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٢٦/٦/٢٠٠٦تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢٠/٣/٢٠٠٦تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ر البشـري القـدیم ، وذلـك یهدف البحث إلـى إظهـار أصـالة حضـارة وادي الرافـدین فـي الفكـ

من خالل توثیق وتحقیق مالها من مفردات جغرافیة بشریة .

ومــن خــالل البحــث أتضــح أن معظــم البــدایات األولــى للمفــاهیم الجغرافیــة البشــریة ظهــرت 

في حضارة وادي الرافدین ، كما تنوعت المفاهیم الجغرافیة البشریة مـن مفـاهیم فـي جغرافیـة المـدن 

لجغرافیة االقتصادیة ومفاهیم في الجغرافیة السیاسیة ومفاهیم في جغرافیـة السـكان إلى مفاهیم في ا

.

وقد مثلت هذه المفاهیم األسس األولى لنشوء المفاهیم الجغرافیة البشـریة ، وبـذلك فقـد أكـد 

البحث على أصالة حضارة وادي الرافدین وٕابداعها في مجال الفكر الجغرافي البشري القدیم .

The Human Geographic Concepts in Mesopotamia
Civilization

Assistant Lecturer Raed Racan Qassim Abdullah AL-Jawaree
University of Mosul - College of Basic Education

Abstract:

The research aims at showing the genuine Mesopotamia
civilization in the ancient human thinking by documenting and
investigating it's human geographic terminology .

The result shows that most of the human geographic concepts
appeared in the Mesopotamia civilization . Those concepts had varied
from urbon geographic concepts to economic as well as political ones .

Those human geographic concepts had been the basics for the rise
of human geographic concepts . Thus this research emphasizes the
fertility of the Mesopotamia civilization and it's creativity :- The ancient
human geographic concepts .
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:المقدمة
یهدف البحث إلى دراسة المفـاهیم الجغرافیـة البشـریة فـي حضـارة وادي الرافـدین والتـي تعـد 

أقدم حضارتین في التاریخ من الحضارات الراقیة في التاریخ ، حیث مثلت مع حضارة وادي النیل

لغربیــة االمدینــة وانطلقــت إلــى الغــرب ، كمــا وأن العلــوم ، ففــي كلتــا الحضــارتین نشــأت)١(البشــري

.)٢(ولدت في كال البلدین

، واســتمرت حتـى ســقوط بابــل )٣(لحضــارة حــوالي األلـف الســادس ق . موقـد ظهــرت هـذه ا

، وخـــالل هـــذه الفتـــرة )٤(ق . م )٥٣٩ ( علـــى أیـــدي الفـــرس خـــالل منتصـــف األلـــف األول ق . م

)٥(اضیات والجغرافیةالریتركت العدید من المعالم الحضاریة العلمیة في علم الفلك وعلم المساحة و 

.

وتبـرز أهمیــة هــذه الدراســة فــي إظهــار جانــب مــن اإلبــداع العلمــي والحضــاري فــي حضــارة 

.تــي ســادت فــي الفكــر الجغرافــي لــدیهموادي الرافــدین متمــثال بدراســة المفــاهیم الجغرافیــة البشــریة ال

شــریة وذلــك عــن وتكمــن مشــكلة البحــث فــي إظهــار أصــالة حضــارة وادي الرافــدین فــي الجغرافیــة الب

طریق توثیق وتحقیق مالها من مفاهیم جغرافیة بشریة .

فــي الدراســة ، أمــا  ةاســتخدم البحــث المــنهج الموضــوعي باالعتمــاد علــى المصــادر المكتبیــ

هیكلیة البحث فقد غطت الدراسة معظم المفاهیم الجغرافیـة البشـریة فـي حضـارة وادي الرافـدین مـن 

وع األساســـیة للجغرافیـــة البشـــریة الحدیثـــة ، وقـــد تنـــاول البحـــث خـــالل شـــمولیة محتـــوى المـــادة للفـــر 

وبمــا و الجغرافیــة السیاســیة وجغرافیــة الســكان.و الجغرافیــة االقتصــادیةبالدراســة : جغرافیــة المــدن

أن عملیــــة توثیــــق وتحقیــــق المفــــاهیم الجغرافیــــة فــــي حضــــارة وادي الرافــــدین تتطلــــب الرجــــوع إلــــى 

 توأهـم مـا توصـل، لذلك أستخدم البحث تلك المصادر فـي الدراسـة .المصادر األثاریة والتاریخیة 

ـــاهیم  إلیـــه الدراســـة هـــو أصـــالة حضـــارة وادي الرافـــدین ، وأن معظـــم البـــدایات األولـــى لظهـــور المف

الجغرافیة البشریة كانت في حضارة وادي الرافدین . 

المبحث األول : مفاھیم جغرافیة المدن في حضارة وادي الرافدین
ت المــدن بأهمیــة كبیـرة فــي نشــوء الحضـارات ، إذ تشــیر األدلــة األثاریـة إلــى أن بــالد حظیـ

وادي الرافــدین كانـــت أولـــى الحضــارات التـــي اهتـــدت إلــى نشـــأة المـــدن ، ففــي الجـــزء الجنـــوبي مـــن 

، والتـي مهــدت )٦(ي بنشـأة أولــى المـدن فــي بـالد ســومرالعـراق حـدث تغیــر ثـوري فــي الطـور الثقــاف

. وقــد لعبــت المدینــة منــذ أقــدم العصــور دورا )٧(هــور الفــن والبنــاء المعمــاري لــدیهمفیمــا بعــد إلــى ظ

،ومنهـا انطلقـت )٨(المادي لدى حضـارة وادي الرافـدینهما إذ أنها مثلت التجمع المدني في شكلهم

، وكـــان )٩(، حیـــث انتشـــرت مــن هنـــاك شـــرقا وغربـــامظــاهر التقـــدم المـــادي إلـــى بــاقي الحضـــارات 
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الثالــث ق. م بــأن المدینــة هــي الــرابط مــا بــین الســماء واألرض كمــا خــالل أالفیین الســومر اعتقــاد 

.)١٠())انظر تماسك السماء واألرض المدینة((یظهر في النص األتي:

وللوقوف على المفاهیم الجغرافیة التي تركتها الحضارة العراقیة القدیمة في جغرافیة المـدن 

ومخططهــا والتركیــب ع المدینــة وضــشــأة المــدن تتمثــل بمالبــد مــن تنــاول ثالثــة جوانــب مهمــة فــي ن

مخطط المدینة ، التركیب الوظیفي للمدینة . الوظیفي لها .

موضع المدینة :.١
أدركــت حضــارة وادي الرافــدین تــأثیر الظــواهر الطبیعیــة مــن منــاخ وأنهــار وتضــاریس فــي 

حســبان المتغیــرات الطبیعیــة فــي لبنــاء المــدن لــدیهم ، ولهــذا فقــد أخــذت باللتحدیــد الموضــع األمثــا

البناء كما یظهر من خالل األتي : 

المناخ ..أ
سـطح األرض مـن خـالل نقلهـا فـي تعد الریـاح مـن المتغیـرات المناخیـة المهمـة التـي تـؤثر 

، وقــد كــان لــدى ســكان حضــارة وادي )١١(ان ألخــر بســبب اخــتالف الضــغط الجــويللحــرارة مــن مكــ

ا دفعهم إلى بنـاء مـدنهم باتجـاه الریـاح ، إذ لـوحظ أن النصـب اآلشـوریة بذلك وهذا ملمام إالرافدین 

والبابلیة ال تتجه إلى جهات البوصلة األربـع بـل إلـى جهـات فرعیـة ، أي مثـل إلـى الشـمال الغربـي 

بدل الشمال ، والى الجنوب الشرقي بدل الجنوب ، ویعتقد أن هذا التوجه یرتبط باتجـاه الریـاح فـي 

.)١٢(دیند وادي الرافبال

األنھار .ب. 
نظرا ألهمیة األنهار االقتصادیة والسیاسیة ، فقد اتخـذ السـومریون مـن مجـاري األنهـار أمـاكن 

، كمــا أن ســكان مدینــة بابــل )١٣(لــدیهم تقــع بــین نهــري دجلــة والفــراتلقیــام مــدنهم، إذ كانــت المــدن 

.)١٤(قع مدینتهم بالقرب من نهر الفراتأقاموا مو 

یس . ج. التضار
كان للتضاریس دور كبیر في نشأة المدن في الحضارة العراقیة القدیمة ، فمن المعلـوم أن 

المناطق الشدیدة التضرس كالجبال من الصعب أن تنشأ فیها المدن بعكس المناطق السهلیة التـي 

تكــون مالئمــة لقیــام المــدن ونشــأة الحضــارات ،وهــذا مــا یمكــن أن نتلمســه مــن قیــام حضــارة وادي 

.)١٥(بالسهل الرسوبي الجنوبي ةرافدین في منطقة سهلیة متمثلال
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مخطط المدینة . . ٢

، ففـي العصـور األولـى نمـت غیـر معـروف فـي بـالد وادي الرافـدینلم یكـن تخطـیط المـدن 

م قـام شـوري الحـدیث خـالل األلـف األول ق.المدن تدریجیا حول منطقة المعبد ولكـن فـي العهـد اآل

وفــق مخططــات معینــة ، ومــن أمثلــة ذلــك كــالح علــى یــدة ببنــاء مــدن جدیــدة الملــوك فــي حــاالت عد

، التي قام بأعماره وتجدیدها أشـور ناصـر بـال الثـاني خـالل فتـرة حكمـه الممتـدة )النمرود الحالیة(

.)١٦(ق.م ، وقد اتخذها عاصمة له )٨٥٩-٨٨٣( مابین

العسكریة بنظـر االعتبـار وكانت مثل هذه المدن الملكیة تخطط بعد أن تؤخد المستلزمات 

التـــي خططـــت وشـــیدت مـــن قبـــل ســـرجون الثـــاني )خرصـــباد(شـــروكین .، ومثــال آخـــر مدینـــة دور

.)١٧(عاصمة جدیدة على موقع قریة صغیرةك

وقــد وضــع ســكان العــراق القــدیم عــدة أنــواع مــن خطــط المــدن یمكــن إیضــاحها مــن خــالل 

األتي : 

:أ. المدن الدائریة 
یجـــة ألحاطتهـــا باألســـوار المســـتدیرة الشـــكل تقریبـــا ، ولهـــذا أخـــذت ظهـــرت هـــذه المـــدن نت

)١٨(ة تتشابك فیما بینها دون أي نظامالمدینة شكل السور الذي یحیط بها ، وتتكون من أزقة ضیق

.)١٩(ومثال ذلك مدینة أوروك التي اتخذت شكل السور المحیط بها من جمیع الجهات

ب. مدن المربعات (رقعة الشطرنج) .
كان البابلیون واآلشـوریون مـن المعجبـین بهـذا النظـام والـذي یظهـر مـن خـالل بنـاء مـدنهم 

علـــى شـــكل لوحـــة تشـــبه الشـــطرنج ، ومـــن أمثلتهـــا مدینـــة بابـــل التـــي كانـــت مقســـمة إلـــى عـــدد مـــن 

المستطیالت تتخللها ممرات واسعة تفسـح الطریـق أمـام حركـة السـابلة والمواكـب والسـلع إلـى مركـز 

.)٢٠(تي كانت البضائع تفرغ وتخزن فیهامختلف القطاعات الالمدینة والى 

:  هم المخطــط الشــبكي لمدینــة بابــل فــي قولــقــد وصــف هیــرودت فــي القــرن الخــامس ق.و 

لمجـــرى وازي ، منهـــا المـــتقیمةأمـــا البیـــوت فتكـــون مـــن ثالثـــة أو أربعـــة أدوار وشـــوارعها كلهـــا مســـ((

.)٢١())ومنها المستعرض الموصل الى شاطئیههر، الن

المدن متوازیة األضالع ..ج
، ومن أمثلتها القصر الذي شیده  دیظهر هذا النوع من خطط المدن في حفریات خرسا با

سرجون الثاني أواخر القرن الثامن ق . م مستعینا بالشكل الهندسي المتوازي األضـالع ، ویشـتمل 

عـه وعرضـه عشـرین متـرا المخطط على حائط من اللبن قائم على أساس مـن الحجـر یتجـاور ارتفا
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ــــا ، وســــبعة أبــــواب منیعــــة وعــــددا مــــن الغــــر  ف ، ویظهــــر خــــارج الحصــــن حیطانــــا عــــدة ذات زوای

.)٢٢(والمنحنیات تحمي مداخل المدینة

التركیب الوظیفي للمدینة ..٣
أهتم سكان العراق القدیم بالتركیب الوظیفي للمدینة ، حیث قاموا بتقسیم المدینـة إلـى عـدة 

قطـاع وظیفـة معینـة ، إذ خصصـت إحـدى القطاعـات للسـكن ، واألخـرى خصصـت قطاعات لكل

للعبــادة ، ومنهــا مخصصــة للزراعــة ، وهــذا مــا یعكســه الــنص المســماري الســومري الــذي یعــود إلــى 

" أوروك " ، ذات األسوار فقال جلجامش "  إلىثم وصال (العقد األخیر من األلف الثالث ق . م (

شــــنابي ، وتمشــــى فــــوق أســــوار " أورك " وافحــــص قواعــــد  .ركــــل یــــا أو أور شــــنابي " ، المــــالح : ا

أسوارها وانظر إلـى اجـر بنائهـا ، وتـیقن ألـیس مـن األجـر المفخـور ، وهـال وضـع الحكمـاء السـبعة 

" واحـــد " وشـــارا " واحـــدا لبســـاتین النخیـــل، و"شـــاراأسســـها ، أن " شـــارا " واحـــدا خصـــص للســـكن ،

)٢٣())" فتتضمن أوروك ثالثة " شارات " والحـارة ربد " عشتا لسهل الري ، باإلضافة إلى حارة مع

.

كمــا عرفــت حضــارة وادي الرافــدین الوظیفــة التجاریــة للمــدن ، فقــد عثــر علــى بقایــا بنایــة 

كبیرة في مدینة بابل في حي عرف بأسم " مركز " والذي البد أن یكـون إشـارة إلـى مركـز المنطقـة 

.)٢٤(جاریة فیهاالت

ΎΛϟ�Ι ΣΑϣϟ�ϥϳΩѧϓέϟ�ϱΩϭ�ΓέΎѧο Σ�ϲѧϓ�ΔϳΩΎλ Ηϗϻ�ΔϳϓέϐΟϟ�ϡϳϫΎϔϣϟ���ϲϧ
.

تعد منطقة الشرق األدنى مـن أقـدم المراكـز الحضـاریة التـي ظهـرت فیهـا أقـدم المجتمعـات 

الزراعیــة المعروفــة فــي العــالم ، متمــثال فــي وادي الفــرات األعلــى وفــي المنــاطق الواقعــة عنــد ســفوح 

م والمعروفـة  ق . ٦٠٠٠راعـة المحاصـیل األساسـیة بحلـول عـام الجبال المجـاورة لهـا وأدت إلـى ز 

، وقــد رافــق نشــوء الزراعــة فــي العــراق القــدیم عملیــة تــدجین الحیوانــات )٢٥(مــن المصــادر الرقمیــة

والتـــي كانـــت ذات فائـــدة مـــن الناحیـــة االقتصـــادیة ،إذ ضـــمنت الحصـــول علـــى الحلیـــب والصـــوف 

.)٢٦(والشعر والجلد

قتصاد في وادي الرافدین من اقتصاد رعوي إلـى اقتصـاد زراعـي مثـل وبذلك فأن تطور اال

، وللتعـرف علـى أبـرز المفـاهیم الجغرافیـة االقتصـادیة التـي )٢٧(بدایة األولى لنشوء الحضارة فیهـاال

ـــاهیم فـــي فـــروع  ـــك المف ـــك دراســـة تل واكبـــت نشـــوء وتطـــور الحضـــارة فـــي وادي الرافـــدین یتطلـــب ذل

ث وهــــي : الجغرافیــــة الزراعیــــة ، والجغرافیــــة الصــــناعیة ، والجغرافیــــة الجغرافیــــة االقتصــــادیة الــــثال

التجاریة . 
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الجغرافیة الزراعیة ..١
ـــذ أقـــدم العصـــور بحیـــث  ـــرة مـــن قبـــل ســـكان وادي الرافـــدین ،من ـــة كبی ـــت الزراعـــة بأهمی نال

وتوضح النصوص إن المنتجات الزراعیـة خـالل ،)٢٨(ت حضارتهم بحضارة الزراعة والرعيوصف

الن الحبـوب تمثـل الغـذاء الـرئیس و عصر البابلي القدیم أصبحت تؤلـف مـوردا مـن مـوارد التجـارة، ال

للسكان في حیاتهم الیومیة لذلك فقد جاءت في مقدمة المنتجات التي قام البابلیون بزراعتها ، كما 

. ق )١٥٩٥-٢٠٠٦قـــاموا بزراعـــة الكتـــان نهایـــة اإللـــف الثالـــث ق.م وبدایـــة اإللـــف الثـــاني ق.م (

ة والشـــوفان والـــدخن والعـــدس ، وقـــد ســـادت خـــالل تلـــك الفتـــرة زراعـــة الشـــعیر والسمســـم والـــذر )٢٩(م

، وعرف اآلشوریون زراعة القطن منذ القرن السابع ق.م.،وكان من المحاصیل التي )٣٠(والحمص

.)٣١(استخدمت في عمل المنسوجات

جفاف وقلة األمطار في ونظرا للتقلبات المناخیة في وسط وجنوب غرب العراق وحدوث ال

الشـــتاء وانعـــدامها فـــي مواســـم الصـــیف فقـــد أدى ذلـــك إلـــى تطبیـــق وســـائل الـــري وأول مـــن مارســـها 

الحقول في سهولها تروى بعـدد كبیـر مـن العراقیون ،كما ینضح في مدینة بابل القدیمة التي كانت

.)٣٢(نهرالقنوات الواقعة على حوض ال

یر المنــــاخ علــــى اإلنتــــاج الزراعــــي ، إذ كــــان للكــــوارث تنــــاول العراقیــــون القــــدماء تــــأثكمــــا 

الطبیعیـــة دور كبیـــر فـــي اقتصـــاد الســـكان آنـــذاك حیـــث أدت التقلبـــات المناخیـــة مـــن حـــرارة وبـــرودة 

وثلوج إلى حدوث الحرائق وكسر السدود والفیضانات مما ترك ضرر على ضعف االقتصاد لدیهم 
)٣٣(.

مـة كلكـامش إلـى اثـر الریـاح الالفحـة الشـدیدة وفي نهایة اإللـف الثالـث ق . م اشـارت ملح

الحرارة على إحراق حقول البساتین عند السومرین فـي حضـارة وادي الرافـدین ، كمـا أوضـح الـنص 

ولتهـب (تنـاقص غـالت الحقـول ، وهـو مـا یعكسـه الـنص األتـي : (فـي دور السحب وقلة األمطار 

تنــع هطــول المطــر ، ولتــنقص الحقــول الریــاح الالفحــة فتحــرق الحقــول ولتتكــاثف الســحب ولكــن لیم

.)٣٤())من غاللها

ونظــرا إلدراك حضــارة وادي الرافــدین التقلبــات التــي تحصــل فــي المنــاخ خــالل الســنة فقــد 

، ومـن )٣٥(ب الشـتوي واالنقـالب الصـیفيعملوا على تحدید مواعید الـزرع والحصـاد ومعرفـة االنقـال

للسنوات الجافة وذلك بجمع الغالل یؤبالته ق.م جهة أخرى قام السومریون في نهایة أالف الثالث

لـو فعلـت مـا تریدینـه وزودتـك (للمواسم التي یرافقها حدوث جفاف ، كما یتضح في النص األتي: (

بــالثور الســماوي ، لحلــت فــي " أوروك " ســبع ســنین عجــاف ، فهــل جمعــت غــالال لهــذه الســنین ، 

.)٣٦())وهل هیأت العلف للماشیة
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یة الصناعیة .الجغراف.٢
منــذ القــدم مثــل اســتخدام الحجــارة والطــین أقــدم مــادتین تعامــل معهــا اإلنســان العراقــي لقیــام 

بینما ،بدایة مسیرتة على األرض، اذ عدت الحجارة الركیزة التي رافقت حیاة اإلنسان منذتهصناع

، )٣٧(ون والعمــارةزراعــة والصــناعة والفنــشــكل الطــین مختلــف األدوات والمــواد الداخلــة فــي فــروع ال

، والتــي كانــت م اإلنســان الطــین فــي صــناعة الفخــارفمنــذ أواخــر العصــر الحجــري الحــدیث اســتخد

واحــدة مــن أقــدم االبتكــارات التــي توصــل إلیهــا اإلنســان بعــد اســتیطانه فــي القــرى الزراعیــة شــمال 

.)٣٨(العراق 

ادة أولیــة وبــدون صــناعة یتطلــب وجــود مــ ةقیــام أیــوقــد أیقنــت حضــارة وادي الرافــدین إن 

المادة األولیة الیمكن أن توجد صناعة ، ولكن بالرغم مما بلغته هذه الحضـارة مـن رقـي وتقـدم إال 

أن البیئــة التــي نشــأت فیهــا وهــي الســهل الرســوبي كانــت فقیــرة فقــرا بــارزا فــي المــواد األولیــة الالزمــة 

،حجـار الكریمـة وشـبة الكریمـةللبناء كالمعـادن واألخشـاب واألحجـار الصـالحة للبنـاء والنحـت واأل

وللتعـــویض عـــن هـــذا الـــنقص فقـــد قـــام ملـــوك العـــراق القـــدیم وحكامـــه منـــذ أقـــدم األزمـــان بـــالحمالت 

، )٣٩(الضــروریة مــن الخــارجالحربیــة والفتــوح الخارجیــة ، لضــمان الحصــول علــى المــواد األولیــة

.)٤٠(ناعتها وكان الكلدانیون واآلشوریون أول امة أدخلت الحدید والفوالذ في ص

فضال عن المعدنین فقد استخدم العراقیون القـدماء أنواعـا عـدة مـن المعـادن فـي صـناعتها 

، كمـا قـاموا فـي تلـك الفتـرة بالصـناعات التحویلیـة )٤١(شملت الذهب والفضة والرصاص والنحـاس 

لــف وأواخــر األ.)٤٢(عــن طریــق مــزج بعــض المعــادن وتكــوین معــدن أقــوى كــالبرونز وااللكتــروم 

الرابع ق . م وأوائل األلف الثالث ق . م عرف سكان وادي الرافدین خمسـة معـادن وهـي : الـذهب 

، الفضة ، النحاس ، القصدیر ، الرصاص ، وقد أتقنوا تفتیتها من الشوائب وقاموا بأعمال اللحـام 

.)٤٣(والصقل والصیاغة والترصیع والتزیین ، واستبدلوا الخزف بالمعدن لألواني الثمینة 

كمــا اســتخدم العراقیــون القــدماء المنتجــات الزراعیــة والحیوانیــة كمــادة أولیــة فــي صــناعاتهم 

،ونظرا لتنوع المـواد األولیـة المسـتخدمة فـي صـناعة )٤٤(والجلود والعاج كالقطن والكتان والصوف

ات فقد تنوعت الصناعات لدیهم وهو ما أدى إلى ظهور العدید من الصـناعحضارة وادي الرافدین

ـــاء ، صـــناعة النســـیج ،الصـــناعات الجلدیـــة ،صـــناعة  أبرزهـــا : الصـــناعة المعدنیـــة ، صـــناعة البن

، وبذلك یتضح ان الصناعة في حضارة العـراق القـدیم كـان )٤٥(الفخار والزجاج ، صناعة النحت 

.لها شان كبیر في وضع أسس الحضارة وازدهارها آنذاك
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جغرافیة التجارة ..٣
: مفـــاهیم فـــي مـــامـــن المفـــاهیم فـــي جغرافیـــة التجـــارة وهنوعـــانالرافـــدین یظهـــر فـــي وادي

ومفاهیم في جغرافیة التجارة النهریة .جغرافیة التجارة البریة

مفاھیم في جغرافیة التجارة البریة..أ
هنـــــاك شـــــبكة  تأقـــــام البـــــابلیون عالقـــــات تجاریـــــة مـــــع المنـــــاطق المجـــــاورة لهـــــم ، اذ كانـــــ

، كمـا وصـلت تجـارة البـابلیین إلـى بـالد الشـام ، )٤٦(ین والعواصـم الیونانیـة مواصالت تـربط البـابلی

ـــ ، وعـــن طریـــق المعاهـــدات )٤٧(التجـــاري فـــي غـــرب أســـیا هنـــاك  يحیـــث انتشـــرت نفـــوذ حمـــو راب

تصـــل ملـــوك بـــالد وادي الرافـــدین بجیـــرانهم الشـــمالیین الغـــربیین الســـاكنین فــــي والحـــروب الكثیـــرة أ

.)٤٨(األقالیم الجبلیة في األناضول 

) شـــبكة الطـــرق التجاریـــة التـــي أقامهـــا اآلشـــوریون خـــالل أالف الثـــاني ١ویوضـــح الشـــكل (

  .)١( حظ الشكلال ،التجارة في حضارة وادي الرافدینواألول ق. م والتي تعكس مدى فاعلیة

ووصـلت القوافــل التجاریـة البابلیــة إلـى مصــر وفـي الجــزء الشـمالي بلغــت رحـالت البــابلیین 

التجاریـة إلــى شــواطئ البحــر األســود وبحــر قــزوین ، وقــد ذهــب بعــض العلمــاء إلــى القــول بأنــه فــي 

.)٤٩( ةعهد من العهود حصل السومریون على القصدیر من الجزر البریطانی

كان وادي الرافـدین مـع المنـاطق المجـاورة لهـم هـو تـوفیر المـواد وكان الهـدف مـن تجـارة سـ

، وقـــد وتقـــدمهاالتـــي ال تتـــوفر لـــدیهم ، وخاصـــة اســـتیراد المـــواد الخـــام الضـــروریة لتطـــویر وحیـــاتهم 

تطلــب مــنهم ذلــك تــوفیر المــواد والمنتجــات التــي یمكــن تصــدیرها إلــى الخــارج لتغطیــة أثمــان المــواد 

.)٥٠(المستوردة 

ن توفیر المواد الخام مـن بـالد الشـام ، قـام الملـوك اآلشـوریون بعـدة غـزوات ولغرض ضما

.)٥١(لبالد الشام لبسط سیطرتهم على الموانئ التجاریة فیها 

:مفاھیم الجغرافیة التجارة النھریة .ب
قاموا مدینة النمرود على ضفاف النهر وشیدوا أهتم اآلشوریون بالمواصالت النهریة ، اذ ا

اء عرضه ما یقارب من ثالثـین قـدما مؤلفـة مـن صـخور منحوتـة قیـاس كـل واحـدة منهـا مـا لها مین

.)٥٢(یقارب یاردة مكعبة 

ســتخدم العراقیــون القــدماء الــزوارق فــي النقــل المــائي واخترعــوا اوفــي األلــف الرابــع ق . م 

.)٥٣(اریدو الشراع لالستفادة من قوة الریاح في الدفع ، وأقدم نموذج لهذه الزوارق وجد في 
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المبحث الثالث : المفاھیم الجغرافیة السیاسیة في حضارة وادي الرافدین .
تتضح هذه المفاهیم في جانبین أساسیین هما : نشأة الدولة ، وقوة الدولة .

نشأة الدولة ..١
م بأنهــا أول حضــارة تفــردت ومریة خــالل منتصــف األلــف الرابــع ق.تمیــزت الحضــارة الســ

، والمقصـود بهـذا )٥٥(ر نظام دولة المدینة الذي یعد أول شكل من أشكال الحكم في التاریخ بظهو 

النظــام هــو أن كــل مدینــة مــن هــذه المــدن كانــت مســتقلة بــذاتها لهــا حاكمهــا الخــاص الــذي یخضــع 

لســلطة المدینــة ویخضــع لســلطة الــه المدینــة الــرئیس ، فهــو یــدیر شــؤون المدینــة نیابــة عــن االههــا 

ا وعاداتها وتقالیدها الخاصة .ه، ولها قانونالخاص 

لقد ازدهرت كل دویلة من هـذه الـدویالت والتـي بلـغ عـددها ثالثـة عشـر مدینـة فـي عصـر 

فجــر الســالالت ، فكانــت كــل واحــدة تتــألف مــن مدینــة مركزیــة هــي العاصــمة ویتبعهــا مــدن أخــرى 

.)٥٦(ة م مساحات من األراضي الزراعیضوعدد من القرى واألریاف ، كما ت

قوة الدولة ..٢
ن القـــــدماء بقـــــوة االقتصـــــاد لـــــدیهم ونظـــــرا لقلـــــة المـــــواد یارتبطـــــت قـــــوة الدولـــــة عنـــــد العـــــراقی

االقتصــادیة فــي دولهــم ، فقــد دفعهــم ذلــك منــذ األلــف الثالــث ق . م إلــى التوســع الخــارجي ألجــل 

فــي تلــك الفتــرة الحصــول علــى أكبــر قــدر مــن المســاحات الزراعیــة ، اذ قامــت الــدویالت الســومریة

بالنزاع والحروب فیما بینها مـن أجـل السـیطرة علـى المزیـد مـن األراضـي الزراعیـة ومصـادر المیـاه 
حضارة وادي الرافدین أهمیة توفر المواد األولیة في تحقیق قواتهـا الصـناعیة  ن، ولم یغیب ع)٥٧(

دیة وازدهــار تجارتهــا ، وهــو مــا تطلــب منهــا اســتیرادها مــن الخــارج لغــرض تعزیــز قواتهــا االقتصــا

.)٥٨(الخارجیة 

وكــان لشــكل الدولــة فــي هــذه المنطقــة دور فــي قــوة دولهــا حیــث أقامــت دولهــا علــى أســاس 

دائري لیضمن لها مركزا قویا في المنطقة بالنسبة للمناطق المحیطة بها ، وهذا ما صورته خارطة 

رة وادي الرافــدین عــن الــدول حیــث أظهــرت شــكال دائریــا یفصــل الــدول فــي حضــاالعــالم للبــابلیین ،

.)٥٩(البعیدة عنها 

، إذ اتخــذوا فـي الغالــب )٦٠(وقـد أهــتم البـابلیون بمعرفــة موقـع بالدهــم مـن البلــدان األخـرى 

الشـــكل المـــدور أساســـا فـــي قیـــاس المســـافات مـــابین حـــدود دولهـــم عـــن الـــدول البعیـــدة عـــنهم وذلـــك 

م أدركـــوا الطریقـــة الریاضـــیة فـــي تقســـیم لســـهولة قیـــاس المســـافات فـــي الشـــكل الـــدائري ، حیـــث أنهـــ

درجــة  ٣٦٠المســمات الطریقــة الســتینیة وعملــوا علــى تقســیم الــدائرة إلــى اً قســم ٦٠الوحــدات إلــى 

.)٦١(والساعة إلى ستین دقیقة والدقیقة إلى ستین ثانیة 
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المســاحات فــي الشــكل الــدائري مكــن حضــارة وادي الرافــدین مــن معرفــة قــام كمــا أن قیــاس 

اذ قـــام اخـــر ملـــوك ســـاللة أور بقیـــاس مقاطعـــة زراعیـــة اضـــي الواقعـــة تحـــت نفـــوذهم،األر مســـاحات 

.)٦٢(الكلیةا للتوصل إلى مساحة األرضوقسمها الرسام إلى أشكال هندسیة جمعت مساحتها أخیر 

لریاضـیات لتـذلیل قیـاس فـي اسـتخدامهم لوتؤكد اآلثار التـي عثـر علیهـا العراقیـون القـدماء 

ففي لوح مسماري یظهر المخطط األساسي العام لمدینـة نفـر ، وقـد أثبـت هـذا المساحات لدولهم ،

المخطــط انــه یتطــابق تطابقــا عجیبــا وشــدیدا مــع المخططــات التــي رســمتها البعثــة األمریكیــة أثنــاء 

.)٦٣(تنقیبها في تلك المنطقة 

المبحث الرابع : مفاھیم جغرافیة السكان في حضارة وادي الرافدین .
ســـكان وادي الرافــــدین موضـــوعان یرتبطـــان بجغرافیــــة الســـكان وهمـــا : حجــــم یظهـــر عنـــد 

السكان ، ونمو السكان .

حجم السكان ..١
ارتـبط تواجــد الســكان منــذ القـدم بتــوفر الطعــام ممــا أدى إلـى ظهــور حضــارة وادي الرافــدین 

ف الثالث ق . الخارطة البابلیة خالل األل هبالقرب من مجاري نهري دجلة والفرات ، كما دلت علی

، ولهذا فقد أیقـن العراقیـون القـدماء العالقـة مـا بـین حجـم السـكان والمتـوفر مـن الطعـام ، اذ )٦٤(م 

أشارت نصوصهم في األلف الثالث ق . م إلى تلك العالقة من خالل إعطاء صورة عـن التقلبـات 

، وقــد )٦٥(ســكانالزراعیــة وأثــر ذلــك فــي أحــداث المجاعــات لــدیهم وبالتــالي إلــى نقصــان أعــداد ال

حـــاول العراقیـــون القـــدماء إیجـــاد تـــوازن مـــابین حجــــم الســـكان وتـــوفیر الطعـــام مـــن خـــالل اســــتیراد 

المنتجـــات الزراعیـــة ، وهـــذا مـــا جعـــل المنتجـــات الزراعیـــة تمثـــل فـــي العصـــر البـــابلي القـــدیم مـــوردا 

ــــى اهتمــــام ســــكان العــــراق القــــدیم بالت)٦٦(تجاریــــا  جــــارة لتــــوفیر ، أدى خــــالل أالف الثــــامن ق.م إل

.)٦٧(احتیاجاتهم األساسیة من السلع الضروریة لحیاتهم 

نمو السكان ..٢
عـداد األفــراد ضــمن العائلـة الواحــدة أثـر كبیــر فـي تطــویر نمــط اكـان لنمــو السـكان وازدیــاد 

اســتیطان الســكان فــي حضــارة وادي الرافــدین مــن اســتیطان رعــوي إلــى اســتیطان حضــري متمــثال 

وعشـرین بیتـا  ةمـن خمسـ بحیث عثـر فـي موقـع جرمـو شـمال العـراق علـى مـا یقـر ببناء البیوت ، 

.)٦٨(المستقیمة والحاویة على عدة غرف صغیرة من بیوت ذات األضالع
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تنـــاول ســـكان وادي الرافـــدین المشـــاكل الناجمـــة عـــن نمـــو ونظـــرا ألهمیـــة نمـــو الســـكان فقـــد 

بقلـة األمطــار والجفـاف الــذي  ةبشـر متمثلــالتـي تصــیب الالسـكان ، واعتقــدوا أن الكـوارث الطبیعیــة

، مـن شــأنها أن تقلـل مــن حجـم الســكانالجوفیــة والریـاح الشــدیدة الحـارة هیصـیب المـزارع وقلــة المیـا

وهذا ما یوضحه النص السومري لملحمة كلكامش في نهایة األلف الثالث ق . م .

فــــأنزعج االلــــه ((اتســــعت الــــبالد وتكــــاثر النــــاس وصــــارت الــــبالد تجــــأر وتخــــور كــــالثور ،

بضوضائهم وصخبهم لقد سمع أنلیـل صـخبهم وضـجیجهم ، فخاطـب اآللهـة العظـام وكلمهـم قـائال 

إن ضوضاء البشر قـد ثقلـت علـي فـال أتحملهـا ، لقـد حرمنـي ضـجیجهم النـوم فلتنقطـع المـؤن عـن 

ره ، النــاس ، ولتحــل النــدرة فــي النباتــات حتــى ال تكفــیهم لســد جــوعهم ولیحــبس االلــه " أدد " أمطــا

ولینقطع ارتفاع میاه العمق من األسـفل ولتهـب الریـاح الالفحـة فتحـرق الحقـول ،ولتتكـاثف السـحب 

ثـدیها )نتـاج(ولكن لیمنع هطول المطـر ولتـنقص الحقـول مـن غاللهـا ، ولتوقـف االلهـة " نصـابا " 

.)٦٩())ولتزل األفراح من بینهم
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:الھوامش والمصادر
، ، الجـزء األول ، الطبعـة الثالثـةة في تاریخ الحضـارات القدیمـةمقدم،  )١٩٧٣(طه باقر ،  .١

  . ١٦٢مطبعة الحوادث ، بغداد ، ص 

الشـــرق األوســـط فـــي ،  )١٩٥٣(، كـــونیتس وایـــت ،  نجـــورج ســـارتون ، رتشـــارد وتنجهـــا وز  .٢

، ترجمـــة عمـــر فـــروخ ومحمـــد مصـــطفى زیـــادة وجعفـــر الخیـــاط ، مطبعـــة مؤلفـــات األمـــریكیین

  . ١٣، القاهرة ، ص مصر ، نیویورك 

3. H .W . Saggs ,(1962) , The Greatness that was Baby ions . A shetch
of the ancient Civilization of the Tigris. Euphrates Valley ,
sidgwick and Jackson , London , P.531 .

الجلبـي ، مطـابع ، ترجمـة سـمیر عبـد الـرحیم بابل تـاریخ مصـور،  )١٩٩٠(جون اوتسون ،  .٤

  . ٢٠٥دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ص 

5. Magid Husan , (1984) , Evolution of Geographical thought , Rawat
pablication , New Delhi , P.22 .

، ترجمـــة مـــوجز حضـــارة وادي الرافـــدین القدیمـــة)(عظمـــة بابـــل ،  )١٩٧٩(هـــاري ســـاكز ،  .٦

  .  ٤٠ن ، الطبعة الثانیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، ص وتعلیق عامر سلیما

، ترجمـة میخائیـل خـوري ، فجر الحضـارة فـي الشـرق األدنـى،  )١٩٦٥(هنري فرانكفـورت ،  .٧

  . ١٤٧مؤسسة فرنكلین للطباعة والنشر ، بیروت ، ص 

المجلـد األول ، نقلـة إلـى ،، تـاریخ الحضـارات العـام )١٩٦٤(أندریه ایمار وجانین اوبوایـه ،  .٨

  . ١٥٧لبنان ، ص .واد ج ، أبو ریحان ، منشورات عویدات ، بیروتفالعربیة فریدم داغر و 

  . ٤٠هاري ساكز ، مصدر سابق ، ص  .٩

األساطیر السومریة : دراسة في المنجزات الروحیة واألدبیـة ،  )١٩٧١(صموئیل كریمر ،  .١٠

  . ٧٠، ص بد القادر ، مطبعة بغداد ، بغداداود ع، ترجمة یوسف دمق. في األلف الثاني

11. Howard J . Critchfleld , (1966) , General Climatology , Prentice.
Hall ,New Jersey, P.14 .

، ترجمة سلیم طه التكریتي الحیاة الیومیة في بالد بابل وأشور،  )١٩٧٩(جورج كونینو ،  .١٢

  . ٣٧٥یة للطباعة ، بغداد ، ص وبرهان عبد التكریتي ، دار الحر 

ــم )١٩٧٦(جــورج ســارتون ،  .١٣ ــاریخ العل ، الجــزء األول ، ترجمــة محمــد خلــف ومصــطفى ، ت

نیویـــورك ، ص .األمیــر وطــه بــاقر وآخــرون ، مؤسســة فــرانكلین للطباعــة والنشــر ، القــاهرة

١٤٤  .  

، ریخ العــراق القــدیمقسـم األول : تــا، المقدمــة فــي تــاریخ الحضــارات ،  )١٩٥٥(طـه بــاقر ،  .١٤

  . ٣٢٩الطبعة الثانیة منقحة ، شركة التجارة للطباعة المحدودة ، بغداد ، ص 

  .  ٢٨، مصدر سابق ، ص مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمةطه باقر ،  .١٥
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الثـاني )بـال-ناصـر-(أشـورمن حمـالت، )٢٠٠١(نبیل نور الدین حسین محمد الطـائي، .١٦

، كلیة  ة، رسالة ماجستیر، غیر منشور منشورة وغیر منشورة في ضوء نصوص مسماریة 

  . ٢٥، ص اآلداب ، جامعة الموصل

   . ٢٠٦ .٢٠٥هاري ساكز ، مصدر سابق ، ص ص  .١٧

، العـراق فـي موكـب الحضـارة ، الفنون والعمارة في العراق القـدیم،  )١٩٨٠(مؤید سعید ،  .١٨

تــاریخ ، الجــزء األول ، دار الحریــة للطباعــة ، االصــالة والتــأثیر ، تــألیف نخبــة مــن أســاتذة ال

  . ٤٢٢بغداد ، ص 

، اد، الطبعة الخامسة ، مطابع الشـؤون العامـة ، بغـد، ملحمة كلكامش )١٩٨٦(طه باقر ، .١٩

  . ١٨٣ص 

  . ٦٥ .٦٤جورج كونینو ، مصدر سابق ، ص ص  .٢٠

مـة أمـین سـالمة ، ، ترج زایفـا نـ أ . ج ، نصـوص جمعهـا وعلـق علیهـا، هیرودتهیرودت  .٢١

  . ٦٧الدار القومیة للطباعة والنشر ، ص 

  .  ١٩١أندریه ایمار وجانین اوبوایه ، مصدر سابق ، ص  .٢٢

، الطبعة الخامسة ، مطابع الشـؤون العامـة ، بغـداد ، ، ملحمة كلكامش )١٩٨٦(طه باقر ، .٢٣

   ١٦٨ .١٦٧ص ص

  .  ١٦٥جورج كونینو ، مصدر سابق ، ص  .٢٤

  . ٢٩٤سن ، مصدر سابق ، ص جورج اوت. ٢٥

، أطروحـة دكتـوراه، غیـر الحـرف الیدویـة فـي بـالد الرافـدین) ، ٢٠٠٠سهیلة مجید احمد ،( .٢٦

  . ٨٢منشورة، كلیة اآلداب ، جامعة الموصل ، ص 

  .  ٢٦ ص هاري ساكز ، مصدر سابق ، .٢٧

ة دكتــوراه ، ، أطروحــالتجــارة فــي العصــر البــابلي القــدیم) ، ١٩٩٥حســین ظــاهر حمــود ، (. ٢٨

  . ٤٦،  ٣٢غیر منشورة، كلیة اآلداب ، جامعة الموصل ، ص

  . ٨٥سهیلة مجید احمد ، مصدر سابق ، ص  .٢٩

(منذ عصر فجر السالالت الزراعة في العراق القدیم) ، ١٩٩٦كریم عزیز حسن الدلیمي ،( .٣٠

ـــابل ـــة العصـــر الب ـــى نهای ـــدیم يحت ـــر ، ) ق .م، أطروحـــة دكتـــوراه١٥٩٥ -٣٠٠(، )الق غی

  .١٠٥، ١٠٣،  ١٠٠جامعة الموصل ، ص ،منشورة ، كلیة اآلداب

  . ٨٦سهیلة مجید احمد ، مصدر سابق ، ص  .٣١

  . ٨٦كریم عزیز حسن الدلیمي ، مصدر سابق ، ص . ٣٢

  . ١٨٣أندریه ایمار وجانین اوبوایه ، مصدر سابق ، ص . ٣٣

  . ٢٣٠ .٢٢٩، مصدر سابق ، ص ص ، ملحمة كلكامشطه باقر  .٣٤



رائد راكان قاسم  

١٦٧

، القسـم ، المدخل الى تاریخ الحضـارات القدیمـة )١٩٩٠(الشیخلي ، عبد الجبارعبد القادر . ٣٥

  . ٢٤٢األول ، مطابع التعلیم العالي ، بغداد ، ص 

  . ١١٣ .١١٢، مصدر سابق ، ص ص ملحمة كلكامشطه باقر ،  .٣٦

، رسـالة ماجسـتیر راقبدء الزراعة وأولى القـرى فـي العـ) ، ١٩٨٥الشیخ ، (عادل عبد اهللا .٣٧

  . ٥٢جامعة الموصل ، ص ،، غیر منشورة ، كلیة اآلداب

  .١٢سهیلة مجید احمد ، مصدر سابق ، ص  .٣٨

  .  ٢٨، مصدر سابق ، ص مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمةطه باقر ،  .٣٩

ـــل وأشـــور، )١٩٤٧( ،جوســـتاف لوبـــون  .٤٠ ، ترجمـــة محمـــود خیـــرت ، المطبعـــة حضـــارة باب

  . ٦٣ص صریة ، مصر ،الع

  . ٤٩هاري ساكز ، مصدر سابق ، ص  .٤١

: األصـالة والتـأثیر فـي العـراق فـي ، النظم المالیـة واالقتصـادیة )١٩٨٠(عامر سـلیمان ،  .٤٢

، تـألیف نخبـة مـن أسـاتذة التـاریخ ، الجـزء األول ، دار موكب الحضارة ، األصـالة والتـأثیر

  .  ٣٠٥الحریة للطباعة ، بغداد ، ص 

  . ١٥٧أندریه ایمار وجانین اوبوایه ، مصدر سابق ، ص  .٤٣

  . ٩٣ .٦٧سهیلة مجید احمد ، مصدر سابق ، ص ص .٤٤

  . ٤ –٣، ص ص  قالمصدر الساب. ٤٥

ــــابلیین )١٩٨٠(مرغریــــت روثــــن ، . ٤٦ ، تعریــــب وٕایضــــاحات یوســــف حبــــى ، دار ، علــــوم الب

   . ١٦الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ، بغداد ، ص 

، ترجمـة احمـد : تاریخ الشـرق القـدیم، انتصار الحضارة )١٩٦٦(جیمس هنري برستید ، . ٤٧

  . ١٩٣ .١٩٢فخري ، مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة ، ص ص 

  . ١٥٠، مصدر سابق ، ص تاریخ العلمجورج سارتون ،  .٤٨

األمین ، الطبعة ، ترجمة وتعلیق محمود حسین، كتبوا على الطین )١٩٦٤(ادوارد كیبرا ،  .٤٩

  . ١٧٩ .١٧٨الثانیة ، مؤسسة فرنكلین للطباعة والنشر ، بغداد ، ص ص 

  .  ٣٧٥ .٣٧٤، مصدر سابق ، ص ص ، النظم المالیة واالقتصادیةعامر سلیمان  .٥٠

، دار الكتــب مــوجز التــاریخ الحضــاري، ، العــراق فــي التــاریخ )١٩٩٣(عــامر ســلیمان ،  .٥١

  . ٢٤٠صل ، ص للطباعة والنشر ، المو 

  .  ٢٤٠هاري ساكز ، مصدر سابق ، ص  .٥٢

  .  ١٩، مصدر سابق ، ص العراق في موكب الحضارةعامر سلیمان ،  .٥٣

) ، تـألیف جمعـاء مـن علمـاء ١٩٧٦(دراسة تحلیلیـة ألحوالـه االقتصـادیة ، :العراق القدیم .٥٤

  . ٥٠٩بغداد، ص اآلثار السوفیت ، ترجمة سلیم طه التكریتي ، المطبعة الوطنیة،



الرافدین المفاهیم الجغرافیة البشریة في حضارة وادي

١٦٨

  .  ٣٢٣، مصدر سابق ، ص مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمةطه باقر ،  .٥٥

  .  ١٩٠عبد القادر عبد الجبار الشیخلي ، مصدر سابق ، ص  .٥٦

  . ١٩٠المصدر السابق ، ص  .٥٧

  . ١٥٧اندریة ایمار وجانین اوبوایه ، مصدر سابق ، ص  .٥٨

  . ٣٢٩، مصدر سابق ، ص ضارات القدیمةمقدمة في تاریخ الحطه باقر ،  .٥٩

  .  ١٨٥، مصدر سابق ، ص ، تاریخ العلمجورج سارتون  .٦٠

  . ١٧٠ادوارد كیبرا ، مصدر سابق ، ص  .٦١

، ة الیونانیـــةیـــ، حضـــارات الـــوطن العربـــي كخلفیـــة للمدن )١٩٨٠(ســامي ســـعید األحمــد ،  .٦٢

  . ٧٠العرب ، بغداد ، ص منشورات المؤرخین

  . ٣٧٥كونینو ، مصدر سابق ، ص جورج  .٦٣

،ة، مطبعـة المعـارف، بغـدادس) جمعها وحققها أحمد سو ١٩٥٩(العراق في الخوارط القدیمة  .٦٤

   ١خارطة رقم

  . ١٦٢، مصدر سابق ، ص ، ملحمة كلكامشطه باقر  .٦٥

  . ٤٦حسین ظاهر حمود ، مصدر سابق، ص .٦٦

،الجـزء الثـاني ، تـألیف نخبـة ضـارة العـراق(التجارة) ،في ح) ، ١٩٨٥الهاشـمي،( درضا جوا .٦٧

  . ١٩٥من الباحثین العراقیین ، دار الحریة للطباعة ، بغداد، ص 

  .١٢ .١١ سهیلة مجید احمد ، مصدر سابق ، ص ص .٦٨

  ٧. ١١٣ .١١٢، مصدر سابق، ص ص ش، ملحمة كالكامطه باقر . ٦٩


