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  مملكة الحضر: األوضاع السياسية 
 أ.د. جابر خميل إبراهيم                      

 جامعة الموصل –كمية اآلثار                       
 

 التسمية والموقع
. لالصػيرة (3)باألسػما  الغرراييػة لاللبليػة ،يئتها التاريخية إلى حػد مػابتزاؿ الحضر تحتفظ باسمها مثلما احتفظت ب ال
. لبهػػػذ  ى النلػػػلد المضػػػربة يػػػد نػػػذ  المدينػػػة لػػػالحغريػػػة مل مبتلبػػػة  األلػػػلاح)ح ط ر ا( لردت منللشػػػة  لػػػى  اميػػػةاآلر 

 .(2)الصيرة غا  ذبرنا يد المدلنات البلتينية مع اختبلؼ طفيؼ
شخصػت  معظػـ ا  للػيس بالظػا ، لنػل خطػ  ضػمما المصادر العربية قاطبة يلد ذبرتهػا باإلغمػاع باسػـ )الحضػر( بال

ا  لالضػاد يػد النطػؽ  لػى مػا يبػدل بػاف يػد بعػض األحيػاف ف الخلط بيف الظػإللرلية. لبهذا يبتب النحلية لالمعاغـ اال
 . لاستمر االسـ يلفظ بهذا الشبؿ حتى بدا منسغما  مع لهغة سباف البادية الحالييف.(1)شاع يد لرتنا العربية ا  ممر 

لػى الشػرؽ منهػا بنحػل ا  . ل ض الشمالد مف العراؽلة لالفرات يد الحل المدينة قلب بادية الغزيرة البائنة بيف دغتتلسط 
مف المرتفعات المحيطة ببؿ مف تلعفر  األسما )ترتارا( الذي تبدم شعاب  ليرل   المتعددة مربع بيللمترات، لادي الثرثار 

نػذا الػلادي بامتػداد   . ليػلازي(4)الخانلبػة شػرقا   –لسػنغار يػد الشػماؿ الرربػد، لسلسػلة المرتفعػات  لػى نطػاؽ مبحػلؿ 
، لبػاف ميضػا  را ، يعػرؼ باسػـ بحيػرة مـ الرحػاؿنتهد بمنخفض لاسع يلع إلػى الرػرب مػف سػامينهرا دغلة لالفرات، الذي 

العليػا لػببلد األقسػاـ المتغهػة مػف  األقػلاـبػرز المسػالؾ الطبيعيػة التػد سػلبتها ملاحدا  مػف بػيف  األثريةبما تعبس  الدالئؿ 
الحضػػرييف مقػػاملا غسػػريف حغػػرييف مف  إلػػىهؿ الرسػػلبد منػػذ  صػػلر مػػا قبػػؿ التػػاريا. لتغػػدر اإلشػػارة نحػػل السػػالرايػػديف 

. لقػػد تمبػػف لالتػػر لابػػؿ اآلخػػر البػػاب الشػػرقد تلريبػػا  يلابػػؿ البػػاب الشػػمالد لسػػلر المدينػػة، بينمػػا ي األلؿ يػػلؽ نػػذا الػػلادي،
، تخطػػيط الغسػػر الشػػمالد، لابتفػػى اللػػرف العشػػريف ئػػؿملازياراتػػ  لمدينػػة الحضػػر يػػد  إحػػد ثػػاري األلمػػاند يػػد اندريػػ  اآل

 .(5)اآلخرباإلشارة إلى الغسر 
التػدريغد  انخفاضػها، مبرزنػاالحضر خصائص غررايية لبيئية انفردت بهػا  مػا يغالرنػا مػف المنػاطؽ، لمػف  ألرض

، انسػابت سػيلؿ الميػا  الملحلظ  ف األراضد التد يد نطاقها. يإذا سلطت األمطار  لى المنطلة اللاسعة المحيطة بها
، لالسػػيما التػػد يػػد شػػطريها الشػػرقد مسػػلارناضػػمف رض المدينػػة، حتػػى تمتلػػخ المنخفضػػات اللاقعػػة م بػػر الشػػعاب إلػػى 

المحفػلرة يػد  بارنػاآلتربيبتها الغيلللغية  لى حفظ الميا  لعػدة مشػهر، لترػذي  ػرلؽ  مرضهالالغنلبد، لتسا د طبيعة 
بربتها اللاقعة يد الغهػة تلؾ السيلؿ ميضا   األخر  يد المدينة. لتمؤل لالمرايؽ البنائيةبيلتها السبنية لساحات معابدنا 

 .(6)لمعبد الببيراالغنلبية الرربية مف 
بسػػب المدينػػة منميػػة لسػػا د  لػػى نملنػػا لبلػػد مبلزمػػا  الزدنارنػػا، نػػل ملقعهػػا الػػذي تلتلػػد  نػػد  مثمػػة  امػػؿ آخػػر 

الرلمػاف  التػد لضػعهالنها محطة للماريف بها مف األ راب لتؤيد ذلػؾ الخػرائط ب يضبل   فالطرؽ التغارية لالعسبرية، 
، (Hatris) بػػ  ف يمػراف بالحضػر التػد سػمتهاي. إذ تلضػ  تلػؾ الخػرائط لغػلد طػريلTablu Peotingreinaالمعرلية باسـ 

بـ يػػػد تحديػػػد  لػػػد ليؤديػػػاف إلػػػى طيسػػػفلف )المػػػدائف(، بانػػػا يتماشػػػياف مػػػع مصػػػادر الميػػػا ، لبانػػػت تلػػػؾ المصػػػادر تػػػتح
 .(7)االتصاالت لاتغاناتها

ف الحضر تلع إلى الغنػلب قلػيبل  مػف خػط المطػر. لقػد بػذؿ المختصػلف بعصػلر مػا إليضبل   ف تلؾ الخصائص، ي
ؼ آالثمانيػػة  مػػفف ذلػػؾ الخػػط بػػاف ثابػػت المسػػار تلريبػػا  منػػذ مػػا يلػػرب ميػػد إثبػػات قبػػؿ التػػاريا غهػػلدا  تيػػر ا تياديػػة 

األمطار السػاقطة  ليهػا  فإإلى قسميف الشمالية منها حيث الخط اللنمد المنطلة التد ييها الحضر  ـ نذاس، ليل(8) اـ
. ممػا لػى الغنػلب مػف مدينػة الملصػؿا  تسا د  لى الزرا ة الديمية التد اشتهرت بها المنطلػة اللاقعػة بػيف غبػؿ سػنغار ل 

يميػػة، ل لػػى ضػػماف تلتهػػا، لبػػف مرضػػها اشػػتهرت ال تسػػا د يػػد معظػػـ األحػػلاؿ  لػػى الزرا ػػة الد إمطارنػػاف إالغنلبيػػة يػػ
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تؤبد  الػدالئؿ ل اقتصاد سباف المنطلة نذ  ا تمدلا  لى الصيد لالر د،  مفلتنى مرا يها. للهذا السبب يبدل  ب  شابها
بػػـ، لالمنسػػلبة إلػػػى 52المبتشػػفة يػػد ملقػػع مـ الدباتيػػة البػػائف إلػػى الغنػػػلب الرربػػد مػػف مدينػػة الحضػػر بنحػػل  األثريػػة
. ل لى مثؿ نذ  الصلرة بانت منطلة الحضر يد اللرلف السابلة  لى الميبلد لمػا بعػدنا. إذ (9)الحغر الحديثالعصر 

، لمػػف ثػػـ المصػػادر العربيػػة، البلدانيػػة اآلراميػػةالنلشػػية  األحغػػارالمصػػادر المسػػمارية ) لػػى الػػرتـ مػػف قلتهػػا( لبػػذلؾ  إف
  نفسػػيػد اللقػت لتعطػد  ،التػد بانػت  ليهػا يػد العصػػلر اللديمػة   الغرراييػةمػػمنهػا لالتاريخيػة، ترسػـ لنػا غميعهػا المبل

 مبانية تتبع التريرات البيئية التد حصلت  ليها يد اللرلف البلحلة.إ
 

 مصادر البحث
ذابانػػػت المعللمػػػات  ػػػف نػػػذ  المدينػػػة، حتػػػى بدايػػػة اللػػػرف الماضػػػد، تنحصػػػر يػػػد مصػػػادر محػػػدلدة،  بػػػت نػػػذ  رت لا 

 األدبيػػػة، تليهػػػا المصػػػادر العربيػػػة األقػػػدـف بانػػػت قليلػػػة، نػػػد ا  تبػػػلف المصػػػادر البلتينيػػػة ل ، يلػػػد المعللمػػػات ترتيبػػػا  زمنيػػػا  
اللػػرف التاسػػع  يػػدرلا الحضػػر الػػذيف زا األلربيػػيفف  ػػدد الرحالػػة إلالتاريخيػػة لالغرراييػػة، ليضػػبل   ػػف نػػذيف المصػػدريف يػػ

 آخػػرلف، لرسػـ لشػبؿ سػلرنايطػا  ، للضػع بعضػهـ تخطمبنيتهػا، تػرؾ بػؿ لاحػد مػنهـ لصػفا  لمػا بلػد شاخصػػا  مػف  شػر
 .هانيل ملاالتد تزيف لاغهات  اآلدمية لاألشباؿالزخارؼ المعمارية 

ميضػا  ، لشػبؿ ثارنػاآل  ػف المدينػة  ملليػةشػبؿ  نػد اللػارئ صػلرة  األغنبيػةلالمنشلر  ف نذ  الرحبلت يػد الػدلريات 
يد ملدمتها المبلم  الغرراييػة لسػبانها يلمػذاؾ. ، التد الحظها نؤال  الرحالة يد المنطلة، ل األخر صلرا   ف الغلانب 

معظـ نؤال  الرحالة مل الػزلار مػف العػامليف يػد الحلػلؿ المسػحية مل الػذيف يغػرلف الحفػائر بحثػا   إلى مف اإلشارةلتغدر 
 لتيرنـ. (33)لاليرد (31)، مثؿ اينسلرثشلريةاآلالمادية يد العلاصـ  اآلثار ف 

(، شػلرآ)يػد قلعػة شػرقاط  ةفرياتهػا المتلاصػلالتػد بانػت تغػري ح األلمانيػةالبعثػة ليد مطلع اللرف الماضد، نظمػت 
مدينة الحضر، قادنا لالتر اندري  رئيس البعثػة لبمعيتػ   ػدد مػف م ضػا  بعثتػ ، لخػبلؿ الزيػارات  طبلؿألزيارات دلرية 

المدينػة مػف بلايػا  مقسػاـهـ  ػف معظػـ مبلحظػات األلمػافف المنلبلف الثمانية التد ال يزيد بعضها  ف يلميف مل ثبلثة، دل  
، إصدار مغلػديف  ػف األ ماؿلالصلر الفلتلترايية لباف مف ثمار نذ   األرضيةمشفل ة بالمخططات  لمسلارنا األبنية

مصػػػدر يػػػد نػػػذا الملضػػػلع حتػػػى  مبمػػػؿ لمصػػػبحا، (32)6065لالثػػػاند يػػػد  6091نػػػذ  المدينػػػة، بػػػاف األلؿ  ػػػاـ  ثػػػارآ
 .حية يد المدينة حتى لقتنا الحاضرالتنليبية لالمس األ ماؿستمرت يائدت  لبؿ اف، ل النصؼ الثاند مف ذلؾ اللر 

العامػة  اآلثػار للد مف إصدار المغلد الثاند مف بتاب الحضر المنل   ن ، شر ت مديريػة  مربعةلبعد ما يلرب مف 
نػػذ   مبنيػػة منلػػاضالمطمػػلرة تحػػت  اآلثػػار، التنليػػب  ػػف 6026مػػف  ػػاـ  آذارلالتػػراث حاليػػا ( يػػد  لآلثػػار)الهيئػػة العامػػة 

العراقيػة يػد  اآلثػارخبػر  ػف تنليبػات بعثػة نيئػة  ملؿ مغمػؿالعليا مف غدرانها، لقد  لاألقساـالمدينة غرا  سللط سلليها 
 إال، (31)رسمتها الهيئة المػذبلرة يػد نػذا المشػرلع العلمػد دالت األنداؼ، 6026المنشلر يد مغلة سلمر لعاـ  الحضر

 لملؿالتد سػتغريها يػد نػذ  المدينػة اللاسػعة المسػاحة.  األ ماؿفسها بما يبدل، لـ تضع خطة تفصيلية  ف الهيئة ن فم
، سػػمد بالحػػارة متػػر 099ر بنحػػل يػػسػػلر المعبػػد الببمبػػاف اختيػػر للتنليػػب بػػاف تػػبل   اليػػا  يلػػع إلػػى الشػػماؿ الرربػػد مػػف 

قفػت األللى مف بػد   مليػات التنليػب، تل الثمانية ياـ األ يدبشفت يي   ف خمس طبلات بنائية سبنية  فماألللى، لبعد 
ف نتػائ  التنليػب يػد الحػارة الثانيػة، اللاقعػة خلػؼ الضػلع الغنػلبد لسػلر المعبػد الببيػر، قػد بشػفت مالبعثة حينما لغػدت 

هػػر يػػد مدينػػة دلرا يػػلربس )الصػػالحية( اللاقعػػة  لػػى ن التػػد ابتشػػفها ػػف معبػػد شػػبي  التخطػػيط بمعبػػد اتر تػػا ) شػػتار( 
ار مػػز  ،ممػػرنـ ليػػ  المنلبػػلف يػػد بػػادئ مطلػػؽ ، لبػػاف نػػذا المعبػػد الػػذي ممريبيػػةر السػػلري يلمهػػا بعثػػة لطػػالفػػرات يػػد ال

 إليهػا، لنل لاحد مف ثبلث لحدات بنائية تـ البشؼ  نها، باف بهيئة قا ة مستطيلة الشػبؿ لحغػرة لاحػدة ينفػذ األصناـ
مختلفػػػة مػػػف  مرغػػػا ف الختيػػػار رلابػػػد معينػػػة يػػػد يبل  شػػغع المنلبػػػ، لنػػػذا االبتشػػػاؼ بػػػاف  ػػػام(34)مػػف لسػػػط تلػػػؾ اللا ػػػة

األللى التػد شػملها األربعة برز المبتشفات البنائية يد الحارات مقلها يد الغهات الشرقية منها، لباف مف مالمدينة، باف 
المػػزارات  باؿلم طػت مشػػ. 6022–6026لات ػػػػالسن يػدا ػؼ  ػػف ثػبلث منهػػػالتنليػب، نػػد المعابػد مل المػػزارات. لقػد بشػػ
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. لبهػػذ  الطريلػػة تػػـ البشػػؼ  ػػف األبنيػػةمثػػؿ تلػػؾ  منلاضػػهانػػذ  تضػػـ تحػػت  مشػػباؿ الرلابػػدف منػػذ  دلػػيبل  للمنلبػػيف يػػد 
نػذ  المبتشػفات  لػى  منميػة. للػـ تلتصػر ر مػزارا  مل معبػدا  صػريرا  ش  مربعة 6005بلغ  ددنا حتى  اـ  ،مزارات مخر
المنللشة  لى الغدراف  اآلراميةالحغرية المنحلتة لالبتابات  لاألللاحلى التماثيؿ يلط، بؿ باف العثلر   األبنيةمثؿ نذ  

ختلفػة المنلبيف تصلرات  ف الغلانب الم م طتيد نذ  المعابد، قد  األخر الحغرية لاسبفات المباند، لالللى الصريرة 
 .للحياة اليلمية يد المدينة

نشػػرت  مفالسػػيما بعػػد ل لالتػػراث العمػػؿ يػػد نػػذ  المدينػػة  اآلثػػارف تلاصػػؿ نيئػػة مبانػػت نػػذ  االبتشػػايات  ػػامبل  يػػد 
الملسـ التنليبد األلؿ، لمف بعدنا البتابات يد المغلدات المتتالية مف مغلة سلمر، لنذ  المبتشفات بحػد ذاتهػا  م ماؿ

بنيػة االغتما يػة بانت المصػدر الػرئيس للبتابػة يػد تػاريا المدينػة السياسػد، ليػد معتلػدات سػبانها الدينيػة لبػذلؾ يػد ال
 لاالقتصادية يضبل   ف الحياة الفنية ييها.

حيزا  لاسعا  يد المبتبات، لتتلزع ما بيف  مخذتقد  ثارناآل العللد الخمسة الماضية بانت الدراسات  ف الحضر  يدل 
 ػف ، يضػبل  األغنبيػةمعظمهػا يػد مغػبلت  الميػة متخصصػة لمؤلفػات باللرػات  ةرسائؿ  لميػة غامعيػة لبحػلث منشػلر 

 العربية.
 
 يات االستيطان في الحضرابد

(، يرضػية يشػيراف 6090يػد بتابهمػا )الحضػر مدينػة الشػمس   (35)يؤاد سفر لمحمد  لد مصطفى األستاذافلضع 
 شػػلرياآل)ليلصػػداف بػػ   شػػلرياآلر صػػالع يػػدقريػػة نشػػ ت  إلػػىرض الحضػػر تعػػلد م لػػى ييهػػا اف بػػدايات االسػػتيطاف 

لتػػزارة المرا ػػد التػػد حللهػػا.  لاألمطػػار لاآلبػػارلمنطلػػة ذاتهػػا اشػػتهرت بعيػػلف الميػػا  ا مفالحػػديث يػػد الرالػػب(، بسػػبب 
لتػدت مربػزا  لللبائػؿ العربيػة يػد  مػلـ المنطلػة المعرليػة ف اللرية نذ  سر اف ما اتسعت مالبريماف  األستاذافليضيؼ 

مقامػت يػد نػذا المبػاف بيتػا  ف نػذ  اللبائػؿ م حاليا  باسـ بادية الغزيرة الشمالية، لتحط ييها ملاسـ الربيع، ليضػيفاف ميضػا  
 رؼ  ند العرب بمسميات مختلفة. ثـ تلسع المستلطف  لى رمي نذيف المنلبيف بعد ل  الشمس، الذي إلعبادة  لؤلصناـ

لالبيانات التد ا تمدنا سفر لمصطفى يد مدف لشببات طرؽ تربط بينها  ت سيسمف  م لب تزل االسبندر للشرؽ لما 
، تعلد يخارية نيةآمف  بسراتمف منحلتات حغرية  لمغزا حغرية ملتناة  م مدة مساطيفعد  قطع ت، ال تثريةمذلؾ ند 

 إلى ملاخر العهد السللقد يد اللرف الثاند ؽ.ـ.
استخدما مفػانيـ استخلصػانا مػف  نهماممخر يد يرضيتهما نذ ، ليبدل يد ذلؾ  مثرية مسانيدلـ تبف لسفر لمصطفى 

االسػػتخبلص مػػف  ػػرض لغهػػة نظرنمػػا مغتمعػػات البدائيػػة يػػد تحللهػػا نحػػل االسػػتلرار، لقػػد مبػػف نػػذا تصػػلراتهما  ػػف ال
صػب  ذلػؾ اإللػ  الربػاط الػذي يشػد المغتمػع اللبلػد اللػائـ يلشػمس، للب سللب تاريخد، يتربز يد تلديس نذ  المغتمعات 

لغػدت. للػـ  لمينمػا  ملمػا  بدليػة اللديمػة يػد المغتمعػات ال ممثلتػ  لى الصيد لالر د. لمثؿ نػذا التصػلر نغػد  اقتصاد 
ذلؾ، يد لقت بانت الفرصة متليرة لهمػا لمعالغػة مثػؿ نػذ  الفغػلات،  ت ييدثري يد مالفاضبلف مي دليؿ  األستاذافيلدـ 

نلطػػة انطػػبلؽ لتتبػػع  شػػلرياآلاألللػػى مػػف تػػاريا الحضػػر. لقػػد ابتفػػى المنلبػػاف يػػد لضػػع العصػػر  األدلارللبحػػث  ػػف 
لالسياسػػية التػػد حصػػلت يػػد المنطلػػة التػػد ييهػػا الحضػػر، لبخاصػػة بعػػد سػػللط نينػػل  العاصػػمة تما يػػة التريػػرات االغ

 الذي شهدت  غزيرة العراؽ بريابها. األمندؽ.ـ. لالفراغ  165 اـ  شلريةاآل
ذا ما مريد بنا  التاريا  ستبلف دائما   ،المنلبلفف األسانيد األثرية التد يلدمها إالمببرة يد الحضر، ي لؤلدلار األثريلا 

رض الحضػر يػد ماألبثر مرلنة يد تحديد االتغا  التاريخد للمنطلة. يلد يحصؿ المختص  لى مثؿ نذا المشػهد  لػى 
الحديث، الذي انطلؽ من  سفر لمصطفى يد نظريتهما  ف نشل  الحضر، السيما  شلرياآلالتد تسبؽ العصر  األزمنة

مػػػا قبػػػؿ التػػػاريا، لالعصػػػلر صػػػلر الػػػى  اقػػػع بثيػػػرة مبثلثػػػة، تعػػػلد ف يػػػد األراضػػػد اللاسػػػعة التػػػد تحػػػيط بالحضػػػر مل مل 
رض الحضػر مثػػؿ نػػذ  مف شػػهدت م. لال يسػتبعد 6096البلحلػة، لمنهػػا النتػائ  التػػد قػدمتها الباحثػػة ديانػػا برببرايػد  ػػاـ 
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ب اللاسػػػع ثارنػػػا يػػػد الرالػػػب ال تػػػزاؿ مطمػػػلرة تحػػػت مبػػػاند المدينػػػة، لال تظهػػػر دالئلهػػػا إال بالتنليػػػآالمسػػػتلطنات، لبػػػف 
 .(36)العميؽ

المخلفػات البنائيػة الشاخصػة، حيػث النلػلش البتابيػة المبتشػفة خػبلؿ مػا يلػرب مػف  مزمنػةلـ تبف المشػبلة يػد تحديػد 
بينها نصلص مؤرخػة، م طػت تػلاريا  ػدد مػف مبنيتهػا  (37)ا  ف نصيلثمان مربعمئةنصؼ قرف، لالتد قارب المنشلر منها 

ات مػف غانػب آخػر صػلرا   ػف محػلاؿ بػم طػت البتال . (38)لمخػر  مصػطلحات نذريػة ،ةمعماريػلمف بينها بتابػات نصػية 
تلػػؾ  مسػػفؿالمشػػبلة التػػد ال تػػزاؿ قائمػػة، نػػد الطبلػػات البنائيػػة التػػد تلػػع  مف. إال (39)ثبلثػػة قػػرلف مػػف حياتهػػا يػػدالمدينػػة 

 التد تعلد إليها. األزمنةلتحديد األبنية، مف حيث طبيعتها 
ائيػة  ػف طبلػات بن 6026ثرية يد الحضػر التػد مغريػت يػد ممػابف متعػددة مػف المدينػة  ػاـ يلد بشفت التنليبات األ
، بشفت يد المباف الذي اصطل   لي  المنلبلف ، منها خمس طبلات، اللاحدة يلؽ األخر تسبؽ األبنية الشاخصة زمنا  

د المتبدسػػة، اسػػتظهرت يػػد خنػػدؽ لطبلػػات سػػبنية مخػػر مبلنػػة مػػف مػػلاد بنائيػػة بػػيف طبلػػات الرمػػا .(21)()بالحػػارة األللػػى
. ليضػػبل   ػػف ذلػػؾ (23)ـ09مسػػاحة تلػػع يػػد لاغهػػة المعبػػد الثػػامف )م(، الػػذي يعػػلد بنػػاؤ  إلػػى  ػػاـ محفػػلر  لػػى امتػػداد 

 .(22)لاليف المتسلةحد االمالطبلات البنائية األربع المبتشفة تحت مرضية 
احيػػػة الملضػػػل ية مػػػف لضػػػع غػػػدلؿ زمنػػػد لتػػػاريا المسػػػتنبطة مػػػف نػػػذ  الطبلػػػات، ال تبفػػػد مػػػف الن األلليػػػةلالػػػدالئؿ 

ف نػذ  الػدالئؿ ال تعطػد الباحػث مرلنػة يػد تتبػع إالمتػ خرة. ليضػبل   ػف ذلػؾ يػ مدلارنػالحتػى  األزمنػةالحضر مػف مقػدـ 
لاالستلرار الفصلد لحتى العهد الذي تدت يي  المدينة  لػى التحلالت التد صاحبت سباف الحضر ما بيف حالة البدالة 

رة، مػف حيػث دقػة التخطػػيط الهندسػد لمبانيهػا المختلفػة، لالنضػلج المعمػػاري لالفنػد الػذي يعبػس المهػارة التػػد نػذ  الصػل 
 باف  ليها الحضريلف.

ليرت الهيئة العامة لآلثار لالتراث مشػبلرة الفرصػة للباتػب إلغػرا  محاللػة للتحػري  ػف مدلػة  6091يد خريؼ  اـ 
. لبعػد مناقشػة نػذا الملضػلع مػع المرحػـل األسػتاذ مزمنتهػاالحضر لتحديد  يدغديدة تخص البدايات األللى لبلستيطاف 

يػػؤاد سػػفر لقػػع االختيػػار  لػػى مبػػانييف إلغػػرا  حفريػػات  لميػػة يػػد خنػػدقيف، يلعػػاف يػػد المسػػاحات الخاليػػة مػػف مبنيػػة يػػد 
رل السػيد )سػنطرلؽ المعبد الببير. يلع األلؿ يد المساحة البائنػة بػيف معبػد الػبلت الػذي شػيد  الملػؾ سػنطرلؽ بػف نصػ

الخنػػدؽ الثػػاند ييلػػع خلػػؼ ، لبػػيف الغػػدار الشػػمالد لسػػلر المعبػػد الببيػػر. ممػػا ابنػػ   بدسػػميا للػػد  هػػد  لمبملػػ األلؿ(، 
، الػذي يسػبؽ دلر األسػيادالغنػلبد، مػف سلسػلة االلاليػف المتسػلة، مباشػرة لالمشػيدة يػد زمػف يعػرؼ بالسػادة، مل  اإليلاف

التػػػد بانػػػت متػػػليرة، لبخاصػػػة  اإلمبانيػػػاتف م، ل مسػػػامتهـ محػػػدلدة تيف الخنػػػدقيف بانػػػنػػػذ مفالملبيػػػة يػػػد الحضػػػر. إال 
األساسية المخطط لها، يػد الحصػلؿ  لػى دالئػؿ ماديػة يمبػف الػربط مػف خبللهػا  لاألنداؼمستلزمات الحفر ال تتناسب 

 .(21)األقدـ منها األدلاربيف األبنية اللائمة المنل   نها، لبيف 
تحت  محدثهابنائية، يمتد . لقد مظهرت الحفريات طبلات ـ5.92ـ لبعمؽ 5ـ لبعرض 69طلؿ ؿ بباف الخندؽ األل 

غػدارا  سػميبا   6رقػـ  م طيػتمرضية المدرج الحغري الشمالد المؤدي إلى مدخؿ معبػد الػبلت. لتشػمؿ نػذ  الطبلػة التػد 
صػفلؼ متلازيػة  ةمؾ ذلؾ الغدار خمسمشيدا  باللبف، يمتد إلى مساية تير معللمة تحت مرضية المعبد الببير. ليبلغ س

بشػػػفت ل . للغهػػا نػػػذا الغػػدار مطليػػػة بطبلػػة سػػػميبة مػػف الطػػػيف، 7سػػػـ65×79×79حيػػث ملاسػػػات اللاحػػدة  مػػف اللػػػبف،
ثػر مالتنليبات  ف األرضية التد ترتبط بالغدار نفس . لقد  ثر يلؽ تلؾ األرضػية  لػى غػرة يخاريػة باملػة، بػاف  ليهػا 

يػػػلؽ حػػػامبل  للغػػػرة المػػػذبلرة  بمػػػا بشػػػفت  ؿاألصػػػسػػػطلانية يخاريػػػة، بانػػػت يػػػد مى قا ػػػدة لتػػػرميـ قػػػديـ، ل ثػػػر معهػػػا  لػػػ
 األرضية ذاتها  لى شلفات يخارية لـ تحدد مزمنة صنا تها.

بػػع ذلػػؾ الغػػدار لمعريػػة تفاصػػيؿ مخػػر، لمنهػػا لظيفػػة البنايػػة التػػد تعػػلد تبػػاف المػػدرج الحغػػري لمعبػػد الػػبلت حػػائبل  لت
، لبػػذلؾ الترميمػػات التػػد مغريػػت  ليػػ   ئػػار  لانتظػػاـ سػػمب  لاال تنػػا  اللاضػػ  يػػد  مليػػة بنااسػػتلامة مسػػ مفإليهػػا، إال 

 بعناية، بؿ نذ  المبلحظات تؤبد منمية البناية التد استمرت بما يبدل لمدة تير قصيرة.



 15 

للى، المشار يعلد إلى الطبلة الثانية، ليمتد يلؽ غدار الطبلة األ فباللببشفت الحفريات ميضا   ف غدار آخر مشيد 
التنليػػب  لملضػػ سػػـ. 19ال يتغػػالز بػػرلز اللاحػػد منػػ   ػػف  إذإليهػػا قبػػؿ قليػػؿ، لالغػػدار نػػذا مػػزلد بمسػػاند قليلػػة البػػرلز، 

ف بلايػا تنػلر ال  ػ األرضػياترتبط مػع ذلػؾ الغػدار. لبشػؼ يػلؽ لاحػدة مػف تلػؾ تعميرية ت إلى مدلاربذلؾ تباليط تعلد 
 سـ.29يزيد قطر   ف 

سـ، خالية 79سمبها  لمتربةخر  التد يد مسفؿ ذلؾ الغدار، لند الطبلة الثالثة، يلد تبلنت مف رماد مما الطبلة األ
مف دالئؿ تشير إلى لغلد استلرار مستمر باف  لى مد  دلريف، تحددت معالمها با تنا ، لربما اف تلؾ الظانرة تمثػؿ 

 )الللح م،ب(.اما  ف المباف نذا باف قد نغر تمممؤقت قد حصؿ مل  ا  مؤقتا  استيطان
ـ، 6لبشػػفت الحفريػػات يػػد الطبلػػة التػػد تلػػع تحػػت الثالثػػة  ػػف غػػدار مشػػيد بػػاللبف يػػلؽ األرض الببػػر، يبلػػغ ارتفا ػػ  

لبنػػا  لػػـ يبػػؽ منػػ  ذلػػؾ اللسػػـ. للغػػدت  لػػى  لغهػػد ذلػػؾ الغػػدار بػػاف مساسػػا   لمفمعتنػػى ببنائػػ ، بمػػا نػػ  تيػػر مليلحػػظ 
 (.5)الللح  (24)ثرية معظمها بسلات يخارية لـ تتحدد ند األخر  مزمنتهااألرضية ذات العبلقة بهذا الغدار للى م

، يلد بشػؼ ييػ   ػف ثػبلث طبلػات  رضا   ـ 6.2ـ طلال  ل 0مما نتائ  التنليب يد الخندؽ الثاند الذي تبلغ ملاسات  
لدة لبانػت العنايػة بالبنػا  قػؿ غػمبػاف اللػبف  إذقؿ غلدة مف الطبلات البنائية يد الخندؽ األلؿ. مبنائية، بانت بما يبدل 

تشػػابها  يػػد بعػػض اللغػػل  مػػع مػػلاد مبتشػػفة يػػد  مفاقػػؿ مسػػتل . يلػػد بػػاف يػػد طينػػة اللػػبف شػػلائب لاضػػحة للعيػػاف، إال 
د الطبلات السميبة يالخندؽ األلؿ بثير اللضلح، السيما يد ملاسات اللبف ليد مشباؿ بعض البسر الفخارية، لبذلؾ 

 .(25)رمف الرماد تعلل الطبلة البب
تحػدد الػدالئؿ األثريػػة المستخلصػة مػف نػػذ  االبتشػايات يػد نػػذيف الخنػدقيف، ثبلثػة منمػػاط مػف االسػتيطاف. يالطبلػػات 

بػاف سػبانها بمػا  إذالسفلى لند األقدـ لالمحتلية  لى رماد لملاد مخر تدؿ  لى لغلد استيطاف لقتػد شػهدت  المنطلػة 
ؿ لالر ػػػد. ليػػػد ذلػػػؾ ت ييػػػد لفرضػػػية األسػػػتاذيف يػػػؤاد سػػػفر لمحمػػػد  لػػػد يبػػػدل يعيشػػػلف حيػػػاة البػػػدالة اللائمػػػة  لػػػى التنلػػػ

 إليها سابلا . مصطفى المشار
ف بػػالطيف، يلػػد يف لغهيػػ  تيػر المطليػػمممػا الطبلػػات التػػد تعللنػا ذات الغػػدراف المشػػيدة بػػاللبف تيػر المعتنػػى ببنائػػ ، ل 

 لتنلؿ لاالستلرار.تعبس لغلد استيطاف شب  دائمد يعلد لسباف بانلا يعيشلف مرحلة بيف ا
، لبػػف األدلػػة الفخاريػػة ر الػػدائمدالسػػتلراالالطبلػػات العليػػا المتمثلػػة بالبنػػا  المػػتلف يإنهػػا تػػدؿ  لػػى لغػػلد تحػػلؿ نحػػل 

المبتشفة يػد نػذ  الطبلػات ال تسػا دنا يػد تحديػد زمػف بػؿ حالػة مػف األنمػاط الػثبلث، لهػذا سػتبلى المشػبلة قائمػة  لػى 
ت لاسػعة تػػلير مدلػة باييػة يمبػػف مػف خبللهػا بنػػا  نيبػؿ زمنػد لتػػاريا الحضػر منػذ مقػػدـ نػذ  الصػلرة ريثمػا تغػػري حفريػا

 ـ شابلر بف اردشير الملؾ الساساند.506 اـ  إلى مف مسلطهاسبنى ييها، 
 

 األوضاع السياسية
لمػات لـ تبف نناؾ مدلػة باييػة يػد لقتنػا الحاضػر للبتابػة بشػبؿ مبثػر تفصػيبل   ػف تػاريا مدينػة الحضػر. لبػؿ المعل

، ل لػى المصػادر العربيػة بمػا اشػرنا إلػى ذلػؾ مػف ت البلتينية المحدلدة نها ا تمدت حتى بداية نذا اللرف  لى المدلنا
قبؿ، لبػف نتػائ  التنليبػات األثريػة التػد مغريػت ييهػا لبخاصػة النلػلش البتابيػة، مللػت مضػلا   لػى نػذا الملضػلع ل لػى 

 .مخر  لمنها الدينية لاالغتما ية غلانب
 يػػداإلشػػارات  ػػف الحضػػر يػػد المصػػادر الرلمانيػػة تتعلػػؽ بشػػبؿ خػػاص باألحػػداث التػػد لقعػػت يػػد نػػذ  المدينػػة  فإ

اللرف الثاند للمػيبلد، يلػد يشػير إليهػا المؤرخػاف الرلمانيػاف ديلباسػيلس لنيرلديػاف يػد لصػفهما الحػرلب الطاحنػة التػد 
ـ 661اف غػػػػضػػػػربتها غيػػػػلش اإلمبراطػػػػلرييف ترامػػػػاف، لبخاصػػػػة لصػػػػفهما الحصػػػػارات التػػػػد ل يف لالر يرثفػػػػلقعػػػػت بػػػػيف ال

 للميبلد. 599ل  609لسبتملس سفيرلس يد  اـ 
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ف معللمػػات مخػػر  ػػف ملضػػاع المنطلػػة ملردنػػا إالمعاصػػريف تلريبػػا  لؤلحػػداث يػػ فليضػػبل   ػػف بتابػػات نػػذيف المػػؤرخي
بتاب  الليـ المؤلؼ يد اللرف  لذلؾ يد ،حد يرلع نهر الفراتم لى  ةلرنا اللاقعابرديصاف الذي ترغع مصلل  إلى مدينة 

 .(26)الثالث للميبلد باللرة السريانة المشهلر باسـ )شرائع البلداف(
ف  ػػددا  مػػف المػػؤرخيف العػػرب لبلػػدانييهـ مثػػؿ الطبػػري لابػػف نشػػاـ لالمسػػعلدي لابػػف إلبعػػد قػػرلف مػػف ذلػػؾ التػػاريا، يػػ

معظػػـ نػػؤال  البتػػاب ا تمػػدلا يػػد ذلػػؾ  لػػى  فم. ليبػػدل ف الحضػػر بانػػت يػػد ميػػامهـ مطػػبلال  مخلػػدلف لالحمػػلي يػػذبرلف 
طها لحماسػية يػد شػبلها، ييهػا ذبػر لمفػاخر نممبيات شعرية منسلبة إلى  دد مف شعرا  الحيرة لاألبيات نذ  رثائية يد 

 .(27)د نفلذنـامللؾ الحضر، لييها تصلر لللة سلطانهـ لامتد
، يإنهػػػا األبنيػػػة الحغريػػة لغػػػدرانهاات نة مل  لػػػى اسػػبمعظمهػػػا  لػػى قلا ػػػد التماثيػػػؿ الحغريػػيممػػا البتابػػػات المنللشػػة 

بالخط اآلرامد، لمعظمها نصلص قصيرة، إال منها تللد مضلا   لى الحياة اليلمية يد الحضر ت تد السياسػية لالدينيػة 
 يد ملدمتها . لنذ  النصلص ند مبثر المصادر ملضل ية.

ستاذ يؤاد سػفر قػد سػل  المشػابؿ المتعللػة بالغلانػب الفنيػة ف األإر، يضلقبؿ البتابة يد الغانب التاريخد لمدينة الح
لاللفظيػػة التػػد لاغهتػػػ  يػػد قػػػرا ة النلػػلش البتابيػػػة، لنلػػؿ حرليهػػػا إلػػى اللرػػػة العربيػػة، ليبػػػدل مػػف لغهػػػة نظػػر  اف ثػػػبلث 

ئ األمػر مشببلت بليت قائمة ألبثر مف  لديف ليد ملدمتها "التلليـ" الذي باف يعتمػد  الحضػريلف. يػبل يعػرؼ يػد بػاد
. لالمشبلة الثانية نل المصطل  "مريا" لالذي قرم  بعػض البػاحثيف "مػديا" بسػبب ذلؾ التلليـ سللقيا  مـ ارشاقيا  ما إذا باف 

 .(28)تشاب   بلمة الداؿ لالرا  يد الحرلؼ اآلرامية. مما المشبلة الثالثة يهد  بلمة المائة يد البتابات اآلرامية
ت بعد دراسات لملارنػات مغرانػا  لػى  ػدد مػف النصػلص الحضػرية لانتهػى إلػى إرسػا  منهى يؤاد سفر نذ  المشببل
 سالتلػليـ السػللقد بػاف معتمػدا  يػد الحضػر، لاف البلمػة تلػرم )مريػا( بمعنػى السػيد للػي مفقلا د ثابتة مف الحللؿ، لنػد 

 خط  ملدي. يدي، مما  بلمة المائة يهد  لى نيئة مثلث يد طري  األيمفممديا التد يراد بها ال
ر لمللبهػا بعػد دراسػت  مسػما  الملػلؾ لالحبػاـ ضػا  بحبػاـ الحتػبثمرسى األستاذ يؤاد سػفر نػذ  الللا ػد، نشػر  مفلبعد 

ها قسػـ سػفر تػاريا الحضػر إلػى ثبلثػة ئالذيف يحمللف للب مريػا الػلاردة يػد البتابػات المؤرخػة لتيػر المؤرخػة، ليػد ضػل 
 :(29)دلار ندم
 دلر التبليف. .6
 ة.دلر الساد .5

 دلر المللؾ. .7

، ل لػػى الػػرتـ مػػف مػػرلر مػػا 6095نشػػر  األسػػتاذ سػػفر يػػد  ػػاـ  مفلال يػػزاؿ نػػذا التلسػػيـ معتمػػدا  بػػيف البػػاحثيف، منػػذ 
ببيػػرة مػف البتابػات خبللهػا، لبػػف خطلطػ  األساسػية بليػت ثابتػػة دلف م ػداد   ؼ لػلد  لػػى نشػر  لابتشػا مربعػةيلػرب مػف 

 .(11)تريير
 
 دور التكوين -3

ف الػػدالئؿ األثريػػة الحاليػػة تيػػر باييػػة إل طائنػػا صػػلرة لاضػػحة  ػػف م إلػػىشػػرنا يػػد بدايػػة نػػذا الملضػػلع مف مسػػبؽ ل 
التد ال تعرؼ بدايتها، لبـ مف السنيف استررقت مرحلتها. لاألغلبػة الملضػل ة  نهػا مػا  األدلار لمزمنتها يد الحضر، 

لتنليبػات األلليػة التػد مشػير إليهػا مػف قبػؿ، بانػت نػد ف نتػائ  ام. حتى نا مف الباحثيفؤ لات تنتظر مف يملتزاؿ ييها يغ
األخر  تير بايية لبلستدالؿ بها يد تحديد مزمنة نذ  المرحلة. لبف ل لى الرتـ مف محدلديػة النتػائ  المستخلصػة مػف 

ف الملقػع ميبلها تؤبػد  ،الخندقيف المشار إليهما، لبذلؾ الدالئؿ األخر مف خنادؽ متناثرة لبخاصة ذات الطبلات البنائية
 إذصػػلد إلػػى مسػػتلطف لاسػػع المسػػاحة شػػهد اسػػتلرارا  ثابتػػا  لبشػػبؿ خػػاص يػػد العهػػد السػػللقد، يقػػد تطػػلر مػػف مسػػتلطف 

ف يد المنطلة التد بيف دغلػة لالفػرات قبائػؿ إلى ميشير  دد مف البتاب اليلناف لالرلماف مثؿ سترابل لبلند ليلسيفلس 
لى األدلة المستخلصة مف النللش البتابية الحضرية لغلد صبلت بيف البدل الترحاؿ يد حياتها، لتل إلى ربية ا تمدت 
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ف اللبيلػة المعرليػة باسػـ )تيمػل( مالمتغلليف يد البادية لبيف السباف المسػتلريف يػد الحضػر. ليػد لاحػد مػف نػذ  األدلػة 
شػيدت ناتػاف ل  ،ـ09يػد  ػاـ شػيد بنػل تيمػل باالشػتراؾ مػع قبيلػة )بلعلػب( معبػدا   إذباف يرع منها مسػتلرا  يػد الحضػر، 

 ،507 ،560] شػػير إلػػى ذلػػؾ النلػػلش البتابيػػةتـ ليػػؽ مػػا 699بالحغػػارة لالغػػص يػػد  ػػاـ  بنػػدف مػػدينا  ضػػخما  االلبيلتػػ
. لنذ  المعللمات إذا غمعت يإنها تسا دنا  لى بنا  تصلر  لى لغلد صبلت بيف اللبائؿ العربية لبهيئػة اقػرب [500

تعػػلد إلػػى اللػػرف مخػػر ف مدلػػة إد حصػػلت بػػيف بنػػد تيمػػل لبنػػد بلعلػػب. يضػػبل   ػػف ذلػػؾ يػػمػػا تبػػلف إلػػى التحالفػػات، بػػالت
البػدالة يػد  يلػيـ يػد الحضػر، بينمػا اللسػـ اآلخػر منهػا يعػيش حيػاةمػف ف مف اللبيلة اللاحدة مالثالث الميبلدي تشير إلى 

بدالة ليعتمد اقتصادنا  لى الر د  لى لبؿ قبيلة يرلع تعيش حياة الال يعرؼ ميضا  ما إذا باف ل  المنطلة المحيطة بها.
  هد ما بانت  لي  قبيلة بند تيمل.

ل لى نذا النحل بانػت المغتمعػات يػد المػدف المعاصػرة للحضػر مثػؿ دلرايػلربس )الصػالحية( لتػدمر لتيرنػا، قائمػة 
 مف، ؿ دلرايػلربس لى مساس قبلد. ليستنت  مف النصلص البتابية المبتشفة يد نذ  المدف لمف بينها  لى سبيؿ المثا

السلطة ييها بانت بيد مغالس قبلية تدير المدينة لتفرض سيطرتها  لى اللبائؿ األخر  المنتشػرة يػد المنػاطؽ المحيطػة 
 بها. لمثؿ نذ  الصلرة قد نغدنا يد المدف األخر .

ة مذاؾ. يلد مصاب الدللبيف اللل  المهيمنة  لى الشرؽ يل  األمدت ثرت المنطلة التد ييها نذ  المدف بالنزاع الطليؿ 
يػة زحفهػا تربػا  نحػل بػبلد ثبػدمت الدللػة الفر  ليػد اللقػت نفسػ ، لاسػتررؽ نػذا التػدنلر لقتػا  تيػر قصػير. السللقية تػدنلرا  

دنا عػػ، لمػػف بضػػلؿااألنسػػيطرلا تػػدريغيا   لػػى بػػبلد ف مالرايػػديف بهػػدؼ مػػد نفلذنػػا لتبػػلف لغهػػا  للغػػ  ممػػاـ الرلمػػاف بعػػد 
 ليبلنلا خلفا  للدللة السللقية.ؽ.ـ.  10سلريا  اـ 

مػف سػػباف المػدف مـ مػػف البػػدل  مبػػانلاتيف مػف العػػرب، سػلا   ل بػاف سػػباف المنطلػة الصػػحرالية الفاصػلة بػػيف نػاتيف اللػػ
بليػػت  إذنػػذ  بػػبل  مػػف األقسػػاـ العليػػا مػػف بػػبلد لادي الرايػػديف لبػػذلؾ سػػلريا، تيػػر المسػػتلريف، لشػػملت المنطلػػة العازلػػة 

يريػداتس الثػاند مثاللرنيف السػابليف  لػى المػيبلد، لبخاصػة زمػف حبػـ الملػؾ الفرثػد  يدتير مستلرة  السياسية ملضا ها
، ببلد لادي الرايػديف لسػلريا م الدساحة الصراع مثلما دخلت  تيرنا يد بؿ مف  مرمينيا. لقد دخلت ؽ.ـ.( 657-99)

س، ليػػد ملػػدمتها األقسػػاـ العليػػا مػػف بػػبلد لادي األخػػر  يػػد المنطلػػة زمػػف ملبهػػا تغػػران األقػػاليـلبػػدمت مػػد نفلذنػػا  لػػى 
 برز مدنها.ملحدياب التد بانت اربيبل )اربيؿ( الرايديف 
الصػػراع بػػيف اللػػل  الببػر  يلمػػذاؾ المتمثػػؿ بػػالفرثييف يػد الشػػرؽ لالرلمػػاف يػػد الرػرب لعػػب دلرا  يػػد ظهػػلر  مفيبػدل 

نػػذا الطػػرؼ مـ ذاؾ، لبػػدم بعضػػها ينمػػل نمػػلا  تيػػر بيانػػات صػػريرة يػػد المنطلػػة، لقػػد لليػػت نػػذ  البيانػػات تشػػغيعا  مػػف 
ا تيػػادي، لمػػف بينهػػا بالتحديػػد حػػدياب التػػد لصػػلت حػػدلدنا الرربيػػة إلػػى سػػلريا، لبانػػت العبلقػػة بػػيف حػػدياب نػػذ  لبػػيف 

ـ(. يلػػد يصػػؼ نػػذا المػػؤرخ 07-79سػػباف م ػػالد الرايػػديف قػػد صػػلرت بشػػبؿ تيػػر دقيػػؽ مػػف قبػػؿ المػػؤرخ يلسػػيفلس )
)ابيػػاس( للػػد د مػػا  مػػف شػػيلخ العػػرب يػػد  مفـ(. ليبػػدل 19-71اس( ملػػؾ العػػرب لازاط ملػػؾ حػػدياب )العبلقػػة بػػيف )ابيػػ

ف ازاط قاد غيشا  ضرب الحصار بػ   لػى مالمنطلة ضد االحتبلؿ الذي يرض   ليها ازاط اليهلدي، ليضيؼ يلسيفلس 
بيف يػدي ازاط مللػى بنفسػ   مسيرا  يلع ن  سم. لحينما رم  ابياس (12)ياس الذي ا تصـ يد قلعة تعرؼ باسـ )ارساملس(با

 حتف . لللدمف  لى الللعة 
ف الحضػر لػـ تبػف يلمػذاؾ مف تياب ذبر الحضر يد األحداث التد مشار إليها يلسيفلس يعلد إلى مير  تابسيدلر 

 ا  يػديف دلر ف لشػيلخ العػرب يػد م ػالد بػبلد الراملبف الصػلرة التػد قػدمها المػؤرخ المػذبلر تؤبػد  (11)األنمية لى قدر مف 
ف الحضػػر ميػػد تلػػؾ األحػػداث. ليحػػالؿ تابسػػيدلر ربػػط الحضػػر بحػػدياب، لبنػػ  لػػـ يلػػدـ مدلػػة ملنعػػة يػػد ـ ييهػػا رميػػ  يػػد 

( لغػد يػد متلػلبػرز األدلػة التػد سػاقها، نػل تمثػاؿ حغػري لملػؾ اسػم  )مبانت يلمئذ تابعة إلى مملبة حدياب. لمف بيف 
لصريرة يد الحضر، حالؿ تابسيدلر مطابلت  بالملؾ الحػديابد ازاط، معتمػدا  المعبد الثالث، الذي نل لاحد مف المعابد ا

يغعػؿ االسػـ  مفحػالؿ تابسػيدلر ل . (14)نػ  اسػـ لحػديابمل لنػل )نتػلف اشػري( الػذي يسػر  الػبعض لػتمنعت ب   لى للب 
البػزة الملبيػة لتمثػاؿ  نل الصيرة اآلرامية الدارغة يد الحضر لبلسـ ازاط. ليضبل   ف ذلؾ يلد غعؿ تابسػيدلر مػف متلل
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ـ( 79-65الثالػث ) مرطبػافلبذلؾ شبؿ تاغػ ، منهػا تعػلد الزاط الػذي تسػلـ التػاج المػذبلر مػف الملػؾ الفرثػد  متللالملؾ 
 إلى السيادة الفرثية. مرمينياا ترايا  من  بغهلد  يد إ ادة 

المببػرة مػف تػاريا  المػدةيػؤاد سػفر ربػط لاستنادا  إلى ما ملرد  تابسيدلر مف آرا  حلؿ نػذا الملضػلع، حػالؿ األسػتاذ 
يفسػػر  رميػػا  إليهػػا  لمضػػاؼالحضػػر التػػد تلػػع ضػػمف )دلر التبػػليف( بحػػدياب، بعػػد اف لليػػت  نػػد  نػػذ  اآلرا  قبػػلال  حسػػنا  

د تمثػػاؿ متلػػل يػػد لاحػػد مػػف المعابػػد الصػػريرة يػػد الحضػػر ب نػػ  تعبيػػر  ػػف ممارسػػة الحضػػرييف  ػػادة  بػػادة السػػلؼ ل لغػػ
 .(15)ذلؾ العهد الذي بانلا يي  مرتبطيف بحدياب(لذبر  ) لر ايتهـ
ملنعػة، يالللػب الػذي نعػت بػ  متلػل، لنػل )نتػلف اشػري( قػد يسػر تلؾ اآلرا  غميعها ال تعتمد يد اللاقػع  لػى مدلػة  إف

ف االسػـ نػذا قػد لرد يػد نصػلص حضػرية بػاف بهيئػة اسػـ  لػـ ن  الحديابد، لبف األمر لـ يبػف  لػى نػذ  الصػيرة. ألم
. لالملطػع الثػاند يػد نػذا االسػـ لنػل )اشػر( مشػتؽ يػد الرالػب مػف االسػـ (14)األسما  الم لليػة  نػد الحضػرييف مف بيف

 .شلرييفلآل)مشلر( اإلل  الللمد 
ممػػا بخصػػلص مطابلػػة اسػػـ متلػػل بػػازاط ييبػػدل تيػػر لاضػػ  تمامػػا ، إذ لػػيس يػػد الغانػػب اللرػػلي مي داللػػة تلضػػ  ذلػػؾ 

ف الػػرمي الخػػاص بممارسػػة الحضػػرييف  بػػادة السػػلؼ يحتػػاج إلػػى مدلػػة تد مػػ ، إيػػؽ، يػػالػػربط، لمثػػؿ نػػذا الػػربط تيػػر المل 
 قد انحصر بالملؾ متلل دلف تير .السيما لاف نذا النلع مف العبادة 

لاتهػا طف الدراسات يد تطلر مساليب النحػت الحضػري مػا تػزاؿ يػد خمف تمثاؿ متلل تير مؤرخ، ل إليضبل   ف ذلؾ ي
 صعلبة يد ربط نذا التمثاؿ بدلر معيف مف تاريا الحضر. األللى للهذا يغد الباحث

ف، بعػد ل ف ازاط قد حبـ يػد زمػف سػبؽ ازدنػار الحضػر، ممػا يغعػؿ األمػر تيػر مناسػب الف يػذبر  الحضػريإي لمخيرا  
 اللرنييف.مضت  لى نهاية حبم  ما يلرب  مف

بمػا اشػرنا، لقػد تبػلف السػلطة نػذ  ملز ػة ف األدلػة قليلػة إ)دلر التبليف(، ي يدلبش ف السلطة السياسية يد الحضر 
ا( مي تػػبي–ف السػػدنة الػػذي يطلػػؽ  لػػى اللاحػػد مػػنهـ للػػب )ربيبػػيف الشػػيلخ ز مػػا  اللبائػػؿ الػػذيف يعريػػلف ببلمػػة )ربػػا( لبػػ

ف األمػػلر الدينيػػة بانػػت ممسػػؤلؿ البيػػت مل صػػاحب ، لنػػل المسػػؤلؿ  ػػف إدارة المعبػػد لالحفػػاظ  لػػى محتلياتػػ ، يػػد حػػيف 
لبهنتػػ ، مصػػبحت  ت ضػػؿ البتابػػات المنللشػػة  لػػى قلا ػػد  ػػدد مػػف التماثيػػؿ الحغريػػة لسػػدنف. لب(17)بهنػػةملبلػػة إلػػى ال

ما إلى ملاخر دلر السادة مل بدايػة دلر الملبيػة، إ. ليد ضل  ذلؾ يمبف نسبتها معللمة ميضا   لمزياؤنـلاضحة  مسماؤنـ
لاف ف الفغػػلات يػػد تػػاريا دلر التبػػليف مػػا تػػزاؿ قائمػػة ممـ بتابيػػة مـ ينيػػة إال  مثريػػةلمػػع بػػؿ المعللمػػات التػػد مصػػادرنا 

 .نا يحتاج إلى بينات باييةمؤل
 
 . دور السادة2

فردنػػػا سػػيد، لنػػد ترغمػػة للبلمػػػة اآلراميػػة )مريػػا( التػػػد تللػػب بهػػا سػػػتة ممطلػػؽ  لػػى نػػذا الػػػدلر مصػػطل  )السػػادة( ل 
 التد سبلت الملبية لنـ  لى التلالد: يد المدةالحبـ يد الحضر مشخاص تلللا إدارة 

ف آخػػر شخصػػيف حمػبل للػػب )ملػؾ( مثلمػػا حمػبل للػػب )مريػػا( ميهب ل لرلد لنصػػرل لمعنػل للغػػش لسػنطرلؽ. ل ر نشػ
. لقد بدم نذا الدلر يد الرالب مف منتصػؼ اللػرف األلؿ لانتهػى يػد [709]مف قبؿ، لاالثناف شليلاف بما مبدت  البتابة 

 ـ.699مل سنة  619حلالد سنة 
ف للػب مريػا بػاف يحملػ  شػخص لاحػد يليػ  آخػر بعػد ملتػ  مل  زلػ ، مليد ضل  الدالئؿ النلشية مصب  مف اللاض  

للراية سنة  ـ92، لبلد ضمف العائلة التد بانت مسؤللة  ف الحضر منذ حلالد سنة نذا الللب اآلخرلفلنبذا تلارث 
الشليليف للغش لسنطرلؽ مف بعد  ابن  نصرل ثـ حفيدي  ل  األ لىالغد  ، لباف يد ملدمتهـ نشريهبـ699ـ مل 619

ف العبلقػة إاللذيف حمبل ميضا  للب )ملبا( مي الملػؾ. ممػا مػف بلػد مػف األشػخاص الػذيف للبػلا بمريػا لنمػا لرلد لمعنػل يػ
 .مل ة التد تنتهد إلى غدنا نشريهببينهما تير معرلية لمثلها العبلقة بينهما لبيف المغ
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حاليا   ػف نػذا الملضػلع تيػر باييػة، لبػف التسلسػؿ الػذي استخلصػ  األسػتاذ  المتيسرةالمعللمات ف مل لى الرتـ مف 
مػف الحبػـ  ط مثػاؿ    منملذغػا  لػن  نفسيد اللقت ، ليعطد سيد لينتهد بسنطرلؽ السيد لالملؾيؤاد سفر يبدم بنشريهب ال

 ة الملبية.لحر اللراثد الذي استمر حتى م
ف ميػرد ييهػا اسػـ مػػف حمػؿ للػب مريػػا تيػر قليلػة، لبػف المؤرخػػة منهػا نػد األقػػؿ. ل  النصػلص النلشػية الحضػرية التػػد

ـ إذ بانػػت قػػرا ة 677مؤرخػػة بسػػنة  ةـ تليهػػا بتابػػ659/650مقػػدـ بتابػػة مؤرخػػة تخػػص نصػػرل السػػيد تحمػػؿ السػػنلات 
ت البتابػة ـ إذا بانػ679تشير إلى نصرل بشػبؿ لاضػ . لآخػر بتابػة تخػص نصػرل السػيد مؤرخػة بسػنة  [779]البتابة 

 ف نصرل نفس  باف  لى قيد الحياة.متشير إلى  [595]
الدينيػة لانغازاتػ   ب للابػ لبخاصػة مػا يتعلػؽ منهػا ليد ضل  المعللمػات التػد قػدمتها البتابػات الحضػرية  ػف نصػرل 

عللمػػات التػػد ، يإنهػػا تعطػػد مؤشػػرا  حليليػػا  للمبانػػة التػػد بػػاف  ليهػػا نػػذا الرغػػؿ يػػد المغتمػػع الحضػػري. ممػػا المالعمرانيػػة
بنشػػريهب لانتهػػا   بسػػنطرلؽ يإنهػػا سػػتعطد اللػػارئ صػػلرا   ػػف  بػػد ا  سػػنلدمها  ػػف األشػػخاص الػػذيف حملػػلا للػػب )مريػػا( 

 مبانة بؿ لاحد مف نؤال  الستة.
 

 نشريهب
ف نشػريهب م، التػد تشػير إلػى ريػا ابنػ ليس مف معللمات  ف نشػريهب إال مػف خػبلؿ البتابػات التػد تخػص نصػلر م

، ليػد ضػل  ذلػؾ يمبػف التلػدير [779ل  595]ـ بما نستنت  مف البتابات 679-659لب مريا يد حلالد باف يحمؿ ل
 .سنة 699ريهب قد  اش لما يلرب مف ف نشم

ف اثنيف تلليا الحبـ يد الحضر بانا يحمبلف اسـ نشريهب لقد ميز بيف االثنيف بػاف ملباف اال تلاد يد بادئ األمر 
نصػػرل السػػيد يػػد تصػػريؼ  م لػػبف نشػػريهب الثػػاند بػػاف قػػد مؿ للػػب مريػػا، يػػد حػػيف نشػػريهب األلؿ بػػاف ملؿ مػػف حمػػ

 ف لاحدا  مف االثنيف باف يحمؿ نذا الللب.م مبدتـ قد 677شؤلف الحضر، لبف البتابة المؤرخة بسنة 
 

 ورود
لػػػـ تبػػػف ننػػػاؾ بتابػػػات مؤرخػػػة حتػػػى لقتنػػػا الحاضػػػر تخػػػص لرلد مريػػػا لهػػػذا ال يعػػػرؼ مي شػػػد   ػػػف حياتػػػ ، لبػػػاف 

المعبػػد  ملاليػػفف اسػػم  قػػد نلػػش  لػػى المػػداميؾ الحغريػػة السػػفلى يػػد غػػدراف ف لرلد بػػاف مريػػا قبػػؿ نصػػرل، ألماال تلػػاد 
الببير، ييما نلش اسـ نصلر مريا  لى األقساـ العليا مف نذ  الغدراف، لمف ذلػؾ الػدليؿ اسػتخلص مصػحاب نػذا الػرمي 

لرلد السػيد، ممػا األقسػاـ العليػا منهػا يلػد ابتملػت زمػف نصػرل  نادمف غدراف االلاليف المتسػلة قػد شػيف األقساـ السفلى م
 ف لرلد السيد سبؽ نصرل السيد، لبف األمر ما يزاؿ بحاغة إلى مدلة تعزيزية مخر.م، لنذا دليؿ يلض  (18)السيد
 

 نصرو
ؾ تشػػير إلػػى ذلػػل ـ، 679ل 677ل  659ف نصػػرل بػػاف مريػػا يػػد السػػنلات إلػػى مننػػاؾ ثبلثػػة نصػػلص مؤرخػػة تشػػير 

ف نصػػرل بػػاف مبثػػر منميػػة مػػف األشػػخاص اآلخػػريف مميضػػا  البتابػػات األخػػر  البثيػػرة تيػػر المؤرخػػة. ليبػػدل مػػف خبللهػػا 
( مي البػانف األ ظػـ لئللػ ؿ ربػا بػميمخػر مثػؿ ) مللابػا  الذيف حمللا نذا الللب، ليضبل   ف ذلؾ بػاف نصػرل نفسػ  يحمػؿ 

ربػػػا( مي األب  مبيػػا، ل)قشيشػػا( مي الحبػػػيـ، لبػػذلؾ )شمشػػ لػػػ لئلؿ ربػػا لشػػػمش( مي البػػانف األ ظػػـ بػػل)مي [19] لئللػػ 
 العظيـ.

لتنسب إلى نصرل ميضا  العديد مف األبنية المهمة يد الحضر ليد ملدمتها التحصػينات الديا يػة ل ػدد مػف المعابػد 
ذلػؾ  لػى  ـ، معتمدا  يػد672-662ف نصرل مريا تللى الحبـ يد السنلات ميد المدينة، ليستخلص األستاذ يؤاد سفر 

لبف نػذ  الحالػة ليسػت لاضػحة مػف  سنتئذ ا  ف نصرل باف متلييم، لمنها استنبط ـ679المؤرخة يد سنة  [595]البتابة 
 لال يمبف اف تبلف دليبل  يد ذلؾ. ،خبلؿ نذ 

 معنو
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ـ، لتعلػػب اسػػم  مباشػػرة بلمػػة 600المنللشػػة  لػػى نصػػب حغػػري مؤرخػػة بسػػنة  [559]لغػػد اسػػـ معنػػل  لػػى البتابػػة 
 ـ.620إلى  601ف معنل باف يحمؿ نذا الللب يد السنلات مف ما( لاستشؼ األستاذ سفر )مري

بمػػا تعبػػس ذلػػؾ بػػاف يحملهػػا مشػػخاص مػػف ذلي المنػػازؿ الرييعػػة يػػد الحضػػر مللػػاب حبػػـ معنػػل السػػيد  يػػدلظهػػرت 
لببارا  لمعهػـ  ـ سباف الحضر صرارا  626سادنا  يد  اـ  نؤال  األشخاص شمشبرؾ الذي اصطفا  البتابات، لمف بيف

للحػػاف حغريػػاف  ليهمػػا نلػػش بتػػابد متشػػاب  يػػد الصػػيرة،  ملضػػحهاالعػػرب المتغللػػة يػػد المنطلػػة. لاختيػػار نػػذا السػػادف 
لسلر مدينة الحضر، ييما لغػد الثػاند يػد البلابػة الشػرقية، لالبتابػة  لػى بػؿ مػف حدنما يد البلابة الشمالية م ثر  لى 

اسػم  شمشػػبرؾ بطريلػة تشػب  االسػتفتا  الشػعبد ليبػلف سػادنا  )ربيتػا( لاف يػػد  نػذيف اللػلحيف تشػير إلػى انتخػاب شػخص
زمف باف معنل الذي للب مريا، يحتؿ نذا المنصػب الػديند، لقبػؿ ظهػلر الملبيػة يػد الحضػر، بمػا يحمػؿ الػنص ميضػا  

 إقرار الناخبيف العللبات المترتبة  لى السرقات.
ـ يػػد دـ يلػػ626ـ لشمشػػبرؾ السػػادف  ػػاـ 600عنػػل السػػيد يػػد  ػػاـ ف يػػد زمػػف لاحػػد تلريبػػا  لنمػػا ميلغػػلد شخصػػ إف

ؤلليف  ػػف تصػػريؼ شػػؤلف الحضػػر الدينيػػة منهػػا بانػػت لمعنػػل السػػيد لالسياسػػية سػػماالثنػػيف بانػػا   لػػى مفاللاقػػع دلػػيبل  
 لشمشبرؾ السادف.

 
 ولجش

مػػا غػػا   نػػ  يػػد  ، بمػػا للػػب ميضػػا  بالملػػؾ يػػد ضػػل [592]بػػاف للغػػش يحمػػؿ للػػب مريػػا بمػػا تػػذبر ذلػػؾ البتابػػة 
نصػػرل، لقػػد ا تمػػد الػػبعض يػػد نػػذ   مبنػػا ف للغػػش نػػل مػػف م، لبػػاف الشػػؾ يػػد بػػادئ األمػػر [591ل  607]البتػػابتيف 

هدا  يظهػر ييػ  نصػرل مضػطغعا  لبػاللرب منػ  شػالنسبة  لى اسـ للغش المنللش يػلؽ صػلرت  يػد اللػلح الػذي يحمػؿ م
 نذ  البنلة. [709]لغش، لقد مبدت البتابة بؿ منهـ اسم ، لمف بينهـ ل  رمسثبلثة مشخاص، ليلؽ 

 
 سنطروق

سنطرلؽ باف قػد تللػد منصػب مريػا، يػد حػيف  رإلى مثتشير  [575]لغدت بتابة لاحدة منللشة  لى نصب حغري 
ـ، لنذا التاريا بحد ذات  يشبؿ 699/  691ن  باف ملبا ، لمف بينها البتابة المؤرخة بسنة الى مف بتابات مخر  تشير م

 مهما  يد التسلسؿ التاريخد لدلر مريا يد الحضر. دليبل  
النصلص الخاصة بمريا قليلة العدد، لالمعللمػات التػد ييهػا قليلػة بدرغػة ال تسػا د الباحػث يػد لضػع تليػيـ لؤلحػلاؿ 

حبػػـ األشػػخاص المللبػػيف بمريػػا، المحصػػلرة بػػيف منتصػػؼ اللػػرف األلؿ لحتػػى اللػػرف الثػػاند  يػػد مػػدةالسياسػػية للمنطلػػة 
، لالفػرثييف شػرقا ، لبػاف منطلة الشرؽ األدنى، متمثلة بػالرلـ تربػا  د. يلد بانت نناؾ قلتاف مسيطرتاف  لى  مـل للميبل

نهػػر الفػػرات نػػل الحػػد الفاصػػؿ بينهمػػا. لالحػػدث الػػذي يثيػػر اللػػارئ بثيػػرا  نػػل تحربػػات غيػػلش الرلمػػاف التػػد بػػاف يللدنػػا 
ـ، لمضػػاؼ 660 ػاـ  منطابيػػالالمعػرلؼ اف ذلػػؾ الغػيش قػػد لصػؿ تراغػاف يػػد منطلػة م ػػالد بػبلد الرايػػديف  اإلمبراطػلر

 .(19)لاحتؿ بعدنا مارديف لنصيبيف التد يظف منها بانت تحت نفلذ مملبة حدياببعدنا مرمينيا إلى الدللة الرلمانية 
ب ف معنل ملؾ الرنا  ارض لغلد تراغاف يد المنطلة لبف غيش تراغاف زحؼ صل إلى متشير المعللمات التاريخية 

الشرؽ، يعبر نهر الفرات لاحتؿ غزيرة العراؽ لمف بينهػا مدينػة سػنغار، لاتغػ  بعػدنا نحػل حػدياب التػد ال يفصػلها  ػف 
 نذ  المنطلة سل  نهر دغلة، لاستهدؼ مف بعدنا طيسفلف اللاقعة  لى ذلؾ النهر.

باسػػـ )ملػػػلؾ الطلائػػػؼ(  ئػػػؿاأللاا تػػرؼ الفرثيػػػلف لمعهػػػـ  ػػدد مػػػف حبػػػاـ األقػػاليـ المعػػػرلييف  نػػػد المػػؤرخيف العػػػرب 
ـ، لبػػف سػػر اف مػػا م لنػػت بعػػض نػػذ  األقػػاليـ ثلرتهػػا  ليػػ ، لمػػف بينهػػا الرنػػا 661بسػػلطة تراغػػاف يػػد بػػادئ األمػػر  ػػاـ 

مػف السػنة  ألشػهرغػيش قاصػدا  الحضػر ليضػرب حللهػا حصػارا  اسػتمر  رمسلالحضر. يعاد اإلمبراطػلر مػف بابػؿ  لػى 
لمػػػػف مسػػػػلارنا  مسػػػػلحتهامسػػػػتمدة قلتهػػػػا مػػػػف غيشػػػػها لمػػػػف قػػػػلة ليا ليػػػػة  ذاتهػػػػا. يصػػػػمدت الحضػػػػر ممػػػػاـ ذلػػػػؾ الحصػػػػار

ؽ نػذ  األحػداث، تحسػبا  لمػػا ستشػهد  المنطلػة مػف حػرلب بػػيف بة، التػد شػيدت يػد الرالػػب بػزمف سػالمبينػلاسػتحباماتها 
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بػ  تراغػاف،  رض ببلد الرايديف. لبانت نتيغػة ذلػؾ الحصػار الفشػؿ الببيػر الػذي منػدميد النزاع  لى الفرثييف لالرلماف 
يشػػػؿ تراغػػػاف يػػػد النيػػػؿ مػػػف الحضػػػر، اسػػػتمر يػػػد ذابػػػرة  مف. ليبػػػدل ـ669 ػػػاـ  منطابيػػػايانسػػػحب غيشػػػ  لمػػػات يػػػد 

سػميا لنػد الرايػة، ينسب  الباحثلف إلي ، لقد لضعل  يد المعبد المعػرلؼ ب ا  حغري ا  رمسالحضرييف، يلد نحت الحضريلف 
 .للتشهير بفشل 

تشير إلى ذلػؾ المػدلنات البلتينيػة، إال ل  الرلماف اثر معنلي ببير يد المنطلة، لى ر لانتصارنا ضباف لصملد الح
ظػرؼ  م سػرن  ليس نناؾ مف لثيلة يمبف مف خبللها إ طا  تصلر  ف الليادة التد تز مت الدياع  ف الحضػر يػد م

 تعرضت ل  يلمذاؾ.
نػػدل   مػػدة إفليبػػدل ، دةالتػػد تؤنلػػ  للليػػاالبثيػػرة  مللابػػ يلػػد ينسػػب ذلػػؾ الػػدياع إلػػى نصػػرل مريػػا الػػذي تػػذبر البتابػػات 

الملاطعػػات التػػد احتلهػػا  م ػػادـ( الػػذي 679-669) اإلمبراطلريػػةلاسػػتلرار شػػهدتها المنطلػػة اثػػر تػػللد نادريػػاف  ػػرش 
األخػر   باألقػاليـبلقػة الحضػر مل ارتباطهػا  معللمات  ف  لخبلؿ دلر السادة ليس لدينا اإلقليمييفتراغاف إلى حبامها 

امهػػػا العػػػرب ضػػػد االحػػػتبلؿ  ػػػف ردلد يعػػػؿ حب بلضػػػلحقيػػػاـ ثػػػلرة يػػػد بػػػؿ الحضػػػر لالرنػػػا يعبػػػر  مفة، إال يػػػد المنطلػػػ
 .الرلماند

 
 دور الممكية

الػػػدالئؿ  مف( مي الملػػػؾ. إال اف حبػػػاـ المدينػػػة بػػػدملا يحملػػػلف للػػػب )ملبػػػمللبيػػػة، ألم لػػػب دلر مريػػػا )السػػػادة( دلر ال
 .ملؿ حابـ حمؿ نذا الللببخاصة  ف النلشية قليلة  ف بداية نذا الدلر ل 

: متلل ل للغػش لسػنطرلؽ األلؿ ل بدسػميا خمسة مشخاص بانلا يحمللف للب ملؾ لنـ مسما تلدـ النللش البتابية 
. إليهمػاميضػا  لنمػا للغػش لسػنطرلؽ اللػذيف سػبلت اإلشػارة  ف نػؤال  اثنػيف للبػا بمريػا لبملبػالسػنطرلؽ الثػاند. لمػف بػي

 حد مف نؤال  المللؾ يد ضل  ما ليرت  األدلة البتابية  ف ذلؾ.لسنعطد اللارئ صلرة  ف بؿ لا
 

 الممك أتمو
لـ يرد اسم  إال يػد بتابػة لاحػدة تيػر مؤرخػة، منللشػة  لػى قا ػدة تمثػاؿ شػخص ملػت ، ل ليػ  معطػؼ ليػلؽ رمسػ  

حػػديابد نسػػبة إلػػى تعنػػد ال، لبعػػدنا)النتلف اشػػري( التػػد يسػػرنا الػػبعض ب نهػػا بعػػد اسػػم  مباشػػرة بلمػػة ملبػػا   لتػػ تدتػػاج. 
 مملبة حدياب التد بانت اربيؿ منـ مدينة ييها، بما بينا ذلؾ مف قبؿ.

 
 الممك ولجش

تضػػمنت البتابػػة للبػػ  لنػػل ل ، [591ل  607]لرد االسػػـ  لػػى بتابػػة منللشػػة  لػػى قا ػػدة تمثالػػ  لبنهػػا تيػػر مؤرخػػة 
لسنطرلؽ الثاند، لبػاف للغػش  سميابد)ملؾ العرب( لنل للب تللب ب  مللؾ الحضر اآلخريف مثؿ سنطرلؽ األلؿ ل 

ـ. ليفتػرض سػفر 612ل  629 لى رمي األستاذ يؤاد سفر ملؿ ملؾ يػد الحضػر لخصػص سػنلات حبمػ  مػا بػيف  ػاـ 
لالد  نصػرل السػيد  مسدانامف الملؾ الفرثد للغش الثالث مل الرابع تلديرا  للخدمات التد ف للغش قد استلـ التاج مميضا  

لبػػػػذلؾ  ػػػػف خدماتػػػػ  يػػػػد اسػػػػتعادة الرنػػػػا مػػػػف الرلمػػػػاف. لبػػػػف نػػػػذ   616 ػػػػاـ يػػػػد ا الصػػػػرر  للغػػػػيش الفرثػػػػد يػػػػد مسػػػػي
ال يلغػػد مصػػدر يشػػير إلػػى لغػػلد غػػيش ل ، بسػػبب تيػػاب األدلػػة النلشػػية يػػد نػػذا الملضػػلعااليتراضػػات يصػػعب قبللهػػا 

 .نيمنة الرلماف مفير مدينة الرنا لتحر  زج حضري باف قد
 
 

 الممك سنطروق األول
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يػد حػيف تشػير  ،سنطرلؽ الملؾ نل ابػف نصػرل السػيد مف [576 ،600 ،609 ،601 ،600]اآلتية تؤبد البتابات 
ف األسػتاذ يػؤاد سػفر إسنطرلؽ باف قد تللد منصب )مريا(، للهػذا يػ إلى مفالمنللشة  لى نصب حغري  [575]البتابة 
سػنطرلؽ حمػؿ للػب مريػا  مف األللػابف سنطرلؽ السيد لسػنطرلؽ الملػؾ ببلنمػا شػخص لاحػد. لاسػتخلص مػف ميعتلد 

 للغش الثالث الملؾ الفرثد. مف لزمف قصير حتى تمبف مف الحصلؿ  لى التاج
/  691مػػؤرخ بسػػنة  [95]األلؿ، الػػذي حمػػؿ مبثػػر مػػف للػػب، لبػػف لاحػػدا  مػػف النلػػلش ذي الػػرقـ حبػػـ سػػنطرلؽ  يػػدل 
لب سنطرلؽ يد نصلص مخر )بملؾ . للـ يحمؿ يي  للب )ملؾ( يلط. لربما يعلد نذا إلى بداية حبـ نذا العانؿ699

 .[576 ،600 ،601]العرب( 
حبمػ . إذ مثنػا  . ليػد الػنص األخيػر إشػارة إلػى امتػداد نفػلذ الحضػر [601]مخر )ملؾ العرب المنتصػر(  مللاحليد 

 تعلد إلػى زمػف سػنطرلؽ األلؿ ملخليفت   سمياف ابن   بدمملؾ العرب، ل التد غا  ييها اف سنطرلؽ  [599]البتابة  مف
 باف لليا  للعهد، لبف األستاذ يؤاد سفر ينسب نذا إلى سنطرلؽ الثاند. سمياف ببل الملبيف ل  للد اسم   بدالثاند أل

البنػػػا  يػػػد المعبػػػد المربػػػع )خلػػػلة الشػػػمس( اللاقػػػع خلػػػؼ اإليػػػلاف ف سػػػنطرلؽ قػػػد اسػػػت نؼ مليبػػػدل مػػػف األدلػػػة الحاليػػػة 
ف إ. ليضػبل   ػف ذلػؾ يػ[595]ع الشػمالد مػف سػلر المعبػد المػذبلر ينسػب إليػ  بنػا  الضػلل الغنلبد مػف المعبػد الببيػر، 

، لالثػػاند  لػػى [600]اسػػـ نػػذا العانػػؿ لغػػد منللشػػا  يػػد مبػػانيف. األلؿ  لػػى طنػػؼ الظلػػة اللاقعػػة خلػػؼ المعبػػد المربػػع 
 .(41)شريات الخللة نفسها م مدة
سنطرلؽ األلؿ، لمف بينها  مبملهاتد قاـ بها مل األدلة البنائية الشاخصة لالبتابية تشير إلى األ ماؿ العمرانية ال إف

المعابػػد الصػػريرة اللاقعػػة ضػػمف  مفالمبلحػػظ  مفمعبػػد الػػبلت لالمعبػػد المربػػع لالضػػلع الشػػمالد لسػػلر المعبػػد الببيػػر، إال 
يدنا األحيا  السبنية مف المدينة التد شيدتها اللبائؿ العربية يد السنلات التد تسبؽ حبـ سػنطرلؽ األلؿ قػد تلقػؼ تشػي

غػذب  غؿمتسلـ نذا العانؿ العرش، ليد اللقت ذات  يبمؿ سنطرلؽ بنا  المعبد المربع ذل الشبؿ التبعيبد مف ف مبعد 
صػ  يانػ  يعبػر  ػف لغػلد السػلطة المربزيػة يػد  إفاللبائؿ العربية ألدا  طللسها الدينية يد ذلؾ المباف الملدس. لنػذا 

 رب المنتصر.سنطرلؽ ملؾ الع رمسهاالحضر التد باف  لى 
لػ  آخػرلف يػد معابػد  مقامهػالسنطرلؽ األلؿ  دد مف التماثيؿ الحغريػة، لللحػات منحلتػة بشػبؿ بػارز مقيمػت لػ  مل 

يػػد السػػليفة اللاقعػػة خلػػؼ المعبػػد المربػػع )خلػػلة  سػػمياالحضػػر، لمػػف بينهػػا تمثػػاؿ لضػػع بغانػػب تمثػػالد للديػػ  نيهػػرا ل بد
ؽ ذلػؾ المعبػد ممػثبل  يػد بػزة  سػبرية. ليظهػر سػنطرلؽ يػد مشػهد دينػد لغد تمثاؿ آخر لهذا الملؾ يد رلال الشمس(. 

نحت  لى للح حغري ببير لغد يد معبد البلت، لاقفا  ممػاـ الربػة الػبلت. لتشػير البتابػة المنللشػة يػد مبػانيف مػف نػذا 
بـ حضػري الملؾ( ليػد مبػاف آخػر )سػنطرلؽ الملػؾ البػانف( لنػد ملؿ إشػارة يلصػؼ ييهػا حػاف )سنطرلؽ إلى مالللح 

 ب ن  بانف.
 

 سمياالممك عبد
تشػير  [602]، لبػف البتابػة سنة تسلم  العرش تير معرلية مف لرث العرش  ف مبي  سنطرلؽ بف نصرل السيد، إال

ف ميفيهػػا ت بيػػد  [509]تللػػب )بملػػؾ العػػرب( مثػػؿ لالػػد  سػػنطرلؽ لابنػػ  سػػنطرلؽ الثػػاند. ممػػا البتابػػة األخػػر  إلػػى منػػ  
ـ يد زمف بانػت ملضػاع الشػرؽ األدنػى تيػر مسػتلرة. يلػد لاغػ  الػببلط الفرثػد 605/607 اـ  باف يد الحبـيا  بدسم

، لقػد للػد األخيػر (43)ف ثبلثة قادة متخاصػميف  لػى السػلطة يػد رلمػا. لمػف بيػنهـ نيغػر حػابـ سػلريامثلرة يد سللقيا ل 
 مرسػؿالبلتينيػة باسػـ )بارسػميا( لالػذي د ما  مف حباـ الملاطعات العربية لمف بينهـ ملؾ الحضر الذي ذبرت  المصادر 

تسػلـ  مفالمسػا دة ميضػا  مػف ابغػر ملػؾ الرنػا لمػف ملػؾ حػدياب. لبعػد تللػى ل ـ، 605لينغر يرقة مف رماة السهاـ  ػاـ 
سبتيملس سػفيرلس  ػرش اإلمبراطلريػة الرلمانيػة تلغػ   لػى رمس غػيش لمعاقبػة الحبػاـ الػذيف لقفػلا مػع خصػم  نيغػر 

الحضػػر  ل. يتلغػػ  نحػػر. ياتغػػ   لػػى رمس غػػيش صػػلب نصػػيبيف لالحضػػر لطيسػػفلف لسػػللقيالمػػف بيػػنهـ ملػػؾ الحضػػ
. لبعػدنا (42)ليعػد  دتػ  لحصػار آخػرـ، لبف حصار  يشؿ لرغع بعدنا إلى سلريا 609لضرب حصارا  حللها يد ربيع 
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 مسػػلحةييهػػا  ـ يػػد محاللػػة ياشػػلة مثػػؿ األللػػى يحاصػػرنا لعشػػريف يلمػػا  اسػػتخدـ599 ػػاد إلػػى الحضػػر يػػد خريػػؼ  ػػاـ 
لرا  مما بانت  لي  يد طثليلة مبثر ت مسلحةف صملد الحضرييف لاستخدامهـ منغلمية ثليلة لمعدات حصار غديدة إال 

ذلؾ الغػرار التػد الحصار األلؿ ليد ملدمتها المغانيؽ التد تلذؼ برات حغرية لبتؿ نارية  ريت بالنار الحضرية، لب
ذلؾ سػهاما  مزدلغػة بػانلا يطلللنهػا  لػى الغنػلد الرلمػاف. بػؿ نػذ  األسػلحة ، لاسػتخدـ الحضػريلف بػييها حشرات سػامة

 .(41)يد غيلشهـ الخسائر الببيرة لملقعتخطط الرلماف  ميشلتالديا ية 
ف ف الغػػيش لػـ يػتمبف مػػف خبللهػا دخػلؿ المدينػػة، ألمثرػرة يػػد سػلر المدينػة إال  محػدثلاف الرلمػػاف مل لػى الػرتـ مػف 

 مفى بخػػزائف معبػػد الشػػمس، إال ظػػف يػػدخلها يػػد صػػباح اليػػلـ التػػالد ليحميرلس بػػاف يطمػػ  اإلمبراطػػلر سػػبتيملس سػػف
حباـتمبنلا مف إ ادة بنا  الثررة الحضرييف  الحضػرييف بػانلا مهػرة يػد إلػى مف . ليشير المؤرخلف الرلمػاف سدنا ليبل   لا 

سبتيملس سفيرلس الثانيػة  لػى ف بعضها بادت تصيب حرس اإلمبراطلر. لنبذا با ت محاللة متصليب السهاـ حتى 
 .(44)مسلارنابباش لتهديـ ألف غيلش  استخدمت المغانيؽ لامالحضر بالفشؿ ميضا   لى الرتـ مف 

ف ملبها  بدسميا الذي قػاد الػدياع  نهػا قػد تللػب ممصبحت للحضر بهذ  االنتصارات مبانة  الية يد المنطلة حتى 
، لنػػد  لػػى األرغػػ  ـ599اسػػتمر حبمػػ  إلػػى مػػا بعػػد سػػنة  لمػػذبلر قػػدف الملػػؾ ا لػػى م)بملػػؾ العػػرب(، ليػػد ذلػػؾ دليػػؿ 

ف رلايػة المػؤرخيف الرلمػاف بشػ ف ملػؾ الحضػر )برسػميا( إبانت مف بيف السنلات األخيرة مف حبم . لمف غانب آخر يػ
 ـ.605/07ف  بدسميا باف ملبا  يد  اـ ميد  [509]تتطابؽ مع ما غا  يد البتابة 

ف تمثاليف للملػؾ  بدسػميا، لغػد األلؿ بغانػب تمثػاؿ لالػد  سػنطرلؽ يػد الظلػة، اللاقعػة التنليب   م ماؿلقد بشفت 
ن  يصػلر  بدسػميا يػد مف يصب  ملبا ، مما التمثاؿ الثاند يلد باف مشلنا  إال مخلؼ المعبد المربع )خللة الشمس( لقبؿ 

 مبلبس ملبية.
 

 سنطروق الثاني
لربمػا البتابتػاف  [550 ،597 ،602 ،90 ،9-71]بدسػميا الملػؾ النصلص النلشية انػ  ابػف   يد رؼ نذا الملؾ 

 670ل  659ل  59]. لبف البتابات اآلتية ربما تشير إلي  مل إلى سنطرلؽ األلؿ لند تخصان  ميضا   [706ل  777]
 .[599ل  609ل  600ل 

قا دتػػػ  ...)... ابنػػػة  . بمػػػا تشػػػير إليػػػ  البتابػػػة المنللشػػػة  لػػػىـ579لهػػػا  ػػػاـ  مقػػػيـلتمثػػػاؿ ابنتػػػ  دلشػػػفري بػػػاف قػػػد 
اذا باف سػنطرلؽ  لػى قيػد الحيػاة يػد تلػؾ السػنة، لمابف  بدسميا الملؾ(، لبف ال يفهـ مف نذا النص  ،سنطرلؽ الملؾ

 ـ،  لى يد الساسانييف باحتبللهـ الحضر.506قد انتهى  اـ ف نهاية حبم  إياف باف  لى قيد الحياة، ي
 ،71]ن  باف ملبا  إلى مص النلشية  لى قلة نفلذ  لسعة انتشارنا، يتشير نذا الملؾ المذبلرة يد النصل  مللابلتدؿ 

. لبػػف ننػػاؾ مشػػبلة [550]، بمػػا تنعتػػ  )بالملػػؾ المظفػػر المحسػػف( [579]نػػ  ملػػؾ العػػرب ب لتلصػػف   [602 ،90 ،79
  األستاذ يؤاد ، لير [599]سنطرلؽ لصؼ ب ن  )ملؾ ببلد العرب( بما تؤبد ذلؾ البتابة  مفسبلت اإلشارة إليها. لند 

نػل سػنطرلؽ األلؿ مـ الثػاند، يلػد تشػير البتابػة منل سػنطرلؽ الثػاند، لبػف ال يفهػـ مػف نػذ  البتابػة ف الملصلد مسفر 
 مربي   بدشلما بف بر د.ل   مقام ن  للب )ملؾ العرب( لند منللشة  لى قا دة تمثال  الذي إلى مبلضلح  [597]

يد المعبد المربع الذي يعرؼ ميضا  بمعبػد شػمش، لصػلر نػذا  [602]اند لقد لغد تمثاؿ حغري للملؾ سنطرلؽ الث
سػنطرلؽ الثػاند قػد بػرس حياتػ  للعبػادة ملز ػا  سػلطت   إلػى مفالملؾ بهيئة تعبدية ممػا قػاد الػبعض للضػع اقتػراح يشػير 

 .اإلداريالمدنية بيف للدي  معطيا   بدسميا قيادة الغيش لاسند لمعنل الغانب 
 نهاية الحضر

رت الحضر بالصرا ات الدللية اللائمة بيف الرـل لالفرثييف، التػد اسػتمرت لمػا يلػرب مػف قػرنيف. لاسػتمر الصػراع ت ث
 ف لغها  للغ .ل لامتداد نفلذنـ إلى األراضد التد يلؼ  ليها المتخاصم إيرافل لى مشد  بظهلر الساسانييف يد 
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زا  األلضاع السياسية المستغدة  لى ساحة المنطلة، لما  صاحبها مف تريرات يد ملاقؼ بعض حباـ الملاطعات لا 
لبرخ سللخ التد لقفػت مػع الساسػانييف، مصػبحت الحضػر للحػدنا تصػارع الفػرس. يضػرب الحصػار  ليهػا مثؿ حدياب 

، ف قػػلة الساسػػانييف قػػد ازدادتمـ لبػػاف نتيغتػػ  الفشػػؿ، لحينمػػا رم  الحضػػريلف 559غػػيش اردشػػير الملػػؾ الفارسػػد  ػػاـ 
، بمػا تشػير إلػى ـ572يػد مػدينتهـ  ػاـ  باإلقامػةالتحالؼ مع الرلماف، لالسماح لحمػايتهـ العسػبرية  اضطرنـ ذلؾ إلى

ي يعػرؼ ذف الحاميػة نػذ  لضػعت تمثػاال  لئللػ  نرقػؿ )الػم. لتغػدر اإلشػارة إلػى (45)حغريػة منللشػة بالبلتينيػةذلؾ بتابػة 
  .سديل ند المنلبيف بالتاسع( لت

ليا ليػػة معػػداتهـ  مسػػلحتهـمات الديا يػػة التػػد مقامهػػا الحضػػريلف يػػد مػػدينتهـ لقػػلة االسػػتحبال لػػى الػػرتـ مػػف متانػػة 
اردشػير، الػذي تختلػؼ المصػادر  فالعسبرية، إال منها لـ تنلذ المدينة مف حصار غيش الساسانييف، الذي يللد  شابلر ب

ـ، بعػػد 506ـ ؾ الساسػػاند  ػػا. لتشػػير لثيلػػة مبتلبػػة  لػػى الغلػػد إلػػى سػػللط الحضػػر  لػػى يػػد الملػػ(46)العربيػػة يػػد مدتػػ 
، لحطػػـ الساسػػانيلف المدينػػة لقتلػػلا منلهػػا  لػػى مػػا ترليػػ  المصػػادر العربيػػة. لبعػػد مبثػػر مػػف قػػرف سػػنة باملػػة ـحصػػار دا

ـ، لنػػل مػػع الغػػيش الرلمػػاند 717لربػػع اللػػرف  لػػى نػػذا الحػػدث مػػر بهػػا المػػؤرخ الرلمػػاند اميػػانلس مرشػػيلنلس  ػػاـ 
 .(47)مصابهاقد  ف الخرابملحضر بانت مهغلرة ل ف مدينة امإلى  ي شارالمتراغع، 
نػذ  الحلبػة تامضػا   نػد البػاحثيف. يػبل مػادة مثريػة  يػدتػاريا المدينػة  دالستار  لػى الحضػر بعػد سػللطها لبلػ مسدؿ

المعللمػػات ل يمبػػف مػػف خبللهػػا لضػع تليػػيـ  لمػػد لهػػذا الملضػػلع. يػػد مدينػة مخػػر  مغػػالرة  لمبتشػفة يػػد نػػذ  المدينػػة م
المؤرخلف لالبلدانيلف العرب ا تمدت  لى المرليات الشعرية المنسلبة بعضػها إلػى شػعرا  مػف الحيػرة، لنػـ  املردنالتد 

اسػتنبط باحػث مػف نػذ  المعللمػات قرب زمنا  إلى نذ  األحداث مف نؤال  المؤرخيف لالغررايييف. ل لػى الػرتـ مػف ذلػؾ م
. إال (48)506الحضر بعد سللطها  لى يد شػابلر  ػاـ  مادة سا دت  يد لضع ايتراض  ف استمرار الحياة اليلمية يد

 إذالسػبنية.  حيا نػامشػامبل  ف األدلة التد ا تمدنا يد يرضػيت  تشػير إلػى لغػلد اسػتيطاف متنػاثر يػد المدينػة للػـ يبػف م
ا مػإ مد المستلطنلف بما يشير إلػى اسػتربلؿ الفضػا ات مثػؿ سػاحات بلابػات سػلر المدينػة، لبعػض اللحػدات البنائيػة، 

مف اغؿ السػبف لتلػديـ الطلػلس  األبلاب، مشيدة بمادة تختلؼ  ف األصؿ، مل تلليص يتحات تلطيعها بغدراف ضعيفةب
ف مثؿ نذا النلع مف االستيطاف يعبس استمرارية السلطة الرلحية للحضػر  نػد اللبائػؿ إالحالتيف ي تالمعبلداتهـ، ليد بل

لزاد الباحػث  لػى مدلتػ  األثريػة،  اللائمة ملار لهػا. لمبنيتهاللتلديس  مهامصنا، المستخدميف غللة يد المنطلةالعربية المت
للحضػػر يػػد نػػذ  الحلبػػة المتػػ خرة مػػف  مفيرضػػيت ، لنػػد  إلسػػنادلقػػد لظفهػػا خػػر ملردنػػا المؤرخػػلف العػػرب آمعللمػػات 

اسػيطرلف ثػـ لنػـ، سػاطرلف بػف اسػتطرلف ليػد صػيرة مخػر   مسػمائهـتاريخها ثبلثة مللؾ مشار المؤرخلف العرب إلى 
المتشػابهاف يػد الصػيرة، نمػا للبػاف لملبػيف  )ساطرلف لاسػتطرلف( األلليفف االسميف مالضيزف، ليد تلدير المسعلدي 

 .(49) ربييف ترلبا  لى السرياف
ف الضػيزف بػف معاليػة التنػلخد نػزؿ الحضػر إلػى ميشػير  إذيد حيف ميػز يػاقلت الحمػلي بػيف الضػيزف لالسػاطرلف. 

 .(51)مف ببلد الملصؿ مباغريلاؿ ل   ؽلف الغرماقد المنسلب إلى رستاالذي بنا  الساطر 
ملػػؼ،  مربعمائػػةيػػد  إسػػرائيؿف السػػاطرلف بػػف اسػػيطرلف تػػزا بنػػد م ػػف المػػؤرخيف الػػذيف سػػبلل  يػػد لينفػػرد الحمػػلي 

 ف ارميا النبد د ا  لي  يهلؾ نل لغميع مصحاب .إلى مليشير ميضا  
اسػـ سػاطرلف نػل تصػحيؼ  ػف  مفيؿ لالمطابلة، يير  األب لنزياؿ اليسػل د، يات نذ  نالت قسطا  مف التحلالالرل 

مشار ميضا  إلى مللؾ آخريف بانلا بهذا االسػـ مثػؿ الملػؾ االشػباند لملػؾ يػد ل سنطرلؽ الذي باف ملبا   لى الحضر، 
 . (53)حدياب لملؾ  لى البحريف

. (19)با  للملؾ سنطرلؽ بف  بدسػميا ملػؾ الحضػرالدبتلر لاثؽ الصالحد صلرة المطابلة بغعؿ الساطرلف لل ليلرب
 مبػدا  ية. يلػد يبػلف األمػر لاضػحا  إلػى سػنطرلؽ لسػاطرلف الػذي ل لملضػ اشػتلاقيةلبف األمر ال يزاؿ بحاغة إلى مدلػة 

 تير لاض  يد الناحيتيف اللرلية لاالشتلاقية. ممرا  ، لبف مطابلة  بدسميا باسيطرلف بات رنزياؿ اليسل د مف قبؿ
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التد ينسبها ياقلت الحملي إلى الساطرلف بف اسيطرلف يلد نغد ما يمثلها يد العهد اللديـ المنسػلبة إلػى لرلاية مما ا
، لبػاف (51)بعضهـ يد ببلد مادي لمسبنهـها لنلؿ سبان إسرائيؿ لمزاؿبؿ التحالفات  منهىالذي  شلرياآلالملؾ سرغلف 

 ليـ .رشل ابن  سنحاريب قد ضيؽ الخناؽ  لى يهلدا لحاصر ا
 محػػداثها، يلػػد تسػػا دنا نػػذ  الرلايػػة التػػد تتصػػؿ (54)قػػد حػػؿ ييػػ  لبػػا  ليتػػؾ بػػ  شػػلرياآلف الغػػيش ملتػػرلي التػػلراة 

يػػد ربػػط االسػػـ سػػاطرلف باسػػـ سػػنحاريب مل اسػػرحدلف، بمػػا تسػػا دنا يػػد مطابلػػة اسػػيطرلف باالسػػـ  شػػلرياآلبالتػػاريا 
التػػد ذبرنػػا  لاإلقلػػيـشػػلر، المدينػػة آلمنهػػا  لػى سػػبيؿ المثػػاؿ  بثيػػرة  لػػى امتػػزاج األسػػما  لتصػػحيفها، لاألمثلػػةسػرغلف. 

 البلدانيلف العرب باسـ اقلر لايلر.
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 الهوامش

جــاف فــي  إلــم مــا، واالســم فــي األصــل )ترتــارا( اســتنادًا )الثرثــار( الــوارد ذكــرت فــي كتــب الجلــرافيين والمــؤرخين العــرب أمثمتهــاومــن  .3
عمم جيش سابور الساساني، حسبما جافت بـ   أبيدتن )بني العبيد( التي قاتمت سراتها مع ممك الحضر قد وأالنصوص األشورية، 

انظــر عــن بنـي العبيــد فــي منهــا تســكن المنطقـة مــع وادي الثرثـار بــين الحضــر وبكـ ، المرويـات التاريخيــة، ال تـزال فــي اللالــب بقايـا 
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