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ملحغريات االقحصادية وجأثريها على احلياة ا
 يف عهد مدحث باشا   االجحماعية يف العراق

 د. زينة حارث جرجيس      د.احمد خميس حمادي

 جامعة بغداد / كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية 
 الممخص :

 النصف فبعد.  لمبمد االجتماعي الوضع عمى كبير كان ليا تأثير االقتصادية المتغيرات إن
 وخصوصا المصالح ظيرت المصالح األجنبية تييمن عمى البالد القرن التاسع عشر، من الثاني

كل  الخارجية التجارة وازدىار النقل الذي شيدتو البالد في مجال طرق ساعدىا التطور البريطانية
والية  باشا تولي مدحت وكان .العراق في اجتماعية إحداث تغيرات في ىذه التغيرات أسيمت

 المصمحين من واحدا كان ألنو واالقتصادية، االجتماعية التغيرات إحداث في األثر أكبر بغداد،
 العثمانية اإلمبراطورية في أىمية األكثر االجتماعيين

 كانت. فئتين الى العراقي ينقسم المجتمع كان التاسع عشر، القرن من األول النصف خالل
 العشيرة رئيس ربطو تم. العراق سكان مجموع من9 78 متشم والتي العشيرة، األولى الطبقة
 الثانية الطبقة. قبميا مجتمعا كونو العراقي المجتمع وصف المطمق، الحاكم رئيس يمثميا التي

 التعميم حيث من حظا ولكنيم أوفر أقمية كانوا. العراق سكان مجموع من9 08 من تتكون
لم يكن النظام العشائري  نسبة األكبر ، عم مقارنة في. الصحي والوضع االقتصادي والوضع
 األنشطة في يعممون وكانوا لمتعميم فرصة أي لدييم يكن لم. والمدرسة التعميم معنى يعرف 

 المدارس إلى أبنائيم إرسال من تمكنوا الذين الوحيد، وعائمتو عشيرة رئيس وكان. الزراعية فقط
 بشكل واعتمدوا ، الصحية والمراكز تشفياتالمس عن تجيل الطبقة ىذه وكانت. المعرفة الكتساب
 وقت في لمعراق االجتماعي السيناريو ىذا كان. الطبية واألعشاب" العربي الطب" عمى أساسي
لدييا  يكن لم العثماني الحكم خالل العراق في المرأة أما عن دور. عشر التاسع القرن من مبكر

 أحد النساء وكانت. بالمدارس اللتحاقا من يتمكنوا وبذلك لم المنزل من الخروج في اي حق
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 المبكر ىو السائد آنذاك ، نظام الزواج وكان. المجتمع العراقي آنذاك في المضطيدة األقسام
 كل في وظمت المرأة تعاني الظمم النساء ضد االجتماعي العنف يمثل جانبا ميما من  وىو

 .الحياة جوانب من جانب
Abstract 

The economic variables had put a greatest impact on the social situation 

of the country. after the second half of the 19
th

 century, due to economic 

changes  foreign interests, particularly the British . and the development 

of transportation routes in Iraq  the prosperity of foreign trade 

contributed to the social changes in Iraq.the arrival of the governor 

Medhat pasha in the state of Iraq had a biggest impact in bringing about 

social and economic changes, because he was one of the most important 

social reformers in the ottoman empire. 
During the first half of 19

th
 century, The Iraqi society was divided into 

two classes. The first class was a clan, which included 80% of the total 

population of Iraq. It was linked to chief clan which represented the 

President of the absolute ruler. Description of the Iraqi society was 

referred to as a tribal society. The second class consisted of 20% of the 

total population of Iraq. They were a minority that they excelled the 

front-runner in terms of education, economic status and health status. In 

comparison with the minority clan, the first clan did not know the 

meaning of education and school. They did not have any opportunity of 

education and were engaged in agricultural activities. The head of the 

clan and his family were the only one, who were able to send their 

children to schools to gain knowledge. This class was also unaware 

about hospitals and health centers due to which the health of masses was 

deteriorating. They relied mainly on "Arab medicine" and medicinal 

herbs as they belonged to tribe’s clan who were experts in the field of 

herbs. This was the social scenario of Iraq in the early of nineteenth 

century .The woman in Iraq during the Ottoman rule did not have the 

right to go out of the house due to which they could not attend school. 
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Women were one of the oppressed sections of the society. Girl’s early 

marriage was a common trend, which also led to social violence against 

girls. Women always faced injustice which and had to suffer on every 

aspect of life. 
 المقدمة:

خالالالل النصالالف األول مالالن القالالرن التاسالالع عشالالر لالالم يشالاليد العالالراق اي تغيالالرات اقتصالالادية ،اجتماعيالالة 
وسياسية .فقد كالان المجتمالع العراقالي ينقسالم الالى طبقتين،الطبقالة االولالى ىالي طبقالة العشالائر  والتالي 

% مالالن سالالكان العالالراق وبسالالبب ذلالالك  مبالالت 78تشالالكل نسالالبو كبيالالرة مالالن سالالكان العالالراق اذ تصالالل الالالى 
المجتمالالالع العراقالالالي خالالالالل مالالالدة البحالالالث الصالالالبغة العشالالالائرية ، اذ شالالالكمت ىالالالذه العشالالالائر الغالبيالالالة  عمالالالى

، وكانالالالت العشالالالائر الرئيسالالالة ىالالالي م شالالالمر فالالالي الشالالالمال والجزيالالالرة، وعنالالالزة فالالالي (1)العظمالالالى مالالالن سالالالكانو
الصالالحراء الشالالامية ، والالالدليم فالالي شالالمال  ربالالي العالالراق ، فقالالد اختمفالالت تشالالكيالتيم االجتماعيالالة تبعالالًا 

ي والزراعالالالة ، ففالالالي الشالالالمال ، حيالالالث تالالالروى األراضالالالي بميالالالاه األمطالالالار، كانالالالت الوحالالالدة ألنظمالالالة الالالالر 
االجتماعيالالالة ىالالالي القريالالالة ، أمالالالا منالالالاطق الجنالالالوب المرويالالالة بميالالالاه اإلمطالالالار حيالالالث المنطقالالالة المأىولالالالة 
بالالالعرب ، فقالالد مثمالالت العشالاليرة الوحالالدة االجتماعيالالة التالالي عالالادة مالالا امتمكالالت رقعالالة واسالالعة مالالن األرض 

أراٍض  طتيالالالا الميالالالاه  فضالالالال عالالالنضالالالمت أراض مزروعالالالة و يالالالر مزروعالالالة ، عرفالالالت بالالالال  الالالالديرة ، و 
)االىوار( ، وأعطى نظام ) الديرة ( القبيمالة الحالق فالي زراعالة أي جالزء منيالا وفقالا لخصالوبتيا ورييالا 

. وتعالالد الالالديرة ممكالالا لمعشالاليرة كميالالا وليسالالت ممكالالًا فرديالالًا لمشالاليي أو العائمالالة التالالي ينتمالالي ألييالالا، ولالالذلك (0)
ي بالوحدة داخل العشيرة ، مما عاق إلالى حالد مالا الالوعي القالومي او الالوطني . كان ثمة إحساس قو 

ولم تقدم السمطات العثمانية  والتي كانت حاكمة عمى العراق آنذاك اي من الخالدمات لمعشالائر إال 
مطالبتيا المستمرة  بدفع الضالرائب ، وبالالنظر لضالعف الحكومالة فالي فالرض ساليطرتيا خالارج أسالوار 

العشائر الخدمات والحماية مع بعضيا ، بداًل من االعتماد عمى حكومة  يالر المدن ، فقد تبادلت 
مؤىمالالة، وعممالالت التجربالالالة العشالالائر أن ضالالعفيا يجعميالالالا عرضالالة لالالبطش الحكومالالالة أو حتالالى العشالالالائر 
األخرى ، لذلك لالم يكالن أماميالا سالوى بنالاء تحصاليناتيا الخاصالة ورص صالفوفيا لمالدفاع عالن الالنفس 
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ى حالالالد سالالالواء ، وسالالالعت العشالالالائر الالالالى تحصالالالين مراكزىالالالا ضالالالد بعضالالاليا الالالالبعض وضالالالد الحكومالالالة عمالالال
 . (4)بتوحيد نفسيا في مجموعات اكبر او اتحادات عشائرية 

قام المجتمع العشائري عمى نوع من العالقالات والالروابط االجتماعيالة التالي دارت حالول " وحالدة الالدم 
ى توحيالالالالد " أو العصالالالالبية القبميالالالالة التالالالالي فرضالالالالت بعالالالالض الحقالالالالوق وااللتزامالالالالات المتبادلالالالالة وعممالالالالت عمالالالال

وجيالالات النظالالر المختمفالالالة وصالاليرىا، وتمثمالالالت السياسالالة العثمانيالالالة إزاء العشالالائر بالالالالنظر الالالى رجاليالالالا 
كمعارضالالالين لمحكومالالالة بيالالالالدف إخضالالالاعيا ، معتمالالالالدة عمالالالى سياسالالالالة ، " فالالالرق تسالالالالد " وذلالالالك لضالالالالرب 
العشائر بعضيا ببعض، وتجييز الحمالت العسكرية ضدىم ، وخمق منافس دائمي لكل شيي مالن 

ا ابقالالى العشالالائر العربيالالة فالالي صالالراع مسالالتمر ضالالد التسالالمط العثمالالاني. وبالالدا الالالوالي نالالامق الشالاليوخ ، ممالال
باشا أعمالو في العراق بنفي شيخي زوبع والخزاعل وعالدد مالن صالغار الشاليوخ واعتقالال أحالد شاليوخ 
شالالالمر، وفالالالرض إقامالالالة إجباريالالالة عمالالالى شالالاليي المنتفالالالك. وادى عالالالدم اىتمالالالام الحكومالالالة بالالالأحوال العالالالراق 

،لالم 1747عالدم تطبيالق قالانون األراضالي فالي العالراق الالذي صالدر سالنة  -ية، االقتصادية واالجتماع
، وأعبالالالاء الرسالالالوم وتصالالالاعد الضالالالرائب -يطبالالالق فالالالي العالالالراق إال بعالالالد إحالالالدى عشالالالر سالالالنة مالالالن صالالالدوره

. كان الوضع االقتصادي لمعشالائر (3)المفروضة ، وسوء إدارة الوالة ، إلى قيام انتفاضات العشائر
اعيالة لالضرض او الالديرة ، فمقالد وزع المحصالول بالتسالاوي بالين كالل المتوطنة يقوم عمالى الممكيالة الجم

فرع من فروع العشيرة ، وفقًا لعدد أفرادىا . ولم يكن الشاليي يعالد مالكالًا لالالرض او جابيالًا لمضالرائب 
مالن المحصالول ، ولكالن فقالط لتغطيالة  –مالن  يالره  -، إال أنو كان يحصل عادة عمى حصالة اكبالر 

السالالتعمال العشالاليرة برمتيالالا وتييئالالة متطمبالالات كالالرم الضالاليافة .  نفقالالات المضالاليف ، الالالذي كالالان مكرسالالاً 
وكان عمى الشيي إنفاق بعض المال عمى إتباعالو لمحفالاظ عمالى ىيبتالو ، ويالرأس كالل عشاليرة عضالو 
بالالارز ومعتالالرف بالالو مالالن البيالالت الحالالاكم، ويسالالاعد الشالاليي عالالادة مجمالالس عشالالائري لحالالل المشالالاكل التالالي 

ل المشالاكل مالابين  أفالراد العشاليرة وفقالًا لمقالانون تواجو العشيرة كييئة جماعية ، ومجمالس قضالائي لحال
 .(4) ير المكتوب ولكنو متعارف عميو وفقًا لمعادات والتقاليد العشائرية
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 تأثير البريطانيين عمى الحياة االجتماعية في العراق :
ظير في المدن تأثير محدود لمحضارة الغربيالة مالن خالالل البعثالات التبشاليريو المتعالددة التالي أخالذت 

وافد عمى العراق منذ القرن السادس عشالر ونشالطت فالي القالرن الثالامن عشالر، فأسسالت المالدارس بالت
األجنبيالالالة ونشالالالالرت النفالالالوذ السياسالالالالي األجنبالالالي، وكالالالالان لارسالالالاليات البريطانيالالالالة والفرنسالالالية واأللمانيالالالالة 
واألمريكيالالة الالالدور الميالالم فالالي نقالالل بعالالض مفالالاىيم الحضالالارة الغربيالالة وثقافتيالالا الالالى العالالراق. أمالالا بصالالدد 

اىر الحضرية لمسكان في العراق فيمكن القول أن ىناك أربعة أنماط مالن المسالاكن آلتالي كالان المظ
يقطالالالالن فييالالالالا العراقيالالالالون وىالالالالى البيالالالالوت واألكالالالالواخ وبيالالالالوت القصالالالالب )الصالالالالرايف( والخيالالالالام .وتميالالالالزت 
المحالت في المالدن بضاليق أزقتيالا وشالوارعيا و البيتيالا  يالر م،عبالدة ، م،غبالرًة صاليفًا موحمالة شالتاءًا ، 

مرتفعالالة والبنالالاء سالالميك الجالالدران ذو تصالالميم شالالرقي ، وأطالالراف البيالالت محاطالالة بالجالالدران وفالالى والالالدور 
 .(5)الوسط فناء صغيرة تغرس فيو بعض األشجار 

تميالالز القالالرن التاسالالع عشالالر  بالعديالالد مالالن التطالالورات التالالي أثالالرت فالالي بنيالالة المجتمالالع العراقالالي ،        
ن المراحالالل السالالابقة.  ويالالاتي التالالاثير وادت الالالى احالالداث تغيالالرات واسالالعة فالالي ىالالذا المجتمالالع وميزتالالو عالال

االجنبالالي وتغمغالالل المصالالالح البريطانيالالة التالالي نالالتل عنيالالا ربالالط العالالراق بالسالالوق الراسالالمالية فالالي مقدمالالة 
العوامالالالل التالالالالي اثالالالالرت عمالالالالى المجتمالالالع العراقالالالالي ، واسالالالاليمت فالالالالي خمالالالق طبقالالالالات جديالالالالدة مثالالالالل العمالالالالال 

ح ىذه الفئات . العامل األخر واالنتمجسيا ، المذين اسيما في بروز افكار جديدة عبرت عن مصال
الالالالذي اثالالالر فالالالي تطالالالور المجتمالالالع العراقالالالي ىالالالو تالالالولي مالالالدحت باشالالالا لواليالالالة بغالالالداد ، فالالالادت اصالالالالحاتو 
المتعددة الى التاثير في تطوير المجتمع العراقي . اما فتح قناة السويس ، فانالو قالرب المسالافة بالين 

العالالالراق . وادت ثالالالورة االتحالالالاديين اوربالالالا والعالالالراق ، فاسالالاليم فالالالي تالالالدفق السالالالمع واالفكالالالار الغربيالالالة الالالالى 
إلالالى نالالوع مالالن الحالالراك االجتمالالاعي ، بمالالا جالالاءت بالالو مالالن افكالالار تالالدعو الالالى الحريالالة واالخالالاء  1887

والمسالاواة. ىالالذه العوامالل بمجمميالالا اثالالرت فالي احالالداث العالراق وادت إلالالى تغييالالرات ميمالة فالالي المجتمالالع 
عشالالر والعقالالدين االولالالين مالالن .    شالاليد العالالراق خالالالل الثمالالث االخيالالر مالالن القالالرن التاسالالع (6)العراقالالي 

القرن العشرين تطورات اقتصالادية واجتماعيالة رافقتيالا حركالة فكريالة ، تزامنالت مالع تنالافس اسالتعماري 
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لمييمنالالالة عمالالالى مالالالوارده ، وقالالالدر لالالالذلك كمالالالو ان يالالالودي دورًا مالالالوثرًا فالالالي مسالالالتقبل الالالالبالد تالالالالف المجتمالالالع 
يا ، وذات روابالط محالدودة ، العراقي في ظل الحكالم العثمالاني مالن مجتمعالات متمالايزة ، ميتمالة بالذات

ويعود ذلك ، الى التالداخل بالين صاليغة اجتماعيالة جديالدة اتجيالت نحالو تكالديس المالال وتوساليع نظالام 
الممكيالة الخاصالة ، وىالي صاليغة تكونالت اساسالًا مالن خالالل روابالط العالراق الجديالدة نسالبيًا مالع السالوق 

قيمالالة اإلنسالالان بعراقالالة  العالميالالة المعتمالالدة عمالالى الصالالناعة الكبيالالرة ، وصالاليغة اجتماعيالالة قديمالالة ربطالالت
النسالالب او بالالالعمم او بالالالدين او بالالالورع او بالبسالالالة القتاليالالة فالالي الغالالزوات ، والتزمالالت إلالالى حالالد كبيالالر 
بالالالروابط واعتمالالدت عمالالى الحالالرف اليدويالالة الصالالغيرة او أنتالالاج زراعالالة الكفالالاف وخاصالالة خالالارج المالالدن 

 .(7)لصيغ ممكية الدولة والممكية العشائرية المشاعة
 :عهد مدحت باشا 

وفالي إعقالالاب واليالالة مالالدحت باشالا بقميالالل ظيالالرت الحركالالة الدسالتورية فالالي اسالالطنبول ، ونشالالر دسالالتور    
الذي نص عمى تأسيس حكم برلماني في الدولة العثمانية ، ونتيجة لالذلك انتخالب مالن  1765سنة 

العالراق عالالدد صالغير مالالن النالواب لتمثيمالالو فالي مجمالالس المبعوثالان فالالي اسالطنبول، بعالالد مالدة وجيالالزة وجالالد 
سالالالببا لحالالالل  1766الروسالالالية سالالالنة  –بالالالد الحميالالالد الثالالالاني فالالالي نشالالالوب الحالالالرب العثمانيالالالة السالالالمطان ع

البرلمان ، الذي لم ينعقد ثانية اال بعد ثورة االتحاديين. ولم يتسن لمعالراقيين فالي تمالك االنتخابالات ، 
اإلدالء بأصواتيم بحريالة ، الساليما انيالا لالم تكالن انتخابالات بالالمعنى الصالحيح ، اذ لالم يجالر انتخالاب 

ب من قبل االىالي مباشالرة ، وانمالا بترشاليح مالن مجالالس االدارة فالي مراكالز الواليالات والسالناجق النوا
 .  (8)واالقضية

بمغ مجموع سكان العراق في بداية القرن العشالرين نحالو مميالونين وربالع المميالون نسالمة ، سالكن      
نوا مالالوزعين فالالي مالالنيم فالالي واليالالة بغالالداد ) المنطقالالة الوسالالطى ( مميالالون وربالالع نسالالمة ، امالالا البالالاقون فكالالا
% ، فالالي حالالين 58واليتالالى الموصالالل والبصالالرة ، ومالالن مجمالالوع السالالكان شالالكمت القبائالالل المسالالتقرة نحالالو 

% ومثميالالا سالالكان المالالدن ، واحتالالرف نحالالو أربعالالة أخمالالاس 08شالالكمت القبائالالل البدويالالة وشالالبو البدويالالة 
ات سكان العراق الزراعة  . وبذلك شيد المجتمع في النصف الثاني من القرن التاسالع عشالر تطالور 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثالثعلأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة   
 

 

 

38 

جديدة واقتصاد جديالد فالي العالراق ، والمجتمالع الجديالد مالع االقتصالاد الجديالد يفرضالان فالي كالل زمالان 
ومكالالالان ، وفالالالق قاعالالالدة ثابتالالالة افكالالالارًا واراء ومواقالالالف جديالالالدة تختمالالالف جالالالذريا عمالالالا ىالالالو سالالالائد وقالالالديم ، 
وتتخطاىما لتفرض نفسيا مع قيميا عمى الساحة ، وىالذا بحالد ذاتالو يعنالي تاريخالا جديالد فالي وقائعالو 

 .  (18)حوادثو وظواىره و 
جتمالع العراقالي فالي تمالك المالدة مخاضالًا صالعبًا فرضالتو التحالوالت والميمالات الجديالدة ، عاش الم     

إذ أن تطور التجارة وتوسعيا،ودخول االلو الحديثة في عممية االنتالاج االول اثالر سالمبا عمالى الواقالع 
الصالالناعي اليالالدوي فالالي العالالراق.  وظيالالرت زيالالادة نفالالوذ فئالالة التجالالار فالالي العالالراق وخصوصالالا فالالي واليالالة 

ل التنالالافس الالالذي حالالدث بالالين العوائالالل التجاريالالة فالالي البصالالرة مثالالل ال زىيالالر والمنالالديل البصالالرة مالالن خالالال
وبالالاش اعيالالان والصالالانع ، وسالالرعان مالالا اتضالالحت التحالفالالات التجاريالالة فالالي برنالالامل " جمعيالالة البصالالرة 

( اما في الموصل    ويبالدو إن المالؤثرات 1808-1761اإلصالحية"، التي أسسيا طالب النقيب)
موصل ، لسبب قربيا من االراضي العثمانية ، وعدم صالالحية نيالر دجمالة الغربية كانت اقل في ال

لممالحالالة الواسالالعة ، وارتباطيالالا مالالع اسالالواق حمالالب واسالالطنبول لمحصالالول عمالالى البضالالائع االجنبيالالة منالالذ 
 .(11)اواخر القرن التاسع عشر

 : اثر الوضع االقتصادي عمى التغيرات االجتماعية في العراق :
 المالبس والزي :  - أ

ح قنالالاة السالالويس واالطالالالع عمالالى منجالالزات الغالالرب ، دخمالالت بعالالض المظالالاىر االجتماعيالالة بعالالد افتتالالا
الجديالالدة ، ولعالالل مالالن ابالالرز تمالالك المظالالاىر دخالالول المالبالالس ، اذ ظيالالرت فئالالة مالالن المالالوظفين ارتالالدت 
الالالزي االوربالالي المتمثالالل بالسالالترة والبنطمالالون واعتمالالدت ىالالذه الفئالالة الطالالرابيش ، واطمالالق األىالالالي عمييالالا 

إن أكثرية العراقيين حافظوا عمى زييالم الخالاص بيالم والمتمثالل بالكوفيالة والعقالال ، اسم األفندية، إال 
اما رجال الالدين فقالد ارتالدوا " الزبالون " تحالت الجبالة فالي الشالتاء او " الصالاية " فالي الصاليف ، وكالان 
التجالالار واربالالاب الحالالرف يرتالالدون الزبالالون وفوقالالو " الالالدميري " والعبالالاءة، ولالالم يتركالالوا رؤسالاليم حاسالالرة ، 

نوا يضالالعون عمييالالا العمامالالة ، ومالالن ىالالذا يتضالالح ان إرتالالداء المالبالالس االوربيالالة انحصالالر بفئالالة وانمالالا كالالا
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الموظفين وخريجي المدارس الرسمية ، وواجيت مسالالة ارتالداء المالبالس الغربيالة بعالض العنالت مالن 
العامالالة ، اذ لالالم يسالالتطيعوا ارتالالداءىا فالالي بالالادي األمالالر، امالالا النسالالاء فكالالن يمبسالالن العبالالاءة ، وىالالي الالالزي 

لممالالراة المسالالممة وفالالي احيالالان اخالالرى يرتالالدين " الزبالالون " وفوقالالو " الياشالالمي " ويضالالعن عمالالى المعالالروف 
وجالالالوىين " البيجالالالة " ، وقالالالد حافظالالالت  البيالالالة النسالالالاء عمالالالى ىالالالذا التقميالالالد فالالالي الممالالالبس، إال إن بعالالالض 

 .(10)النساء وخاصة  ير المسممات ارتدت المالبس االوربية
 ب ـ المتنزهات والمقاهي والمالهي : 

، واقتصالالر االمالالر عمالالى الحالالدائق العامالالة  1813المتنزىالالات فالالي العالالراق حتالالى بدايالالة سالالنة لالالم تالالنظم  
التالالي أنشالالاىا مالالدحت باشالالا وبعالالض الالالوالة الالالذين اعقبالالوه فالالي بغالالداد ، امالالا المقالالاىي فقالالد انتشالالرت فالالي 
انحاء العراق وكانت بمثابة النوادي التي يمتقي فييا معظم االىالي سواء الشيوخ اوالشالباب، وتمقالى 

القصالالص الشالالعبية، حيالالث يجمالالس رجالالل فالالي محالالل مرتفالالع ، ويقالالص عمالالى النالالاس اخبالالار  فالالي بعضالاليا
أبطال العالرب مثالل عنتالرة العبسالي وابالو زيالد الياللالي و يالر ذلالك مالن القصالص التالي أكالدت البطولالة 
ودعت إلى الفخر . وكانت المالىي كذلك أماكن لتجمع اصالحاب الحالرف وااللتقالاء بالذوي الحاجالة 

اخالالل االسالالواق . امالالا المقالالاىي االخالالرى الواقعالالة فالالي اطالالراف المدينالالة مالالن النالالاس ، و البالالا مالالا تكالالون د
فكان معظميا لمتسمية والترويح عالن الالنفس.   لالم يكالن فالي العالراق حتالى نيايالة القالرن التاسالع عشالر 
اي مميى او مرقص من النمط المتعارف عميو االن . وفي أوائل القرن العشرين ظيالر نالوع سالاذج 

قاىي الواقعة حول سالاحة الميالدان او قريبالا منيالا، وممالا يجالدر من المالىي في بغداد في بعض الم
ذكره ان ساحة الميدان كانت فالي ذلالك الحالين بمثابالة متنالزه عالام الىالل بغالداد ، اذ  رسالت فيالو سالنة 

حديقالالة عامالالة وبنالالي فالالي وسالالطيا حالالوض يحتالالوي عمالالى نالالافورة لممالالاء ، وصالالار بعالالض النالالاس  1778
ق بالدخول الشالاي الالى المقالاىي ، فيبالدو انالو حالدث يقصدونيا عصالر كالل يالوم لمتنالزه ، امالا فيمالا يتعمال

، اذ أشار سميمان فيضي يوم شربو الشاي الول مالرة فالي حياتالو ، عنالدما صالحبو  1784بعد سنة 
صديقو محمالد زيالن العابالدين الالى بيتالو ، فقالدم لالو سالائل  ريالب وعنالدما الحالظ أىالل البيالت دىشالتو ، 

ىالالالذا السالالالائل الغريالالالب سالالالوى الشالالالاي ، دعالالالوه، الالالالى مشالالالاركتيم . فتنالالالاول الكالالالأس وشالالالربو ، ولالالالم يكالالالن 
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والجياز الالمع لم يكن سوى السماور ، اما االقداح فكانالت االسالتكانات ، وقالد جمبالت جميعيالا مالن 
إيران ، اذ لم يكن احد من اىل البمد يعرف الشاي او يشالربو ، ولالم تكالن مالرت بضالع سالنوات عمالى 

 ندية ويشربو الغني والفقير .الحادث حتى صار تناول الشاي عادة شائعة يقدم في المقاىي واال
كان في الجانب الغربي من ساحة الميدان مقيى عرف باسم صالاحبو سالبع، ويعالد سالبع اول       

مؤسس لممالىي في العراق وكان سبع فالي اول امالره قالد جعالل فالي مقيالاه جوقالًا موساليقيا محميالا مالن 
 . ( 14)النوع الذي سمي بال " الجالغي البغدادي

  والسينما :التمثيل والمسرح  -ج
كانالالت البالالدايات االولالالى لحركالالة التمثيالالل فالالي العالالراق محالالدودة ومقتصالالرة عمالالى اشالالخاص محالالدودين ، 
وأقالالاليم التمثيالالالل عمالالالى شالالالكل عالالالروض خاصالالالة فالالالي الالالالدعوات والالالالوالئم، إذ يجمالالالس المتفرجالالالون ويالالالدخل 
الممثمون في وسطيم ، ولم يزد عددىم عن اثنين ، ويسأل احدىم اسئمة مضالحكة، فيجيالب االخالر 

ىزلالالي فيثيالالر ضالالحك االخالالرين . ومالالن أشالالير ىالالؤالء ابالالن الحجامالالة فالالي بغالالداد . ولالالم يقتصالالر بشالالكل 
المشالاىد ، بالل اخالذ بالالتطور والنمالو وانتشالر بالين صالفوف طمبالة المالدارس االىميالة  هالتمثيل عمى ىذ

ومعممييم خاصة ، وعرف التمثيالل بالال " التشالخيص"، وأطمقالت تسالمية " المشالخص " عمالى الممثالل . 
المسرحية في العراق الى النصف الثاني من القرن التاسالع عشالر. وتعالد سالنة  امتدت جذور الحركة

البداية االولالى النطالقالة الحركالة المسالرحية ، عنالدما عنالي المبشالرون بالمسالرح والمالدارس ،  1778
التعاليم الدينية واالخالقية بين االىالالي . ولعالل مالن اوائالل المسالرحيات  وكان ىدفيم  من ذلك نشر

عالالالراق ، مسالالالرحية " نبوخالالالذ نصالالالر" التالالالي ألفيالالالا الخالالالوري ىرمالالالز نورسالالالو الكمالالالداني التالالالي مثمالالالت فالالالي ال
وفالالي السالالياق نفسالالو 1777المالارديني ، وقالالدمت عمالالى مسالالرح المدرسالالة االكميركيالالة فالالي الموصالالل سالالنة 

دعمت الحركة المسرحية في العراق نشالاط الترجمالة ، اذ ترجمالت العديالد مالن نصالوص المسالرحيات 
وتعد المسرحية " فمم فموكوالوس " لمدام دي بفوار أول عمل معالرب االدبية االوربية الى العربية ، 

باسالالم " لطيفالالة وخوشالالابا " ، وبعالالد اعالالالن  1784عالالن الفرنسالالية عربيالالا نعالالوم فالالتح ا  سالالحار سالالنة 
 . (13)الدستور العثماني مثمت مسرحية " شييد الدستور مدحت باشا " 
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 المرأة في القرن التاسع عشر :
اني لمعراق ، عانت المرأة طوال الحكم العثماني ضغوطًا اجتماعية وفي ظل الحكم العثم    

ثقيمة، فكان وضعيا إبان تمك المدة في  اية الصعوبة بسبب الضغوط االجتماعية واالقتصادية 
فقد حجبت بالبيت ولم تخرج منو اال نادرا ويعزا عدم تغير مكانة المرأة الى عوامل منيا 

 ادية تفاعمت معا وحددت مكانتيا ودورىا في المجتمع.اجتماعية وحضارية ودينية واقتص
وظمالالت المالالرأه محافظالالو عمالالى زييالالا الرسالالمي المتمثالالل بالعبالالاءه وامالالا مالالن النالالواحي االخالالرى . اقتصالالر  

التمثيل عمى العنصر الرجالي في العراق ، إذ لالم تسالمح الظالروف االجتماعيالة بظيالور المالرأة عمالى 
ح عمالالالى اختيالالالالار نصالالالالوص مسالالالالرحية خاليالالالالة مالالالالن خشالالالبة المسالالالالرح، لالالالالذالك حالالالالرص الميتمالالالالون بالمسالالالالر 

 .(14)العنصر النسوى ، او تكميف بعض الشبان بالقيام باالدوار النسائية 
كانت الموصل في طميعة مدن العراق التي أنشئت فييا مدارس لاناث،   اما بالنسبة الى التعميم 

مييا، وكانت مدرسة " وذلك بسبب وجود اإلرساليات التبشيرية ، التي وقع عب التعميم النسوي ع
من أولى المدارس الحديثة لمبنات ، فضاًل عن افتتاح 1764أخوات المحبة " التي تأسست سنة 

مدرسة " إناث رشدية مكتبي " في أواخر القرن التاسع عشر . ويعود الفضل إلى الوالي نامق 
اد ، وقد في بغد 1788( في تأسيس اول مدرسة رشدية حديثة لمبنات سنة 1880-1788باشا )

، اعقبيا  1881( طالبة . وفي البصرة تم افتتاح مدرسة لالناث سنة 84سجمت عند افتتاحيا )
،وياتي ىذا  1886فتح مدرسة الرجاء العالي لمبنات أسستيا زوجة المبشر جون فاينس سنة 

التطور الى تشجيع بعض المفكرين والكتاب العراقيين وعمى رأس ىؤالء جميل صدقي 
 ، الذي شجع والي بغداد نامق باشا عمى اقامة مدرسة لمبنات. (1845 -1754)الزىاوي
ظيرت أراء الزىاوي عن المرأة في عدد من المقاالت التي نشرىا في مطمع القرن العشرين        

، وتناول فييا الدعوة الى تحرير المرأة والدفاع عنيا ، اذ اكد بأن التعميم ىو االساس في رفع 
وكان الشاعر معروف الرصافي ، واحدًا من أولئك الرواد الذين طالبوا بتعميم   مستواىا الثقافي

المرأة العموم واالداب. لقد كان االىتمام بتعميم المرأة ضيقًا ومحدودًا حتى العقود االولى من القرن 
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ا العشرين ، وكان لدعوات تحرير المرأة وتعميميا األثر الكبير في تسامح الناس في مسألة تعميمي
(15). 

 الخاتمة:
يتضح لنا مما تقدم أن ىنالك مسألتين ميمتين ترتبطان بالمدة موضوع البحث ، أوليما إن ىذه 
الحقبة من التاريي العثماني لم تكن " حكمًا مظممًا " في تاريي العراق ، بل أنيا مثمت بدايات " 

كاس التطورات عيد متنور حديث " في التطور االجتماعي في العراق ، وثانييا ىو انع
االقتصادية واالجتماعية التي حدثت لمدولة العثمانية عمى الواليات التابعة لمدولة وكان العراق 

عمى  التأثيرأحدى تمك الواليات  كانت الحقبة التاريخية المتمثمة بالقرن التاسع عشر ليا اعظم 
. فكانت  1801في عام المرحمة الالحقة لمتاريي العراق  من تأسيس الحكم الوطني في العراق 

الصحافة واألدب والفكر ، إلى جانب المجتمع واالقتصاد استمرارا وتطورا لما حدث في الحقبة 
األخيرة من العيد العثماني ، فكانت القوى الفاعمة في إحداث التطور والتحديث في عيد تأسيس 

 الحكم الوطني ىي شخصيات نتجت عن محمة القرن التاسع عشر .
 المصادر:

، 1845، شركة التجارة والطباعة المحدودة ،بغداد 3(عباس العزاوي ، عشائر العراق ، ج 1)
 .14ص
، 1741-1638( عماد عبد السالم رؤوف ،الحياة االجتماعية في العراق إبان عيد المماليك 0)

 .185-183، ص 1865رسالة دكتوراه  ير منشورة ، جامعة القاىرة ،كمية اآلداب، 
ات ، المجتمع العربي في القرن العشرين ، بحث في تغير األحوال والعالقات، ( د. حميم برك4)

 .054-166، ص 0888مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت 
سميمان فائق بك ، عشائر المنتفق ، تقديم المؤرخ عبد الرزاق الحسني ، الدار العربية  (3)

 .17-11، ص 0884لمموسوعات ، بيروت 
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، شركة  1816-1547ياللي ، تاريي التعميم في العراق في العيد العثماني ، ( عبد الرزاق ال4)
 .58، ص 1848الطبع والنشراالىمية ، بغداد 

، رسالة  1813 – 1758فاطمة شمخي ىندي الغريباوي ، الحركة الفكرية في بغداد  (6)
 . 80 – 77، ص  1888ماجستير  ير منشورة ، جامعة بغداد ، كمية اآلداب، 

صالح محمد العابد ، مقدمة في تاريي العراق عبر العصور، كتاب  ير منشور ، بغداد د.  (6)
 .50، ص  1888

 .4، ص  1878( فاضل حسين وآخرون ، تاريي العراق المعاصر ، مطبعة جامعة بغداد ، 7)
 .407، ص  1866محمد فريد بك، تاريي الدولة العمية العثمانية ، دار الجيل ، بيروت ،  (8)
 .4(فاضل حسين واخرون ،المصدر السابق ،ص18)
، االستانة ، مطبعة الجوائب  4سميم فارس ، كنز الر ائب في منتجات الجوائب ، ج  (11)

 .477ه ، ص 1083
 .188، ص  7( عباس العزاوي ، العراق بين احتاللين ، ج 10)
 .186( فاطمة شمخي ىندي الغريباوي،المصدر السابق ،14)
، ترجمة بياء الدين نوري ،  1، ج1708س ريل ، رحمة إلى العراق عام ( كموديوس جيم13)

 .188،  1841بغداد ، 
 .148( فاطمة شمخي ىندي الغريباوي،المصدر السابق ،ص14)
 .154-150عبد الرزاق الياللي ، تاريي التعميم في العراق ،المصدر السابق ، ص  (15)

 


