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 أمثمة من األضرحة الصوفية المغمورة في بغداد )دراسة اثرية(
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 :الممخص
ُتعنى ىذه الورقة بدراسة أمثمة من األضرحة المغمورة في بغداد،        

وىي كثيرة أخترنا منيا ثالثة أضرحة ىي: ضريح الشيخ محمد االزىري، 
 وضريح قميج أرسالن، وضريح ابراىيم الفضل. 

واىميتيا التاريخية والحضارية، وعمى الرغم من قدم ىذه االضرحة الثالثة 
إال أنيا ميممة ولم توثق سابقا في دراسة عممية اثارية. ليذا سعى الباحث 
إلى توثيق ىذه االضرحة الثالثة بدراسة وصفية تحميمية اعتمدت عمى 
الزيارات الميدانية، ووضع مخطط لكل ضريح يبين شكمو وقياساتو بدقة، 

فضال عن دراسة الشواىد والكتابات التي  وتعزيز ذلك بالصور الفوتوغرافية.
وجدت عمى قبور أصحاب االضرحة موضوع الدراسة وتفريغ الزخارف 
والكتابات المنفذة بشكل لوحات فنية، أماًل في حمايتيا من أعمال اليدم 

 والتغيير التي تقوم بيا بعض المؤسسات الحكومية.
مفيدة في مجال لقد توصمت الدراسة إلى نتائج يرجو الباحث أن تكون 

الدراسات األكاديمية المتخصصة باآلثار اإلسالمية المتأخرة، بوصفيا توثق 
لمعالم ميمة في بغداد؛ وُتسيم في الكشف عن جوانب ميمة في العمارة 

 الدينية لجعميا حمقة في سمسمة األضرحة المسجمة في عالم العمارة.
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Abstract: 

This paper is concerned with studying examples of 

submerged shrines in Baghdad, and they are many, from 

which we chose three: the tomb of Sheikh Muhammad 

al-Azhari, the tomb of Qilij Arslan, and the tomb of 

Ibrahim al-Fadl. 

Despite the ancient and historical importance of these 

three tombs, they were neglected and were not 

previously documented in an archaeological scientific 

study. That is why the researcher sought to document 

these three mausoleums with a descriptive and analytical 

study that relied on field visits, and to develop a plan for 

each mausoleum showing its exact shape and 

measurements, and to reinforce that with photographs. 

As well as studying the tombs and writings that were 

found on the graves of the owners of the tombs under 

study and emptying the decorations and writings 

executed in the form of artistic paintings, in the hope of 

protecting them from demolition and change carried out 

by some government institutions. 

The study has reached results that the researcher hopes 

will be useful in the field of academic studies specialized 

in late Islamic antiquities, as they document important 

landmarks in Baghdad; It contributes to revealing 

important aspects of religious architecture to make it a 

link in the chain of shrines recorded in the world of 

architecture. 
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 المقدمة
تحتفظ مدينة بغداد بثمة من األضرحة المشيدة فوق قبور العمماء والصالحين، بعضيا 
مسقف بقباب قديمة مبنية في العصر العباسي، منيا عمى سبيل المثال ضريح عمر 
السيروردي في المقبرة الوردية )الشيخ عمر( وضريح زمرد خاتون في مقبرة الشيخ معروف، 

في العصر العثماني منيا ضريح أبي بكر الشبمي وضريح فضال عن اضرحة مبنية أو مجددة 
محمد فاضل الداغستاني في مقبرة الخيزران. وأضرحة أخرى كثيرة من أول العيد الوطني 

 لعمماء وشخصيات عسكرية ومدنية معروفة.
بيد أن ىناك مجموعة من االضرحة المغمورة ممحقة ببعض المساجد والتكايا 

رفوا بآثارىم من رجال صالحين أصحاب الطرق القديمة كالقادرية والمدارس، وُجميا لعمماء ع
والرفاعية والبكتاشية والمولوية والبدوية والنقشبندية. ومعظم االضرحة المذكورة مزودة بشواىد 
تنطق بأسمائيم وصفاتيم ومكانتيم االجتماعية. بعضيا ُزين بزخارف تناغمت وخط الثمث أو 

لشواىد لوحات فنية جذابة لما تحممو من ثراء يعكس الخط النسخي، حتى أصبحت بعض ا
 ذوق الفنان وحسو المرىف. 

إن الفائدة من دراسة ىذا الموضوع تكمن في توثيق أمثمة طيبة من االضرحة 
والشواىد التي مازالت قائمة في داخل االبنية الدينية، ودراستيا سوف تحفظيا من الضياع 

في حقل االثار عمى إدراك أىميتيا التاريخية والحضارية وتسيم في أحيائيا، وتساعد المعنيين 
بوصفيا ثروة في مجال العمارة والفنون، ومن ثم جعميا حمقة في سمسمة الكتابات التذكارية 

 اإلسالمية.
إن من أىم أىداف ىذا البحث ىو الوقوف عمى قبور رجال اسيموا في بناء المجتمع 

ومفكرين، فضال عن بيان حالة االضرحة التي وحافظوا عمى ثقافتو. من عمماء وشعراء 
ضحية تطور التخطيط العمراني الذي شيدتو  تعرضت الى اليدم والتخريب، إذ أن بعضيا كان

شجع الباحث عمى توثيق األضرحة والشواىد التي مدينة بغداد في الحقب األخيرة. األمر الذي 
ولما تحممو من قيمة فنية عالية يعود بعضيا إلى العصر العثماني خوفا عمييا من الضياع. 

 في مجال العمارة والخط والزخرفة. ومن أىم ىذه االضرحة:
 ضريح الشيخ محمد األزهري في جامع الخاصكي: -1
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يعود سبب انشاء ىذا الجامع إلى وجود قبر في ىذه البقعة من االرض منسوب ألحد 
ترجمة شافية لو، وكل  الصالحين ىو الشيخ محمد االزىري. الذي خمت مصادرنا العربية من

ما قيل عنو أنو من االولياء العارفين، قادري الطريقة صاحب كرامات، ووالده من أصحاب 
ىـ( في 5536. وقد ترجم لو مرتضي أفندي  نظمي زاده )ت(5)الشيخ عبد القادر الكيالني

موك .... جامع االنوار وقال عنو "ىو أحد االولياء العارفين، كان فريد زمانو بين أرباب الس
صاحب الشيرة الوافرة بالكرامات الفاخرة، توفي في بغداد ودفن بيا في الجامع الشيير 

ويرجح بعض الباحثين أنو الشيخ الفاضل تاج العمماء أبو البقاء محمد األزىري  (2)بالخاصكي"
 .(3)الصريفيني من عمماء القرن السادس اليجري / الثاني عشر الميالدي

ىـ( بعد أن ىدم 5169 – 5167) (4)بغداد محمد باشا الخاصكياقام الجامع والي 
ديرًا أنشأه ثالثة من االباء الكبوشيين الفرنسيين في ىذا الموضع بالعيد الصفوي الثاني 

م(. وقد وصفت مصادرنا المحمية ىذا الجامع بأنو كبير فيو مصمى رحب 5638- 5623)
ع فيو نخيالت، وكان مركز العمماء عميو قبة عالية، مزود بمئذنة رصينة ولو صحن واس

. وثمة تعميرات أخرى أىميا ما قام بو السالحشور محمد بك سنة (5)االفاضل وقبمتيم
، وثبت ىذا العمل عمى (6)م( الذي أتم نواقصو وجعمو عمى أحسن صورة5682ىـ/ 5193)

ة بخط لوحة من الرخام بالمغة التركية العثمانية كانت معمقة عمى واجية المصمى مكتوب
التعميق. ثم رغب في تعميره السمطان عبد الحميد بعد أن آل الى الخراب، فعمرتو االوقاف 

. وقد أضيف (7)م(5895ىـ / 5319السمطانية، وأرجعتو إلى ما كان عميو، وذلك في سنة )
إلى الجامع في ىذه العمارة مدرسة أستمر فييا التدريس لعقود عدة. ويبدو أن تعمير السمطان 

ىـ( والتاريخ 5351لحميد أستمر سنوات طويمة إذ مازالت المئذنة تحمل تاريخ الصيانة )عبد ا
مثبت عل لوح من القاشاني في أسفل شرفتيا. وتاريخ أخر عمى شاىد قبر االزىري سنة 

ىـ / 5343ىـ(. وىناك تعمير أخر لمجامع أجرتو االوقاف العراقية في سنة )5355)
(. وفييا استبدل سقف بيت الصالة بأخر مستٍو من م5939ىـ / 5358م(. وسنة )5925

 . (8)الحديد )الشيممان( واآلجر
( تجري الييئة العامة لألوقاف صيانة شاممة لمجامع، طالت المحراب 2158واليوم )

إذ غمف بألواح حديثة من السيراميك، وكسيت االرضيات بالرخام، ودىنت جدران بيت الصالة 
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جيات الرواق والحيطان التي تحيط بالصحن باآلجر المنحوت بالدىان األبيض كما غمفت وا
 وامتدت الصيانة إلى المدخل والمئذنة والقبر أيضا فقد كسي بالرخام.

 ( ضريح محمد االزىري بعد التجديد كما يبدو من الداخل5 -)الصورة 

  
 ( ضريح الشيخ محمد االزىري في الخاصكي5 -)المخطط 

 
اليوم عبارة عن حجرة صغيرة متواضعة كائنة عمى  وضريح الشيخ محمد االزىري

م( 5.75يسار الداخل الى بيت الصالة، يؤدي إلييا مدخل يعموه عقد نصف دائري عرضو )
(. والحجرة ليست منتظمة 5 -م( وفتحة المدخل غير مشغولة بباب. )الصورة 2وارتفاعو )

جامع، إذ فرض شكل بيت األبعاد والسبب في عدم انتظام شكميا يعود الى طبيعة ارض ال
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الصالة المربع واتجاه قبمتو ترك مساحة صغيرة من االرض مثمثة الشكل تقع عمى يمين 
الداخل الى بيت الصالة، ضمت أحداىا ضريح محمد االزىري واألخرى خصصت لإلمام 
الجامع، ثم ما لبث أن اصبح جزءا من ىذه الحجرات دكاكيين تنفتح عمى الطريق. )المخطط 

- 5) 
حجرة الدفن من الداخل مثمثة الشكل تقريبا، أطول أضالعيا يبمغ أربعة أمتار، مزودة و 

م( شغمت فتحتيا بشباك خشب قديم ينفتح عمى الطريق، وسقفيا 1.91×5.65بنافذة مسطيمة )
مستٍو معقود باآلجر ومحمول عمى جوائز من الحديد )الشيممان(، وارتفاعو يربو عمى 

 م(. 2.91)
الضريح في االصل كانت واسعة، إذ يذكر الدكتور عماد عبد السالم  ويبدو أن حجرة

، ومعنى ىذا إن الحجرة (9)رؤوف بأنيا كانت مزودة بنافذتين خشب تنفتحان عمى الطريق
أقتطع نصفيا أو يزيد والجزء المقتطع أصبح اليوم واحدًا من المحالت التجارية الموقوفة عمى 

ص الجدران ومعاينتيا بدقة، إذ تبين أن الجدار الشمالي الجامع. وقد تأكد لنا ذلك بعد فح
 لحجرة الضريح مضاف في حقبة الحقة.

إن وجود الشباك المفتوح عمى الطريق يساعد المارة والسيما النساء عمى زيارة الضريح 
والنظر الى الداخل من خالل الشباك. ووجود الضريح مؤكد بالشاىد المثبت بالبناء فوق 

م(. اما القبر نفسو فقد 5897ىـ / 5355ن الخارج، والشاىد مجدد في عام )الشباك نفسو م
( بواسطة الييئة العامة لألوقاف السنية، والتجديد 2158جدد بالرخام االبيض في عامنا ىذا )

 شمل الجامع كمو كما اسمفنا. أما شاىد القبر فنصو:
 أال ان اولياء اهلل ال خوف عمييم -5
 مرحوم وال ىم يحزنون ىذا قبر ال -2
 الشيخ محمد االزىري عمى سيد -3
 الرسل والى روحو الفاتحة -4
 (51)5355جدد في  -5

 ( شاىد  قبر محمد االزىري2 -)الصورة 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)7 ) 
 

 
سم(، مثبت 25×41قوام الشاىد قطعة من الرخام الرمادي الداكن مستطيمة الشكل )

من جية الطريق فوق شباك الضريح، وعمى الرغم من ارتفاع الشاىد الذي يربو عمى ثالثة 
أمتار فقد تضرر في السنوات االخيرة بشكل طفيف، إذ حجب السطر االول منو بعد تركيب 

المجاورة لمضريح. وقد قام الباحث بتصوير الشاىد بعد تحريره مظمة من الحديد عمى المحالت 
 وتنظيفو من االسمنت والعوالق االخرى التي غطت بعضًا من كمماتو. 

قسم الخطاط الشاىد الى خمسة بحور متساوية تقريبا، جعل فييا الكممات  
تح الكاتب مركبة كي تكون الفراغات المخصصة لمكتابة قادرة عمى استيعاب النص. وقد أستف

باآلية الكريمة "أال ان اولياء اهلل ال خوف عمييم وال ىم يحزنون" ثم اشار الى صاحب القبر 
ودعا الزائر الى قراءة الفاتحة عمى روح سيد الرسل محمد )ص( وعمى صاحب القبر الشيخ 

 (2 -محمد االزىري. ثم ختم النص باإلشارة الى تاريخ التجديد. )الصورة 
ن كممات النص واضحة ومقروءة باستثناء الكممة االخيرة من ومن المالحظ أ 

السطر الثالث وقد أجتيد الباحث في قراءتيا )عمى سيد(. وىنا يجب أن نشير الى براعة 
الخطاط في مزج حروف الكممات وجعميا مركبة متداخمة، وزينيا بالحركات والعالمات 
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د الخطاط في توزيع الكممات داخل كالسكون والشدة فضال عن التزامو بالتنقيط. وقد أجا
 (5 -البحور المخصصة لمكتابة. وقد أعتمد خط الثمث.)الشكل 

 ( تفريغ شاىد محمد االزىري/ رسم الباحث5 -)الشكل  

 
 ضريح قميج أرسالن -2

يقع الضريح المنسوب إلى قميج ارسالن في الجانب الشرقي من بغداد في محمة قديمة 
، وفي (52)، أو محمة شالل شاه قولي(55)عثماني بمحمة شاه قوليكانت تعرف أثناء العصر ال

ىذه المحمة أزقة كثيرة تتقاطع لتصنع ما يسمى محميًا بالعقود منيا: عقد )عكد( قميج ارسالن، 
الذي حدده جيمس فيمكس جونز ضمن ىذه المحمة، واسمو نسبة الى ضريح قديم يعتقد بعظيم 

يأتي ذكره. وعمى ما يبدو أن ىذه المحمة العريقة قد تغير بأنو يعود إلى العيد السمجوقي كما س
اسميا في القرن الثامن عشر فأصبحت تعرف بمحمة جديد حسن، نسبة لمجامع الذي جدده 

( وزاد فيو وأنفق عميو أمواال 5723- 5714أبو المعالي حسن باشا أيام واليتو عمى بغداد )
رب بناية القشمة ونير دجمة ومن الشرق . ومحمة جديد حسن واسعة يحدىا من الغ(53)كثيرة

 محمة الحيدرخانو ومن الشمال محمة الميدان ومن الجنوب شارع المتنبي.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)9 ) 
 

وال يخفى أن الضريح موضوع الدراسة من المعالم المغمورة في بغداد، فالشواىد 
 المكتوبة بالمغة التركية العثمانية الباقية في ىذا الضريح ال تفصح عن صاحبيا. كما أننا
نجيل طراز القبة التي كانت تعمو حجرتو في الماضي، إذ جدد البناء بالطابوق الحديث، مما 
أدى إلى عدم معرفة تاريخ البناء، فضال عن سكوت المصادر المحمية إذ لم تساعدنا في 
الوصول إلى معرفة صاحب ىذا المقام. فمم ُيصوره الرحالة نصوح السالحي المطراقي الذي 

يران، في عام )رافق السمطان ا . ولم (54)م(5534ىـ ـ 945لقانوني في حممتو عمى العراق وا 
م( في جامع االنوار، كما لم يذكره الرحالة االجانب. ويعتقد عبد 5725يذكره نظمي زادة )ت

الحميد عبادة أنو من الشيداء الذين صحبوا السمطان مراد في مجيئو إلى بغداد، لكنو لم يقف 
عماد عبد السالم رؤوف يعتقد أنو من االضرحة القديمة في بغداد  . بيد أن(55)عمى ترجمتو

 . (56)ويرجح أنو يعود الى العصر السمجوقي
اذن يبقى ىذا الضريح مجيوال حتى تظير لو وثائق أو قراءة جديدة لشواىده تميط 
المثام عن صاحبو وتاريخ وفاتو، وعمى األرجح أنو مقام لشخصية ترتبط بأحد أوالد جعفر 

 كري عميو السالم كما ىو مدون عمى الشاىد وقد لقب بقميج أرسالن أي بالسيف االسد.العس
وفيما يخص شكل الضريح وتخطيطو، فيشير النص المكتوب بالمغة التركية العثمانية 

ىـ / 5273ان ىذا الضريح كان مسقفًا بقبة جددىا والي بغداد محمد باشا الكوزلكي في عام )
تيدم بالكامل وأزيمت القبة في العقود االخيرة من عصرنا  (. ويبدو أن الضريح5857

الحاضر، وىو اليوم مبني بالطابوق الحديث عمى شكل حجرة غير مسقفة، ليا مدخل مشغول 
بباب خشب قديم لم يبق منو سوى االطار الذي يحمل المصراع. واخر من اعتنى بيذا المقام 

امة المثبتة عمى واجية قبر المتوفى ونصيا: حديثًا، أحد المحسنين، كما ىو مكتوب عمى الرخ
)بسم اهلل الرحمن الرحيم تم أعادة المقام مشكورًا من قبل خادم أىل البيت )ع( عماد فائق 

 ىـ لروحو الفاتحة(.5432 –م 2155العبايجي سنة 
ومما تجدر االشارة إليو أنو ليس في حجرة الدفن شيء يستحق الذكر سوى الكتابات 

مازالت في حالة جيدة تقريبا. والكتابات المذكورة مدونة عمى لوحتين تفصح كل القديمة التي 
 . (57)منيما عن أىم التجديدات التي شيدىا الضريح في العصر العثماني

الموحة االولى: وقواميا رخامة مستطيمة مثبتة اليوم فوق عتبة المدخل. وعمى االرجح 
يح القديم. وبعد سقوط قبة الضريح بسبب كانت ىذه الرخامة في السابق محمية داخل الضر 
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االىمال والتقادم، أصبحت الموحة مكشوفة ومعرضة الى الرطوبة وعوامل التعرية المختمفة، 
لذلك طمست بعض حروفيا. كما طمست كممات السطر االخير الذي يحمل عادة تاريخ البناء 

 (3 -أو تاريخ التجديد. )الصورة 
كتبت بحروف بارزة بخط الثمث، وكمماتيا مكتوبة لقد ضمت الموحة خمسة سطور 
 بالمغتين العربية والتركية العثمانية ونصيا:

 سعى في عمارة المقام -5
 الشريف قام قميج اسالن  -2
 فرزند امام حسن عسكري  -3
 موفي اسمندري ....ود -4
5-  ...... 

ويمكن تسجيل بعض المالحظات عمى كتابة الموحة االولى، إذ تشير الكتابة في 
االول أن ىذا البناء مقام، ويذكر في السطر الثاني )قميج اسالن( والتي تعني سيف السطر 

االسد. وفي السطر الثالث وردت كممة )فرزند( التي تعني أبن أي ابن االمام حسن العسكري. 
وفي موضوع متصل يقول مصطفى جواد أن العامة اعتادوا ذكر مثل ىذه االسماء، ومنيا 

. لذلك يعتقد (58)لسمجوقي، يضفونيا عمى كل قبر يجيمون صاحبوألب ارسالن وميكائيل ا
الباحث أن ىذا البناء مقام ألحد اوالد االمام حسن العسكري أقيم في وقت مبكر من العصر 

 العثماني وشيد فوقو قبة سقطت عمى االرجح في أوائل القرن العشرين.  
ن الكممات في كل السطور لقد حاول الخطاط تزيين الموحة بأجنحة الطائر فوضعيا بي

ورسميا بوضعيات مختمفة                      ،  وقد ظيرت حروف الكتابة مدىونة بالمون 
 (2 -االبيض عمى ارضية خضراء. )الشكل 

 ( تفريغ شاىد قبر قميج أرسالن2 -( شاىد قبر قميج أرسالن )الشكل 3 -)الصورة  
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التركية العثمانية، وقد قسمت عمى إثني عشر الموحة الثانية: كتبت ىذه الموحة بالمغة 

مستطياًل، ضم كل منيا كممات قواميا عمى ما يبدو أبيات من الشعر نقشت حروفيا بشكل 
(. ويرد في ىذا النص اسم رشيد باشا الذي امر بتجديد المقام 4 -بارز بخط الثمث )الصورة 

توفي  د باشا الكوزلكي الذيه(، والمقصود برشيد باشا ىنا والي بغداد محم5273في عام )
( كما ينطق شاىد قبره، ودفن 5857ىـ( الموافق شير أب )5273في شير ذي الحجة سنة )

 خمف قبة أبي حنيفة النعمان.
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 ( لوح تجديد محمد باشا الكوزلكي لضريح قميج ارسالن4 -)الصورة 
وقد وردت في الشاىد اسماء اخرى منيا صاحب ىذا المقام )قمج ارسالن مزاري 
افندي يابو فاطمة( وبعض الكممات في الشاىد لألسف مشوىة. وفي اعتقادي لو ُقرأت ىذه 

 الكممات ألفصحت عن االسم الحقيقي لصاحب القبر الممقب بأبي فاطمة. 
تأسيسي، أممي أن يييأ اهلل من وميما يكن من صعوبات تعتري قراءة ىذا الموح ال

 يتصدى لو من الباحثين المجيدين لمغة التركية العثمانية فيقف عمى رموزه وأسراره.  
 ضريح سيد ابراهيم الفضل -4 

 -5685من االضرحة القديمة في بغداد بنى عميو والي بغداد حسين باشا السمحدار )
جامعًا كبيرًا ومدرسة بعد أن شارف الضريح عمى االندثار. وقبل ذلك كان  (59)م(5684

الكتخذا عوض آغا قد بدأ في اعماره فخصص لو المبالغ الوافية وأعد كل ما يحتاج إليو 
وبعد عزل الكتخذا ونفيو إلى البصرة أتم الجامع الوالي حسين باشا ومنذ ذلك الوقت  (21)البناء

 أصبح يعرف باسمو. 
الجامع برعاية أمير المنتفق منصور باشا السعدون فجدده في بداية النصف  وحظي

م( عمرة وعمر منارتو أحد 5916ىـ / 5324. وفي سنة )(25)الثاني من القرن التاسع عشر
مأموري دائرة الرسومات في بغداد المدعو حسين أفندي األفغاني. ثم شيد الجامع صيانة كبيرة 

م( كما ىو مثبت عمى واجية مدخمو الرئيس. 5948ىـ / 5368قامت بيا االوقاف في عام )
بعدىا أىمل ولم يمتفت اليو أحد عمى الرغم من أوقافو الكثيرة المحبوسة عميو. وىو اليوم 

م( في حالة سيئة لمغاية لو امام ومؤذن وال يوجد من يصمي فيو بوصفو آيل الى 2158)
 .(22)السقوط وميدد باالندثار

واقعة في الدرب الغربي فييا شباك يتناول منو العطاشى وفي الجامع سقاية  
الماء، ال أثر ليا في وقتنا الحاضر وكان حسين باشا قد أوقف عمييا أوقافًا عدة. وفي الجامع 
مدرسة درس فييا أفاضل عمماء بغداد في العصر العثماني المتاخر العموم العقمية والنقمية 

 (5 -. )الصورة 5961طالب العمم حتى عام وعموم القرآن، وبقيت ابوابيا مشرعة ل
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 ( واجية جامع حسين باشا5 -)الصورة 

يشغل الجامع مساحة كبيرة من األرض شيد عمييا مجموعة من االبنية أىميا بيت 
الصالة وىو في الوقت الحاضر ميدم بالكامل حيث سقط سقفو المغطى بمجموعة من القباب 

(. وىناك مصمى 6 -ة من االنقاض )الصورة المنخفضة، حتى أصبح بعد أن ترك كوم
صيفي بناؤه متأخر معقود بالشيممان، وبجانبو قاعة مستحدثة لمصالة بدل البيت العتيق مزودة 
بمحراب. ويحتفظ الجاِمع بمجموعة من الحجرات تقع عمى يمين الداخل تتكون من طابقين 

 عن مواضي وصحن واسع كانت في مطمع القرن العشرين جزءا من المدرسة الدينية، فضال
تتوسطو دكة عالية كبيرة لمصالة وحوليا مجموعة من النخيالت تدل عمى وجود حديقة نضرة 
كانت يوما تضفي عمى المكان بيجة وجمال. ومن المالحظ أن جميع االبنية المذكورة آيمة 

ارتفاع الى السقوط في الوقت الحاضر بما فييا الضريح. وىو ميدد بالزوال بسبب االىمال و 
الرطوبة في جدرانو. ليس ىذا فحسب بل أمتدت المخاطر الى مئذنتو االسطوانية بعد سقوط 

 جزء من شرفتيا المطمة عمى الزقاق.
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 ( بيت الصالة ميدم6 -)الصورة 

 عمارة الضريح:
من الطبعي ان تكون التعميرات التي أجريت عمى الجامع في مختمف الحقب 

وضوع البحث، كما يتضح ذلك من تنوع مواد البناء المستعممة التاريخية قد طالت الضريح م
في صيانة حجرة الضريح، والسيما تنوع اآلجر واختالف قياساتو. فاآلجر القديم المربع 

سم( يمثل أصل البناء العثماني، وثمة آجر أخر مربع أعتمد في صيانة الضريح 5×21×21)
النكميزي( ومعو االسمنت فيمثل الصيانة في أواخر العصر العثماني. أما اآلجر الحديث )ا

 التي شيدىا البناء في القرن العشرين.
ينسب الضريح الى شخص مجيول اليوية أسمو إبراىيم الفضل، وقد دارت حولو 
مناقشات كثيرة بين المحققين، فمنيم من نسبو خطأ الى آل البيت وعده من أوالد الحسن 

، ومنيم من عده من رجاالت (23)ييما السالمالمثنى بن الحسن بن عمي بن أبي طالب عم
ىـ( 5534. قال عنو مرتضي نظمي زادة )ت(24)بغداد وعممائيا في العصر العثماني أو قبمو

"انو من السادات، ومن االولياء ذوي الكرامات، ومدفنو في بغداد يجتمع فيو الفقراء، ويأوي 
 . (25)إليو الغرباء"

يوصل إليو طريق مالصق لمجدار الغربي لجامع يقع الضريح في محمة الحيدرخانو، 
الحيدرخانو، والطريق المذكور بعد عشرات األمتار يتفرع إلى فرعين شرقي وغربي وكالىما 

 يؤدي إلى جامع حسين باشا السمحدار.
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يتموضع الضريح بين بيت الصالة العتيق والمدرسة، عمى يمين الداخل إلى الجامع 
م(، 5.21ة مربعة الشكل تقريبا طول ضمعيا من الداخل )من مدخمو الغربي. وقوامو حجر 

 يؤدي إلييا مدخل مشغول بباب خشب مفتوح في الضمع الشمالي. 
سم(، وىي معززة 91أنمازت الجدران االربعة لحجرة الضريح بثخنيا الذي يربو عمى )

ان بعقود مدببة وجدت لممساعدة في رفع القبة، وقد سدت ىذه العقود في وقت الحق بجدر 
 لتجنب سقوط القبة.

أما القبة نفسيا فيي منخفضة، أقاميا المعمار بعد أن حول الجزء العموي من القاعدة 
المربعة إلى شكل دائري بواسطة أربع مثمثات ركنية كبيرة ليسيل بذلك جموس القبة، التي ال 

لة لمتخمص م( بسبب عمميات الدفن المتكررة التي أجريت في محاو 4يزيد ارتفاعيا اليوم عن )
م( االولى 1.91×  5.51من الرطوبة. وقد زودت حجرة الضريح بنافذتين ابعاد الواحدة )
 (2 -مفتوحة في الجدار الجنوبي والثانية في الجدار الشرقي. )المخطط 

 
 ( ضريح أبراىيم الفضل2-)المخطط 

دد ان تعرية الجدران وباطن القبة من الجص اتاحت لمباحث تمييز االصيل من المج
والقديم من المضاف، والوقوف عمى طريقة البناء وطبيعة المواد المستعممة فيو، وكشفت أيضا 
عن الترميمات الكثيرة التي شيدىا الضريح عمى مر العصور. وعمى االرجح ان القبة التي 
تعمو حجرة الضريح أصمية تزامن بناؤىا مع بناء الجامع في القرن السابع عشر الميالدي. 
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يوم آيمة إلى السقوط كمية بعد أن سقط جزء منيا يقع في أعمى الزاوية الجنوبية لكنيا ال
 (7 -الشرقية. )الصورة 

 
 (2158/  7/  7( قبة الضريح من الداخل / تصوير الباحث )7 –)الصورة  

ومن المفيد ذكره في ىذا التوثيق، أن الجدارين الشمالي والشرقي مغمفان من الداخل 
واإلسمنت. وعمى االرجح ان ىذا العمل ىو من جممة الترميمات االخيرة التي  باآلجر الحديث 

م( كما اسمفنا. وىذه المحاولة كانت عبارة عن اجراء 5948قامت بيا االوقاف في سنة )
ترقيعي لتالفي عدم سقوط القبة. بغض النظر عّما تحدثو الجدران الساندة من تشويو لألثر 

 نفسو.
ر ينسب إلى السيد إبراىيم الفضل وىو دارس لكنو مغطى يتوسط حجرة الضريح قب

بصندوق خشب عادي مدىون بالمون االخضر يخمو من جميع ضروب الزينة. ويوجد بمصق 
الضريح من الجية الغربية ثالثة قبور قديمة من أسرة واحدة لعميم من مجاوري الجامع 

بن السيد عبد الوىاب البعاج  وخدامو. عمييا شواىد مجددة أقدميا ينسب الى السيد ابراىيم
ه(، 5334ه(، والثاني لعبد الوىاب بن السيد يوسف البعاج )ت5333الكيالني الحسيني )ت

 (8 -والثالث لعيسى بن السيد عبد الوىاب البعاج وتاريخو مطموس. )الصورة 
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 ( ثالثة قبور بمصق الضريح8 –)الصورة 

 الخاتمة:
رحة ىي: ضريح الشيخ محمد االزىري في وثقت الدراسة في ىذا البحث ثالثة أض

جامع الخاصكي، وضريح قميج أرسالن الواقع في محمة جديد حسن، وضريح ابراىيم الفضل 
في محمة الحيدر خانو. عممُا أن ىذه االضرحة ومعيا أضرحة أخرى كثيرة في بغداد ما زالت 

 مغمورة لم يمتفت الييا المعنيون في الدراسات العمارية واالثرية. 
 ركزت الدراسة عمى ثالثة جوانب يمكن تمخيصيا بالنقاط االتية:

الجانب التاريخي: وقد عالج سيرة أصحاب االضرحة الثالثة، باالعتماد عمى  -5
المصادر التاريخية، وما توافر فييا من معمومات تكاد تكون شحيحة. والمصادر ال تجيب 

وات الوفاة واالثر العممي والفكري عمى كل االسئمة التي يطمح الباحث معرفتيا والسيما سن
 ألصحاب األضرحة.

الجانب التخطيطي والعمراني: لقد سعى الباحث الى توثيق االضرحة الثالثة  -2
بدراسة وصفية تناولت تخطيطيا وعمارتيا معززة بالرسم والصورة. ومتابعة حالة ىذه االضرحة 

ديدات، وما آلت اليو في وشكميا في العقود الماضية، وتوثيق ما شيدتو من أضافات وتج
 عصرنا الحاضر.

الجانب التحميمي: ويشمل تحميل بعض العناصر الزخرفية والسيما شواىد  -3
القبور التي أرخت لبعض االضرحة موضوع الدراسة وما شيدتو من تجديدات قام بيا والة 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)58 ) 
 

محاولة لبيان بغداد او ىيئة االوقاف. وقد جرى تفريغ الكتابات المنفذة عمى شواىد قبورىم. في 
 شكل الحروف ومعرفة انواع الخطوط المعتمدة في كتابتيا.

ويمكن حصر القواسم المشتركة بين االضرحة في بغداد بالعناصر العمارية الرئيسة. 
ومن أىميا القباب، فمعظم االضرحة باألصل عبارة عن حجرة مربعة تعموىا قبة مبنية 

 فتغير شكميا وسقوفيا. باآلجر. بيد أن بعض االضرحة طاليا التجديد
 

  هوامش البحث

  
 

                                                 
العقد الالمع بآثار بغداد والمساجد والجوامع، تحقيق عماد عبد السالم رؤوفـ،، أنوار  عبد الحميد عبادة، - 5

 .364ص ،2114دجمة، بغداد، 
عيسى صفاء البندنيجي، جامع االنوار في مناقب األخيار، تحقيق أسامة النقشبندي وميدي عبد الحسين  - 2

 .581ص، 2153النجم، دار الكتب العممية، بغداد، 
 .653، ص 9، السنة 8مصطفى جواد، باب المكاتبة والمذاكرة، مجمة لغة العرب، ج - 3

 .3، ىامش364عبد الحميد عبادة، المرجع السابق، ص
م( 5648ىـ/5158ىو محمد باشا الخاصكي تخرج من البالط اليمايوني برتبة جوق دار وذلك في سنة ) -4

عمى الشام، وبعدىا نقل واليا عمى مصر فبنى فييا جامع عرف بجامع وصار رئيس الحرس، ثم عين واليا 
م( أصبح واليا عمى بغداد. عبد 5656ىـ/5167ابو النور، ثم عزل وعين عمى الشام لممرة الثانية، وفي سنة )
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