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 أثر المتغيرات التاريخية والجغرافية في نشأة وتوزيع مراكز االستيطان في إقميم بابل
 د. جاسم شعالن الغزالي

 كمية التربية األساسية/ جامعة بابل
الزمانية  مما الشك فيو أن الحضارة وبناء المدن ىي نبت العراق ومنو انتشرت إلى أنحاء العالم، ونجد من الناحية

أن الظاىرة الحضرية تضرب جذورىا بعيدة في تاريخ االستيطان البشري في ىذا البمد، وترجع إلى ما قبل النصف الثاني 
من األلف الثالث قبل الميالد، ومن ناحية المكان نالحظ أن العراق يمتمك أوسع انتشار ليذه الظاىرة التي أغناىا العرب 

 الحضارة العربية اإلسالمية. في المراحل الالحقة من تاريخ 
وتزودنا المصادر التاريخية بان إقميم بابل مالئما ومشجعا عمى نشأة ونمو المراكز الحضرية لقدرتو عمى توفير 
مقومات نمو تمك المراكز وازدىارىا، ومن مالحظة السفر التاريخي لممدنية نجد إن اإلطار المساحي لموقع اإلقميم استثمر 

يدة وميمة ابتداًء من الفترة األكدية وحتى الوقت الحاضر، وتعددت مواضع تمك المراكز في ىذا الموقع بمراكز حضرية عد
وأخذت الواحدة منيا ترث األخرى أو تكون بديمة ليا، ولم ينقطع ىذا التواصل الحضري عمى الرغم مما تعرض لو اإلقميم 

اإلقميم وعاًء ليا لم تمنع من إن يستمر في احتكار  من ظروف طارئة سياسية وطبيعية إذ أن ىذه الظروف التي كان
الحضارة لفترة طويمة الستمرارية احتفاظو بمزايا المكان الطبيعية والبشرية، وقد ورثت مدينة الحمة ذلك الثقل الحضاري 

 في. والبشري الذي يمتمكو والذي انعكس عمى نموىا وازدىارىا وتنظيم خطتيا وشكل مبانييا وتطور بناءىا الوظي
ييدف البحث إلى بيان دور العوامل التاريخية والجغرافية في نشأة مراكز االستيطان في إقميم بابل في العيدين القديم 
واإلسالمي ومراحل النمو والضعف التي أصابت تمك المستوطنات، فالمعروف تاريخيا إن اإلقميم تعاقبت عمى حكمة 

دارتو العديد من اإلمبراطوريات والدول وا نعكست المعطيات الموضوعية ليا عمى واقع االستيطان الذي ىو جزء من وا 
الفعاليات الحضارية لتمك الشعوب، إذ كان اإلقميم ساحة لمنزاعات والمصالح المتضاربة لمقوى اإلقميمية وقتذاك، كما أن 

غييرا ال يتوقف في توزيع تمك ظروف البيئة وما تفرزه من تغيرات عمى الواقع مثل تغير مجرى األنيار والفيضانات أحدث ت
 المراكز. 

 أوال : المتغيرات التاريخية ونشوء مراكز االستيطان
لقد بدأ تعمير واستيطان السيل الرسوبي قبل سبعة االف سنة، ولم يكن حينيا يتكون من بيئة جغرافية واحدة وانما 

البيئة من بيئتين ثانويتين، االولى تقع في جزئيا من عدة بيئات، واحدة منا تقع بين غرب دجمة وشرق الفرات، وتتكون ىذه 
، (1)الشمالي والثانية في جزئيا الجنوبي، وتفصل بينيما بحيرات واسعة عرفت في العصر التاريخي باسم االىوار البابمية

أنتج كبريات  حتى يمكن القول بأنو المنجم الذيوشيد ىذا الجزء قيام العديد من المدن ودويالتيا عبر االدوار التاريخية 
المدن عبر تمك األدوار، إذ أصبح مركزا وعاصمة إلدارة وحكم اإلمبراطوريات الكبرى التي توالت عمى حكم ىذه المنطقة 

 .(0)ق. م 935 -0122من السيل الرسوبي والتي عرفت باسم ارض أكاد أو ارض بابل لمفترة من 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .93إبراىيم شريف، الموقع الجغرافي لمعراق وأثره في تاريخو العام حتى الفتح االسالمي، بغداد، بدون تاريخ، ص (1)
 .95نفس المصدر، ص   (0)
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إن أقدم المستوطنات التاريخية المعروفة ظيرت في االلف الثالث قبل الميالد في وادي الفرات وفي ىذه المنطقة 

، وكان ظيور (1)شأتيا بنوع من انواع العمران، وىي ثورة حضارية كبرى ألنيا اقترنت بظيور المدنيةبالذات، وقد اتسمت ن
ىذه المدن عمى وادي الفرات وليس عمى وادي دجمة بسبب انخفاض مستوى االرض حول مجرى النير مما يتيح ممارسة 

، وبطئ جريان النير في ىذا الوادي جعمو أكثر الزراعة المستديمة )الري السيحي(، فضال عن وفرة المياه في فصل الصيف
 (.1، وبذلك كان اكثر صالحية لمسكن واالستيطان. خارطة )(0)استقرارا وثباتا واقل خطورة من دجمة في اثناء الفيضان

إن الزمن الذي ظير فيو االستيطان والمدينة في ىذه المنطقة كان في العصر الذي سادت فيو ظروف المناخ 
لحالي، بين الفترة المطيرة وحمول الجفاف، حيث تعذر عمى السكان ممارسة الصيد، ولم تعد اسباب الحياة االنتقالي ا

وىذا السبب ىو الذي يفسر ىجرة االقوام والقبائل من شبة الجزيرة العربية واالستقرار عمى او حول وديان االنيار  (3)متيسرة
 الخصيب. الدائمة الجريان في بالد وادي الرافدين واليالل 

لقد ضم اقميم بابل معظم المراكز الحضرية التي ظيرت في السيل الرسوبي العراقي ان لم يكن جميعيا، وارتبطت 
لم يعرف اال من خالل بابل وفي القران الكريم  Mesopotamiaتسمية العراق بإقميم بابل، فالعراق او بالد ما بين النيرين 

براىيم قد نزلوا (9)ي قولو تعالى ))وما انزل عمى الممكين ببابل((اشارة الى بابل اإلقميم أو المدينة ف ، وكان مموك النبط وا 
، وقبل أن يتخذ (9)بأرض بابل. والكمدانيون ىم الذين نزلوىا في الزمن االول ويقال ان من سكنيا نوحا وكان أول من عمرىا

ق. م كانت العاصمة، وىي  0331ش )تل االحيمر( سرجون األكدي من )أكد( عاصمة إلمبراطورتيو الكبيرة، فان مدينة كي
( كم وىي من المدن الميمة في بالد بابل ومركز ميم من مراكز اإلمبراطورية 12موضع ومنطقة شرق بابل عمى مساحة )

 . (6)األكدية، إذ حمت فييا المموكية من السماء بعد انتياء الطوفان
( عمى الضفة اليسرى لنير الفرات وأصبحت فيما بعد مرفأ تقصده وفي إقميم بابل أقام سرجون عاصمتو الجديدة )أكد

كم شمال شرق بابل توجد 92وعمى مسافة  (3)السفن من البحر السفمي )الخميج العربي( عبر الفرات باتجاه الجزيرة السورية
عمى نير كوثى الذي ىو أول  ، وتقع ىذه المدينة(8)مدينة كوثى )تل إبراىيم( التي اتخذت قديما مركزا لعبادة اإللو )نرجال(

وىي من ابرز مدن بابل الشمالية قبل نيوض بابل، وعمى الشاطئ الشرقي لمفرات في مجراه القديم  (5)نير اخرج بالعراق
باتجاه كوثى بنيت مدينة سبار )تل أبو حبو( في أوائل األلف الثاني قبل الميالد، وىي إحدى المدن األربع التي كانت 

ق قبل الطوفان أي قبل األلف الثالث قبل الميالد والمدن الثالث األخرى ىي )كيش وشورباك واريدو( وىي موجودة في العرا
 . (12)من المدن الميمة في التاريخ البابمي وذات مقام مقام تجاري رفيع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 35التاريخ، تعريب جمال الدين الدنياصوري، مطابع دار اليالل، القاىرة، بدون تاريخ، ص جوردن أيست، الجغرافية توجو (1)
 .182، ص1599احمد سوسو، وادي الفرات ومشروع سدة اليندية، مطبعة المعارف، بغداد،  (0)
 .99جوردن اليست، الجغرافية توجو التاريخ، مصدر سابق، ص (3)
 .120سورة البقرة، اآلية  (9)
 .325البمدان، الجزء األول بيروت، ب. ت. ، ص ياقوت الحموي، معجم (9)
 . 063، 1533،بغداد، 1طو باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ج (6)
 .39، ص1583فاضل عبد الواحد عمي، السومريون واالكديون، كتاب العراق في التاريخ، دار الحرية لمطباعة، بغداد،  (3)
 .903ر سابق ، صطو باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، مصد (8)
 .983ياقوت الحموي، معجم البمدان، مصدر سابق، الجزء الرابع، ص (5)
 38احمد سوسو وادي الفرات، مصدر سابق، ص  (12)
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ق. م اصبحت بابل عاصمة لساللة بابل االولى، واصبح ليا شأن كبير في مجال االدارة  1859وفي العام 
شيد ليا سورا ومد عمرانيا الى الجانب االخر من نير اراىتو  ق. م الذي 1353والعمران عمى يد ممكيا السادس حمورابي 

)شط بابل(، وباإلضافة الى بابل ، فان المدن البابمية االخرى قد حظيت باىتمام حمورابي اذ قام ببناء الدور وتجديد العمارة 
 وانشاء المدارس في كل من سبار وبورسيبا. 

ى يعود الى موقعيا وسط بالد الرافدين وتوسطيا مناطق يتركز إن اختيار موضع بابل عاصمة لساللة بابل االول
فييا السكان والعمران، الى جانب الميزة الدفاعية التي يوفرىا نير الفرات، وكان لمنيضة التجارية التي شيدتيا، وعنايتو 

عمى نير الفرات جعل  بنشر األمن والعدل الدور الكبير في أن تكون بابل في عيد اشير مموكيا نبوخذ نصر، وان موقعيا
منيا مدينة تجارية من الطراز األول، إذ أنيا حصمت والمدن األخرى عمى أموال طائمة لمرور السفن والقوافل فييا، إذ 

 . (1)استخدم النير في نقل األخشاب من الشام والقير من ىيت بيدف بناء وتعمير المدينة وبناء معابدىا ورصف شوارعيا
قميميا مضربا لألمثال ويرجع إلى البابميين الفضل في ضبط الفرات وصيانة أراضيو لقد أصبح رخاء مدينة  بابل وا 

من أخطار الفيضان والقيام بإعمال التعمير واإلنشاء وقال عنيا ىيرودتس ))في بابل كما ىو الحال في مصر ترع وجداول 
 . (0)تقطع أراضييا((

ية وعمرانية ودينية فانيا كانت جذب واغراء وبصورة دائمة ونظرا لما تتمتع بو مدينة بابل من مقومات اقتصاد
لمختمف االقوام التي غزت بالد الرافدين، اذ لقب مموك الفرس االخمينيون انفسيم )مموك بابل والبالد(بعد احتالليم ليا عام 

ر الكبير في بابل ق.م. واتخذىا السموقيون عاصمة ليم قبل تأسيس سموقية عمى نير دجمة، وان قصة موت االسكند 935
 . (3)ق. م 331وحممو في جعميا عاصمة الدنيا كانت تثير لدية الرغبة في احتالليا الذي تم لو عام 

، (9)لقد اصبحت بابل ومنذ عيد الساللة األكدية مركزا لمعراق لمدة خمسة عشر قرنا وعاصمة لعشر سالالت حاكمة
ارض السواد لكثرة ما فييا من الزرع والنخيل بعد ان كانت تعرف واستوطنيا البرثيون الحقا وىم مموك النبط وسموىا 

، ونزل ىؤالء في ارض السواد مما يمي قصر ابن (9)سوريستان او سورا، والييا ينسب السريانيون وىم النبط ولغتيم السريانية
 . (6)ىبيرة وسقي الفرات )بابل( والجامعين وسورا... واىتموا بالفالحة

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 18، ص1585، 03صالح فميح حسن إلييتي، طريق القير من ىيت إلى بابل، مجمة الجمعية الجغرافية العراقية، العدد  (1)
 .30، ص1596احمد سوسة، تطور الري في العراق، بغداد،  (0)
 .091السموقي، العراق في التاريخ، مصدر سابق، ص –ميني مؤيد سعيد، الطرق في عيد االحتالل االخ (3)
 .153، ص1583قحطان رشيد، الكشاف األثري في العراق، بغداد،  (9)
، 1599عبد المؤمن عبد الحق البغدادي، مراصد اإلطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع، دار إحياء الكتب العربية،  (9)

 . 399ص
 . 093، ص1569بيروت،  ،1المسعودي، مروج الذىب ومعادن الجوىر، ج (6)
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 ثانيا : تغير مجاري االنهار واثرة عمى اعادة توزيع مراكز االستيطان. 
ارتبط توزيع المدن االنفة الذكر بمتغير جغرافي ميم وىو االنيار، وان الحضارات التي قامت عمييا كانت تسمى 

والتجارة وكالىما يعتمدان االنيار، وسنالحظ كيف تؤثر بالحضارات او المدن اإلروائية التي يعتمد اقتصادىا عمى الزراعة 
االنيار في اعادة توزيع مراكز االستيطان بعد تغيير مجارييا في المنطقة، وانتقال تمك المراكز او المستقرات من موضع 

يسي قد غير آلخر، إذ أن العمران والحياة تياجر مع كل مجرى جديد ليا، فالمعروف تاريخيا ان مجرى نير الفرات الرئ
مجراه القديم صوب سبار وكوثى وجمدة نصر ونفر شرقا الى مجرى جديد غربا محتال مجرى نير اراىتو )نير بابل( الذي 
يأخذ من الضفة الغربية لنير الفرات القديم ويمتد جنوبا حتى ينتيي عند مدينة كيش، ثم عند مدينة بابل متبعا مجرى شط 

ي من ىذا النير الذي يمر بكيش كان معروفا بشط النيل وىو النيل القديم، ويغمب الظن ان الحمة الحالي، وان القسم الجنوب
 . (1)ق. م 3222نير الفرات كان قبل الطوفان يسمك ىذا المجرى بحدود 

(، حيث يمثل 0كان المجرى السابق لمفرات يقترب كثيرا من نير دجمة عند مدينة سبار جنوب نير الممك خارطة )
ية الحالي ذلك المجرى ويستمر جنوبا حتى يصب في الخميج العربي )البحر السفمي(، وتقع عمى امتداد ىذا جدول اليوسف

المجرى وفروعة الذي يسمى تاريخيا كوثى عدة مدن منيا سبار، كوثى، جمدة نصر، نيبور )نفر( ايسن، اوما، شروباك، 
سوى بمدة او قرية صغيرة لم تشتير بعد يقنطيا بعض ق. م  1869الوركاء، اريدو ولكش، ولم تكن بابل في ذلك الطور 

 . (0)االعراب وبقايا االكديين الذي كانت عاصمتيم اكد قريبة منيا
إن سبب تحول مجرى النير غربا يرجع الى الترسبات الغرينية التي تراكمت في قعر النير فادت الى تدفق مياه 

رات، وفي الوقت الذي ادى ىذا التغير الى تراجع مركز ودور المدن الفيضان في فرع بابل الذي اصبح المجرى الرئيسي لمف
الواقعة عمى مجراه الشمالي واالوسط مثل كوثى وسبار وجمدة نصر ونفر، فانو ادى الى غرق المدن الواقعو في مجراه 

تحول مجرى الفرات االسفل مثل اور واريدو، ولذلك لم يكن امام سكانيا اال االنتقال الى منطقة بابل التي غدت بفضل 
 . (3)الييا من اخصب المناطق واصمحيا لمسكن والزراعة
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 300،ص1589ار الحرية لمطباعة، بغداد، ، د0سامي سعيد االحمد، حضارة العراق، ج (1)
 190،ص1535احمد سوسة، حضارة العرب ومراحل تطورىا عبر العصور، بغداد،  (0)
 . 132، ص1599ويمكوكس، من جنة عدن الى عبور نير الفرات، ترجمة احمد سوسة، مطبعة الحكومة، بغداد،  (3)
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ق. م حتى اواخر حكم الساسانيين  0222استمر من وفي الحقيقة فان تحول مجرى الفرات باتجاة فرع بابل الذي 
كان السبب المباشر في انتقال السكن والعمران والحضارة من المدن الجنوبية والشمالية الواقعة عمى المجرى القديم الى جيو 

ت بابل في الطور المجرى الجديد، ولذلك فال غرابة ان تتخذ اإلمبراطورية البابمية القديمة من مدينة بابل عاصمة ليا، وكان
االول من مجرى الفرات )االلف الثالث ق. م( قرية أو بمدة صغيرة( تقع عمى الضفة اليمنى من نير بابل الذي كان فرعا 
من مجرى الفرات الرئيسي، ولما غير النير مجراه السابق واصبح مجرى بابل ىو المجرى الرئيسي اصبحت بابل المدينة 

 . (1)نووالعاصمة عمى الضفة اليسرى م
وقام حمو رابي بحفر جدول حمل اسمو يبدأ من مجرى الفرات الجديد شمال بابل واسفل كيش ينحدر باتجاه الجنوب 
الشرقي ليصب في المجرى القديم لمفرات، عرف ىذا الفرع في العيد االسالمي بنير الصراة العظمى او النيل الذي اقيمت 

 . (0)ة المزيدية قبل تمصيرىم الحمة والعديد من مراكز االستيطان األخرىعمية )فيما بعد( مدينة النيل عاصمة االمار 
وكان ىناك فرع يتشعب من ضفة الفرات اليمنى جنوب مدينة المسيب الحالية يسير في اتجاه مجرى شط اليندية 

فيضان، ويرجع الحالي ىو نير باالكوباس، وىو مجرى جاف كانت وظيفتو تصريف المياه الزائدة عن الفرات في موسم ال
تاريخو إلى زمن البابميين إذ سموه نير بالوكات، وسمي باالكوباس في زمن االسكندر وفي العيد اإلسالمي سمي نير 

 .(3)الكوفة أو نير العمقمي
وفي أواخر عيد الساسانيين غير نير الفرات مجراه ليأخذ من نير باالكوباس أعاله مجرى رئيسيا لو باتجاه الغرب  

ى أواخر العيد العباسي، وبقى عمى ىذا المسار حتى جاء الفتح اإلسالمي لمعراق فشيدوا عمى ذنائبو مدينة واستمر حت
ىـ، وأصبح مجرى بابل بعد ذلك مجرى ثانويا أطمق عمية نير سورا، وكان القسم 13الكوفة التي اكتسب اسميا في عام 

بيا يعرف باسم سورا األسفل، وأقيمت عمى الجانب الشرقي العموي من سورا شمال بابل يعرف باسم سورا األعمى، وفي جنو 
 لممجرى الجديد مدينتي سورا وقصر ابن ىبيرة. 

لقد أعاد ىذا التغير في مجرى الفرات وتفرعاتو، أعاد توزيع مراكز االستيطان في وادي النير في المنطقة في ىذا 
لمجراه ما بين شط الحمة وشط اليندية كما سنرى ذلك في الطور واألطوار األخرى الالحقة التي تكرر فييا تغيير النير 

 موضع أخر من البحث. 
كما أدت التطورات المختمفة المتصمة بالفتح اإلسالمي إلى تغيرات جديدة في اتجاه قنوات الري في منطقة كوثى 

ياه في المنطقة، وان وجنوبيا، حيث اختفى نير كوثى من الوجود وأصبح النيل )الصراة العظمى( المصدر الرئيسي لمم
من المدن التي كانت موجودة في العيد الساساني فقد كانت المستوطنات والقرى  %68الفتوحات اإلسالمية أدت إلى ترك 

الممتدة عمى نير كوثى قد ىجرت مواضعيا قبل الفتح اإلسالمي بفعل الفيضانات المتكررة خالل الفترات المتأخرة لمحكم 
ضانات فرع كوثى وحطمت المنطقة بأكمميا وان ماتبقى منو اصبح جزءا من نير التيل، الذي الساساني، إذ جرفت الفي

وقد ورثت العديد من المدن التي  (9)اصبح ىو ونير سورا مركزين بديمين لالستيطان في العيد االسالمي في ىذه المنطقة
 نيا. ظيرت في العيد االسالمي في اقميم بابل مواضع المدن السابقة او قريبا م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 182، ص1احمد سوسة، وادي الفرات، مصدر سابق، ج (1)

(2) Maguire ،Gibbson ،The city and The Area of kish ،Miami ،Florida ،1972 p. 317.   
 183،ص0احمد سوسة، وادي الفرات، مصدر سابق ج  (3)
 . 63ىيم شريف، الموقع العراق الجغرافي ، مصدر سابق ، صإبرا (9)
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وىناك من يرى بان تعمير السيل الرسوبي في اثناء الفتح االسالمي وبعده ارتبط بحادث جغرافي ميم مثل تحول 
تد والذي حصل في القرن الرابع عشر وام (1)مجرى الفرات عند حافة الصحراء في اقصى الغرب الى داخل السيل الرسوبي

حتى اواخر القرن التاسع عشر وىي من الفترات المظممة في تاريخ البالد والمنطقة اذ تعاقب في السيطرة عمى مقدرات 
البالد كل من المغول الجالئريون، التتر، التركمان، الصنويون ثم العثمانيون. واستمر الحكم االجنبي لمبالد خالل ىذه المدة 

فريسة لمفقر واالضطرابات، ولم تقم تمك القوى بأية اعمال اصالحية، وتركوا يد  حوالي ستة قرون اصبح فييا العراق
 الطبيعة نابضة عمى مقدرات البالد وانيارىا. 

لقد شمل التعمير ىذا الطور الذي تغير فيو مجرى الفرات نحو نير بابل معظم اقميم بابل الذي اصبح يمثل منفذا 
ل ىذا كان من االسباب التي حفظت لمنطقة بابل مجدىا بعد ان ىجرتيا السمطة طبيعيا لالتصال بين البادية والسيل ولع

منذ العيد االغريقي، اذ قامت في نفس المنطقة مدينة النيل وتوابعيا من االعمال والقرى ومدينة الحمة التي تعد واحدة من 
عمى مقربة من الجامعين من انقاض بابل اكبر المدن في داخل السيل الرسوبي واستفادت مدينة الحمة الجديدة التي اقيمت 
 . (0)القديمة في بناء عمارتيا، وكانت بابل عامال مساعدا عمى انشاءىا وسرعة نموىا

وانتشرت ضمن االطار المساحي لموقع مدينة الحمة او اقميم بابل العديد من المراكز الحضرية والريفية التي حافظت 
قبل قتنا الحاضر، والبعض اآلخر منيا ورث مواضع مدن اخرى كانت موجودة عمى مواضعيا منذ الفتح االسالمي والى و 

(. إذ شيدت ىذه الفترة إنشاء العديد من المدن والحواضر الحافمة بالعمران واألسواق، واستفادت 3ذلك الفتح، خارطة )
 معظميا من موقعيا النيري لتؤدي وظائف إدارية وسياسية وتجارية. 

بن الخطاب )رض( سأل دىقان الفموجة عن عجائب بالدىم فأجابو بأن في بابل سبع مدن ويروى إن الخميفة عمر 
 . (3)في كل مدينة أعجوبة ليست في األخرى

 ثالثا : توزيع األنهار في العهد اإلسالمي. 
افية لألنيار دورا ميما في توزيع االستيطان في المنطقة فضال عن النقل واإلرواء، وىنا البد من الوقوف عمى جغر 

توزيع ىذه األنيار في المنطقة كما وردت في كتابات الجغرافيين العرب الذين عاصروا الفترة التي سبقت نشوء مدينة الحمة 
 وما بعدىا خصوصا بعد أن توضحت صورة توزيع تمك األنيار في العيد البابمي. 

رون، ورث ىؤالء نسق بابل في تنظيم لقد ورث الفرس الساسانيون الذين سيطروا عمى العراق مدة تزيد عمى عشرة ق
شؤون الري وأحسنوا فيو، وحضروا قنوات ثانوية، إال أن القنوات الرئيسية كانت سابقة ليم حيث كان لمنبط دور في الحفر 
والتشييد، ولعميم حفروا األنيار الكبرى سواد العراق ومنيا عمى سبيل المثال الصراة سورا في حين أن الفرس حفروا كوثى 

 لصراة الصغرى والنيروان. وا
وان نير الفرات ىو النير الرئيسي في المنطقة الذي يغذي انيارا وفروعا كثيرة، وأثرت ىذه األنيار والقنوات الرئيسة 
منيا والفرعية في تنمية الحياة االقتصادية والعمرانية في المنطقة وتطويرىا، إذ أشار معظم الجغرافيون والبمدانيون إلى 

 . (9)القتصادية، وبشكل خاص في مجال الزراعة والنقل واالستيطانأىميتيا ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 69جغرافي، مصدر السابق، صأبراىيم شريف، موقع العراق ال (1)
 . 36، ص1583صالح حميد الجنابي، جغرافية الحضر، مطابع دار الكتب الجامعية، جامعة الموصل،  (0)

 . 33ياقوت الحموي، معجم البمدان، الجزء األول، مصدر سابق، ص
 18،ص1586( ىشام جعيط، الكوفة نشأة اإلمارة العربية اإلسالمية، الكويت، 3)
أيضا ياقوت الحموي، معجم البمدان، الجزء الرابع، مصدر سابق،  93،ص1569التنبيو واإلشراف، بيروت،( المسعودي، 9)

 091ص
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ويعد سيراب )ابن سرابيون( من أوائل الجغرافيين الذين تناولوا ذكر المنطقة وأنيارىا. إذ خصص في كتابة )عجائب 
يميا النيار إقميم بابل بقولو إذا جاوز الفرات كوثى بستة األقاليم السبعة( فصال خاصا عن انيار العراق وقدم وصفا تفص

انقسم قسمين، فيمر الفرات إلى منطقة الكوفة ويماس مدينة الكوفة وعمية ىناك جسرا ويمر إلى منطقة البطائح،  *فراسخ
 . (1)ني مزيد**(ويمر القسم االخر نيرا عظيما اعظم من الفرات واعرض ىو النير الذي يقال لو سورا االعمى )نير حمة ب

ويقدم سيراب وصفا تفصيميا لنير الحمة )سورا( فيقول بأن النير يمر بقرى وضياع وبمدات، وتتفرع منو انيار كثيرة 
تسقي طسوج سورا** ويمر بإزاء قصر ابن ىبيرة...... وىناك عمى النير جسر ىو جسر سورا ويحمل منو نير ابن رحا 

مدينة القصر ويصب إلى سورا أسفل من القصر، وىناك يحمل منو نير يقال لو  أولو فوق القصر، ويمر ىذا النير مع
 سورا األسفل. وعمى فوىة ىذا النير قنطرة عظيمة يقال ليا قنطرة القامغان والماء فييا منصب عظيم. 

يمر ىذا يمر نير سورا األسفل بقرى وعمارات ويتفرع منو انيار كثيرة تسقي طسوج بابل، الجامعين والفموجتين، و 
فيما بين مدينة بابل، ويمر بالجامعين المحدث )الحمة(والقديم، ويمر إلى احمد اباذ وخطرا نية ويمر إلى قسمين ويتفرع منو 
ىناك انيار تسقي طسوج جنبالء وما واالىا، ويصب في النير الذي يأخذ من الفرات وىو نير البداة أسفل من الكوفة في 

ألسفل نير يقال لو النرس أولو مع الجامع العتيق يمر بقرى وضياع ويتفرع منو انيار سوادىا. ويحمل من نير سورا ا
 تسقي سواد الكوفة أو بعضو ويمر بالحارثية وحمام عمر. 

ذا  ومن قنطرة القامغان إلى فم النرس ستة فراسخ فيصب في البداة التي في سواد الكوفة الذي في شرق الفرات. وا 
لقامغان سمي ىناك الصراة الكبير ويمر بالعقر وبقرى وضياع ثم يمر إلى صابربيثا، ويتفرع منو جاوز سورا األعمى قنطرة ا

ىناك نير يقال لو صراة جاماسب أولو عند النواعير ويمر فيسقي الضياع ىناك ويصب في النير الكبير، والصراة أسفل 
ى وعمارات إلى موضع يقال لو اليول بينو وبين النيل. فإذا جاوز النير القنطرة )قنطرة الماس( سمي النيل، ويمر بقر 

النعمانية التي عمى شاطئ دجمة اقل من فرسخ، ومنو يميل إلى دجمة عند قرية سابس الراكبة عمى دجمة بيذه األنيار التي 
 .(0)تصب وتحمل من نير الفرات

ضيح، فيو نير عظيم اعرض إن الوصف التفصيمي الذي يقدمو سيراب لنير سورا )شط الحمة الحالي( يغني عن التو 
 (. 3وأعظم من الفرات )شط الكوفة( تقع عميو وروافده العديد من الضياع والقرى ومواضع المدن كما يظير في الخارطة )

وأشار جغرافيون آخرون إلى األنيار التي تقع بين دجمة والفرات شمال اإلقميم قبل أن ينقسم الفرات إلى قسمين، 
ينة قصر ابن ىبيرة وبعد ذلك يجري النير حتى يصل سورا ... وىو كثير الماء وليس لمفرات فيناك نير الممك وىي مد

 .(3)شعبة اكبر منو حتى ينتيي إلى سورا
يتضح مما تقدم أن األنيار التي تأخذ من الفرات ىي نير سورا وىو أكبرىا ونير الممك ونير عيس وكوثى ونير 

 لعتيق ونير حمة بني مزيد وىو نير سورا. سوق أسد والصراة ونير الكوفة. والفرات ا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفرسخ يساوي ميل. *

 م. 1121 -ىـ  959م ** المقصود ىنا شط الحمة الذي اقام عمية المزيديون مدينة الحمة عا
 .09، ص1505( سيراب )ابن سرابيون( عجائب األقاليم السبعة إلى نياية العمارة فينا، 1)

*** الطسوج. كممة معربة كانت موضع اختالف في تحديد معناىا، ولكن الكتاب المحدثين يرون أنيا مقابل الناحية من 
 حيث الحجم والمركز اإلداري.

 . 09عجائب األقاليم السبعة، مصدر سابق، ص ( سيراب )ابن سرابيون(،0)
 . 98( االصطخري، كتاب األقاليم، نسخة مصورة في مكتبة كمية اآلداب، جامعة الكوفة، ص3)
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، ونير أبارىا الذي سماه (1)إما األنيار الصغيرة األخرى فمنيا نير المسبب بالقرب من قصر ابن ىبيرة ونير سنداد
وقصر ابن ىبيرة ونير نوارا الذي تقع عمية قرية سورا، ونير ماري الذي يقع فمو عند الطبري والذي يقع بين الكوفة 

 .(0)النيل
لقد استمرت مراكز العمران عمى اختالف أحجاميا تؤدي وظائفيا المختمفة ومنيا مدينة الحمة وأعماليا في النيل 

لحمة مجرى رئيسيا لو، ولكن المتغير الجغرافي وسورا والقصر خالل العيد اإلسالمي إذ أن الفرات استمر يأخذ من مجرى ا
الميم الذي اثر عمى تمك المراكز وأعاد توزيعيا في المنطقة مره أخرى ىو تغير مجرى الفرات باتجاه نير الكوفة في نياية 
ة القرن التاسع عشر والى يومنا الحاضر والذي يمثل الطور الخامس واألخير من تغير مجرى الفرات والذي ترتب عمي

تقمص في أحجام المستوطنات الواقعة عمى ضفاف فرع الحمة وىجرة القبائل والعشائر إلى المجرى الجديد في كل من 
اليندية والمسبب والكوفة والحيرة والمشخاب والشامية، وبعد إنشاء سدة اليندية وتنظيم تصريف المياه في فروع نير الفرات 

يا وفعاليتيا االقتصادية ومنيا مدينة الحمة. فضال عن ظيور مدن جديدة ، أخذت تمك المراكز تستعيد أىميت1513عام 
وقرى كثيرة ارتبط توزيعيا بمجاري نيري اليندية والكفل ومجموعة الجداول المتفرعة من شط الحمة ابتداًء من شمال اإلقميم 

غمب تمك المستوطنات أخذت المجاور لمحافظتي بغداد واالنبار وجنوبا عند حدود محافظتي النجف والقادسية وان ا
 تسمياتيا من األنيار أو الجداول التي تغذييا. 
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