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https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة هافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

جيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتس -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  :املتن: بحرف 16)العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و الرفض، 
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
فضال

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى ا
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ملجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من  عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية
َ
يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 لب عليهن  التمايز في البحث.يغ (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث ف
َ
ي فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى تح
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
قيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ملنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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ُ
 أ
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 هللا محمد رسول هللا( للشيخ محمد قناوي من علماء القرن ال
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َ
 أ

اب                                                             
 
ميرة وحيدة خط
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ة يف العراق من خالل كتابات للمرأة البدويَّ الواقع االجتماعّي 

 الة يف العهد العثمانيالرحَّ

 سجى قحطان قبع 

26/12/2021 تأريخ القبول:       31/10/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ى جنوبِه يزال يسير في نمط موحد من شمالِه إل الالمجتمع البدوي العراقي كان و  إن          
م رات التي تظهر عليه بين الحين واآلخر بسبب التقد  وجود بعض المتغي   من رغمعلى ال

ن ينعزل بشكل يمكن للمجتمع البدوي أ   تي الال  خرى والتطور الذي تحظى به المجتمعات الأ 
تي يتميز بها، ولهذا المجتمع جملة من الحلقات خصوصيته ال   من رغمعلى الكامل عنها 

ة من حلقاته فحظيت ببعض مي ز البدوية حلقة ملت المرأة ، وقد شك  اتكمل بعضها بعض   التي
في مسألة عدم التقيد بالحجاب ومسألة  والسي مابها نساء المأدن  الحريات التي لم تحظ  

من  اخروجها من منزلها يكون غالب   ن  الخروج من المنزل واالختالط، على الرغم من أ  
نجا ذلك  ن  أ   ال  مور الحياة اليومية إِ لتمشية أأ  ؛ز ما يناط بها من مهماتبهدف العمل وا 

 جواء واالختالط. الخروج كان فرصة للبدويات لتغير ال  
المجتمع البدوي على وجه العموم والمرأة  ن  هي أ   عنايةوالمالحظة الجديرة بال           
من يزوره للبحث في حرى فضول كل و بال  أ  الع ط  اا محط حب بد  أ  ا و دائم   تخاصة  كان

تفق الغالبية العظمى من هؤالء الزائرين على أن نساء البدو تجتمع فيهن  اثناياهأ، وقد 
وهذا ما  ،ةة النفس والقدرة على تحمل المسؤولي  صفات الجمال والقوة والصالبة وعز  

 .سنوضحه في ثنايا البحث
 رحلة، حملة، بداوة.الكلمات المفتاحية:     
 
 

                                                 

  ة اآلداب/جامعة الموصل/كليالتاريخمدرس/ قسم. 
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 :المقدمة
ة بكددم ال يسددتهان بدده مددن الرحالددة الددذين حدداولوا لقددد حظيددت البددوادي العراقيددة والعربي دد

ماعيددددة تسددددليط الضددددوء علددددى كددددل مددددا يتعلددددق بددددالمجتمع البدددددوي فددددي مختلددددف جوانبدددده االجت
تدددي سدددبقت الحمدددالت العسدددكرية البرتغاليدددة والهولنديدددة ال  ة، داري دددواالقتصدددادية والسياسدددية وا ِ 

واالنكليزيددة، وكددان الددذين يقومددون بهددذه الددرحالت اشددخات مدددربون تحددت سدددتار والفرنسددية 
تدددي ، ال  (1)المتددداجرة، أو القيدددام بمشدددروعات للمواصدددالت أو الدددرحالت أو التنقيدددب عدددن اآلثدددار

 .(2)احتل العراق المرتبة الولى فيها سواء  كانت رحالت استكشافية أو تجسسية
مدددن  مي دددز ام الت المدددرأة البدويدددة جدددزء  د شدددك  مدددر بموضدددوع البحدددث فقدددق ال  وبقددددر تعل ددد

ه مددن دور مددؤثر فددي الحيدداة البدويددة، فدددور أ د تددالمجتمددع البدددوي العراقددي لمددا  جددزاءسلسددلة أ  
رأيهددا علددى سددبيل المثددال المددرأة فددي مجتمددع الباديددة يختلددف عددن دورهددا فددي مجتمددع المدينددة ف

لقضدددايا التدددي تخدددت حيددداة ا بدددرزحيدددان حتدددى فدددي أ  وتطبيدددق فدددي كثيدددر مدددن ال   عنايدددةمحدددط 
القبيلدددة، وذلدددك علدددى الدددرغم مدددن عددددم السدددماج لهدددا بددددخول منطقدددة الرجدددال فدددي الخيمدددة وفقدددا  

 .(3)للعادات والتقاليد الشرقية القديمة
 أوصاف النساء البدويات:

ذا ما أردنا أن نتحدث عن أوصاف المرأة البدويدة، فالبدد لندا مدن تقسديم الموضدوع إِ 
وصددداف ة، والثددداني: يخدددتت بال  وصددداف الجسددددية الشدددكلي  بال   إلدددى قسدددمين، الول: يخدددتت

 ة.الكامنة في شخصية المرأة البدوي  

                                                 

( لالطدالع علدى تفاصديل تلدك الدرحالت ينظدر: خليدل علدي مدراد، الدوافدع رحدالت االنكليدز إلدى الموصددل 1)
وأطرافهدا فددي القددرن التاسددع عشدر ومطلددع القددرن العشددرينال، ندددوة الموصدل فددي مدددونات الرحالددة العددرب 

ان محمددد علددي قبددع، ؛ سددجى قحطدد157، 156(، ت 1997واالجانددب، )مركددز دراسددات الموصددل، 
، اطروحة دكتوراه غيدر منشدورة، كليدة 1918-1516الموصل في كتابات الرحالة في العهد العثماني 

 وما تالها. 66(، ت 2010اآلداب، )جامعة الموصل، 
(، ترجمددة وتعليددق: سددليم طدده 1920-1908( ن بددراي، مغددامرات لجمددن فددي العددراق والجزيددرة العربيددة )2)

 .7(، ت 1990، ، )بغداد1التكريتي، ط
، 1( ماكس فون اوبنهايم، رحلة إلى ديار شمر وبالد شمال الجزيدرة، مراجعدة وتددقيق: محمدود كبيبدو، ط3)

 .154-153(، ت ت 2007)بغداد، 
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ل، فقد تميزت غالبية النسداء البددويات بطدولهن فهدن و  مر بالقسم ال  وبقدر تعلق ال  
ديماثلن الرجال طوال ، والفتيدات البددويات جمديالت المنظدر رشديقات مدا دأمدن فدي شدبابهن أ   ا م 

وقددد وصددفتهن   ،(1)الرشدداقة تتالشددى يصددبحن بدددينات نوعددا  مددا ما يكبددرن فددي السددن فدد ن  عنددد
 مدن النسداء المفضدالت والمحبدذات،" هن  بدأن     Marie Theresaاسدمر  الرحالة ماري تريزا

لنخلددة، ال يسددتخدمن جسددادهن مكتملددة وملفوفددة كجددذع اأ  سددمراوات البشددرة طددويالت القامددة، 
اعمددة ورقيقددة وصددغيرة تدددل علددى ن، أيدداديهن، أكفهددن وأقدددامهن نجسددامهأ  المشدددات لضددغط 

صددولهن، طددول قامددة الواحدددة مددنهن قددد يصددل إلددى خمسددة أقدددام وسددت عقددد )اندد (، أأ سددمو 
 سود حالك قسم منه مرخدي إلدى الخلدف والقسدم اآلخدر مقصدوت ويغطدي جبداههن  أ   شعرهن  
 .(2)"نجين )عقدتين(إِ بطول 

ق بمسددألة مددا يتعل دد والسددي ماوصددف نددوع مددن المبالغددة ض هددذا الفددي بعدد ن  أ  والواقددع 
عمددال المناطدددة بددالمرأة البدويددة وطبيعدددة الحيدداة فدددي ال   ن  إِ  ؛ ِإذقددددام البدددوياتأ  يدددي و أ  نعومددة 

لددذا فمددن  ؛قدددامهن  أ  و  يددديهن  أ  ي شدديئا  مددن القسددوة والخشددونة علددى الصددحراء كفيلددة بددأن تضددف
لددى زوجدات الشدديو  فقدط وبندداتهن دون عامدة النسدداء سددمر ينطبدق عمددا وصدفته أ   ن  المدرج  أ  
 البدويات.

سدددود وتنددددر بيدددنهن  المدددرأة ذات الشدددعر الشدددقر، و أ  ولنسددداء البددددو شدددعر كسدددتنائي أ  
وسددواء أكددن شددقراوات أو سددمراوات فهددن  يمددتلكن  محيددا جميددل وشددعورهن  جميلددة جدددا  ولماعددة 

لمسدتخرج مدن لحداء النخيدل ويضداف بفضل مرهم عديم الرائحة يقومن بصدنعه مدن الدذرور ا
إلددى الدددهن المصددفى مددن إليددة الخددروف، وتتدددلى علددى جددانبي وجددوههن  جددديلتان مخضددبتان 
بالحناء وليس هناك ثمة أي اختالف في طريقدة جدذل الشدعر بدين النسداء والرجدال سدوى أن 

 .(3)النساء يفضلن  دهن الشعر بالزيت أو الدهن
                                                 

، )دمشق، 1، ترجمة: أسعد الفارس ونضال خضر معيوف، ط1878( آن بلنت، قبائل بدو الفرات عام 1)
 .442(، ت 1991

(، ت 2009، )عمددان، 1مددذكرات اميددرة بابليددة، ترجمددة وتحريددر: امددل بددورتر، ط ( مدداري تريددزا اسددمر،2)
98. 

، )دبدي، 1( علي عفيفي علي غازي، كتابات الرحالة حول مجتمدع البددو فدي العدراق والجزيدرة العربدي، ط3)
 .127(، ت 2020
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ددوفددي هددذا الصدددد أ    Loui Jacquesالددة لددوي جدداك روسددوا الرح  م لندديقددد   ايض 
Rousseau(1)  : كاندت طويلدة القامدة، مهيبدة القددوام، "وصدفا  المدرأة بدويدة حيدث كتدب قدائال

ددرائعددة الشددعر المكددون مددن جدددائل تنحدددر بددال مبدداالة علددى كتفهددا لتصددل إلددى وسددطها، أ   ا م 
بالجمدال  يتمتعن   بعضهن   ، وقد وصفت نساء الصحراء بأن  (2)"مالمحها العامة فتبدو جميلة

زرق لية بددداللون ال  شدددفاههن السدددف ويصدددبغن   ندددوفهن  أأ ائق، ويتميدددزن  بوضدددع الحلقدددات فدددي الفددد
الدرغم مدن سدمار علدى محجبات وال يوجد تقيد لحدريتهن و  سود وجميعهن غيرالغامق، أو ال  

ال يسدتخدمن  ن  هدن  أ  سنان ذات بياض باهر على الرغم من أ   أنه تضيء وجوههن ال  ألوانهن إِ 
منظفددات السددنان الخاصددة بالحضددارة الحديثددة، وغددذائهن مددن النشددويات إلددى حددد  كبيددر، إال 

 .(3)ه من الصعب معرفة كيف يحافظن على هذا الترتيب الجميلأن  
مسددألة وشددم الشددفاه بدداللون الزرق أو السددود كانددت محددط انتقدداد بعددض  ن  والواقددع أ  

مددثال  الددذي زار العددراق سددنة  verbier suvbuff (4) الرحالددة فالكونددت فيربيددر سددوفبوف
علددددى الددددرغم مددددن أن الشددددمس لفحددددتهن بشدددددة إال أن "وصددددف تلددددك الظدددداهرة بقولدددده:  1785

بشرتهن جميلة ومتناسقة أحيانا ، ولكنهن يشوهن أي مظهر من مظاهر جمالهن عن طريدق 
وهدذه  ،ذرعهدن  أ  و  ورقدابهن   صبغ شفاههن باللون السود، ووشم اشدكال غريبدة علدى وجدوههن  

لم الذي يسدببه وخدز ا بدر فدي الجلدد، بعدد أن يضدعن هي زينتهن العادية على الرغم من ال  
                                                 

رة وهددو ( لددوي جدداك يددارون روسددو: القنصددل الفرنسددي فددي حلددب، خدددم فددي ايددران والعددراق مدددة غيددر قصددي1)
ينتمي إلى اسرة عمل عددد غيدر قليدل مدن افرادهدا فدي خدمدة الدولدة مدن خدالل السدلك الدبلوماسدي فدي 
الشرق سواء  كان في ايران أم في العراق أم في سوريا. لالستزادة ينظدر: لدوي جداك روسدو، رحلدة إلدى 

 ها.وما تال 9(، ت2010، )بيروت، 1، ترجمة: بطرس حداد، ط1808الجزيرة العربية سنة 
 .73( المصدر نفسه، ت 2)
، 1( أ.ج.سددوانس كددوبر، رحلددة فددي الددبالد العربيددة الخاضددعة لصتددراك، ترجمددة: صددادق عبددد الركددابي، ط3)

 .120(، ت 2004)االردن، 
( الكونت فيربير سوفبوف: وهدو مدن عائلدة فرنسدية شدهيرة، بددأ حياتده المهنيدة كضدابط، ثدم أصدب  وكديال  4)

بدأت من ايطاليا وصوال  إلدى العدراق فيسديا الصدغرى واسدطنبول ثدم قفدل  سريا  وسافر في مهمة خاصة
راجعا  إلى فرنسا. للمزيد عن حياته ورحالته ينظر: الالعراق في رحلة كوندت فيربيدر سدوفبوفال، ترجمدة 

(، ت 2012، )بغدداد، 11، السنة 34وتعليق: خالد عبد اللطيف حسين، مجلة دراسات تاريخية، ع 
49. 
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ويوضددع الوشدم علددى الخدددود  (1)"المسدحوق فددي الثقدب فيتددرك علددى بشدرة الجلددد أثدرا  ال يمحددى
ق أو أزر  لوندده يرقدددام أيضددا ، ويصددن علددى اليدددين والددذراع وال  والجبدين والددذقن والشددفاه، ويكددو 

حيددان تبددالغ البدددويات بوضددع الوشددم علددى الوجدده، فيبدددوا مائددل إلددى الخضددر وفددي بعددض ال  
 .(2)وكأنه خمارا  قد غطى كامل الوجه وال يترك سوى العينين والنف
بسددواد عيونهدددا التدددي  والسدددي ماويتغنددى البددددو فددي أغدددانيهم وأشددعارهم بجمدددال المددرأة، 

العيندددين، ويشدددبهون عيدددون الفتيدددات بالميددداه السدددوداء  ، أي سدددوداء(3)يطلقدددون عليهدددا )مددددع (
العميقة في بئر ماء عميق في الصخر، وعندما تكون المدرأة جيددة الملدبس ونظيفدة المظهدر 

) ، (5)، ويقولددون للفتدداة الجميلددة )خروعبددة((4)وكحيلددة العينددين: يقددال عنهددا )الحرمددة عليهددا ِدل 
 .  (6)نت الجميلة عند البدوويعد الخصر النحيل، والعجز الكبير من صفات الب

شخصدية المدرأة  ن  أ  المدرأة البدويدة الشخصدية فدالواقع ا بالنسبة لما يتعلق بصفات م  أ  
يعشن حياة عمل قاسدية بدين قطعدان الحيواندات  هن  ن  البدوية تتسم بالبساطة فعلى الرغم من أ  

زن بالنشدداط والقدددرة الكبيددرة يشددعرن بالسددعادة والرضددا ويتميدد هددن  ن  أ   ال  وحددرارة جددو الصددحراء، إِ 

                                                 

 .54سه، ت ( المصدر نف1)
 .442( بلنت، المصدر السابق، ت 2)
: شددة سدواد سدواد العدين وشددة بيداض 3) ( دع : الدع   والدأعجة : السواد، وقيل: شدة السواد. وقيل: الددع  

بياضها. وقيل: شدة سوادها مع سعتها. وفي ذلك قال الحجاج: تسور في أعجاز ليدل أدعجدا. ينظدر: 
؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القدادر 351)بيروت، د.ت(، ت ، 3، ط4ابن منظور، لسان العرب، ج
 .250(، ت1983، )الكويت، 1الرازي، مختار الصحاج، ط

يد4) دف َت ِبالح  : ِات ص  َت د الال  و غأَنجدا  د ل دِت الِبَندتأ دَرأ ةأ: أ َظه در  ، د ل  د ل دِت اَلم  ، مصددر. د الل، ، ي ِدل  قداِر ( د ل  اِء والو 
: دلأ ددن  ِبع طاِئددِه. معجمددا للغدة العربيددة المعاصددرة. متدداج علددى الموقدع االلكترونددي: . د ل  الر جأ ، م  ددر   ِاَفت خ 

-https://www.arabdict.com/ar/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%AF%D9%84%D8%B9%  تمددددت الزيددددارة بتدددداري ،

23/9/2021 
ددن ة الجسدديمة فددي قوامهددا، كأنهددا الخرعوبددة. وقيددل: هددي الجسدديمة اللحيمددة، وقددال 5) س  دداب ةأ الح  ( الخرعبددة: الش 

لأَق؛ وقيل هي البيضاء. وامرأة خرعوبة: رقيقة العظم ك ثير اللحياني الخرعبة: الرضة اللينة الحسنة الخأ
 .68اللحم ناعمة، للمزيد ينظر: ابن منظور ، المصدر السابق، ت

 .126( غازي، كتابات الرحالة...، ت 6)
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ددأ   ،(1)علددى التحمدددل والكدددرم والشدددجاعة أفكدددار  ن  ا الصدددفات الفكريدددة فهنددداك مددن يشدددير إلدددى أ  م 
رة فدي التدأثير علدى زوجهدا ن تجدد مدنهن مدن تمتلدك القدد، وينددر أ  االمرأة البدوية محددودة جدد  

البددوي هدو وجدود امدرأة واحددة الثابدت فدي المجتمدع  ن   أ  ال  ه على القبيلة هدذا بشدكل  عدام، إِ بو 
ا عدن الخجدل فيشدير م دعلى القل في خيمة الشي  بيدها تقدير السياسة العامة فدي القبيلدة، أ  

دندى خجدل لي شديء علدى عكدس مدا تتسدم بده أ  النسداء البددويات لديس لدديهن  ن  أ  كوبر إلى 
 .(2)نكليزيات(ا ِ الفتيات من  اعلى حد وصفِه )اكثر تمرد   نساء المدينة من الحياء فهن  

:  أزياء البدويات وزينتهن 
علددى شددكل القمدديت لوندده أزرق فددي الغالددب ويسددمى  اترتدددي البدددويات رداء واسددع  
حددول الخصددر وتلددبس فوقدده المددرأة مختلددف  عديدددة لفددات)ثددوب الجددز(، ويددربط بحددزام يلددف 

عدددة، ى )عصدددابة(، أو )عصدددبة(، وتكدددون سدددوداء اللدددون ولماالثيددداب وتلدددف رأسدددها بمدددا يسدددم  
وهنددداك مدددن يشدددير إلدددى أن غطددداء الدددرأس عبدددارة عدددن فوطدددة حمدددراء مصدددنوعة مدددن قمدددا  

، كمددا أنهددا تمشددي حافيددة (4)، وخالفددا  لنسدداء المدددن ال ترتدددي البدويددة الخمددار أبدددا  (3)موسددلين
، وتلدبس النسداء أيضدا  فدي أذانهدن  (5)القديمين وقليال  مدا ترتددي حدذاء أصدفر أو أحمدر اللدون

                                                 

 .120( كوبر، المصدر السابق، ت 1)
 .124( المصدر نفسه، ت 2)
. موسددددلين: أشددددتق اسددددم هددددذا القمددددا  مددددن الموصددددل 151( أوبنهددددايم، رحلددددة الددددى ديددددار شددددمر...، ت 3)

شدتهر فدي أنحداء الشدرق بسدبب لونده اللطيدف ونعومدة ملمسده. ينظدر: السدير )موصلين أو موسدلين( وا
، ت ت 1969، بغددداد، 1، ترجمددة وتعليددق: فددؤاد جميددل، ط2والددس بدددج، رحددالت إلددى العددراق، ج

، ترجمددددة: سددددليم طدددده 1، ج1816؛ جدددديمس سددددلك بيكنغهددددام، رحلتددددي إلددددى العددددراق سددددنة 288-289
 . 69، ت1968، بغداد، 1التكريتي، ط

الرحالدة آن بلندت، أن البددو فدي نجدد يختلفدون فدي هدذه المسدألة عدن بقيدت القبائدل البدويدة، حيدث  ( تشير4)
؛ وكدذلك أشدار روسدو: )أمدا 168ترتدي النساء عندهم النقاب. ينظدر: بلندت، رحلدة إلدى نجدد...، ت 

 مالمحها العامة فتبودو جميلة رغم أنها نصف مغطاة بنقابهدا(، ينظدر: روسدو، المصددر السدابق، ت
73. 

 .54( سوفابوف، المصدر السابق، ت 5)
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وقددد تطددورت الحقددا  ، (1)نحاسددية أو فضددية، وخالخددل نحاسددية فددي أرجلهددن   وأنددوفهن  حلقددات
ت من الزجاج الزرق أو الخضر )َمعدد(، عندد المدرأة العاديدة ومدن الفضدة صار أساورهن  ف

دأو الذهب عند نساء العيان، أ   ا نسداء الشديو  ذوات الثدروات الطائلدة فيضدعن  فدي أندوفهن  م 
ا الحجداب فهدن  فدي م  ي الجانب اليمن أو اليسر من النف، أ  حلية تسمى )عران( وتثبت ف

ا وال يتحجددددبن  حتددددى مددددن الرجددددال كمددددا وصددددفهن  أحددددد بددددد  حددددل  مندددده إذ ال يرتدددددين الحجدددداب أ  
 .(2)الرحالة

 أعمال المرأة البدوية:
مدع ضدرورات العدي ، فالخيمدة التدي تعدي   اان بساطة سكن البدو يتناسدب عكسدي  

يددة علددى بسدداطتها إال أن العددي  فيهددا مرهددق جدددا ، لمددا يتطلبدده مددن مجهددود، فيهددا المددرأة البدو 
مدر الدذي يسدتغرق منهدا وقتدا  وجهددا  عضددليا  ال فهدي مكلفدة بالقيدام بكدل التفاصديل بنفسدها ال  

 تقوى على القيام به نساء المدن.
هدددا ن  إِ ذ إِ  ؛ةعبددداء المدددرأة البدويدددة أثقدددل مدددن أعبددداء المدددرأة الريفي دددأ   ن  إِ ويمكنندددا القدددول 

تضددطلع بجميددع االهتمامددات الماديددة وتقددوم بأصددعب العمددال البيتيددة فهددي تنصددب الخيددام 
شواك الجافة للوقود وتحلب الماشدية وتسدوقها إلدى المراعدي وترفعها وتجلب المياه وتجمع ال  

، وكاندت (4)، والذي يقتضي الوصول اليها السير لمسافات طويلدة، ولعددة سداعات(3)والموارد
إذ يتوجدددب علدددى البددددويات نقلددده فدددي أوان   ؛يدددة جلدددب المددداءتلدددك العمدددال هدددي عملاصدددعب 

ذا مدددا تدددوفرت الحميدددر فددد ِ  ة تكدددون اسدددهل، ويعدددد بيدددت مي دددز الم ن  خاصدددة مدددن مسدددافات بعيددددة وا 
قددد يقطعددن النهددر سددباحة   هددن  ن  أ  ،  ال بددل (5)الشددي  مصدددر للميدداه فددي وقددت الشأدد  او القدديظ

                                                 

، ترجمدددة وتعليدددق: أنددديس عبدددد الخدددالق "1583العدددراق فدددي رحلدددة جدددون نيروبدددري سدددنة "( جدددون نيدددوبري، 1)
 .59(، ت 2012(، )بغداد، 11(، السنة )32محمود، مجلة دراسات تاريخية، ع )

 .151( أوبنهايم، رحلة الى ديار شمر...، ت 2)
 به مناطق ورود المياه كالواحات واآلبار.( المورد، المقصود 3)
( مددداكس فرايهرفدددون اوبنهدددايم، مدددن البحدددر المتوسدددط إلدددى الخلدددي ، العدددراق والخلدددي  عبدددر حدددوران والباديدددة 4)

؛ ايندددداس 152(، ت 2009، )لندددددن، 1، ط2السددددورية وبددددالد الرافدددددين، ترجمددددة: محمددددود كبيبددددو، ج 
 .550(، ت 2014، )بغداد، 1ط ،1918-1258سعدي عبد اهلل، تاري  العراق الحديث 

 .145( غازي، كتابات الرحالة...، ت 5)
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 رحالدددددددددددددددددددددة فيربيدددددددددددددددددددددر سدددددددددددددددددددددوفبوفلجلددددددددددددددددددددب الحطدددددددددددددددددددددب وهدددددددددددددددددددددذا مدددددددددددددددددددددا ذكددددددددددددددددددددره ال
 verbier suvbuff شدداهد بنددات صددغيرات يقطعددن نهددر الفددرات سددباحة  وهددن يحملددن  ِإذ

 .(1)حزمة الحطب
ددكمددا يتعددين عليهددا أ   بددل والمدداعز وتسددتخرج الزبدددة المشددهورة عنددد ن تجلددب ا ِ أ   ايض 

لقددة ذ يوضددع الحليددب فددي قربددة معإِ  ؛مددل يجددب أن يكددون فددي الصددباج البدداكرالبدددو، وهددذا الع
ى )الخدض( فدي على حامل ذو ثالثدة مسداند أو أرجدل ويددفع ذهابدا  إيابدا  وهدذه الطريقدة تسدم  

مدر يسدتغرق ايقاع متواتر حتى تتجمع المادة الدهنية )الزبدة( وتصب  جداهزة لصكدل وهدذا ال  
، لكددي تسددتطيع المددرأة القيددام بكددل تفاصدديل يومهددا فهددي تددؤمن الوقددت الددذي (2)قرابددة السدداعتين

ه لذلك باالستيقاظ مبكرا  حتى قبل طلوع الفجدر، فعمليدة صدناعة الخبدز الدذي تحتاجده تحتاج
، (3)العاملددة مددثال  لمدددة يددوم واحددد يتوجددب عليهددا أن تطحددن الحبددوب أوال  باسددتخدام )الرحددى(

دد يسددتخدم  اوهددو عمددل عسددير يسددتغرق عدددة سدداعات بسددبب قلددة فاعليددة الرحددى اليدويددة وأيض 
ي لطحدددن حبدددوب الحنطدددة المسدددلوقة والمجففدددة للحصدددول علدددى المهدددراس الحجدددري أو المعددددن

 .(4))البرغل( وهو الوجبة الرئيسية عند البدو
ذا مددددا تركنددددا الطعددددام جانب دددد ددددالنسدددداء البدددددويات مسددددؤوالت أ   ن  فدددد ِ  اوا  نع عددددن صدددد ايض 

سددرة اليوميددة، كالقمددا  الددذي تصددنع مندده الخيمددة مددثال  أو القمشددة المسددتخدمة فددي حيدداة الأ 
ي تصددنع منهددا الكيدداس والغطيددة، فضددال  عددن قيددامهن بغددزل الددوبر والصددوف القمشددة التدد

إلدى أن هدذا  Oppenheimوبنهدايم أ  . ويشدير (5)وحياكة النسدجة الصدوفية لصدنع المالبدس
                                                 

 .55( سوفبوف، المصدر السابق، ت 1)
 .152( اوبنهايم، المصدر السابق، ت 2)
؛ مكونددددة مددددن 175، ت5( الرحددددى: أداة لطحددددن الحبددددوب. ينظددددر: أبددددن منظددددور، المصدددددر السددددابق، ج3)

وله في الوسط وتد يدور حوله ويسدتعمل ثقدب الوتدد حجرين دائريين يكون الحجر العلوي محدب قليال  
فدددي الوقدددت نفسددده لصدددب الحبدددوب ثدددم تحريدددك الحجدددر العلدددوي بشدددكل دائدددري لطحدددن الحبدددوب. ينظدددر: 

 .55اوبنهايم، المصدر نفسه، ت
( وكان أهالي المدن أيضا  يستخدمون هذه الداة ففي الموصل مدثال  كاندت البيدوت ال تخلدو مدن وجودهدا 4)

يها )الجاروشة(. للمزيد ينظر: مشديري العداني، الالمدونى عندد أهدل الموصدلال، موسدوعة وكان يطلق عل
عداد: أزهر العبيدي، ط  .101(، ت 2008، )الموصل، 1الموصل التراقية، جمع وا 

 .54؛ سوفبوف، المصدر السابق، ت 55( عبد اهلل، المصدر السابق، ت 5)
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حيددان يقددوم الرجددال فددي بعددض ال   ؛ ِإذصددوف( ال يقتصددر علددى النسدداء فقددطالعمددل )غددزل ال
 .(1)لتخلت من الضجر وسد وقت فراغهمه لبهم يسعون ن  بهذا العمل ويعلل ذلك بأ  

ولم تتعود المرأة البدوية علدى الراحدة حتدى عنددما تكدون فدي حاجدة ماسدة لهدا، فد ذا 
هددا تعددود إلددى أعمالهددا المنزليددة المعتددادة فددي غضددون مددا وضددعت البدويددة مولودهددا مددثال  ف ن  

هدا ن  ا ظداعنون، ف ِ دركها المخداض وهدي علدى ظهدر ناقتهدا وقومهدأ  ذا ا إِ م  ساعتين أو ثالث، أ  
هددا ن  هدا تعلدم أ  ن  ل   ؛هدا وتسدتأنف سديرها لتلحدق بقبيلتهداتضدع مولودهدا وتلفده وتحملده علدى ظهر 

 .  (2)ستترك ربما لتموت إن لم تلحق بهم
 مكانة المرأة البدوية وانعكاسها على المجتمع:

دويات وال تقتصر مهام المرأة البدوية على العمل المدادي فقدط بدل كاندت النسداء البد
دديضددطلعن بمهددام ومسددؤوليات معنويددة أ   الددرغم مددن كددل التقيدددات التددي أحاطددت علددى ا، فيض 

فدي مسدألة اثدارة  السدي مان عظيم في المعارك والحدروب و بحياة نساء البادية فقد كان لهن شأ
حيددان النددادرة كسددفيرات إلددى بددل انهددن يسددتعملن فددي بعددض ال   (3)حميددة المحدداربين وحماسددهم

السدفير الفرنسدي  Pear de Fossilيدر دي فوصديل پلجهدات، كمدا اشدار جهدة عليدا مدن ا
ثار أحد شيو  العشائر ولكنه مأني بالفشل واندحر مدن القدوات  1852في العراق، ففي سنة 

حددددى نسدددائه لتفددداوض قائدددد الحملدددة التأديبيدددة إِ رسدددل أ  لدددذا فقدددد  ؛المرسدددلة لقتالددده وقمدددع تمدددرده
نزلهدا فدي جنداج الحدريم أ  ير من مظاهر التقددير واالحتدرام و فاستقبلها الخير استقباال  فيه الكث

. ويدل ذلك على مددى الثقدة التدي تتمتدع بهدا المدرأة البدويدة والدوار المهمدة (4))حريم الباشا(
 التي كانت تناط بها.

                                                 

 .152( أوبنهايم، المصدر السابق، ت 1)
، 1فددي علددي غددازي، بدددو العددراق والجزيددرة العربيددة بعيددون رحالددة، تقددديم: محجددوب الزويددري، ط( علدي عفي2)

 .139(، ت2016)لبنان، 
 .550( عبد اهلل، المصدر السابق، ت 3)
(، ت 2006(، ترجمدة: اكدرم فاضدل، )لنددن، 1914-1814( بيردي دي فوصيل، الحياة في العدراق )4)

73. 
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ددوتمتلددك زوجددات الشدديو  أعددداد كبيددرة مددن الخدددم )العبدددات(، وهددن  أ   ا مولددودات أو م 
العبيدد يحدق لهدم الددخول إلدى خيمدة الحدريم، فضدال   ن  ن المتعدارف عليده أ  ، وم(1)يتم شرائهن  

شدارت الرحالدة بدروث هيلدين هوفمدان عن وجود قسم خدات )للعبددات( فدي خيمدة الحدريم، وأ  
نا فددي الجددزء الددذي تشددغله الخادمددات والعبدددات كثيددرا  مددا كنددا نحشددر رأسدد"إلددى ذلددك بددالقول: 

جدددهن  منهمكدات فددي صدنع الخيددوط مدن الصددوف الخددام وأطفدالهن  مددن خيمدة الحددريم، وكندا ن
، "حيددث يلفن هددا علددى مغددازل خشددبية كبيددرة وبالتندداغم مددع إيقدداع أغنيددات فلكلوريددة يتددرنمن  بهددا

ددويطلدق لقددب )قانددة( علددى العبدددة الزنجيددة وهددي تشددترى لغددراض الخدمددة، أ   ا بدداقي العبدددات م 
ه ال ن ددأ   ال  زواج بفتيددات مددن العبيددد، إِ مددن غيددر الزنجيددات فيسددمون )جددواري(، ويحددق للبدددوي الدد

ذا مدا حصدل شديء ال  يحق للعبد أن يتزوج امرأة حرة وا ِ   فالموت هدو المصدير الدذي ينتظدره وا 
تجاسددر ولمددس قددارب المددرأة الحددرة ويق دددم علددى قتددل العبددد الددذي حددد أ  مددن هددذا القبيددل يثددور أ  

غالدب ال تتدزوج نسداء القبيلدة عبددا  أبددا  ون ذلك عارا  علديهم، وفدي الد  يع ِإذالمرأة أو تزوجها، 
ذا ماحدث ذلك فهو من المور النادرة جدا    .(2)وا 

 ثدددددددارة حميدددددددة المقددددددداتلين فدددددددي الحدددددددرب تشدددددددير الرحالدددددددة آن بلندددددددتإِ وفدددددددي مسدددددددألة 
 Anne Blunt (3) مددن عددادات البدددو وضددع  ن  أ  تددذكر  ؛ ِإذإلددى ذلددك بشدديء مددن التفصدديل

مدن الخيدزران يغطيده ريد  النعدام ويشدد علدى جمدل  حدى الفتيات في )العطفة( وفي هودجإِ 
هددازي  طددالق ال  ا ِ تهددا الغندداء للمقدداتلين و وغالبددا  مددا تكددون تلددك الفتدداة ابندده شددي  القبيلددة ومهم

 المعركددة تحتدددم ن  ل   ؛لشددحذ ِهمهمهددم ويجددب أن تتصددف هددذه الفتدداة برباطددة الجددأ  والصددبر
فيمددا  (4)فالعدددو يرغددب فددي آسددرهاهددي محددور القتددال  يرحولهددا فددي حدداالت الكددر والفددر وتصدد

                                                 

 .88( غازي، المصدر السابق، ت 1)
 .91-90( المصدر نفسه، ت ت 2)
( الليدي آن بلنت: هي نبيلة بريطانية مدن طبقدة اللدوردات وحفيددة الشداعر الشدهير اللدورد جدورج بدايردن. 3)

تزوجت من السياسي ويلفريد سكوين الذي كان على خالف مدع حكومتده بسدبب سياسدتها االسدتعمارية 
ربيددة والهنددد وكانددت مولعددة بالسددفار ومعجبددة وقامددت معدده بعددده رحددالت فددي شددمال افريقيددا والددبالد الع

بالصدفات العربيددة. للمزيدد ينظددر: آن بلندت، رحلددة إلدى بددالد نجدد مهددد العشدائر العربيددة، ترجمدة: احمددد 
 .15-5(، ت 2005، )دمشق، 1ايب ، ط

 .73؛ فوصيل، المصدر السابق، ت 390( بلنت، قبائل بدو الفرات...، ت 4)
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هنددداك نسددداء  يبدددذل المقددداتلين مدددن قبيلتهدددا جهددددا  مضددداعفا  لمندددع ذلدددك فضدددال  عدددن ذلدددك فددد ن  
هذا المشهد قدائال :  Faseelأخريات يراقبن سوج المعركة من بعيد، وقد وصف لنا فوصيل 

خددددوارين هانددددات وجددددوه الجددددال الشددددجعان ويقددددذفن بالشددددتائم وا ِ فينشدددددن الهددددازي  بحددددق الر "
والجبناء مدن الدذكور، كمدا يمدددن يدد الرحمدة والمعوندة إلدى المصدابين والجرحدى. وتقدف فدي 
كل جانب وسط هذا الهرج والمرج فتاة يافعة. تقف هذه الكاعب الحسناء، وقدد اختيدرت مدن 

هدا فدي يدوم عيدد نفس ما تحمله النساء مدن حلدي وكأن  أ  ن أجمل نواهد العشيرة، وهي تحمل بي
ت بجلبدداب احمددر صددار  الحمددرة، فددي حلبددة النضددال هددذه يقددف بعيددر مددزدان بكددل وقددد تجلببدد

أنددواع الزينددة وقددد ارتفددع علددى سددنامه هددودج كلدده لطددائف وزخددارف تخلددب اللبدداب وتخطددف 
البصددار وفددوق كددل هددذه الطرائددف تنتصددب الشددابة الرائعددة هاتفددة  مصددفقة  لعمددال هددؤالء، 

هدددي بمثابدددة هددددف يسدددتهدفهأ العدددداء ونقطدددة باعثدددة  الشدددجاعة وا قددددام فدددي نفدددوس أولئدددك، و 
دللتكاتف والتيزر تستأثر باهتمام المدافعين عدن حمدى الحسدناء، أ   سدر هدذه الشدابة الفاتندة ا أ  م 

 ير هددا تصددن  ل   ؛فددراد عشدديرتهاأ  ها ووصددمة عددار فددي جبددين كددل فددرد مددن فمعندداه انتصددار أعدددائ
 .(1)"فريسة لمن ينج  في االستحواذ عليها

المدرأة البدويدة وصدفا  جمديال   alwiz muzil (2) حالدة الدويز موزيدلوقدد وصدف الر 
نساءكم أحينا  اشد شجاعة  من رجدالكم فعنددما تفدرون  إن  "أثناء حديثه مع أحد الشيو  فقال: 

                                                 

 .70-69( فوصيل، المصدر نفسه، ت ت 1)
( الددويز موزيددل: وهددو مددن أعددالم الرحددالين المستشددرقين نمسدداوي الصددل تشدديكي المولددد، اخددتت بتددراث 2)

البدددداوة ولغتهدددا ولهجاتهدددا وموروثهدددا الدبدددي والشدددعري، وأمضدددى فدددي المشدددرق العربدددي عشدددرات السدددنين 
العرب وعدن يتجول ويكتب عن عشائر البدو، وعن طبوغرافية الردن وفلسطين وسوريا وشمال جزيرة 

، ثددم رحددل إلددى فلسددطين إذ طددور معرفتدده 1895المواقددع الثريددة وقددد حصددل علددى رتبددة الدددكتوراه عددام 
باللغددة العربيددة والعبريددة فددي مدرسددة اآلبدداء الدددومينيكان الفرنسددية فددي القدددس. وزار عدددة بلدددان عربيددة، 

معهددددد  وتخلددددل ذلددددك مشدددداركته فددددي تأسدددديس 1938إلددددى  1902عمددددل فددددي التدددددريس الجددددامعي منددددذأ 
براغ. ترك موزيل تراثا  هائال  من المقاالت والكأتدب والدرحالت، وقدد پاالستشراق في اكاديمية العلوم في 

. 1946كرمته الحكومة النمساوية بعدة اوسدمة لكنده أصديب بمدرض فدي الكليدة تسدبب فدي وفاتده سدنة 
-1908زيدرة العدرب للمزيد ينظر: ألويز موزيل، في الصحراء العربية رحالت ومغامرات في شمال ج

، )أبددو 1، تحريددر كدداثرين مكفيفددرت رايددت، ترجمددة: عبدا لدده المددالج، مراجعددة: أحمددد أيددب ، ط1915
 .  8-7(، ت ت 2010ظبي، 
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النسددداء يبعدددثن فددديكم الحميدددة بدددالقول وا شدددارة ويحفدددزنكم، البدددل  أيهدددا الرجدددال مدددن العددددو فددد ن  
مددة والكثيددرات مددن نسددائكم قددادرات علددى حمددل السددالج مددثلكم يحملددنكم علددى الصددمود والمقاو 

 .(1)"تماما  
وللمددرأة البدويددة حرمددة فاسددمها الشخصددي ال يددذكره الضدديف وال رجددال المضدديف وال 

ذا مدددا رغدددب (2)أصددددقاءه مطلقدددا   ، بدددل يبقدددى أسدددمها دائمدددا  )أم العيدددال( أو )راعيدددة البيدددت( وا 
شدلون ام "، أو "كيدف حدال اللدي وراك  " الضيف بسؤال مضيفه عدن أحدوال زوجتده فيقدول لده:

سرة في الجزء المخصدت لهدم مدن بيدت الشدعر، وتكدون ظهدرهم ذ يجلس رجال الأ إِ  ؛"العيال
إلى الحاجز الدذي يفصدلهم عدن قسدم النسداء، وأي شدخت لديده موضدوع مدع الرجدال يجلدس 

ن ذكددر أعضدداء االسددرة مددن النسدداء قددال ب يجدداز:  ب اآلداب وتأعيدد ،(3)"وراك"مواجهددا  لهددم، وا 
الشرقية على الرجل إظهار اعتنائه بزوجته أكثدر مدن امتعتده، أو إذا سدم  لهدا بدأن تصدحبه 

                                                 

 .26( موزيل، المصدر السابق، ت 1)
( إن مسألة حرمة االطالع على أسم المرأة مسألة ال تخدت المجتمدع البددوي فحسدب، فدالمجتمع البددوي 2)

مجتمع شرقي متمسك بعادات وتقاليد لديس مدن السدهل التفدريط بهدا، ومنهدا حرمدة اطدالع هو جزء من 
الغراب علدى أسدماء النسداء والدذي نجدده فدي المجتمعدات الحضدرية، ففدي الموصدل وكدذلك فدي بغدداد 
وغيرها من الواليات على سبيل المثال كانت الوامر تصدر إلى المسؤولين ب جراء تعدداد عدام للسدكان 

هددد العثمدداني خاصددة  فددي القددرن التاسددع عشددر. ينظددر: أرشدديف رئاسددة الددوزراء أسددتانبول، رقددم فددي الع
، تاريخهدددددددددا أواخدددددددددر ربيدددددددددع الول، 218، ت838، رقدددددددددم الوثيقدددددددددة 259، دفترمهمدددددددددة 66البحدددددددددث 
 م. 1859هد/1274

غير أنه كانت التدخل حيز التنفيذ لن مسدألة ا حصداء تتطلدب أن يطلدع الشدخت الغريدب والمتمثدل 
مسؤول عن عملية ا حصداء علدى أسدماء النسداء سدواء الزوجدة او الخدوات أو البندات، وهدذا مدا ال بال

برضاه الرجل الشرقي مطلقا . للمزيد ينظر: سجى قحطان محمدد علدي، ا دارة العثمانيدة فدي الموصدل 
 .139(، ت2002(، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، )جامعة الموصل، 1834-1879)

علددى عهددد الددوالي مصددطفى يمنددي بددك العابددد بسددبب  1960هرات فددي الموصددل عددام وقددد حدددثت تظددا  
مسددألة تسددجيل النسدداء فددي السددجالت الحكوميددة، ممددا دفددع السددلطات العثمانيددة إلددى ألقدداء القددبض علددى 
يددداعهم فددي السددجون ممددا أدى إلددى أن اصدددر الددوالي أمددرا  ب لغدداء شددرط تسددجيل  بعددض المتظدداهرين وا 

سددمية. للمزيددد ينظددر: عروبددة جميددل محمددود عثمددان، الحيدداة االجتماعيددة فددي ا ندداث فددي السددجالت الر 
 .212(، ت2006الموصل، أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب، )جامعة الموصل، 

 .106( غازي، المصدر السابق، ت 3)
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الرغم من ذلك فقد يدفع حدب بعدض الرجدال لزوجداتهم أن على ، لكن (1)في موكبه أو قافلته
 .(2)يتركوا عشائرهم لإلقامة مع نسائهن  في مضارب عشائرهن  

مدددرأة البدويدددة تحظدددى بددداحترام كبيدددر عندددد العددددو شدددارة إلدددى أن الومدددن الضدددروري ا ِ 
غددزوة  فدديحيددث يعددد مددن واجبددات الشددرف مددثال  ان يعدداد المددرأة البدددوي الددذي تعددرض للنهددب 

 .(3)بعض الحيوانات المسلوبة -في حالة قيامها باللحاق بالغزاة–مظفرة أن يعاد لها 
قبيلة البدويدة وهدذا المرأة البدوية هي السبب في إثارة المشاكل في ال د  وهناك من يع
إن تسدعة "حدد رجدال العشدائر قدال: أ   ن  شدارت إلدى أ  أ   ِإذ Lady Drorمدا نقلتده الليددي درور 

عشددار المشدداكل العشددائرية ناتجددة عددن المددرأة علددى وجدده التحقيددق، فاسددتغاثة المددرأة )صدديحة أ  
ددم مددن يأ الحرمددة( سددبب الثددأر والقتددل، ف ن   حجددم عنددهأ هددا تثيددر نخددوة الرجددل فددي الددوغى، وتأوص 

بددالجبن والعددار، والشددجاع ذو الشددكيمة أثيددر، لددديها ومكددين ومكددرم، ومددن يرهددب المددوت ي ظددل 
 .  (4)"السبيل على فتاة البيداء

ومدددع كدددل ذلدددك فددد ن هنددداك مدددن يأشدددير إلدددى أن المدوندددة البدويدددة تحفدددل بدددالكثير مدددن 
ءة للمددرأة بددل هددو سدداصددلها ال عالقددة لدده با ِ أ   ن  المعتقدددات التددي تقلددل مددن شددأن المددرأة غيددر أ  

قبددل -مددرتبط )بحددق الملدد (، فددالمجتمع البدددوي ينشددط فددي بيئددة تغيددب فيهددا السددلطة المركزيددة 
مدر الدذي يددفع إلدى وذلك يجعل حياته قائمة على الصراع واالقتتال ال   -قيام الدولة الحديثة

مدددان والتحدددالف فدددي عقدددد التحالفدددات، وتأعدددد المشددداركة فدددي الكدددل مدددن موجبدددات إعطددداء ال  
ده أ  د  ارك معه المل  )الطعام(، بل يعدلصحراء، فالساس عن البدوي أن ال يغدر بمن تشا  اخ 

ه ن دل   ؛ي رفضده لصكدل مدع زوجتدهله ويدافع عنه ومن منطلدق أن الخدوة يوجبهدا الطعدام يدأت
 .  (5)بينهم اخته وحرمت عليه كما كان مشاع  ت أأ صار إذا أكل معها 

                                                 

إيدران، ترجمدة: بهداء  -كردسدتان -إلدى بغدداد 1820( كلوديوس جيمس ري ، رحلة ري  إلى العراق عدام 1)
 .339(، ت2008، )بيروت، 8نوري، ط الدين

 .130( بلنت، رحلة إلى نجد...، ت2)
 .152-151( اوبنهايم، المصدر السابق، ت ت 3)
 .105( غازي، المصدر السابق، ت 4)
( ربيددع محمددود ربيددع، سددبع عددادات ال تعرفهددا عددن البدددو، مقددال منشددور علددى شددبكة المعلومددات الدوليددة 5)

https://arabi21.com/story/1274697  6/7/2021،   تم زيارة الموقع بتاري. 
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 م في الزواج:معتقدات البدو في الحب وعاداته
يددورد المهتمددون بالباديددة العديددد مددن قصددت الحددب المتبددادل بددين الشددباب والشددابات 
إلددى حددد الولدده وقددد يحدددث أن تقددوم الفتدداة باللعددب بعقددول الشددباب ولكددن مثددل لهددذه العالقددات 

ذا مددا حدددثت  ذلددك عالقددات غراميددة  مددن رغمعلددى الددوضددعت عليهددا قيددود ال يجددوز خرقهددا وا 
ددأ   ون إلددى الهددروب مددن قبيلددتهم،لعاشددقيضددطر الشددباب ا مهمددا  فددال  ا إذا كددان العاشددق رجددال  م 

 ؛وبسدبب غدالء المهدور يقدوم فقدراء البددو مدن الشدباب بخطدف البندت ءيمكنه القيام بدأي شدي
 .(1)فالنة خطفت من فالن ن  إِ تحب الشاب، وحينئذ يقال ذ كانت إِ 

المعتقددات مجداالت  للبدو معتقداتهم الخاصة التي تميدزهم عدن سدواهم وتشدمل تلدك
، فالدذي يولدع بفتداة (2)ة، ففي الحب والعشق مثال  يؤمن البدو بفاعلية السدحر فدي الحدبيدعد

مثال  من قبيلته أو أي قبيلة اخرى كان يلجأ إلى عجوز في القبيلة لتصنع لده خلطدة الحدب، 
 حدددى العوائددل قدددمت شددكوى ضددد رجددل تمكددنإِ الصدددد يشددير أحددد الرحالددة إلددى أن  وفددي هددذا

مددن التددأثير علددى فتدداة أحبهددا بددأن أرسددل إليهددا قطددع قمددا  وأطعمددة مغمسددة بخلطددة الحددب 
ت مولعدددة بددده ويشدددير صدددار الطعدددام واسدددتخدمت القمدددا  حتدددى  بطريقدددة  مدددا، ومدددا أن تناولدددت

إلى أن عالج هذه الحالة الوحيد هو قدراءة أجدزاء مدن القدرآن الكدريم علدى المريضدة، الرحالة 
، إذا  يمكنندا القدول (3)فضال  عن غسلها لعدة مرات يوميا  واعطائها طعاما  مأعد خصيصا  لهدا

                                                 

 .79( غازي، المصدر السابق، ت 1)
( لقد كان هذا المدر معدروف فدي مختلدف البدوادي العربيدة إذ يشدير الرحالدة والمستشدرق موزيدل إلدى هدذا المدر 2)

رت نسدائهن  من خالل حديثه مع احد رجال البدو عن عشيرة تسمى )صل يبة( تقطدن الصدحارى السدورية وقدد اشدته
بالسحر إذ يقول العرابي: الإن هناك صلأيبيات كثيرات لهن  تأثير ومنهن  من يكون تأثيرها حسنا  ومنهن  من يكون 
لقده أيضدا ، وأنهدن  قدادرات علدى زيدادة قدوة  تأثيرها سيئا  ويقال أنهن  قادرات ليس على إيقاظ الحب بل وحتى على خ 

القضاء عليها ولهنًّ المقدرة على زيادة نمو الطفال و الحد منهم أيضا  ولديهن  قوة الباه )أي االرتباط(، كما على 
إال أننا نميل إلدى االعتقداد بدذلكال. الوتعدرف  -ال أحد يعلم-إطالة العمر وتقصيره، ولهن صالت بالجن والعفاريت 

ن كنددا ال نواجدده إحددداهن  بهددذه التسدد ذا ثبددت هددذا القددول علددى أيددة المددرأة التددي تتمتددع بهددذه القدددرة بالسدداحرة، وا  مية وا 
 .274صليبية قتلناها بالتأكيدال. ينظر: موزيل، المصدر السابق، ت 

(3) Stevens, E. S. by Tigris and Euphrates, Harts and Blackett, (London, 1923). 
لة دراسات المقتبس منه موضوع السحر في بالد الرافدينال، ترجمة: أنيس عبد الخالق القيسي، منشور في مج

 .47، ت 2010، 9، السنة 25تاريخية، ع 
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دورا  كبيرا  في مسألة الحب والزواج بل يتعداه إلى مسدألة إنجداب الطفدال،  ؤد يالسحر ي ن  إِ 
الددزواج عنددد البدددويات ميدددان فسددي  للحددظ وهددو  ن  أ   Lady Drorى الليدددي دورو حيددث تددر 

قددى والتعاويددذ التددي يأعدددها المتعدداطون للسددحر  لددذا فدد ن   ؛وسدديلة  نجدداب الطفددال نصددف الرأ
، فالعقيمدددة تدددرى مخصصدددة لمددد ن  ن  أ  ن ال أطفدددال لهدددن  هدددا هدددا لدددم تحدددظ برضدددا اهلل )سدددبحانه( وا 

يددذة سددحرية إال (، وهددي ال تتددرك تعو ءأو )درب الينفددذ إلددى شدديمخلددوق ال فائدددة مددن وجددوده 
هددا تدددزور المددداكن المقدسددة وتأصدددلي وتتضدددرع إلددى اهلل تعدددالى علدددى أن ن  أ  واسددتعمالتها، كمدددا 

 .(1)يبدل حالها السيء بحال حسن
أن "إلدى مسدألة الحدب عندد البددو بدالقول:  Anne Blunt وتشير الرحالة آن بلنت 

المور، ونظرا  لعدم السماج برؤية النساء فقدد كدانوا يقعدون فدي الحدب  العرب يتأثرون بأدنى
وال يتددرك المحبددين أيددة فرصددة  تضدديع مددنهم للقدداء الفتيددات الالتددي  ،(2)"لمجددرد الحددديث عددنهن

ملكن قلوبهم، ومن الطريف في هدذه المسدألِة أن عمليدة نقدل المداء التدي ذكرندا أنهدا تعدد مدن 
إذ يطيدددبأ  ؛ذاتهدددا وسددديلة للقددداِء بدددين المأحبدددينة هدددي فدددي حدددد العمدددال الشددداقة للمدددرأة البدويددد

للشددباِب المسدداعدة فددي اسددتجرار المدداِء وسددحب الحبددِل خدمددة للحبيبددات، فهددي فرصددة سددانحة 
، ومالحظتهن  عن قرب  .(3)للتحدث إليهن 

وفددي الددزواج اعتدداد البدددو علددى تددزوي  بندداتهم فددي سددن مبكددرة جدددا ، فقددد ال تتعدددى 
شر من عمرها حتى تكون محط أنظدار الخط داب فدي القبيلدة، ففدي هدذا السدن الفتاة الثانية ع

ن كانددت مددا تددزال تواصددل نموهددايعتبددر البدددو أن الفتدداة قددد نضددجت تمامددا  ح وقددد شددب ه  ،تددى وا 
قددال:  ؛ ِإذويددة بحيدداة نبتددة البيددت الزجدداجيحيدداة المددرأة البد Oppenheimالرحالددة اوبنهددايم 

دأأ في الثالثدة عشدر مدن عمرهدا تصدب  " وفدي الثامندة عشدر شديخة وقدورة ويعدود السدبب فدي  ام 
هددذه الشدديخوخة السددريعة إلددى الددزواج المبكددر وكثددرة الددوالدات والحيدداة القاسددية والتغذيددة السدديئة 

 .(4)"وغير الكافية

                                                 

 .81-80( غازي، المصدر السابق، ت ت 1)
 .168( بلنت، رحلة إلى نجد...، ت 2)
 .139( موزيل، المصدر السابق، ت 3)
 .154-153( اوبنهايم، المصدر السابق، ت ت 4)
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هدا فدي حدال ن  أ  ة عندد البددو لدرجدة همي دأ  لشخت الدذي سدتتزوج منده ولقناعة الفتاة با
قددد فسددخت الخطبددة ولهددا أن تبحددث  د  الددزواج مددن خطيبهددا، تعددغبتهددا فددي عالنهددا عددن عدددم ر إِ 

بدددل زوج دون رغبتهدددا وال البددددو ال يجبدددرون الفتددداة علدددى تق ن  إِ ، إذ (1)عدددن الدددزوج الدددذي تحدددب
القلددة مددن الوالدددين فقددط  جبارهددا علددى ذلددك، فدد ن كرهددت زوجهددا المقتددرج فدد ن  إِ ب يسددتطيع ال  

ة فددي أن تحدب وتتددزوج الفتداة حدر   العدم فدد ن   يصدرون علدى إتمددام الدزواج، وفيمددا عددا حدق ابددن
لحدب حتدى بدين أبنداء وبندات أكثر الزيجات عند البددو قائمدة علدى ا من تشاء، ومن هنا ف ن  

الفتداة البدويدة تتمتدع بشديء  ن  إِ لفتاة على الزواج ويمكننا القدول يتفاهم فيها الشاب وا ؛ ِإذالعم
لزمدة بقدرار أبيهدا إال مدا نددر مدن الحدداالت، مدن االسدتقالل فدي هدذا الموضدوع فهدي ال تعددد م

 ن  ا إذا حصدل ذلدك فد ِ م دوال تتردد في رفض الخاطب إذا لم يفل  الخير في كسب مودتها، أ  
 .(2)إجراءات الزفاف تتم في أسرع وقت ممكن

ى زواج البدددو بددزواج )القصددلة(، والقصدددلة هددي ربطددة قمدد  أو شدددعير أو أي ويسددم  
ر العروس ويعطيها إلى ولي أمر العدريس او كبيدر الجاهدة قدائال  نبتة أخرى يمسكها ولي أم

وهددذه هددي  ،"خددذ هددذه قصددلة فالنددة بنددت فددالن إلددى فددالن ابددن فددالن بسددنة اهلل ورسددوله"لدده: 
العدادة المتبعدة بدالزوج فقلمدا يلجدؤون إلدى القاضدي الشدرعي أو المدأذون لتوثيدق عقدود الدزواج 

 .(3)لديهم
الغرة(، فحينما توافق عشيرة القتيل فدي الباديدة علدى ولديهم أيضا  ما يسمى بزواج )
هدا قدد تطلدب مدن عائلدة القاتدل إلدى جاندب الديدة تقدديم قبول الدية والعوض عن دم ولدهم ف ن  

ى هذا بزواج )الغدرة(، كنايدة عدن إحدى الفتيات من بناتهم كزوجة لحد أقارب القتيل، ويسم  
يقودهددا سددوء حظهددا لمثددل هكددذا زواج وكأنهددا تجددر  االهانددة والددذل اللددذان يلحقددان بالفتدداة التددي

 .(4)من غرتها كالسبية
ددأ   بيهددا قبددل الددزواج بأسددبوعين أو شددهر ويضدداف أ  ا عددن مهددر العددروس فيرسددل إلددى م 

لدي  إلى ذلك مبلغا  يقدم من أم العروس وأقاربها ثم تقدوم العدروس بتحويدل ذلدك المبلدغ إلدى حأ
                                                 

 .171( بلنت، رحلة إلى نجد...، ت 1)
 .81( غازي، المصدر السابق، ت 2)
 ( ربيع، المصدر السابق.3)
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لقريبة لشدرائها والتدزين بهدا. ومدع قدرب موعدد الزفداف إذ تسافر مع والدتها إلى إحدى المأدن ا
تتخذ الترتيبات فتقديم النسداء فدي خيمدة منعزلدة فدي أطدراف المضدرب وسدط الغداني المرحدة 

واحتفداالت الددزواج  ،(1)التدي تمددج بهدا النسداء رجدال العشدديرة وتصدف عفدة العدروس وجمالهدا
بق مددن سدد ؤد يدو أن مددن السددخف أن تدديعتبددر البدد  عندددما تكددون العددروس بكددرا ، إذال  ال تددتم إِ 

رملدة تعتمدد و ال  أ  مرات، وفدي حالدة المدرأة المطلقدة  و ثالثأ  لها الزواج دور العروس مرتين 
وأقربداء العددروس  طريقدة االحتفدال علدى الظددروف، فالرجدل يددعو أصددقائه المقددربين وأقربداءهأ 

حيلهدا إلدى بيدت زوجهدا السديدات تمدام الدزواج بعددة أيدام، وتددعو المدرأة قبدل ر إِ إلى وليمة بعد 
مثدل هدذه  ن  ها تدرى أ  ن  كثر من مرة ف ِ أ  ا من سبق لها الطالق م  لحفل يقام في ليلة أو أثنين، أ  

مور مكلفة وثقيلة، وفي بعض الزيجات يتفق الطرفان على إلغاء االحتفداالت تمامدا  فبعدد الأ 
هدددداَز العددددروس إلددددى بيددددت الزوجيددددة فددددي حددددي ن تحضددددر العددددروس إليدددده عقددددد القددددرآن يحمددددل ج 

أو ثالددث إذا طلقهددا أو مددات زوجهددا، وال يجبددر الب  ن تتددزوج بددزوج ثددان  أ  ، وللمددرأة (2)مسدداءا  
التدي ق البددو علدى المدرأة غيدر المطلقدة ابنته على ا قامة مع زوجها إذا أرادت هجرهأ، ويطل

ذا تدوفي الرجدل يحدق لمرأتده  ،(3)تعي  منفصلة عن زوجها لقب )طام ( خدر آمدن ج الدزواوا 
ال حقهدا هدذا المدر الددذي الستحصد (4)إلددى القضداء احيان دوالدهدا، وقدد تضدطر أ  دون موافقدة أ  

 .(5)بناءها منهاأ  قد يزع  
ة هدا المنزلدة االجتماعي دبرز بالعالقة بين الزوجين أ   عديدة عواملوبعد الزواج تتحكم 

دتهم بعدد زواجهدا، أ  بندفدوذهم  ِ إذ تدنعكس قدوة ن ؛قبيلة الزوجة وقدوتهم بدين القبائدلل ا ضدعفهم م 
نكسدددارا . والدددزوج يفهدددم ذلدددك ويلمدددس نتائجددده، فدددالكثير مدددن الحدددروب افتحصدددده المدددرأة معاندددة  و 

هلهدا ذلددك إهانددة بحقدة قبيلددتهم تسددتوجب أ   د  أت بسدبب سددوء معاملددة الزوجدة فيعددوالمشداكل نشدد
 .  (6)التأديب

                                                 

 .170-169( غازي، كتابات الرحالة...، ت ت 1)
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 ( والمقصود بالقاضي هنا شي  العشيرة.4)
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The Social Reality of the Bedouin Woman in Iraq through 

the Travellers’ Writing in the Ottoman Era 

Saja Qahtan Qbe 

  

  
Abstract 

            The Bedouin society has headed and is still heading in a 

unified pattern from the north to the south in spite of some 

variations that emerge from time to time due to the progress and 

development in other societies from which the nomad society 

cannot be detached completely in spite of its particularity. The 

nomad society is manifested by a set of series rings that complement 

each other and woman in the nomad life represents an important 

ring as them woman enjoys a type of freedom the women in cities 

do not enjoy especially the issues of wearing veils, going out of the 

house and socializing with others although when they go out the 

house, they accomplish some business and work to maintain the 

daily needs of their households but this is a chance for them to 

socialize and enjoy.  

It is worth observing that the Bedouin society in general and the 

Bedouin women in particular is attracting to everyone who visits it 

or study it and the majority of people agree that the Bedouin women 

are characterized with beauty, stiffness, dignity and self-dependence 

and all this will be mentioned in details in our research. 
       Key words: excursion, campaign, nomadism.. 
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