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 4 نقوش تیماء اآلرامیة

 بین یدي الكتاب:
ُنشر ھذا العمل للمرة األولى قب�ل اثن�ي عش�ر عاًم�ا وتحدی�ًدا س�نة 

م ل�ي م، بدعم مشكور من المرك�ز الثق�افي البریط�اني، ال�ذي ق�د۱۹۹٤
منحة لم�دة ثمانی�ة أس�ابیع قض�یتھا ف�ي رح�اب جامع�ة مانشس�تر، وم�ن 

یحی��ى ب��ن  -آن��ذاك-مكتب��ة المل��ك فھ��د الوطنی��ة ممثل��ة ف��ي أمینھ��ا الع��ام 
محمود بن جنید. وبعد ھذه السنین الط�وال طل�ب من�ي المس�ؤولون ف�ي 

ب��دعم  -ب��إذن هللا-ھ��ذه المكتب��ة، الت��ي تمی��زت ط��وال تاریخھ��ا المدی��د 
النظ��ر ف��ي إع��ادة  -لدارس��ین وتش��جیعھم ف��ي بالدن��ا الغالی��ةالب��احثین وا

 -وإن ك�ان مح�دوًدا-طباعتھ نظًرا لنفاذ الكمیة والستمرار الطلب علیھ 
من طالب العلم. وھا أن�ا ذا أق�دم للق�راء المحب�ین للدراس�ات واألبح�اث 
العلمی��ة ف��ي مج���ال الكتاب��ات العربی���ة القدیم��ة ھ���ذه النس��خة، الت���ي ال 

ھا منقح�ة، الختالفھ�ا كلًی�ا ف�ي فص�لیھا األول والث�اني. أستطیع القول إن
فق�د عمل�ُت جاھ�ًدا عل��ى تطویرھم�ا بم�ا یتناس��ب والحاج�ة للطبق�ة الت��ي 
تستخدم ھذا الكتاب، فھو ُیدرس في جامعة المل�ك س�عود، قس�م اآلث�ار، 
كلیة السیاحة واآلثار، وقسمي اآلثار بكلی�ة اآلداب بالجامع�ة األردنی�ة، 

األنثروبولوجیا واآلث�ار بجامع�ة الیرم�وك األردنی�ة،  والنقوش في كلیة
إض�افة إل��ى اعتم�اده مرجًع��ا علمًی�ا ف��ي قس�مي الت��اریخ واللغ�ة العربی��ة 
بجامعة حلب الس�وریة. لھ�ذا زدُت ف�ي الجرع�ة التاریخی�ة ع�ن القبائ�ل 
 وال��������دویالت اآلرامی��������ة ودورھ��������ا السیاس��������ي ف��������ي المنطق��������ة 

ج��ات اآلرامی��ة المختلف��ة، . م��ع خلفی��ة تاریخی��ة مختص��رة للھ-آن��ذاك -
وم��دخل ألب��رز ظ��اھرتین لغ��ویتین للنق��وش اآلرامی��ة القدیم��ة، وھم��ا: 
االسم والفعل. وأجُد من المناس�ب اإلش�ارة إل�ى الدراس�ة المتمی�زة الت�ي 
قام بإع�دادھا ف�اروق إس�ماعیل، قس�م اللغ�ة العربی�ة، جامع�ة حل�ب ع�ن 

-اد نش��رھا م، والت��ي أع��۱۹۸٤قواع��د النق��وش اآلرامی��ة القدیم��ة ع��ام 
 م.  ۱۹۹۷مرة أخرى عام  -مشكوًرا
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 ٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

وبالنسبة للفصل الثالث، فبخالف التصحیحات اللغوی�ة واألخط�اء 
اإلمالئیة والفنیة، وإضافة المراجع والدراس�ات الحدیث�ة الت�ي ص�درت 

م، باللغ��ات المختلف��ة، فل��م تك��ن ھن��ا ۲۰۰٦ -۱۹۹٤خ��الل الفت��رة م��ن 
ذه الدراس��ة، إذ إن الع��دد نق��وش آرامی��ة جدی��دة یمكنن��ا إض��افتھا إل��ى ھ��

ال��ذي اكتش��ف الحًق��ا عل��ى ی��د البعث��ة األلمانی��ة الس��عودیة المش��تركة، 
سیقوم الباحثون المشاركون بدراستھا ونش�رھا خ�الل األش�ھر القادم�ة. 
كم��ا أن الع���دد القلی���ل ال���ذي َعَث���ر علی���ھ ع���ن طری���ق الص���دفة بع���ض 

ذین المواطنین المحلی�ین وص�لت إل�ى أی�ادي ال�بعض م�ن المختص�ین ال�
م�ع األس�ف -أوضحوا لنا رغبتھم في دراستھا ونشرھا. لھذا لم أتمك�ن 

من إضافة ھذه النقوش الجدی�دة إل�ى ھ�ذه الدراس�ة، رغ�م أنن�ي  -الشدید
 رغبت بذلك بإلحاح شدید.

وأخیًرا أوّد تقدیم جزیل الشكر والتق�دیر لل�زمالء وكاف�ة ال�ذین ل�م 
ق�دیر األخ محم�ود یبخلوا علین�ا بنص�ائحھم، وأخ�ص م�نھم بالش�كر والت

أحمد عیسى أستاذ اآلث�ار القدیم�ة، واألخ س�امر ب�ن أحم�د س�حلة، قس�م 
اآلثار، كلیة السیاحة واآلثار، واألخت الفاضلة ال�دكتورة وداد الش�بار؛ 
كم��ا وأش��كر ك��ذلك الق��ائمین عل��ى مكتب��ة المل��ك فھ��د الوطنی��ة، وعل��ى 

ي إدارة رأسھم سعادة األستاذ عل�ي ب�ن س�لیمان الص�وینع، والع�املین ف�
البح���وث والنش���ر بالمكتب���ة عل���ى دعمھ���م وتش���جیعھم وك���رمھم غی���ر 

 المستغرب.

أخیًرا، أسأل هللا تعالى أن یجعل ھ�ذا العم�ل ف�ي می�زان حس�ناتي، 
وأن یجعل��ھ مفی���ًدا للق���ارئ الراغ���ب ف���ي معرف���ة المزی���د ع���ن القبائ���ل 
والدویالت والنق�وش اآلرامی�ة المعروف�ة باآلرامی�ة الدولی�ة، إن�ھ س�میع 

 الدعاء. مجیب

 سليمان بن عبدالرحمن الذييب
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 6 نقوش تیماء اآلرامیة

 أستاذ الكتابات العربیة القدیمة
 جامعة الملك سعود 

قسم   -كلیة السیاحة واآلثار  
 اآلثار

 ھـ۲۱/۱۱/۱٤۲۷الریاض 
 

 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 مدخل تاریخي

 السوتو/ السوتي. -

 أخالمو. -

 الممالك اآلرامية. -

 أوالً: الممالك اآلرامية في سوريا.

 نًيا: القبائل والممالك اآلرامية في بالد بابل (بالد الرافدين).ثا

 العالقات اآلشورية اآلرامية. -
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 ۷ مدخل تاریخيالفصل األول: 
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 مدخل تاریخي

، )۱(اآلرامی��ون ھ��م أح��د الش��عوب المعروف��ة اص��طالًحا بالس��امیین
 ,Olmstead, 1931, p.195; Bowmanالذین استوطنـوا الھ�ـالل الخص�یب (

1948,  
p.67; Malamat, 1975, p.134 ؛ واستناًدا إل�ى إش�ارات وردت ف�ي العھ�د(

)، عرفنا أنھم انحدروا م�ن آرام ب�ن س�ام ب�ن Genesis 22: 24: 26القدیم (
نوح. وشأن العھد القدیم في ھ�ذا األم�ر ش�أن معظ�م المص�ادر القدیم�ة، 
ومنھا العربیة (الموروث العربي)، الت�ي تس�تند عل�ى قاع�دة أن القبائ�ل 

ات البش��ریة تنح��در م��ن ج��د وحی��د. ولع��ل المنتھج��ین لھ��ذا والمجموع��
عل�ى الحقیق��ة ال��واردة ف��ي  -كم��ا ن��رى-الم�نھج واآلخ��ذین ب��ھ یعتم�دون 

الكتب الدینیة، ومنھا القرآن الكریم، بأن البشر جمیًعا یع�ودون إل�ى آدم 

م، اعتم��اًدا عل��ى ن��ص ت��وراتي ف��ي س��فر ۱۷۸۱اص��طالح أطلق��ھ األلم��اني شولتس��ر س��نة  )  ۱(
). وعل��ى ال��رغم م��ن  أن ۲٥ -٥م، ص ص۱۹۷۱، اإلص��حاح العاش��ر (ظاظ��ا، التك��وین

الغالبیة العظمى من الباحثین والدارسین في تاریخ حض�ارة الش�عوب الت�ي قطن�ت الش�رق 
األدن�ى الق�دیم ، ق��د تبن�وا ھ�ذا االص��طالح؛ إال أن قل�ة م�ن الدارس��ین اعترض�وا عل�ى ھ��ذه 

م، ۱۹۸۱یمان في كتابھ ال�ذي ص�در ع�ام التسمیة، إما من باب المعارضة، مثل توفیق سل
"نقد النظریة السامیة ..." وھو في دراستھ ھذه ل�م یقت�رح أس�ًما أو اص�طالًحا آخ�ر، وإم�ا 
محاول���ة للبح���ث ع���ن مس���مى ق���ومي آخ���ر بعی���ٍد ع���ن المس���میات الت���ي تأخ���ذ بالمص���ادر 

إل�ى التوراتیة، مثل دراسة الباحث العراقي س�امي س�عید ال�ذي أس�ماھم ب�الجزیریین نس�بة 
 الجزی������������������������������������������������������رة الس������������������������������������������������������وریة (س������������������������������������������������������عید، 

 م).۱۹۸۱
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 ۹ مدخل تاریخيالفصل األول: 

وح��واء علیھم��ا الس��الم. وإن ك��ان ھ��ذا األم��ر حقیقًی��ا ومؤك��ًدا، إال أن��ھ 
الً للق�ول ب�أن ك�ل قبیل�ة ق�د انح�درت م�ن ج�د وحی�د. ل�یس مس�وًغا مقب�و

القدیم�ة منھ�ا والحدیث�ة  -على س�بیل المث�ال-فالكثیر من القبائل العربیة 
اكتس�بت مس��ماھا م��ن ح�وادث وعوام��ل مختلف��ة مث�ل: القبائ��ل اآلرامی��ة 
المعروف��ة باس��مي الس��وتو؟ الس��وتي، واألخالم��و، ف��األَُول عرف��وا ب��ھ 

یجم��ع بی��نھم االرتح��ال والع��یش عل��ى  ألنھ��م ك��انوا مجموع��ات بش��ریة
الك���أل، واآلخ���رون لتح���الفھم ض���د ع���دو مش���ترك أو لتحقی���ق غ���رض 
مش��ترك آخ��ر. وھن��اك القبائ��ل الت��ي أخ��ذت اس��مھا نتیج��ة الش��تھارھا 
بمزاول��ة مھن��ة معین��ة أو براعتھ��ا ف��ي مج��ال م��ن مج��ال الحی��ـاة مث��ـل: 

لتف�وقھم عل�ى اس�مھم ھ�ذا  -كما نرى-القبائـل النبطیـة، الذیـن اكتسبـوا 
معاص���ریھم إقلیمًی���ا ف���ي ط���رق معین���ة الس���تخراج الم���اء م���ن ب���اطن 

 األرض.

ھ��ذا م��ا ك��ان م��ن ش��أن العھ��د الق��دیم، لك��ن م��اذا ع��ن المص��ادر 
الكتابی���ة القدیم���ة المعاص���رة لآلرامی���ین. والواق���ع أن ھ���ذه المص���ادر 
الكتابی��ة ج��اء فیھ��ا العل��م "ارام/ ارام��و"، م��رة علًم��ا لش��خص وأخ��رى 

. فلعل أقدم ھ�ذه اإلش�ارات بالنس�بة ل�ألول وثیق�ٌة تع�ود إل�ى اسًما لمكان
ق.م)، إض���افة إل���ى  ۲۰۳۷ -۲۰٤٥فت���رة المل���ك الس���ومري شوس���ن (

وثائق أوجاریتیة ونق�وش م�ن م�اري، األول�ى تع�ود إل�ى الق�رن الراب�ع 
 عشر قبل المیالد، والثانیة تعود إلى القرن الثاني عشر قبل المیالد. 

مك��ان فج��اء ف��ي مص��ادر كتابی��ة أكادی��ة وبالنس��بة لظھ��وره اس��ًما ل
تع��ود إل��ى النص��ف الث��اني م��ن األل��ف الث��اني قب��ل الم��یالد (أبوعس��اف، 

)، وفي كتابات تعود إل�ى عص�ر النھض�ة الس�ومریة، ۱۱م، ص۱۹۸۸
  -۲۱۱۱خ�������������������الل فت�������������������رة أس�������������������رة أور الثالث�������������������ة (

)، والحًق�����ا ف�����ي الكت�����ابتین ۳٤۱م، ص۲۰۰٤ق. م) (ھب�����و،  ۲۰۰۳
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 10 نقوش تیماء اآلرامیة

 ,Malamat, 1975, pp.134- 7; Albrightریة (المص�ریة القدیم�ة واآلش�و

1975, pp.532- 3) إض�افة إل�ى م�ا ورد ف�ي العھ�د الق�دیم ،(Genesis 22: 

). وسواء أكان العل�م ب�دأ ۸ -۷)، والقرآن الكریم (سورة الفجر: 26 :24
علًم��ا لش��خص أو اس��ًما لمك��ان، ف��إن معن��اه یعن��ي "العل��و واالرتف��اع"، 

ا ألنھ�م قطن�وا المن�اطق العالی�ة ف�ي الف�رات الذي تسموا بھ الحًقا، نظرً 
األعلى؛ وھ�و ف�ي تص�ورنا المعن�ى األكث�ر قب�والً، والمؤك�د م�ن األدل�ة 

 م، ۱۹٥۸اآلثاری��ة والتاریخی���ة. وللباح���ث العراق���ي عب���دالحق فض���ل، 
فق���د ع���ّد االس���م "ارام"  -أظن���ھ خاطًئ���ا-، اقت���راح ۱۸۸ -۱۸۰ص ص

دیین اس��تبدلوا ح��رف عل��ى عالق��ة باالس��م "ع��رب"، مفترًض��ا أن األك��ا
العین بحرف األل�ف (الھم�زة)، ألن الرم�وز (العالم�ات) الس�ومریة ل�م 
یكن م�ن بینھ�ا رم�ز للع�ین. ولھ�ذا عن�دما أراد ھ�ؤالء األك�ادیون كتاب�ة 

أن غی�ر الع�رب  -لتأكید وجھة نظره-"عرب"، كتبوھا "ارام"، مضیًفا 
ي ینطق��ون كلم��ة ع��رب، ارب، مس��تبدلین ح��رف الع��ین ب��الھمزة. ورأ

عبدالحق َفْضل ھذا، یع�ود إل�ى فت�رة الخمس�ینات والس�تینات ح�ین ك�ان 
البعد القومي العربي قوًیا، فالجانب العلمي یع�ارض تماًم�ا ھ�ذا الق�ول؛ 

تتكون من ثالثة ح�روف ص�حیحة ھ�ي: الع�ین، وال�راء،  ع ر بفلفظة 
، وھ�ي تتك�ون م�ن األل�ف وال�راء ا ر موالباء، التي ال أثر لھا في كلمة 

، ا ر م، و ع ر ب؛ لھ�ذا فإنن�ا ال ن�رى أي عالق�ة ب�ین العلم�ین )۲(موالمی
 فھما اسمان لشعبین مختلفین. 

وقبل ھ�ذا االس�م "ارام�و"، ال�ذي تس�موا ب�ھ فیم�ا یب�دو بع�د الق�رن 
الث���اني عش���ر قب���ل الم���یالد، ُعرف���وا بأس���ماء مختلف���ة، ھ���ي: الس���وتو/ 

، ال یح��دث ع ر بالغری�ب أن "َفْض�ل" یتغاف�ل ع�ن أن غی�ر العرب�ي، عن�دما یلف�ظ االس�م:  )  ۲(
تغییًرا إال ف�ي حرفھ�ا األول، حی�ث تح�ل الھ�زة مح�ل الع�ین، وھ�ذا فق�ط ف�ي النط�ق ال ف�ي 

 الكتابة.
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 ۱۱ مدخل تاریخيالفصل األول: 

العل��م  أخالم��و، والحًق��ا اختف��ى -الس��وتي، ث��م اس��م مرك��ب ھ��و: س��وتو
أخالم��و".  -س��وتو، وح��لَّ محل��ھ م��رة أخ��رى العل��م المرك��ب "ارام��و

واستمر ھذا االسم متداوالً ف�ي المص�ادر الكتابی�ة المعاص�رة لھ�م حت�ى 
أص��بح واض��ًحا وجلًی��ا خ��الل الق��رن العاش��ر قب��ل الم��یالد، أن المس��مى 
ال��ذي أص���بحوا ُیعرف���ون ب���ھ واألكث��ر ت���داوالً وذك���ًرا ف���ي النص���وص 

و: "أرام��و/ أرام��ي". لك��ن یج��ب التنبی��ھ إل��ى أن ھ��ذا المعاص��رة لھ��م ھ��
التسلس��ل الزمن��ي لھ��ذه المس��میات ل��م یح��ل دون ظھورھ��ا م��رات ع��دة 
مجتمعة (أو منفردة) في الفترة الواقع�ة فیم�ا ب�ین نھای�ة الق�رن الح�ادي 
عشر والثامن قبل المیالد. ولعل أقدم ھذه النص�وص الت�ي ج�اءت فیھ�ا 

لمل�ك اآلش�وري "آش�ور بی�ل ك�اال" ھذه المسمیات مجتمع�ة، ھ�و ن�ص ا
)۱۰۷٤-  

ق.م)، وآخرھ���ا  ھ���و ال���نص العائ���د أیًض���ا للمل���ك اآلش���وري  ۱۰٥۷
 ).۳٥٥م، ص۲۰۰٤ق.م)  (ھبو،  ۷۰٥ -۷۲۲"سرجون الثاني" (

 السوتو/ السوتي:
��ل" ( حَّ  ,Olmstead, 1931, pp.169- 81; Bowmanوھ�و یعن��ي "الرُّ

1948,  
p.67; Krealing, 1966, p.14دل م���ن معن���ى االس���م أن ھ���ذه )، ونس���ت

المجموع��ة البش��ریة جمع��تھم ص��فة االرتح��ال والتنق��ل خصوًص��ا ف��ي 
الصحارى والمناطق المحیط�ة بالم�دن المعم�ورة؛ ل�ذلك أطلق�ت عل�یھم 
 المصادر الكتابیة المعاصرة لھم تلك الصفة، وھي االرتحال والتنقل. 

رس�الة وقد ورد ھذا االسم في العدید من المصادر الكتابی�ة، منھ�ا 
) إل��ى مص��ر، مفی��ًدا Akizzeبع��ث بھ��ا مل��ك ق��اتن ف��ي س��وریا الم��دعو (

اعتزام��ھ محارب��ة الع��دو بجیش��ھ، مس��تعیًنا بأخوات��ھ (یقص��د حلف��اءه)، 
ومرتزقتھ، وذكر في أولئك المرتزقة اس�م: س�وتو/ س�وتي، ال�ذین فیم�ا 
یظھ�ر كان��ت مش��اركتھم بوع�د حص��ولھم عل��ى مكاف�أة مجزی��ة. وھن��اك 
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 12 نقوش تیماء اآلرامیة

أیًضا ب�أن ھ�ذه القبائ�ل (الس�وتو) كان�ت م�ن القبائ�ل  تفید-رسالة أخرى 
، داف��ع فیھ��ا ت��اجر م��ن ب��الد الراف��دین ع��ن تھم��ة االخ��تالس -الرح��ل

والس��رقة الت��ي اتھمت��ھ الس��لطات بھ��ا آن��ذاك، بإلقائ��ھ الل��وم عل��ى قبائ��ل 
الس��وتو، ال���ذین ھ���اجموا قافلت���ھ، وس��رقوا بض���ائعھ. ویظھ���ر أن ھ���ذه 

خرب��ھ" (كادش��مان  -ادانش��مان الممارس��ات ھ��ي الت��ي دفع��ت المل��ك "ك
خربي) تطبیق بنود االتفاقیة المعقودة بین الكاشین والمصریین (انظ�ر 
أدناه)، فش�ن حملت�ھ العس�كریة عل�ى الس�وتو، ف�ي الص�حراء الس�وریة، 
حیث كانوا یقطنون. وقد أدت الحملة التي قتل فیھا العدید م�ن الس�وتو، 

ة عس�كریة للمحافظ�ة إلى قیام ھ�ذا المل�ك ببن�اء  حص�وٍن، وت�رك حامی�
خ���ي"  -عل���ى اس���تقرار ھ���ذه المنطق���ة المعروف���ة آن���ذاك باس���م "خ���ي
 م، ۱۹۸٤(إس����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ماعیل، 

). وإضافة إلى الرسالتین والنقش التاریخي األخیر فقد ج�اء ذك�ر ۲ص
 . )۳(السوتو/ السوتي في رسائل تل العمارنة

وفي فترة الحقة ظھر مسمى جدید استمر لفترة معینة من ال�زمن 
أخالم��و". وق�د ورد ھ�ذا االس��م ف�ي أح��د  -المرك��ب "س�وتو وھ�و االس�م

 -۱۳۱۷/ ۱۳۲٥ایل���ي" ( -دن  -نص���وص المل���ك اآلش���وري "اری���ك
ق.م)، وفیھ إش�ارة إل�ى محاربت�ھ لھ�م. وفیم�ا یظھ�ر أن  ۱۳۱۱/۱۳۰٦

األخالمو ھي عشائر أیًضا بدویة، فق�د ورد ف�ي رس�التین ب�ابلیتین أنھ�ا 
، ترك�ت موطنھ�ا األص�لي لم�ا قبائل بدویة غازیة متسللة من الصحراء

س��معوه م��ن نجاح��ات إخ��وانھم الس��وتو ف��ي الھ��الل الخص��یب؛ وبس��بب 
تح�الف ھ��ذه العش��ائر ف�إن المص��ادر المعاص��رة ل�م تس��توعب إال الحًق��ا 
أنھم من عنصر عرقي واحد، فأطلقت عل�یھم فیم�ا بع�د "أخالم�و" ب�دالً 

, ویع�ود فض�ل اكتش�افھا إل��ى ۳۸۲وھ�ي ُرق�م مكتوب�ة باللغ�ة االكادی�ة، وص��ل ع�ددھا إل�ى  )  ۳(
م. وھ��ذه ال�ُرقم الق�ت الض�وء عل��ى العالق�ات المص�ریة م��ع دول ۱۸۸۱ام�رأة قروی�ة ع�ام 

 وممالك بالد الرافدین وسوریا الكبرى، إضافة إلى الحثیین والقبارصة.
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 ۱۳ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 أخالمو". -من االسم المركب "سوتو

 أخالمو:
 ,Krealing, 1966, p.18; O'Callaghan( )٤(الرف�اق" ویعني "الحلفاء،

1948, p.95 ؛ ویمك�ن االس�تدالل م�ن طغی�ان االس�م "أخالم�و"، أن ھ�ذه(
العشائر، التي قدمت بعد إخ�وانھم ورف�اقھم الس�وتو، أص�بحت لھ�م الی�د 

الت�ي أعادھ�ا بع�ض  ،)٥(العلیا. إن صح تأریخ رس�الة بلش�وتو إل�ى أبی�ھ
بع عش���ر قب���ل الم���یالد، ف���إن وص���ول المختص���ین إل���ى الق���رن الس���ا

"األخالمو" إلى المنطقة ك�ان بع�د ق�رون قلیل�ة م�ن اس�تقرار "الس�وتو" 
 في الھالل الخصیب.

وق��د اس��تمر "األخالم��و" منفص��لین ع��ن "الس��وتو" حت��ى الق��رن 
الراب��ع عش��ر قب��ل الم��یالد، عن��دما تح��الف الفریق��ان، فأص��بحا ُیعرف��ان 

ا س��ابًقا أن ھ��ذا المس��مى ل��م أخالم��و". لك��ن كم��ا ذكرن��-باالس��م "س��وتو 
یس���تمر إال لفت���رة زمنی���ة مح���دودة، فق���د طغ���ى االس���م "أخالم���و" ف���ي 
المص��ادر الكتابی��ة المعاص��رة، مث��ل: رس��الة المل��ك الحث��ي "ختوش��یلي 
الثالث" التي وجھھا إلى الملك البابلي الكاشي "كدش�مان انلی�ل الث�اني"، 

ل�ى تج�ارة ب�الده یشكو فیھا الخطر المتزاید، الذي ش�كلھ "األخالم�و" ع
ودخلھ��ا الق��ومي؛ وك��ذلك رس��ائل ت��ل العمارن��ة، تحدی��ًدا الرس��الة رق��م 

، التي دل�ت بش�كل واض�ح عل�ى أن غ�زوھم وظھ�ورھم السیاس�ي ۲۰۰
 في سوریا كان خالل القرن الرابع عشر قبل المیالد. 

، أن أول م�����ن أطل�����ق ھ�����ذه التس�����میة (أخالم�����و) ھ�����م ۱۷٥م، ص۱۹٥۸ی�����رى حت�����ي،  )  ٤(
القبائ�ل؛ ویص�عب ف�ي الواق�ع تأكی�د ھ�ذا الق�ول أو نفی�ھ، لك�ن األموریون، عل�ى اتح�اد م�ن 

 المعلوم أن االحتكاكات األولى لھذا االتحاد من العشائر والقبائل كان مع األموریین.
وھي رسالة أشار فیھا بلشوتو أن ع�دم نجاح�ھ ف�ي ش�راء الش�عیر یع�ود إل�ى ع�دم وص�ول  )  ٥(

 "األخالمو" إلى المدینة.
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 14 نقوش تیماء اآلرامیة

أم��ا المص��ادر الكتابی��ة اآلش��وریة فق��د ج��اءت حبل��ى بالعدی��د م��ن 
؛ فعل��ى س��بیل المث��ال ال الحص��ر: ھاھم��ا اإلش��ارات إل��ى ھ��ذه القبائ��ل

ق.م) وخلف��ھ ۱۲٤٤ -۱۲۷۳الملك��ان اآلش��وریان "شلمناص��ر األول" (
 -۱۲٤۳"توك����������������������������������������ولتي نینورت����������������������������������������ا األول" (

ق. م)، ی�ذكران ح��روبھم ض��د "األخالم�و" ف��ي جھ��ات الخ��ابور ۱۲۰۷
بالنس��بة ل��ألول، وف��ي جب��ال أخالم��و القریب��ة م��ن موق��ع م��اري الھ��ام، 

ق. م)، ۱۱۱٥ -۱۱۳۲"آش��ور ریش��ي ابش��ي" ( بالنس��بة للث��اني. وك��ان
 قد قال، في أحد نصوصھ، إنھ دمر جیش أخالمو. 

 -وف������ي الفت������رة الالحق������ة ظھ������ر االس������م المرك������ب أخالم������و
ارامو،(األخالم��و اآلرامی��ون)، ألول م��رة إب��ان حك��م المل��ك اآلش��وري 

ق. م)، مش�یًرا ۱۰۷٦ -۱۱۱٤"تجالت فلیسر/ تجلت فالیس�ر األول" (
س�نة الرابع�ة م�ن حكم�ھ، ال�ذي اس�تمر ثمانی�ة وثالث�ین إلى قیام�ھ ف�ي ال

 -ق. م بحمالت��ھ العس��كریة ض��د األخالم��و ۱۱۱۱عاًم��ا، وتحدی��ًدا س��نة 
وخ��الل الق��رن العاش��ر قب��ل الم��یالد ب��دأ العنص��ر األول  )٦(اآلرامی��ین

"أخالم��و" باالختف��اء لتح��ل محل��ھ الص��فة "ارام��و"، وھ��ي كم��ا ذكرن��ا 
ف�ي المن�اطق العلی�ا م�ن الف�رات،  -م�وأي األخال -أعاله نتیجة لس�كناھم

 فبدأت المصادر الكتابیة آنذاك تسمیھم باآلرامیین.

ھذا مـا كـان بشـأن المسمی�ـات المختلف�ـة الت�ي ُعرف�ـوا بھ�ـا عب�ـر 
تاریخھـم الطویل بدًءا من بدایة األلف الثالث حت�ى نھای�ة األل�ف األول 

ی��ة، حت��ى انتش��ار قب��ل الم��یالد، حینم��ا أص��بحوا یس��مون بالقبائ��ل اآلرام

ت فلیس�ر (تجل�ت فالیس�ر) عل�ى اآلرامی�ین أكث�ر م�ن ثم�اني وعش�رین بلغت حمالت تجال )  ٦(
حمل�ة، فق��د ذك��ر ف��ي أح�د نصوص��ھ الت��الي: "عُب��رت الف�رات ثم��اني وعش��رین م��رة خل��ف 
األخالمو اآلرامیین حتى بالد الحثیین، مرتین في الس�نة الواح�دة، م�ن س�فوح جب�ال لبن�ان 

كماردونی�اش (ب�الد باب�ل)،  ومن تدمر في أمورو ومن خانات في سوخي حتى رابیقو ف�ي
 وألحقت بھم الھزیمة، وأخذُت غنائم وممتلكات لھم إلى مدینتي آشور".
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 ۱٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

المس��یحیة فُع��رف ال��ذین اعتنق��وا المس��یحیة باس��م الس��ریان، ف��ي ح��ین 
احتفظ الوثنیون منھم بمس�ماھم الق�دیم "اآلرامی�ین"، نق�ول ھ�ذا م�ا ك�ان 
بشأن المسمى، لكن ماذا عن موطنھم األصلي، الذي ھ�اجروا من�ھ إل�ى 

، الھ��الل الخص��یب. وكع��ادة الدارس��ین والب��احثین، فق��د تع��ددت اآلراء
لكنھ���ا ال تخ���رج ف���ي تص���ورنا ع���ن أربع���ة اقتراح���ات، أو لنق���ل آراء 

)Mamalat, 1975, p.134; Albright, 1975, P.530:وھي ،( 
 أن موطنھم األصلي ھو الصحراء العربیة السوریة. - ۱
 أن موطنھم ھو شمال الھالل الخصیب. - ۲
ة ) ھ��و منطق��Amos 9: 7أن م��وطنھم، اس��تناًدا إل��ى العھ��د الق��دیم ( - ۳

 ) بالقرب من عیالم.Kirكیر (
أنھ��م ق���دموا م��ن أع���الي منطق���ة نج��د م���ن وس��ط ش���بھ الجزی���رة  - ٤

 العربیة.

والواق��ع أن الق��ول األول قری��ب م��ن الص��حة، إذ إن دخ��ولھم إل��ى 
الھ��الل الخص��یب ك��ان م��ن حاف��ة الص��حراء الس��وریة، لكن��ھ ج��اء بع��د 

رارھم وصولھم لھذه المنطق�ة م�ن داخ�ل ش�بھ الجزی�رة العربی�ة؛ فاس�تق
المؤقت في الصحراء الس�وریة ألنھ�م وج�دوھا المنطق�ة المالئم�ة الت�ي 
 مكنتھم الحًقا من االستفادة اقتصادًیا وإنشاء دولھم وممالكھم الخاصة. 

أم��ا الق���والن الث��اني والثال���ث، ف��إن درج���ة اس��تبعادھما واض���حة 
وقویة؛ ففضالً عن أن "كیر" تقع في شرق بالد الرافدین، وأن م�ا ف�ي 

ا م��ن دالئ��ل حض��اریة تش��یر إل��ى أنھ��م م��ن الجن��وب الغرب��ي، حوزتن��
فالواقع أن ال أدلة حضاریة أو كتابیة ل�دینا تس�وغ لن�ا الق�ول ب�أنھم م�ن 
 ش��������رق ب��������الد الراف��������دین. ونح��������ن ن��������رجح ق��������ول ك��������رلینج 

)Kraeling, 1966, p.13 ،ال�ذي أش�ار إل�ى أنھ�م م�ن أع�الي منطق�ة نج�د ،(
د، منتھ��ین ف��ي منتص��فھ ف��ي وذل�ك ف��ي أوائ��ل األل��ف الثال��ث قب�ل الم��یال
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ش��مال ش��بھ الجزی��رة العربی��ة وحاف��ة الص��حراء الس��وریة، ب��ادئین ف��ي 
التوغل التدریجي إل�ى ب�الد الراف�دین وأواس�ط س�وریا، بش�كل واض�ح، 
ف��ي الرب��ع األول م��ن النص��ف الث��اني م��ن األل��ف الثال��ث قب��ل الم��یالد. 

 م، ص۱۹۷۹ولع��ل م��ا ی��دل عل��ى ھ��ذا ال��رأي م��ا أش��ار ل��ـھ العب��ودي، 
، م��ن تمی��ز لھج��ة أھ��ل القص��یم، الواقع��ة ف��ي أع��الي نج��د ۸٦ -۸۲ص

أي ھ�ذه -بعدد من الممیزات عن غیرھا من لھجات المنطقة، والقریب�ة 
 من اللھجات اآلرامیة وتحدیًدا السریانیة مثل:  -الممیزات

حذف األلف بعد الھاء، وھ�ي ض�میر المف�رد المؤن�ث الغائ�ب، ث�م  - ۱
ن، مث��ل أبوھ��ا         ْاب��َوَه، كتابھ��ا         الوق��وف عل��ى الھ��اء بالس��كو

 كتابھ.

ض��م م��ا قب���ل المف��رد الغائ���ب، مث��ل كتاب���ھ          كتاُب��ْھ، مال���ھ          - ۲
 مالُھ، وذلك بضم الحرف التي قبل الھاء (الضمیر).

 الممالك اآلرامية:
على الرغم من أن المصادر الكتابیة كانت ق�د أش�ارت إل�ى االس�م 

امو"، في حدود أوائل منتصف األل�ف الثال�ث قب�ل الم�یالد، "ارامي/ ار
وأن ظھ��ورھم كمجموع��ات بش��ریة ھ��دد المص��الح المباش��رة لع��دد م��ن 
الممالك والشعوب، كان في منتص�ف النص�ف األول م�ن األل�ف الث�اني 

ق.م، ق�وة  ۱۳۰۰ -۱۷۰۰قبل المیالد حت�ى أنھ�م أص�بحوا، ف�ي ح�دود 
لمص��ریین إب��ان فت��رة حك��م ض��اربة دفع��ت حك��ام باب��ل (الكاش��یین) وا

كادش�مان خرب��ي، وأمنحوت�ب الث��اني، إل�ى اإلش��ارة بش�كل واض��ح إل��ى 
التزام الجانب الكاشي بالقض�اء عل�ى ك�ل م�ا م�ن ش�أنھ إزع�اج الق�وات 

- )۷(المصریة في سوریا، وتفعیالً لھذه االتفاقیة أمر بتصفیة الس�وتیین

فقد دفع تزاید قوتھم وتأثیرھم اإلقلیمي حكام بابل (الكاشیین) إلى تفعیل االتفاقی�ة الموقع�ة  )  ۷(
بینھم وبین المصریین، والت�ي نص�ت عل�ى الت�زام الجان�ب الكاش�ي "القض�اء عل�ى ك�ل م�ا 

                                                   

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 ۱۷ مدخل تاریخيالفصل األول: 

دای�ة األل��ف ف�إنھم ل��م ینجح�وا ف��ي تأس�یس مم��الكھم ودویالتھ�م إال ف��ي ب
األول قب�ل الم��یالد، بع�دما نجح��وا ف�ي االس��تفادة م�ن الظ��روف الدولی��ة 

 واألحداث السیاسیة الجسام، آنذاك، والمتمثلة في التالي: 
ضعف اإلمبراطوریة اآلش�وریة، نتیج�ة لألخط�اء االس�تراتیجیة،  - ۱

الت��ي ارتكبھ��ا تج��الت فلیس��ر األول، فق��د أدخ��ل مملكت��ھ، خ��الل 
 ۱۰۷٦ -۱۱۱٤قراب�ة ثمانی�ة وثالث�ین عاًم�ا ( حكمھ ال�ذي اس�تمر

ق.م)، في مغ�امرات عس�كریة "غی�ر محم�ودة العواق�ب"، أنھك�ت 
االقتصاد اآلشوري، وإضافة إل�ى ھ�ذه المغ�امرات العس�كریة فق�د 
كان��ت آش��ور تع��اني ُش��ًحا ف��ي المحاص��یل الزراعی��ة، بس��بب قل��ة 
األمط�ار، ف��دخلت ھ��ذه اإلمبراطوری��ة مرحل��ة ال��وھن والض��عف، 

ي اس�تمرت لفت�رة تزی�د  عل�ى الق�رن، وتحدی�ًدا حت�ى منتص�ف الت
ق.م عن��دما ب��دأ  ۹۳٥الق��رن العاش��ر قب��ل الم��یالد ف��ي ح��دود س��نة 

 العصر اآلشوري الجدید.

س���قوط اإلمبراطوری���ة الحثی���ة عل���ى ی���د ش���عوب البح���ر، ال���ذین  - ۲
 اجتاحوا المنطقة حتى البحر األبیض المتوسط.

ھن تماًم��ا كم��ا ح���دث دخ��ول مص��ر مرحل���ة م��ن الض��عف وال���و - ۳
لممال���ك ب���الد الراف���دین بع����د "رمس���یس" (رعمس���یس الثال����ث، 

لالس���تبداد والتس���لط  -كم���ا ن���رى-ق.م)، العائ���د  ۱۱٥۱ -۱۱۸۲
 -۱۲۹۰السیاس���ي، ال���ذي ب���دأ ف���ي عھ���د "رعمس���یس الث���اني" (

ق.م)، فق��د جع��ل دیدن��ھ تخلی��د اس��مھ ض��ارًبا بالمص��الح  ۱۲۲٤
إلكث�ار م�ن بن�اء المعاب�د العلیا للدولة عرض الحائط، فلم یكت�ف با

ن شأنھ إزعاج القوات المص�ریة ف�ي س�وریا، إل�ى إص�دار المل�ك كادش�مان خرب�ي أم�ًرا م
الم��زعجین، كم��ا یق��ول، "م��ن مش��رق الش��مس إل��ى مغربھ��ا" (ھب��و، بتص��فیة "الس��وتو" 

 )، أي القضاء النھائي علیھم في منطقة الھالل الخصیب.۳٤۳ -۳٤۲م، ص ص۲۰۰٤
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، منھًك����ا ب����ذلك )۸(والقص����ور والمس����الت والتماثی����ل الض����خمة
االقتص���اد الق���ومي لإلمبراطوری���ة؛ ب���ل ق���ام بانتح���ال ع���دد م���ن 
التماثیل واآلثار المعماریة لنفسھ عن طریق مس�ح أس�ماء منش�ئي 

، ولھ��ذا أدخل��ت ھ��ذه )۹(ھ��ذه اآلث��ار والتماثی��ل ونس��بھا لشخص��ھ
القدیمة عصًرا م�ن الض�عف وال�وھن أدى السیاسة الرعناء مصر 

إل��ى إنح��الل مص��ر القدیم��ة م��رًة أخ��رى؛ فق��د أص��بحت بع��دھا 
 .)۱۰(عرضة لالحتالل والتبعیة المباشرة أو غیر المباشرة

وھكذا ج�اءت األح�داث السیاس�یة لمص�لحة القبائ�ل اآلرامی�ة، فق�د 
أدى ظھور الضعف وال�وھن ف�ي اإلمبراطوری�ات العریق�ة، خصوًص�ا 

واآلش��وریة وتض��اؤل دورھم��ا السیاس��ي، إل��ى نش��وء ف��راغ المص��ریة 

م، ۱۹۹۰ود لفترت��ھ، والت��ي جعل��ت ص��الح، إن كث��رة اآلث��ار المعماری��ة والفنی��ة الت��ي تع�� )  ۸(
، یق��رر أنھ��ا بلغ��ت ح��ًدا م��ن الكث��رة والفخام��ة ق��ل أن بلغت��ھ آث��ار ح��اكم آخ��ر ف��ي ۲٤۷ص

العالم الق�دیم، یع�ود ف�ي تص�ورنا إل�ى الفت�رة الزمنی�ة الطویل�ة لفت�رة حكم�ھ والت�ي وص�لت 
قوی��ة ق.م)، إض�افة إل��ى أن�ھ ورث ع�ن أبی�ھ دول�ة ۱۲۲٤ -۱۲۹۰إل�ى س�تة وس�تین عاًم�ا (

 من جوانب عدیدة.
، إعط��اء مب��ررات غی��ر منطقی��ة لألس��باب الت��ي دفع��ت ۲٤٦م، ص۱۹۹۰ح��اول ص��الح،  )  ۹(

رمسیس (رعمسیس) الثاني إلى القیام بمثل ھذه التصرفات بقول�ھ: "إن الغ�زاة الھكس�وس 
ك��انوا ق��د س��بقوھم إل��ى انتح��ال بع��ض ھ��ذه التماثی��ل واآلث��ار ألنفس��ھم بع��د أن مح��وا منھ��ا 

بھا فاس���تردھا رج���ال رمس���یس وس���جلوا اس���مھ علیھ���ا باعتب���اره الوری���ث أس���ماء أص���حا
الشرعي ألصحابھا األصلیین، ..."، وأضاف: ... "لیس من المس�تبعد ك�ذلك أنھ�م وج�دوا 
بع��ض العم��ائر القدیم��ة الت��ي أع��ادوا اس��تخدام أحجارھ��ا مھدم��ة مھمل��ة بالفع��ل ف��اعتبروا 

تس��جیل  -كم�ا یق�ول ص�الح -عتب��روا إع�ادة اس�تعمالھا أفض�ل م��ن تركھ�ا ت�زداد خراًب�ا، وا
اسم فرعونھم علیھا أماًنا لھا من تكرار االعتداء واإلھمال". لكن ھذه األق�وال غی�ر دقیق�ة 
ولیس�ت علمی�ة، إذ إنن�ا ن��رى أن رمس�یس الث�اني بك�ل ص��دق ھ�و ال�ذي دق مس�امیر نع��ش 

رت ع�ن الحضارة المصریة القدیمة؛ ففترة= =حكمھ الطویلة وزیجات�ھ الكثی�رة، الت�ي أثم�
ولًدا، إضافة إل�ى شخص�یتھ الش�وفینیة الت�ي تنح�ى  ۱٥۹، وفي رأي آخر ۱۳۸أوالد بلغوا 

إلى حب المدح والثناء غیر الطبیعیین، وھذا ما ینفي وجود العلمی�ة الدقیق�ة ف�ي مح�اوالت 
 صالح تبریر تصرفات الملك رمسیس الثاني.

علی�ھ الس�الم ولظلم�ھ واس�تبداده ال نستبعد أن ھذا الفرعون ھو الذي عاصر النبي موس�ى  )  ۱۰(
 الواضحین انتھت الحضارة الفرعونیة الحدیثة.
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 ۱۹ مدخل تاریخيالفصل األول: 

سیاسي َعِم�َل اآلرامی�ون عل�ى ملئ�ھ، فكان�ت دویالتھ�م ومم�الكھم، الت�ي 
انتشرت في أرجاء واسعة من الھ�الل الخص�یب. ولكث�رة ھ�ذه الممال�ك 
التي حالت ظروف مختلف�ة دون اتحادھ�ا وانض�وائھا ف�ي كی�ان واح�د، 

 ه الممالك إلى قسمین رئیسین، ھما: فقد لجأ المؤرخون إلى تقسیم ھذ

 أوًال: الممالك اآلرامية في سوريا:
وھي الممالك التي ُص�نَّفت إل�ى ث�الث مجموع�ات رئیس�ة اعتم�اًدا 

 على التوزیع الجغرافي لھا داخل سوریا كما یلي: 

ممال��ك الجزی��رة الفراتی��ة (الش��مالیة الش��رقیة): وق��د ض��مت ھ��ذه  - ۱
وال��دویالت، ھ��ي: إم��ارات تیمان��ا، المنطق��ة ع��دًدا م��ن اإلم��ارات 

بیت بخی�اني، بی�ت ع�دیني، بی�ت زم�اني، آرام النھ�رین، س�وحو، 
 إضافة إلى إمارات الفرات األوسط.

ممال��ك س��وریا الش��مالیة: وتش��مل بی��ت آغوش��ي (أجوش��ي)، ی��أدي  - ۲
 (شمأل)، ودویالت السھل الكیلیكي (جرجم، قو، ملز، عمق).

ة، وتش���مل حم���اة، ولع���ش، ممال���ك س���وریا الوس���طى والجنوبی��� - ۳
 وصوبا، ودمشق، ودویالت رحوب، ومعكا، وجشور.

 ثانًيا: القبائل والممالك اآلرامية في بالد بابل (بالد الرافدين):
كم���ا ی���ذكر إس���ماعیل، -وھ���ي الممال���ك والقبائ���ل اآلرامی���ة الت���ي 

 م، ۱۹۹۷
یمكن تصنیفھا على ضوء المصادر الكتابی�ة إل�ى ث�الث قبائ�ل  -۳٤ص

 ت كل منھا إمارات (بیوت) وھي:رئیسة شكل

الكل���دنیون، (كل���دو): وھ���ي قبیل���ة اس���توطنت وس���ط باب���ل وم���ن  - ۱
 إماراتھا، بیت َدُكوري، بیت شالي، بیت أموّكاني، بیت بكیني.
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 20 نقوش تیماء اآلرامیة

الفقودی���ون (فق���ودو): اس���توطنت ض���فاف نھ���ر دجل���ة المتاخم���ة  - ۲
لمملكة عیالم، وق�د ش�كلت إم�ارتین ھم�ا: إم�ارة جمبول�و، وإم�ارة 

 البحر الشمالیة (مات تیامتیم). بالد

الجوراس��یمیون (الجوراس���یّمو): قبیل���ة ص���غیرة اس���تقرت ش���مال  - ۳
مدین��ة أور وش��مالھا الغرب��ي. كم��ا ج��اء ف��ي النص��وص القدیم��ة 
إش��ارات إل��ى ع��دد م��ن القبائ��ل الص��غیرة مث��ل: رب��وع، أب��ودو، 
روعا، خلم، بالت،خیندارو، رأساني، لیت�او، راھیق�و، ھاك�ارانو، 

 ، إیتوع، وإمارات صغیرة أخرى مثل: بیت شیالتي.كرامایا

وم��ن نافل��ة الق��ول ص��عوبة التوس��ع والح��دیث ع��ن ھ��ذه الممال��ك 
اآلرامیة كافة، فإضافة إلى قلة، بل ندرة، المعلومات عن العدی�د منھ�ا، 
فلیس ھدفنا من ھذه العجالة الحدیث بشكل موسع عن اآلرامی�ین؛ لكنن�ا 

كت��ین تقع�ان جغرافًی��ا ف�ي س��وریا ن�رى، ول��و بعجال�ة، الح��دیث ع�ن ممل
وھم���ا: ش���مأل، ودمش���ق، وع���ن اآلرامی���ین ال���ذین اس���تقروا ف���ي ب���الد 

 الرافدین ودورھم، الذي قاموا بھ فیھا. 

سنبدأ بآرامیي ب�الد الراف�دین، ال�ذین تمی�زوا ع�ن آرامی�ي س�وریا 
بوص��ولھم إل��ى دف��ة الحك���م وإدارة اإلمبراطوری��ة. وق��د كان��ت بدای���ة 

اسیة في ح�دود األل�ف األول قب�ل الم�یالد ف�ي فت�رة ظھور كیاناتھم السی
الض���عف وال���وھن اآلش���وري، ال���ذي وج���د فی���ھ اآلرامی���ون فرص���تھم 
لتك��وین دویالتھ��م، وذل��ك خ��الل حك��م المل��ك اآلش��وري "آش��ور راب��ي 

ق.م)، ال���ذي ل��م یتقب���ل عل��ى اإلط���الق فك���رة  ۹۷۲ -۱۰۱۲الث��اني" (
آلش��وریة، الت��ي االس��تقالل السیاس��ي لھ��ذه القبائ��ل. ورغ��م المعارض��ة ا

استمرت فترة زمنیة طویلة، إال أنھ یمكننا من خالل ما ب�ین أی�دینا م�ن 
معلوم��ات تص��نیف آرامی��ي ب��الد الراف��دین أو تقس��یمھم إل��ى قس��مین أو 

 صنفین رئیسیین:

، وھ�م القبائ�ل الت�ي اس�تقرت ف�ي ش�مال باب�ل أولهما: اآلراميون المسـالمون
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 ۲۱ مدخل تاریخيالفصل األول: 

مای�ا، وإیت�وع، فق��د وف�ي آش�ور وھ�ي: راھیق��و، وھاك�ارانو، وكرا
آث��رت الس��لم والھ��دوء واالبتع��اد ع��ن طموح��ات وأح��الم آرامی��ي 
الجن���وب السیاس����یة، فعاش���ت م����ع الس���كان األص����لیین. وھن����اك 
آرامیون طغى علیھم أیًضا الجانب السلمي مع سعیھم إل�ى تك�وین 
كیان��اتھم ودویالتھ���م المس��تقلة، حی���ث نجح���وا ف��ي ھ���ذا المس���عى 

رب إل��ى المش��یخات، محتفظ��ین فكون��وا كیان��ات سیاس��یة ھ��ي أق��
بالوالء والتبعیة للحاكم المركزي في العاصمة مثل القبائل فق�ودو 
(الفقودی�ون)، وجوراس�یّمو (الجوراس��یمیون). فق�د تمكن�ت القبیل��ة 
األول��ى م��ن تك��وین إم��ارتي جمبول��و الواقع��ة حالًی��ا ب��ین م��دینتي 
 العم��ارة، والك��وت، وإم��ارة ب��الد البح��ر الش��مالیة (م��ات تی��امتیم

 باألكادیة)؛ أما الثانیة فكان مركزھا مدینة أور.

، وھم القبائل الت�ي ل�م تخ�ف رغبتھ�ا ف�ي تك�وین ثانيهما: اآلراميون األحرار
دویالتھ��م السیاس��یة الخاص��ة بھ��م فحس��ب، ب��ل ف��ي الوص��ول إل��ى 
إدارة اإلمبراطوریة وحكمھا، ولعل من َمثََّل ھذا الفریق ھم أبن�اء 

فق���د نج��ح أبناؤھ���ا ف���ي تك���وین أرب���ع قبیل��ة كل���دو (الكل���دانیون)، 
دوی��الت (بی��وت) جمیعھ��ا ج��اءت ف��ي جن��وب باب��ل، بمعن��ى آخ��ر 
��َل آرامی��و الش��مال االن��زواء  إقل��یم س��ومر. وھك��ذا؛ فف��ي ح��ین َفضَّ
والھ���دوء ف���إن آرامی���ي الجن���وب (جن���وب باب���ل)، أخ���ذوا ب���نھج 
المعارض�ة المس�لحة. والس��ؤال ال�ذي یط�رح نفس��ھ ھ�و لم�اذا أخ��ذ 

ھ��ذا الم��نھج؟ ونح��ن نج��د أن م��ن أس��باب  ش��قھم آرامی��و الجن��وب 
 عصا الطاعة ورغبتھم في السیطرة عاملین، ھما: 

البیئ��ة المحیط��ة بھ��ذه القبائ��ل اآلرامی��ة، الت��ي س��اد فیھ��ا اإلحب��اط  - ۱
والش�عور المتواص�ل بالدونی�ة، فمن�ذ تأس�یس "س�رجون األك��ادي" 

ری�ة (في الثلث األخیر من األل�ف الثال�ث قب�ل الم�یالد) لإلمبراطو
األكادی��ة، ونجاح��ھ بض��م س��ومر (جن��وب ب��الد الراف��دین)، أص��بح 
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ھذا اإلقلیم تابًعا لشمال اإلمبراطوری�ة (آش�ور)، ووس�طھا (أك�اد، 
. وھك�ذا أص�بح لھ�ذین اإلقلیم�ین )۱۱(وبابل)، لفت�رة زمنی�ة طویل�ة

(الوس��ط والش��مال) الھیمن��ة والس��یطرة السیاس��یة والثقافی��ة، فلع��ل 
لمعتق����داتھم الدینی����ة والثقافی����ة  ش����عور أھ����ل الجن����وب بفق����دانھم

وش�عورھم بالدونی�ة ك�ان ی�دفعھم، وی�دفع ك�ل م�ن یس�تقر ف�ي ھ�ذا 
الج��زء م��ن الع��راق (الراف��دین) إل��ى ش��ق عص��ا الطاع��ة والث��ورة 
ضد المركز، والتاریخ بقدیمھ وحدیث�ھ مل�يء بمث�ل ھ�ذه الث�ورات 

 والخروج عن بابل وآشور.

وم���نھم القبائ���ل  الت���دخل الخ���ارجي ال���ذي ی���دفع أھ���ل الجن���وب، - ۲
اآلرامی���ة، إل���ى الخ���روج ع���ن العاص���مة وش���ق عص���ا الطاع���ة، 
فالمنطق�ة قریب�ة م�ن ع�یالم الع�دو الل�دود لممال�ك وإمبراطوری��ات 

فرص�ة إال  -أي الت�دخل الخ�ارجي-بالد الرافدین، الذي ل�م یت�رك 
 وش����جع فیھ����ا قبائ����ل المنطق�����ة عل����ى الث����ورة، ف����دعم ع�����یالم 

لم�دعو "م�ردوك أب�ال إّدین�ا"، واضح لح�اكم بی�ت َیكین�ي ا -آنذاك-
النتھ��از فرص��ة انش��غال العاص��مة، إب��ان حك��م س��رجون الث��اني 

ق.م)، بحروب وحم�الت عس�كریة ض�د اآلرامی�ین  ۷۰٥ -۷۲۱(
في سوریا، وقد نج�ح ھ�ذا الش�یخ (الح�اكم) ف�ي اح�تالل باب�ل ع�دة 
مرات، ورغم معاناتھ الویالت جراء تحریض عیالم ل�ـھ ب�الثورة 

 أن���ھ اس���تمر ف���ي معارض���تھ السیاس���یة وش���ق عص���ا الطاع���ة إال

وھ��ذه الھیمن��ة الثقافی��ة والحض��اریة اس��تمرت من��ذ األل��ف الثال��ث قب��ل الم��یالد إل��ى یومن��ا  )  ۱۱(
الحاض���ر، فق���د ف���رض الس���امیون ف���ي الش���مال والوس���ط لغ���تھم ومعب���وداتھم ومن���اھجھم 

ا زال أھ��ل الجن��وب یش��عرون بالدونی��ة م��ن الحض��اریة عل��ى أھ��ل الجن��وب (س��ومر)، وم��
الوسط الشمالي حت�ى ف�ي الفت�رتین اإلس�المیة والمعاص�رة، ف�نحن ال نس�تبعد اعتن�اق أھ�ل 
جنوب العراق وقبائلھ للمذھب المخ�الف للم�ذھب ال�دیني الس�ائد ف�ي الوس�ط والش�مال، إال 

 من باب المخالفة، التي یرون فیھا رد اعتبار لشعورھم المحبط.
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 ۲۳ مدخل تاریخيالفصل األول: 

ق.م  ٦۹٤المقرونة بالعس�كریة، المدعوم�ة م�ن ع�یالم حت�ى ع�ام 
ق.م)، ال�ذي  ٦۸۱ -۷۰٤خالل حك�م "س�نحریب اب�ن س�رجون" (

��رین الفینیقی��ین البحری��ة، وأم��رھم  ق��رر االس��تعانة بخب��رة الُمھجَّ
ببناء سفن لمط�اردة "م�ردوك أب�ال إّدین�ا" ف�ي مس�تنقعات الجن�وب 

یة، حیث كان  یختبئ؛ لكن "مردوك أبال إّدینا"، عن�دما أیق�ن المائ
بوقوع��ھ ف��ي األس��ر لم��ا تمی��ز ب��ھ الفینیقی��ون م��ن خب��رة بحری��ة، 
اضطر إلى االلتجاء إلى ع�یالم، واالس�تقرار فیھ�ا. كم�ا أن ت�دخل 
القبائ���ل البدوی���ة القاطن���ة ف���ي ش���مال ش���بھ الجزی���رة العربی���ة، 

ان ع�امالً م�ن عوام�ل والصحراء السوریة القریبة م�ن س�ومر، ك�
 الثورة واالحتجاج العسكري. 

وھكذا ك�ان أس�لوب المعارض�ة اآلرامی�ة الجنوبی�ة، لك�ن آرامی�ین 
آخ��رین انتھج��وا خًط��ا آخ��ر غی��ر األس��لوب العس��كري المباش��ر ال��ذي 
انتھج��ھ ش��یخ یكین��ي، "م��ردوك أب��ال إّدین��ا"، فأخ��ذوا ف��ي التق��رب إل��ى 

اس��تغاللھم الواض��ح مراك��ز الق��وى ع��ن طری��ق ال��زواج، إض��افة إل��ى 
للخالف���ات ب���ین أعض���اء األس���رة الحاكم���ة وأفرادھ���ا. وھك���ذا س���اروا 
تدریجًیا حتى تمكن ھذا الفریق الكل�داني م�ن الوص�ول إل�ى دف�ة الحك�م 
في بابل وأسسوا اإلمبراطوری�ة الكلدانی�ة عل�ى "ی�د ن�ابو ب�ول اوص�ر" 

ھم (نابو بولصر)، بعد أربعمائة سنة من بدءھم تك�وین دویالتھ�م وبی�وت
ق.م، واس���تمرت ھ���ذه المملك���ة تحك���م ٦۲٦السیاس���یة، وتحدی���ًدا س���نة 

 ق.م. ٥۳۹الھالل الخصیب وغیره قرابة تسعین عاًما، إلى 

بالنس��بة لالقت��ران وال��زواج، فكان��ت البدای��ة م��ن المل��ك اآلش��وري 
س��نحریب، ال��ذي اقت��رن ب��امرأة بابلی��ة م��ن أص��ل آرام��ي ت��دعى "فقی��ا 

ا باآلش��وریة "زاكوت��و"، فعمل��ت، النقی��ة، الط��اھرة"، أو كم��ا ی��دعونھ
نظ��ًرا كم��ا یب��دو لص��غر س��نھا مقارن��ة بزوجات��ھ -لمحب��ة زوجھ��ا لھ��ا 
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عل���ى ف���رض ابنھ���ا "اس���رحدون" لوالی���ة العھ���د، رغ���م  -األخری���ات
اعتراضات العائلة المالكة، خصوًصا أخوات�ھ، وال�بالط الملك�ي، بحك�م 

م أخ�واه أن والدتھ آرامیة األصل. وكان م�ن نت�ائج ھ�ذا االختی�ار أن ق�ا
باغتیال والدیھما سنحریب؛ لكن بقیة األسرة الحاكم�ة وحاش�یة ال�بالط، 
رغ�م معارض�تھم لتقل�د "اس�رحدون" والی�ة العھ�د، وج�دوا ف�ي أس��لوب 
األخ��وین خروًج��ا ع��ن الم��ألوف، ف��نجح "اس��رحدون" ف��ي تقل��د الحك��م، 
وكان من نتیج�ة وص�ولھ إل�ى دف�ة القی�ادة أن أص�بح للعنص�ر اآلرام�ي 

تبتع�د ع�ن  -ول�و مؤقًت�ا-في البالط، جعل القبائل اآلرامی�ة  نفوُذ واضحٌ 
النف��وذ العیالم��ي، ب��ل وص��ل األم��ر إل��ى تقل��دھم للعدی��د م��ن المناص��ب 
الھام�ة، أبرزھ��ا تعی��ین ذل��ك اآلرام��ي م��ن بی��ت یكین��ي، الت��ي اش��تھرت 
بمعارض��تھا العس��كریة للمرك��ز، حاكًم��ا عل��ى مقاطع��ة جمبول��و، أكب��ر 

 مقاطعات الجنوب (سومر).

النس��بة لت��دخالتھم ف��ي الص��راعات الداخلی��ة وإن ل��م تس��فر عم��ا وب
ك���انوا ی���أملون، فإنھ���ا كش���فت للعاص���مة ق���وتھم وم���دى ت���أثیرھم ف���ي 
المجتمع الجنوبي، فقد دعموا "مردوك بل أو س�اتي" ف�ي ص�راعھ م�ع 

ق.م)،  ۸۱۹ -۸٥٤أخی��ھ "م��ردوك زاك��ر ش��ومي األول"، مل��ك باب��ل (
ق.م)  ۸۱۳ -۸۱۸و إقب�ي" (وكذلك وقفوا م�ع مل�ك باب�ل "م�ردوك بلّس�

  -۸۲۳ض���������د المل���������ك اآلش���������وري "شمش���������ي أدد الخ���������امس" (
ق.م). وكما قلنا فرغم أن ھذین الت�دخلین وغیرھم�ا ل�م یحقق�ا م�ا  ۸۱۱

أراد اآلرامیون فمثالً انتھى بھم األمر ف�ي الت�دخل األول إل�ى مع�اقبتھم 
ق.م)، ف���ي ح���ین  ۸۲٤ -۸٥۸م���ن مل���ك آش���ور "شلمنص���ر الثال���ث" (

في التدخل الثاني دفع الجزی�ة، لكن�ھ أص�بح واض�ًحا عن�د فرض علیھم 
العاصمة مدى الدور القوي للقبائل اآلرامیة، ال�ذي ال یمك�ن تجاھل�ھ أو 

 إغفالھ عند أصحاب القرار. 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 ۲٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

ولنع�د اآلن للح��دیث ع�ن ال��دولتین اللت��ین اخترن�ا الح��دیث عنھم��ا، 
، وذل��ك ألن "ش��مأل" تمث��ل م��ع بی��ت )۱۲(وھم��ا مملكت��ا ش��مأل ودمش��ق

لوفي، المث���ال الص���ارخ للتبعی���ة السیاس���یة آلش���ور، ف���ي ح���ین أن خ���ا
"دمشق" تمثل القوة المحلیة التي تسعى دوًم�ا إل�ى االس�تقالل ال�وطني، 
ف��األولى مملك��ة أقامھ��ا اآلرامی��ون عل��ى أنق��اض موق��ع یع��ود اس��تیطانھ 
إل��ى بدای��ة األل��ف الث��اني قب��ل الم��یالد، لك��ن نف��وذھم ج��اء بع��د زوال 

ة وھیمنتھ�ا عل�ى المنطق�ة بم�ا فیھ�ا موق�ع "ش�مأل" اإلمبراطوریة الحثی
عاص��مة ھ��ذه المملك��ة الت��ي ُعرف��ت باس��م "ی��أدي"، وك��ان ظھورھ��ا 
السیاسي في أواخر القرن العاشر قبل  المیالد على ید المل�ك المؤس�س 

 -۷۳۲/ ۷۳۳(جبار)، أما نھایتھا فكانت بعد آخ�ر ملوكھ�ا "بررك�ب" (
ش��وري "س��رجون الث��اني". ق.م)، وتحدی��ًدا ف��ي عھ��د المل��ك اآل ۷۲۰

الذي قرر جعلھا مقاطعة آش�وریة. وب�ین ھ�ذین الملك�ین ج�اء ع�دد م�ن 
الملوك الذین حكم�وا ھ�ذه المملك�ة ال نع�رف م�نھم إال س�بعة ھ�م: بم�ھ، 
حّی��ا، ش��ئیل، كیلّم��وا، ق��رل، فنم��وا األول، فنم��و الث��اني (حفی��د األول). 

ش آرامی�ة تع�ود ومعلوماتنا التاریخیة عن ھذه المملك�ة جاءتن�ا م�ن نق�و
لفترة حك�م ملك�ین بینھم�ا اثن�ان وثم�انون عاًم�ا، األول "كیلّم�وا"، ال�ذي 

ق.م، والث��اني آخ�ر ملوكھ��ا، ال��ذي حك��م م��ن  ۸۱٥إل��ى  ۸٤۰حك�م م��ن 
ق.م، إض��افة إل��ى المص��ادر اآلش��وریة، لك��ن  ۷۲۰إل��ى  ۷۳۲/ ۷۳۳

ھذه النقوش على قلتھا أوضحت للدارسین ش�یًئا م�ن المعلوم�ات الھام�ة 
القاتھا الخارجیة بالدول المحیطة بھا، وعن أوض�اعھا الداخلی�ة، عن ع

فق��د ك��ان واض��ًحا م��ن ھ��ذه المص��ادر التبعی��ة الكامل��ة م��ن مل��وك ھ��ذه 
المملك����ة لإلمبراطوری����ة اآلش����وریة. ولع����ل المكاس����ب الحض����اریة 
المختلف���ة، الداخلی���ة أو الخارجی���ة، لھ���ذا الكی���ان السیاس���ي ك���ان یع���ود 

یعن��ي اقتص��ارنا عل��ى ھ��اتین المملكت��ین التقلی��ل م��ن أھمی��ة الممال��ك األخ��رى، فم��ثالً  ال )  ۱۲(
اشتھرت بیت بخیاني بعاصمتھا جوزان�ا (ت�ل حل�ف)، ف�ي ح�ین تع�ود إل�ى مملك�ة آجوش�ي 

 أھم معاھدتین سیاسیتین في المنطقة، اللتان كانتا في عھد حاكمھا "متیع إل".
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. الت���ي تض���منت ال���والء السیاس���ي )۱۳(ی���ةبالدرج���ة األول���ى لھ���ذه التبع
الواض����ح وتق����دیم التس����ھیالت للجی����وش اآلش����وریة، فھ����ا ھ����و م����ثالً 
"برركب" ی�ذكر ف�ي أح�د نقوش�ھ أن وال�ده مل�ك "ش�مأل" ق�د قُت�ل أثن�اء 
مشاركتھ الجیش اآلش�وري ف�ي حرب�ھ ض�د مملك�ة "دمش�ق" اآلرامی�ة، 

لمناص�ر ومن قبلھ الملك "كیلّموا"، الذي طل�ب مس�اعدة مل�ك آش�ور "ش
الثالث" في صراعھ مع ملك الدانونیین، فحاص�رھم حص�اًرا اقتص�ادًیا 

إل�ى أن ص�اروا "یس�تبدلون الفت�اَة الش�ابة بش�اة  -كما یقول-حتى دفعھم 
. وبس�بب ھ��ذه العالق��ة الخاص�ة أص��بحت "ش��مأل" )۱٤(والرج�َل بث��وب"

م��ن ال��دول اإلقلیمی��ة الت��ي تتحاش��ى ال��دول األخ��رى مناوش��تھا. ھ��ذا م��ا 
ن الت��أثیر الخ��ارجي لھ��ذه التبعی��ة لك��ن م��ا ت��أثیر ھ��ذه العالق��ة ك��ان بش��أ

داخلًی��ا؟ إنَّ تأثیرھ��ا ك��ان إیجابًی��ا بش��كل واض��ح، إذ أدى إل��ى ازدھ��ار 
اقتصادي واستقرار سیاسي، واالزدھار االقتصادي تب�ین م�ن مس�توى 
المعیش�ة المرتف�ع، ال�ذي أش�ار إلی��ھ "كیلّم�وا" ف�ي نص�ھ، بحی�ث أص��بح 

ص�ادیة جی�دة، فھن�اك م�ن مل�ك قطیًع�ا م�ن األغن�ام، الجمیع في حالة اقت
وآخرون امتلكوا قطیًعا من البقر، وبعض�ھم مل�ك الفض�ة وال�ذھب، ب�ل 

ض�وح عل�ى نھ�ج مملك�ة "ش�مأل" بالتبعی�ة الص�ریحة لعل اإلمارة الوحی�دة الت�ي س�ارت بو )  ۱۳(
آلشور، ھي إمارة خالوفي/ خالوبي، فقد استمرت على تبعیتھا منذ تأسیسھا مطل�ع الق�رن 

 -۸۸۳العاشر قبل الم�یالد حت�ى فت�رة حك�م المل�ك اآلش�وري "أش�ور ناص�ر ب�ال الث�اني" (
عن�دما ت��دخل ق.م)، حی�ث ث�ار األھ�الي ض�د أمی�رھم المع��ین م�ن آش�ور "خام�اني"،  ۸٥۹

"آشور ناصر بال الثاني" وقضى عل�ى ھ�ذا التم�رد، معیًن�ا أمی�ًرا آخ�ر ھ�و "ع�زي إبل�و". 
بالمھان��ة واإلح��راج م��ن  -إم��ا بت��أثیر خ��ارجي أو داخل��ي-ویظھ��ر أن العام��ة كان��ت تش��عر 

أقرانھم اآلرامیین في الممالك األخرى، لكون إمارتھم قاعدة للجیش اآلش�وري یش�ن منھ�ا 
والقاس��یة عل��ى الممال��ك اآلرامی��ة األخ��رى. لھ��ذا ل��م یك��ن وض��ع ھ��ذه حروب��ھ الض��اریة 

 اإلمارة ومواطنیھا بین القبائل اآلرامیة األخرى مقبوالً ومشرًفا.
أسلوب الحصار العسكري أو االقتصادي استخدم كثی�ًرا م�ن ال�دول والممال�ك القوی�ة ض�د  )  ۱٤(

بیل المث�ال المقاطع�ة الت�ي المستضعفة منھا، فالتاریخ مليء بمث�ل ھ�ذه األش�یاء، وعل�ى س�
م، ۲۰۰٦أم��ر بھ��ا الص��حابي ثمام��ة ب��ن أث��ال س��ید بن��ي حنیف��ة ض��د القرش��یین (ال��ذییب، 

 ). وما زال ھذا السالح یستخدم إلى یومنا ھذا.۳۷ص
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 ۲۷ مدخل تاریخيالفصل األول: 

حت���ى الفقی���ر، ال���ذي ل���م یج���د ثوًب���ا م���ن قب���ل، أص���بح یل���بس الثی���اب 
، وھناك مظاھر واض�حة لالزدھ�ار االقتص�ادي ف�ي عھ�ود )۱٥(الناعمة

ارًی���ا واض���ًحا. أم���ا بقی���ة المل���وك ال���ذین ش���ھدت فت���رتھم تط���وًرا معم
االستقرار السیاسي فیتض�ح م�ن خ�الل اس�تمرار س�اللة العائل�ة المالك�ة 
ذاتھا في الحك�م من�ذ المل�ك الثال�ث ف�ي الق�رن التاس�ع قب�ل الم�یالد حت�ى 
َضمھا إلى آشور أواخر القرن الث�امن قب�ل الم�یالد. ولع�ل ت�دخل المل�ك 

مس��اعدة ، ل)۱٦(ق.م) ۷۲۷ -۷٤٤اآلش��وري "تج��الت فلیس��ر الثال��ث" (
العائلة المالكة، وإعادة تنصیب "فنمو الثاني" دلیٌل واض�ٌح عل�ى ال�دعم 
الكبیر الذي تتلقاه ھذه المملكة من آشور. ومم�ا یلف�ت االنتب�اه م�ا أش�ار 
إلی�ھ "كیلم��وا" إل��ى أن مجتم��ع دولت��ھ ك�ان یتك��ون م��ن فئت��ین رئیس��یتین 

دو أي "المس��تقرون"، وھ��م فیم��ا یب�� م ش ك ب ماألول��ى ع��رفھم باس��م 
ع ر ر السكان األصلیون، الذین یشكل الجزء األكبر م�نھم اللوفی�ون، و 

، ومعظمھ���م م���ن اآلرامی���ین. ویق���ول: )۱۷(أي "الب���دو، المتوحش���ون"م 
وأظھروا تعلًق�ا ب�ي كتعل�ق الیت�یم  م"وأنني أخذت (أمسكُت) بید المشكبی

). ۳۷۹م، ص۲۰۰٤؛ ھب����و، ۲۳۰م، ص۱۹۹۷ب����األم" (إس����ماعیل، 

یقول في نصھ: "أنا كیلمّوا بن حّی�ا جلس�ُت عل�ى ع�رش أب�ي. لق�د زمج�ر المش�كبیون أم�ام  )  ۱٥(
أن�ا كن��ُت أو لواح�ٍد م��نھم أًب�ا وآلخ��ر أًم�ا ولثال��ث أًخ��ا.  المل�وك الس��ابقین ك�الكالب، ولكن��ي

ومن لم َیَر شاًة قّط جعلتھ صاحب قطیع من األغنام، ومن لم یر بق�رة ق�ّط جعلت�ھ ص�احب 
قطیع من األبقار، ومالك فضة وذھب، ومن لم ی�ر من�ذ فتّوت�ھ ثوًب�ا م�ن الُكت�ان كس�ي ثوًب�ا 

 م، ۱۹۹۷ناعًم��������������������������������ا ف��������������������������������ي أی��������������������������������امي" (إس���������������������������������ماعیل، 
 ).۲۳ص

انق�الب ق�ام ب�ھ ش�خص مجھ�ول ض�د فنم�وا األول ف�ي وكان ھذا التدخل اآلش�وري بس�بب  )  ۱٦(
أدى إلى مجزرة انتھ�ت بمقت�ل المل�ك فنم�و األول وابن�ھ  منتصف القرن الثامن قبل المیالد

 برحدد، إضافة إلى سبعین فرًدا من العائلة المالكة.
كذل����ـك تعن����ي "طبقــ����ـة الحكـ����ـام تعنـ����ـي أیًض����ا "مربــ����ـي الحیوانـ����ـات"، و ب ع ر ر م )  ۱۷(

، فتعن��ي "العم��ال ش ك ب م). أم��ا Hoftijzer, Jongeling, 1995, p.185اآلرام��ـیین" (
 ال���������������������������������زراعیین، س���������������������������������كان "ش���������������������������������مأل" األص���������������������������������لیین 

)Hoftijzer, Jongeling, 1995, p.701.( 
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ام بھ "كیلّموا" بما ھ�و مع�روف ف�ي یومن�ا الحاض�ر ویمكننا تشبیھ ما ق
بت�وطین البادی�ة، فق��د س�عى جاھ�ًدا لتش��جیع اآلرامی�ین عل�ى االس��تقرار 
وم���ن ث���م مزاول���ة الح���رف المختلف���ة مث���ل الزراع���ة وغیرھ���ا؛ أو أن 

تعادل في یومنا الحاض�ر مالیزی�ا ف�ي آس�یا،  )۱۸("شمأل" بھاتین الفئتین
یكا في أوروبا؛ حیث تتكون مث�ل ھ�ذه والعراق في العالم العربي، وبلج

 الدول من مجموعات عرقیة مختلفة. 

أم���ا الدول���ة الثانی���ة "دمش���ق"، فیص���عب تحدی���د ت���اریخ اس���تیالء 
اآلرامی�ین علیھ��ا، لك��ن إن أخ��ذنا ف�ي الحس��بان المعلوم��ات ال��واردة ف��ي 

) إل�ى ف�رار ۲٥ -۲۲: ۱۱التوراة، والتي أشارت (س�فر المل�وك األول 
م����ن مملك����ة ص����وبا (ص����وبھ) اآلرامی����ة إل����ى  "رزون ب����ن إلی����دع"،

ف�نجح والمجموع�ة الت�ي رافقت�ھ ف�ي اغتص�اب الحك�م فیھ�ا.  .)۱۹(دمشق
وفیما یبدو أن رزون بن إلی�دع "ك�ان قائ�ًدا عس�كرًیا ف�ي مملك�ة ص�وبا 
��ل ت��رك الخدم�ة عن��د ملكھ��ا "ھ��دد  (ص�وبھ)، لكن��ھ لس��بب أو آلخ�ر فضَّ

ى الكیفی��ة الت��ي ع��زر"، وال��ذھاب إل��ى دمش��ق ربم��ا اعتراًض��ا من��ھ عل��
كان���ت ت���دار بھ���ا المع���ارك م���ع بن���ي إس���رائیل؛ ف���التوراة تش���یر إل���ى 

 انتصارات متتالیة لسلیمان علیھ السالم في معاركھ مع "ھددعزر". 

وم��ن الممال��ك اآلرامی��ة الت��ي تمی��زت بتن��وع عرق��ي واض��ح مملك��ة حم��اة، الت��ي أص��بحت  )  ۱۸(
ا تعرف بمملكة "حماة ولعش"، فقد عاش فیھا جنًب�ا إل�ى جن�ب: اآلرامی�ون والحثی�ون الحقً 

اللوفی�ون، وس�كانھا الق�دماء. ولع�ل م�ا می�ز ھ�ذه المملك�ة ع�ن غیرھ�ا أنھ�ا أح�دث الممال�ك 
اآلرامی��ة، إذ إن "زك��ور"، ال��ذي اغتص��ب الحك���م م��ن الس��اللة الحثی��ة ھ��و أول ملوكھ���ا 

ثامن قبل المیالد. وقد تقل�ب والء قادتھ�ا، إذ ك�ان زك�ور اآلرامیین؛ وكان ھذا في القرن ال
اآلرام��ي موالًی��ا لآلش��وریین، معارًض��ا لتوجھ��ات الممال��ك اآلرامی��ة األخ��رى، حت��ى أن��ھ 
وقف ضد تحالف آرامي اعترض على ضمھ لمملكة لعش الص�غیرة إل�ى مملكت�ھ، كم�ا أن 

ض�د آش�ور، وك�ان  ق.م)، اشترك ف�ي تح�الف آرام�ي ۷۲۰حاكمھا "ایلویوبیدي" (حوالي 
 ھذا التحالف بدعم مصري.

وكان فراره خالل حكم "ھدد ع�زر" لص�وبا (ص�وبھ)؛ وفت�رة النب�ي س�لیمان علی�ھ الس�الم  )  ۱۹(
 .-كما تذكر التوراة-في بني إسرائیل. 
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 ۲۹ مدخل تاریخيالفصل األول: 

ھك��ذا كان��ت البدای��ة السیاس��یة ف��ي دمش��ق، فق��د عم��ل "رزون ب��ن 
إلیدع"، وخلیفتھ من بعده ابنھ "حزی�ون" وحفی�ده "ط�ب ریم�ون" عل�ى 

تى أص�بحت ق�وة مركزی�ة ال یس�تھان بھ�ا. وق�د تمی�زت تقویة دمشق ح
ھ��ذه المملك��ة ع��ن غیرھ��ا م��ن الممال��ك اآلرامی��ة األخ��رى باس��تقاللیتھا 
ووقوفھا الواضح ضد القوى اإلقلیمیة المعاصرة لھا مثل ممال�ك یھ�وذا 
وإس��رائیل والس��امرة. وكونھ��ا كان��ت ش��وكة لطموح��ات أق��وى وأعت��ى 

عب��ت دمش�ق وقادتھ��ا ال��دور الق��وي الق�وى الدولی��ة آن��ذاك، آش�ور، فق��د ل
ضد آشور بحیث إن ملكھا "برھدد الثاني" كان قائ�د التح�الف اآلرام�ي 
ض��د آش��ور ف��ي معرك��ة قرق��ر الش��ھیرة وھ��ي قرق��ور الی��وم عل��ى نھ��ر 

)، الت���ي ۳۹٤م، ص۲۰۰٤العاص���ي جن���وب جس���ر الش���غور (ھب���و، 
ق.م. لك���ن م���ا آل���ت إلی���ھ األح���داث الحًق���ا یص���عب ۸٥۳ج���رت س���نة 
ق��ام الم��دعو "حزائی��ل" باغتی��ال "برھ��دد الث��اني" وت��ولي  تفس��یره، فق��د

ق.م؛ فھ�ل ك�ان "حزائی�ل" یق�ود مجموع�ة  ۸٤۳الحكم ف�ي ح�دود س�نة 
م���ن المعارض���ین لتوجھ���ات "برھ���دد" السیاس���یة المعارض���ة آلش���ور 

أم أن "حزائی���ل" ق���رر م���ع مؤیدی���ھ  )۲۰(والق���وى اإلقلیمی���ة األخ���رى؟
الش��عبي ض��ده لكث��رة  اغتی��ال "برھ��دد الث��اني" بع��د تزای��د االحتج��اج

حروب�ھ الت��ي غالًب�ا م��ا انتھ��ت ب�الھزائم؟ ف��ي ظ�ل المعلوم��ات المت��وفرة 
ل��دینا ال نس��تطیع تحدی��د األس��باب الت��ي دفع��ت "حزائی��ل" إل��ى اغتی��ال 
المل��ك، س��وى اعتقادن��ا بأنھ��ا حرك��ة تص��حیحیة موجھ��ة للمل��ك نفس��ھ 

ا، "برھدد الثاني"، ولیس إلى الفك�ر والتوج�ھ الق�ومي، ال�ذي ك�ان س�ائدً 
والمتمثل في الرفض الكلي للھیمنة اآلشوریة عل�ى األوض�اع. حزائی�ل 
لم یتأخر في مجابھة آشور، فقد قام بعد سنتین فق�ط م�ن اس�تیالئھ عل�ى 

لعل من النتائج التي كان�ت لمص�لحة آش�ور ھ�و تفك�ك الحل�ف (االتح�اد) اآلرام�ي ض�دھا،  )  ۲۰(
 اني) لتوحید الكیانات اآلرامیة في سوریا الداخلیة.وتوقف مساعي (برھدد الث
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 ۸٤۱السلطة بمھاجمة القوات اآلشوریة ق�رب دمش�ق، وذل�ك ف�ي س�نة 
ق.م. كما أنھ استمر في معاداتھ للعب�رانیین حت�ى أن�ھ فك�ر ف�ي اح�تالل 

). عل���ى ك���ل ح���ال، ظ���ل ۳۱م، ص۱۹۹۷س���ھا (إس���ماعیل، الق���دس نف
الوض���ع ذات���ھ م���ع خلف���اء "حزائی���ل" حت���ى ج���اء آخ���ر مل���وك دمش���ق 
"ّرْدّین"، ال�ذي ل�م یختل�ف ع�ن س�ابقیھ بمحاربت�ھ لآلش�وریین ودخول�ـھ 
ف��ي أح��الف إقلیمی��ة ض��دھا؛ إال أن س��عیھ إل��ى  تنص��یب زع��یم آرام��ي 

ر تج�الت فلیس�ر على مدین�ة الق�دس، ك�ان الحج�ة الت�ي عل�ى إثرھ�ا ق�ر
(تجالت فالسر) ض�م دمش�ق نھائًی�ا إل�ى اإلمبراطوری�ة اآلش�وریة ف�ي 

 ق.م.  ۷۳۲سنة 

 العالقات اآلشورية اآلرامية:
/ ۱۱۰۰ك��ان للممال��ك اآلرامی��ة ف��ي الق��رون الثالث��ة أو األربع��ة (

عالق���ات م���ع معظ���م -ق.م) بع���د ظھورھ���ا السیاس���ي  ۷۰۰ -۱۰۰۰
الھ�الل الخص�یب، إن ل�م تك�ن الممالك والشعوب المعاصرة في منطق�ة 

كلھ���ا؛ ب���ل إن بع���ض ھ���ذه الممال���ك كان���ت حلیف���ة ومدعوم���ة سیاس���ًیا 
وعسكرًیا من قوى خارجیة مثل بیت بكیني الم�دعوم م�ن ع�یالم للقی�ام 
بدور المشاكس والمن�اھض آلش�ور ف�ي جن�وب الع�راق، ومملك�ة حم�اة 

عرك��ة فت�رة حك��م ملكھ��ا "إیل��و یوبی��دي"، ال�ذي ق��اد تحالًف��ا آرامًی��ا ف��ي م
قرقر الثانیة ضد ق�وات "س�رجون الث�اني اآلش�وري". وھن�اك عالق�ات 
واض��حة للممال��ك اآلرامی��ة الش��مالیة م��ع الحثی��ین، وتعام��ل اقتص��ادي 
مباشر، لكن عالقتھم مع آشور كان لھ�ا ط�ابع خ�اص، ذل�ك ألن آش�ور 
خ��الل تل��ك الفت��رة الواقع��ة ب��ین الق��رنین العاش��ر والس��ابع قب��ل الم��یالد 

دولی��ة العظم�ى المھیمن��ة بطری��ق مباش�ر أو غی��ر مباش��ر كان�ت الق��وة ال
على الدول والممالك في الشرق األدنى القدیم؛ ل�ذا رأین�ا أن نف�رد لھ�ذه 

 العالقات فقرة خاصة لعلنا نلقي الضوء على طبیعتھا ونتائجھا.
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 ۳۱ مدخل تاریخيالفصل األول: 

ومن نافلة القول، إن ھذه العالقة وإن كان�ت ف�ي مجملھ�ا عالق�ات 
ن�افع اقتص�ادیة وتح�الف سیاس�ي إال أن�ھ سلمیة تخللھا تبادل تج�اري وم

كانت ھناك مناوشات وصراعات حربیة على ك�ل ش�يء تقریًب�ا، مث�ل: 
المواق��ع االس��تراتیجیة والمص��الح االقتص��ادیة والسیاس��یة. فعل��ى س��بیل 
المث���ال ال الحص���ر ج���اءت عالق���ات آش���ور بال���دویالت الواقع���ة عل���ى 

الراف��دین (بی��ت الح��دود الغربی��ة لس��وریا، أي القریب��ة ج��ًدا م��ن ب��الد 
زماني، بیت بحیاني، ب�الد الف�ي)، مرتبط�ة ارتباًط�ا وثیًق�ا وص�ل إل�ى 
حد الھیمنة السیاسیة من آشور عل�ى ھ�ذه الممال�ك. ویج�ب علین�ا الق�ول 
إن ھیمن���ة ق���وى كب���رى عل���ى دول ص���غرى ل���یس دائًم���ا أم���ًرا س���یًئا، 
خصوًصا إذا كانت ھذه الھیمن�ة ق�د ج�اءت ع�ن رض�ًى وقب�ول واض�ح 

ل��دول الص�غرى، فاألدل�ة األثری��ة والحض�اریة دل�ت عل��ى أن م�ن ھ�ذه ا
 -الممالك اآلرامیة التي قبل�ت بھ�ذه الھیمن�ة اآلش�وریة  وتعاطف�ت معھ�ا

احتفظ��ت بتراثھ���ا الفن���ي والمعم���اري اآلرام��ي الواض���ح، كم���ا أثبتت���ھ 
التنقیبات والدراسات األثریة ف�ي ت�ل حل�ف (جوزان�ا). وھ�ذه الممال�ك، 

ا ف��ي ھ��ذا الن��وع م��ن العالق��ات، وأساس��ھ وغیرھ��ا الت��ي ل��م ت��ر ض��یرً 
الموافقة واالستمرار بدفع الجزیة آلشور، مع اعت�راف الس�لطة ونف�وذ 

، كان���ت األكث���ر اس���تقراًرا سیاس���ًیا )۲۱(المل���ك اآلش���وري واحترامھ���ا
 واألكثر ازدھاًرا اقتصادًیا. 

ولع���ل أب���رز مث���ال عل���ى التبعی���ة المباش���رة آلش���ور ھ���ي مملك���ة 
كھا الخمسة یدفعون الجزیة المفروض�ة عل�یھم "شمأل" التي استمر ملو

. )۲۲(بكل رحابة ص�در، واعتب�ار أنفس�ھم حلف�اء رئیس�یین لدول�ة آش�ور

لم ُیعثر حت�ى اآلن عل�ى معاھ�دات أو اتفاقی�ات ذات بن�ود توض�ح العالق�ة أو طبیعتھ�ا ب�ین  )  ۲۱(
آشور وھذه الممال�ك، ب�ل تكتف�ي ھ�ذه الممال�ك ف�ي االس�تمرار ب�دفع الجزی�ة؛ مث�ل مملكت�ي 

 بیت عدیتي وبیت أجوشي.
ق.م أثن�اء حك�م "ازی�رو"،  ۸۳۹ع�دا م�ا ح�دث ف�ي س�نة یدن ملوكھا، وكانت ھذه التبعیة د )  ۲۲(

 الذي قاد حلًفا ضد آشور.
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فل���م یت���ردد، عل���ى س���بیل المث���ال، أح���د ملوكھ���ا "بن���اموه"، ف���ي تق���دیم 
التسھیالت اللوجستیة أو إرسال جن�ود م�ع الج�یش اآلش�وري، ب�ل ك�ان 

حیات�ھ ف�ي إح�داھا، فق�ام یشارك بنفسھ في ھذه المعارك، حت�ى أن�ھ فق�د 
"تجالت فلیسر الثال�ث" وتكریًم�ا ل�ھ بنق�ل جثمان�ھ إل�ى آش�ور. والمث�ال 
اآلخ��ر ال���ذي تتض���ح فی��ھ الھیمن���ة والتبعی���ة ك��ان م���ن بی���ت خ���الوفي/ 
خالوبي، فقد التزم حكامھا وقادتھا بالسیادة آلشور، عدا األح�داث الت�ي 

ع�ین آن�ذاك م�ن قام بھا األھ�الي المحلی�ون ح�ین ث�اروا عل�ى أمی�رھم الم
احتجاًج��ا عل��ى ھ��ذه التبعی��ة الواض��حة،  -ربم��ا-اآلش��وریین "خام��اني" 

وعینوا "أخي عبایا" أمی�ًرا عل�یھم، ولك�ن "أش�ور ناص�ر ب�ال"، أرس�ل 
فرًقا عسكریة لقمع ھذا التمرد ومعاقبة م�ن ح�رض علی�ھ وق�ام ب�ھ؛ ث�م 

 عین "عزي ایلو" أمیًرا على بیت خالوفي. 

شور دعمھا لمصالح ھذه الممال�ك س�واء وكان من نتائج التبعیة آل
السیاس���یة أو االقتص���ادیة أو األمنی���ة؛ فم���ثالً أش���رف "اداد نی����راري 
الثالث" إشراًفا مباشًرا عل�ى المعاھ�دة الت�ي وقع�ت ب�ین "عث�ر س�مكي" 
مل��ك بی��ت أجوش��ي، وھ��و حلی��ف آش��ور، و"نك��ور" مل��ك حم��اة؛ وك��ان 

ه نھ�ر العاص�ي. موض�وعھا تعی�ین الح�دود ب�ین مملكیتھم�ا واقتس�ام می�ا
ق.م) مل��ك  ۸۱٥ -۸٤۰كم�ا وق��ف "شلمناص��ر الثال��ث" م��ع "كیلّم��وا" (

"شمأل" في حربھ ضد ملوك ال�دویالت القریب�ة من�ھ، وف�ي نزاع�ھ م�ع 
 .)۲۳(ملك الدانونیین

یجب علینا التنبیھ إلى قضیة مھمة، فّضلنا اإلشارة إلیھ�ا ف�ي الھ�امش حت�ى ال ُنفھ�م خط�أً،  )  ۲۳(
فالدراس��ات األثری��ة والحض��اریة دل��ت عل��ى أن الممال��ك، الت��ي قبل��ت ورض��یت بالس��یادة 

كان�ت األكث��ر ازدھ��اًرا واألكث�ر اس��تقراًرا؛ وھ��ذه النتیج�ة تط��رح تس��اؤالً  والتبعی�ة آلش��ور
ھاًم��ا ال نس��تطیع اإلجاب��ة عن��ھ بدق��ة، وھ��و: ھ��ل م��ن المص��لحة العام��ة أن ترض��ى ال��دول 
الصغرى طواعیة بھیمنة دولة عظم�ى ك�ي تن�ال مكاس�ب اقتص�ادیة وحض�اریة معین�ة؟ أم 

الدول�ة العظم�ى؟ فتخس�ر اس�تقاللھا  أن من األفضل أن تقف ھذه الدول الصغرى في وج�ھ
الوطني بوقوعھا تحت االحتالل المباشر أو تعرض�ھا للحص�ار االقتص�ادي والحض�اري، 
مم�ا ی�ؤدي إل�ى الض�عف الواض�ح ف�ي بنی��ة البل�د اقتص�ادًیا واجتماعًی�ا؟. ول�و نظرن�ا حالًی��ا 
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 ۳۳ مدخل تاریخيالفصل األول: 

وكم��ا ك��ان ھن��اك ممال��ك آرامی��ة طغ��ى عل��ى تاریخھ��ا السیاس��ي 
ة االرتب���اط الوثی���ق باإلمبراطوری���ة اآلش���وریة، فھن���اك ممال���ك آرامی���

اتخ�ذت اتجاًھ��ا معاكًس��ا، فل��م تك��ن حج��ر عث��رة أم��ام خط��ط آش��ور، ب��ل 
كان��ت مص��در إزع��اج مباش��ر وغی��ر مباش��ر  لإلمبراطوری��ة وحلفائھ��ا 
اآلرامی�ین. ولع��ل أش�ھرھا مملكت��ا دمش�ق وحم��اة اللت�ان قادت��ا الحملت��ین 

ق.م، والثانی�ة وقع�ت  ۸٥۳المشھورتین باسم قرقر، األولى كانت سنة 
لث�امن قب�ل الم�یالد. ون�رى أن ھن�اك ع�دة أس�باب ق�د في أواخر الق�رن ا

 دفعت ھذه الممالك إلى الوقوف في وجھ آشور، ومنھا: 

إیمان ھذه الممالك وقادتھ�ا بض�رورة التمس�ك باالس�تقالل ال�وطني  - ۱
وع�دم االنض�واء تح�ت الھیمن�ة اآلش�وریة ف�ي س�بیل الحف�اظ عل�ى 

ر أن مملك�ة مكتسبات الشعب اآلرامي الثقافیة والحضاریة، ویظھ�
 دمشق وقادتھا ھم الذین قادوا ھذا التوجھ.

التدخالت الخارجیة التي تدفع ھذه الممال�ك وتحرض�ھا عل�ى رف�ع  - ۲
رای���ة العص���یان واالس���تقالل ال���وطني والخ���روج ع���ن الھیمن���ة 
اآلشوریة. ولعل ھذا المثال واضح ف�ي توجھ�ات مملك�ة حم�اة ف�ي 

، القریبة م�ن ع�یالم؛ سوریا، ومملكة بیت یكیني في بالد الرافدین
ف���األولى وقع���ت تح���ت الت���أثیر وال���دفع المص���ري إل���ى الث���ورة 
والعصیان ضد آشور، وكان م�ن نتیج�ة ھ�ذا ال�دفع المص�ري قی�ام 
حماة وملكھا "ایلویوبیدي" بقیادة تحالف معركة قرقر الثانی�ة. أم�ا 
الثانیة بیت یكیني فكان شیخھا "مردوك ابال إّدینا" یق�وم بتنفی�ذ م�ا 

یالم بمناوشة آشور م�ن وق�ت آلخ�ر، وق�د نج�ح م�رات ف�ي تراه ع

ى؛ لل��دول الض��عیفة ف��ي الع��الم الثال��ث الت��ي قبل��ت ورض��یت طواعی��ة بتبعیتھ��ا ل��دول كب��ر
 لوجدناھا أفضل اقتصادًیا من تلك التي وضعت من أولویاتھا االستقالل الوطني.
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 .)۲٤(احتالل بابل وحكمھا، وإن كان لفترات زمنیة قصیرة

 وینقسم في تصورنا إلى قسمین ھما:  - ۳
االحتجاج واالعتراض الشعبي على الص�لف اآلش�وري ال�ذي  -أ 

أكث��ر م��ن تدخالت��ھ بالش��ؤون الداخلی��ة لھ��ذه الممال��ك، ف��رغم 
التبعی���ة والس���یادة آلش���ور، إال أنھ���م ك���انوا قب���ولھم المب���دئي ب

یعترض��ون عل��ى ت��دخالتھا المباش��رة وغی��ر المباش��رة، فعل��ى 
سبیل المثال، كان�ت بی�ت ع�دیني بعی�دة كلًی�ا ع�ن الص�راعات 
 والمناوش����ات اآلش����وریة لم����دة تزی����د ع����ن الثالث����ین عاًم����ا 

 ۸٥۹ -۸۳۳ق.م)، لك��ن "أش��ور ناص��ر ب��ال" ( ۸٥۹ -۸۹۰(
ق��ل قس��م م��ن س��كان ھ��ذه المملك��ة إل��ى ق.م)، أص��در ق��راًرا بن

آشور لیقوموا ببناء قص�ره الجدی�د ف�ي نم�رود (ك�الخو)، مم�ا 
دفع حاكم ھذه الدولة اآلرامیة آن�ذاك "أخ�وني" إل�ى التض�حیة 
والتخل���ي ع���ن حل���ف مملكت���ھ الوثی���ق بآش���ور؛ ربم���ا تح���ت 
الضغط الشعبي الداخلي، لشعوره بالمھان�ة واالزدراء، أو م�ا 

د فع��ل القبائ�ل اآلرامی��ة األخ�رى الت��ي لمس�ھ الش��عب م�ن ردو
غل����ب علیھ����ا النق����د ال����الذع لھ����م ولحك����امھم، فك����ان ق����رار 
"آشورناص�ر ب�ال"، باًب��ا لنق�د التوجھ�ات السیاس��یة لق�ادة بی��ت 
ع��دیني. اإلحس��اس بالمھان��ة وض��یاع الكرام��ة الوطنی��ة ھ��و 
الذي دفع أھالي بیت خالوفي أیًضا إلى الوقوف ضد الص�لف 

ق.م "خام��اني"  ۸۸۲ت آش��ور س��نة اآلش��وري، عن��دما عین��
أمیًرا علیھم؛ فقرر األھالي، رغم تحالفھم الطوی�ل م�ع آش�ور 

لمصلحة اآلرامی�ین؛ ب�ل  -في مجملھا-ال یجب االعتقاد أن ھذه التدخالت الخارجیة كانت  )  ۲٤(
إن الس��بب یع��ود إل��ى ع��دم ق��درة ھ��ذه الق��وى الخارجی��ة عل��ى الوق��وف ف��ي وج��ھ آش��ور 

علیھ�ا باس�تغالل قض�ایا إقلیمی�ة أو قومی�ة ت�دفع اآلرامی�ین  مباشرة، ففض�لوا إث�ارة القالق�ل
 إلى الموافقة على التمرد والعصیان.
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 ۳٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 عزلـھ وتعیین آخر مكانھ.

االحتج��اج واالعت��راض عل��ى الخن��وع الكام��ل ألمی��ر (مل��ك)  -ب 
الدولة اآلرامیة آلشور، فقد رأى آرامیو "بیت زماني" ع�زل 

علی��ھ م��ن  أمی��رھم (ملكھ��م) "ام��ي بع��ال" نظ��ًرا لم��ا الحظ��وه
والء غی��ر طبیع��ي آلش��ور. لق��د ك��ان دی��دن بع��ض الممال��ك 
اآلرامیة السعي إلى االستقالل، إال أن اآلشوریین ك�ان ردھ�م 
عنیًف��ا تج��اه م��ن رف��ع ش��عار الخ��روج عل��یھم، أو ش��ق عص��ا 
الطاعة علیھم، أو رفض دفع الجزی�ة، وك�ان ال�رد اآلش�وري 

 تجاه ذلك یتخذ مظاھر عدة، منھا:
م���اعي: ك���ان رد فع���ل "ادد نی���راري الث���اني" التھجی��ر الج  -

)۹۱۱-  
ق.م) ض������د تم������رد "نورھ������دد" مل������ك نص������یبین  ۸۹۱

بع��د أس��ره نقل��ھ وأف��راد قبیلت��ھ إل��ى من��اطق  )۲٥(اآلرامی��ة
قریب��ة م��ن نین��وى، إض��افة إل��ى تھجی��ر "تج��الت فلیس��ر 
الثالث" مائة وعشرین ألًفا من أف�راد القبائ�ل اآلرامی�ة بع�د 

رامي عل�ى اح�تالل باب�ل، ف�نقلھم أن تجرأ "نابو أوكین" اآل
م���ن من���اطقھم القریب���ة م���ن الخل���یج العرب���ي إل���ى من���اطق 

 أخرى.
األسر (السجن): لعل أبرز مثال لھذا األمر ھو أس�ر ح�اكم   -

عدیني "أخواني"، بعد مط�اردة طویل�ة م�ن "أش�ور ناص�ر 
ق.م)، فق�د  ۸۲٤ -۸٥۸بال"، وابن�ھ "شلمناص�ر الثال�ث" (

اد م��ن حاش��یتھ مأس��وًرا إل��ى تمك��ن األخی��ر م��ن نقل��ھ وأف��ر

ھ��ي إم��ارة ص��غیرة یع��ود أھلھ��ا إل��ى قبیل��ة تیمان��ا، الت��ي نج��ح أفرادھ��ا بتك��وین ع��دد م��ن  )  ۲٥(
إمارت��ا   -إض��افة إل��ى إم��ارة نص��یبین-اإلم��ارات الص��غیرة ف��ي الجزی��رة الفراتی��ة وھ��ي 

 "جیدارا"."خوزیریتا"، و 
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آش��ور، بع��د أن ُوِج��َد مختبًئ��ا ف��ي قم��ة أح��د الجب��ال.  س��نة 
 ق.م. ۸٥٥

الت��دمیر: رد فع��ل لآلش��وریین ض��د العدی��د م��ن ال��دویالت  -
اآلرامیة، فقد نف�ذوه ض�د بی�ت ع�دیني الت�ي تم�ردت ب�دعم 
م��ن المص��ریین. وھ��و رد الفع��ل ذات��ھ م��ع دمش��ق عن��دما 
  دخلھ�����������������ا "تج�����������������الت فلیس�����������������ر الثال�����������������ث"

ق.م، ف����دمرھا وقس����مھا  ۷۳۲ق.م)، س����نة  ۷۲۷ -۷٤٤(
إلى أربع مقاطعات آشوریة، إضافة إلى ت�دمیره إلم�اراتي 

 بیت شألي، وبیت شیالني.
اإلع��دام: وأمثلت��ھ كثی��رة لكنن��ا س��نكتفي بثالث��ة منھ��ا مث��ل:  -

إع��دام "أش��ور ناص��ر ب��ال" لجمی��ع المتم��ردین م��ن بی��ت 
یو"، الم�دعو خالوفي/ خالوبي؛ وصلبھ ألمیر حصن "سینا

"بورام���انو". وأخی���ًرا إع���دام "تج���الت فالیس���ر (فلیس���ر) 
الثال��ث" آلخ��ر مل��وك دمش��ق "ردی��ن"، وإعدام��ھ لع��دد م��ن 

 .)۲٦(أفراد قبیلة "فقدو" في بالد الرافدین

وقبل أن نختم حدیثنا المختصر عن ھذا الش�عب، ال�ذي أدى دوًرا 
بع�د اختف�اء ممالك�ھ ثقافًیا متمیًزا، بحیث سادت لغتھ وقلمھ العالم القدیم 

السیاسیة، نجد من الضروري تبیان عدد من األم�ور الھام�ة، أولھ�ا أن 
ھ��ذه ال��دول (الممال��ك) عاش��ت الظ��روف ذاتھ��ا، الت��ي م��رت وتم��ر بھ��ا 
العدید من الدول (والممالك) عب�ر الت�اریخ قدیم�ھ وحدیث�ھ، فعل�ى س�بیل 
المث��ال كان��ت بع��ض مس��میات ھ��ذه الممال��ك تنس��ب إل��ى مؤسس��ھا مث��ل: 

یج�در بن��ا اإلش��ارة إل��ى قی��ام اآلش��وریون، بوض��ع جث��ث القتل��ى ف��وق الخوازی��ق بع��د س��لخ  )  ۲٦(
جلودھم، وأحیاًنا یعلقون رؤوسھم أمام بوابات المدینة؛ وقد وص�لت القس�وة إل�ى ح�د س�لخ 
جل�د الع��دو وھ�و ح��ي ث��م تعلی�ق الجل��د بالمس��امیر عل�ى ج��دران المدین��ة، كم�ا فع��ل "أش��ور 

 ني" مع أحد المعارضین وھو: "أھیا بابا".ناصر بال الثا
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 ۳۷ مدخل تاریخيالفصل األول: 

، وال��بعض )۲۸(وبی��ت ع��دیني، وبی��ت بیخ��اني )۲۷(ممال��ك بی��ت آجوش��ي
، ح م تاآلخر یعود إلى مظاھر طبیعیة مثل: حم�اة، الت�ي اش�تقت م�ن 
 م، ۱۹۹۹وتعن����ي ف����ي األوجاریتی����ة "التس����ویر، اإلحاط����ة" (الحل����و، 

)، وھكذا فھي تعني "المنطقة المحمیة"؛ وكذلك دمش�ق، الت�ي ۲۲۹ص
 ).  ۲٥۷م، ص۱۹۹۹، تعني "الدیار المسقیة" (الحلو

األم��ر الث��اني: نظ��ام الحك��م ال��ذي ك��ان ف��ي مجمل��ھ وراثًی��ا داخ��ل 
العائل��ة المالك��ة، م��ع اس��تثناءات بس��یطة، نح��و االنق��الب، ال��ذي ق��ام ب��ھ 
ش��خص مجھ��ول االس��م ض��د "فنم��وا األول" مل��ك "ش��مأل"، ف��أدى إل��ى 
مقتل الملك وعدد كبیر من أف�راد أس�رتھ المالك�ة، واالنق�الب ال�ذي ق�ام 

"حزائی��ل" ض��د "برھ��دد الث��اني" ف��ي دمش��ق، وآخ��ر ھ��ذه األمثل��ة  ب��ھ
االنق���الب ال���ذي ق���اده "زك���ور اآلرام���ي" وأدى إل���ى س���قوط األس���رة 

 الحاكمة الحثیة، التي كانت تحكم حماة. 

وكما ك�ان ب�ین ھ�ذه الممال�ك اخ�تالف ب�ّین ف�ي تعاملھ�ا وعالقاتھ�ا 
ات م��ع آش��ور، فق��د ظھ��رت بی��نھم خالف��ات انتھ��ى بعض��ھا بالمواجھ��

وھي من ممال�ك س�وریا الش�مالیة، أسس�ھا آجوش�ي ف�ي مطل�ع الق�رن التاس�ع قب�ل الم�یالد،  )  ۲۷(
إال ثالث���ة مل���وك (غی���ر  -م���ن خ���الل المعلوم���ات المت���وفرة ل���دینا حت���ى اآلن-وال نع���رف 

ومنی�ع إل،  المؤسس) من ملوكھا ھم على التوالي: آرامو/ آدام�و، وعث�ر س�مكي (س�مك)،
 ال�����������������ذي ض�����������������م اآلش�����������������وریون المملك�����������������ة ف�����������������ي عھ�����������������ده س�����������������نة 

 ق.م، فغدت مقاطعة آشوریة. ۷٤۰
وھما مملكتان تقعان في الجزیرة الفراتیة (المنطقة الش�مالیة الش�رقیة م�ن س�وریا)،األولى  )  ۲۸(

وص��لھا اآلرامی��ون، وحكموھ��ا ف��ي آواخ��ر الق��رن العاش��ر قب��ل الم��یالد، واس��تمرت حت��ى 
ق.م عن��دما حولھ��ا "شلمناص��ر الثال��ث"  ۸٥٥لم��یالد وتحدی��ًدا س��نة الق��رن التاس��ع قب��ل ا

مقاطع�ة آش�وریة باس�م "مقاطع�ة ح�ران اآلش��وریة". أم�ا الثانی�ة بی�ت بیخ�اني، فق�د حكمھ��ا 
عدد من الملوك بدًءا من مطلع القرن العاشر قبل المیالد وحتى أواخر الق�رن التاس�ع قب�ل 

واآلرامی�ة، فق�د تب�ین لن�ا س�تة م�ن ملوكھ�ا ھ�م المیالد؛ واعتم�اًدا عل�ى الوث�ائق اآلش�وریة، 
على التوالي: بخیاني المؤسس، وخدیانو، وكابارا، وأب�ي س�لمو، وش�مش ن�وري، وأخی�ًرا 

 ابنھ ھدیسعي صاحب تمثال الفخیریة المشھور.
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العسكریة، مثل الحرب التي نشبت بین "زك�ور" مل�ك حم�اة والتح�الف 
اآلرامي بقیادة "برھدد بن حزائی�ل" مل�ك دمش�ق، اعتراًض�ا عل�ى قی�ام 
"زكور" بضم مملكة "لعش" الصغیرة إلى دولتھ؛ لك�ن ال�بعض اآلخ�ر 
من الخالفات تك�ون نھایت�ھ س�لمیة وذل�ك بعق�د اتفاقی�ات تض�من بنودھ�ا 

لعالقة نح�و: االتفاقی�ة الت�ي ُعق�دت، بإش�راف مباش�ر م�ن حالً للمشاكل ا
مل���ك آش���ور "ادد نی���راري الثال���ث"، ب���ین مملكت���ي آجوش���ي وحم���اة، 

 بخصوص الحدود وأقتسام میاه نھر العاصي. 

إن ھ�ذه المعاھ��دات المعروف�ة حت��ى اآلن ج�اءت إم��ا ب�ین الممال��ك 
أم��ا  اآلرامی�ة ذاتھ�ا، أو ب��ین الممال�ك اآلرامی�ة وق��وى خارجی�ة أخ�رى،

المعاھ��دات الداخلی��ة، فإض��افة إل��ى المعاھ��دة الم��ذكورة أع��اله، فھن��اك 
معاھ��دة "متی���ع إل" مل���ك آجوش��ي م���ع "برحاب���ة" مل��ك "كتل���ك". أم���ا 
المعاھ��دات الخارجی��ة فھ��ي ث��الث معاھ��دات أھمھ��ا معاھ��دة "متی��ع إل" 

 ۷٤٥ -۷٥٤ملك آجوش�ي م�ع مل�ك آش�ور "آش�ور نی�راري الخ�امس" (
"ط��ب ریم��ون" مل��ك دمش��ق م��ع العب��رانیین، ق.م)، والثانی��ة معاھ��دة 

 وأخیًرا معاھدة "برھدد الثاني"، مع ملك السامرة "آخاب".

وھك��ذا ش��ھد األل��ف الثال��ث قب��ل الم��یالد ظھ��ور القبائ��ل اآلرامی��ة 
(أخالمو، سوتي/ س�وتو)، ف�ي ح�ین ش�ھد مطل�ع الق�رن العاش�ر ظھ�ور 

د فك�ان زم�ن ممالكھم وكیاناتھم السیاسیة. أما الق�رن الس�ابع قب�ل الم�یال
 انھیار تلك الكیانات السیاسیة. 

والمالح��ظ أن اآلش��وریین، ال��ذین قض��وا عل��ى الممال��ك اآلرامی��ة 
اس��تخدموا أس��لوبین ف��ي ذل��ك، أولھم��ا: االح��تالل العس��كري، ثانیھم��ا: 
الضم، وھ�و الغال�ب األع�م وجعلھ�ا، مقاطع�ات آش�وریة، بغ�ض النظ�ر 

 ۷۲۰ون الث�اني" س�نة عن قوة العالقة أو ضعفھا؛ فمثالً أصدر "س�رج
ق.م قراًرا باعتبار "ش�مأل" مقاطع�ة آش�وریة. أم�ا مملك�ة آجوش�ي فق�د 
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 ۳۹ مدخل تاریخيالفصل األول: 

أصدر قرار اعتبارھا مقاطعة آشوریة الملك "تج�الت فلیس�ر الثال�ث". 
 وھكذا حدث مع بقیة الممالك األخرى. 

ورغم ھذا التاریخ الطوی�ل نس�بًیا فم�ن المالح�ظ أن اآلرامی�ین ل�م 
كیان واح�د یجع�ل م�نھم ق�وة سیاس�یة ال یس�تھان یتمكنوا من التوحد في 

 بھا في المنطقة، وقد یعود ھذا األمر إلى العاملین التالیین: 

األول: عام��ل خ��ارجي، ویتمث��ل ف��ي الت��دخل الخ��ارجي ف��ي الش��ؤون 
الداخلی����ة لھ�����ذه الممال����ك، ول�����م یقتص�����ر ھ����ذا الت�����دخل عل�����ى 

ین، اإلمبراطوریة اآلشوریة، بل تع�داه إل�ى المص�ریین والعیالمی�
ال��ذین عمل��وا عل��ى جع��ل الممال��ك اآلرامی��ة واجھ��تھم ف��ي س��وریا 

آش���ور؛ كم����ا أن خط����ط آش����ور  -آن����ذاك-ض���د الق����وة العظم����ى 
وأطماعھ�����ا ف�����ي س�����وریا ألھمیتھ�����ا الجغرافی�����ة االس�����تراتیجیة 
واالقتصادیة، جعلت آشور تنتھج المبدأ السیاسي المع�روف باس�م 

ال��بعض  "ف��رق تس��د"، فقرب��ت ال��بعض ص��دیًقا وحلیًف��ا، وأبع��دت
 اآلخر فخلقت عدًوا مشاكًسا.

الث��اني: عام��ل داخل��ي، ویتمث��ل ف��ي المفھ��وم االجتم��اعي عن��د القبائ��ل 
اآلرامی��ة ف��ي ع��دم تط��ور بنی��تھم االجتماعی��ة القبلی��ة، الت��ي تحب��ذ 
ال��والء للقبیل��ة وتنح��و نحوھ��ا ال إل��ى ال��وطن؛ ورغ��م المح��اوالت 

ح��دة، مث��ل: الحثیث��ة، الت��ي ق��ام بھ��ا ق��ادة ھ��ذه الممال��ك س��عًیا للو
"زكور اآلرامي" مل�ك حم�اة ال�ذي ض�م "لع�ش" إل�ى مملكت�ھ؛ إال 
أن تخ�����وف الممال�����ك اآلرامی�����ة م�����ن توس�����عھ عل�����ى حس�����ابھم 
ولمص��الحھم الشخص��یة جعلھ��م یعمل��ون جاھ��دین ل��وأد طموحات��ھ، 
فأقاموا ضده حلًفا من ستة عشر ملًك�ا بقی�ادة مل�ك دمش�ق "برھ�دد 

لث�اني" (ھ�دد ع�زر) ب�ن حزائی�ل"، إض�افة إل�ى محاول�ة "برھ�دد ا
توحی���د الكیان���ات اآلرامی���ة السیاس���یة ف���ي س���وریا الداخلی���ة،لكن 

http://www.al-maktabeh.com



 40 نقوش تیماء اآلرامیة

االنقالب العسكري الذي قام بھ "حزائی�ل" ض�ده، ووق�وف مملك�ة 
السامرة ضد توجھاتھ أدیا إلى واد اآلمال والطموح�ات الوحدوی�ة 

 لھذا الدمشقي.

وكم��ا س��عى بع���ض المل��وك اآلرامی���ین إل��ى الوح���دة، فق��د عم���ل 
اھًدا على إح�داث نقل�ة اجتماعی�ة نوعی�ة، ولع�ل أفض�ل مث�ال بعضھم ج

"، وھ��م ب ع ر ر معل��ى ذل��ك خط��ط مل��ك ش��مال "كیلّم��وا" لت��وطین "
اآلرامیون الرحل مربو الحیوانات، واس�تقرارھم ف�ي الم�دن، ومزاول�ة 

 "، وھم المزارعون في مملكتھ "شمأل". م ش ك مالزراعة مع الـ "
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 ٤۱ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 

 

 

 

 

 أبرز الممالك اآلرامية خارطة توضح
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 الفصل الثاني 

 اللھجات اآلرامیة

 أوالً: اآلرامية القديمة.

 ثانًيا: اآلرامية الدولية.

 ثالثًا: اللهجات اآلرامية.

 رابًعا: اللهجات اآلرامية المعاصرة.
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 ٤۳ مدخل تاریخيالفصل األول: 
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 اللھجات اآلرامیة

متھ القبائ�ل اآلرامی�ة لكتاب�ة لغتھ�ا، ُیعد القلم اآلرامي، الذي استخد
من أقدم اللغات القدیمة وأوسعھا انتشاًرا؛ فأول نقوشھا، وھو نق�ش ت�ل 
حلف، یعود إلى بدایة األلف األول قبل المیالد، في حین أنھا م�ا زال�ت 
مستخدمة إلى یومنا الحاضر في قرى معلوال وجبعدین (ج�ب ع�ّدین)، 

الع�راق. ولھ�ذا ف�إن عم�ر ھ�ذه  وبجعة في سوریا، أو طور عابدین في
الكتابة یزید على ثالثة آالف سنة؛ ومع أننا نعل�م م�ن خ�الل الدراس�ات 
األثریة والتاریخیة أن بدایة الكتابة السومریة تع�ود إل�ى أواخ�ر األل�ف 
الراب��ع قب��ل الم��یالد، وأن دالئ��ل اس��تخدامھا ظ��ل حت��ى بدای��ة األل��ف 

ًض�ا أن اس�تخدام الس��ومریة الم�یالدي األول، إال أن الدراس�ات أثبت�ت أی
لغ���ة وكتاب���ة وص���ل، عل���ى األق���ل م���ن الناحی���ة الرس���میة، إل���ى أدن���ى 
مس��تویاتھ عن��د س��یطرة الب��ابلیین عل��ى ب��الد الراف��دین، إن ل��م تك��ن ق��د 
اختفت تماًما. بینما استمرت عل�ى نط�اق ض�یق ومت�دن عل�ى المس�توى 

ًی�ا الشعبي. وفي حین أن شھادة وف�اة الكتاب�ة الس�ومریة ق�د ص�درت فعل
م)، ف�إن اآلرامی�ة ولھجاتھ�ا المختلف�ة ٥۰ف�ي الس�نة الخمس�ین میالدی�ة (

ظل��ت منتش��رة وذات أث��ر ظ��اھر عل��ى المس��تویین الرس��مي والش��عبي 
حتى یومنا الحاضر، وھ�ذا األم�ر یجعلن�ا نق�ول ب�دون ت�ردد إنھ�ا اللغ�ة 

 األطول عمًرا بین اللغات القدیمة.

م�رت الكتاب�ة اآلرامی�ة ونظًرا لھ�ذه الفت�رة الزمنی�ة الطویل�ة، فق�د 
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 ٤٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

بمراحل عدة، لم یتفق الدارسون على تص�نیفھا، لكنن�ا ن�رى، للظ�واھر 
اللغوی�ة المختلف�ة، وللتط�ور الواض�ح ف�ي ش�كل الح�رف اآلرام�ي عب��ر 

 تصنیفھا إلى أربع مراحل، ھي: -العصور، ولماھیة النصوص 

 اآلرامیة الدولیة. - ۲ اآلرامیة القدیمة. - ۱

اللھج��������������ات اآلرامی��������������ة  - ٤ ة.اللھجات اآلرامی - ۳
 .المعاصرة

 أوالً: اآلرامیة القدیمة:
ونقص�د بھ��ا النق��وش الت��ي تع��ود إل�ى الق��رنین األول��ین م��ن األل��ف 
األول قبل المیالد، وتحدیًدا من أوائل القرن العاش�ر إل�ى أواخ�ر الق�رن 

 الثامن قبل المیالد. وھذه النصوص تمیزت بثالثة أمور:

 التي ُكتبت من اآلرامیین أنفسھم. أنھا النصوص الوحیدة  - ۱

أن غالبی���ة ھ���ذه النص���وص تع���ود إل���ى حك���ام الممال���ك اآلرامی���ة   - ۲
 القدیمة.

اختالفھ���ا ع���ن بقی���ة لھجاتھ���ا الت���ي تط���ورت عنھ���ا باس���تخدامھا   - ۳
لفواص��ل تفص��ل الكلم��ات ف��ي بع��ض نصوص��ھا؛ وھ��ذه الفواص��ل 

 جاءت على ثالثة أشكال:
ی��ل)، كم��ا ف��ي نص��ي األول: خ��ط عم��ودي ص��غیر (ض��ربة أزم

 برحدد اآلرامي وحماة. 

الثاني: نقطت�ان عمودیت�ان، كم�ا ف�ي ال�نقش الثال�ث لبررك�ب مل�ك 
 شمأل.

الثالث: نقطة واحدة تأتي في أعلى السطر، كم�ا ف�ي ال�نقش األول 
 لبرركب. 

وبطبیع��ة الح��ال ھن��اك نص��وص خل��ت تماًم��ا م��ن ھ��ذه العالم��ات 
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كتاب���ة النق���وش اآلرامی���ة الفاص��لة، مث���ل: نق���وش الس���فیرة. وبالنس���بة ل
وقراءتھا، وذل�ك بمختل�ف أقس�امھا، فھ�ي تكت�ب وتق�رأ م�ن الیم�ین إل�ى 
الیسار. ومن نافلة القول إن نص�وص ھ�ذه المرحل�ة وج�دت مكانًی�ا ف�ي 

 منطقة الھالل الخصیب، وتحدیًدا في سورًیا.

 ثانًیا: اآلرامیة الدولیة:
وق��وى  وھ��ي النق��وش والكتاب��ات الت��ي یع��ود معظمھ��ا إل��ى ممال��ك

سیاس��یة وأف���راد مجتمع���ات غی���ر آرامی��ة الع���رق. ون���رى م���ن خ���الل 
 الظواھر ذاتھا المذكورة أعاله أنھا تنقسم إلى قسمین:

 اآلرامية الدولية المبكرة: - ١
وھي نصوص القرنین السابع والسادس قبل المیالد؛ حی�ث كان�ت 
 البدای������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة 

التھم عل��ى ی��د اآلش��وریین ال��ذین اس��تخدموھا ف��ي مراس�� -فیم��ا یب��دو -
ومخاطب��اتھم مث��ل: الرس��الة المطّول��ة المكتوب��ة عل��ى الل��وح الفخ��اري، 
التي تعود إلى منتصف القرن السابع قبل الم�یالد، أو الخب�ر ال�ذي ورد 
ف��ي العھ��د الق��دیم ح��ول طل��ب مس��تقبلي أح��د ض��باط س��نحریب، وك��ان 
یحمل رسالة إلى ملك یھ�وذا "حزقی�ا"، التح�دث إل�یھم باآلرامی�ة (س�فر 

 ؛ س�����فر أش�����عیا، اإلص�����حاح ۱۷: ۱٤ث�����اني، اإلص�����حاح المل�����وك ال
). ون��رى ھن��ا أن انتش��ارھا ف��ي تل��ك الفت��رة ف��ي ب��الد الراف��دین ۲: ۳٦

یعود إلى سھولتھا وبس�اطتھا، إل�ى نج�اح القبائ�ل اآلرامی�ة ف�ي التغلغ�ل 
ف���ي مختل���ف طبق���ات المجتم���ع الراف���دي، وتحدی���ًدا بع���د س���قوط آخ���ر 

لمیالد، حت�ى أنھ�م تمكن�وا ع�ن ممالكھم "دمشق" في القرن السابع قبل ا
طری���ق مص���اھرتھم للكل���دانیین (البابلی���ة المت���أخرة) اع���تالء مناص���ب 
إداری��ة وعس��كریة رفیع��ة الش��أن وتقل��دھا. وك��ان انتش��ارھا الجغراف��ي 
أكثر من اآلرامیة القدیمة، فقد عثر على نقوش في العدی�د م�ن المواق�ع 
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 ٤۷ مدخل تاریخيالفصل األول: 

ق األدن��ى بالش��ر -اص��طالًحا-القدیم��ة، لكنھ��ا ل��م تخ��رج عم��ا یع��رف 
القدیم، فلم تتعدَّ إی�ران (ف�ارس) م�ن الش�رق، ومص�ر م�ن الغ�رب. أم�ا 
لم��اذا اعتبرن��ا ھ��ذه النص��وص العائ��دة للق��رنین الس��ابع والس��ادس قب��ل 
المیالد آرامیة دولیة مبكرة؟ فألن ھذه النصوص احتوت على مظ�اھر 
 لغویة من اآلرامیة المتأخرة مع احتفاظھا بكمٍّ ال بأس ب�ھ م�ن اآلرامی�ة
القدیمة، بمعنى آخر كان ھذا القسم المرحلة االنتقالی�ة ب�ین اآلرامیت�ین: 

 القدیمة والدولیة الواسعة االنتشار. 

 اآلرامية المبكرة المتأخرة: - ٢
وھي اآلرامیة التي یحق لنا اعتبارھ�ا إنجلیزی�ة ذل�ك العص�ر ف�ي 
انتشارھا بین شعوب وقبائل مختلفة؛ وكانت البدایة في القرن الخ�امس 
قبل المیالد عندما تبنت اإلمبراطوریة األخمینیة ھذا القلم رسمًیا، م�رة 
أخرى لسھولتھا وبساطتھا، وكان ذلك في عھ�د اإلمبراط�ور األخمین�ي 

ق. م). فتع��اظم ش��أنھا وازدادت أھمیتھ��ا  ٤۸٦-٥۲۲داری��وس األول (
ومكانتھ��ا فأص��بحت بح���ق لغ��ة دولی��ة تكت���ب بھ��ا الرس��ائل والوث���ائق 

ق�ادة العظم�اء. ول�دور ھ�ذه اإلمبراطوری�ة ف�ي انتش�ار ویتخاطب بھ�ا ال
اآلرامی��ة، فق��د أطل��ق ال��بعض عل��ى نق��وش ھ��ذه الفت��رة الواقع��ة ب��ین 
القرنین الخ�امس والثال�ث قب�ل الم�یالد اس�م "اآلرامی�ة اإلمبراطوری�ة". 
تبن���ي اإلمبراطوری���ة األخمینی���ة لآلرامی���ة أض���اف انتش���اًرا جغرافًی���ا 

دنى القدیم حتى وص�لت إل�ى باكس�تان واسًعا، فتخطت حدود الشرق األ
(تكسیال)، وأفغانستان (قن�داھار)، وأرمینی�ا وتركی�ا. ول�م تك�ن الوث�ائق 
الرس��میة والمخاطب��ات الشخص��یة وح��دھا الت��ي ُكتب��ت باآلرامی��ة، ب��ل 
تعدى ذلك أن ظھرت بعض أسفار العھد الق�دیم مكتوب�ة بھ�ا، وأبرزھ�ا 

: ۲انی�ال (م�ن )، ود۱۸: ٦حت�ى  ۸: ٤إصحاحات س�فري ع�زرا (م�ن 
 حت����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ى  ٤
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)، إض�افة إل��ى كلم��ات متن��اثرة ف��ي س��فري التك��وین (اإلص��حاح ۲۸: ۷
). ولع��ل م��ا یمی��ز كتاب��ات ھ��ذا اللھج���ة ۱۱: ۱۰)، وأرمی��ا (٤۷: ۳۱

احتواؤھ��ا عل��ى كثی��ر م��ن الكلم���ات المس��تعارة م��ن اللغ��ات األكادی���ة 
 والمصریة والفارسیة.

فق�د تنوع�ت  -واس�عنظ�ًرا لھ�ذا االنتش�ار ال-وأخیًرا نشیر إلى أن�ھ 
م��واد كتاب��ة نق��وش ھ��ذه المرحل��ة ومخطوطاتھ��ا، فق��د ش��ملت إض��افة 
بطبیع����ة الح����ال إل����ى الحج����ر، أوراق الب����ردي، واألوان����ي والكس����ر 

 الفخاریة، والرقم الطینیة، واألختام األسطوانیة.  

 ثالًثا: اللھجات اآلرامیة:
وھي الكتابات التي تطورت واشتقت حروفھا من القل�م اآلرام�ي، 
ونعتقد بضرورة تقسیمھا تاریخًیا وزمنًی�ا ولغوًی�ا إل�ى قس�مین رئیس�ین 

 ھما:

الكتابات التي تعود إلى منتصف القرن الثال�ث قب�ل الم�یالد وحت�ى  - ۱
 منتصف القرن السادس المیالدي.

الكتاب��ات الت��ي تع��ود ب��دایتھا إل��ى عص��ر ظھ��ور اإلس��الم حت��ى  - ۲
 القرنین السادس والثامن عشر المیالدیین. 

وبالنسبة للقسم األول، فنظًرا لتعدد لھجاتھ فق�د قس�مھ المختص�ون 
حسب الموق�ع الجغراف�ي إل�ى قس�مین رئیس�ین ھم�ا: اللھج�ات اآلرامی�ة 
الغربی��ة، ومثلتھ��ا الكتاب��ات النبطی��ة، والتدمری��ة، واللھجت��ین اآلرامی��ة 
الیھودیة الفلسطینیة، واآلرامی�ة المس�یحیة الفلس�طینیة، وأخی�ًرا آرامی�ة 

مرة؛ واللھج���ات اآلرامی���ة الش���رقیة وھ���ي: الس���ریانیة، وآرامی���ة الس���ا
الحضر، واآلرامیة الیھودیة البابلیة والمندعی�ة. أم�ا القس�م الث�اني فھ�ي 
اللھج���ات الم���ذكورة ف���ي القس���م األول فیم���ا ع���دا اللھج���ات النبطی���ة 
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 ٤۹ مدخل تاریخيالفصل األول: 

والتدمریة والحضریة، فھي لھجات اختفت تماًما بین الق�رنین الخ�امس 
المیالدی���ین. وق���د ت���أثرت ھ���ذه  -كالتدمری���ة-لس���ادس  وا -كالنبطی���ة  -

اللھج����ات باللغ����ات المعاص����رة لھ����ا بوض����وح كالعربی����ة والفارس����یة 
 والیونانیة وغیرھا. 

 رابًعا: اللھجات اآلرامیة المعاصرة:
وھي اللھجات التي ما زالت مستخدمة، كم�ا س�بق ونوھن�ا  أع�اله 

كن�ائس المس�یحیة في سوریا والعراق، وتس�تعمل حالًی�ا ف�ي كثی�ر م�ن ال
المنتش���رة ف���ي أنح���اء الع���الم، والمالح���ظ عل���ى ھ���ذه اللھج���ات تأثرھ���ا 

 الواضح بالعربیة والفارسیة واللغات األوروبیة األخرى. 

وبع��د ھ��ذا التعری��ف المختص��ر للھج��ات اآلرامی��ة المختلف��ة، أرى 
من المفید إعطاء نبذة مختصرة أیًضا ع�ن أھ�م ظ�اھرتین لغ�ویتین ف�ي 

ة، وھم�ا االس�م، والفع�ل، إض�افة إل�ى أبج�دیتھا الواقع��ة اآلرامی�ة القدیم�
 بین القرنین العاشر والثالث قبل المیالد، وذلك على النحو التالي:

 األبجدیة:
انتش���رت النق���وش والكتاب���ات اآلرامی���ة القدیم���ة ف���ي العدی���د م���ن 
المواق�ع واألم�اكن ف�ي الش��رق األدن�ى الق�دیم، مث��ل إی�ران وك�ذلك آس��یا 

لكن انتشارھا تركز واض�ًحا ف�ي س�وریا، والحًق�ا  الصغرى مثل الھند،
ُعثر عل�ى  -وبالذات في القرون الخامس والرابع والثالث قبل المیالد -

نق��وش آرامی��ة القل��م ف��ي ش��بھ الجزی��رة العربی��ة، وتحدی��ًدا ف��ي تیم��اء 
ش���مالي غ���رب المملك���ة العربی���ة الس���عودیة والخل���یج العرب���ي، وھ���ذه 

أو خارجھ�ا، تكت��ب وتق�رأ م��ن النق�وش س�واء الت��ي عرف�ت ف��ي س�وریا 
 الیمین إلى الیسار.

لكن من أی�ن أخ�ذ ھ�ؤالء اآلرامی�ون ال�ذین خل�دھم الت�اریخ بس�بب 
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س��ھولة كتاب��اتھم وسالس��تھا، ح��رفھم أو أبج��دیتھم؟ نق��ول إنھ��م أخ��ذوا 
أبجدیتھم بعد إجراء تع�دیالت طفیف�ة ع�ن األبجدی�ة الكنعانی�ة الفینیقی�ة، 

دة ف��ي خمس��ة ح��روف ھ��ي: الب��اء، وق��د تمثل��ت ھ��ذه التع��دیالت المح��دو
 والدال، والھاء، والكاف، والقاف.

تج��در اإلش��ارة إل��ى أن ش��كل ح��رف ال��دال اآلرام��ي ج��اء بالش��كل 
الفینیق��ي نفس��ھ ف��ي نق��وش ت��ل حل��ف والفخیری��ة اآلرامی��ة. أم��ا ع��دد 
حروفھ��ا فك��ان اثن��ین وعش��رین حرًف��ا، لكنھ��ا ج��اءت بتس��ع وعش��رین 

 ، وھذه الحروف ھي:صوًتا، فبعض ھذه الحروف لـھ صوتان

ξ د ، ذ الدال ، الذال 

γ ح ، خ الحاء ، الخاء 

η ط ، ظ الطاء ، الظاء 

ρ ع ، غ العین ، الغین 

υ ص ، ض الصاد ، الضاد 

ψ س ، ش السین ، الشین 

ζ ت ، ث التاء ، الثاء 
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 ٥۱ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 لوحة أشكال األحرف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االسم:
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ى مس��تقل، ل��یس ال��زمن ج��زًءا من��ھ. االس��م كلم��ة ت��دل عل��ى معن��
 وتنقسم األسماء عامة إلى قسمین:

أس��ماء متص��رفة تتع��دد حاالتھ��ا وتتن��وع ص��یاغتھا حس��ب الع��دد  - ۱
 والجنس.

أس���ماء غی���ر متص���رفة ت���الزم حال���ة واح���دة ال تتغی���ر، ومنھ���ا  - ۲
 الضمائر وأسماء اإلشارة واالسم الموصول.

 االسم المتصرف:
م�ن الفع�ل، أو مش�تٌق م�ن الفع�ل كاس�م وھو إما جامٌد غیر مش�تق 

الفاع���ل واس���م المفع���ول واس���م المك���ان والمص���در. وم���ن المعل���وم أن 
النقوش اآلرامیة ال تقدم لنا سوى الحروف الص�امتة، ل�ذا ص�ار االس�م 
المش��تق یخ��تلط م��ع الفع��ل المش��تق من��ھ، ویص��عب تمییزھم��ا أحیاًن��ا؛ 

مكت�وب ... إل�خ؛ ) قد تكون َكَتَب، أو كات�ب، أو ك ت ب(  αζκفكلمة 
ولتحدید المراد لیس أمامنا سوى االعتماد عل�ى الس�یاق، وھ�ذا بخ�الف 
وجود العالم�ات الخاص�ة بالفع�ل نح�و عالم�ة المض�ارعة أو الض�مائر 

 المتصلة.

 االسم المتصرف الجامد: - ١
ُیبنى االس�م، كم�ا ھ�و معل�وم، عل�ى ثالث�ة ح�روف، دون أن نع�دم 

 ھو على النحو التالي:أسماء ثنائیة الجذر أو رباعیة؛ و

 األسماء الثنائية الجذر: -أ 
وھ��ذه ج��اءت بص��یغتي الت��ذكیر والتأنی��ث، فم��ن ص��یغة الت��ذكیر 

ا دالة على القرابة مثل:   جاءت األسماء، إمَّ

α   أب"؛" ،ξα ب����ن"؛" ، γ  أخ"، أو دال����ة عل����ى أعض����اء"
 الجس������������������������������������������������������������������م مث������������������������������������������������������������������ل:
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 ٥۳ مدخل تاریخيالفصل األول: 

νσ ،"ف��م" ،ξι :ی��د"، أو ھ��ي أس��ماء حیوان��ات مث��ل" ،δψ��اة"؛ ، "ش
θθ سوس��ة، عث��ة"؛" ،λρ :ُمھ��ر"، أو ت��دل عل��ى أع��داد مث��ل" ،ξγ ،

 ، "ست".ψψ"واحد"؛  
 وأخیًرا تأتي أسماء متفرقة ثنائیة الجذر مثل: 

ψ ν"اسم" ، λω"صوت" ، ιν"ماء" ،  
 ξω"مدینة" ، ξπ "نار" ، λζ "تل" ، ϖγ"سھم" ، 

 أما ما جاء على صیغة التأنیث فمنھا:     
ζοα"بنت" ، ζγ  "أخت" 
διγ"ّحیة" δλµ "كلمة" 

 أسماء ثالثية الجذور: -ب 
وھ���ي تش���كل القس���م األكب���ر م���ن األس���ماء ال���واردة ف���ي النق���وش 

  اآلرامیة القدیمة وھي على سبیل المثال ال الحصر:

κλµ ملك" ؛" :ξζ أثر"؛" :αϖπ َنْصب"؛" :εζψ"شتا" : 

 :  ومن ھذه األسماء وردت أسماء تنتھي بعالمة التأنیث مثل

δξεψ "بقرة" : δξνο: "نمرة"  δζκα :
 : "مدینة"διξω "دجاجة" 

 أسماء رباعية الجذور: -ج 
 وھي قلیلة مقارنة باألسماء ذات الجذور األخرى ومنھا:

αξωρ"عقرب" : απξ"أرنب" : 
تجدر بنا اإلشارة إلى ظھور أس�ماء ثنائی�ة األص�ل غ�دت رباعی�ة 

 بالتكرار المقطعي مثل:

λβλβبة": "عجلة، عر αξαξ ،عظ����������������یم" :
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 كبیر"

  االسم المتصرف المشتق: - ٢
وھ��و االس��م المش��تق م��ن الفع��ل، وغ��دا اس��ًما متص��رًفا، ی��أتي ف��ي 

 المفرد والجمع، مذكًرا ومؤنًثا، وصیغتھ ھي:

 اسم الفاعل: -أ 
وھو یشتق من الفع�ل الثالث�ي دون إض�افة أی�ة زوائ�د إلی�ھ، وإنم�ا 

ل��ذلك یتف��ق م��ن حی��ث الش��كل ب��إجراء تغیی��ر ف��ي حركات��ھ الداخلی��ة، و
 الكتابي مع الفعل المشتق منھ، مثل: 

ξαρ"َعَبَد" أو "خادم" : 

ωξω"َھَرَب، فّر" أو "ھارب، فار" : 

αζϕ"َكَتَب" أو "كاتب" : 

: ζξαρوُتض��اف إلی��ھ ت��اء التأنی��ث إذا ك��ان االس��م مؤنًث��ا، مث��ل: 
  πξαρ"خادم��ة"، ون��ون الجم��ع إذا ك��ان جمًع��ا م��ذكًرا مطلًق��ا، مث��ل:

 "عبید".

ویشتق اسم الفاعل من الفعل المزید بالھاء أو التض�عیف بإب�دال   
 حرف المضارعة میًما مع مراعاة وزن الفعل مثل:

πωπιδν "مرضعات" : 

ωπι       َرَضَع" جذر الفعل" : 

δ            زائدة للتعدیة : 

π            عالمة الجمع : 

 اسم المفعول: -ب 
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 ٥٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

ما وقع علی�ھ الفع�ل. ویص�اغ م�ن الفع�ل ھو االسم الذي یدل على 
 ) في أولھ؛ ومن شواھدهνالثالثي فقط، وذلك بإضافة میم (

   ιοων "الجذر:     : "مقتٍن، ثروةιοω     
    ξρεν"الجذر:     : "موعدξρε      

 κλν ،ُمْرس�������ل، م�������الك" :
 رسول"

     κλالجذر:    

 اسم المكان: -ج 
ل عل�ى مك�ان حدوث�ھ، یص�اغ م�ن ھو االسم المشتق من الفعل لی�د

 ) في أولھ أیًضا، مثل:νالفعل الثالثي بزیادة میم (

 ζογν"الجذر:     : "معسكرδογ 
 αϕψν "الجذر:     : "مضجعαϕψ     

 المصدر: -د 
 المصدر (المنكر) المطلق:  - ١

ویك���ون غی���ر مض���اف، وغی���ر مس���بوق بح���رف، یط���ابق غالًب���ا 
فعل��ھ لزی��ادة توكی��ده، ویش��بھ ف��ي  األص��ل الثالث��ي للفع��ل ویتق��دم عل��ى

 استعمالھ المفعول المطلق في اللغة العربیة، ومن شواھده: 
δωξ   νδωξζ  "رقًّا تسترقّھم" : 

νδξϕθδζ   ξϕθδ  "تسلیًما تسلّمھم" : 

 المصدر المضاف:  - ٢
 ویأتي مصاًغا من الفعل الثالثي بثالث حاالت ھي: 

) ف�ي ν)، بزی�ادة م�یٍم (αلباء ()، واλمسبوًقا بحرفي الجر الالم (  -۱
 أولھ، مثل:

γωλνλ"لقبول"  ξλνλ :ρνψνλ"لسماع" : 
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 "لطرد"

 )، مثل:νمسبوًقا بالالم بدون زیادة المیم ( - ۲

 αβψλ"لحمایة": ξαϕλ"لكثرة" : 

 :  "محو"ξλ)، مثل: ν) و المیم (λبدون الالم ( - ۳
فاظ�ة عل�ى ویصاغ المصدر من الفعل المزید بالھاء للتعدی�ة بالمح

 حرف الزیادة وإضافة تاء تأنیث في نھایتھ مثل:

ζξλδλ"لمحو، لطمس" : ζζνδλ"إماتة" : 

 الجنس:
تمی���ز النق���وش اآلرامی���ة القدیم���ة، غالًب���ا، ب���ین الجنس���ین؛ م���ذكر 
ومؤنث، كما في اللغات الس�امیة عام�ة. وم�ن المعل�وم أن الم�ذكر ل�یس 

)، أو ζفعالمت��ھ الت��اء (ل��ـھ عالم��ة، أّم��ا المؤن��ث، إن ل��م یك��ن مجازًی��ا، 
 ) في آخره، مثل:δالھاء (

ζενξ"الدمیة، التمثال" : δοδϕ"كاھنة" : 

 أما إذا كان اسًما مؤنًثا، فھو یأتي خالًیا من عالمة التأنیث، مثل:

γξ"الطریق" : ψσπ"نفس، روح" : 

ψµψ"شمس" : ψ"نار" : 

 وم��ن المعل��وم أن األس��ماء الدال��ة عل��ى أعض��اء الجس��م المزدوج��ة
مؤنثة في اللغ�ات الس�امیة األخ�رى، وھ�ي ف�ي اآلرامی�ة القدیم�ة أیًض�ا 

 مؤنثة.

 العدد:
یقسم االسم من حیث العدد إلى مف�رد ومثن�ى وجم�ع. ف�المفرد ھ�و 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 ٥۷ مدخل تاریخيالفصل األول: 

  ما دّل على واحد.
والمثن��ى ظ���اھرة لغوی��ة كان���ت معروف��ة ف���ي ع��دد م���ن النق���وش 

ف��ي  الس��امیة القدیم��ة، ع��دا اللغ��ة العربی��ة، وم��ا وص��لنا م��ن ش��واھدھا
 اآلرامیة قلیل، مثل: 

ιπιρ"عیني" :  ιωψ "ساقي" : 

ιξι "یدي" :    ιφγσ"فخذي" : 

 أّما الجمع، فھو الذي یدل على ثالثة فأكثر.

 الجمع المذكر: - ١
 جاء االسم الجمع المذكر على ثالث حاالت ھي: 

 ) في آخره، مثل:πحالة اإلطالق (المطلق)، وھو بزیادة نون (
παξαξ"عظماء" : πκλµ"ملوك" : 

 ) في آخره، مثل:ιحالة اإلضافة، وھي بزیادة یاٍء (

ιλρα"سادة" : ιξαρ"عبید" : 

ویالحظ أن عالمة جمع االسم المضاف إلى ضمیر الغائ�ب الھ�اء 
)δ) والواو (ε) بدالً من الیاء ،(ι:في آخره، مثل ( 

δεµει"أیامھ" : δψεο"أناسھ" : 

)، قب��ل أداة ιة ی��اٍء (وأخی��ًرا حال��ة االس��م المع��رف، وتك��ون بزی��اد -
 )، مثل:التعریف األلف (

-  ιδλ"اآللھة":  ιυγ"السھام" : 

 الجمع المؤنث: - ٢
 وھو مثل الجمع المذكر جاء على ثالث حاالت ھي:

 )، مثل: ζحالة اإلطالق (المطلق)، ویأتي بإضافة تاء التأنیث ( -أ
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 ζψσο"نفوس، أرواح" :  ζϕλµ"ملكات" :  

مین م�ؤنثین ج�اءا ف�ي حال�ة الجم�ع المطل�ق، كما ورد مثاالن الس�
ولكن باختالف واضح عن بقیة األس�ماء المؤنث�ة، الت�ي ت�أتي ف�ي حال�ة 

 الجمع المطلق وھما: 
ψο"أنثى، امرأة" :  οεψο"نساء" : 

δθ"شاة" :  οεθ"شیاه" : 

حالة التعری�ف، (المع�رف)، ویك�ون بإض�افة أداة التعری�ف األل�ف  -ب
) :مثل  ،( ζαηتفاقیات، المواثیق".: "اال 

حالة اإلضافة (المضاف)، وھو مثل حالة اإلط�الق ال یختل�ف ع�ن  -ج
المفرد المؤنث، ولكننا نمیزه في حالة الجمع المض�اف م�ن خ�الل 

 : "فعالت". ζλρσ سیاق الجملة،    مثل:

 جموع غير قياسية:  -٣
 ظھرت أسماء جمعت على غیر قیاس نحوي، وھي:

α       "أب" :ιδα : آب��ائي" أدغم��ت ی��اء اإلض��افة ف��ي ی��اء "
 المتكلم.

ζα      "بیت" :ιζα ."بیوت" : 

 حاالت االسم:
 ولالسم في ھذه النوعیة من الكتابات ثالث حاالت ھي:

 حالة اإلطالق (التنكير): -أ 
وھي حالة التجرد من اإلض�افة أو التعری�ف، وفیھ�ا یش�كل االس�م 

 وحدة معنویة.

 :حالة اإلضافة (المضاف) -ب 
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 ٥۹ مدخل تاریخيالفصل األول: 

وفیھا یضاف االسم إلى اسم آخر أو ضمیر یشكل وح�دة معنوی�ة. 
یطرأ في ھذه الحالة عل�ى االس�م بع�ض التغی�رات، فعن�د إض�افة االس�م 

) ف��ي نھایت��ھ، ویع��وض عنھ��ا بح��رف οالجم��ع الم��ذكر تح��ذف الن��ون (
 ).ιالیاء (

 حالة التعريف: -ج 
ح ) ویوض�وفیھا ینتھ�ي االس�م ب�أداة التعری�ف اآلرامی�ة األل�ف (

 الجدول التالي حاالت االسم وعالمات تأنیث وجمعھ:
 مؤنث مذكر الجنس
 جمع مفرد جمع مفرد العدد

حال��������������������ة 
 اإلطالق

δλ πδλ ζδλ ζδλ 

حال��������������������ة 
 اإلضافة

δλ ιδλ ζδλ ζδλ 

حال��������������������ة 
 التعریف

δλ ιδλ ζδλ ζδλ 

  الصفة والموصوف:
ال عل�ى بع�ض أح�وال ال�ذات، فة ھ�ي االس�م ال�دَّ مث�ل طوی�ل،  الصِّ

قص��یر، عاق��ل ... إل��خ؛ واالس��م الموص��وف م��ا دلَّ عل��ى ذات الش��يء 
وحقیقتھ، وھو موضوع لتحمل علیھ الصفة. والصفة تتب�ع الموص�وف 

 تذكیًرا وتأنیًثا وإفراًدا وجمًعا وتعریًفا وتنكیًرا، مثل:

ψ δπ  δορ   "مفرد مذكر "أنا رجل (إنسان) وضیع 

ικλµ  παξαξ "ع مذكر جم "ملوك عظماء 
δλµ   διγλ "مفرد مؤنث  "كلمة سیئة 

http://www.al-maktabeh.com



 60 نقوش تیماء اآلرامیة

δλµ   ζιγλ  "جمع مؤنث "كلمات سیئة 

 اسم العدد:
 وھو لفظ تعدُّ بھ األشیاء، والذي ورد منھا ھو: 

ξγ   "ومؤنثھ   : "واحدδξγواحدة" : 
ραψ "ومؤنثھ   : "سبعζραψ"سبعة" : 

وھن��اك ع��ددان أح��دھما ورد بص��یغة المؤن��ث وھ��و ال��رقم س��تة 
 أي "عشر".   ξψρ؛ واآلخر بصیغة المذكر ھكذا: ζψψھكذا: 

 أّما األرقام األخرى فھي:

οψλψ"ثالثون" : δµ"مئة" : σλ"ألف" : 

،أي  ραξویمك���ن أن نض���یف اس����م الج���زء الع���ددي (الكس����ر) 
 "ربع". ویلحظ على األعداد ما یلي:

 المعدود جمع دائًما.  - ۲       العدد یسبق المعدود دائًما.  - ۱

 العدد قد یضاف إلى معدوده، مثل:  - ۳
δµ  οεθ"مئة شاة" : 

 وقد یوصف العدد بالمعدود، مثل: - ٤
ζραψ πξγ"سبعة آخرون" : 

 الفعل:
  أوًال: صيغ الفعل:

 باعتبار الزمان: -أ 
یقس�م ص��یغ الفع�ل ف��ي النق�وش اآلرامی��ة القدیم�ة باعتب��ار الزم��ان 

 إلى ماض ومضارع وأمر.
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 ٦۱ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 الماضي: - ١
دث مض��ى وانتھ��ى، كم��ا ف��ي العربی��ة. وعالمت��ھ أن ی��دل عل��ى ح��

یخل��و م��ن عالم��ات المض��ارعة ف��ي أول��ھ، وأن یقب��ل ض��مائر الرف��ع 
 المتصلة في آخره، مثل:

ξαρ"َفع�َل، َص�َنَع، عم�ل :ζξαρ           ،ص�نعُت، فعل�ُت :
 عملتُ 

εξαρ"فعلوا، صنعوا، عملوا :ιοξαρ   "صنعني، فعلني" : 

 المضارع: - ۲
م ینت��ھ، یحتم��ل الح��ال واالس��تقبال كم��ا ف��ي یش��یر إل��ى ح��دث ل��

العربیة، ویصاغ بزیادة حرف من حروف المضارعة التالی�ة: األل�ف، 
 ) في أولھ مثل:،ζ ،ιالتاء، الیاء (
ξαρ   : "أفعل، أصنع، أعمل" 

ξαρζ : " تفعل، تصنع، تعمل " 
ξαρι  : " یفعل، یصنع، یعمل " 

) ف��ي ص��یغ οوم��ن عالمات��ھ أیًض��ا أن تظھ��ر ف��ي آخ��ره الن��ون (
الجماع��ة (المخ��اطبین والغ��ائبین والغائب��ات)، وذل��ك ف��ي حال��ة الرف��ع، 

 مثل:

οξαρζ" تفعلون، تصنعون، تعملون" : 

οξαρι"یفعلون، یصنعون، یعملون" : 

οξαρι"یفعلن، یصنعن، یعملن" : 

)، وتظھ�ر οأما إذا جاء الفعل في حالة الجزم فتختفي فیھ النون (
غتي الجماع��ة المخ��اطبین والغ��ائبین، ) وذل��ك ف��ي ص��یεواو الجماع��ة (

 مثل:
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εξαρζ"تفعلوا، تصنعوا، تعملوا " : 

εξαρι" یفعلوا، یصنعوا، یعملوا " : 

وم��ن عالمات��ھ أن یقب��ل المتع��دي من��ھ ض��مائر النص��ب المتص��لة 
 الواقعة في موقع المفعولیة، مثل:

κλυγ"أخلّصَك" :ιοωψρζ      "تؤذیني" : 

 األمر: - ٣
من المخاطب، ویصرف مع جمی�ع ض�مائر  یدل على طلب الفعل

الخط��اب (المخاط��ب، المخاطب��ة، المخ��اطبون، المخاطب��ات)، ویس��تنتج 
منھ���ا أن أم���ر المخاط���ب ال یختل���ف ف���ي الش���كل الكت���ابي ع���ن الفع���ل 

 الماضي المجرد، والتمییز بینھما یعتمد على السیاق، مثل:
ξαρ"أص��نع، أعم��ل، أفع��ل" :εξαρ   ،اعمل��وا، اص��نعوا" :

 افعلوا".

 باعتبار التعدي واللزوم: -ب 
ھ�و الفع�ل  ل�الزموینقسم الفعل باعتبار معن�اه إل�ى الزم ومتع�د؛ ف�ا

ال��ذي یكتف��ي بفاعل��ھ ظ��اھًرا أو مس��تتًرا وال یحت��اج إل��ى مفع��ول ب��ھ. 
ھ��و م��ا یتع��ّدى أث��ره فاعل��ھ، ویتج��اوزه إل��ى المفع��ول ب��ھ، المتع��دي و

 εξαρ ξµγ فیحت�اج إل�ى فاع�ل یفعل�ھ، ومفع�ول ب�ھ یق�ع علی�ھ، مث�ل: 
 "صنعوا خمًرا".

 ثانًيا: أوزان الفعل:
یمكن م�ن خ�الل المقارن�ة ب�ین األفع�ال الت�ي ظھ�رت ف�ي النق�وش 
اآلرامی���ة القدیم���ة، واللغ���ات الس���امیة األخ���رى تمیی���ز أربع���ة أوزان 

 رئیسة، وھي: 
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 ٦۳ مدخل تاریخيالفصل األول: 

  :المجرد - ١
وھو الفعل الذي تكون حروفھ الثالث�ة ف�ي الماض�ي أص�لیة، وف�ي 

 جاء فقط المجرد الثالثي، ویقابل في العربیة َفَعَل. اآلرامیة القدیمة

 المزيد: - ٢
وھو الفعل الذي زید على حروفھ األصلیة بح�رف أو أكث�ر وھ�و 

 على النحو التالي:
 المزيد بالتضعيف (أو المضعف):   -أ 

���َل ف���ي العربی���ة، وھ���و یفی���د مع���اني التكثی���ر والتك���رار  یقاب���ل َفعَّ
 والتأكید وغیرھا. 

 بالهاء: المزيد -ب 
) ف�ي أول الفعل�ین δیقابل في العربیة أَْفَعَل، ویك�ون بزی�ادة ھ�اء (

 : "صناعة".ξαρδ الماضي والمضارع؛ وكذلك المصدر، مثل:

 المزيد بالتاء: -ج 
�ل، وی�تم بإقح�ام ت�اٍء ( )، قب�ل ف�اء ζیقابل في العربیة افتَع�ل، وَتَفعَّ

ق��ط عل��ى أفع��ال الفع��ل أو بع��ده، والمالح��ظ أن المزی��د بالت��اء اقتص��ر ف
: " ُیعم�����ل، ُیص�����نع، ξαρζιمض�����ارعة تفی�����د المطاوع�����ة، مث�����ل: 

 : " یتعمل". ξαζριُیفعل"

وتج��در اإلش��ارة إل��ى ظھ��ور فع��ل، اختل��ف الب��احثون ف��ي تحدی��د 
أص�لھ الثالث�ي فأص��بح مزی�ًدا بالھ��اء والت�اء، أو بالھ��اء والت�اء والن��ون، 

 :"اشتھوا".εαπζδوھو: 

. أّم�ا إن ك�ان مزی�ًدا εαلتاء ھو: وجذره إن كان مزیًدا بالھاء وا
 .ιαبالھاء والتاء والنون فإن جذره ھو: 
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 والجدول التالي یوضح األوزان اآلرامیة القدیمة:

 العربیة اآلرامیة القدیمة الوزن
 َفَعل λρσ المجرد

المزی����������������������د 
 بالتضعیف

λρσ َفّعل 

 أْفَعل λρσδ المزید بالھاء
لافتَعل تَ  λρσζ  λρζσ المزید بالتاء  َفعَّ

 ثالثًا: تصريف الفعل:
ونعني بھ التحوالت التي تطرأ على الفعل بحس�ب فاعل�ھ (مف�رد، 
مثن��ى، جم��ع)، (م��تكلم، مخاط��ب، غائ��ب)، (م��ذكر، مؤن��ث)، وبحس��ب 

 الزمن الذي وقع فیھ الحدث (ماض، مضارع، أمر).

ون��رى قب��ل أن ن��أتي بالج��دول الموض��ح لھ��ذه التح��والت اإلش��ارة 
م�ن حی�ث ق�وة حروف�ھ أو ض�عفھا إل�ى معت�ل، وھ�و إلى أن الفعل یقسم 

م��ا ك��ان أح��د حروف��ھ أو أكث��ر حرًف��ا لیًن��ا أو ض��عیًفا، وھ��ي الح��روف 
 )، والن��������������������ون ε)، ال��������������������واو (ιالتالی��������������������ة: الی��������������������اء (

)ο .(العلة) وصحیح، وھو الخالي من األحرف اللینة ،( 

واآلن ن��أتي للج��دول الموض��ح لتح��والت التص��ریفیة، وللتس��ھیل 
: "َص��َنع، َعم��ل، َفع��ل"، أساًس��ا لقواع��د ξαρالفع��ل والتوض��یح س��نتخذ 

التص��ریف، وذل��ك نظ��ًرا لع��دم وج��ود فع��ل واح��د مع��ین ف��ي اآلرامی��ة 
 القدیمة. 
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 ٦٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 

 

 جدول يوضح تصريف الفعل في اآلرامية

مير
لض

ا
 

 األمر المضارع المجزوم المضارع المرفوع الماضي

 العربية راميةاآل العربية اآلرامية العربية اآلرامية العربية اآلرامية

صنع ζξαρ أنا

 تُ 

ξαρ أصنع ξαρ أصنع - - 

صنع ζξαρ أنتَ 

 تَ 

ξαρζ  ُتصنع ξαρζ تصنع ξαρ اصنع 

صنع ζξαρ أنتِ 

 تِ 

- - - - - - 

  ξαρι یصنع ξαρι یصنعُ  ξαρι صنعَ  ξαρ ھو

صنع ζξαρ ھي

 تْ 

ξαρζ تصنع ξαρζ تصنع ξαρ ξαρ 

 - - - - - - صنعنا οξαρ نحن

عصن µζξαρ أنتم

 تم

πξαρζ تصنعو

 ن

πξαρζ تصنع

 وا

εξαρ اصنعو

 ا

 - - - - - - - - أنتن

صنعو εξαρ ھم

 ا

εξαρι یصنعو

 ن

εξαρι یصنع

 وا

- - 

یصنع οξαρι صنْعنَ  πξαρ ھن

 ن

ξαρ یصنع

 ن

- - 

 الضمائر:
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الضمیر في النقوش اآلرامیة القدیمة یماثل الضمیر ف�ي العربی�ة، 
غائ�ب ویق�وم مقام�ھ. وھ�و فھو م�ا یكن�ى ب�ھ ع�ن م�تكلم أو مخاط�ب أو 

عل���ى أن���واع: ظ���اھر، أو مس���تتر، أو منفص���ل، أو متص���ل ... إل���خ. 
فالض�میر ق�د یك�ون مس�تتًرا ف��ي الفع�ل، أي أن�ھ ی�دل عل�ى الفاع��ل دون 

 عالمة ظاھرة خاصة، مثل:

ξαρ       ιρν"عمل معي" : 

 ضمائر الرفع المنفصلة: -
 لم یرد، حسب علمنا، سوى ستة ضمائر منفصلة ھي:

δο  ،κο"أنا" :ζ       "أنَت" : 
δ"ھو" :δ                 "ھي" : 

µζ          "أنتم" : µδ"ھم" : 

 ضمائر النصب المنفصلة: -
 ζιوھو ضمیر واحد ج�اء ف�ي النق�وش اآلرامی�ة القدیم�ة، وھ�و 
؛ ζι"إی����ا"، ورد عل����ى ح����التین: األول����ى: الحال����ة المج����ردة ھك����ذا 

، أو ھ�اء الغائ�ب ιζι ء الم�تكلم ھك�ذا:واألخ�رى المض�افة إّم�ا إل�ى ی�ا
، وھو یقاب�ل ف�ي العربی�ة المقط�ع "إّی�ا"، ال�ذي یش�كل م�ع  δζι ھكذا:

كل ضمیر من ضمائر النصب والجر المتصلة ض�میر نص�ب منفص�ل 
 ).۱۹٥م، ص۱۹۸۲(إّیاه، إّیاي، إیاك) (انظر اسماعیل، 

 الضمائر المتصلة: -
ت وجودھ��ا ف��ي ض��مائر النص��ب أو الج��ر المتص��لة الت��ي تحقق��

  اآلرامیة القدیمة ھي:
 ι"للمفرد المتكلم "ي :ϕ         "للمفرد المخاطب "َك : 
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 ٦۷ مدخل تاریخيالفصل األول: 

δ "َللمفرد الغائب "ھـ :δ         "للمفرد الغائبة "ھا : 
ο "للمتكلمین "نا :µϕ              "للمخاطبین "كم : 

µδ                  "للغائبین "ھم :οδ "للغائبات "ھن : 

أن الض��میر الخ��اص ب��المفرد الم��تكلم، عن��دما یض��اف  والمالح��ظ
إلى فع�ل تقح�م ن�ون بین�ھ وب�ین الفع�ل تقاب�ل ن�ون الوقای�ة ف�ي العربی�ة، 

 ).۱۹٦م، ص۱۹۸٤: "أجلسني" (إسماعیل، ιοαψεδمثل: 

وم��ن المالح��ظ أن ثم���ة ض��مائر نص��ب أو ج���ر متص��لة تتص���ل 
ا ) لتش�كل مًع�ا م��λ)، وح�رف الج��ر ال�الم (ιφباالس�م الموص�ول زي (

م، ۱۹۸۲یش�����بھ ض�����میر نص�����ب منفص�����ل ذي معن�����ًى (إس�����ماعیل، 
 "الذي یكون لي، إّیاي". ιλ  ιφ)، مثل:۱۹۸ص

 ζاأللف: 
وھو عبارة عن خط عمودي یتخلل�ھ خط�ان یخرج�ان م�ن النقط�ة 

ذاتھ���ا یش���بھان إص���بعین مفتوح���ان. وھ���ذا الش���كل المك���ون م���ن خ���ط 
دیًدا خ�الل عمودي، والخطان یشبھ إلى حد بعید قرنا ثور. والحًقا وتح

الق��رون الخمس��ة الس��ابقة لم��یالد المس��یح تط��ور ش��كل ھ��ذا الح��رف، 
فأص��بح عل��ى ھیئ��ة خط��ین متعام��دین أح��دھما أفق��ي واآلخ��ر عم��ودي 
 یخرج إلى الیمین منھ خًطا أفقًیا صغیر موازًیا للخط األفقي الطویل.

 :α الباء:
كانت البدایة ظھوره عل�ى ش�كل خ�ط عم�ودي ینحن�ي إل�ى الیم�ین 

ًطا أفقًیا مساوًیا أحیاًنا في طولھ الخط العمودي وغالًب�ا أقص�ر لیكون خ
من��ھ. وف��ي الوق��ت ذات��ھ ینحن��ي الخ��ط العم��ودي م��ن أع��اله أیًض��ا إل��ى 
الیسار مكوًنا في النھایة شكالً مشابًھا لش�كل نص�ف ال�دائرة، أو العص�ا 
المعقوفة؛ والحًقا حدث تغیًرا طفیًفا، فجاء في قمت�ھ عل�ى ھیئ�ة الك�وب 
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ح.المفتو  

 :β الجیم:
یأتي ش�كلھ ف�ي الغال�ب عل�ى ھیئ�ة خ�ط عم�ودي م�ع انحن�اءة إل�ى 

الیس�ار مكوًن�ا خًط�ا ص�غیًرا؛ وأحیاًن�ا یمت�د ھ�ذا الخ�ط حت�ى یص�ل إل�ى 
منتصف الخط العم�ودي، وف�ي الق�رون التالی�ة أمت�د ھ�ذا الخ�ط األیس�ر 
حتى صار مساوًیا ف�ي الط�ول للخ�ط األیم�ن، فص�ار بش�كلھ ھ�ذا قریًب�ا 

) العربي.۸شكل رقم ثمانیة (جًدا من   

 :ξ الدال:
ظھر على أش�كال ث�الث رئیس�ة، األول الش�كل القری�ب م�ن ش�كل 

المثلث (انظر اللوحة)، الذي ُعرف في النقوش الفینیقی�ة. أم�ا الش�كالن 
اللذان استعمال بكثرة، فقد كانا عب�ارة ع�ن خ�ط عم�ودي إال أن اختالًف�ا 

ء بش��كل یش��بھ نص��ف واض��ًحا ج��اء ف��ي ش��كلھ العل��وي، فف��ي ح��ین ج��ا
الدائرة في النقوش اآلرامی�ة القدیم�ة، فإن�ھ ظھ�ر مفتوًح�ا ف�ي النق�وش، 
التي تعود إلى الفترة الواقعة بین القرنین الخ�امس وأواخ�ر الراب�ع قب�ل 
 المیالد. 

 :δ الھاء:
ج��اء ش��كل ھ��ذا الح��رف ف��ي النق��وش المبك��رة قری��ب إل��ى ش��كل 

ف��ي الق��رن الماض��ي.  المش�ط، أو المفت��اح الخش��بي، ال��ذي ك�ان یس��تخدم
أما الشكل اآلخر فھو الشكل الذي استمر مستخدًما في النق�وش النبطی�ة 
 (انظر اللوحة). 

 :ε الواو: 
كان في البدایة یخرج من قم�ة الخ�ط العم�ودي خ�ط أفق�ي ص�غیر 
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 ٦۹ مدخل تاریخيالفصل األول: 

ینحني األعلى لیكون موازًیا للخط العمودي، والحًقا جاء الخ�ط األفق�ي 
. الصغیر دون انحناءة إلى األعلى  

φ  الزاي:  :  
ظھر بشكلین مختلفین، أولھما على ھیئ�ة خط�ین أفق�ین ص�غیرین 

مت��وازیین، ی��ربط بینھم��ا خ��ط عم��ودي طوی��ل. ثانیھ��ا أن الخ��ط ال��ذي 
یص��ل ب��ین الخط��ین األفقی��ین الص��غیرین ج��اء متص��الً بالنھای��ة الیمن��ى 
 للخط األفقي العلوي، وبالنھایة الیسرى للخط األفقي السفلي. 

 :γ الحاء:
ك��ون ھ��ذا الح��رف م��ن خط��ین عم��ودین متس��اویان ف��ي الط��ول یت

یصل بینھما في الغال�ب ثالث�ة خط�وط أفقی�ة متوازی�ة. أم�ا ف�ي الق�رون 
الالحقة، فقد أُكتفي بخط وحید جاء إما متعرًجا، أو مستقیًما یص�ل ب�ین 
 قمتین ھذین الخطین العمودین. 

 :η الطاء:
ا خط��ین ف��ي الب��دایات ك��ان الح��رف عل��ى ش��كل دائ��رة، ب��داخلھ

متعام��دین، وأحیاًن��ا خًط��ا واح��ًدا؛ ث��م تط��ور ھ��ذا الح��رف حت��ى أص��بح 
مش��ابًھا إل��ى ح��د بعی��د بح��رف الط��اء ف��ي العربی��ة الفص��حى (انظ��ر 
 اللوحة). 

 :ι الیاء:
ھ��و أح��د الح��روف اآلرامی��ة ال��ذي أح��تفظ بش��كلھ دون تغیی��ر ف��ي 

النقوش اآلرامی�ة؛ ویش�بھ كثی�ًرا ح�رف ال�زاي اآلرام�ي المت�أخر، فیم�ا 
ع�دا ظھ��ور خ��ط أفق�ي ص��غیر ی��أتي ف�ي وس��ط الخ��ط ال�ذي یص��ل ب��ین 
 نھایتي طرفي الخطین األفقیین. 
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ϕ الكاف:   :  
فیم��ا ع��دا ش��كل ح��رف الك��اف ال��ذي ورد ف��ي نق��وش ت��ل حل��ف 

والفخیری��ة وبرھ��دد (انظ��ر اللوح��ة)، ف��إن الش��كل ال��ذي ظھ��ر ب��ھ ھ��ذا 
الحرف ھو عبارة عن خط عمودي طویل یخرج إلى الیسار م�ن قمت�ھ 

م�ا خًط�ا متعرًج�ا، أو ف�ي الغال��ب األع�م یك�ون عل�ى خط�ین ص��غیرین إ
 یخرجان من ذات النقطة لكن في اتجاھین متعاكسین. 

 :λ  الالم:
ُعرف ف�ي النق�وش اآلرامی�ة عل�ى ش�كل خ�ط عم�ودي طوی�ل م�ع 

انحن��اءة واض��حة إل��ى الیم��ین، إال أن ش��كالً آخ��ر ج��اء ج��زءه األس��فل 
النق�وش اآلرامی�ة الس�ابقة  مشابًھا لش�كل الخط�اف ظھ�ر خصوًص�ا ف�ي

 لمیالد المسیح بثالث، أو أربع قرون. 

 :µ المیم: 
الشكل األول عبارة عن خط عمودي یخرج إلى الیس�ار م�ن قمت�ھ 

خط متعرج قصیر؛ تطور الحًقا بأن أضیف خط عمودي مائل قص�یر 
 في وسط الخط المتعرج. 

π  النون:  :  
ة القدیم�ة منھ�ا، أو استمر ھذا الشكل معروًفا ف�ي النق�وش اآلرامی�

المت��أخرة، وھ��و خ��ط عم��ودي یمی��ل قل��یالً إل��ى الیم��ین م��ع خ��ط أفق��ي 
 قصیر یخرج إلى الیسار منحنًیا ھذا الخط القصیر إلى األعلى. 

θ  السامخ:   :  
الشكل القدیم عبارة عن ثالثة خطوط أفقیة قص�یرة متوازن�ة ج�اء 

لفت�رة الالحق�ة ملتصًقا بوسط الخط األفقي األسفل خًطا عمودًی�ا؛ وف�ي ا
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 ۷۱ مدخل تاریخيالفصل األول: 

اص��بح ش��كلھ مش��ابًھا ف��ي جزئ��ھ العل��وي بح��رف الی��اء، وف��ي جزئ��ھ 
 السفلي مطابًقا لحرف النون. 

 :ρ  العین:
الش��كل ال��دائري ال��ذي ی��أتي أحیاًن��ا ف��ي وس��طھ نقط��ة، أو خط��ین 

متعام�دین، ُع�رف ف��ي النق�وش القدیم�ة؛أما الش��كل اآلخ�ر، وال�ذي ج��اء 
ف�ي العربی�ة، فك�ان معروًف�ا ف�ي ) ۷مشابًھا إلى حد كبی�ر ال�رقم س�بعة (

النق��وش اآلرامی��ة العائ��دة لفت��رة م��ن الق��رن الخ��امس إل��ى الثال��ث قب��ل 
 المیالد.  

 :τ  الفاء:
ورد في ھ�ذه النق�وش عل�ى ش�كل خ�ط عم�ودي ینحن�ي بش�دة إل�ى 

الیمین، وفي أعاله نصف دائ�رة مفتوح�ة م�ن األس�فل؛ وھ�و یش�بھ إل�ى 
ون التالی�ة اختف�ت االنحنائ�ة حد ما حرف الواو في العربی�ة. وف�ي الق�ر

 الشدیدة ھذه للخط العمودي، وأصبح ینحني من أسفلھ إلى الیسار. 

 :ϖ الصاد:
خط عمودي یخرج إلى الیمین من قمتھ خط متعرج قص�یر، فھ�و 

 تماًما یأتي بشكل مخالف لحرف المیم اآلرامیة. 

ω القاف:  :  
ھ�ا؛ ُعرف على شكل دائرة یقطعھا خط عمودي یمت�د قل�یالً خارج

وف�ي الق�رون الالحق�ة أص�بحت ال��دائرة نص�ف دائ�رة، وذل�ك باالكتف��اء 
 بنصف الدائرة األیمن، حیث اختفت تماًما نصف الدائرة األیسر. 

 :ξ  الراء:
 یطابق في شكلھ شكل حرف الدال، انظر الدال أعاله. 
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ψ الشین:  :  
ج��اء ش��كلھ مش��ابًھا لثالث��ة أص��ابع، فھ��و خط��وط ثالث��ة تلتق��ي ف��ي 

تھا من األسفل. النقطة ذا  

ζ  التاء:   :  
ھو عبارة عن خطین متعامدین، العمودي منھما یمتد م�ع انحن�اءة 

واض�حة إل�ى الیس�ار. والحًق�ا ج�اء عل�ى ش�كل خط�ین عم�ودین ینحن�ي 
األیسر منھما قلیالً إلى الیس�ار؛ ف�ي ح�ین ینحن�ي األیم�ن م�ن قمت�ھ إل�ى 
 الیمین ویمتد حتى یلتصق بالخط العمودي األیسر.
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 ۷۳ مدخل تاریخيالفصل األول: 
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 تمھید:
التاریخیة الھامة، إذا اس�تثنینا النق�وش  المدینةھذه تیماء، في  ُعثر

على اثنین وثالث�ین نقًش�ا،  السعودیة،التي عثرت علیھا البعثة األلمانیة 
إل��ى الق��رن  یع��ودأول نق��ش  اكتش��افن إوذل��ك خ��الل مائ��ة ع��ام، إذ 

عل���ى ی���د الرحال���ة  ،م۱۸۸۰عش���ر الم���یالدي، وتحدی���داً ع���ام  تاس���عال
تیم�اء  نق�ش"باس�م:  اص�طالًحاال�نقش المع�روف  وھ�والفرنسي ھوبر، 
الت�اریخ  ذل�ك)، الذي نش�ر بع�د أرب�ع س�نوات م�ن ۳۲القدیم" (انظر نق
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 ۷٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

فق���د ُعث���ر علی���ھ س���نة  ،أم���ا آخ���ر ھ���ذه النص���وص .م۱۸۸٤ع���ام ف���ي 
اني لموق��ع قص��ر الحم��راء، ونش��رت ث��الموس��م الم ف��ي حفری��ة ۱۹۸٤

م (انظ��ر ۱۹۹۰الت��اریخ ف��ي  ذل��كدراس��ة ل��ـھ بع��د س��ت س��نوات م��ن 
 ).  ۳۳نق

، ۱۱ ين رقم��یع��دا النقش�� فیم��اللنظ��ر أن ھ��ذه النق��وش،  والملف��ت
 ،الرحال�ةبل جاءت نتیجة لجھود  ،، لم تأت نتیجة لحفریات منظمة۳۳

، ۲۷، ۲٦، ۲٤، ۱٤ي وفلب��ي وغی��رھم (النق��وش وت��أمث��ال ھ��وبر ودا
اك وج�ام والث�یم یوس�ین وس�افنج :ودارس�ین مث�ل باحثین)، أو ۳۰، ۲۹

). أم�����ا بقی�����ة ۳۱، ۲۱ ،۲۰، ۱۸، ۱۷، ۱٦، ۱٥واش����تیل (النق�����وش 
النصوص وع�ددھا ثمانی�ة عش�ر نقًش�ا فیع�ود فض�ل العث�ور علیھ�ا إل�ى 

بتس���لیمھا إل���ى إدارة  -مش���كورین-المحلی���ین ال���ذین ق���اموا  الم���واطنین
ف���رع تیم��اء، ولع���ل م��ن المفی��د اإلش���ارة إل��ى م���ا  ت��احف،والماآلث��ار 

 عامة: مالحظاتھ ھذه الدراسة من ـخلصت ل
ھ�و ال�نقش  األسطرنصوص ھذه المجموعة من حیث عدد  أطول - ۱

ن س�طًرا، وأقص�رھا النص�ان یي بلغ�ت ثالث�ة وعش�رت، ال۳۲رقم 
تض��منا كلم��ة واح��دة فق��ط. أم��ا بقی��ة النص��وص  الل��ذین ۲۷، ۲۳

، ۷نص�وص ( س�بعةب�ارة ع�ن س�طر واح�د وھ�ي فجاء بعض�ھا ع
وبعض���ھا مكوًن���ا م���ن س���طرین  )،۳۰، ۲۸، ۲٤، ۲۲، ۱۹، ۱۷

 ، ۱۰، ٦ب، ٤أ، ٤، ۲وھ����������������������������ي النص����������������������������وص: (
، ٥، ۱)، والبعض من ثالثة سطور مث�ل النق�وش (۳۱، ۲٦، ۱٦
)، أو م��ن أربع��ة س��طور وھ��ي النص��وص: ۲۱، ۲۰؟، ۱٥؟، ۸
، ۱۳()، أو خمس����ة س����طور وھم����ا النص����ان ۲۹، ۲٥، ۱٤، ۳(

)، ف���األول ج���اء م���ن س���بعة ۱۱، ۱۸، ۹). أم���ا النص���وص (۳۳
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أم��ا الثال��ث فك��ان م��ن عش��رة  أس��طر،أس��طر، والث��اني م��ن تس��عة 
 سطر.أ

، ۸، ۷( النق�وشمعظم حروف ھذه النق�وش مق�روء فیم�ا ع�دا  أن - ۲
)، ال�������ذي اختف�������ى ۳۲، ۳۱، ۲٦، ۲۱، ۲۰، ۱۸، ۱٥، ۱۰، ۹

ات كامل��ة مث��ل مفرداتھ��ا، أو مف�رد ح��روفإم��ا أج��زاء م�ن  ،منھ�ا
، ۸( النق�وش)، أو أسطر كاملة مثل ۲۰، ۱۸، ۱٥، ۱۰النقوش (

۲۱ ،۲۹ ،۳۱ ،۳۲.( 

فیم�ا أو لھ�م  ذك�ورمعظم ھذه النصوص مكتوبة من أش�خاص  أن - ۳
 ) التي تعود إلى نساء.۳۰، ۲۹، ۲۰، ٦، ۲عدا النصوص (

م�ع  ال�نقشص�احب اس�م نصوص ھذه المجموعة یرد فیھا  غالبیة - ٤
تج�اوز ذل�ك حت�ى وص�ل إل�ى ثالث�ة أجی�ال ا لكن بعضھاسم أبیھ، 

 ، ۹: (النص�������������������������������������������������وصوھ�������������������������������������������������ي 
)، وھن��اك ن��ص وحی��د ل��م ی��أت ب��ھ اس��م ص��احبھ وھ��و ۲۹، ۲۲

 ال��������������������������������������������������������������نقش رق��������������������������������������������������������������م 
)۲۳.( 

فیم�ا أو تع�ود ل�ھ  فق�طھذه النصوص كتب�ت لش�خص واح�د  جمیع - ٥
 ق��د یع��ود )، ال��ذي۱رق��م ( -إن ص��حت قراءتن��ا ل��ھ-ع��دا ال��نقش 

 أَحب، وفومو. :لشخصین ھما

ش�واھد قب�ور،  ع�دھاعشر نقًش�ا م�ن ھ�ذه المجموع�ة یمك�ن  سبعة - ٦
، ٥ب، ٤أ، ٤، ۳، ۲" (قب��ر" أي س ف نت إم��ا باالس��م أألنھ��ا ب��د

)، أو باالس���م ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۱، ۲۰، ۱۷، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰
)، وھن�اك س��بعة ۱٥، ٦: (ینكم�ا ج��اء ف�ي النقش�� ،"رَقْب�" ،ب ر ق

 ، ۱۱ ،۹ ،۸، ۱نص��������������������������������������وص ھ��������������������������������������ي: (
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 ۷۷ مدخل تاریخيالفصل األول: 

تقربی���ة، فص���احبا ال���نقش األول  اُتّع���د نصوًص��� )،۳۳، ۱۸، ۱٤
فی�ھ فص�جو الط�اھر إل�ى  تق�ربلإلل�ھ ص�لم، والث�اني  اقربا م�ذبحً 

 ل�ھ،إضافة إلى إھ�داء كرس�ي (ع�رش)  ،ھـل اإللھ صلم ببناء معبدٍ 
 ولع�������������ل أطرفھ�������������ا تق�������������رب َت�������������ْیم ب�������������ن الھ�������������و 

الذي أنقذ حرام م�ن م�رض  ،ع ا ر د) بحجر مكعب لإللھ ۳۳(نق
) ھم��ا م��ن نص��وص ۲٤، ۷( نیالنص�� أنب��دو عض��ال أل��م ب��ھ. وی

 إل��ىف��األول یش��یر إل��ى ملكیت��ھ لمن��زل، والث��اني یش��یر  ،الملكی��ة
 ملكیتھ لقاعدة.

كانت عل�ى النح�و  التيبدایات ھذه المجموعة من النصوص  تعدد - ۷
 التالي:

أ، ٤، ۳، ۲وھ���ي: ( ،"قب���ر" س ف نباالس���م  ب���دأت نق���وش - أ
 ب،٤
 ٥ ،۱۰ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۳ ،۱۷ ،۲۰ ،۲۱ ،۲۹ ،۳۰ ،۳۱.( 

 ).۱٥، ٦ھما: ( ،"قبر" ر ب قبدأا باالسم  نقشان - ب
، ۹، ۸، ۷، ۱وھ���ي: ( ،رفع���باس���م مف���رد م ب���دأت نق���وش   - ج

۱٤ ، 
 ؟).۲٤؟، ۱۸

، ۲٦، ۲٥، ۲۳، ۲۲، ۱٦وھ��ي: ( ،عل��م باس��م ب��دأت نق��وش -د 
۲۷ ،۲۸.( 

ب��رقم  ج��اءت)، بدایت��ھ ۱۹( وحی��د، وھ��و ال��نقش رق��م ن��ص  - ھـ
 عددي.

وھ��و ال��نقش  ،"ال��ذي" ،ي زد ب��دأ باس��م موص��ول وحی�� ن��ص - و
  رق������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������م

)۳۳.( 
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جبلی�ة مث�ل:  واجھ�اتإم�ا عل�ى  ،النص�وص ج�اءت مكتوب�ة جمیع - ۸
)۲۲ ، 

)، أو جاءت مكتوب�ة عل�ى أحج�ار، فیم�ا ۲۹، ۲۷، ۲٦، ۲٥، ۲۳
جاء مكتوًب�ا  -ونتعلى روایة لفنجس-)، الذي ۱۹رقم ( النصعدا 

 على قطعة فخاریة.

رس�وم  ،األحجار علىه النقوش، خاصة المكتوبة غالبیة ھذ رافق - ۹
وزخارف، ففي حین كان الغالب عل�ى النق�وش القبوری�ة (ش�واھد 

 )۳۲، ۱۱الوجھ الصامت، فإن المس�لتین (انظ�ر ن�ق رسمالقبور) 
الذي جاء ف�ي  ،المجنحالقرص  :رسوم ورموز مقدسة مثلزینتا ب

ر علیھ�ا س�نة تیماء القدیمة التي ُعث بینما تمیزت مسلةوالمسلتین، 
م ۱۹۷۹م برس�م لش��خص ورس��م لعج��ل، ف��إن مس��لة تیم��اء ۱۸۸۰

لقم��ر كام��ل. أم��ا المكع��ب  وآخ��رج��اء منحوًت��ا علیھ��ا رس��م لنجم��ة 
 ل�رأس)، فق�د نح�ت علی�ھ رس�م ۳۳الذي ُكت�ب علی�ھ ال�نقش رق�م (

الثور الشائع في الفن الدیني بجنوب الجزیرة العربیة، فھو یرم�ز 
 ).٥۹۸صم، ۲۰۰۲إللھ القمر (باخشوین، 

 ؛مؤرخ�ة كان�ت)، ۳۲، ۱۸، ۳من نق�وش ھ�ذه المجموع�ة ( ثالثة -۱۰
 ،"س��نة" ،ت ن سالت��ي تل��ت االس�م المؤن��ث  ،األرق�اماختف��اء لك�ن 

لھ���ذه  الص���حیحةح���ال دون قراءتن���ا  ،بس���بب العوام���ل الجوی���ة
 األرقام. 

علًم���ا  نیوخمس���لن���ا ھ���ذه المجموع���ة م���ن النق���وش ثالث���ة  ق��دمت -۱۱
ت���رد للم���رة األول���ى ف���ي النق���وش  -حس���ب معلوماتن���ا-شخص���ًیا 

م�ن دراس�تھا أنھ�ا انقس�مت م�ن حی�ث داللتھ�ا  تب�یناآلرامیة. وق�د 
 اللغویة إلى األقسام التالیة:
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 ۷۹ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 ،جاء بھذه الص�یغة األعالمالعدید من ھذه  العلم البسـيط: صيغة - أ
 مث�للكن بأوزان مختلفة، فمنھا ما جاء مثالً على وزن َفْع�ل 

  :األع��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������الم
 ي د ز)، ۱ :۱۳(ن��������ق ي م ت)، ۱ ب:٤(ن��������ق ع ث و ب

 ع)، ۱: ۲۹(ن�ق ص ي ف)، ۲: ۲۹(نق م ص م)، ۲:۱۳(نق
). ومنھ���ا م���ا ج���اء عل���ى وزن فع���الن مث���ل ۳۰ (ن���ق ل ن

 ا)، ۲۲، ۲: ٦(ن�ق م ن ي ن)، ۲: ٥(نق ع ن ج ش :األعالم
: ۱۸(ن���������ق ني د  ز)، ٥ -٤: ۱۳( ن د ز)، ۳: ۹( ؟ش ن ر
ى ال���وزنین )، بینم���ا ج���اء مث���االن عل���۲۳(ن���ق م ل ن ر)، ٤

)، ۱: ۳۱(ن�ق هــ ن ح)، ۲: ۲٦(ن�ق م هــ ع نالتالیین، فعلة، 
). ۳: ۲۹(ن����ق ؟ر ن ج ت)، ۱: ۲(ن����ق ل ح ش توتفع����ل، 

عل�ى ال�وزنین  المجموع�ةفي ھذه  واحدٌ  لٌ اكما ورد أیضاً مث
 ل ي ع هـــــل ـ)، وھفع����۱: ۱(ن����قب  ح ال، ـین أَفع����ـالتالی����
زن��ین ). ول��دینا علم��ان ق��د یكون��ان عل��ى و۱۰: ۳: ۱۱(ن��ق

  مختلف������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ین،
)، الذي ق�د یك�ون عل�ى وزن َفع�ل أو ۱ب: ٤(نق و ثع  ب

)، ال��ذي ال یس��تبعد ۲: ۱٦(ن��ق م ت نوالعل��م اآلخ��ر  ،َفاِع��ل
 .َفّعالو أِعل اأن یكون على وزن فَ 

، أو االس�میة ل�ةمالجج�اءت عل�ى ص�یغة والمركب�ة:  األعالم - ب
: ٥حم�ي، المس�تور" (ن�قمال دعبال" ب د ج ن ع :الفعلیة مثل

الع����الي (بواس����طة)  ،العالی����ة" من����اة" ي م ن ن ت ل ع)، ۳
اإلل��ھ، لم��س اإلل��ھ"  أراح" ،ج ع ل هـــ ن)، ۱: ٦" (ن��قةامن��"

ج و ط هــ  ص ف)، ٤: ۹إل" (ن�ق من�ع" ا ل هــ ن)، ۲: ۹(نق
 :۱۱ر" (ن��������������������قـــ��������������������ـالطاھ ـجفص��������������������" ،ر و

: ۱۳ھ (إلھي)" (ن�قـاإلل ررـق" م ا ل هــ ي ر ج)، ۹ - ۸: ۲ 
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۲- 
لمن���اة، المح���رر (م���ن) من���اة"  روالمن���ذ" ن ير م  ح م)، ۳

: ۲۱إل، َحم���ل إل" (ن���ق حس���ن" ،م ر ا ل س)، ۱: ۱٦(ن���ق
ع  ت ع)،۲: ۲۱زعیم��ي، قائ��دي" (ن��ق اد" ن ش ي د ا)، ۲

 ن ا ل هـــ ي ع م)، ۲۲حم��ى، حم��ى ع��ت" (ن��ق ع��ت" ،ق ب
 ي" (ن������������������قـ������������������ـد إلھـ������������������ـساع ل،ـ������������������ـسھ"

الع���الي، المرتف���ع، إل الط���ارد،  لإ" ن ف ي و ل ا)،۱: ۲٦
: ۳۲المحرر" (نق صلم" ل م ش ز ب ص)، ۲۸ " (نقالمانع

 ).۱ب:۳۲، ۲۱ :۱۱: ۹

د + (اس��م َعْب�� خ��ادم،" ،د و ب عالمختص��رة: مث��ل  األع��الم - ج
: ۳۳+ (اسم اإلل�ھ)" (ن�ق خادم" م و ي ت)، ۲۸اإللھ)" (نق

 ي ش)، ۱
نش�یر  ولعلن�ا). ۱: ۳تابع + (اس�م اإلل�ھ)" (ن�ق رفیق،" ع ا 

عل�ى أس�اس أنھ�ا أیًض�ا یمك�ن تفس�یرھا ع�الم ن ھذه األأإلى 
 بسیطة.

جمیعھ�ا ذات اش��تقاق  أنتب�ین لن��ا م�ن دراس��تنا لھ�ذه األع��الم  وق�د
م ا  ر ج)، و ۲: ۳(ن�ق م ن ر جعربي خالص، فیم�ا ع�دا األع�الم 

م ش  ل ص)، و ۲: ۲۱(ن�ق ن ش ي د ا)، و ۳-۲: ۱۳(ن�ق ل هــ ي
 :قفھ��ي س��امیة االش��تقا ) ۱ب: ۳۲، ۲۱: ۱۱: ۹: ۳۲(ن��ق  ز ب

فینیق��ي االش��تقاق، أو عب��ري.  واألخی��راألوالن ف��ي الس��ریانیة، 
ط ر  ف: العل�موھناك علم وحید قد یكون مص�ري االش�تقاق وھ�و 

 ).۲۱: ۱۱: ۹: ۳۲(نق س ي

، ۷: ۱۱(ن��ق ي م ا ش اف��ي ھ��ذه المجموع��ة أس��ماء اآللھ��ة  ورد - ۱۲
۳۲ :۳ : 
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 ۸۱ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 م ل ص)، و ۲: ۱(ن���ق و هــــ ن م)، و ۳۳:۲(ن���ق ع ا ر د)، و ۱٦
 م  ل ص)، و ٦: ٤: ۱۱(ن��ق د ب   ي ز  م  ل ص)، و ۳: ۱٤(ن��ق

 ز ي 
 م ح ر م   ز ي   م ل ص)، و ۱۷: ۱۲: ۱۱: ٤-۳: ۳۲(ن�ق هـ ج م
). ۱٦: ۲: ۳۲، ٦: ۱۱(ن������ق ج ل ا ن ش)، و ۱٦: ۲: ۳۲(ن������ق

ف����ي النق����وش التقدمی����ة  وردتالت����ي  ،والواق����ع أن ھ����ذه اآللھ����ة
عن�د  والمعب�وداتآللھ�ة (التقریبیة) لتدل على التدین واالرتب�اط با

 ماء آنذاك.یقبائل منطقة ت

-۱: ۱(ن�قط م هــ  ح :ن لقبیل�ة ھم�ااھ�ذه المجموع�ة علم� فيجاء  -۱۳
). وبالنس��بة ۳: ۱۱عل��م لش�عب (ن�ق أیًض�اوھ�و  ،ح ي ن لو )، ۲

: ۱۱(ن�ق ؟ح ب هــ ر ا :ن ھم�ااألسماء األماكن فقد ظھر فقط علم�
: ۱۱: ٤: ۳: ۲: ۳۲؟، ۸: ۱۸، ۷ :۱: ۱۱(ن�������قم ا  ي تو )، ٤

 ).۳: ۳واحد ھو شھر آب (نق شھر اسم وكذلك). ۱۷: ۱٥

: ۳۲" (ن�ق۲۲)، و"۱۹" (ن�ق۱ن "اھذه المجموعة الرقم فيجاء  -۱٤
 النقوش اآلرامیة. فيمن قبل   اورد رقمان)، وھما ۱

 األلف���اظلن���ا ھ���ذه المجموع���ة م���ن النق���وش العدی���د م���ن  ق���دمت -۱٥
 منھ�ا ث�الثَ  ،ن لفظ�ةوالمفردات واألحرف التي وصلت إلى ثمانی

 لفظ�����������������������������������ة تظھ�����������������������������������ر  ةَ عش�����������������������������������رَ 
للم��رة األول��ى ف��ي النق��وش اآلرامی��ة الدولی��ة،  -حس��ب معلوماتن��ا-

 وھ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ي: 
" المبخ��رة" ر م ت ا ح م)، ۹الس��كن" (ن��ق المن��زل،" ن ت ا ب ط

 (ن�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ق
 وھب������وا،" ق و د ص)، ۱۹" (ن������قق������در" ر د ق)، ۱: ۹، ۱: ۸

 ق د)، ۱۲: ۳۲" (ن��قالمس��لة"ت ا  و س)، ۱۱: ۳۲أعط��وا" (ن��ق
 الملكی��ة،" م ت ا ي ش)، ۱۹: ۱۷: ۳۲خ��ل" (ن��قن خ��الت،ن" ل ن
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: ۳۳َس�لَم" (ن�ق َنج�ى،"ق  ر ف)، ۱۸: ۳۲الخاصة، خاصة" (ن�ق
" اعَت����زل" ن ع)، ٤: ۳۳عض����ال" (ن����ق م����رض"ر  ب ت)، ۳

 ب ر)، ٤: ۳۳عائلت��ھ" (ن��ق عش��یرتھ،"ن ي هـــ  ك ر)، ٤: ۳۳(ن�ق
ق ف�ي ـضی ر،ـفق" ري  ت ق)، ٤: ۳۳ اه" (نقــأغن ة،ــرفع"ن هـ 

 ).٥: ۳۳العیش" (نق

  ):۱النقش رقم (

 ,Aggoula, 1985ب؛۹۳، اللوح�ة ۱م، ن�ق۱۹۸۳لفنجس�تون وآخ�رون، 

pp.65-6; Beyer, Livingston, 1987, pp.290- 1, pl.II; al- Theeb, 1993, 1, 

pl.I. 
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 ۸۳ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 النص:
ح ج ر ا  د ي  ق ر ب  أ ح ب  و  ف و م و    ب ن ي   ح  - ۱

 م ط
ھ���ـ   ل م ن و ھ���ـ  ا ل ھ���ـ ت     ا ل ھ���ـ ت ا     ل ح ي ي  ن  - ۲

 ف س ھـ  و
 ن ف س     ا خ ر ت ھـ    ل ع ل م - ۳
 الَحْجر (المذبح)، الذي َقَرَب أحب وفومو (من) بني حطمھ - ۱
 لمناة إلھة اإللھات، لحیاة نفسھ (نفسیھما) وروح  - ۲
 بدین)ذریتھ (ذریتھما) إلى األبد (أبد اآل - ۳

س��م، وع���رض ٥٤ج��اء ھ��ذا ال��نقش مكتوًب��ا عل��ى م��ذبح بط��ول 
س��م. وھ���ذا ۱٥٫٥س��م؛ ف��ي ح���ین ك��ان عمق��ھ ۲٫۲٥س��م، وبس��مك ۲۷

المذبح محفوظ حالًیا في متحف مدینة تیماء المحلي، بعد ما ُعث�ر علی�ھ 
في إحدى م�زارع المدین�ة. وال تق�دم لن�ا، م�ع األس�ف الش�دید، س�جالت 

األثری�ة والمعماری�ة للموق�ع، ال�ذي المتحف أي معلومات ع�ن الطبیع�ة 
ُعث���ر فی���ھ عل���ى ھ���ذا الَحْج���ر (الم���ذبح)، وھ���و حالًی���ا مزرع���ة. إذ إن 
مضمون النص المك�ون م�ن ثالث�ة أس�طر ی�دل عل�ى أن�ھ ن�ص تقرب�ي، 

الم��دعوان: ِأْح��ب وفوم��و بتقدیم��ھ  -إن ص��حت قراءتن��ا-ق��ام ص��احباه 
یتھم��ا إل��ى لمعب��د اإللھ��ة المعروف��ة من��اة تقرًب��ا إلیھ��ا، عنھم��ا وع��ن ذر

 األبد.

ومما تجدر اإلشارة إلیھ، والت�ي ُتعط�ي ف�ي رأین�ا أھمی�ة تاریخی�ة 
واضحة للنص، ھو أشكال حروف�ھ البالغ�ة تس�عة وخمس�ین حرًف�ا، فق�د 
ض��مت حروًف��ا أق��رب ف��ي ش��كلھا إل��ى القل��م النبط��ي وأخ��رى م��ن القل��م 

م�ا اآلرامي، لكننا عددناهُ آرامًیا لكون غالبیة حروفھ آرامی�ة الش�كل، فی
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ع��دا خمس��ة ح��روف ھ��ي: األل��ف ال��ذي ج��اء بش��كلھ النبط��ي ف��ي آخ��ر 
الكلم��ة وأولھ��ا، والی��اء، والط��اء، والع��ین، والج��یم. أم��ا بقی��ة الح��روف 

آرامی�ة مث�ل: ال�دال، وال�راء، والب�اء، والم�یم، والت�اء،  -كم�ا قلن�ا -فھي 
والنون، والشین. أما حرفا الف�اء والھ�اء، ف�األول ج�اء آرامًی�ا ف�ي كلم�ة 

، في حین أن الثاني وھ�و ن ف س هــ، الثانیة، ونبطًیا في كلمـة سن ف 
 الھاء ظھـر بشكلیـھ المعروفین في اآلرامیة الدولیة والنبطیة.

والواقع أن مزج كاتب ھذا النص ب�ین ح�روف  القلم�ین اآلرام�ي 
والنبطي یجعل تاریخ ھذا النص یع�ود إل�ى الق�رن الثال�ث قب�ل الم�یالد، 

المنطق��ة كلًی��ا إل��ى القل��م النبط��ي ف��ي أوائ��ل الق��رن أي قب��ل اتج��اه أبن��اء 
نظ�ًرا -الثاني قبل المیالد. وأخیًرا علینا القول إن القراءة المعطاة أع�اله

مؤكدة، فیما عدا الكلمة الخامس�ة ف�ي الس�طر  -لألسلوب وحالتھ الجیدة 
 ، (انظر أدناه).ف و م واألول، والتي نرجح قراءتھا ھكذا: 

، ق�د ش�رحوا ھ�ذا ٦٥م، ص۱۹۸۳ن وآخ�رون، كان لفنجستو ح ج ر ا:
االسم بمعنى "حظیرة"؛ والمعلوم أنھ ج�اء ف�ي ع�دد م�ن الكتاب�ات 

-Donnerالس�امیة ح��امالً مع�انَي مختلف��ـة، مث�ـل: النق��ـوش البونی��ـة 

Röllig, 1964, 81:4) الت�ي ُع�رف فیھ�ا بمعن�ى "ج�دار". أم�ا ف�ي ،(
 Brown"، (، حمل معن�ى "ح�زام، ط�وقح ج و رالعھد القدیم فإن 

and others,1906, p.292 قریًب�ا م�ن  ح ج ر)، وف�ي النبطیـ�ـة جـ�ـاء
ھ��ذا المعن��ى فق��د فُس��ر ب��ـ: "الس��یاج، المنطق��ة (المك��ان المق��دس)" 

وح ، ح ج ر)؛ ف�ي ح�ین فُس�ر االس�مان ۹۱م، ص۲۰۰۰(الذییب، 
 ,Costaz, 1963)ة بمعن��ى "أع��رج، كس��یح" ف��ي الس��ریانی ج ي ر

p.96)��ة الفلس��طینیة الیھودی��ة (، واللھج�ة اآلرامیSokoloff, 1992, 

p.187 ف���ي الس��بئیة تعن���ى ح ج ر)؛ ولعلن��ا نش��یر إل���ى أن لفظ��ة ،
). ونح��ن ٦۷م، ص۱۹۸۲"حمای�ة، تعوی��ذة" (بیس�تون وآخ��رون، 

ن��رى أن المعن��ى الم��رجح وال��ذي یتناس��ب م��ع س��یاق ال��نص ھ��و: 
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 ۸٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

"الم����ذبح، الَحْج����ر"، المع����روف ب����المعنى الث����اني ف����ي العربی����ة 
؛ ب��ن ۱٦٥، ص٤م، م��ج۱۹٥٦-۱۹٥٥اب��ن منظ��ور، الفص��حى (

). وھ�و متب�وع باالس�م ۱۲۱-۱۲۰، ص ص۳م، مج۱۹۸۱عباد، 
الموص�ول للمف�رد الم�ذكر، ال�ذي ُع��رف ف�ي العدی�د م�ن الكتاب��ات 

م، ۲۰۰۰السامیة األخرى. للمزید م�ن المقارن�ات انظ�ر (ال�ذییب،
 ).٦۹ص

فع���ل م���اض عل���ى وزن َفَع���َل، متص���رف م���ع الغائ���ب، ورد  ق ر ب:
 :Cowley, 1923, 30: 28, 31یغتھ ھذه في نقوش آرامیة أخرى (بص

). ۲۳۳م، ص۲۰۰۰، للمزید من المترادف�ات انظ�ر (ال�ذییب،)27
یلي ذلك أكثر أجزاء ھذا النص غموًض�ا، وق�د ع�ددناه مكوًن�ا م�ن 

، بحی�ث أ ح ب  و  ف و م و  ب ن يأربع كلم�ات، نقرأھ�ا ھك�ذا: 
ل م���ن َح���ب، ویعن���ي عل���م بس���یط عل���ى وزن أَْفَع��� أ ح بیك���ون 

 "األح�������ب، األكث�������ر محب�������ة"؛ وم�������ن المعل�������وم أن الج�������ذر 
 ,Leslau, 1987، قد جاء في عدد من الكتاب�ات السامیــ�ـة (ح ب ب

p.223; Hoftijzer, Jongeling, 1995, p.343-4.( 

وق��د ورد العل��م بص��یغتھ ھ��ذه ف��ي النق��وش الثمودی��ة (ال���ذییب،  
 ,Winnett, 1957, 996, Clark, 1980)، والص�فویة (۱۹۰،۱۹۱م، ۱۹۹۹

). أم��ا العل��م، المس��بوق بح��رف العط��ف ال��واو، ال��ذي ی��أتي أحیاًن��ا 217
)، ۱۱٥م، ص ۱۹۹۷بمعن�ى "َب�ْل" ف�ي اآلرامی�ة القدی�ـمة (إسماعی�ـل، 

، فن��رجح م و م و)، Aggoula, 1985, pp.65-6وال��ـذي قرأت��ـھ أج��ـوال ( 
وآخ�ر ھ�ذه ، وھو علم یصعب كثیًرا تفسیره وش�رحھ. ف و م وقراءتھ 

، ویعن�ي "أبن�اء، ب ن يالكلمات األرب�ع اس�م الجم�ع الم�ذكر المض�اف 
(م��ن) بن��ي"، المع��روف ف��ي العدی��د م��ن الكتاب��ات الس��امیة األخ��رى. 

 ).٤٥-٦م، ص ص۲۰۰۰للمزید انظر (الذییب، 
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، وَحَط�َم ح ط معلـم بسیــط على وزن فعلــة، اشتقاقـ�ـھ م�ن  ح ط م هــ:
كم��ا –ل ُحَطم��ة إم��ا "لكث��رة أكل��ھ" أي "َكَس��َر"، وق��د ُس��مي الرج��

أو ألن���ھ "یحط��م ویھش���م ك���ل  -٦۰م، ص۱۹۸۸یق��ول ال���رازي، 
؛ ف��ي ح��ین ك��ان ۷۲م، ص۱۹۸۷ش��يء" عل��ى تفس��یر النح��وي، 

، رأٌي آخر، حین أع�اده إل�ى ۲۳٥، ص۲م، مج۱۹۸۸للسمعاني، 
ُحَطَم��ة وھ��و بط��ن م��ن ج��ذام. والُحَطَم��ُة م��ن أس��ماء الن��ار ألنھ��ا 

 -۱۹٥٥ى إلیھ���ا (اب���ن منظ���ور، تحط���م وتأك���ل ك���ل ش���يء یلق���
 ، ۲؛ ابن درید، ب�دون، م�ج۱٤۰، ۱۳۷، ص ص۱۳م، مج۱۹٥٦

). َحطَم�ة وُحَطَم��ة، وردا ف��ي الم��وروث العرب��ي علم��ین ۱۷۲ص
؛ اب���ن دری���د، ۳٥٤م، ص۱۹۸۰لقبیلت���ین ع���ربیتین (البغ���دادي، 

 م، ۱۹۹۱
م، ۱۹۸۰)، وعلم���ین لشخص���ین (المغرب���ي، ٤٤٦-٤٤٥ص ص

م، ۱۹۸٦؛ الكلب�������ي، ۳۹۷م، ص۱۹۸۳؛ األندلس�������ي، ۱۳۳ص
، ح ط م ت). وج��اء العل��م بص��یغتین مختلفت��ین: األول��ى ٥۸۹ص

 ف����������������������������������ي النق����������������������������������وش الص����������������������������������فویة 
)Winnett, 1957, 519 ف��ي النق��وش الثمودی��ة ح ط م)، والثانی��ة ،

)،. ونرى اإلش�ارة إل�ى أن ھ�ذا العل�م م�ا ۱۸۸م، ۱۹۹۹(الذییب، 
، ۱م�جم، ۱۹۹۱، معجم أسـماء العـربزال متداوالً بیننا حتى اآلن (

 ).٤۳۳ص

 السطر الثاني: 
َوَمَن��اَة (ھ��ـي اإللھـ��ـة من��ـاةُ المذك��ـورة ف��ي الق��ـرآن الك��ریم،  م ن و هـــ:

الَِث�َة األُْخ��َرى) (س�ورة ال��نجم اآلی�ـة  )، الت��ي عب�دتھا القبائ��ل ۲۰الثَّ
العربیة قبل اإلسالم. وقد ُوصفت مرة بأنھا امرأة عریان�ة س�وداء 

 م، ۱۹۷۲ث�������������������������ائرة ال�������������������������رأس (الناش�������������������������ف، 
). وكان مركز عبادتھا الرئیس منطقة القَُدْی�د الواقع�ة ب�ین ۲٤ص
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 ۸۷ مدخل تاریخيالفصل األول: 

-۱۳م، ص ص۱۹۲٤مك��ة المكرم��ة والمدین��ة المن��ورة (الكلب��ي، 
). وھ��ذه المعب��ودة، الت��ي ُوص��فت بأنھ��ا إلھ��ة للق��در والنص��یب ۱٥

م، ۱۹۹۳)، تش�یر ھت�ون الفاس��ي، Cooke, 1903, p.219والم�وت (
أي "الحظ��وظ  ، إل��ى احتم��ال ص��لة اس��مھا بكلم��ة المن��ى۲٤٤ص

، فق����د ك����رر رأي ۱۸٤م، ص۱۹۸۱واألم����اني". أم����ا العل����ي، 
، ب��أن اش��تقاقھا م��ن الق��وة أو ۲۰٤، ص٥م، م��ج۱۹۷۹الحم��وي، 

القطع، أو المنیة أي "الموت"؛ وللمزید من المعلومات ح�ول ھ�ذه 
؛ باخش��وین، ۲٥-۲٤م، ص ص۱۹۷۲المعب�ودة انظ��ر (الناش��ف، 

المؤن����ث ). یل���ي ذل���ك االس����م المف���رد ۸٦-۸٤م، ص ص۱۹۹۳
، أي "إلھ��ة"، ال��ذي ُع��رف بص��یغتھ ھ��ذه ف��ي ا ل هـــ تالمض��اف 

)، والس�بئیة (بیس�تون، ۲۰م، ص۲۰۰۰النقوش النبطی�ة (ال�ذییب،
)؛ المتب��وع أیًض��ا باالس��م المؤن��ث، لكن��ھ ھن��ا ج��اء ٥م، ص۱۹۸۲

في حالتي الجمع والتعریف، وھو ی�رد حس�ب معلوماتن�ا بص�یغتھ 
 .ھذه للمرة األولى في النقوش اآلرامیة

ھ��و االس��ـم المف��ـرد المذك��ـر المض��اف، ونظ��ًرا ألن��ھ ج��اء  ل ح ي ي:
مسبوًقا بالالم فإننا نرجح أنھ مصدر مض�اف. ورد بص�یغتھ ھ�ذه 

)، ۹۸ -۹۷م، ص ص۲۰۰٦ف��ي النص��وص اآلرامی��ة (ال��ذییب، 
وكذلك جاء في نقوش س�امیة أخـ�ـرى. للمزیـ�ـد مـ�ـن المترادف�ات 

 م، ۲۰۰۰والمقارن���������������������ات انظـ���������������������ـر (ال���������������������ذییب، 
 ).۹٥ -۹۳ص ص

اس��م مف��رد مؤن��ث مض��اف إل��ى ض��میر المف��ـرد المذك��ـر  ن ف س هـــ:
الغائـب، الذي ُع�رف بص�یغتھ ھ�ذه ف�ي النق�وش اآلرامی�ة الدولی�ة 

)Cowley, 1923, 13:18 ،۱۹۰:۲م، ۱۹۹۸)، والنبطی�ة (ال�ذییب ،(
)؛ وللمزی���ـد م����ـن Hillers, Cussini, 1996, p.396والتدمری���ة (

 ات انظ��������������ر (الذییـ��������������ـب، المقارن��������������ـات والمترادف��������������ـ
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). وعل��ى ال��رغم م��ن ع��دم ظھ���ور ۱۷٤-۱۷۳م، ص ص۲۰۰۰
 -المثنى بشكل مختلف عن المفرد في ھذه النوعی�ة م�ن النق�وش، 

لكن إن صحت قراءتنا باعتبار أن الَحْجر (الم�ذبح) ق�د قُ�رَب م�ن 
فإن تحلیلھ یجب أن یك�ون: اس�ًما مثًن�ى  -المدعوین: أحب، وفومو
یر الم��ذكر المثن��ى للغ��ائبین. والمعل��وم أن مؤنًث��ا مض��اًفا إل��ى ض��م

الضمائر المتصلة الخاصة ب�المثنى ل�م ت�رد ف�ي النق�وش اآلرامی�ة 
 ,Moscatiوالسامیة األخرى، فیما عـدا العربیـ�ـة واألوجاریتیـ�ـة (

1964, p.106."؛ لذا نقرأھا: "نفسیھما، روحیھما( 

 السطر الثالث:
حلیل�ین، أولھم�ا: اس�م مف�رد مرة أخرى یحتمل ھذا االس�م ت ا خ ر ت هــ:

أو جمع مذكر مضاف إل�ى ض�میر المف�رد الم�ذكر الغائ�ب، یعن�ي 
"ذریتھ، أحفاده، ساللتھ". ثانیھما: إن كان المذبح (الَحْجر) مقرًب�ا 
م��ن أح��ب، وفوم��و، فھ��و اس��م مثن��ى م��ذكر مض��اف إل��ى ض��میر 
المثن��ى الغ���ائبین، ویعن���ي "أحفادھم��ا، ذریتھم���ا". وھ���و مس���بوق 

، انظ��ر أع��اله، ومتبوًع��ا باالس��م المف��رد الم��ذكر ن ف سباالس��م 
، أي "نھ���ائي، س���رمدي، أب���دي"، المع���روف ف���ي ع ل مالمطل���ق 

النقوش الس�امیة األخ�رى فیم�ا ع�دا الكتاب�ات األكادی�ة، كم�ا ی�ذكر 
، وللمزی���ـد م��ـن المترادف���ـات Levinson, 1974, p.199لیفینس��ون،

 انظ�������������������������������������������������������ـر (الذییـ�������������������������������������������������������ـب، 
ن االس������م مس������بوق )؛ ونظ������ًرا أل۱۹۸-۱۹۷م، ص ص۲۰۰۰

، فإن��ھ ُیع��د اص��طالًحا یعن��ي "أب��د ل ع ل مب��الحرف ال��الم ھك��ذا: 
 اآلبدین، إلى األبد، لألبد".

  ):۲النقش رقم (
 ,Beyerب؛ ۹٤، اللوح�����ة ۲م، ن�����ق۱۹۸۳لفنجس�����تون وآخ�����رون، 
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 ۸۹ مدخل تاریخيالفصل األول: 

Livingstone, 1987, p.288; al- Theeb, 1993, 2, pl.I. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النقش:
 ًقْبر تشلح بنت  - ۱ ب ر ن ف س  ت ش ل ح  - ۱
 مْعنتن (معن تن)  - ۲ ت  م ع ن ت ن - ۲

ُكت�َب ھ�ذا ال��نقش القص�یر، المك�ون م��ن س�طرین قص�یرین، عل��ى 
). Silent Visageش�اھد َقْب��ر م��ن الن�ـوع المع��ـروف بالوج��ـھ الصام��ـت (

 وتبل������������������������������������ـغ أط������������������������������������ـوال الش������������������������������������اھد، 
ى س�م. ول�و ع�دنا إل�۱۰سم عرًضا، وبسمك بل�غ  ۲۸سم طوالً، و ۱۲٥
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الوج���ھ الص���امت فس���نالحظ أن خل���وه م���ن الف���م واألذن���ین، وإغم���اض 
عینیھ، تطرح تساؤالً عن م�ا ك�ان یھ�دف إلی�ھ الناح�ت م�ن رس�مھ ھ�ذا 
الش��كل. وق��د یك��ون ھ��ذا الرس��م لتأكی��د انتق��ال روح ص��احب الش��اھد 
ونفسھ، فھو ال یسمع وال ی�تكلم وك�ذلك ال ی�رى م�ا ی�دور حول�ھ. أو أن 

 لإللھ الذي تكمن مھمتھ ف�ي حمای�ة القب�ور ھذا الوجھ الصامت لیس إال
والحف���اظ عل���ى حرمتھ���ا وقدس���یتھا. والواق���ع أن الرس���م بھ���ذه الھیئ���ة 

) Atargatis(الخالی���ة م���ن الف���م)، یش���بھ ص���ورة اإللھ���ة أتارج���اتیس (
)Patrich,1990, p.82; Zayadine,1991, p.48 إح��دى معب��ودات س��وریا ،(

-م�اني إلھ�ة س�وریا. وھ�ي الشمالیة، كان یطلق علیھا في العصر الرو
ُتع�د معب�ودة الخص�وبة والحی�اة الرغ�دة المنعم�ة، ل�ذلك  -لمن ال یعرفھا

 كان��������������ت الس��������������نبلة ش��������������عاًرا لھ��������������ا (إدوارد، ب��������������دون، 
)، كم���ا قُدس���ت م���ن األنب���اط، وم���ن أھ���الي مدین���ة الحض���ر ۱٦۱ص

 (الفاس������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ي، 
). وإن ص��ح رب��ط الوج��ھ الص��امت ف��ي مثالن��ا ھ��ذا ۱۲۲م، ص۱۹۹۳

یس، فسیتبین لنا أمران: األول: أن عبادتھا تع�ود إل�ى بالمعبودة أتارجات
الق��رنین الخ��امس والراب��ع قب��ل الم��یالد؛ فأش��كال ح��روف ھ��ذا ال��نص 
وأنماطھ تعود إل�ى أواخ�ر الق�رن الخ�امس أو أوائ�ل الق�رن الراب�ع قب�ل 

). الث��اني: أن م��ن مھ��ام ھ��ذه المعب��ودة، Gibson, 1982, p.188الم��یالد (
 ، حمایة القبور.إضافة إلى مھامھا األخرى

اسم مفرد مؤنث مضاف، یعني ھنا "َقْبر"؛ ورد بھذا المعن�ى  ن ف س:
)، والنبطی��ة Tomback, 1978, pp.219-20ف��ي النق��وش الفینیقی��ة (

)؛ JSL384)، واللحیانی���ة (۱۷۳-۱۷۲م، ص ص۲۰۰۰(ال��ذییب، 
، ف����ي النق����وش الص����فویة ن ف س تف����ي ح����ین ج����اء بص����یغة 

)Winnett, Harding, 1978, 244) أم�ا ف�ي األوجاریتی�ة .(Gordon, 
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 ۹۱ مدخل تاریخيالفصل األول: 

1965, p.446."فقد ورد بمعنى "مسلة، نصب ،( 

، انظ�ر أیًض�ا ۱:۲م، نق۱۹۸۳قـراءة لفنجستون وآخرون، ت ش ل ح:
Beyer, Livingstone, 1978,2, p.288 - لحرف�ھ الث�اني ط�اًء، ال یمك�ن

عل��م بس��یط  -ت ش ل حأي -قبولھ�ا؛ ف��األرجح قراءت�ھ ش��یًنا. وھ�و
ع��ل یعن��ي "المرس��لة"، وذل��ك إن ك��ان اش��تقاقھ م��ن عل��ى وزن تف

أي "أرس���ل"، ال���ذي ورد ف���ي النق���وش  ش ل حالج���ذر الس���امي 
 ,Brauner, 1974, p.594; Fitzmyer, Harringtonاآلرامی�ة القدیم�ة (

)، Tomback, 1978, p.317)، والفینیقی�����ة (20 :298 ,1978
ریانیة )؛ وف�ي الكتاب��ات الس��Gordon, 1965, p.490واألوجاریتی�ة (

)Smith,1967, p.578, Costaz, 1963, p.369 والعھـــ��ـد القدیــ��ـم ،( 
)Jastrow, 1903, p.1580, Brown and others, 1906, p.1018 ،(

 ,Hoftijzer, Jongeling, 1995وللنق��وش الس��امیة األخ��رى انظ��ر (

pp.1136- 8 ،م، ۱۹٥٦-۱۹٥٥). ف��ي ح���ین اعتب���ر اب���ن منظ���ور
الس�یوف الح�داد، كلم�ة غی�ر عربی�ة  ، الُشْلح وھ�و٥۰۰، ص۲مج

ھا نبطیة األصل.  وعدَّ

 ,Benz, 1972، ف��ي النق��وش الفینیقی��ة (ش ل حوق��د ج��اء بص��یغة 

p.317 في العھد الق�دیم (وش ل ح ي، ش ل ح)، وبصیغتي ،Brown and 

others, 1906, p.1019; Holladay, 1988, p.372 ویمكنن�ا مقارنت�ھ ب�العلم .(
، معجــم أســماء العــربداوالً بینن��ا حت��ى الی��وم (َش��الح، ال��ذي م��ا زال مت��

 ، ۱م، م���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ج۱۹۹۱
 ).۹٤۰ص

، ب ر تج��اء مس��بوًقا باالس��م المف��رد المؤن��ث المض��اف،  م ع ن ت ن:
-٤۸م، ص ص۲۰۰۰أي "بن���ت"، للمقارن���ات انظ���ر (ال���ذییب، 

). ون���رى أن ش���رح ھ���ذا العل���م ال یخ���رج ع���ن االحتم���الین ٥۰
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م ع س�میة، عنص�ره األول (التالیین: أولھما: َعّده علًما من جمل�ة ا
) وھ���و المعب���ود، ال���ذي عبدت���ھ القبائ���ل العربی���ة قب���ل اإلس���ـالم ن
)Stark, 1971, p.96 أم��ا عنص��ره الث��اني فھ��و الج��ذر الس��امي .( 

 :Res 1795 Aأي "أعط�ى، م�نح"، ف�ي اآلرامی�ة الدولی�ة ( ن ت ن

م، ۲۰۰۰)؛ للمزید من المقارنات والمترادف�ات انظ�ر (ال�ذییب، 2
ك���ذا ف���النون الثانی���ة أدغم���ت ف���ي الن���ون األول���ى، ). وھ۱۷۸ص

أعط�ى، م�نح"، أو "الم�انح، الُمعط�ي (ھ�و  م ع نویعني "(اإللھ) 
م ". ثانیھم��ا: اعتب��اره علًم��ا مركًب�ا م��ن ح��رف الج��ر م ع ناإلل�ھ) 

)، ۲۰۰۰م، ص۲۰۰۰، أي "م��ع"، للمقارن��ات انظ��ر (ال��ذییب،ع
ف��ى أن ، ویعن��ي "م��ع الم��انح، الُمعط��ي"، وال یخن ت نوالج��ذر 

المقصود بالمانح ھو اإلل�ھ. وھ�ذه النوعی�ة م�ن األع�الم المس�بوقة 
بح��رف الج��ر وردت م��رات ع��دة ف��ي ع��دد م��ن النق��وش الس��امیة 
 األخ������������������������������������رى مث������������������������������������ل العل������������������������������������م 

)، ٥۹م، ۱۹۹۹، ال���ذي ظھ���ر ف���ي الثمودی���ة (ال���ذییب، ب ج د ي
-alللمزی��د م��ن المقارن��ات ع��ن ھ��ذه النوعی��ة م��ن األع��الم انظ��ر (

Said, 1995, p.208(. 

  ):۳النقش رقم (

 ,Aggoula, 1985ب؛ ۹٤، اللوح�ة ۳م، ن�ق۱۹۸۳لفنجس�تون وآخ�رون، 

p.68; Beyer, Livingston, 1987, 3, pp.288- 9; al- Theeb, 1993, 3, pl.II. 
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 ۹۳ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 

 

 

 

 

 

 النص:
 َقْبر شیعا  - ۱ ن ف س  ش ي ع  - ۱
 بن جرم   - ۲ ا  ب ر  ج ر م ن - ۲
 بشھر آب   - ۳ ب ي (ر خ)  أب  ز ي - ۳
 سنت . . . .  - ٤ س ن ت - ٤

ُكتب ھذا النقش المكون م�ن أربع�ة أس�طر عل�ى ش�اھد قب�ر، م�رة 
أخ��رى، م��ن الن��وع المع��روف بالوج��ھ الص��امت. وج��اء الش��اھد بط��ول 

س�م. وف��ي ح�ین ك�ان نح��ت ۲۰س�م، وبس��مك بل�غ ۳۰س�م، وبع�رض ٥٥
ا الوج�ھ ف��ي الثل��ث العل��وي من��ھ، ف�إن ال��نص ُكت��ب بع��د أن فُص��ل بینھم��

بخط أفقي، أسفل الوجھ الصامت. وتكمن أھمیتھ في أن�ھ ال�نص الث�اني 
 ) المؤرخ.۱۸في ھذا المجموعة (انظر نق

وھو إما أن یكون علًما بسیًطا اشتقاقھ من ش�یع ف�ي العربی�ة  ش ي ع ا:
الفصحى؛ وفي ھذه الحالة فھو یعني "الت�ابع"، باعتب�ار أن األل�ف 

آلرامی���ة (بعلبك���ي، عوًض���ا ع���ن الفتح���ة أو عالم���ة التعری���ف ا
). االحتم���ال اآلخ���ر، ال���ذي ال نس���تبعده، َع���دهُ ۱۷۸م، ص۱۹۸۱
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علًما مختصًرا، فاأللف ھنا ھي عالمة االختصار، وھكذا فاالس�م 
یعن��ي "ت��ابع، رفی��ق + (اس��م اإلل��ھ)". وق��د ظھ��ر ف��ي ع��دد م��ن 

، ش ي عالنقوش بصیغ مشابھة، فعلى س�بیل المث�ال ورد بص�یغة 
 ,Winnett, 1957)، والصفویة (Harding, 1971, p.374في اللحیانیة (

 ش ي ع ن). بینمـ��ـا ُع��رف ف��ي الحضرمیـ��ـة بصیغ��ـة 312 ,310
)Harding, 1971, p.364 في النبطیــــة ش ي ع ا ل هــ)، وبصیغــة ،

)؛ ولع��ل م��ن المفی��د اإلش��ارة ٤٦:۱، ۲٦:۲م، ۱۹۹٥(الذییـ��ـب، 
 إل�������������ى الخط��������������أ ال��������������ذي وق�������������ع فی��������������ھ نج��������������ف 

)Negev, 1991, p.63،(  عندمـ���ـا فسـ���ـر العنصـ���ـر األول فیـ���ـھ
بمعنى"العراف��ة، العفریت��ة، الش���یطانة"؛ ف��المعنى الص��حیح ھ���و: 
"تابع، رفیق إلھي(اإللھ)". ویمكن مقارنتھ ب�العلم، ال�ذي ورد ف�ي 

، ٥ھ�ـ، م�ج۱۳۰٦الم�وروث العرب�ي بص�یغة ش�یع هللا (الزبی�دي، 
، ق���د ٤۸، ص۳م، م���ج۱۹۳۸). وك���ان الفیروزآب���اذي، ٤۰٥ص

الَشْیَعة ھي شجرة تحرسھا النحل وعس�لھا طی�ب ص�اف،  ذكر أن
، أن لھ��ا قض��بان ٤۰٥، ص٥ھ��ـ، م��ج۱۳۰٦وأض��اف الزبی��دي، 

 فیھا عقد ونور أحمر.

لع��ل أفض��ل ش��رح لھ��ذا العل��م ع��ده جمل��ة فعلی��ة (مك��ون م��ن  ج ر م ن:
فعل، إضافة إلى اسم إلھ)، یعني "(اسم اإللھ) ق�رر"؛ فھ�و مش�تق 
 م����������������������������������ن الج����������������������������������ذر الس����������������������������������ریاني 

). وق�د Smith, 1967, p.78; Costaz, 1963, p.54أي "ق�رر" (، ج ر م
یرى البعض أنھ علم بسیط عل�ى وزن فع�الن م�ن ج�رم، للمع�اني 

م، ۱۹٥٦-۱۹٥٥المتع���ددة لھ���ذا الج���ذر انظ���ر (اب���ن منظ���ور، 
). ل��ذا فھ��و ق��د یعن��ي "الق��اطع، الح��ران ۹٥ -۹۰، ص ص۱۲م��ج

، ص م۱۹۹۱..." إل�خ، ولمع�اٍن أخ�رى انظ�ر أیًض�ا (اب�ن دری��د، 
 ).۱۹۱-۱۹۰ص
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 ۹٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

وحسـب علمنـا لـم یـرد ھـذا العلـم بصیغتـھ ھـذه إال ف�ي النق�ـوش 
)، لكن��ھ ُع��رف بع��دة ص��یغ Harding, 1971, p.160الصفویــ��ـة (

، ف��األول جـ��ـاء ف��ي النقـ��ـوش و ج  ر  م  و، ج ر ممش��ابھة مث��ل: 
 ھ��������������������������ـ، ۱٤۲۱الثمودیـ��������������������������ـة ( ال��������������������������ذییب، 

 ,Harding, 1971( )، والس��بئیةJSL 279)، واللحیانی��ة (۱۲۰ص

p.159) والمعینیــة ،(al-Said, 1995, p.81 أمــا الثاني فـ�ـورد ف�ي .(
م، ۲۰۰۲؛ ال��ذییب، ۱٦۹م، ۱۹۹۸النقـ��ـوش النبطیـ��ـة (ال��ذییب، 

 )، والس������������������������������������������������������������������������������������������������������������ریانیة ٦۲
)al- Jadir, 1983, p.368 ف��ي ا ج ر م)؛ ف��ي ح��ین ُع��رف بص��یغة ،

 القتبانی���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة 
)Hayajneh, 1998, p.67 العل�م َج�ْرم، ال�ذي ظھ�ر ف�ي ). وھو یماث�ل

؛ ٤٥۲-٤٥۱م، ص ص۱۹۸۳الم����وروث العرب����ي (األندلس����ي، 
). ھ��ذا م��ا ك��ان بش��أن اس��تعمالھ علًم��ا ۹۸م، ص۱۹۸۰الحس��ین، 

 لش����������������������خص، أم�����������������������ا ظھ����������������������وره علًم�����������������������ا 
 ، ج ر م يف�ي العھ�د الق�دیم بص�یغة  -حسب معلوماتنا-لقبیلة فكان 

)Brown and others, 1906, p.175; Holladay, 1988, p.64 وك�ذلك ،(
عند العرب حیث إن َجْرم، وجاِرم بطنان عربی�ان (اب�ن منظ�ور، 

 ).  ۹٥، ص۱۲م، مج۱۹٥٦-۱۹٥٥

 السطر الثالث: 
الحرف��ان األوالن م��ن الكلم��ة األول��ى، وھ��ي م��ن أربع��ة أح��رف، 
یق��رآن بس��ھولة عل��ى الت��والي ب��اًء وی��اًء. أم��ا الحرف��ان األخی��ران، فق��د 

ونح�ن نتف�ق كلًی�ا م�ع أج�وال، الت�ي  اختفیا تماًما بسبب العوامل الجویة،
، أي " ب ي ر خقدرت الحرفین المختفیین بالراء والخاء، لتقرأ ھك�ذا: 

، ھ��و االس�م المف�رد الم��ذكر و ي ر خبش�ھر"، فالب�اء ھ��و ح�رف الج�ر، 
المض��اف، ال��ذي یعن��ي "ش��ھر"، المع��روف بص��یغتھ ھ��ذه ف��ي النق��وش 
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 ی���ة الدولی���ة )، واآلرام۱۲۹م، ص۲۰۰٦اآلرامی���ة القدیم���ة (ال���ذییب، 
)Cowley, 1923, 2:1; Kraeling, 1953, 3:1 وك��ذلك ف��ي العدی��د م��ن ،(

النق��وش الس���امیة األخ��رى. للمزی���د م��ن المترادف���ات انظ��ر (ال���ذییب، 
 ).  ۱۲۲-۱۲۱م، ص ص۲۰۰۰

. وق���د ُع���رف أ بیل���ي ذل���ك اس���م الش���ھر، ال���ذي نق���رأه بس���ھولة 
 ,Costaz, 1963, p.1; Healey, 1980بصیغتھ ھذه في الكتابات الس�ریانیة (

p.76 والتدمری������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة ،( 
)Hillers, Cussini, 1966, p.333 واللھجـ��ـة اآلرامیـ��ـة الفلسطینیـ���ـة ،(

 الیھودی��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة 
)Sokoloff, 1992, p.32 ف��ي األكادی��ة أ ب و)؛ ف��ي ح��ین ورد بص��یغة ،

)؛ والمعل��وم أن ش��ھر آب ھ��و ش��ھر ۳۲۲، ص۲(ال��راوي، ب��دون، م��ج
ي "ال����ذي"، ال����ذییب، ، أز يأغس����طس. المتب����وع باس����م الموص����ول 

 م، ص).۲۰۰٦؛ الذییب، ٦۹م، ص۲۰۰۰

   السطر الرابع:
، أي "س�نة"، وھ�ي س ن تنستطیع قراءة الكلمة األول�ى بس�ھولة 

االس���م المف���رد المؤن���ث المض���اف، وم���ن األس���ماء  -كم���ا ھ���و معل���وم-
ف���ي تص���ورنا -الس���امیة المش���تركة. أم���ا العالم���ات واألش���كال الت���ي 

 ,Aggoulaئن�ان، فق�د اقترح�ت أج�وال (تصعب قراءتھا باطم -الشخصي

1985, pp.68-9 وذل���ك حس���ب التق���ویم ۱٥۰)، قراءتھ���ا ھك���ذا: س���نة ،
المس��تخدم ف��ي بص��رى، ال��ذي ك��ان مس��تخدًما ف��ي الوث��ائق الس��ریانیة 

)؛ Hatch, 1946, pp.18- 20خالل القرنین الخامس والسادس المیالدی�ین (
 لكنن����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا 

طة نس�تطیع التأكی�د، م�ن خ�الل ال نتفق كلًیا مع تقدیرھا ھذا، فبكل بسا
حروفھ، أنھ یعود تاریخًیا للفت�رة الواقع�ة ب�ین أواخ�ر الق�رنین الخ�امس 
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 ۹۷ مدخل تاریخيالفصل األول: 

والرابع قبل المیالد. أما لفنجستون وآخرون، فك�انوا أكث�ر منطقی�ة ف�ي 
"، م��ن حك��م ۱٦اقت�راحھم ح��ین ق�دروا ھ��ذا الج�زء المطم��وس بالس�نة "

 ٤۰٤-٤۲٤ن األع�وام )، ال�ذي حك�م فیم�ا ب�یDarius IIداریوس الثاني (
 ق.م.

إن معرفتن��ا ب��التقویم المس��تخدم م��ن اآلرامی��ین ض��عیفة، لكنن��ا ف��ي 
ظل المعلومات المت�وفرة ل�دینا، م�ن خ�الل النق�وش المؤرخ�ة، نس�تطیع 
القول إنھم تعاملوا مع نظامین للتأریخ: أولھما: الت�أریخ حس�ب س�نوات 

المص�ریة حكم أحد ملوك اإلمبراطوریات المعاص�رة لھ�م (اآلش�وریة، 
القدیمة، األخمینیة). ثانیھم�ا: الت�أریخ بس�نوات المل�ك اآلرام�ي المحل�ي 
مث��ل نقش��ي زنجیرل��ي، وبررك��ب. ولع��لَّ م��ن المفی��د اإلش��ارة إل��ى أن 
الع��رب اس��تخدموا أس���الیب مختلف��ة للت��أریخ نح���و الت��أریخ باألح���داث 
الجس��ام م��ن الك��وارث الطبیعی��ة أو األح��داث السیاس��یة. وق��د اس��تخدم 

یًض����ا التق����ویمین الس����لوقي والحمی����ري. للمزی����د ع����ن ھ����ذا الع����رب أ
 ).٥٤-۳م، ص ص۱۹۸۲الموضوع انظر (علي، 

  أ):٤النقش رقم (

 ,Beyer, Livingstoneج؛ ۹٤، اللوح�ة ٤م، ۱۹۸۳لفنجس�تون وآخ�رون، 

1987, p.290; al- Theeb, 1993, 4A, pl.II. 

 

 

 

 

 

http://www.al-maktabeh.com



 98 نقوش تیماء اآلرامیة

 

 

 

 

 
 النص:

 ر جرمان بنَقبْ   - ۱ ن ف س  ج ر م ن   ب ر   م  - ۱
 متمان الموظف  - ۲ ت م ن   ن ج د ا - ۲

ُكتب بأسلوب واض�ح، عل�ى ھ�ذا الحج�ر الص�غیر، ال�ذي تع�رض 
أ، ٤للتحطیم والتكسیر من جوانبھ األربعة، نقش�ان آرامی�ان ص�غیران (

ب). والحالة السیئة للحجر تجعلن�ا ن�رجح ق�ول لفنجس�تون وآخ�رون، ٤
الت����ي اس����تخدمت  ، باحتم����ال أن����ھ م����ن األحج����ار۱۰۸م، ص۱۹۸۳

للتدریب على الكتابة، ولعل ما یرجح ذلك التعاكس في كتاب�ة النقش�ین، 
س�م ۲۸س�م ط�والً، و ۲۳وقد فُصل بینھما بخط أفقي. أم�ا أطوال�ھ فھ�ي 

 " سنتمترات.۷عرًضا، في حین كان السمك "

   السطر األول:
). یل��ي ذل��ك ۲، (انظ��ر ن��قن ف سالكلم��ة األول��ى، تق��رأ بس��ھولة 

)؛ ونلف��ت االنتب��اه إل��ى أن ۲: ۳(انظ��ر ن��ق ج ر م نص، اس��م كات��ب ال��ن
ح�رف الج��یم ج��اء مرس��وًما بش��كل غی��ر م��ألوف ف��ي ھ��ذه النوعی��ة م��ن 
الكتابات، فالجیم في الغالب یأتي عبارة عن خط�ین متباع�دین ینطلق�ان 
م�ن نقط��ة واح�دة إل��ى األعل�ى لیكون��ا ش��كالً یش�بھ إل��ى ح�د كبی��ر ال��رقم 

. بینم�ا ظھ�ر ف�ي مثالن�ا ھ�ذا انح�راف " ف�ي العربی�ة الحالی�ة۷العددي "
الخ�ط األیم��ن حت��ى التق��ى ب��الخط األیس��ر لیك��ون ش��كلھ مش��ابًھا لح��رف 
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 ۹۹ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 ).Healey, 1980, p.7المیم في القلم السریاني (

   السطر الثاني:
رغ��م أن الح��رف األول ف��ي ھ��ذا االس��م، ال��ذي ج��اء منقوًش��ا ف��ي 

اءتھ میًم�ا. السطر األول، ظھر بأسلوب غیر مألوف، إال أننا نرجح قر
، ونح�ن نقت�رح ش�رحین ال ن�رجح م ت م نوإن صح ھ�ذا ف�العلم یق�رأ: 

 أحدھما على اآلخر:

َع��ّدهُ َعلًَم��ا اش��تق م��ن َت��ْیَمن، أو َتَم��ن، وھم��ا عن��د اب��ن منظ��ور،  األول:
، علمان لمك�انین، الث�اني منھم�ا ۷٤، ص۱۳م، مج۱۹٥٦-۱۹٥٥

 یقع في بین مكة المكرمة والمدینة المنورة.

 

، لمعانی��ھ ف��ي العربی��ة انظ��ر (اب��ن ت م مأن اش��تقاقھ م��ن الج��ذر  :الثـاني
ھ��ـ، ۱۳۰٦؛ الزبی��دي،٦۷، ص۱۲م، م��ج۱۹٥٦-۱۹٥٥منظ�ور، 

). وق���د ورد الج���ذر ف���ي العدی���د م���ن الكتاب���ات ۳۱۲، ص۸م���ج
 الس������������������امیة األخ������������������رى مث������������������ل: األوجاریتی������������������ة 

)Gordon, 1965, p.498) والفینیقیـ��ـة ،(Tomback, 1978, p.342 ،(
 )، والحبشیـ�ـة Smith, 1967, p.614; Costaz, 1963, 393(والس�ریانیة 

)Leslau, 1987, p.576) وأخی�ًرا ف�ي العھ�د الق�دیم ،(Jastrow, 1903, 

p.1678; Brown and others, p.1070 وج��اء ھ��ذا العل��م بص��یغ .(
)، Benz,1972, p.143ف�ي النقـ�ـوش الفینیقـ�ـة ( م ت ممشابھة مث�ل: 

 واألوجاریتی���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة 
)Gordon, 1965, p.440) والص��فویة ،(Harding, 1971, p.526 .(

تِم�������یم، وُم�������تمم علم�������ان وردا ف�������ي الم�������وروث العرب�������ي 
)، ۲۱٤م، ص۱۹۸٦؛ الكلب������ي، ۲۲٤م، ص۱۹۸۳(األندلس������ي،

وم����ا زاال مت����داولین حت����ى یومن����ا الحاض����ر (ع����دي، ط����الس، 
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 ).۱۹۷م، ص۱۹۸٥

م، ۱۹۸۳أم���ا الكلم���ة األخی���رة فنج���د أن لفنجس���تون وآخ���رون، 
د ج��انبوا الص��واب عن��دما ع��دوا الكلم��ة األخی��رة م��ن ق��، )۲۹(۱۰۸ص

، معتب��رین أن الن��ون األول��ى ھ��ي ج د ا (أو ج ر ا)ثالث��ة أح��رف ھ��ي: 
). األم��ر ال��ذي ال یمكنن��ا م ت م ن نالن��ون األخی��رة ف��ي العل��م الث��اني (

قبول�ـھ، فھ�ذه الكلم��ة نقرأھ�ا بس��ھولة، نظ�ًرا للتش�ابھ ف��ي ش�كلي حرف��ي 
؛ األول ھ�و االس�م ن ج د ا، أو ن ج ر اإم�ا  الراء وال�دال ف�ي اآلرامی�ة،

المفرد المذكر المعرف، یعن�ي "النج�ار"، ال�ذي ورد بص�یغتھ ھ�ذه ف�ي 
)، واألوجاریتی���ة Cowley, 1923, 63:9الكتاب���ات اآلرامی���ة الدولی���ة (

)Gordon, 1965, p.441) والفینیقی�ة ،(Tomback, 1978, p.210 والس�بئیة ،(
 ;Smith, 1967, p.328یانیة ()، والس���ر۹۳م، ص۱۹۸۲(بیس���تون، 

Costaz, 1963, p.197 ج���اء ف���ي  ن ج ر). یج���در بن���ا اإلش��ارة إل���ى أن
 Brown and)، والعھد القدیم (Leslau, 1987, p.396الكالسیكیة األثیوبیة (

others, 1906, p.628 ،بمعنی�ین مختلف�ین، فف�ي األول یعن�ي الفع�ل "َكلَ�َم (
"َس��َكَب، َص��ب، ج��رى، س��اَل". أم��ا أْخَب��َر، َق��اَل"، ویعن��ي ف��ي الث��اني 

فھ����و، االس����م المف����رد الم����ذكر المع����رف، ویعن����ي  (ن ج د ا)الث����اني 
 "الموظ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ف"، 

)Hoftijzer, Jongeling, 1995, p.714 أي  ن ج ي د)، وورد بص����یغة
 Jastrow, 1963, p.874; Brown and("قائ��د، زع��یم" ف��ي العھ��د الق��دیم 

others, 1906, p.617; Holladay, 1988, p.226 أي  ن ج و د ا)، وبص�یغة
 ,Smith, 1967, p.327; Costaz, 1963"مرش�د، موج�ھ" ف�ي الس�ریانیة (

 ,Beyerفنجس���تون ق���د ك���رر ھ���ذا الخط���أ ف���ي دراس���تھ م���ع بیی���ر، انظ���ر،وك���ان ل )  ۲۹(
Livingston, 1987, p.290.( 
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 ۱۰۱ مدخل تاریخيالفصل األول: 

p.196( ولعل من المفید اإلشارة إلى أن رجل َنْج�د وَنِج�د وَنجی�د تعن�ي .
-۱۹٥٥ف��ي العربی��ة "ش���جاع، م��اض ش��دید الب���أس"، (اب��ن منظ���ور،

). ٥۰۹، ص۲ھ���ـ، م���ج۱۳۰٦؛ الزبی���دي، ٤۱۷، ص۳م، م���ج۱۹٥٦
، ورد  في النقوش الس�بئیة بمعن�ى "األرض المرتفع�ة" ن ج د يسم اال
)Biella, 1982, p.291 وبمعن�ى "رح�ال، ت�اجر، ح�اج"، ف�ي األثیوبی�ة ،(

 ).Leslau, 1987, p.391الكالسیكیة (

  ب):٤النقش رقم (
 ,Beyer, Livingston, 1987, 6, pl. 16 ؛٦م، ۱۹۸۳لفنجس�تون وآخ�رون، 

p 295; al- Theeb, 1993, 4B, pl.II. 
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 النص:

 َقْبر باِعث بن َتیم      ن ف س   ب ع ث و   ب ر   ت ي - ۱
 م و - ۲

أ)، ولك��ن ٤ُكت��ب ھ��ذا ال��نقش القص��یر أس��فل ال��نقش الس��ابق (ن��ق
بش��كل مقل��وب. وب��الرغم م��ن أن حروف��ھ ُكتب��ت بأس��لوب س��یئ، إال أن 

، وعل��ى وج��ھ وي م قراءتھ��ا ش��بھ مؤك��دة، فیم��ا ع��دا العل��م األخی��ر ت 
أي  ن ف سالخص��وص حرف��ھ الث��اني (انظ��ر أدن��اه). الكلم��ة األول��ى 

)، تالھ��ا اس��م ص�احب ال��نقش، المؤل��ف م��ن أربع��ة ۲"َقْب�ر" (انظ��ر ن��ق
، فق��د أھم��ال لس��بب )۳۰(ن س كح��روف قرأھ��ا بیی��ر ولفنجس��تون خًط��أ 

غی�ر دقی�ق ق�راءة الح�رف الث�اني، وھ�و برأین�ا ح�رف الع�ین، المتب��وع 
), وال��واو Gibson, 1982, p.188, Column, no:1ث��اء (بحرف��ي الت��اء/ ال

)Gibson, 1982, p.188, Column, no:1; Cooke, 1903, pl. XIII, Column, 

no: 7 وھ�و عل�م بس�یط ب ع ت و/ ب ع ث و). وھك�ذا یق�رأ بوض�وح .
-۱۹٥٥عل��ى وزن فاع��ل م��ـن َبع��ث أي "ع��دیم الن��وم" (اب��ن منظ��ور، 

)؛ ٦۰۲، ص۱ھ���ـ، م���ج۱۳۰٦؛ الزبی���دي، ۱۱۷، ص۲م، م���ج۱۹٥٦
، إم�ا م�ن اوفیما یبدو أن والدیھ أطلق�ا علی�ھ ھ�ذا االس�م بس�بب معاناتھم�

 . )۳۱(قلة نومھ، أو من كثرة أمراضھ، التي جعلتھما وإیاه قلیل�ي الراح�ة
 وھ������ذا العل������م بص������یغتھ ھ������ذه ُع������رف ف������ي النق������وش النبطی������ة 

، ق�د ق�رأوا الح�رف الث�اني ۸۸م، ص۱۹۸۳نلفت االنتباه إلى أن لفنجستون وآخ�رون  )  ۳۰(
أھمل�وا ق�راءة الح�رف الثال��ث، وھ�و الث�اء/ الت�اء، بینم��ا  -لس�بب أو آخ��ر-عیًن�ا لك�نھم 

 اعتبروا خطأً حرفھ الرابع حرف الدال.
ن، ح�ول تواف�ق أس�ماء األع��الم م�ع ح�وادث وظ�روف المول��ود وال�والدة انظ�ر (لیتم��ا )  ۳۱(

؛ الناش�������������ف، ٤٤ -۲٥م، ص ص۱۹۸۸؛ الخزرج������������ي، ٦٥-۱م، ص ص۱۹٤۸
 ).۳۱۹-۳۰۳م، ص ص۱۹۹۳
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 ۱۰۳ مدخل تاریخيالفصل األول: 

)Cantineau, 1978, p.73; Negev, 1991, p.17 ب ع)؛ فیم�ا ورد بص�یغة 
 ب ع ث)، وبص�یغة Tairan, 1992, pp.85-6ف�ي النق�وش الس�بئیة ( ث م

). والعلم یماث�ل األع�الم باع�ث، ۱٤۱ھـ، ۱٤۲۱في الثمودیة (الذییب، 
م، ۱۹۸۳وَبعیث، والَبعث المعروفة في الموروث العرب�ي (األندلس�ي، 

 ؛ الكلب����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ي، ٤۰۰ص
؛ اب��������ن دری���������د، ۱٦٦م، ص۱۹۸۷؛ الھم��������داني، ٦۲م، ص۱۹۸٦
 م، ۱۹۹۱

)، وبعض������ھا م������ا زال مس������تخدًما إل������ى یومن������ا الحاض������ر ۲٤۱ص
-۹۳م، ص ص۱۹۸۹؛ الص������باغ، ۱٥۰م، ص۱۹۸۸(الخزرج������ي، 

۹٤.( 

، وق�راءة حرف�ھ ب ریلي ذلك العلم الث�اني، المس�بوق باس�م البن�وة 
الثاني كما أشرنا أعاله غیر مؤكدة، لكننا ن�رجح أن�ھ ی�اٌء خصوًص�ا إذا 

لالح��ق، والل��ذین نقرأھم��ا أخ��ذنا بع��ین االعتب��ار الح��رفین الس��ابق ل��ھ وا
بسھولة على التوالي: ت�اء، ومیًم�ا. أم�ا الح�رف األخی�ر فنق�رأه بخ�الف 

 تقراءة لفنجستون وآخرون التي كانت نوًنا: واًوا. وھكذا ف�العلم یق�رأ 
، وق���د ُع���رف بص���یغتھ ھ���ذه ف���ي النق���وش النبطی���ة (ال���ذییب، ي م و

 ؛ ال����ذییب،۲٥۰م، ص۱۹۹٦؛ المعیق����ل، ال����ذییب، ۱۳۳م، ص۱۹۹٥
 )، والتدمری������������ة ۱۳۹م، ص۲۰۰٥؛ ال������������ذییب، ۲۱۷م، ص۲۰۰۲

)Stark, 1971, pp.68, lls ت ي م م)؛ في حین جاء بصیغة مشابھة وھ�ي 
 ,Tairan)، والس��بئیة (Harding, 1971, p.141ف�ي النق��وش الحض�رمیة (

1992, p.89 ،"وھ��و عل��م مختص��ر یعن��ي "خ��ادم، َعْب��د + اس��م إل��ھ .(
الم���وروث العرب���ي (األندلس���ي،  ویماث���ل العل���م َت���یم المع���روف ف���ي

 م، ۱۹۸٤؛ القلقش������������������������������������������������������������������ندي، ۱۷٤م، ص۱۹۸۳
 ).  ۱۲۸م، ص۱۹۹۱؛ ابن درید، ۱٦۱م، ص۱۹۸٦؛ الكلبي، ۱٦ص
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  ):٥النقش رقم (
al- Theeb, 1993, 5, pl.III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النص:
 َقبر - ۱ ن ف س - ۱
 شجاع - ۲ ش ج ع ن - ۲
 بن َعْبد جن - ۳ ب ر   ع ب د ج ن - ۳

س��م، ۹٤ذا ال��نقش الجن��ائزي القص��یر عل��ى ش��اھد طول��ھ ُكت��ب ھ��
 وعرض������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ھ 

وج��ھ  -م��رة أخ��رى-س��م. وج�اء ف��ي أعل��ى الش�اھد ۱۲س�م، وس��مكھ ۲۸
)، والمالح�ظ ۳صامت مطابق تماًما للوجھ الصامت ف�ي الش�اھد رق�م (

أن الحواج�ب ھن�ا كان�ت عب�ارة ع��ن خط�وط مس�تقیمة. وق�د َعث�ر عل��ى 
ق�ام بتس�لیمھ لف�رع إدارة اآلث�ار  ھذا الشاھد أحد المواطنین المحلیین ثم
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 ۱۰٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 والمتاحف في تیماء. وتكمن أھمیتھ في أمرین ھما:

األول: أنھ أحد النصوص اآلرامیة العائدة إلى أوائل القرن الراب�ع قب�ل 
 المیالد، إذا أخذنا في الحسبان أشكال حروفھ. 

 الثاني: احتواؤه على أعالم تظھر للمرة األولى في النقوش اآلرامیة. 

ًرا نقول إن أسلوب كتابت�ھ الجی�دة یجعلن�ا ال نت�ردد ف�ي تأكی�د وأخی
 القراءة المعطاة أعاله.

، یعن�ي "المق�دام، ش ج ع: علم بس�یط عل�ى وزن فع�الن م�ن ش ج ع ن
ف�ي النق�وش  ش ج عالشجاع، راب�ط الج�أش". وق�د ظھ�ر بص�یغة 

 ,Winnett)، والصفویـ���ـة (۲۳ھ���ـ، ۱٤۲۱الثمودی���ة (الذییـ���ـب، 

Harding, 1978,  
 ,Cantineau, 1978ف���ي النبطیـ���ـة ( ش ج ع و)، وبصیغـ���ـة 565

p.149; Negev, 1991, p.62) والتدمری�ة ،(Stark, 1971, p.113 أم�ا .(
 ,Jaussen( ش ج ع هــــالنق����وش اللحیانی����ة فج����اء فیھ����ا بص����یغة 

Savignac, 1909-14, 350: 2 والمعل�وم أن العل�م م�ا زال معروًف�ا .(
م، ۱۹۸۸َجاع (الخزرج���ي، حت���ى یومن���ا الحاض���ر بص���یغة ُش���

؛ ع���دي ۹۰۳، ص۱م، م���ج۱۹۹۱، معجــم أســماء العــرب؛ ۳۸۰ص
 ).۱۷٥م، ص۱۹۸٥طالس، 

ع علم مركب نرى أن�ھ م�ن جمل�ة فعلی�ة، عنص�ره األول  :ع ب د ج ن
، "الخ���ادم، الَعب���د"، واش���تقاق عنص���ره الث���اني م���ن الج���ذر ب د

، الذي یعني "ستر، حمى، غط�ى"، المع�روف ف�ي ج ن نالسامي 
)، والعھ����د الق����دیم Tomback, 1974, p.67ب����ات الفینیقی����ة (الكتا

)Jastrow, 1903, p.260; Brown and others, 1906, p.170; Holladay, 

1988, p.63) والس��ریانیة ،(Smith, 1967, p.73; Costaz, 1963, 

p.50 ،۱۹٥٥)، وك���ذلك ف���ي العربی���ة الفص���حى (اب���ن منظ���ور-
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یعن�ي "َعب�د، خ��ادم وھك�ذا ف�العلم  .)۳۲()۹۲، ص۱۳م، م�ج۱۹٥٦
محمي، مستور"، وھو بمثابة دعاء لـھ من والدیھ ب�أن ت�نعم علی�ھ 

جاء بصیغتھ ھ�ذه ف�ي  ع ب د ج ناآللھة بالستر والحمایة. والعلم 
 ,Winnett, Harding, 1978, 2352; Hazim, 1986النق�وش الص�فویة (

p.82 ع ب د ج ن و )، ویمك��ن مقارنت��ھ ب��العلم ال��ذي ورد بص��یغة
    ).۲: ۲۲۹م، ۲۰۰۲نبطیة (الذییب، ، في الن

  ):٦النقش رقم (
al- Theeb, 1993, 6, pl.IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف��ي الحبش��یة الكالس��یكیة، لك�ن بمعن��ى مختل��ف، وھ��و  ج نُع�رف ھ��ذا الفع��ل بص�یغة  )  ۳۲(
 "ل�����������������������������������������������������تكن معت�����������������������������������������������������ًزا، فخ�����������������������������������������������������وًرا" 

)Leslau, 1987, p.198.(  
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 ۱۰۷ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 
 النص:

 َقبر علي مناة - ۱ ق ب ر   ع ل ي م ن ن ت - ۱
 بنت تیمان - ۲ ب ر ت   ت ي م ن - ۲
 
 

س�م؛ بینم�ا ۳٤سم، وعرض وصل إلى ۹٥جاء شاھد القبر بطول 
وج��ھ ص��امت، اختل��ف ع��ن س��م، وظھ��ر علی��ھ نح��ت ل۱۳بل��غ س��مكھ 

الوج��وه الص��امتة األخ��رى ب��أن حواجب��ھ عل��ى ش��كل خط��وط مائل��ة؛ 
وبالنسبة للنقش، فنظ�ًرا لوض�وح حروف�ھ، ف�إن قراءت�ھ المعط�اة أع�اله 

 مؤكدة.

اسم مفرد مذكر مضاف، یعني َقْبر". وق�د ُع�رف ف�ي النق�وش  :ق ب ر
)، والنبطی�����ة ۲٤٤م، ص۲۰۰٦اآلرامی�����ة القدیم�����ة (ال�����ذییب، 

 م، ۱۹۹۸ (ال���������������������������������������������������������������������������������������������������������ذییب،
)، ویمك��ن اعتب��اره س��امًیا مش��ترًكا. للمزی��د م��ن المقارن��ات ۱٥۲

 انظ���������������������������������������������������������ر (ال���������������������������������������������������������ذییب، 
 ).۲۲٤-۲۲۳م، ص ص۲۰۰۰

نرى أنھ علم مركب من جملة اسمیة عنص�ره األول  :ع ل ي م ن ن ت
أي "ع��ال، ارتف��ع"، المع��روف ف��ي العدی��د م��ن الكتاب��ات  ع ل ي

)، Tomback, 1974, p.244الس���امیة األخ���رى، مث���ل: الفینیقی���ة (
 م، ۱۹۸۲والس�����������������������������������������بئیة (بیس�����������������������������������������تون، 

)، Gordon, 1965, p. 456)، واألوجاریتی����ة (۱٦-۱٥ص ص
 والس��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ریانیة 

)Costaz, 1967, p.253 ف��ي كتاب��ات  ع ل هـــ)؛ فیم��ا ورد بص��یغة
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). أم��ا عنص��ره Brown and others, 1906, p.860العھ��د الق��دیم (
ذا ف�العلم ). لھ�۱الثاني، فھو صیغة أخرى للمعبود مناة (انظ�ر ن�ق

(من��اة) عالی��ة"، أو "عالی��ة، مرتفع��ة (بواس��طة  م ن ن تیعن��ي "
إل�ى أن  -عل�ى س�بیل المث�ال ال الحص�ر-مناة)". ولعلنا نش�یر ھن�ا 

 ، ورد بص�����������������یغ مختلف�����������������ة ع ل يالعنص�����������������ر األول 
ف��ي النق��وش  ع ل ي إ لف��ي العدی��د م��ن الكتاب��ات الس��امیة مث��ل: 

 المعینی���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة 
)al- Said, 1995, p.139 ف�ي القتبانی�ة ( ع ل يع م )، وHayajneh, 

1998, p.201) والسبئیة ،(Tairan, 1992, p.166.( 

-، "بن��ت"، وھ��و ب ر تعل�م مس��بوق باس��م البن��وة المؤن��ث  ت ي م ن:
(انظ�ر (ن�ق  ت ي معل�م بس�یط عل�ى وزن فع�الن م�ن  -كما ن�رى

ب)، والنون ھنا لتأكید العبودیة. لكنن�ا نقت�رح أیًض�ا أن اش�تقاقھ ٤
م، ۱۹٥٦-۱۹٥٥ي "المت���یم، الُمح��ب" (اب��ن منظ���ور، م��ن ت��یَّم أ

)، وف��ي ھ��ذه الح��ال، فھ��و یعن��ي "الن��اذر، المح��ب ۷٥، ص۱۲م��ج
(لإلل��ھ)". عل��ى ك��ل ح��ال، العل��م بص��یغتھ ھ��ذه ج��اء اس��تناًدا إل��ى 

). ولعلن��ا Harding, 1971, p.141ھ��اردنج ف��ي النق��وش الس��بئیة (
نق��وش ف��ي ال ت ي م ن ينقارن��ھ ب��العلمین الل��ذین وردا بص��یغتي 

ف����ي النقـ����ـوش  ت ي م ي)، و ۸م، ۱۹۹٥النبطی����ة (الذییـ����ـب، 
 ).  al- Said, 1995, p.192المعینیــة (

  ):۷النقش رقم (
al- Theeb, 1993, 7, pl.V. 
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 ۱۰۹ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 

 

 

 

 

 

 
 النص:

 …البیت (المنزل)، الذي  …ط ب ن ت (أ)   ز (ي) 

س��م؛ ف��ي ح��ین ك��ان س��مكھ ٤۸حج��ر مرب��ع بط��ول وع��رض بل��غ 
ى حافت��ھ نق��ش ص��غیر ال یمك��ن قراءت��ھ بش��كل دقی��ق س��م، ج��اء عل��۱۸

نظ��ًرا الختف��اء بع��ض حروف��ھ نتیج��ة للتغی��رات الطبیعی��ة، الت��ي أث��رت 
علیھ بشكل واضح. المھم أن ھذا الحجر المرب�ع وج�ده أح�د الم�واطنین 
المحلی��ین ف��ي منطق��ة تیم��اء الص��ناعیة، حی��ث دأب المواطن��ون أثن��اء 

وش ومعث�ورات أثری�ة، یھ�رع تشییدھم مبانیھم الخاصة العثور على نق
ال���بعض م���نھم إل���ى تس���لیمھا إلدارة اآلث���ار والمت���احف، فیم���ا یفض���ل 

االحتف�اظ بھ�ا إم�ا خوًف�ا م�ن اإلج�راءات  -وھ�م الغالبی�ة-البعض اآلخر 
 الرسمیة المتبعة، أو لمجرد االقتناء. 

 -رغم شكلھ غی�ر الم�ألوف-ونحن نقترح قراءة حرفھ األول طاًء 
ھ��ي عل��ى الت��والي: ب��اء، ون��ون، وت��اء؛ أم��ا  المتب��وع بح��روف ثالث��ة

ط ب ن الحرف المطموس فإننا نقدره بحرف األلف، لتقرأ ھذه الكلم�ة 
، وعلى الرغم من احتمال اعتباره علًم�ا الش�خص، فإنن�ا ال نس�تبعد ت ا
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َعّده اسًما مفرًدا مؤنًث�ا معرًف�ا، یعن�ي: "المن�زل، البی�ت"، عن�د مقارنت�ھ 
َبن، -۱۹٥٥اب�ن منظ�ور، أي "المنزل، المس�كن" ( باللفظة العربیة الطَّ

). وإن ص��ح ھ��ذا التفس��یر،فإن ھ��ذا االس��م ۲٦۳، ص۱۳م، م��ج۱۹٥٦
للم�رة األول�ى ال ف�ي النق�وش اآلرامی�ة فق�ط،  -حسب معلوماتن�ا-یظھر 

بل والسامیة األخرى. ومما یرجح إل�ى ح�د بعی�د ھ�ذا التفس�یر وض�وح 
المتب��وع تق��دیًرا الح�رف األول م��ن الكلم��ة الثانی�ة، وھ��و ح��رف ال�زاي 

، اسم موصول، أي "ال�ذي، الت�ي" حس�ب ز يبحرف الیاء، لتقرأ ھكذا 
 سیاق الجملة. 

  ):۸النقش رقم (
al- Theeb, 1993, 8, pl.V. 
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 ۱۱۱ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 النص:
 المبخرة التي - ۱ م ح ر ن ا   د ي - ۱
 قدم (قرب) سیدي؟ - ۲ ق ر ب   م ر أ ي - ۲
۳ - .…………… ۳ - .…………… 

ا النقش على مبخ�رة غی�ر مزین�ة أو مزخرف�ة، وھ�ي م�ن ُكتب ھذ
الحج��ر الرمل���ي. وبالنس���بة للس���طرین القص���یرین فیمكنن���ا م���ن خ���الل 
أش��كال حروفھم��ا ع��ده م���ن النق��وش العائ��دة إل���ى الق��رن الراب��ع قب���ل 
الم��یالد، ب��ل إنن��ا نس��تطیع أن ن��ذھب أبع��د م��ن ذل��ك بالتأكی��د عل��ى أن 

بب أو آلخ���ر بھ���ذین ص��احبھ ل���م یكم���ل كتاب���ة نص���ھ، فق���د اكتف���ى لس���
حس�ب -، الت�ي تظھ�ر م ح ر نالسطرین، ولعل أھمیتھ تكمن ف�ي لفظ�ة 

 للمرة  األولى في ھذه النوعیة من النقوش.   -معلوماتنا

م ح د  : تقرأ لتطابق شكلي حرفي الراء وال�دال ف�ي اآلرامی�ةم ح ر ن ا
، الت��ي تع��ود إل��ى م ح ر ن ا. ونح��ن ن��رجح الق��راءة األول��ى، ن ا

نفس��ھا، فكلم��ة ح��ارون تعن��ي ف��ي العربی��ة المك��ان ال��ذي المبخ��رة 
یخ��رج من��ھ لھ��ب. وم��ا زال��ت بع��ض القبائ��ل العربی��ة ف��ي منطق��ة 
عس��یر جن��وب المملك��ة العربی��ة الس��عودیة تس��مي المك��ان ال��ذي 

، ھ��و م ح ر ن ایخ��رج من��ھ اللھ��ب "ح��رن"؛ ل��ذا ف��ال نس��تبعد أن 
ل�ى االس�م المف�رد المؤن�ث المع�روف، ویعن�ي "المبخ�رة"، وھ�و ع

،"الت��ي"، د يوزن مفع��ل م��ن ح��رن. المتب��وع باالس��م الموص��ول 
ز المعلوم أن اآلرامیین في عصرھم الق�دیم اس�تخدموا فق�ط االس�م 

، لك��ن األم��ر تط��ور ف��ي اآلرامی��ة اإلمبراطوری��ة (الدولی���ة)، ي
 .  د يخالل القرن الخامس قبل المیالد فظھر االسم 

"َق��َرَب، َق��َدم" (انظ��ر : ج��اء مس��بوًقا بالفع��ل الماض��ي ق ر ب، م ر أ ي
 یحتمل التفسیرین التالیین: أ ي م ر )، ونحن نرى أن۱: ۱نق
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األول: َع��ده علًم��ا مختص��ًرا یعن��ي "س��ید، رج��ل + اس��م اإلل��ھ"، وال 
یستبعد أن یكون أیًض�ا علًم�ا بس�یًطا یعن�ي "الس�ید، الرج�ل". وق�د 

)، Negev, 1991, p.41ورد بص��یغتھ ھ��ذه ف��ي النق��وش النبطی��ة (
). ولعل أقرب ص�یغة وردت ف�ي al- Said, 1995, p.235یة (والمعین

 ,King), والثمودی��ة (Harding, 1971, p.537النق��وش اللحیانی��ة (

1990, p.546; Shatnawi, 2002, p.739 والص������فویة ،( 
)Littmann, 1943, 338, 340 م ر ا ل هـ)، ھي صیغة العلم. 

میر الم��تكلم المف��رد، الث��اني: َع��ّده اس��ًما مف��رًدا م��ذكًرا مض��اًفا إل��ى ض��
ویعني "سیـدي"، الذي ُعرف بصیغتھ ھ�ذه ف�ي النق�وش اآلرامی�ة 

 م، ۱۹۸۲(إس����������������������������������������������������������������������������������������������������ماعیل، 
)، Cowley, 1923, 16: 8)، واآلرامی����ة الدولی����ة (۱۷: ۳۱ص

)، وللمزی��د م��ن المقارن��ات ۱٦۳م، ص۲۰۰۰والنبطی�ة (ال��ذییب، 
م، ۲۰۰۰؛ ال�ذییب، ۱۷٥-۱۷٤م، ص ص۲۰۰٦انظر (ال�ذییب، 

 .  )۱٦۳-۱٦۱ص ص

  ):۹النقش رقم (
al- Theeb, 1993, 9, pl.VI. 
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 ۱۱۳ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 

 

 

 

 النص:
 المبخرة التي - ۱ م ح ر ن ا   د ي - ۱
 َقَرَب نجع اإللھ - ۲ ق ب ر   ن ج ع ل ھـ - ۲
 بن أرشان - ۳ ب ر   أ ر ش ن - ۳
 بن ن ھـ إ ل - ٤ ْب ْر   ن ھـ ا ل - ٤
 أ لحیاة…  - ٥ أ   ل ح ي ي…  - ٥
 نجع اإللھ وروح - ٦ ع ل) ھـ   و ن ف س (ن ج - ٦
 ذریتھ - ۷ (أ خ ر ت ھـ) - ۷

قدم لنا ص�احب ھ�ذه المبخ�رة المنحوت�ة م�ن الحج�ر الرمل�ي نقًش�ا 
آرامیاً من سبعة أسطر، وھي واضحة ومقروءة بشكل جی�د، فیم�ا ع�دا 
األج��زاء األول��ى لألس��طر الراب��ع والخ��امس والس��ادس، إض��افة إل��ى 

الس�طر الس�ابع. ویتب�ین لن�ا م�ن خ�الل أش��كال  االختف�اء الكل�ي لح�روف
حروف��ھ إمكانی��ة تأریخ��ھ ب��القرن الراب��ع قب��ل الم��یالد، إض��افة إل��ى أن 

للم��رة  -حس��ب معلوماتن��ا-األع��الم الثالث��ة ال��واردة فی��ھ جمیعھ��ا ت��أتي 
 األولى في اآلرامیة.

: عل�م مرك��ب م��ن جمل�ة فعلی��ة، عنص�ره األول م��ن الج��ذر ن ج ع ل هــ
ذي ُع��رف ف��ي العدی��د م��ن النق��وش الس��امیة ، ال��ن ج عالس��امي 

بمع�اٍن مختلف��ة، فم��ثالً ف��ي اآلرامی��ة القدیم��ة یعن��ي "أزال، مح��ى" 
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)، وف��ي كتاب��ات العھ��د الق��دیم یعن���ي ۱۸۱م، ص۲۰۰٦ال��ذییب، 
)، وج��اء بمعنی��ین ھم��ا Brown and others, 1906, p.619"لم��س" (

ح�ین  ). ف�يCostaz, 1963, p.197"استراح، استقر" في الس�ریانیة (
حمل ع�دة مع�اٍن ف�ي النق�وش الص�فویة ھ�ي "ح�زن عل�ى، تش�وق 

)، وللمزید من المقارنات انظ�ر ۱م، ۱۹۹۱إلى، انجع" (الذییب، 
ل ). أمـ��ـا عنصـ��ـره الث��اني ٥۷ -٥٥م، ص ص۲۰۰۳(ال��ذییب، 

. وھك�ذا فھ�و یعن�ي "أراح اإلل�ھ"، إ ل هــ، فھ�ـو اختص�ار لالس�م هـ
حس��ب -ل��ھ".  ول��م ی��رد "لم��س اإلل��ھ"، "الملم��وس (بواس��طة) اإل

ف�ي النق�وش الص�فویة  ن ج عإال بص�یغة مش�ابھة ھ�ي  -معلوماتنا
)CIS 5142; Harding, 1971, p.582.(   

 : وھو من األعالم، التي تحتمل عدة تفسیرات مثل:ا ر ش ن

، ا ر شاعتباره علًما بسیًطا على وزن فعالن م�ن الج�ذر الفینیق�ي  - ۱
)، ال�ذي ُع�رف Tomback, 1974, p.33أي "َرِغ�َب، َطلَ�َب، َس�أََل" (

)، ل�ذا فھ�و Gordon, 1965, p.215أیًض�ا ف�ي النق�وش األوجاریتی�ة (
 یعني "الراغب، الطالب".

أ ر عّده علًما یحتوي عل�ى عنص�ر م�ن عناص�ر اإلل�ھ، نظ�ًرا ألن  - ۲
 ).Cooke, 1903, p.129; Benz, 1972, p.276معبودة فینیقیة ( ش

 أ ر شعل���ى وزن فع���الن، اش���تقاقھ م���ن  اعتب���اره علًم���ا بس���یًطا - ۳
 ,Ryckmans, 1934-5العربیة، أي "الرجل"، حسب رأي ركم�انز (

p.47) وأیده في ھذا ھاردنج ،(Harding, 1971, p.37  .( 

ْش���ت ب��ین الق���وم تأرًش���ا إذا   - ٤ ع��ّده علًم���ا بس��یًطا، اش���تقاقھ م��ن أرَّ
حرش��ت بی��نھم، أو أن یك��ون م��ن أرش الجراح��ة دیتھ��ا، حس��ب 

 م، ۱۹۹۱اب������������������������������ن دری������������������������������د،  ش������������������������������رح
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 ۱۱٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

، للعل����م المش����ابھ إراش����ة، انظ����ر أیًض����ا (الزبی����دي، ۳۳٥ص 
؛ اب���ن ۲۰٦م، ص۱۹۸۸؛ ال���رازي، ۳۷۹، ص٤ھ��ـ، م���ج۱۳۰٦

 ).۲٦۳، ص٦م، مج۱۹٥٦-۱۹٥٥منظور، 

المھ��م أن ھ��ذا العل��م ُع��رف بص��یغ مختلف��ة ف��ي النق��وش الس��امیة 
ف�ي النق�وش الص�فویة (حراحش��ة،  ا ر شاألخ�رى، فم�ثالً ج�اء بص��یغة 

 -al)، والمعینی�ة (٤۹م، ۱۹۹۹)، والثمودیة (إسكوبي، ۳۰۰م، ۲۰۰۱

Said, 1995, p.56) أم��ا ف��ي النق��وش األوجاریتیـ��ـة .(Gordon, 1965, 

p.366) والنبطیـ�ـة ،(Cantineau, 1978, p.67; Negev, 1991, p.14 فج�اء ،(
 . أ ر ش وبصیغة 

لعرب�ي ویمكن لنا معادلتھ بالعلم أراش، الذي ورد في الم�وروث ا
)، وھو كذلك ف�ي األع�الم الت�ي م�ا زال�ت ۳۸م، ص۱۹۸۳(األندلسي، 

 ).۷۷م، ص۱۹۸۸معروفة إلى یومنا الحاضر (الخزرجي، 

، ب ر: جاء مسبوًقا بحرفین یصعب قراءتھما غی�ر اس�م البن�وة ن هــ ا ل
وھ��و عل��م م��ن جمل��ة فعلی��ة، یعن��ي "نھ��ى إل، حم��ى إل"، ویمك��ن 
 مقارنت����������������������������������������������������������ھ ب����������������������������������������������������������العلم 

). Shatnawi, 2002, p.748د في النق�وش الثمودی�ة (الـذي ور ن هـ ل
ول��دینا احتم��ال آخ��ر ال نمی��ل إلی��ھ، وھ��و ع��ده علًم��ا بس��یًطا عل��ى 

م، ۱۹۷۹"َش���ِرب، َنھ���ل" (الج���وھري،  ن هــــ لوزن فع���ال م���ن 
، ص ۲م، م���ج۱۹٥٦ -۱۹٥٥؛ اب���ن منظ���ور، ۱۸۳۷، ص٥م���ج
)، والفع�ل ورد أیًض�ا ف��ي كتابـ�ـات العھـ�ـد القدی��ـم ٦۸۱-٦۸۰ص

 Jastrow, 1903, p.881; Brown andى "بح�ـث عـ�ـن الم�اء" (بمعن�

others, 1906, pp.624-5  .( 

، أي م ن هـــ لأم��ا ف��ي النق��وش الس��بئیة فق��د ظھ��ر  كاس��م بص��یغة 
). وإن كان ھذا التفس�یر Biella, 1982, p.295"منھل، مكان الماء" (
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مقبوالً، ف�إن المالحظ�ة الج�دیرة باالنتب�اه ھ�و ح�رف األل�ف ال�ذي 
 ā) (Mateyم��ا ی��دل ف��ي ھ��ذه الحال��ة عل��ى الص��ائت الطوی��ل (رب

Lections) ال��ذي اس���تخدمھ اآلرامی���ون ص���ائًتا مركًب��ا ،(Naveh, 

1987, pp.89- 183.( 

: ھ��ي الكلم���ة الوحی��دة المق���روءة ف��ي ھ���ذا الس��طر، وتعن���ي ل ح ي ي
)، في حین كانت الكلمة األول�ى مطموس�ة ۲: ۱"لحیاة" (انظر نق
 حروفھا، الذي نقرأه ألًفا. تماًما فیما عدا آخر

 :  السطر السادس
فیما عدا الحرف األخیر للكلمة األولى، والمقروء ھ�اًء، ف�إن بقی�ة 
حروفھا اختفت بسبب العوامل الطبیعی�ة. ونح�ن ن�رجح أن ھ�ذه الكلم�ة 
المختفیة حروفھ�ا فیم�ا ع�دا الھ�اء، إم�ا أن  تك�ون اس�ًما مف�رًدا أو علًم�ا 

، "لحی�اة". ف�إن ك�ان ل ح ي يالمص�در لشخص، نظًرا ألنھا مس�بوقة ب
علًما لشخص، فمن المفت�رض أن یك�ون أح�د األع�الم ال�واردة ف�ي ھ�ذا 

(انظ�ر  ن ج ع ل هــالنص، وألن الھاء مقروءة بش�كل جی�د، ف�العلم ھ�و 
أع��اله)؛ لك��ن إن ارت���أى ال��بعض ع���ده اس��ًما مف���رًدا، فحس��ب الكتاب���ة 

ن ف رد المؤن��ث تك��ون متبوع��ة باالس��م المف�� ل ح ح ياآلرامی��ة، ف��إن 
 ). ۲: ۱، "روحھ، نفسھ" (انظر نقن ف س هـ، ومع الھاء تقرأ: س

وبع��د أن اقترحن��ا ھ���ذا الح��ل للكلم��ة األول���ى یبق��ى ل��دینا تحدی���د 
القراءة الص�حیحة للح�رف الث�اني وھ�و "الن�ون" الس�ابق لالس�م المف�رد 

"روح، نف��س"، ف��رغم أن ش��كلھ بك��ل وض��وح ش��كل  ن ف سالمض��اف 
ننا نرى أن الكاتب أراد كتابة حرف العط�ف ال�واو، حرف النون، إال أ

كما یدل على ذلك سیاق السطر، لكنھ كتب حرف الن�ون، والمعل�وم أن 
ھناك تشابًھا في شكلھما. لذا فإن الق�راءة المرجح�ة للس�طرین الخ�امس 

 والسادس ھي على النحو التالي:
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 ۱۱۷ مدخل تاریخيالفصل األول: 

لحی���اة نج���ع اإلل���ھ  ل ح ي ي   ن ج ع ل ھـ   و ن ف س  - ۱
 وروح

لحی��������اة روح��������ھ    ل ح ي ي   ن ف س ھـ   و ن ف س - ۲
 وروح

   السطر السابع:
ح���روف ھ���ذا الس���طر مختفی���ة تماًم���ا، ربم���ا للعوام���ل الجوی���ة 
والطبیعیة، لك�ن تق�دیر حروف�ھ ف�ي متن�اول الی�د، فاس�تناًدا إل�ى الق�راءة 
المعط���اة لألس���طر الس���ابقة لھ���ذا الس���طر، وحس���ب الم���نھج اللغ���وي 

، وكلتاھم�ا ا خ ر ت هــأو  ز ر ع هــة لیس�ت إال: اآلرامي، فإن ھذه الكلم�
 مستخدمتان في اآلرامیة وتعنیان "ذریتھ، أحفاده".   

  ):۱۰النقش رقم (
al- Theeb, 1993, 10, pl.VI. 
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 النص:
 قبر عمران - ۱ ن ف س   ع م ر ن   ب ر - ۱
 ... إل - ۲ ...   إ ل - ۲

س��م وع��رض ۳۳بط��ول  ھ��ذا الحج��ر غی��ر المتناس��ق، ال��ذي ج��اء
 -س��م م��ن األس��فل۱۲س��م وع��رض ٤۰س��م م��ن األعل��ى، وبط��ول ٤٤

تعرض للتخریب المتعم�د، مم�ا أث�ر عل�ى ال�نص اآلرام�ي المك�ون م�ن 
 سطرین باھتین وسیئین. لذلك فقراءتنا المعطاة أعاله قابلة للنقاش.

، رغ��م أن ع م رعل��م بس��یط اش��تقاقھ عل��ى وزن فع��الن م��ن  ع م ر ن:
معجــــم أســــماء ، ومح����رري ۲۳٦م، ص۱۹۸٥ع����دي وط����الس، 

، ق���د اعتب���روه خًط���أ عب���ري ۱۲۱۸، ص۲م، م���ج۱۹۹۱، العــرب
االش��تقاق، وھ��و یعن��ي "الزی��ادة ف��ي العم��ر، الحی��اة". والعل��م ورد 

 ,Benz, 1972, pp.173بصیغت��ـھ ھ��ـذه ف��ي النقـ��ـوش الفینیقیـ��ـة (

)، والص��فویة (الذییـ��ـب، Harding, 1971, p.438)، والس��بئیة (380
)، والثمودیـ��ـة (أس��كوبي، Clark, 1982, 264, 634؛ ٤٦م، ۲۰۰۳
). أم��ا ف��ي كتاب��ات العھ��د ۱۷٤م، ۱۹۹۹؛ ال��ذییب، ۷۳م، ۱۹۹۹

 ;Brown and others, 1906, p.771الق�دیم ف��ورد بص��یغة ِعْم��رام (

Jastrow, 1903, p.1091; Holladay, 1988, p.277 عم��ران عل��م .(
؛ ٥۳٦ص م،۱۹۹۱ُع��رف ف��ي الم��وروث العرب��ي (اب��ن دری��د، 

)، ۱۳۹م، ص۱۹۸۳؛ األندلس����ي، ۱۷۳م، ص۱۹۸۷الھم���داني، 
وھ��و م��ن األع��الم الت��ي م��ا زال��ت متداول��ة إل��ى یومن��ا الحاض��ر 

   ).٤٦۸م، ص۱۹۸۸(الخزرجي، 

  ):۱۱النقش رقم (
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 ۱۱۹ مدخل تاریخيالفصل األول: 

؛ لفنجس������تون وآخ�������رون، ٦٥ -٦۲ھ������ـ، ص ص۱٤۰٦أب������ودرك، 
 م، ۱۹۸۳

 ;۹۲Cross, 1986, pp.387-94; Aggoula, 1985, pp.66- 8 -۸۹ص ص

Beyer, Livingstone, 1987, pp.286-7; Dalley, 1986, pp.85-101; al- 

Theeb, 1993, 11, pl.VII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النص:
 ت   ت ي م ا………………  - ۱
 (ھـ) ق ي م   ف ص ج و   ط ھـ ر و   ب ر - ۲
 (م) ل ك   ز (ي)   ل ح ي ن   ھـ ع ل ي   ب ي (ت) - ۳
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 و   ا ر ح ب ھـ   و(ص) ل م   ز ي   د ب    - ٤
 (ھـ) ق ي م   ك ر س أ ا   ز ن ھـ   ق د م - ٥
 ص ل م   ز ي   د ب   ل م ْي ت ب   ش ن ج ل (أ) - ٦
 و أ ش ي م ا   ا ل ھـ ي   ت ي م (أ) - ۷
 ل ح ي ي   ن ف س   ف ص ج و - ۸
 …ط ھـ ر و   و   ز ر ع ھـ   م ر أ  - ۹

 (ھـ ع ل ي)  (و) ْل ْح ي ي   ن ف س ھـ   ز (ي)  -۱۰
 في (مدینة) تیماء………………  - ۱
 أََقام فصجو الطاھر بن - ۲
 َملك لحیان ھعلي بیت - ۳
ا وارحبھ، و - ٤  صلم ذو دبَّ
 أَقاَم ھذا الكرسي أمام - ٥
 صلم ذو دبا مثل قاعدة شنجال - ٦
 واشیما إلھي تیماء - ۷
 لحیاة روح (نفس) فصجو - ۸
 الطاھر وذریتھ م ر أ .. - ۹

حیاة نفسھ (روحھ) وھو ھعلي (ولحیاة الروح، (ال�نفس)، الت�ي ول -۱۰
 لھعلي)

ُعثر على ھذه المس�لة خ�الل حفری�ة توالھ�ا فری�ق آث�اري وطن�ي 
من اإلدارة العامة لآلثار والمت�احف، التابع�ة ل�وزارة المع�ارف آن�ذاك، 
وق�د ُنش�رت أول�ى الص��ور الفوتوغرافی�ة لھ�ذه المس��لة ف�ي الع�ام الت��الي 

ب). لك�����ن المس�����لة ۹أ، ۹م، لوح�����ـة ۱۹۷۹، ۳الل الكتش�����افھا (أط�����
تعرضت لبعض األضرار التي أثرت على قراءة بع�ض الح�روف ف�ي 

. ویھمن����ا ف����ي ھ����ذه المس����لة ال����نقش ۱۰، ۹، ۸، ۷، ٦، ٤األس����طر: 
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 ۱۲۱ مدخل تاریخيالفصل األول: 

اآلرامي الذي تكمن أھمیتھ في ع�دد م�ن األم�ور لع�ل أھمھ�ا أن ال�نص 
ن الس��ادس یع��ود م��ن خ��الل أش��كال حروف��ھ إل��ى الق��ر -وأیًض�ا المس��لة-

). ۳۲قب�ل الم�یالد، وھك�ذا فھ�و معاص�ر ل�نقش تیم�اء الق�دیم (انظ�ر ن��ق
األم��ر الث��اني، إن ص��حت قراءتن��ا لس��طریھ الث��اني والثال��ث، باعتب��ار 

 "ھعلي" ملًكا للحیان، فیمكننا االستدالل إلى التالي:

قوة العالقات والروابط التجاریة والسیاسیة ومتانتھا ب�ین مملكت�ي  - ۱
ء حتى أن فص�جو الط�اھر  اللحی�اني أق�ام معب�ًدا إلل�ھ لحیان وتیما

 تیماء المحلي (صلم).

س���یطرة لحی���ان السیاس���یة والتجاری���ة وھیمنتھ���ا الواض���حة عل���ى  - ۲
 تیماء، سواء أكانت ھذه السیطرة مباشرة أو غیر مباشرة.

تبعیة تیم�اء السیاس�یة لمملك�ة لحی�ان، ف�ال یس�تبعد أن تیم�اء كان�ت  - ۳
لق�رن الس�ادس قب�ل الم�یالد إح�دى المن�اطق من أواخ�ر منتص�ف ا

اس��تغلت إل��ى ح��د بعی��د  -أي لحی��ان-التابع��ة لمملك��ة لحی��ان، الت��ي 
الف���راغ السیاس���ي ال���ذي خلف���ھ نبونی���د الكل���داني، بع���د مغادرت���ھ 
لعاص�متھ تیم�اء وعودت��ھ إل�ى باب��ل (لألس�باب الت��ي دفع�ت نبونی��د 

ظ�ر إلى اتخاذ تیماء عاصمة لـھ لمدة تصل إل�ى عش�ر س�نوات، ان
). كم�ا اس�تفاد اللحی�انیون م�ن ۲٤ -۱۰م، ص ص۲۰۰۰الس�عید، 

سقوط اإلمبراطوریة الكلدانیة على ید الفرس األخمینیین، وتغی�ر 
القوى السیاسیة في المنطق�ة، فوظف�وا ھ�ذه التط�ورات لص�الحھم، 
فوضعت مملكة لحیان یدھا على درة المدن ف�ي الش�مال أال وھ�ي 

 تیماء.

ك��ان والًی��ا وحاكًم��ا معیًن��ا م��ن  -ال ھ��ذهوالح��-أن فص��جو الط��اھر  - ٤
والده على منطقة تیماء؛ أو أنھ كان في زیارة تفقدیة أثمرت ع�ن 
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 .)۳۳(تبرعھ بتشیید معبد لإللھ المحلي (صلم)

 :  السطر األول
ج�اءت بدای�ة ھ��ذا الس�طر مطموس��ة تماًم�ا، إذ ال یمك��ن ب�أي ح��ال 

وحی�دة الت��ي م�ن األح�وال تحدی��د طبیع�ة الح��روف وماھیتھ�ا. فالكلم��ة ال
، وھ��ي ت ي م ایمك�ن قراءتھ��ا بس�ھولة والمس��بوقة بح�رف الت��اء، ھ�ي 

ف�ي المنطق�ة الش�مالیة  -كما ال یخفى عل�ى الجمی�ع-مدینة تیماء الواقعة 
 م��������ن المملك��������ة العربی��������ة الس��������عودیة حالًی��������ا. وھ��������ي تعن��������ي 

، ۲م، م��ج۱۹۸٦"الف��الة الواس��عة الت��ي ال م��اء بھ��ا" (الحم��وي،  -لغ��ةً -
)، ولعلن��ا نش��یر ھن��ا إل��ى أنن��ا ال ۱۰٥م، ص۱۹۹۲؛ محم��دین، ٦۷ص

 ن�����������������������������������������������������������رجح رأي كن�����������������������������������������������������������وف 
)Knauf, 1992, p.346 ي م يعلى وزن تفعل م�ن ت ي م ا )، ومفاده أن 

 .)۳٤(القتبانیة و م يالسریانیة أو 

وبالنسبة للجزء المطموس في بدایة ھذا الس�طر فق�د تع�ددت آراء 
 الدارسین، وذلك على النحو التالي:

) ق��راءة ھ��ذا Aggoula, 1985, p.66احثـ��ـة أج��ـوال (اقترحـ��ـت الب - ۱
 السطر مع تقدیرھا للجزء المطموس ھكذا:

 (ب م د ي ن) ت   ت ي م ا،   أي    "في مدینة تیماء". 

یة التي تعمل حالًی�ا ف�ي التنقی�ب یجدر بنا اإلشارة إلى أن البعثة المشتركة األلمانیة السعود )  ۳۳(
بمدینة تیماء، قد تمكنت من العث�ور عل�ى ع�دد ال ب�أس ب�ھ م�ن النق�وش الت�ي ج�اءت ب�القلم 
اآلرامي الدولي، أحدھا بھ إشارة واضحة إل�ى "مل�ك اللحی�انیین"، وتعك�ف البعث�ة، حس�ب 

آلث��ار، كلی��ة م��ا رواه لن��ا س��عید ب��ن ف��ایز الس��عید، أس��تاذ الكتاب��ات العربی��ة القدیم��ة، قس��م ا
 السیاحة واآلثار، على دراسة ھذه النصوص لیتسنى نشرھا في القریب العاجل.

یعن���ي "حل���ف، أقس���م"  ي م اف���ي الس���ریانیة تعن���ي "الغ���دیر، البحی���رة"؛ والج���ذر  ي م ا )  ۳٤(
)Costaz, 1963, p.141- 2 ف�ي القتبانی�ة ( و م ي)، كم�ا أن الفع�لRicks, 1989, p.52 ،(

 لمعروف في السریانیة.یحمل المعنى ذاتھ ا
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 ۱۲۳ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 ,Beyer, Livingstonرأى األلم�اني بیی��ر واإلنجلی�زي لفنجس��تون ( - ۲

1987, p.286 قراءة ھذا الس�طر بم�ا ف�ي ذل�ك المق�در عل�ى النح�و (
 تالي:ال

(س ن ت ... ب ي ر) ت   ت ي م ا،  أي   "(ف�����ي) س������نة ...  
 بمدینة تیماء".

) أن الق���ـراءة Cross, 1986, p.390َوج���ـد اإلنجلی���ـزي ك���ـروس ( - ۳
 المثلى لھـذا السطر بعد تقدیر الجزء المطموس ھكذا:

(ن ص ب ا   ز ي   ش ھ�����ـ ر و   ف ح) ت   ت ي م ا،   أي 
 اكم تیماء". "النصب الذي أقامھ شھر ح

ونح��ن نس��تبعد ھ��ذه المح��اوالت ال��ثالث، الت��ي ھ��دفت إل��ى تق��دیر 
األح��رف أو الكلم��ات المطموس��ة، فم��ثالً كان��ت الح��روف المق��درة م��ن 
أج�وال خمس�ة ح��روف، وك�روس ق��درھا ب�اثني عش�ر حرًف��ا، ف�ي ح��ین 
ك��ان تق��دیر بیی��ر ولفنجس��تون أكث��ر م��ن خمس��ة وأق��ل م��ن اثن��ي عش��ر، 

یجب أال تزید حروفھ عن التسعة حت�ى  -عتقدكما ن-فالمكان المطموس 
یمكن القبول بھ، وھكذا فالخمسة الحروف قلیلة واالثنا عش�ر كثی�رة ال 

 یتسع المكان المطموس لھا.

 :  السطر الثاني
الض��رر ال��ذي أص��اب الج��زء األیم��ن م��ن المس��لة أض��اع الح��رف 

ق�رأ األول من الكلمة األولى، إال أن التق�دیر المناس�ب ل�ـھ ھ�و الھ�اء، لت
، وھ���و فع���ل م���اض متع���دٍّ عل���ى وزن ھفع���ل هـــ ق ي مالكلم���ـة ھك���ذا: 

(أَفَعل)، متصرف مع المف�رد الم�ذكر الغائ�ب، ویعن�ي "أق�ام"، اش�تقاقھ 
، المع��روف ف��ي النق��وش الس��امیة األخ��رى، ق و مم��ن الج��ذر الس��امي 

فیم��ا ع��دا النق��وش الثمودی��ة والص��فویة، للمزی��د م��ن المقارن��ات انظ��ر 
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). ُع���رف بص���یغتھ ھ���ذه ف���ي ۲۲۸ -۲۲۷ص صم، ۲۰۰۰(ال���ذییب، 
)، في حین ورد بصیغــة مشابھـة CIS 161: 1,349: 2النقوش النبطیــة (

 ).Ricks, 1989, p.144أي "أقامھ" في القتبانیة ( هـ ق م هـ هـھي 

: رغ��ـم أن الح��ـرف الخام��ـس ق��ـرئ م��ـن دارس��ي ف ص ج و ط هــ ر و
یم�ن حت�ى اتص�ل ھــذا النقش حرف "ش"، ولكن انحناء س�اقھ األ

بساقھ (خطھ) األیسر، یجعلنا، بدون تردد، نس�تبعد قراءت�ھ ش�یًنا، 
 ,Cooke, 1903, pl. XIII; Gibsonویق�رأ ط�اًء (لھ�ذا الش�كل انظ�ر 

1982, p.188  ال���ذي یت���ألف م���ن ف ص ج و ط هــــ ر و). العل���م ،
 عنصرین یحتمل تفسیرین ھما: 

علًم�ا إلل�ھ، أم�ا اش�تقاق عنص�ره  ف ص ج واألول: عّد عنص�ره األول 
، وف�ي العربی�ة االس�م َط�اھر (اب�ن منظ�ور، ط هـ رالثاني فھو من 

، ط هــــ و ر)، المع���ادل لالس���م ٥۰٤، ص٤م، م���ج۱۹٥٦ -۱۹٥٥
 ;Jastrow, 1903, p.520المع��روف ف��ي كتاب��ـات العھ��ـد القدی��ـم (

Holladay, 1988, pp.221-2  .( 

م�ین شخص�ین، وذل�ك للتمیی�ز ب�ین الث�اني: اعتب�اره علًم�ا مكوًن�ا م�ن عل
أي التس���مي بعل���م  -، وھ���و ف ص ج وشخص���ین یحم���الن العل���م 

مع�ـروف عن�ـد القبائ�ـل اللحیانی�ـة  -مرك�ب م�ن علم�ین شخص�یین
 ). Cross, 1984, p.390(انظـر بھـذا الخصـوص 

ورد بص���یغتھ ھ���ذه َعلًَم���ا  ف ص ج وولعلن���ا نش���یر ھن���ا إل���ى أن 
). بینمـ�ـا ُع�ـرف Stark, 1971, p.109(لشخص ف�ي النقـ�ـوش التدمریـ�ـة 

ف�ي النق�وش الثمودی�ة  ط هــ ر تعنصــره الثاني علًما لشخص بص�یغة 
)Harding, 1971, p.389  .( 

 :  السطر الثالث
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 ۱۲٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

تقدیر الحرف األول، الذي فُقَِد نتیج�ة ل�تحطم الجان�ب األیم�ن م�ن 
، ل���م یك���ن أم���ًرا ص���عًبا أو مح���ل اخ���تالف ب���ین -كم���ا ذكرن���ا-المس���لة

ارس��ین، إذ إن وض��وح حرف��ي ال��الم والك��اف جع��ل الجمی��ع یق��در الد
 الح����������رف المفق����������ود ب�����������المیم، لتق����������رأ الكلم����������ة كالت�����������الي: 

، لك���ن االخ���تالف ج���اء ف���ي تفس���یرھا م���ع الكلمت���ین الالحقت���ین م ل ك
، المس�بوقتین و هــ ع ل ي، ل ح ي نالمقروءتین بسھولـة على الت�والي 

التبس�یط تلخ�یص ھ�ذا بحـرف یقرأ بكل وض�وح زاًی�ا. ونج�د م�ن ب�اب 
 االختالف في النقاط التالیة:

اعتبر سیجال، وھ�و أول م�ن درس ھ�ذا ال�نص وق�رأه (أب�ودرك،  - ۱
)، الكلم��ة األول��ى م��ن أربع��ة ح��روف، معتب��ًرا ٦٤ھ��ـ، ص۱٤۰٦

ح��رف ال���زاي، ال���ذي ق��رأهُ خًط���أ ی���اًء، الح��رف األخی���ر للكلم���ة 
لم�ة الثانی�ة ، علًما لشخص. أما الكم ل ك ياألولى، لیقرأھا ھكذا: 

، فإضافة إلى عدم استبعاده احتمال أن�ھ ص�یغة "لحی�ان" ل ح ي ن
أي  ل ح ن، باالس���م ل ح ي نف��ي اآلرامی���ة، فق���د رج���ح مقارن���ة 

 ;Kraeling, 1953, 10:1"خـادم المعبد"، الوارد في آرامیـة الفیلــة (

Hoftijzer, Jongeling, 1995, p.573 وبالنس�بة للكلم�ة الثالث�ة، فھ�ي .(
، أي "أع��ال، رف��ع"، وھك��ذا ق��رأ هـــ ع ل يی��ھ الفع��ل الماض��ي برأ

 سیجال السطر:  

 (م) ل ك ي   ل ح ي ن   ھـ ع ل ي   ب ي (ت)  

 ملكي خادم (المعبد) ضحى في معبد 

، ب���اقتراح س���یجال، ۸۹م، ص۱۹۸۳أخ��ذ لفنجس���تون وآخ��رون،  - ۲
، فاعتبروھ�ا ل ح ي نلكنھم اختلفوا معھ في تفسیر الكلمة الثانی�ة 

 عني "لحیاة"، وقرأوا السطر ھكذا:ت

 (م) ل ك ي   ل ح ي ن   ھـ ع ل ي   ب ي (ت) 
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 ملكي للحیاة وقدم (قرباًنا) في المعبد 

)، وھ�ي المتمكن�ة ف�ي Aggoula, 1985, p.66عن�دما درس�تھ أج�وال ( - ۳
 دراستھا للنقوش الحضریة، قرأت ھذا السطر على النحو التالي:

 ع ل ي   ب ي (ت)(م) ل ك ي   ل ح ي ن   ھـ  

 َمْلك لحیان العال معبد 

، تعن���ي "لحی���ان" ل ح ي نویتب���ین م���ن قراءتھ���ا أنھ���ا رأت أن 
اس�م مدین�ة  هــ ع ل يالمملكة التي ُعرفت في العال، في ح�ین اعتب�رت 

 العال، والھاء أداة التعریف في اللحیانیة. 

)، أش�ار فیھ�ا Cross, 1986, pp.391-2ف�ي دراس�ة للباح�ث ك�روس ( - ٤
 إلى قراءتھ لھذا السطر على النحو التالي:

 (م) ل ك   ْز   ل ح ي ن   ھـ ع ل ي   ب ي (ت) 

 َمْلك لحیان رفع (َعال) معبد 

ع ل )، ف�ي َع�ّد ه ۱وھكذا اتفق كروس مع سیجال (انظ�ر الفق�رة 
فعالً ماضًیا، لكنھ اختلف مع�ھ ف�ي ش�رح الكلمت�ین األول�ى والثانی�ة،  ي

أی�ھ ص�یغة دول�ة لحی�ان. ونح�ن ال نتف�ق م�ع ، ھي برل ح ي نفاألولى 
 as aresulf ofقول كروس بأن حرف الیاء قد طمس نتیجة لفعل فاع�ل (

erasure إذ ال یوج��د أص��الً مك��ان یتس��ع لح��رف الی��اء، ف��األمر بك��ل ،(
ق��د  -وھ��و أم��ر مش��ھور ف��ي العدی��د م��ن النص��وص-بس��اطة أن الكات��ب 

 .يز نسي إضافة حرف الیاء المكمل لالسم الموصول 

فعٌل ماٍض عل�ى وزن ھفع�ل،  هــ ع ل يعلى كل حال، القول بأن 
ُمْسَتْبَعد، في ظل إشكالیة قراءة السطر األول غیر الدقیق�ة. أم�ا اعتب�ار 
 لفنجس������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ون 

، بمعن��ى "لحی��اة"، فھ��و مخ��الف للقواع��د اآلرامی��ة، فل��و ك��ان ل ح ي ن
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 ۱۲۷ مدخل تاریخيالفصل األول: 

، لم��ا أض��اف الن��ون، ف��النون ت��دل ح ي يالمقص��ود ھ��و االس��م الجم��ع 
، اس�م هــ ع ل ياإلطالق ال اإلضافة. وبالنس�بة لم�ن رج�ح ق�راءة  على

مدین��ة الع��ال، فھ��و اقت��راح یص��عب علین��ا القب��ول ب��ھ، إْذ لم��اذا اس��تخدم 
كات��ب ال��نص اآلرام��ي أداة التعری��ف الھ��اء، رغ��م أن األل��ف ھ��ي أداة 

 ,Knauf, 1990التعریف في اآلرامیة ولھجاتھـا األخـرى، انظـر أیًضا (

p.211ا فإننا نرجح القراءة التالیة لھذا السطر:). لھذ 

 (م) ل ك   ز (ي)   ل ح ي ن   ھـ ع ل ي   ب ي (ت)

 َمْلك لحیان ھعلي معبد

ھ��و االس��م المف��رد الم��ذكر  م ل كوإن ص��حت ھ��ذه الق��راءة ف��إن 
المض���اف، ویعن���ي "مل���ك"، وھ���و س���امي مش���ترك ورد ف���ي النق���وش 

ی���ة، للمزی���د م���ن النق���وش الثمود -حس���ب علمن���ا-الس���امیة، فیم���ا ع���دا 
 م، ۲۰۰۰المقارن���������������������������ات انظ���������������������������ر (ال���������������������������ذییب، 

ل ح ). ۱۷۱ -۱٦۹م، ص ص۲۰۰٦؛ ال������ذییب، ۱٥۷ -۱٥٥ص ص
، ھ��ي المملك��ة المعروف��ة الت��ي اتخ��ذت م��ن الع��ال (دادان ق��دیًما) ي ن

قاعدة لھا منذ قیامھا إلى زوالھا على ید األنباط في النصف الث�اني م�ن 
). وقد امت�د تأثیرھ�ا ۲ـ، صھ۱٤۲۰القرن األول قبل المیالد (السعید، 

الحضاري، اس�تناًدا إل�ى انتش�ار نقوش�ھا، م�ن تب�وك ش�ماالً حت�ى الع�ال 
جنوًب��ا. وإن كن��ا نع��رف عل��ى وج��ھ التقری��ب النھای��ة السیاس��یة لھ��ذه 
الدول��ة، ف��إن نش��أتھا غی��ر معروف��ة عل��ى وج��ھ الدق��ة (للمزی��د ع��ن ھ��ذا 

، ). لكنن��ا نس��تطیع الق��ول۲٤ -۲۳الموض��وع، انظ��ر الفاس��ي،ص ص
ونح��ن مطمئن��ون، إن ھ��ذا ال��نص ی��دل عل��ى أن ھ��ذه المملك��ة كان���ت 
معروفة خالل أوائل القرن السادس قبل الم�یالد، إن ل�م یك�ن َقب�ل ذل�ك. 

، الذي نتفـق مع بییر ولفنجسون بأن�ھ عل�م لشخ�ـص هــ ع ل يیلي ذلك 
)Beyer, Livingston, 1987, p.287 .( 
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 ,Milikش النبطیـ��ـة (والعلـ��ـم جـ��ـاء بصیغتـ��ـھ ھـ��ـذه ف��ي النقـ��ـو

1976, p.150; Negev, 1991, p.22 ع ل ي). أم�ا اش�تقاقھ فھ�و م�ن الج�ذر 
أي "ارتفع، عال"؛ لذا فھو علم بسیط على وزن أفعل، یعني "األق�وى، 
األعلى، المرتفع". ومن المعلوم ظھ�ور ع�دد م�ن األع�الم ف�ي النق�وش 

 ,Maraqtenالقدیم�ة (كم�ا ف�ي اآلرامی�ة  هـ ا م نالسامیة تبدأ بالھاء مثل: 

1988, p.153 ف�ي الفنیقی�ة ( هــ م ر ا)، وBenz, 1972, p.303 هــ ف ص )، و
 -alفي المعینی�ة ( هـ س ل م)، و Hayajneh, 1998, p.256في القتبانیة ( ي

Said, 1995, p.171 ف������������ي الس������������بئیة  هـــــــــــــ ع ل ل)، و 
)Harding, 1971, p.618�دون ). وقد جاء ھ�ذا العل�م بص�یغ مختلف�ة لك�ن ب

، ۲٥م، ۱۹۹۹كم�ا ف�ي الثمودی�ة (ال�ذییب،  ع ل يالھاء، مث�ل: ص�یغة 
)، Negev, 1991, p.51)، والنبطیــ��ـة (۱۸۳ھ��ـ، ۱٤۲۱؛ ال��ذییب، ۸٤

)، ۲۸م، ۲۰۰۱؛ حراحش�����ة، ۸۷م، ۱۹۹٦والصفویـ�����ـة (علولـ�����ـو، 
)، والتدمری�ة JSL 124, 219)، واللحیانی�ة (Noth, 1928, p.146والعبریة (

)Stark, 1971, p.105 ف��ي النق��وش  ع ل ت). ف��ي ح��ین ُع��رف بص��یغة
ف�ي الس�ریانیة  ع ل ب ل)، وبص�یغة Abbadi, 1983, p.151الحض�ریة (

)al- Jadir, 1983, p.398.( 

وھي القراءة المتفق علیھا من الجمیع، فق�د أدى الض�رر ف�ي  ب ي ت:
جانب المسلة األیسر إلى فقدان الح�رف األخی�ر، وھ�و اس�م مف�رد 

ب�د"، ج�اء بص�یغتھ ھ�ذه ف�ي النق�وش اآلرامی�ة مضاف، یعن�ي "مع
)، Dupont- Sommer, 1958, 16: 3; Brauner, 1974, p.93القدیم�ة (

)، والنبطی���ة Cowley, 1923, 13: 11وك��ذلك اآلرامی���ة الدولی��ة (
). وُعرف االسم في النقوش الس�امیة ۹: ۲۲٦م، ۱۹۹۸(الذییب، 

 األخ�������رى، للمزی�������د م�������ن المترادف�������ات انظ�������ر (ال�������ذییب، 
 -٤۳م، ص ص۲۰۰٦؛ ال�������������ذییب، ٤۲ -٤۰م، ص ص۲۰۰۰
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 ۱۲۹ مدخل تاریخيالفصل األول: 

٤۷.( 

   السطر الرابع:
أدى تحطم الجانب األیم�ن لھ�ذه المس�لة إل�ى فق�دان الح�رف األول 
م��ن ھ��ذه الكلم��ة، وألن الح��رفین الت��الیین لھ��ذا الج��زء المحط��م یق��رأان 
بسھولة الًم�ا ومیًم�ا، ف�إن الجمی�ع ق�دره بح�رف الص�اد. ل�ذا تق�رأ ھك�ذا 

و معب��ود تیم��اء األكث��ر تقدیًس��ا م��ن أھ��الي تیم��اء . وھ��ص ل مالكلم��ة 
المحلیین، وھو من المعبودات التي اش�ترك ف�ي عبادت�ھ م�ع أھ�ل تیم�اء 

 -۱۷۳م،  ص ص۱۹۸۷القبائل الثمودیة والشعب النبطي (الروس�ان، 
األكادی����ة، الت����ي تعن����ي  ص ل م و). وال نس����تبعد اش����تقاقھ م����ن ۱۷٤

لظ�الم، لك�ن ال�بعض ی�رجح أن�ھ "السواد، الظالم". لذا فھو إل�ھ اللی�ل وا
إلٌھ للزراعة، أو إلٌھ شمسٌي كان یمثل في ب�الد الراف�دین ح�امي النج�وم 

 ). Dalley, 1985, pp.27- 34; Dalley, 1986, pp.85- 101وراعیھا (

ز یل�ي ذل�ك كلم�ة مكون�ة م�ن ح�رفین، مس�بوقة باالس�م الموص��ول 
ال��راء ف��ي ، لتط��ابق ش��كلي حرف��ي ال��دال ور ب، أو د ب، تق��رأ إم��ا ي

اآلرامی��ة، الق��راءة الثانی��ة أخ��ذ بھ��ا س��یجال وفس��رھا بمعن��ى "عظ��یم، 
د )، ونحن نرجح الق�راءة األخ�رى ٦۳ھـ، ص۱٤۰٦كبیر" (أبودرك، 

��ا وھ�و مك�ان یق�ع جن�وب البص��رة ب ، باعتب�اره َعلًَم�ا لمك�ان، یماث�ل َدبَّ
، ۲+  ۱م، م��ج۱۹۸۳؛ األندلس��ي، ٤۲٦، ص۲م، م��ج۱۹۸٦(ی��اقوت، 

مناس��بة یطل��ق عل��ى موق��ع م��ن ق��رى الح��رث جھ��ة )؛ وھ��و بال٥۳۹ص
 ).  ٥٦٤جیزان في المملكة العربیة السعودیة (الجاسر، بدون، ص

وبالنس��بة للكلم��ة األخی��رة ف��ي ھ��ذا الس��طر المكون��ة م��ن خمس��ة 
أحرف فقد اختلف الدارسون في قراءتھا وتفسیرھا، وذلك عل�ى النح�و 

 التالي:

، عب��ارة ع��ن د بن اعتب��ر س��یجال خط��أً أن م��ا یل��ي اس��م المك��ا - ۱
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، وفس��ر األول��ى بمعن��ى ك أ ر هـــ أوك أ د هـــ كلمت��ین، ق��رأ األول��ى 
"ابن سبیل". أما الكلمة الثانیة، التي قدر بع�ض حروفھ�ا، فقرأھ�ا 

ھ��������ـ، ص ۱٤۰٦أي "فیھ�������ا اآلن" (أب�������ودرك، ب ح ك   ع ن 
)، وم��ن الواض��ح أن اقت��راح س��یجال یص��عب األخ��ذ ٦٤ -٦۳ص

 سع للتسعة الحروف المقترحة.بھ، على األقل فالمكان ال یت

م ، الت�ي كان�ت: ۸۹م، ص۱۹۸۳أما قراءة لفنجس�تون وآخ�رون،  - ۲
، فھ��ي غی��ر مقبول��ة الس��تحالة ق��راءة الح���رف األول ي ت ب هـــ

 ,Aggoula, 1985میًما، وللسبب نفسـھ فإننـا نعتب�ـر ق�ـراءة أج�وال (

p.66 :خاطئ��ة. كم��ـا ك��ـرر  م د ح ب هـــ) لھـ��ـذه الحـ��ـروف ھكـ��ـذا
)، الخط�أ Beyer, Livingston, 1987, pp.286- 7بیی�ر ولفنجستـ�ـون (

م ر ح ب ذاتھ بقراءتھما للحرف األول میًم�ا، فق�رأا الكلم�ة ھك�ذا: 
 . ونح���������������ن نتف���������������ق كلًی���������������ا م���������������ع ك���������������روس هـــــــــــــــ

)Cross, 1986, p.390 وھ���ذه الكلم���ة أ ر ح ب هـــ)، ال���ذي قرأھ���ا .
، كم�ا أنھ�ا د بمرتبطة في المعن�ى بالكلم�ة الس�ابقة، اس�م المك�ان 

مسبوقة بحرف العطف الواو، لھذا نقترح أن معناھ�ا یحتم�ل أح�د 
 ھذین التفسیرین:

األول:ع��ده اس��ًما م��ذكًرا مض��اًفا إل��ى الض��میر المف��رد الغائ��ب الم��ذكر، 
(اب��ن منظ��ور،  ر ح بویعن��ي "مس��احتھ، س��عتھ"، واش��تقاقھ م��ن 

)، الذي جاء أیًض�ا ف�ي كتاب�ات ٤۱۳، ص۱م، مج۱۹٥٦ -۱۹٥٥
). ولع�ل المقص��ود Brown and others, 1906, p.932ق�دیم (العھ�د ال

 ھو "أماكن عبادتھ"، لذا قد یقرأ ھذا الجزء ھكذا:

����ا  (ص) ل م ز ي   د ب   و ا ر ح ب ھ����ـ،   أي "ص����لم ذو َدبَّ
 وأماكن عبادتھ"

الث��اني: اعتب��اره، نظ��ًرا إل��ى أن��ھ مس��بوق بح��رف العط��ف ال��واو، اس��م 
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 ۱۳۱ مدخل تاریخيالفصل األول: 

ذا االس��م ف��ي ش��مال ش��بھ مك��ان، رغ��م ع��دم ظھ��ور اس��م مك��ان بھ��
 الجزی�������������������������������رة العربی�������������������������������ة. ویمك�������������������������������ن 

، ال��ذي ورد ف��ي النق��وش العربی��ة أ ر ح بمقارنت��ھ باس��م المك��ان 
 الجنوبی��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة 

)al- Scheiba, 1982, p.37 وكـ�ـذا بأرحـ�ـب وھـ�ـو مخـ�ـالف ف�ي ،(
 الیمـ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ـن 

باس�م قبیل��ة  -۱٤٤، ص۱م، م�ج۱۹۸٦كم�ا یق�ول ی�اقوت، -س�مي 
 كبیرة من ھمدان.

 :  سالسطر الخام
: اسم مفرد مذكر مع�رف، یعن�ي "الكرس�ي، الع�رش" ُع�رف ك ر س أ ا

)، Cowley, 1923, Ahiq: 133بص�یغتھ ھ�ذه ف�ي اآلرامی�ة الدولی�ة (
 ,Braunerف�ي اآلرامی�ة القدیم�ة ( ك ر س أفي حین ُعرف بص�یغة 

1972, p.291 ،م، ۲۰۰٦)، للمزی��د م��ن المترادف�ات انظ��ر (ال��ذییب
احتم���ال أن یك���ون المقص���ود ). وال نس���تبعد ۱٤٤ -۱٤۳ص ص

بالكرس��ي أو الع��رش ف��ي ھ��ذا ال��نص المكع��َب ال��ذي ُعث��ر علی��ھ 
 ).٦۹م، لوحة ۱۹۸۰متصالً بالمسلة (بودن وآخرون، 

: اس��م إش��ارة للقری��ب، یعن��ي "ھ��ذا"، ُع��رف بص��یغتھ ھ��ذه ف��ي ز ن هـــ
)، واآلرامی�����ة ۷۲م، ص۱۹۸٤اآلرامی����ة القدیم�����ة (إس�����ماعیل، 

)، والنبطیـ�ـة (الذییـ�ـب، Donner, Röllig, 1964, 225: 3: 7الدولی�ة (
ز ). وحسب معلوماتن�ا ل�م یس�تخدم اس�م اإلش�ارة ۷٥م، ص۲۰۰۰

للمؤنث في النقوش اآلرامیة القدیمة، فق�د اس�تخدموا للمؤن�ث  ن هــ
م، ۱۹۸٤"ھ�������������ذه" (إس�������������ماعیل،  ز ت، ز ا ت ،ز ااألدوات: 

)؛ ف����ي ح����ین اس����تخدمھا األنب����اط للمؤن����ث والم����ذكر ۱۹۹ص
 المفردین.
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: ظ��رف یفی��د الظرفی��ة المكانی��ة والزمانی��ة، ُع��رف ف��ي اآلرامی��ة م ق د
)، واآلرامی���ة الدولی���ة Biran, Naveh, 1993, p.87: 4القدیم���ة (

)Cowley, 1923, 6: 14; Kraeling, 1953, 8: 2 ،والنبطی�ة (ال�ذییب ،(
). وھ��و ش��ائع ف��ي الكتاب��ات الس��امیة، فیم��ا ع���دا ۲: ۲م، ۱۹۹۲

م���ن المترادف���ات انظ���ر (ال���ذییب،  الص���فویة والثمودی���ة، للمزی���د
 م، ۲۰۰٦؛ ال�����������������������������������ذییب، ۲۲۷ -۲۲٦م، ص ص۲۰۰۰

 ).۲٤٥ص

 :  األسطر من السادس إلى التاسع
: الح��رف الثال��ث یق��رأ ی��اًء، إذ یظھ��ر أن الكات��ب نس��ي أن ل م ي ت ب

یضیف الخط األفقي الصغیر الذي یمیز الیاء ع�ن ح�رف ال�زاي. 
ي "قاع��دة، اس��م مف��رد م��ذكر مض��اف، یعن�� -م ي ت بأي -وھ��و 

الع��رش". وق��د ُع��رف بص��یغ مختلف��ة ف��ي ع��دد م��ن النص��وص 
؛ ال���ذییب، ۱٥۲م، ص۲۰۰۰الس���امیة، للمزی���د انظ���ر (ال���ذییب، 

 ).۱٦٤م، ص۲۰۰٦

، ویعتق�د ش ج ل: اسم معبودة ُعرفت عند الب�ابلیین بص�یغة ش ن ج ل ا
 ).Gibson, 1982, p.150البعض أنھا إلھ القمر (

ریا القدیمة، وتحدیداً في حم�اة خ�الل : معبودة ُعرفت في سوأ ش ي م ا
 القرن الثامن قبل المیالد.

: اسـ��ـم مف��ـرد مذك��ـر مض��ـاف إل��ى ض��میر المف��ـرد المذك��ـر ز ر ع هـــ
الغائب، یعن�ي "ذریت�ھ، نس�لھ"، ُع�رف بص�یغتھ ھ�ذه ف�ي النق�وش 

)، واآلرامی���ة ۸: ۳۱م، ص۱۹۸٤اآلرامی���ة القدیم���ة (إس���ماعیل، 
 ,Aggoula, 1991)، والحض�ریة (Cowley, 1923, Ahiq: 85الدولی�ة (

 ,Sokoloff, 1992)، واللھج�ة اآلرامی�ة الفلس�طینیة الیھودی�ة (3 :23

p.182 ( ز ر ع و). أما في الفینیقیة فُعرف بصیغةDonner, Röllig, 
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 ۱۳۳ مدخل تاریخيالفصل األول: 

1964, 10: 15 .( 

، وھ��ي إم��ا األح��رف م ر أیل��ي ذل��ك ثالث��ة ح��روف تق��رأ بس��ھولة 
وھ��و م��ا -ی��ة حروف��ھ، أو أن��ھ الثالث��ة األول��ى للعل��م ال��ذي فق��دت بق

  -ن�����������������������������������������������������������تحفظ علی�����������������������������������������������������������ھ
االسم المفرد المذكر المع�رف ویعن�ي "الس�ید"، لھ�ذا الق�ول انظ�ر 

م، ۱۹۸۳؛ لفنجستـ��ـون وآخ��رون، ٦٦ھ��ـ، ص۱٤۰٦(أب��ودرك، 
 ). Beyer, Livingstone, 1987, p.287؛۱۰۹ص

 : السطر العاشر
ن ف الكلمة الوحیدة المقروءة في ھ�ذا الس�طر بش�كل واض�ح ھ�ي 

، االس��م المف��رد المؤن��ث المض��اف إل��ى الض��میر الم��ذكر "نفس��ھ، ـس هــ
روحھ". أما بدایة الس�طر ونھایت�ھ فل�یس ھن�اك م�ن األح�رف م�ا یمك�ن 

ل ح قراءتھ باطمئنان، اقترح ق�راءة، الكلم�ة األول�ى أو لنق�ل تق�دیرھا، 
). ث�م ی�أتي اس�م الموص�ـول بع�ـد Cross, 1986, p.390أي "لحی�اة" ( ي ي

التعری�ف، الت�ي  أداة -خط�أً -، والھاء اعتبرھا كروس ـن ف س هـاالسـم 
تس�تخدم ف�ي الت�وراة اآلرامی�ة. ھ�ذا م��ا ك�ان لبدای�ة الس�طر، أم�ا نھایت��ھ 

إال ألربعة حروف، فإننا نق�دره  -كما نعتقد-فنظًرا ألن المكان ال یتسع 
   .  هـ ع ل يالعلم 

  ):۱۲النقش رقم (
 ,Beyerج؛ ۹٤، اللوح�����ة رق����م ٤م، ۱۹۸۳لفنجس����تون وآخ����رون، 

Livingstone, 1987, 4, pl.14. 
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 النص:
 َقْبر َتْیم - ۳ ن ف س  ت ي م  - ۱
 بن َزْید  - ٤ ب ر   ز ي د  - ۲

س�م، علی�ھ ۱٥س�م، بس�مك ۲٦سم، وعرض�ھ ۷۲شاھد قبر طولـھ 
 نحت للوجھ الصامت، ونص قصیر مكون من سطرین.
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 ۱۳٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

ي "الخ�ادم، العب�د" (انظ�ر ن�ق علم بسیط عل�ى وزن َفَع�ل، یعن�ت ي م: 
). وق���د َوَج���د ھ���ذا العل���م بص���یغتھ ھ���ذه ف���ي النق���وش ۲ -۱ب: ٤

 النبطی�������������������������������������������������������ة (ال�������������������������������������������������������ذییب، 
 ,al- Said, 1995)، والمعینی�ة (Negev, 1991, p.67؛ ۲٥٦م، ۱۹۹۸

pp.76-7) والس�بئیة ،(Res 4763: 2) والثمودی�ة ،(Shatnawi, 2002, 

p.662) والصفویة ،(CIS 2577.( 

م، ۱۹۹۸ف بص��یغتھ ھ��ذه ف��ي النق��وش النبطی��ة (ال��ذییب، ُع��ر ز ي د:
)، JSL, 220) واللحیانی�ة (al- Said, 1995, p.115)، والمعینی�ة (٤۹

 والص����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������فویة 
)Littmann, 1943, 136) والقتبانی��ة ،(Hayajneh, 1998, p.158 ،(

ز ي د ). ف�ي ح�ین ُع�رف بص�یغة Harding, 1952, 222والثمودیة (
). ولع�ل أرج�ح تفس�یر al- Jadir, 1983, p.373ف�ي الس�ریانیة ( ل ت

لھ��ذا العل��م ع��ده مختص��ًرا، یعن��ي "زی��ادة (م��ن + اس��م اإلل��ھ)"؟؛ 
وھو یعادل العلم المع�روف ف�ي الم�وروث العرب�ي، ِزَ◌ْی�د، (اب�ن 

 ؛ الھم����������������������������������داني، ۳٦م، ص۱۹۹۱دری����������������������������������د، 
 -۱۹٥٥)، وھ��و مش��تق م��ن َزاََد (اب��ن منظ��ور، ٦٦م، ص۱۹۸۷
اد ویزی����د َعلَم�����ان ). زی�����۲۰۰ -۱۹۸، ص ص۲م، م����ج۱۹٥٦

معجــم أســماء مش��ابھان م��ا زاال مس��تخدَمْین إل��ى یومن��ا الحاض��ر (
 ، ۱م، م���������������������������������������������������������������ج۱۹۹۱، العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

 ).۱۸۹۳، ص۲، مج۷٤۹ص

  ):۱۳النقش رقم (
 ,Beyerأ؛ ۹٥، اللوح�����ة رق�����م ٥م، ۱۹۸۳لفنجس�����تون وآخ�����رون، 

Livingstone, 1987, 5, pl.15. 
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 النص:
 َقْبر - ۱ ن ف س    - ۱
 َجْرِ◌م هللا (َجْرم اإللھ)  - ۳، ۲ ج ر م ا  - ۲
 بن - ٤ ل ھـ ي - ۳
 َزْیدان - ٥ ب ر ز - ٤
  د ن - ٥

كتب ھذا النقش القص�یر عل�ى ش�اھد قب�ر مس�تطیل الش�كل بط�ول 
، ج ر م ا ل هــ يسم. ویبدأ بالعلم المقروء بس�ھولة ۱۸سم، وعرض ٤۸

 ج ر موھو علم مركب على صیغة الجملة الفعلیة م�ن الفع�ل الس�ریاني 
، یعني "قرر اإلل�ھ (إلھ�ي)". والعل�م أ ل هــ ي)، ولفظة ۲: ۳(انظر نق 

 ;Cantineau, 1978, p.79بصیغتھ ھذه ُعرف فق�ط ف�ي النق�وش النبطی�ة (

al- Khraysheh, 1986, Negev, 199l, 20 .( ص��یغة مش��ابھة ج ر م ل هـــ
) واللحیانی��ة (أب��و al- Said, 1995. p.81ُعرف��ت ف��ي النق��وش المعینی��ة (

؛ ۳۸۰م، ۱۹۹٦)، والص������فویة (علول������و، ۱۸۳م، ۱۹۹۷س������ن، الح
Hazim, 1986, p.23) والثمودی��������ة ،(Shatnawi, 2002,  

p.666 للم��رة  -حس��ب معلوماتن��ا-، ال��ذي یظھ��ر ز د ن)، المتب��وع ب��العلم
األولى، لیس فقط في النقوش اآلرامیة، ب�ل النق�وش الس�امیة األخ�رى، 
 للعل������������������������������������������������������������������م (انظ������������������������������������������������������������������ر 

 ).۱۸، نق ۱۲نق
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 ۱۳۷ مدخل تاریخيالفصل األول: 

  ):۱٤النقش رقم (
Doughty, 1924, p.291; Nőldeke, 1884, p.813; p.813; Euting, 1914, 
p.115; Halévy, 1884, p.7; Renan, 1885, pp.42- 3; CIS 114, Cooke, 
1903, 70; Driver, 1938, pp.188-9; Donner, Rőllig, 1964, 229. 

 

 

 

 

 

 

 النص:
الع�����رش) القاع�����دة ( - ۱ (م) ي ت ب ا    ز ي    ق (ر)  - ۱

 التي قَُربَ 
 معنان بن عمران - ۲ (ب)    م ع ن ن    ب ر   ع م  - ۲
 لصلم اإللھ - ۳ (ر) ن    ل ص ل م    ا ل ھـ - ۳
 لحیاة روحھ (نفسھ) - ٤ ا     ل ح ي ي    ن ف س ھـ - ٤

من النقوش الھامة لس�ببین، أولھم�ا:  -في تصورنا-ُیعد ھذا النقش 
)، ف�ي أس�لوب Cooke, 1903, p.199ى كوك (أن التأثیر الكلداني، كما یر

كتابة أحرفھ واضٌح من حیث تساوي أحجام حروفھ، مما قد ی�دل عل�ى 
ت��أثر كاتب��ھ ب��المنھج الكل��داني. وم��ن المعل��وم متان��ة العالق��ة العرقی��ة 
وقوتھا بین القبائل الكلدانیة واآلرامی�ة، فق�د ثب�ت تغلغ�ل اآلرامی�ین ف�ي 

وك��ان م�ن نت��ائج ھ��ذه الھیمن��ة اآلرامی��ة  أجھ�زة الدول��ة الكلدانی��ة العلی��ا،
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عل��ى الوظ��ائف العلی��ا ف��ي الدول��ة والقص��ور اإلمبراطوری��ة ال��تقلص 
الواض�ح للغ�ة والكتاب��ة الكلدانی�ة وكتابتھ��ا، فحل�ت اآلرامی��ة محلھ�ا بع��د 
منافس��ة. ثانیھم��ا: تش��ابھ أش��كال بع��ض حروف��ھ مث��ل ح��رف الق��اف م��ع 

ال�نص یع�ود إل�ى م�ا شكل القاف في النبطیة؛ وھ�و م�ا ی�وحي ب�أن ھ�ذا 
قبل الفترة االنتقالیة بین اآلرامیة الدولی�ة والنبطی�ة، وتحدی�ًدا فیم�ا ب�ین 
أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الثالث قبل المیالد. وأخی�ًرا نج�د م�ن 
الض��روري اإلش��ارة إل��ى أن العلم��ین ال��واردین ف��ي ھ��ذا ال��نص ی��دالن 

ل  العربی��ة الت��ي عل��ى أن كاتب��ھ أو ص��احبھ ینتس��ب إل��ى إح��دى القبائ��
 سكنت تیماء والمناطق المحیطة بھا مثل القبائل الثمودیة والنبطیة.

) مش�تًقا Maraqten, 1988, p.180علم بس�یط، اعتب�ره م�رقطن ( م ع ن ن:
؛ ۱۹٤م، ص۱۹۸۸من َعْون، أي "مساعدة، معون�ة"، (ال�رازي، 

). لھ��ذا فس��ر ۲۹۸، ص۱۳م، م��ج۱۹٥٦ -۱۹٥٥اب��ن منظ��ور، 
بمعن���ى "س��اعد إلھ���ي"، ع ن ا ل هـــ ي  مك���ب م��رقطن العل��م المر

). ونح��ن ن��رجح أن��ھ عل��م بس��یط عل��ى وزن ۱: ۱٦(انظ��ر ن��ق 
، وَمْعن ھو الیس�ر والس�ھولة. وق�د ورد بص�یغتھ م ع نفعالن من 

)، والص��فویة Harding, 1971, p.557ھ��ذه ف��ي النق��وش الثمودی��ة (
)Winnett, Harding, 1978, 3175; Clark, 1982, 654�ا ). ویمك�ن لن

 ، ال����ذي ج����اء ف����ي النبطی����ة (ال����ذییب، م ع ن ومقارنت����ھ ب����العلم 
)، وب��العلمین ٦۲، ۲: ۳۰م، ۲۰۰۲؛ ال��ذییب، ۳٦۸م، ص۱۹۹۸
 ,Hayajneh, 1998(، المع��روفین ف��ي القتبانی��ة م ع ن م، و م ع ن

p.238 وھو یعادل العلم َمْعن، الذي ظھر في الم�وروث العرب�ي .(
 م، ۱۹۸٦(الكلب����������������������������������������������������������������������������������������������������������ي، 

 م، ۱۹۸۰؛ األص��معي، ۱٦۲م، ص۱۹۸٤؛ القلقش��ندي، ۱٥۹ص
)؛ وھو ما زال معروًف�ا ب�ین الع�رب حت�ى یومن�ا الحاض�ر ۹٥ص
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 ۱۳۹ مدخل تاریخيالفصل األول: 

، معجــم أســماء العــرب؛ ٥۷٥ -٥۷٤م، ص ص۱۹۹۸(الخزرج��ي، 
م، ۱۹۸٥؛ ع���������دي، ط���������الس، ۱٦٤۱، ص۲م، م���������ج۱۹۹۱

 ).۳۱٥ص

  ):۱٥النقش رقم (
Jamme, 1970, p.133; Degen, 1974, 9, p.91. 

 

 

 

 

 

 النص:
 َقْبر  ............... ق ب ر  - ۱
۲ - ............... 
۳ - ............... 

ُعث��ر عل��ى ھ��ذه الكس��رة الحجری��ة الكلس��یة ذات الل��ون األب��یض 
ب تق��ع إل��ى الغ��ـرب مـ��ـن تیمـ��ـاء ف��ي خرائ�� )۳٥(ةالمائ��ل إل��ى الس��مر

)Jamme, 1970. p.133 وقد ُكت�ب عل�ى وجھیھ�ا نقش�ان مختلف�ان األول .(
.  األح�رف األول�ى )۳٦(ند الجن�وبياني ب�القلم المس�بالقلم اآلرام�ي، والث�

 ، أن ھذه القطعة الحجریة، قطعة فخار.۸٥م، ص۱۹۸۳اعتبر لفنجستون وآخرون،  )  ٣٥(
ل هــ ، وھ�و عل�م عل�ى وزن مفع�ل م�ن م ل هــ بعده جام مكوًن�ا م�ن أربع�ة ح�روف، تق�رأ  )  ٣٦(

، وھوعلم مش�ابھ ُع�رف ف�ي النق�وش العربی�ة ل هــ ب، یعني "الملتھب، الحار، القوي". ب
)Harding, 1971,  

p.521) أما العالمتان في السطر الثاني فق�د اعتبرھم�ا ج�ام وس�مین ال ح�رفین .(Jamme, 
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، قُْب�ر (انظ�ر ن�ق ق ب رفي السطر األول نتفق م�ع س�تاركي بقراءتھ�ا 
) . أم��ا األح��رف األخی���رة س��واء ف��ي ھ���ذا الس��طر أو الس���طرین ٦:۱

، فیص��عب كثی��ًرا التفكی��ر بقراءتھ��ا، ف��المتبقي والثال��ثاآلخ��رین الث��اني 
ع��دة، ولھ��ذا ف��إن مح��اوالت  منھ��ا ل��یس إال خط��وط تحتم��ل تق��دیرات

ستاركي قراءتھا أو تقدیرھا مجازف�ة ال فائ�دة منھ�ا، فق�د ق�رأ الخط�وط 
ف��ي الس��طر الث��اني ح��رَف الع��ین، بینم��ا اعتب��ر الخط��وط ف��ي الس��طر 

 الثالث حرفي النون والواو.

 ):۱٦النقش رقم (
Branden, 1956, 290, p.61, XII; Solé, 1967, pp.14-5; Jamme, 1970, 
pp.133-5; Degen, 1974, 12. 

 

 

 

 

 النص:
 محرم مناة - ۱ م ح ر م ن ي  - ۱
 بن َناتِم (َنَتام) - ۲ ب ر    ن ت م  - ۲

ُكت��ب ھ��ذا ال��نقش القص��یر عل��ى ش��اھد َقْب��ر طول��ـھ م��ن الیم��ین 
 س����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������م، ٥٦
س��م. ویع��ود فض��ل ۹س��م، وس��مك ۲۷ بع��رضس��م م��ن الیس��ار، ٥۰و 

1970,  
p.133.( 
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 ۱٤۱ مدخل تاریخيالفصل األول: 

ب��دهللا) فلب��ي أثن��اء اكتش��افھ إل��ى البحاث��ة اإلنجلی��زي المس��لم ج��ون (ع
م، وھي رحلتھ المشھورة الت�ي تمك�ن ۱۹٥۲زیارتھ لمنطقة تیماء عام 

 ,Brandenخاللھا من استنساخ ألف ومئتي نقٍش م�ن النق�وش الثمودی�ة (

1956, p.v وك��ان البلجیك��ي ف��ان دن بران��دن ال��ذي درس النص��وص .(
ع��د . ب)۳۷(األل��ف والم��ائتین ق��د اعتب��ر نقش��نا القص��یر ھ��ذا ثم��ودي القل��م

إح���دى عش���رة س���نة قام���ت س���ولي، عن���دما حص���لت عل���ى ص���ورة 
 ,Soléفوتوغرافیة للشاھد، بدراستھ على أساس أنھ نقش عب�ري القل�م (

1967, pp.14-6 :م ط ن م ن    ي هـ و ن ت ن)، وقرأتھ كالتالي. 

وب��الرغم م��ن االخ��تالف الواض��ح ب��ین رس��مي فلب��ي وج��ام لھ��ذا 
 النقش، فإننا نأخذ برسم األخیر. 

م ح د م . ُیقرأ أیًضا، لتط�ابق ش�كل حرف�ي ال�راء وال�دال، ر م ن يم ح 
؛ ویفترض، ألن ھذا العلم مكتوٌب على شاھد قب�ر، أن یك�ون ن ي

، إال أن الكات����ب ن ف سأو االس����م  ق ب رمس���بوًقا إم����ا باالس����م 
 لسبب أو آلخر أغفل كتابة أيٍّ منھما. 

ت�رح وھو عل�م مرك�ب م�ن ص�یغة الجمل�ة االس�میة، ول�یس كم�ا اق
س�تاركي ال��ذي ع��ده علًم��ا مختص�ًرا، فاألس��ماء المختص��رة تك��ون 
م��ن عنص��ر واح��د ینتھ��ي بإح��دى عالم��ات االختص��ار: الی��اء، أو 

م ). عنص�ره األول Huffmon, 1965, pp.130- 40ال�واو، أو األل�ف (
، اشتق من المحرر أي "النذیریة". وقد كان بن�و إس�رائیل إذا ح ر

، أي "ن��ذره ف�ي خدم��ة المعب��د" ول�د ألح��دھم مول�ود ح��رره للمعب�د

، وق��د أ د ن   ح ل ك   د هـــ ل   ن ك حك��ان ف��ان دن بران��دي ق��د ق��رأَه عل��ى النح��و الت��الي:  )  ٣٧(
وض�وح كون�ھ  یتساءل البعض عن السبب الذي دفع براندن إلى اعتباره ثمودي القلم، م�ع

آرامي القلم، والواقع أن المالمة تقع على استنساخ فلبي الخاطئ الذي أوحى بأن�ھ ثم�ودي 
 القلم.
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) مصداًقا لقول�ـھ ۱۸۱، ص٤م، مج۱۹٥٦ -۱۹٥٥(ابن منظور، 
إِْذ َقالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َربِّ إِنِّي َنَذْرُت لََك َم�ا فِ�ي َبْطنِ�ي [تعالى: 

��ِمیُع اْلَعلِ��یمُ  ��َك أَْن��َت السَّ ��ي إِنَّ ��ْل ِمنِّ راً َفَتَقبَّ ) ۳٥(آل عم��ران: )ُمَح��رَّ
امرأة عم�ران [ أم م�ریم علیھ�ا الس�الم ] ق�د وھب�ت والمقصود أن 

ما في بطنھ�ا للخدم�ة ف�ي معب�د هللا س�بحانھ وتع�الى. أو أن�ھ یعن�ي 
 "مناة المحررة" أو "المحرر، المعتق من الربة مناة". 

وحسب علمنا یظھر العلم بص�یغتھ ھ�ذه للم�رة األول�ى، لكن�ھ ورد 
إی���ل"،  ، "من���ع (اإلل���ھ)ح ر م لبص���یغ مختلف���ة مش���ابھة مث���ل: 
ح ر م ا )، وبص�یغة ٥م، ۱۹۹۹المعروف في الثمودی�ة (ال�ذییب، 

 ,al- Said, 1995)، والمعینی�ة (Hazim, 1986, p.27في الص�فویة ( ل

p.87 ،م، ص ۱۹۹۸)، وللمزی��د م���ن المترادف���ات انظ���ر (ال���ذییب
 ).۱٥۹، ۱۳۰ص

 ,Jamme، "بن"، قارنھ س�تاركي (ب رعلم مسبوق باسم البنوة  ن ت م:

1970, p.135 ب��العلم ال��ذي ق��ال إن��ھ ج��اء ف��ي النق��وش العربی��ة (
، فھ��و یماث��ل َعلًَم��ا ن ث م. وھك��ذا إن قرأن��ا ھ��ذا العل�م )۳۸(القدیم�ة

  ن ثمش���������������������������������������������ابًھا ورد بص���������������������������������������������یغة 
 ,Harding()، أع��اده ھ��اردنجCIS 1419الص��فویة (ف��ي النق��وش 

1970, p.581 ،إلى َنثَّ وھو "نشر الحدیث"، ویقول ابن منظ�ور ،(
۱۹٥٥-  
���ث ھ��و نش���ر الح��دیث، ال���ذي ۱۹٤، ص۲م��ج م،۱۹٥٦ : "إن النَّ

 كتمھ أحق من نشره".

 ,Altheim, Stiehl، الصیغة الس�امیة لإللھ�ة إی�زیس (أ س ياقترح ألثیم واشتیل اسم اإللھ  )  ٣٨(
1973, p.243) ؛ لكننا نتفق مع دیجن الذي استبعد ھذا التق�دیر(Degen, 1974, p.85 ف�ي .(

، ا ل ت، تق�دیر اس�م اإلل�ھ، ب�المعبودة ۳۷۱، ھامش ۱۲۸م، ص۲۰۰۳حین رأى السعید، 
 .ص ل م ش ز بكما كرر خطأ قراءة التیم واشتیل للعلم ھكذا 
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 ۱٤۳ مدخل تاریخيالفصل األول: 

إال أنن�ا ن�رى أن ھ�ذا العل�م البس�یط ھ�و عل�ى وزن فاع�ل أو فّع�ال 
، والن���تم ھ���و "االنتق���ام واالنفج���ار والق���بح والس���ب" (اب���ن ن ت مم���ن 

 ).٥٦۸ -٥٦۷، ص ص۱۲م، مج۱۹٥٦ -۱۹٥٥منظور، 

  ):۱۷النقش رقم (
Jamme, 1970, p.135, pl.37; Degen, 1974, 10, pl, p.92. 

 

 

 

 

عبارة عن أجزاء م�ن ثالث�ة ح�روف، ج�اءت مكتوب�ة عل�ى ش�اھد 
قبر من الحجر الرملي، رسمت أعاله لوحة للوجھ الصامت. وم�ع ھ�ذا 

)، لس��بب ال نس��تطیع Jamme, 1970, p.135الغم��وض إال أن س��تاركي (
یر الكلم��ة ال�تكھن ب��ھ، تج��رأ وق��رأ ھ��ذه األج�زاء م��ن الح��روف م��ع تق��د

 األولى على النحو التالي: 
 (ن ف) ْس   ح ر - ۱

 ش ح ر  أو ش ح د - ۲

م�ع  -لكننا نؤكد أن ھ�ذه الق�راءات المقترح�ة م�ن س�تاركي مبنی�ة 
 على التخمین، فیما عدا الحرف األخیر فھو راٌء داٌل. -األسف الشدید

  ):۱۸النقش رقم (
Stiehl, 1968, pp.74-5; Segal, 1969, pp.170- 3; Teixidor, 1971, pp.372, 
- 3; Altheim, Stiehl, 1973, p.243; Degen, 1974, 5. 
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 النص:
 المسلة التي َقَربَ   - ۱ (ن ص ب ا    د ي   ق ر ب)  - ۱
 ن م ... ... بن - ۲ ن م ..  ... (ب)   - ۲
اإللھ) ب�ن م ر هللا (مر  - ۳( ب   م ر ا ن ..)   أوْر   م ر أ (ل ھـ ي   ب ر)  - ۳

 (ب سیدنا) أو

 زیدان لشنجال  - ٤ ز ي  د ن   ل (ش ن  ج ل أ)  - ٤
 اإللھة ولحیاة - ٥ ا ل ھـ ت ا    ل (ح ي) - ٥
 روحھ (نفسھ) وروح - ٦ ي    ن ف س (ھـ   و ن ف) - ٦
 ذریتھ - ۷ س    ا خ (ر ت ھـ) - ۷
 إلى أبد األبدین، في شھر ... - ۸ ل ع ل م    ب (ي ر خ ..) - ۸
 سنة .. - ۹ ب س ن ت - ۹

نج��ح األلمانی��ان ألتھ��ایم واشتی��ـل ف��ي نش��ر ن��ص آرام��ي ك��ان م��ن 
 المفت�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������رض 

 ,Eutingأن الرحالة األلماني أویتنج قد ذكر بأنھ ُجل�ب م�ن بئ�ر ھ�داج (

1914, p.162 ؛ وم��ن المعل��وم أن ظ��اھرة إلق��اء األش��یاء المختلف��ة ف��ي(
ل م�ن األمثل�ة القریب�ة اآلبار ما زالت معروفًة إل�ى یومن�ا الحاض�ر، لع�

ما كشفت عنھ أعمال تنظیف وترمیم بئ�ر زم�زم م�ن أدوات ومخلف�ات 
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 ۱٤٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

ُتّع��د بالمئ��ات ألقاھ��ا الحج��اج عل��ى م��ر العص��ور. أم��ا إلق��اء المس��الت 
واألحج��ار الض��خمة فھ��دفھا واض��ح، وھ��و تخری��ب البئ��ر س��عًیا لمن��ع 

ج االنتفاع بھا، كما حدث في البئر الرئیس في سوق الفاو، فق�د اس�تخر
منھ��ا ع��دد ال ب��أس ب��ھ م��ن األحج��ار والص��خور الض��خمة. وبع��د ع��ام 
واحد من نشر الثیم واش�تیل لھ�ذا ال�نص، نش�ر س�یجال دراس�تھ بع�د أن 
ق��دم ل��ـھ برایت��ون ص��ورة فوتوغرافی��ة التقطھ��ا للمس��لة (الحج��ر) أثن��اء 
مرافقتھ للبریطانیین ھاردنج وبار في مس�حھما لمنطق�ة ش�مال المملك�ة 

 ).Parr and other, 1971, pp.23- 62( العربیة السعودیة

 -م�ع األس�ف الش�دید -ومن الغریب أن الحجر قد أعید اس�تخدامھ 
بع��د أن ُحط��م الجان��ب األیس��ر من��ھ تماًم��ا، مم��ا أدى إل��ى ض��یاع كل��ي 
لكلمات الجانب األیسر م�ن واجھ�ة ھ�ذا الحج�ر. وأی�ام التق�اط برایت�ون 

ب�اب أح�د من�ازل  صورة فوتوغرافی�ة للحج�ر، ك�ان مبنًی�ا عل�ى واجھ�ة
تیم��اء، وق��د أض��یف إلی��ھ ش��عار المملك��ة العربی��ة الس��عودیة: الس��یفان 
والنخلة؛ ونحت الشعار السعودي أدى إلى فق�داننا الس�طر األول. وم�ن 
الواض��ح أن ھ��ذا ال��نص الن��ذري ك��ان مكوًن��ا م��ن تس��عة أس��طر، وذل��ك 
رغ��م أن بقی��ة الحج��ر ك��ان مجھ��ًزا للكتاب��ة؛ ویتب��ین م��ن خ��الل أش��كال 

ھ إمكان تأریخ�ھ فیم�ا ب�ین أواخ�ر الق�رن الخ�امس وأوائ�ل الق�رن حروف
 الرابع قبل المیالد.

   السطر األول:
أدى نح���ت الش���عار الخ���اص بالمملك���ة العربی���ة الس���عودیة إل���ى 
الطمس الكلي لكلمات السطر األول؛ وعل�ى ال�رغم م�ن أن منھجن�ا ف�ي 
دراسة وتحلیل النصوص التي طمست بع�ض أس�طرھا أو كلماتھ�ا ھ�و 

بتعادن��ا ع��ن التخم��ین، ال��ذي غالًب��ا م��ا یوق��ع أص��حاب ھ��ذا الم��نھج ف��ي ا
تفسیرات وتحل�یالت بعی�دة كلًی�ا ع�ن واق�ع ال�نص ومض�مونھ، أو حت�ى 
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مع تقیدنا ب�أن ح�روف ھ�ذا الس�طر  -واقع المجتمع آنذاك. لكننا نقترح 
ال تزید عن تسعة أحرف، علًما أن النقوش التي ُعث�ر علیھ�ا ف�ي تیم�اء 

ا واحًدا في تحدید أحرف ك�ل س�طر، فغالبی�ة س�طور ھ�ذه لم تتبع منھجً 
أن الس�طر األول ك�ان  -المجموعة كان بین السبعة واألََحَد عش�ر حرًف�ا

، أي "المس�لة الت�ي ص ب ا  ز ي  ق ر ب نمكوًنا من ثالث كلمات ھي 
 َقَرب". 

 :  السطر الثاني
ال یتض�ح س�وى الح��رفین األول�ین فی�ھ، وھم��ا الن�ون والم�یم عل��ى 

والي. إال أنن�ا ال نفھ�م الق�راءتین المقت�رحتین م�ن ألث�یم واش�تیل، فق�د الت
 ,Altheim, Stiehlأ ( و ع م رق��رأا ف��ي دراس��تھما األول��ى بدایت��ھ ھك��ذا: 

1968, p.74 وفي دراستھما الثانیة التي كان�ت بع�د خم�س س�نوات م�ن ،(
)، اعتب��را ھ��ذا الس��طر Altheim, Stiehl, 1973, p.243الدراس�ة األول��ى (

 ،م ،سكوًنا من سبعة أحرف: أربع�ة واض�حة قرأناھ�ا عل�ى الت�والي: م
، وق���درا الثالث���ة األخ���رى ب���الالم، والش���ین، وال���زاي، لتك���ون ص ،و

أي "أق���ام ص���لم ش���زب". وھات���ان س م و  ص ل ش ز، قراءتھم���ا ھ���ي: 
القراءتان تدالن على عدم معرفتھما، ال نقول الجیدة، بل حت�ى األولی�ة 

ی�ة. ولعلن�ا نش�یر ھن�ا إل�ى ق�راءة س�یجال لھ��ذه ألش�كال الح�روف اآلرام
 ).Segal, 1969. p.170( س م ر (د، ب) ص ( أ )األحرف والتي كانت: 

   السطر الثالث:
 یحتمل ھذا السطر قراءتین مختلفتین ھما: 

أن نعتبر الح�رف األول وھ�و الب�اء، ح�رًف ال�راء، م�ع تق�دیرنا  األولـى:
، أي "ب�ن"، متبوًع�ا ب رلحرف الباء في الس�طر الث�اني، لنقرأھ�ا 

باألحرف الثالث�ة األول�ى م�ن العل�م وھ�ي: الم�یم وال�راء واألل�ف، 
م ر ا ل هــ ، لیق�رأ: ل هــ يعلى أن نقدر بقیة ح�روف العل�م بلفظ�ة 
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 ۱٤۷ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 ي. 

اعتب�ار ح�رف الب�اء الح�رف األخی�ر م�ن اس�م العل�م المفق�ود ف�ي  الثـاني:
د بع�� -كم��ا اقت��رح س��یجال-الس��طر الث��اني، ونق��در ح��رف الن��ون 

 ح����������������������رف األل����������������������ف، لتق����������������������رأ الكلم����������������������ة 
أي "سیدنا"، وھو االسم المفرد المذكر مع نون الم�تكلم،  م ر ا ن ا

 ).۱۷٥م، ص۲۰۰٦للمزید من المقارنات انظر (الذییب، 

   السطر الرابع:
، وھو علم بس�یط عل�ى وزن ز ي د نالكلمة األولى تقرأ بوضوح 
ھ ھ��ذه ف��ي )، ورد بص��یغت٥ -٤: ۱۳َفْع��الن، مثن��ى َزْی��د (انظ��ر ن��ق 

 ,al- Said, 1995)، والمعینی�ة (Jamme, 1966, 1021c:1النق�وش الس�بئیة (

p.116) معجــم أســماء العــرب)، والعل��م م��ا زال مت��داوالً بینن��ا حت��ى اآلن ،
)، ث��م ی��أتي ح��رف ال�الم. أم��ا بقی��ة الح��روف ۷٥۲، ص۱م، م�ج۱۹۹۱

ة فضاعت بعد أن قُِسَمْت واجھة المسلة إل�ى ج�زئین، ونظ�ًرا ألن الكلم�
، فم�ن المفت�رض أن یك�ون ا ل هــ ت ااألولى ف�ي الس�طر الخ�امس ھ�ي 

 ، ش ن ج ل االضائع ھو اسم إحدى المعبودات التي ُعرف�ت ف�ي تیم�اء: 
 .م ن و ت و (م ن و هـ)، ا ش ي م ا

   السطر الخامس:
عدم وضوح الحرف األول بشكل مرض ال یمن�ع م�ن أن الق�راءة 

: ۱"اإللھ�ـة، المعب��ـودة" (ن��ق  ا ا ل هــ تالص�حیحة لھ��ـذه الكلم�ـة ھ��ـي 
). وم��ـرة أخ��ـرى نس��تطیع تق��دیر بقی��ة ح��روف ھ��ذا الس��طر، آخ��ذین ۲

بعین االعتبار حرف الیاء في أول السطر السادس، الذي م�ن الواض�ح 
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)، ۲: ۱"روح" (انظ��ر ن��ق  ن ف سأن ال عالق��ة ل��ـھ باالس��م المؤن��ث 
 .)۳۹(، "لحیاة"ل ح ي يوھكذا فھذه الكلمة نقرأھا 

   السابع: السطر
الحرف األول في ھذا السطر ھو ح�رف الس�ین، الح�رف األخی�ر 
من الكلمة المطموسة في السطر السادس، ج�اء متبوًع�ا بح�رف األل�ف 

ا خ والحاء، وھكذا یمكن تقدیر ھذه الكلمة الت�ي اختف�ت بقی�ة حروفھ�ا: 
 ).۳: ۱أي "ذریتھ" (انظر نق  ،)٤۰(ر ت هـ

   السطران الثامن والتاسع:
، یجعل��ھ ت ي م الث��یم واش��تیل تق��دیر الكلم��ة األخی��رة ب��ـ: اقت��راح أ

ال��ذي ی��أتي فی��ھ اس��م عل��م لمك��ان بع��د  -حس��ب علمن��ا-المث��ال الوحی��د 
؛ لھ�ذا نمی��ل إل�ى تق�دیر الكلم��ة المطموس�ة باالس��م ل ع ل ماالص�طالح 

، أي "شھر"، خصوًصا أنھا متبوعة مباش�رة ف�ي ي ر خالمفرد المذكر 
، أي "س��نة"؛ كم��ا ھ��و س ن تد المؤن��ث الس��طر التاس��ع باالس��م المف��ر

 مع�����روف ف�����ي النق�����وش اآلرامی�����ة، عل�����ى س�����بیل المث�����ال انظ�����ر 
 .۳-۳: ۳نق 

 

  ):۱۹النقش رقم (
 ,Beyer؛۸۸، اللوح������ة رق������م ۷م، ۱۹۸۳لفنجس������تون وآخ������رون، 

)، الل�ذین أض�افا ض�میر Altheim, Stiehl, 1973, p.243ونس�تبعد اقت�راح ألث�یم واش�تیل ( )  ٣٩(
 الجم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ع 

"روحھ��م"،  ن ف س هـــ م، فقرآھ��ا ن ف سلس��طر الس��ادس، إل��ى الكلم��ة األول��ى ف��ي ا هـــ م
 والمقصود ذریة صلم شزب وابنھ زیدان.

). الذي نأخذ بھ؛ في ح�ین أن ألث�یم واش�تیل ل�م Degen, 1974, p.89ھذا ھو اقتراح دیجن ( )  ٤٠(
 ,Altheim, Stiehlیشیرا إلى الحرف الواضح وھ�و الت�اء، انظ�ر الص�ورة الفوتوغرافی�ة (

1970, p.106(. 

                                                   

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 ۱٤۹ مدخل تاریخيالفصل األول: 

Livingstone, 1987, p.292, pl. III. 

 

 

 

 

كتب على ھ�ذه القطع�ة أو لنق�ل الكس�رة الفخاری�ة س�بعة ح�روف، 
ا ك��ان عل��ى ش��كل خ��ط عم��ودي ص��غیر، ق��رأه لفنجس��تون الًم��ا أولھ��

باعتباره الم الملكیة؛ لكن  أسلوب كتاب�ة ال�نقش القص�یر تجعلن�ا نت�ردد 
 كثیًرا في قبول ھذه القراءة. 

ولتبس��یط ق��راءة ھ��ذه الح��روف الس��بعة س��نبدأ بق��راءة الح��رفین 
 األول��ین الل��ذین ج��اءا بع��د الخ��ط العم��ودي الص��غیر، فھم��ا یق��رأان ح��اءً 
ومیًما، ثم یأتي شكل یقرأ إّما داالً أو راًء، متب�وع بح�رف الق�اف، یلی�ھ 
ش��كل یق��رأ داالً أو راًء، أو ب��اًء، وآخ��ر ھ��ذه الح��روف ق��د یق��رأ داالً أو 

خ م أو  خ م د ق ر دأو  خ م ر ق د رراًءا. وھك�ذا تق��رأ ھ�ذه العالم��ات: 
ف ... إل���خ. وق���د اجتھ���د الدارس���ون ف���ي تفس���یر ھ���ذه الح���رو د ق د ر

 نلخصھا على النحو التالي: 

اقت�رح لفنجس��تون ق��راءتین، األول��ى: ع�ّده نقًش��ا یتك��ون م��ن عل��م،  - ۱
، ب ر، مس�بوق ب�الم الملكی�ة، ومتبوًع�ا باس�م البن�وة خ م ر قھو: 

م، ۱۹۸۳(لفنجس���تون وآخ���رون، ل خ م ر ق  ب ر لیق���رأ ھك���ذا: 
). لك���ن ص���عوبة تفس���یر االس���م أض���عفت ھ���ذا االقت���راح. ۸۸ص

أي خ م ر ق د ر قراءتھ لھذه الحروف على النح�و الت�الي:  الثانیة:
 ,Knauf"خم��ر ق��در". وق��د ع��ارض كن��وف بش��دة ھ��ذه الق��ـراءة (

1990, p.207 مبـرًرا اعتراضـھ ھـذا بعـدم ذك�ـر الرق�ـم الع�ددي ،(
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، والغری����ب أن كن����وف ال����ذي أراد أن یم����رر ق د ربع����د كلم����ة 
ال���نص ق���د یك���ون أن  -بعن���ادٍ  -اقتراح���ھ (انظ���ر أدن���اه)، تجاھ���ل 

 ناقًصا.

) ق�راءة الخ�ط العم�ودي عل�ى Knauf, 1990, p.207اقت�رح كن�وف ( - ۲
، خ م ر   ق د ر"، أم��ا الكلمت�ان فق�د قرأھم��ا ۱أن�ھ ال�رقم الع�ددي "

علًم���ا لقبیل���ة قی���دار، الت���ي  ق د رخم���ر قی���دار"، معتب���ًرا  ۱أي "
عاصرت زمنًیا األنباط، واش�تھرت ببس�الة رجالھ�ا وق�وتھم؛ كم�ا 

ع�دًدا م��ن مل��وك اإلمبراطوری��ة اآلش�وریة ق��د ھاجمھ��ا، أمث��ال  أن
آشوربانیبال، وبختنصر الكلداني. ویتبین لنا م�ن خ�الل المص�ادر 
اآلشوریة الت�ي تح�دثت ع�نھم أن م�وطنھم ك�ان یق�ع ب�ین الجن�وب 
الش��رقي لدمش��ق ومنطق��ة ت��دمر، للمزی��د م��ن المعلوم��ات انظ��ر 

م، ۱۹۷۸؛ عل��ي، ۲٦-۲٤م، ص ص۱۹۹۱(عب��اس، أبوطال��ب، 
). لكنن��ا ال نتف��ق كلًی��ا م��ع تفس��یرات ٤۳۹ -٤۳۸، ص ص۱م��ج

كن��وف لھ��ذا ال��نص القص��یر ، فق��د اعتب��ره بمثاب��ة وص��ل اس��تالم 
عل��ى قی��ام قبیل��ة قی��دار بتس��لیم ھ��ذه الج��رة م��ن الخم��ر إل��ى تیم��اء 
المدین��ة أو ألح��د معبوداتھ��ا، إّم��ا كض��ریبة أو ھدی��ة، فلك��ي نص��ل 

ن نعتم��د فی��ھ عل��ى دلی��ل إل��ى اس��تنتاج ت��اریخي ھ��ام كھ��ذا یج��ب أ
كت��ابي واض��ح ال ل��بس فی��ھ وال یكتنف��ھ الغم��وض. لھ��ذا ل��یس م��ن 
الم��نھج العلم��ي الس��لیم االس��تناد إل��ى نق��ش یحتم��ل ع��دة ق��راءات، 
إضافة إلى أنھ نقش ناقص، فنخ�رج بنت�ائج تاریخی�ة، نح�و الق�ول 

 إن قبیلة قیدار تدفع الجزیة أو الضریبة لتیماء.

ف، یعني "َخْمر"، ورد بص�یغتھ ھ�ذه ف�ي اسم مفرد مذكر مضا خ م ر:
) واألوجاریتیـ���ـة Tomback, 1978, p.107النق���وش الفینیقیـ���ـة (

)Gordon, 1965, p.402) والتدمریـــ�ـة ،(Hillers, Cussini, 1996, 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 ۱٥۱ مدخل تاریخيالفصل األول: 

p.365 والحضریــ��������������������������������������������������������������������������������������������������ـة ،( 
)Hoftijzer, Jongeling, 1995, p.384 وك���ذلك ف����ي الكتاب����ات ،(

 الس������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ریانیة 
)Costaz,1963, p.108( وكتابـات العھد الق�دیم ،)Brown and others, 

1906, p.330 واللھجت����ین اآلرامیت����ین: الفلس����طینیة الیھودی����ة ،(
)Sokoloff, 1992, p.207 والمس��یحیة ،()Fitzmyer, Harrington, 

1978, 60:1.( 

اسم مفرد مذكر مطلق؟ ورد إض�افة إل�ى النق�وش اآلرامی�ة ف�ي  ق د ر:
)، Sokoloff, 1992, p.476(لسطینیـ�����ـة اللھج����ة اآلرامیـ�����ـة الف

 والكتابـ������������������������������������������������ـات السریانیـ������������������������������������������������ـة 
)Costaz,1963, p.310( :وھك�ذا ن�رجح قراءت�ھ عل�ى النح�و الت�الي .

 ، أي "قِدر َخْمر".خ م ر  ق د ر

  ):۲۰النقش رقم (
Altheim, Stiehl, 1970, p.141, pl.5, 6; Degen, 1974, 7, pp.88- 9, pl. 89, 
vot: VIII. 

 

 

 

 

 

 النص:
 َقْبر ... م - ۱ ن ف س  .. م  - ۱
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 152 نقوش تیماء اآلرامیة

 ... بنت - ۲ ... ب ر ت  - ۲
  ... الذي - ۳ ... د ي - ۳
 أقام - ٤ (ھـ ق ي م)  - ٤

جاء ھذا النقش السیئ مكتوًبا على حج�ر جی�ري، ویظھ�ر أن�ھ ق�د 
تعرض إّم�ا للتخری�ب المتعم�د، أو أن العوام�ل الجوی�ة المتغی�رة أث�رت 

ل أشكال حروفھ مثل: الف�اء والت�اء وغیرھم�ا، علیھ. ویتبین لنا من خال
أنھ أحد النصوص التي تعود إلى أواخر القرن الخ�امس وأوائ�ل الق�رن 
الرابع قب�ل الم�یالد؛ وھ�ذا یعن�ي معاص�رتھ للنق�وش اآلرامی�ة األخ�رى 
ذات الوجھ الص�امت. والمالح�ظ أن الناح�ت لھ�ذا الش�اھد ل�م ی�تم نح�ت 

ا في الوج�وه الص�امتة األخ�رى. العین الیسرى في الوجھ الصامت، كم
وقد یك�ون الس�تعجال أق�ارب المتوف�اة الحص�ول عل�ى الش�اھد دور ف�ي 

 عدم إتمام نحت الوجھ كامالً.

: ۲، َقْبر (انظر ن�ق ن ف س المؤنث المفرداألحرف التالیة لالسم 
)، مطموسة كلًیا، فیما عدا الحرف األخیر في ھذا السطر الذي یق�رأ ۱

) تق��دیر الج��زء Degen, 1974, p.89اول��ة دیج��ن (میًم��ا؛ ونعتق��د أن مح
المطموس بحرف الراء أو الدال غیر مجدیة، ألن الفراغ یحتم�ل أكث�ر 
من حرف، إضافة إلى أن الخط�وط العمودی�ة واألفقی�ة الظ�اھرة تجع�ل 

 من محاوالت التقدیر غیر مجدیة. 

أما السطر الثاني فبدایتھ مطموسة، ورغم ذلك ف�إن دیج�ن اعتب�ر 
 أون  أو ،ر، د أو ،م، لجزء متضمًنا ثالثة ح�روف قرأھ�ا ھك�ذا: ھذا ال

. وبالنس���بة لح���رف ال���الم ف���نحن، رغ���م تفحص���نا ال���دقیق للص���ورة ب
الفوتوغرافی��ة، ل��م نتبین��ھ؛ أم��ا الح��روف التالی��ة فیتب��ین لن��ا م��ن تع��دد 
القراءات التي اقترحھ�ا دیج�ن أن مح�اوالت التق�دیر ھ�ذه غی�ر مجدی�ة. 
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 ۱٥۳ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 لمطم�����وس االس�����م المف�����ـرد المؤن�����ـث وج�����اء بع�����د ھ�����ذا الج�����زء ا
 . )٤۱(، "بنت"ب ر ت

في السطر الثال�ث ھ�ي االس�م الموص�ول  ةالكلمة الوحیدة المقروء
الراب�ع بالفع�ل  الس�طر، "الذي". ولھذا فإننا نقدر الكلمة األولى في د ي

 ).۲٤٦م، ص۲۰۰٦أي "أنشأ، أقام" (انظر الذییب،  ،هـ ق ي م

  ):۲۱النقش رقم (
Altheim, Stieh, 1970, p.141, vot. 7+8, pp.761- 2; Degen, 1974, 8, pl., 
p.90. 

 

 

 

 

 

 النص:
 َقْبر سمر إل - ۱ ن ف س    (س) م ر ا  - ۱
 بن ارنشي - ۲ ل    ب ر    ا ر ن ش ي  - ۲
۳ - ... ...  ... ۳ - ... ...  ... 

ُكت�ب ھ�ذا ال�نقش الس�یئ عل�ى حج�ر جی�ري، اس�تخدم ش�اھد قب��ر؛ 

)، ح��روف ھ��ذا الس��طر: ب��اًء، نوًن��ا، Altheim, Stiehl, 1973, p.141ألث��یم واش��تیل ( ق�رأ )  ٤١(
وحاًء. واعتبرا السطر الرابع یبدأ بحرفي الواو والی�اء، رغ�م ع�دم وض�وح أي منھم�ا ف�ي 

 الصورة الفوتوغرافیة.
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أن الش��اھد (الحج��ر) ل��م یقط��ع بش��كل مناس��ب، وأن  وعل��ى ال��رغم م��ن
جزًءا من سطحھ المخصص للكتاب�ة ل�م یھی�أْ بالش�كل المطل�وب، إال أن 
الوجھ الصامت قد نحت بأسلوب راٍق وعاٍل ودقیق ی�دل عل�ى المق�درة 
الفنیة التي كان الفنان التیمائي یتمتع بھا، آنذاك. ویظھ�ر لن�ا أن ال�نقش 

ن�تمكن م�ن ق�راءة س�وى الس�طرین األول  یتكون من أربع�ة أس�طر، ل�م
والثاني. ومن خالل أش�كال حروف�ھ مث�ل: األل�ف والب�اء وال�راء وال�الم 

 یظھر معاصرتھ للنقوش األخرى ذات الوجھ الصامت. 

الجزء األول من السطر األول غی�ر واض�ح، لك�ن م�ع التمح�یص 
 والت�دقیق یتب��ین لن��ا بقای��ا ثالث��ة ح�روف ھ��ي: الن��ون، والف��اء، والس��ین،

). یل�ي ھ�ذه الكلم�ة بقای�ا أو ۱: ۲، أي "َقْب�ر" (انظ�ر ن�ق ن ف سلتق�رأ 
أجزاء من حرف غیر واضح نقرأه إّما ألًفا أو سیًنا، كم�ا اقت�رح دیج�ن 

)Degen, 1974, p.90 متب���وٍع بح���روف ثالث���ة تق���رأ بس���ھولة عل���ى ،(
التوالي: میًما، وراء، ثم حرف األل�ف؛ ونظ�ًرا ألن الح�رف األول ف�ي 

، فم�ن الواض�ح أن ھ�ذا الح�رف ب راني متب�وٌع باس�م البن�وة السطر الث
س م ر ، أو ش م ر إ ل، أو أ م ر ا لیتبع العلم األول، الذي نق�رأه ھك�ذا: 

 .  ا ل

بالنس��بة للق��راءة األول��ى فق��د ُع��رف بص��یغتھ ھ��ذه ف��ي النق��وش 
 الثمودی��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة 

)Shatnawi, 2002, p.651) والص��فویة ،(Hazim, 1986, p.9 والنبطی��ة ،( 
)Cantineau, 1978, p.64; Negev, 1991, p.13 واألوجاریتی����ة ،(
)Gröndahl, 1967, p.99 ف���ي  ا م ر هــــ م و).  بینمـ���ـا جـ���ـاء بصیغـ���ـة

 رة ـ���������������������������������ـالمبكالنقـ���������������������������������ـوش السبئیـ���������������������������������ـة 
)Tairan, 1992, pp.76- 7( ف��ي النق��وش التدمری��ة  أ م ر ي، وبص��یغة
)Stark, 1971, p.69( ـوش مـ���ـاري ف���ي نقـ��� ا م ر ب ع ل، وبصیغـ���ـة
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 ۱٥٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

)Huffmon, 1965, p.168 وھ���و عل���م مرك���ب عل���ى ص���یغة الجمل���ة .(
"ق��ال، أم��ر". لھ��ذا  ا م راالس��میة، عنص��ره األول م��ن الج��ذر الس��امي 

 فالعلم یعني "(اإللھ) إیل أمر". 

أم��ا الق��راءة الثانی��ة فھ��ي أیًض��ا عل��م مرك��ب عل��ى ص��یغة الجمل��ة 
راق����ب،  ، أي "حم����ى،ش م راالس����میة، عنص����ره األول ھ����و الفع����ل 

)، Tomback, 1978, p.325ح����رس"، ال����ذي ج����اء ف����ي الفینیقیــ����ـة (
ھك��ذا فھ��و یعن��ي "(اإلل��ھ) إی��ل و ).Smith, 1967, p.585( والسریانیـ��ـة

حم�ى، ح�رس"، أو "المحم�ي، المح�روس (م�ن) إی�ل" ویمك�ن مقارنت��ھ 
 ,Benz, 1972، ال�ذي ظھ�ر ف�ي النق�وش الفینیقی�ة (ش م ر ب ع لب�العلم 

p.421 باألعـ���ـالم البسیطـ���ـة، الت���ي ُعرفـ��ـت ف���ي ع���دد م���ن )، وك��ذلك
، ال��ـذي جـ��ـاء ف��ي ش م ر تالنق��وش السامیـ��ـة األخـ��ـرى مث��ل: ص��یغة 

 ,Winnett, Harding، والص�فویة ( )Hayajneh, 1978, p.172(المعینیـ�ـة 

1978, 3734a ف���ي اللحیانیـ���ـة (  م رش )، وبص���یغةHarding, 1971, 

p.307 السبئیـ����������������������ـة  ف����������������������ي س م ر ت). وبصیغـ����������������������ـة 
)Harding, 1971, p.328) والقتبانی�ة ،(Hayajneh, 1998, p.163 وأفض�ل .(

تفسیر لھ اعتب�اره َعلًَم�ا مركًب�ا عل�ى ص�یغة الجمل�ة االس�میة، عنص�ره 
، ص ۲م، م��ج۱۹٥٦ -۱۹٥٥(اب��ن منظ��ور،  س م راألول مش��تق م��ن 

)، ویعني "َحّسَنُھ إیل"، والمقص�ود أن اإلل�ھ إی�ل جعل�ھ ۳۸۰ -۳۷٦ص
 ئًما بشوًشا حسن الخلق أو جعلھ وسیًما مثل وسامة ضوء القمر.دا
 

وكم�ا واجھن��ا ص��عوبة ف��ي تحدی�د الق��راءة المرجح��ة للعل��م األول، 
ا د ن ش فإننا أیًضا نواجھ المشكلة ذاتھا في قراءة ھذا العلم، فقد یق�رأ: 

... إل����خ. وبالنس����بة للق����راءة األول����ى  ي ا ب ن سأو  ا د ن س يأو  ي
)، ف�إن أرج�ح تفس�یر ل�ھ ع�ده Degen, 1974, p.90(ھ�ا دیج�ن الت�ي اقترح
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ف�ي  أ دَعلًَما مركًبا من جمل�ة اس�میة، عنص�ره األول نقارنـ�ـھ باالسـ�ـم 
  ,Huffmon, 1965(األموریـ���������ـة الـ����������ـذي یعن����������ي "أب" 

p.156()٤۲( ن ش، وعنص���ره الث���اني نقارن���ھ باالس���م)ال���ذي یعن���ي )٤۳ ،
)، وك�ذلك Tomback, 1978, p.223("زع�یم، قائ�د"، كمـ�ـا ف�ي الفینیقیـ�ـة 

). وھك�ـذا Brown and others,1906, pp.953- 4(ف�ي كتاب�ات العھ�د الق�دیم 
فھـ��ـو یعن��ي "األب ال��زعیم، القائ��د". إال أن��ھ ال یمكنن��ا إھم��ال إمك��ان 
ق�راءة الح��رف الث��اني ب��اًء، فھ��و عب��ارة ع��ن خ��ط عم��ودي ینحن��ي إل��ى 

الوص�ف ینطب��ق عل�ى ح��رف الیم�ین مكّوًن��ا خًط�ا أفقًی��ا ص�غیًرا، وھ��ذا 
الب�اء ف�ي اآلرامی�ة، ویعن�ي "األب ال�زعیم، القائ�د"، وھن�اك العدی�د م�ن 

، للمزی�د م�ن المقارن�ات أ باألعالم السامیة التي كان عنصرھا األول 
 ).  ۲۱۳م، ص۱۹۹۹؛ الذییب، ۳۲٦م، ص۱۹۹۸انظر (الذییب، 

  ):۲۲النقش رقم (

ل م��ن : فع��۹۳ -۹۲م، ص۱۹۸۰م��ن أَْدد، وھ��و كم��ا یق��ول األص��معي،  ا دال نس��تبعد أن  )  ٤٢(
ا وھ��و حن��ین وص��وت. وأََدد عل��م ُع��رف ف��ي  ال��َوّد، ویك��ون م��ن األّد، یق��ال: أّدت اإلب��ل أدَّ

). وھ�����ذا ۲۷م، ص۱۹۸۷؛ الھم�����داني، ۱۷م، ص۱۹۸٦الم����وروث العرب�����ي (الكلب�����ي، 
العنص��ر ورد علًم��ا لش��خص ف��ي ع��دد م��ن النقـ��ـوش السامیـ��ـة األخ��ـرى، فعل��ى سبی��ـل 

  ,Benz, 1972یقی����������ـة (ف����������ي الفین ا د يالمث����������ـال: ج����������ـاء بصیغ����������ـة 
p.260) واآلرامی�ة ،(Maraqten, 1988, p.115) والس�ریانیة ،(al- Jadir, 1982, p.340; 

Drijvers, Healey, 1999, As12: 2 ف���ي الحض���ریة ا د ا)؛ بینم���ا ُع���رف بص���یغة ،
)Aggoula, 1991, p.191 ف���ي الثمودی���ة ( ا د د)، وبص���یغةKing, 1990, p.470 ،(

 ).Gröndahl, 1967, p.88). واألوجاریتیة (Winnett, 1957, p.537والصفویة (
، ق���د ُعرف��ا علم��ین ف���ي العدی��د م���ن ن ش يأو  ن س يلع��لَّ م��ن المفی���د اإلش��ارة إل��ى أن  )  ٤٣(

م، ۲۰۰۱، كم�ا ف�ي الص�فویة (حراحش�ة، ن س ااألخرى، نح�و ص�یغة النصوص السامیة 
). كم�ا أن Negev, 1991, p.44)، والنبطی�ة (Harding, 1970, p.586)، والثمودی�ة (۳٥۱

)، والثمودی��ة CIS 5062، وھ��ي ص��یغة مش��ابھة وردت ف��ي الص��فویة (ن ش ا تالص��یغة 
)Harding, 1971, p.588.( 
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 ۱٥۷ مدخل تاریخيالفصل األول: 

Jaussen, Savignac, 1909- 14, 336, pl.CXIX; Degen, 1974, 11, pl., 
p.92. 

 

 
 النص:

ت ي م ن   ع ت ع ق ب   ب ر  ي ْح ْن       َتْیم���ان ب���ن ع���ت      
 عقاب بن یحن؟

ُیعتب��ر الفرنس��یان جوس��ین وس��افیناك أول م��ن لف��ت النظ��ر لھ��ذا 
ف�ي  -نقًشا نبطي القلم. وتكمن أھمیت�ھ  -خطأً -النقش القصیر، فقد عداه 

ي ت���دل عل���ى أن���ھ یع���ود إل���ى الفت���رة بأش���كال حروف���ھ، الت��� -تص���ورنا
االنتقالیة بین اآلرامیة الدولی�ة والنبطی�ة، وھ�ي الفت�رة الزمنی�ة الواقع�ة 
بین نھایة القرن الرابع قب�ل الم�یالد وبدای�ة الق�رن الثال�ث قب�ل الم�یالد؛ 

 وإن صح استنساخ الفرنسیین، فیتبین لنا التالي: 

الت��اء، والی���اء، أن بع��ض حروف��ھ آرامی���ة قدیم��ة/ دولی��ة وھ���ي:   - ۱
 .ت ي م نوالمیم، الواردة في العلم 

أن حرف الع�ین، ال�ذي ج�اء م�رتین، ُع�رف ف�ي النق�وش النبطی�ة  - ۲
 دون النقوش اآلرامیة القدیمة/ الدولیة.

أن بعض حروفھ ج�اءت ف�ي النق�وش النبطی�ة واآلرامی�ة القدیم�ة/  - ۳
، والب���اء، ع ق ب، والق���اف ف���ي ع تالدولی���ة وھ���ي: الت���اء ف���ي 

 ;Euting,1885, p.23، لھ���ذه الح���روف انظ���ر (ب رال���راء ف���ي و

Gibson, 1982, pp.187-8.( 

)، متبوًع��ا ب��العلم الث��اني، ۲: ٦بالنس��بة للعل��م األول انظ��ر (ن��ق 
وھي ظاھرة معروف�ة ف�ي  -، والمالحظ ع ت ع ق بالمقروء بسھولة 
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بعض النقوش السامیة مثل الثمودیة، لكنھا ن�ادرة أو قلیل�ة الظھ�ور ف�ي 
. والعل�م یحتم�ل ع��ّده ب رأن الكات�ب نس��ي كتاب�ة اس�م البن��وة  -اآلرامی�ة

 تفسیرات، ھي:

اعتباره َعلًَما مركًبا على صیغة الجملة االسمیة/ الفعلی�ة، یعن�ي    األول:
 ,Stark"، وھـو مـا اقترح�ـھ ست�ـارك (ع تحمى"، "حمى  ع ت"

1971, p.108) وأخذ بھ العب�ادي ،(Abbadi, 1983, p.85قطن )، وم�ر
)Maraqten, 1988, p.201 ع ، الرب�ة الفینیقی�ة ع ت)، وذلك باعتبار

إلھ��ة الح��رب والخص��ب المعروف��ة ف��ي الق��رن الث��امن قب��ل  ن ت
)، وأن عنص��ره الث�اني ھ�و الفع��ل Maraqten, 1988, p.57الم�یالد (
أي "حم��ى"، ال��ذي ورد بھ��ذا المعن��ى ف��ي العھ��د ع ق ب الس��امي 

 ).Brown and others,1906, p.1084(القدیم 

ع عده أیًضا َعلًَما مركًبا من جملة اس�میة، یعن�ي "س�یف، س�الح  الثاني:
"، إن أخ��ذنا بمعن��ى العق��اب ف��ي العربی��ة وھ��و "العل��م الض��خم، ت

 ).Degen, 1974, p.92الرایة، السیف"، لھذا التفسیر  انظر (

ف���ي الس���ریانیة یعن���ي  ع ق بإن أخ���ذنا بالحس���بان أن -وھ���و  الثالـــث:
ورد بالمعنى نفســھ لكـن بصیغ�ـة  -)Smith, 1967, p.424( "تابع" 

م، ۱۹۸۲ف��ي النقـ��ـوش الس��بئیة (بیس��تون وآخ��رون،  ع ق ب ت
)، ف��ال یس��تبعد أن معن��ى ھ��ذا العل��م المرك��ب عل��ى ص��یغة ۱۸ص

 " "تابع (للربة) عت". ِل ع تالجملة االسمیة ھو "تابع 

، وھ�و ب ر یلي ذلك العلم الثالث، المسبوق ھذه المرة باسم البن�وة
أو  ي خ ن، ي ح نیتكون م�ن ثالث�ة أح�رف نقت�رح قراءتھ�ا: إم�ا 

، والق�����ـراءة الثانیـ�����ـة رجحھ�����ـا الفرنسی�����ـان ي ث نأو ن ي ت 
 ).Jaussen, Savignac, 1909-14, II, p.222جوسین وسافینـاك (
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 ۱٥۹ مدخل تاریخيالفصل األول: 

  ):۲۳النقش رقم (
Jaussen, Savignac, 1909- 14, I, p.158; II, p.223, No: 342, pl.CXIX; 
Degen, 1974, 13, pl., p.93. 

 

 

 

 النص:

 َرمالن (َدمالن) ر م ل ن  أو  د م ل ن 

لھ���ذا ال���نقش القص���یر وس���افیناك استنس���اخ الفرنس���یین جوس���ین 
، د م ل نأو  ر م ل نالمك��ون م��ن كلم��ة واح��د ی��دفعنا إل��ى قراءت��ھ إم��ا 

 وذلك لتطابق شكلي حرفي الدال والراء في اآلرامیة.

ل��م بس��یط عل�ى وزن فع��الن، كم��ا یق�ول اب��ن منظ��ور، وھ�و ع ر م ل ن:
، م��ن الرم��ل، عن��دما ش��رح ۲۲۸، ص۱۱م، م��ج۱۹٥٦ -۱۹٥٥

العل��م المؤن��ث َرْملَ��ة، وھ��ي واح��دة الرم��ل أو قطع��ة من��ھ، وأخ��ذ 
، والش����مري، ۱۳۰۲م، ص۱۹۸۷برأی����ھ ھ����ذا الفیروزآب����ادي، 

 ، وجوس�������������������ین وس�������������������افیناك ۲۲۸ھ�������������������ـ، ص۱٤۱۰
)Jaussen, Savignac, 1909-14, II, p.223.( 

م�ل وھ��و "المط��ر الض��عیف"، حی��ت  ولع�ل اش��تقاقھ أیًض��ا م��ن الرَّ
یق��ال: ع��ام أرم��ل، أي "قلی��ل المط��ر والنف��ع والخی��ر"، أو م��ن الرم��ل، 
وھ��ي الھرول���ة إذا أس��رع الش���خص ف��ي مش���یتھ وھ��ز منكبی���ھ، (اب���ن 

 ، ۱۱م، م����������������������������������������ج۱۹٥٦ -۱۹٥٥منظ����������������������������������������ور، 
). لھ�ذا فھ�و ق�د ۱۷۹م، ص۱۹۹۹)، وللمزید انظر (ال�ذییب، ۲۹۸ص
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یعن�ي "المط�ر"، والمقص��ود ب�ھ حل��ول الخی�ر والبرك��ة، أو س�مي ب��ذلك 
 بسبب طبیعة مشیتھ أو ھزه لمنكبیھ عند بكائھ فسماه والداه بالرمالن.

ف����ي النق����وش الثمودی����ة (ال����ذییب،  ر م لوالعل����م ورد بص����یغة 
 ,Clark؛ ۲٤٤م، ۱۹۹٦) والص��فویة (علول��و، ۱۹۱، ۱۸۹م، ۱۹۹۹

 )، والنبطی����������������������������������������������ة 1022 ,1980
)Negev, 199l, 60 وھـ���ـو یع���ـادل العلـ���ـم َرْمل���ة المع���ـروف ف���ي .(

 ).٤۲م، ص۱۹۸۳الموروث العربي (األندلسي، 

، وَدَم�ل ب�ین د م لعلم بسیط عل�ى وزن فع�الن، اش�تقاقھ م�ن  د م ل ن:
الق����وم َی����ْدُمل َدْم����الً أي "أص����لح"، وَدَم����ل األرض ُی����ْدُملھا أي 

)؛ ۲٥۰، ص۱۱م، م�ج۱۹٥٦ -۱۹٥٥"أص�لحھا" (اب�ن منظ�ور، 
ل��ذا فھ��و یعن��ي "المص��لح". وُع��رف بص��یغتھ ھ��ذه ف��ي النق��وش 

 )، والص��������������فویة ۱٦۰م، ۱۹۹۹الثمودی��������������ة (ال��������������ذییب، 
)Winnett, Harding, 1978, 1204; Clark, 1982, 1107 ویمك��ن .(

، الت���ـي د م ل ي هـــ و، د م ل إ ل، د م ل امقارنت��ھ باألعــــــ���ـالم: 
 ).Fowler, 1988, pp.126, 165جــــاءت في الكتابات العبریة (

  ):۲٤النقش رقم (
Doughty, 1884, pl.III; CIS 117; Jaussen, Savignac, 1909- 14, 
pl.XXVII; Degen, 1974, 15. 

 

 

 النص:

م ي ت ب (ا)    د ي    ر م ن ت ن   ب ر ...  القاعدة (العرش) 
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 ۱٦۱ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 لرم نتن بن ...

قاع�������������دة  م ي ت ب    د ي    ر م ن ت ن    ب ر ... 
 ش) رم نتن بن(عر

َوَجد الرحالة اإلنجلیزي المشھور داوتي ھذا النقش القصیر أثن�اء 
زیارتھ للمنطقة أواخر القرن الثامن عشر المیالدي. والق�راءة المعط�اة 

). ف�ي CIS 117أعاله، والتي نفض�لھا، ھ�ي ق�راءة مح�رري الك�وربس (
: حین كانت قراءة الفرنسیین جوسین وس�افنیناك، غی�ر المب�ررة، ھك�ذا

، وأھم��ال لس��بب غی��ر واض��ح ق��راءة بقی��ة حروف��ھ. أم��ا م ت ي    ب ر
دیجن، الذي وافق على قراءة محرري الك�وربس، فق�د أش�ار إل�ى ع�دم 

أن یض��یف  -منھجًی��ا  -موافق��ة ال��نص للقواع��د اآلرامی��ة، ف��المفترض 
، ویظھ�ر لن�ا ع�دم وج�ود خط�أ د يالكاتب فع�الً بع�د االس�م الموص�ول 

عن��ي ھن��ا الم الملكی��ة، تماًم��ا كم��ا ف��ي النبطی��ة ت د يقواع��دي، ف��األداة 
 د ي) الت���ي ی��رد فیھ���ا االس��م الموص���ول ۱: ۱۹۱م، ۱۹۹۸(ال��ذییب، 

 بمعنى "ل".

 ھذان اللحدان مثل: ا ل ھـ    ت ر ي    ج و خ ي ا    د ي

 لحوشب بن نفیو ح و ش ب و    ب ر    ن ف ي و ... 
"قاع�دة، ع�رش"، ھي االسم المفرد المض�اف  م ي ت بالكلمة األولى 

، وھو علم مرك�ب عل�ى ر م ن ت ن). المتبوع بالعلم ٦: ۱۱(انظر نق 
صیغة الجملة الفعلیة أو االسمیة، یعني "(اإلل�ھ) رم أعط�ى (َوَھ�َب)"، 
 أو "أعط�������������������������������ى، َوھ�������������������������������ب (اإلل�������������������������������ھ رم)" 

)Degen, 1974, p.95.( 

  ):۲٥النقش رقم (
Jaussen, Savignac, 1909- 14, pl.XXVII, IX; Res 1139; Degen, 1974, 
16. 
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 النص:
 بردجن بن - ۱ ب ر د ج ن    ْب ر  - ۱
۲ -    ۲ -  
  .. م ت   إلھي - ۳ .. م ت   ا ل ھـْ ي - ۳
  - ٤ ْل م ر    ف ر ر ْل ت ل - ٤

القراءة المعطاة أعاله غیر مؤكدة، فاستنس�اخ الفرنس�یین جوس�ین 
ب�ع ق�د ُكت�ب كیفم�ا وسافیناك لم یكن موفًق�ا، ویظھ�ر لن�ا أن الس�طر الرا

اتف��ق؛ مم��ا یجعلن��ا ن��رجح أن��ھ م��ن النص��وص التدریبی��ة الت��ي یكتبھ��ا 
 الراغبون في التدریب على الكتابة.

  ):۲٦النقش رقم (
Euting, 1885, pp.13- 14; Euting, 1914, p.247; Jaussen, Savignac, 
1909- 14, 268, pl.CXV; CIS 118; Degen, 1974, 10, pl., p.95. 

 

 

 

 

 لنص:ا

 َمْعن اإللھ (َمْعن هللا) م ع ن ا ل ھـ ي
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 ۱٦۳ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 بن نعمھ (ب ر) ن ع م ھـ

یع��ود فض��ل اكتش��اف ھ��ذا ال��نقش القص��یر إل��ى الرحال��ة األلم��اني 
أویت��نج عن��دما ق��ام بزیارت��ھ للمنطق��ة ف��ي أواخ��ر الق��رن الث��امن عش��ر 
الم��یالدي؛ ویتب��ین لن��ا م��ن خ��الل أش��كال حروف��ھ أن��ھ یع��ود زمنًی��ا إل��ى 

 بل المیالد.القرن الرابع ق

م علم مركب عل�ى ص�یغة الجمل�ة االس�میة یعن�ي إم�ا " م ع ن ا ل هـ ي:
 ,Stark(اسم اإللھ، لھذا انظر  م ع ن(ھو) إلھي"، إذ اعتبرنا  ع ن

1971, p.65; Abbadi, 1983, p.124( م ، أو أن نعتب�ر عنص�ره األول
م��ن َمْع��ن، وھ��و ف��ي العربی��ة "الیس��ر، الس��ھولة". وف��ي ھ��ذه  ع ن

یعني "إلھ�ي َس�َھل، یّس�ر"، والمقص�ود إم�ا أن یك�ون دع�اء  الحالة
لإلل��ھ بتیس��یر عملی��ة الوض��ع وتس��ھیلھا، أو تیس��یر حیات��ھ المدی��دة 

. والعل��م بص��یغتھ ھ��ذه َوَرَد ف��ي النبطی��ة (ال��ذییب، )٤٤(وتس��ھیلھا
؛ ال������������ذییب، ۲۱٤م، ص۲۰۰۲؛ ال�����������ذییب، ٥٦م، ص۱۹۹۸
)؛ ف���ي Shatnawi, 2002, p.743)، والثمودی���ة (۲: ٤۱م، ۲۰۰٥

)، ٦٤۳م، ۲۰۰۱(حراحشــ��ـة،  م ع ن ا لح��ین ج��اء بصیغتـ��ـي 
) في الصفویة. أما في الس�بئیة Hazim, 1986, p.116( م ع ن ل هـو 

 ).Harding, 1971, p.557(م ع ن ل ت فُعرف بصیغة 

 ھذه الكلمة تحتمل أحد المعنیین التالیین: ن ع م هـ: 
ھ���ي أداة التعری���ف،  إن أخ���ذنا ف���ي الحس���بان أن الھ���اء الملحق���ة - ۱

)، فھ�ي ص�فة Cross, 1986, p.390المعروفة في الت�وراة اآلرامی�ة (
مف���ردة معرف���ة، تعن���ي "الس���عید، الراض���ي، الوس���یم، الص���الح"، 

)، ال�ذي رأى Maraqten, 1988, p.180یج�در بن�ا اإلش�ارة إل�ى أنن�ا ال نتف�ق م�ع م�رقطن ( )  ٤٤(
االس���م حس���ب  ، لیعن���يع و ن، فاألص���ل ھ���و م ع نحص��ول إب���دال ف���ي العنص���ر األول، 

 اقتراحھ "إلھي ساعد".
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، جاء ف�ي األوجاریتی�ة بمعن�ى ن ع مخصوًصا أن مقارنتنا لالسم 
)، وكذل�ـك ف�ي Gordon, 1965, p.445" ("جمال فتنة، صالح، طیبة

 Brown and(د القدی��ـم بمعن��ى "سعی��ـد، حس��ـن" كتاب��ـات العھ��ـ

others, 1906, p.653 ج�اء ف�ي العدی�د م�ن النق�وش  ن ع م). الج�ذر
)، ۹۰م، ص۱۹۸۲الس��امیة مث��ل السبئیـ��ـة (بیس��تون وآخ���رون، 

)، واللھج��ة اآلرامی��ة الفلس��طینیة Ricks, 1989, p.10والقتبانیـ��ـة (
ات العھ��د الق��دیم ) وأیًض��ا كتاب��Sokoloff, 1992, p.154الیھودی��ة (

)Brown and others,1906, p.653:وھكذا فالنص یقرأ .( 

 َمَعن اإللھ الصالح           م ع ن ا ل ھـ ي     ن ع م ھـ 

َعلًَما بس�یًطا عل�ى وزن فعل�ة، اش�تقاقھ م�ن  -بكل بساطة-اعتباره  - ۲
ْعیم، وھ�و خ�الف الب�ؤس، وكل�ھ الخف�ض والدع�ة والم�ال (اب�ن  النَّ

  -۱۹٥٥منظ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ور، 
)؛ بخالف تفسیر بنز، ال�ذي ع�ده اس�م ٥۷۹، ص۱۲م، مج۱۹٥٦

). والعل�م بص�یغتھ ھ�ذه Benz, 1972, p.362إل�ھ اس�ُتْخِدم اس�َم عل�م (
 ,Negev, 1991ج�اء إض�افة إل�ى اآلرامی�ـة ف�ي النق�ـوش النبطی�ـة (

p.45 ف��ي الفینیقیـ��ـة ( ن ع م ت)، ف�ي ح��ـین ورد بصیغـ�ـةBenz, 

1972, p.362�������������������������������������ـة )، والقتبانیـــ 
)Hayajneh, 1998, p.250 ،م، ۱۹۹٦)، والصفویـ����ـة (علولــ����ـو

). بینم���ـا ُع���رف Harding, 1971, p.595)، والحضریـ���ـة (۱۸۱
)، والمعینیـ�ـة Stark, 1971, p.75ف�ي التدمریـ�ـة ( ا ن ع مبصیغـ�ـة 

)al- Said, 1995, p.66 ف���ي كتاب���ات العھـ���ـد  ن ع م)، وبص���یغة
 ,Shatnawi()، والثمودی�ة Brown and others,1906, p.693القدیـ�ـم (

2002, p.746) والعبری�ة ،(Noth, 1928, p.166 وھ�و یع�ادل العل�م .(
م، ۱۹۸۷نعم���ة المع���روف ف���ي الم���وروث العرب���ي (الھم���داني، 
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 ۱٦٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 ).۱۷٥ص

  ):۲۷النقش رقم (
Doughty, 1884, pl. XVII; CIS 119; Degen, 1974, 18. 

 

 
 

 النص:

 مأن م أ ن

حروف آرامی�ة، إض�افة إل�ى  ثالث�ة رم�وز  نقش صغیر من ثالثة
ھي أقرب، في تصورنا، إلى أن تكون حروًفا ثمودیة، نقرأھ�ا، بش�يء 

، وإن ص�حت قراءتن�ا ھ�ذه فھ�ي ت�دل عل�ى أن كات�ب م ْأ نْ من التحفظ، 
، من القبائل الثمودی�ة الت�ي قطن�ت منطق�ة تیم�اء خ�الل م أ نھذا النص 

ھم لتیم��ـاء عاصم��ـة لنبونی��د. احتاللھ��ا م��ن الب��ابلیین الكل��دان، واتخ��اذ
)؛ یمك��ن مقارنت��ھ Harding, 1971, p.78( أ ن نوھ��ـو عل��ـم بسی��ـط م��ن 

 ).Winnett, Harding, 1978, 1897، الذي ُعرف في الصفویة (أ نبالعلم 

  ):۲۸النقش رقم (
Euting, 1885, 44, p.13; CIS 121; Jaussen, Savignac, 1909- 14, 7 
pl.CXXI and XCIV; Euting, 1914, p.241; Degen, 1974, 19. 

 

 

 النص:
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 إل نفي بن َعْبد     ا ل ن ف ي و    ب ر   ع ب د و

ھ�ذا ال�نقش القص�یر،  -خط�أً -اعتبر الفرنسیان جوس�ین وس�افیناك 
 ,Jaussenنقًش��ا عب��ـري القل��ـم ( -ال��ذي َعث��ر علیـ��ـھ األلم��اني أوتی��نج

Savignac, 1909- 14,  
p.644.( 

مرك���ب عل��ى ص���یغة الجمل��ة االس���میة یعن���ي "ال  عل��م ا ل ن ف ي و:
)، أو أن نعتبـ���ـر Maraqten, 1988, p.129الع���الي، المرتفـ���ـع"  (

 عنصـ����������������������������������ـره الث����������������������������������اني، إّم����������������������������������ا 
، ن ف ي وكم��ا اقت��رح جوس��ین وس��افیناك عن��د ش��رحھما للعل��م -

 ,Jaussen, Savignacج��اء م��ن النف��ي وھ��و "اإلبع��اد م��ن ال��بالد" (

1909- 14, I, 7 p.143ن اش�تقاق ھ�ذا العنص�ر م�ن الّنفی�ان، )، أو أ
وھ���و الس���حاب ینف���ي أول ش���يء َرّش���ا أو َب���َرًدا (اب���ن منظ���ور، 

، ۱۰ھ��ـ، م��ج۱۳۰٦؛ الزبی��دي، ۳۳۷، ۱٥م، م��ج۱۹٥٦ -۱۹٥٥
)، وھك��ذا فھ��و یعن��ي "إل الط��ارد" والمقص��ود الط��ارد، ۳۷٤ص

)، أو "إی��ل ۱٦ھ��ـ، ص۱٤۲۰المبع��د لك��ل ش��ر وخط��ر (الس��عید، 
 الُمنزل". 

یأتي للمرة األولى في النق�وش  -حسب علمنا-تھ ھذه والعلم بصیغ
الس����امیة. ولك����ن عنص����ره الث����اني ورد َعلًَم����ا ف����ي ع����ـدد م����ـن 

ف��ي  ن ف ي والنص��ـوص السامی��ـة األخ��رى، فم��ثالً ورد بص��یغة 
ن )، وبصیغـ��ـة ۲: ۱۹۱، ۲۰: ۱۹۰م، ۱۹۹۸النبطی��ة (ال��ذییب، 

ة )، واللحیانی�����al-Said, 1995, p.169ف�����ي المعینیــ�����ـة ( ف ي
)، للمزی��د م��ن المقارن��ات ۱: ٥٦، ۱: ٥٤م، ۱۹۹۷(أبوالحس��ن، 

 ).۱۷٦م، ص۱۹۹۸انظر (الذییب، 

علم بسیط، أو مختصر، یعني "خادم، َعْبد" أو "خ�ادم، َعْب�د ع ب د و: 
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 ۱٦۷ مدخل تاریخيالفصل األول: 

+ اسم اإللھ"؛ ُعرف بصیغتھ ھذه ف�ي النق�وش النبطی�ة (ال�ذییب، 
 م، ۱۹۹٥

دمری���ة )، والت۲٤۹م، ص۱۹۹٦؛ المعیقـ���ـل، الذیی���ـب، ۱۳۱ص
)Stark, 1971, p.102) والحض���ریة ،(Abbadi, 1983, p.105 ،(

 واألوجاریتی���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة 
)Gröndahl, 1967, p.105 والس���ریانیة ،()Costaz,1963, p.415( .

 ,al- Said, 1995ف�ي النق�وش المعینیـ�ـة ( ع ب دبینما جاء بص�یغة 

p.132 ،ھ�ـ، ۱٤۲۱؛ ال�ذییب، ۱۸۱م، ۱۹۹۹)، والثمودیة (الذییب
؛ حراحش��ة، ۱٦۷م، ص۱۹۹٦لصفویـ��ـة (علول��و، )، وا۱۲۱ص

 ع ب د م)، وبص���یغة ۱٥۲م، ص۲۰۰۳؛ ال��ذییب، ۱۷م، ۲۰۰۱
 ف�������������������������������������������������������������ي القتبانی�������������������������������������������������������������ة 

)Hayajneh, 1998, p.186.( 

  ):۲۹النقش رقم (
Doughty, 1884, pl. XXVIII; Euling, 1885, pp.8- 10; Doughty, 1924, 
p.296; CIS 116; Degen, 1974, 4. 

 

 

 

 

 

 النص:
 َقْبر فصي - ۱ ن ف س    ْف ْص ي  - ۱
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 بنت ممص - ۲ ْب ر ْت     ْم م ص  - ۲
 بن تجرن (أو بنت جرن) - ۳ ب ر     ت ج ر ن - ۳
٤ ...  ... ... - ٤ - ... ...  ... 

حال��ة ال��نقش الس��یئة والردیئ��ة تجع��ل م��ن الق��راءة المعط��اة أع��اله 
أن ھ��ذا  -كم�ا یظھ��ر م�ن تقری�ر ونی��ت وری�د-قابل�ة للنق�اش، والغری��ب 

الش�اھد م��ا زال موج��وًدا ف��ي مكان��ھ، ال��ذي أش��ار إلی��ھ الرحال��ة داوت��ي، 
)؛ أم��ا جروھم��ان، Winnett, Reed, 1970, p.28وتحدی��ًدا غ��رب تیم��اء (

المع��روف بدراس��اتھ ف��ي الكتاب��ات اإلس��المیة، فق��د أش��ار إل��ى أن ھ��ذا 
) منق��وٌل ف��ي األص��ل م��ن Degen, 1974, p.82الش�اھد (نق��الً ع��ن دیج��ن 

 صلم"، الواقع على قمة جبل "غنیم".معبد "

 السطر األول:
ف ت ، ب�دالً م�ن ق�راءة دیج�ن ف ص ينرجح ق�راءة العل�م ھك�ذا: 

، أي "َحَرر، َخلَ�ص"، ف ص ي، وھو علم بسیط، اشتقاقھ من الجذر ي
)، وكتاب�ات العھ�د الق�دیم Costaz, 1963, p.283المعروف في الس�ریانیة (

)Brown and others,1906, p.822; Holladay, 1988, p.295 ال�ذي ج�اء ،(
فیھا بمعنى "َفَتح"، واتفق المعنى في العربیة مع معن�اه ف�ي الس�ریانیة، 

ھ�ـ، ۱۳۰٦حیث إن َفَصى "َخلَص وَفَص�ل الش�يء بالش�يء" (الزبی�دي،
). وقد أخ�ذ بھ�ذا الق�ول ع�دد م�ن الدارس�ین عل�ى س�بیل ۲۸۱، ص٤مج

 ,Cantineau, 1978, p.157; Harding, 1971, p.134; al- Said(المث�ال انظ�ر 

1995, p.58 ،م، ص ۱۹۹۸)، وللمزی��د م��ن المقارن��ات انظ��ر (ال��ذییب
). وقد جاء بص�یغتھ ھ�ذه ف�ي النق�وش الثمودی�ة ۲۱٤، ۲۰٥ -۲۰٤ص

)King, 1990, p.535) والتدمریة ،(Stark, 1971, p.109.( 

 السطر الثاني: 
 ب ر تؤن�ث یبدأ ھذا الس�طر بم�ا اعتبرن�اه اس�م البن�وة للمف�رد الم
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 ۱٦۹ مدخل تاریخيالفصل األول: 

، عوًض�ا ع�ن ق�راءة دیج�ن، م م ص"بنت"، المتبوع ب�العلم ال�ذي نق�رأهُ 
؛ ولع��ل أق��رب علم��ین مش��ابھین ب ر  م ب تالت��ي ال نفض��لھا وھ��ي: 

 ,Harding, 1971، ال�ذي ُع�رف ف�ي النق�وش الص�فویة (م صھم�ا: العل�م 

p.548 الذي ورد في النقوش الحضریـة (ي م ص)، و ،Res 5047.( 

 

 لث:السطر الثا
، فإنن�ا نقت�رح أن ب رإن اعتبرنا الكلمة األولى اسم البنوة المذكر 

رغم أن مح�رري الك�وربس ق�د ق�رؤوه  -الحرف التالي، أو لنقل بقایاه 
 ی����������������������������������������اًء، وأی����������������������������������������دھم دیج����������������������������������������ن 

)Degen, 1974, p.82(-  قد ُكتب خط�أً، أو أن نق�دره بح�رف الت�اء، فنق�رأ
، ن ج رل��ذي نق��رأهُ ، "بن��ت"، المتب��وع ب��العلم اب ر تالكلم��ة األول��ى 

. الس�طر الراب�ع حروف�ھ (ي) ت (ن) د نعلًما ب�أن ق�راءة دیج�ن كان�ت: 
 مفقودة تماًما.

  ):۳۰النقش رقم (
Nöldeke, 1884, p.819; CIS 115; Donner, Röllig, 1964, 230. 

 
 

 النص:
ن ف س    ع ل ن    ب ر ت    ش ب ع ن       َقْب������ر عل������ن 

 بنت سبعان

قصیر على وصلة حجری�ة بأس�لوب جی�د، وھ�و ُكتب ھذا النقش ال
ینم عن تمكن كاتب�ھ م�ن القل�م اآلرام�ي، ولھ�ذا ف�القراءة المعط�اة أع�اله 
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لل�نص مؤك�دة. وم��ن خ�الل أش��كال حروف�ھ فھ�و مث��ل النق�وش األخ��رى 
 یعود إلى أواخر القرن الخامس وأوائل القرن الرابع قبل المیالد.

الن، والُمعالن��ة واإلع��الن عل��م بس��یط، اش��تقاقھ م��ن َعلَ��َن، الع��ع ل ن: 
، ۱۳م، م�������ج۱۹٥٦ -۱۹٥٥"المج�������اھرة" (اب�������ن منظ�������ور، 

)، Harding, 1971, p.432)، وھ��و م��ا أخ��ذ ب��ھ ھ��اردنج (۲۲۸ص
)، لھ��ذا فھ��و یعن��ي "الواض��حة، King, 1990, p.529وتبعت��ھ ك��نج (

 -alالبینة". وقد جاء بصیغتھ ھذه في النقوش اللحیانیة والمعینیة (

Said, 1995, p.139() والثمودی�ة ،King, 1990, p.529 والص�فویة ،(
)Littmann, 1943, 1144 ع ل ). أما النبطیة فورد فیھا بص�یغة فیھ�ا

 ).۱: ٥٥م، ۲۰۰٥(الذییب،  ن و

، وقد ُعرف الثاني بص�یغتھ ھ�ذه ف�ي ش ب ع نیقرأ كذلك  س ب ع ن:
 ,Winnett)، والص�فویة (al- Said, 1995, p.122النق�وش المعینی�ة (

Harding, 1978, 1853 ،۱٥۸م، ۱۹۹۷)، واللحیانی��ة (أبوالحس��ن ،
). ونح�ن نمی��ل إل�ى الق��راءة األول�ى، واعتب��اره علًم�ا بس��یًطا ۱٦۱

 ,Donner،   یعن���ي "األس���د" ( س ب ععل���ى وزن فع���الن م���ن 

Röllig, 1964, p.281 أو "الت��ام، العظ���یم الطوی��ل، م���ن ق���ولھم ،(
���������باعي" (اب���������ن منظ���������ور،   ، ۸م، م���������ج۱۹٥٦ -۱۹٥٥السُّ

ف���ي النق���وش الثمودی���ة  س ب ع). والعل���م ورد بص���یغة ۱٤۷ص
)، ۲: ٤۳م أ، ۲۰۰۰؛ ال��������ذییب، ۲۳ھ��������ـ، ۱٤۲۱(ال��������ذییب، 

)، Clark, 1982, 986؛ ۳۸٥م، ۲۰۰۲والص����فویة (الخریش����ة، 
 ,Negev، والنبطی��ة ()Tairan, 1992, pp.129-30(والسبئیـــــــ��ـة 

1991, p.62 ف���ي التدمری���ة  س ب ع ا). ف���ي ح���ین ج���اء بص���یغة
)Stark, 1971, p.113) والحض���ریة ،(Abbadi, 1983, p.166 .(

 م، ۱۹۹۹وللمزی��د م��ن المترادف��ات والمقارن��ات انظ��ر (ال��ذییب، 
 ).۳۸ص
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 ۱۷۱ مدخل تاریخيالفصل األول: 

  ):۳۱النقش رقم (
Altheim, Stiehl, 1968, p.75, pl.28: Degen, 1974, 6. 

 

 

 

 

 النص:
 َقْبر حنة الذي - ۱       ن ف (س)    ح ن ھـ    ز ي  - ۱
۲ - ....  ......   ......   .. 

نظ��ًرا لالخ��تالف الواض��ح ف��ي أش��كال ح��روف ھ��ذین الس��طرین، 
ال  -كم�ا ن�رى-فإننا نستطیع الق�ول بع�دم وج�ود عالق�ة بینھم�ا، ف�األمر 

 یخرج عن أحد ھذین الرأیین:

أن خالًف��ا نش��ب ب��ین الكات��ب (النح��ات)، وأقرب��اء "حن��ة"، وذل��ك   - ۱
ات�ب، حی��ث كت�ب الكلم��ة بس�بب الخط��أ الكت�ابي ال��ذي وق�ع فی��ھ الك

، متبوعة مباشرة باسم المتوفاة، وكان من المفت�رض ن فاألولى 
 أن یكت���������������������ب الكلم���������������������ة كامل���������������������ة ھك���������������������ذا: 

. ولھذا الخطأ وما نش�ب عن�ھ م�ن خ�الف ص�رف أقرب�اء ن ف س
حنة النظر عن شراء الشاھد؛ وعندما لم تتم الصفقة ُترك الش�اھد 

ن أح��د أوالد مرمًی��ا ف��ي س��احة الورش��ة، فق��ام أح��دھم، وق��د یك��و
الكات���ب أو أحف���اده، بكتاب���ة ح���روف الس���طر الث���اني م���ن ب���اب 
التمرین، إال أنھ لقلة خبرتھ وعدم تمكنھ من الكتاب�ة عل�ى الحج�ر 

 بالشكل الصحیح جاءت حروفھ سیئة وغیر واضحة.

أن نفترض أن الكاتب بعدما تبین لـھ ع�دم كتاب�ة الس�ین ف�ي كلم�ة  - ۲
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زوالً عند رغبة وطل�ب أقرب�اء إما بقرار منھ أو ن-، قرر ن ف س
تغیی��ر الش��اھد، فاس��ُتعمل الش��اھد الحًق��ا، م��ن أوالده أو  -"حن��ة"

 ,Degen, 1974أحف�اده للكتاب�ة علی�ھ. عل�ى ك�ل ح�ال، ق�رأ دیج�ن (

p.88 :أي ب ر  ر ش هـــ) ح�روف ھ�ذا الس��طر عل�ى النح��و الت�الي ،
"بن رشھ"، وھي قراءة یصعب علینا تأكیدھا أو حت�ى ترجیحھ�ا. 

: ۲، "َقْب�ر" (انظ�ر ن�ق ن ف سفالنقش یبدأ باالس�م المف�رد  وھكذا
، ح ن حأو  ح ن هـــ، متبوًع�ا باس�م ص��احب الش�اھد ونق�رأهُ )٤٥()۱

واألول��ى ھ��ي األرج��ح، وق��د ُع��رف بص��یغتھ ھ��ذه ف��ي النق��وش 
 النبطی����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة 

)Negev, 1991, p.30 ح ن ت)، في حین ورد بص�یغة مش�ابھة ھ�ي 
). وھ��و عل��م بس��یط al- Said, 1992, p.212ف��ي النق��وش المعینی��ة (

، یعن�ي "رق�ة القل�ب"، والعل�م ورد ف�ي ح ن نعلى وزن فعلة من 
)، وم���ا زال ۱۹٤ھ���ـ، ص۱٤۱۰الم���وروث العرب���ي (الش���مري، 

، ۱، م�����جمعجـــــم أســــماء العــــربمعروًف����ا إل����ى یومن�����ا الحاض����ر (
 .)٤٦("الذي" ز ي)، یلي ذلك االسم الموصول ٤۷۲ص

  ):۳۲النقش رقم (
Nöldeke, 1884, pp.813- 19; Halévy, 1885, pp.2- 7: Halévy, 1886, 
pp.111- 3; CIS 113; Res 1816; Cooke, 1903, 70; Koopmans, 1962, 45 
Donner, Röllig, 1964, 228; Gibson, 1982, 30; Aggoula, 1985, pp.61- 

الًما؛ والمعلوم أن حرف الالم عبارة عن خط عمودي ینحني إلى  -خطأ-قرأ ألثیم واشتیل الحرف األول  )  ٤٥(
الیمین مكوًنا خًطا أفقًیا صغیًرا، أو مكوًنا شكالً نصف بیضوي. والشكل في مثالنا ھذا أقرب إلى ح�رف 

 ).Gibson, 1982, pp.187-8النون منھ إلى الالم  (
، وھ��ي ق��راءة ال یمك��ن القب��ول بھ��ا، ل ف ح و ر   ز يك�ان دیج��ن ق��د ق��رأ ھ��ذه الح��روف الس�بعة ھك��ذا:  )  ٤٦(

). Gibson, 1982, pp.87-8ال یمكن قراءتھما إال نوًنا وحاًء على التوالي (فالحرفان الرابع والخامس 
، التي تعني "صانع الفخار" في العبریة خ و ر اف وكان ألثیم واشتیل قد قارنا ھذه القراءة الخاطئة بكلمة 

)Altheim, Stiehl, 1968, p.75) ف�ي ح�ین قارنھ�ا دیج�ن ،(Degen, 1974, pp.87-8 بمقارن�ات (
 بعیدة االحتمال.
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 ۱۷۳ مدخل تاریخيالفصل األول: 

5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النص:
  -أ 
  . . . ۲۲. . . .   ب س ن ت  ٦ - ۱
 ص ل م (ز ي    م ح ر م  و ش ن ج ل أ  (.. ب ت ي م)ا   - ۲
( و ا ش ي )م أ    ا ل ھ����������ـ ي    ت ي ْم أ    ل ص ل م    ز  - ۳

 ي
(ھ���ـ ج م    ل ھ����ـ ن)   ْس ْم ھ����ـ    ب ي و م ا    ز ي (ب ت  - ٤

 ي) م أ
 ز ي                                           - ٥
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٦ -                         - 
۷ -                          - 
 س و ت ا   ز ا   . . . . أ    ل ھـْ نْ  - ۸
ز ْي     (ھ�������ـ ق ي) ْم    ص ل م ش ز ب    ب ر    ف ط ر   - ۹

 س ي
(ب ب ي ت   ص) ل ْم     ز ي    ھ���ـ ج م    ل ھ���ـ ن    ا ل  - ۱۰

 ھـ ي
ت ي م أ     ص (د ق)و     ل ص ل م ش ز ب     ب ر      - ۱۱

 ف ط ر س ي
و ل ز ر ع ھ����ـ     ب ب ي ت     ص ل م    ز ي     ھ����ـ ج  - ۱۲

 م    و ج ْب ر
ز ي    ي خ ب ل    س و ت ا    ز ا    ا ل ھ����ـ ي    ت ي م  - ۱۳

 أ
ي ن س ح و ھ��ـ ي     و ز ر ع ھ��ـ    و س م ھ��ـ    م ن     أ  - ۱٤

 ن ف ي
ت ي م أ    و ھ���ـ أ    ز ا     ص د ق ت ا    ز ي     ي (ھ���ـ  - ۱٥

 )ب ن
ص ل م    ز ي     م ح ر م     و ش ن ج ل أ    و ا ش ي  - ۱٦

 م أ
ا ل ھ�����ـ ي    ت ي م أ    ل ص ل م    ز ْي     ھ�����ـ ج م    ا  - ۱۷

 (و)
 و م ن    ش ي م ت ا   ۱٦م ن    ح ق ل ا     د ق ل ن     - ۱۸
 ك ل     د ق ل ن     ٥ز ي    م ل ك ا     د ق ل ن     - ۱۹
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 ۱۷٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

ا)    س ن ھ��ـ    ب س ن ھ��ـ    و ا ل ھ���ـ ن     و ا (ھ��ـ   ۲۱ - ۲۰
 ن س

ل ا  ي ھ����ـ ن ( ف ق ن)    ص ل م ش ز ب    ب ر   ف ط  - ۲۱
 ر س ي

 م ن    ب ْي ت ا     ز ن ھـ    و ل ز ر ع ھـ     و س م ھـ - ۲۲
 ك م ْر ْي ا     ْب (ب) ي ت ا    ز ْن ھـ     ْل ْع ْل (م ا) - ۲۳
 ص ل م   ش ز ب -ب 

 م ر ا ك 
  -أ 
  . . . .  ۲۲. . . . بسنة    - ۱
 في تیماء لصلم ذو محرم وشنجال - ۲
 وأشیما آلھة تیماء لصلم ذو - ۳
 ھجم، لذلك سموه (عینوه) في ھذا الیوم في تیماء - ٤
 الذي                          - ٥
٦ -  
۷ -  
 ھذه المسلة أ    لذلك      - ۸
 أقام التي صلم شزب بن فطرسي  - ۹

 بمعبد صلم ذو ھجم، ولھذا فآلھة - ۱۰
 تیماء وھبوا لصلم شزب بن فطرسي - ۱۱
 ولذریتھ معبد صلم ذو ھجم. وأي إنسان - ۱۲
 یتلف ھذه المسلة فآلھة تیماء - ۱۳
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 یطردونھ وذریتھ وأحفاده من (على) وجھ (مدینة) - ۱٤
 ھن)تیماء. وھذه ھي الصدقات (الھبات) التي َوَھَبھُن (َیھبّ  - ۱٥
 صلم ذو محرم وشنجال وأشیما - ۱٦
 آلھة تیماء لصلم ذو ھجم فمن - ۱۷
 ، ومن ملكیة۱٦الحقل نخالت  - ۱۸
 ؛ وكل النخالت ٥الملك نخالت  - ۱۹
س��نوًیا (س��نة بس��نھ)، وآلھ��ة أو إن��س (إنس��ان) (وال األلھ��ة  ۲۱ - ۲۰

 واإلنس)
 ال یخرجون صلم شزب من فطرسي - ۲۱
 ده واحفاده من ھذا المعبد أو أوال - ۲۲
 الكھنة في المعبد ھذا إلى أبد اآلبدین - ۲۳
 صلم شزب -ب 

 الكاھن 

یعتبر الرحالة ھوبر أول م�ن أش�ار إل�ى ھ�ذه المس�لة م�ن الرحال�ة 
م؛ وف���ي زیارت���ھ ۱۸۷۸األجان���ب، وذل���ك ف���ي زیارت���ھ للمنطق���ة ع���ام 

م، ۱۸۸۳الثانیة، التي كانت بع�د خم�س س�نوات م�ن األول�ى، ف�ي س�نة 
لى اقتناء المسلة ونقلھا إلى وطنھ األم فرنسا، وق�د تحق�ق كان عازًما ع

لـھ ذلك، بعد شرائھا م�ن مال�ك بئ�ر ھ�داج، ال�ذي اس�تخرجھا م�ن البئ�ر 
مقاب���ل مبل���غ م���الي رأهُ ص���احب البئ���ر كافًی���ا لل���تخلص منھ���ا وبیعھ���ا. 
ویھمنا، في ھ�ذه المس�لة حالًی�ا، ال�نقش ال�ذي ُكت�ب علیھ�ا والمك�ون م�ن 

جمیعھ�ا مق�روءة بش�كل جی�د فیم�ا ع�دا األس�طر ثالثة وعشرین س�طًرا 
من الخ�امس إل�ى الث�امن، الت�ي أض�اعتھا العوام�ل الطبیعی�ة. وی�تلخص 
موضوع ھذا النقش في موافقة كھنة معابد اآللھة األخ�رى عل�ى تعی�ین 
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 ۱۷۷ مدخل تاریخيالفصل األول: 

(تنصیب) الكاھن صلم ش�زب كاھًن�ا عل�ى  معب�د اإلل�ھ ص�لم ذو ھج�م؛ 
عب��ارة ع��ن ثم��ار واح��د  إض��افة إل��ى  اتف��اقھم عل��ى تق��دیم ھب��ة س��نویة

وعشرین نخلة إذا أضفنا إلیھا ثمار ال�نخالت الخم�س الخاص�ة بالمل�ك. 
وق��د یك��ون ھ��دف ھ��ذه الھب��ة مس��اعدة المعب��د عل��ى النھ��وض بواجبات��ھ 
والتزاماتھ الدینیة والدنیوی�ة تج�اه أتباع�ھ، إّم�ا ألن ظروًف�ا س�یئة م�رت 

أو فس��اد بھ��ا حق��ول ھ��ذا المعب��د، نح��و تعرض��ھا لحری��ق أو م��ا ش��ابھ، 
وسوء إدارة من كھنة المعبد السابقین، مم�ا أدى إل�ى إفالس�ھ، فاض�طر 
كھن��ة المعاب��د األخ��رى ال إل��ى االلت��زام بالھب��ة ھ��ذه س��نوًیا فحس��ب، ب��ل 
وتعی��ین ص��لم ش��زب كاھًن��ا عل��ى المعب��د، بع��د س��حب ش��رعیة الك��اھن 

 السابق. 

ومم��ا یثی��ر االھتم��ام ھ��و تع��دد اآللھ��ة ومعاب��دھا، مث��ل: أش��یما، 
یش�یر  -ف�ي تص�ورنا-جال، وصلم ذو محرم في مدینة تیماء، وھ�و وشن

إلى طبیعة مجتم�ع تیم�اء المخ�تلط، وأھمیتھ�ا االقتص�ادیة آن�ذاك. وھ�ذا 
یذكرنا بمجتمعات ممالك إبال، وأوجاریت في بالد الشام، حی�ث تخ�تلط 
األجن��اس وتتعام��ل بعض��ھا م��ع بع��ض، یجمعھ��م عام��ل مش��ترك، وھ��و 

ن نج���د أن تیم���اء كان���ت خ���الل ھ���ذا الق���رن الفائ���دة االقتص���ادیة، ف���نح
عاصمة لنبونید الملك الكلداني، وأن أف�راد مجتمعھ�ا م�ا ب�ین الكل�داني، 
والب���ابلي، واآلش���وري، والثم���ودي، والنبط���ي، وم���ن ش���عوب س���وریا 

 القدیمة، بل وحتى المصري، إذا أخذنا في الحسبان العلم فطرسي.

 ا: وأرغب اإلشارة إلى أمرین وردا في ھذا النص ھم

األول: أن الكھان���ة لمعب���د ھ���ذا اإلل���ھ "ص���لم ذو ھج���م" أص���بحت حًق���ا 
ش��رعًیا لص��لم ش��زب وأوالده وم��ن ث��م أحف��اده، بمعن��ى أن ھ��ذه 

 الكھنوتیة أصبحت وراثیة. 

الث��اني: أن ال��نص أش��ار بك��ل وض��وح إل��ى أن��ھ ل��یس م��ن ح��ق اآللھ��ة 
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والناس، ألي سبب كان، سحب الكھنوتی�ة س�واء م�ن ص�لم ش�زب 
ذریت��ھ وأحف��اده، وق��د یك��ون األم��ر مقب��والً بع��دم  نفس��ھ أو حت��ى

ش��رعیة ط��رده م��ن الكھان��ة م��ن قب��ل الن��اس، لك��ن لم��اذا أض��یفت 
 اآللھة أیًضا؟ فھل یدل ھذا على ضعف االرتباط الدیني؟! 

   األسطر من األول إلى الثامن:
بدای���ة ھ���ذا ال���نص المتمثل���ة ف���ي أس���طره الثمانی���ة األول���ى، إم���ا 

سطر من الخ�امس إل�ى الث�امن، أو مض�محلة مطموسة تماًما كما في األ
كم��ا ف��ي ع��دد م��ن كلم��ات األس��طر م��ن األول إل��ى الراب��ع، مم��ا ح��دا 

 بدارسیھ إلى تقدیر ھذه الكلمات أو الحروف المضمحلة. 

ھو االسم المفرد المذكر المض�اف إل�ى ض�میر المف�رد الم�ذكر، س م هــ 
یم�ة یعني "اسمھ"، ُعرف بص�یغتھ ھ�ذه ف�ي النق�وش اآلرامی�ة القد

 م، ۱۹۸٤(إس����������������������������������������������������������������������������������������������������ماعیل، 
) Kraeling, 1953, 8: 3)، واآلرامیـ���ـة الدولیـ���ـة (۱۲: ۳۱ص

 :CIS 3993)، والتدمری�ة (۲٥٦م، ص۲۰۰۰والنبطیــة (الذییب، 

 ,Fitzmyer, Harrington, 1978(). واللھج�ة اآلرامی�ة الفلس�طینیة 1

A22:10 ،م، ۲۰۰۰)؛ وھو سامي مش�ترك، للمزی�د انظ�ر (ال�ذییب
)؛ ۳۹٥ -۳۹۳م، ص ص۲۰۰٦؛ ال�����ذییب، ۲٥٦ -۲٥٥ص ص

تاله أیًضا االسم المفرد المذكر المع�رف، المس�بوق بح�رف الج�ر 
، "الیوم"، الذي ُع�رف بص�یغتھ ھ�ـذه ف�ي النقـ�ـوش ي و م االباء، 

)، والنبطی��ة (ال��ذییب، Driver, 1957, 6: 5اآلرامیـ��ـة الدولیـ��ـة (
 ,Fitzmyer()، واللھج��ة اآلرامی��ة الفلس��طینیة ٤: ۲۲۸م، ۱۹۹۸

Harrington, 1978, 40: 2: 13 ؛ وھـ�ـو سامـ�ـي مش�ترك. للمزیـ�ـد( 
؛ ال�������ذییب، ۱۱٥ -۱۱۳م، ص ص۲۰۰۰انظـ�������ـر (ال�������ذییب، 

 م، ۲۰۰٦
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 ۱۷۹ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 ).۱۹٥ -۱۹۳ص ص

   األسطر من التاسع إلى الثاني عشر:
بع���ض كلم���ات ھ���ذه األس���طر، نظ���ًرا الختف���اء حروفھ���ا بس���بب 

، أي "أق�ام" (انظ�ر ن�ق م هــ ق يالعوامل المختلفة، قدرت مث�ل: الفع�ل 
، "معب�د" ب ي ت) في الس�طر التاس�ع، واالس�م المف�رد الم�ذكر ۲: ۱۱

)، في السطر العاشر، وتقدیر حرف�ي ال�دال والق�اف، ۲: ۱۱(انظر نق 
 ، في السطر الحادي عشر. ص د ق وفي الفعل 

عل��م مرك��ب عل��ى ص��یغة الجمل��ة االس��میة، عنص��ره  ص ل م ش ز ب:
ش ). أم�ا عنص�ره الث�اني ٤: ۱۱انظر نق ( ص ل ماألول، اإللھة 

، فربما یكون م�ن الفع�ل ال�ذي ج�اء ف�ي كتاب�ات العھ�د الق�دیم ز ب
 ,Brown and others,1906(أي "ینق�ذ، یحـ�ـرر"  ش ي ز ببص�یغة 

p.1110 ف����ي الس����ریانیة بمعن����ى "نج����ى،  ش و ز ب)، وبص����یغة
). وھك�ذا فھ�و یعن�ي "ص�لم ح�رر، Costaz, 1963, p.362خل�ص" (
ش ز و "المنق��ذ، المح��رر، أنق��ذه، ح��رره (اإلل��ھ) ص��لم". خل��ص" أ

 ). Harding, 1971, p.348علم ورد في النقوش الصفویة ( ب ا

علم مصري األصل، ش�اع كثی�ًرا ف�ي العص�ر المت�أخر،  ف ط ر س ي:
الس���یما ف���ي عص���ر األس���رة الثالث���ین، ویعن���ي "ھب���ة، عطی���ة 

م، ۲۰۰۱أوزی��ریس"، وھ��ي معب��ود ق��دیم (و س ي ر) (الس��عید، 
). ونلف��ت االنتب��اه إل��ى أن محم��د Cooke, 1903, p.197؛ ۱۲۹ص

عیس��ى، أس���تاذ اآلث���ار المص���ریة ی���رى أن���ھ ق���د یك���ون تص���حیًفا 
 "لباتارسي" ویعني "المنتمي إلى األرض الجنوبیة".

والمقصود اإلل�ھ ص�لم المعب�ود ف�ي منطق�ة (معب�د)  ص ل م ز ي هـ ج م:
ش�یر إل�ى "ھج�م" ھجم، وعلى الرغم من عدم وجود دلیل كت�ابي ی

 َعلًَما لمكان، فإننا ال نستبعد أنھ یقع ضمن حدود منطقة تیماء.
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، هـــ ناص��طالح مك��ون م��ن ح��رف الج��ر ال��الم، وأداة الش��رط  ل هـــ ن:
أي االص��طالح. یعن��ي "ل��ذلك، لھ��ذا، ل��ذا، م��ن  -"إذا، إن"، وھ��و 

 ).۱۱۷م، ص۱۹۸٤أجل ذلك"، (إسماعیل، 

، ال��ذي اعتب��ره Cooke, 1903, p.197نتف��ق م��ع تفس��یر ك��وك  ص د ق و:
فع���الً ماض���ًیا متص���رًفا م���ع جم���ع الغ���ائبین، العائ���د إل���ى اآللھ���ة 
والكھنة، الذین باركوا تعیین صلم ش�زب كاھًن�ا لمعب�د اإلل�ھ ص�لم 
 ذو ھج����������������������������م. والمعل����������������������������وم أن الج����������������������������ذر 

، ُعرف بمعاٍن مختلفة ف�ي النق�وش الس�امیة األخ�رى، فق�د ص د ق
 Brown and(الق���دیم  ج���اء بمعن���ى "َص���َدق، َع���َدل" ف���ي العھ���د

others,1906, p.841) واإلثیوبی��ـة الكالسیكی��ـة ،(Leslau, 1987, 

p.548) والس���ریانیة ،(Meclean, 1895, p.262 للمزیـ���ـد مــ���ـن ،(
 م، ۲۰۰۰المقارنــ������������������ـات انظـــ������������������ـر (الذییــ������������������ـب، 

 ).۲٤۱ -۲۳۹م، ص ص۲۰۰٦؛ الذییب، ۲۱۷ -۲۱٥ص ص

ل، إنس��ان"، ُع���رف اس��م مف���رد م��ذكر مض���اف، یعن��ي "رج��� ج ب ر:
 :Donner, Röllig, 1964, 224بص�یغتھ ھ�ذه ف�ي اآلرامی�ـة القدیم�ـة (

1f) واآلرامیـ�ـة الدولی�ـة ،(Kraeling, 1953, 3: 3: 19 والنبطی��ة ،(
)Naveh, 1979, p.112: 8 للمزی��د م��ن المقارن��ات والمترادف��ات ،(

 ).٥۷م، ص۲۰۰٦؛ الذییب، ٦۰م، ص۲۰۰۰انظر (الذییب، 

   عشر: السطر الثالث
فعل مضارع متصرف مع جم�ع الغ�ائبین، یعن�ي "یخ�رب،  ي خ ب ل:

، ال��ذي ُع��رف ف��ي اآلرامی��ة ح ب لیتل��ف"، م��ن الج��ذر الس��امي 
)، واللھجـ�����ـة اآلرامیـ�����ـة Cowley, 1923, 31: 14الدولی����ة (

  ,Sokoloff, 1992(الفلسطینیـ�������������ـة الیھودی�������������ة 
p.185 والسریانیــ�����ـة ،()Costaz, 1963, p.94(دیـ�����ـة ، والثمو

 (الذییـ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ـب، 
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 ۱۸۱ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 ).Littmann, 1943, 360)، والصفویة (۱۸۱م، ۱۹۹۹

اسم مفرد مؤنث معرف، "المسلة"، وھي كما یرى جبس�ون  س و ت ا:
)Gibson, 1982, p.151) كلم�ة مس�تعارة م�ن ،(Asúmatu .األكادی�ة (

ف��ي الفینیقیـ��ـة یعن��ي  س و تولع��ل م��ن المفی��د اإلشـ��ـارة إل��ى أن 
 ).Tomback, 1978, p.226"ثــوب، كســاء" (

 السطر الرابع عشر: 
فعل مضارع متصرف مسند إلى الجمع الذكور م�ع  ي ن س ح و هــ ي:

، َوَرَد ن س حضمیر المفرد المذكر، یعن�ي "یطردون�ھ"، والج�ذر 
 ,Sokoloff, 1992(ف���ي اللھج���ة اآلرامی���ة الفلس���طینیة الیھودی���ة 

p.353 لی����ة ف����ي اآلرامی����ة الدو ي ن س ح). وق����د ج����اء بص����یغة
)Cowley, 1923, Ahiq 156 .( 

: اس��م مف��رد أو مثن��ى م��ذكر مض��اف یعن��ي "وج��ھ، س��طح"، ا ن ف ي
 ).۲۸ -۲۷م، ص ص۲۰۰٦"وجھي، سطحي" (الذییب، 

 السطر الخامس عشر: 
اسم مفرد مؤنث مع�رف "الھب�ة، الص�دقة"، عرف�ت بھ�ذه ص د ق ت ا: 

ت )، وج�اءCowley, 1923, 71: 28الص�یغة ف�ي اآلرامی�ة الدولی�ة (
 ف�����������������������������������ي النبطی�����������������������������������ة بص�����������������������������������یغة 

 ).  ۲۱۷م، ص۲۰۰۰، أي "وصیة، صدقة!" (الذییب، ص د ق ت

وھ��و إم��ا فع��ل مض��ارع متص��رف م��ع ن��ون النس��وة، یعن��ي  ي هــ ب ن:
"یھبن، وھبن"، إذ یب�دو أن آلھ�ة تیم�اء ش�نجال واش�یما وص�لم ذو 
محرم، ھي معبودات؛ أو ھو فعل مضارع متصرف م�ع الجم�ع، 

 یعني "یھبنھن".

 دس عشر: السطر السا
والمقص����ود ص����لم ص����احب معب����د مح����رم، أو  ص ل م ز ي م ح ر م:
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المعب��ود ف��ي منطق��ة مح��رم، الت��ي تق��ع ف��ي مك��ان م��ا م��ن تیم��اء. 
 -۱٤۹۸، ص۳كما ی�ذكر الجاس�ر، ب�دون، م�ج-المحرم اسم قریة 

 ,al- Scheibaعلم لمكان ورد في النقوش الس�بئیة ( م ح ر مكما أن 

1982, p.129.( 

 :  السطر السابع عشر
اس��م مف��رد مع��رف، یعن��ي "الحق��ل"، ُع��رف ف��ي الكتاب���ات  ح ق ل ا:

)، والس�����ریانیة Leslau, 1987, p.239(اإلثیوبی����ة الكالس����یكیة 
)Costaz,1963,  

p.114() والقتبانی���ة ،Ricks, 1979, p.65 والس���بئیة (بیس����تون ،(
)، واللھج���ة اآلرامی���ـة الفلسطینی����ـة ٦۹م، ص۱۹۸۲وآخ���رون، 
 ,CIS 24)، واآلرامی�ة الدولی�ة (Sokoloff, 1992, p.213(الیھودیـ�ـة 

27: 1 .( 

اسم جمع مطلق یعني "نخ�ل، نخ�الت"، ورد بص�یغة الجم�ع  د ق ل ن:
 ,Sokoloff() في اللھجة اآلرامیة الفلسطینیة الیھودیة د ق ل ي ن(

1992, p.154 (الس���ریانیة ف���ي  د ق ل)، وبص���یغةCostaz,1963, 

p.69( َّكما أش�ار اب�ن منظ�ور، -قَّل ھو ، وفي الموروث العربي الد
َض��ْرب م��ن النخ��ل، وھ��و  -۲٤٦، ص۱۱م، م��ج۱۹٥٦ -۱۹٥٥

 من الِخصاب، لكنھ أیًضا أشار إلى رداءتھ. 
: عل��ى ال��رغم م��ن تع��دد اآلراء ح��ول معن��ى ھ��ذه الكلم���ة ش ي م ت ا

)Hoftijzer, Jongeling, 1995, p.1129 فإنن���ا س���نأخذ بتفس���یر ،(
ال��ـذي عدھ��ـا مستع��ـارة م��ـن  )،Gibson, 1982, p.151جبس��ون (

 األكادیــة، وتعني "خاصیة، ملكیة".
 السطر الحادي والعشرون: 

ن ف فعل مضارع متعد، یعني "یخرجون، من الج�ذر  ي هــ ن ف ق ن:
 ,Cowley، "أخ��رج، أطل��ع"، المع��روف ف��ي اآلرامی��ة الدولی��ة (ق
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 ۱۸۳ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 -۱۷۰م، ص ص۲۰۰۰)، للمزی��د انظ��ر (ال��ذییب، 4 :31 ,1923
 ،؛ ال������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ذییب۱۷۲

 ).۱۸۸ -۱۸۷م، ص ص۲۰۰٦

 السطر الثالث والعشرون: 
اس�م جم��ع م�ذكر مع��رف، ورد بص�یغتھ ھ��ذه ف�ي الكتاب��ـات  ك م ر ي ا:

 ,Hillers()، والتدمری�ـة Cowley, 1923, 30: 5اآلرامی�ـة الدولیـ�ـة (

Cussini, 1996, p.372.( 

   ):۳۳النقش رقم (
 ,Beyer, Livingstoneب؛ ٦۸م، اللوح�ة رق�م ۱۹۸٥أبو درك وآخ�رون، 

1990, pp.1- 2. 
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 النص:
  ز ي    ق ر ب    ت ي م و     ب ر     ا ل ھـ و  - ۱
 ل د ر ع ا    ل ح ي ي     ن ف س ھـ - ۲
 و ن ف س     ح ر م    ز ي    ف ر ق    م ن    ت  - ۳
 ب ر    و ع ن    ر ك ن ي ھـ  (و)    ر ب ن ھـ    ز ي - ٤
 ق ت ي ر - ٥
 (ھذا) الذي َقرَب َتْیم بن إلھ  - ۱
 لدرعا لحیاة روحھ (نفسھ) - ۲
 وروح حرام، الذي نجى من - ۳
م���رض عض���ال، اعت���زال (بس���بب الم���رض) عش���یرتھ (أھل���ھ)،  - ٤

 وأغناه بعد
 فقر (ضیق من العیش)  - ٥

ُعثر على ھذا الحجر (المكع�ب) أثن�اء حفری�ة الموس�م الث�اني ف�ي 
 -٥٥م، ص ص۱۹۸٥خ����رون، موق���ع قص���ر الحم���راء (أب���ودرك وآ

). ویھمن��ا م��ن ھ��ذا المكع��ب ال��نقش اآلرام��ي، المك��ون م��ن خمس��ة ٦۷
أس��طر؛ ق��راءة س��طریھ األول والث��اني وتفس��یرھا جی��دة، أم��ا أس��طره 
الثالثة األخیرة فإن قراءة حروفھ�ا مقبول�ة، لك�ن تفس�یرھا غی�ر مؤك�د، 
إما بس�بب ت�داخل الح�روف أو العك�س تباع�دھا: فأس�لوب كتاب�ة ال�نص 

ل عل��ى ع��دم تمك��ن كاتب��ھ م��ن الخ��ط اآلرام��ي؛ ولھ��ذا فإنن��ا ن��رى أن ی�د
النص یعود إلى أحد أفراد القبائل العربیة، وتحدیًدا الثمودیة، ف�األعالم 
الواردة فیھ معروفة في النقوش الثمودیة، كما أن أس�لوب كتابت�ھ، مث�ل 
اس�تخدام األفع��ال المس��بوقة بح��رف العط�ف ال��واو، ھ��و األس��لوب ذات��ھ 

م في الثمودیة؛ لھ�ذا فإنن�ا س�ننطلق م�ن تفس�یرنا لمف�ردات ھ�ذا المستخد
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 ۱۸٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 النقش على ھذا األساس. 

، ف��ي النق��وش ا ل هـــ، فق��د ورد بص��یغة ا ل هـــ وبالنسبـ��ـة للعل��ـم 
 النبطی����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة 

)Cantineau, 1987, p.63; Negev, 1991, p.12والتدمری�ة ،( )Stark, 1971, 

p.68( ،ال���ذییب) الص���فویة ()، و۲٤م أ، ۲۰۰۰، والثمودی���ةOxtoby, 

1968, p.134 في اللحیانیة (ا ل هـ ا ل ). بینما جاء بصیغةJSL, 109 .( 

د ر التي قارنھا بیی�ر ولفنجس�تون بكلم�ة  د ر ع ابدأ بكلمة  السطر الثاني:
، المعروفـ���ـة ف���ي العھـ���ـد القدیـ���ـم بمعن���ى "صـ���ـورة القــ���ـوة ع

. وال نستبعـ��ـد أن )Beyer, Livingstone, 1990, 4, p.2اإللھیــ��ـة" (
یكــون اسًما لمعبــود، أو معب�ودة، غی�ر واس�ع االنتش�ار ف�ي ش�بھ 
الجزی��رة العربی��ة، وم��ن خ��الل س��یاق ال��نص یعتب��ر إلًھ��ا للش��فاء، 

ل ح ي (الط��ب)، عن��د ھ��ذه القبائ��ل العربی��ة. المتب��وع باالسمـ��ـین 
أي "روح����ھ،  ن ف س هـــــ)، و ۲: ۱، "لحیــــ����ـاة" (انظ����ر ن����قي

 ).۲: ۱قنفسھ" (انظر ن

 السطر الثالث:
، ن ف س هـــ و مق��رأ بیی��ر ولفنجس��تون األح��رف الس��تة األول��ى، 

وھ��ي ق��راءة ال نحب��ذھا؛ ف��القراءة الت��ي نرجحھ��ا اعتبارھم��ا كلمت���ین 
، وھ�و عل�م لش�خص ورد ح ر م، أي "روح، نف�س"، و ن ف ستقرأان 

)، ۱۷٥، ۲۱م، ۱۹۹۹ف��ي النق��وش الثمودی��ة (ال��ذییب، بص��یغتھ ھ��ذه 
م، ۱۹۹۷)، واللحیانی��ة (أبوالحس��ن، al- Said, 1995, p.86(والمعینی��ة 

)، والنبطیـ���ـة Littmann, 1943, 836)، والص���فویة (۳: ۱٦٤، ٦: ٤۷
وللمزی��د م��ن المترادف��ات انظ��ر (ال��ذییب،   )،۱۸٦م، ۱۹۹۸(ال��ذییب، 

). یل����ي العل����م، الفع����ل ٤۲م، ص۱۹۹۹؛ ال����ذییب، ۱٥۹م، ص۱۹۹۸
، ویعني "نج�ى، أنق�ذ، ف ر ق، ز يالماضي، المسبوق باسم الموصول 
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، وھ�و م ن)، ثم یأتي حرف الج�ر ۲۱۰م، ص۲۰۰۰خلص" (الذییب، 
 -۱٥۷م، ص ص۲۰۰۰س����امي مش����ترك، للمزی����د انظ����ر (ال����ذییب، 

۱٥۸.( 

 السطر الرابع: 
اس��م مف��رد م��ذكر مض��اف، "م��رض عض��ال"، عن��د مقارنت��ھ ن ب ر: 

 بالنبرة وھو الورم في الجسد، ویقال نبر الج�رح أي ارتف�ع وورم
 ).  ۱۸۹، ص٤م، مج۱۹٥٦ -۱۹٥٥(ابن منظور، 

، وھو االعت�زال (اب�ن ع ن نالمسبوق بحرف العطف الواو، من  ع ن:
)، وھ�و ۲۹٦ -۲۹۰، ص ص۱۳م، م�ج۱۹٥٦ -۱۹٥٥منظور، 

 فعـل مـاض یعنـي "اعتـزل، اختفـى، تـوارى عـن". 

اس��م مف���رد م��ذكر مض���اف إل��ى ض���میر المف��رد الم���ذكر ر ك ن ي هـــ: 
"عش��یرتھ، عائلت��ھ، محب��وه"، وذل��ك عن��د مقارنت��ھ الغائ��ب، یعن��ي 

ْكن، وھ���و ق���وم الرج���ل وعش���یرتھ (اب���ن منظ���ور،   -۱۹٥٥ب���الرُّ
 ).  ۱۸٥، ص۱۳م، مج۱۹٥٦

فع��ل م��اض متص��رف م��ع المف��رد الم��ذكر الغائ��ب "أغن��اه،  ر ب ن هـــ:
، ال�ذي ج�اء من�ھ رب�ان، ر ب نرفعھ"، وھو تطور دالل�ي للج�ذر 

 مربون، أي "المرتفع، القائد".

 طر الخامس: الس
، وھ��و اس��م ق ت ي رالكلم��ة الوحی��دة الت��ي نقرأھ��ا ب��احتراز ھ��ي 

، أي "افتق��ر" ق ت رمف��رد مطل��ق أي "فق��ر، ض��یق ف��ي الع��یش"، م��ن 
 .)٤۷()۷۱ -۷۰، ص ص٥م، مج۱۹٥٦ -۱۹٥٥(ابن منظور، 

)، Beyer, Livingstone, 1990, p.2یجدر بنا اإلشارة إلى أننا ال نمیل إلى قراءة بیی�ر ولفنجس�تون ( )  ٤٧(
لسطر الثالث والسطرین الرابع والخامس؛ كما أنن�ا ال نؤك�د م�ا اقترحن�اه لق�راءة ھ�ذا للجزء األخیر من ا
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 ۱۸۷ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجزء والسطرین الراب�ع والخ�امس، ونح�ن نعتبرھ�ا محاول�ة نأم�ل أن تف�تح للدارس�ین والب�احثین الب�اب 
 للتفسیر والقراءة الصحیحتین.
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 الكشافات
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 ۱۸۹ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 المصادر والمراجع
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 المصادر والمراجع العربية :أوًال: 
  القرآن الكريم
 )د. ت.، (رولیغ بوب، إدزارد بوب

ــــالد الرافــــدين (الســــومرية والبابليــــة) فــــي  قــــاموس اآللهــــة واألســــاطير فــــي ب
ــــة والفينيقيــــة) ترجم����ة: محم����د وحی����د  ؛الحضــــارة الســــورية (األوجاريتي

 .خیاطة، حلب: دار مكتبة سومر

 م)۱۹۸٤إسماعیل، فاروق.، (
، رس�الة ش الممالك اآلرامية: دراسة مقارنـة فـي ضـوء اللغـات السـاميةلغة نقو 

حل�ب: جامع�ة حل�ب، كلی�ة اآلداب والعل�وم  ،ماجستیر غیر منش�ورة
 .اإلنسانیة

 م)۱۹۹۷( ،.......................
ـــة القديمـــة  ، حل���ب: جامع���ة حل���ب، كلی���ة اآلداب والعل���وم اللغـــة اآلرامي

 اإلنسانیة.
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 م)۱۹۹۹( ،إسكوبي، خالد محمد.
، الری�اض: دراسة تحليلية مقارنـة لنقـوش مـن منطقـة (رم) جنـوب غـرب تيمـاء 

  وزارة المعارف، وكالة اآلثار والمتاحف.

 م)۱۹۸۰.، (أبو سعید عبدالملك بن قریب، األصمعي
تحقی����ق رمض����ان عب����دالتواب، وص����الح ال����دین  ؛اشــــتقاق األســــماء

  .عبدالھادي، القاھرة: مكتبة الخانجي

 م)۱۹۸۳هللا بن عبدالعزیز البكري.، (األندلسي، عبد
؛ تحقی��ق مص��طفى الس��قا، معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــبالد والمواضــع

 .بیروت: عالم الكتب

 )م۱۹۸۳، (.......................
 .، بیروت: دار الكتب العلمیةجمهرة أنساب العرب

 م)۱۹۷٥أیوب، برصوم یوسف.، (
  اآلداب. ، حلب: جامعة حلب، كلیةاللغة السريانية

 م)۱۹۹۳باخشوین. فاطمة بنت علي.، (
الحياة الدينية في الحجاز قبل اإلسالم منذ القرن األول الميالدي حتـى ظهـور  

، رس���الة ماجس���تیر غی���ر منش���ورة، الرئاس���ة العام���ة لتعل���یم اإلســالم
البنات، وكال�ة الرئاس�ة العام�ة لكلی�ات البن�ات، كلی�ة التربی�ة للبن�ات 

 بالریاض.

 م)۲۰۰۲( ،.......................
 .(ب. ن): الریاض، الحياة الدينية في ممالك معين وقتبان وحضرموت

 م)۱۹۸٤برصوم، إفرام األول.، (
، حل��ب: دراس��ات س��ریانیة، أع��ده األلفــاظ الســريانية فــي المعــاجم العربيــة

 .جزءانللنشر یوحنا إبراھیم، 
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 ۱۹۱ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 م)۱۹۸۱البعلبكي، رمزي.، (
، دراسات فـي تـاريخ الكتابـة وأصـولها عنـد السـاميينالكتابة العربية والسامية : 

  بیروت: دار العلم للمالیین.

 م)۱۹۸۰.، (أبو جعفر محمد بن حبیب، البغدادي
أع����ده للنش����ر حم����د الجاس����ر، الری����اض: ، مختلــــف القبائــــل ومؤتلفهــــا

  .منشورات النادي األدبي في الریاض

 م)۱۹۷۰.، (ألبیر أبونا
  .ب. ن)بیروت: (، آداب اللغة اآلرامية

 م)۱۹۸۰( إیدینز كریستوفر.، میلر روبرت.، .،جارث، بودن
"برنامج حصر المع�الم األثری�ة ف�ي موق�ع تیم�اء القدیم�ة: التنقیب�ات 

  .۱۱٦ -۸۱، ص ص٤أطاللم"، ۱۹۷۹ھـ/۱۳۹۹األولیة في تیماء 

 ،محم��ود.، م��ولر ،الغ��ول .،، ركم��انز، ج��اك.بیس��تونبیس��تون وآخ��رون= 
 والت�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ر.،

 م)۱۹۸۲( 
ــــة والفرنســــية والعربيــــة) المعجــــم ، لوف����ان الن����ف: دار الســــبئي (باإلنجليزي

  نشریات بیترز ، بیروت: مكتبة لبنان.

 التوراة (العهدان القديم والجديد)

 الجاسر، حمد.، (بدون)
المعجـم الجغرافــي فـي الــبالد السـعودية: معجــم مختصـر يحــوي أسـماء المــدن 

م��ة للبح��ث والترجم��ة ، الری��اض: دار الیماوالقــرى وأهــم مــوارد الباديــة
  .والنشر

 )م۱۹۸۱، (.......................
، الری�اض: في شمال غرب الجزيرة العربية، نصوص، مشاهدات، انطباعـات

 .منشورات دار الیمامة للبحث والترجمة والنشر
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 م)۱۹۹۷جرني، أ. د.، (
؛ ترجم�ة محم�د عب�دالقادر محم�د، مراجع�ة فیص�ل ال��وائلي، الحثيـون

 .ئة المصریة العامة للكتابالقاھرة: الھی

 م)۱۹۷۹الجوھري، إسماعیل بن حماد.، (
تحقی�ق أحم�د عب�د الغف�ور عط�ار،  ؛الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربيـة

 بیروت : دار العلم للمالیین.

 م)۲۰۰۱الحراحشة، رافع محیمید.، (
نقــوش صـــفائية جديــدة مـــن الباديـــة األردنيــة الشـــمالية الشــرقية: دراســـة مقارنـــة 

، رسالة دكتوراة غیر منشورة، جامع�ة بغ�داد: كلی�ة اللغ�ات، يلوتحل
 قسم اللغة العبریة.

 م)۱۹۹۷أبو الحسن، حسین علي.، (
، الریاض: مكتبة الملك قراءة لكتابات لحيانية من جبل عكمة بمنطقة العال

 .فھد الوطنیة

 )م۲۰۰۲، (.......................
، الری��اض: وزارة ليليــة مقارنــةنقــوش لحيانيــة مــن منطقــة العــال: دراســة تح

  .المعارف، وكالة الوزارة لآلثار والمتاحف

 م)۱۹۹۹الحلو، عبدهللا.، (
تحقيقــات تاريخيــة لغويــة فــي األســماء الجغرافيــة الســورية، اســتناًدا للجغــرافيين 

 .، بیروت: بیسان للنشر والتوزیع واإلعالمالعرب

 )م۱۹۹۹، (.......................
فـي التـاريخ السـوري القـديم: مـا بـين العصـر السـومري وسـقوط  صراع الممالك

 .بیروت: بیسان للنشر والتوزیع واإلعالم ،المملكة التدمرية

 )م۲۰۰٤، (.......................
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 ۱۹۳ مدخل تاریخيالفصل األول: 

سوريا القديمة، الكتـاب األول، التـاريخ العـام: مـن أقـدم األزمنـة المعروفـة حتـى 
  .، دمشق: ألف باءأوائل العصر البيزنطي

 م)۲۰۰۲خریشة، فواز حمد.، (ال
  .، إربد: جامعة الیرموكنقوش صفوية من بيار الغصين

 م)۱۹۸۸الخزرجي، عبود أحمد.، (
، بی���روت: المؤسس����ة العربی����ة للدراس����ات أســـماؤنا: أســـرارها ومعانيهــــا

 .والنشر

 م)۱۹٦۰سومر، أندریھ.، ( -دبو
 "ثالثة أنصاب آرامیة مص�درھا الس�فیرة. معاھ�دة تبعی�ة م�ن الق�رن

الحوليـات األثريـة الثامن قبل المیالد"؛ تعریب وتلخیص عدنان البني، 
 ، ۱۰الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورية 

  .۲٥۲ -۲۳۱ص ص

 )م۱۹٦۳، (.......................
  .۱٥٤ -۹٦ص ص  ،سومر"اآلرامیون"؛ تعریب ألبیر أبونا،

 )م۱۹۸۸، (.......................
للطباع���ة تعری���ب ن���اظم الجن���دي، طرط���وس: دار أم���اني  ؛اآلراميــون

  .والنشر والتوزیع

 ھـ)۱٤۰٦أبو درك، حامد.، (
، الری��اض: اإلدارة العام��ة لآلث��ار والمت���احف، مقدمــة عــن آثــار تيمــاء
 وزارة المعارف. 

 )م۱۹۸٥(عبدالمجید مراد.،، .......................
"تقریر مبدئي عن التنقیبات بقصر الحم�راء بتیم�اء. الموس�م الث�اني 

 .٦۷ -٥٥، ص ص۹أطالل، م"۱۹۸٤ھـ/۱٤۰٤لعام 
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 ھـ)۱۳٥۱ابن درید، أبو بكر محمد بن الحسن األزدي البصري.، (
 ، بیروت: دار صادر. جمهرة اللغة

 )م۱۹۹۱، (.......................
 .تحقیق عبدالسالم محمد ھارون، بیروت: دار الجیل ؛االشتقاق

 م)۱۹۹۱الذییب، سلیمان بن عبدالرحمن.، (
ش��مالي المملك��ة العربی��ة الس��عودیة"،  "نق��وش ص��فویة جدی��دة م��ن

 .٤۱ -۳٥، الجزء األول، ص ص٦، مجالعصور

 )ھـ۱٤۱۳، (.......................
، الع�دد الدارة"نقوش صفویة جدیدة من متحف دار الجوف للعلوم"، 

الراب���ع، الس����نة الثامن����ة عش����رة، رج����ب، ش����عبان، رمض����ان. ص 
 .۱٦۰-۱۳۰ص

 أ) ھـ/۱٤۱۳، (.......................
"نق����وش نبطی����ة م����ن جب����ل النیص����ة ب����الجوف، المملك����ة العربی����ة 

، المح��رم، ة، الع��دد الث��اني، الس��نة التاس��عة عش��رالــدارةالس��عودیة"، 
 .۲٤ -۷صفر، ربیع األول، ص ص

 م)۱۹۹۲، (.......................
الج��وف: المملك��ة  -"نق��وش نبطی��ة جدی��دة م��ن ق��ارة الم��زاد، س��كاكا 

-۲۱۷، الج��زء الث��اني، ص ص۷، م��جرالعصــو العربی��ة الس��عودیة"، 
۲٥٤. 

 م)۱۹۹۱عبد هللا.، ( ،، نصیف.......................
، مج العصورالمملكة العربیة السعودیة"،  ي"نقوش نبطیة من العال ف

 .۲۳۰-۲۲۳، الجزء الثاني، ص ص٦

 م)۱۹۹٤، (.......................

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 ۱۹٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

، المملكـة العربيـة السـعوديةدراسة تحليلية للنقوش اآلرامية القديمـة فـي تيمـاء: 
 الریاض: مكتبة الملك فھد الوطنیة.

 م)۱۹۹٤، (.......................
"دراس��ة تحلیلی��ة جدی��دة لنق��وش نبطی��ة م��ن موق��ع القلع��ة ب��الجوف : 

، )١مجلـة جامعـة الملـك سـعود، اآلداب (المملكـة العربیـة السع�ـودیة"، 
 .۱۹٤-۱٥۱، ص ص٦مـج

 م)۱۹۹٥( ،.......................
، دراسة تحليلية لنقوش نبطية قديمة من شمال غرب المملكة العربية السـعودية

 مكتبة الملك فھد الوطنیة. الریاض:

 م)۱۹۹٦، (.......................
"نق��وش ص��فویة جدی��دة م��ن متح��ف قس��م اآلث��ار والمت��احف بكلی��ة 

مجلـة جامعـة الملـك )"، ۲اآلداب، جامعة الملك سعود (مجموعة رقم 
 ، )٢ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعود، اآلداب (

 .٤۰٦-۳۷٥، العدد الثاني، ص ص۸مج

 م/أ)۱۹۹۷، (.......................
"نق��وش ص��فویة جدی��دة م��ن متح��ف قس��م اآلث��ار والمت��احف بكلی��ة 

مجلـة جامعـة الملـك سـعود، اآلداب )"، ۳اآلداب، جامعة الملك س�عود (
 .۲۸۸-۲٥۹، العدد األول، ص ص۹، مج)١(

 م/ب)۱۹۹۷، (.......................
مجلـة كليـة اآلثـار، "، حس�مى بتب�وك"نقوش عربیة شمالیة م�ن منطق�ة 

 .٤٤٤ -٤۰۸ص صاإلسكندرية، جامعة 

 م/ج)۱۹۹۷، (.......................
"نق��وش عربی��ة ش��مالیة م��ن تبح��ر ش��مال غ��رب المملك��ة العربی��ة 

 .۳٦۹-۳٥۷، العدد الثاني، ص ص۲٤، مج دراساتالسعودیة"، 
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 م)۱۹۹۸، (.......................
"نق�وش ص��فویة م��ن موق��ع أم س��حب، المملك��ة العربی��ة الس��عودیة"، 

، الع����دد األول، ص ۱۰، م����ج)١مجلـــة جامعــــة الملــــك ســــعود، اآلداب (
 .۲۰۱-۱۷۳ص

 م)۱۹۹۹، (.......................
"نقوش عربیة شمالیة م�ن جب�ل أم س�لمان بمحافظ�ة حائ�ل بالمملك�ة 

، ۱۱، م��ج)١عــة الملــك ســعود، اآلداب (مجلــة جام، "العربی��ة الس��عودیة
 الع����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������دد األول، 

 .۳۹۸-۳۰٥ص ص

 )م/ أ۱۹۹۹، (.......................
الری�اض: مكتب�ة المل�ك فھ�د  ،نقوش ثمودية مـن المملكـة العربيـة السـعودية

 .الوطنیة

 )م۲۰۰۰، (.......................
الری��اض: ، ديةنقـوش قــارا الثموديــة بمنطقــة الجــوف: المملكـة العربيــة الســعو 

 .مؤسسة عبدالرحمن السدیري الخیریة

 )م/ أ۲۰۰۰، (.......................
 .الریاض: مكتبة الملك فھد الوطنیة ،المعجم النبطي

 )م/ ب۲۰۰۰، (.......................
الری�اض: ، دراسة لنقوش ثمودية مـن ُجبّـة بحائـل: المملكـة العربيـة السـعودية

 .یةمكتبة الملك فھد الوطن

 )م۲۰۰۱، (.......................
، ١٣مجلــة جامعــة الملــك ســـعود م"نق��وش نبطی��ة م��ن ق���اع المعت��دل"، 

 اآلداب 
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 ۱۹۷ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 .۳۳۱ -۳۱۱، ص ص)٢(

 )م۲۰۰۲، (.......................
 .الریاض: مكتبة الملك فھد الوطنیة، نقوش جبل أم جذايذ النبطية

 )م۲۰۰۳، (.......................
الری��اض: مؤسس��ة ، مــن شــمالي المملكــة العربيــة الســعوديةنقــوش صــفوية 

 .عبدالرحمن السدیري الخیریة

 )م۲۰۰٤، (.......................
الری��اض: الجمعی��ة التاریخی��ة ، األوجــاريتيون والفينيقيــون: مــدخل تــاريخي

 .السعودیة، بحوث تاریخیة، اإلصدار السابع عشر

 )م۲۰۰٥، (.......................
الری�اض: ، نبطية في الجوف، العال، تيماء: المملكة العربيـة السـعوديةنقوش 

 .مكتبة الملك فھد الوطنیة

 )م۲۰۰٦، (.......................
الری��اض: مكتب��ة المل��ك  ،معجـم المفــردات اآلراميـة القديمــة: دراسـة مقارنــة

 .فھد الوطنیة

 )م۲۰۰۷، (.......................
الری��اض: مؤسس��ة  ،السياســي والحضــاري القــديممنطقــة الريــاض: التــاريخ 

 .التراث

 م)۱۹۸۸.، (اإلمام محمد بن أبي بكر عبدالقادر، الرازي
 .دائرة المعاجم في مكتبة لبنان: بیروت، مختار الصحاح

 م)۱۹۹٤راشد، سید فرج.، (
 ، القاھرة: مكتبة الخانجي.الكتابة من أقالم الساميين إلى الخط العربي
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 م)۱۹۸٥.، (صرفاروق نا، الراوي
  .۲۹۳، ص ص۲، مجحضارة العراق"الریاضیات والفلك"، في: 

 م)۱۹۹٤.، (محمود محمد، الروسان
ـــة والصـــفوية: دراســـات مقارنـــة عم���ادة ش���ؤون : الری���اض، القبائـــل الثمودي

 .المكتبات، جامعة الملك سعود

 ھـ)۱۳۰٦الزبیدي، محمد مرتضى.، (
 مكتبة الحیاة .، بیروت : دار تاج العروس من جواهر القاموس

 )م۱۹٥۹ -۱۹٥۸.، (بتیر، زھدي
، ص ۹ -۸م��ج، الحوليــات اآلثريــة الســورية"، مملك��ة دمش��ق اآلرامی��ة"

 .۱۰۲ -۷٥ص

 م)۱۹۸٥السامرائي، إبراھیم.، (
، بیروت: دار الجیل، عمان: مكتبة دراسات في اللغتين السريانية والعربية

 المحتسب.

 ھـ)۱٤۱۷السعید، سعید بن فایز إبراھیم.، (
، العدد الرابع، السنة الدارة"نقوش عربیة جنوبیة قدیمة من البرك"، 

 .۱٦۱- ۱۲۱الثانیة والعشرون،شوال، ص ص

 ھـ)۱٤۲۰، (.......................
المملكــة العربيــة  -نقــوش لحيانيــة غيــر منشــورة مــن المتحــف الــوطني، الريــاض

ة ، الری��اض: جامع��ة المل��ك س��عود، كلی��ة اللغ��ات والترجم��الســعودية
 .۱٤مركز البحوث، رقم 

 ھـ)۱٤۲۱، (.......................
مجلــة جامعــة الملــك ســعود، "دراس��ة تحلیلی��ة لنق��وش لحیانی��ة جدی��دة"، 

 . ۳۷٦ -۳۳۳)، ص ص۲، اآلداب (۱۳مج
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 ۱۹۹ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 )م۲۰۰۰، (.......................
، الری��اض: حملــة الملــك البــابلي نبونيــد علــى شــمال غــرب الجزيــرة العربيــة

 )، الجمعیة التاریخیة السعودیة. ۸یة (بحوث تاریخ

 ھـ)۱٤۲۳، (.......................
العالقـــات الحضـــارية بـــين الجزيـــرة العربيـــة ومصـــر فـــي ضـــوء النقـــوش العربيـــة 

 ، الریاض: مكتبة الملك فھد الوطنیة.القديمة

 م)۱۹۸۱( سامي ،سعید
 . ببغداد: اتحاد المؤرخین العر، المدخل إلى تاريخ اللغات الجزرية

 )م۲۰۰۰.، (سلیم، أحمد محمود
، رس�الة دراسة معجمية مقارنة أللفاظ النقوش اآلرامية القديمة (نقوش شمال)

األردن: جامع��ة الیرم��وك، معھ��د  -ماجس��تیر غی��ر منش��ورة، إرب��د 
  اآلثار واألنثروبولوجیا، قسم النقوش.

 )م۱۹۸۱، (سلیمان، توفیق.
امية: والدتهـا، تطورهـا، حقيقتهـا فـي نقد النظرية السـامية: أسـطورة النظريـة السـ

 ، دمشق: دار دمشق. التوراة، أسباب وضعها

الس��معاني، اإلم��ام أب��و س��عد عب��دالكریم محم��د أب��ي منص��ور التمیم��ي.، 
 )م۱۹۸۸(

؛ تقدیم وتعلیق: عبدهللا عمر البارودي، بیروت: دار الكت�ب األنسـاب
 العلمیة.

 )م۱۹۳۰.، (شابو، ج
عریب: أنطوان لورنس، القدس: مطبعة دی�ر ؛ تاللغات اآلرامية وآدابها
  مارمرقس للسریان.

 )م۱۹۹۰، (صالح، عبدالعزیز.
، القاھرة: مكتبة األنجلو الشرق األدنى القديم، الجزء األول، مصر والعراق
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  المصریة.

 م)۱۹۸۹.، (الصباغ، حسن إبراھیم
 .دمشق: دار المعرفة ،معجم روح األسماء العربية

 )م۱۹۷۰.، (طوقان، فواز
 ، ۱٥حوليات اآلثار األردنيـة "، مسلة میشع ملك مؤاب، ترجمة جدیدة"

 . ٥۰-۱۹ص ص

 )م۲۰۰۰.، (طیران، سالم
"، مذبح بخور (م ف ح م) علیھ نص إھ�دائي للمعب�ود ذي س�ماوي"

  .٥۸ -٥۰، ص ص۱، مجأدوماتو

 )م۲۰۰۱، (.......................
، ص ۱ج، صـورالع"، نقوش عربیة جنوبیة قدیمة م�ن ش�عب النغ�رة"

  .٤۲ -۷ص

 )م۱۹۷۱، (ظاظا، حسن.
، اإلسكندریة: الساميون ولغاتهم: تعريف بالقرابات اللغوية والحضارية للعرب

 مكتبة الدراسات اللغویة.

 م)۱۹۸۱ابن عباد، إسماعیل.، (
محم��د حس��ن آل یاس��ین، بغ��داد : وزارة  :تحقی��ق ؛المحــيط فــي اللغــة

  ).۳٦فھارس؛ عالم، (سلسلة المعاجم والالثقافة واإل

 )م۱۹۹۱( عباس، إحسان.، أبو طالب، محمود.،
، عمان: لجنة تاریخ بالد الشام، شمال الجزيرة العربية في العهد األشـوري
 الجامعة األردنیة/ جامعة الیرموك.

 م)۱۹۷۰عبدهللا، یوسف محمد.، (
، رسالة ماجستیر م١٩٦٦النقوش الصفوية في مجموعة جامعة الرياض عام 
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 ۲۰۱ مدخل تاریخيالفصل األول: 

ق��دمت ل��دائرة اللغ��ة العربی��ة ولغ��ات الش��رق األدن��ى،  غی��ر منش��ورة
  الجامعة األمیركیة، بیروت.

 )م۲۰۰٤( عبدهللا، فیصل.،
، دمش��ق: تــاريخ الــوطن العربــي بــالد الشــام: ســوريا ولبنــان وفلســطين واألردن

 جامعة دمشق، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، قسم التاریخ. 

 )م۱۹۸٥( عدي، ندیم، طالس مصطفى.،
 ، دمشق: طالس للدراسات والترجمة والنشر.جم األسماء العربيةمع

 )م۱۹۸۲، (أبو عساف، علي.
 ، ۳۲الحوليــات األثريــة الســورية "دمی��ة المل��ك ھدیس��عي مل��ك ج��وزن"، 

 . ٥۸ -۳٥ص ص

 )م۱۹۸۸، (.......................
س��وریا: دار أم��اني للطباع��ة  -، طرط��وس اآلراميـون: تاريًخــا ولغــة وفًنــا

 . والتوزیع والنشر

 )م۱۹۹٦، (علولو، غازي محمد.
، رس����الة دراســــة نقــــوش صــــفوية جديــــدة مــــن وادي الســــوع جنــــوب ســــورية

األردن: جامع��ة الیرم��وك، معھ��د  -ماجس��تیر غی��ر منش��ورة، إرب��د 
  اآلثار واألنثروبولوجیا، قسم النقوش.

 )م۱۹۷۸، (علي، جواد.
م للمالی��ین، ، بی��روت: دار العل��المفصــل فــي تــاريخ العــرب قبــل اإلســالم

 .بغداد: مكتبة النھضة

 م)۱۹۸۲( ،.......................
، مجلـة المجمـع العلمـي العراقـي"التأریخ عند العرب ما قب�ل اإلس�الم"،  

 .٥٤-۳الجزءان الثاني والثالث، المجلد الثالث والثالثون، ص ص

 ھـ).۱٤۱۸العمیر، عبدهللا بن إبراھیم.، الذییب، سلیمان بن عبدالرحمن (
، الــدارة"النق�وش والرس�وم الص�خریة ب��الجواء ف�ي منطق�ة القص�یم"، 
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 .۲۱۱ -۱۰۷العدد الثاني، السنة الثالثة والعشرون، ص ص

 )م۱۹۹۳، (الفاسي، ھتون أجواد.
الحيــاة االجتماعيــة فــي شــمال غــرب الجزيــرة العربيــة فــي الفتــرة مــا بــين القــرن 

 .: (ب. ن)، الریاضالسادس قبل الميالد والقرن الثاني الميالدي

 )م۱۹۹۲، (فرانسیس، حنا یوسف.
 . ، دمشق: ألف باءاآلرامية المحكية

 )م۱۹۹٦، (فرزات، محمد حرب.
"مملك��ة أرف��اد اآلرامی��ة وآش��ور حت��ى أواس��ط الق��رن الث��امن ق. م، 

النــدوة العالميــة حــول تــاريخ ســورية والشــرق بع��ض المعطی��ات الجدی��دة"، 
ورات جامع�ة حل�ب، ، حلب: منش�ق. م)٣٠٠ -٣٠٠٠األدنى القـديم (

  .۱۷۰ -۱٥۷ص ص

 )م۱۹٥۸، (فضل، عبدالحق.
 . ۱۸۸ -۱۸۰، ص ص۱٤سومر"عربي، آرامي، عبري"، 

 م)۱۹۳۸ھـ/۱۳٥۷بادي، مجد الدین.، (آ الفیروز
 ، القاھرة : مطبعة دار المأمون.القاموس المحيط

 م)۱۹۹۳القدرة، حسین محمد العایش.، (
، ي إطـار اللغــات الســامية الجنوبيــةدراسـة معجميــة أللفــاظ النقـوش اللحيانيــة فــ

األردن: جامع�ة الیرم�وك،  -إرب�د رسالة ماجستیر غی�ر منش�ورة ، 
  بولوجیا، جامعة الیرموك.ومعھد اآلثار واألنثر

 )م۱۹۸٤، (القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن عبدهللا.
 .، بیروت: دار الكتب العلمیةنهاية األرب في معرفة أنساب العرب

 )م۱۹۹۸، (القنانوة، إخالص خالد.
، رس��الة ماجس��تیر غی��ر نقــش الجــصِّ اآلرامــي مــن ديــر عــالَّ: دراســة لغويــة

األردن: جامع������ة الیرم������وك، معھ������د اآلث������ار  -منش������ورة، إرب������د 
  واألنثروبولوجیا، قسم النقوش.
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 ۲۰۳ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 )م۱۹۲٤، (الكلبي، أبو المنذر ھشام بن محمد السائب.
اش��ا، الق��اھرة: ال��دار القومی��ة ؛ تحقی��ق: أحم��د زك��ي بكتــاب األصــنام

 للطباعة والنشر. 

 م)۱۹۹۷لبنسكي، إدوارد., (
األردن:  -؛ ترجمة: عمر الغول، إربد نقش الجص اآلرامي من دير عـال 

 جامعة الیرموك، عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا.

إبراھیم، محم�د.، الس�باعي، بش�یر.، كم�ال، محم�ود.،  ،لفنجستون، إلستر.
 )م۱۹۸۳( ي، سلیم.،التیمات

م"، ۱۹۸۲ھ���ـ/۱٤۰۲"مجس���ات حدیث���ة ونص���وص منقوش���ة جدی���دة 
 ، ۷أطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل

 . ۹٥ -۸۱ص ص

 )م۱۹٤۸، (لیتمان، أنو.
جامعة "محاضرات في اللغات السامیة: أسماء أعالم"، كلیة اآلداب، 

 . ٦٥ -۱، ص صالملك فؤاد

؛ تحقی���ق: أندری���ھ دب���ون س���ومر، وم���ارل البحـــر الميـــت -مخطوطــات قمـــران
كو، ترجمة: موسى دیب الخوري، دمشق: دار الطلیعة الجدیدة فیلوت

  م).۱۹۹۸(

 )م۱۹۹۲، (محمدین، محمد محمود.
ـــة وأنمـــاط  ـــة الســـعودية: دراســـة فـــي الدالل أســـماء األمـــاكن فـــي المملكـــة العربي

 ، الریاض: مطابع الخالد لألوفست.االشتقاق

 )م۱۹۹۱، (.معجم أسماء العرب
، بی���روت: طان قــابوس ألســماء العــربمعجــم أســماء العــرب، موســوعة الســل

 مكتبة لبنان، مسقط: جامعة السلطان قابوس. 

 م)۱۹۹٦المعیقل، خلیل إبراھیم.، الذییب، سلیمان بن عبدالرحمن.، (
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  ، الریاض: مطبعة الخالد.اآلثار والكتابات النبطية في منطقة الجوف

 )م۱۹۸۰، (المغربي، الحسین بن علي بن الحسین الوزیر.
؛ أع���ده للنش���ر: حم���د الجاس���ر، الری���اض: فـــي علـــم األنســـاباإلينـــاس 

 منشورات النادي األدبي بالریاض.

اب��ن منظ��ور، اإلم��ام أب��و الفض��ل جم��ال ال��دین محم��د ب��ن مك��رم األفریق��ي 
 المص�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ري.، 

 م) ۱۹٥٦(
 جزًءا).۱٥، بیروت: دار صادر (لسان العرب

 م)۲۰۰٥المیار، عبدالحفیظ فضیل.، (
، فينيقيــة البونيــة فــي إقلــيم المــدن الــثالث فــي ليبيــادراســة تحليليــة للنقــائش ال 

 طرابلس: جامعة الفاتح، بیروت: دار الكتاب الجدید المتحدة. 

 )م۱۹۷۲، (الناشف، ھالة.
، بی�روت: رس�الة ماجس�تیر أديان العرب ومعتقداتها فـي طبقـات ابـن سـعد

 غیر منشورة قدمت للدائرة العربیة في الجامعة األمریكیة. 

 م)۱۹۹۳د.، (الناشف، خال
، مجلـة جامعــة الملــك ســعود"أس��ماء األش��خاص ف��ي اللغ��ات الس��امیة"،  

 اآلداب، 
 .۳۱۹-۳۰۳، ص ص٥)، مج۱(

 )م۱۹۸۷، (النحوي، أبو محمد سعید بن مبارك بن علي بن الدھان.
؛ تحقیق: حسن ش�اذلي فرھ�ود، الری�اض: دار كتاب شرح أبنية سـيبويه

 العلوم للطباعة والنشر. 

 )م۲۰۰۳، (م.ھبو، أحمد رحی
حل��ب:  ق. م)،٣٣٢تـاريخ وادي النيــل (مـن عصــور مــا قبـل التــاريخ إلــى عـام 

 جامعة حلب، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة. 
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 ۲۰٥ مدخل تاریخيالفصل األول: 

 )م۲۰۰٤، (.......................
، حل��ب: جامع��ة حل��ب، كلی��ة اآلداب تــاريخ ســورية القــديم، (بــالد الشــام)

 والعلوم اإلنسانیة. 

 )م۱۹۸۷( سن بن أحمد بن یعقوب.،الھمداني، أبو محمد الح
اإلكليـل مـن أخبـار الـيمن وأنسـاب حميـر: الكتـاب العاشـر فـي معـارف همـدان 

، بی����روت: دار المناھ����ل للطباع����ة والنش����ر وأنســــابها وعيــــون أخبارهــــا
 .والتوزیع

 )م۱۹۸٦( یاقوت، اإلمام شھاب الدین عبدهللا بن عبدهللا الحموي.،
 .، بیروت: دار صادرمعجم البلدان 
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