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َمةُ   ُمَقدِّ
يعود أول توثيق السـم ثمـود إلـى نقـش الملـك اآلشـوري 

سرجون الثاني في الربع األول من القرن الثـامن قبـل المـيالد، 

ورد اسمهم كقبيلـة تمكـن الغـزو اآلشـوري بدايـة القـرن حيث 

الثـــامن قبـــل المـــيالد مـــن إحكـــام الطـــوق عليهـــا مـــع قبائـــل 

مرســمان وأبايــدي والقبائــل العربيــة التــي تســكن بعيــًدا فــي 

الصحراء، حيث أسكن الباقين منهم علـى قيـد الحيـاة منطقـة 

فلسطين واألردن، كما تفصح عن ذلك أسطر نقش سـرجون 

 الثاني. 

وقــد جــاءت أســماؤها فــي الحوليــات اآلشــورية علــى النحــو 

التالي: تامودي، (إيبـا) اديـدي، مارسـيما (نـي)، فـي حـين جـاء 

اســم ثمــود فــي نصــوص نابونائيــد مــن القــرن الســادس قبــل 

وقد أوردت النقـوش  .الميالد على صيغة مختلفة قليًال تيمودا

 الســـبئية اســـم ثمـــد إشـــارة إلـــى قبيلـــة، وماثلتهـــا النقـــوش

الصفائية في أيـراد الصـيغة عـالوة علـى صـيغة ثمـدو، ولعلهـا 

أمــا  .كانــت تلفــظ ثمــود لورودهــا فــي النبطيــة بصــيغة ثمــودو

ــوديني  ــو وثم ــمي ثمودين ــذكرت اس ــيكية ف ــادر الكالس المص

إشارة إلى ثمود. وكانت مواطنهم حسب هذه المصـادر الجـزء 
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د الشمالي الغربي من بالد العرب ومنـاطق أعـالي الحجـاز. وقـ

ــة  ــي المنطق ــاش ف ــا ع ــاًدا قبلًي ــة أو اتح ــد قبيل ــدهم هويالن ع

 .الشمالية الغربية من الجزيرة العربية

لقد كانت السمة الغالبة علـى الثمـوديين أنهـم أقـرب إلـى 

الحضــر مــنهم إلــى البــدو، فقــد مارســوا النشــاط التجــاري بــين 

ــرة العربيــة والشــام ومصــر، ولعلهــم كــانوا علــى عالقــة  الجزي

رة األنبـاط، وقـد مهـروا بتجـارة القوافـل الصـحراوية، وثيقة بتجا

ويشير كـل مـن المستشـرقين وينـت وريـد إلـى أن الثمـوديين 

والصفائيين حلوا محل األنباط في قيادة القوافـل التجاريـة عبـر 

وادي الســـرحان. وكـــان للثمـــوديين حضـــورهم الواضـــح فـــي 

األجزاء الجنوبية الشـرقية والوسـطى مـن األردن، سـواء أكـان 

هــذا الحضــور نتيجــة االســتقرار الزراعــي، أو الخدمــة فــي فرقــة 

ــالثموديين، وقــد  ــون ب ــها البيزنطي الفرســان الرمــاة التــي خصَّ

عززت أعداد النقوش الثمودية المتأخرة في المنطقة المذكورة 

ــى  ــدها إل ــة بع ــا وبيزنط ــت روم ــد دأب ــد. ولق ــذا التواج ــرة ه فك

بيــة ممــن تشــكيل كتائــب عســكرية مســاندة مــن القبائــل العر

يستخدمون القوس والنشاب من علـى صـهوات جيـادهم بـدًءا 

مــن القــرن الثــاني المــيالدي، بســبب الخــوف مــن تمــردهم 

وثــورتهم، وقــد أفــرزت آالف النقــوش الثموديــة فــي الحســمى 

األردنية وفي المنـاطق المتاخمـة لحـدود الدولـة الرومانيـة، بـل 

مانيـة، عشرات النقوش الثمودية في مناطق التحصـينات الرو

علــى اســتخدام الرومــان لهــذه القبائــل دروعــا بشــرية وجيوًشــا 

رديفـــة لهـــا، وُعرفـــت هـــذه الجماعـــة المجنـــدة باســـم وحـــدات 

 الفرسان العربية الثمودية.

ولقد تسللت قبائل عربية عديدة من شمال الجزيرة العربيـة 

إلــى بــالد الشــام فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة، مســتغلة فتــرات 

ل المنطقــة، مثــل دولــة لحيــان، ودولــة الضــعف السياســي لــدو

األنباط، وبعدها دولة تدمر، ولم تخـُل منـاطق مـؤاب وشـرقي 

البحر الميت من تواصل زحف القبائل العربيـة، والـذي بـدأ يتجـه 

اعتمــد الثموديــون فــي حيــاتهم  .نحــو المنــاطق الحضــرية غرًبــا

االقتصــادية علــى دعــائم ثــالث رئيســية، بــرزت فــي نقوشــهم 

ي بعــض المــرات وغابــت أو كــادت فــي مــرات بشــكل واضــح فــ

أخرى كثيرة، وأولى هذه الدعائم بدون شك هي الرعاية وتربية 

ــًرا ــهم كثي ــا نقوش ــحت عنه ــي أفص ــية، والت ــة  .الماش والدعام

الثانية هي الزراعة، والتي جاءت في نقوشهم بشكل أقـل مـن 

الدعامة السابقة، وبنصوص أقل إفصـاًحا وتوضـيًحا لهـذا النـوع 

شاط االقتصادي. وجاءت الدعامة الثالثة، وهي التجارة، من الن

بصــورة أقــل مــن ســابقتيها، وهــي األكثــر غموًضــا مــن خــالل 

النصوص، والتي تحتـاج إلـى االسـتنطاق الحثيـث، والـذي قـد 

يدخل الباحث في نطاق التخيل والتخمين في بعض المواقـف، 

، وتعدى هذا بعض الدعامات الثانوية، والتي من أهمهـا الصـيد

  والتحالفات، والتي نوهت لها بعض النقوش بصور مختلفة.

كان المظهر الرئيس للحيـاة االقتصـادية واالجتماعيـة فـي 

البادية األردنية في شـمالي الحجـاز وجنـوبي باديـة الشـام فـي 

ــا، يعتمــد علــى االقتصــاد  فتــرة التواجــد العربــي القبلــي قروي

ــدورها فــي دال ــة ب ــل العربي ــة الريفــي، فقامــت القبائ ــة وحماي ل

القوافل التجارية، وفي نقل البضائع، وتربية الماشـية، والـدفاع 

عن الحدود، لدرء هجمات القبائـل األخـرى، وشـكلت خـط دفـاع 

 .بشري لحماية مصـالح الدولـة الرومانيـة أمـام شـعوب الشـرق

وتوحي عشرات النقوش العربيـة الشـمالية بالبيئـة الصـحراوية 

ا، األمر الـذي يؤكـد بـداوتهم الرعوية، وتكرسها أكثر من غيره

وتنقلهم الدائم أو الموسـمي، واعتمـادهم فـي المقـام األول 

على الرعي وتربية الماشـية، ولعـل هـذا دأّب دأَب عليـه سـكان 

البادية، سيما في مراحل هجراتهم األولى مـن الجزيـرة العربيـة 

إلى بادية الشام، ونتلمس فيما بعد عوامل تـأقلم العربـي مـع 

زراعية الرعويـة، فـإن أرض الحمـاد األردنيـة أرض صـالحة البيئة ال

لتربية الماشية، ولذا فإنها قـد أمـدت بـالد الشـام بالغـذاء مـن 

اللحــــوم، وكــــان البــــدوي يقــــايض المدينــــة مقابــــل ذلــــك 

 .بالمصنوعات والحبوب

لقـــد كثـــرت فـــي مرتفعـــات الباديـــة أكـــوام مـــن الحجـــارة 

نـت بمثابـة أبـراج البازلتية، أطلق عليهـا اسـم الرجـوم، وقـد كا

ــدليل  ــى طــرق التجــارة، حيــث يســير ال ــة، أو عالمــات عل مراقب

التجاري أمام القافلة مـن رجـم إلـى رجـم، متطلعـا إلـى األرض 

ليتأكد من خلو الطريق، لعل العرب من سكان الحماد والحـرات 

قـد اسـتفادوا مـن جيـرانهم األنبــاط فـي عمليـة التجـارة، ولعــل 

مج فـــي القبائـــل العربيـــة قســـما مـــن األنبـــاط كـــان قـــد انـــد

الشمالية، وذلك بعد سقوط دولتهم عسكرًيا وسياسيا بدايـة 

القرن الثـاني المـيالدي، وقـد يكونـوا هـم الـذين نشـطوا فـي 

 .عملية التجارة، ورافقهم في ذلك قسم من الثموديين

ـــة الشـــمالية بمجملهـــا فـــي  ـــاة العربي لقـــد تشـــكلت الحي

بيـــة الشـــمالية قـــد الصـــحراء والباديـــة، غيـــر أن النقـــوش العر

انتشرت فوق مساحة واسعة، تنوعـت طبوغرافيتهـا فشـملت 

ــل  ــرب وجب ــرة الع ــمالي جزي ــرحان ش ــام، ووادي الس ــة الش بادي

ولم يكن الثموديون بمنأى عن  .الدروز وجبل سيس في حوران

جيــرانهم العــرب األنبــاط فــي بصــرى، ولعــل مصــالحهم كانــت 

لرومـان، ولعـل تلتقي كثيرا، وخصوصا في حاالت الصراع مـع ا

بدايات االندماج الثمـودي مـع األنبـاط، كـان خـالل القـرن األول 

الميالدي، في أوائل حكم الرومان، حيث بدأ العرب الثموديـون 
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والعـــرب األنبـــاط يشـــعرون فيـــه بـــالخطر القـــادم المشـــترك 

 .)٢٠٠٨/ ٦/١٢تاريخ  ١٤٨٦٧، الدستور العدد المعاني(
 غدير المالح

ــري هــام يقــع علــى ــة  موقــع أث ــب وادي راجــل مــن الجه جان

الغربيــة اليمنــى علــى بعــد ثمانيــة كيلــو متــرات مــن البقاعويــة 

طبيعـي  موقـع)، وهو م620ويرتفع عن مستوى سطح البحر(

منخفض وتتجمع مياه األمطار القادمة من جبـل حـوران وتبقـى 

السـنة، وتعـود جـذور االسـتيطان فيـه  أيـامفيه المياه معظـم 

وكـــذلك الثقافــة الناطوفيـــة علـــى للعصــور الحجريـــة الحديثــة 

السواء ويالحظ المباني الدائرية الخاصة لتلك المرحلة المبكرة 

وهي عبارة منازل علـى هيئـة صـير وكـذلك مصـائد للحيوانـات 

دائرية الشكل عثر بداخلها على عدد من رؤوس النبال الصوانيه 

وكذلك سـكاكين جيـدة الصـنع ويمتـد التـراكم الحضـاري مـن 

زيـــة الحديديـــة والكالســـيكية وخاصـــة الثموديـــة العصـــور البرن

ــوًال  ــي وص ــاني والبيزنط ــر الروم ــة والعص ــفائية، والنبطي الص

للحضــــارة العربيــــة اإلســــالمية األمويــــة العباســــية األيوبيــــة 

ــائر  ــديث للعش ــتيطان ح ــع اس ــة م ــي العثماني ــة حت والمملوكي

الشرفات والعظمات، وقد سمى بـذلك االسـم ألن المالحـين 

"القادمين من قريات، األزرق كانوا يقيمون على "بائعي الملح 

هــذا الغــدير عنــد ذهــابهم للشــام وحــوران علــى طريــق الملــح 

 .)١٨٧: ١٩٩٩(الحصانالمسماة الحًقا طريق وادي السرحان 
 الحصن

 ،إربـد إلـى الجنـوب الشـرقي مـن مدينـة تقع بلـدة الحصـن

ــوالي ــر ح ــطح البح ــن س ــع ع ــر م،٦٨٠وترتف ــن  تعتب ــن م الحص

ــهدت  ــا ش ــى أنه ــض المصــادر إل ــة، وتشــير بع ــدات القديم البل

حضارة وازدهار فـي عـدة عصـور تركـت أثارهـا فـي تـل الحصـن 

وبجواره، وهو تل صناعي يتكون من تراكم األتربة على مبانيه 

ر المختلفــة التــي مــرت التــي اختفــت تحتهــا وذلــك عبــر العصــو

 .عليه، ويقع التل في الجهة الشمالية من مدينة الحصن الحاليـة

فتعود إلـى عـدة عصـور وحقـب  الحصن أما اآلثار الموجودة في

تاريخية بقيت حاضرة فيه حيث ِامتد هذا التراكم الحضاري مـن 

العصــور البرنزيــة والحديديــة والكالســيكية والعصــر الرومــاني 

ـــوًال  ـــي وص ـــة  والبيزنط ـــالمية األموي ـــة اإلس ـــارة العربي للحض

: ١٩٨٧(العبـاديالعباسية األيوبية والمملوكية حتى العثمانية 

٣٠(. 
 وادي السحيمي

يقع هذا الوادي ضمن المنطقة المحيطة ببلـدة ديـر كهـف 

من الجهة الشمالية الشرقية على بعد ثالثة كيلو مترات ضمن 

بركانيـــة منطقـــة منخفضـــة يحـــيط بهـــا العديـــد مـــن الـــتالل ال

المكونــة مــن الطــف البركــاني ويتصــل هــذا الــوادي بــواٍد آخــر 

، و"جلتـة العيسـاوي" إلـى غـدير الفحـل الـذي العيسـاوياسمه 

يتكون من بقعة صخرية تتجمع فيها المياه موسمًيا لعدة أشهر 

مما أدى وعبر العصور إلـى اسـتيطان بشـري موسـمي وشـبه 

نقطـاع ويقطـن دائم مـن العصـور الحجريـة وحتـى اآلن دونمـا ا

المنطقـــــة حالًيـــــا فخـــــذ مـــــن عشـــــائر المســـــاعيد يســـــمى 

 .)٣٤٢ 341-:١٩٩٩(الحصان"بالسميران" 

 معان

مدينة معان إلى الجنوب من العاصمة عمـان علـى بعـد  تقع

م، وتعتبر مركز المحافظة ١٠٠٠متر، وترتفع قرابة  كيلو ٢١٠

 ٢)كـم٣٢, ٨٣٢مسـاحة إذ تبلـغ حـوالي ( وهي من أكبـر األردن

ــرة عــرض وتقــع   ٣٥-٤٤شــماًال، وخــط طــول  ٢٠-١٢قــرب دائ

شــرًقا وتعتبــر عقــدة المواصــالت فــي جنــوب األردن اليــوم، 

وهكذا كـان شـأنها عبـر العصـور بأنهـا عقـدة للمواصـالت عبـر 

الشـــمال والجنـــوب بواســـطة الطريـــق الملـــوك، تراجـــانيوس، 

وطريــق الحــاج الشــامي وصـــوًال إلــى طريــق ذيوكلتيـــانوس 

حان وطريق البخور والملح القادمين الـيمن الواصل لوادي السر

ــة  ــات الميداني ــالل الدراس ــن خ ــام زم ــالد الش ــاه ب ــاز باتج والحج

ــور  ــر العص ــة عب ــا أهمي ــان له ــح أن مع ــة يتض ــع التاريخي والمراج

الحجريــــة مــــروًرا بالبرونزيــــة والحديديــــة والحضــــارة األدوميــــة 

ــر  ــى الص ــة اإلســالمية وحت ــة وصــوًال للحضــارة العربي والنبطي

 .)7١٧: ١٩٩٩(الحصانيث دونما انقطاع الحد

 أوًال: بنيُة النقوش 
 نقوُش الُملكية -١/١

والتـي دونـت علـى الحجـارِة  النقـوشبياُن ُملكيـتهم لتلـك 

 على نحو هذا النقش لفالِن بن فالن.

 النقوُش اإلخبارية -٢/١

احتوت هذه النقوُش على أحداٍث وقعت في الماضي وهي 

 تبين ما يلي:

عن "ح ر س" صاحب النقش بأنه اإلخبار  –١

رعى الغنم لشخص اسمه "ضب" كما في 

 . ١رقمالنقش 

_  اإلخبار عن نجاته من الحرب ولجوئه إلى  ٢

 .١رقمجماعته في النقش 

اإلخبار عن "ج ح ث ث" بأنه قام بالذبح  –٣

وتقديم القربان للنصب تقرًبا لمعبودته 

 . ١رقم"الالت" كما في النقش 

"الالت" قد ذكرت جميع أفراد  _ اإلخبار بأن ٤

 .١رقمعشيرة "حاصد" في النقش 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF
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_ اإلخبار بأنه "م ر" على "ع ق ع ذ" وأرضاه  ٥

 .١رقمكما في النقش 

أن صاحبي القبر في الرجم هما "ع  اإلخبار - ٦

  .أ٢، ٢أ رقمذ ب، ن ب" كما في النقش 

بأن "ت م" وجم على كلب كما في  اإلخبار -٧

  .٣رقمالنقش 

بأن "ز ب د ن" من قبيلة عمرت  إلخبارا - ٨

  .٤رقموجم على أخيه كما في النقش 

" قيظ على راسن" "سعد الهبأن اإلخبار - ٩

 .٥رقمكما في النقش 

 النقوش اإلعالنية -٣/١

، والذي ١ويتمثل هذا اللون من النقوش في النقش رقم 

 أعلن به"ح ر س" بأن هناك حرًبا قد وقعت وأنه قد نجا منها.  

 

 ثانًيا: قراءة النقوش
 ونقل معانهيا إىل العربية الفصيحة

 ): ١الشكل ١(اللوحة١النقش رقم 

 النقش بالحروف العربية.

ل ح ر س ب ن ش ك م ت أل ه ف ر ك و ر ع 

ي ع ل ض ب ر ل ض ب م س ر ت م ح ر ب أ 

ل أ ص ر ت ي و ن ص ب  و ذ ب ح  ج ح ث ث أ 

ل  ل  ح ص د  و ذ ك ر ت ل ت ا ش ي ع ن  ك

 ل ه و م ر  و ه ن أ ع ق ع ذ

 نقله إلى العربية: 

لحرس بن شكمت ال هفرك ورعي على 

ضبر لضب مسرت م حرب إل اصرتي 

ونصب وذبح  جحثث أل حصد  وذكرت لت 

 اشياعن كللهم  ومر وهنأ  عقعذ. 

 المعنى: 

لحارس بن شاكمت من قبيلة هفرك ورعي 

على ثمار شجر الجوز البري لشخص اسمه 

ى خارًجا من الحرب إلى قبيلته ضب، وسع

التي عطفت عليه وقدمت له المساعدة، 

فأقام جحثث النصب من قبيلة حاصد وذبح 

عليها، فذكرت الالت أبناء القبيلة كللهم 

عق عوذ"  "حارس صاحب النقش على"ومر

 وهنائه.  

 اإليضــــاح: 

 ل

الالم الم الملكية، بها عادة النقوش الثمودية والصفائية، 

أي ُكتب النقش من قبل  (by)ر على أنها بواسطة وتفس

 (Littmann 1943:8) )(to) أو(forفالن، أو إلى

 ح ر س

َحَرَس الشيء َيْحُرُسه حفظه، وَأْحَرَس بالمكان  علم بسيط،

عرف بصيغته هذه في  ،َأقام به َحْرًسا (اللسان مادة: حرس)

، والصفائية )80: 77، نقش2003(الذييبنقوش الثمودية 

)، وجاء Ababneh2005,In854:326؛١٨٤HINر س" ( "ح

، ٢٠٠٢؛ أبوالحسن HIN ١٨٤في اللحيانية" ح ر س" (

)، وفي النبطية ورد العلم "ح ر س و" ٢٢٥: ٢٩٠نقش

)Cantineau 1978:100(. 

 ش ك م ت 

ٍة في شيٍء وقّوة،  علم بسيط على وزن فاعلة، يدلُّ على ِشدَّ

جام، ابن (كائم والجمع ش والشكيمة شكيمة اللِّ

ورد العلم "ش ك م" في ، وقد )٢٠٦ :٣، ج١٩٧٢فارس

، وظهر في )36: 7، نقش2003(الذييبالنقوش الثمودية 

 ).HIN354الصفائية "ش ك م" (
 أ ل

"أل" أداة النسب التي تسبق أسماء األعالم للداللة على أنه 

اسم قبيلة، وأصلها "ذ أ هـ ل" كما هو مثبت في النقوش 

ق بين هذه وتلك هو أن حرف الهاء تبدل في المعينية، والفر

النقوش العربية الشمالية إلى الهمزة، كما هو الحال في 

، "آل": أصلها" أهل" )٩٩: ١٤٢٤(السعيد العربية الفصحى 

، )١١٤: ٢، نقش٢٠٠٦(حراحشةحذفت صوت الهاء للتخفيف 

وكذلك يرى البعض أن "آل" منقلبة من "أهل" وهذا مستند 

لداللي والتركيبي، إذ إن "هـ" انقلبت "ء" ثم على االرتباط ا

، ٢٠٠٥(صدقة تحولت إلى صوت مد طويل "آ" فأصبحت "آل" 

، ويرى ليتمان أن "ذ" تلفظ "ذو" كاسم )٤٨: ١نقش 

موصول ويكون موافًقا "لذو" كما هو بلهجة قبيلة طيء 

 .)٢٥٢: ١٩٤٩(ليتمان
 ه ف ر ك 

والكاف أصٌل  اسم مفرد مذكر على وزن هفعل، الفاء والراء

يدلُّ على استرخاٍء في الشيء وتفتيٍل له، فركت الشيَء 

ابن (بيدي أفُركه فرًكا، واالنفراك استرخاء الَمْنِكب 

  .)٤٩٥ :٤، ج١٩٧٢فارس

"ه ف ر ك" اسم قبيلة ثمودية، ونرى أنها ترد ألول مرة في 

النقوش الثمودية، ظهر في النقوش الصفائية اسم العلم 

)، ووردت 42: 47، نقش٢٠١٠حراحشة؛ HIN466"ف ر ك" (

الكلمة "ه ف ر ك ا" بالنبطية وتفيد معني: القائد، 
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ويستخدم أيًضا بمعنى: حاكم، والي، وربما يشير هذا اللقب 

 .)١٧٣: ٢٠٠٣(العجلونيأيًضا إلى منصب عسكري أو إداري 
 و ر ع ي 

الواو حرُف استئناف، رعي فعل ماٍض على وزن َفَعل، الراء 

صحيٌح يعني المراقبَة  أصلٌ والحرف المعتل الياء والعين 

والحفظ رعيُت الشيء رقبته، والراعي الوالي، والراعي يرعى 

، )٤٠٨: ٢، ج١٩٧٢بن فارس (االماشيَة يحوطها يحفظها 

ُكُلوا َواْرَعْوا َأْنَعاَمُكْم ِإنَّ ِفي وفي التنزيل قول الله تعالى 

َهى ْوِلي النُّ ُ }، كلوا من هذه ٥٤{طـه آية  َذِلَك َآلَياٍت ألِّ

النباتات والثمار واتركوا أنعامكم تسرح وترعى من الكأل 

 .)٦١: ٨ج،١٩٨١(الصابونيالذي أخرجه الله 

(الذييب النقوِش الثمودية هو فعٌل شائُع االستعمال في 

؛ ISB50الصفائية (وجاء "ر ع ي" في النقوش ، )١٩١: ٢٠٠٠

السبئية على صيغة )، وورد في ١٧: ١٧نقش ٢٠٠٢الخريشة 

الفعل "ي ر ت ع ن ن" تعني رعى أو أرتعى، ورد على صيغة "ر 

، وفي اللحيانية )١١٣: ١٩٨٢(بيستون ع ى" تعني الراعي 

، ٢٠٠٢(أبوالحسنورد على صيغة اسم "هرعي" الراعي 

ويرد في اللهجة الجبالية والمهرية على ، )٢٢٣: ٢٨٩نقش

ِرع ي" تعني الراعي، صيغة "رع ء" وتعني رعى، أو ارتعى، و "

 .)٣٨٥: ٢٠٠٠(مريخو "ُم ر ع ي" تعني: مرعى 
 ع ل

حرف جر يرد اسًما وحرًفا بمعنى: فوق، ويرد في النقوش 

الثمودية بحذف حرف العلة من آخره ويجر االسم الظاهر ومن 

معانيه: االستعانة، الظرفية الزمانية، الظرفية المكانية، 

ى: فوق، ويأتي والتفصيل والتخصيص، الظرفية بمعن

 .)٧٦: ٢٠٠٧(الروسان بمعنى: إلى 
 ض ب ر

ِبر شجر َجْوز البّر على وزن َفَعلَ  مذكراسم جنس مفرد  ، الضَّ

ينّور وال يعقد وهو جوٌز صلٌب، وليس هو الرّمان الَبِريَّ "أو 

َراِة واحدته َضِبَرة  الفستق البري"، وهو من نبات جبال السَّ

لباء والراء أصٌل صحيٌح يدل (اللسان مادة: ضبر)، الضاد وا

يَء: َجَمعه، وَضبَر الفرُس قواِئَمه،  على جمٍع وُقّوٍة، َضبَر الشَّ

ونرى أن هذه ، )٣٨٦: ٣، ج١٩٧٢ابن فارس(إذا َجَمَعها لَيِثب 

 الكلمة ترد ألول مرة في النقوش الثمودية.

 ل 

 . انظر الم الملكية في بداية النقش

 ض ب

، الضاد والباء أصٌل واحٌد، فعلاسم مفرد مذكر على وزن 

ّب الِغلُّ في القلب، والضبُّ من دوابِّ األرِض، ضبَّ  الضَّ

اُء  ها ِإذا َحَلَبها بالكّف جميًعا ناقٌة َضبَّ الّناقة، فهو ِمثل َضفَّ

وما زال يعيش ، )٣٥٨ :٣، ج١٩٧٢ابن فارس(وبعيٌر أضبُّ 

ائية وهو يشبه الزواحف البرم البادية األردنية حتى اآلن في 

ويأكله البدو كعالج لبعض األمراض. اسم ورد في نقوش 

)، وظهر في الصفائية BpII156ثمودية أخرى "ض ب" (

)HIN380 ؛Ababneh2005,In1076:376( . 
 م س ر ت

على وزن فعلة، َمَسَر الشيَء مزيد  ماٍض فعل "م س ر ت" 

يِهْم، َيْمُسُره َمْسًرا، استخرجه من ضيق، َيْمُسُر الناَس َأي ُيْغرِ 

وَمَسْرُت به وَمَحْلُت به َأي َسَعْيُت به، والماِسُر الساِعي 

مسر). ونرى أن هذا الفعل يرد ألول مرة في  (اللسان مادة:

 النقوش الثمودية. 

 م

ترد أصلية وزائدة وبصيغتين "من"، و"م" مدغمة ومن 

معانيها: االبتداء، بيان الجنس، التعليل والسببية، الظرفية 

 . )٧٦: ٢٠٠٧الروسان (المكانية 

 ح ر ب 

فعل ماٍض مجرد على وزن َفَعَل، الحاء والراء والباء أصٌل صحيح 

يفيد الّسْلب يقال َحَرْبُته ماَله، وقد ُحِرب ماَله، أي ُسِلَبه، َحَرًبا 

لم  األرض ، والحرباء )٤٨ :٢، ج١٩٧٢ابن فارس(َنِقيُض السِّ

نقوش  الغليظة (اللسان مادة: حرب)، ورد "ح ر ب" في

، 2003(الذييبثمودية أخرى تفيد معنى: األرض الغليظة 

، وظهر في الصفائية "ح ر ب" بمعنى: حارب )108: 99نقش

)CIS2577٥٩؛SIJ ،"وجاء في النقوش السبئية "ح ر ب ،(

بمعنى حارب، و"ح ر ب ت" بمعنى: معركة، قتال 

 .)69: ١٩٨٢(بيستون
 أ ل 

اء إلى الغاية الزمنية، حرف الجر يعني: إلى ومن معانيه االنته

 . )٧٥: ٢٠٠٧(الروسان والتعين، ويأتي بمعنى: "على" 
 أ ص ر ت ي 

للنسبة، الهمزة والصاد  والياءاسم جنس مفرد مؤنث، 

، إْصِري "ِميثاِقي والراء، أصٌل واحٌد يتفرع منه أشياء متقاربة

، العهد يقال له إْصٌر، والقرابة تسمى آِصَرٌة، وكل عقٍد وَعْهدي

رابٍة َوعهٍد إصٌر، والعرب تقول "ما تأِصُرني على فالن وق

آِصَرٌة"، أي ما تعطفني عليه قرابة، واآلِصَرُة ما َعَطفك على 

قرابة َأو ِصْهر َأو معروف، والجمع اَألواِصُر، رجل من َرِحم َأو 

ابن (ومن معانيها أي عطفوا علّي بغير عهٍد وال قرابة 

 .  )١١٠: ١، ج١٩٧٢فارس
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ص ر"، في النقوش الثمودية فعًال ماضًيا مجرًدا الزًما ورد "أ 

ونرى  .):٣٧Ajlouni 1986(على وزن َفَعَل بمعنى: عمل خيًرا 

 رد ألول مرة في النقوش الثمودية.أن هذا الكلمة ت

 ون ص ب

فعل ماٍض مجرد على وزن الواو حرف عطف، "ن ص ب"، 

مِة شيٍء ، النون والصاد والباء أصٌل صحيح يدلُّ على إقافعل

ْصب حجٌر كاَن ُينَصب فُيعَبد،  وإهداٍف في استواء، والنَّ

صائب حجارٌة تنَصُب  وتصبُّ عليه دماُء الّذبائح لألصنام، والنَّ

 :٥، ج١٩٧٢ابن فارس(حواَلْي َشِفير البئر فتجعُل عضائد 

٤٣٤(.  

، )١٣٠: ٢٠٠٣(المهباشثمودية أخرى  فعٌل ظهر في نقوِش 

مذكر،  مفرد وش الثمودية اسمب"، في النق ص وورد "ن

 بأداة التعريف الهاء، مسبوق ألنه معرف ومؤنث

مرافقة  رسمة ، وعرف ذلك من خالل"الرسمة الرسم،"يعني

)، ١٠٣: ٥٦، نقش ٢٠٠٤بيده (أسكوبي رمح يمسك لفارس

يعني:  والترجي الطلب بصيغة أمر وورد كذلك "ن ص ب"فعل

 الداء هو والّنصب ،"العناء من وهو اإلعياء ، و الّنصب"أمِرض

والوجع  المرض"هو  أيًضا والّنصب ،"والشر والبالء

، وظهر في النقوش )٣٣١: ٢٣٩، نقش٢٠٠٤(أسكوبي

)، وجاء في اللحيانية "ن ص WH1064الصفائية "ن ص ب" (

(القدرة الله  دون من وعبد الحجارة من نصب بمعنى: ما" ب

١٣٢: ١٩٩٣(. 

 و ذ ب ح

 فعل ماٍض مجرد على وزن فعل والواو حرف عطف، "ذ ب ح"،

: ١٠، نقش٢٠٠٦(العبادي متعد بمعنى ذبح قدم ضحية 

، الذال والباء والحاء أصٌل واحد، وهو يدلُّ على الّشّق، )٥٣

بح: مصدر ذَبْحت الّشاَة ذبًحا   ٢، ج١٩٧٢ابن فارس(فالذَّ

نرى أن هذا الفعل يرد ألول مرة في نقوش ثمودية،  .)٣٦٩:

: ١٠، نقش ٢٠٠٦(العبادي ذ ب ح" وظهر في الصفائية "

: ١٩٨٢(بيستون ، وجاء في النقوش السبئية "ذ ب ح" )٥٣

٣٧(. 

 ج ح ث ث

الُجحُّ كل شجر انبسط على وجه  من"جح، وثوث"، مركباسم 

 : اَألرض، كَأنهم يريدون اْنَجحَّ على اَألرض َأي اْنَسَحب والُجحُّ

ة (اللسان مادة:  صغار البطيخ والحنظل قبل ُنْضِجه، واحدته ُجحَّ

جحح)، وال يزال يعيش هذا النبات حتى اآلن وبكثرة في محيط 

البادية عامة ووداي راجل خاصة، وهو من النباتات التي أودية 

 تنبت صيًفا وتعيش بعلية.

)، HIN153اسم ورد في نقوش ثمودية أخرى(

 ).HIN153وظهر في الصفائية(
، بَأن تاءهثوث:  : َكُفوفيٍّ بدل  ُبْرٌد ُثوِثيٌّ

 .(اللسان مادة: ثوث)

 أ ل 

 انظر "أل"في بداية النقش.
 ح ص د

اسم مفرد مذكر على وزن فعل، الحاء والصاد والدال تفيد 

معنى: قْطع الشيء، حصدُت الّزرَع وغيَره َحْصدا، والحصائد 

سان وُقِطع  جمع َحِصيدة، وهو كلُّ شيٍء قيل في الناس باللِّ

"حاصد" اسم قبيلة  .)٧١ :٢، ج١٩٧٢ابن فارس (به عليهم 

ثمودية كان تواجدها في منطقة الجوف شمال الجزيرة العربية 

)، وذكرت قبيلة "حاصد" أيًضا في ١٠٠: ١٩٨٧(الروسان 

نقش عثر عليه غرب منطقة الرويشد في البادية األردنية 

الشرقية يذكر بأن حرب دارت ما بين قبيلة حاصد الثمودية 

طقة بصرى وقبيلة "ضيف" الصفائية في من

 .)١٤٧: ١٩٨٧(هدروس
  و ذ ك ر ت

الواو حرف عطف، "ذ ك ر ت" فعل ماٍض في حال التأنيث 

مسبوق بحرف العطف، متبوع باسم الربة الالت يعني: 

، الذال والكاف والراء أصل )٦٨: ٢٠٠٠(الخريشة ذكرت 

ْكر  صحيح َذَكْرُت الشيء، خالُف نِسيُته ثم حمل عليه الذِّ

سان َرف  اجعْله ،باللِّ كر والشَّ منك على ُذْكٍر، أي ال َتْنَسه، والذِّ

ورد هذا الفعل في نقوش  .)٣٥٨ :٢، ج١٩٧٢ابن فارس(

، وظهر في )١٦٥: ١٧٣نقش ١٩٩٩(الذييب ثمودية أخرى 

)، وفي النبطية ورد "ذ ك ي ر" LP85الصفائية "ذ ك ر ت" (

 . )٤٤ :٨نقش ٢٠٠٢(الذييب بمعنى: ذكرى 
 ل ت

لعربية المعروفة واألكثر ذكًرا في النقوش من اآللهة ا الالت

الصفائية والثمودية، وردت في القرآن الكريم قال تعالى 

أَفَرأْيُتُم اّلالَت واْلُعّزى  قال الخازن: هذه ١٩(النجم آية ،(

أسماء أصنام اتخذوها آلهة يعبدونها، واشتقوا لها أسماء من 

العزيز الُعّزى  أسماء الله عز وجل فقالوا من الله الالت، ومن

، واعتبرت الالت إلهة الصفائيين )٢٨: ١٧، ج١٩٨١(الصابوني

الرئيسة وأكثرها ذكًرا في دعائهم من خالل نقوشهم  ودخل 

اسمها في العديد من األسماء المركبة مثل: تيم الالت، وقد 

مجد في مواضع مختلفة في كل من األردن، السعودية، 

ت"، "ل ت""هـ ل ت"  سوريا وورد في صيغ مختلفة "ا ل ل

و"الت" أي الالت" آلهة أنثى،  وقد تم الكشف أثناء األعمال 
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الميدانية عن كثير من الرسومات الخاصة بها والتي تمثلها 

امرأة منفوشة الشعر سمينة من وسطها تشبه اآللهة األم 

العائدة للعصور الحجرية الحديثة، ويراد بها الشمس، وقد 

األصنام حيث يقول: "والالت  ذكرها ابن كلبي في كتابه

صخرة مربعة وكان يهودي يلت السويق وكان سدنتها من 

ثقيف، وقد بنو عليها بناء وكانت قريش وجميع العرب 

تعظمها، ولم تزل كذلك حتى أسلمت ثقيف فبعث رسول 

: ١٩٢٤(ابن الكلبي المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها" (ملسو هيلع هللا ىلص) 

١٧ -١٦(. 
 ا ش ي ع ن

شياعنا"، اسم مضاف إلى ضمير المتكلم، "ا ش ي ع ن"، "أ

: ٢٠٠٠(الخريشة وبناء الكلمة ومعناها كفصحة العربية تماًما 

، وهو جمع تكسير، مفرده شيعة، والشيع القوم الذين )٦٨

يجتمعون على األمر، وهم أتباع الرجل وأنصاره، وجمعها ِشَيع 

، الشين والياء )٨٧: ١٥٦، نقش٢٠١٠(حراحشة وأشياع 

يعة هم والعين أ صل يدلُّ على معاضدة ومساعفة، والشِّ

ظهرت هذه  .)٢٣٥ :٣، ج١٩٧٢ابن فارس(األعوان واألنصار 

(الخريشة أخرى "ا ش ي ع ن"  الصيغة في النقوش الثمودية

، ٢٠١٠(حراحشة ، وجاء في الصفائية "ا ش ي ع" )٦١: ٢٠٠٠

 .)٤٤: ٥، نقش٢٠٠٦؛ العبادي ٨٧: ١٥٦نقش 

 ك ل ل ه م

من "كلل" وضمير الجمع المتصل والعائد على كلمة مكونة 

، كلمة تفيد )166: 175، نقش١٩٩٩(الذييب قبيلة "حاصد" 

معنى: جميعهم وقد كتبت للداللة على التضعيف، وأضيفت 

. )٦٨: ٢٠٠٠(الخريشة إلى ضمير الغائبين المتصل بهم 

، ١٩٩٩(الذييب عرفت هذه الصيغة في نقوش ثمودية أخرى 

 .)King1990 685:؛ 166: 175نقش

 و م ر

فعل ماٍض مجرد على وزن فعل، َمرَّ  الواو حرف عطف، "م ر"

ا َأي اجتاز ا ، عليه وبه َيُمرُّ َمرًّ ا وُمروًرا ذَهَب، َُمرُّ َمرًّ وَمرَّ َيُمرُّ مرًّ

ه: جاز عليه (اللسان مادة:  وُمروًرا جاء وذهب، ومرَّ به وَمرَّ

فعل ورد في نقوش ثمودية أخرى مرر). 

"م ر"بمعنى": ، وظهر في الصفائية ):٢٠٠٣125باش(مه

 ).LP1291(مر، اجتاز" 

 و س ن أ

فعل ماٍض مجرد على وزن َفَعَل، والواو حرف عطف، "س ن أ" 

ساناه راضاه ساَنْيُت الرجَل راضْيُته وداريته وَأحسنت معاشرته 

(اللسان مادة: سنا)، والُمساناُة: المالينُة في الُمطاَلبة، 

لرجل، إذا راضيَته وداريَته وأحسَن معاشرته، مْأخوٌذ ساَنْيُت ا

ى الرجُل  ْيت الشيَء واَألمر إذا َفَتْحت وجهه، َتَسنَّ من قولك َسنَّ

ْيته ْيُت فالًنا إذا َتَرضَّ ل في ُأموره؛ وَتَسنَّ (الصحاح في  إذا تَسهَّ

. نرى أن هذا الفعل يرد ألول مرة في اللغة: مادة سنا)

هر في النقوش الصفائية "س ن ي ت" النقوش الثمودية، ظ

 (طالفحة، تحت النشر).
 ع ق ع ذ

العين والياء والقاف أصل اسم مركب من "عوق، وعوذ"، 

صحيح ومن الممكن أن يكون بناؤه من َعوق ومن عيق، رجل 

َعْوق ال خير عنده، والجمع َأْعواق، ورجل ُعَوق جبان، كلمة 

ة وعاَقُه عن الشيء َيُعوقه َعْو  ًقا: صرفه وحبسه هَذليَّ

ْعويُق: َتْربيث الناس عن الخير  :٤، ج١٩٧٢ابن فارس( والتَّ

) وظهر BpII271جاء في النقوش الثمودية "ع و ق" (. )١٩٧

 .)٤٤٩HINفي الصفائية "ع و ق أ ل" (

العين والواو والذال أصٌل صحيح يدلُّ على معنًى واحد، وهو 

يء، تقول أعوذ بالله، جلَّ  ثناُؤه، أي ألجأ إليه  االلتجاء إلى الشَّ

. )١٨٣ :٤، ج١٩٧٢ابن فارس (تبارك وتعالى، َعْوًذا أو ِعياًذا 

وورد "المصوغ الثنائي "ع ذ" والذي يمكن أن يقرأ "ع و ذ" في 

، وجاء )60: ٥٩ب، نقش٢٠٠٠(الذييب نقوش ثمودية أخرى 

)، وجاء في BpII32بصيغة "ع ذ" في النقوش الثمودية (

 . )Hayajneh1998:187(، ع ذ ذ م" القتبانية "ع ذ ذ

 : )٢الشكل  ٢اللوحةأ( ٢ النقش رقم

اربد شمال  محافظةُعِثَر على هذا النقش الثمودي في 

األردن، وفي منطقة سهلية تقع إلى شرق من مدينة الحصن 

بحوالي ثالث كيلو مترات على رجم يرتفع قليًال عن سطح 

كلسي  األرض، وكتب على حجر مستطيل الشكل تقريًبا

ابيض اللون وهو عبارة عن شاهد قبري لشخصيين دفنا في 

 هذا الرجم. 
 ل ع ذ ب ه ن ف س

 نقله إلى العربية:  

 ل عذب هنفس

 المعنى:

 ل عذاب هذا القبر 

 

 اإليضاح:

 ل

الالم الم الملكية، وتبدأ بها عادة النقوش الثمودية 

 أي ُكتب النقش (by)والصفائية، وتفسر على أنها بواسطة   

    (Littmann1943:8). )(to) أو(forمن قبل فالن، أو إلى
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 ع ذ ب

، الَعْذُب الماء الطَيب، على وزن َفَعلَ  مذكراسم مفرد 

واستعذَب القوم ماءهم، إذا استَقوه َعْذًبا، والعذاب العقوبة، 

بته تعذيًبا  ونرجح أن  (الصحاح في اللغة مادة: عذب)،وقد عذَّ

أقرب ما يكون في المعاني  االسم "عذب" في هذا النقش

ورد هذا االسم في نقوش ثمودية أخرى السابقة. 

)BpI209،( ) "وفي الصفائية ورد"ع ذ بHIN411،(  وفي

 .)HIN411المعينية جاء االسم"ع ذ ب"(

 ن ف س ه

، ٢٠٠٤(أسكوبيالهاء اسم إشارة تفيد معنى: هذا 

، وال ترد هذه القبر، "ن ف س" تفيد معنى: )١٤٧: 93نقش

كلمة في العربية بهذا المعنى وهي كلمة نبطية مأخوذة من ال

اآلرامية، وترد تارة بالسين وبالشين تارة أخرى، ففي نقش 

النمارة وردت بصوت السين "ن ف س"، وفي نقش "فهر بن 

: ٢٠٠٧(الحصانسلي" وردت بصوت الشين "ن ف ش و" 

وُح، والجمع من كل ذلك َأْنُفس وُنُفوس)٤٠ ْفس الرُّ ابن (ه ، النَّ

نرى أن هذا االسم يرد ألول مرة ).  ٤٦٠: ٥، ج١٩٧٢فارس

في النقوش الثمودية، وظهر في الصفائية "ن ف س" 

)WH244وجاء في )٢٤٧: ٣٢٨، نقش٢٠٠٦؛ الروسان ،

)، وفي النبطية "ن ١٣٢:  ١٩٩٣" (القدرةن ف ساللحيانية "

 .)CantineauII1978:121(ف ش و" 
 

 : )٢شكل ال ٢اللوحة (ب  ٢ النقش رقم

 ل ن ب ه ن ف س  

 ل ن ب

، ناب عّني، أي قام مقامي، اسم مفرد مذكر على وزن َفَعلَ 

فيما بينهم  النوبةَ  وهم يتناوبون الُنَوبِ  واحدة والَنوبة

والنائبة، ، االسم من قولك ناَبُه أمٌر وانتابه، أي أصابه والُنوَبةُ 

السم المصيبة (الصحاح في اللغة مادة: نوب). نرى أن هذا ا

يرد ألول مرة في النقوش الثمودية، وظهر في الصفائية "ن أ 

 ).HIN577ب" (

 

 ه ن ف س 

 أ. ٢انظر النقش 

 

 ): ٣الشكل  ٣(اللوحة  ٣ النقش رقم

ل ت م ب ن ح و ر ب ن ر ف د أ ل بن ق ن ف 

 و و ج م ع ل ك ل ب 

 نقله إلى العربية:

ل تم بن حور بن رفدإل بن جانف ووجم على 

 كلب 

 نى المع

لتيم بن حور بن رفدإل بن جانف وحزن على 

 كلب.

 

 ل

عادة النقوش الثمودية، وتفسر  بهاالالم الم الملكية، وتبدأ 

أي ُكتب النقش من قبل فالن، أو  (by)على أنها بواسطة 

   (Littmann 1943:8) ).(to) أو (forإلى
 ت م 

 التاء والياء والميم أصٌل واحٌد، وهو "تّيم"،اسم علم بسيط

مه الُحبُّ إذا اسَتْعَبَده، وِمنه َتْيُم الله أي عبد  عبيد، يقال َتيَّ التَّ

. اسم ورد في النقوش )٣٣٩: ١، ج١٩٧٢(ابن فارسالله 

، )١١٤: ١٠٨، نقش٢٠٠٢(الذييب الثمودية أخرى"ت م" 

، نقش: ٢٠٠٢(الخريشة وجاء هذا االسم في نقوش صفائية 

كاسم قبيلة عربية ، وورد )٣: ٢١، نقش١٩٧٠؛ عبد الله ١٢٢

 . )٢٢٨ب: ١٩٩٧(عباديصفائية 

 ح و ر

الحاء والواو والراء ثالثة  اسم مفرد مذكر على وزن فعل،

شّدُة بياض العيِن في شّدِة سواِدها،  الَحَور أصول األول

والثالث الِمْحور الخشبُة  ،والثاني الرجوع، فيقال حاَر، إذا رَجع

. اسم )١١٥: ٢، ج١٩٧٢(ابن فارس التي تدور فيها الَمَحالة 

، ٢٠٠٢(الذييبورد في النقوش الثمودية أخرى "ح و ر" 

، وجاء هذا االسم في نقوش صفائية )١١٤: ١٠٨نقش

، )٣: ٢١، نقش١٩٧٠؛ عبدالله ١٢٢، نقش:٢٠٠٢(الخريشة

 . )٢٢٨ب:١٩٩٧(عباديوورد كاسم قبيلة عربية صفائية 
 

 رف د أ ل 

د"، والعنصر اسم علم مركب، من العنصر األسمى "ر ف 

، ٢٠٠٢(الذييب اإللهي "إيل"، ويأتي بمعنى: عطية اإلله 

، الراء والفاء والدال أصٌل واحٌد مّطرد، وهو )٥٣: ٣٦نقش

ْفد مصدر رَفَدُه  المعاَونة والمظاَهرة بالَعطاء وغيره، فالرَّ

ْفد  : ٢، ج١٩٧٢(ابن فارس َيْرِفُده، إذا أعطاه، واالسم الرِّ

، ٢٠٠٢(الذييبش ثمودية أخرى . اسم ورد في نقو)٤١١

، وجاء هذا االسم في ):King 1990 ٤٠٥ ؛٥٣: ٣٦نقش

، وعرف في )Ababneh2005,In83:116(نقوش صفائية 

 .  )HIN84السبئية "رف د م "(
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 ج ن ف 

الـَمْيُل والَجْوُر،  ، الَجَنُف على وزن فعل مذكراسم مفرد 

حكم والُخصومِة، ماَل عليه في ال وَأْجَنَف  َجَنًفا عليه وَجِنَف 

، واَألْجَنُف: وَجِنَف  ْهِر  في ُمْطَلِق الَمْيِل عن الَحقِّ الُمْنَحني الظَّ

نرى أن هذا االسم يرد ألول القاموس المحيط مادة جنف). (

 مرة في النقوش الثمودية.
 و و ج م  

ُتَعّد هذه العبارة من السياقات ذات الشيوع في النقوش 

منها:  معانِ داللتها عن عدة  الصفائية والثمودية وعبر في

، والواو حرف )٥٥: ٢، نقش٢٠٠٥(صدقة، حراحشة ُحّزن، َحِزن 

عطف وضع حجارة، "وجم" فعل ماض مجرد على وزن َفَعَل 

ويرد في اللهجة الصفائية بمعنى: حزن، وضع حجًرا على قبر، 

أما المعنى أما في )، HCH5(ومسبوق بواو االستئناف 

وجم هو حجارة مركومة بعضها فوق المعجمات العربية: فال

بعض ترتفع فوق األرض، على شكل رجم تسمى: الوجم 

توضع على رؤوس الجبال واآلكام، وهي عالمات وأبنية 

 يهتدي بها في الصحاري (اللسان مادة: وجم). 

ومن خالل المعطيات المادية الميدانية ُيالحظ بـأن معظـم 

ــدافن كانــت وتــزال  ــور، ومــن الع وعبــرالم صــر الحجــري العص

الحــديث وحتــى اآلن دونمــا انقطــاع توضــع علــى رؤوس الجبــال 

والــتالل المطلــة علــى اآلفــاق الواســعة لبعــدها الــديني ألن 

المناطق العالية دائًما تكون أقـرب إلـى السـماء أي أنهـا قريبـة 

إلى اآللهة، وكما أنها تكون واضـحة المعـالم، فالزيـارة الحوليـة 

م األمطـار لتلـك المنـاطق والنجعات والتي تـتم حسـب موسـ

يصبح القبر الرجمي مزاًرا معروًفا عبر األجيال فتوضع النقـوش 

الرثائية على حوافه، وذلك في الذكرى السـنوية أو عنـد الزيـارة 

أو المرور بالمكان لتؤكد الحزن على الميت، وهذا األمر يؤكـده 

تراكم النقوش على عدة أجيال والتي تذكر الميت نفسه علـى 

لـرجم، والـذي يعـاد اسـتخدامه أكثـر مـن مرحلـة تاريخيـة ذلكم ا

كما هو في رجم: العبد، المعن، ومقطع ذيل الفرس وغيرهـا، 

مع العلم بأن هذه الرجوم كانت تستخدم أيًضا للمتابعة ورصد 

 الطرائد الحيوانية، ومراقبة طرق القوافل التجارية.       

دفـن القتيـل  وداللة "الوجوم" عند أهل البادية األردنيـة هـو

ــك  ــال ألن ذل ــة لمــن  يعطــيهمفــي رؤوس الجب ــا للمراقب موقًع

حولهم وذلك عندما يكون الغزو فيما بينهم فيدفنون قتـيلهم 

وأعيــنهم تراقــب الجهــات المختلفــة خشــية المباغتــة، وكــذلك 

إلبعــاد الشــخص المــدفون عــن مســيل المــاء، وليبقــى اســم 

حلـوا عنـه، وكـان صاحب القبر معروًفا لديهم مهما ابتعـدوا وارت

يضعون علـى قبـر مـن مـات مـنهم أو قتـل  الجاهليةالعرب في 

حجًرا أو أحجـاًرا، وهكـذا ظلـت تلـك األوجـام معـالم يهتـدي بهـا 

العرب في الصحراء إلى ما بعد اإلسالم. ويتواجـد فـي الباديـة 

األردنيــة العديــد مــن القبــور التــي تحمــل أســماء ألشــخاص وال 

هـانئ، وقبـر سـعد فـي منطقـة  سيما من كان مهًما مثل قبـر

(الهـتم الصفاوي في البادية األردنية، وقبور في أزمنة مختلفة 

 . ، مقابلة شخصية)١٩٩٨
 ع ل

بمعنى: فوق، ويرد في النقوش  وحرًفاحرف جر يرد اسًما 

الثمودية، الصفائية بحذف حرف العلة من آخره ويجر االسم 

نية، الظرفية الظاهر ومن معانيه: االستعانة، الظرفية الزما

المكانية، والتفصيل والتخصيص، الظرفية بمعنى: فوق، 

 . )٧٦: ٢٠٠٧(الروسانويأتي بمعنى: إلى 
 ك ل ب

ق  على وزن فعل، مذكراسم مفرد  الكلب يدلُّ على َتعلُّ

ة، والَكْلب ُكلُّ َسُبٍع َعقوٍر، وَغَلَب  يء في ِشدَّ يء بالشَّ الشَّ

ابِح  . مادة: كلب)(القاموس المحيط على هذا النَّ

ها قبائُل، وَكْلٌب  وبنو َأْكُلبٍ  وبُنو َكْلبٍ  وبُنو وَكْلٌب  َحيٌّ  َكْلبَة كلُّ

ة، وِكالٌب:  من ُقضاعة، وِكالٌب: في قريش، وهو ِكالُب بُن ُمرَّ

في َهواِزَن، وهو ِكالُب بن ربيعَة بن عامر بن َصْعَصعة 

 (اللسان مادة: كلب)

، )13 :36، نقش1999(الذييبالثمودية وهو اسم ورد في 

 :107، نقش2003الذييب؛ LP320(وجاء الصفائية "ك ل ب" 

ائية وجاء "ك ل ب" اسًما ألحد القبائل الصف ،)50

وفي اللحيانية ورد "ك ل ب"  )،1987:١٢٤(الروسان

)HIN502 ،( "وظهر في النبطية بصيغة "ك ل ب و

)Negev1990:36،(  وفي القتبانية ظهر بنفس الصيغة "ك

، وفي التدمربة ظهر بصيغة )Hayajneh 1998:221ل ب" (

 .)Stark1971:150("ك ل ب ا" 
 ):٤الشكل  ٤(اللوحة  ٤ النقش رقم

ل ز ب د ن ب ن  ز ب د ن ذ ا ل ع م رت  و وج  

 م  ع ل  ا خ ه 

 نقله إلى العربية:  

 ل زبدن بن زبدن ذأل عمرت ووجم عل أخيه

 المعنى 

 ى أخيه.لزبدان بن زبدان ذآل عمرت وحزن عل

 ل

عادة النقوش الثمودية، وتفسر  بهاالالم الم الملكية، وتبدأ 

أي ُكتب النقش من قبل فالن، أو إلى  (by)على أنها بواسطة 

for)أو (to).(  (Littmann 1943:8)    
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 ز ب د ن

الزاء والباء والدال أصٌل اسم مفرد مذكر على وزن فعالن، 

د شيٍء عن شيء،  ومن ذلك َزَبُد الماِء واحٌد يدلُّ على تولُّ

ْبد، وهو العطّية، يقال َزَبْدُت الّرجَل َزْبدا أعطيُتُه  وغيِره، والزَّ

ورد االسم "ز ب د" في . )٤٣: ٣، ج ١٩٧٢(ابن فارس

)، وجاء في النقوش الصفائية HIN294الثمودية (النقوش 

)، و"ز CIS ٢٢١٦و"ز ب د ي" ( ،)CIS ٦٤٤بصيغة "ز ب د" (

)، وفي اللحيانية ورد بصيغة "ز ب د ت" CIS 2587ب د إ ل" (

وظهر في النبطية ، )٢٦١: ٣١٣، نقش٢٠٠٢(أبو الحسن

وفي  ،)153 :161، نقش2003(الذييب" ز ب د وبصيغة "

  ).HIN294السبئية ظهر بنفس الصيغة "ز ب د" (

 ز ب د ن 

 انظر االسم السابق. 

 ذ ا ل

 .١انظر   النقش 

 ع م ر ت

والُعْمر الحياة  والُعُمر فعلة، الَعْمراسم مفرد مذكر على وزن 

(اللسان مادة: عمر). وعمرت اسم قبيلة ثمودية ذكرت في 

، وورد )٣٨: ٧، نقش٢٠٠٣(الذييب نقش في منطقة الجوف 

اسًما لقبيلة صفائية أيًضا وموقعها في أيًضا اسم "ع م ر ت" 

 .)٣٣٦: ١٩٨٧(الروسانالشام واالجفايف باألردن  بادية
 و و ج م 

 .٣نظر النقش ا

 

 ع ل

 .٣انظر النقش 

 

 أ خ ه 

اسم مفرد مضاف إلى الضمير المتصل المفرد المذكر 

للغائب، والعائد لصاحب النقش وتعني: "أخيه" وهذه الصيغة 

 . )٣١: ١، نقش٢٠٠٣(الذييب  وردت في نقوش ثمودية أخرى

 

 : )٥الشكل  ٥اللوحةأ (٥ النقش رقم

ل ر س  ب ن ح ل م و ق ي ظ عل س ع د ل ه 

 ن ح....و ف ع د ....

 و و ال

 نقله إلى العربية:   

وقيظ على رسن  ....لسعد اله بن حلم بن

 ح..و فعد ووأل.

 المعنى:

لسعد اله بن حالم بن.....وقيظ على "نوع 

النبات "ح..و  والتجاء إلى "المكان الذي 

 يوجد فيه" الماء.

 ل 

ودية ، وتبدأ بها عادة النقوش الثمالملكيةالالم الم 

أي ُكتب النقش  (by)والصفائية، وتفسر على أنها بواسطة 

   (Littmann 1943:8). )(to) أو(forمن قبل فالن، أو إلى

  س ع د ا ل ه

اسُم علم مركب، السيُن والعيُن والداُل أصٌل واحٌد يدلُّ على 

، السعد )٣:٧٥، ج1972(ابن فارس خيٍر وسرور خالَف النحِس 

ِس، والسعادُة خالُف الشقاوُة، اليمن وهو نقيُض النح

ُعد "بالضِم" من الطيِب  والسعد والسعود كوكبان، والسُّ

والسعد َضْرٌب من التمر، وبنو سعد من القبائِل العربيِة 

، وسعد (ملسو هيلع هللا ىلص)الكبيرة وأما سعد بكر فهم أظآر سيدنا محمد 

 اسم مكان بنجد (اللسان مادة: سعد). 

، 2000الذييب؛ TIJ 89(الثمودية وهو اسٌم ورد في 

؛ ISB,113، وجاء الصفائية" س ع د"()49ص، 41نقش

و"س ع د" اسًما ألحد  )،55أ:24، نقش، 2000طالفحة 

وفي اللحيانية  ،)1987:317(الروسانائية القبائل الصف

وظهر ، )151: 240نقش ،2002(أبو الحسنورد"س ع د" 

)، Khraysheh 1986:181في النبطية بصيغة "س ع د و" (

 Hayajnehبانية ظهر بنفس الصيغة "س ع د"(وفي القت

، وفي التدمربة ظهر بصيغة "ش ع د" )1998:160

)Stark1971:115،(  وهو من األسماِء المعروفة عند العرب

 ).  Hess 1912 :29(البدو 
 إ ل ه 

إله تدُل على "الله" مسبوًقا بهاء النداِء وأصله "إلهه" وتكوُن 

"الله" كان إلًها تعبد بِه العرُب  مع األسماِء المركبِة، ونلحظ أن

قبل أن يصبح اإلله الواحد عند المسلمين، وكان العرُب يدعون 

: ١٩٥٩الله كما يدعون الالت لتكتب لهم السالمة (ديسو

)، وكما عرف النبطيون "إله" وذلك لورده مع بعض ١٣٤

األعالِم النبطية المركبة مثل "أوس أ ل هـ ي" 

عند العرب الجنوبيين وهذه  ، وعرف)١٦١: ١٩٩٤(الذييب

داللة أن الله معروٌف عند العرب قبل اإلسالم وكان مقدًسا 

)، وتعبد الثموديين "بإله" وقد نعتوه ٤٣١: ١٩٨٧(الروسان

بعدة صفات منه الحي، الحكيم، المساعد، المنتقم 

 ).٤٥: ١٩٩٣(طلفاح
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 ح ل م  

الحلم ترك الَعَجلة اسم مفرد مذكر على وزن فعل، 

يش (اللسان مادة حلم).  ْلموالحِ   خالُف الطَّ

 و ق ي ظ

الواو حرف استئناف، القيظ هو صميم الصيف، وهو من 

طلوع الثريا إلى طلوع سهيل، والجمع أقياظ، وقيوظ (اللسان 

مادة: قيظ). ورد هذا الفعل في نقوش الصفائية والثموديىة 

عديدة، وصحب بأفعال تشير إلى الخوف، والقلق، وعدم 

رار، ولعل ذلك بسبب طبيعة القيظ الصحراوي، حيث االستق

يقل الماء والكأل فيكون عرضة لهجمات وإغارة القبائل على 

 . )٢٠١: ٢٠٠٤(المعاني بعضها البعض 

 ع ل

 ).٣انظر النقش (

 ر س ن

اَسن نبات يشبه نبات  اسم جنس نوع من النبات، والرَّ

رد ألول ونرى أن هذا االسم ي .الزنجبيل (اللسان مادة: رسن)

 مرة في النقوش الثمودية.
 ح...ص

 ف ع د

ٌة  الفاء حرف عطف، "ع د" اسم جنس، الِعدُّ الماء الذي له مادَّ

ال َتْنَقِطُع كماء العين والبئر، والجمع األْعداُد، والَقديُم من 

ا، والماُء الِعدُّ بلغة تميم الكثير، وبلغة بكر بن وائل  كايا ِعدًّ الرَّ

ونرى أن  .)(اللسان مادة: عددلماُء القليل يطلق الِعدُّ على ا

 هذا االسم يرد ألول مرة في النقوش الثمودية.

.... 

  و و أ ل

، "و أ ل" فعل ماٍض مجرد الزم على وزن إستئنافالواو حرف 

َوَأَل َيِئُل، واِئٌل إذا التجَأ ِإلى موضع وَنجا (اللسان مادة: فعل، 

سم الخاص "وائل" في ويرد كذلك "وأل" اسًما، وهو اال وأل)،

، ١٤٢٤(السعيدكتاب األنساب العربية في وقتنا الحاضر 

ن َيِجُدوا ِمن  وفي التنزيل قول الله تعالى، )١١٩: ١٥نقش لَّ

، لن يجدوا لهم ملجأ وال منجى }٥٨الكهف آية { ُدوِنِه َمْوِئال

، وكلمة "َمْؤِئًال" تأتي بمعنى: )٢١: ٨،ج١٩٨١(الصابوني

 . )٤٨١:  ١٩٨٧(سلومي كنانة "ملجأ" بلغة بن

، ١٩٩٩(الذييبأخرى وورد"و أ ل"اسًما في نقوش ثمودية 

، وورد أيًضا "و أ ل ت" اسًما في النقوش )٢٨: ٥نقش

وظهر هذا الفعل  ،)٨٠: ٦٨، نقش٢٠٠٢(الذييبالثمودية 

ورد أيًضا "و أ )، ٨٢٢WH؛CSNS422نقوش الصفائية (في ال

: ٣٤٥، نقش١٩٩٦(علولول" اسًما في نقوش صفائية 

١٢٩( . 
 : )٥ الشكل ٥اللوحة ب (٥ النقش رقم

 ل ق ي ص بن أ د م ن بن ق ي ص

 ل

الالم الم الملكية، وتبدأ بها عادة النقوش الثمودية 

أي ُكتب النقش  (by)والصفائية، وتفسر على أنها بواسطة 

 (Littmann 1943:8). )(to) أو(forمن قبل فالن، أو إلى

 ق ي ص

، قْسُت الشيَء بالشيء: على وزن فعل اسم مفرد مذكر

رته على مثاله وَيْقتاُس الولد بأبيه اْقِتياًسا، أي يسلك  ،قدَّ

 سبيله ويقتدي به (الصحاح في اللغة مادة: قيس).

)، HIN492الصفائية (ورد االسم "ق ي ص" في النقوش 

مالت اللهجات العربية القديمة أمثال لهجتي: لهجة أسد حيث 

دال السين صاًدا، ووجد كذلك تشابه بين وتميم  إلى إب

اللهجات العربية القديمة واللهجة اللحيانية، فقد وجد في 

نقوشهم أنهم يبدلون السين صاًدا، ومثال ذلك: "واصق" و 

"صًقا" بدل "واسق" "وسًقا" وفي لهجات نجد الحديثة 

يقولون: "خير األمور أوصطها"، ولهجة أهل البادية األردنية 

الصاد على صوت السين في بعض الكلمات، وال تؤثر صوت 

سيما إذا كانت في أوائل الكلمات: "صيخ" في "سيخ"، 

"وإْصماط في سماط"، "وصمل" في "سمل" وصجن في 

. والتفسير الصوتي لتفخيم )114: ٢٠٠٠(طالفحة سجن". 

السين وقلبه صاًدا أن كال الصوتين من مخرج واحد ومطبقان 

وال فرق بينها إال في سين وكالهما صوت رخو مهموس 

، نرى أنه حدث )١٦٤: ١٩٩٨(عبد الجليل مرققة وصاد مفخمة 

في هذا االسم إبدال بين حرف السين وحرف الصاد، فأصبح 

 "قيص" بدل "قيس".   
 أ د م ن

آثار  أفعل، الِدْمُن الَبَعُر، والدْمَنةُ اسم مفرد مذكر على وزن 

خمٍر، أي  ُمْدِمُن  ٌن، ورجلٌ ِدَم  الحقد، والجمع الناس، والِدْمَنةُ 

 مداوٌم شربها (الّصّحاح في اللغة مادة دمن).
 ق ي ص

 .انظر اسم صاحب النقش
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 ةُ ِمتَ َخا
قدمت هذه النقوش موضوع البحث قضايا تاريخية ولغويـة 

واجتماعيـــة فـــي دراســـة وفهـــم حيـــاة اإلنســـان العربـــي قبـــل 

ة اإلســـالم، حيـــث بـــين صـــاحب الـــنقش األول انـــه مـــن قبيلـــ

"هفرك" كان يرعى عند شخص اسمه "ضب" وقد شارك فـي 

غزو وقد نجى منها ووصل إلى قبيلة التي قدمت له المساعدة 

وأقام شخص آخر واسمه "جحثـث" مـن قبيلـة حاصـد األنصـاب 

وذبــح عليهــا فــذكرت الــالت أبنــاء القبيلــة جميًعــا ومــر صــاحب 

 النقش والذي اسمه "حارس" وقدم التهنئة ل "عـق عـوذ"، أمـا

شـاهد قبـري لشخصـيين دفنـا فـي رجـم النقش الثـاني  فهـو 

وحيد في  ارض سهليه تقع شـرق بلـدة الحصـن شـمال األردن، 

وتعتبـــر هـــذه المكـــان مـــن المنـــاطق التـــي ينـــدر أن يرتـــادوه 

الثموديين  ولكن ال نستطيع  أن نقدم الدليل أو نرجح رأًيا حول 

قبـرين، أمـا وجود هذا الحجر الذي كتبا عليه هذين الشاهدين ال

النقش الثالث فهو لشخص اسمه تيم وجـم علـى شـخص آخـر 

اســـمه كلـــب، وهـــذه الصـــيغ معروفـــة فـــي النقـــوش العربيـــة 

القديمة وخاصة ما هو في شمال الجزير العربيـة مثـل الثموديـة 

والصفائية والوجوم هو وضع  الحجارة علـى القبـر كـدليل علـى 

بـأن شـخص  تقديم العزاء والحـزن، وكـذلك فـي الـنقش الرابـع

ــة عمــرت وجــم علــى أخيــة وكمــا فــي  ــدان مــن قبيل واســمه زي

ــمة  ــخص اس ــو لش ــامس فه ــنقش الخ ــا ال ــث وأم ــنقش الثال ال

"سعد" امضى فترة القيض فـي منطقـة خصـبة وفيهـا المـاء، 

ويوجــد بعــض الكلمــات غيــر واضــحة فــي الــنقش وأمــا الــنقش 

الخامس: "ب" والموجود على نفس الحجر فهو لشخص اسـمه 

 قش تذكاري ذكر فيه اسمه واسم أبيه وجدة.قيص وهو ن

بينت هذه النقوش أن هناك التقاء في بعض مفردات 

النقوش واللهجات العربية القديمة مثل: بني كنانة في كلمة" 

ودلت المقارنة لبعض األسماء واألفعال مع النقوش َمْوِئال"، 

السبئية والمعينية القتبانية والنبطية واللحيانية والثمودية 

 لى مدى انتشار بعضها وانحسار بعضها.  ع

 

 

 

 

 

 المخترصات
 ADAJ :Annual of the Department of 

Antiquites of Jordan   

CIS :Crops Inscriptionum Semiticarum 

HCH   :G.L. Harding.1953. 

HIN: Harding,G.L.1971. 

ISB: W.G .Oxtoby.1968. 

RĖS: South Arabian Insciptions 

in:Repertoire d,Epigraphie,  

Semitique,Acadamie des Inscriptiones 

et.Bells-Lettrs , Paris.  

LP:Littmann,E.Safaitic Inscriptions,1943. 

SIJ Winnett.F.V.Safaitic Inscriptions from 

Jordan,1957. 
TIJ: Harding,G.and Littmann,E.1952. 

WH: Winnett.F.V. and Harding,G.L.1978.  

 

 الحقالم

 
 أ١رقم لنقشللحجر القطة  :١اللوحة

 

 
 أ١أ النقش١تفريغ الكتابات في اللوحة رقم ١الشكل:

 

 
 
 
 



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 نقوش عربية شمالية "ثمودية" من غدير املالح، الحصن، وادي السحمي، معان

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ ديسمبر –واألربعون  العدد الثاني –حادية عشرة السنة ال  ٢٢

 

 

 

 
 ب١رقم لنقشللحجر القطة :١اللوحة

 

 
 ب.١ب النقش١تفريغ الكتابات في اللوحة رقم ١الشكل:

 

 
 ٢رقم لنقشللحجر القطة :٢اللوحة

 

 
 .  ٢النقش رقم  ٢تابات في اللوحة رقم تفريغ الك٢الشكل:

 
 . ٣ رقم لنقشللحجر القطة :٣اللوحة

 

 
   .٣النقش رقم  ٣تفريغ الكتابات في اللوحة رقم ٣الشكل:

 

 
 .٤ رقم لنقشللحجر القطة :٤اللوحة

 
 .٤النقش رقم  ٤تفريغ الكتابات في اللوحة رقم ٤:الشكل

 



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 نقوش عربية شمالية "ثمودية" من غدير املالح، الحصن، وادي السحمي، معان

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ ديسمبر –واألربعون  العدد الثاني –حادية عشرة السنة ال  ٢٣

 

 

 

 
 .٥ رقم لنقشللحجر القطة :٤اللوحة

 

 
   .٥النقش رقم  ٥تفريغ الكتابات في اللوحة رقم ٥:الشكل

 

 

 خارطة األردن

 ، وادي السحميغدير المالح معان، الحصن،ويبين عليها موقع 

 

 

 المراجع
 أوًال: المراجع العربية

النقوش الثمودية بين الحجر ، ٢٠٠٤أسكوبي، خالد  •

كتوراه غير رسالة دوعقيلة أم خناصر دراسة تحليلية 

 منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض.

بيستون، جاك، ريكمنز، الغول، محمود، والتر،  •
مكتبة لبنان، ودار  المعجم السبئي،، ١٩٨٢مولر.

 نشريات بيترز، بيروت.

الصحاح تاج اللغة وصحاح الجوهري، إسماعيل بن مراد،  •

تحقيق احمد عبد الغفور العطار، دار العلم  العربية،

 ين، بيروت.للمالي

الفعل في النقوش الصفوية، ، ١٩٩٤حراحشة، رافع •

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد.

نقوش صفائية من البادية األردنية، ، ٢٠٠٧.........،  •

العدد األول، دائرة  مجلة النقوش والرسوم الصخرية

 األردن. اآلثار العامة، عمان،

 البادية األردنية نقوش صفوية من، ٢٠١٠........،  •

، طبع دار ورد األردنية للنشر والتوزيع ،دراسة وتحليل

 بدعم من وزارة الثقافة، عمان، األردن.

 ،نقوش صفوية من بيار الغصين ،٢٠٠٢الخريشة، فواز •

، منشورات جامعة اليرموك، مدونة النقوش األردنية

 عمادة البحث العلمي والدراسات، إربد.

 اتو، الرياض.أدوم ، ٢٠٠٠.....، فواز •

قراءة جديدة لكتابات لحيانية من ، ٢٠٠٢أبو الحسن، حسين.

، مكتبة الملك فهد الوطنية، جبل عكمة بمنطقة العال

 الرياض.

محافظة المفرق ، ١٩٩٩الحصان، عبد القادر محمود  •

، دراسات ومسوحات أثرية ومحيطها عبر رحلة العصور

بع األرز، ميدانية، منشورات وزارة السياحة واآلثار، مطا

 عمان، األردن.

القالع والخانات التركية العثمانية ، ٢٠٠٨........،  •

الطبعة على طريق الحاج الشامية في الديار األردنية، 

 .األولى منشورات وزارة الثقافة، مطبعة السفير، عمان

، العرب في سوريا قبل اإلسالم، ١٩٥٩ديسو، رنيه •

مصطفى زيادة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي، راجعه محمد 

 نشرته لجنة التأليف والنشر، القاهرة.

، دراسة تحليلية ١٩٩٤الذييب، سليمان بن عبد الرحمن  •

جديدة لنقوش نبطية من موقع القلعة بالجوف: المملكة 
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)، ١اآلداب( مجلة جامعة الملك سعود،العربية السعودية، 

 .١٩٤_١٥١، ص ص٦مج
ملك فهد ، مكتبة النقوش الحجر النبطية، ١٩٩٨...... •

 الوطنية، الرياض.

نقوش ثمودية من المملكة العربية ، ١٩٩٩.....، •

 ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض.السعودية

نقوش قارا الثمودية بمنطقة ، ٢٠٠٠.....، •

، الرياض، مؤسسة الجوف:لمملكة العربية السعودية

 عبد الرحمن السديري الخيرية.

ة الملك فهد ، مكتبالمعجم النبطيأ،  ٢٠٠٠......، •

 الوطنية، الرياض.

نقوش ثمودية من سكاكا (قاع فريح، ، ٢٠٠٢.....، •

 ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض.والطوير،والقدير)

نقوش صفوية من شمالي المملكة ، ٢٠٠٣..... •

، مؤسسة عبد الرحمن السديري العربية السعودية

 الخيرية، الرياض.

من الجوف ـ نقوش ثمودية جديدة أ،  ٢٠٠٣......، •

، مكتبة الملك فهد الوطنية، المملكة العربية السعودية

 الرياض.

القبائل الثمودية والصفوية ، ١٩٨٧الروسان، محمود •

جامعة الملك سعود، عمادة شؤون دراسة مقارنة، 

 ، الرياض.المكتبات

نقوش صفوية من وادي قصاب باألردن  ،٢٠٠٦،........ •

الة دكتوراه غير رسدراسة ميدانية تحليلية مقارنة، 

 منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض. 

، حروف الجر ودالالتها في النقش ٢٠٠٧...........، •

العدد ، مجلة النقوش والرسوم الصخريةالصفائية، 

 ، دائرة اآلثار العامة، عمان.األول

، الدارة ، نقوش ثمودية من تبوك،١٤٢٤، سعيدالسعيد •

، ١٢٩_٩٧عشرون، صالعدد الرابع ـ السنة التاسعة وال

 الرياض.

المعجم الكامل في لهجات ، ١٩٨٧سلوم، داود •

 عالم الكتاب، بيروت.الفصحى، 

، دار القران صفوة التفاسيرالصابوني، محمد على،  •

 الكريم، لبنان، بيروت.

فهم جديد للفعل خرص في النقوش ، ٢٠٠٥صدقه،  •

، وقائع ملتقى اليرموك الثاني لدراسة النقوش الصفوية

بات القديمة، تحرير عمر الغول، جامعة اليرموك، والكتا

 اربد.

لغة النقوش الصفوية وصلتها ، ٢٠٠٠طالفحة، زياد •

، دراسة مقارنة، بلهجة أهل البادية الشمالية األردنية

رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات 

 العربية، القاهرة.

ة ، رسالاآللهة عند الثموديين، ١٩٩٣طلفاح، أحمد  •

 ماجستير غير منشورة، أربد، جامعة اليرموك.

؛ في ربوع األردن: جوالت ١٩٨٧، أحمد. العبادي •

 .ومشاهدات، عمان: دار الفكر

جوالت ومشاهدات في ربوع ، ١٩٨٧، أحمدالعبادي •

 .، دار الفكر، عماناألردن

، نقوش صفوية جديدة في ١٩٩٦، صبريعبادي •

الثالث  مجلة دراسات، المجلداألردن/وادي الحشاد، 

، الجامعة ٢٥٢ـ  ٢٤٢، العدد الثاني، ص صوالعشرون

 األردنية.

ب، نقش صفوي من متحف التراث ١٩٩٧......، صبري •

األردني في معهد اآلثار واألنثروبولوجيا في جامعة 

، ٢٤ اليرموك، دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 .٢٣٣ـ  ٢٢٧العدد الثاني، ص ص

وية من وادي نقوش صف، ٢٠٠٦، صبري، ..… •

مطبعة الجامعة األردنية، سلمي"البادية األردنية"، 
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