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قواعد النرش يف جملة
اآلتية: القواعد  وفق  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

العلمي . 1 البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يشرتط يف 
وخطواته املتعارف عليها عامليًا.

2 . )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )A4( يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
ترقم  أن  عىل   )simplified Arabic( بخط  كلمة   )10000-5000( بحدود 

الصفحات ترقياًم متسلساًل.
يف . 3 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 
بحدود )350( كلمة.

أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/الباحثني، . 4
والربيد  املحمول،  أو  اهلاتف  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  واملصادر  املراجع  إىل  يشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم 



الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.
حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ

منفصلة  واملراجع هبا  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  وجود مصادر ومراجع 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل . 7 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
للمرة . 8 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

األوىل، وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش 
ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل 

البحث، أو املساعدة يف إعداده.
ة وسيلة نرش أخرى.. 9 أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّ

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

تعاد . 11 وال  للنرش،  صالحيتها  لبيان  رسي  علمي  لتقويم  البحوث  ختضع 
البحوث إىل أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

من أ.  أسبوعان  أقصاها  مدة  خالل  للنرش  املرسلة  املادة  بتسليم  الباحث  يبلغ 
تاريخ التسّلم.

التحرير عىل نرشها ب.  هيأة  بموافقة  للنرش  املقبولة  البحوث  خيطر أصحاب 
وموعد نرشها املتوّقع.



أو إضافات عليها ت.  املقومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث 
عىل  يعملوا  كي  املحددة،  املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل 

إعدادها هنائيًا للنرش.
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.ث. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص. . 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية.ح. 

يراعى يف أسبقية النرش:. 12
البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. -
تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث. -
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. -
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. -

13 .)turath@alkafeel. للمجلة  األلكرتوين  الربيد  عىل  البحوث  ترسل 
http://karbalaheritage.alkafeel.net أو  (net، أو عىل موقع املجلة 
املقدسة/حي  )العراق/كربالء  التايل:  العنوان  املجلة عىل  مقر  إىل  مبارشًة  ُتَسلَّم 
ع الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. اإلصالح/خلف متنزه احلسني الكبري/جممَّ





كلمة العدد االول

اإيقاد ال�شمعة الثاين

تتأخر  أن  املعيب  من  وليس  متواضعة،  بخطوة  تبدأ  الكبرية  املشاريع 
امُلنَْطِلُق  ينهي  أّن  املعيب  لكن  املسري،  يف  التعثرات  بعض  وتصدر  االمتيازات، 
بمرشوعه اجلديد انطالقَتُه مع أول تعّثر، أو شعور بخيبة أمل، فعليه أن يداوم 
يتحقق  ال  واإلرصار  املداومة  دون  ومن  هدفه،  بلوغ  عىل  ويرّص  حماولته،  يف 

الوصول.
هكذا خياطب فريق اهليأتني التحريرية واالستشارية خطواهتم وهم يبدؤون 
سنتهم الثانية مع وليدهم الغّض جملة )تراث كربالء( املحّكمة، فام زالت أمامهم 
رصينة  جملة  بتأسيس  طموحهم  حتقيق  نحو  طريقهم  تفرتش  جسام،  عقبات 
ذات ُبعد عاملي يقصدها عّشاق املعارف الرتاثية من كّل حدب وصوب، لكّن 

الطموح لوحده ال يكفي، فهو به حاجة هلمم عاليات، وذوات بدافعية بالغة.
الذي  اجلليل  ْفر  السِّ هذا  واالستشارية  التحريرية  اهليأتني  لطائف مهم  ومن 
بحسب  ودراساهتم،  األكاديميني  الكّتاب  أبحاث  من  طيبة  جمموعة  حوى 
ختّصص أبواب املجلة اخلمسة، مع حلاظ االشتغال عىل األبعاد الزمنية بمنظار 
)الذي مىض( ومزجه بمعطيات احلارض، أو حتى استرشاف املستقبل، كّل ذلك 

التشابك الزمني حمصور يف دائرة مكان واحد هو )كربالء(.



وقد ضّم هذا العدد أنظارًا منهجية متنّوعة بحسب طبيعة البحث املقّدم أو 
البحثي،  لبلوغ هدفه  منهًجا  الوصف  اعتمد  الباحثني من  فهناك من  الدارسة، 
ومنهم من داخلت كتابَته املنهجيُة التجريبيُة فنحى املنحى التطبيقي، ومنهم من 
خطواته  يف  قارن  من  ومنهم  املعريف،  للكشف  ُمْسَتنًَدا  التارخيي  املنهج  إىل  مال 
املنهجية بني موضوعتني تنتميان إىل حيزين متباينني لبلوغ ما يصبو إليه بحثه، 
ومنهم من مجع يف أنظار منهجه بني أكثر من ُبعد منهجي من املناهج املذكورة يف 

األسطر السابقة.
هذا العدد األول من السنة الثانية جاء مزداًنا بكتابات الباحثني األكاديميني، 
من  نأمل  لذا  الكتابات؛  هذه  باستمرار  إالّ  مديًدا  يكون  ال  املجلة  عمر  لكن 
الباحثني والسيام املعنيون برتاث كربالء أن يرفدونا بجديد كتاباهتم من األبحاث 

والدراسات.



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية

ملاذا الرتاث؟ ملاذا كربالء؟

تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي تشخص . 1
وفعاًل،  قوالً،  الفرد:  حراك  هلا  خيضع  مجعيًة،  ثقافًة  بوصفها  سلوكياهتا؛  يف 
وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا، وعىل قدر فاعلية تلك 
الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية؛ تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، 

ومن ذلك تأيت ثنائية: السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
املادية  الرتكة  بأنه  ذكــره:  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. وهبذا الوصف 

يكون تراث أي ساللة:
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها. -
املادة األدق لتبيني تارخيها. -
احلفرية املثىل لكشف حضارهتا. -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل محولتها؛ 
كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث والوعي به تعالق 
طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف 
االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني وسواهم ممّن َتَقّصَد 



دراسة تراث الرشق وال سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف 
املعرفة بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة؛ بإخفاء 

دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله.
كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2

كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاهتا تراثًا لساللة بعينها، وتتشّكل مع جماوراهتا 
وهبذا  والــرشق،  العراق،  أي:  إليها؛  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث 
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها: فمرة؛ ألهّنا كربالء 
بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة؛ألهنا كربالء اجلزء 
الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات،ومرة؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه املستويات 
واُخزلت  تراثها،  وُغيِّب  ُغيِّبت  حتى  تراثها،  عىل  احليف  من  طبقة  أضفى 

بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه.
العباسية . 3 التابع للعتبة  بيانه، تصدى مركز تراث كربالء  وبناًء عىل ما سبق 

مهومًا  لتحمل  كربالء؛  برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة 
متنوعة، تسعى إىل:

ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها الثالثة:  -
املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.

مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية الضيق  -
والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع جماوراهتا، 
ومعرفيًا. ثقافيًا  حركيتها؛  عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس 



التي  - مواقعها  يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاهتا:  إىل  النظر  اجراء 
تستحقها؛ بالدليل.

تعريف املجتمع الثقايف: املحيل، واإلقليمي، والعاملي: بمدخرات تراث  -
كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا.

تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم؛ يف ظل افتقادهم إىل  -
السعي  هذا  يسجل  مما  الغربية؛  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الوازع 

مسؤولية رشعية وقانونية.
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة النامء  -

يف مسرية اخللف؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
التنمية بأبعادها املتنوعة : الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، فالكشف  -

عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء.
فكانت من ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني املختصني 

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.
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امللّخ�ص

ما  ضمن  السوق  أومحَّامات  التقليدية  مات  احلمَّ اإلسالمية  احلضارة  ورثت 
مات يف مدن العامل اإلسالمي  ورثته عن احلضارات السابقة هلا، وانترشت احلمَّ
رشقًا وغربًا، وَحتَّمت رضوريات احلياة عىل املسلمني يف جمتمعاهتم بصفة عامة 
م البيزنطي - الروماين وجعلوا منه مرفقًا عامًا شعبيًا باملعنى  أن يقتبسوا فكرة احلمَّ
ر العمئر املدنية أصبح الناُس كافة يمتلكون  الصحيح. ومع مرور الزمن وَتَطوُّ
مما  العامة  مات  احلمَّ ارتياد  عن  االستغناء  بدأ  هنا  ومن  بيوهتم،  داخل  محامات 
فبعد  واالندثار،  للتخريب  كربالء  ومنها  اإلسالمية  املدن  معظم  يف  عرضها 
والقاهرة ودمشق وغريها،  كبغداد  املدن  بعدة آالف يف بعض  ُتَْص  أن كانت 
أصبحنا ال نرى إال القليل منها يف حالة مرتدية أويف انتظار املصري املحتوم وهو 

اهلدم أو التبديد.
املجتمع يف خمتلف  السوق هتدف -منذ نشأهتا- إىل خدمة  وكانت محَّامات 
مبسطة وحمددة حول هذا  دراسة  تقديم  اختياري عىل  املجاالت، ولذلك وقع 
املدن  يف  الواسع  وانتشارها  بكثرهتا  متيزت  التي  االجتمعية  العمرة  من  النوع 
ة يف املجتمع اإلسالمي، وأقصد بتلك  اإلسالمية لتقديم خدمات مطلوبة وُمِلحَّ
يف  فتتلخص  للمجتمع  الرضورية  خدماهتا  عن  وأما  السوق،  محَّامات  العمئر 
احلفاظ عىل النظافة والطهارة التي ُتِعني عىل أداء الواجبات والفروض املنوطة 
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وتقاليد  عادات  من  عنه  متخضت  عم  فضاًل  اإلسالمي،  املجتمع  فئات  بكل 
انترشت يف كل جمتمعات املدن اإلسالمية بداية من األسلوب املعمري اإلسالمي 
مات وحتى حفالت الزواج واخلتان وغريها من العادات  الذي متيزت به احلمَّ

والتقاليد التي أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بوجودها يف املدن اإلسالمية.
وعىل اعتبار أن مدينة كربالء من أهم مدن العراق وأقدمها، فقد شهدت أيضًا 
العديد من محَّامات السوق عىل مدار العرص اإلسالمي والتي مل ختتلف  تشييد 
اإلسالمية،  املدن  بقية  يف  مثيالهتا  عن  والفنية  املعمرية  وعنارصها  ختطيطها  يف 
يتبق  مات ومل  العدد األكرب من هذه احلمَّ َفَقَدت كربالء  الطالع  ولكن من سوء 
الكربالئي  املجتمع  أفراد  اليسري، وقد ساعد عىل ذلك انرصاف  النزر  إال  منها 
مات عندما تضمنت منازهلم محَّامات خاصة، إىل جانب  عن استخدام هذه احلمَّ
إزالة الكثري منها ألسباب عمرانية أخرى افتقد منفذوها الكثري من الوعي بقيمة 
الرتاث املعمري اإلسالمي، وقد تسبب ذلك يف تناقص أعدادها بشكل ملحوظ.
املعمري  والوصف  املوضوع،  هذا  يف  البحث  أمهية  الدراسة  وستتناول 
معمري،  كرتاث  املعمرية  ومميزاهتا  كربالء  مدينة  يف  الباقية  السوق  مات  حلمَّ
املسلمني  اقتباس  وكيفية  والرومانية  اإلغريقية  احلضارة  يف  نشأهتا  وأص��ول 
لفكرهتا وإعمل الفكر املعمري اإلسالمي يف تشييدها بم يتالءم مع الذوق والفن 
اإلسالمي، ثم تتناول الدراسة العادات والتقاليد االجتمعية املتمثلة يف حفالت 

مات. العرس واخلتان واملناسبات األخرى املتعلقة باحلمَّ
واهلل من وراء القصد...



31 مجادى األوىل 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/املجلَّد الثاين/العدد األول 

أ. د. عادل حممد زيادة البهي

Abstract

The Islamic culture inherited the traditional baths or souk 

baths as part of what is inherited from the previous cultures. 

The baths spread all over the Islamic world cities, east and 

west. Life necessities forced the Muslims in their societies in 

general to grasp the idea of the Beezentik-Roman bath and 

they made it a public utility in the strict sense of the word. All 

through time and with the development of the civil structures 

people started to possess baths inside their houses. As a 

consequence, people started to desert public baths, which 

led to their being destructed and exterminated in most Islamic 

cities such as Karbala. After their number being thousands 

in some cities such as Baghdad, Cairo, Damascuss and 

others, but nowadays we can notice very few of them and in 

a bad condition or in their way to the inevitable fate which is 

destruction or removal.

From their start, the souk baths aimed at serving the society 

in all respects. This is why I have decided to present a simple 
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and specified study on such type of the social architecture 

which is widely spread in the Islamic cities to provide wanted 

and urgent need in the Islamic society. By structures I mean 

souk baths and as for their necessary services for the society, 

they may be summarized by keeping cleanness and purity 

which help perform the duties and rituals required from all 

people of the Islamic society in addition to what has resulted 

from it like traditions and customs which spread among all 

the communities of the Islamic cities starting from the Islamic 

architectic design characterizing the baths to the marriage and 

circumcision ceremonies and other traditions and customs 

which have been completely considered part of Islamic cities.

Due to the fact that Karbala province is considered the 

most important and ancient of the Iraqi cities it has also 

witnessed the building of a great

number of the souk baths all through the Islamic period 

which have never been different, in their designing and 

architectic and artistic element from those found in the 

other Islamic cities. But unfortunately، Karbala lost a great 

number of such baths and it kept very few of them. What has 

contributed to that is the fact that the people of Karbala have 
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deserted those baths as their houses have had private baths 

in addition to the removal of most of them for the purpose of 

architectic reasons whose performers lacked any knowledge 

of the value and importance of the Islamic architectic heritage. 

This caused a noticeable decrease in their number.

This study is going to show the importance of dealing 

with this subject and also the architectic description of the 

souk baths still found in Karbala together with their architectic 

characteristics as an architectic heritage in addition to their 

origins in the Greek and Roman cultures and how Muslims 

adopted their idea and the contribution of the Islamic 

architectic thinking to it in constructing it in accordance with 

the Islamic taste and art. The study will then deal with the 

social traditions and customs represented by the marriage 

and circumcision ceremonies and the other occasions related 

to the baths.
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مقدمة

أيدي  عىل  وكذلك  اإلسالمية،  باملدن  واألم��راء  امللوك  أيدي  عىل  قامت 
إىل  هتدف  كانت  التي  املعمرية  املنشآت  من  العديد  والتجار  والعلمء  األعيان 
العمئر  املنشآت فكان منها  خدمة املجتمع يف خمتلف املجاالت، وتنوعت تلك 
التي  العمئر  ومنها  وغريها،  وامل��دارس  والزوايا  واجلوامع  كاملساجد  الدينية 

مات. اختصت بتقديم الرعاية االجتمعية كالبيمرستانات واألسبلة واحلمَّ
العمئر  نوع من  تقديم دراسة مبسطة وحمددة حول  اختياري عىل  وقد وقع 
االجتمعية التي متيزت بكثرهتا وانتشارها الواسع يف املدن اإلسالمية لتقديم أهم 
ة يف املجتمع اإلسالمي، وأقصد بتلك العمئر محَّامات  اخلدمات املطلوبة وامُلِلحَّ
السوق، وأما عن خدماهتا الرضورية للمجتمع فتتلخص يف احلفاظ عىل النظافة 
والطهارة التي ُتِعني عىل أداء الواجبات والفروض املنوطة بكل فئات املجتمع 
اإلسالمي، فضاًل عم متخضت عنه تلك العمئر من عادات وتقاليد انترشت يف 
كل جمتمعات املدن اإلسالمية والتي تندرج بالفعل تت مفهوم الفنون الشعبية 
به  متيزت  الذي  اإلسالمي  املعمري  األسلوب  بداية من  اإلسالمي  املجتمع  يف 
التي  والتقاليد  العادات  من  وغريها  واخلتان  الزواج  حفالت  وحتى  مات  احلمَّ

أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بوجودها يف املدن اإلسالمية.
وعىل اعتبار أن مدينة كربالء من أهم مدن العراق وأقدمها، فقد شهدت أيضًا 
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العديد من محَّامات السوق عىل مدار العرص اإلسالمي والتي مل ختتلف  تشييد 
اإلسالمية،  املدن  بقية  يف  مثيالهتا  عن  والفنية  املعمرية  وعنارصها  ختطيطها  يف 
يتبّق  مات ومل  العدد األكرب من هذه احلمَّ َفَقَدت كربالء  الطالع  ولكن من سوء 
منها إال النزر اليسري، مثلها يف ذلك مثل بعض املدن اإلسالمية، وقد ساعد عىل 
مات عندما  أفراد املجتمعات اإلسالمية عن استخدام هذه احلمَّ ذلك انرصاف 
تضمنت منازهلم محَّامات خاصة، إىل جانب إزالة الكثري منها ألسباب عمرانية 
أخرى افتقد منفذوها الكثري من الوعي بقيمة الرتاث املعمري اإلسالمي، وقد 

تسبب ذلك يف تناقص أعدادها بشكل ملحوظ.
وستتناول الدراسة أمهية البحث يف هذا املوضوع، وكذلك تناول الوصف 
مات السوق الباقية يف مدينة كربالء ومميزاهتا املعمرية كرتاث معمري  املعمري حلمَّ
اإلغريق  عند  لنشأته  األوىل  األصول  ثم  لغويًا  احلمم  بتعريف  نبدأها  شعبي، 
اإلسالمي  املعمري  الفكر  وإعمل  لفكرته  املسلمني  اقتباس  وكيفية  والرومان 
العادات  الدراسة  تتناول  الذوق والفن اإلسالمي، ثم  يف تشييده بم يتالءم مع 
األخرى  واملناسبات  واخلتان  العرس  حفالت  يف  املتمثلة  االجتمعية  والتقاليد 
إىل  املوضوع  وأمهية  املقدمة  بعد  الدراسة  قسمت  ولذلك  مات.  باحلمَّ املتعلقة 
مات العامة وتاريخ عمرهتا قبل وخالل  مبحثني رئيسني األول بعنوان: فكرة احلمَّ
مات قبل  م لغويًا، ونشأة عمرة احلمَّ العرص اإلسالمي، تناولت فيه التعريف باحلمَّ
مات يف املدن اإلسالمية وكيفية  اإلسالم وطراز ختطيطها، ثم رضورة وجود احلمَّ
اقتباس فكرهتا من احلضارات السابقة وأسلوب ختطيطها حسب الفكر املعمري 
ودورها  كربالء  مدينة  يف  الباقية  مات  احلمَّ بعنوان:  الثاين  واملبحث  اإلسالمي. 
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م تتعرض بعدها الدراسة  االجتمعي، ويتناول هذا املبحث التعريف بأقسام احلمَّ
مات لديه كرضورة اجتمعية ال غنى  للمجتمع اإلسالمي ورضورة وأمهية احلمَّ
مات  عنها، ثم دور املحتسب كسلطة إدارية تنفيذية يف تنظيم العمل داخل احلمَّ
مات  احلمَّ لتناول  الدراسة  تتعرض  بعده  تامًا،  خضوعًا  إلرشافه  وخضوعها 
الباقية يف كربالء دراسة وصفية تليلية مع ذكر أثرها عىل احلياة االجتمعية يف 

كربالء، وتأيت اخلامتة يف هناية الدراسة بأهم النتائج.
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اأهمية الدرا�سة

يف الواقع أن هذا املوضوع كان يف حاجة إىل دراسة علمية متكاملة ومستوفاة، 
ولكني هدفت فقط إىل أن يكون هذا البحث خطوة لتأصيل قيم جمتمعنا اإلسالمي 
وإلقاء الضوء عىل جذور هذه القيم وذلك بإبراز الدور احلضاري هلذه العمئر 
الباقية من محَّامات كربالء والتعرف عىل أصوهلا وتطورها ودورها يف املجتمع 
الكربالئي، وما كانت تؤديه من خدمات اجتمعية وصحية، خاصة وأن املكتبة 

األثرية تفتقر إىل مثل هذه الدراسة عن محَّامات السوق بمدينة كربالء.
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املبحث الأول

امات العامة وتاريخ عمارتها فكرة احلمَّ
قبل وخالل الع�سر الإ�سالمي

م أوالً: تعريف احلامَّ
املعروفة،  االستحمم  بيوت  وهي  مات؛  احلمَّ هومفرد  –مشددًا–  م  احل��مَّ
احلميم  من  ألنه  اللسان  أهل  عن  التهذيب  يف  جاء  كم  مؤنثًا  وليس  وهومذكر 
ن، فيقال أمحوا املاء أي أسخنوه،  وهواملاء احلار)1(، واحلميمة هواملاء الذي ُيسخَّ
وقد  ّي:  َبرِّ ابن  وقال  مُحِّم.  فقد  ن  ُسخِّ ما  وكل  سخنته،  أي  املاء  مَحَّمت  وأيضًا 
م الديمس مشتق من احلميم مذكر  م مؤنثًا، بينم قال ابن ِسيَدْه: واحلمَّ جاء احلمَّ
ره العرب واجلمع محَّامات. واسَتَحمَّ إذا اغتسل باملاء احلميم، وأَحمَّ نفسه  تذكِّ

إذا غسلها باملاء احلار، واالستحمم هواالغتسال باملاء احلار)2(.
م بشتاك يف  م بصيغة املؤنث يف النص التأسييس حلمَّ هذا وقد ورد لفظ احلمَّ
املباركة«،  احلمم  »هذه  بصيغة  م  احلمَّ هلذا  التأسييس  بالنص  ورد  حيث  القاهرة 
م السلطان إينال يف  وقد ورد أيضًا بصيغة املذكر وذلك يف النص التأسييس حلمَّ
القاهرة أيضًا حيث جاء فيه »هذا احلمم املبارك«)3(، وباإلضافة إىل ذلك فقد ورد 

يف وثائق العرص اململوكي مؤنثًا)4(.
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لسليمن  اختذوه  اجلن حيث  م  احلمَّ أول من وضع  أن  امُلناوي  اإلمام  ويذكر 
يزيلها  عم  فسأهلم  مخوشة)5(  ساقيها  يف  فوجد  بلقيس  تزوج  حني  السالم  عليه 
أيب  تارخيه عن  البخاري يف  رواه  ما  ذلك  ودليل  النورة)6(،  له  واختذوا  له  فبنوه 
مات وُصنعت له النورة سليمن بن داود  موسى األشعري أن أول من دخل احلمَّ

ه فقال: »أواه من عذاب اهلل أواه«)7(. ه وَغمَّ فلم دخله وجد َحرَّ

وق وأصوهلا التارخيية ثانيًا: نشأة محَّامات السُّ
مات العامة التي ُعرفت كمنشآت معمرية تقوم بدور  ُولدت فكرة بناء احلمَّ
الرعاية االجتمعية يف  النظافة والطهارة- يف تقديم  كبري -إىل جانب دورها يف 
كثري من املجتمعات عىل مرِّ العصور املختلفة بسبب ما أوجبته العقائد الدينية 

وطقوسها منذ القدم يف استخدام املاء للنظافة والطهارة)8(.
مات كمنشآت  وقد يكون من الصعب تديد الوقت الذي ُعرفت فيه احلمَّ
معمرية عامة عند اإلغريق فعىل الرغم من أن )هومريوس( شاعر اليونان هوأول 
العالج  خطوات  من  خطوة  واعتربها  الساخنة  مات  احلمَّ أمهية  عن  تدث  من 
كانت  إليها  أشار  التي  مات  احلمَّ أن  إال  واحليوية،  الصحة  واسرتداد  الطبيعي 
محَّامات خاصة، وغلب عىل اإلغريق استعمل املاء البارد يف االستحمم، فضاًل 
عن استعمهلم املاء الساخن الذي كانوا يعتربونه نوعًا من الرفاهية)9(. وُيستدل 
األواين  عىل  املسجلة  والرسوم  املناظر  بعض  خالل  من  مات  احلمَّ وجود  عىل 
والزهريات التي ترجع إىل الفن اإلغريقي والتي أمدتنا بتسجيل ملراحل تطور 
مات  الفرتة- عىل أن أصل احلمَّ العامة ووسائل االستحمم -يف تلك  مات  احلمَّ
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مات التي سجلتها رسوم  العامة يرجع إىل بالد اليونان)10(، وربم كانت تلك احلمَّ
هذه الفرتة محَّامات ذات مياه باردة حيث ال يوجد ما ُيستدل من خالهلا عىل أهنا 
قد خضعت إلحدى طرق التسخني، وربم كانت بذلك خطوة أوىل نحوخطوات 
أمرًا طبيعيًا يف جمتمع  العامة عند اإلغريق  مات  انتشار احلمَّ م. وكان  تطور احلمَّ

قليل املاء ال يعرف نظام إمداد املباين باملياه عن طريق األنابيب)11(.
اخلامس  القرن  منذ  الساخن  البخار  محَّامات  اليونانيني  قدماء  عرف  وقد 
عليها  ُيطلق  الرياضية)12(، وكان  امليادين  بديلة عن  امليالد حيث أصبحت  قبل 
عن  عبارة  مات  احلمَّ من  النوع  هذا  وكان  الساخنة،  احلجرة  وتعني   )Tholos(

ُترفع  سلسلة  ذات  بالوسط  برونزية  رصة  هبا  ضخمة  قبة  تعلوه  دائري  مبنى 
وُتسدل إذا ما أريد تقليل درجة احلرارة أوزيادهتا باإلضافة إىل فائدهتا املعمرية 
أرضيته  وكانت  الضخمة)13(.  القبة  عن  الثقل  ختفيف  عىل  تعمل  كانت  حيث 
لد  مفروشة بالفسيفساء ذات الرسوم املختلفة متعددة األلوان، وكانت احلرارة ُتوَّ
به يف البداية عن طريق تسخني أحجار صغرية ُترش باملاء البارد فيتصاعد منها 
البخار، إىل أن ابُتكرت غرف التسخني السفلية املعروفة باسم »اهليبوكاوست« 
)Hepocawest( والتي يرجع الفضل يف ابتكارها أيضًا إىل اليونانيني القدماء، 

م بعد ذلك حتى القرون األوىل يف العرص  تلك الطريقة التي ظل يعمل هبا احلمَّ
اإلسالمي، وتتلخص يف تسخني األرضيات عن طريق غرف التسخني بأسفل 
م)14(. ثم حدث تطور آخر يف نظام التسخني عندما ابتكر اإلغريق  حجرات احلمَّ
 - )سسبنسورا  اسم  عليه  ُيطلق  وهوما  الرومان  عند  بعد  فيم  ساد  نظامًا  أيضًا 
نوع  من  املبنية  املزدوجة  اجلدران  عىل  النظام  هذا  ويعتمد   )Suspensurae
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خاص من القرميد املفرغ )املفتوح اجلوانب( والتي ينبعث منها اهلواء الساخن 
م)15(. داخل حجرات احلمَّ

م اإلغريقي كمنشأة عامة أخذوا يف تطويره وزيادة  وعندما ورث الرومان احلمَّ
مات الرومانية إىل القرن الثاين قبل امليالد واستمرت  ملحقاته، وتعود أوىل احلمَّ
يف تطورها حتى وصلت أوج ازدهارها يف القرنني الثالث والرابع امليالديني)16(. 
وال  املتقدمني  من  أحد  فيه  جياِرهم  مل  كبري  بشكل  بنائها  يف  الرومان  تفنن  وقد 
دت بأحواض  من املتأخرين حيث ُأضيف إليها مبنًى جديٌد يفوقها حجًم، وُزوِّ
املاء البارد والفاتر والساخن، كم ُأضيف إليها غرف لتغيري املالبس باإلضافة إىل 

املالعب الرياضية املغلقة وقاعات املحارضات العامة)17(.
املنشآت  بني  من  كانت  اإلسالمية  املدن  يف  مات  احلمَّ أن  بالذكر  وجدير 
م يف املدينة  املعمرية التي تعددت اآلراء بشأن أصلها)18(. فريى البعض أن احلمَّ
م  م اليوناين القديم)19(، بينم يعتقد البعض اآلخر أن احلمَّ اإلسالمية هونفسه احلمَّ
أن  ثالث  فريق  ورأى  اليوناين)20(،  م  احلمَّ وريث  يكون  أن  يمكن  ال  اإلسالمي 
مبارٌش  تأثرٌي  هلا  كان  التي  الرومانية  مات  احلمَّ من  مقتبسة  اإلسالمية  مات  احلمَّ
إىل  ترجع  التي  أوالسورية  البيزنطية  مات  احلمَّ من  أيضًا  اشُتقت  وربم  عليها، 

القرون األوىل للميالد)21(.

ثالثًا: ختطيط محَّامات السوق قبل العرص اإلسالمي
ن من ثالثة أقسام رئيسية عبارة  م الروماين إىل ختطيط ثابت يتكوَّ خضع احلمَّ
عبارة  وهي   )Frigidarium( الباردة  بالقاعة  تبدأ  متتالية  قاعات  ثالث  عن 
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أبنية من ثالث جهات لغرف خلع املالبس والتدليك  به  فناء كبري ُأحلقت  عن 
جانب  إىل  للسباحة  خمصص  الباردة  للمياه  كبري  حوض  ويتوسطه  وغريها، 
أحواض صغرية لالغتسال، ييل القاعة الباردة، القاعة الثانية وهي الدافئة حيث 
هيأة  عىل  وهي   )Tepidarium( والساخن  البارد  بني  متوسطة  حرارة  درجة 
م، وقد ُأعدت هذه القاعة لإلقامة والتسلية واملناقشات  هبوكبري يمثل مركز احلمَّ
واالسرتاحة ألوقات طويلة، وتشتمل عىل أحواض مياه دافئة تساعد عىل تدرج 
القاعة عدد  ف هذه  الساخنة بعد ذلك، وُيسقِّ املياه  حرارة اجلسم للوصول إىل 
أهم   )Caldarium( الساخنة  وهي  الثالثة  القاعة  وتعترب  املتقاطعة.  األقبية  من 
م، وهي قاعة مستديرة تشتمل عىل حوض للمياه الساخنة، وتغطيها  أجزاء احلمَّ
التي  وممراهتا  التسخني  غرف  القاعة  هذه  أرضية  بأسفل  وُأنشئت  ضخمة،  قبة 
أن  الساخنة  اهلوائية  للتيارات  يتسنى  حتى  للداخل  منحدر  بشكل  مت  ُصمِّ

ترسي بداخلها)22(.
يمينها ويسارها غرفًا  املعمر عن  أنشأ  الثالث  القاعات  إىل هذه  وباإلضافة 
كثرية خللع املالبس واأللعاب الرياضية إىل جانب قاعات للقراءة واالسرتاحة 
وغري ذلك من وسائل رياضة الفكر واجلسم، وزيادة يف الفخامة استعمل الفنان 
والفسيفساء  واجلرانيت  ق  املعرَّ واملرمر  امللون  الرخام  أنواع  أنفس  الروماين 

الالمعة يف تغشية اجلدران)23(.

مات رابعًا: املدن اإلسالمية ورضورة تشييد احلامَّ
منجزات  من  ورثته  ما  ضمن  العامة  مات  احلمَّ اإلسالمية  احلضارة  ورثت 
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رشقًا  اإلسالمي  العامل  مدن  يف  مات  احلمَّ انترشت  فقد  هلا  السابقة  احلضارات 
أن  إذ  اإلسالمية،  العمرة  عىل  دخيلة  تعترب  اجتمعية  كمنشآت  وهي  وغربًا. 
يف  وال  اإلسالم  قبل  ال  الغزير  املاء  استعمل  يْألفوا  مل  األوائل  املسلمني  العرب 
العام  م  احل��مَّ فكرة  يقتبسون  جعلتهم  حياهتم  رضوري��ات  ولكن  ص��دره)24(. 
الرومانية  املدن  يف  قبل  من  حيتلها  مل  مكانة  يف  ويضعونه  الروماين   – البيزنطي 
نفسها، وجعلوا منه مرفقًا عامًا شعبيًا باملعنى الصحيح، ذلك أن املدن الرومانية 
ت  مات التي غصَّ مل تعرف –حتى يف أوج ازدهارها- ذلك العدد اهلائل من احلمَّ
هبا املدن اإلسالمية، ويرجع ذلك بدون شك الختالف الَدْور الذي لعبته تلك 
األوىل  يف  كانت  فقد  اإلسالمية،  واملدن  الرومانية  املدن  من  كل  يف  مات  احلمَّ
اللهووالرتفيه  منها  الغرض  كان  كم  املجتمع،  من  ونخبة  والرياضيني  لألثرياء 
رضورية  حاجة  أداء  أجل  من  كافة  للناس  كانت  فقد  الثانية  يف  أما  واملتعة، 
وعادات  خدمات  من  حوهلا  يدور  ما  كل  وأصبح  مفروض  بواجب  أوالقيام 
بشكل  املجتمع  طبقات  بكل  نتيجة الرتباطها  إال  يكن  مل  أسطورية  وحكايات 

دائم ويف مناسبات كثرية)25(.
مات العامة يف املدن اإلسالمية، ويرجع ذلك الرتباطها  وقد َكُثر إنشاء احلمَّ
منازهلم  تضمني  عىل  العامة  مقدرة  ولعدم  والتطهر،  للنظافة  اإلسالم  بدعوة 
مات يف  إنشاء هذه احلمَّ القادرين عىل  برغبة  محَّامات خاصة، وارتبطت كذلك 
إىل  هذا  عليها  الطلب  لشدة  وفري  ريع  من  تدره  ملا  إنشائها  يف  أمواهلم  استثمر 
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جانب االهتمم بتشييدها كأوقاف عىل أعمل اخلري والرب)26(.

مات يف املدن اإلسالمية. 1 تطور ختطيط احلامَّ
مات يف املدن اإلسالمية بصفة عامة خلدمة كافة سكاهنا، لذلك  ُأقيمت احلمَّ
كثر إنشاؤها لتلبية حاجات وظيفية، مما دفع سلطات املدينة أن تنظم إنشاءها وما 
يتصل بتزويدها بمصادر املياه وقنوات الرصف، وما يصدر عن بنائها من دخان 

م أحيانًا يف تديد مواضعها وأيضًا وحداهتا)27(. تكَّ
مناخ بالدهم  يتوافق مع طبيعة  بم  مات  احلمَّ املسلمون ختطيط وعمرة  ر  طوَّ
يف  مات  احلمَّ َعَرَفت  لذلك  وتقاليدهم،  عاداهتم  مع  أيضًا  يتوافق  وبم  ومدهنم 
املدن اإلسالمية خُمَطَّطنْي اثنني من حيث الشكل، ظل املسلمون يستعملوهنم منذ 
بداية العرص اإلسالمي حتى هناية حكم الدولة العثمنية: أوهلم متأثر بالتخطيط 
بقية  املكانة األوىل بني  الدافئة  القاعة  فيه  الذي احتلت  البيزنطي وهوالتخطيط 
أما  كربالء،  مدينة  يف  العثمنية  مات  احلمَّ اتبعته  الذي  وهوالتخطيط  القاعات، 
املخطط الثاين فقد كان طوليًا تصطف فيه قاعات مستطيلة بطريقة طولية متتالية، 

تتل فيه القاعة األوىل )الباردة( بدل الدافئة مركز الصدارة)28(.
م املتوارث من  ت إىل حد ما يف عمرة احلمَّ وإذا كانت تعاليم اإلسالم قد غريَّ
التصميم  عىل  شك  بال  حافظت  قد  ذاته  الوقت  يف  فإهنا  السابقة،  احلضارات 
واهليكل املعمري له، ومل ُيتناول يف هذا التعديل سوى الزخارف والصور وكذلك 
النسب بني القاعات، وذلك نظرًا لغياب استعمالت وبروز أخرى، وأيضًا زوال 
عادات وظهور غريها وكذلك التغري الذي طرأ عىل املجتمع اإلسالمي خالل 
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العصور املختلفة)29(.
وُيَعدُّ ختطيط محَّام رسجال)30( )شكل رقم 30( أول نموذج حقيقي لتخطيط 
م أول مرحلة من مراحل التطور من التخطيط  مات الرشقية، واعُترب هذا احلمَّ احلمَّ
الروماين إىل مرحلة أكثر رشقية تتمشى مع الرشق وطبيعته، وهويمثل مرحلة 
م  م يف العرص اإلسالمي بصفة عامة، ولذلك اشتمل احلمَّ انتقالية إىل ختطيط احلمَّ
ألول مرة عىل ثالثة أقسام متجاورة تبدأ بقاعة خلع املالبس )املنزع اواملخلع( 
ويليها القسم الثاين وهوالدافئ وهوعبارة عن قاعة ُأعدت بحيث تكون متهيدًا 

م)31(. لدخول القسم الثالث والذي متثله القاعة الساخنة وهي أهم أقسام احلمَّ

مات. 2 تطبيق الفكر اإلسالمي يف ختطيط احلامَّ
د حرص الرشيعة  مات بمنهج جُيسِّ إِْلَتَزم الفكر اإلسالمي منذ بداية بناء احلمَّ
اإلسالمية عىل ما ينفع الناس يف حياهتم وحيفظ أبداهنم، ومن هنا قامت تصميمت 
م عىل  مات يف العرص اإلسالمي عىل عدة أسس، من أمهها: أن يشتمل احلمَّ احلمَّ
هواء وماء حارين)32(، وأن يتوفر ملن بداخله فرصة جيدة للتنفس الصحيح فال 
م أي ُدَخان من  ب إىل داخل احلمَّ حيدث َغَثَياٌن أوإْغَمء)33(، وُروِعَي أيضًا أالَّ يترسَّ
م)34( حتى ال تنتج عن ذلك رائحة كرهية.  الذي يصدر عن املستوقد امللحق باحلمَّ
م لتيارات هوائية حتى  ض الوحدات الداخلية للحمَّ وحرص املعمر عىل أال ُتَعرَّ
َمات  ال تكون هلا تأثريات سلبية عىل رواده)35(. كم كان هناك اهتمم بتوفري امُلَقوِّ
م يف كل الوحدات. وأخريًا عمل  اجلملية التي تبعث الراحة النفسية ملرتادي احلمَّ
املعمر عىل تقيق اخلصوصية لبعض الفئات من أصحاب احلاالت اخلاصة من 
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قني أوالعجزة. املرىض واملعوِّ
مات خالل العرص اإلسالمي بصفة  د املعمر هذه األمور يف ختطيط احلمَّ َجسَّ
نَت االعتبارات اإلنسانية مادية كانت أم  عامة، وعىل ما تقدم نرى أهنا قد تضمَّ
نَت أيضًا ما هومرتبط بالعقيدة اإلسالمية كالطهارة)36(، ومتاشى  نفسية، كم َتَضمَّ
ذلك كله مع الذوق الشعبي الذي يمثل القاعدة العريضة يف املجتمع اإلسالمي.
دت األسس أوالرشوط املشار إليها جمتمعة ضوابط املسقط األفقي  وقد َحدَّ
إسالميًا  ابتكارًا  أصبح  بحيث  ُمعينًا  ترتيبًا  وعنارصه  وحداته  وترتيب  م  للحمَّ
خالصًا. فمن املعروف أن اختيار شكل املسقط األفقي ألي حيِّز يرتبط بوظيفة 

هذا احليِّز ومدى قدرة هذا التخطيط عىل التالؤم مع وظيفته.
فيه مالبسهم  لرواده خيلعون  توفري مكان  م يف  احلمَّ احليز يف  وتتمثل وظيفة 
ويأخذون فيه قسطًا من الراحة قبل خروجهم منه لتفادي التعرض لتيار هوائي 
مفاجئ، وقد ُعرف هذا املكان بوظيفته األوىل فُسمي »املنزع اواملخلع« أو»بيت 
« لكونه خارج نطاق األقسام احلقيقية  ايِنّ أول« وُأطلق عليه يف بعض املدن »الرَبَّ
م، ثم تليه قاعتان أوثالثة خاصة باالستحمم تتدرج يف حرارهتا من املستوى  للحمَّ
العادي إىل املستوى الدافئ ثم املستوى الساخن يف ترتيب مكاين ثابت. ويف هذه 
القاعات تتم عملية االستحمم وما يصاحبها من تطهر واغتسال، وأيضًا ما يتبعها 
مات يف  من عمليات إزالة الشعر والتجميل والتزين)37(، وقد حرص مشيدواحلمَّ

كربالء عىل اتباع هذا التصميم كبقية املدن اإلسالمية.
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املبحث الثاين

امات الباقية يف مدينة كربالء احلمَّ
وتاأثرياتها الجتماعية

م الكربالئي يف العرص العثامين أوالً: أقسام احلامَّ
مَتَيَّزت محَّامات السوق الكربالئية يف العرص العثمين بتخطيط مستوحى من 
فكر الفن الشعبي اإلسالمي الذي كان سائدًا يف مدن العامل اإلسالمي، ومِلَ ال فقد 
مات يف املقام األول خلدمة تلك الطبقة الشعبية التي متثل القاعدة  ُأسست احلمَّ
مات قد متيزت بالبساطة  العريضة يف املجتمع الكربالئي ولذلك نجد عمرة احلمَّ
وعدم اإلرساف عكس ما نجد عليه احلال يف املشيدات املعمرية األخرى مدنية 
احلرارة  فيها  تتدرج  أقسام  ثالثة  عن  ختطيطه  خيرج  مل  ثم  ومن  دينية،  أم  كانت 
اين، عالوة عىل املقاصري امللحقة بكل من  من القسم الرباين إىل الوسطاين فاجلُوَّ

يم« وهومكان تسخني املياه )بيت النار(. الوسطاين واجلواين، فضاًل عن »الِقمِّ

ُّ )امَلنزع اواملخلع(:. 1 اينيِ الَبَّ
م، ومنه  وُيعرف أيضًا ب� »بيت أول« وهوالقسم املخصص الستقبال رواد احلمَّ

أيضًا  د  ُمعَّ أنه  كم  م،  احلمَّ وبعد  قبل  مالبسهم  ويرتدون  خيلعون  فيه  يغادرونه، 
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م مثل  -خاصة للنساء- إلحياء بعض املناسبات االجتمعية املتعلقة بتقاليد احلمَّ
التي  الشعبية  الفنون  بعض  انبثقت  خالهلا  من  والتي  واخلتان  والنفاس  اخلطبة 
قاعة  ختطيط  اختلف  هنا  ومن  عامة.  بصفة  اإلسالمية  املجتمعات  هبا  متيزت 
م)38( حيث متيزت مساحتها باالتساع  الرباين وأسلوب بنائها عن باقي أقسام احلمَّ
اإلضاءة  لتوفري  متعددة  نوافذ  ذات  شاهقة  بقبة  وتغطيتها  باالرتفاع  وجدراهنا 
البسط  من  بأنواع  ُفرشت  وقد  جوانبها  حول  املصاطب  وانتشار  والتهوية، 

والسجاد هي يف ذاهتا جتسيد واضح للفنون الشعبية املتمثلة يف صناعة السجاد.

الوسطاين )القاعة الدافئة(. 2
م العام، وهوبمثابة القاعة  ُيَعدُّ الوسطاين أوالقاعة الدافئة القسم الثاين يف احلمَّ
الدافئة به، وهويف واقع األمر ُيْعترب مرحلة انتقالية من القاعة األوىل معتدلة احلرارة 
إىل القسم التايل األكثر حرارة وهوما يعرف بقاعة اجلواين أوبيت احلرارة، هذا 
من حيث الوظيفة. أما من حيث عمرة هذا القسم فهوعبارة عن قاعة مستطيلة 
كانت تغطى يف معظم األحوال بقبونصف برمييل، ويتضمن مصطبة برسم راحة 
رواده، ومن األمور التي حرص عليها املعمر تغشية جدران الوسطاين بطبقة من 
الكلسة ذات تركيبة معينة كانت عاماًل هامًا يف احتفاظ اجلدران بدرجة احلرارة 
ببالطات  املفروشة  القاعة  هذه  أرضية  وتت  به)39(.  تيط  الذي  احليز  داخل 
حجرية أورخامية ملونة كانت توجد أنابيب فخارية متر من خالهلا حرارة املواد 
القميم،  يف  والدخانية)41(  النارية)40(  باحللل  املياه  تسخني  عن  الناجتة  املحرتقة 

م)42(. ومنها تندفع هذه البقايا إىل املدخنة العامة للحمَّ
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مات وظيفة  ويتضمن الوسطاين وحدات وعنارص ومرافق أخرى متثل مقوِّ
االستحمم، فيالحظ أن هذه القاعات قد ُأحلقت هبا مقاصري )خلوات( ُخطَِّطت 
بطريقة معينة تتوفر من خالهلا اخلصوصية ملن بداخلها)43( إىل حد كبري خاصة 
اختلفت  وقد  فيها.  تتم  التي  الشعر  وإزالة  والتدليك  التنظيف  مراحل  خالل 
أوفردين، وبعضها  لفرد واحد  يتسع  بعضها  أن  فنجد  املقاصري  مساحات هذه 

ذومساحة أكرب من ذلك)44(.

ُّ )بيت احلرارة(:. 3 اينيِ وَّ اجلحُ
مات وهي القاعة  ل قاعة اجلواين أوبيت احلرارة القسم الداخيل يف احلمَّ ُتشكِّ
احلقيقية لالستحمم حيث احلرارة الشديدة املدرة للعرق. وقد َحَرص املعمر يف 
ختطيط هذه القاعة عىل تطبيق املواصفات املعمرية التي اشرتطها الفكر املعمري 
اإلسالمي املتعلقة بعملية التنفس وعدم الضيق، يف تشكيل احليز الفراغي لقاعة 

اجلواين من حيث ارتفاع اجلدران واستخدام القباب واألقبية يف التغطية.
يف  كربالء  مدينة  مات  بحمَّ اجل��واين  قاعات  يف  التخطيط  أنمط  تعددت  وقد 
الزمن  م��رور  مع  عنارصها  بعض  تغريت  األس��ف  مع  ولكنها  العثمين  العرص 
النمط  فكان  أخرى،  تارة  الدقيقة  غري  الرتميم  أعمل  وبسبب  تارة  اهلدم  بسبب 
األول منها عبارة عن قاعة مستطيلة يغطيها قبوبيضاوي الشكل، وقد ُأحلقت هبا 
عدة مقاصري )خلوات( ذات مساحات صغرية تغطي كاًل منها قبة، والنمط الثاين 
إيوانان  القاعة  جانبي  وعىل  قبة،  تغطيها  املسقط  مربعة  وسطى  قاعة  عن  عبارة 
إيوانات  أربعة  عن  فهوعبارة  الثالث  النمط  أما  قبة،  منهم  كالً  تسقف  متمثالن 
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متعامدة عىل قاعة وسطى مركزية مغطاة بقبة بينم تغطِّي كاًل من اإليوانات أقبية 
نصف برميلية. وجدير بالذكر أن قاعات اجلواين كانت تشتمل عىل مغاطس عبارة 
عن أحواض مستطيلة متأل باملاء الساخن وتعلوها قبة صغرية حممولة عىل أعمدة.

املتصلة  اإلنسانية  االعتبارات  أمهية  اإلسالمي  املعمري  الفكر  أدرك  وقد 
الساخنة  القاعات  داخل  بالضيق  الشعور  جتنب  أمهية  وكذلك  التنفس  بعملية 
الوسطاين  قاعتي  من  لكل  معمرية  مواصفات  عىل  أكد  ولذلك  مات.  باحلمَّ

واجلواين عىل النحوالتايل:
القاعات عن طريق استخدام  ارتفاع اجلدران يف هذه  املعمر عىل  أوهلا: َحَرص 
القباب واألقبية يف تغطيتها، وُتعد هذه املواصفات غاية يف األمهية، ذلك ألن نسبة 
املاء الساخن، ويساعد ارتفاع اجلدران  القاعات تكون عالية بسبب  البخار يف هذه 
احليز  يف  املاء  بخار  لكميات  االستيعاب  زيادة  عىل  وقبوات  قباب  من  يعلوها  وما 
مغلقة)45(. دائرة  يف  القاعات  هذه  داخل  اهلواء  تريك  عىل  يساعد  كم  الفراغي، 
يساعد  حيث  الساخنة  م  احلمَّ وحدات  اتساع  رضورة  عىل  التأكيد  وثانيها: 
ذلك عىل صفاء اهلواء وتفريق احلرارة، ومن ثم ال تنحرص األنفاس املختلفة فيه، 

ويكون خروج النََفس ودخوله سهاًل بخالف الضيق يف املساحات)46(.

يم )املستوقد(. 4 القمِّ
م، فهواملكان  يم أواملستوقد من الوحدات املعمرية اهلامة امللحقة باحلمَّ د الِقمِّ ُيعَّ
م باملاء واهلواء الساخن حيث كان يتم به تسخني املاء يف  املخصص لتزويد احلمَّ
اللهب  وبقايا  الساخن  اهلواء  أيضًا يف سحب  منه  يستفاد  قدور كبرية، كم كان 
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والدخان عن طريق أنابيب لتدفئة أرضية كل من قاعتي اجلواين والوسطاين)47(.
هي:  أجزاء  ثالثة  إىل  تقسيمه  عىل  للقميم  املعمري  التخطيط  فكرة  قامت 
كتلة  الثالثة  األج��زاء  هذه  ومتثل  القميمي)48(،  وسكن  واخلزانة،  املستوقد، 
م، وتنقسم من الداخل  بنائية مستطيلة أومربعة يزيد ارتفاعها عىل مستوى احلمَّ
النار  ببيت  األول  املستوى  ُيعرف  مستويات  ثالثة  يف  صغرية  غرف  ثالث  إىل 
النار والدخان عرب ممرات خاصة  بقايا  منها  تنطلق  فتحة  أرضيته  أواألتون، يف 
املتفرعة عنهم  املقاصري  والوسطاين وكذلك  اجلواين  أرضية كل من  ممتدة تت 
اجلواين  قاعتي  من  كل  أرضية  يتوسط  ال��ذي  النار  بيت  ممر  يف  كلها  تتجمع 
يذكرنا  مما  القاعتني  أرضية  تدفئة  عىل  احلال  بطبيعة  ذلك  ويساعد  والوسطاين 
ويغطي  الرومانية)49(.  مات  احلمَّ يف  مستخدمًا  كان  الذي  التدفئة  بأسلوب 
ل  املستوقد أوبيت النار سقف هو يف الوقت ذاته أرضية للحجرة العلوية، وُشكِّ
هذا السقف عىل هيأة قبة ضحلة تتوسطها فتحة ُتعرف »باملرازة« يتصاعد منها 
اللهب للمستوى الثاين الذي يعرف بالدبكونية)50( وهي حجرة قد تكون مربعة 
أومستطيلة سقفها عبارة عن قبة ضحلة تساعد عىل عدم تبديد البخار املتصاعد 
املتصاعد من احلجرة  البخار  فيها وخيرج هذا  املوجودة  الساخن  املاء  من حلل 
بينها وبني قاعة اجلواين. ويمثل املستوى  عرب فتحة مستطيلة بجدارها املشرتك 
مستطيلة  تكون  قد  بسيطة  حجرة  عن  وهوعبارة  القميمي،  مسكن  الثالث 
أومربعة، يغطيها سقف مسطح يتوسطه شخشيخة)51(. وُيدخل إىل القميم عادة 
م غالبًا ما كان يقع مطاًل عىل حارة ضيقة أوزقاق صغري يف  من باب فرعي للحمَّ

اجلهة املقابلة للرباين )املنزع اواملخلع(.
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مات ثانيًا: املجتمع اإلسالمي وعامرة احلامَّ
ثابتة  نتيجة  إىل  لنا  يوصِّ السمحاء  اإلسالمية  الرشيعة  نصوص  استقراء  إن 
حيث  ودنياهم،  دينهم  يف  الناس  مصالح  لتحقيق  ج��اءت  أهنا  هي  دة  وحم��دَّ
ودرء  للناس  املصالح  وهوجلب  عظيم  أصل  عىل  ُبنيت  الرشيعة  هذه  أن 
أوهلا  أقسام:  ثالثة  تتعدى  ال  الرشيعة  مقاصد  أن  نجد  ولذلك  عنهم،  املفاسد 
تسينية.  تكون  أن  والثالث  حاجية،  تكون  أن  والثاين  رضوري��ة،  تكون  أن 
الدين والنفس والنسل واملال والعقل، واحلاجية هي ما  فالرضورية هي حفظ 
وتركها  عنهم.  واملشقة  واحلرج  الضيق  ورفع  عليهم  للتوسعة  الناس  حيتاجه 
يؤيد  الرشيعة،  بحكم  مدفوعان  ومها  واملشقة،  احل��رج  إىل  باملكلفني  ي��ؤدي 
التحسينية  أما  ح��رج«)52(،  من  الدين  يف  عليكم  جعل  »وما  تعاىل:  قوله  ذلك 
وقد  وغريها،  ومدنية  دينية  منشآت  من  الناس  حياة  به  ن  ُتَسَّ ما  توفري   فهي 
جاءت نصوص الرشيعة وأحكامها حمققة هلذه احلاجيات وذلك بالتوسعة عىل 

الناس كإباحة املحظورات عند الرضورات)53(.
عنه  املسؤولني  عىل  كان  واضحًا  دستورًا  اإلسالمي  املجتمع  َوَجد  وبذلك 
الفقهاء  مهمة  من  املجتمع  يف  للعامة  أفكاره  توصيل  وكان  فقط،  يطبقوه  أن 
صار  هنا  ومن  مذاهبهم)54(.  اختلفت  وإن  ذلك  حاولوا  الذين  الدين  وعلمء 
الفقه اإلسالمي منهجًا متكاماًل يف كافة مناحي احلياة اإلنسانية كلها، يف العقيدة 

والعبادة واالجتمع واالقتصاد وكذلك أسلوب التشييد والبناء)55(.
مات العامة يف املدن اإلسالمية  وقد نظمت األحكام الفقهية العمل داخل احلمَّ
وأسلوب ارتفاقها واحلرص يف تصميمها عىل طهارة املاء مما استوجب تصميم 
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أحواضها وأجراهنا بطريقة معينة تكفل ذلك)56(. ومتاشيًا مع هذا االجتاه ُأنشئت 
اسُتخدم  ما  مات  احلمَّ من  وهناك  للرجال،  وأخ��رى  للنساء  خاصة  محَّامات 
للرجال يف أوقات حمددة وللنساء يف أوقات أخرى، كم ُأحلقت ببعض املنشآت 

الدينية محَّامات كانت خمصصة خلدمة آهليها إىل جانب خدمة العامة.
ويف ظل الظروف االجتمعية وتطبيق نصوص الرشيعة اإلسالمية يف املجتمع 
ما  التي روعي يف عمرهتا  االجتمعية  املنشآت  كنوع من  العامة  مات  احلمَّ ُبنيت 
يتمشى مع ما ينص عليه الفكر املعمري اإلسالمي، وقد كان لذلك صدًى كبرٌي 

مات من جانب املعمريني. يف تطبيق هذا الفكر يف عمرة احلمَّ
م دور واضح يف احلياة االجتمعية للمدن اإلسالمية وأصبح  وملا كان للحمَّ
سلوكًا اجتمعيًا جرت به عادة املجتمعات اإلسالمية خضع إلرشاف املحتسب 
هبا  تنادي  التي  والقيم  القواعد  وفق  عمله  استمرار  له  يكفل  مبارشًا  خضوعًا 

الرشيعة اإلسالمية)57(.

مات ثالثًا: دور املحتسب يف املدن اإلسالمية مع احلامَّ
مات  لعب املحتسب يف املدن اإلسالمية دورًا بارزًا يف عالقة املجتمع باحلمَّ
يتفقدها كل يوم ليزاول إرشافه ورقابته عليها بنفسه،  وعمرهتا، فكان عليه أن 
تطبيق  قائم عىل  ره عىل كشفها وهوبذلك  عزَّ قد كشف عورته  أحدًا  رأى  فإن 
أن  فعليه  النساء  محَّامات  يف  ذلك  تدارك  وإن  داخلها)58(،  يف  الرشيعة  حدود 

يوعظهن وخيوفهن عقوبة اهلل تعاىل إن كان قادرًا عىل ذلك)59(.
فقط  تقدم  ما  �ام�ات عىل  احلمَّ املحتس�ب يف إرشاف�ه عل�ى  يقتص��ر دور  ومل 
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بل ك���ان له أن يأمر القائمني عليها بكنسها وغسلها باملاء الطاهر عدة مرات يف 
اليوم الواحد)60( ويدلِّكون األرضيات حتى ال َيْعَل�ق هبا السْدر)61( واخلَْطِمّي)62( 

فتزلق أرجل الناس عليها)63(.
د  تزوِّ التي  املياه(  التشديد عىل نظافة اخلزنة )جفنات  حرص املحتسب عىل 
م باملياه الساخنة، فأوىص بتنظيفها كل شهر مرة عىل األقل وتسليك جمارهيا  احلمَّ
من الرواسب املجتمعة فيها حفاظًا عىل عدم تغريُّ طعم املاء أورائحته، كم حرص 
عىل توصية القيِّم حني الصعود إىل اخلزنة لفتح املاء إىل األحواض أوحني تنظيفها 
أن يغسل رجليه توخيًا للطهارة، وأن ال ُتستخدم النفايات أوالشعر يف سد أنابيب 
الطاهرة. وأوىص املحتسب بأن ال  بالليف واخِلَرق  املاء عند إغالقها، بل ُتسد 
حُيبس املاء املستعمل يف جماري الرصف حتى ال تفوح رائحته، وال يدع القيِّم أحد 
م فيترضر الناس من  من األساكفة أوغريهم أن يغسلوا أويصبغوا اجللود يف احلمَّ
م ملنع  رائحة الدباغة، كم كان عليه أن يمنع األبرص واملجذوم من دخول احلمَّ
م مرتني  ر احلمَّ انتشار املرض والعدوى، وأخريًا كان من مهام املحتسب أن يبخِّ
ره القيِّم باخلزامى)64( فإن  م يبخِّ يوميًا وخاصة عند كنسه أوغسله، ومتى برد احلمَّ
دخاهنا حيمي هواءه ويطيِّب رائحته)65(. كم كان عىل القيِّم أن يأمر األتَّان)66( بأن 
املاء  يتأثر  الُزُبل وَرْوْث احليوان املجفف ونحوه يف وقوده حتى ال  ال يستخدم 

برائحة دخاهنا السيئة فيفسد أويفقد طهارته)67(.
كم  اجليدة،  األمواس  باستعمل  –وهوالبالن–  »املزيِّن«  أيضًا  القيِّم  وُيلزم 
بصنعته، وال حيلق شعر صبي  املزين خفيفًا رشيقًا بصريًا  يكون هذا  أن  ينبغي 
خُمَنَّث،  َأْمَرد وال حلية  ار  بإذن سيده، وال حيلق عذَّ إال  وليِّه، وال عبدًا  بإذن  إال 
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اث وأشباه  كم ألزمه أيضًا بعدم أكل ما يغريِّ رائحة فمه كالبصل والثوم والكرَّ
ذلك يف يوم نوبته لئال يترضر الناس بذلك)68(. وكان للمحتسب أيضًا أن يأمر 
هبا  وينتفع  الوسخ  فُتخرج  خشنة  لتصري  الرمان  بقشور  يده  يدلِّك  أن  املدلِّك 
م ألن ذلك طعام فال جيوز  اإلنسان، وُيمنع من دلوك الباقالء والعدس يف احلمَّ

أن ُيمتهن)69(.
ومراعاة لآلداب العامة أيضًا حرص املحتسبون والوالة عىل مراقبة الشباب 
مات ملالحظة النساء، وكذلك منع املخنث  ومنعهم من التسكع عىل أبواب احلمَّ
واألمرد من الدخول درًء للشبهات وحتى ال يكونوا مدعاة للفساد والشذوذ)70(.

إليه حيث  املحتسب والسلطة اإلدارية كل ما سبقت اإلشارة  ت رقابة  تعدَّ
م ملرتاديه وكذلك حسن  َدت الرقابة أيضًا عىل حسن معاملة العاملني باحلمَّ ُشدِّ
أدائهم ملا يقومون به من خدمات، إىل جانب تسني سري العمل واالهتمم بجودة 
م يف ذلك  األدوات املستخدمة فيه)71(. وربم ينم ذلك كله عن مدى أمهية احلمَّ

الوقت يف حياة الناس ومدى اهتمم أويل األمر به.

رابعًا: محَّامات السوق الباقية يف مدينة كربالء
كانت محَّامات السوق يف كربالء من مراكز احلياة االجتمعية حيث ارتبطت 
املعامل  من  مات  احلمَّ هذه  ُتعد  كم  املجتمع)72(،  حياة  يف  اهلامة  املناسبات  ببعض 
األثرية يف كربالء عىل الرغم من أن عددها قد تقلص وتضاءلت أمهيتها باملدينة 
كم  تعد  ومل  ضعيفًا  عليها  اإلقبال  وأصبح  كبري  حٍد  إىل  السكان  هجرها  حيث 

كانت وقت إنشائها.
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وكذلك  احلديثة  العلمية  للدراسات  بكربالء  السوق  محَّامات  الفتقار  ونظرًا 
عدم ذكرها باملصادر العربية القديمة -عىل حد علمي- بالقدر الذي يساعدنا عىل 
التعرف عىل تاريخ تشييدها أوحتى العرص الذي ُشيدت فيه، جتدر اإلشارة إىل أن 
مات من جانب بعض املجتهدين  ما نرش من دراسات عن تاريخ وعمرة هذه احلمَّ
أوتارخيية، وال  استنادها عىل أسس علمية  لعدم  الصواب متامًا  واهلواة قد جانبها 
عن  عبارة  وأخ��رى  عشوائية  شخصية  اجتهادات  عن  أومعظمها  مجيعها  خترج 
والصواب. الصدق  عن  بعيد  احلقيقة  يف  ومعظمها  األجيال،  تناقلتها  أقاويل 
نص  التي  املعمرية  وعنارصه  م  احلمَّ تصميم  فكرة  أن  نقرر  أن  نستطيع  لكننا 
تنفيذها  عىل  اإلسالمية  املدن  معمريو  وحرص  اإلسالمي  املعمري  الفكر  عليها 
كربالء،  مدينة  يف  العثمين  العرص  معمريو  عليها  وس��ار  اتبعها  التي  نفسها  هي 
الباقية فيها -بصفة عامة- اتسمت بطابع خاص  مات األثرية  يؤكد ذلك أن احلمَّ
يميزها وهوالبساطة الشديدة، فضاًل عن خلوها من العنارص الزخرفية الفنية التي 
إىل  هذا  األخ��رى،  اإلسالمية  املدن  معظم  يف  الباقية  األثرية  مات  احلمَّ هبا  متيزت 
جانب اإلضافات املعمرية احلديثة التي شوهت املعامل األثرية األصيلة التي كانت 
اخلاصة  املياه  تسخني  طريقة  يف  حديثة  أساليب  استعمل  وكذلك  فيها،  موجودة 
إىل  ونضيف  النار.  بيت  أو  للقميم  الفنية  املعمرية  العنارص  تغيري  استدعى  مما  هبا 
ظل  يف  الكربالئي  املجتمع  يف  متبعة  كانت  التي  والتقاليد  العادات  زوال  ذلك 
اإلسالمية. املدن  يف  املجتمعات  سائر  يف  معروفة  كانت  والتي  مات  احلمَّ وجود 

مات الباقية يف مدينة كربالء إال أهنا  وعىل الرغم من اختالف خمططات احلمَّ
وحتى  األموي  العرص  منذ  والقاهرة  الشام  بمدن  الباقية  مثيالهتا  مع  تشاهبت 
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العرص العثمين ومل ختتلف إال يف تفاصيل بسيطة.
وجدير بالذكر أن محَّامات السوق الكربالئية قد استمدت أصوهلا املعمرية 
من الطراز الفاريس والرتكي ولكنها متيزت عنهم بصفات حملية، وهي سمة متبعة 
البناء  مواد  استعملت  فقد  املدن اإلسالمية عامة،  املعمرية يف كل  املشيدات  يف 
املحلية كالطابوق واجلص والنورة والقار األسود العازل للحرارة، ويف الوقت 
اإلسالمية  املدن  محَّامات  سائر  عرفتها  التي  املعمرية  العنارص  اسُتعملت  ذاته 
كالقباب والقبوات يف التسقيف)73(. أما التخطيطات والتكوينات املعمرية فقد 
ظلت كمثيالهتا يف مّحامات املدن اإلسالمية دون أن يلحق هبا تغيريات جوهرية، 

م الثالثة كم هي: الرباين -الوسطاين– اجلواين. حيث نجد أقسام احلمَّ
وعدم  إمهاهلا  بسبب  إما  وال��زوال  للهدم  كربالء  مدينة  محَّامات  تعرضت 
الكربالئي  املجتمع  هلجر  احل��ال  بطبيعة  ذلك  ويرجع  وجتديدها،  ترميمها 
وشق   1997 عام  منذ  مؤخرًا  املدينة  شهدهتا  التي  التوسعات  بسبب  وإما  هلا، 
كربالء  يف  والتارخيية  الرتاثية  املباين  من  كثري  هدم  استوجب  مما  جديدة  شوارع 
امليدانية مل  الدراسة  املدينة خالل  السوق، ومع جتوالنا يف  ومن ضمنها محَّامات 
نجد غري أربعة محَّامات ال تزال قائمة ولكنها معطلة عن مزاولة نشاطها لعدم 
إعدادها وجتهيزها باألسلوب الذي يتالءم مع استقبال روادها إال محَّام واحد 
منها هومحَّام السيد سعيد الرشويف الكائن يف باب السالملة، وسنتناول من هذه 
مات األربعة محَّامني فقط مها محَّام الرشويف ومحَّام البغدادي حيث استطعنا  احلمَّ
فقد  اآلخران  مان  احلمَّ أما  واملقارنة،  االستنتاج  طريق  عن  تأرخيهم  نرجح  أن 
ضاعت متامًا عنارصمها املعمرية األثرية واستبدلت بعنارص مستحدثة ذات طرز 
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ال متت للقديم من قريب أوبعيد، ومها محَّام نينوى ومحَّام النمرة.

محَّام السيد سعيد الرشويف. 1
املوقع والتاريخأ. 

م يف منطقة باب السالملة يف بشارع الوزون عند اجلهة اجلنوبية  يقع هذا احلماًّ
عىل  الرئيسية  بواجهته  يطل  حيث   ،العباس الفضل  أيب  مرقد  من  الغربية 
بنائه يعود إىل  م ذكر لنا أن تاريخ  القائم عىل احلمَّ هذا الشارع، ويف حديث مع 
م وعىل وجه التحديد القبة  عام 1920م، ولكن بمعاينة العنارص املعمرية للحمَّ
الساخنة )اجلواين(  القاعة  التي تغطي  القبة  التي تعلوقاعة االستقبال، وكذلك 
والطراز الفني ملناطق انتقاهلم املتمثل يف استخدام املثلثات الكروية التي متيزت 
هبا مناطق انتقال القباب يف العرص العثمين والتي نراها منترشة يف محَّامات دمشق 
)املستوقد(  النار  بيت  جانب  إىل  اخلصوص،  وجه  عىل  واسطنبول  والقاهرة 
وأسلوب بناء عقوده وسقفه املروحي، نرجح من جانبنا أن هذا البناء يرجع إىل 
هناية العرص العثمين يف العراق أي هناية القرن التاسع عرش عىل أقل تقدير وذلك 
بمقارنة هذه العنارص مع مثيالهتا يف معظم محَّامات مدينتي دمشق والقاهرة التي 

ترجع لنفس الفرتة الزمنية.
م قد اشرتاه بالفعل عام 1920م، واستنتجنا  وقد نم إىل علمنا أن مالك احلمَّ
أنه ربم قد قام بعد رشائه بإجراء بعض أعمل الرتميم والتجديد مما جعل أهل 
م إليه وظل ُيعرف  احلي يرجعون تاريخ تشييده إىل ذلك العام حيث ُنسب احلمَّ

باسمه حتى وقتنا احلارض.
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مات  احلمَّ وعمرة  عامة  اإلسالمية  العمرة  يف  املتخصص  الباحث  ويستطيع 
والعنارص  العثمين  للعرص  ترجع  التي  القديمة  العنارص  بني  يميز  أن  خاصة 
م فيم بعد والتي غريت من معامله الرئيسية بعد عام  احلديثة التي ُأضيفت هلذا احلمَّ
1920، حيث يتضح سقوط خوذيت القبتني التي تغطي كاًل من قاعة االستقبال 
)املخلع أواملنزع( وقاعة بيت احلرارة )اجلواين( وإعادة بنائهم بأسلوب خمالف 
لألسلوب الذي كان متبعًا يف العرص اإلسالمي بصفة عامة، خاصة خوذة بيت 
احلرارة التي فقدت )القمري( أي الفتحات الصغرية املستديرة املغشاة بالزجاج 
فضاًل  القاعة،  تلك  إلنارة  اهلواء  دون  الضوء  بمرور  تسمح  كانت  التي  امللون 
عن إضافة كمرات حديدية أسفل مناطق االنتقال ذات الطراز القديم لتقويتها 

وتدعيمها لتحمل ثقل القبة املقامة فوقها.

م .  الوصف العام للحامَّ
عامة  بصفة  اإلسالمية  املدن  يف  املتبع  املعمري  الطراز  حسب  م  احلمَّ ُشيِّد 
بصفة خاصة، حيث  العثمين  للعرص  ترجع  التي  بغداد  مدينة  وكذلك محَّامات 
للحالق  ختصص  كانت  صغرية  ردهة  إىل  يؤدي  الذي  الضيق  بمدخله  يتميز 
)املزين( وما زالت كذلك حتى اآلن، ومنها ندلف إىل قاعة االستقبال املعروفة 
باملخلع أواملنزع والتي تغطيها قبٌة شاهقة، ويؤدي باب صغري من املنزع إىل قاعة 
أيضًا  املعروفة  احلرارة  بيت  قاعة  إىل  ومنها  بالوسطاين  ُتعرف  دافئة يف حرارهتا 
القاعة عدة  ُأحلقت هبذه  مرتفعة، وقد  قبة  تغطيها هي األخرى  والتي  باجلواين 
النار يف  م أوبيت  مقاصري أوخالوي باإلضافة إىل املغطس. ويقع مستوقد احلمَّ
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الناحية الشملية لبيت احلرارة.

الواجهة الرئيسيةت. 
تتميز معظم واجهات محَّامات العرص العثمين يف املدن اإلسالمية مثل دمشق 
والقاهرة واسطنبول وغريها باشتمهلا عىل حوانيت جتارية إىل جانب املدخل بدالً 
مات التي ترجع للعصور السابقة  من النوافذ التي كانت تضمها واجهات احلمَّ
م أيضًا هلذا العرص اشتمل واجهته  هلا يف تلك املدن، ومما يرجح نسبة هذا احلمَّ
الوزون عىل عدة حمالت جتارية، متمثلة يف ذلك مع  الرئيسية املطلة عىل شارع 
واجهات محَّامات املدن املشار إليها. وتبدومن أعىل الواجهة خوذتا كل من قبتي 
قاعة االستقبال وقاعة بيت احلرارة، ومها متشاهبتان يف شكلهم العام الذي يدل 
املبنى األصيل وذلك الختالف طراز  لتاريخ  بنائهم يف وقت الحق  إعادة  عىل 
البناء عن الطراز املتبع يف بناء خوذات العرص العثمين، حيث نجد أن كاًل منهم 
الصغرية،  النوافذ  ذات  املستديرة  الرقبة  وجود  دون  اجلدار  عىل  مبارشة  ترتكز 

باإلضافة إىل تدرجها كلم ارتفعت ألعىل.
يقع مدخل احلمم يف أقص الناحية الغربية للواجهة ويؤدي مبارشة إىل ردهة 
مربعة املسقط ُتستعمل كمكان للحالَّق الذي كان من العنارص األساسية العاملة 
مات. ويفتح باجلدار الرشقي هلذه الردهة باب يفيض مبارشة إىل اإليوان  يف احلمَّ

اجلنويب لقاعة االستقبال.
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املنزع )قاعة االستقبال(ث. 
حجرية  فسقية  يتوسطها  كان  املسقط  مربعة  وسطى  قاعة  عن  عبارة  وهي 
بالقاعة  تيط  العثمين،  العرص  محَّامات  غرار  عىل  أومستديرة  مثمنة  أورخامية 
أربعة إيوانات يطل كل منها عىل القاعة بعقد منكرس ويالحظ أن أكربها وأعمقها 
م عىل ختته الستقبال الرواد. كانت  اإليوان اجلنويب الذي يستغل جللوس قيِّم احلمَّ
م تصطف حول جدران هذه  احلمَّ رواد  املخصصة جللوس  احلجرية  املصاطب 
اإليوانات، اسُتبدلت حاليًا بأرائك خشبية، وتفتح أعىل كل من اإليوانني الرشقي 
والغريب نافذٌة مستطيلة لإلضاءة والتهوية ومها العنرصان الوحيدان املوجودان 
القبة  أعىل  يف  الزجاجي  الفانوس  إىل  إضافة  الغرض  هذا  أجل  من  القاعة  يف 
التي تغطي القاعة. ترتكز هذه القبة مبارشة دون رقبة عىل مناطق االنتقال ذات 
املنكرسة  العقود  التقاء  ناجتة عن  كروية  مثلثات  هيأة  العثمين وهي عىل  الطراز 
التي تشغل واجهات األواوين األربعة، وقطب القبة عبارة عن فتحة مستديرة 

يعلوها فانوس زجاجي بغرض اإلضافة والتهوية.
حيث  القبة،  هذه  خوذة  بناء  عىل  طرأ  قد  تغيريًا  هناك  أن  جانبنا  من  ونظن 
مات عامة بوجود رقبة مستديرة  متيزت القباب التي تغطي قاعات املخلع باحلمَّ
تعلومناطق االنتقال لرتتكز عليها خوذة القبة وحتى تسمح للمعمر بفتح نوافذ 
بإضاءة  تسمح  تقدير  أكثر  عىل  نافذة  عرشة  أوست  ثمين  بني  ترتاوح  صغرية 
وهتوية القاعة، وقلم ُوجدت قبة يف أحد احلممات دون هذه الرقبة، وإن ُوجدت 

كان املعمر حيرص أيضًا عىل فتح عدة نوافذ يف أسفل اخلوذة.



62 َمٌةتراث كربالء كَّ ٌة َفْصليٌة حمحُ َمَلَّ

محَّامات السوق الكربالئية يف العرص العثامين وأثرها عىل احلياة االجتامعية دراسة آثارية حضارية

قاعة الوسطاين )القاعة الدافئة( . 
هابط  حجري  درج  االستقبال  قاعة  من  الرشقية  اجلنوبية  اجلهة  يف  يوجد 
مكون من ثالث درجات يوصل إىل باب صغري مستطيل يفيض مبارشة إىل قاعة 
أول، وهي  أوبيت  بالوسطاين  ُتعرف  التي  الدافئة  القاعة  الوسطى وهي  م  احلمَّ
قبونصف  ويغطيها  اجلنوب  إىل  الشمل  من  متتد  املسقط  مستطيلة  متسعة  قاعة 
برمييل ضحل تتوسطه فتحة مستديرة مغطاة بفانوس زجاجي، وقد ُأحلق هبذه 
بينم  مستطيل،  صغري  باب  عرب  إليه  نصل  اجلنوبية  اجلهة  يف  مرحاض  القاعة 

م. يتوسط اجلدار الرشقي باب آخر يوصل إىل القاعة الساخنة للحمَّ

اجلواين )بيت احلرارة( . 
نصل إىل هذه القاعة عن طريق الباب الكائن يف اجلدار الرشقي للوسطاين 
املشار إليه، وهي عبارة عن قاعة مربعة املسقط تيط هبا أربعة إيوانات وُأحلقت 
هبا عدة مقاصري أوخالوي إضافة إىل املغطس يف اجلهة الشملية الغربية، وجدير 
مات  احلمَّ يف  اجل��واين  قاعات  ملخططات  مماثل  القاعة  هذه  ختطيط  أن  بالذكر 

العثمنية لكٍل من دمشق والقاهرة.
لتدليك  خمصصة  مستطيلة  حجرية  مصطبة  الوسطى  القاعة  تتوسط 
الشميل  اإليوان  يف  نجدها  بواجهة،  القاعة  عىل  إيوان  كل  ويطل  املستحمني، 
الثالثة األخرى، وقد  معقودة بعقد منكرس، وبعقد موتور لكل من اإليوانات 
معاملها  من  غريت  معمرية  وإضافات  تعديالت  اإليوانات  كل  عىل  ُأدخلت 
حيث  القديم،  بتصميمه  حيتفظ  يزال  ال  الذي  اجلنويب  اإلي��وان  عدا  األصلية 
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مسقطه املستطيل املمتد من الرشق إىل الغرب ويغطيه سقف مقبي، وعىل جوانبه 
أحواض مستديرة للمء الساخن. ُأحلقت بالقاعة مقصورتان أوخلوتان، إحدامها 
بالركن اجلنويب الرشقي والثانية يف الركن الشميل الرشقي تشتمل كل منهم عىل 
أحواض مستديرة برسم املاء الساخن، ويغطيها قبونصف برمييل يف وسطه فتحة 
أنه يوجد  مستديرة مغشاة بالزجاج لعدم ترسب احلرارة. وجدير باإلشارة إىل 
يف الركن الشميل الغريب للقاعة مغطس ُيصعد إليه بأربع درجات سلم حجرية 
وهوعبارة عن جتويف مربع املسقط ُيمأل باملاء الساخن يغطس فيه املستحمون.

ُغطيت قاعة اجلواين بقبة مرتفعة ترتكز عىل مثلثات كروية تول مربع القاعة 
إىل مثمن ترتكز عليه خوذة القبة مبارشًة.

وجتدر اإلشارة إىل أنه جيري تت أرضية بيت احلرارة أنبوب اسطواين قادم 
من بيت النار )املستوقد( وربم يتفرع منه فرعان أوأكثر تت أرضيات األواوين 
عىل  يعمل  ساخن  هواء  األنبوب  هبذا  يمر  إليهم،  املشار  واملقصورتني  األربعة 
تسخني أرضيات القاعة وملحقاهتا، ويف الوقت ذاته حيمل األدخنة الناجتة عن 

م. احرتاق الوقود إىل املدخنة ومنها إىل خارج احلمَّ

القميم )بيت النار( . 
م خلف بيت احلرارة، والقميم هواملستوقد  يقع يف الناحية الشملية من احلمَّ
وروث  الزبل  باستخدام  املايض  يف  يوقد  وكان  م  احل��مَّ مياه  بتسخني  اخلاص 
احليوانات بعد جتفيفه، وقد تغريت اآلن طرق التسخني بأساليب حديثة تعتمد 
املعمرية  العنارص  عىل  الرشويف  محَّام  ويشتمل  املواد.  من  أوغريه  السوالر  عىل 
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األصيلة للقميم فهوعبارة عن إيوان رأيس مستطيل مبني باآلجر واجهته عبارة 
عن عقد مدبب ويغطي سقفه قبومروحي.

محَّام البغدادي. 2
املوقع والتاريخأ. 

لشارع  اجلنويب  اجلانب  عىل  الغربية  العباسية  منطقة  يف  البغدادي  محَّام  يقع 
اجلمهورية عند تقاطعه مع ساحة البلوش. مل نستطع احلصول عىل تاريخ احلّمم 
من خالل املصادر التارخيية أواملؤلفات احلديثة، كم مل نستطع أيضًا الوصول إىل 
القاطنني يف  القائمني عليه أوكبار السن  معلومات مفيدة عن تاريخ إنشائه من 

م. منطقة أوبالقرب من احلمَّ
السيئة حيث وجدناه يف حالة  املعمرية  م فوجئنا بحالته  للحمَّ وعند دخولنا 
الطبيعي  يرثى هلا، فقد آلت جدرانه للسقوط وارتفعت أرضياته عن مستواها 
بحيث اقرتبت سقوفه من األرض لدرجة يصعب فيها التجول يف داخله إال يف 
وضع انحناء تام حتى ال تصطدم رأس من بداخله بالسقف. وخالصة القول 
أقدم  ُيعد من  الذي  املبنى  إليه  ما وصل  ينتابني عىل  أنني شعرت بحزن شديد 
محَّامات كربالء يف العرص العثمين، فهوبحق تفة معمرية معرضة للزوال هنائيًا 

مات الكربالئية. تاركة فراغًا كبريًا يف تاريخ عمرة احلمَّ
مات  احلمَّ نوعية  من  م  احلمَّ هذا  أن  تبني  الباقية  األطالل  تلك  خالل  ومن 
املزدوجة حيث يتكون من محَّام للرجال وآخر للنساء، وقد كان مشيدًا عىل نسق 
امليالدي  عرش  اهلجري/السادس  العارش  للقرن  تنتمي  التي  مات  احلمَّ ختطيط 
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حيث تدل عىل ذلك كل عنارصه املعمرية املتمثلة يف العقود املدببة وعقود حدوة 
املعمرية مع  تطابقه يف ختطيطه وعنارصه  اجتاهنا هذا  الفرس، والقباب، ويؤيد 
محَّام الرفاعي الكائن يف حي امليدان يف مدينة دمشق الذي يرجع تارخيه للقرن 
العارش اهلجري، وما يؤكد عودته هلذا التاريخ أيضًا املواد املستخدمة يف البناء من 
الطابوق املحيل، هذا إىل جانب الُسْمك الكبري للجدران الذي متيزت به محَّامات 

العرص العثمين يف املدن اإلسالمية بصفة عامة.

م .  التخطيط العام للحامَّ
م من اجلهة الشملية مل ُيْبِق عىل وجود واجهة له، وحل  اقُتطع جزء من مساحة احلمَّ
الرئيسية. واجهته  يمثل  املدخل  وأصبح  احلديثة.  احلوانيت  من  عدد  الواجهة  حمل 
من  يتكون  الذي  بالرباين  تبدأ  أقسام  ثالثة  إىل  الداخل  من  م  احلمَّ وينقسم 
قاعتني متجاورتني يفصل بينهم عقد موتور مدبب، ويغطي كاًل منهم قبة يفتح 
والقسم  حديثة  مصاطب  منهم  كل  جوانب  وعىل  زجاجي،  فانوس  بقطبها 
الثاين هو بيت أول )الوسطاين( ويقع يف اجلهة اجلنوبية الغربية لقاعة االستقبال 
)الرباين(، ويتألف من قاعتني متتاليتني متتدان من الشمل إىل اجلنوب ويغطي كاًل 
منهم قبة، ويف النهاية اجلنوبية للوسطاين باب يؤدي إىل القسم الثالث واألخري 
ن من قاعة وسطى مربعة تغطيها قبة،  م وهوبيت احلرارة )اجلواين(، ويتكوَّ للحمَّ
يطّل عليها من اجلهات األربع أربعة إيوانات كانت تغطي كاًل منها قبة صغرية 

كم يطل كل منها عىل القاعة الوسطى بعقد موتور مدبب.
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الباين )املنزع اواملخلع(ت. 
مربعة،والرباين  ردهة  عرب  الرئييس  الدخول  باب  من  الرباين  قاعة  إىل  نصل 
الردهة املربعة املشار  عبارة عن قاعتني متشاهبتني، تقع األوىل جهة الرشق من 
عقد  اإلشارة–  سبقت  –كم  بينهم  ويفصل  الرشق  جهة  الثانية  وتليها  إليها، 
باتساع  دخلة  للقاعة  واجلنويب  الشميل  اجلدارين  من  كاًل  تشغل  موتور،  مدبب 
كروية  مثلثات  العقود  أرجل  تالقي  عن  وينتج  منكرس،  بعقد  معقودة  اجلدار 
القبة  خوذة  عليه  ترتكز  مثمن  إىل  القاعة  مربع  التي تول  االنتقال  منطقة  متثل 
التي تغطي القاعة والتي يشغل قطبها فتحة مستديرة كان يعلوها فانوس خشبي 
غري  األوىل  مع  الثانية  القاعة  وتتشابه  والتهوية،  لإلضاءة  نوافذ  فيه  أوزجاجي 
تشغله دخلة  القاعتني  بني  الفاصل  للعقد األوسط  املقابل  الرشقي  أن جدارها 

معقودة تشبه دخالت القاعة األوىل.

الوسطاين )القاعة الدافئة(ث. 
الغربية لقاعة االستقبال وتتقدمه من جهة  يقع الوسطاين يف اجلهة اجلنوبية 
قاعتني  الوسطاين من  بقبة ضحلة، ويتكون  الشمل ردهة صغرية مربعة مغطاة 
متتاليتني األوىل جهة الشمل تشغل كاًل من جدراهنا الشميل والرشقي والغريب 
ج بعقد موتور عىل  دخلة معقودة بعقد موتور، بينم ُفتح اجلانب اجلنويب هلا املتوَّ
القاعة الثانية يف اجلهة اجلنوبية، وتتالقى أرجل عقود الدخالت اجلدارية املشار 
ذات  ضحلة  قبة  عليها  ترتكز  انتقال  منطقة  متثل  كروية  مثلثات  لتكون  إليها 
فتحة مستديرة بقطبها. يربط اجلانب اجلنويب املفتوح هلذه القاعة بالقاعة الثانية 
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للوسطاين التي تليها جهة اجلنوب وهي مشاهبة لألوىل يف كل تفاصيلها املعمرية. 
ويف هناية هذه القاعة من اجلهة اجلنوبية باب يؤدي إىل قاعة اجلواين.

اجلواين )القاعة الساخنة( . 
قاعة  عن  عبارة  متطور  فريد  بتخطيط  البغدادي  محَّام  يف  اجل��واين  قاعة  تتميز 
وسطى مربعة املسقط تسقفها قبة وتتعامد عليها أربعة إيوانات تغطي كاًل منها قبة.
م من أكثر أقسام  وُيعد قسم اجلواين والذي يمثل القاعة الساخنة يف هذا احلمَّ
وسطى  قاعة  من  فهويتألف  وتنظيًم،  اتساعًا  الكربالئية  مات  احلمَّ يف  اجلواين 
دائرية  املفتوحة عبارة عن عقود نصف  املسقط جوانبها األربعة  مركزية مربعة 
حممولة عىل أربع دعامات، وتغطي القاعة قبة ترتكز عىل العقود األربعة املشار 
إليها، وتنحرص مناطق االنتقال بني كوشات هذه العقود وهي عبارة عن مثلثات 
صغرية  إيوانات  أربعة  عىل  الوسطى  للقاعة  األربعة  اجلوانب  تفتح  كروية. 

متعامدة يتمثل فيها كل إيوانني متقابلني.

محَّام النساء . 
م الرجال املشار إليه ومالصقًا له، ومن  يقع محَّام النساء يف اجلهة الغربية حلمَّ
وعنارصه  ختطيطه  يف  الرجال  م  حلمَّ مماثاًل  كان  أنه  يتضح  الباقية  أطالله  خالل 
املعمرية، ولكن لسوء الطالع مل نستطع الدخول إليه الرتفاع منسوب أرضياته 

واقرتاب سقوفه من أرضيته وحالة التهدم الشديدة التي يعاين منها.
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خامسًا: أثر محامات السوق عىل احلياة االجتامعية
العرص  خالل  اجتمعية  خدمات  من  السوق  محَّامات  قدمته  ما  جانب  إىل 
األِخالء  منتدى  كوهنا  ومن  العامة  النظافة  مستوى  عىل  حفاظ  من  اإلسالمي 
واألصدقاء، ومتنفس املرأة للخروج من بيتها، إضافة إىل دورها كدور عالجية 
من  ظهرت  هامًا  دورًا  لعبت  فقد  العامة،  الصحة  عىل  احلفاظ  يف  ومسامهتها 
االجتمعية  العادات  من  صارت  اإلسالمي  املجتمع  عىل  جديدة  تقاليد  خالله 
م يمثل جزًء هامًا يف مراسم الزواج  وهي تقاليد الزواج واخلتان)74(. وصار احلمَّ
هذه  بني  أساسيًا  جزًء  متثل  تكاد  م  للحمَّ العروسني  من  كل  زيارة  كانت  حيث 
املراسيم، وقد اهتمت بذلك كل فئات املجتمع وتساوى يف ذلك الغني والفقري 

وإن اختلفت زيارة كل منهم فقط يف مقدار فخامة موكب الزيارة وأهبته)75(.
العادات  هذه  مثل  تسجيل  من  خلت  قد  التارخيية  املصادر  كانت  وإذا 
االجتمعية إال من ملحات قليلة هلا وتبعها يف ذلك الرحالة بصفة عامة، فإن هذه 
التقاليد والعادات قد لفتت أنظار بعض الرحالة األوروبيني املحدثني، فأقبلوا 
عىل تسجيلها تسجياًل دقيقًا منذ القرن الثاين عرش اهلجري/الثامن عرش امليالدي. 
وإذا كان تسجيل هذه العادات مل يتم إال يف القرن الثاين عرش اهلجري/الثامن 
طويلة  بقرون  ربم  ذلك  قبل  موجودة  كانت  أهنا  به  املسلَّم  فمن  امليالدي  عرش 
ويدلنا عىل ذلك تلك اللمحات القليلة التي وردت يف املصادر القديمة حيث أنه 
من املعروف أن العادات والتقاليد بصفة عامة ال تكون وليدة يوم وليلة، ولكن 
األخرى  مات، وتطورت هي  احلمَّ ُعرفت  منذ  ربم  قائمة  كانت  أهنا  املؤكد  من 
حتى أصبحت باألسلوب الذي وصلنا تسجيله من املؤرخني املحدثني خاصة 
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وأهنا كانت من العادات الرومانية القديمة مما يرجح أهنا عادات متوارثة ضمن 
ما ورثته احلضارة اإلسالمية من احلضارات السابقة هلا)76(.

محَّام العحُرس. 1
التي  اهلامة  الزواج  احتفاالت  م من  احلمَّ بزفَّة  ُيعرف  أوما  الُعْرس  ُيَعدُّ محَّام 
كانت ترص عليها املجتمع الكربالئي بصفة عامة من األغنياء أوالفقراء، حيث 
أصبح من تقاليد الزواج التي كانت ترص عليها النساء، حتى أن بعضهن ال 

م سوى تلك املناسبات)77(. تربطها باحلمَّ
م بمظاهر االبتهاج والفرحة حيث كانت ترافق  اتسمت زيارة العروس للحمَّ
مسبقًا  احلفل  هذا  الستقبال  ًا  ُمَعدَّ يكون  الذي  م  للحمَّ زيارهتا  خالل  العروس 
نساء عائلتها وصديقاهتا املقربات، ويتجمع الركب يف قاعة الرباين حيث يبدأن 
بخلع مالبسهن مغنيات مهلالت، ثم من الوسطاين يدخلن إىل اجلواين يف شبه 
العروَس  م  احلمَّ ُأوسطى  ِلس  جُتْ بعضهن  النساء  م  ُتمِّ وبينم  صاخب،  موكب 
اجلواين خيرجن مجيعًا  قاعة  وبعد قضاء وقت يف  أمامها وترشع يف تميمها)78( 
أخرى  مرة  ليعدن  طيبًا  وقتًا  يقضني  حيث  العروس  طعام  لتناول  الرباين  إىل 
االنتهاء  وبعد  باخللوة،  تلك  جلستهن  وتسمى  محَّامهن،  الستكمل  اجلواين  إىل 
يعدن للرباين ويرتدين مالبسهن، وتتقدم أم العروس من الناطورة واألوسطى 

والبالنة لتكرمهن بم يتناسب وما قمن به)79(.
يطالبن  أن  العثمين  العرص  خالل  الفرتات  بعض  يف  النساء  اعتادت  وقد 
م واملبالغة يف أجرة القيِّمة، وقد ينتهي هبا  أزواجهن بالكثري من مرصوفات احلمَّ
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ذلك إىل اخلصام مع زوجها، وقد اعتدن أيضًا أن يأخذن معهن احلنَّاء والسدر 
واألواين  الديباج  رصر  أخذ  منهن  املورسات  اعتادت  كم  وغريها،  واألشنان 

النفيسة واألطعمة املنوعة، ويلبسن أفخر ثياهبن)80(.

محَّام النَِّفاس. 2
م النساء التي اُتبعت يف تلك الفرتة أيضًا  ومن التقاليد االجتمعية املتعلقة بحمَّ
م »الَفَسخ« )النفاس( وهوخاص بالنَْفَساء ويكون اعتبارًا من اليوم  ما ُيعرف بحمَّ
السابع للوالدة حتى اليوم احلادي والعرشين)81(. وقبيل اليوم األربعني للنفساء 
م فيم  النفساء وأقارهبا للحمَّ كان هناك تقليد اجتمعي متَّبع مرتبط أيضًا بزيارة 
من  واألغاين  باألفراح  مصحوبًا  م  احلمَّ هذا  وكان  األربعني،  م  بحمَّ ُيعرف  كان 

جانب األهل)82(.

محَّام اخلتان. 3
العثمين يف حفالت اخلتان كتقليد  شاركت محَّامات كربالء أيضًا يف العرص 
اجتمعي حيث كانت تستقبل مثل هذه احلفالت التي كانت يف أغلب األحيان 
ما  الطفل حُيمل عىل فرس غالبًا  فقد كان  م،  إىل احلمَّ الُعرس  تصاحب مواكب 
يكون أبيض اللون، ويرتدي هوأيضًا مالبس بيضاء ويسري معه األهل واألقرباء 
م وبعد العودة يتم إجراء  يف موكب كبري قبل إجراء عملية اخلتان متجهًا إىل احلمَّ

هذه العملية عىل يد املزيِّن)83(.
م يف حفالت الزواج والنفاس واخلتان إىل دور  تعدى الدور الذي لعبه احلمَّ
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آخر له ُبعد اجتمعي هام وهومشاركته يف احلياة االجتمعية كمنتدى يشارك يف 
احلياة اليومية حيث كان مالذًا لألصدقاء يقضون فيه أوقات فراغهم، ويعقدون 
فيه اجتمعاهتم حيث تدور مناقشات حول األخبار السياسية والفكرية واألدبية، 
كم كانت جُترى فيه عقود الصفقات التجارية من خالل تلك الندوات، بل كان 

أحيانًا بمثابة وكٍر ُتاك فيه املؤامرات وتدبر فيه املكائد)84(.
م يف احلياة العامة للنساء -بعيدًا عن املناسبات  ومل يقّل الدور الذي قام به احلمَّ
املشار إليها- عن الدور الذي قدمه يف احلياة العامة للرجال يف هذه الفرتة، فقد 
النساء يف املجتمع اإلسالمي لقرون عدة حيث كان  مثل أمهية خاصة يف حلياة 
النساء  فنادرًا ما كانت خترج  الذي جيدن فيه حريتهن كاملة،  الوحيد  هواملكان 
م فرصتهن الوحيدة لالجتمع بصديقاهتن،  للزيارات املنزلية، وكان الذهاب للحمَّ
وفضاًل عن اعتباره املالذ األوحد الذي جيدن فيه فرصة لرسد احلكايات وإطالق 
الستعراض  هلن  املناسب  املكان  أيضًا  كان  فقد  النميمة،  وممارسة  الشائعات 
مالبسهن وجموهراهتن، وكن يستخدمن العطر وماء الورد ببذخ، ويقضني أيضًا 

وقتهن يف تناول الطعام، وغريها من سائر املتع)85(.
وبسبب انكشاف النساء عىل بعضهن فلطاملا متت زجيات هناك، وذلك عندما 
سؤال  بعد  أوألخيها  البنها  عروسًا  فتختارها  تروقها  فتاة  أواألخت  األم  ترى 

م وأخذ رأهين يف الفتاة املقصودة)86(. معظم العامالت يف احلمَّ
العادات  من  العديد  يف  ومشاركته  املتنوعة  بأنشطته  م  احلمَّ أن  نرى  وهكذا 
املجتمع  يف  هام  بدور  قامت  اجتمعية  مؤسسة  يمثل  كان  االجتمعية  والتقاليد 
وكذلك  أوالنساء  للرجال  بالنسبة  سواء  عديدة  قرون  مدى  عىل  الكربالئي 
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وجه  يف  مات  احلمَّ توصد  ومل  املعدمني)87(،  وحتى  والفقراء  للقادرين  بالنسبة 
أولئك أوهؤالء بل كانت كمؤسسة اجتمعية عامة تقدم خدماهتا لقاء أجر زهيد 
حيصلون يف مقابله عىل قدر من الرتويح والنظافة إىل جانب تطهرهم استعدادًا 

ألداء واجباهتم الدينية)88(.
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خامتة

تناولت الدراسة موضوعًا يف العمرة اإلسالمية املدنية املتخصصة يف تقديم 
وركزت  كربالء،  يف  وطبقاته  طوائفه  بشتى  اإلسالمي  املجتمع  ألفراد  الرعاية 
وبيَّنت  العثمين،  العرص  من  كربالء  مدينة  يف  الباقية  مات  احلمَّ عىل  الدراسة 
الدراسة مدى احلاجة إىل مزيد من الدراسات العلمية احلديثة املتخصصة يف هذا 

النوع من العمرة التقليدية واحلفاظ عىل ما تبقى منها خاصة يف كربالء.
العرب  وأن  مات  للحمَّ القديمة  األصول  عىل  الضوء  الدراسة  ألقت  كم 
املعمري  الفكر  من  نابعة  عمرهتا  جاءت  بينم  فقط  فكرهتا  اقتبسوا  املسلمني 

اإلسالمي لتتمشى مع الذوق والفكر اإلسالمي.
بيَّنت الدراسة أيضًا بعضًا من العادات االجتمعية يف املدن الشامية وغريها 
مات وارتيادها، وإىل جانب ذلك أظهرت الدراسة  التي ترتبت عىل وجود احلمَّ
مات يف  جانبًا هامًا من العادات والتقاليد االجتمعية التي صاحبت وجود احلمَّ

مات. حفالت الزواج واخلتان والنفاس التي كانت تقام باحلمَّ
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وثيقة السلطان قالوون 1010، 1011 أوقاف؛ حجة وقف الظاهر برقوق رقم 51/( 4)
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حممد عبدالستار عثمن، املدينة اإلسالمية، ص248.( 21)
(22 ).EL-khashsab,Op. Cit., p. 20 سعاد ماهر، العمرة اإلسالمية عرب العصور، ص310؛
فريد شافعي، العمرة العربية يف مرص عرص الوالة، املجلد األول، الطبعة الثانية، اهليأة ( 23)

املرصية العامة للكتاب 1994، ص107؛ سعاد ماهر، العمرة اإلسالمية عرب العصور، 
ص311؛ فوزي عبدالرمحن الفخراين، محامات اإلسكندرية الرومانية، مقال بمجلة كلية 
 Ibrahim )L.(, ص213؛   ،1963 لسنة  عرش  السادس  العدد  باإلسكندرية،  اآلداب 
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)30( Pauty )E.(, Les Hammams Du Caire، Imprimerie De L'institut Francais 

D'Archeologie orientale, Le Caire 1933, p. 15.

سعاد حممد حسن، احلممات يف مرص اإلسالمية، ص319.( 31)
عمرة ( 32) فقه  عثمن،  عبدالستار  حممد  ص57؛  الزهية،  النزهة  املناوي،  عبدالرؤوف 

اآلثار  ملدونة  الرابع  العاملي  املؤمتر  أعمل  يف  منشور  بحث  العثمين،  العرص  يف  احلممات 
والرتميم،  احلفظ  وآليات  العثمنية  العمرة  عىل  األوروبية  التأثريات  حول  العثمنية، 

منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات، زغوان 2001، ص279.
احلممات، ( 33) ع��مرة  فقه  عثمن،  عبدالستار  حممد  ص58؛  الزهية،  النزهة  املناوي، 

ص279.
احلممات، ( 34) ع��مرة  فقه  عثمن،  عبدالستار  حممد  ص61؛  الزهية،  النزهة  املناوي، 

ص279.
عمرة ( 35) فقه  عثمن،  عبدالستار  حممد  61؛   ،58 ص57،  الزهية،  النزهة  املناوي، 

احلممات، ص279.
حممد عبدالستار عثمن، فقه عمرة احلممات، ص280.( 36)
حممد عبدالستار عثمن، فقه عمرة احلممات، ص280، 281.( 37)
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منري كيال، دمشق ياسمينة التاريخ، مشاهد من عراقتها وصور من أفانينها ومأثورها، ( 38)
الطبعة األوىل، دار البشائر للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق 2004، ص222.

منري كيال، دمشق ياسمينة التاريخ، ص25.( 39)
بيت ( 40) جلدار  املالصقة  وهي  الفرن  وقود  مبارشة  تتها  يشعل  التي  هي  النارية  احللة 

احلرارة )اجلواين(.
احللة الدخانية هي التي يسخن ماؤها من بقايا وقود احللة النارية املالصقة هلا، وتكون ( 41)

أكثر بعدًا عن جدار بيت احلرارة.
من ( 42) فخارية  جماري  يف  يمر  ملوث  ساخن  وه��واء  دخان  من  االح��رتاق  بقايا  كانت 

القميم مرورًا بأسفل أرضية بيت احلرارة )اجلواين( ومنه إىل الوسطاين حيث تقام املدخنة 
مات الدمشقية بني  والتي كانت تعرف يف دمشق باسم الفحل، وكانت تقع يف معظم احلمَّ
جداري الرباين والوسطاين األول. )معلومات شفهية أفادنا هبا احلاج / مروان محامي، 

مالك محام البكري يف دمشق(.
املناوي، النزهة الزهية، ص44.( 43)
حممد عبدالستار عثمن، فقه عمرة احلممات، ص285.( 44)
حممد عبدالستار عثمن، فقه عمرة احلممات، ص283.( 45)
احلممات، ( 46) ع��مرة  فقه  عثمن،  عبدالستار  حممد  ص57؛  الزهية،  النزهة  املناوي، 

ص283.
ياسمينة ( 47) دمشق  كيال،  منري  ص288؛  احلممات،  عمرة  فقه  عثمن،  عبدالستار  حممد 

التاريخ، ص228.
منري كيال، احلممات الدمشقية، الطبعة الثانية، دمشق 1986، ص227.( 48)
ج1، ( 49) الكواكبي،  ونيه  الزركيل  ممدوح  تعريب  دمشق،  محامات  ولوكور،  إيكوشار 

النرص  الدمشقية، ص299؛ حممد سيف  احلممات  كيال،  منري  دمشق 1985، ص32؛ 
أبوالفتوح، احلممات بمنطقة بني القرصين وخان اخللييل من العرص الفاطمي حتى هناية 
وحريف  جتاري  مركز  حوله  وما  اخللييل  “اخلان  كتاب  ضمن  بحث  اململوكي،  العرص 
للقاهرة من القرن الثالث عرش إىل القرن العرشين، إرشاف سيلفي دونوا وجان شارل 
ديبول وميشيل تورشير، املعهد العلمي الفرنيس لآلثار الرشقية بالقاهرة 1999، ص78.
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منري كيال، احلممات الدمشقية، ص230.( 51)
قرآن كريم، سورة احلج، جزء من اآلية 78.( 52)
)53( حممد عبيد عبداهلل الكبييس، أحكام الوقف يف الرشيعة اإلسالمية، ج1،مطبعة ( 53)

اإلرشاد - بغداد 1977، ص134-133.
حممد عبدالستار عثمن، املدينة اإلسالمية، ص298.( 54)
مؤسسة ( 55) الثانية،  الطبعة  ومنهجًا،  تارخيًا  اإلسالمي  والفقه  الترشيع  القطان،  مانع 

الرسالة - بريوت 1982، ص121.
حممد عبدالستار عثمن، املدينة اإلسالمية، ص247.( 56)
حممد عبدالستار عثمن، املدينة اإلسالمية، ص247.( 57)
الشريزي، هناية الرتبة، ص88؛ ابن األخوة، معامل القربة، ص243.( 58)
ابن األخوة، معامل القربة، ص244.( 59)
الدمشقية والرتكية عىل وجه اخلصوص حتى ( 60) متبعًا يف احلممات  التقليد  ما زال هذا 

اليوم، وهومن ضمن التقاليد التي ورثها أهل دمشق ومعظم املدن الرتكية عن سابقيهم 
مات. يف عملية تنظيف احلمَّ

ينتفع بثمره وال يصلح ( 61) النبق، ومفردها سدرة، وهونوعان: بري ال  السدر هوشجر 
ورقه للغسول، ونوع آخر ينموعىل املاء وثمره هوالنبق ويستخدم ورقه كغسول، وكان 
الدين حممد بن يعقوب  آبادي )جمد  الفريوز  به بركة كبرية. راجع:  يعتقد أن االستحمم 
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)76( Belon )P.(, Voyage en Egypte de Pierre Belon Mans 1537, Cairo, 
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أ. ب. كلوت بك، ملحة عامة إىل مرص، ج2، مطبعة أبواهلول-القاهرة د. ت.، ص78.( 77)
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إيكوشار ولوكور، محامات دمشق، ج1، ص49-50؛ أكرم العلبي، دمشق بني عرص ( 78)
اململيك والعثمنيني، ص133.

أكرم العلبي، دمشق بني عرص اململيك والعثمنيني، ص 134؛ منري كيال، احلممات ( 79)
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منري كيال، احلممات الدمشقية، ص 320.( 82)
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االجتمعية،  الرعاية  منشآت  النرص،  سيف  حممد  Pauty, Op. Cit., p. 5؛  ص110؛ 
ص166؛ منري كيال احلممات الدمشقية، ص314.

الرعاية االجتمعية، ( 86) النرص، منشآت  العامل اإلسالمي، ص258؛ حممد سيف  معجم 
ص166؛ منري كيال، احلممات الدمشقية، ص312.

حممد سيف النرص، منشآت الرعاية االجتمعية، ص167.( 87)
عبدالفاتح ( 88) سعيد  ص181؛  الشام،  بالد  يف  اإلسالمي  املجتمع  أمحد،  رمضان  أمحد 

عاشور، املجمع املرصي يف العرص اململيكي، ص37.
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امل�سادر واملراجع

أوالً: املصادر واملراجع العربية
ابن األخ��وة )حممد بن حممد بن أمحد القريش، ت. سنة 729ه�( معامل القربة يف أحكام . 1

احلسبة، تقيق حممد حممود شعبان، وصديق أمحد عيسى، اهليأة املرصية العامة للكتاب، 
القاهرة 1976.

ابن البيطار )ضياء الدين عبداهلل بن أمحد األندليس امللقي، ت. 421ه�(، اجلامع ملفردات . 2
األغذية واألدوية الشهري بمفردات ابن البيطار، ج1، طبعة بوالق 1291ه�.

يستعمله . 3 فيم  البيان  منهاج  كتاب  493ه���(،  ت.  جزلة  بن  عيل  حييى  )أبوعيسى  جزلة  ابن 
اإلنسان من األدوية املفردة واملركبة، خمطوط بدار الكتب املرصية، طب. حليم 5، ورقة 582.

ابن احل���اج )اإلمام أبوعبداهلل حممد بن حممد العبدري الفايس املالكي الشهري بابن احلاج، . 4
ت. سنة 737ه�( املدخل، أربعة أجزاء، دار احلديث بالقاهرة، القاهرة 1981.

ابن طولون الصاحلي، مفاكهة اخلالن يف حوادث الزمان -تاريخ مرص والشام- حققه . 5
املرصية  املؤسسة  الثاين،  القسم  والفهارس واحلوايش حممد مصطفى،  املقدمة  له  وكتب 

العامة للتأليف والنرش - القاهرة 1964.
6 . – اهلداية  مصباح  936ه���(،  سنة  ت.  احلموي،  علوان  بن  عطية  بن  )عيل  علوان  ابن 

خمطوط – بمكتبة األسد بدمشق، رقم 3761عام، د.ت.
ابن منظور )حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، ت. 711ه�(، لسان العرب، . 7

طبعة جديدة حمققة، تقيق عبداهلل عيل الكبري وحممد أمحد حسب اهلل، ج2، دار املعارف 
بالقاهرة، د.ت.

أ. ب. كلوت بك، ملحة عامة إىل مرص، ج2، مطبعة أيب اهلول – القاهرة د. ت... 8
أمحد رمضان أمحد، املجتمع اإلسالمي يف بالد الشام يف عرص احلروب الصليبية، القاهرة . 9
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.1977
عديل . 10 ترمجة   ،19 القرن  يف  وعاداهتم  شمئلهم  املحدثون  املرصيون  لني،  وليم  إدوارد 

طاهر مطبعة الرسالة، القاهرة 1955.
األفقهيس، ت. 808ه�(، . 11 املرصي  الشافعي  العمد  بن  أمحد  الدين  األفقهيس )شهاب 

رقم  األسكندرية  يف  البلدية  بمكتبة  احلمم–خمطوط  دخول  آداب  يف  التام  القول  كتاب 
3822/7521 ج.

القاموس . 12 817ه�(،  سنة  ت.  الشريزي،  يعقوب  بن  حممد  الدين  )جمد  الفريوزبادي 
املحيط، القاهرة 1952.

الشي�رزي )الشيخ اإلمام عبدالرمحن بن نرص بن عبداهلل الشريزي، ت. سنة 589ه�( . 13
دار  الثانية،  الطبعة  العريني،  الباز  السيد  ومراجعة  تقيق  احلسبة،  طلب  يف  الرتبة  هناية 

الثقافة، بريوت – لبنان 1981.
املقريزي )تقي الدين أبوالعباس أمحد بن عيل، ت. 845ه�(، املواعظ واالعتبار بذكر . 14

اخلطط واآلثار، ج2، طبعة جديدة باألوفست، دار صادر بريوت، د.ت.
املناوي )الشيخ عبدالرؤوف بن تاج العارفني بن عيل زين العابدين بن حييى بن حممد . 15

املناوي، ت. 1031ه�(، النزهة الزهية يف أحكام احلمم الرشعية والطبية، حققه وقدم له 
عبداحلميد صالح محدان، الطبعة األوىل، الدار املرصية اللبنانية 1987.

ونزيه . 16 الزركيل  مم��دوح  املهندسني:  تعريب  دمشق،  محامات  ولوكور،  إيكوشارد 
الكواكبي، ج1، دمشق 1985.

للكتاب . 17 العامة  املرصية  اهليأة  ج10،  األول،  املجلد  الروماين،  الفن  عكاشة،  ثروت 
د.ت.

ج. دي شابرول، دراسة يف عادات وتقاليد سكان مرص املحدثني )ضمن كتاب وصف . 18
مرص(، الطبعة الثانية، ترمجة زهري الشايب، املجلد األول، مكتبة اخلانجي بمرص 1979.

مؤسسة . 19 وختطيطية،  عمرانية  دراس��ة  كربالء  ع��مرة  األن��ص��اري،  عيل  حممد  رؤوف 
الصاحلاين للطباعة – دمشق 2006.

سعاد ماهر، العمرة اإلسالمية عىل مر العصور، الطبعة األوىل، ج2، جدة 1985.. 20
سعاد حممد حسن، احلممات يف مرص اإلسالمية، خمطوط رسالة دكتوراه غري منشورة، . 21
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كلية اآلثار – جامعة القاهرة 1983.
نقدية . 22 دراس��ة  األجنبية،  الدراسات  يف  اإلسالمية  العربية  املدينة  ناجي،  عبداجلبار 

معارصة، جملة املورد، املجلد التاسع، العدد الرابع سنة 1980.
املرصية، . 23 التارخيية  باملجلة  مقال  املرصيني،  قدماء  عند  التجميل  زيدان،  عبداحلميد 

املجلد الثاين عرش لسنة 1965-1964.
عبدالرحيم غالب، موسوعة العمرة اإلسالمية، الطبعة األوىل، بريوت 1988.. 24
الغد . 25 دار  عرش،  الرابع  املجلد  اإلسالمية  للعلوم  الذهبية  املوسوعة  حمجوب،  فاطمة 

العريب – القاهرة 1984.
فريد شافعي، العمرة العربية يف مرص عرص الوالة، املجلد األول، الطبعة الثانية، اهليأة . 26

املرصية العامة للكتاب 1994.
فوزي عبدالرمحن الفخراين، محامات اإلسكندرية الرومانية، مقال بمجلة كلية اآلداب . 27

باإلسكندرية، العدد السادس عرش لسنة 1963.
مانع القطان، الترشيع والفقه اإلسالمي تارخيًا ومنهجًا، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة . 28

– بريوت 1982.
العرص . 29 بالقاهرة حتى هناية  الرعاية االجتمعية  أبوالفتوح، منشآت  النرص  حممد سيف 

اململوكي، خمطوط رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية اآلداب–جامعة أسيوط 1980.
العدد 128، املجلس . 30 املعرفة،  املدينة اإلسالمية، سلسلة عامل  حممد عبدالستار عثمن، 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت 1988.
حممد عبدالستار عثمن، فقه عمرة احلممات يف العرص العثمين، بحث منشور يف أعمل . 31

املؤمتر العاملي الرابع ملدونة اآلثار العثمنية، حول التأثريات األوروبية عىل العمرة العثمنية 
واملعلومات،  العلمي  للبحث  التميمي  مؤسسة  منشورات  والرتميم،  احلفظ  وآليات 

زغوان 2001.
حممد عبيد عبداهلل الكبييس، أحكام الوقف يف الرشيعة اإلسالمية، ج1،مطبعة اإلرشاد . 32

– بغداد 1977.
منى يوسف نخلة، علم اآلثار يف الوطن العريب – مدخل–، منشورات جروس برس، . 33

طرابلس – لبنان د. ت.
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منري كيال، دمشق ياسمينة التاريخ، مشاهد من عراقتها وصور من أفانينها ومأثورها، . 34
الطبعة األوىل، دار البشائر للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق 2004.

ثانيًا: املراجع األجنبية
35. Belon )P.(, Voyage en Egypte de Pierre Belon Mans 1537, Cairo, 1970.

36. Creswell )K.A.C.(, Early Muslim Architecture, Oxforrd 1952.

37. EL-Ahmar, Imprimetie de L'Institue Francais d'Archeologi-Oriental, 

Cairo 1979.

38. Ibrahim )L.(, Yasin )A.(, “ATulinid Hammam in Old Cairo”, Islamic 

Archeaological Studies. Vol. 3, 1988.

39. Michell )g.(, Architecture of the Islamic World, New York, 1973.

40. Pauty )E.(, Les Hammams du Caire, Le Caire 1933.

41. Pauty )E.(, Les Hammams Du Caire, Imprimerie De L'institut Francais 

D'Archeologie orientale, Le Caire 1933.

42. Xavier de Planhol, The World of Islam, New York 1959.



85 مجادى األوىل 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/املجلَّد الثاين/العدد األول 

أ. د. عادل حممد زيادة البهي

الأ�سكال:

شكل رقم )1( نموذ  للحاممات العثامنية يف املدن اإلسالمية
.Ecochard, Op. Cit., p.90 :نقاًل عن
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شكل رقم )2( مقطع رأيس للمستوقد باحلاممات القاهرية.
وبقايا  الرماد  جتميع  غرفة   )3( االحــراق.  غرفة   )2( التسخني.  وجفنات  احلــرارة،  غرفة 
احلامم. )5( غرفة سفلية  إىل خار   با  يوصل   )4a( الوقود.  االحراق. )4( غرفة خزين 

توصل إىل غرفة جتميع الرماد. )6( وحدات احلامم الساخنة. )7( املدخنة.
نقاًل عن: حممد سيف النرص أيب الفتو ، احلاممات يف منطقة بني القرصين وخان اخللييل، املعهد 

العلمي الفرنيس لآلثار الرشقية يف القاهرة 1999.



87 مجادى األوىل 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/املجلَّد الثاين/العدد األول 

أ. د. عادل حممد زيادة البهي

شكل رقم )3( رسم يوضح ممرات التسخني السفلية بحاممات دمشق.
)A-B( ممر بيت النار، وهوقادم من بيت النار حتى هناية

قاعة الوسطاين األول.
قاعة اجلواين. )1b( ،)1a( مقاصري ملحقة بقاعة اجلواين.

قاعة الوسطاين الثاين. )2b( ،)2a( مقاصري ملحقة بقاعة الوسطاين الثاين.
قاعة الوسطاين األول. قاعة الباين.

نقاًل عن: إيكوشار، محامات دمشق،  1.
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شكل رقم )4( املسقط األفقي حلامم السيد سعيد الرشويف.
نقاًل عن رشكة ذي شأن اهلندسية للمقاوالت اإلنشائية - كربالء املقدسة.

اللوحات: مجيع اللوحات من تصوير الباحث خالل الزيارات امليدانية ملختلف املدن اإلسالمية.
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صورة رقم )1( نموذ  حلامم دمشقي يوضح القبا  التي تغطي قاعات احلاممات.

صورة رقم )2( قاعة الباين )املنزع اواملخلع( يف أحد احلاممات العثامنية يف مدينة نابلس.
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صورة رقم )3( نموذ  ألحد اإليوانات املطلة عىل القاعة الوسطى يف املنزع
ألحد محامات طرابلس-لبنان.

صورة رقم )4( نموذ  يوضح التقاء أرجل العقود لتكوين املثلثات الكروية احلاملة للقبة يف 
محام دمشقي.
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صورة رقم )5( نوافذ مفتوحة يف رقبة قبة تعلواجلواين ألحد محامات الشام.

صورة رقم )6( نموذ  لفتحات اإلضاءة )القامري( إلحدى قبا  محامات دمشق.
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صورة رقم )7( نموذ  لقاعة الوسطاين يف احلامم الدمشقي يف العرص العثامين.

صورة رقم )8( قاعة اجلواين ألحد احلاممات العثامنية يف الشام.
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صورة رقم )9( قاعة اجلواين ابحامٍم عثامين يف مدينة القاهرة.

صورة رقم )10( نموذ  للمغطس الذي كان يلحق بقاعة اجلواين يف محامات العرص العثامين 
يف القاهرة.
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صورة رقم )11( قاعة اجلواين ألحد محامات مدينة قيرصي يف تركيا.

صورة رقم )12( نموذ  ملناطق االنتقال والقبة يف قاعة اجلواين
ألحد محامات اسطنبول يف تركيا.
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صورة رقم )13( قبتا محام الرشويف يف كربالء.

صورة رقم )14( قاعة املنزع اواملخلع يف محام الرشويف.
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صورة رقم )15( قبة قاعة املنزع اواملخلع يف محام الرشويف.

صورة رقم )16( اجلانب الرشقي يف قاعة اجلواين - محام الرشويف.
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صورة رقم )17( اجلانب اجلنويب لقاعة اجلواين - محام الرشويف.

صورة رقم )18( اجلانب الشاميل لقاعة اجلواين – محام الرشويف.
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صورة رقم )19( اجلانب الغريب لقاعة اجلواين – محام الرشويف

صورة رقم )21( املغطس امللحق بقاعة اجلواين - محام الرشويف
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صورة رقم )20( مقصورة )خلوة( يف الركن اجلنويب الرشقي لقاعة اجلواين - محام الرشويف
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صورة رقم )22( ممر يتقدم املستوقد امللحق بحامم الرشويف
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know the future.

 - The development with all its dimensions: intellectual, 

economic, etc. Knowing the heritage enhances tourism 

and strengthens the green revenues.

And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged 

which calls upon all specialist researchers to provide it with 

their writings and contributions without which it can never 

proceed further.

Edition & Advisory Boards



 - Watching the changes, the alternations and additions which 

show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic 

area all through history and the extent of the relation with 

its neighbours and then the effect that such a relation has, 

whether negatively or positively on its movement culturally 

or cognitively.

 - having a look at its treasures: materialistic and moral and 

then putting them in their right way and positions which it 

deserves through evidence.

 - The cultural society: local, national and international should 

be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and 

then introducing it as it is.

 - To help those belonging to that heritage race consolidate 

their trust by themselves as they lack any moral sanction 

and also their belief in western centralization. This records 

a religious and legal responsibility.

 - acquaint people with their heritage and consolidating the 

relation with the descentdant's heritage, which signals the 

continuity of the growth in the descentdant's mode of life 

so that they will be acquainted with the past to help them 



heritage of a wider race to which it belongs i.e. Iraq and the 

east. And in this sequence, the levels of injustice against 

Karbala' increase: once, because it is Karbala' with all that it 

has of the treasures generating all through history and once 

more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and 

still once more because it is that part that belongs to the east, 

the area against which aggression is always directed. Each 

level has its degree of injustice against its heritage, leading to 

its being removed and its heritage being concealed; it is then 

written in shorthand and described in a way which does not 

actually constitute but ellipsis or a deviation or something out 

of context.

(3)

According to what has just been said, Karbala' Heritage 

Centre belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish 

a scientific journal specialized in Karbala' heritage dealing 

with different matters and aiming to:

the researchers viewpoints are directed to studying the 

heritage found in Karbala' with its three dimensions: civil, as 

part of Iraq and as part of the east.



 - The most precise material to explain its history.

 - The ideal excavation to show its civilization.

And as much as the observer of the heritage of a particular 

culture is aware of the details of its burden as much as he is 

aware of its facts i.e. the relation between knowing heritage 

and awareness of it is a direct one; the stronger the first 

be, the stronger the second would be and vice versa. As a 

consequence, we can notice the deviation in the writings 

of some orientalists and others who intentionally studied 

the heritage of the east especially that of the Muslims. 

Sometimes, the deviation resulted from lack of knowledge 

of the details of the treasures of a particular eastern race, and 

some other times resulted from weakening the knowledge: 

by concealing an evidence or by distorting its reading or its 

interpretation.

(2)

Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 

materialistic borders, but rather its materialistic and moral 

treasures constituting, by itself, a heritage of a particular 

race, and together with its neighbours, it forms the greatest 



Issue Prelude

Why Heritage? Why Karbala'?

(1)

Human race is enriched with an accumulation both 

materialistic and moral, which diagnoses, in its behaviour, 

as associative culture and by which an individual's activity is 

motivated by word and deed and also thinking; it comprises, 

as a whole, the discipline that leads its life. And as greater as 

the activity of such weights and as greater their effect be as 

unified their location be and as extensive their time strings 

extend; as a consequence, they come binary: affluence and 

poverty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be 

looked at as a materialistic and moral inheritance of a particular 

human race, at a certain time, at a particular place. By the 

following description,the heritage of any race is described:

 - The most important way to know its culture.



contained a good number of researches and studies of some 

academic writers according to the five sections of the journal 

with a view of working the domains of the past with mixing it with 

the present data or even looking up to the future. All this time 

intertwisting is kept within the bounds of one circle which is Karbala.

This issue has included various academic viewpoints 

according to the research or study provided. A number of 

researches have adopted description as a method for achieving 

their research aim; some others have followed or adopted 

the experimental method and accordingly have followed 

the practical approach. Still some others have tended to the 

historical approach as a way for knowledge detecting. Others 

have combined two approaches belonging to two different 

periods to achieve what their researches aiming to. Others 

have adopted more approaches of the above mentioned ones.

This issue of the second year has come full of academic 

researchers writings but the continuity or age of the journal cannot 

be long without continuing such writings. Accordingly, it is our 

hope that the researchers, especially those specialists in Karbala 

heritage, provide us with their new researches and studies.



First Issue Word

The Second Lighting of the Candle

Great projects start with a humble step and it is no harm 

that the privileges come late or some hinderences arise. It 

is shameful that the initiator, in his new project, quits with 

the first hinderence or feels disappointed. He is supposed 

to continue trying and to insist on achieving his goal. Without 

persistence and insistence no access is achieved.

This way the team of the two boards, the editorial and 

the advisory, address their steps as they start their second 

year with their fresh newborn, Karbala Heritage Authorized 

Journal. In their way, there may still be obstacles furnishing a 

grave journal with an international horizon pursued by heritage 

knowledge seekers from everywhere. But ambition alone is 

not sufficient; it needs strong determination with high impetus.

As an outcome of the determination of the two boards, the 

editorial and the advisory, is this magnificent book which has 



wherefores of the disapproval.

e. Researches to puplished are only those given consent by 

experts in the field.

f. A researcher bestowed a version in which the meant 

research published, and a financial reward of (150,000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication 

priorities, as follows:

 - Research participated in conferences and adjudicated By 

the issuing vicinity.

 - The date of research delivery to the edition chief.

 - The date of the research that has been renovated.

 - Ramifying the scope of the research when possible.

13. Receiving research be by correspondence on the E-mail 

of the Journal: (turath@alkafeel.net), http://karbalaheritage.

alkafeel.net, or Delivered directly to the Journal's 

headquarters at the following address: Karbala heritage 

center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind 

Hussein park the large, Karbala, Iraq.



or submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the 

viewpoints of the researchers themselves; it is not necessary 

to come in line with the issuing vicinity, in time, the research 

stratification is subject to technical priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to 

state their reliability for publication. No research retrieved to 

researchers, whether they are approved or not; it takes the 

procedures below:

a. A researcher should be notified to deliver the meant 

research for publication in a two-week period maximally 

from the time of submission.

b. A researcher whose paper is approved is to be apprised 

of the edition chief approval and the eminent date of 

publication.

c. With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, 

before publishing, the researchers are to be retrieved to 

the researchers to accomplish them for publication.

d. Notifying the researchers whose research papers are 

not approved; it is not necessary to state the whys and 



publication place, version number, publication year and 

page number. Such is for the first mention to the meant 

source, but if being iterated once more, the documentation 

should be only as; the title of the book and the page 

number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, 

in the case of having foreign sources, there should be a 

bibliography apart from the Arabic one, and such books 

and researches should be alphabetically ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached 

Papers, and making an allusion to their sources at the 

bottom of the caption, in time there should be a reference 

to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates 

with the journal for the first time, so it is to manifest 

whether the actual research submitted to a conference 

or a symposium for publication or not. There should be 

an indication to the sponsor of the project, scientific or 

nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, 



Publication Conditions

Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original 

scientific researches under the provisos below:

1. Researches or studies to be published should strictly be 

according to the globally –agreed– on steps and standards.

2. Being printed on A4, delivering three copies and CD 

Having, approximately, 5000-10,000 words under Simplified 

Arabic or times new Roman font and being pagination.

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding 

a page, 350 words, with the research title.

4. The front page should have the title, the name of the 

researcher/researchers, occupation, address, telephone 

number and email, and taking cognizance of averting a 

mention of the researcher / researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and 

taking cognizance of the common scientific procedures 

in documentation; the title of the book, editor, publisher, 
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