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ملف النجف مرسى سفينة نوح
رسائلو مداخالت
رسائل
ومداخالت

رسائــــل و مداخـــــــالت
رسالة الدكتور داود سلوم (رحمه الله)
سيدي العالمة سامي البدري املحترم
سالم عليكم.
تسلمت بيد الشكر جملة «تراث النجف» واحب
أن اقول لكم جادًا خملصًا :اين مل أر جملة اخرجت
هذا االخراج الكامل من قبل وال أظن اين سأرى
مثلها يف قابل األيام .فقد بلغت املجلة مستوى مجايل
راق فاق كل دورية صدرت أو سوف تصدر.
أما يف ما خيص مقالكم العبقري «النجف مرسی
سفينة نوح» فقد بلغ القمة يف االقناع العلمي ومع
اين سبق أن مسعتكم تتكلمون يف املوضع قبل كتابة
هذا املقال فاين مل أكن مقتنعًا بالطرح حىت قرأت
مقالكم املفصل يف مقارنات علمية فاقت جهد أي
باحث مما دفعين إىل االميان املطلق بالرباهني اليت
قدمتها خاصة يف اجلدول يف صفحة  66و  67فهو
الشهادة القاطعة على صحة فرضيتكم العلمية ولكن
حملي
قد يثار سؤوال حول مساحة الطوفان هل هو ّ
عاملي .اين أرة ان جواب هذا سهل :ان الطوفان
أو ّ
كان عقاب احلضارات الفاسدة اليت منت فيها ظواهر
تطور اإلنسانية أما بقية البشر البدائي يف القارات
البعيدة فلم يأهتم بالغ السماء وأوامر اإلله فكان
العقاب لإلنسان العاقل املسؤوول وهو أول ما هر
كان يف حضارة وادي الرافدين .
بارك اهلل لك يف هذا اجلهد العلمي املمتاز.
املخلص لكم ـ داود سلوم

.

العدد  ، 2ذوالقعدة  1434هـ

الدكتور داود سلوم رحمه اهلل (الثاني من اليمين) مع ثلة من االكاديميين من الموصل وديالى وبغداد واالردن في زيارة الى مؤسسة تراث
النجف ـ بعد حضورهم مؤتمر اللغة العربية في جامعة الكوفة سنة . 2009

الدكتور داود سلوم كاظم السلوم العجيلي (رحمه اهلل)  ،مواليد  1930بغداد.
الكلية و الجامعة :كلية اآلداب  -جامعة بغداد ـ  ،1992 -1958كلية تربية بنات ـ جامعة تكريت  ،1996 -1992كلية اآلداب و العلوم ـ جامعة آل
البيت  ،1997 -1996كلية اآلداب جامعة جرش  ،2000 -1997كلية التربية للبنات  -بغداد 2008 -2003
الشهادات :ليسانس شرف (اللغة العربية) كلية اآلداب بغداد  ،1953ماجستير في مدرسة الدراسات الشرقية  -جامعة لندن في  ،1956/1/16في مادة
األدب الحديث بعنوان« :تطور الفكرة و االسلوب في االدب العراقي في القرنين الـ 19و الـ « 20طبع في بغداد عام  ،1959دكتوراه من مدرسة الدراسات
الشرقية  -جامعة لندن في  1958/6/24في مادة االدب المقارن الحديث بعنوان « :دراسة مقارنة آلراء طه حسين و آراء الغربيين في الرواية األدبية «
(رسالة مخطوطة).
بعض كتبه في االدب و النقد المقارن  .1 :في النقد المقارن و الدراسات النقدية  .الموصل  . 1976طبع على نفقة جامعة الموصل  .2 .دراسات
في االدب المقارن التطبيقي  .وزارة الثقافة و االعالم  ،بغداد  .3 . 1984اثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي  .طبع على نفقة معهد
الدراسات العليا  .الكويت  .4 . 1984االدب العربي في تراث العالم .بغداد 1978طبع على نفقة وزارة الثقافة و االعالم  .5 .الشخصية العربية في
روايات امريكا الالتينية  .بيروت  .6 . 1995من آفاق االدب المقارن  .عالم الكتب  .بيروت ط 1.1418هجرية  .7 . 1998/التأثر و التأثير بين
التراث الشرقي و التراث اليوناني (حصان طروادة انموذجا ) (بالمشاركة) المركز القومي للنشر اربد ط 1420 . 1هجرية  1999/م  .8 .حكاية بيرم
و تسيبة و اثرها في االدبين العربي االنكليزي (بالمشاركة) المركز القومي للنشر  .اربد (االردن) ط 1420 . 1هجرية 2000 /م  .9 .قصة االطار
العربية و اثرها في االداب االوروبية (بالمشاركة) المركز القومي للنشر اربد االردن ط 2000 . 1م  .10 .محاولة قتل احيقار الحكيم الآشوري و
اثرها في االدب المسرحي اليوناني و االدب العربي (المشاركة) المركز القوميي للنشر  .اربد (االردن) ط 1420 . 1هجرية 2000/م .11 .االدب
المقارن في الدراسات المقارنة التطبيقية مؤسسة المختار للنشر و التوزيع القاهرة  . 12. 2003اثر الفكر العربي و االسالمي في االداب االوربية.
دار الشؤون الثقافية  ،بغداد  . 2008.13اثر االدب العربي في االدب الفارسي (كتاب مثنوي لجالل الدين الرومي انموذجا) صدر عن جريدة الصباح ـ
بغداد  .14 .2007العراق اوال  ،دراسة في االساليب و النقد الحكائية و السبق في التأليف  .دار الشؤون الثقافية  .بغداد (تحت الطبع) .
بعض كتبه في اللغــة . 1 :دراسة اللهجات العربية القديمة الهور  .باكستان  . 1976طبع على نفقة جامعة بغداد  ،ط 2عالم الكتب بيروت . 2. 1986
معجم لهجات القبائل و االمصار ج 1ج 2مع الدكتور جميل سعيد  .مطبوعات المجمع العلمي العراقي ،بغداد  . 3. 1978معجم الكامل في اللهجات
الفصحى  .عالم الكتب  .بيروت  . 4. 1988معجمات اللغة العربية المستعارة في اللغات االجنبية  ،عالم الكتب بيروت ط 1421 . 1هجريةي
 2000/م . 5معجم العين معجم لغوي تراثي ترتيب و مراجعة (بالمشاركة) مع داود سلمان العنبكي و انعام داود سلوم  .مكتبة لنان  .بيروت . 2004
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الدكتور داود سلوم :

رسائلو مداخالت
رسائل
ومداخالت

تسلمت بيد الشكر جملة «تراث النجف» واحب أن اقول لكم جادًا خملصًا :اين مل أر جملة
اخرجت هذا االخراج الكامل من قبل وال أظن اين سأرى مثلها يف قابل األيام  ...أما يف ما
خيص مقالكم العبقري «النجف مرسی سفينة نوح» فقد بلغ القمة يف االقناع العلمي ..

رسالة االستاذ قيس حسين رشيد

رسالة الدكتور أحمد كامل محمد

إىل مؤسسة تراث النجف احلضاري
والديين
جملتنا (السفر)  ...جملتنا (احللم) ...
جملة (تراث النجف)
ولدت ناضجة ،بل حكيمة و كأن
القائمني عليها (جزاهم اهلل خريا) أرادوا هلا أن ال متر بأطوار
التكوين كأي كائن ثقايف آخر.
فجاءتنا حبلتها البهية ومواضيعها املكتزنة لتكون جزءًا مهمًا
يف شارعنا الثقايف والديين وهي تؤسس ملدرسة فكرية علمية
أرى أننا قد تأخرنا كثريًا يف تقدميها و أخص بالذكر هنا ما تناوله
العالمة السيد سامي البدري يف حبثه العميق واملهم (النجف مرسى
سفينة نوح)  ...من أن التراث املسماري الذي يتناول اجلانب
العقائدي والتشريعي واألديب هو تراث نبوي تعرض للتحريف.
هذه الرسالة وحدها جتعل من (تراث النجف املجلة) رائدة
لطريق قل سالكوه إذ البد من إعادة قراءة النصوص املسمارية
من وجهة نظر إسالمية أو لنقل من وجهة نظر باحث إسالمي.
فكثريًا ما قرأنا رقم الطني و تبنينا ما قدمه لنا علماء الغرب
من رؤى و أفكار و تعاليل واتكأنا على منجزهم حىت بعد أن
مرت كل هذه السنون عليه.
وأرى أن نقف مجيعًا مع (تراث النجف) من أجل إرساء قواعد
هذا االجتاه العلمي اجلديد يف معاهدنا العلمية و جامعاتنا املتخصصة
 ...ويبقى هلذه املجلة الثرية قدم السبق يف كل ما سيتحقق.
شكرنا وتقديرنا ملؤسسة تراث النجف احلضاري والديين على
هذا العطاء اجلزيل .وفقكم اهلل ملا فيه اخلري والرفعة دائما ،سائلني
اهلل العلي القدير لكل القائمني على إخراج هذا العدد اجلميل
بالتوفيق والنجاح ومزيد من التألق.
قيس حسني رشيد
رئيس اهليئة العامة لآلثار والتراث وكالة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
السالم عليكم و رمحة اهلل و بركاته
قرأت بإمعان حبث السيد سامي البدري املوسوم [النجف
مرسى سفينة نوح (ع) ،دراسة جديدة يف ضوء القرآن الكرمي و
تراث أهل البيت (ع) والتوراة بلغاهتا التارخيية والتراث املسماري
والواقع اجلغرايف للمنطقة] املنشور يف جملة تراث النجف ـ العدد
 1430 ، 1هـ  2009 /م وكان حبق حبثا قيّما ملا فيه من مجلة
معلومات و حقائق  ،لكن لدي بضعة مالحظات أمتىن أهنا ستكون
داعمة هلذا البحث:
نعقتد إن من االفضل اجراء تغيري طفيف يف عنوان البحث
ليكون [النجف مرسي سفينة نوح (ع) ،دراسة جديدة يف ضوء
القرآن الكرمي و تراث أهل البيت (ع) والتراث املسماري والتوراة
بلغاهتا التارخيية والواقع اجلغرايف للمنطقة] وان تقدمي املسمارية
على العربية جاء من كون املسمارية هي أول كتابة يف العامل القدمي
كله كما ان البحث تناوهلا اوال.
اورارطو :واالصح (اورارتو) طاملا اهنا وردت مكتوبة باخلط
املسماري باملقطع (تو) وليس باملقطع (طو).
ص  :18اذا كان الطوفان قد حدث يف االلف الرابع قبل امليالد
كما ذكر وويل ،فان الكتابة الصورية مل تظهر اال حبدود  3200ق.م
و يف كل االحوال فاننا ،برأينا املتواضع ،نعتقد ان اللوح املزعوم مل
يكتب ال باملسمارية وال بأي لغة هجائية وان هذا اللوح اختلقه
شخص ما لشيء يف نفسه و اننا نؤيد الباحث فيما ذهب اليه ،اال
اذا كان الطوفان قد حدث حبدود عام  3200ق.م أو بعده!! وهو
احتمال بعيد كل البعد عن الواقع.
ص  :35حول جبل نصري ومطابقته حببل بريه مكرون يف
السليمانيه ،إن التنقيبات اليت جتري حاليا فوق اجلزء اجلنويب من
هذا اجلبل اظهرت آثارا يعود اقدمها اىل القرن التاسع أو السابع
قبل امليالد.
ص  niqu :43االكدية اليت تعين قربان تكتب بالسومرية

.
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بعالمة ( DEرقم .)2
ص  :69يف االستنتاج ـ الفقرة رابعا ،نؤكد امهية الشاطيء
الغريب لنهر الفرات ،واملسوح اليت جرت يف التسعينات اظهرت
ادوات حجرية بدائية تعود النسان العصور احلجرية مما يؤكد ان
تلك املنطقة كانت احدى املناطق اليت سكنها االنسان القدمي منذ
عصور سحيقة شأهنا شأن مناطق مشال العراق.
ص  :71يف قائمة املراجع االجنبية يفضل كتابة املصادر
بذكر اسم املؤلف اوال و ترتيبها حسب احلروف االجبدية وتوحيد
الكتابة فأما ان تكون حبروف كبرية أو صغرية ،وبالنسبة لقاموس
 CADفانه كتب بدون اسم مؤلف والصحيح هو:
CAD = Oppenhiem, L. & Others , The
Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of
)the University of Chicago, Chicago (1956 ff.
RGTC = Grenberg, B. Die Orts-und
Gewassernamen der Altbabylonischer- Zeit,
Wiedbaden, 1980
ص  :72ذكرت امساء الدوريات االجنبية فقط دون ذكر
عناوين املقاالت اليت نشرت فيها أو امساء مؤلفيها
على صفحة الغالف االخري وردت مجلة (من امساء النجف
يف التراث اللغوي القدمي) حيث ذكرت مكتوبة باخلطوط القدمية،
املالحظة هنا ان اخلط املنسوب لعام  1500ق.م هو خط اشوري
حديث ( 700 _ 900ق.م).
مالحظة اخرية :الصور واملخططات رائعة.
مع متنياتنا بكل التوفيق.
تقبلوا فائق التقدير.
د .امحد كامل حممد
املتحف العراقي ـ 2009/9/6

رسالة الدكتور عبد القادر عبد الجبار الشيخلي
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اىل مؤسسة تراث النجف احلضاري والديين
م /تقييم حبث
حتية طيبة:
شكرًا جزي ً
ال لثقتكم بنا يف تقييم البحث املوسوم:
النجف مرسى سفينة نوح (ع) للسيد سامي البدري .فقد
استلمته يف منتصف متوز وكانت فترة اجازيت لسوريا فقرأته
اكثر من مرة قراءة دقيقة ومتابعة علمية ولغوية .واعيده اليكم
بعد تسجيل مالحظايت عليه عن طريق الدكتورة فوزية احلايكي
(مديرة التراث يف اهليئة العامة لالثار) حسب طلبكم مع خالص
الشكر والتقدير
أ .د .عبد القادر عبد اجلبار الشيخلي
استاذ اللغات القدمية والتاريخ
القدمي – كلية التربية – إبن رشد
جامعة بغداد
2009/8/8
املالحظات :
البحث جيد جدًا وقد اعتمد على الكثري من املصادر اللغوية
والدينية وعلى املختصني يف مجيع املجاالت.
البحث حيتاج اىل دعم جيولوجي الثبات النظرية حول ارساء
السفينة والطبقات اجليولوجية.
تطرق البحث اىل مجيع االمساء اليت وردت عن مرسى السفينة
من اللغات القدمية والكتب الدينية.
هناك دراسات لنصوص مسمارية باكثر من طريقة البد من
توحيدها بطريق واحدة.
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االستاذ قيس حسين رشيد :

رسائلو مداخالت
رسائل
ومداخالت

ص

جملتنا (السفر)  ...جملتنا (احللم)  ...جملة (تراث النجف) ولدت ناضجة ،بل حكيمة ...
وهي تؤسس ملدرسة فكرية علمية ( ...النجف مرسى سفينة نوح) ...أرى أن نقف مجيعًا مع
(تراث النجف) من أجل إرساء قواعد هذا االجتاه العلمي اجلديد يف معاهدنا العلمية.

كوثى( كود A. DU8 GU )Ï

ص 29ص48/47

 ÚGکو GU2
MA2 . GUR4

ص 41

ص  42وصفحه 44

ص2

UTU . È - ¯ E

d

ص 22

DÉدي

ص 47

DE2

=

É

ص

E.

=
=
=

na – gu- u
KUR.ú

ص66

=

KUR. U2

=

Pu11

ص 57

GÌN

ص 59

GIN3

=

ص 62و 63

=

MÃ. AN. NA
MA2. AN NA

مدينة كيش تل االحيمر قرب احللة
تعود لاللف الثالث ق.م

خارطة جيدة جدًا ولكنها حتتوي على
اخطاء ال تتفق والفترة الزمنية املشار
اليها  ،فمث ً
ال مل يكن اخلليج عام 21
ق.م يعرف هبذا االسم بل كان يعرف
بـ(حبر شروق الشمس)

هناك اخطاء مطبعية البد من تصحيحها يف الصفحات ،23
5 ،61 ،51 ،50 ،49 ،41 ،40 ،37 ،35 ،30 ،25 ،24
ص24

NA. GU. U3

كيش هي الكوفة يف القرن االول ما
بعد الطوفان مىت حصل الطوفان؟

ص 26

قردو كلدو كشدو كسدو /بابل بدل
الكلدانيني الكلديني
االموريني (اوريني) والبابليني
االموريني ليسوا اوريني

واالموريني هم أنفسهم بابليني

الدكتور منذر يشار اليه باسم د .منذر

الدكتورة سجى يشار اليها باسم د.
سجى عبد اللطيف

Ga – at – tù

=

=
اخطاء مطبعية:
ص2
ص8

GA. AT. TU3
وتكونيها ← وتكوينها

الكلدية والكلديني بدل الكلدانيني
واينما وجدت
Thomson ← Thompon

ص 50ـ51
اخطاء البد من تصحيحها:
فترة حكم سنحاريب القرن السابع
ص 11
ق.م وليس امليالدي

.
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رسالة الدكتور صباح جاسم عبداألمير الشكري
مساحة السيد سامي احليدري وفقكم اهلل لكل ما هو خري و سداد
وبعد ،أشكر لكم ثقتكم العالية يف إشراكي الرأي حول العدد
األول ملجلتكم التفية “تراث النجف” ،حيث وجدت فيها الكثري
من اجلهود العلمية والفنية واإلدرايةز
جاء حجم ورق املجلة من القطع الكبري و أهنا ثرية يف موادها
الدينية ـ العلمية ـ الثقافية ـ و التارخيية املتنوعة ،إضافة حلجمها
الذي جتاوزت صفحاته العدد  481صفحة وإخراجها الرائع ندرج
لسماحتكم بعض املالحظات لعلها تكون نافعة مستقب ً
ال أو بعضا منها:

 .1يف داخل البحث الواحد وضعت زخرفة موحدة وبدرجة
ألوان موحدة كانت مبثابة رمز للبحث املعين .متنيت لو أن هذا
الترميز جاء باألبيض واألسود وبدون زخرفة.
 .2تضم املجلة أجزاء من رسائل جامعية وأطاريح مل يطلع
عليها الكثري من القراء ،وهي حتمل أمساء الباحثني أنفسهم .إن هذا
أمر وارد مادام املوضوع ال خيرج عن املواضيع اليت تعىن هبا املجلة
وسياستها يف النشر.
 .3مل أحلظ أن املجلة حمكمة تسمح للباحث اجلامعي النشر
فيها ونيل الترقيات العلمية عن طريقها.
 .4املجلة فصلية وهلا هيئة إستشارية مشكلة من شخصيات
معروفة وهلا مسعة علمية مرموقة ،ومن املنطقي أن يتم السعي
إلدراجها ضمن املجالت العلمية املحكمة.
 .5نشر البحوث اخلاصة باآلثار والتراث واجليولوجيا
ومواضيع ميدانية أخرى سيحقق قبوال لدى القاريء حني تكون
موثقة باخلارطة واملخطط والشكل وقليل من الصور غري امللونة
تدخل ضمن إيضاحات النص.
 .6وضع اهلوامش عند أسفل كل صفحة أسلوب صحيح
متبع يف النشر العلمي ،لكن بعض املجالت املحكمة يشترط فيها
أن توضع اهلوامش يف آخر البحث؛ يلي قائمة اهلوامش قائمة
باملراجع واملصادر (ال يستخدمها مجيع الباحثني وإمنا يكتفى بقائمة
اهلوامش مؤشر عليه املصدر كامال عند ورود أول ذكر له) ،مث
ينتهي البحث باإليضاحات املذكورة يف هناية الفقرة السابقة .ميكن
يف حالة النشر العلمي إدخال اإليضاحات ضمن النص املعين.
مساحة السيد اجلليل ،نتمىن أن تنال هذه املالحظات البسيطة
رضاكم  ...وفقكم اهلل ملا خيدم العلم و مدينة العلماء “النجف
األشرف” و تأرخيها العريق.
والسالم عليكم ورمحة اهلل و بركاته
الدكتور صباح جاسم عبداألمري الشكري
كلية اآلداب ـ جامعة بغداد
رئيس قسم اآلثار

رسالة الدكتور منذر علي عبد المالك
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اللهم صلي على حممد وعلى أله و صحبه الطيبني الطاهرين
أما بعد .....
بعدما قرأت البحث املوسوم <النجف مرسى سفينة نوح عليه
السالم> لسماحة السيد سامي البدري ،تأكد يل ورأيت أن هذا
البحث قد طرق على باب بيت من الشعر الذي ما زال عند علماء
املسماريات واآلثار هو مسألة حمرية.
واملعلومات اليت وردت يف هذا البحث كانت جديدة ،فقد
وضعت اسسا لعلم اجلغرافية التارخيية مقارنة مع الوضع احلايل
ملنطقة النجف والطارات وكربالء والكوفة وبابل ووضح امهيتها
اآلثارية  ،كما فتح أفاقا جديدة أمام املؤرخني واآلثاريني يف فهم
وحتليل قضايا مازالت عند الباحثني مصدرًا ملشكالت تأرخيية
الميكن املساس هبا من قبلهم ،وكان البحث جريئًا جدا يف تفسري
هذه املشكالت وفق منهجية أعتربها جديدة جدًا على أمساع
املؤرخني الكالسيكيني واآلثاريني ،وأضاف لنا منهجًا جديدًا مل
نألفه سابقًا يف حتليل املفردات اليت وردت يف الكثري من اإلشارات
اليت ختص مكان مرسى سفينة نوح ،وتلك املقارنات اللغوية اليت
تتعلق بالسطور اليت وردت يف ملحمة كلكماش يف لوحها احلادي
عشر اليت تذكر مرسى السفينة وكيف عاجلها من الناحية اللغوية
مستخدمًا أسلوب السهل املمتنع يف قلب وتغيري بعض القراءات
اليت ال ترد على أذهان الكثري منا ،والتوصل ملا ذكر على لسان
أئمتنا العظام  ،فأسأل اهلل أن يوفق مساحة السيد يف مشروعه
العلمي اجلديد هذا.
أ.م.د .منذر علي عبداملالك
رئيس قسم الدراسات املسمارية
جامعة بغداد ـ كلية اآلداب
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الدكتور احمد كامل :

رسائلو مداخالت
رسائل
ومداخالت

قرأت بإمعان حبث السيد سامي البدري املوسوم [النجف مرسى سفينة نوح (ع)  ...وكان
حبق حبثا قيّما ملا فيه من مجلة معلومات و حقائق .

رسالة الدكتور سعد سلمان فهد
بسم اهلل الرمحن الرحيم
استذكرت وأنا استمع إىل حماضرة العالمة السيد سامي
البدري يف الندوة اليت نظمتها كلية اآلداب-جامعة بغداد حتت
قول مجيل الستاذي الفاضل
عنوان “ملحمة كلكامش” إىل ٍ
الدكتور خالد االعظمي -أستاذ اللغة االكدية يف قسم اآلثار/
جامعة بغداد-حني سألته يف إحدى اللقاءات عن املفردات الكثرية
اليت أجدها عند قراءيت للنصوص املسمارية واليت تتشابه من
حيث اللفظ واملعىن مع مثيالهتا العربية حينما قال ( :عندما تقرأ
نصا اكديا كأمنا تقرأ لغ ًة عربي ًة أو أن تكون اللغة العربية حاضرة
وقت القراءة)  ،ولقد عزز هذه املقالة مساحة العالمة السيد سامي
البدري الذي نفض الغبار عن حقائق ومفاتيح كنا خنشى الولوج
فيها بداعي أن الباحثني األجانب هم أكثر منا علمًا ومعرف ًة ولكن
ماطرحه مساحة السيد من رؤى وأفكار عززت القول بضرورة
االعتماد على املخزون يف الذاكرة العراقية املعاصرة يف متحيص
وتدقيق العديد من املفردات سواء أكانت سومرية أم أكدية.
إن طرح العالمة السيد سامي البدري يف قراءته اجلديدة لبعض
األسطر من ملحمة كلكامش وخاصة فيما يتعلق باألسطر من
 141-139من اللوح احلادي عشر من ملحمة كلكامش ينم عن
منهجية علمية يف استنباط املعىن األدق للعديد من املفردات معتمدا
على املصادر األساسية يف علم املسماريات وكان موفقا يف اختيار
اللفظة املناسبة هلذه املفردات معتمدا على تراثه اللغوي والفكري ،
ذلك التراث الذي تتجذر فروعه وصوال إىل زمن احلدث وهو بذلك
يشكل رافدا علميا يبدأ من تلك األزمان ومير بوقتنا هذا وسيستمر
يف املستقبل لتحافظ العديد من املفردات على لفظها ومعناها،
وتأكيدا لقويل هذا هناك العديد من املفردات (األكدية
والسومرية) تقف املصادر املتخصصة يف تفسريها موقف احلائر
من إعطاء املعىن األنسب واألدق هلا ويأيت هنا دور التراث
اللغوي يف إجياد مفاتيح حلها  ،وهنا أورد أمثلة بسيطة حول هذه
املفردات(مع مالحظة هناك أمثلة عديدة منها).

.
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كلمة : addu
تعطى يف املصادر املختصة على إهنا إشارة طبوغرافية يف
(ح ُد) فأن الترمجة تكون
حني إذا ماقورنت مع مثيلتها العربية َ
أوفق وأدق.وحني تنون تكون ح ٌد ونظريهتا االكدية تنوينها متومي
حدم.
فتكون ُّ addum
كلمة : ma²alu
تعطى يف املصادر املتخصصة على إهنا عملية إضرام النار .
يف حني لو أرجعنا هذه الكلمة إىل ذاكرة العراقي اجلنويب لوجدنا

إهنا مادة تعمل من روث احليوانات(األبقار والثريان) وتشكل على
هيئة أقراص دائرية وبعد أن جتف تستخدم ألغراض إضرام النار.
كلمة : °ur¼ru
تعطى يف املصادر املتخصصة على إهنا كلمة غري معروفة
ويعطى مثال عليها يشري إىل عملية حفظ مواد خمتلفة فيها،
رر) العربية جند إهنا
وإذا ماقورنت مع كلمة (صرة) أو َ
(ص َ
تشري إىل املعىن األدق وهي مكان حلفظ األشياء.
كلمة : AGRIG
من الكلمات السومرية اليت تعطي املصادر املتخصصة معناها
(وكيل البالط أي املسئول عن حاشية القصر أو وكيل املعبد)
و الزالت تستخدم إىل الوقت احلاضر كمفردة عامية تشري إىل
الشخص صاحب املزنلة الرفيعة فنقول ان هذا الشخص يكرك أي
شخص صاحب مزنلة يف الدولة او املنطقة .
كلمة : al¼la
تشري املصادر املتخصصة بان هذه الكلمة معناها (أغنية تنشد
عند وقت العمل)
وهي تكرارية أي تتكرر هذه الكلمة عند إنشادها،ويالحظ
الشبه الكبري بينها وبني ما يغنيه املطربون يف الوقت احلاضر وخاصة
مايعرف بالطرب الريفي ابتداءهم هبذا املقطع (الالال).
وهكذا العديد من املفردات اليت حيتاج الباحث إىل تدقيق
ومتحيص معناها اعتمادا على الذاكرة املخزونة من التراث اللغوي.
واختم مابدأته بان الشعار الذي رفعه مساحة السيد سامي البدري
حنو (إعادة قراءة النصوص املسمارية على أيدي عراقية) البد أن
يدعم والبد أن تكون هناك مدرسة عراقية جديدة يف قراءة النصوص
املسمارية منطلق ًة من تراثها احلضاري الغين باملفردات اللغوية وتكون
جتارب العالمة السيد البدري معامل هادية يف هذا السبيل .
الدكتور سعد سلمان فهد
مدرس اللغة األكدية
جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم اآلثار
ورئيس قسم اآلثار فيها سابقا

رسالة المدرس الدكتور حسام قدوري الجبوري
قسم علوم القرآن ـ كلية التربية (ابن رشد) ـ جامعة بغداد
وقفة عند مرسى السفينة
رب العاملني  ،وص ّلى اهلل على
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل ّ
سيدنا حممد  ،وآله الطاهرين .
تشبه دراسة العالمة البدري (حفظه اهلل) لعبة إعادة تشكيل
فإن مللمة شتات
الصور املبعثرة اليت تعرف بـ  Puzzle Game؛ ّ
النصوص  ،وجتميع أجزاء اللقى هي عماد البحث املرصود يف هذه
املقالة .
ليست املسألة بالسهولة اليت قد ختطر يف بال من يقرأ سطوري
فإن تركيب صورة مبعثرة حاضرة ليست كتجميع
الثالثة األوىل هذه ّ ،
أجزاء صورة تتفاوت أجزاؤها يف العمر  ،ويف املصداقية  ،والوثاقة ،
واألمهية  ،مع ما يف ذلك من خطوط محراء يصعب جتاوزها .
تستوعب دراسة (مرسى سفينة نوح) املوروث اإلنساين
لقصة الطوفان متجاوزة حدود املألوف من الدراسات املنحازة
اليت تتحجر على معتقد الباحث  ،وأفكار الكاتب  ،وبذا تتجاوز
الدراسة عقدة صعبة من عقد املوروث السامي اخلطر الذي تتقاذفه
صراعات الديانات املتآخية يف مصدرها احلق  ،وهو اهلل سبحانه ،
وتعاىل  ،املتناحرة يف وجودها  ،وتفسرياهتا .
مجعت الدراسة يف براعة جمموعة كبرية من الوثائق اليت حاول
ّ
العالمة البدري قراءهتا بشكل جديد جتاوز فيه املألوف قد ال
يرضي – أول وهلة – كثريًا من الباحثني الذين اعتادوا على
شكل سابق  ،ومعتقدات موروثة .
أقول  :تكتسب دراسة (مرسى سفينة نوح)  ،وما يتبعها من
أفكار مساحته املبتكرة أمهيتها من جهتني :
قدم أمنوذجًا إسالميًا حضاريًا حياول تقدمي
األوىل :يف كوهنا تُ ّ
رؤاه على وفق ثوابت القرآن  ،والسنة .
والثانية  :يف بثّها الروح يف مجود دراسات اآلثاريني اليت عادت
القهقرى يف جماالت التفسري  ،والتحليل الرصني .
ّ
ولعل من حياول إعادة الصورة اليت أنتجتها يد العالمة البدري
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الدكتور عبد القادر عبد الجبار الشيخلي :

رسائلو مداخالت
رسائل
ومداخالت

املبدعة إىل عناصرها األولية سيحتاج إىل جهد كبري يف التحليل ،
والتفكيك  ،وإرجاع كل جزء إىل أصله األول .
جترنا قراءة (مرسى سفينة نوح) إىل التفكري جديًّا يف حتمية
ّ
االهتمام بعلم اآلثار  ،ووجوب التنظري ملفهوم إسالمي لعلم اآلثار .
ويف حوارات متكررة يل مع مساحته تبلورت يف الذهن أفكار
يف التنظري اجلاد لعلم اآلثار على وفق املنهج اإلسالمي  ،الذي
متعمد له من سلطتني متناقضتني ؛
حياول إدالء دلوه بعد احتكار ّ
األوىل كنسية حتاول ّ
يل عنق اآلثار جتاه الكتاب املقدس  ،والثانية
ملحدة ال تكاد تتضح معامل غايات الدراسة لعلم اآلثار فيها !
ويبدو ملن يتابع كتابات مساحته مالحظة اجلانب التطبيقي
املميز  ،الذي يعوزه اجلانب التنظريي ـ وما هو عن ذهنية العالمة
بأمس احلاجة إليه ألسباب كثرية  ،منها :
ببعيد ـ وحنن ّ
أن املعتاد من اآلثاريني املناهج الغربية  ،والشرقية غري
ّ -1
اإلسالمية يف التناول  ،والتفسري  ،والتحليل  ،مبا جيعل دراسات
العالمة مفاجأة غري مألوفة عندهم .
أن املنهج اإلسالمي ميتلك مقومات التحليل الدقيق /كما
ّ -2
برهن هذا البحث /واالستنتاج الدقيق مبا مينحه فرصة املنافسة
الراحبة مع تلك املناهج اليت نُ ّظر هلا سابقًا .
أن كثريًا من مسلمات أحباث العالمة ال يعرفها اآلثاريون،
ّ -3
كقواعد علوم القرآن  ،وعلوم احلديث  ،والرجال  ،والرواية
وغريها من العلوم االسالمية ذات الصلة.
وعلى الرغم من تناثر جمموعة من األحباث املتفاوتة يف قيمتها
العلمية رصانة  ،وهزا ً
ال يف قراءة إسالمية خجولة لعلم اآلثار ،
فإن أحدًا ـ قبل العالمة البدري ـ مل جيرأ على مثل هذه الدراسة
ّ
اجلريئة  ،والرصينة معًا .
متتاز كتابات العالمة البدري مبجموعة من املميزات  ،منها :
 -1اهلضم احلقيقي لقيمة علم اآلثار فكرًا  ،ونتاجًا  ،إذ كسر
طوق اخلوف من اخلوض فيه  ،على وفق منهج إسالمي رصني .
 -2االستيعاب الكامل لقيمة الوثيقة اآلثارية من جهة ،
والرباعة يف استخدامها من جهة أخرى .
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البحث جيد جدًا وقد اعتمد على الكثري من املصادر اللغوية والدينية وعلى املختصني يف
مجيع اجملاالت.

 -3الدراية بالنتاج اآلثاري السابق يف أي مفهوم آثاري  ،أو
تارخيي يضعه على طاولة البحث  ،واملناقشة .
 -4دقة اختيار املوضوعات املدروسة  ،ودقة استغالل الزوايا
املثمرة يف دراسته  ،مع ابتعاده عن التقليدية  ،وتكرار آراء اآلخرين
مبا جيعل مسة اجلرأة  ،والشجاعة يف البحث من أهم صفاته .
 -5كثرة أدوات البحث العلمي  ،وتنوعها لديه مبا جيعل البحث
متميزًا عن البحث اآلثاري التقليدي  ،مع التلميح إىل مسألة
اإلفادة من التحليل اللغوي املقارن الذي تكاد ختلو منه الدراسات
اآلثارية التقليدية .
واحلمد هلل أو ً
ال  ،وآخرًا

رسالة االستاذ باسم حبيب
مالحظات حول حبث العالمة السيد سامي البدري
النجف مرسى سفينة نوح
باسم حممد حبيب
نشرت جملة تراث النجف يف عددها ( 2009 )1حبثا بقلم
السيد سامي البدري تناول فيه موضوعة الطوفان اليت مثلت إحدى
اجلوانب اهلامة يف تراث حضارة وادي الرافدين وبقدر ما أعجبت
هبمة الباحث وجبهوده الكبرية وقدراته البحثية العالية ومثابرته
على استقصاء املعلومات عن موضوع يعد من اعقد املواضيع اليت
واجهت الباحثني فان لدي بعض املالحظات عن بعض فقرات
البحث اليت أود طرحها هنا خدمة للحقيقة والبحث العلمي فقد
كتب الكثريون عن موضوعة الطوفان وحاول الكثري من هؤالء
تأويلها مبا يناسب رؤاهم وانتمائاهتم وليس أدل على ذلك من
القصة التوراتية الشهرية ((( اليت حاكت إىل حد كبري أساطري
الطوفان العراقية فاألمر املهم ليس أن تقرا الطوفان قراءة مغايرة
منسجمة مع فكر معني أو رأي معني بل ما توفره القراءة من فرصة
أخرى لفهم الطوفان بشكل أكثر دقة واألساس برأيي املتواضع
((( التوراة  /من اإلصحاح السادس إلى التاسع

هو معرفة أن كان هذا الطوفان طوفان كوين أي مشل العامل بأسره
أو انه اقتصر على بالد الرافدين وحسب فمن شان هذه املعرفة
حسم الكثري من اإلشكاالت حول هذه القضية العويصة إذ لو كان
الطوفان قد مشل األرض بأسرها فال ميكننا واحلالة هذه تصور أن
جبال العراق ستكون مرسى لسفينة الطوفان لوجود جبال أخرى
أعلى بكثري منها ورمبا سيكون علينا عندئذ أن نعتقد أن جبال
اهلماليا يف اهلند هي املكان الذي رست فيه السفينة لكوهنا أعلى
جبال العامل ومن الطبيعي أن تذهب السفينة إىل أول مكان يظهر
بعد احنسار املاء أما لو اقتصر الطوفان على ارض العراق فليس
لنا إال أن نتصور إىل انه واحد من تلك الطوفانات (الفيضانات)
اليت يتعرض هلا العراق باستمرار ومن الطبيعي أن تكون املرتفعات
األقرب هي املكان املالئم لرسو السفينة مبا يف ذلك طار النجف
الذي أشارت إليه الدراسة ((( أي أن استنتاج الدراسة حول مكان
رسو السفينة سيكون مقبوال بشرط اعتبار الطوفان من الطوفانات
املحلية ال الكونية كما تشري إىل ذلك بعض الدراسات وبالتأكيد
فان أمرا كهذا ال يتناقض مع وجهة النظر الدينية اليت ترى يف
الطوفان عقاب كوين للبشر مجيعا وليس لقسم منهم فمادامت بالد
الرافدين متثل مركز احلضارة البشرية ورمبا املركز الوحيد وقت
حدوث الطوفان فمن الطبيعي أن ينظر هلا على أهنا العامل كله
مادامت بقية أرجاء العامل مهجورة أو تعيش حتت ظل حضارات
بدائية لكن املشكلة ليست فقط يف تأويل اتساع الطوفان وفقا
للنظرة الدينية بل يف القراءة امليثولوجية أيضا لوجود العديد من
األساطري اليت تناولت الطوفان يف الكثري من مناطق العامل وليس
هناك من سبيل لتفسري ذلك إال بأحد أمرين  :إما أن يكون الطوفان
حملي مث جرى تداول قصته عامليا كما حصل عند انتقال الكثري من
القصص واألساطري من مكان إىل آخر أو أن الطوفان هو طوفان
كوين مث جرى إضافة الكثري من الرؤى املحلية عليه انطالقا من
ثقافة السكان ورؤاهم األمر الذي يفسر وجود قصص الطوفان

املختلفة يف أكثر من مكان من العامل إال أن مثل هذا الرأي يواجه
مشكالت كبرية أبرزها افتقارنا للتأكيدات األثرية وصعوبة تفسري
ذلك وفقا للرؤية املناخية والعلمية وبالتايل رمبا ميكننا اعتبار انتشار
قصص الطوفان على انه داللة على حصول عدة طوفانات حملية
وليس طوفانا واحدا كونيا على أن واحدا من هذه الطوفانات
هو الذي حاز على تلك الشهرة الطاغية بفعل حصوله يف منطقة
حضارية مهمة وهو ما يؤيد األصل العراقي لقصة الطوفان الواردة
يف الكتب املقدسة ومنها القران الكرمي مع اختالف بعض التفاصيل
بني قصة وأخرى ففي علم املثولوجيا جيري التركيز بشكل خاص
على االحافري امليثولوجية أي مناقشة أي األصول أقدم وما
مدى توافق ذلك مع املعطيات األثرية والتارخيية وخبصوص قصة
الطوفان املعروفة  .لدينا حوهلا عدة أصول مؤكدة هي :
( )1أسطورة اتراحاسيس
( )2أسطورة الطوفان الواردة يف ملحمة جلجامش
( )3ملحمة زيو سدرا ((( .
وبالتايل ليس من املنطقي دراسة الطوفان من خالل متون
القصص األحدث ال األقدم  .ومن خالل دراستنا لقصص بالد
الرافدين اخلاصة بالطوفان نالحظ ما يلي :
( )1إن أقدم ذكر لقصة الطوفان وردت يف اآلداب السومرية
ما يعين أن مصدر القصة هي املنطقة اليت سكنها السومريون أي
جنوب العراق .
( )2أمجعت أساطري الطوفان الرافدينية املختلفة على أن موطن
بطل الطوفان هي مدينة شروباك (تل فارة) اليت تقع بالقرب من
الوركاء أي يف موطن السومريني يف جنوب العراق
( )3أشارت األساطري إىل أن مسكن بطل الطوفان كان من
القصب أي مثل أكواخ سكان األهوار احلاليني فكل شعب يبين
منازله وفق املواد املتوفرة يف بيئته والقصب هو النبات الذي تشتهر
به االهوار منذ أقدم العصور ومن الطبيعي أن يبين سكان االهوار

((( السيد سامي البدري  ،النجف مرسى سفينة نوح  ،مجلة تراث النجف
 ،العدد ( )1لسنة  ، 2009ص . 65

((( فاضل عبد الواحد علي  ،الطوفان في المراجع المسمارية ( ،بغداد ،
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منازهلم منه فيما جند أن املادة اليت تتوفر يف منطقة النجف هي
الصخور ما جعلها املادة املفضلة يف البناء هناك .
( )4ورود أمساء اآلهلة السومرية كـ آنو ،انليل ،و أيا (انكي)
يف منت القصة هو دليل آخر على أن القصة ذات أصل سومري أو
على األقل أن السومريني هم أول من نقلوها من التراث الشفوي
فيما تعد القصة االكدية حماكاة أو ترمجة هلا ال اكثر بدليل عدم
وجود أي ذكر ملردوخ اله مدينة بابل اليت جاءت من عصرها
خمتلف النسخ املتوفرة عن قصة الطوفان .
( )5أشارت قصة الطوفان الواردة يف ملحمة جلجامش إىل
الريح اجلنوبية بكوهنا املسببة أو املرافقة للطوفان وهي الريح اليت
يسميها سكان جنوب العراق ب (الشرجي) حيث هتب من املناطق
اجلنوبية الشرقية وتكون مصحوبة بأمطار كثيفة وقد تتسبب
بفيضانات صغرية أو كبرية حسب الظروف املناخية السائدة .
أما املوضع الذي رست عليه السفينة فهو حبسب بعض
الترمجات جبل نصري الذي رجح طه باقر داللته بان معناها جبل
اخلالص ورمبا رست السفينة عند احلواف الغربية للسهل الرسويب
أي تلك املنطقة اليت يشار عليها بالطار كما طرح ذلك حبث السيد
البدري ومن الطبيعي أن مفهوم اجلبل خيتلف عن مفهومه عندنا
وليس هناك من شك بان طار النجف وكربالء كان ينظر إليه من
قبل سكان السهل على انه جبل أو جبال واذا كنا قد اتفقنا مع
البحث أو اقتربنا من رأيه حول مكان رسو السفينة فهذا ال يعين أن
هذه املنطقة كانت مسكونة قبل هذا الوقت فمدينة النجف مل تأخذ
مكانتها التارخيية والدينية إال بعد إيوائها جلثمان اإلمام علي بن
أيب طالب  وحىت الكوفة اليت قد ال خنتلف على وجودها قبل
جميء العرب املسلمني مل تأخذ شهرهتا إال بعد عدها عاصمة للعرب
يف العراق ومركزا خلالفة اإلمام علي وقد ال أغايل إذا قلت أن
اإلمام علي بن أيب طالب  هو الذي أعطى هلذه املنطقة مكانتها
وقدسيتها اليت عرفت هبا فيما بعد حيث أصبح ضريح اإلمام علي
حمجا ألتباعه ومناصريه ومكانا يؤكدون فيه معارضتهم للحكم
األموي أوال والعباسي بعد ذلك وهذا لوحده كاف إلعطاء النجف

.
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مكانتها وأمهيتها يف التارخيني اإلسالمي واإلنساين لكوهنا أنتجت
أول شكل من أشكال املعارضة ضد اهليمنة االستبدادية للحكام
الذين تولوا إدارة الدولة العربية اإلسالمية أما ذلك الطرح الذي
يربز هذه املنطقة كحاضرة حضارية أقدم عهدا من اإلسالم فيعوزه
الكثري من األدلة وبشكل أساس األدلة األثرية و الكتابية املباشرة
فاعتماد املقارنات أو الشواهد غري املباشرة ال ميثل هناية املطاف
يف حتديد احلقائق وما قدمه البحث من قراءة جديدة واستنتاجات
متميزة هو تأكيد للحاجة إىل مزيد من البحث والتقصي ملعرفة
الكثري من اجلوانب الغامضة يف تارخينا وموروثنا وال حيسم بأي
حال اجلدل حول الكثري من حقائق الطوفان اليت مازال يكتنفها
الغموض .
لقد طعن البحث بالكثري من القناعات واالجتهادات التارخيية
اليت حتتمل الصواب واخلطأ ولكن ليس باالستناد إىل أدلة باتة
دامغة بل إىل تأويالت واجتهادات حتتمل هي األخرى الصواب
واخلطأ ومن األمثلة على ذلك ما عرضه عن أصل إبراهيم اخلليل
والذي أشار البحث إىل انتمائه إىل مدينة بابل ومنطقة بابل وبابل
كما هو معلوم غري النجف وال ميكن أن تقترن هبا على اإلطالق
فوجود مدينة قدمية على مقربة من مدينة جديدة ال يعين أن
إحدامها امتداد لألخرى فال ميكن القول مثال أن مدينة أور هي
مدينة الناصرية احلالية أو أن الوركاء هي مدينة السماوة ناهيك
عن أن اجلدل حول أصل إبراهيم ليس باجلديد فقد وردت عدة
آراء حول أصله فإضافة إىل الرأي التورايت واملسيحي الشهري
الذي جيعل أور املدينة السومرية الشهرية موطنا له هناك عدة
آراء واجتهادات أخرى منها رأي الباحث املصري سيد القمين
حول األصل االرمين إلبراهيم اخلليل((( وهناك من ينسب إبراهيم
إىل جزيرة العرب أو إىل بالد الشام وقد ادلوت بدلوي ذات
مرة واعتربت جزءا مهما من قصة إبراهيم اخلليل ذات عالقة
بقصة الرامايانا اهلندية دون نكران حلقيقة إبراهيم التارخيية فإذا
((( سيد محمود القمني  ،النبي إبراهيم والتاريخ المجهول  ،ط ( ، 1القاهرة
) 1990 ،

مل تكن أور هي املوطن احلقيقي إلبراهيم اخلليل وهو أمر حمتمل
فان النجف أو بابل ليسا بأكثر ارجحية منها الن أدلتهما مبنية
على املقارنات والتأويالت ونفس الشيء يف فرضية أن كيش هي
الكوفة الن موضع كيش معروف وقد أجريت فيه عدة تنقيبات
أثرية وال ميكن بأي حال أقراهنا مبدينة الكوفة اليت ازدهرت
كمدينة معروفة يف العصر اإلسالمي ونفس الشيء بالنسبة لدملون
فهي حبسب النصوص املسمارية ومنها نصوص سالليت أكد وأور
الثالثة تقع إىل اجلنوب من أور وليس إىل مشاهلا كما تفترض
الدراسة ولذلك ال جمال ألقران دملون مبدينة النجف أو الكوفة وال
بأي منطقة تقع إىل الشمال من مدينة أور وبالتايل البد أن نقف
عند ما يلي :
( )1أن قصة الطوفان مازالت حمكومة باإلطارين الديين
وامليثولوجي أي أهنا مازالت عصية على الطرح التارخيي احلاسم
وبالتايل ال ميكننا جتاهل القراءة اليت تقدمها النصوص امليثولوجية
بشان تقديرات املكان
( )2مبا أن أقدم ظهور لقصة الطوفان مرتبط بالنصوص
املسمارية واللغة السومرية و أن املكان الذي عاش فيه بطل
الطوفان يقع يف جنوب العراق ناهيك عن ذكر اآلهلة السومرية
وبعض اإلشارات اليت هلا عالقة ببيئة االهوار ككوخ القصب
والريح اجلنوبية فال ميكن بأي حال جتاهل أصلها السومري أو
انتماء القصة جلنوب العراق .
( )3بغياب أي تأكيدات أثرية أو كتابية (مسمارية) يصعب
اعتبار مدن كيش أو دملون وغريها ذات عالقة مبدن حوض
الفرات األوسط اليت ارتبطت تارخييا مبجيء العرب املسلمني أو
حبكم اإلمام علي  ودفنه يف املنطقة .
( )4ما طرحه البحث بشان عدم انتماء إبراهيم اخلليل ملنطقة
أور يف الناصرية ليس باألمر اجلديد فهناك الكثري من الدراسات
اليت تناولت ذلك بل واعتمدت على خمتلف القرائن اللغوية واألثرية
والتارخيية واملنطقية واألدلة املقارنة لتأكيد طرحها ومع ذلك مل تتمكن
تلك الدراسات من إهناء الرأي الذي يربط إبراهيم اخلليل باور ليس

الرتباط ذلك باإلرث الديين وحسب بل ولعدم متكن تلك الدراسات
من إعطاء براهني دامغة لترجيح رأيها على اآلراء األخرى .
املصادر:
 . 1التوراة  /من اإلصحاح السادس إىل التاسع.
 . 2السيد سامي البدري  ،النجف مرسى سفينة نوح  ،جملة
تراث النجف  ،العدد ( )1لسنة  ، 2009ص .65
 . 3فاضل عبد الواحد علي  ،الطوفان يف املراجع املسمارية ،
(بغداد  ،دت).
 . 4سيد حممود القمين  ،النيب إبراهيم والتاريخ املجهول ،
ط ، 1القاهرة .1990 ،
تعليقنا بشكل عام
 . 1نشكره اوال تقدير جهود الباحث وال يعرف الفضل اىل
ذووه ونشكره ثانيا على اهتمامه ومالحظاته وهي جديرة بالتعليق
ما دام رائدنا مجيعا الوصول اىل احلقيقة .
 . 2البد لنا من تشخيص منهج ننطلق منه فيما يتعلق بالتاريخ
القدمي ؟ ولدينا ثالثة مناهج :
املنهج اآلثاري الذي ال يعىن بالتراث الديين .
املنهج الديين الذي ال يعىن بالنتاج اآلثاري .
املنهج اجلامع بينهما الذي جيعل احلقيقة الدينية هي االصل
ويبحث يف االثار عما يصدقها وهو الذي برز يف الغرب من خالل
(علم اثار الكتاب املقدس) ). (Archeology Of Bible
و اسسناه حنن من خالل علم اثار القرآن الكرمي وروايات اهل
البيت . (Archeology Of Quran) 
 . 3لقد انطلقنا يف حبثنا /النجف مرسى سفينة نوح /يف ضوء
املنهج الثالث  ،انطلقنا من قول االمام الصادق يف تفسري جبل
(الـ جودي) قال جبل (فرات الكوفة)  .ووجدنا يف القاموس
االشوري ان ( )g¼duوهي (جودي) بإبدال االلف اىل ياء ،
اسم للفرات يف التراث البابلي احلديث وااللف والالم للعهد  ،ان
جودي املعهود املشار اليه بال العهدية هو فرات الكوفة .
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ووجدنا ان (ارارات) هي ليست لفظة عربية بل مها كلمتان
سومريتان مها (ار) وتعين مدينة و(ارات) او (اراد) (اروت) وهي
الفرات وايضا بابل وهكذا فان ارجاع اللفظة التوراتية املتحجرة
ينتهي اىل قول االمام الصادق .
ووجدنا يف التورات اآلرامية ان مرسى السفينة (طوري قردو)
(قردون) وهي ليست آرامية بل سومرية تعين (مدينة بابل) .
اما التراث السومري واالكدي فهو بقايا خلفاء قوم نوح محلوا
قصة الطوفان بصفتها جزءا من تراث نوح .
وهكذا وجدنا يف ملحمة جلجامش  :ملا فتح (اوت نابشتم)
شباك السفينة الحت (جنف) (ناكوفو) ومقلوهبا (كوفانو)/بإبدال
(واو الفاء) بألف (مقطع نا) . /مث امسك جبل (نصر) بالسفينة
و(نصر) اكدية يساويها (حار) و(حري) السومرية وهي (احلرية) ،
اذن امسك جبل بالد (احلري) بالسفينة .
ويف السطر  261من نص زيوسدرا (ان االهلة اسكنت نوحا
ومن معه (كربال) (كور تلموناكي) يف (املشرق) وكوربال هي
كربال  ،و(تلموناكي) هي مدينة الكوفة يف القاموس االشوري ،
وألنه بالد كورباال او (بالد الطف) واسعة فقد حدد النص جبل
مدينة الكوفة .
ان هذه النصوص ليست اساطري ال هنا تتحدث عن اماكن
توافقت مع النص الديين  .ولوال النص الديين لتعددت االحتماالت
وكان من الصعب ترجيح احدها وهنا جييء دور النص الديين
وتتضح امهيته يف تشخيص مرسى سفينة الطوفان سواء قلنا ان
الطوفان عاملي او حملي .
مث جتئ االسطر االوىل يف ملحمة جلجامش لتؤكد ان شخصا راى
النجف وجاء بأخبار ما قبل الطوفان وما بعد الطوفان وكتب كل ما
خربه وعاناه على حجر من الالزود  .واللوح احلادي عشر من امللحمة
يقول ان اول من رأى النجف هو (اوتنابشتم)  ،وتأيت بقية النص لتؤكد
اوصاف نوح الذي جاء بأخبار ما قبل الطوفان وما بعده .
ويأيت النص الديين ليؤكد ان (نوحا) ومن معه سكنوا كربال
ومنها جبل مدينة الكوفة وجبل مدينة احلرية .

.
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بعدما قرأت البحث املوسوم (النجف مرسى سفينة نوح عليه السالم)  ،تأكد يل ورأيت أن
هذا البحث قد طرق على باب بيت من الشعر الذي ما زال عند علماء املسماريات واآلثار
هو مسألة حمرية  ...ووضعت اسسا لعلم اجلغرافية التارخيية مقارنة مع الوضع احلايل
ملنطقة النجف والطارات وكربالء والكوفة وبابل ووضح امهيتها اآلثارية.

وهكذا يتضح اننا مل ندخل البحث يف سفينة نوح بدون اصل
واساس نستند اليه يف تشخيص احلقيقة التارخيية  ،وهو املنهج
الذي اسسناه واشرنا اليه .
اما عن انتماء ابراهيم اىل بابل فاملسألة ليست مسالة تاويالت
بل هي مسالة نصوص دينية معتربة عند اهلها بدءا من التوراة
فإهنا ذكرت (اور) الكلدانيني وهي مدينة بابل ال غري وقد اشرنا
يف البحث اىل النصوص االخرى يف التوراة اليت تفيد ذلك  ،مث
التلمود يؤكد ذلك .
وجتئ املصادر الدينية االسالمية تؤكد ذلك ايضا .
اما ان النجف حاضرة دينية ثقافية قبل الطوفان وبعده فتؤكده
نصوص دينية وردت عن اهل البيت وهي قوله “ كوفان
يرد اوهلا على اخرها “  ،وقد شرحنا ذلك يف حبثنا عن زيارة
وارث اجلملة االوىل “السالم عليك يا وارث ادم صفوة اهلل “ ،
فان الواقع التارخيي للكوفة من زمن احلسني والتسعة من ذريته
اصبحت تدرجييا اعظم مركز ثقايف وهي تستعد الستقبال االمام
التاسع من ذرية احلسني  ليختم مسريهتا العلمية واحلضارية ،
والرواية تقول “ ان كوفان سيُ َّر ُد َّاولُها على اخرها”  ،مبعىن ان هذا
الواقع الثقايف للكوفة على عهد احلسني والتسعة من ذريته واخرهم
املهدي الوارث للكوفة ولعلوم ابائه هو شبيه بالواقع الثقايف للكوفة
(النجف) زمن نوح واالوصياء التسعة من ذريته .
واود ان ابيّن ان ملف هذا حبث واملناقشة يف مثل موضوعه
سوف يبقى مفتوحا مادام هناك رغبة يف الوصول اىل احلقيقة او
تعزيزها بأدلة جديدة وال خيفى على جنابك الكرمي ان قضية كاليت
اثرناها قد حتدث عنها التراث املسماري والتراث العربي والتراث
االسالمي وبقدر االنفتاح املشترك عليها وبلغاهتا االصلية سوف
تكون امام حقائق جديدة يف تقديري اهنا سوف تؤكد النتائج
الغريبة اليت اثارها البحث .
اكرر شكري لالستاذ باسم.
النجف االشرف
السيد سامي البدري ـ 2011/11/5

رسالة االستاذ سعد مرزه
كتب االستاذ سعد حامت مرزه ردا على حبثنا «النجف مرسى
سفينة نوح» وبعثه اىل املجلة وطلب نشره فيها غري ان البحث مل
يكن مستوفيا لشروط النشر  ،لذلك نعتذر عن نشره كامال ضمن
البحوث ولطوله نعتذر عن نشره كامال ضمن رسائل القراء وامنا
ننشر مقاطع تعرب عن املهم من اشكاالته ونعلق عليها وهي :
اوال ؛ قوله :
أ ( .وجدنا الباحث السيد سامي البدري غري دقيق يف نقل
االحاديث النبوية فقد نسب حديث ايب عبد اهلل الصادق الذي ورد
يف تفسري القمي اىل ايب احلسن موسى ... 
ب  .وقد اثار الباحث مشكلة هبدف عدم اعتماد الرواية اليت
حتدد موقع اجلودي باملوصل لقوله (احتمال اهنا زيادة توضيحية
من النساخ او الرواة يف نسخة علي بن ابراهيم والعياشي اكثر من
كوهنا سقط العبارة )...مع اين ال اتفق مع الباحث فيما ذهب اليه .
ج  .و لنفترض انه كان مصيبا يف ذلك ولكن ما هو الدليل
على ان االمام الكاظم اراد بلفظ (عندكم) (الكوفة) وهي مدينة
ايب بصري بل انا اعتقد انه عىن بذلك (العراق) وهي الدولة او الوالية
اليت تقع فيها الكوفة واملوصل بدليل  :انه ال توجد جبال بالكوفة
منذ عرفها او سكن حوهلا العرب قبل االسالم وحلد االن. )...
اقول :
يف كالمه عدة مواضع للتعليق  :وقبل التعليق اشكره على
قراءة البحث وبذله جهدا لنقده وهو يدل على اهتمام ثقايف جيد
واختالف وجهات النظر امر طبيعي عند الباحثني .
اما الفقرة (أ)؛ وهي قوله ان الباحث السيد سامي البدري غري
دقيق يف نقل االحاديث فقد نسب حديث ايب عبد اهلل الصادق
الذي ورد يف تفسري القمي  .فالذي يعهده القراء عن الداعي هو بذل
جهد يف الضبط والتحقيق والعصمة ال يدعيها غري االنبياء واالئمة
اال جاهل  .وقد وقع خطأ يف الفقرة رقم  : 2 : 3من البحث ،

وهي تتعلق ب (جواب عن اشكال قد يثار حول رواية الكايف) ،
إذ جاء يف مقدمتها (وقد يثار اشكال مفاده ان املصادر الشيعية
ذكرت رواية تصرح بان (اجلودي باملوصل) ففي تفسري علي
بن ابراهيم عن ايب بصري عن ايب احلسن وهو االمام الكاظم 
قال (واستوت السفينة على جبل اجلودي وهو باملوصل جبل
عظيم فزنل نوح باملوصل من السفينة مع الثمانني وبنوا مدينة
الثمانني)  .قال حفظه اهلل ( :ان نسبة رواية االمام الصادق 
يف تفسري القمي اىل ايب احلسن موسى  ليست صحيحة) .
اقول  :وهو كما قال  ،والصحيح ان تفسري القمي رواها عن االمام
الصادق  . ويف ضوء هذه املالحظة انتبهنا اىل ان العبارة اليت
بعدها وهي (واجلواب  :ان رواية تفسري القمي وتفسري العياشي
عن ايب بصري )..ينبغي ان تعدل اىل (واجلواب هو  :ان رواية
الطربسي يف جممع البيان ورواية تفسري العياشي عن ايب بصري) .
 .واكرر شكري له .
اما الفقرة (ب)؛ وهي قوله “ :وقد اثار الباحث مشكلة هبدف
عدم اعتماد االحاديث اليت حتدد موقع اجلودي باملوصل وذلك
عندما زعم ان لفظة املوصل مل ترد يف كالم االمام ايب احلسن
موسى ع وقال احتمال اهنا زيادة توضيحية من النساخ او الرواة
اكثر من احتمال سقط العبارة عند الكايف.”...
اقول  :نؤكد لألستاذ مريزا ما ذهبنا اليه يف البحث بكون عبارة
(باملوصل) بعد عبارة (عندكم) يف رواية ايب بصري برواية العياشي
وغريه هي (اضافة تفسريية من النساخ او الرواة)  ،واالصل يف
الرواية هو رواية الكايف عن ايب بصري عن االمام الكاظم  وهي
خالية من هذه االضافة وتفصيل البحث كما يلي :
فقد جاء يف تفسري جممع البيان قوله “ويف (كتاب النبوة) مسندا
إىل أيب بصري  :عن أيب احلسن علي بن موسى بن جعفر عليهما
السالم  ،قال  :كان نوح لبث يف السفينة ما شاء اهلل  ،وكانت
مأمورة  ،فخلى سبيلها  ،فأوحى اهلل إىل اجلبال  :إين واضع سفينة
نوح على جبل منكن  ،فتطاولت اجلبال  ،ومشخت  ،وتواضع
اجلودي  ،وهو جبل باملوصل  .فضرب جؤجؤ السفينة اجلبل ،
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ملف النجف مرسى سفينة نوح
رسائلو مداخالت
رسائل
ومداخالت

فقال نوح عند ذلك  :يا مريا أتقن  ،وهو بالعربية يا رب أصلح .
ويف رواية أخرى يا رمهان أتقن  .وتأويله  :يا رب أحسن”((( .
وهذه الرواية عيها مالحظتان :
االوىل  :سقوط لفظة (عندكم) منها .
الثانية  :اشتباه الناسخ يف املراد بـ (ايب احلسن) بانه الرضا 
الن كنية كل من االمام موسى وابنه الرضا هي (ابو احلسن)
واحلال ان ابا بصري مل يدرك االمام الرضا . 
وجاءت الرواية يف (تفسري نور الثقلني) وهو ينقلها عن
الطربسي تثبت عبارة (عندكم) وحتمل االشتباه نفسه يف السند
قال الطربسي رمحه اهلل يف تفسريه جممع البيان “ :عن أيب بصري
عن أيب احلسن الرضا  قال  :قال  :يا أبا حممد ان اهلل أوحى إىل
اجلبال اين مهرق سفينة نوح على جبل منكن يف الطوفان فتطاولت
ومشخت وتواضع جبل عندكم (باملوصل يقال له اجلودي)  ،فمرت
السفينة تدور يف الطوفان على اجلبال كلها وأشرفت إىل اجلودي
فوقفت عليه  ،فقال نوح  :بارات قىن بارات قىن قال  :قلت :
جعلت فداك اي شيء هذا الكالم ؟ فقال  :اللهم أصلح  ،اللهم
أصلح” ((( .
والصحيح يف سند الرواية جنده يف تفسري العياشي “ :عن أيب
بصري عن أيب احلسن عليه السالم قال  :قال يا أبا حممد ان [اهلل
أوحى إىل اجلبال اىن مهرق] سفينة نوح على جبل منكن يف
الطوفان فتطاولت ومشخت وتواضع جبل عندكم (باملوصل يقال
له اجلودي)  ،فمرت السفينة تدور يف الطوفان على اجلبال كلها
حىت انتهت إىل اجلودي  ،فوقعت عليه  ،فقال نوح با رات قين
با رات قين قال  :قلت له  :جعلت فداك أي شيء هذا الكالم ؟
فقال  :اللهم أصلح اللهم أصلح”  ((( .فكلمه (الرضا) زيادة من
النساخ اذ ابو احلسن هذا هو موسى الكاظم . 
وقد رواها املجلسي يف البحار “ :عن أيب بصري  ،عن أيب
احلسن موسى عليه السالم قال  :قال  :يا أبا حممد إن اهلل أوحى
((( الطبرسي ،مجمع البيان ج 5ص.281
((( الحويزي ،تفسير نور الثقلين ،ج 2ص 365الرواية رقم .123
((( العياشي ،تفسير العياشي ج 2ص 149الرواية رقم .124

.
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إىل اجلبال أين واضع سفينة نوح على جبل منكن يف الطوفان ،
فتطاولت ومشخت  ،وتواضع جبل عندكم باملوصل يقال له
اجلودي فمرت السفينة تدور يف الطوفان على اجلبال كلها حىت
انتهت إىل اجلودي فوقعت عليه  ،فقال نوح  :بارات قين بارات
قين  ،قال  :قلت  :جعلت فداك أي شئ هذا الكالم ؟ فقال  :اللهم
أصلح اللهم أصلح” ((( .
اقول  :ورواية ايب بصري هذه قد رواها الكليين يف الكايف من
دون عبارة (باملوصل)  :قال رمحه اهلل “ :عن أمحد بن حممد  ،عن
علي بن احلكم رفعه  ،عن أيب بصري  ،عن أيب احلسن موسى عليه
السالم قال  :يا أبا حممد إن نوحا عليه السالم كان يف السفينة
وكان فيها ما شاء اهلل  ،وكانت السفينة مأمورة فطافت بالبيت
وهو طواف النساء  ،فخلى سبيلها نوح فأوحى اهلل عز وجل إىل
اجلبال  :إين واضع سفينة نوح عبدي على جبل منكن  ،فتطاولت
ومشخت  ،و تواضع اجلودي وهو جبل عندكم فضربت السفينة
جبؤجؤها اجلبل  ،قال  :فقال نوح عند ذلك  :يا ماري أتقن  ،وهو
بالسريانية  :رب أصلح” ( .البحار 116/48عن الكايف)
وقد اتفقت كل النسخ اخلطية لكتاب الكايف((( على عدم وجود
يبعد احتمال اهنا سقطت من الرواية بسبب
عبارة (باملوصل) مما ِّ
النساخ  ،مع عناية علماء الشيعة بكتاب الكايف رواي ًة واستنساخا
ومقابل ًة دون بقية الكتب كتفسري العياشي وغريه  .االمر الذي
دعانا اىل القول بان عبارة (باملوصل) هي زيادة من النساخ تأثرا
باجلو العام (الذي صنعه القصاصون الذين نشروا رواية وهب بن
منبه وجماهد بن جرب (ت 102ـ110ه) الذين كانوا يأخذون عن
كتب اهل الكتاب مباشرة دون حتقيق ايام بين امية وبين العباس
وهو امتداد للرأي العام الذي صنعه كعب االحبار يوم عينته
((( المجلسي ،بحار األنوار ج 11ص.338
((( وقد صدرت طبعة الكافي تحقيق قسم احياء التراث مركز بحوث
دار الحديث سنة 1429وقد قام عمل التحقيق بمتابعة 1600نسخة
خطية للكافي جمعت من مكتبات ايران ومكتبات عالمية اخرى كانت
13نسخة تعود الى القرن السابع والعاشر الهجري وتعود 64نسخة الى
القرن العاشر وتعود 1300نسخة الى القرنين الحادي عشر والثاني عشر
واكثر من  200نسخة تعود كتابتها الى القرن الثالث عشر الهجري.

اخلالقة القرشية واعظا رمسيا وقصاصا يف املسجد النبوي ( .انظر
تفصيل ذلك يف مقالنا النجف مرسى سفينة نوح جملة تراث النجف
العدد االول  2009ص )37
اما رواية علي بن ابراهيم يف تفسريه املعروف بـ (تفسري القمي)
عن االمام الصادق  ج 328/1وهي مرسلة ومن دون ذكر
الراوي عن االمام الصادق  وذكر فيها (ان اجلودي باملوصل)
فهي معارضة برواية اخرى لعلي بن ابراهيم رواها الكليين يف
الروضة عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن حمبوب عن هشام
اخلراساين عن املفضل بن عمر قال  :اجلودي وهو فرات الكوفة ،
وهذه الرواية ليست موجودة يف تفسري علي بن ابراهيم مما يؤكد
وجهة النظر القائلة ان تفسري علي بن ابراهيم املتداول قد زاد
فيه الرواة بعد علي بن ابراهيماو اسقطوا منه(((  ،واغلب الظن
ان الراوي قد نسب رواية ايب بصري اليت رواها العياشي وتصرح
ان اجلودي باملوصل اىل االمام الصادق  بدال من االمام ايب
احلسن موسى  ، كما نسب راوي آخر رواية ايب بصري عن
علي بن موسى الرضا  ومل يدرك ابو بصري االمام الرضا وهذا
االشتباه قد حيصل من الرواة لروايتهم عن االمام الصادق  انه
اجاز ألصحابه ان ينسبوا ما مسعوه منه اىل ابيه الباقر  ويف
ضوء ذلك فان رواية الكليين عن علي بن ابراهيم اليت تنص (ان
اجلودي هو فرات الكوفة) هي املرجحة على رواية كتاب تفسري
علي بن ابراهيم املتداول اليت تنص (ان اجلودي هو باملوصل) .
وخالصة القول  :ان رواية ايب بصري عن االمام الكاظم 
االصل فيها ما يف الكايف وهو قول (اجلودي وهو جبل عندكم)
وقد اتفقت كل النسخ اخلطية للكايف على ذلك  .وان عبارة
(باملوصل) املوجودة يف رواية ايب بصري يف غري كتاب الكايف هي
اضافة تفسريية من النساخ او الرواة سواء جاءت يف كتاب تفسري
علي بن ابراهيم القمي املتداول او تفسري العياشي او تفسري جممع
البيان او غريه وسواء جاءت الرواية منسوبة اىل ايب بصري عن
((( انظر بحث العالمة الحجة السيد محمد رضا السيستاني في كتابه
وسائل االنجاب .

االمام الصادق  او عن ايب بصري عن االمام الكاظم . 
اما الفقرة (ج)؛ وهي قوله  :ولنفترض انه كان مصيبا يف ذلك
ولكن ما هو الدليل على ان االمام الكاظم  اراد بلفظ (عندكم)
(الكوفة) وهي مدينة ايب بصري بل انا اعتقد انه عىن بذلك (العراق)
وهي الدولة او ا لوالية اليت تقع فيها الكوفة واملوصل بدليل  :انه
ال توجد جبال بالكوفة منذ عرفها او سكن حوهلا العرب قبل
االسالم وحلد االن فيتم التعليق عليها بثالثة نقاط :
االوىل  :قوله (انا اعتقد انه عىن بذلك (العراق) وهي الدولة او
ا لوالية اليت تقع فيها الكوفة واملوصل) .
اقول  :املوصل اقليم آخر ال يرتبط بإقليم العراق آنذاك  ،بل
كان لفظ (العراق) اىل القرن الرابع اهلجري او اكثر ينصرف اىل
الكوفة وقد تضم اليه البصرة فيقال (العراقان)  ،وهذا كتاب أحسن
التقاسيم للمقدسي من اعالم القرن الرابع اهلجري يف كتابه معرفة
األقاليم (ج 1ص )132قال يف معرض حديثه عن مناخ املوصل
“أما اهلواء والرسوم فمقاربة للشام مشاهبة للعراق”  .وقال يف ص
 125يف معرض بيان مدنه قال “ :إقليم العراق ...به البصرة ...و
سامرا ”...ومل يذكر املوصل .
بغداد ...و الكوفة ...و ّ
ويف الروض املعطار يف خرب األقطار للحمريي (ت 900هـ)
(ج 1ص“ )410والكوفة والبصرة تسمى العراقان  ،فحد أرض
العراق ما بني اخلزر إىل السواد فسواد الكوفة كسكر إىل الزاب
إىل عمل حلوان إىل القادسية وسواد البصرة األهواز وفارس
ودهستان  ،وهذه كلها من العراق  ،والعراق وسط الدنيا” ومل
يدرج املوصل من العراق آنذاك .
وعدم ادراج املوصل حتت لفظ العراق امر قدمي  ،واقدم ما
عثرت عليه هو جغرافية بطليموس حيث يضع املوصل واجلزيرة
ضمن اقليم بني النهرين  ،يف قبال اقليم بابل الذي يضم آنذاك مدن
بابل ومدن سومر اىل اخلليج الفارسي .
نعم يف العهد االسالمي ظهر مصطلح سواد العراق ويراد به من
البصرة إىل املوصل مث حدفت كلمة السواد.
ولعل اول من ادرج املوصل ضمن العراق من البلدانيني هو
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رسائل
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القزويين (ت682هـ) يف كتابه (آثار البالد وأخبار العباد) (ج1
ص )171قال « :العراق  :ناحية مشهورة  ،وهي من املوصل إىل
عبادان طو ً
ال  ،ومن القادسية إىل حلوان عرضًا» .
الثانية  :قوله (ما هو الدليل على ان االمام الكاظم  اراد
بلفظ (عندكم) (الكوفة) وهي مدينة ايب بصري) اقول ان االمام
الصادق  ال يغيب عنه املستوى العلمي ألصحابه وابو بصري
ممن يتابع احاديثهم وجوابه عليه السالم انطلق من هذه احلقيقة عن
ايب بصري فأجابه باختصار قائال  :وهو جبل عندكم .
الثالثة  :قوله “ :ال توجد جبال بالكوفة منذ عرفها او سكن
حوهلا العرب قبل االسالم وحلد االن. ”...
اقول  :قد قلنا يف حبثنا املنشور يف املجلة العدد االول
وخالصته :
 . 1لقد ورد يف روايات تعرب باجلبل وصفا للنجف  ،ففي حبار
األنوار عن كتاب قصص األنبياء عن الصدوق  ،عن ابن الوليد ،
عن الصفار  ،عن أمحد بن حممد  ،عن القاسم بن حيىي  ،عن جده
احلسن بن راشد  ،عن حيىي بن عبد اهلل قال “ :كنا باحلرية فركبت
مع أيب عبد اهلل عليه السالم فلما صرنا حيال قرية فوق املاصر
قال  :هي هي  ،حني قرب من الشط و صار على شفري الفرات ،
مث نزل فصلى ركعتني  ،مث قال  :أتدري أين ولد عيسى عليه
السالم ؟ قلت  :ال  ،قال  :يف هذا املوضع الذي أنا فيه جالس  ،مث
قال  :أتدري أين كانت النخلة ؟ قلت  :ال  ،فمد يده خلفه فقال :
يف هذا املكان  ،مث قال  :أتدري ما القرار وما املاء املعني ؟ قلت :
ال  ،قال  :هذا هو الفرات  ،مث قال  :أتدري ما الربوة ؟ قلت  :ال ،
فأشار بيده عن ميينه فقال  :هذا هو اجلبل أي النجف” ((( .
و يف كامل الزيارات جلعفر بن حممد بن قولويه (ص : )84
حدثين حممد بن عبد اهلل  ،عن حممد بن أيب عبد اهلل الكويف  ،عن
موسى بن عمران النخعي  ،عن احلسني بن يزيد  ،قال  :حدثنا
صفوان بن مهران  ،عن جعفر بن حممد  ، قال ” :سار وانا
معه من القادسية حىت أشرف على النجف  ،فقال  :هو اجلبل الذي
((( المجلسي ،بحار االنوار ج 14ص.216

.
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البد أن تكون هناك مدرسة عراقية جديدة يف قراءة النصوص املسمارية منطلق ًة من
تراثها احلضاري الغين باملفردات اللغوية وتكون جتارب العالمة السيد البدري
معامل هادية يف هذا السبيل .

اعتصم به ابن جدي نوح  ، فقال ( :سآوي إىل جبل يعصمين
من املاء)  ، فأوحى اهلل تبارك وتعاىل إليه بالنجف  :أيعتصم بك
مين  ،فغاب يف األرض وتقطع إىل قطر الشام .
 . 2جاء يف كالم ابن الكليب ان (الكوفة) عرفت ب (جبيل
صغري) يف وسطها كان يقال له (كوفان) وعليه اختطت (مهرة)
موضعها  ،وكان هذا اجلبل عاليا مرتفعا عليها فسميت به) (ويف
مستدرك الوسائل للنوري ج 10ص : 224عن نصر بن مزاحم
يف كتاب صفني  :عن عمر بن سعد  ،عن سعد بن طريف  ،عن
أصبغ بن نباتة قال  :مرت جنازة على علي (عليه السالم) وهو
بالنخيلة  ،فقال  :ما يقول الناس يف هذا القرب ؟ ويف النخيلة قرب
عظيم يدفن اليهود موتاهم حوله  ،فقال احلسن بن علي : 
يقولون هذا قرب هود النيب (عليه السالم) ملا أن عصاه قومه جاء
فمات هاهنا ،
قال  : كذبوا ألنا أعلم به منهم  ،هذا قرب يهودا بن يعقوب
بن إسحاق بن إبراهيم بكر يعقوب  ،مث قال  :هاهنا أحد من
مهرة  ،قال  :فأيت بشيخ كبري فقال  :أين مزنلك ؟ قال  :على
شاطئ البحر قال  :أين من اجلبل األمحر ؟ قال  :قريبا منه  ،قال :
فما يقول قومك ؟ قال  :يقولون قرب ساحر  ،قال  :كذبوا ذاك قرب
هود  ،وهذا قرب يهودا بن يعقوب  ،حيشر من ظهر الكوفة سبعون
ألفا على غرة الشمس والقمر  ،يدخلون اجلنة بغري حساب .
اقول  :مراده باجلبل االمحر النجف من ظهر الكوفة  ،بقرينة
قوله حيشر من ظهر الكوفة سبعون الف بغري حساب  .وهذا
اجلبل هو جبل (ساتيدما) الذي حييط بالكوفة كالكفاف عليها ،
وساتيدما اما مصحفة عن صاد املاء او حمرفة عن العربية (صد
ما) أي صاد املاء  ،وهي وظيفة (النجف) الطبيعية ازاء الكوفة إذ
قالوا “ :النجف كاملسناة تصد عنها السيول القادمة من الغرب ان
يعلو منازل الكوفة ومقابرها”  .وقد انكر الباحث العراقي يعقوب
نعوم سركيس ان يكون يف الكوفة جبل وال جبيل  ،ويبدو ان
االخ املعترض قد تأثر به مع انه من سكنة النجف العريقني هبا !
 . 3ان هضبة (النجف ـ كربالء) هي اهلضبة الوحيدة يف سهل

بابل  ،والقادم اىل بابل من جهة الغرب واجلنوب الغريب يشاهد
امامه سلسلة مرتفعات عليه ان يعربها ليصل اىل بابل  ،وقد مسى
(بطليموس) هذه املرتفعات اليت يبلغ طوهلا اكثر من مائة وعشرة
كيلومترات بـ (جبال بابل) وقال عنها اهنا تفصل بني اجلزيرة
العربية واحلدود الشرقية ملدينة بابل وقد زينا البحث بصورة من
خارطته  .وقد قال امري املؤمنني عنها يف وصيته لولده احلسن اذا انا
مت فادفنوين يف هذا الظهر فانه اول طورسينني  ،أي جبل سينني ،
وسينني هو اسم ملدينة بابل يف العهد البابلي القدمي  .والتسمية
الشعبية هلذه املرتفعات ب(طارات النجف) و(طارات كربالء)
حمرفة عن الطورات هي مجع شعيب ل(الطور) ومعناه اجلبل  ،أي
جبال النجف وكربالء وهي بعينها جبال بابل .
ثانيا ؛ قوله :
“يكرر الباحث (أي البدري) ما يراه بعض الباحثني من ”ان
قصة الطوفان يف التوراة مل تكن من الوحي االهلي وامنا نقله اليهود
من التراث البابلي اثناء مكوثهم يف بابل بعد السيب البابلي هلم
سنة 586ق  .م ...وقال (ص )65بان التوراة العربية واآلرامية
استمدت معلوماهتا عن مرسى سفينة نوح من التراث السومري
والبابلي“ ...فاذا كانت التوراة قد استمدت معلوماهتا عن مرسى
عد الباحث هذه
سفينة نوح من التراث السومري والبابلي فلماذا َّ
املعلومات صحيحة وترمجها اىل العربية فكانت هي أدلته التارخيية
على ان النجف مرسى السفينة ؟ الباحث مل يقدم ادلته او دليله
على ان التوراة العربية واآلرامية قد استمدت معلوماهتا عن
مرسى السفينة من التراث السومري والبابلي فان وجود اليهود يف
بابل ايام السيب البابلي ال يعد دليال على اهنم تأثروا هبم ففي بعض
االخبار ان عزير كان نبيا والنيب ال يكتب التوراة حمرفة  . .هناك
تشابه كبري يف بعض تفاصيل قصة الطوفان يف القرآن مما يرجح
ان قصة الطوفان يف التوراة هي من الوحي االهلي غري املحرف ومل
يأخذها اليهود من التراث البابلي”.

اقول :
يبدو قد حصل لبس يف فهم االستاذ مرزه فان الكالم الذي
نسبه الينا كنا قد ذكرناه يف البحث بصفته مقولة العلمانيني وليس
مقولة االسالميني  .فقد قلت يف البحث ص : 36
إننا بني اجتاهني :
املسماري نتاجا بشريا خالصا ال
التراث
االتجاه األول ُ :يع ُّد
َ
َ
عالقة له بالوحي يف قليل او كثري  .ويرى اصحاب هذا االجتاه
ان التراث الديين التورايت خاصة قد تأثر بالتراث املسماري
واخذ عنه الكثري من مفرداته وافكاره ومنوذج الدراسات يف هذا
االجتاه كتاب (من ألواح سومر إىل التوراة)(((  .وقد ساعد على
ظهور هذه القراءة للتوراة بني العلمانيني أسبقية التراث املسماري
على التوراة اليت ترقى إىل أقصى ما ميكن تقديره هو القرن الرابع
عشر قبل امليالد  ،بينما تزخر املتاحف العاملية اليوم بنصوص
املدة بني
مسمارية أدبية ودينية وتارخيية وتشريعية ذات أمهية إىل ّ
القرن اخلامس والعشرين والقرن اخلامس عشر قبل امليالد نظري
شريعة محورايب والرواية السومرية للطوفان وملحمة جلجامش
وهذه االخرية مدونة عن مدونات اسبق من هذا التاريخ  .وقد
اسس هذا االجتاه الباحثون الغربيون وحذا حذوهم أكثر الباحثني
الشرقيني ان مل يكونوا كلهم .
خيص اجلانب
التراث
االتجاه الثاين ُ :يع ُّد
َ
َ
املسماري فيما ّ
العقائدي والتشريعي وكثريا من النصوص األدبية تراثا نبويا
تعرض للتحريف يف قليل أو كثري نظري ما تعرضت له نصوص
الكتاب املقدس يف قليل أو كثري  ،وهذا التراث يرتبط بنبوة
نوح وإبراهيم على أقل تقدير وكان العراق وخباصة بابل أرض
النشأة واالنطالقة الرسالية بالنسبة إلبراهيم  وأرض النشأة
واالنطالقة الرسالية قبل الطوفان وبعده بالنسبة إىل نوح . 
وحبكم الواقعة التارخيية اليت وقعت سنة 586ق  .م حيث
سقطت دولة بين إسرائيل يف بيت املقدس على يد البابليني وجلبهم
مخسني ألف أو أكثر من بين إسرائيل إىل بابل واستيطاهنم فيها مدة
((( تاليف المتخصص في المسماريات الدكتور فاضل عبد الواحد.
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ال تقل عن سبعني سنة أو أكثر قبل ان حيررهم كورش ويرجعهم
إىل فلسطني بل بقي الكثري منهم يواصل حياته الدينية والعلمية
ضمن التجمعات اليهودية املنتشرة يف بابل  ،ومن الطبيعي ان ينفتح
اليهود على الثقافة املسمارية البابلية خبصوص املعلومات التارخيية
واألخالقية وغريها املتداولة آنذاك لدى البابليني  ،ويتأثرون هبم
يف قليل أو كثري نظري انفتاح بعض املسلمني على كعب األحبار
وهو عامل يهودي كبري مسحت له اخلالفة القرشية املسلمة بعد
ان أعلن عن إسالمه ان حيدث مبا لديه من قصص التوراة بني
املسلمني كل مجعة أيام اخلليفة عمر واخلليفة عثمان  ،ويف العهد
األموي برز أمثال جماهد ووهب بن منبه يف أواخر النصف الثاين
من القرن االول اهلجري وغريهم وعن طريقهم انتشرت ثقافة
أهل الكتاب يف خصوص قصص األنبياء وقصص اخللق وهذا
أمر طبيعي جدا حبكم التعايش السلمي الذي يؤسسه االسالم بني
الناس .
وكما وجد بني املسلمني أهل البيت  الذين عينهم النيب 
َّ
من بعده وأوكل إليهم بأمر إهلي مهمة املحافظة على َّالنص الديين
ووضع مؤشرات ومعامل يستفيد منها الباحث لو أراد ان يصل إىل
احلقيقة  ،كذلك احلال يف بين إسرائيل بعد رجوعهم من السيب
البابلي فان اهلل تعاىل أحيا هلم عزير وأعاد هلم كتابة التوراة
وكتابة السنن اليت َّبلغها موسى  وتوارثها األئمة من بعده من
(آل هارون) إىل داود وسليمان  واألئمة من آل هارون بعد
سليمان  إىل ما قبل السيب  ،ولكن اليهود بعد املوت الثاين للنيب
عزير حرفوا كثريا من احلقائق من جديد وبعث اهلل تعاىل زكريا
وحيىي وعيسى  من أجل تثبيت املعامل من جديد وحرفت مرة
أخرى حىت بعث اهلل نبيه حممدا  . لتجديد الثقافة االهلية يف
التوحيد وغريها
(((
وهذا االجتاه هو الذي أسسناه يف حبوثنا .
فان الباحث املسلم الذي ينطلق من
ويف ضوء هذه الرؤية ّ
التراث الديين املحمدي برواية أهل بيته األوصياء حني يدرس
التراث املسماري يدرسه كما يدرس تراث أهل الكتاب على
((( انظر كراسة القرآن وعلم اآلثار  /السيد سامي البدري (المؤلف).

.
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انه تراث نبوي تعرض للتحريف يف قليل أو كثري  ،وعند دراسة
أي نص من نصوصه البد من مقارنته مع نظريه يف التراث الديين
التورايت واإلسالمي وهو ما يالحظ يف هذه الدراسة اليت قمنا هبا
حبسب الوسع والطاقة .
يف ضوء البحوث السابقة يتضح ان النجف مرسى سفينة نوح
قضية تنهض باالستدالل عليها ثالثة انواع من الوثائق وهي :
 . 1الوثائق العربية املتمثلة بالقرآن الكريم وتراث النبوة برواية اهل

البيت  وهي وثائق تنتمي اىل اوائل القرن السابع امليالدي :
فقد جاء يف القرآن الكرمي اسم اجلودي ومل يسبق لغريه من
الكتب السماوية او البلدانية ان ذكر هذا االسم بصفته املوضع
الذي استقرت عليه السفينة  ،وقد جاء يف الرواية عن االمام
الصادق  ان اجلودي هو فرات الكوفة  ،وجاء عنه ايضا ان
كربالء هي البقعة اليت جنى اهلل عليها نوحا والذين امنوا معه  ،ومل
يسبق ألي مصدر اخر اسالمي او كتايب او بلداين ان َّبين ذلك
عن اجلودي وكربالء وصلتهما مبوضع رسو السفينة  .حىت جاءت
الوثائق املسمارية مصدقة ملا بينه القرآن واهل البيت . 
 . 2الوثائق املسامرية باللغة السومرية واللغة االكدية  ،وهي وثائق
تنتمي اىل القرن اخلامس عشر قبل امليالد وما قبلها وقد كشف
عنها قبل مائة ومخسني سنة .
 . 3الوثائق العربية واآلرامية والالتينية (العهد القدمي) وهي
وثائق ظهرت بني القرن الرابع عشر قبل امليالد والقرن الرابع
امليالدي ( .انظر املخطط رقم  7يف مقالنا النجف مرسى سفينة نوح) .
وقد ُتوجه التهمة اىل التوراة العربية واآلرامية على اهنا استمدت
معلوماهتا عن مرسى السفينة من التراث السومري والبابلي يف
مدينة بابل أيام السيب البابلي يف عهد نبوخذ نصر وخلفائه حيث
بقي اليهود هناك نصف قرن تقريبا وبعد اهنيار بابل على يد
كورش استمر وجود مجاعات منهم يف بابل قرون عديدة  ،وهي
شبهة واردة وميكن لليهود االصوليني ان جييبوا عنها بأن تراثهم
تراث نبوي.
ولكن مثل هذه التهمة ال ميكن ان توجه اىل القرآن الكرمي وتراث
اهل البيت  . الن التراث املسماري مل يكن على عهدمها

مكتشفا بل كان منسيا اساسا  ،وقد عرب القرآن عن املعلومات
اليت افادها عن تفاصيل يف قصة نوح باهنا من انباء الغيب ألهنا
مل تكن متداولة آنذاك حىت كشفت تنقيبات املنقبني عن الكتابات
املسمارية قبل قرنني من الزمان على اكثر تقدير  ) .انتهى ما اردنا
نقله من حبثنا املنشور .
مث ان قوله ”ان قصة الطوفان غري حمرفة“ ليس صحيحا على
فان جممل القصة صحيح  ،ولكن بعض تفاصيلها حمرف من
اطالقه ّ
قبيل ما ذكرته التوراة ان الطوفان استمر اربعني يوما  ،بينما رواية
املفضل عن االمام الصادق  تقول ان الطوفان استمر سبعة ايام
وجتيء الرواية السومرية لتقول ان الطوفان استمر سبعة ايام .

فيضانات بغداد  . 170/1وكالم كل من وليم كوكس والدكتور
سوسة ليس اكثر من حدس علمي  ،مضافا اىل ان امحد سوسة
واحلاج حمسن شالش مل يكونا مطلعني على رواية املفضل بن عمر
اليت تنص على ان (اجلودي فرات هو الكوفة)  ،ومل يقدم الدكتور
سوسة أي وثيقة تؤيد حدسه .
اما حبثنا :
فقد انطلقنا فيه من رواية املفضل مشفوعة بوثائق مسمارية
اكدية وسومرية شخصتا وفق قراءتنا اجلديدة للنصني املسماريني
/وفق اصول القراءة املعتمدة عند علماء املسماريات  /مضافا اىل
قراءة جديدة للنص العربي والنص االرامي وغريها من النصوص
وقد جاءت كلها تؤيد رواية املفضل عن االمام الصادق . 

“قمت مبقارنة ما كتبه الباحث السيد سامي البدري مبا جاء يف
جواب امحد سوسة ملحسن شالش فوجدته قد نقل بعض ما جاء
يف اجلواب بإجياز وتصرف مع حذف بعض الفقرات ...وكان ما
كتبه الدكتور سوسة خيتلف كليا عما جاء يف الدراسة” .

رابعا ؛ قوله :

ثالثا ؛ قوله :

اقول :
لست معنيا ان انقل كالم الدكتور سوسة كله  ،وامنا كان
ُ
يعنيين ما يتصل بتشخيصه ملرسى السفينة  ،وقد شخصه بانه (على
مرتفع من صحراء جنوب الفرات ...وانه ينحصر بني اثنني ان
مل ميكن العثور على معلومات اخرى فأما ان يكون يف سلسلة
مرتفعات النجف او اهنا توجهت اىل مرتفع اخر من ذبذبة هذه
االرتفاعات املمتدة يف قلب الصحراء من امين الفرات من الشرق
اىل الغرب ) ...وهذه اخلالصة قد بينها الدكتور سوسة يف جوابه
املفصل اىل الوجيه حمسن شالش املنشور يف اسبوع االمام  ،واشار
اليها واختصرها يف كتابه فيضانات بغداد اجلزء االول ض-170
 ، 171وقد اشار اليه من قبل يف هامش ص  ، 164وحنن مجعنا
بني كالمه يف فيضانات بغداد ويف كتاب اسبوع االمام  ، وراي
الدكتور امحد سوسة هو يف قبال راي استاذه وليم كوكس الذي
كان يقول (ان السفينة استقرت يف املنطقة الصحراوية جنوب اور)

“ان مرسى سفينة نوح ال جيعل من موضع املرسى وما جاوره
من مناطق ذا قدسية وال جيعل منها امكنة مباركة” .
اقول :

ان رسو سفينة نوح مقرون بقوله تعاىل ﴿ :فَ ِإذَا ْاستَ َوْي َت أَنْ َت
ِن الَْق ْو ِم َّ
ني
الظالِ ِم َ
َو َم ْن َم َع َك َع َلى الُْف ْل ِك فَ ُق ِل الْ َح ْم ُد َِّلِ الَّذِي نَ َّجانا م َ
(َ )28و قُ ْل َر ِّب أَنْ ِزلْنِي ُم ْن َز ً
ني (﴾)29
باركًا َوأَنْ َت َخ ْي ُر الْ ُم ْن ِزلِ َ
ال ُم َ
املؤمنون ، 29-28/وهذا يعين اهنا استوت يف مزنل مبارك مقدس
قبل السفينة فضال عن رسو السفينة  .امل تكن قبل ذلك بيئة ادم
ومدفن رفاته وبيئة ادريس الذي اشتهر عنه انه علم الناس الكتابة
وفنون ما حيتاج اليه الناس ؟
وهل خيتلف هذا املزنل املبارك لنوح عن ارض بيت املقدس
حان الَّذِي أَ ْسرى ب َِع ْب ِد ِه لَْي ً
ِن
(س ْب َ
ال م َ
املشار اليها يف قوله تعاىل ُ
ْ
ِن
بار ْكنا َح ْولَ ُه لِنُ ِريَ ُه م ْ
الْ َم ْس ِج ِد الْ َح ِ
رام ِإلَى الْ َم ْس ِج ِد األ ْق َصى الَّذِي َ
ري ( )1اإلسراء1/
ِيع الْبَ ِص ُ
السم ُ
آياتِنا ِإنَّ ُه ُه َو َّ
ان مرسى السفينة وما حوهلا هو ارض مباركة كما ان بيت
املقدس وما حوله ارض مباركة وكما ان مكة وما حوهلا ارض
مباركة كما ان املسجد النبوي ارض مباركة .
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ملف النجف مرسى سفينة نوح

الدكتور حسام قدوري :

رسائلو مداخالت
رسائل
ومداخالت

نعم ان وجود قرب امري املؤمنني يزيدها بركة وقدسية وحرمة .
خامسا ؛ قوله :
“ألول مرة اقرأ بوضع شرط اضايف لقبول صحة الروايات هو
ان ال تكون مروية بنفس املعىن عن اهل الكتاب الذين اسلموا” .
اقول :
ان البحث مل يطرح مثل هذا الشرط ولست ادري من اين
انتزعه االستاذ سعد ؟
نعم يف موضوع مرسى السفينة وانه باملوصل قلنا  :انه املشهور
لدى املفسرين ومرجعهم فيه ليس هو الرواية عن النيب / اذ
ال توجد رواية عنه يف ذلك /بل هو ما نقل عن جماهد ووهب بن
منبه وقد ُع ِرفوا بأخذهم عن اهل الكتاب وهو اساسا مما بثه كعب
االحبار بني املسلمني فأحياه هذا الباحثان  ،وحني جند رواية يف
تراث اهل البيت يف اوثق واشهر كتبهم احلديثية تفيد رأيا آخر
خمالفا لعامة علماء املسلمني آنذاك ولعامة اهل الكتاب فإننا نقف
عنده وننطلق منه يف البحث فانه مفتاح للحقيقة التارخيية اليت
ضاعت بسبب انتشار الثقافة االسرائيلية  ،واالصل الذي ينبغي
ُون
ان ننظر اىل كتبهم هو التحريف كما وصفهم اهلل تعاىل ﴿يُ َح ِّرف َ
ِم َع ْن َم ِ
واض ِعهِ﴾ املائدة ، 13/اال ما وافق كتاب اهلل الذي انزله
الْ َكل َ
على حممد  وبيانه الذي اوحاه اليه ايضا وكتبه علي  عنه
وصار بإذن اهلل مرياثا ألهل بيته . 
وأقول أخريا :
ان البحث املنشور يف جملة تراث النجف وقد صدر عن
مؤسسة تراث النجف يعرب عن اطروحة املؤسسة ورسالتها يف
حركتها العلمية يف املجتمع ومهمة كهذه تتطلب وضوحا يف الكتابة
ويف نتيجة البحث  .ومل يكن هذا البحث الذي نشرته جملة تراث
النجف وليد سنة او سنتني او ثالث انه جهد يرقى اىل مخس
وثالثني سنة من املتابعة واالتصال باملتخصصني ومطالعة الكتب
املتخصصة  ،كان الباحث يف السنوات 2003م 2011-م على

.
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متتاز كتابات العالمة البدري بكثرة أدوات البحث العلمي  ،وتنوعها لديه مبا جيعل البحث
متميزًا عن البحث اآلثاري التقليدي  ،مع التلميح إىل مسألة اإلفادة من التحليل اللغوي
املقارن الذي تكاد ختلو منه الدراسات اآلثارية التقليدية .

متاس مع مخسة اجيال من املتخصصني باآلثار العراقية واللغات
العراقية القدمية السومرية واالكدية  ،بدءا باألستاذ الدكتور خالد
االعظمي رمحه اهلل املتخصص باللغة االكدية الذي ميثل اجليل
االول وانتهاء بالدكتور سعد سلمان مدرس اللغة االكدية يف كلية
اآلداب جبامعة القادسية  ،كما وفر الباحث لنفسه بدءا من سنة
1975م وبالتدريج كل ما حيتاجه البحث من املصادر االساسية
لكتابات العراق القدمي املنشورة باللغات الثالث االنكليزية
والفرنسية واالملانية اىل جانب النصوص االصلية وكانت
مكتبته سنة 1989قد احتوت على مخسني الف ورقة مسمارية
مستنسخة  ،وقد القى يف جامعة بغداد كلية اآلداب قسم االثار
سنة 2010م حماضرة يف طروحاته اجلديدة يف علم املسماريات
وقراءته اجلديدة لبعض النصوص املسمارية  ،ووفق إللقاء
خالصات هلذه البحوث يف مثاين جامعات عراقية  ،ويف املؤسسة
يف النجف وفق إللقاء خالهتا على تدريسيني من اثنيت عشرة
جامعة وعدد كبري من الباحثني يف علم االثار والتاريخ القدمي
واملتخصصني باجليولوجيا وغريهم من الباحثني يف خمتلف احلقول
من سنة 2004ـ2011م داخل العراق ومن قبل يف بلدان اخرى
خارجه منذ سنة 1991م  ،وقد قوبلت هذه االحباث اجلديدة
باحلفاوة والتكرمي الهنم عرفوا عن النجف والكوفة ما مل يكونوا
يعرفون عن ارضها جغرافيا وجيولوجيا وجيمورفولوجيا وتارخييا
ودينيا انا على ثقة تامة من حبوثي ونتائجها ألهنا ال تقوم على
اساس االلتقاط مما كتبه االخرون بل تقوم على اساس الرجوع
املباشر اىل النصوص االصلية وحماولة اعادة قراءهتا والتشاور مع
املتخصصني يف ذلك  ،مع مرشد ال خيطئ وهو كتاب اهلل ومرجع
ال خييب طالبه وهو تراث اهل البيت  وقد وفق اهلل تعاىل
الكتشاف اسم (النجف) و(كربالء) و(الكوفة) وارتباطها مبرسى
سفينة نوح وحدث الطوفان يف هذا التراث مبا مل يسبق الحد قبل
هذا االنسان الضعيف ان قام به واكتشفه يف ضوء تراث اهل البيت
ولوال حديث اهل البيت  ملا انتهيت اىل هذه الفتوحات العلمية
العظيمة اليت سيُعلم نبأها بعد حني .
وهل يوجد فتح علمي خيص التاريخ القدمي اعظم من

اكتشاف متحجرات لغوية يف النص التورايت امثال لفظة (اراراط)
اليت تعين يف ضوء تفكيكها اىل مقطعني االول (ار) مبعين مدينة ،
الثاين (اراط) (اراد) (ارات) مبعىن هنر الفرات االوسط فتكون
عبارة جبال اراراط معناها جبال هنر الفرات االوسط  ،وهي جبال
مدينة بابل  ،و(قردو) و(قردون) الواردة يف التوراة اآلرامية  ،اليت
تعين مدينة بابل يف التراث املسماري  .ومن مث يكون معىن عبارة
(طوري قردون) اآلرامية هو (جبال مدينة بابل) وهكذا فان النص
العربي والنص اآلرامي للتوراة يتفقان على ان مرسى سفينة نوح
هو (جبال هنر الفرات االوسط) (جبال مدينة بابل) وليست جبال
تركيا  .وقد يعترض احد ان ارض بابل ال جبال فيها  ،فيأتيه
اجلوا ب من بطليموس اشهر جغرايف يف العامل القدمي ليثبت يف
خارطته جبال بابل املرتفعات اليت يشاهدها املسافر من الصحراء
العربية ويقول ( :ان هذه الصحراء حيدها من الغرب سوريا ومن
الشمال ميزوبوتامية ومن الشرق (بابل) يفصل بينها وبني هذه
الصحراء جبال بابل)  .وقدرها الباحثون مبائة وعشر كيلومترات
من النجف اىل الرزازة  .واكتشف الباحثون اهنا اجلرف الشرقي
للفرات يف جمراه االول قبل مليون سنة  .اما على أي جبل من هذه
اجلبال املتواضعة رست السفينة ؟ واجلواب هو يف قراءتنا اجلديدة
للسطر  139من اللوح احلادي عشر من ملحمة جلجامش لتشخص
لنا (جنف احلرية) وليس غريه .
وجنف احلرية يسمى ايضا بنجف الكوفة وهو منطقة الذكوات
البيض الثالث اليت تضم عند ملتقاها قرب امري املؤمنني ومساها
ايضا امري املؤمنني (ظهر الكوفة) قال يف وصيته ”اذا انا مت
فادفنوين يف هذا الظهر فانه اول طور سينني“  ،ويأيت التراث
املسماري ليكشف لنا ان (سينني) من امساء مدينة بابل ومن امساء
هنر الفرات  .وبالتايل فان (طور سينني) معناها جبال بابل  ،وهي
نفسها جبال الفرات او اجلرف الشرقي للفرات يف جمراه االقدم .
وقد اطلق الناس يف النجف على (اجلرف) اسم (الطار
والطارات) وقسموها اىل (طارات النجف) و (طار السيد) يف
كربالء وصححناه فقلنا هو طار (كربالء) اسوة بطار النجف .
اما على أي الذكوات استقرت سفينة نوح ؟ والذي اخترناه

هو ذكوة النور وهذا االحتمال بنيناه على معلوماتنا الواقعية عن
الذكوات(((  ،فان البحث امليداين يفيد ان سطح ذكوة النور اوسعها
و تبلغ مساحته ( )54دومنا مربعا بينما تبلغ مساحة سطح ذكوة
الديك  18دومنا مربعا  ،وسطح ذكوة العمارة  36دومنا مربعا .
وهذا االحتمال هو الذي اخذ به من قبل الشيخ الطرحيي وبىن
املسجد عليه وهو املعروف اليوم مبسجد الطرحيي اما تسمية الذكوة
جببل النور فال ادري هل هي قبله او بعده والذي احتمله اهنا قبله .
ان نتائج هذه البحوث تكشف عن امهية ما ينفرد به اهل البيت
يف التراث القدمي  ،وهو مدخل جديد يثبت اختصاصهم بتراث
النبوة  .نظري احاديثهم االخرى اليت ينفردون هبا من قبيل انفرادهم
(((
بان امليت بالسكتة جيب تأخري دفنه ألنه مل ميت واقعا.
ان اجلهد الذي بذلناه يرمي اىل لفت نظر االنسان املثقف
واالكادميي املعاصر حيث كان على هذه االرض البسيطة ان
حممدا  واهل بيته  هم مصدر املعرفة الصحيحة سواء
عن واقعة تارخيية اليت غيبها التراب وكثرت فيها االقاويل او
كانت تتصل بتاريخ االنسان وتعددت فيها اآلراء او تتصل
مبستقبله وكثرت فيه التكهنات او تتعلق مبنهج حياته وكثرت
فيه االجتهادات  .ليس لنا يف كل ذلك اال ما ثبت صدوره عنهم
لنتعبد به او ليكون مفتاحا لدراسة االثار املكتشفة عسى ان هنتدي
حبديثهم اىل رؤية واضحة يف تلك االثار .
ُ
وح ا ْهب ْ
﴿ق َ
الم مَِّنا َوبَ َر ٍ
ِم ْن
ِس ٍ
كات َع َل ْي َك َو َعلى أ َم ٍم م َّ
ِيل يا نُ ُ
ِط ب َ
م َع َك وأُمم سنُمِّت ُع ُهم ثُم يمس ُهم مَِّنا َع ٌ َ
ِن أَنْبا ِء
ِيم ( )48تِ ْل َك م ْ
ذاب أل ٌ
َ َ َ ٌ َ َ ْ َّ َ َ ُّ ْ
َ
الَْغ ْي ِب نُ ِ
ِن قَ ْب ِل هذا
وحيها ِإلَْي َك ما ُك ْن َت تَ ْع َل ُمها أنْ َت َوال قَ ْو ُم َك م ْ
ني ( ﴾)49هود. 49-48/
َاصب ِْر ِإ َّن الْعاقِبَ َة لِْل ُمَّت ِق َ
ف ْ
النجف االشرف ـ السيد سامي البدري
2011/11/1
Ì Ì Ì
((( افادني بها الدكتور عايد متخصص في الجيومروفولوجي وله بحث
في هذا العدد .
((( انظر بحثنا الموسوم ظاهرة الموت السريري بين الطب العدلي واالحكام
الشرعية المنشور في مجلة اخبار الكلية الطبية العدد الرابع.
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ملف النجف مرسى سفينة نوح
رسائلو مداخالت
رسائل
ومداخالت

صورة تبين اجزاء من طارات النجف (جبال بابل  65ـ  150متر عن سطح البحر)

Ptolemy Cosmographia 1467
Mediterranean Middle East
جبال بابل (طارات النجف) في خارطة الجغرافي
بطليموس ما بعد  161 – 83بعد الميالد
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رسائلو مداخالت
رسائل
ومداخالت

صور افقية شاملة من جهة الغرب تبين ارتفاع مدينة النجف االشرف عن السهل الرسوبي
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