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 األمراض مف خالؿ النقوش الثمودية
                                              د.فايز أنور عبدالمطمب مسعود                        

 :الممخص
كاالقتصادي،  يمنيا االجتماع ةمف المعركؼ أف النقكش الثمكدية تناكلت مكضكعات متعدد

 اكلتيا النقكش الثمكدية، النكاحى الصحية. ككاف مف ضمف المكضكعات التى تنيكالسياس
كقد قسمُت المكضكع إلى عناصر، مف خبلؿ النقكش، كذلؾ عمى النحك  ،كخصكًصا األمراض

كبعدىا  ،ذكر ما يدؿ عمى األمراض العضكية ، كثانًيا:كاًل: المفردات الدالة عمى المرضأ اآلتى:
لجيف. خامًسا: الدعاء لممريض بالشفاء. ثـ رابًعا: أسماء بعض المعاثالًثا: األمراض النفسية، 

األعبلـ  سادًسا: الدعاء بالمرض عمى بعض األشخاص مف خبلؿ النقكش الثمكدية. كأخيًرا سابًعا:
 التى استخدميا الثمكديكف، كىى أسماء أمراض. 

تعددت المفردات الدالة عمى المرض. كىذا يدؿ عمى مركنة المغة العربية ككثرة مفرداتيا. 
فكاف منيا: تشقق كتنكعت األمراض؛ ة إلى المرض بدكف ذكر نكعو في بعض األحياف. كاإلشار 

 الجمد، كالبرص، كمرض األسناف، كالجنكف، الطاعكف. 

الدعاء عمى ككذلؾ بالدعاء لممريض بالشفاء. أىتـ أصحاب ىذه المجمكعة مف النقكش 
 أشخاص بالمرض. 

 الدالةالكممات 

 .الشفاء، الدعاء، لجمعا، المريض، الثمكدية النقكش،

 ُيحددتحديد مف ىـ أصحاب النقكش الثمكدية إلى رأييف: األكؿ منيما  يف فَ مِ تُ خْ أُ 
ه أف أصحاب النقكش الثمكدية ىـ قكـ ثمكد أصحاب نبي هللا صالح عميو السبلـ مؤيدك 

 (ٔ).القرآف الكريـ يالمذككريف ف

                                                           
  جامعة دمنهور –كمية اآلداب  –أستاذ التاريخ القديـ المساعد dr.fayezanwar@gmail.com  

، »النقكش الثمكدية«؛ سييمة مرعى، ٗٙ، ٖٙ، ص ص»ليجة ثمكد«محسف بف ىاشـ دركيش،  (ٔ)
 .ٕ٘ٔص

mailto:dr.fayezanwar@gmail.com
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كما يرى سميماف  ةأصحاب النقكش الثمكديإلى أف  يالثان يأصحاب الرأكيذىب 
القرآف الكريـ  يأف قكـ ثمكد المذككريف ف أكليماالقرآف الكريـ لسببيف:  الذييب، ليسكا ثمكدي

 أف القرآف الكريـ نقل صكرة الثمكدييف بأنيـ كانكا يعيشكف ك يعكدكف إلى فترة مكغمة القدـ. 
ـ  ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍف * َوُزُروٍع َوَنْخٍل َطْمُعَها هَ حياة رغد ) الحكليات ف كثانييما أ (ٕ).(ِضي

لصحراء فمـ يعرفكا ا ياآلشكرية تدؿ عمى أف ىذه القبائل تعيش عمى شظف مف العيش ف
 ؽ.ـ٘ٓٚ -ٕٔٚ (يسرجكف الثان) كيف -شارك ي شكر اآل؛ فيذكر الممؾ ي الحكـ المركز 

 ثمكد العاـ الخامس مف حكمو بحممة إلى شماؿ الجزيرة العربية، فكجد قبائل يقاـ ف"أنو: 
مف الذيف يسكنكف الصحراء كال يعرفكف مسئكاًل، كلـ يكجيكا  (ٖ)كخايابا يكمرسمان ياباديدك 

ىذه  ىـ أصحابالقرآف الكريـ  يكبذلؾ ليست ثمكد المذككرة ف (ٗ)."تحية إلى أى ممؾ
 (٘).النقكش، كلكف ىذا ال يعنى عدـ كجكد عبلقة عرقية بينيما

دية فإف الكتابات اآلشكرية تحدد مكضعيـ كبالنسبة لمكضع أصحاب النقكش الثمك 
، كمنطقة الحجاز عمى )مديف( منطقة الحجر يشماؿ الجزيرة العربية، كبالخصكص ف يف

إلى أف الثمكدييف كانكا يسكنكف  (Forster) فكرستر كيذىب (ٙ).ساحل البحر األحمر
 يكانتشركا ف جنكب الجزيرة العربية ثـ طردىـ الحميريكف فأضركا إلى اليجرة إلى الحجار

 (ٚ).شماؿ الجزيرة العربية

                                                           
 .ٛٗٔ -ٚٗٔسكرة الشعراء اآليتيف  (ٕ)
عظيـ : ىى قبيمة مف قبائل مديف المتصمة بعيفة، كانت تقيـ في الطريق التجاري الابيداعأك  اباديدي (ٖ)

: كانت تسكف عمى ساحل البحر إلى الجنكب الشرقي مف مرسمانيإلى الجنكب الشرقي مف العقبة. أما 
: كانت تسكف في نفس المكاف الذي تسكف فيو قبيمة عيفةأك  خايابامدخل خميج العقبة. كبخصكص 

.ٖٜثمكد. ُيراجع: مكسل. أ، شماؿ الحجاز، ص
(4)

 Luckenbill. D. D., Ancient Records, p.7; Leo Oppenheim. A., «Babylonian and Assyrian», 

p.286. 
 .ٗسميماف الذييب، نقكش ثمكدية، ص (٘)
ٙ، ٘محمكد بف دمحم الركساف، القبائل الثمكدية كالصفكية، ص (ٙ)

(7)
 Forster. C. B. D., The Historical Geography, p.323 
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جاء عف طريق قبائل  يالذ يالمسند اليمنالخط مف  امشتقً ف يالثمكد أما عف الخط
كيكجد رأى أخر كىك أف الخط  (ٛ)َنقمت حضارة اليمف إلى شماؿ جزيرة العرب، يمعيف الت

الكصل بيف الخطيف  الثمكدي المبكر يرجع إلى القرف العاشر قبل الميبلد، كُيقترح أنو حمقة
  .ف النقكش الثمكدية نقكًشا عربيةكفى كل األحكاؿ فإ (ٜ)لمسند الجنكبى.السينائى كا

الغالب كمعبرة عف حياة اإلنساف،  يكجاءت النقكش الثمكدية عبارات مقتضبة ف
اإلنساف الثمكدي، أصابت  يمف ضمف ما تناكلت األمراض التف ؛كتناكلت مكضكعات شتى

 النقكش الثمكدية. يبحثية معنية بذكر األمراض أك ما يدؿ عمييا فكىذه الكرقة ال

باتجاه معيف؛ فتتجو  يأما عف اتجاه الكتابة الثمكدية، فمـ يمتـز اإلنساف الثمكد
ذا كاف النقش  الكتابة مف اليميف إلى اليسار، كالعكس، كمف أعمى إلى أسفل، كالعكس، كا 

اليسار؛ فإذا انتيت المساحة ُيكمل أسفميا أك طكيل فيأخذ مثبًل االتجاه مف اليميف إلى 
قاـ الباحث  ، لذلؾكىك ما ُيعرؼ بمصطمح الكتابة المحراثية أعبلىا مف اليسار إلى اليميف

 النقش الثمكدي. بكضع سيـ ُيبيف اتجاه

كلقد انتشرت النقكش الثمكدية الدالة عمى المرض فى معظـ مكاقع النقكش في 
لذا قاـ الباحث بعمل خريطة مكضح عمييا مكاقع النقكش الثمكدية الجزيرة العربية كشماليا، 

 نقكش تتحدث عف المرض أك ما يدؿ عميو.المحتكية عمى 

                                                           
 . ٖٖٗٔ، ص»لقديمةالمغات العربية ا«عمى بف دمحم الشييري،  (ٛ)
 . ٜسميماف الذييب، نقكش ثمكدية، ص (ٜ)
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 خريطة لمكاقع النقكش الثمكدية

 مف خالؿ النقوش الثمودية: الدالة عمى المرض المفرداتأواًل: 
 كاآلتي: النقكش الثمكدية يف ضالمر  مف األلفاظ الدالة عمى

كالشق: مصدر قكلؾ َشَقْقُت العكد  .بمعنى مريض (ٓٔ)ت ش ؽ ؽ مة:كم 
الصدع البائف. كيقاؿ: بيد فبلف كرِجمو ُشُقكؽ، كال يقاؿ ُشقاؽ، إنما الُشقاؽ ك  قشقا. كالش

كيقاؿ أًنا يئف أنيًنا،  َأفَّ الرجل مف الكجع"ا ف" ك (ٕٔ)،أ فّ  ك (ٔٔ) داء يككف بالدكاب.

معنى كىى ب (ٗٔ)،ؾ ؿ ؿ    ك (ٖٔ)،ة عمى المرضأى "تأكه"، كىى داللكأنينا 
                                                           

 (.ٖٕسميماف الذييب، دراسات فريدريؾ كينيت، نقش ) (ٓٔ)
 .ٖٕٓٓ، صٕٙ، جػ ٗابف منظكر، لساف العرب، ـ  (ٔٔ)
 (.ٓٙسميماف الذييب، دراسات فريدريؾ كينيت، نقش ) (ٕٔ)
 .٘٘ٔ، ٗ٘ٔ، صٖ، جػ ٔابف منظكر، لساف العرب، ـ  (ٖٔ)
 (.ٛٗميماف الذييب، دراسات فريدريؾ كينيت، نقش )س (ٗٔ)
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، ككممت مف المشى ؾ ؿ ؿ كّل يُكلُّ كبًل ككبلاًل، أى أعيا َمِرَض، َعيا، كىى مف الجذر
، كَعلَّ َيِعلُّ َعلَّ الرجل يعل مف المرض (ٙٔ)،ع ؿك (٘ٔ).َأِكلُّ كبلاًل ككبللة أي أعييت

ف التَّف، كىك الصبى الذى قصعو كىى م (ٛٔ)،ت ف ك (ٚٔ).كَيُعلُّ مف َعَمِل الشراب
، كقد أَتنَّو المرض ، كيقاؿ أتنو المرض إذا قصعو فمـ يمحق بأتنانو أي المرض فبل يشبُّ

ـُ س ؽ ـ،  (ٕٔ) (ٕٓ)،  ككممة (ٜٔ).بأقرانو، فيك ال يشب ْق قاـ كالسُّ كسقـ، السَّ
ـُ: كالسقيـ، كقيل ىك ال ـُ: المرض، كقيل أسقمو الداء، كالِمْسقا َق ، كقيل أف ـسقكثير الكالسَّ

اإلصبُع في تاخت  (ٖٕ)،ت ك خ  ككممة  (ٕٕ).سقيـ طعيف أي أصابو الطاعكف 

في ترجمة لكى،  تيذيب كىى لكأ كىى  (ٕ٘)،ؿ ي ككممة  (ٕٗ).ـر الرخكالشئ الك 
اسـ جامع لكل  (ٕٚ)،ك ج ع    ككممة (ٕٙ)،كيقاؿ لكأ هللا بؾ باليمز، أي شكه بؾ

 (ٕٛ)كجع فبلف َيْكَجُع كَيْيَجُع كياَجُع، فيك كجع. مرض مؤلـ، كالجمع أكجاع، كقد

                                                           
 .ٜٖٚٔ، صٗٗ، جػ ٘ابف منظكر، لساف العرب، ـ  (٘ٔ)
 (.ٙٓٔسميماف الذييب، قراءات الحياة االجتماعية، نقش ) (ٙٔ)
 ٖٛٚٓ، صٖٗ، جػ ٗابف منظكر، لساف العرب، ـ  (ٚٔ)
 (.ٕٚسميماف الذييب، دراسات فريدريؾ كينيت، نقش ) (ٛٔ)
 .ٕ٘ٗ، صٚ، جػ ٔر، لساف العرب، ـ ابف منظك  (ٜٔ)

(20)
 Harding, G. L., "The Thamudic and Lihyanite Texts", pp. 60-61 

(21)
 Winnett. F. V., "Studies in Thamudic", plate 6, Js 264; Graf. D. F and Zwettler. M. J., "The 

North Arabian", p. 50. 
 ٕٖٗٓ، صٖٕ، جػ ٖابف منظكر، لساف العرب، ـ  (ٕٕ)
 (.ٜٓسميماف الذييب، دراسات فريدريؾ كينيت، نقش ) (ٖٕ)
 .ٙ٘ٗ، صٚ، جػ ٔابف منظكر، لساف العرب، ـ  (ٕٗ)
 (.ٖٗسميماف الذييب، دراسات فريدريؾ كينيت، نقش ) (ٕ٘)
 .ٕٜٓٗ، ص٘ٗ، جػ ٘ابف منظكر، لساف العرب، ـ  (ٕٙ)
 .ٔٓٔعبدالقادر الحصاف كزياد طبلحفة، "نقكش عربية"، ص (ٕٚ)
 .ٕٚٚٗ، صٖ٘، جػ ٙابف منظكر، لساف العرب، ـ   (ٕٛ)
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 :النقوش الثمودية مف خالؿ األمراض العضوية عمى ما يدؿ ذكرثانًيا: 
 مف منطقة حائل:( 1رقـ ) نقش

 ؿ ؽ ف    ع ـ ر    ك ت ش ؽ ؽ

 (ٜٕ).بكاسطة قيف )َعْبد( ُعمر كتشقق )َمِرض(

الثمكدية  كيفسر الذييب ىذا النقش أنو يعكد إلى المرحمة 
نو يعكس بدكف اىتماـ حتى مرض  عبده ترؾ السيد كذلؾ أف يكضع اجتماع المتكسطة، كا 

 .(ٖٓ)جمده يمرًضا شديًدا بسبب تشقق ف
 مف منطقة حائل:( 2) نقش رقـ

( (ٖٔ)بكاسطة دد ؿ د د    ك ا ف   (ٕٖ).كَمِرَض )أفَّ

 يئف مف شدة مرضو. يإلى مرض دد الذالنقش  كيشير صاحب
 مف منطقة حائل: (3) نقش رقـ

 ؾ ؿ ؿ     (ٖٖ)ؿ ع ج ج

 (ٖٗ).َمِرَض  يلعجاج الذ

 ، كأنو كّل أي أعيا فيك مريض.جيشير إلى أف المريض يدعى عجاالنقش  ىذا
                                                           

 (.ٖٕسميماف الذييب، دراسات فريدريؾ كينيت، نقش ) (ٜٕ)
 .ٕٖالمرجع السابق، ص (ٖٓ)
: ىذا اسـ عمـ معنى "المحبكب، كجاء في النقكش الثمكدية. ُيراجع: سميماف الذييب، دراسة لنقكش دد  (ٖٔ)

 .ٔٔٔثمكدية، ص
 (.ٓٙت فريدريؾ كينيت، نقش )سميماف الذييب، دراسا (ٕٖ)
اٌج: صياح. ُيراجع: ابف منظكر، لساف عجج:  (ٖٖ) العج ىك رفع الصكت، كرجل عاٌج كعجعاج، كَعجَّ

: اسـ تسمى بو بعض العرب فنجد العجاج بف رؤبة بف لبيد عجاجك .ٖٕٔٛ، صٖٔ، جػ ٗالعرب، ـ 
 .ٕ٘ٔلجزء األكؿ، صمف بنى تميـ. ُيراجع: ابف حـز األندلسي، جميرة أنساب العرب، ا

 (.ٛٗسميماف الذييب، قراءات الحياة االجتماعية، نقش ) (ٖٗ)
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   :حائلمف منطقة ( 4) نقش رقـ

ك ت ف    ؼ ؼ ص ي    لب َمِرَض     (ٖ٘)ؿ ب 
ف يككف اإلنساف أ يَمِرَض ثـ فصي. كأصل التفص يالشخص ىنا ىك لب الذ (ٖٙ).كشفى

 (ٖٚ).في َمِضيق ثـ يخرج إلى غيره
 تيماء مف منطقة (5رقـ ) نقش

خمج يشعر   (ٖٛ)ؿ   خ ؿ جا س ؽ ـ    ب ي  
 (ٓٗ).أف خمج كىف بسبب فقد كزنو Winnettكيذىب  (ٜٖ).بالمرض )التعب(

 جنوب غرب تيماء قارة الحصاف موقعمف  (6)رقـ  نقش

 ت  أ ي ف ت ز  (ٔٗ)س ؾ ت )ب ت(  ح د

 (ٕٗ).ساكة )بنت( حداد التى َمِرضْت 

                                                           
: اسـ عمـ مف الجذر ؿ ب ب كمعناىا الخالص مف كل شيء كلبيب: عاقل ذك لب. ُيراجع: ؿ ب (ٖ٘)

. ككرد ىذا العمـ فى النقكش الثمكدية. ُيراجع:ٜٜٖٚ، صٗٗ، جػ ٘ابف منظكر، لساف العرب، ـ 
Corbett, G. J, Mapping the Mute Immortals, p.353. 

 (.ٕٚسميماف الذييب، دراسات فريدريؾ كينيت، نقش ) (ٖٙ)
 .ٕٖ٘ٗ، صٖٛ، جػ ٘ابف منظكر، لساف العرب، ـ  (ٖٚ)
نظكر، ابف ابف م .خمج: الَخْمُج: الَجْذُب. َخَمَجُو َيْخِمُجو َخْمجًا، كَتَخمََّجُو، كاْخَتَمَجُو ِإذا َجَبَذُه كاْنَتَزَعوُ : خمج (ٖٛ)

 .ٕٕٕٔ، صٗٔ، جػٕمنظكر، لساف العرب، ـ
(39)

 Winnett. F. V., "Studies in Thamudic", plat 6. JS 264. 
(40)

 Ibid, p.27. 
ح د: اسـ عمـ مف الجزر ح د د عمى كزف َفّعاؿ يعنى قصير كغميع، كالحدة كالنشاط كالسرعة فى  (ٔٗ)

. ٓٓٛ، صٜ، جػ ٕجع: ابف منظكر لساف، العرب، ـ األمكر كالمضاء فييا مأخكذ مف حد السيف. ُيرا
 .ٙٓٔ، صٖٔٔككرد ىذا اسـ العمـ في النقكش الثمكدية. ُيراجع: سميماف الذييب، نقكش ثمكدية، نقش 

 .ٕلكحة  ٕٛخالد أسككبى، النقكش الثمكدية، نقش رقـ  (ٕٗ)
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أ ي ف ت: فعل ماض يعنى "مرضت"، مف آف يئيف أيًنا كىك مف اإلعياء، كاأليف 
 (ٖٗ).. كاألَْيف: اإلعياء كالتعبىك أيًضا مف اإلعياء كالتعب

ألصق بعض األحرؼ ببعضيا فمقد الصق النقش  إلى أف كاتب أسككبيكيذىب 
ًعا، ككذلؾ الصق حرؼ )النكف( كالتاء، كىذا دليل يؤكد ( ك)التاء( ك)األلف( ميحرؼ )الزا

لو عبلقة حب مع ساكة بنت النقش  كربما يككف كاتب ،النقكش يالتصاؽ الحركؼ ف
 (ٗٗ).حداد
 جنوب غرب تيماء موقع السميؾمف ( 7)رقـ  نقش

ع ؿ   (ٙٗ)ك ع ف ص   (٘ٗ)ك ا ف    بف   ح ي ي
 ى    س ؽ ـ  ش ع

 (ٚٗ)شاع. كعنِص لي سقـبف حيي اكأنا 

فى إشارتو أف ىذا المرض  النقش كتكمف أىمية ىذا
 (ٜٗ).ابف حيي المنطقة قد أصابت يف (ٛٗ)الذى شاع المعدي

  ر جْ ( مف موقع غاللة شماؿ شرؽ الحِ 8)رقـ  نقش

 س ؽ ـ    د د ؿ

 

                                                           
 .ٜٗٔ، صٖ، جػ ٔابف منظكر، لساف العرب، ـ   (ٖٗ)
 .ٓٚالثمكدية، صخالد أسككبى، النقكش  (ٗٗ)
 Ph, p.35: اسـ عمـ كرد بصيغة ح ى في النقكش الثمكدية، ُيراجع: ح ى ى (٘ٗ)
: بمعنى بقى، كالعنصكة ىى البقية مف الماؿ، كعنصكة كل شيء. ُيراجع: ابف منظكر، ع ف ص (ٙٗ)

 .ٖٖٓٔ، صٖ٘، جػ ٗلساف العرب، ـ 
 .٘حة لك  ٖٔٔ، نقش ٕٗٔ، دراسة تحميمية مقارنة، صأسككبىخالد  (ٚٗ)
تعرضت بعض أماكف في حياة العرب القدامى لؤلكبئة، كانتشرت األمراض بسبب تمؾ األكبئة؛ فمف  (ٛٗ)

 .ٜٔ، صالناس مف ُشفى كمنيا مف مات. ُيراجع: فاطمة بنت عمى باخشكيف، "المرض كالتطبب"
 .ٕ٘ٔ، دراسة تحميمية مقارنة، صأسككبىخالد  (ٜٗ)
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 (ٔ٘).ع ف   ـ ت    (ٓ٘)]ك[ ب ت

 (ٖ٘)كانقطع عف مت. (ٕ٘)مرض دد إؿ

إلى أف صديقو دد  كأراد كاتبو اإلشارة سطر الثانى،ُيقرأ مف الالممفت أف ىذا النقش 
 (ٗ٘).انقطع عف لقائولذلؾ  ،قد مرض ،إؿ

سقيـ كتفسيرىا  مات. –كبات عني سقـ دادا لي كيمكف اقتراح القراءة التالية: 
 )مات(.  -كغاب عني حبيب لي

 ( مف منطقة حائل9)رقـ  نقش

ا( عًفا شديدً شياف َضعف )ضك ح ت  ْش ْي ف  ىػ ش ش   
ق ش ش: اليش كاليشيش مف كل شيء: ما فيو رخاكة كليف، كخبزة  (٘٘).كصار ىزيبلً 

                                                           
بت: القطع المستأصل. ُيقاؿ: بتت الحبل فأنبت. كرجل : فعل ماض مف الجذر ب ت ت كالب ت (ٓ٘)

، جػ ٔمنبت أي منقطع بو، كأبت بعيره: قطعو بالسير. ُيراجع: ابف منطكر، ابف منظكر، لساف العرب، ـ 
 .ٕٗٓ، صٖ
: اسـ كمتى: أبك يكنس عميو السبلـ، كمتى ـ ت (ٔ٘) : اسـ عمـ مشتق مف الجذر العربي ـ ت ى. كَمتُّ

 .ٕ٘ٔٗ، صٙٗ، جػ ٙتغنيت كتغنى. ُيراجع: ابف منظكر، لساف العرب، ـ  بالسريانية تعنى
  .HIn, p.536كىذا اسـ العمـ كرد في النقكش الثمكدية. ُيراجع:

 ,HU: اسـ مركب بمعنى حبيب اإللو إؿ، كذكر ىذا االسـ دد إؿ في النقكش الثمكدية. ُيراجع: دد إؿ  (ٕ٘)
p.268. 

ربي الذي عرؼ عند الكنعانييف كاآلرامييف، كما عرؼ عند عرب كاسـ إؿ ىك اسـ اإللو السامى الغ
طمفاح، أحمد سالـ طمفاح، اآللية عند الثمكدييف، الجنكب كالشماؿ مف خبلؿ أسماء األعبلـ فقط. ُيراجع: 

كيذىب الساسى الضيفاكى أنو ربما تككف كممة إلو مأخكذة مف كممة إ ؿ. ُيراجع: الساسي  .ٖٗٔص
 .ٓٛ، ٜٚا آلية العرب، صالضيفاكىف ميثكلكجي

 .ٔٔلكحة  ٕٛٔ، نقش ٖٗٛ، دراسة تحميمية مقارنة، صأسككبىخالد  (ٖ٘)
 .ٖٗٛ، دراسة تحميمية مقارنة، صأسككبىخالد  (ٗ٘)
 (.ٖٔسميماف الذييب، قراءات الحياة االجتماعية، نقش ) (٘٘)
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َكاْلُحتاُت مف أمراض اإلبل: أف يأخذ البعير ىمس، فيتغير لحمو  (ٙ٘)ىشة: رخك المكسر.
 (ٚ٘)كلكنو.

 حفير محافظة العقبة باألردف يوادمف ( 11)رقـ  نقش

ك   (ٛ٘)ؿ ػر ب ت   س ؽ ـ   ؾ ى  
     ط ط    ؾ ف   خ أب 

 (ٜ٘).كف النقشأكيل بالمرض كبكاسطة شعر 

 (ٓٙ).ر ب ت أك رب تأتى ىذه الكممة كفييا معنى االحتمالية، أك بمعنى كثيًرا
 :مف خالؿ النقوش الثمودية األمراض النفسيةثالًثا: 

ة قكية ال نحك شخص ما، حيث تتكلد رغب بانجذابيـ أصيب بعض الناس بداء العشق
ذ  كفي النقكش التالية شيًئا منيا:ا أصيب الرجل بيذا الداء، صار مريًضا نفسًيا، يكقفيا أحد، كا 

 قة حائلط( مف من11نقش رقـ )

 (ٕٙ)تَ  ؿَ  ؼَ       (ٔٙ)ؿ ب ىػ ف    ك ؼ ا ؿ

                                                           
 .ٚٙٙٗ، صٔ٘، جػ ٙابف منظكر، لساف العرب، ـ   (ٙ٘)
 .ٛٙٚ، صٜ، جػ ٕرب، ـ ابف منظكر، لساف الع  (ٚ٘)
خالد اسككبى، النقكش الثمكدية : ىك اسـ عمـ، ككرد كاسـ معبكد كرد فى النقكش الثمكدية: ؾ هػ ؿ (ٛ٘)

 .ٕٓٔ، نقش ٓٙٔبيف الحجر كعقيمة أـ خناصر، ص
(59)

 Corbett. G. J., Mapping the Mute Immortals, p.380; Hidalgo-Chacón Diez. M. C and others, 

The OCIANA Corpus of Hismaic, p.87. 
(60)

Wright, W. A Grammar of  the Arabic, pp.214, 215. 
: فأؿ ضد الطيرة، كالجمع فئكؿ، كالفأؿ: أف يككف الرجل مرًضا فيسمع آخر يقكؿ يا سالـ، أك ؼ ا ؿ (ٔٙ)

سمع أنو يبرأ  يككف طالب ضالة فيسمع آخر يقكؿ يا كاجد، فيقكؿ: تفاءلت بكذا، كيتكجو لو فى ظنو كما
 .ٖٖٖ٘، صٖٚ، جػ ٘مف مرضو أك يجد ضالتو. ُيراجع: ابف منظكر، لساف العرب، ـ 

: اإلفبلت، كاالنفبلت: التخمص مف الشيء فجأة. كيقاؿ: أفمت فبلف بُجرْيَعِة الذَّقف. يضرب ؼ ؿ ت (ٕٙ)
ُيراجع: ابف منظكر، لساف مثبل لمرجل يشرؼ عمى ىمكٍة، ثـ ُيْفِمُت، كأنو جرع المكع جرًعا، ثـ أفمت منو. 

 .ٖٗ٘ٗ، صٖٛ، جػ ٘العرب، ـ 
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 (ٖٙ).( تفاءؿ فتخمص )فنجا( مف كربو كضيقويبكاسطة بياف )الذ

ى التفاؤؿ ، كيعنOptimismكىك ما ُيعرؼ عند أطباء األمراض النفسية باسـ 
  (ٗٙ).Optimisticالحياة، كالشخص المتفائل ىك  يالنزكع إلى رؤية الجكانب اإليجابية ف

 (65).مف منطقة الجوؼ( 12رقـ ) نقش

 ب د ف   (ٙٙ)س ؽ ـ  د د    ك ز ف

 .(ٚٙ)إنو بداف مريض الحب )العشق(
ذا افترض أف س ؽ ـ   دد  كممتاف فتككف كممة د د اسـ عمـ، أما إذ كانتا ك ممة كا 

كاحدة فتككف الترجمة ىى مريض الحب، ألف كممة د د ُتعنى الحب أك الكد، فبيذا يككف 
 (ٛٙ).الشخص المدعك "بداف" مريض بالعشق كالكلياف

كقاؿ األصمعى: لقد أكثر الناس فى العشق فما سمعت بأكجز كال أجمل مف قكؿ 
 (ٜٙ)إحدى نساء األعراب ُسألت عف العشق فقالت: داء كجنكف.

 

 

                                                           
 (.ٕٗنقش ) ٗٔسميماف الذييب، قراءات الحياة االجتماعية، ص (ٖٙ)
 .ٕٛٔلطفي الشربيني، معجـ مصطمحات الطب النفسي، ص (ٗٙ)
يشير اسـ الجكؼ، الذي يعني "التجكيف" أك "الحكض"، إلى المنطقة السفمية بالكامل في كادي  (٘ٙ)

كمع ذلؾ، فقد تـ تطبيق )ُطبق(ىذا االسـ اإلقميمي عمى كاحدة مف الكاحات المكجكدة في  السرحاف.
الحكض، كالتي كانت معركفة لآلشكرييف القدامى باسـ أدكماتك كعمى العبرانييف بكصفيـ دكما. يراجع: 

ARNA, p.71. 
في النقكش الثمكدية.  : اسـ إشارة لممذكر المفرد في معناه اسـ اإلشارة ذا )ىذا(. كقد ذكرز ف (ٙٙ)

 .ARNA, p.195ُيراجع:
(67)

ARNA, p. 208, fig. 43 a. 
(68)

ARNA, p.83. 
 .ٜ٘أبك القاسـ الحسف النيسابكرى، عقبلء المجانيف، ص (ٜٙ)
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 حفير محافظة العقبة األردف يواد( مف 13ـ )رقنقش 

ش ؽ  ك  س ؽ ـ   ك]ىك[ ]يشعر[ باشتياؽ كمرض    (ٓٚ)ك ؿ  
 (ٔٚ).كثير

شكًقا  يكمفردة ش ؽ: يقاؿ: ُشْق ُشْق إذا أمرتو أف يشكؽ إنساًنا إلى اآلخرة. كشاقن
 ي، أيُحسنيا كِذكرىا يشكقن يفتشكقت، إذ ىيج شكقؾ، كيقاؿ منو: شاقن ي: ىاجنيكشكقن

 .(ٕٚ)يىيج شكق

 وادى حفير محافظة العقبة األردف( مف 14رقـ )نقش 

 ر ب   س ؽ ـ   س ر ر  ب  ض ر   

 (ٗٚ)الكثير. (االشتياؽسقـ ّسرر )ضرار بف سممو يشعر  (ٖٚ).ب ف   س ؿ ـ ت

 وادى حفير محافظة العقبة األردف( مف 15رقـ )نقش  

 ؿ  ؼ ؿ ف تا ر ب    س ؽ ـ   ب    ف ش ر     

 (٘ٚ).َمرَض اؿ )مرًضا( عضاؿ بعد معاشرتو لفبلنة

 كمف المرجح أنو فضل عدـ ذكرىا ربما لحمايتيا مف عقكبة أىميا أك عشريتيا.

ُعبر ىنا بمفع س ؽ ـ عمى العشق المرضى الذى يعانى صاحب النقش منو اتجاه 
كلكف اكتفى  صراحًة، كلعمو تحرج مف ذكرىا فيعرؼ الناس محبكبتو،باسميا امرأة لـ يذكرىا 

 .لفبلنةىنا بالتعبير عف عشقو 
                                                           

.Early North Arabian, p.563. King, G.M.H: اسـ عمـ ظير في الثمكدية. ُيراجع: و ؿ (ٓٚ)
(71)

 Corbett, G.J, Mapping the Mute Immortals, p. 294; Hidalgo-Chacón Diez, The OCIANA 

Corpus of Hismaic, p.87. 
 .ٕٖٕٙ، صٕٙ، جػ ٗابف منظكر، لساف العرب، ـ  (ٕٚ)
 .Early North Arabian, p.511. King, G.M.H: يكجد في النقكش الثمكدية. ُيراجع: س ؿ ـ ت (ٖٚ)

(74)
 Corbett, G.J Mapping the Mute Immortals, p.344; Hidalgo-Chacón Diez, The OCIANA 

Corpus of Hismaic, p.251. 
(75)

 Corbett, G.J Mapping the Mute Immortals, p.362; Hidalgo-Chacón Diez, The OCIANA 

Corpus of Hismaic, p.298. 
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 جنوب األردف( مف 16رقـ )نقش 

  
ك  ف ع ر   (ٚٚ)ح  ث ث   ؿ   غ ؿ ـ ت  (ٙٚ)ر ب   س ؽ ـ   ك  س ر   خ ر ص

 (ٛٚ)ت

كلعمو أراد االشتياؽ لكجكد سقـ  (ٜٚ).َمرَض خرص )مرًضا( بعد جماعو بغبلمة فاجرة
 كّسرر بفؾ تضعيف الراء.

 محافظة العقبة األردف   udayid, site AǦ īdāW يف وادم (17رقـ )نقش 

 ر ب ت   س ؽ ـ   ب   ؾ ـ   ؿ   ح د  

 (ٓٛ).كاـ يشعر بمرض كثير )العشق( مف أجل حاد

 محافظة العقبة األردف   udayid, site AǦ īdāW دي( مف وا18رقـ ) نقش

   
   ب  غ ؿ ـ ت  ؼ  ف ؾ ىػ  ث ؿ ىػ  ك  ر ب  س ؽ ـ  س ر ر  ؿ  غ
 (ٔٛ).س ر ر

 (ٕٛ)بمرًض عضاؿ بعد فتاة ناكيا سرر. )االشتياؽ( بكاسطة غكث اإللو، َمرَض سرر

                                                           
، ٖٔ، جػ ٕ: أصل الخرص التظني فيما ال تستيقنو. ُيراجع: ابف منظكر، لساف العرب، ـ خ ر ص (ٙٚ)

 .ٖٖٔٔص
: المرأة الحسناء. ُيراجع: ابف منظكر، لساف العرب، ـ غ ؿ ـ ت (ٚٚ) ـُ ، جػ ٘: الغبلـ ابف سيده، كقيل الَغْيَم

 .ٜٕٖٓ، ٜٕٖٛ، ص صٖٚ
: يقاؿ امرأة نعارة صخابة فاحشة أي عالية الصكت. ُيراجع: ابف منظكر، لساف العرب، ـ ف ع ر ت (ٛٚ)
 .ٕٚٗٗ، صٜٗ، جػ ٙ

(79)
 Hidalgo-Chacón Diez , The OCIANA Corpus of Hismaic, p.445. 

(80)
 King, G.M.H. Early North Arabian, p.228. 

(81)
 Kootstra. K., "The Language", p.109. 

(82)
 King, G.M.H. Early North Arabian, p.183. 
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فكاف مف ىذه الكممات النقش  كاستخدمت تعبيرات جنسية لتعبر عف مشاعر كاتب
 النقكشالعممية الجنسية، فمف المرجح أف ىذه  يمف األلفاظ الصريحة ف يكممة ف ؾ ق كى

 (ٖٛ).ية لبعض أفراد المجتمعكانت تعبر عف حالة كاقع
 محافظة العقبة األردف   udayid, site BǦ īdāW ي( مف واد19رقـ ) نقش

  
 (ٗٛ).ؿ   غ ث ؿ ىػ    ك   ر ب   س ؽ ـ   ب ف   ع ف اؿ

 (٘ٛ) َمرَض بف عف إيل )مرًضا( عضاؿ بكاسطة غكث اإللو.

 دف  محافظة العقبة األر  udayid, site cǦ īdāW( مف وادى 21رقـ )نقش 

  
 ر ب  س ؽ ـ  ك  س ر ر  ك  خ ر ص  ب  ذ ؼ ر ف

 .(ٙٛ)الكثير )صمت االنزعاج()الخرس( كالخرص  سقـ ّسركر )االشتياؽ(ذفراف شعر 

 رابًعا: أسماء بعض المعالجيف مف خالؿ النقوش الثمودية:
كر بعض تناكلت النقكش الثمكدية مينة الطبيب أك المعالج؛ ففي نقكش حائل ذُ 

 عالجيف، كاآلتى:أسماء الم

 ( مف مطقة حائل21نقش رقـ )

  (ٚٛ).ب د ر د ْؽ ؿ   ؿ د دْ 

 (ٛٛ).دقل عالج بدر

                                                           
(83)

 King, G.M.H. Early North Arabian, p.183. 
Mapping the Mute, p.83. Corbett, G. J,

(85)
 King, G.M.H. Early North Arabian, p.180.  

(86)
 Hidalgo-Chacón Diez, The OCIANA Corpus of Hismaic, p.868. 

  .HIn, p.97اسـ عمـ ظير فى النقكش الثمكدية. ُيراجع: (ٚٛ)
 (.٘ٚاءات الحياة االجتماعية، نقش )سميماف الذييب، قر  (ٛٛ)
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 كيتضح مف ىذا النقش أف المعالج ُيدعى دقل، كاسـ المريض بدر.
 ( مف منطقة تبوؾ22رقـ ) نقش

 س ي آك ؼ ى   ب   ىػ ب ج ؿ   ىػ    

 (ٜٛ).َكافى بف َىْبَجل الطبيب

فة صاحب ىذا النقش كمعناىا س ى( اسـ كظي آككممة )
ساء. كيقاؿ َأَسْكُت الجرح فأنا آًسكُة يٌ "، كاآلسِ ي "الطبيب أك المداك  : الطبيب، كالجمع ُأساٌة كا 

  (ٜٓ)َأْسًكا إذ دكايتو كأصمحتو.
 الِحْجر مف (23رقـ )نقش 

 
 (ٜٔ).عالج ناقتيف صغيرتيف )َبْكرتيف(ؼ اعع ت   ع ؼ   ىػ ب ؾ ر ت ف  

 بالشفاء مف خالؿ النقوش الثمودية: لممريض الدعاءخامًسا: 
 دعاء لممريض بالشفاء، فجاء فييا:احتكت النقكش الثمكدية عمى ال

 ( مف منطقة حائل24رقـ ) نقش

 ؿ ـ ي س ر

 ؿ د د  ش ؾ ر     (ٕٜ)ك ىػ ر ض

                                                           
 (.ٖنقش ) ٔٓٔسعيد بف فايز السعيد، "نقكش ثمكدية"، ص (ٜٛ)
.ٖٛ، ٕٛ، ص صٕ، جػ ٔابف منظكر، لساف العرب، ـ  (ٜٓ)

(91)
ARNA, p.211, Pl. 7, fig. 72. 

مف الرضى: المطيع كالمحب، كالرضا ضد السخط، كذكر اسـ اإللو رضك في المصادر األشكرية أنو  (ٕٜ)
ضمف آلية العرب في جزيرتيـ، كأنو اإللو الرئيس عند الثمكدييف. لممزيد يراجع: دمحم ذيب فالح البشاشة، 

 كما بعدىا؛ ٗٗاإللو رضك، ص 
Teixidor. J., The Pagan God, pp.68- 70. 
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 مف ياسر.

 (ٖٜ).يا )اإللو( رضك اشِف شاكر

بدعكتو بالشفاء، فقاـ ياسر بدعاء اإللو بأف العبلج بيد اإللو، فيقكـ  ييؤمف اإلنساف الثمكد
 رضك أف يشفى شاكر مف مرضو.

 ( مف منطقة حائل25نقش رقـ )

 ؿ ـ  ح ر ب

   (ٜٗ).ر ح   ـ س ْس   ىػ ر ض ك

 حرب اإللو رضك مف أجل شفاء مساس ادع (ٜ٘)يا )المعبكد( رضك أرح مساس. مف َحْرب
 .كراحتو
  ثمانية عشر كيمو متر. يالبحو  (96)مف قاع الشرح شماؿ عردة( 26رقـ ) نقش

 ع د   ـ ْس  ْع ْؿ  ْزعْ ك  ر ض ك      ْب    (ٜٚ)ىػ ف ىػ ى
 (ٜٛ)بعدا الجنكف عف زع.أيا نيى كرضك 

                                                           
 (ٙٗسميماف الذييب، النقكش الدعكية، نقش ) (ٖٜ)
الدتو أثناء نشكب حرب بيف قبيمة كالده الُمسمى كقبيمة : ربما سمى اإلنساف بيذا االسـ بسبب ك َحْرب (ٜٗ)

أخرى، ككرد االسـ )ح ر ب ف( ك)ح ر ب ت( في النقكش الثمكدية. ُيراجع:. نايفة الشرعة، أسماء أعبلـ 
 ٖٛمنتخبة، ص

 (ٙٚسميماف الذييب، النقكش الدعكية، نقش ) (ٜ٘)
خالد إسككبى، دراسة تحميمية . ُيراجع: تبعد عردة عف الحجر بمسافة تقدر بحكالي ستيف كيمك متر (ٜٙ)

 .ٕٕٔمقارنة، ص
: كيأتي اإللو نيى في النقكش الثمكدية في المرتبة الثانية بعد اإللو رضك، كيرد مقترف ببعض نهى (ٜٚ)

األسماء الثمكدية، مثل: ذك نيى، كمكث نيى، ككىب نيى، كَطَمَب مف تضرع إلى نيى عدة أمكر منيا 
عدة، كالسركر، كالسعادة، كالحماية، كالعكدة سالًما كغيرىا. ُيراجع: أحمد طمفاح، االستماع لمدعاء كالمسا

 .ٜٔٔ -ٛٔٔاآللية عند الثمكدييف، ص ص
 .ٙلكحة  ٚ٘ٔ، نقش ٕٙٛخالد أسككبى، دراسة تحميمية مقارنة، ص (ٜٛ)
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: الجنكف. كرجل  ـ س: يقاؿ مس مف جنكف، َكالَمسُّ
الرجل إذا ُتخبط،  َكُمْس ممسكس: بو مس مف الجنكف. 

المس"، يتخبطو الشيطاف مف  يكفى التنزيل العزيز "كالذ
ذكر الشيطاف لممّرة األكلى بسبب تفسير  يفالنقش  كتأتى أىمية ىذا (ٜٜ)المس: الجنكف.

)الجنكف(،  يكاف مريًضا بمرض نفس يكممة ـ س، كربما يككف كاتب كالد/ كالدة زع الذ
 (ٓٓٔ).كىك دعاء لو بالشفاء، أك إبعاد الشيطاف عنو

 ( مف منطقة حائل27رقـ ) نقش

 ؿ ت سد خ ا ؿ    ق ت ـ   ؿ ي      (ٔٓٔ)ق د ث ف
 (ٕٓٔ)أسنانو بكاسطة تيس. ييا )المعبكد( دثف َمِرَض دخ إيل ف

ـُ: انكسار الثنايا مف أصكليا.  ـَ َىْتًما: ألفى مقدـ أسنانو. َكالَيَت ـَ فاُه َيْيِت ىػ ت ـ: َىَت
 (ٖٓٔ)كتيتمت أسنانو أي تكسرت.

ذا المرض لو يتضح مف خبلؿ ىذ النقش معرفة الثمكدييف ببعض األمراض، كى
عبلقة باألسناف، فمقد ُأصيب الرجل "دخ إيل" بكسر الثنايا مف أصكليا، كىك ما ُيعرؼ 

لساف العرب َلكى عميو اأَلْمَر  ي، كجاء في مأخكذ مف الجذر لك  يكالفعل ؿ   .(ٗٓٔ)باَلَيتـ
َصو. كيقاؿ: َلكََّأ هللا بؾ، باليمز، َتْمِكية َأي شكَّه بو  (٘ٓٔ).ِإذا َعكَّ

 
                                                           

 .ٕٔٓٗ، صٙٗ، جػ ٙابف منظكر، لساف العرب، ـ   (ٜٜ)
 .ٕٙٛة، صخالد أسككبى، دراسة تحميمية مقارن (ٓٓٔ)
: دثف الطائر يدثف تدثيًنا إذا طار كأسرع السقكط فى مكاضع متقاربة. كىك إلو مذكر، كلقد د ث ف (ٔٓٔ)

تكرر ذكره فى الثمكدية أكثر مف عشريف مرة منادى بالياء. ُيراجع: سميماف الذييب، الحياة االجتماعية، 
 .ٛٛ -ٚٛص ص

 (.ٖٗسميماف الذييب، دراسات فريدريؾ كينيت، نقش ) (ٕٓٔ)
 .ٖٔٙٗ، ٕٔٙٗ، صٔ٘، جػ ٙابف منظكر، لساف العرب، ـ  (ٖٓٔ)
 .ٛٗسميماف الذييب، دراسات فريدريؾ كينيت، ص (ٗٓٔ)
 .ٓٔٔٗ، ص٘ٗ، جػ ٘ابف منظكر، لساف العرب، ـ  (٘ٓٔ)



  12دراسات في آثار الوطن العربي                           

033 

 األردف  يكـ جنوب عماف ف35 يمنطقة عرينيبة عمى بعد حوال( مف 28رقـ ) نقش

 
 ]ب ؟[ ف د ]ؿ ؟[ ... ]ك[ س ؽ ـ   ؼ ت ج ر ع   ك ت ع ف ى    ك ؾ ع ؿ ]؟[.

 ]؟[ ؿ ىػ  ص ع ب    ؼ ؿ ي ـ ح      ؿ ىػ    ك ي ش ؾ    ؿ ق

 ....... سقـ كتجرع كتعنى ككعل.

 (ٙٓٔ).]؟[ اإللو صعب فميمح لو كيشكك لو

و أصيب بألـ أك حمى متكررة فمذلؾ أصيب معمبمرض فالنقش  لقد اصيب كاتب
 .كيشفيو بعجز شديد كىذا الذى جعمو يمتمس مف اإللو )صعب( أف يريحو

ُيعد "إلو صعب" أك "اإللو صعب" كاحًدا مف اآللية العربية الشمالية، أكؿ مف َتعبد 
بية، كيذىب الخريشة إلى أف ىذا اإللو لـ القبائل العر  يلو األنباط ثـ انتقمت عبادتو إلى باق

إلو قبيمة  ي، كيرجح قراءتو إلو صعب أيالمصادر العربية أك الشعر الجاىم ييكجد ف
لو مكاف ُيسمى صعب  (ٚٓٔ).صعب، كا 

 األردف ي ( مف منطقة عرينيبة جنوب عماف ف29نقش رقـ )

 
ج( ك ]ؿ[ ؼ ؿ ق ف   ب ف   ح ف ف   ب ف  أ ت ـ    ذ أ ؿ  ]ف ت[ ) -ٔ
]ىػ[ د  -ٖؿ إ ؿ ىػ  ص ع ب  ؼ ت ض رع   ك ت ع ف ي ك ت ش     -ٕس ؽ ـ 

 ؿ ىػ  ب ؾ ؿ ؿ   ـ  ؼ ع ؿ  ك ف ذ ر   أ ر ب ع    أ س ؿ ع ت.

                                                           
(106)

 Graf. D. F and Zwettler. M. J., "The North Arabian", p. 53. 
 .ٖٙالخريشة، فكاز حمد، كتابة عربية ، ص (ٚٓٔ)
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إللو صعب  -ٕ]ك[ فمياف بف حنيف )حّف( بف أتـ مف قبيمة )ف ت ج(، كسقـ  -ٔ
صعب( بكل ما فعل، لو )لئللو  -ٖر(، فتّضرع كاغتـّ )حزف( كاعترؼ  ذ)مف ىدي أك ن
 (ٛٓٔ)كنذر أربع سمع.

كيذىب الخريشة إلى أنو ال يستبعد أف يككف معنى جممة )ك س ؽ ـ  ؿ  أ ؿ ىػ/ 
مرض المكت، لذا أتى لمعبد اإللو كتضّرع كدعا إليو،  ،مرض يص ع ب( كسقـ فمياف أ

 (ٜٓٔ)كاعترؼ بكل خطاياه، ثـ قّدـ لو نذًرا أربع سمع تامة.
 محافظة العقبة األردف  udayid, site BǦ īdāW ي( مف واد31نقش رقـ )

 
ىػ   ذ ش ر ى   ؿ  أ ح ؿ س   أ ح ؿ ؾ   د ف   س ؽ ـ   ك  د ف   ع ي 

 ىػ –ت   ك  د ف   ب أ س   ك خ ب ؿ ت 

( ؿ أحمس بدكف مرض كبدكف عجز كبدكف رأةما]أمنح[ أحمؾ )اسـ  (ٓٔٔ)يا ذا شرى 
 (ٔٔٔ).بأس كخبمتو

ف تككف أحمؾ بدكف مرض كبدكف عجز كال بأس ىذا دعاء لممعبكد ذي شرى بأ
 يعمييا. أما خبمتو فيمكف تفسيرىا بأحد أمريف، التفسير األكؿ: أف أحمؾ كانت مريضة كى

ميا بالشفاء مما ىي فيو ألف أحمس كاد أف يجف بسبب مرض زكجتو كُدعى زكجة ألحمس

                                                           
(108)

 Bikai. P and al-Khraysheh. F.," A Thamudic E", p.215; Graf. D. F and Zwettler. M. J., "The 

North Arabian", fig. 6, p.73;  
.ٖٙالخريشة، فكاز حمد، "كتابة عربية"، ص (ٜٓٔ)
عة بيف البحر الميت كالعقبة كالتي مازالت يبدك أف اسـ ذي الشرى مشتق مف اسـ المنطقة الكاق (ٓٔٔ)

تدعى جباؿ الشراة. كذك الشرى اإللو الرئيس عند األنباط، كجد لو معبد في البتراء كدكمة الجندؿ، كُيعد 
حاـ كراع الخصكبة كاإلنبات. ككرد في النقكش الثمكدية بعدة صيغ ىي: )د ش ر ى( ك)د ش ر( ك)د س 

 Jobling. W. J., "Prospection؛ٜ٘، ٚ٘ية عند الثمكدييف، صأحمد طمفاح، اآللر ى(. ُيراجع: 

archéologique", p.431.
(111)

  King, G.M.H. Early North Arabian, pp.284–285; Wright, W., A Grammar, p.185B 
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الدعاء بف يجف فقاـ : فمعميا عشيقة أحمس فمف شدة حبو ليا كاد أيأحمؾ. كالتفسير الثان
 التي خبمت أحمس. يليا بأف تككف مف نصيبو سالمة في

 عمى بعض األشخاص مف خالؿ النقوش الثمودية: الدعاء بالمرضسادًسا: 
 ( مف جبة بحائل31رقـ ) نقش

 (ٕٔٔ)ىػ ر ض    ك ب ا    ك د د  يا )اإللو( رض أمرض كدد. 

دِّ َكالَيْمِز. كقيل ىك ُكلُّ َمَرِض ك ب ا: كبأ: الَكَبُأ: الطاعكف بالَقْصير َكالمَ 
 (ٖٔٔ)عاـ.

ذا اُْعُتِبَر أف الكاتب اكتفى باسـ اإللو رض بدكف الكاك لتككف الكاك بدايًة  (ٗٔٔ)كا 
دعكى، دعا فيو كاتبو عمى كداد باألمراض، كمف الجدير النقش  لكممة )ك ب ا( فيككف ىذا

عميو  ايتو مف كداد الذى دعذلؾ خش يبالذكر أف الكاتب لـ يكتب اسمو، كلعل السبب ف
عميو كاتب  افربما يككف كداد ىذا زعيـ )شيخ قبيمة( مستبًدا، كربما يككف قاطع طريق، فدع

  (٘ٔٔ).النقش
 ( مف جبة بحائل32نقش رقـ )

 ق ر ض    ا ر ؾ     ؽ ف ا س )ب(    ف ىػ ف 

 (ٙٔٔ)ؿ ـ    ـ ؿ ؾ ت

 يا )اإللو( رض جنف )أضعف عقل( قناس بف نيف 

                                                           
 .ٖٔ( صٙٔسميماف الذييب، دراسة لنقكش ثمكدية، نقش ) (ٕٔٔ)
 .ٔ٘ٚٗ، صٕ٘، جػ ٙابف منظكر، لساف العرب، ـ  (ٖٔٔ)
أما إذا كانت الكاك ىي أخر حرؼ في اسـ اإللو رضك فإف ترجمة ىذه الجممة ستككف كاآلتي: يا  (ٗٔٔ)

.ٖٔ)اإللو( رضك أعد/ أنكح كداد. يراجع: سميماف الذييب، دراسة لنقكش ثمكدية، ص
 .ٕٖسميماف الذييب، دراسة لنقكش ثمكدية، ص (٘ٔٔ)
  .HIn, p.565اسـ عمـ ظير في النقكش الثمكدية. ُيراجع: (ٙٔٔ)
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 (ٚٔٔ)(.اسطة مالكةمْف )بك 

تضمف دعاء سيًئا عمى قناس، ت مالكة عمى قناس، كمف المبلحع أف النقش يدع
ذكر اسـ المدعك عميو، كالفعل أرؾ مف األرؾ كاألرؾ مف الرجل ىك النقش  ةكتعمدت كاتب

 (ٛٔٔ).نقص أي عقمو كرأيو، كرؾ عقمو كرأيو كارتؾ يالَفْسل الضعيف ف

ظير كراىية مالكة ألكس بف نياف، فربما ىذا كيذىب الذييب إلى أف ىذا النقش يُ 
تزكج عمييا فدعت عميو بالجنكف  يتركيا فدعت عميو بالجنكف، أك زكجيا الذ يعشيقيا الذ

 (ٜٔٔ).بالزكجة الثانية تمتعيس حتى ال

 قاع الشرح شماؿ عردة( مف 33رقـ ) نقش

 (ٕٓٔ)ب   ف ىػ ى    ـ س   كرع

 (ٕٔٔ).كرع)مرض الجنكف(  جنفيا )اإللو( نيى 
 ( مف قاع الشرح شماؿ عردة34رقـ ) نقش

 ىػ   ؾ ك ـ    ف ص ب   ىػ ر س اؿ

 (ٕٕٔ).يا )اإللو( كـك أمرض ىرس إؿ

كلـ يذكر  –أسككبيُيذكر ألكؿ مرة حسب رأى  – يدعاء لئللو كـك كىك إلو ثمكد
كلعل السبب  (ٖٕٔ).عمى ىرس إؿكاتب النقش اسمو كاكتفى بدعاء اإللو ككـ أف ُيمرض 

 ذكر كاتب النقش خكفو مف بطش ىرس إؿ.في عدـ 
                                                           

 .ٖٖنقش ، سميماف الذييب، دراسة لنقكش ثمكدية (ٚٔٔ)
 . ٕٓٚٔ، صٜٔ، جػ ٖابف منظكر، لساف العرب، ـ  (ٛٔٔ)
 .ٕٔصسميماف الذييب، النقكش الدعكية،  (ٜٔٔ)
: ىي التقكى كترؾ المحرمات كالشبيات، كىي التقٌى. ذك الكرع. ُيراجع: عّبكد َوَرع أو َورع (ٕٓٔ)

 .ٖٗٙالخزرجي، أسماؤنا، ص
 .ٙلكحة  ٛ٘ٔنقش  ٕٛٛخالد أسككبى، دراسة تحميمية مقارنة، ص (ٕٔٔ)
 .ٖٔلكحة  ٜٖٕنقش  ٕٕٗنفسو، ص (ٕٕٔ)
 .ٖٕٗنفسو، ص (ٖٕٔ)
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 ( مف ُثَميُثْوات جنوب غرب تيماء 35رقـ ) نقش

 ب ف ىػ ي   ف ؽ ب    ر ـ ف ت ف اؿ

ـْ )بف( َنَتْف إؿْ   (ٕٗٔ).يا )اإللو( نيى )أصب بالجرب( َرا

أف كاتبو يكره كرًىا شديًدا "ـر بف نتف إؿ"، فمذلؾ دعى اإللو النقش  يتضح مف
 (ٕ٘ٔ).بف نتف إؿ" بالجربنيى أف يصيب "ـر 

 سابًعا: أسماء أعالـ باسـ مرض مف خالؿ النقوش الثمودية:
 قارة الحصاف جنوب غرب تيماء( مف 36نقش رقـ )

 ـ ـ ـ ـ   ف س  ف 

 (ٕٙٔ).ماـ )بف( ناس َكَتبَ 

ل كالمكـ: الحمى مع الِبْرساـ، كقي .بأف اسـ ـ ـ لو عبلقة بالمكـ أسككبيكيعتقد 
 (ٕٚٔ)؛الكثير المتراكب ؿ منو: ميـ الرجل، فيك َمُمكـ. كالمكـ: الجدرى المكـ البرساـ؛ يقا

باء، أك سمى فتكارثو األبناء عف اآل اسـ العمـ فمعل أكؿ مف أصيب بيذا المرض حمل ىذا
كلد فييا كاف  يالصحراء أك ربما أف المنطقة الت يبيذا االسـ ألف كالدتو ربما قد حدثت ف

كخكًفا عميو مف اإلصابة بيذا المرض فقد سماه كالده  ي منتشًرا بيا مرض الحمى كالجدر 
 (ٕٛٔ).النقكش الثمكدية يبصيغتو ف اسـ العمـ كرد ىذاك بيذا االسـ، 

 ( مف قيعاف الصنيع شماؿ شرؽ الحجر )مدائف صالح(.37رقـ ) نقش

 
                                                           

 .ٔلكحة  ٚنقش رقـ  ٜٖ، النقكش الثمكدية، صأسككبىخالد  (ٕٗٔ)
 .ٜٖنفسو، ص (ٕ٘ٔ)
 .ٕلكحة  ٕٕنقش  ٜ٘، النقكش الثمكدية، صأسككبىخالد  (ٕٙٔ)
 .ٖٔٓٗ، صٛٗ، جػ ٙرب، ـ ابف منظكر، لساف الع (ٕٚٔ)
 .ٓٙ، النقكش الثمكدية، صأسككبىخالد  (ٕٛٔ)
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 (ٜٕٔ).تحيات ِلػ مو )بنت( شاؿ )بف( ممت. ك دد    ؼ ـ ىػ   ش ؿ    ـ ـ ت

". كالشمل: يبس اليد كذىابيا؛ كقيل: ىك فساد فى اليد، "شمل عمـ يعنىاسـ ش ؿ: 
بصيغتو ىذه فى  اسـ العمـ عمى كل حاؿ فقد كرد (ٖٓٔ).شمت يده تشل بالفتح شبًل كشمبلً 

لذا ربما كاف المكلكد حيف كالدتو بو عاىة فى إحدى يديو فسماه أبكه  (ٖٔٔ).النبطية النقكش
 (ٕٖٔ).بيذا االسـ

لذا فيك ربما كلد  (ٖٖٔ).الحمى كاإلصابة بأشد الجدرى  عمـ بسيط يعنىاسـ ـ ـ ت 
سنة كانت منتشرة فييا مرض الحمى  يأك أنو ف ي المكلكد كمصاب بالحمى كالجدر 

 (ٖٗٔ).، فسماه أبك بيذا االسـي كالجدر 
 ( مف الجواء بالقصيـ السعودية 38نقش رقـ )

كيذىب  (ٖ٘ٔ).س ع د  ك د د  ك ج ع َسْعد َحّب ك ج ع 
: س ع د، َسْعد، المتبكع بالفعل كاآلتيالنقش  اءةالذييب إلى قر 

ذلؾ اسـ المحبكب المقركء ك ج ع، كيمكف مقارنتو بالمغة  يك د د، أي "َحْب". يم يالماض
 (ٖٙٔ).الَكَجع، فى إشارة إلى األكجاع التى عانت منيا كالدتو

 تبوؾ ( مف 39رقـ )نقش 

 
 (ٖٚٔ).ؿ ـ   ب ع ث ت ر  ب  )ع( ؿ    ك   س ؽ ـ دد

                                                           
 .ٗٔلكحة  ٕٗٗنقش  ٖٖٙنفسو، ص (ٜٕٔ)
 .ٖٕٚٔ، صٕٙ، جػ ٗابف منظكر، لساف العرب، ـ  (ٖٓٔ)
 .ٖسميماف الذييب، نقكش جبل أـ جذايذ، نقش  (ٖٔٔ)
 .ٖٖٚ، النقكش الثمكدية، صأسككبىخالد  (ٕٖٔ)
 .ٖٔٓٗ، صٛٗجػ  ،ٙابف منظكر، لساف العرب، ـ  (ٖٖٔ)
 .ٖٖٚ، النقكش الثمكدية، ص أسككبىخالد  (ٖٗٔ)
 .ٜٚٔسميماف الذييب، نقكش ثمكدية، شكل  (ٖ٘ٔ)
.ٜٛٔسميماف الذييب، نقكش ثمكدية، ص (ٖٙٔ)
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 (ٖٛٔ).اسطة بعثتر بف فاؿ كسقمددبك 

نقكش ُجّبة نقش لشخص غير كاضخ حرؼ  ي؛ ففلشخص سـ عمـاق ـ كس كجاء
  (ٜٖٔ)مف اسمو كىك ابف سقـ بف لقط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
(137)

 Hayajneh. H., "Ancient North Arabian", p.766.  
(138)

 Hidalgo-Chacón Diez . M. G and Macdonald. M. C. A, The OCIANA Corpus of 

Taymanitic inscriptions Preliminary Edition, p.101. 
 .ٛٛ، صٕٛسميماف الذييب، دراسة لنقكش ثمكدية، نقش  (ٜٖٔ)
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 :يويمكف إجماؿ نتائج البحث كاآلت

 يالمفردات الدالة عمى المرض، كذلؾ بحسب كل مرض يككف لو مفردة صالحة ف عددت -
ف مرض الجمد بمفردة تشقق. كىذا يدؿ عمى مركنة المغة العربية االستخداـ، فمثبًل عبر ع

 ككثرة مفرداتيا.
مف االنيف لمتعبير عمى مرض « أفَّ »بكممة  ياإلشارة إلى المرض بدكف ذكر نكعو، فيأت -

 شخص ما.
؛ فكاف منيا: تشقق الجمد، تعرض ليا أصحاب النقكش الثمكدية يتنكعت األمراض الت -

 كالجنكف، الطاعكف.كالبرص، كمرض األسناف، 
اىتـ الثمكدييف )أصحاب النقكش( بالدعاء لممريض بالشفاء، ككانت الدعكات متكجو إلى  -

 آليتيـ، كمنيا اآللية: رضك، كنيى، كصعب، كككـ.
 كجدت نقكش ثمكدية ألشخاص دعكا عمى أشخاص آخريف بالمرض. -
لمرض جاء عدد غير قميل مف النقكش يعبر عف حالة مف العشق كصمت إلى حد ا -

 ، كلعمو جنكف العشق.يالنفس
 مرًضا، مثل ماـ، كشاؿ، كممت، كسقمـ دد. األعبلـحممت بعض  -
عمى أمراض األبل،  يىذا يؤكد تعرؼ اإلنساف الثمكدُذكر لعبلج )بكرتيف( مف األبل، ك  -

 كمعرفة عبلجيا.
قمة األمطار مما يؤدى إلى جفاؼ، كىذا الجفاؼ يككف  كجاءت بعض النقكش تتحدث -

فى جكد األمراض، كىذا بطريق غير مباشر تعكس لنا النقكش التى تتحدث عف سبًبا 
 الجفاؼ انتشار األمراض.
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 قائمة المراجع

 والمعربة: أواًل: المراجع العربية

أحمد سالـ أحمد طمفاح، اآللية عند الثمكدييف، رسالة ماجستير غير منشكرة، معيد  -
 .(ٖٜٜٔ)، جامعة اليرمكؾ، كاألنثركبكلكجيااآلثار 

(، عقبلء المجانيف، تحقيق عمر ٙٓٗ)ت ي أبك القاسـ الحسف بف دمحم حبيب النيسابكر  -
 .(ـٜٚٛٔ)الطبعة األكلى، بيركت، دار النفائس، األسعد، 

خالد بف دمحم عباس أسككبي، دراسة تحميمية مقارنة لنقكش ثمكدية مف منطقة ـر بيف  -
ثميثكات كقيعاف الصنيع جنكب غرب تيماء، إصدارات دارة الممؾ 

 ـ(.ٕٚٓٓ/ ٕٛٗٔ، الرياض )ٕٙ -عبدالعزيز، سمسمة الرسائل الجامعية

النقكش الثمكدية بيف الحجر كعقيمة أـ خناصر دراسة  ،--------------- -
تحميمية مقارنة، رسالة دكتكراه قسـ اآلثار كالمتاحف بكمية اآلداب جامعة 

 .(ـٕٗٓٓىػ/ ٕ٘ٗٔ)الممؾ سعكد، 

 ي، ميثكلكجيا آلية العرب قبل اإلسبلـ، الرباط، المركز الثقافي بف دمحم الضيفاك  يالساس -
 .(ـٕٗٔٓ)، يالعرب

سعيد بف فايز السعيد، نقكش ثمكدية مف تبكؾ، الّدارة مجمة فصمية محكمة تصدر عف  -
، (ىػٕٗٗٔ)دارة الممؾ عبدالعزيز، العدد الرابع، السنة التاسعة كالعشركف، 

 .ٜٕٔ -ٜٚص ص

سميماف بف عبدالرحمف الذييب، نقكش ثمكدية مف المممكة العربية السعكدية، مطبكعات  -
 .(ـٜٜٜٔىػ، ٕٓٗٔ)كطنية، الرياض مكتبة الممؾ فيد ال

، دراسة لنقكش ثمكدية مف ُجّبة بحائل المممكة العربية --------------- -
 .(ـٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔ)السعكدية، مطبكعات الممؾ فيد الكطنية، الرياض، 

، نقكش جبل أـ جذايذ النبطية، الرياض، مكتبة الممؾ فيد --------------- -
 .(ـٕٔٓٓىػ/ ٕٕٗٔ)الكطنية، 
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، دراسات فريدريؾ كينيت لنقكش ثمكدية مف منطقة حائل: --------------- -
(، ٔدراسة تحميمية، مركز الممؾ فيصل لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية )

 .(ـٕٗٔٓىػ/ ٖ٘ٗٔ)الرياض مكتبة الممؾ فيد الكطنية، 

، قراءات الحياة االجتماعية قبل الميبلد فى ضكء النقكش --------------- -
منطقة حائل، مركز الممؾ فيصل لمبحكث كالدراسات  يكدية فالثم

 .(ـٕٚٔٓىػ/ ٖٛٗٔ)(، الرياض مكتبة الممؾ فيد الكطنية، ٜاإلسبلمية )

ة حائل، قالكتابات الثمكدية بمنط ي، النقكش الدعكية ف--------------- -
المممكة العربية السعكدية، مركز الممؾ فيصل لمبحكث كالدراسات 

ىػ/ ٖٛٗٔ)(، الرياض: مكتبة الممؾ فيد الكطنية، ٓٔاإلسبلمية )
 .(ـٕٚٔٓ

سييمة مرعى، النقكش الثمكدية أىميتيا كمحتكاىا، دراسات تاريخية، العدد الثالث،  -
 .ٚٙٔ -ٕ٘ٔ، ص(ـٕٚٓٓ)

عبدالقادر بف محمكد الحصاف كزياد بف عبدهللا العمى طبلحفة، نقكش عربية شمالية مف  -
و المعف نمكذًجا، كاف التاريخية، العدد الثبلثكف، البادية األردنية مكقع تم
 .ٕٔٔ -ٜٛ، ص ص(ـٕ٘ٔٓ)السنة الثامنة، ديسمبر 

، أسماؤنا أسرارىا كمعانييا، بغداد، المؤسسة العربية لمدراسات يعّبكد أحمد الخزرج -
 .ـ(ٜٙٛٔ)كالنشر، 

لحميرية كصمتيا ، المغات العربية القديمة الثمكدية كالميحانية كاي عمى بف دمحم الشيير  -
ق، جامعة األزىر، يبعربية القرآف الكريـ، حكلية كمية المغة العربية بالزقاز 

 .ٖٔٚٔ -ٜٖٖٔ، ص ص(ـٕٓٔٓ)، ٔ، مجمد ٖٓالعدد 

ت ، مجمة دراسا"المرض كالتطبب عند العرب قبل اإلسبلـ"فاطمة بنت عمى باخشكيف،  -
جمعية السعكدية ال -جمعية الممؾ سعكد  ،ٙفي عمـ اآلثار كالتراث، عدد 

 .ٛٓٔ -ٖٛص صـ(، ٕ٘ٔٓ)األثرية،  لمدراسات
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 ٕ، أدكماتك العدد "مف األردف يكتابة عربية بالخط الثمكد" فكاز حمد الخريشة، -
 .ٓٚ -ٜ٘(، ص صـٕٓٓٓ)

، ياسـ العمم ، مؤسسة الككيت لمتقدـي، معجـ مصطمحات الطب النفسيالشربين يلطف -
 .(د.ت)، الككيت، مركز تعريب العمـك الصحية

محسف بف ىاشـ دركيش، ليجة ثمكد بيف الحقيقة كالكىـ، مجمة الدراسات المغكية  -
 .٘ٚ -ٓٙ، ص صـٕٔٓٓ، يكاألدبية، السنة األكلى، العدد الثان

رضى في النقكش الثمكدية كالصفكية، رسالة  –دمحم ذيب فالح البشاشة، اإللو رضك  -
كلكجيا، جامعة اليرمكؾ، ماجستير غير منشكرة، معيد اآلثار كاألنثركب

 .ـٖٜٜٔ

، جميرة أنساب العرب، الجزء األكؿ، يبف حـز األندلساأبك دمحم عمى بف أحمد بف سعيد  -
تحقيق عبدالسبلـ دمحم ىاركف، الطبعة الخامسة، القاىرة، دار المعارؼ، 

 د.ت.

فريقي، دمحم بف مكـر بف عمي أبك الفضل جماؿ الديف ابف منظكر األنصاري الركيفعي األ -
 لساف العرب، القاىرة، دار المعارؼ، د.ت.

محمكد بف دمحم الركساف، القبائل الثمكدية كالصفكية دراسة مقارنة، الرياض، مطابع  -
 ىػ.ٕٔٗٔجامعة الممؾ سعكد، 

، اإلسكندرية، مؤسسة الثقافة يمكسل. أ، شماؿ الحجاز، ترجمة عبدالمحسف الحسين -
 .ـٕٜ٘ٔالجامعية، 

دمحم الشرعة، أسماء أعبلـ منتخبة مف البادية الشرقية فى محافظة المفرؽ:  نايفة فرحاف -
، يلحيان – يثمكد – ي النقكش العربية الشمالي صفك  يدراسة مقارنة ف

ماجستير، معيد اآلثار كاالنثركبكلكجيا، جامعة اليرمكؾ، األردف، 
 .(ـٜٜٙٔ)



  12دراسات في آثار الوطن العربي                           

033 

ياض: دار أمية لمنشر ، جميرة أسماء النساء كأعبلميف، الر ي ىزاع بف عيد الشمر  -
 .(ىػٓٔٗٔ)كالتكزيع، 
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The Diseases in the Thamudic inscriptions 

Dr. Fayez Anwar Abd-Elmotelb Massoud

 

Abstract 

It is known that the Thamudic inscriptions dealt with variety 

of topics, including social, economic, and political ones. The health 

related topics especially diseases were among the topics that were in 

the Thamudic inscriptions.  I divided my paper into the following 

sub-titles, first: the vocabulary of the disease through the Thamudic 

inscriptions, and secondly mentioning evidence of organic diseases, 

and then third: Psychiatric diseases, then fourth: the names of some 

therapists. The fifth point deals with prayers for the patient to be 

cured while the sixth one is the prayers of the patient for other 

people treatment. Finally, the seventh point covers the proper names 

of sickness / diseases in the Thamudic inscriptions. 

There are many signs of the disease in the Thamudic 

inscriptions. This indicates the flexibility of the Arabic language and 

the abundance of its vocabulary. The Thamudic inscriptions referred 

sometimes to the symptoms of the disease without mentioning its 

name. The diseases of Thamudic people were varied; they included: 

chapped skin, leprosy, dental disease, insanity, and plague. The 

writers of the Thamudic inscriptions concerned with praying for the 

patient to recover while praying against others to be infected with 

diseases. 

Key words 

Inscriptions - Thamudic - Patient - Healer - Supplication – Healing 
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