
(7521) 
 

 
 Volume 17- Issue 2- June 2020 2020 حزيران – 2العدد  -17المجمد 

 غداد وأهميته في السياحة الدينيةمسجد وضريح النبي يوشع في ب
 أ.د. سعدي ابراهيم الدراجي

  العممي العربيمركز احياء التراث  -جامعة بغداد
saadiib@yahoo.com 

 :الممخص
ُتعنى ىذه الكرقة بدراسة أحد األضرحة المغمكرة في مقابر بغداد القديمة، 
كىك مسجد كضريح النبي يكشع )عميو السالـ( لما لو مف أىمية تاريخية 

ف الكريـ. كقد ركزت الدراسة في القرآنبياء الكارد ذكرىـ ألكبيرة بكصفو أحد ا
حصر أعماؿ الصيانة التي ، ك جميعيا البناء في مراحمو التاريخيةعمى 

شيدىا الضريح في العصر العثماني كبعده، كما طرأ عميو مف اضافات 
 كتغيرات أكدت ببعض معالمو األصمية فغيرتيا كالن أك جزءن.

بدراسة  لى تكثيؽ أحد المعالـ الدينية الميمة في بغدادإيسعى البحث 
كصفية اعتمدت عمى الزيارات الميدانية، ككضع مخطط يبيف شكؿ 

بكصؼ المبنى  الضريح كقياساتو بدقة، كتعزيز ذلؾ بالصكر الفكتكغرافية.
 أعماؿمف  توفي حماي مف المكركث الحضارم لمحافظة بغداد أمالن  جزءن 

اليدـ كالتغيير التي تقـك بيا بعض المؤسسات المعنية بحجة التجديد 
 كالصيانة.

لى نتائج يرجك الباحث أف تككف مفيدة في مجاؿ إتكصمت الدراسة 
الدراسات األكاديمية المتخصصة باآلثار اإلسالمية المتأخرة، بكصفيا تكثؽ 
ألحد المعالـ الميمة في بغداد؛ كُتسيـ في الكشؼ عف جكانب ميمة في 

 عالـ العمارة.ضرحة المسجمة في ألالدينية لجعميا حمقة في سمسمة ا العمارة
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Abstract: 

this paper is dealt with the studying of one of the hidden 

shrines in ancient Baghdad cemetery which is the 

mosque and shrine of the prophet joshua according to its 

biggest historical importance by describing it as one of 

the prophet who is mentioned in holy Quran , the study 

concentrated on the building in all historical stages 

limited specially on the repairing works in that era .  

the research aims to document one of the important 

religious status in Baghdad which is the descriptive 

study depending on the fields visit and putting diagram 

clears the form of shrine and accurate measuring in 

addition to enhance it with photographs and it had 

considered as the inherited civil of Baghdad .  

the study had arrived to results that must be useful in the 

field of specialist academic study about Islamic heritage 

that it had also considered as discovering the important 

sides in religious architecture because it had made a 

series of shrines recorded in the field of architecture . 
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 المقدمة:
تحتفظ بغداد بعدد مف المقابر القديمة مكزعة في جانبييا الشرقي كالغربي كأىميا: في 
الجانب الغربي مقابر قريش في الكاظمية، كمقبرة الشيخ معركؼ الكرخي، كمقبرة الشكنزية 
الصغيرة )الجنيد البغدادم(. أما في الجانب الشرقي مقبرة الخيزراف )أبك حنيفة النعماف في 

المقبرة الكردية )الشيخ عمر السيركردم(. مقبرة عبد الدائـ )مقبرة الغزالي(، االعظمية( ك 
في بغداد كالمقبرة الممحقة بالحضرة القادرية. كعمى الرغـ مف قدـ ىذه المقابر كضيؽ مساحتيا 

مر الذم ساعد عمى طمس القبكر ألمكات. األمف يركـ الدفف فييا مف انيا مازالت تستقبؿ إإال 
لتحؿ محميا قبكر جديدة، ليذا السبب كغيره قد ال نجد في مقابرنا اليكـ قبكران تحمؿ القديمة 

شكاىدان مف القركف المتأخرة، ليس ىذا فقط بؿ قد ال يجد الزائر أضرحة كشكاىد مؤرخة في 
 نياية القرف التاسع عشر إال النزر اليسير.

يكشع كبياف تاريخو  إّف مف أىـ دكافع ىذه الدراسة ىك إبراز أىمية ضريح النبي
مف مكركثيا الحضارم.  بكصفو معمـ مف معالـ مدينة بغداد المعركفة بتاريخيا العريؽ كجزءان 

. كالسعي إلى حث كاإلعمارأمال في حمايتو مف مشاريع اليدـ التي تنفذ بمسكغ الحداثة 
يمو مف الدكائر المختصة عمى صيانتو بأساليب عممّية بقصد إعادتو إلى كضعو السابؽ كتأى

 .عمى حقبة ميمة مف تاريخ العراؽ الحديث جديد ليككف شاىدان 
؛ لـ يسبؽ ألحد مف األثرييف دراستو أك تكثيقو، كأىمية المكضكع تكمف بكصفو بكران 

اد كتراثيا العمارم كاف بسبب ندرة المعمكمات ب الدراسات الحديثة عف مقابر بغدكلعؿ غيا
زالتيا بسبب  المتكافرة في المصادر التاريخية كقمة التكثيؽ. فضالن عف طمس األبنية التراثية كا 

 .استمرار الدفف في المقابر القديمة
 الموقع

يقع ضريح يكشع في المقبرة الُشكنيزّية أك مقبرة الجنيد كما تعرؼ في كقتنا الحاضر، 
كالُشكنيزم في األصؿ مكقع في الجانب الغربي مف بغداد، كالشكنيز ىي الحبة السكداء 
كجاءت تسميتيا النتشار القبكر عمى أرضيا المنبسطة فتبدك لمناظر كأنيا حبة البركة أك 

فييا. كقد حمؿ بعض األشخاص لقب الشكنيزم نسبة إلى المكاف. كأف  لكجكد نبات الشكنيز
مقابر قريش ثـ مشيد باب التبف الذم يقع في منطقة الكاظمية  باسـجزءان منيا عرؼ فيما بعد 
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أطمؽ عمى  االسـحاليان، كالجزء األخر عرؼ بمقبرة الجنيد البغدادم. كىناؾ مف يعتقد إف ىذا 
 المكضع قبؿ بناء بغداد.

كمقبرة الشكنيزم، فييا قبر سرم السقطي كغيره ىػ( "ٖٙٗقكؿ الخطيب البغدادم)تي
مف الزىاد، كىي كراء المحمة المعركفة بالتكثة بالقرب مف نير ِعيَسى ْبف َعِمّي الياشمي. 
سمعت بعض شيكخنا، يقكؿ: مقابر قريش كانت قديما تعرؼ بمقبرة الشكنيزم الصغير، 

أخكاف، يقاؿ لكؿ كاحد  ىناؾ تعرؼ بمقبرة الشكنيزم الكبير. ككاف كالمقبرة التي كراء التكثة
 .(ٔ)منيما الشكنيزم، فدفف كؿ كاحد منيما في إحدل ىاتيف المقبرتيف كنسبت المقبرة إليو"

إذف في العصر العباسي كاف ىناؾ مكضعاف بيذا االسـ االكؿ ىك الشكنيزية الصغيرة 
كتمثميا مقابر كما اسمفنا. أما الشكنيزية الكبيرة، فيي مقبرة تضـ رفاة كمقامات كأضرحة لعدد 

ىػ( كبجكاره ٜٕٚمف االعالـ كالمشاىير كعمى رأسيـ قبر النبي يكشع، كالجنيد البغدادم )ت
كغيرىـ خمؽ  ،(ٕ)ىػ( تمميذ معركؼ الكرخيٖٕ٘أبك الحسف السرم السقطي )ته خالو كاستاذ

 يالعالمة أبك يـك ثمة مف العمماء المتأخريفكتضـ المقبرة الكثير مف العمماء كالمشاىير. 
 ىػ(. ٕٖٗٔالمعالي محمكد شكرم اآللكسي )ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Google earthبرنامج )( مقبرة الجنيد البغدادي عن 1 -)الصورة 
جعمت قسميف يفصؿ بينيما شارع كالمقبرة اليـك مسيجة بسياج مف الككنكريت، بعد أف 

لى ضريح الجنيد كالجامع المجاكر لو. كقد شيدت عمى مر العصكر تجاكزات إيكصؿ  عبدمُ 
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تابعة لمسكة الحديد كغيرىا كفتح الطرؽ الحديثة فانكمشت الت آبناء المنش كبيرة مف بينيا
 (ٔ-)الصكرة  .(ٖ)(ٕـ ٓٓٓ.ٖٓتربك اليـك عمى ) مساحتيا التي

 :وضريحه النبي يوشع مسجد
ذكرت مصادرنا المحمية عف ىذا البناء حكايات كثيرة مفادىا أف المكضع فيو قبر 
ينسب إلى النبي ُيكّشع، أحد أنبياء بني أسرائيؿ، كليس المقصكد بو يكشع ابف نكف خميفة 

مدفكف في فمسطيف قرب نابمس في جبؿ إفراييـ. ككاف مكسى عمييما السالـ، ألف األخير 
الييكد يقصدكف مرقدنا ىذا في مكاسـ معينة بالزيارة كيقكمكف عمى خدمتو. بيد أف االمر قد 

عبد اهلل إبراىاـ  عندما تجاسر الييكد عمى دفف أحد أحبارىـ المدعك (ٗ)ىػٖ٘ٓٔتغير في عاـ 
ي يكشع لقدسيتيا عنده. فقاـ المسممكف ككادكا سكميخ ككاف قد أكصى أف يدفف في مقبرة النب

خراجويفتككف بالييكد فصدرت عمى أثر ذلؾ اإلرادة السمطانية مف عبد الحميد الثاني بنبشو   كا 
 . (٘)كدفنو في مقابر الييكد الكاقعة في الجانب الشرقي مف بغداد

يره كتكسيعو ىػ، قاـ بتعمٜٖٚكالبناء في األصؿ مف بقايا المسجد الذم ُشّيد في سنة 
بعد أف استأذف الخميفة  ،(ٙ)(قٙٓٗ)ت المكسكمالشريؼ أبك أحمد المكسكم كالد الرضي 

الطائع لديف اهلل عمى أف يككف جامعا تصمى فيو الجمعة، كذلؾ عمى آثر رؤيا المرأة مف أىؿ 
الجانب الشرقي رأت في مناميا النبي )ص( كىك يضع كفو في حائط قبمة ىذا المسجد، كأنو 

 . (ٚ)صمى في ىذا المكضع
يـ، جدده أبك أحمد المكسكم كيستشؼ مف ىذه الركاية أف في ىذا المكضع مسجد قد

  ككسعو فأصبح جامعا. كال صمة لو بقبر يكشع النبي المدفكف بالشاـ. 
كعمى االرجح أف ذلؾ مف افتراءات الييكد لمييمنة عمى المكاف. كلعمو قبر يعكد ألحد 
الصالحيف مف المسمميف كالسيما أنو مدفكف بأتجاه القبمة. بيد أف الشيخ محمد صالح 

ىػ، ٙٛٚيرل أنو قبر تاج الديف بف بياء الديف بف براف يكشع المدفكف في سنة السيركردم 
 .(ٛ)بمقبرة الكنائس الكاقعة مما يمي براثا

لى ىذا القبر كردت في رحمة المؤرخ كالرحالة نصكح السالحي المطراقي إكأكؿ اشارة 
يراف في عاـ  / ىػ ٜٔٗ)الذم رافؽ السمطاف سميماف القانكني في حممتو عمى العراؽ كا 

ـ( كقد ذكر بأف السمطاف بعد أف فرغ مف قتاؿ الصفكييف كاستتب لو األمر باشر بنية ٖٗ٘ٔ
التبرؾ كاالستيداء بزيارة األضرحة كالمراقد التي دفف فييا الشيكخ العظاـ كالعمماء الكراـ 
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كانيف المنتشرة في أنحاء بغداد كقد أتى الرحالة عمى ذكرىـ كمنيـ "صدر صفكة النبكة كمقنف ق
( كعينو في ٘ٙٚٔ. كما أشار اليو الرحالة نيبكر )(ٜ)الفتكة اليادم كالراشد يكشع بف نكف"

 .(ٓٔ)مخططو الذم رسمو لمدينة بغداد ككصفو بأنو بناية صغيرة متداعية تزار كثيران مف الييكد
ككاف في نية الييكد تعمير ىذا المسجد كتكسيعو، لكنيـ تراجعكا بعد الحادث السالؼ 

. لكنو جدد (ٔٔ)كاالندثار لى السقكطإ ر، كالمسجد في نياية العصر العثماني كاف آيالن الذك
فأصبح "قكيـ البناء، عقدت عمى قبره قبة بالجص كالحجارة، مطمي باطنيا بالمرأة كاألصباغ 

، كقداـ مرقده ركاؽ معقكد أيضا، كفناء داره كاسع جدان، كعمى باب مسجده غرفة فكؽ ةالممكن
 (ٕٔ)مبنيتيف بالطابكؽ"أسطكانتيف 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ضريح النبي يوشع في عشرينيات القرن الماضي2 -)الصورة 
بينت الصكر الممتقطة لضريح النبي يكشع في عشرينيات القرف الماضي، أف البناء 
الحالي يختمؼ عف البناء القديـ في التصميـ، فالبناء المشيد في العصر العثماني يتمثؿ بالجزء 
القبمي الذم يعمك الضريح. كقكاـ البناء القديـ ركاقيف كؿ منيما مسقؼ بثالث قباب، كىناؾ 

فخمة تقـك فكؽ القبر، كعمى كؿ مف جانبييا إيكاف مسقؼ بقبة يرتبط معيا قبة مركزية 
يكدم كظيفتيف االكلى  ف يككف مسجدان أبفتحات كاسعة تعمكىا عقكد. كىذا التصميـ ال يعدك 

 لمزيارة كالتبرؾ كالثانية لمصمكات الخمس، لذلؾ ُنصؼ جدار القبمة بمحراب. 
الصكر  كفؽالذم يكاجو الزائر، كقكامو  كىناؾ بناء ثاني مف جية المدخؿ الرئيس

الداخؿ مف الباب  ف، أك حجرات مكزعة عمى يميفالقديمة ركاؽ سقفو يرتفع بارتفاع الطابقي
كجة بعقكد. كتحمي المدخؿ كنة تعمكىا غرؼ تنفتح عمى الخارج بنكافذ عديدة متّ  كيساره الرئيس
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سقط سقؼ الكنة الذم يككف في عمى الطراز العثماني مفتكحة مف ثالث جيات بعقكد كقد 
فسقطت  العادة عمى شكؿ قبة صغيرة. كيبدك أف ىذا الجزء الذم يتصدر البناء قد تضرر كثيران 

 (ٕ -كائؿ القرف العشريف. )الصكرة أجزاء مف حكائطو في أسقكفو كتداعت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( ضريح النبي يوشع/ رسم الباحث1 -)المخطط 
لقد حافظ ضريح يكشع عمى حدكده القديمة المرسكمة في العصر العثماني، كقكاـ 
البناء الحالي ركاقيف مف الصعكبة تصكرىما إال بعد رفع قياساتيما كرسميما عمى الكرؽ 

(. قكاـ الركاؽ االكؿ قبة نصؼ كركية تجمس عمى قاعدة مربعة طكؿ ضمعيا ٔ -)المخطط 
العمكم مف القاعدة المربعة إلى شكؿ دائرم بكاسطة أربع حنايا ـ(، كقد حكؿ المعمار الجزء ٙ)

ركنية كبيرة تنفتح عمى الداخؿ بعقكد مدببة، ليسيؿ بذلؾ جمكس القبة، كتبدك مف الخارج ذات 
ـ(. ٘.ٛدبب خفيؼ، أما مف الداخؿ فتبدك نصؼ كركية، يبمغ ارتفاعيا مف الداخؿ حكالي )

متريف فقد زكدت بأربع نكافذ تتجو نحك االتجاىات األربعة، أما الرقبة التي يربك ارتفاعيا عمى 
 لى حجرة الضريح. إكظيفتيا إدخاؿ الضكء كاليكاء 
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( قبة النبي يوشع في عشرينيات القرن الماضي ويظهر في الصورة جانب من ضريح عبد 3 -)الصورة 

 م(1920المجيد كنة )ت
( ثـ كسيت في عاـ ٖ -كالقبة في سالؼ العيكد مجصصة مف الخارج، )الصكرة 

ببالطات مزججة بالمكف الفيركزم،  -بمناسبة أتخاذ بغداد عاصمة لمثقافة العربية  -ـ  ٖٕٔٓ
كما كسيت الرقبة بالبالطات نفسيا كزينت بشريط كتابي قكامو آيات قرآنية مف سكرة الكيؼ 

(. أما مف الداخؿ فباطف القبة في ٗ -الطات زرقاء)الصكرة كتب بالمكف االبيض عمى ب
االصؿ مزيف بقطع المرايا، كقد حاكؿ القائمكف عمى ىذا الضريح أعادتيا كما كانت قديما 

(. لعدـ جكدت المكاد المستعممة كالتدليس في العمؿ، كقمة ٘ -لكنيـ فشمكا في ذلؾ )الصكرة 
 خبرة العامميف في ىذا المضمار.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( القبة من الخارج بعد التجديد4 -)الصورة 
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 ( القبة فوق الضريح من الداخل5 -)الصورة 
كفي ىذا المربع الكسطي المسقؼ بالقبة المركزية محراب يقع في منتصؼ جدار 

سـ(. كىك ٘ٚالقبمة، قكامو حنية بسيطة قميمة العمؽ ارتفاعيا يربك عمى المتريف، كعرضيا )
باالسمنت كخاؿ مف كؿ ضركب الزخرفة شانو شاف باقي الجدراف في ىذا  اليكـ مكسي

الضريح. إذ طمست جميع الكتابات التي كانت في الضريح كمنيا الكتابات العبرية التي كانت 
 .(ٖٔ)تزيف الكاجية المطمة عمى الصحف.

اظراف، يتصؿ بمربع القبة المركزية مف الجيتيف الشرقية كالغربية ايكاناف متقابالف كمتن
ينفتح كؿ منيما عمى حجرة القبر بعقد كاسع مدبب. كىذاف االيكاناف مسقفاف بقبتيف 
منخفضتيف تقكماف عمى مثمثات ركنية. كقد زكد االيكاناف بأجنحة عمى شكؿ دخالت كبيرة 

 كجدت لتكفر فضاء لممصميف كالزكار. 
يـ الركاؽ ال يختمؼ عف تصم كبشأف الركاؽ الثاني الذم يضـ المدخؿ، فتصميمو

ـ( متكجة بعقد مدبب. ٓ٘.ٖكيتككف مف المدخؿ الذم قكامو فتحة كاسعة عرضيا ) األكؿ
ـ( مسقؼ بقبة. كيتصؿ بيذا المربع ٕٓ.ٖلى مربع كسطي طكؿ ضمعو )إكفتحة المدخؿ تقكد 

أيضا كما في الركاؽ األكؿ يغطي كؿ منيما قبة صغيرة  افالجيتيف الشرقية كالغربية ايكانمف 
جناح كاحد عمى شكؿ دخمة كبيرة تصمح  كـ(. كااليكاف ذٗكنية ارتفاعيا )تقكـ عمى مثمثات ر 

 لالعتكاؼ كالصالة كاإلقامة.
لقد غمفت جميع الجدراف مف الداخؿ كالخارج باآلجر الحديث بعد أف نزعت قشرتيا 

طاؿ الكاجيات االربع لمبناء، كقد أعيد ترتيبيا عمى النمط القديـ،  الجصية. كالتغميؼ باآلجر
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(. عمى خالؼ ما فعؿ بالداخؿ، إذ ٙ -إذ ترؾ المعمار التغميؼ القديـ تحت الجديد )الصكرة 
 غمؼ بعد أف قشر الجدراف كما أسمفنا.

 
 
 
 
 
 
 

 ( واجهة التي تطل عمى الصحن أثناء الصيانة6 -)الصورة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( الواجهة الداخمية المطمة عمى الصحن7 –)الصورة 
الكاجية الداخمية التي تضـ المدخؿ، كاألخرل التي ب المعمار عتنيكمف الطبعي أف ي

تطؿ عمى الطريؽ. كقد زيف الكاجية الداخمية بحنايا صماء كبيرة قميمة العمؽ متكجة بعقكد 
ضكعات ىندسية جميا أطباؽ مدببة، كزيف ككشات تمؾ العقكد بزخارؼ آجريو، تحمؿ مك 

نجمية مطعمة بقطع مزججة بالمكف االزرؽ. كقد حدد تمؾ الزخارؼ بإطار مزجج أيضان. 
 (ٚ -)الصكرة 

ـ( عمى صحف كاسع أستغؿ معظمو ٕٓ.ٚٔكتنفتح الكاجية الداخمية التي يبمغ طكليا )
مف االسمنت  حديقة مفعمة باألشجار كالكركد. كحكؿ الصحف سياج استحدثت فيو بكابة كبيرة

 كالحديد.
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كعناية المعمار طالت أيضان الكاجية الشرقية التي تطؿ عمى الطريؽ، كقد زينت بأربع 
 حنايا صماء في داخميا آجر مزجج مرتب بالتناكب مع اآلجر العادم.

جدرانيا باآلجر المربع كالجص بني أكجو  إذباآلجر كالطيف،  افإف الكتمتيف مبنيت
كسطيما بكسر اآلجر كالطيف. كقد بالغ المعمار في ثخف الجدراف كثيران زيادة في عامؿ  اكحش

األماف حتى بمغ ثخف بعضيا أكثر مف متريف، لذلؾ نشاىد المشكاكات المكزعة عمى جدراف 
االكاكيف كاسعة كعميقة. كيقينا أف المبالغة بثخف جدراف قكاعد القباب كاف بيدؼ تحقيؽ زيادة 

ماف الذم مف شأنو أف ُيسيـ في استقرار األسس كتحمؿ األثقاؿ المسمطة عمييا في عامؿ األ
 مف األعمى. 

 أهميته مسجد وضريح يوشع في السياحة الدينية:
في ميزانيات الدكؿ  ان مؤثر  لـ اليكـ نمطان اقتصاديان ُتعد السياحة الدينية في العا

بة مف الناتج المحمي االجمالي، كالمجتمعات بشكؿ عاـ، كأصبحت تسيـ في بعض البمداف بنس
االىتماـ. كقد احتمت السياحة الدينية مكانة رفيعة نظرا الرتباطيا ك  بالعناية  لذلؾ فيي جديرة

عقائدىـ الدينية، لذلؾ  اختالؼطقكس الدينية لدل الناس عمى العميؽ بالجكانب الركحية كال
الجذب السياحي في عكامؿ  لكجب تكظيؼ ذلؾ في الناحية االقتصادية بكصفيا احد

اجيا اليكـ كال شؾ في أف ىذا المشركع ىك جزء مف التنمية المستدامة التي تحت. (ٗٔ)العراؽ
العراقية، لمنيكض باقتصادىا بعد النكبات التي خمفتيا الحركب المتتالية.  اتمعظـ المحافظ

ففي بغداد مقكمات السياحة الطبيعية كالبشرية التي ُتسيـ في تكسيع فرص العمؿ لمشباب، 
 كجمب االستثمار، كتنمية مشاريع البنى التحتية.

بكصفيا المدينة  كلما كانت بعض المقابر في بغداد مف المرافؽ السياحية الميمة في
تمثؿ ذاكرتيا التاريخية الحتكائيا عمى أضرحة مشاىير أىؿ الصالح كرجاؿ العمـ كالفف 
كالسياسة. كجب العناية بيا بشكؿ ينسجـ كمتطمبات ىذه الصناعة. إذ غالبا ما تككف المقابر 

بر ضحية تطكر التخطيط العمراني الذم تشيده المدف، كقد فقدت بغداد عمى مر العصكر مقا
مساحات  دفي مصادرنا العربية. كما أف نفا كثيرة ال نعرؼ عنيا اليكـ إال اسماءىا الكاردة

الدفف في مقابرنا القديمة منذ زمف بعيد لمحدكدية مساحة ارضيا كاستحالة زيادة طاقتيا 
االستيعابية قد ساعد عمى غياب أالؼ القبكر القديمة بشكاىدىا كأضرحتيا لتحؿ محميا أك 

 بكر جديدة.فكقيا ق
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كمف المعركؼ أف مف بيف المعالـ الدينية المشيكرة في بغداد ىك الضريح مكضكع 
يتفؽ بعض المسمميف مع الييكد عمى صحة  إذ. (عميو السالـ)البحث المنسكب الى النبي يكشع 
ىذا الضريح كؿ يكـ  زكركف، لذلؾ نجد ثمة مف المسمميف يعائدية ىذا الضريح لمنبي يكشع

لمتبرؾ كالدعاء. كلك قدر لممقبرة الشكنزية أعادة تأىيميا لكانت مف المعالـ السياحية الميمة في 
بغداد لكثرة قبكر االكلياء كالصالحيف فييا مثؿ جنيد البغدادم كالسقطي كبيمكؿ ....، لكف 

ى عناية، كأعادة تأىيؿ، لإلى ابسط المستمزمات، فيي بحاجة إمقابرنا اليكـ تفتقر أف  لألسؼ
كصيانة عممية لبعض األضرحة القديمة التي مازالت محافظة عمى أصالتيا، ككذلؾ المحافظة 

ضركرة العناية ك  مف العكامؿ الجكية كالعبث، عمى بعض القبكر المتميزة في طراز بنائيا
لعاصمة، بالشكاىد الكتابية التي تؤرخ لقبكرىا. مع ضركرة فتح مقابر جديدة في ضكاحي ا

 كايقاؼ الدفف بالمقابر التاريخية القديمة.
كال شؾ في أف كجكد قبكر االنبياء كأثارىـ في العراؽ يساعد عمى تنشيط السياحة، 
كأقدـ آثار االنبياء عمييـ السالـ كأخبارىـ خمصت الينا مف اكر المرتبطة بنبي اهلل ابراىيـ 

كفؿ )حزقياؿ(، ثـ يكشع في بغداد، الخميؿ، كنبي اهلل يكنس في المكصؿ، كضريح ذم ال
كمزار االضرحة ألنبياء الييكد الثالثة دانياؿ كحنيف كالعزير في قمعة كرككؾ كغيرىا. كالعراؽ 
بمد العتبات الدينية المقدسة كالمراقد كمقامات االنبياء كاألكلياء كالصالحيف فضال عف المزارات 

 الييكدية كالمسيحية.
 مواد البناء:

مف الطبعي أْف يككف لمكاد البناء المعتمدة في تشييد العمائر أثره كبيره في معالجة 
حيانا كالمكاد نفسيا أ اإلسالمي،الظركؼ المناخية كالبيئية كالسيما في األقاليـ الحارة مف العالـ 

. إذ جرت العادة في العراؽ أّف تبنى كطريقتيما اإلنشاء كالزخرفة تدخؿ في تحديد أسمكب
الفراغات الداخمية لممباني در الخارجية باآلجر كالمبف بثخف ال يقؿ عف نصؼ متر لحماية الج

الصيؼ، كالطيف أفضؿ مادة بناء طبيعّية يمكنيا تكفير العزؿ الحرارم لممبنى، لذلؾ  ظمف قي
سعة حرارية كبيرة بسبب كثافتو  ك. كىك ذ(٘ٔ)استعمؿ عمى نطاؽ كاسع في الحضارات القديمة

ما يجعؿ زمف نفاذ الحرارة مف خاللو قد تصؿ إلى ساعات طكيمة، ليذا نرل أّف العالية م
الكحدات البنائية في العمائر التراثية تتميز بانخفاض درجة حرارتيا، نظران لطبيعة مكاد البناء 
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مف حجارة كآجر كلبف، فضال عف ثخنيا كلكنيا األبيض المجمؿ بالجص مف شانو أف يعكس 
 شعاع الشمسي الساقط عمييا أثناء النيار.جزءا كبيران مف اإل

التي نؤرخ ليا عمى  مدةكمف المفيد ذكره أّف المعمار في العراؽ قد اعتمد أثناء ال
 مف بالسمطاني، كالذم تتراكح قياساتواآلجر المربع المعركؼ عند البنائيف البغادده في عصرنا 

فضميا أصحاب الصنعة كيبدك أّف ىذه األحجاـ قد  (سـٙ×ٕٓ×ٕٓ)إلى  (سـٙ×ٙٔ×ٙٔ)
كالبناؤكف معا، بسبب سيكلة التصنيع بما في ذلؾ القطع كالشي كالنقؿ، خالفا لألحجاـ الكبيرة 

 . (ٙٔ)في العصكر السابقة عماليامف اآلجر الذم شاع است
كلما كانت جدراف ضريح النبي يكشع ثخينة تزيد عمى المتريف، فمف الطبعي أف 

جر آلف لب الجدراف مبنية بكسر اأرجح ألكعمى ا اآلجر،لى كميات كبيرة مف إيحتاج الضريح 
كالطيف إذ ال يظير منيا اليكـ ما نرجك رؤيتو، كالسيما بعد تغميفيا مف الداخؿ كالخارج باآلجر 
الحديث. بيد أف الجزء المكشكؼ مف الجدراف الداخمية كالذم لـ تكتمؿ صيانتو بعد، يعكس 

 (ٛ -)الصكرة المربع كالجص. ية المبنية باآلجرصكرة الجدراف االصم
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( االجر والجص القديم المستعمل في البناء8 -)الصورة 
عمى الجص الذم يستعمؿ في كجيي الجدار فقط  كاف االعتمادالمادة الرابطة ف أما

كاالنييدريت caso42H2O) ) ناتج مف حرؽ الجبس كالطيف مع المبف في لبو. كالجص
(caso4) ما مكجكد في الطبيعة بكثرة. كطريقة صناعتو تعتمد عمى إدخاؿ كتؿ الحجارة ككميي
تنضج الكتؿ كتتحكؿ إلى جص بعد أّف تدؽ  إذتكف لحرقيا كتحت درجات معينة إلى اآل

كتسحؽ بمداؽ الخشب. كطفي الجص يككف حاؿ استعمالو ألّنو سريع التصمب، لذلؾ إعداده 
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زيد كمية الماء فييا تدة كيتـ بأكاني صغيرة )طاسو( ال محدك كعجنو يككف متكاتران كبكميات 
عمى خمسة لترات. كبعد غمر الجص بالماء يعجف كيصبح جاىزان لالستعماؿ كمكنو أك 

 إلكساء الجدراف كأحيانا لكضع الزخارؼ.
أّما أنكاع الجص فكثيرة أشيرىا الجص الرمادم المعتمد في بناء ىذا الضريح كالذم 

المنتشرة غرب بغداد لكفرة الحجارة كالمحتطب، كىك يستعمؿ في إكساء الجدراف  تنتجو األفراف
 كالسقكؼ أك كمادة رابطة أثناء البناء.

 :النتائج
 لقد تكصمت الدراسة إلى نتائج يمكف حصرىا بالنقاط اآلتية:

تعرض البحث إلى بياف أىمية مقابر بغداد القديمة كما ليا مف قيمة تاريخية كحضارية  .ٔ
 عالية، بكصفيا ثركة في مجاؿ العمارة كالفنكف.

حاكؿ الباحث أف يثبت عبر المصادر التاريخية أنو كاف في مكضع الضريح مكضكع  .ٕ
الدراسة مسجد قديـ مجدد في القرف الرابع اليجرم / العاشر الميالدم. كال صمة لو بقبر 
يكشع النبي المدفكف بالشاـ. كعمى االرجح أف ذلؾ مف افتراءات الييكد لمييمنة عمى 

 القبمة. باتجاهالصالحيف مف المسمميف كالسيما أنو مدفكف  المكاف. كلعمو قبر يعكد ألحد
 سعى البحث إلى تكثيؽ مسجد كضريح النبي يكشع بمخطط يظير فيو اقسامو البنائية .ٖ

، قاـ بعممو الباحث كفؽ قياسات دقيقة، كتعزيز ذلؾ بالصكر الفكتكغرافية، كقد جميعيا
 الزيارات الميدانية.اعتمد في دراستو عمى المنيج الكصفي الذم تحقؽ بفضؿ 

 كضريحو لى تحديد التجاكزات الكبيرة الطارئة عمى مسجد النبي يكشعإتكصؿ البحث  .ٗ
بمسكغ الحداثة كالتجديد، كما طرأ عمى ىذا المعمـ التاريخي مف تغيرات كبيرة، شممت 

 كاجياتو الخارجية كالجدراف الداخمية كقبتو المركزية. 
العراؽ ثراء كاسع في منافذ السياحة الدينية، كعدد ىائؿ ي ففالسياحة الدينية، ب يتعمؽكما  .٘

مف المكاقع األثرية كالحضارية الميمة، تساعد عمى جمب المردكدات المالية في حاؿ 
تنظيميا بالشكؿ الذم ينسجـ مع متطمبات ىذه الصناعة، بعد صيانة ابنيتيا التراثية 

 منيا ضريح النبي يكشع.كتجييزىا باألسكاؽ كالمطاعـ كالمستمزمات الضركرية. ك 
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  االحاالت
                                                 

 -ٕٕٗٔ، تحقيؽ بشار عكاد، دار الغرب االسالمي، بيركت، ٔالخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج- ٔ
 .ٗٗٗ، صٕٕٓٓ

/ ابف الجكزم، المنتظـ في  ٕٓٙ، صٖٚٛٔ، دار التراث، بيركت، ٓٔالطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ،  - ٕ
لقادر عطا، دار الكتب العممية، ، تحقيؽ محمد عبد القادر عطا كمصطفى عبد إٔتاريخ الممكؾ كاالمـ، ج

، تحقيؽ احساف ٕابف خمكاف، كفيات االعياف كانباء ابناء الزماف، ج ٙٙ، صٕٜٜٔ -ٕ٘ٔٗٔبيركت، 
 .ٖٚ٘، صٜٓٓٔعباس، دار صادر، بيركت، 

 (Google earthالقياس باالعتماد عمى برنامج ) - ٖ
ىػ، كما أسفرت عنو مف ٖٚٓٔقصة مكت الحاخاـ يذكرىا عباس العزاكم بالتفصيؿ في حكادث سنة  - ٗ

دارية كتدخالت دكؿ أجنبية. أنظر تاريخ العراؽ بيف احتالليف، ج ، الدار العربية ٛتداعيات سياسية كا 
ىا، مطبعة دار كما بعدىا. كانظر: محمكد شكرم اآللكسي، تاريخ مساجد بغداد كآثار  ٗٔٔلممكسكعات، ص
 .ٕٖٔ، صٖٙٗٔالسالـ، بغداد، 

كشغمت أرضيا ساحة النيضة ككراجيا المشيكر في  ٜٓٙٔلمييكد مقبرة قديمة في بغداد أزيمت في عاـ  - ٘
 كقتنا ىذا. 

ابك الحسف محمد بف الحسيف بف مكسى الرضي المكسكم، اشعر الطالبيف، انتيت اليو نقابة االشراؼ  كى - ٙ
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