
.- Les bains de Cefalà (Xe-XIXe siècle): 
pratiques thermales d’origine islamique 
dans la Sicile médiévale = I bagni di 
Cefalà (secoli X-XIX): pratiche termali 
d’origine islamica nella Sicilia medievale. 
Sous la direction de Alessandra Bagnera 
et Annliese Nef, Collection de l’École 
Française de Rome, 538 (Rome: École 
Française de Rome, 2018), 640p, 33 pl. 
hors texte.
وXIXم):   X القرنني  بني  (ما  االَ  فَ شِ -. محّام 
يف  إسالمية  أصول  ذات  ية  امِّ حَ ارسات  ممُ
حتت  الوسيط.  العرص  خالل  صقلية  جزيرة 

ا وأنلِيز نِيف. سلسلة منشورات املدرسة الفرنسية  نْيِريَ ا بَ اندرَ إرشاف أليسَ
بروما، 538 (روما: املدرسة الفرنسية بروما، 2018)، 640 ص، و 33 لوحة.

بالبُعد  املغاربية  التارخيية  الكتابات  يف  صقلية  جلزيرة  اإلسالمي  التاريخ  يقرتن 
الضفتني،  بني  مجعت  التي  والتجارية  الدبلوماسية  الروابط  يف  املتمثل  العالئقي 
والوثائق  العرب،  واجلغرافيني  الرحالة  أوصاف  بفضل  معاملها  حتديد  فأمكن 
اإليطايل  املستعرب  يد  عىل  XIXم  القرن  من  الثاين  النصف  خالل  املنشورة  الدفينة 
اإليطالية  باللغة  مهمة  مصنفات  ترک  والذي   ،(Michel Amari) أماري  ميكيل 
أجزاء ثالثة  يف  صقلية  مُسلمي  تاريخ  أمهها  من  صقلية،  يف  اإلسالمي  الوجود  حول 
وقد  (1857-1887م).  أجزاء  ثالثة  يف  الصقلية  العربية  واملكتبة  (1854-1872م)، 
باستثناء  نفسها  لصقلية  اإلسالمي  التاريخ  عن  االنتباه  القضايا  من  النوع  هذا  ف  َ رصَ
تناول  عندما  بوتشيش،  القادري  إبراهيم  عليها  أقدم  التي  كتلک  قليلة  حماوالت 
الصادر  كتابه  يف  النورماندية،  املرحلة  خالل  صقلية  يف  اإلسالمية  األقلية  تاريخ 
ا  أساسً فيه  استند  والذي   ،2016 سنة  بمكناس  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  عن 
الفقهية  والنوازل  الرحالت  وأدب  اجلغرافية  النصوص  مثل  املكتوبة  الوثائق  عىل 
احلديثة،  األثرية  للدراسات  تام  شبه  غياب  مقابل  الصقيل،  الوثائقي  واألرشيف 
من  منطقة  ختلو  أن  املنطق،  باب  ومن  جدا،  املستبعد  ومن  االستغراب.  يثري  ما  وهو 
للعيان  ظاهرة  سطحية  كانت  سواء  آثارهم،  من  املسلمون  فيها  استقر  التي  املناطق 
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هو  سياقها  يف  ووضعها  استنطاقها  عىل  القادر  أن  الشک  األتربة،  حتت  مطمورة  أو 
علم  يف  املتخصصة  ا  نْيِريَ بَ ا  اندرَ أليسَ للباحثتني  بالنسبة  الشأن  هو  كام  اآلثار،  عامل 
وأنلِيز  وباكستان،  املغارب  وبلدان  صقلية  من  كل  يف  اإلسالمي  الفن  وتاريخ  اآلثار 
العرص  خالل  املتوسط  وإسطوغرافية  الوسيطية  إفريقية  تاريخ  يف  املتخصصة  نِيف 
من  واحد  لدراسة  التخصصات  متعدد  علمي  فريق  عىل  أرشفتا  واللتني  الوسيط، 

. االَ فَ شِ ة  امَّ حَ هو  صقلية،  جزيرة  يف  اإلسالمية  اآلثار 
جنوب  كيلومرتا   30 بُعد  عىل  صقلية  غرب  شامل  املوجود  املوقع  هذا  ويتميز 
و، بُوجود منبع ذي مياه حارة ومعدنية طبيعية استقطبت االنتباه نتيجة خلصائصها  الِريمُ پَ
XXم،  القرن  إىل  وصوال  Xم  القرن  منذ  وهتيئته  بإعداده  ل  جَّ عَ ما  وهو  االستشفائية، 
بشكل  االَ  فَ شِ منطقة  لتاريخ  شفافة  مرآة  إىل  وظائفها  عن  ا  بعيدً بذلک  ة  احلَامَّ لتتحول 
كانت  سواء  هبا،  املكتشفة  األثرية  اللقى  وتشكل  عام.  بشكل  صقلية  وجزيرة  خاص 
الطارئة  والتعديالت  واملعدنية،  والزجاجية  اخلزفية  والقطع  كالنقود  مستوردة  أو  حملية 
والسياسية  الدينية  التحوالت  عىل  ثابتة  شواهد  ب،  املُركّ داخل  االستحامم  منشأة  عىل 
واضحة  بصامت  تاركة  املنطقة،  عىل  بظالهلا  ت  خَ أرْ التي  والديموغرافية  واالقتصادية 
عليها، وهو ما استدعى تكوين فريق علمي متكامل من املتخصصني يف التاريخ وعلم 
اآلثار والعامرة النورماندية يف صقلية وعلم الكتابات العربية املنقوشة وعلم اخلزف...، 
لدراسة كافة العنارص األثرية كيفام كان نوعها وحجمها، وهي املهمة التي استلزمت بذل 
لد ضخم  تَّ سنوات [2003-2008] من اجلهود املضنية أثمرت نتائجها عن إصدار جمُ سِ
وما بعد مرور عرش سنوات عىل  من 640 صفحة، تولت أمر نرشه املدرسة الفرنسية يف رُ

انتهاء موسم احلفريات األخري.
كَّب  املُرَ عىل  اشتغاله  أثناء  العلمي  الفريق  اهتامم  أثارت  التي  القضايا  بني  ومن 
ايب مسألة إدراک املشهد وبنائه، وتثمني املوارد الطبيعية مثل اخلشب واملاء،  ياقِه الرتُ وسِ
إدراک  عن  فضال  وXIIIم،   X القرنني  بني  ما  املجال  هذا  يف  السياسية  السلطة  ودور 
املرحلة  إىل  أصوله  تعود  اسرتاتيجي  طرقي  حمور  حول  املتمفصل  الرتاب  تشييد  طبيعة 
السياق  مع  اإلسالمية  واملعامرية  املؤسساتية  األنامط  تأقلم   مد وفهم  اإلسالمية، 
XIم،  القرن  منتصف  منذ  مالحمه  تشكلت  الذي  اجلديد  والديني  والسيايس  االجتامعي 
مع احلرص عىل إبراز التحوالت الطارئة عىل تلک األنامط بعد زوال الثقافة اإلسالمية 
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ة تارخيا عاما لصقلية  وحلول أخر حملها. ولعل هذا ما جعل الفريق ير يف تاريخ احلَامَّ
وملصري البُعد اإلسالمي فيها.

ة يف الطرف الرشقي، وبنايتني عىل شكل حرف L يف  كَّب من بَاحَ ويتكون هذا املُرَ
حى مائية يف الشامل الرشقي يمتد احلوض  كل من الطرفني الشاميل والغريب، إضافة إىل رَ
فتعلوها  األخرية،  هذه  أما  االستحامم.  ملنشأة  الرشقي  اجلدار  طول  عىل  باملاء  هلا  املُزود 
كتابة عربية منقوشة عىل طول واجهاهتا الغربية والشاملية والرشقية، وتنقسم داخليا إىل 
قسمني يفصل بينهام جدار بثالثة أقواس، يتوفر القسم اجلنويب منهام عىل مسبح واحد، 
بواسطة  شيدة  مُ قبة  تعلوه  والذي  مساحة  األكرب  الشاميل  القسم  يف  مسابح  ثالثة  مقابل 
سمحت  فقد  ة،  احلامّ هذه  تاريخ  عن  أما  للتهوية.  دائرية  فتحات  تتخللها  ية  كِلسِ قطع 
احلفريات األثرية ألول مرة بضبط كرونولوجيتها وتصحيحها، بعدما ردّدت الدراسات 
مستبعدة  النورماندية،  املرحلة  أو  القديمة  احلقبة  خالل  إنشائها  فرضيات  السابقة 
آثار  من  هبا  اكتشف  ما  جل  بأن  علامً  توسطتهام،  التي  اإلسالمية  املرحلة  إبَّان  تشييدها 
وما  التاريخ  قبل  ما  مرحلتي  إىل  تعود  حجرية  وأدوات  خزفية  ا  قطعً  يتعد ال  قديمة 
قبيل التاريخ، تشهد عىل تردد اإلنسان عىل هذا املنبع دون إقدامه، سواء يف تلک املرحلة 
ما  بناية  تشييد  عىل  اإلسالمية،  املرحلة  من  القريبة  املتأخرة  البيزنطية  املرحلة  خالل  أو 
تعد  مل  تشييدها؟  عىل  أقدموا  من  هم  النورمانديون  يكون  فهل  ة.  احلَامَّ مياه  الستغالل 
األثرية  االستبارات  كشفت  بعدما   ،األخر هي  قائمة  النورماندي  التأسيس  فرضية 
والدراسة التقنية الدقيقة للقطع اخلزفية املستكشفة والتأريخ بالكربون املُشع (14C) عن 
ة عرب مرحلتني، اتسمت األوىل منهام خالل النصف األول  سبق املسلمني إىل هتيئة احلامّ
خزفية  أنابيب  شبكة  عرب  ملياهه  واستغالهلم  املوقع  عىل  املسلمني  برتدد  Xم  القرن  من 
ونظام لتجميع املياه، يف غياب أي بنية خاصة باالستحامم. وتتزامن هذه املرحلة مع أوج 
اإلمارة الفاطمية يف صقلية [909-948م] واهتاممها املتزايد باملنطقة الستغالل خشبها يف 
Xم  القرن  من  الثاين  النصف  الثانية [من  املرحلة  أما  والتجارية.  احلربية  السفن  صناعة 
ا دقيقا للفضاء املُخصص لالستحامم، وحتسينًا  إىل مطلع القرن XIم] فقد شهدت حتديدً
ة مغطاة ومهيكلة معامريا، زيادة عىل إعداد الفضاء  ا حلَامَّ لنظام التزود باملاء، وربام تشييدً
وجه صوب اجلنوب عىل شاكلة بعض  املجاور هلا من خالل تسويته وتشييد بناء كبري مُ
دفع  ما  وهو  وXIم.   IX القرنني  بني  ما  املمتدة  املرحلة  إىل  تعود  التي  األندلس  مساجد 
جود  بالفريق العلمي بعد مقابلة هذه املعطيات باإلشارات النصية الوسيطية إىل ترجيح وُ
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ة، لعلها اشتملت ضمن مرافقها عىل مسجد يمكن أن  بنية استشفائية بواسطة مياه احلَامَّ
لألرسة   الكرب باملشاريع  األشغال  تلک  وربطه  صلواهتم،  واملرىض  الزوار  فيه  يؤدي 
كام  فيها  واستثامرها  املنطقة  يف  احلرضية  النخب  وباستقرار  وأريافها،  و  الِريمُ پَ يف  لبية  الكَ
يف  اإلسالمية  اإلمارة  سقوط  بعد  ة  باحلَامّ حلّ  ماذا  لكن  ي.  اللّخمِ أرسة  مع  الشأن  هو 
صقلية وقيام اململكة النورماندية هبا خالل النصف الثاين من القرن XIم؟ تدل الشواهد 
توسعتها  إىل  إضافة  لالستشفاء،  ة  احلَامّ عىل  السكان  تردد  استمرار  عىل  املتبقية  األثرية 
وإصالحها بأمر من امللک روجر الثاين سنة 40-1141م، بل وختليد ذلک بواسطة كتابة 
عربية منقوشة سقطت أقسام كثرية منها تاركة فراغات مل تشمل حلسن احلظ اسم امللک 
وتاريخ األشغال، وهذا نصها: ”[...] اليمـ[ـن...] اليمـ[ـن] [...] و[...] التـ[ـايد] 
اهللا  خلد  الرجار]ي   ...] امللـ[ـكي]  العايل  األمر]  خرج  وا[لـ...  والـ[...]  واحلفظ 

ملكـ[ـه...] سنة مخس [وثـ]ـال[ثـ]ـني و[مخسامية...].“
ة بدليل الكميات القليلة من اخلزف التي  وبحلول القرن XIIIم تراجعت أمهية احلَامّ
تم اكتشافها يف املستويات األثرية العائدة هلذه املرحلة، وخلوها من أي أثر لبناء جديد أو 
ختريب أو إصالح وترميم. وهو ما ربطه مؤلفو الكتاب باحلروب الفريدريكية سنوات 
1220-1240م، والتي أثرت تأثريا غري مبارش يف املركب االستشفائي نتيجة النعدام األمن 

كّب  اُملُرَ عرف  ما  رسعان  لكن  اجلهوية.  واالضطرابات  للمسلمني  القرسية  واهلجرات 
ه صوب اجلنوب [املسجد؟]  تعديالت مهمة عند مطلع القرن XIVم بإزالة البناء املُوجَّ
ما  املمتدة  املرحلة  خالل  تغيري  أو  إضافة  أية  تشهد  فلم  ة  احلامَّ أما  حمله،  فندق  وتشييد 
بني القرنني XIV وXVIIIم، دون أن يتوقف تردد السكان عليها من الراغبني يف عالج 
ترک  عىل  دليل  أي  من  خالية  جاءت  التي  األثرية  الطبقات  أكدته  ما  وهو  أمراضهم، 
املوقع والتخيل عنه، وبالتايل استمرار صيانته عىل الرغم من األزمة السياسية واالقتصادية 
االَ. وعىل غرار التعديالت التي  فَ العامة يف صقلية والتي أثرت بشكل جيل يف منطقة شِ
مهمة  ألشغال  إنجازا  شهدت  فقد  الثاين،  روجر  امللک  كم  حُ زمن  ة  احلامّ عىل  أدخلت 
ا يف إعادة بناء القبة اخلاصة بمنشأة  خالل النصف الثاين من القرن XVIIIم، متثلت أساسً
االستحامم وفتح أبواب جديدة وتقسيم املسبح الكبري إىل ثالثة مسابح. أما عن املرحلة 
املكتوبة  والنصوص  الوثائق  كشفت  فقد  وXXم،   XIX القرنني  خالل  املمتدة  األخرية 
البيع  أو  اإلرث  قنوات  عرب   أخر إىل  أرسة  من  االَ  فَ شِ ملكية  انتقال  عن  بخصوصها 
والرشاء، واهتامم املَالّكني اجلُدد حينها باإلنتاج الفالحي، وهو ما استدعى منهم صيانة 
ة، والتي كشفت التنقيبات  ركب وإدخال تعديالت عىل احلامّ الرحى املائية املحاذية للمُ
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األثرية هبا عن قطع خزفية ومعدنية استخدمت حينئذ يف األنشطة الفالحية املهيمنة عىل 
بنية االقتصاد اجلهوي.

باللغتني  الكتاب  هذا  فصول  العلمي  الفريق  حترير  إىل  اإلشارة  جتب  اخلتام  ويف 
اإليطالية والفرنسية تبعا للقدرات اللغوية لكل باحث من الباحثني األربعة والعرشين، 
والتصاميم  األثرية  والرفوعات  الفوتوغرافية  بالصور  غني  بملحق  الكتاب  وتذييلهم 
نوعية  إضافة  بذلک  فقدموا  واجهتها،  عىل  املنقوشة  العربية  والكتابة  ة  للحامّ الدقيقة 

ة للتاريخ اإلسالمي الصقيل. وقيّمَ
سمري أيت أومغار

أستاذ باحث، مراكش


