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 )ح�ى الق�ن ال�ادس ال��الد� األولالق�ن ( ، وال���ن��ةال�ومانّ�ة، و ال���ّ�ةال��قة خالل الف��ات 

  دراسة تار���ة

  

 دمحم ال���ات

 

  ال�ل��

 .األردن، وال���ن��ة في ج��ب ال�ومانّ�ة، و ال���ّ�ةت��اول ه�ه ال�راسة م��قة ال��قة �اع��ارها واح�ة م� أه� ال��اقع 

ج��ب ش�ق ) ك�( 20، فهي تقع على �ع� ال�ار���ة ال�ي ازده�ت خالل ه�ه الف��ات م� م��قة ال��اه  ج�ءاً ت��ل ���قة ال ه�ه

ه� ال��ا�� ال�را��ة وال��ار�ة الق���ة م� وتع��� ال��قة م� أ . غ�ب معان) ك�( 23، و إیلج��ب خ��ة ) ك�( 7ال���ا، و 

 ال���ّ�ةدراسة تار�خ ال���قة خالل الف��ات  إلىم� ه�ا، ت�عى ه�ه ال�رقة .ل��ی�ةل�ق�عها على ���� ت�اجان ا ال���ا، ن��اً 

فق� دل�  أه���ها، إلىال�ي أشارت ث��، وال�ق�ش وال�ل�ل األ ،�االع��اد على ال��ادر ال�ار���ةوال���ن��ة،  ال�ومانّ�ةو 

وح�ى الق�ن  األول���ان ال���� م� الق�ن ال�عل�مات ال����ل�ة م� ه�ه ال��ادر على أن ال��قة شه�ت اس���ار االس

 .ح�ى الق�ن ال�ادس ال��الد� األردندار� وع���� في ج��ب ����� إ اس���ار أه���ها إلىإضافة  ،ال�ادس ال��الد�

 

، ال��ادر األردن، ال�ومان، الف��ة ال���ن��ة، االس���ان ال����، ج��ب األن�ا�ال��قة، : ال�ل�ات ال�ف�اح�ة

  .األث�ّ�ةو ال�ار���ة 

  

Abstract 
The present contribution deals with one of the basic Nabataeans sites in southern Jordan, 

depending on both historical and archaeological evidence. Basically, Sadaqa region is part of the 
southern area of the Shera'a which flourished at Nabataeans, Roman, and Byzantine periods. The 
site is located about 20 km south-east of Petra, 7km south of Khirbat Ail, and 23km west of 
Ma’an.  It was one of the major trading and agricultural areas in the hinterlands of Petra.  In 
addition, it was one of the stations along the Via Nova Traina.Hence, this paper deals with the 
history of Sadaqa during Nabataean, Roman, and Byzantine periods. The main literary sources, 
recent discoveries, and inscriptions all pointed to the importance of the site during these periods. 
They provide a considerable amount of information indicating that the region witnessed 
continuity of human settlement from 1st- 6th centuries AD. There is also evidence from these 
sources that the site was still administrative and military center in southern Jordan up to the 6th 
century AD.  
Keywords:  Sadaqa, Nabataeans, Roman, Byzantine period, Human Settlement, Southern 
Jordan, Historical and Archaeological Sources. 
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  :ةـمق�م

خالل الف��ة ما ب�� الق�ن ال�ا�ع ق�ل ال��الد وح�ى ب�ا�ة الق�ن ال�اني ال��الد� ت�� ح��  األردنم��قة ج��ب  كان�

وال�ولة ، ال�ومانّ�ةأص��� ال���قة تا�عة لل�ولة ) م324- 106(، وخالل الف��ة ما ب�� )م106- م.ق 312( األن�ا�دولة 

ووق�ع ال���قة �أك�لها ت�� س���ة ال�ولة  يج��ش الف�ح اإلسالم ح�ى م�يء) م636-324(ال���ن��ة خالل الف��ة ما ب�� 

  .)م636(عام  اإلسالم�ة �ع� مع��ة ال��م�ك

خالل الف��ة ما ب�� الق�ن ال�ا�ع ق�ل ال��الد وح�ى الق�ن ال�ادس ال��الد�، م��قة  األردنلق� ش�ل� م��قة ج��ب 

 :وج��ب س�ر�ا، وق� لع�� ال��اض� ال��ن�ة ال��ج�دة ف�ها م�ل األردنعازلة ب�� ش�ال غ�ب ال����ة الع���ة وم�ا�� ش�ال 

 ال����ة على ال��ق ال��ار�ة ال�ارة �ات�اه مه�ًا في دوراً ) م�ض�ع ال�راسة(وال��قة  ة،�یلو  ال���ا، وأذرح، ومعان،، و 1ال��ة

ال����ة على ال���� ال�ع�وف �اس� ���� ت�اجان  إلىال����ة الع���ة ج���ًا، وج��ب س�ر�ا ش�اًال، �اإلضافة ال��� األح�� و 

م� ال�ال�ة الع���ة ال�ي أس��ها ال�ولة  م ج�ءاً 106لق� أص��� ه�ه ال��اض� �ع� عام . )Via Nova Traiana(ال��ی�ة 

، ث� ت��ل� ه�ه ال��اض� �ع� اإلصالحات اإلدار�ة ال�ي قام� بها ال�ولة ال���ن��ة في م���ف الق�ن ال�ا�ع ال��الد� ال�ومانّ�ة

مع��ة  �ع�) م636(، وق� �ق�� ت�� ح�� ال�ولة ال���ن��ة ح�ى عام 2 )Palestine Tertia(وال�ة فل���� ال�ال�ة  إلى

  .ح�� ال�ولة اإلسالم�ة إلىال��م�ك وت��ل ال���قة 

ت�ل�� ال��ء على م��قة ال��قة، اع��ادًا على اإلشارات ال�اردة في ال��ادر ال�ار���ة  إلىوس��عى ه�ه ال�راسة  

  .ال���ف�ة األث�ّ�ةوال�غ�ا��ة الق���ة، وال�ادة 

    :عـال��ق

 إلى) ك�7(ع� وعلى �ُ  ،)Koenen 1996: 181( )ك�25(ع� م� ال���ا على �ُ  ال��قي ال���ب إلىتقع ال��قة 

 4م� سل�لة ج�ال ال��اه  وت��ل ال���قة ج�ءاً ، )Kennedy 2004:187(غ�ب معان  )ك�23(، وعلى �ع� 3إیلال���ب م� 

على ال���� ال��ار� ال�اصل  م��س�ة ت��ل ال��قة عق�ة م�اصالتك�ا . ة على ال��� األح��إیلى م��قة ال����ة ج���ًا ح�

و���ف . )1 ال����ة( ))Findlater 2003: 121( )الع��ة(ة إیل�ات�اه خل�ج  وال����ة ومعان 5والف�ذخ إیل�ا م�ورًا �ب�� ال��

و����  .6ة ج���اً إیلال���� م� ���� ش�اًال ح�ى خل�ج  )Via Nova Traiana( م�قع ال��قة على ���� ت�اجان ال��ی�ة

 م�قعها 
ّ
���ح ذل� م� خالل ال��د�ات ال�ي و ، )Kennedy and Hahn 2017: 68( �ال���ا فق� ارت��� إدار�اً  اإلس��ات��ي

  ). Nasarat et al 2012: 110; Fiema 2002: 207( 1993عل�ها في ����ة ال���ا عام  ع��

خالل ف�ل ال��اء  ت��� ف�ها ال��اه��� بها م���عة م� األود�ة ال�ائ�ة ال�ي قع ال��قة في م��قة ج�ل�ة جافة، تت

و��ج� ف�ها م���عة م� ع��ن ال��اه ال�ي �ان�  وواد� م�����ة، ال�ع�، أم واد�وواد� ل��ة، و  ساود،األ ب�زها واد�أم� 

��ا  –وق� ب��� ال�ل�ة ال��ی�ة في ال��قة  ).Abudanh 2006:6(م��رًا لل�اء، وساه�� في االس�ق�ار ال���� ح�ى اآلن

  .)Kurdi 1972:85( على �قا�ا ال�ل�ة الق���ة -األث�ّ�ةدل� على ذل� ال�ف��ات 
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 (based on Fiema 2003:40) م��قة ال�راسة، م�قع ال��قة): 1(ال����ة رق� 

 

  

   : ةـادر ال�الس���ـي ال��ـة فـال��ق

وق� وردت �ع�ة ص�غ م��لفة ل��ها م�قار�ة ج�ًا، وأق�م ذ��  ال�الس���ة،ذ��ت ال��قة في الع�ی� م� ال��ادر 

 في الق�ن ال�اني ال��الد�، ح�� ذ��ها ���غة زاناثا) Ptolemy(��ل���س  ال��نانيلل��قة جاء ع�� ال�غ�افي 

)Zanaatha ( (Ζανναθα)  (Ptolemy 1932: 5.17.5) )(، و���� ب�رس�ك )2ال����ةBowersock ( أن ه�ه ال���قة

وذ��ت �اس�  .Bowersock 1983:174( 7( األردنال�ي ذ��ها ��ل���س هي م��قة ال��قة ال�ي تقع في ج���ي 

)zadagatta ( اناب�ت���  تاب�ال"ال�ع�وفة �اس�  ال�ومانّ�ةفي ال����ة�) "Tabula Peutingeriana ( إلىوال�ي �ع�د تار��ها 

و���ح م� ، )3ال����ة( )Bowersock 1983: 174 ; al-Salameen et al 2008: 397(الق�ن ال�ا�ع ال��الد� 

 al-Salameen( )�� 26.64(رومان�ًا  ث�ان�ة ع�� م�الً  )18( ال���ب م� ال���ا على �ع� إلىتقع  ها����ة أنال ه�ه خالل

et al 2008: 397.(  
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  خ���ة ��ل���سم�قة الع���ة ال����ة �االع��اد على ): 2(ال����ة رق� 

 (based on Findlater 2003:333)  

  

  

  Tabula Peutingeriana (Findlater 2003:337ال��قة في ل�حة ب�ت���): 3(ال����ة رق� 
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ال�ي ذ��ت ال��قة م� خاللها فق� جاءت في ال�ث�قة الع����ة ال���ن��ة ال�ع�وفة �اس�  ال�ال�ةأما اإلشارة ال�ار���ة 

ب�ا�ة الق�ن ال�ام�  نها�ة الق�ن ال�ا�ع أو إلىوال�ي �ع�د تار��ها  )Notitia Dignitatum(د�غ���ات��م وث�قة ن�ت���ا 

، )Shahid 1989:459( )مArcadius( )395-408(ال���ن�ي أر�ادی�س  ف��ة ح�� األم��ا��ر إلى، أ� )1ال��ل(ال��الد�

  األردن يل���ن��ة في م��قة ج���ا أه� ال��اقع الع����ةواح�ة م� �ان� ح�� ی��ح م� خالل ه�ه ال�ث�قة أن ال��قة 

)Fiema 1995: 261-264 ; Dan 1982:135( ع����  ف�ها حام�ة ع����ة ب��ن��ة ���ادة حاك� ت، وق� اس�ق� )dux( 

وهي وح�ة الف�سان ال����ة ال��ق�مة في  )Equites promoti indigenae(ع�ف� �اس�  فل���� ال�ال�ة ب��ن�ي م� وال�ة

وج�د ال��قة  نّ و���و أ .)Seeck 1962: Or.34.24;   Fiema 2002: 208; Fiema 1995: 263( ال��� ال���ن�ي

تار�خ غال��ة ال�ح�ات  وم� ال�ه� أن ن��� ه�ا أنّ  .على ���� ت�اجان ال��ی�ةقة الع����ة داللة على أه���ها في ه�ه ال�ث�

 .) Shahid 1984:111(الع�� ال�وماني  إلىالع����ة الع���ة ال�ي ذ��ت في ه�ه ال�ث�قة �ع�د 

 
 Notitia Dignitatum  ال��قة في وث�قة ن�ت���ا د�غ��ات��م: )1(ال��ل رق� 

https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Notitia%20Dignitatum   

� �اس� �وم� أه� ال��ادر ال�ار���ة ال�ي ت��ث� ع� ال��قة خالل الف��ة ال���ن��ة ال��س�م ال����ي ال�ع�و  

وال�ة فل���� ) dux(� ال����ة ال����ة ال�ي �ان� ت�فع ل�اك� ی�ثّ ال��  ،)The Beersheba edict" (م�س�م ب�� ال��ع"

 ، خالل الق�ن ال�ادس ال��الد�).Justinian( )527-565 A.D(ال���ن�ي ج����ان  األم��ا��رف��ة ح��  إلى و��رخ ،ال�ال�ة

 (Di Segni 2004: 131; Mayerson 1986:141-148) ، قائ�ة �أس�اء ال�ل�ات وال��ن و���ة  على ال��س�م اش��لوق�

، )Palestine Tertia(وفل���� ال�ال�ة ) Palestine Prime(ى األولال����ة ال�ف�وضة عل�ها في �ل م� والی�ي فل���� 

 Mayerson( ق�عة ذه��ة )solidi( 32 ���ة ال����ة ال�ف�وضة على م��قة ال��قة �ان� نّ أوق� ب�� ال��س�م 
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ال�ي �ع� �ل م� أذرح  ).Findlater 2003: 121(فل���� ال�ال�ة  هي ثال� أك�� ���ة ت�فع في وال�ة، و )1986:141-148

في نق���  س� ال��قةك�ا ورد ا ).Findlater 2003: 349(ق�عة ذه��ة ) 43(ال����ة ق�عة ذه��ة، و  )65(كان� ت�فع 

و���� . )Kennedy 2004: 187(ب�ا�ة الف��ة ال���ن��ة  إلى، ت� تأر��ه�ا ع�� عل�ه�ا في واد� ال��اج غ�ب م��قة س��اء

أما ). Fiema 2002:211" (اح�ي خادم� ل��ن ب� �الن���س ورفاقِه م� ال��قة، آم�� �ا رب ) رب(�ا هللا "  :األولال�ق� 

 ح�ي خادم� س�ج��س ب� س��فان، �ا هللا ا)زاداك�ثا( )Καστρον Ζαδακαθα(ح�� ال��قة " :ن� ال�ق� ال�اني

ی� ���� تأر�خ ه�ور��ا   .)Kennedy 2004:187 ; Negev 1977:72, 104" (وث��دور ب� س�ج���...و��اك�س ب�

س� الق��� مارون م� ال��قة ، ح�� جاء ذ�� ا)م325(����ني عام ال 8عق� بها م��ع ن���االف��ة ال�ي  إلىال�ق��� 

)Zamathon) (Mullen 2004:53( ساقفة م� فل���� وال�ال�ة الع���ة في ال���ع جان� م���عة م� األ إلى، ال�� شارك

  ).Sozomen 1979:1.8.31) (م337-324( األولال���ن�ي ق������  األم��ا��رب�اء على ر��ة  في ن���ا عق� �ال�

ال��قة شار��ا أساقفة م� �ه� أس�اء وال ت ).Schick 1994:151(ال��ع� ���سة إیلفي ه�ا ال���ع أسقف م�ی�ة وشارك 

اس� فق� ت��� ) Inv.83( رق� ل��د�ةفا، م� خالل ب�د�ات ال����ة في ال��امع ال����ة ال�ي عق�ت في الق�ن ال�ادس ال��الد�

  .)م536(سقف ث��دور ال�� شارك في ال���ع ال���ي ال�� عق� في الق�س عام األ

 Eusebius of(وال�غ�افي ی�ساب��س ال���ار� وم� أه� ال��ادر ال���ن��ة ال�ي ل� ت��� ال��قة ��اب ال��رخ 

Caesarea ( ال�ع�وف �اس�"Onomasticon) "Eusebius 1904( ه ی��� م���عة م� ال��اقع ال�غ�ا��ة في نّ أ، مع

و���و أن ی�ساب��س ر�� على ال��اقع ال�اردة  ة وف��ان،�یلانا، و ال���ا، وال��ك، وض: ل���ن��ة م�لخالل الف��ة ا األردنج���ي 

ال�غ�افي ال��  هفي مع��ع) Stephen of Byzantium(س���ان�س ال���ن�ي ��ل� ل� ی���ها أ .في ال��اب ال�ق�س فق�

��ل� ل� ت��� ال��قة ض��  ).Schick 1994:143( وغ�ن�ل ،وال��ه ،وال���ا ،ال����ة ه، �ال�غ� م� ذ�� )م535(ك��ه ح�الي 

في ب�ا�ة الق�ن  (George of Cyprus( قائ�ة ال��ن في وال�ة فل���� ال�ال�ة ال�ي وضعها ال�غ�افي ال���ن�ي ج�رج الق��صي

غ�ر (ة، وغ�ن�ل، وزغ��یلأذرح، وف��ان، و  :وهي األردنس�اء ع�ة بل�ات تقع في ج��ب وال�ي ت�د ف�ها أ ال�ا�ع ال��الد�،

 .)Schick 1994:143(، وال���ا)ال�افي

شارات ال�ار���ة ال���ودة ع� ال��د�ات، وال�ق�ش، واإلول�غ��ة م�ض�ع ال��� ���رة ش��ل�ة س��� االع��اد على 

، ال���ّ�ة���عة االس���ان في ال���قة خالل الف��ات و  ل�ار�خ إعادة ب�اء ت��ر لغا�اتال��قة في ال��ادر ال�ار���ة، 

    .، وال���ن��ةال�ومانّ�ةو 

  :)الق�ن ال�اني ال��الد� - الق�ن ال�ا�ع ق�ل ال��الد( ال���ّ�ة�ة ـالف�الل ـة خـال��ق

ال�عل�مات ال���اف�ة ح�ل ���عة االس���ان ال���� في ال��ا�� ال�����ة ن�رة و  اآلثارّ�ةال���حات على ال�غ� م� قلة 

رس� ال���� الع���ة ل�ار�خ م��قة ال��قة ، إال أن ال�ادة ال���ف�ة ق� ساه�� في )Schick 1994:133( م� ج�ال ال��اه 

   .وح�ى الق�ن ال�ادس ال��الد� األولخالل الف��ة ما ب�� الق�ن 

ب�اء م�ی�ة ال����ة ال�ي تقع : �ع�ف تار�خ م��د ل��اء م�ی�ة ال��قة، وال ی�ت�� بها روا�ات تار���ة ل�أس��ها م�ل ال

وج�د  إلىأشارت  اآلثارّ�ةن�ائج وتقار�� ال�ف��ات  نإال أ .)Eadie 1984:211( )�� 29.6( م�ل روماني) 20(على ُ�ع� 

 Hart( )م.ق 539-1200( تع�د للف��ة األدوم�ة ،وواد� دالغة ،9وخ��ة ال�ور ،اس���ان ���� في م��قة رج� ال��قة

19986: 54; Bartlett, 1989: 15-32( ،وج�د �قا�ا ل��� ف�ار�ة وأدوات تع�د له� الف��ة ال�ي س�ق� ال�ج�د  وذل� ب�اللة
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و���� د�ف��  .ل�ل� الف��ة ، على ال�غ� م� ع�م وج�د معال� مع�ار�ة تع�دAbudanh 2006: 198( 10( ال���ي في ال���قة

ة إیلوج� ���� ت�ار� ی��� م�ی�ة دم�� في ال��ال ��ل�ج ) م.ق 332-539(خالل الف��ة الفارس�ة  أنه) Graf(غ�اف 

 Graf 1990:131-148; Abudanh(م�ورًا ب���� وع�ان وح��ان وال��ك و����ا و���الن والف�ذخ  ،ج���اً ) الع��ة(

   ).ك�4( ح�اليالف�ذخ م�ا �ع�ي م�ور ه�ا ال���� م� م�ق�ة ال��قة، ال�ي ت�ع� ع�  ،)198 :2006

 ، ع��ما ذ��ه� دی�دورس ال�قلي)م.ق 312(عام  م�� ب�ا�ة الق�ن ال�ا�ع ق�ل ال��الد األن�ا�لق� اس��اع 

)Diodorus of Sicily(،  وج�د  إلىأن ���ن له� م��ئ ق�م ووج�د ت�ار� ت��ل ���ا �ع�  ق�ل ال��الد األولوح�ى الق�ن

، )Bowersock 1983: 17; Graf 1992:254; Wenning 1992: 79-99( ح�ران في ال��الس�اسي في م�ا�� 

وم�ا�� ال���اء ال����ة في �ای�  ،)Negev 1963: 113-124; Negev 1977: 520-684( وم�ا�� ص��اء ال�ق�

 ق�رته� على إلى�اإلضافة  ،)Hammond 1973: 29-32( وس�اكا في ش�ال ال����ة الع���ة 11م�ا�� ال��ف إلىوص�ًال 

 ;Bowersock 1983: 17-25( ، واالس�ق�ار في عاص��ه� ال���ااألردنال����ة على مع�� م�ا�� ش�ال وج��ب 

Bowersock 1971: 221(.  وج�د اس���ان ���� في  إلى اآلثارّ�ة�غ��ها م� ال��قع الق���ة م� ال���ا، ت��� ال���حات و

وق�  ).Kurdi 1972:85( ال���ّ�ةال��الد�، فق� �ان� ال���قة ج�ءًا م� ال��ل�ة  األولعلى األقل م�� الق�ن م��قة ال��قة 

ال��ق م� ال������ة  إلى، �قع على تلة م�تفعة ال���ّ�ة�ع�د للف��ة  )م6x6( ثار العامة ع� ق��ت� ال��ف م� ق�ل دائ�ة اآل

 ; Kurdi 1972:85-87( �ة وج�ت في ال��قة، و���و أن ه�ا الق�� اس���م ���ف� لعائلة ن���ة واحالق���ة في ال��قة

Wadeson and Abudanh 2016: 85(.  

ال�ارة ع�� أراض�ه� �ات�اه ال����ة  12ق�ل ال��الد ال����ة على ال��ق ال��ار�ة ال�ال�م�� الق�ن  األن�ا�ق� حاول ل 

 Bebermeier et al(على ال���� ال��ار� ، م� ه�ا ن�� االه��ام ����قة ال��قة ال�اقعة ةإیلالع���ة ج���ًا، و�ات�اه خل�ج 

ب�ل ال�ه�د م�اعفة لالس�فادة  إلى، م�ا دعاه� األن�ا�ساس�ًا ل����ة �ان� ت��ل دخًال أن ال��ارة أخاصة و  ،)2016:11

أك�� م� ال��ارة ال�ارة ع�� أراض�ها وم�نها في ال��ال وال���ب، ع� ���� ت�ف�� ال��ا�ة وال���ة ال����ة ال�الئ�ة ل��ه�ل 

نه �ان على �ل إ) Natural History(في ��ا�ه ال�ار�خ ال���عي ) Pliny(ح�� �ق�ل ال��رخ بل��ي مه�ة الق�افل ال��ار�ة، 

، ض���ة دی�ارًا رومان�اً ) 688(ب�� ال���س�  دفع ح�الي ما ق�ل س�احل ال��� األ إلى�ل م��ل �ال���ر م� ج��ب ال����ة ج

ه�ا ال�خل ال���� ال�� ����ه  .)Pliny XII, 32.65( ، ��ا ت�فع ض���ة للع�ار�� ال�ومانلل��مات ال�ي ت��ف�� م�ها القافلة

ال�اقعة على ��ل ه�ا ال����، و�ان� ال��قة م� أه� ه�ه  وال���ات جعله� یه���ن ���ل ���� ���نه� ال��ارةم�  األن�ا�

   .13ال���ات

 األولو��ا�ة الق�ن ق�ل ال��الد  األولمع نها�ة الق�ن  �ال��سع ب�أت ال���ّ�ةن ال������ات أوم�ا ���ر ذ��ه ه�ا 

م�����ات ر���ة صغ��ة، ت��ع ب�� ال��� ال����ك واالع��اد على � ال��ان في ال��ا�ة في مع�ح�� عاش ، 14ال��الد�

 .)Schmid 2001: 374–90; Kouki 2012:37; Newson 2002:94; Fiema 1991:87( ال�راعة وت���ة ال���انات

خل�� ب�� ال�راعة  اع��اد اق��اده� على وق� ازده�ت مع�� ال���عات ال��ان�ة، ح�ى أص��� م�اك� ت�ار�ة، ول�ل� ن��

وال��ارة ح�� ال��س� وال�ل� على ال�لع، م� ه�ه ال��ن وال������ات م�ائ� صالح، ت��اء، وال����ة، و��ادة ون��انا في 

ن ه�ه ال��اك� ت��رت ل�ق�عها على م� ه�ا ن�� أ ).7Newson 2002:94; Fiema 1991:8(ال�ق�، وال��قة في ال��اه 

ال��ج�دة في م�ا�� م��لفة  ال���ّ�ةو��� د�ف�� غ�اف أن ال��ات م� ال��اقع  .ال���ّ�ةي ال��ل�ة ال���� ال��ار�ة ال���لفة ف
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، وق� �ان� مع�� ه�ه ال��ا�� )م40- م.ق 9(االزدهار االق��اد� خالل ف��ة ح�� ال�ل� ال�ارث ال�ا�ع  إلىت���  األردنم� 

   .)Graf 1992:254(تقع �الق�ب أو على ���� ال��ارة 

 Glueck( ، م� خالل ���ة ��� الف�ار ال�� �ع�د له�ه الف��ةأن ال��قة م�����ة ن���ة إلىو���� نل��ن جل�ك  

  هاساع� م�قع ، وق�)1935:71
ّ
ال���� �ال��ق ال��ار�ة وال�لع على  األن�ا� األردنج��ب وال���س� في م��قة  اإلس��ات��ي

 Glueck( ل��ا�ة ت�ارته� وم�ا��ة ال��ق ال��ار�ة ال��قع���ة في م�اقع ع�تأس��  إلىة، م�ا دعاه� إیلخل�ج  إلىال�ي ت�قل 

ل��ا��ة ال���� ال��ار� ال�ار م� ه�اك  �الق�ب م� ع�� ال��قة ب�ج م�ا��ة على تلة م�تفعة ال��ف ع�، وق� ت� )71 :1935

)Glueck 1935: 71(.  

م���عة م� ال��ق ال��ار�ة ال�ي �ان� ت��� ال���ا ����قة ال��قة وال��ا�� ال��ار�ة األخ��  الع��ر علىت�  لق�

 ، و���ح ذل� م� خالل ال��ح اآلثار� ال��Kastron Ammatha( 16(وأدماثا  15)Augustopolis(ح م�ل أذر  الق���ة م�ها

لق� ش�ل ال����  .)Abudanh 2006:100-135( )م2004و 2003(في عامي  ل����راه قام �ه ف�ز� أب� دنه في رسال�ه ل

جان� ال���� ال��یل وال�ع�وف �اس�  إلىة في ال���ب، إیلال�ار ع�� ال��قة أح� ال��ق ال�ئ��ة ال�ي ت��� ال���ا ��ل�ج 

ال�� قام �ه  ثار� اآللق� ��ف ال��ح  .)Graf 1997b: 277(وم� �ع�ه� ال�ومان  األن�ا�، وال�� اه�� �ه "ال�ص��"���� 

والف�ذخ  17و���ة إیلأب� دنه في م��قة أذرح وال��ا�� الق���ة م�ها ع� وج�د الع�ی� م� ال����آت ال�را��ة في م�ا�� 

����ته� اله��س�ة وق�رته� على  األن�ا�فق� اس��اع  ).Abudanh 2006: 204( ال���ّ�ةوال��قة، وال�ي �ع�د تار��ها للف��ة 

ع��ن الم�اه م�اه األم�ار و : م�ادر ال��اه ال��احة م�لاو�ة ال�افة ل���قة ال��قة االس�فادة م� ال���� مع ال���ة ال��� 

م�ا ی��ل� جه�دًا ، )Bender 1974:20(س���ًا  ) مل� 90( ت��اوزال�ي ته�ل ه�اك ال  م�ارالق���ة، خاصة وأن ���ات األ

 �ار وال��اناتواآللل��اة، م� خالل ب�اء الق��ات ال�ائ�ة  أك��ل��ف�� ��وف مالئ�ة  وال��ان دارة ال��ل�ةم� ق�ل اإل ك��أ

 ،ن ال��ان ال��ل��� �ان�ا على ق�رة لالس�فادة م� م�اه األود�ة ال�ي ت��� �ال��قة م� مع�� ال�هاتأو���و  .�اهل����� ال�

���ة م� م���عة م� ع��ن ال�اء القوج�ت ه�ه األود�ة  إلىضافة �اإل .ل��ة وواد� أم ال�ع�، وواد� ساود،األ واد�: ه�هاأ 

، وق� ت� ج� ال��اه م� الع�� ع� ���� الق��ات ال�ي ب��� له�ه الغا�ة، وما زال� �قا�ا الق��ات ال��قة أه�ها ع�� ال��قة

 �وسقي م�اصل�ه ن ال��ان ال��ل��� قام�ا ��ه�د غ�� عاد�ة ل��ف�� ال��اه ال�ال�ة لل��بأ م�ا ی�ل على. �ج�دة ح�ى ال��مم

 ب� دنهوأ) Killick 1983: 110-131( ��لل��حات ال�ي قام �ه �ل م� ت��� م� خالل ال��ك�ا  .م��ق�ه� إلىوج�ها 

)Abudanh 2006:110-111 (  ة م�ها م�ل�وج�د الع�ی� م� ال��ق ال�ي ت��� م��قة ال��قة �ال��ا�� األخ�� الق�� :

 . ة و���ة�یلأذرح وال���اء و 

ف�، ول� ��فع لألن�ا� تل�ح في األ ال�ومانّ�ةص��� ال����ة لل�ولة أ) م106(و��ا�ة عام ) م105(ة عام مع نها�

وم�اع�ته� لل�ومان في  ، وال�ع�وفة ���لة أول��س غال�س،)م.ق 25(على ال����ة الع���ة عام  ال�ومانّ�ةاش��اكه� في ال��لة 

 األن�ا���� م�ل�ة  )Trajan(ال�وماني ت�اجان  ا��راألم�� م� ، فق� أ)م66(و ) م.ق 4(�د�ة عامي خ�اع ال��رات ال�هإ

 Nasarat 2007: 250 ; Glueck. (، و��ل� ت��ح ه�ه ال��ل�ة آخ� ج�ء م� س�ر�ا ت� ض�ه لل�ومانال�ومانّ�ةلل�ولة 

 إلىت���ة ال�ومان القادم�� ال��د  إلىال���قل��  األن�ا�مع ه�ا ال�� ت��قل إدارة م��قة ال��قة م� ی�  .)546 :1965

��ائ�  إلى، وقام ت�اجان ب����ل س� وح�ات و��ال� م� رماة ال��ال وال��ال�� والف�سان في ال��� ال���ي ال���ل 18 ال���قة

 ال������ة ال�ومانّ�ة، وق� وج�ت ه�ه ال�ح�ات ���ا �ع� في ال�ام�ات )Cohortes Ulpiae Petraeorum(ت�اجان ال���ائ�ة 
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 :Graf 2001:176; Graf 1994: 297-299; Graf 1997b(في س�ر�ا وفل����، وعلى ��ل ال���� ت�اجان ال��ی�ة 

  )4ال����ة ( .)277-279

 
  (based on Fiema 1991:279)األردنأن�ا� االس���ان ال���ي وال�وماني ال���� في ج��ب ): 4(ال����ة رق� 

  )الد�ـع ال��ـ�ن ال�ابـالق -ال��ـالد�ي ـ�ن ال�انـة القـب�ای( ال�ومانّ�ة�ة ـالل الف�ـة خـال��ق

ال�ال�ة وال�ة رومان�ة وأص��� تع�ف �اس�  األن�ا�أص��� م�ل�ة ) م106(ال�اني عام  إیلمع نها�ة ح�� ال�ل� ال���ي رب 

 ,Arabia Provincia(   (Hammond 1973: Bowersock 1971, (Bowersock; 1983; Freeman(الع���ة 

ن ال�ال�ة الع���ة ض�� ج��ع ال��ا�� ال�ي �ان� ت�� ح�� دولة أ) Bowersock(و���� ب�رس�ك  ،1996:91-119

وق� راف�  .)Bowersock 1971:230(في ش�ال غ�ب ال����ة الع���ة ) ال���(، ��ا في ذل� م��قة م�ائ� صالح األن�ا�

 ;Bowersock 1971: 232(أص��� مق� ال�اك� ال�وماني ال�ي و  ���� في ال��ال، إلى م� ال���ا نقل العاص�ة ال��
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Bowersock 1983: 76; Fiema 2002:212(اه��ام  س���وا ،�ق�� في ال���ا خالل ه�ه الف��ة ال�ومانّ�ةدارة ، إال أن اإل

 Bowersock(وس�ر�ا وم�� ال�اقعة على ال���� ال��ار� �ات�اه ال����ة الع���ة  األردنالقادة ال�ومان ����قة ج��ب 

1971: 231; Bowersock 1984: 133-136 ; Zayadine and Fiema 1986: 206 ( 19.  إلىدخ�ل ال�ومان 

، أو ته��� س�انها خارج ح�ودها، أو ح�ى ال �ع�ي ت�م�� ه�ه ال��ن وال�ل�ات األن�ا�ال��ن وال�ل�ات ال�اقعة ت�� س���ة 

ن ال�ومان قام�ا �ال�فا� على ال��ن ال�ه�ة ال�ي �ان� ت��ل خ� أم� ه�ا ن��  .األن�ا�ل�ي ت��ها ثار ات�م�� ال����ات واآل

  .)Roman Frontier( 20 )Mayerson 1986:35-45( ال�ومانّ�ةجهة على ال��هة ام� 

في  األن�ا�ب�اها  الع����ة ال�يال�ومان ورث�ا مع�� ال���آت وال��اني أن ) Nelson Glueck(نل��ن جل�ك و���� 

 ; Glueck 1935:71( جل ال�فاع ع� ح�وده�م� أ عادوا اس���امها، وأ وال��ا�� الع����ة األخ�� الق���ة م��قة ال��قة

Bowersock 1971: 239; Parker 1986b:634(،  على ��ل أك�� م�  اآلثارّ�ةفق� ب��� ال���حات)ب�� ) ك�200

 ال�ومانّ�ةب�اج ال�فا��ة واأل 21ال���ب، وج�د سل�لة م� ال���ن ش�اًال وال��قة في  )�الق�ب م� ع�ان( م��ق�ي ز���اء

وه�ا ما ی���ه   .)Graf 1997b: 271; Parker 1986:39( وال���ن��ة، مع��ها تقع على ��ل ���� ت�اجان ال��ی�ة

، �ال�غ� م� قلة �ار��، ح�� ی�� أن ال��هة ال�فا��ة ه�ه �ان� خالل الق�ن ال�اني ال��الد� م�ت��ة ����� ت�اجان ال��ی�ة

ب�اج ال���ن وأ ه�ه ن�� أن��ا ، )Parker 1986b:635( ه�ه ال�فاعات  إلىوال�الئل ال�ي ت���  اآلثارّ�ةال�عل�مات 

راضي على ال�الل واأل وواسع���ل أك��  وزع� وأع�� اس���امها ���ا �ع� ال���ّ�ةخالل الف��ة  -�ع�ها -ب��� ال��ا��ة ال�ي 

ال�ام�ات  ت�اجان ل�ضع ال�وماني األم��ا��راخ�ارها ال�ي و  ةوضعها في ال��ا�� ذات ت�ار�� م���� ب�ًال م� ،ال��تفعة

 Eadie 1984:214; Bowersock 1976 :219-229;  Freeman( 22 ال��ی�ة ت�اجان الع����ة ف�ها على ��ل ����

  .)5ال����ة( )91-119 :1996
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 (based on Eadie 1984:213)األردنوال���ن��ة في م��قة ح��ى في ج��ب  ال�ومانّ�ةال��ا�� ): 5(ال����ة رق� 

  

وال�ي ت�ل ب��  )م114- 111(ب��  ماخالل الف��ة  األن�ا�وال����ع ل���� ت�اجان ال��ی�ة ال�ي أن��� �ع� ض� م�ل�ة  

م� خالل م��قة ال��قة �ات�اه ال���ب �الح� أن ال���� ���  ،)الع��ة(ة إیل���� عاص�ة ال�ال�ة الع���ة ال��ی�ة وخل�ج  

ه� ال���ات ال�ي  تقع على ه�ا واح�ة م� أ  ها�ا �ع�ي أن، م)Graf 1995: 242-268; Parker 1995: 259( ةإیلن�� 

 Bruunow and(ف��ي از س��اع ال�����فان االل�ان�ان ب�ون� ودومح�� ا ،)Graf 1992:265( ال���� ال�ه�

Domaszewski 1904-1909: 463-473 (ال���ب م� ال���� الع���� ال�وماني  إلى ت��ع ال���� ح�ى ع�� ال��قة

 .)Bruunow and Domaszewski 1900: 1,477; Bowersock 1971: 238(و���ة  إیلفي أذرح، ع�� م��ق�ي 

و���� ب�رس�ك  .)Zadagatta(و���ح ذل� م� خالل ل�حة ب�ت��� ال�ي ��ه� ف�ها وج�د ال��قة �اس� زاداكاتا 

)Bowersock ( ال��ا�� ال�ار ع��ها ال����، ل�ع�رة  أصع�أن ���� ت�اجان م� ع�� ال��قة ح�ى م��قة ال����ة ت��ل

وق� الح� نل��ن جل�ك م�ور ���� ت�اجان م� ع�� ال��قة  .)Bowersock 1971: 238(ال���قة ال�ي ��� بها ال���� 

 . )3ال����ة ). (Glueck 1935: 68(ال���ب م� ال��قة  إلىن ال�ي تقع �ات�اه م��قة �اسا
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 نع� وج�د �قا�ا ل��ارة ال��را ال��ق م� ع�� ال��قة إلىال����ة م� رأس ال�ق�  في ال���قة اآلثارّ�ةلق� ��ف� ال���حات 

 .)Bowersock 1971: 239( على ��ل ال���� ال��ار� ال�ار به�ه ال��ا�� ال�ي �ان� ت����م في ال���� ال�فا��ة

على ��ل ���� ت�اجان وص�ًال  في ال���قة ال�ومانّ�ةو�ع�ق� ب�رس�ك أن ه�ه ال��ارة ب��� ل���ن ج�ءًا م� ال���� ال�فا��ة 

 لق� ساع� ال��قع  ).Bowersock 1971: 239( ةإیل إلى
ّ
ل���قة ال��قة، ووج�د م�ادر ال�اء، ووق�عها على  اإلس��ات��ي

 Abudanh(قامة ال�ام�ات الع����ة ل��ه�ل ال����ة عل�ها مان على االه��ام الع���� بها، و�ش��ة ال��ق ال��ار�ة، ال�و 

ی��ح ذل� م� خالل ��� الف�ار  وذ�� �ار�� أن ���� ت�اجان ال��ی�ة أ���� على ���� ن��ي ق���،. )203 :2006

 األن�ا�، وحل م�ان ال���د وال�ام�ات األن�ا�ل���ن ال�ي ورثها ال�ومان ع� ��اث�ة على ال��ح في ال���� م� اال����ة ال�

 Parker(م� الق�ن ال�اني ال��الد�  قة اب��اءً ج��د رومان، و�ان� ه�ه ال���� ت��ل قل� ال�فاع ال�وماني في ال���

1986b: 639(.  

  
  ( based on Fiema 1991: 217)وال��ق ال��ار�ة األردنأه� ال��ن في ج��ب ): 6(ال����ة رق� 

  

رعلى ���ق�� ی���ان ال���ق��� �� ال���ا وال��قة، ح�� ت� الع�� ت��� وج�د عالقة ت�ار�ة ق��ة ب اآلثارّ�ةوم� خالل ال���حات 

  .(Graf 1999:227-229)ب�ع�ه�ا 
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  ):الق�ن ال�ادس ال��الد� –الق�ن ال�ا�ع ال��الد� (ة ـ�ة ال���ن��ـالف�ــالل ـة خـال��قـ

إعادة  إلىدار�ة ال�ي أدت ن ال�ا�ع ال��الد� م����عة م� اإلصالحات اإل�ة ال���ن��ة خالل الق� األم��ا��ر شه�ت 

ت جاءت إك�اًال االصالحا، ه�ه )Fiema 1991:128-133; Fiema 2003:52(دار� لل�ال�ات ال�ا�عة لها ال�ق��� اإل

في نها�ة الق�ن  )مDiocletian) (284 -305 (ال�وماني دی��ل��ان  األم��ا��رال�ي ب�أها  ةدار�ة والع����ل���ة االصالح اإل

ه�ه ال�����ات إن�اء ش��ة دفا��ة ت��� ع�  .)Shotter 2003:420 ; Tsafrir 1986:77-86(ال�ال� ال��الد� 

 Limes(ُع�ف� �اس� ال�� الفل����ي  األردنم���ة م� القالع وال���ن في ���� م� ال��ا�� في فل���� وج���ي 

Palaestinae ( أو ال�� الع��ي)Limes Arabicus( 23 )Bowersock 1976: 219-229(.  وفي م���ف الق�ن ال�ا�ع

وال�ة فل���� ال�ان�ة  ،)Palestine Prima(ى األولوال�ة فل���� : وال�ات ثالث إلىال��الد�، ت� تق��� وال�ة فل���� 

)Palestine Secunda(، وال�ة فل���� ال�ال�ة )Palestine Salutaris (أو ��ا ع�ف� في وق� الح� )Palestine 

Tertia( 24 ) Mayerson 1988:67; Fiema 1991: 126-128; Dan 1982: 135; Macdonald  2016:190 

(.      

إدار�ًا ل�ال�ة  ال��الد� خالل الق�ن ال�ا�عص��� تا�عة وم��قة ال��قة فق� أ األردنأما ���ا ی�عل� ���ا�� ج���ي 

وفي الق�ن  )Palaestina Salutaris) (Bowersock 1971: 242; Pringle 1998:203-208(فل���� ال�ال�ة 

 ;Fiema 2002: 192(، وعاص��ها م�ی�ة ال���ا )Palaestina Tertia(ال�ام� ال��الد� ع�ف� ه�ه ال�ال�ة �اس� 

Mayerson 1988:65-71; Avi-Yonah 1966:119.(  و���� ���ا)Fiema ( ه� ال��ا�� ال�ي أن ال��قة واح�ة م� أ

وعلى ال�غ� م� قلة  . )7ال����ة( )Fiema 2002:205(جان� أذرح وال����ة  إلى 25ارها� تقع في م��� ال���ا وج

في ال���قة خالل الف��ة  �األح�اثون�رة ال�عل�مات ال��علقة  األردنال�عل�مات ال��علقة �ال�����ات الع����ة في م��قة ج���ي 

زودت�ا ب�ع� ال�عل�مات ال��ف�قة ح�ل ت����  )د�غ��ات��من�ت���ا (ن ال�ث�قة الع����ة إال أ  .)Schick 1994:133( ال���ن��ة

اه��ام ال���ن����  اراس���  ه�ا ی�ل على .�ة ال���ن��ةاألم��ا��ر ع� م���  ال�ع��ةم� ال�ام�ات الع����ة في ه�ه ال���قة  ع�د

ول�ل� ، وال����ة على ال��ق ال��ار�ةم� ل�ف� األ، خالل الق�ن�� ال�ام� وال�ادس ال��الدی�� األردن���ا�� ج���ي ُا ع����

وال�ة فل���� ) dux(ت�� إم�ة حاك�  األردنن��ه� قام�ا ب�ضع م���عة م� ال�ام�ات الع����ة ال���ن��ة في م�ا�� ج���ي 

 kastron( في ال��قة، )Augustopolis(وفي أذرح ال��ق م� ال���ا،  إلىفي معان  )ال��ام(ماثا دأال�ال�ة، في م��قة 

Zadacathon( ال���ب م� ال���ا، وفي ال����ة إلى )Auara(وفي غ�ن�ل ، )Gharandal( 26 ال���ب الغ��ي م�  إلى

 Fiema 1991: 263-266; Fiema 2002: 228; Fiema(في واد� ع��ة   )Bir Madhkur( ال���ا، وفي ب�� م���ر

م� ) Palestine Salutaris(وال�ة فل���� ال�ال�ة ن ال���قة �أك�لها م� و���� �ع� ال�اح��� أ ). 261-269 :1995

ج��ب ���� ت�اجان ال��ی�ة وح�ى ش�ال ال�ق� �ان� م��قة ع����ة ب��ن��ة، مع وج�د سل�لة م� ال���ن وال�ح�ات 

 ).Gichon 1967: 178( ، وح�ا�ة ال��ق ال��ار�ةالع����ة مه��ها ت�ف�� ال�فاع ع� ال��ا�� ال�����ة
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 (based on Kouki 2012:17)ه� ال��ن في ال���ا وج�ارهاوأ  األردنم��قة ج��ب ): 7(ال����ة رق� 

  

  

أذرح : م�ل األردنم� م�ا�� ج��ب ال�ام�ات الع����ة في الع�ی� �إقامة االه��ام الع����  ن�� ذل� م� خالل 

في ال���قة ت�سع  اآلثارّ�ةو��ه� م� خالل ال�ف��ات وال���حات  )3ال����ة . ()Fiema 2002: 131( )ال��ام( وأدماثا 

ة ، وص�انة ق��ات ال��اه ل��ف�� ب��)Fiema 1992: 329( االس���ان ال�راعي، وااله��ام أك�� �ال���آت ال�ائ�ة واآل�ار

م� م��آت  األن�ا���ه و��ه� أن ال���ن���� وم� ق�له� ال�ومان ورث�ا ما ت  ).Kouki 2006: 77(مة ك�� مالءزرا��ة أ

ال���ا  ����ةها ح�ى الق�ن ال�ادس ال��الد�، وه�ا ما ی��ح م� خالل ن��ص ب�د�ات زرا��ة وأح�اض مائ�ة اس��� اس���ام

)Frösén, et al 1999: 395-424; Fiema 2002:205(.   

 ی�� ت��هن ال��قع ل� أو���و أن ما ���� ال��قة خالل الف��ة ال���ن��ة اس���ار االس���ان ال���� ف�ها، ���� ت��� 

وال�ار���ة ال�ي ت�اف�ت  اآلثارّ�ةاألدلة وه�ا ی��ح م� خالل ، )Fiema 2002: 207( ح�ى ب�ا�ة الف��ة اإلسالم�ة ال����ة

، دل�ل على ان��ار ال�����ة في ال���قة ���ل م���، )م325(ف��ار�ة أسقف ال��قة في م��ع ن���ا عام  خالل ه�ه الف��ة،

شارات ال�ار���ة ال�ي وردت خالل الق�ن�� اإل، ��ا أن )Mullen 2004:53(ة �یلجان� ال��ن وال�ل�ات األخ�� م�ل ال���ا و  إلى
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حام�ة ع����ة ف�ها، ففي م�س�م ب�� ال��ع مع وج�د  وازدهارها اق��اد�اً  ال�ام� وال�ادس ال��الدی�� ت�ل على أه��ة ال���قة

س�ق�ها في ال�فع م��ق�ي ، )Findlater 2003: 121(جاءت ال��قة في ال��ت�ة ال�ال�ة م� ح�� ���ة ال����ة ال��ف�عة 

أما م�ا �ع�� ازدهار ال���قة وق�رة ال��ان على دفع ال��ائ�، ، )Eadie 1984: 212(أذرح وال����ة على ال��الي 

في  ال�� ع�� عل�ه ال��د�اتفه� أرش��  ،ال���ر ال�ار��ي ال�اني ال�� ی��� ازدهار ال���قة خالل الق�ن ال�ادس ال��الد�

 .)Peterman 1994: 55-57 ; Frösén 2002: 18-24; Koenen 2003: 258-260( )م1993(عام  ك���ة ال���ا

، وال ت�اد م����ة ت�ل� م� ذ�� لل��قة، م� ح�� وج�د )Ζαδακαθα( زاداكاث�ن  �اس���� في األرش�� ال��قة تف��� 

ه� ال��ا�� ال�را��ة في ، ول�ل� تعّ� ال��قة م� أ و ن�اع ح�ل األراضي وتق��� العقاراتأأراضي زرا��ة، أو م��� ض���ي، 

راضي وف�ض � م� خالل االه��ام �ال�راعة واألو�الح ).Fiema 2002: 207( ةخالل الف��ة ال���ن�� األردنج��ب 

، م� )م106(ال���قة �ع� عام  إلىال��ائ� أن ال�ولة ال���ن��ة اس���ت في ال��اس�ة نف�ها ال�ي ات�عها ال�ومان ع��ما دخل�ا 

جان� االن��ة االق��اد�ة األخ�� ال��ارة وال��اعة ل���ل دخًال أساس�ًا ل����ة ال�ولة  إلىح�� االس���ار �االه��ام �ال�راعة 

ال�� �ان �ف�ض على س�ان  ،ال����ي ال��ل���، وه�ا ما �الح� م� الع�ءال���ن��ة م� خالل ف�ض ال��ائ� على ال��ان 

   .)Gil 2006: 285-286( وال���ن��ة ال�ومانّ�ةال��ا�� ال�ي خ�ع� لل����ة 

ن ما ���� ال����ع في ال��قة وال��ا�� ال��اروة م�ل ال���ا وأذرح ه� اس���ار ال�قافة ال�ث��ة وم� ال�ه� الق�ل ه�ا إ

 Fiema(وخاصة خالل الق�ن�� ال�ام� وال�ادس ال��الدی��، وس�ادة ثقافة ال��امح ت�اه ال�ث����، وال��اح له� ب��اء ال�عاب� 

و ال�ادس أن ی�رخ للق�ن ال�ام� ع�� مه�م في م��قة ال��قة، ���� أغ�اف وج�د �قا�ا م ، وق� الح� د�ف��27 )2002:219

ال�� عاش خالل ) Sozomen(ن ال��رخ ال���ن�ي س�زم�� و���و م� ال��ور� الق�ل إ .)Fiema 2002: 207(ال��الد� 

ن م�ی�ة ال���ا �ان� ت�ارس أ )The ecclesiastical history( ال���ي ال�ار�خ ��ا�هی��� في ) م448- 380(الف��ة ما ب�� 

، و���� ذل� ال��رخ ال���ن�ي أ���ان�س )Sozomen 7.15.11(جان� ال�����ة  إلىف�ها �ع� م�اه� ال��ادة ال�ث��ة 

) Epiphanius ( في ال���ا " مه م��� الع�راءله ذو ال��� وأاإل"مع��  إلى���� ال��)Fiema 2002:213.(  ل�� �اه�ة

 Tsafrir(�� في فل��) Scythopolis( ب��انجان� ال��ائ� خالل الف��ة ال���ن��ة وج�ت أ��ًا في م��قة  إلىوج�د ال�عاب� 

and Foester 1997: 127-135(.  

ف����ث ال��د�ات ع� ال�ور ال�ی�ي ال�� �ان� ت�ارسه،  إلىلق� لع�� ال����ة في ال���قة دورًا س�اس�ًا، �اإلضافة 

على تق���  )Stephanos(وس��فان�س ) Theodoros(ث��دورس  وه�ا ت�خل ال����ة في حل ال��اع ب�� ش���� في ال��قة

و�اس� ال�ال�ث  ال��اب ال�ق�سق� أق�� �ل م�ه�ا على ، وق� أق�� �ل م�ه� على أن ����م ق�ار ال����ة و م��ل�ات وأراضٍ 

، وفي ال�ها�ة اق��ع �ل م� � األم��ا��ر وال�الص  في ال��قة  )Kirikos(وال����ة ال�ق�سة لل�ه�� الق��� �����س  ال�ق�س

ت� ال����ع عل�ه م� ق�له�ا، ف��، و ش�اف ال����ة، و���ن ه�ا االتفاق مل�م لل�� ل ت�� إال���اص��� ���ا�ة اتفاق ب��ه�ا لل�

نه ما زال� إال أ ). Inv.83; Koenen 2003: 258-260(تفاق م� ق�ل ال����ة نه ال ی�ج� ت���ع أ��ًا ل�ات� االغ�� أ

في ال��قة لل��ف ع� تار�خ ال���قة خالل الف��ة ال���ن��ة والف��ات  اآلثارّ�ةم��� م� ال�ف��ات وال���حات  إلىال�اجة 

    . ن ع� وج�د ����ة في ال���قةاألخ��، ح�� ل� ت��ف ال���حات لغا�ة اآل
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 (based on Arjava et al 2011: 26)وال�ة فل���� ال�ال�ة وم�نها): 8(ال����ة رق� 
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 :ب�د�ات ����ة ال���ا ة فـيـال��قـ

م، م� ق�ل �ع�ة ال���� األم���ي لل�راسات �1993ة عام ت داخل غ�فة في ����ة ال���ا ال�ئ��� على ه�ه ال��د�اعُ 

 ;Frösén 2002:18-24; Gāgos and Frösén 1998: 474; Arjava et al 2007: 13( ال����ة في ع�ان

Arjava et al 2011: 10-15 .(ل�ولة ال���ن��ة وق� ���� ه�ه ال��د�ات �اللغة ال��نان�ة، لغة اإلدارة ال�س��ة في ا

)Koenen 1996b: 514; Koenen 1996a: 178 ( ّم��قة ال���ا ه� ال��ادر ال�ار���ة ع� ه�ه ال��د�ات أح� أ  تع�

�ا��ة ال���ن���� األ �أ� خالل ف��ة ح�� �ل م )م592-528(، وتغ�ي الف��ة ما ب�� وج�ارها خالل الق�ن ال�ادس ال��الد�

ه� ال��اقع ال�غ�ا��ة ال�ي أ  م�. )م592- 578(و���ار��س ال�اني ) م578- 565(وج���� ال�اني ) م565-527(ج����ان 

 Theodoros(� األصلي ل���دورس ب� ��ادی��س ال���ب م� ال���ا، ح�� ال��� إلىوردت في ه�ه ال��د�ات م�قع ال��قة 

son of Obodianus 512-582( ال���ا للع�ل  إلى، صاح� ال�ثائ� ال��د�ة ال�� �ان �ع�ل ش�اسًا في ال��قة، ث� ان�قل

  ).Koenen 1996a: 178; Lehtinen 2002: 277 ; Frösén 2004: 142(ك�ئ�� لل��اس�ة 

 Fiema( ه� ال��ا�� ال�را��ة ال��اورة لل���اأ واح�  ن م��قة ال��قة �ان� ت��ع إدار�ًا لل���ا،لق� أ�ه�ت ال��د�ات أ

2002: 205;Abudanh 2006: 24( ،ال���ن��ة خالل �ة األم��ا��ر ه�ه ال��ا�� ���اك� إدار�ة داخل  أه��ة اس���ت و

، م�ا �ع�ي أنها ل� ت�أث� ����ًا ���ادث ال�الزل ال�ي تع�ض� لها ال���قة عام )Caldwell 2001:30(الق�ن ال�ادس ال��الد� 

و���ح م� ). Bikai 1994: 509; Fiema 2002: 1967( )م551(، وعام )Koenen et al 2003: 201) (م363(

وأذرح على ال�راعة،  �یلال��ان في م��قة ال��قة وال��ا�� ال����ة بها م�ل ال���ا و خالل ن��ص ال�ثائ� ال��د�ة اع��اد 

لق� اع���  .)Nasarat et al 2012:111(�قة خالل الق�ن ال�ادس ال��الد� ال�ي أص��� الع��د الفق�� الق��اد ال��

ل� م�ه� ح�ا�ة ال���آت ال�را��ة م� ال��اب، ت�� األم� ال��ال��ان ال��ل��ن في ه�ه ال��ا�� على إدارة األراضي ال�را��ة، 

ن�اعات ب�� م� خالل �ع� ال��د�ات ال�ي ب��� وق�ع ذل� وح�ای�ها م� ال�مار، ی��ح واالس���ار ���انة الق��ات ال�ائ�ة 

 ;Koenon 1996a:179(�ل�ات في ال���ا ل�ل ه�ه ال��اكل لألراضي ال�را��ة، وت�خل اللي ال���قة على ج� ال�اء اهأ 

Nasarat et al 2012:110.(  ففي ال��د�ة رق�)inv.83(  عام  إلىال�ي ت�رخ)ب��  في ال��قة ��ه� ت���ة ن�اع )م544

 Inv.83; Gagos( ال�الفزرا��ة وت�خل ال�س�اء ل�ل  لى تق��� أراضٍ عث��دورس ب� ��ادی��س وس��فان�س ب� ل��ن���س 

and Frösén 1998: 479 ; Nasarat et al 2012:111; Bikai 1996: 488.(  و���و أن م��قة ال��قة �ان� ت��

 ;Bikai and Egan 1996:534; Fiema 2002: 214(في وال�ة فل���� ال�ال�ة  ج�لة ��ب ب� ح�� ال�اك� الغ�اني أب�

Kaimio and Koenen 1996: 462 ( ال��د�ة رق�  وه�ا ما ��ه� في)أب� ��ب  ال�ي ت��� ت�خل ال��الرخ الغ�اني )83

ال���ن�ي ج����ان، وت�خل ه�ا ال��الرخ في حل ال��اعات ح�ل  األم��ا��رم� ق�ل  )م529(ال�� ح�ل على ه�ا اللق� عام 

و�ان م� ب�� ال�ی� ت�خل�ا في حل ال��اع ). Fiema 2002:214 ; Fiema 2005:1-7(حق�ق ال�اء ب�� ال��ان ال��ل��� 

وم� ال��ی�  ).Inv.83 ; Fiema 2005:4(ال��قة في  )prior(� ال�ا�� الع���  )Flavius Thomas(فالف��س ث�ماس 

راضي وال��ات�� ما زال� ح�ى �ال��� ه�ا أن م�ض�ع ال�الفات ب�� ال��ان ال��ل��� على حق�ق ال�اء م� ال��اب�ع ل�قي األ

   .ما یل�أ ال���اص��ن لل�ل�ات ال��ل�ة ل�ل ال�الفات ال��م في م��قة ال���ا، ف����اً 

رش�� ال����ة وت�خل أب� ��ب في ال��اع م� أ) 83(ما جاء في ال��د�ة رق�  نوم� األه��ة ���ان ه�ا، أن ن�ضح أ

ع ع� فاال�� ح�ل في ال��قة ب�� ال��ارع��، ی��� ما جاءت �ه ال��ادر ال�ار���ة ح�ل ت�ل� ق��لة الغ�اس�ة لق��ة ال�
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 :Procopius 1914(�� م� الق�ن ال�ادس ال��الد� األولم�� م�ور الق�افل ال��ار�ة خالل العق�ی� وج�د ال�ولة ال���ن��ة وتأ

1.17.47-48; Shahid 2002: II,24( ،وأص���ا، فق� حل الغ�اس�ة م�ل ق��لة سل�ح ال�ي �ان� ت��لى ال�ه�ة نف�ها 

ن��� نف�ذه� ���� ش�ل ج��ع ال��ائل ش�ال ح�ران وال��الن، وا إلىصالح ج���ًا  م�ائ�م��ول�� ع� ال���قة ال����ة م� 

س�� وق� أ). Mayerson 1964: 188-189(ى وال�ان�ة وال�ال�ة وال�ال�ة الع���ة األولالع���ة ال�ي �ان� في وال�ات فل���� 

ب� ج�لة مل� الع�ب وال��الرخ  أخ� ال�ارثب� ج�لة ال���ن�ي ج����ان ��الرخ�ة وال�ة فل���� ال�ال�ة البي ��ب  األم��ا��ر

  ).Shahid 2002: I:759(ان ��على ��ا س�اه ج��األ

ال�ي �ع�ق� ال�اح��� أنها م��قة ال��ام ) Kastron Ammatha(رسالة م�جهة م� حاك� ) 67(وفي ال��د�ة رق� 

م��ول ال���� ال����ي  إلى) Flavios Dusarios son of Valens(�الق�ب م� معان وه� فالف��س دوسار��س ب� فال�� 

ل����عة م� األراضي ال�را��ة ال����ي  ء��ل� ف�ها نقل الع� )Alpheios son of Valens(في ال���ا الف��س ب� فال�� 

) Theodoros son of Obodianos(م��ول�ة ش�� ی�عى ث��دورس ب� ��ادی��س  إلىال�ي تقع �الق�ب م� ال��قة 

)Gagos and Frösén 1998: 473(.    

 )collegium(ت��ى  وال���ا وأذرح م� ال����ع ال��لي ال��قة في على وج�د ل�ان م���ة ال�ثائ� ال��د�ة �لق� دل

 إلى و�رسالهاة م� ق�ل ال�ل�ات ال��ل�ة تق�م على ت���� أم�ر ال��ائ� وج�عها م� ال��ان ال��ل��� فم�ل) جامعي ال��ائ�(

�ان� مه�ة ه�ه الل�ان و  ).  Frösén et al 2002: 48-89; Inv.60; Koenen 1996: 184( ال�ل�ات ال���ن��ة

ل ال�قل و ال��افة ل���في ال�ولة ال�ی� ��� م� خالل م�ی��ه�، وت�ف�� وسائج�ع ال��ائ� ص�انة ال���� ال��  إلى�اإلضافة 

أنه �ان على ال��ان ) 69(ال��د�ة رق� ، ح�� ت��� )Frösén et al 2002: 84-89(�ق�م�ن ��هام رس��ة داخل ال��ی�ة 

، وهي ض���ة )annona militaris(ال��ل��� في ال��قة وال���ا وأذرح ت�ف�� ال��افة ل�امعي ال����ة، وتق��� ض���ة ت��ى 

ة على وق� �ان� ال����ة ال�ف�وض، )Fiema 2005:5(ع�� ت��ن� ه�ه ال����ة م� ال���� والل�� إضا��ة على ال��ار 

وق� ، )Fiema 2002: 226(ت��د ب�اء على م�احة األرض ون�ع ال��اص�ل ال�را��ة ال�ي ت�رع ف�ها  ،ال�را��ة راضياأل

واس��� ف�ضها ح�ى الق�ن ال�ادس ال��الد� في ج��ع ال�ال�ات ال�ا�عة  ،ف�ض� ه�ه ال����ة ع�� دخ�ل ال�ومان لفل����

أن مه�ة ه�ه ال������ات �ان� الغ�اء وال�اء وال���انات وال���ب ن ن��� أوم� ال�ه�  ).Gil 2006:291(لل�ولة ال���ن��ة 

ضافة ال�ي �ان� م�ج�دة في ال���قة، �اإل) stationarii(والق�ات الع����ة  ال�ومانّ�ة) cavalry unites(ل�ح�ات الف�سان 

 .)Graf 1997b: 281(والق�افل ال��ار�ة ال�ارة ع�� ال���� ال��ار�ة ��ا ���اج�ن م� الغ�اء وال�اء  ت�و�� ال��ار إلى

ال��ق واألراضي ال�را��ة م� ���ح م� خالل ه�ه ال��د�ات أن م��قة ال��قة وج� ف�ها مع��� ب��ن�ي خاص ل��ا�ة و 

، وق� اس��� وج�د )Parker 1986:8( ال�ولة ال���ن��ة ����ًا على ح�ود ال�ي �ان� ت��ل خ��اً  ،غارات ال��ائل ال��و�ة

-Parker 1986: 48-55; Fiema 1991: 201(ح�ى نها�ة الق�ن ال�ادس ال��الد�  ه�ه ال�ام�ةال���د الع������ في 

208;  Frösén 2004: 141-144 (. 28 ف�اد عائلة ث��دورس صاح� ال��د�ات وه� أح� أ ،و���و أن دوسار��س ب� فال��

 .)Koenen 1996: 179(ال�ي اس�ق�ت في ال��قة خالل الق�ن ال�ادس ال��الد�  ،في ال�ام�ة الع����ة ع����اً  قائ�اً  كان

ال��اقع الع����ة ال�ي ت��� �ه  �في ال���قة ع� وج�د ح�� ع����، وم���عة م اآلثارّ�ةوق� ��ف� ال���حات وال�ف��ات 

 .)Al-Salameen et al 2007: 395(نها�ة الق�ن ال�ادس ال��الد�  ت�ل على وج�د اس�ق�ار ع���� في ال���قة ح�ى

ع�  ل� ت���ث ال��د�ات ����اً و نه ال �ع�ف ت�جه �ات� ال��د�ات ت�اه م�ی��ه ال��قة وال ح�ى ت�اه م�ی�ة ال���ا، سف أل�� لأل
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قامة ال��ار�ع ال����ة وال��س�ات ال����ة ال�ي ت���ع إل ال��س�ات ال��ج�دة في ال����ع، ما ع�ا وج�د �ع� ال��ائ�

)Fiema 2002: 218( .  

ان��ار ال��اقع الع����ة  وذل� ب�اللةأن مع�� االثار ال�ي �ق�� في ال��قة لها عالقة �ال�ان� الع����، ی��ح ل�ا 

���ن ت��ل ��ا، وه�ا ی��ح م� أن مع�� الفي م��قة ال��اه �الق�ب م� ال� ق��اً  ع����اً  �ان� ح��اً  ال�ي ت��� أن ال���قة

الف�ل�، ول�ل� س��� ال��قة �اس� ) legio(و   29ال���) castra(و صفات ع����ة م�ل اس� أس�اء اش�ق� م� أس�اء أ

في ) kastron(ن م��لح أ) Fiema(و���� ���ا  .)kastron zadakothon(  )Graf 1997b:280) (ح�� ال��قة(

جل ت�ف�� ال��ا�ة لل��ان ال��ن���، ن�� ه�الء ال������ة ال�غ��ة ال����ة، وم� أالق�ن ال�ادس ال��الد� أص�ح ��ل� على 

وه�ا األم� ی���� ). Fiema 2005:3(��ن��� ت����ا ل�اخل ال���، ���� أص�ح ال��� ��� ال��ن��� والع������ معًا لا

ن ال��ن��� س���ا ب�اخل ی��و أ ون، ال�ي س��ها ال��ن�� ) ال���ة(���ة خله ال���على ح�� ال��قة، ح�� ض� ال��� ب�ا

وج�د ال���ة وال������ة  اآلثارّ�ةب��� ال�ف��ات  وق� .ال��� في ف��ة الحقة م� الق�ن ال�ادس ال��الد� ل��ف�� ال��ا�ة له�

خالل الق�ن ال�ادس ال��الد�، وج�د ج�ار ح�ا�ة، فال��د�ات ت��� وج�د حام�ة ع����ة  إلىال����ة داخل ال���، �اإلضافة 

عام  إلىال�ي ت�رخ ) 44(وق� ورد في ال��د�ة رق�  ).Fiema 2005:3(� خاصة ووج�د م�ن���، و��ائ� وم�ل�ات وم�اك

 Flavius(م�ل فالف��س �ارخ�س ، )ordinarios(و ) prior( ضا�� ع����ة م�ل اً أش�اص في ال��قة ���ل�ن رت� م592

Barakhos (ال�� ت�وج م� س��ة في ال��قة ت�عى ���ا  ،و فالف��س ث�ماس)Kyra(  االب�ة ال���� ل�اح� ال��د�ات

ذ�� ال�ثائ� ال��د�ة له�ی� ال����� وج�د عالقة  وُ��ه� ).Inv.44a ; Fiema 2005:3(ث��دورس ب� ��ادی��س 

ولألسف، فإن ال�ثائ� ال��د�ة ل� ت�ل� ال��ء  .اج��ا��ة ق��ة ب�� ال��ان ال��ل��� ال��ن��� والع������ في ال�ام�ة ال���ن��ة

ال�ي ت�ل على ع�له� أنه ه�اك �ع� اإلشارات على ال��اة ال��م�ة لل���د ال�ی� ت����وا في م��قة ال��قة، على ال�غ� م� 

  .واالج��ا��ة في ال��قةفي ال�راعة، وم�ار��ه� في ال��اة االق��اد�ة 

نه ال ی��� أ� معل�مات ت�عل� �ال��ارة وال�لع إال أه��ة ال���قة ت�ار�ًا وم� ال�ه� أن ن��� أنه على ال�غ� م� أ 

ن ث��دورس م� أوعلى ال�غ�  .الع��د الفق�� لالق��اد خالل الق�ن ال�ادس ال��الد� �ان�أن ال�راعة  و���ووال��ق ال��ار�ة، 

� ل� ی�� ال�ع�ف و��ل ن ت���� ال��د�ات جاء على م�ی�ة ال���ا،ئ� ال��د�ة م� م��قة ال��قة إال أب� ��ادی��س صاح� ال�ثا

نقاش  إلىم� ال�� ���اج ، واأل)Inv.83 ; Koenen 1996: 183(اقع ال��ائ� ال��ج�دة في ال��قة لغا�ة اآلنعلى م� 

 خ�� ، على ال�غ� م� ذ�� م�ا�� أاألردنسالمي ل���قة ج���ي ��ا وال��قة  في روا�ات الف�ح اإلال� أك�� ه� ل�اذ ل� ت���

 ؟ق� تقل أه��ة ع�ه�ا م�ل أذرح وال���اء وم�او�ة أ

  :ةـي ال��قـف األث�ّ�ة� ـ�ز ال�عالـأب

أشارت ، وال�ي ت�ت�� ����� ت�اجان ال��ی�ة، وق� األردنه� ال��اقع الع����ة في ج���ي تعّ� م��قة ال��قة م� أ 

 Glueck(ال��ال ال��قي م� خ��ة ال�ور إلى) ك�3(على �ع�  ال��قة وج�د إلى األردنفي م��قة ج���ي  اآلثارّ�ةال���حات 

 Briinnow and( 30ذ��ت في ال�راسة ال��ی�ة ���� ت�اجان� م�اقع ع����ة أخ�� ت�ت�� أ��اً  إلى�اإلضافة  ،)1935:71

von Domaszewski 1904:465-469; Kurdi 1972: 85-87; Graf 1992:253-260; Parker; Abudanh 

أنه �الق�ب م� ع�� ال��قة وج�ت أثار ����ة ل������ة م�ج�دة في وس� ال��قة، غ��� �ال��اني  � �ار���و�� ،)2006
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في م�قع ال��قة نف�ه ی�ج� �قا�ا آثار ت��� ن�� ال���ب �الق�ب م� ع��  ������ أنو����  .)Parker 1986;99(ال��ی�ة 

  . )Kennedy 2004:187) (م150*250(ال��قة تغ�ي م�احة ما �قارب 

و م�اقع اس���ان ب�� الف�ذخ � أب� دنه ع� وج�د خ�� م�����ات أثار� ال�� قام �ه ف�ز وق� ��ف ال��ح اآل 

ى ��� الف�ار وال���ن��ة، اع��ادًا عل ال�ومانّ�ةه�ه ال��اقع ر��ا ت��ن ق��ة زرا��ة، �ع�د تار��ها للف��ت�� وال��قة، واح�ة م� 

الع�ی� م� ال��ا�� وال��ران  م��فًا، ی�ل على ذل� وج�د زرا��اً  ن ال���قة شه�ت ن�ا�اً أ ال���اث� في ال��قع، و��ا ی��ح

  ).Abudanh 2006: 171(ال�را��ة 

ثار� وق� ��ف ال��ح اآلو���و أن ال�اجة ما زال� ل���� م� ال���حات ل�ع�فة ���عة االس���ان داخل ال���قة، 

ع� م���عة ) م2007(ب� دنه م� جامعة ال���� ب� �الل عام اد ال�الم�� وسع� ال����ي وف�ز� أال�� قام �ه �ل م� ز�

 إلى �اإلضافة، )ن���ة، رومان�ة، ب��ن��ة، اسالم�ة( ف��ات تار���ة م��لفة إلىال�ي تع�د ، في ال��قة اآلثارّ�ةم� ال��اقع 

، )Umm Naqat(أم ال�قا�  ة، وخ��ساودواد� األ: م�ل: الق���ة م�ها وج�د ن�ا� زراعي في ال��قة وفي ال��ب وال�د�ان

، �الق�ب م�ها تقع ع�� )Ayn Khalil( ت��ى ع�� أم ال�قا�، وخ��ة ع�� خل�لال���ة �ال�اء ح�� ت�ج� ع�� ماء ق���ة ل��و�� 

   :م� أه� ه�ه االثارو ، )al-Salameen et al 2008: 398-409 .(خل�ل ال�ي جف� اآلن

  ال�����لال��� )rectangular castellum(  

ف�ق ) م1511(على ارتفاع ، )al-Salameen et al 2008: 398(ال���ب الغ��ي م� ع�� ال��قة  إلى�قع 

 ).Parker 1986:99( )ال��ل       (ج�دة لغا�ة ال��م ما زال� ج�ران ال��� ال�����ة والغ���ة م�  م���� س�ح ال���،

، وال��قة، وال����ة، والق���ة، وخ��ة إیلعلى ال��ق ال��ار�ة في  ال�ي تقعال���ن في ال���ات وال�اقع  �وج�د م���عة م

ك�ا  ).Graf 1992: 259( األردنفي م��قة ج���ي  )defensive system(م� ال��ام ال�فاعي  �ءاً ، ت��ل ج31ال�ال��

وج�د �ع� ال��اقع الع����ة ال�غ��ة ب�� ه�ه ال��اقع ��اع� على م�ا��ة ال����ات على ��ل ه�ه ال��ق، ه�ه ال��اقع أن 

وهي ت��ل مع ال��اقع ال����ة ما �ع�ف  الف�ذخ، وال�ور، وس����ة، ال�ي تقع ب�� ال��قة وال����ة: ال�غ��ة م�ل ال�ومانّ�ة

  ).Limes arabicus()Parker 1987: 151-164; Graf 1992: 259( �ال�� الع��ي

 ةـ� ال��قـع� )ain Sadaqa  ( 

ج��ب ) ك�7(ع� وعلى �ُ ، )Abudanh 2006:70( ال�����لال��ال م� ال���  إلىع� ع��ات األم�ار تقع على �ُ 

 Glueck 1935: 71; Bowersock(ه�ه الع�� الع�ی� م� ال�اح���  إلىوق� أشار ، )Findlater 2003: 121( إیلخ��ة 

1983: 74 ; Fiema 1991;      (. وصف ال�حالة اإلن�ل��� ب���هاردت  ك�ا)Burckhardt ( عام)ع�� ) م1822

وأك�ام م� ال��ارة ال���اث�ة على ال�لة م�رت م� ع�� ال��قة ح�� ال��اه ال�ا��ة، وه�اك �قا�ا ل��ی�ة ق���ة، : "ال��قة �ق�لهِ 

 �لىنها م��ر مه� ل��و�� س�ان ال��قة �ال�اء، و �أصفها ب�ون� ودومازف��ي و و  .)Burckhardt 1822: 435" (الق���ة 

أن ع�� ال��قة ت�قي م�احات ) Glueck(و���� نل��ن جل�ك  ).Abudanh 2006:71(ال���ب م�ها تقع م�����ة ق���ة 

س���ان في ال���قة وق� ساع� وج�د ه�ه الع�� على ج�ب االس�ق�ار واال ).Glueck 1935:71(األراضي ال�را��ة واسعة م� 

 .، ��ا ساع� على ازدهار ال�راعة في ال��قةوالف��ات الالحقة ال���ّ�ةخالل الف��ة 

 ة ـ� ال��قـرج)rujm  Sadaqa( ) 99ال��ل م��� ال��ج م� ��اب �ار�� صف�ة (    
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 )ك�1(، على �ع� )Parker 1986:99( عةف�قع ف�ق تلة م�ت -��ا ی��� �ار�� – )watchtower(م�ا��ة وه� ب�ج 

، على ) Glueck 1935:71-72 ; Abudanh 2006: 138(، و���ف على ج�ال ال��اه ال��ق م� ع�� ال��قة إلى

ُب�ي ال��ج على  ،)Parker 1986:99; al-Salameen et al 2008: 410( ف�ق م���� س�ح ال���) م1531(ارتفاع 

 ;Parker 1986: 99(  في ال��قة اآلثارّ�ةه� ال��اقع أ م� وه�  -)م20x18(��اس�ه  -م� ال��ارة ال��ان�ة  م����لش�ل 

Kennedy 2004:187(.  ول� ی�� الع��ر على أح�اض مائ�ة ق���ة م� ال��ج، ور��ا ت� جل� ال�اء م� ع�� ال��قة ال�ي ال

  .)Parker 1986:99(ال���ب م� ال��ج ع�� على آثار ���� �ات�اه م��قة ال��ام في معان  �لىو . ع� ال�لة ت�ع� ����اً 

ال��الد� وح�ى  األولن ال��ج اس���م خالل الف��ة م� الق�ن ات الف�ار في ال��قع ���� الق�ل إو�االع��اد على ��� 

 ;Glueck 1935:72 ; Bowersock 1971: 238( ح�ى ال���ن��ة ال�ومانّ�ة� م�وراً  ال���ّ�ة� م� الف��ة ن ال�ادس، أالق� 

Graf 1997: VI: 14(.  حقة ، ث� أع�� اس���امه خالل الف��ات الالال���ّ�ةن ه�ا ال��ج ب�ي خالل الف��ة أو���� نل��ن جل�ك

خ�� �ات�اه ال���ب ن�� ، مع ���ة ال��اقع األفي م��قة ال��اه  ال���ّ�ةه� ال��اقع ال�فا��ة ، و�عّ�ه م� أ وال���ن��ة ال�ومانّ�ة

��ف� ع� وج�د ق�� أو ض��ح ن��ي ق�ب  اآلثارّ�ة�� أن ال���حات ������ د�ف�� �و ، )Glueck 1935:72( راس ال�ق�

وق�  .)Kennedy 2004:187(ب�ج ع���� لل��ا��ة في الف��ات ال�ال�ة  إلىال��ج، وأن ه�ا ال�ج� ر��ا �ان ض���ًا، ث� ح�ل 

 Graf(الق�ن ال�اني ال��الد�  إلىخالل م��ِه لل���قة وج�د ���ات م� الف�ار ال�وماني ال�� �ع�د تار��ه ك�ف د�ف�� غ�اف 

1997: VI: 14 .(وج�د ه�ا ال�ج� و��� ال�� الع��ي  ب�� و���� ث�ماس �ار��)Limes Arabicus ( وال��ام ال�فاعي

ال��ج�د في ال���قة، ووج�د حام�ة ع����ة م��نة م� الف�سان ال���ن����، و���� �ار�� أن اله�ف م� وج�د ه�ه ال�ام�ة 

 إلىفي ال�ج�  اآلثارّ�ة��فات ، وق� دل� ال��ال��ا�� ال����ة م� ال���اء الق���ة إلىه� ح�ا�ة ���� ت�اجان، �اإلضافة 

و����  ).Parker 1986:99-100(ی�رخ للق�ن�� ال�ا�ع وال�ام� ال��الدی�� أ� خالل الف��ة ال���ن��ة  ����  اس���ان وج�د

 :Killick 1986(ج��ب أذرح ) ك� 10(على �ع� و��� ال��ج الع���� ال�� وج� في م�ا�� أب� دنه  رج� ال��قة ال��� ب�� 

على تلة م�تفعة ت��ف على ���� ت�اجان ال��ی�ة ، �قع )م60x90(ال��ل  م����ل، إیل، وال��ج في م��قة )438

)Findlater 2003: 120(و���� . ال��ار�، وال������ات ال�را��ة ، م� ح�� ال���فة  األم��ة، وال��اف�ة على ال����

  :�عاد م� ح���ان له و��فة ثالث�ة األ إیل�ار�� أن رج� 

ت�ف��  :ثال�اً  .إیلح�ا�ة ع�� ال�اء ال��ج�دة في واد� : ثان�اٍ  .إیل�الق�ب م�  ح�ا�ة ���� ت�اجان ال��ی�ة: والً أ 

  .)Parker 19856:99(ك�� لل��ا�� ال���او�ة ال����ة أ م�ا��ة

ال���عة، واألراضي  ال��اردن وج�د ال�ج� ه� ج�ء م� ال��ام ال�فاعي في ال���قة ل��ا�ة أو���� ف�ز� أب� دنه 

ال�ور ال�� �ق�م ب ه�ه ال�ج� في ح�ا�ة ع��ن ال��اه الق���ة م� م�قع  إلىال�را��ة، وال������ة ال����ة ه�اك، �اإلضافة 

 Glueck(���فة  وم�ا ی��� ه�ا ال�ا� أن ال��ج ب�ي في وس� م�ا�� زرا��ة ).Abudanh 2006:139(االس���ان ال���� 

و���و أن  ،ال�ومانّ�ةب�اء ���� ت�اجان خالل الف��ة  ن االه��ام الع���� في ال��قة ازداد �ع�ل أوم� ال���� ،)1935:72

 ال��قع 
ّ
، ی��ح ذل�� م� خالل �ع� ��� س���امه ���ا �ع�ع �ه ال��ج ق� دفع �الع��ان��� الال�ه� ال�� ت�� اإلس��ات��ي

مع�� ح�ارة ال�ج� وم� ال��ی� �ال��� أن  ).Parker 1986: 100;Abudanh 2006:139( ال�ي تع�د ل�ل� الف��ة ،الف�ار

  .ال�را��ة ضيالألر اس���م� في ب�اء ال���ت ال��ی�ة في ال��قة، ��ا أس���م� في ب�اء ال��ران 
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  (Parker 1986:99)م��� رج� ال��قة): 2(ال��ل رق�  

 

 خ��ة ال��قة 

 .)Abudanah 2006:171(الغ�ب م� رج� ال��قة  �لىو م� ع�� ال��قة،  ال��ال إلى )م200(تقع على �ع� 

في ال��قة  )ال���ة( و���� جل�ك أن �قا�ا االثار .)Kennedy 2004:187( )م120x80(وتغ�ي خ��ة ال��قة م�احة 

ال�اح��� ال�ی� زاروا سف مع�� ل�� لأل ،)Glueck 1935:71(ال�ه��� ال�����ة والغ���ة م� ع�� ال��قة  إلىت���� ����ة 

 Glueck 1935:70-71 ; Graf 1995: 242-268 ; Parker 1986:98-100 ; Kennedy 2004:187(ال���قة 

ثار� ماس �ار�� أث�اء ��امه �ال��ح اآلفق� الح� ث�  .ل� ی���ث�ا ع� ه�ه ال���ة، وان��ف اه��امه� ن�� رج� ال��قة)  

 .ال��قة) ب�ج(اال أن ر�� على رج�  )Parker 1986:100( �قع في وس� ال��قة ال��ل م����للل���قة وج�د �قا�ا ل���ى 

�ف ب�وا�ا، مع وج�د م���عة أن م��قة ال��قة ت���� على آثار ����ة، م� ض��ها ت���� ش�ه م��) Fiema(و���� ���ا 

ر��ا ) ال���ة(أن ه�ا ال��قع ) Hart(هارت  و���� .)Fiema 2002:211( .، وخ�ان ماءب�اج، وم��ى مه�م، ومق��ةم� األ

 Hart(وال�اني ال��الدی��  األولللق�ن��  هال�� ت� تأر�� �وج�د ���ات م� الف�ار وال��ام�� ی�ل على ذل����ن م�����ة، 

and Falkner 1985: 271(. 

  :ال�ـ�ق ب�� ال���ا وال��قـة

 وق�لها ال���ّ�ةخالل الف��ة  ال��ق ال�ي أن��� ن ال��قة ت�ت�� �ع�د م�في م��قة ال�راسة أ اآلثارّ�ةب��� ال���حات 

به�ه ال��ا�� مع م�� وال����ة  س�ر�ا، م�وراً  إلىوش�اله وص�ًال  األردنجل ت�ف� ال�لع ال��ار�ة ب�� م�ا�� ج��ب م� أ

جل اس���ار العل��ة ال��ار�ة ع�� ه�ه وم� أ .)al-Salameen et al 2008: 398 ;Abudanh 2006: 192( الع���ة
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ال��اف�ة على األم� في ال��ا�� ال�ي ت�� م�ها، م� ه�ا ن�� ان��ار ال���ن و ب� م� االه��ام ���انة ال��ق  ال��ق �ان ال

وق� . )Newson 2002:94(ال����ة م� س�ر�ًا ش�اًال ح�ى ال����ة الع���ة  وال��ن ال��ق  ه�ه ال�فا��ة على ��ل واألب�اج

و�عادة اس���ام  األن�ا�ال�ي اس���مها  اال�قاء على ال��ق ال��ار�ة الق���ة) م106(عام  األن�ا�حاول ال�ومان �ع� ض� م�ل�ة 

 Ammianus( وق� وصف ال��رخ ال���ن�ي إم�ان�س مارس�ل���س ).Graf 1978 :20(ال���لفة  ال���ّ�ةال���آت 

Marcellinus( ال���ن والقالع�أنها مل��ة �ال���� م�  م��قة ال���ا� في الق�ن ال�ا�ع ال��الد )Ammianus 

ح�ا�ة ال��ق ال��ار�ة، وال��اف�ة على األم� في ال��ن، وم�ع ه��ات ال��ائل ال��و�ة ال�ي  هااله�ف م� ).1956:14.8.13

  :��قة �ال��ا�� األخ�� الق���ة م� أه� ال��ق ال�ي ر��� الو ). Graf 1978:3(كان� ت��ل خ��ًا على ه�ه ال��ا�� 

  
ّ
ث�  في ال���ة )م11x20( ����ة سع�د م�وراً  م� ال��قة ت��أ ه�ه ال����) The eastern route( ال���� ال��قي

 ; Graf 1992: 258; Graf 1995: 221(ال���ا إلىب�� سارا وص�ًال  - دحاحة-ق�� ال�ل��ةن�� ت��ه ش�اًال 

al-Salameen et al 2008: 398(. )م�افات واح� في ب�� سارا ال ی�ج� عل�ه  ع�� على ح��، وق� )9ال����ة

ال�ي وج�ت تع�د للف��ات  ارن مع�� ��� الف�على أ اآلثارّ�ةوق� ��ف� ال���حات  ).Graf 1992:258(ك�ا�ات 

�ع� ال��اني ال�غ��ة ال�ي �ان� ت����م  إلى �اإلضافة .)Graf 1995: 260( وال���ن��ة ال�ومانّ�ةو  ال���ّ�ة

 ).Graf 1995: 259(ال���ا  إلىم��ات او خانات على ��ل ال���� ال��د� 

 ال����� ال ����)The central route( ع�� واد� ج�الة  -���ة - إیل -الف�ذخ - ���� ال��قة)Wadi 

Jammaleh (ال���ا  إلى)Abudanh 2006: 111( و��� �ع� ال�اح��� ،)Abudanh 2006: 116 ; Amr 

and al-Momani, 2001: 275 ( أن ال���� ال�� ی��� ب�� ال���ا وال��قة هي ج�ء م� ���� ت�اجان ال��ی�ة

، وق� ت� ال��ف ع� م���عة م� م��ات االس��احة وال���ن على ��ل ه�ا ال����، )9ال����ة( .ب�� ال���ق���

�ع�د لف��ة ح��  الالت���ة�، نق� عل�ه إیلواح� فق� في م��قة  milestone( 32( ُع�� على ح�� م�افة اك�

 Maximus(، )Graf(واب�ه ماك����س  )مMaximinus Thrax( )235-238( ماك������س ث�اك� األم��ا��ر

1995a:418(، سا���ن��س ج�ل�ان�س  ��ا ��ه� في ال�ق� اس� حاك� ال�ال�ة الع���ة خالل ه�ه الف��ة و��عى

)Simonius Julianus( ًلل�ال�ة الع���ة خالل الف��ة ما ب��  ، �ان حاك�ا)( 33 )م237- 238Graf 1992:258 ; 

Bowersock 1971: 236.( 
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                              (based on Graf 1992:259) ال��قة �ات�اه أذرح  إلىال��ق م� ال���ا ): 9(ال����ة رق� 

و���أ م� ال���ا �ات�اه ال�افة  -وما زال �ع�ف به�ا االس� ح�ى ال��م - ، )10ال����ة( )Darb al-Rasif(درب ال�ص��  

، ح�� Qanâ( 34(ال���ب م� واد� قانا  إلىالغ���ة ل��ال ال��اة وواد� ع��ة، ح�ى یل�قي ه�ا ال���� مع ���� ت�اجان 

م� ال��قة �ات�اه خ��ة ال�ع�د، ث� ی��ه م�اش�ة ن�� ال���ب ن�� راس دالغة، خ��ة ب��ب  ی��ه ال���� ال�ئ��

)Bayadab( وخ��ة ب�اد�ه ،)Baridiyeh(،  واد� قانا إلىوص�ًال)Graf 1995: 255 .( وق� ا�ه�ت أع�ال ال���حات

. )Graf 1995:250( وال���ن��ة ال�ومانّ�ةو  ةال����ّ ه���ه ال��ار�ة خالل الف��ات ال�ي قام� على ��ل ه�ا ال���� أ  األث�ّ�ة

و��� ب�رس�ك أن ه�ا ����  ).Graf 1995( و�ف�ق� ه�ا ال���� ل�ج�د أ� إشارات ت�ل على رصف ال���� أو أح�ار م�افة

�� على ���� ی��� ب�� ال���ا ك�ا عُ  ).Bowersock 1971:239(ع� ���� ت�اجان �ات�اه ال���ا  ال�ص�� اس���م ب��الً 

وه�اك ی��ل مع ���� ت�اجان ال��ی�ة  ،معان، و���� ال���� م� أذرح �ات�اه ال���ب الغ��ي ن�� ال��قة إلىوأذرح و��ل 

)Graf 1995:250.(   وج�د ال��اه على ��ل ه�ه ال��ق جعل ال���ة م�اس�ة ل�ه�ر �ع� ال���آت ال�را��ة ال�غ��ة ��ه�

 Abudanh 2006: 111; al-Salameen et al( ال��ا�� ال�را��ة ال�����ة على ��ل ه�ه ال��ق ذل� م� خالل 
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وال���ن��ة هي اس���ار ل�ا �ان  ال�ومانّ�ة الف��ت��و��ضح غ�اف أن مع�� ال��ق ال�ي اس���م� خالل  ).398 :2008

، واس���ار االه��ام به�ه ال��ق، �ع�ى �قاء ال���ا وال��اقع الق���ة م�ها م�ل ال��قة )م106(ق�ل عام ال���ّ�ةم�ج�دًا خالل الف��ة 

 ).Graf 1992: 259( ال���ّ�ةوأذرح ت�ارس دورها ���ل اع��اد� �ع� ض� ال��ل�ة 

 
   (based on Graf 1992:258)   ال��قة إلىال��ق م� ال���ا ): 10(ال����ة رق� 

  غ�ن�ل  –���� ال��قة)Ancient Aridella( )Kennedy 2004:187(،  ی��أ ه�ا ال���� م� ال��قة �ات�اه

 .)Graf 1992: 260; al-Salameen et al 2008: 398( غ�ن�ل إلى دالغة، م�ورًا ب�اد� ال��� وص�الً 

  :ال�ات�ـة

 قة لق� �ان ل��قع ال��
ّ
ال�ور األك�� في ز�ادة  وم�قعها على ���� ت�اجان ال��ی�، �الق�ب م� ال���ا اإلس��ات��ي

ال�ی�  األن�ا�فق� شه�ت ال��قة اه��امُا م� ق�ل  ).، وال���ن��ةال�ومانّ�ةو ، ال���ّ�ة(االه��ام خالل الف��ات ال�ار���ة ال���لفة 

جه�وا في ب�اء ح�ارة في ال��ا�� ال���لفة ال�ي خ�ع� ل����ته�، ی��ح ه�ا االه��ام م� خالل �قا�ا األب�اج الع����ة 

أن  إلى�اإلضافة  .وال����ة ، وأذرح، والف�ذخ،إیل :ال�ي ت�زع� في م�ا�� م��لفة م� ال��قة وال��ا�� الق���ة م�ها م�ل

 .ال���ّ�ةة �ان� ت��ل أح� ال��اض� ال�ه�ة الق���ة م�  ال���ا، دل على ذل� وج�د اس���ان ���� ه�اك خالل الف��ة ال��ق

ت�ع ه�ا االه��ام ال���ي اس���ار االه��ام ال�وماني في ال��ا�� ال�ي وج�ت على ��ل ���� ت�اجان م� ���� في ال��ال 
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ال�ي ت�ل على أه��ة ال���قة على ����  ،واألب�اجثار وال��ب في ال���ب، ول�ل� وج�ت �قا�ا اآل )الع��ة(ة إیلوح�ى خل�ج 

  . ة على ال��� األح��إیلت�اه خل�ج ت�اه ال���ا، أو �اال��ارة والق�افل ال��ار�ة ال�ارة �ا

الف��ة ال���ن��ة فق� زاد االه��ام بها ���ل أك��، ول�ل� ن�� اس���ار االس���ان ال���� ف�ها ح�ى الق�ن خالل أما  

ووث�قة ن�ت���ا  ،خ���ة تاب�ال ب�ت����انا: ال�ادس ال��الد�، ی�ل على ذل� أن ال��ادر ال���ن��ة ل� تغفل ع� ذ��ها م�ل

أش�اص م� ال��قة في  ال�ق�ش ال�ي ت��ث� ع� وج�د إلى�اإلضافة الع����ة، وم�س�م ب�� ال��ع ال����ي، د�غ���ات��م 

  .م��قة س��اء

ها م��قة زرا��ة على ��ق ال��ارة ال���لفة، بل ل��ن وت��ز أه��ة ال��قة خالل الف��ة ال���ن��ة ل�� فق� م� وق�عها

ی��ح ذل� م� خالل ب�د�ات ����ة ال���ا ال�ي ع�� ، لل�خل ال����ي لل�ولة ال���ن��ة م��راً  -ال���ا وأذرح– معكان� ت��ل 

ه�ه ال��د�ات ��ف� ع� �ع� ال��ان� االج��ا��ة واالق��اد�ة وال��اس�ة في ال��قة خالل الق�ن  .م1993عل�ها عام 

     . �قة خالل ه�ه الف��ةال�ادس ال��الد�، واس���ار اإلدارة ال���ن��ة في ال��

  

  

  :اله�ام�

                                                 
1  )Areopolis ( المدن في والیة فلسطین الثالثة، ذكرھا المؤرخ البیزنطي یوسابیوس من أھم)Eusebius 1904 :124.17 (

لى الجنوب ، وإ)كم12(شمال من الكرك على بعد ، تقع الى ال)Seeck 1962: Or.37(، كما ذكرت في وثیقة نوتیتیا دیغنتاتیوم 

  .)Gysens 2003:1-9(نظر لمعرفة المزید عن المدینة ا). كم80(من عمان على بعد 

جنوباً، وعاصمتھا مدینة البترا، وھي أول  )العقبة(خلیج ایلة تمتد والیة فلسطین الثالثة من وادي الحسا شماال، حتى   2

  .)Fiema 1991: 125-133 ; Fiema 1992:325-326 ( المناطق البیزنطیة التي وقعت تحت سیطرة الحكم اإلسالمي

 ردن، الاھم المواقع العسكریة في جنوب األحد جنوب شرق البترا، وھي أ) كم13(و  أذرحجنوب ) كم 15(تقع على بعد   3

یشرف على ) م1460(لى الجنوب، یوجد فیھا حصن عسكري على تلھ یبلغ ارتفاعھا إ) كم10(تبعد عن الصدقة أكثر من 

نھا منطقة في البترا على أ ي بردیات الكنیسة، وقد ورد ذكر آیل ف)Parker 1986:98(طریق تراجان من جھة الشرق 

 Graf 1995a: 418; Fiema (زراعیة تدقع الضریبة للدولة البیزنطیة من خالل المكتب الضریبي الموجود في البترا 

2002: 225.(  

 Wenner( راضیھا التي تصلح لزراعة الحبوبینابیعھا، وأ تتمیز بكثرة ،)م1784(یصل ارتفاع ھذه الجبال نحو  4

النبطیة، واستمرار  الفترةثاریة على اتساع االستیطان النبطي في جبال الشراه خالل وتدل المسوحات اآل .)2015:55

  .)Fiema 1991: 117(ول وبدایة القرن الثاني المیالدي االستیطان خالل القرنین األ

، حیث وجد فیھا )Pentakomia( ن ھذه المنطقة عرفت باسم فلسطین الثالثة، یرى دیفید غراف أتتبع والیة : الفرذخ  5

، حیث عثر على كمیات من )م12*20(حواض المائیة التي تعود للفترة البیزنطیة، ویوجد فیھا حصن صغیر مجموعة من األ

  .)Graf 1997: VI:11(الفخار النبطي والروماني 
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 ; Bowersock 1971; Bowersock 1983: 90-110; Parker 1986: (نظرا المزید عن طریق تراجانمعرفة ل   6

Graf 1995: 242-268;  MacDonald 1996: 12-15(. قامة طریق بنیت في المناطق التي یمكن إیذكر باركر أن ھذه ال

  .)Parker 1986b: 637(فیھا انظر راراستق

في )  م1838(  في رحلتھ عام  )Robinson(بالصدقة ھو الرحالة روبنسون  )Zadagatta(ول من أشار الى ارتباط أ   7

لى الجنوب من  معان ووادي موسى إبعد مسیرة خمس ساعات : " حیث وصفھا بقولھ وفلسطین،ردن ماكن المقدسة في األاأل

عن  ولمعرفة المزید ،)Robinson 1856: 168( "تقع آثار كثیرة لمدینة قدیمة، تتطابق من حیث االسم والموقع مع الصدقة 

  .)Robison 1856 :168-186(نظر رحلتھ ووصفھ لمناطق الدراسة ا

مبراطور قسطنطین األول بسبب الخطر الذي ھدد وحدة الكنیسة بسبب البدعة دعا إلیھ األ، )م325(ة نیقیا عام عقد في مدین   8

ً ) 318(وقد اشترك في ھذا المجمع، األریوسیة المتعلقة بطبیعة المسیح   )Wace and Piercy 1911: 121(   .أسقفا

ا بقایا آثار تشرف على وادي الدور، حیث یوجد كمیات كبیرة ھشمال خربة قرین، یوجد فی) كم2(تقع على بعد : خربة الدور  9

وما زالت ). Glueck 1935:70(سالمیة، وكمیات قلیلة تعود للفترتین النبطیة والرومانیة كسر الفخار التي تعود للفترة اإل من

  .ى الیومبعض غرف وجدران الخربة موجودة حت
  .) Hart 1986: 53-54(دومیة أنظر نطقة آدوم، وطبیعة المستوطنات اآللمعرفة المزید عن طبیعة االستیطان في م   10

ول قبل المیالد والقرن الثاني لى القرن األإتم العثور على مركز نبطي عسكري في منطقة الجوف بالقرب من سكاكا، یؤرخ   11

ً ا ھو حمایة الطرق التجاریةالمیالدي، الھدف من ھذا المركز  -Al-muaikel 1993 : 5(نظر باتجاه الجزیرة العربیة جنوبا

16(.  

والفترتین الرومانیة والبیزنطیة  )Al-Salameen 2004(النبطیة  الفترةخالل  عن الطرق التجاریة أكثرانظر   12

)Abudanh 2006; Karen 2000(. 

-Johnson 1987 ; Young 1998; al(: نظروالطرق التجاریة ا باط في التجارةنلمعرفة المزید عن دور األ  13

Salameen 2004 (.  

، معظم المباني في )م40-م.ق 9(، والحارث الرابع )م.ق 9-30(ي خالل فترة حكم كل من الملك النبطي عبادة الثاني أ  14

 :Kouki 2012: 37; McKenzie 2005(سود المجنحة، انظر الفترة مثل قصر البنت، ومعبد األ البترا بنیت خالل ھذه

121(.  

سطح فوق مستوى ) م1300(شمال غرب معان، على ارتفاع حوالي ) كم20(الشرق من البترا، و لىإ )كم12(تقع على بعد   15

ً إ، تمتعت بموقع البحر ً  ستراتیجي مھم على طریق القوافل التجاریة، مما جعلھا مكانا ن البشري منذ القدم، اھتم لالستیطا مناسبا

، كما اھتم بھا الرومان والبیزنطیین كمركز دفاعي )العقبة(یلة ن البترا على طریق خلیج أنباط كمحطة تجاریة قریبة مبھا األ

 Killick 1987: 173-179(مھم، ذكرت في العدید من المصادر الرومانیة والبیزنطیة وبردیات الكنیسة في البترا  

Findlater 2003: 435 (نظر ن أذرح ا، ولمعرفة المزید ع)Abudanh 2006.(  

، وقد )Admatha(یضاً باسم تعرف أ ، وھي منطقة الحمام في معان،)كم37(لى الجنوب الشرقي من البترا على بعد إتقع    16

 Ala Antana(ذكرت في وثیقة نوتیتیا دیغنتاتیوم حیث تمركزت فیھا حامیة عسكریة باسم وحدة الفرسان
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dromedariorum) (Fiema 2002: 212( ذكرت في مرسوم بئر السبع باسم ،)Ammatha( )Αμμαθα ( وتدفع مبلغ

حصون ال وجد فیھا مجموعة من  ،)Mayerson 1986: 145; Genequand 2003: 25( ) قطعة ذھبیة(سولیدي ) 24(

 Parker 1986:100-102 ; Graf(في معان  )al-Mutrab(الى منطقة المطراب باإلضافة ،بیزنطیةالرومانیة وال

1997b:279( وفي القرن السادس المیالدي ذكرت في بردیات كنیسة البترا باسم ،)Kastron Ammatha( )Genequand 

2003: 25.(  

ثاریة في دلت المسوحات اآل). Neolithic(الجنوب من البترا، یعود تاریخ االستیطان فیھا للفترة  لىإ) كم 20(تقع على بعد   17

  ).Kennedy and Bewley 2004:67(زراعیة واستیطان خالل الفترتین النبطیة والرومانیة المنطقة على وجود مستوطنات 

 ,Freeman 1996: 91-118; Bowersock(، انظر )م106(لمعرفة المزید عن احتالل البترا من قبل الرومان عام  18

1983: 76-90; Nasarat, 2007(  

  .)Fiema 2003: 38-58( :وجوارھا خالل الفترة الرومانیة، انظرلمعرفة لمزید من المعلومات عن تاریخ البترا    19

لى مواقع الدفاعات العسكریة الرومانیة إلى الجنوب، والتعرف لشمال إردن من المزید عن الجبھة الرومانیة في األلمعرفة ا  20

  ).  Parker 1986: 15-37; 37-85; 87-122(والبیزنطیة في المنطقة انظر 

 Parker(براج الدفاعیة التي كانت موجودة في المنطقة خالل الفترة الرومانیة والبیزنطیة انظر لمعرفة أنواع الحصون واأل 21

1995: 251-260.(  

 Graf 1978: 2; Mayerson(نظرالسراسنة بالرومان والبیزنطیین، المعرفة المزید عن ھجمات القبائل البدویة، وعالقة  22

1986: 35-47; Graf 1997: X: 341-400 ; Nuaimat and Nasarat 2011: 630-648( لم یتبین من خالل المسح ،

ثاري الذي قام بھ برونو ودومازفسكي وجود تحصینات مكثفة في المناطق الجنوبیة تساھم في حمایة الجبھة الرومانیة اآل

رنین ن الرومان والقبائل العربیة خالل الق، ویرى غراف أن ھذا ربما بعود لوجود عالقة مودة بی)Graf 1978: 3(الشرقیة 

  .)Graf 1978:20(نظر ا. الثاني والثاث المیالدیین

 outer(والحد الخارجي) inner limes(، الحد الداخل نوعین من الحدودتمیزت حدود الدولة الرومانیة و البیزنطیة بوجود   23

limes(مات العسكریة داخل الحد الداخلي، أ، وقد وجدت التحصین ً ، وكان یعتمد على حمایتھ على ا الحد الخارجي فلك یكن ثابتا

، ولمعرفة )Graf 1978:5 ; Nuaimat and Nasarat 2011(القبائل العربیة المتحالفة مع الدولة الرومانیة والیبزنطیة 

 )  ; Parker 1988: 171-188; Parker 1990: 357-376: (المزید عن ھذه الحدود انظر

قاً بفي الوالیة التي كانت تعرف سا:"والیة فلسطین الثالثة بقولھ) Procopius(البیزنطي بروكوبیوس وصف المؤرخ   24

ي یرة، قلیلة الماء، ال یوجد فیھا أي محاصیل أو أبالد قاحلة تمتد لمسافات كب ن تعرف بوالیة فلسطین الثالثةواآل، بالعربیة

راضي الزراعیة ھذا المؤرخ أنھ نتیجیة لقلة الماء، وعدم وجود األ، ویرى )Procopius 1914: 5,8(: نظرا. "...مفید ءشي

قامة في جبل سیناء واالنقطاع عن الحیاة الدنیویة، كما فضل العرب والیة، فقد فضل كل من الرھبان اإلالكبیرة في ھذه ال

  )Procopius 1914: 5,8(. السراسنة العیش في ھذه الوالیة لتوفر القدرة على التجول لعدم وجود عدد كبیر من السكان

، اعتماداً على ذكر كل من )كم20(المقصود بمنطقة البترا وجوراھا، أي مدینة البترا والمناطق المحیطة بھا على امتداد   25

  .داریة في البترا خالل القرن السادس المیالديأذرح ، والصدقة، في بردیات الكنیسة وبقاء ھذه المدن تحت السلطة اإل
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، ساعد وجود جنوب غرب البترا) كم40(شمال خلیج أیلة و ) كم70(تقع على بعد  )Gharandal) (Arieldela(غرندل   26

عید استخدامھ خالل لمنطقة، وتاسیس حصن عسكري ھناك، أالماء والموقع القریب من البحر المیت على استقرار االنباط في ا

ومرسوم بئر ردن في وثیقة نوتیتیا دیغنتاتیوم في جنوب األ قائمة المدن العسكریةالفترة الرومانیة، ورد ذكر غرندل ضمن 

 :Fiema 1995(وفي القائمة التي وضعھا الجغرافي البیزنطي جورج القبرصي في منتصف القرن السادس المیالدي ،السبع

263; Findlater 2003:355(نظر ، ولمعرفة المزید عن غرندل ا)Darby and Darby 2015: 460-467(.                                                                                                                               

الوثنیة في وجود بعض العبادات ) The History of the Church(یذكر المؤرخ یوسابیوس في كتابھ تاریخ الكنیسة  27

. إلى جنب في البترا ضافة إلى بناء المعابد والكنائس جنباً ي، تتمثل في عبادة الشیاطین، باإلالبترا خالل القرن الرابع المیالد

     .).Eusebius 1990, I.I.10: (نظرا

القرن الخامس وبدایة ردن قد تم ھجرھا في نھایة لمواقع العسكریة في وسط وجنوب األن العدید من ایذكر ثوماس باركر أ 28

بسبب حالة السالم خالل ھذه الفترة بین الدولتین ) Parker 1986:48-50; Parker 1986b:648(القرن السادس المیالدي 

و سحب الحامیات بالكامل لتخفیض حجم القوات العسكریة في المنطقة ألى تخفیض ارسیة، مما دعا البیزنطیین إالبیزنطیة والف

ن ترك الحصون العسكریة من قبل البیزنطیین، حدث في إ  )Mayerson(ویرى مایرسون ، )Parker 1986b: 648(النفقات 

خاصة وأن بعض الرحالة الذین زاروا المنطقة خالل ھذه الفترة ) Mayerson 1964: 189(منتصف القرن السادس المیالدي 

ووادي ) غور الصافي(الذي زار سیناء والنقب ومنطقة زغر  )Antoninus Placentius(مثل الرحالة أنطونیوس بالسنتیوس 

لى أماكن للسكن ومالجئ للنساك والمسافرین من ھجمات القبائل البدویة تحدث عن تحویل الحصون العسكریة إ عربة

)Mayerson 1964: 189(. الل القرن ردن خالعسكري الذي أصاب منطقة جنوب األداري وویذكر فیما أن التحول اإل

لى تراجع دور التجارة والطرق التجاریة في المنطقة بشكل عام، ونقص حجم التجارة المارة عبر دس المیالدي یرجع إالسا

ومما یدلل على عدم االھتمام البیزنطي بالمنطقة  .)Fiema 1995:266(منطقة جنوب االردن خالل الفترة البیزنطیة المتأخرة 

كثر بالمناطق ذات جستنیان كانت تركز على االھتمام أمبراطور سة العسكریة لألالمیالدي أن السیابعد منتصف القرن الخامس 

التأثیر االكبر على حدود الدولة البیزنطیة بالقرب من الحدود مع الفرس، وھذا یتضح من كثرة التحصینات العسكریة في بالد 

ویبدو أن األمر لم یقتصر فقط على  .)Fiema 1995:267(العراق وشمال سوریا كما یذكر المؤرخ البیزنطي بروكوبیوس 

مناطق جنوب األردن، بل تعدى الى مناطق النقب، مع نھایة القرن السادس المیالدي تم تخفیض عدد الجنود في مناطق النقب 

 :Haldon 1990(وخالل الفترات الالحقة  مبراطور جستنیان، ولم یتم الدفع لھم من قبل األ)ةنیسانا، وعبدة، والخلص(المختلفة 

  .)Fisher 2004: 49-60(نظر اولمعرفة المزید عن الجبھة الرومانیة خالل ھذه الفترة ). 2017

قام ببناء   )Diocletian(ن االمبراطور الروماني دیوكلشیان أ  )Malalas(یذكر المؤرخ البیزنطي یوحنا ملالس   29

ھذه الحصون من أجل منع ھجمات القبائل البدویة  على طول الحدود في مصر ووضع الجنود المقیمین في) kastra(الحصون 

  .)Isaac 1988:136(دارة ھذه الوالیات إل) duxs(باتجاه الحواضر، وقام بتعیین حكام عسكریین 

  .)Kennedy 2004: 110-122, 142-152(لمعرفة المزید عن ھذه المواقع العسكریة انظر الدراسة العلمیة التي أعدھا     30

، على أنھا  )Tabula Peutingeriana(تقع بین الحمیمة وخلیج أیلة، وقد ذكرت في الخریطة الرومانیة  :خربة الخالدي 31 

ثاریة في المنطقة على وجود لى الجنوب من الحمیمة، ودلت الحفریات اآلا )كم 34میل روماني أي حوالي  23(تقع على بعد 
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طول طریق تراجان الجدیدة باتجاه أیلة على البحر  ، وھي من المواقع المھمة على)Praesidium(سمي ) Place(قصر

  ).Kennedy and Bewley 2004:191. (األحمر

وأذرح ھو ھم الصعوبات التي تواجھ الباحث عند دراسة الطرق ووظائفھا بین منطقة زیزیاء یذكر دیفید غراف أن من أ  32

ه الطرق مجرد ھا، مما یجعل الحدیث عن ھذذا وجدت تكون غیر مؤرخة ومن غیر كتابة علیغیاب أحجار المسافات، وإ

  .)Graf 1997b:272(لى مزید من البحث والنقاش فرضیات تطرح بحاجة إ

  )Bowersock 1971: 234-238: (نظرلمزید عن حكام الوالیة العربیة، المعرفة ا   33

  .)Graf 1997b: 271( شمال الحمیمة وبالقرب من سویمرة قعت   34
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