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 العربية شمال شبه الجزيرةفي  النبطية  مجمع االلهة في ضوء المصادر الكتابية 

يف مشال شبه  النبطيت  جممع االهلت يف ضوء املصادر الكتابيت
 )االله ذو الشرى امنوذجًا( اجلزيرة العربيت

   

 

 

 الممخص 

الحضارات القديمة ، تمثل الحياة الدينية جانبا ميما في العقائد كاالدياف ألؼ مف 

كر مسار فيما تحتمو مف مكقع بارز كاساسي في تطالنبطية ،كال سيما تعدد االلية 

الحضارات بشكل عاـ، اذ برزت اىمية الجانب الديني لؤلنباط كتعددت االلية النبطية، 

مف المعبكدات النبطية كالذؼ ساد في شماؿ شبو الجزيرة العربية، كاقترف  فاإللو ذك الشرػ 

اسمو مع االلو اليكناني ديكنيسكس كااللو الركماني باخكس ،فكانت ديانة االنباط ديانة 

لذلؾ نجدىـ قد تعبدكا لآللية التي يعبدىا االقكاـ ، قائمة عمى مبدأ تعدد االليةكثنية 

، االخرػ، اذ اصبحت معبكدات مشتركة فيما بينيـ، كتأثر العرب باآللية كال سيما االنباط

دليل كاضح  النبطية فقد اتسمت االلية بطبيعة كككبية تمثمت بالشمس،اذ تمثل ىذه االلية

 .ادات كمعتقدات دينية قديمةعمى عبادتيا كفق ع

  جياد السويداوي م.م. حارث كريم 

  املديرية العامة لرتبية االنبار  
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 Complex of deities in light of Nabataean scriptural 

sources in the northern peninsulaArabic(The god Dhu al-

Shura as a model) 

  

 

          

Abstract 

The importance of the study of religious life in the Nabataea's 

is an important study of any of the ancient civilizations, especially 

the multiplicity of Goddesses, in terms of the prominent and 

fundamental position in the development of the path of civilizations 

in general. The importance of the religious aspect of the 

Nabataea's,He was a Nabataea goddess who lived in the northern 

part of the Arabian Peninsula. His name was associated with the 

Greek god Dionysus and the Roman god Bacchus. The Nabataean 

religion was a pagan religion based on the principle of polytheism, 

so they were worshiped by the gods, As they became idolaters 

common among them, and the Arabs were influenced by the gods, 

especially the Nabataea's, the gods were characterized by a 

planetary nature represented by the sun, as these gods represent a 

clear evidence of worship according to ancient religious customs 

and beliefs. 

Assist .Lect. HarithKarim Jiyad Al-Suwaidawi 

General Directorate of Anbar Education 
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 المقدمة
تبدك اىمية دراسة الحياة الدينية عند االنباط ألؼ مف الحضارات القديمة ، كال سيما تعدد 
االلية فيما تحتمو مف مكقع بارز كاساسي في تطكر مسار الحضارات بشكل عاـ، اذ برزت 
اىمية الجانب الديني لؤلنباط كتعددت االلية النبطية، مف خبلؿ المصادر الكتابية كالنصكص 

تي تـ الكشف عنيا، ككركد اسمائيا في كتابات المؤرخيف، لذا يعد االلو ذك الشرػ )دك شرا( ال
االلو الرئيس عند االنباط كاالقكاـ الثمكدية كالصفكية كغيرىا مف االقكاـ، فقد اتسمت االلية 
بطبيعة كككبية تمثمت بالشمس، فكانت انصابو متجية نحك الشرؽ، كقد اتصف االلو ذك الشرػ 

فكانت تقدـ لو القرابيف كعبد في المناطق النبطية  (ٔ)نو غير مسرؼ في الطعاـ كالشراب،با
 .(ٕ)كالسيما البتراء

فكانت االنباط تمارس الطقكس كالشعائر الدينية لكل مجتمع متطكر، لذلؾ ( ٖ)كبصرػ 
 تتميز االدياف بطابع خاص في ممارسة طقكسيا في معابدىا، التي تقاـ فييا كيتعاممكف مف

يمثل الديف حمقة كبيرة كميمة، فيك مف الدراسات االنسانية، فالديانة العربية قبل ( ٗ)خبلليا
االسبلـ تمثل جزءا ميما مف ديانة العالـ القديـ، فكانت الديانة العربية في الجزيرة العربية ديانة 

اف سكاف (٘) كثنية كىي ديانة قائمة عمى تعدد االلية الذؼ ساد في جنكب شبو الجزيرة العربية
شبو الجزيرة العربية عبدك الية كاحدة، كلـ يمثمكىا كانساف فيي ممارسة قديمة استخدميا العرب 

اذ تمثل ىذه االلية دليل كاضح عمى عبادتيا كفق عادات كمعتقدات دينية ( ٙ)كاالقكاـ السامية 
ىػ ف(، ككرد  قديمة، فقد كردت اسـ االلية بصيغ مختمفة، فقد جاءت بالصيغة الجنكبية) اؿ

 (ٚ)بالصيغة الشمالية )ىػ اؿ ىػ(،ك )اؿ ىػ(،ككذلؾ كرد في المصادر اآلرامية بالصيغة )اؿ ىػ ا(
كيتبيف مف خبلؿ الديانة التي انتشرت فييا االلية ذؼ الشرػ، اذ تمثل بالو كالييف رئيسيف خبلؿ 

برزت في الديانة ( ٛ)يبلدؼالفترة التي ازدىرت فييا بيف القرنييف االكؿ قبل الميبلد كاالكؿ الم
النبطية مجمكعة مف العكامل اثرت في حياتيا الدينية منيا اقامة الكالئـ كالطقكس الدينية كانشاء 
االضرحة كتأليو الممكؾ، فكل عامل لو اىتماـ خاص، فكانت الطقكس كفقًا لمتقاليد النبطية، 

اـ كاىتماـ، ككانت معتقداتيـ كيبقى االكل كالشرب بمصاحبة الميت، فالميت كاف يعامل باحتر 
اذ تعكس لنا النصكص كالمصادر الكتابية التي تخص االضرحة كتتضمف ( ٜ)تتمتع بميزة الخمكد
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 "فرض الغرامات التي يجب دفعيا لآللية كالمعابد، فقد كرد في المصادر الكتابية بالصيغة االتية  
ب ؼ ر ح ف ؼ س كؿ ـ راف اؾ ك ت ؾ ف س خ ت د ف ىػ ؼ ىػ ؼ ب بب ؼ ؽ ؼ س ا 

كلسيدنا مثميا كفقًا لمنسخة المحفكظة في معبد ؽ ؼ " كترجمتو:   (ٓٔ)"ف ش ف ت ا/ ب ع ؼ ف
اذ يعكس لنا النص الكتابي العبلقة القكية بيف القانكف  (ٔٔ)" س ا بشير نيساف سنة اربعيف

تي تفرض عمى النبطي كالديف ، كيتضمف دكر الكينة في ضماف االتفاقات القانكنية كالغرامات ال
 المخالفيف.

كعمى ما يبدك فيناؾ مجمكعة مف النصكص الدينية تحمل معمكمات ميمة عف الديانة 
 (ٕٔ)كترجمتو )القبر(" ب ؼ ت ع ؿ ـ ا "النبطية، فقد كردت في النص الكتابي بالصيغة االتية

ا المكاف اذ يتبيف مف النص اف ىذا الضريح يمثل البيت االبدؼ لمشخص بعد كفاتو يدفف في ىذ
 الى االبد.

ح "ككردت نصكص اخرػ تدؿ عمى الجانب الديني ، فقد كرد نص كتابي بالصيغة االتية 
كترجمتو)المكت(، ككرد بالصيغة االخرػ"ف ؼ ش" كترجمتيا )ُنصب(، اؼ  "ؿ ؼ ـ ك ت ا

 (ٖٔ)بمعنى كجكد شخص ميت اكثر مما تعني تمثااًل كامبًل 

خبلؿ النصكص الكتابية التي كجدت في ضكء المممكة كىنا يبرز دكر االلية النبطية مف 
بعد الميبلد(، اذ كجدت االلية اعرا  ٔٗالنبطية التي عثر عمييا في تممؾ الفترة اؼ تعكد الى )

ش ؾ ك ح ب ر ت ك ر ا ـ س ج داؿ ا ع ر ا  : ")ذك الشرػ( في النصكص بالصيغة االتية
تكرا المحراب العرا الذؼ ىك في  شككح بف "كترجمتو "دؼ ب ب ص ر ا ا ؿ ىػ / ب ا ؿ

 (ٗٔ) "بصرػ الو رابيل

كيتضح لنا مف خبلؿ النص باف التكريس كاف لئللو اعرا، كالذؼ يعكد الى تمؾ الفترة 
، كبصرػ، كاف يجعل (ٙٔ)، كاـ الجماؿ(٘ٔ)امتاف بعد الميبلد( كقد كجدت نصكص ثانية في ٔٗ)

اؼ سيدنا الذؼ :" كترجمتو "كدك شرا اعرا"نفسو يحمل صفات االلو ذك الشرػ، اذ يشير النص 
 ٖٜعاـ) ( ٛٔ)اذ يتبيف مف النص بانو يعكد الى نقش في عيد رب ايل الثاني( ٚٔ)" ىك في بصرػ 

بعد الميبلد(، فجاء النص تكريـ لبللو المحمي الذؼ كجد في بصرػ ، فكجدت العبلقة بيف االلو 
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ماؿ عدة محاريب لمصبلة، اذ يشير النص ذك الشرػ كاعرا، كقد كجد في الحجر كبصرػ كاـ الج
اما مف حيث التسمية لبللو ذك (ٜٔ)" اعرا لئللومحراب عبادة  "كترجمتو " ـ س ج د ا "الكتابي

كىي اكثر االلية عبادة بيف االلية العربية، فحمل  (ٕٓ)الشرػ )ذك الشرا( فيك يمثل جباؿ الشراة
  . (ٕٔ)االلو ذك الشرػ تسميات مختمفة، منيا )دكساريس(

اذ عبد االلو ذك الشرػ عند اليكناف كظير باسـ االلو )دكساريس( كيعتبر ( ٕٕ)بمعنى سيد الشراء
 (ٖٕ)مكفق االلية ، فكانت عبادتو مرتكزة في البتراء كبعدىا انتشرت الى بقية المناطق مف االنباط

يحمل اسـ  اذ تعكس النصكص الكتابية حكؿ االلو ذك الشرػ، فقد كرد في احدػ النصكص كىك
اذ  (ٕٗ)"دكشرا الو جيا"كترجمتو  "د ك س ر ا ا ؿ ىػ ج ؼ ا "االلو جيا فقد كرد بالصيغة االتية 

يتبيف مف النص اف االلو ذك الشرػ ىك االلو الممكي لممكؾ االنباط ، فظير مع الية اخرػ مثل 
يو الو سيدنا كاسـ ذك الشرػ اطمق عم (ٕ٘)االلو اعرا، الو بصرػ كااللو ديكنيسيكس  كزيكس

" كترجمتو: "دكشر الو مرانا" كقد كرد االلو ذك الشرػ بصيغ مختمفة منيا  (ٕٙ))الممؾ(، كالو رابيل
كيتبيف مف خبلؿ النص اف المقصكد السيد الممؾ، فاصبح االلو دكشر الو   (ٕٚ)"دكشر الو سيدنا

كيشير النص الكتابي  (ٕٛ)ممكتا، كلذلؾ سميت االنباط عبد دكشرا، كيمثل الرمز عندىـ الشمس
ذك الشرػ كاف صنمًا لبني الحارث بف يشكر بف  "لبللو ذك الشرػ ،اذ جاء بالصيغة االتية 

 -كقيل في االلو ذك الشرػ: (ٜٕ)" مبشر مف االزد

 (32)اذًا لحممنا حول ما دون ذي الشرى       وشج العدى منا خميس عرمرم          

ككاف ايضا صنما " ية ، اذ جاء بالصيغة االتية كقد ذكرت االلية في المصادر الكتاب
   (ٖٖ)" يركف بيذا الماء في حمى ذك الشرػ يتط( ٕٖ)ككاف لو حمى كبو كشل( ٖٔ)لدكس بف االزد

فيد شر " كقد كردت االلية ذك الشرػ في المصادر الكتابية الصفكية، فقد جاء بالصيغة االتية 
 (ٖٗ)" نيمةيا ذشر السبلـ كالغ "ككذلؾ كرد  "سمـ كغنمت

اذ تعكس النصكص الكتابية حكؿ االلو ذك الشرػ كاقتراف اسمو مع البلت، اذ كرد 
 (ٖ٘)"ككجد كبنى قبرًا فيمت كدشر سمـ كشكر" ككذلؾ كرد  "فيمت كدشر سمـ "بالصيغة االتية
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يتضح لنا مف خبلؿ النصكص الكتابية التي ذكرت االلو ذك الشرػ باف اسمو اقترف مع االلية  
بدا االلو ( ٖٙ)نية كالركمانية، اذ قكرف اسمو مع االلو ديكنيسكس كىك االلو القديـ لبلدكمييفاليكنا

ذك الشرػ يظير بمظير يكناني كركماني ، فظير مع االلو اريس كااللو زيكس كبعدىا اصبح 
اليا لمشمس ، كقد عرؼ االلو ذك الشرػ عند الركماف بػ )دكساريس( ، كاقترف اسمو مع اليتيـ 

 (ٖٚ)كسباخ

اذ اتسـ االلو ذك الشرػ بطبيعة كككبية تمثمت بالشمس ، فكانت انصابو (ٖٛ)كجكبيتر
كانكف  ٕ٘متجيو نحك الشرؽ، كاخذت االنباط تقيـ االحتفاالت لئللو ذك الشرػ، فاصبح يـك )

 .(ٜٖ)الشرػ الذؼ كانت لو عبلقة بالشمساالكؿ( عيدًا ليـ، كىذا يدؿ عمى تكريميـ لئللو ذك 

مف خبلؿ المصادر التي ذكرت االلو ذك الشرػ ، كىك االلو الرئيسي لمبتراء ، فقد  يتبيف
(، كىك يمثل الو الخصب، ككذلؾ كرد بصيغة Dousaraesكرد في المصادر اليكنانية بصيغة)

(Dionysos) )كذكر االلو ذك الشرػ في المصادر الكتابية اآلرامية  (ٓٗ)،)ديكنيسيكس
، ككذلؾ كرد "د ك ش ر"اك  " د ش ر" فكية ،فقد جاء بالصيغة اآلرامية كالمحيانيةكالثمكدية كالص

" ذكشر" ، اما في المصادر الصفكية فقد جاء بالصيغة االتية " dsr,dsr" في المصادر الثمكدية
 (ٔٗ)كىك مقركنًا باآللية البلت 

اط ، اذ انعكست طبيعة االلية ذك الشرػ حكؿ المعابد في مناطق مختمفة كال سيما االنب
ـ س ج  "فقد كجد االلو ذؼ الشرػ في البتراء، ككرد ذكره في المصادر الكتابية بالصيغة االتية 

فضبًل عف العادات التي كاف يستخدميا االلو ذك الشرػ، فيرمز لو ( ٕٗ)كترجمتو المعبد  "د ا
 (ٖٗ)بالنسر كاالسد كاالفعى كالصقر، باإلضافة الى االحتفاالت بعيده كل اربع سنكات 

كفي بداية عبادة االلو ذك الشرػ اصبح ىك االلية الكبرػ الذؼ حمل طبيعة بعض االلية 
السامية، فاصبح يضاىي االلو )بعل ىدد( ك)بعل سميف(، )سيد السمكات( ،كاصبح يضاىي 

، فقد كرد اسـ االلو ذك الشرػ (ٗٗ)ديكنيسيكس(  -االلية اليكنانية كالركمانية معًا) االلو باخكس
در الكتابية كىك يمثل الرحمة التي تقدـ مف اماـ المعبد ذؼ الشرػ ، اذ كرد بالصيغة في المصا
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د ؾ ؼ ر/ ف ب ؿ ك/ ب ر/ ع ك ؼ د ك/ب ط ب/ ك س ؿ ـ/ـ ف/ ؽ د ـ / ذ ك ش " االتية
 (ٙٗ)"ذكرػ نابل بف عكيذ بطيب كالسبلـ مف اماـ )معبد ذؼ الشرػ( "كترجمتو: (٘ٗ)" ر ا

باف االلو ذؼ الشرػ تقدـ لو القرابيف مف اماـ معبده الذؼ يدؿ يتبيف مف النص الكتابي 
 كبصرػ . (ٚٗ)عمى السبلـ كالرحمة، كيدؿ عمى عبادتو فقد تكزعت في مناطق البتراء كحكراف

د ؾ ؼ ر/ ك ق ب "كرد االلو ذك الشرػ في المصادر الكتابية، فقد جاء بالصيغة االتية 
ر ا س/ ب ط ب/ ـ ف/ ؽ د ـ/ ذ ك ش ر ا/ ا  ك/ ب ر/ ؽ ك ـ ك / ك أـ ىػ/ ع ؿ ؼ ـ ت

كترجمتو )ذكرػ كىب بف قكاـ كامو عميمو )راس( يطيب مف اماـ )معبد( (ٛٗ)" ؿ ىػ/ ـ د ر س ا
 (ٜٗ)ذك الشرػ الو المدارس 

يتضح مف خبلؿ النص الكتابي باف االلو ذك الشرػ قد كصف بانو الو المدارس، كقد 
 اللو ذؼ الشرػ.كجد معبده في المناطق التي عبدت ا

يمثل االلو ذك الشرػ سيد االرض، كىك سيد الشراة، اؼ االرض المجاكرة لؤلنباط ، 
كيعرؼ ايضا بالو الخصب، كالزراعة، كال سيما شجرة الكرمة، كقد كجدت اشارات ذكرت االلو ذك 

، كقد (ٓ٘)ـ(، ككذلؾ عرؼ االلو بانو االلو االكبر عند االنباط ٚٔٔ-ٙٔٔالشرػ تعكد الى عاـ )
كجدت نصكص كتابية ذكرت االلو ذك الشرػ كاقترانو مع االلية االخرػ، كذكر ايضا اسماء 

د ؾ ؼ ر/ ىػ ف ـ ك/ب " االشخاص، كاقترف اسميما باإللو ذك الشرػ، اذ جاء بالصيغة االتية 
 (ٔ٘)" ر/ ح ر ؼ ـ/س ؿ ـ/ ب ط ب/ ع ؿ/ ع ؿ ـ/ ـ ف/ ؽ د ـ/ ذ ك ش ر ا

 (ٕ٘)"ذؼ الشرػ طيب لقياـ الساعة مف اماـ )معبد(حريـ بسبلـ ب ذكرػ ىانـ بف "كترجمتو

اذ يتبيف مف النص بانو ذكر اسماء االشخاص كاقترانيا مع اسـ االلية ذؼ الشرػ، كما 
 لو مف صفات عندما يككف كاقفا اماـ المعبد تقدـ لو النذكر كالقرابيف لئللو ذك الشرػ.

تي كاف يحمميا االلو ذك الشرػ، كىي كقد ذكرت بعض المصادر الكتابية الصفات ال
د ؾ ر ك ف/ط ب/ ؿ .... / ب ر/  "الطيبة مع ابنائو مف اماـ المعبد، فقد كرد بالصيغة االتية 
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الذكرػ الطيبة لػ .... بف " كترجمتو(ٖ٘)" ف ح س/ ط ب/ ب ف ؼ/ ـ ف ؽ د ـ ذ ك ش ر ا 
 (ٗ٘)" ناحس كذكرػ بطيب ألبنائي مف اماـ معبد ذؼ الشرػ 

كرد ذكر االلو ذك الشرػ كاقترانو مع االلية االخرػ كال سيما االلية مناة ، اذ كرد  ككذلؾ
بالصيغة االتية " ؽ ك ز ا/ س ؿ ـ / ـ ف/ ؽ د ـ/د ك ش ر ا/ ك ـ ف ك ت ك" كترجمتو "قكزا 

 (٘٘)سبلـ مف اماـ معبد ذؼ الشرػ كمناة"

ع االلية مناة، كممارسة يتضح مف خبلؿ النص الكتابي باف االلو ذؼ الشرػ كرد ذكره م
 عبادتيما في معبد كاحد.

يعد االلو ذك الشرػ عمى عبلقة كثيقة بمنطقة جباؿ الشراة كىي محيطة بمنطقة البتراء ، 
اذ كجدت ىذه العبلقة خبلؿ القرنييف االكؿ كالثني بعد الميبلد، فاإللو ذك الشرػ يمثل كبير 

مكز مختمفة كمنيا االسد كالصقر كاالفعى ، فكاف كاقترف االلو ذك الشرػ بر (ٙ٘)االلية النبطية 
االلو يضاىي االلو )ديكنيسيكس( اليكناني، كااللو باخكس الركماني، فضبل عف تمثاؿ االلو ذك 

 (ٚ٘)الشرػ فانو يشبو اكراؽ الكرمة كعناقيدىا ، كقد كجد ذلؾ في مدينة بصرػ 

ؼ ر/ ت ؼ ـ ؾ ف ب ا/ ؽ  اذ يعكس لنا النص الكتابي فقد جاء بالصيغة االتية " ك ؾ
 (ٛ٘)د ـ/ د ك ش ر ا/...." كترجمتو " ذكرػ تيـ الكتبى مف اماـ معبد ذك الشرػ"

يتضح مف خبلؿ النص الكتابي باف االلو ذؼ الشرػ كرد ذكره مع االلية الكتبى، كاقترف 
 اسمو معو كممارسة عبادتيما في معبد كاحد.

س ـ ؿ / ع ب د/ ـ ؿ ؾ ك/ ب ر/ ع ب ؼ كقد كرد االلو ذك الشرػ بالصيغة االتية " 
د ك / ـ ف/ ؽ د ـ/ د ك ش ر ا/ ك ا ؿ ىػ ؼ/ؾ ؿ ىػ ـ/ ب ط ب/ ك س ؿ ـ/ ..." كترجمتو" 

 (ٜ٘)سبلـ عبد مالؾ بف عبيد مف اماـ معبد ذؼ الشرػ كااللية كميـ بطيب كسبلـ ...."

كىـ يعيشكف  يتبيف مف خبلؿ النص الكتابي باف المعابد كانت مخصصة ألكثر مف الو،
بطيب كسبلـ، كاف االشخاص كانكا يتضرعكف كيتقربكف اماـ االلية، لذلؾ كانت لآللية ذؼ 
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الشرػ قدسية، فمـ تقتصر االنباط عمى عبادتو، كانما ظيرت اماكف اخرػ يعبد فييا االلو ذؼ 
 (ٓٙ)الشرػ، كقد ذكرت اشخاصا اماـ تمؾ المعابد ، كالتي خصص لئللو ذؼ الشرػ 

لنا النص الكتابي، فقد كرد بالصيغة االتية " د ف ىػ/ ـ س ج د ا/ د ؼ /ع ب اذ يعكس 
د/ ش ؾ ك ح/ ب ر/ ث ك ر/ ا ؿ ا ع ر ا / د ؼ/ ب ب ص ر ا/ ا ؿ/ ر ب ا ؿ/ ب ؼ 

كترجمتو "ىذا المسجد الذؼ بناه (ٔٙ)ر ح/ ف ؼ س ف/ س ف ف/ ح د ىػ/ ـ ؿ ؾ ك/ـ ؿ ؾ"
رب ايل في شير نيساف في السنة االكلى مف حكـ شككح بف ثكر ألعرا المكجكد ببصرػ الو 

 (ٕٙ)الممؾ مالؾ"

يتبيف مف النص الكتابي باف المسجد الذؼ بناه شككح بف ثكر لئللو اعرا ، الذؼ يشابو 
 االلو ذك الشرػ ، فقد كجد في مدينة بصرػ فيك يمثل الو رب ايل خبلؿ فترة حكـ الممؾ مالؾ.

ادغ ككسيـ كىك يشبو االلو اليكناني زيكس ، فقد كقد صكر شكل االلو ذك الشرػ بشكل ى
تمثل بصفات مرتبة منيا الشعر المتمكج المضفكر، كالمحية ذات خصاؿ متينة ، اما شكمو 
كلباسو فيي تحمل المظير الشرقي ) اؼ الصفة اليكنانية كالركمانية(، كمما يبلحع عمى االلو 

كخبلؿ فترة حكـ الممؾ انطيكخكس   (ٖٙ)ذك الشرػ اندماج عناصره بطابع سامي كاالخر يكناني
ؽ. ـ (، فقد عبلمات نقدية لئللو ذك الشرػ في منطقة بصرػ عاـ  ٗٙٔ -ٕ٘ٔ) (ٗٙ)الرابع

ـ(، كاف االلو ذك الشرػ ظير عمى القطعة النقدية كىك بييئة االنساف البشرؼ، كمثل ايضا ٚٚٔ)
قد كجدت في بصرػ عاـ بالصكرة النقدية االخرػ لئللو ذك الشرػ تظير كرجل صغير، ف

كاصبح االلو ذك ( ٘ٙ)ا االلو ذك الشرػ عمى ىيئة تمثاؿـ( قطع نقدية ظير فييٕٓٔ -ٜٕٓ)
الشرػ يضاىي االلو اليكناني زيكس ىدد، كاعتبرت االلية البلت كااللو ذك الشرػ كبلىما 

 (ٙٙ)معبكديف في كافة اراضي المممكة النبطية

لبللو ذك الشرػ يظير مف خبلؿ االشخاص مثل عبد كبناًء عمى ذلؾ فاف تقديس االنباط 
ذؼ الشرػ اك تيـ ذؼ الشرػ ، كىذا يدؿ عمى ارتباط اسمائيـ بااللو ذك الشرػ، اذ كرد في 
المصادر الكتابية بالصيغة االتية " د ؾ ؼ ر/ ت ؼ ـ ؾ ف ب ا/ ؽ د ـ/ د ك ش ر 

اذ يتبيف مف النص ارتباط  (ٛٙ)ػ(كترجمتو " ذكرػ تيـ الكتبى مف اماـ معبد ذك الشر  (ٚٙ)..."ا/
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االلو ذك الشرػ ارتباطا كثيقا بأسماء االشخاص االنباط، كىذا يدؿ عمى تقديس االنباط ألليتيـ  
التي كجدت في  المعابد التي بنيت ليـ، ككذلؾ جمبت االلية ليـ الطمأنينة كالسبلـ 

 . (ٜٙ)لممتعبديف

ابد كالقبكر كاالضرحة كاالبنية كقد كجدت نصكص كتابيو لئللو ذك الشرػ نخص المع
كغيرىا، فيي تحمل صفات دينية، ذات اىمية كبيرة في حياة النبطية، اذ كردت في النص 
الكتابي بالصيغة االتية "ـ س ج د ا/ دؼ/ ع ب د/ ـ س ؾ ك/ ب ر/ ر ع ك ؼ/ د ا/ ؿ ذ ك 

 (ٔٚ)كترجمتو " المسجد الذؼ صنعو ماسؾ بف عكيد لذؼ الشرػ" (ٓٚ)ش ر ا/..."

اذ يتبيف مف النص باف المسجد الذؼ بني لبللو ذك الشرػ بناه  اك شيده شخص يدعى 
ماسؾ بف عكيد، كىذا يدؿ عمى االىتماـ كالتقرب مف االلية التي عبدكىا كىي الصفة الدينية 

 لبللو ذك الشرػ.

يتضح مف خبلؿ االبنية التي شيدت لبللو ذك الشرػ، كبنيت فييا الجدراف كالنكافذ لكي 
يعطي لممعبد جمالية كمنظر رائع، فقد كرد في احدػ النصكص ، فجاء بالصيغة االتية " د ف 
ىػ/ ج د را/ دؼ/ ىػ ك ا/ ـ ؼ .../ ك ؾ ك ؼ ا/د ؼ / ب ف ىػ/ت ؼ ـ ك/ ب ف .../ ؿ ذ ك 

كترجمتو: "ىذا الجدار كالنكافذ التي بناىا  (ٕٚ)ش ر ا/ك ش ر ؼ ت/ ا ؿ ق ؼ/ ب ص ر ا"
اذ يعكس لنا النص الكتابي باف جدار   (ٖٚ).... لذؼ الشرػ كبقية الية بصرػ"كعمرىا تيـ بف 

المسجد كنكافذه قد بناىا كاىتـ بجانبيا العمراني لئللية ذك الشرػ شخصا يدعى تيـ كلـ يكضح 
 النص اسمو الكامل، كىذا يدؿ عمى االىتماـ باآللية االخرػ كال سيما منطقة بصرػ.

ػ المقامات كاالضرحة، مف اجل العبادة كتقدسيو، اذ كرد في كقد شيدت لآللية ذك الشر 
النص الكتابي بالصيغة االتية " د ف ىػ/ض ر ؼ ح ا/ د ؼ/ ع ب د/ؿ ذ ك ش ر ا/ ا ؿ ىػ ا/ 

كترجمتو" ىذا ىك الضريح كالمقاـ الذؼ صنع لذؼ الشرػ االلو في  (ٗٚ)ع ؿ/ ح ؼ ؼ"
باإللو ذك الشرػ، فقد صنع لو الضريح كالمقاـ،  اذ يعكس النص الكتابي باالىتماـ (٘ٚ)...."حياة

 لكي تسكد الطمأنينة كالسبلـ في ربكع الناس كال سيما مناطق االنباط.
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كعمى ما يبدك فقد كردت نصكص كتابية تخص االلو ذك الشرػ، كال سيما في مجاؿ 
التية"د ف ىػ/ـ العبادة مف خبلؿ القرابيف كالنذكر التي تقدـ لو، فيك سيدىـ ، اذ كرد بالصيغة ا

س ج د ا/ دؼ / ؽ ر ب/ ـ ف ع ت/ب ر ج د ؼ د/ؿ د ك ش ر ا/ ك/ ا ع ر ا/ا ؿ ىػ / 
 (ٙٚ)/ ؿ ر ب ا ؿ/ ـ ؿ ؾ /ف ب ط ك"ٖٕا ف ا/ د ؼ/ ب ب ص ر ا/ب س ف ت/ " )ؼ( ـ 

كترجمتو" ىذا المسجد الذؼ قربو )قدمو( مانعة بف جدؼ لػ ذؼ الشرػ ك اعرا اليي سيدنا الذؼ 
يتبيف مف خبلؿ النص باف االلييف ذك الشرػ كاعرا  (ٚٚ)لرب ايل ممؾ االنباط" ٖٕة ببصرػ سن

 الييف منفصميف، كااللو اعرا يمثل الو الممؾ رب ايل.

اذ تعكس لنا النصكص الكتابية التي كجدت في االنباط كال سيما الحجر) مدائف 
انشاء الضريح اك المقاـ الذؼ كالبتراء كبصرػ كاـ الجماؿ كغيرىا مف المناطق، حكؿ  (ٛٚ)(صالح

ممؾ االنباط، فقد كرد  (ٜٚ)انشائو اشخاص لئللو ذك الشرػ خبلؿ فترة حكـ الممؾ عبادة 
بالصيغة االتية "د ف ىػ/ ض ر ؼ ح ا/ د ؼ / ع ب د ا/ ا ص ؿ ح /ب ر/ ا ص ؿ ح/ ؿ 
د ك ش ر ا/ا ؿ ىػ/ ـ ف ب ت ك/ع ؿ/ ح ؼ ؼ / ع ب د ت/ـ ؿ ؾ/ف ب ط ك/ ب ر/ ح 

كترجمتو " ىذا ىك  الضريح )المقاـ( الذؼ  (ٓٛ)ت ت /ـ ؿ ؾ/ف ب ط ك /س ف ت ..."ر 
صنعو اصمح بف اصمح لذؼ الشرػ الو )ـ ف ب ت ك( عمى حياة عبادة ممؾ االنباط بف حارثة 

 (ٔٛ)ممؾ االنباط سنة ...."

 اذ يعكس لنا النص الكتابي باف المقاـ اك الضريح الذؼ صنع لئللو ذك الشرػ قاـ بو
ؽ.ـ( ،كىذا يدؿ  ٚٗ- ٕٙاصمح بف اصمح ،خبلؿ فترة حكـ الممؾ النبطي عبادة بف حارثة )

عمى الطمأنينة كالسبلـ مف خبلؿ التعبد كالتقرب مف االلو ذك الشرػ كممارسة الطقكس كالشعائر 
 الدينية.

كيذكر لنا نص كتابي حكؿ انشاء مسجد لئللو اعرا ضمف فترة حكـ الممؾ النبطي مالؾ 
ؽ.ـ (، فقد كرد بالصيغة االتية "د ف ىػ/ ـ س ج د ا/ دؼ/ ع ب د/ ب د/ ش  ٖٓ-ؽ.ـ ٜ٘)

ؾ ك ح ك/ب ر/ ث ك ر/ ا ؿ ا ع ر ا/دؼ/ ب ب ص ر ا/ا ؿ ىػ/ رب ا ؿ/ ب ؼ ر ح/ ف 
ؼ س ف/ س ف ت/ح د ىػ/ ـ ؿ ؾ ك/ـ ؿ ؾ ا" كترجمتو "ىذا المسجد الذؼ انشاه شككح بف 
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ايل في شير نيساف في السنة االكلى مف حكـ الممؾ ثكر ألعرا المكجكد ببصرػ الو رب  
 (ٕٛ)مالؾ"

اذ تعكس لنا النصكص الكتابية حكؿ قياـ االشخاص بإنشاء المسجد اك اقامة الضريح اك 
المقاـ لآللية ذك الشرػ ضمف فترة حكـ ممكؾ االنباط، كال سيما فترة حكـ الممؾ عبادة بف 

 االلو ذك الشرػ كقدسيو خبلؿ حياة االنباط اليكمية.كالممؾ مالؾ ، فيك يدؿ عمى اىمية  ،حارثة

اف طبيعة النصكص الكتابية التي جاءت في ذكر االلو ذك الشرػ، فقد اتخذت مجاالت 
عديدة كال سيما البناء كالعمارة ، كاقامة االضرحة كالقرابيف كالنذكر اك السدكد، فقد انشأ كتقدمو 

د ف ىػ/ س د ا/ )د ؼ /ب ف ىػ(/ ... ط ك/ ب ف لئللو ذك الشرػ ، اذ يشير النص الكتابي "
ؼ ىػ/ د ىػ ر) ك ح ب ك ىػ ؼ(/ ب ف ؼ/ س ر ك ت ا/د ج ا/ ـ ر ك ىػ/ د ك ش ر ا/ ا ؿ 

كترجمتو " ىذا السد الذؼ ) بناه( ... ط ك ر ابناءه   (ٖٛ)ىػ/ج ا ؼ ا/ب س ف ت / ..."
اذ يعكس النص الكتابي  (ٗٛ)جيا "كشركاءه( اكالد ) س ر ك ت ا( كتقدمو لئللو ذؼ الشرػ الو )

حكؿ انشاء السد، كلكف فقدت اجزاء منو كلـ يفيـ معناه الكامل، كلكف انشاء السد فيك يمثل 
كتقدمو لئللو ذك الشرػ، لما لو مف اىمية في مناطقيـ فانو يتصف بصفات دينية كممارسة 

نينة كالسبلـ في جميع الطقكس كالمعبكدات، كتقديـ كل عمل يخدـ االلو مف خبلؿ بعث الطمأ
 انحاء االنباط.

انتقمت عبادة االلو ذك الشرػ مف االنباط الى الصفكييف كالثمكدييف ، فقد ذكر بالصيغة 
 (٘ٛ)اآلرامية ) دشر( ، كذكر بصيغة اخرػ )ذشر(، اذ يشير النص الكتابي " فيذ شر ركح مبسا"

اخر الذؼ ذكر فيو االلو ذك  ،كيعكس نص كتابي (ٙٛ)كترجمتو "يا دشر ساعده في كبر سنو "
كترجمتو "يا ذشر لقد اختبأت   (ٚٛ)الشرػ، فقد كرد بالصيغة االتية " فيذ شر عمـ خبا بيستر"

 (ٛٛ)بيذا الستر"

اذ يبيف لنا النص الكتابي اف االلو ذك الشرػ كاف جدارًا يحتمى بو ، ككذلؾ رصد العدك، 
 و.كايقاعو في الكميف مف خبلؿ المكاف الذؼ يكجد في



                                                                      

 955 (0202 كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 العربية شمال شبه الجزيرةفي  النبطية  مجمع االلهة في ضوء المصادر الكتابية 

فقد كجد االلو ذك الشرػ مقركنًا باآللية البلت في مكاضع مختمفة، اذ يشير النص "ككجد 
كبني قبرًا فيمت كدشر سمـ كشكر" ككرد بصيغة اخرػ " يا جد عكيذ   ك يا دشر ك يا 

 (ٜٛ)البلت"

كيتضح مف خبلؿ النصكص الكتابية انيا امدتنا بمعمكمات ميمة حكؿ اسماء االلية كقد 
مكاضع مختمفة، منيا ما تحمل صفات السبلـ كالغنيمة كالعافية، كالقبكر كاالضرحة، ذكرت في 

 (ٜٓ)كالحركب كالسبلـ، كغيرىا مف الصفات التي تمثمت بيا االلية ذك الشرػ 

كقد ذكر االلو ذك الشرػ في النصكص الكتابية الثمكدية، اذ غرؼ االلو ذك الشرػ عندىـ 
اف باإللو باخكس اك االلو جكبيتر ، كعند  اليكناف يقابمو االلو )سيد االرض(، كيقابمو عند الركم

ديكنيسكس، كاف االلو ذك الشرػ يمثل الو الخصب، كقد نسبت اليو منطقة الشراة كىي منطقة 
 (ٜٔ)خصبة كزراعية 

اذ يشير النص الكتابي الثمكدؼ الذؼ ذكر فييا اسـ االلو ذك الشرػ، فقد كرد بالصيغة 
 (ٕٜ)ؿ ب ف ع ت ـ ب ف ؿ ؾ ؼ ىػ د ش ر غ ر ت ك خ ؿ ص ت"االتية " ؿ ىػ ت 

 (ٖٜ)كترجمتو "يا دشر الخبلص مف المحنة ليتيل بف عثـ "

ككرد ذكر االلو ذك الشرػ في النص الكتابي، اذ جاء بالصيغة االتية "ؿ د ك ش را/ ك ا 
دنا الذؼ كترجمتو "لدك شرا اعرا الو سي(ٜٗ)ع ر ا/ ا ؿ ىػ/ ـ ر آ ف ا/ د ػ/  ب ب ص ر"

اذ يشير النص اف االلو ذك الشرػ ذكر مقركنًا باإللو اعرا كىك يمثل سيدىـ الذؼ ( ٜ٘)ببصرػ "
كجدكه في مدينة بصرػ، ككذلؾ عثر عمى النقكد التي ببصرػ كىي تحمل شعار االلو ذك 

 (ٜٙ)الشرػ 

طمأنينة كتعكس لنا النصكص الكتابية اىمية كمكانة االلو ذك الشرػ الذؼ بعث السبلـ كال
كالتعبد فيو، فكانت الناس تذىب اليو لمتطير كالعبادة كممارسة الطقكس الدينية كشعائرىا، اذ 

 (ٜٚ)يشير النص " ذك الشرػ كاف صنمًا لبني الحارث بف يشكر بف مبشر مف االزد"
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كيتضح مف خبلؿ النص الكتابي اف العادات كالتقاليد التي استخدميا العرب قبل االسبلـ  
" اذىبي الى حناء ذؼ لزكجتو  (ٜٛ)د لآللية كتعددىا، اذ قاؿ الطفيل بف عمرك الدكسي ىي التعب

 (ٜٜ)الشرػ فتطيرؼ منو"

كمف النصكص الكتابية التي ذكرت االلو ذك الشرػ في المجاؿ العمراني كال سيما البناء 
سيدىـ ، فقد  الذؼ شيد في تمؾ الفترة، فيك يمثل مكاف مقدس، كتقدـ لو القرابيف كالنذكر، ألنو

جاء بالصيغة االتية " ك ش ا ر ؼ ت/ ؾ ؿ/ ا ص ؿ ا/ دؼ /ب ا ت ر ؼ ا/ ا ؿ ىػ/ ح ر 
ـ/ ك ح ر ج/د ك ش ر ا/ ا ؿ ىػ/ ـ ر ا ف ا/ ك ـ ك ث ب ىػ/ ح ر ؼ ش ا/ ك ا ؿ ىػ ؼ ا/ 
ؾ ؿ ىػ ـ/ب س ط ر ؼ/ح ر ـ ؼ ف/ؾ د ؼ / ب ىػ ـ /ؼ ؼ ؽ د ك ف/ د ك ش ر ا/ك ـ 

ىػ ؼ ا/ ؾ ؿ ىػ ـ/ د ؼ/ ؾ د ؼ/ ب س ط ر ؼ/ ح ر ـ ؼ ا/ا ف ك/ ؼ  ك ث ب ىػ/ك ا ؿ
كترجمتو" كيبقى كل شيء في مكاف االلو المقدس  (ٓٓٔ)ت ع ب د/ ك ؿ ا/ ؼ ت ش ف ا /..."

كممنكع ذك الشرػ الو سيدنا كمجمس ) عرشو( االليات كااللية كميـ، كبمكجب الكتابة النذرية 
و كااللية كميـ كالذؼ في الكتابة الكقفية اكلئؾ يعممكف كال كالذؼ فييـ نظاـ ذك الشرػ كمجمس

 (ٔٓٔ)نتبادؿ ...."

اذ يتبيف مف النص الكتابي اف االلو ذك الشرػ يمثل سيدىـ، كلو مكانة كقدسية فيما 
ككجدت عندىـ العادات كالتقاليد ، فاف االلو ذك الشرػ لو كلمجمسو نظاـ خاص ، كىذه  ،بينيـ

ي كجدت ىي نفس الكتابات الكقفية فيعممكف بيا كال يتبادلكف اؼ شيء النصكص الكتابية الت
 سكػ التمسؾ باإللو ذك الشرػ، كممارسة الطقكس الدينية.

اذ يعكس لنا النص الكتابي حكؿ بعث الطمأنينة كالسبلـ مف خبلؿ تقديـ  كبناء المساجد 
ا يشير اليو النص الكتابي" المعبد(، لآللية ، كذلؾ حرصًا عمى سبلمة الشخص كابنائو، كىذا م)

د ف ىػ/ ـ س ج د ا/ د ؼ/ ؽ ر ب )ؼ(/ ـ ؿ ؾ/ ب ر/ ـ س ؾ ك / ؿ ذ ك ش ر ا/ ا ع ر 
كترجمتو "ىذا المسجد   (ٕٓٔ)ا / ع ؿ / س ؿ ـ ىػ/ ك س ؿ ـ/ ب ف ك ىػ ؼ/ ك د ا/ .... "

 (ٖٓٔ)"....ذاف ىالذؼ قدمو يممؾ بف ماسؾ لذؼ الشرػ اعرا مف اجل سبلمتو كسبلمة بنيو كقد كا
الى جانب تمؾ المعتقدات الدينية التي كجدت في شماؿ شبو الجزيرة العربية، كالسيما االنباط، 
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فقد قامكا ببناء القبكر، كذكر االشخاص الذيف يدفنكا في ىذا القبر، كال يحق لغيرىـ الدفف في 
/ ب ر/ ح ىذا المكاف، اذ يشير النص الكتابي "د ف ىػ /ؽ ب ر ك/ ص ف ع ىػ /ؾ ع ب ك

ر ت ت / ؿ ر ؽ ك ش /ب ر ت/ ع ب د ـ ف ك ت ك / ا ـ ىػ / ك ىػ ؼ/ ىػ ؿ ؾ ت / ؼ 
ؼ / ا ؿ ح ج ر ك / س ف ت / ـ ا ىػ /ك س ت ؼ ف /ك ت ر ؼ ف / ب ؼ ر ح / ت ـ ك 
ز/ ك ؿ ع ف / ـ ر ا ع ؿ ـ ا /ـ ف/ ؼ ش ف ا / ا ؿ ؽ ب ر ك / د ا/ ك ـ ف/ ؼ ؼ ت ح 

ػ (ٗٓٔ)"/ك ؿ ع ف ا/ ـ ف/ ؼ غ ؼ ر/ د ا / ع ؿ ؼ / ـ ف ىػىػ / ح ش ؼ/ ك ؿ د ىػ ا 
كترجمتو "ىذا ىك القبر الذؼ صنعو كعب بف حارثة لرقكش بنت عبد مناة امو التي ىمكت في 
الحجر سنة مائة كستيف كاثنتيف في شير تمكز كلعف سيد العالـ مف ينشأ القبر ىذا كمف يفتحو 

 (٘ٓٔ)ما ىك اعبله "حاشا كلدىا، كيمعف ذك الشرػ مف يقبر م

يتبيف مف النص اف القبر الذؼ بناه اك صنعو كعب بف حارثو المو ، فبل يجكز الحد اف 
يبني قبرًا اك يدفف فيو احد غير المذككريف في النص اعبله، كاف مف يقـك بفتح القبر اك كضع 

ر غير اصحابو احد فاف االلو ذك الشرػ يمعنو، كيمعف مف يغير نص الكثيقة اك مف يدفف في القب
 المذككريف.

كىنا يتبيف مف خبلؿ النصكص الكتابية التي ذكرت االلو ذك الشرػ انو يتمتع بقدرتو 
كمكانتو الدينية، فمو مكانة عند العرب قبل االسبلـ كالسيما المممكة النبطية كالثمكدية كاآلرامية 

/ س ؿ ؼ / ب ر / كالصفكية، اذ يعكس لنا نص كتابي " د ف ىػ / ؾ ف ر ا/ د ؼ/ ع ب د 
ر ض ك ا/ ؿ ف ؼ س ىػ / ك ؼ ؿ د ق/ ك ا ح ر ق /ا ص د ؽ /ب ا ص د ؽ / ك د ؼ 
/ ؿ ا / ؼ ت ؽ ب ر / ب ؾ ؼ ر ا / د ف ىػ / ؿ ىػ ف / ا ص د ؽ / ب ا ص د ؽ / ك 
د ؼ / ؿ ا / ؼ ت ز ؼ ف / ك ؿ ا/ ؼ ت ر ىػ ف / ؾ ؼ ر ا / د ف ىػ / ك ـ ف / د ؼ / 

/ ع ؿ ا / ؼ ا ؼ ت ؼ / ع ـ ىػ /ؿ ذ ك ش ر ا / ا ؿ ق ـ ر ا ف ؼ ع ب د / ؾ غ ؼ ر 
ا / .../ ا ؿ ؼ / ح ر ت ت ؼ/ ب ؼ ر ح / ف ؼ س ف /س ف ت ... / ؿ ح ر ت ت / 

كترجمتو   (ٙٓٔ)ـ ؿ ؾ/ ف ب ط ك / ر ح ـ / ع ـ ىػ / ا ؼ ت ح / ؼ س ؿ ا/ ع ب د "
ريتو بحق شرعي مكركث، كال يجكز "ىذا ىك المدفف الذؼ صنعو سمي بف رضك لنفسو كاكالده كذ

اف يقبر بالمدفف غيرىـ بحق شرعي كال يجكز بيع اك رىف المدفف ىذا، كمف يغير شيء مما ىك 
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مذككر اعبله فيأتي كمعو لذؼ الشرػ الو سيدنا .... الف قطعة حارثيو بشير نيساف سنة ....  
 (ٚٓٔ)لحارثة ممؾ االنباط المحب لشعبو افتح النحات نحتيا )صنعيا( "

اذ يعكس لنا النص الكتابي باف القبر الذؼ شيد بالقرب مف االلو ذك الشرػ، عممو 
شخص يدعى سمي بف رضك لنفسو كألكالده، كال يجكز الحد اف يدفف في ىذا المكاف غيرىـ باؼ 
طريقة كانت، كيتضح مف خبلؿ النص انو مف يقـك بتغيير ما ىك مذككر مف كبلـ فتقع عميو 

 ٜ) (ٛٓٔ)عو الف قطعة نقدية ، كىذا ما في فترة حكـ الممؾ النبطي الحارث الرابعغرامة فيأتي كم
 ـ ( . ٓٗ -ؽ.ـ 

كقد تعددت ذكر دفف المكتى بالقرب مف االلو ذك الشرػ لما لو مف قدسيو كمكانة دينية، 
 كلـ يقتصر الدفف عمى االباء كاالكالد كالذرية، كانما شمل البنات كالنسيب كالزكجة، اذ يشير

النص الكتابي " د ف ىػ / ؾ ؼ ر ا / د ؼ ع ب د /خ ؿ ؼ ك / ب ر ت س ف ت ف / ؿ ف 
ؼ س ق / ك ؿ س ع ؼ د ك / ب ر ىػ / ... ا ك / ؿ ب ف ت ىػ / ا ك / ؿ ف س ؼ ب / 
ا ك / ؿ خ ت ف / ؾ ت ب / ؿ ـ ؽ ب ر / ب ؿ ح د / ك ـ ف / ؼ غ ؼ ر / ؾ غ ؼ ر/ 

س / ؿ / ذ ك ش ر ا / ا ؿ ىػ / ـ ر ا ف ا/ ؾ س  د ف ىػ / ؼ ا ؼ ت ؼ / ع ـ ىػ / ؽ ف
كترجمتو "ىذا المدفف الذؼ صنعو   (ٜٓٔ)/ ؼ س ؿ ع ؼ ف / خ ـ س / ـ ا ىػ / ح ر ت ؼ "

حالف )خمف ( بف قكس ناتاف( لنفسو كلسعيد ابنو .... اك لبنتو اك لنسيبو اك لزكجتو بكتاب ) 
ا يأتي كمعو غرامة لذؼ الشرػ الو سيدنا كثيقة( لو اف يقبر بو لكحده فقط كمف يفعل غير ىذ

 (ٓٔٔ)خمسمائة قطعة سمعية حارثية "

اذ يعكس لنا النص الكتابي باف المدفف الذؼ صنعو احد االشخاص يدعى خمف بف قكس 
بف ناتاف لنفسو، شمل معو ابنائو كاقاربو كزكجتو، كلـ يدفنكا اال بكتاب يثبت ذلؾ ،كالذؼ يخالف 

غرامة ماليو قدرىا خمسمائة قطعة نقدية يقدميا لئللو ذك الشرػ، كىذا  ىذه االكامر تفرض عميو
كلـ يقتصر امر الدفف عمى الرجاؿ كانما شمل  (ٔٔٔ)يدؿ عمى مكانة االلو ذك الشرػ عندىـ،

االناث لدػ االنباط، اذ يشير النص الكتابي " د ف ىػ / ج ك خ ا / د ؼ / ع ب د ت / ك ش 
ف ؼ س ىػ /ب ج ك / ؼ ج ر ا / د ؼ / ؿ ىػ / ك ؿ ب ك ح / ب ر ت / ا ـ ب ت / ؿ 
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ف ت ىػ / ... ؿ ع ف / ذ ك ش ر ا/ ا ؿ ىػ / ـ ر ا ف ا/ ك ا ؿ ىػ ؼ ا /ؾ ؿ ىػ ـ / ـ ف / 
دؼ / ؼ ف ت ؼ ؽ / ك ش ك ح /د ا / ـ ف / ج ك خ ا/ د ف ىػ/ ع ـ / ؽ ف س / ؿ ع ف 

تو "ىذا المدفف التي صنعتو كشاح كترجم (ٕٔٔ)ت / ذ ك ش ر ا / ك ا ؿ ىػ ؼ ا/ ؾ ؿ ىػ ـ "
امية لنفسيا في داخل المقبرة ليا كلبنتيا ) بناتيا ( لعف ذك الشرػ الو سيدنا  كااللية كميـ مف 
يخرج  مف داخل القبر الذؼ صنعتو كشاح ىذه ، كما يمعف ذك الشرػ كااللية كميـ اربع لعنات 

 (ٖٔٔ)مف يخالف ما ىك مكتكب اك يغير بو "

ؿ النص الكتابي باف المدفف الذؼ صنعتو كشاح امية لنفسيا كلبناتيا، فيك يتبيف مف خبل
يدؿ عمى مكانة المرأة كدكرىا الفعاؿ في تمؾ الفترة، فاآللية ذك الشرػ تمعف كل مف يقـك بالدفف 
خارج القبر، كال سيما القبر الذؼ صنعتو كشاح، ككذلؾ تمعف االلية ذك الشرػ كل مف يخالف 

يحاكؿ التغيير في الكبلـ الذؼ ذكر في النص ، فكانت تفرض الغرامات  ما ىك مكتكب اك
 المالية عمى االشخاص الذيف يخالفكف كيحاكلكف التغيير بالنص .

كقد ذكرنا في بداية الحديث باف العرب قبل االسبلـ عمى معرفة كدراية بالمعبكد ذك 
 (ٗٔٔ)الشرػ ،كقيل مف احد الغطاريف 

 (559)حول ما دون ذي الشرى     وشَج العدا منا خميس عرمرماذًا لحممنا           

 : (ٙٔٔ)كقد كرد اسـ االلو ذؼ الشرػ في ابيات اخرػ مف الشعر، فقاؿ الشاعر نصيب بف رباح 

ل طــيـُبـــــنــا َوَأّيــاُم َتــَحـــاَلــيـ    َوهل ِمثل َليالِت َلُهن َرواِجع                هـاـــــوَّ

 (555)ِبَحيُث الَنقا هضب الشرى َوَكثيُبها    ِإذا ِهي َوَأهل العاِمِريَّة جيَرة              

كلـ يقتصر االمر عمى ىذا، كانما كاف لدكس بف االزد صنـ يدعى )ذك الشرػ(، فمو 
يتبيف لنا باف االلو ذك الشرػ كانت لو (ٛٔٔ)حمى ، ككانكا يتطيركف بالماء في حمى ذك الشرػ 

ند العرب قبل االسبلـ، كلو قدسيو، فتاتي اليو الناس لمتعبد كاقامة الطقكس مكانة ميمة ع
 (ٜٔٔ)كالشعائر الدينية، التي مارسيا العرب في تمؾ الفترة
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كتعكس لنا النصكص الكتابية  االخرػ حكؿ االلو ذك الشرػ كاقترانو مع االلية االخرػ كما  
كالمعنات حكؿ كل مف يغير  مف تحممو مف صفات حكؿ المتعبديف، كاستخداـ الغرامات 

النصكص اك الدفف في غير مكانو، اذ يشير النص الكتابي " ؽ ك ز ا/ س ؿ ـ / ـ ف / ؽ د ـ 
/ ذ ك ش ر ا /ك ـ ف ك ت ك / د ؼ / ؼ ك ج ر / ؼ ت ىػ ... / ؼ غ ؼ ر / ؾ غ ؼ ر / 

/د  دؼ / ع ؿ ا / ؾ ت ؼ ب / ؼ ا ؼ ت ؼ / ع ؿ ك ىػ ؼ / ؾ ؼ ؿ / ر ـ ؼ /ا ث ر ا
ف ىػ / ؾ ؿ ىػ / ك ؿ ع ف ث / ذ ك ش ر ا / ك ـ ف ك ت ك / .... / ك ؼ ؿ ع ف/ ذ ك ش 
ر ا /ك ـ ف ك ت ك / ؾ ؿ / ـ ف / د ؼ / ؼ غ ؼ ر / ـ ف / ... ك ـ ف/ ؼ ع ب د / ؾ 
غ ؼ ر / د ؼ / ع ؿ ا / د ؼ / ا ؼ ت ؼ / ع ؿ ك ىػ ؼ / ح ط ؼ ا ىػ /ؿ ذ ك ش ر ا 

كترجمتو "قكزا   (ٕٓٔ)ؿ ع ف / ا ؿ ؼ / ح د /ح ر ت ت ؼ"/ك ـ ف ك ت / ؾ س ؼ / س 
سبلـ مف اماـ ذؼ الشرػ كمناة كالذؼ يؤجر ) ؼ ت ىػ ( ... اك يغير ما ىك اعبله فيأتي كعميو 
كمو يأتي بمعنة مف ذؼ الشرػ كمناة بشير نيساف كيمعف ذك الشرػ كمناة كل مف يغير مما ىك 

مما ىك اعبله يأتي كعميو خطيئة مف ذؼ الشرػ  مكتكب اعبله، ... كمف يصنع  اؼ تغيير
 (ٕٔٔ)كمناة غرامة مقدارىا الف قطعة سمعية حارثية "

اذ يعكس لنا النص الكتابي حكؿ قدسية االلييف ذك الشرػ كمناة كاقترانيما مع بعض ، 
فكانت طبيعة الدفف كتأجير المدفف ، كمحاكلة تغيير ما ىك مكتكب في النص، فتنزؿ عميو 
المعنات مف االلييف ، مقابل ذلؾ تصبح عميو خطيئة ، كدفع غرامة مقدارىا الف قطعة سمعية 

 حارثية .

نا باف االنباط كاالقكاـ االخرػ احتككا بمف جاكرىـ مف االقكاـ كالقبائل التي كانت يتضح ل
تسكف في شماؿ شبو الجزيرة العربية، كادػ ىذا االحتكاؾ باف يؤثر عمى االنباط مف النكاحي 
االقتصادية، كالسياسية كالدينية كاالجتماعية ، فكانت ديانة العرب قبل االسبلـ قائمة عمى 

 (ٕٕٔ) كاإلسبلـ(قبل دخكؿ الديانات السماكية ) النصرانية كالييكدية  ،الكثنية
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 الخاتمة
تمكنا مف تسميط الضكء عمى االلو ذك الشرػ ، فيك مف المعبكدات النبطية كالذؼ ساد 

في شماؿ شبو الجزيرة العربية، كاقترف اسمو مع االلو اليكناني ديكنيسكس كااللو الركماني 

االنباط ديانة كثنية قائمة عمى مبدأ تعدد االلية كالمعبكدات التي كجدت باخكس ،فكانت ديانة 

داخل المممكة النبطية ، كىذه االلية كانت تحظى باىتماـ كتقدير مف قبل االنباط، فكانت تقاـ 

ليـ المعابد كالمساجد كتنحت ليـ التماثيل ،كتفرض الغرامات عمى المخالفيف، كتنزؿ عمييـ 

لنصكص الكتابية حكؿ العبلقة ما بيف االلية النبطية مع االلية لؤلقكاـ المعنات، اذ بينت ا

االخرػ مثل االرامييف كالثمكدييف كالمحيانييف كالصفكيف ، لذلؾ نجدىـ قد تعبدكا لآللية التي 

يعبدىا االقكاـ االخرػ، اذ اصبحت معبكدات مشتركة فيما بينيـ، كتأثر العرب باآللية كال سيما 

ىذا البحث اال جزءًا مف ديانة العرب قبل االسبلـ بشكل عاـ ، كديانة االنباط  االنباط . كما

بشكل خاص ، كقد رسمت صكرة لآللية ذك الشرػ كفق النصكص الكتابية  التي ذكرت لمكشف 

 عف طبيعة االلية كما ليا مف تأثيرات عمى الديانات القديمة.
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 الهوامش والمصادر 
؛ سماح، ٗٙـ(، صٜٕٓٓاط تاريخ كحضارة، دار اسامة لمنشر،)االردف،عزاـ، ابك الحماـ، االنب(ٔ)

  ٚ-٘ـ(، صٕٕٓٓبركات، حركب االنباط مع الييكد، رسالة ماجستير غير منشكرة،)الجامعة االردنية،
البتراء : مدينة أثرية كتاريخية تقع في محافظة معاف في جنكب المممكة األردنية الياشمية. كتقع ( ٕ)

كيمكمتر جنكب العاصمة األردنية  ٕٕ٘في لكاء البتراء التابع لمحافظة معاف، عمى بعد مدينة البتراء 
عّماف، تشتير بعمارتيا المنحكتة بالصخكر كنظاـ قنكات جر المياه القديمة. ُأطمق عمييا قديًما اسـ 

 ٕٖٔريًبا في عاـ "سمع"، كما ُسميت بػ "المدينة الكردية" نسبًة أللكاف صخكرىا الممتكية، ُأسست البتراء تق
، رمًزا لؤلردف، كأكثر األماكف جذًبا لمسياح عمى مستكػ  ؽ.ـ كعاصمة لمممكة األنباط. كُتعد البتراء اليـك

ياقكت الحمكؼ، شياب الديف، أبي  المممكة، كما أنيا كاحدة مف أىـ الكجيات السياحية لزعماء العالـ.
؛ حتي، فيميب، ٓٙ، صٖـ (، جٜٚٚٔت، ق(، معجـ البمداف، دار صادر، )بيرك ٕٙٙعبدهللا )ت 

؛ ٕٙٗـ(، صٜ٘ٙٔ)بيركت،  تاريخ العرب )المطكؿ (، ترجمة ؛ آدكار جرجي، جبرائيل جبكر
خالد ،مممكة االنباط، دراسة في االحكاؿ االجتماعية كاالقتصادية، دار بيت االنباط، الحمكرؼ،
 االثار ،=دائرةٕسميمانمكسى،ط :ترجمةآثار األردف، ىاردنج، ؛ النكستر، ٕٗـ(، صٕٕٓٓ)البتراء،
؛ فخرؼ، احمد، اتجاىات حديثة في دراسة تاريخ االنباط، ٚٔٔص،(ـٜٛٚٔ عماف،) األردنية العامة

تاريخ العرب دمحم سييل ، ؛ طقكش،ٕٔـ(، صٕٜٚٔ،)عماف،ٚٔمجمة حكلية دائرة االثار العامة، العدد
 . ٖٓ٘ص ،(ـٜٕٓٓبيركت،)،دارالنفائسممنشر،ٔط قبل اإلسبلـ،

مبنية بالحجارة السكد، كبيا سكؽ كمنبر،  تاريخية، ازلية ىي مدينة :ُبْصَرػ أك بصرػ الشاـ (ٖ)
كانت بصرػ عاصمة دينية كمركزًا تجاريًا ىامًا كممرًا عمى طريق الحرير الذؼ يمتد إلى  كبساتيف،

بف عبد هللا ،أثناء الصيف كمنارة لمحضارة في عدة عصكر تعكد آلالؼ السنيف، ككاف الرسكؿ الكريـ دمحم 
رحبلتو التجارية إلى دمشق )الشاـ( قد مر ببصرػ كقابل الراىب بحيرا المسيحي الذؼ تنبأ بنبكتو ، عد 
مدينة بصرػ، أك بصرػ الشاـ، مف أىـ المدف األثرية الركمانية في العالـ، كقد تعاقبت عمييا العديد مف 

نياتراجانا ككانت في أكثر  -بكسترا  -سماء المدينة الحضارات تاركيف فييا أىـ المنشآت األثرية، كمف أ
ابف حكقل، ابك القاسـ، دمحم)ت بعد مف عصر عاصمة ىامة كمركز لممقاطعة الركمانية في الشرؽ ،

؛ العزيزؼ، الحسف بف احمد،)ت ٘ٛٔ،صٔـ(، جٖٜٛٔىػ(، صكرة االرض، دار صادر، بيركت،ٖٚٙ
؛ ٛٙعو كعمق عميو :تيسير خمف،)ال مؾ، ال ت(، صىػ(،المسالؾ كالممالؾ)الكتاب العزيزؼ(،جمٖٓٛ

 ٚ-٘حركب االنباط مع الييكد، ص ؛ سماح، بركات،ٗٙعزاـ، ابك الحماـ، االنباط تاريخ كحضارة، ص
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 بيركت،) ،دارالعمممممبلييفٕط المفصل في تاريخ العرب قبل االسبلـ، عمي ،جكاد،( ٗ)
 ٘،صٙج،(ـٜٛٚٔ

 دمحم، زكي: الترجمة راجع حسنيف، فؤاد: ترجمة خ العربي القديـ،، التاري كأخركف  نيمسف ديتميف،"( ٘)
 ٜ،صٙ؛عمي، جكاد، المفصل ،جٖٛٔص ،( ـٜ٘ٛٔ القاىرة،)المصرية، النيضة مكتبة

جاف،  ؛ ستاركي،ٚٙـ(،صٜٚٙٔدار اليبلؿ،)القاىرة، العرب قبل االسبلـ، " زيداف، جرجي،(ٙ)
 sarcky؛ ٕٛ-ٕٙـ(، صٕٜٚٔ،)االردف، ٚٔالعدد  الحضارة النبطية، مجمة حكلية االثار االردنية،

,QueLques ,Aspects de La Religion des Nab teens in SHAjI,1982.p.165; 
 ٕٛٔ(،صـٖٕٓٓ البتراء،)لمنشر، االنباط بيت مشركع نقكشيـ، خبلؿ مف احمد "العجمكني،( ٚ)
اجستير غير منشكرة، جامعة الشياب، عاطف، تخطيط المعابد النبطية في جنكب االردف، رسالة م( ٛ)

 E,A,kNAnf,Dushara and shai AL-Qaum,in؛ ٜٙـ(، صٜٜٓٔاليرمكؾ،)االردف،
Apam,2,1990,p.179. 

كاسكل، لحياف، المممكة العربية القديمة، ترجمة: منذر البكر، مجمة كمية اآلداب، جامعة البصرة، ( ٜ)
،أ، ىػ، المؤابيف، تعريب كاعداد: خير ؛ فانزؿ ٜٛٔـ( ،صٜٜٔٔ، السنة الرابعة،)البصرة، ٘العدد

 .ٖٗـ(، صٜٜٓٔياسيف، الجامعة االردنية، )عماف، 
 ٗٛٔالعجمكني، احمد، حضارة االنباط، ص"( ٓٔ)
 ٗٛٔالعجمكني، احمد، حضارة االنباط، ص( ٔٔ)
 بةمكت، النبطية كااللفاظ لممفردات مقارنو دراسة ، المعجـ النبطي،بف عبد الرحمف الذيب، سميماف( ٕٔ)

؛عبد ٗٛٔ؛ العجمكني، احمد، حضارة االنباط، صٚٙص ،(ـٕٓٓٓ، الرياض،) الكطنية فيد الممؾ
 ٖٙـ( ،صٜٔٛٔالتكاب، رمضاف، في قكاعد الساميات القديمة كالسريانية(، مكتبة الخانجي، )القاىرة،

يمة، ؛عبد التكاب، رمضاف، في قكاعد الساميات القدٗٛٔالعجمكني، احمد، حضارة االنباط، ص( ٖٔ)
 ، اذ كرد في النقكشٖٚص

)EuTinG,No,14,cisII,No,212  ،)(" cisII,No,350 ،T.NoLDEKE, 
DiegrosseInschriftvonpetra in zA12,1889, p.1-7;A,Negev,ANabatean Epitaph 
from Trans-Jordan,inIEj 21,1971,p50-52 

 ٗٛٔالعجمكني، احمد، حضارة االنباط، ص( ٗٔ)
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 اإلسكندر تاريخ في الفاصمة المعركة القرية السكيداء في سكرية ، شيدت محافظة في قريةامتاف: ( ٘ٔ) 
 األكبر اإلسكندر حمـ كانتيى كالعرب، األنباط أماـ أرضيا عمى السمكقييف أحفاده ىـز حيث األكبر،

 اآلثار مف الكثير فييا،  الميبلد قبل األكلى الثبلثة القركف  في كذلؾ العالـ، في إمبراطكرية أكبر ببناء
كفسرت  َأنَّيا اسـ مكاف اك قبيمة، كعمى اأَلغمب اسـ مكاف يسمى امتاف كانت لو اىمية دينية  الركمانية،

؛ الركابدة ، ندػ ٜٙ،ص ٔج المطكؿ، العرب تاريخ فيميب، يقع الى الجنكب الشرقي مف صمخد. حتى،
 النبطية ياد ، العبلقات؛ السبلميف ، ز ٗٓٔ- ٖٓٔعبدالرؤكؼ ، الحياة الدينية عند االنباط ، ص

 السعكدية، التاريخية الجمعية منشكرات األثرية، كالشكاىد التاريخية المصادر ضكء في دراسة الخارجية
 ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔ، ص(ـٖٕٔٓ الرياض،)
البكابات الحجرية كىي  بأركعكـ، كتتميز  ٙٛـ الجماؿ: مدينة أثرية، تقع في األردف عمى بعد ا( ٙٔ)

كذلؾ لما بيا مف أعداد كبيرة مف األحجار البركانية السكداء، يرجع تاريخ ،كداء" تعرؼ باسـ "الكاحة الس
كقد بػُنيت ىذه المدينة في إحدػ مستكطنات  ،ىذه المدينة إلى العصر النبطي الركماني البيزنطي

النبطييف القديمة مف الطكب البازلتي األسكد المدعـ بقكالب مستطيمة مف البازلت كازدىرت في القرف 
مجمة الدارة،  المناصب الكظيفية في النقكش النبطية، باخشكيف ،فاطمة بنت عمي، .األكؿ قبل الميبلد

ميرة نكرة بنت عبد الرحمف،)السعكدية، داب ،جامعة األَ العدد الثاني، السنة الثانية كاالربعكف ،كمية اآل
 .ٕٔٓابك الحماـ، عزاـ، اأَلنباط تأريخ كحضارة، ص ؛ٜٕٔـ(، صٕٙٔٓ

، ٔج ،(ـٜٜٛٔ، الرياض) الكطنية، فيد الممؾ مكتبةنبطية ،الالذيب، سميماف، مدكنة النقكش ( ٚٔ)
(؛  cis II ,No,218كقد كرد في النقكش )٘ٛٔ-ٗٛٔ؛ العجمكني، احمد، حضارة االنباط، صٙٗص

P.c. Hammond ,The Nabataea's, Their History ,culture and Archaeology ,Go 
then ,burg, 1973,p.93.    

ـ( آخر ممكؾ األنباط، الُممقب بػ سكتر )ُيطمق عميو بالبلتينية: ٙٓٔ-ٓٚرب ايل الثاني )( ٛٔ)
Rabbel II Soter آخر ممكؾ مممكة األنباط في جنكب ببلد الشاـ. كرث الحكـ عف أبيو مالؾ الثاني )

عدة مف أخيو أنيشك ـ، إال أف حكمو كاف في البداية تحت كصاية أمو شقيمة كبمسا ٓٚبعد كفاتو عاـ 
بسبب صغر سّنو،  تزكج مف أختو جميمة، التي نقشت صكرتيا بجانب صكرتو عمى إحدػ العمبلت 

ـ، كىك العاـ الذؼ  ٙٓٔ -ـ  ٓٚكاستقل بالحكـ بعدىا امتدت فترة حكـ رب أيل الثاني ما بيف عامّي 
 يتيـ في عيد اإلمبراطكر تراجاف.انتيى فيو حكـ األنباط باحتبلؿ الركماف لمبتراء كضّميا إلى إمبراطكر 

؛ المبلح ، ىاشـ يحيى ، الكسيط في تاريخ العرب ،  ٕٕٔعباس ، احساف ، تاريخ دكلة االنباط ، ص
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؛الجميمي ، خضير عباس كآخركف ، ٕٕٔ-ٕٔٔ؛ عاقل ، نبيو، تاريخ العرب القديـ ، صٓٗٔص
 .ٖ٘ٓخ السكرؼ القديـ ، ص؛ عبدهللا ، صراع الممالؾ مف التارئٕٛتاريخ العرب القديـ ، ص

 ,E,LiTTNiaNN؛ ٖ٘ـ(، صٜٗٙٔفركج، عمر، تاريخ الجاىمية، دار العمـ لممبلييف،)بيركت، ( ٜٔ)
Nabataisch- Grieche, in Florilegium Melchior de vog ,185,1990, p.383. 

ظ كبو عقبة جباؿ الشراة: كىك جبل شامخ مرتفع في السماء مف دكف عسفاف كينبت النبع كالقر ( ٕٓ)
  ،؛ السميكدؼٖٖٔ، صٖتذىب الى ناحية الحجاز تسمى الخريطة . ياقكت الحمكؼ ، معجـ البمداف ،ج

ىػػػػػ ( ، كفاء الكفاء بأخبار دار المصطفى ،  ٜٔٔعمي بف عبدهللا بف احمد ، نكر الديف ابك الحسف ) ت
، احساف ، تأريخ دكلة  ؛ عباسٜٚ، ص ٗىػػػػػ (، جٜٔٗٔ، دار الكتب العممية ، )بيركت ،  ٔط

 . ٕٚٔ؛ ابك الحماـ ، عزاـ ، االنباط تاريخ كحضارة ، صٕٚٔص ،(ـٜٚٛٔ بيركت،االنباط ،) 
نو لئللو "ذكالشرػ"، كىك اإللو الرئيسي عند الو الخمر( عند اإلغريق كالركماف، ا): دكساريس( ٕٔ)

لتي كانت تخضع لؤلنباط، حتى األنباط كعرب الجزيرة العربية، كانتشرت عبادتو عمى كامل األرض ا
مف مدية "ركما" = =كصمت مرحمة بني لو معبد عمى الشاطئ الغربي عند مصب نير "التيبر" القادـ 

كالذؼ يصب في البحر المتكسط، كمع دخكؿ الركماف لممنطقة كتمازج الديانة البلتينية الغربية مع الديانة 
كمف ىنا سميت مدينة السكيداء بيذا االسـ مدينة  و الخمر(،الالعربية أصبح يعرؼ باسـ "دكساريس" )

 ،دكساريسك ، ظير ىذا اإللو عمى التماثيل بشكل مستقل أك في المنحكتات التي تزيف كاجيات القصكر
داكد ، جرجس ، ادياف العرب قبل االسبلـ ،  المعابد ككاف دائمًا مكمبًل بعناقيد العنب كأكراؽ الكرمة.

؛ عمي جكاد ، المفصل في تاريخ العرب قبل ٖٚٓـ (، صٜٔٛٔ)بيركت ،  المؤسسة الجامعية لمنشر ،
،العرب في  و؛ ديسك، رينئٜٕ-ٕٛٔ؛عباس ، احساف ، تاريخ دكلة االنباط ، صٙ، صٖاالسبلـ ، ج

 دار ، ٕط زيادة، مصطفى دمحم: الدكاخمي، مراجعة عبدالحميد: تعريب ،سكريا قبل االسبلـ
 سمسمة؛ المحيسف ، زيدكف ، البتراء مدينة العرب الخالدة ،ٔٔٔص ،( ـ ٜ٘ٛٔ بيركت،)الحداثة،
 .ٛٗص ،(  ـٜٜٙٔ عماف،) الشباب، كزارة الشبابي، التثقيف

دار العمـ  ، عمر، تاريخ الجاىمية،خ؛ فرك ٜٓٔ-ٜٛٔالعجمكني، احمد، حضارة االنباط، ص( ٕٕ)
 A, Negev Nabataean Inscription from Adv. at؛ ٗ٘-ٖ٘صـ(، ٜٗٙٔلممبلييف، )بيركت،

(oboda), iniEj,13,1963,p 115.  
(23)N, GLuEK,op-cit, p 213.                                                                                                                   

كص االكغاريتية، ؛ ميمكك، ايمي، الآللئ مف النصٜٔٔالعجمكني، احمد، حضارة االنباط، ص (ٕٗ)
 .ٕٙـ(، صٜٜٛٔترجمة كدراسة: ىػ ،ؼ، ديل ميديكك،) القاىرة، 
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ىك احد االلية النبطية كجد في معبد خربة التنكر عمى ىيئة كتمة مف الصخر الرممي  االلو زيكس:( ٕ٘) 
كىك جالس عمى العرش كيحف بو ثكراف ككاف منظره جميبًل كيضاىي االلو زيكس اليكناني ، عباس ، 

 .ٖٔٔف ، تاريخ دكلة االنباط ، صاحسا
ـ(، ٜٔٚٔاثار االردف، تعريب: سميماف مكسى ،كزارة السياحة كاالثار،)عماف،  ىاردنج،النكستر،( ٕٙ)

  .j , STrcky, in SDB, coLs,987-988  ؛ٙٛص
مكسكاتي ،الحضارات سيتك، ؛ ٕٖٚ، صٙالمفصل في تاريخ العرب قبل االسبلـ،ج جكاد، عمي،( ٕٚ)

؛ الركساف، ٖٙ٘ص ،( الت القاىرة،) العربي الكتاب دار بكر، يعقكب السيد:  ترجمة ،لقديمةالسامية ا
، مطابع جامعة الممؾ سعكد،)السعكدية، ٕمحمكد، القبائل الثمكدية كالصفكية ، دراسة مقارنة، ط

 .ٖٗٗـ(، صٕٜٜٔ
 .ٛٔصـ(،ٜٗٚٔاد، كزارة الثقافة،) بغد، مدينة الشمس الحضر مصطفى، دمحم عمي،  سفر، فؤاد،( ٕٛ)
 الكتب دار زكي، احمد:  تحقيق االصناـ، ،(ىػٕٗٓ ت)  السائب بف دمحم بف ىشاـ ابف الكمبي،( ٜٕ)

 ٖٛص ،(ـٜٜ٘ٔ القاىرة،)  المصرية،
  ٜٖ-ٖٛابف الكمبي، االصناـ، ص( ٖٓ)
  ،العدنانية األزد :ىي قبيمة عربية تنتمي إلى كيبلف بف سبأ. كىـ غير قبيمة بني أسد )بفتح السيف(( ٖٔ)

ىجركا اليمف بعد تصدع سد سبأ، كتفرع مف األزد قبائل كثيرة زادت عمى ست كعشريف قبيمة كبيرة، 
ينتمي أشير تمؾ القبائل كبطكنيا إلى: مازف ك عمرك ك كنصر ، ك قبيمة عربية كبيرة كعريقة ذات تاريخ 

 بينيـ كبيف أبناء عمكمتيـ مف قبيمة قديـ ، فيـ أصحاب الجنتيف في مممكة سبأ إذ كاف الممؾ فييا تداكالً 
حمير، أنشئ األزد عدة ممالؾ عربية بعد تفرؽ قبائل سبأ كىجرتيـ مف مأرب يمف جزيرة العرب كتفرقيـ 

عمي، جكاد، المفصل في تاريخ العرب قبل في أرجاء الجزيرة العربية .ككاف لؤلزد أكؿ ُممؾ لمعرب. 
؛المبلح،ىاشـ يحيى، الكسيط في ٘، صٖـ(، جٜٛٚٔت، ، دار العمـ لممبلييف )بيرك ٕاإلسبلـ، ط

  .ٜٔٔ-ٛٔٔـ ( ، ص صٜٜٗٔتاريخ العرب قبل اإلسبلـ، دار الكتب لمطباعة كالنشر )  ، 
الركساف، محمكد، القبائل الثمكدية كالصفكية،  الكشل: ماء قميل ينضج مف جبل اك صخرة.( ٕٖ)

  ٖ٘ٗص
 ٖ٘ٗصفكية، صالركساف، محمكد، القبائل الثمكدية كال( ٖٖ)
ـ( ، ص ٜٓٚٔعبدهللا، يكسف، نقكش صفكية، رسالة ماجستير، الجامعة االمريكية،)بيركت، ( ٖٗ)

 "wsij127(wsij59)(wH1690)(wH2706؛ كرد في النقكش بالصيغة االتية )ٚٗٔ
 ٘ٙعبدهللا، يكسف، نقكش صفكية،ص؛ٖٙٗالركساف، محمكد، القبائل الثمكدية  كالصفكية، ص( ٖ٘)



                                                                      

 993 (0202 كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 العربية شمال شبه الجزيرةفي  النبطية  مجمع االلهة في ضوء المصادر الكتابية 

: نسبة الى االدكميكف كترجع تسميتيـ الى عيسك بف اسحاؽ بف ابراىيـ عميو السبلـ ،كيقاؿ آدـك( ٖٙ)
النو كلد احمر المكف ، كنزلكا في فمسطيف خبلؿ القرف الثامف عشر قبل الميبلد ،احتمت ادـك في 

ريقة العصكر القديمة ،جنكب ببلد شرؽ االردف الحالية ،عاصمتيا بصرػ ،اجمكا الحكرييف كاقتبسكا ط
إيدكميا .نسيب، باسـ  معيشتيـ كنظميـ، كنظاـ حكميـ ،ممكي، كعرفت ببلدىـ عند االغريق كالركماف ،

-ٜٙدار مكتبة الحياة لمنشر،)بيركت، الت(،ص ص كىيبة الخازف ،مف السامييف الى العرب،
رب ؛ حتي، فيميب، تاريخ العٗ٘ٙ؛الياشمي، رضا جكاد، العرب في ضكء المصادر المسمارية، صٖٚ

؛ابف الكمبي، االصناـ، ٘ٔ،ص ٖ؛عمي،جكاد،المفصل في تاريخ العرب قبل االسبلـ، جٛالمطكؿ،ص
 ٖٚص

يكجد معبد باسمو في بعمبؾ ، ك يعتبر تحفة فنية  (،إلو الخمر )باخكس:  كىك احد اليو الركماف، ( ٖٚ)
اقي منو قطعة صغيرة، إلو ال يكجد مثميا بالعالـ، ألنو مف المعابد القميمة التي ليا سقف جميل مشغكؿ ب

ؾ اإللو األسطكرؼ المزيج مف اآللية كاإلنساف، لذ ،الخمر كمصدر النشكة التي تثكر في أعماؽ اإلنساف
حبو الشعب اليكناني كراحكا يمجدكف ىذا اإللو بإقامة االحتفاالت كالميرجانات العظيمة عمى شرفو، 

نطاكؼ ، ميند ىاني ، دراسة تحميمية بيف المعابد الط كالتي يعبركف فييا عف مشاعرىـ بالرقص كالغناء.
؛ سالـ، السيد  ٔ٘؛ المحيسف ، زيدكف ، البتراء مدينة العرب الخالدة ، صٔالنبطية في البتراء ، ص

؛عمي، ٜٛٔ، ص (الت االسكندرية،)الجامعة، شباب مؤسسة عبد العزىز ، تاريخ العرب قبل االسبلـ ،
؛ ابك غنيمة ، خالد محمكد اساليب الدفف ٛٓٗكٜٕٛ، ص ٙججكاد ، المفصل في تاريخ العرب ، 

،  ٙٚ-٘ٚكعاداتو خبلؿ العصر الحجرؼ الحديث في ببلد الشاـ ، مجمة دراسات تاريخية، العدد ، 
 .ٙٚ؛ الماجدؼ ، خزعل ، االنباط ، ص ٓ٘-ٔـ(، صٕٔٓٓدمشق ،)
مثل كحدة االمبراطكرية الركمانية جكبيتر: كىك كبير االلية  الركمانية لو دكر اساسي كبارز فيك ي( ٖٛ)

  ،، عبد الرزاؽرؽ كالمطر .عثماف ، سييل، االصفركىك قائد جنكدىا كحامي قكانينيا كىك الو السماء كالب
 ؛ٕٕٗ،ص(ـٕٜٛٔ دمشق) الثقافة، كزارة معجـ االساطير اليكنانية كالركمانية ،

T ,FAHD,Le  Pantheon de I Arabia central alaveille de I Hegira(Paris ,               
Libra  ire orient a list pull Genther,1968)p.71, 

بيريف، جاكميف، الفف في منطقة الجزيرة العربية في فترة ما قبل االسبلـ، مجمة دراسات يمنية، ( ٜٖ)
، ٓٔ؛ ىيمي، جكف، االنباط كمدائف صالح، مجمة اطبلؿ، العدد ٖٗـ(، ٜٙٛٔ،)صنعاء،ٖٕالعدد 

 .ٖٗٔـ(، صٜٙٛٔياض، )الر 
 .ٖٚ٘القديمة، صالسامية مكسكاتي، الحضارات ( ٓٗ)
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  الممكسعكد، جامعة مقارنة، دراسة ، القبائل الثمكدية  كالصفكية،دمحم الركساف، محمكد( ٔٗ) 
؛ستاركي، جاف، ٖٚ٘القديمة، ص السامية ؛ مكسكاتي، الحضاراتٖٙٗص ،(ـٜٚٛٔالرياض،)

ريخ سكرية الجنكبية في شماؿ االردف كسكرية الجنكبية، تعريب: احمد الكتابات في النقكش النبطية كتا
 .ٕ٘ٔ-ٖٕٔ،ص صٔـ( جٜ٘ٛٔ، دار االىالي،)دمشق،ٔعبد الكريـ ،سالـ العيسى،ط

؛ العمي، صالح احمد، محاضرات في ٗٙٔالركساف، محمكد، القبائل الثمكدية  كالصفكية، ص( ٕٗ)
 .ٜٛص،(ـٜٔٛٔ المكصل،) الكتب دار مؤسسةتاريخ العرب، 

؛ العمي، صالح احمد، محاضرات في ٗٙٔالركساف، محمكد، القبائل الثمكدية  كالصفكية، ص( ٖٗ)
 .ٜٛتاريخ العرب، ص

؛ عاقل، نبيو، تاريخ العرب قبل االسبلـ كالعصكر ٜٕٔعباس، احساف، االنباط، ص( ٗٗ)
 .ٕٔٛ-ٜٕٚـ(، ص صٜ٘ٚٔ، دار الفكر،)بيركت، ٖاالسبلمية،ط

 ٙٓٔحمد، حضارة االنباط، صالعجمكني، ا( ٘ٗ)
؛غرايبو،بساـ احمد، المعبكدات النبطية مف خبلؿ ٙٓٔالعجمكني، احمد، حضارة االنباط، ص( ٙٗ)

؛ككردفي النقكش ٘٘ـ(، صٖٜٜٔنقكشيـ، رسالة ماجستير غير منشكرة،)جامعة اليرمكؾ، 
 (cis401بالصيغة)

قرػ كثيرة كمزارع كحرار، كما زالت  حكراف: ككرة كاسعة مف أعماؿ دمشق مف جية القبمة، ذات( ٚٗ)
 منازؿ العرب، كذكرىا في أشعارىـ كثير، كقصبتيا بصرػ، قاؿ امرؤ القيس:

، ٕمعجـ البمداف ،ج كلما بدت حكراف كاآلؿ دكنيا، ... نظرت فمـ تنظر بعينيؾ منظرا. ياقكت الحمكؼ،
 .ٖٚٔص

 ٙ٘غرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص( ٛٗ)
لمدارس:  كىي احدػ المناطق التي تقع بيف قرية كادؼ مكسى كالبتراء ، كقد كجد فييا معبد الو ا( ٜٗ)

؛كلفستكف،أ،ج، تاريخ المغات السامية، ٙ٘االلو ذؼ الشرػ ،غرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص
 .ٚٛـ(، صٜٓٛٔدار القمـ، )بيركت، 

 ٙٔٔعباس، احساف، تاريخ االنباط، ص( ٓ٘)
، ٔ؛ابك عساؼ، عمي، االثار في جبل العرب،طٙ٘ة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص غرايب (ٔ٘)

 .ٚٛـ(، صٖٜٜٔدار شماؿ لمنشر،)دمشق، 
؛ابك عساؼ، عمي، االثار في جبل ٙ٘غرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص ( ٕ٘)

 ٚٛالعرب،ص
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 (cis 338) :نقش؛كرد في الٚ٘غرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص ( ٖ٘)
؛العمي، صالح احمد، محاضرات في تاريخ ٚ٘غرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص( ٗ٘)

 .ٔٛٔالعرب، ص
 cis 320 IEF؛ كرد ذكره بالنقش "ٛ٘، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، صغرايبة( ٘٘)
 ،(ـٜٕٓٓ عماف)  ،كزارةالثقافةاالردنية،ٔطالمحيسف، زيدكف، الحضارة النبطية،( ٙ٘)

 ,Brannon, RE ,von Duma weskit, P ,Die provincial Arabia strass Bourg؛ٜٗص
Karl Tmbner,1904,p.189 

 ٜٕٔ؛عباس ، احساف، االنباط، صٖٗالقديمة، صالسامية ، الحضارات يتكمكسكاتي، س( ٚ٘)
 js69؛ كرد ذكره بالنقش " ٛ٘-ٙ٘، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، صغرايبة( ٛ٘)
 RES 1401؛ كرد ذكره بالنقش "ٛ٘، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، صغرايبة( ٜ٘)
 Linder, M؛ ٜٕٔ؛عباس، احساف، االنباط، ص ٖٗٔىيمي، جكف، االنباط كمدائف صالح، ص( ٓٙ)

,Petra ,nodes k Qnigreichder, Nabataea Munich D Lep,1980,p.78 
لدينية عند االنباط، رسالة ماجستير غير منشكرة، )جامعة الركابدة، ندػ عبد الرؤكؼ، الحياة ا( ٔٙ)

؛ ىنرؼ، عبكدؼ، الحضارات السامية، ترجمة: جركس برس، )طرابمس، ٕ٘ٙـ( ، صٕٛٓٓاليرمكؾ، 
 (Lib 1962 NABXXX 12؛ كرد في النقش) ٕٕٔـ( ، صٜٛٛٔ

تقي ، الفكر الديني ؛ الدباغ، ٕ٘ٙالركابدة، ندػ عبد الرؤكؼ، الحياة الدينية عند االنباط، ص (ٕٙ)
 .ٗٚٔـ(، صٕٜٜٔ، )بغداد،ٔالقديـ، ط

 W.BAUER,AGREEK- English lexicon؛ ٕٕٔىنرؼ، عبكدؼ، الحضارات السامية، ص( ٖٙ)
of the New Test ament 136 Dura,III,p.105.  

         كاف أحد ممكؾ السمكقيكف، كىك األبف األصغر ؽ. ـ (: ٗٙٔ -ٕ٘ٔانطيكخكس الرابع)( ٗٙ)
  فإف السكريكف لقبكه (، كاف انطيكخكس أقكػ ممكؾ عصره،ἈντίoχoςΜέγαςالنطيكخكس الكبير )

بالظاىر ألنو أزاح مغتصب العرش كأعد الممؾ الشرعي، كقد عمد انطيكخكس لمتركيج لنفسو بمقب الرب 
( كاخرج ابف اخيو مف السمطة مع انو يفترض بو تمثيمو فقط. كربما ΘΕΟΣΕΠΙΦΑΝΗΣ الظاىر )

كذلؾ اعترفت ركما بانطكخيس ممكًا، ما أفضى إلى  ؽ.ـ مف تدبيره. ٓٚٔاف مقتل ابف اخيو عاـ ك
ؽ.ـ نصت عمى أف يتحمل انطيكخكس دفع األمكاؿ التي  ٖٚٔتكقيع معاىدة صداقة بينيما في العاـ 

ي، الناصرؼ، سيد أحمد عم نصت عمييا معاىدة افاميا االناضكؿ كأف يدعـ سياسة ركما ضد مقدكنيا.
 ٜٕٕـ(، صٕٓٓٓتأريخ كحضارة الشرؽ األدنى في العصر اليمنستي، دار النيضة الجديدة ،)القاىرة، 
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؛   Jochen Lippstreu, Antiochus IV. als Architekturstifter, in: W. Hoepfner - G. 
Zimmer (Hrsg.) Die griechische Polis,Architecture und Politik (1993), S. 131-
141 
(65)CR. MOREY, DUSares and the coin Types of BOSta PAES II, A,4, 
coinage  of Bostra, 1983,p.27.                                                                                                                    

ية الجاىمية، ترجمة: جميل حداد، مكتبة المنار، ابف قطرب، ابك عمي، دمحم بف احمد، االزمنة كتمب( ٙٙ)
 "CRES 1432, 1088,, cis II,433؛ كرد في النقش بالصيغة االتية: ٚٔٔـ(، صٜ٘ٛٔالزرقاء، )
 ( cis 3075؛ كرد ذكره بالنقش )ٙ٘غرايبو، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص( ٚٙ)
  cis 986كره بالنقش "؛ كرد ذٙ٘غرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص(ٛٙ)
المعاني، سمطاف، في حياة العرب الدينية قبل االسبلـ مف خبلؿ النقكش، مجمة دراسات تاريخية، ( ٜٙ)

االسبلـ، ترجمة: عبد =؛ ديسك، رينيو، العرب في سكريا قبل ٜ٘(، )دمشق، ال ت(، صٛٗ-ٚٗالعدد )
؛ ميراف، دمحم ٗٔٔـ( ، صٜٜ٘ٔ)القاىرة، الحميد الدكخمي، مراجعة: دمحم زيادة، مطبعة لجنة التأليف، 

 .ٖٕ٘ـ( ، صٜٜٛٔبيكمي، تاريخ العرب القديـ، دار المعرفة، )االسكندرية، 
 .ٖٜٔ؛ العجمكني، احمد، حضارة االنباط، صٓٙ، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، صغرايبة( ٓٚ)
 .ٖٜٔرة االنباط، ص؛ العجمكني، احمد، حضآٙ، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، صغرايبة(ٔٚ)
 (LP69؛ كرد في النقش:)ٔٙغرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص(ٕٚ)
 ٔٙغرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص( ٖٚ)
 (RES 1452؛ كرد في النقش:)ٔٙغرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص( ٗٚ)
يبي ،دمحم سمطاف، المعبد في شبو الجزيرة ؛ العتٔٙغرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص (٘ٚ)

العربية مف )القرف السادس ؽ. ـ( كحتى القرف السادس الميبلدؼ، رسالة ماجستير، جامعة الممؾ 
  ٓٓٔ-ٜٜـ(، ص صٕٜٜٔسعكد،) الرياض، 

 (RES 1432؛ كرد في النقش:)ٕٙغرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص( ٙٚ)
؛ العتيبي ،دمحم سمطاف، المعبد في شبو الجزيرة ٔٙلمعبكدات النبطية، صغرايبة، بساـ احمد، ا( ٚٚ)

 ٓٓٔ-ٜٜالعربية، ص ص 
كىي احدػ المدف النبطية كعاصمة االنباط ،تقع الى شماؿ مدينة العبل عمى  -مدائف صالح :( ٛٚ)

، جكاد ، عمي =الطريق التجارؼ كتتككف مف عدة جباؿ رممية يطمق عمييا الحجر كفييا مقابر كمعابد . 
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؛ ميراف ، دمحم بيكمي ، دراسات في تاريخ العرب القديـ ، ص  ٘٘، صٖالمفصل في تاريخ العرب ، ج
ٖٛ. 

ؽ.ـ( تكلَّى الحكـ بعد الحارث الثالث، كقد شيد عيده سيطرة الركماف ٚٗ-ٕٙعبادة الثاني: )( ٜٚ)
نباط. طقكش، دمحم سييل، عمى الشرؽ، كعمى مكانئ البحر اأَلبيض المتكسط، ككاف منفذًا لتجارة األَ 

 .ٖٙ٘تاريخ العرب قبل االسبلـ، ص
 (RES 1432؛ كرد في النقش:)ٕٙغرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص( ٓٛ)
؛ صافي، رحاب صالح، االنباط في سكرية مف ٕٙغرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص( ٔٛ)

ـ(، ٕٕٓٓلميبلدؼ، رسالة ماجستير، )الجامعة المبنانية، القرف االكؿ قبل الميبلد كحتى القرف الثاني ا
 .ٚٛص

؛ ٖٙ؛ غرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، صٜ٘ٔالعجمكني، احمد، حضارة االنباط، ص( ٕٛ)
 (Lidz,1962,NABXXXIII:2كرد في النقش )

 (cis 158؛ كرد في النقش:)ٗٙغرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص( ٖٛ)
لشديفات، يكنس دمحم، عادات الدفف النبطية في خربة الذريح، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،) ا( ٗٛ)

 ٖٚـ(، صٜٜٗٔجامعة اليرمكؾ،
 (wsiJ 127؛ كرد في النقش )ٖ٘ٗالركساف، محمكد، القبائل الثمكدية  كالصفكية، ص ( ٘ٛ)
نك، بقايا الميجات العربية، ؛لتماف، ايٖ٘ٗالركساف، محمكد، القبائل الثمكدية  كالصفكية، ص ( ٙٛ)

 ٜٙـ(،صٜٛٗٔ،)القاىرة،ٓٔمجمة كمية اآلداب المصرية، العدد 
 (wsiJ 178؛ كرد في النقش )ٖ٘ٗالركساف، محمكد، القبائل الثمكدية  كالصفكية، ص ( ٚٛ)
؛ىيمي، جكف، االنباط كمدائف صالح، ٖ٘ٗالركساف، محمكد، القبائل الثمكدية  كالصفكية، ص ( ٛٛ)

 ٗٗٔ -ٖ٘ٔـ(، ص صٜٙٛٔ، )الرياض، ٓٔبلؿ، العدد مجمة اط
(؛ يكسف، Lp 342؛ كرد في النقش)ٖٙٗالركساف، محمكد، القبائل الثمكدية  كالصفكية، ص ( ٜٛ)

، ٛٔ؛ناجي، عادؿ، كتابات صفكية، مجمة سكمر، العدد ٘ٙعبدهللا، نقكش صفكية،ص
 .ٕٛٔـ(، صٕٜٙٔ)بغداد،

؛نمسكف،ديتمف، كاخركف، التاريخ ٜ،صٙب قبل االسبلـ، جعمي، جكاد، المفصل في تاريخ العر ( ٜٓ)
،) ٔ؛ مكسل، الس، شماؿ الحجاز، ترجمة: عبد المحسف الحسيني، طٖٛٔالعربي القديـ،ص

؛ ىبك ، احمد ارحيـ، تاريخ العرب قبل االسبلـ ،منشكرات جامعة ٖٔٔـ(، صٕٜ٘ٔاالسكندرية، 
 .ٜ٘ـ(، صٜٔٛٔحمب،)حمب، 
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 .ٛٔ؛ سفر ، فؤاد، الحضر، صٖٖٕلسامية، صمكسكاتي، الحضارات ا( ٜٔ) 
؛ نمسكف ،ديتمف، كاخركف، التاريخ ٘ٙٔ-ٗٙٔالركساف، محمكد، القبائل الثمكدية  كالصفكية، ص( ٕٜ)

 (HTIJ 502؛ كقد ذكر في النقش )ٕٖٓالعربي القديـ، ص
 ٘ٙٔ-ٗٙٔالركساف، محمكد، القبائل الثمكدية  كالصفكية، ص( ٖٜ)
 ٘ٙٔ-ٗٙٔلقبائل الثمكدية  كالصفكية، صالركساف، محمكد، ا( ٜٗ)
؛ مكسكاتي، الحضارات السامية، ٘ٙٔ-ٗٙٔالركساف، محمكد، القبائل الثمكدية  كالصفكية، ص( ٜ٘)

 .ٖٖٕص
 ٗٙٔمحمكد، القبائل الثمكدية  كالصفكية، ص؛ الركساف،ٖٖٕلحضارات السامية، صا مكسكاتي،( ٜٙ)
؛ابف الكمبي، ىشاـ بف دمحم، ٘ٙٔ-ٗٙٔصفكية، صالركساف، محمكد، القبائل الثمكدية  كال( ٜٚ)

 ٖٛـ(، صٜٗٔٔاالصناـ، تحقيق: احمد زكي، الدار القكمية،) القاىرة، 
ـ(:ىك الطفيل بف عمرك بف طريف بف العاص بف ٖٖٙىػ/ ٔٔالطفيل بف عمرك الدكسي: )ت ( ٜٛ)

ب بف الحارث بف كعب ثعمبة بف سميـ بف فيـ بف غنـ بف دكس بف عدناف بف عبد هللا بف زىراف بف كع
بف عبد هللا بف نصر بف األزد بف الغكث بف نبت بف مالؾ بف زيد بف كيبلف بف سبأ بف يشجب بف 

اف سيًدا مف سادة العرب كسيد قبيمة دكس في الجاىمية كشريف مف أشراؼ العرب  يعرب بف قحطاف.
الخائف ك ُيجير المستجير، المرمكقيف ككاحًدا مف أصحاب المركءات المعدكديف، يطعـ الجائع كيؤمف 

ابف سعد، ابك عبدهللا، دمحم بف سعد  كىك إلى ذلؾ أديب أريب لبيب كشاعر مرىف الحس رقيق الشعكر.
، دار الكتب العممية، )بيركت، ٔىػ(، الطبقات الكبرػ، تحقيق: دمحم عبد القادر،طٖٕٓ)ت 

ثقات، طبع بإعانة :كزارة ىػ(، الٖٗ٘؛ابف حباف، دمحم بف حباف بف احمد،)ت ٕ٘ٙ، صٔـ(،جٜٜٓٔ
، دائرة المعارؼ ٔالمعارؼ لمحككمة العالية اليندية، تحت مراقبة: دمحم عبد المعيف خاف، ط

 .ٖٕٓ، صٖـ(، جٖٜٚٔالدكف،اليند، -العثمانية،)حيدر اباد
؛ كدر ،جكرج، معجـ آلية العرب قبل ٖٖٓ، صٖياقكت الحمكؼ، معجـ البمداف،  ج( ٜٜ)

 .٘ٗـ(، صٖٕٔٓي، )بيركت، ، دار الساقٕاإلسبلـ،ط
 (cis 3501 3-4؛ كرد في النقش:)ٙٙغرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص( ٓٓٔ)
 .ٜ٘؛ ىبك، احمد، تاريخ العرب القديـ،صٙٙغرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص( ٔٓٔ)
"؛ الركساف،  RES  3676؛ كرد في النقش:ٙٙغرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص( ٕٓٔ)

 .ٙٙٔمحمكد، القبائل الثمكدية  كالصفكية، ص 
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؛ الياد، ميرسيا، تاريخ المعتقدات كاالفكار ٚٙ-ٙٙغرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص( ٖٓٔ)
 .٘ٗ، صٔـ(، جٜٚٛٔالدينية، ترجمة: عبد اليادؼ عباس، دار دمشق، ) دمشق، 

 ٚٙة، صغرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطي( ٗٓٔ)
 ٚٙغرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص( ٘ٓٔ)
 " CIS  208؛ كرد في النقش:ٛٙغرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص ( ٙٓٔ)
 ٜٙ -ٛٙغرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص( ٚٓٔ)
مًا، شيدت ـ(: كىك احد ممكؾ االنباط ، امتد حكمو خمسيف عآٗ-ؽ.ـ ٜالحارث الرابع: )( ٛٓٔ)

األنباط أكج تقّدميا الحضارؼ ،كتعاكف الحارث مع الركماف مف َأجل ضرب الييكد، كتكسعت العبلقات 
فيما بينيما لفترة، كعمل الحارث الرابع عمى استعادة سمطاف االنباط، كَأقاـ منشآت عمرانية كأَىميا 

اشـ، الكسيط في تاريخ العرب قبل المسرح كالمعبد )قصر البنت(، كاىتـ بالتجارة كالنقكد . المبلح، ى
؛ عباس، إحساف، تاريخ دكلة ٖٗ،صٖ؛ عمي، جكاد، المفصل في تاريخ العرب ،جٖٗٔاالسبلـ،ص

 .٘ٙ-ٗٙـ(، ص صٜٛٚٔاألنباط، )بيركت، 
 
"؛ العجمكني،  CIS  209؛ كرد في النقش:ٓٚغرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص ( ٜٓٔ)

 " CIS  1265، كرد في النقش:ٜٙٔاحمد، حضارة االنباط، ص
 ٓٚغرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص(ٓٔٔ)

(111)In ghot, H,ed ,palmyrene -Hat ran ,Nabataea in AN Aramaic and book 
edited by Rosenthal Wiesbaden , printed in Germany,1967, p.44 , 

"؛ العجمكني،  CIS  206؛ كرد في النقش:ٔٚ غرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص( ٕٔٔ)
 " CIS  12546، كرد في النقش:ٜٙٔاحمد، حضارة االنباط، ص

 ٜٙٔ؛ العجمكني، احمد، حضارة االنباط، صٓٚغرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص ( ٖٔٔ)
دىماف الغطاريف: كىـ مف بنك عامر بف عمرك بف جعثمو بف يشكر بف مبشر بف الصعب بف  (ٗٔٔ)

ذلؾ نسبو الى الغطريف األصغر " ك  ة غطريف : السيد الشجاع الكريـ،كمعنى كمم بف نصر بف زىراف،
كاسمو الحارث بف عبدهللا" بف الغطريف األكبر " كاسمو : عامر بف بكر " ابف يشكر بف مبشر بف 

 ف قتيبة،؛ابٙٔ/ٔ ،؛معجـ قبائل العربٖٔ/ٔ ،صعب بف دىماف بف نصر بف زىراف .سيرة ابف ىشاـ
؛ اليمداني، صفة جزيرة العرب، ص ٘ٗٙ-ٓٗٙ ،المعارؼ ،( قٕٙٚ ت)مسمـ، بف عبدهللا ابكدمحم،
ٖٕٜ. 



                                                                     

 952 (0202 كانون األول) نبالعدد التاسع والعشر  

 م. حارث كريم جياد السويداوي  م.

 ٖٛابف الكمبي، االصناـ، ص (٘ٔٔ) 
ـ( أبك الحجناء كأبك محجف. مف شعراء العصر األمكؼ، ٕٙٚىػ/ٛٓٔ)ت.  نصيب بف رباح:( ٙٔٔ)

ني كنانة السكاف بكداف، فاشتراه بعد العزيز منيـ، مكلى عبد العزيز بف مركاف، ككاف لبعض العرب مف ب
مكاليو، فأدػ عنو مكاتبتو ،اف =كقيل: بل كانكا أعتقكه، فاشترػ عبد العزيز كالءه منيـ، كقيل: بل كاتب 

ابك دمحم، نصيب بف رباح شاعرًا فحبًل فصيحًا، جيد الكبلـ مقدمًا في المديح كالنسيب كالرثاء. ابف قتيبة، 
ـ(، ٜٜٛٔ ،الشعر كالشعراء، تحقيق: أحمد شاكر ،دار الحديث،) القاىرةق( ،ٕٙٚمسمـ،)ت عبدهللا بف 

األغاني، تحقيق: لجنة مف  ىػ(،ٖٙ٘عمي بف الحسيف )ت  ابك الفرج األصفياني، ؛ٕٜٗ، صٕج
ابك  ابف عساكر،؛ٕٗٔ،صٖجـ(، ٜٜٓٔاألدباء، بإشراؼ عبد الستار أحمد فراج ،دار الثقافة،) بيركت 

، دار الفكر، )بيركت  عمرك بف غرامةتاريخ دمشق، تحقيق: ىػ(، ٔٚ٘عمي بف الحسف،)ت القاسـ، 
ىػ(، سير اعبلـ النببلء، دار ٛٗٚالذىبي، شمس الديف، دمحم بف احمد، )ت ؛ ٕ٘ص، ٕٙج(، ٜٜ٘ٔ

 .٘ٙٙ، صٙـ(، جٕٙٓٓالحديث، ) القاىرة، 
 ٖٖٓ، صٖياقكت الحمكؼ، معجـ البمداف، ج (ٚٔٔ)
؛ الحكت، محمكد سميـ ، ٖٙ؛ عباس، احساف، تاريخ االنباط، صٖٛي، االصناـ، صابف الكمب (ٛٔٔ)

 ٓٙـ( ، صٜٜٚٔفي طريق الميثكلكجيا عند العرب ،دار النيار، )بيركت، 
داكد، جرجس، ادياف العرب قبل االسبلـ ، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر،)بيركت ، ( ٜٔٔ)

ة العرب قبل االسبلـ، التاريخ االقتصادؼ كاالجتماعي ؛ دلك، برىاف الديف، جزير ٖٚٓـ(، صٜٔٛٔ
 .٘ٚٔ، صٔـ(، جٜٜٛٔالثقافي السياسي، دار الفارابي، )بيركت، 

 :؛ كرد في النقشٖٔٔ-ٕٔٔغرايبة، بساـ احمد، المعبكدات النبطية، ص ( ٕٓٔ)
CIS  217/6-8 ؛" CIS  206/8  ؛"CIS  320/E,F ؛" CIS  224/10-12 " 

؛ الرفاعي ، انكر، حضارة الكطف ٖٔٔ-ٕٔٔـ احمد، المعبكدات النبطية، ص غرايبة، بسا( ٕٔٔ)
 .ٚٗـ (، صٕٜٚٔالعربي في العصكر القديمة ، دار الفكر لمنشر ، ) بيركت ، 

، مطبعة الرصافي، ٕالجميمي، رشيد ، تاريخ العرب في الجاىمية كعصر الدعكة االسبلمية، ط( ٕٕٔ)
 .ٕٚٔـ( ، صٜٙٚٔ)بغداد، 

 


