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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 : 

 مملكة الحضر الجيش ، الدين ،رجال الدين العربيت:حاضرة األولي باللغت واسن ال

 Kingdom of Hatra army, religion, clergy اسن الوحاضرة األولي باللغت اإلنكليزيت :
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 األوليهحتوى الوحاضرة 

 

 مملكة الحضر الجيش ، الدين ،رجال الدين:  تاسعتالوحاضرة ال

 جيش مدينة الحضر اوالً : 

تطلبت االحوال السائدة فً منطقة الحضر ابان ظهورها وازدهارها االهتمام باالمور 

العسكرٌة ، والتدرٌب على القتال واستعمال السالح وصنعه ومن جل اهتمام اهلها بذلك 

عناٌتهم باقامة االسوار الحصٌنة واالبراج الكثٌرة التً كانت تحٌط المدٌنة والعناٌة 

جانٌق والقذائف النارٌة التً اشتهرت باسم القذائف الحضرٌة ، بصٌانتها وتعزٌزها بالم

واستطاعت بها ان تصمد بوجه الجٌوش الرومانٌة التً كررت محاوالتها لدخول الحضر 

واالستٌالء علٌها وٌدل هذا الصمود على تدربهم المتقن لفنون القتال ، واستعمال السالح ، 

 .  والروح العسكرٌة التً تحلى بها اهل الحضر

ولم ٌقتصر دورهم العسكري على الدفاع عن المدٌنة وانما امتد الى التدرٌب العام الذي 

مكنهم من حماٌة القوافل ، والمشاركة فً المعارك للتوسع وتامٌن السٌطرة واالسهام فً 

 عدد من الحروب التً نشبت فً تلك المناطق .

وف والرماح والبد انهم تظهر من النقوش كثرة استعمال اهل الحضر الخناجر والسٌ

استعملوا  النبال اٌضا ، والراجح انهم استعملوا االبل فً تنقل الجٌوش والقتال ، كما 

وردت فً النقوش اسما وتماثٌل عدد منهم القواد البارزٌن بجانب الملوك الذٌن كانوا 

 ٌتولون القٌادة العلٌا وٌشاركون فً المعارك والقتال . 

او فرقة علم وٌسمى حامله رب سمٌا اي صاحب العلم ، وٌرمز وٌبدو انه كان لكل بٌت 

الٌه بسارٌة على راسها نسر وهالل وصورة نصفٌة الله الشمس ، ولعله كان لكل قبٌلة 

علم ، وهذا ٌدل على ان تنظٌم الجٌش كان قائما على اسس قبلٌة ، كما كان للملك جٌش 

 خاص باالضافة الى جٌوش القبائل . 

 

 



3 
 

 ن في مدينة الحضر ، ووظيفة رجال الدين الديثانياً: 

تدل المعابد الكثٌرة والهداٌا التً تقدم لها ، وتسمٌة الناس باسماء االلهة على مدى اهتمام 

اهل الحضر بامور الدٌن والعبادة ، والمعبودات فً الحضر تشبه ماكان سائدا فً العراق 

اوٌة ، والمعبودات الرئٌسٌة فً فً االزمنة القدٌمة فهً قائمة على عبادة االجرام السم

الحضر هً الشمس والقمر والزهرة وقد كونت ثالثا ٌرمز الٌه االب والسٌدة واالبن ، وقد 

 اعتقد الحضرٌون بقدسٌة بعض الحٌوانات ومنها االفعى والعقرب والثور وغٌرها . 

كل ربا وهو وفً وسط المدٌنة ٌقع المعبد الكبٌر  الذي ٌسمٌه اهل الحضر بٌن االها او هٌ

افخم بنا فً الحضر وكان معبدا للشمس ، وهو مستطٌل الشكل محاط بسور وله بوابه 

رئٌسٌة على سوره الشرقً واحدى عشر بابا فً اطرافِه ، وفً الصحن معبد لالله مرن 

 محاط بصفٌن من االعمدة ومذبح ومغسل ودار سقاٌة . 

ٌتالف كال منها من مصلى ٌفضً اما المعابد الصغٌرة هً بصورة عامة بٌوت لاللهة  

الى خلدة لاللهة الذي شٌد له ذلك البنا وامام المصلى فنا مربع الشكل ، وفً داخل كل بٌت 

مجموعة من التماثٌل الصغٌرة مع صنم اله المعبد وكذلك تماثٌل لرجاالت المدٌنة 

 ومشاهٌرها . 

هم طبقات اعالها االفكل اما رجال الدٌن ، فؤالء ٌخدمون المعابد ولهم مكانة متمٌزة و

وهو رئٌس السدنة ، ٌلٌه فً الرتبة الكمر او الكمرتا اي الكاهن والكاهنة ، ثم القسٌس 

ودونه عدد من ذوي الرتب الصغٌرة ٌساعدونه فً تادٌة الطقوس وخدمة المعبد ، ولكل 

ة معبد سادن من اغنٌاء التجار ممن لهم منزلة اجتماعٌة رفٌعة وٌكون مسؤوال عن سالم

بناء المعبد والمحافظة على محتوٌاته ، ومن الوظائف الدٌنٌة ) السفرا( اي الكّتاب ، 

 والكاتب مسؤول عن كتب الدٌن وتدقٌق استنساخها وصٌانتها من التزوٌر والتحرٌف . 

 

 


