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 الشعر العراقي في القرن التاسع عشر

كانت حالة العراق في القرن التاسع عشر امتدادًا لمقرون المختمفة منذ احتالل بغداد 
ىـ(. وذلك ألسباب يتصل بعضيا بوقوعو تحت الصراع التركي الفارسي، ولموىن الذي 656)

ماعيًا وفكريًا، وربما كان لمروح القبمية، أصيب بو خالل تمك القرون التي تختمف فييا سياسيًا واجت
وتحكم العادات والقيم العشائرية اثره في ىذا التخمف. كما ان سوء االدارة التي تحكمت في والياتو 

في تأخره، وىذا التأخر قد المختمفة عمى عيد االتراك، كان اشد االسباب التي انعكست اثارىا 
نبض قمبو كان يخفق بالحيوية من قبل تمك عطل حياة العراق عن حركة التطور، وضعف 

ذا كانت ثمة ظروف قد ساعدت عمى  يقظة بعض االقطار العربية، كمصر ولبنان  القرون وا 
األخير ظل يعاني من التخمف الذي ألمحنا إليو، بسبب احتفاظ وسوريا، قبل العراق، فإن ىذا 

البريطاني بعد ذلك. فظل العراق يعاني االتراك بالسيطرة عميو أواًل، ثم وقوعو في براثن االحتالل 
من سيطرة الحكم االجنبي، وحرم من التمتع بحريتو وخيرات أرضو ، حتى بعد إعالن الحكم 

يسير في ركاب الممكي، إذ ارتبط بالعديد من المعاىدات مع االنكميز، والتي قيدت حريتو وجعمتو 
 غيره.

ذا جاز لنا أن نوضح  المجتمع العراقي تمثل . فإن صورة أبعاد ىذه الصورة المختمفةوا 
 أول ىذه األبعاد. 

الموصل، ووالية البصرة، بغداد ووالية فقد كان العراق مقسمًا إلى ثالث واليات ىي والية 
وكان حكام ىذه الواليات أتراكًا، عدا فترة المماليك القصيرة. وكانت الوالية تتركز بيد الوالي 

راك أو من االسرة الموسرة التي كانت تربطيا بالوالي ومجموعة من الموظفين رداىم من االت
 الناس بو كذلكِ، وال كانت كذلك مع معظم الموظفين في الوالية.عالقة طيبة. ولم تكن عالقة 

وأشد مظاىر التفسخ في الواليات العراقية، شيوع الرشوة، إذ كانت أعمى المناصب 
وكان ىذا يستدعي صراعًا عمى السمطة، والوظائف عرضة لمثراء، ومن ضمنيا الوالية نفسيا، 

فتشتري ذمم الناس وضمائرىم باالموال، التي تجبى باسم الضرائب واليدايا التي تجمع، وتساعد 
 الوالي عمى االحتفاظ بمنصبو. 

وقد أدى ىذا إلى شكوى الناس وتذمرىم وكان الصراع عمى السمطة يؤدي إلى الفوضى 
 والسمب والنيب والقتل.

ي مساعدون إداريون، أمثال الكتخدا والدفتر دار والقاضي والخازندار، وينضم وكان لموال
 -إلييم موظفون أقل شأنًا يساعدونيم في أمور إدارتيم ولم تكن ىذه الوظائف حتى الصغيرة منيا

لتتم ألصحابيا إال بالتزلف والمحسوبية ودفع الرشوة مما ينتيي إلى صراع ينسحب أثره عمى 



مظاىره شيوع حالة البؤس والشكوى واألنين التي كانت تبدو في قصائد الناس. ولعل من 
 الشعراء.

وعمى الرغم من تحقق ىذه الصورة السيئة، فقد ظير بعض الوالة في العراق من الذين 
 -8181تركوا آثارًا طيبة خالل فترة واليتيم، من أمثال سميمان باشا الذي تولى الحكم ما بين )

)ببعض االصالحات( إذ منع عمالو من قبول اليدايا والرشوة... ومنع  ( فقد امتاز حكمو8186
التعذيب ومصادرة االموال وألغى بعض الضرائب... كما قرب العمماء وأكرميم وانشأ بعض 

 . المدارس وشيد المساجد(
 وربما كانت ىذه االصالحات سببًا في عزلو وقتمو.

داود باشا، الذي شيد االسواق والخانات ومن الوالة الذين يذكرىم العراق باالصالح، 
وحفر االنيار وبنى المدارس والمساجد ، وعني بالعمماء واألدباء والشعراء وقد كان ىو نفسو 

 عالمًا فيما يقال. ولم يكن مصيره أفضل من مصير سمفو لألسباب نفسيا.
مرانية ( فقد امتاز عصره بحركة ع8161أما مدحت باشا الذي تسمم والية بغداد عام )

التي اخذت تنشر االخبار وتجارية وصناعية، وشجع الحركة الفكرية بانشائو جريدة الزوراء 
بإنشاء المحمية والعالمية، وتطمع الناس عمى ما يجري في العالم المتمدين. كما امتاز عيده 

مجمس الشورى الذي أخذ ينقد الموظفين، وكذلك قضى عمى قطاع الطرق والمصوص. فشاع 
في الوالية وتقدمت الزراعة، وتطور االقتصاد، فازدادت بذلك واردات الوالية ومن أىم اليدوء 

 إصالحاتو، توطين العشائر وتمميكيا األراضي مما اشاع اليدوء واالستقرار.
يضاف إلى ىذا تأسيسو معماًل لمنسيج، ومده لخط الترام بين بغداد والكاظمية، وبناؤه 

مل النفط في بعقوبة، كما سير البواخر في خميج البصرة والبحر لممدارس الثانوية، وتاسيسو لمع
 .إلى إصالحاتو العسكرية والعمرانية األخرى العربي لتصل إلى األستانة، وباإلضافة 

ولم يكن مصير ىذا الوالي المصمح أحسن من مصير سمفيو سميمان وداود فقد عزلتو 
 تنبو الناس فيما يقال.الدولة ، وقامت بطمس معالم اصالحاتو خوفًا من 

وىكذا  لم تكن االصالحات تظير في الواليات العراقية حتى تبادر ادلولة إلى إيقافيا، 
وطمس معالميا لذلك فإن الكثير من مظاىرىا التي تحققت عمى أيدي المصمحين، كانت تؤول 

 الى الخراب.
نحصر العمم في ولم تكن الحياة الثقافية احسن حااًل من الصورة االجتماعية، فقد ا

 المساجد وفي المدن ذات الطابع الديني كبغداد والحمة والموصل والنجف والبصرة. 
وكانت أساليب الدراسة عميقة ومناىجيا مختمفة وموضوعاتيا محصورة بالعموم الدينية  

بما تم ليا، عنصر والنحوية وحسب. ولذلك خمت من عنصر االبتكار، ولم يتحقق والمغوية 



االصالة واالبداع والتجديد، إذ كان الطالب يدرس النحو والصرف والمعاني والبديع والبيان والفقو، 
 فيحفظ متن االجرومية وألفية ابن مالك ومغني المبيب ويدرس التفتازاني.

وكان الطالب يمتقون عموميم عمى من يتخصص بيذه العموم أو ببعضيا، ولم تكن 
خمو من المناقشة والمحاورة، ولكنيا كانت تعتمد التحفيظ والتمقين في األغمب االعم. الدراسة لت

ولعل من أسباب التخمف، أن والية العراق كانت في نياية القرن التاسع عشر، كانت عالقتيا 
باالقطار االوربية التي قطعت أشواطًا بعيدة في العمم والمعرفة واألدب، معدومة أيضًا، مما حرم 

نشر العمم وذيوعو كالطباعة والصحافة، كانت شبو ا من كل جديد ونافع. كما أن وسائل أىمي
معدومة، فمم يكن العراقيون يقفون عمى اسباب النيضة العممية والفكرية واالدبية التي كانت تجري 

منو في األقطار العربية األخرى كمصر ولبنان في العالم األوربي، بل حتى ما كان يتحقق 
 إال القميل النادر.وسوريا 

وما ييمنا من ىذا ىو الشاعر وموقفو في ىذه الصورة، وعطاؤه من خالليا، لقد كانت 
شخصية الشاعر موزعة ما بين الوالي واألسر الموسرة التي كانت ترعاه وتقدم لو ما يعينو عمى 

وقتمت  تجاوز محنة البؤس والشقاء والحرمان. لكن ىذه الصمة قد أساءت إليو إساءة كبيرة،
عطاءه حين وقف يتزلف إلى الوالي ويتقرب من االغنياء طمبًا لمعطاء. ولذلك وجدنا معظم 

يمجأون إلى الوالة، ومن يدور في فمكيم من العوائل الموسرة، التي كانت تعنى بيم، الشعراء 
عبد الغفار األخرس كان عمى صمة وطيدة بآل وتغدق عمى البارزين منيم العطاء. فالشاعر 

قزوين في الحمة وآل كبة في بغداد، ويتجو قيب في بغداد، والشاعر حيدر الحمي يرتبط بآل الن
لى آل  الشاعر جعفر الحمي بمدحو إلى آل كاشف الغطاء في النجف وآل قزوين في الحمة، وا 

 الرشيد في حائل وامراء المحمرة في كثير من قصائده.
 .ل كبة في مدائحو بينما يتجو الشاعر صالح الكواز إلى آل قزوين وآ
اود باشا في بغداد ويحيى باشا الجميمي ولقد سبقت اإلشارة إلى أن بعض الوالة، أمثال د

في الموصل، قد قربوا إلييم الشعراء، وأجروا ليم العطاء، حتى وجدنا شاعر الموصل عبد الباقي 
باشا جميمي، كما مدح داود العمري ينظم ديوانًا كاماًل ىو )نزىة الدنيا( بحق الوالي يحيى باشا ال

أيضًا، وحين قرب ىذا الوالي الشاعر عثمان بن الجميمي، كما مدح داود باشا والي  والي بغداد
بغداد أيضًا، وحين قرب ىذا الوالي الشاعر عثمان بن سند، مدحو الشاعر وألف بحقو كتابًا 

 لي الشاعر صالح التميمي.أسماه )مطالع السعود في طيب أخبار الوالي داود( كما قرب ىذا الوا
وكان حصيمة  ىذه الصمة في معظم االحيان، تسجيل مآثر الوالة بالمدائح التي ال 
تطابق الحقائق. ولقد كانت صمة الشاعر بالوالي تمثل صمة )األدنى باألعمى( إذ كان الشاعر 

 .يستغل لمفاكية الوالي وصحبو ومنادمتو وادخال السرور إلى نفسو 



سيء إلى موقفو ويقدح في كرامتو ويغض من شأنو ويكشف عن زيف فنو وكان ىذا ي
 وضعف موقعو في مجتمعو، إذ كان يجب أن ينأى عن كل ما يحط من وظيفتو االدبية والفنية.

ومن ىنا فقد شاعر القرن التاسع عشر، الصمة بينو وبين جميور يتذوق شعره إذ صار 
وب أحيانًا قصور األغنياء أو بيوت السراة، مع أن شعره يدور في فمك السمطان والوالي، كما يج

معظم ىؤالء وفي مقدمتيم السالطين والوالة لم يفيموا الشعر ولم يتذوقوه. وىذه الصورة تبيح لنا 
 القول، بأن الشعر كان وسيمة لالستجداء والتزلف والنفاق.

عربية ويستدل وقد أدى ىذا إلى أن يفقد الشعر العربي في القرن التاسع عشر ىويتو ال
لفتكو  عمى  ىذا، بالموقف المزري لمشاعر عبد الباقي العمري حين مدح الوالي عمي رضا باشا

بقبائل كعب العربية بما يجعل ىذا االنتصار اعظم من يوم ذي قار، وال يكتفي ىذا الشاعر 
يد ىذا  إلى إىدار كرامتو حين يتمنى أن يقبل العربي بيذا الغض من قيمة قومو العرب، فيعمد

 الوالي الظالم فيقول: 
من لي بتقبيل كف صوب عارضيا يزري بواكف صوب العارض اليطل ويمعن الشاعر 

 عبد الغفار االخرس باذالل نفسو حين يتمنى عودة الوالي داود باشا ليقبل قدميو فيقول: 
 فالشمممممممممممز اقممممممممممم از الممممممممممم   ر التمممممممممممي ل ممممممممممما

 
 إلممممممممل اا ممممممممم ال ا مممممممما  ممشممممممممل  م  ممممممممع 

 
ة تجربتو أيضًا. ودليل انحطاط صورة الشاعر وفنو. كما إنيا دليل وىذا قدح بمصداقي

    . عمى حالة االنفصام التي كانت تسود عالقة الشاعر بمجتمعو وحكامو 
 


