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من خالل م( 106-70)  الثاني ایل رب النبطي الملك لنقود دراسة
 مجموعة خاصة غیر منشورة

أ.د. سعد الطویسي


 

 :ملخصال

والذي حكم   األنباطخر ملوك مملكة آيعتبر الملك النبطي رب ايل الثاني  هو      
م المملكة في عهده الى ضم، حيث تم 106-70تلك المملكة خالل الفترة 
م. وبالرغم من طول فترة حكم هذا الملك اال ان 106االمبراطورية الرومانية سنة 

ه او اية احداث تاريخية من عهده. حتى أسمالمصادر التاريخية تبقى صامته عن ذكر 
فترة حكم هذا الملك، وعليه تبقى النقود النقوش النبطية لم تسعفنا في فهم 

والمسكوكات هي اهم المصادر التي من خاللها يمكن فهم بعض الجوانب االقتصادية 
قد كانت في نهاية حكم هذا الملك او  األنباطوالحضارية لعهده.  وألن نهاية مملكة 

حول بعد وفاته مباشرة، بحسب بعض اآلراء، فقد برزت عدة نظريات بين الباحثين 
، ولعل اكثرها رواجا هي تلك النظرية القائلة بالضعف األنباطاسباب انهيار دولة 

االقتصادي لألنباط  في نهاية حكم هذا الملك. ومن هنا جائت فكرة هذا البحث 
 ،خالل تلك الحقبة األنباطة فهم بعض الجوانب السياسية واالقتصادية لمملكة أوللمح

ثرية ذات حيث تعتبر المسكوكات واصداراتها والقطع النقدية من اهم األدلة األ
ي دولة، وذلك من خالل اكبر مجموعة نقدية معروفة للملك قتصادية ألالمدلوالت األ

ردني، اذ تتكون هذه المجموعة هلي األفي متحف البنك األ رب ايل والمحفوظة حاليا  
وهي غير  36،خالل سنوات حكمه ال قطعة نقدية تمثل اصداراته  264من 

هذا  ولاتدرس من قبل. ومن خالل هذه المجموعة الكبيرة والنادرة سيح ولم ،منشورة
البحث فهم فترة الملك رب ايل خاصة مع ندرة المراجع التاريخية التي تتحدث عن 

ضواء الجديدة على اقتصاد مملكة القاء بعض األ أولفترة حكمه. اضافة الى ذلك سنح
ية للبحث الى التنوع الكبير في طرز نقود ولتشير النتائج األ  .خر عهدهاآفي  نباطاأل

مر باألضافة الى استمرار عملية السك على مدى فترة حكمة ، األ ،رب ايل الثاني
الذي يشير الى استقرار اقتصادي على العكس من النظرية الداعية باالنهيار 

اخرى غير  سبابا  أاألقتصادي كسبب ألنهيار هذه المملكة، وعليه يجب البحث عن 
ضافة الى ذلك تشير نقود هذا الملك الى سباب االقتصادية لنهاية هذه المملكة. باألاأل

لمجتمع النبطي حيث يتضح من خاللها ممارسة بعض الجوانب الثقافية والسياسية ل
المرأة النبطية، وهي هنا الملكة "شقيلة" ام الملك رب ايل الثاني، عملية الوصاية على 

 العرش بسبب عدم بلوغ ابنها السن القانوني.
                                                           


استاذ حضارات العرب قبل االسالم والحضارة النبطیة. جامعة االمارات العربیة المتحدة/االمارات  

 saad.twaissi@uaeu.ac.ae  .الحسین بن طالل األردنالعربیة المتحدة و جامعة 



 20دراسات يف آثار الوطن العربي 

81 

مجموعة خاصة، نقود  ، مسكوكات، رب ايل الثاني،األنباطمملكة الكلمات الدالة:
 فضية، نقود برونزية

 :النبطیة ملخص تطور سك النقود .1

الملك السلوقي  اولعندما ح ق.م 312 باط الى سنة ذكر تاريخي لألن أوليعود      
. وبالرغم من هذا التاريخ المبكر (1) في تلك السنة األنباطانتيغونس غزو مملكة 

ذكر لملك نبطي يعود الى سنة  أولردن اال ان في جنوب األ األنباطلوجود 
على هن األوكان ذلك في سفر المكابيين الثاني الذي يورد لنا بأن الكا، ق.م168

"الحارث امير بالد العرب" كما وصفه كاتب ذلك ياسون/جاسون قد طلب اللجوء عند 
ن وهو في اقدم نقش نبطي معروف حتى اآلالملك الذي ذكر ذات ، وهو  (2)السفر

النقب في فلسطين والذي يتحدث النقش المكتشف في موقع الخلصة النبطي في منطقة 
"األنباطلحياة "الحارثة ملك  عن انشاء معبد نبطي

3
 )  حيث يرى "جان ستاركي" 

(J.Starcky   وذلك ،ق.م  ثانيالى منتصف القرن ال ان هذا النقش يؤرخ تقريبيا
كم هذا ال نعلم متى انتهى ح. (4)اعتمادا على شكل الحروف المكتوبة بها هذا النقش

د قطع نقدية مسكوكة في ثارية حتى االن بوجووكذلك لم تسعفنا المكتشفات األ ،الملك
في بدايات تاريخهم وخالل فترة حكم الحارث  األنباطيرى الباحثون ان  اذ، هعهد
 الهلنستية وخاصة البطلمية والسلوقية.  نقودقد استخدموا ال ولاأل

لمصادر التاريخية ان الملك النبطي الذي جاء بعد الحارث اثارية ودلة األتشير األ
الحارث "حيث عرف في الدراسات النبطية ب  ،ه الحارث ايضاأسمسالف الذكر 

، وقد ذكره المؤرخ اليهودي يوسيفوس بانه الملك العربي الذي وعد اهل غزة "الثاني
قطع  أول. وهو الملك الذي سك (5)ق.م 100بالمساعدة ضد الكسندر ينايوس سنة 

 هذه النقود المبكرة متأثرة كثيرا   ، حيث جائت(6) األنباطنقدية نبطية في تاريخ مملكة 
تحمل حروفا  كانت اذ ،بالنقود الهلنستية وخاصة النقود السلوقية المسكوكة في دمشق

"؛ Aretasمن الحارثة ياليونانية " ول" ليعني الحرف األAمثل الحرف "يونانية 
 .(7) هي تحمل قرون الرخاءو المجنحة يتايكوصورة نايكي او 

" وليدعى عبادة ويعرف في الدراسات النبطية ب "عبادة األ تبع ذلك الملك ملكا       
ضد الملك الحشموني  مرة عندما خاض حربا   ولحيث تذكره المصادر التاريخية أل

                                                           
(1)

 Diodorus of Sicily,Bibliothica, xix.98 
 5:8: 2سفر المكابيين  (2)

(3)
 Avraham Negev, Nabataean Archaeology, p18 

(4)
 Jane Starcky, <<Nabataean>>,p89 

(5)
 Josephus, Antiquities, XII:360 

(6)
 Yackob Meshorer, Nabataean Coins,  p9-16; Julian Bowsher, <<Nabatean Coinage>> 

(7)
 Yackob Meshorer, Nabataean  Coins ,p11; Joseph Patrich, Nabataean Art, p.132 
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وهذه ، (8) االردن شمال غربالكسندر ينايوس في معركة بالقرب من ام قيس 
أما نقود هذا الملك فهي مطابقة في الشكل  .(9) ق.م 93المعركة كانت في حدود  سنة 

 . (10) ومن الصعب جدا التمييز بينهما ولوالرموز لنقود الحارث األ

رب ايل "رب  أسمق.م وتبعة ملكا عرف ب 88في حدود سنة  ولانتهى حكم عبادة األ
ولربما قصر مدة  ،قصيرة جدا لم تمتد ألكثر من عام" الذي حكم لفترة ولايل األ

 مميزة من عهدة.  الحكم هذه تبرر عدم وجود نقودا  

كان خليفة الملك رب ايل الثاني شخصا يدعى الحارث والمعروف في الدراسات      
، وازدهرت ق.م( 63-87) لفترة طويلة محيث حك "الحارث الثالث" النبطية ب

هل أوكان ذلك بطلب من  ،وصلت الى دمشق ىفي حكمة وامتدت حت األنباطمملكة 
وقد قام هذا الملك بسك مجموعة من . (11) دمشق نفسها بحسب المصادر التاريخية

باألحرف اليونانية و  وبا  تنها تحمل لقب خاص في هذا الملك مكبأوالتي تتميز  النقود
وهذا اللقب في الواقع يأتي ضمن جملة  ، وتعني المحب لليونانية" philhelleneهو "

 " القطعة وهي ظهركاملة على 

ملك نبطي يسك النقود  أولوكان   للهيلينية/اليونانية" "الملك الحارث المحب وتعني"
بالغار، اما ظهر  مكلال   الفضية حيث كان الوجه يحمل صورة جانبية لرأس الملك

القطعة فتظهر عليها صورة األلهة تايكي تجلس على صخرة تحتها ماء جاري وفي 
يدها اليسرى قرون الرخاء، ويدها اليمنى ممدودة الى األمام. كما سك نقودا اخرى 

لهة نايكي معتمرا خوذه على وجه القطعة وعلى الظهر األ الملكيظهر فيها 
 . (12)المجنحة

)عبادة الثاني في الدراسات النبطية( حيث  يدعى عبادة ث الثالث ملكا  تبع الحار     
ق.م. وبالرغم من قصر هذه الفترة اال ان هذا الملك  59-62\63حكم لفترة قصيرة 

، اذ بدأ بسك النقود بطابع نبطي من غير في طراز وهوية النقود النبطية أوليعتبر 
 ،الملك يكتب بالحرف النبطي أسمصبح أمن الكتابة بأحرف يونانية  فبدال   .بحت

، وكان وجه القطعة يحمل صورة جانبية (13)وكانت جميع نقود هذا الملك من الفضة 
من  عن السابق فبدال   اما ظهر القطع فجاء مختلفا   .وعلى رأسة تاجا من قماش   للملك

 .(14) الملك وسنة السك أسمصورة تايكي او نايكي تظهر عليه صورة النسر و

                                                           
(8)

 Josephus, Antiquities XIII: 375   
(9)

 Emil Shcurer, The history, p.577 
(10)

 Yackob Meshorer, Nabataean  Coins , p12 
(11)

 Josephus, War I: 103 
(12)

 Yackob Meshorer, Nabataean Coins, p12-16. Pl.1, nos.5-8 
(13)

 Yackob Meshorer, Nabataean  Coins ,p17; Joseph Patrich, Nabataean Art, p133 
(14)

 Yackob Meshorer, Nabataean Coins,p 87, objs.9-11A 
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( قد  وله مالك )مالك األأسمثارية ان ملك دلة األتفيد المصادر التاريخية واأل      
 30-59 حيث حكم لفترة طويلة تقارب الثالثون عاما   ،خلف عبادة الثاني على العرش

يحمل  كان الوجه في تلك النقود دائما   .سك خاللها مجموعة كبيرة من النقود (15)ق.م 
اما  .من قماش كما في نقود عبادة الثاني مرصعا   تاجا   صورة جانبية للملك معتمرا  

كان بثالثة و حرف النبطيةالملك ولقبه وسنة الحكم مكتوبة باأل أسمفيحمل  الظهر
يحمل صورة النسر التي بدأت تظهر في عهد عبادة الثاني، أو قرن  فاحيانا   .طرز

ولكن  ،ة والرومانيةعلى النقود القديمة وخاصة اليوناني شائعا   الرخاء وهو رمزا  
 نبطيا   ا  زمرة على مسكوكات هذا الملك، اما الطراز الثالث فيحمل رم وليظهر هنا أل

الكف الذي لم يظهر على اي من نقود العالم \ال وهو شكل راحة اليدأ محضا  
 .(16)القديم

يدعى عبادة)عبادة الثالث( حيث حكم خالل  ملكا   ولورث العرش من مالك األ     
باألمور السياسية التي  ق.م، وبالرغم من عدم اهتمام هذا الملك كثيرا   9-30الفترة 

في شكل النقود النبطية حيث  جديدا   را  ياال انه قد احدث تغي،(17)اوكلها الى وزيرة سلي
الملكة )زوجة الملك( النقود النبطية تظهر صورة مرة في تاريخ  ولبدأ في عهده وأل

حتى نهاية  األنباطاستمرت هذه الظاهرة على نقود  .بجانب الملك على وجه القطعة
ما ظهر القطعة فكان أخرى للنقود النبطية. أميزة  وهي ايضا   ،م 106 عام الدولة في

كان الظهر  أخرى زا  ه ولقبه وسنة السك. وفي طرأسمويحمل صورة جانبية للملك 
او شكل امرأة واقفة ترفع  ،او قرنين متقاطعين من قرون الرخاء ،نسر يحمل صورة
، وبعد صراع على السلطة ق.م 9. انتهى حكم هذا الملك في سنة (18)يدها اليمنى

ستحواذ على السلطة لعدم وجود وريث لعبادة اال ولامابين الوزير سلي  الذي ح
الحارث )الحارث قارب عبادة يدعى أمن الواضح انه من  وبين شخصا   ،الثالث
استطاع االخير من الحصول على اعتراف االمبراطور الروماني  . وقدالرابع(

. خالل هذه (19)ق.م 6واعتالءه لعرش المملكة النبطية واعدام الوزير سلي في سنة 
ة منه ولامحفي ه أسمالفترة سك الوزير سلي بعض المسكوكات من البرونز والفضة ب

اما  .وكانت هذه المسكوكات تحمل صورة جانبيه له ،لتحقيق اعتراف بشرعية حكمه
ه، أسممن  ولرف األحكاليل الغار او قرون الرخاء والأظهر القطعة فكان يحمل 

 . (20)الحارث  أسمه وسمكاختصار أل ين )ش(و الش اء )ح(حاحيانا حرفي الو

                                                           
(15)

 Jane Starcky <<Nabataean>>, p 92;Philip Hammond, The Nabataean: their History,p 36 
(16)

 Yackob Meshorer, Nabataean Coins,p 20-28; Pl.2.objs 12-19; Joseph Patrich, Nabataean 

Art, p133-135 
(17)

 Strabo, Geography, 16.4.24 
(18)

 Yackob Meshorer, Nabataean Coins,p28-36; Pl. 3. objs.28-39a 
(19)

 Josephus, Antiquities. XVI: 296 
 18زياد السالمين، مسكوكات جديدة، ص .(20)
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، م(40-ق.م 9)األنباططول فترة حكم بين ملوك اهو صاحب اما الحارث الرابع ف     
حيث تميز عهده بالرخاء واألزدهار والمشاريع العمرانية الضخمة في البترا ومدائن 

في مجال المسكوكات فقد تميز عهده بكثرة السك وبكميات كبيرة حيث  و. (21)صالح
% من مجموع النقود النبطية 80تشكل مسكوكات هذا الملك ما يقارب ال 

ك بتعدد فئاتها. اما من حيث الشكل فتميزت . تتميز مسكوكات هذا المل(22)المكتشفة
 ،فكانت بعضها يحمل صورة الملك وعلى الظهر شكل النسر ،يربمسكوكاته بتنوع ك
وفي قطع اخرى كان الوجه  .او قرون الرخاء مكررة او منتقاطعة ،او صورة الملكة

تحمل  وهناك قطعا   .يحمل صورته منفردهفالظهر اما  .يحمل صورته وصورة الملكة
صورته على الوجه وعلى الظهر صورة امرأة واقفة. وفي جميع الحاالت كان الظهر 

م ه" اي المحب  لقبه المعروف "رح م ع الملك واحيانا   سمأل يحمل كتابات او رموزا  
هنا ان هذا الملك اضاف بعض الرموز الجديدة على النقود  تجدر األشارة. كما لشعبه

 . النبطية مثل سنابل القمح

احد ابناء الحارث الرابع ويدعى مالك )مالك  األنباطم اعتلى عرش 40في سنة      
ال نعلم عنها اال بعض  ولكن، م(70-40الثاني( والذي حكم لفترة ليست بالقصيرة )

شارة فاأل .التي تتحدث عن عهدهالتفاصيل البسيطة وذلك لندرة المصادر التاريخية 
 جوزيفوس بأن هذا الملك قدم دعما  المؤرخ اليهودي الوحيدة هي تلك التي يذكرها 

لمساعدة فسباسيان في  من جنود المشاةو خمسمائة  فارسمن الف  مكونا   عسكريا  
فهي بسيطة . اما مسكوكات هذا الملك (23) م 67خماد ثورة اليهود سنة ته ألوالامح

جانبية للملك غالبيتها لتحمل على وجهها صورة نصفية اذ تم تصميم ما،  الى حد
وعلى الظهر صورة الملكة  .ه ولقبه وسنة السكأسمبالغار، وكتابة تحمل  مكلال  

خرى يظهر فيها الملك والملكة على أها ولقبها. هناك مسكوكات أسموكتابة تحمل 
وهناك  .الملك والملكة أسمالوجه، اما الظهر فيحمل قرني رخاء متقاطعين وبينهما 

 أسمفقط على الوجه، اما الظهر فيحمل اكليل الغار و طراز ثالث يظهر فيه الملك
خر ملوك آكان خليفة مالك الثاني ابنه رب ايل )رب ايل الثاني( وهو  .(24) الملك
الى االمبراطورية الرومانية واصبحت  األنباط، ففي نهاية عهده تم ظم مملكة األنباط

في التشكيل االدراي الروماني تدعى بالوالية العربية. اما مسكوكات هذا الملك فهي 
ها من خالل مجموعة كبيرة غير منشورة ولاموضوع هذه الدراسة حيث سنتن
 محفوظة في البنك األهلي األردني.

                                                           
 106-104زياد السالمين ، البتراء ، ص  (21)

(22)
 Yackob Meshorer, Nabataean Coins,p 40-52, Pl.4-7.objs.46; 2 الرواحنه،عهد الحارث مسلم   

  12الرابع، ص 
(23)

 Josephus, War III: 68 
(24)

 Yackob Meshorer, Nabataean Coins,p:65-69 
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 م(106-70الثاني ) . مسكوكات رب ایل2

 السابقة . الدراسات2.1

( عن نقود Y. Meshorerتعتبر دراسة عالم المسكوكات يعقوب ميشورير )     
هم في نطاق دراسات النقود النبطية بشكل عام، شمل واألنباط الدراسة األمملكة األ
بدءِأ بالحارث  األنباطلجميع اصدارات ملوك  ووصفا   هذا الباحث تصنيفا   ولاحيث تن

 ةفي هذه الدراس ولام(. وقد تن106-ق.م120ب رب ايل الثاني ) وانتهاءا   ولاأل
خمسة عشر قطعة ممثلة ألصدارات رب ايل  من خالل الثاني مسكوكات رب ايل

 .(25) وسنوات السك المختلفة

لقياس نسبة الفضة في  علميا   اجرى الدكتور نبيل خيري تحليال   1983وفي عام      
ردني ومتحف السلط قطعة من متحف االثار األ 28النقود النبطية من خالل دراسة 

ومتحف البتراء، وذلك بطريقة التحليل بواسطة المسارع النووي، حيث تضمن ذلك 
م(. وقد تبين ان  73التحليل قطعة فضية لرب ايل الثاني من السنة الثالثة لحكمه )

 . (26) %85.6ك القطعة تبلغ نسبة الفضة في تل

 K.Schmitt-Korte and) ليوقام الباحث كارل شميت كورتيه ومايكل ك     

M.Cowell   ) بدراسة مخبرية لدراسة نسبة الفضة في النقود النبطية بطريقة قياس
 ،نقدية لرب ايل الثانينت دراسة لتسعة قطع تضمامتصاص األشعة السينية، حيث 

عن نقود مالك الثاني والحارث الرابع  والتي بين فيها عدم اختالف نسبة الفضة كثيرا  
، حيث تفيد هذه الدراسة في اجراء الدراسة المقارنة للقطع موضوع هذا البحث. (27)

وفي دراسة اخرى عن النقود النبطية نشر فيها شمت كورتيه ستة قطع من عهد رب 
. وفي (28)اصدارا جديدا لم تكن معروفة من قبل ايل الثاني من ظمنها قطعة تعتبر

حول (  (M.Priceدراسة ثالثة نشرها شميت كورتيه بالتعاون مع مارتين برايس 
النقود الفضية فئات وذلك من خالل دراسة نسب المعادن في  ،نظام النقد النبطي

في ذلك على القطع المنشورة سابقا وبعض المجموعات في  معتمدا   ،والبرونزية
نقود رب ايل الثاني يبلغ المتاحف العالمية، حيث بين ان متوسط نسبة الفضة في 

 . (29) غم 2.90

                                                           
(25)

 Yackob Meshorer, Nabataean Coins,p 71-79; pl.8.objs. 142ff 
(26)

 Nabil Khairy <<Silver coins>> p. 76;81 
(27)

 Karl Schmitt-Korte and Michael Cowell  <<Nabataean Coinage>> p.40ff 
(28)

 Karl Schmitt-Korte <<Nabataena coinage>> p.130-131, pl8.objs.83-88 
(29)

 Karl Schmitt-Korte and Martin Price <<Nabataean coinage>> p.107-116 
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مجموعة من  وأحمد العجلوني ومن متحف الكرك نشر الدكتور خلف الطراونه     
تضمنت قطعة برونزية واحدة لرب ايل وزوجته  القطع النبطية غير المنشوره

 .(30)جميلة

 .O.Hoover and R) وراشيل باركاييفر هوفر أوللباحثان لوفي دراسة حديثة      

Barkay)  لبعض القطع النبطية الجديدة نشروا خاللها قطعتان من الفظة لرب ايل ،
 88/89)سنة   من حكمه 19ى من فئة سلعين كاملة ومؤرخة للسنة ولاأل :الثاني

ئة نصف سلعين فالثانية من الفضة من القطعة و .اي مع زوجته جملة/جميلة ميالدية(
   )31 (مع امه شقيلة ميالدية( 70)سنة  ى من حكمهولومؤرخة للسنة األ

الحديثة المهمة والمتخصصة في نقود رب ايل الثاني هي دراسة  اتومن الدراس     
والتي قدمت فيها دراسة من خالل اربعة وعشرون  (R. Barkay) راشيل باركاي

قطعة منشورة او معروضة على مواقع الشبكة العنكبوتية تمثل جميع اشكال القطع 
الدراسة مهمة  تلك، وتعتبر  (32) التي اصدرها رب ايل الثاني خالل سنوات حكمه

وفي دراسة اخرى للباحثة نفسها ركزت فيها على  .للمقارنة مع قطع هذه الدراسة
ق.م( وحتى  9-30على النقود منذ عهد عباده الثالث ) األنباطدراسة تصوير ملكات 

شكال أل ت في هذه الدراسة وصفا  ولاحيث تن .م(106نهاية حكم رب ايل الثاني )
م( 76-70على نقود رب ايل الثاني بداية مع امه شقيلة الثانية ) األنباطملكات 

 . (33)ى جملة/جميلة وزوجته الثانية هجرو/هاجرولوزوجته األ

 مجموعة الدراسة 2.2

 ةتعریف بالمجموع 2.2.1

قطعة نقدية فضية وبرونزية، وهي بذلك  264لدراسة من اتتكون مجموعة      
كبر المجموعات االنقدية في العالم للملك النبطي رب ايل الثاني. أتعتبر واحدة من 

هلي األردني وهي بنك األلة في متحف المسكوكات العائد لظالمجموعة محفوهذه 
كلة في هذه المجموعة كون القطع تم شغير منشورة ولم تدرس من قبل. تكمن الم

ثار وهي بذلك تفتد للتوثيق العلمي من حيث موقع تجميعها من خالل تجار األ
. ولكن البد من فيهوجدت ثارية او المحتوى األثاري التي األكتشاف والطبقات األ

 شارة هنا الى ان المسكوكات تبقى تحتفظ بقيمتها العلمية كونها تحمل رموزا  األ
تحمل تاريخ السك مما يمكن اعتبارها وسيلة  وكذلك احيانا   ،ودالالت واضحة الهوية

ه ي حال فأن تجميع هذه الكمية الكبيرة من خالل افراد متعددون لأيخ مطلق. على رتأ

                                                           
(30)

 Khalaf Tarawneh and  AHMAD Ajlouni <<Nabatean bronze coins>> p.15-16 
(31)

 Oliver Hoover and Rachel Barkay <<important addition>> p.206 
(32)

 Rachel Barkay <<coinage>> 
(33)

 Rachel Barkay << Nabataean queens>> p.26-31 
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. وهذا واتساع النطاق الجغرافي للتدوال بها ،على سعة انتشار هذه المسكوكاتداللة 
وسع عن طبيعة األقتصاد النبطي على عكس مما لو وجدت كمجموعة أ ا  ميضفي فه
مكان واحد. ايضا يمكن االستفادة من هذه المجموعة الكبيرة في استخالص كاملة في 

نها تحتوي أ، وخاصة افي نهاية عهدهت األحصائية عن النقود النبطية بعض الدالال
 . على نسخا عديدة لنفس الطراز كما سنتطرق له الحقا  

 منهجیة الدراسة 2.2.2

بداية على دراسة القطعة حسب المنهجية المعروفة في  قامت منهجية الدراسة     
علم النميات وهي الوصف للوجه والظهر من حيث الصور والرموز والدالالت 

(، وكذلك القياسات الالزمة للوزن أوالي تحملها )اي المنهج الوصفي والكتابات الت
 ،جهزة األلكترونية في قياس األبعادحدث األاوالقطر لكل قطعة، وهنا تم استخدام 

، وذلك للموضوعية (2-1 للوحات)ا وكذلك ميزان الكتروني حساس لقياس الوزن
الدالالت األحصائية في وللحصول على مقاييس دقيقة جدا قد تفيد في فهم بعض 

كذلك تم تصوير الوجه والظهر لكل قطعة مع مقياس كأساس  دراسة القطعة/القطع.
 للتوثيق، وايضا رسم العينات الممثلة لكل مجموعة للتوضيح.

تقسيم مجموعة  تم  ،بعد عملية الوصف وفهم الخصائص العامة لقطع الدراسة     
لخصائص العامة وخاصة الرموز القطع ضمن مجموعات رئيسية تتشارك في ا

التي تحملها، ومن ثم تقسيم كل مجموعة رئيسية الى والتاريخ والصور والدالالت 
ين بناءا على نوع المعدن المستخدم، وهما الفضة والبرونز. ولكون تمجموعتين فرعي
للسك فقد قسمت النقود  واضحا   فقط التي كانت تحمل احيانا تاريخا  هي النقود الفضية 

ى التي تحمل تاريخ ولالفضية من كل مجموعة رئيسية الى مجموعتين فرعيتين األ
 السك وتسلسلها حسب التاريخ الذي تحملة، والثانية تلك التي اليظهر عليها تاريخا  

او تصعب قراءة تاريخها او التكهن به بناءا على المقارنات. اما النقود  ،واضحا  
قد تم تدعيم وقد ضمت مجموعة فرعية واحدة من كل مجموعة رئيسية. البرونزية ف

 . الوصف والتصنيف بأمثلة مشابهة منشورة في دراسات سابقة

 على ما سبق فقد ضمت مجموعة الدراسة المجموعات التصنيفية التالية:ناءا وب     

 مجموعة نقود رب ايل وأمه شقيلة

 . النقود الفضیة لرب ایل وأمه شقیلة1.1

 . النقود البرونزیة لرب ایل وأمه شقیلة1.2

 ى جملة/جمیلةول. نقود رب ایل وزوجته األ2

 ى جملة/جمیلةول. النقود الفضیة لرب ایل وزوجته األ2.1
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 ى جملة/جمیلة المؤرخةول. النقود الفضیة لرب ایل وزوجته األ2.1.1

والتي ال تحمل ى جملة/جمیلة ولوزوجته األ. النقود الفضیة لرب ایل 2.1.2  
 واضحا   تأریخا  

 ى جملةول. النقود البرونزیة لرب ایل وزوجته األ2.2

 . نقود رب ایل وزوجته الثانیة هجرو/هاجر3

 النقود البرونزیة لرب ایل وزوجته الثانیة هجرو/هاجر 3.1

 . النقود التي یظهر فیها فقط رب ایل الثاني4

 لهذه المجموعات: وفيما يلي وصفا        

 .وصف لمجموعات قطع الدراسة3

 مجموعة نقود رب ایل وأمه شقیلة

  النقود الفضیة لرب ایل وأمه شقیلة. 3

 تتميز بمايلي: وقطعة  (16ستة عشر )مجموعة هذه التضمنت      

يحمل صورة جانبية للملك رب ايل يظهر فيه شابا في مستهل العمر قصير  الوجه:
ه ولقبه وسنة السك أسمالشعر وعلى رأسه اكليل الغار ويحيط به شريط كتابي يحمل 

 1، كما يظهر في القطعة ذات الرقم )رب أل م ل ك ن بط و ش ن ت ... (

بقطعة قماش تنسدل  ىيحمل صور جانبية للملكة شقيلة )أمه( ورأسها مغط الظهر:
عنقها قالدة. كما يتضح في بعض القطع وجود  فيج ووعلى رأسها تا ،على اكتافها

ويحيط بها . (3، اللوحة  1شكلال)انظر  قرط يتدلى من اذنها الى منتصف الرقبة
ها وعالقتها بالملك ولقبها ) ش ق ي ل ت  أ م ه  م أسميحمل  بالنبطية شريط كتابي

      2، كما هو فيالقطعة ذات الرقم "األنباطأي "شقيلة أمه ملكة ل ك ت  ن ب ط و(
 . (4؛ اللوحة 2) الشكل

فمثال يظهر في القطعة ومن المفترض ان جميع هذه القطع تحمل سنة السك،      
( انها سكت في السنة الرابعة )سنة 4، اللوحة 2) انظر الشكل  2ذات الرقم 

 " في النبطيةX" حيث يعني الرمز "Xحكم رب ايل الثاني "ش ن ت لم( 73/74
ولكن وبشكل عام هناك اشكالية في قراءة قطع رب ايل الفضية وذلك ". 4الرقم "

اي ان الكتابة على محيط القطعة ال تظهر  .حيانلغياب تفاصيل األطار في معظم األ
( قطعة ال 11اذ تحتوي هذه المجموعة على احدى عشرة ) ،وخاصة سنة السك كاملة

، ويمكن ان يفسر ذلك على وجود مشكلة تقنية في عملية يظهر عليها سنة السك
                صغر من القالبأتكون ما التصنيع تتمثل بأن السبيكة غالبا 
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. (34)وريرعند يعقوب ميش 143األمثلة المشابهة: يماثل هذه القطع قطع الطراز      
ويرى ميشورير ان هذا الطراز لم يتغير في شكله وعناصره خالل سنوات الحكم 

 ى. وان ما يميز بينها هو فقط تاريخ السك. ولالستة األ

في  4من األمثلة األخرى التي تحمل نفس تاريخ سنة السك هو الطراز رقم      
 . (35)مجموعة راشيل باركاي 

الملك او الملكة وال سنة السك  أسموهناك طراز اخر اليحمل اي كتابة تفيد      
كما هو الحال في القطعة ذات  ( على الوجه والظهر)  كتابة، ولكن يحمل الرمز

(. وبالرغم من عدم وضوح داللة هذا الرمز اال ان 5؛ اللوحة 3)انظر الشكل 3الرقم 
وهذا الطراز هو من فئة  (36)بعض الباحثين يرى انه رمزا للسنة الثانية كسنة السك 

 . (37)سلعين )فئة النقد النبطي( ¼ 

( عند 145األمثلة المشابهة: من األمثلة المشابهة لهذه القطعة  هي قطع الطراز )
 (38)وب ميشورير يعق

 النقود البرونزیة لرب ایل الثاني وأمه شقیلة:  3.1.2

 ،وجميع النقود البرونزية لرب ايل الثاني ،تتميزقطعة   59ة هذه المجموع مضت      
 ، وهي ذات طراز واحد تتميز بمايلي:او سنة السك بأنها ال تحمل تأريخابشكل عام 

بالغار وشعر طويل  مكلال   يحمل صورة جانبية للملك رب ايل الثاني الوجه:     
 مغطاة الرأس.  وأمه شقيلة خلفه مجمع في خصل ملتوية تصل الى اسفل الرقبة

الملك )ر ب أ ل( والملكة  أسمقرني رخاء متقاطعين وبينهما من األعلى  الظهر:     
 4واضح في القطعة ذات الرقم ، كما هو )ش ق ي ل ت ( وفي األسفل كلمة )أ م ه (

  (. 6؛ اللوحة 4)انظر الشكل 

في  146مع قطع الطراز  هذه المجموعة تتماثل قطع  األمثلة المشابهة:    
 . (40)في مجموعة راشيل باركاي  18وكذلك الطراز  ،(39)مجموعة يعقوب ميشورير 

( وهي الفترة التي يالديم76-70) الفترة بشكل عام تؤرخ قطع هذا الطراز الى     
  كوصية على العرش. ظهرت فيها امه الملكة شقيلة على القطع النقدية

                                                           
(34)

  Yackob Meshorer, Nabataean Coins, p .71-72, Pl8.142 
(35)

 Rachel Barkay <<coinage>>p.33;41; Pl.6.no.4 
(36)

 Karl Schmitt-Korte and Michael Cowell  <<Nabataean Coinage>>,Plt.14.No. 114 
(37)

 Rashel Barkay <<coinage>> p.33 
(38)

 Yackob Meshorer, Nabataean Coins, Pl.8. obj.145 
(39)

 Yackob Meshorer, Nabataean Coins,p 73; pl.8.obj. 145 
(40)

 Rashel Barkay <<coinage>> p.36-37; fig.X 
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 :. مجموعة نقود رب ایل الثاني وزوجته جملة/جمیلة 3.2

 جملة/جمیلة. النقود الفضیة لرب ایل وزوجته  3.2.1

تتميز بشكل عام بندرة ظهور تاريخ  قطعة (30)ثالثين هذه المجموعة  تضم     
الملك ولقبه وسنة السك  أسموكذلك عدم ظهور الشريط الكتابي الذي يحمل  ،السك

ما يظهر هذا الشريط  ، فغالبا  كامال   الملكه ولقبها على الظهر أسمعلى الوجه او 
الملكة )ج م ل ت ( والتي من خاللها يمكن ان  أسمالملك فقط او  أسميظهر ل ،مبتورا  

 تتميز هذه النقود بمايلي: نتعرف على هوية هذه النقود. بشكل عام

. ويظهر فيها يحمل صورة جانبية للملك رب ايل الثاني ولقبه وسنة السك الوجه:     
 بخصالت ملفوفة حتى األكتاف بالغار وذو شعر طويل متدلِ  الملك مكلال  

طار يبدأ من اسفل اليمين ) ج يحمل صورة للملكة وشريط كتابي على األ الظهر:     
. تظهر "األنباطجملة/جميلة اخته ملكة "م ل ت  ا ح ت ه  م ل ك ت ن ب ط و( اي 

رط طويل يتدلى حتى قويظهر في بعض القطع  ،الملكة متوجه ومغطاة الرأس
يتدلى جوهرة دائرية او كروية الشكل. كما تظهر مزينة بعقد بمنتصف الرقبة وينتهي 

  ية/كروية قد تكون حبات لؤلؤ. منه جواهر دائر

وهنا نالحظ اختالفا في الصيغة عن المسكوكات السابقة، اي نقوده مع امه شقيلة      
رب ايل الملك ") رب ا ل  م ل ك ا م ل ك ن ب ط و ( اي  صيغة تظهر تحيث بدأ

تحمل  ،كما ذكر سابقا ،. في حين كانت الكتابة على نقوده مع امه شقيلة"األنباطملك 
. والسبب كما "األنباطرب ايل ملك "ن ب ط و ( اي   كفقط عبارة )ر ب ا ل  م ل 

انها الفترة التي كان فيها تحت وصاية امه على العرش،  (41)يؤكد كثيرا من الباحثين 
 ولكن حينما بلغ السن القانوني وتزوج من جملة/جميلة اصبح ملك كامل الصالحيات.

هذه المجموعة قطعتان فقط يظهر عليهما سنة السك بشكل واضح.  توقد تضمن
لم يظهر عليها  (7؛ اللوحة 5انظر الشكل: ؛ 5ى )القطعة ذات الرقم ولالقطعة األ

يسار صورة الملك اخر حرفين  ىوانما يظهر عل ،الشريط الكتابي المفترض كامال  

في  11 مرقرمز الو وه وكلمة ش ن ت اي سنة ورمز (طو)و طمن كلمة نب
. اما ظهر القطعة فيحمل  اي ان هذه القطعة سكت في السنة الحادية عشرة، النبطية

يتكون من ستة احرف وهي )ج م ل ت ا ح(  كتابيا   شريطا   اصورة لملكة يظهر امامه
الملكة الوحيدة الذي ورد على النقود النبطية  أسماي جملة/جميلة اخ)ته(، و جميلة هو 

وهي زوجة رب ايل الثاني، وهذا يدلل على ان هذه القطعة تعود للسنة الحادية عشر 
 ميالدية 80/81من عهد رب ايل اي الى سنة 

                                                           
(41)

 Philip Hammond, The Nabataean their History, p.103; Yackob Meshorer, Nabataean 

Coins,p70ff; Avraham Negev <<The Nabataean>>, p.602  
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في مجموعة يعقوب  149األمثلة المشابهة: تماثل هذه القطعة القطعة رقم      
 . (42)ميشورير 

لقطعة ذات ااما القطعة الثانية التي تحمل تأريخا من عهد رب ايل وجميلة فهي      
من الواضح ان هذه القطعة لم يتم سكها من الناحية ف (. 8؛ اللوحة 6)الشكل  6الرقم 

وفي  ،مينينحو ال ةالتقنية بالشكل الصحيح، حيث تظهر ازاحة في محتوى وجه القطع
ان السبيكة كانت في جزء منها خارج القالب مما ظهرها نحو اليسار، وهذا يشير الى 

هر يمكننا ظالوجه وال ى، ولكن لحسن الحظ فأن االشريط الكتابي علههاادى الى تشوي
 يخها للسنة الرابعة عشرة من حكمه|:رو تأالثاني من تحديد هوية القطعة لرب ايل 

اما باقي الوجه فهو خارج  .بالغار هر عليه جزءا من رأس مكلال  ظالوجه: ي     
األطار، وعلى يسار الصورة يظهر شريط كتابي يحمل عبارة )ن ب ط و ش ن ت 

مكون من  فالرمز  ، 14( سنة األنباط( اي تقديرا تعني ملك نبطو )

وهو رمز الرقم  (، والرمز 10ويعني الرقم ) رقمين في النبطية وهما 
(. اي ان القطعة سكت في السنة الرابعة 14) الرقم ( في النبطية وكالهما يعني4)

 (8؛ اللوحة 6)الشكل ميالدية.  83/84عشر من حكم رب ايل الثاني اي في سنة 

ظهر القطعة من خالل الشريط  علىاما داللة هذه القطعة لرب ايل الثاني فتظهر      
 الملكة ولقبها وهو:  أسمالكتابي الذي يحمل 

الوحيد الذي ظهر  سمهو األهذا اي جملة/جميلة اخته. و  ]ه [ج م ل ت ا ح ت      
 ى لرب ايل الثاني.ولوهي الزوجة األ األنباطعلى مسكوكات 

ال يوجد امثلة منشابهة من حيث سنة السك، اذ تعتبر هذه  األمثلة المشابهة:     
القطعة من القطع النادرة حيث تفتقر المجموعات المنشورة وخاصة مجموعة يعقوب 

 ة.يل باركاي من قطع مؤرخة لهذه السنشرير و راميشو

من الواضح ان من هذه المجموعة ال يظهر عليها سنة السك. فقطعة  28وهناك      
هذه القطع لم يتم سكها بحرفية، حيث فقدت القطع في اغلب االحيان الشريط الكتابي 

)انظر  7الرقم كما هي الحال في القطعة ذات الذي من المفترض ان يحمل سنة السك،
او ان  ،والسبب في ذلك هو اما ان السبيكة اصغر من القالب .(9؛ اللوحة7الشكل 

السبيكة في بعض الحاالت كانت جزئيا خارج القالب. ولكن تمكن الباحث من تحديد 
على الوجه  من باقي الشريط الكتابي سواء   يمكن قراءتهما  اللهوية هذه القطع من خ

. لمشابهةا يمكن ان نرجح تاريخا لسك هذه القطع من خالل األمثلة ؛ كمااو الظهر
من حيث الشكل مع القطع السابقة ولكن الشريك  7فمثال تتشابه القطعة ذات الرقم 

 الكتابي على الوجه والظهر اكثر وضوحا:
                                                           

(42)
 Yackob Meshorer, Nabataean Coins , p.109 
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يظهر امام الصورة  يبدأ من اسفل اليمين كتابة تقرأ )ر ب أ ل م ل ك ا م ل  الوجه:
  ]األنباط [ب ايل الملك ملك ك( أي ر

يظهر من امام الصورة شريط كتابي يبدأ من اسفل اليمين يقرأ )ج م ل ت ا  الظهر:
ح ت ( وفي خلف الصورة من اعلى اليسار يظهر الحرف )ه ( اي يمكن قراءة 

 (7النص )جملة/جميلة اخته( )انظر الشكل 

 :7للقطعة ذات الرقم  المشابهة األمثلة     

وهي في مجموعة يعقوب ميشورير  151القطعة رقم مع  ة تماثل هذه القطع     
 . (43)ميالدية  86/87مؤرخة للسنة السابعة عشرة من حكم رب ايل، اي السنة 

 . النقود البرونزیة لرب ایل الثاني وزوجته جملة/جمیلة3.2.2

الدقيقة وبناءا على دراسة الخصائص ، .قطعة144 نتتكون هذه المجموعة م     
.أ؛ 3.2.2المميزة لها فقد تم تقسيمها الى اربعة مجموعات فرعية )

 لهذه المجموعات: .د( وفيما يلي وصفا  3.2.2.ج؛ 3.2.2.ب؛3.2.2

  .أ3.2.2المجموعة 

تتميز بأنها تحمل على الوجه صورة لرب قطع  (4) هذه المجموعة اربع تضم     
ايل الثاني وصورة الملكة حيث يظهران بشكل مطابق لوجه القطع البرونزية لرب 

الملك "ر  أسممتقاطعة وبينهما الرخاء يحمل ظهر القطعة قرون  اذايل وأمه شقيلة، 
. فمن الواضح 8، كما هي الحال في القطعة ذات الرقم ب أ ل" و زوجته "ج م ل ت"

عهد رب ايل الثاني  فيالقطع التي سكت خدام القالب الخاص بوجه تهنا انه تم اس
الملكة الجديدة وهي زوجته  أسموأمه شقيلة، في حين تم تعديل الظهر ليحمل 

ى من زواج رب ولوقد يشير ذلك ان هذه القطع قد تؤرخ الى السنة األ .جميلة/جملة
؛ 8)الشكل  ميالدية( 75/76حكمه )سنة  اي الى السنة السادسة من ،جميلة/ل بجملةيا

 (10اللوحة 

 األمثلة المشابهة:

، (44)في مجموعة يعقوب ميشورير  162تتماثل قطع هذه المجموعة مع القطعة      
 .(45)في تصنيف راشيل باركاي  19وكذلك قطع الطراز 

 

 
                                                           

(43)
 Yackob Meshorer, Nabataean Coins, p.109; Pl. 8. 151 

(44)
 Yackob Meshorer, Nabataean Coins , p.110-11, Pl.obj.1638.obj. 162 

(45)
 Barkay <<coinage>> p.37, fig.XII 
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  3.2.2ب. المجموعة 

مكبوسا في قالب جديد بأن الوجه اصبح  تتميز قطعة 74 تضم هذه المجموعة     
وبشكل عام ال يختلف  .9كما في القطعة ذات الرقم  يحمل شكل الملكة جملة/جميلة

 ،الوجه عن القطع البرونزية السابقة فهو يتكون من صورة جانبية للملك والملكلة
بشعر طويل ينسدل الى اسفل العنق فيها غالبا رأس الملك مكلال بالغار وولكن يظهر 

فيظهر رأسها  اما الملكة .مح األكتاف وال يظهر الرداء بشكل واضحبحيث يغطي مال
. بشكل عام تفتقر قطع (11حة و؛ الل9)الشكل  بتاج مرصع  واكتافها وتكون متوجة

هذه المجموعة للمالمح الفنية والدقة في التنفيذ كما هي الحال في قطع المجموعة 
أما ظهر القطعة فهو مطابق في شكله ومضمونه (.  3.2.2السابقة )المجموعة أ.

الملك رب ايل  أسملقطع المجموعة السابقة اذ يحمل قرني رخاء منقاطعين وبينهما 
 .الملكة "جملة/جميلة" أسم لفي السطر األعلى، وفي السطر األسف

مجموعة في  163تتماثل قطع هذه المجموعة مع القطعة  ألمثلة المشابهة:ا     
، (47)في تصنيف راشيل باركاي  21؛ وكذلك قطع الطراز (46)يعقوب ميشورير 
كما توجد قطعة  .(48)في دراسة الباحث كارل شمت كورتيه  86وايضا القطعة 

 (49)مماثلة في متحف الكرك نشرها خلف الطراونة وأحمد العجلوني 

  3.2.2المجموعة ج.

هذه المجموعة بعض قطع  يالحظ في قطعة، اذ  51تضم هذه المجموعة      
من حيث ف .لدقيقة على كل من الوجه والظهر لتلك القطعااالختالفات في التفاصيل 

 من حيث انهاالشكل العام تتشابه مع مواصفات القطع البرونزية التي سبق ذكرها 
كما  بالغار والملكة متوجة بتاج مرصع على الوجه صورة جانبية للملك مكلال   ملتح

. اما الظهر فيحتوي على قرني رخاء متقاطعين 10هو واضح في القطعة ذات الرقم 
اما األختالفات التي تحملها قطع هذه الملك والملكة في سطرين.  أسموبينهما 

المجموعة فهي في تفاصيل صورة الملك  حيث يظهر الجزء العلوي من اكتاف رب 
ا مستديرة عند أعلى الصدر. كذلك هياتايل الثاني معتمرا وشاحا او عباءة تظهر ط

؛ 10)الشكل ∆ يظهر التقاء طرفي اكليل الغار على رأس الملك على شكل 
. اما األختالف في تفاصيل ظهر القطعة فيتمثل بشكل الخط حيث يظهر (12اللوحة

 أسمج؛ م( في  )تغير في رسم الحرفين  الى باألضافة ،ن النقود السابقةم اكبر حجما  

هكذا قليال ففي حين كان يرسم الحرف "ج " بشكل عمودي  .جملة/جميلة" الملكة "

                                                           
(46)

 Yackob Meshorer, Nabataean Coins ,p.110-111; Pl.8.obj163 
(47)

 Barakay <<coinage>>  p.39, fig XIV 
(48)

 Karl Schmitt-Korte <<Nabataean coinage>> p. 124, pl. 15.obj.86 
(49)

 Khalaf Tarawneh and Ahmad Ajlouni <<Nabataean bronze coins>> p.15; 

fig2.18;PlII.18 
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. اما رسم  في القطع السابقة، اصبح يرسم بشكل مائل قليال الى اليسار، اي هكذ  

  ، اصبح يرسم مفتوحا هكذا مغلقا هكذا في القطع السابقة يرسم  انالحرف "م" فك

 األمثلة المشابهة:

" في مجموعة يعقوب 163A"  المجموعة مع القطعة رقمتتماثل قطع هذه      
  . (51)في تصنيف راشيل باركاي  22، وكذلك الطراز (50)ميشورير 

 3.2.2المجموعة د.

وهي مختلفة في تفاصيلها عن تقاليد القطع ( قطعة، 15تضم هذه المجموعة )     
حيث  ،الملكةالسابقة اذ تحمل على الوجه صورة جانبية للملك رب ايل فقط دونما 

)قطع المجموعة في شكلة على القطع سابقة الذكر  يظهر الملك هنا مشابها  
اما الظهر فهو مشابه للقطع البرونزية بشكل عام اذ يتكون من قرني  .(3.2.2ج.

كما هو واضح في القطعة  الملك والملكة في سطرين أسمنهما يرخاء متقاطعين وب
 . 11ذات الرقم 

ام يعود ألسباب  اختفاء صورة الملكة مقصودا   ما اذا كاناضح انه من غير الو     
 كان ولكن الباحث هنا يرى ان هذا الغياب .تكون السبيكة اصغر من القالب نتقنية كأ
حيث تظهر غالبية قطع هذه المجموعة مكتملة المالمح في تفاصيل الظهرأ  مقصودا  

 اما الوجه ففيه ازاحة بسيطة لصورة الملك نحو اليمين لتجنب ظهور صورة الملكة
الطراز يعتبر نادرا حيث  ن هذااذا كان الحال كذلك فأ. (13؛ اللوحة11)انظر الشكل 

مشابهة لهذه القطع. اما السبب في اختفاء تفتقر الدراسات السابقة ألي من األمثلة ال
اال ان طبيعة شكل الخط على ظهر هذه القطع هي من  ،صورة الملكة ال يمكن تبريره

هنا يمكن لنا  .3.2.2الرسم المتأخر الذي بدأ يظهر على قطع المجموعة ج.
 األفتراض ان مثل هذا الطراز قد سك في المرحلة األنتقالية مابين فترة وفاة جميلة

ى( وزواج الملك من زوجته الثانية هجرو وهي تقديرا السنة الثانية ول)الزوجة األ
ميالدية. والدليل على  101/102ايل الثاني اي سنة  ب( من حكم ر32والثالثون )

وكما يرى الباحثون في هذا المجال مثل  ،نهاية حياة الملكة جميلة في هذه السنة هو
ليها الملكة جميلة على النقود الفضية هي ان اخر سنة سكت ع ،يعقوب ميشورير

 (52)من حكم رب ايل الثاني  32السنة 

 ال يوجد األمثلة المشابهة:     

 

                                                           
(50)

 Yackob Meshorer, Nabataean Coins ,p.111; Pl.8.obj.164A 
(51)

 Barkay <<copinage>> p.39, fig.XV 
(52)

 Yackob Meshorer, Nabataean Coins ,p.76 
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 نقود رب ایل الثاني وزوجته الثانیة هجرو/هاجر. 3.3

وال  ،تم سكها من البرونز هاجميعو، فقط ( قطع 6ست )مجموعة هذه ال تضم     
تحتوي  على اي من القطع الفضية. اما من حيث السمات العامة لهذه المجموعة فهي 

اذ  ،ى جملة/جميلةولوكذلك زوجته األ ،متشابهة مع القطع البرونزية لرب ايل وشقيلة
. تعتمر تاجا  خلفه  والملكة بالغار، في المقدمة مكلال   يحمل الوجه صورة جانبية للملك

الملك )ر ب أل( في السطر  أسمي رخاء متقاطعين وبنيهما اما الظهر فيحمل قرن
، كما هو الحال في القطعة ذات الملكة )ه ج ر و( أسمالعلوي، وفي السطر السفلي 

. وبشكل عام تفتقر هذه النقود الى اللمسة (14؛اللوحة12)انظر الشكل  12الرقم 
ى جميلة. بالرغم ولاألالفنية التي ظهرت على نقود هذا الملك مع امه شقيلة و زوجته 

من ان النقود البرونزية لهذا الملك ال تحمل تأريخا األ انه من الممكن تأريخ قطع هذه 
ميالدية(،  105/6-102ي الفترة مابين عامي )المجموعة الى اقرب تأريخ ممكن وه

 األنباطوهي الفترة الواقعة مابين نهاية ظهور جملة/جميلة على النقود و نهاية مملكة 
   ميالدية.  106سنة  في

في  164تتماثل قطع هذه المجموعة مع القطعة ذات الرقم  ألمثلة المشابهة:ا     
في تصنيف راشيل  24كما تماثل قطع المجموعة  .(53)مجموعة يعقوب ميشورير 

 .(54)باركاي 

 النقود البرونزیة التي یظهر علیها رب ایل فقط 3.4

قطع ، وتتميز هذه القطع عن جميع القطع  (10) تضم هذه المجموعة عشرة     
نها تحمل على الوجه أب ،13، كما هو واضح في القطعة ذات الرقم البرونزية السابقة

 ومكلال   ،والجزء العلوي من الصدر ،صورة جانبية لرب ايل يظهر فيها األكتاف
وشعر طويل ملفلف في خصالت تنسدل الى ما دون اسفل الرقبة، حيث  ،بالغار
فيها الملك شابا تشبه صورته على القطع النقدية مع أمه شقيلة. اما الظهر فهو  يظهر

يختلف في تفاصيله عن تقاليد القطع البرونزية الخاصة بهذا الملك والتي سبق ذكرها، 
 (15؛ اللوحة 13الملك )رب ال( )انظر الشكل  أسمحمل اكليل الغار وفي وسطه اذ ي

 األمثلة المشابهة:

؛ كذلك مع (55)في دراسة شمت كورتيه  87القطعة رقم تتماثل هذه القطعة مع      
 . (56)في تصنيف راشيل باركاي  20قطع الطراز رقم 

                                                           
(53)

 Yackob Meshorer, Nabataean Coins ,p. 78; Pl.8.No.164 
(54)

 Barkay <<coinage>> p.39, Fig.XVII 
(55)

 Karl Schmitt-Korte <<Nabataean coinage>> p. 131; pl. 15.Obj.87| 
(56)

 Rachel Barkay<<coinage>> p. 38; fig.XIII 
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 الخاتمة:

(، 107-70قطعة نقدية للملك النبطي رب ايل الثاني) 264ت هذه الدراسة ولاتن     
وهي اكبر مجموعة معروفة لهذا الملك في العالم. تتميز هذه المجموعة بالتنوع في 

شكلت  يثومضامينها وجاءت تعبر عن محطات مهمة في حياة هذا الملك، ح زهاطر
لة الوصاية ى القطع الفضية التي صدرت اثناء تولي أمه الملكة شقيولالمجموعة األ

م(. وقد 76-70سنوات ) ستمدة لعلى العرش لصغر سن هذا الملك والتي دامت 
، ( 14)انظر الشكلمن المجموع الكلي للقطع%6شكلت قطع هذه المجموعة مانسبته 

ملم في 13.27-12.53 يتراوحفغم، أما القطر 3.393 الوزن فيهاويبلغ متوسط 
لمجموعة الثانية فهي النقود البرونزية لرب ايل وشقيلة وتحتوي على ااما المتوسط. 

% من قطع الدراسة، وقد بلغ متوسط الوزن فيها 23قطعة اي، تمثل نسبة  59
ملم. اما 15.12-14.57فيتراوح في المتوسط مابين غم، اما القطر 2.589

 29تتكون من و ى جميلةولالمجموعة الثالثة فهي النقود الفضية لرب ايل وزوجته األ
غم، 3.229% من قطع الدراسة حيث يبلغ متوسط الوزن فيها 12قطعة اي مانسبته 

 ملم. 13.26-13.09هو في المتوسط فاما القطر 

 

ملة/جميلة وتمثل جاما المجموعة الرابعة فهي النقود البرونزية لرب ايل وزوجته      
قطعة، اي ما نسبته  136المجموعة األكبر ضمن قطع الدراسة حيث تتكون من 

% من المجموعة الكلية. وقد تم تقسيمها الى اربع مجموعات فرعية بناءا على 53
تمايز الخصائص التفصيلية لتك القطع وليس لها اي دالالت كرونولوجية واضحة. 

6% 

23% 

12% 
53% 

2% 4% 

رسم بياني يبين توزيع قطع الدراسة ضمن المجموعات 
 الرئيسة 

 القطع الفضية لرب ايل وجمسلة القطع البرونزية لرب ايل وشقيلة القطع الفضية لرب ايل وشقيلة

 القطع البرونزية المستقلة لرب ايل القطع البرونزية لرب ايل وهجرة القطع البرونزية لرب ايل وجميلة
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غم، اما القطر فيتراوح في 3.03ه المجموعة وبشكل عام يبلغ متوسط الوزن لهذ
 ملم. 15.08-15.28المتوسط 

لقطع النقدية البرونزية لرب ايل وزوجته الثانية ابالمجموعة الخامسة تتمثل      
، قطع نقدية 6هجرو وهي المجموعة األصغر في مجموعة الدراسة اذا تتكون من 

 ملم.12.83-14.20لقطر غم؛ اما متوسط ا3.045وبشكل عام يبلغ متوسط وزنها

اما المجموعة السادسة واالخيرة فهي النقود الخاصة ب رب ايل وال تظهر معه      
 عشرةمجموعة الدراسة على  احتوتفيها الملكة، وهي مسكوكة من البرونز. وقد 

قطع من هذا الطراز، وهي بشكل عام تتميز بصغر حجمها وقلة وزنها، اذ يبلغ 
، وهي من ملم في المتوسط12.47-12.26غم، اما القطر فهو 1.5متوسط وزنها 

 الواضح تمثل فئة نقدية اقل قيمة من النقود البرونزية األخرى. 

ابين الفترة المبكرة لقطع الفضية مالدالالت األحصائية الى تغير بسيط في وزن اتشير 
( والفترة يالديم76-70لحكمم رب ايل حينما كان تحت الوصاية في عهد أمه |)

فرقا بسيطا جدا في  ظ( حيث يالحيالديم102|101-76الالحقة مع زوجته جميلة )
معدل الوزن، ولكن يالحظ في المقابل غزارة السك في النقود البرونزية والتي كانت 

النقود السابقة )اي نقود رب ايل وشقيلة( وقد يشير ذلك  اعلى في معدل وزنها من
 اقتصاديا الى تعويض نقص النسبة في وزن نقود الفضة. 

شير العدد الكبير لتلك القطع وتنوعها واوزانها الى حالة اقتصادية يوبشكل عام      
تقرة، وهذا ايضا يتماشى مع المعطيات الحضارية لتلك الفترة حيث تشير سم

ت االثارية الى حركة استيطان ونشاط زراعي مكثفة شهدتها المنطقة النبطية الدراسا
األمر الذي يدعو الى اعادة  (57)الميالدي  ولخالل النصف الثاني من القرن األ

، ولكن من األنباطالتفكير في فرضية انهيار األقتصاد النبطي كسبب ألنهيار مملكة 
 المنطقي تعليل ذلك الى التفوق العسكري الروماني. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(57)

Saad Twaissi <<Nabataean Edom>>, p.152-154 
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 التوضيحيةاللوحات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : صورة تبين شكل اداة القياس المستخدمة في الدراسة1اللوحة

 في قياس اوزان   قطع الدراسة : صورة تبين الميزان الرقمي المستخدم2اللوحة  

 للسنة مؤرخة فضية قطعة وهي 1 الرقم ذات للقطعة صورة:3اللوحة

 ملم(12.42-10.90غم( القطر )3.69.الوزن )(لباحث تصوير) الثاني ايل رب حكم من
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 وأمه الثاني ايل لرب البرونزيةا النقود على كمثال 4 الرقم ذات للقطعة  صورة :6 اللوحة

 ملم( 15.36-14.78غم( القطر )2.66. الوزن )(الباحث تصوير) شقيلة

 من الرابعة للسنة مؤرخة وهي الفضيةا وامه ايل رب نقود على كمثال  2 الرقم ذات للقطعة صورة:4اللوحة 
 ملم(14.99-14.38غم( القطر )3.85. الوزن )(الباحث تصوير(. )م73)   ايل رب حكم

 ايل رب حكم من الثانية السنة في سك الذي الثاني للطراز كمثال  3 الرقم ذات للقطعة صورة :5اللوحة  
 ملم( 8.44-8.23غم( القطر )0.74. الوزن )(الباحث  تصوير) الثاني
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غم( 3.16. الوزن )(الباحث تصوير) 11 السك سنة عليها ويظهر 5 الرقم ذات القطعة صورة: 7 اللوحة
 ملم(14.56-13.17القطر )

غم( القطر 3.01).  الوزن م )تصوير الباحث( 83/84وهي مؤرخة لسنة  6رسم للقطعة ذات الرقم : 8 اللوحة
 ملم(13.17-14.56)

 ال والتي جميلة وزوجته الثاني ايل  لرب الفضية للمسكوكات كنموذج 7 الرقم ذاات للقطعة صورة: 9 اللوحة
 ملم( 14.60-13.90غم( القطر )3.46. الوزن )(لباحث تصويرا) السك سنة عليها يظهر
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  3.2.2.ج المجموعةا قطع على كمثال 10 الرقم ذات للقطعة  صورة: 12 اللوحة

 ملم(18.04-14.3غم( القطر )3.48. الوزن )(الباحث تصوير) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. الوزن (تصويرالباحث)  3.2.2.أ المجموعة قطع على كمثال ،8 الرقم ذات القطعة: 10اللوحة
 ملم( 15.25-13.91غم( القطر )2.53)

غم( 20ز3. الوزن )(الباحث تصوير) 3.2.2.ب المجموعة على كمثال 9 الرقم ذات للقطعة  صورة: 11 اللوحة
 ملم( 17.41-16.82القطر )
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. (الباحث تصوير) 3.2.2.د المجموعة على كمثال 11 الرقم ذات للقطعة صورة :13اللوحة 
 ملم(14.85-13.61غم( القطر )2.96الوزن )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هاجر/هجرو وزوجته ايل رب نقود على كثال 12 الرقم ذات للقطعة صورة: 14 اللوحة

 ملم(14.31-11.90غم( القطر )2.40(. الوزن )تصويرالباحث)

 3.4 المجموعة قطع على كمثال 13 الرقم ذات للقطعة صورة: 15 اللوحة

 ملم(12.70-12.39غم( القطر )1.58. الوزن )(الباحث تصوير) 
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 األشكال التوضيحية:

 

 

 

 

 

 

 

كمثال على النقود الفضية لرب ايل وامه شقيلة وهي مؤرخة للسنة  2: القطعة ذات الرقم 2الشكل 
 )رسم الباحث(م(. 73الرابعة من حكم رب ايل )

 

كمثال للطراز الثاني الذي سك في السنة الثانية من حكم رب ايل   3:القطعة ذات الرقم 3الشكل 
 الثاني )رسم الباحث(

من حكم رب ايل الثاني  الثانية للسنة مؤرخة فضية قطعة  ، 1الرقم ذات للقطعة رسم: 1الشكل
 )رسم الباحث(
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كمثال على النقود البرونزية لرب ايل الثاني وأمه شقيلة )رسم  4: رسم للقطعة ذات الرقم 4الشكل 
 الباحث(

 

 )رسم الباحث( 11ويظهر عليها سنة السك 5: رسم للقطعة ذات رقم 5الشكل 

 

 م )رسم الباحث( 83/84وهي مؤرخة لسنة  6الرقم : رسم للقطعة ذات 6الشكل 
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كنموذج للمسكوكات الفضية لرب ايل الثاني وزوجته جميلة  7: رسم للقطعة ذاات الرقم 7الشكل 
 )رسم الباحث( والتي ال يظهر عليها سنة السك

 

 )رسم الباحث( 3.2.2، كمثال على قطع المجموعة أ.8للقطعة ذات الرقم : رسم 8الشكل 

 

 )رسم الباحث( 3.2.2كمثال على المجموعة ب. 9: رسم للقطعة ذات الرقم 9الشكل 
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 )رسم الباحث(  3.2.2كمثال على قطع المجموعة ج. 10: رسم للقطعة ذات الرقم 10الشكل 

 

 )رسم الباحث( 3.2.2مثال على المجموعة د.ك 11: رسم للقطعة ذات الرقم 11الشكل 

 

 كمثال على نقود رب ايل وزوجته هجرو/هاجر 12: رسم للقطعة ذات الرقم 12الشكل 

 )رسم الباحث( 
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 )رسم الباحث( 3.4كمثال على قطع المجموعة  13: رسم للقطعة ذات الرقم 13الشكل 
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The coins of the Nabataean King Rabel II (70-106AD) 

through an unpublished private corpus 

Saad Twaissi


 Dr. 

Abstract: 

King Rabel II was the last Nabatean king who reigned the 

Nabataean Knigdom during 70-106AD, and at the end of his time 

the Nabataean kingdom was annexed to the Roman empire. 

Despite the long period of his reign, 36 years, very little is known 

about his time as historical sources remain silent to mention him 

or any historical events of his time. Even Nabataean inscriptions 

of his time are very scarce and are unhelpful to understand his 

period. Numismatics, instead, remain the main source to shed 

some light on the socio-economic and cultural aspects of the 

Nabataean kingdom under his time. As the Nabataean kingdom 

was annexed to Rome under his time, or soon after his death, 

many theories raised about the reason behind the collapse of the 

Nabataean kingdom and the most accepted one is that theory 

reasoning the economic deterioration of the Nabataean kingdom 

under the reign of Rabell II. Here the idea of this research is to 

try to understand some of the economic and cultural aspects of 
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the Nabataean kingdom during the last decades of its life based 

on unpublished corpus of Rabel's II coins preserved in the Al-

Ahli Bank Museum in Jordan which consist of 264 pieces. This 

corpus is the largest ever known collection of this king, and 

represent almost all his mints during his 36 regional years, and 

still unpublished and has not been studied before. Based on this 

unique corpus this research will try to shed some new light on the 

socio-economic and cultural aspects of the Nabataean kingdom. 

The primary results show that the different verities and styles of 

his mints, and the continuous mints which cover almost every 

year of his time all indicated stable economy and other reason for 

the annexation of the Nabataean Kingdom should be considered. 

Beside that the coins have shed new light on the cultural and 

political aspects of the Nabataean society in that it indicates the 

practice of women, here we mean queen "Shaqilat" Rabel's II 

mother, as royal regency when the legal king was under age.      

Key words: 

 Nabataean kingdom, Numismatics, Rabel II, Private collection, 

Silver coins, Bronze coins  


