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 األوليهحتوى الوحاضرة 

 

 مملكة الحضر  : ثاهنت الوحاضرة ال

الحضر مدٌنة عربٌة كانت مركزا لحٌاة مدنٌة نشٌطة وحضارة مزدهرة ، تقع الحضر فً 

بادٌة الجزٌرة بٌن دجلة والفرات جنوب غربً الموصل ، ومناخها شبه صحراوي حار 

جاف فً الصٌف ، وبارد فً الشتاء ، وتسقط فٌها امطار غزٌرة متقطعة وخاصة فً 

ون مراعً لالغنام واالبل وفٌها ابار متفرقة مٌاه فصل الربٌع فٌنبت فٌها العشب الذي ٌك

 بعضها دائمٌة تكفً للمزروعات . 

 دولة الحضر وملوكها اوال : 

بلغت الحضر فً اوائل القرن االول المٌالدي درجة كبٌرة من القوة فعنً حكامها 

بتحصٌنها ورم اسوارها وصارت قاعدة عسكرٌة وتجمعت فٌها القبائل وصمدت امام 

عندما تقدم لغزو العراق ، وكان رئٌس الحضر انذاك نصرو مرٌا السٌد الذي تراجان 

حكم خمس عشرة سنة اعقبه بعدها معنو ، ثم ولً الحكم فٌها ولجش الذي اتخذ له لقب 

ملك العرب وبه بدأ العهد الملكٌة الذي تمٌز بتمتع الحضر باالستقالل ومما اعانه على 

عت بٌن الرومان والفرث فاضعفتهما ، واستفادت ذلك االضطرابات والحروب التً اندل

من ذلك الحضر فوسعت نشاطها التجاري وامنت السلم فً دٌارها ومدت سلطانها الى 

 الخابور غربا ودجلة شرقا . 

ومن ابرز حكامها فً هذا العهد سنطروق االول الذي وقف على الحٌاد فً الحروب التً 

د الكبٌر واضاف الٌه عدة ابنٌة واقام له عددا اندلعت فعزز اسوار الحضر ، ووسع المعب

من التماثٌل ، دون على كل منها لقبه ملك العرب ، وضرب نقودا علٌها صورة النسر 

رمزا الله الشمس مع عبادة الحضر مدٌنة الشمس وعلى وجهها الثانً صورة اله الشمس 

 بهٌئة شاب حول راسه هالة مشعة .
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الملك عبد سمٌا وابنه سنطروق الثانً الذي بلغت فً ومن ابرز الملوك بعد سنطروق هو 

زمنه الحضر اوج عزها وازدهارها وتوسعها ، ولقب نفسه بــ)المظفر ملك البالد 

العربٌة( وفً زمنه تقدم الساسانٌون واجتاحوا العراق فادرك سنطروق خطرهم ،فحالف 

غٌر ان الجٌوش  الرومان وسمح لهم باقامة حامٌة وشاركهم فً مقاتلة الساسانٌٌن ،

الساسانٌة تقدمت وحاصرت الحضر واجبرتها على االستسالم ففقدت استقاللها واصبحت 

 ضمن دولة الساسانٌٌن . 

 السكان 

نشأت الحضر فً منطقة ٌسكنها العرب ، وسمٌت دار العرب واتخذ ملوك الحضر من 

ٌها وابرزها عشٌرة القابهم ملك العرب ،ذكر المؤرخٌن عدد من العشائر العربٌة المقٌمة ف

اوري والدمان والسلمانً والماسً وغٌرها ، ٌظهر ان التنظٌم كان على اسس قبلً كالذي 

كان فً تدمر ومكة والمدٌنة ، ومن المحتمل ان كل قبٌلة كانت تقٌم معا فً قطاع خاص 

وربما كان لها رؤساء ومجالس خاصة ، كما كان فً الحضر عدد من الغرباء البد ان 

 ن االحرار وبعضهم من العبٌد وتسري علٌهم قوانٌن خاصة . بعضهم م

 االدارة الهيكلية لمدينة الحضر ثانياً : 

كانت ادارة الحضر بٌد مجلس من الشٌوخ ٌلقب كل منهم بــ) ربا( اي الزعٌم وٌشاركهم 

فً ذلك قادة الجٌش وارباب القوافل ، ٌختارون بانتخاب اعضا المجلس على ان ٌكونوا 

الحسب والنسب ، وممن قاموا باعمال متمٌزة مجٌدة وقد ٌشترك السكان كافة فً من ذوي 

انتخاب االشخاص الشغال المناصب الرئٌسة ، ولمجلس الشٌوخ زعٌم ٌلقب بــ)مربا( اي 

السٌد كان ابرزهم نشرٌهب الذي استفاد من سٌادة السلم فثبت مكانته وتاله ورود الذي 

رٌن فً المعبد ، وكان اخر سٌد فً الحضر نصرو بن مرٌا ٌبدو انه بنى االٌوانٌٌن الكبٌ

الذي اعقبه ابنه سنطروق فاتخذ لنفسه لقب ملك وبه بدء عهد الملكٌة التً تدل على زٌادة 

 سلطاته وقوة نفوذه . 

 حضارة مدينة الحضر وازدهارها ثالثاً: 
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اعة واتساع رافق ازدهار الحضارة ونمو الحٌاة االقتصادٌة زٌادة الثروة ونمو الصن

التجارة وذكرت النقوش اسما وتماثٌل عدد من اهل الحضر منسوبٌن الى حرفهم وممن 

ورد ذكره  بنو البناء  وحجلبا المهندس ، ومن اصحاب الحرف بنو بنان القصار ، وبنو 

 عجا وغٌرهم وكان للغناء مكانة متمٌزة ، فذكرت النقوش اسنتر الزمار . 

 العمارة رابعاً : 

نة الحضر دائرٌة الشكل محاطة بخندق عمٌق وسور مكون من جدارٌن وعلٌهما كانت مدٌ

مائة وثالثة وستون برجا وعدد من القالع وفً هذه االسوار اربعة ابواب رئٌسة فً 

االتجاهات االربعة ، وٌمتد كل باب منها الى شوارع رئٌسٌة تصل الى المعبد الكبٌر الذي 

ة ، ومن ابرز االبنٌة فٌها المعابد وٌبلغ عددها قرابة ال تزال اثار اطالله الشامخة قائم

الخمسٌن وهً متفرقة فً ارجاء المدٌنة وكلها مبنٌة من الحجارة  وفٌها غرف واصنام 

 وتماثٌل وفً المدٌنة مدافن كثٌرة  اٌضا . 

 

 

 


