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ملّخ�ُص البحث

فقْد حباهم  العصور،  أقدم  منذ  منطقة حضارّية  العراق  منطقة جنوب  تعّد 

 ،اهلل باألنبياء واملرسلني، مثل: آدم، ونوح، وهود، وصالح، وإبراهيم اخلليل
فهي ذات تأثري ثقايّف وفكرّي وعقائدّي عىل العامل بسبب موقعها اجلغرايّف بني 
احلضارات القائمة آنذاك. وما يدعم هذا الّرأي النقوش املكتشفة الداّلة عىل أّن 
أقدم حضارات األرض كانت يف جنوب العراق، فنشأت فيها املدن والقوانني، 
ناعة  الصِّ وازدهرت  ي،  الرَّ وطرق  الزراعة  وانتعشت  الكتابة،  واخرُتعت 

والتِّجارة. 

والنّمّو   ،باألنبياء املمّثل  والعقائدّي  الفكرّي  النمّو  هذا  ختليد  إّن 
الّشجرة قدسّية ورمزّية داّلة عىل احلياة، وبام  راعة، منح  بالزِّ املمثَّل  االقتصادّي 

أّن آدم ومجيع األنبياء كانوا يسعون للنهوض باملستوى الفكرّي واالقتصادّي 
للبرشّية، فقْد زخرت الكتب القديمة والنقوش األثرّية برموز الّشجرة، ورّكزوا 
، فإّن املنطقة ُمنحْت  عىل ملتقى هنري دجلة والفرات يف شامل البرصة، ومن َثمَّ
فقْد  ذلك،  عن  فضاًل  الُقرنة،  يف  آدم  شجرة  يف  احلال  هو  كام  خاّصة،  قدسّية 
ظهرْت فيها مدن جتارّية أخذْت صفة العاملّية، كام هو احلال يف مدينة )كاراخس( 
مدينة  أصبحْت  إْذ  النّشوة؛  ناحية  يف  )خيابر(  حمّليًا  تسّمى  التي  )الكرخة(،  أو 
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عاملّية، خصوصًا يف عهد اإلسكندر املقدويّن، حينام أعاد بناءها عام )324( قبل 
ني واهلند ورشق أفريقيا وتدمر يف الّشام،  امليالد، فغدْت مقصد التّجار من الصِّ
وما يشري إىل ذلك املسكوكات النقدّية املكتشفة يف أرضها، فقْد تنّوعت منايشء 
هذه النقود، فمنها ذات منشأ صينّي وفاريّس وتدمرّي وهندّي، وكذلك يونايّن. 
وقْد انتهجت هذه اململكة سياسة التوازن يف عالقاهتا بني دول العامل، وهذا ينبع 

من املصالح االقتصادّية املتبادلة بني هذه الّدول. 
استمّرت هذه اململكة مخسة قرون، إاّل إّن التنافس الّدويّل بني روما وفارس 
بيد  وقعْت  وباألخري  الطرفني،  بني  حرب  ساحة  جعلها  النفوذ  مناطق  عىل 
حّتى  احلال  هذا  واستمّرت عىل  ميالدي.  عام )225(  فعلّيًا  وسقطْت  فارس، 

الفتح اإلسالمّي عام )14( هجرّية.
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Abstract

Southern Iraq has been an area of cultural importance 

since time immemorial. A number of Prophets and 

Messengers of God lived in the area. That area had cultural, 

intellectual and doctrinal effects on the world due to 

its strategic importance.  The inscriptions discovered 

are tangible evidence of the deep-rootedness of this 

area.  As a result, cities were established, laws enacted, 

writing invented, and industry, agriculture and commerce 

flourished. The area was granted special holiness as is clear 

in Adam's Tree in Qurna. Furthermore, some commercial 

cities were established that took an international status 

such as Karkhas or Karkha, known locally nowadays as  

Khiaber, located in Nashwa. Merchants from China, India, 

East Africa, Tadmur in Sham, etc, used to head for the city. 

Another example is the coins of various origins excavated 
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there. Khiaber also constituted a kingdom that lasted 

for about 5 centuries. But the international competition 

between Rome and Persia turned the area into a battlefield 

between the two sides. This kingdom fell into the hands of 

the Persians in 225 A.D.  Persia occupied it until the Islamic 

Conquest in the 14th of Hijra.



329

اأ.م.د. حم�شن م�شكل فهد احلّجاج

حمّرم /ربيع الآخر 2018م - اأيلول/كانون الثاين 1440هـال�شنة الّثانية - املجلد الثاين - العددان اخلام�س وال�شاد�س

مقّدمة

ثقافتها  متّثل  فهي  البلدان،  كّل  يف  حيوّية  أمّهّية  الرتاثّية  واملعامل  اآلثار  حتتلُّ 
شعورًا  ومتنحهم  ببعض،  بعضهم  سّكاهنا  ربط  عىل  تساعد  وإهّنا  وحضارهتا، 
فهي  َثمَّ  ومن  عاّمة،  نبيلة  أهــداف  وإىل  مشرتكة،  وُأسس  جذور  إىل  باالنتامء 

توثيق لتاريخ وحضارة البلد.
يكفل  بام  منظمة  وعي  بغري  أو  بوعي  العامل  دول  كلِّ  يف  واملجتمعات 
يف  باملايض  والوعي  ماضيها،  جوانب  عىل  للحفاظ  تعمل  وهي  استمرارّيتها، 

حقيقته إّنام هو وعُي املجتمع باستمرارّيته.
وإّن  األورّبّيني،  واآلثارّيني  ّياح  السُّ اهتامم  حمّط  العراقّية  اآلثار  كانْت  ولقْد 
املقّدسة،  الكتب  العراق ما جاء يف  بآثار  التي دعتهم إىل االهتامم  من األسباب 
ونينوى،  وُأور،  بابل،  مثل:  القديمة،  العراق  مدن  عن  التوراة،  مقّدمتها  ويف 
ّياح والّزّوار  فمنذ القرن احلادي عرش امليالدّي هتافت عىل العراق املئات من السُّ
املدن،  هذه  أطالل  عن  مشاهداهتم  نوا  فدوَّ وآثاره،  تارخيه  عن  بحثًا  اآلثارّيني 
وأخذوا بعض النامذج والقطع الّصغرية إىل بلداهنم، وعىل أثر ذلك توّجهت إىل 
العراق العرشات من البعثات اآلثارّية األجنبّية للتنقيب يف أطالل مدنه وخرائبه!
ّية سياسّية هلا انعكاس عىل مصري األمم، وإاّل كيف نفرسِّ رسقة  ولآلثار أمهِّ
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األمريكان لوحة أثرّية بعد دخوهلم للمتحف العراقّي يف سنة )2003م( تعود 
إىل أّيام الّسبي البابّل لليهود، ُنقش يف هذا الّلوح ملك هيودّي راكعًا أمام ملٍك 
، واملعلوم أّن الّتوراة أشارْت إىل بابل، وما نال اليهود عىل يد ملوك بابل،  عراقيٍّ

مار الذي سيحلُّ ببابل. وكيف تنّبأ أنبياء بني إرسائيل بالدَّ
ودالالت  حكمة  من  فيها  ملا  باآلثار؛  قصوى  عناية  اإلسالم  أوىل  وقْد 
ذلك،  إىل  مايشري   احلسن اإلمام  البنه    علٍّ اإلمام  وصّية  ففي  تارخيّية، 
بقوله: »أحيي قلبك باملوعظة... واعرْض عليه أخبار املاضني، ورِس يف ديارهم 
ري يف  وآثارهم، فانظر فيام فعُلوا، وأين حلُّوا ونزلوا«، وهنا ذكر اإلمام السَّ
األثرّية  ياحة  السِّ إىل موقف اإلسالم من  بشكٍل واضٍح  بام يشري  يار واآلثار  الدِّ
لغرض االطالع والنظر يف أسباب الّسقوط، ثّم دراسة وسائل النهوض والتقّدم 
اهلدف  إىل  باإلضافة  سياسّيًا  هدفًا  اآلثارّية  ياحة  للسِّ فإّن   ، َثمَّ ومن  ُأّمة.  لكلِّ 

االقتصادّي واملعريّف.
قّطاع اآلثار كثريًا بسبب احلروب واألزمات االقتصادّية  العراق عانى  ويف 
التي أهنكت البلد منذ الثامنينّيات والتسعينّيات، ما يستدعي وقفة إلعادة النظر، 

ياحّي، كاآلثار واملنتجعات واألماكن املقّدسة. ودراسة أماكن اجلذب السِّ
ياحة دور يف توفري فرص عمل ألبناء املنطقة، سواء عن الطريق املبارش  وللسِّ
يف الفنادق واملطاعم والرّشكات وغريها، أو بطريق غري مبارش، كقّطاع التشييد 
دورها  عن  فضاًل  واملطارات.  النقل  ورشكات  والبنوك  ناعّي  الصِّ والقّطاع 
من  يفي  ما  عىل  الطلب  من  يزيد  أْن  يعني  ّياح  السُّ آالف  قدوم  ألّن  التجارّي؛ 
يرتّتب  وما  ُأَخر،  ومستلزمات  ورشاب  طعام  من  الوافدين  هؤالء  احتياجات 
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َثمَّ زيادة دخول النشاطات التجارّية، ومّلا كانت  عليه من زيادة املبيعات، ومن 
راعة أحيانًا ُأخرى،  الزِّ ناعة أحيانًا، وقّطاع  الصِّ بإعدادها  التجارّية تقوم  لع  السِّ

ط هذين القّطاعني معًا. ياحة تنشِّ فإّن السِّ
ني يف شامل البرصة، ومها  لذلك جاء بحثنا ليسلِّط الّضوء عىل موقعني مهمَّ
ّيتهام  جني عىل أمهِّ موقعا: شجرة آدم يف الُقرنة، و تّل خيابر يف ناحية النّشوة، معرِّ
التارخيّية، ووصفهام عىل األرض، وممّيزاهتام االقتصادّية، ووضع احللول إلزالة 
واآلداب  التارخيّية  املصادر  أهّم  اعتمدنا  ولقْد  إنعاشهام.  طريق  يف  املعّوقات 
برتاثنا  مرورًا  والبابلّيني،  الّسومرّيني  عهد  منذ  للعراق،  القديمة  واملعتقدات 
املوضع من أغلب  بنواحي  الّرّحالة األجانب، وذلك لإلملام  اإلسالمّي وكتب 

جوانبه، وِمَن اهلل الّتوفيق.



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 332

ُة الّتاريخّيُة ملوقعي �شجرِة اآدم وتلِّ خيابر الأثرّينِي يَّ الأهمِّ

اأّوًل: �سجرة اآدم وجّنة عدن

خالل  ومن  القديم،  العراقّي  الفكر  الوجود  فلسفة  موضوع  شغل  لقْد 
اخرتاعه الكتابة التي جعلت اإلنسان العراقّي يدخل بّوابة التأريخ من خالهلا، 
فهي متّثل والدة اإلنسان بعد أْن ضّل طوياًل ال يسّجل أفكاره وهواجسه، وبعد 
أْن عرف أصول التدوين قبل غريه من بقاع العامل، فإّن ذلك كشف عن العمق 
من  روة  الذِّ بلغ  اخرتاعًا  للحاجة  استجابته  من  جعل  الذي  بلغه،  الذي  العقّل 

العبقرّية )1(.
واجلدير بالّذكر أّن االعتامد عىل وثائق أقدم حضارة يف العامل وتوارخيها، وهي 
احلضارة الّسومرّية يف جنوب العراق؛ إْذ يبدأ الطور األّول للّسومرّيني منذ عهد 
استيطاهنم األرايض الّزراعّية يف منطقة األهوار، فاستغّلوا ما قّدمته الطبيعة من 
موارد عىل سواحل اهلور وجزره وأحراشه، وما فيه من سمك وطيور، ولقْد كان 
النخل أهّم مزروعاهتم، ثّم أخذ الّسومرّيون خيرجون من عزلتهم يف األهوار إىل 

أراٍض واسعة شملْت معظم املنطقة اجلنوبّية يف العراق)2(.
ومن خالل عالقة اإلنسان األّول يف وادي الّرافدين الوطيدة ببيئته الزراعّية، 
فإّن بعض اآلراء ترى أّن أّول صورة للعبادة واالعتقاد عنده متّثلها الشجرة التي 
بحطبها،  ويتدّفأ  وأغصاهنا،  وسعفها  جذعها  من  بيته  ويبني  ثامرها،  من  يأكل 
ويصنع من خشبها احتياجاته البيتّية، فكانت )الّشجرة( بالنّسبة إليه هي مصدر 
احلياة، أو هي احلياة املقّدسة ذاهتا، حياة األلوهّية اخلالدة بخلود الشجرة، وعليه 
القادر عىل اخللق  فإّن ربط احلياة باأللوهّية، واأللوهّية باحلياة تعني حياة اإلله 
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والعطاء، وهكذا تكون شجرة احلياة رمزًا للحياة األبدّية)3(.
ولقْد دحضت احلقائق التارخيّية نظرّية امتداد اخلليج العريّب إىل شامل بغداد، 
فقْد أثبتْت أعامل التنقيب وجود حضارة راقية يف جنوب العراق تعود إىل األلف 

اخلامس قبل امليالد)4(.
مصادر  من  بالتأكيد  مأخوذة  رواية  هي  عدن  جنّة  عن  التوراتّية  واية  الرِّ إّن 
رافدينّية، ولو سّلمنا باإلشارة اجلغرافّية التي وردت يف التوراة لتعيني موقع جنّة 
عدن، لوجدنا أهّنا حّددت موقعها يف اجلزء األسفل من وادي الرافدين )دجلة 
مع   - التوراة  ولكّن  هبا،  متّر  أو  تتخّللها  أهناٍر  عّدَة  بأّن  ووصفتها  والفرات(، 
الّرّب  التورايّت »وغرس  النّص  الّشجرة)5(، يقول  ذلك- مل توّفق إىل تعيني نوع 
اإلله جنّة يف عدن رشقًا، ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الّرّب اإلله من 
للنظر وجّيدة لألكل، وشجرة احلياة يف وسط اجلنّة،  األرض كّل شجرة شهّية 
وشجرة معرفة اخلري والرّش، وكان هنر خيرج من عدن ليسقي اجلنّة، ومن هناك 
ليعملها  آدم ووضعه يف جنّة عدن  اإلله  الّرّب  أربعة،... وأخذ  فيصري  ينقسم، 

وحيفظها«)6(.
إذن، العامل بدأ بحديقة أو جنّة بحسب النّص التورايّت، وبام أّن موضوع جنّة 
عدن حيتّل الّصفحات األوىل من سفر التكوين، فال بّد من أْن نبحث عن أقدم 
املصادر التي متتلكها أقدم حضارة، وهي حضارة سومر؛ لكي نحصل منها عىل 
أفضل املعلومات عن جنّة عدن، علاًم أّن جنّة عدن سبقت حضارة سومر بقرون، 
حدث  وحني  )أدن(،  أو  )إيدينو(  هي  سومر  ثقافة  يف  عدن(  )جنّة  اسم  وأّن 
مضيق  َعرب  بقّوة  اهلندّي  واملحيط  العريّب  البحر  مياه  اندفعت  العظيم  الفيضان 
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هرمز، فُغمر سهل عدن األخض، وكان سهل )يدنه( جنّة هذه األرض، فهرب 
نقطة  أقرب  يف  فسكنوا  النهرين(،  بني  ما  )ميسوبوتاميا:  دلتا  إىل  فيه  الّساكنون 
من بالدهم، وهي أرض سومر، حاملني معهم حنني أرضهم املعطاء، وذكريات 
تلك اجلنّة اخلضاء التي فقدوها بسبب الطوفان املدّمر، وهؤالء الناجون نقلوا 
راعّية؛ ألهّنم كانوا من أقدم الشعوب  إىل األرض اجلديدة أفكارهم، وثقافتهم الزِّ
املنحدرين من األب آدم، واستعيدْت قّصتهم يف ملحمة كلكامش عىل نحو ما 
حدث هلؤالء، فقْد ُوجد لوح طينّي يف احلضارة الّسومرّية يظهر فيه رجل جالس 

عىل كريّس رّبام يرمز آلدم تقابله إمرأة ترمز حلّواء تتوسطهام شجرة احلياة)7(.
ويعتقد عامل اآلثار األمريكّي جوريس رزين، وهو ُأستاذ يف جامعة ميسوري 
األمريكّية، بأّنه توّصل إىل حّل لغز موقع جنّة عدن، بعد أْن سافر إىل شبه اجلزيرة 
العربّية، وتوصل إىل أهّنا كانت حتتوي عىل مياه وافرة عكس أّيامنا هذه، وتشّكل 
آخر وهو يف وادي  بالقرب من مصّبهام، وهنر  والفرات  الّدلتا من هنرّي دجلة 
نحو  ويميض  العربّية  اجلزيرة  من  الغربّية  الشاملّية  املنطقة  يروي  الذي  الباطن 
إيران، وإّن هذه األهنار  الكارون يف  الشاملّية الرشقّية، باإلضافة إىل هنر  املنطقة 

كانت تلتقي، فتكّونت جنّة عدن يف هذا املوقع)8(. 
هي  عدن  جنّة  فإّن  املقّدس  والكتاب  واملسيحّية  اليهودّية  يانتني  الدِّ ووفَق 
مكان اخللق األّول، حيث خلق اهلل آدم وحّواء، وإّن كلمة )عدن( مأخوذة من 
الّلغة األكدّية، وتعني احلالوة، ومتيل أغلب اآلراء إىل أّن مكان هذه اجلنّة عند 

التقاء هنرّي دجلة والفرات يف جنوب العراق يف منطقة )الُقرنة()9(. 
اإلنسان  أنتجه  أدب  أقدم  هو  الّرافدين  وادي  حضارة  أدب  أّن  واملعروف 



335

اأ.م.د. حم�شن م�شكل فهد احلّجاج

حمّرم /ربيع الآخر 2018م - اأيلول/كانون الثاين 1440هـال�شنة الّثانية - املجلد الثاين - العددان اخلام�س وال�شاد�س

عىل ما أمجع عليه الباحثون يف تاريخ احلضارات القديمة، وقْد رّكز هذا األدب 
عىل أصل اخلليقة، وأصل الوجود، كام يف أسطورة اخلليقة البابلّية التي تعود إىل 

)1500 ق.م(، وجاء فيها: 
وحينم يف العىل مل ينبأ من الّسمء

ويف الّدنا )األسفل( مل تذكر األرض باسم
ومل يكْن قْد وجد أّي مرعًى وال ُيرى أيُّ يشٍء حّتى هور أو قصب)10(.

القديم بوجه  العراق  أّثرْت يف أدب  قْد  الّدينّية  املعتقدات  أّن  الواضح  ومن 
خاّص سواء كان ذلك يف إرشاك اآلهلة بأحداث املالحم البطولّية، أم يف املواضيع 
الدينّية املتنّوعة، كالرّتاتيل، والّصلوات، واالبتهاالت)11(، مثال ذلك قطعة أثرّية 
سومرّية تعود للقرن الّسادس قبل امليالد، متضّمنة متجيد اإلله )مردوخ(، الذي 

خلق العامل، ورد فيها:
يف البدء مل يكن موجودًا أيُّ كائن، فال بيوت مقّدسة من القصب...، وأقام 
القصب،  قاعدة  عىل  فنثره  ترابًا،  وصنع  القصب،  من  )أرضّية(  قاعدة  اإلله 
وخلق البرش، وخلق احليوانات، ومجيع األحياء البرشّية، وخلق دجلة والفرات، 

ودعامها باسميهام، وأوجد احلشائش، وأحراش األهوار )12(.
والواضح من النّصني يف أعاله هو الرتكيز عىل اهلور والقصب واألحراش، 
يدعم  وما  عدن،  وجلنّة  للخلق،  كبداية  العراق،  جنوب  منطقة  إىل  يلّمح  ممّا 
أحراش  سّيد  حرفّيًا:  وتعني  مي(،  اين-  كي-  )سومر:  معنى  أّن  الرأي  هذا 

القصب)13(.
وهناك قطعة أدبّية مدّونة يف لوح مكتوب بالّلغة البابلّية وجد يف مدينة آشور 
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مؤّرخة يف حدود ثامنامئة قبل امليالد، موجزها »حينام فصلت الّسامء عن األرض، 
وُخلقت األرض، وعّينت مصائر الّسامء واألرض، وحني حّددت ضفاف دجلة 
والفرات... اجتمعت اآلهلة لتخلق البرش، وسيكون أّول برشين مها: أولكرا، 
ومن  والطري...«)14(،  والّسمك  واملاشية  البقر  تكثري  عىل  وسيعمالن  وزلكرا، 
الواضح أّن هذا النّص يتحّدث عن بداية خلق أّول برشين عىل األرض، ومها: 
البقر  تكثري  عىل  العمل  يف  دورهم  ذكر  مع  )املرأة(،  وزلكرا  جل(،  )الرَّ أولكرا 
أْن  النّص  ُيغفل  ومل  العراق،  جنوب  يف  األهوار  حيوانات  من  ومها  والّسمك، 

يذكر ضفاف دجلة والفرات للتأكيد عىل موضع اخللق األّول.
وتعّد ملحمة كلكامش واحدة من املالحم التي أّرخت ملعتقدات العراقّيني 
القدماء يف البحث عن اخللود من خالل أحد ملوك ساللة مدينة الوركاء، وهو 
)كلكامش( يف عرص دول املدن يف حدود )2600( قبل امليالد، وماّدة امللحمة 

تعود إىل أصول سومرّية، وقْد ورد فيها:
يا كلكامش أّي يشء تسعى إليه؟

احلياة التي تنشدها لْن تدها
حينم خلقت اآلهلة البرشّية

قّدرُت املوت عىل البرشّية )15( 
إىل  الّسامء  من  النزول  تقّرر  )إينانا(  إّن  وشوكالتودا(،  )إينانا  أسطورة  ويف 

األرض، ويكون نزوهلا يف جنّة، أو حديقة:
امتثل الغراب ألوامر سّيده

زرع احلبوب يف األرض املتاخة لألهوار
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حيث ينبت الّشجر املعّمر
وملْ يَر أحٌد مثلها قّط

وبعد كّل هذا انطلق الغراب
تسّلق النّخلة املورقة
مأل فمه بالّتمر احللو

لساهنا، الّطلع يعطيك لّبًا
حلاها، األلياف ُتعطيك حصريًا

ها هي النّخلة سليلة األهنار
الّشجرة اخلالدة)16(

وُيظهر النّصان الّسابقان حماولة اإلنسان العراقّي القديم البحث عن شجرة 
اخللود، أو شجرة احلياة يف جنوب العراق، وهي أّول شجرة ُزرعْت عىل األرض 
صفات  إضفاء  أو  اآلهلة  تسمية  أّن  عن  فضاًل  قّط«،  مثلها  أحٌد  يَر  »وملْ  بقوله: 
اخلصب عليها ومالحمه كان أمرًا طبيعّيًا عندهم؛ إْذ كانت أهّم صفة عند اآلهلة 
)إينانا( كوهنا سّيدة )إيدن(، هي سّيدة الّسهل، أو سّيدة جنّة عدن)17(، أّما تسمية 

اإلله )ننجشزيدا(، فتعني: سّيد الّشجرة الطّيبة أو املقّدسة)18(.
وكذا حينام حصل العرس بني )إينانا( وامللك دعا هلام النّاس: احلكم الّصالح 
الّسعيد... وأْن تنال البالد يف عهدمها كّل ما حتتاج إليه من اخلضار ووفرة املياه يف 

األهنار، وكثرة األسامك والطيور يف األهوار)19(.
اهلور،  ضفاف  عىل  كان  العراق  يف  اإلنسان  تاريخ  بداية  أّن  العلامء  ويعتقد 
ويف األلف الثالث قبل امليالد غّطى الطوفان وجه البسيطة، ثّم أقام الّسومرّيون 
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أّول  بذلك  وأّسسوا  الطني،  من  قامات  حتت  القديمة  املدن  مواقع  عىل  مدهنم 
حضارة للبرش)20(، ويدّل عىل ذلك تلك التالل الظاهرة يف األهوار، التي تسّمى 
ّيًا )يشن( - مفردها إيشان- وهي كلمة سومرّية، وأّن تلك التِّالل ما هي إاّل  حملِّ

مدن سومر التي شّيدت بالطابوق املشوي)21(. 
أطلق عىل موضع  بطليموس )283 ق.م(  أّن  املنطقة  يدّل عىل قدسّية  وممّا 
نقطة التالقي بني دجلة والفرات اسم: )هياكل هرقل(، وهي تسمية من صنع 
بطليموس نفسه، ومل تستعمل من قبل)22(، واهليكل إشارة اىل املعبد، ما أضفى 

عىل املنطقة صفة مقّدسة أو خالدة.
 )22( يف  الكريم  القرآن  يف  الّشجرة  ُذكرت  فقْد  اإلسالمّي،  تراثنا  يف  أّما 
فة  موضعًا، حيث ُذكرت الّشجرة بصفتني: معنوّية ومادّية، وعىل سبيل مثال الصِّ

املعنوّية، يقول سبحانه وتعاىل:
َب اهللُ َمَثاًل َكلَِمًة َطيَِّبًة َكَشَجرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلَها َثابٌِت َوَفْرُعَها  - َأمَلْ َتَر َكْيَف رَضَ

َمء]إبراهيم: 24[. يِف السَّ
َمَواِت َواألَْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة فِيَها ِمْصَباٌح امْلِْصَباُح يِف  - اهللُ ُنوُر السَّ

َباَرَكٍة]النور: 35[. يٌّ ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ َا َكْوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكَأهنَّ ُزَجاَجٍة الزُّ
فة املادّية، فيمّثلها قوله تعاىل: أّما الصِّ

ا َكاَن َلُكْم َأن ُتنبُِتوا َشَجَرَها ]النمل: 60[. َجٍة مَّ -  َفَأنَبْتنَا بِِه َحَدائَِق َذاَت هَبْ

نُْه ُتوِقُدون]يس:80[. َجِر األَْخرَضِ َناًرا َفإَِذا َأنُتم مِّ َن الشَّ - الَِّذي َجَعَل َلُكم مِّ
أّما شجرة اخللد التي يبحث عنها آدم، التي ذكرهتا التوراة واألدب الّسومرّي، 
فقْد متّثلت يف القرآن الكريم من خالل احلوار الذي جرى بني إبليس وآدم، قال 
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ْلِد َوُمْلٍك الَّ َيْبىَل]طه: 120[. تعاىل: َقاَل َياآَدُم َهْل َأُدلَُّك َعىَل َشَجَرِة اخْلُ
يعّي يوجد جتذير وتأصيل آلدم ووجوده يف جنوب العراق،  ويف الرّتاث الشِّ
الُم عليَك وعىل ضجيعيك  يارة املعروفة لإلمام عّل : »السَّ مثلام ورد يف الزِّ

آدم ونوح،...«)23(. 
موقع  حتديد  باإلمكان  لكن  وتارخيه،  آدم  خلق  زمن  حيّددوا  مل  العلامء  إّن 
مكان رسّو سفينة نوح اعتامدًا عىل الكتب التي تناولْت تفسري قوله تعاىل: 
غم من االختالف حول حتديد  وِديِّ ]هود: 44[، فعىل الرُّ  َواْسَتَوْت َعىَل اجْلُ
املوقع، إاّل أّنه وردْت روايات عديدة ترّصح بأّن )اجلودّي( هو جبل صغري يف 

النّجف)24(، أو يف فرات الكوفة)25(.
ومن كتب املسلمني ما رواه ابن كثري يف تفسريه عن توبة بن سامل، قال: »رأيُت 
زّر بن حبيش يصّل يف الّزاوية من حني يدخل من أبواب كندة عىل يمينك، فسألُته 
إّنك لكثري الّصالة ها هنا يوم اجلمعة؟ قال: بلغني أّن سفينة نوح أرست من ها 
هنا«)26(، وما يدعم هذا الّرأي قول اإلمام عّل: »َمن كان سائاًل عن نسبنا، 
فإّننا نبٌط من كوثى«، قال ابن األعرايّب: »واختلف النّاس يف قول عّل: نحن من 
كوثى، فقال قوم: أراد كوثى الّسواد التي ولد هبا إبراهيم اخلليل،... وكوثى يف 
إبراهيم كان من نبط كوثى«)27(، وهي  أبانا  أّن  الّسواد، وأراد  العراق هي رسة 

مصّحفة عن كودي أو جودي.
بالعالمات  تكتبان  واملدينة،  النّهر  كوثى:  أّن  املسامرّية  راسات  الدِّ وتذكر 
املسامرّية )كودو- أ()GU- DU -A(، وأّن الفرات القديم هو هنر كودو حني غرّي 
جمراه نحو الغرب بعد الطوفان، وال بّد من أن يبقى حمتفظًا باسمه، وهو ما مل ُيرش 



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 340

ُة الّتاريخّيُة ملوقعي �شجرِة اآدم وتلِّ خيابر الأثرّينِي يَّ الأهمِّ

إليه الباحثون، بل نّبه إليه اإلمام الّصادق بأّن اجلوديَّ هو فرات الكوفة)28(.
واملعروف أّن املنطقة املمتّدة من شامل البرصة إىل النجف هي بيئة جغرافّية 

واحدة، تربطها األهوار يف العصور القديمة حّتى تصل بحر النّجف)29(.
وبقيْت منطقة الُقرنة املكان الّزاهر اخلصب إىل العرص احلديث عندما زارها 
سنة  وصلها  حني  )بالبي(  اإليطايّل  الرّحالة  وصفها  حيث  األجانب،  الّرّحالة 
)1850م(: »يعيش هؤالء النّاس حياة هانئة لكثرة ما عندهم من احلنطة، وهي 
الفسيحة  حقوهلم  إىل  ذلك  سبب  ويرجع  االعتيادّي،  احلجم  تفوق  جّدًا  كبرية 

والواسعة«)30(. 
ويف القرن الّسابع عرش زارها الّرّحالة الفرنيّس )تافرنييه(؛ إْذ قال: »إّن هذه 
مراٍع واسعة، ومروج  السـّـلطان؛ الشتامهلا عىل  يمتلكه  ما  األرض من أحسن 

نضة، يرّبى فيها عدد كبري من احليوانات«)31(.
عن  التوراتّية  لألسطورة  صحيحة  جذورًا  هنالك  أّن  تقّدم  ممّا  لنا  يظهر 
الّشجرة، ملا ذكرته اآلداب الّسومرّية ونقوشهم ملوقع جنّة عدن وشجرة آدم عند 
املنطقة  تلك  قدسّية  عن  فضاًل  والناّمء،  للِخصب  كرمز  والفرات،  دجلة  التقاء 
األنبياء، كآدم وإبراهيم  بتاريخ  ارتبطْت  التي  العراق،  أهوار جنوب  املمّتدة يف 

. ونوح

ّية التاريخّية ملوقع خيابر  ثانيًا: الأهمِّ

عاصمة  امليالد  قبل  الثاين  القرن  منذ   )characene( كرسيني  مدينة  كانت 
ململكة ميشان أو ميسان الكلدانّية، وموقعها اليوم عند قضاء الُقرنة قرب ملتقى 
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دجلة والفرات)32(، وبالتحديد يف منطقة تسّمى )كرخ ميسان(، تقع يف األرايض 
ّيًا )خيابر( يف ناحية النّشوة)33(.  التي تسّمى حملِّ

وقْد   ،)charax الكرخة  أو  )كاراخ  عليها  ُأطلق  الكالسيكّية  الكتابات  ويف 
ساّمها اإلسكندر حال وصوله إليها باسم اإلسكندرّية)34(.

الباحثني  بعض  فإّن  ولذلك  الّرئيسة؛  موانئها  أحد  األبّلة  مدينة  وكانت 
يرى أّن تسمية األبّلة جاءت من اسم القائد اليونايّن )أبولوجس(، الذي رافق 
دولة  وإنشائه  للعراق،  احتالله  إّبان  ق.م(   323 املقدويّن)336-  اإلسكندر 

ميسان يف جنوبه)35(.
أْن تعّرضت للفيضان، فإّن حاكمها العريّب )هسباوسنس( بنى سورًا  وبعد 
أي:   ،(charax pasinou) سمّيت  اإلعادة  هذه  وبسبب  ميلني،  بمسافة  حوهلا 

مدينة )إسباوسنس(، أو )كرخ إسباسيا(، وذلك بعد سنة )195 ق.م()36(.
وحني أعاد بناءها ثانية امللك الّسلوقّي )انطيوخوس الرابـع( سنة )166ق.م( 

ساّمها )إنطاكيا()37(.
وقْد ذكرها البكرّي املتوّف سنة )787#( باسم )خارك(، وقال: إهّنا موضع 

يف ساحل اخلليج العريّب)38(.
القرن  هناية  يف  زارها  عندما  )كانفيك(  ويدعى  الّصينّيني  أّحد  وصفها  وقْد 
األّول للميالد، وبالتحديد عام )107م(، بأهّنا كانت حماطة باملاء من كّل مكان، 
وتّتصل بالنّهر بالّزاوية الشاملّية الغربّية، وهي حاّرة، تكثر فيها األسود واجلامل 

والنّعام)39(.
ويقول )نودملان(: إّن مدن ميسان هي: العاصمة )harax(، ومدينة فورات 
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الثالثة هي  واملدينة  واحد جنوب )خاراكس(،  ميل  بحدود  تبعد  التي   )forat(
األبلة، التي كانت بمثابة ميناء ململكة ميسان)40(، والذي أراه أّن مدينة )فورات( 
التي ذكرها )نودملان( التي تقع مسافة ميل واحد جنوب )خاراكس( هي نفسها 

التي تعرف حمّلّيًا بـ)املقلوبة(.

يا�صّية  - اأحوالها القت�صادّية وال�صِّ

لقْد احتّلت منطقة اخلليج العريّب جزءًا كبريًا من اهتامم اإلسكندر املقدويّن 
التي  إمرباطورّيته  أطراف  بني  تربط  التي  البحرّية  الطرق  وخططه الستكشاف 
وإىل  غربًا،  اليونان  بالد  من  عام )323 ق.م(  بابل  يف  وفاته  قبل  امتدادها  بلغ 

ند رشقًا)41(. السِّ
عىل  اإلسكندر  دفعت  طائلة  أموال  من  جتارهتا  تدّر  وما  الرّشق  ثروة  إّن 
التوّجه إىل الرّشق، وكان غزو هذا القائد للرّشق بعد معركة أسوس سنة )333 
ق.م(، التي انترص فيها عىل )داريوس(، ففتح باب الرّشق أمام امللك املقدويّن، 
احلضارة  عليها  فأطلق  بعنارص رشقّية،  اختلطت  التي  اليونانّية  احلضارة  وأمام 

اهللنستّية)42(.
لقْد بنى اإلسكندر مدينته اإلسكندرّية سنة )324 ق.م( عىل شّط العرب، 
سّيام  ال  الرّشق،  لتجارة  املهّم  واملخزن  التجارّي،  امليناء  تكون  أْن  قصده  وكان 

وأّنه ملس عظمة التجارة التي متّر َعرب اخلليج العريّب.
ومن أشهر ملوك هذه اململكة هو )هسباوسنس( )129- 109 ق.م(، وقْد 
ظهر أّول نقد باسمه سنة )124 ق. م(، وهي سّكة من الفّضة نقش عىل أحد 
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وجوهها صورة امللك حليق اللِّحية، وعىل رأسه شعر قصري، وعىل الوجه اآلخر 
أخرى  نقود  عهده  يف  وُسّكت  كريّس،  عىل  جالسًا  )هرقل(  صورة  ّكة  السِّ من 
أظهرْت انتصاراته عىل العيالمّيني)43(، وعىل بابل وسلوقّية)44(، فضاًل عن ذلك، 

فإّنه بنى أسطوالً حربّيًا قوّيًا استخدمه حلامية التِّجارة يف اخلليج العريّب)45(.
وعاشْت ميسان فرتة من االنتعاش االقتصادّي يف عهد ملكها )اثامبيلوس 
حاكم  عارص  وقْد  )54-72م(،  الّسنوات  خالل  نقودًا  رضب  الذي  الثالث( 
ولذلك  الرّشقّية،  العطور  استعامل  عىل  هتافت  الذي  )نريون(،  الّشهري  روما 
نافسْت جتارة ميسان جتارة تدمر واألنباط يف الّشام، ويف عهد هذا امللك جرْت 
ذكر  مثلام  ميسانّية  دبلوماسّية  هيئات  دبلوماسّية مع روما من خالل  اتصاالت 

خ )بليني( )23 ق. م - 79 ق.م()46(. املؤرِّ
ولقْد انتهجْت هذه اململكة سياسة متوازنة مع دول العامل، وهذا األمر نابع 
مع  وكذلك  الّرومان،  مع  جّيدة  عالقة  هلا  كانت  فقْد  االقتصادّية،  مكانتها  من 
ني، ومع مدينة تدمر يف بالد الّشام، وهذه العالقة احلسنة فرضتهــا العالقات  الصِّ

االقتصادّية واالحتياجات املتبادلة)47(.
أّما سكاهنا، فهم من اآلرامّيني العرب الذين نزحـوا من اجلزيرة العربّية إىل 
هذه  فاستوطنوا  فيها،  جنوده  أسكن  اإلسكندر  احتّلها  وحني  والعراق،  الّشام 

املنطقة، واختلطوا مع أهلها، كأهّنم جزء منهم)48(.
القديم، فقْد عبدوا اإلله  العراق  تأّثروا بعقائد  فإّن أهلها  اململكة،  أّما ديانة 
أّن  ويبدو  )هرقل(،  عبادة  -أيضًا-  فيها  وسادت  السفّل،  العامل  إله  )نرجول( 
يانة اليهودّية يف القرون  اجلالية األغريقّية هي التي اختّصت به، وانترشْت فيها الدِّ
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هلا  وأصبحْت  املسيحّية،  يانة  الدِّ فيها  انترشْت  امليالد  وبعد  امليالد،  قبل  الثالثة 
مطرانّية يف مملكة ميسان، وكذلك َعَبَد بعض أهلها اإلله العريّب )بعل()49(.

يف  اآلخر  وقبول  لمّي  السِّ التعايش  إىل  تشري  األديان  يف  التعّددّية  هذه  إّن 
التي  البلدان،  املتداخلة بني  نتيجة للعالقة االقتصادّية  اململكة، وجاء هذا  هذه 
تستوجب قبول اآلخر، إاّل أّن التنافس العاملّي -آنذاك- بني فارس وروما عىل 
امللك  حتّرك  فقْد  الطرفني،  بني  سباق  حلبة  اململكة  هذه  جعل  النفوذ،  مناطق 
ميسان،  صوب  حتّرك  ثّم  عيالم،  عىل  الّسيطرة  فاستطاع  )أردشري(،  الفاريّس 
الّساسانّيون اسم  امليسايّن، فأطلق  امللك  الكرخة وفورات، وقتل  واستوىل عىل 
فورات،  مدينة  عىل  أردشري(  و)هبمن  الكرخة،  مدينة  عىل  أردشري(  )اسرتاباد 

ولقْد انتهْت دولة ميسان فعلّيًا سنة )225م()50(.

1- ال�صّق امليدايّن

تعود  البرصة  يف  آثار  توجد  ال  أّنه  )2003م(  قبل  الّسائد  الرأي  كان  لقْد 
عىل  التعتيم  يف  الّسابق  النظام  وأسهم  اإلسالمّي،  الفتح  قبل  القديمة  للعصور 
ملوقع  التارخيّية  األمّهّية  سبق-  فيام  رأينا-  ولقْد  سياسّية،  ألسباب  املوقع  هذا 
فإّن  لذلك  تارخيها؛  عاملّية أسهمت دول كبرية يف صنع  مدينة  بام جعلها  خيابر 
أجدادهم يف هذا  مآثر  لالّطالع عىل  تصبو  الّراهن  الّدول يف عرصنا  أبناء هذه 
املكان، ومن هذا املنطلق، فإّن إنعاش هذه املنطقة سياحّيًا، وتسليط الّضوء عليها 
لالّطالع  إليها  حال  الرِّ شّد  عىل  الّدول  تلك  يشّجع  سوف  اإلعالم  خالل  من 

ياحة.  راسة والسِّ والدِّ
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2- التنقيب

مخس  ملّدة  الربيطانّية  مانشسرت  جلامعة  إجازة  العراقّية  اآلثار  هيئة  منحْت 
بارشْت  ولقْد  العمل،  يف  مالكاهتا  وأرشكْت  املوقع،  هذا  يف  للتنقيب  سنوات 
أّن  اجلامعة  هذه  باحثو  ويعتقد  جيوفيزيائّية،  مسوحات  بإجراء  اجلامعة  هذه 
التنقيب سوف يستمّر لثامين سنوات؛ إْذ يتّم خالل األعوام الثالثة األوىل إجراء 

مسوحات رادارّية، ويف األعوام اخلمسة التالية يتّم إجراء التنقيبات.
ولقْد أظهر املسح اجليوفيزيائّي أّن مدينة كاملة، وحماّلت جتارّية، وأبنية كبرية 
ُعثر عىل لقًى، وقطع نقدّية، وأوعية زجاجّية  تكمن حتت سطح األرض، وقْد 

رقيقة، وفخارّية.
وهو  )مقلوبة(  حملّيًا  ى  ُيسمَّ الذي  خيابر  من  القريب  اآلخر  املوقع  أّما 
مدينة  من  قريبًا  الكالسيكّية  املصادر  ذكرهتا  التي  القديمة  فورات  مدينة  موقع 

)Characene(، فقْد تّم االتفاق مع جامعة لندن للتنقيب فيها)51(. 

3- املحتويات املتوّقعة

1- كنيسة للمسيحّيني.
2- معمل لسّك العملة.

3- مقربة، وذلك من خالل اهلياكل املنترشة.
4- معبد لليهود.

5- سور واضح للعيان باإلمكان مشاهدته.
6- غرف حتت األرض.

7- أمور ُأَخر مل ُتكتشف.
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4- موقف الأهايل يف هذه املنطقة

1- يقوم بعض األفراد بالنبش العشوائّي عسى أْن يعثروا عىل يشء ثمني، 
وهذا النبش يشّوه اآلثار، وحيرم العلامء من معرفة عالقة كّل قطعة مع أختها.

أيضًا  فيتخذوهنا خامتًا، وجيدون  الكريمة،  األفراد بعض األحجار  2- جيد 
خمّلفات للحرب العراقية اإليرانّية، كأسطوانات بنادق ومدافع.

3- هناك اعتقاد شعبّي عند األهايل بوجود خملوقات غريبة يف هذا املوقع، 
ع هذا االعتقاد؛ ألّن هذه اإلشاعة ُتبعد النّاس عن  كاجلّن وغريها، ونحن نشجِّ

النبش فيه.

5- ممّيزات املوقع

األثرّي  املوقع  ربط  َثمَّ  ومن  العرب،  شّط  عىل  قريب  بأّنه  املوقع  يتمّيز   -1
بساحل الشّط من خالل شبكة طرق مجيلة تؤدِّي إىل هذا املوقع. 

وورود  باألشجار،  إحاطته  باإلمكان  ولذلك  املوقع؛  أرايض  خصوبة   -2
ّياح. ينة جلذب السُّ الزِّ

بإمكان  َثمَّ  ومن  تقريبًا،  كم   )20( سوى  آدم  شجرة  عن  يبعد  ال  إّنه   -3
اجلميل  الّساحل  حياذي  بطريق  ربطهام  خالل  من  معًا  املوقعني  زيارة  ّياح  السُّ

للشّط، وغابات النخيل اجلميلة.

6 - املعّوقات

بعض  يف  الرّتاب  من  سواتر  بعمل  احلرب  إّبان  العراقّية  الّدّبابات  قامْت 
األماكن األثرّية؛ ما شّوه حقيقة املوقع، فضاًل عن ذلك، فقْد دارْت سابقًا قبل 
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امليالد حربًا رضوسًا بني اليونان والفرس عىل املوقع نفسه. 

7 - مقرتحات ا�صتثمار املوقع 

1- شّق طرق تؤدِّي إىل هذا املوقع، مزّودة بعالمات داللة.
2- إّن باملوقع حاجة إىل محاية من قبل الرّشطة؛ لتاليف النبش العشوائّي.

البرصة عمومًا؛  وآثار  املوقع،  آثار  الّضوء عىل  لتسليط  اإلعالم  تنشيط   -3
وذلك لطرح أمّهّيتها التارخيّية؛ لكوهنا تراث إنسايّن مهّم لكّل العامل.

4- ربط موقع شجرة آدم هبذا املوقع األثرّي؛ لكونه ال يبعد عنه سوى )20 
كم( من خالل إنشاء طريق عىل ساحل الشّط؛ ممّا يزيد من مجالّية املوقع، ويزيد 

ّياح.  من استمتاع السُّ
5- إنشاء متنّزهات، وأماكن ترفيه، وخدمات ُأَخر يف هذا املوقع. 

ياحة الداخلّية ُيسهم يف احلّد من الّسفر للخارج إلغراض  6- إّن اإلهتامم بالسِّ
ياحة، وهذا األمر سُيسهم يف احلفاظ عىل عملة البلد، فضاًل عن ضامن دخول  السِّ

عمالت أجنبّية؛ ما يدعم االقتصاد القومّي.
ياحة، تأخذ عىل عاتقها  7- نقرتح استحداث وزارة متخّصصة بشؤون السِّ

النهوض هبذا القّطاع املهّم واحليوّي.
أداّلء  وختريج  اآلثار،  لدراسة  البرصة  جامعة  يف  لآلثار  أقسام  فتح   -8
ّياح  للسُّ التارخيّية  ّيته  وأمهِّ أثر  كّل  قيمة  لرشح  األثرّية؛  املواقع  يف  سياحّيني 

األجانب واملحّلّيني.
9- إنشاء متحف لآلثار يف جامعة البرصة حيتوي عىل مكتبة تشمل مصادر 

تاريخ العراق؛ لتوضع حتت يد الباحثني يف هذا املجال. 
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اخلامتة

من  مأخوذة  رواية  هي  آدم  وشجرة  عدن  جنّة  عن  التوراتّية  واية  الرِّ إّن 
وايات مع منطقة التقاء دجلة والفرات؛  مصادر رافدينّية، وقْد تطابقْت تلك الرِّ
تدلُّ  الّشجرة  فإّن رمزّية  َثمَّ  احلياة، ومن  العتبارها منطقة خصب ونامء وجتّدد 
عىل االستمرار واخللود لتلك احلياة، والتعني عدم موت اإلنسان، بل تدلُّ عىل 
وجود مصادر اقتصادّية الستمرار أفراد النّوع البرشّي يف هذه املنطقة. وأهّم هذه 
املياه، وسهولة احلصول عليه،  راعة؛ خلصوبة األرض، وتوافر  الزِّ املصادر هي 
األليفة  احليوانات  لعيش  مالئمة  بيئة  كوهنا  عن  فضاًل  اجلداول،  بني  وانسيابه 
والعيش  واألمل  الّراحة  اإلنسان  ُيلهم  ما  اجلميلة،  عة  املتنوِّ والطيور  والنّافعة، 
الّرغيد. فضاًل عن كوهنا أقدم منطقة لسكن اإلنسان عىل األرض حسبام ذكرْته 

املصادر التارخيّية، وهذا أضفى عليها مسحة مقّدسة. 
األدب  خالل  من  الّرأي  هذا  الّسومرّية  والكتابات  اآلثار  أّيدت  وقْد 

واملعتقدات املكتشفة يف جنوب العراق.
عىل  ينّية  الدِّ والطقوس  القديم  العراق  وأدب  التوراتّية  واية  الرِّ رّكزت  وقْد 
قضّية اخللق األّول لإلنسان يف جنّة عدن، أو يف حديقة مزّهرة، وقْد غرس فيها 

الّرّب الّشجرة املقّدسة األوىل.
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وقام العلامء واآلثارّيون بالبحث عن هذا املوقع، وقْد خلصوا إىل أّن بدايته 
عند التقاء دجلة بالفرات، ويستمّر حّتى البحر يف اخلليج العريّب.

وقْد وردْت كلمة )عدن( بالّلغة األكدّية لتعني اجلميل أو احللو، وأيضًا أطلق 
الّسومرّيون كلمة )أدن( أو )أيدن( عىل آهلة اخِلصب املدعّوة )إينانا(.

وملْ يستطع اآلثارّيون حتديد زمن آدم أو تاريخ للخلق؛ لعدم وجود نقش أو 
وايات نفهم العالقة الواضحة بني آدم وجنوب  ّي، ولكن من خالل الرِّ أثر مادِّ
الم عليك  : »السَّ املعروفة لإلمام علٍّ يارة  الزِّ املثال يف  العراق، وعىل سبيل 
وعىل ضجيعيك آدَم ونوح...«، واملعروف أّن منطقة جنوب العراق من شامل 
بينهام األهوار يف  البرصة وحّتى بحر النجف هي منطقة جغرافّية واحدة تربط 

الّزمن القديم.
أو  االقتصادّية  النّاحية  من  سواء  البرصة  شامل  منطقة  ّية  أمهِّ إىل  وبالنظر 
العراق  عىل  سيطرته  بعد  املقدويّن  اإلسكندر  هبا  اهتّم  فقد  اجلغرايّف،  ملوقعها 
ساّمها  )324ق.م(  سنة  العرب  شّط  عىل  مدينة  بنى  فقْد  سنة)333ق.م(، 
ني  والصِّ اهلند  من  القادمة  التجارّية  للّسفن  عاملّيًا  ميناء  لتكون  )اإلسكندرّية(؛ 
يت فيام بعد )كرخ ميسان(، وتقع يف  ورشق أفريقيا َعرب اخلليج العريّب، التي ُسمِّ

ّيًا )خيابر( يف ناحية النّشوة قرب حقول جمنون. األرايض التي تسّمى حملِّ
ويف الكتابات الكالسيكّية، ُأطلق عليها )كاراخ أو الكرخة(، وكانت األُبّلة 

يايّس. إحدى مدهنا،ثّم تغرّي اسمها عّدة مّرات تبعًا للوضع السِّ
العامل -آنذاك-، وهذا  اململكة سياسة متوازنة مع دول  انتهجْت هذه  ولقْد 
ومع  ني  الصِّ ومع  الّرومان  مع  اجلّيدة  ولعالقاهتا  االقتصادّية،  مكانتها  من  نابع 
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تدمر يف بالد الّشام.
وفيام خيّص التنقيب هبذا املوقع، فقْد قامْت جامعة مانشسرت الربيطانّية العام 
وجود  املسح  أظهر  وقْد  اجليوفيزيائّية،  املسوحات  وأجرت  بالتنقيب،  املايض 

مدينة كاملة، وحماّلت جتارّية، وأبنية كبرية حتت سطح األرض.
بطرق  آدم  شجرة  مع  ربطه  بعد  سياحّيًا  املوقع  هذا  استثامر  وباإلمكان 
وإعالميٍّ  ثقايفٍّ  مردود  من  ياحة  للسِّ ملا  العرب؛  شّط  ضفاف  عىل  مواصالت 

واقتصاديٍّ للمدينة وللبلد عمومًا.
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