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نقش جديد من تعز ()NAS4

نعامن أمحد سعيد العزعزي

أستاذ مساعد ،قسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة تعز
تعز ،اجلمهورية اليمنية

(قدم للنرش يف 1432/10/6هـ ،وقبل للنرش يف 1433/1/16هـ)
الكلامت املفتاحية :نقش ،تاريخ قديم ،مملكة قتبان ،منطقة املعافر.
ملخص البحث .تقع حمافظة تعز يف الزاوية اجلنوبية الغربية من اليمن ،وقد عرفت يف التاريخ القديم باسم (املعافر)،
وهو إقليم واسع كان يشمل حمافظة تعز احلالية وأجزاء من حمافظتي (حلج و إب) ،وترشف حمافظة تعز عىل مضيق
باب املندب الذي يربط بني البحر األمحر وخليج عدن والبحر العريب ،وتعد جرس التواصل احلضاري بني جنوب
اجلزيرة العربية والقرن اإلفريقي منذ أقدم العصور.
وعىل الرغم من أن تعز دخلت حتت حكم كثري من املاملك اليمنية القديمة (أوسان – سبأ – قتبان – محري) لكن
تارخيها القديم مل يكتب حتى اآلن وذلك لندرة الدراسات عن آثارها ونقوشها القديمة وهذا يفرس اهتاممنا بنرش
بعض نقوشها.
وتكمن أمهية هذا البحث يف أنه يدرس نقش ًا جديد ًا يذكر ألول مرة املعبودين القتبانيني (عم و أنباي) يف حمافظة تعز،
ويوضح أن داللة هذا النقش الدينية والسياسية تتكامل مع داللة نقوش يمنية قديمة أخرى وجدت يف تعز ،مما يؤكد
ِ
قتبان يف بعض مراحل تارخيها.
أن الزاوية اجلنوبية الغربية من اليمن (املعافر) كانت امتداد ًا للحدود الغربية ململكة

قائد) من أهايل قرية (الدرادج) الذي وعد ِ
أن يدلنا عىل
اجلبلِ ،
لكنه ال يعرف مكان النقوش ،وبينام نحن كذلك

الوصول إىل النقش

سمعت يف أثناء زيارة ميدانية ملدينة الدمنة (دمنة خدير)

أفاد شاب من احلارضين وهو من أبناء املنطقة يعمل يف

إىل اجلنوب الرشقي من مدينة تعزعن وجود نقوش

مدينة الدمنة أهنا تقع يف اجلهة الغربية منه ،محدت اهلل
ٌ
املتجهة إىل منطقة (احلوا
فصعدت يف سيارة املسافرين

مسنديه يف (جبل كحالن ) فقررت يف 2008/1/23م
الذهاب إىل جبل كحالن لالطالع عىل النقوش ،وعند
الوصول إىل (شارع ماوية) بمدينة الدمنة سألت كثري ًا

مرة) إىل الشامل الرشقي من اجلند.

عن جبل كحالن ،وتعرفت عىل األخ (هائل حممد
1

2
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االنطالق واملسار

كان االنطالق من مدينة الدمنة الساعة التاسعة
صباح ًا تقريب ًا اجتهت بنا السيارة شام ً
ال يف طريق رميل
من أيام التعاونيات ،فمررنا بقرى ومناطق كثرية منها:

(خدير املقشاش) ،وأكمة بشري ،وجامع الشيخني،
وجبل ابن الغريب ،وجبل (مسور) ،وقرية (القرفني)

يف عزلة (رزمن) ،ثم سائلة (السودان) إىل الرشق من

اجلند (اهلمداين1989 ،م ،)142 :ثم بري الرزمة ،أسفل

قرية (الرزمة) وقرية (اخلرابة) ،ثم ضاربة (املحر)
وعزلة أساودة من نجد شداد ،وسائلة (الرتير) وأكمة

احلمراء ثم مررنا بوادي (اخلميس) املمتد من جبل

(جربان) حتى سد اخلالف وهناك تركنا السيارة ورسنا
عىل األقدام حتى وصلنا مزرعة القات التي يعمل فيها

الدليل (هائل).

كانت الساعة الواحدة تقريب ًا صلينا الظهر
وأكرمنا مشكور ًا بغداء لذيذ من فطري الغربة (الغرب)

الطازج واحلقني واحللبة (وما أروع أن يتناول الفرد

النقوش ،فعىل ُبعد ثالثني مرت ًا تقريب ًا منها كان البد من
خلع األحذية والعبورعىل (األيدي واألرجل) ،وفور

الوصول إىل النقش قمت بقراءته ونقله بخط املسند
واخلط العريب ،وأخذ قياساته ،ووثقته بمجموعة من
الصور ،ثم غادرنا املكان نزو ً
ال عائدين من الطريق

نفسه .كانت الساعة اخلامسة مسا ًء تقريب ًا ،ودعت
الدليل وشكرته عىل تعاونه وسألته عن كيفية العودة إىل
مدينة الدمنة؟

أفاد أن السبيل للعودة سوى استئجار دراجة

نارية؛ ألن السيارات ال تقصد مدينة الدمنة إال يف
الصباح ،اتصل بصاحب دراجة من أبناء املنطقة فاتفقنا

عىل األجرة ،وغادرنا املكان قاصدين الدمنة عرب طريق

مغاير لطريق الصباح ،كان املهم هذه املرة نصح صاحب
الدراجة مرات عدة بعدم الرسعة يف تلك الطريق غري

املعبدة التي تبدأ من أسفل سد اخلالف عرب الوادي الذي

تستنزف مياهه لألسف لزراعة القات فقط .ثم مررنا

بأماكن قلع األحجار امللونة (املحاجر) التي بنيت وتبنى

غذاءه من إنتاج بلده) ،وبعد الغداء مبارشة صعدنا إىل
(جبل كحالن) من جهته الرشقية عرب شعبة (ا ُمل ِّلح)؛

سالمة الوصول إىل مدينة الدمنة بعد أذان املغرب ومنها

(لنوبة ) وآثار سقايات(.)1

مكان النقش ()NAS

ألهنا أقل وعورة،ورأينا يف اجلهة الشاملية منه بقايا بناء

هبا أغلب العامرات اجلديدة يف حمافظة تعز .محدنا اهلل عىل

انتقلنا بسيارة إىل مدينة تعز.

وعند الوصول إىل قمة اجلبل عربنا بصعوبة

يوجد النقش يف اجلهة الغربية من جبل كحالن

شاهق االرتفاع ،لذلك واجهنا صعوبة يف الوصول إىل

الرشقي من حمافظة تعز ضمن الدائرة االنتخابية ()41

إىل اجلهة الغربية منه ،والواقع أن اجلبل يف هذه اجلهة

( )1هناك مسميات ألجزاء من جبل كحالن اعتاد األهايل عليها
مثل (صحن الكافر– دوس الكافر وغريها) وهذه املسميات
مع مسميات أخرى شبيهة هبا يف جبل صرب ويف جبال
وحصون ومناطق خمتلفة من حمافظة تعز نعكف عىل دراستها
ألن الروايات عنها ختلط بني احلقيقة واخليال.

(اللوحة  )1الذي يقع يف مديرية (ماوية) إىل الشامل
إىل الرشق من مدينة اجلند( )2()2التارخيية ،وحيده من

( )2اجلند :مدينة مشهورة يف حقل اجلند تقع إىل الشامل
الرشقي من مدينة تعز بمسافة (17كم) تقريب ًا وأبتنى فيها
الصحايب اجلليل معاذ بن جبل أول مساجد اليمن وهي

أعظم خماليف اليمن يف اإلسالم ومع أهنا فقدت إمكاناهتا =
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الرشق (سد اخلالف) ( )3()3وقرية (الدرادج) ،ومن

اليرسى يقابل السطر األول من جهته اليمنى؛ لذلك

اجلنوب قرية (الدَّ خلة) .وكحالن بضم فسكون ففتح

املحتوى

الغرب وادي (الدُ بية) ومن الشامل (قرية الدَّ هنة) ومن

اسم مشرتك لعدد من األماكن واحلصون يف اليمن

(املقحفي 2002م.)1329 :
تاريخ النقش

ليس يف النقش ما يفيد معرفة تارخيه ،فال تاريخ

حمدد ،وال اسم مللك معني ،وال حدث تارخيي معروف،

ولذلك فال طريقة الستنتاج تارخيه سوى االعتامد عىل
شكل خطه الذي يبدو أنه يعود إىل القرن الثاين قبل
امليالد تقريب ًا.
النص
أ ب ع م  /م س هـ
ر  /ب أ ذ ن  /ع م

أ ر ذ ن  /م ع هـ [ ر ]
بأذن/عموأن[بي]

وصف النقش

كتب بخط غائر عىل اجلبل نفسه (اللوحة )3

باجلهة الغربية املطلة عىل وادي (الدُ بية) ،ارتفاعه  10سم

وطوله  22سم ،وارتفاع احلرف  4سم ،وقد كتب حرف

امليم فيه بشكل مقلوب ( ،)Bويوجد يف أعىل النقش
حرف (أ) وإىل جوار اجلهة اليمنى منه حريف (ظ  .ظ).

يتحدث النقش عن شخصني خمتلفني ويف منتصفه

خط مستقيم (فاصل) ،كام أن السطر الثاين من جهته
= السياسية واإلدارية وأصبحت قرية ضمن مديرية (ماوية)
إال أهنا احتفظت بجزء من أمهيتها الدينية إذ يزار جامعها

كل عام يف أول مجعة من رجب (احلموي1995 ،م)169 :

(احلجري1996 ،م.)148 ،146 :

( )3سد اخلالف :من السدود التي أقيمت حديث ًا يف حمافظة تعز
حلجز بعض سيول األمطار واالستفادة منها (اللوحة .)2

يمكن تقسيمه إىل نقشني أو إىل قسمني.

● القسم األيرس -النقش (أ):

 -1أر ذ ن [ب ن] معاهر

أو:

 -2بإذن عم و أن [ب ي]
 -1أ ر ذ ن معاهر ( املرشف أو املراقب)
 -2بإذن عم و أ ن [ب ي]

● القسم األيمن – النقش (ب):
 -1أب عم مسهار
 -2بإذن عم

اإليضاح
ً
أوال :القسم األيرس – النقش (أ)
السطر األول

أ ر ذ ن :اسم مفرد مذكر ،وهو صاحب النقش،

وربام يرد ألول مرة يف النقوش اليمنية القديمة.

م ع هـ [ ر ] :اسـم مفـرد مـذكر وهو اسم

األب (ألرذن) أو اسم عائلته( )4وقد ورد هذا االسم

يف النـقـوش القـتـبانـية ( )Hayajneh, 1998: 238منـها

(  / ..أ ب ع م  /ب ن  /م ع هـ ر )RES4324,5( ) .. /

و ( / ..أ ب أ ن س  /ب ن  /م ع هـ ر ) .. /

( )RES4336,3كام ورد يف بعض النقوش اليمنية األخرى

( )Harding 1971: 537; Arbash 2002: 270منـها (/ ..
أ س أ ر  /ب ن  /م ع هـ ر  ،)CIH658,1( ).. /ومن

املحتمل أن يكون صفة لصاحب النقش .وقد تبادر إىل

ذهن الباحث عند رسم النقش بخطه املسند ونقله إىل
اخلط العريب القراءة التالية:

4
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(أ ر ض ن  /م ع هـ ر ) بمعنى:

 -1األرض معاهر (أرض املراقبة)
 -2بحامية اإلله عم و أبني

ولكن عند إعادة النظر بحرف الـ (ذ) يف كلمة (أرذن)

ومقـارنته بحـريف الـ (ذ) الـذي تكـرر يف عبـاريت

(ب أ ذ ن  /ع م) يف النقش نفسه ترجح أنه حرف (ذ)

وليس(ض).

السطر الثاين

عند العرب مجيع ًا ،ولإلله (ع م) عند القتبانيني شأن

عظيم ومكانة عالية ال تضاهيها إال مكانة إله القمر

(املقه) يف مملكة سبأ و اإلله (سني) يف مملكة حرضموت
و اإلله (ود) يف مملكتي أوسان و معني.

وقد ُعرف القتبانيون يف التاريخ من خالل
نقوشهم ،ونقوش اليمن القديم عموم ًا ،بأهنم أوالد
اإلله (عم)،

(4337,5

 ،)RES,وأرضهم أرض اإلله

(عم) (عبداهلل1990 ،م )249 :وحاكمهم كبري أوالد

ب أ ذ ن  /ع م :بإذن اإلله (عـم) ومحـايته.

(عم) ،وعاصمتهم (متنع) مدينة اإلله (عم) (سعيد،

النقش ( .)RES, 3516والفعل (أ ذ ن) معناه يف النقوش

وظهر املعبود (عم) يف النقوش بمجموعة من

وقد وردت هذه العبارة يف النقوش القتبانية منها؛
القتبانية :سمح أو أجاز ( )Ricks, 1989: 6ويف النقوش
السبئية يعني :أذن ألحد باالنرصاف (بيستون وآخرون،

1982م )3 :ويف القرآن الكريم قوله تعاىل ﱫﭤ ﭥ

2004م.)37 ،36 :

الصفات واأللقاب ومنها :عم ريعان (النامي) ،عم ذو

شقري (املشع) ،عم ذو يسري (الصغري) ،ويف ذلك ربام

إشارة إىل صورته وهو يف شكل (هالل) ،عم ذو ديمت

ﭦ ﭧﭨ ﭩﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱ

لعالقته باملطر (الشيبة2000 ،م .)156 :وجاء يف بعض
النقوش مضاف ًا إىل اسم مكان ،ومنها (عم ذو لبخ)،

فمن أشهر معبوداهتم( :القمر والشمس والزهرة)،

مضافا إىل اسم املعبد املكرس له (عربش2002 ،م:

ﭲ ﭳ ﱪ القدر ،اآلية .5-4

وقد ارتبطت عبادة أهل اليمن القديم بالسامء

ويعني(:عم اله وادي لبخ) ،وجاء يف نقوش أخرى

وتعددت أسامء هذه املعبودات وصفاهتا بتعدد املنافع

 ،)19 ،18ومن أهم معابده/..( :ح ط ب م/م ح

املرجوة منها.

وكان إله القمر (ع م) هو املعبود الرئيس يف مملكة
قتبان ،ولفظة (ع م) تعني حرفي ًا :أخا األب (الشيبة،

رم/ع م/ذ و د و ن م )../حطيب معبد عم ذودون

( .)RES36891,2أ ن [ ب ي ] :اإلله القتباين املعروف
باسم أنباي (أنبي) ( ،)RES,4325,2ومن الغريب أن

2000م ،)72 :ومعلوم أن مكانة (العم) بمقام األب

كاتب النقش مل يكتب حرف الـ (ب) ،ومل يكمل كتابة

( )4معاهر :بني معاهر ساللة ومقولة كانت تقع أراضيها
(ردمان وخوالن رداع) (عبد اهلل 1979م )75 ،47 :يف
منطقة تالقي حدود الدول اليمنية (سبأ وبني ذي ريدان
وحرضموت) لذلك شهدت الكثري من املعارك بني هذه
القوى السيام يف القرون الثالثة امليالدية األوىل (بافقيه
وروبان 1980م.)29 ،9 :

يكتب حرف الـ (ي) فآثر أال يكمل ذلك؟.

حرف (ي) ،فهل نيس حرف الـ (ب) وتنبه لذلك وهو

ويوضح سياق النقش أن املقصود هو اإلله
القتباين (أنباي) الذي يرتبط كثري ًا باإلله (عم) يف

النقوش القتبانية .ومن أشهر معابده :معبد (رصفم)

(ر ص ف م  /م ح ر م  /أ ن ب ي  /ش ي م ن ) .. /بمعنى:
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رصاف معبد أنباي احلامي (،)RES,3689,2;RES,3691,1,2

وأنباي ربام معناه (املتكلم ،املنبئ) ،وكان املكرب يف

قتبان يدعي أنه (بكر أنبي وحوكم) ( /..ب ك ر /أ
ن ب ي /و ح و ك م  ،) ../ويبدو أهنام تسميتان أو
صفتان ملعبود واحد بمعنى (الناطق بالقانون) (الشيبة،

2008م( )159 :العريقي2002،م .)54 :وكانت

سلطة املعبودات العليا يف جنوب غرب اجلزيرة العربية
عموما تضفي مزيد ًا من الرشعية عىل القوانني الصادرة

من السلطات املرشعة (النعيم2000،م.)116 -115 :
ثاني ًا :القسم األيمن – النقش (ب)
 -1أب عم مسهار
 -2بإذن عم

اإليضاح

السطر األول

أ ب ع م  /م س هـ ر:

5

القتبانيني (عم وأنباي) يف حمافظة تعز ،وإذا كانت داللته

الدينية واضحة كون أصحابه من أتباع اإلله عم ،فان

داللته السياسية تتكامل مع داللة نقوش أخرى توجد يف
تعز منها :النقش القتباين (اللوحة  )4الذي وجد منقوش ًا
عىل الصخر بجوار حصن العروس يف أعىل قمة جبل صرب

املحتضن ملدينة تعز من جهته الشاملية( ،)5وينص عىل اآليت:
 -1ذرأ كرب بن أب عيل الذي من عائلة أو

عشرية غرب أو غراب.

 -2تقدم وحفر كريفا [للامء يف املكان املسمى]

مبعرم [وهو بمثابة].
أب.

 -3حرضة [للملك القتباين] شهر هالل بن يدع
وعليه يمكن القول بأن نقش حصن العروس

يف قمة جبل صرب يشري إىل تبعية املنطقة لسلطة امللك

القتباين (شهر هالل بن يدع أب) ،وهو صاحب

أ ب ع م :اسم مفرد مذكر (أيب اإلله عم) ،وهو

أشهر قانون جتاري يف جنوب غرب اجلزيرة العربية

وهذا االسم من األسامء الشائعة يف النقوش القتبانية

وسط العاصمة القتبانية (متنع) ،ونقش (جبل كحالن)

مركب من (أ ب) واسم إله القمر يف قتبان (ع م)،
(.)Hayajneh, 1989: 60

(قانون سوق شمر) املكتوب عىل مسلة حجرية يف
موضوع هذه الدراسة يمجد اإلهلني القتبانيني (عم

م س هـ ر :من املحتمل أن يكون ِم ْسهار اسم مفرد

وأنباي) .واجلدير بالذكر أن اإلله القتباين (الشهر أو

اسم عائلته ،وترد هذه اللفظة يف بعض اللهجات اليمنية
املحكية يف حمافظة تعز ،كام يف قضاء احلجرية ،اس ًام للمكان

( )5اكتشف نقش حصن العروس عام 2000م ونرشه العزي،
مصلح يف صحيفة اجلمهورية العدد ( )11181الصادر
يف 2000/4/6م ،6 :وأعاد نرشه إسامعيل2000( ،م)،
واملالحظ عىل النرش غياب صورة النقش ونقص بعض
احلروف (الباء وامليم) يف هناية السطر األول ،وحسب
علم الباحث إن صورة هذا النقش مل تنرش يف بحث علمي
حتى اآلن .أما حصن العروس ،فهو حصن (حضور) يف
أعىل قمة جبل صرب الذي كان يسمى أيض ًا جبل حضور
(املخاليف1984 ،م ،)13 :ويعد جبل صرب من أهم اجلبال
السياحية يف حمافظة تعز واليمن عموم ًا (اللوحة .)6

مذكر عىل وزن مفعال وهو اسم األب لـ (أب عم) أو

املخصص حلراسة املزروعات لي ً
ال .وترد يف هلجات

أخرى ،بمعنى :البقعة من األرض التي «ال يدخلها ماء

غري ما هيطل عليها من املطر» (اإلرياين1996 ،م.)453 :

التعليق

عىل الرغم من صغر نقش (جبل كحالن) إال

أنه بالغ األمهية؛ ألنه يشري ألول مرة إىل عبادة املعبودين

6

نعامن أمحد سعيد العزعزي :نقش جديد من تعز ()NAS4

شهران) ورد يف نقش جديد

()NHT4

من تعز (قيد

السبئي (كرب ايل وتر) حلفاءه بأن أعاد إليهم األرايض

الدراسة) عثرنا عليه مستعم ً
ال (عتبة يف أعىل الباب)
ملنزل بني حديث ًا (اللوحة  )5أسفل جبل امليدان الذي

أ ب ض ع  /ع م  /و أ ن ب ي  /و و ر و ال /و ق ت

وهناك إشارات آلثار ونقوش أخرى (قيد النرش) عثرنا

وأعاد أرايض املعبودين (عم وانباي) ووروال وقتبان

يقع يف عزلة اجلندية إىل الغرب من مدينة اجلند التارخيية،
عليها بجوار (جبل الرصدف) إىل الشامل الرشقي من
حمافظة تعز تشري إىل الوجود القتباين يف تلك املنطقة.

إن الدالئل األثرية والنقشية السابقة تشري إىل

التي كانت حتت سيطرة دولة أوسان (/..و ه ث ب /
ب ن  /ب ن  /ت ح ت ي  /ذ أ و س ن ).. /ومعناها:

من حتت سيطرة مملكة أوسان (.)RES3945, 12, 13

وزادت أمهية املعافر يف عهد (بني ذي ريدان)

الذين كانوا من رعايا مملكة قتبان ،ونجحوا يف تأسيس

أن حمافظة تعز (املعافر قديام) كانت يف بعض مراحل
تارخيها امتداد ًا للدولة القتبانية ،ويبدو أن القتبانيني

منذ القرن الثالث امليالدي ،فانتعشت التجارة البحرية،

الزراعية اخلصبة القريبة من الطرق التجارية الداخلية

الرئيس للدولة احلمريية.

اهتموا بالسيطرة عىل قمم اجلبال املرشفة عىل األودية

التي تتخلل تلك األودية والتجمعات السكانية.
ومن املرجح أن أقدم توسع ًا ململكة قتبان باجتاه
الغرب كان يف بداية القرن السابع قبل امليالد تقريب ًا؛

إذ يشري النقش السبئي

()RES3945

املعروف لدى

املؤرخني باسم (نقش النرص) أن دولة أوسان توسعت
عىل حساب جرياهنا (حرضموت ،قتبان ،سبأ) ،وأدى

هذا التحدي األوساين إىل إبرام حتالف (تآخي) بني

(كرب ايل وتر بن ذمار عيل) مكرب سبأ ،و(ورو إل)
ملك قتبان و(يدع إل) ملك حرضموت للقضاء عىل

دولة أوسان.

الدولة احلمريية التي استطاعت توحيد اليمن القديم
وأصبح ميناء املعافر (موزع) عىل البحر األمحر امليناء

مصادر ومراجع البحث
ً
أوال :املصادر واملراجع العربية
القرآن الكريم

اإلرياين ،مطهر عيل ،املعجم اليمني يف اللغة والرتاث
حول مفردات خاصة من اللهجات اليمنية ،ط،1

دمشق :دار الفكر1996 ،م.

إسامعيل ،فاروق ،اللغة اليمنية القديمة ،تعز :دار
الكتب العلمية2000 ،م.

بافقية ،حممد عبد القادر ،وروبان ،كرستيان« ،أمهية
نقوش جبل املعسال» ،جملة ريدان ،العدد (،)3

وقد شملت احلمالت العسكرية السبئية التي
يتحدث عنها النقش املذكور أغلب أجزاء اليمن تقريب ًا

بيستون (وآخرون) ،املعجم السبئي ،لوفان اجلديدة،

وبعد معارك رشسة استطاع السبئيون تدمري مدن املعافر

احلجري ،حممد بن أمحد ،جمموع بلدان اليمن وقبائلها،

والغريب أن أوىل تلك احلمالت اجتهت إىل إقليم املعافر،
وحصوهنا وسيطروا عىل أوديتها (.)RES3945, 3, 4

وكان للتحالف بني (سبأ وقتبان وحرضموت)

أثره يف القضاء عىل دولة أوسان وقد كافأ املكرب

(1980م).29 ،9 :
1982م.

جملد ،1صنعاء :وزارة اإلعالم والثقافة1996 ،م.

احلموي ياقوت بن عبدا هلل ،معجم البلدان ،جملد،2
بريوت :دار صادر1995 ،م.
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سعيد ،نعامن أمحد ،القوانني العربية القديمة يف مملكتي
قتبان واحلرض دراسة تارخيية مقارنة ،اإلسكندرية:
املكتب اجلامعي احلديث2004 ،م.

الشيبة ،عبد اهلل حسن ،دراسات يف تاريخ اليمن القديم،
تعز :مكتبة الوعي الثوري2000 ،م.

ــــــــــ ،ترمجات يامنية ،صنعاء :دار الكتاب
اجلامعي2008 ،م .
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النعيم ،نورة بنت عبداهلل ،الترشيعات يف جنوب غرب
اجلزيرة العربية حتى هناية دولة محري ،الرياض:
مكتبة امللك فهد الوطنية2000 ،م.
اهلمداين ،احلسن بن أمحد بن يعقوب ،صفة جزيرة
العرب ،حتقيق ،حممد بن عيل األكوع ،بغداد :دار
الشئون الثقافية1989 ،م.
ثاني ًا :املصادر واملراجع األجنبية

عبد اهلل ،يوسف حممد ،أوراق يف تاريخ اليمن وآثاره،
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العزي ،حممد مصلح ،صحيفة اجلمهورية ،العدد

خمترصات البحث

دمشق :دار الفكر1990 ،م.

ـــــــــــ« ،مدونة النقوش اليمنية القديمة» جملة

دراسات يمنية ،العدد (1979( ،)2م).75 ،47 :

عريش ،منري .عامل اآلهلة يف مملكة قتبان القديمة
قبل اإلسالم (القرن الثامن ق.م ،القرن الثاين
امليالدي) ،حوليات يمنية ،املعهد الفرنيس

لآلثار والعلوم االجتامعية بصنعاء ،العدد (،)1

(2002م).22 ،17 :

العريقي ،منري عبد اجلليل .الفن املعامري والفكر الديني

يف اليمن القديم ،القاهرة:مكتبة مدبويل2002 ،م.

( )11181الصادر يف (2000/4/6م).

املخاليف ،عبد الفتاح بن حممد بن عيل ،كتاب مرآة املعترب
يف فضل جبل صرب ،حتقيق ،حممد بن عيل األكوع،
تعز :املعمل الفني للطباعة والتجليد1984 ،م.
املقحفي ،إبراهيم أمحد ،معجم البلدان والقبائل اليمنية،
ج ،2صنعاء :دار الكلمة2002 ،م.

CIH: Corpus Inscriptionum Semitic rum Pars Quarta,
Inscriptiones Himyariticas et Sabeas Paris.
RES: Repertoire d›Epigraphi Semitique
NAS: Nouman Ahmed Seed
NHT: Nouman and Hazaa Taiz
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ملحق اللوحات

اللوحة ( .)1تظهر فيها اجلهة اجلنوبية الرشقية من جبل كحالن إىل الرشق من مدينة اجلند التارخيية  -تعز.

اللوحة ( .)2سد اخلالف :من السدود التي بنيت حديث ًا حلجز مياه السيول إىل الرشق من جبل كحالن.
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أ ب ع م  /م س هـ
ر/بأذن/عم

أ ر ذ ن  /م ع هـ [ ر ]
بأذن/عموأن[بي]

اللوحة ( .)3نقش جبل كحالن ( :)NAS4كتب عىل الصخر يف قمة اجلبل نفسه.

النص باحلروف العربية:
 -1ذ ر أ ك ر ب  /ب ن  /أ ب ع ل ي  /ذ غ ر ب م
 -2ت ق د م  /و س ع ش ق  /ك ر ف  /م ب ع رم
 -3ح ض ر  /ل ش ه ر  /ه ل ل  /ب ن  /ي د ع أ ب
اللوحة ( .)4نقش حصن العروس يف أعىل قمة جبل صرب املحتضن ملدينة تعز من جهته الشاملية.
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اللوحة ( .)5النقش ( )NHT4من جبل امليدان يف منطقة اجلندية إىل الغرب من مدينة اجلند التارخيية.
 -1شهر ن (اإلله القتباين – شهران أو الشهر)

اللوحة ( .)6منظر عام جلزء من جبل صرب -تعز – اليمن.
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New Inscriptions Discovered in Taiz
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Abstract. Taiz region is located in the south-east part of Yemen. In the remote times, Taiz was known
as Almaafer region which included this present Taiz and parts of Lahj governorate. Taiz governorate is
overlooking Bam Almandab Strait which connects the Red Sea, Gulf of Aden and the Arab Sea. Taiz region
could be termed as a civilization bridge combines South Arabia and the Horn of Africa since ancient days.
Even though Taiz region was ruled by different ancient Yemeni kingdoms such as Awsan, Sheba,
Qataban and Himyrates, Taiz remote history has not been recorded yet for its rare and scattered ruins and
studies. This is the reason which led some local historians giving their attention to some of its ruins and
inscriptions.
The importance of this paper is to shed light on new discovery inscriptions which actually reminded
us how Qatabani people worshiped their idols such as “Am” and “Anbai” in Taiz and at the same time
shows us the signification of the new discovery from both the political and religious points of view during
the Qataban kingdom.
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فحص وصيانة وترميم تابوت فخاري مستخرج من حفائر كلية اآلثار
جامعة القاهرة – سقارة
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عبد اللطيف حسن أفندي
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وزارة الدولة لشؤون اآلثار ،مرص

قسم إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحي

(قدم للنرش يف 1432/12/3هـ ،وقبل للنرش يف 1433/2/9هـ)
الكلامت املفتاحية :الفخار ،تقوية الفخار ،تابوت فخاري ،مكونات الفخار ،حفائر سقارة ،ترميم الفخار ،حفائر أثرية.
ملخص البحث .يتناول البحث فحص وحتليل املكونات املعدنية لتابوت من الفخار من منطقة آثار سقارة مما
يعطينا وصف ًا شام ً
ال ملكوناته املعدنية وتكنولوجيا الصناعة والسيام نوع الطفلة املستخدمة يف صناعته وطبيعة املواد
املضافة سوا ًء كانت مواد عضوية أو غري عضوية .هذا إىل جانب وصف تقنية احلرق وما أحدثته من تغري يف تركيب
اجلسم الطيني وذلك من خالل التعرف عىل املكونات املعدنية واألطوار الزجاجية بعد عملية احلرق أو االستخدام
الوظيفي .كام أعطت الفحوص والتحاليل معلومات عن طبيعة التلف بسبب عيوب الصناعة أو االستخدام
الوظيفي أو بسبب الدفن يف الرتبة .ومنطقة آثار سقارة من املواقع األثرية التي تعود إىل عرص الدولة القديمة
والوسطي ،فهرم زورس املدرج يعود إىل عرص الدولة القديمة ،وهبا العديد من بعثات احلفائر املرصية واألجنبية
التي كشفت عن آثار ثابتة ومنقولة تعود إىل عدة عصور خمتلفة بدء من الدولة القديمة وحني العرص الصاوي.
وتم إجراء العديد من الفحوص والتحاليل املختلفة مثل الفحص باملجهر املستقطب والفحص باملجهر اإللكرتوين
املاسح املزود بوحدة ) )EDXوالفحص امليكروبيولوجي والتحليل بطريقة حيود األشعة السينية ( )XRDعىل الكرس
الفخارية وذلك بغرض تشخيص مظاهر التلف املختلفة للتأكيد عىل طبيعة التلف من عيوب الصناعة من جانب
أو تأثري بيئة الدفن من جانب آخر ،حيث يعتمد تأثري بيئة الدفن عىل ما سببته تكنولوجيا الصناعة من تلف طوال
مراحلها املختلفة ،وبنا ًء عىل تلك الفحوص والتحاليل تم وضع خطة علمية لعالج وصيانة األثر موضوع البحث،
وتوصل البحث إىل أمهية استخدام خليط الفاكر والبارالويد ب 82يف تقوية الفخار األثري واستخدام الصق
البارالويد ب 72برتكيز  %60يف جتميع كرس التابوت الفخاري ،واستخدام مادة الديوروفكس كامدة استكامل
والبارالويد ب 82برتكيز  %5كامدة للحامية والعزل.
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( )1املقدمة

وتم تقوية مكان االلتحام بعمل حبل رقيق من نفس

تقع منطقة آثار سقارة بمركز البدرشني بمحافظة

طينة البالطات وتم ضغطه داخل نقاط التصاقهام

الدولة القديمة والوسطى باإلضافة إىل الدولة احلديثة

البالطات بنفس الطريقة السابقة حتى الوصول إىل

اجليزة ،وهي تنتمي من الناحية األثرية إىل عرص
والعرص الصاوي ،حيث كشفت احلفائر التي قامت

هبا بعثة املجلس األعىل لآلثار أو البعثات األجنبية

داخل الزاوية التي كونتها البالطتني ،ثم تم عمل باقي
الشكل املطلوب ،ويمكن استعامل مالط ثقيل القوام
من نفس طينة البالطات لتأمني التحام البالطات

أو بعثة كلية اآلثار بجامعة القاهرة عن العديد من
اآلثار الفخارية املختلفة األشكال واأللوان فض ً
ال

 materialوبعد االنتهاء من البناء قام الصانع بقطع الزائد

بعثة كلية اآلثار بجامعة القاهرة (موسم حفائر،

غطاء التابوت املزخرف بزخارف بارزه أو غائرة باحلفر

عن العديد من مواقد األفران املختلفة ،حيث كشفت

2008م2009-م) عن تابوت من الفخار عبارة عن
جمموعة كبرية من الكرس املختلفة األلوان واألحجام

واألشكال وبمقاسات خمتلفة ،وحتمل الكرس العديد
من الكتابات ومظاهر التلف املختلفة والتابوت مصنع

بطريقة األلواح الطينية  ،slab formingوهي من التقنيات
التي استخدمت قدي ًام يف تشكيل الفخار ،وينظر إليها

معا ،ويف هذه احلالة يكون بمثابة مادة رابطة Adhesive

منها ،وترقيق اجلـدران ،وإضافة بعض امللحقات مثل

أو اإلضافة ،حيث استطاع الصانع أن جيسم وجه

التابوت بدقه فائقة والسيام للوجنتني والعني واألنف
والفم حيث املالمح املعربة ثم تركه ليجف وأعقب

ذلك عملية تنعيم وصقل للسطح بواسطة أصابع اليد
املبللة باملاء أو قامش مبلل أو حصوات ناعمـة ثم أعقب
ذلك عملية احلرق وتطبيق الزخرفة اللونية.

عىل أهنا إحدى الطرق اليدوية ،ولكنها غري شائعة
 ،uncommonوغالب ًا ما تستخدم يف عمل األواين التي

اهلامة التي تسبق عملية العالج والصيانة حيث استفاد

املستطيلة أو املربعة ،ولقد استخدمت هذه الطريقة إىل
جانب طرق التشكيل األخرى يف مرص قدي ًام ،ومتت هذه

( ،)Hogg et al., 1999: 42حيث تعددت طرق الفحص

تشبه الصندوق  ،box vesselsمثل الصناديق أو التوابيت

التقنية يف تشكيل التابوت موضوع البحث باستخدام

رشائح أو ألواح من الطني وتم عمل هذه األلواح بفرد
كتلة الطني بنسب البالطة املطلوبة وبالسمك املرغوب

فيه ،ثم قطع منها عدد من األلواح بواسطة سلك أو
خيط ،ثم تم وضع البالطة األويل كقاعدة ،وقام الصانع

بتخشني طرفها من الوجه العلوي ،ثم وضع البالطة
الثانية ،وتم حلام البالطتني معا عند نقطة التصاقهام.

وتعد عملية الفحص والتحليل من العمليات

عـلم التـرميم والصيانة من التقـدم اهلـائل يف جمـال
الفحوص والتحاليل والتي أصبحت أكثر دقة وتقدم ًا

والتحليل ( ،)Clark, 1996: 56نتيجة حدوث طفرة كبرية
جد ًا يف جمال الفحص والتحليل يف هناية القرن العرشين

(2003: 1, 2

 .)Birdi,وعملية الفحص والتحليل متدنا

بمعلومات وفرية عن طبيعة تكنولوجيا الصناعة خاصة

طبيعة النسيج الفخاري  fabricوالتي من خالله يمكن
متييز الفخار وتصنيفه وتأرخيه حسب طبيعة النسيج
واإلضافات  additivesبالبدن الفخاري املستخرج من
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املواقع األثرية املختلفة ( .)Vandiver, 1998: 124كام أهنا
تلعب دور ًا هام ًا يف توضيح طبيعة اجلسم الفخاري
 Nature of Pottery Bodyوأسباب ومظاهر تلفه املختلفة

(and Oakley, 1999: 40, 41

 .)Buysوال يمكن لتلك

املواد األثرية أن تفصح عن طبيعتها أو أرسارها إال
بطرق الفحص والتحليل املختلفة الستنباط معلومات

عن طبيعة تكنولوجيا الصناعة خاصة طبيعة املادة
اخلام

Material

 .Rawومن خالل التعرف عىل طبيعة

املادة اخلام يمكن معرفة مصدرها سوا ًء كان نييل أو
صحراوي أو حميل أو مستورد ،وكثري ًا ما يدل ذلك عىل

أن األثر عبارة عن عدد كبري من الكرس املختلفة ما بني
كبرية وصغرية وتعاين من مظاهر تلف خمتلفة والسيام

ظاهرة الكرس بفعل التلف امليكانيكي للرتبة وضعف
مكوناته املعدنية بفعل عوامل التلف املختلفة وهي احلالة
األكثر تواجد ًا ومتثل املشكلة الرئيسية ،باإلضافة إىل

وجود تلف فطري والعديد من البقع املعدنية والعضوية،
فض ً
ال عن تقرش واضح لطبقة اللون والبطانة ،ومن أهم
عيوب الصناعة رداءة احلرق حيث يظهر اللب األسود.

( )2.2.2الفحص باملجهر املستقطب

تلعب طرق الفحص املجهرى دور ًا يف غاية األمهية

العالقات التجارية بني مرص وجرياهنا كام أهنا تعطي
تشخيص ًا دقيق ًا لطبيعة التلف من جراء عيوب الصناعة

 )Johnson, 1988: 138, 139أي دراسة كل ما يتعلق بطبيعة

مبارشة (زكي إسكندر.)64 :1994 ،

مراحل الصناعة املختلفة أو أثناء فرتة الدفن يف الرتبة

أو الدفن يف الرتبة سوا ًء كانت بيئات دفن مبارشة أو غري

( )2مواد وطرق الدراسة

( )1.2مواد الدراسة

تم اختيار عدد ثالث عينات فخارية باإلضافة

إىل عينة واحدة من الرتبة ،واستخدام بعض منها يف

عمليات الفحص والتحليل املختلفة التي تم إجراؤها

بالبحث.

( )2.2طرق الدراسة

( )2.2.1الفحص العيني

تعترب طريقة الفحص العيني Visual Examination

أوىل مراحل عملية الفحص حيث تم االستعانة أحيان ًا

ببعض العدسات ( )Stolow, 1979: 33لتقييم حالة املادة
األثرية سواء من حيث العملية التكنولوجية أو طبيعة

التلف ( .)Sayre, 1988: 41-49وتبني من الفحص البرصي

يف دراسة الرتكيب البرتوجرايف للمعادن (Palimater and

مكوناته املعدنية وما حدث له من تغريات معدنية أثناء
وطبيعة املواد املضافة وحجم احلبيبات وتركيبها املعدين

واملعاجلات السطحية وطبيعة عملية احلرق ودالئلها
(and Shaw, 2000: 67

 .)Nicholsonوتم التطبيق عىل

بعض العينات التي تم احلصول عليها ،وتم عمل
رشائح رقيقة من العينات الفخارية غري املعاجلة متهيد ًا

للفحص املجهرى.

( )2.2.3الفحص باملجهر اإللكرتوين املاسح املزود
بوحدة EDX

املجهر اإللكرتوين املاسح املزود بوحدة

EDX

يمدنا بمعلومات وفرية عن مورفولوجية السطح وشكل

احلبيبات وطبيعة النسيج الفخاري ()Healey, 1979: 144

وتركيبه املعدين يف صورة عنارص أو أكاسيد
195-205

(Exahos,

 .)2002:وتم إجراء هذا الفحص بوحدة

امليكروسكوب اإللكرتوين املاسح املزود بوحدة

EDX
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باملجلس األعىل لألثار  -مرص وهو النوع
200

FEI Qunta

وهو إيطايل الصنع ،ويعرف باملجهر اإللكرتوين

املاسح البيئي املزود بوحدة

EDX Environmental

التفاصيل ،مع وجود جتيري ،وتبلور لألمالح وسناج
وبقع معدنية وعضوية وأجزاء مفقودة ولب أسود وتقرش
وانفصال لطبقة اللون أو البطانة ،وطريقة التشكيل هي

Scanning Electron Microscope with Energy Dispersive

طريقة التشكيل باأللواح الطينية وطريقة الزخرفة هي

إعداد مسبق أي عىل حالتها ويعطي التحليل يف صورة

( )3.2الفحص بامليكروسكوب املستقطب

 ،of X-Ray Analysis unitوهو يتعامل مع العينات دون
أكاسيد.

( )2.2.4الدراسة والفحص امليكروبيولوجي

الزخرفة باحلفر واإلضافة والتلوين.

لقد تم فحص عدد ثالث عينات باملجهر

املستقطب حيث توضح الصـورة ( )1منطقة السطح

الدراسـة والفحـص امليكروبيولوجي تعطـي

ووجود حبيبات دائرية أو حادة الزوايا من الكوارتز

الفطريات من جراء الدفن يف التـربة أو من الوسـط

إىل وجود بقايا من معدن الروتيل وسط أرضية غنية

معلومات غـاية يف الـدقة واألمهية عن أهم أنـواع
املحيط أثـناء أو بعد الكشف عنه ،وتم إجـراء هذا

الفحص بوحـدة الفحص امليكروبيولوجي باملجـلس
األعىل لآلثار  -مرص.

( )2.2.5التحليل بطريقة حيود األشعة السينية XRD

تتدرج ما بني نسيج دقيق إىل متوسط إىل خشن باإلضافة
بأكاسيد احلديد  Iron oxidesمن نوع اهليامتيت كام توضح

الصورة ( )2وجـود معادن البريوكسني بنسبة عـالية،
فض ً
ال عن وجود امليكا من نوع املسكوفيت ،كام يبني
الفحص وجود بعض معادن األرثوكليز والبالجيوكليز

التحليل بطريقة حيود األشعة السينية يعطي

وسط أرضية غنية بأكاسيد احلديد مع حبيبات الكوارتز

يساعد عىل فهم طبيعة تكنولوجيا الصناعة وما حدث

كـام توضـح الصـورة ( )3وجـود البريوكسني
والبالجيوكليز بدرجة واضحة فض ً
ال عن وجود امليكا

صورة تفصيلية للرتكيب املعدين يف صورة مركبات ،مما
من تغريات معدنية بسبب الدفن يف الرتبة
1-4

(Guinier,

 .)1984:وتم إجراء هذا التحليل بوحدة التحليل

بطريقة حيود األشعة السينية

XRD

الدقيقة بجامعة القاهرة.

بمركز التحاليل

( )3النتائج

( )3.1الفحص العيني Visual Examination

ومعظمها دقيق احلبيبات .Fine Grains

من نوع البيوتيت وبقايا معدن الروتيل والقش املحروق

املضاف إىل الطفلة لتحسني خواصها الفيزيائية وسط
أرضية غنية بأكاسيد احلديد.

وتوضح الصورة ( )4وجود صورة عامة لنسيج

غري دقيق حيث تتدرج حبيبات الكوارتز ما بني دقيقه

إىل خشنة ،بعضها دائري والبعض اآلخر حاد الزوايا

الفحص العيني باستخدام العدسات املكربة

وسط أرضية غنية بأكاسيد احلديد ،كام يبني الفحص

كبرية من تكلسات الرتبة الرملية التي تكاد تغطي معظم

إىل الطفلة لتحسني

أثبت أن معظم الكرس الفخارية تعاين من وجود نسبة

وجود مسحوق احلجر اجلريي والتبن املقرط ومها من

املواد املضافة

additive materials
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اخلواص من حيث اللدونة والتامسك أثناء عملية

عدة معادن مثل الكوارتز والروتيل والكالسيت ،كام

( )3.3الفحص والتحليل باملجهر اإللكرتوين املاسح

مما يؤكد عدم جودة احلرق وعدم انتظام توزيع املسام بني

تم فحص عدد ثالث عينات وذلك باستخدام

( )3.3.2التحليل باملجهر اإللكرتوين املاسح املزود

البيئي املزود بوحدة  ،EDXوهو يتعامل مع العينات

ويوضح

العجن والتشكيل.

املزود بوحدة EDX

طريقة الفحص والتحليل باملجهر اإللكرتوين املاسح
دون إعداد مسبق هلا (أي عىل حالتها).

( )3.3.1الفحص والتحليل باملجهر اإللكرتوين املاسح
لقد تم فـحـص سـطـح العيـنة أو ً
ال حتـت
امليكروسكوب اإللكتـروين املـاسح

()SEM

حيـث

توضح الصورة ( )5أن العينة ذات نسيج دقيق إىل
خشن ويبدو يف صورة شبه متجانسة ،كام أوضحت
الصورة وجود بلورات كوارتز تتدرج ما بني دقيقة إىل

متوسطة بعضها دائري ،وجتمعات معدنية ذات جتانس
خمتلف وتكلسات ونواتج الرتبة اجلريية من جراء الدفن

يف الرتبة آالف السنني .كام تم فحص جزء آخر ملنطقة
اللب كام يف الصورة ( )6حيث يوضح الفحص صورة
عامة للحبيبات ومدى جتانسها ،فض ً
ال عن وجود نسيج
دقيق احلبيبات باإلضافة إىل وجود بعض بلورات

توضح الصورة وجود العديد من الفجوات والثقوب

احلبيبات وانتشار العديد من الثقوب والفجوات.

بوحدة EDX

تم حتليل سطح العينة بواسطة

EDX

الشكل ( )1وجـود ثـاين أكـسيد الكـربـون بنسبة

 ٪29.81وأكسيد الصوديوم بنسبة  ٪1.72وأكسيد

املاغنسيوم بنسبة  ٪2.39وأكسيد األلومنيوم بنسبة
 ٪10.73وثاين أكسيد السليكون بنسبة ٪33.38
وأكسيد الفوسفور بنسبة  ٪ 1.31وأكسيد املولبيدنيوم

بنسبة  ٪1.45وأكسيد البوتاسيوم بنسبة ٪4.12
وأكسيد الكالسيوم  ٪3.16وأكسيد التيتانيوم بنسبة

 ٪1.77وأكسيد الفانديوم بنسبة  ٪5.19وأكسيد
احلديد بنسبة .٪9.47

أما نتائج التحليل ملنطقة اللب

Core

كام يف

الشكل ( )2يوضح وجود ثاين أكسيد الكربون بنسبة

 ٪74.12وأكسيد الصوديوم بنسبة  ٪1.13وأكسيد
املاغنسيوم بنسبة  ٪0.87وأكسيد األلومنيوم بنسبة

الكوارتز الكبرية احلجم وبعض الشوائب املعدنية
املوجودة طبيعي ًا يف الطفلة ،فض ً
ال عن وجود بعض البؤر

وأكسيد النبيليوم ٪0.76وأكسيد البوتاسيوم بنسبة

العينة ملنطقة اللب الداخيل كام يف الصورة ( )7حيث

بنسبة ٪0.26وأكسيد احلديد بنسبة  ٪1.84وأكسيد

والثقوب أو الفجوات .وتم عمل تكبري جلزء من نفس
يوضح الفحص وجود فجوات بسبب حرق التبن
املقرط كامدة مضافة لتحسني خواص الطفلة الفيزيائية،

باإلضافة إىل وجود بلورات الكوارتز غري املتجانسة،
فض ً
ال عن وجود حبيبات ذات جتانس خمتلف نسبي ًا من

 ٪10.78وثاين أكسيد السليكون بنسبة ٪8.34
 ٪0.41وأكسيد الكالسيوم  ٪0.86وأكسيد التيتانيوم
النحاس بنسبة .٪ 0.55

كام تم حتليل عينه أخري ملنطقة اللب األسود

كام يف الشكل ( )3حيث يوضح وجود ثاين أكسيد

الكـربون بنسبة  ٪96.47وأكـسيد املغناسيوم بنسبة
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 ٪0.31وأكسيد السليكون بنسبة  ٪1.49وأكسيد

نمو املستعمرات يومي ًا ،ثم أعقب ذلك عمل فحص

( )4.3الفحص امليكروبيولوجي

تيل ذلك عمل فصل وتنقية لبعض هذه املستعمرات يف

احلديد بنسبة ٪ 0.33

مبدئي للمستعمرات الفطرية التي ظهرت باألطباق ،ثم

لقد تم أخذ بعض العينات عىل أيدي متخصصني

أطباق حتتوي عىل نفس البيئة لتنمو عليها الفطريات حني

هذه العينات حمل االختبار باستخدام مطحنة تم تعقيمها،

مزارع فطرية نقية من العزالت السابقة ،ولقد أعقب ذلك

يف جمال دراسة الفحص امليكروبيولوجي ،ثم تم طحن
ثم عمل حملول منها ،بإضافة 1جم لكل 100سم 3ماء

مقطر ،ثم عمل تركيزين من كل عينة مها  410و ،610
وهي الرتكيزات التي يمكن عزل الفطريات عليها
بسهولة ،ولقد روعي أثناء إعداد العينات حمل االختبار
أن تكون مجيع املواد املستخدمة معقمة جتنب ًا حلدوث

تلوث قد يؤثر عىل النتائج ،ثم أعقب ذلك عمل بيئات

نمو لكي تنمو عليها الفطريات .واملعروفة ببيئة

PDA

وهي تتكون من:

200 gm

1- Potato Extract

20 gm

2- Dexestrose

20 gm

3- Agar

10 gm

4- Rose Bengal

Traces

5- Stiriptomycene

750 Cm3

6- Distilled Water

يمكننا تصنيفها بأمان لكوهنا مزارع نقية ،ولقد تم عزل
تصنيفها بنا ًء عىل شكل ولون وكثافة املستعمرات الفطرية
بالعني املجردة أو ًال ثم بواسطة امليكروسكوب ثاني ًا
لتحديد نوع املستعمرات الفطرية وذلك طبقا لتصنيف

)Anderson, Games, Domsh (Hogg et al., 1999: 42

حيث أثبت الفحص امليكروبيولوجي وجود نموات

فطرية من نوع  Penicilliumو.Cladosborium Sp
( )5.3التحليل بطريقة حيود األشعة السينية

تم حتليل ثالث عينات منها عينتني للتابوت

الفخاري وعينة من تربة املوقع حيث احتوى نمط

حيـود األشـعة السيـنية عىل الكـوارتز

كـارت ( )0490-5واهليـامتيـت

SiO2

()Fe2O3

بـرقـم
بـرقـم

كـارت ( )0534-13واملـاجنـتيـت ( )Fe3O4بـرقـم

كـارت ( )0614-11والكـالسيـت ( )CaCo3بـرقـم

وهيدف إضافة  Rose Bengalواالسرتوبتوميسني

كـارت ( )0586-5واإلليـت KAL2Si3ALO10(OH)2

األتوكالف عىل  1.5ضغط جوي وملدة عرشين دقيقة.

برقـم كـارت ( )0056-2ومعدن التيتانيوم (،)TiO2

منع نمو البكترييا عىل البيئة املستخدمة ،وتم تعقيمها يف
ولقد تم بعد ذلك إضافة الرتكيزات املختلفة للعينات

حمل االختبار للبيئة املتخصصة ،وهي بيئة  PDAوالبيئة

دافئة ،وقد تم صبها يف أطباق برتي قبل تصلبها ،ولقد
روعي أن تكون األطباق معقمة ،ولقد تم عمل ثالث

مكررات

()R1, R2, R3

لكل عزلة أو من كل تركيز.

وتم حتضني األطباق عىل درجة حرارة 28م؛ مع متابعة

واملعـروف

بـ Potassium Aluminum Silicate hydroxide

وتتضح هذه النتائج كام يف الشكل ( )4والذي يوضح
أن األثر رديء احلرق الحتوائه عىل أكسيد احلديد

املغناطيس والذي يـدل عىل أن جـو احلرق داخل
الفرن كان خمتز ً
ال وليس مؤكسد ًا متاما ،كام أن العينة

حتتوي عىل أمالح الكربونات نتيجة عملية الدفن يف
الرتبة ،أما وجود معادن الطفلة جاءت نتيجة وجود
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نواتج وتكلسات الرتبة داخل فجوات وبثرات ومسام

حتوي العديد من األمالح الذائبة وغري الذائبة مثل

للجسم الفخاري .كام تم حتليل جزء آخر من الطبقة

الكلوريدات أو الكربونات.

السطح الفخاري أو من جراء عدم احلرق اجليد

السطحية كام يف الشكل ( )5حيث احتوى نمط حيود

األشعة السينية عىل الكالسيت ( )CaCO3برقم كارت

( )0586-5والكوارتز

( ،)0590-5واهليامتيت

()SiO2

بنسبة برقم كارت

الكلوريدات مما يؤكد إصابة التابوت الفخاري بأمالح

( )4مناقشة النتائج

من خالل النتائج املستخلصة من البحث يتضح

برقم كارت (-13

من الفحص العيني أن التابوت الفخاري مشكل

واهلـاليـت برقم كارت ( )490-5واملونتموريللونيت

وجود نسبة كبرية من تكلسات الرتبة الرملية اجلريية
فض ً
ال عن وجود جتيري وتبلور لألمالح ،كام أوضح

()Fe2O3

 )0534واملاجنتيت ( )Fe3O4برقم كـارت ()0614-11
NaMgAlSiO2(OH)H2O

والـمـعــروف بـ

Sodium

Magnesium Aluminum Silicate Hydroxide

كارت ( )0014-2واإلليت

برقم

KAL2Si3ALO10(OH)2

واملعروف بـ Potassium Aluminum Silicate Hydroxide

برقم كارت ( .)0065-2ويتضح من نتائج نمط
حيود األشعة أن العينة حتوي بعض األمالح مثل
أمـالح كربونات الكالسيوم نـظر ًا لدفن القـطع
الفخارية أالف السنيني يف ببيئة الدفن أو من جراء

استخدام مسحوق احلجر اجلريي كامدة مضافة ،كام

بطريقة األلواح الطينية  ،slabingكام يبني الفحص

الفحص بالعدسات املختلفة من ( 2إىل  )X 4وجود
نسبة عالية من التبن املحروق خاصة يف أماكن الكرس
احلديث فض ً
ال عن وجود حبيبات احلجر اجلريي كمواد
مضافة ،كام يبني الفحص طبيعة التلف والسيام التلف

امليكانيكي لبيئة الدفن حيث ظاهرة الكرس وهي األشد
تلف ًا ومتثل املشكلة الرئيسية ولقد أثبت الفحص باملجهر
املستقطب أن الطفلة املستخدمة يف الصناعة هي طفلة
نيلية حملية وليست صحراوية لوجود امليكا من نوع

أهنا رديئة احلرق الحتوائها عىل املاجنتيت ،Fe3O4

املسكوفيت والبيوتيت واألرثوكليز والبالجيوكليز

الثالثة (تربة املوقع األثري) كام يف الشكل ( )7وجود

النيلية .وقد أكد ذلك الفحص والتحليـل باملجهر

وبعض معادن الطيـن .كـام أثبت التحليل للعينة
الكوارتـز برقـم كـارت ( )0490-5وكـاولينيت

والبريوكسني والروتيل وهذه املعادن مميزة للطفلة

(سليكات البوتاسيوم واأللومنيوم ( )KALSiO4برقم

اإللكرتوين املاسـح املزود بوحدة
أيض ًا أن الطفلة املستخدمة يف الصناعة هي الطفـلة

برقم كارت

وأكسيد البوتاسيوم وأكسيد الكالسـيوم وأكسيد

كـارت ( )0466-10واملنتموريللونيت الـمعـروف
بـ

Aluminum Iron Magnesium Silicate

( )0009-2واهليـامتيـت

( )0534-13واملـاجنتيت

()Fe2O3
()Fe3O4

بـرقـم كـارت
بـرقم كـارت

( )0614-11وتـوضـح تـلك النتـائج أن التـربة

EDX

حيث أثبت

النيلية لوجود بعض األكاسيد مثل أكسيد الصوديوم
احلديد وأكسيد النيبليوم وأكسيد التيتانيوم وأكسيد

الفانديوم وأكسيد املولبيدنيوم وأكسيد النحاس وهي

من األكاسيد املعدنية املميزة للطفلة النيلية يف مرص.
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وكذلك أثبت الفحص باملجهر املستقطب وجود

الرمل والتبن املقرط ومسحوق احلجر اجلريي كمواد

750:م ،وأكد ذلك عدم
حرارة احلرق ما بني 700
ْ

وجود معادن اجلهلينيت والدايوبسيد واللذان يظهران

مضافة شائعة االنتشار بالفخار ،وهذه املواد مضافة

850م.
فوق
ْ

الكبرية احلجم ربام اختلطت بالطفلة أثناء عجنها أو

التابوت الفخاري مدفون يف الرتبة آلالف السنيني أو

عن عمد لتحسني خواص الطفلة أما حبيبات الكوارتز

تشكيلها ،وقد أكد الفحص والتحليل باملجهر اإللكرتوين
املاسح املزود بوحدة  EDXوجود كربونات الكالسيوم
كأحد املواد املضافة أو موجودة طبيعي ًا يف الطفلة.
كام أثبت الفحص بامليكروسكوب املستقطب

معاجلة السطح بتطبيق طبقة بطانة  slip layerحيث يبدو

السطح بلون فاتح بينام اللب بلون قاتم.

أثبت التحليل وجـود أمالح الكربونات لوجود

من جراء استخدام مسحوق احلجر اجلريي كأحد املواد
املضافة ،أما وجود معادن الطفلة مثل الكاولينيت أو
املونتموريللوينت أو اإلليت راجع إىل رداءة احلرق أو

رديم الرتبة.

( )5العالج والصيانة للتابوت الفخاري

 -كام أثبت الفحص باملجهر املستقطب عدم جودة

لقد أثبتت طرق الفحص والتحليل وجود نواتج
وتكلسات الرتبة الكلسية السائبة واملتصلدة فض ً
ال عن

850م) وأكد ذلك وجود أكاسيد احلديد من نوع
ْ

وغري العضوية باإلضافة إىل ضعف األثر ،كام عثر عليه

احلرق لعدم وجود معدين (اجلهلينيت والدايوبسيد)

واللذان يظهران عند درجات حرارة حرق عالية (فوق

املجناتيت .وأثبت الفحص والتحليل باملجهر اإللكرتوين

املاسح املزود بوحدة

EDX

وجود نسبه عالية ألكسيد

الكربون خاصة بمنطقة اللب مما يوحي برداءة احلرق

حيث وصلت نسبة أكسيد الكربون يف العينات ما بني

 % 74.12إىل  %96.97ملنطقة اللب.
ما ييل:

وجود أمالح الكربونات والكلوريدات والبقع العضوية

يف حالة كرس نتيجة الفعل امليكانيكي للرتبة ،وتم ترميمه
وصيانته وفق ًا لطبيعة تلفه باإلضافة إىل الدراسات
العلمية يف جمال عالج وصيانة اآلثار الفخارية حيث

شملت عملية ترميمه ما ييل:

( )5.1التسجيل والتوثيق

ولقد أثبت التحليل بطريقة حيود األشعة السينية

تم تسجيل وتوثيق األثر الفخاري بعمل رسوم

إن الطفلة املستخدمة يف الصناعة هي طفلة

إىل تسجيلها وتوثيقها فوتوغرافيا كام يف الصورتني

نيلية لوجود امليكا من نوع املسكوفيت والبيوتيت
واألرثوكليز والبالجيوكليز وإن جو احلرق داخل
الفرن كان مزيج ما بني اجلو املؤكسد واملختزل لوجود

اهليامتيت واملاجنتيت وأعطي ذلك دالالت عىل
انخفاض درجة حرارة احلرق حيث تراوحت درجة

خمتلفة له (اسكتشات) كتخريط ملظاهر التلف باإلضافة
(.)11-10

( )5.2التنظيف

تم تنظيف الكرس واحدة بعد األخرى بعد رفعها
من الرتبة بأمان ميكانيك ًا باستخدام الفرش الناعمة ثم
الفرر واملشارط واإلبر مع مراعاة احلرص الشديد
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لعدم جترحيه كام يف الصورة ( ،)12ثم أعقب ذلك

فالسليكونات تتميز بقدرهتا العالية عىل التغلغل داخل

مزيج من األسيتون والرتاي كلوروايثيلني بنسبة

احلبيبات وتم العمل بطريقة الغمر والرش عىل حسب
حالة الكرس وتم تطبيق هذه املواد املقوية طبق ًا ملا ذكره كل

التنظيف الكيميائي لكافة رواسب الرتبة باستخدام

 2:1عىل التوايل ،أو خليط من املاء املقطر والصابون

والنشادر بنسبة 1000سم 100 :3جم 100 :سم
عـىل التـوايل ،وتم العمل موضعي ًا مع التجـفيف
3

( ،)Moncreif and Weaver, 1983كام تم استخدام طريقة
الكامدات إلزالة الرواسب الكلسية حيث تم استخدام

حمـلول

املسام بينام األكريالت تتميز بقدرهتا العالية عىل ربط

من (Horie, 1998: 106-109) (Koop, 1986: 7-8) (Kotlik
)and Zelinger, 1980: 1-4) (Nishiura, 1995: 190, 191

).(Brus, 1996: 109, 110
( )5.5التجميع

Tetra Sodium Salt Ethylene Diamine Tetra

تم جتميع الكرس الفخارية باستخدام الصق

ثنائي أمالح الصوديوم ملحلول  EDTAعىل هيئة كامدة

حيث سبق عملية التجميع النهائي عملية جتميع مبدئي

) Acitic Acid (EDTAأما بقع احلديد استخدم إلزالتها

البارالويد ب 72الذائب يف الطولوين برتكيز %60

 ،)Stambolov,أما بقع

ملعرفة أماكن الكرس حتى ال يكون هناك أي خطأ يف

(1968) (Huda, 2002: 211-213

الزيوت والشحوم استخدم هلا خليط من األسيتون

وخالت األميل وتم العمل عىل هيئة كامدة ،واستخدم

عملية التجميع ،حيث قسمت عملية التجميع إىل

ثالث مراحل أوهلام مرحلة جتميع الكرس الفخارية

مزيج فوق أكسيد اهليدروجني والنشادر بنسبة 2:1

ملنطقة القاعدة وثانيهام مرحلة جتميع الكرس الفخارية

الفطريات استخدام حملول خمفف من البنليت أو

ملنطقة الوجه كام يف الصور أرقام (.)19-13

عىل التوايل إلزالة بقع السناج ،واستخدم إلزالة

بنتا كلوروفيات الصوديوم بطريقة الرش برتكيز ٪3

(.)Gibson, 1971: 18-22

( )5.3استخالص األمالح

ملنطقة البدن واألخرية مرحلة جتميع اجلزء العلوي

( )5.6االستكامل

من املعروف إن الفخار األثري الذي يتم
الكشف عنه بمواقع احلفائر يكون ضعيف ًا هش ًا وعرضة

تم استخالص األمالح عن طريق عمل كامدات

للكرس أو يعثر عليه مكسور ًا وهي حالة معظم القطع

( )5.4التقوية
نظر ًا لضعف وهشاشية التابوت الفخاري فإنه

أو الفوهة أو املقبض أو احلافة أو القاعدة ،ومثل هذه

من الفاكر  OH100والبارالويد ب 82برتكيز  ٪3حيث

عمليات الرتميم والصيانة لتلك النوعية من اآلثار

من حملول  EDTAإلزالة الرواسب واألمالح الكلسية.

حيتاج إىل عملية تقوية ،ولذلك تم استخدام خليط

إن هدف استخدام اخلليط زيادة مقاومة األثر لعوامل
التلف وجعله أكثر ثبات ًا لالستفادة من مميزات املركبني

الفخارية بسقارة ،حيث تعاين معظم القطع من فقد
ألحد أجزاءها سواء كان ذلك يمثل جزء ًا من البدن
النوعية حتتاج إىل عمليات استكامل حيث تعد من أهم

الفخارية ألهنا ختدم غرضني مها خدمة اجلانب األثري

والفني من جانب وتدعيم وتقوية األثر الفخاري
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من جانب آخر بإعطائه القوة واملتانة الكافية ملقاومة

ميكانيكي ًا ،وهذه املادة قابلة للتعديل بإضافة األكاسيد أو

عىل مهارة املرمم ( )Oakley, 1999: 221وجيب أن تتسم

املختلفة مثل شمع األسنان أو األلوباست أو الكلني

العوامل البيئية املحيطة ،وهي عملية معقدة تعتمد

األلوان االكريللية ،وهي تصلح للعمل مع املواد احلاملة

مواد االستكامل باالسرتجاعية وأن تكون خاملة
كيميائي ًا ( )Fiorentino and Borrelli, 1975: 202وأن

البالونه كحامل ملادة االستكامل وهي خليط من الربيامل

وأن تكون ذات مقاومة

وهو البنليت ،ثم هتذيبها وصقلها وتلوينها باستخدام

تتسم بقوة شد مناسبة فض ً
ال عن ثباهتا وعدم انكامشها
()Dowman, 1970: 62-63

ميكانيكية لضغوط الشد والتمزق والربي والتآكل وأن
يكون معامل متددها وانكامشها قريب من معامل متدد
وانكامش األثر الفخاري ،وأن تكون سهلة التشغيل

ومدة تشغيلها مناسبة وأال تشوه مظهر األثر وأن متاثل

وتناسب لون الفخار (.)Tennent, 1988: 9, 10

كام جيـب أن متـاثل األثـر الفخاري يف مـادته

()Koop, 1999: 138

وأن تـتوافق مـع املواثـيق الـتي

كالي أو الرشائط احلساسة الضاغطة ،وتم استخدام
والديوروفكس بنسبة  2:1عىل التوايل مع مبيد فطري
األكاسيد اللونية كام يف الصور أرقام (.)22-20

( )5.7احلامية والعزل

تم استخدام حملول البارالويد ب  82برتكيز %5

يف احلـامية والعزل بعد االنتهاء من عالجها وصيانتها
وتم االنتهاء من عملية الرتميم والصيانة والعــزل كام

يف الصورتني (.)24-23

اخلالصة

أقرهتا اهليـئات واملنظـامت العـاملة يف هـذا املجال
( )Vinas, 2002: 25وحتتاج دائ ًام عملية االستكامل إىل

توصل البحث ملجموعة من النتائج عىل قدر كبري

هدفه احلفاظ عىل أصالة القطع الفخارية بإعطائها قوة

احلرق وطبيعة النسيج ،باإلضافة إىل أهنا قد أعطتنا صورة

مرمم واعي ذي عني فاحصة ألهنا بمثابة عمل فني
اإلحياء التارخيي والتي من خالهلا يمكن التعرف عىل

اجلوانب االجتامعية والثقافية والدينية والتجارية لتلك
احلقبة ( )Keats, 1996: 2بالعودة به إىل سابق عهده قبل
الدفن يف الرتبة من أجل عرضه متحفي ًا وتم استخدام

من األمهية يف التعرف عىل نوع الطفلة واإلضافات وجو

واضحة املعامل لطبيعة التلف الناتج عن عيوب الصناعة
أو الدفن يف الرتبة والسيام التلف امليكانيكي لبيئة الدفن.

وبنا ًء عىل تلك النتائج أمكن اختيار املواد والطرق
املناسبة يف عالجه وصيانته والتي تتفق وطبيعة تلف

خليط من الربيامل ومسحوق الديوروفكس بنسبة 2:1
عىل التوايل كامدة استكامل طبق ًا ملا ذكره (وليد كامل

التابوت وخاصة استبعاد بعض األمحاض مثل محض
اهليدروكلوريك يف إزالة الرواسب الكلسية تفادي ًا إلذابة

معامل متدد الفخار ،كام أهنا مادة يسهل تشغيلها ،ومدة

لتحسني خواص الطفلة .كام توصل البحث إىل نجاح

عيل )135-131 :2007 ،فمعامل متددها قريب من
التشغيل مناسبة ألعامل االستكامل ألن فرتة جفافها

تصل إىل حوايل نصف ساعة ،كام أنه يسهل اسرتجاعها

حمتوي التابوت من الكربونات خاصة املضافة عن عمد
استخدام مزيج من األسـيتون والرتاي كلوروايثيلــني

بنسبة  2:1عىل التواىل أو خليط من املاء املقطر والصابون
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Abstract. The process of examination and analysis of the mineral components of archaeological
pottery coffin excavated from region of archaeological Saqqara gives us an accurate description of the
mineral components and technology industry, particularly the type of clay used in its industry and the
nature of the temper (additives) whether organic or inorganic materials, in addition to description of
firing technique and the change of the mineral composition for the clay body of the pottery coffin by
the firing process through the identification of mineral components and glass phases of the pottery
coffin after the firing process or functional use. As well as it gave us details about the nature of of the
deterioration as a result of manufacturing defects or functional use or as a result of burial in the soil.
This research was applied on a case study of the pottery coffin excavated from region of archaeological
Saqqara, one of the archaeological sites dating back to the old and the middle kingdom age and it was
applied on some of the samples or broken pottery fragments of the study case.
Different examinations and analysis have been done by polarized microscope and analysis by scanning
electron microscope with EDX and microbiological examination or analysis by X- ray diffraction of some
pottery fragments in order to diagnose different phenomena of deterioration for assuring on the nature of the
deterioration due to manufacturing defects or effect of burial environment on the other hand, while effect of
burial environment depended on what technology industry caused from deterioration throughout its various
stages. and based on those examinations and analysis have been developed scientific plan for the treatment
and conservation of the archaeological pottery coffin excavated from the region of archaeological Saqqara
consistent with nature of its deterioration as a result of manufacturing defects or burial in the soil.
The research has come to the importance of using a mixture waker and paraliod B 82 in consolidation
of the archaeological pottery and the use of adhesive paraliod B 72 with concentration 60% in bonding of
broken pottery coffin, and the use of durofixl as a complete material and paraliod B 82% as protection and
insulation material.
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النسب إىل األم يف جنوب اجلزيرة العربية

يف ضوء الدراسات السابقة /حماولة جديدة للدراسة يف ضوء النقوش
نورة بنت عبداهلل النعيم

أستاذ مساعد ،قسم التاريخ ،كلية اآلداب
(قدم للنرش يف 1433/1/10هـ ،وقبل للنرش يف 1433/2/9هـ)
الكلامت املفتاحية :تاريخ– اليمن القديم  -نظام اجتامعي -نسب األم يف جنوب اجلزيرة – نقوش جنوبية.
ملخص البحث .تتناول هذه الدراسة حماوالت بعض الدارسني لتاريخ جنوب اجلزيرة العربية املعارصين إحياء
فكرة معرفة العرب لنظام النسب إىل األم وممارسته يف جنوب اجلزيرة العربية  ،معتمدين عىل جمموعة صغرية من
النقوش اعتقدوا أن فيها ما يوحي بطريق غري مبارش بمامرسة هذا النظام االجتامعي ولو بصورة حمدودة ،لعدم
وجود نقوش فيها نسب رصيح إىل األم ،واعرتافهم الكامل بسيادة النسب القائم عىل القرابة األبوية،وباإلضافة إىل
النقوش اعتمدوا عىل الروايات الكالسيكية ،وبعض ما ذكره بعض الرحالة الغربيني عن العادات والتقاليد التي
متارسها قلة من قبائل جنوب اجلزيرة حالي ًا ،ومفرتضني أن هذه من بقايا نظام نسب األم القديم.

املقدمة

إياها بالعادات والتقاليد التي متارسها قلة من قبائل
جنوب اجلزيرة حالي ًا ،ومفرتضني أن هذه من بقايا نظام

حاول مؤخر ًا بعض الدارسني لتاريخ جنوب اجلزيرة

نسب األم القديم.

العربية املعارصين إحياء فكرة نادى هبا بعض مفكري

تتناول هذه الدراسة آراء هؤالء الباحثني ومن

القرن املايض أال وهي معرفة العرب لنظام نسب األم
وممارسته ،استناد ًا عىل جمموعة صغرية من النقوش ظن

سبقهم يف هذا املضامر ،ثم تلقي نظرة فاحصة عىل

النظام االجتامعي ولو بصورة حمدودة ،مع اعرتافهم

املذكورة.

النقوش املعنية يف حماولة التحقق من صحة اآلراء

هؤالء أن فيها ما يوحي بطريق غري مبارش بمامرسة هذا

ظهرت يف القرن التاسع عرش بعض الدراسات

الكامل بسيادة النسب القائم عىل القرابة األبوية.
وباإلضافة إىل النقوش استند هؤالء أيض ًا -كأسالفهم

األنثروبوجلية التي نادت بوجود ما عرف لدى العلامء

آنذاك بنظام حكم املرأة « »Matriarchyوقد اعتقد هؤالء

من الباحثني -عىل الروايات الكالسيكية ،مقارنني
35
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العلامء أن هذا النظام قد وجد يف املراحل األوىل من

النظامني جنب ًا إىل جنب يف عدد من املجتمعات البدائية

عىل املجتمع أو اجلامعة ويرى هؤالء إن وجود شكيل

وباملقارنة بني النظامني نجد أن كليهام صورة

تطور اإلنسان ،كانت النساء أثناءها يامرسن السيطرة
الزواج املختلط والزواج اجلامعي قد فرضا عالقة
الفرد بأمه وليس بأبيه ،فرتتب عىل ذلك أن يكون

النسب من جهة األم ،وقد نادى هبذا الرأي عدد من
املختصني ) ،(Schneider-1961,viiإال أن الدراسات

دون تطور أحدمها من اآلخر). (Ryckmans -1986:408

مطابقة لآلخر فيام عدا أن األفراد يف جمتمع األم يرتبطون

بصلة قرابة عرب األم ،بينام يرتبط أفراد املجتمع األبوي عن
طريق األب ،كام أن السلطة عىل الرغم من أهنا مقصورة

عىل الرجال يف كال النظامني ،إال أهنا يف جمتمع األم تكون

احلديثة املعتمدة عىل الدراسات امليدانية قد أثبتت عدم

وراثية عن طريق قرابة األم ،وبالنسبة للمسؤوليات داخل

(Schneider,

كليهام تنحرص يف رعاية بيتها وتربية األطفال والعناية هبم،

يرى علامء األنثروبلوجيا املحدثني أن ما كان يعتقد أنه

قائمني عىل الزواج اخلارجي ) .(Schnieder, 1961: 7ويرى

صحة هذه النظرية ،وأكدت عدم وجود مثل هذا النظام

يف الواقع ،وأنه ال يوجد إال يف األساطري

هذين املجتمعني فهي متطابقة؛ ألن مسؤولية املرأة يف

).1961:vii,Redcliff-1950: 72, Makarius, 1977: 709-729

أما السلطة فهي بيد الرجل ،ويتطابق النظامان يف كوهنام

نظام حكم املرأة إنام هو نظام اجتامعي قائم عىل نسب

علامء األنثروبولوجيا أن اهلدف من وراء وجود نسب األم

األم « ،»Matrilinealحيث ينتسب فيه الفرد إىل أقارب
يرتبطون مجيع ًا بروابط القرابة عن طريق اإلناث ،أي

أن ُيعرتف فيه بعالقة القرابة عن طريق اإلناث فقط،
ويبدأ خط النسب يف األجيال السابقة بأمه ويف األجيال
الالحقة بأبناء وبنات األخت أو األخوات ويكون

احلصول عىل السلطة (بالنسبة لألبناء) ،وانتقال املرياث
والتعاقب وفق هذا النظام عن طريق اإلناث ،أي من

اخلال إىل ابن أخته ،وليس هلذا النظام عالقة بسلطة
املرأة ،إذ إن الرجل يف هذا املجتمع هو صاحب السلطة،
وعادة تكون يف يد اخلال أو االبن أو الورثة من األبناء

ينحرص يف املحافظة عىل املمتلكات والسلطة بتوارثها عن

طرف واحد وألسباب غري معروفة ،وهو يف هذه احلالة
عن طريق اإلناث .وتأثر ًا بآراء العلامء السابقني نادى
بعض الدارسني لتاريخ اجلزيرة يف القرن املايض بوجود

نظام حكم املرأة والنسب إىل األم قبل ظهور اإلسالم،

بل أكد هؤالء انتشار هذا النسب وأسبقيته لنظام القرابة

القائم عىل نسب األب ،وكان من بني من تناول هذا

املوضعوع

()Wilken

يف عدد من ابحاثة،

(�Smith, Rob

 ،)ertsonيف كتابه «العالقات القرابية والزواج لدى
العرب» ،أكد سميث أن النظام االجتامعي السائد

).(Schnieder, 1961: 6 Robert, 1952: 490-492
وما زال هذا النظام موجود ًا وعىل نطاق واسع يف

).(Wilken, 1884, Smith, 1903: 34, 37, 213

إمكانية تطور أو حتول النظام االجتامعي القائم عىل قرابة

عن طريق تفسري بعض الروايات التي سجلها الكتاب

املجتمعات البدائية ،وقد أثبتت الدراسات االجتامعية

األم إىل النظام القائم عىل قرابة األب « ،»Patrilinealولكن
العكس غري ممكن ،كام أثبتت الدراسات وجود ٍ
كل من

لدى العرب قبل اإلسالم هو النسب املعتمد عىل األم
وقد حاول الباحث األخري إجياد قاعدة لنظريته

وعلامء األنساب املسلمني عن املجتمع اجلاهيل ،ولوجود

بعض املظاهر االجتامعية التي مارستها جمتمعات اجلزيرة
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العربية يف الفرتات الالحقة لإلسالم ،عىل أساس أهنا

بقايا أو تأثريات من النظام القديم ،عىل الرغم من سيادة
نظام القرابة األبوي.

ويرى الباحث أيض ًا أن األصل يف هذا النظام

هو تعدد األزواج أو الزوجات مما جعل األبناء ينتسبون
لألم (أبناء من أب واحد وعدة أمهات ،يعرفون أنفسهم
باالنتساب ألمهاهتم ،أو أبناء من أم واحدة وعدة آباء

ينتسبون ألمهم).

ومن األسس التي بنى سميث نظريته عليها قوله

بأن رابطة الدم التي تربط أفراد القبيلة تعتمد عىل نسب
املرأة « »Female eponymyوكذلك احلرية التي متتعت هبا
املرأة ).(Smith, 1903: 30

ويعتقد الباحث أيض ًا أن نظام القرابة القائم عىل

القديمة ،أثار هذه القضية عدد من املسترشقني ممن
عنوا بتاريخ اجلزيرة العربية القديم ،واستناد ًا عىل تلك

الكتابات ،والروايات الكالسيكية وكتب األنساب
العربية ،وأخري ًا الدراسات االجتامعية لبعض املظاهر
والعادات االجتامعية التي ما زالت قائمة يف بعض أنحاء

اجلزيرة ،التي يرى فيها هؤالء بقايا لنظام نسب األم.

وقد أكد أولئك املسترشقون سيادة نظام نسب

األب يف جمتمعات اجلزيرة العربية القديمة ،فالكتابات
واملخربشات القديمة املكتشفة خالل القرن املنرصم تشري

بشكل واضح إىل االهتامم بنسب األب ،ففي الكتابات
الصفوية مث ً
ال تسلسل نسب األب حتى يصل إىل اجلد

السادس وأحيان ًا إىل اجلد الثاين عرش وهو أمر سار عليه

علامء األنساب العرب

)1986: 408

 ،(Ryckmans,J,كام

األب ،إنام هو ثورة اجتامعية ظهرت أو تطورت من زواج

أن معظم الكتابات حتوي أدعية تطلب مواليد أصحاء من
الذكور ،واختذ هذا دلي ً
ال عىل عدم الرغبة يف املواليد اإلناث،

بأوالدهـن ) ،(Smith, 1903: 157, 178, 213ولـم يكـن

حيث تكون السلطة يف أيدهيم ) ،(Beeston, 1983: 7ومع

املشاركة أو تعدد األزواج بني جمموعة من األفراد الذين

جلبوا زوجات من خارج جمتمعهم ،وقرروا االحتفاظ

( )Smithالوحيد يف هذا امليدان ،فقد تناول فيام بعد
) (MontgomeryWattهذه القضية مطور ًا إياها .وعىل الرغم

من معارضته لبعض آراء سميث ،إال أنه يتفق معه يف
أسبقية نظام قرابة األم ،ويف استمراره يف بعض املظاهر

االجتامعية حتى بعد ظهور اإلسالم الذي ال يعرتف
إال بصلة القرابة املعتمدة عىل األب

)1979: 5

،(Watt,

ويرى أن تطور نظام نسب األب جاء نتيجة لنمو احلرية

الفردية يف فرتة سابقة لظهور اإلسالم ،حيث استمر
هذان النظامان جنب ًا إىل جنب حتى قىض اإلسالم عىل

نظام نسب األم. (Watt, 1968: 376, 385).

ويف اآلونة األخرية وعىل ضوء املكتشفات

احلديثة ملجموعة كبرية من النقوش والكتابات العربية

مع العلم أن الذكور يف املجتمعات األمية هلم أمهية كبرية،

هذا االتفاق بني الباحثني املعارصين عىل سيادة نظام

النسب القائم عىل قرابة األب ،إال أهنم يرون أن بعض
جمتمعات جنوب اجلزيرة العربية القديمة مارست نظام

النسب القائم عىل قرابة األم )korotayev, 1995: 85) ،وما
زال هذا النظام االجتامعي ممارس ًا يف بعض املجتمعات
البدائية منها.

ومن األدلة التي اعتمد عليها هؤالء يف تأييد

رأهيم السالف الذكر ،استخدام نسب األم باالعتامد
عىل بعض النقوش ،ودور اخلال ،واحلرية االجتامعية

«�Matrilocal

للمرأة ،ومقر إقامة الزوجني بعد الزوجاج
 »ity- uxorilocalityوأخيـر ًا الـزواج املشرتك «.»polyandry
(.)Ryckmans, J, 1986: 409
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ولنرتك قضية استخدام نسب األم الواردة يف
النقوش جانب ًا حيث سنعود ملناقشتها الحق ًا وننتقل

الزوج يف قبيلة أو حي زوجته وهو ما عرف لدى علامء

األنثروبولوجيا بـ« ،»uxorilocalityأو إقامة الزوجة

ملناقشة األدلة األخرى ،نبدأ بدور اخلال الذي أشري

عند أهلها وزيارة زوجها هلا بني احلني واآلخر .ومن

نجد ما يميز هذا الدور يف الدراسات التي تناولت هذا

جليلة (األصفهاين ،)39 :2002 ،أو تردد عبداهلل بن

إليه كأحد األدلة عىل وجود نظام قرابة األم ،حيث ال

األمثلة إقامة كليب بن وائل سيد تغلب مع أهل زوجته

املوضوع ،بل إن سميث الذي يعترب كتابه السالف الذكر
أكثر الدراسات شمو ً
ال حول املوضوع كان غامض ًا يف

زوجته آمنة بنت وهب لدى أهلها بني النجار يف يثرب

« (Smith,1903:187) ،»Wilkenواحلقيقة أن العريب كان

كابن بطوطة إىل وجود هذا التقليد لدى سكان مدينة

تنـاوله هلذا الـدور ،كام أنه أحـال القـارئ إىل دراسـة

هيتم ويعتز بنسبه من ناحية والده ووالدته ،لكن عالقته
بوالده كان أقوى منها ،فالوارثة واألخذ بالثأر وغريها
تعتمد عىل القرابة األبوية ،ولذا نجد أن ابن كليب سيد
قبيلة تغلب يقتل خاله جساس ثأر ًا ألبيه عىل الرغم من

أن االبن قد ترعرع يف كنف خاله ).(Watt-1968:375

أما احلرية التي متتعت هبا املرأة العربية فهي أمر
ثابت تارخيي ًا ،فاملرأة يف اجلزيرة العربية متتعت بحرية
ومكانة عالية.

عبداملطلب والد الرسول (صىل اهلل عليه وسلم) عىل
( ،)Watt, 1968: 375كذلك أشار بعض الرحالة املسلمني
زبيد يف اليمن (ابن بطوطة،)157-156 :1964-

وذكر بعض الرحالة األوروبيني استمرار هذا التقليد
لدى بدو اجلزيرة.

واستند بعضهم عىل جمموعة من النقوش

املكتشفة للداللة عىل ممارسة هذا التقليد يف شامل اجلزيرة

وجنوهبا .من تلك النصوص ( )CIS209وهو نقش نبطي

من كتابات احلجر ،أشري فيه إىل السامح لزوج البنت

ومن النساء من وصلت إىل سدة احلكم مثل

بالدفن معها يف مقربة والدها )،(Cooke, 1903: 234
وقد استدل سميث به عىل أن الزوج كان مقي ًام مع أهل

األشورية أو ملكة تدمر (الرتكي،99-89 :1429 ،

األخري ) .(Smith, 1903: 315ومن جنوب اجلزيرة أورد

ملكات دومة اجلندل الواردة أسامؤهن يف النصوص
 ،)105وكذلك احتلت املرأة النبطية مكانة عالية حيث
كانت أسامء بعض النساء وصورهن تظهر إىل جانب

أسامء وصور امللوك (الفايس،)171-170 :1414 ،
ويف جنوب اجلزيرة كان للمرأة حريتها ومكانتها حتى

إن بعض النساء تولني مناصب عالية(اإلرياين:1973 ،

 ،)Frantsouzoff, 1997, 123 ،111-110ولكن املكانة

العالية ليست بالرضوررة دليل عىل ممارسة نظام
نسب األم .أشار الباحثون ابتدا ًء من سميث إىل إقامة

زوجته أثناء حياته ولذا ُسمح له مشاركتهم مثواهم

الباحثون جمموعة من النصوص التي فيها ما يشري إىل
ممارسة هذا التقليد بطريق مبارش أو غري مبارش عىل حد

رأهيم.

ومن تلك النصوص التي اعتمد عليها هؤالء

الباحثون النقش( 6اإلرياين )24 ،4-1 :1973 ،ورد

فيه «أن رب عثت يغنم بن صعقن وتزأد وهنمن أهدى
املقه ثهوان سيد أدام صن ًام ذهبي ًا حلاميته ومحد ًا للمقه
ثوهوان بعل أدام ملنحه عبده رب عثت يغنم  ...برشى
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بتحقيق رجائه وآماله ألجل يستكمل له النجاح يف

منها أمر بمنع تزويج بنات املدينة من خارجها ،ويرى

زواجه وإحلاق أو جلبه املرأة املسامة «حتي إل» بنت جرف

بيتسون إن اهلدف وراء هذا األمر هو الرغبة يف إبقاء

ويف رأي ( )Beestonأن يف هذا ما يشري إىل نظام

عىل اتباعهم تقليد إبقاء الزوج مع زوجته يف بلدها،

صعقن إىل بيته تزأد» (اإلرياين .)133-132 :1973

يطلق عليه علامء األثنروبولوجيا « »Virilocalويقصد به

إقامة الزوجة يف بيت زوجها .ويرى الباحث أن اهتامم
صاحب النص يف حتقيق هذا النجاح إشارة غري مبارشة

إىل ممارسة أخرى ،أي إقامة الزوج مع أهل زوجته.
ونظر ًا الرتباط هذا التقليد بنظام نسب األم فقد
ُأختذ نص اإلرياين دلي ً
ال عىل وجود نظام نسب األم يف

جنوب اجلزيرة العربية

ثم ذريتهن داخل املدينة ،كام يرى أنه دليل
اإلناث ومن ّ
وهلذين األمرين عالقة بنسب األم

(Beeston, 1983:

) ،11, Ryckman, 1986: 413ولكن هذا النص ال يصح
أن يتخذ دلي ً
ال إذ إن النقش ما زال حمل خالف بني
الدارسني حول ترمجته ).(Beeston, 1981: 21-25
ويعترب النص

()Res 4233

اعتمد عليها يف هذا األمر.

من النصوص التي

(Beeston, 1984: 121, Beeston,

وردت يف هذا النقش لفظة «عذب» وتالها

واحلقيقة أن النص حمُ ل أكثر مما حيتمل ،إذ إنه ال
يعدو أن يكون تعبري ًا عن سعادة صاحبه يف زواجه من

«عذب» ما يوحي برتك الزوج منزل والديه واالنتقال
إىل بيت أهل زوجته ،ولذا فإنه يرى يف هذا النص إشارة

صعوبات ،وال يتوقع املرء ذكر ممارسة خمالفة للمعتاد يف

يف بيت والدها ) ،(Beeston, 1983: 11وعىل الرغم من

).1983: 11

هذه املرأة ،وهو يؤكد ذلك باإلشارة إىل جلبها ملنزله دون

نقش نذري حمدد بإطار الشكر لإلله وهذا النص الخيتلف
عن النصوص النذرية التي يقدمها أصحاهبا شكر ًا لإلله

«ليتزوج هذه الفتاة» ويف رأي بيستون أن يف لفظة

مبارشة إىل عقد زواج ينص عىل إقامة الزوج مع زوجته

وجود جدال حول دالالت كلمة «عذب»( )1إال أنه
ال يوجد يف هذا النص أو النصوص السابقة ما يوحي

بسبب احلصول عىل ثامر جيدة أو هطول أمطار أو الرباء
من مرض ،أو منحه أوالد ًا ذكور ًا أو غريها من األمور

إليه الباحثون من اشرتاط أهل الزوجة بقاء الزوج

وإن جاز لبيستون افرتاض هذا الراي بنا ًء عىل ما

عدم رغبة األهايل مفارقة بناهتم ،واخلوف عليهن من

الرجل يف نجاح هذا الزواج كونه قد واجهته عقبات يف

ال عالقة بني هذا األمر ونسب األم ،أنه -حتى وقت

مالية أو غريها من االحتامالت.

بناهتم ألزواج يرحلون هبن بعيد ًا ،حتى ولو كان هؤالء

التي قد يتجه احلاصل عليها بالشكرملعبوده.

ورد يف النص فإنه حيق لنا االجتهاد وافرتاض أن سعادة

بداية األمر كرفض األهل ،أو رفض املرأة أو ألسباب
ومن تلك النقوش نقش)MAFray Qutrat/2-4( 4؛

حيث وردت فيه عدة أوامر صادرة عن مدينة مطراة،

بمامرسة نظام نسب األم حتى لو سلمنا بصحة ما أشار
معهم .أال جيوز أن يكون السبب يف هذا الرشط هو

الغربة ومن عدم رؤيتهن مرة أخرى؟ ومما يدل عىل أنه

قريب -كان الكثري من سكان نجد يرفضون تزويج

( )1عذب تقابل ” “ ezẽbuباآلكادية والفعل األخري يعني ترك.
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األزواج من األقارب ،ولعل مغادرة الزوجة وأبنائها له

عالقة بدورها يف املجتمع كقوة إنتاجية ،خاصة إذا كان

إضافة يشء جديد عىل الدراسة التي قام هبا هينينجر
()Henninger

الذي اعرتف فيها بفشله يف إظهار نص

هذا ملجتمع يعاين من ضيق اقتصادي فهو بحاجة إىل أى
فرد كقوة اقتصادية؛ ولذا شكل رحيل الزوجة عجز ًا يف

وعاد ( )Henningerمن جديد إىل هذا املوضوع

االجتامعي خاصة النسق االقتصادي يعتمد عىل األرسة

العربية ) ،(Henninger, 1983: 127-153أما جام فقد ناقش

القوة االقتصادية هلذا املجتمع ،ويرى بعضهم أن البناء

عىل أساس أهنا وحدة اقتصادية اجتامعية تنهض بكل
الوظائف التي تقوم بحاجات افرادها وكانت األنثى
أسرية للمصلحة العائلية يف تلك املجتمعات.

جنويب يؤكد نظريته.

مبين ًا عدم وجود شكل تعدد األزواج يف جنوب اجلزيرة
النصوص التي اعتمد عليها موللر يف تأكيد رأيه ،وأثبت

خطأه يف ترمجة بعض األلفاظ لكي تتفق مع ما يريد

إثباته ).(Jamme, 1976: 167

أما رواية سرتابون التي كانت مصدر ًا اعتمد عليها

ومن الدالئل أيضا استشهاد بعضهم بمامرسة
العرب لعادة تعدد األزواج « »Polyandryدلي ً
ال عىل

بعضهم يف إثبات آرائهم حول الزواج املشرتك ،فهي رواية

االجتامعية كان مرحلة من مراحل تطور نظام النسب

غري حمددة ،وقد ال تعدو عن كوهنا روايات ُبنيت عىل

وجود نسب األم؛ ألن هذا النوع من العالقات
األب من النسب لألم السابق له ).(Smith, 1903: 178

ضعيفة ،فأصلها غري معروف ،كام أن املنطقة املقصودة هبا
سوء فهم لطبيعة معيشة األرس الكبرية ،كام يؤخذ عليها

وقد تناول هذا املوضوع عدد من الدارسني

أهنا تعمم هذا التقليد عىل أنه اليشء السائد املتعارف عليه

الكالسيكية ،ورواية البخاري حول أشكال الزواج

النوع الثالث من أشكال النكاح املعروفة لدى العرب
يف اجلاهلية دلي ً
ال عىل أنه تعدد أزواج « »Polyandryأمر

يف اآلونة األخرية ،وتوصل هؤالء بناء عىل الروايات

عند العرب ،وكذلك عىل بعض الدراسات االجتامعية
احلديثة لبعض الفئات يف جنوب اجلزيرة عىل ممارسة
العرب هلذا النوع من العالقات االجتامعية يف جنوب

اجلزيرة العربية كام اعتمد موللر « »Mullerعىل جمموعة

من النقوش السبئية للداللة عىل وجود مثل هذه العادة
لدى عرب اجلنوب يف مقال له مع العلم أن هذا املقال

تعرض للنقد من قبل عدد من املختصني يف دراسة

جنوب اجلزيرة أمثال ريكامنز )،(Ryckmans, 1986: 413
وجام ) ،(Jamme, 1976: 156-169ويف رأي األخيـر إن
موللر مل جيد دلي ً
ال قاطع ًا يف تلك النقوش عىل ممارسة

هذا النوع من العالقات اإلجتامعية كام أنه مل يستطع

لدى العـرب ) .(Strabo, 1983: 365-467كـذلك اعتـبار

مشكوك فيه ،إذ من املمكن جد ًا أن الرواية تشري ببساطة

إىل نوع من البغاء املقيد (األلويس د.ت،ج ،)3: 2كام أن
الرواية نصت عىل أنه يف حالة والدة طفل فإن والدته

تلحقه بأحد هؤالء الرجال كوالد للطفل دون أن حيق

له االعرتاض ،وهذا يتعارض مع ما يراه الباحثون
مثل موللر من أن الطفل يصبح ابن ًا للمجموعة كلها

املشرتكة يف هذه العالقة ).(Jamme, 1976 :165
وهكذا ال نجد دلي ً
ال قاطع ًا عىل وجود هذا النوع

من الزواج بني العرب ،وإن وجد فإنه ال يعترب زواج ًا ،وإنام
هو نوع من البغاء ،كان مقترص ًا عىل طبقة معنية من النساء.
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وبالنسبة لإلشارات التي أوردها بعض الرحالة
األوربيني عن القبائل البدوية احلالية يف حرضموت دلي ً
ال

عىل استمرار ممارسة هذا النوع من العالقات االجتامعية

إال أهنا ال تعد جمرد وصف حلاالت من التحلل األخالقي
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أما قضية انفراد بعض النساء بمقابر خاصة هبن
دون أزواجهن قد يكون ناجت ًا عن عدم رغبتهن مشاركة

زوجات أخريات ألزواجهن ،أما مشاركتها البنتها أو بناهتا
يف املقربة دون األبناء الذكور فربام ألهنا مل تنجب أوالد ًا.

بني هذه القبائل وهي باعرتاف الدارسني حاالت خاصة

كام عثر يف رشق اجلزيرة عىل جمموعة من النقوش

ومن مالمح نظام نسب األم انتساب األبناء
لألم بد ً
ال من األب وهلذا اعتربت النقوش التي حتتوي

عثر عليها فيها ،ومن تلك النقوش جمموعة ختص نساء

).(Ryckmans, 1986: 417

عىل سلسلة من األنساب النسائية من أهم الدالئل التي
ُاعتمد عليها يف إثبات وجود نظام نسب األم.

اتفق العلامء عىل تسميتها باحلسائية نسبة للمنطقة التي
ذكرن نسبهن من جهة األم ،ومنها ما يعود للجيل

الثالث ،بينام معظمها يعود فقط للجيل الثاين (ATLAL,

) ،1982: 139-140وتعتبـر هـذه املجـموعة ذات أهـمية

ويرد هذا النوع من النقوش يف احلجر (مدائن

بالنسبة للدراسات األنثروبولوجية إذ إن بعضها يذكر
نسب ًا نسائي ًا فقط.

للجيل الثاين ،وهلذه النصوص النسائية أمهية يف التدليل عىل

اثبات نسب األم هو صعوبة التفريق بني املذكر واملؤنث

صالح)ضمنالنصوصالنبطيةالتي ُسجلتعىلواجهات
املقابر النبطية فيها ،وحيتوي عدد منها عىل نسب نسائي يعود

مكانة املرأة يف هذا املجتمع من ناحية ،واعتزازها بنسب أمها

من ناحية أخرى ،كام أن بعض صاحبات املقابر أرشكن

بناهتن وأوالدهن دون أن يرد ذكر لألب أو أزواج البنات.

لكن مما يضعف االعتامد عىل تلك النقوش يف

يف األسامء إال إن حلقها كلمة بن أو بنت.

ويالحظ بصفة عامة يف النصوص النبطية
واحلسائية النسائية أهنا ختص إناث ًا فقط إذ مل يرد فيها

وكان سميث أول من أشار إىل أمهية هذه

ذكور انتسبوا ألمهاهتم عىل الرغم من أن نظام نسب

هذه املدافن تدل عىل مكانة املرأة النبطية ،وأحقيتها يف

وجود مثل هذه النصوص أن هؤالء السيدات هن بنات

النقوش يف إثبات نسب األم عند العرب ،واحلقيقة أن
اإلرث من والدها وحقها يف التملك.

األم يشمل األناث والذكور عىل السواء،وحيتمل من أن
غري رشعيات وجيهلن آباءهن لذا انتسبن ألمهاهتن.

وبعد مراجعة هذه النصوص ملعرفة عالقتها بنظام

أما يف جنوب اجلزيرة العربية فلم يعثر حتى اآلن

عىل نسب األم حتى اجليل الثاين فقط ثم يرد فيه نسب
األب ،وال نجد تفسري ًا هلذا إال أن يكون والد كمكم
ٍ
معروف ف ُنسبت ألمها ومن ثم جلدها
صاحبة النقش غري

واحلسائية ،مع العلم أن االعتقاد السائد لدى بعض
الباحثني أن نظام نسب األم أكثر انتشار ًا يف جنوب
اجلزيرة العربية ،استناد ًا عىل جمموعة من النقوش التي

نسب األب ).)Cook, 1903: 80, 85, 228, 233

األبناء ألمهاهتم ).(Ryckmans, 1986: 409

نسب األم ،مل نعثر إال عىل نص واحد ( )Cook: 80حيتوي

من أمها .خاصة أن القاعدة العامة يف هذه النصوص هي

عىل نقش يرد فيه نسب لألم عىل شاكلة النقوش النبطية

يرون فيها دالئل غري مبارشة ملامرسة هذا النسب وتبعية
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متعة أو مباضعة ،وقدر إلحدامها أن تنجب منه ولد ًا

وفيام يأيت عرض هلذه النقوش

-1نقش)Jamme700( 3

فوفيتا بنذرمها».

يتناول النقش خالف ًا بني زوجني حول رعاية

ويرى كل من بيستون وريكامنز أن يف هذا النص

ليعيد إليها ابنها من زوجها ( )8-7/Ja700الذي يبدو أنه
كان حيتفظ باالبن معه وتنفيذ ًا لطلبها ذهب الكبري إىل

حرية املرأة يف اختاذ قرار االرتباط برجل غريب ارتباط

ابنهام وحلل هذه القضية جلأت الزوجة إىل كبري قومها

الوالد ملحاولة إعادة االبن ( )10/Ja700إال أن األب مل
يكن مستعد ًا للتنازل عن االبن فأدى ذلك إىل حدوث
نزاع وعراك بينهام انتهى بوفاة األب

(16-11/Ja700

(.)Jamme, 1962: 190-191

يرى بيستون أن رغبة األم يف أخذ ابنها وضمه

ما يوحي بوجود مالمح نظام النسب لألم ،ألهنام رأيا أن
مؤقت من أجل اإلنجاب من مؤرشات هذا النظام

) ،(Beeston, 1978: 25يضاف إىل ذلك انتساب املولود
ألمه ،وحتملها رعايته ،دون ان يكون للوالد حق يف
رعايته بعد أن دفعتا له ما ً
ال مقابل ختليه عنه ،واستشهد
الباحثان بمامرسات مشاهبه لبعض قبائل حرضموت يف

الوقت احلايل.

إليها وجلوئها إىل ممثلها (كبري القوم) ليأخذ األمر بيده،
إشارة إىل وجود نظام النسب لألم .ويرى أيض ًا أن

نادرة من املامرسات غري األخالقية التي ال خيلو منها

األب ).(Beeston, 1984: 121

ممارسات مشاهبة يف جنوب اجلزيرة يف عرصنا احلديث

هذا النزاع يعكس النزاع بني نظام نسب األم ونسب
ويف احلقيقة ليس يف هذا النص ما يشري إىل نسب

األم ،وكل ما فيه أنه نزاع حول رعاية االبن ،وهو
أمر وارد بني الوالدين بعد افرتاقهام تدفعهام العاطفة
والرغبة يف االحتفاظ به ،خاصة أن األم عادة حترص

عىل حضانة أبنائها الصغار ،وقد جرت العادة عىل
احتفاظ األم بأبنائها حتى يبلغوا سن الرشد عندئذ

تنتقل رعايتهم لوالدهم.
)CIH 581( -2

لكن حيتمل أن النص إشارة إىل وجود حالة

جمتمع ما ،خاصة أن بعض الرحالة األوربيني ذكروا

مما أدى إىل والدة أبناء غري رشعيني ،ولعدم معرفتهم
بأبائهم انتسبوا ألمهاهتم ،إن وجود مثل هذا التفكك
يف العالقات االجتامعية ليس دلي ً
ال قاطع ًا عىل ممارسة

نظام النسب إىل األم كنظام اجتامعي ،ألن األب
واألم يكونان معروفني يف هذا النظام ،وإنام لسبب
آخر أرشنا إليه سلف ًا أي أن يكون خط النسب يف األم

وليس يف األب.

كام أن هذا النص ال يمكن االعتامد عليه دلي ً
ال إذ

يتحدث النقش «عن امرأتني من عائلة واحدة،

أنه ما زال موضع جدال بني الدارسني ،بل إن بيستون

هدية له يف حال إنجاهبام ،وحانت هلام فرصة ممارسة

ال يستطيع اجلزم برأي مؤكد يف هذا املوضوع ،ومن

ظلتا عاقرين مدة طويلة ،فلجأتا لإلله ونذرتا تقديم

عالقة جنسية مع رجل غريب عن حيهام بعد استقراره
بالقرب من منزهلام فرتة قصرية ،يف اتفاق شبيه بزواج

عالج هذا النقش يف ثالث مقاالت خمتلفة وهو يقر أنه

اآلراء التي طرحها الباحث ،أن السيدتني متزوجتان
من رجل واحد ،ونظر ًا ألهنام أمضيتا مدة طويلة دون
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إنجاب نتيجة لعقم الرجل كام يبدو فقد جلأتا إىل هذا

العمل رغبة يف اإلنجاب ).(Beeston, 1978: 24

ويف هذه احلال ليس هنالك ما يمنع من انتساب

الطفل للزوج ،واالحتامل اآلخر يف رأي بيستون أهنام

أختان غري متزوجتني رغبتا يف اإلنجاب فلجأتا إىل

زواج املتعة أو زواج املباضعة

)1983: 10

،(Beeston,

ويضيف ريكامنز عىل هذا الرأي أن عائلة (عشرية)
السيدتني «حتي عز» اسم مؤنث مما يدل عىل انتساب

هذه العشرية إىل جد أعىل مؤنث «،»Female eponym

وهذا دليل يف رأيه عىل أن هذه العشرية أو القبيلة متارس

نظام النسب لألم ).(Ryckmans, 1986: 411
)Jamme686(-3

يتحدث النص عن سيدتني مها «محله ،ونعم
سعد» من بني جبأت ،قدمتا متثا ً
ال المرأة للمقه شكر

ألنه منح «نعم سعد» ولد ًا ذكرا ).(Jamme, 1962: 184

يرى بيستون أن السيدتني متزوجتان لوجود ضمري

«ذت» ،لزوج واحد ،وهلذا ولوجود أكثر من زوجة فإن

املولود يتبع نسب والدته ).(Beeston, 1983: 10

والسـؤال هنـا كيف توصل البـاحث ملثل

هـذا االستنتاج؟ ،هل ألنـه اعتمد عىل لفظة منحهام
( )Jamme 686/4وبالتايل يكون هلام مع ًا؟ ،لكن بمراجعة

النص تبني أن املولود للمرأة املدعوة نعم سعد (Jamme

 ،)686/5وليس هنالك ما يمنع أن السيدتني متزوجتان
من شخصني خمتلفني من بني جبأت ،حتى لو كانتا
رشيكتني يف الزوج فال يوجد يف النص ما يثبت أن

املولود سوف يتبع نسب أمه ،وال غرابة يف تقديم
سيدة الشكر للمقة ملنحه إياها ولد ًا ذكر ًا ،وكون
السيدتني اشرتكتا يف هذا التقديم ربام لوجود صلة

قرابة بينهام وليس بالرضورة كوهنام رشيكتني يف زوج

واحد.

-4نقش )F76/F3(1

من النقوش التي ُاعتمد عليها يف إثبات انتساب
األبناء لألم بد ً
ال من األب النقشان ( )F76/F3ومها أمران
ملكيان ينصان عىل نقل تبعية جمموعة من األفراد من
أرسة واحدة وضمهم حتت تبعية سلطة أرسة كبرية يف

مدينة رصواح ( )F3/2وجمموعة اخرى إىل أرسة يف كل من

مأرب ونشان ونشق (.(Fakhary, 1952: 50-53) ،)2/F76
ويالحظ يف النقش

()5-3/F3

تعداد جمموعة

من األسامء املفردة ،منها ثالثة أسامء نسائية هي رببة،
وأبامن ،ونعمله ونظر ًا ألن كل أسم من تلك األسامء
تُتبع بلفظة وبنيهو ،لذا فإن بيستون يرى أن الضمري
مؤنث ويعود عىل هؤالء النسوة وهذا يف رأيه نسب

لألم واضح ).(Beeston, 1983: 8

ويف احلقيقة ال يوجد ما يؤكد أن تلك األسامء

مؤنثة إال يف حال اتصلت بضمري مؤنث واضح أو

حلقها كلمة بنت ،كام أن هناك ما يدل عىل وجود أسامء

قد ترد مذكرة يف نصوص ومؤنثة يف نصوص أخرى
وعىل سبيل املثال:

هنأم ورد مذكر ًا يف ( )CIH6/2ومؤنث ًا يف ()Ja694/7

نعمه ورد مذكر ًا يف ( )1/1032ومؤنث ًا يف()Ja731/1

ثوبتون ورد مذكر ًا يف ( )CIH963+962ومؤنث ًا يف
((Jamme, 1976: 176))Ja722/1

وترد يف هناية سلسلة األسامء عبارة «كل هؤالء

الرجـال والنساء وكل أوالدهن وأوالد أوالدهن»

( )7-F3/5-6وتكررت يف هذا النقش مرتني ،وحيتمل أن
أوالدهن مؤنث ًا ألن آخر
كاتب النص جعل الضمري يف
ّ
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اسم كتبه هو مؤنث ،وكام يمكن أن يكون جمرد خطأ يف

حيضب ويأزل بني ملكي سبأوذريدان» وذلك ألن

كل هذه احتامالت اليمكن إغفاهلا.

يف زوجة واحدة ) ،(Jamme, 1976: 165ويرى املهتمون

الكتابة إذ قصد أن يكتب «الرجال والنساء وأوالدهم»

النقش )F76(2

نشأكرب ابن لكل من الرشح ويازل نتيجة ألشرتاكهام

يف نظرية نسب األم أن هذا النوع من الزواج هو

كانت بداية النص مماثلة للنص السابق حيث بدأ

مرحلة من مراحل تطور النسب من األم إىل األب

أحلقها الكاتب بعبارة «أمهاهتم وأخواهتم» ،ثم يذكر

النمط من النسب امللكي الوارد يف النصوص السبئية

بتعداد جمموعة من األسامء املفردة ستة أسامء مذكرة ثم
جمموعة أخرى من األسامء املفرتض أهنا مؤنثة ،ثم

يفصل بني الرجال والنساء عىل هذا النحو «فالن من

الرجال واخوانه» و«فالنة من النساء وكل أخواهتا
وبناهتا وأوالدهن وذرارهين»

()F76/3

ويرى كل من

ريكامنز وبيستون أن هذا دليل عىل وجود نظام النسب

لألم ضمن نظام النسب لألب السائد يف جنوب اجلزيرة
(Beeston, 1983: 8, Beeston, 1984: 121, Ryckmans,

).1986: 410, Korotayev, 1995: 84
وهنا أيض ًا حيتمل أن هذا التفريق بني الذكور

تأكيد من قبل الكاتب عىل أن
واإلناث يف هذا النص
ُ
نقل التبعية لبني عثكلن يشمل كل أفراد اجلامعة رجا ً
ال
ونساء ،حتى لو مل يكن هذا هو اهلدف من هذا التفريق
فليس يف النص ما يشري إىل وجود نسب األم.

وقبل أن أترك هذين النقشني البد من اإلشارة

إىل لقب امللك الوارد فيهام ،حيث اعتمد كثري من

الباحثني الذين كتبوا عن الزواج املشرتك عىل عدد من
النقوش املامثلة هلا إلثبات ممارسة هذا النوع من الزواج
بسبب انتساب الفرد ألكثر من أب ،ويف رأهيم أن ذلك

مؤرش عىل اشرتاك عدد من اإلخوة يف زوجة واحدة،
وينسب األوالد يف هذه احلال هلم مجيع ًا مثال «نشأ

كرب هيامن هيرجب ملك سبأ وذريدان ابن الرشح

) ،(Smith, 1903: 316وقد ناقش عدد من الدارسني هذ
أمثال بيستون وريكامنز وجام ،ويرى بيستون أن كلمة

«بن» قد التعني االبن بالنسب ،وإنام تشري إىل عالقة
قرابية أوسع من ذلك ،كاالبن بالتبني ،أو فرد من أفراد

اجليل الالحق ،ويف حال النسب امللكي قد تعني الوريث

يف احلكم (.(Beeston, 1984: 122, Beeston, 1979: 97-98
أما ريكامنز فريى أن نشاكرب ابن للرشح

حيضب بالتبني وإبن ليازل بالنسب ،ويرى جام أن

«بن» تشري إىل عالقة قرابة واسعة كاالبن واحلفيد

وابن األخ وغري ذلك ) ،(Jamme, 1962: 330-333وهو
يرى أن نشاكرب ابن ًا للرشح حيضب وابن أخ ليازل

) ،(Jamme, 1976: 165وهذا أقرب االحتامالت ،وربام
حرص نشاكرب عىل ذكر والده وعمه كوهنام حكام
حك ًام رشعي ًا مشرتكا.

-5نقش( 5اإلرياين )34

يتحدث هذا النقش عن تقديم أربع نساء من آل

جرهم متثال وثالثة متاثيل نسائية لإلله املقة عنهن وعن
بناهتن ،ويطلبن منه إسعادهن بالنعم والنجاة وحسن

الطالع(اإلرياين.)174:1974 ،

درس هذا النقش من قبل ريكانز ويرى أن

النقش يتحدث عن ثالث سيدات قدمن هدية للمقه

نيابة عنهن وعن أربعة من اوالدهن وهم ثالث إناث
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وذكر ،ولقب اجلميع يف هذا النص ببنات آل جرهم،

معاين ألفاظها ،لذا اليمكن االعتامد عليها اعتامد كلي ًا

كام ناقش بيستون ،وجام دراسة ريكامنز للنقش ويرى

النبطية يف احلجر ،والنقوش احلسائية ،وهي ظاهرة

وهذا كام يرى الباحث نسب لألم واضح ألنه اعترب
«حي عثت» اس ًام مذكر ًا ).(Rycmans, 1979: 493-494

األخري أن النص يتحدث عن ثالث سيدات من آل

جرهم أو تابعات لشخص يدعى جرهم ارتبطن به إما عن

يف إثبات ممارسة العرب لنظام قرابة األم يف املايض،
باستثناء تلك النقوش التي تذكر نسب ًا نسائي ًا كالنقوش

تستحق البحث والدراسة ،عىل الرغم من أهنا متثل
عدد ًا حمدود ًا بالنسبة للنقوش التي تذكر سلسلة النسب

طريق الزواج أو النسب أو تبعية ملكية ،ولذا قدمن نيابة

القائم عىل األب ،والتي تؤكد أن القاعدة العامة السائدة

أربعة متاثيل أحدهم متثال مذكر والبقية متاثيل مؤنثة،

كام جلأ بعض هؤالء إىل بعض العادات والتقاليد

عنهن وعن سيدهن جرهم وعن أوالدهن من األناث

هي النسب لألب.

وينفي جام وجود مذكر بني األبناء ألن «حي عثت» يرد
يف النقوش اس ً
ام مؤنث ًا (Beeston, 1983: 9, Jamme, 1976:

الربط بينها وبني ماورد يف تلك النقوش مشريين إىل

النسب لألم يف هذا النقش ،كام أن احتامل وجود خطأ

القديم ،وهذه طريقة خاطئة يف جمال الدراسات

)175, 178؛ ولذا يمكن القول بعدم وجود ما يشري إىل
كتايب يف كلمة بنت كام اقرتح ريكامنز فهو أمر غري وارد،

وإنام اخلطأ كان يف حتديد جنسية األسامء

(Rycmans,

).1974: 493

اخلامتة

التي متارسها بعض القبائل احلرضمية البدائية يف حماولة
أن جذور تلك املامرسات قديمة وهي بقايا من النظام

األنثروبولوجية ،وقد أشار العامل األنثروبولوجي كليف
براون ( )Redcliff Brownإىل خطورة هذه الطريقة فقال

«إن الكتابات التي تناولت العالقات القرابية مألى
بالنظريات اخلاطئة ،فهناك عدة أنواع من النظريات التي

تشرتك يف كوهنا نشأت عن حاالت معروفة يف العرص

بعد استعراض لآلراء التي نادت بوجود نظام
القرابة من جهة األم بني جمتمعات اجلزيرة العربية قدي ًام

احلايل ومدونة يف املصادر التارخيية ،وخيل ألصحاهبا
أن هذه احلاالت البد أن هلا جذور ًا أو أن أصوهلا تعود

اجلنوبية ،كان فيها بنظرهم ما يوحي ببعض مالمح هذا

األفكار اخلاطئة أثرت يف الدراسات االجتامعية ،ولكن
تم التخلص تدرجيي ًا من تلك األفكار اخلاطئة عن

التي استند أصحاهبا فيها عىل جمموعة من النقوش

النظام بطريقة مبارشة أو غري مبارشة،تبني ماييل:
أو ً
ال :أن أصحاب هذه اآلراء ليسوا من

إىل املايض البعيد ،وقد أدى ذلك إىل اعتناق عديد من

طريق الدراسات امليدانية التي هتدف إىل حتليل األنظمة

املختصني يف علم األنثروبولوجيا حتى يمكنهم تفسري
املفردات الواردة يف تلك النقوش تفسري ًا انثروبولوجي ًا.

.)Reginald, 1950: 1

جدل بني الدارسني ،إذ ال يوجد اتفاق بينهم حول

ومن سبقهم آراءهم حول وجود القرابة األمية بني

ثاني ًا :أن جل هذه النقوش مازالت موضع

االجتامعية دون الرجوع إىل أصوهلا» (Redcliff& Alfred

وهكذا نجد أن القاعدة التي بنى عليها هؤالء
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العرب غري ثابتة ،واألدلة التي وردت غري كافية
الثبات مثل هذه النظرية ،كام ال يمكن نفيها متام ًا

لوجود النقوش التي تعتمد النسب النسائي يف شامل

الدارسني عىل معاين األلفاظ الواردة فيها من ناحية

أخرى .وكام سلف فإن هلذه املجموعة أمهية من الناحية
االجتامعية ملا حتويه من معلومات تتعلق هيذه الناحية

غرب اجلزيرة ورشقها ،مع اإلشارة إىل أن دراسة هذه
ٌ
دليل عىل وجود النسب لألم
املجموعة من النقوش

النقش )Fakhry3(1

فيها إال يف حال حلقها لفظة «بنت» ،إذ تبني أن الكثري

-1ن ش أ ك ر ب\ي أ م ن\ي هـ ر ح ب\م ل ك\س

يضعفها عدم املقدرة عىل حتديد جنسية األسامء الواردة
من األسامءالتي قد ترد مؤنثة يف النقوش ترد مذكرة يف

نقوش أخرى ،ومع ذلك فإن وجود النسب النسائي
فيها ظاهرة تستحق الدراسة والبحث ،وقد تكشف
احلفريات القادمة عن املزيد منها ليتمكن املختصون يف
املستقبل من حتليل تلك النقوش ،واخلروج منها بنظرية

ثابتة قد تؤيد وجود النسب لألم بني العرب أو تنفيها.

وهي جديرة بالدراسة.

● النقش باحلروف العربية

ب أ\و ذ ر ي د ن\

ب ن\أ ل ش ر ح\ي ح ض ب\وي أز ل\ب ي ن\ م

ل ك ي \س ب أ

و ذ ر ي د ن\خ م ر\و ق ن ي ن\و ب ر ج ن\و ب ع

ل ن\وظ رب ن\

ل أ د م هـ م و\ع م ر م\

هذا وتشكل جمموعة النقوش التي تناولتها هذه

-2وب ن ي هـ و\أ ب ش م ر\و ب ع ت\و ح ي و

هذا النوع من النسب ،جمموعة هلا قيمة اجتامعية هامة

وش ر ح و د م\ب ن ى\ذ ح ب ب\أ ق و ل\ش ع ب

الدراسة والتي استبعدت كدليل قاطع عىل ممارسة
لدراسة جمتمعات جنوب اجلزيرة العربية ،إذ يرد فيها

كثري من العادات والقوانيني واملامرسات االجتامعية
اهلامة ،وحتتاج إىل دراسة مستقلة يف املستقبل.
ملحق

()2

فيام يأيت عرض لعدد من النقوش الواردة يف هذه
الدراسة ،التي ُا عتمد عليها يف إثبات ممارسة عرب

جنوب اجلزيرة لنظام النسب لألم ،تبني من خالل
هذا البحث صعوبة االعتامد عليها كدليل إلثبات هذا

الرأي ،وذلك لوجود عدة احتامالت لتفسري الظواهر

االجتامعية الواردة فيها من ناحية ،وعدم اتفاق

( )2اعتمدت عىل قرأيت للنقوش والتي قد ختتلف من القرأت
املنشورة

ع ث ت ر\

ن\ص ر و ح\

و خ و ل ن\خ ب ل م\و خ ي ن ن\وح و ر ن\أ ل و\ي

س ت م ي ن ن\

ر ب ب ت\و ب ن ي هـ و\ي ف ر ع\و م

 -3ر ث د أ و م\وأ ب أ م ن\و ب ن ي هـ و\ت ز أ
د\و وف ي م\

س\و ح ي م\وأ ب أ م ر\و ح م د م\و ن ع
س َ
و أح َ

م ل ت\

و ب ن ي هـ و\و هـ ب ع ز ي ن\و ر ث د ع ز ي ن\
ورب ب

ع ز\وض ب ع ن\و ك ر ب إ ل\و ر ث د

 -4و زي د\و أ ب ن هـ ك\و ح ق ب م\وأول د هـ
و\و هـ ب ث هـ و ن
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و س م ر ت\و ن ع م ج د\و ح م ي ع ز\و ر ب ب ع

ذح ب ب\ب هـ ج ر م\و ب ررم\ب ك ل\ب ر ث

ل ت\و ش ر ح ع ز\و ول د س ع د\وأو ل د هـ و\ذ

و ر ح ق م\م ث ل

و ش ر ح ود\و ذ رح إ ل

ل م و\ذ ح ب ب\

ز\و م ع ن
ر ح ن\

م\ق ر ب م\

 -9و م ك ن ت\أ ح ص ن هـ م و\أ د م\ذ ح ب ب\ع

 -5و أ ح د ب\وهـ ش ف ق\و س م ي ت\و ك ل\أ

ل ي و ف ي ن\أ م ت\و ب ن ى هـ و\ر ب ك ر ب\

و ب ن ي هـ م و\و أ ذع ذر هـ م و\أ ص ر ح ن\ح و

و أ س خ م\و ن ش ون\و أ ب ك رب\و ع ل م\وأو

هـ ج ر ن\ص ر و ح\ل ك و ن\أ ل ن\أ س د ن\و أ ن

القراءة

أ و ل د هـ ن\أ

 -6ول د هـ ن\و ذأ ع ذ ر هـ ن\أ لو\س ط رو\و س

بن إل الرشح حيضب ويأزل بني ملكي سبأ وذوريدان
منح وأعطى وم ّلك ونقل تبعية (هؤالء)ألتباعه عمرم.

و ت ف ن\ل ب ي ت\و ظ ب ر\ورب ع\ب ي ت\ذ

من بني حبب أمراء الشعب رصواح وخوالن خبلم

ظ ر ب م\ب ر ج م\ب ع ل م\ل ول د\و ل د م\و ع ذ

وأحس
 -3ومرثد اوم وأبأمن وبنيه تزأد ووايف
ّ
وحيم وابأمرومحدم ونعم الت وبنيه وهب عزين ورثد

 -7ب ب\أ م رأهـ م و\أ م ل ك ن\و ل ي ك ن ن\أ ل

 -4وزيد وأبنهك وحقبم وأوالده وهب ثهون

خ ي هـ م و\
رو\

ث ن\وك ل

م ي\ب ع ن\
حبب

ر\ع ذ ر م\

\ح ج ن\ك خ م ر و\ب ن ي\ذح

ن\أ س د ن\

وت ب ع\

-10ل د هـ و\...

 -1نشأكرب يأمن هيرحب ملك سبأ وذوريدان

 -2وبنيه أبشمر وربعة وحيو عثت ورشح ودم

وخينن املستوطنني الذين يسمون رببة وبنيه يفرع.

عزين ورببعز وضبعن وكرب إل ورثد.

وسمرة ونعم جد ومحي عز وربب عز ومعن الت ورشح

و أ ن ث ن\و ك ل\أ و ل دهـ ن \وأول د\أول د هـ ن\

عز وولدسعد وأوالده ذرحن ورشح ود وذرح إل.

م ث ل \وم ك ن ت\أ د م\ذ ح ب ب\أ ت ل د ن\أ س

وبنيهم وأعقاهبم الرصواحيني سكان املدينة رصواح

 -8و م خ ت ن ت ن\ب هـ ج ر ن\ص ر و ح\و ل هـ

 -6وأوالد أوالدهن وأعقاهبن الذين دونوا

وذأ ع ذ ر هـ ن\
د\أ ب ي ت ن

ي ع\و هـ وص ل

ن\ ل ك ل\ح ش ك\وم و ص ت\و ق هـ ت\أ م رأ هـ

م و\ب ن ي\

 -5وأحدب وهشفق وسميةوكل أخواهنم

لكون هؤالء الرجال واإلناث وكل أوالدهن.

وذكرت أسامؤهم هبذا السند ملك لبيت ومجاعة بني
ذوحبب حق ًا وملك ًا وأتباع ًا لولد أوالدهم وعقب

أعقاهبم إستناد ًا ملنحة بني ذو حبب.
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 -7من قبل أمرائهم امللوك وليكن هؤالء الرجال

 -4أ خ ي هـ م و\و كل\هـ ن ت\أ ن ث ن\و أ خ ت

ويف مكانة أتباع ذوحبب الذين ولدوا لرجال من أرس.

و أ و[ل] د هـ ن\وذأ ع ذرهـ ن\أ ل ي\م خ ب ض

ويشملهم كل قرار وأمر ووصاية يصدره أمراؤهم بني

ب ن ى\ع ث ك ل ن\ل ك و ن\هـ م و\أ س ل م\[ وك]

والنساء وكل أوالدهن وأوالد أوالدهن وأعقاهبن مثل
 -8وأصهار مدينة رصواح وليطبق (عليهم)

ذوحبب يف املدن والرباري ويف كل مكان قريب أو بعيد

مثل.

 -9مكانة مواليهم أتباع ذوحبب شهدعلىوفاء

ذوحبب كل من أمة وأبنائه رب كرب وتبع كرب

وأسخم ونشوان وأب كرب وعلم وأوالده.

النقش ()Fakhry 76

● النقش باحلروف العربية

 -1ن ش أك ر ب\ي أم ن\ي هـ رح ب\م ل ك\ س ب

أ\وذ ر ي د ن\ب ن\

أ ل ش ر ح \ي ح ض ب\و ي أ زل\ب ي ن\م ل ك
ى\س ب أ\

و ذ ر ى د ن\ظ رب\وهـ و ف ي ن \وب ع ل ن\وب

ر ج ن\ل أ

هـ ن\و ب ن ت هـ ن\

م\ض خ ر ن\م ق ت و ي\
ل\6أحرف\و

 -5ك ل\أ خ ي هـ و\وأ ن ث ن\م ح ي ت\و ك ل\أ
خ ت هـ و\و ب ن ت

هـ و\وك ل\أ و ل د هـ ن \وأول د\أ و ل دهـ ن\وذأ ع

ذ رهـ ن\ل ب ي

ت\و ظ ب ر\ب ي ت\أ [م ]رأ هـ ن\ب

 -6ن ي \ع ث ك ل ن\ع ص ي ت\ل ك و ن\هـ م و\أ
س د ن\أ س ل م\

و أ خ ي هـ و\وم ح ي ت\و ك ل\أ خ ت هـ و\و ب
ن ت هـ و\وذأع

ذرهـ و\م ث ل\و م ك ن ت\أ ح ص ن هـ م\أ د م

 -7ب ن ي\ع ث ك ل ن\ذ ب هـ ج ر ن\ م ر ب\و ن

ش ق م\و ن ش ن\

و ذ ن\و ت ف ن\ف [ي]ق ب ل[ن]\ذت ق و م و\ك

 -2د م هـ و\ي هـ ع ن\و ب ن ي هـ و\هـ ح ى ع ث

أ ل\ك و ن و\

ووهـ ب أوم\ول ك ل\أخ ي هـ م و\و ب ن ي هـ م و\

ت\ع ث ك ل ن

ب ن ى\ع ث ك ل ن\ع ص ي ت\ك ل\أ س د ن\و أ

ن\س خ ل م\ل هـ م
 -8ول ي ك ن ن\ذن\و ت ف
َ

 -3ل و\ي س ت م ي ن ن\أ س ل م\و م ل ك م\ووهـ

أ م س ط ر و\ب ذ ن\و ت ف ن\ل ق ب ل ي\ذت\

و س [ع ]د م\وإ ل غ ز\و أ م هـ ت هـ م و\و أ خ ت

ع م\ب ن\ع ث ك ل ن\و[ك] س د و\س ن ت ن\و

وم ش ن أ ت\وح م د\و ن ع م ل ت\و ح ل ك\و ك ل

أمر

ت\وش ف ع ث ت\

وذأع ذر هـ م و\
ن ث ن\أ

ب م\وج ي ش م

هـ م و\م ح ي ت\

ل ب ن ي\ع ث ك ل ن\و ر ش د و\ع ل م [ن]\ب ي

ل ي ف ي ن ن\

ت\أ س د ن\وأ ن ث ن\
هـ ف ت ح و\ب

ص د ق و\ع ل م و\

جملة جامعة امللك سعود ،م ،25السياحة واآلثار ( ،)1الرياض (2013م1434 /هـ)

 -9أ هـ م و\أ م ل ك ن\ل ي ف ي ن ن\م ث ل\و م ك

ن ت\ش ع ب هـ م و

أ م ر م\أ د م م ل ك ن
القراءة

 -1نشأ كرب يأمن هيرحب ملك سبأ وذريدان
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 -9أسيادهم امللوك .لكي يفي هؤالء األتباع

بإلتزامهم (ليصبحوا) يف مثل و مكانة شعبهم (شعب)
أمري أتباع امللك.

النقش )Ja700( 3

● النقش باحلروف العربية

بن الرشح حيضب ويأزل بني ملكي سبأ وذريدان ناول
ومنح ونقل تبعية وم ّلك.

 -2ت و ي[ي]\ن س ر م\أ ح ص ن\ب ن\م ق ر م\

عثت ووهب أوم ولكل إخواهنم وأبنائهم وعشائرهم

ل م ن\ص ر ف

 -2ألتباعه يعهن وأبنائه هحي عثت وشف

وبنى عثكلن عصيت كل الرجال واإلناث.

 -3الذين يدعون أسلم وملكم ووهبم وجيشم

وسعدم والغز وأمهاهتم وأخواهتم حمية ومشنأة ومحد
ونعم الت وحلك وكل.

 -4إخواهنم وكل وتلك النسوة وأخواهتن

وبناهتن وأوالدهن وعشريهتن آل خمبضم ضخرن عامل

بنى عثكلن لكون هؤالء (الرجال) أسلم.

 -5وكل إخواهنم والنسوة حمية وكل أخواهتا

 -1ع ب[ي د م\و]س ع د م\ب ن ى ح ي و م\م ق

 -3هـ ق ن ي و\أ ل م ق هـ ب ع ل آ و م\ث ن ي\ص
 -4م\وص ل م م\ذهـ ب م\ح م د م\ب ذ ت\خ م

 -5ر هـ و\أ ل م ق هـ ب ع آ و م\ع ب د هـ و\س ع
 -6د م\خ ل ي ن\و هـ ظ م ن\ن ف س\ع ب د هـ

 -7و\س ع د م\ل ق ب ل ي\ذ س ت و ش ع ت هـ
و\أ ث ت ن\ب

 -8ر ل ت\ن ش ن ي ت ن\أ م ت\ب ن\م ق ر م\ل
أ ول ن\

 -9ل هـ و\ب ن هـ و\ع م ن\أ س هـ و\ر ب س ل

وبناهتا وكل أوالدهن وأوالد أوالدهن وعشريهتن
أتباع ًا لبيت أمرائهم.

 -10ل ع ب ر\ر ب س ل م\س ع د م\ح ج ن\س ت

أسلم وإخوانه وحمية وكل أخواهتا وبناهتا وعشريهتا

 -11ب ي ن هـ م ي\ل خ م م\ب ع ل ي\هـ و ت\و

 -6بنو عثكلن عصيت لكون هؤالء الرجال

مثل ومكانة أتباع.

م\و ب هـ أ

و ش ع\وس ب

ل د ن\وي س

 -7بنى عثكلن املقيمني يف املدينة مأرب ونشق
ونشان .وبالنسبة لسجل اإلمتياز فقد أصبح نافذ ًا (رغم)

خ ر ط\ر ب س ل

عثكلن (الذين بدورهم طلبوا من امللك) إصدار أمر

ع ص ر و\ب

إعرتاضهم عىل رشعيتة ورفضهم قبول التبعية لبنى
قضائي لكي يؤدي هؤالء (الرجال والنساء) التزاماهتم.
 -8وليكن هذا السجل ملزم ًا للرجال والنساء

املدونة أسامؤهم فيه ويقبلوا بام قىض به امللك لصالح
بنى عثكلن تطبيق ًا للرشع ،وصدق وشهد عليه.

 -12ب ط\س ع د م\ر ب س ل م\ب ق ض ب م\و
 -13م\ش ز ب\س ع د م\ب ن\ح ق و ي هـ و\و ت
 -14ي ن هـ م ي\ب ش ز ب ن\و ت ل ف\ر ب س

ل م\ب ن ي د

 -15ي هـ و\ب ي ت ن\س ب ت\ي د\س ع د

م\ب ع ل م\ر ب س ل
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 -16م\و أ ل م ق هـ ب ع ل آ وم\ل ز أ ن\هـ ع ن\

 -5أرت\ب ر ث م\وهـ ج ر م\غ ي ر\هـ ج ر ن\م

 -17ن\ع ب د هـ و\س ع د م

( -7ن\ك ل \ش) ع( ب ن\) ذ م ط ر ت م\

ورف أر\هـ هـ ع
القراءة

ُ -1عبيد وسعد أبناء حيو.

 -2مسؤوال أحصن بن مقرم.

 -3قدما للمقه سيد آوام متثالني من النحاس.
 -4ومتثا ً
ال مذهب ًا محد ًا له ألجل.

م\وأل\س ن\هـ رج \ب ن(ت هـ)و(\) (ب
 -6ط ر ت
َ
القراءة

عن) من املدينة مطرة.

 -2كل فطيم بدون أمر وإذن.
 -3بنى سخيم ،والحيق رشع ًا الزواج .
 -4من بنات املدينة مطرة يف سائر.

 -5منح املقه سيد آوام عبده سعد.

 -5الضواحي واملدن غري املدينة .
 -6مطرة ،والحيق رشع ًا قتل بنته.

 -6سالمة ونجاة نفس(روح) عبده.
 -7سعد حينام أستعانت به املرأة.

 -8برلة النشنانية أمة بنى مقرم إلعادة.

 -9إبنها هلا من رجلها (زوجها)رب سلم لذلك.
 -10أتىسعد لرب سلم كام طلب منه وحدث نزاع.

سلم.

 -11بينهام وتشاجرا عىل هذا الولد وطرح.
 -12سعد رب سلم أرض ًا بقضيب واستل رب
 -13خنجر سعد من خارصته وتعاركا.

 -14بينهام حول اخلنجر فهلك رب سلم بني يديه.
 -15وجرحت يد سعد من رب سلم.

 -1وهكذا الحيق رشع ًا إقصاء (تنشئة بعيد ًا

 -7من بني(بنات) الشعب م.

النقش ( 5اإلرياين )34

● النقش باحلروف العربية

 -1دهـ ل ن ع ث ت /و ا ب ي ش ف /و . . .ي ش..
/و ب ن ت هـ ن/ش ف ن ن س ر/ا ل ت /

 -2ج ر هـ م  /ا م ت  /ر ش و ن/هـ ق ن ي ي  /ا ل

م ق هـ و /ث هـ و ن /ب ع ل /أ و م
ً
/وش ل ث ت ن  /ص ل م ت ن /ل و ف
 -3ص ل م

ي هـ ن/و و ف ي  /ا و ل د هـ ن /ش ف ن ن س ر /

 -4و ح ي ع ث ت/و ح م ن ن س ر /و ر ف ا ن ث

 -16وليستمر املقه سيد آوام يف إعانة والرأفة

هـ و  /ب ن ت  /ا ل ت  /ج ر هـ م/

 -17لعبده سعد.

ن ج ت /ص د ق م /و ل

● النقش باحلروف العربية

ب ع ث ت ر /وب ا ل م ق هـ و

(مثل)هذه اإلعانة.

النقش)Qutrat,(1) 4

 -5و ل س ع د هـ ن  /ا ل م ق هـ و /ن ع م ت م/و م
 -6هـ ع ن ت هـ ن/ب ن /ب أ س ت م /ش ن أ م /

س ن\ن ش أ\ب ن\هـ ج ر ن\م(ط)
 -1ول ك ذي\أل َ

 -7و ب ذ ت ح م ي م /و ب ذ ت ب ع د ن م/

س ن\ع ذب ن
 -3أ ذن\ب ن\س خ ي م م\و أل َ

دهل نعثت وابيشف و...يش وابنتهن شفن نرس

 -2رت م\ك ل \ح ص م م\ب ل ت ي\ق هـ ت\و

 -4ب ن\ب ن ت\هـ ج ر ن\م ط رت م\ع د ي\س

القراءة

اجلرمهيات إماء رشوان

جملة جامعة امللك سعود ،م ،25السياحة واآلثار ( ،)1الرياض (2013م1434 /هـ)

قدمن للمقه ثهوان سيد معبد آوام صنم  ،وثالثة صنامت

القراءة

ومحن نرس ورفأن ثهو بنات جرهم

للمقه ثهوان سيد آوام

ألجل نجاحهن ونجاح اوالدهن شفن نرس وحي عثت
ليسعهدهن املقه بالنعم والنجاة وحسن الطالع،

وليعينهن عىل الباساء وحسد األعداء ،بحق األهلة عثرت
واملقه وذات محيم وذات بعدن.

النقش (6اإلرياين )24

● النقش باحلروف العربية

 -1ربعثت يغنم بن صقعان وتزأد وهنامن قدم
-2صنم ذهبي وفاء بنذره ومحد ًا ملا ّمن به املقه

ثهون سيد آوام عىل عبده

 -3ربعثت يغنم بن صعقانوتزأد وهنمن بتحقيق
أمال وبشائر ِ
أملها
 -4منه باستكامل نجاح اسرتجاع (ومل شمله

 -1رب ع ث ت/ي غ ن م/وت ز أ د/و ن هـ م ن/

مع) امرأته

ل م ق هـ /ث هـ و ن /ب ع ل أ و م/

وعودهتا إىل بيته تزأد

هـ ق ن ي  /ا

 -2ص ل م ن /ذ ذ هـ ب ن /ذ ش ف ت هـ و /ح م

دم/بذ

ت  /خ م ر  /ا ل م ق هـ /ث هـ و ن /ب ع ل أ و

م /ع ب
د هـ و/

 -3رب ع ث ت/ي غ ن م/ب ن /ص ع ق ن/وت
ز أ د/ون

هـ م ن/ب إم ل أ/و ت ب ش ر /س ت م ل أن/و
تب

ش ر ن/

 -4ب ع م هـ و/ك ي س ت ك م ل ن/و س ت و ف
ي ن/ل

هـ و/أ و ل ن/و هـ ك ر ب ن /و هـ ك ل ل ن/م ر أ

ت ن/
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 -5املسامة حتي إل بنت بني جرف وصعق
املصادر واملراجع

أو ًال  :املراجع العربية

اإلرياين ،مطهر عيل ،يف تاريخ اليمن ،رشح وتعليق عىل
نقوش مل تنرش  34نقش ًا من جمموعة القايض عيل
عبداهلل الكهايل ،صنعاء ،مركز الدراسات اليمنية،

.1973
األصفهاين أبو الفرج ،األغاين ،رشح وتعليق عبدا عيل
مهنا( ،بريوت ،)2002-دار الكتب العلمية،
ط ،4ج.5
األلويس ،حممود شكري ،بلوغ األرب يف معرفة أحوال
العرب ،ت حممد هبجةاألثري( ،بريوت -د.ت)،
اجلزء الثاين.

ابن بطوطة ،حممد بن عبداهلل بن حممد اللوايت ،حتفة

 -5ذ ت س ت م ي ن /ت ح ي إ ل /ب ت /ب ن

النظار يف غرائب األمصار( ،القاهرة – )1964

م/و ص ع ق م /ع د ي /ب ي ت هـ و /ب ي ت

الرتكي ،هند ،امللكات العربيات قبل اإلسالم( ،الرياض-

ي/ج ر ف
/ت ز أ د

اجلزء األول والثاين.

 )1429مؤسسة عبدالرمحن السديري اخلريية.
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Abstract. Recently some contemporary Southern Arabian scholars revived the theory advocated by some
of the last century scholars namely, the practice of Matrilineal by the Arabs based on a small group of
inscriptions which suggests indirectly the practice of this social system, Although it is in limited cases.
With their recognition of the full sovereignty of Patrilineal- like their predecessors the recent scholars based
their theory in classical writer’s interpretation comparing these interpretation with some of the customs and
traditions practiced by a few tribes in Southern Arabia, and assuming that these are remnants of the old
Matrilineal practice.
This study examines these views and examines the inscriptions in an attempt to verify the validity of
the views mentioned in this paper.
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األرسى يف النقوش اليمنية القديمة (دراسة حتليلية)
هالة يوسف حممد سامل
أستاذ مشارك ،رئيس قسم شبه اجلزيرة العربية
املعهد العايل حلضارات الرشق األدنى القديم -جامعة الزقازيق
(قدم للنرش يف 1433/1/24هـ ،وقبل للنرش يف 1433/2/13هـ)
الكلامت املفتاحية :النقوش التذكارية ،احلروب ،الغنائم ،األرسى ،السبي ،الرهائن.
ملخص البحث .تناولت بعض النقوش السبئية أخبار حروب سجل قادهتا أهنم خاضوها بأوامر من حكامهم،
وحرص هؤالء القادة عىل تسجيل تفاصيل هذه احلروب ضمن سياق النقوش التذكارية الدينية التي كانوا يتقربون
هبا إىل معبوداهتم محد ًا هلا عىل ما حققته هلم من انتصارات أو غنائم استولوا عليها .وقد ورد ذكر غنائم هذه احلروب
مفص ً
ال يف كثري من النقوش وكان من بينها األرسى من املحاربني و ُيعنى هذا البحث هبم وبأوضاعهم ،وبالفرق
بينهم وبني السبايا والرهائن .كام يشري البحث إىل أعدادهم ونصيب املعابد وامللوك والقواد واجلنود منهم كجزء من
الغنائم ،هذا فض ً
ال عن طرق معاملتهم .وتبني من خالل الدراسة قلة أعداد األرسى قياسا بأعداد السبايا ،باإلضافة
إىل عدم ذكر األلفاظ الدالة عىل األرسى يف معظم النقوش التي تعود إىل عرص املكاربة وتلك التي تعود إىل الفرتة
السبئية املتأخرة.

خاضت املاملك اليمنية القديمة حروب ًا كان معظمها
بني قبائل مستقلة (شيبامن2001 ،م ،)135 :سجلت
أخبارها بني سطور نقوش تعرف بالنقوش التذكارية
يؤرخ بعضها بالقرون األوىل قبل امليالد ،بينام يؤرخ
معظمها بحوإىل القرنني الثاين والثالث امليالديني ،أما
ما سجل منها بغرض التوثيق هلذه العمليات العسكرية
فربام يعود -يف رأي بعض الباحثني -إىل القرن السادس
امليالدي (لوندين2004 ،م.)265 :
وكان من بني أخبار احلمالت املدونة يف هذه

فيها القتال ،واالنتصارات التي حققها القواد أو احلكام
ومتجيد شخصياهتم ،والغنائم التي غنموها (طريان،
2004م .)1143 :ولعل من أبرز األمثلة عىل هذه
النصوص ،نقش النرص( )1الذي يسجل انتصارات

املكرب السبئي كرب إل وتار عىل مملكة أوسان(،)2

النقوش ما يتعلق بتعداد اجليش ،واملناطق التي دار
55

( )1يعرف النقش ب  GL.1000A;Bوأيضا ب .RES 3945;3946
( )2وقد توزعت معارك كرب إل وتار يف خمتلف األنحاء اليمنية،
وذكر يف نقوش أعداد كبرية من القتىل والسبايا والغنائم مما
يستدل معه عىل اتساع نفوذ الدولة السبئية يف ذلك العرص:
حبتور2003 ،م.18 :
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وغريها من املناطق ،حيث شكل اجلانب احلريب اجلانب

املعجم السبئي أهنا تعني السبايا من الفئات املحاربة وغري

يري أن لقب املكرب كان يرتبط باكتساب احلاكم

يفرسها آخرون أهنا تعني األرسى من غري املحاربني

املهم يف وظائف املكاربة بصفة عامة ،حتى إن البعض
ملناطق جديدة ،وبحشده قوات للبالد للحرب من أجل

االستقالل وصد الغزاة (لوندين2004 ،م،)266 :
هذا بالطبع إىل جانب دوره الديني.

ومن بني النقوش التي تشري إىل حروب ،تلك

التي تعود إىل العرصين السبئيني األوسط واملتأخر

(طيـران2004 ،م ،)1143 :ومـن أشـهرها نقوش

حمرم بلقيس والنقوش التي تعود إىل فرتة الرصاع
بني احلمرييني واألحباش .ويالحظ من خالل حتليل

أحداث الكثري من هذه احلروب والتي كان معظمها بني
كيان قوي مسيطر وآخر يسعى لالستقالل أن الكيانات
أو القبائل التي خترس يف القتال مل تكن يف الغالب ترتك
أراضيها ،وإنام الرضر الذي كان يلحق هبا يف كثري من
األحوال هو فقداهنا لبعض ممتلكاهتا وأيض ًا لبعض من

أفرادها ممن يقعون يف األرس (غالب1986 ،م.)151 :

وكانت النقوش تذكر غنائم املعارك يف معظم
األحوال ذكر ًا مفص ً
ال ،وكان من بني هذه الغنائم

املحاربة (بيستون وآخرون1982 ،م ،)124 ،123 :بينام

( ،)Biella, 1982, 11والواقع أن الرأي األخري هو األقرب
إىل الصحة حيث ذكرت نصوص كثرية احلصول عىل
غنائم سبايا وأرسى وهذا يدل عىل الفرق يف املعنى بني

اللفظتني.

وكانت اإلشارة للسبي يف النقوش تأيت أحيان ًا

جمملة دون حتديد ألعدادهم وال أنواعهم ،ويف أحيان

أخرى تذكر أعدادهم وحتدد أنواعهم مثلام ورد يف
النقش 2/RES 3943

و س ب ي  /أ و ل د هـ م و /س د ث ي /و ث ل ث
ت /أ ل ف م

وسبي من أوالدهم ثالثة وستني ألفا (العتيبي،

2007م)20 ،19 :

والغالب أن السبايا كانوا من الرجال والنساء

واألطفال(.)3

الرهائن

وردت ر هـن واجلمع ر هـن ن  Ry 507بمعنى رهينة

تلك التي ختتص باألفراد من سبي أو رهائن أو أرسى
ويستدل من ذلك أن هناك فرق ًا يف املعنى بني هذه

(السقاف2003 ،م .)32 :والرهائن هم األشخاص من

(األرسى) بالدراسة إال أنه إليضاح الفرق بينهم وبني

قبل فئة مسلحة -وربام غري مسلحة– للضغط عىل سلطة

الغنائم الثالث ،ويتناول البحث األخرية منها وهي

كل من السبي والرهائن كان البد من التعرض ملعاين
هذه األلفاظ كام وردت يف النقوش اليمنية القديمة.
السبي

وردت يف النصوص س ب ي و س ب ي م

كفعل بمعنى يسبي وكاسم بمعنى سبايا ،ويفرسها

غري املتحاربني الذين يتم اعتقاهلم وهتديد حياهتم من
من سلطات اخلصم عسكرية أو مدنية ،وإجبارها عىل

عمل مل تكن لتقوم به لوال ممارسة هذا النوع من الضغط
( )3وأشار البعض إىل أرس امللك احلمريي يوسف أسار يثأر
للغلامن واجلواري الذين هم أقل من مخس عرشة سنة عندما
سيطر عىل نجران ،وحول األرسى إىل عبيد :احلمد2002 ،م:
 .197والذي يبدو هنا أن الغلامن واجلواري كانوا من السبايا.
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عليها (الرسوري2004 ،م .)87 :وقد سجلت بعض

 .)p. 28;Ry 506/6; C 603b/28وذكر نامي أن أ س أ ر

املذكورة يف نقش املعسال( )5والذي يشري إىل تقديم

لقب (نامي1943 ،م :نق .)130 ،58 ،1 :36

حاالت تقديم الرهائن يف اليمن القديم ،منها تلك

رهائن يف عهد يارس هينعم (الرسوري2004 ،م،87 :
 ،)89وأيض ًا النقوش  .Ja574;576;577وكان هناك

نوعان من الرهائن ،رهائن من األوالد والبنات وأخرى

من الرؤساء واألحرار (بافقيه و روبان1980 ،م.)19 :
ويبدو أن ظاهرة تقديم الرهائن بدأت بشكل واضح يف

القرن الثالث امليالدي (الرسوري.)90 :2004 ،
األرسى

ذكرت النقوش كلمة أ خ ذ و أ خ ي ذ و أ خ ذ م

بمعنى أسري حرب ،واجلمع منها أ خ ذ ت و أ خ ي ذ ت م

وردت كاسم علم ،يف حني يذكر يف موضع آخر أنه
ومن شواهد استعامل الكلمة كلقب ما ورد يف

النقوش اخلاصة بامللك احلمريي يوسف أسار يثأر:
 -ي س ف /أ س أ ر

(Ryckmans 1953: Ry

 )2/508يوسف أسار.

 -ي و س ف  /أ س أ ر  /ي ث أ ر (Jamme 1966,

 )1/Ja 1028يوسف أسار يثأر.

إال أن الكلمة مل ترد يف النقوش التي تتحدث

عن الغنائم بمعنى أسري أو أرسى كام يبدو .وهناك من
يرجح أن اللقب أسأر من اجلذر س أ ر عىل صيغة أفعل
التفضيل منه .ومعنى س أ ر يف نقوش املسند «نجا من

(بيستون وآخرون1982 ،م 3 :و  Biella 1982: ,11و Ja

عراك» (بيستون وآخرون1982 ،م.)121 :

أ خ ذ الـذي من بني معانيه (أرس) أو (أخـذ أرسى)

أدعية من القادة املحاربني يتوجهون هبا ملعبوداهتم

 ،)649/12, 151; 665/25;45: 169وهي مشتقة من الفـعل

وقد تضمنت صيغ الدعاء الواردة يف النقوش

 ،)Biella1982:ويفرسها

قبل خروجهم للقتال بأن متن علىهم بالنرص واحلفظ

األرسى املقاتلني ،واحد أو اثنان أو ثالثة عىل األكثر،

قوادهم أرسى ،ويدل عىل ذلك ما ورد يف أحد النقوش:

(10,11; Ja 665/20; Ja 576/2

البعض بأهنا تعني األرسى من الرجال (العتيبي2007 ،م:
 )417مشري ًا إىل أن  Beestonيرى أهنا العدد القليل من

إال أن  Beestonمل يذكر ذلك وإنام أشار إىل أن كلمة

والعودة بالغنائم واألرسى (اإلرياين1972 ،م.)125 :
وقد كان حرص امللوك شديد ًا عىل أن يستجلب
ل أ خ ذ ل هـ و أ خ ذ م ( ليأرسوا له أرسى) ،ويبدو

أ خ ي ذ ت م تأيت مصاحبة ألعداد قليلة حتى لو كان
العدد هو اثنان أو ثالثة ،أما السبي فكان يأيت مصاحب ًا

فقد طلب ملك حرضموت من قائد طليعة جيشه ومن

من الباحثني أن املقصود ب (أ خ ي ذ ت) األرسى من

ومن مأرب ،ربام ألن أهلها كانوا من املشاركني يف

ألعداد كبرية ( .)A.Beeston, 1976: 14والغالب عند كثري
اجلنود أو العسكريني ،وال يقصد هبا املدنيني

أن هذه املهمة كان يعهد هبا إىل قوات خاصة يف اجليش،
اهلجانة أن حيرضوا له أرسى من املدينتني نشق ونشان

(Biella,

اجليش املعادي له (جيش محري) ،فأراد ملك حرضموت

كام وردت كلمة أخرى هي ي أ س ر ،أ س ر و

الرجوع عن مهامجة حرضموت ،أو أنه كان يسعى

 ،)1982: 11الذين سبق الذكر أهنم يعدون سبايا.
واملصدر أ س ر هـ و

واملعنى يأرس أو أرس (Biella 1982:

أخذ أرسى منهم لريغم الباقني عىل االستسالم أو

للوصول إىل هذه املدن ،فكان أخذ أرسى منهم وسيلة
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من الوسائل التي ترغمها عىل االستسالم له بدون

مقاومة إذا ما وصل إليها (القييل2009 ،م.)91 :
ذكر األرسى يف النقوش وأعدادهم

أشارت النقوش إىل األرسى يف بعض األحيان

إشارات عامة ،دون حتديد ألعدادهم ضمن الغنائم
التي حصل عليها املنترص مثلام يتضح من النقش التايل:

ل ف ع ث ت  /ي ش ع  /ب ن  /و ز ع( /)4ش ع ب ن /

س ب أ  /هـ ق ن ي  /م ر أ هـ م و  /أ ل م ق هـ  /ث
هـ و ن  /ب ع ل أ و م  /أ ر ب ع ت ن  /أ ص ل م ن
 /أ ل ي  /ذ هـ ب ن  /ح م د م  /ب ذ ت  /خ م ر/

ع ب د هـ و  /ل ف ع ث ت  /ي ش ع  /أ ت و /ب
م هـ ر ج ت م  /و أ خ ي ذ ت م  /و س ب ي م  /و

غنمم/بكن/سبأ/بعم/شعبن/
س ب أ  /ع د ي  /أ ر ض  /ح ض ر م و ت (اإلرياين،

1972م)161 :

هذا هو لفعثت يشيع( )5حاكم قبائل سبأ ،وهو

يتقرب إىل سيده املقه ثهوان سيد أوام بأربعة متاثيل
من الربونز الذهبي محد ًا له ملنه عىل عبده لفعثت
يشيع بام عاد به من نرص ،وقتل (للعدو) مع األرسى

والسبي والغنائم ،وذلك حينام قاد قبائل سبأ يف محلة
ضد حرضموت (اإلرياين1972 ،م162 :وبافقيه،

1985م.)85 :

( )4لقب إداري كان سائد ًا يف اهليكل التنظيمي لنظام احلكم يف
سبأ  Ja 685وهو مسؤول عن شعب من شعوب سبأ يظهر
أحيان ًا يف النقوش وهو يقوم بمهمة عسكرية ويرى البعض
أنه ال خيتلف عن القيل إال من حيث املصطلح الرسوري،
2004م 28 ،27 :و نعامن2004 ،م.)159 :
( )5ترمجها اإلرياين لفعثت يشيع املرحبي من بني مرحب اعتامد ًا
عىل النقش رقم  30يف نفس املجموعة.

وتذكر بعض النقوش عملية األرس بعبارة عامة

هي (أرسوهم كلهم) دون تفصيل ،وكانت كلمة
األرسى أ خ ي ذ ت م ترد يف بعض األحيان بني الغنائم
التي وردت يف بعض النقوش بصورة أكثر تفصي ً
ال ،مثل

النقش Ja 616

 / ... -29و أ ح ل ل

 -30م  /و أ خ ي ذ ت م  /و م هـ ر ج ت م  /و س ب

يم/وملتم/وغنمم

 ... -29وأسالب وأرسى وقتيل وسبايا وغنائم Ja616,
()6

))114-115

وتـعني كلمة ( أ ح ل ل م ) أسالب قتـيل ،أما كلمة
(م ل ت م) فتفرس بالغنائم (الرسوري2004 ،م،)110:
إال أن األرجح أهنا نوع حمدد من الغنائم ،وإال ما تكررت

بعدها لفظة ( غ ن م م ) التي تعني الغنائم.

أما بالنسبة للنقوش التي ورد هبا ذكر ألعداد

األرسى فقد كانت كثرية ،ففي أحد نقوش املعسال

()7

وردت إشارة إىل عودة الشعب مهأنف وأهلان بغنائم
وأرسى بلغ عددهم سبعني مقات ً
ال (أمحد2007 ،م:

 .)86وكان من النقوش ما أشار إىل عدد األرسى حتى
لو كان من وقع يف األرس أسري ًا واحد ًا أو اثنني مثل
النقش :Ja 649

 -1و ف ي م  /أ ح ب ر  /ب ن  /ح ب ب /

و هـ ي ن ن

( )6مع تعديل ترمجة بعض الكلامت يف قراءة  Jammeمثل كلمة
م ل ت م التي ترمجها بالثروة.
( )7هو أحد نقوش معبد الشمس يف منطقة املعسال ،ويعد من
أهم النقوش التي تتناول األحداث التارخيية يف النصف الثاين
من القرن الثالث امليالدي التي شهدت طرد األحباش من
بقية األرايض اليمنية وتوحيد الدولة احلمريية والسبئية حتت
قيادة يارس هينعم وابنه شمرهيرعش :أمحد2007 ،م.87 :
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 -2و ث أ ر ن  /ذ ع م د  /و س أ ر ي ن  /و ح و ل م

59

 -9سبأ وذي ريدان يف مناطق السهرة ولية

 -3أ ق و ل  /ش ع ب ن  /ص ر و ح  /و خ و ل ن /

 -10وخيوان وضدخ وتنعم ونبعت وقتلوا

 -4هـ ي ن ن /م ق ت و ي /ش م ر /ي هـ ر ع ش /

(النعامن2004 ،م)105 :

 -5و ذ ر ي د ن  /هـ ق ن ي  /م ر أ هـ م و  /أ ل م

أهنم أرسوا أسريين :و ث ن ي  /أ خ ذ ن

 -6ن  /ب ع ل  /أ و م  /ص ل م ن  /ذ ذ هـ ب ن /

وسثت /وأربعي /أسدم /أخيذتم
وست وأربعني أسري ًا (من) اجلنود (.)Ja 649: 151,152

 -7ت  /هـ و ف ي هـ م و  /ب م ل أ هـ و  /ب ك ل /

أعداد األرسى يف هذا النقش:

 -8أ و  /و ش و ع ن  /م ر أ هـ م و  /ش م ر /

األرسى رغم قلتها.

 -9س ب أ  /و ذ ي ر ي د ن  /ع د ي  /س هـ ر ت

إليها ،وليس بطريقة جمملة ،مما يشري إىل دقة يف عملية

 -10ي و ن  /و ض د خ ن  /و ت ن ع م  /و ن ب

األرسى فربام أفاد ذلك يف ردهم إليها إذا ما تم أي نوع

 -11ب ذ ت  /س ب أ ت ن  /خ م س ت  /أ س د

املهزوم.

خضلم /و

ملك /سبأ

ق هـ ث هـ و

حمدم /بذ

سبأت  /سب

ي هـ ر ع ش  /م ل ك/
ن ليت /وخ

ع ت  /و هـ ر ج/

م /بضعم(/وأح)
 -12د /

أ خ ذ م ()Ja 649: 151

 -1وايف أحرب بن حبب وهينن

 -2وثأران ذو عمد وسأرين وحول

 -3أقيال شعب رصواح وخوالن وخضلم و

 -11بتلك الغزوة مخسة جنود وأرسوا جنديا واحدا
ويف موضع آخر من النقش (السطران  )36 ،35ذكروا

ويف السطرين ( )38 ،37وردت:

ويمكن مالحظة عدة نقاط من خالل ما ذكر من

 حرص أصحاب النقش عىل ذكر أعداد -تسجيل األرسى حسب مناطقهم التي ينتمون

التسجيل لعل اهلدف منها معرفة كل مدينة ينتمي إليها
من االتفاق بخصوصهم بني الفريق املنترص واآلخر
 -أنه ورد به رصاحة أن األرسى كانوا من اجلنود

أ س د م أ خ ي ذ ت م (أرسى جنود).

والغالب يف النقوش أهنا كانت تذكر األرسى

بصفة عامة دون حتديد لوظائفهم أو مكانتهم أو
أسامئهم ،إال أنه ورد ببعضها ذكر ألسامء األرسى

 -4هينن القادة العسكريني لشمرهيرعش ملك سبأ

ووظائفهم مثل النقش  Ir 32اخلاص بسعد تألب اجلدين،

 -6سيد أوام متثاال برونزيا محدا

وزيدال ،وكل أعراب سبأ ومحري وحرضموت ويمنت

 -5وذو ريدان قدموا لسيدهم املقه ثهوان
 -7عىل ما حققه هلم من أماين بكل غزوة

 -8نارصوا فيها سيدهم شمرهيرعش ملك

كبري أعراب ملك سبأ وكندة ومذحج وحريم وباهل
(اإلرياين1972 ،م ،)169 ،164 :والذي يشري إىل
محالت قام هبا بأمر امللك (بافقيه1985 ،م:)143 :
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 -9و أ ت و و  /و ق ف ل و  /ع د ي  /هـ ج ر ن

ويبدو أن هؤالء األشخاص كانوا من الزعامء

 /ظ ف ر  /ع ب ر /م ر أ هـ م و  /م ل ك ن  /و أ

الصدفيني الذين وقعوا يف األرس احلمريي ،وكانت

ضرموت /وربعت /بن /وألم /و

احلمريي ،ويبدو أن الصدف وحرضموت قد حتالفوا

ملكم /وأسدم /بن /سلمن /وعد

 ،)101ويتساءل البعض عام إذا كان املقصود بذلك أن

و ل و  /ع م هـ م و  /أ ن م ر م  /ذ هـ م ل ك و  /ح
أ ف ص ي /ب ن  /ج م ن  /و ج ش م  /ب ن /
يت /بن /نمرم /وقيسم /بن/

ب ش ر أ ل  /و ب هـ ث م  /ب ن  /س 3ك ي م

 /وثوبن /بن /جذمت /أصدفن
(اإلرياين1972،م)165،167 :

 -9وآبوا عائدين إىل مدينة ظفار نحو سيدهم امللك

الصدف( )9قد برزت كقوة مؤثرة يف املنطقة يف العرص
ملواجهة دولة محري دون جدوى (القييل2009 ،م:

هؤالء الزعامء كانوا أرسى بالفعل أم أنه كان منهم رهائن
لضامن عدم مترد مناطقهم مرة أخرى؟ (القييل2009 ،م:

 )101والذي يبدو أهنم أرسى حيث إن النقوش ميزت
يف كثري من األحوال بني األرسى والرهائن.

وذكرت بعض النقوش أرس شخصيات أكثر

أمهية من القواد أو الرؤساء ،وهم امللوك أو احلكام،

وأحرضوا معهم (املدعو) أنامر الذي نصبه أهل
حرضموت ملك ًا ،وربيعة بن وائل وأفيص بن مجان

ومن تلك النقوش النقش

وقيس بن برش إل وهبثم بن سكي وثوبان بن جذيمة

فيه أرس (مالك) ملك كندة.

وجشم بن مالك( )8وأسد بن سلامن وعديت بن أنامر،

الصديف.

وقد جاء ذكر هؤالء األشخاص ضمن األرسى

والغنائم التي عددها النقش بصفة عامة ،ثم ذكر أسامء
هؤالء األشخاص حتديد ًا مما يشري إىل أهنم كانوا من
الشخصيات املهمة ،ولعل ما يؤكد ذلك ذكر أرس اثنني

منهام يف النقش  Ja 665بألقاهبام ومها أفيص القائد وجشم

قائد الفرسان:

 ... -و أ خ ذ و  /ب ن هـ م و  /أ ف ص ي /

نحلن  /و

-جشم/نحل/

أ ف ر س ن (Ja 665/35;36:

),169-170

( )8يوجد نقص عند اإلرياين يف املنطوق الصويت للنقش يف هذا
اجلزء 166:م ويف الرتمجة.168 :

Ir 13

الذي يشري إىل أرس

العزيلط ملك حرضموت ،والنقش  Ja 576الذي ذكر

:Ir13 -

 ...-5و هـ أ ت و /م ل ك هـ م و /أ ل ع ز ي ل ط /

م ل ك /ح ض ر م و ت /ع د ي/هـ ج ر ن  /م ر ي ب

( -5ولقد متكنوا من أرس) ملكهم إل عزيلط

()10

ملك

حرضموت (وجاءوا به) إىل مدينة مأرب (اإلرياين،

1972م.)80 ،77 :
:Ja 576 -

 -1أ ل ش ر ح  /ي ح ض ب  /و أ (خ ي هـ و) /

( ي أ ز ل  /ب ي ن /م ل ك ي  /س ب أ ) و ذ ي

ر ي د ن  /ب ن ي  /ف ر ع م  /ي ن هـ ب  /م ل

( )9الصدف خمالف يف اليمن منسوب إىل القبيلة :مطهر اإلرياين،
املرجع السابق .169 :ويذكر اهلمداين أهنا قبيلة من كندة
وهلا بقية يف حرضموت :اهلمداين 1990م.166 :
( )10إل عزيلط بن عم ذخر
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ك  /س ب أ [ /هـ ق ن ي ي  /أ ل م ق هـ  /ث هـ

بصفة عامة لألرسى ،يمكن القول أنه كان هناك أكثر

و ن  /ب ع ل  /أ و م  /ت س (أ و)  /س ب ]

من طريقة كانوا يعاملون هبا:

م د م  /ب ذ ت  /هـ و ش ع  /و هـ ر د أ ن  /ع ب

واألعراب ويف مقدمتهم بنو سخيم قد سامهوا يف ترميم

عتن /أصلمن  /إلي  /صرفن  /ح
د هـ و  /أ ل ش ر ح  /ي ح ض ب  /ب ش ك ر /

فقد ورد يف النقش  Ja 671أن اجليش والقبائل

كل /أخمس /وأشعب /تنشأو /ب

سد مأرب (القييل2009 ،م ،)11()131 :ومسامهة هذه
الفئات اهلامة يف أعامل الرتميم ربام توحي أيض ًا بمسامهة

أ م ت  /و ي م ن ت  /و ب [ح]

تلك التي ال تتعلق بأمن وسالمة املنشآت مثل احلفر

ع ل ي هـ م و  /ض ر م  /ب ن  /أ ش ع ب  /ش

 -2ر م  /و ي ب س م  /و ل ذ ت  /هـ و ش ع هـ

بعض األرسى يف مثل هذه األعامل املدنية ،خاصة
أو محل املخلفات واألتربة ومواد البناء واألحجار،

م و  [ /أ ل م ق هـ  /ب أ خ ذ ] /م ل ك م /م ل ك /

وال غرابة يف أال يرد هلم ذكر يف هذا النقش أو غريه من

إل رشح حيضب و [أخيه يأزل بني ملكي سبأ] وذي

وباعتبارهم من فئة العبيد وأن ما يقومون به يعد من بني

ك د ت ...

ريدان  ،ابني فارع ينهب ملك سبأ [ قدما إلملقه ثهوان
سيد أوام تسعة أو سبعة ] متاثيل من النحاس محد ًا (له)

النقوش املشاهبة لكوهنم من غري املواطنني املعرتف هبم،

مهامهم التي فرضها علىهم وضعهم يف املجتمع ،ويبدو

أن ظروف الزراعة وإنشاء السدود وترميمها ،وأعامل

ألنه ساعد وساند عبده إل رشح حيضب يف هزيمة كل
اجليوش والقبائل (التي) شنت عليهم حرب ًا ،من قبائل

األرسى (الفتالوي1993 ،م.)108 :

أرس مالكم ملك كندة (.)Ja, 576: 67,68

ب أدم ومجعها أ د م ي ت ،وتعني التابعني

الشامل واجلنوب ،والبحر والرب ،ألن املقه ساعدهم يف
وكان قائد اجليوش السبئية هو امللك نفسه الذي

حارب القبائل التي ثارت عليه ومن بينها كندة ،وأرس

ملك كندة وبعضا من زعامئها ألهنم أخلوا بعهد بتسليم

«امرؤ القيس» ملك اخلصاصة (الغزي1426 ،هـ.)44 :
معاملة األرسى

رغم كثرة ما ورد يف النقوش من ذكر لألرسى

وأعدادهم ،إال أنه مل يرد هبا رصاحة وصف ملا حيل هبم
بعد وقوعهم يف األرس ،إال أنه من خالل حتليل بعض
النقوش ومن دراسة بعض طبقات املجتمع اليمني
القديم ،باإلضافة إىل املقارنة بمعاملة العرب القدماء

اخلدمة بصفة عامة كانت تتطلب االستفادة من هؤالء
وقد كان يف املجتمع اليمني القديم طبقة تعرف

:118

(Beeston,

 ،)1979وكان من بينهم ما يمكن اعتبارهم من

العبيد ،واختلفت منزلتهم االجتامعية من مكان آلخر،
أما مصادرهم فال تقدم النقوش شيئ ًا وافي ًا عنها ،إال أنه
قد يكون من بينهم أرسى حروب (احلمد2002 ،م:

 190 ،188والعزعزي2001 ،م .)102 :وجتدر
اإلشارة إىل أنه ال يمكن اعتبار كل طبقة األدم عبيد ًا،
مثلام حاول البعض أن يصف أحواهلم بأهنم ليس من

حقهم امتالك األرايض ،وليس هلم حرية سياسية،
( )11ويبدو أن هؤالء مجيع ًا كانوا يعملون لدى الدولة ُأجراء ،أو
موظفون رسميون تقاضوا عن هذه املهمة أجورهم.
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وأهنم مل يكونوا يدرجون يف سلسلة األنساب التي
تقوم علىها البنية القبلية

(1945: 396

 ،)Coon,فاألمر

ليس كذلك يف كل األحوال ،حيث كان منهم من متتع

بحقوق اجتامعية ،وكان بعض من هذه التبعية قائم
عىل الوالء ،حيث نجد امللك السبئي يطلق عىل أقيال

رصواح بني حبب (أ د م هـ و) أي أتباعه (النعيم،

يفوق بكثري عدد القتىل املذكورين يف املعارك (قائد،

2004م.)119 :

ولعل نقش النرص لكرب إل وتار خري مثال عىل

ذلك ،وربام يؤكد ذلك أن احلصول عىل أرسى كان أهم
من إيقاع قتيل وذلك لالستفادة منهم سواء يف تسخريهم
يف أعامل خاصة أو إذا استطاعوا فداء أنفسهم كانت
االستفادة باألموال التي تؤدي عنهم .ويشري البعض إىل أنه

2000م .)91 :وال ينطبق ذلك بطبيعة احلال عىل
األرسى حال كوهنم يشكلون جزء ًا من األدم ،بل

يعرف من نقش النرص أن املكرب كرب إل وتار استخدم

يعدون من بني ممتلكات أسيادهم أو من يملكهم

وللمعابد (صقر1998 ،م ،)100 :إال أن هذه املعلومة

سيكون وضعهم عبيد ًا ،مثل هؤالء األدم الذين

األرسى يف تشييد مبانيه أو يف زراعة األرض اململوكة له

(احلمد2002 ،م.)189 :وتوجد دراسات عديدة

يشوهبا اخللط ،فالنص مل يرد به كلمة تدل عىل األرسى،

املجال ملناقشتها يف هذا البحث.

إىل استخدامهم يف التشييد أو الزراعة.

تناولت طبقة أدم يف املجتمع اليمني القديم اليتسع
واملعـروف عن الرقـيق والعبيد يف املجـتمع
العريب أهنم كانوا جيلبون أحيان ًا من أرسى احلروب

(القحطاين1991 ،م ،)73 :ومن أمثلة ذلك أن أهل

مكة كانوا حيصلون عىل عبيدهم إما عن طريق الرشاء
وإما عن طريق األرس والسبي (سالمة.)64 :1994 ،

ويف النظام االجتامعي العريب القديم املفروض أن
يكون العبيد من غري العرب ،ولكن قد يؤرس العريب يف

وإنام ما ورد به يتعلق بالسبايا ،كام أنه ال يوجد به ما يشري
توجد بعض النقوش خاصة من معبد الشمس

يف املعسال رأي فيها البعض احتامل إشارهتا إىل تضحية
برشية باألرسى من العسكريني –وأيض ًا املدنيني-
بمناسبة نرص عسكري (ريكامنس1987 ،م.)134 :
والغالب أن هذا الرأي ال يبدو صحيح ًا ،حيث مل يوجد
ما يؤكد ممارسة التضحية البرشية يف الطقوس الدينية

اليمنية القديمة ،ولو كان ما يتعلق بإشارات التضحية
باألرسى صحيح ًا ،فربام ال يتعدي األمر أنه كان يسن يف

احلرب ثم ال يستطيع افتداء نفسه بامل ،فيتحول إىل عبد
(احلمد2002 ،م .)197 :وقد كانت مكة مكان ًا وسوق ًا

بعض األحوال أن يقتل األرسى ألسباب غري معروفة،

2006م.)127 :

الكثري من النشاطات االجتامعية والدينية ،وتصدر

لبيع العبيد واألسارى من خمتلف األجناس (رصاي،

ولكون املعبد عند اليمنيني القدماء هو مكان ممارسة

ويشري البعض إىل أن فرتة املكرب السبئي كرب

فيه األحكام والعقوبات والغرامات وكل ما خيص

وكان املصدر األسايس للحصول عليها هو احلروب،

الترشيعات املنظمة حلياة املجتمع (القحطاين2005 ،م:

إل وتار كانت أعداد العبيد يف املجتمع السبئي قليلة،
وتوضح النقوش أن عدد من كان يقع يف األرس من

اجلنود ،باإلضافة للسبي من النساء واألطفال كان

املخالفات الناجتة عن سلوكيات خاطئة ،وتعلن فيه

 ،)62فال غرابة أن يتم فيه مثل هذا العمل ،باإلضافة إىل
أن هذا يعترب محد ًا للمعبود صاحب املعبد ألنه هو من
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حقق النرص والفوز بالغنائم ومل تكن هذه هي القاعدة،

القيس) ملك اخلصاصة( )12فاحتجز أو أرس ملك كندة

التسخري أو الفداء هي األقرب إىل املنطق .وبالنظر إىل

رهائن من قبيلة كندة (الغزي1426 ،هـ .)44 :ويفهم
من ذلك بأن إطالق رساح امللك من األرس كان مرهون ًا

فاالستفادة من األرسى بطرق أخرى سواء التملك أو
طرق معاملة العرب القدماء بصفة عامة لألرسى يتبني

أهنا تنحرص فيام ييل:

معاملة امللوك األرسى

يف الصفحات السابقة متت اإلشارة إىل حالتني

مللكني تم أرسمها مها إل عزيلط ومالكم ،من خالل ما

تم معهام بعد وقوعهام يف األرس يمكن االستدالل عىل
الطريقة التي كان يعامل هبا امللوك أو احلكام أو كبار
الشخصيات حينام يتم أرسهم ،بالنسبة مللك حرضموت

إل عزيلط ،فقد تم اقتياده إىل العاصمة مأرب ،أما ما

تم معه بعد ذلك فال يشري إليه النص رصاحة ،إال أن
الذي يبدو أن امللك شعر أوتر عقد معه اتفاقية سالم

أطلق بموجبها رساحه من األرس ،وأعاده ليحكم شبوة
عاصمة حرضموت ،ربام ضمن االعرتاف بالسلطة العليا

لسبأ ،ولعل ما يؤكد ذلك أن شعر أوتر شن محلة عسكرية

وكبار الشعب الكندي إىل أن حرض (امرؤ القيس) وأعطوا

بتسليم شخصية ما ،ويف نفس الوقت بتسليم رهائن.
ويمكن االستدالل أيض ًا أن األرسى من كبار

الشخصيات كانوا البد وأن يساقوا إىل عاصمة اخلصم
حيث إهنا مقر السلطة التنفيذية احلاكمة.

 -أما عن معاملة امللكات األسريات فيمكن

االستدالل عليها مما ورد يف النقش  Ir 13السابق ذكره،

والذي يشري إىل تكليف امللك للقيل فارع أحصن
بحراسة ملكة حرضموت زوجة إل عزيلط الذي وقع

يف أرس السبئيني:

 -7ل ص ن ع  /هـ و ت  /ب ي ت ن  /ش ق ر /
و ل ش ر ح /م ر أ ت هـ م و /م ل ك /ح ل ك  /م ل

كت/حضرموت

 -7لتحصني هذا القرص (شقر) واملرابطة به حلامية
وحراسة سيدهتم ملك حلك ملكة حرضموت (اإلرياين،

عىل حرضموت ترددت أحداثها يف النقش  ،Ja 640ولكن

1972م.)88 ،77 :

ثاروا ضده (أبو الغيث 2006 ،م.)47 :

كانت أختا حقيقية للملك شعر أوتر؟ أم أن صاحب

يف هذه املرة ملنارصة امللك إل عزيلط ضد الثوار الذين

والسؤال الذي يدور حول هذه امللكة ،هل

والذي يمكن استخالصه من ذلك أن امللوك

النقش دعاها أختا تأدبا؟ والغالب أهنا دعيت أخت

من وقعوا يف أرسهم ،وحينام يعودون إىل أوطاهنم
حكام ًا ،فإنام حيكمون باسم الدولة املنترصة عليهم أو

عزيلط الذي وقع أسريا ،ومن شيم العرب أال يراع

كان يطلق رساحهم يف الغالب برشط اعرتافهم بسلطة

بمعنى آخر كتابعني أو موالني هلا.

 -أما (مالكم) ملك كندة الذي أرس يف عهد امللك

إل رشح حيضب وتم اقتياده إىل العاصمة مأرب ،وذلك
بسبب نقضه للعهد هو  -وزعامء كندة – بتسليم (امرؤ

امللك تأدبا ،فقد كانت عىل ما يبدو زوجة للملك إل
النساء ،وخاصة بالنسبة مللكة زوجة ملك ،وهلذا
( )12يرى البعض أن املقصود به (امرؤ القيس بن عوف) ملك
مملكة صغرية تسمى (خصصتني أو خصصتان) وهي تقع يف
أرض عدن ،بينام يري البعض أنه امرؤ القيس صاحب نقش
النامرة :بغدادي1424 ،هـ.489 ،488 :
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بادر شعر أوتر بإرسال من يتويل حراستها ومحايتها
(اإلرياين1972 ،م.)85 :

ويبدو أن هذا ما كان متبع ًا بصفة عامة يف معاملة

بني هذه الغنائم .ويبدو أن عملية التقسيم كانت تتم
طبق ًا ملكانة كل حمارب.

أما عن نصيب املعابد وهو العرش فكان يمكن

األسريات من زوجات امللوك أو من نساء البيت احلاكم.

أن يقدم من غنائم احلروب التي خاضها املقدمون

توزيع األرسى كغنائم حرب

غنائم احلروب فالطبيعي أن يقدم للمعبد نصيبه منهم

يالحظ يف النقوش التي ورد هبا ذكر لألرسى أنه

ال يوجد هبا ما يشري إىل تقاسم األرسى أو الكيفية التي
يتم هبا توزيعهم عىل املنترصين ،مما أثار التساؤل لدي
بعض الباحثني ،هل كانت الدولة الغالبة تستعبدهم؟
أم أنه كان لكل حمارب يف اجليش أو قائد نصيب

منهم بحيث يتحولون إىل عبيد خاضعني هلم؟ وهل

كانت هذه األنصبة تتفاوت بحسب رتبة أو مكانة كل
حمارب يف اجليش؟ لعل يف النقش  Ja586إجابة عىل هذه
التساؤالت ،حيث وردت به عبارة:

(القحطاين2006 ،م )17 :وبام أن األرسى من
للعمل يف خدمة املعبود الذي من عىل املنترصين هبذه

الغنائم.

إحصاء األرسى

باستعراض الكثري من النقوش التي ورد هبا ذكر

لألرسى يالحظ أن الكثري منها أورد تفصيال لألعداد
التي وقعت يف األرس سواء كانت أعداد ًا قليلة أو كثرية
مما حيتمل معه أنه كان يوجد هيئة أو أفراد خمتصني بعملية

إحصاء األرسى (الرسوري2004 ،م )60 :وتسجيلهم،

ذ ت ر ب ع  /م ر أ ي هـ م و ومن القراءات املفرتضة

ربام ليكون هناك دقة يف عملية توزيعهم عىل كل من له

احلرب بصفته القائد العام (الرسوري2004 ،م110 :

منها األرسى ،وربام يمكن القول بأن كل ما خيتص

(الرسوري2004 ،م )110 :أي بقية القوات املشاركة

به يف أرشيف خاص يقوم عليه موظفون رسميون يمكن

هلذه العبارة أهنا حتدد الربع كحصة للملك من غنائم

نصيب فيهم .كام سجلت النقوش املناطق التي استجلب

و  ،)Beeston 1976: 14,15أما الباقي فيوزع عىل اآلخرين

بعملية إحصاء األرسى وتسجيلهم كان يتم االحتفاظ

يف القتال ،فمن املنطقي أن تكون هناك نسبة حيصل

اللجوء إليهم ملعرفة أي بيانات خاصة هبؤالء األرسى.

عليها املحارب ،ولعل ما يؤكد ذلك أنه يتضح من
النقش

)3945 (RES, VI:395

 )13(RESأن امللوك كانوا

يقسمون غنائم احلرب –بام فيها األرسى -مع املعبودات

والشعب (اجلرو2000 ،م .)33 :فمن البدهيي أن
يطبق ما هو خاص بالغنائم عىل األرسى باعتبارهم من

( )13وهو النقش املعروف بنقش النرص أو نقش رصواح
للمكرب كرب إل وتار وهو مكتوب بالطريقة احللزونية
Boustrophedon: Albright1,950:10

تبادل األرسى

يمكن تصور أن احلرص الواضح عىل تسجيل

أعداد األرسى يف كثري من األحيان ونسبتهم إىل املناطق
التي ينتمون إليها ووجود هيئة خمتصة بذلك -عىل

أغلب الظن -كان يعمل عىل تسهيل ما يمكن أن يسمى
باملساومة هبم ( )Beeston, 1976: 14أو ما يسمى يف املجال

العسكري بتبادل األرسى.

جملة جامعة امللك سعود ،م ،25السياحة واآلثار ( ،)1الرياض (2013م1434 /هـ)

وقد ورد يف بعض الروايات ما يمكن االستنتاج

من خالله أنه كانت تتم عمليات اسرتداد لألرسى،
ومن تلك الروايات ما يتعلق بأحد أيام العرب(،)14

وهو يوم خزار الذي كان بني القبائل القحطانية والقبائل
العدنانية ،وهو يوم مشهور لدى ربيعة من أوالد نزار بن
معد بن عدنان ،وهو من أهم األيام عند القبائل الشاملية
الذي حتررت فيه من محري (عسريي2009 ،م،247 :

 ،)250ولعل أشهر الروايات عن هذا اليوم ،ما أورده
ابن األثري ،وكان مما جاء فيه:
«أن ملك ًا من ملوك اليمن كان يف يديه أسارى من
مرض وربيعة وقضاعة ،فوفد عليه وفد من وجوه معد
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فهزموهم وقتل منهم وأرس سبعون رج ً
ال ،فتوسلوا

يف أرساهم باحلارث امللك الكندي ،فكان أن أطلق

رساحهم (اهلمداين2008 ،م.)48 ،47 :

من خالل الروايتني السابقتني يمكن القول

بأنه كان يف بعض احلاالت يتم تسليم األرسى أو

إطالق رساحهم ويصاحب ذلك مثلام يف هذه احلالة

تقديم رهائن لضامن وفاء القبائل التي ينتمون إليها

بعهودهم .ولعل هذا ما كان يدفع بقواد اجليوش إىل
حماولة اسرتداد أرساهم الذين يقعون يف األرس أثناء
القتال ،والنقش

Ir17

يشري إىل نجاح القائد شفعث

أشوع اهلمداين وقواته يف استنقاذ األرسى (اإلرياين:

منهم ...فلقيهم رجل من هبراء يقال له عبيد بن قراد،
وكان يف األسارى وكان شاعر ًا فسأهلم أن يدخلوه يف

احلرص عىل أرواح هؤالء األرسى وسالمتهم وحتى

فوهبهم هلم ...فاحتبس امللك عنده بعض الوفد رهينة،

الضغط عىل الفريق املعادي.

عدة من يسألون فيه ،فكلموا امللك فيه ويف األسارى،
وقال للباقني ائتوين برؤساء قومكم آلخذ عليهم املواثيق

طاعة يل ،وإال قتلت أصحابكم فرجعوا إىل قومهم
فأخربوهم اخلرب( »...ابن األثري د.ت)186 ،185 :

1972م ،)101 :ولعل أمهية هذا العمل تكمن يف
ال يتعرضوا لسوء معاملة أو يكونوا مادة للرهان أو

تقييد األرسى

كانت القبائل العربية تسوق األرسى مكبلني

أما اسم امللك اليمني الذي كان يف يديه األرسى،

باألغالل والشاهد عىل ذلك قول عمرو بن كلثوم :فآبوا

مل تذكر الرواية من أين أتى هؤالء املعديني إىل امللك

ليستلبن أفراسا وبيضا وأرسى يف احلديد مقرنينا

فقد اختلف يف اسمه كام اختلف يف أمر األرسى حيث

اليمني (عسريي2009 ،م.)247 :

وما حدث يف يوم جراد الذي التقت فيه قبائل

مهدان ومذحج ومحري مع ربيعة ومن يليهم من مرض
( )14علم أيام العرب هو علم يبحث فيه عن الوقائع العظيمة
واألهوال الشديدة بني قبائل العرب :عسريي2009 ،م:
 .236وكلمة ي و م وردت يف نقوش املسند ومجعها أ ي و م
و ي م ت و ي و م م  ،و من معانيها معركة أو يوم :بيستون
وآخرون1982 ،م 169 :و .Beeston, 1956: 3,47

بالنهاب وبالسبايا وأبنا بامللوك مصفدينا وقوله:

(سامل2008 ،م .)424 :أما نقوش املسند فلم تذكر
شيئ ًا عن تقييد األرسى (أ خ ي ذ ت م) بسالسل أو
بحبال ،وال عن كيفية اقتيادهم إىل املناطق التي ينتمي

إليها املنترصون ،وإذا ما كان هناك تقييد ،هل كان
يتم ذلك بشكل فردي أو بشكل مجاعي إال أنه وردت

إشارات يف بعض النصوص تتحدث عن السبايا من

األوالد والبنات أهنم أخذوهم مكبلني (بغدادي،

1424هـ ،)469 :وبنا ًء عىل ذلك يمكن القول أنه
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كان يتم تكبيل أو تقييد األرسى .كام أنه توجد بعض

التامثيل التي أمكن من خالهلا التعرف عىل أنه كان يتم

ووردت يف النقشني  Ja 586/22-23و

Ja 644/20

كلمة و ح ص ق هـ م التي تعني «احلراس أو السجانون»

تقييد األرسى .ففي املتحف الوطني بصنعاء توجد
جمموعة من التامثيل الصغرية تضم تسعة عرشة متثا ً
ال

يشري إىل وجود فئة مكلفة بحراستهم سواء يف طريق

مثل هذه التامثيل للمعبد كنوع من الشكر للمعبود

املخصصة إلقامتهم بعد وصوهلم إليها.

من الربونز يبدو أهنا نامذج ألرسى ،حيث يتم تقديم
صاحب املعبد الذي كان له فضل النرص واحلصول عىل
الغنائم واألرسى .وهذه املجموعة تؤرخ بحواىل هناية

األلف األول قبل امليالد وبداية القرن األول امليالدي
(.)Schiettecatte, 2006: 177،187

الذي حيرسون األرسى (العتيبي2007 ،م )339 :مما
اقتيادهم إىل أرايض املناطق املنترصة أو حتى يف األماكن

من خالل ما سبق يمكن استخالص عدة نقاط هي:

 متيزت النقوش التذكارية يف اليمن القديموالتي تناول بعضها أمور ًا حربية بذكر التفاصيل اخلاصة
بتلك احلروب التي خاضها القواد باسم ملوكهم ،بداية

ومن دراسة أشكال هذه التامثيل يتبني أنه كان

من توجههم بالدعاء ملعبوداهتم بالعودة ساملني منترصين

الشكل  ،)1ويف أحوال أخرى يتم التقييد عند منطقة

بعد االنتصار ،والتي كان من بينها سبي ورهائن

يتم تقييد اليدين من اخللف من عند الرسغني (انظر
الكوعني (انظر الشكل  .)2ويف متثال آخر ال ينتمي
إىل هذه املجموعة تبني أهنم أحيان ًا كانوا يقيدون أيدي
األرسى من األمام وليس من اخللف

منها ،وحتى تفاصيلها وأحداثها والغنائم التي غنموها

وأرسى .وبدراسة األلفاظ الدالة عىل هذه املسميات
الثالثة يتبني أن ك ً
ال منها كان حيمل داللة خمتلفة عن

(Schiettecatte

اآلخر ،وأن كلمة أرسى حمل الدراسة يقصد هبا األرسى

كام أظهرت بعض التامثيل القدمني مقيدتني،

 -تباينت الطرق التي تم هبا تدوين األرسى

( )2006: 187, Fig. 20,21انظر الشكل .)3

ويبدو أن تقييد القدمني كان يتم بعد الوصول باألرسى

إىل املناطق املخصصة لتجميعهم ،أما قبل ذلك فال

يعتقد أنه كان يتم تقييد للقدمني ،حيث إن الغالب عىل
الظن أهنم كانوا يساقون إليها سري ًا عىل األقدام.

من املحاربني.

يف النقوش ،فمنها ما ورد به ذكر احلصول عىل أرسى
إمجا ً
ال دون تفصيل ،ومنها ما ذكر األرسى بأعدادهم

سواء كانت قليلة أو كثرية.

 -بالغت النصوص أحيان ًا يف ذكر أعداد

ومما يلفت االنتباه أن التمثال املقيد اليدين من
األمام السابق الذكر ،يظهر صاحبه قائ ًام عىل قاعدة

إىل أمهية داللة ذلك لديه ،فربام يعني ذلك عنده إرهاب

أحد الشخصيات اهلامة التي وقعت يف األرس لذلك

الذي حياربونه ،أو إعالء مكانة املنترص لدى شعبه

حتمل اسمه (انظر الشكل  ،)4فافرتض البعض أنه
تم تدوين اسمه ،أو ربام كانت القاعدة بصفة عامة أن
تدون أسامء األرسى – يف قوائم  -حتى يسهل القيام

بأية إجراءات تتم بشأهنم.

األرسى التي حصل علىها اجلانب املنترص ،مما يشري

الكيانات السياسية املجاورة ،أو إضعاف قوة الطرف
ومعبوداته.

 -كان امللوك عندما يعهدون لقوادهم بقيادة

اجليوش يأمروهنم باحلرص عىل استجالب األرسى مما

جملة جامعة امللك سعود ،م ،25السياحة واآلثار ( ،)1الرياض (2013م1434 /هـ)

يمكن أن يكون له أثر بالغ عند الطرف املنهزم ،ويبدو

أنه كان هناك قوات خاصة هبذا العمل.

 -كام كان الفريقان املتنازعان حيرصان عىل أال

يقع منهام أرسى ،وإن حدث ذلك كانت تتم حماوالت
الستنقاذهم أو اسرتدادهم.
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السبي أسهل ألن املحارب يتعامل مع عزل أغلبهم

أطفال ونساء ،بينام األرسى أقل ألن التعامل يكون مع
جنود مسلحني.

 -مل تكن هناك إشارات ألرسى يف بعض النقوش

بلفظة (أ خ ي ذ ت) وإنام ورد هبا سبي (س ب ي م)

 -ال توجد إشارات رصحية إىل الكيفية التي كان

وفرسها البعض بمعنى أرسى ،إال أن الغالب أن هذه

استقراء ذلك من خالل بعض الشواهد بحيث يمكن

السبي من األطفال والنساء .ويعود بعض من هذه
النصوص لفرتات كان أصحاهبا يعانون ضعف ًا سياسي ًا،

يعامل هبا اجلنود بعد وقوعهم يف األرس ،وإنام يمكن
القول أن منهم من كان يسخرهم يف أعامل مدنية أو خلدمة

املعابد ،أو منهم من كان يتم فداؤه إن استطاع ذلك.

 -كان من بني األرسى جنود أو قادة ورؤساء

فرق أو حتى ملوك أو ملكات ،وقد اختلفت طرق

معاملة كل منهم كل حسب مكانته.

 -يرجح أنه كانت هناك هيئة خمتصة بشؤون

األرسى وإحصائهم وتسجيلهم وتوزيعهم ،كان يقوم
عليها فئة من املوظفني اإلداريني.

 -ربام كان نصيب امللك الربع من األرسى قياس ًا

عىل أنه كان له الربع من الغنائم ،وربام يستدل من ذلك

عىل أنه كان للمحاربني نصيب منهم كل حسب وظيفته
ومكانته ،كام كان للمعبد نصيب منهم أيض ًا كجزء من
غنائم احلروب التي كانت هتدي إليه.

 -كان يتم تقييد األرسى حتى يصلوا إىل أماكن

جتميعهم وتسجـيلهم ،ورغم أن األشكال املقـيدة
لألرسى تصورهم مقيدين بشكل فردي ،إال أن عملية
اقتيادهم كانت تتم يف الغالب وهم مقيدون بصورة

مجاعية ،كام كان هناك أفراد مكلفون بحراسة األرسى.

 -يمكن من خالل النقوش التي ورد هبا ذكر

أرسى وسبايا ،مالحظة الفارق بينهام يف األعداد ،حيث

كانت أعداد السبايا أكثر يف الغالب ،فقد كانت عملية

النقوش ال تتحدث عن أرسى من املحاربني وإنام عن

يمكن التصور معه أن قوهتم العسكرية مل تكن قوية

بالقدر الكايف الذي تستطيع معه أرس اجلنود ،وكان كل
ما استطاعت احلصول عليه هو السبي ممن ال حيملون
السالح وال يستطيعون املقاومة.

أو ًال :االختصارات
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أمحد ،مهيوب غالب .مقري أهلان القبيلة ،سبأ ،العددان
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Prisoners of Wars in Ancient Yemeni Inscriptions
(Analytical Study)
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Keywords: Commemorative Inscriptions, Wars, Booty, Prisoners of Wars, Captives, Hostages
Abstract. Some of the Sabaean inscriptions recorded war news by leaders who fought on the orders of their
lords, and they were keen to record the details of these wars within the context of religious commemorative
inscriptions through which they come closer to their Gods thanking them for the achieved victories or
captured booty. The booty of these wars were mentioned in detail in many of the inscriptions, among
them the prisoners of wars and this study concerns about them and their conditions. Also the difference
between them, the captives and hostages. This study points to their numbers and the share of temples,
kings, commanders and soldiers of them, as well as ways of treatment. The study shows that the number of
prisoners of wars was less than the captives in addition to the fact that most of the inscriptions dating back to
the Mukarribs› period and to the late Sabaean periods did not mention the terms denoting prisoners of wars.
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جملة جامعة امللك سعود ،م ،25السياحة واآلثار ( ،)1ص ص  ،83-73الرياض (2013م1434 /هـ)

امللك اللحياين (تلمي بن هناوس) رؤية من خالل النقوش
هند حممد الرتكي
األستاذ املساعد بقسم التاريخ بكلية اآلداب
جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن
(قدم للنرش يف 1433/2/10هـ ،وقبل للنرش يف 1433/6/14هـ)
الكلامت املفتاحية :تلمي بن هنأوس – النقوش -حليان -املعبودات.
ملخص البحثُ .يعنى البحث بتقديم دراسة عن امللك تلمي بن هنأوس من خالل النقوش التي ُأرخت باسمه،
وحددت بسنوات حكمه ،ومن ثم إلقاء الضوء عىل مملكة حليان وموقعها وطبيعة نظام احلكم فيها وديانتها ،واآلهلة
املعبودة فيها ،وحياهتا االجتامعية حسب ما أشارت إليه النقوش ،كذلك ذكر النقوش التي أشارت إىل امللك تلمي،
العال (موقع وجبل أم درج ،جبل عكمة) ،ويف حمافظة تيامء (موقع قرية).
والتي ُعثر عليها يف حمافظة ُ

إليهم ديودورس الذي أطلق عىل خليج العقبة اسم

قبل أن نتحدث عن نقوش امللك تلمي ،وأمهيتها يف
إظهار حقائق تارخيية عن مملكة حليان وتارخيها ،لعلنا
نشري إىل حليان اململكة ،وذكرها يف املصادر التارخيية،
وظهورها عىل مرسح األحداث التارخيية يف تلك احلقبة
الزمنية ،فاملصادر اآلشورية من أقدم املصادر التي
ذكرت لفظة «العرب» ،وأشارت إليهم ،إال أهنا مل تذكر
حليان يف أثناء حديثها عن محالت ملوكها العسكرية عىل
شامل شبه اجلزيرة العربية ،كام أن التوراة مل يرد فيها إشارة
واحدة إىل اسم حليان (الويس موزل1952 ،م.)99 :
أما املصادر الكالسيكية ،فقد أشار بليني إىل
حليني ( )Leehieniمن ضمن قبائل جنوب شبه اجلزيرة
العربية كام حتدث عن حليان كشعب عاش يف شامل شبه
اجلزيرة العربية ( ،)Pliny, Natural History p: 55وأشار

خليج حليان ،وأشار إىل أن (احلجر) هي عاصمتهم
(1933: 43

 ،)Diodourus,كام أطلق سرتابو اسم حليان

عىل خليج العقبة( ،)1من غري أن يذكرهم من بني شعوب
املحافظة التي حتدث عنها (.)2()Strabo: 16, 341

( )1إن تسمية خليج العقبة بخليج حليان جيب توخي احلذر
الشديد فيها ،فهي ال تعني االمتداد اجلغرايف للحيان إىل
تلك النواحي البعيدة ،ولكن ربام أن السيطرة التجارية،
ونقل البضائع اللحيانية ،وقوة النفوذ اللحياين خالل
القرنني الثالث والثاين ق.م تكون سبب ًا يف إطالق تلك
التسمية .مهران ،دراسات يف تاريخ العرب.527 :
( )2للمزيد من املعلومات عن حليان يف املصادر القديمة ،انظر:

AlKathami, M.s. the Kingdom of Lihyan : 55,69.
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ذكرهم يف نقوش املحافظة( ،)3وقد اختذ اللحيانيون من

أما املصادر العربية القديمة ،فلم تتحدث عن
حليان سوى إشارة البن حبيب؛ حيث يذكر أن شخص ًا

اخلريبة (دادان) الواقعة اليوم يف سفح جبل اخلريبة،

بن حليان) كان من بني ملوك احلرية (ابن حبيب ،املحرب:
 ،)196أما ابن حزم فيجعل بني حليان بطن ًا من بطون

املحافظة مخسة قرون متتالية

من بني حليان اسمه (أوس بن قالم بن بطينا بن مجهور

بني هذيل بن مدركة (ابن حزم1983 ،م ،)466 :ويف

الشعر اجلاهيل ،وعىل الرغم من ذكر أسامء عدد من
القبائل العربية ،إال أن مل يرد ذكر (اخلثعمي2003 ،م:

 ،)19فاملصادر العربية ذكرت حليان يف مراحل تارخيية

متفرقة بعد أن تفرقت قبيلة حليان ،وانتهت حكومتها،
حيث أشارت إىل وجود قبيلة عند ظهور اإلسالم تعرف

باسم بني حليان كانت عىل خالف مع الرسول  rمما جعله
يوجه ضدهم غزوة عرفت يف املصادر باسم (غزوة بني

حليان)( .السعيد1428 ،هـ.)17 :

وذكرت حليان يف النقوش العربية اجلنوبية حيث

ورد اسـم حلـيان يف نقـش قصيـر ( )RES 3902نصه:

«أ ب ي د ع  /ذ ل ح ي ن /أبيدع ذو حليان) حيث
اختذ بعض الباحثني هذا النص ذريعة لينسبوا حليان
إىل جنوب شبه اجلزيرة العربية( ،عيل1971 ،م ،ج :2

 ،)244ولكن هذا الرأي يشوبه الغموض ،فأشكال

حروف النقش تعود إىل فرتة املسند املتأخر بمعنى أنه
جاء بعد نشوء حليان ،لذلك ال يعتمد كأساس للقول

بأن أصل اللحيانيني هو اجلنوب.

ظهرت مملكة حليان يف بداياهتا كقبيلة متكنت

من فرض سيطرهتا ونفوذها يف حمافظة دادان (اخلريبة)

حيث يستدل عىل ذلك من ما خلفه اللحيانيون من
نقوش ،وآثار مادية يف دادان ،واألماكن املحيطة هبا،

(السعيد1428 ،هـ ،)178 :فظهر اللحيانيون مع بداية

وعىل مسافة ثالثة كيلوات شامل رشق بلدة (العال)
القديمة مركز ًا رئيس ًا حلكومتهم املركزية ،حيث حكموا
(Alkhathami, 1999:90,

 )fares, 1999: 121,Sima, 1999:31ثم امتد نفوذهم إىل
واحة (العال) حالي ًا ،و(احلجر) [مدائن صالح] الواقعة
عىل مسافة  22كم شامل مدينة (العال) احلالية (مهران،

1400هـ ،)527 :أما عن تاريخ قيام هذه اململكة ،فقد
تعددت اآلراء حوله أيض ًا ،لكن لعل حتديد وينت لقيام
اململكة يف القرن اخلامس ق .م أقرب إىل الصواب،

ويتفق إىل حدً كبري مع معطيات شواهد آثار ونقوش
اللحيانيني التي تم الكشف عنها يف واحة دادان القديمة

( ،)Winnet F, A, 1937 :9وكام تباينت آراء الدارسني
حول نشأة مملكة حليان يف دادان القديمة تباينت أيض ًا
حيال سقوطها ،حيث إن الوثائق التي عثر عليها حتى

اآلن يف املحافظة ال يرد فيها إشارة تتحدث عن سقوط
مملكة حليان ،فهناك من يرى أن سقوط مملكة حليان كان

عىل فرتتني ،حيث تبنى هذا الرأي كاسكل (،)Caskel
الذي أن مملكة حليان املبكرة سقطت عىل يد األنباط بني

عامي  24 ،25ق.م ،وفرضوا سيادهتم عىل املحافظة،

حتى قىض الرومان عىل مملكتهم عام 106م ،وترتب

( )3للمزيد من املعلومات عن نقوش حليان انظر:
أبو احلسن ،حسني بن عيل ،نقوش حليانية من حمافظة العال
دراسة حتليلية مقارنة.112 ،29 :
قراءة لكتابات حليانية من جبل عكمة بمحافظة العال:
.368 ،175

Fares, Saba, Dedan et Lihyan : 133, 138.
Jasuseen, Savignc. Mission archeologique en Arabie: 5385-.
Caskel, Lihyan und Lihyanische: 41،86.
Altheim, Fand Stiehl, Neue lihanisch Inschrifen : 24، 33.
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عىل سقوط مملكة األنباط ،حسب رأي كاسكل ،فراغ

الزمني حلكم امللوك ،أو وضع قائمة مللوك حليان كام هو

التي استمرت حتكم املحافظة ،حتى انتهى حكمها يف

واألنباط يف الشامل (اجلرو1996 ،م( )89،95 :عباس،
1987م )93 :لن يكون جمدي ًا ،فال يوجد دليل نقيش

سيايس يف حمافظة العال ،أدى إىل قيام مملكة حليان املتأخرة
عهد امللك اللحياين (فضج) الذي حدد كاسكل هناية

حكمه يف عام 134م

(1954: 42

 ،)Caskel,أما ونيت

( ،)Winnettفلم يأخذ برأي كاسكل ،إنام يرى أن سقوط
ملكة حليان متزامن ًا مع ظهور شخص يدعى مسعود،
ذكر اسمه يف ثالثة نقوش ُعثر عليها بمحافظة العال،

احلال يف املاملك األخرى نحو مملكتي سبأ يف اجلنوب،

يذكر أول ملك تربع عىل عرش حليان ،أو آخر من حكم
حليان ،فالشواهد النقشية التي ُكشف عنها حتى اآلن ال

تقدم لنا سلسلة بأسامء ملوك حليان ،واقترصت فقط عىل
ذكر أسامء بعض امللوك يف نقوشهم ،التي ُكتبت غالب ًا

كتبت بخط نبطي (مسعودو ملك حليان ) (�Jaussen-Sav

ألغراض دينية من غري تاريخ ،أو حتديد زمني هلا ،ما عدا

النقوش بخط نبطي ،وليس بخط حلياين ،وإن تاريخ

درج يف حمافظة العال( ،)5ويف جبل عكمة ،حيث أرخت

أشكال رسم احلروف النبطية املبكرة داللة عىل أن مملكة

بسنوات حكم امللك هناوس بن تلمي( ،)6وتلمي بن

 ،)ignas, 1909: 334, 335, 337فقد ُاعتقد أن كتابة هذه

شكل حروف النقوش الثالثة ،والتي تعود إىل مرحلة
حليان انتهت يف القرن الثاين ق.م (Winnett, F. A 1937:

 ،)51وهكذا تكاد تتفق آراء الدارسني عىل أن سقوط

مملكة حليان كان عىل يد مملكة األنباط ،عىل الرغم من

تباينها يف حتديد التاريخ الزمني لسقوطها ،ولكن ربام
يكون منتصف القرن األول ق.م هو التأريخ املحتمل
لنهاية مملكة حليان ،نظر ًا لتزايد نفوذ مملكة األنباط يف
الشامل يف هناية القرن الثاين ،ومطلع القرن األول ق.م.

وعىل الرغم من التباين واالختالف حول بداية

مملكة حليان وهنايتها ،فإن ما خلفه اللحيانيون من
نقوش ،وكتابات ،وآثار مادية ،شاهد وداللة عىل تارخيها
السيايس واحلضاري ،فقد كشفت النقوش اللحيانية

جمموعة من النقوش مؤرخة ُعثر عليها يف موقع جبل أم
بأسامء بعض ملوك حليان ،فوجدت نقوش مؤرخة

=

Caskel, lihyan und lihyani sch›e : 41, 80, 86.
Jaussen-Savignac, 1914: 54, 53.
Fares, Saba, Dedan et Lihyan: 123.

( )5سمي املوقع باسم اجلبل الذي يقع فيه أم درج ،لوجود
جبل له درج منحوت يف الصخر يبدأ بسفح اجلبل ،وينتهي
بالقمة ،إال أن بعض أجزاء هذا اجلبل تعرضت للتصدع
واالهنيار ،وعىل قمة اجلبل توجد جمموعة من التالل األثرية
عبارة عن أطالل وبقايا لعدد من املعابد اللحيانية تنترش بني
أطالهلا املذابح واملجامر والتامثيل بأشكال وأحجام خمتلفة
باإلضافة إىل النقوش للحيانية ،ولعل أول من أشار إىل
املوقع هو الباحث عبد اهلل بن حممد نصيف يف كتابه:

Al-UlaAn Historical and Archaeological Survey with
Special Referance to its Irrigation System King Saud
University Press, Riyadh..

( )6ملك حلياين يعتقد أن حكمه دام أكثر من  41سنة ،لقب
أسامء لبعض ملوك حليان( ،)4ولعل حتديد التسلسل
بـ(ذأس ل ع ن) ذي أسلعن ،أي ملك اجلبال .انظر :نقش
( )221أبو احلسن 1423هـ ،)99 :وهنأوس اسم علم
( )4انظر :أسامء امللوك – أبو احلسن نقوش حليانية من حمافظة
مركب من :هن ،وأوس ،وهن هي أداة التعريف يف لغة
العال.329 :
النقوش اللحيانية ،وتوافق األلف والالم يف اللغة العربية
نصيف ،نقوش حليانية مؤرخة من العال.359:
الفصحى .انظر :السعيد ،نقوش حليانية غري منشورة= ،)5 :
=
السعيد ،التطور التارخيي.182 :
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لذن( ،)7ونقوش مؤرخة بسنوات حكم امللك نلمي

فمنها اش ُتق االسم (ت ل م و) يف نقش كتب بخط

وقد شكلت نقوش امللك تلمي بن هناوس
أمهية ليس فقط من حيث كوهنا نقوش ًا مؤرخة ،بل ألهنا

وردت أسامء أعالم (ت ل م ي ،ت ل م ت ،ت ل م)
يف النقوش الصفوية

احلياة الدينية يف حليان اململكة ،كذلك أمدتنا بمعلومات

مادة (ت ل م) ،والتلم هو الغالم يف العربية الفصحى

هناوس.

قدمت صورة عن املجتمع اللحياين ،وخاصة طبيعة
إضافية عن ظهور اسم امللك اللحياين يف تيامء؛ حيث
وجد نقش كتب عىل مذبح للمعبودة مناة يف موقع قرية
يعود تارخيه إىل هناية القرن الثالث ق .م يشري إىل اسم

امللك ،وحيدد سنة حكمه (السعيد1431 ،هـ.)95 :

ومعنى االسم (تلمي) اختلف الباحثون يف أصل

اشتقاق ،فهناك من يرجعه إىل أصل يوناين منقول عن

املسند ،عثر عليه يف نجران ( ،)Sima, 1998: 37كذلك
()Harding, 1971: 136

فاالسم

(ت ل م ي) الذي تردد يف النقوش اللحيانية مشتق من

(الزبيدي ،تاج العروس ،ج  ،)212 :8أما حرف الياء
يف هناية االسم ،فهو ضمري متصل (ياء املتكلم) يعود

عىل صاحب االسم ،وعليه فيقرأ االسم (تلمي) أي
غالمي( .السعيد ،العالقات2003 ،م،)66 ،65 :
وقد وردت نقوش امللك تلمي عىل النحو التايل؛ حيث

سنذكر منها النقوش التي ذكر فيها اسمه ومؤرخة

االسم (بطليموس  )Ptolemaiosأسامه والده هنأوس
بذلك االسم نظر ًا لعالقة حليان بمرص البطلمية يف تلك

نقش رقم (:)1

من املرجح أنه اسم عريب األصل ،إذ إن مادة االسم ترد

 224لوحة  ،4كتب هذا النقش عىل لوح من احلجر

الفرتة (السعيد2000 ،م ،)fares, 1999: 138( 63 :ولكن

بحكمة(.)8

أبو احلسن ،نقوش حليانية من حمافظة العال نقش

يف عدد من أسامء األعالم يف النقوش السامية القديمة،

الرميل األمحر بحروف بارزة ،وهو مكون من سبعة أسطر

= أما أوس فهو علم معروف يف النقوش القديمة ،وكتب

إطار من اخلارج ،وإن كان اجلزء األيمن منه قد فقد.

األنساب العربية .انظر :ابن حزم ،مجهرة أنساب العرب:

 ،316أما من حيث داللة االسم ،فهو يفيد معنى (العطية،
والعوض) .انظر :السعيد ،نقوش حليانية.14:

يفصل بينها خطوط أفقية بارزة ،وقد كتب النقش داخل

( )8عثر عىل نقوش فقد فيها احلروف األوىل من اسم امللك،

( )7ورد ذكر امللك تلمي بن لذن يف نقش عثر عليه عىل قمة جبل

وذكر فيها اسم هنأوس ،ولكن ال نستطيع اجلزم بأن هذه

هلذا امللك الذي لقب هبذا النقش بذي املنعة حيث يظهر هذا

 242أبو احلسن ،نقوش حليانية يف حمافظة العال)154 :

أم درج بني أطالل املعبد الرئيس ،وهذه هي اإلشارة األوىل

اللقب قبل ذكر اسم امللك .انظر :أبو احلسن؛ نقوش حليانية
يف حمافظة العال ،نقش .197

النقوش ترجع للملك تلمي بن هنأوس ،فهناك (نقش رقم

يرجع للملك بن هنأوس فقدت احلروف األوىل من اسم
امللك ،وتبقى منها حرف (ن) ،وحرف النون ليس من

وهذه الظاهرة تقديم اللقب عىل االسم مغايرة ملا اعتاد عليه

حروف اسم امللك تلمي ،كام أن هناك ثالثة من ملوك حليان

تابعة ألسامء أعالمهم ،من مثل( :كرب أل وتر) امللك

عبدان بن هنأوس لوذان بن هنأوس.

حكام ممالك جنوب اجلزيرة العربية؛ حيث جعلوا ألقاهبم

السبئي .انظر :السعيد؛ نقوش حليانية غري منشورة10 :

حيملون لقب بن هنأوس غري امللك تلمي شهر بن هنأوس،
Jaussen, Savignace, Mission archeologique en Arabie: 72, 82.
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النص باحلروف العربية:

... -1د ل هـ /ب ن

 ... -2ل /هـ ن /ح ج

 ... -3ل هـ ب ن م ب ن ت

( -4ل) ذ غ ب ت /ب هـ م ص د /ف
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(... -6ت ل) م ي  /ب /ن هـ ن أ س  /م ل (ك)
 -7ل ح (ي ن)

قراءة النص:

من قبيلة َندَ َم َح َج
باجلبل حجت (فعل والتاء للتأنيث).

( -5ر ض هـ و) أ خ ر ت هـ /س ن ت أ

ب ت ح ب ي /أ ق د (ربام بيت املعبود الذي

( -7ي ت ل م ي /ب ن) هـ ن أ س

فريض عنهم ،و(عن) ذريتهم.

سعد إل (سعد اإلله) بن ...

(من حكم) تلمي بن هنأ وس ملك.

( -6ر ب ع ن وأ) ربع ( )44ب رأ
قراءة النص:

َ ...ح َج) ل هـ بنم بنت
لذي غيبة باجلبل
فأرضاه وذريته

سنة أربع وأربعني من حكم
تلمي بن هنأوس

نقش رقم (:)2

أبو احلسن نقوش حليانية من حمافظة العال نقش

رقم  226لوحة  ،4كتب هذا النقش عىل لوح من
احلجر الرميل األمحر بحروف بارزة ،وهو مكون من

سبعة أسطر تفصل بينها خطوط أفقية بارزة ،والنقش
مؤطر بإطار من اخلارج ،والسطر األخري كتب عىل

اإلطار بحروف غائرة.

النص باحلروف العربية:

 ... -1ذ ن د م /ح ج

( ... -2ب هـ) م ص د  /ح ج ت
 ... -3ب ت ح ب ي  /أ ق د

( ...-4ف ر ض هـ م) و أخ ر ت هـ م  /و س

( -5ع د هـ م /س ن ت /ع ش ر ن /و أ ر

ب ع ()24

أحبته وحجت له).

(وكان هذ سنة) عرشين وأربع.
حليان.

نقش رقم (:)3

أبو احلسن ،قراءة لكتابات حليانية من جبل عكمة،

نقش رقم  63لوحة .9

النص باحلروف العربية:

 -1هـ ن ي  /س ل ح /ذغ ب ت.
 -2أ ط ل ل /هـ ط ل ( /)7ل ذ
 -3غ ب ت /ب ك هـ ل /ف
 -4ر ض هـ /و أ خ/

 -5ت (هـ) س ن ت /ع ش ر ن
 -6ت ل م ي

قراءة النص:

هاين مندوب ذي غيبة

قدم (القربان أو النذر) لذي
غيبة بكهل

فريض عنه (وعن) ذريته

(وكان هذا يف) سنة عرشين

(من حكم) تلمي

78

هند حممد الرتكي :امللك اللحياين (تلمي بن هناوس)...

نقش رقم (:)4

أبو احلسن قراءة لكتابات حليانية من جبل عكمة

بمحافظة العال ،نقش رقم  ،64لوحة .9
النص باحلروف العربية:

كل حرف من حروفه حوايل  4سم ،كام استخدم يف هذا
النص نظام اجلدولة الذي متثل برسم خطوط أفقية تتكئ

عليه األحرف ،وتفصل األسطر بعضها عن بعض.
النص باحلروف العربية:

 -1ت م ل ك /ب ن ت

 -1ك ر ن /وهـ ن ع ش رت /ع ش ر ت /أس

 -3ل ذ غ ب ت /ب ك هـ

. -3ج م و /ذ غ ب ت /ب م ب غ د /ح ب

 -2هـ د (م) أ ط ل ت

 .. -2م/و هـ ب ل ه/و ز د ل هـ /ب ن ي.

 -4ل /س ن ت ت /ع ش ر  /م

... -4م /ي م /س ت ح ب ي/أف د /هـ

 -6هـ /ف /ض هـ /و أ خ/

( -5س ن) ت/ع ش ر/و ت س ع /ب ر

 -5ن /س ن ت /م ت /ع ل
 -7ت هـ /ع د ب /س ن ت

 -8ع ش ر ن /ت ل م ي /م ل ك ل
 -9ح ي ن

قراءة النص:

متلك بنت

هدم قدمت

رع/ف ر ض هـ م/و

أي /هـ ر /ت ل م ي /هـ ن أ س
قراءة النص:

.. -1ك ر ن والعرشة عرشة (العشرية عشرية) أ س
.. -2م وهب اهلل وزيد اهلل أبناء

 -3ج م و ذو غيبة يف مبغد ح ب

 -4ملا (عندما) تقرب (دنا ،اتصل) أوفد (من)

لذي َعيبة بكهل

الراعي فرىض (اإلله) عنهم.

(وذلك) سنة موت عله

الراعي تلمي (بن) هناؤس.

ستة عرش منأ

فريض عنها (وعن) ذريتها
ُكتب النص سنة

عرشين من حكم تلمي ملك
حليان

نقش رقم (:)5

السعيد ،نقوش حليانية غري منشورة من املتحف

الوطني نرشة بحثية ،رقم ( )14نقش رقم ( .)1كتب

النص عىل حجر رميل ،يميل لونه إىل احلمرة ،ويبلغ

طوله  65سم ،وعرضه  28سم ،وسمكه  11سم ،وقد
استخدم يف كتابته أسلوب النحت البارز؛ حيث بلغ طول

( -5فـ ذ لك) يف سنة تسع عرشة من حكم (عهد)

نقش رقم (:)6

السعيد ،التقرير الثاين عن املرشوع اآلثاري

السعودي األملاين ،أطالل ،العدد .96 :20

عثر عىل النقش يف تيامء يف موقع قرية

نقش غري مكتمل يتكون من ثالثة أسطر كتبت

بحروف بارزة عىل كتلة صخرية من احلجر الرميل.

النص باحلروف العربية:

 -1بـ  10ل ش ب ط د ي

 -2ش ن ت  20ت ل م ي
 -3م ل ك ل ح ي ن أ ن
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هذا ،وقد أمدتنا هذه النقوش بمعلومات عن

يف (يوم)  10من (شهر) شباط.

معبودات مملكة حليان خالل فرتة حكم امللك تلمي(،)11

ملك حليان.

نقوش امللك تلمي أن تقديم القرابني لآلهلة مل يقترص

السنة العرشين حلكم تلمي.

معطيات النقوش:

ومها املعبودان ذو غيبة( ،)12وخرج( ،)13ولعل ما أكدته

عىل الذكور دون اإلناث (فتملك بنت هدم) قدمت

سامهت نقوش امللك تلمي يف تقديم معلومات

القربان للمعبود ذو غيبة ،وما هذا إال داللة واضحة

كلامهتا إال أن املعنى واملفهوم العام لكل نقش يكاد

املجتمع اللحياين ،فمن الواضح أهنا كانت تتمتع بنوع

عن مملكة حليان عىل الرغم من فقدان عدد كبري من
يتضح بمقارنة النقوش مع نقوش حليانية أخرى،
فهذه النقوش كتبت ألغراض دينية حيث كانت السمة

الواضحة فيها ذكر املعبود ،وتقديم القرابني له.

ومن خالل استعراض مضامني النقوش السابقة

يظهر لنا مدى التدين الذي كان يعيشه املجتمع

اللحياين( ،)9فاإلطار العام هلذه النقوش هو تقديم

النذور والقرابني إىل اآلهلة من غري ختصيص لنوعية
النذور والقرابني املقدمة كام يف نقوش جنوب شبه

اجلزيرة( ،)10وخيتم النقش بتدوين زمنه ومعارصته
للملك الذي ُكتب النقش يف عهده.
( )9إن الدين والتدين عند العامل القديم ليس مظهر ًا حضاري ًا
فحسب ،إنام قوة من قوى احلياة التي تسيطر عىل تفكريه
ومعتقداته ،فحياته منذ بداياهتا مرتبطة بتقديم فروض

الوالء والعبادة لآلهلة حتى حيظى بحياة سعيدة وهانئة.
انظر :منقوش ،تاريخ اآلهلة والتوحيد اإلهلي.18 :

( )10متيزت نقوش جنوب شبه اجلزيرة بتحديد نوعية النذور

والقرابني املقدمة لآلهلة ،فهناك قرابني حيوانية (إ ذ ب ح م)،

قرابني التامثيل (ص ل م) ،قرابني البناء (بناء املعابد وترميمها)،
قرابني البخور (م ث ع ي) ،قرابني النقوش (م س ن د ن).

انظر :باخشوين ،احلياة الدينية يف ممالك معني وقتبان
وحرضموت1423 ،هـ .512 ،473 :

عىل املكانة االجتامعية اجليدة التي وصلت إليها املرأة يف
من احلرية العقدية ،وامللكية الفردية التي مكنتها من

تقديم هذا القربان ملعبودها.

( )11تعددت اآلهلة يف مملكة حليان ،فقد ورد العديد منها يف النقوش
اللحيانية ،أبرزها( :ذو غيبة ،خرج ،ود ،عرت غته (عرتغاتس).
للمزيد من املعلومات عن معبودات حليان انظر :أبو احلسن،
نقوش حليانية من حمافظة العال.318 ،314 :
( )12ذو غيبة :يعد اإلله ذو غيبة املعبود الرئيس يف مملكة حليان
بل له أمهية بارزة يف الديانة اللحيانية حيث إنه من أكثر أسامء
اآلهلة ورود ًا يف النقوش اللحيانية ،سواء عىل هيئة إله أو
ضمن أسامء األعالم املركبة مثل (ع ب د ذ غ ب ت) .أبو
احلسن ،نقوش حليانية من حمافظة العال ،نقش ،75 :212
وقد تعددت اآلراء حول صفة االسم وداللته ،فريى البعض
أن اسم (ذو غابة) يعود إىل الغابة ،وهي املحافظة املشهورة
بخصوبة أراضيها ونخيلها ،بينام يعتقد آخرون أنه يعني إله
السامء ،أو القوافل ألنه حيميها ،أو أنه صفة لإلله القمر،
أي أنه اإلله الذي يظهر ويغيب ،فحرف الذال يف (ذ غ ب
ت) اسم موصول بمعنى الذي ،و(غ ب ت) يعني الغائب.
انظر :أبو احلسن ،نقوش حليانية من حمافظة العال.314 :
Ryckma ns, Les Religions Arabws: 19.

Al-Ansary, a critical and comparative study of lihyanite 71:.

( )13ورد اسم املعبود خرج ضمن أسامء األعالم اللحيانية ،وهو
إله قصده اللحيانيون للحج مشرتك ًا مع اإلله ذو غيبة ،حيث
قدمت له النذور والقرابني ،أبو احلسن ،نقوش حليانية.316 :

Al-Ansary, 1966 : 114, 115.
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هند حممد الرتكي :امللك اللحياين (تلمي بن هناوس)...

كذلك كشف النقش رقم ( )5لقب جديد للملك

تلمي بن هنأوس حيث وردت اللفظة (هـ ر ع) بمعنى

(حفظ – رعى) ،فجاء لقب الراعي ،وهو من رعى،
وحفظ قومه ،وهذا اللقب يرد ألول مرة يف النقوش

اللحيانية ،فهو لقب ملكي اختص فيه ملك حليان تلمي

تارخيية –حتى اآلن -بسطت نفوذها السيايس عىل حميط
حمافظة العال (دادان القديمة) ،واألماكن القريبة منها

(السعيد1428 ،هـ .)181 :

لكن ذكر امللك تلمي يف نقش حمافظة تيامء

(النقش رقم  )6أثار العديد من التساؤالت من قبل
الباحثني ،فالنقش استناد ًا إىل رأي السعيد يعود إىل هناية

بن هنأوس ،وعىل الرغم من عدم إضافة ملك حليان
ٍ
إىل النقش ،إال أن ورود اسمه كام ً
كملك
ال ،وشهرته

القرن الثالث ق.م ،وهو من خالل أشكال حروفه يعود

واالكتفاء بلقب الراعي ،فتقديم اللقب عىل االسم من

إىل اخلط النبطي ،وهو عبارة عن شاهد قرب مل يكتمل،

لدولة حليان ،ربام تكون سبب ًا وراء عدم ذكره كملك،
طبيعة نقوش حليان (السعيد1420 ،هـ .)1 :

ويستدل من مضمون النقش أن اللحيانيني مل يكن

هلم تاريخ مرتبط بتقويم حمدد إنام اعتادوا التاريخ بالوقائع

املشهورة لدهيم ،وبأيام حكامهم( ،)14فذكر تاريخ حكم
امللك ال جيعلنا نستطيع أن نحدد ذلك التاريخ يف سياق
التسلسل التارخيي العام ململكة حليان؛ حيث إنه ال توجد

قائمة بتسلسل ملوك حليان تساعد يف تعيني التاريخ

إىل الفرتة االنتقالية ،أي فرتة االنتقال من اخلط اآلرامي

وحيتوي عىل السطور الثالثة السفلية ،أما اجلزء العلوي
منه ،فقد ترك فارغ ًا حيث كتب كاتب النقش تفاصيل

ىَّ
املتوف فارغ ًا ،أي حدد يوم الوفاة يف
الوفاة ،وترك اسم
متن النص يف العارش من شهر شباط يف السنة العرشين

من حكم تلمي (السعيد1431 ،هـ ،)96 :وقد أثار
النقش مجلة من التساؤالت ،فمضمون النص ينبئ من
خالل تارخيية بفرتة حكم امللك اللحياين (تلمي) ،فهل

بدقة من خالل وجود اململكة اللحيانية ،وضمن اإلطار

هذا يعني هيمنة سياسية عىل تيامء من قبل مملكة حليان؟

فأصحاب النقش أرخوا قيامهم بتقديم القربان ملعبودهم

حليان وسكان تيامء يف تلك الفرتة؟ األمر الذي جيعلنا

الذي تقرب فيه أوفد إىل ملك حليان ،واتصل به ،والثاين:

وكتب هذا النقش خالل زيارته.

الزمني حلكمها ،والذي استمر قرابة مخس قرون متتالية.

أم أن ذلك يعود إىل وجود نوع من العالقات الطيبة بني

ذو غيبة بحدثني خمتلفني بعضهام عن بعض ،األول :اليوم

نفرتض أن أحد رعايا امللك اللحياين قد زار تيامء،

العام التاسع عرش من فرتة حكم الراعي امللك تلمي بن
هنأوس( .السعيد1420 ،هـ.)14 :

إن ذكر امللك تلمي يف نقوش جبل أم درج،

ونقوش جبل عكمة يف حمافظة العال أمر ال يثري التساؤل
واحلرية مع ًا ،فمملكة حليان يف ضوء ما هو متاح من أدلة
( )14كان العرب قبل اإلسالم يؤرخون باألحداث والوقائع
املشهورة ،وبأيام ملوك العرب من مثل عام الفيل .املباركفوري،
روضة األنوار يف سرية النبي املختار.9 :

وجتدر اإلشارة إىل أن األدلة والشواهد التارخيية

التي بني يدينا – حتى اآلن  -ال تشري إىل امتداد جغرايف
حلدود مملكة حليان اجلغرافية إىل حمافظة تيامء (السعيد،

 1428هـ.)180 :

ولعل اعتامد الدارسني عىل النقش اآلرامي الذي

عثر عليه يف تيامء ( )AL-Theeb, 1414: 47كدليل عىل امتداد
مملكة حليان إىل تيامء قد يشوبه الغموض ،ويبتعد عن
الصواب ،فمضمون النص:

جملة جامعة امللك سعود ،م ،25السياحة واآلثار ( ،)1الرياض (2013م1434 /هـ)

 -1ف ض ج و ط هـ ر و ب ر
 -2م ل ك ز ل ح ي ن

(فضجو شهرو بن ملك (حاكم) حليان).
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 -3نقوش امللك تلمي ارتبطت بالدين ،فهي

تتحدث عن تقديم قرابني للمعبودات من غري حتديد

لنوعية القربان أو النذر ،واالكتفاء بذكر اسم املعبود خالل

حيث فرس الدارسون كلمة ملك الواردة يف

حكم امللك (تلمي) حيث كان املعبود الرئيس (ذو غيبة).

التفسري غري دقيق ،فورود كلمة (بر) قبل االسم التي

العقدية ،وامللكية الفردية التي مكنتها من تقديم قربان

السطر الثاين عىل أهنا لقب (ملك ،حاكم) ،ولكن هذا

 -4تتمتع املرأة اللحيانية بنوع من احلرية

تطابق كلمة (ابن) يف العربية الفصحى تغري معنى

لآلهلة املعبودة يف قومها.

(قبيلة) حليان) (السعيد1428 ،هـ.)180 :

داللة عىل االتصال االقتصادي بني حليان وتيامء.

النص ،فيكون املعنى له( :فضجوا الطاهر بن مالك من

 -5ذكر اسم امللك (تلمي) يف نقش حمافظة تيامء

وهذا التفسري للنقش ينفي أي نفوذ سيايس

إن حركة البحث والتنقيب يف حمافظة العال

عالقة (مالك اللحياين) بتيامء وسكاهنا ،فهناك عالقات

والنقوش ،فلعلها تكشف عن حقائق علمية جديدة عن

يكون صاحب النقش الذي أرخ كتابة نقشه يف السنة
العارشة من حكم امللك تلمي بن هناوس حلياني ًا ذهب

املراجع

ململكة حليان أو ملوكها يف تيامء إال أنه ال حيول دون

جتارية تربط بني تيامء وحليان ،وال يستبعد إذن أن

إىل حمافظة تيامء ألسباب اقتصادية ،فإن كان كذلك

فلامذا مل يكتب النقش بخط حلياين ،فاملعينيون عندما
استوطنوا حمافظة دادان (العال) خلفوا عدد ًا كبري ًا من

النقوش املعينية.

لذلك ربام يكون كاتب النقش من أهل تيامء ،أما
صاحب الشاهد فهو حلياني ًا تويف أثناء وجوده يف تيامء،

وأوىص أن يكون شاهده مكتوب ًا باللحيانية.
مما سبق يتضح:

(اخلريبة) نقطة اهتامم أساسية للباحثني يف جمال اآلثار
امللك تلمي بن هناوس ،وفرتة حكمه.

ً
أوال :املراجع العربية

ابن حبيب ،أبو جعفر حممد .كتاب املحرب ،رواية أيب
سعيد احلسن بن احلسني السكري ،حترير إيلزه

ليختن شتاين ،بريوت( ،د.ت).

ابن حزم ،عيل بن أمحد بن سعيد األندليس (ت  456هـ).
مجهرة أنساب العرب ،حتقيق عبد السالم هارون،

ط ،5القاهرة ،دار املعارف1962 ،م.

أبو احلسن ،حسني بن عيل .قراءة لكتابات حليانية من

 -1نقوش امللك (تلمي) نقوش مؤرخة بزمن

جبل عكمة بمحافظة العال ،الرياض ،مكتبة امللك

حلكم امللك يف اململكة اللحيانية لعدم وجود قائمة

نقوش حليانية من حمافظة العال ،دراسة حتليلية مقارنة،

حكمه إال أننا ال نستطيع أن نحدد التسلسل التارخيي

بأسامء امللوك اللحيانيني متكن من ذلك.

 -2ظهور لقب جديد للملك اللحياين تلمي بن

هنأوس حيث تلقب بالراعي.

فهد1418 ،هـ.

الرياض ،الطبعة األوىل 1423هـ 2002 ،م.

ألويس موسل .شامل احلجاز ،ترمجة عبداملحسن احلسيني،
مؤسسة الثقافة اجلامعية ،اإلسكندرية1952 ،م.
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Abstract. The research is concerned with the study of the reign of Telmi Son of Henouse through the
inscripions carrying his name and dating his reign. The study sheds light on the Liḥyān Kingdom, its
location, rule, religion, gods worshiped by its people as well as its Social life as indicated in the inscripions.
The study also focuses on the inscriptions carrying the name of the :King Telmi, which were found in al▪culā areaum dārag mountain al-▪ ikmāh Mountain in Taymā qarāh site um dārag.

مراجعات الكتب

جملة جامعة امللك سعود ،م ،25السياحة واآلثار ( ،)1ص ص  ،89-87الرياض (2013م1434 /هـ)

تعقيب عىل عرض كتاب :مسكوكات مملكة األنباط
فرج اهلل أمحد يوسف

باحث يف مسكوكات املاملك العربية قبل اإلسالم واملسكوكات اإلسالمية

قدم الدكتور/زياد مهدي حممد السالمني .األستاذ

ريا يف
ريا يف حجمه فق ً
فإذا كان الكتاب صغ ً

ً
عرضا لكتايب( :مسكوكات مملكة األنباط) الصادر عن

قدحا وال ذ ًما إال ورمى هبا الكتاب .حتى
مجلة حتمل ً

نرشه ومل يعجب كاتب العرض .الذي مل يرتك عبارة أو

املشارك بجامعة احلسني بن طالل ،معان ،األردن.

إنه كلف نفسه بعد كلامت الكتاب ال صفحاته فقط،

دار القوافل للنرش والتوزيع سنة 1428هـ2007/م،

وواصل تربمه من الكتاب بالقول( :الكتاب مل يأت

ونرش العرض يف املجلد الرابع والعرشين من جملة

بجديد يف جمال املسكوكات النبطية  ..عدم شموليته

جامعة امللك سعود ،السياحة واآلثار .الصادر يف يناير

وال يعد مسامهة علمية يمكن الركون إليها من قبل

2012م/صفر 1433هـ.

الباحثني).

وليس من املعتاد أن يعقب الباحث عىل عرض كتبه

نعم الكتاب صغري احلجم قليل الصفحات سار

ما دام العرض هيدف إىل نقد الكتاب وعرض ما فيه من

عىل هنج األساليب العلمية السليمة،ومؤلفه باحث يف

قصور وهفوات ،واإلشارة إليها بام يفيد الباحث يف مراعاة

جمال اآلثار والتاريخ ،والكتاب عن مسكوكات األنباط

أوجه النقص والقصور يف الطبعات التالية من الكتاب ،أو

لذا مل يتطرق إىل تارخيهم ،وحضارهتم ،وآثارهم.

يف مؤلفات ،وأبحاث أخرى ،وبالرغم من اهلجوم الشديد

وصف كاتب العرض املؤلف( :ال يعرف  ..ال

من قبل كاتب العرض فلن أجاريه يف أسلوبه ،وسأحاول

يعلم  ..نقل من هذا وذاك  ..أخطأ  ..غري دقيق  ..قوله

الرد عىل عرضه بطريقة أكاديمية هادئة.

خمترص) ،وهذه حماولة سافرة لتسفيه املؤلف ،وقد رسد

بدأ كاتب العرض عرضه بالقول( :الكتاب غري
هنجا علم ًيا قويماً  ..املؤلف:
عميق يف حمتواه  ..مل ينهج ً

كاتب العرض هذه األوصاف عند اختالفه مع املؤلف

حول أشياء منها عىل سبيل املثال:

مترسعا يف استنباط النتائج  ..ألف كتابه عىل عجل
كان
ً

 -ذكر املؤلف اسم زوجة امللك حارثة الرابع

دون متحيص أو تدقيق  ..مل يتقص الدقة واألمانة).

(خلدة -خليدة) وليست (خالدة) كام جاء فيام يرى

وهذا افرتاء كبري وظلم عظيم .ألنه يرمي املؤلف

كاتب العرض.

باجلهل وعدم األمانة.
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فرج اهلل أمحد يوسف :تعقيب عىل عرض كتاب :مسكوكات مملكة األنباط

 -ذكر املؤلف أن امللك حارثة الرابع أصدر نقدً ا

تذكار ًيا البنه (فيص إل) وليس (فصائل) كام يرى كاتب

العرض.

 -3يف السنة السابعة بعد امليالد أوجبت بعض

نقوش املقابر دفع الغرامة إىل معبودين مها ذو الرشى

ومناة كام هو احلال يف نقش مقربة منعة وهجر ابنا

ومل يتعرض الكتاب ألجزاء من الكتاب وجتاهلها

عمرية بن وهب الذي نص عىل أن تدفع ألف قطعة من

( -املسكوكات النبطية يف مقابر احلجر).

للملك حارثة الرابع ومخسامئة قطعة للمعبودة مناة التي

متا ًما مثل:

املسكوكات احلارثية للمعبود ذو الرشى وألف أخرى

( -تداول املسكوكات النبطية خارج مملكة

كانت كام يبدو أقل مكانة من ذي الرشى املعبود الرئيس

والغريب أن كاتب العرض قال عن اجلزء األخري
أن الشواهد التي اعتمد عليها املؤلف ليست دلي ً
ال عىل

 -4استمرت الغرامة تدفع مناصفة بني املعبود

وامللك حتى سنة 34م كام يف نقش مقربة كهالن بن

نقوش :حليانية ،ونبطية ،وعربية جنوبية بخط املسند.

قسنتن املؤرخة يف سنة 31م ،ونقش مقربة وشوح بنت

األنباط).

تداول املسكوكات النبطية ،بالرغم من أن الشواهد هي
والغريب أن كاتب العرض بعد أن جتاهل ما جاء

لألنباط.

وائالن املؤرخة يف سنة 26م ،ونقش مقربة خلف بن
بجرة وقني ونسكوية التيامويات املؤرخة يف سنة 34م.

 -5هناك نقوش أشارت إىل دفع الغرامة للملك

يف الكتاب عن تداول املسكوكات النبطية عاد ليؤكد أن
هناك تداو ً
ال للمسكوكات النبطية خارج مملكة األنباط

دون املعبود ،ومن هذه النقوش :نقش مقربة هانئ بن

كام جتاهل كاتب العرض النتائج اجلديدة التي

بجرة املؤرخة يف سنة 34م ،ونقش مقربة عبد عبادة بن

 -1تشري نقوش مقابر احلجر (مدائن صالح)

دون امللك ،مثل :نقش مقربة سعداهلل بن زبدا ،ونقش

التغري املستمر بالنسبة للجهة التي تدفع هلا الغرامات

 -6تعد الغرامة املفروضة للمعبودة تدهي أقل

وكأن الكتاب مل يرد به ذلك.

توصل إليها الكتاب ومنها:

املشيدة يف عهد امللك حارثة الرابع (9ق.م – 40م) إىل

املفروضة عىل من ينتهكون حرمة املقابر ،فبدأت يف

السنة األوىل قبل امليالد والسنة امليالدية األوىل باشرتاط

دفع الغرامة إىل الكاهن (نقش مقربة كمكم ابنة وائلة
ابنة حرام) بنة حرا ابنة حرام.

 -2منذ السنة الرابعة امليالدية نصت نقوش

مقابر احلجر عىل وجوب دفع الغرامة لكل من املعبود

ذي الرشى وامللك حارثة الرابع كام يف نقش مقربة

حوشب بن نايف بن الكوف.

تفىص املؤرخة يف سنة 31م ،ونقش مقربة وشوح بنت
أريبس املؤرخة يف ديسمرب  – 35يناير 36م ،أو للمعبود
مقربة سيل بن رضوا.

غرامة سجلت للمعبودات وقدرها مائة قطعة فقط،
ويعزو بعض الباحثني ذلك لكون تدهي ليست من
معبودات احلجر (مدائن صالح) ،علماً بأن تدهي قد

ذكرت يف نقش مقربة وشوح بنت بجرة وقريباهتا

وكلهن من تيامء واملعبودة تدهي من معبودات تيامء.

 -7يف عهد امللك مالك الثاين (70 – 40م)

أشارت نقوش مقابر احلجر (مدائن صالح) إىل وجوب

دفع الغرامة إىل حاكم احلجر وامللك مالك الثاين ،أما

جملة جامعة امللك سعود ،م ،25السياحة واآلثار ( ،)1الرياض (2013م1434 /هـ)

يف عهد امللك رب إل الثاين (106 – 70م) فقد عادت
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مل يبق يل إال أن اختم تعقيبي بالنقاط التالية:

املعبودات إىل تقاسم الغرامة مع امللك كام يف النقش

-1هناك فرق كبري وشاسع بني عرض الكتب

72م ،واجلدير بالذكر أن هذا النقش قد ساوى بني كل

اهلجوم السافر والتجريح الرصيح الذي يصل لتشويه

املسجل عىل مقربة هينة بنت عبد عبادة واملؤرخ يف سنة

من :ذو الرشى ومناة يف املبلغ املدفوع لكليهام بعد أن
كانت مناة حتصل عىل نصف ما حيصل عليه ذو الرشى

يف عهد امللك حارثة الرابع.

ونقدها لتقويم ما هبا من أخطاء علمية ومنهجية ،وبني

املؤلف.

 -2سوف يستعني املؤلف بام ورد من مالحظات

علمية قليلة يف العرض إلعداد الطبعة الثانية من

 -8يرجح الباحث أن سلع التي وردت يف نقوش

الكتاب والتي ستصدر قري ًبا بإذن اهلل باللغتني العربية

باسم الرقيم ،وإن مل تكن سلع من أسامء الرقيم (البرتاء)

-3حاول كاتب العرض أن يضع نفسه وص ًيا

مقابر احلجر هي أحد أسامء عاصمة األنباط التي عرفت
عاصمة مملكة األنباط فإهنا املكان الذي رضبت فيه
املسكوكات النبطية منذ بداية عهد امللك حارثة الرابع

وحتى سقوط مملكة األنباط ( 9ق.م – 106م).

وبذلك مل يشذ األنباط عن بقية املاملك العربية التي

رضبت املسكوكات يف مدن غري عواصمها؛ فقد رُضبت
مسكوكات مملكة حرضموت يف شقر وليس يف شبوة

عاصمة اململكة ،رُ
وضبت املسكوكات احلمريية يف نعم،
ويعب ،وحريب دو ًنا عن ظفار (يريم) عاصمة اململكة.

واإلنجليزية.

عىل املكتبة العربية وبات خيشى عليها أن متتلئ بالغث

من املؤلفات التي ال تعتمد املنهج العلمي السليم  ،فإذا

كان هذا هدف كاتب العرض فعليه أن ال يسفه من

خيتلف معهم يف الرأي.

-4تقوم األدبيات التي تعلمنها يف علم اآلثار

منذ كنا تالميذ نتلقى العلم عىل أيدي أساتذتنا عىل ترفيع
الناس وليس احلط من قدرهم ،واإلشادة بجهودهم.
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brief reference to the visit of the emperor Hadrian to
Palmyra around 129. After this visit the city received
the title Hadriana Palmyra. It is known that Hadrian
after his visit gave Palmyra a new status civitas
libera. A decree of 137 included the fiscal law shows
that the senate of Palmyra was independent by then
and Rome no longer controlled the payment of Taxes.
A round 215 Caracalla gave Palmyra the status of
coloni.
In another bilingual inscription (Greek and
Palmyrean ), that was found on a big console of
column made of calcareous in the sanctuary of
Ba<alshamin / Palmyra, discovered in 1954,
5451,582 cm, (Dunant, 1971: 57, no. 45A), it's
evident the identification of Ba<alshamin as Zeus, we
read in Greek: ἕν[α] μὲ[ν ἐ]νταῦθ[α ἐν ἱερῷ
Διός], ἕνα δὲ [ἐ]ν ἱερῷ ἄλσει, ἕνα δὲ [ἐ]ν ἱε[ρῷ]
Ἀρέος καὶ τὸν τέταρτον ἐν ἱερῷ Ἀταργάτειος …,
“... one here in the temple of Zeus, one in the holy
garden, another in the temple of Ares, and fourth in
the temple of Atargatis,...”, the Palmyrean text: ... >…d
tnn bt [b<lšmn w>…d bt >r]‡w w>…d bgnt> >lym [w>rb<t> bt
<tr<th …, "... one here; in the temple of Ba<alshamin,
one in the temple of Arsou, one in the divine garden,
and the fourth in the temple of Atargatis,...”. Here we
have a new example of the great honorary dedications
as a witness of the grateful of the caravans for the
gods who work to confirm their security in the long
steps of the desert, which separate Palmyra from
other commercial centers.
In this inscription from Palmyra we find the name
of the sanctuary of Ares or Atargatis. And we know
now that, they were worshipped in a particular saint
place. It is evident also that Ares is the Greek
equivalent god of the Arab Arsou. It is well known that
Azizo is the twin brother of Ares. And these two gods
were worshipped in particularly as protectors of the
caravans, and they were symbolized by the divine star,
which gives light in the night. For this the caravans
choose the sanctuary of Arsou to erect their statue.
In Syria, the god Zeus was described with the
epithets Κυρίῳ and Πατρῳῳ i.e.: -Διὶ [κ]υρίῳ καὶ
Ἢρᾳ θεοῖς πατρῴοις Ι᾽. Ỉούλιος Μάξιμος
στρατ(ιώτης) λεγ(εῶνος) γ᾽ κυ(ρηναϊκῆς)
(Waddington, 1922). These two epithets appeared in
Palmyra: 1- the epithet Κυρίῳ in the dedicatory
bilingual inscription (Greek and Palmyrean), that was
found at Dura-Europos/ temple of Zeus-ba<alshamin,
on a bas-relief, discovered in 1922-23, (Mesnil du
Buisson, 1939: 13, no.23), the Greek runs as follow:
Σέλευκος Λευκίου ἐδώρησα τό(υ) ἀνδριάντα
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τῷ Δεῖ κυρίῳ καὶ Αβαβουις ὑιὸς αὐτοῦ ἔτους
γμτ´ μηνος Ἀπελλαίου. μνησθῇ Ἰαραιος
Γ[ι]λλιτες(?) or γ[ρ]ααφτες(?). The Palmyrean: ...
lbl[<l]šmyn >lh>, “... for ba<alshamin, the god”. 2- The
epithet Πατρῳῳ in a Greek inscription, found at
Dura-Europos/ temple of the Palmyrean gods, on an
altar, made of calcareous, now in the museum of
Damascus/ the Dura-Europos hall no. 3476, 72,527
cm,(Abdul-Hak, S.; and Abdul-Hak, R. 1951: 13):
Θεῷ Πατρῳῳ Διὶ βετύλῳ τῶν πρὸς τῷ Ὀρόντῃ
Αυρ(ήλιος)
Διφιλιανὸς
στρα(τιώτης)
λεν(εῶνος) δ´ Σκυ(θικῆς) Ἀντ(ωνεινιανῆς)
εύξάμενος ἀνέθηκεν, “To the national god Zeus
Betylos, god of the habitants of the border of Orontes,
Aurelius Diphilinus, the soldier in the 4th legion
Scythe of Antonius, dedicated this altar”.
In the inscriptions of Dura-Europos, it was found
the two following Greek inscriptions, both of them
carrying the name of Zeus, the first dated to the
month Dystros 426 of the Seleucids (February-march
115 A.D), 48425 cm, published by (Cumont
1926: 355) and runs as follow: Ἔτους κυ´
Δύστρου, Λυσίας Κόνωνος τοῦ Πατρολέους
ἀνήγειρεν ἰδίοις ἀνηλώμασιν τόνδε τὸν οἶκον
καὶ τὸ ὑπερώιον εὐσεβίας τῆς εἰς τὸν Δία
ἕνεκεν καὶ εἰς τὴν ἑαυτοῦ καὶ ἐγγόνων
εὐωχίαν. The second published by (Cumont 1926:
379) and reads as follow: Διός Καλλινίκου λξ´.
Καλλινίκος in the Greek mythology is an epithet
attached properly with Herakles. But some theological
speculations associate this surname with the supreme,
universal and eternal god. From this supreme source go
down the Glory, which illuminate the legal princes and
assure to them the victory on the enemies. This
doctrine was widespread in all the Orient, and it gave
the epithet καλλίνικος for Zeus. Therefore, the
epithet καλλίνικος here is nearly a synonym of
νείκητος, invictus, a title that is carried sometimes by
the imperators and the celestial gods, especially the
sun, but also Zeus (Cumont 1926: 380). Also in an
inscription from Sweida Zeus was called Διὶ Σωτῆρι
καὶ Φωσφόρῳ..., and in a Syrian inscription
Ba<alshamin is directly equated with Ζεὺς Οὐρανιος.
References
The Old Testament
Abdul-Hak, S. et Abdul-Hak, A. Catalogue illustré du département
des antiquités Gréco-romaine au musée de Damas. Damas: La
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rb> wr…m> (the good and rewarding). In Latin
“propitious”.
The formula Διὶ ἐψίστῳ καὶ ἐπηκόῳ appeared in
many dedicatory inscriptions, i. e. (Al-As<ad and
Gawlikowski, 1986: 166): [Διὶ ὑψίστῳ καὶ επηκόῳ
Μάλχ[ος]..., “To Zeus most-high and who listen
malichos..., (Gawlikowski and As<ad, 1997: 27, no. 7):
[Δι]ὶ ὑψίστ[ῳ] [κ]αὶ επηκό[ῳ] Ἡρώδ[η]ς
Μαλί[χ]ου …, “To Zeus most-high and who listen,
Herodes son of malichos …”. (Waddington 2572,
Prentice, 1908: 279, no.353): Διὶ ὑψίστῳ καὶ
ἐπηκόῳ τὸν βωμὸν ἀνέθηκεν Ἰούλιος Ἔρως.
ἀπελευθέρου Γαίου<σ> Ἰουλίου Βάσσου …, “To
Zeus Most High, the answer of prayer, Iulios Eros,
freedman of Gaios Iulios Bassos …, (Seyrig, 1933:
263): Διὶ ὑψίστῳ καὶ ἐπηκόῳ Ἀνανις Νεσα
εὐξά[μ]ενος καὶ πακουσ[θεὶς ἀνέθη]κεν.
(Seyrig, 1933:264): [Διὶ ὑ]ψίστῳ καὶ ἐ[πηκ]όῳ
Σαλαμά[νης Ἰ]ουλιανοῦ εὐχήν. (Seyrig 1939:
318, Waddington 2574), Διὶ ὑψίστω καὶ ὲπηκόω
εὐξάμενος
αν[έ]θηκεν
[...]
ΥΡΟCΚ[..]
ΜΑCΥΙΕΘΗΚ[.]Ι Σώπατρος θεῶ μέγαλῳ
ΕΛΛΛCΥΑ Τῶ ἐν Ἐουαρει. (Cantineau 1931,
Inventaire VI: 13,no.8): Διὶ ὑψίστῳ καὶ ἐ[πηκόῳ...,
“To Zeus the most-high and hearer of prayers ...''.
In September A.D 302, an officer, probably of leg.
I Illyricorum, offered an altar to Ba<alshamin
(6510863 cm) and was discovered in 1955,
(Gawlikowski and As<ad, 1997: 45): Διὶ ὑψίστῳ καὶ
[ε]πηκόῳ Ἀονειτο[ς] ὀπτίων πρίνκιψ εὐχὴ[ν]
[ά]νεθηκεν ἔτους γιχ´ Γο[ρ-] {π]ιαίου εκ´, “To
Zeus the Highest listening to prayers Avitus, optio
princeps, offered to fulfill the promise given in the
prayer in the year 613, the 25th of Gorpiaios”. The
optio in this inscription is of a Palmyrean origin, or at
least a Syrian one. The expression ὀπτίων πρίνκιψ,
translated from Latin centurio priceps, equivalent to
the habitual form ὀπτίων τοῦ πρίνκιπος, which was
found in, for example, a dedicatory altar from DuraEurops. The grade of optio which carries the author of
the inscription was in origin characterized of legions. It
designed the officer placed directly under the
centurion, and replaced by “lieutenant”. There is,
however, a bilingual funerary inscription from Dacie
that mentioned in Latin and Palmyrean, a Palmyrean
soldier after his name was optio ex numero
Palmurenorum, or in Palmyrean hfƒyn, and he was
therefore a party of the Palmyrean auxiliary unity

attached to a legion. The legion might have been at
Palmyra, the Legio Ia Illyricorum. We know it was
under the realm of Arcadius, about the year 400.
In the bilingual inscription (Greek and Palmyrean
), (Dunant 1971: no. 25A), that was found on an altar
made of dry calcareous in front of the temple of
Ba<alshamin at Palmyra, discovered in 1935,
114,5137114,5 cm and we read as follow: Διὶ
ὑψίστῳ καὶ ἐπηκ]όῳ Μαλιχος κ[αὶ Αουειδος ...,
The Palmyrean text not mentions the name of the
god, it occurs the epithet mr> <lm>, this epithet designs
Ba<alshamin. The cult of Ba<alshamin, under its Greek
form “Διὶ ὑψίστῳ καὶ ἐπηκόῳ", subsisted also in
the beginning of IV century, preserved, perhaps, in a
ruined city, by the presence of a Roman garrison.
In the Hellenistic times Zeus was almost a
descriptive term meaning “chief god” rather than the
personal name of a traditional Greek divine character
– It would appear that in the main the process went
the other way and that where Zeus Hypsistos and
Theos Hypsistos existed side by side. The Zeus
Hypsistos form is the earlier and Theos Hypsistos
may be an unofficial synonym for him.
The Palmyreans are the only Semitics who very
often invoked a deity without addressing him by
extremely vague epithets. It must be admitted that,
either under the influence of Greek philosophy or
under Jewish influence, the Palmyreans reached a
conception of the deity that was compatible, in the
ideas of antiquity, with polytheism. The supreme god
was Bel, in Greek Βήλος, and because of his
supreme rank, they called him Zeus. Then this title
was expressly given to a god who had a wide
diffusion Ba<al or Ba<alshamin. He is called “Lord of
the world” (mr> <lm>), “good and rewarding god” (ƒb>
wškr>), “great and compassionate” (ƒb> wr…mn>). The
Greek inscriptions read: Διὶ μεγίστῳ κεραυνίῳ.
Ba<alshamin “The lord of Heavens” who had
venerated in south Syria and on the coast, was
naturally Zeus and similar in his imagery to Zeus
Olympios whom the Seleucids popularized everywhere
in their domains. In the bilingual inscription (Greek
and Palmyrean), that was found on the console of the
column D that was made of calcareous, at Palmyra in
the temple of Ba<alshamin, the Greek text 5038 cm
and the Palmyrean 5065 cm (CIS II 3959, CIG
4482, Waddington 2585). A remarkable difference
between the two texts (Greek and Palmyrean ) is that
the Palmyrean Ba<alshamin is render in Greek as
Zeus, an equivalent which clearly tells that the two
were not conceived as two separate personalities.
This inscription which was mentioned above makes a
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and as a god of weather and storm who carry in his
hand the thunderbolt, and he holds a bouquet of
vegetables and fruits, a vine charged with raisin
accompany him under his agricultural aspect. This
double nature expressed also in the inscriptions:
Ba<alshamin “lord of heavens”, the supreme god is
“Zeus Hypsistos” the Greek equivalent to his name.
He was “lord of the world” and governs the sun and
the moon, which accompany him.
The epithet ὑψίστῳ μεγίστω appeared also in a
dedication Greek inscription found at Palmyra, on an
altar, discovered in 1925 (Ingholt 1936: 105) and
reads as follow: ∆ιὶ ὑ]ψίστῳ μεγίστω καὶ επηκόῳ
τὸν [βω]μόν καὶ τὸ σ[υμ]πόσιον ἀν[έθη]κεν ...
The word συμπόσιον has in Greek, both the
meaning “Banquet” and ”house of the Banquet”.
It is known that the priests of Bel were organized
in thiase, under the annual presidency of the
Symposiarche, and the entrance in this corporation of
this genre must be a high honored, or the new priest
pays a sum of money, as they do the senators and the
magistrates to their entrance in charge by doing an
official sacrifice on their own expensive, followed by
an inseparable banquet of the Palmyrean ceremonies.
In Greek ἱερεῖς θεοῦ μεγίστου Διὸς Βήλου =
kmry> dy bl, and in another inscription published in
Syria XX (1939): 320-21, it appeared also [ἱερέων]
Βήλου, we remember here that the term design the
priests colleges mrz…> “thiase”. In Palmyrean, only
the great priest carries the title rb> mrz…> “head of
thiase”, and the name of his office is rbnwt mrz…wth
dy kmry bl “symposiarche of the priests of Bel”. In
Greek ἀρχιερεὺς καὶ συμποσιάρχης or
συμποσίαρχος. The function of the great priest in
the sanctuary of Bel is: 1) dy šmš >lhy> “who served
the gods” 2) wytb <l qsm> “and who preside on the
divination”.
The title Zeus Hypsistos is found at numerous
points in the Greek world. A cult conducted by
worshippers of the lower classes at shrine south of the
Pnyx at Athens has left its mark in numerous votive
inscriptions of the late first to the third century of our
era, accompanied by reliefs representing parts of the
body headed by the god. In this we find Διί ὑψίστῳ,
θεῷ ὑψίστῳ and ὑψίστῳ. Accordingly, we have to
consider θεῷ ὑψίστῳ (theos Hypsistos) as well as
Zeus Hypsistos. In Syria Zeus Hypsistos (Διί
ὑψίστῳ) and Theos Hypsistos (θεῷ ὑψίστῳ) were
both used to describe the local Ba<al of a given
region, many of them mountain gods.
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The epithet “Zeus Hypsistos” was found in many
Greek inscriptions that were found at the region of
Palmyra, (Ingholt 1936: 104): Διὶ ὑψίστῳ
Α[θη]νοδωρ[ος] τοῦ Μοκιμου τοῦ θαιμη[τοῦ Αμ]
Μαθα τοῦ ..........,“To Zeus most-high, Athenodoros,
son of Mokimou, son of taimou, son of matha son of
……”, (Seyrig 1933: 270): Διὶ ὑψί[στῳ ...τοῖς δύο...,
(Gawlikowski
1973:
97):
I.O.M
VOTVM
AMATHALLAT F. SABBITI [……] OPTIEQ … ΔΙΙ
ΥΨΙCΤΩ
[ΑΜΑΘΑ]ΛΛΑΘ
CΑΒΒ[ΙΤΟΥ
......]ΙΝΟC. "I(uppiter o(ptimus) M(aximus) – Zeus
hypsistos". This inscription is an ex-voto offered to Zeus
Hypsistos, whose name translates to Latin Iuppiter
Optimus Maximus. At the beginning of the inscription,
the Latin abbreviation corresponds with the Greek Διὶ
ὑψίστῳ and designs the Palmyrean Ba<alshamin and
also the anonymous god. The dedicator of the
inscription is a Palmyrean name, Amatallat, and his
father Sabbitus may be an Optio equitum
(Gawlikowski, 1984: 125). The epithet “Most High”
(hypsistos) was translated into Latin as summus
exsuperantissimus (Teixidor, 1977: 27).
In Syria, especially in Palmyra, in Arabia (Gerasa)
and Hauran the epithet ἐπήκοος is used in
dedications to “Zeus the highest” (Διὶ ὑψίστῳ) or
“Zeus the altar” (Διὶ βωμῷ). We even could presume
that this deity is in fact Hadad- Ba<alshamin. In
Palmyra we read in the following dedicatory Greek
inscription, (Seyrig, 1939: 317), the epithet Ἐπηκόῳ:
Ι(ούλιος) Αὐρ(ηλιος) Σαμε(σ)ιααβο(ς) ΛΙΛ
εὐξάμενος καὶ ὲπακουσθεὶς Δι[ὶ ὲπ]ηκό[ω
ὐπ]ερ ὑγείας αὐτοῦ κα[ὶ] [σνμβ]ίου καὶ
τέκνς[ν], ἔτους ζμφ´. In some inscriptions the god
Zeus carried the epithet Αγίος Επηκόος (Διὶ ἁγιῳ
ἐπηκόῳ ...). The new epithet Αγίος is equally a
character of the oriental cults. In the sanctuary of Bel
there is a dedication on a small pyre of calcareous
stone with the following text: -εὐχαριστεῖ Μάλχος
Βαρέα τοῦ Μαλίχου ἑνὶ μόνω ἐλεήμονι θεῶ.
“Thanks of Malichos son of Bareas son of Malichos
to the god one, alone and compassionate”. This
notion is visual in many numerous Christian texts.
The god of Malichos is unnamed in the inscription;
therefore we can conclude an idea of Christian
dedication.
A series of bilingual inscriptions from Palmyra
dating from A.D 111 to 268 are dedicated in Greek
Διὶ ὑψίστῳ καὶ ἐπηκόῳ and in Palmyrean : lb<lšmn
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In the second bilingual inscription the god
Ba<ashamin was invoked with the epithet rb> wr…mn>
"the great and compassionate", and this epithets
appeared also in: (CIS II 3988) [<l]t> dh lb<lšmn rb>
wr…mn> ..., “This altar is for Ba<alshamin, great and
compassionate ...". In other inscriptions we have the
epithet ƒb> wškr> "the good and bountiful ": (CIS II
3983) and (Cantineau 1930, Inventaire I: 15; no. 5) ...
mn bny m<zyn lb<lšmn >lh> ƒb> wškr> ..., “...from the
tribe bny m<zyn for Ba<ashamin, the good and
bountiful god". This formula appeared also in the
following inscription, (Schlumberger, 1951: 167, no.
61): >ry> dnh <bd bwn> br >mdbw lb<šmn ƒb> wškr> "This
lion was made by bwn> son of >mdbw for Ba<alshamin
the good and bountiful (rewarding)".
It should be noticed that the title “the god who
aids the people”, and gives them the life and peace
corresponded particularly to Ba<alshamin in the
Hellenistic and the Roman periods, and he became in
Tyre the father of Melqart. At Palmyra he became
“the anonymous god”, he is essentially the good and
rewarding god, and he gives for his believers the
peace that called him Zeus (Mensil du Buisson, 1966:
559).
Αt Palmyra, many altars and inscriptions were
dedicated to a god with the formula: "for whose name
is blessed forever". This god is just another aspect of
the god Ba<alshamin, a new aspect, which reflected a
new orientation of the piety. The cult of the god with
no name appeared in Palmyra at the beginning of the
2nd century, and the dedications of the anonymous
god between 103 and 268 A.D started at the moment
where the dedications of Ba<alshamin became very
rare, and occurred from 67 until A.D 134 (Collart
1969: 204). This is a very paradoxical to see the god
Ba<alshamin disappeared in such a period where the
inscriptions of Palmyra were the most numerous.
Scholars have identified this anonymous god with
the god Ba<alshamin “the lord of Heavens” and “Lord
of world”. The analogy between the two gods, the
unnamed and Ba<alshamin, is certainly evident: The
two gods are gods of storms, the harvest functions that
are relatives to the origin of the cult of Ba<alshamin are
attested formally in the cult of the anonymous god. The
two gods are also designed in the Greek inscriptions by
the name of Zeus very-high. And finally all the other
gods of Palmyra received frequently from their
believers the epithet good and remunerator, meanwhile
Ba<alshamin and the unnamed god distinguished by the
epithet compassionate.
In the inscriptions, the anonymous god qualified
“Lord of the Universe” or “of the eternity” (according
to the meaning of the Aramaic word <alma),

compassionate, one, alone, merciful god, god,
remunerator. In Greek, he is Zeus the very high and
who hears prayers, (∆ιὶ ὑψίστῳ μεγίστω καὶ
επηκόῳ), and for one time god, one, alone,
compassionate (ἑνί μόνῳ ἐλεὴμον θεῷ).
The inscriptions of the anonymous god are very
numerous, there are more than 300 inscriptions
dedicated for this god, ex. Al-Hassani and Starcky
had published two articles; the first was in 1953
(AAS 3: 145-64) which included 15 inscriptions for
the nameless god. The second was in 1957 (AAS: 95122) that have seven inscriptions for the same god.
However, the formula “for whose name is blessed
forever” may have helped the faithful to address
themselves to other gods, especially the supreme gods
Bel and Ba<alshamin, and this would explain the
presence of so many altars dedicated to the
anonymous god in the city. In a bilingual inscription,
found at Palmyra in front of the temple of the
Diocletian camp, (RES 2143), we read in Greek: Διὶ
ὑψίστῳ καὶ ἐπηκ[όῳ τὸν βωμὸν ἀνέθηκεν
Ζαβδίβω[λος
τοῦ
Ἰαριβωλέους
τοῦ
Λισαμσαίου του Αἱ[ράνου ύπὲρ τῆς ὐγείας
αὑτοῦ καὶ τέχωω[ν καὶ ἀδελφῶ, ἔτους δμυ᾽
Υ[περβερεταίου. The Palmyrean: ... d[krn qdm
bryk šmh l<lm zbdbwl] br yr…bwl>, “...To be
remembered in front of whose name is blessed
forever, zbdbwl son of yr…bwl>...”.
The formula “whose name is blessed forever”,
carries certain marks of the Jewish influence, and in
the old testament we have the invocation which
opened certain dedications “blessed his name for the
eternity” that appeared in the (Psalm, 72: 19): -Be
blessed for ever his glorious name, and in (Daniel 2:
20): -be blessed the name of god, from eternity in
eternity.
It can be inferred from the many bilingual
inscriptions that Palmyreans would have accepted
Celsus statement that a deity could be worshiped under
different names by different people. And any Semitic
god whose name could be rendered in Greek by Zeus
was a true Lord of the world. This title and the
frequently used epithets “good” (ƒb>), “compassionate”
(r…mn>), “merciful” (tyr>), “bountiful” (škr>), to all of
which the paraphrastic ἐπηκοος “the one who listens
to prayers”, corresponds in the Greek inscriptions of
Palmyra, usually accompany a supreme god: thus Bel
and Ba<alshamin are fully entitled to them.
In the relieves Ba<alshamin was invoked under
two aspects: the cosmic aspect; that was symbolized
by a regnant winged eagle over the course of stars,
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<glbwl w< …”. The superiority of Bel appears in his
presidency over his two companions and in the name
of Zeus, which was given to him in the Greek
inscriptions (Seyrig, 1933: 239). There are some
questions such as: Who built the temple of Bel, and
why? Was it a Roman work, why it was dedicated to
the local Bel? Without doubt to not injure the
sentiments of the Palmyreans. If the liaison between
the sanctuary of Bel and the Roman government is
really established, the aim of the new temple becomes
evident: It was a work of propaganda, erected to gain
the sentiments of the population of the city.
The cult of Ba<alshamin is a common practice in
the pantheons of the ancient Near East. The god, who
is the weather god, the patron of farmers and
shepherds, was worshiped along the Canaanite coast
in the second millennium B.C, and his cult became
the religious patrimony of the Phoenician in the
beginning of the first millennium B.C, when he was
mentioned in the first part of the fourteenth century
B.C. in the treaties included between Shuppiluliuma,
king of the Hittites, and Niqmadu II, king of Ugarite.
The name appeared four centuries later in the
Phoenician inscription of Ye…imilk, king of Byblos.
His cult spread toward the arable lands of Syria, and
his preeminence as a supreme weather god was
acknowledged in the Hauran and the Anti-Lebanon
by Arab tribes. And from these two buffer zones
between the coast and the Syrian Desert the cult of
Ba<alshamin reached Palmyra.
In the Hellenistic period, it was very evident that
the god Ba<alshamin was worshiped in the Syrian,
Phoenicia and Palestine as a supreme god, the thing
that explains the facility of his diffusion, under the
realm of Antiochus IV Epiphane, the cult of Zeus
Olympios, the Greek god. The equivalence was
established since that time between the lord of
Olympe and the Semitic god of Heavens, but this
assimilation consecrate the universal character of
Ba<alshamin, and he conserve the aspect of tutelary
god, and we know him in reality in the multiples local
Zeus over the Roman Syria. At Palmyra, where he
appeared in a late period, his cult was secondary, but
it knows hence a notable success and transformed for
the anonymous god.
The god (Ba<alshamin) Zeus had several epithets
in the Syrian inscriptions, i. e., the epithet Μεγίστος,
i.e.: -Διὶ Μεγίστ<ῳ> Κανατηνῶν ὁ [δῆμος] or Διὶ
Μεγίστ<ῳ> Κανατηνῷ “To Zeus very high of
Kanata”, (Waddington 2412), Διὶ Μεγίστῳ
Ἀραβιανὸς κατ᾽ εὐχὴν ἀνήγειρεν (Waddington
2116), Πούπλιος Αίλιος Γ[ε]ρμανὸς βουλευτής,
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Πουλίου Αἰλίου Φιλίππου υἱός, τῶν Βενναθης,
φιλοτειμησάμενος Διὶ Μεγίστῳ ἐκ τῶν ἰδίων
εὐσεβῶν ἀωέστησεν (Waddington: 23-39).
This epithet appeared also in Palmyra in the
following bilingual inscription (Greek and Palmyrean
), that was found at Taybeh, on a stone, now in the
British museum, (CIS II 3912, Waddington no. 2631, CIG 1450), the Greek is:- Διὶ μεγίστῳ
κεραυνίῳ ὑπέρ σωτρίας τρα(ιανοῦ) Ἁδριανοῦ
Σεβ(αστοῦ) τοῦ κυρίοω Ἀγαθάνγελος ... The
Palmyrean reads as follow:- lb<lšmn mr> <lm> qrb ft>
w<rš> >gtglm ...
Ba<alshamin in the above inscription, in Palmyra
and elsewhere is called mr> <lm> = Ζεύς μέγιστος
κεραύνιος, in name and attributes lord of Heavens.
This title was not given for the other divinities
(Starcky 1990: 153). Another possible meaning of the
title, mr> <lm> (CIS II 3986) = lord of the world, is
probably implied at the same time, and influenced by
the Jewish: rbwn šl <wlm rbwn h<wlmyn. The latter
formula has made its way into Islam as " ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ."
The epithet Μεγίστος Υψίστος appeared in two
bilingual inscriptions (Greek and Palmyrean ), the
first found in the Efqa source near Palmyra, on an
altar, dated to 162 A.D, 150 74 cm, (Al-Hassani
and Starcky, 1957: 102), the Greek: Διὶ ὑψίστῳ
μεγίστω καὶ επηκόῳ…, “To Zeus most-high and
hearer of prayers ...". The Palmyrean: dkrn ƒb lmr>
<lm> qrb bwly br zbyd> br …yrn..., "In good
remembrance, for the lord of world, offered bwly son
of zbdy> son of …yrn …". The second inscription found
at Palmyra in the Diocletian camp, on a big altar,
discovered in 1930, now in Damascus, (Gawlikowski,
1973: 92-93), the Greek: [Διὶ ὑ]ψίστῳ μεγίστω καὶ
επηκόῳ Μανναιος Αμμαθου …, the Palmyrean:
lb<lšmn rb> w[r]…mn> <[t]> dh wsmk> <bd[m<ny br] <mt
..., “To Ba<ashamin the great and compassionate,
these altar and banquet were made by m<ny son of <mt
...”.
The expression dkrn ƒb (In good remembrance),
that appeared in the above first inscription and in
(CIS II 3987): dkrn ƒb lb<lšmn [<]bd <gylw br mlkw
..., “In pious (good) remembrance, for Ba<alshamin
made <gylw son of mlkw...", at Palmyra designed
Ba<alshamin and the anonymous god. The fact that
the title Lord of the world is intended to Ba<alshamin,
does not mean that this title is exclusively his. And
this title “Lord of the World” refers sometimes
probably to Bel and not to Ba<alshamin (Teixidor
1977: 137).
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yada< “Bol know” Βωλιαδης, Βωλιαδους =
Boliadaeus and Boliadeus, Bol->emmeh “Bol is his
mother” (Βωλεµµεους), Βol-nur “Bol is light”
(Βωλνοθρος ). Gaddi-bol “my luck is Bol”
(Γαδδειβωλ), <Ullai-bol “the most-high Bol”, Mattenbol “the gift of Bol” (Μαθθαβωλ-, Μανθβωλ-,
Μανθββωλ-) etc. (Milik, 1972: 50-53).
In the inscriptions we have some examples of the
name of Zeus followed by Semitic divinity such as
(Ζεὺς Βήλος) at Palmyra, and the Egyptian (Ζεὺς
Σάραπις), while the inscriptions of Palmyra named
Ba<alshamin Ζεὺς ὑψίστῳ. In Byblos, the father
Melqart has the name of Demarous (ὁ Δημαροῦς), a
local epithet of the god. In the triad which present for
us Philon of Byblos, the father god therefore is Zeus
Demarous = Ba<alshamin = Elion (Mesnil du Buisson,
1966: 555).
Some Greek and Latin gods invocated, or more
exactly, gave their names for oriental divinities from
the same nature, the name of Zeus has convened so
with Bel and Ba<alshamin. The Palmyrean Bel
assimilated with Ζεὺς Βήλος, appellation sometime
preceded by great and good. At the Greco-Roman
period the name of Zeus became synonym of God
and at Palmyra this syncretistic tendency occurred
more frankly in the cult of Ba<alshamin and the
unnamed god (Starcky, 1985: 92).
The sanctuary of Bel is the most important
monument at Palmyra, it was erected in 32 A.D., and
the cult of Bel was planted at the oasis during all the
Hellenistic period. The cult of Bol, later Bel, in Greek
Βήλος or Ζε ς Βήλος is certainly the principal cult at
Palmyra since a very long time, (CIS II 3970):
…ἀρχιερεὺς
καὶ
συ[μποσία]ρχος
ἱερέων
μεγίστου θεοῦ Διὸς Βή[λου] ...............ἐξ ἰδίων
ἀνέστησεν ἔτοθς [δ]ιφ´ μηνὸς Ξανδικοῦ.
(Seyrig 1937:372): … τὸ κτίζμα τοῦ ἱεροῦ
μεγίστου θεοῦ Βήλου ἀργύριον ἔτι παλαι, καὶ
μετὰ ταῦτα εἰς διανομὴν ἀειδιον τοῖς ἱερεῦσι
τοῦ Βήλου . . . (Starcky 1949, Inventaire X: 20; no.
24, Seyrig 1941:267): … Βήλω θεῶ ἐξἰδίων
Αδδουδανην[υἱὸν αὐτοῦ, μηνὸς Ξανδι]κοῦ τοῦ
εου´ ἔτ[ο]υς. The Palmyrean text in this inscription
has the same meaning of the Greek, except that Bel is
replaced by another word, without doubt ilah (>lh),
this means the god (Starcky, 1949:20), and finally,
(Seyrig, 1939: 320 and 321), had published two
dedicatory Greek inscriptions, from the sanctuary of
Bel / Palmyra, written on consoles of columns, The
first which has been dated to 140 A.D and runs as

follow: - ......[λ]εγέωνος τετά[ρτης Σκυ]θικ[ῆς]
ἱερεῖς θεοῦ βήλου ὲπὶ καὶ συμποσιάρχου
Κασπεριανοῦ Ζηνοβίου ,ἔτους βνυ´, The second
one goes back to the second century and reads as
follow: - [τὸν δ- - - ἱερεῖς μεγίσ[τ]ου θεοῦ
βήλο[υ ἐπὶ] [Ποπ]λίου Αἰλίου [Ποπ]ίου υἱοῦ
Σεργία [........] ἀρχιερέως [καὶ συ]ωποσιάρχου
[ἰερέων] βήλου [ἔτους ...] [... μηνὸς
Α]υδυναίο[υ].
The name of the god Bel = Βήλος appeared also
in the bilingual inscriptions, (CIS II 3914, RES
2127): … <bdw tr<y> >lf šttyhn dy flz> dy bbslq> rbt>, dy
bt bl mn kyshwn byr… >dr šnt 486 "they made these
six golden doors of bronze which are in the grand
portico in the temple of Bel, at their own expense, in
the month of >dr, year 486". ... τὰς ἐν τῇ μεγάλη
βασιλικῇ τοῦ βήλου, ἒτους σπύ, Δύστρου.
(Cantineau 1933, inventaire IX: 38, no. 26):
bmrz…wth dy km[ry> dy bl .......] byr… >b šnt 504 "…. in
the symposiarch of the priests of Bel ….. In the month
of >Ab, year 504". ... κ[αὶ] [σ]υμποσιάρχ[ης
ἱερέων
με]γίστου
θεοῦ
Διὸς
βήλ[ου
.............ἔτ]ους δφ´λώου. (CIS II 3924, RES 811): ...
[bdyl dy] qs wšmš bmg> r[b> lbt> dy bl], because he
was on their head and helped to build the temple of
Bel”. ... [κτίσιν τ]οῦ ναοῦ βήλου. (Cantineau
1933, Inventaire IX: 30, no.20): ... >qym[w] [lh k]mry>
dy bl, … "to whom erected the priest of Bel”. …ἱερεῖς
θεοῦ μεγίς[του Διὸς] [Βήλου], τειμῆς καὶ
εὐνοιας ἓνεχεν, ἒτους ξξ´ , μη[νὸς] Ξανδικοῦ
η´. (Gawlikowski, 1973: 26, Cantineau 1936,
inventaire IX: no. 26): ... [m]d[ynt>] ‡lm mrkb sws
w‡lm bt bl ... "… And the [city] made to him an
equestrian statue and a statue in the temple of Bel …" .
ἐνδ[ὲ]τῷ τοῦ Βήλου ἱερῷ ἀνδριάντα ὀνόμα[τι
β]ου[λῆς καὶ] δήμου. (CIS II 3942, RES 818, CIG
4485): … αὐτῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ καὶ νυνεὶ
λαμπρῶς συμποσίαρχον τῶν το[ῦ θεοῦ] Διὸς
Βήλου ἱερέων ἁ[γνείας καὶ] τειμῆς ἓνεκεν,
ἔτ[ους ξοφ´ μη]νεὶ Ξανδικῷ. The Palmyrane part
is nearly totally damaged.
The inscriptions proved that the principal
sanctuary of Palmyra was voted to Bel, Yar…ibol and
Aglibol, in (CIS II 3904), which is a bilingual
inscription (Greek and Palmyrene), found at Palmyra,
discovered in 1860, and runs as follow: Θεoῖς
πατρῴοις Βήλῳ Ἰαριβώλ[ῳ Αγλιώλῳ …, [lbl
wyr…bwl w<glbwl w<. . ., “To Bel and yr…bwl and
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Abstract: All the civilization of Palmyra is composite, and it's situated in the period of the Roman Empire.
Therefore, it's distinguished evidently from other Syrian cities, hellenized profoundly and participated in the
common phenomena in all the Roman orient. A sure mark of it particularity is confirmed by the use of official
Aramaic, and in the same time the numerous epigraphic bilingual texts. The tendency for syncretism characterizes
the pantheon of the oasis, that amount to about sixty gods named by the dedications or figured on the monuments.
In the witness of the inscriptions, the Palmyrean pantheon appeared very simple but the religion of Palmyra
presents a particular trait: the existence of two supreme gods, Bel (Bol) and Ba<alshamin. This duality may appear
for us strange, but it can be explained by the origin and the different tradition of the fidels (believers). These dual
divinities, which considered as the lord of the universe, are called also Zeus in Greek. Bear in mind that the god
Zeus in Greco-Roman period became synonym to god, and for the Greek the principal god of all foreign countries
can't be but Zeus.
The identification of the "anonymous god" with Ba<alshamin in the pantheon of Palmyra is based on a solid
evidence: The two were addressed by the appellation "lord of the world" and in Greek ∆ι
ψίστ κα
πηκό
"To Zeus the most-high and hearer of prayers", and "good and compassionate", in addition to their agricultural
function.

counterpart Bol and its Semitic counterpart Ba<al.
With the Aramaeans, the word ba<al has the same
meaning of “lord” and “husband”, and the name ba<al
is a common name for the Cananaeans, Aramaeans
and the Arabs (Lagrange, 1905: 90). Bol is, without
doubt, the ancient name of the principal god of the
oasis and a local form of the word Ba<al “lord” which
is an appellation, in the Orient, to design many
supreme gods. At the beginning of the Hellenistic
period the name Bol was transformed into Bel, the
Babylonian form of Ba<al. This Ba<al, the god of
storm and fertility, was entered at Palmyra under the
appellation of Ba<alshamin “lord of heavens” with an
Arab tribe, Bene-Ma<azin, who erected for him a
sanctuary (Starcky, 1990: 153).
The name –bol- appeared in the compound names
of the tribes at Palmyra: bny mtbwl (Μαθθαβώλιοι),
bny gdybwl (Γαδδειβώλιοι) and bny Zbdbwl
(Ζααβδιβώλειοι). And in the names of persons: Bolbarak “Bol blessed” (Βωλβαραχος), Bol-…azai “Bol
saw” (Βωλαζαιος), and Βωλαζεος = Bwl…zy, Bol-

At Palmyra, it is known that they had a great many
gods, nearly all of them imported, but there were two
main gods, and each of them was a head of a triad,
the first one was: The great god Bel with his two
companions Iarhibol and Aglibol. The other triad
consisted Ba<alshamin as the main god, Aglibol and
Malakbel. The two gods, Bel and Ba<alshamin, are
named Zeus in the Greek inscriptions of Palmyra. As
both of them are designated with the sign, which
characterized the supreme god in Hellenistic religion,
the two gods had not the same origin, and both of
them had from his part, a particular nuance.
The name Bel is not Syrian, it is Akkadian, and
design at first the supreme god of Babylon BelMarduk (Dalley 1995: 138). This god was probably
called at Palmyra Bol, and the name Bel (Bol) is
associated with many Palmyrean god names, such as
Yar…ibol, Aglibol, Malakbel and Bolastar. The
monuments depicted him as the absolute cosmic god,
and he is clearly distinguished in both Greek and
Palmyrean Aramaic transcription from its local
1
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