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أرض النجف
التاريخ والتـــــــــراث الجيولولجي
 اخلبري اجليولوجي الشهيد الدكتور السيد موسى جعفر العطية

السرية الذاتية

مكان وتاريخ الوالدة :النجف االشرف  . 1945الدرجة العلمية :باحث علمي أقدم .
املؤهالت العلمية :بكارلوريوس علوم جيولوجيا  /كلية العلوم  /جامعة بغداد /عام  . 1967ماجستري يف اجليولوجيا االقتصادية /جامعة ويلز  /اململكة
املتحدة /عام  .1973دكتوراه يف اجليولوجيا االقتصادية  /جامعة ويلز  /اململكة املتحدة  /عام . 1975
االختصاص وجمال اخلربة :ـ اجليولوجيا االقتصادية .ـ جيولوجيا املعادن املشعة (استكشاف وتقييم) .ـ سياسات الطاقة النووية والتقنيات النووية
التحليلية.
املسؤوليات العلمية واإلدارية 1975 :ـ  :1979رئيس شعبة التحري اجليوكيميائي عن اخلامات املشعة/مركز البحوث النووية  /جلنة الطاقة الذرية
العراقية1979 .ـ  :1982رئيس قسم اخلامات املشعة  1982 .ـ  1987رئيس قسم اخلامات املشعة  /املديرية العامة للمسح اجليولوجي والتعدين وزارة
الصناعة واملعادن 1987 .ـ  :1992مدير مشروع اليورانيوم يف أبو صخري  1992 .ـ  :2002استشاري  /الشركة العامة للمسح اجليولوجي والتعدين وزارة
الصناعة واملعادن  2002 .ـ  :2004مدير املختربات الكيمياوية ـ الشركة العامة للمسح اجليولوجي والتعدين2004 .ـ  :2007/11/20رئيس اهليأة العراقية
للسيطرة على املصادر املشعة.

اخلالصة:

تتناول هذه الدراسة البحث يف تاريخ ارض النجف و تراثها اجليولوجي و ما تكتنزه من ثروات طبيعية كما تضمنت عدة حبوث
تناول بعضها تراث حمافظة النجف ،و باالخص مدينة النجف االشرف يف كل مايتعلق بارضها من مظاهر و ظواهر مرتبطة باحداث و
عادات و استخدامات و معتقدات وهو ما يسمى باملورث اجليولوجي (  )Geo- Antiquityكما تناولت يف مباحثها األخرى توثيقا موجزاً
لتاريخ أرض النجف من منظور الزمن السحيق و هو ما يسمى بالتاريخ اجليولوجي الذي يشمل عمر و طباقية و طبيعة مكونات ارضها
و هيأتها الرتكيبة و ما تكتنزه من ثروات طبيعية .
يف املوروث اجليولوجي ألرض حمافظة النجف تناولت الدراسة ظواهر و مظاهر عديدة منها حبر النجف الذي يعترب من املظاهر
الرئيسة يف منطقة الفرات االوسط  .وقد توصلنا اىل تقدير مدة نشوئه وآلية تشكيله على أساس احلركات البنيوية و تطور أطوار
جمرى نهرالفرات  .كذلك تناولت الدراسة ظاهرة هضبة النجف و طارات النجف ،و يف ذلك اظهرت الدراسة أن نشوء هضبة النجف
يندرج ضمن مظاهراالعجاز اإلهلي يف ملحمة طوفان نوح  حيث رست عليها سفينته اليت أمره اهلل بصنعها .واستندت الدراسة يف
ذلك على استنتاجات حتليل معمق للخصائص الطوبوغرافية و الطباقية و الرتكيبة اجليولوجية للهضبة ،و تقاطع تلك اخلصائص مع
اآلليات املعروفة يف علوم االرض حول نشؤء اهلضاب وتناقض واقع خصائص اهلضبة مع سياقات تلك اآلليات.
تناولت الدراسة ايضا خصائص االرض يف مقربة النجف الشهرية ،و كذلك سراديب النجف اليت متيز بها منط احلياة املعيشية
للنجفيني فضال عن خصائص االرض يف مسالك درب زبيدة املشهور الذي يبدأ من مدينة النجف األشرف و يربط العراق بالديار
املقدسة يف اململكة العربية السعودية .فضال عن ذلك تناولت الدراسة خصائص مواد ترابية يف أرض النجف مشهورة يف الرتاث الشعيب

العراقي و النجفي مثل طني خاوة وبن احلسن و االطيان املستخدمة يف صناعة الفخارألواني الشرب (الشراب) .
التاريخ اجليولوجي ألرض حمافظة النجف جزء من التاريخ اجليولوجي للعراق ،وعلى أساس التكشفات السطحية للصخور يف
رقعة حمافظة النجف فان أقدمها يعود اىل العصر الثالثي .و متتد اعمارها من حقبة الباليوسني ( 65مليون سنة ) و حتى العصر
احلديث ( 100الف سنة ) .
تناولت الدراسة ايضا الوضع البنيوي و الرتكييب ألرض النجف و جغرافيتها القدمية حيث كانت على امتداد تارخيها اجليولوجي
جزء من حبر كبري يغطي معظم مناطق العراق .
و يف بعض احلقب اجليولوجية كانت رقعة حمافظة النجف جزء من الرصيف املطل على ذلك البحر الذي احنسر يف حقبة
الباليوسني يف نهاية العصر الثالثي و استمر حتى العصر الرباعي حيث اصبحت النجف جزءاًمن اليابسة تتخللها أنهار و وديان شهدت
فيضانات كبرية و مرت بفرتات جليدية و تشكلت خالل العصر الرباعي جماري نهر الفرات باطواره الثالثة و حوض حبر النجف.
الثروات الطبيعية يف حمافظة النجف عديدة منها الصخور الصناعية املستخدمة ألغراض البناء وتشمل األحجار والرمال فضالً
عن خامات ملعادن السلستايت الذي يستخلص منه عنصر السرتونيوم ،وأطيان الباليغورسكايت ذات االستخدامات الصناعية املتعددة و
األحجار الكرمية مثل (در النجف ) ،اضافة اىل خامات اليورانيوم اليت اكتشفت يف منطقة املناذرة .و قد تناولت الدراسة استعراضها
باجياز اضافة ملصادر الثروات املائية يف احملافظة.

 .1المقدمة

)(1

يف تاريخ العراق على امتداد حضاراته القدمية واحلديثة تربز
حمافظة النجف من بني حمافظات العراق مميزة بثراء سجلها احلضاري
الذي خلدته مدن شاخصة من بينها احلرية اليت أنشات عام 274ق.م
عاصمة لدولة املناذرة اللخميني ومدينة الكوفة اليت أنشأت عام 17
هجرية (638م) وأصبحت عاصمة للدولة اإلسالمية عام  36هجرية
((( كان سماحة العالمة السيد سامي البدري قد علق بعض التعليقات
على بحث المرحوم الشهيد الدكتورموسى العطية ورأت هيأة تحرير
المجلة نشرها اتماما للفائدة ووضعت امام كل تعليقة اسم سماحته
لتميزها عن بقية الهوامش .

(644م) يف زمن خالفة أمري املؤمنني اإلمام علي بن أيب طالب 

بتوسد جسده الطاهر تربة النجف اليت
والذي أستشهد فيها وتشرفت ّ
كانت تعرف بظهر الكوفة ونشأت حول مشهد قربه الشريف مدينة
النجف األشرف اليت كانت والزالت حاضرة للعلم ومنتدى لألدب
اتسع حميط إشعاعها املقتبس من أنوار شخصية من توسدته تربتها
ذلك هو باب مدينة العلم كما وصفه نبينا االكرم حممد  حىت
أصبحت هذه املدينة وعلى امتداد تارخيها احليدري املدينة الكبرية
بني املدن الكربى يف قدسيتها الدينية وخصوصيتها العلمية واألدبية
والسياسية ومواقفها النضالية الوطنية والعربية واألسالمية فضال عن
متيز دورها احلضاري ّ
بكل معانيه العلمية واألدبية والسياسية عن بقية

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .
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النجف اليت تضم قرب االمام علي  اليت تعرف باسم الربوة تشكل جزءا من هضبة مثلثة الشكل يطلق عليها :
مدن املحافظة ونواحيها بل عن بقية مدن العراق لتصبح حاضرة من
ري عن مدينة النجف األشرف
حواضر العامل االسالمي .لقد كتب كث ٌ
من كتب ودراسات تناولت ماضيها وحاضرها يف خمتلف اجلوانب
وقد آثرت أن أكتب عنها وعن توابعها من مدن وقصبات اليت
تشكل احلدود األدارية ملحافظة النجف توثيقا جديدا يضاف اىل
أرشيف البحوث اليت كتبت عنها أتناول فيه أرض هذه املدينة ورقعة
حمافظاهتا من زوايا علم األرض (اجليولوجيا) ومباحثه املختلفة وقد
وجدت يف ذلك فرصة منحها يل الكتاب والباحثني الذين مل يتناولوا
هذا اجلانب من قبل يف كتبهم وحبوثهم اليت صدرت يف هذه املدينة
وماحييط هبا من أرض  ،اليت اختذت منها حمافظة النجف امسا هلا
وقد وفقين اهلل ان أؤلف كتابًا بعنوان أرض النجف :التأريخ والتراث
وبتشجيع
اجليولوجي والثروات الطبيعية أصدرته عام  2006وآثرت
ٍ
من مساحة العالمة السيّد سامي البدري) (1بتوثيقه يف هذه املجلة
االكادميية املباركة اليت تعين بتراث النجف الديين واحلضاري بعد
إستدراك وتقومي بعض مضامينه على ضوء املالحظات القيمة اليت
استلمتها من األساتذة األفاضل الذين إهتموا به.
إن البحث يهدف يف غاياته األوىل اىل التوثيق اجليولوجي ألرض
ّ
النجف وبتركيز على مدينة النجف األشرف ونشرها مقرون ًة بشذرات
من نكهة جيولوجية ملظاهر تراثية عديدة تزخر هبا املحافظة أقدمها
أو ً
ال للقراء من سكنة هذه املحافظة ليتعرفوا تاريخ نشوء أرضهم
وطبيعتها وخصائصها ومظاهرها وظواهرها وماهية صخورها
وأنواع معادهنا وتربتها ومياها وإرثها التراثي يف كل ما له عالقة
باملفاهيم اجليولوجية ألرضها وما نعرب عنه باملوروث اجليولوجي
( )Geo‑antiquityيف التراث فض ً
ال أن يكون مرجعًا للباحثني
((( اهدى الي رحمه اهلل تعالى كتابه عن ارض النجف بواسطة احد االصدقاء
ولما قرأته وجدت فيه ضالتي في دراسة ارض النجف جيولوجيا ومن
زاوية كونها ارض الطوفان ومرسى سفينته  ،ثم اتصلت به والتقينا
في مؤسستنا في بغداد وكان قد جلب معه تاريخه العلمي مكتوبا
ولما اطلعت عليه وجدته عالما خبيرا وحمدت اهلل تعالى على تعرفي
به  ،وعرضت عليه بحوثي التي تتصل بالموضوع واتفقناعلى لقاءات
وحين انتقلت الى النجف وشرعت بتاسيس مؤسسة تراث النجف كان
من اوائل الشخصيات المتحمسة للموضوع وساهم بابداء مالحظات
قيمة حول نظامها وعند افتتاح المؤسسة شارك في الحضور بوصفه
احد اعضاء المؤسسة والقى خالصة عن نظريته حول تكوين هضبة
النجف والعناية االلهية التي احاطتها  ،وعرضت عليه ان يعيد النظر في
الكتاب ليكون احد بحوث المجلة المتخصصة التي قررت الموسسة
ان تصدرها  ،واستجاب للطلب واتصلت به قبل شهادته بثالثة ايام
الستفسر عن الموضوع فاخبرني انه في لمساته االخيرة  ،ثم فوجئت
بخبر استشهاده على يد مجهولين  ،وخسرته المؤسسة خبيرا قل نظيره
 ،وخسرته النجف ابنا بارا كتب عنها بما لم يكتب به عنها سابقا ،
وخسره العراق وهو بامس الحاجة الى خبرته في حقل عمله  ،ورايت
وفاء له وتقديرا لبحثه المتميز ان اعلق على مواضع منه .

هضبة النجف – كربالء  ،وتشكل رؤوس هذا املثلث مدينة النجف  ،ومدينة كربالء واألجزاء اجلنوبية
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من حبرية الرزازة يف الطرف الشمايل  ،وحبر النجف من الطرف الغريب .وتبلغ حوايل ثالثة آالف
كيلو متر مربع

الشكل رقم ()1
خارطة العراق االدارية (حدود المحافظات).

املتخصصني يف علم األرض او اىل املهتمني مبباحثه ومراميه التراثية
من غري املتخصصني يف علوم االرض مبا يتعلق بأرض النجف
يدفعين يف ذلك الوفاء ملدينيت اليت ولدت فيها ونشات يف ربوعها
وتأدبت من أدهبا ودرست يف مدارسها وقد وجدت يف ذلك فرصيت
اليت كنت أحبث عنها دائما وأرجو أن يكون هذا اجلهد املتواضع يف
تأليف الكتاب وإعادة توثيقه يف هذه املجلة ملبيًا لبعض استحقاقات
ذلك الوفاء.
لقد انتهجت يف كتابة البحث أسلوب الشمول واالجياز والتبسيط
يف تناول املباحث األساسية لعلوم األرض مع احلرص على تضمينه
بعض املباحث الرائدة حول اخلصائص اجليولوجية الرض النجف
ومبا أمسيه باملوروث اجليولوجي يف تراث النجف .
وأخريا كما بدأت باسم اهلل فاحت ًة هلذه املقدمة أختمها باحلمد
على توفيقه بإجنازه سبحانه الذي الحيصي نعمه العادون كما يعرب
إمام البلغاء أمري املؤمنني علي بن أيب طالب يف تسبيحاته حبمد اهلل
وشكره .

.2جغرافية محافظة النجف
حمافظة النجف من حمافظات العراق الثمانية عشر يعود تاريخ
تشكيلها االداري باعتبارها حمافظة اىل عام  1974عندما أعيد
التشكيل االداري ملحافظات العراق وحتتل التسلسل ...بينها من ناحية
املساحة اليت تبلغ 28824كيلو متر مربع وهي تقع وسط العراق وتعترب

من حمافظات منطقة الفرات األوسط وحتيط هبا حمافظتا كربالء وبابل
من الشمال وحمافظيت القادسية واملثىن من الشرق وحمافظة االنبار
من الغرب واحلدود الدولية مع اململكة العربية السعودية من اجلنوب
(شكل رقم  )1وبذلك تعترب حمافظة النجف أيضا من حمافظات البادية
اجلنوبية فضل عن كوهنا من حمافظات الفرات االوسط كما اسلفنا
وامتدادات رقعتها حمددة خبطوط الطول والعرض اآلتية:
االستيطان السكاين يف حمافظة النجف حمصور يف األجزاء الشمالية
من رقعة املحافظة ّأما بقية مناطق املحافظة فهي صحراء قاحلة من
الكأل واملأل.
تتمثل مراكز االستيطان يف ثالث مدن رئيسية هي احلرية
والكوفة والنجف األشرف وفق التساسل التارخيي لنشوئها فضال عن
بعض النواحي والقصبات األخرى كناحية القادسية.
تعد مدينة النجف االشرف مركز املحافظة وأكرب مدهنا وتقع يف
ُّ
اقصى مشال رقعة املحافظة مط ّلة على البادية من طرفها اجلنويب لذلك
مسيت حباضرة البادية فضال عن مسمياهتا االخرى مثل الغري نسبة
ّ
)(1
اىل الغريني اللذين بنامها يف النجف أحد ملوك احلرية وكوفان اليت
ذكرها النيب حممد  يف حديثه إىل اإلمام علي  حينما قال له
و«املشهد» نسبة اىل مشهد االمام على  وكذلك وادي السالم
وخد العذراء وغريها.
ّ
ومدينة النجف األشرف غنية عن التعريف بتارخيها احليدري
وقدسيتها ومكانتها العلمية واألدبية يف العاملني العريب واإلسالمي منذ
استيطاهنا وتأسيس احلوزة العلمية الشريفة منذ أكثر من أحد عشر
قرنا من الزمن.
من أهم املدن االخرى يف املحافظة مدينة الكوفة عاصمة الدولة
االسالمية يف خالفة أمري املؤمنني علي بن ايب طالب  ومن املدن
الرئيسة يف الدولة االسالمية منذ صدارة نشوئها مدينة العلم والنحو
والسياسة وتشتهر مبسجدها (مسجد الكوفة) وهو رابع املساجد
((( الغريان بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة بناهما المنذر بن أمرئ
القيس بن ماء السماء وكان سبب بنائهما ان كان له نديمان من بني
أسد ثمال فراجعا الملك في بعض كالمه فأمر وهو سكران أن يحفر
لهما حفيرتان ودفنهما وهما حيين فلما أصبح أستدعاهما فأخبر بالذي
أمضاه فيهما فغمه ذلك وقصد حفرتيهما وأمر ببناء صومعتين وقال
المنذر ما أنا بملك أذا خالف الناس أمري ال يمر أحد من وفود
العرب أال بينهما وجعل لهما في السنة يوم بؤس ويوم نعيم يذبح في
يوم بؤسه كل من يلقاه ويغري بدمه الصومعتين  ،وفي معجم البلدان
الغري الذي يطلى به والغري الحسن من كل شيء ويقال غري الوجه
أذا كان حسنا «مليحا» والغري حجر ينصب ويذبح عليه حتى يحمر
بالدم.

خطوط الطول
خطوط العرض
خطوط الطول
خطوط العرض

شرقا

00

مشا ً
ال

00

غربا

47

42

جنوبا

00

51

29

غربا

00

47

42

00

51

29

شرقا

مشا ً
ال

جنوبا

00

48

44

00

00

20

48
20

32

44
32

األربعة يف اإلسالم استشهد فيه اإلمام علي  وكان بيت النيب
رست سفينته على اجلودي كما تفيد الروايات من
نوح  عندما ْ
أخبار آل البيت .
تقع الكوفة على هنر الفرات وتبعد عن النجف عشرة كيلومترات
وتقع اىل مشاهلا الشرقي ومن الناحية اجلغرافية فهي مترابطة مع النجف
تسمى بظهر الكوفة أو جنف الكوفة أو كوفان.
اليت كانت ّ
اسم الكوفة ربّما هو ترمجة لكلمة (عاقوال) اليت تعين حلقة أو
دائرة بالسريانية ّأما يف اللغة العربية الكوفة تعين اإلستدارة أو حبة
)(2
الرمل املدورة ويقال تكوف أي جتمع واستدار.
مدينة الكوفة كانت عامرة حىت القرن الثامن اهلجري ّ
مث تواىل
عليها التدهور واخلراب وهجرها أهلها وأصبحت مقفرة مث عاد إليها
العمران وأصبحت قرية صغرية عام  1863مث ناحية تابعة لقضاء
النجف عام  1882ويف عام 1884مسيت بناحية التاجية والكوفة
وأعيدت اىل وضعها السابق عام  1891واستمرت كذلك حىت عام
 1962وأصبحت قضاء يتبع اىل حمافظة كربالء مث أحلقت مبحافظة
النجف عام .1974
وتسمى املناذرة
املدينة الثالثة من مدن حمافظة النجف هي احلرية ّ
وتقع اىل اجلنوب الغريب من مدينة النجف وتبعد عنها مبسافة مثانية
عشر كيلو مترا  ،ومن عمق التاريخ امتدت نشأهتا عام  274ق .م
عاصمة لدولة املناذرة اللخميني دولة اخلورنق والسدير وهي إمارة
عربية كانت تدين بالنصرانية حتالفت مع الفرس كما حتالفت إمارة
الغساسنة يف بادية الشام مع الروم يف خضم الصراعات بني الروم
والفرس قبل ظهور اإلسالم.
((( اشرت في بحثي المنشور في هذا العدد ان عاقوال اصلها عربي وهو
عقوال وهي مشتقة من المنع وهي اسم للنجف بلحاظ وظيفة جرفها
المرتفع الذي يصد السيول عنها ولوله لغرقت بيوت الكوفة ومقابرها
(العالمة السيد البدري).
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الشكل رقم ()2
الخارطة االدارية لمحافظة النجف

مدينة احلرية اليت تعين يف اللغة اآلرامية (مضارب اخليم) كان هلا
أثر كبري يف اجلزيرة العربية يف التجارة والوساطة للتقريب بني الفرس
والعرب وقد حكم احلرية عدي ٌد من امللوك كان أوهلم عمر بن عدي
وآخرهم املنذر بن النعمان واستمر حكم ملك هذه اإلمارة أربعة
قرون وعلى رواية أخرى ستة قرون.
املدينة الرابعة من مدن املحافظة مدينة القادسية اليت تقع على هنر
الفرات اىل جنوب من مدينة املشخاب وقد خلدها التاريخ مبعركة
القادسية من معارك املسلمني املشهورة اليت انتصروا فيها على الفرس
عام  14هجرية وهكذا جند ثراء حمافظة النجف يف مدهنا وبالرغم
أن ّ
من ق ّلة عددها إ ّ
لكل منها سفرا تارخييا خاصا متواصال مع
ال ّ
بعضه على امتداد فترات التاريخ االسالمي ولوال حرصنا على
االلتزام بتمهيد مقتضب ملوضوع الكتاب السهبنا يف عرض تاريخ
هذه املحافظة املستمد من تاريخ مدهنا وهو أمر أغنانا عنه عديد من
الكتابوالباحثني.
من املدن والقصبات االخرى يف ضمن التنظيم االداري ملحافظة
النجف مدن املشخاب واحلرية واحليدرية وكذلك الشبجة اليت تقع
يف أقصى الطرف اجلنويب الغريب للمحافظة وهي قريبة من احلدود

مع اململكة العربية السعودية وفيما عدا هذه القصبة فان مجيع مدن
املحافظة الىت أشرنا إليها تتجمع يف الطرف الشمايل للمحافظة يف
موضح يف الشكل رقم
ضمن الشريط الفيضي لنهر الفرات كما هو ّ
(.)2
تتصل مدن حمافظة النجف ونواحيها بشبكة من الطرق املعبّدة
فيما عدا طريق صحراوي غري مبلط يربط مدينة النجف االشرف
باحلدود العراقية السعودية والذي يعرف ب( طريق احلج الربي) وهو
طريق قدمي جدا كانت تسلكه قوافل احلجيج من العراق اىل مكة
مير بقصبات الرحبة والشبجة مث يدخل احلدود السعودية عن
املكرمة ّ
طريق مدينة رفح وكان يعرف هذا الطريق بطريق زبيدة .
يبلغ عدد سكان حمافظة النجف وفق أحصاء عام املستند على
إحصاءات وزاريت التجارة والتخطيط عام  2003حوايل 946251
وبذلك يبلغ ترتيب حمافظة النجف أحد عشر بني حمافظات القطر من
ناحية عدد السكان ويتجمع معظم سكان حمافظة النجف يف مدينة
النجف االشرف.
التضاريس االرضية لسطح حمافظة النجف منبسطة يف معظم
أرجائها ويشكل جزءا منه امتدادات السهل الرسويب للعراق
يعد من امتدادات الصحراء
واجلزء االخر وهو اجلزء االكرب ّ
اجلنوبية للعراق كما تربز يف حمافظة النجف ظاهرة التهضب متمثلة
يف هضبة النجف اليت تشكل اجلزء االكرب من هضبة كربالء-
النجف ويبلغ ارتفاع هضبة النجف حواىل  130مترا من سطح
البحر وحوايل 40مترا من مستوى هنر الفرات عند مروره يف
مدينة الكوفة.
ّ
تطل هضبة النجف من طرفها الغريب على منخفض كبري يسمى
“حبر النجف” ويعترب من املظاهر اجليولوجية الرئيسة يف املحافظة
ويف منطقة الفرات االوسط وكانت متخره السفن يف املاضي قادمة
من اخلليج العريب وهي حتمل جتارة الصني واهلند كما تشري الروايات
التارخيية وسوف نتطرق باسهاب اىل أصل نشوء هذا البحر يف هذا
البحث .
يوجد يف حمافظة النجف عدد من االهوار أمهها (هور أبو جنم)
الذي يفصل حمافظة النجف عن حمافظة بابل كما توجد بعض
االهوار منتشرة على احلافات اجلنوبية لبحر النجف مثل هور اجلبسة
والصليبات.
من مظاهر التضاريس االخرى يف حمافظة النجف الوديان اليت
تنحدر غربا من االراضي السعودية وتبلغ أطواهلا مئات الكيلومترات
وامهها وادي (شعب حسب) و(وادي اخلر) و(وادي اجلل) و (أبو
طلحة) و(احلوميي) كما يف الشكل رقم ( )2وتسيل مياه هذه الوديان
يف فصل الشتاء ويصب معظم مياهها يف حبر النجف.

شتاء وتبلغ معدالت
مناخ النجف صحراوي حار صيفا وبارد ً
درجة احلرارة يف الصيف حوايل  35درجة مئوية يف شهر متوز من
السنة كما تبلغ أدىن معدالهتا حوايل  10درجات مئوية يف شهر
معدالت معطيات سجالت األنواء
كانون الثاين وذلك باالستناد إىل ّ
فإن
اجلوية ّ
للمدة من عام  1980لغاية ّ 1993أما بالنسبة لألمطار ّ
معدالت سقوطها واطئة يف فصل الشتاء شأهنا يف ذلك شأن طبيعة
املُناخ الصحراوي إذ تبلغ معدهلا حوايل 20ملم يف السنة.

3ـ 1التاريخ الجيولوجي لمحافظة النجف
التاريخ اجليولوجي ( )Geological Historyضمن مفهوم
سجل العمليات واالنشطة اجليولوجية لسطح الكرة
(علم االرض) هو ّ
االرضية منذ بداية نشوء هذا السطح وحىت الوقت احلاضر ضمن اماد
وإن هذا السجل التارخيي قد
زمنية طويلة جدا تقاس مبالين السنني ّ
أدق توثيق يف صخور قشرة االرض ويف مظاهر سطحها
وثقته الطبيعة ّ
وظواهره وتركت لالنسان مهمة قراءته ّ
وفك رموزه مبا ميتلك من
معارف ووسائل توصله اىل هذه الغاية.
ضمن مفهوم التاريخ اجليولوجي يندرج علم الطبقات وهوكما
أسلفنا أحد فروع علم االرض يتناول دراسة طبقات صخور القشرة
االرضية وحتديد أعمارها وجغرافيتها القدمية من توزيع ملواقع اليابسة
واملحيطات والبحار واالهنار وكذلك طبيعة املُناخ من درجة حرارة
وجفاف ورطوبة وأمطار.
حول التاريخ اجليولوجي للعراق وطباقية صخوره املتكشفة
على السطح فاهنا تبدأ من العصر األوردفيسي (قبل  500مليون
سنة) وهو العصر الثاين من عصور الدهر القدمي (جدول رقم )2
حيث تتكشف صخور تكوين اخلابور اليت تعود طباقيتها اىل هذا
العصر يف منطقة اخلابور أقصى مشال العراق وتتعاقب تكشفات
الصخور اليت تعود إىل العصور الالحقة ضمن مقياس الزمن
اجليولوجي يف امتدادات متباينة ضمن الرقعة اجلغرافية للعراق
حيكمها يف ذلك أطر اجلغرافية القدمية وفعاليات احلركات البنيوية
وعمليات التعرية اليت تعرضت هلا تلك الصخور يف عصور وحقب
جيولوجية خمتلف
لقد استقرى اجليولوجيون التاريخ اجليولوجي للعراق ووضعوا
خرائط جلغرافيته القدمية باالستناد على معطيات املسوحات
والدراسات اجليولوجية املختلفة الىت أجريت يف العراق خالل أكثر
من ستة عقود من الزمن وهي موثقة يف كتاب جيولوجية العراق الذي

الشكل رقم ()3
الخريطة الجيولوجية االقليمية لمحافظة النجف
المصدر (الخارطة الجيولوجية االقليمية للعراق ،سيساكيان .)2000

أصدرته الشركة العامة للمسح اجليولوجي والتعدين عام ).1980(1
فإن هذا املوضوع
بالنسبة للتاريخ اجليولوجي ملحافظة النجف ّ
نتناوله هنا من زاويتني:
ـ الوضع الطباقي ضمن أمتدادات رقعة املحافظة
ـ اجلغرافية القدمية ملوقع املحافظة ضمن االطار العام للجغرافية
القدمية للعراق

3ـ1ـ 1الوضع الطباقي لسطح محافظة النجف
ما نقصده بالوضع الطباقي لسطح حمافطة النجف هو عائدية
التكاويناجليولوجيةللصخوراملتكشفةضمنتسلسلالعمودالطباقي
جليولوجية العراق الىت تظهره اخلارطة اجليولوجية االقليمية ملحافظة
النجف(شكل رقم  )3واليت يالحظ فيها ان الصخور املتكشفة على
متتد أعمارها
سطح حمافظة النجف تعود اىل عدة تكاوين جيولوجية ّ
من حقبة الباليوسني(قبل  65مليون سنة) وحىت حقبة اهلولوسني
موضح يف اجلدول رقم(.)3
( 100الف سنة) كما ّ
نستعرض فيما يلي تلك التكاوين اجليولوجية من االقدم إىل
االحدث وقد أستندنا يف ذلك على ما ورد يف كتاب جيولوجية
(((Buday , T.(1980).The regional geology of Iraq,
Vol.1, published by Geosury, Iraq.
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الشكل رقم ()4
خارطة توزيع تكشفات تكوين الدبدبة في العراق.

العراق) (1واخلارطة اجليولوجية للعراق.
تكوين الدبدبة:
تغطي تكشفات تكوين الدبدبة يف العراق منطقتني:
االوىل  :تشكل أجزاء ه47ب من حمافظيت البصرة وذي قار
ومتتد جنوبا إىل االراضي السعودية والكويت,
ّ
الثانية  :فهي يف هضبة النجف كربالء كما هو موضح يف الشكل
أن هنالك مناطق شاسعة تفصل بني مناطق التكشفني
رقم 4الذي يبني ّ
املذكورين وهو ما يثري التساؤل حول طبيعة الظروف اجليولوجية اليت
أ ّدت اىل ذلك وهي ظاهرة تتطلب البحث والدراسة.
املمتدة من عصر املايوسني
املدة ّ
يعود عمر تكوين الدبدبة اىل ّ
األعلى وحىت عصر الباليستوسني وهو يغطي ال توافقيا تكوين
الفتحة يف املناطق اجلنوبية للعراق يف حني يغطي توافقيا تكوين إجنانة
يف مناطق هضبة النجف.
يتكون تكوين الدبدبة يف هضبة النجف كما يف املناطق اجلنوبية
من العراق من خليط من الرمال واحلصى بأحجام خمتلفة ويتكون
احلصى من أنواع خمتلفة من الصخور النارية واملتحولة والرسوبية
((( داود  ,رعد محمد ( )2000معدنية واصل السليستايت والعوامل
المتحكمة في توزيعه في طار النجف ،رسالة الماجستير ،كلية العلوم،
جامعة بغداد.

(رملية وجريية) وهي مشتقة من تعرية صخور الدرع العريب يف شبه
اجلزيرة العربية إذ انتقلت بواسطة االهنار والوديان لتستقر محولتها
الرسوبية على هيأة مراوح ( )Fansاليت تعرف بترسبات الدلتا وهي
ترسبات هنرية فيضية.
يبلغ مسك تكوين الدبدبة الظاهر يف منطقة هضبة النجف
حوايل  13متر يف اجلزء الشمايل الغريب منها ّ
ويقل باجتاه اجلنوب
الشرقي َ
ليصل اىل مترين) (2وهو يتكون من صخور رملية حصوية
ُصلبة تتماسك حبيباهتا مبالط كاربونايت وأحيانا يتكون من رمال
هشة بيضاء اىل بنية اللون حتتوي على حصى ايضا كما يالحظ
وجود كرات طينية ضمن الرمال على سطح متاسه مع تكوين
أجنانة 0يف اجلزء الشمايل الغريب يتضمن التكوين طبقات رملية
متصلبة متعاقبة مع طبقات غرينية وطبقات حنيفة من اجلبسم أو
االهنايدرايت.
يعد تكوين الدبدبة من التكاوين املهمة يف حمافظة النجف من
ّ
يعد مصدرا مهما من مصادر الرمال الغراض
الناحية االقتصادية إذ ّ
االنشاءات أو ألغراض صناعية إذ ميكن استخدامه يف صناعة
الزجاج بعد أجراء بعض التحسينات عليه كما أن أمهيته متتد إىل
اخلصوصية احلضرية ملدينة النجف األشرف املتمثلة ببناء السراديب
باعتباره منطا للمعيشة يتالءم مع طبيعة املُناخ الصحراوي احلار
السائد يف املنطقة فضال عن جوانب حضرية أخرى سوف نتناوهلا
يف العناوين االتية .
الرتسبات احلديثة:
ّ
لترسبات احلديثة ( :)Recentواليت تعود اىل العصر الرباعي
ا ّ
( )Quaternaryتغطي امتداداهتا عدة مناطق يف ارض النجف
لترسبات الذي يعود
كما هو ّ
موضح يف الشكل رقم ( )3وأن هذه ا ّ
عمرها اىل  1.75مليون سنة على عدة أنواع وفق تقسيمات اخلارطة
اجليولوجية االقليمية للعراق وهذه االنواع هي :الترسبات الفيضية
( )Fluvial sedimentsوالسباخ ( )Sabakhaوالكثبان الرملية
( )Sand dunesوالترسبات الرحيية ( )Eoline sedimentsويف
ما يلي عرض النواع الترسبات احلديثة السائدة يف ارض النجف:
.1
الترسبات الرحيية :وهي على نوعني الكثبان الرملية
ّ
واأللواح الرملية وتنتشر الترسبات جنوب هضبة النجف ومبوازاة
هنر الفرات والكثبان الرملية من نوع الربخان ( )Burchanوفق
تصنيفات الكثبان الرملية وهي بأحجام وارتفاعات خمتلفة وتنتشر
عليها عالمات تسمى بالنيم (ّ )Ripple Marksأما األلواح الرملية
فيتراوح مسكها بني عشرة اىل مخسني سنتيمترا وتنتشر يف مناطق
((( المصدر السابق.

خمتلفة من هضبة النجف.
ترسبات السبخة :وهي ترسبات طينية مغطاة بطبقة ملحية
ّ .2
تكونت نتيجة عمليات تبخر املياه املاحلة وتوجد هذه الترسبات يف
املواقع املنخفضة اليت يتجمع فيها مياه البزل أو مياه العيون وكذلك يف
مناطق حبر النجف حيث تزداد ملوحة املياه بفعل عدم املوازنة بني
معدالت التبخر وجتديد التغذية0
 .3الترسبات اجلبسية :الترسبات اجلبسية يف ارض النجف
تنتشر بصورة رئيسة يف مناطق من هضبة النجف وهي عبارة عن
رمال هشة حتتوي على نسبة من اجلبس الثانوي النشأة.

متتد
رقم  )3وأشرنا اىل أن طباقية التكاوين اجليولوجية املتكشفة ّ
من احلقبة املبكرة للعصر الثالثي اىل حقبة الباليوسني ولكن ماذا عن
الوضع الطباقي للتكاوين اجليولوجية حتت السطحية على امتدادات
رقعة حمافظة النجف واليت يقصد هبا تتابع التكاوين اجليولوجية غري
املتكشفة على السطح أو الطباقية حتت السطحية.
ان الوضع الطباقي حتت السطحي يف حمافظة النجف ميكن
حتديده من معطيات البئر كفل –  1الذي ّ
مت حفره من منطقة
الكفل ألغراض اإلستكشافات النفطية ويقع على طريق كربالء
ـ جنف ويبلغ عمق البئر  846.2متر واخترق عددا من التكاوين

العمر

التكوين

طبيعةالصخور

باليستوسني،باليوسني،
املايوسن األعلى

التربة،الترسبات
النهرية،الدبدبة

رمل وحصو غري متماسك وغري متجانس
ويظهر بعض الطني اجلريي (مارل)0

املايوسني األوسط

الفتحة (الفارس
األسفل)

صخور جبسية غرينية ،مارلية ،جريية
صخور كلسية متداخلة مع صخور مارلية

السمك العمق من
(م) السطح (م)
93
106

93
197

43

303

املايوسني األسفل

الفرات

347

اإليوسني األعلى

الدمام

دولومايت ،صخور كلسية ،مارلية يف األسفل 190

537

األيوسني األسفل

الرص

األيوسني السفل /
الباليوسني

صخور كلسية ذات حبيبات صغرية
أهنايدراتية ،دولومايت ذات حبيبات مبعثرة

73

العليجي

صخور مارلية ،كلسية ،دولوماتية

272

616

الطباشريي األعلى

شريانش

صخور مارلية دولومايتية

67

882

جدول رقم ()4
التتابع الطباقي تحت السطحي في النجف كما يظهر في بئر كفل –  1شمال غرب النجف.

3ـ1ـ 2الوضع الطباقي تحت السطحي لمحافظة
النجف:
يف الفقرة السابقة استعرضنا الوضع الطباقي للتكاوين املتكشفة
على السطح يف مناطق حمافظة النجف وتناولنا فيها امتدادات تكشفها
املوضحة يف اخلارطة اجليولوجية اإلقليمية ملحافظة النجف (شكل

اجليولوجية حىت تكوين شرانش الذي يعود للعصر الطباشريي
األعلى كما موضح يف جدول رقم ( )4الذي يبني مسك وطبيعة
صخور التكاوين اجليولوجية اليت تظهر حتت السطح يف منطقة
موقع البئر كفل –  1والذي ميكن أعتباره مقطعا توثيقيا» للوضع
الطباقي حتت السطح ملحافظة النجف مع األخذ بنظر اإلعتبار أنّه
هنالك مئات اآلبار املحفورة يف مناطق حمافظة النجف ألغراض
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3ـ 2الوضع البنيوي والتركيبي لمحافظة النجف

الشكل رقم ()5
الخارطة البنيوية لمحافظة النجف

حلد
خمتلفة لكن بئر كفل –  1هو أعمق بئر حمفور يف املحافظة ّ
فان مدى اختراقاهتا مل يتجاوز  150مترا»
اآلن ّأما بقية اآلبار ّ
وبذلك أخترقت جزءا من تكوين الدمام.
مالحظة :يبدو أن تكوين اجنانة (الفارس األعلى) قد ّ
مت دجمه
مع تكوين الدبدبة بداللة السمك الظاهر للوحدة الطباقية األوىل (93
متر) والذي ميثل مسك تكوين الدبدبة وأجنانة وكذلك غطاء التربة
وفق املعطيات الطباقية هلضبة النجف (املؤلف).

اطارهالتفصيليمنمعطياتاملسوحاتاجليولوجيةواجليوفيزيائية
واعدت على أساس ذلك خرائط اقليمية بنيوية وتركيبية أقليمية
توضح االنطقة البنيوية والتراكيب الرئيسة السائدة وعلى أساس تلك
اخلرائط فأن الوضع البنيوي والتركييب ملحافظة النجف والذي يشكل
جزءا من االطار البنيوي والتركييب العام للعراق ميكن أن نوجزه على
اآليت:

ّأما الوضع التركييب ( )Structural Settingفيقصد به املظاهر
واالشكال التركيبية السائدة يف املنطقة والناجتة من تأثري احلركات
البنيوية كنشوء الطيات ( )Foldsوالفوالق ( )Faultsوالفواصل
 ))Jointsاملختلفة.
الوضع البنيوي للعراق وتاريخ تطوره والتوصل اىل موقع حمافظة
النجف يف ضمن تقسيمات االنطقة البنيوية للعراق يف الرصيف املستقر
( )Stable Shalfوبالتحديد ضمن نطاقي السلمان ـ احلضر ونطاق
املعانية ـ الرطبة وتقع معظم امتدادات رقعة حمافظة النجف وفق
التقسيمات البنيوية املذكورة ضمن حزام السلمان ـ احلضر بينما تندرج
هضبة النجف ضمن حزام النجف ـ أبو اجلري ـ احلضر والذي يشكل
منطقة أنتقالية بني الرصيف املستقر والرصيف غري املستقر (نطاق ما بني
النهرين أو نطاق السهل الرسويب) ّأما نطاق املعانية ـ الرطبة فأنه يغطي
جزءا حمدودا من الطرف اجلنويب لرقعة أمتداد املحافظة بني منطقة
املعانية وجال الباطن كما هو موضح يف الشكل رقم ( )5الذي ميثل
اخلارطةالبنيويةوالتركيبيةاالقليميةملحافظةالنجف).(1
إن عمق صخور معقد القاعدة على أمتداد رقعة حمافظة النجف
ّ
يعد ضح ً
ال نسبيا ويتراح بني  3اىل  5كيلو متر ويتكون من
فانه ّ
صخور الغرانيت والصخور املتحولة وفق معطيات املسوحات
املغناطيسية االقليمة اجلوية للعراق الذي أجنز عام .1974
الوضع التركييب اجليولوجي ملحافظة النجف فأنه يتمثل مبجموعة
من الفوالق والطيات اليت نشأت وتطورت مع التطور البنيوي للمنطقة
وهنالك نظامان رئيسان للفوالق الرئيسية سائدين يف مناطق حمافظة
النجف وكما هو موضح يف الشكل رقم (.)5
النظام االول :يعرف بفالق هيت -ابو اجلري ويتكون من جمموعة
من الفوالق مترابطة تشكل نظاما من الفوالق ميتد مبوازاة هنر الفرات
(مشال غرب –جنوب شرقي) وتتغري تسمية هذه املجموعة من
الفوالق من هيت – أبو جري إىل فالق الفرات وذلك عندما تصبح
جمموعة الفوالق فالقا» واحدا» وذلك يف جنوب النجف يف املنطقة
الواقعة بني مدينيت الديوانية والسماوة.
إن عمر نشوء هذه الفوالق قدمي ميتد اىل العصر ما قبل الكامربي
ّ
وقد أثر على صخور القاعدة واستمر تأثريه منذ ذلك العصر حىت
عصر احلياة احلديثة .أوضحت املعطيات اجليوفيزيائية أن اإلزاحة
((( الكاظمي ،جاسم عبد وسيساكيان ،فاروجان خاجيك ( )1996خارطة
العراق البنيوية ،الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين ،بغداد.

العمودية (اهلابطة) ملجموعة فوالق هيت -أبو اجلري هي بأجتاه شرق
مضرب الفوالق وأن اإلزاحة العمودية الصاعدة (املرتفعة) هي بأجتاه
الغرب وتطورت بامتداداهتا بعض التراكيب اجليولوجية (طيات
حمدبة).
النظام الثاين :وهو جمموعة من الفوالق املستعرضة باجتاه مشال
شرق ـ جنوب غرب ذات امتدادات طويلة تقطع جمموعة فوالق
هيت ـ أبو جري وهلا مسميات هي:
فالق رحيماوي ـ احللة  ،فالق بدرة ـ النجف ـ الشبجة وفالق
بعقوبة ـ كربالء.
إن عمر نشوء الفوالق املستعرضة وفق التفسريات اجليوفيزيائية
ميتد اىل العصر الطباشريي وحىت العصر احلديث وامتد تأثريه على
ّ
صخور الغطاء الرسويب وبذلك فهي أحدث عمرا من فوالق النظام
األول ويتضح ذلك جليا من اخلارطة البنيوية ملحافظة النجف (شكل
رقم  .)5ترتب على الوضع التركييب املذكور نشوء عيون مائية
مرتبطة مبواقع الفوالق املذكورة وسنتناول مواقعها وهيدروكيميائياهتا
يف الفصل اخلامس.

3ـ 3الجغرافية القديمة لسطح محافظة النجف..
يقصد باجلغرافية القدمية ( )Paleogeographyضمن املفهوم
اجليولوجي ألية منطقة هو توزيع اليابسة والبحار وحدود السواحل
يف تلك املنطقة ضمن عصر معني من العصور اجليولوجية اليت سادت
يف تلك املنطقة وقد خيتلف الوضع اجلغرايف للمناطق باختالف
العصور اجليولوجية نتيجة الختالف أو تطور احلركات البنيوية
( )Tectonicاو التركيبية اليت تشهدها تلك املناطق واليت تؤدي
هتضب وهطول الكتل الصخرية
اىل تقدم أو احنسار سواحل البحار أو ّ
اليت تشكل املنطقة.
اجلغرافية القدمية لالقاليم واملناطق من املوضوعات اليت تستدرج
االهتمام اجليولوجي ملا هلا من تطبيقات عملية يف تقييم مكامن
الترسبات املعدنية والنفطية فضال عن جوهرها العلمي الذي يرتبط
بتأريخ دراسات األرض وتطور نشؤها ويف هذه الفقرة نتساءل يف
هذه الفقرة كيف كانت جغرافية سطح حمافظة النجف يف
مرت على رقعة حمافظة النجف
العصور اجليولوجية املتعاقبة اليت ّ
مرت على رقعة حمافظة النجف ضمن املفهوم البسيط للجغرافية
اليت ّ
القدميةالذي أشرنا إليه؟
لقد وضعت خرائط للجغرافية القدمية لسطح العراق عرب العصور
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اجليولوجية املختلفة وقد استند يف وضع تلك اخلرائط على ماهو متوافر
من معطيات جيولوجية سطحية وحتت سطحية (حفر االبار) اليت
افرزهتا عمليات املسوحات اجليولوجية للعراق من مصادرها
املختلفة (مسوحات جيولوجية ومعدنية واستكشافات نفطية).
إن تناول موضوع اجلغرافية القدمية لسطح حمافظة النجف عرب
العصور اجليولوجية ينحصر ضمن أطار طباقية التكاوين اجليولوجية
املتكشفة على السطح يف حمافظة النجف املمتدة اجنازها من بداية
العصر الثالثي وحىت العصر الرباعي واليت تطرقنا اليها يف الفقرة االوىل
من هذا الفصل وسنعرض الوضع اجلغرايف القدمي لرقعة امتدادات
حمافظة النجف وفق تسلسل احلقب اجليولوجية للتكاوين املتكشفة
اليت تشكل األطار الطباقي السطحي ملحافظة النجف.
إن احلركات االرضية القوية املعروفة باحلركات الالرمايدية
ّ
( )Laramide orogenic movementsاليت تعرضت
هلا القشرة االرضية يف احلقب املتأخرة (Maastrichtian-
 )Paleoceneمن العصر الطباشريي ( )Cretaceousأثّرت أيضا
على العراق وترتب عليها نشوء وضع جديد جلغرافية العراق يف هناية
العصر الطباشريي وبداية العصر الثالثي.
اجلغرافية القدمية ملحافظة النجف يف بداية العصر الثالثي وتطورها
حىت العصر احلديث ميكن عرضها على أساس ماتوصل إليه من
دراسات خمتلفة حول جيولوجية العراق).(1
يف حقبة الباليوسني وهي احلقبة اليت ابتدأ فيها العصر الثالثي
كان البحر يغطي معظم مناطق العراق وكانت سواحل ذلك البحر
ومتتد جنوبا يف داخل االراضي
الكبري تقع يف اجلزء الغريب من العراق ّ
السعودية وكانت مناطق حمافظة النجف تشكل جزءا من رصيف
( )platformحبري شاطئ ( )neriticوعلى امتدادات ذلك البحر
ترسبت الصخور اجلريية لتكوين أم أرضه ويف الطور االول من مرحلة
الترسيب كانت املنطقة جزءا من حبرية شاطئية ( )Lagoonalوقد
انفتحت هذه البحرية يف هناية حقبة الباليوسني وادى استمرارية
الترسيب اىل نشوء حيد ( )Shoalكبري(وهو عبارة عن شعاب
عضوية) يف االطراف الشمالية لسواحل البحر مع حيد صغري يف
اطرافه الغربية ومع تقدم الترسيب يف احلقبة الالحقة (االيوسني)بدأ
البحر ينحسر من سواحله الغربية ولكن بقيت مناطق حمافظة النجف
مغطاة مبياه البحر اليت ازدادت ضحالتها باملقارنة مع العصر السابق
وشكلت جزءا من رصيفه حبرية شاطئية شبه مغلقة حتيط هبا الشعاب
((( The regional geology of Iraq,.)1980(.Buday , T
 7 .published by Geosury, Iraq ,1.Volالهاشمي ،هشام
عبد الجبار وعامر ،رضا محمد ( )1985السحنات المجهرية للعصر
الجيولوجي الثالثي في العراق ،المديرية العامة للمسح الجيولوجي
والتحري المعدني ،بغداد.

العضوية (احليد) الغزيرة باملتحجرات من نوع “النيوميالت” واستمر
البحر باالحنسار يف هناية حقبة االيوسني نتيجة استمرار احلركات
االرضية املتعاقبة واليت ادت اىل هنوض ( )UPLIFTاملنطقة مما
أدى اىل أنقطاع الترسيب يف مناطق غرب الفرات وذلك يف حقبة
األليغوسني عاد بعدها البحر ليتقدم حنو الغرب ويغطي مناطق من
غرب الفرات من بينها مناطق حمافظة النجف اليت شكلت جزءا من
الرصيف الداخلي ( )inner shelfللبحر وبداللة ترسيب تشكيلة
الصخور اجلريية لتكوين الفرات الذي يعود حلقبة املايوسنب االسفل/
االوسط.
كانت بعض مناطق النجف يف حقبة املايوسني األسفل -األوسط
أيضا جزءا من منطقة تداخل حبري -هنري ممثلة بترسيب صخور
تكوين الغار ذات السحنة الفتاتية اجلريية ومع تقدم الزمن تطورت
منطقة الرصيف الداخلي للبحر لتصبح حبرية شاطئية شبه مغلقة حىت
انغلقت يف احلقبة املايوسني االوسط املتأخر حيث ترسبت صخور
تكوين الفتحة وأستمر تطورها لتصبح حبريية ( )Lacustrineيف
هنايات حقبة املايوسني حيث ترسبت صخور تكوين أجنانة.
يف هناية عصر املايوسني وبداية العصر الالحق (الباليوسني) أي
قبل 5.3مليون سنة تطور هنوض االرض واحنسر البحر عن معظم
مناطق العراق ومن بينها مناطق الصحراء الغربية واجلنوبية ومناطق
حمافظة النجف واصبحت االرض يابسة تشقها شبكات من االهنار
والوديان اليت تغذيها مياه وفرية مصدرها ذوبان اجلليد قي الفترات
املتعاقبة للعصور اجلليدية اليت امتدت بشكل مؤكد اىل املناطق
الشمالية للعراق وفق دراسة (رايت) اجليولوجي األملاين) (2الذي
أستطاع أن جيمع مؤشرات جيولوجية رصينة حول تأثر املناطق
الشمالية للعراق بالعصور اجلليدية كما كانت تغذي تلك الوديان
واالهنار مياه متدفقة من املناطق املرتفعة يف االراضي السعودية واليت
كانت تنقل منها كميات كبرية جدا من الرسوبيات الفتاتية مثل
احلصى والرمال واالطيان ترسبت يف هناية حقبة الباليوسني وبداية
الباليستوسني على شكل صخور فتاتية تعود اىل تكاوين الدبدبة
اليت تغطي مناطق هضبة النجف – كربالء وماحوهلا ويف حقبة
الباليستوسني تكون خالهلا هنر الفرات ومن مث نشأ حبر النجف
وهضبة النجف واليت سوف نعرض تفاصيلها يف فقرات الحقة.
من هذا العرض املوجز ميكن التعبري عن تطور املالمح اجلغرافية
القدمية الرض حمافظة النجف عرب العصور اجليولوجية املختلفة كما
هو موضح يف اجلدول رقم (.)5
((( رايت ،هـ.أ ،العصر الجليدي الباليستوسيني في كردستان ،ترجمة فؤاد
حمة خورشيد (.)1986

يقع حبر النجف يف الطرف الغريب ملدينة النجف وتطل عليه هضبتها وميتد حوضه
باجتاه مساحته حوايل  750كم 2ويبلغ ارتفاع أوطأ نقطة فيه  11مترا فوق
مستوى سطح البحر
 .4مظاهر جيولوجية بارزة في ارض النجف

4ـ 1بحر النجف

حناول أن نربز بعض املظاهر الشاخصة يف ارض النجف واليت
نشأت بفعل العوامل والظروف اجليولوجية وكذلك نتناول املعامل ذات
الصلة باخلصائص اجليولوجية ألرض النجف واليت تندرج مظهريتها
ضمن ما يعرف باملوروث أو التراث اجليولوجي للمحافظة.
من أبرز املظاهر واملعامل اليت سنتناوهلا هي :
 حبر النجف هضبة النجف طار النجف مقربة النجف سراديب النجفوهي مظاهر ومعامل ارتبطت مسمياهتا باسم مدينة النجف األشرف
مركز حمافظة النجف
ونتناول أيضا مظاهر أخرى منتشرة يف أرجاء حمافظة النجف
كاألهوار والعيون واخلسفات وأبرزها خسفة الشبجة اليت تعترب
أحدث ظاهرة جيولوجية شهدها العراق.

حبر النجف) (1ظاهرة جيولوجية بارزة يف حمافظة النجف ويف
منطقة الفرات األوسط تستدرج اهتمام الباحثني يف البحث عن أصله
أن حبر النجف قد ختلد يف صفحات التاريخ
وتطور نشوءه سيما ّ
احلضاري القدمي واحلديث لوادي الرافدين فعلى سواحله كانت
احلرية اليت نشأت عام  274ق.م عاصمة لدولة املناذرة اللخميني
كما كان حبر النجف عمق الكوفة منذ نشأهتا حاضرة للعلم وعاصمة
للدولة االسالمية حىت صار هذا البحر إطاللة ملدينة النجف األشرف

العصر

طبيعة املالمح اجلغرافية ألرض حمافظة النجف

ما قبل العصر الثالثي

حبر

بداية العصر الثالثي
(الباليوسني)

رصيف حبري شاطئ ضحل نسبيا» مع حيود
للشعاب املرجانية تطور اىل حبرية شاطئية مغلقة
أنفتحت يف هناية العصر.

(األيوسني)

رصيف حبري ضحل ذو شعاب عضوية(حيود)
غزيرة.

(األلغوسني)

أحنسار البحر(؟)و ظهور أرض يابسة (؟)

(املايوسني)

تقدم البحر :رصيف حبري داخلي ضحل تطور
اىلحبرية شاطئية شبه مغلقة مث مغلقة.

(الباليوسني
والباليستوسني)

أحنسار البحر  -أرض يابسة  -أهنار ووديان-
فياضانات -فترات جيليدية ونشوء هنر الفرات-
نشوء حبر النجف.
جدول رقم ()5

المالمح الجغرافية ألرض محافظة النجف عبر العصور الجيولوجية

منذ تأسيسها قبل اثنا عشر قرنًا.
يقع حبر النجف يف الطرف الغريب ملدينة النجف وتطل عليه هضبتها
وميتد حوضه باجتاه مساحته حوايل  750كم 2ويبلغ ارتفاع أوطأ
نقطة فيه  11مترا فوق مستوى سطح البحر ومن الناحية اجليولوجية
فان أرضيته مغطاة بالرسوبيات احلديثة اليت يصل مسكها اىل حوايل
ّ
 38مترا ويظهر على أطرافه تكشفات صخرية تعود لتكوين اجنانة
والدبدبه (شكل رقم )3اليت تشكل طباقية طار النجف.
و يف الطرف الغريب لبحر النجف تظهر تكشفات لصخور تكوين
الفرات والنفايل أما من الناحية البنيوية فان منخفض حبر النجف يقع
على احلد الفاصل بني الرصيف املستقر (نطاق السلمان) والرصيف
غري املستقر (نطاق السهل الرسويب) ومير فيه منظومة فوالق هيت
أبو جري اليت تنبع يف نطاقها عدة عيون يقع بعضها ضمن حوض حبر
النجف.
متثل منطقة حبر النجف الكتلة املرتفعة للفالق (شرقي
((( نشر المؤلف هذا المبحث في مجلة بين النهرين (موسى جعفر العطية
( )2002أصل وتطور نشوء بحر النجف ،مجلة بين النهرين ،السنة
 ،30العدد . )120 -119

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .

103

104

ان جمرى هنر الفرات قد مر بطورين قبل طوره احلايل ومها:
منظومة فوالق هيت ابو جري) يف حني متثل هضبة النجف الكتلة
اهلابطة وفق اخلارطة البنيوية األقليمية وتعترب هذه الصورة
التركيبية ملنطقة حبر النجف من االشكاليات اجليولوجية يف
املنطقة اليت حتتاج اىل تفسري.

4ـ1ـ 1بحر النجف في المصادر التاريخية
فان
يف غياب املصادر التارخيية البابلية اليت تذكر حبر النجف ّ
أقدم مصدر تارخيي وردت فيه اشارة اىل حبر النجف يعود اىل فترة
صدر االسالم وهي رواية بن بقيلة الغساين عن حبر النجف واليت
ذكرها الطربي يف تارخيه واملسعودي يف مروجه عندما أقبل خالد
بن الوليد بعد فتح اليمامة يريد احلرية حتصن منه اهلها فزنل خالد
بن الوليد يف النجف وبعث اليهم ان ابعثوا رج ً
ال من عقالئكم فبعثوا
عبد املسيح بن عمر بن حسان بن بَقِيلة الغساين ودار بينهما حديث
ومنه …سأله خالد ما أدركت ؟ فقال أدركت سفن البحر ترفأ الينا
يف هذا النجف مبتاع اهلند والصني وأمواج البحر تضرب ما حتت
قدمك …وعندما سأله عن عمره قال مخسون وثالمثائة سنة (كما
ورد يف املصدر التارخيي) وكذلك ذكر ابن واضح اليعقويب يف كتابه
أن النجف كان ساحل حبر امللح وكان يف قدمي الدهر يبلغ
البلدان ّ
احلرية وهي منازل بقيلة وغريهم وهنالك روايات واخبار كثرية
ورد فيها ذكر لبحر النجف وكذلك يف الشعر العريب القدمي ونذكر
بيتني إلسحاق بن ابراهيم املوصلي عندما كان يف صحبة اخلليفة
العباسي الواثق وقد رواها ابنه محاد إذ قال يف وصفه للنجف.
مل ي�نزل الن��اس يف س��هل وال جب��ل
أصف��ى ه��واء وال أنق��ى م��ن النج��ف
حف��ت ب�بر وحب��ر م��ن جوانبه��ا
وال�بر يف ط��رف والبح��ر يف ط��رف
وهنالك كثري من الروايات واألخبار والشعر يف ذكر النجف
وحبر النجف وأفضل من مجعها وعرضها الشيخ جعفر حمبوبة يف
كتابه ماضي النجف وحاضرها) (1وكذلك اخلليلي) (2يف موسوعة
العتبات املقدسة يف اجلزء اخلاص بالنجف الذي تضمن حبثًا ثريًا
للدكتور مصطفى جواد يف هذا اخلصوص ولكن ما جتدر اإلشارة
اليه ألغراض هذا املبحث هي مالحظات الرحالة الربتغايل تكسريا
يف رحلته اىل النجف عام  1604إذ ذكر انه شاهد حبرية واسعة
عندما قدم اىل النجف من البصرة وهذه البحرية متكونة من مياه هنر
((( آل محبوبة ،جعفر باقر ( )1958ماضي النجف وحاضرها ،الطبعة
الثانية ،مطبعة الآداب.
((( الخليلي ،جعفر ( )1960موسوعة العتبات المقدسة ،الجزء األول،
النجف.

الفرات يف وسط البادية تستمد ماؤها من الفرات لذلك يالحظ ازدياد
مقاديره يف مواسم الفيضانات ليس هلا شكل وامنا طوهلا يبلغ  35اىل
 40فرسخ وهي شديدة امللوحة كما ان الرحالة بارلو يف وصفه لنهر
الفرات عام .1889
أن مياه حبر النجف ماحلة وغري صاحلة للفادة منها ولكن هذا
ذكر ّ
البحر كان خري طريق للمواصالت بني النجف وسائر اجلهات العراقية
وإن سفنًا كبرية حبمولة مخسني
بل وحىت بني النجف وخارج العراق ّ
متر يف هذا الطريق النهري الذي ينتهي بالنجف وتتوافق هذه
طنًا ّ
الرواية مع مايذكره الباحث من روايات آبائه وبعض شيوخ مدينة
النجف عن أجدادهم حول وصول البواخر اىل حبر النجف.
البد
يف ختام هذا املبحث املوجز عن حبر النجف يف التاريخ ّ
من وقفة قصرية حول تسمية حبر النجف “بالبحر” هل كان
ذلك من باب املبالغة يف الوصف أم هنالك مسوغات منطقية
استند إليها القدماء يف اطالقهم هذه التسمية وهي تسمية انفرد
هبا حبر النجف اذا ما استعرضنا مسميات املسطحات املائية يف
العراق يف تارخيه القدمي واحلديث مثل هنر وشط وجدول وحبرية
وبركة وهور ولكي نتوخى الدقة نستثين من ذلك حبر امللح وهو
اسم قدمي ملنخفض الوجود له حاليًا حيث غمرته مياه حبرية
الرزازة وهو متزامن يف النشأة مع حبر النجف وفق اعتقادنا الذي
سنشرحه الحقًا.
ان تسمية القدماء لبحر النجف دون البحرية أو اهلور هي تسمية
منطقية يف تقديرنا الهنا تستند على عدة اركان هي اتساع رقعته
بامتدادات ال تتجلى للناظر هناياهتا وولوج السفن والبواخر الذي
يعين انه مفتوح وغري مغلق وهذه من خصائص البحار وكذلك
ملوحة ماءه اليت اكدته املصادر التارخيية يف اكثر من موضع وهذا
ايضًا من خصائص البحار.

4ـ1ـ 2أصل نشوء بحر النجف
عامة إن آلية نشوء البحريات واالهوار وجماري
بصورة ّ
األهنار ّأما ان تكون جيوكيميائية تتمثل باذابة بعض الطبقات
ختسف الطبقات اليت تعلوها
الصخرية (امللحية) مبا يؤدي اىل ّ
وبذلك تنشأ خسفات ( )karstsأو منخفضات ()depression
اليت متأل باملياه عند توافر مصادرها أو أن تكون آلية النشوء
بنيوية ( )tectonicوما يترتب عليها من انعكاسات تركيبية
( )structuralمتمثلة بالفوالق وطيات حمدبة ومقعرة وظواهر
جيومورفولوجية متمثلة بارتفاع واخنفاض سطح األرض ومن
هذا املنظور األخري نتناول اصل وتطور نشوء حبر النجف (مىت
وكيف؟) وقد وفر يل الباحثون الذين اهتموا بنظرية املجاري

األول :الطور القدمي الذي استمرّ من عصر الباليستوسني املتوسط وحىت العصر احلجري
القدمي  ،الثاين :جمرى هنر الفرات شرق اجملرى احلايل للنهر ويسمى مبجرى الكرمة
أو جمرى سيبار
القدمية لنهر الفرات الفرصة يف وضع هذا البحث إذ توصل عدد
من الباحثني الذين سأشري هلم الحقًا ان هنالك منط من العالقة
بني النشاط البنيوي احلديث وحتوالت جمرى هنر الفرات وان هذه
العالقة يف رأيي متتد أيضا اىل أصل نشوء حبر النجف وتطوره
عرب الزمن وقد وضعت امنوذجا ( )modelخاصا بذلك يتناول
آلية نشوئه وهي آلية بنيوية استغرقت حوايل  300الف سنة
وفق تقديرات توصلت اليها خالل حبثي للموضوع وقبل التطرق
اىل تفاصيل ذلك نستعرض الدراسات السابقة ذات العالقة
مبوضوع تأثري النشاط البنيوي احلديث على املنطقة وحتوالت
جمرى هنر الفرات.

4ـ1ـ 3المجاري القديمة لنهر الفرات ونظرية النشاط
البنيوي الحديث
تناول عدد من الباحثني دراسة املجاري القدمية ألهنار العراق
وفق حركات النشاط البنيوي احلديث وتعود هذه الدراسات اىل
مطلع اخلمسينيات من القرن املاضي وقد تطرق اليها الساكين يف كتابه
)(1
الذي تناول املوضوع
وما يهمنا يف هذا اخلصوص الدراسات املتعلقة باملجاري
أن هنر
توصل عدد من الباحثني اىل ّ
القدمية لنهر الفرات إذ ّ
الفرات مبجراه احلايل قد سبق ان اختذ جماري اخرى يف بعض
أجزاءه املحصورة بني منطقة هيت يف اعاليه حىت مصبه يف اخلليج
العريب وان احلركات البنيوية احلديثة املستمرة بالنشاط كانت
العامل االساس يف ذلك وهي نظرية علمية تستحق االهتمام
ويف ذلك نشر فوت ( )Vouteعام ( )1957دراسة تارخيية يف
جملة سومر). (2
تضمنت استنتاجات حول وجود هنر قدمي كان يربط حبرية
ومير هذا النهر خالل منخفض ابو دبس وطار
احلبانية ببحر النجف ّ
السيد وطار النجف وان اجلانب املهم يف دراسته هو اشارته اىل ان
النشاط احلركي احلديث قد اثر على منطقة ابو دبس وانقطاع املياه
عن املجرى القدمي باجتاه حبر النجف وقد أيّد هذا االستنتاج ميشل
( )Michellيف دراسته اليت نشرها يف العام نفسه حول احلركات
((( الساكني ،جعفر ( )1993نافذة جديدة على تاريخ الفراتين في نشوء
الدالئل الجيولوجية والمكتنفات الآثارية ،دار الشؤون الثقافية،
بغداد.
Prehistoric find near Razzaza – )1957( .(((Vout, C
.128.Karbala Liwa Sumer Meg. Vol. Xlll No

البنيوية احلديثة يف سهل وادي الرافدين وتبىن هذه النظرية الدباغ يف
)(3
كتابه حضارة العراق
أن هنر الفرات يف عصور ما قبل التاريخ كان يتصل أيضًا
وبيّن ّ
ببحرية احلبانية وهور ابو دبس وحبر النجف وان هذه املنخفضات
ميتد من الشمال اىل اجلنوب مث
كانت متصلة مع بعضها مكونة واديًا ّ
انفصلت عن بعضها بسبب احلركات البنيوية.
من الباحثني الذين اهتموا هبذا املوضوع الساكين) (4الذي تناول
املجاري القدمية لنهري دجلة والفرات وتأثري حركات النشاط البنيوي
احلديث يف ذلك توصل باالستناد إىل معطيات دراسات سابقة
ومعطيات جيوفيزيائية ورسوبية مضافة اىل ان جمرى هنر الفرات قد
مر بطورين قبل طوره احلايل ومها:
استمر من عصر
الطور األول :الطور القدمي الذي
ّ
الباليستوسني املتوسط وحىت العصر احلجري القدمي حيث اجته
جمرى هنر الفرات بعد مروره مبنطقة هيت حنو منخفضات الرزازة
احلالية طار السيّد وطار النجف وحبر النجف ّ
مث مناطق جنوب
النجف والسماوة واجته جنوبًا تقريبًا حىت اخلليج العريب من
خالل خور الزبري وقد انتهى هذا الطور بفعل حركة النشاط
البنيوي احلديث يف منطقة التقاء طار السيد بطار النجف الذي
ادى اىل نشوء تراكيب جيولوجية يف املنطقة اظهرهتا املسوحات
اجليوفيزيائية وادى هذا النشاط احلركي البنيوي اىل حتول جمرى
الفرات باإلجتاه املعاكس وانقطاع جمرى مياهه حنو حبر النجف
وشق جمرى جديد مسي مبنفذ كربالء والذي ميثل بداية الطور
الثاين ملجرى الطور الثاين .
الطور الثاين :وميثل هذا الطور جمرى هنر الفرات شرق املجرى
ويسمى مبجرى الكرمة أو جمرى سيبار الذي مير مبدن
احلايل للنهر ّ
آثارية قدمية مثل كيش وكوثى ونفر والوركاء واور ويصب يف خور
الزبري وميثل الشكل رقم ( )6جمرى هنر الفرات باطواره املختلفة وفق
الدراسات السابقة املشاراليها.
قبل االنتقال اىل عرض تصورات هذه الدراسة حول اصل
أن الدراسات السابقة مل حتدد
ومراحل نشوء حبر النجف نشري اىل ّ
األبعاد الزمنية لألنشطة البنيوية احلديثة الذي ترتب عليها حتوالت
جماري األهنار وهي معضلة الزالت قائمة كما اشار هلا جورج رو
((( الدباغ ،تقي ( )1985حضارة العراق ،الجزء األول ،دار الحرية للطباعة
والنشر.
((( رو ،جورج ( )1963العراق القديم ،ترجمة حسين علوان ( ،)1986دار
الشؤون الثقافية ،بغداد
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الشكل رقم ()7
مخطط توضيحي اللية نشؤ منخفض بحر النجف وبحر الملح.

( )1963يف كتابه العراق القدمي) . (1إذ ذكر بأنّه من الصعب مبكان
دراسة تغريات جماري األهنار قدميًا وحتديد توارخيها الصحيحة
بشكل مضبوط ولكن كون مثل هذه التغريات قد حصلت يف املاضي
يعد من احلقائق األكيدة.
ّ

4ـ1ـ 4مراحل تطور نشوء بحر النجف
إن األمنوذج ( )modelالذي توصل اليه هذا البحث حول أصل
ّ
حبر النجف ومراحل تطوره يرتكز على آلية حركة النشاط البنيوي
احلديث الذي شهدته منطقة التقاء طار السيد وطار النجف واليت
ادت اىل نشوء تراكيب جيولوجية حتت سطحية أظهرهتا املسوحات
اجليوفيزيائية يف املنطقة واليت اشار اليها الساكين يف كتابه وهي ذات
حمور مشال – جنوب.
إن ارتفاع املنطقة بني طار السيد وطار النجف بسبب نشوء
البد أن يترتب عليه اخنفاض سطح األرض
التراكيب اجليولوجية ّ
يف مواقع أخرى ّ
وكل طية حمدبة ( )Anticlineالبد أن يرتبط هبا
طية مقعرة ( )Synclineأو اخنفاض نسيب للسطح ويف رأي ان ذلك
كان وراء نشوء منخفض حبر النجف يف جنوب طار النجف وكذلك
((( الساكني ،جعفر ( )1993نافذة جديدة على تاريخ الفراتين في نشوء
الدالئل الجيولوجية والمكتنفات الآثارية ،دار الشؤون الثقافية،
بغداد.

بصورة متزامنة ادى ايضًا اىل نشوء منخفض حبر امللح (حاليًا جزء
من حبرية الرزازة) اىل الشمال من طار السيد كما موضح يف الشكل
رقم(.)7
إن ارتفاع املنطقة بني طار النجف وطار السيد بسبب
ّ
حركات النشاط البنيوي احلديث هو ارتفاع تدرجيي بطئ وقد
ادى وبصورة تدرجيية وبطيئة لنشوء حبر النجف وان ذلك حدث
خالل الطور األول ملجرى هنر الفرات الذي اشار اليه الساكين
يف دراسته اليت اشرنا اليها واضيف هنا معطيات اخرى تدعم
التصور اخلاص مبجرى هنر الفرات يف طوره األول وهي الترسبات
احلصوية والرملية يف منطقة اخلورنق ووادي اخلمسات ووادي
حسب وغماس وهي مواقع قريبة من النجف متثل ترسبات هنرية
وتشكل مواقعها مع موقع ترسبات حصوية اخرى يف وادي خرز
غرب السماوة وابو صرمي غرب الناصرية شريطًا قد ميثل اجتاهات
املجرى القدمي لنهر الفرات يف طوره األول الذي مير مبحاذاة طار
السيد وطار النجف وجنوب النجف وبذلك فان حبر النجف مل يكن
موجودًا يف فترة نشوء واستمرارية ذلك الطور ملجرى هنر الفرات
املدة بسبب حركات
وامنا بدأ بتشكل حبر النجف خالل تلك ّ
النشاط البنيوي احلديث كما اشرنا وقد استغرقت عملية التشكيل
يف تقديرنا حوايل  300الف سنة حتول بتأثرياهتا عكسيًا جمرى
هنر الفرات وجتمعت املياه املتبقية يف حوض الفرات يف قسمه
اجلنويب وغمرت منخفض حبر امللح الذي تشكل بآلية النشاط
البنيوي احلديث نفسه والذي يقع اىل الشمال من طار السيد بعد
أن وجد هنر الفرات منفذا جديدا له مسي مبنفذ كربالء الذي اشار
اليه الساكين.
ملدة نشوء منخفض حبر النجف حبوايل  300الف سنة
ان تقديرنا ّ
اليت متثل فترة حتول جمرى هنر الفرات يف منطقة التقاء طار السيد
وطار النجف تستند إىل معطيات اخلارطة اإلقليمية للنشاط البنيوي
احلديث للعراق ( )1997 Sissakian Deikranواليت قدرت
معدل ارتفاع سطح األرض يف املنطقة حبوايل  0.2سم 100 /سنة
املدة الزمنية الالزمة
واستنادًا إىل ذلك اجرينا احلسابات اآلتية لتقدير ّ
لتحول جمرى هنر الفرات عكسيًا يف منطقة التقاء طار السيد وطار
النجف والذي تساءل عنها الساكين واليت متثل مدة نشوء حبر النجف
وهو أحد حماور هذا البحث.
نفترض ان عمق جمرى هنر الفرات يف منطقة التقاء طار السيد
وطار النجف هو ثالثة أمتار ويف تقديرنا ان هذا افتراض منطقي على
أساس معدل عمق هنر الفرات احلايل يف جمراه األوسط.
البد أن يرتفع قاع
لكي يتحقق انقطاع جمرى النهر بآلية بنيوية ّ
النهر أو ً
ال اىل مستوى سطح األرض ومبقدار عمقه (ثالثة أمتار

بعد نشوء حبر النجف وانقطاع جمرى الفرات يف طوره األول وحتوله اىل طوره الثاين الذي يبعد
مسافة تصل اىل حوايل  80كم عن حبر النجف ّ
فان مياه حبر النجف أصبحت ماحلة
بسبب عدم املوازنة بني معدالت التبخر ومعدالت التغذية

الشكل رقم ()6
مجاري نهر الفرات في اطوارها الثالثة في منطقة هيت – الخليج العربي (بتصرف عن الساكني .)1993

حسب األفتراض األول) وباألضافة اىل ارتفاع آخر عن سطح
األرض يؤمن انعكاس األحندار وقطع جمرى النهر وهنا نقدر ان هذا
اإلرتفاع اإلضايف عن سطح األرض هو ثالثة أمتار اخرى وبذلك
يكون جمموع اإلرتفاع املطلوب لسطح األرض هو ستة أمتار لتحقق
انقطاع جمرى هنر الفرات يف منطقة التقاء طار السيد وطار النجف
وانعكاس جمراه.
على أساس تقديرات معدل ارتفاع سطح األرض بسبب حركات
النشاط البنيوي احلديث هي  0.2سم لكل  100سنة) (1فان هنوض
األرض يف املنطقة املذكورة مبقدار ستة امتار ميكن حتقيقه خالل فترة
 300الف سنة تقريبًا وهي مدة حتول جمرى هنر الفرات يف املنطقة
من طوره األول اىل طوره الثاين وهذه متثل املدة اليت استغرقها نشوء
منخفض حبر النجف.
بعد نشوء حبر النجف وانقطاع جمرى الفرات يف طوره األول
وحتوله اىل طوره الثاين الذي يبعد مسافة تصل اىل حوايل  80كم
فان مياه حبر النجف أصبحت ماحلة
عن حبر النجف (شكل رقم ّ )6
بسبب عدم املوازنة بني معدالت التبخر ومعدالت التغذية املتمثلة مبياه
األمطار ومياه السيول املنحدرة حنو حبر النجف من الصحراء الغربية
((( سيساكيانفاروجانخاجيك()1997خراطةالعراقاألقليميةللتنشيطالبنيوي
الحديث ،أصدار الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين ،بغداد.

فضال عن مياه العيون (املاحلة) املرتبطة بفالق الفرات واملنتشرة يف
املنطقة.
إن هذه الصورة ملصادر مياه حبر النجف قد تغريت مع تغري
مير
جمرى هنر الفرات من طوره الثاين اىل طوره الثالث (احلايل) والذي ّ
بالقرب من حبر النجف وبذلك حتددت العالقة بني حبر النجف وجمرى
هنر الفرات الذي كان يرفد حبر النجف باملياه يف مواسم فيضانه وارتبط
ببعض القنوات املائية اليت كانت تسلكها السفن والبواخر القادمة من
خارج العراق للوصل اىل النجف كما مر بنا سابقًا.

4ـ1ـ 5عمر بحر النجف
بعد أن ّ
مت تقدير مدة نشوء حبر النجف حبوايل  300الف سنة كما
اسلفنا يف الفقرة السابقة يربز السؤال حول تاريخ استكمال نشوء هذا
البحر والذي ميثل هناية الطور األول وبداية الطور الثاين ملجرى هنر
الفرات؟ فما عمر حبر النجف؟
التوجد دراسات سابقة حول حتديد عمر حبر النجف فيما عدا
دراسة (بين) ) (2اليت تناولت التاريخ الرسويب واملناخ القدمي ملنخفض
((( بني ثائر جرجيس ( ،)2001التاريخ الرسوبي والمناخ القديم لمنخفض
بحر النجف في أثناء العصر الرباعي المتأخر ،رسالة ماجستير كلية
العلوم ،جامعة بغداد.
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الشكل رقم ()8
الخارطة الجيولوجية لهضبة النجف  /سيساكيان ،فاروجان خاجيك ( )1997خارطة العراق
الجيولوجية بمقياس  1000000 :1أصدار الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين  ,بغداد.

حبر النجف يف اثناء العصر الرباعي املتأخر واليت ارتكزت على
فحوصات باليونوجية ومعدنية وجيوكيميائية لنماذج من رسوبيات
حبر النجف وقد توصل اىل ان عمره يبلغ حوايل  90الف سنة وان
نشوءه قد حتقق بفعل عوامل بنيوية وتغريات مناخية وتأثريات
تعروية وحول العوامل البنيوية تبىن (بين) رأي فؤاد) (1الذي يعتقد ان
املنخفضات املوجودة بامتداد هنر الفرات ومن ضمنها منخفض حبر
النجف يعود اىل تأثري حركة الفوالق اليت سادت املنطقة وهي آلية
ختتلف عن اآللية اليت عرضناها يف هذا البحث حول كيفية نشوء
حبر النجف والزالت اآلراء متباينة حول طبيعة الفوالق السائدة يف
املنطقة.
(((Fouad , S(2000) , contribution to the structure of
Abu – Jir fault zone west Iraq , the 14th Geological Cong.; Baghdad Iraq

إن التقدير الذي توصل اليه (بين) حول عمر حبر النجف ( 90الف
سنة) قد وصف من قبله بانه أويل وحيتاج اىل تأكيد باستخدام تقنية
النظائر املشعة وبذلك يبقى التساؤل مطروحًا حول عمر حبر النجف؟
إن الدراسة احلالية مل تتوصل اىل إجابة مطلقة للتساؤل الذي
للحد
طرحناه يف مقدمة هذا املبحث اال اهنا توصلت اىل تقدير ّ
االقصى لعمر حبر النجف وهو  180الف سنة وقد استند هذا التقدير
على اآليت:
املدة اليت استغرقتها عملية حتول جمرى هنر الفرات من طوره
األول اىل طوره الثاين يف منطقة التقاء طار السيّد وطار النجف
وتشكيل منخفض حبر النجف واليت قدرت يف هذه الدراسة حبوايل
 300الف سنة.
ان عمر هنر الفرات يف طوره األول والذي استكمل بنهايته
تشكيل منخفض حبر النجف يعود اىل عصر الباليستوسني االوسط

وهو معتقد سائد بني اجليولوجيني ) (1وقد ختللت يف ذلك العصر اربعة
فترات جليدية وثالث فترات دافئة غطت النصف الشمايل من الكرة
األرضية وكذلك مناطق تركيا ومشال العراق) ,(2وان هنر الفرات ربّما
تشكل طوره األول يف الفترة اجلليدية األوىل (كزن) قبل  600الف سنة
والفترة اجلليدية الثانية (مندل) قبل  500الف سنة اليت حدثت بينهما
فترة مناخ دافئة استمرت 100الف سنة ادت اىل ذوبان اجلليد.
على أساس معطيات الفقرتني ( )1و( )2فإن تاريخ استكمال
نشوء منخفض حبر النجف والذي ميثل عمر حبر النجف وكذلك حبر
امللح اليزيد عن  200الف سنة وان ذلك مستنبط من طرح معطيات
الفقرتني ( )1و( )2وان هذا التقدير للحد االقصى ميكن تقريبه ملقدار
ادىن وهو  180الف سنة اذا ما اخذنا بنظر اإلعتبار تاريخ بعض
الصفحات املعروفة للطورين الثاين والثالث ملجرى هنر الفرات وهو
تاريخ االستيطان احلضاري يف وادي الرافدين الذي يعود اىل عشرة
آالف سنة حيث اختذ مواقعه على ضفاف هنر الفرات يف طوره الثاين
كما يف الشكل رقم ( )3ويضاف اىل ذلك فترة عشرة آالف سنة
اخرى وهو تقدير معقول للحد االدىن للفترة الالزمة لشق جمرى
النهر وبناء ضفافه (مساطبه) يف طوره الثاين وبذلك يكون تقدير احلد
األقصى لعمر حبر النجف هو  180الف سنة.
باملقارنة مع ما توصل إليه (بين) حول تقديره لعمر حبر النجف
( 90الف سنة) ومالحاظاته حول دقة تقديره اليت أشرنا إليها فاهنا
للحد االقصى لعمر حبر النجف وان
تندرج يف ضمن حدود تقديرنا ّ
حتديده بدقة معقولة يتطلب مواصلة البحث باجتاهات متعددة منها
حتديد بداية النشاط البنيوي احلديث الذي اثر على املنطقة وكذلك
اجراء دراسات معمقة لرسوبيات منخفض حبر النجف وتشخيص
الرسوبيات البحريية وفرزها من الرسوبيات النهرية أو استخدام تقنية
النظائر املشعة ( )14-Cلتحديد عمر تلك الرسوبيات.

 .5هضبة النجف
(النجف) يف اللغة العربية كما أشرنا يف اول البحث تعين املكان
املرتفع الذي ال يعلوه املاء  ،وإن الطبيعة اجليومورفولوجية ملنطقة
النجف حتمل بدقة هذا املعىن اللغوي الذي ينسجم مع بعض املفردات
اجليولومورفولوجية مثل هضبة ( )Platueواملنضدة ()mesa
((( الساكني ،جعفر ( )1993نافذة جديدة على تاريخ الفراتين في نشوء
الدالئل الجيولوجية والمكتنفات الآثارية ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد
((( رايت ،ه  .أ ،العصر الجليدي الباليستوسيني في كردستان ،ترجمة فؤاد
حمة خورشيد (.)1986

وغريها......وهذه املفردات اجليومورفولوجية وضعت لوصف
اشكال التضاريس األرضية وهي ليست مرادفات اصطالحية وان
ّ
لكل واحدة منها داللة معينة ترتبط بأصل نشوء تلك االنواع من
التضاريس األرضية وآليتها فض ً
ال عن متيزها بالشكل واهليأة فاهلضبة
مث ً
ال تنشأ بفعل حركات أرضية ادفاعية أو انزالقية بسيطة أو مركبة
ذات هيئة أعتيادية أو معقدة وعندما حيدث ذلك يعلو أو يرتفع سطح
األرض من مكان يطلق عليه هضبة وينخفض من مكان آخر ويطلق
عليه منخفض( )depressionوالذي قد يشكل حوضًا ()basin
ّأما الشكل اآلخر للتضاريس املعروف باملنضدي فهو شكل مرتفع
ومعزول من مجيع اجلهات يأخذ شكل املنضدة (امليز )mesa
ويتكون بصورة رئيسية بفعل عوامل تعروية لألرض وليست حركية
كما هو احلال يف احلالة األوىل (حالة نشوء اهلضاب) وعلى أساس
فأن أرض مدينة النجف وتوابعها وحىت املناطق القريبة
هذه املفاهيم ّ
من كربالء وحميطها الغريب هي “ هضبة “ باستناد آلية نشوءها
اليت سنتطرق هلا الحقًا وكذلك بأستناد التعريف العلمي كما ورد يف
املعجم املوحد للمصطلحات وهي كل منطقة مرتفعة نسبيا” ذات
سطح منبسط حتده منحدرات شديدة على األقل من أحد اجلوانب.
النجف اليت تضم قرب االمام علي  اليت تعرف باسم الربوة (ربوة
النجف) تشكل جزء من هضبة مميّزة مثلثة الشكل يطلق عليها هضبة
النجف – كربالء  ،وتشكل رؤوس هذا املثلث مدينة النجف االشرف
من الطرف اجلنويب الشرقي  ،ومدينة كربالء واألجزاء اجلنوبية من
حبرية الرزازة يف الطرف الشمايل  ،وحبر النجف من الطرف الغريب كما
موضح يف الشكل رقم(.)8
هو ّ
تبلغ مساحة هضبة النجف ـ كربالء حوايل ثالثة آالف كيلو
متر مربع وأن أكثر من نصف مساحة هضبة النجف ـ كربالء (حوايل
 1750كيلو متر مربع) يقع يف ضمن احلدود اإلدارية ملحافظة النجف
والباقي يف ضمن حدود حمافظة كربالء ويبلغ أقصى ارتفاع هلضبة
النجف  176متر فوق مستوى سطح البحر واملستوى العام ألرتفاع
اهلضبة باجتاه حافاهتا الغربية يتراوح بني  100اىل  120متر.
هضبة النجف مسطحة االستواء ولكنّها حمززة بفعل عوامل
التجوية الرحيية وتشرف من جهتها اجلنوبية الغربية على حبر النجف
وهذه الشرفة متثل جرفًا صخريًا حادًا تسمى حمليًا بطار النجف ،أما
اإلمتدادات الشمالية هلذه الشرفة وبأجتاه كربالء تسمى بطار السيد
وتتكشف يف هذه الشرفات (الطارات) بعض الطبقات الصخرية
املكونة هلضبة النجف.
عدة تكاوين
من ناحية الطباقية تتكون هضبة النجف من ّ
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والرمال ذات لون بين فاتح حتتوي على حصى حبجوم خشنة اىل
ناعمة حتتوي على معدن الكوارتز الذي يعرف بدر النجف الذي
يعترب من االحجار الكرمية واملشهورة يف املنطقة وسوف نفرد له فقرة
خاصة حول طبيعته املعدنية يف الفصل الالحق من الكتاب 0حتتوي
هذه الطبقة على مواد جبسية تزداد نسبتها حنو األسفل ومسك هذه
الطبقة متباين يصل أحيانًا اىل سبعة أمتار ويتخللها أحيانًا طبقة طينية
ذات مسك قليل يبلغ  20سم يلي الطبقة الرملية احلصوية تعاقب من
طبقات رملية ذات لون بين فاتح بسماكات متبانية وصالبة متوسطة
اىل هشة  ,السمك اإلمجايل لتكوين الدبدبة يف هضبة النجف يصل اىل
أكثر من  12مترا يف بعض املواقع.
 تكوين أجنانة :يتكون هذا التكوين من تعاقب صخور رمليةووحلية ( )mud stoneوجريية .تتميز الصخور الرملية لتكوين
أجنانة عن الصخور الرملية لتكوين الدبدبة بألواهنا الرمادية الفاحتة
وعدم أحتوائها على حصى  ,الصخور الرملية املتعاقبة يف املقطع
الطباقي لتكوين أجنانة ذات مساكات أكرب قياسًا باألنواع األخرى
من الصخور اليت تشكل هذا التكوين كما أن السمك اإلمجايل
لصخور التكوين متباين ويتراوح بني  11اىل  32متر ويدخل جزء
من هذا السمك يف تشكيلة العمود الطبقي هلضبة النجف ومل يرصد أي
ظهور لصخور قاعدة تكوين أجنانة يف أسفل طار النجف عند حافات
منخفض النجف 0يعود عمر تكوين أجنانة أىل حقبة الباليوسني من
العصر الثالثي.

5ـ 1آلية نشوء هضبة النجف واالعجاز االلهي

الشكل رقم ()9
الخارطة الطوبوغرافية لهضبة النجف

جيولوجية تتسلسل من السطح وحىت احلافات العلوية ملنخفض حبر
النجف وعلى ما يأيت:
 رسوبيات العصر الرباعي :وهي الرسوبيات اليت تغطيسطح هضبة جنف وتتكون من عدة أنواع من الرسوبيات منها
رسوبيات رملية هوائية ( )eolian depositsوعلى شكل ألواح
رملية ( )sand sheetثابتة تتراوح مسكها بني نصف متر ومتر واحدًا
أو على شكل كثبان رملية ( )sand dunesبأحجام وأرتفاعات

خمتلفة وتصنف من نوع الربخان ( , )barchansاجلزء األكرب من
رسوبيات العصر الرباعي الىت تغطي سطح هضبة النجف مكون من
الترب اجلبسية وهي عبارة عن خليط من املواد الرملية والغرينية
والطينية واجلبسية .مسك رسوبيات العصر الرباعي اليت تغطي سطح
هضبة النجف متباين من موقع اىل آخر ويبلغ معدله حوايل .....مترًا.
 تكوين الدبدبة :يتألف هذا التكوين من تعاقب طبقاتحصوية ورملية اليت تتكشف أحيانًا على سطح هضبة النجف

حول عنوان هذه الفقرة ال ّبد يل من وقفة قصرية متهد ملضمونه
ودوافع اختياري له اليت استندت إىل معطيات التحليل املنطقي والعلمي
آللية نشوء هضبة النجف باإلستناد إىل واقع خصائصها اجليولوجية،
تأملت يف تلك املعطيات واملعاجلات التحليلية اليت أتناوهلا يف هذا
وقد ّ
البحث ،وقد قادين تأملي اىل استحضار جرأيت ألطرح يف هذا البحث
ماتوصلت اليه من رأي حول آلية نشوء هضبة النجف  ،والذي قد
يراه بعض مثريًا أو جريئًا أو رمبا غري ذلك يف استنتاجاته .
وقد آثرت ان اطرحه للنقاش قبل توثيقه يف هذا البحث مع عدد
من ذوي الكفاءات اجليولوجية من بينهم ذوي خربة يف جيولوجية
منطقة النجف واقليمها وال اخفي ان عدم التوصل اىل اجابات منطقية
للمحاكات االستفهامية اليت طرحتها عليهم حول تناقض آلية الوضع
اجليولوجي هلضبة النجف قد شجعين على التمسك مبا توصلت اليه

من رؤية ترتكز على العناية االهلية يف تفسري نشوء هذه اهلضبة .
وال أرى يف ذلك حيودًا عن التمسك باإلميان بالعلم وقوانينه اليت
احكم اهلل سبحانه وتعاىل هبا خلق هذا العامل وارى ان ذلك يندرج
ضمن العناية االهلية اليت اكتنفت رساالت أنبيائه واختذت صورًا
متعددة كان من بينها الطوفان الذي اغرق اهلل بواسطته غري املؤمنني
من قوم نوح  وجنى املؤمنون بالفلك الذي أمره اهلل بصنعها حىت
استوت على اجلودي وهو هضبة النجف وفق ما توصل آليه حبثي
الذي أوجز مرتكزاته ومعطياته يف اآليت :
الوضع اجليولوجي هلضبة النجف يف جوانبه الرسوبية والتركيبية
واجليومورفولوجية يبدو للوهلة االوىل تقليديا يندرج يف ضمن أنشطة
الفعاليات اجليولوجية االعتيادية املعروفة غري ان الباحث يف موضوع
آلية نشوء هذه اهلضبة يواجه مبا نسميه (بتناقض النظريات) او (تقاطع
الشواهد والدالئل) مبا يؤدي اىل احراج قوانني املعرفة العلمية أمام
التحليل املنطقي ملعطيات الوضع اجليولوجي للهضبة ويف ذلك تعترب
آلية نشوء هضبة النجف من املعضالت اجليولوجية اليت مل تزل قائمة
وال يتوفر حاليا منوذج( )Modelمنطقي يفسر كيفية نشوئها بالرغم
من أّهنا خضعت اىل بعض الدراسات اجليولوجية .
يعد هضبة النجف عبارة عن مروحة غرينية كبرية
هنالك من ّ
تكونت يف العصر اجليولوجي احلديث باالستناد اىل شواهد رسوبية
وجيومورفولوجية).(1
لكي نلتمس مشكلة األخفاق يف التوصل اىل منوذج (موديل)
منطقي يستند على قوانني املعرفة اجليولوجية يفسر آلية نشوء هضبة
النجف البد من اإلشارة أوال اىل احلقائق اخلاصة باإلطار اجليولوجي
هلضبة النجف وهي:
 .1شكل هضبة النجف مثلث يندرج ضمن اهليأة املروحية
لرسوبيات هنرية املعروفة بالدلتا وأن شكل هذا املثلث من صنف
متساوي الضلعني كما هو موضح يف الشكل رقم(.)8
 .2اهلضبة مرتفعة حاليًا عن مستوى سطح البحر مبقدار يصل اىل
 176مترا يف إحدى املواقع على سطحها كما عن مستوى السهل
الرسويب يف منطقة هنر الفرات مبقدار  100مترا تقريبا.
 .3اهلضبة مط ّلة من طرفيها الغريب واجلنويب على منخفض حبر
إلطاللة حادة شكلت جرفًا (طارا) صخريًا متميزًا
النجف وهذه ا ِ
ممتداعلى طول ضلعيها مبا يعرف بطار السيد وطار النجف ويبلغ
((( الخطيب ،أزهار علي غالب ( )1988دراسة جيومورفولوجية هضبة،
رسالة ماجستير ،كلية العلوم ،جامعة بغداد
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الشكل رقم ()10
الوضع البنيوي لهضبة النجف.

ارتفاع اطاللة طار النجف على حبر النجف حوايل  40مترا كما يف
الشكل رقم .)9
 .4يغطي سطح هضبة النجف تكوين الدبدبة من حقبة الباليوسني
من أواخر العصر الثالثي وبدايات العصر الرباعي وتتكون رسوبيات
التكوين من صخور رملية مترسبة يف بيئة هنرية فيضية.
فإن جمموعة الفوالق السائدة يف أقليم
 .5من الناحية التركيبية ّ
املنطقة هي جمموعة فوالق هيت  -أبو اجلري اليت متر يف مناطق هضبة
النجف وجوارها وتعترب التفاسري التركيبية لتلك الفوالق وكما هو
موضح يف اخلارطة البنيوية للمنطقة (شكل رقم  )10بأن مناطق
هضبة النجف هي مناطق هابطة يف حني مناطق حبر النجف هي
مناطق صاعدة كما أن أمناط مضارب الفوالق الطولية واملستعرضة
وتقاطعاهتا ال تنسجم مع اجتاهات وامتدادات طاري النجف والسيد.

 .6رسوبيات تكوين الدبدبة اليت يعود زمن ترسيبها اىل  75و1
مليون سنة املكونة بصورة رئيسية من صخور رملية وحصوية نشأت
بفعل عمليات الترسيب النهرية الفيضية من صنف الدلتاوية تغطي
سطح هضبة النجف وتنتهي بصورة حادة (مقطوعة) على أمتدادات
مشارف اهلضبة على منخفض حبر النجف أي :بامتداد طاري النجف
والسيد.
 .7مل ترصد كذلك أية شواهد لوجود امتدادات لرسوبيات
تكوين الدبدبة يف مناطق حبرالنجف الذي تطل عليه هضبة النجف
من جهة طار النجف إطاللة حادة  ،ومل ترصد أيّة شواهد لوجود
تكوين الدبدبة يف املناطق الىت تطل عليها هضبة النجف من جهة طار
السيد إطاللة حادة أيضا.
أن هذه الوقائع واملالحظات عن طبيعة الوضع اجليولوجي هلضبة

النجف البد أن يركز عليها أو يتناول تفسريها اي منوذج (موديل)
يوضع حول آلية نشوء هضبة النجف.
لالستمرار يف التمهيد ملحاكاة اآللية املطروحة(آلية النشوء
التركييب والبنيوي التقليدي اليت يذهب اليها اجليولوجيون تلقائيا”
لتفسري مظاهر التهضب) أو أية آلية أخرى ضمن مفاهيم علم االرض
وقوانينه ال ّبد من طرح بعض التساؤالت؟
مىت حدث الفيض الدلتاوي الذي أ ّدى اىل نشوء املروحة الغرينية
وترسيب تكوين الدبدبة يف منطقة هضبة النجف ؟
هل حدث ذلك (الفيض) قبل هنوض اهلضبة أم بعده ؟ مث كيف
حدث هنوض هذه اهلضبة ؟
هل حدث بفعل حركات بنيوية إزاحية باالجتاهني العمودي
واالفقي أدت اىل تصدع الطبقات الصخرية؟
حناول االن اإلجابة عن تلك التساؤالت بطرح االحتماالت كافة
ونتبع التحليل املنطقي باالستناد على وقائع اخلصائص اجليولوجية
للمنطقة...
ويف هذا اخلصوص ميكن أن تكون أحد االجوبة أن ترسيب
تكوين الدبدبة قد حدث قبل النهوض وبعد ذلك اصبح جزءا من
هضبة النجف بعد هنوضها بفعل احلركات البنيوية اليت سادت املنطقة
واملرصودة إجتاهاهتا وخصائصها من املعطيات اجليوفيزيائية كما هو
موضح يف الشكل رقم(.)10
إذا قبلنا هذه االجابة دون اخلوض بإشكاليات إجتاهات الفوالق
الذي نتناوله الحقا يربز تساؤل منطقي آخر.........كيف متت املحافظة
على تناسق الشكل املروحي للدلتا خالل عملية هنوض اهلضبة بفعل
اآلليات التركيبية وهبذا الشكل االنتقائي واحلاد لكي ينتهي يف حدود
طار النجف وطار السيد؟
اذا كان االمر كذلك كان البد من حدوث قطع وتشويه للشكل
املروحي للدلتا بعد النهوض بفعل تأثريات احلركات البنيوية(تصدع
وحركة) على الطبقات الصخرية ومنها طبقات تكوين الدبدبة سيما
وأن هذا النهوض ترتب عليه نشوء جرف صخري حاد بإمتدادات
البد من رصد امتدادات
طويلة (طار السيد وطار النجف) وعليه ّ
لرسوبيات املروحة الغرينية (تكوين الدبدبة) يف مناطق اجلوانب
االخرى للطار يف اجتاهات منخفض النجف أو يف أجتاه املناطق
اليت يطل عليها طار السيد  ،وهو ما مل تثبته الدراسات اجليولوجية
واملسوحات املعدنية اليت خضعت هلا تلك املناطق فضال عن معطيات
عمليات احلفر الواسعة اليت اجنزت يف مساحات كبرية من حبر النجف
خالل عمليات اإلستكشافات عن اليورانيوم يف تلك املناطق واليت

أشرف عليها املؤلف وأستمرت لعدة سنوات  ،ومل يالحظ أي وجود
لرسوبيات تكوين الدبدبة يف مناطق اجلوانب األخرى لطاري النجف
والسيد  ،وهو ما يثري تساؤالت جديدة حول تفسري هذه الظاهرة
سيما أن هضبة النجف مير هبا عدد من الفوالق الطولية واملستعرضة
كما هو موضح يف الشكل رقم (.)10
أما االحتمال اآلخر جلواب السؤال الذي طرحناه حول توايل
ترسيب تكوين الدبدبة وهنوض اهلضبة بأن تكون املروحة الغرينية
قد نشأت بعد النهوض ونشوء اجلرف الصخري ومنخفض حبر النجف
فأن هذا اإلحتمال غري منطقي أيضا وهو من االمور اليت يصعب أو
يستحيل تصورها بأن تقف محولة السيول الفيضية عند شرفات جرف
صخري طويل وال تقذف حبمولتها عرب حدوده يف املناطق املنخفضة
واليت تشكل حبر النجف ناهيك عن صعوبة تصور اندفاع السيول
الفيضية بأجتاه املناطق املرتفعة ؟
نعود مرة أخرى لنتناول حماكاة اآللية البنيوية والتركيبية لتفسري
ألية نشوء هضبة النجف ألمهيتها عند اجليولوجيون يف تفسري مثل
هذه الظواهر ونطرح تساؤالت أخرى ؟
عندما نشري اىل هنوض هضبة النجف نتسائل كم مرة هنضت
املنطقة ؟ وأي هنوض (مرحلة هنوض) أدى أىل نشوء هضبة النجف
يف وضعها احلايل؟
فإن
وفق املعطيات اجليوفيزيائية وكذلك اجليولوجية املتوافرة ّ
منطقة هضبة النجف تقع يف ضمن امتدادات جمموعة فوالق هيت
– أبو اجلري وان عمر هذه املجموعة عن الفوالق قدمي وميتد تأثريه
اىل صخور القاعدة وهنالك عدة فوالق مثبتة اإلجتاهات واإلمتدادات
واإلزاحات يف منطقة النجف وهضبتها وأن إجتاهات تلك الفوالق ال
تنسجم مع إجتاهات مضارب حدود هضبة النجف وخاصة االجتاهات
اجلنوبية(مضرب طار النجف) والغربية (مضرب طار السيد) فضال»
عن وجود بعض الفوالق متر مضارهبا من وسط هضبة النجف كما
يف الشكل (.)10
أن اإلزاحة العمودية للفوالق يف منطقة النجف تشري وفق املعطيات
اجليوفيزيائية واجليولوجية إىل أن مناطق هضبة النجف هي النطاق
اهلابط (املنخفض) ومنطقة حبر النجف هي النطاق الصاعد(املرتفع)
وهذا ما يناقض الواقع احلايل جليومورفولوجية هضبة النجف وحبر
النجف وأن أي تفسري لألزاحات املركبة واملتعاقبة للفوالق اليت
سادت املنطقة دون التأثري على انتظام الشكل املروحي لرسوبيات
تكوين الدبدبة أو تشويهه على األقل ال ميكن قبول افتراضه يف غياب
أي مؤشر أو دليل على تأثر رسوبيات تكوين الدبدبة اليت أفترشت
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إذا ما أخذنا بنظر اإلعتبار موقع وخصائص هضبة النجف فأن التشخيص يكون منطقيا ّ
بأن :
سطح هضبة النجف بالنشاط البنيوي والتركييب الذي ساد املنطقة
وأقليمها كما أن املعطيات اجليوفيزيائية املغناطيسية ال تشري اىل أيّة
فعاليات صهريية ميكن أن ينشأ عنها هتضب منطقة النجف.
فأن البحث يف آلية
يف ضوء ما أوردناه من مالحظات ومؤشرات ّ
لتأمل لتزاحم التناقضات اليت أوردناها
نشوء هضبة النجف تتطلب ا ّ
بأن آلية نشوء هضبة
ويف ذلك توصلت يف حبثي يف هذه املعضلة ّ
النجف تبدو يل صورة من صور العناية اإلهلية اخلاصة وهي خارجة
عن قوانني املعرفة اجليولوجية اليت ميتلكها اإلنسان وال أريد اخلوض
يف جمال رسالة احلكمة اإلهلية لإلنسان يف ذلك ولكين أجد فيها شاهدا
آخر للعناية اإلهلية اليت اقترنت برسله كالنيب عيسى  وهو حيي
املوتى ويربىء املرضى وكذلك النيب حممد  يف قرآنه وكذلك النيب
نوح  يف طوفان أرض قومه وجناة من آمن منهم بالفلك ورسوها
على ارض ُهيئت بامر اهلل لتكمل ملحمة الطوفان واغراضها ضمن
امدها املحدد ؟
وهكذا تتبلور خصوصية وقدسية ارض اكتنفتها القدرة االهلية
وينسجم ذلك مع األخبار املروية عن النيب حممد  وآل بيته 
حول قدسية أرض النجف أختارها اهلل مرسى لفلك النيب نوح 
ومثوى ألنبيائه آدم ونوح وهود وصاحل  وقربا ألمري املؤمنني
علي بن أيب طالب  كما أخربه يف ذلك النيب أألكرم  يف
الرواية املشهورة عن أبن عباس  اليت ذكرناها يف مبحثنا عن
مقربة النجف والذي سريد لالحقا يف هذا البحث .
استكماال هلذا البحث حول خصوصية هضبة النجف باعتبارها
شاهدا لإلعجاز اإلهلي نتناول بشي من اإلجياز طوفان نوح 
ورسو فُ ْل ِكه على هضبة النجف.
5ـ 2هضبة النجف مرساة فلك نوح 

النيب نوح  والطوفان الذي اقترن بامسه عذاب اهلل سبحانه
وتعاىل على قومه وسفينته اليت أمره اهلل بصنعها لينجو هبا ومن آمن
معه من الغرق ختتزنه ذاكرة البشرية اليت دونته يف تراثها احلضاري
كما تناولت ذكره واإلشارة اليه الكتب السماوية ملا يف ذلك كله من
عرب وإعتبار للقدرة اإلهلية وإعجازها املقرون برساالته ورسله جل
شأنه اىل البشرية وما تكتنفها من رمحة وغضب تقتضيها احلكمة
اإلهلية.
لقد أمجعت البشرية على خمتلف أجناسها ودياناهتا على حقيقة
قصة الطوفان وأن أختلفت رواياهتا حول تفاصيل أحداثها وفصوهلا
وهكذا وردت أخبار الطوفان يف التوراة كما وردت يف الروايات
السومرية البابلية يف ملحمة كلكامش ولكن إذا ما أردنا قراءة فصول

هذه امللحمة اإلهلية ونتعمق يف مضامينها ونتعرف على حوادثها
وفصوهلا البد أن نتأمل ما ورد عنها يف القرآن الكرمي ويف مواضع
عديدة من سوره وأياته وخنتار منها قوله تعاىل
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ممّا تقدم من العرض اإلهلي لقصة النيب نوح  مع قومه وعذاب
اهلل الذي أنزله هبم معاين ومضامني غزيرة وألغراض املبحث الذي
حنن بصدده نستخلص ثالثة صور من التدبري اإلهلي يف موضوع
الطوفان وهي:
 فيضان األرض املفاجئ ليغرق من عليها من قوم نوح إال منآمن منهم وركب السفينة اليت أمره اهلل بصنعها.
 رسو سفينة نوح على أرض مرتفعة مغمورة مبياه قليلة امسكتبالسفينة ملا مرت عليها( .باسم اهلل جمراها ومرساها).
 تصريف مياه الطوفان بعد تنفيذ احلكم اإلهلي بعذاب قوم نوحلتستمر احلياة .
البد أنه
إن اإليقاع الزمين لتسلسل الصور الثالث لقصة الطوفان ّ
كان سريعا” ليتحقق الغرض اإلهلي يف إنزال العذاب على قوم نوح
الفاسقني وعدم منحهم أية فرصة للنجاة بل منح رمحته لنوح 
واملؤمنني من قومه وأنقذهم بالفلك وهنا يربز السؤال األول كيف

هضبة النجف كانت مرساة سفينة نوح  ،وال ميكن أن يكون سواها النبساط مناطق السهل
الرسويب الشاسعة اليت تربز فيها جزيرة شاخصة عندما يغرق الطوفان مناطق ذلك السهل
الرسويب الشاسعة وما حوهلا من مناطق .
فاضت األرض بسرعة مل متهل الكافرين يف اخلالص من العذاب؟
وهذه املعجزة األوىل يف التدبري األهلي.
مث كيف أُِّمنت لسفينة نوح  مرساة تستقر عليها بسرعة وجينبها
خماطر األمواج ومينح من كان عليها من قوم نوح املؤمنني الطمأنينة
بالنجاة من الغرق وهم فوق اليابسة يشاهدون من جحدوا باإلميان
غرقى قد جرفهم الطوفان حتقيقا لوعد اهلل سبحانه اليت أشارت إليه
اآلية الكرمية وهذه املعجزة الثانية يف التدبري اإلهلي.
مث بعد أن وقع عذاب اهلل وحتققت أغراضه ال بد أن ينحسر
املاء عن األرض لتظهر اليابسة من جديد تعيش عليها أمة مؤمنة
فكيف أحنسرت مياه الطوفان بسرعة أيضا وهذه هي املعجزة الثالثة
يف التدبري اإلهلي.
رست
ما يتعلق يف مبحثنا هذا هو األمر املتعلق باملكان الذي ْ
عليه سفينة نوح والذي اختاره سبحانه وتعاىل بداللة قوله ﴿باسم
إن ريب لغفور رحيم﴾ وهو مكان باركه اهلل
اهلل جمراها ومرساها ّ
سبحانه وتعاىل عندما استجاب لدعوة نبيه نوح  عندما دعى
ربه ﴿وقل ريب أنزلين مزنال مباركا وأنت خري املزنلني﴾ فأين هذا
املكان املبارك الذي أختاره اهلل مرساة لسفينة نوح ؟ لنعد مرة أخرى
اىل املكان الذي رست عليه سفينة نوح .
ولكن قبل ذلك لنتوقف وقفة قصرية نستذكر فيها حدث كبري
شهده العامل بالذهول يتعلق باالمرين االول والثالث حول فيضان
االرض بسرعة وبشكل مفاجيء وهالك من عليها مث تصريف مياه
الطوفان بعد تنفيذ احلكم اإلهلي يف قوم نوح فأن ما شهده العامل يف يوم
التاسع والعشرين من شهر كانون االول من عام 2004م من طوفان
مناطق شاسعة من سواحل وجزر املحيط اهلندي بسبب زلزال سومطرة
يف اندنوسيا وما ترتب عليه من تقدم موجات هائلة من مياه البحر
حنو االراضي اليابسة وما ُعرف بظاهرة التاسونامي Tusanami
(أمواج املواىنء) واليت شاهدها العامل عنفواهنا وهي تدمر وبسرعة
فائقة كل شيء أمامها من بنيات حتتية ومباين وسيارات وقطارات
مل يُعرف عددهم حلد االن وغريها من مشاهد وفرت هذه احلادثة
لالنسان إشكليات اخليال والتصور ملشهد أو مشاهد درامية مسرحها
سطح االرض تتحرك عليه وبعنفوان عناصر طبيعية ومبقياس طوفان
نوح ...ففي دقائق ُدمر كل شيء يف موقع احلدث يف مناطق مشال
جزيرة سومطرة وبعد ساعات قليلة امتدت تأثريات احلدث (وبقوة
تدمريية ايضًا) اىل مناطق يف تايلند اليت تبعد مئات الكيلومترات من
موقع احلدث وبعد عدد آخر من الساعات وصلت القوة التدمريية اىل
سواحل من افريقيا اليت تبعد االف الكيلومترات عن موقع احلدث...

ان ما شاهده العامل يف اليوم التاسع والعشرون من شهر كانون األول
 2004كان حضورًا ملشهد تقدم وقائعه االجابة عن التساؤالت اليت
تراود االنسان وهو يستعرض فصول قصة طوفان نوح اليت عرضها
عد ماترتب
علينا القرآن الكرمي يف االيات اليت اشرنا اليها وبذلك ميكن ّ
على زلزال جزيرة سومطرة من أمواج طوفانية بالرغم من مأساهتا
االنسانية درسًا اميانيًا بالقدرة اإلهلية واعجازها اليت سارع العلماء
لالجتهاد يف تفسريها ووضع قوانني هلا.
لقد ذهب معظم من تناولوا بالبحث عن أرض الطوفان اىل أن
أرض وادي الرافدين كانت موطن قوم نوح الذي أنزل اهلل عليهم
عذاب الغرق ويف هذا اخلصوص نشري اىل مقالة ألحد العلماء
املشهورين يف جمال تأريخ حضارات وادي الرافدين وهو السري وليم
وليكوكس« ...جيب أن نتذكر وحنن يف دلتا دجلة والفرات أننا يف
بالد الطوفان».
إذا كان وادي الرافدين موطن قوم نوح واغرقوا بالطوفان فأين
رست سفينة نوح وأين اجلودي الذي استوت عليه؟ وأين يقع اجلبل
الذي أراد ابن نوح أن يعتصم به من الغرق؟ اجلبل الذي أخرب عنهما
القرآن الكرمي ...وأين جبل النسر أو جبل نصري الذي ورد يف نصوص
ملحمة كلكامش بأن السفينة رست عليه؟
البد أن نبحث عن
لكي نقدم اإلجابة حول هذه التساؤالت ّ
موطن قوم نوح  الذين أنزل اهلل عليهم عذابه؟
لقد اهتم علماء التاريخ واآلثار بالطوفان موطنا وزمانا وطرحت
بعض اإلجابات واألفكار ولكن مل يقدم دليال ماديا قاطعا حول
موطن قوم نوح...؟ ولكن هنالك دالئل تستند على التحليل املنطقي
ملا يتوافر من شواهد مادية وتأرخيية وعقائدية قد تكون وافية إلجابة
راجحة عن التساؤالت املطروحة ويف هذا اخلصوص ينبغي أن نعرف
:
أوال هل طغى الطوفان على كامل يابسة سطح األرض أم أنه
كان حمدودا يف منطقة معينة؟
فإذا كان الطوفان قد مشل سطح الكرة األرضية كله فأن التساؤل
يبقى واردا  :أين استوطن قوم نوح على سطح األرض؟
فأن تلك املنطقة هي
أما إذا كان الطوفان قد مشل منطقة حمددة ّ
موطن قوم نوح؟
هنالك رأيان مطروحان يف هذا اخلصوص:
األول :أن الطوفان كان عاما مشل كل األرض واستند أصحاب
بأن الطوفان غطى
هذا الرأي اىل ما ورد يف العهد القدمي (التوراة) ّ
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سطح األرض من جبال حىت هلك مجيع األحياء واستقرت سفينة
نوح على جبل أرارات وتبىن هذا الرأي بعض العلماء يف القرن السابع
عشر بأسانيد انتشار قصص الطوفان لدى أهل املكسيك والصني
أن الطوفان مشل كل سطح األرض أو بأسانيد
وأقوام أخرى ممّا يدل ّ
ختيلية كما ذهب إليها البعض بكون سطح األرض كان مستويا قبل
الطوفان بال تالل أو جبال وأن مياه الطوفان يف اندفاعها هي اليت
كونت تضاريس سطح الكرة األرضية .مهما يكن من ضعف أسانيد
هذا الرأي فإن كثريا من العلماء يعتقدون أن نظرية إستقرار الفلك
على جبل (أرارات) يف أرمينيا جاءت بالتواتر على أساس أعتقاد
قدمي مث قبلته الكنائس الشرقية وأشيع بني الناس.
الثاين :يذهب اىل أن الطوفان طغى على منطقة حمددة من العامل
ألنه كان خمتصا بقوم نوح  واىل شعبه فقط وليس اىل العامل كما
َ
ورد يف قوله تعاىل ﴿ف َ
ْرْقنَا
ناه َوالَّذ َ
وه ف ََأنْ َج ْي ُ
َك َّذبُ ُ
ِين َم َع ُه فِي الُْف ْل ِك َوأغ َ
ِين َك َّذبُوا بِآياتِنا ِإنَّ ُه ْم كانُوا قَ ْومًا َعمِني﴾ األعراف ،64/ويؤكد
الَّذ َ
ذلك أيضا قوله تعاىل ﴿ َولََق ْد أَ ْر َس ْلنا نُوحًا ِإىل قَ ْو ِم ِه ف َ
َقال يا قَ ْو ِم
ون﴾ املؤمنون.23/
ِن ِإل ٍه غ َْي ُرُه أَفَال تََّت ُق َ
ا ْعبُ ُدوا اللهََّ ما لَ ُك ْم م ْ
فان ما ورد يف
أذا ما أردنا ان ندعم هذا الرأي مبصدر غري قرآين ّ
األلواح السومرية عن اخبار الطوفان امساء مدن عراقية يف سهل وادي
الرافدين وملوك حكموا مناطق وادي الرافدين قبل الطوفان وان
بعض العلماء املختصني بآثار ودراسات حضارات وادي الرافدين
بأن
القدمية مثل السري وليم ويلكوكس والسري ليونارد وويل يعتقدون ّ
أرض الطوفان هي أراضي دلتا الفرات ودجلة مشال أور الكلدانيني
ويدعم ذلك اكتشاف اخلبري اآلثاري ليونارد وويل اثار الطوفان يف
تنقيباته يف أور حيث عثر على طبقة من األطيان النقية يبلغ مسكها
 18قدم يف منطقة أور وأرفد ذلك يف إعالن البعثة اآلثارية جلامعة
أكسفورد عن إكتشاف مماثل آلثار الطوفان يف منطقة كيش وأن هذه
)(1
الدالئل اآلثارية وبالرغم من كوهنا مثرية للجدل بني علماء اآلثار
ميكن اعتبارها مقدمة لدالئل مادية ميكن تطويرها لتحديد تاريخ
الطوفان على اعتبار ان منطقة دلتا وادي الرافدين كانت موطن قوم
نوح الذين جرفهم الطوفان.
بعد هذه املقدمة عن ما هو متوافر من نظريات ومعطيات عن
موطن قوم نوح واليت تفيد بأرجحية الرأي القائل بأن أرض وادي
الرافدين كانت أرض الطوفان نعود للتسائل الذي طرحناه يف
البداية :
((( رو ،جورج ( )1963العراق القديم ،ترجمة حسين علوان (،)1986
دار الشؤون الثقافية ،بغداد .وانظر كذلك :سوسة ،أحمد ()1963
فياضانات بغداد في التاريخ ،الجزئين األول والثالث.

أين رست سفينة نوح ؟
املعروف عن أرض وادي الرافدين بأهنا سهل رسويب منبسط
وخالل تارخيها اجليولوجي لفترة حقبة الباليستوسني من العصر
الرباعي وهي احلقبة اليت ال يتعداها تاريخ ظهور اإلنسان على سطح
األرض مل تربز يف هذا السهل أية مظاهر جيومورفولوجية شاخصة
كاجلبال والتالل الكبرية يف جزئيه األوسط واجلنويب سوى هضبة
النجف اليت يبلغ أرتفاعها عن سطح البحرعند حافات طاراهتا حوايل
مائة متر ويصل يف بعض أجزائها اجلنوبية الغربية اىل 176مترا يف
الوقت الذي يرتفع مستوى قاعدة هذه اهلضبة عن سطح البحر من
الشمال مبقدار 25مترا حيث حيدها هنر الفرات ومن اجلنوب حبوايل
عشرة أمتار حيث حبر النجف كما يف الشكل رقم ( )8وبذلك فهي
مرتفع من األرض معزول تبلغ مساحة سطحه 1750كيلو مترا»
مربعا ال يوجد نظريهتا يف منطقة وادي الرافدين) (2وأن هذا املظهر
اجليومورفوجلي يبقى شاخصا ال يناله الغرق عندما تغرق أرض
الرافدين حوله وحىت عندما يبلغ مستوى الطوفان اىل عشرة أو
عشرين مترا» عن مستوى سطح األرض وصوال إىل مائة متر
وهو افتراض يصل بنا اىل عمق الكثري من البحار املتالطمة األمواج
كاخلليج العريب مثال.
إذا ما أخذنا بنظر اإلعتبار موقع وخصائص هضبة النجف
على مشارف السهل الرسويب ملناطق وسط وجنوب العراق وهي
املناطق األكثر إحتماال ملوطن قوم نوح كما أسلفنا فأن التشخيص
بأن هضبة النجف كانت مرساة سفينة نوح اختارها
يكون منطقيا ّ
اهلل أرضا مباركة ﴿ باسم اهلل جمراها ومرساها﴾ استجابة منه لدعوة
﴿رب أنزلين مزنال مباركا وأنت خري املزنلني﴾ وال
نبيه نوح ّ 
ميكن أن يكون سواها إلنبساط مناطق السهل الرسويب الشاسعة اليت
تربز فيها جزيرة شاخصة عندما يغرق الطوفان مناطق ذلك السهل
الرسويب الشاسعة وما حوهلا من مناطق.
وهنا نضيف اىل ذلك مالحظة مهمة حول مالءمة هضبة النجف
كمرساة تلجأ اليها سفينة ختوض غمار الطوفان بأمواجه املتالطمة من
إضطراب جريان املياه الذي يكون أشده يف مسار (التالوك) لنهري
دجلة والفرات ،وأن الطاقة العالية لتلك األمواج تتالشى يف االجتاهات
البعيدة عن جمرى النهرين وحوضهما سيما أن موقع هضبة النجف
((( من المؤسف ان تغيب هذه الحقيقة عن الباحثين ويؤدي بهم الى
نكرانها حين يشير اليها من مثل بطليموس في جغرافيته ويرسمها
على خارطته الفريدة ،وكذلك حين يشير اليها ابن الكلبي حين قال
ان الكوفة سميت باسم جبيل في وسطها يسمى كوفان  ،ونحن ندعو
اصحاب الشأن ان يعملوا على تثبيت هضبة النجف في المناهج
الدراسية لمادة الجغرافية والتاريخ القديم في المدارس والجامعات
العراقية بما يناسب اهميتها (العالمة السيد البدري).

ظاهرة التاسونامي  ...مشهد تقدم وقائعه اإلجابة عن التساؤالت اليت تراود اإلنسان وهو
يستعرض فصول قصة طوفان نوح اليت عرضها علينا القرآن الكرمي
تبعد حوايل مائة كيلو مترا عن جمرى هنر الفرات يف زمن الطوفان
وهو الطور الثاين لتطور جمرى هنر الفرات كما أسلفنا يف مبحثنا
حول حبر النجف واليت قامت على ضفاف النهر مدن سومرية وبابلية
عديدة مثل سبار وكوثى ونفر وغريها (شكل رقم )6وعليه فأن
االمواج تكون هادئة نسبيا بإجتاه مقتربات هضبة النجف مما يؤمن
رسوها فوقها سيما أهنا تتميز باالحندار التدرجيي من جهاهتا الشرقية.
وهنا نعود اىل ما تناولناه يف اجلزء األول من مبحثنا حول آلية نشوء
هضبة النجف وما توصلنا فيه حول تناقض واقع اإلطار اجليولوجي
واجليومورفولوجيهلضبةالنجفمعاملعطياتاجليوفيزيائيةوالتركيبية
وهو ما يدفعنا لالعتقاد بأن آلية نشوء هضبة النجف صورة من صور
اإلعجاز اإلهلي الذي ينسجم مع األركان الثالثة اليت أشرنا اليها
للتدبري اإلهلي يف قصة الطوفان ).(1
ممّا يدعم أطروحتنا يف هذا الشأن األخبار املروية عن طريق آل
البيت  خبصوص موطن قوم نوح ومرساة سفينته وهي كثرية
نذكر بعضها ويف مقدمتها ما ورد يف دعاء الزيارة لقرب أمري املؤمنني
علي بن أيب طالب  واملأثور عن اإلمام زين العابدين  وكذلك
بقية األئمة األطهار« ...السالم عليك يا أمري املؤمنني وعلى ضجيعيك
آدم ونوح وعلى جاريك هود وصاحل» ...
ويف الروايات املتواترة أيضا أن بيت نوح  كان يف موقع
مسجد الكوفة وأنه دفن يف النجف يف نفس املوقع الذي دفن فيه عظام
أدم  اليت محلها معه يف السفني .ويف الروايات األخرى أن اإلمام
((( ما اثاره رحمه اهلل من بقاء جزء كبير من الهضبة ال يصل اليه الماء ،
يصدق على الفيضانات االعتيادية في وادي الرافدين  ،وال نراه يصدق
على طوفان نوح  ،وذلك الن قوله تعالى حاكيا عن قول ابن نوح ﴿
كان فِي َم ْع ِز ٍل
ِم فِي َم ْو ٍج َكالْ ِج ِ
ُوح اْبَن ُه َو َ
بال َونادى ن ٌ
ِي َت ْج ِري بِه ْ
َو ه َ
ين (َ )42
آوي ِإلى َجَب ٍل
قال َس ِ
يا بَُن َّي ْار َك ْب َم َعنا َوال َت ُك ْن َم َع الْكاف ِ
ِر َ
ِن َأ ْم ِر اللهَِّ ِإ َّال َم ْن َر ِح َم َو َ
ِن الْما ِء َ
قال ال ِ
حال
م
عاص َم الَْي ْو َم ْ
يَ ْع ِص ُمنِي م َ
ِين ( ﴾)43هود 43-42/يفهم منه ان
بَْيَن ُه َما الْ َم ْو ُج ف َ
ْرق َ
َكان م َ
ِن الْ ُمغ َ
الهضبة قد غرقت مع السهل الرسوبي  ،وهذا الجبل الذي اشار اليه
ابن نوح ال يعدو هضبة النجف من خالل اعلى منطقة فيها التي تزيد
عن 150م عن سطح البحر  ،وقد جاء في الرواية ان هذا الجبل كان
عظيما ثم َّ
تقطع بالطوفان قطعا قطعا الى جهة الشام بعد ان غاص
جزء منه  ،ويفهم من ملحمة جلجامش ان السفينة قد امسك بها جبل
نصر في الوقت الذي كان تترائى لنوح جزيرة عن بعد وهذا االمر بعد
هدوء الطوفان وبداية انسحاب المياة كما قال اهلل تعالى ()غيض الماء
وقد درس الدكتور عائد الزاملي احد اعضاء لجنة المسح الجيولوجي
واالثاري في المؤسسة االمكانية العلمية لتغريق هضبة النجف بتمامها
وامكانية توفر المياه الكافية وهو منشور في هذا العدد ( .العالمة
السيد البدري) .

علي  عندما أوصى ولديه احلسن واحلسني  مبكان دفنه أشار
اىل أن املوقع الذي أرشدهم اليه هو قرب النبني آدم ونوح .
يف هذا االطار أيضا نشري اىل رواية صفوان اجلمال عن االمام
الصادق  إذ ذكر بأنه كان يف صحبة أيب عبد اهلل جعفر بن
حممد الصادق  وهو يف طريقه من املدينة اىل العراق فلما وصال
القادسية شاهد من بعيد هضبة النجف وقال« :هذا اجلبل الذي أراد
ابن جدي نوح أن يعتصم به عندما قال سآوي اىل جبل يعصمين
ري من األحاديث والروايات عن قدسية أرض
من املاء» .وهنالك كث ٌ
النجف لكوهنا مقاما ومثوى لألنبياء واألوصياء ميكن الرجوع اليها يف
مصادرها).(2
خالصة هلذا املبحث الذي تناولت فيه هضبة النجف بني واقع
االطار اجليولوجي وتناقض قوانني املعرفة اجليولوجية يف تفسري هذا
عدوه طرحا غريبا
الواقع على بعض الزمالء اجليولوجيني والذي ّ
وجريئا عندما طرحته عليهم ألول وهلة ولكن عندما دعوهتم للتأمل
وتقدمي اجابات او تفسريات لالشكاليات اليت اثرهتا وعرضتها يف
سياق هذا املبحث التجأوا للتأمل بعد عجزهم يف التوصل اىل تقدمي
اجابات علمية أو منطقية للتساؤالت املطروحة ...وهنا البد من القول
بأن من يتأمل والجيد يف قوانني املعرفة اليت توصل اليها االنسان مالذًا
حترره من قيود حريته البد ان يلجأ اىل القدرة االهية وإعجازها سيما
واننا نتناول أرضًا قدسيتها متتد من آدم املدفون فيها ونوح وفلكه اليت
سارت ورست باسم اهلل عليها هذه االرض اليت دفن فيها ومن بعده
دفن هود وصاحل فيها فهي مباركة اختارها اهلل لنبيه نوح بعد ان رجاه
أن يزنله مزن ً
ال مباركًا ...مث اكتملت تلك القدسية عندما شرفت هذه

األرض بقرب أمري املؤمنني علي بن ايب طالب
فالبد من الربكة
ّ
االهلية ان يقترن هبا اعجاز إهلي وهو شأن من شؤونه جل شأنه يف
خلقهوخملوقاته.

 .6طار النجف
الطار ظاهرة أخرى من مظاهر النجف اجليولوجية وتشكل
الطارات االطراف اجلنوبية والغربية هلضبة النجف حيث تنقطع اهلضبة
بصورة حادة لتشكل جرفا صخريا بارزا يطل الطرف اجلنويب من
اهلضبة على حبر النجف بشكل ما يعرف بطار النجف.
إن املفهوم املحلي الذي عرب عن هذه الظاهرة بالطار هو تعبري
((( انظر ابن طاووس؛ غياث الدين عبد الكريم ( 1368هـ) فرحة الغري
في تعيين قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  في النجف ،الطبعة
الثانية ،منشورات المطبعة الحيدرية

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .
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الطار االول :هو طار النجف الذي
نوع السرداب وعمقه
طبيعةالطبقة
تسلسلالطبقات السمك
حييط باهلضبة من جهتها اجلنوبية والغربية
سرداب األرض ( 6متر)
أنقاض ابنية
7
1
ويقطع اهلضبة باستقامة خطية تقربيا ويبلغ
طوله حوايل  65كم وإن أعلى نقطة
سرداب نصف السن
رمل وجبس
4
2
أرتفاع لطار النجف يبلغ حوايل 133
اهلصهاص (رمال متماسكة)
3
3
مترا»و هنالك نقطة عند التقائه بالطار الثاين
 0.3سن القرص (طبقة صلبة جدًا) سرداب السن ( 14متر)
4
وهو طار السيد يبلغ ارتفاعها  176مترا»
رأس الطار (رمال متحجرة)
3
5
فأن منسوب ارتفاع طار
ولكن بشكل عام ّ
النجف يبلغ حوايل  100متر عن مستوى
سرداب سن الطار( 18متر)
الزعل (رمال ممزوجة)
3
6
سطح البحر.
رمال شفافة صفراء
2
7
يبدأ ظهور طار النجف يف منطقة
الثماد (رمال صافية زرقاء)
3.7
8
احلرية جنوب النجف ويتجه غربا منحرفا
الطني (طبقة طينية)
14
9
قليال حنو الشمال حيث ينتهي مبنطقة التقائه
مع طار السيد وذلك يف منطقة تعرف ب
طبقة طينية صلبة
غري حمدد
1
(وادي اللسان ).
جدول رقم ()6
الطار الثاين :املحيط هبضبة النجف
تتابع طبقات هضبة النجف في موقع مدينة النجف األشرف بمسمياتها النجفية
من جهتها الغربية هو طار السيد (طار
كما حددت من قبل المرحوم الحاج عبد المحسن شالش عام  1947ومواقع أنواع سراديب النجف
كربالء) الذي يبلغ طوله حوايل  60كم
المحفورة في هذا التتابع الطبقي.
ويقطع احلدود االدارية ملحافظة النجف
باجتاه حمافظة كربالء وأن قصة تسميته
دقيق لوصف هذه الظاهرة اجليومورفولوجية وان كلمة الطار هي
بالسيد قد تعود اىل دفن أحد السادة العلويني يف مكان ما يف هذا
كلمة عربية فصيحة حمورة من الطور ومجعه أطوار هو ما كان على
الطار كما أفادين أحد ااجليولوجني نقال عن أحد الساكنني يف منطقة
حد الشيء كما ورد يف معجمات اللغة العربية أو ربّما تكون كلمة
قريبة من الطار واهلل أعلم.
الطار حمورة من ا ُلطر(بضم الطاء) ومجعها أطرار ويعين الطرف ويقال
يبلغ أعلى أرتفاع لطار السيد حوايل  132مترا وبشكل عام
هو حيمي أطرار البالد أي أطرافها والطرة طرف كل شئ وجرفه كما
فأن منسوب أرتفاع طار السيد مشاهبا ملنسوب ارتفاع طار النجف.
ورد يف معاجم اللغة العربية ايضا ولذلك جند أن التسمية اليت أطلقت
يشرف طار السيد على منخفض االخيضر وكذلك على البادية
على االطراف الغربية واجلنوبية هلضبة النجف من قبل النجفني هي
اجلنوبيةالغربية.
تسمية دقيقة تفيد معناها.
أن آلية نشأة طار النجف وطار السيد مرتبطة بآلية نشأة هضبة
تعرف طارات النجف بالنواويس أيضا ومفردها ناووس وقد
ّ
وتعد الطارات
أشار اليها سيّد الشهداء اإلمام احلسني  يف املدينة النورة وهو ينبئ
النجف اليت عرضناها يف الفقرة السابقة من هذا الفصل ّ
مظهراجيومورفولوجيامميزايفمنطقيتالنجفوكربالءوخصوصيتهما
عن واقعة الطف يف كربالء حني قال « :وكأين باوصايل هذه
جزءا من خصوصية هضبة النجف ـ كربالء.
تقطعها عسالن الفلوات بني النواويس وكربالء».
يكشف طار النجف جزءا من العمود الطباقي للمنطقة كما هو
والنواويس يف اللغة هي مقربة النصارى...حجر منقور جتعل فيه
موضح يف الشكل رقم( )8حيث تظهر تكشفات صخور تكاوين
جثة امليت...كما ورد يف املنجد يف اللغة.
إجنانة والدبدبة على إمتداته وبسماكات خمتلفة.
إنالطارظاهرةجيولوجيةويقابلهاباالنكليزية()Escarpment
ّ
ومما جتدر االشارة اليه هو ظاهرة نضوح املياه من بعض
ويقصد به يف قاموس تلك اللغة...عندما متشي فوق اهلضبة أو عندما
)(1
الطبقات الصخرية للطار وهي مياه جوفية خمتزنة يف هضبة النجف
حدها املقطوع.
تتوجه حنو اهلضبة تواجه ّ
حييط هبضبة النجف وامتداداهتا حنو كربالء(هضبة النجف
((( اقول  :وكذلك بعض طارات السيد (كربالء) كما هو المكان المعروف
–كربالء) طاران أو طران كما موضح يف الشكل رقم(:)9

شعبيا بقطارة االمام علي

(العالمة البدري).

وهنا يربز دور طار النجف ليضيف بعدا مثاليا آخر لصالحية مقربة النجف للدفن إذ
يعدّ الطار متنفسا مائيا لسطح اهلضبة ولطبقاهتا العلوية ،حيث تتسرب من
خالل مكاشفه الرملية املطلة على حبر النجف
مصدرها مياه االمطار ومياه التصريف الصحي ملدينة النجف االشرف
وضواحيها.
وكذلك ظاهرة استخدام الطار باعتباره مدفنا يف زمن اللخميني
الذين استوطنوا احلرية حيث عثر على كهوف (حلود) طولية يف بعض
املواقع من طار النجف القريبة من احلرية حتتوي على جسد بشرية
كما أفادين يف ذلك بعض النجفيني وتعرف تلك املقابر بالنوواويس
اليت أشار إليها اإلمام احلسني  يف احلديث الذي انبأ به عن مصرعه
كما اشرنا اىل ذلك مسبقا.

 .7مقبرة النجف
خاصة يف هذا عن مقربة النجف وحنن
ليس غريبا أن نفرد فقرة ّ
نتناول جيولوجية منطقة النجف ونتعرض لظواهرها ومظاهرها
وإرثها اجليولوجي ففي خصوصيتها معاين جيولوجية عديدة فضال
عن قدسية تربتها اليت ضمت جسد عدد من األنبياء من بينهم آدم
ونوح وهود وصاحل  كما ورد عن روايات آل البيت  فضال
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لقد أخفي مكان قرب أمري املؤمنني  لفترة طويلة خوفا من
االعتداء على حرمته من اخلوارج والنواصب وبعد التعرف على قربه
يف القصة املشهورة عن زيارة هارون الرشيد ملنطقة النجف وهو يف
نزهة صيد والتعرف على القرب الشريف اصبح القرب كما هو عليه االن
مزارا شاخصا هبيبته ملبيا بعض أستحقاقات هذه الشخصية الفذة من
االجيال املتعاقبة اليت خاطبها ببالغته« ...قيمة كل امرئ ما حيسنه»،
و هتافتت أمنيات املسلمني من خمتلف بقاع العامل مبختلف مراتبهم
وطبقاهتم الن تدفن جبواره تقربا اىل اهلل تعاىل بآخر اعالن هلم يؤكد
امياهنم بنهج احلق الذي استشهد من أجله أمري املؤمنني علي بن ايب
طالب  وطلق الدنيا لريمتي يف أحضاهنا غريه وهكذا بعض العرب
وضاءة االشعاع عندما يقرأها التاريخ لنا بدال من أن نكتبها له.
ونعود اىل املعاين اجليولوجية ملقربة النجف بعد هذه اخلاطرة
علي حضورها وانا اتأمل يف الكتابة عن هذه املقربة
اليت فرضت َّ
تعد من أكرب مقابر العامل ويف
اليت تسمى أيضا بوادي السالم واليت ّ
ذلك أرى بعض املعاين اجليولوجية يف خصوصية مقربة النجف وهذه

صورة لجانب من مقبرة النجف

عن جسد امري املؤمنني علي بن ايب طالب  واليت أوصى ولديه
احلسن واحلسني  حول مكان دفنه كما أخربه يف ذلك الرسول
األكرم) . (1
((( روى أبن طاووس رحمه اهلل أنه قرأ في كتاب عن الحسن بن الحسين
بن طحال المقدادي قال روى الخلف عن السلف عن أبن عباس(رض)
أن رسول اهلل  قال لعلي  يا علي أن اهلل عز وجل عرض مودتنا
أهل البيت على السموات فأول من أجاب منها السماء السابعة فزينها
بالعرش والكرسي ثم السماء الرابعة فزينها بالبيت المعمور ثم السماء
الدنيا فزينها بالنجوم ثم أرض الحجاز فشرفها بالبيت الحرام ثم أرض
الشام فشرفها ببيت المقدس ثم أرض طيبة فشرفها بقبري ثم أرض
كوفان فشرفها بقبرك يا علي فقال يارسول اهلل أأقبر بكوفان العراق؟
فقال  نعم يا علي تقبر بظاهرها بين الغريين والذكوات البيض
يقتلك شقي هذه األمة عبد الرحمن بن ملجم فواهلل الذي بعثني بالحق
نبيا» ما عاقر ناقة صالح عند اهلل بأعظم عقابا» منه يا علي ينصرك من
العراق مائة ألف سيف(ابن طاووس؛ غياث الدين عبد الكريم (1368

املعاين أو اخلصائص أعرضها على اآليت:
االول :ارتفاع ارضها كما اشرنا اىل ذلك سابقا فهي االرض اليت
اليعلوها املاء (هلذا مسيت بالنجف كي تفيد هذا املعىن) ويبلغ الفرق
بني منسوب ارتفاعها ومستوى منسوب هنر الفرات من جهة الشرق
حوايل مخسة وسبعني مترا  ،وبينها وبني مستوى أرض حبر النجف
من جهة الغرب حوايل تسعني مترا.
الثاين :طبيعة تربتها املتكونة من صخور رملية هشة إىل متوسطة
الصالبة عآلية النفاذية واملسامية تعود اىل تكوين الدبدبة كما أشرنا
سابقا ويبلغ معدل مسكها يف مقربة النجف اىل أكثر من  12مترا.
الثالث :إحاطة طار النجف هبا من جهتيها اجلنوبية والغربية الذي
تنكشف عنده طبقات تربة مقربة النجف.
هـ) فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين علي بن أبي
في النجف ،الطبعة الثانية ،منشورات المطبعة الحيدرية.).

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .
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إن املترتبات االجيابية لتلك املعاين اجليولوجية تشكل مرتكزات
ملثالية موقع مقربة النجف للدفن وذلك لالعتبارات التالية املستنبطة
من تلك اخلصائص:
 .1إن ارتفاع هضبة النجف هو حتصني طبيعي ملقربة النجف
من أخطار فيضانات هنر الفرات القريب من املنطقة لذلك الميكن أن
مد حمتمل ملوجة الفيضانات لنهر الفرات يف
تغمرها املياه ضمن أعلى ّ
منطقة الكوفة أو املناطق املحيطة هبا والتاريخ الذي وثق فيضانات
هنر الفرات مل خيربنا بأية موجة لفيضانات هنر الفرات تقربت ملنطقة
النجف أو ألطرافها
وبذلك اكتسبت مقربة النجف خاصية مهمة طوبوغرافية الطابع
تعترب ركنا أساسيا من مقومات املقربة املثآلية اليت ال تتعرض فيها
رفات املوتى اىل الغرق أو اإلجنراف بواسطة مياه الفيضانات أو
السيول.
 .2ان طبيعة الصخور يف موقع املقربة غري مالئمة لالحتفاظ
باملياه النافذة إليها من األمطار والسيول بسبب طبيعتها الرملية ذات
املسامية والنفاذية العالية  ،واذا ما أخذنا بنظر االعتبار أن املياه ال
تتجمع يف الصخور الرملية اال يف حالة احاطتها من االسفل بطبقات
غري نفاذة مثل الطبقات الطينية أو املارية أو اجلريية غري املتشققة أو
املتكهفة ومثل هذه الطبقات موجودة يف املقطع املثايل هلضبة النجف
كما هو موضح يف الشكل رقم ( )10وضمن صخور تكوين إجنانة
اليت تلي صخور تكوين الدبدبة وهي صخور غري نفاذة للمياه تقع
على عمق يبلغ  40مترا من سطح اهلضبة وهو عمق بعيد عن عمق
مستوى الدفن الذي ال يتجاوز ثالثة أمتار عن سطح االرض وأن
املعطيات اهليدرولوجية ملنطقة هضبة النجف وامتداهتا باجتاه كربالء
تؤكد هذا الوضع وعليه فإن هذه الطبيعة متنح مقربة النجف حتصينا
آخر ألخطار غرق املقربة مبياه األمطار مهما اشتدت غزارهتا.
 .3ارتباطا باالعتبارين االول والثاين حول حصانة مقربة النجف
من خماطر الغمر أو االجنراف بواسطة مياه األمطار أو الفيضانات
بسبب عدم قدرة الصخور يف موقع املقربة (ضمن مستويات الدفن)
على االحتفاظ مبياه السيول واالمطار بسبب خصائصها الفيزيائية
يعد من اخلصائص املثالية للترب الصاحلة
اليت أشرنا اليها وهو ما ّ
للدفن يربز هنا دور طار النجف ليضيف بعدا مثاليا آخر لصالحية
يعد الطار متنفسا مائيا لسطح اهلضبة ولطبقاهتا
مقربة النجف للدفن إذ ّ
العلوية العليا على وجه اخلصوص حيث تتسرب من خالل مكاشفه
الرملية املطلة على حبر النجف جزءا من املياه الغائرة وبذلك تتحقق
آلية طبيعية (موزونة) لتصريف املياه الغائرة وما نقصده باملوزونة هو
استمرارية جفاف اجلزء العلوي لصخور هضبة النجف (مواضع الدفن)

حيث يكون التصريف املائي مكافئا للتغذية املائية لألمطار اهلاطلة
على املنطقة وما نشهده االن يف بعض مناطق مقربة النجف القريبة من
مركز مدينة النجف من ارتفاع ملنسوب املياه اجلوفية قد نتج بسبب
االخالل باملوازنة الطبيعية خلصائص االرض بسبب ازدياد الكثافة
السكانية وكثافة البناء باستخدام االسس اخلرسانية اليت تعترب حواجز
صناعية تعيق او تربك حركة املياه اجلوفية يف غياب وجود شبكة
جماري لتصريف املياه.
 .4اخلاصية املهمة االخرى املترتبة على اخلصائص اجليولوجية

ملقربة النجف هي الطبيعة الفيزياوية للصخور يف موقع مقربة النجف
وهضبة النجف بصورة عامة وتتمثل تلك الطبيعة بالصالبة املتوسطة

اهلشة بسبب ضعف متاسك مادهتا الرابطة مما يساعد على عمليات
اىل ّ
حفر تلك الصخور الغراض الدفن بالوسائل اليدوية البسيطة وبفترة

زمنية منطقية تالئم متطلبات االغراض االجتماعية ملراسيم الدفن
كما ان الصالبة اهلشة واملتوسطة للصخور متوازنة مع احلد االدىن

ملتطلبات مقاومة االهنيار أثناء عملية حفر القرب بأبعاده املعروفة دون

احلاجة اىل تدعيم.

يف ختام هذا املبحث املوجز حول خصائص مقربة النجف نشري

تعد مقربة النجف من وجهة النظر اجليولوجية
اىل متيّزها الطبيعي إذ ّ
فريدة يف العراق فضال عن سعتها كما ال توجد منطقة يف العراق تتميّز
فإن
بتكامل املواصفات املطلوبة للمقابر احلضرية وضمن هذا اإلطار ّ
تكوين الدبدبة الذي حيتضن مقربة النجف تتواجد تكشفات صخوره
يف منطقتني يف العراق كما أشرنا سابقا مها هضبة النجف ومناطق
واسعة يف املنطقة اجلنوبية من العراق تشكل جزءا من حمافظيت ذي

قار والبصرة كما هو موضح يف الشكل رقم ( )4إال أن هنالك تباين
أساسي يف االطار اجليولوجي لتكوين الدبدبة يف املنطقة اجلنوبية

مقارنة باإلطار اجليولوجي هلذا التكوين يف هضبة النجف إذ ال

يتميز التكوين بالتهضب يف املناطق اجلنوبية كما هو احلال يف هضبة
ّ
النجف وباهليئة اليت تناولنا وصفها انفا وبالتايل تنفرد هضبة النجف
تلمس ذلك إذا
يف خصائصها مبوقع مثايل واسع جدا لألمن وميكن ّ
ما استعرضنا الدفن يف بعض املدن يف العراق حيث نالحظ ضي)(1ق

املساحة املالئمة او شكليات كثرية وخماطر االجنرافات وتأثري املياه

اجلوفية وغريها تتعلق بطبيعة التربة واملياه .

((( للخصائص التي ذكرها الباحث رحمه اهلل  ،وللحقيقة التي اشار اليها ان
سفينة نوح قد رست عليها  ،وللحقيقة االخرى وهي ان هذه الهضبة
هي اقدم موقع لالستيطان البشري بعد الطوفن فان وادي السالم هو
اقدم مقبرة ليس في العراق بل في الدنيا (سامي) .

تعدّ سراديب النجف من املعامل احلضارية اليت اشتهرت هبا مدينة النجف االشرف وقد
وصفها الرحالة واالديب العريب عبد الوهاب عزام :بأهنا أعجوبة ناطقة بذكاء أهل
النجف ونشاطهم وجدهم وهي مأواهم يف الصيف
 .8سراديب النجف
تعد سراديب النجف من املعامل احلضارية اليت اشتهرت هبا مدينة
ّ
النجف االشرف وقد وصفها الرحالة واالديب العريب عبد الوهاب
عزام يف كتابه رحالت عبد الوهاب عزام الذي صدر عام 1349
هجرية) (1بأهنا أعجوبة ناطقة بذكاء أهل النجف ونشاطهم وجدهم
وهي مأواهم يف الصيف ال حميص عنها والنجف االشرف يف صحراء
جرداء شديدة احلر ويف النهار يهبطون الناس مجيعا اىل هذه السراديب
فيجدون بلدا آخر بارد اهلواء ...ومتوسط عمق السرادب عشرون
السيد رؤؤف نور الدين كمونة
مترا واىل ذلك أشار ايضا املؤرخ ّ
يف حبث له) (2كتبه حول االستخدامات التارخيية لباطن االرض يف
العراق :امثلة من مدينة النجف االشرف والذي ورد فيه ...من اجل
امتدت مساكن
حر الصيف القائض وبرد الشتاء القارص ّ
التغلب على ّ
النجفيني اىل باطن االرض حىت وصل قسم منها اىل  27متر مكونة
ثالث طوابق (سراديب) حتت االرض عرفت عند العامة بسراديب
النجف.
ترتبط السراديب الثالثة بسلم يصلها اىل الدار الداخلية ويصل
ابعاد السرداب الواحد يف بيوت امليسورين من اهل املدينة اىل اكثر
من  8 x 4متر وارتفاع بني  2,5اىل  4متر وهي تتميز حبرارة معتدلة
ثابتة على مدار السنة تبلغ حوايل  15درجة مئوية....
السرداب يف اللغة مجعه سراديب كما ورد يف املنجد اللغوي وهي
كلمة فارسية تعين بناء حتت االرض....و من وجة النظر اجليولوجية
نالحظ ان الطبيعة اجليولوجية ألرض مدينة النجف االشرف وفرت
اركان أسياسة لبناء مساكن حتت االرض (سراديب) وهذه االركان
او االسس ترتبط بطبيعة تربة النجف االشرف وخصائص الصخور
اليت تغطيها تلك التربة باالضافة اىل اخلصائص اهليدروجيولوجية
اخلاصة هبضبة النجف.
ان تكوين الدبدبة الذي تقع عليه رقعة مدينة النجف االشرف
يتكون من تعاقب طبقات رملية خمتلفة السماكات ومتباينة التماسك
والصالبة وهذا النوع من الصخور يعترب مالئما” ألنشاء فضاءات حتت
((( األسدي ،حسن ( )1975ثورة النجف الكبرى ،منشورات وزارة
األعالم في الجمهورية العراقية ،سلسلة الكتب الحديثة رقم .79
((( كمونة ,روؤف نور الدين والهاشمي  ,وسام عبد الجبار ()2000
االستخدامات التاريخية لباطن االرض في العراق  ,امثلة من النجف
االشرف (مخلص) ,وقائع ملخصات بحوث ندوة علوم االرض
واستخداماتها عند العرب والمسلمين  ,نظمها مركز احياء التراث
العربي جامعة بغداد واتحاد الجيولوجيين العرب.

األرض (السرداب) لألبعاد املطلوبة بأسلوب احلفر اليدوي وبدرجة
معقولة من السالمة واألمان خالل عملية التشييد أو خالل اإلستخدام
حيث يتم بعد أستكمال عملية احلفر بناء اجلدران والسقوف بواسطة
الطابوق وفق االساليب املعروفة حمليا اليت توصل اليها قدماء العراقيون
خاصة يف بناء السقوف املقوسة.
إن اخلصائص الصخرية ملقطع تكوين الدبدبة يف منطقة النجف
ّ
املتمثلة بتعاقب طبقات صلبة من الصخور الرملية مع طبقات هشة
(أقل صالبة) توفر فرصة لبناء عدة طوابق سكنية حتت االرض
(سراديب) تصل أحيانا أىل أربعة طوابق وتسمى تلك السراديب
مبسميات خمتلفة حسب عمقها عن سطح االرض ومدى اختراقها
للطبقات املكونة هلضبة النجف.
وقد وثق تلك التسميات املحلية لتلك الطبقات املرحوم عبد
املحسن شالش يف مؤلفه الذي أصدره عام  1947وقد أقتبسنا منه
ذلك وأوردناه يف اجلدول رقم ( )6والذي أشار إليه االستاذ حسن
االسدي يف كتابه عن ثورة النجف االوىل) (3ويف مناسبة ذكر ذلك
اعترب ما كتبه املرحوم عبد املحسن شالس حول املوضوع اول حبث
علمي جيولوجي يكتب عن النجف بل اعتربه من البحوث اجليولوجية
النادرة اليت كتبها العراقيون عن جيولوجية منطقة من مناطق العراق
وقد استندت مالحظيت هذه على معطيات دراسة تارخيية منشورة
اجنزهتا حول تاريخ املسوحات اجليولوجية والتحريات املعدنية يف
العراق.
تصنف سراديب النجف اىل عدة أصناف وهلا مسمياهتا اخلاصة
معروفة لدى النجفيني وهي على اآليت :
السرداب االرضي :معدل عمقه يبلغ ستة أمتار وخيترق الطبقة
االوىل من هضبة النجف.
سرداب نصف السن :ويلي السرداب االرضي حيفر يف ضمن
الطبقتني االوىل والثانية ويبلغ عمقه حوايل أحد عشر مترا» ويصل
إىل طبقة اهلصهاص املتكونة من رمال متماسكة.
السن :والذي يصل إىل الطبقة الرابعة وهي سن القرص
سرداب ّ
ومعدل عمقه حوايل أربع عشرة مترا».
سرداب سن الطار :وهو نادر يف بيوت النجفني ويبلغ عمقه
مثانية عشر مترا ويصل اىل الطبقة السادسة من طبقات هضبة النجف
خمترقا طبقة رأس الطار.
من ملحقات بناء السرداب نظام للتهوية وهو نظام ضروري
((( األسدي ،حسن ( )1975ثورة النجف الكبرى ،منشورات وزارة
األعالم في الجمهورية العراقية ،سلسلة الكتب الحديثة رقم .79
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لتكييف السرداب لالستخدام املعيشي ويتكون هذا النظام من شبكة
من املمرات اهلوائية اجلدارية تعرف حمليا (البادكري) وهي كلمة
أعجمية أيضا وتبىن يف جدران السرداب ومتتد هذه املمرات اهلوائية إىل
سطح الدار ويتم بنائها بطريقة تؤمن محاية السرداب من تسرب مياه
االمطار الساقطة يف فصل الشتاء 0أن منظومة التهوية (البادكريات)
على تدوير اهلواء داخل السرداب يؤدي إىل على جتديده فضال عن
احلصول على نسمات باردة من اهلواء.
من ملحقات بناء السرداب النجفي أيضا البئر اليت حتفر داخل
السرداب الغراض احلصول على املاء والغراض دفاعية عن املدينة
ويعمل هذا البئر على زيادة كفاءة نظام التهوية حيث ان آبار سراديب
مدينة النجف االشرف متصلة فيما بينها بشبكة من القنوات االفقية
اليت سنتطرق اليها الحقا.
من اللمحات اجلديرة باالشارة يف هذا املبحث هو مصطلح
السن الذي استخدمه النجفيون لوصف عمق السردايب وموقعه بني
الطبقات الصخرية وهو استخدام دقيق للتعبري عن الصالبة العالية
للطبقة الصخرية باملقارنة مع الطبقتني اللتني حتدها من االعلى
واالسفل (االقل صالبة) ويقابل هذا املصطلح يف اللغة االنكليزية
 Dendudationالذي يعين نتوءات صخرية تربز نتيجة عوامل
التعرية على طبقات متباينة الصالبة تشبه بروز السن يف اللثة وهكذا
يعد بناء السراديب واستخدامها يف النجف من املظاهر اجليولوجية ،
ّ
وتعكس اهتمام النجفيني القدماء يف دراسة االرض اليت يعيشون عليها
وتشخيص خصائصها مث توظيفها واستثمارها يف تطوير منط معيشتهم
ضد اهلجمات العديدة اليت
يف بناء السراديب لغايات دفاعية وحتصينية ّ
تعرضت هلا املدينة خالل تارخيها الطويل من غزاة عديدين فضال
عن الغايات املعيشية االخرى للسراديب باعتبارها وسيلة للتكيف مع
طبيعة املُناخ الصحراوي ملدينة النجف الذي يتميّز بدرجات حرارة
مرتفعة الشهر عديدة من السنة تتخلله عواصف رملية تسمى حمليا
(الطوز) وجيدون يف السراديب مالذا للتخفيف من شدة احلرارة يف
وقت الظهرية وكذلك التخفيف من تأثري كمية الساقط الغباري على
مدة العواصف فضال عن استخدام السراديب وسيلة
التنفس خالل ّ
لتربيد املياه والفواكه الصيفية وحفظ االغذية وقد قدمت السراديب
خدمات كفوءة لسكان مدينة النجف االشرف وأستمرت كذلك
حىت اندثارها يف بداية مثانينات القرن املاضي بفعل عمليات هدم
مناطق النجف القدمية املحيطة بالروضة احليدرية املقدسة ألزالة معاملها
االثارية.
إن السراديب املتبقية يف مدينة النجف نادرة جدا» وخاصة
ّ
سراديب السن واالعداد املتبقية منها غري صاحلة لالستخدام بفعل
أرتفاع منسوب املياه اجلوفية الذي اختلت موازنته خالل الربع االخري

من القرن املاضي السباب نتناوهلا يف فقرة آبار النجف.

 .9خسفة ْ
الش ِبجة

الشبِجة من املظاهر اجليولوجية املهمة يف حمافظة النجف
خسفة ْ
وترتبط أمهيتها بتاريخ نشوئها وهو تاريخ حديث شهده بعض سكان
ري من العراقيني يف حينه وكان ذلك يف
حمافظة النجف ومسع عنه كث ٌ
الرابع من أذار من عام  1944حيث بدأت اخلسفة يف النشوء كما
وصفها تقرير جيولوجي صدر عام  1944عن قسم اجليولوجيا التابع
لوزارة اإلقتصاد آنذاك إذ ورد فيه نقال عن شهود عيان من العوائل
البدوية اليت كانت قريبة من املنطقة وكذلك من بعض منتسيب خمفر
الشبجة بأن األرض أهتزت مساء  5-4أذار  1944وظهرت فوهة
أرضية لفتت اإلنتباه مث حدثت أهنيارات أرضية باطنية وشعر من
كان موجودا قرب املنطقة هبزة أرضية وصوت هائل مث ظهر ثقب
يف األرض انبعثت منه غمامة ترابية وأستمر اإلهنيار والدوي طوال
الليل ومل هتدأ حىت بعد مرور شهر على ذلك حىت استقرت وخلفت
فوهة قطرها  98قدم وعمقها  86قدم وفق قياسات اجليولوجي من
أحدى شركات النفط الذي زار املنطقة يف ذلك الوقت وبذلك يكون
حجم الصخور اليت غارت حوايل ثالثة عشر مليون ونصف قدمًا
مكعبًا من الصخور.
لقد وردت هذه املعلومات يف اجلزء الثاين من كتاب فيضانات
بغداد ملؤلفه املرحوم العالمة أمحد سوسة) (1وقد راجعت ما تبقى
من األرشيف القدمي للتقارير اجليولوجية يف الشركة العامة للمسح
اجليولوجي والتعدين ومل أعثر على نسخة منه اال أن خسفة الشبجة
موجودة وقد مت حتديدها على اخلرائط اجليولوجية.
يف رأي املؤلف أن ما حدث يف منطقة الشبجة مساء الرابع من
أذار من عام  1944والدة لظاهرة جيولوجية معروفة وهي ظاهرة
التخسف. Karstification
مدة طويلة جدا من بداية
ووالدة مثل هذه الظاهرة تتمخض بعد ّ
الفعل اجليولوجي املتمثل بتأثري املياه اجلوفية على الصخور وإذابة
مكوناهتا ونقلها بعيدا عن موقعها.
و يف الزمن املنظور فإن الفرصة نادرا ما تكون متاحة لإلنسان
ملشاهدة والدة هذه الظاهرة وتوثيقها ولو تكرر ما حدث يف الشبجة
يف أيامنا هذه يف منطقة الشبجة او يف غريها لشمل توثيق والدة
هذه الظاهرة التسجيل الصوري والصويت بالتقنيات احلديثة فضائية
وارضية والوصف الدقيق ملراحل نشوء التخسف وعليه ميكن إعتبار
((( سوسة ،أحمد ( )1963فياضانات بغداد في التاريخ ،الجزئين األول
والثالث.

خسفة الشبجة أحدث ظاهرة جيولوجية نشأت ليس يف حمافظة
النجف بل رمبا يف عموم مناطق العراق.
جيولوجية منطقة الشبجة متمثلة بتكوين الدمام ويتكون من
صخور جريية كما أسلفنا يف فقرة التتابع الطباقي وصخور هذا
التكوين متكشفة على السطح يف منطقة الشبجة يليها صخور تكوين
الرس املتكونة من صخور املتبخرات وهذه الصخور تأثرت باملياه
اجلوفية اليت عملت على أذابتها مما أدى إىل جتويفها أو تكهفها وأن
حجم التكهف قد تطور مع الزمن ومع زيادة معدل اإلذابة بسبب
تداخل املعادن امللحية
مثل اهلااليت مع تلك الصخور األهنيدراتية مما أدى إىل اهنيار
(ختسف) سقفها وبذلك نشأت خسفة الشبجة اليت روى مراحل
نشوئها شهود العيان من العوائل البدوية اليت كانت تسكن بالقرب
منها واليت وثق أوصافها اثنان من اجليولوجني يف ذلك احلني.
ممّا جتدر اإلشارة إليه يف هذ اخلصوص أن منطقة الشبجة وما
حوهلا من األجزاء اجلنوبية الغربية ملحافظة النجف ترتبط بظاهرة
أخرى هي ظاهرة املنخفضات أو ما يعرف بالفيضانات وهي منتشرة
ويعود بعض مسببات انتشارها إىل تكوين الرس أيضا وتأثري
املياه اجلوفية على أذابة مكوناته من املعادن التبخرية وبتعبري اخر
ان الفيضانات مظهر من مظاهر التخسف لكنه غري متطور لدرجة
حدوث خسفات سطحية كما هو احلال بالنسبة إىل خسفة الشجية
يف حمافظة النجف او خسفات اخرى موجودة يف منطقة حديثة يف
حمافظة االنبار.
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