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 هلا اجملاورة القوى موقف يف وأثره احلضر موقع أهمية

 سامل أمحد حمل. د.م

 22/5/1994:تاريخ القبول  18/4/1994:تاريخ التقديم

املقدمــــة 

 وقد. الغرركة الريدكة طرؼ  مى العراؽ شميؿ  رركيً  ككيايً  الحضر شكمت
 قصتهي كحكي الكوـ حتى قياميً  رعضهي كزاؿ ال التي ومعيردهي رعمرااهي ازدهرت
. وقوة ثراء مف رمغته مي  مى وكشهد

 كيف كمي واقتصيدكًي، حضيركيً  الحضر ازدهير في أثره الموقع لهذا كيف وقد
 صعكد  مى  رركيً  )المجيورة ريلقوى الحضر  بلقة تشككؿ في مميثمة أهمكة له

 واجاركيً ( المكبلد مف قروف  دة قرؿ الماطقة هذه في العرركة القرياؿ وتاقؿ ااتشير
. والسيسياككف والروميف الريرثككف مع العبلقة صعكد  مى

 الجغرافي الحضر موقع أفرزه الذي األثر هذا كتيرع أف الريحث آرتأى وقد
 الماطقة في مؤثر ودور له، حضيري رقي مف سرره ومي الككيف هذا  مى داامكيً 
  ايصر مف مهميً   اصراً  الموقع هذا ماهي جعؿ  ادمي وايرجكيً  المكبلد، رعد

 حجر وكمثؿ  ياقيً  و اصراً ( لمريرثككف ريلاسرة )االقتصيدي واالزدهير االستقرار
. والسيسياككف لمروميف التوسعكة- العدوااكة لمسكيسيت ريلاسرة  ثرة

 األبعاد تتبع عمى القناعة حصمت فقد الموضوع جوانب بكافة نمم ولكي
 : وهي الموقع هذا عنها تمخض التي

 .االقتصيدي الرعد -أ

 (.العسكري )الرشري الرعد -ب

. الدكاي الرعد  -ت
 أ بله الثبلثة األرعيد شكمتهي التي التدا كيت اتايوؿ أف رعد فكمي  مكاي ثـ

. ومصكرهي ومستقرمهي الحضر ككيف  مى

                                                 

 جيمعة الموصؿ/ كمكة اآلداب/ قسـ التيركخ .
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 الحضر موقع
 حوالي  اهي وترعد الموصؿ لمدكاة الغرري الجاوري القسـ في الحضر تقع

 لريدكة الشرقكة الحيفة  مى المطمة الروارة الموقع رهذا وتمثؿ. ككمومترات( 110)
. (1)الغرركة العراؽ

 إلى الماسيب دجمة اهر مف اإلفيدة لهي كتح لـ موقعهي فإف هذا و مى
 الماحدرات  مى مف تاسيب كيات التي األمطير مكيه  مى في تمدت ماهي الشرؽ

 استقرار  مى سي د الذي األمر المكيه تمؾ فكهي تتجمع مايقع فتشكؿ المجيورة
 واإلفيدة المكيه لحفظ الصهيركج راو أاهـ فضبًل  ف. الماطقة هذه في الحضرككف

 التي اآلرير حفروا فقد كذلؾ الجفيؼ، فصؿ وحموؿ اإلمطير ااقطيع  اد ماهي
. (2)االستقرار  وامؿ أحد صيرت

 الصحراء طرؼ  مى تدمر لموقع ومايظر شركه هذا الحضر وموقع
. العرركة الجزكرة شره لصحراء الشميلكة الحيفة  مى الرتراء موقع وكذلؾ السوركة
 المايسرة الظروؼ لمبلامة وازدهرت تطورت التي الصحراوكة المدف مف هذه وغكر

 الرعكدة غكر المواضكع رعض في أو الريدكة في والكؤل الميء كموضوع ،(3)لوجودهي
 .(4)القوافؿ طرؽ رهي تمتقي  قداً  تشكؿ التي األميكف في وايصة  اهي،

 وذلؾ الصحراء تجوب التي القرياؿ هذه تحضر في الرداكيت كيات وقد
 فكردأ القوافؿ سكر اطوط  مى لمميء موضع حوؿ رعضهي استقرار كتـ  ادمي
 التي التجيرة  ف وأحكيايً  رهي تمر التي التجيرة  ف( أتيوات )رأاذ( شكواهي )سيداتهي
 هذه مف رهي رأس ال داوؿ  مى هؤالء فكحصؿ أسواقهي في لركعهي إلكهي تحمؿ

 هؤالء ولكف. لمتجير التعسؼ حد إلى األحكيف رعض في تصؿ التي الجريكة،
( الشكوخ )السيدات هؤالء مواضع تكوف  ادمي الدفع مف مايصيً  كجدوف ال( التجير)

                                                 

 .17ص 1974/ رغداد/ لمطري ة رمزي مؤسسة: الشمس مدكاة الحضر: فؤاد سفر، (1)

/  رغداد/ الحركة دار مطيرع/ كوسؼ لكوف تعركب: اآلثير  مـ موسو ة: كمكف دااكيؿ، (2)
 .270ص

 .17ص ـ.ف: سفر (3)

/ ركروت 2ط/ لممبلككف العمـ دار: اإلسبلـ قرؿ العرب تيركخ في المفصؿ: جواد  مي، (4)
 .605ص 2جػ/ 1977
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 لكس إذ ريلريدكة، الميرة لمتجيرات الراكس الضروري ريلعصب ومتحكمة واقعة
 .(1)المواضع رتمؾ المرور مف رد ريلتجيرة المحممة الكركرة القوافؿ ألصحيب
 رتمؾ ومرورهي الطرؽ، تمؾ مثؿ سموؾ في التجيركة القوافؿ استمرار أف
 فكهـ أجج ممي هي وز يميت الككيايت هذه شكوخ  يادات في زاد قد( مثؿ )المواضع
 رغريت فكهـ أجج ممي هي وز يميت الككيايت هذه شكوخ  يادات في زاد قد  رغريت
 المواقع هذه لمثؿ أف  مى .(2)اآلاركف  مى والسكطرة والطموح التوسع  مى واسعة
 المهمة المواضع هذه رأف  مي جواد الدكتور كرى إذ.  مكهي السمركة آثيرهي الحكوكة

 إال  مكهي، اعمة مف الطرؽ هذه شكمت مي رقدر التجيرة، طرؽ  مى اشأت التي
 التجير كجد  ادمي وذلؾ"ريلموت  مكهي قضت طيلمي إذ" مكهي  اقمة صيرت إاهي

 مع اتفؽ ال واحف .(3)تكيلكؼ وأقؿ أميايً  وأكثر أسهؿ طرقيً  القوافؿ وأصحيب
 أكدكاي ركف التي التيركاكة المعطكيت إلى فيستايداً  إلكه ذهب فكمي  مي جواد الدكتور

( ـ241 )والحضر( ـ106 )ريألاريط  ارتدأ الثبلث العرركة الككيايت سقطت فقد
  مكهي ريلقضيء ااتهت  مكهي كررى قوى لهجوـ تعرضهي رفعؿ( ـ272 )وتدمر
. وزوالهي

 لهي االقتصيدي الوضع في( الحضر موقع )الوقع أثر احمؿ أف و مكاي
. رعد فكمي ومصكرهي ومستقرمهي أماهي  مى وااعكيسيته

 الشرؽ ركف الدولكة التجيرة طركؽ  مى المتمكز موقعي مف الحضر أفيدت
 العرري الامكج مواائ ركف الرضياع راقؿ التجيري الوسكط دور تولت  ادمي والغرب
 حميكة  يتقهي  مى أاذت  ادمي أو ،(4)المتوسط لمرحر الشرقكة السواحؿ ومدف

 ربلد إلى العراؽ مف الذاهرة القوافؿ تهدد التي األاطير مف هذه التجيري الطركؽ
 لحكواايتهـ واأل بلؼ والايايت المكيه مف لمتجير الراحة وسياؿ رتوفكر أو الشيـ
جراء . سوقهي في السمعكة المريدالت وا 

                                                 

 .606 – 605ص 2جػ: افسه (1)

 .606ص 2جػ: افسه (2)

 .606ص 2جػ: افسه (3)

 .610-609ص 2جػ المفصؿ:  مي جواد ،17ص ـ.ف: فؤاد سفر، (4)
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  يصمة ركف تررط التي التجيري الطركؽ  مى الحضر موقع كيف لقد
 دجمة أرض  مى المدااف رأرض العراؽ ربلد في الواقعة( السموقكة )السموقككف
 ربلد في لمسموقككف الثياكة العيصمة أاطيككي إلى ماهي تمتد التي الثياي والطركؽ

 تجيرة إلى أسكي تجيرة اقؿ تولت إذ لمتجيرة الرحرة مجيالت أميمهي فتح قد الشيـ
 رعياداتٍ   مكهي ذلؾ فعيد آسكي تجير إلى وحيصبلتهي أورري تجيرة اقمت كمي أورري
 أفّن  حتى (1)و مراايً  توسعيً  المدكاة ازدات كمي سكياهي ثراء في زاد ممي كركرة ميلكة

 وحتى شميالً  ساجير جريؿ ومف غرريً  الفرات والى دجمة اهر مف امتدت قد حدودهي
 إلى لتمتد الشميؿ في حدودهي تجيوزت فقد الحقة فترةٍ  وفي جاوريً  المدااف مشيرؼ

  .(2)واصكركف الايرور إلى فتصؿ ساجير جريؿ وراء مي
 في كركرٌ  أثرٌ  ـ.ؽ126 ساة رحدود العراؽ في الريرثكة الدولة لقكيـ كيف وقد

 فقد الماطقة هذه في لهي والعسكركة االقتصيدكة أهمكتهي وزكيدة الحضر ااتعيش
 موقع سي د وقد(. الكوايف )سوركي في السموقككف مع مسمح ازاع في هؤالء داؿ

 أف  مى المتصير تكف القوتكف ركف الصحراء طرؼ  مى الاياي الجغرافي الحضر
 مف أمواؿ  مى فحصموا الموقع هذا اكجيركيت ودهيء رحكمة وسيدتهي امراؤهي كستغؿ

 الحضر أمراء جياره إلى ككسب أف كركد كيف طرؼ كؿ أف وكردو .(3)الطرفكف كبل
. الجياركف ركف الصراع حمى في اصمه  مى له  وايً  ككواوا لكي

 موقع أهمكة أدركوا الروميف رعدهـ ومف سوركي في السموقككف أف وكردو
 تقدمه أف كمكف ومي .(4)"طكسفوف الكررى العيصمة مف االقتراب طرؽ  مى"الحضر
  ف غيارة الحقكقة هذه أف ووال كرد جيارهـ إلى ااحكيزهي حيلة في لهـ الحضر
 سيدة اكدي ركف كقع الوطاي أماهـ مف جزءاً  أف كدركوف أاهـ المؤكد فمف الريرثككف
غرااهـ الحضر أمراء ود كسب إلى كتسيرقيف الطرفيف راح ولذا. الحضر  ريلميؿ وا 
. جيارهـ إلى وقوفهـ لكضماوا

                                                 

 .17ص ـ.ف: سفر (1)

 والمكتشفيت الزرا كة الري مشيركع ضوء في الرافدكف وادي حضيرة تيركخ: أحمد سوسة، (2)
 .189ص 2جػ/ 1986/ رغداد لمطري ة الحركة دار/ التيركاكة والمصيدر االثيركة

 .609ص 2جػ ـ.ف: جواد  مي، (3)

 .18ص ـ.ف: فؤاد سفر، (4)
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 القوتكف مع تعيممهـ في الحضر مموؾ اترعهي التي السكيسة أف  مى
 تغكر  مكهي طرأ فقد وداامة ثيرتة تكف لـ والروميف الريرثكوف وهمي آاذاؾ الكركرتكف

 هؤالء جياب إلى الحضر مموؾ ااحيز  ادمي وذلؾ الريراثككف لصيلح كيف كركر
 مع التعيمؿ في الريرثكوف المموؾ اترعهي التي البلمركزكة السممكة السكيسة رفضؿ

    .(1)وغكرهمي ومكشيف كيلحضر العراؽ في األصغر الككيايت
 فكيف اإلدارة في البلمركزكة  مى كقوـ الريرثكة الدولة في الحكـ اظيـ كيف

 الحيكمة سبللتهي اكراف أو العراؽ في تحكـ كيات التي الطوااؼ مف طيافة لكؿ
دارة الذاتي، ريالستقبلؿ تتمتع كيات التي  حركتهي رمحض الداامكة شؤواهي وا 

رادتهي،  وجريكة الوطاكة واظمهي الدكاكة، حركتهي ومميرسة الاقود، ضرب في وحقهي وا 
 الدفيع ررارطة( طكسفوف )في الريرثي ريلمركز مرترطة فقط تكوف أف  مى الضرااب
 وقوع  اد الريرثي لمممؾ واألمواؿ الرجيؿ الككيايت هذه مموؾ رتقدكـ وذلؾ المشترؾ

  مى أطمقوا  ادمي حؽ  مى العرب فيلمؤراوف لذا (2)أارى دولة وركف ركاه حرب
 .(3)"الطوااؼ مموؾ"اسـ الريرثكة الدولة

 .(4)(الطوااؼ مموؾ رقكة  مى مقدميً  كيف الحضر ممؾ )أف كثكر ارف وكرى
 رموازكف رإابلؿ تحدثه أف كمكف ومي لمحضر العسكركة األهمكة مدى كعكس وهذا
. والروميف الريرثككف ركف القوى

 وجعمت الحضر، اكتسرتهي التي العسكركة القوة أف  مى التأككد مف والرد
 قوتهي إلى تعود إامي والروميف الريرثككف ركف الحسيب لهي كحسب مكياة لهي

                                                 

 .18ص 1جػ1923/ مصر/ السمفكة المطرعة/ الموصؿ تيركخ: صيكغ، سمكميف (1)

 العرركة، دار الاهضة الاشيب كحكى تعركب: السيسياككف  هد في إكراف: آرثر كركستاسف، (2)
 الريراثكة اإلمرراطوركة ماهي تتكوف التي الككيايت استقبللكة في كركستاسف وكورد. 8ص ركروت

 التي العيدة وهي- الميلؾ الركت مف الحكيـ  مى قيصراً  ككف لـ ممؾ لقب اف وكظهر:"كمي مي
: أاظر". مميلؾ تسمى كيات والكة  شر الثمياي أف رؿ– إكراف في دااميً  مترعة كيات

 .17ص الشمس مدكاة الحضر: سفر وفؤاد. 8ص اكراف: كركستاسف
  كسى مطرعة/ الواحد  رد مصطفى تحقكؽ/ الاروكة السكرة: إسمي كؿ الفداء أرو كثكر، ارف (3)

 .55ص 1جػ 1964/ القيهرة. الحمري الريري

/ والاشر لمطري ة الكتب دار/ اإلسبلـ قرؿ العرب تيركخ في الوسكط: هيشـ المبلح، (1)
 .149ص 1994/ الموصؿ
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 المواصبلت  قد  مى الجغرافي الموقع أهمكة إلى أكضيً  كعود وثراؤهي االقتصيدكة
 قد الحضر رأف اقوؿ العسكركة األهمكة تمؾ  مى ولمتدلكؿ وأورري أسكي ركف التجيركة
 آسكي في والروميف الريرثككف ركف رحيهي دارت التي المعيرؾ في فعمكيً  اشتركت
 الثياي ورود واراه( ـ.ؽ57- 69 )الثيلث افراهيط الريرثي الممؾ  هد في الصغرى

 .(1)(ـ.ؽ57-36)
 إلى ريلحرب فعمكيً  ريشتراكهي الحضر لمممكة الموقؼ هذا أف رأكاي وفي

 استرعد كجعماي ممي لمروميف المعيدي الاادؽ في وضعهي؟؟؟ الريرثككف جياب
 ركف الداار الصراع في تحككدهي أو ؟؟؟ ودهي لكسب رومياكة محيولة أكة مستقربلً 
 الحقة فترة في الروميف حيوؿ فقد ذلؾ مف العكس  مى رؿ. والروميف الريرثككف

. الرحث هذا في الحقيً  ساتايوله مي وهو  مكهي والقضيء محيصرتهي
  :-الرشري الرعد -ث

 كد  مى ـ.ؽ614 ساة األرد إلى وسقوطهي األشوركة الدولة ااهكير كيف
 الشرؽ لماطقة السكيسكة الاركطة في حكوكة رتغككرات إكذاايً  والريرمككف المكدككف
. آاذاؾ األوسط

 مقدراتهي  مى وتهكمف الماطقة مصيار في تتحكـ الدولة هذه ظمت أف فرعد
 الماطقة هذه في سكيسكيً  فراغيً  ااهكيرهي أحدث فقد وسطوة، قوة مف أوتكت مي رسرب
 قد كياوا التي تمؾ وماهي ثغورهـ وتدا ت تحصكايتهـ، رياهكيرهـ ااهيرت  ادمي
 غرب وشميؿ غرب أقيلكـ إلى العرركة القرياؿ تدفؽ لماع الفرات اهر  مى أقيموهي
 .(2)لهي الشرقي والشميؿ الشيـ ربلد وشرؽ العراؽ

 ااهكير الدولة األشوركة حيؿ العرركة، لمقرياؿ واسعة هجرة حصمت فقد لذا
 اصكركف إلى وامتدت الغرري والجاوب الغرب مف الشميلكة العراؽ ريدكة جزكرة إلى

 هذه وأفرزت الماطقة هذه أرجيء جمكع في االستقرار فز ز ت شميالً  ركر ودكير
 ماطقة في األاريط ككيف امو إلى لبلستقرار تهدكد مف امفته ومي القرمكة، التحركيت

                                                 

 .17ص ـ.ف: فؤاد سفر، (2)

 .17ص: افسه (1)
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 سهؿ إلى الُرهي مدكاة وراء مي إلى شميالً  أارى جدكدة  رركة قرياؿ واادفيع الرتراء،
 .(1)ااطيككة

 تذكراي المكبلد قرؿ السيرع القرف في الواسعة العرركة الهجرات هذه إفّن 
 واالمورككف كيألكدككف العرركة الجزكرة مف ارجت التي األقدـ العرركة ريلهجرات

. الماطقة هذه  مى العرري طيرعهي رذلؾ مضكفة واألشورككف
 االحتبلؿ رداكة ماذ الاهركف ركف مي ربلد مف الشميلكة األقيلكـ أصرحت فقد
 وهي .(2)(العرب ربلد )أي  رريكي ريسـ تعرؼ( ـ.ؽ539 ) يـ لمعراؽ اآلامكاي

 ككيف وزاؿ رعد الماطقة هذه في العرري التوطف حجـ  ف تكشؼ تسمكة
. اآلشورككف

 إلى الشيـ وربلد العراؽ ركف الرروع هذه في تتاقؿ العرركة القرياؿ وأصرحت
 قرؿ السيرع القرف ماذ لسوركي الشرقكة والشميلكة لمعراؽ الغرركة الشميلكة الاواحي
. تقركريً  المكبلد

 مركزاً  فكهي آشوري مستوطف روجود اال تقيد كسود التي الحضر صيرت
 الماحدرات مف الماسيرة المياكة الماافضيت وجود رسرب العرركة القرياؿ لتجمع

 رطواهي رعض فأاذت والعذورة ريلوفرة مكهي تمكزت التي اآلرير رحفر أو المجيورة،
 .(3)مدكاة إلى قركة مف فتحولت سكياهي  دد مف زاد الذي األمر ريالستقرار

 التي الذاتكة إمكيايتهي  مى وحكيتهي وجودهي في تقتصر لـ المدكاة هذه لكف
امي فحسب، رهي التجيركة القوافؿ مرور طركؽ  ف لهي توفرت  رمثيرة أصرحت وا 
 الكتيركة المكتشفيت رعض أظهرت وقد. العرركة القرياؿ حوله تتجمع الذي المركز

 مف 463 رساة اصهي المؤرخ الاسر لوحة ففي. العبلقة هذه مثؿ الحضر في
 سيدايً  شمشررؾ"ااتكير : كذكر( ـ151- 152 )الموافؽ السموقي التيركخ

                                                 

 .189ص 2جػ ـ.ف: احمد، سوسة ،18-17ص: افسه (2)

 والفرثي، والسموقي االامكاي األجاري االحتبلؿ فترة في الموصؿ ماطقة: جيرر. د امكؿ، (3)
 فؤاد: وااظر139ص 1جػ1991/الموصؿ/ الكتب دار مطيرع/ الحضيركة الموصؿ موسو ة

 .18ص الحضر: سفر

 ،70ص1978 الساة( 34)العدد سومر مجمة الحضر، كتيريت: إسمي كؿ واثؽ الصيلحي، (1)
 .140ص 1جػ ـ.ف: امكؿ جيرر. د
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 سكف مف ولكؿ ريلحضر مر مف ولكؿ كمهـ ولمعرب وشريايً  شكريً  لمحضرككف،
 .(1)"ريلحضر( اسطوف)

 تررط كيات التي العبلقة  مى الضوء كمقي إاّنه إذ كركرة أهمكة الاص ولهذا
 وكيات  ررًي، الحضر سكيف كيف لقد(. العرركة القرياؿ )العرب وركف الحضر ركف

 المدكاة سكيف  مى الحضرككف اسـ أطمؽ وقد لهـ، حضيركيً  مركزاً  المدكاة
 رعض وأطمؽ. حولهي الماتشركف الجزكرة إ راب وركف ركاهـ لمتفركؽ( الحضر)

 العرركة القرياؿ ارتريط قوة في زاد وممي .(2)"العرب ممؾ"لقب أافسهـ  مى مموكهـ
 فقد. العصور تمؾ في الافوس في التأثكر الشدكد الدكاي العيمؿ هو الحضر رمدكاة

 العرركة القرياؿ وضعت إذ. العرركة الجزكرة لعرب الكعرة رمثيرة الحضر أصرحت
 وتدفف أ كيدهي في إلكهي تحج كيات. لؤلصايـ ركت فكهي أاشئ  ادمي أصايمهي فكهي

 .(3)آلهتهي إلى رهي تتقرب التي وقراركاهي اذورهي فكه وتقدـ موتيهي، ماه ريلقرب
 راي"ب  رفت قركمة اسـ الحضر في  مكهي  ثر التي الكتيريت كشفت وقد

 ممي حوراف، وادي في  مكهي  ثر كتيريت في أكضيً  اسمهي ورد وقد"تمكـ"راي"تكمو
 الشيـ ريدكة وفي الجزكرة في المعروفة القرياؿ مف كيات القركمة هذه أف  مى كدؿ
اهي رعده ومي المكبلد قرؿ األوؿ القرف في  .(4)المتاقمة القرياؿ مف كيات وا 

 همي متحدثكف قركمتكف أف كركاي ـ98 في مؤرخ الحضر مف آار اص وفي
 شكدتي كمي الايص، حسيرهمي  مى ارجوؿ لآلله معرداً  أقيمتي رمعقب وراو تكمو راو

 كياوا تكمو راي مف جمي ة أف كعاي وهذا .(5)ـ108 ساة الحضر في مدفاي
. االستقرار حكية الحضر مدكاة في تعكش ماهـ أارى وجمي ة الرداوة حكية كعكشوف
 كتيريت في اسميؤهي وردت التي القرياؿ رعض رأف االفتراض  مى كشجع مي وهايؾ

 كعكشوف كياوا والذكف و قكري وحرتفش و صمكي رفشمش وراي اقمتي راي مثؿ الحضر

                                                 

 .142ص 1جػ ـ.ف: جيرر. د، 71ص ـ.ف: الصيلحي (2)

 .18ص ـ.ف: فؤاد سفر، (3)

 .140ص 1جػ ـ.ف: امكؿ جيرر. د: وااظر ،619-618ص 2جػ ـ.ف: جواد  مي (4)

 .140ص 1جػ ـ.ف: جيرر. د امكؿ، (1)

 .141-140ص 1جػ: افسه (2)
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 تيرعكف كياوا إاهـ غكر الروادي في كعكشوف  مومتهـ راو كيف الحضر في
 .(1)الحضر ممؾ لسمطة وايضعكف

 الجزء تمثؿ كواهي العرركة ريلقرياؿ المتكاة الحضر صمة  ف ككشؼ وهذا
. والشيـ العراؽ ركف الروادي تجوب كيات التي العرركة القرياؿ مف المتحضر

 مموؾ ركد صيرت لذا الحضر معيرد في القرياؿ هذه أصايـ لوجود واظراً 
 القرياؿ هذه أرايء أصرح فقد العرركة القرياؿ قوة وهي رهي كستهيف ال قوة الحضر
 الفعيلة الوسياؿ أحد هو وهذا. الحضر مموؾ ركد لمقتيؿ دوميً  مستعد جكش رمثيرة
 تعرضت التي الشدااد مف الكثكر تتجيوز وجعمهي الحضر ككيف  مى حيفظ الذي
 لاجدتهي فوراً  تهب العرركة القرياؿ فإف اطر ألي الحضر تتعرض حيلمي إذ لهي،

 القرياؿ رتمؾ محمكة تكوف أف الحضر حظ حسف مف كيف وقد .(2) اهي والدفيع
جيدتهي القتيؿ في ومراسهي شككمتهي رقوة  رفت التي العرركة  والفر الكر في لفاواه وا 
 دفي يً  العدو،  مى االاقضيض في وسر تهـ المايورة،  مى وقدرتهـ فرسياهي وافة
 فإف ذلؾ إلى إضيفة. افوسهـ إلكهمي تتوؽ مي دااميً  المذكف واستقبللهـ حركتهـ  ف

 كمقواهي كياوا ايركة قذااؼ  ف  ريرة وهو السبلح مف او يً   رفوا قد الحضرككف
 القذااؼ"ب القذااؼ هذه  رفت وقد. الحضر رمحيصرة هـ إذا العدو  مى

 .(3)"الحضركة
 مي وهو العرركة ريلقرياؿ والممثمة الحضر امتمكهي التي القوة هذه إف

 تفكر لمعرب المعيدكة القوى جعمت التي األسريب أحد كيف"الرشري ريلرعد"أسمكايه
. العرري الككيف هذا  مى ريلقضيء جدكيً 

 الدكاي الرعد -ج

 كزاؿ ومي كيف فيلدكف. الحضر قوة في الكيماة األسريب أحد هو الدكف كيف
 المجتمع ككسب التي الهوكة وهو. مجتمع ألي والتجمع التوحد  ايصر مف  اصراً 

. األحكيف مف الكثكر في المجتمعيت ركف له الممكزة شاصكته

                                                 

 .18ص ـ.ف: فؤاد سفر، (3)

 .18ص: افسه (4)

 .18ص: افسه (1)
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 هذه تجمع في الكركر أثرهي العرركة القرياؿ ركف الدكاكة الحضر لمكياة كيف
 لتمؾ كيف فقد واألزميت، المحف أوقيت في  اهي والدفيع الحضر حوؿ القرياؿ
 كثرة كفسر مي وهذا الحضر، مدكاة في ووضعتهي  ردتهي التي أصايمهي القرياؿ
 .(1)المدكاة هذه في واألصايـ المعيرد

 كركر لعريدة اصص الذي الكركر المعرد كيف الحضر مدكاة ففي
 لمحضرككف واالجتمي ي الدكاي لماشيط مركزاً  المعرد هذا ككف ولـ"شمس"اإللهة
امي وحدهـ  إلكه تحج القرياؿ كيات إذ الاهركف، ركف مي الجزكرة سكيف لجمكع كيف وا 

 .(2)رعكدة مسيفيت مف
 العرركة لمقرياؿ الكعرة ماهي جعمت التي الدكاكة رصفتهي الحضر وجود إف

 هذه وتشعر العرركة القرياؿ تستقطب جعمهي الاهركف ركف ومي الجزكرة ماطقة في
 والمحيفظة ور يكتهي حميكتهي كجعؿ ممي المدكاة تمؾ في وأصايمهي آلهتهي روجود
. القرياؿ تمؾ جمكع مسؤولكة رهي تحدؽ التي األاطير مف  مكهي

 وكشدهي العرركة القرياؿ أرايء كررط الذي الرريط رمثيرة الدكف ظؿ فقد لذا
. والتشتت االافبلت مف  مكهي وكحيفظ( الحضر )المركز إلى

 كتعيمؿ الحضر مع تعيممت قد الماطقة هذه في العرركة القرياؿ أف وأحسب
 هدـ الحرشي أررهة لمحيولة تصدت وككؼ الكعرة مع العرركة الجزكرة في إاوااهـ
. الحضر سقوط رعد ساة( 330 )مف كقيرب مي رعد الكعرة

 مايوؼ أثيرت افسهي الحضر وقوة لمحضر، قوة مصدر الدكف كيف وهكذا
 وافوذهي الحضر قوة تزاكد احتميالت مف العرب أرض في الطيمعة األارى القوى
 أو العراؽ  مى تسكطر كيات التي األجاركة القوى طرد ره تستطكع الذي الحد إلى
 افوذهي إرقيء إلى الرامكة وسكيسيتهي اططهي تفسد األقؿ  مى أاهي أو الشيـ، ربلد

. الماطقة هذه  مى وسكطرتهي
 : الحضر مصكر  مى الثبلثة األرعيد تدا كيت

                                                 

 .196-192ص 2جػ ـ.ف: احمد سوسة، (2)

/ رغداد. العيمة الثقيفكة الشؤوف دار: حسكف  مواف حسكف ترجمة: القدكـ العراؽ: جورج رو، (3)
 .561-560ص 1986/ 2ط



 سامل أمحد حمل. د.                             مهلا اجملاورة القوى موقف يف وأثره احلضر موقع أهمية

 276 

 الجغرافي الموقع أثر الرحث هذا سكيؽ في السيرؽ العرض مف تركف
 الرعد : ثبلثة رأرعيد حددايهي الحضر قوة  ف الموقع هذا تماض وككؼ لمحضر،

 األرعيد هذه مف شكؿ إذ. الدكاي والرعد ،(العسكري )الرشري والرعد االقتصيدي،
  مى اعمة األكيـ مف كوـ في كيات مي رقدر القوة هذه لكف. لمحضر قوة الثبلثة
 إلى أدى الذي السرب وكيات  مكهي اقمة رعد فكمي صيرت وسكياهي، الحضر
. األرد إلى وموتهي  مكهي القضيء

 الريرثكة الدولة وهي الوقت ذلؾ في كررى قوى ثبلث الحضر  يصرت لقد
 وقد. السيسياكة والدولة الرومياكة، واإلمرراطوركة العراؽ، في( ـ224- ـ.ؽ126)

  مى الجغرافي، موقعهي  مكهي أمبله الذي الجوار رحكـ الدوؿ، هذه مع تعيممت
 موقفهي احمؿ أف و مكاي. وحركتهي أماهي كضمف ورمي االقتصيدكة، مصيلحهي ضوء
. ماهي القوى هذه وموقؼ رؿ القوى هذه مف
  :الريراثكة الدولة -1

 الحكـ  مى الثورة أ مات التي اإلكرااكة الشعوب مف وهـ الريراثكوف، اجح
 ساة العراؽ  مى االستكبلء في ـ،.ؽ250 ساة ماذ إكراف ربلد في السموقي

 في قيامة كيات التي الصغكرة والككيايت لئلميرات هؤالء كتعرض ولـ ـ.ؽ126
 حركيتهي والككيايت اإلميرات لهذه وتركوا وحدكيب، ومكشيف، كيلحضر، آاذاؾ العراؽ

 كيف ولذا .(1)الحيجة  اد والميؿ والمعدات الرجيؿ رتقدكـ ماهي واكتفوا و ريداتهي
 ممؾ إفّن  قكؿ رؿ االستقبللكة، مف راوع كشعروف مموكهي أو الحضر أمراء

 .(2)"الطوااؼ مموؾ سيار  مى مقدميً  كيف".... الحضر
 إلى كقفوف مموكهي جعؿ الحضر تجيه الريراثكة الدولة مف الموقؼ وهذا

 الحرب أثايء فعمكيً  الموقؼ هذا تحقؽ وقد. الروميف مع حرورهـ في الريراثككف جياب
-57 )الثياي ورود واراه( ـ.ؽ57-69 )الثيلث ارهيط الريراثي الممؾ ايضهي التي
 كيف وررمي الريرثككف، جياب إلى فكهي الحضر ممؾ فيشتراؾ الروميف ضد( ـ.ؽ36
 وأهمكتهي العسكركة الحضر أهمكة إلى الروميف اره قد لمحضر الموقؼ هذا

                                                 

 التيركخ في محيضرات الفتكيف، ميلؾ وأحمد  يمر سمكميف، ،55ص ،1جػ ـ.ف: كثكر ارف (1)
 .227 ص1978/ الموصؿ. الكتب دار مؤسسة القدكـ،

 .614-613ص 2جػ ـ.ف: جواد  مي، ،138ص ـ.ف: جيرر امكؿ، (2)
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 كاططوف فأاذوا والشيـ العراؽ ركف التجيركة الطرؽ  قدة  مى االقتصيدكة
. الاهركف ركف مي وأ يلي العراؽ مف الغرركة الشميلكة المايطؽ  مى لبلستكبلء

  :الرومانية اإلمبراطورية -2

 الرافدكف ربلد مف الشميلكة األقسيـ  مى االستكبلء مف الروميف هدؼ كيف
 أهمكة مف  مكه تاطوي لمي والفرات لدجمة المحيذكة الطرؽ  مى االستكبلء في هو

 وماهـ الهدؼ هذا لتحقكؽ كاططوف الروميف أريطرة رعض فأاذ. وتجيركة  سكركة
 :

( ـ117-98 )تراجيف واإلمرراطور( ـ96-81 )دومكتيف اإلمرراطور
( ـ235-222 )اسكادر وسفكروس( ـ217-221 )فكروس لوشكوس واإلمرراطور
 .(1)(ـ243-238 )وكوردوف

 الشرؽ إلى اتجه الذي تراجيف اإلمرراطور فإفّن  ريلحضر األمر تعمؽ ورقدر
 جاوريً  واادفع أاطيككي  مى واستولى وميردكف واصكركف ارمكاكي، احتبلؿ في اجح قد

 والحضر( الرصيفة )دوراكورورس إلى المؤدكة والطرؽ ساجير  مى السكطرة واحكـ
 التي الحضر إلى اتجه ثـ ريرؿ إلى ماهي و يد العراؽ، جاوب إلى سكره في واستمر
 رسرب فشؿ الحصير أف إال الحصير  مكهي ففرض الروميف ضد ااقضت قد كيات
 أسوارهـ وحصياة( الحضركة القذااؼ )أسمحتهـ وقوة الحضر، رجيؿ رسيلة

 مف قصكرة فترة رعد ـ117 ساة وتوفي مرتغيه  مى كحصؿ أف دوف فياسحب
 .(2)ااسحيره

  مى تايزع حدث ـ169 ساة فكروس لوشكوس اإلمرراطور موت اثر و مى
 ممؾ فوقؼ وسرتمكوس سوركي حيكـ اكجر الروميف قيدة مف ثبلثة قرؿ مف العرش
( الممؾ ساطروؽ رف سمكي  رد )ررسمكي قدـ إذ سوركي حيكـ لاكجر مؤكداً  الحضر

 .(3)الحضرككف الاريلة مف فرقة رإرسيله تمثؿ  سكركيً   وايً 
                                                 

 .614ص 2جػ ـ.ف: جواد  مي، (3)

 .138ص 1جػ ـ.ف: جيرر امكؿ، (1)

- الفرثي- السموقي- االامكاي ))االحتبلؿ  صور ابلؿ العراؽ: سعكد مؤكد: األحمد (2)
/ لمطري ة الحركة دار. الريحثكف مف لمجمو ة التيركخ في العراؽ كتيب ضمف(( السيسياي

 .614ص 2جػ ـ.ف:  مي جواد: وااظر 258ص 1983/ رغداد
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 قيدة ركف الازاع استمرار الحضر مصمحة مف أاه الحضر ممؾ رأى وررمي
 كاصرفوف فقد أارى ايحكة ومف ايحكة مف لقوتهـ إضعيؼٌ  الازاع هذا الف الروميف

. ككياه وماهي األصغر لمككيايت التفرغ  ف
 فأراد( ـ211-193 )سرتمكوس لصيلح الثبلثة القيدة ركف حسـ الازاع ولكف

 جكشه فقيد الحضر ممؾ وماهـ جياره إلى وقفوا والذكف سوركي حيكـ اكجر معيقرة
 طكسفوف ووصؿ واصكركف الرهي  مى استولى أف رعد الحضر إلى ووصؿ

 ـ198  يـ الحصير  مكهي وضرب الحضر إلى اتجه ثـ واررهي الريراثكة العيصمة
 أقواسيً  واستادامهـ لمحضرككف العاكفة المقيومة رسرب االاسحيب  مى اجرر ااه إال

لقياهـ الافطكة، لممقذوفيت واستادامهـ واحدة، مرة رسهمكف ترمي مركرة  الجرار وا 
 .(1)اإلمرراطور حرس مف  دد قتؿ مف فتمكاوا أسوارهي وماي ة ريلحشرات الممكاة
. الحضر  مى الكرة كعيود أف أمؿ  مى اصكركف إلى وذهب

 أثره له كيف ممي أكضًي، كفمح لـ لكاه  مكهي الهجوـ  يود( ـ200 )ساة وفي
.  (2)الحضر مهيجمة في ذلؾ رعد الروميف أريطرة مف أحد تجرؤ رعدـ

 مي رهي محدقيً  ظؿ الذي الرومياي الاطر مف معيفية الحضر ارجت وهكذا
.  يـ المياة كقيرب

 : السيسياكة الدولة -3
 ريلاسرة شؤـ اذكر الريراثكة الدولة  مى فيرس إقمكـ في اروشكر تمرد كيف

 معركة في( ـ224 )الايص اردواف الريرثي الممؾ قتؿ مف تمكف أف فمي. لمحضر
 المموؾ آرياه مجد إلحكيء جيء أاه أ مف حتى ممكيً  وتتوجه األحواز في دجيف هرمز

. الريراثكوف المموؾ كاتهجهي كيف التي البلمركزكة لمسكيسة وارذه ( 3)االامكاككف

                                                 

 .138ص 1جػ ـ.ف: جيرر امكؿ، (3)

 .84ص: آرثر كرستاسف (1)

 إكراف ربلد جمكع ضـ في واجحت فيرس إقمكـ في ـ.ؽ569 رحدود االامكاكة الدولة قيمت (2)
 صراع في فدامت الشيـ وربلد مصر واحتمت ـ.ؽ539 ريرؿ كورش فيحتؿ تتوسع وظمت
 معركة في ـ.ؽ331 ساة  مكهي القضيء مف المقدواي االسكادر تمكف حتى الكوايف مع دموي

: حسكف  مواف حسكف ترجمة القدكـ العراؽ: جورج رو،: راجع لمتفيصكؿ. ارركؿ قرب كوكيمكبل
 .1986/ 2ط رغداد. الثقيفكة الشؤوف دار
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 الممككة أسيسهي المركزكة  مى تقوـ دولة إلقيمة وسعى وحدكيب، مكشيف فأحتؿ
 .(1)الزرادشتكة والدكياة والاسب

  ف ريلرحث فردأوا الحضر، مموؾ أر رت قد هذه اردشكر سكيسة أف وكردو
 فأظهروا. محيلة ال  مكهـ أتٍ  هو الذي الاطر هذا ضد إلكه كمجأوف قوي حمكؼ
 دوراً  الروميف مع وتحيلفوا( السيسياكة الدولة )الجدكدة الدولة رسمطيف ا ترافهـ  دـ
 .(2)الاطر لهذا

 العراؽ ربلد في القيامة لئلميرات ارتبل ه مف اردشكر ااتهى أف فمي وفعبلً 
 ولكاه  مكهي الحصير ففرض  مكهي، لمقضيء الحضر إلى توجه حتى إكراف وربلد
 .(3)اقتحيمهي  ف  جز

 ممي اردشكر مواجهة في الروميف مسي دة إلى كشكر مي مصيدراي في ولكس
 ارض  مى  سكري  مؿ إلى كترجـ ولـ العرى واهف كيف تحيلفهـ أف  مى كدؿ

. الواقع
 اإلافيؽ رهذا حيؽ والتي الحضر الحتبلؿ هذه اردشكر محيولة أف وكردو

. ووجودهـ أماهـ  مى الجدكدة الدولة اطورة إلى الحضر في األمر أولي ارهت قد
 الدولة مف الشرقكة األقيلكـ في قيمت ثورة أف إلى العرركة مصيدراي تشكر

 ساة العرش  مى أريه امؼ الذي األوؿ سيرور السيسياكة الممؾ واف السيسياكة،
 هذه رعض تسمكه الذي الحضر ممؾ وأفّن . إلاميدهي هايؾ إلى ذهب قد( ـ241)

( ميه )غايامه ركف ومف وسمب وغاـ فاهب السواد  مى اغير الضكزف المصيدر
 .(4)سيرور الممؾ أات

                                                 

 .138ص 1جػ ـ.ف: جيرر امكؿ، (3)

 .77ص ـ.ف: أرثر كركستاسف، (4)

  دار/إرراهكـ الفضؿ أرو محمد تحقكؽ. والمموؾ الرسؿ تيركخ: جركر رف محمد الطرري (5)
/  طهراف/السكر تيركخ غرر: ماصور أرو ، الثعيلري،48، ص2جػ1962المعيرؼ
 1903/ شيلوف مطرعة/ والتيركخ الردء: طيهر رف المطهر المقدسي،، 490-489ص1963

 .157ص 3جػ

 .268ص 2جػ صيدر دار- الرمداف معجـ الحموي، ،47ص 2جػ ـ.ف: الطرري (1)
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  هد في الحضر  مى الممؾ تعترره والتي الضكزف  ف العرركة والرواكة
 لـ إذ. وااللتريس الغموض مف كثكر في الريحثكف توقع( ـ272-241 )األوؿ سيرور
  مى ممكيً  األميكف مف غكرهي في أو الحضر في  مكهي  ثر التي الكتيريت تكتشؼ
. االسـ رهذا الحضر

 فإذا .(1)ُقضي ة قركمة رطوف ألحد شكايً  كيف هذا"الضكزف"أف الطرري وكرى
 الحضر رممؾ متكاة  بلقة  مى هذا الضكزف ككوف أف فارجح رواكته صحت فإذا

 لمعراؽ، الغرركة والشميلكة الغرركة الريدكة في العرركة القرياؿ قي دة الحضر ري ترير
 واشترؾ السواد رمهيجمة قيـ قد الحضر ممؾ مف وتشجكع رتحركض أاّنه استرعد وال
 شهرزور معركة في السيسياككف مع

 وأ مـ الشرؽ مف األوؿ سيرور  يد فممي. والمغياـ ريألسبلب محمبلً  و يد
 حصف في الداوؿ سوى الضكزف مف كيف فمي الحضر ريتجيه جكشه قيد رذلؾ

. ممكهي مع سوكة  اهي لمدفيع الحضر
 آلة رف  مرو وهو قضي ة شعراء ألحد شعراً  العرركة الرواكة وتاسب

: الفرس  مى العرب حققه الذي ريلاصر وكفتار شهرزور معركة فكه كامد الجدي
 الذكور الصبلدمة وريلاكؿ * بلؼ  مف رجمعٍ  لقكايهـ

  شهرزور هرارذ وقتتماي *  اكيالً  ماي فيرس فبلقت

(2)السعكر في كيلجزكرة رجمعٍ  *  رعكد مف لؤل يجـ دلفاي
 

 
 الحضر اهيكة

 الذي معه ومف هو المدكاة في ممكهي تحصف الحضر مف سيرور قرب فممي
 استسممت حتى  مكهي الحصير سيرور فضرب. ركاهـ مف الضكزف ككوف ررمي

 .(3)(ـ241 )ساة حدود في ذلؾ وكيف المدااف، إلى و يد ممكهي وقتؿ فدامهي

                                                 

 .48-47ص 2جػ ـ.ف: الطرري (2)

 .157ص 3جػ ـ.ف: المقدسي ،490-489ص ـ.ف: الثعيلري ،48ص 2جػ: افسه (1)

 دار  صيدر، دار التيركخ، في الكيمؿ: الدكف  ز االثكر، ارف ،48ص 2جػ ـ.ف: الطرري (2)
 العرر: الرحمف  رد امدوف، ارف ،387ص 1جػ 1965/ ركروت: والاشر لمطري ة ركروت
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 إحداهي مرات ثبلث مف أكثر حوصرت قد الحضر اف لماظر الممفت ومف
. ماتصرة وارجت صمدت ولكاهي سيرور والد( ـ241-224 )اروشكر زمف في

 .داولهي؟ مف المرة هذه سيرور تمكف فمميذا
 أف و مكاي طوكبًل، كيف المدكاة  مى سيرور ضرره الذي الحصير أف كردو

 .(1)ا واـ أررعة أو  يمكف الحصير هذا مدة تجعؿ التي العرركة الرواكة اصدؽ
 اكياة مف الضكزف اراة"الاظكرة"الى العرركة المصيدر رعض اسرته مي أمي

 الوهـ قركؿ مف فهي لمحضر داوله مهمة وتسهكؿ سيرور مع رتعيواهي مز ومة
 .(2)والاكيؿ

 التوسعكة الاز ة مع تتقيطع كيات والعسكركة االقتصيدكة الحضر قوة أفّن 
 ريلفشؿ  ممه رغـ مهيجمتهي مف األوؿ سيرور ككأس لـ لذلؾ السيسياكة لمدولة
 .حصيرهي في اردشور والده ره ماي الذي الذركع

 الخاتمة
 طركؽ  مى لهي اقتصيدكة قوة  اصر الجغرافي الحضر موقع كيف وهكذا

 العسكركة قوتهي رايء مف وتمكات ثراؤهي فزاد والشيـ العراؽ ركف التجيركة القوافؿ
 .الفترة تمؾ في هكرتهي وفرضت الطرؽ تمؾ رهي حمت التي

 قد فكهي تتـ كيات التي التجيركة والمريدالت وسوقهي، توسعهي، فضبًل  ف
 أارى صرغة  مكهي أضفى ممي وهذا الريدكة في الماتشرة العرركة لمقرياؿ سوقيً  جعمهي
 الذي األمر الماطقة تمؾ في العرركة لمقرياؿ محجيً  فصيرت الدكاكة الصرغة وهي
 الحضر احتضات التي العرركة القرياؿ جمكع  يتؽ  مى تقع وأماهي حميكتهي جعؿ

 المحف مف الكثكر رتجيوز الحضر اجيح في السر هو وهذا. ومعروداتهي أصايمهي
.  واردشكر الروميف كد  مى رهي مرت التي والشدااد

                                                                                                                       

. األكرر السمطيف ذوي مف جيورهـ ومف والرررر والعجـ العرب أكيـ في والارر المرتدأ ودكواف
 .255ص 1جػ 1936/ مصر الاهضة مطرعة

 السيسياكة العرركة العبلقيت: أحمد سيلـ محؿ،: وااظر 155ص ـ.ف: هيشـ. د المبلح، (3)
 جيمعة/ االداب كمكة/ ماشورة غكر ميجستكر رسيلة. لممكبلد والسيدس الايمس القراكف ابلؿ

 .116ص 1981/ الموصؿ

 .49ص 2جػ ـ.ف: الطرري (1)
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 القرياؿ وتحولت العرركة، والمممكة المدكاة هذه  مى ستيره التيركخ أسدؿ فقد وهكذا
 اعى وقد السيسياككف ظؿ في الايشاة العرركة اإلميرة الحكرة، الى روالتهي العرركة
 كقوؿ القضي ي ألة رف الشي ر فهذا سقوطهي، رعد الحضر العرب الشعراء رعض
 .(1)فكهي
  ركدِد  راي سراة القت رمي *   تامي واالاريءُ  كحزاؾ الـ

 تزكدِد  مف الكتياب واحبلس *  أركه وراي ضكزف ومصرع

 الجاود سيرور وريالرطيؿ *   مجمبلتٍ  ريلفكوؿ أتيهـ

 الحدكد زرر ثفيله كأف * صاراً  الحصف أواسي مف كهدـ

 :(2)العريدي زكد رف  دي وكقوؿ
 والايرور الكه تجرى لة * دجػ واذ رايه اذ الحضر وأاو

 وكور ذراه في فممطكر سيً  * كمػ وجممه مرمراً  شيده

 مهجور فريره  اه ممؾ * فايداه الماوف رب كهممه لـ

                                                 

 .50ص 2جػ: افسه (2)

 .50ص 2جػ: افسه (1)
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The Importance of the Hattra Location and Its 
influences in The situation of the Surrounding 


Salem Ahmad Mahl 

Abstract 
 After the fall of the Assyrian State in the year of 612 

B.C., the Arab tribes started wandering in the western and 

north western areas of Iraq and in the eastern and south eastern 

areas of Syria. 

 After the fall of Babylon in the year of 538 B.C. by the 

Akhmaned, this area came to be Known as "Arabia", i.e. the 

country of Arab. Hattra may be an Assyrian settlement. In the 

second century A.C., it became a religious and civil center for 

the wandering Arab tribes in this area. 

 It is worth mentioning that the location of such city 

between Iraq and Syria was important for the commerce to 

develop and commercial Asian goods to be transported from 

Iraq to Syria. The European goods were also transported 

though Syria to Iraq and the other Asian countries. These 

commercial activities developed this city to an Arab kingdom 

the Romans tried destroy this city but gailed. Meanwhile, 

Hattra mand use of the conflict between Saluges (i.e. the 

governors of Iraq, Iran and Syria) and Romans and later on 

between the Parthean and Roman. The development of Hattra 

is due to the peaceful policy of the parthean in that era. After 

the rise of the Sasynain State in the year of 224 A.C., Ardasher 

tried to occupy it, but he failed. At the time of his son, Sapor 

Ist, the latter was able to occupy this city in the year of 244 

A.C.   
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