سيرة أكرم الشجر ()1
ال�سامرائي
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ّ
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النخلة في حضارة
وادي الرافدين
في العراق
ن�صر ُمراقب القنوات و�ساقي احلقول ،فالّح بابل”
ن�صر ملك بابل ،نف�سه قائ ًال� ”:أنا نبو خذّ ّ
امللك نبو خذ ّ
ُ
النخل بد�أت يف كتابات ع�صر فجر ال�سالالت  2400-3000ق .م .يف العراق
�أول عالمة م�سمارية كتبت فيها
النخلة بالبابل ّية (ج�شمارو) والتمر بال�سومر ّية (زولوم ما) ومنها الكلمة البابل ّية (�سول ُبو)
والنخلة باللغة الآرام ّية(د َْق َلة)
حمورابي يف عدد مِن موادها على حماية زراعة النخل والعناية به من العبث والقطع.
ن�صت �شريعة
ّ
ّ
ن�صت على تغرمي َمن يقطع نخلة واحدة بن�صف ( َم ٍن) من ّ
الف�ضة نحو ن�صف لربة!
فاملادة  59من ال�شريعة ّ
التمر يف العرب ّية� :شجر النخل �أي�ض ًا بالإ�ضافة �إىل التمر ،ويوجد فعل وهو(متر)� -أطعم التمر-
في ّجح �أن تكون كلمة (التمر) تعني يف الأ�صل ال�شجر ثم ُخ�ص�صت للثمر.
رُ

يطل علينا بدء ًا من هذا العدد الكاتب ال�صحفي
حم ّمد رجب ال�سام ّرائي
ب�سل�سلة من املقاالت البحثية حول �سرية �أكرم ال�شجر
عرب ح�ضارات العامل
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النخلة �شجر التمر واحدته نخلة والنخيل ا�سم
جمع ال جمع نخلة ،وهو ُيذ ّكر و ُي�ؤ ّنث فتقول ُ
النخل
وهي النخ ُل� ،أما النخيل فم�ؤن ّثة .وللنخلة مكانة
كبرية لدى الأمم وال�شعوب القدمية وما زالت
حتى الآن ب�سبب فوائدها العديدة ،كما �أ ّنها
ارتبطت يف الق�ص�ص ال�شعبي ب�آدم �أبو الب�شر-
عليه ال�سالم -وورد ذكرها يف الأديان ال�سماو ّية
الثالث ،وقد تغ ّنى بها ال�شعراء وتناولها ال ُكتّاب
بن�شاطهم ي�سجلون املعارف اخلا�صة بها.
وحظيت النخلة املباركة بالكثري من جهود علماء
الزراعة والنبات وامل�ؤلفني وال ُكتّاب يف احل�ضارة
العرب ّية الإ�سالم ّية)1( .

الري والزراعة يف العراق
ّ
الري بالزراعة ب�شكل
يرتبط احلديث عن
ّ
مبا�شر ،وتتمثل يف بقايا الأنهار والقنوات التي
الري،
ُ�ش ّقت قدمي ًا يف �أر�ض العراق لأغرا�ض ّ
و�أجنزت لهذا امل�ضمار عدد من الدرا�سات
احلقل ّية فتعق ّبت بقايا الأن ُهر الكبرية وال�صغرية
وفروعها ومناطق ر ِّيها ،و�ساعد يف تعقب ذلك
بقايا �ضفاف الأن ُهر العل ّية التي تكو ّنت بفعل
ال َك ِري -تنظيف القنوات واجلداول -املُ�ستمرة
فيها .وقد �أدرك العراقيون القدماء ،دو ًال وزعماء
الري يف تطوير الزراعة ،فحفروا
و�أفراد ًا� ،أهم ّية ّ
مئات القنوات واجلداول ،و�ش ّقوا ع�شرات الأن ُهر

الفرع ّية .وكانت هذه الأعمال وال�سهر على
حمايتها و َك ْر ِّيها من الأمور التي تباهى بها ُم ُلوك
العراق القدمي و� ّ
أرخوا بها �سنوات ُحكمهم .وهناك
�إ�شارات وردت يف الن�صو�ص العراقية القدمية
تو�ضح انهماك الآلهة واملُ ُلوك وا ُ
حل ّكام يف �أعمال
ال�سقي وتفاخرهم يف القيام بها ،ففي ق�صيدة
ّ
مُت ِّجد الإله مردوخ ،يرد فيها ما ي�أتي� ”:أقام
مردوخ �س ّد ًا يف �سيف البحر ،وحول الأنهار �إىل
أر�ض ياب�سة” .ونقر�أ يف �أ�سطورة خلق الإن�سان ما
� ٍ
ن�صه ”:وحددت �ضفاف دجلة والفرات وجماري
ّ
الأنهار واجلداول” .ومن بني احلقائق يف طبيعة
مياه الأنهار والتي �ساقها العراقيون على �شكل
حكمة ما يرد على ل�سان �أتوناب�شتم يف حديثه
مع كلكام�ش ”:وهل يرتفع النهر وي�أتي باملاء
على الدوام” .كما تولىّ بع�ض الآلهة يف العراق
القدمي �ش�ؤون الإ�شراف على الأنهار والقنوات
املائ ّية ،فالإله ”:انكمدو �إله القنوات واجلداول،
عينه �أنكي لينظم �ش�ؤونها وتُو�صف بع�ض الآلهة
ب�أنها حتمل الف�أ�س وال�س ّلة ،و ُموكلة بريِّ �سومر
و�إعدادها لل َف ْل ِح والزراعة”)2( .
املوطن الأ�صلي للنخلة؟
والري يف
بعد هذه الإ�ضاءات عن واقع الزراعة ّ
�أر�ض العراق القدمي نقف لنتحدث عن النخلة
يف احل�ضارات العراق ّية القدمية ،ونبد�أ حديثنا
عن املوطن الأ�صلي للنخلة والآراء التي قيلت يف

ذلك .فقد تبايت �آراء امل�ؤرخني يف �إي�ضاح املوطن
الأ�صلي-الأول -للنخلة .ويذكر يف هذا املقام،
ويف هذا ب�ضعة �آراء منها جواز �أن يكون النخل
املُثمر املعروف قد جاء طفرة من بني نخل الزينة
غربي الهند
املُنت�شرة يف املنطقة الواقعة بني
ّ
ف�سر من�ش�أ
ُ
وجزُر الكناري .بينما هناك ر�أي �آخر ُي ِّ
ّ
ّ
النخل احلايل على �أ�سا�س �أنه كان يف الأ�صل
�ضرب ًا من ال�ضروب الوح�ش ّية املختلفة ،وبتوايل
الأزمنة والع�صور وتعاقب التهجني الطبيعي بني
هذه ال�ضروب نتج نخيل التمر ،و�أنّ ي ّد الإن�سان
�ساعدت على �إيجاد نخل التمر احلايل بف�ضل
ا�ستمراره -مدى ع�صور طويلة -على انتخاب
الأح�سن فالأح�سن.
وهناك �آراء عديدة حول موطن النخلة الأول
بذكر �آراء عدد من العلماء يف ذلك ،في�شري
�إىل العالمِ الإيطايل �أودورادو بكاري الذي ُيبني
العربي
أ�صلي هو اخلليج
ّ
�أنّ موطن النخلة ال ّ
جن�س
والذي بنى دليله على ذلك بقوله ”:هناك ٌ
من النخل ال ينتع�ش من ّوه �إ ّال يف املناطق ال�شبه
ا�ستوائ ّية حيت تندر الأمطار وتتطلب جذوره
وفرة الرطوبة ويقاوم امللوحة حلدٍ بعيد”)3(.
بينما يذكر العامل
الفرن�سي دي كاندول“ :ب�أنّ
ّ
نخلة البلح كانت موجودة منذ ع�صور ما قبل
التاريخ يف املنطقة اجلافة �شبه حارة التي
متتد من ال�سنغال �إىل حو�ض الأنديز فيما بني

خطي َع ْر�ض 15و � 30شمال خط اال�ستواء ومنها
ّ
انت�شرت �إىل الهند ثم �إىل ال�شرق الأق�صى حتى
بالد ال�صني”  )4(.ويذكر كثري من امل�ؤرخني
ب�أنّ �أقدم ما ُع ِر َف عن النخل كان يف مدينة بابل
يف العراق القدمي التي ميتد عمرها �إىل حواىل
�أربعة �آالف �سنة قبل امليالد وال ي�ستبعد �أن يكون
النخل قد ُع ِر َف قبل هذا التاريخ فقد ثبت �أنّ
مدينة” �أريدو” الواقعة على م�سافة”  12مي ًال”
جنوب مدينة �أور التاريخية جنوب العراق ،والتي
تعترب من مدن ما قبل الطوفان كانت قائمة يف
�أوائل الألف الرابع قبل امليالد ،وثبت �أ ّنها كانت
منطقة رئي�سة لزراعة النخل .وهناك الكثري من
ال�سومري
النقو�ش التي يرجع تاريخها �إىل العهد
ّ
ثبت مدى قِدَ م وجود النخل يف جنوب العراق.
و�أنّ النخلة كانت عند ال�سومريني والآ�شوريني
قد�سة لأهميتها املعا�ش ّية واالقت�صادية ()5
ُم ّ
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وقد زرعها ال�سومريون يف العراق القدمي وظهرت
العالمة امل�سمارية التي ترمز للنخلة يف ع�صر
فجر ال�سالالت”  2400 -3000قبل امليالد”
وع ِر َفت بال�شجرة املباركة و�شجرة احلياة
ُ
ُ
وي�ستنتج الدار�سون لل ُّرقم الطين ّية العراق ّية �أ ّنها
�شجرة �آدم فقد عرثوا على نق�ش تبدو فيه النخلة
بني رجل وامر�أة و�إىل جوارهما الأفعى)8( .
وهناك �إ�شارة يف �إحدى الوثائق من عهد امللك”
�شو�سن” من �ساللة �أور الثالثة” 1970-1978
قبل امليالد� ،إ�شارة �إىل ب�ستان نخل مزدهرة تقع
بلدتي” �أوما ،ولك�ش”،
يف املنطقة املمتدة بني ّ
وتعود �إىل معبد �إله” �أوما” .وقد ق�سمت الب�ستان
�إىل ثمان ّية �أق�سام ح�سب ُع ْمر النخل ودرجة
�أثماره .وكان �إنتاج الب�ستان املُثمر تُقدّر كميته
بالكيلو ال بالوزن)9( .
كذلك ي�شري ر�أي �آخر �إىل �أنّ �أر�ض دملون” مملكة
البحرين اليوم” و�شبه اجلزيرة العرب ّية ،قد
عرفت منذ القدمي ب�أ ّنها موطن النخيل الأول،
وقد نقله العرب امل�سلمون الفاحتون �إىل بالد
املغرب والأندل�س ،و�أ ّنه من الطريف �أن تذكر
املظان التاريخ ّية �أنّ تلكم النخلة التي �أن�شد فيها
�شعراء الأمري عبدالرحمن الداخل يف حديقة
ق�صره يف مدينة قرطبة مّربا تكون النخلة التي
زرعها امل�سلمون يف بالد الأندل�س الرطيب)6(.
وذكر “�سلي�س” يف بع�ض الن�صو�ص الأثرية
عن النخلة ب�أنّ  ”:ال�شجرة املقد�سة -النخلة-
ال�سماء وتتع ّمق جذورها يف
التي يناطح �سعفها ّ
الأغوار البعيدة لهي ال�شجرة التي يعتمد عليها
العالمَ يف رزق ِه .فقد كانت بحقّ �-شجرة احلياة-
وعلى هذا فقد متثلت ب�أوقات خمتلفة يف هياكل
بابل و�آ�شور”)7( .
النخلة عالمة �سومر ّية
ِّ
ارتبطت النخلة بالعراق يف وقت ُمبكر ومكانتها
يف النقو�ش ال�سومر ّية تُعرب عن هذا االرتباط
وحري بالبلد -العراق -الذي ارتبطت به النخلة
ّ
�أن حتظى باهتمامه .وقد عرث املنقبون الآثاريون
على نوى التمر يف الطبقة الأقدم“  ” Dمن كهف
�شانيدار والتي يرجع زمنها �إىل” � 70000سنة”.
61 - 60
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النخلة يف بابل و�آ�شور
�إنّ املعلومات املتوفرة عن �آليات الزراعة يف
بالد بابل و�آ�شور يف العراق �شحيحة ،ل�ضياع
واقعي
الكثري من الن�صو�ص التي تو�ضح ب�شكل
ّ
الزراعة وما يتع ّلق يف هذا الإمرباطورية التي
ُع ِر َف العراق با�سمها يف القدمي واحلديث .فقد
�أهتم البابليون والآ�شوريون اهتمام ًا بالغ ًا يف
الري ،وو�ضعوا ما
الزراعة و�أ�ساليبها وتنظيم ّ
نهري
ي�شبه اليوم عمل امل�ضخات لنقل املياه من ّ
دجلة والفرات �إىل مزارعهم بوا�سطة ق�ساطل
متطورة ميكانيكي ًا وو�ضعوا �شبكات غاية يف الدقة
العملي والتقني للإرواء والبزل .و�أقدم
والتنظيم
ّ
ما ُع ِر َف عن النخل فكان يف مدينة بابل -جنوب
بغداد اليوم -التي ميت ّد ُع ُمرها �إىل حواىل �أربعة
�آالف �سنة قبل امليالد .فقد خل ّفت لهذا ال�شجر
يف موا�ضع خمتلفة منها .وال ُي�ستبعد �أن يكون
ومما
النخل معروف ًا وم�ألوف ًا قبل ذلك التاريخّ .
يثبت توغل وجود النخل يف القِدَ م بجنوب العراق،
�أنّ العالمة امل�سمار ّية التي كان ُيكتب فيها النخ ُل
بد�أت يف كتابات ع�صر فجر ال�سالالت” -3000
 2400قبل امليالد”)10( .
�سنحاريب و�سال�سل ذهب ّية
يربز امللك البابلي حمورابي من بني ملوك

العراق القدمي الذين �أولوا مو�ضوع َك ِريِّ الأنهار
�أهمية كبرية  ،ويتفاخر يف مقدمة قانونه يف
م�سلة حمورابي ال�شهرية ب�أ ّنه” الذي جه ّز �شعبه
باملياه الوفرية” )11(.ومن ن�صو�ص التفاخر
ما يرد على ل�سان يخدن مل ملك ماري� ”:أنا
ال�س ُحب مهجورة يف
فتحتُ ل ُه نهر ًا وجعلتُ ِدالء ُّ
ال�سقي
بالدي” .ويوفر امللك �سنحاريب لعمال
ّ
عنده �أ�سالك ًا و�سال�سل برونز ّية ،و ُيقيم عوار�ض
يتم بوا�سطتها
خ�شب ّية متي ّنة على ُفوهّ ة البئرّ ،
ّ
وي�صف
�سحب كم ّيات وفرية وك ّل يوم من البئر،
ن�صر ملك بابل ،نف�سه قائ ًال� ”:أنا
امللك نبو خذ ّ
ن�صر ُمراقب القنوات و�ساقي احلقول،
نبو خ ّذ ّ
ف ّالح بابل”)12( .
معرفة �أجزاء النخلة
وقد اعتنى البابليون والآ�شوريون بزراعة النخيل
اعتناء كبري ًا باعتبارها ال�شجر املثايل يف
مقاومة الت�صحر الذي ّ
لف بالدهم وملقاومته
مما
للمناخ والطبيعة القا�س ّية التي �أحاطت بهم ّ
جعل هذه البالد �أ�سواق ًا للعامل القدمي ونقطة
ّ
وحمط ر َِحال القوافل القادة
و�صلة َو ْ�ص ٍل،
ارتكاز ِ
والذاهبة ،فازدهرت بالدهم -باب و�آ�شور-
ود ّرت هذه الأعمال اجل ّبارة �أمو ًال كثرية عليهم.
وعا�شوا يف نعيم و�سعادة ورخاء .وكان الف ّالح
البابلي يعرف �أنّ لك ّل جزء من �شجرة النخيل
ُيخ�ص�ص لنوع من اال�ستعمال .فخ�شب ال�شجرة
ُي�ستعمل لإن�شاء املباين اخلفيفة من �أمثال
ال�سقوف التي مل تكن تتطلب �سوى م�سافة قليلة،
وكان ال�سعف ُي�ستخدم و ُيحزم �سو ّية لتغطية
يق�ص
�ألأكواخ امل�صنوعة من اجلذوع ،وعندما ّ

ال�سعف و ُيحزم �سو ّية تُ�صنع منه املكان�س اليدو ّية
النافعة لال�ستعمال.
احلفاظ على التمر
�أعتمد �سكان العراق القدماء على التمر باعتباره
غذاءٍ جيد ًا ومفيد ًا .وكانت التمور جُتفف قبل
يتم كب�سها يف ِج َرار تتفاعل
حفظها ،حيث ّ
مما يزيد من قيمتها
داخلها وتبد�أ بالتخمر ّ
الغذائ ّية .و�إذا �أريد حفظها ملدة طويلة ميكن
�أن مُتزج مع الزيت ،وتُ�ستعمل نوى التمر حني
ُيجفف وقود ًا لكثري من اال�ستعماالت وكغذاء
للعديد من احليوانات بعد طحنه يف مطاحن
حجر ّية �أع َّدت لهذا الغر�ض .ومتكنّ البابليون
من معرفة وحت�سني ُطرق �إخ�صاب النخيل وذلك
بجمع َط ْلع �أزهار الذكور املخروطية ال�شكل
في�شدونه يف مكان ُيعينّ يف �أزهار الإناث ،وهذا
ي�ؤدي بالطبع �إىل زيادة املحا�صيل .وخربوا توليد
�أنواع من النخيل وكانوا ُيقيمون لذلك �أعياد ًا
جني
واحتفاالت دين ّية ُم ّ
قد�سة وكذلك عند ّ
التمر من النخيل .وكانت النخلة من الأ�شجار
قد�سة تُز ِّين ردهات املعابد الداخل ّية ومداخل
املُ ّ
املُدن وعرو�ش امللوك ،ف�إله النخل كان على هيئة
امر�أة يتف ّرع من �أكتافها ال�سعف كالأجنحة.
و�أما الق�سم البابلي للنخل فهو ج�شمارو “ “
 ،”Jishimmaruامل�أخوذ من الكلمة ال�سومر ّية”
””)13( .Jishimmar
و�صفات متر ّية
وعلى الرغم من عناية �أهل بابل و�آ�شور بالنخلة
فقد �أدخلوا التمر يف بع�ض الو�صفات الطب ّية
واهتموا كثري ًا برعاية النخيل وخدمتها و�س ُّنوا
كثري ًا من القوانني واملواثيق التي تحُ دّد العالقات
مابني �صاحب النخيل وم�ست�أجره ،وقد ُوجدت
البابلي تلزم ُم�ست�أجر النخل
�إحدى وثائق العهد
ّ
بالواجبات الآت ّية ”:حراثة الأر�ض املزروعة
بالنخيل ومراقبة َ
الط ْلع وتلقيحه وت�سميد النخيل
وتنظيف قواعده من الف�سائل”)14( .

وقد تدىل منها عذقان ،ويف ك ّل من جهتي النخلة
تقف امر�أة ماد ًة يدها �صوب العذق مع �أ ّنها
حتمل عذق ًا بالي ّد الأخرى .وترى �إحدى املر�أتني
تناول العذق الذي يف يدّها المر�أة ثالثة .واملر�أة
الثالثة مت ّد يدها الي�سرى لت�س ّلم العذق يف حني
مما ي�شري
�أ ّنها حتمل عذق ًا �آخر يف يدّها ال ُيمنىّ ،
�إىل وفرة غ ّلة النخلة .وكان الآ�شوريون �أي�ض ًا يف
ح�ضارة وادي الرافدين يف العراق ُيقد�سون �أربعة
�شعارات دين ّية� ،إحدها النخلة والثالث الباق ّية
قد�سة،
تتمثل يف :املِح َراث والثور وال�شجرة املُ ّ
وعثرِ َ على هذه ال�شعارات الآ�شور ّية منقو�شة على
ُ
تاج ُو ِ�ض َع يف �أعلى حمراب يرجع �إىل ع�صر امللك
�أ�سرحدون”  669 -680قبل امليالد”)15( .
ال�سومري الذي يمُ ثل ق�صة”
ويظهر يف النق�ش
ّ
�آدم وحواء” و�إغراء الثعبان بهما ،والذي ُعرث
عليه ُمدون ًا على ختم ا�سطواين يعود �إىل الع�صر
ال�سومري القدمي ملا ي�سرتعي املالحظة والت�أمل.
ّ
ذلك لأنّ ما ورد يف التوراة عن ق�صة �آدم وزجه
وج ّنة عدن وكيفية �إغراء الثعبان بهما على �أكل

ثمار �شجرة معرفة اخلري وال�ش ّر رغم التحذير
من �أكلها جتدها متمثلة يف النق�ش املذكور� ،إذ
يُ�شاهَ د يف النق�ش رجل وعلى ر�أ�سه قلن�سوة
بقرنني و�أمامه امر�أة حا�سرة الر�أ�س ،وبينهما
�شجرة مُتثل النخلة يتدّىل من جانبيها عذقان
كل من الرجل واملر�أة نحو
من التمر ،ومتتد ي ّد ٍ
العذق القريب منه لالقتطاف من ثمره .كما
انت�صب َخ ْل َف
ُي�شاهد يف النق�ش الثعبان وقد
َ
ُ
املر�أة ُيغريها على الأكل من ال�شجرة املح ّرمة.
ف�شجرة اخلري وال�ش ّر الواردة يف التوراة هي
�شجرة النخل بالن�سبة لل�سومريني الذين �أ ِل ُفوهَ ا
عندهم)16( .
حمورابي وحماية النخل
حمورابي من �أبرز
البابلي
تُعد �شريعة امللك
ّ
ّ
ال�شرائع القدمية وامل�شهورة والتي حددت قوانني
ود�ستور ًا للبالد الداخل ّية واخلارج ّية للحقوق
والواجبات وتنفيذ اجلزاءات بحقّ املخالفني
واملتجاوزين على القانون .وقد تعهدت �شريعة
حمورابي بن�صو�ص قانون ّية عديدة �أوجبت
ّ

نقو�ش �سومر ّية للنخيل
قد�سة
ويظهر �أحد النقو�ش ال�سومر ّية النخلة املُ ّ
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رعايتها وحمايتها وذكرت الروايات لها من
الف�ؤائد �أكرث من ثمامنائة فائدة)17( .
حمورابي يف عدد ِمن موادها
ن�صت �شريعة
وقد ّ
ّ
على حماية زراعة النخل والعناية به من
العبث والقطع .فاملادة التا�سعة واخلم�سون من
ن�صت على ”:تغرمي َمن يقطع نخلة
ال�شريعة ّ
واحدة بن�صف “ َم ٍن” من ّ
الف�ضة -نحو ن�صف
لربة -وال ُب ّد �أن تكون هذه الغرامة باهظة يف
ن�صت املادة ال�ستون من
ذلك العهد .بينما ّ
ّ
حمورابي على �أنه� ”:إذا �أعطى �شخ�ص
�شريعة
ّ
ً
�أر�ضه لآخر ليغر�سها ب�ستانا فلي�س له احلقّ يف
الع َو�ض لأربع �سنني ويف ال�سنة اخلام�سة يتقا�ضى
ن�صف الناجت” .ولقد كانت جميع املقاوالت التي
حمورابي ت�شري �إىل
تتناول الب�ساتني �أيام امللك
ّ
التمر .و�إنّ غر�س الب�ستان يعني غ ْر�س النخل.
و�إنّ حتديد املدّة ب�أربع �سنني يف تلك ال�شريعة
مما يثبت على �أنّ غر�س النخل ال ُب ّد و�أن كان
ّ
يجري بالف�سيل ال بالنواة ،لنّ النخلة النام ّية
َمن النواة ت�ستغرق �أكرث َمن �ست �سنني حتى
اخت�صت املادتان الرابعة واخلام�سة
تثمر .بينما ّ
حمورابي يف تلقيح النخل،
وال�ستون من �شريعة
ّ
ن�صت الأوىل على ا ّنه� ”:إذا عهد ما ِلك �إىل
فقد ّ
ف ّالح تلقيح نخيل ب�ستانه والعناية بها فعليه �أن
ُي�س ِّلم ثلثي احلا�صل �إىل �صاحب ال ُب�ستان وي�أخذ
لنف�سه ال ُث ُلث .و�أما املادة الأخرى -اخلام�سة
فن�صت على �أ ّنه� ”:إذا �أهمل الف ّالح
وال�ستونّ ،
ً
و�سبب نق�صا يف احلا�صل فعليه �أن
تلقيح النخل ّ
ُ
ي�ؤدي �إيجار الب�ستان �أ�سوة بالب�ساتني املجاورة”.
حمورابي”
وهناك وثيقة مهمة تعود لعهد امللك
ّ
بحكم امللك رمي �سني” ت�ستطيع معرفة
م�ؤرخة ُ
تق�سيم ب�ستان النخيل وامل�سافات املرتوكة بني
نخلة و�أخرى .فقد ورد يف هذه الوثيقة ذكر” 25
نخلة” يف ب�ستان م�ساحتها “ � 70سار ًا” وهي
م�ساحة تُعادل زهاء ن�صف �إي َكر .وهذه العمليات
الفن ّية ال زالت ت�ستخدم �إىل اليوم يف الب�ساتني
الرائدة التي ت�ستعمل العلم والتقنية الزراع ّية
احلديثة يف تنظيم زراعة الب�ساتني التي تزرع
�أ�شجار النخيل �أو غريها)18( .
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�ألفاظ ت�ستعمل اليوم يف العراق
هناك �ألفاظ قدمية من ح�ضارة وادي الرافدين
ال يزال مزارعو النخيل يف العراق ي�ستعملونها
�إىل اليوم مثل لفظة”:التَال” املُ�ستعمل حملي ًا
لتعني” الف�سيل” ،ووجدت يف امل�صادر امل�سمار ّية
بلفظة” التَا ُلو” ”،تَاال” باللغة الآرام ّية ،ولفظة”
ال َت ْب ِل َية” �أي الآلة التي ي�صعد بها الف ّالح �إىل
�أعايل النخلة جلني التمر و�أ�صلها” تُو َبا ُلو”
باللغة البابل ّية ،بينما تُ�سمى النخلة بالبابل ّية”
ج�شمارو” ،والتمر بال�سومر ّية هو” زولوم ما،
ومنه الكلمة البابل ّية” �سول ُبو” ،والنخلة باللغة
الآرام ّية” َد ْق َلة” ،ويف العنرب ّية” تامار” ،ويف
اللغة احلب�ش ّية” مت َرة”)19( .
ويقول امل�ؤرخ العراقي املرحوم الدكتور طه
باقر ”:يرى بع�ض امل�ؤرخني �أنّ التطابق يف ا�سم
النخل يف لغتني متباعدتني من اللغات ال�سام ّية
�إىل احلب�ش ّية والعرب ّية ي�شري �إىل هذا اال�سم �أي”
ت م ر” هو ا�سم النخل العام يف اللغات ال�سام ّية
البدائ ّية .وي�ؤيد ذلك انّ التمر يف العرب ّية يعني
�شجر النخل �أي�ض ًا بالإ�ضافة �إىل التمر ،ويوجد
فعل وهو” متر”� -أطعم التمر -فيرُ ّجح �أن
تكون كلمة” التمر” تعني يف الأ�صل ال�شجر ثم
ُخ�ص�صت للثمر)20( .
�أ�صناف وعالجات
ُّ
ت�صف لنا امل�صادر امل�سمار ّية يف ح�ضارة وادي
الرافدين بالعراق �أ�صناف ًا كثرية من التمر

تتجاوز” ال�سبعني �صنف ًا” كما تذكر �أ�صناف ًا
ب�أ�سماء موا�ضعها مثل :متر دملون -البحرين،-
ومتر جمانُ -عمان ،-ومتر ملوخا ،وقد ذكر”
بلني” حواىل” � 49صنف ًا” من �أ�صناف التمور.
ّ
وقد �أدخل البابليون والآ�شوريون التمر يف بع�ض
الو�صفات الطب ّية كا�ستعمال متر دملون لعالج
الدمامل والقروح على هيئة لبخة” عجني”
وو�صف ماء التمر -الدب�س -مع ماء الورد
واحلليب ملعاجلة املعدة وع�سر البول ،كما و�صفوا
م�سحوق نوى التمر مع �شحم اخلنزير لعالج
الر�ضو�ض والأورام ،وا�ستخدموا م�سحوق النوى
وماء الورد ملداواة العيون.
كذلك كان �أهل بابل ي�ستح�ضرون �شراب ًا من
ن�سغ النخلة ُي�سمى” �شراب احلياة” .وعندما
غار ال�ساميون على جنوب مدينة بابل وجدوا
النخل هناك وكانوا قد �أ ِل ُفو ُه يف ديارهم .وهناك
من الدالئل ما ي�شري �إىل �أنّ النخل قد انت�شر من
�أر�ض وادي الرافدين يف العراق القدمي �شما ًال
حتى و�صل فينيقيا و�سورية حيث كانت” �شجرة
احلياة” عام ًال م�ألوف ًا يف االحتفاالت والتزيني
يف البيوت والأماكن العامة واخلا�صة .وكان
البابليون ي�ستفيدون �أي�ض ًا من التمر والنخيل
فوائد ج ّمة .ويف الق�صيدة البابل ّية تعداد لفوائد
النخيل �إذ �أُح�صيت يف “  365فائدة” .ولع ّل
ذلك مماث ًال للأغنية التدمر ّية القدمية التي
ُتعدِّ د فوائد نخل تدمر بـ”  800فائدة” .ولقد
ذكر” �سرتابو” �أهمية النخل للعراق القدمي

بقوله” جتهزهم النخلة بجميع حاجاتهم عدا
احلبوب”)21( .
النخل يف حدائق بابل املُعلقة
ونختتم حديثنا عن النخلة يف ح�ضارة وادي
الرافدين يف العراق لذكر حدائق بابل املُعلقة
يف العراق ك�أحد عجائب الدنيا ال�سبع املعروفة
منذ القِدَ م  .والعجائب ال�سبع يف العامل عبارة
عن �سبعة �أعمال فن ّية ومعمارية �أعتربها
الإغريق والرومان �إن�شاءات �إعجازية يف العامل
القدمي وهي “ :الهرم الأكرب يف اجليزة مب�صر،
حدائق بابل املعلقة يف العراق ،هيكل ارمتي�س يف
اف�سو�س� ،ضريح مو�سولو�س يف هاليكارنا�سو�س،
عمالق رود�س ،متثال زو�س يف اوليمبيا ومنارة
الإ�سكندرية مب�صر”.
وحدائق بابل املُعلقة التي اندثرت اليوم وذاع
�صيتها يف التاريخ تنفرد بف ّنها الرفيع وتقن ّية
الهند�سي الذي ُيبهر اللباب .وقد
تخطيطها
ّ
و�صفها العديد من امل�ؤرخني �أمثال ”:هريودت،
ال�صقلي وكوينتوكرتيو�س،
و�سرتابون ،وديودور�س
ّ
و�أريان ،ويو�سف�س” ،ب�أو�صاف خمتلفة.
وحدائق بابل عبارة عن �شكل مربع تت�ألف
من عدّة �سطوح -طبقات -يرتفع بع�ضها
فوق بع�ض ُمرتكزة على دعائم ُمكع ّبة مملوءة
بالرتاب ال�ستيعاب جذور �أكرب الأ�شجار ،وهذه
الدعائم مثل �أر�ض ّية ال�سطوح والأقب ّية والعقود،
امل�شوي ْ
املط ِل ّي بالإ�سفلت،
م�صنوعة من القرميد
ّ
وج ِل َبت �إىل احلدائق الأحجار من �أماكن
وقد ُ
ل�صعوبة احل�صول على هذا النوع من احلجر
من املنطقة نف�سها .وغر�سوا فيها �أ�شجار ًا
تن�ساب جذورها يف �أ�صولها وتُور ُِق يف ر�ؤو�سها،
ُ
وو�ضعوا فيها ال ُد ُرج ي�صع ُد منها ال�صاع ُد �إىل
مثل ر�ؤو�س اجلبال حيث تثمر وتزهر الأزهار
وتع�شب الأع�شاب ،وتدور الدواليب� .أما طريقة
ري حدائق بابل املُعلقة فكانت برفع املاء من
ّ
جمرى نهر الفرات �إىل الطبقات ال ُعليا منها
حيث ُيخزّن يف �صهاريج و ُي�ستخدم عند احلاجة
لل�سقي .كما ُي�شري امل�ؤرخون عن الأنواع التي
�إليه
ّ

ُغ ِر َ�ست يف حدائق بابل ،فيذكرون من الأ�شجار”:
النخل ،التوت ،الرمان ،التني ،العنب ،التي كانت
�شائعة عندهم ،والطرفاء ،احلور ،ال�صف�صاف،
اللوز ،الد ّراق ،الف�ستق ،البطم”� ،إىل جانب
زراعة الأزهار املختلفة نحو ”:اليا�سمني ،الورد،
الزنبق ،ال�سو�سن ،التوليب� ،شقائق النعمان ،زهر
الذهب ،احلوذان الأحمر ،الزعفران ،الأقحوان،
البابوجن)22( .”...
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