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  الملخص 

العصر الفرثي ، ويتضمن تمهيد يبين يهدف البحث إلى دراسة بابل في 

، ومن ثم التطرق إلى ن وأصلهم ولمحة عن تأسيس مملكتهمفيه تسمية الفرثيي

، واعادوا احتاللها ثانية في سنة )م.ق١٥٣(سيطرتهم على بابل في سنة 

، وعني البحث في )م.ق١٢٦(، واستتب حكمهم في بابل عام )م.ق١٤١(

ن ، وصراعهم مع السلوقييبابل إبان هذه الحقبة شهِدتها الجوانب السياسية التي

، ومن ثم صراعهم مع الرومان الذي ومملكة ميسان للسيطرة على بابل

واهتم البحث في الجوانب . اضعفهم وكان السبب الرئيس في سقوطهم

االدارية للمدينة إذ فقدت بابل مكانتها االدارية بكونها عاصمة بعد االحتالل 

وناقش البحث األنشطة  .ا حافظت على مكانتها الدينيةأنه الفرثي لها، إال

االقتصادية الرئيسة التي امتهنها أهل بابل فضال عن الجوانب االجتماعية 

  . والدينية
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Abstract 

 The research aims at studying Babylon during the 
Parthian age (141 B.C-226 A.D) And includes two prefaces: 
The origin of the name (Parthian)  and their origin. It also 
gives a glance about the establishment of their royalty. Then 
the research tackles their conquer of Babylon (153 B.C) and 
they reconquered it again in ( 126 B.C) later on, they settled 
in Babylon (126 B.C) The research deals with the political 
sides that Babylon witnessed during that period and their 
struggle with the Seleucids and Characene (Mesene) to 
control Babylon. Then it talks about their struggle with the 
Roman which weakened them and eventually led to their 
fall. The research discusses the administrative side of 
Babylon which has lost its status as being a sacred capital, 
even though it stayed as a religious capital. Finally, the 
research mentions the main economical sides that the 
Babylonian occupied, beside the social and religious sides. 
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   :تمهيد 

الفرثية ، ثمة بد من معرفة قبل الولوج في الحديث عن بابل إبان السيطرة 

، من أين جاءوا ، بداياتهم ، تسميتهم ، لمحة عن تأسيس )ونالبارثي( أصل 

، ما يهمنا معرفته كيف لسعة التي تبعدنا عن موضوع بحثناولكن ليس با ،مملكتهم

اصبحوا دولة وتمكنوا من السيطرة على بالد الرافدين ، وبخاصة مدينة بابل التي 

  . ذا البحث هي مقصدنا في ه

أختلف المؤرخون والباحثون في أصل البارثيين ، فمنهم من عدهم من 

، )الجنس الصيني والمغولي (ألصفر الجنس اآلري ، وعدهم آخرون من الجنس ا

وفي اعتقاد آخر عدوهم جنسا خليطا من هذين الجنسين ، ولكن أرجح اآلراء 

عاداتهم وأخالقهم بقبائل السكا بحكم إنهم من اآلريين اإليرانيين ، تأثروا في  :القائل

الجوار، وبرزت بعد ذلك طائفة ابارتي من عشيرة داء ، وخرجت أسرة األشكانيين 

من هذه الطائفة ، ومن ثم فإن أصل األشكانيين يرجع إلى السكا ، ولكنهم أصبحوا 

،  ) ية الهندو ـ أورب(من القبائل  لذا هم. )١(إيرانيين بحكم اإلقامة الطويلة في إيران

المسماة فرني أو فارني ، التي ترجع إلى قبيلة )  Parni(ينتمون إلى قبيلة بارني 

  .)٢( ) Dahae(داهي 

كان موطن الفرثيين ، في السهوب الممتدة بين بحر قزوين ، وبحر أرل ، 

أو البارثيون ، فمشتق من أسم اإلقليم الذي استولوا عليه ) الفرثيون (أما أسمهم 

.  )٣()م.ق٢٥٠(وقد ظهروا بحدود ،)خراسان حالياً(ان المسمى بارتوا بعدئذ في إير

وهو مصطلح عام أطلق لتمييز القبائل . )٤()محارب فارسي(وأن أسم فرثي معناه 

  .            )٥(البدوية والفرسان الذين غزوا شرق إيران غزوا متكرراً

، الذي كان  ، نسبة إلى ارشقاق) االرشكانيين ( وعرف ملوك الفرثيين بـ 

وأكدوا إنهم منحدرون في أصلهم من  .)٦(المع شخصية قاد الثورة على السلوقيين
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، بما يدعم االعتقاد السائد في تلك المناطق اإليرانية ، من )الملك االخميني(ارسيس 

كذلك الشعارات التي نقشها الملوك الفرثيين . )٧(أنهم استمرار للساللة االخمينية

العملة ، بما يشير إلى ارتباطها بالشعارات التي تعود إلى الحقبة األوائل على 

   .)٨(االخمينية

، إذ ذكرهم  )ملوك الطوائف(مؤرخين العرب بـ وعرفوا من قبل ال

إنهم الملوك االشغانيون ، الذين يدعون ملوك الطوائف ، وكان ملكهم ) : الطبري(

قريبا ، التي سيطر فيها الفرثيون وهي المدة نفسها ت. )٩(مائتي سنة وستا وستين سنة

ولم تكن هذه التسمية مجانبة للصواب ، فهي الترجمة العربية . على بالد الرافدين 

   .)١٠(أو األمير الحاكم) رب البيت(لالصطالح الفهلوي كذك خداي 

نجح م ، في إقليم بارثيا ، و.ق٢٤٧قام الفرثيون بالثورة على السلوقيين سنة 

الظروف التي كان في ثورتهم ، مستغلين ) تيرداتس األول( وأخوه ) ارشاق األول(

، والذي ال يعنينا تفصيالتها ، فاستقلوا في إقليم بارثيا ، ويعد ذلك عليها السلوقيين

الفرثيين تقويماً لحساب السنين  تخاذومما يؤيد ذلك ا ،)١١(بداية لنشوء المملكة الفرثية

هذا التأريخ بداية  دعام الذي تسلم فيه ارشاق العرش، فعال، م .ق ٢٤٧هو عام 

وقد توسع الفرثيون على حساب الدولة السلوقية ،  .)١٢(العهد الفرثي في ايران

ودخلوا في حروب معهم ، تمكنوا من السيطرة على إيران ، وبعدها على بالد 

   .)١٣(الرافدين

  : سيطرتهم على بابل 

بسط نفوذهم على إيران ، وجهوا أنظارهم صوب بعد أن تمكن الفرثيون من 

الغرب نحو بالد الرافدين ، وأصبح الطريق سالكاً إليهم عبر جبال زاجروس  ، فقد 

الذي يعد المؤسس ) م.ق١٣٨ـ  ١٧١(وجه الملك الفرثي مثراداتس األول ت

من الوصول إلى بابل ) م .ق ١٥٣(الحقيقي للملكة الفرثية ، وتمكن في عام 

تمكن من السيطرة على عاصمة ) م .ق١٤١(وفي تموز من عام. )١٤(لهاواحتال
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) تل عمر حاليا(وقد ابقوا على سلوقية . )١٥(على نهر دجلة ) سلوقس ( السلوقيين 

ومن السجالت الرسمية البابلية يتضح أن الفرثيين في بداياتهم ، . )١٦(دون تخريب

، وإنما كانت سيطرتهم مقتصرة على لم يمدوا نفوذهم إلى أنحاء بالد الرافدين كافة 

بابل وأطراف دجلة شماالً ، بينما بقت األراضي الواقعة بين دجلة والفرات شماال 

  . )١٧(تحت السيطرة السلوقية) ما يطلق عليها الجزيرة الفراتية (

) مثراداتس األول (لم تسمح الظروف الداخلية في إيران لبقاء الملك الفرثي  

مثراداتس ( في وادي الرافدين بسبب غزو جديد من قبل البختيارين ، مما دفع 

فرثيا في بابل مع عدد من ) حاكم ( تاركاً مرزباناً . )١٨(بالتوجه إلى إيران) االول 

اغلب الجيش الفرثي إلى الشرق أتاح  ومما ال شك فيه أن انسحاب .)١٩(الجيش

للقيام بهجوم ) م .ق ١٤٠ـ ١٤٥ديميتريوس الثاني ( الفرصة للملك السلوقي 

في بابل ، الذين كانوا يأملون  ة، بمساعدة الجاليات اإلغريقي)٢٠(عنيف على الفرثيين

، بسبب ما عانوه من ) ديميتريوس الثاني( الحصول على العون من الملك السلوقي 

 ١٤١(فتوجه ديميتريوس نحو بابل في ربيع سنة . )٢١(اضطهاد المرزبان ألهل بابل

إلعادتها إلى أمالك السلوقيين ، وتمكن من السيطرة على بابل ، بمساعدة ) م .ق

استطاع أن يحقق ) مثراداتس االول ( ، ولكن الملك الفرثي )٢٢(سكانها من اإلغريق

، ليدحر فتنة ، ويسرع بالعودة إلى العراقالنصر على البختاريين ، ويقضي على ال

، ويأسره ، وإن هذا االنتصار قوى قبضة الفرثيين على بالد ) ديميتريوس الثاني( 

وسكّوا أول عملة فيها مستخدمين ضاربي النقود السلوقيين بما يؤكد  الرافدين ،

ثانية على وبذلك تمكن الفرثيون من االستيالء . )٢٣(فرض سيطرتهم على إقليم بابل

 وقد ضمن هذا االنتصار في السجالت. بابل ، بعد انتصارهم على السلوقيين 

حقق انتصاراً غربي إيران، ) االول مثراداتس (  الرسمية البابلية ، بما يؤكد أن

لملك ا( أو . )٢٤(، وحمل الملك الفرثي اللقب االخميني ملك الملوكوبالد الرافدين

لهلينيين ، لكسب ود المستوطنات االغريقية في ، ولقب نفسه محب ا) العظيم

م في عهد ملكهم .ق ١٢٦في عام  إال ابللم يستتب حكم الفرثيين في بو. )٢٥(إيران

 ١٢٦ - ١٤١(من  ابلفي ب همولقد امتد حكم. )م .ق١٢٤ـ  ١٢٨(لثاني ارطبان ا
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الحكم الصحيح  أنبعض المؤرخين  د، وقد َع) م ٢٢٧ - ٢٢٦( إلى) م .ق

  )٢٦(م.ق ١٢٦للفرثيين يبدأ بقضائهم النهائي على المملكة السلوقية في عام 

   :الجوانب السياسية 

خاضت الدولة الفرثية حروباً طاحنة مع السلوقيين ال نريد الخوض في 

، هو نتائجها في أضعاف هاتفصيالت هذه الحروب في إيران، الذي يهمنا من

السكا للحدود  فقد كان غزو قبائل. ذلك بخاصٍة على بابل ، وتأثير ن عامةالفرثيي

 ١٢٨ـ ١٣٨افراهاط الثاني (الشرقية للفرثيين ، وراء تعديل خطط الملك الفرثي 

 )٢٨(ولقد أثر انشغال الفرثيين بمقاتلة قبائل البدو السكا. )٢٧(بعدم غزو سوريا) م .ق

الذي كان ) هميريوس(على أوضاعهم في بالد الرافدين ، فقد أستغل المرزبان 

، ظروف الملك وتركه البالد ) افرهاط الثاني ( حاكما لبابل من قبل الملك الفرثي 

ملك ( ولقب نفسه ) م .ق ١٢٧(لقيادة جيشه في الشرق، حتى أعلن نفس ملكا سنة 

 ١٢٠/  ١٢١ ـ١٦٥) (  Hyspaosinas( ومن ثم أعلن  هيسباوسينس  .)٢٩()بابل

انفصاله عن الدولة الفرثية ، وأعلن نفسه ملكا ) ميسان ( حاكم  خاراكس ) م .ق

كما تشير إلى ذلك المعلومات المكتوبة على رقم مسماري يعود . )٣٠(على بابل

، إذ عثر عليه في بابل، يفيد أن ) م.ق ١٢٦ -١٢٧(تاريخه إلى عام 

  )٣١()م .ق ١٢٨( في عام ُأعتُرف به ملكا على بابل ) هيسباوسينس (

فقد أظهر في  : لسببين أن يصيب النجاح في مسعاه ) هيسباوسينس (استطاع 

، إبان حكمه ، نبذت التاريخ ده ، بمظهر ملك سلوقي حاسر الرأس، ذلك أن بابلنقو

كما أنه عني بالحصول عل عطف . وأخذت بالتاريخ السلوقي ) الفرثي(االرشاقي 

وجرى تقديم الضحايا إلى  ولقد اتخذ الدين البابلي دينا له ،أهل بابل ووالئهم ، 

ايتي ـ مردوخ (في معبده أيساكيال  إبان االحتفال بالنصر ، وكان ) مردوخ (إلههم 

معبد (، وكان واضع تشريع سنة من كبار موظفيه ؛ بابلي األصل) وـ  بالط

حتى عام بابل  في سيطرته على بالد) هيسباوسينس (أستمر . )٣٢()مردوخ الكبير



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
٣٥ 

 بابل في العصر الفرثي 

، )٣٣()أرطبان الثاني(، حين استعادها منه الملك الفرثي )م .ق ١٢٤ ـ١٢٥(

  .  )٣٤(وضربت النقود في هذه السنوات باسمه

، في أحد المعارك في بحر قزوين) ي أرطبان الثان( بعد مقتل الملك الفرثي 

، وتمكن من العمل ) م .ق ٨٨ـ ١٢٣( خلفه في الحكم ابنه مثرداداتيس الثاني 

، فأستطاع من بسط سطوته على بالد استقرار اإلدارة الفرثية في بابلعلى 

، الذي سبق وأن أعلن نفسه ملكا على )هيسباوسينس (وحد من نفوذ  ،الرافدين

، ) ميسان(صر على خاراكس ل نفوذه يقتإذ طرده من بابل وسلوقية ، وجع ،بابل

  .)٣٥(وأصبحت إمارة تابعة للدولة الفرثية

لسيطرة الفرثية من سنة           وصفوة القول فيما تقدم أن بابل خضعت ل

انطيوخس السابع ( ، وفي عهد الملك السلوقي ) م .ق١٢٦حتى سنة م .ق١٤١(

، )  م.ق ١٣٠(تم إعادتها إلى السيطرة السلوقية عام ) م. ق ١٢٩ ـ١٣٩

ثم خضعت . م .ق ١٢٨ واستمرت تحت السيطرة السلوقية لمدة قصيرة حتى عام

، وبعدها عاد الفرثيون وبسطوا )هيسباوسينس( ، في عهد ملكهالمملكة ميسان

  . نفوذهم عليها 

، وبسبب هذه الحروب ثية حروباً مع المملكة الرومانيةوخاضت المملكة الفر

لَّت قدراتها السياسية ، حتى شهِدت تفككاً في انتاب المملكة الفرثية الضعف ، وشُ

/  ٨١ـ ٩١(أوصالها ، فمن قراءة للمسكوكات التي سكها الملك جوتارز األول 

تبين إنه أعلن نفسه ملكاً على بابل ، بعد أن انفصل عن المملكة الفرثية ) م .ق ٨٠

ملكاً أرشيقياً ،  ، بمعنى أن أباه كان" ابن أب مؤله " في إيران ، إذ ذكر فيها عبارة 

 دومما يذكر تر. )٣٦(وقد شغل منصب مرزبان المرزبانين قبل أن يعلن انفصاله 

في أحد النصوص المسمارية ) م.ق ٧٦ـ  ٨٠اورود األول ( أشارة إلى الملك 

، ه، عند توليه عرش المملكة الفرثية ، ذُكر فيها أسم)٣٧(التي عثر عليها في بابل

  . وسنوات حكمة ، دون تفصيالت أخرى
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شهِدت المملكة الفرثية بعد تعاظم النفوذ الروماني ضعفاً واضحا بسبب رغبة      

ضمام إلى ، واالن ة في االنفصال عن الدولة الفرثيةأمراء األقاليم الفرثي

، وتعرضت المملكة الفرثية إلى فتن ، وصراع على العرش اإلمبراطورية الرومانية

) م .ق ٥٧ـ  ٧٠افراهاط الثالث (أفراد األسرة المالكة ،  فبعد موت الملك بين 

، حدث ) اورود الثاني(، وأخوه األصغر )مثرادس الثالث(من قبل ولديه  مسموما

 )مثرادس الثالث(نزاع بين األخوين على العرش ، فضال عن رفض النبالء لسياسة 

اورود (دهم إلى عزله ، ونصبوا التي اتصفت بالقسوة المفرطة ، األمر الذي  قا

) مثرادس الثالث(مكانه على عرش المملكة الفرثية ، مما دفع ) م .ق ـ ٥٧الثاني 

مثرادس (وعلى إثرها هرب . )٣٨(إلى طلب العون من الحاكم الروماني في سوريا

العون الروماني الذي طلبه ، أال إن  رإلى بابل وتحصن فيها ، بانتظا) الثالث

  . )٣٩(لحقه إلى هناك وقتله) نياورود الثا(

، وتفاقم الوضع سوءاً بسبب ر سوء األوضاع في الدولة الفرثيةأستم

 ،)م١٢٨ـ ١٠٩خسرو ـ اوسرويس ـ (، ففي عهد الملك الفرثيداخليةالحروب ال

سوء األوضاع ، والتفكك ) م  ١١٧ـ  ٩٨تراجان (استغل اإلمبراطور الروماني 

مشاكله في الجهات ) ان تراج(الذي دب في أرجاء المملكة الفرثية ، وقد أنهى 

من التوجه نحو إقليم الجزيرة ) م ١١٦(، وتمكن هذا الملك في سنة األوربية 

ولكن لم . )٤٠(مكن من احتالل بابلالفراتية ، وتقدم جنوبا ووصل نهر الفرات ، وت

وأوقعوا  ،نيستمر هذا االحتالل ، إذ سرعان ما استعاد الفرثيون أمالكهم من الروما

وبذلك فشلت حملة اإلمبراطور تراجان . )٤١(سوريا  ى، وعاد تراجان إلبهم الهزائم

الحد  أخرىنهر الفرات مرة  في السيطرة على بالد الرافدين ومنها بابل ، فأصبح

  .)٤٢(الفاصل بين اإلمبراطوريتين

، تمكن )م ١٨٠ ـ١٦١( مبراطور الروماني ماركوس اوليوسوفي عهد اإل

 زفاجتا، للفرثيين ، وحقق انتصاراً عليهم همن مواصلة قتالالقائد الروماني كاسيوس 

عاصمتهم و، ن من االستيالء على بابل وسلوقيةم وتمك١٦٥نهر الفرات سنة 

 Vologese(ولغاش الثالث التي هرب منها الملك الفرثي ) رىطاق كس(طيسفون 
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 بابل في العصر الفرثي 

إال أن هذه الحملة على بالد  .)٤٣(النار فيها وهدم قصر الملك فأضرم،  )111

ليمهم استعاد الفرثيون كثير من أقا) م ١٦٦( وفي سنة .  الرافدين لم تحقق غاياتها

، ومن ضمنها بابل ، وعاصمتهم طيسفون ، وبعدها تم التي انتزعها منهم الرومان

. )٤٤(في السنة نفسها ، دام أكثر من ثالثين سنة ) الفرثيين والرومان(عقد صلح بين 

جيشاً نزل به في وادي دجلة  سيفيروس اإلمبراطورقاد  )م١٩٨(وفي سنة 

  . )٤٥( نزل به في وادي الفرات ، فتمكن من االستيالء على بابل وسلوقية وأسطوال

، قد أضعفتهم كثيراً، ن مع الرومان، أن معارك الفرثييريب فيهومما ال 

فضال عن التصدع الداخلي في كيان مملكتهم ، كان وراء األسباب التي أنهت 

ُأسدل الستار عن هذه المملكة ، لصالح ) م٢٢٦(المملكة الفرثية ، ففي سنة 

ـ ٢٠٨أرطبان الخامس(ك فرثي كن اردشير من قتل أخر ملالساسانيين ، بعد أن تم

، وبذلك تصبح بابل ، تحت السيطرة الساسانية ، التي اتسعت حدودها من ) م٢٢٦

  .شرق إيران إلى نهر الفرات ، ومن أرمينيا حتى بابل في الجنوب الشرقي 

  : الجوانب اإلدارية 

ابتدأ دور بابل السياسي واإلداري يضعف منذ العصر السلوقي ، حين 

ـ ٣٠٥( ولما انتقل سلوقس األولعاصمة لهم،  )تل عمر(اتخذوا من سلوقية 

انتقل معه عدد كبير من سكان مدينة ته الجديدة، عاصمإلى بابل من  )م .ق٢٨١

اإلداري ، إال  ولكن على الرغم من ضعف دورها، مما أثر سلباً عليها ،)٤٦(بابل 

أنها لم تفقد أهميتها الدينية ، فكانت بمثابة عاصمتهم المقدسة ، فضال عن عاصمتهم 

  . سلوقية

ورها د ل، فأضمحن بعد سيطرتهم على بابلوزاد األمر سوءاً بمجيء الفرثيي

، إذ إنهم تركوا سلوقية ، لكونها عاصمة غرمائهم السياسيين اإلداري والسياسي

كما أن بابل لم تكن في أحسن . ، فلم يطمئنوا من وجودهم فيها )السلوقيين (

األحوال ، بسبب عدم والء أهلها المطلق للفرثيين ، يدل على ذلك قيامهم بالثورة 

، بسبب ما القوه من ظلم وتعسف على يديه، ) هيميرس ( الفرثي على المرزبان 
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٣٨ 

، مما أدى إلى تخريب حتى إنه استعمل القسوة المتناهية في القضاء على الثورة 

بابل ، فضال عن قيامه بإذالل أهلها ، حين باع عددا منهم أرقاء في ميديا ، مما 

لذلك قام الفرثيون ببناء مدينة على الضفة اليسرى . )٤٧(خلق تذمراً لدى سكان بابل 

اورود ( وكانت من بناء الملك الفرثي . )٤٨(لنهر دجلة عرفت باسم طيسفون

تقع على بعد ثالثة أميال تقريبا من سلوقيا، وإلى الشرق من دجلة  وهي. )٤٩()الثاني

  .)٥٠(في جانب بابل 

كانت الدولة الفرثية مقسمة على ثماني عشرة مملكة ، وأطلق عليها في 

أما بالد الرافدين فقد قسمت على . )اإلمارات( التقسيم الجغرافي الروماني بـ

مـرزبان  ، تحكم من قبل )٥١(مباشراً بالدولةواليات أو مقاطعات ، تتصل اتصاالً 

استمرت هذه و .)٥٢(مقاطعة ، ومنها بابلأو اللوالية أي حاكم ا) (Strapأو ستراب 

 شراف علىاإل ، وكانت مهمة المرزبانالسلوقي و  االخميني ينالعصر منالوظيفة 

يقوم بدور الوسيط في إيصال أوامر  إذ كانواجبات أخرى،  عن ، فضالً )واليته( 

كان  ، وأحيانا الملك وتوصياته إلى بقية المسؤولين في المدينة وبقية أفراد الشعب

وكانت هذه  .)٥٣(والسيما في أوقات الحرب، األوامر من الملك مباشرة  ىيتلق

وراثية ومقتصرة على عدد من األسر اإلقطاعية ، وبخاصة ) المرزبان ( الوظيفة 

قائد ( ومن الوظائف األخرى في بابل هناك وظيفة الديزيي . )٥٤(ة السوريينقبيل

بمعنى حامي المناطق )  موكيزا(، ووظيفة ، ومهمته جباية الضرائب العليا)الحصن

  .)٥٥(الحدودية 

، معلومات عن الوظائف االكدية بالخط المسماريوزودتنا الوثائق    

، كلها قدمت نصوص إدارية تناول  اإلدارية في بابل في العصر الفرثي ، إذ

، فضال عما تناولته التواريخ ) م .ق ٩٢(، حتى عام تقريباً، معبد مردوخ هناك

 ٧٥(حتى عام ) خرائط الخطوط(الحولية والنصوص الفلكية ، وكذلك الطوالع 

الذي يهمنا هنا ، ما ذكر ِمن متقلدين فرثيين للمناصب اإلدارية ، منهم .  )م.ق

بهاتو أو  مصطلح، و)٥٦(وهو مسؤول المقاطعة " مقدم المدينة " البهاتو  :مثال
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، وورد ما يقابله في نصوص العصر اآلشوري  ، اكدي)٥٧()tahap(بيخات 

 دَعحاكم المقاطعة، وي أومسؤول : بمعنى)  EN.NAM(الحديث الصيغة السومرية

وتقع عليه  .)٥٨(العصر اآلشوري الحديث منذمن الوظائف اإلدارية الرئيسة 

   .)٥٩(واجبات مدنية ومالية وعسكرية ودينية

للعصر الفرثي  ةومن الوظائف التي أشارت إليها الوثائق االكدية والعائد

، وكانت بمثابة هيأة دينية في )٦٠(كبار المسؤلين عن المعبد: والمار ذكرها هي 

أعضاء أشبه ما يسمى بالمجلس البلدي ، ، وكذلك )Kiništu(المعبد تُسمى كينشتو 

ويترأس هذا . )٦١(والذين يَعدون في الوقت نفسه أعضاء مدنيين أعلى في المدينة

 rab bani‚ ša muhhi )( المجلس موظف يطلق عليه رب باني شي موخ اِل 
ali  )نَجِم في  )٦٢وتعني رئيس مجلس إدارة المدينة ، وقد تلقب بهذا اللقب الم ،

التي تم التعرف  فومن الوظائ. )٦٣()ايتي ـ مردوخ ـ بالطو ( معبد اساكيال 

عثر ) م .ق٩٤(عليها من نصوص مسمارية ترجع إلى العصر الفرثي مؤرخة في 

، هو موظف مسؤول عن الخزانة الملكية في بابل ، وقد عليها في معبد انليل

  . )٦٤(البابلي) خات بي( من الفضة مقابل شراء ماشية إلى ) شيقل  ١,٢٥(صرف 

وكانت للمعابد في بابل وظائفها االجتماعية واالقتصادية والسياسية ، فضال 

عن وظيفتها الدينية ؛ ولهذه األهمية تطلب تعيين موظف أو أداري مسؤول عن 

وجاء في نص مسماري  .)٦٥() šatammu( المعبد يطلق عليه شتم أو شتامو

 - Itti(،ذكر أسم احدهم ايتي ـ مردوخ ـ بالطو )م.ق١٢٧(مؤرخ في عام 
Marduk-balatu()ويحظى هذا الموظف بمكانة رفيعة ؛ ألنه حلقة الوصل . )٦٦

  . بين الملك الفرثي وسكان بابل 

وهناك وظائف إدارية نسمع عنها في العصر السلوقي واستمرت في  

ي كاتب األسماء ، والكاتب العسكري الذي يضطلع بدور في ه: العصر الفرثي 

   .)٦٧(الجيش أثناء وبعد انتهاء الحمالت العسكرية
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٤٠ 

  : الحياة االقتصادية 

، ة الرئيسة التي امتهنها أهل بابلكانت الزراعة من األنشطة االقتصادي

، لطبيعة األراضي الزراعية الخصبة ، وذلكأنشطة اقتصادية أخرى فضال عن

ه في العصريين في بابل عما كانت علي ةووفرت المياه ، ولم تتغير طبيعة الزراع

، وأبقوها على حالها ، منتفعين من طبيعة المنطقة وصالحيتها السلوقي واالخميني

  . للزراعة 

، فمن ) اإلقطاع ( لقد كرس الفرثيون ظاهرة منح األراضي الزراعية  

، جاء ) م .ق١٢٦( وثيقة مسمارية عثر عليها في بابل يرجع تاريخها إلى عام 

إن أحد الموظفين كُرم بمنحه قطعة أرض زراعية ؛ بسبب خدماته التي قدمها  :فيها

قد وهب البابليين )  م .ق١٢٤ـ ١٢٨آرطبان (بما يؤكد أن الملك الفرثي . للمدينة 

  . )٦٨(عدداً من األراضي الزراعية 

وعلى الرغم من عدم إشارة المصادر إلى ملكية األرض في بابل إبان العصر 

ارض : األولى : الفرثي ، إال أنه من مجريات الوقائع يمكن تقسيمها على ثالثة أقسام 

وثائق كتبت على ألواح طينية الملك ، كما مر سابقاً ، فضال عما عثر في بابل عن 

بالخط المسماري بما يشير إلى امتالك  الدولة إلى أراضي زراعية يتم أستأجرها من 

أرض المعبد ، فكانت معابد بابل تملك أراضي : ، والثانية )٦٩(قبل مالكي صغار

زراعية شاسعة ، يتضح من تقديم المعابد إلى المؤن الزراعية ، والتي كانت تقدم 

    فأراضي تابعة : ، أما القسم الثالث )٧٠(ل وجبات يومية في المعابد على شك

  . )٧١(للمدينة 

أما عن أهم المزروعات التي اشتهرت بها مدينة بابل في العصر الفرثي ، فال 

تختلف عما كانت عليه في العصور السابقة ، فمنها زراعة األشجار والكروم والعنب 

  . )٧٢(ل الحقلية الكثيرةوالبساتين ، وغيرها من المحاصي
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وعن الثروة الحيوانية في بابل ، يستنتج أحد الباحثين من وجود مواشي وأغنام      

إن الملك السلوقي ) : م .ق٢٧٣( لسكان ريف بابل، وذلك من وثيقة مؤرخة في سنة 

قد منح البابليين عدداً من المواشي بقرار ، وقد سار على منوالهم الفرثيون عند 

  .  )٧٣(تا قراراسيطرتهم على بابل بإصدار مثل هكذ

، لم نستطع أن  ةأما معلوماتنا عن التجارة في بالد بابل فتكاد تكون شحيح

. نرسم صورة واضحة عنها ، سواء ما يتعلق بالنشاط التجاري الخارجي أم الداخلي 

ولكن على العموم شهِد بالد الرافدين إبان السيطرة الفرثية عليه ، أنشطة تجارية ، 

يس للتجارة ؛ بسبب موقعه التجاري عند ملتقى الطرق التجارية حتى كان المركز الرئ

 .)٧٤(بين الشرق والغرب ، فضال عن اإلمكانات االقتصادية الكبيرة التي  كان عليها 

ال تزال تتمتع  وهناك إشارة لوجود عالقات تجارية بين تدمر وبابل ، ألن األخيرة

وكانت القوافل . )٧٥(في بابل ، فقد وجدت مراكز تجارية تدمريةبمكانتها الدولية

التي تحمل السلع التجارية من روما ، عند دخولها بالد الرافدين تحمل معها   التجارية

وية التي عرفت وتمر في مدينة بابل طرق القوافل األسي  .)٧٦()طيور النعامة(من بابل 

، التي تجتاز نهري دجلة والفرات وصوالً إلى اإلمبراطورية بالمنازل الفرثية

   . )٧٧(الرومانية 

وترد إشارة سياسية يفهم منها أن تجارة الرقيق كانت تمارس في بابل ، فبعد 

، وكان نائباً ) هيميرس ( إخماد الثورة التي قام يها أهل بابل ضد المرزبان الفرثي 

على بابل ، تعامل مع عدد كبير ) م .ق ١٢٨ ـ١٣٨افرهاط الثاني ( للملك الفرثي  

  . )٧٨(أنهم غنائم ، فقام ببيعهم في ميديا ، على أنهم عبيد من أهالي بابل على

واستمر التعامل بوحدات الوزن والمكاييل التي كانت متداولة في بابل ، ومنها  

واستعمل النقد في التعامل التجاري في بابل ، وقد أبطل  .) ٨٠(، والمنا)٧٩(الشيقل

الفرثيون التعامل بنظام المقايضة، إذ لم يرد ضمن النصوص التي عثر عليها في 

وكان . )٨١(معابد بابل إبان السيطرة الفرثية التبادل السلعي ، وإنما التعامل بالنقد فقط 

، فقد قام ) الدراخمة(المسمى النقد المتداول في العصر الفرثي النقد اإلغريقي 
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من الفضة، واستمر التعامل به في بابل ، كما هو ) غم ٤(الفرثيون بسكه ، ويزن 

الحال في بقية أنحاء بالد الرافدين التي خضعت لسيطرتهم ، كما اتبع نظام  

وفي األغلب كانت تسك العمالت من . )٨٢(والذي يعادل أربع درخمات) تترادراخمة (

.  يونز ، أما العمالت التي سكت من النحاس ، فكانت لالستعمال المحلالفضة والبر

وكانت النقوش التي تظهر على وجه . )٨٣(وقد تخلى الفرثيون عن العملة الذهبية

اولغالش االول (المسكوكات الفرثية تحمل كتابات إغريقية ، حتى حكم الملك الفرثي 

فقد  .)٨٤(فقد أضيفت لها كتابات فرثية إلى جانب النقوش اإلغريقية ) م  ٧٨ ـ٥١

) ولجش الثاني ( عثر في التنقيبات األثرية لنقد  من الفضة تترادراخمة للملك الفرثي 

صورة نصفية للملك متوجه : مضروب في بابل ، في وجه ) م ٣/١٢٢(يعود تاريخه 

ذة وصدرية من المعدن ، ووراءه الحرف إلى اليسار له لحية صغيرة ، ويلبس خو

الملك جالس على العرش ويستلم من : بيتا ضمن حلقة من النقاط ،وفي ظهر النقد 

ملك ( اإللهة تايخة الواقفة أمامه أكليال ، وحول هذا المشهد كتابة أغريقية تعريبها 

وعثر  .)٨٥(ولجش االرشاقي ، العادل ، الناصح ، محب اليونان والتاريخ ) الملوك 

على مسكوكات نحاسية منها فلس للملك نفسه ، في وجه النقد صورة نصفية للملك ، 

رأس تايخة موجه إلى : له لحية مدببة ، ويلبس خوذة ذات واقيات ، وفي ظهر النقد 

وكانت هناك دار . )٨٦()الرقم االخير غير واضح) ( ٤٣٤(اليمين ، التاريخ السلوقي 

تمر سك النقود فيها إبان السيطرة الفرثية على بالد لسك النقود في بابل ، إذ اس

وبذلك أعطى الملوك الفرثيون الحق لحكام األقاليم ومنهما بابل في سك . )٨٧(الرافدين

  .   )٨٩(النقود ، شريطة أن تكون على وفق النموذج الفرثي

، شتهرت في صناعات الزجاج ، والحليأما عن الصناعة في بابل ، فقد ا

ئد ، والقالالخرز: هم ومن حلي. )٩٠(الزينة ، ومختلف أنواع الزيوت والعطوروأدوات 

، السليماني والعقيق والشذر والالزورد والمرجان المصنوعة من األحجار الثمينة

األحمر وحجر السلوى وخرز الودع والزجاج ، فضال عن الخرز المصنوعة من 

  ،واألساور ، والخواتم ، ودبابيس األقراط ،: حلي مصنوعة من الذهب و. )٩١(الفخار

وكالليب ، وتََبيَن  أن مادتها وصناعتها، وطرز زخرفتها، ترتبط بوادي الرافدين، 
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أكثر من ارتباطها بإيران في العصر الفرثي ، وذلك الستمرارية صناعتها محليا منذ 

، الصناعات الفخارية : ومن صناعاتهم . )٩٢(أن عرفت صناعتها في هذه  المنطقة

والسيما الجرار البيضوية الشكل التي شاع استعمالها في بابل فضال عن أغلب مدن 

وكانت هذه الجرار كبيرة وبسيطة ، فنماذجها األولى تدل على . )٩٣(بالد الرافدين

الجرار ذات المقابض   ك، وكذل)٩٤(، وللنقل، وعدم االنتظام، استعملت للخزنالخشونة 

، ومنها المسطحة ذات وعرفوا تزجيج األواني .)٩٤(المزججة ، وغير المزججة

المقبضين على أشكال دائرية ، مخصصة للحمل على الجسم ، وكثر استعمالها في 

ين اللون األبيض وعن األلوان المستعملة في التزجيح ، فكانت ب. )٩٥(العصر الفرثي

لزخرفية ، واللون األزرق واألخضر ، وبظالل مختلفة ، أما النقوش ا)التبني(المصفر 

ومن الصناعات . )٩٦(فقد تنوعت ، لمجرد الزينة ، وليس لدوافع دينية ، أو غيرها

األخرى التي عثر عليها في مدينة بابل في هذا العصر ، معمل حجار لعمل الرحى 

واشتهروا بصناعة السجاد، إذ برعوا في استعمال األلوان . )٩٧(اليدوية وما أشبهها

  . )٩٨()البابلي  السجاد( ها أطلق عليه تسمية نوخلطها ، حتى أن المصنوع م

  : األحوال االجتماعية والدينية 

ال يمكن أن نرسم صورة جلية لطبيعة المجتمع البابلي في ظل السيطرة 

وذلك ألن الوثائق والنصوص التي وصلتنا ، ال تمدنا بالمعلومات الكافية عن  ؛الفرثية

القول لم تجرِ أي تغيرات كبيرة على طبيعة  إال أنه يمكن. األحوال االجتماعية آنذاك 

المجتمع البابلي من حيث التقسيمات االجتماعية لما كان عليه إبان السيطرة 

، في بابل التي خضعت للحكم الفرثي، إلى جانب النبالء فكانت. )٩٩(السلوقية

 انونيوالفالحين والعمال اليدويين من السكان ذوي األصول المتباينة ، والوضع الق

، يمكن تصورها على أنها تتألف من أفراد يعملون في المتباين، هناك طبقة وسطى

وأولئك هم الفنانون : دارات المنزلية في بيوت النبالء، وفي اإلالملك مقراتّ

، واألطباء ، والخصيان واآلخرون لون في الفنون والصناعات اليدوية، والتجاروالعام

وشهِدت بابل تغيير في النسيج . )١٠٠()غوسان (من العاملين ، وكذلك المنشدون 
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٤٤ 

االجتماعي ، بقدوم وافدين من اآلراميين والعرب واإليرانيين ، إذ سرعان ما اندمجوا 

ذين ، ال) المقدونيين(فضال عن اليونانيين . )١٠١(مع السكان األصليين وبسهولة أكثر

ني في بابل ، لديه ، إذ كان هناك مجتمع محلي مقدوأقاموا بأعداد كبيرة في بابل

تابيا إغريقيا من عام ، وذكر نقشاً كونانيا، وسوقاً شعبياً، ومدرسةمسرحاً ي

، الفائزين في المسابقات إدراجاً لالئحة الشباب اليافعين ، يتضمن )م١١٠/١٠٩(

، وقد شارك اإلغريق في الحياة الفكرية في بابل ، منهم )١٠٢(الرياضية البدنية 

الذي أسس  )ديوجينيس البابلي (لذي يظن أنه تلميذ من تالميذ ا) أرخيدوس(الرواقي 

أغاثوكليس (، واشتهر منهم أيضا المؤرخ في بابل أيام الفرثيين، مدرسة فلسفية

يعملون  ، وكان اليونانيون ومعهم البابليون الذين يحملون أسماء يونانية ،)١٠٣()البابلي

كان ساعيا لحاكم بابل ، وظلت  الذي) إكسينون (، مثل في خدمة الوجهاء الفرثين

، هي المنفعة الخاصة بالطبع القاعدة المعمول بها في سلوك الفرثيين  تجاه اإلغريق

، كما إنهم يتصرفون معهم بالقوة والعنف، فكن إذا ظهروا في صورة طابور خامسول

يضاف إلى ذلك . )١٠٤()أنطيخوس السابع( على ) فراتيس الثاني (صار حدث بعد انت

  . )١٠٥(تواجد اليهود فيها 

، فعلى الرغم من الغزو الفرثي ، والتدمير الذي ديانة في بابلأما عن ال 

لتي عبدت في القرون السابقة صاحب هذا الغزو ، إال أنه استمرت عبادة اآللهة ذاتها ا

، حتى ...  آنو ، آنتو ، أنليل ، إيا، سن ، شمش ، أدد ، مردوخ ، عشتار وإلخ: "منها

إنها عبدت بمراسيم وطقوس العبادة نفسها ، وقد وجد الشيء ذاته فيما يخص الطقوس 

وعرف عن الفرثيين تسامحهم الديني ، فغضوا .  )١٠٦(")باألسرار المقدسة (الخاصة 

، وهذا ما زاد من تمسك أهالي بابل بمعتقداتهم )١٠٧(الطرف عن الديانات األخرى

وانعكس تسامح الفرثيين الديني إلى درجة أنهم لم يمنعوا . )١٠٨(القديمةالدينية البابلية 

، فقد انتقلت إليهم بعض من طقوس )١٠٩(من انتشار الديانات األجنبية داخل إيران

الديانة البابلية القديمة ، إذ عثر على مشهد الحائكة في مدينة سوسا ، الذي تظهر فيه 

مكة، وهناك أحد األشخاص يقوم بتحريك سامرأة ضخمة بيدها مغزال، وأمامها 

، ويبدو أنها تجسيد للطقوس الدينية التي تسبق الوالدة ، وفيها رمز للمرأة المروحة 
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فضال عن . )١١٠(الحبلى ، وحركة المروحة ترمز لنفخ نسمة الحياة في المولود الجديد

ن مناطق واسعة ذلك أن الديانة البابلية قد استمرت ، وكان لها تأثير في معتقدات سكا

، ومما يذكر إنه على الرغم من االنحسار السياسي صليةبعيدة عن مناطقها األ

  .  )١١١(فإن طبقة الكهنة حافظت على سيطرتها الثقافية ، للبابليين

عيد (أما عن األعياد واالحتفاالت الدينية ، فقد أستمر االحتفال بعيد االكيتو  

وكذلك . )١١٢(االحتفاالت البابلية ذات األهمية والِقدم، ويعد من )رأس السنة البابلية

) دو واالسينوالكورغا( الطقوس التي كان يمارسها فئة من الموظفين في المعبد وهم 

، إذ بقي )١١٣(، الذين يمثلون بثياب اإلناث في تمثيليات طقسية وكانوا من المخصيين

، مرت معابد بابلكما است.  )١١٤(هذا االحتفال مستمر طيلة السيطرة الفرثية على بابل

والسيما معبد سكيال من أداء وظائفها الدينية إلى جانب الوظائف الدنيوية 

  . )١١٥(األخرى

فضال عن الديانة البابلية القديمة ، التي كان أغلب سكان بابل يدينون بها ، إال 

يتبين ذلك من أن هناك ديانات أخرى ، منها اليهودية ، ومارسوا طقوسهم الدينية ، 

السبت (في طقس إشعال المصابيح في ) حاخامين(المحاورة التي يظن إنها جرت بين 

، باستعمال زيت السمسم بدال من زيت الزيتون ، وذلك ألن أهل بابل ) وأيام العطل

  .)١١٦(ال يملكون سوى زيت السمسم
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٤٦ 

  :الهوامش  

  .  ١٧٧حسن بيرنيا ، تاريخ إيران القديم ، ص  )١(

  .    ٤٦٥، ص٢، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، جطه باقر )٢(

  .   ٦٠١، ص  ١، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، جطه باقر )٣(

  . ٤٦٦، ص٢، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، جطه باقر )٤(
(6) Chirshman, Iran from the Earliest times to the Islamic 
conquest, p: 244 . 

  . ٤٦٦، ص٢طه باقر ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، ج )٦(
(7)Debevoise , A , Political History of Parthia ,  p: 10 .  

ـ  ١٨، ص ي العراق في ضوء تنقيبات تل اسودأحمد مالك الفتيان ، العهد الفرثي ف)٨(

  .  ١٩ص 

  .  ٣٤٢، ص  ١تاريخ الطبري ، ج )٩(

  . ٨، إيران في العهد الساساني ، ص كريستننسن  )١٠(

ص ، ٢ج ،طه باقر ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: ينظر تفصيالت أكثر  )١١(

سنوات في تل أسود ،  ٧، وزهير رجب عبد اهللا ، ؛ أحمد مالك الفتيان ٤٦٧ـ ص٤٦٦

  .  ١٧ـ ص  ١٥ص 

  .  ٢١ص في ضوء تنقيبات تل اسود،"العهد الفرثي في العراق"الفتيان، )١٢(

نجم عبد اهللا محمد عبد مغامس ، أحوال العراق إبان : ينظر تفصيالت أكثر  )١٣(

  .  ٣١ـ ص  ١٨، ص )م  ٢٢٦م ـ .ق ١٢٦(حتالل الفرثي اال

االخميني ـ السلوقي ـ الفرثي ـ " مؤيد سعيد ، العراق خالل عصور االحتالل  )١٤(

  .   ٢٥٥، ص ) الساساني 
(15)Malcolm , The Parthians , p: 21   

    .  ١٨سنوات في تل أسود ، ص  7الفتيان ، وعبد اهللا ،  )١٦(

    .   ١٤٤سامي سعيد األحمد ، تاريخ الشرق األدنى ، ص  )١٧(

    .  ١٨سنوات في تل أسود ، ص  7الفتيان ، وعبد اهللا ،  )١٨(
(19)Chirshman , Iran from the Earliest times to the Islamic 

conquest , p: 246 . 
    .  ١٨سنوات في تل أسود ، ص  7الفتيان ، وعبد اهللا ،  )٢٠(

(21) Bivar , The  Political History of Iran,Vol 3, p 34 – p35 
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(22) Chirshman, Iran from the Earliest times to the Islamic 
conquest , p: 246 . 

    .  ١٨سنوات في تل أسود ، ص  7الفتيان ، وعبد اهللا ،  )٢٣(

  .    ١٦٥يزِف فيز هوفر ، فارس القديمة ، ص  )٢٤(

  . ٤٦٧، ص٢طه باقر ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، ج )٢٥(

  .٢٥في ضوء تنقيبات تل اسود ، ص" العهد الفرثي في العراق"، الفتيان)٢٦(

  .  ٩٦طه باقر ، تاريخ إيران القديم ، ص  )٢٧(

  : ينظر  تفصيالت أكثر   )٢٨(
Bivar ,The  Political History of Iran,Vol 3, , p 34 – p35  
(29) Chirshman, Iran from the Earliest times to the Islamic 

conquest , p: 249 . 
  .  ٨، ص  "دراسة تاريخية"، نشوء وتطور مملكة ميسان واثق إسماعيل الصالحي )٣٠(

  . ٤٤٣نودلمان ، ميسان دراسة تاريخية أولية ، ص   )٣١(

  .   ٤٤٢المصدر نفسه ، ص)٣٢(

  .  ٨، ص  " دراسة تاريخية"واثق إسماعيل الصالحي ، نشوء وتطور مملكة ميسان  )٣٣(

  .  ٤٤٤نودلمان ، ميسان دراسة تاريخية أولية ، ص  )٣٤(

  .  ٤٤٥المصدر نفسه ، ص : ينظر  )٣٥(

(36)43  : Bivar , The  Political History of Iran,Vol 3, p  
(37) 44  : Bivar , The  Political History of Iran,Vol 3, p  

   . ١٢٨إيران دراسة عامة ، ص أبو مغلي ، محمد وصفي  )٣٨(

   ١٨٧، تاريخ إيران القديم من البداية حتى العهد الساساني ، ص حسن بيرنيا  )٣٩(

 .   ١٨٩، ص  ١، ق ٣يارشاطر وآخرون ، تاريخ إيران ، مج  )٤٠(
  .  ١٩٠المصدر نفسه ، ص )٤١(

(42)William, The Historian's History,Vol,8,p.73.   
  . ٢٢٠-٢١٩، تاريخ ايران ، ص ؛ كوتشميد١٤١، ص٣، جإيران نامه، شوشتري )٤٣(

ميثم عبد الكاظم جواد : ينظر تفصيالت أكثر عن الصراع الفرثي ـ الروماني )٤٤(

  .١٤٥ـ ص  ٩١، ص) م٢٢٦م ـ .ق٢٤٧(،العالقات الفرثية الرومانية  النوري

(45)Debevoise, Apolitical History,p.260. ؛Cary, A History of 
Rome,p.710 
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٤٨ 

،  تاريخ الدولة اليونانية والفارسية في العراق القديم ، علي ظريف االعظمي )٤٦(

  . ١٥ص -١٤ص

االخميني ـ السلوقي ـ الفرثي ـ " ، العراق خالل عصور االحتالل سعيد مؤيد )٤٧(

  .   ٢٥٥، ص ) الساساني 

  . ٤٨٦، ص٢طه باقر ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، ج )٤٨(
(49)Chirshman, Iran from the Earliest times to the Islamic 
conquest , p: 272 . 
(50)Fiey Topography of AL- Madan (Sleucia –Ctesiphan area) 
Sumer , Vol , XXII,No ,1 -2  , p: 246 .                                                                 
         

  .    ١٧٨يزِف فيز هوفر ، فارس القديمة ، ص )٥١(

  .   المصدر نفسه)٥٢(
(53)Sherwin- white,S., Seleucid Babylonia, p.22.   
(54)Rostortzeff . M.  parthia : constitution and Administration, 
C.A.H, Vo1. X1.: 114- 115.  

  .    ١٧٨يزِف فيز هوفر ، فارس القديمة ، ص  )٥٥(

  .    ١٥٤المصدر نفسه ، ص )٥٦(

⎦⎥مصطلح أكدي يرادفه بالسومرية )٥٧(
⎤

⎢⎣
⎡ .NAM.)UL(

/

حاكم أو مسؤول : بمعنى 

  ..CDAQ.,P. 274:المقاطعة ، ينظر

الجبوري،رياض إبراهيم ، نصوص مسمارية غير منشورة من العصر : ينظر )٥٨(

  .٦٣االشوري الحديث ، صـ

  . ١٥٧الطائي ، اصالة الحضارة العراقية، ص )٥٩(

  .    ١٥٤يزِف فيز هوفر ، فارس القديمة ، ص )٦٠(

  .   المصدر نفسه )٦١(
 (62)Van der spek , The Babylonian city, p : 64 (63)Van der 
spek“The Babylonian city , p : 64 
(64)Van der spek“The Babylonian city , p : 63 
(65), Astronomie in den kulturen Mesopotamiens Gyaz, p: 40. Galter, 
Hannes 
(66)Van der spek“The Babylonian city , p : 64 

: ؛ وينظر ٤٢عامر عبد اهللا نجم محمد الجميلي ، الكاتب في بالد الرافدين، ص )٦٧(
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  .    ٢٥٠جون اوتوس ، بابل تاريخ مصور ، ص 

  .  ٤٩٠، ارض المدينة في بالد بابل من العهد السلوقي ، ص سركيسان )٦٨(

  .   ١٦٢يزِف فيز هوفر ، فارس القديمة ، ص )٦٩(

  . ٤٩٠، ص ة في بالد بابل من العهد السلوقي، ارض المدينسركيسان )٧٠(

  .  ١٧٦، ص )م.ق ١٢٦ـ ٣٣١(غزو اليوناني لبالد الرافدينالالحفصي،)٧١(

  . ١٥٢، صفجر التاريخ وحتى الفتح اإلسالمي، إيران منذ محمد عبد القادر محمد )٧٢(

  .  ٤٨٤، ص السلوقية في بالد بابل من العهد ، ارض المدينسركيسان )٧٣(

محمد عبد القادر محمد ، إيران منذ فجر التاريخ وحتى الفتح اإلسالمي ، : ينظر  )٧٤(

  .   ١٥٢ص 

  .   ١٥٢المصدر نفسه ، ص )٧٥(
  (76)Tarn,Parthia and Rome , p , 598   

  .  ١٦٥فؤاد سفر ، المنازل الفرثية السيدروس الكرخي ، ص : ينظر  )٧٧(
(78)Perikhanian. A , Iranian Cociety and Law . C. H .I. Vol , 3 ,  

p , 635 .    
: غرامات ، ينظر  ٤/٨من المن، بما يعادل  ٦/ ١وحدة و زن تعادل :. الشيقل  )٧٩(

  .  ٤٠فوزي رشيد ، الشرائع العراقية القديمة ، ص 

  .غم ، المصدر نفسه  ٥٠٠يساوي : المنا )٨٠(
(90)Mcewan ,Arsacid Temple Records, Iraq . Vol 45, Part 
2,1981, p : 132 .   

     .    ١٦٠يزِف فيز هوفر ، فارس القديمة ، ص )٨٢(

     .   المصدر نفسه )٨٣(
(84) Lukonin,Political,Social and Administrative Institutions, p: 
684- 691.    

    .  ١٣٠سنوات في تل أسود ، ص  7الفتيان ، وعبد اهللا ،  )٨٥(

    .  ١٣٤المصدر نفسه ، ص )٨٦(

مريم عمران موسى ، دمى هلنستية من بابل في ضوء تنقيبات التل الشرقي  ، ص  )٨٧(

١٥٦   .      

     . ١٦١يزِف فيز هوفر ، فارس القديمة ، ص )٨٨(

 . ٢٠٣سهيلة مجيد أحمد ، الحرف والصناعات اليدوية في بالد بابل وآشور، ص  )٨٩(
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٥٠ 

    .  ١٢٤سنوات في تل أسود ، ص  7الفتيان ، وعبد اهللا ،  )٩٠(

    .  ١٨المصدر نفسه ، ص )٩١(

،  ٣والعصر اإلسالمي ، ج) الكلدي( ، الفخار في العصر البابلي ر خليل إبراهيمجاب )٩٢(

  .    ٥٢ص 

    .  ١١٢سنوات في تل أسود ، ص  7لفتيان ، وعبد اهللا ،  ا)٩٣(

     .  ٥٤المصدر نفسه ، ص )٩٤(

  .   ٨٨جاسم عباس محسن المولى ، أحوال العراق إبان االحتالل السلوقي ، ص )٩٥(

    .  ١١٢سنوات في تل أسود ، ص  7الفتيان ، وعبد اهللا ،  )٩٦(

     . ١٤٣، ص " المركز " الداخلية اوسكار رويتر ، بابل المدينة  )٩٧(

     .   ٢٠٥أسامة عدنان يحيى ، بابل في العصر االخميني ، ص )٩٨(

 - ١٠٠جاسم عباس محسن المولى ، أحوال العراق إبان االحتالل السلوقي ، ص )٩٩(

      . ١٠٥ص 

  . ١٧٥يزِف فيز هوفر ، فارس القديمة ، ص  )١٠٠(

     .  ٥٦٢، ص  جورج رو ، العراق القديم )١٠١(

  . ١٧٤يزِف فيز هوفر ، فارس القديمة ، ص  )١٠٢(

  . ١٧٥المصدر نفسه ، ص )١٠٣(

  . المصدر نفسه)١٠٤(

      .١١٥دانيال تي بوتس ، حضارة وادي الرافدين ، ص  )١٠٥(

إن : وتعني طقوس السر المقدس .. ١٦٣جان بوتيرو ، الديانة عند البابليين ، ص  )١٠٦(

خاص بالطقس لم يكن معموال بصورة أولية ومباشرة لتعظيم وإرضاء كل االحتفال ال

، إلى إبعاد الشر ولمعرفة المستقبل، وهي تهدف لكن لفائدة ومصلحة العباد انفسهماآللهة و

. ٢١٨حسن بيرنيا ، تاريخ إيران القديم ، ص )١٠٧(.  ١٥٥المصدر نفسه ، ص : ينظر 

     . ١٦٥مارغريت روثن ، تاريخ بابل ، ص  )١٠٨(

     . ٢١٨حسن بيرنيا ، تاريخ إيران القديم ، ص  )١٠٩(

     .  ٨٦مارغريت روثن ، تاريخ بابل ، ص )١١٠(

واثق إسماعيل الصالحي ، المعتقدات الدينية في فترات االحتالل االخميني  )١١١(

  .٣٢٣والسلوقي والفرثي ،   ص 



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
٥١ 

 بابل في العصر الفرثي 

    
(112) Downey Mesopotamian Religious Architure AL expander 
the Parthians, 

P,158.    
     . ٣٦٧هاري ساكز ، عظمة بابل ، ص )١١٣(

الل االخميني واثق إسماعيل الصالحي ، المعتقدات الدينية في فترات االحت )١١٤(

     .٣٢٣ص  والسلوقي والفرثي ،

أحوال العراق إبان االحتالل الفرثي ، نجم عبد اهللا محمد عبد مغامس ، : ينظر ) ١١٥(

١٦٠.       

  .١١٥دانيال تي بوتس ، حضارة وادي الرافدين ، ص ) ١١٦(
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  : قائمة المصادر والمراجع 

  جابر خليل : إبراهيم 

 ، ٣والعصر اإلسالمي ، حضارة العـراق، ج ) الكلدي ( الفخار في العصر البابلي  -١     

  . )م ١٩٨٥بغداد، ( 

  سهيلة مجيد : أحمد 

  ،الحرف والصناعات اليدوية في بالد بابل وآشور ، أطروحة دكتوراه غير منشورة -٢     

  م٢٠٠٠اآلداب ، جامعة الموصل ، كلية

  سامي سعيد ، ورضا جواد الهاشمي: األحمد 

  ) . ت .بغداد ، د( تاريخ الشرق األدنى، إيران واألناضول   -٣      

  جون: اوتس 

  ) .م ١٩٩٠بغداد ، ( سمير عبد الرحيم الجلبي : بابل تاريخ مصور ،ترجمة  -٤      

  علي ظريف : االعظمي 

عزة رفعت ، : تاريخ الدولة اليونانية والفارسية في العراق القديم ، تقديم وتعليق  -٥     

  ). ت .القاهرة ، د(مكتبة الثقافة الدينية ،

 طه : باقر 

 دار الشؤون الثقافية العامة،: بغداد(، ١الحضارات القديمة ، جقدمة في تاريخ م  -٦ 

  ).م١٩٨٦

  ) .م ١٩٥٦بغداد ، ( ،  ٢قدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، جم  -٧ 

  .رضا جواد الهاشميرشيد ، و باقر ، طه ، و فوزي

  ).م١٩٧٩مطبعة جامعة بغداد ، : بغداد ( تاريخ ايران القديم ،   -٨  



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
٥٣ 

 بابل في العصر الفرثي 

  توردانيال تيالدك: بوتس     

. حضارة وادي الرافدين االسس المادية ، ترجمة كاظم سعد الدين ، مراجعـة د  -٩  

  ) .م ٢٠٠٦بغداد ، ( إسماعيل حسين حجارة ، 

 جان: بوتيرو 

حلـب ،  (وليد الجادر، مركز اإلنماء الحضاري : الديانة عند البابليين، ترجمة  -١٠    

  ) .م٢٠٠٥

  .بيرنيا ، حسن 

محمد نـور   :تاريخ ايران القديم منذ البداية حتى نهاية العهد الساساني ، ترجمة -١١     

مكتبة : القاهرة ( يحيى الخشاب ، : الدين عبد المنعم والسباعي محمد السباعي ، مراجعة 

  .)ت .االنجلو المصرية ، د

   إبراهيمرياض  :الجبوري      

مدينة _ الحديث  اآلشورينصوص مسمارية غير منشورة من العصر  - ١٢

 ، جامعة الموصل ،  اآلدابماجستير غير منشورة ، كلية  ، رسالة  آشور

  .م ٢٠٠٤

  عامر عبد اهللا نجم محمد :الجميلي 

الكاتب في بالد الرافدين ،رسالة ماجستير غير منشـورة ، كليـة اآلداب ،    -١٣  

 .م ٢٠٠١ جامعة الموصل ،

  محمد االسعد بن أبو بكر : الحفصي 

،رسالة ماجسـتير غيـر   ) م.ق ١٢٦ـ ٣٣١( الغزو اليوناني لبالد الرافدين  -١٤  

  .م ٢٠٠٣ منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة الموصل ،

  فوزي : رشيد 

  ) . م ١٩٧٩بغداد ، ( الشرائع العراقية القديمة ،دار الرشيد للنشر ،  -١٥     
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  جورج:  رو 

  . )م١٩٨٤ دار الحرية للطباعة ،: بغداد(حسين علوان،  :العراق القديم، ترجمة  -١٦      

  مارغريت: روثن  

   ).م١٩٧٥، بيروت(زينة عازار وميشال أبي فاضل، : مة ، ترج تاريخ باب  -١٧       

  اوسكار  :رويتر  

، ترجمة نوال خورشيد سعيد وعلي يحيى " المركز " بابل المدينة الداخلية  - ١٨

  ).١٩٨٥بغداد ، (منصور، 

  هاري :  ساكز

  دار ومؤسسـة ( خالد أسعد عيسى ،و أحمد غسان سبانو ،: عظمة بابل، ترجمة -١٩      

  ).ت.رسالن ، د

  سركيسيان  

  ارض المدينة في بابل العهد السلوقي ، العراق القديم ، مجموعة بحوث من علماء  -٢٠     

وزارة الثقافـة   : بغداد ( سليم طه التكريتي ، : اآلثار  السوفيت ، ترجمة وتعليق           

  ).م١٩٨٦واإلعالم ، 

  مؤيد :  سعيد 

  بحث  ، الساساني -الفرثي -يقالسلو -العراق خالل عصر االحتالل االخميني -٢١     

  ).م١٩٨٣ة، دار الحري: بغداد(العراق في التاريخ،  منشورفي كتاب          

  فؤاد : سفر

بغـداد ،  ( ،  ٢، ج ٢المنازل الفرثية السيدروس الكرخي ، مجلة سومر ، مج  -٢٢      

١٩٤٦.(  
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  واثق اسماعيل : الصالحي         

المعتقدات الدينية في فترات االحتالل االخميني والسلوقي والفرثي ، بحث  -٢٣ 

  ) . م ١٩٩١وصل ، الم(،  ١منشور في موسوعة الموصل الحضارية ، مج

 وزارة الثقافة: بغداد (،  ٤لعدد نشوء وتطور مملكة ميسان، مجلة المورد ،ا - ٢٤

  )  .م  ١٩٨٦واإلعالم ، 

  ابتهال عادل إبراهيم : الطائي      

  أصالة الحضارة العراقية وأثرها في الحضارات األخرى في مجال العلوم  -٢٥     

 اإلنسانية ،رسالة ماجستير غير منشـورة ، كليـة اآلداب ، جامعـة الموصـل ،         

   .م ١٩٩٦

  ) م ٩٢٢/ ٣١٠ت ( محمد بن جرير : الطبري     

  ) . ت .بيروت ، د( تاريخ الطبري ، دار الكتب العلمية  -٢٦             

  أحمد مالك:الفتيان     

  العهد الفرثي في العراق في ضوء تنقيبات تل اسود ، رسالة ماجستير غير     -٢٧        

  ) .م ١٩٧٥(منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 

  أحمد مالك ، وزهير رجب عبد اهللا : الفتيان     

  ) .م ١٩٧٩جامعة بغداد ، (سنوات في تل أسود ،  ٧  -٢٨         

  يزف: فيزهوفر           

م التاريخ ، الحضارة ، العبادات ، اإلدارة ، ٦٥٠م ـ .ق٥٥٠فارس القديمة  -٢٩          

زياد منى ، مراجعة : محمد جديد ، مراجعة : المجتمع ، االقتصاد ، الجيش ، ترجمة 

   .)م ٢٠٠٩بيروت ، ( عباس صباغ ، شركة قدمس ، .د: األسماء الفارسية 
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 ارثر : تنسنكرس      

يحيى الخشاب، راجعه عبـد الوهـاب   : إيران في عهد الساسانيين، ترجمة -٣٠         

  عزام ، 

 ).م١٩٥٧والنشر، : مطبعة لجنة التاليف والترجمة: القاهرة(      

  محمد عبد القادر:  محمد                   

  . )م ١٩٨٢القاهرة ، ( إيران منذ فجر التاريخ وحتى الفتح اإلسالمي  ،   - ٣١               

  نجم عبد اهللا : مغامس          

رسالة ماجستير ، ) م ٢٢٦م ـ .ق١٢٦(أحوال العراق إبان االحتالل الفرثي  - ٣٢

  غير 

  .  م   ٢٠١١منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة الموصل ،            

  .مغلي ، محمد وصفي  أبو  

منشورات مركز دراسات الخليج العربي، شعبة : البصرة (دراسة عامة ،  إيران -٣٣

 . )م١٩٨٥الدراسات الفارسية ، 

  جاسم عباس محسن : المولى  

رسالة ماجستير غير منشـورة ، كليـة   ،  أحوال العراق إبان االحتالل السلوقي -٣٤

  .م ٢٠٠٥اآلداب ، جامعة الموصل ، 

  مريم عمران : موسى 

 التل الشرقي ، رسـالة ماجسـتير غيـر   دمى هلنستية من بابل في ضوء تنقيبات  -٣٥   

  .١٩٩١منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 

  ميثم عبد الكاظم جواد :  النوري

، رسـالة ماجسـتير غيـر    ) م٢٢٦م ـ  .ق٢٤٧(العالقات الفرثية الرومانيـة   -٣٦

  .م ٢٠٠٧كلية اآلداب ، جامعة بغداد ،  ، منشورة
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 .شيلدن ارثر : نود لمان 

، ١٢فؤاد جميل ، مجلة االستاذ ، مجلـد : ميسان دراسة تاريخية اولية ، ترجمة -٣٧

 ).م١٩٦٤-١٩٦٣جامعة بغداد، :  بغداد(

  أسامة عدنان : يحيى 

بابل في العصر االخميني ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ،   -٣٨    

  .  ٢٠٥م ، ص  ٢٠٠٣جامعة  بغداد ، 

 :المصادر األجنبية 
Bivar . A.D.H :  

1‐The  Political History of Iran under the Arsacids , C.H.I (London, 1992)   

Cary, Max  
2- A History of Rome,(London,1962). 

Chirshman ,Roman. 
3- Iran from the Earliest times to the Islamic conquest,            
London(1954). 
Debevoise , A ,              

4‐ Political History of Parthia , (Chicago) , 1938. 

 Downy , Susan, B. 

5‐ Mesopotamian Religious Architure AL expander the Parthians  ,New 
Jersey, 1988. 

 Fiey . J.M. 
6- Topography of AL- Madan (Sleucia –Ctesiphan area) Sumer , Vol , 
XXII,No ,1 -2 , Baghdad , 1967 .                                                            
   Lukonin,V.G 

7-Political, Social and Administrative Institutions: Taxes and 
Trade . C.H.I,Vol 3 (2),( Londonm 1990).     Malcolm : 
8‐The Parthians ,(London , 1967). 

Mcewan ,G.J.P     



                                                                      

  )٢٠١٥ حزيران ( العدد العشرون 

 سعد عبود سمار.د.أ

٥٨ 

9- Arsacid Temple Records, Iraq . Vol 45, Part 2,1981.  
  Perikhanian. A , 

10‐ Iranian Cociety and Law . C. H .I. Vol , 3 , ( London , 1996).                

Rostortzeff . M. 
11-parthia : constitution and Administration, C.A.H, Vo1. X1. 
(London, 1965) . 
Sherwin‐white S 

12‐  Seleucid  Babylonia:  acase  study  for  the  installation  and 
development  of  Greek  rule,  Hellenism  in  the  east  ,(  Britain,  1977).  
Tarn.W.W    

13‐  Parthia and Rome ,C.N.H, Vol lx, London, 1966. 

Van der spek, R. J.    

  14‐“The Babylonian city” Hellenism in the East, Great Britain,1987. 

     :المصادر الفارسية 

  عباس بور محمد علي :شوشتري 

جابخانة : تهران (ايران نامة يا بهره دوم از كارنامة ايرانيان در عصر اشكانيان ، ـ ١

  ) .هـ١٣٢١ملي ايران ، 

  .الفرد فن  :كوتشميد 

تاريخ ايران ممالك همجوار ان از زمان اسكندر كبير تا انقـراض اشـكانيان ،   ـ ٢

شركت سـامي  (كيكاوس جهانداري ، از : أي از نولدكه ، ترجة حواشي : بامقدمة 

  .)ت.جاب وانتشارات كتب ايران ، د

  .يارشاطر ، احسان واخرون 

حسن انوشه ، : تاريخ ايران از سلوكيان تا فرو باشى دولت ساسانيان ، ترجمة ـ ٣

 ).هـ ١٣٨٠مؤسسة انتشارات امير كبير ، مطبعة سبهر،: طهران (جاب سوم ،


