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تعامل املسلمني
مع املعامل األثرية أثناء الفتوحات
( العراق امنوذج ًا)

 م .م .حسني عىل جرب الساعدي
جامعة املصطفى العاملية ـ قم املرشفة

الخالصة:

يتناول هذا البحث تعامل املسلمني مع املعامل األثرية يف العراق أثناء الفتوحات اإلسالمية حيث حاولنا من خالله أن
نقف على طبيعة ،وكيفية تعامل املسلمني مع اآلثار واملعامل احلضارية يف العراق ،وتوصلنا بان املسلمني األوائل وعلى رأسهم
الصحابة والتابعني ،مل تبدر منهم أي إساءة جتاه املعامل العبادية اليت ترتبط باألديان السماوية -من نصارى ويهود،وصابئة
وجموس -وحتى بالنسبة إىل املعابد الدينية للحضارات العراقية اليت فقدت قدسيتها بني اإلهالي كالزقورة ،وأما بالنسبة
إىل املعامل األثرية احلضارية فأن املسلمني حافظوا على هذه اآلثار اليت كانت منتشرة يف معظم بالد الرافدين ،كآثار مدينة
بابل وقصور احلرية ،وعند عرضنا هذا االسلوب من التعامل على القرآن وسرية النيب األكرم  يف شبه اجلزيرة،وسرية
اإلمام علي  جتاه املعامل األثرية يف الكوفة أتضح لنا بأن عمل الصحابة الفاحتني كان مطابقاً للقرآن الكريم ؛الن القرآن
يدعو للحفاظ على املعامل األثرية؛ ألجل اإلتعاض وحفظ تاريخ وحضارة اإلمم السابقة مستثيناً من ذلك اآلثار اليت تدعو إىل
الشرك والوثنية ،وقد َجسد النيب األكرم  هذا النوع من التعامل فهدم معابد املشركني دون املساس مبعابد أهل الكتاب
وكذلك املعامل احلضارية كآطام وحصون اليهود يف املدينة وصروح اليمن و...وشهدت العراق -مبا تضم من آثار حضارية ودينية
حبكم مكانتها احلضارية وتأرخيها العريق -عند احتضانها مركزية اإلسالم يف خالفة اإلمام علي  أحرتام كنائس وأديرة
النصارى يف احلرية الكائنة يف ظهر الكوفة وتفقده إليوان كسرى والصالة فيه ،ويف نفس الوقت قام بتخريب احملاريب يف مساجد
الكوفة معل ً
ال ذلك إقتباس وتشابه هذه احملراب مبذابح وحماريب اليهود والنصارى.كما أن البحث مل يغفل عن توضيح بعض
االصطالحات األساسية اليت يتوقف عليها فهم بعض املطالب الرئيسة يف هذه البحث ،من قبيل بيان معنى التعامل واألثر
والفتوحات،وبالد الرافدين.

املقدمة:
دراسة الفتوحات اإلسالمية أحد املباحث املهمة ،يف التاريخ
اإلسالمي حيث كانت وما تزال مصدرًا خصبًا للباحث اإلسالمي
واملستشرق الغريب ،مستنطقني من تلك احلركة التوسعية السمة
الشرعية ،ونوع التعامل احلضاري والثقايف الذي جسده الفرد

.
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املسلم مع األهايل يف البلدان املفتوحة .وإلمهية مثل هذه املباحث
وحساسيتها ،إختلفت األقالم و الرؤى يف تفسري شرعية هذه
احلركة التوسعية باختالف املشارب واألغراض منهم من أشاد
هبا إنطالقًا من كوهنا حركة إسالمية ودينية أستطاعت يف فترة
وجيزة بث احلرية ،واملساواة ،والعدالة ،ونبذ أنواع املفاضلة العرقية،

يأن من الظلم
والقومية بني الشعوب بعد ماكان اإلنسان آنذاك ُّ
والتمايز العرقي ،والطبقي((( .وفريقًا آخرأنتقد تلك الفتوحات
واصفًا إيّاها بانّها حروب حدثت جليب الثروات ،والكنوز ،وبعبارة
أخرى أهنا حروب تفتقر للمبادئ الدينية واإلنسانية ،فاحلرق
والتهدم الذي طال املعامل األثرية يف البلدان املفتوحة كانت السمة
البارزة هلذه الفتوحات(((.
وهذه الصفحات حماولة لدراسة كيفية تعامل املسلمني مع
املعامل األثرية يف بالد الرافدين أثناء الفتح اإلسالمي ،لكون
هذا البلد من أبرز البلدان الشرق أوسطية من حيث إحتضانه
للحضارات اإلنسانية.
املفاهيم:
ال :أي فعل فع ً
التعامل :التعامل من باب َعمِل عم ً
ال عن قصد،
وعامله تصرف معه يف بيع وحنوه ،وتعام ً
ال عامل كل واحد منهما
اآلخر((( .وتعامل القوم أي عامل بعضهم بعضًا.ويف االصطالح
يعين معاملة الناس بعضهم بعضًا ،قال الدكتور سعدي< :تعامل
((( الدوري ،عبد العزيز ،مقدمة في تأريخ صدر االسالم ،ص44؛ سرور،
محمد جمال الدين ،الحياة السياسية في الدولة العربية االسالمية
خالل القرنين االول والثاني بعد الهجرة ،ص33؛ الخربوطلي ،علي
حسني ،الدولة العربية االسالمية ،ص 73؛ ضيف ،شوقي ،تأريخ االدب
العربي،ج ،2ص .57
((( اُنظر :جولد تسهير ،العقيدة والشريعة ،ص 137؛ ولهوزن ،تأريخ الدولة
العربية ،ص25؛ روم الندو ،االسالم والعرب ،ص.59
((( انظر :الزيات ،أحمد ،وآخرون ،المعجم الوسيط ،ج ،2ص.628

فالن وفالن :عامل كل منهما اآلخر> ((( أو معاملة االنسان لغري
ذوات األرواح من مجاد وحيوان ،ومن خالل تتبعي يف املصادر
اللغوية القدمية وجدت بأن كلمة تعامل أو معاملة تستخدم فقط يف
معاملة إنسان إلنسان آخر ،أوشخص لفئة من الناس.
واملراد من مفردة التعامل يف هذه الدراسة هو تعامل االنسان
املسلم مع آثار البلدان املفتوحة ،من معامل أثرية عبادية وغري
عبادية.
اآلثار:اآلثار مفردة مشتقة من كلمة أثر ،واألثر بقية الشيء،
و اجلمع آثار و أُثور .و خرجت يف ِإْثره و يف أَثَره أَي بعده .و
َ
َ
َّر يف الشيء :ترك
األثر ،بالتحريك :ما بقي من رسم الشيء .و أث َ
فيه أَثرًا (((.
واما املعىن االصطالحي فقد اقترن يف الكتب احلديثة بعلم
علم معناه معرفة القدمي ،أو علم
اآلثار وقد ُع ِّرف علم اآلثار< :بانه ُ
الوثائق القدمية((( ،او معرفة بقايا القوم من ابنية ،ومتاثيل ،وحمنطات،
ونقود وما شاكل ذلك> (((.
كما وقد ُع ّرف علم اآلثار بأنّه< :الدراسة العلمية ملخلّفات

احلضارة اإلنسانية املاضية .ويتحرى اآلثاريون حياة الشعوب
القدمية ،وذلك بدراسة خملفاهتا .وتشمل تلك املخلفات أشياء مثل:

((( سعدي ،أبو حبيب ،القاموس الفقهي ،ص.262
((( ابن منظور ،لسان العرب،ج،4ص5؛ الطريحي ،مجمع البحرين ،ج،1
ص34؛ الزبيدي ،مرتضى ،تاج العروس ،ج ،6ص.8
((( الزيات ،أحمد ،المعجم الوسيط ،ج ،1ص.5
((( المنجد في اللغة واألعالم،ص.3
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املباين والقطع الفنية ،واألدوات والعظام واخلزف>(((.
ومما جيدر اإلشارة اليه هنا أن اآلثار اليت سيتم التطرق اليها يف
حبثنا هذا ختتصر على املعامل األثرية العبادية وغري العبادية املتمثلة
باألبنية فقط ،دون اخلوض يف دراسة التماثيل اليت تستخدم عادة
للزينة ،أو السكك و النقود ،واملحنطات وما شاكل ذلك.
الفتح:قال الفراهيدي<:الفتح هو نقيض االغالق ،و الفتح :إفتتاح
دار احلرب>((( .والفتح< :أن تفتح على من يستقرئك .والفتح مصدر،
واجلمع ُفُتوح ،ويقال ُفُتوحات أي ما فتحه املسلمني باحلرب>(((.

و حبسب تتبعي مل أقف على تعريف ملفردة الفتح او الفتوحات،
لكن من خالل تتبعنا يف الكتب التارخيية وغريها وجدنا أن مفردة
الفتح تُطلق ويراد منها :إستيالء املسلمني على منطقة جغرافية معينة

خاضعة لسيطرة الكفار ،سلمًا او قهرًا.

وعليه يَتّضح ان الفتح اليطلق على كل أنتصار ح ّققه
املسلمون ،كما أنه الحيصل نتيجة شهر السيف وإراقة الدماء ،رمبا
يكون سلمًا او قهرًا(بالسيف).
ومن مصاديق الفتح قهرًا:فتح خيرب ،وبالد الرافدين ،وفارس،
وبعض مناطق الشام ،ومصر ،واالندلس.
وأما مصاديق الفتوحات اليت حدثت سلمًا دون قتال وإراقة،
ميكن اإلشارة إىل فتح مكة(سنة 8هـ) وأرض تبوك ،وفدك ،يف
عهد النيب. 
املعامل األثرية يف الكتاب والسنة:
الشك أن معرفة وجهة نظر القران الكرمي والسنة الشريفة
جتاه املباحث اليت تدخل حتت طائلة البحوث اإلسالمية يعطي
للمباحث أمهية قصوى متيزها عن املباحث اليت تتغافل عن هذين
املصدرين األساسيني وإنطالقًا من أهيمة هذين املصدرين حاولنا
التعرف على رؤية الكتاب والسنة الشريفة جتاه املعامل األثرية
مبتدئني كالمنا بالقرآن الكرمي:
الف :موقف القرآن الكريم

ان املتتبع يف آيات الذكر احلكيم جيد موقفني خمتلفني متامًا
جتاه املعامل األثرية ،فتار ًة اآليات تؤيد االبقاء واملحافظة على
آثار اإلمم السالفة ،وتارة أخرى تَشد على عزم الذين ينكسون
ويهدمون هذه اآلثار وفيما يلي نذكر هذين املوقفني للقران الكرمي
لنتعرف على املعيار اليت يتبعه القرآن الكرمي فيما خيص املعامل
األثرية:
((( الموسوعة العربية العالمية ،ج ،1ص.186
((( الفراهيدي ،ابن خليل ،العين ،ج ،3ص194؛ ابن منظور ،لسان العرب،
ج ،2ص.536
((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،2ص.537
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 :1إبقاء املعامل

إن اآليات القرانية اليت أختذت موقفًا إجيابيًا جتاه املعامل األثرية
ّ
كثرية ،وفيما يلي نذكر بعض هذه اآليات:
ريوْا ِفي األرض َف ُ
َان َعاِقَب ُة
َي َف ك َ
قال تعاىلَ( :ف ِس ُ
انظ ُروْا ك ْ
ني) (((.
ال ُْم َك ِّذبِ َ
ريوْا ِفي األرض َفَي ُ
َان
َي َف ك َ
َم يَ ِس ُ
وقوله تعاىلَ( :أَفل ْ
نظ ُروْا ك ْ

َعاِقَب ُة ال ِ
ِم) (((.
َّذ َ
ين ِمن َق ْبِله ْ
(((
ريوا ِفي األرض َف ُ
ْق) .
َي َف بَ َدَأ ال َ
قوله تعاىلُ( :ق ْل ِس ُ
ْخل َ
انظ ُروا ك ْ
ريوْا ِفي األرض ُث َّم ُ
َان َعاِقَب ُة
َي َف ك َ
قوله تعاىلُ(:ق ْل ِس ُ
انظ ُروْا ك ْ
ني) (((.
ال ُْم َك ِّذبِ َ
او ِ
قوله تعاىلُ( :ق ِل ُ
ات َواألرض َو َما ُت ْغِني
الس َم َ
انظ ُروْا َماذَا ِفي َّ
(((
ون) .
الن ُذ ُر َعن َق ْو ٍم َّ
اآليَ ُ
ات َو ُّ
ال يُ ْؤ ِمُن َ
ِم ُم ْصب ِ
ني) (((.
ِح َ
وقوله تعاىلَ ( :وِإنَّ ُك ْم لََت ُم ُّر َ
ون َعل َْيه ْ
ْك بُُيوُت ُه ْم َخ ِ
َموا ِإ َّن ِفي َذلِ َك لَ َآيَ ًة
قوله تعاىلَ( :فِتل َ
اويَ ًة ب َِما َظل ُ
ون) (.((1
َم َ
لَِق ْو ٍم يَ ْعل ُ
جند من خالل سرد هذه اآليات إن مفردة " ُ
ريوْا"
انظ ُروْا " و" ِس ُ

اليت تكررت يف اآليات املذكورة يفهم منها أن اهلل تعاىل يدعو
ُّ
والتفكر
الناس إىل زيارة آثار األقوام السابقة ،للتأمل ،والتدبُّر،
يف ما تبقى من آثار األقوام السالفة ،الذين أنزل اهلل عليهم العذاب
الرسل وإستمرارهم على الشرك باهلل.
بسبب تكذيبهم ُ
وعليه أن الترغيب والتشجيع لزيارة ومشاهدة آثار األمم
السابقة يستدعي وجود معامل أثرية لشد الرحال اليها ،ومشاهدهتا
عن قرب ،وأما عدم وجود آثار ،ال ينسجم مع اهلدف الذي ترمي
اليه اآليات املذكورة ،وهو رؤية ومشاهدة تلك املعامل للتدبر فيها
بان اآليات القرآنية
والتأمل ،إذن من خالل هذه املقدمات ،يتضح َّ
تدعو إىل احلفاظ على اآلثار ،وال ترتضي التخريب او التحطيم،
ويتأكد هذا الرأي يف اآلية املباركة اليت تطرقت إىل أصحاب
َموا َأ َّن َو ْع َد
الكهف كما يف قوله تعاىلَ ( :وك َ
ِم لَِي ْعل ُ
َذلِ َك َأ ْعَث ْرنَا َعل َْيه ْ

َِّ
ون بَْيَن ُه ْم َأ ْم َر ُه ْم َف َقالُوا
يها ِإ ْذ يََتَن َ
از ُع َ
الس َ
اع َة َل َرْي َب ِف َ
الل َح ٌّق َوَأ َّن َّ
ال ال ِ
ين َغلَُبوا َعلَى َأ ْم ِر ِه ْم
ِم َق َ
َّذ َ
ِم بُْنَيانًا َربُّ ُه ْم َأ ْعل ُ
َم بِه ْ
ْابُنوا َعل َْيه ْ
ِم َم ْس ِج ًدا) (.((1
لََنَّت ِخ َذ َّن َعل َْيه ْ

أن هذه اآلية املباركة تُشري إىل نزاع حدث بني فريقني حول
تشييد قبور أصحاب أهل الكهف،الرأي األول آل اليه املشركون

((( النحل.36 ،
((( يوسف.109،
((( العنكبوت20،
((( االنعام.11،
((( يونس.101،
((( الصافات.137 ،
( ((1النمل.52،
( ((1الكهف21،

حسب رأي املفسرين ،والذي عرب عنهم القرآن بالذين قالوا :أبنوا
عليهم بنيانًا(((» أي جمرد بناء دون اخلوض يف اجلزئيات ،أما

الفريق الثاين الذين هم املؤمنون((( وعبّر عنهم القرآن الكرمي بـ»
فضلوا أن يبىن على قبور أصحاب
الذين غلبوا على أمرهم»((( ّ
الكهف مسجد ،لتصبح تلك البقعة يف نفس الوقت اليت تُمثل إرثًا
حضاريًا ،ومعلمًا أثريًا ،تكون مكانًا مقدسًا يَتعبد فيه املؤمنون
على مدى العصور ،وعلى كل حال أن اآلية الشريفة مل تُستقبح
تشييد البناء على قبور الصاحلني مطلقًا((( ،سواء كان هذا البناء
مسجدًا او غريه ،وربّما اهلدف من وراء ذلك هو احلرص على
ختليد العظماء يف التاريخ ،واحياء ذكرهم لالجيال القادمة؛ الن ما
يُرى يف العني أكثر تأثريًا مما يسمع با ُ
الذن.
وقد جسد النيب  هذه الرؤية القرآنية -أي عدم ختريب
وهتدمي اآلثار -يف تعامله مع املعامل األثرية لالقوام اليت سكنت
شبه اجلزيرة العربية ،منهم قوم مثود الذين سكنوا يف منقطة وادي
القرى يف العربية السعودية وهم قوم النيب صاحل  الذي عرفهم
القران الكرمي باهنم كانوا ينحتون بيوهتم بطريقة ذكية يف اجلبال
ني ())149
ِن الْ ِجبَ ِ
ال بُيُوتًا فَا ِر ِه َ
(وتَ ْن ِحتُ َ
ون م َ
كما يف قوله تعاىلَ :
َ
(وا ْذ ُك ُرواْ ِإ ْذ َج َع َل ُك ْم ُخ َل َفاء مِن بَ ْع ِد َعا ٍد َوبَ َّوأ ُك ْم
و يف آية أخرىَ :
فِي َ
ون الْ ِجبَ َ
ال بُيُوتًا
األ ْر ِ
ورا َوتَ ْن ِحتُ َ
ض تََّت ِخ ُذ َ
ون مِن ُس ُهولَِها قُ ُص ً
فَا ْذ ُكرواْ آالء ّ
ال تَ ْعثَ ْوا فِي َ
الل َو َ
ِين ())74
األ ْر ِ
ض ُم ْف ِسد َ
ُ

مر رسول اهلل أثنا توجهه إىل غزوة
و بعد فجر اإلسالم َّ
تبوك(سنة 9هـ) با َ
حلجر فنظر اليها قائ ً
ال ألصحابه<:ال تدخلوا
مساكن الذين ظلموا أنفسهم اال أن تكونوا باكني>(((.
وقال يف موضع آخر<:يا أيها الناس إنكم بواد ملعون ،من
كان اعتجن مبائه فليضفزه((( بعريه>(((.
عنه

بعد ما استقى الناس من بئر احلجر وعجنوا

و ورد
منه قائ ً
ال<:ال تشربوا من مائها وال توضئوا منه للصالة ،وما كان

((( الطبري ،محمد بن جرير ،جامع البيان ،ج ،15ص280؛ الطبرسي،
الفضل ابن الحسن ،مجمع البيان ،ج ،6ص.292
((( ذهب أكثر المفسرين على ان المراد من الذين غلبوا على أمرهم
هم المؤمنون ،اُنظر :مقاتل بين سليمان ،تفسير بن مقاتل ،ص248؛
الطبري ،محمد بن جرير ،جامع البيان ،ج ،15ص280؛ الطبرسي،
الفضل ابن الحسن ،مجمع البيان ،ج ،6ص292؛ الرازي ،تفسير الرازي،
ج ،21ص 104؛ ابن كثير ،ابو الفداء ،تفسير ابن كثير،ج ،3ص.82
((( الكهف.21،
((( وأن كان القرآن دائم ًا يفضل ويقدم قول المؤمنين على غيرهم ،فعند
ذلك يكون بناء المسجد على قبور الصالحين أفضل من غيره.
((( البخاري ،صحيح البخاري ،ج ،5ص 135؛ ابن حنبل ،أحمد ،مسند
أحمد ،ج  ،2ص.9
((( يضفزة بعيرة ،أي يلقمه البعير ،اُنظر ،:ابن منظور ،لسان العرب ،ج،5
ص .364
((( ابن االثير ،النهاية في غريب الحديث ،ج  ،3ص.94

من عجني فاعلفوه اإلبل ،فجعل الناس يهريقون ما يف أسقيتهم>(((.
رج ً
ال جاء إىل
ومما ورد حول احلجر عن الرسول إن ُ
النيب وبيده خامتًا وجده يف احلجر يف بيوت املعذبني ،فأعرض
عنه النيب واستتر بيده أن ينظر إليه ،وقال :القه ! فألقاه(((.
ويفهم من جمموع هذه األخبار ،أن النيب عند ما هنى
املسلمني من شرب ماء بئر احلجر أو اإلعتجان مبائه ،يأيت من باب
إن املوقع أصبح مكان شؤم ،بعد ما شهد نزول عذاب اهلل تعاىل
على قوم صاحل الذين إستهزؤوا بتعاليم نبيهم وعقروا ناقته.
ّأما هل الرسول أمر بتخريب بيوت قوم صاحل ؟
اجلواب كال؛ وذلك لتبقى هذه اآلثار عربة للناس على مدى
العصور كما ورد عنه< : ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا
أنفسهم اال أن تكونوا باكني>( .((1وان تكونوا باكني تعين االتعاض
هبذه األبنية اليت تؤرخ عصر قوم مثود وأفعاهلم الشنيعة جتاه نبيهم
املرسل من قبل الباري تعاىل ومشوهلم العذاب اإلهلي.
و الزالت إىل يومنا هذا تلك البيوت املنحوته يف قلب اجلبال
يف منطقة احلجر واليت تعرف اليوم بـ مدائن صاحل موجودة،
تُدهش الزائر الوافد اليها من خالل الدقة واملهارة الفنية الرائعة اليت
جسدها االنسان القدمي الذي يفتقر يف هندسة إىل أبسط اآلالت.
الثاين :تخريب اآلثار

عرف على منهج القران الكرمي خبصوص إبقاء صنف من
بعد التَ ّ
(((1
املعامل األثرية ،وهي اآلثار احلضارية غري العبادية اليت تعود
إىل األقوام السابقة،وذلك من أجل األتعاظ هبا ،يصل بنا املقام
اآلن إىل تسليط األضواء على املوقف الثاين للقران الكرمي القائل
بتخريب وهتدمي اآلثار ،وذلك عندما تصبح تلك املعامل األثرية
موضع تقديس وأهتمام متزايد من قبل الناس ،وتُعبد من دون
اهلل تعاىل ،فهنا القرآن الكرمي قد َس ّفه عقول الذين يقدسون هذه
ومدح عمل االنبياء الذين قاموا بتحطيم هذه
التماثيل و األصنامُ ،
قصة النيب إبراهيم اخلليل يف
اآلثار واألوثان كما ورد يف ّ
(وَت َِّ
ُ
َه ْم
يد َّن
أصنامك ْم بَ ْع َد َأ ْن ُت َولُّوا ُم ْدب ِ
الل ََل ِك َ
ين َف َج َعل ُ
ِر َ
قوله تعاىلَ :
ون) (.((1
ُج َذاذًا ِإَّل َكِب ً
َّه ْم ِإل َْي ِه يَ ْر ِج ُع َ
ريا ل َُه ْم ل ََعل ُ
أو موقف النيب موسى عندما طلب منه جهلة بين إسرائيل
او ْزنَا
(و َج َ
أن جيعل هلم أصنامًا يعكفون عليها كما يف قوله تعاىلَ :
((( المقريزي ،تقي الدين ،أمتاع االسماع ،ج ،2ص.55
((( اُنظر :المصدر السابق ،ج ،2ص.55
( ((1البخاري ،صحيح البخاري ،ج ،5ص 135؛ ابن حنبل ،أحمد ،مسند
أحمد ،ج  ،2ص.9
( ((1ينبغي التذكير بان القرآن الكريم اضافة إلى النظرة االيجابية للمعالم
الحضارية ،كان ينظر إلى معابد أهل الكتاب بنفس النظرة ولذلك
النبي حافظ على كنائس وأديرة اليهود والنصارى.
( ((1األنبياء.59 -58 ،
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ُون َعلَى أصنام ل َُه ْم َقالُوا
بَِبِني ِإ ْس َرائِ َ
يل الَْب ْح َر َف َأَت ْوا َعلَى َق ْو ٍم يَ ْع ُكف َ
(((
ال ِإنَّ ُك ْم َق ْو ٌم َت ْج َهلُون)
َما ل َُه ْم َآلِ َه ٌة َق َ
يَا ُم َ
وسى ْاج َع ْل لََنا ِإل ًَها ك َ

ونفس هذه الفئة اجلاهلة اليت طلبت من الكليم أن يصنع هلم
أصناما يعبدوهنا ،ملا غاب موسى  عبدوا العجل الذي صنعه
هلم السامري كما أشار إىل ذلك القرآن الكرمي يف قوله تعاىل:
وسى
(ف ََأ ْخ َر َج لَُه ْم ع ْ
ِج ًل َج َس ًدا لَ ُه ُخ َو ٌار فَ َقالُوا َه َذا ِإلَُه ُك ْم َوِإلَ ُه ُم َ
فَنَ ِس َي)((( فعند ما عاد ،ورأى ما هم عليه من عبادة العجل ،و قال
ألخيه و السامري ما قال ،حرق العجل و ألقاه يف البحر(((.
كما حتدث القرآن الكرمي إىل ما عليه عرب اجلاهلية يف
تقديسهم لالوثان واالصنام ،وحىت أشار إىل أمساء آهلتهم كما
(((
الل َت َوالُْع َّزى * َو َمنَا َة َّالثالِثَ َة ُْ
َرأَيْتُ ُم َّ
ال ْخ َرى)
يف قوله تعاىل(َ :ف َ

فعندما نصر اهلل نبيه املصطفى
على مشركي قريش وسلطه
على آصنامهم ،قام يطوف على راحلته ،ويطعن األصنام اليت
ْح ُّق
(وُق ْل َجاء ال َ
ُشدت بالرصاص ،و يشري اليها بقضيب و يقولَ :
اط ُل ِإ َّن الَْب ِ
َو َز َه َق الَْب ِ
َان َز ُهوًقا)((( فما أشار إىل وجه صنم
اط َل ك َ
االوقع لقفاه ،وال أشار إىل قفا صنم ا ّ
ال وقع لوجهه ،حىت ما بقي
منها صنم اال وقع ،فقال متيم بن أسد اخلزاعي موصفا تلك احلالة:
ويف األصنــام معتــر وعلــم
ملــن يرجــو الثــواب والعقابــا

أن رسول اهلل نادى بعد الفتح:
كما ورد عن بعض املؤرخني ّ

<من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يتركن يف بيته صنما اال
كسره وأحرقه ،ومثنه حرام>((( فجعل املسلمون يكسرون

األصنام .ومن مجلة الذين قاموا بكسر األصنام عكرمة بن
ايب جهل الشخص الذي ناضل كثريًا مع أبيه يف احلفاظ على
األصنام واألوثان ،فلما أسلم مل يسمع بصنم يف بيت إال مشى
إليه حىت يكسره((( .واما هند (((بنت عتبة جعلت تضرب صنما
يف بيتها بالقدوم فلذة فلذة وهي تقول<:كنا منك يف غرور!>(((.
اذًا من خالل هذه اآليات اليت اشرنا اليها اصبح موقف القرآن
واضحا الغبار عليه ،أي ان املعيار االساسي للقرآن الكرمي هو
مدى ارتباط املعلم االثري بالشرك والوثنية ففي الوقت الذي كان
((( االعراف.138 ،
((( طه.88 ،
((( الرازي ،تفسير القران ،ج ،3ص.51 ،
((( النجم.20-19،
((( اإلسراء.18 ،
((( ابن سعد ،محمد ،الطبقات الكبرى ،ج ،2ص.137
((( األزرقي ،محمد بن عبد اهلل ،أخبار مكة ،ج ،1ص.76
((( هي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بن حرب ،و أم معاوية وهي
المعروفة بآكلة األكباد بعد أن أكلت كبد سيد الشهداء حمزة عم
النبي . 
((( ابن سعد ،محمد ،طبقات بن سعد ،ج ،8ص.226

.
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املعلم جمرد بناء حضاري يذكر الناس باالقوام السابقة وما جرت
عليهم من آيات فهنا يفضل البقاء على اآلثار لالتعاظ هباّ ،أما عند
ما يصبح املعلم معبودا يُقدس وليتقرب به الناس إىل اخلالق -كما
عليه عرب اجلاهلية -فهنا ال مناص من التخريب والتهدمي.
ب:موقف النيب األكرم
كانت منطقة شبة اجلزيرة العربية قبل ظهور اإلسالم تنعم
بالكثري من املعامل األثرية اليت تعود إىل االقوام السابقة ،وان
كانت منطقة اجلنوب – اليمن -اليت احتضنت على أرضها الكثري
من احلضارات العربيةالسابقة أمثال الدولة املعينية(1200ق.م-
600ق.م)،والسبئية( 950ق.م115 -ق.م) ،واحلمريية(-300
525م) ،لكن الباحث املنصف يف جمال التاريخ ال مير على
االماكن احلضارية اليت تعود إىل أنبياء اهلل تعاىل يف منقطة املركزية
والشمالية لشبه اجلزيرة مرورر الكرام ،فهناك آثار حضارية تؤرخ
احلقبة الزمينية لنيب اهلل صاحل  يف مدينة احلجر(((1وكذلك
مدينة البدع لنيب اهلل شعيب ، أضافة إىل اآلثار اليهودية اليت
الزال الكثري منها شاخمًا يف املدينة املنورة.
أما فيما خيص تعامل النيب  جتاه تلك املعامل األثرية
فيجب القول بان تعامله كان خيتلف باختالف املَ ْعلم األثري ففي
الوقت الذي يكون املَ ْعلم احلضاري يعود إىل الديانات السماوية
كاليهودية والنصرانية اليت كانت ذات تواجد الفت للنظر يف شبه
اجلزيرة ،فانه أمر باحلفاظ عليها وكنيسة «قُليس» املشهورة أهم
مصداق فيما خيص حمافظة املسلمني وشخص النيب على
اآلثار العبادية للنصارى ،وكذلك النظرة االجيابية للمعامل األثرية
أتسعت يف عهد النيب األكرم  لتشمل املعامل احلضارية لالقوام
السابقة من أبنية ،وصروح ،وحصون .....ومن أبرز املعامل األثرية
ميكن اإلشارة إىل مدائن صاحل ،ومغاير شعيب يف مدينة البدع،
وحصون خيرب ،وقصر غمدان الشهري يف اليمن وّ ...اما عندما
تصبح اآلثار موضع تقديس وشرك باهلل تعاىل فان النيب أمر
بتحطيمها ،وازالتها عن الوجود وهتدمي صنم ُهبل والع ّزى والالت،
وذي اخلصلة و ....من ابرز الشواهد التارخية( .((1اذًا موقف
النيب جتاه املعامل األثرية ال خيتلف عن الرؤية القرانية وهو
ختريب وهتدمي ما ميت للشرك والوثنية بصلة واالبقاء على املعامل
احلضارية املتمثلة مبعابد الديانات السماوية ،والصروح واملنشأت
املدنية لالقوام واألمم السابقة.
وبعد أن تعرفنا على موقف الكتاب والسنة من املعامل األثرية
نريد ان نلقي نظرة على موقف املسليمن الذين جتاه املعامل األثرية
العال.
( ((1تعرف مدينة الحجر اليوم بمدائن صالح وهي ضمن محافظة ُ
( ((1اُنظر :الفصل االول من رسالتنا في الماجستير في جامعة المصطفى
العالمية ،التي تحمل عنوان «تعامل المسلمين مع المعالم األثرية اثناء
الفتوحات اإلسالمية.

يف بالد الرافدين:
بالد وادي الرافدين قبل الفتح اإلسالمي
نستعرض هذا املطلب من خالل إطاللة وجيزة عن املوقع
اجلغرايف ،والديين ،واحلضاري لبالد الرافدين قبل فجر اإلسالم:
الف :بالد الرافدين تسميته و موقعه الجغرايف

إن معظم املنطقة اليت تسمى بالعراق حاليا كانت تسمى ببالد
ما بني النهرين ( بيت هنرين  Beth-Nahrainباآلرامية و
ميزوبوتاميا  Mesopotamiaأو  Μεσοποταμίαباليونانية)
اليت كانت تشمل األرض الواقعة بني هنري دجلة والفرات مبا يف
ضمنها أراض تقع اآلن يف سوريا وتركيا.
أما من الناحية اجلغرافية فان بالد الرافدين يقع بني جبال
زاغروس واهلضبة اإليرانية شرقًا والصحراء العربية السورية
غربًا ،وبني جبال كردستان مشا ً
ال ومياه اخلليج جنوبًا((( .ويقارب
حاليا بالد العراق واجلزء الشمايل من سوريا((( ،وقد أطلق العرب
على القسم اجلنويب من بالد ما بني النهرين إسم أرض السواد
أو العراق ّأما القسم الشمايل فيعرف باسم اجلزيرة((( .وكانت
هذه البالد يف العهود اإلسالمية القدمية أقليما له حدود حمددة
فقد ذكر املسعودي(م346هـ) حدودها اجلغرافية قائ ً
ال< :حده مما

يلي املغرب وأعلى دجلة من ناحية أثور وهي املوصل ومن جهة
املشرق اجلزيرة املتصلة بالبحر الفارسي املعروفة مبيان روذان من
كورة هبمن أردشري وراء البصرة مما يلي البحر طول ذلك مائة
ومخسة وعشرون فرسخا  -واحلد الشمايل من عقبة حلوان إىل
املوضع املعروف بالعذيب وراء القادسية من جهة اجلنوب مسافة ما
بني هذين املوضعني وهو عرض السواد مثانون فرسخا>(((.

كما كانت بالد وادي الرافدين يف عهد الساسانيني وقبل
دخول اإلسالم منقسمة إىل عشرة وحدات ،تسمى كل منها
«كورة» او «استان» ويتكون كل استان او كورة إىل وحدات
اصغر تسمى الطالسيج(((.
وأما يف وصف خريات العراق ،وأهله قال املؤرخ العراقي
ّ
وسرة األرض
املسعودي(م 346هـ)ّ :
<أما العراق فمنار الشرقُ ،
وقلبها ،إليه حتادرت املياه ،وبه اتصلت النضارة ،وعنده وقف

((( دلّو ،برهان الدين ،حضارة مصر والعراق ،ص187؛ من الجدير بالذكر
ان العراق قبل ان يعرف ببالد النهرين كان يعرف القسم االوسط
واالسفل منه ببالد سومرواكد،وبالد بابل ،والقسم االعلى ببالد آشور
التي سماها اليونانيون بـ ميزوبوتاميا.
((( البقلوطي ،حبيب ،بالد ارافدين ،ص.19
((( دلّو ،برهان الدين ،حضارة مصر والعراق ،ص.187
((( المسعودي ،علي بن الحسين ،التنبيه واالشراف ،ص.35
((( اُنظر :العلي ،صالح احمد ،االدراة في العهود اإلسالمية االولى ،ص.185

واحت َدت
االعتدالَ ،ف َصفت أمزجة أهله ،ولطفت أذهاهنم،
َ
خواطرهم ،واتصلت مسراهتم ،فظهر منهم الدهاء ،وقويت عقوهلم،
ْب األرض العراق وهو املجتىب من قدمي الزمان
وثبتت بصائرهم ،وَقل ُ
وهو مفتاح الشرق ،ومسلك النور ومسرح العينني ،ومدنه املدائن
وما واالها وألهله أعدل األلوان ،وأنقى الروائح ،وأفضل األمزجة،
وأطوع القرائح ،وفيهم جوامع الفضائل ،وفوائد املربات ،وفضائله
كثرية؛ لصفاء جوهره ،وطيب نسيمه ،واعتدال تربته ،وإغداق املاء
عليه ،ورفاهية العيش به>(((.

ويشهد للمكانة احلضارية والثقافية لبالد وادي الرافدين
كل متتبع يف صفحات التاريخ البشري ،وذلك ملوقعه اجلغرايف
االستراتيجي وماضيه احلضاري العريق وثرواته الكبرية من أرض
خصبة ومياه وفرية وجتارة رائجة داخله او عربه مما جعله مطمح
كل َمن يبحث عن ثروة أو بناء جمد.
ب :حضارة بالد الرافدين

تعترب بالد وادي الرافدين من أغىن البالد العربية ،بل وحىت
الشرق أوسطية بتعاقب احلضارات وتوايل املدنيات ،فقد كانت
هذه البالد موطنًا للسومريني ،مث األكديني ،مث اآلشوريني ،وبعده
البابليني ،مث الساسانيني ،واملناذرة العرب يف احلرية.
وقد خلفت هذه احلضارات آثارًا قيمة حفظت هلم تارخيهم
وأتثبت هلم وجودهم العريق ،وتنتشر هذه اآلثار يف خمتلف مدن
العراق حاليًا ،فهناك مدينة بابل الغنية بآثار البابليني ،وبقايا أيوان
كسرى يف املدائن للساسانيني ،وأثار احلرية من قصر اخلورنق،
واألديرة النصرانية الشهرية للمناذرة كل هذه تدل على عظم
العمارة يف بالد وادي الرافدين .ومن أجل اتضاح الصورة
احلضارية هلذه البالد ارتأيت ان نلقي نظرة عابرة على الدول اليت
حكمت هذه املنطقة ،وخ ّلفت بصمات حضارية كانت ومازالت،
وستكون مفخرا ملن ينتمي هلذه األرض:
يرى املؤرخون يف تاريخ بالد النهرين القدمي ان اول من سكن
بالد وادي الرافدين بعد الطوفان هم السومريون(2400 -3400
ق.م)ويرجح أهنم جاءوا من أواسط آسية ،واملناطق القريبة من
مشايل حبر قزوين((( ،وقد سكنوا يف جنوب بالد الرافدين وعبدوا
قوى الطبيعة.
وقد ساهم العراقيون القدماء( السومريون ،األكديون ،البابليون،
اآلشوريون) يف بناء احلضارة اإلنسانية فطوروا النظام اللغوي
الصوري إىل شكل الكتابة الرمزية املسمى باخلط املسماري ،وهم
((( المسعودي ،علي بن الحسين ،مروج الذهب ،ج ،2ص.67 -66
((( يرى نخبة من الباحثين الجدد بان السومريين عراقيون اصالء (حقيقة
السومريين ،حنون نائل ،دار الزمان 2007م) يرى العالمة السيد سامي
البدري ان أصلهم من جبال بابل(طاوات النجف)؛ انظر مجلة تراث
النجف العدد االول ،بحث النجف مرسى سفينة نوح ،هامش ص.56
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أول من أسس النظام التعليمي املركزي املعروف بنظام املدارس،
وسنوا القوانني ،والتشريعات ،وكانت أشهرها شريعة محورايب
يف زمن محورايب كما طوروا هندسة الري والزراعة و األدوات
املختلفة ،وأسسوا العديد من املدن مثل الوركاء وأريدو واشنونا
اضافة إىل العاصمة بابل اليت مسيت البالد بامسها (((.
مث جاء دور االكاديّني للهيمنة على أرض بالد الرافدين
بفضل قائدهم سرجون االول الذي أهنى حكم السومريني،
وكون امرباطوريّة حوايل  2400ق.م؛ وبقيت إىل ان قضى
عليها الكوتيّون سنة  2255ق.م ،فكانت معتقداهتم الدينية تشبه
الديانة السومرية يف عبادة االجرام السماوية،و لالكديني الفضل يف
إختراع اول لغة عربية قدمية برموز مسمارية(((.
ّأما البابليّون(  1594 -1839ق.م) الذين ينحدرون من قبائل
عربية قدمية استطاعوا تشكيل إمرباطورية كبرية على أرض بالد
الرافدين مسيت باالمرباطورية البابلية نسبة إىل عاصمتهم باب
إيل ،أي باب اإلله ،وأشهر ملوكهم محورايب(1749 -1791ق.م)
صاحب الشريعةاملعروفة بامسه شريعة محورايب ،و هو الذي توسع
يف عيالم ،واستوىل على مدينة ماري(((.
ومن أبرز ما قدمته هذه احلضارة تقسيم حميط الدائرة إىل
 360درجة ،وكل درجة إىل  60دقيقة ،وكل دقيقة إىل 60
ثانية ،وقسموا اليوم إىل  12قسمًا ،وكانت سنتهم اثين عشر شهرًا
قمريًا ،وتقدموا يف رصد النجوم ،وصوروا مساراهتا فهم إكتشفوا
علم الفلك(((.
ج :ديانة بالد الرافدين

أن الرافديني يف األزمنة القدمية كانوا غري موحدين
املعروف ّ
ويعتقدون بقوى الطبيعة ،فالسومريون مث ً
ال ،آهلتهم أنليل وقرينيته
ننليل ،ومها اإلهلان اللذان خلقا كل شيء ،وعندما أنشأت املُدن،
أصبح لكل مدينة رب ،وأهايل كل مدينة تفضل اهلتها على اهلة
املدن األخرى ،لكنهم ّ
يكنون كل االحترام لبعض اآلهلة املهمة
كـ» مشس» الذي سنت الشرائع بامسه ،وآنو اله السماء ،ويل رب
((( اُنظر :ويل دورانت ،قصة الحضارة،ج ،2ص37ـ ،41الموسوعة العربية
العالمية ،ج ،16ص ،175ويرى العالمة السيد سامي البدري ان
أصل تراث العراقيين القدماء هو ما جاء به النبي نوح وبخاصة بعد
حرفها بعد ذلك السومريون،
الطوفان حين سادت الثقافة التوحيدية ثم ّ
والبابليون (مجلة تراث النجف العدد االول بحث النجف االشرف).
((( اُنظر :الموسوعة العربية العالمية ،ج ،16ص 176؛ شوقي ابو خليل،
الحضارة اإلسالمية وموجز عن الحضارات السابقة ،ص.141
((( ماري هي تل حريري شمالي البوكمال(سورية) ،اكتشفها «بارو»
سنة  1933م ،اُنظر :شوقي ابو خليل ،الحضارة اإلسالمية وموجز عن
الحضارات السابقة ،ص141
((( ويل دورانت ،قصة الحضارة ،المجلد االول ،القسم الثاني ،ص37ـ.41
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(((
وأما البابليون فقد انتهجوا نفس الديانة اليت
النوع ،إله األرض ّ .
كان عليها السومريون ا ّ
ال اهنم اتصفوا بكثرة اآلهلة ،واصبح لكل
مدينة رب حيكمها ،بل ولكل أسرة آهلتها املزنليّة تقام اليها الصالة،
حىت شريعة محورايب ،استهلت بامساء الثالوث األكرب لآلهلة البابلية
املؤلفة من آنو ،وبل ،ومردوخ كبري اآلهلة البابليّة .وكان عندهم
ثالوث ثاين :مؤلف من سني إلة القمر ،ومشاس إله الشمس،
وعشتار اله اجلمال واحلب والعطف(((.
واستمر اآلشوريون على من سبقهم يف االعتقاد باالجرام
السماوية من السومريني والبابليني.
ّأما بعد سقوط بابل على يد كورش اهلخامنشي سنة 539
ق.م ،ومن مث غزو االسكندر املقدوين شاعت املجوسية وبعض
الديانات األخرى على مدى الزمان كاليهودية واملسيحية يف بالد
الرافدين ،كما ان الوثنية العربية أخذت موقعًا ال بأس به بني أهايل
احلرية(((.
فكانت بالد الرافدين قبل اإلسالم تُعرف بكثرة االعتقادات
الدينية ،فالنصرانية كان أكثر أنتشارًا يف احلرية ـ بعد أن اعتنق
ملك احلرية النعمان بن امرؤ القيس الديانة املسيحية النسطورية ـ
وبالد اجلزيرة((( ،وهلذا نشطت حركة بناء االديرة والكنائس يف
تلك املنطقتني.
وأما بالنسبة إىل استقبال اهايل بالد الرافدين إىل وثنية شبه
ّ
اجلزيرة العربية ،فقد ذكر لنا املؤرخون بان جذمية أختذ صنمني يف
احلرية يقال هلما الضيزنان ،وكان يستسقى هبما ،ويستنصر هبما
على العدو((( ،وكان هلم صنم آخر يقال له سبد وكانوا حيلفون به
ويقولون حق سبد ( ،((1ومن الوثنيني من يعبد الع ّزى ويتقرب اليها
بالذبائح(.((1
وأما انتشار املجوسية يف بالد الرافدين فهو أمر طبيعي غري
ّ
مستغرب؛ الن الديانة املجوسية كانت متثل الديانة الرمسية لألسرة
الساسانية احلاكمة على بالد الرافدين ،فقد ذكر املسعودي
(م346هـ) عن وجود بيوت نار يف العراق بنتها بوران بنت
كسرى أبرويز ،أبرزها يف موضع يقال له أستنيا بالقرب من مدينة
السالم( ،((1كما وقد انتشرت املجوسية يف بالد اجلزيرة ،وذلك بعد

((( اُنظر:عزمي ُس ّكر ،السومريون في التاريخ ،ص76 -74؛ جان بوتيرو،
الديانة عند البابليين ،ص.38
((( بوتيرو ،جان ،الديانة عند البابليين ،ص.31
((( اُنظر :على ،جواد ،المفصل في تاريخ العرب ،ج ،4ص.43-41
((( على ،جواد ،المفصل في تاريخ العرب ،ج ،4ص.41
((( الطبري ،محمد بن جرير ،تاريخ الطبري ،ج  ،1ص.440
( ((1ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق،ج ،40ص.115
( ((1سالم ،عبد العزيز ،تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ص.310
( ((1المسعودي ،علي بن الحسين ،مروج الذهب ،ج ،2ص .268

إستيالء سابور األول عام( 241م)على منطقة احلضر((( .كما ال
بان بالد الرافدين كانت احلاضنة املهمة ألصحاب كل
يفونتا القول ّ
من الصابئية و أقلية يهودية.
املعامل األثرية يف بالد وادي الرافدين
من أجل تسليط األضواء بصورة كاملة على املعامل األثرية
يف بالد الرافدين ومعرفة نوع التعامل الذي جسده املسلمون
الفاحتون جتاه اآلثار ،فض ّلنا تقسيم آثار بالد الرافدين إىل عبادية
وغري عبادية وفيما يلي احلديث عن هذين القسمني تفصي ً
ال:
الف:املعامل العبادية:
نقصد من مفردة املعامل العبادية يف هذا البحث ،هي تلك
اآلثار اليت ترتبط باملبادئ االعتقادية لألهايل يف بالد الرافدين
على خمتلف طوائفهم ومعتقداته،وقد سبق وأن ذكرنا يف ما مضى،
أن سكان العراق القدماء ُعرفوا بكثرة املعتقدات ،واألديان ،ومن
الواضح أن تنوع املعتقدات مؤشر لكثرة املعابد ،و األماكن املقدسة،
ومبا ان الوثنية ،والنصرانية ،واليهودية ،واملجوسية ،كانا يشكالن
أكثر معتقدات األهايل يف بالد الرافدين على مدى العصور فعليه
سريكز البحث على املعامل العبادية املختصة بتلك املعتقدات اليت
ذكرت أعاله ،املتمثلة بالزقورات ،و األديرة ،وبيوت النار وفيما
يلي احلديث عن هذه املعابد:
أو ًال :الزقورات

(((

الزقورة ومجعها الزقّورات هي األهرام الرافدية ،و هي عبارة
عن معابد مدرجة تتكون من طبقات مكعبة الشكل بعضها فوق
بعض ،وتتناقص ُكلما َع َلت ،وحييط هبا سلم من خارجها ،وكان
مكان اإلله يف الطابق العلوي للزقورة(((.
وكما أستخدمت الزقورات لألغراض الدينية ،كانت تستخدم
يف أغراض فلكية بأن تكون مرصدًا يرقب منه الكهنة الكواكب
اليت تكشف حسب عقيدهتم عن كل شي يف حياة الناس(((.
ومن األشياء اليت كانت الزقورة تتصف هبا ،كانت تُشيد على
قواعد مرتفعة عن سطح األرض ،هبدف أظهار قدسيتها بقرهبا
من السماء ،فضال ً عن جتنيبها العوامل الطبيعية من مياه جوفية
أو فيضانات.
أشهر الزقورات تتواجد اليوم على أرض بالد الرافدين ،وفيما
يلي نذكر أهم الزقورات املوجودة يف الوقت احلايل:
((( پيرنيا ،حسن ،تاريخ ايران القديم ،ص.347
((( تُعرف الزقورة ايض ًا باسم الزجورات ،او الزيگورات.
((( اُنظر :ويل دورانت ،قصة الحضارة ،ج ،2ص.247
((( اُنظر :المصدر السابق ،ج ،2ص.247
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الف:زقورة أور

تقع هذه الزقورة يف مدينة أور التراثية قرب مدينة الناصرية
حاليًا مبحافظة ذي قار جنوب العراق.
وتعترب زقورة أور((( أحد أكرب وأكثر زقورات بالد الرافدين
مساحة وقدمًا واستحكامًا ،وهي مستطيلة((( الشكل(620/50متر
*  43متر) تتألف من طابقني رئيسيني ،يبلغ إرتفاع طابقهما
األرضي حوايل  11مترًا ،بينما يصل إرتفاع طابقهما العلوي إىل
(((
قرابة  17مترًا ،حيث كان يقوم مقام او مزنلة اإلله القمر» نانّا»
أن طول قاعدهتا يصل إىل  62مترًا ،وعرضها  43مترًا (((.
كما ّ
انشأها امللك أورمنو ملك أور يف مدينة اور(-2113
وجددها امللك نابونيد( 539 -556ق.م)((( وهي
2048ق.م) ّ
موجودة حىت يومنا هذا باحسن حال يف مدينة الناصرية.
(الشكل.)2
أن مدينة أور تضم معبدا أثريًا آخر
ومما جيدر اإلشارة اليه ّ
يقع يف مقابل الزقورة يعرف مبعبد نانار(.((1
ب:زقورة َع ْق َر ُق ْوف

تقع زقورة عقرفوف يف مدينة عقرقوف ،اليت أختذت تسميتها
من إسم الزقورة ،وتبعد هذه املدينة عن العاصمة بغداد بنحو 32
كيلو مترًا،يعود تاريخ إنشاء الزقورة إىل القسيني البابليني القدماء
حبدود(1300 -1500ق.م) (.((1
وقد وردت بلدة عقرقوف يف املصادر اجلغرافية اإلسالمية،
بأنّها بلدة قدمية فيها تل عظيم من التراب كأنّه قلعة عظيمة ،يرى
من مخسة فراسخ ((1( ،ورمبا التل العظيم الذي اشار اليه الرحالة
املسلمون هو زقورة عقرقوف.
أما الشكل اخلارجي للزقورة اليوم فهو عبارة عن بناء مدرج
شاهق يعلو عن األرض  57مترًا ،وقاعدهتا السفلى مربعة حنو(69
× )67مترًا ،وتتجه زواياها إىل اجلهات األربع االصلية ،كما هو
((( ان العالم ليونارد ووالي هو الذي إكتشف آثار مدينة أور وزقورتها،
وقد أستمر عمل وولي بالتنقيب في اور للفترة من  1922لغاية ،1934
وقام بتوثيق نشاطه العلمي التنقيبي.
((( زقورة أور تعتبر الزقورة الوحيدة التي بنيت على الشكل مستطيل
خالف ًا للزقوات األخرى التي هي في االعم االغلب مربعية الشكل.
((( البقلوطي ،الحبيب ،بالد الرافدين القصر والمعبد والمجتمع ،ص.29
((( ،اُنظر:سوسة ،احمد ،حضارة وادي الرافدين ،ج ،1ص.381
(((  Nabou Naidآخر ملوك الساللة البابلية العاشرة ،المصدر السابق،
اُنظر:سوسة ،أحمد ،حضارة وادي الرافدين ،ج ،1ص381؛ هنري،
عبودي ،معجم الحضارات السامية ،ص.150
( ((1اُنظر :المصدر السابق ،ص.150
( ((1باقر ،طه ،موجز الحضارات القديمة ،ص.155
( ((1اُنظر :الحموي ،ياقوت ،معجم البلدان ،ج  ،2ص42؛ القزويني ،زكريا،
آثار البالد وأخبار العباد ،ص.425
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مألوف يف الصروح املدرجة األخرى((( ،وال تزال إىل يومنا
هذا أطالل من زقورة عقرقوف صامدة بوجه التحديات الطبيعية
واالنسانية(.الشكل.)3
ج:زقورة بورسيبا

تقع زقورة بورسيبا على بعد  15كيلو مترًا غرب مدينة احللة،
تعرف ايضًا باسم الربس ،او برس منرود ،فيها آثار برج ذي أربع
طبقات ومعبد كبري إلله نابو((( .وحلصانتها وارتفاعها شغلت
زقورة بورسيبا أذهان علماء اآلثار وقتا طوي ً
ال ،خلطًا منهم بانّها
برج بابل الشهري(((.
وكانت هذه الزقورة خمصصة لكوكب من الكواكب السبعة
املعروفة عند البابليني فقد ذكر املورخ «ول دورانت» حول الوان
طبقات زقورة بورسيبا اليت ترمز كل طبقة منها إىل أحد الكواكب
قائ ً
ال<:كانت الطبقة السفلى لبورسيبا سوداء اللون كلون زحل،

واليت تليها بيضاء كلون الزهرة ،واليت فوقها أرجوانية للمشتري؛
والرابعة زرقاء لعطارد؛ واخلامسة قرمزية للمريخ؛ والسادسة فضية
للقمر؛ والسابعة ذهبية للشمس .وكانت هذه األفالك والكواكب
تشري إىل أيام األسبوع السبعة مبتدئة من أعالها> (((.

وتعترب زقورة بورسيبا أكثر االطالل مشوخًا يف بابل ،إذ تبلغ
اعال نقطة فيها ً 47
مترًا عن سطح االرض(((ّ .أما خبصوص تاريخ
إنشاء هذه الزقورة فقد ذكر احد اشهر املنقبني واألثريني يف بالد
بابل الباحث «روبرت كولديفاي» حول هذا املوضوع قائ ً
ال< :ان
عند تنقيبنا يف الركن اجلنويب من الزقورة عثرنا على ثالث كسر
من اسطوانات منختلفة تعود مجيعها إىل زمن نبوخذ نصر(604
 562-ق .م)((( .وهذا النص يَرشدنا إىل أن الزقورة على احد

التقادير تعود إىل زمن هذا امللك ،كما انّها خضعت إىل عدد من
الترميمات يف عهد نبوخذ نصر((( (.الشكل)4
د:زقورة جغازنبيل
(((
تقع هذه الزقورة يف مدينة الشوش  ،وتعترب إحدى أهم
((( اُنظر :دليل تاريخي على مواطن اآلثار في العراق ،مديرية اآلثار،
ص.28
((( اُنظر :االله نابو كان يرمز إلى كوكب عطارد؛ الن الرافديين كانوا
يرمزون لكل كوكب باسم معين ويقدسونه ،كاالله مردك للمشتري،
وسن للقمر ....اُنظر :ول دورانت،
وشمش للشمس ،ونرجال للمريخْ ،
قصة الحضارة ،التراث الشرقي
((( اُنظر :هنري ،عبودي ،معجم الحضارات السامية ،ص.243
((( اُنظر :ويل دورانت ،قصة الحضارة ،ج ،2ص.496
((( اُنظر :كولد فاي ،روبرت ،معابد بابل وبورسيبا ،ص .118
((( المصدر السابق ،ص .120
((( المصدر السابق ،ص .120
((( تقع مدينة الشوش على مسافة 110كيلومترات إلى الشمال من مدينة
(أالهواز) مركز محافظة خوزستان ،ويعود تاريخها إلى أواخر األلف
الخامس قبل الميالد.

.
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املابد األثرية يف هذه املدينة التارخيية ،بُنيت يف عهد امللك العيالمي
أونتاش ولذلك مسيت املدينة بامسه «دور أونتاش «((( قبل 13ق.م.
والزقورة ذات شكل مربع يبلغ طول أضالعها زهاء  35مترا،
و مؤلفة من مخسة طوابق ،يصعد إىل الطابق اخلامس املخصص
لإلله» اين شوشيناك االله األكرب» عن طريق السلم اهلرمي
الشكل ،لكن لالسف أن الزقورة فقدت طابقها العلوي املخصص
لإلله (.((1
وأما املواد اإلنشائية االولية اليت استخدمت يف تشييد هذا
ّ
املبىن وكذلك مجيع املباين املحيطة به هي اللنب واآلجر ،ونوع
ثالث الذي أثار أستغراب اخلبري األثري «گريمشن»( ((1وهو عبارة
عن خليط من االثنني ،أي من اللنب واآلجر املدكوك (.((1
كشف الستار عن هذه الزقورة بعد احلرب العاملية الثانية على
يد عدد من علماء اآلثار الفرنسيني( ،((1وقد خضعت هذه الزقورة
بعد تلك الفترة إىل ترميمات مكررة من قبل منظمة اآلثار االيرانية
وهي اليوم باحسن حال(.الشكل.)5
ومل يذكر التاريخ ان املسلمني أثناء فتح بالد الرافدين وكذلك
مدينة الشوش اليت فتحت على يد ايب موسى االشعري(ت44هـ)
سنة ( 19هـ) يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب(ت23هـ) تعرضوا
درجة بسوء.
هلذه األهرام املُ َ
رمبا سائل يسأل اليس ترك املسلمني هلذه اآلثار الوثنية يعترب
خرقًا واضحًا لسرية النيب املصطفى ؟
أقول :أن النيب قد فرق يف تعامله للمعامل العبادية الوثنية،
فانه يف الوقت الذي أمر هبدم معاقل الشرك والوثنية اليت كانت
تقدس أثناء فجر اإلسالم ،مل تصدر منه أوامر جتاه املعابد الوثنية
ّ
اليت فقدت قدسيتها وأصبحت جمرد معلم حضاري منذ قرون
من ظهور اإلسالم ،واملثال على ذلك املعابد الوثنية اليت تعود إىل
الديانة الوثنية يف اليمن( ((1اليت فقدت قدسيتها بعد جمئ الديانة
املسيحية ،ومبا أن الزقورات فقدت قدسيتها وموقعيتها الدينية بني
الرافديني قبل فجر اإلسالم بسنني طويلة ،وبقيت جمرد َم ْعلم أثري
فان املسلمني حذوا حذو النيب وتركوا هذه اآلثار على حاهلا.
((( .Dur Untash
(ّ ((1أمامي اهوازي ،محمد علي ،تاريخ خوزستان ،ص.31-28
( ((1گيرشمن هو العالم الفرنسي الذي قضى من عمره وشبابه ما يقارب الـ
عأما من 1968 -1946م كمشرف على تنقيب وحفر منطقة دور
ّ 22
انتاش ومنها زقورة جغازنبيل ،اُنظر گيرشمن ،جغازبل ،ج ،1ص.17
( ((1اُنظر گيرشمن ،جغازنيبل ،ج ،1ص.24
(ّ ((1أمامي اهوازي ،محمد علي ،تاريخ خوزستان ،ص.28
( ((1كمعبد العمايد الذي اليزال موجودة في مدينة مأرب ،ومعبد االلة
الموقاة في مدينة صرواح اليمينية ،اُنظر :فخري ،أحمد ،بين آثار العالم
العربي ،ص .139

ثاني ًا :أديرة النصارى

أن الديانة النصرانية أنتشرت يف مملكة
ذكرنا يف ما سبق َّ
احلرية ،و املوصل ،ومناطق أخرى من أرض بالد الرافدينّ ،أما
حركة التنصري كانت يف احلرية أكثر من باقي املدن وذلك لتنصر
ملوكها ،الذين بذلوا جهدًا كبريًا يف تشييد األديرة والكنائس يف
(((
هذه الوالية التابعة مللوك آل ساسان اليت فُتحت عام12هـ
وفيما يلي نقلي نظرة على تعامل املسلمني هلذه األديرة أثناء الفتح
اإلسالمي:
الف :دير مارت مريم

(((

يقع بني اخلورنق والسدير ،وبني قصر ايب اخلصيب ،وهو
مشرف على النجف((( ويف بعض املصادر ورد ذكره باسم مارة
مرمي ،وقد عده البكري(م 487هـ) من األمساء األعجمية((( ،وهو
من األديرة القدمية .و فيه يقول الثرواين(((:
مبــارت مــرمي الكــرى
ّ
ف
ظــل فنائهــا فقــ 
و
بقصــر أيب اخلصيــب املشـــ
ــــرف املــويف علــى النجــف
فأكنــاف اخلورنقــو الســــ
ــــدير مالعــب الســلف
ب :ديرالجاثليق

يقع دير اجلاثليق يف غريب دجلة ،بني آخر السودان وأول
أرض تكريت((( ،وقيل على فرسخني من األنبار((( ،وقد شهد
هذا الدير حادثة تارخيية مهمة يف التاريخ اإلسالمي ،اال وهي
حادثة احلرب اليت وقعت بني عبد امللك بن مروان(86 -65هـ)
ومصعب بن الزبري(م 71هـ) يف سنة  72هـ الذي أنتصر فيها
((( فتحت الحيرة في عام  12هجرية صلح ًا بقيادة خالد بن الوليد ،اُنظر:
الطبري ،محمد بن جرير ،تاريخ الطبري ،ج ،3ص.75
((( هناك ثالثة أديرة تعرف باسم مارت مريم االول في الحيرة وسنتحدث
عنه هنا ،و الدير الثاني بنواحي الشام يقال له مارت مريم ،و هو من
قديم األديرة ،و نزله هارون الرشيد ،و فيه يقول بعض شعراء الشام:
بدير مارت مريم ظبي مليح المبسم
و الثالث دير أتريب الكائن بمصر يقال له حسب ما ذكر الشابشتي،
علي بن محمد( ،م 388هـ) دير مارت مريم ،و ظل هذا الدير قائم ًا
إلى زمن الواثق العباسي ،فزاره ومعه إسحق بن ابراهيم الموصلي،
وأعجب بموقعه وعمارتها ،اُنظر :الحموي ،ياقوت ،معجم البلدان ،ج،2
ص531؛ والشابشتي ،علي بن محمد،الديارات ،ص .177أختصت
رواية الشابشتي ،علي بن محمد ،على ألدير الثالث فقط.
((( البكري ،عبداهلل ،معجم ما استعجم ،ج ،2ص .572
((( المصدر السابق ،ج ،2ص .597
((( اُنظر :الحموي ،ياقوت ،معجم البلدان ،ج ،2ص.531
((( اُنظر :البكري ،عبداهلل معجم ما استعجم ،ج ،2ص .572
((( اُنظر :اليعقوبي ،أحمد بن يعقوب ،تاريخ اليعقوبي،ج ،2ص.265

جيش الشام وقتل فيها مصعب ابن الزبري(م 72هـ)((( ،وقربه إىل
اآلن معروف هناك(((.
وقال يف هذه احلادثة عبد ّ
الرقيات يرثى مصعبا(:((1
الل بن قيس ّ
لقــد أورث املصرين حزنــا و ذلّة
قتيــل بديــر اجلاثليــق مقيــم
فمــا قاتلــت ىف ّ
الل بكر بــن وائل
و ال صــرت عنــد اللقــاء متيــم
و ُعرف هذا الدير يف العهد العباسي االول بدير الفتوح الن؛ يف
هذا الدير ورد كتاب ايب مسلم اخلراساين للمنصور(-136
158هـ) العباسي يذكر يف الكتاب إنتصاره على عبد
اهلل بن علي وأخيه صمد بن علي ،وكان املنصور(-136
158هـ) يف دير اجلاثليق ،فسمى ذلك الدير بدير الفتوح(.((1
ج :دير هند الصغرى

يقع دير هند الصغرى يف ظاهر احلرية وقيل بني احلرية
والكوفة او ظاهرها ،وقد حدده ياقوت احلموي( م626هـ) بني
خطة بين عبد اهلل بن دارم مما يلي خندق الكوفة(.((1
وقد أنشأت هند بنت النعمان بن املنذر هذا الدير بعد أن
ترهبت وسكنته طوي ً
ال مث عميت(((1وكانت هند تدعى باحلرقة،
وقد نسب إليها دير احلرقة ( ،((1ويبدو إن هندًا قد اعتنت به غاية
االعتناء ،حىت عد من أعظم األديرة وأعمرها يف منطقة النجف،
وأضفى موقعه الزنه مجالية أخرى عليه(.((1
(((1

د :دير هند الكربى

يقع هذا الدير على طرق النجف( ،((1أو على طف النجف(،((1
ويعرف ايضًا بدير هند األقدم( ((1وقد بَنته اهلند بنت احلارث بن
عمرو الكندي ،أم عمرو بن هند بن ملك احلرية ،وقد أكدت ذلك
الكتابة املنقوشة على الصخرة املوجودة يف صدر الديرحسب ما
ورد يف كتاب الديارات< :بنت هذه البيعة هند بنت احلارث بن
((( اُنظر :المصدر السابق،ج ،2ص265؛ البكري ،عبداهلل ،معجم ما استعجم،
ج ،2ص .572
((( اُنظر :البغدادي ،أحمد بن علي ،تاريخ بغداد ،ج ،13ص.106
( ((1اُنظر :البكري ،عبداهلل ،معجم ما استعجم ،ج ،2ص.573
( ((1اُنظر :ابن االعثم الكوفي ،أحمد ،الفتوح ،ج ،8ص.255
( ((1اُنظر :البكري ،عبداهلل ،معجم ما استعجم ،ج ،2ص.573
( ((1اُنظر :الحموي ،ياقوت ،معجم البلدان ،ج ،3ص.541
( ((1اُنظر:الشابشتي ،علي بن محمد ،الديارات ،ص.244
( ((1اُنظر :الطبري ،تاريخ الطبري ،ج ،4ص41؛ ابن كثير ،البداية والنهاية،
ج  ،7ص.75
( ((1اُنظر:الشابشتي ،علي بن محمد ،الديارات ،ص244؛ ياقوت ،معجم
البلدان ،ج ،2ص.541
( ((1اُنظر:الحموي ،ياقوت ،معجم البلدان،ج  ،2ص.542
( ((1اُنظر:البكري ،عبداهلل ،معجم ما استعجم ،ج ،2ص.607
( ((1اُنظر :المصدر السابق ،ج ،2ص.607
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عمرو بن حجر ،امللكة بنت األمالك . . .يف زمن ملك األمالك خسرو
انو شروان ،يف زمن أفراييم األسقف>((( ،وقد بقي هذا الدير ماث ً
ال

للوجود حىت العصر العباسي األول ،فقد دخله احلاكم العباسي
هارون الرشيد (193 -170هـ) مع حيىي بن خالد الربمكي(((.
(((
هـ :دير اجلماجم
يقع دير اجلماجم على بُعد سبعة فراسخ من الكوفة من طرف
الرب السالك إىل مدينة البصرة((( ،وينسب لقبيلة إياد إحدى
القبائل العربية(((.
وعند هذا الدير كانت الوقعة بني احلجاج بن يوسف
الثقفي(ت95هـ) وعبد الرمحن بن حممد بن االشعث اليت اهنزم
فيها ابن االشعث ،وفيها يقول جرير(((:
ومل تشــهد اجلونني والشعب ذا الصفا
وشــدات قيس يوم دير اجلماجم
و:دير العذارى

يقع دير العذارى بظاهر احلرية ،وهو من األديرة املخصصة
للنساء الرواهب واجلواري املتبتالت ،حتيطه أسوار عالية ،وحتفه
البساتني اجلميلة املثمرة(((.
قال أبو الفرج األصبهاين(م356هـ)< :كان الرشيد كثريا ما

يزنل هذا الدير ( يعين دير العذارى) ويشرب فيه ،فقال الرشيد
للديراين يومًا :مل مسي هذا الدير هبذا االسم ؟ فقال كانت كل
امرأة من النصارى إذا وهبت نفسها هلل تعإىل سكنت يف هذا الدير
فرفع إىل بعض ملوك الفرس انه مجع فيه عذارى يف هناية احلسن
واجلمال فوجه عامله ،ان حيمل مجيعهن ،فجزعن إىل اهلل فأصبح ميتا
فأصبحن صياما وجعل النصارى صيام ذلك اليوم فرضا واجبا يف
كل سنة> (((.
زَ :دي ُر األع َو ِر

يقع دير االعور يف ظاهر الكوفة ،بناه رجل من اياد يقال له
األعور من بين حذافة بن ُزهر بن إياد((( .وعند دير االعور نزل
جيش املسلمني بقيادة سعد بن ايب وقاص(م55هـ)الذي أرسله
اخلليفة عمر بن اخلطاب على رأس جيش يضم حنو عشرين ألف
((( الشابشتي ،علي بن محمد ،الديارت ،ص.246
((( اُنظر:البكري ،عبداهلل ،معجم ما استعجم ،ج ،2ص.607
((( الجمجمة هي القدح من الخشب ،وسمي دير الجماجم ألنه كانت
تعمل فيه األقداح من الخشب ياقوت ،معجم البلدان ،ج  ،2ص-503
.504
((( البكري ،عبداهلل ،معجم ما استعجم ،ج ،2ص.573
((( اُنظر :البالذري ،أحمد بن يحيى ،فتوح البلدان ،ص.328
((( اُنظر:اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،ج ،2ص.278
((( رافائيل ،ابو اسحاق ،احوال نصارى بغداد ،ص.96
((( االصفهاني ،ابو الفرج ،الديارات ،ص.32
((( الحموي ،ياقوت ،معجم البلدان ،ج ،2ص.499

.
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رجل وذلك بعد الطلب الذي قدمه كل من جرير بن عبد اهلل،
واملثىن بن حارثة عند مواجهتهم اجليش الفارسي اجلرار بقيادة
رستم (.((1
ح:قبة الشتيق

تُعترب قبة الشتيّق أحد األبنية القدمية يف احلرية ،تقع على
السكورة مجيعها للنصارى،
طريق احلاج ،وبازائها قباب يقال هلا ّ
السكورة إىل القبّة يف أحسن زي ،عليهم
خيرجون يوم عيدهم من ّ
(((1
والقسان معهم يقدسون
الصلبان ،بأيديهم املحاجر ،والشماسة ّ ،
ويتبعهم خلق كثري من متطريب املسلمني ،وأهل البطالة إىل ان
يبلغوا قبّة الشتيّق فيتقربون ويتعمدون مث يعودون مبثل ذلك احلال
فهو منظر مليح(.((1
وهناك املزيد من األديرة اليت كانت منتشرة آنذاك يف أرض
الرافدين ،وبالتحديد يف املوصل واألنبار واحلرية وقد أشار اليها كل
من الشابشيت(م388هـ) يف كتابه الديارات واالصفهاين(م356هـ)
أيضا يف كتابه الديارات ،والبكري(م 487هـ) واكتفينا هبذا العدد
إلفادة الغرض ،وهو ان املسلمني حافظوا على الكنائس واألديرة
النصرانية ،واعطوا ألهلها احلرية يف أداء طقوسهم الدينية دون
اعمال اي ضغوط تذكر لترك معتقدهم ،وحىت عندما انتقلت
مركزية اخلالفة من املدينة املنورة إىل الكوفة يف عهد أمري
املؤمنني أستمر االحترام والتعايش السلمي،أسوة بسرية النيب
املصطفى جتاه كنائس النصارى يف شبه اجلزيرة العربية.
ثالث ًا :بيوت النار

هبا ،ولذلك مل نشهد معابد هلذه الديانة ،بكثرة يف املناطق الثالث
املذكورة ،و حسب تتبعي مل أقف على امساء لبيوت نار مشهورة
يف بالد الرافدين سوى بيت نار واحد ذكره املسعودي (م346هـ)
يُعرف بيت نار أستينا الواقع بالقرب من مدينة بغداد((( والذي يعود
للملكة بوران(((.
رابع ًا:آثار اليهود والصابئة

اما خبصوص الديانة اليهودية يف بالد الرافدين وكذلك الصابئة
الذين هم من أقدم سكنة وادي الرافدين ،فاننا مل نقف على وجود
أماكن عبادية مشهورة تعود لديهم أثناء الفتح اإلسالمي ،ولكن
مبا ان الديانة اليهودية هي أحد الديانتني السماويتني اليت ضمن
اإلسالم حقوقهما يف شبه اجلزيرة العربية على يد النيب األكرم، 
لذلك استمر املسلمون حبسن التسامح واجلوار مع اليهود أسوة
بالنيب األكرم . 
عد القرآن أهلها ضمن
اما خبصوص الديانة الصابئية اليت ّ
طيف الكتابيني يف ثالث آيات من الذكر احلكيم((( أيضًا مل نقف
على معابد مشهورة تعود هلذه الطيف من أطياف الشعب الرافديين
أثناء الفتوحات اإلسالمية ،ولكن هناك شواهد ذكرها املسعودي
حران((( اليت
(م364هـ) عند مروره على هياكل الصابئة يف مدينة ّ
كانت موطن الصابئة آنذاك،قائ ً
ال يف وصف معابدها< :يوجد هيكل
على اسم اجلواهر العقلية و الكواكب فمن ذلك هيكل العلة األوىل،
و هيكل العقل ،و هيكل السنبلة ،و هيكل الصورة و هيكل النفس،
و هذه مدورات الشكل ،و هيكل زحل مسدس ،و هيكل املشتري
((( ،كما
مثلث ،و هيكل املريخ مستطيل ،و هيكل الشمس مربع> 

ذكرنا يف ماسبق يف حبث ديانة بالد الرافدين ،ان املجوسية
إنتشرت يف بالد الرافدين عرب ثالثة مناطق :منطقة اجلزيرة،
ومملكة احلرية ،واملدائن عاصمة ملوك الساسانيني(.((1
لكن يظهر ان هذه الديانة مل تلق إستقبا ً
ال كبريًا يف تلك املناطق
الثالثة املذكورة؛ ورمبا السبب يرجع إىل نفس احلكومة الساسانية
اليت كانت حتكم بالد الرافدين كانت متساهلة ،وال تلزم الشعوب
األخرى باعتناق املجوسية( ،((1أو الن؛ الديانة كانت غري ُمحبب

أشار املسعودي(م 346هـ) إىل وجود هيكل قائم للصابئة يف باب
حران شاهده يف سنة  332هجرية ،يعرف لدى
الرقة من مدينة ّ
(((
(((
الصابئة بأسم مبغليتيا ،وهو هيكل آزر عندهم  ،ويظهر من كالم
أن هذا اهليكل كان حيمل قدسية كبرية لدى الصابئة،
املسعودي ّ
من بني هياكلهم األخرى.
حران مدينة
و قد ذكر الرحالة إبن حوقل(م 367هـ) أن ّ

( ((1الدينوري ،أحمد بن داود ،األخبار الطوال ،ج ،1ص.119
والشماس
الخادم،
شماس وهي كلمة سريانية وتعني
ّ
( ((1الشماسة :جمع ّ
في االستعمال المعاصر في الكنائس االرثوذكسية والكاتوليكية ،يعاون
الكاهن والمطران ،لكنّه ال يستطيع إلقامة الصلوات الطقوسية التي تقام
في الكنيسة لوحده ،فيما يعهد له ببعض الوظائف ذات الطابع اإلداري
او اإلجتماعي ،اُنظر :وهبة ،بونس ،موسوعة األديان الميسرة ،ص.315
( ((1الشابشتي ،علي بن محمد ،الديارات ،ص.155
( ((1اُنظر :بحث ديانة بالد الرافدين من هذا الفصل.
( ((1والمثال البارز على ذلك نجد ان ملوك الحيرة الذين كانوا تحت
سيطرة االمبراطورية الساسانية ،اعتنقوا النصرانية بعد ما كانوا وثنيين،
ولم يرد لنا خبر ان الحكومة المركزية اجبرتهم على ترك ديانتهم
وإعتناق المجوسية.

((( المسعودي ،علي بن الحسين ،مرو ج الذهب ،ج ،2ص.268
((( هي بوران بنت كسرى ابرويز دام ملكها عام ونصف العام ،اُنظر:
المسعودي ،علي بن الحسين ،مرو ج الذهب ،ج ،2ص.268
((( في اآلية  9من سورة البقرة ،واآلية  69من سورة المائدة ،واآلية 17
من سورة الحج.
((( َح ّران كورة من كور ديار مضر معروفة ،وتعرف لدى الروم باسم
هالينوبلس،اُنظر :ابن خرداذبه ،عبيد اهلل بن عبد اهلل ،المسالك والممالك،
ص .57
((( اُنظر :المسعودي ،ابو الحسن علي بن الحسين ،مروج الذهب ،ج،2
ص .255
((( آزر عم النبي أبراهيم الخليل.
((( اُنظر :المسعودي،علي بن الحسين ،مروج الذهب ،ج ،2ص .255

تلى الرقّة ىف الكرب ،وعن تواجد الصائبة يف هذه املدينة قال< :و
هى مدينة الصابئني ،و هبا سدنتهم ،وهلم هبا طربال((( كالطربال
الذي مبدينة بلخ عليه مصلّى الصابئنيّ ،
يعظمونه و ينسبونه إىل
إبراهيم>(((.

وبقاء هذه املعابد او اهلياكل بعد أربعة قرون على أقل
التقديرات يستبطن نقطتني مهمتني االول :ان الصابئة يعتقدون باهلل
تعاىل ،ولو ذلك لقام املسلمون بتهدمي معابدهم كما حصل مع
معابد وأصنام عرب اجلاهلية.
وثانيًا :من خالل التعامل احلسن ملعابد وهياكل الصابئة يف
حران ،ميكن القول انه لوكان يف بالد الرافدين معابد للصابئة
ّ
لواجهت نفس التعامل الذي جسده املسلمون جتاه املعابد يف مدينة
حران.
ّ
ب:املعامل غري العبادية
كان بالد الرافدين يف املاضي القدمي ينعم حبضارات مترامية
األطراف ،من حيث تقدم الفن املعماري ،وغريه ،فهو ثري من
حيث املعامل األثرية ،لكن احلروب اليت ُشنت عليه يف فترات زمنية
خمتلفة من قبل الدول ،وكذلك أعتماد الرافديني على الطني يف
بناء صروحهم ،وكذلك العوامل الطبيعة كانا من أهم العوامل اليت
ساعدت على ختريب و إندراس ا ُ
جلل االكرب من املعامل احلضارية،
وما يشار اليه هنا هو ما تبقى او سلم من تلك العوامل ( الطبيعية
والبشرية) اليت مر هبا بالد الرافدين:
أو ًال :آثار مدينة با ِب ُل

بابل مدينة أثرية قدمية بأرض الرافدين ،تقع بالقرب من مدينة
احللة ،وكانت يف قدمي الزمان عاصمة احلضارة االمرباطورية
البابلية حىت سقوط بابل على يد كورش اهلخامنشي يف عام
539ق .م ،وقد القت هذه املدينة اهتماما كبريا من قبل ملوك
االمرباطورية البابلية ومنهم االمرباطور نوخبذ نصر(562 - 605
ق.م) الذي َشيّ َد فيها الكثري من الصروح واملعابد العظيمة ،اليت ال
زالت آثارها موجودة ،وعند ما دخلها املسلمون الفاحتون يف سنة
15هـ (((1بقيادة سعد بن ايب وقاص(م55هـ) مل تكن مدينة بابل
ذات أمهية كبرية كما كانت عليه يف السابق ،فقد دخلها املسلمون
وهي تعيش خبيال املاضي الزاهر فقط ،لكن ما تبقى لديها من
آثار ومعامل أدهش من كتب عنها من املسلمني فقد ذكر أحدهم
قائ ً
ال< :إن بابل من عظمها و استبشاع أمرها ال تكاد جتعل من
((( الطربال بالكسر هو القطعة العالية من الجدار ،او الصخرة العظيمة
المشرفة من الجبل ،اُنظر :الفيروزآبادي ،قاموس المحيط،ج ،4ص.6
((( ابن حوقل ،ابو القاسم ،صورة االرض ،ج ،1ص .226
( ((1الطبري ،محمد بن جرير ،تاريخ الطبري ،ج ،3ص.113
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عمل اآلدميني>(((.

وأشارالرحالة اإلسالمي ياقوت احلموي(م 626هـ) إىل
آثار بابل قائ ً
ال< :ان يف بُرس وهو موضع بأرض بابل آثار لبخت
(((
العلو يسمى صرح الربس> كما ان احلموي
نصر وتل مفرط ُ
(م626هـ) أشاد يف موضع اخر من كتابه إىل قصر خبت النصر يف
مدينة بابل(((.
وذكر الرحالة اليهودي بنيامني التطيلي عند مروره على مدينة
بابل يف حوايل عام (562هـ) ان املدينة مل يبق منها سوى أطالل
دارسة ،متتد خرائبها إىل مسافة ثالثني ميال((( .واضاف ان من
مجلة ما شاهدته يف بابل بناء يُعرف بقصر خبت نصر و الناس ختاف
الولوج فيه لكثرة ما به من عقارب و أفاعى(((.
وذكر الرحالة القزويين(674هـ)< :ان بابل إسم قرية كانت

على شاطيء هنر من أهنار الفرات بأرض العراق يف قدمي الزمان،
واآلن ينقل الناس آجرها .هبا جب يعرف جبب دانيال ،عليه السالم،
يقصده اليهود والنصارى يف أوقات من السنة وأعياد هلم> (((.

أن الناس تنقل آجرها ،يدل على أن بابل األثرية كانت
وقوله ّ
يف حالة يرثى هلا ،حيث أصبح األهايل يهدمون آثارها لتشييد
بيوهتم.
وقد ورد أن اخلليفة عمر بن اخلطاب سأل دهقان الفلوجة
عن عجائب بالدهم فقال<:عجائب بابل كثرية ،لكن أعجبها أمر
املدن السبع>(((.
وذكر البالذري(م279هـ) يف كتاب الفتوح إن عليّا ألزم
أهل ُامجة بُرس(((أربعة آالف درهم ،و كتب هلم بذلك كتابا يف
قطعة أدمي((( .فيما يلي نذكر بعض اآلثار املتبقية يف مدينة بابل
األثرية:
الف:أسد بابل

ّلعل أحد أشهر معامل مدينة بابل هو أسد بابل ،املصنوع من
حجر البازالت الرخام األسود الصلب ،الذي يظهر يف التمثال وهو
يدوس على رجل يرقد حتته ،وهناك من يرى أنّه يرمز إىل قدرة
((( الحميري ،محمد بن عبد المنعم ،الروض العطار في معرفة االقطار،
ص.73
((( الحموي ،ياقوت ،معجم البلدان ،ج ،3ص.400
((( المصدر السابق ،ج ،3ص.400
((( التطيلي ،بنيامين ،رحلة بنيامين ،ص.306
((( اُنظر :المصدر السابق ،ص.306
((( القزويني ،زكريا ،آثار البالد وأخبار العباد ،ص .304
((( المصدر السابق ،ص.304
((( اُجمة بُرس ناحية في مدينة بابل ،الحموي ،ياقوت ،معجم البلدان،
ج ،3ص.400
((( البالذري ،أحمد بن يحيى ،فتوح البلدان ،ص.317

.
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شوكة حكام بابل(.((1
وأول من ُعثر عليه االبناء املحليون يف عام 1776م يف خرائب
القصر الشمايل لنبوخذ نصر الثاين( 563 -560ق.م) حيث
كان جزءًا من املتحف امللكي من العهد البابلي احلديث ،وأعاد
استظهاره جوزيف دو بوشام ،وقد استعان يف عمله على عمال
حمليني ،ومراقب عمل حملي ،وهذه تعترب اول مسامهة عراقية يف
إظهار معاملهم األثرية( .((1و يوجد هذا االسد احلجري الذي يبلغ
طوله حنو مترين اليوم باحسن حال يذكر (.الشكل)6
ومل أقف على أخبار هذا االسد يف الكتب التارخيية اإلسالمية
القدمية ،لنعرف هل أن أسد بابل كان يف منظر ومرأى الفاحتني
ام كان مطمورًا ،فان كان ظاهرًا فبقاه إىل يومنا هذا يدل على
حسن املعاملة من قبل املسلمني لآلثار غري العبادية ،واذا قلنا
بانه كان مطمورا وخمفيا عن انظار املسلمني ،فهناك قرائن تدل
على ان املسلمني يف حال وقوفهم عليه لتركوه على حاله ،كما
تركوا أسد مهدان يف بالد فارس الذي نظم فيه العرب املسلمون
قصائد رائعة( ((1وال يزال موجودا ويُعد من أبرز معامل مدينة مهدان
التارخيية.
ب:بوابة عشتار

جدا حيث متتد
كان ختطيط مدينة بابل الداخلي رائعا ّ
الشوارع(((1متوازنة تقريبًا مع النهر ،وبزوايا قائمة وتنتهي ببوابات
برونزية ضخمة يف سور املدينة ،أشهرها بوابة االله عشتار آهلة
اُ
حلب(.((1
أعاد امللك نبوخذ نصر( 562-605ق.م)بناء وترميم هذه
البوابة ثالث مرات ،ورفع مستوى الشارع داخل البوابة يف كل
مرة ،وقد ُزينت سطوح هذه البوابة بأشكال حيوانية خرافية حنو
 150ثورًا (((1مصنوعة من السرياميك أو اخلزف املزجج وامللون
والنباتات النقشية وتظهر األسود «رمز عشتار» و العجول «رمز
أدد» و التنّني رمز مردوخ بتركيبة خرافية جسم كلب ،ذيل طويل،
( ((1اُنظر :سوسة ،أحمد ،حضارة وادي الرافدين ،ج ،2ص.152
( ((1اُنظر :اوتس ،جون ،بابل تاريخ مصور ،ص .228
( ((1القصيدة للشاعر محمد بن احمد الحاجب مطلع االبيات
أال أيّها ال ّليث ّ
على نوب األيّام والحدثان
الطويل مقامـه
اب على همــذان
أقمت فما تنوي البراح بحيلة
كأنّك ّبو ٌ
ٌ
بأمان
ذ
آخــ
منها
ك
ن
كأ
ة
أراك على األيّام تزدا ُد
ّ
جــد ً
ّ
ّ
فنعلم أم ربّيتــما بلبان؟
الدهر أم كنت قبله
أقبلك كان ّ
اُنظر :ابن الفقيه ،أحمد بن محمد ،مختصر البلدان ،ص.241
( ((1أشهر شوارع مدينة بابل يعرف بشارع الموكب الذي يمتد بجانب
الضلع الشرقي للقصر الجنوبي ماراً ببوابة عشتار الضخمة و حتى
خارج المدينة الداخلية ،اوتسن ،جون ،بابل تاريخ مصور ،ص-230
.231
( ((1اُنظر :اوتسن ،جون ،بابل تاريخ مصور ،ص.231 -230
( ((1اُنظر:اوتسن ،المصدر نفسه ،ص.231 -230

يقع قصر اخلورنق يف ظهر احلرية ،على مسافة تبعد حنو ميل
مما يلي الشرق( .((1ويُرجح الكثري من املؤرخني أن القصر ُشيد يف
عهد املناذرة ،وبالتحديد يف زمن حكومة النعمان بن قيس(-390
418م)( .((1بأنامل املهندس سنمار الروماين الذي قتله النعمان بعد
الفراغ من بناء قصر اخلورنق!(.((1
عرض قصر اخلورنق
وبعد الفتح اإلسالمي ململكة احلرية تَ َ
وعمره ،فدخل عليه
فلما قدمه الضحاك بناه ّ
إىل إضافات خمتلفةّ ،
شريح القاضي ،فقال :أبا أمية ،أرايت بناء قط أحسن منه ،قال:
نعم ،قال< :كذبت ،وأي بناء أحسن منه ،قال :السماء( .((1واقطع

رأس أفعى ،أقدام أسد أمامية ،أقدام طري خلفية.
ُعثر على بوابة عشتار يف عام  1902م ،مث نقلت بعد ذلك إىل
متحف برلني يف املانيا ،ويوجد منوذج هلذه البوابة بنصف احلجم
االصلي((( يف مدخل املوقع نفسه يف مدينة بابل(.الشكل)7
وال تنحصر آثار بابل العظيمة فيما ورد ذكره هنا ،وإنَّما هناك
الكثري من اآلثار اليت ابتعدنا عن ذكرها خوفًا من اإلطالة اململة،
ونكتفي بذكر منظر عام آلثار مدينة بابل(.الشكل)8
(((
ثانيًا:آثار مملكة احلرية
أسس املناذرة(((بعد هجرهتم من اليمن دولة عربية كانت
عاصمتها مدينة احلرية قرب هنر الفرات و أعتنقوا املسيحية
على النسطوري((( ،وكانوا خاضعني لإلمرباطورية الساسانية.
وإستمرت مملكة املناذرة يف احلرية حنو ستمائة واثنتني وعشرين
سنة ومثانية أشهر(((.
وبعد الفتح اإلسالمي للحرية عام12هـ((( أصبحت احلرية
(((
جوها وصحة
متزنة حلكام املسلمني ؛ لطيب هوائها وصفاء ّ
تربتها((( ،وكانت تتصف مبتانة أبنيتها من أديرة ،وقصور فاخرة
سر الناظرين كاخلورنق ،والسدير ،وفيما يلي نلقي نظرة وجيزة
تَ ُّ
عن تاريخ تلك القصور:
(((
الف:قصر اخلورنق

وذكرت مديرية اآلثار العراقية سنة 1945م تقرير حول
أن جدران القصر بنيت باللنبُ ،
وطليت باجلص،
اخلورنق جاء فيهّ < :
وكان حجم قطعة اللنب الواحدة  8/5× 30×30سانيمتر ،وعرض

((( الحجم االصلي لهذه البوابة أكثر من  23متراً ،والموجود في متحف
برلين فقط  14/30متراً ،اُنظر :المصدر السابق ،ص.234
((( تقع مملكة الحيرة على بُعد ثالثة اميال من الكوفة ،ويُرى أطاللها في
الجنوب الشرقي من مشهد اإلمام علي  ، اُنظر :الحموي ،ياقوت،
معجم البلدان،ج ،2ص.328
((( المناذرة ملوك الحيرة وقد ُعرفوا أيض ًا بـ آل نصر ،وبـ آل لخم ،وبـ آل
محرق ،وبـ آل النعمان ،اُنظر :علي ،جواد ،المفصل في تاريخ العرب
قبل اإلسالم ،ج ،5ص.176
((( النساطرة هم أتباع نسطور(451 -380م) بطريرك القسطنيطينية
الخارج على العقيدة المسيحية الصحيحة ،اُنظر :كريمونا ،هنري،
موسوعة االديان الميسرة ،ص.474
((( معطي ،علي ،تاريخ العرب السياسي قبل اإلسالم ،ص313
((( فتحت الحيرة في عام  12هجرية صلح ًا بقيادة خالد بن الوليد ،اُنظر:
الطبري ،محمد بن جرير ،تاريخ الطبري ،ج ،3ص.75
((( أصبحت الحيرة في العهد العباسي متنزة لبعض حكامها االوائل أمثال
السفاح والمنصور وهارون الرشيد األصفهاني ،حمزة ،تاريخ سني
ملوك األرض واألنبياء ،ص.85
((( إشتهرت الحيرة في األدب العربي بحسن هوائها وطيبه ،حتى قيل
«يوم وليلة بالحيرة خير من دواء سنة ،االصطخري ،المسالك والممالك،
ص82؛ وقال فيها الشريف الرضي:
شمم العباد عريضة األعطان
بالحيرة البيضاء حيث تقابلت
اُنظر :ديوان الشريف الرضي ،ج ،2ص.885
((( الخورنق كلمة معربة اصلها خورنكاه:اي موضع االكل ،الفيروزآبادي،
وأما ابن الجنّي يرى بانها مشتقة من
القاموس المحيط،ج ،3ص227؛ ّ
العربية»الخرنق» ونولدكه يربط بينه وبين كلمة عبرية ربانية
الكلمة
ْ

معناها الشجرة او الغرس ،اُنظر :دائرة المعارف اإلسالمية ،ج،9
ص.36 -35
( ((1ابن الفقيه ،أحمد ابن محمد ،مختصر البلدان ،ص178؛ الحموي،
ياقوت ،معجم البلدان،ج ،2ص.328
( ((1اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،ج ،1ص170؛ الطبري ،مجمد بن جرير،
تاريخ الطبري ،ج ،2صّ .325أما الباحث الفرنسي كريستنسن ،يرى
بان القصر أقدم بكثير من زمن النعمان ،اُنظر :كريستنسن ،أرثر ،تاريخ
الساسانيين ،ص78
( ((1ذكر المؤرخون قصة مقتل السنمار على يد النعمان مفصلة ،خالصتها
العجب بنفسه من
ان السنمار بعد إنجاز قصر الخورنق ،أخذه شيئ ًا من ُ
كثرة المدح الذي القاه من قبل الناس ،فقال يوم ًا ّأمام النعمان مفتخراً
بنفس ًه :إني قادر على بناء أعظم من الخورنق يدور مع الشمس حيثما
دارت ،فقال النعمان وإنك لتقدر على أن تبنى ما هو أفضل منه ثم
لم تبنه فامر به فطرح من رأس الخورنق فقتله ،ففي ذلك يقول أبو
الطمحان القيني:
جزاء سنمار جزاها وربها وبالالت والعزى جزاء المكفر
اُنظر :الطبري ،محمد بن جرير ،تاريخ الطبري ،ج ،1ص499؛ ابن فقيه،
أحمد بن محمد ،مختصر البلدان ،ص .134
( ((1ابن فقيه ،أحمد بن محمد ،مختصر البلدان ،ص.134
( ((1البالذري ،أحمد بن يحيى ،فتوح البلدان ،ص.332
( ((1ابن بطوطة ،محمد بن عبداهلل ،رحلة ابن بطوطة ،ص .199
( ((1الطريحي ،محمد بن سعيد ،األديرة والكنائس في الحيرة ،ص-230

القصر يف خالفة أيب العباس املنصور (م 126هـ) البراهيم بن سلمة
الداعي خبراسان ،فاحدث يف اخلورنق قبة جديدة>(.((1

وقد صمد القصر ألكثر من مثامنئة عام عندما مر عليه الرحالة
ابن بطوطة(م779هـ) أثناء رحلته من مشهد اإلمام علي إىل
البصرة ،فقال عنه< :فزنلنا اخلورنق موضع سكىن النعمان بن املنذر

وآبائه ،وبه عمارة وبقايا قباب ضخمة ،يف فضاء فسيح على هنر
خيرج من الفرات>(.((1

اجلدران  75 -90سانتيمتر ،ويف البناية الثانية  55-70سانتيمتر،
وتبليطها كان على نوعني باجلص ،حجم أجرة البالط 4 × 17
سم>( .((1وتوجد اليوم أطالل من تراب تنسب إىل قصر اخلورنق.
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ب :قصر السدير
يقع قصري السدير بالقرب من قصر اخلورنق يف وسط الربية
اليت تتجه إىل الشام((( .ويلي قصر اخلورنق يف الشهرة لدى
املناذرة ،وقيل ان السدير من بناء النعمان بن امرؤ القيس(-390
 )418احد ملوك املناذرة ،ومسي بالسدير؛ الن العرب حيث أقبلوا
ونظروا إىل سواد النخل سدرت فيه أعينهم بسواد النخل فقالوا:
ما هذا إال سدير((( .وبقي هذا القصر كقصر اخلورنق إىل قرون
متتالية بعد الفتح اإلسالمي دون ختريب او هتدمي.
ج:قصر العدسيني
يقع قصر العدسيني بالكوفة يف طرف احلرية ،وهو لبين عمار
بن عبد املسيح بن قيس بن حرملة ،و جاءت تسمية القصر نسبتة
إىل أمهم عدسة بنت مالك بن عامر بن عوف الكليب(((.
حتصن
وقصر العدسيني هذا هو أحد احلصون الثالثة الذي ّ
فيه أهايل احلرية عند ما غزاهم جيش اإلسالمي بقيادة خالد بن
الوليد(م 23هـ)((( ،كما أنه أول حصن استطاع املسلمون فتحه
قبل احلصون االخرى (((.
وملخص القول أن قصور احلرية الفخمة بقيت على حاهلا دون
ختريب وهتدمي من قبل املسلمني الفاحتني ،وبقاء هذه القصور إىل
قرون متتالية بعد الفتح اإلسالمي كما وصفها الرحالة واملؤرخون
املسلمون ،حتمل يف جنباهتا داللة على واضحة على عدم تطاول
أيادي الفاحتني جتاه املعامل احلضارية للبلدان املفتوحة.
(((

ثالث ًا :آثار أخرى متفرقة
الح ْض
الف:حصن َ

يقع حصن احلضر جببال تكريت بني دجلة والفرات يف
مدينة يقال هلا احلضر((( ،وقيل يف رستاق يقال له أياجر من بالد
املوصل(((.
و تبعد احلضر عن مدينة املوصل  115كيلومتر يف اجلنوب
الغريبّ ،أما احلضر او عربابا كانت دولة عربية ذات استقالل ذايت،
.233
((( السدير:قصر في الحيرة ،وهو معرب وأصله بالفارسية سه دله ،أي فيه
ثالث قباب متداخلة ،اُنظر:الحموي ،ياقوت ،معجم البلدان،ج،3ص
.201
((( الحموي ،ياقوت ،معجم البلدان ،ج ،2ص.328
((( الحموي ،ياقوت ،معجم البلدان ،ج  ،3ص.201
((( ابن فقيه ،أحمد بن محمد ،مختصر البلدان ،ص183؛ الحموي ،ياقوت،
معجم البلدان ،ج ،4ص.360
((( البالذري ،أحمد بن يحيى ،فتوح البلدان ،ص .285
((( الحموي ،ياقوت ،معجم البلدان،ج ،4ص.360
((( الطبري ،محمد بن جرير ،تاريخ الطبري،ج ،2ص.31
((( المسعودي ،علي بن الحسين ،مروج الذهب ،ج ،2ص.265

.
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متتد حدودها من دجلة شرقًا إىل الفرات غربًا ،ومن جبال سنجار
مشا ً
ال إىل مشارف املدائن جنوبًا؛ ويتوىل إدراهتا حكام حمليون،
هلم حريتهم ونظمهم الدينية والقومية ،وحق ضرب النقود ،ومجع
الضرائب((( .إىل أن أحتلها امللك سابور( 271 -241م)وقتل
حاكمها الضيزن(.((1
وظلت املدينة وحصنها حتت سيطرة األسرة الساسانية قرونا
متتالية حىت فتحها املسلمون يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب
وبقيادة عتبة بن فرقد السلمي وذلك سنة  20هجرية(.((1
و كان حصن ا َ
حل ْضر يف القرن الثالث حسب ما ورد ذكره يف
كتب املؤرخني املسلمني عبارة عن حصن عظيم ،منيف ،مرتفع
البناء ،واسع الرحبة والفناء ،دوره بقدر مدينة عظيمة وهو يف غاية
االحكام والبهاء واحلسن والسناء(.((1
وحافظ القصر امللكي الذي يقع يف وسط حصن اخلضر
على بعض نقوشه من طيور منحوته وعنفاوات ،وثريان برؤوس
البشرية ،خالفا للحصن نفسه فانه مييل إىل الضخامة واخلشونة(.((1
و قيل إن طاقات قصر احلضر مبنية على الطراز الرومي(.((1
وبشهادة املؤرخني( ((1الذين ذكروا او شاهدوا حصن احلضر
وآثاره العمالقة بعد قرون من الفتح اإلسالمي ،ميكن احلكم جبدارة
تزنيه ساحة الفاحتني املسلمني من أي إساءة هلذا الصرح التارخيي
العظيم ،وبقاءه إىل يومنا هذا خري دليل على ُحسن تسامح
املسلمني(.الشكل)9
مب ْيسان
ب :قرب عزير النبي ِ 

(((1

يقع قرب النيب عزير  حاليا يف ناحية العزير اليت تَبعد عن
مدينة العمارة مركز حمافظة ميسان العراقية بـ  30كيلو متر تقريبًا.
((( معطى ،على ،تاريخ العرب السياسي قبل اإلسالم ،ص.281
( ((1قيل ان بنت الضيزن الذي يقال لها النضيرة هي السبب في سقوط
مملكة والدها ،حيث ورد ان هذه الفتاة كانت تُعرف بالجمال لما
شاهدت سابور الملك وهو إيضا كان يضرب به المثل في الجمال
عشقته ،وساومته على اعطاءه مفتاح الحصن ،بشرط ان يتزوجها،
فوافق على ذلك وكانت السبب في سقوط دولة الحضر ومقتل أبيها،
اُنظر :الطبري ،محمد بن جرير ،تاريخ الطبري ،ج،2ص.32
( ((1البالذري ،أحمد بن يحيى ،فتوح اليبلدان ،ص.378
( ((1الطبري ،محمد بن جرير ،تاريخ الطبري ،ج ،2ص.31
( ((1الصائغ ،سليمان ،تاريخ الموصل،ج ،3ص.56
( ((1پيرنيا حسن ،تاريخ ايران القديم ،ص.215
( ((1اُنظر:ابن فقيه ،أحمد بن محمد ،مختصر البلدان ،ص130؛ الطبري،
محمد بن جرير ،تاريخ الطبري ،ج ،2ص31؛ المسعودي ،علي بن
الحسين ،مروج الذهب ،ج ،2ص.265
( ((1ميسان :كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة و واسط
قصبتها ميسان ،وينسب إليه ميساني وميسناني بنونين ،وكان عمر
بن الخطاب(23 -13هـ643 -632 /م) لما فتحت ميسان في أيامه
والها النعمان بن عدي بن نضلة بن عبد العزى :ياقوت الحموي ،معجم
البلدان ،ج ،5ص.242

وقد كسبت ناحية العزير تسميتها من إسم عزير النيب املدفون
يف تلك الناحية ،ولقرب النيب عزير ضريح كبري( الشكل)10
وهو موضع إحترام وتقديس لدى املسلمني يف العراق ،باإلضافة
إىل اليهود الذين يكنّون له بالغ االحترام؛ النه حفظ هلم كتاهبم
املقدس( التوراة) بعد أن فتك هبم امللك نوخبذ نصر(562 - 605
ق.م).
و أما أول من تَحدث عن قرب عزير النيب من الرحالة
املسلمني هو ياقوت احلموي (م626هـ) فقد قال< :إن يف أحدى
قرى ميسان قرب عزيز النيب عليه السالم ،مشهور معمور يقوم
خبدمته اليهود وهلم عليه وقوف وتأتيه النذور وأنا رأيته>(((.

وحسب تتبعي مل أقف على مصدر تارخيي أقدم من ياقوت
احلموي(م626هـ) أشار إىل قرب النيب عزير وضرحيه ،لنعرف
هل أن هذا الضريح كان موجودا أثناء الفتح اإلسالمي لبالد
الرافدين يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب أم ال؟
وا ّظن بان الضريح كان ظاهرًا ومعروفًا لدى أالهايل قبل
الفتح ،وأن مل يكن بنفس احلالة اليت عليها اليوم ،وا ّ
ال كيف تسىن
لليهود بعد قرون من الزمان ،الوقوف على القرب وبناء ضريح عليه
بالصورة اليت ذكرها احلموي(م626هـ) ،اذا مل يكن القرب ظاهرًا
ومعروفًا للعيان؟
ج :ايوان كرسى

الذي بقيت منه خرائب هامة((( ( الشكل.)11
وعندما دخل املسلمون بقيادة سعد بن ايب وقاص ايوان
كسرى يف سنة ( 16هـ) رأى سعد خلوت املدائن وأقبل يقرأ:
ِن َجَّن ٍ
مي َونَ ْع َم ٍة َكانُوا
( َك ْم تَ َر ُكوا م ْ
ام َك ِر ٍ
وع َو َم َق ٍ
ات َو ُعيُون * َو ُز ُر ٍ
(((
ني * َك َذل َ
ين)
فِي َها فَا ِك ِه َ
ِك َوأَ ْو َرْثنَا َها قَ ْو ًما َآ َخ ِر َ
وصلى فيه صالة الفتح ،واختذه مسجدا ،مع وجود متاثيل
اجلص لرجال وخيل حسب تصريح الطربي(م310هـ) ،وقد
بأمامة سعد بن ايب
اقيمت اول صالة مجعة يف بالد الرافدين ّ
وقاص(م55هـ) يف داخل باحة ايوان كسرى(((.
وظل املسلمون يقيمون صالهتم يف اإليوان حىت مت بناء الكوفة
يف عام  17هجرية .و التماثيل معلقة على جدران وأعمدة األيوان،
لفترة طويلة بعد الفتح ،ومما جاء يف هذا املجال هو بقاء التماثيل
املعلقة والصور املزينة على جدران الطاق الداخلية .و ورد أن
السائب بن األقرع(((وايل املدائن يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب
كان جالسًا يف إيوان كسرى و نظر إىل متثال يشري بأصبعه إىل
موضع ،فوقع يف روعه أن التمثال يشري إىل كزن فاحتفر ذلك
املوضع فاستخرج كزنا فكتب إىل عمر خيربه بذلك الكزن(((.
وقد ذكر الطربي يف تارخيه أن املنصور الدوانيقي ملّا عزم على
بناء مدينة بغداد أراد هتدمي اإليوان لالستفادة من أنقاضه يف بناء
املدينة ،فاستشار خالد بن برمك يف ذلك ،فقال خالد< :ال أرى ذلك

يقع إيوان كسرى يف املدائن(((عاصمة الساسانيني قبل
اإلسالم ،وهو اليوم يقع يف بلدة املدائن املعروفة بسلمان باك ،اليت
تبعد  35كيلو متر جنوب شرق بغداد.
واإليوان يُعترب من أشهر القصور اليت شيدها الساسانيون يف
أسبانرب((( وقد أثارت خرائبه اعجاب الزائرين منذ العصور القدمية
وحىت يومنا هذا ،وتبلغ املساحة اليت تشغلها خرائب هذا القصر
ثالمثائة يف اربعمائة متر ،وهي تشمل الطاق وبقايا من أبنية تقع
على اجلانب الشرقي من االيوان على بُعد مائة متر تقريبًا ،و
يوجد يف جنوب الطاق ت ً
ال يسمى حرمي كسرى((( ،ويف مشاله
خرائب ختفيها مقربة حديثة ،والطاق هو الوحيد من هذه املجموعة

يستدل
ّ
لم من أعالم اإلسالم،
يا أمري املؤمنني ،قال :وملَ؟ قال :ألنه َع ٌ
به الناظر إليه على أنه مل يكن ليزال مثل أصحابه عنه بأمر دنيا؛
وإمنا هو على أمر دين؛ ومع هذا يا أمري املؤمنني؛ فإن فيه مصلّى
علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه ،قال :هيهات يا خالد! أبيت إال
ّ
امليل إىل أصحابك العجم! وأمر أن ينقض القصر األبيض ،فنقضت
ناحية منه ،ومحل نقضه ،فنظر يف مقدار ما يلزمهم للنقض واحلمل
فرفع ذلك إىل املنصور،
فوجدوا ذلك أكثر من مثن اجلديد لو عملُ ،
فدعا خبالد بن برمك ،فأعلمه ما يلزمهم يف نقضه ومحله ،وقال :ما
ال تفعل ،فأما إذ
ترى؟ قال :يا أمري املؤمنني ،قد كنت أرى قبل أ ّ
فعلت فإين أرى أن هتدم اآلن حىت تلحق بقواعده؛ لئال يقال :إنك قد

((( الحموي ،ياقوت ،معجم البلدان،ج  ،5ص.242
((( المدائن هي تيسفون عاصمة الساسانيين ،وسمتها العرب بالمدائن؛
النها كانت سبع مدن بين كل واحدة واألخرى مسافة ،وآثارها
إلى اآلن باقية وهي :اسفابور ،به أردشير ،هنبو سابور ،دوزنبدان،
به انديوخسرو،نرنياباذ ،كروافا ،القزويني ،زكريا ،آثار البالد وأخبار
العباد ،ص.453
((( سبانبر :هو إسم أجمل مدائن كسرى وأعظمها ،ياقوت الحموي ،معجم
البلدان،ج ،1ص.171
((( التل الذي ذكره الباحث كريستنسن ،أرثر باسم حريم كسرى ال يوجد
له اثر في وقتنا الحاضر.

((( كريستنسن ،أرثر ،ايران في العهد الساسانيين ،ص .375
((( الدخان25 ،ـ .28
((( الطبري ،محمد بن جرير ،تاريخ الطبري،ج ،3ص.125
((( السائب بن األقرع الثقفي كوفي شهد فتح نهاوند مع النعمان بن مقرن
وكان الخليفة عمر بعثه بكتابه إلى النعمان بن مقرن ثم استعمله
الخليفة عمر على المدائن قال البخاري السائب بن األقرع أدرك
النبي  ومسح برأسه ونسبه أبو إسحاق الهمداني ،اُنظر :ابن عبد
البر ،االستيعاب،ج ،2ص.569
((( المتقي الهندي ،عالء الدين على (م975هـ) ،كنز العمال في سنن
االقوال واالفعال ،ج ،6ص.550
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ال يهدم>(((.
عجزت عن هدمه .فأعرض املنصور عن ذلك ،وأمر أ ّ

و قد أنشد املسلمني العرب قصائد رائعة يف وصف طاق كسرى،
كقصيدة أيب عباده البحتري(م284هـ) املعروفة بالسينيّة(((:
واملنايــا مواثــل وأنوشــروان
الدرفس
يُز جــي الصفوف حتــت َ
يف اخضــرار مــن اللبــاس على
أصفــرار يَختال يف صبغــة َورس
وتوهفــت أن كســرى أبرويــز
ُ
معاطــي  ،والبلهبــذ أنســي
َحلــم مطبــق على الشــك عيين
أم أمــان غــرن ظين وحدســي ؟
وكأن اإليــوان من عجــب الصنعة
جــوب يف جنــب أزعــن َجلس
يُتظــى مــن الك َابــة أن يبــدو
لعيــي مصبــح أو ممســي
ُمزعجــً بالفــراق عن أنــس إلف
عــز أو ُمرهقــً بتطليــق عِــرس
وابن احلاجب(م246هـ) أيضًا وصف ايوان كسرى بقصيدة
طويلة ورائعة مطلعها(((.
هــذي املصانــع والدســاكر والبنا
وقصــور كســرانا أنــو شــروان
يــا مــن بنــاه بشــاهق البنيان!
أنســيت صنــع الدهر باإليــوان ؟
كتــب الليــايل ،يف ذراها أســطرا
بيــد البلــى وأنامــل احلدثــان
إن احلــوادث واخلطوب إذا ســطت
أودت بــكل موثــق األركان
واضافة إىل الشعراء هناك ثلة من الرحالة املسلمني الذين
شاهدوا هذا الطاق الكبري؛ كاحلموي(((والقزويين(((.
ومن اجلدير بالذكر أن كبار الصحابة قد شاركوا يف فتح بالد
وادي الرافدين ،ومعظمهم زار هذا الطاق أمثال القائد سعدبن
أيب وقاص ،وسلمان و ...لكن مل يبدر منهم عمل خمالف لسرية
النيب يف ما خيص املعامل األثرية ،وتأكيدًا لكالمنا أحببت أن
أذكر سرية أحد كبار الصحابة ،كنموذج وهو اإلمام علي : 
سرية اإلمام علي  جتاه املعامل األثرية
((( الطبري ،محمد بن جرير ،تاريخ الطبري،ج ،7ص.650
((( الحموي ،ياقوت ،معجم البلدان،ج ،1ص.295
((( ابن فقيه ،احمد بن محمد ،البلدان ،ص.421-420
((( اُنظر :الحموي ،ياقوت ،معجم البلدان ،ج ،1ص.295
((( اُنظر :القزويني ،زكريا ،آثار البالد وأخبار العباد ،ص.454

.
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إخترنا سرية اإلمام علي  كنموذج لعمل الصحابة لعدة
أمور منها:
ألف :أن اإلمام علي  أقرب املسلمني إىل النيب األكرم
ابن عمه ،وصهره ،وتربّى يف أحضانه ،و ورد عن النيب أنّه
فهو ُ
أفقه((( ،وأعلم((( الصحابة ،بل هو وصي النيب وعظيم أهل بيته
الذين طهرهم اهلل وأذهب عنهم الرجس.
ب :أنه نقل مركز اخلالفه اإلسالمية من املدينة إىل الكوفة يف
بالد الرافدين ،وعليه فهو على متاس مباشر باحوال بالد الرافدين
وما يزخر باملعامل األثرية ،فلنلق معًا نظرة على تعامله مع املعامل
األثرية:
-1آثار مدينة بابل :كانت مدينة بابل األثرية تنعم بكثري
من املعامل األثرية اليت تعود إىل احلضارات القدمية لبالد وادي
أن يف عهد توليه اخلالفة ،قد أساء التصرف
الرافدين ،ومل يرد خرب ّ

هلذه اآلثار ،بل كل ما هنالك أن اإلمام أمري املؤمنني ألزم
أهل اُمجة بُرس((( أربعة آالف درهم ،و كتب هلم بذلك كتابًا يف
قطعة أدمي((( ،مع ما مر علينا من آثار حضارية عظيمة يف مدينة
بابل األثرية.
 -2تعامله مع إيوان كسرى :ذكر الطربي أن املنصور
العباسي(حكم158-136هـ) ( ((1ملا استشار خالد بن برمك يف
ختريب اإليوان كان أحد الذرائع اليت متسك هبا خالد لرفض رأي
اخلليفة الداعي لتخريب اإليوان هو أن االيوان فيه مصلى اإلمام
علي 
علي بن أيب طالب
حيث قال للمنصور< :إن فيه مصلّى ّ
رضي اهلل عنه>

(((1

يكشف لنا مدى تردد
وقوله أن فيه مص ّلى اإلمام
اإلمام  على هذا الطاق حبيث أشتهر مصاله على األلسن بني
علي

((( ورد في الحديث عن النبي انه قال :اقضاكم علي ،اُنظر :الجاحظ،
العثمانية ،ص94؛ الكوفي ،احمد بن اعثم ،الفتوح ،ج ،4ص 243؛
الكليني ،محمد بن يعقوب ،الكافي ،ج ،7ص.408
((( ورد في الحديث الشريف ان رسول اهلل قال :انا دار العلم وعلي
بابها ،وهذا الحديث متواتراً عن طريق الشيعة والسنة كما صرح بذلك
أكثر الفقهاء ،والعلماء واصحاب الحديث ،والسنن مع وجود بعض
االختالفات في اللفظ ،اُنظر :الترمذي ،سنن الترمذي ،ج ،5ص301؛
الطبراني ،المعجم الكبير ،ج ،11ص55؛ ابن عبد البر ،االستيعاب ،ج
 ،3ص1103؛ النيسابوري ،الحاكم،المستدرك ،ج ،3ص126؛ الكليني،
محمد بن يعقوب ،الكافي ،ج ،1ص38؛ المفيد ،محمد بن محمد بن
النعمان ،االرشاد ،ص.33
((( اُجمة بُرس ناحية في مدينة بابل ،الحموي ،ياقوت ،معجم البلدان،
ج ،3ص.400
((( البالذري ،أحمد بن يحيى ،فتوح البلدان ،ص.317
( ((1المنصور العباسي :هو أبو جعفر عبد اهلل بن محمد ثاني من حكم من
بني العباس ،خلف أخاه السفاح عام  136هـ ،وأستمر حكمه حتى
عام 158هـ.
( ((1الطبري ،محمد بن جرير ،تاريخ الطبري،ج ،7ص.650

الناس.

كما ورد يف كتاب الفضائل البن شاذان أن اإلمام جاء
إىل املدائن بعد وقعة صفني ونزل بإيوان كسرى ،وكان معه ُدلف
فلما صلى اإلمام قام وقال ُلدلف< :قم معي،
بن جمري اإليراينّ ،

وكان معه مجاعة من أهل ساباط ،فما زال يَطوف منازل كسرى
ويقول لدلف :كان لكسرى يف هذا املكان كذا وكذا ،ويقول دلف:
هو واهلل كذلك ،فما زال كذلك حىت طاف املواضع جبميع من كان
عنده>(((.

إذن موقف اإلمام علي  من ايوان كسرى الشهري كان
موقفًا اجيابيًا جيسدموقف اإلسالم جتاه املعامل اليت ال متت إىل
الشرك والوثنية بصلة.
 -3آثار منطقة احلرية :كانت احلرية حاضرة ملوك املناذرة
قبل اإلسالم تزخر بالكثري من املعامل األثرية العبادية( الكنائس
واألديرة) وغري العبادية( القصور الضخمة كقصر اخلورنق
والسدير) ومبا أن مدينة احلرية تقع يف ظهر الكوفة مركز خالفة
اإلمام علي ، لكن مع ذلك كان متساحمًا مع املعامل العبادية منها
وغري العبادية الذي أشرنا هلما تفصي ً
ال يف البحث السابق.

ّأما من جانب آخر فقد ورد أن أمري املؤمنني كان يكسر
املحاريب اليت يشاهدها يف مساجد الكوفة ،معلل ذلك بانّها تشبة
مذابح اليهود ،فقد وردت هذه الرواية يف الكتب احلديثية الشيعية
املعتربة أن عليًا إذا رأى املحاريب يف املساجد كسرها ويقول:
<كأهنا مذابح اليهود>(((.
ّأما مفردة املحاريب فقد وردت يف كتب اللغة بانّها مكان
الصالة ،وصدور املجالس ،وارفع مكان يف البيت((( .و ورد ايضًا
بان املحراب هو مكان حلفظ كتب النصارى يف الكنيسة ،وقيل
حمراب الكنيسة هو املذبح اليت تقام فيه القرابني((( ،ويظهر من هذه
املعاين ان للمحراب شكل وهيئة خاصة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل ان امري املؤمنني كان
يكسر مجيع املحاريب أم انّه اقتصر على املحاريب اليت كانت
تشبه املذابح ؟
ورد يف كتب الفقهاء أن املحاريب اليت يف املساجد على
صنفني< :الصنف األول الداخلة يف املسجد بأن يبىن جداران يف
قبلة املسجد ويسقف ليدخله اإلمام ،وكان خلفاء اجلور يفعلون ذلك
خوفا من أعاديهم ،والصنف الثاين الداخلة يف البناء بأن يبىن يف

((( ابن شاذان ،بن جبرئيل القمي ،الفضائل ،ص71؛ المجلسي ،البحار،
ج ،41ص.214
((( الصدوق ،محمد بن علي ،من ال يحضره الفقيه ،ج236 ،1؛ الطوسي،
محمد بن الحسن ،تهذيب االحكام ،ج ،3ص.253
((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،1ص.305
((( الزيدي ،محب الدين ،تاج العروس ،ج ،4ص.40

أصل حائط املسجد موضع يدخله اإلمام ،والكسر الوارد يف اخلرب
باألول أنسب>(((.

ومن خالل هذا التفصيل يتضح لنا متامًا ان املقصود من
املحاريب هو النوع الثاين امللتصق جبدار املساجد ،وهو الذي له
شبه مبذابح اليهود والنصارى ،خصوصًا اذا علمنا بان الكوفة كانت
مالصقة ملدينة احلرية اليت كان تزخر بالكنائس ،واألديرة اليت
تضم املذابح واملحاريب ،ومبا أن أهل الكوفة كانوا قرييب العهد
باالسالم وكيفية بناء املساجد ،فمن املحتمل أهنم إعتمدوا يف
تشييد مساجدهم على مهندسني يهود اومسيحيني الذين سكنوا
احلرية يف بناء األديرة والكنائس ،وهؤالء أدخلوا املحاريب اليت
تشبه مذابح اليهود يف املساجد ،و هذه الظاهرة مل ختف عن أنظار
أمري املؤمنني وأمر بكسر وحتطيم تلك املحاريب.

اما أهم ما توصلنا اليه ميكن أختصارها بالنقاط التالية:
أو ً
ال :ان القران الكرمي كان له موقفان جتاه اآلثار ،أحدهم
اجيايب بالنسبة للمعامل األثرية احلضارية والتمدنية من صروح
وقصور و ...وموقفه الثاين سليب يؤكد فيه على هتدمي املعامل اليت
ترمز إىل الشرك والوثنية.
ثانيًا:ان النيب قد جسد الرؤية القرانية جتاه املعامل األثرية
يف شبه اجلزيرة العربية ،فانه يف الوقت الذي أمر بتخريب التماثيل
واالصنام اليت تُقدس من قبل العرب ،حافظ على معابد األديان
السماوية ،إىل جانب املعابد الوثنية اليت فقدت قدسيتها ،وكذلك
املعامل والصروح املدنية غري العبادية.
ثالثًا :ان الصحابة الذين قاموا بفتح بالد الرافدين يف عهد
اخلليفة عمر بن اخلطاب تركوا املعامل العبادية التابعة لألديان
السماوية ،إىل جانب الصروح واملأبد احلضارية املنتشرة يف بالد
الرافدين اليت تعود إىل احلضارات القدميية اليت نشأة على أرض
وادي الرافدين.
رابعًا :أن املعابد الوثنية املرتبطة مبعقتدات األهايل يف عهد
احلضارت البابلية ،املتمثلة بالزقوات قد تركها املسلمون وذلك
لكوهنا فقدت قدسيتها منذ زمن طويل قبل الفتح اإلسالمي،
وبذلك حذوا حذوا النيب األكرم  يف غض النظر عن معابد
الدويالت اليمنية القدمية.
خامسًا :أن سرية أمري املؤمنني علي يف الكوفة واملدائن
وهي مركز اآلثار القدميةجسد املوقف اإلسالمي من اآلثار.
املصادر واملراجع:
القرآن الكرمي
((( المجلسي ،محمد باقر ،بحار االنوار ،ج ،80ص.253
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ابن ايب احلديد ،ع َز الدين أيب حامد ،شرح هنج البالغة ،تقدمي وتعليق
الشيخ حسني األعلمي ،دار نشر األعلمي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية،
سنة 2004م.
ابن اعثم الكويف ،أمحد ،الفتوح ،حتقيق علي شريي ،دار األضواء للطباعة
والنشر والتوزيع ،بريوت ،الطبعة االوىل ،سنة 1411هـ.
ابن الكليب ،هشام بن حممد بن السائب ،االصنام ،حتقيق أمحد زكي ،دار
الكتب املصرية ،القاهرة ،سنة 1924م.
ابن الندمي ،حممد بن اسحاق ،الفهرست ،حتقيق يوسف علي طويل ،دار الكتب
العلمية ،بريوت1996 ،م.
ابن بطوطة ،حممد بن عبداهلل ،رحلة ابن بطوطة(حتفة النظار ىف غرائب
االمصار و عجائب االسفار) ،حتقيق طالل حرب ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة الرابعة2007 ،م.
ابن حنبل ،أمحد ،مسند أمحد ،منشورات دار صادر ،بريوت ،ال تاريخ.
ابن حوقل ،ابو القاسم حممد بن حوقل ،صورة االرض ،دار صادر ،بريوت،
افسيت ليدن ،سنة 1938م.
ابن شاذان ،بن جربئيل القمي ،الفضائل ،منشورات املطبعة احليدرية ،النجف
االشرف ،العراق1962 ،م.
ابن فقيه ،امحد بن حممد ،خمتصر البلدان ،مطبعة ليدن 1302 ،هـ.
ابن منظور ،لسان العرب ،نشر أدب احلوزة ،قم ،ايران ،سنة الطبع 1405هـ.
ابن هشام ،عبد امللك ،السرية النبوية ،مؤسسة النور للمطبوعات ،الطبعة
االوىل ،سنة 2004م.
أبو حبيب ،سعدي ،القاموس الفقهي ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة الثانية،سنة
1988م.
ارسالن ،شكيب ،تاريخ غزوات العرب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
ال تاريخ.
ارنولد توماس ،الدعوة إىل اإلسالم،ترمجة وتعليق،حسن ابراهيم حسن
ورفاقه ،مكتة النهضة،الطبعة الثالثة197 ،م.
االصطخري ،ابراهيم بن حممد ،املسالك واملمالك ،اهليئة العامة لقصور الثقافة،
القاهرة ،ال تاريخ.
االصفهاين ،ابو الفرج ،الديارات ،حتقيق جليل العطية ،املجمع العلمي العراقي،
بغداد1988 ،م.
االصفهاين ،محزة ،تاريخ وسين ملوك االرض ،دارمكتبة احلياة،بريوت،
التاريخ.
اوتس ،جون ،بابل تاريخ مصور ،ترمجة مسري عبد الرحيم الچليب ،دائرة
اآلثار والتراث ،بغداد1999 ،م.
باركر ،ارنست ،احلروب الصليبية ،ترمجة الباز العريين ،دار النعضة العربية،
بريوت ،الطبعة االوىل ،سنة 1967م.
باقر ،طه ،مؤجز عن احلضارات القدمية ،دار املعليمن ،بغداد ،الطبعة الثانية،
سنة 1955م.
البخاري ،حممد بن امساعيل ،صحيح البخاري ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،بريوت 1401 ،هـ1981 /م.
البغدادي ،امحد بن علي ،تاريخ بغداد ،حتقيق :دراسة وحتقيق مصطفى عبد
القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة االوىل 1997،م.
البقلوطي ،احلبيب ،بالد الرافدين القصر واملعبد واملجتمع ،مركز النشر
اجلامعي ،تونس ،الطبعة االوىل.2007 ،
البكري ،عبداهلل ،معجم ما استعجم ،حتقيق مصطفى السقا ،عامل الكتب،
بريوت ،الطبعة الثالثة1983 ،م

.
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البالذري ،أمحد بن حيىي ،فتوح البلدان ،حتقيق سهيل زكار ،دار الفكر،
بريوت ،الطبعة االوىل ،سنة 1992م.
بوتريو ،جان ،الديانة عند البابليني ،ترمجة وليد اجلادر ،دار نشر مركز اإلمناء
احلضاري ،الطبعة االوىل2005 ،م.
بورو ،جوزف ،متدن اسالمي ،ترمجة اسد اهلل علوي ،آستان قدس
الرضوي،مشهد،ايران،الطبعة االوىل1386،ش2007 /م.
پرينيا ،حسن ،تاريخ ايران القدمي ،ترمجة نور الدين عبداملنعم ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،سنة 2001م.
الترمذي ،سنن الترمذي ،حتقيق عبد الوهاب عبد اللطي،دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع،بريوت ،الطبعة الثانية 1983 - 1403 ،م.
التطيلي ،بنيامني بن يونه ،رحلة بنيامني التطيلي ،املجمع الثقايف ،ابوظيب،
االمارات العربية املتحدة ،الطبعة االوىل ،سنة 2002م.
اجلاحظ ،العثمانية ،تصحيح عبد عبد السالم حممد،دار الكتاب العريب،القاهرة،
1955م.
جولدتسهري ،العقيدة والشريعة ،ترمجة حممد يوسف موسى وآخرون ،دار
الكتب احلديثة ،مكتبة املثىن ،بغداد.
احلموي ،ياقوت ،معجم البلدان ،دار احياء التراث العريب ،بريوت ،سنة 1979
م.
احلمريي ،حممد بن عبد املنعم ،الروض املعطار يف خرب االقطار ،حتقيق
إحسان ،مؤسسة ناصر للثقافة ،بريوت ،الطبعة الثانية ،سنة  1980م.
اخلربوطلي ،علي حسني ،العرب واليهود يف العصور القدمية واالسالمية،
القاهرة 1388 ،هـ  1969/م.
دلّو ،برهان الدين ،حضارة مصر والعراق ،دار نشر الفارايب،سنة 1989م.
دليل تارخيي على مواطن اآلثار يف العراق ،مديرية اآلثار ،بغداد1953 ،م.
ر .كريمشن ،جغازنبيل ،ترمجة اصغر كرميي ،سازمان مرياث فرهنگي،
طهران ،الطبعة االوىل1375 ،ش1996 /م.
رفائيل ،ابو اسحاق،أحوال نصارى بغداد يف عهد اخلالفة العباسية ،مطبعة
شفيق بغداد ،سنة .1960
الزبيدي ،حمب الدين ،تاج العروس ،حتقيق علي شريي ،دار الفكر ،بريوت،
لبنان ،سنة 1414هـ1994 /م.
الزيات ،أمحد،املعجم الوسيط ،مؤسسة اإلمام الصادق للطباعة والنشر،
طهران،الطبعة السادسة1429،هـ.
سامل ،عبد العزيز ،تاريخ شبة اجلزيرة العربية قبل اإلسالم ،موسوعة شباب
اجلامعة ،االسكندرية2008 ،م.
سليم ،أمحد أمني ،تاريخ الشرق األدىن القدمي ،دار النهضة العربية ،بريوت،
سنة 1988م.
سوسة ،أمحد ،حضارة وادي الرافدين ،دار احلرية ،بغداد ،العراق ،الطبعة
االوىل1983 ،م.
الشابشيت ،ابو احلسن ،الديارات ،حتقيق كوركيس عواد ،دار املدى ،بريوت،
الطبعة الثالثة2008 ،م.
الشريف الرضي ،حممد بن احلسني ،ديوان الشريف الرضي ،دار نشر وزارة
الثقافة واالرشاد اإلسالمي ،طهران ،الطبعة االوىل ،سنة 1406هـ..
صائغ ،سليمان ،تاريخ املوصل ،املطبعة السلفية ،القاهرة ،مصر1923 ،م.
الصدوق ،حممد بن علي ،التوحيد ،تصحيح هاشم احلسيين الطهراين،
منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة ،التاريخ.
الصدوق ،حممد بن علي ،من الحيضره الفقيه ،تصحيح وتعليق علي أكرب
الغفاري ،دار نشر مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية ،قم ،ايران ،الطبعة

الثالثة1404 ،هـ.
الطربي ،حممد بن جرير،تاريخ الطربي ،حتقيق جلنة من العماء ،دار االعلمي
للمطبوعات ،بريوت ،ال تاريخ.
الطرحيي ،جممع البحرين ،حتقيق امحد احلسيين ،منشورات مكتب النشر
الثقافة اإلسالمية ،قم ،ايران ،الطبعة الثانية ،سنة 1408هـ.
الطرحيي ،حممد بن سعيد ،الديارات واألمكنة النصرانية يف الكوفة وضواحيها،
إكادميية الكوفة ،نشر يف هولندا ،الطبعة الثالثة2010 ،م.
الطوسي ،حممد بن احلسن ،هتذيب االحكام ،حتقيق وتعليق السيد حسن
املوسوي اخلرسان ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران ،ايران ،الطبعة الرابعة،
سنة 1418هـ.
عباس ،أحسان ،تاريخ دولة األنباط ،دار الشروق ،بريوت ،سنة 1987م.
عبد احلميد ،سعد زعلول ،يف تاريخ العرب ،دار النهضة العربية1975 ،م.
عزمي ُس ّكر ،السومريون يف التاريخ ،عامل الكتاب ،بريوت ،الطبعة االوىل،
سنة 1999م.
علي ،جواد ،املفصل يف تاريخ العرب ،دار الساقي ،الطبعة الرابعة ،سنة
1422هـ2001 /م.
العلي ،صاحل امحد ،االدراة يف العهود اإلسالمية االوىل ،شركة املطبوعات
للتوزيع والنشر ،بريوت ،الطبعة االوىل ،سنة2001م.
علي ،قاموس املذاهب واالديان ،دار اجلبل ،بريوت ،الطبعة االوىل ،سنة
1998م.
فخري ،أمحد ،رحلة أثرية إىل اليمن ،ترمجة هنري رياض ،وزارة االعالم
والثقافة اليمنية ،صنعاء ،الطبعة االوىل1988 ،م.
الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،العني ،حتقيق الدكتور مهدي املخزومي ،الدكتور
إبراهيم السامرائي ،مؤ سسة دار اهلجرة ،الطبعة الثانية ،سنة 1409م.
فليب.جي .آدلر ،متدهناي عامل ،ترمجة حممد حسني آريا ،مؤسسة انتشارات
امري كبري،طهران ،الطبعة االوىل1384 ،ش2005 /م.
فوغ ،اشبيل ،متدن مغرب زمني ،ترمجة حممد حسني آريا ،امري كبري ،طهران،
1387ش2008 /م.
القرطيب ،تفسري القرطيب ،حتقيق :تصحيح :أمحد عبد العليم الربدوين ،دار
إحياء التراث العريب ،بريوت ،لبنان ،ال تاريخ.
القزويين ،زكريا ،آثارالبالد وأخبار العباد ،دار صادر ،بريوت ،ال تاريخ.
كريستنسن ،آرثر ،ايران يف عهد الساسانيني،ترمجة حيىي اخلشاب ،دار
النهضة العربية ،بريوت ،ال تاريخ.
الكليين ،حممد بن يعقوب ،الكايف ،تصحيح وتعليق علي أكرب الغفاري ،دار
الكتب اإلسالمية ،طهران ،الطبعة اخلامسة ،سنة 1416هـ.
كمال ،امحد عادل ،الطريق إىل املدائن ،ص  ,32دار النفائس ،بريوت ،لبنان،
الطبعة السادسة 1986 ،م.
كولد فاي ،روبرت ،معابد بابل وبورسيبا ،ترمجة نوال خورشيد سعيد ،وزارة
الثقافة واالعالم ،بغداد ،سنة 1985م
الندو ،روم ،اإلسالم والعرب ،ترمجة منري بعلبكي ،دار العلم للماليني،
بريوت ،سنة 1962م.
املتقي اهلندي ،عالء الدين على (م975هـ) ،كزن العمال يف سنن االقوال
واالفعال ،حتصيح الشيخ بكري حياين ،دار نشر الرسالة ،بريوت ،سنة
1409هـ.
املجلسي ،حممد باقر ،حبار االنوار ،دار احياء التراث العريب ،بريوت ،لبنان،
الطبعة الثالثة ،سنة 1403هـ.
املسعودي ،علي بن احلسني ،مروج الذهب ،حتقيق امري مهنا ،مؤسسة

االعلمي ،بريوت ،الطبعة االوىل ،سنة 2000م. .
معطي ،علي ،تاريخ العرب السياسي قبل اإلسالم ،دار املنهل ،بريوت ،سنة
2004م.
املغلوث ،سامي بن عبد اهلل ،األطلس تاريخ األنبياء والرسل ،دار العبيكان،
الرياض،الطبعة السادسة ،سنة 2005م.
منتظر القائم ،أصغر( ،تاريخ اسالم تا سال جهلم هجري) ،دانشگاه اصفهان،
الطبعة الثالثة ،سنة 1387ش.
املنجد يف اللغة واألعالم ،جمموعة من املؤلفني ،دار املشرق ،بريوت ،الطبعة
االوىل ،سنة 2005م.
منطقة الكوفة حبث يف جملة سومر ،املجلد  21لسنة 1965م.
موسوعة االديان امليسرة ،هنية ،بولس ،دار النفائس ،بريوت ،الطبعة الثانية،
سنة 2002م.
موسوعة اجلزيرة العربية يف عهد الرسول واخللفاء ،خنبة من املؤلفني،
جامعة الرياض ،السعودية1979 ،م.
املوسوعة العربية العاملية ،مؤسسة املوسوعة للنشر والتوزيع ،الرياض،
السعودية ،الطبعة الثانية1996 ،م.
اهلمداين ،احلسن بن حممد ،صفة جزيرة العرب ،مطبعة بريل ،ليدن1884 ،م.
هنري ،عبودي ،معجم احلضارات السامية ،جروس برس ،طرابلس ،لبنان،
الطبعة الثانية1990،م.
وهلوزن ،يوليوس،تاريخ الدولة العربية ،ترمجة حسني مونس ،وتصحيح حممد
عبد اهلادي ابو ريده ،جلنة التاليف والترمجة والنشر ،القاهرة1958،م.
ويسهوفر،يوزف ،ايران باستان ،ترمجة مرتضى ثابت فر ،دار نشر ققنوس،
طهران ،الطبعة الثالثة ،سنة 1999م.
ويل ،دورانت ،قصة احلضارة ،ترمجة حمي الدين صابر وزكي جنيب حممود،
دار اجليل ،بريوت1988 ،م.
اليعقويب ،امحد بن ايب يعقوب ،البلدان ،علق عليه حممد أمني ضناوي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة االوىل ،سنة 2002م.
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