مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

العدد7/

آيار0220/م

مدينة كوثى (تل ابراهيم) موطن النبي ابراهيم الخميل عميه السالم
أ.م.د .عادل هاشم عمي

كمية اآلداب /جامعة البصرة
يعد موطن النبي إبراىيم الخميل  من المواضيع الخالفية عند المؤرخين وىذا يرجع الى اختالف االدلة التي

يستندون الييا في اعطاء صورة دقيقة ،ومع ذلك فان بعض األدلة قد تكون مشتركة اال ان طريقة فيم كل فريق ليا تختمف
عن االخرى  ،وىذا ما نراه واضحا من خالل تبيان المواطن التي افترضت كموطن أول لمنبي ابراىيم الخميل .
لقد قيمت عدة اراء اصل النبي إبراىيم  الرافديني وقد دعم كل صاحب رأي رأيو بأدلة لغوية وكتابية وشواىد
تاريخية .والمدن المفترضة قبالة مدينة كوثى كونيا الموطن االول لمنبي الخميل  ىي من الجنوب (اور السومرية) ومن

الشمال (حران) .وقبل الخوض في تفاصيل ىذه االماكن يجب التنبيو الى ان االشارة الى أور أو حران عند العمماء متأتية
من فيميم لمنص التوراتي.
 فرضية مدينة أور السومرية وتفنيدها

فيما يخص مدينة أور وكونيا الموطن االول لمنبي إبراىيم  فقد كانت نقطة انطالق ىذا الراي من سفر التكوين

الذي نعت المدينة بـ (اور الكمدانيين) " :واخذ تارح ابرام ابنو ولوط ابن ىاران ابن ابنو وساراي كنتو امراة أبرام ابنو فخرج
بيم من أور الكمدانيين ." . .وقد اعتبر انصار ىذا الراي انيا مدينة أور السومرية والتي تقع اطالليا اليوم عمى بعد  ٔٚكم
جنوب غرب مدينة الناصرية ونير الفرات في منطقة تعرف اليوم ب (المقير) شرقي تل العبيد ،والى الشمال الغربي من

بمدة سوق الشيوخ ،والشمال الشرقي لبمدة ابو شيرين (اريدو).

بدأ التنقيب في ىذه المدينة (اور)عام ٗ٘ ٔٛمن قبل القنصل البريطاني في البصرة

(ويمكوكس) وقد عثر عمى

بعض النصوص التي بينت موقع المدينة .وفي عام ٕٕ ٜٔبدأت بعثة عممية مشتركة من المتحف البريطاني وجامعة
بنسمفانيا االمريكية برئاسة السير ليونارد وولي باعمال التنقيب في المقرة الممكية ،وقد كشفت ىذه االعمال عن تاريخ

المدينة منذ بداياتيا االولى وحتى الفترات المتاخرة من تاريخيا القديم الذي ينتيي مع سقوط ساللة بابل الحديثة  ٖٜ٘ق.
م .كما اوضحت التنقيبات ان مدينة أور كانت من المدن التي ضميا سرجون األكدي الى حدود مممكتو .ومن الجدير

بالذكر انيا كانت تمثل قطبا لممعارضة السومرية ضد حكم األكديين (الجزري)ٔ؛ ثم غدت مدينة ثانوية في فترة الغزو
الكوتي حتى ظيرت فيما بعد عمى مسرح االحداث واصبحت عاصمة ألخر امبراطورية سومرية في عيد مؤسسيا أور نمو

(ٖٕٔٔ –  ٕٓٓٙق .م.) .

ما ييمنا ىو التنقيبات التي اجراىا السير ليونارد وولي وما نتج عنيا في تصوراتو .اذ تأتي الزقورة في مقدمة
اكتشافاتو وىي عبارة عن بناية مدرجة تتكون من ثالث طبقات أو مصاطب ،كان يعمو المصطبة الثالثة معبد صغير
خصص لعبادة الو مدينة أور (سين = ننار) الو القمر .وقد ربط السير وولي ىذا البرج المدرج مع (برج بابل) الوارد في
سفر التكوين تفي الفصل الذي يسبق الحديث عن قصة إبراىيم ؛ اضف الى ذلك العثور عمى تمثال صغير (ٔٚ

بوصة) عمى شكل كبش صغير مقدم كقربان أو تضحية .وىو واحد من العديد من التماثيل التي تستخدم في الطقوس
الدينية اليومية آنذاك .وقد ربط االستاذ وولي ىذا التمثال مع النبي إبراىيم  وطمب اهلل تعالى اليو بذبح ابنو والتضحية
بو .فضال عن ذلك عثوره في القسم الجنوبي من المدينة عمى حي سكني يحوي عمى بيوت ترقى الى عيد آيسن الرسا
(العصر البابمي القديم) كان من بينيا بيت يبعد حوالي ٖٓٓ م من المعبد المركزي في المدينة اسماه االستاذ وولي (بيت

إبراىيم ).
ٔ

فوزي رشيد :نرام سين ممك الجيات االربعة .دار الشؤون الثقافية (بغداد – ٓ )ٜٜٔص .ٖٜ
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ان فرضية أور السومرية (المقير) ىي ذاتيا المذكورة في سفر التكوين (اور الكمدانيين)والتي كان عميدىا السير

ليونارد وولي ،واجيت انتقادات وتناقضات عدة منيا من داخل االسفار التوراتية ومنيا ادلة تاريخية تفند ىذه الفرضية
واخرى في المنيجية العممية .ويمكن تمخيص ىذه االعتراضات مجتمعة في النقاط التالية:
ٔ – ان الموقع الجغرافي لمدينة أور السومرية في جنوب بالد الرافدين تقع الى الغرب من نير الفرات وىذا يتعارض مع
أور الواردة في التوراة والتي يوضحيا نص توراتي اخر ويضعيا شرقي نير الفرات كما جاء ذلك في سفر يشوع" :
لقد اقام اجدادكم ومن جممتيم تارح ابو إبراىيم منذ القدم في شرقي نير الفرات حيث عبدوا آلية اخرى ،فأخذت أباكم

إبراىيم من شرقي النير وقدتو عبر ارض كنعان وكثرت نسمو فاختاروا النفسكم اليوم من تعبدون سواء االلية التي
عبدىا آباءكم الذين استوطنوا شرقي نير الفرات "

ٔ

ٕ – ان ورود كممة (الكمدانيين) بصفة النعت ألور يجعل الكممة تفقد مدلوليا المتناسق والمتزامن مع الكمدان ،الذين لم
يظيروا عمى مسرح التاريخ اال بعد حوالي ٓٓٓٔ سنة من ظيور النبي ابراىيم الخميل؛ فال يجوز تسمية المدينة باقوام
لم يمروا عمييا بعد .ومع ذلك فان انصار ىذا الراي يقترحون بان اسم الكمدانيين أضيف الى النص التوراتي من

خالل الكتبة الييود لغرض اإليضاح المكاني.
ٖ – من المعروف عن مدينة أور انيا كانت ذات طابع سومري بحت حتى بعد سقوط اخر ساللة فييا (اور الثالثة ٕٓٓٙ
ق .م ) .أي ان الجنس البشري السومري كان ىو العنصر االبرز فييا مع تواجد قميل لمجزريين المعروفين بالبداوة

والمستوى الحضاري االدنى من السومريين .وكما مر بنا فانيا كانت تتميز بثوراتيا ضد الحكم األكدي الجزري ،وىذا

يعني ان إبراىيم االموري (كما سياتي تبيانو) كان يتصف بالصفة االساسية لالموريين بكونو راعياً  .وىذا األسموب
البدوي يتناقض مع المدنية السومرية المتحضرة (اور) الن السومريين يحتقرون البداوة ويصفونيا باليمجية والبربرية

ٕ.

ٗ – فيما يخص المنيج االثاري ،ليس ىناك أي دليل اثري واضح يشير الى ان أور السومرية ىي موطن النبي إبراىيم
الخميل  ؛ وان المنقب وولي قد اطمق جزافا عمى احد بيوتات الشطر الجنوبي لممدينة (بيت إبراىيم ) وىذا ما

اليستند الى عمى أي دلي ل مادي ممحوظ .وقد رد عمى ذلك احد اآلباء المسيحيين بقولو " :وال احسب ذلك اال تخمينا
أو ترجيحا شخصيا ال يعول عميو.ٖ " .

 فرضية مدينة حران وتفنيدها

اما الموقع الثاني الذي يطرح كموطن اول لمنبي إبراىيم الخميل  ىو مدينة (حران =الرىا = اورفا) .وىذا

االفتراض يتبناه العديد من العمماء البارزين مثل سيروس كوردن  Cyrus Gordonوىيرشل شانكس Hershel Shanks؛
وكان انطالقيم ايضا من النص التوراتي الوارد في سفر التكوين والذي يشير الى ان حران ىي المدينة التي ابتدأ منيا
إبراىيم واىمو رحمتيم نحو كنعان" :اترك أرضك وعشيرتك وبيت أبيك . . .فارتحل ابرام كما امره الرب ورافقو لوط وكان

ابرام في الخامسة والسبعين من عمره عندما غادر حران"ٗ.
ٔ
ٕ

ٖ
ٗ

سفر يشوع.ٔٙ ،ٖ – ٕ :ٕٗ .
صموئيل نوح كريمر :السومريون .تاريخيم وحضارتيم وخصائصيم .ترجمة فيصل الوائمي؛ الكويت –ٖ .ٜٔٚصٕٕٔ،
ص٘.ٖٙ

يعقوب افرام منصور :ابراىيم ابو المؤمنين .مجمة بين النيرين .العدد ٖٓٔ – ٗٓٔ .السنة  .ٜٜٔٛ .ٕٙص .ٕٓٚ
سفر التكوين ٕٔ.ٗ :
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وحران أو حاران مدينة من مدن بالد مابين النيرين تقع عمى نير البميخ احد فروع نير الفرات وعمى مسافة ٕٓٛ

ميال الى الشمال الشرقي من دمشق ،وكانت مرك از تجاريا ومحطة ميمة لمطرق الرئيسة بين بالد بابل والبحر المتوسط.
واسم حران مشتق من لفظة اكدية ومعناىا (الطريق) .والمدينة كانت ذات بيئة آرامية منذ القرن الرابع عشر قبل الميالد

وتشترك مع مدينة أور السومرية (في العصور الالحقة) بخاصية عبادة االلو القمر واعتباره االلو الرسمي لممدينة ٔ.

البعض من المؤرخين يحاولون جعل حران تطابق (اور الكمدانيين) معتمدين عمى جممة "ارضك وعشيرتك" يضاف
الى ذلك بعض النصوص المسمارية التي ترقى الى القرن التاسع عشر قبل الميالد مثل وثيقة شمش آ ار shamsh ara

التي عثر عمييا في منطقة تقع عمى الحافة الشرقية لميالل الخصيب سميت (اورئو  )ura'uوىي منطقة قريبة الى
الخابور .فضال عن ذكر لكممة (او ار  )uraفي النصوص المسمارية التي تحدثت عن الفتوحات االشورية خالل القرن
الثامن قبل الميالد وبالتحديد في زمن المممك االشوري تجالتبميزر الثالث في الجيات الشمالية الغربية القريبة من ديار بكر

الحاليةٕ .واعتقد ان ىذا الراي ضعيف لوجود اعتراضات عدة عميو وىي:

ٔ -ان االصحاح الذي يذكر ان إبراىيم  ترك ارضو وعشيرتو وانطمق نحو بالد كنعان ،يسبقو تماما اصحاحا يذكر
فيو بداية رحمة إبراىيم  واىمو من أور الكمدانيين الى بالد كنعان لكنيم استقروا مؤقتا في حران أي انيا كانت

بمثابة محطة توقف بالنسبة إلبراىيم الخميل  .وىذا تقريبا باتفاق معظم الدارسين في حقل الدراسات التوراتية ٖ.

ٕ -ان أور الكمدانيين ال يمكن ان تكون حران الن االخيرة كما مر بنا ذات بيئة آرامية وان تواجد الكمدانيين في ىذه
المناطق الشمالية لبالد آشور(بما فييا حران) لم يظير اال بعد سقوط الدولة االشورية ٕٔ ٙق .م .اذ كانت حران
اخر معقل لالشوريين ومن ثم دخموىا الكمدانيون المنتصرون .بعبارة اخرى ان حران طالما وصفت باالرامية وليس
بالكمدانية عمى الرغم من ان البعض يرى في قبيمة (كمدو) فرع من االرامية وىذا ما ال يتفق مع الواقع التاريخي

لآلرامي ــينٗ.

ٖ  -ومما يؤكد ارامية حران وجود نصوص في سفر التكوين تمقبيا بالقاب منيا (الحقل) = حقل اآلراميين أو سيل

اآلراميين ( )Phaddana Aramكما نقرأ " :فقال الرب ليعقوب ارجع الى ارض ابائك ومسقط راسك [ كنعان]. . .
فقام يعقوب وحمل بنيو ونساءه عمى الجمال وساق جميع ماشيتو التي امتمكيا في فدان ارام"٘ ونق ار ايضا " :واالن خذ

عدتك وجعبتك وقوسك واخرج الى الحقل [ حقل اآلراميين ] وصد لي صيدا"ٙ؛ كما ان حران وصفت بكونيا ارض

استقرار (ناحور = اخ ابراىيم) " :وقام ومضى الى أرام النيرين (ما بين النيرين) الى مدينة ناحور"ٚ؛ كما انيا وردت
وردت في سجالت ماري (تل الحريري) العائدة الى القرن الثامن عشر قبل الميالد بصيغة (ناخور )Nakhurوتعرف

اليوم ب ـ (تل ناخيري  )Til Nakhiriوىي من اطراف مدينة حران .وبعبارة اخرى ان مدينة حران حتى لو اريد اطالق
لقب ما عمييا فان ىذا المقب اليتماس مع لقب الكمدانيين.
ٔ

يوسف حبي :العراق ارض ابينا ابراىيم المقدسة .مجمة بين النيرين .العدد ٖٓٔ–ٗٓٔ .السنة  .ٜٜٔٛ .ٕٙصٗ.ٜٔ

ٖ

مجموعة من الباحثين :التفسير التطبيقي لمكتاب المقدس ط ٗ .لندن – ٕٕٓٓ.

ٗ

Alan R Millrd: Where was Abraham's ur. www. biblicalarchaeology. org .

بي .أي .ديون :االراميون في العصر الحديدي ،التاريخ السياسي والبنى االجتماعية .ترجمة االب البيرأبونا ضمن اعداد
مجمة بين النيرين .العدد  .ٕٔٛ – ٕٔٚالسنة ٕٖ ،ٕٓٓٗ .ص ٓ.ٔٛ

٘

سفر التكوين ٖٔ.ٔٛ – ٔٚ ،ٖ :

ٚ

سفر التكوين ٕٗ.ٔٓ :

ٙ

2

سفر التكوين .ٖ :ٕٚ
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ٗ – قد يكون النسب الذي الصق بالنبي ابراىيم الخميل (االرامي) ىو الذي جعل الباحثين ينسبون (حران) االرامية موطنا
لو .وفي الواقع ان إبراىيم الخميل لم يكن اراميا كما يعتقد الييود معتمدين عمى النص الوارد في سفر التثنية. ." :

 .ثم يعمن صاحب التقدمة امام قائال امام الرب :كان ابي آراميا تائيا ثم انحدر الى مصر وتغرب ىناك ومعو نفر

قميل ولكنو اصبح ىناك امة عظيمة " ٔ .والمرجح كثي ار ان ابراىيم كان اموريا ،بل انو كان زعيما اموريا كما يقول
السير ليونارد وولي ،الن الموجات االمورية والجنس البشري االموري كان االبرز واالكثر انتشا ار في بالد الرافدين
وبالد الشام في فترة بداية االلف الثاني قبل الميالد وىي الفترة التي عاصرىا النبي إبراىيم الخميل ؛ ولم يكن

لالراميين أي ذكر تاريخي بعد ،وىذا ما يؤكده النص التورآتي " :لنس ـ ـ ــمك [ إبراىيم ] اعطي ىذه االرض من نير
مصر الى النير الكبير ن نير .الفينيقيين والقنزيين والقدوميين والحيثيين والفرزيين والرفائيين واالموريين والكنعانيين

والجرجاشيين واليبوسيين"ٕ وما يالحظ في ىذا النــص (الطبوغرافي) انو ذكر االقوام المنتشرة بين مصر ونير الفرات
في فترة حياة النبي ابراىيم ولم يرد ذكر لالراميين وذلك النيم لم يكونوا قد ظيروا بعد في المنطقة؛ اذ ان اقدم انتشار

ليم يرجع الى القرن الثاني عشر والحادي عشر قبل الميالد كما ورد في نصوص الممك االشوري تجالتبميزر االول

( ٜٔٓٓ – ٔٔٔٙق .م) والممك االشوري أشور بل كاال االول (ٖٔٓ٘ٙ – ٔٓٚق .م)ٖ.

ومما يثبت آمورية ابراىيم عمى اراميتو اسماء ابنائو اسماعيل واسرائيل =يعقوب (عمييم السالم) اذ يالحظ استخدام
لفظة (إيل) والتي تعني (اهلل/االلو) وىذا المفظ كان مستخدما من قبل البابميين (االموريين) في تركيبات اسماء اعالميم

ومفرداتيم مثل إشطب إيل  ishtup – ilمؤسس ساللة ماري االمورية ٗ .في حين ىذه المفظة لم تكن اصيمة عند االراميين
االراميين بل ان االلو (إيل) كان من جممة االليو التي استعارىا اآلراميون من االقوام المج ـ ـ ــاورة ليم في فترات تاريخية

الحقـ ـ ـ ــة ودخمت في تركيب أسماء االع ــالم مثل ركب – إيل (رك ــّــاب) ٘.
فيما يخص مدينة كوثى فان ىناك عدد من االشارات المتنوعة في المصادر المختمفة تشير وبقوة الى ان ىذه المدينة

كانت موطن النبي ابراىيم الخميل عميو السالم منيا مصادر مسمارية واخرى جغرافية وىناك روايات إخبارية إسالمية تعزز

من ىذا االدعاء وىي كاالتي.

يرى المسعودي ان أور الكمدانيين من اطراف بابل كما اورد في نص العنوان (ذكر مموك بابل وىم مموك النبط
وغيرىم المعروفيين بالكمدانيين)

ٙ

ويؤيد ىذا الراي الشيخ محمد جواد مغنية بقولة " :بعد ان انجاه اهلل من كيد قومو ىاجر

من بمده أور الكمدانيين -بابل – الى بالد الشام "  .ٚويذكر الدكتور احمد سوسو " :مع اختالف الباحثين في تعيين مكان
والدة ابراىيم الخميل  فان اكثرىم متفق عمى انو كان في كوثى قرب بابل " .ٛ

وروي عن ابي محبوب عن ابراىين بن ابي زياد الكرخي قال :سمعت ابا عبد اهلل (جعفر الصادق عميو السالم)
يقول" :ان ابراىيم عميو السالم كان مولده بكوثى ربا ،كانت قرية من اعمال الكوفة [ في العصر اإلسالمي]وكان ابو من
ٔ

سفر التثنية .٘ :ٕٙ

ٖ

ديون :االراميون .مجمة بين النيرين .العدد ٕ٘ٔ  .ٕٔٙ-السنة ٕٖ .ٕٓٓٗ .ص.ٚٙ

ٕ

ٗ
٘

سفر التكوين ٘ٔ.ٕٓ – ٔٛ :
ىاري ساكز :عظمة بابل .ص ٗ.ٛ
طو باقر :مقدمة في تاريخ الحضارات .ج ٕ .صٓ.ٕٛ

ٙ

عمي بن الحسين المسعودي :مروج الذىب .طٗ .مصر ٗ .ٜٔٙج ٔ ،ص ٕ٘ٔ.

ٛ

احمد سوسة :تاريخ حضارة وادي الرافدين .بغداد .ٜٔٛٙ -جٕ .صٖٖٔ.
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اىميا"ٔ .وفي المعنى نفسو اورد المجمسي مانصو " :كوثى ربا كانت قرية من قرى الكوفة كما ذكره المؤرخون والذي ذكره
المغويون ىو كوثى .قال الجزري كوثى العراق ىي سرة السواد وبيا ولد ابراىيم الخميل عميو السالم"ٕ.

وذكر محمد بن سيرين  :سمعت عبيدة يقول سمعت عميا -عميو السالم  -يقول :من كان سائال عن نسبتنا ،فإنا
نبط من كوثى .وروي عن ابن األعرابي أنو قال :سأل رجل عميا -عميو السالم  -فقال :أخبرني يا أمير المؤمنين عن
أصمكم ،معاشر قريش ،فقال :نحن قوم من كوثى .واختمف الناس في قولو :نحن قوم من كوثى ،فقالت طائفة :أراد كوثى
العراق ،وىي سرة السواد التي ولد بيا إبراىيم -عميو السالم  -وقال آخرون :أراد كوثى مكة ،وذلك أن محمة بني عبد
الدار يقال ليا كوثى ،قال أبو منصور :والقول األول ىو األدل لقول عمي -عميو السالم  :-فإنا نبط من كوثى ،ولو أراد

كوثى مكة ،لما قال نبط ،وكوثى العراق ىي سرة السواد من محال النبط ،وانما أراد  -عميو السالم  -أن أبانا إبراىيم كان
من نبط كوثى وأن نسبنا انتيى إليو ،ونحو ذلك ؛ قال ابن عباس  :نحن معاشر قريش حي من النبط ،من أىل كوثى،

والنبط من أىل العراق .قال أبو منصور :وىذا من عمي ،وابن عباس  ،عمييم السالم" ٖ.

ان ىذه الروايات التاريخية اإلسالمية عمى الرغم من عدم انتشارىا (لسبب ما) فان ىناك عدة اعتبارات تاريخية

ولغوية ونصوص توراتية ترجح كفة (كوثى) باعتبارىا مسقط راس ابراىيم الخميل  والمقصودة في عبارة أور الكمدانيين
وىذه االعتبارات كاآلتي:
ٔ -عمى صعيد النسب التاريخي كان ابراىيم الخميل أموريا – كما مربنا  -وتشير الشواىد التاريخية ان اآلموريين في
ىجراتيم نحو بالد الرافدين اكثروا في استقرارىم وتجمعيم في بابل وما جاورىا من المدن حتى انيم أسسوا أقوى ساللة
خالل العصر البابمي القديم (الذي عاصر ابراىيم بداياتو) وىي ساللة بابل االولى؛ ويتصل في ىذا السياق ان مدينة
كوثى ىي من اكثر المدن التي ارتبطت ببابل حتى غدت جزءا منيا أو من اط ارفيا .وان األقوام التي سكنت في بابل
ىي االقوام نفسيا التي سكنت في كوثى وذلك لالتصال الجغرافي والتشابو البيئي والقرب المكاني بين بابل.
ٕ – ان تعيين مكان مدينة أور الكمدانيين في بالد الرافدين يحتاج الى تفكيك ىذه العبارة ونبدأ بكممة (أور) والتي يرجع
اصميا الى المغة السومرية

(11

 ) uru2 ki - iri – iriوالتي تعني مدينة أو بمدة أو قرية ٗ .وقد تسربت ىذه الكممة الى

المغات الجزرية (السامية) عن طريق احتكاك المغة السومرية بالمغة األكدية (البابمية واالشورية)؛ وتذكر عدد من
النصوص المسمارية بالمغة االيبالئية (القريبة جدا من األكدية) والتي ترقى الى االلف الثالث قبل الميالد بعض

الكممات كثل او ار – اورو  ura- uruكمفردات تتبع اسماء االماكن واالحياء القريبة والمجاورة لمدينة ايبال٘ ،اما في

نصوص االالخ (تل العطشانة حاليا) فيناك اشارات تعود الى ٓٓٗٔ ق .م .السم قرية تقع الى الطرف الغربي من

المدينة سميت بـ ـ ِ
(اور  .)ureفضال عن ظيور اسماء لقرى وبمدات في حوالي ٓ٘ٗٔ ق .م .ترتبط ايضا باالالخ مثل

(اوري ( ،(uriاو ار  ،)uraوكميا تقع ضمن محيط مدينة االالخ .ٙ

ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ

محمد بن يعقوب الكميني :الكافي .ج .ٛباب  .ٛرواية ٓ.٘ٙ
المجمسي :بحار االنوار .ج ٕٔ .باب ٕ .رواية .ٖٛ
ابن منظور ،ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم :لسان العرب .دار صادر(بيروت – ٖٕٓٓ) حرف الكاف/مادة كوثى.
.Halloran , Joan. a: Sumerian lexicon. Letter (u) www. sumerian. org
.Alan R. Millard: Where was Abraham's ur

لمتفصيل حول ىذه االشارات ينظرDonald J. Wiesman: The Alalakh Tablets. (London – British) .
.Institute of Archeology at Ankara. 1953
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اما في سجالت دويمة ماري (االمورية) نجد ىناك اسماء لمدن ترتبط بيا كممة (أور= مدينة) تقع عمى جوانب المدينة
الرئيسة ماري )Great (uriالمدينة الكبيرة و Small uriالمدينة الصغيرة (البمدة) .1وربما قصد من النص التسمسل
اإلداري لممدينة عمى غرار العاصمة -البمدة – القرية ،أو ما شابو ذلك.
عمى ىذا االساس يتضح لنا ان كممة (اور  )uruأو ما شابييا مع اختالف لفظيا في المغات

الجزرية ،قصد منيا القرى

أو الضواحي القريبة من المدن لو المراكز الحضرية البارزة .اذن فالمقصود من أور الكمدانيين ىي بمدة أو مدينة
الكمدانيين ،لكن كيف ينطبق ىذا عمى مدينة (كوثى).

ٗ – ان المتمعن في خارطة العراق القديم يالحظ ان كوثى ممتصقة تماما بمدية بابل من جية الشرق كما لو كانت احدى
ضواحييا؛ وقد شكل الكمدانيون في بابل وكوثى مرك از لممعارضة ومصدر ازعاج لمسمطة االشورية في عصر
االمبراطورية االشورية الثانية وىي القترة التي برز فييا الكمدانيون سياسيا في بالد الرافدين .حتى غدت تعرف ىذه
الظ اىرة ب (المشكمة الكمدانية) ،وىي ان الكمدانيين اخذوا يتحركون من مناطق (ارض البحر) نحو الفرات محاولين

السيطرة عمى المدن القديمة ،حتى تمكنوا في زمن زعيميم المدعو أوكن – زير ٖٗ ٚق .م .من احتالل بابل والول مرة

في تاريخ الكمدانيين منطمقا من مستوطن الكمدانيين القريب من بابل (كوثى)ٕ ،ولكن بعد ثالث سنوات استطاع

اآلشوريون من ارجاع بابل الى الحظيرة السياسية المركزية ،وكان ذلك في أواخر عيد الممك تجالتبميزر الثالث(٘ٗ– ٚ

 ٕٚٚق .م) وبداية حكم الممك شممناصر الخامس ( ٕٕٚ – ٕٚٚق .م)ٖ.

ويذكر ان بالد بابل قد انقسمت عمى نفسيا في مقاومة ىجوم االشوريين ٗ ،اذ لم تساند المدن البابمية االخرى الكمدانيين في
في معركتيم ضد االشوريين سوى مدينة كوثى والتي يبدو انيا كانت تمثل اىم مدينة بابمية لمكمدانيين؛ االمر الذي
اضطر الممك االشوري شممناصر الخامس ان ينفي أسرى الكمدان من بابل وكوثى (معقل الكمدانيين) الى مدينة السامرة
في فمسطين ويحميم محل االسرائيميـين (المنفيين ايضا) بعد ان سقطت دولتيم عمى يد الممك نفسو شممناصر الخامس.
وىذا ما يؤكده النص التوراتي الميم الذي يتحدث عن سقوط دولة اسرائيل الشمالية وعاصمتيا السامرة في سفر المموك

الثاني:

"ونقل ممك آشور أقواما من بابل وكوث وعوا وحماة وسفروايم واسكنيم مدن السامرة محل بني اسرائيل . . .فعبد القدمون

من بابل اصنام إلييم سكـّوث بنوث ،وعبد القادمون من كوث اصنام إلييم نرجل [ نركال] " ٘.
وال يخفى عن احد ان كتبة اسفار التوراة خالل فترة السبي البابمي الثاني  ٘ٛٙق .م كانوا عمى مقربة زمنية من سير ىذه
االحداث واف ارزاتيا وتسمياتيا.

٘ – عمى صعيد عمم االثار فان بعض المكتشفات الحديثة قد اتفقت مع القرآن الكريم حول مسالة تحريق ابراىيم الخميل
ِِ
ِ
ين * قُْمَنا َيا َن ُار ُكونِي َب ْرًدا
ص ُروا آليَتَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنتُ ْم فَاعم َ
عميو السالم فقد جاء باالية الكريمة مانصو{ " :قَالُوا َحِّرقُوهُ َو ْان ُ
ِ ِ
يم} ،ٙاذ كشف المنقبون في مدينة (بورسيبا)التي تقع جنوب مدبنة بابل وتعرف اطالليا اليوم باسم
َو َس َال ًما َعمَى إ ْب َراى َ
بيرس نمرود ،كشفوا عن وجود كتل غير عادية من االجر المزجج حول اسفل برج المدينة وكان شاىدا عمى استعمال

ٕ
ٖ

Alan R. Millard: Where was Abraham's ur .
ىاري ساكز :قوة آشور .ترجمة عامر سميمان .لندن  .ٜٔٛٗ -ص ٕٖٔ – صٖٗٔ.
م .ن .والصفحة.

ٗ

م .ن .والصفحة.

ٙ

سورة االنبياء :االية .ٜٙ -ٙٛ

٘

سفر المموك الثاني .ٖٓ ،ٕٗ :ٔٚ
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ح اررة ىائمة يصعب تفسيرىأ ،وكان يعتقد ان ىذا البرج ىو برج بابل الذي تعرض لمحريق؛ اال ان بعد الكشف عن اثار
برج بابل اتضح بان ذلك كان خطأ حتى مجيء احد الباحثين االنكميز وىو ج .س .بكنغيام الذي زار بابل عام

ٔٛٔٙم واستطاع ان يثبت ان بابل كانت ممتدة باراضييا الى مدينة بورسيبا ٕ .وتكاد تكون كوثى وبابل وبورسيبا اقميم
واحد متصل ببعضو جغرافيا اال انيا منفصمو عن بعضيا إداري اً؛ كما ان تسمية برج بورسيبا (وىو المعبد الخاص
بااللو نابو) باسم بيرس نمرود قد يشير الى ماذكره االخباريون عن الممك(نمرود) الذي حاج ابراىيم في ربو.

 – ٙولكي نزيد من قوة ىذا الرأي (كوثى = أور الكمدانيين) نستنطق الجانب الجغرافي المنصوص في التوراة والذي يؤكد
بان الموطن االول البراىيم ( اور الكمدانيين) كان يقع الى الجانب الشرقي من نير الفرات ،اذ نق أر عن ذلك " :لقد

اقام اجدادكم ومن جممتيم تارح ابو ابراىيم منذ القدم في شرقي نير الفرات حيث عبدوا آلية اخرى فأخذت أباكم إبراىيم
من شرقي النير وقدتو عبر ارض كنعان وكثرت نسمو.ٖ " .

وكوثى قريبة جداً من نير الفرات وتقع الى الشرق منو .وقد يفترض احداً ان حران ىي المقصودة من ذلك؛ وىذا غير
ممكن الن حران التنطبق عمييا االحداث التاريخية  -السالفة الذكر – التي انطبقت عمى مدينة كوثى .فضال عن ان
مدينة حران لم ترتبط نيريا بنير الفرات وانما بنير الخابور الذي يقع الى الغرب من المدينة .اما أور السومرية فقد مر
بنا تبيانيا بعكس المطمب.
اذن من خال ل ما تقدم يصبح لدينا من المعقول جدا ان موطن النبي إبراىيم الخميل ىو مدينة كوثى (تل إبراىيم)

والتي عبر عنيا بمفظة أور الكمدانيين في سفر التكوين عند الحديث عن موطن إبراىيم  االول .واترك المجال لمباحثين
في القاء الضوء عمى ادلة أو إثباتات تاريخية أو نقوش نصية جديدة قد تثبت عكس ما تقدم من رأي أو قد تعزز من
صحتو وثبوتو.
وهلل الكمال أوال وآخ اًر

ٔ

نيكوالس بوستكيت :حضارة العراق واثارة تاريخ مصور .ص .ٖٙ

ٖ

سفر يشوع ٕٗ.ٖ – ٕ :

ٕ

م .ن والصفحة.
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