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:الملخص  

أحد رواد  -" سامر صمويلنتباه إليها السيد "حيث لفت اإل من النقوش النبطية غير المنشورة، ا  عددتناول هذا البحث 
أثناء مروره بمنطقة وادي الزرانيق متجه ا نحو وادي الزلجة أحد أودية جنوب شبه جزيرة  -بجنوب شبه جزيرة سيناء السفاري

تم  في جنوب سيناءمواقع للرسوم والنقوش الصخرية  سيناء التي تصب في خليج العقبة، ويعد وادي الزرانيق ضمن خمسة
العديد من النقوش والرسوم الصخرية التي تؤرخ لفترات زمنية  ىحتوت علا، سانت كاترين عن كم" 30" نحو ، تبعدانشرها حديث  

رية قصيرة ُكتبت مختلفة وُنفذت بعدة طرق، كان من ضمنها تلك النقوش قيد الدراسة والتي بعد فحصها، تبين أنها نقوش تذكا
وتبين للباحث أن هذه النقوش النبطية بهذا الموقع لم بالقلم النبطي، المعروف بكثرة في سيناء والسواحل الشرقية للبحر األحمر، 

بعمل دراسة  قام الباحثخالد سعد بنشر تلك النقوش،  الدكتورولما أذن  يتطرق إليها أحد من المتخصصين وأنها غير منشورة.
 من وادي الزرانيق بجنوب سيناء". غير منشورةلنقوش النبطية، فكان هذا البحث الموسوم بـ" نقوش نبطية تحليلية ل

 الكلمات الدالة:

 وادي؛ نقوش صخرية؛ كتابات نبطية؛ أسماء أعالم؛ قوافل تجارية 
Abstract: 

This research dealt with some  unpublished Nabataean inscriptions, drawn to attention by 

Mr.Samer Samuel, a safari pioneer in the southern Sinai Peninsula. It passed through Wadi Al-

Zaranij, heading towards Wadi Al-Zalja, one of the valleys south of the Sinai Peninsula that 

flows into the Gulf of Aqaba, and the Al-Zaranij Valley is among five newly deployed rock 

paintings and inscriptions in South Sinai, 30 km from St. Catherine. Many inscriptions and rock 

Art dated to different periods of time and were carried out in several ways, including those 

under study, which after examination, turned out to be short commemorative inscriptions 

written in Nabati handwriting, known extensively in Sinai and the eastern coasts of the Red Sea. 

By conducting an analytical study of Nabataean inscriptions, this research was marked as 

“Unpublished Nabataean inscriptions from Wadi Al-Zaranij in South Sinai". 

Keywords: 

 Valley; Rock Inscriptions; Nabataean writings; Proper names; Trade convoys. 
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 :مقدمةال.1

الكتابات النبطية  ثالثة واجهات صخرية تحوي ستة نقوش منالبحث على دراسة ونشر  هذا يرتكز
التي لم يتم نشرها من قبل في موقع "وادي الزرانيق"، الذي يتميز بنقوشه الصخرية المتميزة، ويقع في نطاق 

ا بنقوشه الصخرية المتنوعة والتي تم ا كبير  ذلك الوادي الجبلي شديد الوعورة والذي يعد مسرح   ؛وادي جرافي
حيث ، لنقر والحز والتهشير وتؤرخ لفترات تاريخية متنوعة تنفيذها بأكثر من أسلوب وطريقة مثل طرق ا

 .1استمر استخدام هذا الوادي كمستقر ومعبر حتى العصر اإلسالمي

وحظي موقع وادي الزرانيق بشواهد أثرية أكدت استمرار االستيطان البشري في الوادي الذي كان 
ي دلت عليها التو حتى الفترة النبطية واإلسالمية،  -معبر ا ومسار ا للقوافل التجارية منذ عصور ما قبل التاريخ

ضيفه لدينا عن التواجد العربي القديم في ما تُ  النقوشتكمن أهمية هذه و  ،الكتابات العربية القديمة واإلسالمية
، الظهور األول 2النقش رقم أوضحفي المنطقة، وقدرتهم الكتابية الواضحة للقلم النبطي؛ فعلى سبيل المثال 

للعلم المعروف عند األنباط "ج ش م و"، في النقوش النبطية المعروفة إلى اليوم من سيناء والتي يزيد عددها 
    .3ويغلب عليها النقوش التذكارية 2على األربعة آالف نقش ا نبطي ا

وأخير ا لعل هذه المكتشفات تكون دافع ا إلى المزيد من المسح األثري للمناطق المحيطة بالوادي  
بهدف توثيق المزيد من النقوش والكتابات وتسجيلها؛ األمر الذي من شأنه إزالة الغموض عن تلك المنطقة 

 مة.التاريخية المهمة في تلك الفترة مهال

 موقع وادي الزرانيق:.2

بعد التي تصب في خليج العقبة وي( 1 )خريطة الزرانيق هو أحد أودية جنوب شبه جزيرة سيناءوادي 
، وعن منطقة سانت كاترين في حدود األربعة كمأربعة أكيال طور محني حوالي كهف عن  الموقع اهذ

                                                 
من مواقع هذه المنطقة، األولى ناقشت ثالثة مواقع منهم، هي: "كهف طور محني"،  ا  ُنشر دراستان علميتان تناولتا عددلقد  1

"منطقة الفرش"، "وادي الرحايا"، انظر: درويش، خالد سعد مصطفي، محمود، محمد جالل، " ثالثة مواقع للرسوم الصخرية 
مجـ تحاد العام لآلثاريين العرب"، ة االحوليوادي الرحايا"، -منطقة الفرش-جزيرة سيناء: كهف طور محني هغير المنشورة بشب

. والثانية ُخصصت لدراسة موقعين أحدهما وادي الزرانيق، الذي ُوثقت منه هذه النقوش 457-417م، 2021، 1، ع24
نظر: محمود، محمد جالل، درويش، خالد سعد مصطفي، "موقعان اوالثاني منطقة جبل الُجنة. للمزيد  ،النبطية، قيد الدراسة

تحاد العام لآلثاريين مجلة اإلجزيرة سيناء: "وادي الزرانيق" ومنطقة جبل الُجنة"،  هبشبيس غير المنشورة الصخرية والنوامللنقوش 
 .1033 -993م، 2022، 23مجـ العرب، 

لملك ، مكتبة ادراسة تحليلية لنقوش نبطية قديمة من شمال غرب المملكة العربية السعوديةالذييب، سليمان بن عبد الرحمن،  2
 .21م، 1995: الرياضفهد، 

سمى آيات الشكر والتقدير لألستاذ "سامر صمويل" على دوره في الكشف عن هذه النقوش وتسليط الضوء على تلك اأتقدم ب 3
ثقته وسماحه لّي دراسة هذه النقوش إمدادي بالصور و  المنطقة الواعدة؛ والشكر موصول إلى األخ الدكتور "خالد سعد"، على

 ونشرها.  
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،ه ثالثين الذي يبلغ طول "وادي الزلجة"مدخل  "وادي سعال"طريق  هتجاافي والثالثين كيال   بامتداد  كيال 
وُيَعد من أهم المواقع واألودية التي سلكتها القوافل التجارية القادمة من شبه ، 4الضفة اليمني لوادي جرافي

الجزيرة العربية وبالد الشام عبر طريق البتراء الذي ينحدر إلى منطقة جنوب سيناء ليمر بوادي الزرانيق 
ووادي ُمَكتب ثم يتجه نحو الشمال إلى أن يصل إلى منطقة ووادي فيران  ،(2)خريطة ومنطقة سانت كاترين 

عيون موسى على ساحل خليج السويس ليصل إلى منطقة القلزم ومن ثم الوصول إلى منطقة شرق الدلتا 
بامتداد الوادي، األثرية  تنتشر الشواهدو ، 5ويتخلل هذا الوادي العديد من المواقع األثريةومدن وادي النيل. 

لبعض  7دعائم حجرية بقاياباإلضافة إلي  6من دفنات العصر الحجري الحديث )رجوم( ةمجموعمنها ما يمثل 
 . 8المبنية وي الحجريةآالم

 

 
                                                 

م، بعمل مسح 1996يقع وادي جرافي في الجانب الشرقي لمنطقة وسط سيناء، قامت البعثة األمريكية بقيادة ويندورف عام  4
الحجري  ن موقعا  مؤرخا  بعصور ما قبل التاريخ بدءا  من العصريكتشاف خمسة وسبعار هذا المسح عن أثري لهذا الوادي وأسف

وذلك وفقا  لألدوات الحجرية والمعالم األثرية التي ُعثر عليها، للمزيد عن  ؛القديم األوسط، والعصر الحجري الحديث، والنحاسي
 نظر:اهذه المواقع 

WENDORF, F., EDDY, F.W., «An Archaeological Investigation of the Central Sinai, Egypt», American Journal 

of Archaeology 106, 4, 2002, 607. 

لى الغرب من طريق نويبع، -يقع معظمها جنوب طريق طابا  ا  موقع 12حوالى مريكية عن كشفت البعثة األ5  السويس، وا 
وواحد فقط من هذه المواقع يقع إلى الشمال من طريق األسفلت الممتد من الغرب إلى الشرق، وهذه المواقع تعود إلى عصور ما 

، وموقعان يؤرخان بالعصر الحجري الحديث، وثالثة فمنها مواقع تعود للعصر الحجري القديم األوسط، قبل التاريخ المختلفة 
مواقع تعود للعصر النحاسي، وأهم ما تشمله هذه المواقع من معالم أثرية هي تلك األكواخ الدائرية، للمزيد عن تلك المواقع 

 تقارير البعثة األمريكية بقيادة "ويندورف": نظراوشواهدها األثرية؛ 
WENDORF, An Archaeological Investigation of the Central Sinai, Egypt, 607. 

هي صنف من أصناف المنشآت الحجرية، وهي عبارة عن ركام حجري غير منتظم البناء تراكم بعضها فوق بعض لتكون  6
خر، وقد ُسجلت أعداد كبيرة من تلك الرجوم في كثير من مواقع عصور ما آشكال  مقبيا  يختلف شكلة وحجمه من مكان إلي 

"مواد أثرية من محافظة  ،نظر: الغزي، عبدالعزيز بن سعود بن جار اهللاقبل التاريخ في مصر والشرق اآلدني القديم، للمزيد 
 .534م، 2007، 2 .، ع19مجـ  ،آلدابكلية ا/، جامعة الملك سعوداآلداب/، مجلة جامعة الملك سعود "الزلفي: دراسة مقارنة

التقرير "نظر: الهاجري، محمود يوسف، ا؛ للمزيد  تتشابه تلك الدعائم الحجرية مع كثير من مثيالتها في األردن والسعودية 7
؛ 67–55، م2005، 18.ع ،مجلة أطالل، "هـ1421تيماء الموسم الثاني -األولي للتنقيبات األثرية بموقع رجوم صعصع

الطراونه، محمد بركات، وأبو عزيزة، وائل، وأبو دنه، فوزى قاسم، "نتائج مسوحات مشروع البادية الجنوبية الشرقية األثري في 
 .93–73، م2017، 1.، ع11مجـ  ،المجلة األردنية للتاريخ واآلثار ،"م2015- 2010منطقة الثليثوات الجنوبية 

نظر: اما قبل التاريخ ما بين "كهوف"، و"مساقط" ومغارات "مبيت"، للمزيد تتنوع المآوي الحجرية المنتمية إلى عصور  8
الكبير وجبل العوينات"،  ر ما قبل التاريخ في هضبة الِجلفدرويش، خالد سعد مصطفي، "الرسوم والنقوش الصخرية في عصو 

 .130م، 2012جامعة القاهرة،  /، كلية اآلثاررسالة دكتوراه

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Fred-Wendorf-2072982285?_sg%5B0%5D=Wb1lPV_dy-1np-S6jhQG-k_-6dYHUi2fe33LgSahjW6N0ZtFEcCL63Lq_cwZXLFxk42b0Pc.ojvxIPVIVhgs64XUQmvnik7u4hZt0lwUvBHV5LtVbbDCGyOKeHmV_k6gpHpObkm77Sen4dG8qAzhAKp238KE6A&_sg%5B1%5D=AXvP2O_uy4uMvHArWYOn7yyGab8O5kjDHiDKHZ37AS8yvWxhsWU4NoVDcLGfn_uJ8FGw4SA.jh94GygLy5y13l-rTjTrAOjAWOWjS4eYM-btfZIuJu4qtGLNK0EFeOxQ0OdJNzHj5Tw08ubRGjS2f8C6VV-h5Q
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Fred-Wendorf-2072982285?_sg%5B0%5D=Wb1lPV_dy-1np-S6jhQG-k_-6dYHUi2fe33LgSahjW6N0ZtFEcCL63Lq_cwZXLFxk42b0Pc.ojvxIPVIVhgs64XUQmvnik7u4hZt0lwUvBHV5LtVbbDCGyOKeHmV_k6gpHpObkm77Sen4dG8qAzhAKp238KE6A&_sg%5B1%5D=AXvP2O_uy4uMvHArWYOn7yyGab8O5kjDHiDKHZ37AS8yvWxhsWU4NoVDcLGfn_uJ8FGw4SA.jh94GygLy5y13l-rTjTrAOjAWOWjS4eYM-btfZIuJu4qtGLNK0EFeOxQ0OdJNzHj5Tw08ubRGjS2f8C6VV-h5Q
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 وصف وادي الزرانيق:.3

 "،ظهر جبل الُجنةتقع " 9منطقة متعرجة ضيقة الممرات يصعب الوصول إليها منطقة الزرانيق تعد
الصخرية بكثافة عالية جدا ، حيث يمثل الوادي مسرحا  تاريخيا  لفترات زمنية متعددة تسرد  الرسوموتنتشر فيها 

و مال والخيول ومناظر القتال ستخدام الجِ اناظر الصيد البري ومناظر الحرب بالعديد من المالمح التاريخية لم
 ة.جانب مناظر الرحالت التجاري ىستخدام أنواع مختلفة من األسلحة والدروع إلا

في  كما أنه أصبح ،لحجيجالقوافل القديمة وا مساراتومسارا  من  يبدو أن هذا الوادي كان معبرا  و 
ويبلغ بمحور شمال شرق جنوب غرب  ويمتد ،فترات حديثة مسرحا  لسباق الهجن للسكان المحليين والقدامى

الصخرية  الرسومها العديد من كما يتميز الموقع بوجود ثالث نقاط متقطعة تنتشر فيم، 200تساع له أقصى ا
الفلك  ىمسبوقة، والتي تمثل فواصل المراحل الحضارية لهذه الفترات الزمنية مثل العالمات الدالة علالغير 

بصمات  رسوم :مثل ،الصخرية التي تمثل الطقوس المحلية لسكان الوادي الرسومفي الصحراء، وكذلك 
 بذات السكان المحليين.  ادام واألكف والتي ارتبطت عقائدي  األق
 تأريخ وادي الزرانيق:.4

 "الرسومالصخرية التي تسمي  الرسوم أقدممن  عدةأنماط  -بشكل واضح-ينتشر في هذا الوادي 
 ينعن تنفيذ النقوش في العصر  استخدام أدوات العصر الحجري الحديث والتي تختلف تمام  اب المنفذة "الدقيقة

فترة  ىإليمكن تأريخها الصخرية المتعددة لحيوانات  الرسومكما وجدت العديد من  ،النبطي أو اإلسالمي
 ،نها تمثل مواطن هذه األنواع من الحيواناتإفي هذه الوديان الموسمية ف تفذنُ  نهاإالدولة القديمة، وحيث 

طقة وادي ، وُتصنف موضوعات الفنون الصخرية بمنالكباش والوعول والكبش األروى والماعز الجبلي :مثل
 الزرانيق إلى اآلتي:

قدم، وبعض الرسوم البشرية لرسوم صخرية من فترة ما قبل التاريخ، مثل: رسوم بصمتي اليد وا .1.4
 والحيوانية.

                                                 
رتبط مسمى هذا الوادي بالتسمية اللغوية "زارنوق" وجمعها "زرانيق"، وهو طريق أو ممر متعرج ضيق ذات نهايات مسدودة،  ا 9

ْرُنوقاِن  في معجم لسان العرب بأنهما: حائطان، وفي المحكم: َمنارتاِن تُْبَنياِن على رْأس البئر من جانبيها  وجاءت التسمية  الزُّ
راِنيق، وقيل: هما خشبتان َأو بناءان فُتوضع عليهما النَّعا مُة، وهي خشبة ُتَعرَّض عليهما ثم تعلق فيها الَبْكرة فُيْسَتقى بها وهي الزَّ

ْرُنوقان من خشب فهما ِدعاَمتاِن، وقال الكالبي: ِإذا  كالِميَلين على َشِفير البئر من طين َأو حجارة، وفي الصحاح: فِإن كان الزُّ
راِنيُق ُدُعم الِبئر، واحدها كانا من خشب فهما النَّ  عاَمتاِن والُمْعَتِرضة عليهما هي الَعجلة، والَغْرب ُمَعلَّق بالَعَجلة، وقيل: الزَّ

نظر: ابن منظور، اإلمام اُزْرنوق، وحكى اللحياني َزْرُنوق؛ رواه كراع، قال: وال نظير له ِإال بنو َصْعفوق خَوٌل باليمامة، للمزيد 
م، مجـ 1956-1955جزء ا، 15دار صادر،  :بيروت لسان العرب،ن محمد بن مكرم األفريقي المصري، أبو الفضل جمال الدي

 ، زرنوق.10
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تصال الجسدي، والخرائط أو "مسارات الطرق"، وتلك الرسوم رسوم صخرية متنوعة: مثل رسوم اال .2.4
عثرنا على مجموعة من الرسوم الفريدة، جاء بعضها متداخال  مع  المتعلقة بالفلك، إضافة إلى هذه الرسوم

 . 10بعضه البعض
نقوش نبطية تؤرخ إلى الفترة الواقعة فيما بين القرنين األول والثاني الميالديين، هي هذه المجموعة  .3.4

كان بعد محل الدراسة. وانتشار النقوش النبطية في هذه المنطقة على وجه التحديد ومصر على العموم، 
الجزيرة العربية إلى سيناء وشرق البحر األحمر في مصر، هرب ا من شبه هجرة األنباط من شمال غرب 

ستقروا في هذه المناطق اآلمنة وتمتعوا باالستقرار الذي كانت تتمتع به ته، حيث احتالل الروماني وهيمناال
 . 11المنطقة

 النبطية: لنقوشل الواجهات الصخرية.5

وغيرهم على اختيار البقعة الصالحة والمناسبة للكتابة عليها، ويحرصون مثل غيرهم يعمد األنباط 
ا أن تكون الواجهة منبطة خالية على قدر اإلمكان من التعرجات والتشققات التي ال تسهل الكتابة  علي أيض 

وادي  في صخرية مسجل عليها نقوش نبطية ثالثة واجهات الكشف عن، وقد تم عليها، بل تجعلها متعبة
 الزرانيق:

عن خبرة ودراية بهذا النوع من الواجهات الجبلية.  لهااختيارهم كان  :(1 ةصور )األولىالصخرية الواجهة .1.5
متازت لفة في إتقان عملهم بشكل واضح؛ فافقد وفق كتبة النقوش ورسامي الرسوم الصخرية بأنواعها المخت

المنطقة، مثل: الرعي تلك التي مارسها إنسان  الحياتية النشاطات وهذه الرسوم عكست ،ابجمال رسومها ودقته
انتشرت بشكل واضح في القرن الميالدي األول بعد هجرة األنباط من شمال  ربماواألخيرة  ،والصيد والتجارة

، كما غرب الجزيرة العربية إلى سيناء وشرق البحر األحمر في مصر، هرب ا من االحتالل والهيمنة الرومانية
 بجانب مقارنة أشكال حروفها. ، األمر الذي ساعد على إعطاء تأريخ تقريبي لتلك النقوشسبق الذكر

ُرسموا رافعين أيديهم  ؛صاحبهاأتسعة منها يمتطيها  ،جملل" رسم 15" حوالى واحتوت الصخرة على
اليسرى، التي كانت تحمل عصي أو هراوات أو حبال في إشارة إلى أنهم إما في حالة رقص شعائري أو 

                                                 
 .1033 -993،موقعان للنقوش الصخرية والنواميس غير المنشورة بشبة جزيرة سيناءنظر: محمود ،اللمزيد  10

م، وانتشر األنباط وظلوا يعملون في التجارة وقيادة القوافل 112أصبحت أراضي مملكة األنباط تحت السيطرة الرومانية عام 11 
وانتشرت نقوشهم في مصر في سيناء والصحراء الشرقية، وبمرور الوقت اندمج األنباط مع من خالطوهم من سكان البالد 

عات متنقلة في المناطق المجاورة لمملكتهم؛ للمزيد عن األنباط وعالقتهم بالدول العربية، حيث أصبح األنباط عبارة عن مجمو 
، "صالت األنباط بمصر من خالل النقوش النبطية على صخور الحجاز الحليم عبد المنعم عبد سيد،والبلدان المجاورة؛ انظر: 

؛ 63 – 42م، 1981، 1د العزيز،  مجـ.جامعة الملك عبمجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وصحراء مصر الشرقية"، 
مجلة كلية م"، 106 -ق.م 313الجميلي، خضير عباس، "عالقات دولة األنباط بمصر في ظل االحتاللين البطلمي والروماني 

 . 211-187م، 2002، 60ع. جامعة بغداد، /اآلداب
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كما رسم الرسام بطريقة النقر،  الجملين في أعلى الصخرة فقد ُنحت. والملفت هو رسم مختلف صيد جماعي
ولم يقف األمر عند هذا الحد  -كما يبدو-آدمي بينهما ممسك ا بخطامهما في محاولة منه للحد من عراكهما 

 ا  ، كما أن هناك رسوماألخرى ذات موضوعات متنوعة الرسومبل إنتشرت حول تلك الصخرة مجموعة من 
 أحدها ُرسم بأسلوب غير متقن. ألربعة جمال ُرسمت إلى جانب النقوش النبطية، 

بأسلوب تخطيطي خاٍل من المالبس التي تستر  ةأما الرسوم اآلدمية، فجاء أربعة منها مرسوم
خرين. ر حجم ا من اآلان منهما ُرسما أكبذنان، واألنف، والفم(. اثنالجسد، ودون أعضاء الوجه )العينان، األ

ا ا اُأطلق عليهم  ااألقدام ومتصالن بأعضائهمكال الرسمين متالصقان ، ف12التواصل الجسدي رسومصطالح 
 .13التناسلية

بأسلوب  تُكتب ثالثة نقوش نبطية تذكارية قصيرة، بين رسومها وقد حوت تلك الواجهة الصخرية
 لهما القراءة المعطاةاألمر الذى جعل ، (4-3-2 صور) يعكس تمكن كاتبيها من الكتابة بالخط النبطي

                                                 
موقع حتى اآلن، أطلق عليها تعبير ا ظهرت على جدران وادي الزرانيق مجموعة من النقوش لم تظهر من قبل في أي  12

االتصال الجسدي"؛ نظرا  لوضعية تصوير األشخاص في تلك المناظر، وبما أنه يوجد كتابات  رسوماصطالحي ا تحت مسمى "
فقد تم تأريخ تلك المناظر بنفس الفترة الزمنية التي ترجع إليها الكتابات وهي  ،محيطة بها ومجاورة لها ترجع للعصر النبطي

وقد تكرر هذا المنظر في الوادي  ،الفترة النبطية، كما أن نمط تنفيذ النقش يختلف عن األنماط المعتادة لعصور ما قبل التاريخ
ألكثر من مرة بأشكال متقاربة، وهو عبارة عن شخصين يتصالن من أسفل الجسد "الجزء السفلي" بنوع من أنواع "األقطاب 

هيئة المتصلة جسديا  ولكن هنا يظهر تفاصيل أنثى ذات شعر في هيئة الضفائر، بينما الخشبية؟"، ويتكرر المنظر لنفس ال
اآلخر ربما يمثل رجال   ويظهر اختالف تمثيل الرجل واألنثى فيظهر الرجل وفوق رأسه نوع من أنواع القبعات في حين تظهر 

مطلق لتلك الوضعية، وارتأت مجموعة من التفسيرات المرأة وشعرها في هيئة الضفائر الملتوية؛ ولم تستدل الدراسة على تفسير 
والتفسير  ،القابلة للنقاش حول هذا األمر، التفسير األول: ربما يدل على قتل مجموعة من األسرى؟ أو منظر متعلق باألسرى

ود أحد الثاني: ربما يكون منظر "طقسي"؟ الغرض منه لطرد الشياطين، وربما نوع من أنواع العقاب الجسدي؛ وذلك لوج
غير محمود، "موقعان للنقوش الصخرية والنواميس نظر: ا"، للمزيد ا  األشخاص في منظر مماثل بنفس المكان يمسك بيده "سوط

 .17-14صور ، 1002-1001، : "وادي الزرانيق" ومنطقة جبل الُجنةجزيرة سيناء هبشب المنشورة
بشكل دقيق تفسير هدف التواصل بين األعضاء التناسلية إال إذا كان المقصود به اإلشارة إلى ممارسة هؤالء  من الصعب 13

نتشرت عند مستخدمي القلم المعروف بالثمودي؛ فظاهرة "اللواط" معروفة ومشهودة في شبه الجزيرة ااألربعة لرذيلة اللواط، التي 
نة بالكتابات الثمودية في حين أنها غير معروفة عند األنباط على األقل في العلن، حيث نجد هذه الرسوم الجنسية مقتر  ،العربية

الدراسة خاصة  رغم احتكاكهم الوثيق بالرومان الذين مارسوا اللواط بشكل علني، والغريب في األمر أن النقوش النبطية  محل
تصال الجسدي المرسوم قريب أو بعيد إلي هذا اال تشر من بتلك الرسوم عبارة عن نقوش تذكارية لم حيطت تيالثالثة نقوش ال

الحياة االجتماعية في انظر: الذييب، سليمان بن عبد الرحمن،  عن النقوش الجنسية في شبه الجزيرة العربية ، للمزيدهبجوار 
؛ الذييب، سليمان بن عبد الرحمن، 51-48م، 2019دار الثقافة والسياحة،  :، أبو ظبيمنطقة حائل من خالل النقوش الثمودية

، مركز الملك فيصل للبحوث 9 .، عقراءات"الحياة االجتماعية قبل الميالد في ضوء النقوش الثمودية في منطقة حائل"، 
 .17-15م، 2017والدراسات اإلسالمية، 
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 ؛القرنين األول والثاني الميالديين ما بين عود إلىي فتأريخها التقريبيحروف الستنادا  إلى أشكال ا، و مؤكدة
 .14وذلك بمقارنة أشكال حروفهما مع أشكال حروف نقوش تلك الفترة

رسوم حيوانية غير ن يحيط بهما فقد حوت نقشين نبطيين آخري الثانية الصخرية الواجهةأما .2.5
يمتطي فرس والرسمان اآلخران األول لكلب )خلف  ا  األرجح فارس ىيظهر علحيث ( 5 ةصور )متقنة، 
خرى، ويمثل والرسم األخير كان أكثر دقة من الرسوم الحيوانية األ ،وغزال في مواجهة مع الفارس الفارس(
مجموعة رسوم ( 6ه صور )ويظهر علي الصخرة الثالثة  ،هذين النقشينجاء مرسوما  مباشرة فوق  ا  واقف جمال  

  ويتوسطهم نقش غير مقروء بشكل كامل. لجمال في أوضاع مختلفة

 نواجهتينقوش الى عل إلقاء الضوءجدر اإلشارة قبل البدء بترجمة هذه النقوش ودراستها تو 
ونقش علي الواجهة ( 5 )صورةعلي الواجهة الصخرية الثانية  نقشين عبارة عن الثانية والثالثة وها نصخريتيال

نظر ا ألن تصويرهما إضافة إلى حالتهما بسبب تعرضهما  ؛، قراءتهما غير مؤكدة(6)صورة  الصخرية الثالثة
قراءته على ، نقترح وهو العلوى ألول منهماالنقش ا. يلتقلبات الطبيعة لم تساعد على قراءتهما بالشكل المرض

ب ر  ر ي م ن   ف ر س ا أي "تحيات كلبي بن ريمان  -2س ل م   ك ل ب ي  -1النحو اآلتي: 
و  -1: على النحو التالى -بتحفظأيضا  -فقراءتنا له  السفلى أما الثاني وقراءة الجزء األخير بتحفظ،، الفارس"

جب اإلشارة إلى أن قراءة النقش ". ويل م ث م أي "وذكريات مرو بن لمثم -2ذ ك ي ر  م ر و   ب ر 
بشكل واضح، وتم وضع قراءة  فهو غير مقروء أما النقش علي الواجهة الصخرية الثالثة ،تحريزية األخير

والوقوف  اآثرت الدراسة عدم تحليلهم الذ ؛أي عمير الناحر ن ح ر  ع م ي رعلى النحو التالى:  ترجيحية
 ألن قراءتهما غير مؤكدة بعكس الثالثة نقوش األولى. ؛بشكل كاف اعليهم

 ة:ش النبطيو النق.6

انتهجت الدراسة المنهج العلمي التحليلي المتبع في دراسة النقوش القديمة، المتمثل في قراءتها 
 في تحليل النقوش محل الدراسة، كالتالى: وترجمتها، مع مقارنة مفرداتها مع اللغات المشابهة والمعاصرة

  

                                                 
 : للمزيد عن أشكال الحروف النبطية وتأريخها، انظر 14

HEALEY, J., «Nabataean to Arabic: Calligraphy and Script Development Among the Pre-Islamic Arabs», 

MME5, 1990, 41-52, TABLE. 1: HEALEY, J., «The Nabataean Contribution to the Development of the Arabic 

Script», ARAM 2, 1990, 93-98. 
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 :(2صوره) األول النقش.1.6
Al-Zaranij.1 :رقم النقش 

 وصف عام للنقش: نقش من النقوش النبطية التذكارية  عبارة عن سطر واحد

 
 س ل م     ح ر ي ش و    ب  ر   أ و س و 

 قراءة النقش:

بن َأْوس« حريش»تحيات   ترجمة النقش: 

مصر -من سانت كاترين كم -3جنوب سيناء حوالي  -وادي الزرانيق  مكان النقش: 
N 28° 49` 38. 5" -  T  34° 60` 32. 6" - 1256 :إحداثيات الموقع 

إلى الفترة الواقعة فيما بين القرنين األول  خته الدراسةأرَّ  فقد طبقا  ألشكال الحروف
 .15والثاني الميالديين

 تاريخ النقش:

ضمن  تم نقرة باألزميل على الوجهة الصخرية األولى، نحت صخري غائر،
 علي صخرة إحدي الواجهات الجبلية بوادي الزرانيق. نقوش نبطية أخري حوله

 طريقة تنفيذ النقش:

 نوع الصخر: حجر رملي

 حالة النقش: جيدة 

 نوع الخط: نبطي

 التعليق علي النقش:

التذكارية بدأ النقش باالسم . وكغالبية النقوش جيدة القراءة المعطاة أعاله لهذا النقش التذكاري
، وقد َوَرَد بهذه الصيغة في 16" المستعملة بكثرة في النبطية، تحية، سالمالمفرد المذكر س ل م أي "تحيات

، وفي العهد القديم 21والسبئية، 20، واآلرامية الفلسطينية19، والثمودية18، واألوجاريتية17في النقوش الفينيقية
 .23بصيغة ش ل م ا أي صحيح، سالم، وتام، وفي السريانية 22ورد بصيغة ش ل و م

                                                 
15 HEALEY, Nabataean to Arabic: Calligraphy and Script Development Among the Pre-Islamic Arabs, 41-52, table. 

1: HEALEY, The Nabataean Contribution to the Development of the Arabic Script, 93-98. 
الهيئة العامة للسياحة  :، الرياضالنبطيةالمعجم النبطي دراسة مقارنة للمفردات واأللفاظ الذييب، سليمان بن عبد الرحمن،  16

 .381-379م، 2014والتراث الوطني، 
17 TOMBACK, R., A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician and Punic Languages, New York, 1974, 318. 
18 GORDON, C., Ugaritic Textbook, Rome: Pontifical Biblical Institute, 1965, 490. 
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. 25في النقوش النبطية، الذي ُعِلَم بصيغته هذه 24المقروء ح ر ي ش ويلي ذلك العلم األول  
يعني "فنان، ، ح ر ش العلمفبينما يرى بنز وهوفمان أن  ،ختلف في معناهاُ وقد وهو اسم علم بسيط ، 

فإن ستارك يرى أن ؛ العامل" -"الصانع  التي تعني، إلى كلمة ح ر ش بإعادتهوذلك ؛ 26عامل، صانع"
)وهي  التي تعني "األبكم، األصم" ،27(HarSaإلى الكلمة اآلراميـة ) أعادهو  ،يعني "األبكم، األصم" العلم

هاردنج، فقد اعتمد على المصادر  . أما28تعادل في العربية كلمة خرس من الخرس وهو ضد الكالم
"؛ لذا فهو على وزن فعيل من ح ر ش، وَحَرش الضب أي خوفه ثم العربية، وفسره بـ "صائد الضب

والعظاية دويبة كالقنفد  "،العربية القديمة َحَرش " الذي يصطاد الِعَظاية  جاء في النقوشحيث . 29صاده

                                                                                                                                                             
 .36، نق ، المملكة العربية السعودية نقوش ثمودية جديدة في الجوفالذييب، سليمان بن عبد الرحمن،  19

20 FITZMYER, J., HARRINGTON, D., A Manual of Palestinian Aramaic Texts, Rome: Biblical Institute Press, 1978, 

57:2. 
لوفان النف،  المعجم السبئي )باإلنجليزية والفرنسية والعربية(،بيستون، جاك، ركمانز، محمود، الغول، والتر، مولر،   21

 .126م، 1982دار نشريات بيترز،  :بيروت
22 BROWN, F., & OTHER,  A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, with an Appendix Containing the 

Biblical Aramaic, Oxford, 1906, 1022. 
23 COSTAZ, L., Dictionaire Syrique- Francais, Syriac- English Dictionary, Beirut, 1963, 370. 

تم نشره من قبل محمود سالم ، بن َأْوس" في نقش من النقوش التذكارية بسيناء « حريش"»ظهر هذا االسم بصيغته الكاملة  24
( حيث جاء بالشكل التالي: س ل م ح 40وهو النقش) رقم  ،ضمن نقوش وادي النصب بجنوب سيناء ةللدكتوراغانم في رسالته 

ر ي ش و )ب ر( ا و س ا ل ه ي  تحيات حريش بن أوس اهلل، انظر: غانم، محمود سالم، "المواقع القديمة لطرق تجارة 
دني القديم، المعهد العالي لحضارات الشرق األ ،رسالة دكتوراةم" دراسة حضارية"، 300ق.م إلى300بالد العرب في الفترة من

(، 2(، و)نق. 1سم علم في مسميات مختلفة كما في النقوش )نق. اسم ك، وكذلك جاء نفس اال31(، 40)نق.  ،م2020
(، 71( و)نق.62(، و)نق. 61(، و)نق. 59( و )نق. 44(، و)نق. 42(، و )نق. 13( و)نق.10( و)نق. 4و)نق.
(،  كما جاء هذا االسم مصاحبا  لبعض 88(، و )نق. 87(، و )نق. 86(، و )نق. 84( و )نق. 77(، و)نق. 74و)نق.

 .( في وادي ِخريج29(، ولوحة رقم )13الرسوم الصخرية كما في منطقة أم رضيم  لوحة رقم )
دار الملك عبدالعزيز،  :، الرياضةمدونة النقوش النبطية في المملكة العربية السعوديالذييب، سليمان بن عبد الرحمن،  25

 وكذلك: .765، 759م، نق 2010
CANTINEAU, J., Le Nabateen, Paris, II, 1978, 99-100; EUTING, J., Sinaitische Inschriften, Berlin: Druck Und 

Verlag Von Georg Reimer, 1891, No 561; AL-KHRAYSHEH, F., Die Personennamen in den Nabätaischen 

Inschriften des Corpus Inscriptionum Semiticarum, Marburg-Irbid, 1986, 91. 
26 HUFFMON, H., Amorite Personal Names in the Mari Texts: A Structural and Lexical Study, Paltimore, 1965, 

205; BENZ, F., Personal Names in the Phoenician and Punic Inscriptions, Rome: Biblical Institute Press, Studia 

Pohl: 8, 1972, 318. 
27 STARK, J., Personal Names in Palmyrene Inscriptions, Oxford, 1971, 90. 

 .63 -62، لسان العربابن منظور،  28
؛ األصمعي، أبو 257 م،1،1991 دار الجيل، ط :مد هارون، بيروت، تحقيق: عبد السالم محاالشتقاق ابن دريد األزدي، 29

 .109م، 1980 ،، تحقيق: رمضان عبد التواب وصالح الدين الهادى، القاهرةاشتقاق األسماءسعيد عبد الملك بن قريب، 
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؛ كما ُعرف علم ا لقبيلة 31المهم أن هذا العلم قد جاء بصيغته هذه في النقوش الحضرية .30والضفدع
، وكذلك علم ا لمكان32وهي من بني عامربصيغة حريش، 

، ولعلنا نماثله بالعلم 34هكذا: الحريش 33
 .35َحرِيش، الذي جاء في الموروث العربي

مشتق وهو اسم علم بسيط،  و س و،  ايقرأ بسهولة فاسم األب، المسبوق باسم البنوة ب ر أي "بن"، أما 
فهو ربما يكون علم ا مختصر ا، يعني "عطية، هبة . وهكذا 37أي "العطية، الهبة" 36من الكلمة العربية َأْوس

، 40؛ وُعرف بصيغة ا و س، في الصفائية39. وجاء العلم بصيغته هذه في النقوش النبطية38+ اسم اإلله"
 .44، وا ي ش في اآلراميـة43بينما جاء بصيغة ا و س ي، في النقوش التدمرية .42، والمعينيــة41والثمودية

                                                 
30 HARDING, G., «An Index and Concordance of Pre-Islamic Arabian Names and Inscriptions», Toronto, 

Near and Middle East Series 8, 1971, 184. 
31 ABBADI, S., Die Personennamen der Inschriften aus Hatra, New York, Georg Olms Verlag, 1983, 113. 

 .282، لسان العربابن منظور،  32
33
العربية السعودية، بهذا الخصوص انظر: الجاسر، الجدير بالذكر أن الُحَريَشة، والجرَشة علمان لقريتين تقعان جنوب المملكة  

، الرياض، منشورات دار المعجم الجغرافى للبالد السعودية معجم مختصر يحوي أسماء المدن والقرى وأهم موارد الباديةحمد، 
 .430، 1اليمامة، بدون، مجـ 

 .250، 2م، دار صادر، مجـ 1986وت، ، بير معجم البلدانياقوت، اإلمام شهاب الدين عبد اهلل بن عبد اهلل الحموي،  34
؛ 335م، 1983، بيروت، دار الكتب العلمية، جمهرة أنساب العرباألندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم،  35

، تقديم وتعليق عبد اهلل عمر البارودي، بيروت، دار األنسابالسمعاني، اإلمام ابن سعيد عبد الكريم أبو منصور التميمي، 
 .210، 2م، مجـ 1988العلمية،  الكتب

36 HARDING, An Index and Concordance of Pre-Islamic Arabian Names and Inscriptions, 492. 
م، 1987مؤسسة الرسالة،  :، بيروتالقاموس المحيط؛ الفيروزآبادي، مجد الدين، 16، 6، مجـ لسان العربابن منظور،  37

684. 
"جاء هذا االسم كاسم علم مركب أوس اهلل" مكون من عنصرين، االسم األول أ و س وتعني" عطية، هبة "، واالسم الثاني  38

ل ا هـ أي "اهلل"، وبذلك يكون معنى االسم "عطية اهلل"، وقد ُعرف االسم بهذه الصيغة في النقوش النبطية، وجاء بصيغة أ و س 
ديمة؛ انظر: الذييب، سليمان بن عبد الرحمن، "دراسة تحليلية جديدة لنقوش نبطية من موقع ي في النقوش التدمرية والعبرية الق

غانم، محمود  ؛6م، 1994 :، الرياض1، اآلداب 6، مجـ مجلة جامعة الملك سعودالقلعة بالجوف المملكة العربية السعودية"، 
 .40، نق. 133م" دراسة حضارية"، ، 300م إلىق.300سالم، "المواقع القديمة لطرق تجارة بالد العرب في الفترة من

نقوش  ؛ الذييب، سليمان بن عبد الرحمن،211 ، الرياض، نقوش جبل أم جذايذ النبطيةالذييب، سليمان بن عبد الرحمن،  39
 ، وكذلك:2: 163، 2: 43، 11م، نق1998، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، الحجر النبطية

CANTINEAU, Le Nabateen, II, 58. 
40 WINNETT, F., Safaitic Inscriptions from Jordan, Toronto: University of Toronto Press, 1957, No.152, 287. 

مؤسسة عبد  :، الرياضنقوش قارا الثمودية بمنطقة الجوف، المملكة العربية السعوديةالذييــب، سليمان بن عبد الرحمن،  41
 ، وكذلك:174هـ، نــق1421 م،2000الرحمن السديري الخيرية، 

Branden., Alb. Van Den., Les Inscriptions Thamoudeennes, Louvain Heverie Bibliotheque du Museon, 25, 

1950, HU 701, 227. 
42 AL-SAID, S. F., Die Personennamen in den Minäischen Inschriften, Eine Etymologische und Lexikalische Studie 

im Bereich der Semitischen Sprachen, 41, Otto Harrassowitz Verlag, 1995, 67. 
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، وهو الرأي الذي أخذ به 45مي الرجلوكــان القلقشنـدي قــد أورد تفسير ا، وهو أن أوس يعني الذئب وبه سُ 
 .46ليتمان دون اإلشارة إلى القلقشندي

 :(3 ةصور ) الثاني النقش.2.6
Al-Zaranij.2 :رقم النقش 

 وصف عام للنقش: نقش من النقوش النبطية التذكارية  عبارة عن سطر واحد

 

 ر    ق ي ن و ش م و   ب ج

 قراءة النقش:

 ترجمة النقش: َجْشم بن قَْين

مصر -كيو من سانت كاترين -3جنوب سيناء حوالي  -وادي الزرانيق  مكان النقش: 

N 28° 49` 38. 5" -  T  34° 60` 32. 6" - 1256 :إحداثيات الموقع 

إلى الفترة الواقعة فيما بين القرنين األول  طبقاً ألشكال الحروف أرخته الدراسة

والثاني الميالديين
47
. 

 تاريخ النقش:

ضمن  تم نقرة باألزميل على الوجهة الصخرية األولى، ،نحت صخري غائر

 علي صخرة إحدي الواجهات الجبلية بوادي الزرانيق. هنقوش نبطية أخري حول

 طريقة تنفيذ النقش:

 نوع الصخر: حجر رملي

 حالة النقش: جيدة 

                                                                                                                                                             

الجوف: المملكة  –"نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا للمزيد من المقارنات انظر: الذييب، سليمان بن عبد الرحمن، 
 .231 -230، 1992، .2، ع7مجـ ، العصور، العربية السعودية"

43 STARK, J., Personal Names in Palmyrene Inscriptions, 66. 
 .119 ،مدونة النقوش النبطية في المملكة العربية السعوديةالذييب، سليمان بن عبد الرحمن،  44

MARAQTEN, M., "Curse Formulae in South Arabian Inscriptions and Some of their Semitic Parallels", In 

Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, Archaeopress, Vol. 28, 1988, 125. 
، بيروت، دار الكتب نهاية األرب في معرفة أنساب العربالقلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن عبد اهلل،  45

 .56، 1 ـ، جلسان العرب؛ ابن منظور، 180 -179، االشتقاق ابن دريد األزدي،، 90 -89م، 1984العلمية، 
46 LITTMANN, E., Safaitic Inscriptionsm, Leiden, 1943, 297. 

 :، بيروت6، مجـ المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالموللمزيد عـن ظاهــرة التسمــي بأسمــاء الحيوانــات انظــر: علي، جواد، 
دار الحداثة للطباعة  :، ترجمة: عبد الحميد الدواخلى، بيروتاإلسالمالعرب في سوريا قبل ؛ ديسو، رينية، 307 م،1978

المملكة العربية الجوف:  –"نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا ؛ الذييب، سليمان بن عبد الرحمن، 90م، 1985والنشر، 
 .231 -230، "السعودية

47
 HEALEY, Nabataean to Arabic: Calligraphy and Script Development Among the Pre-Islamic Arabs, 41-52, 1: 

HEALEY, The Nabataean Contribution to the Development of the Arabic Script, 93-98. 
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 نوع الخط: نبطي

 التعليق علي النقش:

سوم ورموز، وسط ر  مكون من علمين يفصل بينهما اسم البنوة "ب ر"والتذكاري ال نقشُكتب هذا ال
الذي نرصده  العلم األولتقانه للكتابة النبطية، جعلت القراءة المعطاة أعاله مؤكدة، إال أن إجادة كاتبه وا  

؛ كما ُرصد 48ُعلم بكثرة في الكتابات النبطية األولى في النقوش النبطية من سيناء،للمرة  -حسب علمنا-
. وهو علم بسيط يماثل العلم ُجَشم، 52، واللحيانية51، والقتبانية50، والثمودية49بصيغة ج ش م في الصفائية

ي الصعب ويحتمل ثالثة معاٍن، هي: أن يكون اشتقاقه من َجَشم، ويعن 53الذي ُعرف في الموروث العربي
ولذا يكون معناه  54والشاق، أو أنه مشتق من الُجَشم أي "السمان من الرجال" أو الَجشم أي "الغليظ"

، 55"السمين" أو "الغليظ". الثالث أن اشتقاقه من ج ش م، ويعني في العهد القديم "مطر، شتاء، غيث"
  56ويكون معناه والحال كذلك "الغيث، المطر".

                                                 
، مدونة النقوش النبطية في المملكة العربية السعودية ؛ الذييب،212م، 2002 ،نقوش جبل أم جذايذ النبطيةالذييب،  48

 وكذلك:، 1101م، 2010
CANTINEAU, Le Nabateen, V, II, 80. 

؛ عبد اهلل، يوسف محمد، "النقوش الصفوية في مجموعة جامعة الرياض 32نق ،نقوش ثمودية جديدة في الجوف الذييب، 49
؛ 120م، نق 1971الجامعة األمريكية،   :، دائرة اللغة العربية ولغات الشرق اآلدني، بيروترسالة ماجستير"، م1966عام 

 ، وكذلك:197، نق 2002، 1منشورات جامعة اليرموك، مجـ : ، إربدنقوش صفوية من بيار الغصينالخريشة، فواز، 
WINNETT, Safaitic Inscriptions from Jordan, 317. 

م، 1999مكتبة الملك فهد الوطنية،  :، الرياضنقوش ثمودية من المملكة العربية السعوديةالذييب، سليمان بن عبد الرحمن،  50
 ، وكذلك:157هـ، نق1421 م،2000 نقوش قارا الثمودية بمنطقة الجوف، المملكة العربية السعودية،؛ الذييب، 48نق

HARDING, G., Some Thamudic Inscriptions from The Hashimite Kingdom of the Jordan, Leiden: E-J. Brill, 1952, 

521; KING, G., “Early North Arabian Thamudic: A Preliminary Description Based on a New Corpus of 

Inscriptions from the Hisma Desert of Southern Jordan and Published Material", Unpublished Ph.D. Thesis, 

School of Oriental and African Studies, 1990, 488. 
51 HAYAJNEH, H., Die Personennamen in Den Qatabanischen Inschriften: Lexikalische Und Grammatische 

Analyse Im Kontext der Semitischen Anthroponomastik, Texte und Studien zur Orientalistik, Band 10, 

Bildesheim, Zürich: Georg Olms Verlag, New York, 1998, 113. 
وكالة الوزارة لآلثار والمتاحف، وزارة  :، الرياضلحيانية من منطقة العال: دراسة تحليلية مقارنة نقوشأبو الحسن، حسين،  52

 .2: 309نق م،2002المعارف، 
الدار القومية للطباعة : ، تحقيق أحمد زكي باشا، القاهرةكتاب األصنامالكلبي، أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب،  53

اإلكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير، الكتاب ؛ الهمداني، أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب، 192 م،1986، والنشر
؛ األندلسي، أبو محمد علي بن أحمد 106م، 1987دار المناهل،  :، بيروتالعاشر في معارف همدان وأنسابها وعيون أخبارها

 .173م، 1983، جمهرة أنساب العرببن سعيد بن حزم، 
دار مكتبة  :، بيروتتاج العروس من جواهر القاموس؛ الزبيدي، محمد مرتضى، 100، 12، مجـ لسان العربابن منظور،  54

 .229، 8ه، مجـ 1306الحياة، 
55 BROWN, & OTHER, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, with an Appendix Containing the 

Biblical Aramaic, 177. 
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علم مختصر، يعني "خادم، عبد+ اسم إله"؛ أو علم بسيط يعني ما إ ق ي ن و، العلم الثاني
، أو من ق ي ن: "الخادم" المعروف في 57"الخادم، العبد"، من الجذر ق ن، الوارد في النقوش الصفائية

في  أيضا   معروفو ، "الحداد" من الَقْين: أي "الحداد" :يعني ه، االحتمال األخير أن58النقوش الثمودية
 أيضا   ُعرف هذا العلماسم و  60أطلق على كل صانع حيث .59النبطية :مثل ،النقوش السامية المختلفة

ق ن علم مشابه جاء في  واالسم ،62ي ن و ي، قق ي ن مثل: . 61في نقوش نبطية أخرىبصيغته هذه 
العلم يدل وهذا ، 65وجاء في النقوش العربية القديمة بصيغة ق ي ن، 64، والصفائية63النقوش الثمودية

على أن مفهوم الصناعة بمختلف جوانبها مثل" صناعة األدوات الحديدية والنحاسية" كانت منتشرة في 
 66المجتمع النبطي

 : (4 ةصور )الثالث  النقش.3.6
Al-Zaranij.3 :رقم النقش 

 وصف عام للنقش: نقش من النقوش النبطية التذكارية  عبارة عن سطر واحد

                                                                                                                                                             
 .188 -187، مدونة النقوش النبطية في المملكة العربية السعوديةللمزيد من المقارنات انظر: الذييب،  56

57 WINNETT, Safaitic Inscriptions from Jordan, 780. 

 .157،  مدونة النقوش النبطية في المملكة العربية السعوديةالذييب،  58
 .345م، 2014 المعجم النبطي دراسة مقارنة للمفردات واأللفاظ النبطية، للمزيد انظر: الذييب، 59
 .771، 2م، جـ 1990دار الدعوة للنشر،  :، القاهرةالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، 60
: 39، نق: م1431، مكتبة الملك فهد الوطنية الرياض، 2، مجـمدونة النقوش النبطية في المملكة العربية السعوديةالذييب،  61
كما عرف في نقوش وادي النصب جنوب سيناء بصيغة علم مركب على . 804نق:  2: 201، 2: 196، 2: 150، 3

صيغة الجملة االسمية "ابن القين"، عنصره األول ا ب ن لفظ البنوة "ابن"، وعنصره الثاني ا ل ق ي ن، وهذه النوعية من 
لشخص أو إله أو غيره، معروفة بكثرة في النقوش النبطية، مثل ا ب ن ا ل، ا األعالم المركبة من لفظ البنوة إضافة إلى علم 

ب ن ا ل ه ي، كما ظهرت في نقوش سامية أخرى مثل العلم ب ن  ر ب ن، "ابن ربان" الذي جاء في النقوش األوجاريتية، 
القديمة لطرق تجارة بالد العرب في المواقع والعلم ب ر  س ع د أي " ابن سعد" كما في التدمرية أنظر: غانم، محمود سالم، 

 :وكذلك؛ 57، ونقش. 43، ونقش.41، نقش. 113، م" دراسة حضارية300ق.م إلى300الفترة من
STARK, J., Personal Names in Palmyrene Inscriptions, 80. 
62 CANTINEAU, Le Nabateen, II, 71, 143. 

 .88، 68نق  ،نقوش جبل أم جذايذ النبطية الذييب، 63
64 OXTOBY, W., Some Inscriptions of the Safaitic Bedouin, New Haven: American Oriental Series, 50, 1968, No. 

144. 
65 HARDING, An Index and Concordance of Pre-Islamic Arabian Names and Inscriptions, 492.  

 .24، المملكة العربية السعوديةدراسة تحليلية لنقوش نبطية قديمة من شمال غرب الذييب،  66
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 ا ل ب ع ل ي    ب ر     ح ر ش و س ل م      ج ر م  

 قراءة النقش:
 

 ترجمة النقش: تحيات جرم البعلي بن حرش

مصر -كيو من سانت كاترين -3جنوب سيناء حوالي  -وادي الزرانيق  مكان النقش: 
N 28° 49` 38. 5" -  T  34° 60` 32. 6" – 1256 :إحداثيات الموقع 

أرخته الدراسة إلى الفترة الواقعة فيما بين القرنين األول فقد طبقا  ألشكال الحروف 
 .67والثاني الميالديين

 تاريخ النقش:

تم نقرة باألزميل ضمن  على الوجهة الصخرية األولى، نحت صخري غائر،
 علي صخرة إحدي الواجهات الجبلية بوادي الزرانيق. هنقوش نبطية أخري حول

 تنفيذ النقش:طريقة 

 نوع الصخر: .حجر رملي

 حالة النقش: .جيدة

 نوع الخط: .نبطي

 التعليق علي النقش:

ُكتب هذا النقش التذكاري أسفل النقشين السابقين، بأسلوب جيد، جعل من القراءة المعطاة أعاله 
، فقد ُسجل 68سيناءمن األعالم المنتشرة بكثرة في منطقة ج ر م ا ل ب ع ل ى  جيدة. العلم األول 

، عنصره األول اشتقاقه من الجذر 70بصيغة الجملة الفعليةمركب . وهو علم 69" مرة فيها156ألكثر من "
وهو اإلله السامي ، من ثالثة عناصر األول )إ ل(  فربما، أما عنصره الثاني 71السرياني ج ر م، "قرر"

                                                 
67

 HEALEY, Nabataean to Arabic: Calligraphy and Script Development Among the Pre-Islamic Arabs, 41-52, 1: 

HEALEY, The Nabataean Contribution to the Development of the Arabic Script, 93-98. 
غانم، محمود سالم، "المواقع القديمة لطرق تجارة بالد العرب في نظر: اجاء ذكره في العديد من النقوش من وادي النصب:  68

 .70، ونقش 64أ، ونقش -40، ونقش، 33، ونقش. 1، نق. 116م" دراسة حضارية"، 300ق.م إلى300الفترة من
69 NEGEV, A., Personal Names in the Nabatean Realm, Qedem 32, Institute of Archaeology, Hebrew 

University of Jerusalem, Jerusalem, 1991, 19. 
 .271 -270م، 2010، مدونة النقوش النبطية في المملكة العربية السعودية وللمزيد انظر: الذييب، 70

71 SMITH, J., A Compendious Syriac Dictionary, Founden upon the Thesaurus Syriacus, Oxford: The Clarendon 

Press, 1967, 78; COATAZ, L., Dictionaire Syrique-Francais, Syriac- English Dictionary, Beirut, Imprimerie 

Catholique, 1963, 54. 
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لذا فهو  ؛مع االسم المفرد المذكر ب ع ل أي "سيدي، وأخير ا الياء وهي هنا ياء المكية 72المعروف )إيل(
، 73عنصره األول "ج ر م" والَجــْرُم: البُت والقطعُ وهناك تفسير آخر أن  يعني "قرر )المعبود( إيل سيدي".

وبعل هو المعبود ،  لعلم يتكون من )ال( التعريف واسم المعبود السامي "ب ع وعنصره الثاني "البعلي"، 
العلم " قرر بعل"، وجاء كثير ا بصيغته هذه في النقوش  يالسامي " بعل شمين" عند عرب الشمال، ومعن

وقد جاء بهذه  ،75في النقوش اآلرامية كاسم جمع مذكر مضاف ويعني سادة، زعماء، أربابو ، 74النبطية
 .76الصيغة في النقوش التدمرية

ا النقش رقم )77العلم الثاني ح ر ش ورد بصيغته هذه في نقوش نبطية أخرى    (.1، وانظر أيض 

 "النقش العلوي" (5 : )صورةالنقش الرابع.4.6

Al-Zaranij.4 :رقم النقش 

 وصف عام للنقش: نقش من النقوش النبطية التذكارية  

 قراءة النقش ب ر    ر ي م ن   ف ر س ا   س ل م   ك ل ب ي
 )إحترازية(:

 ترجمة النقش: "تحيات كلبي بن ريمن الفارس" أو تحيات كلبي بن ريمان الفارس"."

                                                 
إ ل )إيل( يذكر ابن منظور أن )ايل( من أسماء اهلل، وهو عبراني أو سرياني األصل، وورد في أسماء المالئكة مثل  72

ن كال  منهما يعني التأليه، مما جعل إسرافيل(، ويبدو أن هناك عالقة ما بين )ايل( و )اهلل(، إذ إ)جبرائيل(، و)ميكائيل(، و)
ا لمعبود بذاته، إو )اهلل( على ) يل( على )اهلل(،إالبعض يطلق تسمية ) ا كان اسم  يل(، و" ال" تعني المعبود بالمعنى العام، وأيض 

وهو من المعبودات المشتركة في ديانات الشرق األدنى القديم، ، فقد ُعبد  عند عرب الشمال والجنوب، وكان ينظر إليه عند 
زعت في سماء المركبة، ومنها أسماء األعالم النبطية، التي توَّ استخداماته في األ تالشعوب السامية بأنه اإلله األكبر، وشاع

غانم، محمود سالم، "المواقع مختلف أنحاء المملكة النبطية، إذ نجده في نقوش البتراء، وحوران، والِحْجر، وسيناء؛ انظر: 
لسان ابن منظور،  ؛ 135 اة،م" دراسة حضارية"، رسالة دكتور 300ق.م إلى300بالد العرب في الفترة من تجارةالقديمة لطرق 

معهد األثار  رسالة ماجستير،؛ غرايبة، بسام أحمد، "المعبودات النبطية من خالل نقوشهم"، 40، 11، جـ العرب
 ، وكذلك:12م، 1993واألنثروبولوجيا، جامعة اليرموك، األردن، 

 TAIRAN, S., Die Personennamen in den Altsaba ̈ischen Inschriften: Ein Beitrag zur Altsu ̈darabischen 

Namengebung, Hildesheim, 1992, 233. 
عطار، دار العلم  ، تحقيق: أحمد عبد الغفورالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةأبو نصر إسماعيل بن حماد، ، الفارابي 73

 .1885م،  1987، 5، ج 4للماليين، بيروت، طـ 
74 EUTING, Sinaitische Inschriften, 42, 47, 132,133. 

مكتبة الملك فهد الوطنية،  :، الرياضدراسة مقارنةمعجم المفردات اآلرامية القديمة، الذييب، سليمان بن عبد الرحمن،  75
 .53م، 2006هـ، 1427

76 STARK, Personal Names in Palmyrene Inscriptions, 78. 
77 NEGEV, A., Personal Names in the Nabatean Realm, 32. 

https://www.amazon.com/Salem-Ahmad-Tairan/e/B001K6UXAU/ref=dp_byline_cont_book_1
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 مكان النقش: مصر -كيو من سانت كاترين -3جنوب سيناء حوالي  -وادي الزرانيق

N 28° 49` 38. 5" -  T  34° 60` 32. 6" - 1256 :إحداثيات الموقع 

الدراسة إلى الفترة الواقعة فيما بين القرنين األول أرخته فقد طبقا  ألشكال الحروف 
 .78والثاني الميالديين

 تاريخ النقش:

، تم نقرة باألزميل ضمن نقوش على الوجهة الصخرية الثانية نحت صخري غائر
 .علي صخرة إحدي الواجهات الجبلية بوادي الزرانيق هنبطية أخري حول

 طريقة تنفيذ النقش:

 نوع الصخر: .حجر رملي

 حالة النقش:  .في حالة سيئة من الحفظ ويصعب قراءتها علي النحو األكمل

 نوع الخط: .نبطي

 التعليق علي النقش:

قد تعرضت للتشويه  صخرةُكتب على سطح فقد  ،تيكتنف قراءة هذا النقش عدد من المشكال       
دون الخروج بقراءة مرضية  حال ، مماالتصوير إضافة إلي جودة ،والتدمير بفعل العوامل البيئية

وكغالبية النقوش التذكارية بدأ النقش باالسم المفرد المذكر س ل م أي "تحيات، تحية، سالم" ، لمعظمها
 .(1)انظر النقش  المستعملة بكثرة في النبطية

ظاهرة التسمي  إنحيث  "كْلب"، وهو نوع من السباع،ويليه اسم العلم البسيط ك ل ب ي يعنى        
وقد ردها البعض، إلى أن الساميين بكثرة،  لدى( معروفة وغيرهافهد... و )أسد، كلب، بالحيوانات مثل 

الساميين يحتفظون بعادات على جانب كبير من البدائية، مثل الطوطمية. إال أن الرأي األرجح، يعود إلى 
أن السبب  80ويرى الصباغ ،79لحيواناتالصفات المستحسنة لهذه ابإحدى رغبتهم في أن يتشبه المولود 

نزال الُرعب فيهم.  وقد ورد هذا العلم بكثرة في اتخاذهم لكلب اسم علم، هو رغبتهم في تخويف أعدائهم وا 
وورد  .82النصب بسيناء واديفي نقوش ك ل ب و ورد بصيغة و  ،.81بصيغ مختلفة في النقوش النبطيةو 

                                                 
78

 HEALEY, Nabataean to Arabic: Calligraphy and Script Development Among the Pre-Islamic Arabs, 41-52, 1: 

HEALEY, The Nabataean Contribution to the Development of the Arabic Script, 93-98. 
، الدارةللمزيد عن هذه اآلراء؛ انظر: الذييب، سليمان بن عبد الرحمن، "نقوش صفوية جديدة من متحف دار الجوف للعلوم"،  79
 .137هـ، 1413، 4 .ع
 .316، م1989دار المعرفة،  :، دمشقمعجم روح األسماء العربيةالصباغ، حسن إبراهيم،  80
 ، وكذلك:22: ، نق139-137، مدونة النقوش النبطية في المملكة العربية السعوديةالذييب،  81

CANTINEAU, Le Nabateen, 197; AL-KHRAYSHEH, Die Personennamen in den Nabätaischen Inschriften des Corpus 

Inscriptionum Semiticarum, 100; NEGEV, A., Personal Names in the Nabatean Realm, 35. 
82

نق: ، 120 ،،م" دراسة حضارية300ق.م إلى300المواقع القديمة لطرق تجارة بالد العرب في الفترة منغانم، محمود سالم،  
5 ،101 :1. 
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، وفي النقوش التدمرية جاء بصيغة ك ل 84، والفينيقية83اآلراميةخرى مثل: النقوش السامية األأيضا  في 
، 89، واللحيانية88، والثمودية87، والقتبانية86في النقوش المعينية وجاء بصيغة ك ل ب ؛85ب ا

، وقد ظهر العلم في الموروث 94والسريانية ،93، والعهد القديم92، والسبئية91، والصفوية90واألوجاريتية
 96وعلما  لقبيلة، 95ا  لشخصالعربي علم

ر س  مركب ر ي م ن   فاسم علم  هبن، ويلي ويلى االسم ك ل ب ى اسم البنوة ب ر ويعنى        
ذا صحت هذه القراءة اال ظهر اسم مشابه له في قد ، و ر ي م ن أول ظهور لالسمحترازية سيكون ا، وا 

ي م و، والثانى د ي م و، األول وقد اختلفت قراءاته بين مقترحين: المقترح األول ر ، 97النقوش النبطية
، أما الثانى د ي م ت، فُعرف بصيغته هذه 99والصفوية 98ُعرف بصيغة ر ي م، في النقوش اللحيانية،

 .100في اللحيانية

                                                 
83 MARAQTEN, Curse Formulae in South Arabian Inscriptions and Some of their Semitic Parallels, 174. 
84 BENZ, Personal Names in the Phoenician and Punic Inscriptions, 121; TOMBACK, A Comparative Semitic 

Lexicon of the Phoenician and Punic Languages, 142. 
85 STARK, Personal Names in Palmyrene Inscriptions, 174. 
86

 AL-SAID, Die Personennamen in den Minäischen Inschriften, 153-154. 
87 HAYAJNEH, Die Personennamen in Den Qatabanischen Inschriften, 221. 

 وكذلك: ؛36، نق 1999 نقوش ثمودية من المملكة العربية السعودية،الذييب،  88
SHATNAWI, M., Die Personennamen in den Tamudischen Inschriften Eine Lexikalisch-Grammatische Analyse im 

Rahmen der Gemeinsemitischen Namengebung, Ugarit-Forschungen, Band. 34, 2003, 735. 
 .2:287، نقلحيانية من منطقة العال، دراسة تحليلية مقارنة نقوشأبو الحسن، حسين،  89

90 GRONDAHL, F., Die Personennamen der Texte aus Ugarit, Rome: Papstliches Bibelinstitut, Studia Pohl, 

1967, 150; GORDON, C., Ugaritic Textbook, 419. 
مؤسسة عبد الرحمن السديري  :نقوش صفوية من شمال المملكة العربية السعودية، الرياضالذييب، سليمان بن عبد الرحمن،  91

 .1،2، نق نقوش صفوية من بيار الغصينالخريشة، فواز، ؛ 50م.، نق 2003الخيرية، 
92 HARDING, An Index and Concordance of Pre-Islamic Arabian Names and Inscriptions",, 501. 
93 BROWN, & OTHER, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, with an Appendix Containing the 

Biblical Aramaic, 477; JASTROW, M., A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi and the 

Midrashic Literature, London, 1903, 639. 
94 COATAZ, L., Dictionaire Syrique-Francais, Syriac- English Dictionary, 156. 

 .180، االشتقاق ابن دريد األزدي،؛ 160، ، الكتاب العاشر الهمداني 95
 .991-990، 3م، مجـ1985مؤسسة الرسالة،  :، بيروتمعجم القبائل العربية القديمة والحديثةكحالة، عمر،  96
97
 .843نق. ، مدونة النقوش النبطية في المملكة العربية السعوديةالذييب،  
98
 ،6: 220، نق لحيانية من منطقة العال: دراسة تحليلية مقارنة نقوشأبو الحسن، حسين،  

99 HARDING, An Index and Concordance of Pre-Islamic Arabian Names and Inscriptions, 292. 
100 HARDING, An Index and Concordance of Pre-Islamic Arabian Names and Inscription, 248. 
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وقد ورد بكثرة في النقوش  ،"الفارس" ف يعنىاسم مفرد مذكر معرَّ  فهو ف ر س اأما االسم          
وهى إحدى فئات المجتمع الرومانى، التي تنتسب في  ،(Equites)وهو يعادل الالتينية  ،101النبطية

أي الطبقة من أغنى فئات المجتمع الرومانى  ،األساس إلى جيش الدولة الرومانية، وقد كانت هذه الفئة
وقد جاء  ،102في األيام األولى من فترة الجمهورية؛ ولكنها في وقت اإلمبراطورية خسرت قوتها ونفوذها

وربما كلبي بن ريمن ، 104، واآلرامية الدولية103السامية األخرى مثل: اآلرامية القديمة االسم في النقوش
في هذا قد انتسب إلى فئة أو طبقة الفرسان المعروفة لدى الرومان، وانتشرت في وقت من األوقات 

على األرجح لفارس  ا  رتبط هذا المسمي بالرسوم المحيطة بالنقش التي تحوي منظر ا، وربما األنباطمملكة 
والرسمان اآلخران األول لكلب )خلف الفارس( وغزال في مواجهة مع الفارس، ربما أراد ربط  ا  يمتطي فرس

 هذا النقش بالرسم لإلشارة إلى نفسه.

 "النقش السفلي" (5 النقش الخامس: )صورة. 5.6

Al-Zaranij.5 :رقم النقش 

 للنقش: وصف عام نقش من النقوش النبطية التذكارية 

 حترازية(:اقراءة النقش ) ل م ث م   و ذ ك ي ر   م ر و   ب ر

 ترجمة النقش: وذكريات مرو بن لمثم

مصر -كيو من سانت كاترين -3جنوب سيناء حوالي  -وادي الزرانيق  مكان النقش: 

N 28° 49` 38. 5" -  T  34° 60` 32. 6" - 1256 :إحداثيات الموقع 

أرخته الدراسة إلى الفترة الواقعة فيما بين القرنين فقد طبقا  ألشكال الحروف 
 .105األول والثاني الميالديين

 تاريخ النقش:

تم نقرة باألزميل ضمن  على الوجهة الصخرية الثانية، نحت صخري غائر،  تنفيذ النقش:طريقة 

                                                 
، نق 751، نق 320، نق. 134، نق 240م، 2010، مدونة النقوش النبطية في المملكة العربية السعوديةالذييب،  101

، نق  1: 790، نق 769: 2، نق 2: 768، نق 2: 767، نق 764،  نق 763، نق 761، نق1: 754، نق 2:752
، نق 2:340النقوش التالية: نق . وجاءت بصيغة الجمع ف ر س ي ا: "الفرسان" في 2: 854، نق 803، نق1: 791
المعجم النبطي دراسة ، لمزيد من المقارنات مع النقوش والكتابات األخرى؛ انظر: الذييب، سليمان بن عبد الرحمن، 2: 753

 .211-210م، 2000، ، مطبوعات مكتبة الملك فهد، الرياضمقارنة للمفردات واأللفاظ النبطية
 .896، المملكة العربية السعودية مدونة النقوش النبطية فيالذييب،  102
 .237 ،معجم المفردات اآلرامية القديمة، دراسة مقارنةالذييب،  103

104 HOFTIJZER, J., JONGELING, K., Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions, Vol. 2, Leiden 1995, 945. 
105

 HEALEY, Nabataean to Arabic: Calligraphy and Script Development Among the Pre-Islamic Arabs, 41-52, table. 

1: HEALEY, The Nabataean Contribution to the Development of the Arabic Script, 93-98. 
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 علي صخرة إحدي الواجهات الجبلية بوادي الزرانيق  هنقوش نبطية أخري حول

 نوع الصخر: حجر رملي

 حالة النقش: في حالة سيئة من الحفظ ويصعب قراءتها علي النحو األكمل 

 نوع الخط: نبطي

 التعليق علي النقش:

وقربه  تعرض هذا النقش لما تعرض له النقش السابق من تشويه وتدمير بفعل العوامل البيئية         
 مرضية،الخروج بقراءة  كل هذا دونالتصوير حال  إضافة إلي جودة، الشديد من السطح األرضي

وهو اسم المفعول  "ذكرى، أي   ذ ك ي رباسم على وزن فعيل وهو وكغالبية النقوش التذكارية بدأ النقش 
ُعرف بكثرة في وقد  106وقد ورد بصيغته هذه في نقوش نبطية ،في العربية من الفعل ذ ك ر، أي َذَكرَ 

وأيضا  في نقوش  ،108، واآلرامية الفلسيطينية، وجاء بالصيغة نفسها في اآلرامية الدولية107النبطيةالنقوش 
في  ةورد بصيغة مشابهوقد ، 110تاله اسم العلم م ر و، وهو يقرأ إما: م ر و، أو م  ر ف، 109أخرى

وهو اسم  ثم اسم العلم ل م ث م،ب ر هذا االسم اسم البنوة  ىوتل ،111النقوش الصفوية، وهى م ر ف ا
 لم يستدل عليه.

 (6 النقش السادس: )صورة.6.6

Al-Zaranij.6 :رقم النقش 

 وصف عام للنقش: نقش من النقوش النبطية التذكارية 

 قراءة النقش )إحترازية(: ع م ي ر    ن ح ر

 ترجمة النقش: عمير الناحر

مصر -كيو من سانت كاترين -3جنوب سيناء حوالي  -وادي الزرانيق  مكان النقش: 

                                                 
 .74-71، م2000، المعجم النبطي دراسة مقارنة للمفردات واأللفاظ النبطيةالذييب،  106

CANTINEAU, Le Nabateen, 82. 
107

 .1155-1154، مدونة النقوش النبطية في المملكة العربية السعوديةالذييب،  

108
 FITZMYER, J., HARRINGTON, D., A Manual of Palestinian Aramaic Texts, A 1:1. 
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N 28° 49` 38. 5" -  T  34° 60` 32. 6" - 1256 :إحداثيات الموقع 

الدراسة إلى الفترة المتأخرة في حدود القرن  أرجعته فقد طبقا  ألشكال الحروفو 
 .112 الثالث الميالدي

 تاريخ النقش:

باألزميل ضمن  هنحت صخري غائر، على الوجهة الصخرية الثالثة، تم نقر 
  .نقوش نبطية أخري حولة علي صخرة إحدي الواجهات الجبلية بوادي الزرانيق

 طريقة تنفيذ النقش:

 نوع الصخر: .حجر رملي

 حالة النقش: .في حالة سيئة من الحفظ ويصعب قراءتها علي النحو األكمل 

 نوع الخط: .نبطي

 التعليق علي النقش:

وتكمن ، مما جعل قراءة الكلمة الثانية غير مؤكدة ،و العبث المتعمدأالتخريب  إلينقش قصير تعرض      
مر األ، نه يعود من خالل أشكال حروفه إلى الفترة المتأخرة في حدود القرن الثالث الميالديأ في هميتهأ

 .النقوشولى في هذه النوعية من فهي ُتعرف للمرة األذا كانت قراءتنا للكلمة الثانية مرجحة إخر اآل
الذي ورد في النقوش و، معادل للعلم العربى المعروف َعمر وهو االسم ال 113وقد بدأ باسم العلم ع م ي ر    

، في حين ورد 117والتدمرية، 116، و ع م ر و115، وع م ي ر ت114النبطية بصيغة مختلفة: ع م ي ر و
بينما كان معروفا  بصيغة ع م ر م، ، 121واللحيانية، 120والثمودية، 119، في النقوش الصفوية118بصيغة ع م ر

                                                 
112

 HEALEY, J., Nabataean to Arabic: Calligraphy and Script Development Among the Pre-Islamic Arabs, 41-52, 

table. 1: HEALEY, J., The Nabataean Contribution to the Development of the Arabic Script, 93-98. 
 .1122مدونة النقوش النبطية في المملكة العربية السعودية، الذييب، ، انظر: 2: 673ورد بنفس الصيغة في نق.  113
 .3: 658، نق مدونة النقوش النبطية في المملكة العربية السعوديةالذييب،  114
 .2: 373، 1: 220، 3: 201نق مدونة النقوش النبطية في المملكة العربية السعودية، الذييب،  115
 ،527، 447، 357، 330، 323، 313، 4: 188 مدونة النقوش النبطية في المملكة العربية السعودية، نقالذييب،  116

 ، وكذلك:957، 1: 949، 860، 856، 2: 834، 4: 606
CANTINEAU, Le Nabateen, 133: Al-KHRAYSHEH, Die Personennamen in den Nabätaischen Inschriften des Corpus 

Inscriptionum Semiticarum, 144-45; NEGEV, Personal Names in the Nabatean Realm, 53. 
117 STARK, Personal Names in Palmyrene Inscriptions, 54, 106. 

علم بسيط على وزن َفْعل، من َع ْم ر، والَعْمُر: ما بدا من اللِّثة، والُعْمُر ُعْمُر الحياة. وَعَمَر الّناس األرض  :عمرو 118
غانم، محمود سالم، "المواقع َيْعُمُروَنها ِعمارة ، وهي عامرة معمورة ومنها الُعْمران. واستعمر اهلل الّناَس لَيْعُمروها؛ للمزيد انظر: 

 .69، 31، 28، 27، نق: 124م" دراسة حضارية"، 300ق.م إلى300تجارة بالد العرب في الفترة من القديمة لطرق
 .135-134، نقوش صفوية من بيار الغصينالخريشة، فواز،  119
قارا الثمودية بمنطقة الجوف، المملكة  ؛ الذييب، نقوش139نق نقوش ثمودية من المملكة العربية السعودية، الذييب،  120

 .49، نق العربية السعودية
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للجمال في إشارة لرسوم الجمال  االسم ن ح ر فربما يعنى الذابح، أما 123، والمعينية122في النقوش القتبانية
حيث ، َطَعنه ف َمْنَحِره بمعنى  ينَحره نحرا  أي َنَحر البعيَر فالمنتشره حولة والربط اللغوى بين مصطلح ن ح ر 

 .124َأعلى الصْدريبدو الُحلقوم من 

 نتائج:الخاتمة وال .7

 :كالتالىاستخالص عدة نتائج،  أمكنوالتحليل،  بالبحث النقوش محل الدراسةبعد تناول 

 تأريخ النقوش: .1.7

واجهت الدراسة صعوبة في تحديد تأريخ تقريبي للنقوش محل الدراسة لعدة أسباب تتمثل في أن 
فهى عبارة عن نقوش تذكارية قصيرة، وكذلك حالة الحفظ الخاصة بها فهي في  ،النقوش نفسها غير مؤرخة

 ا  صعب ا  حالة سيئة من الحفظ وتعرضت للكثير من العوامل البيئية، األمر الذي جعل من محاوالت تأريخها أمر 
ثاني القرنين األول وال ما بين عود إلىي فتأريخها التقريبيحروف الستنادا  إلى أشكال ابعض الشئ، و 

والتي أثبتت ، وذلك بمقارنة أشكال حروفهما مع أشكال حروف النقوش المنتشرة في سيناء  ؛الميالديين
وذلك  ؛الثاني والثالث الميالديين ينالدراسات الخطية لمعظم هذه النقوش النبطية عودتها إلى ما بين القرن

شمال غرب يضا  تزامن هجرة األنباط من بالرجوع إلي المراجع المتخصصة السابق ذكرها في متن الدراسة، وأ
، كما سبق الجزيرة العربية إلى سيناء وشرق البحر األحمر في مصر، هرب ا من االحتالل والهيمنة الرومانية

 الذكر، في تلك الفترة، األمر الذي ساعد على إعطاء تأريخ تقريبي لتلك النقوش.
 أسماء األعالم الواردة بالنقوش: .2.7

 رقم الصورة النقشرقم  العلم

 ( النقش األول2 )صوره Al-Zaranij.1 ا و س و 

 ( النقش الثالث4 )صوره Al-Zaranij.3 ج ر م ا ل ب ع ل ي 

 ( النقش الثاني3 )صوره Al-Zaranij.2 ج ش م و 

 ( النقش األول2 )صوره Al-Zaranij.1 ح ر ي ش و 

 ( النقش الثالث4 )صوره Al-Zaranij.3 ح ر ش و 

                                                                                                                                                             
 .247، نق لحيانية من منطقة العال: دراسة تحليلية مقارنة نقوشأبو الحسن، حسين،  121

122 HAYAJNEH, Die Personennamen in Den Qatabanischen Inschriften, 144. 
123 AL-SAID, Die Personennamen in den Minäischen Inschriften, 141. 

كثيرة لهذا االسم ن ح ر في القواميس اللغوية، فجاء إشارة إلى يوم النحر وهو عيد األضحى، وجاء أيضا   وردت معانٍ  124
ء، وجمع النَّْحُر والنِّْحريُر بمعنى الحاذق الماهر العاقل المجرِّب، وقيل النِّحريُر الرجل الطَِّبُن الفِطن الُمْتِقن البِصير في كل شي

 ، باب "نحر"لسان العربابن منظور، النَّحاِرير؛ للمزيد انظر: 
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  1:1( النقش الرابع العلوى 5 )صوره Al-Zaranij.4 ك ل ب ي 

 2: 2( النقش الخامس السفلى 5 )صوره Al-Zaranij.5 ل م ث م 

 1: 2( النقش الخامس السفلى/5 )صوره Al-Zaranij.5    م ر و 

 ( النقش الثاني3 )صوره Al-Zaranij.2 ق ي ن و 

 2: 1الرابع العلوى ( النقش 5 )صوره Al-Zaranij.4 ر ي م ن 

 ( النقش السادس6 )صوره Al-Zaranij.6 ع م ي ر

 :األلفاظ الواردة بالنقوش .3.7
 رقم الصورة رقم النقش المفردة

-Al-Zaranij.1- - Al ب ر: "بن"

Zaranij.2- Al-Zaranij.3- 

Al-Zaranij.4- Al-

Zaranij.5 

-( النقش الثاني3 )صوره -( النقش األول2 )صوره
 ( النقش الثالث4 )صوره

 ، 2: 1( النقش الرابع العلوى 5 )صوره

 1: 2( النقش الخامس السفلى/ 5 )صوره

 1: 2( النقش الخامس السفلى 5 )صوره Al-Zaranij.5 ذ ك ي  ر: "ذكرى، ذكريات"

 1: 2( النقش الخامس السفلى 5 )صوره Al-Zaranij.5 و: حرف عطف

 ،2: 1( النقش الرابع العلوى 5 )صوره Al-Zaranij.4 ف ر س ا: "الفارس"

 ( النقش السادس6 )صوره Al-Zaranij.6 ن ح  ر: الناحر

-Al-Zaranij.1- Al س ل م: "تحيات، سالم"

Zaranij.3- Al-Zaranij.4 
 ( النقش الثالث4 )صوره -( النقش األول2 )صوره

 2: 1( النقش الرابع العلوى/ 5 )صوره

 :الداللة الحضارية للنقوش. 4.7
 :ستخالص بعض الدالالت الحضارية، وهىاتمكنت الدراسة من 
اسم ا ألعالم نبطية بعضها تم ذكره بكثرة في 11" تذكارية قصيرة، احتوت على عدد " جميع النقوش

لقبيلة  اسم العلم "ح ر ي ش و"، فهو عَلمٌ بوادي الزرانيق بسيناء مثل النقوش النبطية في األودية المحيطة 
ن تقعان جنوب المملكة العربية في الوقت الحالى قريتا سممن بني عامر وُينتسب لال ريش، وهيبصيغة ح
 السعودية.

هناك بعض أسماء األعالم األخرى الواردة للمرة األولى مثل "ج ش م" والذي حسب علمنا نرصده  
في شبه الجزيرة  يةبكثرة في الكتابات النبطعلى الرغم من وروده  للمرة األولى في النقوش النبطية من سيناء،

 العربية.
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" ألفاظ يتصدرها اسم البنوة "بن" في النقوش محل الدراسة، تنوعت صيغها 5رصدت الدراسة عدد " 
ربما تشير إلى أن هذا الفارس كان ضمن  والتي ،وترجماتها المختلفة، مثل لفظة "ف ر س ا"، أي الفارس
وهرب بعد سقوط  ،األنباطفي مملكة من األوقات  طبقة الفرسان المعروفة لدى الرومان، وانتشرت في وقت

التي تحوي منظر على األرجح مملكته إلى سيناء، والمثير في هذا االسم أيضا  الرسوم الصخرية المحيطة به و 
والرسمان اآلخران األول لكلب )خلف الفارس( وغزال في مواجهة مع الفارس، ربما أراد  ا  لفارس يمتطي فرس

في النقش السادس كقراءة ترجيحية إن  كذلك لفظة " ن ح ر" .ربط هذا النقش بالرسم لإلشارة إلى نفسه
بها من  ، وربطت الدراسة بينها وبين ما يحيطولى في هذه النوعية من النقوشفهي ُتعرف للمرة األصحت 

أي ذبحها من عنقها، ، رسوم صخرية لجمال في إشارة إلى أن الناحر هذا يقصد نحر الجمال المحيطه به 
 كما فسرت الدراسة في متن البحث. 

جاءت النقوش جميعها مختلطة برسوم صخرية مؤرخة لفترات زمنية مختلفة ويحيط بها رسوم متنوعة 
في نقل السلع التجارية إلى مصر التي كانت محور لقوافل من الجمال النبطية تم استخدامها على األرجح 

لواردة في النقوش المنتشرة آنذاك، كذلك الرسوم المتنوعة لصيد الوعول والغزالن ا الحركة التجارية الرومانية
 من الناحية االقتصادية، وهو أن هذه الحيوانات كانت تعد من أهم الموارد الغذائية مهم ا ا  تعكس جانب بالوادي

   .الوادي، التي يعيش عليها السكان في مةالمه

 االتصال"رسوم  اصطالحا  ظهرت ألول مرة في شبه جزيرة سيناء تلك الرسوم التي ُأطلق عليها 
التفسير الجسدي" مصاحبة للنقوش النبطية في الواجهة الصخرية األولى، وضعت الدراسة عدة تفسيرات لها 

والتفسير الثاني: ربما يكون  ،األول: ربما يدل على قتل مجموعة من األسرى؟ أو منظر متعلق باألسرى
والتفسير ، ع من أنواع العقاب الجسديربما نو التفسير الثالث: منظر "طقسي"؟ الغرض منه لطرد الشياطين، و 

 أن األمر يتعلق بالمناظر الجنسية وظواهرها كما أشارت الدراسة في متن البحث.الرابع: 

وعملهم بالتجارة والرعي، وهذا ما أكدته أيضا  أطالل في سيناء  قبائل األنباطاستقرار أكدت الدراسة 
مدينة نبطية متكاملة تتكون من مساكن ومدافن، قد كانت ف ،ويت بشمال سيناء قصرمستوطناتهم في 

 ، بجنوب سيناء.مستوطنة واحة فيران أمام جبل سربال، وكذلك باإلضافة إلى المعبد النبطي القائم

على األراضي المصرية في العصر القبائل النبطية ها تعلى الوظائف التي مارس بعض المسميات دلت
سة والهجانة مع الرومان، ومن هذه النقوش ما يدل على العمل في الروماني، حيث انخراطهم في أعمال الحرا

العامل في المعادن"، وهي تعادل في "، ""الحداد ، والذي يعنىق ي ناسم العلم، الحدادة، يدل على ذلك 
في مصر لمهنة الحدادة ال سيما بعد احتكاكهم  ىالعربية كلمة " َقْيُن"، وهي تدل على مزاولة العرب القدام

وهذا العلم يدل على أن مفهوم الصناعة بمختلف جوانبها مثل" صناعة األدوات الحديدية والنحاسية"  ومانبالر 
 .كانت منتشرة في المجتمع النبطي
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ن من هذه إمة، إذ محل الدراسة بدالالت اجتماعية مه جاءت بعض أسماء األعالم الواردة في النقوش
"كْلب"، وهو العلم البسيط "ك ل ب ي" يعنى األسماء ما هو مشتق من البيئة المحيطة بالمجتمع آنذاك، مثل: 

حيث  ،"، و"أوس" بمعني الذئبالذي يصطاد الِعَظايةح ر ي ش و" بمعنى "صائد الضب" ، و"نوع من السباع
، وفسرت الدراسة الساميين لدى( معروفة وغيرهافهد... و )أسد، كلب، ظاهرة التسمي بالحيوانات مثل  إن

ه بإحدى الصفات المستحسنة لهذه الحيوانات، ورغبتهم في إلصاق تلك التسمية رغبة على األرجح في التشبُّ 
نزال الُرعب فيهم  .تخويف أعدائهم وا 

مشتق من الكلمة العربية ، و س و اكما دلت بعض األسماء على دالالت دينية مهمة، فاسم العلم 
، وكذلك اسم العلم س أي "العطية، الهبة". فهو ربما يكون علم ا مختصر ا، يعني "عطية، هبة + اسم اإلله"َأوْ 

واآلخر قرر المعبود بعل كما ، "ج ر م ا ل ب ع ل ى" والذي أتي بمعنيين أحدهما  قرر المعبود إيل سيدى 
 فسرت الدراسة.

 توصيات الدراسة:.5.7
اللغوي للنقوش الكتابية نستطيع القول من خالل السرد السابق الذي أعتمد علي المنهج التحليلي 

همة جدا  والواعدة مال المواقعمن ن والمواقع المكتشفة حوله حتي اآل« الزرانيق» واديأن منطقة بالموقع 
بضرورة استكمال أعمال المسح والتوثيق بالمنطقة  الدراسةوصي تُ  لذا ؛بالنسبة لمتخصصي الخط النبطي

 في تلك المنطقة البكر.  والكتاباتألنه من المتوقع الكشف عن المزيد من النقوش ؛محل الدراسة 
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 م.2002، 1.، إربد: منشورات جامعة اليرموك، مجـبيار الغصيننقوش صفوية من الخريشة، فواز،  -
-  AL-H̱ARĪŠA, FAWWĀZ, Nuqūš ṣafawīya min bayār al-ġuṣīn, Irbid: Yarmouk University 

Publications, Vol.1, 2002. 

 .م1989دار المعرفة،  :، دمشقمعجم روح األسماء العربيةالصباغ، حسن إبراهيم،  -
-  AL-ṢABBĀĠ, ḤASAN IBRĀHĪM, Muʿǧam rūḥ al-asmāʾ al-ʿarabīya, Damascus: Dār al-maʿrifa, 

1989. 

، 2عبد اهلل عمر البارودي، مجـ. :، تقديم وتعليقاألنسابالسمعاني، اإلمام ابن سعيد عبد الكريم أبو منصور التميمي،  -
 م.1988دار الكتب العلمية،  :بيروت

-  AL-SAMʿĀNĪ, AL-IMĀM IBN SAʿĪD ʿABD AL-KARĪM ABŪ MANṢŪR AL-TAMĪMĪ, al-Ansāb, 

Intreduced by: ʿAbdullah ʿUmar al-Bārūdī, vol.2, Beirut: Dār al-kutub al-

ʿilmīya, 1988. 

 م.1987مؤسسة الرسالة،  :، بيروتالقاموس المحيطآبادي، مجدالدين،  الفيروز -
-  AL-FAYRŪZ ABĀDĪ, MAǦD AL-DĪN, al-Qāmūs al-muḥīṭ, Beirut: Mūʾasasat al-risāla, 1987. 

-، مجلة جامعة الملك سعود ""مواد أثرية من محافظة الزلفي: دراسة مقارنة ،العزيز بن سعود بن جار اهلل الغزي، عبد -
 م.2007جامعة الملك سعود،  /، كلية اآلداب2، ع.19، مج.اآلداب

http://search.mandumah.com/Record/478876 
- AL-ĠAZZĪ, ʿABD AL-ʿAZĪZ BIN SUʿŪD BIN ǦĀRALLAH, «Mawād aṯarīya min muḥāfaẓat al-Zulf ā , 

Dirāsa muqārana», Maǧallat ǧāmiʿat al-malik Suʿūd 2, No. 19, Faculty of Arts/ 

King Saud University, 2007 
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مجلة ، "هـ1421الثاني تيماء الموسم -التقرير األولي للتنقيبات األثرية بموقع رجوم صعصع"الهاجري، محمود يوسف،  -
 .م2005، 18.ع ،أطالل

http://search.mandumah.com/Record/879828 
- AL-HĀǦRĪ, MAḤMŪD YŪSUF, «al-Taqrīr al-awwalī liʾl-tanqībāt al-aṯarīya bi mawqiʿ ruǧūm 

ṣaʿṣaʿ- Taymāʾ al-mūsim al-ṯānī 1421A.H», Maǧallat ʾaṭlā l 18, 2005 . 

بركات، وأبو عزيزة، وائل، وأبو دنه، فوزى قاسم، "نتائج مسوحات مشروع البادية الجنوبية الشرقية األثري الطراونه، محمد  -
، 1، ع.11مجـ . ،المجلة األردنية للتاريخ واآلثار ،"م2015- 2010في منطقة الثليثوات الجنوبية 

 .م2017
http://search.mandumah.com/Record/808477 
- AL-ṬARĀWNA, MUḤAMMAD BARAKĀT& ABŪ ʿAZĪZA, WĀʾIL& ABŪ DANA, FAWZĪ QĀSIM, 

«Natāʾiǧ musūḥāt mašrūʿ al-bādiya al-ǧanūbīya al-šarqīya al-aṯarī fī manṭiqat 

al-ṯalīṯwāt al-ǧanūbīya (2010- 2015A.D)», Jordan Journal for History and 

Archaeology 1, No.11, University of Jordan, 2017 . 

مجلة م"، 106 -ق.م 313الجميلي، خضير عباس، "عالقات دولة األنباط بمصر في ظل االحتاللين البطلمي والروماني  -
 م.2002، 60ع. / جامعة بغداد،كلية اآلداب

- AL-ǦAMĪLĪ, H ̱UḌĪR ʿABBĀS, «ʿIlāqāt dawlat al-ʾanbāṭ bi Miṣr fī ẓil al-iḥtilālayīn al-baṭlamī waʾl-

rūmānī (313B.C- 106A.D)», Maǧallat al-adāb 60, Faculty of Arts / University of 

Baghdad, 2002 . 

، بيروت: دار الكتب نهاية األرب في معرفة أنساب العربالقلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن عبد اهلل،  -
 م.1984العلمية، 

-  AL-QALQAŠNDĪ, ABŪ AL-ʿABBĀS AḤMAD BIN ʿALĪ BIN AḤMAD BIN ʿABDULLAH, Nihāyat al-irab 

fī maʿrifat ansāb al-ʿarab, Beirut: Dār al-kutub al-ʿilmīya, 1984. 
، تحقيق: رمضان عبد التواب وصالح الدين الهادى، القاهرة، اشتقاق األسماءاألصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن قريب،  -

 .م1980
-  AL-AṢMAʿĪ, ABŪ SAʿĪD ʿABD AL-MALIK BIN QARĪB, Ištiqāq al-asmāʾ, Reviewd by: Ramaḍān 

ʿAbd al-Tawwāb & Ṣalāḥ al-Dīn al-Hādī, Cairo, 1980. 
 .م1983دار الكتب العلمية،  :، بيروتجمهرة أنساب العرباألندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم،  -

- AL-ANDALUSĪ, ABŪ MUḤAMMAD ʿALĪ BIN SAʿĪD BIN ḤAZM, Ǧamharat ansāb al-ʿarab, Beirut: Dār 

al-kutub al-ʿilmīya, 1983.  
الدار القومية للطباعة  :أحمد زكي باشا، القاهرة :، تحقيقكتاب األصنامالكلبي، أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب،  -

 .م1986والنشر، 
-  AL-KALBAY, ABŪ AL-MUNḎIR HIŠĀM BIN MUḤAMMAD BIN AL-SĀʾIB, Kitāb al-aṣnām, Reviewd 

by: Aḥmad Zakī Bāšā, Cairo: al-Dār al-qawmīya liʾl-ṭibāʿa waʾl-našr, 1986. 

 .ه1306دار مكتبة الحياة،  :بيروت، 8.، مجـ تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، محمد مرتضى،  -
-  AL-ZUBĪDĪ, MUḤMMAD MURTAḌĀ, Tāǧ al-ʿarūs min ǧwāhir al-qāmūs, vol.8, Beirut: Dār 

maktabat al-ḥyāh, 1306A.H. 
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اإلكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير، الكتاب العاشر في معارف الهمداني، أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب،  -
 .م1987دار المناهل،  :، بيروتهمدان وأنسابها وعيون أخبارها

- AL-HAMADĀNĪ, ABŪ MUḤMMAD AL-ḤASAN BIN AḤMAD BIN YAʿQŪB, al-Iklīl min aẖbār al-Yaman 

wa ansāb ḥimyar, al-Kitāb al-ʿāšir fī maʿārif hamdān wa ansābihā wa ʿuyūn aẖbārihā, 

Beirut: Dār al-manāhil, 1987.  
 ،5.ـعطار، ج ، تحقيق: أحمد عبد الغفورالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةأبو نصر إسماعيل بن حماد، ، الفارابي -

 م. 1987دار العلم للماليين،  :بيروت ،4.طـ
-  AL-FĀRĀBĪ, ABŪ NAṢR ISMĀʿĪL BIN ḤAMMĀD, al-Ṣiḥāḥ tāǧ al-luġa wa ṣiḥāḥ al-ʿarabīya, Reviewd 

by: Aḥmad ʿAbd al-Ġafūr ʿAṭṭār, vol.5, 4thed., Beirut: Dār al-ʿilm liʾl-malāīn, 

1987. 

، 1.، مجـالسعودية معجم مختصر يحوي أسماء المدن والقرى وأهم موارد الباديةالمعجم الجغرافى للبالد الجاسر، حمد،  -
 منشورات دار اليمامة، د.ت. :الرياض

-  AL-ǦĀSIR, ḤMAD, al-Muʿǧam al-ǧuġrāfī liʾl-bilād al-suʿūdīya muʿǧam muẖtaṣar yaḥwī asmāʾ al-

mudun waʾl-qurā wa aham mawārid al-bādiya, Vol.1, Riyad: Manšūrāt dār al-

yamāma, d.t. 

 :، الرياضدراسة تحليلية لنقوش نبطية قديمة من شمال غرب المملكة العربية السعوديةالذييب، سليمان بن عبد الرحمن،  -
 .م1995مكتبة الملك فهد، 

-  AL-ḎĪB, SULAYMĀN BIN ʿABD AL-RAḤMAN, Dirāsa taḥlīlīya li nuqūš nabaṭīya qadīma min šamāl 

ġrb al-Mamlaka al-ʿArabīya al-Suʿūdīya, Riyad: Maktabat al-malik Fahd, 1995. 

  .م2019دار الثقافة والسياحة،  :، أبو ظبيالحياة االجتماعية في منطقة حائل من خالل النقوش الثمودية، …………… -
-  ....................., al-Ḥyāh al-iǧtimāʿīya fī manṭiqat ḥāʾil min ẖilāl al-nuqūš al-ṯamūdīya, Abu Dabi: Dār 

al-ṯaqāfa waʾl-siyāḥa, 2019. 

، مركز الملك 9.، ع قراءات"الحياة االجتماعية قبل الميالد في ضوء النقوش الثمودية في منطقة حائل"،  ،…………… -
 .م2017فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

-  ..........., «al-Ḥayāh al-iǧtimāʿīya qabl al-mīlād fī ḍūʾ al-nuqūš al-ṯamūdīya fī manṭiqat ḥāʾil», 

Qirāʾāt 9, King Faisal Center for Research and Islamic Studies, 2017. 

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، : ، الرياضالمعجم النبطي دراسة مقارنة للمفردات واأللفاظ النبطية ،.……… -
 .م2014

-  ..............., al-Muʿǧam al-nabaṭī dirāsa muqārana liʾl-mufradāt waʾl-alfāẓ al-nabaṭīya, Riyad: al-

Hayʾa al-ʿāmma liʾl-siyāḥa waʾl-turāṯ al-waṭanī, 2014. 

 .م2000مطبوعات مكتبة الملك فهد،  :، الرياضالمعجم النبطي دراسة مقارنة للمفردات واأللفاظ النبطية ،..………… -
-  ....................., al-Muʿǧam al-nabaṭī dirāsa muqārana liʾl-mufradāt waʾl-alfāẓ al-nabaṭīya, Riyad: 

Maṭbūʿāt maktabat a;-malik Fahd, 2000. 
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 .م2003مكتبة الملك فهد الوطنية،  :، الرياضنقوش ثمودية جديدة في الجوف، المملكة العربية السعودية ،…………… -
- ............, Nuqūš ṯamūdīya ǧadīda fī al-ǧūf, al-Mamlaka al-ʿArabīya al-Suʿūdīya, Riyad: Maktabat al-

malik Fahd, 2003.   

 .م2010دار الملك عبدالعزيز، : ، الرياضمدونة النقوش النبطية في المملكة العربية السعودية ،..……… -
- ……............, Mūdawwanat al-nuqūš al-nabaṭīya fī al-Mamlaka al-ʿArabīya al-Suʿūdīya, Riyad: 

King Abdul Aziz Foundation for Research and Archives, 2010. 
 .م1431مكتبة الملك فهد الوطنية، : ، الرياض2.، مجـمدونة النقوش النبطية في المملكة العربية السعودية ،…………… -

-  ……......., Mūdawwanat al-nuqūš al-nabaṭīya fī al-Mamlaka al-ʿArabīya al-Suʿūdīya, 

vol.2, Riyad: Maktabat al-malik Fahd al-waṭanīya, 1431. 
مجلة جامعة الملك "دراسة تحليلية جديدة لنقوش نبطية من موقع القلعة بالجوف المملكة العربية السعودية"،  ،…………… -

 .م1994، الرياض، 1، اآلداب 6.، مجـ سعود
-  ............, «Dirāsa taḥlīlīya ǧadīda li nuqūš nabaṭīya min mawqiʿ al-qalʿa biʾl-ǧwūf al-Mamlaka 

la-ʿArabīya al-Suʿūdīya», Maǧllat ǧāmiʿat al-malik Suʿūd, vol.6, al-Adāb1, 

Riyad, 1994. 
 م.2002مكتبة الملك فهد الوطنية،  :، الرياضنقوش جبل أم جذايذ النبطية، …………… -

- ..................., Nuqūš ǧabal ʾum ǧḏāīḏ al-nabaṭīya, Riyad: Maktabat al-malik Fahd al-waṭanīya, 

2002.  

مؤسسة عبد الرحمن السديري  :، الرياضنقوش قارا الثمودية بمنطقة الجوف، المملكة العربية السعودية، .…………… -
 .هـ1421 /م2000الخيرية، 

- …………........., Nuqūš qārrā al-ṯamūdīya bi manṭiqat al-ǧawūf, al-Mamlaka la-ʿArabīya al-Suʿūdīya, 

Riyad: Mūʾsasat ʿAbd al-Raḥman al-Sidīrī al-ẖayrīya, 2000A.D/ 1421A.H.  

 .م1998مكتبة الملك فهد الوطنية،  :، الرياضنقوش الحجر النبطية ،.………… -

-  ............., Nuqūš al-ḥaǧar al-nabaṭīya, Riyad: Maktabat al-malik Fahd al-waṭanīya, 1998. 
، 2.، ع7.مجـ ، العصور، الجوف: المملكة العربية السعودية" –"نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا ، .………… -

 م،1992
-  ..................., «Nuqūš Nabaṭīya ǧadīda min qārrqt al-mazād sakākā- al-ǧawūf: al-Mamlaka al-

ʿArabīya al-Suʿūdīya», al-ʿUṣūr 2, No.7, 1992. 

 .م1999مكتبة الملك فهد الوطنية، : ، الرياضنقوش ثمودية من المملكة العربية السعودية، .………… -
-  ............, Nuqūš ṯamūdīya min al-Mamlaka al-ʿArabīya al-Suʿūdīya, Riyad: Maktabat al-malik 

Fahd al-waṭanīya, 1999. 

 م.2003مؤسسة عبد الرحمن السديري الخيرية،  :، الرياضالعربية السعوديةنقوش صفوية من شمال المملكة ، ………… -
- ............, Nuqūš ṣafawīya min šamāl al-Mamlaka al-ʿArabīya al-Suʿūdīya, Riyad: Mūʾsasat ʿAbd al-Raḥman 

al-Sidīrī al-ẖayrīya, 2003, Nq 50, al-H̱rīša, 2002.  

 م.2006 /ه1427مكتبة الملك فهد الوطنية،  :، الرياضالقديمة، دراسة مقارنةمعجم المفردات اآلرامية ، ………… -
-  ..........., Muʿǧam al-mufrādāt al-arāmīya al-qadīma, Dirāsa muqārana, Riyad: Maktabat al-malik 

Fahd al-waṭanīya, 1427A.H/ 2006A.D. 
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 .هـ1413، 4.، ع الدارة، "نقوش صفوية جديدة من متحف دار الجوف للعلوم"، .………… -
-  ............, «Nuqūš ṣafawīya ǧadīda min matḥaf dār al-ǧawūf liʾl-ʿulūm», al-Dāra 4, 1413. 

  لوفان النف، بيروت المعجم السبئي )باإلنجليزية والفرنسية والعربية(،الغول، والتر، مولر،  ؛، محمودركمانز؛ جاكبيستون،  -
 .م1982دار نشريات بيترز، 

-  BĪSTŪN, ǦĀK& RAKMĀNZ, MAḤMŪD& AL-ĠŪL, WĀLTAR, MŪLAR, al-Muʿǧm al-sabʾī (Biʾl-

Inǧǧīlīzīya waʾl-Farnsīya waʾl-ʿArabīya), Lūfān lāanf, Beirut: Dār našrīyāt bītarz, 

1982. 

دائرة اللغة العربية ، رسالة ماجستير"، 1966عبد اهلل، يوسف محمد، "النقوش الصفوية في مجموعة جامعة الرياض عام  -
 .م1971ولغات الشرق اآلدني، الجامعة األمريكية، بيروت، 

- ʿABDULLAH,  YŪSUF MUḤMMAD, «al-Nuqūš al-ṣafawīya fī maǧmūʿat ǧāmiʿt al-Riyāḍ ʿām 

1966», Master Thesis, Dāʾirat al-luġa al-ʿrabīya wa luġāt al-šarq al-adnā, 

American University, Beirut, 1971.   
 .م1978، بيروت، 6.، مجـ المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالمجواد،  -

-  ǦWĀD, al-Mufaṣṣal fī tārīẖ al-ʿarab qabl al-islām, Vol.6, Beirut, 1978. 

 .م1985دار الحداثة للطباعة والنشر،  :، ترجمة: عبد الحميد الدواخلى، بيروتالعرب في سوريا قبل اإلسالمديسو، رينية،  -
- DESO, RENE, al-ʿArab fī Sūryā qabl al-islām, Translated by: ʿAbd al-Ḥamī al-Dawāẖilī, Beirut: 

Dār al-ḥadāṯa liʾl-ṭibāʿa waʾl-našr, 1985. 

، محمد جالل، "ثالثة مواقع للرسوم الصخرية غير المنشورة بشبة جزيرة سيناء: كهف مصطفي؛ محمودخالد سعد درويش،  -
، 1.، ع24.مجـ حولية اإلتحاد العام لآلثاريين العرب"، وادي الرحايا"، -منطقة الفرش-طور محني

 م. 2021
- DARWĪŠ, H ̱ĀLID SAʿD MUṢṬAFĀ & MAḤMŪD, MUḤAMMAD ǦALĀL, «Ṯalāṯat mawāqiʿ liʾl-rusūm 

al-ṣaẖrīya ġaīr al-manšūra bi šibh ǧazīrat saynāʾ: Kahf ṭūr maḥnī- Manṭiqat al-

farš- Wādī al-raḥāyā», Anal of the General Union of Arab Archaeologists 1, No.24, 

Cairo, 2021. 

، "صالت األنباط بمصر من خالل النقوش النبطية على صخور الحجاز وصحراء مصر الحليم عبد المنعم عبد سيد، -
 .م1981الملك عبد العزيز، جامعة، 1مجـ.، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةالشرقية"، 

- SAYĪD, ʿABD AL-MUNʿIM ʿABD AL-ḤALĪM, «Ṣallāt al-ʾanbāṭ bi Miṣr min ẖilāl al-nuqūš al-

nabaṭīya ʿalā ṣuẖūr al-Ḥiǧāz wa ṣaḥrāʾ Miṣr al-šarqīya», Journal of Arts and 

Humanities, vol.1, King Abdulaziz University, 1981 . 

رسالة م" دراسة حضارية"، 300ق.م إلى300غانم، محمود سالم، "المواقع القديمة لطرق تجارة بالد العرب في الفترة من -
 م.2020اآلدني القديم، ، المعهد العالي لحضارات الشرق دكتوراة

- ĠĀNIM, MAḤMŪD SĀLIM, «al-Mawāqiʿ al-qadīma li ṭuruq tiǧārat bilād al-ʿrab fī al-fatra min 

300B.C ʾilā 300A.D" dirāsa ḥḍārīya», Ph.D Thesis, Higher Institute of Ancient 

Near Eastern Civilizations, 2020. 
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 الخرائط والصور 

 

 ؛ نقال  عن:للنطاق اإلداري لمحافظة جنوب سيناء حيث يقع في نطاقها منطقة وادى الزرانيق محل الدراسةخريطة  (1 خريطة)
 (GIS)الهيئة المصرية العامة للمساحة 

 
  كالتالي: طبقا  إلحداثيات الموقع "Google Earth"خريطة لموقع وادي الزرانيق من  (2 )خريطة

N 28° 49` 38. 5" -  T  34° 60` 32. 6" – 1256 

 محافظة جنوب سيناء
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 الواجهة الصخرية األولي تتخللها الثالثة نقوش األولى( 1 )صوره

1نق.  

2نق.  

3نق.  

1نق.  

2نق.  

3نق.  
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 ( النقش األول 2 )صوره

 

 
 الثاني النقش( 3 )صوره

 

 
 ( النقش الثالث4 )صوره
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 والخامس الواجهة الصخرية الثانية والنقش الرابع (5 )صوره
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 والنقش السادسالواجهة الصخرية الثالثة  (6 صوره)

 


