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

كمية اآلثار – جامعة الموصل
التسمية والموقع

ال تزاؿ الحضر تحتفظ باسمها مثلما احتفظت ببيئتها التاريخية إلى حػد مػا ،باألسػما الغرراييػة لاللبليػة( .)3لالصػيرة
اآلرامي ػػة (ح ط ر ا) لردت منللش ػػة ل ػػى األلػ ػلاح الحغري ػػة مل مبتلب ػػة لػ ػى النل ػػلد المضػػربة ي ػػد ن ػػذ المدين ػػة .لبه ػػذ
الصيرة غا ذبرنا يد المدلنات البلتينية مع اختبلؼ طفيؼ(.)2
مما المصادر العربية قاطبة يلد ذبرتهػا باإلغمػاع باسػـ (الحضػر) بالضػا للػيس بالظػا  ،لنػل خطػ شخصػت معظػـ
البتب النحلية لالمعاغـ اللرلية .لبهذا يإف الخلط بيف الظػا لالضػاد يػد النطػؽ لػى مػا يبػدل بػاف يػد بعػض األحيػاف
ممر شاع يد لرتنا العربية( .)1لاستمر االسـ يلفظ بهذا الشبؿ حتى بدا منسغما مع لهغة سباف البادية الحالييف.
ا
تتلسط المدينة قلب بادية الغزيرة البائنة بيف دغلة لالفرات يد الحلض الشمالد مف العراؽ .لالػى الشػرؽ منهػا بنحػل
مربع بيللمترات ،لادي الثرثار (ترتارا) الذي تبدم شعاب ليرل المتعددة األسما مف المرتفعات المحيطة ببؿ مف تلعفر
لسػنغار يػد الشػماؿ الرربػد ،لسلسػلة المرتفعػات لػى نطػاؽ مبحػلؿ – الخانلبػة شػرقا( .)4ليػلازي نػذا الػلادي بامتػداد
نه ار دغلة لالفرات ،الذي ينتهد بمنخفض لاسع يلع إلػى الرػرب مػف سػام ار  ،يعػرؼ باسػـ بحيػرة مـ الرحػاؿ ،لبػاف ميضػا
بما تعبس الدالئؿ األثرية لاحدا مػف بػيف مبػرز المسػالؾ الطبيعيػة التػد سػلبتها األقػلاـ المتغهػة مػف األقسػاـ العليػا لػببلد
ال اريػػديف نحػػل السػهؿ الرسػػلبد منػػذ صػػلر مػػا قبػػؿ التػػاريا .لتغػػدر اإلشػػارة إلػػى مف الحضػرييف مقػػاملا غسػريف حغػرييف
يػػلؽ نػػذا الػلادي ،األلؿ يلابػػؿ البػػاب الشػػمالد لسػػلر المدينػػة ،بينمػػا يلابػػؿ اآلخػػر البػػاب الشػرقد تلريبػػا .لقػػد تمبػػف لالتػػر
اندريػ اآلثػػاري األلمػػاند يػػد إحػػد زيا ارتػ لمدينػػة الحضػػر يػػد ملائػػؿ اللػػرف العشػريف ،تخطػػيط الغسػػر الشػػمالد ،لابتفػػى
باإلشارة إلى الغسر اآلخر(.)5
ألرض الحضر خصائص غررايية لبيئية انفردت بهػا مػا يغالرنػا مػف المنػاطؽ ،لمػف مبرزنػا ،انخفاضػها التػدريغد
الملحلظ ف األراضد التد يد نطاقها .يإذا سلطت األمطار لى المنطلة اللاسعة المحيطة بها ،انسػابت سػيلؿ الميػا
بػػر الشػػعاب إلػػى مرض المدينػػة ،حتػػى تمتلػػخ المنخفضػػات اللاقعػػة ضػػمف مس ػلارنا ،لالسػػيما التػػد يػػد شػػطريها الش ػرقد
لالغنلبد ،لتسا د طبيعة مرضها لتربيبتها الغيلللغية لى حفظ الميا لعػدة مشػهر ،لترػذي ػرلؽ آبارنػا المحفػلرة يػد
بيلتها السبنية لساحات معابدنا لالمرايؽ البنائية األخر يد المدينة .لتمؤل تلؾ السيلؿ ميضا بربتها اللاقعة يد الغهػة
الغنلبية الرربية مف المعبد الببير(.)6
ثمػػة امػػؿ آخػػر مبسػػب المدينػػة منميػػة لسػػا د لػػى نملنػػا لبلػػد مبلزمػػا الزدنارنػػا ،نػػل ملقعهػػا الػػذي تلتلػػد نػػد
الطرؽ التغارية لالعسبرية ،يضبل ف بلنها محطة للماريف بها مف األ راب لتؤيد ذلػؾ الخػرائط التػد لضػعها الرلمػاف
المعرلية باسـ  .Tablu Peotingreinaإذ تلضػ تلػؾ الخػرائط لغػلد طػريليف يمػراف بالحضػر التػد سػمتها ب ػ (،)Hatris
ليؤدي ػػاف إل ػػى طيس ػػفلف (الم ػػدائف) ،بان ػػا يتماش ػػياف م ػػع مص ػػادر المي ػػا  ،لبان ػػت تل ػػؾ المص ػػادر ت ػػتحبـ ي ػػد تحدي ػػد ل ػػد
االتصاالت لاتغاناتها(.)7
ليضبل ف تلؾ الخصائص ،يإف الحضر تلع إلى الغنػلب قلػيبل مػف خػط المطػر .لقػد بػذؿ المختصػلف بعصػلر مػا
قبػػؿ التػػاريا غهػػلدا تيػػر ا تياديػػة يػػد إثبػػات مف ذلػػؾ الخػػط بػػاف ثابػػت المسػػار تلريبػػا منػػذ مػػا يلػػرب مػػف ثمانيػػة آالؼ
اـ( ،)8ليلسـ نذا الخط اللنمد المنطلة التد ييها الحضر إلى قسميف الشمالية منها حيث إف األمطار السػاقطة ليهػا
تسا د لى الز ار ة الديمية التد اشتهرت بها المنطلػة اللاقعػة بػيف غبػؿ سػنغار لالػى الغنػلب مػف مدينػة الملصػؿ .ممػا
الغنلبيػػة يػإف إمطارنػػا ال تسػػا د يػػد معظػػـ األحػلاؿ لػػى الز ار ػػة الديميػػة ،ل لػػى ضػػماف تلتهػػا ،لبػػف مرضػػها اشػػتهرت
13

ب شابها لتنى م ار يها .للهذا السبب يبدل مف اقتصاد سباف المنطلة نذ ا تمدلا لى الصيد لالر د ،لتؤبد الػدالئؿ
األثريػػة المبتشػػفة يػػد ملقػػع مـ الدباتيػػة البػػائف إلػػى الغنػػلب الرربػػد مػػف مدينػػة الحضػػر بنحػػل 52بػػـ ،لالمنسػػلبة إلػػى
العصر الحغر الحديث( .)9ل لى مثؿ نذ الصلرة بانت منطلة الحضر يد اللرلف السابلة لى الميبلد لمػا بعػدنا .إذ
إف المصػػادر المسػػمارية ( لػػى الػػرتـ مػػف قلتهػػا) لبػػذلؾ األحغػػار النلشػػية اآلراميػػة ،لمػػف ثػػـ المصػػادر العربيػػة ،البلدانيػػة
منهػا لالتاريخيػة ،ترسػـ لنػا غميعهػا المبلمػ الغرراييػة التػد بانػت ليهػا يػد العصػػلر اللديمػة ،لتعطػد يػد اللقػت نفسػ
إمبانية تتبع التريرات البيئية التد حصلت ليها يد اللرلف البلحلة.

مصادر البحث

بان ػػت المعللم ػػات ػػف ن ػػذ المدين ػػة ،حت ػػى بداي ػػة الل ػػرف الماض ػػد ،تنحص ػػر ي ػػد مص ػػادر مح ػػدلدة ،لاذا رتب ػػت ن ػػذ
المعللمػػات ترتيبػػا زمني ػػا ،يلػػد تبػػلف المص ػػادر البلتينيػػة لاف بانػػت قليل ػػة ،نػػد األقػػدـ ،تليه ػػا المصػػادر العربيػػة األدبي ػػة
لالتاريخيػػة لالغرراييػػة ،ليضػػبل ػػف نػػذيف المصػػدريف يػإف ػػدد الرحالػػة األلربيػػيف الػػذيف ازرلا الحضػػر يػػد اللػػرف التاسػػع
شػر ،تػرؾ بػؿ لاحػد مػنهـ لصػفا لمػا بلػد شاخصػػا مػف مبنيتهػا ،للضػع بعضػهـ تخطيطػا لشػبؿ سػلرنا ،لرسػـ آخػػرلف
الزخارؼ المعمارية لاألشباؿ اآلدمية التد تزيف لاغهات ملالينها.
لالمنشلر ف نذ الرحبلت يػد الػدلريات األغنبيػة شػبؿ نػد اللػارئ صػلرة ملليػة ػف المدينػة لآثارنػا ،لشػبؿ ميضػا
صل ار ف الغلانب األخر  ،التد الحظها نؤال الرحالة يد المنطلة ،ليد ملدمتها المبلم الغرراييػة لسػبانها يلمػذاؾ.
لتغدر اإلشارة إلى مف معظـ نؤال الرحالة مل الػزلار مػف العػامليف يػد الحلػلؿ المسػحية مل الػذيف يغػرلف الحفػائر بحثػا
ف اآلثار المادية يد العلاصـ اآلشلرية ،مثؿ اينسلرث( )31لاليرد( )33لتيرنـ.
ليد مطلع اللرف الماضد ،نظمػت البعثػة األلمانيػة التػد بانػت تغػري حفرياتهػا المتلاصػلة يػد قلعػة شػرقاط (آشػلر)،
زيارات دلرية ألطبلؿ مدينة الحضر ،قادنا لالتر اندري رئيس البعثػة لبمعيتػ ػدد مػف م ضػا بعثتػ  ،لخػبلؿ الزيػارات
الثمانية التد ال يزيد بعضها ف يلميف مل ثبلثة ،دلف المنلبلف األلمػاف مبلحظػاتهـ ػف معظػـ مقسػاـ المدينػة مػف بلايػا
األبنية لمسلارنا مشفل ة بالمخططات األرضية لالصلر الفلتلترايية لباف مف ثمار نذ األ ماؿ ،إصدار مغلػديف ػف
آثػػار ن ػػذ المدينػػة ،ب ػػاف األلؿ ػػاـ  6091لالثػػاند ي ػػد  ،)32(6065لمص ػػبحا مبمػػؿ مص ػػدر ي ػػد نػػذا الملض ػػلع حت ػػى
النصؼ الثاند مف ذلؾ اللرف ،لاستمرت يائدت لبؿ األ ماؿ التنليبية لالمسحية يد المدينة حتى لقتنا الحاضر.
لبعد ما يلرب مف مربعة للد مف إصدار المغلد الثاند مف بتاب الحضر المنل ن  ،شر ت مديريػة اآلثػار العامػة
(الهيئػػة العامػػة لآلثػػار لالتػراث حاليػػا) يػػد آذار مػػف ػػاـ  ،6026التنليػػب ػػف اآلثػػار المطمػػلرة تحػػت منلػػاض مبنيػػة نػػذ
المدينة غ ار سللط سلليها لاألقساـ العليا مف غدرانها ،لقد مغمػؿ ملؿ خبػر ػف تنليبػات بعثػة نيئػة اآلثػار العراقيػة يػد
الحضر المنشلر يد مغلة سلمر لعاـ  ،6026األنداؼ التد رسمتها الهيئة المػذبلرة يػد نػذا المشػرلع العلمػد( ،)31إال
مف الهيئة نفسها بما يبدل ،لـ تضع خطة تفصيلية ف األ ماؿ التد سػتغريها يػد نػذ المدينػة اللاسػعة المسػاحة .لملؿ
مبػػاف اختيػػر للتنليػػب بػػاف تػػبل اليػػا يلػػع إلػػى الشػػماؿ الرربػػد مػػف سػػلر المعبػػد الببي ػر بنحػػل  099متػػر ،سػػمد بالحػػارة
األللى ،لبعد مف بشفت يي ف خمس طبلات بنائية سبنية يد األياـ الثمانية األللى مف بػد مليػات التنليػب ،تلقفػت
البعثة حينما لغػدت مف نتػائ التنليػب يػد الحػارة الثانيػة ،اللاقعػة خلػؼ الضػلع الغنػلبد لسػلر المعبػد الببيػر ،قػد بشػفت
ػػف معبػػد شػػبي التخطػػيط بمعبػػد اتر تػػا ( شػػتار) التػػد ابتشػػفها يػػد مدينػػة دل ار يػػلربس (الصػػالحية) اللاقعػػة لػػى نهػػر
الف ػرات يػػد اللط ػر السػػلري يلمهػػا بعثػػة ممريبيػػة ،لبػػاف نػػذا المعبػػد الػػذي مطلػػؽ لي ػ المنلبػػلف يػػد بػػادئ ممػػرنـ ،مػػزار
األصناـ ،لنل لاحد مف ثبلث لحدات بنائية تـ البشؼ نها ،باف بهيئة قا ة مستطيلة الشػبؿ لحغػرة لاحػدة ينفػذ إليهػا
مػػف لسػػط تلػػؾ اللا ػػة( ،)34لنػػذا االبتشػػاؼ بػػاف ػػامبل شػػغع المنلب ػيف الختيػػار رلابػػد معينػػة يػػد مرغػػا مختلفػػة مػػف
المدينة ،باف مقلها يد الغهات الشرقية منها ،لباف مف مبرز المبتشفات البنائية يد الحارات األربعة األللى التػد شػملها
التنليػب ،نػػد المعابػد مل المػ ازرات .لقػد بش ػؼ ػػف ثػبلث منه ػا يػد السنػ ػلات  .6022–6026لم طػت مشػباؿ المػ ازرات
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نػػذ دلػػيبل للمنلبػػيف يػػد مف مشػػباؿ الرلابػػد نػػذ تضػػـ تحػػت منلاضػػها مثػػؿ تلػػؾ األبنيػػة .لبهػػذ الطريلػػة تػػـ البشػػؼ ػػف
م ازرات مخر ،بلغ ددنا حتى اـ  6005مربعة شر مػ از ار مل معبػدا صػري ار .للػـ تلتصػر منميػة نػذ المبتشػفات لػى
مثؿ نذ األبنية يلط ،بؿ باف العثلر لى التماثيؿ لاألللاح الحغرية المنحلتة لالبتابات اآلرامية المنللشة لى الغدراف
الحغرية لاسبفات المباند ،لالللى الصريرة األخر يد نذ المعابد ،قد م طت المنلبيف تصلرات ف الغلانب المختلفػة
للحياة اليلمية يد المدينة.
بانػػت نػػذ االبتشػػايات ػػامبل يػػد مف تلاصػػؿ نيئػػة اآلثػػار لالت ػراث العمػػؿ يػػد نػػذ المدينػػة لالسػػيما بعػػد مف نشػػرت
م ماؿ الملسـ التنليبد األلؿ ،لمف بعدنا البتابات يد المغلدات المتتالية مف مغلة سلمر ،لنذ المبتشفات بحػد ذاتهػا
بانت المصػدر الػرئيس للبتابػة يػد تػاريا المدينػة السياسػد ،ليػد معتلػدات سػبانها الدينيػة لبػذلؾ يػد البنيػة االغتما يػة
لاالقتصادية يضبل ف الحياة الفنية ييها.
ليد العللد الخمسة الماضية بانت الدراسات ف الحضر لآثارنا قد مخذت حي از لاسعا يد المبتبات ،لتتلزع ما بيف
رسائؿ لميػة غامعيػة لبحػلث منشػلرة معظمهػا يػد مغػبلت الميػة متخصصػة لمؤلفػات باللرػات األغنبيػة ،يضػبل ػف
العربية.
بدايات االستيطان في الحضر

لضع األستاذاف يؤاد سفر لمحمد لد مصطفى( )35يػد بتابهمػا (الحضػر مدينػة الشػمس  ،)6090يرضػية يشػيراف
ييهػػا اف بػػدايات االسػػتيطاف لػػى مرض الحضػػر تعػػلد إلػػى قريػػة نش ػ ت يػػد العص ػر اآلشػػلري (ليلصػػداف ب ػ اآلشػػلري
الحػػديث يػػد الرالػػب) ،بسػػبب مف المنطلػػة ذاتهػػا اشػػتهرت بعيػػلف الميػػا لاآلبػػار لاألمطػػار لت ػ ازرة الم ار ػػد التػػد حللهػػا.
ليضيؼ األستاذاف البريماف مف اللرية نذ سر اف ما اتسعت لتػدت مربػ از لللبائػؿ العربيػة يػد مػلـ المنطلػة المعرليػة
حاليا باسـ بادية الغزيرة الشمالية ،لتحط ييها ملاسـ الربيع ،ليضػيفاف ميضػا مف نػذ اللبائػؿ مقامػت يػد نػذا المبػاف بيتػا
لؤلصناـ لعبادة إل الشمس ،الذي رؼ ند العرب بمسميات مختلفة .ثـ تلسع المستلطف لى رمي نذيف المنلبيف بعد
تزل االسبندر للشرؽ لما م لب مف ت سيس مدف لشببات طرؽ تربط بينها لالبيانات التد ا تمدنا سفر لمصطفى يد
ذلؾ ند مثرية ،ال تتعد قطع مساطيف م مدة حغرية ملتناة لمغ از مف منحلتات حغرية بسرات مف آنية يخارية ،تعلد
إلى ملاخر العهد السللقد يد اللرف الثاند ؽ.ـ.
لـ تبف لسفر لمصطفى مسانيد مثرية مخر يد يرضيتهما نذ  ،ليبدل يد ذلؾ منهما استخدما مفػانيـ استخلصػانا مػف
تصػػلراتهما ػػف المغتمعػػات البدائيػػة يػػد تحللهػػا نحػػل االسػػتلرار ،لقػػد مبػػف نػػذا االسػػتخبلص مػػف ػػرض لغهػػة نظرنمػػا
ب سللب تاريخد ،يتربز يد تلديس نذ المغتمعات للشػمس ،ليصػب ذلػؾ اإللػ الربػاط الػذي يشػد المغتمػع اللبلػد اللػائـ
اقتصاد لى الصيد لالر د .لمثؿ نػذا التصػلر نغػد ممثلتػ يػد المغتمعػات البدليػة اللديمػة ملمػا لمينمػا لغػدت .للػـ
يلدـ األستاذاف الفاضبلف مي دليؿ مثري يد ت ييد ذلؾ ،يد لقت بانت الفرصة متليرة لهمػا لمعالغػة مثػؿ نػذ الفغػلات،
للبحػػث ػػف األدلار األللػػى مػػف تػػاريا الحضػػر .لقػػد ابتفػػى المنلبػػاف يػػد لضػػع العصػػر اآلشػػلري نلطػػة انطػػبلؽ لتتبػػع
التري ػرات االغتما يػػة لالسياسػػية التػػد حصػػلت يػػد المنطلػػة التػػد ييهػػا الحضػػر ،لبخاصػػة بعػػد سػػللط نينػػل العاصػػمة
اآلشلرية اـ  165ؽ.ـ .لالفراغ األمند الذي شهدت غزيرة العراؽ بريابها.
لاذا ما مريد بنا التاريا األثري لؤلدلار المببرة يد الحضر ،يإف األسانيد األثرية التد يلدمها المنلبلف ،ستبلف دائما
األبثر مرلنة يد تحديد االتغا التاريخد للمنطلة .يلد يحصؿ المختص لى مثؿ نذا المشػهد لػى مرض الحضػر يػد
األزمنة التد تسبؽ العصر اآلشلري الحديث ،الذي انطلؽ من سفر لمصطفى يد نظريتهما ف نشل الحضر ،السيما
لمف يػػد األ ارض ػػد اللاس ػػعة التػػد تح ػػيط بالحض ػػر ملاقػػع بثيػ ػرة مبثلث ػػة ،تعػػلد ال ػػى ص ػػلر مػػا قب ػػؿ الت ػػاريا ،لالعص ػػلر
البلحلػة ،لمنهػػا النتػائ التػػد قػدمتها الباحثػػة ديانػػا بربب اريػد ػػاـ  .6096لال يسػتبعد مف شػػهدت مرض الحضػر مثػػؿ نػػذ
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المس ػػتلطنات ،لب ػػف آثارن ػػا ي ػػد الرال ػػب ال تػ ػزاؿ مطم ػػلرة تح ػػت مب ػػاند المدين ػػة ،لال تظه ػػر دالئله ػػا إال بالتنليػ ػب اللاس ػػع
العميؽ(.)36
لـ تبف المشػبلة يػد تحديػد مزمنػة المخلفػات البنائيػة الشاخصػة ،حيػث النلػلش البتابيػة المبتشػفة خػبلؿ مػا يلػرب مػف
نصؼ قرف ،لالتد قارب المنشلر منها مربعمئة لثمانيف نصا( )37بينها نصلص مؤرخػة ،م طػت تػلاريا ػدد مػف مبنيتهػا
لمف بينها بتابػات نصػية معماريػة ،لمخػر مصػطلحات نذريػة( .)38لم طػت البتابػات مػف غانػب آخػر صػل ار ػف محػلاؿ
المدينػػة يػػد ثبلثػػة قػػرلف مػػف حياتهػػا( .)39إال مف المشػػبلة التػػد ال تػزاؿ قائمػػة ،نػػد الطبلػػات البنائيػػة التػػد تلػػع مسػػفؿ تلػػؾ
األبنية ،مف حيث طبيعتها لتحديد األزمنة التد تعلد إليها.
يلد بشفت التنليبات األثرية يد الحضػر التػد مغريػت يػد ممػابف متعػددة مػف المدينػة ػاـ  6026ػف طبلػات بنائيػة
تسبؽ األبنية الشاخصة زمنا ،منها خمس طبلات ،اللاحدة يلؽ األخر  ،بشفت يد المباف الذي اصطل لي المنلبلف
(بالحػػارة األللػػى)( .)21لطبلػػات سػػبنية مخػػر مبلنػػة مػػف مػلاد بنائيػػة بػػيف طبلػػات الرمػػاد المتبدسػػة ،اسػػتظهرت يػػد خنػػدؽ
محفػػلر لػػى امتػػداد مسػػاحة تلػػع يػػد لاغهػػة المعبػػد الثػػامف (م) ،الػػذي يعػػلد بنػػاؤ إلػػى ػػاـ 09ـ( .)23ليضػػبل ػػف ذلػػؾ
الطبلات البنائية األربع المبتشفة تحت مرضية محد االلاليف المتسلة(.)22
لالػػدالئؿ األلليػػة المسػػتنبطة مػػف نػػذ الطبلػػات ،ال تبفػػد مػػف الناحيػػة الملضػػل ية مػػف لضػػع غػػدلؿ زمنػػد لتػػاريا
الحضر مػف مقػدـ األزمنػة لحتػى مدلارنػا المتػ خرة .ليضػبل ػف ذلػؾ يػإف نػذ الػدالئؿ ال تعطػد الباحػث مرلنػة يػد تتبػع
التحلالت التد صاحبت سباف الحضر ما بيف حالة البدالة لاالستلرار الفصلد لحتى العهد الذي تدت يي المدينة لػى
نػذ الصػلرة ،مػف حيػث دقػة التخطػػيط الهندسػد لمبانيهػا المختلفػة ،لالنضػلج المعمػػاري لالفنػد الػذي يعبػس المهػارة التػػد
باف ليها الحضريلف.
يد خريؼ اـ  6091ليرت الهيئة العامة لآلثار لالتراث مشػبلرة الفرصػة للباتػب إلغػ ار محاللػة للتحػري ػف مدلػة
غديدة تخص البدايات األللى لبلستيطاف يد الحضر لتحديد مزمنتهػا .لبعػد مناقشػة نػذا الملضػلع مػع المرحػلـ األسػتاذ
يػؤاد سػػفر لقػػع االختيػػار لػػى مبػػانييف إلغػ ار حفريػػات لميػػة يػػد خنػػدقيف ،يلعػػاف يػػد المسػػاحات الخاليػػة مػػف مبنيػػة يػػد
المعبد الببير .يلع األلؿ يد المساحة البائنػة بػيف معبػد الػبلت الػذي شػيد الملػؾ سػنطرلؽ بػف نصػرل السػيد (سػنطرلؽ
األلؿ) ،لمبمل ػ ابن ػ بدسػػميا للػػد هػػد  ،لبػػيف الغػػدار الشػػمالد لسػػلر المعبػػد الببيػػر .ممػػا الخنػػدؽ الثػػاند ييلػػع خلػػؼ
اإليلاف الغنػلبد ،مػف سلسػلة االلاليػف المتسػلة ،مباشػرة لالمشػيدة يػد زمػف يعػرؼ بالسػادة ،مل األسػياد ،الػذي يسػبؽ دلر
الملبيػػة يػػد الحضػػر .إال مف نػػذيف الخنػػدقيف بان ػت مسػػامتهـ محػػدلدة ،لمف اإلمبانيػػات التػػد بانػػت متػػليرة ،لبخاصػػة
مستلزمات الحفر ال تتناسب لاألنداؼ األساسية المخطط لها ،يػد الحصػلؿ لػى دالئػؿ ماديػة يمبػف الػربط مػف خبللهػا
بيف األبنية اللائمة المنل نها ،لبيف األدلار األقدـ منها(.)21
باف الخندؽ األلؿ بطلؿ 69ـ لبعرض 5ـ لبعمؽ 5.92ـ .لقد مظهرت الحفريات طبلات بنائية ،يمتد محدثها تحت
مرضية المدرج الحغري الشمالد المؤدي إلى مدخؿ معبػد الػبلت .لتشػمؿ نػذ الطبلػة التػد م طيػت رقػـ  6غػدا ار سػميبا
مشيدا باللبف ،يمتد إلى مساية تير معللمة تحت مرضية المعبد الببير .ليبلغ سمؾ ذلؾ الغدار خمسة صػفلؼ متلازيػة
مػػف اللػػبف ،حيػػث ملاسػػات اللاحػػدة 65×79×79سػػـ .7للغهػػا نػػذا الغػػدار مطليػػة بطبلػػة سػػميبة مػػف الطػػيف ،لبشػػفت
التنليبات ف األرضية التد ترتبط بالغدار نفس  .لقد ثر يلؽ تلؾ األرضػية لػى غػرة يخاريػة باملػة ،بػاف ليهػا مثػر
لتػػرميـ قػػديـ ،ل ثػػر معهػػا ل ػى قا ػػدة مسػػطلانية يخاريػػة ،بانػػت يػػد األص ػؿ حػػامبل للغ ػرة المػػذبلرة بمػػا بشػػفت يػػلؽ
األرضية ذاتها لى شلفات يخارية لـ تحدد مزمنة صنا تها.
بػػاف المػػدرج الحغػػري لمعبػػد الػػبلت حػػائبل لتتبػػع ذلػػؾ الغػػدار لمعريػػة تفاصػػيؿ مخػػر ،لمنهػػا لظيفػػة البنايػػة التػػد تعػػلد
إليهػػا ،إال مف اسػػتلامة مس ػار لانتظػػاـ سػػمب لاال تنػػا اللاض ػ يػػد مليػػة بنائ ػ  ،لبػػذلؾ الترميمػػات التػػد مغريػػت لي ػ
بعناية ،بؿ نذ المبلحظات تؤبد منمية البناية التد استمرت بما يبدل لمدة تير قصيرة.
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بشفت الحفريات ميضا ف غدار آخر مشيد باللبف يعلد إلى الطبلة الثانية ،ليمتد يلؽ غدار الطبلة األللى ،المشار
إليهػػا قبػػؿ قليػػؿ ،لالغػػدار نػػذا مػػزلد بمسػػاند قليلػػة البػػرلز ،إذ ال يتغػػالز بػػرلز اللاحػػد منػ ػػف 19سػػـ .لملضػ التنليػػب
بذلؾ تباليط تعلد إلى مدلار تعميرية ترتبط مػع ذلػؾ الغػدار .لبشػؼ يػلؽ لاحػدة مػف تلػؾ األرضػيات ػف بلايػا تنػلر ال
يزيد قطر ف 29سـ.
مما الطبلة األخر التد يد مسفؿ ذلؾ الغدار ،لند الطبلة الثالثة ،يلد تبلنت مف رماد لمتربة سمبها 79سـ ،خالية
مف دالئؿ تشير إلى لغلد استلرار مستمر باف لى مد دلريف ،تحددت معالمها با تنا  ،لربما اف تلؾ الظانرة تمثػؿ
استيطانا مؤقتا مؤقت قد حصؿ مل مف المباف نذا باف قد نغر تماما (الللح م،ب).
لبشػػفت الحفريػػات يػػد الطبلػػة التػػد تلػػع تحػػت الثالثػػة ػػف غػػدار مشػػيد بػػاللبف يػػلؽ األرض الببػػر ،يبلػػغ ارتفا ػ 6ـ،
ليلحػػظ من ػ تيػػر معتنػػى ببنائ ػ  ،بمػػا لمف لغهػػد ذلػػؾ الغػػدار بػػاف مساسػػا لبنػػا لػػـ يبػػؽ من ػ ذلػػؾ اللسػػـ .للغػػدت لػػى
األرضية ذات العبلقة بهذا الغدار للى مثرية معظمها بسلات يخارية لـ تتحدد ند األخر مزمنتها(( )24الللح .)5
مما نتائ التنليب يد الخندؽ الثاند الذي تبلغ ملاسات 0ـ طلال ل  6.2ـ رضا ،يلد بشػؼ ييػ ػف ثػبلث طبلػات
بنائية ،بانت بما يبدل مقؿ غلدة مف الطبلات البنائية يد الخندؽ األلؿ .إذ بػاف اللػبف مقػؿ غػلدة لبانػت العنايػة بالبنػا
اقػػؿ مسػػتل  .يلػػد بػػاف يػػد طينػػة اللػػبف ش ػلائب لاضػػحة للعيػػاف ،إال مف تشػػابها يػػد بعػػض اللغػػل مػػع م ػلاد مبتشػػفة يػػد
الخندؽ األلؿ بثير اللضلح ،السيما يد ملاسات اللبف ليد مشباؿ بعض البسر الفخارية ،لبذلؾ يد الطبلات السميبة
مف الرماد تعلل الطبلة الببر(.)25
تحػدد الػدالئؿ األثريػػة المستخلصػة مػف نػػذ االبتشػايات يػد نػػذيف الخنػدقيف ،ثبلثػة منمػػاط مػف االسػتيطاف .يالطبلػػات
السفلى لند األقدـ لالمحتلية لى رماد لملاد مخر تدؿ لى لغلد استيطاف لقتػد شػهدت المنطلػة إذ بػاف سػبانها بمػا
يبػػدل يعيشػػلف حي ػػاة البػػدالة اللائم ػػة لػػى التنلػ ػؿ لالر ػػد .لي ػػد ذلػػؾ ت يي ػػد لفرضػػية األس ػػتاذيف ي ػؤاد س ػػفر لمحمػػد ل ػػد
مصطفى المشار إليها سابلا.
ممػا الطبلػػات التػػد تعللنػا ذات الغػػدراف المشػػيدة بػػاللبف تيػر المعتنػػى ببنائػ  ،لمف لغهيػ تيػر المطليػيف بػػالطيف ،يلػػد
تعبس لغلد استيطاف شب دائمد يعلد لسباف بانلا يعيشلف مرحلة بيف التنلؿ لاالستلرار.
لالطبلػػات العليػػا المتمثلػػة بالبنػػا المػػتلف يإنهػػا تػػدؿ لػػى لغػػلد تحػػلؿ نحػػل االسػػتل ارر الػػدائمد ،لبػػف األدلػػة الفخاريػػة
المبتشفة يػد نػذ الطبلػات ال تسػا دنا يػد تحديػد زمػف بػؿ حالػة مػف األنمػاط الػثبلث ،لهػذا سػتبلى المشػبلة قائمػة لػى
نػذ الصػلرة ريثمػا تغػػري حفريػات لاسػعة تػػلير مدلػة باييػة يمبػػف مػف خبللهػا بنػػا نيبػؿ زمنػد لتػػاريا الحضػر منػذ مقػػدـ
سبنى ييها ،إلى مف مسلطها اـ 506ـ شابلر بف اردشير الملؾ الساساند.
األوضاع السياسية
لـ تبف نناؾ مدلػة باييػة يػد لقتنػا الحاضػر للبتابػة بشػبؿ مبثػر تفصػيبل ػف تػاريا مدينػة الحضػر .لبػؿ المعللمػات
نها ا تمدت حتى بداية نذا اللرف لى المدلنات البلتينية المحدلدة ،ل لػى المصػادر العربيػة بمػا اشػرنا إلػى ذلػؾ مػف
قبؿ ،لبػف نتػائ التنليبػات األثريػة التػد مغريػت ييهػا لبخاصػة النلػلش البتابيػة ،مللػت مضػلا لػى نػذا الملضػلع ل لػى
غلانب مخر لمنها الدينية لاالغتما ية.
إف اإلشػػارات ػػف الحضػػر يػػد المصػػادر الرلمانيػػة تتعلػػؽ بشػػبؿ خػػاص باألحػػداث التػػد لقعػػت يػػد نػػذ المدينػػة يػػد
اللرف الثاند للمػيبلد ،يلػد يشػير إليهػا المؤرخػاف الرلمانيػاف ديلباسػيلس لنيرلديػاف يػد لصػفهما الحػرلب الطاحنػة التػد
لقع ػػت ب ػػيف الف ػ ػرثييف لالرلم ػػاف ،لبخاصػػػة لص ػػفهما الحص ػػارات التػ ػػد ضػ ػربتها غي ػػلش اإلمب ارط ػػلرييف ت ارغ ػ ػاف 661ـ
لسبتملس سفيرلس يد اـ  609ل  599للميبلد.
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ليضػػبل ػػف بتابػػات نػػذيف المػػؤرخيف المعاص ػريف تلريبػػا لؤلحػػداث ي ػإف معللمػػات مخػػر ػػف ملضػػاع المنطلػػة ملردنػػا
برديصاف الذي ترغع مصلل إلى مدينة الرنا اللاقعة لى محد يرلع نهر الفرات ،لذلؾ يد بتاب الليـ المؤلؼ يد اللرف
الثالث للميبلد باللرة السريانة المشهلر باسـ (شرائع البلداف)(.)26
لبعػػد قػػرلف مػػف ذلػػؾ التػػاريا ،يػإف ػػددا مػػف المػػؤرخيف العػػرب لبلػػدانييهـ مثػػؿ الطبػػري لابػػف نشػػاـ لالمسػػعلدي لابػػف
خلػػدلف لالحمػػلي يػػذبرلف مف الحضػػر بانػػت يػػد ميػػامهـ مطػػبلال .ليبػػدل مف معظػػـ نػؤال البتػػاب ا تمػػدلا يػػد ذلػػؾ لػػى
مبيات شعرية منسلبة إلى دد مف شع ار الحيرة لاألبيات نذ رثائية يد نمطها لحماسػية يػد شػبلها ،ييهػا ذبػر لمفػاخر
مللؾ الحضر ،لييها تصلر لللة سلطانهـ لامتداد نفلذنـ(.)27
ممػػا البتابػػات المنللشػػة يمعظمهػػا لػػى قلا ػػد التماثيػػؿ الحغري ػة مل لػػى اسػػبنات األبنيػػة الحغريػػة لغػػدرانها ،يإنهػػا
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.
لقبؿ البتابة يد الغانب التاريخد لمدينة الحضر ،يإف األستاذ يؤاد سػفر قػد سػل المشػابؿ المتعللػة بالغلانػب الفنيػة
لاللفظيػػة التػػد لاغهت ػ يػػد ق ػ ار ة النلػػلش البتابيػػة ،لنلػػؿ حرليهػػا إلػػى اللرػػة العربيػػة ،ليبػػدل مػػف لغهػػة نظػػر اف ثػػبلث
مشببلت بليت قائمة ألبثر مف لديف ليد ملدمتها "التلليـ" الذي باف يعتمػد الحضػريلف .يػبل يعػرؼ يػد بػادئ األمػر
ما إذا باف ذلؾ التلليـ سللقيا مـ ارشاقيا .لالمشبلة الثانية نل المصطل "مريا" لالذي ق مر بعػض البػاحثيف "مػديا" بسػبب
تشاب بلمة الداؿ لال ار يد الحرلؼ اآلرامية .مما المشبلة الثالثة يهد بلمة المائة يد البتابات اآلرامية(.)28
منهى يؤاد سفر نذ المشببلت بعد دراسات لملارنػات مغ ارنػا لػى ػدد مػف النصػلص الحضػرية لانتهػى إلػى إرسػا
قلا د ثابتة مف الحللؿ ،لنػد مف التلػليـ السػللقد بػاف معتمػدا يػد الحضػر ،لاف البلمػة تلػ مر (مريػا) بمعنػى السػيد للػيس
مديا التد يراد بها الميدي ،مما بلمة المائة يهد لى نيئة مثلث يد طري األيمف خط ملدي.
لبعد مف مرسى األستاذ يؤاد سػفر نػذ الللا ػد ،نشػر ثبتػا بحبػاـ الحضػر لمللبهػا بعػد د ارسػت مسػما الملػلؾ لالحبػاـ
الذيف يحمللف للب مريػا الػلاردة يػد البتابػات المؤرخػة لتيػر المؤرخػة ،ليػد ضػلئها قسػـ سػفر تػاريا الحضػر إلػى ثبلثػة
مدلار ند(:)29
 .6دلر التبليف.
 .5دلر السادة.
 .7دلر المللؾ.
لال يػزاؿ نػػذا التلسػػيـ معتمػػدا بػػيف البػػاحثيف ،منػػذ مف نشػػر األسػػتاذ سػػفر يػػد ػػاـ  ،6095ل لػػى الػػرتـ مػػف مػػرلر مػػا
يلػرب مػف مربعػة لػلد لػػى نشػر لابتشػاؼ م ػداد ببيػرة مػف البتابػات خبللهػا ،لبػػف خطلطػ األساسػية بليػت ثابتػػة دلف

تريير(.)11

 -3دور التكوين
سػػبؽ لمف مش ػرنا يػػد بدايػػة نػػذا الملضػػلع إلػػى مف الػػدالئؿ األثريػػة الحاليػػة تيػػر باييػػة إل طائنػػا صػػلرة لاضػػحة ػػف
األدلار لمزمنتها يد الحضر ،التد ال تعرؼ بدايتها ،لبـ مف السنيف استررقت مرحلتها .لاألغلبػة الملضػل ة نهػا مػا
تزاؿ ييها يغلات تنتظر مف يملؤنا مف الباحثيف .حتى مف نتػائ التنليبػات األلليػة التػد مشػير إليهػا مػف قبػؿ ،بانػت نػد
األخر تير بايية لبلستدالؿ بها يد تحديد مزمنة نذ المرحلة .لبف ل لى الرتـ مف محدلديػة النتػائ المستخلصػة مػف
الخندقيف المشار إليهما ،لبذلؾ الدالئؿ األخر مف خنادؽ متناثرة لبخاصة ذات الطبلات البنائية ،يبلها تؤبػد مف الملقػع
قػػد تطػػلر مػػف مسػػتلطف يصػػلد إلػػى مسػػتلطف لاسػػع المسػػاحة شػػهد اسػػتل ار ار ثابتػػا لبشػػبؿ خػػاص يػػد العهػػد السػػللقد ،إذ
يشير دد مف البتاب اليلناف لالرلماف مثؿ سترابل لبلند ليلسيفلس إلى مف يد المنطلة التد بيف دغلػة لالفػرات قبائػؿ
ربية ا تمدت إلى الترحاؿ يد حياتها ،لتللى األدلة المستخلصة مف النللش البتابية الحضرية لغلد صبلت بيف البدل
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المتغلليف يد البادية لبيف السباف المسػتلريف يػد الحضػر .ليػد لاحػد مػف نػذ األدلػة مف اللبيلػة المعرليػة باسػـ (تيمػل)
باف يرع منها مسػتل ار يػد الحضػر ،إذ شػيد بنػل تيمػل باالشػتراؾ مػع قبيلػة (بلعلػب) معبػدا يػد ػاـ 09ـ ،لشػيدت ناتػاف
اللبيلتػاف مػػدينا ضػػخما بنػػد بالحغػػارة لالغػػص يػػد ػػاـ 699ـ ليػػؽ مػػا تشػػير إلػػى ذلػػؾ النلػػلش البتابيػػة [،507 ،560
 .]500لنذ المعللمات إذا غمعت يإنها تسا دنا لى بنا تصلر لى لغلد صبلت بيف اللبائؿ العربية لبهيئػة اقػرب
مػػا تبػػلف إلػػى التحالفػػات ،بػػالتد حصػػلت بػػيف بنػػد تيمػػل لبنػػد بلعلػػب .يضػػبل ػػف ذلػػؾ يػإف مدلػػة مخػػر تعػػلد إلػػى اللػػرف
الثالث الميبلدي تشير إلى مف مف اللبيلة اللاحدة مػف يلػيـ يػد الحضػر ،بينمػا اللسػـ اآلخػر منهػا يعػيش حيػاة البػدالة يػد
المنطلة المحيطة بها .لال يعرؼ ميضا ما إذا باف لبؿ قبيلة يرلع تعيش حياة البدالة ليعتمد اقتصادنا لى الر د لى
هد ما بانت لي قبيلة بند تيمل.
ل لى نذا النحل بانػت المغتمعػات يػد المػدف المعاصػرة للحضػر مثػؿ دل اريػلربس (الصػالحية) لتػدمر لتيرنػا ،قائمػة
لى مساس قبلد .ليستنت مف النصلص البتابية المبتشفة يد نذ المدف لمف بينها لى سبيؿ المثاؿ دل اريػلربس ،مف
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 .
ت ثرت المنطلة التد ييها نذ المدف بالنزاع الطليؿ األمد بيف اللل المهيمنة لى الشرؽ يلمذاؾ .يلد مصاب الدللة
السللقية تػدنل ار ،لاسػتررؽ نػذا التػدنلر لقتػا تيػر قصػير .ليػد اللقػت نفسػ بػدمت الدللػة الفرثيػة زحفهػا تربػا نحػل بػبلد
ال اريػػديف بهػػدؼ مػػد نفلذنػػا لتبػػلف لغهػػا للغػ ممػػاـ الرلمػػاف بعػػد مف سػػيطرلا تػػدريغيا لػػى بػػبلد األناضػػلؿ ،لمػػف بعػدنا
سلريا اـ  10ؽ.ـ .ليبلنلا خلفا للدللة السللقية.
بػاف سػػباف المنطلػة الصػػحرالية الفاصػلة بػػيف نػاتيف اللػلتيف مػف العػػرب ،سػلا مبػػانلا مػف سػػباف المػدف مـ مػػف البػػدل
تيػػر المسػػتلريف ،لشػػملت المنطلػػة العازلػػة نػػذ بػػبل مػػف األقسػػاـ العليػػا مػػف بػػبلد لادي ال اريػػديف لبػػذلؾ سػػلريا ،إذ بليػػت
ملضا ها السياسية تير مستلرة يد اللرنيف السػابليف لػى المػيبلد ،لبخاصػة زمػف حبػـ الملػؾ الفرثػد مثيريػداتس الثػاند
( 99-657ؽ.ـ .).لقد دخلت مرمينيا ساحة الصراع مثلما دخلت تيرنا يد بؿ مف م الد ببلد لادي ال اريػديف لسػلريا،
لبػػدمت مػػد نفلذنػػا لػػى األقػػاليـ األخػػر يػػد المنطلػػة زمػػف ملبهػػا تغػرانس ،ليػػد ملػػدمتها األقسػػاـ العليػػا مػػف بػػبلد لادي
الرايديف لحدياب التد بانت اربيبل (اربيؿ) مبرز مدنها.
يبػدل مف الصػراع بػػيف اللػػل الببػر يلمػػذاؾ المتمثػػؿ بػػالفرثييف يػد الشػػرؽ لالرلمػػاف يػػد الرػرب لعػػب دل ار يػػد ظهػػلر
بيانػػات صػػريرة يػػد المنطلػػة ،لقػػد لليػػت نػػذ البيانػػات تشػػغيعا مػػف نػػذا الطػػرؼ مـ ذاؾ ،لبػػدم بعضػػها ينمػػل نم ػلا تيػػر
ا تيػػادي ،لمػػف بينهػػا بالتحديػػد حػػدياب التػػد لصػػلت حػػدلدنا الرربيػػة إلػػى سػػلريا ،لبانػػت العبلقػػة بػػيف حػػدياب نػػذ لبػػيف
سػػباف م ػػالد ال اريػػديف قػػد صػػلرت بشػػبؿ تيػػر دقيػػؽ مػػف قبػػؿ المػػؤرخ يلسػػيفلس (07-79ـ) .يلػػد يصػػؼ نػػذا المػػؤرخ
العبلقػػة بػػيف (ابيػاس) ملػػؾ العػػرب لازاط ملػػؾ حػػدياب (19-71ـ) .ليبػػدل مف (ابيػػاس) للػػد د مػػا مػػف شػػيلخ العػػرب يػػد
المنطلة ضد االحتبلؿ الذي يرض ليها ازاط اليهلدي ،ليضيؼ يلسيفلس مف ازاط قاد غيشا ضرب الحصار بػ لػى
ابياس الذي ا تصـ يد قلعة تعرؼ باسـ (ارساملس)( .)12لحينما مر ابياس من سيلع مسي ار بيف يػدي ازاط مللػى بنفسػ
مف لى الللعة لللد حتف .
ير تابسيدلر مف تياب ذبر الحضر يد األحداث التد مشار إليها يلسيفلس يعلد إلى مف الحضػر لػـ تبػف يلمػذاؾ
دلر
لى قدر مف األنمية( )11لبف الصػلرة التػد قػدمها المػؤرخ المػذبلر تؤبػد مف لشػيلخ العػرب يػد م ػالد بػبلد ال اريػديف ا
يػػد تلػػؾ األحػػداث .ليحػػالؿ تابسػػيدلر ربػػط الحضػػر بحػػدياب ،لبنػ لػػـ يلػػدـ مدلػػة ملنعػػة يػػد ـ ييهػػا مريػ يػػد مف الحضػػر
بانت يلمئذ تابعة إلى مملبة حدياب .لمف بيف مبػرز األدلػة التػد سػاقها ،نػل تمثػاؿ حغػري لملػؾ اسػم (متلػل) لغػد يػد
المعبد الثالث ،الذي نل لاحد مف المعابد الصريرة يد الحضر ،حالؿ تابسيدلر مطابلت بالملؾ الحػديابد ازاط ،معتمػدا
لى للب نعت ب متلػل لنػل (نتػلف اشػري) الػذي يسػر الػبعض منػ اسػـ لحػدياب( .)14لحػالؿ تابسػيدلر مف يغعػؿ االسػـ
متلل نل الصيرة اآلرامية الدارغة يد الحضر لبلسـ ازاط .ليضبل ف ذلؾ يلد غعؿ تابسػيدلر مػف البػزة الملبيػة لتمثػاؿ
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الملؾ متلل لبذلؾ شبؿ تاغػ  ،منهػا تعػلد الزاط الػذي تسػلـ التػاج المػذبلر مػف الملػؾ الفرثػد مرطبػاف الثالػث (79-65ـ)
ا ترايا من بغهلد يد إ ادة مرمينيا إلى السيادة الفرثية.
لاستنادا إلى ما ملرد تابسيدلر مف آ ار حلؿ نػذا الملضػلع ،حػالؿ األسػتاذ يػؤاد سػفر ربػط المػدة المببػرة مػف تػاريا
الحضػػر التػػد تلػػع ضػػمف (دلر التبػػليف) بحػػدياب ،بعػػد اف لليػػت نػػد نػػذ اآل ار قب ػلال حسػػنا لمضػػاؼ إليهػػا مريػػا يفسػػر
لغ ػلد تمثػػاؿ متلػػل يػػد لاحػػد مػػف المعابػػد الصػػريرة يػػد الحضػػر ب ن ػ تعبيػػر ػػف ممارسػػة الحض ػرييف ػػادة بػػادة السػػلؼ
لر ايتهـ (لذبر ذلؾ العهد الذي بانلا يي مرتبطيف بحدياب)(.)15
إف تلؾ اآل ار غميعها ال تعتمد يد اللاقػع لػى مدلػة ملنعػة ،يالللػب الػذي نعػت بػ متلػل ،لنػل (نتػلف اشػري) قػد يسػر
من الحديابد ،لبف األمر لـ يبػف لػى نػذ الصػيرة .ألف االسػـ نػذا قػد لرد يػد نصػلص حضػرية بػاف بهيئػة اسػـ لػـ
مف بيف األسما الم لليػة نػد الحضػرييف( .)14لالملطػع الثػاند يػد نػذا االسػـ لنػل (اشػر) مشػتؽ يػد الرالػب مػف االسػـ
(مشلر) اإلل الللمد لآلشلرييف.
ممػػا بخصػػلص مطابلػػة اسػػـ متلػػل بػػازاط ييبػػدل تيػػر لاضػ تمامػػا ،إذ لػػيس يػػد الغانػػب اللرػػلي مي داللػػة تلضػ ذلػػؾ
الػربط ،لمثػػؿ نػػذا الػربط تيػػر المليػػؽ ،يػإف ال ػرمي الخػػاص بممارسػػة الحضػرييف بػػادة السػػلؼ يحتػػاج إلػػى مدلػػة تد م ػ ،
السيما لاف نذا النلع مف العبادة قد انحصر بالملؾ متلل دلف تير .
ليضبل ف ذلؾ يإف تمثاؿ متلل تير مؤرخ ،لمف الدراسات يد تطلر مساليب النحػت الحضػري مػا تػزاؿ يػد خطلاتهػا
األللى للهذا يغد الباحث صعلبة يد ربط نذا التمثاؿ بدلر معيف مف تاريا الحضر.
لمخي ار يإف ازاط قد حبـ يػد زمػف سػبؽ ازدنػار الحضػر ،ممػا يغعػؿ األمػر تيػر مناسػب الف يػذبر الحضػريلف ،بعػد
مف مضت لى نهاية حبم ما يلرب اللرنييف.
لبش ف السلطة السياسية يد الحضر يد (دلر التبليف) ،يإف األدلػة قليلػة بمػا اشػرنا ،لقػد تبػلف السػلطة نػذ ملز ػة
بػػيف الشػػيلخ ز مػػا اللبائػػؿ الػػذيف يعريػػلف ببلمػػة (ربػػا) لب ػيف السػػدنة الػػذي يطلػػؽ لػػى اللاحػػد مػػنهـ للػػب (رب–بيت ػا) مي
مسػػؤلؿ البيػػت مل صػػاحب  ،لنػػل المسػػؤلؿ ػػف إدارة المعبػػد لالحفػػاظ لػػى محتلياتػ  ،يػػد حػػيف مف األمػػلر الدينيػػة بانػػت
ملبلػػة إلػػى البهنػػة( .)17لبفضػػؿ البتابػػات المنللشػػة لػػى قلا ػػد ػػدد مػػف التماثيػػؿ الحغريػػة لسػػدنت لبهنت ػ  ،مصػػبحت
مسماؤنـ لاضحة لمزياؤنـ معللمة ميضا .ليد ضل ذلؾ يمبف نسبتها إما إلى ملاخر دلر السادة مل بدايػة دلر الملبيػة،
لمػػع بػػؿ المعللمػػات التػػد مصػػادرنا مثريػػة مـ بتابيػػة مـ ينيػػة إال مف الفغػلات يػػد تػػاريا دلر التبػػليف مػػا تػزاؿ قائمػػة لاف
مؤلنا يحتاج إلى بينات بايية.
 .2دور السادة
مطلػػؽ لػػى نػػذا الػػدلر مصػػطل (السػػادة) لمفردنػػا سػػيد ،لنػػد ترغمػػة للبلمػػة اآلراميػػة (مريػػا) التػػد تللػػب بهػػا سػػتة
مشخاص تلللا إدارة الحبـ يد الحضر يد المدة التد سبلت الملبية لنـ لى التلالد:
نشػريهب ل لرلد لنصػػرل لمعنػل للغػػش لسػنطرلؽ .لمف آخػػر شخصػػيف حمػبل للػػب (ملػؾ) مثلمػػا حمػبل للػػب (مريػػا)
مف قبؿ ،لاالثناف شليلاف بما مبدت البتابة [ .]709لقد بدم نذا الدلر يد الرالب مف منتصػؼ اللػرف األلؿ لانتهػى يػد
حلالد سنة  619مل سنة 699ـ.
ليد ضل الدالئؿ النلشية مصب مف اللاض مف للػب مريػا بػاف يحملػ شػخص لاحػد يليػ آخػر بعػد ملتػ مل زلػ ،
لنبذا تلارث اآلخرلف نذا الللب ،لبلد ضمف العائلة التد بانت مسؤللة ف الحضر منذ حلالد سنة 92ـ للراية سنة
619ـ مل 699ـ ،لباف يد ملدمتهـ نشريهب الغد األ لى لمف بعد ابن نصرل ثـ حفيدي الشليليف للغش لسنطرلؽ
اللذيف حمبل ميضا للب (ملبا) مي الملػؾ .ممػا مػف بلػد مػف األشػخاص الػذيف للبػلا بمريػا لنمػا لرلد لمعنػل يػإف العبلقػة
بينهما تير معرلية لمثلها العبلقة بينهما لبيف المغمل ة التد تنتهد إلى غدنا نشريهب.
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ل لى الرتـ مف مف المعللمات المتيسرة حاليا ػف نػذا الملضػلع تيػر باييػة ،لبػف التسلسػؿ الػذي استخلصػ األسػتاذ
يؤاد سفر يبدم بنشريهب السيد لينتهد بسنطرلؽ السيد لالملؾ ،ليعطد يد اللقت نفس نملذغػا لػنمط مثػاؿ مػف الحبػـ
اللراثد الذي استمر حتى مرحلة الملبية.
النصػلص النلشػية الحضػرية التػػد يػرد ييهػا اسػـ مػػف حمػؿ للػب مريػػا تيػر قليلػة ،لبػف المؤرخػػة منهػا نػد األقػػؿ .لمف
مقػػدـ بتابػػة مؤرخػػة تخػػص نصػػرل السػػيد تحمػػؿ السػػنلات 650/659ـ تليهػػا بتاب ػة مؤرخػػة بسػػنة 677ـ إذ بانػػت ق ػ ار ة
البتابة [ ]779تشير إلى نصرل بشػبؿ لاضػ  .لآخػر بتابػة تخػص نصػرل السػيد مؤرخػة بسػنة 679ـ إذا بانػت البتابػة
[ ]595تشير إلى مف نصرل نفس باف لى قيد الحياة.
ليد ضل المعللمػات التػد قػدمتها البتابػات الحضػرية ػف نصػرل لبخاصػة مػا يتعلػؽ منهػا ب للابػ الدينيػة لانغا ازتػ
العمرانيػػة ،يإنهػػا تعطػػد مؤشػ ار حليليػػا للمبانػػة التػػد بػػاف ليهػػا نػػذا الرغػػؿ يػػد المغتمػػع الحضػػري .ممػػا المعللمػػات التػػد
سػػنلدمها ػػف األشػػخاص الػػذيف حمل ػلا للػػب (مريػػا) بػػد ا بنش ػريهب لانتهػػا بسػػنطرلؽ يإنهػػا سػػتعطد اللػػارئ صػػل ار ػػف
مبانة بؿ لاحد مف نؤال الستة.
نشريهب

ليس مف معللمات ف نشػريهب إال مػف خػبلؿ البتابػات التػد تخػص نصػلر مريػا ابنػ  ،التػد تشػير إلػى مف نشػريهب
باف يحمؿ للب مريا يد حلالد 679-659ـ بما نستنت مف البتابات [ 595ل  ،]779ليػد ضػل ذلػؾ يمبػف التلػدير
مف نشريهب قد اش لما يلرب مف  699سنة.
لباف اال تلاد يد بادئ األمر مف اثنيف تلليا الحبـ يد الحضر بانا يحمبلف اسـ نشريهب لقد ميز بيف االثنيف بػاف
نشػريهب األلؿ بػػاف ملؿ مػػف حم ػؿ للػػب مريػػا ،يػػد حػػيف مف نشػريهب الثػػاند بػػاف قػػد م لػػب نصػػرل السػػيد يػػد تص ػريؼ
شؤلف الحضر ،لبف البتابة المؤرخة بسنة 677ـ قد مبدت مف لاحدا مف االثنيف باف يحمؿ نذا الللب.
ورود
لػػـ تبػػف ننػػاؾ بتابػػات مؤرخػػة حتػػى لقتنػػا الحاضػػر تخػػص لرلد مريػػا لهػػذا ال يعػػرؼ مي شػػد ػػف حيات ػ  ،لبػػاف
اال تلػػاد مف لرلد بػػاف مريػػا قبػػؿ نصػػرل ،ألف اسػػم قػػد نلػػش لػػى المػػداميؾ الحغريػػة السػػفلى يػػد غػػدراف ملاليػػف المعبػػد
الببير ،ييما نلش اسـ نصلر مريا لى األقساـ العليا مف نذ الغدراف ،لمف ذلػؾ الػدليؿ اسػتخلص مصػحاب نػذا الػرمي
مف األقساـ السفلى مف غدراف االلاليف المتسػلة قػد شػيدنا لرلد السػيد ،ممػا األقسػاـ العليػا منهػا يلػد ابتملػت زمػف نصػرل
السيد( ،)18لنذا دليؿ يلض مف لرلد السيد سبؽ نصرل السيد ،لبف األمر ما يزاؿ بحاغة إلى مدلة تعزيزية مخر.
نصرو
ننػػاؾ ثبلثػػة نصػػلص مؤرخػػة تشػػير إلػػى مف نصػػرل بػػاف مريػػا يػػد السػػنلات  659ل  677ل679ـ ،لتشػػير إلػػى ذلػؾ
ميضػػا البتابػػات األخػػر البثي ػرة تيػػر المؤرخػػة .ليبػػدل مػػف خبللهػػا مف نصػػرل بػػاف مبثػػر منميػػة مػػف األشػػخاص اآلخ ػريف
الذيف حمللا نذا الللب ،ليضبل ف ذلؾ بػاف نصػرل نفسػ يحمػؿ مللابػا مخػر مثػؿ (ميبػؿ ربػا لئللػ ) مي البػانف األ ظػـ
لئلل ػ [ ]19ل(ميب ػؿ ربػػا لشػػمش) مي البػػانف األ ظػػـ لئلل ػ ش ػمش ،ل(قشيشػػا) مي الحبػػيـ ،لبػػذلؾ (مبيػػا ربػػا) مي األب
العظيـ.
لتنسب إلى نصرل ميضا العديد مف األبنية المهمة يد الحضر ليد ملدمتها التحصػينات الديا يػة ل ػدد مػف المعابػد
يد المدينة ،ليستخلص األستاذ يؤاد سفر مف نصرل مريا تللى الحبـ يد السنلات 672-662ـ ،معتمدا يػد ذلػؾ لػى
البتابة [ ]595المؤرخة يد سنة 679ـ ،لمنها استنبط مف نصرل باف متلييا سنتئذ لبف نػذ الحالػة ليسػت لاضػحة مػف
خبلؿ نذ  ،لال يمبف اف تبلف دليبل يد ذلؾ.
معنو
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لغػػد اسػػـ معنػػل لػػى البتابػػة [ ]559المنللشػػة لػػى نصػػب حغػػري مؤرخػػة بسػػنة 600ـ ،لتعلػػب اسػػم مباشػرة بلمػػة
(مريا) لاستشؼ األستاذ سفر مف معنل باف يحمؿ نذا الللب يد السنلات مف  601إلى 620ـ.
لظهػػرت يػػد حبػػـ معنػػل السػػيد مللػػاب بػػاف يحملهػػا مشػػخاص مػػف ذلي المنػػازؿ الرييعػػة يػػد الحضػػر بمػػا تعبػػس ذلػػؾ
البتابات ،لمف بيف نؤال األشخاص شمشبرؾ الذي اصطفا سادنا يد اـ 626ـ سباف الحضر صرا ار لببا ار لمعهػـ
العػػرب المتغللػػة يػػد المنطلػػة .لاختيػػار نػػذا السػػادف ملضػػحها للحػػاف حغريػػاف ليهمػػا نلػػش بتػػابد متشػػاب يػػد الصػػيرة،
ثر لى محدنما يد البلابة الشمالية لسلر مدينة الحضر ،ييما لغػد الثػاند يػد البلابػة الشػرقية ،لالبتابػة لػى بػؿ مػف
نػذيف اللػلحيف تشػير إلػى انتخػاب شػخص اسػم شمشػػبرؾ بطريلػة تشػب االسػتفتا الشػعبد ليبػلف سػادنا (ربيتػا) لاف يػػد
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.
إف لغػػلد شخصػيف يػػد زمػػف لاحػػد تلريبػػا لنمػػا معنػػل السػػيد يػػد ػػاـ 600ـ لشمشػػبرؾ السػػادف ػػاـ 626ـ يلػدـ يػػد
اللاقػػع دلػػيبل لػػى مف االثنػػيف بانػػا مس ػؤلليف ػػف تص ػريؼ شػػؤلف الحضػػر الدينيػػة منهػػا بانػػت لمعنػػل السػػيد لالسياسػػية
لشمشبرؾ السادف.
ولجش
بػػاف للغػػش يحمػػؿ للػػب مريػػا بمػػا تػػذبر ذلػػؾ البتابػػة [ ،]592بمػػا للػػب ميضػػا بالملػػؾ يػػد ضػػل مػػا غػػا ن ػ يػػد
البتػػابتيف [ 607ل  ،]591لبػػاف الشػػؾ يػػد بػػادئ األمػػر مف للغػػش نػػل مػػف مبنػػا نصػػرل ،لقػػد ا تمػػد الػػبعض يػػد نػػذ
النسبة لى اسـ للغش المنللش يػلؽ صػلرت يػد اللػلح الػذي يحمػؿ مشػهدا يظهػر ييػ نصػرل مضػطغعا لبػاللرب منػ
ثبلثة مشخاص ،ليلؽ رمس بؿ منهـ اسم  ،لمف بينهـ للغش ،لقد مبدت البتابة [ ]709نذ البنلة.
سنطروق

لغدت بتابة لاحدة منللشة لى نصب حغري [ ]575تشير إلى مثر سنطرلؽ باف قػد تللػد منصػب مريػا ،يػد حػيف
مف بتابات مخر تشير الى من باف ملبا ،لمف بينها البتابة المؤرخة بسنة 699 / 691ـ ،لنذا التاريا بحد ذات يشبؿ
دليبل مهما يد التسلسؿ التاريخد لدلر مريا يد الحضر.
النصلص الخاصة بمريا قليلة العدد ،لالمعللمػات التػد ييهػا قليلػة بدرغػة ال تسػا د الباحػث يػد لضػع تليػيـ لؤلحػلاؿ
السياسػػية للمنطلػػة يػػد مػػدة حبػػـ األشػػخاص المللبػػيف بمريػػا ،المحصػػلرة بػػيف منتصػػؼ اللػػرف األلؿ لحتػػى اللػػرف الثػػاند
للميبلد .يلد بانت نناؾ قلتاف مسيطرتاف لى ملـ منطلة الشرؽ األدنى ،متمثلة بػالرلـ تربػا ،لالفػرثييف شػرقا ،لبػاف
نهػػر الفػرات نػػل الحػػد الفاصػػؿ بينهمػػا .لالحػػدث الػػذي يثيػػر اللػػارئ بثيػ ار نػػل تحربػػات غيػػلش الرلمػػاف التػػد بػػاف يللدنػػا
اإلمب ارطػلر ت ارغػاف يػػد منطلػة م ػػالد بػبلد ال اريػػديف لالمعػرلؼ اف ذلػػؾ الغػيش قػػد لصػؿ منطابيػػا ػاـ 660ـ ،لمضػػاؼ
بعدنا مرمينيا إلى الدللة الرلمانية لاحتؿ بعدنا مارديف لنصيبيف التد يظف منها بانت تحت نفلذ مملبة حدياب(.)19
تشير المعللمات التاريخية إلى مف معنل ملؾ الرنا ارض لغلد تراغاف يد المنطلة لبف غيش تراغاف زحؼ صلب
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.
ا تػػرؼ الفرثيػػلف لمعهػػـ ػػدد مػػف حبػػاـ األقػػاليـ المعػػرلييف نػػد المػػؤرخيف العػػرب األلائػػؿ باسػػـ (ملػػلؾ الطلائػػؼ)
بسػػلطة ت ارغػػاف يػػد بػػادئ األمػػر ػػاـ 661ـ ،لبػػف سػػر اف مػػا م لنػػت بعػػض نػػذ األقػػاليـ ثلرتهػػا ليػ  ،لمػػف بينهػػا الرنػػا
لالحضر .يعاد اإلمب ارطػلر مػف بابػؿ لػى رمس غػيش قاصػدا الحضػر ليضػرب حللهػا حصػا ار اسػتمر ألشػهر مػف السػنة
ذاته ػػا .يص ػػمدت الحض ػػر مم ػػاـ ذل ػػؾ الحص ػػار مس ػػتمدة قلته ػػا م ػػف غيش ػػها لم ػػف ق ػػلة ليا لي ػػة مس ػػلحتها لم ػػف مسػ ػلارنا
لاسػتحباماتها المبينػة ،التػد شػيدت يػد الرالػػب بػزمف سػبؽ نػذ األحػداث ،تحسػبا لمػػا ستشػهد المنطلػة مػف حػرلب بػػيف
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الفرثييف لالرلماف يد النزاع لى مرض ببلد الرايديف .لبانت نتيغػة ذلػؾ الحصػار الفشػؿ الببيػر الػذي منػد بػ ت ارغػاف،
يانس ػػحب غيشػ ػ لم ػػات ي ػػد منطابي ػػا ػػاـ 669ـ .ليب ػػدل مف يش ػػؿ ت ارغ ػػاف ي ػػد الني ػػؿ م ػػف الحض ػػر ،اس ػػتمر ي ػػد ذابػ ػرة
الحضرييف ،يلد نحت الحضريلف رمسا حغريا ينسب الباحثلف إلي  ،لقد لضعل يد المعبد المعػرلؼ بسػميا لنػد ال اريػة،
للتشهير بفشل .
باف لصملد الحضر لانتصارنا لى الرلماف اثر معنلي ببير يد المنطلة ،لتشير إلى ذلػؾ المػدلنات البلتينيػة ،إال
م ن ليس نناؾ مف لثيلة يمبف مف خبللها إ طا تصلر ف الليادة التد تز مت الدياع ف الحضػر يػد م سػر ظػرؼ
تعرضت ل يلمذاؾ.
يلػػد ينسػػب ذلػػؾ الػػدياع إلػػى نصػػرل مريػػا الػػذي تػػذبر البتابػػات مللابػ البثيػرة التػػد تؤنلػ للليػػادة ،ليبػػدل إف مػػدة نػػدل
لاسػػتلرار شػػهدتها المنطلػػة اثػػر تػػللد نادريػػاف ػػرش اإلمبراطلريػػة (679-669ـ) الػػذي م ػػاد الملاطعػػات التػػد احتلهػػا
تراغاف إلى حبامها اإلقليمييف لخبلؿ دلر السادة ليس لدينا معللمات ف بلقػة الحضػر مل ارتباطهػا باألقػاليـ األخػر
ي ػػد المنطلػ ػة ،إال مف قي ػػاـ ث ػػلرة ي ػػد ب ػػؿ الحض ػػر لالرن ػػا يعب ػػر بلض ػػلح ػػف ردلد يع ػػؿ حبامه ػػا الع ػػرب ض ػػد االح ػػتبلؿ
الرلماند.
دور الممكية

م ل ػػب دلر مري ػػا (الس ػػادة) دلر المللبي ػػة ،ألف حب ػػاـ المدين ػػة ب ػػدملا يحمل ػػلف لل ػػب (ملبػ ػا) مي المل ػػؾ .إال مف ال ػػدالئؿ
النلشية قليلة ف بداية نذا الدلر لبخاصة ف ملؿ حابـ حمؿ نذا الللب.
تلدـ النللش البتابية مسما خمسة مشخاص بانلا يحمللف للب ملؾ لنـ :متلل ل للغػش لسػنطرلؽ األلؿ ل بدسػميا
لسػنطرلؽ الثػاند .لمػف بػيف نػؤال اثنػيف للبػا بمريػا لبملبػا ميضػا لنمػا للغػش لسػنطرلؽ اللػذيف سػبلت اإلشػارة إليهمػا.
لسنعطد اللارئ صلرة ف بؿ لاحد مف نؤال المللؾ يد ضل ما ليرت األدلة البتابية ف ذلؾ.

الممك أتمو
لـ يرد اسم إال يػد بتابػة لاحػدة تيػر مؤرخػة ،منللشػة لػى قا ػدة تمثػاؿ شػخص ملػت  ،ل ليػ معطػؼ ليػلؽ مرسػ
تػػاج .لت ػ تد بعػػد اسػػم مباش ػرة بلمػػة ملبػػا ،لبعػػدنا(النتلف اشػػري) التػػد يسػػرنا الػػبعض ب نهػػا تعنػػد الحػػديابد نسػػبة إلػػى
مملبة حدياب التد بانت اربيؿ منـ مدينة ييها ،بما بينا ذلؾ مف قبؿ.
الممك ولجش
لرد االسػػـ لػػى بتابػػة منللشػػة لػػى قا ػػدة تمثال ػ لبنهػػا تيػػر مؤرخػػة [ 607ل  ،]591لتضػػمنت البتابػػة للب ػ لنػػل
(ملؾ العرب) لنل للب تللب ب مللؾ الحضر اآلخريف مثؿ سنطرلؽ األلؿ ل بدسميا لسنطرلؽ الثاند ،لبػاف للغػش
لى رمي األستاذ يؤاد سفر ملؿ ملؾ يػد الحضػر لخصػص سػنلات حبمػ مػا بػيف ػاـ  629ل 612ـ .ليفتػرض سػفر
ميضا مف للغش قد استلـ التاج مف الملؾ الفرثد للغش الثالث مل الرابع تلدي ار للخدمات التد مسدانا لالد نصػرل السػيد
للغ ػػيش الفرث ػػد ي ػػد مس ػػيا الص ػػرر ي ػػد ػػاـ  616لب ػػذلؾ ػػف خدماتػ ػ ي ػػد اس ػػتعادة الرن ػػا م ػػف الرلم ػػاف .لب ػػف ن ػػذ
االيت ارضػػات يصػػعب قبللهػػا بسػػبب تيػػاب األدلػػة النلشػػية يػػد نػػذا الملضػػلع ،لال يلغػػد مصػػدر يشػػير إلػػى لغػػلد غػػيش
حضري باف قد زج لتحرير مدينة الرنا مف نيمنة الرلماف.

الممك سنطروق األول
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تؤبد البتابات اآلتية [ ]576 ،600 ،609 ،601 ،600مف سنطرلؽ الملؾ نل ابػف نصػرل السػيد ،يػد حػيف تشػير
البتابة [ ]575المنللشة لى نصب حغري إلى مف سنطرلؽ باف قد تللد منصب (مريا) ،للهػذا يػإف األسػتاذ يػؤاد سػفر
يعتلد مف سنطرلؽ السيد لسػنطرلؽ الملػؾ ببلنمػا شػخص لاحػد .لاسػتخلص مػف األللػاب مف سػنطرلؽ حمػؿ للػب مريػا
لزمف قصير حتى تمبف مف الحصلؿ لى التاج مف للغش الثالث الملؾ الفرثد.
ليػػد حبػػـ سػػنطرلؽ األلؿ ،الػػذي حمػػؿ مبثػػر مػػف للػػب ،لبػػف لاحػػدا مػػف النلػػلش ذي الػرقـ [ ]95مػػؤرخ بسػػنة / 691
699ـ يحمؿ يي للب (ملؾ) يلط .لربما يعلد نذا إلى بداية حبـ نذا العانؿ .لللب سنطرلؽ يد نصلص مخر (بملؾ
العرب) [.]576 ،600 ،601
ليد مللاح مخر (ملؾ العرب المنتصػر) [ .]601ليػد الػنص األخيػر إشػارة إلػى امتػداد نفػلذ الحضػر مثنػا حبمػ  .إذ
مف البتابة [ ]599التد غا ييها اف سنطرلؽ ملؾ العرب ،لمف ابن بدسميا خليفت تعلد إلػى زمػف سػنطرلؽ األلؿ مل
الثاند ألف ببل الملبيف ل للد اسم بدسميا باف لليا للعهد ،لبف األستاذ يؤاد سفر ينسب نذا إلى سنطرلؽ الثاند.
ليبػػدل مػػف األدلػػة الحاليػػة مف سػػنطرلؽ قػػد اسػػت نؼ البنػػا يػػد المعبػػد المربػػع (خلػػلة الشػػمس) اللاقػػع خلػػؼ اإلي ػلاف
الغنلبد مػف المعبػد الببيػر ،لينسػب إليػ بنػا الضػلع الشػمالد مػف سػلر المعبػد المػذبلر [ .]595ليضػبل ػف ذلػؾ يػإف
اسػػـ نػػذا العانػػؿ لغػػد منللشػػا يػػد مبػػانيف .األلؿ لػػى طنػػؼ الظلػػة اللاقعػػة خلػػؼ المعبػػد المربػػع [ ،]600لالثػػاند لػػى
م مدة شريات الخللة نفسها(.)41
إف األدلة البنائية الشاخصة لالبتابية تشير إلى األ ماؿ العمرانية التد قاـ بها مل مبملها سنطرلؽ األلؿ ،لمف بينها
معبػػد الػػبلت لالمعبػػد المربػػع لالضػػلع الشػػمالد لسػػلر المعبػػد الببيػػر ،إال مف المبلحػػظ مف المعابػػد الصػػريرة اللاقعػػة ضػػمف
األحيا السبنية مف المدينة التد شيدتها اللبائؿ العربية يد السنلات التد تسبؽ حبـ سػنطرلؽ األلؿ قػد تلقػؼ تشػييدنا
بعد مف تسلـ نذا العانؿ العرش ،ليد اللقت ذات يبمؿ سنطرلؽ بنا المعبد المربع ذل الشبؿ التبعيبد مف مغؿ غػذب
اللبائؿ العربية ألدا طللسها الدينية يد ذلؾ المباف الملدس .لنػذا إف صػ يانػ يعبػر ػف لغػلد السػلطة المربزيػة يػد
الحضر التد باف لى رمسها سنطرلؽ ملؾ العرب المنتصر.
لسنطرلؽ األلؿ دد مف التماثيؿ الحغريػة ،لللحػات منحلتػة بشػبؿ بػارز مقيمػت لػ مل مقامهػا لػ آخػرلف يػد معابػد
الحضػػر ،لمػػف بينهػػا تمثػػاؿ لضػػع بغانػػب تمثػػالد للديػ نيهػ ار ل بدسػػميا يػػد السػػليفة اللاقعػػة خلػػؼ المعبػػد المربػػع (خلػػلة
الشمس) .للغد تمثاؿ آخر لهذا الملؾ يد رلاؽ ذلػؾ المعبػد ممػثبل يػد بػزة سػبرية .ليظهػر سػنطرلؽ يػد مشػهد دينػد
نحت لى للح حغري ببير لغد يد معبد البلت ،لاقفا ممػاـ الربػة الػبلت .لتشػير البتابػة المنللشػة يػد مبػانيف مػف نػذا
الللح إلى مف (سنطرلؽ الملؾ) ليػد مبػاف آخػر (سػنطرلؽ الملػؾ البػانف) لنػد ملؿ إشػارة يلصػؼ ييهػا حػابـ حضػري
ب ن بانف.
الممك عبدسميا
لرث العرش ف مبي سنطرلؽ بف نصرل السيد ،إال مف سنة تسلم العرش تير معرلية ،لبػف البتابػة [ ]602تشػير
إلػػى من ػ تللػػب (بملػػؾ العػػرب) مثػػؿ لالػػد سػػنطرلؽ لابن ػ سػػنطرلؽ الثػػاند .ممػػا البتابػػة األخػػر [ ]509يفيهػػا ت بيػػد مف
بدسميا باف يد الحبـ اـ 607/605ـ يد زمف بانػت ملضػاع الشػرؽ األدنػى تيػر مسػتلرة .يلػد لاغػ الػببلط الفرثػد
ثلرة يد سللقيا لمف ثبلثة قادة متخاصػميف لػى السػلطة يػد رلمػا .لمػف بيػنهـ نيغػر حػابـ سػلريا( ،)43لقػد للػد األخيػر
د ما مف حباـ الملاطعات العربية لمف بينهـ ملؾ الحضر الذي ذبرت المصادر البلتينيػة باسػـ (بارسػميا) لالػذي مرسػؿ
لينغر يرقة مف رماة السهاـ ػاـ 605ـ ،لتللػى المسػا دة ميضػا مػف ابغػر ملػؾ الرنػا لمػف ملػؾ حػدياب .لبعػد مف تسػلـ
سبتيملس سػفيرلس ػرش اإلمبراطلريػة الرلمانيػة تلغػ لػى رمس غػيش لمعاقبػة الحبػاـ الػذيف لقفػلا مػع خصػم نيغػر
لمػػف بيػػنهـ ملػػؾ الحض ػر .ياتغ ػ لػػى رمس غػػيش صػػلب نصػػيبيف لالحضػػر لطيسػػفلف لسػػللقيا .يتلغ ػ نح ػل الحضػػر
لضرب حصا ار حللها يد ربيع 609ـ ،لبف حصار يشؿ لرغع بعدنا إلى سلريا ليعػد دتػ لحصػار آخػر( .)42لبعػدنا
42

ػػاد إلػػى الحضػػر يػػد خريػػؼ ػػاـ 599ـ يػػد محاللػػة ياشػػلة مثػػؿ األللػػى يحاصػػرنا لعش ػريف يلمػػا اسػػتخدـ ييهػػا مسػػلحة
نغلمية ثليلة لمعدات حصار غديدة إال مف صملد الحضرييف لاستخدامهـ مسلحة ثليلة مبثر تطل ار مما بانت لي يد
الحصار األلؿ ليد ملدمتها المغانيؽ التد تلذؼ برات حغرية لبتؿ نارية ريت بالنار الحضرية ،لبذلؾ الغػرار التػد
ييها حشرات سػامة ،لاسػتخدـ الحضػريلف بػذلؾ سػهاما مزدلغػة بػانلا يطلللنهػا لػى الغنػلد الرلمػاف .بػؿ نػذ األسػلحة
الديا ية ميشلت خطط الرلماف لملقعت يد غيلشهـ الخسائر الببيرة(.)41
ل لػى الػرتـ مػف مف الرلمػػاف محػدثلا ثرػرة يػػد سػلر المدينػة إال مف الغػػيش لػـ يػتمبف مػػف خبللهػا دخػلؿ المدينػػة ،ألف
اإلمب ارطػػلر سػػبتيملس سػػفيرلس بػػاف يطم ػ مف يػػدخلها يػػد صػػباح اليػػلـ التػػالد ليحظ ػى بخ ػزائف معبػػد الشػػمس ،إال مف
الحضرييف تمبنلا مف إ ادة بنا الثررة لاحباـ سدنا ليبل .ليشير المؤرخلف الرلمػاف إلػى مف الحضػرييف بػانلا مهػرة يػد
تصليب السهاـ حتى مف بعضها بادت تصيب حرس اإلمبراطلر .لنبذا با ت محاللة سبتيملس سفيرلس الثانيػة لػى
الحضر بالفشؿ ميضا لى الرتـ مف مف غيلش استخدمت المغانيؽ لاألبباش لتهديـ مسلارنا(.)44
مصبحت للحضر بهذ االنتصارات مبانة الية يد المنطلة حتى مف ملبها بدسميا الذي قػاد الػدياع نهػا قػد تللػب
(بملػػؾ العػػرب) ،ليػػد ذلػػؾ دليػػؿ لػػى مف الملػػؾ المػػذبلر قػػد اسػػتمر حبمػ إلػػى مػػا بعػػد سػػنة 599ـ ،لنػػد لػػى األرغػ
بانت مف بيف السنلات األخيرة مف حبم  .لمف غانب آخر يػإف رلايػة المػؤرخيف الرلمػاف بشػ ف ملػؾ الحضػر (برسػميا)
تتطابؽ مع ما غا يد البتابة [ ]509يد مف بدسميا باف ملبا يد اـ 07/605ـ.
لقد بشفت م ماؿ التنليب ف تمثاليف للملػؾ بدسػميا ،لغػد األلؿ بغانػب تمثػاؿ لالػد سػنطرلؽ يػد الظلػة ،اللاقعػة
خلؼ المعبد المربع (خللة الشمس) لقبؿ مف يصب ملبا ،مما التمثاؿ الثاند يلد باف مشلنا إال من يصػلر بدسػميا يػد
مبلبس ملبية.
سنطروق الثاني

رؼ نذا الملؾ يد النصلص النلشية انػ ابػف بدسػميا الملػؾ [ ]550 ،597 ،602 ،90 ،9-71لربمػا البتابتػاف
[ 777ل  ]706تخصان ميضا .لبف البتابات اآلتية ربما تشير إلي مل إلى سنطرلؽ األلؿ لند [ 59ل  659ل 670
ل  600ل  609ل .]599
لتمثػػاؿ ابنت ػ دلشػػفري بػػاف قػػد مقػػيـ لهػػا ػػاـ 579ـ .بمػػا تشػػير إلي ػ البتابػػة المنللشػػة لػػى قا دت ػ  ...(...ابنػػة
سنطرلؽ الملؾ ،ابف بدسميا الملؾ) ،لبف ال يفهـ مف نذا النص لماذا باف سػنطرلؽ لػى قيػد الحيػاة يػد تلػؾ السػنة،
ياف باف لى قيد الحياة ،يإف نهاية حبم قد انتهى اـ 506ـ ،لى يد الساسانييف باحتبللهـ الحضر.
لتدؿ مللاب نذا الملؾ المذبلرة يد النصلص النلشية لى قلة نفلذ لسعة انتشارنا ،يتشير إلى من باف ملبا [،71
 ]602 ،90 ،79لتلصػػف ب نػ ملػػؾ العػػرب [ ،]579بمػػا تنعت ػ (بالملػػؾ المظفػػر المحسػػف) [ .]550لبػػف ننػػاؾ مشػػبلة
سبلت اإلشارة إليها .لند مف سنطرلؽ لصؼ ب ن (ملؾ ببلد العرب) بما تؤبد ذلؾ البتابة [ ،]599لير األستاذ يؤاد
سفر مف الملصلد نل سػنطرلؽ الثػاند ،لبػف ال يفهػـ مػف نػذ البتابػة منػل سػنطرلؽ األلؿ مـ الثػاند ،يلػد تشػير البتابػة
[ ]597بلضلح إلى من للب (ملؾ العرب) لند منللشة لى قا دة تمثال الذي مقام ل مربي بدشلما بف بر د.
لقد لغد تمثاؿ حغري للملؾ سنطرلؽ الثاند [ ]602يد المعبد المربع الذي يعرؼ ميضا بمعبػد شػمش ،لصػلر نػذا
الملؾ بهيئة تعبدية ممػا قػاد الػبعض للضػع اقتػراح يشػير إلػى مف سػنطرلؽ الثػاند قػد بػرس حياتػ للعبػادة ملز ػا سػلطت
المدنية بيف للدي معطيا بدسميا قيادة الغيش لاسند لمعنل الغانب اإلداري.
نهاية الحضر
ت ثرت الحضر بالص ار ات الدللية اللائمة بيف الرلـ لالفرثييف ،التػد اسػتمرت لمػا يلػرب مػف قػرنيف .لاسػتمر الصػراع
ل لى مشد بظهلر الساسانييف يد إيراف لامتداد نفلذنـ إلى األراضد التد يلؼ ليها المتخاصملف لغها للغ .
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لا از األلضاع السياسية المستغدة لى ساحة المنطلة ،لما صاحبها مف تريرات يد ملاقؼ بعض حباـ الملاطعات
مثؿ حدياب لبرخ سللخ التد لقفػت مػع الساسػانييف ،مصػبحت الحضػر للحػدنا تصػارع الفػرس .يضػرب الحصػار ليهػا
غػػيش اردشػػير الملػػؾ الفارسػػد ػػاـ 559ـ لبػػاف نتيغتػ الفشػػؿ ،لحينمػػا مر الحضػريلف مف قػػلة الساسػػانييف قػػد ازدادت،
اضطرنـ ذلؾ إلى التحالؼ مع الرلماف ،لالسماح لحمػايتهـ العسػبرية باإلقامػة يػد مػدينتهـ ػاـ 572ـ ،بمػا تشػير إلػى
ذلؾ بتابػة حغريػة منللشػة بالبلتينيػة( .)45لتغػدر اإلشػارة إلػى مف الحاميػة نػذ لضػعت تمثػاال لئللػ نرقػؿ (الػذي يعػرؼ
ند المنلبيف بالتاسع) لتلديس .
ل لػػى الػػرتـ مػػف متانػػة االسػػتحبامات الديا يػػة التػػد مقامهػػا الحضػريلف يػػد مػػدينتهـ لقػػلة مسػػلحتهـ ليا ليػػة معػػداتهـ
العسبرية ،إال منها لـ تنلذ المدينة مف حصار غيش الساسانييف ،الذي يللد شابلر بف اردشػير ،الػذي تختلػؼ المصػادر
العربيػػة يػػد مدتػ ( .)46لتشػػير لثيلػػة مبتلبػػة لػػى الغلػػد إلػػى سػػللط الحضػػر لػػى يػػد الملػؾ الساسػػاند ػػاـ 506ـ ،بعػػد
حصػػار داـ سػػنة باملػػة ،لحطػػـ الساسػػانيلف المدينػػة لقتلػلا منلهػػا لػػى مػػا ترليػ المصػػادر العربيػػة .لبعػػد مبثػػر مػػف قػػرف
لربػػع اللػػرف لػػى نػػذا الحػػدث مػػر بهػػا المػػؤرخ الرلمػػاند اميػػانلس مرشػػيلنلس ػػاـ 717ـ ،لنػػل مػػع الغػػيش الرلمػػاند
المتراغع ،ي شار إلى مف مدينة الحضر بانت مهغلرة لمف الخراب قد مصابها(.)47
مسدؿ الستار لػى الحضػر بعػد سػللطها لبلػد تػاريا المدينػة يػد نػذ الحلبػة تامضػا نػد البػاحثيف .يػبل مػادة مثريػة
مبتشػفة يػػد نػػذ المدينػػة مل يػػد مدينػة مخػػر مغػػالرة يمبػػف مػػف خبللهػػا لضػع تليػػيـ لمػػد لهػػذا الملضػػلع .لالمعللمػػات
التد ملردنا المؤرخلف لالبلدانيلف العرب ا تمدت لى المرليات الشعرية المنسلبة بعضػها إلػى شػع ار مػف الحيػرة ،لنػـ
مقرب زمنا إلى نذ األحداث مف نؤال المؤرخيف لالغررايييف .ل لػى الػرتـ مػف ذلػؾ اسػتنبط باحػث مػف نػذ المعللمػات
مادة سا دت يد لضع ايتراض ف استمرار الحياة اليلمية يد الحضر بعد سللطها لى يد شػابلر ػاـ  .)48(506إال
م ف األدلة التد ا تمدنا يد يرضػيت تشػير إلػى لغػلد اسػتيطاف متنػاثر يػد المدينػة للػـ يبػف شػامبل محيا نػا السػبنية .إذ
مد المستلطنلف بما يشير إلػى اسػتربلؿ الفضػا ات مثػؿ سػاحات بلابػات سػلر المدينػة ،لبعػض اللحػدات البنائيػة ،إمػا
بتلطيعها بغدراف ضعيفة ،مشيدة بمادة تختلؼ ف األصؿ ،مل تلليص يتحات األبلاب مف اغؿ السػبف لتلػديـ الطلػلس
لمعبلداتهـ ،ليد بلتا الحالتيف يإف مثؿ نذا النلع مف االستيطاف يعبس استم اررية السلطة الرلحية للحضػر نػد اللبائػؿ
العربية المتغللة يد المنطلة ،المستخدميف مصنامها للتلديس لمبنيتها اللائمة ملار لهػا .لزاد الباحػث لػى مدلتػ األثريػة،
معللمػػات آخػػر ملردنػػا المؤرخػػلف العػػرب لقػػد لظفهػػا إلسػػناد يرضػػيت  ،لنػػد مف للحضػػر يػػد نػػذ الحلبػػة المت ػ خرة مػػف
تاريخها ثبلثة مللؾ مشار المؤرخلف العرب إلى مسػمائهـ لنػـ ،سػاطرلف بػف اسػتطرلف ليػد صػيرة مخػر اسػيطرلف ثػـ
الضيزف ،ليد تلدير المسعلدي مف االسميف األلليف (ساطرلف لاسػتطرلف) المتشػابهاف يػد الصػيرة ،نمػا للبػاف لملبػيف
ربييف ترلبا لى السرياف(.)49
يد حيف ميػز يػاقلت الحمػلي بػيف الضػيزف لالسػاطرلف .إذ يشػير إلػى مف الضػيزف بػف معاليػة التنػلخد نػزؿ الحضػر
الذي بنا الساطرلف الغرماقد المنسلب إلى رستاؽ يلاؿ ل مباغر مف ببلد الملصؿ(.)51
لينفػػرد الحمػػلي ػػف المػػؤرخيف الػػذيف سػػبلل يػػد مف السػػاطرلف بػػف اسػػيطرلف ت ػ از بنػػد إس ػرائيؿ يػػد مربعمائػػة ملػػؼ،
ليشير ميضا إلى مف ارميا النبد د ا لي يهلؾ نل لغميع مصحاب .
لالرلايات نذ نالت قسطا مف التحليؿ لالمطابلة ،يير األب لنزياؿ اليسػل د ،مف اسػـ سػاطرلف نػل تصػحيؼ ػف
سنطرلؽ الذي باف ملبا لى الحضر ،لمشار ميضا إلى مللؾ آخريف بانلا بهذا االسػـ مثػؿ الملػؾ االشػباند لملػؾ يػد
حدياب لملؾ لى البحريف(. )53
ليلرب الدبتلر لاثؽ الصالحد صلرة المطابلة بغعؿ الساطرلف للبا للملؾ سنطرلؽ بف بدسػميا ملػؾ الحضػر(.)19
لبف األمر ال يزاؿ بحاغة إلى مدلػة اشػتلاقية لملضػل ية .يلػد يبػلف األمػر لاضػحا إلػى سػنطرلؽ لسػاطرلف الػذي مبػدا
رنزياؿ اليسل د مف قبؿ ،لبف مطابلة بدسميا باسيطرلف بات مم ار تير لاض يد الناحيتيف اللرلية لاالشتلاقية.
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مما الرلاية التد ينسبها ياقلت الحملي إلى الساطرلف بف اسيطرلف يلد نغد ما يمثلها يد العهد اللديـ المنسػلبة إلػى
الملؾ سرغلف اآلشلري الذي منهى بؿ التحالفات لمزاؿ إسرائيؿ لنلؿ سبانها لمسبنهـ بعضهـ يد ببلد مادي( ،)51لبػاف
ابن سنحاريب قد ضيؽ الخناؽ لى يهلدا لحاصر الرشليـ .
()54
 ،يلػػد تسػػا دنا نػػذ الرلايػػة التػػد تتصػػؿ محػػداثها
لتػػرلي التػػلراة مف الغػػيش اآلشػػلري قػػد حػػؿ يي ػ لبػػا ليتػػؾ ب ػ
بالتػػاريا اآلشػػلري يػػد ربػػط االسػػـ سػػاطرلف باسػػـ سػػنحاريب مل اسػػرحدلف ،بمػػا تسػػا دنا يػػد مطابلػػة اسػػيطرلف باالسػػـ
سػرغلف .لاألمثلػػة بثيػرة لػػى امتػزاج األسػػما لتصػػحيفها ،لمنهػػا لػى سػػبيؿ المثػػاؿ آشػػلر ،المدينػػة لاإلقلػػيـ التػػد ذبرنػػا
البلدانيلف العرب باسـ اقلر لايلر.
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المـوح ()3

أ -الخندق األول – تحت معبد الالت

ب -الخندق األول – الطبقات البنائية

46

المـوح ()2

أ -الخندق األول – الطبقة الثانية

ب -الخندق األول – أحد المساند المشيدة بالمبن
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 .46تاريخ الطبري ،الجزف ،3مصـر ،ص 51-47؛ وابـن هشـام ،السـيرة النبويـة ،الجـزف ،3ص77؛ المسـعودي ،مـروج الـذهب ومعـادن
الجوهر ،الجزف ،3بيروت ،3966 ،ص412؛ ابن خمدون ،العبر وديوان المبتدأ والخبر ،م ،2بيروت ،3956 ،ص.141
 .47العراق في القرن الرابع الميالدي ،بحسب وصف المؤرخ الروماني اميانوس مرشيمينوس ،ترجم عن االنكميزية فؤاد جميل ،وعمـق
عمي سالم االلوسي ،الموسوعة الصليرة ،431 ،بلداد ،3998 ،ص.84
 .48واثق الصالحي ،دراسة في التاريخ المتأخر لمدينة الحضر في ضوف الشواهد األثرية ،بحث مقدم لمنشـر فـي مجمـة سـومر ،زودنـي
ب الباحث مشكو ارً وقد نشر البحث بعنوان (الحضر والضيزن) ،آفاق عربية ،العدد ،3995 ،4-1ص.412

 .49المسعودي ،مروج الذهب ،الجزف ،2ص.412

 .51ياقوت الحموي ،معجم البمدان ،م ،1ص.293-291

 .53رنزفال اليسوعي ،تاريخ قصر الحضر ،مجمة المشرق ،العدد  ،3932 ،35ص.522-519
 .52واثق الصالحي ،الحضر والضيزن ،المرجع السابق ،ص.412
 .51ط باقر ،مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ،بلداد ،3986 ،ص.535
 .54انظر في ذلك ،سفر المموك الثاني ،ااصحاح.38 ،
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