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 مستخلص البحث
ونتيجة لذلك افتخر   ،العهد القديم  منذ  العرب  حياة  في  وهاما  كبيرا  حيزا  الجوانب المعمارية )الدينية والدنيوية( في مملكة االنباط  نالت       
ومن ثم توارثوا نلك الفنون في معابدهم ومساكنهم، فأصبحت تشكل لديهم بعد ذلك رمزا تاريخيا    األهمية  بهذه  )قبل اإلسالم وما بعده(العرب  

افتنا  وقيمة ثقافية، الن اجدادنا االنباط قد ساهموا بشكل كبير في تعزيز ذلك الفخر وكأنهم أرسلوا لنا في الوقت الحاضر منجزاتهم لحماية ثق
 .البشرية مستوى  على العمارة  فن  في ضخمة قفزة يشكلالية التي نشعر بانها ال شيء امام ذلك اإلرث الحضاري والثقافي العريق الذي الح

أصل تلك الحضارة "    الحالي   بحثنا  في  تناولنا  فقد  اإلسالم،  قبل  الجوانب المعمارية )الدينية والدنيوية( لمملكة االنباط  معرفة   اجل  ومن    
  وتاريخ فنها العريق، فضال عن اقسام فنونها المعمارية، واهم المؤشرات )الدينية والدنيوية( التي نتجت عنها من خالل معابدها ومساكنها

 .    العرب قبل اإلسالممملكة االنباط؛ ؛  الجوانب العمرانيةالكلمات المفتاحية: وقصورها.
Abstract 

          The architectural aspects (religious and mundane) in the Kingdom of the Nabateans have gained a 

large and important place in the life of the Arabs since the Old Testament, as a result, the Arabs (before 

and after Islam) took pride in this importance and then inherited these arts in their temples and dwellings, 

and then it became to them after that a historical symbol and cultural value, Because our ancestors, the 

Nabataeans, have greatly contributed to enhancing that pride, as if they sent us at the present time their 

achievements to protect our current culture, which we feel is nothing in front of that ancient civilizational 

and cultural heritage, which constitutes a huge leap in the art of architecture at the level of humanity. 

In order to know the architectural aspects (religious and mundane) of the Nabataean Kingdom Pre-Islamic 

Arabs, we have dealt with in our current research “the origin of that civilization and its ancient art history, 

as well as its architectural arts sections, and the most important indicators (religious and mundane) that 

resulted from it through its temples, dwellings and palaces. 

Key Words: Urban Aspects; Kingdom of the Nabataeans; Pre-Islamic Arabs. 
 املقدمة

 مدينة  والربه ومعبد رام( وغيرها، وتعد  الجمال   أم ـ )ك  بنحتها  والمعابد والقصور التي قامت شعوب االنباط  والقرى   المدن   لقد تعددت      
، اال انها كانت قليلة  ولكن بالرغم براعة المنحوتات االنباطية.  بإنشائها  األنباط  قام  التي  بالصخور  المحفورة  المعمارية  التحف  أهم  البتراء

القلة فان االنباط قد    وتعبيرية  تجريدية  لمسات  فيها  فنية  أساليبالمنحوتات، والتي اتخذت عدة    من   هائال  عددا   أنتجواللغاية، ومع هذه 
  ووضعوا   الخلود  بفكرة  منهم  ايمانا  الصخر  في  قبورهم  وحفروا   وواقعية،  كالسيكية  أساليب  الى   الحالية   الحداثية  الفنون   تشبه  اضافة   وتكعيبية
اذ دلت دراسات تاريخية وادبيات  ان مملكة االنباط تعد من الحضارات الضخمة في اعمالها المعمارية،.الثمينة والمجوهرات الذهب بداخلها

 مالمحتلك المصادر ال  ومؤلفات عديدة والتي تناولت مهارة االيدي النبطية وبراعتها في الجوانب المعمارية )الدينية والدنيوية( كما برزت
 امتازت به تلك المملكة مما جعلها تتفرد عن بقية الحضارات العربية األخرى بفنونها القيمة.  الذي العظيم  الفن  هذاالراقية ل

 نشأة واصل مدينة االنباط:
  نباط كانوا عبارة عن جماعة( بان شعب مدينة اال1986نكيف،    أشار الباحث األمريكي المتخصص في الدراسات االثرية )ابراهام       

النبطي،   الخط   إليهمولقد نسب    إسماعيل،  بن  نبطالشام؛ وانتموا الى عشيرة    وجنوب  العربية  الجزيرة  شمال منطقة    في   قنطوا   القدماء  العرب  من
 منطقة باسم )نباطين( بعدها    ق.م(  37  إلى  100)  عام  للمدة بين  دامت  التي  مستوطناتهم  لقبت  اذ.  (األنباط  مملكةواشتهرت مملكتهم باسم )

 ةمتحكم  شبه  يةتجار   شبكة  األنباط  لمدينة  كان.  (1)األحمر    البحر  وحتى  الفراتمنطقة    من   اوامتدادوسوريا؛    العربية  الجزيرةشبه    بين  معزولة
 تلك   معينة؛ فضال عن  مناطق  في  مكثف  بشكل  الزراعة  البعض، ولقد مارس شعبها  ببعضها  المتصلة  الواحات  من  مجموعة  على  قائمة  بها

 بدوية   قبائل  عدة  بين  من  اواحد  األنباط  وعدت  .  (2)  الصحراء  إلى  معينة  حدود  هناك  يكن  لم  اذ  الواحات  بين  التي كانت تربط  الطرق 
قبائل بدو   أصبح.  والعيش بسالم  والمياه  المراعي  على  فيه  العثور  يمكنهم  مكان  أي  إلى  قطعانهم  معوتنقلوا    العربية،  الصحراء  عاصرت

  تضاءل   عندما  السيئة  السنوات  خالل  الحياة   قيد  على  البقاء  أجل  من  كافحواوكما    الفصول،  مرور  مع  بمنطقتهم  دراية  علىاالنباط حينها  
تشير بعض المصادر    (.كما3اآلرامية )  الثقافة  من  يتجزأ  ال  جزًءا  البداية  في  كانوا  األنباط  أن  من  الرغم  على و .  الموسمية  األمطار  هطول

  في تحديدها لها، بان   الفرضيات  إحدى ولكن تناولت  .  امؤكد  غير   يزال  ال  العرب  البدو   من  االنباط  لقبيلة  الدقيق  األصل التاريخية بان تحديد  
 العربيــة  بمركــز  تعرف  كانت  بمنطقة  االنباطيون   سكن  ولقد.  العربية  الجزيرة  شبه   غرب  جنوب  فيأي    اليوم،  اليمن  يعود الى   األصلي  موطنهم
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  أرض   وهي   الصخرية،  طبيعتها  إلى  نسبـة  والصـفوية،  الثمودية  والقبائل  االنباط  سكنها  وقد  البتــراء  وحاضــرتها  وســيناء  االنبــاط  بــالد  الصــخرية
 تقول و .  العربية  الجزيرة  جنوب  في  متواجد ومتفق أثريا  ما  مع  باي شيء  تتفق  ال  ونصوصهم  ولغتهم  معابدهم  فإن  ذلك،  ومع(.  4)  صخرية
الحجاز، ولقد كان    منطقة  من  أتوا  أنهم  العربية، مؤكدين  الجزيرة  لشبه  الشرقي  الساحل   من  قد زحفوا  قبائل االنماط  أنأيضا؛   أخرى   فرضية

باسم )نبتيو( والذي يأخذ    ة لقبائل قديم  عدة   بها مع اآلهات  يتشاركون   الراي أكثر قبوال ألنه وجد بعض االثار والنقوش الزخرفية التي كانوا
  المبكرة  السامية  اللغات  حينها لدى  وكانت معروفة  القبيلة لمدينة االنباط،  السم  اسم يعود للجذور الرئيسة  وهو  ( هناك،nbtwالمصطلح )
 رسخت  لذلك االحتالل فقدالرومانية، ونتيجة    اإلمبراطورية  إلى  هاتوضم  (تراجان)  (. وقعت مدينة االنباط تحت الحكم5)   الحجازفي منطقة  

  واختفت  الرومانية  اإلغريقية الثقافة  أوساط في شاعت  والتي  المزين  الناعم  السيراميك  بصناعات  وتميزت  اإلمبراطورية   داخل   النبطية  الثقافة
 حول  النظريات   يرفضون   المعاصرين  العلماء  أن  إال  اآلرامية،  الثقافة  من  يتجزأ  ال  جزًءا  البداية  في  كانوا  األنباط  أن  من  الرغم  علىو   .بعد  فيما

 (.6)  شمالية عربية قبيلة أنهم واللغوية والدينية التاريخية األدلة تحدد ذلك، من بدالً . اآلرامية جذورهم
 ماهية اصول االنباط:

اجل الوصول لمعرفة ماهية حاول الباحثون والمختصون في مجال الدراسات التاريخية واالثرية البحث والتقصي لمرات عدة من    لقد      
لدرجة   واالجتهادات  لنقاشاتظهور ا  من الموضوعات التي استمر حولها موضوعا؛ لذلك فقد ظلت مدينة االنباط بوصفها    األنماط  اصول 

 حضارة   أنب  باعتقادهماما    ،بشكل خاص    الغربيينو   من العرب والمسلمين بشكل عام ،  والمختصين  الباحثينقبل هؤالء    منمبالغة فيها  
او انهم   ،   زراعية  او   ( رعوية  –   بدوية)  بحضارة  تمتاز  التي  العربية  الجزيرة  خارج  من  القادمة   القبائل  لبعض  حصيلة لنتاج  تكون   قد  األنباط

  اآلثار  دة عن كشفت دراسات ع  بعدمايستبعدون ذلك لكون مدينة االنباط ال يمكن ان تكون حضارتها قد اقتبست منها، وجاء هذا االعتقاد  
 برزت بشكل خاص   التيو   منها  العمرانية  عبر مجاالت متنوعة ، والسيما  بالرقي  ان حضارتها قد تميزت  عن   النبطية  المدن   في  المعمارية

 عبقرية   عن  تفصح   التي  المتقدمة  الري   أنظمة   وفي  المشتب  الحجر   من  المبنية  والفلل   والقصور   الصخر   في   المنحوتة  األبنيةمظاهر    في
)األنباط( يأتي من   (. وجاء في كتاب )بخور االلهة( للمؤلف )خزعل الماجدي( بان أصل مصطلح7باهظة العقل المنتج )  هندسيةإبداعية  

 جاء  وأيضا .  ( 8" )الصخر  عروق   من  عرق   كأنه  الجبل  من  يتجلب  ما  هو  النبط  وأيضا  البئر،  من ينبط  الذي  الماء"    هوالمصطلح اللغوي و 
.  ومع ذلك؛ فان المعلومات  (9)  الرافدين  بالد  في  بالبطائح  ينزل  جيل"  القبط"  ( للمؤلف )مرتضى الزبيدي( بمعنى أنالعروس  تاجكتاب )  في

 بعض   ذهب  لحد االن. لكن  معروفين  غيرما زاال    من بالدهم  التي هاجروا خاللها  المحددة  والفترة  لألنباط  األصليالتاريخية حول المستوطن  
 اسماعيل  بكروهو    األنباط  أبو  نابت  (بايوتويقصد بـ )ن.  التوراة   في  الوارد   وتيبان  منقد يكون قد جاء    األنباط  أصل  أن   إلى   بالقول  الباحثين

  الوارد   تبيت  باسم  األنباط   اآلخر  البعض ربط  فيما   العربية،  الجزيرة  غرب  شمال  في  قوية  مملكةحينذاك    أنشأوا  الذينوفقا لما ذكر في التوراة  
  شرقي شمال من متعددة قبائل بين تقع كانت التي الحروب إلى تشير التي(  م.ق 727- 725) بالسر نجالت األشوري  الملك سجالت في

 . (10). األشورية والقوات العربية الجزيرة
 فنون دولة االنباط:

معالمه   يزال  والذي ما  ،ه شعبهمخلف  الذي  الضخمالزاخر و   العمراني  اإلرث  اكده  ما  وهذا  ،كبير  بشكل  العمارة  بفن  األنباط  ت دولةاهتم       
  فلقد   ،بعيدة  قرون   مدى  على   امتدقد    النبطية  الحضارة  عمر   وهذا ما يعلمنا بان  صالبة، ال و   شموخمعاني ال  بكل  وقتنا الحاضر   حتى  قائماً 
الفني   البذخ  من  بلغ  اذ  أدى به بان يكون في تطور مستمر،وهذا ما    ،ذو تباين )زخرفي وخطي وبنائي وحرفي(  النبطي  المعماري   الفن  كان
  والعوامل   الطبيعةجمال    معوانسجام    بتناغم  محددة  ُأطر   ضمن   هعمليات  جرتفمن ناحية البناء المعماري، فقد      (.11حضارته )  ذروة   في

ت من خالل عبر   مميزات  األثرية الحضارية  هويتها  ومنحها  حضارة االنباط   أغنى بدوره  الذي  المكان  نوعيةجودة    عن  فضالً المتغيرة؛    البيئية
  األول  رئيسيين قسمين  إلى النبطية الحضارة في العمارة فن  ُقسمت فقد وبذلك  (. 12) والالحقة  السابقة العصور  باقي مالمحها العظيمة عن

طرق لكال الفنين، كان الزما علينا التطرق بعض الشيء (، لكن قبل التالدينية  العمارةـ)فن  بفخص    الثاني  أما(،  الدنيوية  العمارةفن  )بـ    يختص
 ذاك. الى مالمح الهندسة المعمارية النبطية من حيث الشكل والرسومات والمواد المستخدمة فيها وتصاميم البناء السائدة في مملكة االنباط حين

 مالمح اهلندسة املعمارية لدى األنباط
 والحمامات   واألسواق  البيوت)  الدنيوية  والعمارة(  واألضرحة  المعابد)  الدينية  العمارة  بين  تنوع  ذاته،  بحد  قائما  فناً   النبطية  العمارة  تعد      
  ومنحها   ابه  المحيطة   الحضارات بين   من  المعماري   فنها االدائي   تطوير  على   اقدرته  األنباط  مملكة  تأثبت  كما   ،(الرياضية   للصاالت  وصوالً 
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 النبطية  المنحوتات من المتبقية اثارها عكستوالمادي. كما   الروحاني الجانبين على عميقة بخصوصية اآثاره  لتمتاز خالصا، نبطيا طابعاً 
  بطابعهم   المعماري   فنهم  النبطيون   أجدادنا  صبغ  وبناء معماري، اذ  نحت  فنون اعمال ابداعية و   من  به   قاموا  بما  األنباط  مهندسيها  عبقرية

 تصنيف مالمح البناء الهندسي المعماري النبطي المبدع الى أربع أنواع، وهي على النحو االتي:  (.ويمكن13)  الخاص
  مدروسة  وأساليب  بطرق استخدم الشعب النبطي فن النحت في الصخر ، وقد تميزوا بهذا الفن    فن استخدام النحت في البناء المعماري:-1

 الصخري   للسطح   اختيارهم  بعد( "بان قبائل االنباط كانوا  األنباط  دولة  تاريخ تابه )، اذ اكد )احسان عباس( في ك  أعمالهم   تنفيذ  في  بدقة
 النحت   أعمال  بتنفيذ  البدء  يتم  الصخري   للوح   الالزمة  الحسابات  إجراء  وبعد  عليه  الرسم  ُيستطاع  لوح  إلى  النبطي  بتحويل  ون يقوم،    المناسب

 اآلخر  يأتي  ثم؛    السطح  بتسوية  يقوم  فبعضهم  ودرجات  مراتب  على  كانوا  النحاتين  أن  الُمعتقد  ومن  السقاالت،  باستخدام  السطح   أعلى  من
  يختصون   الذين  الفنانون   يأتي  بعدها  ومن  للتنفيذ  عالية  مهارة  تتطلب  والتي  النحت  بأعمال   يقوم  الذي  واآلخر  والتسويات  بالحسابات  للقيام
  ويبدو  .فسال”“  بـ  والنحات  بنيا”“  بـ  البناء  بأعمال   القائمين  أسماء  على   النقوش  بعض  دلت  كما  (.14)"  المعقدة  الفنية  واألشكال  التماثيل  بنحت

  على   فالن  النحات  أو  فالن  البناء  نقشاألثريون    وجد  اذ  ،مملكة االنباط  في   العالي   االحترام  ذات  المهن  من  كانتا  والبناء  النحت  مهنتي  أن
 (. 15)  النبطية القبور  شواهد من العديد

اذ أشار الباحث "   المحيطة،  البيئة  في  المتوفرة   المواد  من  العديد  األنباط  ت مملكةاستثمر   فن استخدام الحجارة عند البناء المعماري:  -2
 الحجارة  أنواع كل وظفوا ( بان " االنباطيون قد  تاريخي منظور من األنباط( في كتابه ) John Irving Lawlor" )   لولور ايرفينغ جون 

 المختلفة،  البناء ألغراض  السوداء   البازلتية  الحجارة  استخدام  جرى   الشراة   جبال  وأبنية  وصلخد   الجمال  أم  صحراء ففي  بحضارتهم،  المحيطة
 النبطي  الملكي  البناء  نمط  كان  فقد؛    ذلك  ومع  لينها،ل  نتيجة  معها  التعامل  صعوبة  من  الرغم ب  الذريح  خربة  في  الكلسية  الحجارة  اعتمدوا  كما

 البازلتية  والحجارة  الكلسي  بالحجر  إجماالً   ُبني  الذي  الربة  قصرك  الواحد  البناء   في  الحجارة  منمختلفة    انواع    بين  الخلط  على  يتسم باعتماده
 .  (16" ) الموجب وادي من بالقرب المنطقة شمال من ُجلبت التي

 والمهندسة   المنقوشة  الحجارة  الصغيرة”؛ فضال عن“  الغشيمة  الحجارة  يقع االختيار على  كانالبناء، ف  في  المستخدمة  للحجارة  بالنسبة  أما      
 ( 17. ) المحلية التربة فضال عن  اللتونات من تحضيره يتم فكان  والجير  الشيد من المكون  المالط  عن أما أشكال، بعدة

 بين  كمونة  أبنيتهم  في  بكثرة  المالطقد استخدموا    األنباط"    بان  (  Leeming Josephus, 1998)    جوزيفوس   ليمينغكما ذكر         
  في  مالطللواضحة   فائدةمن  ، والدليل على ذلك ما نرى االن واألمطار  الرطوبة  وعزل  الحراري   العزل على القدرته الكبيرة  الحجارة صفوف

 كذلك يمكن   العازل،  الطيني  بالمالط  تغطيتها  جرت  والتي  الحجارة  تراص  على  تعتمد  التي  كاألقواسوالكبيرة ؛    الكثيرة  المعمارية  الفنون 
 ومتانة  صالبة  على   أكدت  والتي  النقب  في  النبطية  والمساكن  الحميمة  كخزان  المائية  والخّزانات  اآلبار  قصارة  في  المستخدم  المالط  مالحظة

 صليب  من  أكثر  ُنقش  حيث  الكرنب  في  عليها  ُعثر  التي  الصلبان  فضال عن   الميالديين،  ( 6-5)  القرنين  حتى  مسكونة  فضلت   ، اذ  البناء
 (18) ."األسكفة وبعض األبواب عضادات  على

  في   جليا  ذلك  ويبرز  والشبابيك  األبواب  وصناعة  التسقيف  أعمال  في  األخشاب  واستعملتفن استخدام االخشاب عند البناء المعماري:-3
  عرف   كما  الحرجية،  باألشجار  غنية  كانت  التي  (الشراة   جبال)  منطقةالمنطقة، وأيضا    في  األشجارالعديد من    لتوفر  ( نتيجةموسى  وادي)

  في  األخشاب  وجود  ذلك  وما دل على  األرضية،  الهزات  أمام  الجدران  صمود  تعزيز  شأنه  من  البناء  في  لألخشاب  آخر  استخداماً   األنباط
( وبعد ان قدمت الباحثة عرضا للمواد المستخدمة في فن العمارة  19. )بترا  النبطية  العاصمة  في  (البنت  قصرمثل )  األبنية  بعض  بقايا

 كال الفنين: التفصي يلي وفيماالنبطية، سوف تكمل الجوانب المبدعة لمملكة االنباط، من حيث الفنون الدنيوية او الدينية؛ 
 متقدمة   مرحلة   الى في فنونهم المعمارية الدنيوية    وصلوا قد    األنباط  أن( " ب2016المصري،    اياد)  الدكتور  أكد  فنون العمارة الدنيوية:-1

 بالفنون   متأثرين  الفن  في   والواقعية   الكالسيكية المدارس  الى   ينتقلوا   أن  قبل  ممكن،  حد  أقصى الى  البصرية  المفردة وبسطوا  التجريد  من   جدا
 استكماال  أتت  منحوتاتهم  من  الكثير  أن ،  مميزة  عربية   هوية  المنحوتات  تلك  أكسبوا   لكنهم  والفرعونية،  واآلشورية  والفارسية   والرومانية  اليونانية
تعد   السكنية  العمارة( بان "  2009( وهنا يضيف )زيدون المحيسن،  20". ) والتشكيل  النحت  في  واألدوميين  والمؤابيين  العمونيين  ألساليب

األنباط، اذ ترك لنا اجدادنا    لألردنيين  الحضارية  الهوية  بإبراز  تميز  بدوره  الذي  لغناها  النبطية  الحضارة  لدى  الدنيوية  العمارة  أقسام  أهم  من
 (21البشرية. ) مستوى  على العمارة فن  في  ضخمة قفزةاالن  يشكلوالذي  عمراني إرثاالنباطيون 

 ويمكن ان نذكر بعض المالمح الفنية الدنيوية للعمارة النبطية، وعلى النحو االتي:     
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 ،ةالنبطي  القبائل  من  قليلة  فئة  بمتطلبات   لتفي  جدا    فارهة  كانت  بأنها  اتصفتة ، التي  الكبير   والمساكن  لقصوروتشمل ا  العمارة السكنية:-ا
 وللنوم  للجلوس  منها  جرح  عدة  لتحتوي على  المساكن  هذه  قسمت  ولقد  التجار،  وكبار  الدولة  رجال  فئة  على  ةقتصر م  وهذه المساكن كانت

  مدخل   من   وقريباً   الجدار   لبُص   في   ُأنشئ  للُغسل   وموضع   صغير  مرجان  من  تتكون   التي   والحمامات  كالمطابخ  الخدمات  غرف   فضال عن 
  فيها  تتواجد  التي   األماكن  أهم  أحد  ءالبترا  وتعد  القصر،   وفخامة  يتناسب  متطور  مائي  بنظام  القصور   هذه  ودتوز   التخزين،  وغرف  الحمام

 وتختلف  مملكة االنباط  في  الجنوبية  والمدن  القرى   في  سادت  فقد  ت(الفيالـ)ب  يطلق عليها ما  أو  الكبيرة  للمساكن  بالنسبة أما  بكثرة،  الفئة  هذه
  الفئة  هذه أن   بالذكر الجدير ومن  ،(العائلة وقسم الخدمات قسم ،  االستقبال قسم ) هي  أقسام  ثالثة إلى  ُقسمت بأنها الكبيرة القصور   فئة  عن
 ( 22. )األمطار مياه لتخزين بآبار مزودة كانت المساكن من
 والسيق  ء)البترا كانت وقد النحت، في  والعبقرية التي كانوا يحملونها األنباط هوية البيوت هذه وشكلت:الصخور  في ُنحتت التي البيوت-ب

  والتي   والكهوف  المغاور  طبيعة  معوانسجام    بتناغم  حتتقد ن  البيوت  هذه  أن   المعروف  ومن  النبطية،  البيوت  من  النوع  لهذا  محطاً   (البارد
  البيوت   هذه  أحجام  يحصل هنالك اختالف بين  أن  المؤكد  ومن  النحل،  بخاليابما نسميها    أشبه  بيوت  إلى  بنائيهم  بمهارة  األنباط  حولها

 قرب   ( البارد  السيق  في  المصبوغ  البيت)  المنحوتة  البيوتاألمثلة على هذه    ومن  النبطية،  ة  المنازل  ُنواة   شكلت  والتي  المغارة  حجم  بحسب
  ينت ز   وقد.  بالعمق منها واحدة صغيرة بغرف أحيطت واسعة غرفة من يتكون ، كما كان  قصيرة وساللم بمدرجات إليه  صعدي اذ ء،البيضا

  في   والمصبوغة  المكسوة  وبجدرانه  وبمنعته  بمساحته  تميز  ءالبترا  مسرح  مقابل  يقعكان    الذي  والمنزل  نبطية،  وزخارف  برسومهذه الغرف  
 ( 23) أمتار.  ثالثة ارتفاعه وكان النبطي، الفخار بعض على أرضيته تحت ثرع وقد المرافق، بعض

  ومخازن   سكنية  وحدات  يضم  كبيرسكني    مجمع  عن   عبارة  الريفي  المسكن  المزرعة، اذ كان  مساكنما يطلق عليها ب  او :الريفية  المساكن-ج
 مؤلفاً   والذي كان  (الحميمةمنطقة )  في  المساكن  من  النوع  هذا  عثر على  كما  النقب  في  (الكرنب  قصرمثل )  متعددة،  وساحات  واصطبالً 

 ( 24والمادية. ) االجتماعية المزارعين حالة  عكست  والتي بسيطة بزخارف ينتز  وقد مكشوفة ساحة حولمحاطا   غرف أربع أو ثالث من
 غرفتين   على   منطقة )الحميمة( واقتصرت  في  بكثرة  سادت  والتي  األنباط،  سكان   غالبية  مساكنمن ال  النوع  ههذ   تشكل   :البسيطة  المساكن-د

 .مكشوفة ساحة أمامهما
 هذه   وقد سادت  ،(المعابد  وزوار  كهنة  خدمةمثال )  الخدماتية  لألموروهي مساكن مصممة باألصل      :العامة  الصفة  ذات  المساكن-ه

 ( 25)والذريح(.    رم وادي)  في المساكن
والسيما في   والدالالت،  والرسومات  الشكل  حيث  من  الرومانية  بالفنون   تأثرها  خالل  من  النبطية  الفنون   تأثرت  لقد  :فنون العمارة الدينية-2

 تعدد نشاهد  عندما أيضاً  التأثر عملية ت وجاء (،الشرى  ذو معبد) إيطاليا إلى لتصل تعدتهامملكتها حينذاك، ولقد   في معابدها التي سادت
 وكان   (. الشرى   ذوالذي أطلق عليه بـ)  اآللهة  كبير  فعبدوا  األخرى،  والشعوباألنباط    بين  الحضاري   للتمازج  طبيعية  نتيجة  األنباط  عند  اآللهة

 القرابين  دم   وكان .  (قدمين)   والعرضأقدام(    أربعة)   الصنم  طول   وكان.  زوايا  أربع  له   منحوتة  غير   سوداء  مسلة  أو   أسود  حجر  شكل  على  يعبد
  الدياناتفي ذلك الوقت لدى    معروفة التطهر عادة  أن اذ . المياه من بالقرب بوجوده البتراء في  الشرى  ذو اإلله  وتميز( أمامه أو  عليه يرش

  عام   (وكونوي   هورسفلدالمنقب )  بها  قاملدولة االنباط    أثرى للمعابد  عمل تنقيبي  أول ( وتشير الدراسات التاريخية بان  26)  القديمة   السامية
(، كما كشفت  قنوات)  دةبل  قرب  األنباط  مراكز   من  األكبر  العدد  لتشمل  اليوم  التنقيبات  ( لكن مع تطور التكنولوجيا الحديثة سادت1929)

  وشرابهم  طعامهم وآداب  واجتماعاتهم السخية والئمهم عن عملية التنقيب بان لقبائل االنباط تقاليد دينية في دور العبادة، اذ تحدث الباحثين 
 ( 27). األسوار عن المستغنية ومدائنهم الحجرية بيوتهم وعن( وخف قميص) زيهم وبساطة

  المعابد   النبطية  المختصون بالمملكة  الباحثون   سمويمكن ان نذكر بعض المالمح الفنية الدينية للعمارة النبطية، وعلى النحو االتي:لقد ق    
  أمام   بانتظام  منتصب  دائري   مقعدوجود    مع  مستطيلة  بان مساحاتها كانت  الشمالية  المعابد  تميزت  اذ  وجنوبية،  شمالية  معابد  قسمين  إلى

 وفي  (بمقدس)  األولالجزء    تمثلعدة ،    أجزاء  إلى  هام يقس تم ت  فقد  الجنوبية  المعابد  أما   المبنى،  تصميم  من  جزءا  شكلكان ي  والذي  المعبد
  السيما   الثراء  مع  مباشرة  عالقة  لهاالتي    المعابد  بوجود بعض  ويمكن ان نذكر  الثانوية،  األجزاءبعدها    تأتي  ثم  ومن  واسعة  غرفة  جزء  كل
  واآللهة   الدينية  المباني  عدد   في   اتزايد  خاللها   اتضح  والذي  (الميالدي  الثاني  القرن   حتى  الميالد  قبل  الثاني  القرن )  بينالممتدة    الفترة  في

 ( ومن المعابد المشهورة حينذاك، ما يلي:28. )الحامية
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 بعل  اإلله   لعبادة  تكريسه  تم  وقدالنبطية.    المملكة  تاريخ  في  المعابد  أكبر  بأنه  ويتميز  (سيعمنطقة )  في  المعبد  يقع     :شمين  بعل  معبد-ا
  م،   ( 20* 19  )  مساحته   ما  الخارجي   المعبد  غطى  كما  تقسيماتها،  بجميع  النبطية  المعابد  تفاصيل   شتى  تضمن   كما  الخصوبة،   إله   شمين
  الداخلي   المقام  مساحة  أما  الثالثة،  المداخل  ذات  واألبراج  الداخلي  المقام  إلى  فيقودنا  الرواق  عبر  المدخل  يلي  الذي  الممر  من  الدخول  وعند

 للعبادة  عالياً   مكاناً   كانت  وقد   حرة  قواعد  ذات  أعمدة  بأربعة  للسماء  مفتوحة  صومعة  المعبد  وسط  تشكلت  كما  م،   ( 7.26*8.28  )بـ  ُقدرت  فقد
  كبير   عدد   على  العثور  وتم  ،(أمتار  أربعة)  للمعبد  والخارجي  الداخلي  المقام  بين  المكشوفة  المساحة  بلغت  مركزية،  مقبرة  أنها  المعتقد  ومن
 هو  أهمية  النقوش  وأكثر  الديني،  المركز  لهذا   عديدة   مراحل   تأريخ  على   ساعدت  بدورها  والتي  المعبد  بقايا  في   واليونانية  النبطية  النقوش  من

 المعبد  هذا  من  متعددة  أجزاء  تحديد  على  ساعد  باكتشافه  والذي  الميالد،  قبل (    2/1  أو  32/ 33  )  بين  تأريخه  تم  والذي  المعبد  تكريس  نص
 ( 29. )  والخارجية الداخلية كالمقامات

 األردنيين عن نادرة  بآثار الباحثين زود  فريدا بناءً  ُيعد  كما النبطية المعابد أكبر من  المجنحة األسود معبد  يعد  :المجنحة األسود معبد-ب
  جبل،   لحف  في  المياه  مجرى   فوق   الجسر  طريق  على   مطالً   بالشارع،  المتصلة  الثالثية  الرومانية  البوابة  على  المعبد  ُيطل  وعباداتهم،  األنباط

  واإلله  المرتفعات  آلهة العزى  اإللهان لعبادة مكرسا كان أنه  المرجح ومن  العزى  لإللهة  رمزا تكون  أن يمكن التي المجنحة األسود تشير كما
 أعمدة   تتقدمها   أمامية  شرفة  من  المعبد  وتكون   ميالدي،(    27  )  حوالي  ُبني  قد  المعبد  أن  الُمعتقد  ومن  معًا،(    والخمر  الشمس  إله  دوشرا)

 في  بنيت  التي  باألعمدة  المحيط  المربع  الشكل  ذات  الرئيسية  المعبد  قاعة  إلى  العريضة  البوابة  عبر  منها  الدخول  ويتم  م(    9,5  )  بطول
 المذبح  منصة  جانبي  على  ُوجد  كما  القاعة،  أقصى  في   م(    1.3  )  بارتفاع  المذبح  منصة  وُوجدت  األعمدة،  من  صفان   وبداخلها  الجدران، 

  خلف   تقعو   اآللهة،  أنصاب  عليها  ترتفع  كانت  التي  المنصة  حول   الطواف  يجري   كان   اذ  حديدية،  أبواب  ذات  مدرجات  األمامية  الجهة  إلى
  من   تكونت  األعمدة   قواعد   أنويذكر    لآللهة،  تماثيل  فيها  ُوجد   والتي   للمعبد  ونذور  كهدايا   تقدم  التي  التقدمات  عليها  توضع  فسحة   المنصة

 ( تاجيات)  أما  األعمدة  لباقي  األبيض  الرخام  استخدم  بينما،    المنصة  ألعمدة  البني  الرخام  استخدم  كما  الحجرية  بالقاعدة  تحيط  رخامية  حلقة
 ( التاجيات)  هذه  تكون   أن  الُمرجح  ومن  المعبد  تسمية  جاءت  األسود  هذه  ومن  مجنحة  أسود  منها   بعض  زوايا  على  ُمثلت  فقد  المزخرفة  األعمدة
 ( 30) .المنصة ألعمدة

  الجبل  تحت (موسى) لوادي الغربية النهاية على يقعوهذا المعبد  (البنت  قصر)ب اختصارا واطلق بهذا االسم :فرعون  بنت قصر عبدم-ج
 (األول  القرن  من  الثاني النصف)  في   تم بنائه  يكون   قد   وهذا المعبد  ،   م  ( 120*60 تها حوالي )مساحتبلغ    ضخمة منصة  على   (الحبيس)

  المعبد   مخطط  كان  وقد   مقوسة،  بوابة   شكل   على   المعبد  بوابة  كما تم بناء  ،(مترا  23  )  ُيقارب  ما   إلى  المعبد  هذا   جدران   وترتفع  الميالد  قبل
 فيما   النبطية،  المعابد  من  الكثير  عليه  اسست  الذي  صندوق   في  صندوق   صنف  ضمن  انشا  فقد  تقسيمه  حيث  من  لالهتمام  مثيراً متميزا و 

  وعند   للسقف   بوصوله   البخور  حرق   يتم  ، اذ  الساحة   في  الكبير  المذبح  على  الحيوانات  تضحية  من  المعبد  هذا  في  العبادة  طقوس  كانت
 ( 31) فاخرة، وليمة ُتقام كانت الطقوس هذه من االنتهاء

 ثالث   على   بناؤه  تم   وقد  الميالد،  قبل  (األول )  القرن   إلى   تشييده  تاريخ  ويعود  النبطية،  الدينية  المراكز  أهم  من   رم  معبد  يعد      رم:  معبد-د
  وكان بداخله   م، (    5* 4  طوله حوالي )   داخلياً   مقاماً المعبد    ضم، كما    م (  50*35  طولها حوالي )  خارجية  بناية  من ولقد تكون    .مراحل

  ثالثة   ضمن  المعبد  بناء  تمو   جانبية،  غرف  ، فضال عن  متالصقة  أعمدة  على   الثالثة  جدرانها  في  يضم  الشرق   باتجاه  مفتوحة  صومعة
  بممر  محاطة الصومعة  كانت  الثاني  الطور  وفي  األول،  الطور  في  أخرى   أجزاء  ، كذلك على  درج  على  المحتوية  األبراج  ظهرت  اذ  أطوار،
 ومن المعبد  هذا في  ُوقرت التي اآللهة وتماثيل عريض أمامي درج اكتشاف تم كما الجانبية، الغرف  على  مفتوحة أعمدة ذات ساحة مشكالً 

ويتجلى   .  الينابيع  سيدة  والعزى   السماوات  سيد  ( وهوشمين  بعل)  كـ  األخرى   اآللهة  كذلك  دوشرا  قرينة  الالت  هي  اآللهة  تكون   أن  المرجح
 بين  تقع  التي  العذبة  السطحية  المياه  سلسلةتوافر    فضال عن  الشاللة،  عين  كنبع  الينابيع  من  القريب  المعبد  موقع  نتيجة  محله  في  وجوده
 ( 32)  .رم جبل  لمرعى الرملي الحجري   والجسم الصخرية الطبقة

 اخلامتة:
لقد رغبت الباحثة في البحث الحالي من ابراز الفنون المعمارية ألحدى المماليك العربية العظيمة في شبه الجزيرة العربية ، وهي مملكة     

عت  س االنباط ، لما تميزت به من فنون إبداعية كان لها اثر بالغ على الدول العربية واإلسالمية والغربية لحد االن ، كما ان الباحثة عندما
الى تقصي تلك الفنون )الدنيوية والدينية( التي بهرت بها انامل ايدي شعوب االنباط ، ال تقصد من ذلك الذكر مجرد عبارات هامشية الذي  
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سوف يأخذ بعض الوقت ، ومن ثم يصيبه نوعا من الغبار ، هذا اذا لم ينسى ويصبح من خبر كان ، وانما الهدف من ذلك للمعرفة 
العربية االصيلة ولتوصيل تلك المعلومات الى الدول العربية واإلسالمية والغربية ممن ال يزال ينكر االبداع العربي األصيل   المهارات الفنية

 من حيث القدرات الفنية بصورة عامة، والقدرات الفنية المعمارية بصورة خاصة. 
 ت المهمة، ومنها: لهذا يمكن ان نستنتج من المعلومات التي ذكرت في البحث بعض المؤشرا      

  الى   وانتموا  الشام؛  وجنوب  العربية  الجزيرة  شمال  منطقة  في  قنطوا  القدماء  العرب  من  جماعة  عن  عبارة   كانوا  االنباط  مدينة  شعب  ان-1
 .إسماعيل بن نبط عشيرة

  على  فيه  العثور  يمكنهم  مكان  أي  إلى  قطعانهم  مع  وتنقلوا  العربية،  الصحراء  عاصرت  بدوية  قبائل  عدة  بين  من  واحدا  األنباط  عدت-2
 .بسالم والعيش والمياه المراعي

  داخل   النبطية  الثقافة   رسخت  فقد  االحتالل  لذلك  ونتيجة  الرومانية،  اإلمبراطورية  إلى  وضمتها(  تراجان)  الحكم  تحت  االنباط  مدينة  وقعت-3
 .الرومانية  اإلغريقية الثقافة  أوساط في شاعت والتي المزين الناعم السيراميك بصناعات وتميزت اإلمبراطورية

 عرق   كأنه  الجبل  من يتجلب ما  هو  النبط  وأيضا  البئر،  من ينبط  الذي  الماء"    وهو  اللغوي   المصطلح  من  يأتي (  األنباط)   مصطلح  أصل-4
 . "الصخر عروق  من
  العمارة  فن )بـ  فخص   الثاني  أما  ،(الدنيوية  العمارة  فن )   ـب  يختص  األول   رئيسيين  قسمين  إلى  النبطية  الحضارة  في  العمارة  فن  ُقسمتلقد  -5

 الفنين  لكال التطرق  قبل  لكن ،(الدينية
 والحمامات   واألسواق  البيوت)  الدنيوية  والعمارة(  واألضرحة  المعابد)  الدينية  العمارة  بين  تنوع  ذاته،  بحد  قائما  فناً   النبطية  العمارة  تعد-6

 .بها المحيطة الحضارات بين من المعماري  االدائي فنها تطوير على قدرتها األنباط مملكة أثبتت كما ،(الرياضية  للصاالت وصوالً 
 .أعمالهم تنفيذ في بدقة مدروسة  وأساليب بطرق  الفن بهذا تميزوا وقد الصخر،  في النحت فن  النبطي الشعب استخدم  -7
 الحجارة  استخدام  جرى   الشراة   جبال  وأبنية  وصلخد  الجمال  أم  صحراء  ففي   بحضارتهم،  المحيطة  الحجارة  أنواع  كل  االنباط  وظفلقد  -8

 .للينها نتيجة معها التعامل صعوبة  من بالرغم  الذريح  خربة في الكلسية الحجارة اعتمدوا كما المختلفة، البناء ألغراض  السوداء البازلتية
 من  العديد  لتوفر  نتيجة(  موسى  وادي)  في  جليا  ذلك  ويبرز  والشبابيك  األبواب  وصناعة  التسقيف  أعمال  في  األخشاب  االنباط  ستعملا  -9

 .المنطقة في األشجار
السكنية، البيوت التي نحتت في الصخور، المساكن الريفية،  ان من اهم المالمح الفن المعماري للعمارة الدنيوية النبطية هي )العمارة- 10 

 (. العامة  الصفة  ذات المساكنالمساكن البسيطة، 
فرعون، معبد    بنت  قصر  معبدالمجنحة،    األسود  معبدان من اهم المالمح الفن المعماري للعمارة الدينية النبطية هي )معبد بعل شمين،  - 11

 رام(.
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