولود الجديد والنفاس وحماـ  الفضاء األنثوي 

العروس والطيارة واالغتساؿ، وما يعرؼ بتبداؿ الماء، خاصة لممرأة األرممة أو المتوفي 

 عنيا زوجيا.

ومف خالؿ دراستنا االستطالعية ومالحظاتنا الميدانية لمحماـ الشعبي في الوسط    

بيرة في حياة المرأة المستغانمية، حيث أنيا تتخذه فضاء الحضري، وجدنا أف لو مكانة ك

خاصا بيا تشعر فيو بالمتعة والراحة النفسية والجسدية، فيو فضاء حضري يحمؿ ثقافة 

حضرية خاصة بالمدينة الموجود في وسطيا، مثمو مثؿ الفضاءات األخرى العامة، 

حور عمى سؤاؿ أساسي وليذا نحاوؿ في ىذه الدراسة طرح اإلشكاؿ التالي: والذي تم

وىو ما ىي التصورات أو التمثالت التي تحمميا المرأة المستغانمية اتجاه فضاء الحماـ 

 الشعبي؟ وما ىي الممارسات التي تقـو بيا في ىذا الفضاء العمومي؟

 .الفرضيات2

فكمما تغير .يرتبط الحماـ بالثقافة الحضرية والتغير االجتماعي في المدينة.1

تغيرت معو الفضاءات االجتماعية، وباعتبار الحماـ فضاء  المجتمع كمما

 اجتماعي حضري، فاف الثقافة الحضرية تؤثر فيو.
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الحماـ وسط لمنظافة والترفيو والترويح عف  .لمترفيو عالقة بالحماـ النسوي.2       

 النفس وذلؾ ألف النساء يتحدثف ويتعارفف في ىذا الفضاء.
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 ىذا الموضوع.أسباب اختيار 3

تمثمت في أف ىذه الظاىرة قريبة منا، ونعيشيا نحف كنساء عمى .أسباب ذاتية: 1.3

 األقؿ مرة أو مرتيف في األسبوع، فيي مف اىتماماتنا الخاصة الجمالية والجسدية.

يعتبر الحماـ كظاىرة حضرية معمارية بالغة األىمية، .األسباب الموضوعية: 2.3

ي بيئة حضرية معروفة، وكذلؾ لمكشؼ عف المتمثالت أردنا إجراء ىذا البحث ف

والطقوس والممارسات التي تستمد مف ىذه الثقافة الحضرية بالمجتمع المستغانمي حوؿ 

 .ىذا الفضاء

 .أىداف الدراسة4

 معرفة ماىية الحماـ كفضاء اجتماعي حضري-

 معرفة تمثالت المرأة لمحماـ كفضاء أنثوي  -

 ضاء نسوي حضري وصؼ منوغرافية الحماـ كف-

 فيـ العالقة بيف الحماـ كفضاء حضري والثقافة الحضرية المرتبطة بو. -
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 .أىمية الدراسة5

يعتبر ىذا الموضوع مف المواضيع الميمة في عمـ االجتماع، مف حيث ظيور المرأة 

في الفضاء العاـ والخاص بيا ومف بينو الحماـ، الذي يكمف في أىمية لجوء المرأة ليذا 

ظيار جميع تمثالتيا وممارساتيا داخؿ ىذا الفضاء  .الفضاء الخاص بيا، وا 

 منيجية البحث 

تعتبر دراستنا ىذه عبارة عف دراسة ميدانية وصفية لفضاء الحماـ .منيج الدراسة: 1

الشعبي، مف خالؿ تمثالت المرأة ليذا الفضاء وممارساتيا االجتماعية فيو، حسب 

مف الدراسات الكيفية، التي تعتمد عمى المنيج الوصفي، طبيعة الدراسة وجدنا أننا ض

والذي يعد "الطريقة التي ترتبط بظاىرة قصد وصفيا وصفا دقيقا وتفسيرا عمميا، والمنيج 

الوصفي يشبو اإلطار العاـ الذي تقع تحتو كؿ البحوث التي تصؼ الظاىرة وتوضح 

إلى الكشؼ عف األسباب  العالقات بيف المتغيرات التي تشتمؿ عمييا أو التي تيدؼ

الكامنة وراء سموؾ معيف مف معطيات سابقة، مستخدما في سبيؿ ذلؾ المالحظة 

فمقد اعتمدنا في دراستنا ىذه عمى المنيج الكيفي  "1المباشرة والمعايشة الفعمية والتتبع.

 الذي تناسب مع دراستنا الوصفية لفضاء الحماـ وتمثالت المرأة لو.

                                                           

 .109، ص 2006، عماف، مؤسسة الوراؽ، مناىج البحث العممي، أساسيات البحث العممي. موفؽ الحمداني وآخروف، 1
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ثؿ تقنيات البحث التي تتماشى مع المنيج الكيفي، في تقنيتي تتم. تقنيات البحث:2

أوؿ تقنية لجمع  المالحظة، حيث تعتبر المالحظة المباشرة والمقابمة الموجية

المعطيات حوؿ الظاىرة المراد دراستيا، وىذا ما يجمع عميو الباحثوف والعمماء عمى أف 

العمـو االجتماعية، والباحث  "المالحظػة ىي إحدى التقنيات المنيجية المستعممة في

المالحظ إما أف يوجد مف خارج مجتمع بحثو، أي ال يشارؾ في حياة الجماعة بؿ  

ما أف يكوف مالحظا مف الداخؿ، عف طريؽ ما ُيعرؼ بالمالحظة  يعاينيا مف الخارج وا 

 ". 1عف طريؽ المشاركة

ة مالحظاتو التي فيي تعتمد أساسا عمى حواس الباحث، وقدرتو الفائقة عمى ترجم   

شاىدىا مباشرة مف الواقع، إلى عبارات ذات معاني ودالالت، تنبثؽ عنيا وضع فروض 

مبدئية، يمكف التحقؽ مف صدقيا أو عدـ صدقيا عف طريؽ التجريب. أما في البحث 

و جزء ال يتجزأ مف البحث العممي. فتستخدـ المالحظة في كثير ھالسوسيولوجي، الذي 

 الدراسات االستطالعية واالستكشافية.مف األحياف في 

ثاني أداة لجمع البيانات الالزمة لمبحت االجتماعي، كما يمكف تعريفيا  المقابمةوتعد    

بأنيا "محادث موجية يقـو بيا فرد مع آخر أو أفراد آخريف، الستغالليا في بحث عممي 

                                                           

، ترجمة يوسفي الجماعي، المكتبة العصرية دليل البحث في عمم االجتماع. كيفي ريموف، وكمينيود لوؾ فاف، 1
 .23، ص1997بيروت،
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منفصمة عف وىي ليست أداة . 1أو الستعانة بيا في التوجيو والتشخيص لمعالج"

 األدوات األخرى بؿ ىي أداة إضافية تضاؼ إلى األدوات التكنيكية األخرى.

التي تعتبر الدليؿ أو المرشد و "وىي التي يستعيف بيا الباحث  المقابمة الموجيةأما    

أو الموجو لممقابمة، مف بدايتيا إلى نيايتيا ودور الباحث في ىذا النوع مف المقابمة ىو 

". ويساىـ ىذا النموذج مف المقابمة في "تعديؿ 2المبحوث وتدويف اإلجابةاستماع أسئمة 

المقابمة وينصح  دليؿفروض الدراسة وتطوير أىدافيا، فضال عف كونو يساعد في بناء 

 -الباحثوف بتدويف المعمومات التي يدلي بيا المبحوث أثناء المقابمة ) الحرة 

 توفرة.والموجية(، أو باستخداـ أجيزة التسجيؿ الم

 .مجاالت البحث3

أو عينة البحث، فالخطوة األساسية في  مجتمع البحثالمقصود بو .المجال البشري: 1

وكانت عينة قصدية أي بحث نقـو بو، ىو اختيار العينة التي سنطبؽ عمييا الموضوع، 

والتي تسمح لنا بتفسير الظاىرة المدروسة، وىذا االختيار يكوف حسب طبيعة المشكمة، 

ضاء األنثوي في الوسط وأخذنا أفراد العينة مكونيف لمجتمع كمي المتمثؿ في الف

 .نساء 10فضاء الحماـ ( بمدينة مستغانـ، فحجـ العينة كاف الحضري أي)
                                                           

 .110.موفؽ حمداني وآخروف، مرجع سبؽ ذكره، ص1
، 2009، الجزائر،2، ديواف المطبوعات الجامعية، طمدخل لمنيجية البحت االجتماعي.أحمد عباد، 2

 .130،129،128ص
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لقد كانت فترة امتداد دراستنا بالدراسات االستطالعية والمقابالت .المجال الزمني: 2

 ماي 15إلى غاية 2018جانفي  20ابتدأػ مف 

أجريت الدراسة بمدينة مستغانـ وبالتحديد في منطقة حضرية .المجال المكاني:3

)حي حبمي محمد( ويقع ىذا الحماـ في ىذه المنطقة واسـ  Mon Plaisir بمونبميزير 

 الحماـ ) حماـ حياة ( وىي منطقة حضرية ذات طابع تجاري.

 تحديد المفاىيم  -

في « حّماـ»:  ورد الكثير مف الّشروح والتفسيرات ألصؿ كممة .مفيوم الحمام: أ.لغة1

بفتح الحاء « الحّمة»يعود بأصؿ الكممة إلى  الرازي بن محمدالمعاجـ العربية، "فنجد 

وتشديد الميـ، والتي يعرفيا بأّنيا العيف الحارة، التي يستشفي بيا األعاّلء والمرضى، 

ياقوت لجغرافييف والرحالة، فقد أورد لنا ولقد وردت الكممة في عدة مواقع مف كتب ا

مثاال عف حّمة اإلسكندرية، التي تشفي مف البرص ومف جميع األدواء، ويرجع  الحموي

والتي تعني الماء الحار، فنقوؿ حـّ الماء، « الحميـ»البعض اآلخر أصميا إلى كممة 

ىذا ىو األصؿ، أي سّخنو واستحـّ أي اغتسؿ بالحميـ وأحّمو أي غسمو بالحميـ، فيقوؿ 

ثـ صار كؿ اغتساؿ استحماما بأي ماء كاف سواء كاف بارد أو ساخف، كما سمى 

 ". 1حماما كؿ مسبب لمعرؽ

                                                           

 .601، ص12،بدوف تاريخ، ج1، دار صادر، بيروت، طلسان العربابف منظور محمد بف مكـر األفريقي، .1
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زعم ولقد وردت كممة الحماـ مؤّنثة في بعض المواقع ومذّكرة في مواقع أخرى، فنجد    

 حيف يصؼ حماما في بيت لو ينشد فقوؿ: فإذا دخمت سمعت فييا رجة لغط الجوىري

حيف يقوؿ "والحماـ مشتؽ مف  ابن سيده. ووردت مذّكرة لدى 1المعاوؿ في بيوت ىداد

الحميـ مذّكر، تذّكره العرب، وىو أحد ما جاء مف األسماء عمى وزف فعاؿ نحو القذاؼ 

ف كاف مذكرا حيف لـ سيبويو ". وقاؿ 2والجباف، والجمع حّمامات جمعوه باأللؼ والتاء وا 

بفتح وتشديد « الّديماس»ف التكسير وعرؼ الحماـ أيضا بػ يكسر جعموا ذلؾ عوضا، م

"والّديماس الحماـ"وقولو أيضا ابن منظورفي قوؿ  لسان العربالداؿ، وىذا ما نجده في 

"وعرؼ الحماـ لدى البعض "بالباّلف"ألنو يبؿ 3والحماـ، الّديماس، مشتؽ مف الحميـ.»

تجدر اإلشارة إلى أف "الحماـريم فضيمة ك تعرؼب.اصطالحا:   4داخمو بمائو أو بعرقو

في Bain Maures''5كممة "َحَمْاـ"تترجـ إلى المغة الفرنسية بعبارة "حماـ مورسكي "أي "

حيف نجد أف ىذا الفضاء، قد عرؼ منذ القديـ تحت مسميات مختمفة، مف بينيا: حماـ 

أف حماـ البخار، أي ىيرودوت". ولقد ذكر "«Etuve»البخار أو حماـ التعريؽ 

                                                           

 .604، نفس المرجع السابؽ، صلسان العرب.1
 .153، ص12.نفس المرجع، ج2
 .88، ص6نفس المرجع،ج.3
، 1لبناف، دار المعرفة، ج،  الفائق في غريب الحديثالّزمخشري محمود بف عمر، تحقيؽ عمي محمد البجاوي، .4

 .129ص
 .33، ص2007"يوسفي حضرية"، منشورات دحمب، الجزائر، .فضيمة كريـ، الحمامات، موجز تاريخ الحمامات، ترجمة5
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". ولقد كانت كؿ مف الحضارة 1"الحماـ"كاف معروفا في القرف الخامس قبؿ الميالد

اإلغريقية والحضارة الرومانية المتاف اشتيرتا بنظرتيما المثالية لمجسد، مف بيف 

الحضارات األولى التي حرصت عمى تطوير ىذا الفضاء المقدس لمعالقة التي تربط 

 اإلنساف بمادتو.

: ىو مكاف تقصده المرأة وترتاد إليو لمنظافة والطيارة كما لمحمام التعريف اإلجرائي-ج

تعتبره مكاف لمترفيو عف نفسيا وأخذ قسطا مف الراحة، كما تقـو فيو بممارسات وطقوس 

 معينة حسب كؿ مناسبة )النفاس، المولود الجديد...(

لواسع مف يعرؼ الفضاء في المغة "عمى انو المكاف ا.لغة:1. مفيوم الفضاء العام: 2

األرض، والفعؿ "فضا يفضو فضوا فيو فاض". وقد فضا المكاف وأفضى إذا اتسع 

وأفضى فالف أي وصؿ إليو، واصمو انو صار في فرجتو وفضائو وحيزه. إذف ىو 

المكاف: الفراغ الذي يشغمو جسـ معيف ويممؤه بأبعاده، ولقد اشتؽ الفرنسيوف 

الالتينية، التي تعني في spatuinة مف لفظspaceو espaceواالنجميزييف مصطمحي 

 األصؿ االمتداد والالمحدود، الذي يحوي كؿ االمتدادات الجزئية المحددة ،في حيف لـ

                                                           

 .10.نفس المرجع السابؽ، ص1
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يعرؼ اإلغريؽ لفظة الفضاء، إذ لـ تظير في لغتيـ كممة تدؿ عمى المكا، إنما عرفوا 

 1وتعني الموقع.toposلفظة 

ف األشخاص المجتمعيف مف اجؿ الفضاء العاـ ىو عبارة عف مجموعة مب.اصطالحا:

مناقشة قضايا ذات منفعة عامة، ىذه الفكرة ظيرت في أوروبا الحديثة في المؤسسات 

والفضاءات العامة المشتركة البورجوازية، التي تتدخؿ في شوف السياسة المطمقة، لدييا 

يقترح  . ومف الناحية االجتماعية واألنثروبولوجية،2ميمة الوساطة بيف السمطة والمجتمع

كتعريؼ لمفضاء االجتماعي عمى انو "ىو المجاؿ المحدد  جورج كوندوميناس

بمجموعة مف النظـ واألنساؽ مف العالقات المتناسبة مع مجموعة معينة، وشرح 

Gorge perec االىتمامات وكؿ وظائؼ العوالـ االجتماعية التي يعيش فييا األفراد

ني االنتقاؿ مف مجاؿ آلخر "يجعمنا نتساؤؿ في نشاطاتيـ اليومية قاؿ: ''إف الحياة تع

حوؿ طريقة وصؼ وتغير المظاىر المعاصرة التي تقود مجموع التجمعات اإلنسانية 

إلى مركب معقد أكثر فأكثر مف خالؿ تضاعؼ اتصاالتيـ وعالقاتيـ المباشرة ىجرة، 

                                                           

دراسة ميدانية لمدينة حماـ  المرأة والفضاءات االجتماعية المحمية )السوق، الحمام، الحالقة(،انظر: خيرة بف زياف، .1
 .25، رسالة دكتوراه ) بدوف نشر(. ص2017بوحجر وىراف، 

 26.نفس المرجع السابؽ، ص2
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ة سياحية، تمدف )...أو غير مباشرة مف خالؿ مبادلة إنتاجيـ الثقافية، الممكي

 . 1والخدمات، والقيـ

يعتبر الفضاء االجتماعي مكاف مف األماكف العمومية التي يمتقي ج.التعريف اإلجرائي: 

 الخ .… فييا األفراد لقضاء حوائجيـ كالسوؽ، الحماـ، المساحات الخضراء، المقاىي

بمعنى ماثؿ الشيئاف  لسان العربلغة: ورد مصطمح التمثؿ في -أ.مفيوم التمثالت: 3

و والمثاؿ ىو الصورة ومثؿ ليا الشيء، أي صوره ومثمت لو تمثيال صورت لو شابي

 . 2مثالو كتابة أو غيرىا

وقد ورد مفيـو التمثالت في قاموس عمـ االجتماع ىي "شكؿ مف ب.اصطالحا: 

األشكاؿ المعروفة الفردية والجماعية، تختمؼ عف المعرفة العممية وتحتوي عمى معالـ 

اعية متفاعمة فيما بينيا، التمثالت تيدؼ إلى إعادة اإلنتاج الواقع معرفية ونفسية واجتم

( ىو فعؿ فكري أو représenté"ومف جية أخرى فعؿ التمثؿ )3االجتماعي المعاش

ذىني مف خاللو يتـ الربط بيف الشخص والموضوع، وبطريقة أخرى التمثؿ ىو إعادة 

 Denisإنتاج ذىني ؿ: شخص، شيء، حدث مادي أو معنوي فكرة أو غيرىا. وحسب 

                                                           

 25نفس المرجع السابؽ، ص. خيرة بف زياف، 1
 .437، نفس المرجع السابؽ، صلسان العرب.ابف منظور، 2

3.Le robert ,Dictionnaire de sociologie , Editions du seuil ,paris,1999,p450 
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jodolet عمى أنيا طبقة واسعة مف  دوركايمالتمثؿ مرتبط بصورة ومعنى، يعرفيا

 . 1يف، األساطير، واألفكار والمعارؼ بدوف تمييزاألشكاؿ الذىنية كالعمـ، الد

كما أنو مصطمح مشترؾ بيف عدة عمـو اجتماعية، عمـ النفس، عمـ االجتماع    

االنثروبولوجيا، اخذ أىمية قصوى في عمـ النفس االجتماعي خاصة، مع العالـ 

الذي يعرؼ التمثالت بأنيا منتوج لمفكر S.MOSCOVICIموسكو فيتسي الفرنسي 

 . 2نساني وصيرورة، بواسطتيا يتحكـ الفرد في محيطواإل

يكّوف كؿ فرد صورا ذىنية عف واقعو مفيوم التمثالت والتمثالت االجتماعية: * 

المعاش وعف ظروفو التي يحياىا، ينظميا مف خالؿ خبراتو المعرفية وقدراتو العقمية 

ـكينث ألخر. يعرؼ "اإلدراكية لذلؾ فتمثالث المرأة لفضاء الحماـ تختمؼ مف مجتمع 

"التمثالت بأنيا نتاج ما يدور في عالـ الفرد الخارجي، مف عالقات شخصية بمدنج''

وروابط أسرية وجوارية "وعمى أنيا كذلؾ "حوصمة المعمومات التاريخية"واالجتماعية التي 

 ''3يجمعيا.

فإدراؾ  ىذه الصور في ديناميكيتيا، ىي ما يعطينا أفكارا عف ماىية األشياء وبالتالي

الجماؿ بالدرجة األولى، ىو إدراؾ لمجموعة مف الصور التي يحمميا العقؿ األفكار ليا 
                                                           

1.Serge Moscovici ,Psychologie Social, PUF, Paris,1998, P 367. 
2.Jodlet  denis , les Représentations Sociale, PUF, Paris,1989 ,P 64. 

 .280، ص 1993، دار الفكر العربي، القاىرة، االتصال والرأي العام.عدلي العيد عاطؼ، 3
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دالالت معينة لذلؾ ما قد يراه البعض جميال قد ال يراه اآلخروف كذلؾ، ىذا كونو 

 . 1التمثالت فيي ليست بالضرورة حقيقة وواقع بؿ ىي باألساس رموز وخياؿ

رات واألفكار التي تمارسيا المرأة في فضاء الحماـ مما إجرائيا: ىي مجموعة مف التصو 

 تتمثؿ في الطقوس واألذواؽ ... الخ.

"تغير الشيء عف حالو: تحوؿ. لسان العربكما جاء في .التغير االجتماعي: أ.لغة: 4

وَغيََّرُه : حولَّػو وبدَّلو، كأنو جعمو غير ما كاف. وفي التنزيؿ العزيز:)ذلؾ بأف اهلل لـ يؾ 

ًا نعمة أنعميا عمى قـو حتى يغيروا ما بأنفسيـ وأف اهلل سميع عميـ (.)سورة األنفاؿ مغير 

إلى أف قاؿ: وِغَير الدىر : أحوالو …حتى يبدلوا ما أمرىـ اهللثعمب:( قاؿ 53/ 

المتغير. فاف معاني التغير لغة تدور في التبديؿ والتحوؿ واالختالؼ مف حاؿ إلى حاؿ 

كوف تحوال ايجابيا فيو إصالح مف شػأف الحاؿ أو سمبيا في ولمتغيير حديف، إما أف ي

 . 2التحوؿ مف الصالح إلى الفالح

فيو نوع مف التبايف واالختالؼ الذي يحدث عمى مكونات البناء اصطالحا: -ب

االجتماعي، والنظـ والظواىر االجتماعية، والذي يؤدي إلى حدوث تغير في األنساؽ 

التفاعؿ والعالقات وأنماط السموؾ والنشاط اإلنساني، ويعد السمة المميزة لطبيعة الحياة 

                                                           

 .280، نفس المرجع، صعدلي العيد عاطؼ.1
 .05، ص2008، عالـ المكتبات الحديثة، األردف، سيكولوجيا التغير في حياة األفراد والمجتمعات.سعاد جبر سعيد، 2



 مقدمة عامة

 

18 
 

عمى انو: ''كؿ  معجم العموم االجتماعية .  ويعرفو1االجتماعية في المجتمعات الحديثة

تحوؿ يقع في التنظيـ االجتماعي سواء في بنائو أوفي وظائفو، خالؿ فترة زمنية معينة 

ويشمؿ ذلؾ كؿ تغير يقع في التركيب السكاني لممجتمع أو في أنماط العالقات 

انيـ وأدوارىـ االجتماعية أو القيـ، والمعايير التي تؤثر في سموؾ األفراد التي تحدد مك

 .في مختمؼ التنظيمات االجتماعية التي ينتموف إلييا

ىو كؿ تغير طرأ عمى البناء االجتماعي في القيـ واألدوار ج.التعريف اإلجرائي: 

االجتماعية، مف تغير المكانة االجتماعية لؤلفراد، ومف خالؿ التفاعؿ في العالقات 

خاصة وأفكار توجيات تعطي شرعية والسموكات المختمفة، مما يكسب كؿ فرد ثقافة 

 لتصرفاتو في الحياة اليومية.

بالالتينية cultureكممة ثقافة تعني أ.مفيوم الثقافة لغة: : .مفيوم الثقافة الحضرية5

. وتعني فالحة األرض، وفي العربية  kultureوىي كممة مأخوذة مف األصؿ األلماني 

ثقافة، أي صار حاذقا حفيفا ورجؿ ثقؼ : "ثقؼ الرجؿ لسان العربكما جاء في معجـ 

أي حاذؽ الفيـ، والميارة، وذو فطنة وذكاء، والمراد أنو ثابت المعرفة بما يحتاج إليو، 

 . 2ويقاؿ ثقؼ الشيء، وىو سرعة التعمـ

                                                           

 .304، ص2005، دار المعرفة الجامعية، االزاريطة، مصر،عمم االجتماع النشأة والتطورعبد اهلل عبد الرحماف، .1
 .493-492، دار المعارؼ القاىرة، ص ص لسان العرب.ابف المنظور، 2
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: تعني الحضرية أو الحضارة في المغة االستقرار أو اإلقامة ب.مفيوم الحضرية لغة

حضارة ىي خالؼ البادية، وتبدى الحضري أي أقاـ الدائمة في الحضر، والحضر وال

بالبادية وتحضر البدوي أي أقاـ في الحضر. وتدؿ الحضر عمى الجانب المادي مف 

النشاط اإلنساني في اتصالو بالطبيعة، وذلؾ كالعمراف والمدينة وتدؿ الحضرية عمى 

مدف الذيف يتبعوف . فالحضرية تشير إلى طريقة الحياة المميزة ألىؿ ال1الجانب الالمادي

عادة أسموبا أو نمطا معينا في حياتيـ، وىو أمر يتعمؽ بالسموؾ اليومي، فالناس 

يتكيفوف نفسيًا مع متطمبات المدينة، وأحد مظاىر ىذا التكيؼ ىو الذي جعؿ سموكيـ 

 . 2مطابقًا لسموؾ رفاقيـ مف الحضرييف

االجتماعية، التي يعيشيا : الثقافة الحضرية ىي نمط مف الحياة ج.التعريف اإلجرائي

 الفرد في وسطو الحضري، أو ىي كؿ ما يكتسبو الفرد مف سموكات حضرية.

ـُ، وجمع ِنَساء ِنْسَوة مف غير َّالمرلغة:  -.المرأة: أ6 ة مف مرَأ، اسـ مف َمرَئ الطعا

دة جمع ُمُرٌؤ وَأْمِرَئة: مجرى الطعاـ مف الحمقـو إلى المعالَمِرْيء*•لفضيا: مؤًنث الرُجؿ 

يقاؿ "طعاـٌ َمِريٌء"أي طيب ىنيء حميُد اَلمَغًبة، و))َكؤَلٌ َمِريٌء((أي غير وخيـ و))ىنيئا 

 .3لآلكؿ والشاربًدعاء ً(( ومريئاً

                                                           

 .20، ص 2002، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية. عمم االجتماع الثقافي.محمد أحمد بيومي، 1
 . 93- 92، ص ص1،2002بنغازي،ط، منشورات جامعة قار يونس،عمم االجتماع الحضري.لوجمي  صالح الزوي، 2
 .754، ص40، دار المشرؽ، بيروت، ط المنجد في المغة واإلعالم.عمي بف الحسف الينائي األزوي، 3



 مقدمة عامة

 

20 
 

ىي كياف إنساني مستقؿ تتمتع بالقيمة اإلنسانية الكاممة أسوة بالرجؿ، ب.اصطالحا: 

 .1الت دوف استثناءوليا حقوؽ وعمييا واجبات مساوية لما لمرجؿ في جميع المجا

: ىي المرأة أو األنثى التي ليا كياف اجتماعي وليا أدوار التعريف اإلجرائيج.

 وتفاعالت في المجتمع.

ىي القرية الكبيرة اآلىمة بالقاطنيف، وجمع مدينة ىو مدائف لغة:-.الوسط الحضري: أ7

 2ومدف.

وكبيرة، ذات كثافة مرتفعة تجمعات سكانية مستقرة "يمكف القوؿ أف المدينةب.اصطالحا: 

وغير متجانسة، وتنتشر فييا تأثيرات الحياة لممدينة، وال يعتمد غالبا أفرادىا في رزقيـ 

عمى الزراعة، بؿ يعمموف في التجارة والصناعة، وتمتاز بزيادة التخصص وتقسيـ العمؿ 

اعات وتعدد الوظائؼ السياسية واالجتماعية فييا، وقياـ الييئات والمؤسسات والجم

عمى أنو وحدة "مصطفى الخشاب"يعرفوو 3واإلدارات وتوافر درجة عالية مف التنظيـ."

اجتماعية حضرية محدودة المساحة ونطاؽ محدود إداريا، يقـو نشاطيا عمى الصناعة، 

التجارة وتقؿ نسبة المشتغميف بالزراعة، كما تتنوع فيو الخدمات والوظائؼ والمؤسسات 

ة وسيولة المواصالت بو  مع تخطيط مرافقيا ومبانييا وىندسة ويمتاز بكثافتو السكاني

                                                           

 .37، تونس، الجزائر، ص1، الشركة التونسية لمتوزيع والشركة الوطنية لمنشر، طجديد الطالب.عمي بف ىادية، ٍوآخروف، 1
 . 37.عمي بف ىادية وآخروف، نفس المرجع السابؽ، ص2
 .11، ص2002، المكتب العربي الحديث، مصر،مشكالت المدينةلحميد أحمد رشواف، .حسيف عبد ا3
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"وصؼ المجتمع بأنو منطقة حضرية تشمؿ عمى مركزيف إدارييف "ويمزأراضييا، كما أف 

أو أكثر بحيث يمكف النظر إلييا عمى أنيا وحدة لكثير مف األغراض الديموغرافية 

عمى وجود مظاىر التقدـ  واالقتصادية واالجتماعية، فتعتمد ىذه الوحدة األساسية

 .1الحضري بصفة دائمة

الوسط الحضري ىو المجتمع الحضري أو مجتمع المدينة أو المجتمع إجرائيا:-ج

المنظـ الذي يسوده أسموب الحياة الحضرية في جميع أنظمتو االجتماعية واالقتصادية 

ية، ويتسـ والسياسية والثقافية، كما يتميز بالتعقيد عمى مستوى العالقات االجتماع

 بالحراؾ االجتماعي والكثافة والحجـ السكاني العالي.

 الدراسات السابقة -

مف بيف الدراسات السابقة التي اطمعنا عمييا لفيـ موضوع بحثنا والتمعف فيو أكثر     

تحت عنواف المرأة والفضاءات االجتماعية  بن زيان خيرةىي كالتالي: دراسة الدكتورة 

بمدينة  2016ماـ، الحالقة( دراسة ميدانية لمدينة حماـ بوحجرالمحمية )السوؽ، الح

الجزائر، جامعة وىراف محمد بف احمد بكمية العمـو االجتماعية وىي  عين تموشنت

رسالة دكتوراه عمـو في عمـ اجتماع، ودراسة أنثروبولوجية، إعتمدت فييا عمى المنيج 

                                                           

 106، دار النيضة العربية، د ط ، صعمم اإلجتماع الحضري.مصطفى الخشاب،1
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امرأة في فضاء  12لعينة بحثيا مع المالحظة المباشرة و المقابمةالكيفي بتقنيتي 

 الحماـ، وكانت نتائج البحث الميداني  كالتالي:

الحماـ مؤسسة اجتماعية متعددة المياـ فدوره ال يقتصر عمى نظافة الجسد وتطييره  -

إلخ. وفيو …فحسب، بؿ ىو مكاف تقاـ فيو طقوس العبور، كممارسة طقوس العروس 

ى ظيور روابط اجتماعية. ويعتبر الحماـ لدى يظير التعايش األنثوي، مما أدى إل

 المجتمع المحمي مكاف لمعالجة عدة أمراض وأيضا ىو مكاف لمترفيو والترويح.
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 تمهيد 

، كاختمؼ الباحثكف في ىسبتً إلى ّهاـ هىذ القدـ أىً فضاء اجتهاعيُعرؼ فضاء الح    

اإلغريقية  رة الفرعكىية، كالبعض اآلخر إلىفالبعض يىسبً إلى الحضا ،حضارة هعّيىةأم 

كلكّىً ظؿ إرثان تتكارثً الحضارات بعد الحضارتيف اإلغريقية كالركهاىية إلى أف أصبح ذا 

التي حافظت عمى هكّكىاتً الهعهارية األساسية  ،خاص في الحضارة اإلسالهيةطابع 

 األخرل. الحضاراتبعد اىدثاري في  ،كأضافت إليً هف ركحٍا ليصبح تقميدان إسالهيان أصيالن 

كحتى ىٍاية القرف التاسع عشر ظّمت الحّهاهات هف سهات العهارة اإلسالهية البارزة في 

 اإلسالهي.أغمب هدف العالـ العربي 
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 الحمام تعريف.1

هاء داخؿ قاعات االغتساؿ بالالعاـ حاليا ٌك هكاف االستحهاـ ك الحهاـ في الهفٍـك       

 اإلغريقيةكمهة الحهاهات قديها فٍي كمهة هشتقة هف الكمهة  أها، هجٍزة خصيصا لذلؾ

تعىي هكاىا عهكهيا لمحركات  ""بالسيتراككاىت كمهة  ،التي تعىي الساخف "ترموس"

عىد الركهاف الهكاف العهكهي الذم يتهكف فيً تعىي  بيىها أصبحت، اإلغريؽالجسهية عىد 

 .1الىاس هف االغتساؿ

ف الفرؽ في ٌذا الهفٍـك بيف الحضارتيف يكضح االختالؼ الىكعي في الهرافؽ     كا 

الهرافؽ ٌـ أهف  قديها كحديثا كاعتبر الحهاـ ،كبيف الطريقة في االستحهاـ لمحهاـ اإلضافية

الهادية كثيرة  األدلةي بعىاية فائقة في كؿ الحضارات ك قد حظك  ،ذات االستعهاؿ الهشترؾ

ففيٍا  ،لتىظيفيالمحهاهات أغراض اجتهاعية ٌاهة زيادة عمى الغرض  أفكها ، ك هتىكعة

بداية  أكفيً يتفؽ عمى الزكاج ختمؼ الطكائؼ االجتهاعية ك تتسـ االتصاالت بيف ه

                                                           

دراسة اثارية  ،من العصر اإلسالمي إلى نهاية العهد العثماني الحمامات الجزائرية هكساكم عربية سميهة،.  1
 02بدكف ىشر، صفي عمـ اآلثار،  رسالة هاجستير ،1991-1990هعهارية،

.http://studentshistory13.com/archives/8921 
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التجارة كالصفقات  أهكرالحديث عف كفيً يتحدثكف عف هراسيـ الدفف ك  ،األكلىالهبادرتً 

 .1تحكى الحكادث العائمية بيف األصدقاء كها ،هرحمة االتفاؽ إلىكصكال 

يطمؽ عميً اسـ  فالحهاـ الطبيعي ٌك ها، إىشائيحهاـ كالحهاهات ىكعاف حهاـ طبيعي ك 

ك عادة ها ،الحهاـ الهعدىي كتككف  ،هىابع الهياي الهعدىية الطبيعية كأيقاـ حكؿ هصادر  ٌك

ا هف  ،هثؿ حهاـ الصالحيف كحهاـ همكاف كحهاـ ريغة كبكحىيفية ،خارج الهدف كغيٌر

فٍي التي تعد  اإلىشائيةالحهاهات  أها .هىاطؽ عديدة هف العالـ بٍا خرز تالحهاهات التي 

كىجدٌا في الهدف كالقصكر كحتى الهىازؿ  ،ت الهشتركةلهعهارية ذات الخدهاهف الهرافؽ ا

خر خاص كأٌهية ٌذي الحهاهات ال تقؿ عف بعضٍا اآلبعضٍا عهكهي ك  أم ،الثكىاتك 

هف  أعمىرغـ االختالؼ في فائدة الهياي التي تكهف فيٍا ىسب  ،الحهاهات الطبيعية أٌهية

كاالختالؼ في  ،الهعدىيةالهعادف التي تستعهؿ في العالج الطبيعي بالحهاهات الكبريت ك 

ا    2 .درجات الحرارة ك ىكع هصدٌر

الحهاـ " ( أكla bain turcالحمام التركي )يطمؽ عمى" الحهاـ العاـ" تسهية" ك    

كفي ٌذا الصدد  ،ٍد العثهاىياك الهكرسكييف في العشيدٌا األتراؾ  ألفكذلؾ  "الهكرسكي

المغة الفرىسية بعبارة  إلى كمهة الحهاـ تترجـ أف إلى اإلشارةتجدر ك "تقكؿ فضيمة كريـ: 
                                                           

 95، ص.2006، ترجهة د/عبد القادر زبادية، دار الىشر الجزائر، الجزائر في عهد الرياس البحركلياـ سبىسر، . 1
 03هكساكم عربية سميهة،هرجع سبؽ ذكري ،ص . 2
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"حمام " أك "حمام البخاربهعىى آخر  كأ .Bain Maures"1أم " ""الحمام المورسكي

كهف ٌىا ٍفاف التعريؼ  ،فضاء ساخف كرطب كثيؼ البخار عتباريال«  Etuve»التعرق" 

التعريؼ الثاىي يبيف ك  ،يبيف لىا الهراحؿ التاريخية كالهحطات التي عرفٍا ٌذا الفضاء األكؿ

ككىً هكجكدا بقرب فضاءات عهكهية أخرل  ،لىا الههارسات االجتهاعية لٍذا الفضاء

 2 .األخرلالفضاءات االجتهاعية الحضرية ؽ كالهساجد ك السك 

 تاريخ الحمام. 2

 اإلغريقيةالحمامات في الحضارة 1.2

لشٍكات بتقديسٍا اإلغريقية  الحضارة رفتُع ف الشكاٌد التاريخية،هؿ العديد هو خال    

هياي لم ٍـاليكىاىيكف القداهى بحب عرف قد، فالجسد كالحهاـ بهتعةلً عالقة ها ككؿ  ،الحياة

في  يستحهكف سيرتا" أطفاؿ"كلقد كاف . كهجارم الهياي كاألىٍار، كالبحر، الجارية الطبيعية،

في "أثيىا الحهاهات العهكهية الساخىة  عىدها ظٍرت، يرات حتى في أياـ الشتاء الباردةالبح

كاىت بؿ  لـ تكف بداية هفتكحة لعاهة الىاس، ؿ الهيالد بالتقريب،قبالقرف الخاهس " هو

ٌذا الىكع هف  ذأخب كلـ يكف هسهكحا لكافة أٌؿ "سيرتا" ،حكرا عمى األقمية هف الىخبة

                                                           

 .33، ص 2007الجزائر، دار دحمب لمىشر، ، ترجهة:يكسفي حضرية، الحماماتالحمامات: موجز تاريخ فضيمة كريـ،  .1
 .34ىفس الهرجع السابؽ، صالحمامات: موجز تاريخ الحمامات، فضيمة كريـ،  . 2
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إلى أىً هع هركر الكقت أصبحت ٌذي الههارسة الخاصة بالعىاية الصحية  1ة."الهتع

  .اإلغريؽهفسكحة لكافة أكثر شعبية ك  بالجسد،

 االغتساؿهف  يهاىعكف كقتٍا، كاف الىاس ال ،اخفالس لهاءبا االغتساؿكقبؿ أف يستساغ    

الهاء عمى الجسد هف األعمى  سكب عف طريؽ أك ،عف طريؽ الغطس ، إالبالهاء البارد

 تحت ىكاعير الهياي الهتدفؽ بغية عراة الىساء يتجردكف هف هالبسٍـ،كاف الرجاؿ ك  حيث

ههارسات  هفشكؿ ههارسة ت كقتٍا االغتساؿكلقد كاىت ٌذي التقىية في  .االستحهاـ

ض ػد بعػتجسالتهاثيؿ التي  يتدفق هو فٌَة بعضالهاء  الحهاهات الجهاعية، حيث كاف

 الهباىيؿ داخفي  "الدشات" ككاىت ٌذي. كالخىازم كالىهكر الهفترسة، كاألسكد الحيكاىات

 2.السباحة فيٍاى ػيهكو حت كبيرة، عبارة عو أحَاض

 بؿ كاف يغتسؿ بالهاء ،يلتسخيف الهياٌذي هٍيأة  ستحهاـاالفضاءات  تكو لـ َقتٍا   

 لذلؾكيكضع في خزاىات هخصصة  ،أك يسخف تقميديا عمى حالً،

 عهكهية تشتٍر حهاهات البخار كهرافؽأىً قبؿ أف  ''homéreهوميروس"أو''يذكر"

في ركف  ،ا يسخىكف الهاء عمى الىار هباشرةكاىك  فيٍا، االغتساؿكيعرؼ الىاس هزايا 
                                                           

ية.  1 ،الجسد كالعىاية الصحية بً في رحاب حضارات الهاء:قراءة اىتركبكلكجية لعادات االغتساؿ في الثرات بف عبد اهلل ٌز
، 18، العدد7، الهجمد الجزائر ،والتاريخ اإلنسان عمم التاريخ، قبل ما عصور في لمبحوث الوطني المركز الهتكسطي،

 .91، ص2015هارس
ية، هرجع سبؽ ذكري، ص 2  91. بف عبد اهلل ٌز
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أها أحكاض  .1القكائـ ثالثيةفي أحكاض تكقع فكؽ الركيزة  هخصص هف الهىزؿ،

كاىت هصىكعة كقتٍا هف  قد ،تشبً أحكاضىا الحاليةالتي ، الهستطيمة الشكؿ االستحهاـ

بؿ  لٍا فتحات لتفريغ الهاء الهستعهؿإال أىٍا لـ يكف  الطيف الهشكؿ أكهف الطكب الهمبس،

 باليد. تهمئ كتفرغكاىت 

الهدخؿ الرئيسي  ،يتككف هف هجهكعة هف الغرؼ اإلغريقيككاف الشكؿ العاـ لمحهاـ    

هف كؿ جاىب هع  يمتصؽ بٍذا الصىؼ هف األعهدة ،هدةهكجكدا في كسط ركاؽ هدعـ بأع

كاىت تستعهؿ أيضا  ،كههرات تؤدم إلى قاعة لمهجالسة كالهخاطبة، الزاكية القائهة

 كيقرؤكفكالشعراء الذيف كاىكا يىاقشكف  كلىدكات الفالسفة كالعمهاء ،لالجتهاعاتكقاعات 

 .2إىتاجٍـ

 الحمامات في الحضارة الرومانية.2.2

ي ''THERAME)الثيرمي('' هف ك  ،لعاهة في اإلهبراطكرية الركهاىيةالحهاهات ا ٌك

الحهاهات الركهاىية تهمؾ العديد هف  أنحيث  ،لمحضارة الركهاىية السهات التشخيصية

ى، فالحهاهات ال تهثؿ االستحهاـ الهرفً فقط الكظائؼ الهٍهة في الهجتهع الركهاىي. ها كا 

جراء  فٍي تهثؿ الىادم  ،االجتهاعيةكالهقابالت  األحاديثتهثؿ هكاف سهاع األخبار كا 
                                                           

ية، هرجع سبؽ ذكري، ص . 1  91بف عبد اهلل ٌز
 .5، ىفس الهرجع السابؽ، صنهاية العهد العثماني إلى اإلسالميمن العصر  الحمامات الجزائريةهكساكم عربية سميهة، . 2
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ة فالحهاهات ٌي سجؿ الحيا ،الحالي لمهجتهع الركهاىي الهعاصرفي الهفٍـك  االجتهاعي

في في الهٍهة ء الحهاهات هف األكليات األكلى ك لذلؾ كاف بىا ،اليكهية لمهجتهع الركهاىي

يتهيز طراز الحهاهات الهعهارم بصكرة عاهة برفع الهبىى فكؽ طبقة ك  ،الحضارة الركهاىية

عف طريؽ غرؼ  يبعضٍاترتبط  ،كبقاعات كغرؼ داخمية ،عالية االرتفاع كبجدراف هغمقة

 1 .في ركها كاراكاال(الحهاهات ) أشٍرك . الخدهات

األشكاؿ الضخهة ء حهاهات ذات الهساحات الكبيرة ك بىاب غزكاتٍـ فيالركهاف  اٌتـلٍذا    

ؿ كاىت فمـ تكف الستحهاـ فقط ب ،بتكركا استخداـ الحهاهات الشعبيةفالركهاف ٌـ أكؿ هف ا

يهكف ألم شخص  اجتهاعيحيث كاىت هبىى  ،عمى شكؿ أهاكف لمهطالعة كالرياضة أيضا

 .هىاقشة السياسةكحتى   ،أك يجتهع بأصحابً ،فيً التسكؽ يهارس القراءة أكك  ،يأكؿ أف

هكؿ  ،هعرض فىي ،لركهاىية عبارة عف هزيج هف هكتبةكالهعىى الحديث لمحهاهات ا    

فهعظـ  ،ٍا إلى ىٍاية القرف األكؿ هيالدمتاريخ، كهىتجع صحي ،هطعـ ىادم رياضي

حيث قدر الهؤرخكف عددٌا في  ،الهدف الركهاىية كاىت تحتكم عمى حهاـ كاحد عمى األقؿ

هائة  كثالثةهاال يقؿ عف ألؼ  استيعابقادر عمى بعضٍا  ،حكالي ألؼ حهاـ الفترة تمؾ

                                                           
1
 . www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication_12_28463_643.pdf 
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أف  عكاىت تستطي بحيث أىٍا ،هاتٍـ كاىت هف الضخاهة الكاسعةا"فهباىي حه.1شخص

فٍي تشهؿ غمى هرافؽ عديدة  ،في كقت كاحد تستكعب اآلالؼ هف الهتردديف إليٍا

ذلؾ كاىت بٍا كفضال عمى  كالعقاقير كالدٌكف، ،ركبيع العطك  ،كحكاىيت الحالقة كالهطاعـ

كرالىافكرا تىتشر في أرجائٍا ،حدائؽ غىاء  ٌذا كتتخممٍا ههرات هسقكفة لمهشي. ،ت كالٌز

  .2"االجتهاعاتكقاعات  ،عالكة عمى الهكتبات

األبوديتريوم ، كيتككف الحهاـ هف خاص بالرجاؿ الهدخؿ العاـ لمحهاهاتكاف    

Apodyterium ، ك هجهكعة ، لالىتظارك هف الغرؼ هخصصة لخمع الهالبس  ٌك

ي قاعة هخصصة  ،Shaferisterrium الًسفيريستريوم كالتهاريف الرياضية  لأللعابٌك

 اسـيطمؽ عميٍا  ،حجرات صغيرة ساخنةككذلؾ ، حجرات إنتظار الالعبين .كالهصارعة

ي غرفة هخصصة  ،Caldarium الكاليداريوم، Sudatoire السوداتوريا  لالغتساؿٌك

 استعدادٌي حجرة درجة حرارتٍا أقؿ أم دافئة ك  ،Tepidarium التبيداريوم، التدليؾك 

ي عبارة عف حكض سباحة  ،Frigidarium الفريجيداريوم إلى الحهاـ البارد. لالىتقاؿ ٌك

ي حجرة كاف بٍا عدد هف  ،Hypoacousies الهيبوكوسيس، حهاـ السباحةأك  ٌك
                                                           

1
 .120.بف زياف خيرة، هرجع سابؽ الذكر، ص 

اإليهاف لمىشر دار  جماليات الحمامات في الحضارة العربية اإلسالمية )الفضاء والمتخيل(، ،أحهد بمحاج آية كاراٌـ. 2
 .29ص ،2017،1ط بيركت، الكتب العمهية،ر دا ،كالتكزيع، الرباط
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ككذلؾ ٌىاؾ جىاح خاص  الىار بالكقكد هف أجؿ تسخيف الهياي. بتغذيةالعبيد الذيف يقكهكف 

ي:  يتككف هف أربعة أقساـ، بالىساء  ٌك

 Tepidarium التبيداريوم، Apodyterium األبوديتريوم، هدخؿ خاص بالسيدات 

 1.وخمع المالبساالنتظار حجرة 

ريقة قديهة فٍىاؾ اغفإىىا ىستىتج أف أصؿ الحهاـ ٌك هف أصكؿ كحضارات  كهف ٌىا    

إلى أف كال  ،ٌىاؾ هف يىسبً إلى الحضارة الركهاىيةك  حسب اختالؼ الباحثيف،

كاف ف(، كاالستحهاـ االغتساؿبالعىاية بأجسادٌـ ) كاٌتهكا الحضارتيف عرفتا ٌذا الفضاء

 ركحيا في فف العهارة.  أضافكا لً بعدا جهاليا ك  كها ،دس لديٍـالحهاـ هق

 الحضارة اإلسالميةالحمامات في .2.3

حيث" كاىت الحهاهات  ،هية في العصكر اإلسالهية تدريجياظٍرت الحهاهات العهك    

كاىت ك  ،االجتهاعيةتشيد بقمب الحاضرة لتشكؿ ىقطة عبكر هركزية في الحياة  ،اإلسالهية

 :عمر كارلييهكيقكؿ . 2بالقرب هف الهساجد كاألسكاؽ كالهقاٌي التي كاىت تتكسط الهديىة"

أصبحت فكرة الحهاـ تترسخ أكثر فأكثر في قمب الحضارة  ،"إبتداءا هف القرف السابع
                                                           

 .32ص، (الفضاء والمتخيل)جماليات الحمامات في الحضارة العربية اإلسالمية  أحمذ بلحاج آيت واراهم، . 1
 مجمة إنسانياتصكلة عهاد، ''سيركرة الرهز هف العتبة إلى كسط الدار: قراءة اىثركبكلكجية في السكف التقميدم التكىسي، . 2

راف، العدد  .09، ص2005، جكاف37ٌك
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ا  فقد تىاكلٍا الخمفاء في العٍد األهكم هف عىد، كفف لمعيش ،اإلسالهية "البزىطييف" كجعمٌك

ا إلى بغداد عف طريؽ العباسييفثـ بعد ذلؾ ىقم، هف ركعة الحياة الدهشقية الذيف  ،ٌك

 كهف الحهاهات األكلى في اإلسالـ حهاـ .1ارة كطقكس ههارستٍا "أبدعكا في فف العه

 كبعدي، ـ641ق/22دخؿ هصر عاـ ، في الفسطاط عمر بن العاصالذم أقاهً ، الَفْأر  

 .2حهاها1670ـ تتكفر عمى 1144ق/539أصبحت ٌذي الحاضرة سىة سىة 500ب

لتاريخ بالد الهشرؽ  اهتدادتاريخ بالد الهغرب عمى أىً  "إبن خمدونعرؼ "كها    

ية، فإف كبىية الهجتهع في كافة البمداف اإلساله ،االجتهاعيةبالىظر إلى طبيعة العالقات ك 

، كهىٍا صكرة الهياي الهتدفقة هف العيكف العهكهية كالىكافير كثيرا هف الهظاٌر تتشابً

 .3حكض البحر األبيض الهتكسط  اهتدادعمى  ،الهىتشرة في كؿ هديىة كقرية

شآت العهراىية هف بيىٍا قد حفمت بهختمؼ الهى ،تبر دهشؽ هف أقدـ هدف الهعهكرةتعك   

ا هف الهدف العربية اإلسالهية تتهيز بكجكد ، الحهاهات فالهدف السكرية القديهة كغيٌر

الحهاهات الكبيرة فيٍا كحهاهات بصر كشٍبا التي تعكد إلى العصر الركهاىي، كهف ىهاذج 
                                                           

دراسة هيداىية لهديىة حهاـ بكحجر  المرأة والفضاءات االجتماعية المحمية )السوق، الحمام، الحالقة(،خيرة بف زياف،  . 1
 CARLIER Omar, , « Les enjeux sociaux du corps : le، رسالة دكتكراي ) بدكف ىشر(.2017ٌراف، ك 

hammam maghrébin  (XIX- XX siècle) » Annales HSS, Lieu pérenne, menacé ou recréé,  coll. 
Histoires, sciences sociales,(novembre- décembre 2000), n° 6, p. 1303 

 .359، ص1970، الٍيئة الهصرية العاهة لمتأليؼ كلمىشر، القاٌرة، المارة العربية في مصر الإلسالميةفريد الشافعي، . 2
 57ضيمة كريـ، هرجع سبؽ ذكري، ص.ف. 3
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ظت عمى يعتبر هف الحهاهات التي حاف، ك حمام قصر العظم الي:الحهاهات الدهشقية كالت

حمام ر، ت القرىيف الثاهف عشر كالتاسع عشحهاها ، كيعكد إلىركىقٍا كطبيعتٍا كهكاىتٍا

ك هف ، الخراب ك هف ، حمام فتحيأيضا، التاسع عشر القرىيف الثاهف عشر ك  اتحهاهٌك ٌك

 يعتبر لى القرف الثاهف عشر هيالدم، يرجع تاريخً إحديثة العٍد الدهشقيةالحهاهات 

ك هف الحهاهات الهشٍكرة ، الممك الظاهرحهاـ ، ككذلؾ هف لمحهاـ العثهاىي اأىهكذج ٌك

حهاـ  باسـعرؼ قديها ، النفورةحمام ، ى الكقت الحاليتزاؿ تهارس كظيفتٍا إل التي ال

الديف هحهكد  يىسب إلى السمطاف ىكر، الدين الشهيد نورحهاـ ، ك درب العجـ الكبير

 1كيقع في سكؽ البزكرية بجكار خاف أسد  باشا. الشٍيد،

تؤكدي الرسـك الباقية  حسب ها بإىشاء الحهاهات العاهة، اٌتـأكؿ هف  الفراعنةكاف كها    

ـ، ـ الديىية يدخمٍا  فقد كاىت الحهاهات عىدٌـ همحقة بالهعابد، هف أثاٌر ككاىت أحد أسراٌر

اإلسالهي أصبحت هرافؽ عاهة  الفتحد عكب قبؿ الهراسـ الديىية.الكٍىة كالهتعبدكف لمتطٍر 

كأكؿ هف أسس الحهاهات هف الهسمهيف   ،كهىشآت كقفية لإلىفاؽ عمى الهؤسسات الخيرية

العزيز باهلل ناصر الدين المعزلدين اهلل ٌك  ،بالهعىى الصحيح لٍذي الكمهة في هصر

لـ كخاصة في كقت  لاللتقاء''أها الىساء فقد كاف الحهاهات بالىسبة إليٍف هكاىا  .الفاطمي

                                                           

اـ . 1  51هرجع سبؽ ذكري،ص ،أحهد بمحاج آية كاٌر
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قاهة حفالت الترفيً يكف هسهكحا لٍف بالخركج دائها، إذ  ،كحميٍف ثيابٍف كاستعراض ،كا 

تبيف بعض الدراسات حكؿ  كها". 1البىٍافي ٌذا الهكاف كاف يتاح لألـ أف تختار عركسا 

أف الحهاهات تتكاجد عمى الهحاكر  رة في القرف الثاهف عشر،تكزيع الحهاهات في القاٌ

كها في الحكر الههتد هابيف الباب زكيمة كباب  ،اقتصاديااألساسية في الهىاطؽ الىشطة 

في األحياء حكؿ القمعة ك  ،ككذلؾ في الحارات ذات الكثافة العالية كالهجتهع الراقي الفتكح،

د بالهقابؿ هىاطؽ تكاد تككف خالية هف ىج، إبن طولونكالهىاطؽ الهحيطة بجاهع 

الحهاـ يبدك  رتياد، ألف االحهاهات كتقع في ضكاحي القاٌرة التي يسكىٍا عادة أىاس فقراء

 . 2فقط أىً كاف هف عادات الطبقة الهتكسطة هف التجار كالحرفييف

هف الىاحية  ازدٌاراخالؿ الحكـ العثهاىي  فاسعرفت هديىة فقد  الحمامات المغربيةأها    

 21يكجد قبؿ الحكـ الفرىسي حكالي  ،ٌذي الهديىة هركزا ركحيا كثقافياككاىت  ،الهعهارية

فكؿ  ،قبؿ الصالة كاالغتساؿحهاها جهيعٍا تابع لمكقؼ كذلؾ ألٌهيتٍا هف أجؿ الكضكء 

تخمك هف الحهاهات  ،قميمة السكاف األحياءهاعدا  ،األقؿحي يحتكم عمى حهاـ كاحد عمى 

                                                           

 1401، دار الرائد العربي، بيركت 1كالرحالت رقـ، سمسمة التكاريخ القول حق في بيروت ودمشقعبد الرحهف بؾ ساهي، . 1
 .94ـ، ص1980ق/
 دراسة هقاربة في عدة هدف هتكسطية، ،اإلسالهية. ركلي رفعت ابكخاطر،الحهاهات التقميدية ضهف الىسيج العهراىي لمهديىة  2

 .69ص ،2014جكاف-جاىفي ،64-63،العددإنسانيات 
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قكية الكثافة السكاىية ىجد فيٍا حهاهيف  األحياءكبيىها  الغىية، األحياءككذلؾ في  ،العاهة

 األول إدريس حمام الصفارين وحمام الموالي فاسهف أشٍر حهاهات ك  .1األقؿعمى 

أها الثاىي فيقع عمى هحكر تجارم يجكر هصمى هكالم إدريس  ،الذم يقع بسكؽ الىحاسيف

كتظٍر دراسة لحركة األٌالي أف الحهاهيف يقعاف عمى  ."الحرم"خارج الهىطقة الهقدسة 

الىاس يـك  الطريؽ الهؤدم إلى الجاهع القركييف كلهصمى هكالم إدريس كالذم يحجً

ذا الهكقع يزيد هف إهكاىية  ،الجهعة لمذٌاب لمصالة  2.اهيفالىاس لٍذيف الحه استخداـٌك

لصعكبة  االغتساؿلها تقدهً لمسكاف هف خدهات  ،ككاف لمحهاهات دكر ٌاـ في الهديىة   

ا اآلبار ،ي كىدرتٍاالتزكيد بالهيا كيذكر أف الكثير هف ، أها هياي الحهاهات فكاف هصدٌر

العاهميف في الهٍف اليدكية كأصحاب الهحالت الذيف ٌاجركا إلى قسىطيىة لمعهؿ كاىكا 

كلذا تعتبر ، بكثرة في الهديىة كايا الهىتشرةيىاهكف في أهاكف عهمٍـ أك في الهساجد كالز 

 أك لالغتساؿكلكؿ هف يبحث عف الهياي الدافئة  ،لٍؤالءزيارة الحهاـ هف ضركريات الحياة 

كال تزاؿ الحهاهات في قسىطيىة تستخدـ همجأ لمىـك بها يشبً  3.هكاف دافئ في الشتاء

الحهاهات في  كأيضا ىجد كىجد في الئحة األسعار الخاصة بالىـك داخؿ الحهاـ. الفىدؽ،

                                                           

 73ص ىفس الهرجع، ،. ركلي رفعت ابكخاطر 1
 .74ص ىفس الهرجع، ،ركلي رفعت ابكخاطر . 2

 .80ص ىفس الهرجع، ،ركلي رفعت ابكخاطر . 3
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ا في هىطقة األسكاؽ في القسـ الهركزم هف الهديىة حيث تجاكر  ،الهديىة يقع تهركٌز

  .1الهحالت الهحاكر األساسية

كيعد هرفقا هف الهرافؽ  ،كهف ٌىا ىستخمص أف الحهاـ بصفة عاهة يعتبر فضاء عاـ   

يقتصر عمى  ال بحيث أىً كاف ،كثقافية كديىية كسياسية اجتهاعيةهؤسسة  ، كها أىًالعاهة

 إلخ....كؿ الحياة كتبادؿ الصفقاتبؿ كاف يتـ فيً طرح هشا ،كاالغتساؿكظيفة الىظافة 

هف أٌهٍا الحهاهات الركهاىية  ،عرفتً عدة حضاراتقديـ  ثرايعتبر تككذلؾ الحهاـ 

كحهاهات قسىطيىة ..الهصرية، كالحهاهات الدهشقية، اإلسالهيةبعدٌا ظٍرت الحهاهات ك 

كاىت تشبً  ككثيرا ها ،األسكاؽفي هراكز الهدف كبجاىب الهساجد ك التي كاىت كمٍا تقع 

هاهات الكثير هف الهؤرخيف كالهعهارييف ىسبكا أصؿ ٌذي الح فلألالحهاهات الركهاىية 

 .اإلسالهية إلى حهاهات ركها

  ماهية الفضاء العام.3

كههارستاف  ،الزهاف فٍها ظاٌرتاف طبيعيتافب l’espace يرتبط هصطمح الفضاء     

ة كتعرفىا الهعاىي الهتعددة لمفضاء بأشياء عد ،كفكرتاف رهزيتاف في آف كاحد اجتهاعيتاف

ا كاختالفٍا الهسافة ك أ االهتدادكاف الفضاء يشير ليس فقط إلى ، عف الثقافة كتغيٌر

                                                           

 .81ص ىفس الهرجع، ،ركلي رفعت ابكخاطر . 1
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ىها إلى فاصؿ ،بالتحديد ككاف أقدـ الهعاىي لكمهة الفضاء في ، إذ يقاؿ فسحة هف الزهف ،كا 

 نبيل بايحونيقكؿ  publicكالعاـ  .1عميً اآلف الزهاف ىطمؽ االىجميزية يعىي ها لمغةبا

Nabil Bayhooun  وجون كمود دفيدJean Claude David  أف هفٍـك العاـ

"public:لمدكلة كها ٌك هشترؾ  همؾ ٌك ها» '' في المغة الفرىسية يشير إلى عدة هعاىي

ذا التعريؼ يقتضي كجكد ىظاـ  2.أك ها ٌك هراقب هف طرؼ الدكلة ،بيف الجهيع ٌك

الجهيع كلهصمحة  باسـتككف فيً الدكلة جٍاز هكمؼ بههارسة السمطة  ديهقراطي جهٍكرم،

 3السيطرة.حس أحياىا بأىً ىكع هف اإلقصاء ك كلك أف ذلؾ ي ،الجهيع

" هف الهفاٌيـ ذائعة الصيت هىذ أكاخر القرف العشريف، كارتبط العام"المجال يعد هفٍـك    

ها، كعمى رأسٍا هجاؿ العمـك  كاالجتهاعفي ٌذا اإلطار بعدة هجاالت، هىٍا التاريخ  كغيٌر

في  "الفضاء العاـ"هفٍـك  اىتشر، كها السياسية كالىظـ السياسية عمى كجً الخصكص

يورجن بعد ترجهة كتاب الفيمسكؼ األلهاىي  ،عشريفلغربية في تسعيىات القرف الاألدبيات ا

"التحكالت الٍيكمية في الهجاؿ العاـ" إلى اإلىجميزية ، كيعتبر ٌذا الكتاب دارسة  هابرماس

                                                           

 ، ترجهة:مفاتيح اصطالحية جديدة معجم مصطمحات المغة والمجتمعطكىي بىيت كلكراىس غرك سبيرغ كهيغاف هكريس، . 1
 .352، ص2010، 1لمترجهة، هركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، لبىاف،طسعيد الغاىهي، الهىظهة العربية 

وساحة  استعمال المجال العام في المدينة الجزائرية)دراسة ميدانية عمى حديقة التسمية في مدينة سطيف،دريس ىكرم، . 2
 .36، ص2006 الحضرم،تخصص عمـ االجتهاع  دراسة هكهمة لىيؿ شٍادة الهاجستير، ،طاوس عمروش في مدينة بجاية

 36ص ىفس الهرجع ، ىكرم، . دريس 3
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كيدرس الشركط ، كؿ كتدٌكر الهجاؿ العاـ في الغربتاريخية اجتهاعية لظٍكر كتح

 1هجاؿ في الهجتهع الحديث.الهسبقة كالٍياكؿ كالكظائؼ كالتفاعالت الداخمية لٍذا ال

كاىتشر باعتباري هصطمحا هحددا  ،" في الفكر الغربي الحديث"الفضاء العامىشأ هفٍـك   

هابرماس بعد أف ىشر الهفكر األلهاىي  ،في العمـك االجتهاعية في ستيىات القرف العشريف

 أيزنشتد وسكموكتركيشير  "2كتابا بعنوان "التحوالت الهيكمية في المجال العام البرجوازي

يرهز إلى كجكد فضاءات هستقمة ال عف الىظاـ السياسي  ،أفن هفٍـك الهجاؿ العهكهي

ىها ه الفضاء العهكهي بالىسبة يتأسس ، فتكحة لجهيع القطاعات في الهجتهعفحسب، كا 

كيرهى إلى  (،categorizationالتصنيف) أكال: هف خالؿ صيركرات هختمفة، ،لمكاتبيف

التي  (Reflexivityاإلنعكاسية)ثاىيا:، لخطاب كراء السجالت الهباشرةتعريؼ كتأطير ا

هف خالؿ هعايير االحتكاء  تستدعي الىقاش حكؿ الهشاكؿ الهتعمقة بالصالح العاـ،

 .3العهكهي الهجاؿ هؤسسً:العهؿ عمى استقرار ثالثا، كاالعتراؼ باآلخر كاإلقصاء

                                                           

،هركزالحضارة لمدراسات ك حول المفهوم "المجال العام"وجدوى دراسته في مجتمعاتنا. سهية عبد الهحسف، 1
 1،ص2016البحكث،هام

 1ص ىفس الهرجع، ف،سهية عبد الهحس .2
-http://mada.4،ص2016،ديسهبر29الجدؿ،العددهٍىد هصطفى،حكؿ هفٍكـ كهدل الهجاؿ العهكهي،هجمة .3

research.org/wp-content/uploads/2016/12/mohanad.pdf 
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الىقاش العاـ التي تدكر فيً الهساجالت )كيهثؿ الفضاء العهكهي في ىظر ٌابرهاس حمبة 

هكهٍـ  كتتشكؿ فيٍا اآلراء كالهكاقؼ حكؿ القضايا التي تجسد إٌتهاهات الىاس ٌك

.فالفضاء العهكهي )يقـك بالدرجة األكلى بهٍهة الهراقبة كها يهكف أف يهىع بكاسطة الىقد 

 .1(العهكهي إهكاىية القياـ بالهشاريع غير هتالئهة هع القكاعد العاهة 

كفي بداية الستيىات هف القرف الهاضي  دخؿ هفٍـك الفضاء العاـ إلى  هيداف التحضر   

"حركة العودة إلى المدينة بحيث ظٍرت حركة تسهى  ،الحضرم االجتهاعكعمـ 

mouvement le retour à la villeىظرية اإليطالية في هيداف '' هتأثرة بالهكاقؼ ال

هكاقؼ التي تأثرت بٍا ٌذي أف ال hillènnne jannièreهيالن جانيار كتقكؿ  ،التحضر

كأظٍرت هىاٌضة قكية لمتيارات    ،األكربيةقاهت بإعادة هسار تشكؿ الهدف  ،الحركة

ثـ إستدخاؿ ، كفي ظؿ ٌذا السياؽ، historiciste ىيةتاريخاحتى كصفت بأىٍا ، ةالهعاصر 

الحركة عمى إفراغ ٌذا حيث عهمت ٌذي  إلى الهيداف التحضر، المجال العامهفٍـك 

  2.الهفٍـك هف هحتكاي السياسي كالفمسفي"

ىً أيعىي  ال ،إف إستدخاؿ الفضاء العاـ إلى هيداف التحضر كعمـ االجتهاع الحضرم    

كلكف كؿ ها  التي ىشأ بٍا، ليشير إلى الهعاىي األكلية ،لـ يعد يستعهؿ في عمـ السياسة
                                                           

 .35، ص156، هىشكرات كمية اآلداب كالعمـك اإلىساىية، الرباط، عدد هابرماس واإلرث السياسي الكانطي.هصطفى حىفي، 1
 52ص، هرجع سابؽ، ال العام في المدينة الجزائريةاستعمال المج. دريس ىكرم ، 2
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ح أكثر كأصب، كاتسع الهعاىي التي كاف يشير إليٍا تطكر ،ٌك أف الهجاؿ العاـ ،في األهر

جاؿ العاـ هازاؿ هال"أف  بيار شومبار كفي ٌذا الشأف يقكلك ،خصكبة كليكىة في استعهالً

يرهز إلى عدة هعاىي كأبعاد، قد تككف في بعض األحياف هتىاقضة، كلكي ىتهكف هف 

( رد)أم ي رد فيًييجب عميىا ربطٍا بالسياؽ الذم  ،استيعابٍا ..كلكف بشكؿ .فيٍا الهفٍـك

الشكارع  ،الصالكىات الهقاٌي، *عاـ قد يشير الهجاؿ العاـ إلى أهاكف فيزيقية )األقكرة

كي تككف ٌذي األهاكف كالشرط األساسي ل (ة...يالحهاهات العهكه، الساحات العاهة

 .1..".، ٌك ضركرة خضكع األفعاؿ التي تجرل فيٍا لهبدأ الشفافية كالعمىيةهجاالت عاهة

بهادية الهجاؿ العاـ هف أجؿ  ،عتباراأو يأخذَا بعيو ، الكثير هو الهؤلفيوؿ لقد حاَك  

سىحاكؿ بدكرىا أف ىتطرؽ إلى ؽ كهف خالؿ ٌذا الهىطم، لدراسة الهديىة الهعاصرة استعهالً

 الهادم. االتجايأٌـ التعاريؼ التي قدهٍا ٌذا 

 كالعان ٌؿ إلى أو الهجا Hannah Arondت أرند ناح ،الهفكرة األهريكيةر تشي    

الفاعمكف االجتهاعيكف أىفسٍـ ، يظٍر كيستعرض عميٍا عبارة عو خشبة هسرح"

                                                           

هي الساحت الكبيرة المىجىدة في المذينت اليىنانيت والرومانيت القذيمت، حيث كان يجتمع الناس للنقاش : AGORAاالقورة   *

  54ركره،ص ، هرجع سابؽاستعمال المجال العام في المدينة الجزائريةدريس ىكرم ، ، في مرجع واالنتخاب العلني

1
 .54ركره،ص ، هرجع سابؽالمجال العام في المدينة الجزائريةاستعمال  ،دريس ىكرم . 
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ـ حسب هكقعٍـ  ،كقدراتٍـ، كيؤدكف عميٍا أم أىٍا تشبً  1".جتهاعياالكهف خالؿ أدكاٌر

عميٍا  التي بإهكاف أم شخص أف يتفرج عمى ها يقدـ، االت العاهة بالهسارح الهفتكحةالهج

''فإىً يعتبر أف الهجاؿ العاـ  Richarde Sannetteريتشارد سانت أها . هف عركض

فٍك هكاف هفتكح لمجهيع كيهكف لٍـ هشاٌدة  ،رؤية االجتهاعية كالظٍكر العاهةٌـ هكاف لم

 2ميً هف أحداث يكهية" عيجرم  ها

ك ىستخمص أف الفضاء العاـ ٌ ،الهختمفة لمعديد هف العمهاء ىظرالكهف خال كجٍات   

ٌـ تعتبر هف أ كضركرة تشييدي، إحدل سهات الهجتهعات الحديثة كالدكؿ الديهقراطية

 . االجتهاعيك الخطكات ىحك التقدـ السياسي 

  نظرية الفضاء العام عند يورغن هابرماس.4 

تفكيرا ة الهجاؿ العهكهي هف الهىظريف الذيف أشبعكا هسأل يورغن هابرماسيعتبر      

هف الكتب الٍاهة الذم يعد  "التحوالت البنيوية لممجال العموميكتابً " في ،كتىظيرا

حقؿ الحياة " الهجاؿ العهكهي بأىًيعرؼ ك  3الهؤسسة في دراسة الهجاؿ العهكهي

                                                           
1
 .65ركره،ص ، هرجع سابؽاستعمال المجال العام في المدينة الجزائريةدريس ىكرم ، . 

2
 .65ركره،ص ، هرجع سابؽاستعمال المجال العام في المدينة الجزائريةدريس ىكرم ، . 

3
 .11مهنذ مصطفى ،مرجع سبق ركره،ص . 
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لذم يتكسط بيف إىً الحقؿ ا "الرأم العاـ الذم يجرل هف خاللً تشكيؿ كهقاربة االجتهاعية

 .1الرأم العاـ يظٍر في سياؽ خطاب العقالىية بالىسبة لٍابرهاس، الهجتهع كالدكلة

يرل بأف الفكر الىقدم قد شرع يبحث هكضكع الفضاء العهكهي اعتبارا  هابرماسأف  كها 

د سيطرت الدكلة كالسمطة بتىفي ،الىقدية الىظيراتحيث بدأت بعض  ،هف القرف التاسع عشر

طرة كالٍيهىة الرسهية، سكاء الهرئية هىٍا أك غير كأخذ الفكر الىقدم بتحميؿ السي ،السياسية

كلكي يشرح  2.التي تىحى طريقا غير هباشر في تحقيؽ الغرض الىٍائي لمسمطة ،الهرئية

يشبًٍ بالحياة السياسية في دكلة الهديىة في اليكىاف  ،يقصدي هف الهجاؿ العاـ ٌابرهاس ها

 3.القديهة

االجتهاعية في الفضاء العهكهي كىشأ تدخؿ ذك  البىيفي  جذرية تبديالت حدثتكقد   

لسياسية بكسب الفرد كأخذت السمطة ا ،تدرجة بيف الهجاليف العاـ كالخاصصفة طردية ه

عديف أك الهساعدات عمى الص "بر التقديـ الكثير هف "اإلغراءاتالعائمة إلى جاىبٍا عك 

ها شابً ذلؾ  أكىاء كالدة الطفؿ فالهعكىة الهالية التي أقرتٍا الدكلة أث ،كاألسرماالجتهاعي 

                                                           

 .11هصطفى ،هرجع سبؽ ذكري، ص. هٍىد  1
 .35ص، ىفس الهرجع السابؽ، هابرماس واإلرث السياسي الكانطي ،.هصطفى حىفي 2
، حكليات كمية اآلداب، جاهعة الككيت، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، تمهيد وتعقيب نقدي. عبد الغفار هكاكم،  3

 103، ص1993
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تهىح شرعية قكية لٍا كتقر  اآلفا قد جعؿ العائمة هىشدة ىحك هركز السمطة السياسية كدفعٍ

فالهساعدات الهالية لمهكاطىيف ، ٌذي السمطة "إىساىية " أفبها  ،بكجكدٌا كديهكهتٍا

ب الفرد ، قاهت بجذهؿ تكريس قكية لهشركعية السمطةاكالضهاف االجتهاعي كاىت ع

   1ـ.احتكاء كمي لمهحيط االجتهاعي العا ،كبالتالي تحقيؽ ،بشكؿ هتدرج ىحك الهركز

في  عهمية  االحتكاء، فاىتقالٍا التدريجي هف الفضاء  لقد اكتسبت العائمة أٌهية  خاصة   

كاف هعطى لتغير  عالقات اإلىتاج كاىتقاؿ التركيبة االقتصادية   ،الخاص إلى الفضاء العاـ

، فبعد لصكرة العهراىية  لمهىزؿ العائميهف هراحؿ عمى أخرل، كقد طرأ تبدؿ جذرم عمى ا

ضٍا أف كاىت الهىازؿ هتقاربة في  السابؽ أك هتداخمة بسبب اعتهاد األسر عمى بع

فرقة كهىفصمة عف بعضٍا بسبب هت العصر الحديث البعض، غدت  ٌذي البيكت في

لطبيعة العهراىية  تغير ا أيضا اعتهادٌا عمى الهؤسسات الحككهية  كالتابعة لمسمطة، كىرل

زؿ، هثؿ الصالكىات ٌك فضاء عاـ داخؿ الهى ، فقد تقمص هالمبيت العائمي هف الداخؿ

ا يقعاف خارج الهىزؿ كيرتبطاف   ،باط العائمة بفضاء كهيداف جديديفبسبب ارت الكبيرة كغيٌر

 .اإلداريةبالسمطة كهؤسساتٍا 

                                                           

 103، صىفس الهرجع السابؽ، لمدرسة فرانكفورت، تمهيد وتعقيب نقديالنظرية النقدية .عبد الغفار هكاكم،  1
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ىعكس عمى العهراف الهىزلي الحدكد بيف الفضاء العاـ كالخاص، لـ ي ىلغأفالتطكر الذم    

كالعهارة كتصهيـ  الىحتلفف ك ا إلىبؿ طاؿ عهراف كتخطيط الهدف تـ اهتد  فحسب،

كبشكؿ  هكاز لمتحكؿ ، اء بيف الجهٍكرالتجهع كااللتق كأهاكفديككرات الهؤسسات العاهة 

هف هرحمة كالسيكية  األدبفاىتقاؿ  حدث تبدؿ في طبيعة الثقافة كاتجاٌٍا،، العهراىي

ة هف أك في بعض األحياف قريب ،شبً دعائية أخرلكالشهكلية إلى هرحمة  كاإلىساىية

ٍكر هكجة هف الىاس عمى ظ كقد ساعد تطكر الحياة  االجتهاعية كالعالقات بيف ،الهباشرة

فخرج األدب هف حمقتً األرستقراطية الضيقة إلى  ،كالحاىات كالهىتديات األدبية الهقاٌي

كها أف بعض الهقاٌي التي اعتهدت في السابؽ عمى ركادٌا هف  فضاء أكثر اتساعا،

هختمطة  كىشأت هىتديات أدبية كثقافية ،هفتكحة األبكاب لمجىسيف اآلف أهستالرجاؿ 

  1.عديدة

قد دخمت هرحمة التبضع كغدت سمعة ليست  الفترةالثقافة في ٌذي  أفهابرماس  كيرل    

الجهاٌيرم  اإلىتاج، فظٍرت عهمية أيضابؿ في هحتكاٌا  ،في شكالىيتٍا الظاٌرة فحسب

ا الذيف يٍدفكف هف اقتىائٍ الهثقفيفلمكتب هثؿ كتب الجيب رخيصة الثهف التي تٍـ 

في حيف بقيت الطبعات األىيقة الغالية الثهف هقتصرة  ،الحصكؿ عمى الهعرفة هثؿ الطمبة
                                                           

هذكرة تخرج لىيؿ تممك الفضاء العام عندالباعة في السوق)دراسة ميدانيةفي سوق الفالح"عين تادلس"(، . فقير عبداهلل، 1
 30،ص2017- 2016،، جاهعة هستغاىـهدف كتىهية، في عمـ االجتهاع شٍادة هاستر
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ا هف الطبقات الغىية التي ال تقرأ الىص لديككر أك ا ألجؿبؿ تقتىي الكتب  ،عمى جهٍكٌر

 1 .لهكاكبة الهكضة العاهة

تهثؿ  ال ،هقراطية هثؿ البرلهاف كاألحزابالتقميدية الدي اإلجراءات أف هابرماسكيرل    

طية الهسارات الديهقرا إصالحكهف ٌىا فإف عميىا ، الكافي التخاذ القرار الجهاعي األساس

 كاالتصاؿكصحيح أف كسائؿ اإلعالـ ، التقميدية كتفعيؿ التجهعات كالٍيئات الهجتهعية

ا عمى حياتىا الهجتهعيةالحديثة ت  االتصاليةغير أف بكسع ٌذي الثكرة اإلعالهية ، ترؾ أثاٌر

  2.الههارسات الديهقراطيةٌرية في تىهية التكجٍات ك صكرة جك أف تساٌـ ب

في  هابرماس إليٍاهف الهكاضيع األكلى التي تطرؽ  "الفضاء العهكهي"يعتبر هكضكع ك    

كيهثؿ  ،يحهؿ ىفس االسـ 1978كقد خصص لٍذا الهكضكع كتاب أصدري سىة  ،كتاباتً

الت كتتشكؿ ادحمبة الىقاش العاـ التي تدكر فيً الهج هابرماسالفضاء العهكهي  في ىظر 

هكهٍـك  اآلراءفيٍا  فالفضاء  3.الهكاقؼ حكؿ القضايا التي تجسد اٌتهاهات الىاس ٌك

                                                           

 31عبداهلل، ىفس الهرجع،ص. فقير  1
، 2005، 1، ترجهة فايز الصياغ، هركز دراسات الكحدة العربية، الطبعة عمم االجتماع.أىتكىي غدىز، اىتكىي غدىز،  2
 726ص
 511، هرجع سابؽ، ص عمم االجتماعاىتكىي غدىز، . 3
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كها يهكف أف يهىع بكاسطة الىقد العهكهي  ،العهكهي "يقـك بالدرجة األكلى بهٍهة الهراقبة

  1.العاهة إهكاىية القياـ بالهشاريع غير هتالئهة هع القكاعد

كبعض ٌذا الىقد  ،العهكهي البرجكازم إلى ىقد شديد لمهجاؿ هابرماستعرض تىظير   

يعبر عف  ،لمهجاؿ العهكهي البرجكازم في القرف الثاهف عشر هابرماساعتبر أف تحميؿ 

ك في تصكرم غير دقيؽ،هكقفً هف الهجاؿ العهكهي الراٌف لمهجاؿ  هابرماسفهقاربة  ، ٌك

كهف الصعب الجـز أىً ، اربة تاريخية تحهؿ أبعادا ىظريةالعهكهي البرجكازم كاىت هق

حاؿ كجً الىقد لهقاربة ٌابرهاس  أيةعمى  .فضاء العاـ الراٌف بىفس الهقاربةال إلىيىظر 

ثكرة  ٍاثتأحدحكؿ تحكالت الالعبيف في الهجاؿ العهكهي الراٌف، فالتحكالت التي  باألساس

ف القياـ بدكر في ه، التي هكىت الجهيع الخكاص كالعكاـ ،األخيرةت في العقكد االتصاال

ميف في الهجاؿ العهكهي،  كحكلت العهـك إلى هؤسيسيف راغبيف حتى لك لـ يككىكا هٌؤ

إف تحكالت  بعبارة أخرل، ىقاشات التي تككف في الحيز العاـالت ك الالهشاركة في السج

ً هف حيث الشكؿ رتبؿ غري، جددا إلى الهجاؿ العهكهيالعبيف  العقكد األخيرة لـ تدخؿ

                                                           

 35، هرجع سابؽ، صهابرماس واإلرث السياسي الكانطي.هصطفى حىفي، 1
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فمـ يعد ثهة هجاؿ ىفعي لمبرجكازية كها ظٍر في القرف الثاهف عشر ، كالهضهكف كاألٌداؼ

 1.تستخدهً لتحقيؽ هصالحٍا كأٌدافٍا السياسية كاالقتصادية

أك  ءاتأف الهجاؿ العهكهي ليس هؤسسة أك هىظهة أك إطارا تحكهً كفا هابرماسيرل    

تح فٍك هىف رغـ أىً يهكف رسـ حدكد داخمية فيً، قكاعد تىظيهية لمهشاركة كالعضكية

يشدد عمى كجكد تعارض بيف  الدائرة العهكهية كالدكلة ، كديىاهيكي كهتطكر حياؿ الخارج

ذلؾ أف الدكلة تسعى إلى ضبط العالقات كتطكير كسائؿ الٍيهىة  كالسيطرة عمى الرأم 

في حيف   أٌدافٍا )هكظفة كؿ الترساىة القاىكىية ككؿ كسائؿ الدعاية(،كتكجيًٍ ىحك  ،العاـ

هعتهدا في ذلؾ  ،يقتصر أساسا عمى ىقد آليات السيطرة كالٍيهىة ،أف دكر الفضاء العهكهي

الكساطة حيث يقكؿ:''تمعب  لبىاء رأم عهكهي قادر عمى لعب دكر عمى العقؿ كحدي،

عمى بياف  هابرماسكيعهؿ 2الهجتهع كالدكلة"  حاجاتالعهكهية دكر الكساطة بيف  اآلراء

الفعل ، الفعؿيخترقٍا ىهطاف هف  19ك18ٌذيف الىهطيف هف العهكهية في أكركبا القرىييف 

كالذم يتفادل كؿ ، كقؼ تكافقي هع الدكلةالذم يعبر عف ه :السياسي الشرعي والعمني
                                                           

 3،ص2016هصطفى،حكؿ هفٍـك كحدكد الهجاؿ االعاـ ،الجدؿ،ديسهبر. هٍىد  1
.https://www.gla.ac.uk/media/media_279211_en.pdf 

-11هؤسسة هؤهىكف بالحدكد لمدراسات كاالبحات،الرباط،إلى نانسي فريزر، ماس الفضاء العمومي من هابر. رشيد العمكم، 2
 12،ص2014

http://mominoun.com/pdf1/2014-11/545e02a2d35592087784350.pdf 
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والغير  والغير القانونيالفعل السياسي السري ، هكاجٍة بيف الدكلة كالهجتهع الهدىي

ا.: من طرف الدولة معترف به ك فعؿ هقهكع كهضاد لسمطة الدكلة كيطالب بتغييٌر  ٌك

ذا التهييز ٌك الذم حاكلت أف تفسري الهاركسية بالصراع الطبقي، ألف الهكاقع  ٌك

كتحدد الهعايير التي بهكجبٍا يتـ  ،ادية ٌي التي تحدد طبيعة الهصمحةاالجتهاعية كاالقتص

 1.رتقاء االجتهاعياال

ف يرل ، كافي تىظيري لمفضاء العاـ عمى عدة هفاٌيـ كالتىكير كالحداثة هابرماساعتهد   

باف الفكر الىقدم قد شرع يبحث هكضكع الفضاء العهكهي ك كذلؾ اعتهد عمى هدرسة 

 .فرىكفكرت  كالهذٌب الميبرالي هف اجؿ تكضيح الفضاء العهكهي

 

 

 

 

  

 
                                                           

 12، ىفس الهرجع السابؽ، صالفضاء العمومي من هابرماسإلى نانسي فريزررشيد العمكم، . 1
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  األول  خالصة الفصل-

  :يمي تطرقىا إليً في ٌذا الفصؿ استخمصىا ها كهف خال ها

هها يحتكم عمى هرافؽ اجتهاعية كلً بعدا تاريخيا  ،اجتهاعيا فضاءالحهاـ يعتبر  أف   

ٍكر ٌذا الفضاء في يهتد تاريخً هف الحضارات القديهة التي هٍدت لظ ،كجهاال هعهاريا

 اإلغتسالالطهارة و ٌها  أيضاهها كاف السبب الرئيسي في ظٍكري ك  ،حضارات أخرل

عهكهيا  فضاءبها أف الحهاـ  األخيرفي ك  ،بالغة في حياة الىاس بأٌهيةككاىت تحظى 

جتهاعياك  يعتبر فضاء رهزم   الذمتطرقىا إلى التعريؼ بالفضاء العاـ  في ىفس الكقت، ا 

تيح ألفراد الهجتهع الىقاش الجهاعي الحر باعتباري هساحة اجتهاعية ت  هابرماسا عرفً كه

غير الهقيد، كتككيف رأم عاـ فيها يتعمؽ بالهصالح كالقضايا الهشتركة بيىٍـ، بٍدؼ 

الكصكؿ إلى تكافؽ بشأف الهصمحة العاهة ككيفية تحقيقٍا. كلتحقيؽ ٌذا التكافؽ يؤكد 

تتهثؿ في:  ضركرة أف يتسـ الهجاؿ العاـ بهجهكعة هف السهات كالخصائص، هابرماس

اجتهاعية بيف  الهساكاة كعدـ التهييز؛ فالهجاؿ العاـ يقـك عمى تككيف عالقات كصالت

تتأسس عمى الهشترؾ كها  ،االجتهاعيةبغض الىظر عف الحالة ، األفراد الهختمفيف

اإلىساىي كالهساكاة كتفكؽ الحجة األقكل كليس التراتبية الطبقية، كبعيدا عف تأثير القكة أك 

 ـ.عي أك االقتصادم أك الهىصب العااالجتهاالىفكذ 
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ىقاش جهيع القضايا الهشتركة بيف أفراد الهجتهع، كالتي كاىت هف قبؿ حكرا  تاحةهع إ   

كؿ أفراد الهجتهع فٍك هجاؿ هفتكح ل ،إتاحة الهجاؿ العاـ لمجهيع، ككذا عمى الدكلة

إف  ،كأخيرا هحددة هسبقاليس حصريا عمى فئة أك هجهكعة هعيىة أك  ،الفعؿ فيًلمهشاركة ك 

ك الذم يؤدم إلى  ،ة الديهقراطية في الهجتهع الحديثالفضاء العاـ ٌك أساس الهشارك ٌك

 فال ديهقراطية بال تعددية. ،كحزبية كهكاطىة كاىتهاء بالتعريؼخمؽ حياة سياسية 
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 تمهيد 
 بالمجتمع الحضري، العتباره فضاء اجتماعي ـلقد ربطنا في ىذا الفصؿ الحما   

  إذ ،لتجمع السكان مركزاتعد المدينة و ،بحيث انو  يعتبر مؤشرا لمتحضر حضري

وكذلؾ تطرقنا  ،ييدؼ ىذا الفصؿ إلى التعريؼ بالوسط الحضري وخصائصو ونظرياتو

لمحماـ ميزة حضرية  أفوجدنا  ألننا المجتمع الحضري،العالقة بيف  الحماـ و  إلى فيو

 ظائؼ اجتماعية متعددة.مف و و ديللما وىو ذو طابع اجتماعي 
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  مفهوم المجتمع الحضري.1

أنو مجموعة مف األفراد تقطف عموما يعرؼ المجتمع الحضري أو المدينة عمى 

حضرية، وتتسـ بأسموب حياة معيف يتجاوب مع خصائص الحجـ والكثافة في بيئة 

 يةاالجتماعوالتجانس، ويمكف القوؿ أف المجتمع الحضري أصبح مف الظواىر 

ديناميكي وبنائي، حيث يشمؿ الجانب رة، التي تقـو بركيزتيف أساسيتيف، المعاص

تمثؿ طريقة وسبيؿ الديناميكي عممية التحضر والبنائي، يتمثؿ في الحضرية التي 

 1مف حياة الريؼ إلى حياة المدينة. لالنتقاؿ

ودائـ ألفراد متباينيف  ،"عمى أنو موطف لإلقامة كبير نسبيا " لويس ويرثيعرفو    

 الختيارويؤكد عمى أف التعريؼ السوسيولوجي لممدينة، ينبغي أف يسعد  ،اجتماعيا

 ويعرؼ 2الجماعة اإلنسانية.وانتقاء عناصر الحضرية التي تتميز كأسموب لحياة 

ومف تـ فيي ظاىرة متعددة  ،صغير اجتماعي" المدينة عالـ فريدمان روبرت ودلف"

األبعاد تبدي خصائص طبيعية ومكانية وثقافية وتنظيمية واجتماعية متنوعة، ولذلؾ 

، توحي بتفاعؿ عميؿ واعتماد متبادؿ بيف سكانيا، وىي كنسؽ اجتماعيفالمدينة كنسؽ 

فرعي لممجتمع، توحي بأنيا تعمؿ كمكاف مركزي داخؿ التدرج اليرمي لألماكف 

                                                           
، 1والتوزيع، عماف، ط، دار المسيرة لمنشر عمم اإلجتماع الحضري: المفاهيم، القضايا، المشكالت. سعيد ناصؼ،  1

 .25، ص2011
 .27. سعيد ناصؼ، مرجع سبؽ ذكره، ص  2
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 يةاالجتماع األماكفالحضرية عمى تنظيـ المناطؽ المحيطة وأحيانا البعيدة في 

  1والثقافية. االقتصاديةو 

وحدة اجتماعية تمتاز بوحداتيا اإلدارية  عمى أنو" مصطفى الخشاب"وبينما يعرفو      

ة في تبادؿ المنافع ويعيش فييا األفراد متكتميف متزاحميف في مساحة معينة، وىذا رغب

أنيا موطف لإلقامة كبيرة نسبيا  تعريفا سوسيولوجيا لممدينة عمى "" لويس ويرثوقد قدـ 

وتمتاز  ،ا عمى الصناعة والتجارةويقـو النشاط فيي ،اإلنساني االجتماعلتحقيؽ غاية مف 

واتساع نطاؽ تقسيـ العمؿ، وزيادة  ،بسيولة المواصالت وارتقاء المستويات المعيشية

التخصص وارتفاع نسبة الكثافة السكانية، وقياـ الييئات والمؤسسات والجماعية 

واإلدارية والمصالح الحكومية، كما تمتاز أيضا بالتخصص الميني وتعدد المراكز 

  2.يةجتماعاال

 أف المجتمع الحضري نستنتجأف يمكف  ،التعريفات السابقة لممدينة ىذهمف خالؿ 

يحتوي بداخميا أنماط إنتاجية مختمفة، بعضيا تقميدي يعكس  ،اجتماعيةبيئة  عبارة عف

البعض اآلخر حديث و  ،ة، مف حيث الخصائص ودرجة التطورأوضاعا تاريخية متباين

يعكس أوضاعا أخرى مختمفة، تمؾ األنماط اإلنتاجية المتباينة، تربط ببنية طبقية 

مر الذي يجعؿ المدينة متناقصة مف حيث المصالح والغايات، األ اجتماعيةوأوضاع 
                                                           

 .51ص 1990، دار المعرفة الجماعية، اإلسكندرية، د/ط، عمم اإلجتماع الحضري: مدخل نظري. السيد عبد العاطي،  1
 .51. السيد عبد العاطي، مرجع سبؽ ذكره، ص  2
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مجموعة مف الخصائص، مثؿ سيادة العالقات الرسمية بتتميز بصفة عامة 

INFORMEJRGLATION التي تعبر عف تبايف عناصر ومكونات  ،والال شخصية

وتنوع وتعدد  ،البيئة الثقافية، كما تتميز أيضا بدرجة عالية مف التبايف الميني والوظيفي

، كما أنيا تضـ العديد مف الخدمات الحضرية التعميمية يةاالجتماعالمكانات واألدوار 

 1والقضائية والثقافية والدينية والصحية...إلخ.

 المجتمع الحضريخصائص .2

إف جميع الدراسات التي قاـ بيا الباحثوف حوؿ مجتمع المدينة عف طريؽ    

 سوروكين، أرنست برحيس، لويس ويرثالمقارنة والعالقة بالمجتمع الريفي، أمثاؿ 

الزيادة -1 2وغيرىـ اجتمعت عمى التأكيد عمى الخصائص التالية: وكارل زيمرمان

بكبر حصتو النسبي مف المجتمع الريفي وبالتالي فإف السكنية يتميز مجتمع المدينة 

 ثمة عالقات بيف الحضرية وازدياد عدد السكاف وارتفاع الكثافة السكانية.

وجعمو أكثر ارتباطا لمبيئة  ،والبشرية عمى المجتمع الريفي يةاالجتماعتأثير البيئة  -2

مبيئة الطبيعية الطبيعية وعمى العكس مف ذلؾ يعيش مجتمع المدينة عزلة نسبية ل

 والبشرية غمبة وسيطرة واضحة. يةاالجتماعاألمر الذي يجعؿ البيئة 

                                                           
، دار المعرفة الجامعية، جتماعية مدخل لدراسة اإلنسانية والبيئة والمجتمعاإليكولوجية االالسيد عبد العاطي السيد، .  1

 .53، ص 1980اإلسكندرية، 
 .139السيد عبد العاطي، مرجع سبؽ ذكره، ص  .2
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ي أي االرتباط بالتخصص الدقيؽ االجتماعمسألة التخصيص وأثرىا عمى البناء  -3

 والمتقف في مجاؿ العمؿ وظيور معايير جديدة لتحديد المكانة المينية لمفرد.

تقالؿ إلى حد ال يقتصر تأكيد رواج الفردية الفردية: فحياة المدينة تتسـ باالس -4

نما يمتد إلى المسؤولية وتحمميا.  وحدىا وا 

 ي: أي الالتجانس بيف سكاف المدف.االجتماعالتغير  -5

الدينامية: تمتاز الحياة الحضرية عف الريفية بأنيا مرنة غير جامدة فييا  -6

وعالقات الناس تتسـ يحدىما جموع الريؼ  التغيير السريع وفييا الدينامية، ال

 بالمرونة والقابمية لمتغيير والتكيؼ لممواقؼ المختمفة.

حيث تبرز التشريعات القانونية واألساليب الرسمية  ،سيطرة الطبؽ الرسمي -7

 في المدينة لتحؿ محؿ طاعة التقاليد. يةاالجتماعلمطبقات 

ترتبط  ،ومعقدةالتنظيـ التراكمي المعقد فحياة المدينة تشكؿ عممية تراكمية  -8

يصعب التمييز أو الفصؿ بينيما  ،فييا العوامؿ بالمظاىر والنتائج ارتباطا وثيقا

 في فترات الجموع السكانية وما يرافقيا مف تقسـ العمؿ.
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 1فيو شخصية وغير مباشرة. يةاالجتماعتكوف الروابط  -9

االختياري باإلضافة إلى أنو ىناؾ خصائص أخرى كالتسامح بيف األفراد، التفاعؿ 

  2وتغمب العالقات عف الشخصية والفردية.

الوسط الحضري يتميز بعدة سمات مختمفة تميزه عف  أفومف ىنا نستخمص     

اختالفا كبيرا في الحياة االجتماعية والثقافية  واالقتصادية  أعطتفميذا  ،المجتمع الريفي

 .بالرغـ مف وجود الفردانية والالتجانس ،وحؽ الطابع العمراني

 .نظريات المجتمع الحضري3

 النظرية اإليكولوجية .1      

 "مدرسة شيكاغو"أطمؽ عمييا ىذا االسـ نسبة إلى المدرسة الفكرية األمريكية  

 روبرت باركالحضري ومف أىـ روادىا  االجتماعالتي اىتمت بالبحث في مجاؿ عمـ 

اإلطار العاـ بارك وغيرىـ مف الباحثيف، ولقد وضع  أرنست برحبس، وردريك ماكنزي

الذي يقطنو  ،ليذه النظرية عمى أساس أف المدينة تعتبر بمثابة المكاف الطبيعي والثقافي

 ماكنزيفيي وحدة عمى درجة كبيرة وعالية مف التنظيـ، بينما اىتـ  ،اإلنساف المتحضر

 باركبالقوانيف الداخمية والعمميات التي تسيطر عمى ىذا التنظيـ، ونتيجة لذلؾ انطمؽ 
                                                           

عمـ االجتماع المتداولة في العالـ ، أوؿ معجـ شامؿ بكؿ مصطمحات معجم عمم االجتماع .عدناف ابو مصمح، 1
 .422، ص2010لمنشر والتوزيع، عماف، االردف، وتعريفاتيا، دار أسامة 

  181 – 180.السيد عبد العاطي السيد، مرجع سبؽ ذكره، ص  2
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محاوال تطبيقيا عمى  ،مف حقيقة أف العالـ الطبيعي وحدة تتحرؾ وفؽ قواعد منتظمة

الدراسة المدنية ومف تـ استيدؼ مف خالؿ بحوثو الكشؼ عف األنماط المنتظمة في 

لمبحث عف العمميات والعوامؿ التي تؤدي إلى  ،وااليكولوجية يةاالجتماعمكاف لمعالقات 

مع، ولقد تحقؽ أكبر انجاز لمنظرية اإليكولوجية في بدايتيا التوازف الحيوي في المجت

" الذي قدـ تصورا نظريا يعبر عف وجود عدة حالقات ليا  " أرنست برجسعمى يد 

نفس المركز، أوليا منطقة األعماؿ، وثانييا المنطقة اإليكولوجية لممدنية، والثالثة منطقة 

إلى أف " ظاىرة  بيرجساحي، وذىب العماؿ ومنطقة الفيالت، ثـ الرابعة منطقة الضو 

   1النمو الحضري ىي نتيجة ألزمة لعمميات التنظيـ والتفكؾ في نفس الوقت..."

فركز عمى المناطؽ السكنية وتوزيع الدخؿ وبناء عمى ذلؾ قسميا  هومير هويتأما   

إلى ثالث قطاعات رئيسية: األوؿ يضـ العماؿ منخفضي الدخؿ، الثاني األغنياء دوي 

 هويتخؿ المرتفع، أما القطاع الثالث فيضـ مناطؽ األنشطة التجارية، ويذىب الد

يتـ بأقصى سرعة عمى طوؿ خطوط  ،إلى أف النمو الحضري بيرجسمعارضا في ذلؾ 

النقؿ الرئيسية وعمى طوؿ الخطوط األقؿ مقاومة، غير أف ىذا النموذج النظري أكد أف 

و السائد مف أنماط استخداـ األرض لذلؾ النمو الحضري يتحدد في ضوء امتدادات النم

لى المناطؽ المختمفة  هويتنجد  في النياية ينظر إلى المدينة عمى أنيا دائرة، وا 

                                                           
 . 131-130، صمرجع سابؽ.السيد عبد العاطي السيد، 1



 الحضري المجتمع و الحمام                                          الثاني الفصل

 

59 
 

وأف أنماط استخداـ األرض المتماثمة تتكوف بالقرب مف  ،كقطاعات تشع مف المركز

  1المركز إلى الخارج.

الحضري  االجتماعوعميو نستنتج أف النظرية اإليكولوجية تيتـ بالبحث في مجاؿ عمـ 

 قسميا روادىا إلى قطاعات مختمفة.مف خالؿ دراسة المدينة والمجتمع الحضري،  

 يةاالجتماعالنظرية النفسية .2    

ماكس فير جورج زيمل  ابن خمدونتجسدت ىذه النظرية في أعماؿ كؿ مف      

عمى ضرورة إيجاد نظرية فير حيث أكد  ،مف خالؿ المدرسة األلمانية شمنجر وأوزنالد

إبراز الظروؼ  محاوال ،جا ومنيجا مختمفا تماما عف ما قبموذواتبع نمو  ،أكثر شمولية

 ، كماواعتبر المدينة منطقة مستمرة وكثيفة بالسكاف التي تجعؿ دور المدينة إيجابيا.

تصوريا لممدينة أو المجتمع الحضري  نموذجاعطى وأ ،اىتـ بدراسة عقميتيـ الحضرية

معالقات ل التي اعتبرىا تصرفات إنسانية متداخمة ومتبادلة يةاالجتماعمف خالؿ األفعاؿ 

وىي ترتيبات  ،يةاالجتماعبحيث يقوؿ بأنيا ال توجد بمعزؿ عف األفعاؿ  ،يةاالجتماع

وتنطوي عمى العالقة  يةاالجتماعمتخمية لمفعؿ عمى نحو مجرد باإلضافة إلى النظـ 

                                                           
 .131-130. السيد عبد العاطي السيد، نفس المرجع السابؽ، ص 1
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ي يفرض أنماطا أكثر نيات االجتماعفالنظاـ  ،يةاالجتماعالقائمة بيف الفعؿ والعالقات 

 1لمسموؾ.

باإلضافة إلى  ،فإف المدينة تحتوي عمى حصف وسوؽ ومحكمة ماكس فيرففي رأي    

فركز عمى إدخاؿ الجانب النفسي السيكولوجي  جورج زيملأما  ،الذاتي االستقالؿ

في كوف الصور  فير معزيمل وبذلؾ يتفؽ  ،التوتر والذكاء ...في األشكاؿ الحضريةك

اعتمادا عمى  ،تشير إلى إمكانية ظيور حياة حضرية جديدة ومعقدة ،الحضرية الحديثة

عمى مفيـو المدينة نوعا مف  أوزنالد شمنجروأخيرا أصفى  ،الجوانب السيكولوجية

وأقر بأف عدـ التوازف بيف الريؼ والمدينة مف األسباب المؤدية إلى حدوث  ،الروحانية

 2وأف الفرؽ بيف الريفي والحضري ىو التحرر الفكري. ،تعارض في نظاـ الحياة

الذيف درسوا الظاىرة الحضرية  ،مف المفكريف العرب األوائؿ إبن خمدونيعتبر كما   

فيو يرى أف اإلنساف حضري بطبعو  ،ائـواعتبروا المدينة بنية اجتماعية في تطور د

كما أنو يعتبر  ،وأف المدينة نتاج تواجد األعداد مف السكاف ضمف عالقات اجتماعية

إذ يرى أنو  ،ىي أعمى درجات التحضر التي يمكف بموغيا ،المدينة أو العمراف الحضري

ذات حجـ لمستوى مدينة  اخالف ،كمما ازدادت رفاىية األفراد ،كمما كبر حجـ السكاف

                                                           
 37ـ ،ص1981العربية لمطباعة والنشر، بيروت، د.ط، ، دار النيضة ، عمم االجتماع الريفي.عمي فؤاد أحمد 1
 37عمي فؤاد أحمد، نفس المرجع، ص.2
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ونفس المالحظة يبدييا  ،التي تكوف في الغالب في وضعية تنموية ضعيفة ،سكاني أقؿ

يشدد عمى الحجـ والقوة في إنتاج مدينة تجمع بيف النمو  فابن خمدون ،لسكاف األرياؼ

 .والتنمية

وبالتالي فإف التنمية  ،عالقة وثيقة يةاالجتماعفعالقة البنية الحضرية بالبنية     

كما أنيا ترتبط أيضا بالوضعية   ،يةاالجتماعالحضرية تعكس حتما عمى التنمية 

منذ  ابن خمدونوالتقدـ الحرفي والتكنولوجي وأف ىذه العالقة التي جاء بيا  االقتصادية

حيث يقوؿ" إف المدينة  "هنري لوفافر"القرف الرابع عشر أعاد تأكيدىا المفكر الفرنسي 

وعالقتو  االقتصاديةي عممية توطيف مجتمع بثقافتو ومؤسساتو وقيمو وبنيتو ى

ومف جية  ،بمفيوميا الواسع" يةاالجتماعالتي تشكؿ في نياية األمر البنية  ،يةاالجتماع

ألنيا مف إنتاج الطبقة  ،أف المدينة ىي فعؿ سياسي باألساس ابن خمدونأخرى يرى 

 1.الحاكمة

في تحميمو لممدينة والظاىرة الحضرية عمى اعتبار انو  خمدونالبن ويرجع الفضؿ    

في إطارىا اإلقميمي ولـ يقتصر حديثو عف المدينة بمحيطيا  ،تحدث عف المدينة

فيو بالتالي يطرح ضرورة التكامؿ بيف التخطيط اإلقميمي والتخطيط  ،الجغرافي

                                                           
، ترجمة فايز الصياغ، المنظمة العربية لمترجمة، فصؿ المدف الفضاءات الحضارية، دار عمم االجتماعأنطوني غيندنز، . 1

 .599، ص4لمنشر والتوزيع، ط
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ية مف خالؿ بعدىا كما يعود إليو الفضؿ أيضا في تحميمو لمظاىرة العمران ،العصري

 ي.  التاريخي وتطورىا العمران

ومف  االقتصاديةو  يةاالجتماعوأخيرا يربط المدينة بالبادية مف خالؿ األبعاد التاريخية و   

مرتبطة دائما بمركبات ايكولوجية واجتماعية  ابن خمدونىنا فالتنمية الحضرية عند 

  1.وىي تشكؿ القاعدة األساسية ليا ،واقتصادية وثقافية

درس المدينة مف خالؿ التنمية والتخطيط الحضري  ابن خمدونيتضح مف ذلؾ أف    

ليا، وقد قاـ الظاىرة ببعدىا التاريخي، وعميو فإف التنمية الحضرية مرتبطة دائما 

 والثقافية واإليكولوجية. االقتصاديةو  يةاالجتماعبالظواىر 

 نظرية الثقافة الحضرية.3    

الذي يرى أف المجتمع الحضري  "لويس ويرث"مف أنصار النظرية الثقافة الحضرية    

ي لسموؾ االجتماعيتميز بالحجـ والكثافة والالتجانس، وىو الحجر األساس لمتنظيـ 

كأسموب في الحياة تتميز بسيادة العالقات الثانوية والعممانية  ،ويؤكد أف الحضرية

بيف المجتمعات الريفية والمراكز  ويرثعالقات، وقابؿ وبالتالي تصبح المدينة مركز ال

بمثابة مصاحبات  ،الحضرية واعتبر السمات التي تظير أو تتطور في البيئة الحضرية

عمى  ويرثضرورية لنمو المدينة وخاصة سمات الحجـ والكثافة، وفي ىذا الصدد يؤكد 

                                                           
  99، ص 4دكتور فايز الصباغ، المنظمة العربية لمترجمة، ط، ترجمة العمم االجتماع غيدنز،أنطونيو . 1



 الحضري المجتمع و الحمام                                          الثاني الفصل

 

63 
 

ىي متغيرات  يةاالجتماعـ وعدـ التجانس في حياتي ،أف الحجـ والكثافة المرتفعة لمسكاف

أساسية وخصائص مميزة لممجتمع الحضري، تسمـ بدورىا إلى عدد مف القضايا التي 

 .    1ترتبط بطبيعة الحياة الحضرية وشخصية سكانيا

تنوع الفردي وارتفع اتسع نطاؽ ال ،أنو كمما كبر حجـ المدينة ويرثومف ىنا يرى     

وىذا األمر الذي يكرس ظاىرة العزلة لدى األفراد  ،بيف األفراد االجتماعمعدؿ التمايز 

سواء عمى أساس األصؿ أو المينة أو المكانة وتساىـ ىذه العزلة في  ،والجماعات

تدىور عالقات الجوار. كما أف ضعؼ ىذه الروابط  والعالقات يفرض بدوره إحالؿ 

طمؽ ينتقؿ العالقات الرسمية محؿ الروابط والعالقات غير الرسمية، ومف ىذا المن

التي تمس طبيعة المجتمع  ،عمى أساس الحجـ إلى عدد مف القضايا لويس ويرث

 الحضري، ومجموعة أخرى استناد إلى الشخصية الحضرية.

يقمص مف إمكانية التعارؼ بيف  ،إذ يرى أف كبر حجـ المدف وتزايد عدد سكانيا    

ذات الطابع النفعي  ،يةتماعاالجوىذا يترتب عنو الميؿ نحو انتشار العالقات  ،األفراد

سببا مباشرا في تكريس التفاعؿ المتميز بالعالقات  ،وليذا يكوف كبر حجـ المدينة

السطحية والمؤقتة، كما يساىـ في إضعاؼ أو فقداف روح المشاركة والتطوع، يؤدي ىذا 

                                                           
 . 51، مرجع سابؽ ، صعمم االجتماع الحضري بين النظرية و الّتطبيق.السيد عبد العاطي السيد ،  1
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النوع مف العالقات الحضرية إلى التخصص الوظيفي لألنشطة وتقسيـ العمؿ، واعتماد 

  1ـ اقتصاد السوؽ.نظا

أف  ،حوؿ المدينة لويس ويرثويتضح مف خالؿ التصور النظري الذي قدمو     

يؤدي إلى ظيور   ،المجتمع الحضري المتميز بارتفاع عدد السكاف والكثافة والالتجانس

بعض المشاكؿ كشكؿ التموث وانتشار أحياء السكف العشوائي، وبالتالي التأثير عمى 

  2.يةاالجتماعرية ومع السموكات والتنظيمات طبيعة الحياة الحض

درسوا المجتمع الحضري مف  ،ومف ىنا يتبيف أف أنصار النظرية الثقافة الحضرية   

خالؿ ثقافتيـ ومميزات المجتمع )الحجـ والكثافة(. وعدـ التجانس في حياتيـ 

 النفعية والمؤقتة. يةاالجتماعيؤدي إلى انتشار العالقات  ،يةاالجتماع

 اتجاهات أخرى.4   

يستمد مبادئو مف التوجيو النظري إلى التأثر بأعماؿ  االتجاه االقتصادي:.1       

شفني ووبل مى في أعماؿ كؿ مف جأما في المجاؿ الحضري فت ،كارل ماكس

ي واإليكولوجي الحضري عمى أساس االجتماعحيث ذىب إلى تفسير البناء  ،والكوست

وذلؾ بانتقاؿ المجتمع مف نمط اإلنتاج البدائي إلى نمط اإلنتاج  ،النشاط االقتصادي
                                                           

، دار المعرفة الجامعية، عمم االجتماع الحضري بين النظرية والتطبيق، مشكالت وتطبيقات.السيد عبد العاطي السيد،  1
 .51ـ ص1997األداب جامعة األسكندرية، د،ط  كمية

 .52. السيد عبد العاطي السيد، مرجع سبؽ ذكره، ص 2
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  يةاالجتماعالتي تساىـ في توسع مجاؿ التفاعالت  ،الصناعي واألنشطة الخدماتية

   1يرى أصحاب ىذا االتجاه أف النمو االقتصادي يؤدي إلى التنمية الحضرية.

رورة وأىمية التكنولوجية في ضيركز ىذا االتجاه عمى االتجاه التكنولوجي: .2    

 يةاالجتماععمى العالقات  ثـومف  ،ي واإليكولوجي لممدينةاالجتماعالتأثير عمى البناء 

ودورىا في الرفع مف فرص التبادؿ  ،بناء عمى تطور وسائؿ االتصاؿ والمواصالت

يمكف اإلشارة ىنا إلى ما جاء بو  ،يةاالجتماعوالتواصؿ والتقميؿ مف فرص العزلة 

مف تأثير االبتكارات التكنولوجية الحديثة عمى البناء االيكولوجي  ،نويل كاسلما

مف خالؿ ما توفره التكنولوجيا مف وسائؿ النقؿ عمى األنماط  ،الحضري وتوزيع السكاف

  وبالتالي تأثيرىا في إعادة توزيع السكاف ،المكانية والزمنية لممدف والمراكز الحضرية

الذي ينجـ عنو تموث البيئة  ،كما يالحظ ارتفاع عدد مستعممي السيارات بالمدف

 2. الحضرية

في إعطاء تفسير لمبناء  يةاالجتماعأكد عمى دور القيـ التفافية و .االتجاه القيمي: 3    

وفي أنماط استخداـ األرض، ومف ثمة فإف القيـ تعتبر تغيرات  ،ي الحضرياالجتماع

                                                           
، دراسة في عمـ االجتماع الحضري، دور المتغيرات االجتماعية في التنمية الحضرية. حسيف عبد الحميد أحمد رشواف، 1

 79، ص2006مؤسسة شباب الجامعة، 
، رسالة ماجيستر جامعة الحاج لخضر الحضري في الجزائر، مدينة عين مميمة نموذحا المتصل الريفي.نواؿ قالب ذبيح، 2

 .4،ص 2008باتنة، كمية العمـو االجتماعية واإلسالمية، 
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، المتعمقة ببنائيا اإليكولوجي يةاالجتماعمستقمة لتفسير الكثير مف الظواىر 

ىذا الموضوع موضحا دور القيـ في التباينات  ماكس فيري، حيث تناوؿ االجتماعو 

القائمة بيف المدف التي تنتمي إلى ثقافات متنوعة، كما أف ىذا االتجاه النظري اعتمده 

ذيف أكدوا أف ما ىو في الواقع نتاج ممموس لسموكات ال ،مجموعة مف العمماء والباحثيف

وتصرفات سكانيا، التي يحممونيا فيي توجو سموكاتيـ وتصرفاتيـ التي تجسد ضمف 

يتضح مف خالؿ ىذا التصور أف لمقيـ أثرا  ،يةاالجتماعإطار معيف مف نسؽ العالقات 

 1الحضرية.  يةاالجتماعفي تفسيرا ألنماط اإليكولوجية و 

 يقـو ىذا االتجاه عمى دور القوة ومدى تأثيرىا في اتخاذ القراراتاتجاه القوة: .4    

 ويميام فورميعتبر و  ،ي واإليكولوجياالجتماععمى المستوى  ،المرتبطة بالبيئة الحضرية

أوؿ مف اعتمد ىذا االتجاه في اإليكولوجية الحضرية لتفسير أنماط االستخدامات 

معب دورا أساسيا ي ،حيث يرى أف بناء القوة السيما القوة السياسية ،ألرضلالحضرية 

سواء مف حيث التوسع أو التوطيف أو البناء اإليكولوجي  ،في تشكيؿ المدف

بؿ إف بناء القوة يؤثر في تحديد ما تمارسو متغيرات أخرى كالتكنولوجيا  ،ياالجتماعو 

                                                           
 45 السابؽ،ص .نواؿ قالب، نفس المرجع 1
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ي االجتماعرات ذات الصمة بالتخطيط كما ترتبط بيا )أي القوة ( عمى القرا ،أو التصنيع

  1أو االقتصادي وكذلؾ بالسياسة العامة وتنفيذ برامج التحضر.

يبقى القوؿ أف اإلسيامات النظرية حوؿ دراسة المدينة أو المجتمع الحضري      

إال أنيا ما  ا،وخاصة التي تتعمؽ بالحياة الحضرية عمى الرغـ االنتقادات الموجية إليي

ىمية كبيرة في الدراسات الحضرية المعاصرة عمى كافة األصعدة تزاؿ تحتؿ أ

 اإلقميمية والمحمية. والمستويات العالمية

 المجتمع الحضريالحمام بفضاء عالقة .4

قد ميز الحماـ حياة الحضر بشكؿ مرفقا عاما لمسكاف المستقريف، عمى عكس 

المذيف لـ تمكنيـ بساطة عيشيـ مف وسائؿ الترفيو وكماليات الحياة، كاف الحماـ  و،البد

مؤشرات التحضر والتمدف في الحضارة اإلسالمية، بحيث أصبح مف مؤشر مف 

الوحدات األساسية في المدينة إلى جانب المسجد والسوؽ والحالؽ، أي يحتؿ المرتبة 

اورة ومتالصقة، تمثؿ النسيج العمراني الثانية بعد المسجد، وىي منشآت ومرافؽ متج

 2المميز في البيئات العربية واإلسالمية.

 
                                                           

  46. نواؿ قالب ذبيح،  مرجع سبؽ ذكره، ص1
 .22، ص2016-07-08،العدد22مجمة الرصيفبعد المسجد، خولة الفرشيشي، في الحضارة العربية، ثاني أىـ مكاف.  2
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 الحمام عمى مستوى المدينة.1.4

 تنتشر الحمامات عمى مستوى المدينة في شكؿ نقاط عامة تمثؿ في:   

 ػػ طبيعة الحي: تجاري ػػ سكني.

 ػػ الكثافة السكانية.

 حرفي.: ميني ػػ االقتصاديػػ نوعية النشاط 

 لمسكاف. واالقتصاديي االجتماعػػ الوضع 

 ػػ توزيع المياه في المدينة.

 1حسب المذىب الديني.-

يدؿ عدد الحمامات في المدينة عمى توزيع السكاف، كما يدؿ عمى مستواىـ 

إف مبدأ الربح والعائد المادي ميـ في جميع األحواؿ في ف، واالقتصاديي االجتماع

يكوف في  ،الحمامات لموضعحالة التوقؼ، وليذا السبب نجد أف المكاف األمثؿ 

ليذا نجد مدخؿ الحماـ  2الفعاؿ. االقتصادية أو الحارات ذات النشاط قالحارات العتي

وذلؾ لسيولة الداللة يجاور المحالت جنبا إلى جنب، وينفتح عمى المحور األساسي 

 ولدورىـ في مثؿ ىذه المناطؽ.

                                                           
الحّمامات التقميدية ضمف النسيج العمراني لممدينة اإلسالمية، دراسة مقارنة في عدة مدف » رولى رفعت أبو خاطر,  . 1

 83.ص crasc،67-96الجزائر، مركز , 2014|  64-63 إنسانيات,/  Insaniyat«, متوسطية 
 83رولي رفعت  ابو خاطر ،نفس المرجع، ص . 2
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لكي يستفاد مف مردوده  ،حوؿ موضوع تسويؽ الحماـ ،ويرتبط ذلؾ بما تقدـ ذكره

 انفتاحوفي حالة الوقؼ أو في حالة الممكية الخاصة، وتتـ دراسة الموقع الحماـ بدرجة 

الربح المادي وكثرة  عممية االعتبارمع األخذ بعيف  ،عمى الفراغ العمراني الخارجي

والدينية التي يقدميا  يةاالجتماعاألرزاؽ عند تزاحـ األقداـ، دوف أف ننفي الخدمات 

 الحماـ لمناس عامة.

         في الوسط الحضريلمحمام ي االجتماعالدور .2.4

تكاد األسباب التي تدعو لزيارة الحماـ تكوف متشابية في معظـ المدف   

حتكامو اجتماعي متقارب، نتيجة ااإلسالمية، لتشابو عادات شعوبيا والرتباطيا بواقع 

نتقاؿ التقاليد والعادات مف اؼ ذلؾ الممصدر ذاتو المرتبط بالشريعة اإلسالمية، أض

 جزءا مف اإلمبراطورية العثمانية الدوؿ كانتمجتمع إلى ألخر، نظرا لكوف معظـ ىذه 

ستحماـ التي ال نستطيع أف نغفؿ ثقافة اال أو تحت قيادة حكـ واحد خالؿ فترة متقاربة.

ورثتيا شعوب مف الحضارات المتعاقبة عمييا، والتي ساعدت في إقباؿ الناس عمى 

  1.يةاالجتماعرتياد الحماـ وقبوليـ في حياتيـ اليومية وفي ممارساتيـ ا

النيار والرجاؿ في المساء، في أغمب المدف  نت النساء ترتاد الحماـ خالؿكا

ماعدا في حالة وجود حماـ توأـ فيو قسـ لمرجاؿ وأخر لمنساء، كما في أنقرة، بالنسبة 

                                                           
 87. رولي رفعت  ابو خاطر ،نفس المرجع،ص 1
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ألصدقاء أو لتنظيـ مأدبة طعاـ مع غناء ت الحمامات المكاف األمثؿ لمقاء المرجاؿ كان

نتعاش في االسياسية، أضؼ إلى لذلؾ ما كنت تضيفو مف ورقص، أو تبادؿ اآلراء 

  1نتياء مف العمؿ في أخر النيار أو بيف ساعات الصالة.الأوقات الحر أو بعد ا

يذىب الرجاؿ إلى الحماـ مرة ومرتيف في األسبوع، ويمضوف فييا نصؼ ساعة أو 

ؿ القيوة أو رتداء المالبس لمغادرة الحماـ، وحيث يتناو استحماـ قبؿ الساعة بعد ا

 الشاي واألرقيمة في القاعة الرئيسية بعد المدخؿ.

خروج النساء خارج  لنذرةأما بالنسبة لمنساء اآلمر مختمؼ بعض الشيء، نظرا 

لى الحماـ  البيت، فالنساء الميسورات كف ال يخرجف إال لزيارة األقارب واألصدقاء وا 

ياد النساء لمحماـ فقط يكوف بشكؿ تختمؼ الغاية واألىداؼ مف زيارة الحماـ، رغـ أف ارت

 2ستحماـ مف الرجاؿ.النيـ يقضوف وقتا أطوؿ في اأ وري أو أسبوعي، غيرد

نستخمص أف الحماـ لعب دورا عمى مستوى المدينة، نمخص ىذه األسباب التي     

 تدعو لزيارة الحماـ فيمايمي:

 ػػ تأدية فروض الوضوء والتخمص مف الجنابة قبؿ الصالة.

 صفاقات التجارية.لعقد ال ػػ مكاف

 عف المدينة. والغرباءلممسافريف  االغتساؿػػ خدمة 

                                                           
 88نفس المرجع،ص رولي رفعت  ابو خاطر، . 1
 88نفس المرجع،ص رولي رفعت  ابو خاطر، . 2



 الحضري المجتمع و الحمام                                          الثاني الفصل

 

71 
 

 ػ الوثوؽ مف إمكانية توفير المياه بشكؿ دائـ.

أما عمى مستوى الحي فيكوف الحماـ: مكاف مالحؽ بالمسجد لتأميف الوضوء والطيارة 

 قبؿ الصالة الجمعة.

ػػ نقطة لقاء مركزية في الحي لوجود الفرف والسبيؿ في أغمب األحياف بجوار 

 مف الحرارة والنار ومف توفر المياه. لالستفادةالحماـ 

 دوري ألىؿ الحي وخاصة النساء. الجتماعلػػ مكاف 

 .يةاالجتماعػػ مكاف لمتباىي بالمكانة 

 والنقؿ المعمومات والشائعات. اآلراءػػ مكاف لتبادؿ 

 

 

 

 

 

 الثاني  خالصة الفصل
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المجتمع  معرفةييدؼ إلى ىذا الفصؿ مف خالؿ ما سبؽ ذكره نستنتج أف 

، كما أبرز االجتماعالحضري مف خالؿ التعريفات المتعددة والتي قدميا عمماء 

، وىذا التوضيح وتبيف الفرؽ الموجود بيف المدينة واالتجاىات ونظرياتوخصائصو، 

 تفضاءاما تحتوي عميو المدينة مف  تبيفكما قمنا ب، يةاالجتماعوالريؼ في الحياة 

خاص بالنساء لو أىمية كبيرة في حياتيا  اجتماعيعمومية، كالحماـ الذي أعتبر فضاء 

 .اليومية

ي االجتماععالقات مع غيرىا مف النساء لمتفاعؿ  تدخؿ في وىذا ما جعؿ المرأة 

وشكؿ ليـ مرفقا عاما لمسكاف المستقريف  ،الحضريةوالثقافي، كذلؾ أعتبر ميزة لمحياة 

صفقات بيف الرجاؿ داخؿ الحماـ بدؿ  انعقادبزرع نشاط تجاري قوي وسط المدينة، 

المختمفة  يةاالجتماعالمقاىي، بحيث أعتبر الحماـ مكاف مف أجؿ إقامة العالقات 

 بيدؼ تحقيؽ منافع في حياتيـ اليومية. 

  

  

 



 فضاء الحمام األنثوي في مستغانمالفصل الثالث: 

. 

 تمهيد

 منوغرافية الحمام .1

 تمثالث المرأة لفضاء الحمام .2

 مالطقوس النسائية في فضاء الحما .3

 والثقافة الحضريةالتغير االجتماعي الحمام بعالقة  .4

 الثالث الفصل خالصة -

 

 

 

 

 



مستغانم في األنثوي الحمام فضاء                                           الثالث الفصل  

 

74 

 

  تمييد-

ات اجتماعية، تمثمت في عالقة الفرد عالقنظرا لوجود  الحمام فضاء اجتماعييعتبر      

كما أن ىذا الفضاء يحقق حاجيات الجسد من  ،آخر بجسده وعالقة اإلنسان مع إنسان

 اإلنسانوجسدية من خالل فرص لقاء  إنسانيةالماء، وزيادة عمى ذلك فإنو يحقق عالقة 

ىذه العالقات تتغذى وتتأسس عمى اعتبار الحمام فضاء  أو الجسد باآلخر. باإلنسان

حاضن وعاكس إلى اليوم لمجزء المجسد والمتجمي من حياة وتقاليد وأعراف وقيم الكثير من 

المجتمعات المتوسطية، منيا بالخصوص ىذا ما يجعل من الحمام التراث والتقميد العريق 

شبكة من األنساق والممارسات والتمثالت، التي تتغذى الذي عرفو المجتمع، فيو عالم و 

 .تاريخيا وسوسيولوجيا من فاعميتو

فيو أكبر من أن ُيعد فضاء لالغتسال وطقسا لمعبور من النجاسة إلى الطيارة، ومن "   

المدنس إلى المحرم، فيو عالم آخر لمذكريات والتخيالت، وىو الفضاء الذي تُنسج فيو 

 1."االجتماعيةالعالقات 

 

 
                                           

 .828.بن زيان خيرة، مرجع سابق، ص 1
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  مونوغرافية الحمام.8

إن الحمام الذي نقوم بدراستو ىو حمام عمومي خاص بالنساء اسمو" حمام حياة" يقع      

ة مسافات ببضع إالبوالية مستغانم بالتحديد في حي مونبميزير اليبعد عن مركز المدينة 

المرافق  إلى باإلضافة ،الفواكوتجاري وسوق لمخضر و سوق فقط يوجد بجانبة مسجد و 

 إليياىذا الحمام وصفو وشكمو مثمو مثل الحمامات التي تطرقنا و  ،األخرىالعمومية 

 .القديم اإلسالميحتى الحمام و  ،وماني القديم وغيرىا من الحماماتكالحمام الر 

االرتداء خصصة لنزع المالبس و يحتوي عمى غرفة باردة كبيرة يوجد بيا مقاعد وىي م  

عرف بالسقيفة يُ  وتمييا ما ن،المستحمي أمتعةفييا بحفظ  يقومون أخرىلك غرفة وكذ، فييا

الغرفة الكبيرة ، كما توجد فيو، مرحاضين( وحمام خاص لموضوءأي حمامين) أيضاوفيو 

 س".ئيسمونيا  ''بيت العرا أخرىغرف  ثالثالساخنة )بيت السخون( وكذلك 

  لفضاء الحمام  المرأةتمثالت .2

وخاصة في بمدان  ،في العالم اجتماعية وحضرية تتجمى بشكل كبيرالحمام كظاىرة  إن    

و موروث ثقافي  ل ،الحمام مؤسسة اجتماعية واقتصاديةيعتبر ، و المغرب العربي

تشكل التي ومنو فان الحمام نواة لميوية الثقافية ومنظومة من القيم  ،وممارسات وتمثالت
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حضرية ومكان وجوده يكون ال تونذ ظيوره عرف بصفمف ،اإلنسانحاوية ميمة من معيش 

  .في الوسط الحضري التمدني

يوم الحمام بالنسبة  -الذي أعد دراسة خاصة بالحمام-عبد الوىاب بوحديبةكما يصف    

بأنو يوم نزىة وُفرجة واستراحة وارتخاء بمعنى الكممة سحر  اإلسالميةلممرأة في البمدان 

الحمام يجعل منو مكانا متميزا، أقرب إلى المقدس منو إلى المحايث...فيو بالنسبة 

وىذا  1أو عرض مسرحي أو تسمية أو تغيير ديكور بالمعنى الكامل لمكممة. "عطمة"إليين

النيار ألي نروح فيو لمحمام " 10مرقماصرحت بو الكثير من المبحوثات منيا المبحوثة 

نكون فرحانة عمى خطرش، غادي نتالقى مع النساء ونحكي فيو، عمى خطرش أنا برانية 

عمى ىذه المنطقة، موالية يسكن بعيد، انا عروسة قاع ما نخرجش من الدار، غير الحمام 

ا من الوسخ "الحمام ىو مكان لممرأة باش تنقي روحي 10رقمألي نروحمو." وكذلك المقابمة 

جسديا ونفسيا، عمى خطرش كي تكون موسخة نفسيا تكون ماشي مميحة الحمام يخفف 

"أنا قاع ما نخرجش من الدار، الحمام  10رقمعمييا شوي نحكي فيو." وأيضا المقابمة 

سبة  فرصة لي باش نتالق مع خطيبي، عمى خطرش والديا وخوتي ما يخمونيش نحرج بال

 فيو بال ما يسقسوني وين راكي غادية."  غير الحمام ألي نقد نخرج
                                           

 ,Abdelwahab, BOUHDIBA, La sexualité en Islam, PUF ،839انظر بن زيان خيرة، مرجع سابق الذكر ص.1

Paris, 2001., P.199 
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منطقة حضرية تتميز  بأنيا)حي حبمي محمد(  في منطقة مستغانم ناهجدو  ىذا ما    

بحيث   ،من اجل الترفيو واالغتسال والطيارة يترددن اليو ،لمنساء يومي شعبيبوجود حمام 

 مترفيو والمتعة.للمطيارة و فضاءا  ويعتبرن

 الحمام مكان لمنظافة والتطيير .0.2

مالك يرى الباحث  حيتوي احلمام على مادة أساسية للطهارة متثلت بكميات وفرية وهي املاء. حيث   

، فيو بركة خصب تطييري، والماء يعكس اإللييظاىر الجمال مىو أحد  الماء"أن " شبال

ورمز لمجمال والنظافة  التحوالت الجمالية، ألنو عنصر لمتطير والنقاء، فيو رمز الحياة

والطيارة.فيو يغسل لُيزيل النجاسات، ليذا ُيعتبر الماء الركيزة األساسية وبامتياز لالغتسال 

 1والطيارة الطقوسية.

وحسب تصورات وتمثالت المرأة لمحمام فيي ترمز لو بالماء، وىذا من خالل تعبير     

عمى الماء )الساخن والبارد( ىذا المبحوثات عن مدى ارتياحين في الحمام بسبب وفرتو 

، فالمرأة الشعبي عن الحمام المنزليجعل المرأة تُفضل الحمام كان من بين األسباب التي ت

ُذكرت تقريبا عند كل  "الحمام فيو الماء بزاف"ترمز إلى الحمام بالماء الوفير فالعبارة 

                                           
1
 ,859Malek CHEBEL, l’imaginaire arabo-musulman, PUF.بن زيان خيرة، نفس المرجع السابق، ص 

Paris, 1993, P 05 



مستغانم في األنثوي الحمام فضاء                                           الثالث الفصل  

 

78 

 

في الحياة اليومية المبحوثات، ألن الماء رمز مستمر لمحمام الذي ُيعتبر عنصر ىام 

لممرأة، وىذا ما يؤكد عمى عالقة تجمع بين الماء والجسد األنثوي  كما ُيعتبر الماء المادة 

ليذا تجد المرأة الحمام كأفضل مكان االغتسال تسترجع فيو توازنيا الجسدي ، النقية بامتياز

 والنفسي أو مكان العبور من النجاسة إلى الطيارة.

انا كي نكون حائض، قاع السيمانة نكون كارىة من " 10رقم كما صرحت الحالة     

روحي ذ، وفي ىده السمانة ما نقدرش نحمم، بصح كي نتنقى نروح لمحمام، خير من 

حاجة باينة ماكنش كي الحمام باش نغسل من الحيض  "10الدوش." وتقول الحالة رقم 

بصح كي نحمم نولي مميح، عمى خاطرش قاع السيمانة مانكونش عندي رغبة في حاجة، 

 ."نقية وشابة

 وتبادل المعارف الحمام مكان لمترفيو.0.2    

 إلى ،في كل مكان وزمان لإلنساناليومية والضرورية  كان االستحمام من الممارسات   

 إلىالتي تستجيب لوظائف عديدة من النظافة والترفيو  ،لبى حاجتو ببناء ىذه الحمامات أن

قامةتقتضيو طقوس التعبد  الطيارة وما الصالة لدى المجتمعات  إقامةوال سيما ، الشعائر وا 
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تعتبر الحمام مكان لمترفيو  فالمرأةتبين لنا من خالل المقابالت  وىذا ما . اإلسالمية

 والترويح عن النفس، 

مكان لمكالم بامتياز  فيو"ففي الحمام ُجل األخبار تتنقل بين النساء أكثر من الرجال 

فرصة لمخروج يسمح بالتحدث يعطي لمنساء إمكانية العيش مع و كاألضرحة والمقابر، 

بعضين البعض خارج مجتمعين، فبداخمو تقوى العالقات الداخمية حيث يسمح بالشفافية 

إذ يعتبر أفضل وسيمة إعالم منو تبُث المرأة ما تريد  1كذلك نقل المعرفة فيما بينين."

غو لبنات جنسيا، ومن فضائو تمتقط كل المعمومات وخفايا الحي أو المدينة التي تقطن إبال

بداء ميارتين  فييا وتتواصل النساء في سرد آخر نبأ مثل غالء األسعار والمواد الغذائية وا 

في فن الطبخ، وأحداث المسمسالت وآخر األحداث الحاصمة في الحي من طالق وزواج، 

ما طالت عممية اإلغتسال، كما تضرب المواعيد والمقاءات فيو وطبعا يطول الحديث كم

"النساء يتكمموا عمى مشاكميم الخاصة، وكل واحدة تحكي  10رقم حيث تقول المبحوثة 

عن الموضوع ألي يناسبيا، كاين ألي تحكي عمى العيشة وكاين ألي تجيب األخبار النتاع 

                                           
 CARLIER, Omar, « les enjeux sociaux du corps , Le .051.بن زيان خيرة، نفس المرجع السابق، ص1

Hammam Maghrébin (XIX
e
-XX

e 
siècle), Lien prenne, Menacé ou recrée », In Annales histoire, 

Sciences sociales, Editions de l’école de Hauts études en science sociales, N° 6, Paris, 2111. 

CHAULET, Claudine, « Le local, L’origine et terme », In Inssaniyat , N°16, CRASC, Oran, 

janvier-Avril 2002. 
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ى تربية األطفال وخاصة ما عنديش الحومة، انا نحب نتكمم عن الوالدة وصعوبتيا وعم

"في الحمام 10وتقول المقابمة رقم  تجربة في ذلك، وكاين ليعطيني نصائح وراني حامل."

قاع األخبار تمقييا، والنسى كل مواضيع يحكوا عمييا، عن شكون تزوجت، وال تطمقت، وال 

يتكمموا عمى عندىا مشكمة، كاين ألي يتكمموا عمى أحدث المسمسالت خاصة التركية، 

التربية واألمراض ألي تصيب أوالدىم، أدوية، كل حاجة يتكمموا عمييا، كل واحدة حسب 

 .الموضوع ألي تحب تحكي فيو

 ن الترفيو ضرورة من ضروريات الحياة اليومية لمختمف الفئات العمرية وىذا ماال  

ام باش نديفولي انا نروح لمحم" 81و 8 رقم مثل المقابمة  ات،المبحوثغالبية صرحت بو 

رة واالستحمام فقط يعتبرونو مكان لمطيا األخروالبعض   "عمى روحي وننسى ىموم الدنيا

" أنا نروح لمحمام باش نقي روحي ونخرج ما نبغيش نطول فيو."  5و 2م كالمبحوثات رق

وىنا الحظنا أن النساء يفضمن الذىاب لمحمام من اجل النظافة أو الطيارة بالدرجة االولى 

ومن اجل الترفيو والترويح عن النفس من جية اخرى، وتصرح بعض المبحوثات أنو يعتبر 

" كي نجي 17و  19، حسب تصريح المبحوثات رقم حل المشاكل االجتماعيةمكانا ل

ومن  لمحمام نحكي لمنساء عمى مشاكل لي عندي وندي براييم شعال من خطرا يخرج عميا"
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باالستحمام واالغتسال والطيارة من  المرأةفيو  قومتفالحمام فضاءا  أيضا أخرىجية 

 النجاسة والحيض...الخ 

واالمر الذي تكرر والحظناه مع المبحوثات ىو أنين يفضمن االستمتاع بالماء وبالتالي    

من  وىذا من اجل العناية بجسدىن وجمالين ،الجموس في الحمام فيقضاء وقت طويل 

 طويمة قطعن مسافةتمن  نمنيبين المستحمات، و من اجل الحديث والتعارف وكذلك جية، 

  العتباره مكانا ميما لين. يو،والتردد ال هلقصد

 فضاء الحمام الممارسة في لطقوس النسائية ا.2.2  

ضمن العادات  تمثمت و،يحظى الحمام المستغانمي بطقوس حافمة تقوم بيا النسوة داخم

الطقوس ىي طقوس اجتماعية و  ،المرأةالوسط الحضري الذي تعيش فيو ىذه في والتقاليد 

  ىي: المبحوثاتحسب المقابالت وتصريحات  ،مرحمة إلىوطقوس عبور من مرحمة 

وتتمثل في طيارة الجسم من الجنابة والنجاسة ...الخ وىذا   :طقوس تطييرية.0    

والطيارة ممارسة دينية  ،يدومصدر الحياة والتجد النظافقة يرتبط بالماء الذي ىو رمز

مكانة  مماءل ، كما أنمتخمص من النجاسة والدنسلالجماعة  أويمتزم بيا الفرد  ،طقوسية

لكل  أنبل وتغذييا من حيث  ،تتجنب الحياة فقط فيي ال ،المرأةمركزية في رمزية وحياة 

 .الكائنات تنمو وتحافظ عمى بقائيا بالمياه
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توازنيا الجسدي والنفسي او مكان الغتسال تسترجع فيو  كأفضلتجد المرأة الحمام إذن    

الجسد الخارجية والباطنية  أعضاء"فالحمام ينظف كل  .الطيارة إلىمكان العبور النجاسة 

فمعظم المبحوثات صرحن بان عند الطيارة من  1.حياة جديدةلبعدىا  المرأةحضر تلت

الحمام الغتسال من الحيض ىذا ما صرحت بو المبحوثة  إلى المجيءالحيض يفضمون 

حائض ومين يروح الحيض عميا نبغي نجي لمحمام  وانأانا السيمانة كاممة " (2)رقم 

انا نبغي " (5المبحوثة رقم )تصرح و  ."الخاطر نحس بالجسم نتاعي يتزير ويولي نشيط

 ."ة باه نقيس قاع ذاك المرض والعياكي يكمل الحيض تاعي نجي لمحمام نقي روحي غاي

ذا المرأةىو" والدة  الذيمن الطقوس التطييرية يوجد طقس النفاس  وأيضا     وضعت  وا 

 يوما" أربعونو"مدة النفاس ىي  2"فيي نفساء

وىو  ،يعتبر دم فاسد ألنواالغتسال من دم النفاس  المرأةرة يجب عمى توبعد ىذه الف    

ليا خبرة في التدليك تكون ، قريباتيا إحدىالحمام مع  إلىتذىب النفساء ف ،نوع من التدنيس

( 4و) (6والمبحوثة) (3)رقم  المبحوثاتريح صوحسب ت .يعرف بالطيابة تقوم بتدليكيا ما

 أختياكي تولد وتفوت النفاس تاعيا الزم تجي لمحمام تجيب معاىا مراة كبيرة تكون  المرأة"

                                           
، ربيع 9،عدد مجمة الحوار الثقافيبن زيان خيرة ،الطقوس النسائية والفضاء االجتماعي )الحمام الشعبي نموذجا(  ، . 1

 .845،ص2186وصيف 
 238،ص8961،المجمد السادس،الطبعة األولى ، لسان العربابن منظور ، . 2
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ابة تقوم بيذا والمتعرفش تقول لمطي ،القريبة منيا تغسمميا وتدلكميا المرأةوال عمتيا الميم 

نتاع الجسم نتاعيا تتمم وتولي لبالصتيا وتشد  األطرافتقوم بتدليكيا وتقفميا باه  ،الشيئ

 ".و يسكنيا الريحروحيا باه من بعد ميدربياش الريح ا

بحيث تقوم  ،زيارة الحمام طقس من طقوس العروستعتبر : طقوس العروس.2   

حياة وىذا طقس عبور من  ،وصديقاتيا أقاربيابتخصيص يوم قبل العرس لمذىاب مع 

لو ممارسات  لمعرائس،ىو يوم فرحة و  "حمام العروس، يسمى "بالحياة الزوجية إلىالعزوبية 

بين المرافقات التي يصحبن ومن  ،الشموع والزغاريد والحمويات تضاء فيو خاصة بو، حيث

وتمبس لباس  ،الحايكتقوم باالعتناء بيا وتزيينيا وارتداء وىي التي الماشطة ، العروس

 وىذا ما صرحن بو كل المبحوثات  ،تقميدي الذي يميز الطبقة االجتماعية لمعروس

حمام العروس يخصص لو يوم سواء يوم االثنين ف والحظناه في الحمام الذي قمنا بدراستو،

 . األربعاء أو

كما نجد أيضا حمام العروس الذي يكون بعد عرسيا بيومين أو ثالثة، والفرق بينو وبين   

حمام العروس قبل الزواج ىو أن االول تذىب فيو مع البنات من سنيا العازبات بينما 

الثاني تذىب لمحمام مع من تختارىم أميا من عائمتيا، ومن تختارىم حماتيا من عائمة 

"، وىو اول حمام في الحياة الزوجية لمعروس مثمما بالترويحس "الزوج ويسمى ىذا الطق
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حنا حمام العروسة وىي عروس تقول: " (2)رقمكتصريح المبحوثة الحظناه في الحمام و 

كثر نسموه بالترويح أوىذا النيار يكون كيما العرس وال  األربعاءوال  االثنيننديروه بيوم 

قيل كيما المنسوج وال الفرقاني وال الردا مع الشدة تكون العروسة مزينة روحيا والبسة لباس ث

التممسانية ىي ولي تطيق عميو وتمبس الحايك الكسا تاع المنسوج وال  أوالمستغانمية 

المرمة ويروحوا معاىا العايمة تاعيا وتاع راجميا وتدخل لمحمام بالزغاريت ولما تدخل لبيت 

رافدين الشمع وتدخل طالقة شعرىا  السخون تدخل لبيت العرايس ويتمشاو موراىا بنات

 اءوتدخميا الطيابة وىي لي تغسمميا ومن بعد تمبسميا البشاكير وتديرليا البنيقة تاع الم

والحويك والبنيقة تاع الحويك ومن بعد تخرج بالزغاريت وتاني تمبس لباس تقيل والشدة 

باردة والقاطو والسفنج  تكون فالحمام تشرب القيوة وال حاجة إليوتدير المكياج وقاع الناس 

فحمام  ،المبحوثاتصرحن بو كل  وىذا ما ."وتنوض تدير الريحة لقاع الموجودين فالحمام

لوقت محافظا ا ومزال حتى ىذا جدا، بالغة وكبيرة أىميةالعروس عند المستغانميين لو 

 .عمى عاداتو وتقاليده

 طقوس المولود الجديد .0

يحدد  م المولود الجديد الحما ، ألنالمولود الجديد عن حمام العروس  طقوسيختمف  ال   

الزغاريت والحمويات وىذا ما بالحمام مصحوبا  إلىجدتو  أو أموفيو يوما خاصا تدخمو 
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فوق  البيبي مين يولي في عمره من عام فما:"5، كالمبحوثة رقم المبحوثاتصرحت بو 

وىذا  ن البس تريكو تاع المحم )لباس داخمي(لمحمام بالزغاريت والشمع ويكو  أموتدخمو 

وتجيب معاىا حاجة نتاع زيت كي سفنج والمسمن  التريكو تخميو فالحمام متدييش معاىا

   "، ىذا حسب مالحظاتنا وتصريح المبحوثات.الخ…..والقيوة 

 طقوس فك الحداد .4

عن  تبتعدبعد وفاة زوجيا  المرأة ألن ،التي توفي عنيا زوجيا بالمرأةلخاصة اوىي    

وتمبس شيئا  ،لمحمام وتغتسل وتتزين تأتيعدتيا  إتماموبعد  ،لمضرورة إالالتزيين والخروج 

 أرممةانا " (4وىذا حسب تصريح المبحوثة رقم ) الذي عاشتو، جديدا لفك الحزن والحداد

عد كي لمضرورة ومن ب إالوليت منخرج مندخل  ،نيار الي مات موال بيتي حزنت عميو

ديدة لباس باه نفك الحزن ونبدل الماء ونمبس حاجة ج ،كممت العدة تاعي جيت لمحمام

  .كما التقاليد تاعنا" جديد
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 والثقافة الحضرية التغير االجتماعي الحمام ب عالقة.3

لقد ُأستعمل اصطالح التغير االجتماعي من قبل عمماء االجتماع، لمتعبير عن ظاىرة  

والتكامل والتكيف، والمالئمة، مما دفعيم إلى استخدام ىذا المفيوم بعيدا عن التحول والنمو 

  1.األحكام القيمية، وليقرر الواقع المجرد، كما ىو فعال في المجتمع

 والحالة الجديدة، الحالة مابين اإلختالف" بأنو عموما التغير الدقس محمد وكما ُيعرف   

 إستحداث أي الزمن. من محددة، فترة خالل عميو، كان عما الشيء، إختالف أو القديمة

 أساسية صفة بالمجتمع ىو يتعمق الذي التغير بأن ويضيف قبل. من يالحظ لم أمر،

 أو رأسمالية أو زراعية، أو رعوية كانت إختالفيا، سواء عمى لممجتمعات القدم مند مالزمة

 جوانب السابق، الجيل من يأخذ فيو متغير، بطبيعتو والمجتمع متقدمة، أو إشتراكية، نامية

التغير  المستجدة، فُيصبح ومتطمباتو االجتماعي، واقعو مع تماشيا عمييا ثقافية، ويضيف

 الزمن من فترة خالل االجتماعي، البناء عمى يطرأ الذي التبدل أو التغير االجتماعي،

 2الخ"... واالقتصادية الثقافية منيا المجتمع عديدة، من ميادين يمس

                                           
،  8993الجامعة، االسكندرية، شباب ،مؤسسةالتغير لتحميل الوظيفية النظرية االجتماعي مدخل التغيرالجوالني،  عمر .فادية1

  .83ص
 15 ص ،8996مجدالوي، عمان، االردن، ، داروالتطبيق النظرية بين االجتماعي التغيرالدقس،  .محمد 2
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 ، حسبألقيمي الجماعي أو الفردي السموك في تتجسدأما الثقافة الحضرية فيي التي   

 عمى والمحافظة شوارعنا نظافة في لآلخرين، معاممتنا المجتمع، فطريقة في السائدة اّلثقافة

 خارج  المنزل األكل والقاذورات، وحتى طريقة الرصيف عمى السجائر رمي بعدم جماليا

 تعامل طريقة المناسبات ببعض واالحتفاالت، طريقة األعراس والترفيو، الترويح وأساليب

 الرائحة في األلوان، المتناسقة ألبستنا أشكال حدودىما، بعضيما، واحترام مع الجنسين

 كل ىذا عبارة عن ثقافة حضرية ضيوفنا، واستقبال بيوتنا، طريقة تنظيف في الطيبة،

 1 وأسموب حياتو. نجدىا في المدينة تغير من تفكير الفرد

ومن عناصر الثقافة الحضرية نجد:الممارسات االجتماعية، اإلندماج اإلجتماعي، الرموز  

العادات والتقاليد والعالقات اإلجتماعية، تقاسم األفكار واآلراء  األفكار والتصورات، القيم،

فالحضرية عامة تشير إلى طريقة الحياة،  2واألىداف والقيم، في المجال الثقافي الحضري.

المميزة ألىل المدن، من سموكات وأساليب معينة يتخذونيا كنمط معين في حياتيم، 

                                           
-2186، غير منشورة، جامعة وىران، طبيعة الرابط االجتماعية في المجتمع الحضري، رسالة دكتوراهكرابية أمينة،  . 1

 .284، ص 2187
، مؤسسة شباب الجامعة، المدينة دراسة في عمم االجتماع الحضريحسين عبد الحميد أحمد رشوان،  . 2

 .88مصر،اإلسكندرية،ص
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فُيصبح أمرا يتعمق بالسموك اليومي، ألن األفراد يتكيفون نفسيًا مع متطمبات المدينة، بحيث 

 1.تتشكل ليم ثقافة خاصة، تسمى بالثقافة الحضرية

ومن خالل الدراسة الميدانية التي قمنا بيا في فضاء الحمام الشعبي اتضح لنا أن تمثالت  

المرأة ليذا الفضاء لم تتغير حسب المبحوثات، لما كان يعرف عن الحمام قديما وحاليا، 

فالطقوس والعادات والممارسات االجتماعية ليذا الفضاء مازالت تمارس إلى يومنا ىذا ولم 

نعتبر ىذا الفضاء تراثا وثقافة شعبية المرأة المستغانمية، وليذا يمكننا أن تتخمى عنيا 

، والوسط الحضري أو الثقافة الحضرية أدخمت بعض التغيير عمى األجيالمتوارثة عبر 

ىذا الفضاء تمثل في شكل الحمام الداخمي وبعض الممارسات التي سنوضحيا من خالل 

ولكن الجديد منذ طفولتي أذىب إلى الحمام  "8قم تصريحات المبحوثات، تقول المبحوثة ر 

فيو اآلن ىو تغير االكسسوارات التي مانت تأخذىا المرأة لمحمام مثل ارتداء الذىب بكثرة 

والدخول باأللبسة التقميدية." نالحظ ىنا أن النساء لم يعدن في الوسط الحضري يرتدين 

ا ما صرحت بو معظم المبحوثات الذىب بكثرة في الحمام خوفا من ضياعو أو سرقتو وىذ

حتى صاحبة الحمام التي لم تعد تتحمل مسؤولية ترك الذىب عندىا خوفا من المشاكل 

 والشجارات. 

                                           
 .287.كرابية أمينة نفس المرجع السابق، ص 1
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كما أن لوازم العمام ىي األخرى تغيرت وأصبحت أكثر مالئمة واستعماال كالماسكات  

التي اصبحت الخاصة بالحمام لمجسم أو الشعر وكذلك وكذلك مناشف الخروج من الحمام 

ذات طراز جيد وبشكل أكثر جماال وىي ضرورية خاصة طقم االستحمام الخاص 

لحمامات الشعبية أيضا، بالعروس، ونالحظ ىنا أن التحضر والتغير االجتماعي دخل ا

لتصبح قاعة الحالقة والتجميل داخل الحمام لتمجأ إلييا السيدات خاصة الساكنات بالمدينة 

"كل ما نكمل التحمام نروح  12رقم حسب ما صرحت بو المبحوثة مباشرة بعد االستحمام 

" حاجة مميحة ىنا  15باش نكوافي شعري ونخرج شابة." وتقول أخرى رقم ديراكت لمحالقة 

في المدينة كي دايرة موالت الحمام كوافاز فيو نحمم ونكوافي ونروح لمدار ما يدربني ال 

الحمام دخمت فيو ثقافة الحالقة والتجميل التي  ريح ال والو سيرتو في الشتاء." نالحظ ىنا

 لم تكن موجودة قديما.

 الحضرية المرأةفي حياة دورا كبيرا لثقافة الحضرية والتغير االجتماعي ا تمعبإذن     

تمكنت من رسم الصورة الحضرية  وأذواقيايتيا لمحمام فبواسطة طبقتيا االجتماعية أور 

فضاء  إلىوتردد النسوة  ،لمحمام وكذلك تظير الثقافة الحضرية في طقوس االستحمام

 .الحمام
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 مناقشة الفرضيات

من الفرضيات في الميدانية، حقق خالل الدراسة الميدانية التي قمنا بيا من التتمكنا من   

لنا لمحة  أعطتكذلك بفضل الدراسات السابقة التي وليس بتحقيق كامل لمفرضيات و 

 النتائج التالية: إلىوبينت لنا صمب وعرض ىذا الموضوع  وتوصمنا 

لفضاء الحمام  المرأةتمثالت ة التي حاولنا من خالليا معرفة الميداني من خال دراستنا  

معظم النساء  أننتجنا است توبعد تحميمنا ليذه المقابال ،وعالقتو بالترفيو والتغير االجتماعي

 الشعبي، الذي  الحمام إلىيفضمن الذىاب  أنين إالبالرغم من امتالكيم لمحمام في بيوتين 

فضاء مكان لمطيارة واالغتسال والنظافة وكذلك   إليينفيو بالنسبة  ،يبقى مستحب عندىن

نساء حيث تمتقي فيو ال األنثويفالحمام فضاء لمتعايش والترويح عن النفس،  لمترفيو

 .يشغل حياتيم الخاصة الحديث عن ما أطرافويتبادلون 

لو فيو، و  المرأةيعتبر الحمام مؤسسة اجتماعية ولو عدة وظائف وممارسات تمارسيا كما   

وىو ميزة حضرية بحيث انو ومن خالل مالحظتنا  ،بالوسط الحضري تتعمقطقوس كثيرة 

لمحمام عالقة ، كما المعماري يعكس لنا صورة الحضرية وموقعو المورفولوجي وطابعو

الحظناه من خالل مشاىدتنا لتصرفات  الحضرية وىذا ما والتفافةبالتغير االجتماعي 
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وسولوكات النساء داخل الحمام وكذلك طبيعة المباس والجموس والكالم ليا عالقة بالتغير 

   .االجتماعي والثقافة الحضرية
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  الفصلخالصة 

النظرية الدراسات السابقة  إلى باإلضافةو تحميمنا لممقابالت و  دراستنا الميدانيةمن خال    

يجمع بين التمثالت والممارسات والطقوس  ،فضاء اجتماعي والميدانية، وجدنا أن الحمام

صمة بالحمام الشعبي رغم أن غالبية البيوت  اتربطي المرأة كما خمصنا إلى أن ،واألذواق

بطراز معين يسمح باالستحمام واالستمتاع، إال أن ىذا االستمتاع  حمام منزلي ايوجد بي

حسب ما يبدو ال يقارن بالحمام الشعبي، وليذا تفضل النسوة الذىاب لمحمام خارج البيت 

 وبالتالي  خاصة في حالة ممارسة الطقوس االجتماعية المعروفة التي ال تمارس إال فيو،

في الطقوس والعادات  حاضر وعتبر موروثا تاريخيا عبر األجيال، وىيالحمام الشعبي ف

 .المستغانمي خاصة المرتبطة بمناسبات المجتمع
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 الخاتمة 

وىام في الحياة االجتماعية، باعتباره مؤسسة ليا ضوابطيا  أساسيلمحمام دور    

واالجتماعية ىذا التصور المتعدد  األسريةالخاصة، كما يعتبر مجال لتبادل المعارف 

الجوانب، تؤكده الفرضيات التي انطمقنا منيا، وتوصمنا إلى بعض الحقائق التي تتمثل 

 في نتائج بحثنا ىذا الذي يمكن شممو في ما يمي: 

لمنظافة  إلى وفرة المياه إضافةتمثل ىندسة الحمام المعمارية من حفظ الحرارة،  -

 والعناية بالجسد.

لممرأة، فيي  االجتماعيةمنت عممية اإلستحمام برنامج أسبوعيا مع سير الحياة قد تزا-

تولي إىتماميا الخاص في تجييز لوازم الحمام من حيث التحضير المسبق، حيث 

أصبح أكثر من عممية إستحمام، كونو يعطي الجسم كل مايستحقو من عناية واىتمام 

 الموازم متعارف عمييا لدى النساء.فالمرأة تأخذ كل المراقبة اإلجتماعية، وىذه 

، حيث تتمتقي فيو النسوة خالل النيار ويعتبر يوما لممتعة اجتماعييعتبر الحمام منتدى 

سواء متعة اإلغتسال أو تبادل األخبار والنصائح، العتباره فضاءا خاصا بيا ال يدخولو 

 .الرجال
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تفضل الحاالت المدروسة الذىاب لمحمام بصحبة نساء أخريات، سواء األخوات أو 

البنات أو الجارات، وذلك لزيادة اإلستمتاع والترفيو ومعرفة األخبار بينيم، وتكوين 

 لتعايشعالقات صداقة من خالل تبادل أطراف الحديث، لذا وجدنا أنو يعتبر فضاء 

بيت المواتي ال يخرجنا كثيرا، إال في المناسبات األنثوي، خاصة النساء الماكثات بال

القميمة وىذا ما يدفعوىن إلى اإلطالة داخل الحمام بحجة اإلغتسال، وىو في الحقيقة 

إىتمام بالجسد والتحرر النفسي من ضغط البيت، ومن ىنا يعتبر الحمام المتنفس 

، لذا النساء ال ميةاليو  متعبيااإلجتماعي، العتباره فرصة لخروج المرأة والتخمص من 

مجرد دخوليا بيبالين بمسألة الوقت داخل الحمام، فيي ال تحس بو وكأنو توقف 

  . ، فخصوصية الحمام وحدىا تتحكم في ىذه المسألةالحمام

بما يحممو من قيم يمعب دورا في صنع  االجتماعيالمحيط كما أن الوسط الحضري و    

ري تعمل عمى وبمورة تصورات وتمثالت المرأة حول الحمام، فزيارة الحمام كطقس ضرو 

الشعور باإلطمئنان داخل الحمام تبديو المرأة كحاجة ضرورية في التخفيف من القمق، و 

 .مرىاحياتيا، فيي تحتاج إلى ىذا اإلحساس ميما اختمفت حالتيا االجتماعية أو ع
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 دليل المقابلة    

 المحور األول

  )ريف أو مدينة( ، مكان اإلقامةالحالة العائمية، المستوى التعميمي، السن، الجنس 

 المحور الثاني: يرتبط الحمام بالثقافة الحضرية والتغير االجتماعي في المدينة.

 منذ طفولتكىل تذىبين لمحمام .1

 داخل الحمام؟ ىي الممارسات التي تقومين بيا ما .2

  ىذه المنطقة الحضرية أم خارجيا ؟ىل أنت من .3

.إذا كنت تأتين لمحمام منذ طفولتك إلى اآلن ما ىي أوجو التشابو والتغير التي 4

 تممسينيا في الحمام؟

 .في رأيك ما الفرق بين الحمام في وسط المدينة وفي الريف إذا زرتي كال الحمامين؟5

 عالقة بالحمام النسوي.:  للترفيه لثالمحور الثا

 الشعبي الحمام لماذا تذىبين إلى. 1 

 الحمام إلىمع من تأتي . 2

 الحمام إلىالمفضمة لديك لذىاب  الفتراتىي  ما.3

 في الحمام  كم تستغرقين من وقت.4

 ىي مكانة الحمام بالنسبة لك  ما. 5
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  ؟ .ىل الحمام قريب أم بعيد من المنزل6

  ؟المتواجدة داخل الحمامىي طبيعة الخدمات  ما.7

 ؟ىي نظرتك لمحمام في مجتمعك الخاص ما.8

  الشعبيالحمام  في ة بالمبحوثاتدول التالي يمثل المقابالت الخاصالج

الحاال

 ت 

 مكان اإلقامة  الحالة العائمية  المستوى التعميمي  السن 

 مدينة -ريف

 مدينة عزباء ثانوي سنة45 1
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 ريف عزباء ثانوي  سنة24 8

 مدينة متزوجة جامعية سنة45 9

 مدينة متزوجة جامعية سنة33 13
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