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حــــ ّد العــــــــــــــــــــــــــــــراق

في الخرائط االسالمية القديمة
واشتقاقه اللغوي

دراسة تب ّين ان حدود العراق في الزمن القديم والقرون االسالمية االولى هي (بابل) وان افضل منطقة في بابل هي الكوفة (النجف)
 العالمة السيد سامي البدري

قبل البدء يف هذا البحث البد من االشارة اىل ان العراق له
نوعان من احلدود االوىل سياسية وهي اليت نعاصرها واصلها منذ
الفتح االسالمي ويعرف العراق فيها بسواد العراق يبدأ من البصرة
جنوبا وينتهي باملوصل مشاال .وحبثها ليست يف اهتمامنا  ،الثانية
احلدود التارخيية وهي موضوع حبثنا  ،واحلقيقة الثابتة يف هذا
املوضوع ان (العراق القدمي) هو (بابل)  ،أي ما يسمى بـ (السهل
الرسويب) او (دلتا النهرين)  ،من سامراء اىل مصب النهرين يف
اخلليج الفارسي .
وكان لفظ (العراق) اىل منتصف القرن السادس اهلجري تقريبا
ينصرف اىل الكوفة وقد تضم اليه البصرة فيقال (العراقان)  ،فقد
جاء يف كتاب أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم للمقدسي (ت)-
(ج /1ص )132قال يف معرض حديث عن مناخ املوصل «أما
اهلواء والرسوم فمقاربة للشام مشاهبة للعراق»  .وقال يف ص
 125يف معرض بيان مدنه قال « :إقليم العراق ... به البصرة  ...و
سامرا».
بغداد  ..و الكوفة  ...و ّ
ولعل اول من ادرج املوصل ضمن العراق هو القزويين
ت682هـ يف كتابه «آثار البالد وأخبار العباد» (ج  / 1ص )171
قال « :العراق  :ناحية مشهورة  ،وهي من املوصل إىل عبادان
طو ً
ال  ،ومن القادسية إىل حلوان عرضًا» .

.
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اشتقاق اسم العراق
ذكر احلموي اكثر اآلراء يف اشتقاق العراق  ،وامهها ما ذكره
اخلليل يف كتابه العني قال ( :والعراق  :شاطئ البحر  ،ومسي العراق
عراقا ألنه على شاطئ دجلة والفرات مدا حىت يتصل بالبحر على
طوله) .
وهذا التحديد يشري اىل السهل الرسويب بني النهرين والدلتا من
خط سامراء اىل البصرة قبل الطوفان  ،اما بعد الطوفان فان اول
شاطئ ظهر يف هذا السهل الرسويب هو شاطئ الفرات الذي يقع
بني الفرات يف جمراه الثالث بعد الطوفان وجمراه االول قبل مليون
سنة .
مث ان احدث اآلراء يف اشتقاق لفظة (العراق) هو اهنا مشتقة
من املدينة السومرية (اوروك) وقد كان خامس ملوكها جلجامش
وهي ارك ( ֶ֖ארְֶך) التوراتية  ،ولفظة اوروك ( )Urukاكدية
ويقابلها بالسومرية (اونوك) ( )Unug) (Unuرقم عالمتها يف
معجم البات املسماري ـ  ،195ومل يذكروا هلا معىن  .والعرب
يسموهنا الوركاء  .وهذه املدينة سومرية و بابلية على اجلانب
االيسر من هنر الفرات  ,تبعد عن مدينة اور 55كم (35ميل)
وتقع حوايل  30كم شرق السماوة  .تعترب مدينة الوركاء إحدى
أوائل املراكز احلضارية يف العامل ظهرت بعد الطوفان اي قبل
حوايل  4000سنة قبل امليالد وكانت تلعب دورا رئيسيا يف العامل
يف الفترة ( 2900قبل امليالد) ويقال ان طول حميطها كان يقدر

حبوايل  6كم فهي اكرب مدينة يف العامل آنذاك وظهرت يف هذه
املدينة ايضا ملحمة كلكامش  .ويقال ان الكتابة املسمارية قد
ظهرت فيها وكانت عبارة عن صور بسيطة لألشياء علي ألواح
طينية وكانت تشوى بالنار  .وايضا اول ما ظهرت فيها الزقورات
العراقية  ،كما كان معبودها الرئيسي (آنو) ( )Anuومعناه رب
السماء .
وحنن نرى ان اصل تسميتها العربية الوركاء له اصل اكدي
هو (( )waraquوراقوا) او (اراقوا) مبعىن يصبح اخضرا ،وايضا
هناك (وركاتو) ( )warkatuوتعين اجلانب اخللفي من البالد .
و يبقى رأي اخلليل هو االصل فاننا جند يف االكدية لفظة
أَراكو ) (ar¼kuوتكتب ايضا أُراكو ) ، (ur¼kuو اركو )(arku
وتعين  :املمتد يف الطول او الزمن  ،ولعله من الزمن فهو من العراقة
يف الزمن باعتباره اقدم بلد حضاري نشأ يف الدنيا  ،او باعتباره
الشاطئ الطويل  ،واقدم شاطئ طويل ظهر بعد الطوفان هو شاطئ
الفرات االوسط الذي امتد اىل الفرات االسفل واىل الفرات االعلى ،
هذا الفرات االوسط الذي رست عليه سفينة نوح وانطلقت احلياة
احلضارية االهلية عليه ومنه انتشرت يف بقية املدن اليت ظهرت
تدرجييا بعد انسحاب مياه الطوفان يف السهل الرسويب .
ومن الطريف ان لفظة أَراكو ) (ar¼kuتكتب بالعالمات
(جد)  ، )GÍD( .واجلِد يف اللغة هي الشاطئ
املسمارية اليت تقرأ ِ
وج َّدتُه  :ما قرب منه
ايضا  .قال يف لسان العرب ِ
وج َّد ُة النهر ُ
من َ
وج ُّده َضفَّته وشاطئه ؛
وج ُّده َ
وج َّدتُه ُ
األرض  ،وقيل ِ :ج َّدتُه ُ

األخريتان عن ابن َ
َ
األعرايب .
َ
َ
نبطي
قال األصمعي ( :كنا عند ُج ُّده النهر  ،باهلاء  ،وأصله ٌّ
أَعجمي ( ُك ٌّد) ُ
فأعربت) ؛ وقال أَبو عمرو  :كنا عند أَمري فقال
َجبَ َل ُة بن َم ْخ َر َم َة  :كنا عند ُج ِّد النهر  ،فقلت ُ :ج َّد ُة النهر  ،فما
زلت أَعرفهما فيه  .وا ُ
جل ُّد وا ُ
جل َّد ُة  :ساحل البحر مبكة .
اقول  :وقول االصمعي اصله ( ُكد) فاعربت قول يف حمله ولكن
اصله سومري  .وهي من االلفاظ السومرية االصيلة ويقابلها
باالكدية هو (اراكو) كما بينا .

وخالصة الكالم في اشتقاق لفظة (العراق) :
انه من (اراكو) ) (arku) (ar¼kuاالكدية اليت تعين
ال(جد) ) (GÍDبالسومرية اليت تعين كذلك ،
الشاطئ  ،ويقابله ِ
(جد) هذه اليت اوردها اصحاب املعاجم العربية حتت مادة
ومن ِ
(جدد) اشتقت يف راينا الـ (جودي) اليت وردت يف القرآن كما يف
قوله تعاىل (واستوت على اجلودي) أي استوت على الشاطئ .
وقد قال االمام الصادق  ان النهر الذي رست على شاطئه
السفينة هو (فرات الكوفة) وكان هذا الشاطئ مرتفعا كأنه جبل
ملن يراه من بعيد  .ويف الوقت نفسه وردت لفظة (جادوا) )(g¼du
امسا لفرات الكوفة يف العهد البابلي احلديث فهو املزنل املبارك الذي
دعا به نوح ان يزنله اهلل تعاىل عليه  ،ويكون هذا الشاطئ اقدم
ارض ظهرت بعد الطوفان انطلقت منها احلياة االنسانية الكرمية
بقيادة النيب نوح . 

العدد  ، 2ذوالقعدة  1434هـ .

9

8

ومعىن ذلك ان الـ (عراق) بعد الطوفان هو االسم االكدي
للضفة االوىل والشاطئ االول الذي برز بعد الطوفان وال(جودي)
هو االسم السومري وهو االسم االقدم هلذه الضفة والشاطئ االول
الذي انطلقت منه احلياة  ،وكان هذا الشاطئ مرتفعا وقد ورد امسه
بصيغة (جنفو ـ نگوفو) ( )nagupuومسي ايضا بـ (تلمون) (وكور
باال) يف ملحمة جلجامش باالكدية هو الـ (جنف) (. )nugapu
ومن املفيد جدا ان نستذكر قول ياقوت حول حد العراق قال:
« والعراق هي بابل فقط وأما حده (أي العراق) فاختلف
فيه  ،قال بعضهم  :العراق هو السواد» ...
مث قال  « :كما تقدم ،والعراق أعدل أرض اهلل هواء وأصحها
مزاجا وماء فلذلك كان أهل العراق هم أهل العقول الصحيحة
واآلراء الراجحة والشهوات املحمودة والشمائل الظريفة والرباعة
يف كل صناعة مع اعتدال األعضاء واستواء االخالط ومسرة
األلوان  ،وهم الذين أنضجتهم األرحام فلم خترجهم بني أشقر
وأصهب وأبرص كالذي يعتري أرحام نساء الصقالبة يف الشقرة ،
ومل يتجاوز أرحام نسائهم يف النضج إىل االحراق كالزنج والنوبة
واحلبشة الذين حلك لوهنم وننت رحيهم وتفلفل شعرهم وفسدت
آراؤهم وعقوهلم فمن عداهم بني مخري مل ينضج وجماوز للقدر
حىت خرج عن االعتدال  ،قالوا  :وليس بالعراق مشات كمشايت
اجلبال وال مصيف كمصيف عمان وال صواعق كصواعق هتامة
وال دماميل كدماميل اجلزيرة وال
جرب كجرب الزنج وال طواعني كطواعني الشام وال طحال
كطحال البحرين وال محى كحمى خيرب وال كزالزل سرياف وال
كحرارة األهواز وال كأفاعي سجستان وثعابني مصر وعقارب
نصيبني وال تلون هوائها تلون هواء مصر  ،وهو اهلواء الذي مل
جيعل اهلل فيه يف أرزاق أهله نصيبا من الرمحة اليت نشرها اهلل بني
عباده وبالده حىت ضارع يف ذلك عدن أبني  ،قال اهلل تعاىل :
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته  ،وكل رزق مل
خيالط الرمحة وينبت على الغيث مل يثمر إال الشيء اليسري  ،فاملطر
فيها معدوم واهلواء فيها فاسد  ،وإقليم بابل موضع اليتيمة من
العقد وواسطة القالدة ومكان اللبة من املرأة احلسناء واملحة من
البيضة  ،والنقطة من الربكار  ،قال عبيد اهلل الفقري إىل رمحته (اي
ياقوت نفسه)  :وهذا الذي ذكرناه عنهم من أدل دليل على

.
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ان املراد بالعراق ارض بابل »  .انتهى كالمه.
اقول :
وقد قال االمام الباقر (عليه السالم) يف فضل مسجد الكوفة :
مسجد كوفان روضة من رياض اجلنة  ...وهي سرة بابل)...
الكايف . 493/3
جاء يف نسخة الكايف ُصرة ويف نسخ اخرى ُسرة وقد ورد يف
(سرر)  :أَرض ِس ُّر اي كرمي ٌة طيبة  ،وقيل :
لسان العرب مادة َ
َ
رار َ
هي أَطيب موضع فيه  ،وقال َ
وس ُطه
األصمعي َ :س ُ
األرض أ َ
َ
كرمه  .ويقال  :أَرض َس َّر ُاء أَي طيبة .
وأ ُ
اقول  :وقد جاء يف قاموس بنسلفانيا االلكتروين حتت لفظة
(( )°½ruصريو):
an - eden [STEPPE] wr. an-eden
.اي السهب العايل »«the high steppe
وايضا :
eden [BACK] wr. eden «back, upper
) .(1مبعىن الظهر واجلانب العايل»side
وكوفان كما قال ابن الكليب هو جبيل صغري عرفت الكوفة
به  ،ويريد به جبل النجف .
وقد ورد عن امري املؤمنني (ع) يف وصف جبل النجف بانه
ظهر الكوفة حيث قال اذا مت فادفنوين يف هذا الظهر فانه او طور
سينني .وليس من شك ان قول االمام الصادق (ع) ان الكوفة
سرة بابل يشري إىل كوهنا املوضع الذي استقرت عليه سفينة نوح
وانطلقت منه احلياة الطاهرة بقيادة نوح وهي قبل ذلك موضع
خلقة آدم وهي بعد نوح موضع هجرة ابراهيم وموعد اهلل مع
َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ َ
ُّ
َ َْ ُ ْ
ن ًّيا)
ور األيم ِن وقربناه ِ
نبيه موسى (وناديناه ِمن جانِ ِ
ب الط ِ
مرمي 52/وسيأيت تفصيل ذلك يف حبث آخر ان شاء اهلل .
وفيما يلي مناذج من خارطة العراق عند اجلغرافيني االسالميني
يف القرون اهلجرية االربعة االوىل كما اوردها املهندس امحد سوسة
يف كتابه خوارط العراق القدمية من مصادرها.

(1) http://psd.museum.upenn.edu/epsd1/nepsdframe.html
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« ....واما العراق فحدها يف الطول من تكريت اىل عبّادان على حبر فارس ويف العرض عند بغداد من قادسية
الكوفة اىل ُحلوان  ،وعرضها بواسطة من واسط اىل قرب الطيب  ،وعرضها بالبصرة اىل حدود ُجبىَّ ،والذي يطوف
حبدودها من تكريت مما يلي املشرق حتى حيوز حبدود شهرزور ثم يطوف على حدود ُحلوان وحدود السريوان
والصمرية وحدود الطيب وحدود السوس حتى ينتهى اىل حدود ُجبىَّ ثم اىل البحر فيكون يف هذا احلد من تكريت
اىل البحر تقويس  ،ويرجع اىل حد املغرب من وراء البصرة يف البادية على سواد البصرة وبطائحها اىل واسط ثم
على سواد الكوفة وبطائحها اىل الكوفة ثم على ظهر الفرات اىل االنبار ثم من االنبار اىل تكريت بني دجلة والفرات
ويف هذا احلد من البحر اىل تكريت تقويس ايضا  ،فهذا احمليط حبدود العراق »...
«بتحقيق الدكتور امحد سوسة »

.
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«.....واما حد العراق فإنه يف الطول من حد تكريت اىل عبّادان مدينة على نهر حبر فارس  ،وعرضه من القادسية على الكوفة
وبغداد اىل ُحلوان  ،وعرضه بنواحي واسط من سواد واسط اىل قرب الطيب  ،وبنواحي البصرة من البصرة اىل حدود ُجبىَّ،
والذي يطيف حبدود من تكريت فيما يلي املشرق حتى حيوز حبدود سهرورد وشهرزور ثم مير على حدود ُحلوان وحدود السريوان
والصمرية وحدود الطيب والسوس حتى ينتهي اىل حدود ُجبىَّ ثم اىل البحر فيكون يف هذا احلد من تكريت اىل البحر تقويس ،
ويرجع على حد املغرب من وراء البصرة يف البادية على سواد وبطائحها اىل واسط ثم سواد الكوفة وبطائحها اىل الكوفة ثم على
ظهر الفرات اىل االنبار ثم من االنبار اىل حد تكريت بني الدجلة والفرات ويف هذا احلد من البحر على االنبار اىل تكريت تقويس
«بتحقيق الدكتور أمحد سوسة»
ايضا وهذا احمليط حبدود العراق »....
ً
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