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 العهد الفرثي :

ق.م( بداية العهد الفرثي في العراق القديم الذي استمر حتى عام 126يعتبر عام )

ب.م( عندما وقع العراق تحت الحكم الفارسي الساساني أي ان العهد الفرثي 226)

من االقوام )الهندو اوربية( التي كانت  استمر ثالثة قرون ونصف تقريبا . والفرثيون

تقطن منطقة السهوب بين بحر قزوين وبحر اورال ثم نزحت الى بالد ايران 

ومن هنا جاء اسمهم وكذلك سموا  واستقرت في اقليم بارتو )خراسان حاليا(

باالرشاقيين نسبتا الى )ارشاق( مؤسس الساللة الحاكمة التي قضت على الحكم 

اق وايران . وتكلموا اللغة البهلوية واستخدموا الخط اآلرامي في السلوقي في العر

كتابة هذه اللغة وعبدوا الشمس والقمر وكذلك الديانة المجوسية والديانة الزرادشتية . 

وبعد ان استقر الفرثيون في العراق أرادوا تثبيت موقعهم في المنطقة والسيطرة على 

موا عالقات ودية مع االقاليم المجاورة ولكن الطرق التجارية المارة عبر بالدهم فاقا

عالقاتهم مع الرومان كانت في حالة توتر دائم حيث اصطدموا بهم في منطقة 

ق.م( في عهد االمبراطور الروماني )يوليوس قيصر( . وفي عهد 57)حران( عام )

آخر الملوك الفرثيين )ارطبان الخامس( وقعت معركة قرب )نصيبين( انتهت بعقد 

ة صلح مع الرومانيين وهكذا فشل الرومان في السيطرة على ممتلكات الدولة معاهد

الفرثية غير ان الحروب التي خاضوها مع الفرثيين كانت من االسباب التي ادت الى 

انهيار المملكة الفرثية ومجيء الساللة الفارسية الساسانية الى الحكم . وبدا تأثير 

واضحا من خالل المعتقدات الدينية والتنظيمات الفرثيين الحضاري في بالد الرافدين 

 االدارية والنشاط االقتصادي اضافة الى بقايا االبنية التي عثر عليها.

                   

 الخصائص الحضارية للعهد الفرثي : 

 اوال : التنظيمات االدارية

هذا  اعتمد الفرثيون في ادارة شؤون دولتهم على النظام االقطاعي وكان على رأس

النظام االسر النبيلة التي تنتمي الى الطبقة الحاكمة وكانت الدولة الفرثية مؤلفة من 

 عدد كبير من االقاليم والواليات التي تميز قسم منها بنوع من االستقالل الداخلي .

 ثانيا : التنظيمات االقتصادية

بحت الطرق تميز العهد الفرثي بنشاطات ملحوظة في الحياة االقتصادية بعد ان اص

التجارية التي توصل بين الشرق والغرب تحت نفوذ الدولة الفرثية . وقد ساهم تقدم 

وسائل النقل واهتمام الفرثيين بطرق المواصالت وامانها على نشاط وتطور التجارة 

 الداخلية والخارجية .

 

 ثالثا : التنظيمات العمرانية

ة حيث أزدهرت المدن في العراق ظهر أثر النشاط االقتصادي على الناحية العمراني

القديم وال سيما )آشور( و)بابل( و)نفر( و)الوركاء( وغيرها . وأهم ظاهرة عمرانية 

 في العهد الفرثي هو بناء مدينة )الحضر( في حدود القرن الثاني قبل الميالد .

 

 مدينة الحضر : 
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داخلي اربعة وهي مدينة مدورة بسورين السور الداخلي والسور الخارجي وللسور ال

ابواب منيعة ومحصنة لغرض صد هجمات االعداء ويقوم في وسط المدينة معبد 

كبير خصص لعبادة االله )الشمس( الن سكانها كانوا وثنيون وقد عثر المنقبون هناك 

على تماثيل كثيرة لملوكها وامرائها وغيرهم وتعتبر هذه المدينة من المراكز الدينية 

تها ساللة عربية من اصل الكهنة وشيدت فيها قصور ومعابد العربية المهمة فقد حكم

كثيرة وجميلة . اما موقعها فهي تقع على طريق البادية )جنوب غرب مدينة 

الموصل( وتعتبر حلقة الوصل بين العراق وسوريا واصل تسميتها )آرامي( ومن 

وامل اشهر ملوكها )سنطروق االول( . وفي اواخر العهد الفرثي انحازت الحضر لع

سياسية الى جانب الرومان وظلت مزدهرة الى منتصف القرن الثاني الميالدي الى 

 ان دمرها الملك الساساني )سابور االول( . 

 

 

 العهد الساساني :

تنسب االسرة الساسانية نسبتا الى جدها )ساسان( وهو الكاهن االعلى في معبد االلهة 

في تلك الوظيفة ابنه )بابك( الذي تزوج )اناهيتا( في العاصمة )برسيبولس( وقد خلفه 

من ابنة حاكم االقليم وثار عليه وأخذ السلطة ويعتبر مؤسس الساللة الساسانية 

الحاكمة وكان ذلك اثناء العهد الفرثي ثم استطاع )اردشير( وهو االبن الثاني للملك 

م )بابك( من السيطرة على بالد فارس واعلن نفسه ملكا عليها واستطاع ان يهز

جيوش الملك الفرثي وهكذا انفتح الطريق امامه الى العاصمة طيسفون )سلمان باك 

م( ملكا شرعيا على جميع بالد فارس ودام العهد 226حاليا( في العراق وتوج عام )

الساساني اكثر من اربعة قرون حيث انتهى بقضاء العرب المسلمين عليهم في 

م( . ومن الملوك البارزين في 637ود )العراق بعد معركة القادسية الشهيرة في حد

تاريخ العهد الساساني الملك )اردشير( الذي دام حكمه نحو خمسين عاما استطاع 

خالله ان يدحر اعداءه الواحد تلو اآلخر واشرك ابنه )شابور االول( في الحكم فورث 

من شابور عن ابيه دولة قوية وكان من اعاظم ملوك الساللة الساسانية لما قام به 

اعمال . ومن الملوك البارزين اآلخرين كسرى االول )انوشروان( الذي اشتهر 

بإصالحاته في جميع نواحي الحياة ووسع العاصمة )طيسفون( في العراق وبنى 

( سنة 1500الطاق العظيم واتخذه إلقامة الحفالت وقد مضى على بناءه اكثر من )

ا الملك آخر الملوك البارزين في الساللة وماتزال بقاياه قائمة الى يومنا هذا . وكان هذ

الساسانية فقد خلفه سلسلة من الملوك الضعفاء ومنهم كسرى الثاني )ابرويز( الذي 

تجاهل سفارة النبي محمد )ص( اليه يطلب منه فيها الدخول الى الدين الجديد ولم 

عليها  يخطر بباله ان اصحاب الدين الجديد سيقومون باكتساح إمبراطورتيه والقضاء

 م( .          651في عام )
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 االوجه الحضارية للعهد الساساني :

كان المجتمع في العهد الساساني متدرج الطبقات حيث يأتي في القمة )ملك الملوك( 

وهو رأس الدولة ثم يأتي )النبالء واالمراء االقطاعيين( ثم يأتي )االشراف او 

وزراء ورؤساء االدارة وبعض قواد الوجهاء( ويشملون كبار موظفي الدولة وال

الجيش وبعدها يأتي طبقة مالكي االراضي الصغار ورؤساء القرى وهم الذين 

يجمعون الضرائب من الفالحين وكان الفالحون يؤلفون العدد االكبر من السكان . اما 

ة الديانة الساسانية فقد جعل الملك )اردشير بن بابك( الديانة )الزرادشتية( ديانة الدول

الرسمية اضافة الى ديانات اخرى سادت في اجزاء متفرقة من االمبراطورية 

الساسانية وظهرت كذلك الديانة )المانوية( نسبتا الى مؤسسها )ماني( في عهد الملك 

)شابور االول( وقد حكم على )ماني( بالموت واضطهد اتباعه بعد وفاة الملك 

المانوية. وكذلك ظهرت حركة دينية  )شابور( من لدن الكهنة المجوس الذين حاربوا

فكرية اخرى هي )المزدكية( نسبتا الى )مزدك( في عهد الملك )قباذ االول( . اما الفن 

الساساني فخير مثال عليه فن العمارة في بناء القصور ومنها قصر )طيسفون( 

وكذلك زخرفة جدران القصور بالرسوم الزاهية والمنحوتات البارزة في الجبال مثل 

نقش رستم( العائد للملك )اردشير االول( و)شابور االول( الواقع قرب )برسيبولس( )

ومن الفنون االخرى التي اشتهروا بها فن صياغة الذهب والفضة والحياكة الجميلة 

 النقوش وغيرها .
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