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 االداب كليت : 

 التاريخ القسن او الفرع :

 االولي الورحلت: 

 أ.م. د شفيقت جاسن نصيف العبيدً أستاذ الوادة : 

 تاريخ العرب قبل االسالم  غت العربيت :لاسن الوادة بال

  HISTORY OF THE ARABS BEFORE LSIAMاسن الوادة باللغت اإلنكليزيت : 

 المعالم العمرانية والتجارية والدينية لمملكة تدمر قبل االسالم العربيت:حاضرة األولي باللغت واسن ال

 Urban, commercial and religious features of the اسن الوحاضرة األولي باللغت اإلنكليزيت :

Kingdom of Palmyra before Islam 
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 األوليهحتوى الوحاضرة 

 

 العمرانية والتجارية والدينية لمملكة تدمر قبل االسالمالمعالم :  لثتثاالوحاضرة ال

 معالم تدمر العمرانية 

ما تزال معالم تدمر قائمة بٌن دمشق والفرات فً منتصف الطرٌق بٌنهما تجتلب السٌاح 

الٌها ، وابرز هذه المعالم معبد بعل وهو مقام على مرتفع من االرض امامه قوس هائل 

عمودا نحت معظمها من المرمر االبٌض وبعضها  735وطرٌق عرٌض وعلى جوانبه 

من الكرانٌت وهذا الطرٌق هو الشارع الرئٌسً فً المدٌنة وتتفرع منه الطرقات الفرعٌة 

وعلى جوانبه الحوانٌت والمخازن المفعمة بالبضائع ، والرٌب فً ان معبد بعل لم ٌكن 

بنٌة من الحجارة وتزٌنها الوحٌد فً المدٌنة بل هناك  بل هناك عدة معابد اخرى وهً م

النقوش والصور كما ان هناك عدد من الخانات التً تنزل فٌها القوافل وٌقٌم فٌها االجانب 

وهً ابنٌة ضخمة واسعة ، اما المقابر فما تزال بقاٌا بعضها قائمة فً اطراف المدٌنة 

ا  بٌوت كاالبراج العالٌة وفٌها غرف منقوشة والعادة ان ٌدفن المٌت فً اعالها ، ام

الشعب فالراجح انها مبنٌة من الطٌن ، لقد كان التدمرٌون ٌشربون من مٌاه االبار 

بعض االهتمام فبنوا  والزراعة عندهم قلٌلة ولكن بعد تقدمهم فً المدٌنة اولوا الزراعة

 مٌاه السٌول وجمعها . السدود لحصر 

 التجارة التدمرية 

ة وقد تحدثنا عن تجارتهم وجالٌاتهم فً مٌسان                   كان اهتمام اهالً تدمر منصرفا نحو التجار

) عند البصرة حالٌا( وفً النجف وسلوقٌة ) سلمان باك حالٌا( والشام ومصر وروما 

وغٌرها كما انهم عقدوا معاهدات مع القبائل المقٌمة على ضفاف الفرات واعطوا بعض 

بسالم ، وقد اكتشفت نقش ٌبٌن مقدار شٌوخهم الهداٌا واالموال لتامٌن مرور القوافل 

الضرائب الجمركٌة المفروضة على البضائع التً تمر بتدمر واهم البضائع هً االنسجة 

 الصوفٌة وصبغ االرجوان والحرٌر والعطور والخمور وغٌرها 
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 الديانة التدمرية  

لذي كان ٌعد عبد التدمرٌون الهة متعددة تزٌد على االربعٌن اعظمها ثالثة هً االله بعل ا

الها وطنٌاً ،وٌتلوه هذا االله بعل سمٌن اي بعل السماء وكان بمثابة حامً الزراعة ، ثم 

االله ٌرحٌل اله القمر ، اما رجال الدٌن فقد كونوا طبقة قوٌة معقدة كان ٌقٌم بعض 

افرادها فً المعابد الرئٌسٌة والبعض االخر فً ٌقٌم فً الحرم القبلً وكانت وظائفهم 

ة ال وراثٌة وهناك اشارات الى رجال دٌن ٌراسون الموائد الدٌنٌة ، وكانت تقام عادة شرفٌ

حفالت دٌنٌة فخمة فً بعض االعٌاد تحتى فٌها الخمور وتعد موائد فخمة للطعام كما 

 ٌجري دفن الموتى باحتفالت تنصب فٌها موائد االكل .


