�أثر العادات والتقاليد على المر�أة الكربالئية
1914 – 1831م

المدرس المساعد
ياسمين سلمان عبد عون الطرفي
كلية العلوم االسالمية – جامعة وارث األنبياء
zenbga58@gmail.com

83

م1914 – 1831 �أثر العادات والتقاليد على المر�أة الكربالئية
The role of customs and traditions
on women in the holy city of
Karbala during 1831-1914 AD
Assistant lecturer
Yasemin Salman Abd oun al- Turfi
College of Islamic Sciences - Warith AlAnbiyaa University
Abstract
The isolation of the woman in the holy
city of Karbala was not limited to her social
surroundings, but was inside the house as
well. She had no outlet of recreation or to
go out except by going to the public baths,
provided that the veil covers her from head
to toe, so that even her husband is unable to
identify her if he encountered her on the way.
As for marriage, she did not have any say in
her marriage at back then, as the husband
was being imposed on her, and he was often
a cousin or a relative, that is, to marry her
without her consent, or according to tribal
traditions, a bride for a bride. As the girl’s
personality within the family was abolished
in terms if making decisions that related to
her, it is possible that her younger sibling
would take the decision on her behalf just
because he was a male. As for education, it

الملخ�ص
مل تكن عزلة املــرأة يف مدينة كربالء تقترص عىل

،حميطها االجتامعي بل كانت داخل املنزل كذلك
ومل يكن هلا منفذ ًا للرتويح عن نفسها أو اخلروج

 رشط أن يغطيها،سوى بالذهاب اىل احلاممات العامة
 حتى،احلجاب من أعىل رأسها حتى أمخص قدميها

.ليتعذر عىل زوجها معرفتها إذا ما صادفها يف الطريق

أما فيام يتعلق بالزواج فلم يكن هلا يف تلك احلقبة أي
، فقد كان الــزوج ُيفرض عليها،رأي يف زواجها
 أي،وهو غالب ًا ما يكون ابن العم أو أحد األقارب

 او وفق ما متعارف عليه يف،تزوجيها دون موافقتها
 اذ ُالغيت شخصية.التقاليد العشائرية فتاة مقابل فتاة

الفتاة داخل العائلة يف اختاذ القرارات التي تتعلق

 ومن املمكن أن يتخذ أخوها األصغر منها سن ًا،هبا
 أما مسألة التعليم.القرار بالنيابة عنها ملجرد أنه ذكر

 فقد كانت،فلم تكن أقل وطأة عليها مما عليه الزواج
 أما الفرص الضئيلة،فرص التعليم حكر ًا عىل الرجال
واحلقيقية لتعليم املرأة فكانت ختضع لتقاليد صارمة

 وبقيت.يرى املجتمع آنذاك يف التعليم مفسدة للنساء
.عىل هذا احلال حتى أواخر القرن التاسع عرش

، املــرآة، تقاليد، عـــادات:الكلامت املفتاحية

. املدينة، الريف،املجتمع

was not less burdensome than marriage, for
educational opportunities were restricted to
men, and the nominal and real opportunities
for women education were subject to strict
traditions as society at the time saw in
84
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education as a corruption for women. The
situation remained this way until the end of
the nineteenth century.
Key words: customs, traditions, women,

society, countryside, city.

المقدمة

احلجاب الذي ترتديه ،كام أن ذكر املرأة يف املجالس

العامة كان يعد خروج ًا عن األدب ،لذلك نجد أن

أغلب النصوص األدبية كانت تذكر نسا ًء من بنات
أفكار الشعراء واألدبــاء ،أو أهنم كانوا يلجأون يف

بعض األحيان اىل ذكر شهريات النساء يف التاريخ

دون التطرق اىل أسامئهن.

خضع العراق لسيطرة الدولة العثامنية ملدة قاربت

وت ــأيت امهــيــة البحث مــن خــال ان الــعــادات

تولوا إدارة العراق بالتخلف وإمهال اإلصالحات

بشكل كبري عىل سلوك أبنائه ،وهلذا التأثري جانب

واالجتامعية طوال سنوات حكمهم باستثناء قلة من

به الشخص مع هذه العادات والتقاليد ،فاآلثار

ذلك عىل الوضع يف العراق بشكل عام ،حيث مل هيتم

األخالق يف املجتمع فلكل جمتمع ثقافته التي متيزه

أهلها من تدهور األوضاع االقتصادية واالجتامعية

جوانب سلبية ال يمكن أن نغفل عنها ،ومن أهم هذه

م َّثل استقرار العشائر يف مدينة كربالء ،العصب

ففي كثري من األحيان يمتنع أفراد املجتمع عن فعل

وقوعها عىل جمرى هنر الفرات وقرهبا من مدينتي

مثل بعض املجتمعات كمجتمع مدينة كربالء يف تلك

األربعة قرون ،ومتيز حكم الوالة العثامنيني الذين

والتقاليد م ًعا تشكّالن ثقافة املجتمعات وتؤثران

يف خمتلف ميادين احلياة السياسية واالقتصادية

سلبي وآخــر إجيــايب حسب الشكل الــذي يتعامل

الوالة املصلحني من أمثال (مدحت باشا) ،وانعكس

اإلجيابية للعادات والتقاليد تكمن يف املحافظة عىل

الوالة الذين حكموا العراق بأمور البالد التي عانى

عن غريه من املجتمعات ،وللعادات والتقاليد كذلك

والسياسية.

اجلوانب السلبية نذكر منها :إعاقة التقدم املجتمعي

املركزي لكياهنا السيايس واالجتامعي ،فض ً
ال عن
بغداد والنجف املقدسة جعلها مركز ًا جتاري ًا رائع ًا

وحمطة إلستقبال زوار العتبات املقدسة ،وقد ساهم

أمر ما ألنّه يف نظرهم يعارض العادات والتقاليد،
الفرتة التي متنع عمل املرأة او تعليمها أو مشاركتها يف

األعامل التطوعية وغريها من األمور.

ذلك يف زيادة التفاعل االجتامعي بني أفرادها .وقد

وقــد قسم البحث اىل مباحث ثالثة؛ األول:

العثامين أسرية العادات والتقاليد البالية التي حرمتها

أما املبحث الثاين فقد بني تأثري العادات والتقاليد

أقل من مستوى الرجل ،ومل تر العامل إال من خالل

العادات والتقاليد عىل مالبس املرأة الكربالئية.

بقيت املــرأة يف جمتمع مدينة كربالء طــوال العهد

تأثري العادات والتقاليد عىل زواج املرأة الكربالئية،

من قيمتها البرشية ،إذ كان ينظر اليها باعتبارها

عىل تعليم املرأة الكربالئية ،واملبحث الثالث :تأثري
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المبحث الأول :ت�أثير العادات والتقاليد على
زواج المر�أة الكربالئية.

(1869م) ،حتى بداية احلرب العاملية األوىل عام

الــعــادات :لغوي ًا ،هي مجع عــادة وجــاءت من

فرتة اإلنتداب الربيطاين عام (1921م) ،وحتى قيام

الـــدارج هو تلك األشــيــاء التي درج الناس عىل

احتفظت مدينة كربالء بعاداهتا وتقاليدها االجتامعية

الفعل تعود تعويدآ ،ومعنى هذه الكلمة ومفهومها

عملها أو القيام هبا وتكرر عملها حتى أصبحت

شيئ ًا مألوفآ( .)1والعادة إصطالحآ :هي ما اعتاد

(1914م) ،يف حني متتد املرحلة الثانية من بداية
ثورة ( 14متوز 1958م) ،وخالل املرحلة األوىل
التي الختتلف عن عــادات وتقاليد مــدن العراق
األخرى(.)4

عليه اإلنسان اي يعود إليه مرار ًا وتكرار ًا .والعرب

اوالً :الــزواج يف الريف :كانت املــرأة يف ريف

املتوارثة وخوفآ من أن يكون يف هــذه العادات

عانت كثري ًا من رضوب اإلضطهاد واإلستغالل

التي حيبذون بقاءها حية فيه فيقولون يف ذلك :إبطل

الروح القبلية والعرف العشائري والعادات والتقاليد

أما التقاليد :لغوي ًا ،فتعني العادات املتوارثة من

يف مستوى أدنــى من مستوى الــرجــل( .)5شاركت

تعني طرائق السلوك املستقلة يف وجودها عن الفرد

عن واجباهتا املنزلية والزوجية األخرى ،ويف بعض

يكرهون إنشاء العادات اجلديدة خشية عىل عاداهتم

كــربــاء شــأهنــا شــأن املـــرأة العراقية عــمــومـ ًا ،إذ

اجلديدة ما يفقد جمتمعهم بعض املواصفات الكريمة

واإلستعباد والتخلف ،فقد سيطرت عىل أبناء الريف

عادة والتنشئ عادة(.)2

البالية التي ال تعطي للمرأة قيمة برشية ونظروا إليها

السلف اىل اخللف .ويف معجم العلوم االجتامعية،
وتفرض نفسها عليه وحتقق اإلنــدمــاج التام بني

عنارص املجتمع ،أي إهنا من صنع املايض ودعامة
احلارض ،وهي عنرص مهم يف السلوك والرتبية(.)3

والخيفى عىل أحــد الــدور الكبري الــذي لعبته

املجتمعات العشائرية يف ريف مدينة كربالء ،يف

احلفاظ عىل الكثري من تقاليدها وعاداهتا األصيلة،

التي تنتمي يف جذورها اىل األعراف العربية العريقة،
التي توارثتها األجيال املتعاقية جي ً
ال بعد جيل .فقد

شهدت مدينة كربالء مرحلتني مهمتني عىل صعيد

تطورها التارخيي ،فاملرحلة األوىل متتد من عام
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املرأة الريفية الرجل يف بؤسه وعمله الشاق ،فض ً
ال
األحيان قامت بأعامل أكثر مما قام هبا الرجل ،ففي

داخل املنزل تنهض مبكر ًا لتحلب األبقار وتعلفها

وتنظف حضريهتا ومن ثم هتتم بإعداد وحتضري طعام
األرسة بطحن احلبوب وهتيئة اخلبز والقيام بأعامل
الطبخ وجلب املياه من األهنار أو اآلبار أو الينابيع

وغريها .ويف خارجه فهي مزارعة شاركت يف عملية
احلراثة والزراعة واحلصاد وجني املحاصيل ورعي

املاشية ورعاية احليوانات ،فهي حمور احلياة االجتامعية
ومع ذلك فإهنا كانت عرضة لإلهانة والرضب من

قبل الرجل الذي اليرتدد فيرضهبا بأشكال قاسية
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أحيان ًا وإلمور تافهة وبسيطة جد ًا(.)6
عدّ املجتمع الريفي إن رشف األرسة والعشرية

مرهون هبا دائ ًام ،فإهنا كانت مقياس ًا للرشف وعنوان
العزة والكرامة والعار كل العار إن زلت قدمها،

فحينها ستلقى مصريها املحتوم (املوت) ختلص ًا من
تلك الوصمة املشينة ،وهلذا تثار نخوة الرجال من

أبناء العشائر عندما يتناخون بـ (إخوة فاطمة) أو
(إخوة هدلة) وغري ذلك وفق ًا لنخوة كل عشرية يف

مواجهة خطر مــا( .)7أما عن حريتها فقد خضعت
لذات املقاييس االجتامعية يف إطار الثقافة العامة،
فقد كانت مسألة اإلختالط بني اجلنسني تكاد تكون

مسألة طبيعية ولكن يف حــدود العمل الزراعي،
فاملرأة كانت تقوم هبذه األعامل يف نطاق ديرة العشرية
وبني أبنائها وهلذا فقد متتعت بحرية أوسع نطاق ًا من

حرية املرأة يف املدينة ،فهي خترج اىل املدينة لوحدها

يف بعض األحيان لتبيع بعض املنتجات احليوانية
كالبيض والدجاج واحلليب واللبن السيام يف املناطق
القريبة من مركز املدينة ،إال إن هذه احلرية مل تكن

مطلقة إلهنا تعرف سلف ًا ثمن خرقها هلا ،وذلك

إلن املساس بسمعتها اليعنيها وحدها ،وإنام يعني

كل أفراد العشرية ولذلك فإن حصانتها هي نتيجة
لنشأهتا االجتامعية(.)8

عىل الرغم من ذلك كله فقد استخدمت كبضاعة

ودفعت ثمن ًا حلالة اجلرم التي ارتكبها أحد أفراد

أرسهتا أو عشريهتا مع األفراد أو العشائر األخرى
حينام تدفع كفصل (ديــة) ،وبذلك يصبح حاهلا يف

ذلك حال املال أو الغلة الزراعية أو ماشابه ذلك،

كام استخدمت يف شكل آخر من أشكال الصفقات
اخلاصة بالزواج وذلك إلن ثقافة املجتمع الريفي
ثقافة جامدة وبطيئة يف أحسن األحوال(.)9

فالزواج :ظاهرة من ظواهر اإلرتباط بني الرجل

واملرأة ،جتعل الذين يولدون نتيجة لتلك الرابطة نس ً
ال

رشعي ًا معرتف ًا به لكل واحد من الوالدين .وهو نظام
إجتامعي الغرض منه تكوين العائلة ،ويرتتب عليه
الكثري من احلقوق والواجبات ،وهو واجب ديني
حتمته الرشيعة اإلسالمية عىل املؤمنني كافة .تيرست

وسائل التعارف واخلطبة يف جمتمع القرية ،بحكم

الفعاليات االقتصادية واالجتامعية التي شجعت
إختالط كال اجلنسني يف املناسبات العامة ،كاألعياد
واألفراح واألحــزان ،ويف أعامل األرض ،كاحلراثة

والتذرية واحلصاد والتحطيب وجني الثامر وغريها،

فاللقاءات بني الرجل واملرأة تكون مبارشة ،وجه ًا
لوجه ،األمر الذي ساعد عىل تبادل العالقات النزهية
البعيدة عن املغامرات العاطفية املشينة ،فهي مبنية يف

الغالب عىل حب برئ هيدف اىل الزواج ،ومع هذا

نادر ًا ما حتدث بعض احلاالت الشاذة املخلة بالرشف
والتي يعاقب مرتكبوها وفق العرف العشائري
السائد لدى العشائر .مل يكن للمرأة أي حق يف إختيار

الرجل الذي ترغب الزواج به ،كام ال يسمع رأهيا اال

وحمضور عليها إرتباطها
يف بعض احلاالت النادرة،
ٌ
بأي عالقة باجلنس اآلخر قبل الزواج ،وإن حصول

التعارف واخلطبة والزواج غالب ًا ما يتم بني األقارب
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سوا ًء من الدرجة األوىل أو الثانية أو الثالثة أو بني

العطار فهو اآلخر ال يتمكن من الكر والفر وكذلك

وال حيق ألي بنت أن تتزوج من خارج وحدهتا

سكان العشائر هلذه املهنة باحتقار وأطلقوا عليهم

أفراد الوحدة العشائرية(.)10

العشائرية إال بعد أخذ اإلذن واملوافقة من أهلها

وأعاممها وأقربائها ،ويف مقابل ذلك حيق لرجال
الوحدة العشائرية الــزواج من فتيات من خارج
العشرية بعد موافقة ذوهيــا ،ومع ذلك فإن أغلب

حاالت الزواج يف الريف كانت من بنات العم (أخ
األب) ،أو من بنات العم باملعنى الواسع( .)11ويتم
الزواج يف الريف بني أعضاء املرتبة الواحدة ،وقد

حتصل يف بعض األحيان زواج أحد رؤساء األفخاذ
من مالكي األرايض بفالحة من وحدته العشائرية
أو من وحدات عشائرية أخرى ،ويف هذه احلالة فإنه

يعرض نفسه للسخرية من قبل أقاربه وسكان قريته.
أما زواج فالح بسيط ببنت رئيس وحدة عشائرية
أو مالك أرض فال أثر لوجوده يف جمتمعهم .وإن
حمور عملية إختيار الزوجة ،هو الرشف والنسب
العشائري الرفيع ،أما بقية اإلعتبارات كالثروة
واجلــال فإهنا تأيت باملرتبة الثانية ،ومن املتعارف

بني أبناء الريف هو عدم زواجهم من بنت احلائك

(النساج) ،أو كام يسمى يف القرية (باحلايج) ،الذي

حيوك خمتلف األقمشة الصوفية بواسطة آلة مصممة
خصيصآ لــذلــك( .)12أو العطار أو بائع اللبن أو
احلساوي (زارع اخلرض) ،وذلك ألهنم يعتقدون إن
احلائك رجل جبان ال يمكنه العراك ،هلذا يقولون

عنه يف أمثاهلم( :أربعني حايج ماكتلو فارة) ،وأما
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احلال بالنسبة لبائع اللبن ،أما زارع اخلرض ،فقد نظر

لقب (حساوية)

.

()13

فهم اليزوجون بناهتم ملن يــارس زراعــة هذه

األنــواع األربعة من اخلــروات وهــي( ،البصل،
الفجل ،الكرفس ،الكراث) ،واإلحتقار يف هذه

احلالة جاء من ثمن اخلرضوات الزهيد جد ًا والذي

ال يتناسب حسب إعتقادهم واجلهد املبذول يف
زراعتها ،واللجوء إليها يدل عىل تدين مستوى الفرد
االقتصادي والذي ينشأ عنه فيام بعد تردي وضعه

االجتامعي بني سكان القرية ،ولكن بعض العشائر
أخذت متارس وبشكل حمدود زراعــة اخلرضوات

كمورد غذائي ال كمورد إقتصادي( .)14وإن سن
الزواج بالنسبة لسكان القرية مبكر ،فبالنسبة للذكور

يــراوح مابني ( )25-18سنة ،وأمــا سن البنات
فينحرص بني ( )20-16سنة ،والسبب يف ذلك

يعود اىل إهنم يــرون إن الــزواج يف مثل هذا السن
فيه فائدة إقتصادية ،فاملرأة متثل قوة إنتاجية سوا ًء
يف البيت أو يف احلقل بنفسها أو عن طريق ماسوف

تنجبه من األوالد ،وهي بمثابة أداة تنفيس للرجل
عن مشاغل حياته اليومية التي الجيد وسيلة تسلية

سواها( .)15وبعد أن يستقر رأي الشاب بالزواج من
فتاة معينة بنا ًء عىل رغبته أو رغبة أهله وبعد السؤال

عن أصلها ورشفها وانعدام وجود شائبة يف حسب
أو نسب أقــارب أمها أو أبيها ألهنم يعتقدون إن

م.م .يا�سمين �سلمان عبد عون الطرفي
(العرق دساس) ،يتوجه أبو الفتى بصحبة مجاعة من

تكاليف الزواج عن طريق تربعهم بمبالغ مالية معينة

من رجال وحدته املكانية التي يسكنها يف القرية اىل

املتقدمة ،فهم يقدمون له مساعدة أخرى يف مساء

وجهاء وحدته العشائرية التي ينتسب إليها وبعض
بيت والد البنت ،وبعد اجللوس ورشب الشاي أو
القهوة حياول أحد احلارضين أن يبني سبب جميئهم
وبأهنم يريدون ابنته البن فالن(.)16

وعندما تتم املوافقة عىل الزواج ،يتفق الطرفان

عىل مقدار الصداق (املهر) ،ويدفع والد الفتى املبلغ
اىل والد الفتاة ،ويف أغلب األحيان يأخذ والد الفتاة

صداق إبنته وال يرتك هلا إال جز ًء يسري ًا جد ًا لتشرتي

هلا بعض احلاجيات البسيطة .أما يف حالة الزواج بني
املالك وأصحاب البساتني من األثرياء فأن هؤالء

يعزفون عن أخذ مبلغ الصداق وإنام يعطى مجيعه

ألهل الفتى ليشرتوا املستلزمات الرضورية ،ويسدوا

كل حسب مقدرته وإمكانيته .وفض ً
ال عىل املساعدة
ليلة الزفاف يف اإلحتفال الذي يقام ألجل ذلك،

بحضور رؤساء الوحدات القرابية من مالك املنطقة
التي يتزوج فيها ،فيقوم أحد الوجهاء ويدعوا للتربع
النقدي ويمسك بورقة وقلم ويسجل مجيع أسامء
املتربعني واملبالغ التي دفعوها ،حتى الينسوا إسم

املتربع واملبلغ الذي دفعه ،إذ يعد ذلك دين ًا مؤج ً
ال

وهو نوع من املساعدة املتبادلة ،وهذا ما يسهم يف
تقوية العالقات والروابط االجتامعية فيام بينهم(.)18

يذهب يف مساء ليلة الزفاف جمموعة من النسوة

قريبات الزوج إلحضار العروس ،مع من يرافقها من
قريباهتا ،ويركبوهنا فرس ًا ،ويف األماكن النهرية قارب ًا،

به نفقات الزواج وما يرافقه من إحتفاالت ووالئم.

ويتقدم هذا اجلموع بعض الرجال فرسان ًا ،فتكثر

مالبس جديدة للعروس وحيل ذهبية( ،اخلزامة،

يصلوا اىل بيت الــزوج ،ويستقبلهم أهل العريس

ومتثلت أثاث الزواج ومتطلباته عند الفالحني من
احلجل ،الرتاجي ،اآلســاور) فض ً
ال عن رسير كبري

و(مــرفــع) ،صندوق صغري أو دوالب (كنتور)،
وفرش جديدة وأدوات وأواين للطبخ .ويف حالة

زواج مالكي األرض واألثرياء فإهنم يشرتون حلي ًا
ذهبية ثمينة وأثاث ًا ذا نوعية وجودة عالية ومالبس
حريرية من النوع الفاخر(.)17

يأخذ الــزواج طابعه وشكله الرشعي بمجرد

قيام رجل الدين بعقد القران بينهام ،والذي اليتم
اال يف يوم الزفاف .ويساهم ذوو املتزوج وأقاربه يف

اهلوسات وتطلق العيارات النارية يف الفضاء اىل أن
وأقاربه بعد أن هيأوا هلم القهوة وحرضوا العشاء.
ويستمر اإلحتفال حتى منتصف الليل تقريب ًا ،ويظل

العريس مالزم ًا للمضيف مدة سبعة أيام واليفارقه

إال ساعة النوم ،ويف أثناء هذه األيام السبعة يفد إليه

أصحابه ومعارفه مستصحبني معهم اهلدايا كاألغنام
أو بعض املواد الغذائية ،كالرز أو الشاي والقهوة

والسكر أو أمــواالً تقدم ختفيف ًا للمصاريف التي
تكبدها طيلة أيام عرسه ،وبانتهاء اليوم السابع يعود

الزوج ملارسة أشغاله املعتادة(.)19
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شاع بني أبناء الريف وبحكم الرشيعة اإلسالمية

الناهي أو أحد أقاربه عىل إستعداد عند هنوته بالزواج

وثالث وأربع ،متاشي ًا مع ظروف حياهتم االقتصادية

فألهل الفتاة احلق بتزوجيها اىل أي شخص ماعدا

تعدد الــزوجــات ،فأبيح للرجل أن يتزوج بإثنني
واالجتامعية يف القرية التي حتمت ذلك ،لغرض

اإلكثار من األبناء وتكوين عالقات مصاهرة جديدة
أو قد يكون الــزواج بأكثر من زوجــة بسبب وفاة
الزوجة السابقة أو طالقها – ونــادر ًا ما حيدث هذا

–

أو كون الزوجة تلد البنات فقط ،لذلك يسعى

اىل الزواج بأخرى توقع ًا إلنجاب الذكور خوف ًا من

تاليش ثروهتم وذهاهبا اىل أزواج بناهتم ،وهذا النمط
من الزواج شائع يف الغالب عند مالك األرض(.)20

من البنت ،وأما إن كان الغرض من النهوة ملجرد املنع
اخلاطب السابق .وعىل اخلاطب األول أن يأخذ

مجاعة من الوجهاء والتوجه هبم اىل بيت إبن أو أبناء

عمها لرتضيتهم قبل أن يشيع أمر النهي ،وعىل الرغم
من ذلك فالرئيس الوحدة العشائرية أو العائلة إعطاء
الفتاة دون إعرتاض أي شخص ما عىل ذلك ،وهذا
يدل عىل إحرتامهم لرئيس وحدهتم أو عائلتهم،

إلعتقادهم إن هؤالء اليعطوهنا اال ملن وثقوا فيه(.)22
وتتم النهوة عن طريق إرســال الناهي رسوالً

وإنترش يف جمتمع القرية وبشكل واضح الزواج

حيمل اىل املنهي نبأ بعدم املوافقة عىل الــزواج من

زواج األقــارب باألقارب الذي اليتطلب رشوط ًا

أن يواجهه شخصيآ ويكرر عليه النهوة ،فعند ذلك

من بنت العم (الزواج الداخيل) -كام مر ذكره -أو
أو مطاليب ،اال إن ذلك اليمنع من وجود أنواع

أخــرى للزواج منها ،الــزواج من الغريب وزواج
الفصل وزواج اإلتفاق والسفطة واخلطف (النهيبة)،
وهناك نمط آخر من الزواج يطلق عليه حملي ًا (زواج

الكعيدي) .وتقف أمام زواج الغريب الكثري من
العقبات التي قد تؤدي غالب ًا اىل عدم وقوعه ،ومن

هذه العقبات (النهوة) ،احلاصلة من إبن عم البنت

(املخطوبة) ،ملنع الشخص الغريب الــذي يريد
الــزواج منها ،فأبناء العم هم أحق ببناهتم سوا ًء
من الدرجة األوىل أو الثانية أو الثالثة( .)21وللنهوة

رشوط وقواعد منها ،أن يكون الناهي من أقارب
الفتاة من جهة أبيها ال من جهة أمها ،وأن يكون
90

البنت التي تقدم خلطبتها ،فإن إمتنع فيها ،واال إضطر
يقع اخلطيب بني أمرين ،أما العدول عن العمل وإما

إرسال (املشاية) ،لرتضية الناهي بكل السبل ،وإما
اإلستعداد ملالقاة حتفه يف حالة إرصاره عىل الزواج،

فإن قتله أمر مؤكد من قبل أبناء عم الفتاة ،وهلم
احلق بذلك ،ومن بعدها يقومون بإرسال مجاعة من

الوجهاء واألجاويد للرتضية وتأدية فصل (دية)،

ذلك القتيل اىل أهله وعشريته بعد حضورهم اىل دار
القتيل مع عدم اإلعتذار ،والسبب يف ذلك يعود اىل

إن القاتل أهنى القتيل قبل الزواج بقريبته .وقد وجد
نمط آخر من الزواج ،ولكنه نادر ًا ماحيدث وذلك

ملا يرتتب عليه من قتل ومنازعات ،وهو (زواج
النهيبة) ،أو اخلطف نتيجة عشق وغرام أو عداء،

م.م .يا�سمين �سلمان عبد عون الطرفي
والزواج هبا دون رضا أهلها لوجود موانع من زواج

رجل آخر ،وكان للعامل االقتصادي دور مؤثر يف

ويعتقد الرجل إن هذه الطريقة جترب أهل البنت

إذ يقوم املتزوج بإعطاء قريبته ويأخذ باملقابل إمرأة

الرجل بالفتاة التي أحبها من قبل أهلها أو أقارهبا.
إعطائها له أو يرغم الفتاة عىل قبول الزواج منه(.)23

وحتل القضية يف بعض األحيان عند هنب البنت،

عن طريق إرسال مجاعة من وجهاء القرية اىل أهلها
للتباحث وتعويضهم بإعطائهم بفتاة عذراء تسمى

(املگبعة) ،عوضآ عن بنتهم ،أو إعطائهم مبلغ ًا مالي ًا
يعرف (باحلشم) ،ويكون هذا حسب قواعد العشرية

املنهوب منها ،وأكثر العشائر ال ترىض بالفصل إلن

هذا الزواج يف نظرهم جيلب العار للعشرية ،فيقتلون
إبنتهم والناهب سوي ًا ،السيام إذا ما كانت الفتاة من

عائلة حمرتمة أو من أحد بيوتات رؤساء أفخاذ القرية
وكان هلا إخوان وأقارب ،ويف هذه احلالة ال فصل

ألهل الناهب عن إبنهم ،وإذا مل يكن لدهيا أقارب
وكانت غريبة ال تربطها أية رابطة بالعشرية فتسوى
القضية بموجب العرف العشائري املعمول فيه(.)24

وتسمى ظاهرة قتل املــرأة عند اإلشتباه بسلوكها

(غسل العار) ،وهذه العادة موجودة يف كثري من
البلدان العربية ،وكانت أوسع إنتشار ًا يف الريف

العراقي( .)25وذلك يعود إلستفحال ظاهرة التناشز
االجتامعي يف تلك املناطق الريفية(.)26

وشاع بشكل واسع يف جمتمع القرية نمط الزواج

املعروف بــزواج اإلتفاق أو التبادل (زواج گصة

بگصة) ،ويسمى هبذا اإلسم ألن الرجل يزوج إحدى

بناته أو أخته مقابل تزوجه بأخت أو بنت أو قريبة

إرساء تقاليد هذا الزواج ،وذلك إلنخفاض تكاليفه،
وال يدفع أي مبلغ لقاء ذلك ،وإنام بمجرد حتديد
مقدار صداقها إسمي ًا وهو ما يعرف أحيانآ بزواج

الصدق

 .وكذلك وجد يف القرية (زواج الفصل)،

()27

وهو كجزء من التعويض يف الفصول العشائرية أو
قضايا احلشم ،فقد تتفق العشريتان عىل الصلح بينهام

عىل وفق إعطاء عدد من النساء اىل العشرية املقتول
منها أو املعتدى عليها

.

()28

أما (زواج الگعيدي) ،حيصل هذا الــزواج يف

حاالت معينة ،عندما يقيم الزوج مع أهل زوجته

يف مسكنهم ،السيام عند افتقار أحد الرجال للذكور

يف ذريته ،فيزوج إبنته لرجل ما ،ليكون بمثابة إبن له
يسانده يف جممل نشاطاته االجتامعية واالقتصادية ،إال

إن ذلك نادر ًا ما حيدث ،إلن أهل القرية يرون إنه من
املخجل عىل الرجل أن يعيش حتت رمحة أب زوجته
وينظرون إليه نظرة احتقار ويعدونه شخص ًا ضعيف ًا

غري قادر عىل تكوين بيت من جهده .وجد يف القرية

نمطان من الزواج الثانوي ،النمط األول هو الزواج
من أخت الزوجة املتوفاة وقد فضل أهل القرية هذا
النمط من الزواج ،إذ إن أخت الزوجة املتوفاة تكون

رعايتها ألبناء أختها أفضل من رعاية الزوجة الغريبة
هلم ،وكذلك احلال بالنسبة للنمط اآلخر من الزواج

الثانوي ،وهو زواج الرجل بزوجة أخيه املتوىف،
فرعاية العم ألبناء أخيه أفضل من رعاية الزوج
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الغريب هلم( .)29ويضاف اىل أنواع الزواج التي سبق

عن الثقافة التي كانت سائدة حينذاك ،والتي كانت

أو(اهلبة) ،وبموجبه هيب أحدهم إبنته أو إحدى

املنطلقات العشائرية والدينية التي ترى يف املرأة

ذكرها ،نوع آخر من الــزواج هو (زواج السفطة)
قريباته اىل شخص ما يراه أه ً
ال هبا ،السيام للسادة

من ذرية رسول اهلل ،للتربك هبم ،وأحيان ًا لبعض
اثرياء القرية من أجل العزة واجلاه(.)30

ثــانــي ـ ًا :الــــزواج يف املــديــنــة :أصـــاب املجتمع

العراقي بشكل عام وجمتمع مدينة كربالء بشكل
خاص جانب من التغيري النسبي يف بعض امليادين
االقتصادية واالجتامعية خــال املرحلة األخــرة

من احلكم العثامين ،مقارنة باملراحل السابقة التي
اتسمت بالتخلف والركود يف كثري من جوانب احلياة
املختلفة ،ومع ذلك بقيت حياة املرأة يف املدينة واحدة

من تلك اجلوانب التي مل تشملها أية حماولة للتطور
خالل املراحل السابقة(.)31

كانت املرأة يف مدينة كربالء تقيض معظم أوقاهتا

داخل املنزل ،وحتى إذ ما أتيحت هلا فرصة اخلروج

فهي أما أن تكون لغرض الزيارات ألحد أقارهبا،
رشيطة أن يأذن هلا الزوج بذلك ،وقد خترج النساء
أحيان ًا من الدار يف غري هذه الزيارات سوا ًء لتقديمها
التعازي يف املآتم جلرياهنا أو أقــارهبــا أو حضور

املناسبات الدينية واالجتامعية أو الذهاب اىل احلاممات
الشعبية .وقد عاشت يف عزلة تامة عن الرجال حتى
داخل بيتها ،إذ كانت تقيم يف أماكن خاصة من البيت

واليمكنها اإللتقاء هبم ،وال يفتح يف هذه األماكن

أي منفذ يطل عىل الطريق ،وهذا بطبيعة احلال نابع
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من حيث مضموهنا اجلوهري الختتلف كثري ًا عن

رمز ًا للعز والرشف ،مما أستدعى املحافظة عليها بأي

ثمن كان .وتشري الدالئل التارخيية اخلاصة بموضوع
املرأة خالل فرتة اإلحتالل العثامين األخري ،اىل إن

دور املــرأة يف مدينة كربالء مل يكن يتجاوز دورها
داخل األرسة وإدارة شؤون املنزل وتربية األوالد،

ويف بعض األحيان مارست البعض منهن األعامل
والنشاطات االقتصادية ،إال إن مسامهتها إختلفت

بإختالف وضعها يف املدينة ،فنساء الطبقات العليا مل
يك َّن مطالبات بالقيام بنشاطات إقتصادية كتلك التي

متارسها النساء يف الطبقات الوسطى والدنيا كعملهن
يف صناعة الغزل املنزيل واخلياطة ،وهلذا إنرصفن اىل
مزاولة شؤوهنن النسوية اخلاصة مثل ،اإلفراط يف
إقتناء املالبس املختلفة واملجوهرات وغريها(.)32

ويبدو إن اإلجراءات التقليدية اخلاصة بمراسيم

الزواج يف املدينة الختتلف كثري ًا عن مثيلتها يف الريف،
ماعدا بعض اإلختالفات البسيطة ،فعندما اليكون

للفتى إبنة عم يتزوجها ،يفتش له أهله عن فتاة تتمتع

بالسمعة الطيبة ،لتكون رفيقة حياته املستقبلية .متثلت
اإلجــراءات التمهيدية للخطبة بالسؤال عن الفتاة

وعن مستواها الطبقي ،لكي تكون مالئمة ألطباعهم
وأفكارهم وعاداهتم وتقاليدهم ،وبعد التوصل
اىل النتائج املرجوة تتفق النساء(أم – أخت) الشاب

أو من أقاربه عىل خطبة الفتاة املعنية( .)33فيذهبن

م.م .يا�سمين �سلمان عبد عون الطرفي
اىل أهل الفتاة ويطرحن رغبة قريبهن بالزواج من

احللقة وبعض ًا من املالبس اخلاصة به ،وبعد مرور

رفض الطرف الثاين (أهل البنت) ،أو حماولة التعرف

وباإلشرتاك والتشاور مع أهل العريس قد أكملوا

إبنتهم ،وتكون هذه اخلطوبة بمثابة إختبار ملوافقة أو
عليها عن قرب إن مل تكن هناك معرفة سابقة هبا،
ومن املحتمل أن يرفض أهل الفتاة ذلك العرض،

فرتة التتجاوز الشهر تقريب ًا ،يكون أهل العروس
أثاث العروس (اجلهاز) ،وأرسلوه اىل الغرفة املعدة
هلا يف بيت الزوج(.)36

ألسباب معينة ،أما لعدم معرفتهم بالرجل معرفة

حيدد موعد الــزواج من قبل الطرفني ،وهو يف

عىل ذلك ،وقد متهل عائلة البنت أيام ًا قالئل للتأكد

وهاتان الليلتان إعتاد كل من أهل الريف وأهل

املتقدم للزواج منها(.)34

الذي قد يصيب عائلتي الزوجني .ويف اليوم املقرر

عميقة أو عدم رغبة الفتاة بالزواج إن مل تكن جمربة

العادة يكون أما (ليلة اجلمعة) ،أو (ليلة األثنني)،

والسؤال عن طبيعة حياة وسمعة ونسب الشاب

املدينة عىل الــزواج فيهام خوف ًا من النحس والرش

أما إذا متت املوافقة بني النساء ،يعدن إلخبار

للزفاف ،تذهب جمموعة من النساء من أقرباء الرجل

بالذهاب اىل أهل الفتاة ،ويدور احلوار فيام بينهم،

اجلديد سري ًا عىل األقدام ،أما إذا كان الطريق طوي ً
ال

الرجل بذلك ،ليتهيأ وفد من الوجهاء (املشاية)،
وقد تتم املوافقة عىل الزواج أو ال تتم ،ويعود سبب

ذلــك ،اىل إختالفهم أحيان ًا حول مقدار الصداق
(املهر) ،أما إذا حصلت املوافقة ،حيدد ذوو الفتاة
املهر ،املتقدم واملتأخر(احلارض والغائب) ،ليدفع
املتقدم منه ويسجل املتأخر فيام بعد بوثيقة رسمية

يف املحكمة الرشعية ،ويف العادة اليرى الرجل الفتاة

التي سيتزوجها إال يف ليلة زفافه( .)35ويستلم أهل
الفتاة مهر إبنتهم بعد قراءة سورة الفاحتة ،ومن ثم

اىل أهل الفتاة إلكامل تزيينها وإحضارها اىل بيتها
فيجلبن معهن حينذاك كريس جيلسن عليه العروس
لتسرتيح يف وسط مظاهر البهجة والرسور ،إذ يتألف

موكب الزفاف من النسوة ،حتمل اآليت حتمل إحداهن
مــرآة العروس وإثنان حيملن الشموع ،ليزغردن
األخريات وهيزجن ببعض األهازيج املعروفة مثل:

يافالن جبنة عروسك مو ببالش بفلوسك ،وجبناهه
وإجت ويانة من شيل الزلف تعبانة وغريها ،وهكذا
تنتهي املسرية ببيت العريس(.)37

يقرر يوم من قبل أهل الفتى إلحضار نيشان اخلطوبة

وعند وصول العروس عند باب البيت املذكور

(اللفة) ،التي حتوي يف الغالب قطعة قامش وساعة

لغسل األيدي واألرجل ،فتسكبه يف فنائه وتعربه ثم

عطر ،ويف املقابل يرسل أهل الفتاة اىل الرجل كذلك

حتمله إحدى قريبات العريس وتضيفه فيام بعد اىل

للبنت ،والنيشان ،عبارة عن احللقة الذهبية مع

ترفس بقدمها (اللكن) ،وهو إناء مملوء باملاء يستخدم

يدوية وعلبة مكياج وليفة وصابونة رقي وشيشة

تضع يدها اليمنى يف طبق الرز غري املطبوخ الذي
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كيس الــرز املوجود لكي جيلب الربكة اىل العائلة

يكرسون الطوق الذي رضب عىل الفتاة خالل أيام

صحن الدار خروف أو دجاجة ،ويعد ذلك (جتراد

العروس) أو (كشف الوجه)(.)40

حسب إعتقادهم ،ويذبح عند قدميها وهي ماشية يف

دم) ،إلبعاد الرش واألذى املتوقع أن يصيبها نتيجة
لغيض حسادها أو حساد عريسها( .)38وأمــا زفة
العريس ،يسبقها إجراءات اعتادوا القيام هبا متمثلة

بذهابه اىل احلــام مع أصدقائه وذويــه عىل حسابه
اخلاص ،إذ يستغل احلامم لفرتة زمنية معينة حكر ًا

له وألصدقائه ،ثم يلبس مالبس العرس اجلديدة،

ليتوجه بعد ذلك اىل داره مع من رافقه يف زفة شعبية

الــزواج السبعة وتسمى هذه العملية (بفك رجل

المبحث الثاني :ت�أثير العادات والتقاليد على
تعليم المر�أة الكربالئية.
ظل العراق يف حوزة الدولة العثامنية منذ عام

(1534م) وحتى عام (1918م) ،فكان خالل تلك
القرون املظلمة واحد ًا من مجلة األقطار اإلسالمية

التابعة هلا ،والتي ختضع يف إدارهتا وتسيري شؤوهنا اىل

مشيئة الباب العايل يف أغلب األحوال والظروف(.)41

حيث تستقبلهم النسوة بالزغاريد (اهلالهل) ،فرح ًا

فبعد أن كان العراق من البلدان التي هلا ماض

يقيم أهل الزوج مأدبة عشاء أوغداء هلذه املناسبة

عاصمة اخلالفة العباسية ومنارة العلم ،أصبحت

املساء وعند دخول العروس غرفتها جيلس رجل

العهود العثامنية يف حالة يرثى هلا من التأخر العلمي

وابتهاج ًا هبذه املناسبة(.)39

يتم دعوة األقارب واألصدقاء واجلريان إليها .ويف
الدين عند الباب إلكامل مراسيم عقد القران بني

العروسني ،ويف العادة يظل العروسان لسبعة أيام
من دون عمل وال تفارق العروس البيت طيلة

عريق يف احلضارة واملدنية ،وبعد أن كانت بغداد

هذه البالد مركز ًا ثانوي ًا من مراكز الدولة ،وباتت يف
والتقهقر الثقايف ،حتى مل يعد فيها من معاهد العلم

سوى اجلوامع واملدارس ،واقترص التدريس فيها عىل

شؤون الدين وما يتصل به من علوم أخرى(.)42

هذه املدة .أما الرجل فبإمكانه اخلروج لتقبل هتاين

وملا كان العثامنيون من السنة حنفيي املذهب ،فقد

هذه الفرتة خيرج الزوج مع زوجته وبصحبة والده

مستثنني من ذلك رعايتهم للمذهب الشيعي الذي

أو اىل رضيح اإلمام عيل أو أحد أبنائه (عليه وعليهم

الوالة يف خمتلف األدوار يقومون بتأسيس املدارس

الفتاة من إبنتهم وزوجها وأهله احلضور لتناول

الشيعية تقوم بإنشاء املدارس اخلاصة هبا بعيد ًا عن

من وفد إليه من األقارب واألصدقاء ،وبعد إنتهاء

ساروا يف العراق عىل تأييد املذاهب السنية األربعة،

ووالدته للذهاب اىل أقرب مرقد آلل البيت،

يشكل أتباعه اجلانب األكرب من البالد .فلقد كان

السالم) ،إلداء مراسيم الزيارة ،ومن ثم يطلب أهل

ويوقفون هلا األوقاف اخلريية ،يف حني كانت الطائفة

وليمة الغداء أو العشاء املقامة يف دارهــم ،وبذلك

تشجيع الوالة أو مساعدهتم املالية ،بل معتمدة يف
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ذلك عىل احلقوق الرشعية ومايرد هلا من أموال

أطلق لفظ املــلــة( .)48عىل من يتوىل التعليم يف

املحسنون من أتباع ال البيت ،هلــذه املــدارس

أمر ًا ملحوظ ًا يف ظل وجود رجال الدين واهتاممهم

الرتكات واألوقاف والتربعات واهلبات التي يقدمها
الدينية(.)43

كانت الثقافة يف العراق يف القرن التاسع عرش،

تسري يف خطني متوازيني ،أوهلام مارسمته احلكومة
بتأسيس املــدارس الرسمية لتعليم الطلبة .ويعد

الوايل مدحت باشا (1872-1869م) ،يف مقدمة
الوالة الذين حضيت احلركة التعليمية والثقافية يف

عهده ببعض الرعاية واإلهتامم(.)44

وأشار اىل ذلك بقوله(( :األهلون الئقون لكل

تعليم وإهنم يستطيعون أكثر من غريهم التقدم عند
توفر الفرصة)) ،وقد أصدرت احلكومة العثامنية يف
( 20أيلول 1869م) ،قانون املعارف العام الذي

تأسس بموجبه نظام مدين كامل للتعليم الرسمي
التابع للدولة مبارشة( .)45أما اخلط الثاين فهو الذي
يمثل التعليم غري الرسمي وهو التعليم الديني املتمثل

بـ (الكتاتيب) ،املنترش يف أغلب مدن العراق(.)46

وكانت مدينة كربالء كغريها من مدن العراق

التي تعتمد يف حتصيلها العلمي واألديب عىل هذا

النوع األخري من التعليم وهو الشكل الوحيد ألنامط
التعليم فيها منذ السيطرة العثامنية عىل العراق وحتى

عام (1917م) وبقيت الكتاتيب يف مدينة كربالء
عىل حاهلا إلن العثامنيني مل هيتموا بفتح املدارس يف
املناطق الشيعية(.)47

الكتاتيب ،التي أصبح إنتشارها يف مدينة كربالء
هبا( .)49وقد متتع امللة بصالحيات واسعة يف تأديب
الصبيان ،باللجوء اىل الرضب بالعصا حرصآ عىل
إداء الواجب واإللتزام باهلدوء ،والذي خوهلم بذلك

اآلباء ،إذ إن األب كان يقود إبنه اىل الكتاب وبعد أن
يتفق مع امللة عىل اإلجور خياطبه قائالً(( :هذا إبني

لك منه اللحم ويل منه العظم)) ،أي إن اآلباء كانوا
يرون يف املعلم (امللة) ،املهذب األول ألوالدهم،
ويعطونه احلق عىل تأديبهم ومعاقبتهم بأقسى العقوبة

إن هم أساؤوا الترصف واألدب أو قرصوا يف أداء
.

واجباهتم

()50

أقــام عــدد من مثقفي ومتعلمي املدينة عــدد ًا

من الكتاتيب لتعليم الصبية فيها منها ،مدرسة
الشيخ عيل الرتكي يف حملة الكص ،ومدرسة شيخ

عليوي يف حملة سيد حسني ،ومدرسة الشيخ كايف

يف حملة الطنبي ،ومدرسة حممد جــواد أبو حربية
التي تقع حالي ًا يف حمالت العذاري .أفتتحت أول
مدرسة إبتدائية حكومية يف مدينة كربالء يف عام

(1917م) ،وموقعها حالي ًا عىل اجلانب الرشقي من
مستشفى كربالء القديم ،وكان التدريس فيها باللغة

العربية

.

()51

أما يف املناطق الريفية ،فلم يصل التعليم إليها

وظل أطفاهلم بعيدين عن تلك الكتاتيب واملدارس،
واقترص عىل بعض أبناء الشيوخ واملالكني ،وكان يتم
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تعليمهم بطريقة بدائية ،عن طريق قيام رجال الدين

من مجيع اجلهات ،ومل يكن لتعليمها شيئ ًا يذكر ،وإن

الطريقة بـ (األبجدية) ،ويكون مكان التدريس هو

(املاليات) ،يعلمن فيها يف الغالب بنات الطبقات

بتعليم الصبية قــراءة القرآن الكريم وتسمى هذه
مضيف الشيخ.

وإن عرقلة إنتشار التعليم يف الريف ينبع من

مشاكل البالد اإلقتصادية واإلجتامعية ،فلسوء

الواقع اإلقتصادي والظروف املعيشية الصعبة،
يضطر الفالح اىل تشغيل أبنائه معه يف األرض

الزراعية بدالً من إرساهلم اىل الكتاب ،وكثري ًا ما كان
يعمد أولئك املالكني اىل ما حيول دون إنشاء مدارس

يف قراهم وذلك إلعتقادهم إن الفالح املتعلم ال
يمكن إستغالله بالسهولة التي يستغلون هبا الفالح
اجلاهل ،وإلن املدرسة حترمهم من األيدي العاملة يف

حقوهلم(.)52

وما خيص تعليم املرأة ،فقد كانت هي األخرى

فرصة تعليمها أقــل من فرصة تعليم الرجال يف
املدينة ،وإنعدامها يف الريف ،وذلــك خلضوعها

لتقاليد صارمة يف تعلم القراءة والكتابة ،كون الكتابة
والقراءة تؤدي حسب نظرة املجتمع اىل إفسادها،

إلهنــا إن تعلمتها توصلت من خالهلا إلغــراض
مشينة ،إلن اإلنسان يبلغ بكتابته يف أغراضه اىل غريه

ما اليبلغه برسوله ،وإلن الكتابة أخفى من الرسول،
فكانت أبلغ يف احليلة وأرسع يف املكر واخلداع(.)53

وعىل هذا يمكن القول إن وضع املرأة يف مدينة

كربالء كان غاية يف التأخر ،بسبب ضغط احلياة عليها
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كانت هناك بعض الكتاتيب التي تقوم بإدارهتا بعض
العليا والوسطى القرآن الكريم وإصول الدين ،وهذا
بطبيعة احلــال حتتمه الــرورة يف هذه املدينة التي

أغلب سكاهنا هم من الشيعة ،من وجود املاليات
الاليت يقرأن قصة مقتل اإلمام احلسني وأهله،

يف جمالس العزاء التي يستذكر فيها واقعة كربالء
يف شهر حمرم أو يف األشهر األخرى ،والتي تقيمها
نسوة املدينة ،فض ً
ال عن قراءة املواليد اخلاصة بآل

البيت ،يف املناسبات النسوية املختلفة .ومهام

يكن من أمر فإن كتاتيب البنات عىل قلتها أقيمت يف
بيوت املاليات ،وهي جتري عىل نفس النمط املتبع يف

كتاتيب الصبيان مع إختالف بسيط ،والذي يشمل
تدريبهن عىل بعض األعامل اليدوية(.)54

المبحث الثالث :ت�أثير العادات والتقاليد على
مالب�س المر�أة الكربالئية.
مهام ارتــدت املــرأة يف ريــف مدينة كربالء من

مالبس حمتشمة او وضعت عىل رأسها وشاح ًا ،فال

بد من اسدال ستار العباءة السوداء عىل اجلسد من

قمة الرأس حتى امخص القدم .فقد متثلت مالبسها

يف العادة من ثوب طويل وعباءة خاصة هبا تضعها
عىل رأسها لتتدىل حتى أمخص قدميها ،وهي واسعة
وذات لون أسود ،وغطا ًء للرأس يسمى (الشيلة)،
أو (الفوطة) .اذ يكثر هذا التقليد يف املناطق املقدسة،

مثل حمافظتي كربالء والنجف ،ويف القرى واألرياف

م.م .يا�سمين �سلمان عبد عون الطرفي
ايض ًا .وألن العباءة متثل زي ًا عراقي ًا صمي ًام بلوهنا

متخصصة تقوم برسم أشكال خمتلفة عىل جسد بعض

بالنسبة للرجال ،فقد كان التنقيب يف خفاياها متعة

السواد الذي حييط بقدر الطعام وتعرف هذه الطريقة

االســود الداكن بالنسبة للنساء ،وألواهنا املختلفة

تشوهبا فائدة ،ملا احتواه من معلومات عىل انواع

النسوة بإستخدام اإلبرة مع مسحوق تستخرجه من

القديمة (بالدك)(.)57

العباءات وأزماهنا وتفاصيل ارتدائها .وان ارتداء

وغالب ًا ما كــان سكان األريــاف رجــاالً ونسا ًء

الكربالئية ترتدي العباءة لتخفي ما تلبسه حتتها من

وإرتداها البعض منهم يف مناسبات خاصة كزيارهتم

العباءة هو امر معروف منذ القدم ،فقد كانت املرأة

اليرتدون األحذية ،أي إهنم يسريون حفاة األقدام،

مالبس ،كام اهنا تغطي الطفل الذي حتمله وحتميه من

املدينة أو مراجعتهم لدائرة رسمية أو غري ذلك(.)58

الغبار والشمس ،وقد ختفي حتتها اغذية او حاجيات
حتملها يف زياراهتا لآلخرين او يف السوق .وهناك

سبب مهم الرتداء العباءة وهو التسرت(.)55

تشاهبت مالبس املرأة احلرضية مع مالبس املرأة

الريفية املتمثلة بالثوب العريض والعباءة ذات اللون

األســود املصنوعة من الصوف أو احلرير وغطاء

وتصنع العباءة الشتائية مث ً
ال من وبــر اجلمل

الرأس (الفوطة) أو (الشيلة) ،فض ً
ال عىل ذلك ،فقد

فيصنع بعضها من وبر اجلمل املخلوط مع غزول

وهو عبارة عن ثوب واسع فضفاض ذي أكامم وذيل

افضل االنـــواع من «الكلبدون» الفرنيس الذي

قامش رقيق جدآ ملون باألمحر أو األسود أو النييل

«الكلبدون الذهبي» ،باالضافة اىل وجود خيوط

(خيوط ذهبية وفضية) ،بأشكال نباتية مجيلة ،ويلبس

نادرة(.)56

أو يف املآتم والسيام ذا اللون األســود السادة منه،

الطبيعي ،وهي نادرة حالي ًا ،اما العباءات االخرى

ارتدت البعض منهن اللباس املعروف (باهلاشمي)،

اخرى او من صوف األغنام أو من احلرير وتصنع

طويل ترده عىل رأسها من جهة اخللف مصنوع من

يتكون من خيوط من الفضة مطلية بالذهب ويسمى

مزحرف من األكــام ومن جهة األمــام بالكلبدون

فضة مائة يف املائة تسمى «الكلبدون الفيض» وهي

يف العادة فوق املالبس يف مناسبات خاصة كاألعياد،

ومتيل النساء يف الريف يف كثري من األحيان اىل

واهتمت املرأة يف املدينة بزينتها وإطاللتها كام هو

وصبغ الشفاه بقشور اجلوز اجلاف والــذي يعرف

اليهودية فهي األخــرى تشاهبت مع مالبس املرأة

تزيني نفسها ،من خــال ختضيب أيدهين باحلناء
(بالديرم) ،ويكتحلن بالكحل املعروف (بكحل
احلجر) ،ويلبسن بعض ًا من احليل الذهبية ،وإختذن
من الوشم كواسطة للجامل ،ويتم ذلك عىل يد إمرأة

احلال عند املرأة يف املجتمع الريفي .أما مالبس املرأة
املسلمة يف مدينة كربالء املتمثلة بالثوب الطويل ذي

األلوان الزاهية مع غطاء للرأس ،فضآل عن إرتداء
اليهود من النساء والــرجــال يف الريف أو املدينة
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لألحذية املحلية الفاخرة أو املستوردة ،وذلك بحكم

والديني:

مواردهم العالية ،واحتكاكهم بباقي املدن اإلقليمية

 -عورة ،جيب أال يسمع صوهتا أو يشاهد شعرها،

الخاتمة

 -ينظر هلا بشكل أدنــى ،فيسبق أسمها بعبارة

واألجنبية أحياناً(.)59

وأن تلبس لباس ًا معين ًا.

مثلت هذه األعــراف والتقاليد بنية حتتية لكل

بناء إجتامعي وقد أثرت جمموعة من العوامل يف بناء
البيئة االجتامعية ملدينة كربالء يف هذه املرحلة من

تارخيها االجتامعي ،من أمهها اإلستقرار العشائري
إذ شكلت ظاهرة الشعور باإلنتامء اىل القبيلة حالة

من األمن واإلطمئنان ألفرادها ،وأظهرت الدراسة
إن مدينة كربالء ،عربية العادات والتقاليد وتنترش
فيها مظاهر العروبة يف شامئل سكاهنا وممارساهتم
االجتامعية ،فالعصبية القبلية ،والنخوة ،والكرم

وحسن الضيافة والدخالة واإللتجاء ومحاية اجلار

والفزعة والتسلط والــقــوة واجل ــروت إستمرت

«حاشاك املرة» ،أي حاشاك املرأة.

 -تستخدم يف الفصل العشائري كهدية ،لفض

النزاع.

 -دائام تكون يف خانة اخلطأ ،حتى وإن تعرضت

لالغتصاب ،اذ تعاقب الفتاة أو املرأة يف حني يعفى

عن اجلاين.

 -جالبة للعار ،جيب تزوجيها بأرسع وقت ألهنا

قد جتلب العار للعائلة ،واألمر اخلطر أن الترشيعات

هي التي رسخت مبدأ أن البنت عار.

الهوام�ش

(((1جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،ط ،4مكتبة

ظاهرة يف السلوك االجتامعي ألفرادها ،وسامهت

الرشوق الدولية ،القاهرة 2008 ،م ،ص.376

الفرد واجلامعة وهي قيم البداوة والعشرية ،وقيم

املستطاب يف تراث العشائر العراقية  -عاداهتا

ثالث قيم أساسية يف حتديد ورسم سلوك وأخالق

(((2خضريعباس جرب رايض مرهييج الديب،

الدين واملذهب ،وقيم احلداثة واملدنية ،وشكلت

وتقاليدها وسناينها ،د.م ،د.ت ،ص ص -32

الشعائر واملامرسات الدينية الشيعية جزء ًا من احلياة
الثقافية واالجتامعية لسكاهنا .م ّيز املجتمع الكربالئي
كثري ًا بني املرأة والرجل ،ويسجل يف تقاليده انحياز ًا

واضــحـ ًا إىل جانب الرجل عىل حساب األنثى.
ويمكن االشارة إىل أبرز الصفات التي تلحق بالنساء
والفتيات يف مدينة كربالء ذات الطابع العشائري
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.33

(((3املصدر نفسه ،ص.34

(((4عبد الرزاق احلسني ،تاريخ العراق السيايس
احلديث ،ج ،1ط ،7الرافدين للطباعة والنرش

والتوزيع ،بريوت2008 ،م ،ص ص -43

.44

(((5جعفر اخلياط ،القرية العراقية  -دراسة يف

م.م .يا�سمين �سلمان عبد عون الطرفي
أحواهلا وإصالحها ،دارالكتاب ،بريوت،

1957م ،ص.43

–

شيوخهم

–

وشخصياهتم  ،-الدار العربية

للموسوعات ،بريوت2006 ،م ،ص.78

(((6طارق نافع احلمداين ،مدن العراق وقبائله

((1(1ضياء شكارة ،إلتزامات اجلوار يف

للطباعة والنرش ،بريوت2010 ،م ،ص .233

العدد ( ،)6-5السنة الثانية ،بغداد 1971،م،

العربية يف العرص احلديث ،دار ومكتبة اهلالل

(((7ستار نوري العبودي ،املجتمع العراقي يف
سنوات اإلنتداب الربيطاين 1932-1920م
دراسة يف التاريخ العراقي املعارص ،ج ،1ط،2

دار املرتىض للطباعة والنرش والتوزيع ،بغداد،

2008م ،ص ص .54-53

املجتمعات العشائرية ،الرتاث الشعبي ،جملة،
ص ص .49 – 45

((1(1لويد دولربان ،العراق من اإلنتداب اىل
اإلستقالل ،الدار العربية للموسوعات،

بريوت 2002 ،م ،ص.24

((1(1عزيز جفات الطريف ،مدن عراقية عىل ضفاف

(((8عبد الرزاق اهلاليل ،نظرات يف اصالح الريف،

الفرات ،ج ،1د.م2009 ،م ،ص .156

(((9املس بيل ،فصول من تاريخ العراق القريب،

((1(1عبد اجلبار فارس ،عامان يف الفرات

ط ،3بغداد1954 ،م ،ص ص .334

ترمجة :جعفر اخلياط ،ط ،2دار الكتب ،بريوت،
1971م ،ص ص .53-52

((1(1حممد سامي كريم الشمري ،احلياة
االجتامعية يف لواء احللة (1958-1932م)

دراسة تارخيية ،رسالة ماجستري(غري منشورة)،

كلية الرتبية ،جامعة بابل2012 ،م ،ص ص67

– .70

((1(1املصدر نفسه.

األوسط ،مطبعة الرتاث ،النجف األرشف،

د.ت ،ص ص .121-120

((1(1حسني عيل النجفي ،كربالء

–

احللة

–

الديوانية قبل  75عامآ – حياهتم – تقاليدهم

–

قبائلهم

–

أشعارهم  ،-الدار العربية

للموسوعات ،بريوت2008 ،م ،ص .135

((2(2عيل فؤاد أمحد ،مشكالت املجتمع يف العامل

((1(1فائق جمبل الكاميل ،قبسات من تراث كربالء،

العريب ،دار النهضة العربية للطباعة والنرش،

((1(1حسني اجللبي ،الزواج والنظام القبيل يف

((2(2عبد الرزاق اهلاليل ،نظرات يف اصالح

احلادي عرش ،السنة الثالثة ،بغداد1972 ،م،

((2(2فريق املزهر ال فرعون ،القضاء العشائري،

د.م ،د.ت ،ص ص .33-32

جنوب العراق ،الرتاث الشعبي ،جملة ،العدد
ص .90

((1(1مجعة عيسى صربي الطريف ،أهل الريف يف
جنوب العراق -حياهتم – تقاليدهم – عشائرهم

بريوت ،د.م ،د.ت ،ص ص .53-50

الريف ،ص .130

دارالرافدين للطباعة والنرشوالتوزيع ،بريوت،
2006م ،ص ص .130-129
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((2(2حسني عيل النجفي ،املصدر السابق،

((3(3فائق جمبل الكاميل ،املصدر السابق ،ص.35

((2(2سامل خرب عمري ،األوضاع السياسية

((3(3سلامن هادي الطعمة ،كربالء يف الذاكرة،

ص.140

واإلدارية واالجتامعية واالقتصادية يف احللة

1932-1920م ،رسالة ماجستري (غري

منشورة) ،كلية الرتبية (إبن رشد) ،جامعة
بغداد2010 ،م ،ص .132

((2(2عيل الوردي ،ملحات إجتامعية من تاريخ
العراق احلديث ،ج ،1إنتشارات الرشيف
الريض ،أمري – قم1413 ،هـ ،ص .179

((2(2التناشز االجتامعي :مصطلح استعمل
لتوضيح ما يقع يف الريف العراقي من تناقض
أو تصادم بني القيم البدوية التي محلتها القبائل

إليه من الصحراء والظروف الواقعية التي
تسيطر عىل تلك القبائل فيه .ينظر :املصدر
نفسه ،ص ص .180-179

((2(2جربيل محد ،عادات وتقاليد دورة احلياة
يف ريف الرشقاط ،الرتاث الشعبي ،جملة،
العدد الرابع ،السنة الرابعة ،بغداد1973 ،م،

ص.106

((2(2حسني اجللبي ،املصدر السابق ،ص.59
((2(2املصدر نفسه.

((3(3عيل الوردي ،املصدرالسابق ،ص .178
((3(3املصدر نفسه ،ص ص .115-114

((3(3املصدر نفسه.

ص ص .256-255

((3(3املصدر نفسه.

((3(3سامل خرب عمري ،املصدرالسابق ،ص.134
((3(3سلامن هادي الطعمة ،كربالء يف الذاكرة،
ص ص .211-210

((4(4عيل حممد احلبيب ،الرتاث الشعبي يف احلمراء
(توثيقآ) ،اهليئة العامة السورية للكتاب ،دمشق،
2010م ،ص ص 140-139

((4(4عبد الرزاق اهلاليل ،تاريخ التعليم يف العراق
يف العهد العثامين 1638م 1917 -م ،رشكة
الطبع والنرش األهلية ذ.م.م ،د.م1959 ،م،
ص.42

((4(4ملى عبد العزيز مصطفى عبد الكريم،
اخلدمات العامة يف العراق 1918-1869م،

إطروحة دكتوراه (غري منشورة) ،كلية اآلداب،

جامعة املوصل2003 ،م ،ص .33

((4(4عبد الرزاق اهلاليل ،تاريخ التعليم يف العراق

يف العهد العثامين 1638م 1917 -م ،ص .43

((4(4مجيل موسى النجار ،التعليم يف العراق يف
العهد العثامين األخري 1918-1869م ،دار
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد2001 ،م ،ص ص

((3(3طارق نافع احلمداين ،املصدرالسابق،

81-80؛ آالء عبد الكاظم جبارالكريطي ،موقف

((3(3سلامن هادي الطعمة ،كربالء يف الذاكرة،

العراق 1932-1908م (دراسة تارخيية) ،مكتبة

ص.234

مطبعة العاين ،بغداد1988 ،م ،ص.205
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الفئة املثقفة يف كربالء من التطورات السياسية يف

احلكمة ،كربالء2008 ،م ،ص.22

م.م .يا�سمين �سلمان عبد عون الطرفي
((4(4حممد عصفورسلامن ،العراق يف عهد

((5(5فالح حممود خرض البيايت،املصدر السابق،

مدحت باشا (1289-1286هـ) -1869( -

ص .125

اآلداب ،جامعة بغداد1989 ،م ،ص .63

ص.74

1872م) ،رسالة ماجستري (غريمنشورة) ،كلية

((5(5مجيل موسى النجار ،املصدرالسابق،

((4(4الكتاتيب :هي مجع لكلمة كتاب ،وتطلق

((5(5عبد الرزاق اهلاليل ،تاريخ التعليم يف

أهل العلم ،ويتم فيها تعليم األطفال مبادئ

ص ص60-59؛ انتصار عبد عون حمسن

عىل أماكن الدرس لدى بعض األفراد من

القرآن الكريم واحلساب واخلط وغريها،

وغالبآ ماتكون يف املساجد واجلوامع ويف بعض
األحيان يف بيت املال (املعلم) ،وتكون الدراسة

فيها دراسة مجاعية .ينظر :مجيل موسى النجار،
املصدرالسابق ،ص ص .74-72

( (4(4حممد حسني الزبيدي ،الرتبية والتعليم -
حضارة العراق ،ج  ،12داراحلرية للطباعة،
بغداد1985 ،م ،ص .305

العراق يف العهد العثامين (1917-1638م)،
السعدي ،احلياة االجتامعية يف مدينة كربالء

يف العهد العثامين االخري(1869

–

،)1914

السبط ،جملة ،العدد السادس ،السنة الرابعة،

كربالء2018 ،م ،ص .162

((5(5طارق نافع احلمداين ،املصدرالسابق،
ص.235

((5(5عبد الرزاق احلسني ،األغاين الشعبية ،ج،1
مطبعة النجاح ،بغداد1949 ،م ،ص .12

((4(4امللة :أطلقت هذه التسمية عىل معلم الكتاب،

((5(5عيل كامل محزة رسحان .عيل طالب عبيد

النظريله) ،أو إهنا مصحفة عن كلمة (موىل)،

(1869-1831م) دراسة يف األحوال

وإهنا مشتقة من كلمة (منال) ،الرتكية أي (من

وهي تعني (مريب الصبيان) ،وأصبحت لفظة

مال تدل عىل مكان الكتاب ،إذ يقول الصبي:

أنا رايح للمال أي ذاهب للكتاب .ينظر :مجيل
موسى النجار ،املصدرالسابق ،ص .74

السلطاين ،احللة يف عهد الوزراء العثامنيني

السياسية واإلقتصادية واإلجتامعية ،مركزبابل
للدراسات احلضارية والتارخيية ،بابل،

2012م ،ص 59؛ نوال حممود حممد ،زينة
املرأة يف بداية القرن املايض ،صدى كربالء،

((4(4سلامن هادي الطعمة ،تراث كربالء ،ط،2

جملة ،العدد السادس ،السنة الثانية ،كربالء،

1983م ،ص 125؛ ملى عبد العزيز مصطفى

الوشم ظاهرة مجالية يف ريف الرشقاط ،الرتاث

مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت،

2007م ،ص40؛ حممد عجاج اجلمييل،

عبد الكريم ،املصدرالسابق ،ص ص .34-33

الشعبي ،جملة ،العدد اخلامس ،السنة السادسة،

يف العهد العثامين (1917-1638م) ،ص .57

((5(5سامل خرب عمري ،املصدرالسابق ،ص.129

((5(5عبد الرزاق اهلاليل ،تاريخ التعليم يف العراق

بغداد1975 ،م ،ص .115
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((5(5عبد الرزاق احلسني ،األغاين الشعبية،

8.8ستار نوري العبودي ،املجتمع العراقي يف سنوات

((5(5عيل كامل محزة رسحان .عيل طالب عبيد

التاريخ العراقي املعارص ،ج ،1ط ،2دار املرتىض

ص.12

السلطاين ،املصدرالسابق ،ص ص .41-40

الم�صادر والمراجع

او ًال :الم�صادر العربية والمعربة:

االنتداب الربيطاين 1932-1920م دراسة يف

للطباعة والنرش والتوزيع ،بغداد2008 ،م.

9.9سلامن هادي الطعمة ،تراث كربالء ،ط ،2مؤسسة
االعلمي للمطبوعات ،بريوت1983 ،م.

1.1آالء عبد الكاظم جبارالكريطي ،موقف الفئة

 ،_________1010كربالء يف الذاكرة ،مطبعة العاين،

1932-1908م (دراسة تارخيية) ،مكتبة احلكمة،

1111طارق نافع احلمداين ،مدن العراق وقبائله

املثقفة يف كربالء من التطورات السياسية يف العراق

كربالء2008 ،م.

2.2املس بيل ،فصول من تاريخ العراق القريب ،ترمجة:
جعفر اخلياط ،ط ،2دار الكتب ،بريوت1971 ،م.

3.3جعفر اخلياط ،القرية العراقية  -دراسة يف أحواهلا
وإصالحها ،دارالكتاب ،بريوت1957 ،م.

4.4مجعة عيسى صربي الطريف ،أهل الريف يف جنوب
العراق -حياهتم – تقاليدهم – عشائرهم – شيوخهم

بغداد1988 ،م.

العربية يف العرص احلديث ،دار ومكتبة اهلالل
للطباعة والنرش ،بريوت2010 ،م.

1212عبد اجلبار فارس ،عامان يف الفرات األوسط،
مطبعة الرتاث ،النجف األرشف ،د.ت.

1313عبد الرزاق احلسني ،األغاين الشعبية ،ج،1
مطبعة النجاح ،بغداد1949 ،م.

 ،_________1414تاريخ العراق السيايس احلديث،

وشخصياهتم  ،-الدار العربية للموسوعات،

ج ،1ط ،7الرافدين للطباعة والنرش والتوزيع،

5.5مجيل موسى النجار ،التعليم يف العراق يف العهد

1515عبد الرزاق اهلاليل ،تاريخ التعليم يف العراق

–

بريوت2006 ،م.

بريوت2008 ،م.

العثامين األخري 1918-1869م ،دار الشؤون

يف العهد العثامين 1638م 1917 -م ،رشكة الطبع

6.6حسني عيل النجفي ،كربالء – احللة – الديوانية قبل

 ،_________1616نظرات يف اصالح الريف ،ط،3

الثقافية العامة ،بغداد2001 ،م.

 75عام ًا – حياهتم – تقاليدهم – قبائلهم – أشعارهم
 ،-الدار العربية للموسوعات ،بريوت2008 ،م.

7.7خضري عباس جرب رايض مرهييج الديب ،املستطاب
يف تراث العشائر العراقية  -عاداهتا وتقاليدها

وسناينها ،د.م ،د.ت.
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والنرش األهلية ذ.م.م ،د.م1959 ،م.
بغداد1954 ،م.

1717عزيز جفات الطريف ،مدن عراقية عىل ضفاف
الفرات ،ج ،1د.م2009 ،م.

1818عيل الوردي ،ملحات إجتامعية من تاريخ العراق احلديث،
ج ،1إنتشارات الرشيف الريض ،أمري – قم1413 ،هـ.

م.م .يا�سمين �سلمان عبد عون الطرفي
1919عيل فؤاد أمحد ،مشكالت املجتمع يف العامل

الرتبية (إبن رشد) ،جامعة بغداد2010 ،م.

العريب ،دار النهضة العربية للطباعة والنرش،

2.2ملى عبد العزيز مصطفى عبد الكريم ،اخلدمات

2020عيل كامل محزة رسحان .عيل طالب عبيد

دكتوراه (غري منشورة) ،كلية اآلداب ،جامعة

بريوت ،د.م ،د.ت.

السلطاين ،احللة يف عهد الوزراء العثامنيني (-1831

1869م) دراسة يف األحوال السياسية واالقتصادية
واالجتامعية ،مركز بابل للدراسات احلضارية

والتارخيية ،بابل2012 ،م.

2121عيل حممد احلبيب ،الرتاث الشعبي يف احلمراء

العامة يف العراق 1918-1869م ،إطروحة
املوصل2003 ،م.

3.3حممد سامي كريم الشمري ،احلياة االجتامعية يف
لواء احللة (1958-1932م) دراسة تارخيية،

رسالة ماجستري(غري منشورة) ،كلية الرتبية ،جامعة
بابل2012 ،م.

(توثيقآ) ،اهليئة العامة السورية للكتاب ،دمشق،

4.4حممد عصفور سلامن ،العراق يف عهد مدحت باشا

2222فائق جمبل الكاميل ،قبسات من تراث كربالء،

ماجستري (غري منشورة) ،كلية اآلداب ،جامعة

2010م.

د.م ،د.ت.

2323فريق املزهر ال فرعون ،القضاء العشائري،
دارالرافدين للطباعة والنرشوالتوزيع ،بريوت،
2006م.

2424لويد

دولربان ،العراق من االنتداب اىل

االستقالل ،الدار للموسوعات ،بريوت 2002 ،م.

2525جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،ط،4
مكتبة الرشوق الدولية ،القاهرة 2008 ،م.

2626حممد حسني الزبيدي ،الرتبية والتعليم -
حضارة العراق ،ج  ،12دار احلرية للطباعة ،بغداد،

1985م.

ثاني ًا :الر�سائل واالطاريح الجامعية:
1.1سامل خرب عمري ،األوضاع السياسية واإلدارية

واالجتامعية واالقتصادية يف احللة -1920

1932م ،رسالة ماجستري(غري منشورة) ،كلية

(1289-1286هـ) 1872-1869( -م) ،رسالة
بغداد1989 ،م.

ثالث ًا :ال�صحف والمجالت:
1.1انتصار عبد عون حمسن السعدي ،احلياة االجتامعية

يف مدينة كربالء يف العهد العثامين االخري(1869
–

 ،)1914السبط ،جملة ،العدد السادس ،السنة

الرابعة ،كربالء2018 ،م.

2.2جربيل محد ،عادات وتقاليد دورة احلياة يف ريف
الرشقاط ،الرتاث الشعبي ،جملة ،العدد الرابع،
السنة الرابعة ،بغداد1973 ،م.

3.3حسني اجللبي ،الزواج والنظام القبيل يف جنوب
العراق ،الرتاث الشعبي ،جملة ،العدد احلادي عرش،
السنة الثالثة ،بغداد1972 ،م.

4.4ضياء شكارة ،إلتزامات اجلوار يف املجتمعات
العشائرية ،الرتاث الشعبي ،جملة ،العدد (،)6-5
السنة الثانية ،بغداد 1971،م.
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5.5حممد عجاج اجلمييل ،الوشم ظاهرة مجالية يف ريف
الرشقاط ،الرتاث الشعبي ،جملة ،العدد اخلامس،
السنة السادسة ،بغداد1975 ،م.

6.6نوال حممود حممد ،زينة املرأة يف بداية القرن املايض،
صدى كربالء ،جملة ،العدد السادس ،السنة الثانية،

كربالء2007 ،م.
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