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/المعرفة والفكر الجغرافي في بالد وادي الرافدين 

الحضارة البابلية
التي سكن البابليون في بالد ما بين النهرين اي على االرض

.تمتد ما بين نهري دجلة والفرات 

عد لقد عاصرت الحضارة البابلية حضارة مصر القديمة ، وي

فصيلية البابليون من اوائل الجماعات التي قامت برسم الخرائط الت

ند ولقد شمل الفكر الجغرافي االسطوري ع. لمناطق سهل العراق 

الكون البابليون نظراتهم في خلق الكون التي تقوم على اساس ان

ون بان خلق قبل السماء وقبل االرض ، ولهذا كان البابليون يعتقد

اصل االرض والسماء من الماء االزلي الذي هو المحيط االول 

دة االصلي وان العالم محصور داخل قبة السماء وان لهذه القبة اعم

.وراء البحر 



فة النجوم كانت المعرفة الجغرافية عند البابليين بشأن االرض ومعر

ديهم ذات والمهارة في الرصد الفلكي باالدوات البسيطة المستخدمة ل

ذ قسموا فائدة في معرفة فصول السنة والتقويم الشمسي والقمري ا

قسما وكل قسم يساوي ساعة مضاعفة من الساعة 12اليوم الى 

اضيات المستخدمة حاليا ، كما استخدموا اقصى ما توصلت اليه الري

يات البابلية من تطور في هذا المجال حتى انهم استخدموا المتوال

.الحسابية في حساب اوقات ظهور النجوم وطلوع القمر

وم وبرع البابليون في استخدام االسطرالب لحساب ابعاد النج

ائية بالدرجات ، وياعد ذلك على استخدامهم للساعات الشمسية والم

ات والرملية لحساب الوقت اذ كانت تلك الساعات من اوائل الساع

.المستخدمة في التاريخ 



واكبوالكالنجومورصدالفلكدراسةخاللمنالبابليونوتمكن

وفالكسظاهرةوتسجيلالسماءعبرتنقلهامعرفةالىتوصلواان

تموااهكمالهاتفسيرالىالوصوليستطيعوالمانهماالوالخسوف

مقلوبة((قفة))االرضالبابليونوتصورالفلكيةالخرائطبدراسة

لقد.طبقاتسبعالسماءوتصورواطبقاتسبعاالرضعلىطافية

استخدموافالفلكيةللظواهرالبابليونتتبععلىالسماءصفاءساعد

اهتمواوقدورصدهاالظواهرلمتابعةبنوهااالبراجمنانواع

نوكا،وزحلوالمشتريوالمريخوالزهرةعطاردوعرفوابالكواكب

التيالقوىانهاعلىالكواكبهذهالىينظرونالفترةتلكفيالبابليون

البشرمصيرفيتتحكم



ة في وقد اقتبس االغريق الكثير من الحضارة البابلية خاص

معروفة مجال الفلك اذ كانت الكثير من اسماء الفلكيين البابليين

لديهم ، كما ان االغريق والرومان اخذوا عن البابليين االهتهم 

راق عشتار  والتي احتلت مكانا بارزا في ديانة سكان حضارة الع

.  القديم 

ترام ؟لقد نظر البابليين القدماء الى السماء نظرة تقديس واح

لخرائط وقد برع البابليون في رسم ا. لكونها مقر لمعظم الهتهم 

كان من اذ توافر الطين مع تفوقهم في علمي الفلك والرياضيات ، و

رير اهم الدوافع التي شجعتهم على االهتمام بالخرائط محاوالت تق

ية بينهم الضرائب على اساس دقيق ، وفي ذلك تشابه في هذه الخاص

لعالم  وبين المصريين كمان ان البابليين اصحاب اقدم خريطة با



وبرع البابليين في رسم الخرائط الزراعية وخرائط 

تل )ومن اهم خرائطهم خريطة مدينة اومهالتضاريس والمدن

كما تعد . والتي رسمت لتحديد المساحات الزراعية ( جوفه

ت وكانخريطة مدينة نفر من اقدم خرائط المدن المعروفة قديما

على عالية الدقة لدرجة ان المنقبين استفادوا منها في التعرف

ن في رسم كما برع البابليو. المواقع المهمة في مدينة نفر االثرية 

صريين في وتفوق البابليين على نظرائهم الم. الخرائط العسكرية 

رافية مجال رسم الخرائط الن البابليين رسموا الخرائط الطوبوغ

مصريين ، والعلى الواح مستوية من الطين فحفظت لفترة طويلة

.رسموها على اوراق البردي مما عرضها للتلف 



ية تعد لوحة جاسور في شمال بابل من اقدم الخرائط الطوبوغراف

وقد اهتم . ، و دون على الخريطة بعض االسماء الجغرافية 

دوا ان البابليون بمعرفة موقع بالدهم بالنسبة لما يجاورها واعتق

ية االرض مقسمة الى اربعة مناطق ، ومن تلك المعلومات الجغراف

لكون وشكل التي خلفتها الحضارة البابلية معرفتهم بتفسير اصل ا

ا االرض وحركات االجرام السماوية وعدد ساعات اليوم ولقد ورثو

بل الى من السومريون مهارات علم الفلك ويقسمتاريخ الفلكفي با

:مرحلتين اساسيتين هما 

الفلك البابلي القديم . تمتد المرحلة (م .ق750-م .ق1880: ) 1

ستمر منذ ظهور ساللة بابل االولى حتى ساللة بابل الثامنة وت

.الكثر من الف سنة 



تمتد هذه الفترة ( م .ق 75-م .ق750: ) الفلك البابلي الجديد . 2

الفلك منذ ظهور ساللو بابل التاسعة اذ بدأت البداية النوعية لعلم

هم وتوج العراقييون القدماء علومهم ومعارف. بصيغته العلمية 

ح البلدان الخاصة بعلم الجغرافيا من خالل النقائش المسمارية بفتو

واسمائها والمسافات بين المدن ، ومن بين اهم ما ورد في هذا 

المجال ، نقش تركه مؤسس اول امبروطورية في التاريخ الملك

وهي )سرجون االكدي حيث ذكر المسافة بقياس الساعة المضاعفة 

بحوالي الساعة البابلية وتساوي ضعف زمن الساعة الحالية ، وتقدر

120مسيرة ) ونص ترجمة الكتابة االتي ( كم 10,8) فرسخين 

من ساعة مضاعفة بين منابع الفرات وبالد وادي السند وعمان ، و



ائش ورسوم الناحية الطوبوغرافية فان العراقيين القدامى تركوا لنا نق

حددوا من خاللها الجبال والصحاري والمسطحات المائية ودونوا 

ة قوائم باسمائها كما حددوا االتجاهات االربعة الرئيسة وهي ظاهر

لم تعرف اال متأخرا ، كما حددوا بعض الخرائط الخاصة بالمدن

ها ومن امثلة ذلك خريطة مدينة نفر المقدسة جنوب العراق بحدود

ي ومعابدها وشوارعها وابنيتها ، على لوح طيني مفخور محفوظ ف

م الخرائط متحف بالمانيا لتبين مدى اهتمام العراقيين القدماء في رس

خير مثال اما في مجال معرفة سكان بالد الرافدين بجغرافية المناخ ف

اد او على ذلك ما خلفوه لنا من كتابات تخص مواعيد الزرع والحص

اص ما يعرف بكتاب الفالحة واالنقالب الشتوي والصيفي الخ

.بالمناخ المالئم لزر النباتات 



ر او يرجى المشاركة والتعليق باسلوبك الخاص من خالل المصاد

لضوء على شبكة اإلنترنت وعدم النقل حرفيا من الكتاب لكي نسلط ا

.موضوع المحاضرة بطريقة شاملة ومبسوط 
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