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النبطية
أسماء القبائل واألقوام في النقوش والبرديات
ّ
أ .د .زياد مهدي السالمين

1

الملخص

النبطية والبالغ عددها
يتناول هذا البحث أسماء القبائل واألقوام الوارد ذكرها في النقوش وأوراق البردي
ّ
ثمانية وثالثون اسما ،حيث جمعت هذه األسماء ورتبت ترتيبا أبجديا ،وتم تحليل ومناقشة اسم كل ٍ
قبيلة وقو ٍم على
ّ
اللغوية لهذه األسماء من خالل دراسة جذورها واشتقاقات تلك الجذور اعتمادا
حده ،باإلضافة إلى إعطاء المعاني
ّ
على المعاجم اللغوية الم ِّ
يخية القديمة
تخصصة ،كما قام الباحث بدراسة هذه األسماء في ضوء المصادر التار ّ
ّ
ّ
نطية المختلفة ،باإلضافة إلى كتب
النبطية ،والمصادر
المختلفة ،والتي تشمل النقوش القديمة غير
الرومانية والبيز ّ
ّ
ّ
البلدان واألنساب العر ّبية.

النبطية ،المجتمع النبطي ،األنباط والشعوب األخرى
النبطية ،القبائل
الكلمات المفتاحية :النقوش
ّ
ّ
ّ

The Names of Tribes and Peoples in Nabataean Inscriptions and Papyri
Abstract
This paper examines the names of tribes and peoples recorded in Nabatean
inscriptions and papyri. The linguistic meanings and roots of thirty-eight names are
analysed and discussed taking into consideration classical historical sources, ancient
non-Nabatean inscriptions and the Arab books of genealogies.

تمهيد

معروف ومنها
النبطية بالكثير به من أسماء القبائل واألقوام ،منها ما هو
تزخر النقوش وأوراق البردي
ٌ
ّ
ما يزال مجهول الهوية ،كما إن قراءة بعض هذه األسماء غير مؤّكدة؛ ٍ
لتلف أصاب النقوش التي تذكرها ،وبسبب
ّ
ّ

فإن تلك األسماء تحتمل أكثر من قراءة.
تشابه الحروف
المتبقية على النقوش؛ ّ
ّ
فهم العديد من مظاهر الحياة القديمة ،إذ تلقي ضوءا مباش ار على
أهمية كبيرة في ِّ
ولدراسة هذه األسماء ّ
وقوتها آنذاك.
تركيبة المجتمع النبطي وبنيته وتوزيع قبائله الجغر
افي وبيان عالقاتها ومدى سيطرتها ونفوذها ّ
ّ
لم يسبق أن نوقشت أسماء القبائل واألقوام الوارد ذكرها في الكتابات النبطية في در ٍ
شمولي ٍة
علمي ٍة
اسة
ّ
ّ
ّ
متخص ٍ
تركزت اهتمامات الباحثين على
صة ،ولكن َّ
عرجت عليها بعض الدراسات التي تناولت المجتمع النبطي ،و ّ
ّ
ثالث قبائل هي( :عبيشت ،وعمرت ،وسلمو) ،فنشر الباحث النجدون دراسة تناول فيها قبيلة سلمو ( Langdon

 1قسم اآلثار -كلية البترا للسياحة واآلثار ،جامعة الحسين بن طالل.zeyad.mahdi@gmail.com ،
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ٍ
مقالة عن قبيلة عمرت ( ،)Milik 1980أما القبيلة الثالثة التي حظيت
 ،)1927كما قام الباحث ميليك بنشر
ٍ
ٍ
متخصص فهي قبيلة عبيشت التي كتب عنها جروشيفوي بحثا مفصال (.)Grushevoi 1985
ببحث منفرٍد
النبطية في معرض حديثة عن البدو في حوران خالل العصرين
وتطرق مايكل ماكدونالد إلى بعض القبائل
ّ
ّ
ٍ
ن
َّ
النبطية في
الهلنستي والروماني ( ،)Macdonald 1993وتحدثت هاتو الفاسي بإيجاز عن بعض القبائل
ّ
أطروحة الماجستير التي َّ
عرجت على بعض هذه القبائل في أطروحة
قدمتها لجامعة الملك سعود ( ،)1993كما َّ

الدكتوراه التي َّ
قدمتها لجامعة مانشستر عام 2000م (.)Al-Fassi 2000
منهجية البحث:

النبطية ،ولن تتم مناقشة
يهدف البحث إلى دراسة أسماء القبائل واألقوام الوارد ذكرها في النقوش والبرديات
ّ
ٍ
األسماء الواردة في نقش النمارة ونقش أم الجمال األول؛ ألنها ِّ
النبطية،
طويلة من انتهاء المملكة
دونت بعد فترٍة
ّ
ّ
وتقوم منهجية البحث على:

النبطية التي تحتوي على أسماء قبائل وأقوام ،وإعادة قراءة هذه
البردية
 .1حصر جميع الشواهد
ّ
النقشية و ّ
ّ
عمقة للتأكد من صحة قراءة جميع هذه األسماء.
النصوص قراءة م ّ
ٍ
قبيلة وقو ٍم على حده ،وإعطاء المعاني
 .2حصر هذه األسماء وترتيبها ترتيبا أبجديا ،ومناقشة اسم كل
اللغوية
اللغوية لألسماء من خالل دراسة جذورها واشتقاقات تلك الجذور اعتمادا على المعاجم
ّ
ّ
الم ِّ
تخصصة.
ّ

يخية القديمة المختلفة ،والتي تشمل النقوش القديمة غير
 .3البحث عن هذه األسماء في المصادر التار ّ
الرومانية
الالتينية ،باإلضافة إلى المصادر
اليونانية و
الجنوبية و
الشمالية و
النبطية ،كالنقوش العر ّبية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

نطية المختلفة ،وكتب البلدان واألنساب العر ّبية.
والبيز ّ
وقد تم االعتماد عند دراسة هذه األسماء على ٍ
عدد من المصادر المتخصصة منها:
ّ
الالتينيووة التووي عثوور عليهووا فووي بعووض
اليونانيووة و
الجنوبيووة القديمووة ،والنقوووش
ومالية و
ّ
ّ
ّ
 .1النقوووش العر ّبيووة الشو ّ
مناطق بالد الشام ،والتي ترد فيها بعض األسماء التي نوقشت.

 .2كتووب األنسوواب العر ّبيووة القديمووة والحديثووة ،وموون أبرزهووا كتووب القلقشووندي ( 821-756ه وو) و"معجووم قبائوول
العرب القديمة والحديثة" لعمر رضا كحالة.
النبطية
دراسة أسماء القبائل واألقوام المذكورة في النقوش والبرديات
ّ
( ا د و م ي ا):

وردت كلمة (ا د و م ي ا) أي )اآلدومي( في ٍ
نبطي عثر عليه في منطقة سرمداء الواقعة في
نقش
ٍ

السعودية (الذييب  ،)21 :2014وآدوم هي المملكة التي انطلقت منها بدايات
تيماء شمال المملكة العر ّبية
ّ
النبطية في جنوبي األردن ،وتعني كلمة آدوم "األحمر" ،وي ِّّ
أن هذه التسمية قد أطلقت
المملكة
رجح بعض الباحثين ّ
ّ
على المنطقة للونها األحمر (.)Bartlett 1992: 287-295

وذكرت العديد من مصادر الشرق القديم آدوم ،فجاء ذكرها في العهد القديم ،1والمصادر المصرّية

1
افدية ،2وقد تالشت مملكة آدوم تدريجيا عشية ظهور األنباط وسيطرتهم عليها،
القديمة  ،وكذلك في النصوص الر ّ
1
تكرر ورود اسم آدوم مرارا في العهد القديم كعدو رئيس لبني إسرائيل ،وربط العهد القديم اسم آدوم (אֶ דום) باسم سعير (التكوين :36
َّ
.)9-8
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إال إ ّن االسم قد بقي مستخدما على ما يبدو ومرتبطا بهذه المنطقة حتى بعد انتهاء حكم اآلدوميين واألنباط ،إذ
الكنسيين (انظر مثال .)Eusebius 142, II. 11-12; 143, II. 14-16
يذكر منطقة آدوم عدد من الكتَّاب
ّ

(ا و ي ت و):

النبطيووة فووي نقو ٍ
وش عثوور عليووه ضوومن أنقوواض مبنووى قووديم فووي توول الشووقا ية
ورد هووذا االسووم م ورة واحوودة فووي
ّ
الحاليووة ،والتابعووة لمحافظووة اإلسووماعيلية فووي
الواقووع علووى بعوود حووالي أربعوة كيلووو مت ورات جنووب مدينووة التوول الكبيوور
ّ

مصر ،ويبدو ّأنه ِّّ
يؤرخ لبطليموس الرابع عشر أو الخوام
.)47

عشور (Littmann and Meredith 1954: 211-

النبطيوة ( ،)Negev 1991: 12كموا
ووردت كلمتوي (ا و ي ت و) و (ا ي ت ي) كأسوماء أعوالم فوي النقووش
ّ
ومالية أيضوا ( Harding
ورد اسومي (ا و ي) و(أ و ي ت) ضومن أسوماء األعوالم الوواردة فوي النقووش العر ّبيوة الش ّ
.)1971: 87

وال يعوورف علووى وجووه التحديوود مووا هووو جووذر هووذا االسووم ،فلربمووا كووان لووه عالقووة بالجووذر اآل ارمووي (ا و ت)

الوذي يعنوي "إشوارة ،رموز ،عالموة" ( ،)Jastrow 1903: 63أو ّأنهوا صويغت مون الجوذر اللغووي (أتوى) أي جواء،
وأويت أي لجأت (ابن منظوور :أوى).

أن (أ و ي ت و) المووذكورة هنووا هووي قصوور الاووي) (قص وراويت) الواقعووة علووى بعوود
ويوورى بعووض البوواحثين ّ
النبطيوة فوي سويناءOren ( 3
حوالي  30كم جنوب شرق تل الفرما والتي تعتبر أحد أهوم الم اركوز التجارّيوة والدينّيوة
ّ
.)1982: 203

أن منطقوة قصور الاووي) كانوت مأهولوة بع ٍ
ورب ينتموون لقبيلوة (أ و ي ت و) خووالل
ويورى الباحوث تسوافرير ّ
القوورن األول الموويالدي ،ويوورى أن لكلمووة قصوور الاووي) عالقووة باالسووم القووديم" "Castrum Autaeiالمورادف للكلمووة

أن (ا و ي ت و) ه وو موقووع فووي (عويووت) فووي بووالد آدوم
اليونانيووة ( ،)Καστρον Αυταιοιوهنوواك موون يوورى ّ
ّ
أن (ا و ي ت و) ربموا تكوون تول الشوقا ية نفسوها التوي عثور علوى هوذا
(المعاني  ،)147 :2002وهناك من يعتقد ّ
النقش فيها (.)Strugnell 1959: 33

أمووا ليتمووان ،يقتوورً أريووا مغوواي ار ،إذ اسووتنت أن الكلمووة ال تشووير إلووى موضو ٍع جغ ارفو ٍوي ،ويسووتبعد أن يك وون
االسوم قود اسوتخدم للداللوة علوى قبيلوة ،ويورِّّجح أن يكوون معنوى الكلموة (رفواق ،جماعوة) ،كموا قوارن االسوم ب و (اويوو))
الواقعة في الفيوم (.)Littmann and Meredith 1954: 229

 1جاء ذكرها في المصادر المصريّة القديمة كبردية انستازي ) (Pritchard 1969: 259التي تعود لفترة الرعامسة ،وتُشير النصوص
المصريّة إلى مجموعة ارتبط ذكرها بآدوم ،وأُطلق عليها اسم "شاسو" وهي مجموعة يتكرر ورودها في الكتابات والوثائق المصريّة
بدءا من فترة حكم الفرعون تحتموس الثاني وحتى نهاية األسرة العشرين ،وتُشير هذه النصوص إليهم كمتنقلين ،وكقبائل بدوية غير
مستقرة ،كما تصفهم بأنّهم ثوار متمردين (.)Ward 1992
2
تؤرخ للفترة ما بين ُحكم أدد نيناري الثالث إلى آشوربانيبال (ما بين القرنين الثامن والسّابع قبل الميالد) ،وجاء ذكر
خاصة تلك التي َّ
ُ
آدوم في هذه النصوص المسماريّة بصيغة  ،)U-du-u-mu (Schrader and Whitehouse 1888: 203وتشير هذه النصوص
إلى جزية كانت تُدفع لآلشوريين ،كما يذكر تغالت فالصر أنّه هزم دمشق وغزة وصور وسمسي ملكة العرب (Eph'al 1982 83-
 ،)87وذكر في أحد نصوصه أسماء ُح َّكام المنطقة ،ومنهم قوس ملكو ملك آدوم ( ،)Tadmor 1994: 168-171ويبدو أن هذا الملك
هو قوس جابر الذي ظهر اسمه على طبعة خت ّم لقوس جابر عُثر عليه في أم البيارة داخل مدينة البتراء (Bienkowski 1995: 44-
 .)45ويذكر أحد نصوص أسرحدون ( 669-680ق.م) أسماء ملوك منطقة جنوبي بالد الشام ،ومنهم قوس جابر ملك آدوم ،إضافة إلى
ملوك مؤاب وآدوم الذين قَدَّموا مواد بنائية كالخشب والحجارة لبناء قصر أسرحدون الجديد في نينوى (.)Borger 1956: 27
كما تذكر نصوص آشوربانيبال ( 635-668ق.م) التي تتحدث عن ثورة طهرقا ملك أثيوبيا عام 667ق.م ،اسم قوس جابر ملك آدوم،
وتؤكد أن اثنين وعشرين ملكا قد دفعوا له الجزية وقَبَّلوا قدمه ،ومنهم ملك آدوم .وذُكرت آدوم مرة أخرى عند آشوربانيبال في معرض
حديثه عن غزواته على العرب ،والعرب القيداريين ويتع ملك العرب (.)Eph'al 1982: 149-150
 3عُثر على معبدين نبطيين هناك بُنيا على األغلب خالل القرن األول قبل الميالد ،واستخدما حتى بداية القرن الثالث الميالدي ،كما عُثر
هناك على بقايا منشآت دينيّة نبطيّة (.)Oren 1982: 203

80

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جملة علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا العدد()1اجمللد (2021)7

وؤرخ اليونوواني اجاثارخيوودس والمو ِّّ
ويوورد ذكوور اوتووايوي  Autaioiهووذه فووي كتابووات المو ِّّ
وؤرخ الروموواني بلينووي إذ
يشير اجاثارخيدس لمجموعة  Autaioiالتوي كانوت تشويش فوي جنووب مصور قورب بيرينيكوي علوى مقربوة مون البحور
أن هذه الجماعة هم (ا و ي ت و) التي كانت تقيم في شمال سيناء ( Lesquier
األحمر ،ويرى بعض الباحثين ّ
.)1918 :419

ويذكر ِّّ
المؤرخ بليني وفي معرض حديثه عن قناة سيزوستري
كاسيوس إلى بليوزيوم حيث تقيم (قبيلة األوتايين ) (Autaeiالعر ّبية على طول هذا الطريوق) ،ويمكون مطابقوة هوذا
( ،)Pliny 6: 33وجوود طريوق مون جبول

االسم مع اسم (أ و ي ت و) الوارد أعاله ،ويبدو أن هذه القبيلة كانوت تقويم إموا فوي منطقوة الشوقا ية نفسوها أو فوي

منطقة ما في شمالي سيناء.1
( ا ك د ي):

النبطية في ٍ
نقش عثر عليه في سرمداء التابعة لمدينة تيماء،
ورد هذا االسم مرة واحدة في النقوش
ّ
والقراءة غير مؤَّكدة ،والنقش تذكاري ويق أر كالتالي (الذييب :)80 :2014
(د ك ي ر /ع ب د ر ب ا ل /ا س ر ت ج ا ك د ي)
(ذكريات عبد رب ايل والي (حاكم) أكدي)

وإذا اعتبرنوا األلوف الموجوودة فووي نهايوة كلموة (ا س ر ت ا ا) أداة تعريوخ ،فووإن آخور كلموة سووتق أر (ك د
ي) ،وهووذه الكلمووة مكونووة موون كوواف التشووبه واالسووم الموصووول "دي" ومعناهووا (مثوول الووذي ،كالووذي) ،وهووذا الق وراءة ال
احتمالية قراءة الكلمة علوى نحوو (ا ك د
تتوافق مع سياق الجملة (الذييب  ،)80 :2014وبالتالي فقد رّجح الذييب
ّ
ي) ،التي ال نعرف هول تعنوي موقوع جغ ارفوي أم ّأنهوا اسوم منسووب لموقوع موا ،ولوي لهوا عالقوة بمدينوة أكود الواقعوة
جنوبي بغداد التي أنشأها سرجون في نهاية األلف الثالثة قبل الميالد.

( ا ر م ن ي ا):

وردت هوذه الكلموة مورة واحوودة فوي نقوش الروافوة النبطووي -اليونواني ،والكلموة هنوا نسووبة إلوى أرمينيوا الواقعووة
ّ
ّ
في القوقاز ،وقد و ِّ
صف أباطرة الرومان فوي نقوش الروافوة بوأنهم قواهرو األرمنيوين ،كموا ورد اللقوب فوي نق ٍ
وش التين ٍوي
2
عثوور عليووه فووي ِّ
بأنوه المنتصوور علووى األرموون Armenicai
الحجوور ويووذكر اسووم موواركوس أوروليوووس الووذي يوصووف ّ

(.)Al-Talhi and Al-Daire 2005: 208

وقد كان األنباط على تواصل مع األرمينيين ،ففي عام  72ق.م اضطر الملك النبطي الحارث الثالث

أن يترك دمشق؛ بسبب مهاجمة الملك األرميني تغران

لسوريا ،حيث يذكر جوسيفوس َّ
أن الملك األرميني قد

هاجم سوريا بخمسمائة ألف جندي ،و ّأنه أراد أيضا مهاجمة الدولة اليهودية ( ،)Antiquities, 13.16.4وقام
تغران باالستيالء على دمشق والمطالبة بعرش السلوقيين من جديد ،ووضع تغران صورته على اإلصدارات

ولكنه غادر دمشق عام 69
النقدية في دمشق بدال من الملك النبطي الحارث الثالث ،وارتدى عباءة السلوقيينّ ،
ضحية عمليات نهب
ق.م لعلمه بغزو لوكولوس  Lucullusألراضي مملكته ،ووقعت المدينة بعد ذلك
ّ

اإليطوريين (بورسوك .)48 :2006
(ا ر م ي ا):

 1انظر .Littmann and Meredith 1954: 211-246; Tsafrir 1982: 212-214.
 2دأب أباطرة الرومان على استخدام القاب اقترنت بـ (قهر) و(إخضاع) الشعوب التي سيطروا عليها وأخضعوها.
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النبطيووة مورة واحوودة فووي نقو ٍ
وعودية ،والوونقش
ورد هووذا االسووم فووي النقوووش
وش عثوور عليووه فووي سوورمداء فووي السو ّ
ّ
بأن وه (ا ر م ي ا) أي (اآل ارمووي) (الووذييب  ،)84 :2014ويوورِّّجح ال ووذييب أن
تووذكاري يووذكر اسووم شووخص ويص وفه ّ
اآلرامي هو المعنى المراد من الكلمة وربَّما يكون :الوثني.

تموت اإلشوارة لرراميوين فوي
يخيوة والنقش ّوية القديموة ،فقود َّ
ورد الجذر (ا ر م) في العديد مون المصوادر التار ّ
النصوووص المسوومارّية بعوودة صوويغ منهووا )Schrader and ( A-ra-mu, A-ru-mu, A-ri-mu(mi
جومية والتلمود لإلشارة إلى آرام أو سوريا،
 ،)Whitehouse 1888: 214كما ورد جذر االسم في المصادر التر ّ
وجواء فوي المصوادر نفسوها بصويغة ארמא و ארמי ليعنوي سووري أو كلوداني (،)Jastrow 1903: 122-123

متأتيوة موون كلمووة (إرم) التووي تشووير إلووى منطقووة وادي رم،
وربموا كووان المقصووود هنووا (السوووري) ،وربمووا كانووت الكلمووة ّ
وألحقت بها ياء النسبة وألف التعريخ.

كما وردت كلمة (ا ر م ي) في نقش عربي جنوبي (سبئي متأخر) ،حيث يرد في هذا النقش القبوري

فإما أن يكون المقصود هنا
عبارة تشير إلى منع دفن أي (آرامي) ،وقد أختلف بشأن معنى هذه الكلمة وداللتهاّ ،
منع دفن أي شخص آرامي (سوري) أو أي شخص وثني استنادا إلى المعنى اللغوي للكلمة ( Korotayev
.)1996 :293-298
(ا ر هـ و م ي ا):

ووردت هذه الكلمة في ٍ
نبطي عثر عليه شومالي دمشوق فوي منطقوة الضومير ،الواقعوة علوى بعود 45
نقش
ٍ

كم إلى الشمال الشرقي من تدمر ،والنقش مؤرخ لشهر أيار سونة  405للحكوم الروموي (ب م ن ي ن /ا ر ه و و م

ي ا) التوي تسواوي سونة  24لحكوم رب إيول ( ،)CIS II 161ويقصود بكلموة (ا ر ه و و م ي ا) هنوا الحكوم الروموي
(السولوقي) ،والكلمووة مشو َّ
وتقة موون الكلمووة اليونا ّنيوة  ،Ρωμαίοιالتووي وردت بصوويغة ארמאי فووي المصووادر الترجوميوة
يانية
والتلمووود لتشووير إلووى الرومووان ( ،)Jastrow 1903 :122وجوواءت بصوويغة ܪܗܘܡܝ ܐ فووي المصووادر السور ّ
(54

 ،)Drijvers1965:ووردت الكلمووة فووي برديووات البحوور الميووت بصوويغة רהומיה (

Monferrer-Sala

.)2013: 104

ويبدأ التقويم السلوقي بعام  312/311ق.م ،وقد اتِّبع التأريخ بهذا التقويم في ٍ
عدد من مناطق المشرق
العربي ،فاعتمد التدمريون والحضريون التقويم السلوقي في تأريخهم ،كما ورد في ٍ
اليونانية
عدد من النقوش
ّ
الالتينية المنتشرة في بالد الشام (للمزيد انظر :الزين .)84-31 :2004
و
ّ
(ج ل و):

النبطية في ٍ
نقش عثر عليه في منطقة أم جذايذ في محافظة العوال،
ورد اسم هذا الموضع مرة واحدة في
ّ
أن جلووو اسووما لقبيلووة
والوونقش تووذكارّي ،يووذكر اسووم شووخص موون (ب ن ي /ا ل و) أي (بنووي جلووو) ،ويوورى الووذييب ّ
(الذييب .)607 :2010

ال نعوورف هوول المقصووود هنووا اس ووم قبيلووة أم اسووم عل وم ،فهووذا االسووم غي وور شووائع كاسووم قبيلووة ،ومووا نعرفووه

اليمنيوة ،ولربموا يكوون المقصوود هنوا اسوم علوم ،ال سويما
أنّ هناك بالد تعرف باسم بالد بني جل في محافظة حجة
ّ
ّأنه يرد بهذه الصيغة في النقوش العر ّبية القديمة (.)Harding 1971: 166

(هـْ ْر) م:

النبطية في ٍ
نقش عثر عليه في موقع أقيال في منطقة الجوف في
ورد هذا االسم مرة واحدة في النقوش
ّ
مؤكدة لعدم وضوً
المملكة العر ّبية
السعودية ،حيث تسبق االسم كلمة "بني" أي " من قبيلة" ،وقراءة الكلمة غير ّ
ّ
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يغي له ،وقارن هذا االسم بو "هرم"
الحرفين األوليين منها ،ولم تنشر صورة للنقش ،واكتفى دارسه بنشر رس ٍم تفر ٍ
ٍ
الصفوية (الذييب .)797 :2010
الثمودية و
لقبيلة في النقوش
الذي ورد علما
ّ
ّ
(و ح ش و):
عثر على مخر ٍ
بشة في وادي الحجاا في سيناء تحتوي كلمتين فق) هما (ب ن ي /و ً ش و= بني

وحش) ،حيث رّجح افراهام نيجيخ أن يكون المقصود هنا اسم قبيلة ( ،)Negev 1981: n. 11رغم ّأنه ورد
النبطية كاسم علم ( ،)Negev 1991: 24واالسم مشتق من كلمة (و ً ش) والتي تعني وحش،
في النقوش
ّ
يخية القديمة.
ولم نجد ذك ار لهذه القبيلة في المصادر التار ّ
(ز هـ م ن):

ورد اسووم هووذه القبيلووة فووي نقو ٍ
وش نبطو ٍوي عثوور عليووه فووي منطقووة مبوورك الناقووة فووي محافظووة العووال (الووذييب

 ،)274 :2010ويرب) جوسين وسافانياك االسم بزهمان الواردة عنود يواقوت (جوسوين وسوافينياك ،)180 :2003

وربما تكون هي نفسها قبيلة (ز ه و م ت) التوي جواء ذكرهوا فوي نق ٍ
وش ثم ٍ
وودي عثور عليوه فوي تبووك (الوذييب 1421
هو.)174 :
وقد احتوت النقوش العر ّبية الشمالّية على أسماء أعالم مشتّقة مون جوذر هوذا االسوم منهوا (ز ه و م) و (ز
أن أصل الكلمة عربي ،إذ يقول ابن منظور "و َّ
الزهم :باقي الشحم في
هو م ن) ( ،)Harding 1971: 303ويبدو ّ
الدابة وغيرها ....وزهمان وزهمان :اسم كلب ...وزهام وزهمان :موضعان" (ابن منظوور :زهم).

(ز ح م ي):

ورد هذا االسم في ٍ
وحت القوراءة –
نقش
ٍ
نبطي عثر عليه في تبوك حيث يوذكر الونقش اسوم موزار  -إن ص ّ
(م ن /ا ل ز ً م ي) أي من آل زحمي /الزحمي (الذييب .)888 :2010
مك وة المكّرمووة
أن (ا ل ز ً م ي) ال وواردة هنووا هووي اسووم مكووان ،وقووارن ذلووك بأحوود أسووماء ّ
ويوورى الووذييب ّ
(زحم) المعوروف فوي التوراث العربوي (الوذييب  ،)888 :2010وربموا يقو أر االسوم كاسوم قبيلوة ،وربموا كاسوم علوم ،وال
أي ق وراءة
نسووتطيع أن نجووزم بصووحة الق وراءة ال وواردة أعوواله ،فصووورة الوونقش غيوور واضووحة تمامووا ،وال نسووتطيع تقووديم ّ
مناسبة هنا ،وال نعرف هل المقصود هنا (ز ً م ي) أم (ز هو م ي) التي أشرنا إليها سابقا ،وقد تقو أر الكلموة علوى
نحو آخر وهو (ز هو م و) ،ولكننا لم نجد إشارات لهذا االسم في كتب األنساب.
( ح ج ر ي ا):

الحجو ِّري (نسووبة لمدينووة ِّ
جواءت كلمووة (ً ا ر ي ا) أي ِّ
الحجوور) فووي ثالثووة نقوووش نبطيووة عثوور عليهووا فووي

محافظووة العووال (الووذييب  ،)705 ،212 ،114 :2010وج واء اسووم المكووان هنووا مووع يوواء النسووبة وألووف التعريووخ،
ٍ
ِّ
نبطيو ٍة بعوود البتوراء ،وهوي تبعوود حووالي  20كوم شوومال مدينووة العووال
والحجور( ،موودائن صووالح) ،هوي ثوواني أكبوور مدينوة ّ
وعودية ،وقوود ورد اسوومها بعوودة صوويغ فووي نقو ٍ
نبطي و ٍة عثوور عليهووا فووي م ودائن صووالح،
ووش ّ
شوومالي المملكووة العر ّبيووة السو ّ
أن كوول مووا
ويعن وي اس ومها "السووياا ،المكووان المقوودس ،الحجوور" (الووذييب 2014أ ،)152-151 :وفووي العر ّبيووة نجوود ّ
ٍ
ِّ
أن الكلموة مرتبطوة بالجوذر السوامي القوديم (ً ا ر)
حجرته من حائ) ،فهوو حج ٌور (ابون منظووور  :حجور) ،ويبودو ّ
الوذي يعنوي "يحوي) ،يحموي" ( ،)Jastrow1903: 187وقود ورد اسومي (ً ا ي ر و ً /ا ر و) ضومن قائموة

النبطيوة
النبطيوة ( ،)Negev 1991: 27-28وظهور اسوم (ً ا ر ا) علوى نووٍ مون المسوكوكات
أسماء األعوالم
ّ
ّ
التي ضربها الحارث الرابع في مدائن صالح (.)Meshorer 1975: 54
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(ح ت ت و):

ورد ذكر (آ ل ً /ت ت و= آل ً ت ت و) في ٍ
نبطي عثر عليه في سيناء ،إذ يذكر هذا النقش
نقش
ٍ

اسم شخص من (ا ل  ً /ت ت و) ( ،)CIS II 2604وربما يكون لالسم هذا عالقة مع اسم (ً ت ي ت)

الذي يرد في ٍ
نقش ٍ
موضع
السينائية ،ولم يطلق على أي
آخر من سيناء ،1ولم يرد هذا االسم ضمن أسماء القبائل
ٍ
ّ
سينائي أيضا في حدود ما نعلم.
ٍ
(ي هـ و د ي ا):

النبطية في أحد نقوش مدائن صالح ،ويذكر النقش قيام شبيت بن ليغ
وردت هذه الكلمة مرة واحدة في
ّ
ِّ
ِّ
اليهودي) ببناء مقبرٍة له وألوالده ولزوجته (الذييب .)193 :2010
اليهودي (ي هو و د ي ا=
ّ
ّ
النبطية
كان اليهود يش ِّّكلون جزءا من المجتمع النبطي ،فقد اشتملت أسماء األعالم الواردة في النقوش
ّ
نقوش عثر عليها في ٍ
ٍ
النبطية ،ومن األمثلة على تلك األسماء
عدد من المواقع
على أسماء عبرية ،وذلك في
ّ

دانيال ،ناتان ،منسا وغيرها ( ،)Littmann 1914: p. XXVIIكما عثر على ٍ
مؤرخ إلى
نقش
نبطي في تيماء َّ
ٍ

عام 203م ،يذكر أسماء أشخاص يهود (.)Al-Najem and Macdonald 2009: 208–217
ٍ
عالقات بين األنباط
يخية التي أوردها جوسيفوس هي الوحيدة التي تؤِّّكد وجود
ولم تكن اإلشارات التار ّ
يهودية على بعض مظاهر
واليهود ،بل نجد شواهد أثرية عديدة أّ ّكدت هذا التواصل ،فقد أمكن تمييز تأثيرات
ّ
النبطية (للمزيد انظر السالمين
كابية وهيرودية في بعض المواقع
الحضارة
ّ
النبطية ،كما عثر على شواهد أثرية م ّ
ّ
.)195-169 :2013

ويشتمل أرشيخ باباثا 2على وثائق مهمة أودعت في الكهف المعروف باسم كهف الرسائل الواقع غرب

ويضم األرشيخ عقودا ووثائق قانونية لباباثا بنت سمعون ،وتشير هذه الوثائق إلى عالقات وثيقة
البحر الميت،
ّ
النبطية من قبل الرومان (.)Goodman 1991: 170-75
ضم المملكة
ّ
مع األنباط ،خاصة بعد ّ
(ل ح ي ن):

ورد اسووم (ل ً ي ن= لحيووان) فووي عو ٍ
النبطيووة التووي عثوور عليهووا شوومال المملكووة العر ّبيووة
ودد موون النقوووش
ّ
السووعودّية ،منهووا نقووش عثوور عليووه فووي سوورمداء يووذكر اسووم (شووهرو ملووك لحيووان) (الووذييب  ، )1 :2014وورد ذكوور
لحيووان فووي نقشووين نبطيووين عثوور عليهمووا فووي موودائن صووالح يووذكران اسووم (مسووعودو ملووك لحيووان) (الووذييب :2010

أن مسوعودو هوو شويخ
 ، )394 ،392ويبدو ّأنهما قود كتبوا خوالل القورن األول قبول المويالد ،ويورى بعوض البواحثين ّ
نبطية صغيرة ،ولربما تشير هذه النصووص إلوى لحيوان ذاتهوا خوالل فتورة ضوعفها
قبيلة لحيان ،والتي قد تكون قبيلة ّ
(الذييب  :2010ص.)598-596 .

وقوود امتوود نفوووذ لحيووان 1إلووى شوومالي الجزي ورة العربيووة وجنوبهووا ووسووطها ،إذ انتشوورت كتابوواتهم فووي عو ٍ
ودد موون م اركووز
ّ
الجزيرة العر ّبية الحضارّية ،كتيماء والفاو (األنصاري وأبو الحسن  ،)19-18 :2002ويبودو أن هوذا النفووذ قود بودأ

 1ورد اسم (ح ت ي ت) مرة واحدة في النبطيّة في نقش عُثر عليه في صحراء سيناء ،والنقش تذكاري يذكر اسم شخص "م ن  /ح ت
ّ
ي ت" أي " من ح ت ي ت" ( ،)CIS II 2363ويبدو ّ
مشتق على األغلب من الجذر السامي القديم (ح د ت) الذي يعني
أن االسم
"جدّد" ،والذي يرد في عدد من اللهجات واللغات الساميّة القديمة ،ويبدو ّ
أن الكلمة العربية المقابلة لالسم النبطي هو (حديثة) ،وقد اطلق
هذا االسم على عدد من المواقع ،حيث يقول ياقوت :أن هذه التسمية قد اطلقت على عدد من المواضع "لما أحدث بناؤها ثم لزمها فصار
علما" (الحموي  :1986الحديثة) .
 2يُعتبر أرشيف بباثا من المصادر المهمة التي تلقي الضوء على األوضاع في منطقة جنوبي األردن خالل الفترة ما بين 132-93م ،وقد
ُكتبت هذه المخطوطات باآلراميّة والنبطيّة واليونان ّية (.)Cotton 1993: 94-107
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النبطيوة خوالل
ضمها للمملكوة
ّ
تم ّ
بالتقلص تدريجيا مع تضاؤل دور البطالمة في المنطقة ،فأفل نجم لحيان بعد أن ّ
القوورن األول قبوول الموويالد ،ولألسووف ال تتوووفر لنووا معلومووات عوون نهايووة لحيووان ،وكي يووة وت وواريخ إلحاقه ووا بالمملكووة
النبطّية.

(م و ب ي ا):

وردت كلمووة (م و ب ي ا) أي (الموؤابي) فووي نقو ٍ
وش نبطو ٍوي عثوور عليووه فووي جبوول اثلووب فووي موودائن صووالح،

أن كاتووب
حيووث جوواء اسووم المكووان (م و ب) مووع يوواء النسووبة وألووف التعريووخ (الووذييب  )121 :2010لإلشووارة إلووى ّ
النقش يعود بأصوله إلى مكان إقامته األصلي (مؤاب).
أن مكان تحريرها في موضع
نبطية َّ
مؤرخة لعام 94م ،وتذكر ّ
وقد جاء ذكر (م وا ب= مؤاب) في بردية ّ
في (م و ا ب) ( ،)Yardeni 2000: A: 271-272ويذهب بعض الباحثين بخصوص اشوتقاق االسوم إلوى ّأنوه

مصووا ٌ موون مصوودر ميمووي أو اسووم مك وان موون الفعوول الكنعوواني (ي ا ب = م و ا ب) ،حيووث قلب وت اليوواء إلووى واو،
بأنهوا تعنوي فوي اللغوة
بمعنى (الرجو والعودة) (الجميلي  :2010مادة مآب (مووآب)) ،ويقوول يواقوت الحمووي فيهوا ّ
(المرِّجع) (الحموي  :1986مآب).

النقشية القديمة ،وأقدم ورود لها كان بصيغة (M-
يخية و ّ
جاء ذكر مؤاب في العديد من المصادر التار ّ
 )a-bفي الكتابات المصرّية العائدة إلى فترة رمسي الثاني ،وذلك في حوالي القرن الثالث عشر قبل الميالد،
كما جاء االسم في النصوص اآلشورّية بلفظين أي بالفتح والضم "مآب ومؤاب" في آن واحد (الجميلي :2010

مادة مآب (موآب)).

أن سيطرة األنباط عليها كانت خالل فترٍة مب ّكرٍة من تاريخهم،
كانت مؤاب أحد المراكز الحضارّية
النبطية ،ويبدو ّ
ّ
ٍ
ٍ
شخص اسمه مالك في مؤاب ،حيث نرّجح
هائي من
بخور
إذ تشير بردية من برديات زينون إلى شراء
معيني وجر ٍ
ٍ
ٍ
نبطي ( ،)Graf 1990: 45-75كما تشير الشواهد اآلثارّية إلى ازدياد النشاط
لشخص
أن تكون اإلشارة هنا
ٍ
النبطية فيها.
النبطي في منطقة مؤاب ،إذ كشفت المسوحات والتنقيبات عن العديد من البقايا األثرّية
ّ
(م ز ن ي ت ا):

ورد اسم هذه القبيلة في ٍ
نبطي عثر عليه في مدائن صالح ،ويرد يه اسوم (س ك ي ن ت  /ب ر
نقش
ٍ

ت  /م ر ت  /م ز ن ي ت ا) أي (سكينة بنت مرة المزنية) (الذييب .)213 :2010

الثمودية مسبوقا باألداة ذال لإلشارة
أن لهذا االسم عالقة باسم (م ز ن) الذي نجده في النقوش
ويبدو ّ
ّ
أن
إلى قبيلة (الذييب  ،)181 :1999ويرد في
أن الذييب يرى ّ
اللحيانية أيضا (أبو الحسن  )92 :1997رغم ّ
ّ

اللحيانية هو اسم علم (الذييب  ،)181 :1999وهي من المزن ،والمزنة هي السحابة البيضاء (ابن
اسم مزن في
ّ
منظوور :مزن).
ٍ
يخية العر ّبية ،حيث يقول عنها ابن منظور:
ويرد ذكر هذه القبيلة في عدد من المصادر التار ّ
"ومزينة قبيلة من مضر ..والنسبة إليهم مزني" (ابن منظوور :مزن) ،ويأتي ذكرها كذلك عند ابن ماكوال (ابن

عرا ياقوت على "بالد بني مزينة بالحجاز" (الحموي  :1986عدب ) ،ويذكرها
ماكوال  :1411باب مزينة) ،وي ّ
الواقدي في كتابه المغازي (الواقودي  ،)821 – 818 /2 :1966أما القلقشندي فيرى أن بنو مزينة "بطن من
 1يبدو أن مملكة دادان كانت مرحلة أولى من مملكة لحيان التي بدأت من القرن السادس قبل الميالد ويُقسَّم تاريخها إلى ثالث مراحل
(األنصاري  ،)80 :1975وقد اتّخذت من الخريبة مركزا لها ،حيث يبدو التأثير البطلمي واضحا على لحيان التي أصبحت حليفا واضحا
للبطالمة في مصر ،فقد ازدهرت عالقتها مع البطالمة ،واستمرت سيادة اللحيانيين على دادان حتى مطلع القرن األول قبل الميالد.
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عدنانية ،وهم بنو عثمان وأوس ابني عمرو بن أد بن طابخة ،وطابخة تقدم نسبه عند ذكره في حرف
طابخة من ال ّ
الطاء ،ومزينة أمهما عرفوا بها" (القلقشندي .)420 :1980
(م ل ك):

ورد اسم هذه القبيلة في ٍ
السعودية (الذييب،)132 :2002 ،
نقش عثر عليه في منطقة أم جذايذ في
ّ
ويذكر هذا النقش التذكاري اسم شخص من (آ ل /م ل ك) أي (آل مالك) ،وهناك من يستبعد قراءة االسم على
هذا النحو ،ويق أر الجملة التي ورد فيها االسم على نحو (ا د خ ل و/

م ر و  /ا ل م ل ك) ،إي (أدخلوا عمرو

نعد هذا االسم اسم قبيلة.
الملك) ( ،)Nehmé 2010: 76وبحسب هذه القراءة ال يمكن أن ّ
أن المقصود هنا اسم قبيلة ،إذ
وال نعرف من هم بني مالك الذي يقصدهم كاتب هذا النقش ،إذا افترضنا ّ

تذكر لنا كتب األنساب العديد من القبائل التي أطلق عليها لقب بني مالك مثل :بني مالك بن سويد ،وبني مالك
بن سهل ،وبني مالك بن مرقع ،وبني مالك بن مرة (القلقشنودي .)370 ،3 :1987
(م ن ب ج ي ت ا):

ٍ
نبطي ٍة في البتراء يرد فيها اسم المعبودة "ا ت ر
عثر على مخربشة ّ
المنبجية" ( ،)CIS II 422وهو اسم منسوب إلى منب التي كانت مركز عبادة
كلمة "م ن ب ا ي ت ا" أي "
ّ

عطارغتي

الرئي

ت ا= عطارغتي " وبالقرب منها

في شمال سوريا.

كانت منب الواقعة شمالي سوريا بالقرب من حلب مركز عبادة الربة عطارغتي  ،1كما أ ّكد ذلك عدد
من المؤرخين مثل سترابو وبليني ( ،)Strabo, 16.1.27; Pliny 5.19.81ويرد اسمها في النصوص

(نابيوﮕوي  ،)nanppigiويرى بعض الباحثين
المسمارّية بصيغة (نامبيوﮕو  nampiguو نانبيوﮕوي  )nanpigiو ّ
اليونانية باسمي
ميت في
أن اسمها مشتق من كلمة تعني (الماء المقدس) (الجميلي  :2010مادة منب )  ،كما س َّ
ّ
ّ

مشتق من الجذر اآلرامي نب נבג  ،ومبوا ܡܒܘܓ
أن االسم
هيرابولي إضافة إلى ممب  ،ويبدو ّ
ّ
الفوار (الحلو  :1999منب ).
في السريانية هو النبع ّ

وكل عين تنبع في موضع
ويقول عنها البكري" :منب اسم أعجمي تكّلمت به العرب...وهو اسم عربيّ ،
أما ياقوت يقول عنها" :هو بلد قديم وما أظنه إال
تسمى نبجة ،والموضع :المنب " (البكري ّ ،)1265 :1982
ّ
روميا ،إال إ ّن اشتقاقه في العر ّبية يجوز أن يكون من أشياء ،يقال :نب الرجل ينب إذا قعد في النبجة وهي
ّ
وسماها (من به) أي أنا
األكمة ،والموضع منب  ....وذكر بعضهم ّ
أن أول من بناها كسرى لما غلب على الشام ّ
فعربت فقيل لها منب " (الحموي :1986 ،منب ).
أجود ّ

(م ص ر ي ت ا):

وردت كلمة (م ص ر ي ت ا) أي (المصرّية) في نقش تل الشقا ية الذي عثر عليه في منطقة الدلتا
المصرية ،حيث و ِّ
بأنها "م ص ر ي ت ا = المصرّية" ( ،)Jones et al 1988وهذا
صفت مدينة /قرية (دفنه) ّ
ّ
الشاهد النبطي الكتابي الوحيد الذي يذكر اسم مصر.
ّ

 1وهي معبودة سورية مرتبطة بالخصوبة والماء ،وعُرفت عند األكاديين والبابليين واآلشوريّين باسم عشتار ،وقد عُبدت في البتراء وت ّم
تمثيلها عند األنباط على شكل نصب مزين بعيون نجميّة ،كما ظهرت بعدّة أشكال في معبد خربة التنور (.)Glueck 1965: 238-248

86

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جملة علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا العدد()1اجمللد (2021)7

عدها مصرّية األصل ،وقاموا
وقد اختلف الباحثون بشأن معنى كلمة (مصر) واشتقاقها ،فمنهم من ّ
َّ
مشتقة من الجذر
سامية
بمقارنتها بكلمة (م ا ر) التي تعني "البالد الواقعة داخل السور" ،ومنهم من يرى أنها
ّ

(المسورة ،المحاطة ،المحصورة).1
(ضيق ،حدَّد) ويكون معنى الكلمة بالتالي
َّ
(ص و ر) الذي يعني ّ
أن (مصر) كلمة سامية األصل ،وأول من استخدمها اآلشوريين وعرفها البابليون في أواخر
والراجح ّ

القرن السادس قبل الميالد باسم "مصرو" و"مصر" والفرس باسم "مصرايا" والمعينيون 2باسم "مصر" و"مصري"

واآلراميون باسم "مصرين" (بن صراي والشامسي .)339 :2000

وردت كلمة  muṣrȗو  miṣrȗفي النصوص األكادية لتعني "مصري" (،)Black et al 2000: 220

اميوة الفلسوطينية لتعنوي "ج ّودل ،ح ّودد الحودود ،ض ّويق"
كما جاءت كلموة מצרי فوي المصوادر الترجوميوة والتلموود واآلر ّ
الثمودية بعض األسماء المنتهية بياء النسوبة نحوو مصوري
( ،)Jastrow 1903: 327-328ووردت في النقوش
ّ

(نسبة إلى مصور) (الروسوان  ،)127 :1992وجواءت كلموة (م ص ر ن) كاسوم علوم فوي النقووش العر ّبيوة القديموة
(.)Harding 1971: 549
المصوور فووي العربيووة" :الحو ّود فووي كوول شوويء ،وقيوول :المصوور الحوود فووي األرض خاصووة ...و ِّ
و ِّ
المصوور :واحوود
ّ
األمصار .و ِّ
المصر :الكورة ،والجمع أمصارِّ ...
ومصر :مدينة بعينها ،سميت بذلك لتمص ِّرها ،وقد زعموا أ ّن الوذي
المصور بون نووً ،عليوه السوالمِّ ....
بناهوا ِّإنموا هوو ِّ
المصور فوي كوالم العورب كول كوورة تقوام فيهوا الحودود ويقسوم فيهوا
الفيء والصدقات" (ابن منظوور :مصر).

وتحدث المقريزي عن التسمية وسببها حيث يقول" -:اسمها قبل الطوفان كان جزلة ثم سميت مصر وقد
ّ
اختلف أهل العلم في المعنى الذي من أجله سميت هذه األرض بمصر فقال قوم :سميت بمصر ابن مركابيل بن
األول .وقيل :بل سميت بمصر الثاني وهو مصرام بن يعراوش الجبار بن
دوابيل بن عرياب بن آدم وهو مصر ّ
األول وبه سمي مصر بن بنصر بن حام بعد الطوفان وقيل :بل سميت بمصر الثالث وهو مصر بن
مصريم ّ

فأما من ذهب إلى َّ
أن
بنصر بن حام بن نوً وهو اسم أعجمي ال ينصرف .وقال آخرون :هي اسم عربي
ّ
مشتق ّ
ّ
ّ
استدل بما رواه أهل العلم باألخبار من نزول مصر بن بنصر بهذه األرض وقسمها بين
فإنه
مصر اسم
أعجمي ّ
ّ
ّ
أوالده فعرفت به" (المقريزي  1418هو.)5 :
(م ر هـ ْن ا ت):
طيووة فووي نقو ٍ
وش عثوور عليووه فووي منطقووة جبوول أثلووب فووي موودائن صووالح،
ورد هووذا االسووم موورة واحوودة فووي النب ّ
والوونقش تووذكاري قصووير يووذكر اسووم شووخص "م ن /م ر هو و ن ا ت" أي " موون م ر هو و ن ا ت" (الووذييب :2010

 ،)23وقد ق أر بعض الباحثين الكلمة على ّأنها (م ز هو ن ا ت) ( ، )RES 1162في حوين ق أرهوا الوبعض اآلخور
وتم رب) االسم بموقوع مرببوة (جوسوين وسوافينياك  )61 :2003الوذي لوم نجود لوه ذكو ار فوي كتوب
(م ر هو ب ا ت) ّ

أن مربب ووة هووو اس ووم قبيلووة ي وورد اسوومها ف ووي بعووض المص ووادر العر ّبيووة (ال ووذييب
الجغ ار ّي وا العر ّبيووة ،ويس ووتنت ال وذييب ّ
أن مرببوة بطون مون دوموان بون بكيول مون همودان مون القحطانيوة
 )23 :2010كالهمداني وابن دريد اللذان يوذكران ّ
(الهمداني :1987ا33-30 ،1؛ ابن دريد .)56 :1991

 1للمزيد من المعلومات حول اسم مصر في نصوص الشرق القديم ومعناه انظر عبد الحليم Daressy 1917: ،251-241 :2000
.359-360.
 2أطلقت النقوش المعينية على دادان اسم (معين مصرن) أي (معين المصريّة)؛ ألنها ت ُمثل نقطة االتصال التجاري مع مصر ،ولتمييزها
عن معين الواقعة في جنوب الجزيرة العربية (األنصاري وأبو الحسن .)21 :2002
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(ن ب ط و):

مشتق من الجذر (ن ب ط) الذي يرد في
أطلق األنباط على أنفسهم في نقوشهم اسم (ن ب ط و) وهو
ّ
لمع ،برق ،نما) ( ،)Hoftijzer and Jongeling 1995: 868و َّ
النب) :الماء
اللغات
السامية ليعني (خراَّ ،
ّ
الذي ينب) من قعر البئر إذا حفرت ،وقد نب) ماؤها ينِّب) وينب) نبطا ونبوطا ،وأنبطنا الماء أي استنبطناه وانتهينا

ِّإليه (ابن منظوور :نب)).

وال ّبد من التمييز هنا بين مجموعتين من األنباط ،هما أنباط العراق ،وأنباط الشام ،ومن التسميات التي
اإلسالمية "نبطي" و "نب)" و "نبي)" ،ووردت هذه التسميات
تطلق على أنباط العراق 1في المصادر العر ّبية و
ّ
لإلشارة إلى سكان العراق األصليين من الفالحين ،الذين يتكلمون اآلرامّية ،وقد أشار إلى ذلك المقدسي والخطيب
2
النبطية ،واتخذوا من البتراء
أما المجموعة الثانية فهم أنباط الشام الذين ينتسبون للمملكة
ّ
البغدادي وغيرهم ّ ،
عاصمة لها ،وقد كانت هذه المملكة ت ِّّ
شكل اتحادا أو ائتالفا بين مجموعة من القبائل التي كانت تترأسها قبيلة

النقوش سلمو ،عمرت ،عبيشت ،وغيرها من القبائل التي
"نبطو ،ومن القبائل
النبطية األخرى التي ورد اسمها في ّ
ّ
الثمودية
الصفوية و
بأن القبائل المعروفة بين الباحثين بالقبائل
النبطية و
يرد ذكرها في النقوش
الصفوية ،مما يوحي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

كانت تمّثل جزءا ال يستهان به من المجتمع النبطي.
ٍ
بطية منها:
وقد وردت كلمة (ن ب ط ي ا= النبطي) في عدد من النقوش الن ّ
مؤرخ لكن أشكال أحرفه تشير إلى أنه قد
 .1نقش عثر عليه في منطقة أم جذايذ في
السعودية ،وهو غير َّ
ّ
ِّ
دون خالل القرنين األول والثاني الميالديين (الذييب .)549 :2010
ّ
الشرقية (.)Nehmé 1999: 154-155
مصر
ء
ر
ا
صح
أودية
أحد
في
عليه
ثر
ع
نقش
.2
ّ

مؤرخ للسنة  55للوالية العر ّبية والتي تساوي 161م (al-
 .3نقش عثر عليه في ّأم الجمال وهو َّ
.)Salameen and Hazz'a 2018
 .4وهناك نقش عثر عليه في قرية الفاو كتب بالخ) المسند الجنوبي والخ) النبطي ،حيث يرد يه اسم
شخص يصف نفسه بأنه (ن ب ط ي ا= النبطي) (األنصاري وطيران .)106 -97 :2005

الصفوية وبصيغة (هو ن ب ط ي= النبطي) (انظر على سبيل المثال:
كما وردت الكلمة في النقوش
ّ
 .)OCIANA: CSNS 661, MISS.B 1, MISS.B 2, TaLNS 43bوعثر كذلك على ٍ
نقش تدمرٍي
بالقرب من معبد بعل في تدمر ،يذكر قيام شخص (ن ب ط ي ا= نبطي) بعمل مذبح لإلله شيع القوم ،والنقش
ّ
مؤرخ إلى عام 132م (.)Healey 2010: 211
َّ
(ع ب ي ش ت):

الشمالية،
تكرر ورودها في النقوش العر ّبية
هي إحدى القبائل
ّ
ّ
النبطية التي كانت تقيم في حوران ،وقد ّ
ٍ
نقش ثنائي اللغة نبطي -يوناني بصيغة ( ب ي ش ت) في النص النبطي
كما ورد اسمها في
و Ὀβαισηνῶνفي الجزء اليوناني من النقش ( ،)Grushevoi 1985: 51-54كما يتحدث نقش نبطي عثر
ٍ
لتمثال ألحد اآللهة (.)CIS II 164
عليه في سيع عن عمل آل عبيشت
1
سموا نبطا ألنهم من ولد نبيط بن باسور بن سام بن نوح ،وقيل إنّما سموا بذلك الستنباطهم
يقول المسعودي عن أنباط العراق إنهم ُ
األرضين والمياه (المسعودي  ،)84 :1968وقد ورد ذكر هؤالء النبط في المصادر العربيّة واإلسالمية ،وفي الشعر الجاهلي ،ومعظم
تمثيالتهم في الشعر سلبيّة ،إال ّ
أن هناك تمثيال إيجابيا ورد على لسان عمرو بن معديكرب حين سأله عمر بن الخطاب عن سعد بن أبي
ي في حبوته ،عربي في نمرته" (الميداني د.ت :ج.)70 ،2
وقاص قال "خير أمير ،نبط ّ
2انظر حمارنه 1991م.
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بطية ( ،)Milik 1980: 46إذ يرد اسمها
دور عسكرٌي خالل الفترة الن ّ
ويرى ميليك ّأنه كان لهذه القبيلة ٌ
الجنوبية وشمال األردن (الروسان .)335-334 :1992
في نقوش عثر عليها في العديد من مناطق سوريا
ّ

الصالً في كل شيء) (ابن منظوور :عبش) ،وقد
ويبدو أن اسم هذه القبيلة
مشتق من الشبش و(الشبش َّ
ّ
النبطية ( ،)Negev 1991: 48كما
ورد اسمي ( ب ي ش و) و ( ب ي ش ت) كأسماء أعالم في النقوش
ّ
ورد اسمي ( ب ش) و ( ب ش ت) في النقوش العر ّبية القديمة كأسماء أعالم (.)Harding 1971: 402
( ع م و ر و):

ورد هوذا االسووم فوي نقو ٍ
تموت قوراءة
وش نبط ٍوي عثوور عليوه فووي منطقوة مبوورك الناقوة فووي محافظوة العووال ،وقود َّ
ٍ
ٍ
السامية والباحثان الفرنسيان جوسين وسافانياك السياق الذي ورد
مدونة النقوش
بصور
النقش
مختلفة ،فق أر محررو َّ
ّ
يو ووه االسو ووم علو ووى نحو ووو ( ب ن /ي م و  /م ن  /د و د ي) أي بنو ووي يعمو ووو مو وون دودي (جوسو ووين وسو ووافينياك
غرف ٍوي ،وقواموا بمقارنتوه بالكلموة العر ّبيوة
180 :2003؛  ،) CIS II 316واعتبو ار كلموة (د و د ي) اسوما لموقو ٍع ج ا

المنورة يرد عند ياقوت في معجمه ،كما قارناه باسم القبيلوة (دودان) التوي
(الدوداء) ،وهو اسم موضع قرب المدينة ّ
ترد أيضا عند ياقوت (جوسين وسافينياك .)180 :2003
أما سليمان الذييب فقد قّدم قراءة مغايرة نرِّّجحها ،حيث استبعد أن يكون المقصود هنا اسم موقع جغرافي
أن الق وراءة
أو اسووم قبيلووة واقتوورً أن تق و أر الجملووة التووي توورد فيهووا الكلمووة بصويغة (بنووي عمووورو الووذين) ،ويوورى الووذييب ّ
السابقة للنقش تغفل المسافة الواضحة بين الباء والعين (عموور) ،فواعتبر اليواء تابعوة السوم البنووة الوذي يقو أر (ب ن

ي) وكذلك على نحو (ب ر ي) ،ويرى أن اسم ( م و ر) هو اسم لقبيلة على وزن فعول من عمر.

وقد بحثنا في كتوب األنسواب ولوم نجود ذكو ار لعموورو التوي تنتسوب آلل زهموان ،وربموا يكوون االسوم بالتوالي

إما اسما لقبيلة صغيرة ليست ذات شأن ،أو أن تكون اإلشارة هنا لشخص اسمه عمورو كان ينتسب آلل زهمان.
(ع م ن ي):

ورد هذا االسم في ٍ
نقش ثنوائي اللغوة نبطوي -يونواني عثور عليوه فوي منطقوة زويو از جنووبي ع ّموان ،ويتوألف
النقش من خمسة أسطر نبطية وسبعة أسطر يونانية ،وبداية النقش مفقودة وتق أر منوه عبوارة (..ي  /ب ن هــ  /د

م س  /ب ر  /هـــــ ل ل  /ب ر  /د م س  /ع م ن ي) أي (الــــذي نــــا ديمــــاس ــــ هــــ ل ــــ ديمــــاس
]الـ[عماني) ،ولكون االسوم ال يورد فوي الونص اليونواني الوذي فقود الجوزء األخيور منوه (،)Gatier 1986: N. 154

عمان.
ويبدو ّ
أن االسم هنا منسوب لمنطقة عمون= ّ
كمووا وردت كلمووة م ن د؟ /م ن و؟ م ورة واحوودة فووي نقو ٍ
وش نبطو ٍوي عثوور عليووه فووي موودائن صووالح ،وقوود
قرأها جون هيلي وسليمان الذييب ( م ن د) (الذييب  ،)205 :2010ولم نجد أي اشتقاق لهذه الكلمة ،كموا ّأنهوا
أن الحوورف
متمعنووة للوونقش تشووير إلووى ّ
لووم توورد كاسووم علووم أو اسووم لمكووان فووي المصووادر المتخصصووة ،ولكوون ق وراءة ّ
أن اإلشووارة هنووا هووي لمدينووة
األخيوور قوود يق و أر أيضووا (واو) ،ون ورِّّجح أن تكووون ق وراءة ه وذه الكلم وة ( م ن و) ،ويبوودو ّ

عمان ،متفقين بذلك مع قراءة جوسين وسافينياك لهذا االسم (جوسين وسافينياك.)16 :2003 ،
ّ
1
ورد اسم عمون في العديد من نصوص الشرق األدنى القديم  ،كما جاء اسومها فوي بعوض أسوفار العهود
القديم ،2ووردت إشارة لع ّمان في أرشيخ زينون ( 259ق.م) ( ،)Yoel 2004: 89كموا ورد االسوم بصويغة ( م

 1جاء بصيغة (بيت– أ ّمانا  )bit-ammanaفي النصوص المسمارية اآلشورية ،ويبدو أن الكلمة مشتقة من كلمة (عم) التي تعني إ ّما
(العامة ،الشعب) (الشعب) أو (الع ّم) (الجميلي  :2010عمان) ،كما ورد االسم بصيغة (ع م و ن) في أسفار التوراة (انظر مثال :العدد
 ،35-24 :21التثنية .)37-16 :2
 2انظر :مثال التثنية 11 :3؛ يشوع .25 :13
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ن) مرة واحدة في أحد النقوش الثمودية التي عثر عليها فوي سوكاكا فوي السوعودية (الوذييب 2002ب ،)38 :وجواء

أيض ووا بص وويغة (ذ

م ن) ف ووي اللحياني ووة (أب ووو الحس وون  ،)6 :1997وورد ذكره ووا بص وويغة ( م ن) ف ووي النق وووش

المعينية (.)Al-Scheiba 1982: 45
أما بخصوص المصادر الكالسيكية ،فقد ذكرها جوسويفوس م ّورات عديودة ،وبع ّودة صويغ ( Yoel 2004:
أمانووا  ،Αμμαναويطلووق
 ،)89كمووا جوواء ذكرهووا عنوود اسووتيفانوس البيزنطووي الووذي يقووول :إّنهووا كانووت تعوورف باسووم ّ

أمانوا )Stephanus of Byzantium, 665,7,11-14( Ραββαταμμανα
عليهوا يوسويبيوس اسومي اربوات ّ
أمانا  Αμμαναالتي يقول عنها :إّنها (مدينة مشهورة في بالد العرب) (.)Eusebius 16,15
وّ
عموان ( ،)Harding 1946: 58–62إذ
ومموا يجودر ذكوره هنوا ّ
أن اآلثوار النبطيوة قليلوة ومحودودة فوي ّ

كانووت علووى مووا يبوودو خووارا سوويطرة األنبوواط فووي بعووض األحيووان ،وتحووت س ويطرتهم فووي أحيو ٍ
تمك ون
وان أخوورى ،فقوود ّ

عم وان وبعووض منوواطق شوومال األردن خاضووعة
أنطيوووخ الكبيوور موون السوويطرة عليهووا عووام  218ق.م ،وأصووبحت ّ
الضم الروماني لسوريا في
للحكم السلوقي ،ولكن زادت سيطرة األنباط عليها بعد أن ضعف نفوذ السلوقيين ،ولكن
ّ

عام  64ق.م جعلها جزءا من حلف المدن العشر (.)Ball 2000: 192

أن األنباط قد سويطروا عليهوا فوي
وعلى الرغم من ذلك ،فإننا نرى من خالل اإلشارات التاريخية المختلفة ّ
فت ور ٍ
ات مختلفو ٍوة متقطعو ٍوة ،ففووي عووام  170ق.م قووام جاسووون الكوواهن اليهووودي  -وبحسووب كتوواب المكووابيين الثوواني-

1
أن عموان كانوت تابعوة
باللجوء مرتين إلى (أرض العمونيين)
وتحديا إلى أرض الحارث الطاغية  ،وهوذا يشوير إلوى ّ
ّ
ألرض األنباط ( ،)Ji 2009: 619كما يشير جوسيفوس إلى ٍ
حرب وقعت بين األنباط وهيرود في منطقة بوالقرب

أن يهوودا المكوابي قود
عموان ( ،)Josephus, Antiquities XV. 108-120; War I.364-372ونسومع ّ
مون ّ
هاجم وسيطر على منطقتين عمونيتين كانتا تحوت سويطرة تيموثيووس ،الوذي رّبموا يكوون اسوما مؤغرقوا لحواك ٍم نبط ٍوي
ّ
(.)MacAdam 1992
عمرت

ورد ذكور هوذه القبيلوة فوي نق ٍ
واني عثوور عليوه فوي مادبوا ،ويوذكر الونقش قيوام شوخص موون آل
وش نبط ٍوي -يون ٍ

عمرت ببناء مقبرة ونصبا جنائزيا فوقها ( ،)Milik 1985ويبدو أن معنى االسم مورتب) ب و (العمور) و(الحيواة) ،وقود
دخول جوذر الكلموة فوي ع ٍ
النبطيوة ( )Negev 1991: 53كموا ورد اسوم " م ر ت" كاسوم
ودد مون أسوماء األعوالم
ّ
علم في النقوش التدمرّية ( )Stark 1971: 45, 106والنقوش العر ّبية القديمة (.)Harding 1971: 437

أن المقصوود
كما نجد في أحد النقوش
النبطيوة اسوم شوخص يصوف نفسوه ّ
بأنوه مون (آ ل م ل ت) ،ويورى ميليوك ّ
ّ
اليونانية ( Milik
الشمالية و
هنا آل عمرت ( ،)Milik 1980: 43ويتكرر ورود اسم هذه القبيلة في النقوش العر ّبية
ّ
ّ
41-54

 ،)1980:ومواق ووع هووذه القبيلووة فووي مادبووا ووادي الش وام بسوووريا واالجفووايخ وبرقووع (الروسووان :1992

.)339
ويبدو ّأنهم هم (بني يمري) الوارد ذكرهم في سفر المكابيين األول ،والذي يذكر ّأنه وبعد مصر يهودا
المكابي على يد السلوقيين ،قام اليهود بتنصيب يوناثان قائدا عليهم ،وطلب مساعدة األنباط (النباطيين=

1
يفر من مدينة
"فهرب ثانية إلى أرض بني عمون وكانت خاتمة أمره منقلبا سيئا؛ ألن أرتاس (أي حارثة) زعيم العرب طرده؛ فجعل ّ
إلى مدينة ،والجميع ينبذونه ويبغضونه بغضة من ارتد عن الشريعة ،ويمقتونه مقت من هو قتال ألهل وطنه حتى دحر إلى مصر"
(المكابيين الثاني .)5 :5
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النبطية لوقوعه هو ومن معه
( )Ναβαταίουςسفر المكابيين األول  ،)36-18 :9ويبدو ّأنه لم يصل للمملكة
ّ
في أسر قبيلة (بني يمري=  =υἱοὶ Ιαμβριبني عمرت).
وقد يق أر هذا االسم بالعر ّبية على نحو عمارة أو عمارات ،التي تكرر ورودهما في كتب األنساب ،ويقول
القلقشندي عنهم أنهم "بطن من جذام بن ح ارم" (القلقشندي.)369 :1980 ،
(ع ن ج د [ي] ا)

وردت هوذه الكلموة فوي بورديتين نبطيتوين عثور عليهمووا فوي الكهوف المعوروف باسوم كهوف الرسوائل ،األولووى
مؤرخووة لعووام 99م والثانيووة لعووام 119م ( ،)Yardeni 2000: A: 296إذ و ِّ
صووف أحوود األشووخاص الووذين ورد
َّ
بأنوه " ن ا د [ي] ا" أي "مون عوين جودي" ،وبالتوالي يكوون االسوم منسووبا لهوذه المنطقوة
ذكرهم في هوذه البرديوات ّ
أن القراءة غير َّ
مؤكدة إال إ ّن تفحصا دقيقا للبردية يرِّّجح صحتها.
( ،).Yardeni 2000: A: 296ورغم ّ
ٍ
يخية القديموة ،فتح َّودث عنهوا جوسويفوس الوذي يقوول:
وقد ورد ذكر عين جدي في عدد من المصادر التار ّ
ّأنها مدينة تقوع علوى سوواحل البحور الميوت ،وفيهوا تنموو أجمول أشوجار النخيول والبلسوم ( ،)Antiquities 9: 7كموا

يقول عنهوا بلينوي فوي كتابوه التواريخ الطبيعوي" :وإلوى جووارهم (أي اإلسونيين) تقوع مدينوة عوين جودي )،(Engadda

التووي كانووت تحتوول المرتبووة الثانيووة بعوود القوودس فووي خصوووبة تربته وا وحوودائق نخيلهووا؛ ولكنهووا اآلن مثوول القوودس كومووة

رماد" ( ،)Pliny 5: 73كما ورد ذكرها في جغ ار ية بطليموس بصيغة .)Ptolemy 372, 17( Ενγαδδα
وعين جدي هي واحة على الساحل الغربي للبحر الميت والتي كانت تشتهر بانتشار مزار النخيل
النبطية ،باإلضافة إلى
والبلسم خالل العصور الكالسيكّية ،وبالقرب منها ،عثر على مجموعات من أوراق البردي
ّ
مية ،ولقى أثرّية ورسائل مرسلة من بر كوخبا باإلضافة إلى وثائق أخرى وجدت
بقايا أثرّية تتألف من بياكل عظ ّ
في الكهف ( ،)Dالذي دعي الحقا بكهف الرسائل ( ،)Yadin 1962: 227-57وقد عثر في هذا الكهف على

النبطية.
حوالي  35وثيقة مكتوبة ب
امية ،و ّ
اليونانية ،واآلر ّ
ّ
(ع ْر ْب ي ا):

النبطية في ٍ
نقش عثر عليه في وادي المكتب في صحراء سيناء والنقش
وردت هذه الكلمة مرة واحدة في
ّ
ر ب ي ا  /ا ر ا" أي "في سنة
مؤرخ لسنة  85ل "هو ف ر ك ي هو /د ي  /ب هو  /ا ً ر ب و /
َّ
خرب (العرب) األرض".
 85للوالية العر ّبية التي بها ّ
استنت العديد من الدارسين لهذا النقش ّأنه يشير إلى "تخريب العرب لألرض" (–Negev 1969: 5

 ،)14ونسبوا للقبائل التي خّلفت مجموعة من الرسومات الصخرّية التي تنتشر غرب مدينة عبده تدمير الحصون
تم اقتراً عدة بدائل لقراءة هذه الكلمة منها اسم قبيلة ي ا ( Graf
المنتشرة على طريق البتراء -غزة ،وقد ّ
 ،)1989: 345أو ( د د ي ا= الغرباء) ( ، )Lidzbarski 1902: 338-39أو ( ن ي ا= الفقراء)
أن القراءة األصوب هي ( ز ي ا= الغزاة)
( ، )Clermont-Ganneau 1901: 187-192ولكننا نعتقد ّ
وال يمكن أن تق أر الكلمة ( ر ب ي ا) (للمزيد انظر السالمين .)2017
(غ س ن):

النبطية في ٍ
نقش تذكارٍي عثر عليه في تيماء ،ويذكر "ن س ي ب ً /ر
ورد هذا االسم مرة واحدة في
ّ
ث ت  /ب ر  /ز ي د م ن و ت و  /م ل ك  /س ن" أي "نسيب حارثة بن زيد مناة ملك ( أو شيخ قبيلة)
النبطية إلى الغساسنة ،إذ عثر في جنوبي
غسان" (الذييب  .)959 :2010وقد وردت إشارة أخرى في النقوش
َّ
ّ
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فلسطين على ٍ
نبطي متأخر يعود إلى نهاية القرن الخام
نقش
ٍ

الميالدي ،وهو ويذكر اسم (ثعلبة الملك) الذي

يبدو ّأنه أحد ملوك الغساسنة (.)Avner et al 2013: 237-256
غسان (ا ل هو  /هو
كما ورد ذكر إله َّ

س ن) مؤخ ار في ٍ
ٍ
صفوي عثر عليه في منطقة
نقش

األردنية ( Hayajneh and Ababneh 2015:
الحصينيات إلى الشرق من أم الجمال على الحدود السورّية
ّ
.)259-276
ت ّبين أشكال أحرف النقش النبطي الذي يذكر ( س ن) ّأنه قد كتب خالل القرن الثاني أو الثالث
أن الغساسنة قد هاجروا من جنوبي الجزيرة العر ّبية أو شمالها ،إلى بالد
الميالدي ،ويذهب بعض الباحثين إلى ّ

أن دخولهم إلى
الشام في القرن الثاني أوالثالث الميالديين (نولدكوه  ،)40 :1933يما يذهب بعض الباحثين إلى ّ
بالد الشام كان خالل القرن الخام الميالدي (سحواب  ،)97-96 :1992وبعد خروجهم من جنوبي الجزيرة
غسان حملوا اسمه الحقا ،وبعدها نزلوا البلقاء وحوران،
العر ّبية مروا بيثرب ،ثم نزلوا على ماء في تهامة ،يقال له َّ
وأسسوا دولة شملت أجزاء من سوريا وفلسطين واألردن ،واعترف الرومان بحكمهم ،ولكنهم ظلوا تحت سيطرتهم،
ضد الفرس .ويؤِّّكد هذا النقش التاريخي
وازداد نفوذ الغساسنة خالل العصر البيزنطي ،حيث دعموا البيزنطيين ّ

المبكر لهجرة الغساسنة إلى بالد الشام ،ورّبما يشير إلى عالقات رّبما كانت قائمة بين األنباط والغساسنة بعد
سقوط مملكة األنباط بأيدي الرومان.
اليمنية التي تنتسب إلى األزد
أن الغساسنة هم من القبائل
وتذكر العديد من المصادر العر ّبية ّ
ّ
(القلقشنودي  :1987ا ،)116 ،1وقدموا إلى بالد سليح خالل العصر البيزنطي ،وتال هذه اإلقامة طرد سليح
وتنفذ الغساسنة بعد موافقة اإلمبراطور البيزنطي على ما قامت به الغساسنة (ابن حبيوب د.ت ،)371 :وقد

استطا الغساسنة مَّد نفوذهم على القبائل العر ّبية في شمال الجزيرة العر ّبية وواليتي فلسطين األولى وفلسطين
الثالثة والوالية العر ّبية ،وكانوا يش ِّّكلون
أغلبية العرب الموجودين في والية فلسطين الثانية خالل القرنين الخام
ّ
والسادس الميالديين (النصرات  ،)379-374 :2008وازداد نفوذهم في عهد الحارث بن جبلة (579-529م)
وقد كان آخر ملوكهم جبلة بن األيهم (نولدكوه .)23 :1933
(ق ص ي و):

ورد االسم في نقشين نبطيين عثر عليهما في حوران حيث يذكر األول (آ ل  /ق ص ي و) أي (آل
منشأة لإلله لبعل سمين ( Littmann

ويتحدث الثاني عن قيام آل قصيو بتكري
قصيو) (،)CIS II 165
ّ
 ،)1914: 11ويبدو أن هذه القبيلة كانت تسكن في مناطق حوران ،وقد جاء اسم (ق ص ي و) كاسم علم في
النبطية ()Negev 1991: 58
النقوش
ّ
قصي زيد .وقالوا :مكان ِّ
قصي ،أي بعيد) (ابن دريد
وبخصوص اشتقاق هذا االسم يقول ابن دريد( :واسم
ٌ
ٍّ
أن بني قصي بطن من قريش من العدنانية (القلقشندي .)399 :1980
 ،)20 :1991ويرد عند القلقشندي ّ
(ق م ي ر و):

النبطية في ٍ
نقش عثر عليه في وادي السرحان ويذكر اسم شخص
ورد اسم هذه القبيلة مرة واحدة في
ّ
من (ا ل  /ق م ي ر و) أي من (آل ق م ي ر و) (الذييب .)836 :2010
وقد ورد ذكر هذه القبيلة في ٍ
الصفوية) بصيغة (ق م ر)
الشمالية (
عدد من النقوش العر ّبية
ّ
ّ
الصفوية إلى أ ّن مركز هذه القبيلة هو حوران ،حيث وجدت
( ،)Macdonald 1993: 361وتشير النقوش
ّ
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في سوريا ،وبرقع ،وتل العبد،

النمارة ،ووادي غرز ،وجبل سي
نقوشها في جبل الدروز ،والزالف ،وحفنة ،و ّ
وغدير المالً في األردن ،وعبدت هذه القبيلة شيع القوم والالت ،ورضى ،وذو الشرى (حراحشه .)159 :2010

وقمير هو تصغير قمر ،وبنو قمير "بطن من خزاعة من األزد من القحطانية ،وهم بنو قمير بن حبشة
بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن مزيقيا" (القلقشندي .)402 :1980
ويرد االسم عند عمر كحالة حيث يقول" :قمير :بطن من بني قمر ،من مهره بن حيدان ،من
القحطانية .وقمير بن حبشيَّة :بطن من خزاعة ،من األزد ،من القحطانية ،وهم :بنو قمير بن حبشية بن سلول بن

كعب بن عمرو بن حارثة بن ربيعة بن مزيقياء .وقمير بن مالك :بطن من األنصار ،من األزد ،من القحطانية،

وهم :بنو قمير بن مالك بن سواد ،واسم قمير قي " (كحالة  :1997بنو قمير).
(ر و ح و):

النبطية في ٍ
نقش عثر عليه في حوران ويذكر اسم شخص (م ن /ا ل
ورد اسم هذه القبيلة مرة واحدة في
ّ
 /ر و ً و) أي (من آل ر و ً و) ( ،)Littmann 1914: 43وبخصوص اشتقاق هذا االسم فيبدو أنه مشتق
النبطية (الذييب 2014أ ،)360 :ويبدو
من الجذر السامي (روً) ،و (ر و ً ا) وهي "الروً" أو "النف " في
ّ
أن مساكن هذه القبيلة كانت بالقرب من أم الجمال في األردن (الروسان .)313 :1992
ّ

النبطية ( Macdonald 1993:
كما ورد اسم (روً) كاسم علم وقبيلة في النقوش العر ّبية
الشمالية و ّ
ّ
 ،)359وقد عثر على ٍ
نقش تدمرٍي بالقرب من معبد بعل في تدمر يذكر قيام شخص نبطي من قبيلة روً بعمل
مؤرخ إلى شهر أيلول عام 132م (.)Healey 2010: 211
مذب ٍح لإلله شيع القوم ،والنقش َّ

أن البطن الثاني من جذام ينتسب إليه بنو مجربة ومنهم رفاعة بن زيد الجذامي،
ويذكر القلقشندي ّ
أحد بني روً (القلقشندي .)17 :1982

(ش هـ م  /س هـ م):

النبطيووة فووي نقو ٍ
وش عثور عليووه فووي منطقووة الووديوان فووي موودائن صووالح،
ورد اسووم هووذه القبيلووة مورة واحوودة فووي
ّ
ويووذكر الوونص أسووماء موون شوّويدت المقبورة موون أجلهووم وهووم موون (ب ن ي /ش ه و م) أي بنووي سووهم (الووذييب :2010
 ،)191واشتقاق الكلمة مون كلموة "سوهم" العر ّبيوة والسوهم الوذي يرموى بوه ،والسوهام الوريح الحوارة (ابون دريود :1991
 ،)118وهنوواك عو ٍ
ودد كبيو ٍور موون القبائوول التووي سووميت بن وو سووهم ،منهووا بطوون موون باهلووة موون القحطانيووة ،وبطوون موون
هصص من قريش من العدناينة (القلقشندي  :1980ا.)297 ،1

(س ل م و):

ورد ذكور (س ل م و) فوي عو ٍ
أن هووذه
النبطيوة ،وأشووارت نقووش موودائن صوالح
ودد مون النقوووش
النبطيووة إلوى ّ
ّ
ّ
القبيلووة كووان لهووا اتحوواد أو تحووالف موع األنبوواط ،1وقوود ورد اسووم هووذه القبيلووة فووي عو ٍ
ودد موون نقوووش موودائن صووالح حيووث

يسبق اسم (ن ب ط و) اسم (س ل م و) في هذه النقوش (انظر مثال :الذييب.)209 ،197 ،190 :2010 ،

ولوم يقتصوور ذكور هووذه القبيلوة علووى نقووش موودائن صوالح القبورّيوة ،بول جوواء ذكرهوا فووي نق ٍ
وش تووذكارٍي عثوور
علي وه فووي الجوووف (الووذييب ،)791 :2010 ،وهووو الوونقش النبطووي الوحيوود الووذي يتقو ّودم يووه اسووم (س ل م و) علووى

كلمة (ن ب ط و= األنباط).

 1ال يستبعد الذييب أن تكون السيطرة الفعلية قبل وصول األنباط إلى مدينة الحِ جْ ر لقبيلة (س ل م و) "الذين دعموا أو سهلوا إنجاح
السيطرة النبطيّة على الحِ جْ ر ،ومن ثم ضمها لمملكتهم" وذلك لموافقتهم على إدراج اسم قبيلتهم بجانب اسم األنباط (الذييب  :2010ص.
.)304
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وورد اسم هذه القبيلة كذلك فوي نق ٍ
نبطيو ٍة عثور عليهوا فوي حووران ،منهوا نقوش عثور عليوه فوي صولخد،
ووش ّ
صب من ِّقبل شخص و ِّ
ويتحدث النقش عن عمل ن ٍ
صف بأنه (س ل م ي ا) أي (الوذي ينتسوب لقبيلوة س ل م و)
ّ
( ،)Milik 1985: n 2إضافة إلى ٍ
نقش ٍ
آخر يذكر اسم شخص من (ا ل /ش ل م و) ( Littmann 1914: p.
.)42

1

وقود حواول بعوض البواحثين ربو) اسوم (س ل م و) هوذا باسوم (شويلوموه) שלמֹ ה الووارد فوي نشويد األنشواد

( ،)5 :1الووذي اقتوورن ذكوره فووي هووذه اآليووة بقيوودار ( ،)Knauf 1992: 1154ونجوود نفو
الترجومية والتلمود وبصيغتي שלמאה وשלמייא للداللة على ٍ
قبيلة عر ّبي ٍة (.)Jastrow 1903: 1587
ويذكر بليني ،وعند حديثه عن بالد العرب الداخلية ،عددا من األسماء منهم سكان تيماء واألنباط

االسووم فووي المصووادر

والطائيين والوسويلليون  ،Sulleniونعتقد أّنه أخطأ في كتابة االسم األخير ،إذ يبدو ّأنه كان يقصد سلمو الواردة
النبطية ( ،)Pliny 6: 33كما وردت عند بليني إشارة لو (الجماعات العر ّبية المعروفة باسم
في النقوش
ّ
السالمانيين ) ،)Pliny 6: 30( (Salmaniونجد عند هيبوليتوس  ،Hippolytusوالذي عاش في النصف األول

من القرن الثالث الميالدي ،أسماء العديد من الشعوب العر ّبية ومن بينهم الحديابيون والطائيون والسراسون
والساالموسيوي  ،Salamousioiوربما تشير األخيرة إلى الصيغة المؤغرقة السم قبيلة (س ل م و)

خية القديمة األخرى التي تذكر هذه القبيلة يورانيوس
( ،)Retsö2003: 486-487ومن المصادر التاري ّ
البيزنطي الذي يذكرها بصيغة  ،Salámioiويربطها باألنباط (.)Eidelkind 2012: 328
أن المش وار لهووا هنووا هووي قبيلووة بنووي سووليم المشووهورة التووي لعبووت دو ار هامووا فووي توواريخ شووبه الجزي ورة
ويبوودو ّ
العر ّبية قبل اإلسالم وبعده ،وذلك للمبرات اآلتية:
أوال :كان الموطن األول لبني سليم أعالي الحجاز ،ثم انتقلوا إلى الجزء الشمالي الشرقي من بالد العرب ،وجاورهوا

عدد من القبائل العر ّبية كهوازن ولحيان (األنصاري  ،)13 :1971وهذه مواطن كانت خاضعة لحكم األنباط.
قدرها وت ِّ
ثانيا :كانت سليم من قبائل العرب العظيمة ،وكانت العرب ت ِّ
قدر شجاعتها وتفيد من ثرائها وثوراء مواطنهوا،
ّ
ّ
الجاهليوة ،وكانوت لهوا أيوام ،منهوا حربهوا موع جويش النعموان بون المنوذر حيوث انتصورت
وكانت القبيلة مركز قوة فوي
ّ
بنووو سووليم انتصووا ار مو َّ
وؤز ار (األنصوواري  ،)103 ،18: 1971ويبوودو أن حالووة الغنووى والنفوووذ هووذه تعوود بجووذورها إلووى
النبطية ،حيث حافظت القبيلة على ثرائها ونفوذها وقوتها.
الفترة
ّ
المكية مع بني سليم ،واشتركت معها في استغالل ثروات
يخية إلى تحالف بعض األسر
َّ
ثالثا :تشير المصادر التار ّ
البالد الزراعية والمعدنية ،وكوان بنوو سوليم مون أحوالف بنوي أميوة وقوريش فوي جواهليتهم (األنصواري ،)23 :1971

وقد سبق أن تحالفت سليم مع األنباط وكان يحكوم تحوالفهم أعوراف غيور معروفوة لنوا ،ولكون نسومع عنهوا مون خوالل
الدفنية.
إشارات غير مباشرة في نقوش مدائن صالح
ّ

والمية حيووث يقووول عنهووا يوواقوت" :وأموا بنوو
ويوورد ذكوور هووذه القبيلووة فووي العديوود موون المصووادر العر ّبيووة واإلسو ّ
سليم هؤالء بطن متسع من أوسع بطون مضر وأكثرهم جموعا ،وكانت منوازلهم بنجود .وهوم بنوو سوليم بون منصوور

بن عكرمة بن خصفة بن قي " (الحموي  :1986بنو سليم).

ويقووول عوونهم القلقشووندي فووي كتابووه قالئوود الجمووان فووي التعريووخ بقبائوول عوورب الزمووان" :وهووم :بنووو سووليم بوون
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قي

بن عيالن .قال الحمداني :وهم أكثر قبائل قي

 1للمزيد انظر .Langdon 1927: 529-533
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فووي عاليووة نجوود بووالقرب موون خيبوور...وموون منووازلهم :ح ورة سووليم ،وح ورة النووار ،بووين وادي القوورى وتيموواء" (القلقشووندي

 ،)124-123 :1982كمووا يقووول عوونهم ابوون العووديم" :وسووليم شووعب ال قبيلووة ،ألن وه خوورا منووه عوودة قبائوول عمووائر

وبطون وأفخاذ متفرقون في البالد أهل مدر ووبر" (ابن العديم د .ت :ا.)541 ،1
(ش م ع ت):

ورد اسم (آ ل  /ش م

ت) في ٍ
ٍ
قصير عثر عليه في تبوك (الذييب 2002 ،أ،)71 :
نبطي
نقش
ٍ

وأصل الكلمة من الجذر السامي (س م ) الذي يعني "سمع" ،و (ش م  /ش م

ت) ،وهو من أسماء

األعالم التي يتكرر ورودها في النقوش العر ّبية القديمة (.)Harding 1971: 358-359
الجنوبية ،ويشير لها عدد من المصادر القديمة،
وقد ورد اسم (س م ) كاسم قبيلة في النقوش العر ّبية
ّ

فهي بطن من حمير ،كما يرد االسم للداللة على اسم مكان أحيانا ،وتقارب تهجئة اسم هذه القبيلة اسم قبيلة (س
م

الجنوبية (مكياش .)72 :1993
ي) الذي يرد ذكرها في النقوش العر ّبية
ّ
وربما يلفظ اسم هذه القبيلة (سميعة) ،وهو اسم قبيلة نجده في كتب األنساب ،فيورد القلقشندي -على

ويعده بطنا من األوس من األزد من القحطانية ،والسميعة هي أمهم التي
سبيل المثال -اسم (بنو السميعة)ّ ،
عرفوا بها ،ولكن هذا االسم متأخر أطلق عليهم بعد اإلسالم (القلقشندي .)60 :1980

شتق اسمها من الجذر سمع /شمع ،منها آل شمعة
وهناك عدد من أسماء القبائل العر ّبية األخرى التي أ ّ
في الطائف ،وكذلك السماعنة وهم بطن من بني مهدي من جذام من القحطانية ،منازلهم مع قومهم بني مهدي

بالبلقاء من بالد الشام (القلقشندي  ،)138 :1980إضافة إلى السمع بن مالك بطن من حمير من القحطانية
(الزبيودي  :1965ا.)388 ،5

(ش ع ي ع و)

النبطية في ٍ
نقش ثنائي اللغة (يوناني -نبطي) عثر عليه في منطقة سيع في
وردت هذه الكلمة مرة واحدة في
ّ
حوران ،وهو اسم منسوب إلى منطقة سيع الواقعة في حوران ،ويقابل هذه الكلمة في النص اليوناني الذي يعلوه

النبطية في سيناء هو اسم
أن اسم (ش ي و) الوارد ذكره في أحد النقوش
كلمة  ،Σεεῖαويرى الباحث ليتمان ّ
ّ
منسوب إلى سيع ويعني" :سيعي /سشيعي" (.)Littmann 1914: 103

النبطية ،والدالئل
وقد شهدت مدينة سيع استيطانا نبطيا مكثفا إذ كانت مرك از دينيا مهما خالل الفترة
ّ
ديني يتألف من ثالثة
على ذلك متعددة ،فعثر على مجموعة من النقوش
النبطية هناك ،كما عثر على مجم ٍع ٍ
ّ

مبان أخرى ،وعثر في المنطقة على ٍ
نقش ِّّ
معابد ،ألحقت بها ٍ
يؤرخ المجمع الديني هذا إلى نهاية القرن األول قبل
الميالد (.)Dentzer 1985: 67-68
وبخصوص اشتقاق هذا االسم ،فهناك أكثر من رأي يمكن اقتراحه ،فقد يكون للكلمة عالقة بالجذر

اآلرامي "ش

ي = שעיע"والتي تعني "أرض مستوية" ( ،)Jastrow 1903: 164وربما يكون لها ارتباط

النبطية التي عبدت في حوران ،وارتب)
تعبده األنباط ،وكان من أبرز اآللهة المحلية
باسم اإلله شيع القوم الذي َّ
ّ
" ( Macdonald 2003:
ذكر سيع هنا بشبادة اإلله بعل سمين الذي يوصف في هذه النقوش بأنه إله "س
.)424

وربما يكون االسم مشت ّق من الجذرين العربيين :سيع /سيح واللذين يعنيان الماء الجاري على وجه
األرض (لسان العرب :سيع /سيح) ،أو من الكلمة العر ّبية شيع التي تعني "تابع ،رافق" والتي اشتق منها اسم
الصفوية لتعني "شيع ،ساعد" ،كما ترد في
أن كلمة (ش ي ) ترد في
اإلله شيع القوم ،ومن الجدير بالذكر ّ
ّ
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ٍ
معان مقاربة من هذا المعنى (حراحشه  ،)119 :1994ولكننا نرّجح
غيرها من اللهجات العر ّبية القديمة لتفيد
ارتباط االسم باإلله شيع القوم الذي كان إله هذه المنطقة وكافة مناطق حوران ،ومعنى اسمه "الذي يرافق القوم"
وكانت عبادة هذا المعبود مرتبطة بالقوافل وحمايتها.
(ت ي م ن ي ا  /ت ي م ن ي ت ا):

وردت كلمووة (ت ي م ن ي ت ا = التيمائيووات) فووي أحوود نقوووش موودائن صووالح (الووذييب )201 :2010
ويذكر هذا النقش أسماء إناث ن ِّسبن إلى تيماء وأطلوق علويهن اسوم التيمائيوات ،كموا ورد نفو اللفوظ فوي نق ٍ
وش آخور

نحوت علوى واجهوة أخورى مون واجهوات مودائن صوالح ولكون بصويغة الموذكر (ت ي م ن ي ا= التيموائيين) (الوذييب

النبطيوة بعودة صويغ ،منهوا صويغتي( :ت ي م ي) و (ت ي م ا)
 ،)190 :2010وقد ورد اسوم تيمواء فوي النقووش
ّ
يؤرخان للقرنين الثالث والرابع (.)Al-Najem and Macdonald 2009: 208–217
اللتان تردان في نقشين َّ
وتكوورر ورود اسووم تيموواء فووي عو ٍ
ودد موون المصووادر القديمووة ،فجوواء ذكرهووا فووي العهوود القووديم الووذي يشووير إلووى

1
أن "تيمووا = תֵּ ימָ א" هووو أحوود أبنوواء إسووماعيل
"قوافوول تيموواء" תֵּ ימָ א (سووفر أيوووب  ، )19 :6كمووا يووذكر العهوود القووديم ّ
(سفر التكوين  ،)15 :25وجاء ذكرها أيضا في الكتابوات المسومارّية كالبابلّيوة واآلشوورّية وذلوك فوي نص ٍ
ووص تعوود

لحكووم الملووك اآلشوووري تغووالت فالصوور ( 727-745ق.م) ونبونئيوود ( 539-555ق.م) ،حيووث اتخووذها هووذا الملووك

مسووتق ار لووه بعوود أن شو َّون حملتووه الشووهيرة علووى شوومال الجزي ورة العر ّبيووة ،وكانووت دوافووع اتخوواذه هووذه المنطقووة مق و ار لووه
اقتصادية واستراتيجّية (السعيد .)2000
سياسية و
ّ
ّ

الكالسيكية ،فنجد لتيماء ذك ار عند الجغرافي بطليموس الذي أطلق عليها اسم
أما بخصوص المصادر
ّ
ّ
ّ
ثيماء َّ Θέμμη
وعدها من مدن "العربية الصحراوية" ( ،)Ptolemy 5.19وورد ذكرها كذلك عند بليني الذي

وتيمينيين (التيمائيين) ( )Timenaeiباألنباط" (.)Pliny 6: 33
يقولّ :
أن األقدمين قد ربطوا "ال ِّّ
وبخصوص معنى االسم يقول ابن منظور( :وأرض تيماء :م ِّ
ضَّلة مهِّلكوة ،وقيول :واسوعة .ابون األع اربوي:
التَّيموواء فووالة واسووعة) (ابوون منظووور :تيموواء) ،وتيموواء كمووا يقووول يوواقوت الحموووي( :بليوود فووي أطوراف الشووام بووين الشووام

ووادي القرى على طريق حاا الشام ودمشق) (الحموي  :1986تيماء).
(ث م و د و):

ورد اسووم (ث م و د و= ثمووود) فووي نقووش الروافووة الووذي يعووود إلووى الفت ورة التووي تلووت ضووم الرومووان لمملك وة

ونص اليونو و وواني
األنبو و وواط ،حيو و ووث يو و و ّ
ورد فو و ووي نقو و ووش الروافو و ووة كلمتو و ووي (ش ر ك ت /ث م و د و) ،ويقابلهو و ووا فو و ووي الو و و ّ
.Θαμουδηνῶν Ἔθνος
وثمود الوارد ذكرها هنا غير ثمود الوارد ذكرها في القران الكريم ،وذلك للفارق الزمني بين المجموعتين،

أما ثمود الوارد ذكرها هنا فتعود إلى ما بعد ميالد
فعصر ثمود القر ّ
آنية يسبق مبعث سيدنا موسى عليه السالمّ ،
سيدنا عيسى عليه السالم بقرن ونصف.
وأصوول االسووم موون كلمووة ثموود ،والثَّموود :الموواء القليوول (ابوون منظووور :ثموود) ،وقوود وردت كلمووة (ث م د) كاسووم
الثمودية ،كما وردت كاسم ٍ
الجنوبية (الذييب .)48 :2000
الصفوية والعر ّبية
الثمودية و
مكان في
عل ٍم في النقوش
ّ
ّ
ّ
ّ
أن الثموديين قد قطنوا منطقة شمال غرب الجزيرة العر ّبية ،فتذكر
يخية على ّ
وتجمع المصادر التار ّ
الكتابات اآلشورّية وجود قبيلة ثمود في هذه المنطقة ،إذ يشير أحد نصوص سرجون الثاني ( 705 -722ق.م)

 1ورد ذكرها أيضا في سفري إرميا  23 :25وإشعيا .14-13 :21
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إلى هزيمة الثموديين والعرب البعيدين الذين يقيمون في الصحراء ( ،)Eph'al 1982: 105, 189وقد أطلقت

الكالسيكية عدة مسميات منها  Thamudeni،ThamudenoiوThamudaei ،Thamydiati
عليهم المصادر
ّ
وحدد بليني موطنهم في المنطقة الواقعة بين دومة الجندل و ِّ
الحجر (.)Pliny 6: 33
ّ
كما ورد ذكر الثموديين في ٍ
الصفوية منها نقوش تشير إلى حرب جشم مع آل ثمد
عدد من النقوش
ّ
يشكلون جزءا
أن الثموديين كانوا ّ
) ،(OCIANA: WH 3792.1; WH 3792.3ويبدو من خالل نقش الروافة ّ
النبطية في شمالي الجزيرة العر ّبية ،كما يشير النقش إلى احتمالية وجود نو
السكانية
من التركيبة
ّ
ّ
االجتماعية و ّ
من التناغم واالنسجام بين القبائل التي كانت تقيم على الحدود بين هذه القبائل واإلمبراطورية الرومانّية (النصرات

السياسية للثموديين على شمال غربي الجزيرة العر ّبية
 ،)154 :2002ويثير النقش تساؤالت حول طبيعة السيطرة
ّ
ٍ
ٍ
مباشر هناك (العبد
تدخل
الرومانية الذين لم يكن لهم
بعد سقوط دولة األنباط ،فتعاون الثموديون مع حكام الوالية
ّ
يونانية و ٍ
ٍ
تؤكد وجود ٍ
الجبار 1431هو ،)178 -151 :كما عثر على مخر ٍ
التينية ونبطي ٍة ِّّ
عدد من الفرسان
بشات
ّ
الرومان والعرب في هذه المنطقة مع نهاية القرن الثاني الميالدي لحماية القوافل التجارّية القادمة من اليمن باتجاه
الرومانية العر ّبية قد وصلت مدائن صالح.
الجنوبية للمقاطعة
أن الحدود
الشام (سحواب  ،)67 :1992إذ يبدو ّ
ّ
ّ
والمية عون قووم ثموود فوي معورض حوديثها عون قصوة سويدنا
يخيوة العر ّبيوة واإلس ّ
كموا تح ّودثت المصوادر التار ّ
صالح عليه السالم وأصحاب ِّ
الحجر ،ووضعت منازلهم بوين وادي القورى يموا بوين الحجواز والشوام (علوي :2006

النس وابون العوورب ثمووود إلووى صوومود بوون جوواثر بوون إرم بوون سووام بوون نوووً (القلقشن وودي :1987
ا ،)139 /1ويرجووع ّ

 ،)313وهناك من يرى ّأنهم قبيلة من العورب األوائول مون بقايوا قووم عواد (الزبيوودي  :1965ثموود) ،ولكون ك ّول هوذه
اإلشارات مرتبطة بثمود األولى التي سبقت قيام دولة األنباط بقرون عديدة.
الخاتمة:

أن هذه
لنبطية التي تحوي أسماء قبائل ومواقع جغ ار ّية وأقوام ّ
يالحظ الدارس للنقوش والبرديات ا ّ
ٍ
الكتابات َّ
السعودية ،ثم يليها من حيث توزيعها الجغرافي
بشكل رئي ٍ في محافظة العال في المملكة العر ّبية
تتركز
ّ
ّ
منطقة حوران ،أما بقية النقوش األخرى فهي َّ
النبطية.
تتوز في بقية أجزاء المملكة
ّ
تعددت أسماء القبائل ومواضع إقامتها لدر ٍ
جة َّ
كان المجتمع النبطي مجتمعا قبليا ،و َّ
تعذر معرفة توزيع أماكنها
الجغ ار ّية الدقيقة على الخريطة ،إضافة إلى صعوبة الجزم باسم القبيلة ،ومعرفة يما كان االسم يدل أحيانا على
شخص أم قبيلة أم موضع ،وتتميز أسماء القبائل واألقوام الوارد ذكرها في النقوش النبطية ٍ
بعدد من المميزات
ّ
ّ
منها:
تمت مناقشتها في هذه الورقة بعض األلفاظ التي تشير إليها مثل (آل)،
 .1سبقت أسماء القبائل التي َّ
(بني) (بنو) مثل" :ا ل /

م ر ت"" ،ا ل /

ب ي ش ت"" ،ا ل  /ز هو م ن"" ،ا ل  /ز ً م ي".

ونجد أحيانا أ ّن وجود كلمة (بني) قد يجعلنا ال نستبعد أن يكون االسم موضع النقاش اسم علم ولي
النبطية ألفاظ أخرى أطلقت على التجمعات والكيانات البشرية مثل :لفظ
اسم قبيلة ،ولم ترد في النقوش
ّ

الجنوبية والذي يعني (قبيلة).
(شعب) الذي تكرر وروده في النقوش العر ّبية
ّ
ِّ
ِّ
الصالبة و ِّ
ِّ
الشدة نحو (ق ص ي و= قصيو)( ،س هو م =
العظمة و
بالقوة و
 .2ترتب) دالالت أسماء القبائل

سهم) والصالً والخير (م ز ن ي ت ا = مزينة) ( ،ب ي ش ت= عبيشت) ومظاهر الطبيعة
أن أصول
ومصادر المياه (ق م ي ر و= قميرو) ( ،س ن= غ َّسان) ،حيث َّ
تبين من خالل الدراسة ّ
معظم أسماء هذه القبائل عربي ولي آرامي.
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النبطية على
 .3أما من حيث البنية ،فتشتمل أسماء القبائل واألقوام الوارد ذكرها في النقوش وأوراق البردي
ّ
ٍ
النبطية بإضافة ياء في آخره متبوعة بحرف األلف في حالة
عدد من األسماء المنسوبة التي تصا في
ّ
المفرد المذكر ،وحرف التاء المتبوعة بألف في حالة المفرد المؤنث ،واألسماء المنسوبة التي وردت في

الدراسة هي( :أ د و م ي ا= اآلدومي)( ،أ ر م ن ي ا= األرميني)( ،أ ر هو و م ي ا= الرومي/
ِّ
اليهودي)( ،م و ب ي
السلوقي) ( ،ي ن  /ا د ي ا= الذي ينتسب لعين جدي)( ،ي هو و د ي ا=
ّ
ا= المؤابي) ً( ،ا ر ي ا= ِّ
الحجري)( ،م ز ن ي ت ا= المزينة)( ،م ن ب ا ي ت ا= المنبجية)،

(م ص ر ي ت ا= المصرّية)( ،ت ي م ن ي ا= التيمائي)( ،ت ي م ن ي ت ا= التيمائية)( ،ن ب
ط ي ا = النبطي).
 .4انتهت العديد من أسماء القبائل واألقوام بحرف الواو مثل( :أ و ي ت و)( ،ا ل و) ً( ،ت ت و)،
(ن ب ط و) ( ،م و ر و)( ،ق ص ي و)( ،ق م ي ر و)( ،ر و ً و)( ،س ل م و)( ،ث م و د

و).

 .5انتهت بعض أسماء القبائل بالحرفين (وان) مثل( :ز هو م ن= زهمان)( ،ل ً ي ن= لحيان) ( ،س
غسان).
ن= َّ

 .6انتهت بعض األسماء بتاء التأنيث مثل:

ب ي ش ت،

م ر ت ،ش م

ت.

النبطية
ملحق بأسماء القبائل واألقوام المذكورة في النقوش والبرديات
ّ

 .1ا د و م ي ا

 .14ي هو و د ي ا

 .27ن ا د [ي] ا

 .2ا و ي ت و

 .15ل ً ي ن

 .16م و ب ي ا

 .28ر ب ي ا
 .29س ن

 .4ا ر م ن ي ا

 .17م ز ن ي ت ا

 .30ق ص ي و

 .5ا ر م ي ا

 .18م ل ك

 .31ق م ي ر و

 .6ا ر هو و م ي ا

 .19م ن ب ا ي ت ا

 .32ر و ً و

( .8هو ر) م

 .21م ر هو ن ا ت

 .34س ل م و

 .9و ً ش و

 .22ن ب ط و

 .35ش م

 .10ز هو م ن

 .23ب ي ش ت

 .36ش

 .11ز ً م ي

 ً .12ا ر ي ا

 .24م و ر و
 .25م ن ي

 .37ت ي م ن ي ا  /ت

 ً .13ت ت و

 .26م ر ت

 .38ث م و د و

 .3ا ك د ي ؟

 .7ا ل و

 .20م ص ر ي ت ا
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أوال :المصادر والمراجع العربية:

قائمة المصادر والمراجع

الكتاب المقدس

األنصاري ،عبد القدوس ( :)1971نو سليم ،بيروت.

األنصاري ،عبد الرحمن ( :)1975لمحات عن بعض المدن القديمة في شمال وشمال غرب الجزيرة الجزيرة
العربية .الدارة – العدد األول.80 – 75 ،

الع ومدائ صالح (حضارة مدينتي ) ،دار القوافل،
األنصاري عبد الرحمن ،أبو الحسن ،حسين (ُ :)2002
الرياض.
األنصاري ،عبد الرحمن ،طيران ،سالم ( :)2005قرية الفاو مدينة المعابد ،في المدينة في الوط العربي في

ضوء االكتشافات اآلثارية :النشأة والتطور ،تحرير عبد الرحمن األنصاري وآخرون ،الجوف –

السعودية.106-97 ،
المملكة العر ّبية
ّ
صرح به وأُ هم في القرآن الكريم م
بن صراي ،حمد والشامسي ،يوسف ( :)2000المعجم الجامع لما ُ
المواضع ،مركز زايد للتراث والتاريخ ،أبو ظبي.
األعلى للثقافة ،القاهرة.

الرومانية ،ترجمة آمال الروبي ،المجل
بورسوك ،جلين ( :)2006الوالية العربية
ّ
الجميلي ،عامر ( :)2010أصول أسماء بعض المدن والمواضع الجغ ار ّية عند ياقوت الحموي بين األسطورة
واألصل اللغوي ،مجلة سومر ،المجلد .55

جوسين ،أنطونان ،سافينياك ،رفائيل ( :)2003رحلة استكشافية أثرية إلى الجزيرة العربية ،ترجمة صبا عبد
الوهاب الفارس ،الرياض ،دارة الملك عبد العزيز.

ابن حبيوب ،محمد بن حبيب بن أمية (د.ت) ،المحبـر ،المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت.
الع  .الرياض :مكتبة
أبو الحسن ،حسين ( :)1997قراءة جديدة لكتابات لحيانية م جبل عكمة بمنطقة ُ
الملك فهد الوطنية.
حراحشه ،رافع ( :)1994الفعل في النقوش الصفوية ،رسالة ماجستير في منشورة ،جامعة اليرموك.
حراحشه ،رافع ( :)2010نقوش صفائية م
عمان.

الشمالية الشرقية ،دار ورد للنشر والتوزيع،
البادية األردنية
ّ

حمارنه ،صالح ( :)1991الناس واألرض :دراسات في تاريخ جنوب ب د الشام في القرون الث ثة الهجرية
األولى ،دار الينابيع للنشر والتوزيع ،عمان.

الحموي ،ياقوت ( :)1986معجم البلدان ،دار الفكر ،بيروت.

ابن دريد ،أبي بكر محمد بن الحسن ( 321-223هو) ( :)1991االشتقاق ،تحقيق وشرً عبد السالم محمد
هارون ،دار الجيل ،بيروت.

السعودية ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،الرياض.
الذييب ،سليمان ( :)1999نقوش ثمودية م المملكة العربية
ّ
السعودية ،مكتبة الملك فهد
الذييب ،سليمان ( :)2000دراسة لنقوش ثمودية في جبة بحائل -المملكة العربية
ّ
الوطنية ،الرياض.

السعودية ،مؤسسة عبد
الذييب ،سليمان ( :)1421نقوش قا ار الثمودية بمنطقة الجوف بالمملكة العربية
ّ
الرحمن السديري الخيرية ،الرياض.
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الذييب ،سليمان ( :)2002نقوش أم جذايذ النبطية :دراسة تحليلية ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،الرياض.
الذييب ،سليمان (2002أ) :دراسة تحليلية لنقوش نبطية قديمة ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،الرياض.
الذييب ،سليمان (2002ب) :نقوش ثمودية م سكاكا ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،الرياض.

لسعودية ،الرياض ،دارة الملك عبد
الذييب ،سليمان ( :)2010مدونة النقوش النبطية في المملكة العربية ا
ّ
العزيز.
السعودية للدراسات اآلثارية،
الذييب ،سليمان ( :)2014نقوش موقع سرمداء محافظة تيماء ،الجمشية
ّ
الرياض.
الذييب ،سليمان (2014أ) :المعجم النبطي :دراسة مقارنة للمفردات واأللفاظ النبطية ،الهيئة العامة للسياحة
واآلثار ،الرياض.

الروسان ،محمود ( :)1992القبائل الثمودية والصفوية :دراسة مقارنة ،جامعة الملك سعود ،الرياض.

الزبيودي ،أبو ال يض محمد بن محمد الحسيني ( :)1965تـاج العـروس مـ جواهـر القامـوس ،تحقيق عبد
الفتاً الحلو ،و ازرة اإلرشاد ،الكويت.

الزين ،محمد ( :)2004التقويم السلوقي وأهميته التاريخية والحضارية .مجلة دراسات تاريخية-31 ،86/85،
.84

سحواب ،فكتور ( :)1992إيـ ف قريـش رحلـة الشتـاء والصيـف ،بيروت ،المركز الثقافي العربي.

السعيد ،سعيد فايز السعيد ( :)2000حملة الملك البا لي نبونيد على شمال غرب الجزيرة العربية ،الجمشية

السعودية ،الرياض.
التاريخية
ّ
السالمين ،زياد ( :)2013الع قات النبطية الخارجية :دراسة في ضوء المصادر التاريخية والشواهد األثرية.

السعودية ،جامعة الملك سعود ،الرياض.
الجمشية التاريخية
ّ
السالمين ،زياد ( :)2017إعادة قراءة للنقش النبطي الموسوم بو ( )CIS II 964من صحراء سيناء ،المجلة
األردنية للتاريخ واآلثار.50-41 ،1 :11 ،

الرومانية-الثمودية خالل القرن الثاني
العبد الجبار ،عبد هللا ( 1431هو) :معبد روافه :دراسة في العالقات
ّ
السياحة واآلثار (.178-151 ،)2
الميالدي .مجلة جامعة الملك سعود ّ ،22

عبد الحليم ،عبد المنعم ( :)2000األسماء والمسميات المتعلقة باالسم "مصر" بالنصوص القديمة في الجزيرة
العربية والهالل الخصيب .في :دراسات في آثار الوط

اآلثاريي العرب ،الجزء األول ،القاهرة.251-241 ،

العربي -كتاب الملتقى الثالث لجمعية

ابن العديم ،عمر بن أحمد بن ببة هللا بن أبي جرادة العقيلي (المتوفى660 :هو) (د .ت) :بغية الطلب في
تاريخ حلب ،تحقيق سهيل زكار ،دار الفكر.

علي ،جواد :)2006( ،المفصل في تاريخ العرب قبل اإلس م .آوند دابنش.

الفاسي ،هاتون ( :)1993الحياة االجتماعية في شمال غرب الجزيرة العربية في الفترة ما ي القرن السادس
قبل المي د والقرن الثاني المي دي ،الرياض.

القلقشندي ،أبو الشباس أحمد ( :)1980نهاية األرب في معرفة أنساب العرب ،تحقيق إبرابيم األبياري ،دار
الكتاب المصري ،القاهرة.
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القلقشندي ،أبو الشباس أحمد ( :)1982ق ئد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ،تحقيق إبرابيم
اإلبياري ،دار الكتاب المصري ،دار الكتاب اللبناني.

القلقشنودي ،أبو الشباس أحمد ( :)1987صبـح األعشـى فـي صناعـة اإلنشـاء ،دار الفكر ،دمشق.

كحالة ،عمر رضا ( :)1997معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.

ابن ماكوال ،علي بن ببة هللا بن أبي نصر ( :)1411اإلكمال في رفع االرتياب ع المؤتلف والمختلف في
األسماء والكنى ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

المسعودي ،علي بن الحسين ( :)1968كتاب التنبيه واإلشراف ،دار التراث ،بيروت.

المعاني ،سلطان ( :)2002أسماء األمكنة في النقوش النبطية ،مجلة جامعة الملك سعود ،م ،14اآلداب (،)1
.163-113

المقريزي ،أحمد بن علي بن عبد القادر ( 1418هو) :المواعظ واالعتبار ذكر ِ
الخطط واآلثار ،دار الكتب
العلمية ،بيروت.

الجنوبية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
مكياش ،عبد هللا ( :)1993أسماء القبائل في النقوش العربية
ّ
اليرموك.
ابن منظوور ( :)1968لسـان العـرب16 ،ا ،دار صادر ،بيروت.

الميداني ،أبو الفضل أحمد (د.ت) :مجمع األمثال ،بيروت ،دار الجليل.

السياسي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية.
النصرات ،محمد :)2002( ،تاريخ األنباط ّ

النصرات ،محمد ( :)2008تاريخ جنوبي األردن في الفترة البيزنطية :م وادي الحسا شماال حتى خليج أيله
(العقبة) جنوبا (636-324م) ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة األردنية.

نولدكوه ،ثيودور ( :)1933أمـراء غسـان .تعريب بندلي جوزي وقسطنطين زريق ،بيروت ،المطبعة الكاثوليكية.
الهمداني ،أبو محمد الحسن بن أحمد ( :)1987اإلكليل م أخبار اليم وأنساب حمير ،الدار اليمنية للنشر
والتوزيع.

الواقودي ،محمد بن عمر ( :)1966المغــازي ،تحقيوق مارسدن جون  ،اوكسفورد.
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