
�سل�سلة مداولت علمية حمكمة للقاء ال�سنوي للجمعية )3(
                                                                                        

اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات الأثرية

اململكة العربية ال�سعودية عرب الع�سور
مداولت اللــقاء الثـالث للجمعية ال�سعـوديـــة للدرا�سات الأثـرية يف دورتهـا الرابـعة خـالل 

املدة من 14-1433/4/15هـ املوافق 7-8/ مار�ض 2012م املنعقد يف مدينة الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية

الريا�ض
1434هـ / 2013م 



فهر�صة مكتبة �مللك فهد �لوطنية �أثناء �لن�صر
جمموعة موؤلفني

�ململكة �لعربية �ل�صعودية عرب �لع�صور/ جمموعة موؤلفني- 
�لريا�ض، 1433-1434هـ

ردمك : 4 - 756 - 55 - 9960 - 978
1- �لآثار �لإ�صالمية - �ل�صعودية        2- �ل�صعودية - تاريخ

�أ.�لعنو�ن
ديوي 312، 915             360/ 1432 

جامعة �مللك �صعود، 1431 هـ .

رقم �لإيد�ع : 360/ 1432 
ردمك : 4 - 756 - 55 - 9960 - 978



                                                                                                          

ُكع و�أر�ش ُيَهْنِطل يف �ضوء نق�ش ِقْتباين جديد  مدينة �ضُ
موؤرخ بعهد �مللك �ضهر يجل يهرجب

)�لعادي 21(

اأ. حممد علي احلاج
باحث بق�سم الآثار – جامعة �سنعاء، حالياً طالب درا�سات عليا بكلية ال�سياحة 

والآثار – جامعة امللك �سعود





�سل�سلة مداوالت علمية حمكمة

121

مدينة �ُسُكع واأر�ش ُيَهْنِطل يف �س�ء نق�ش ِقْتباين جديد م�ؤرخ
بعهد امللك �سهر يجل يهرجب )))

)العادي 21(
اأ. حممد علي احلاج

و�صف النق�ش وم�صدره: )لوحة )، 2).
دّون النق�ش على حجر جريي )بلق) م�صتطيل ال�صكل، بعر�ش 53�صم، وارتفاع )2�صم، 
و�صليمة،  وا�صحة  غائرة،  اأ�صطر  موؤلف من خم�صة  وهو  8-3)�صم،  بني  يرتاوح  و�صمك 
جميلة يف ر�صمها املنتظم، بارتفاع يرتاوح بني 8-9�صم لل�صطر الواحد، والنق�ش مبثابة 
اأماكنها  تزال  ال  قلياًل  متباعدة  اأقدام  له  االأعلى متثال  من  عليها  ُثبت  قاعدة حجرية 
اأن  ويبدو  بطول حوايل 9�صم وعمق )-2�صم.  النق�ش  العلوي من  ال�صطح  منحوتة على 
مادة ذلك التمثال كانت من الربونز ح�صب ما يفهم من حمتوى النق�ش. ويتميز النق�ش 
املكتوبة عادة  اليمنية  النقو�ش  املعهود يف معظم  الكاف جاء مكتوبًا بخالف  اأن حرف 
من اليمني اإلى الي�صار، اأي مت�صابهًا مع ر�صم نقو�ش املرحلة املبكرة املكتوبة بخط �صري 
املحراث التي ياأتي فيها اخلط العلوي حلرف الكاف مكتوبًا من اأعلى ال�صلع االأمين نحو 

اأعلى ال�صلع االأي�صر، بهذا ال�صكل
قد  الباحث،  علم  الأول مرة ح�صب  ترد  واألفاظ  لغوية  النق�ش خ�صو�صيات  ويف  هذا 
يكون بع�صها اآت من تعدد اللهجات اأو من تاأثريات اأخرى �صن�صري اإليها يف اأماكنها من 

التعليقات. 
 اأما م�صدر النق�ش فهو موقع هجر العادي )مدينة مرمية القدمية) بوادي حريب، 
وهو حاليًا بحوزة املواطن )نا�صر بن ناجي ال�صريف) القائم منزله على بع�ش مباين 

بع�ش من مفردات النق�ش قيد الدرا�صة اأفردناها بدار�صة تف�صيلية يف ر�صالتنا للماج�صتري التي نعدها حاليًا   (((
بعنوان )نقو�ش ِقْتبانية من هجر العادي »مرمية قدميًا«) درا�صة يف داللتها اللغوية والدينية والتاريخية. 

والتي ميكن الرجوع اإليها م�صتقباًل يف حالة اال�صتزادة منها.
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مدينة مرمية القدمية، الذي تف�صل م�صكورًا بال�صماح للباحث بت�صويره اإلى جانب نقو�ش 
اأخرى، اأثناء النزول امليداين ملوقع هجر العادي)2).

تاأريخ النق�ش:

اإرجاع تاريخه  الِقْتباين )�صهر يجل يهرجب) ميكننا  كون النق�ش موؤرخ بعهد امللك 
الن�صبي للمرحلة )C) من تاريخ مملكة ِقْتبان، اأي مابني نهاية القرن االأول قبل امليالد 
 Ja 119, 121, MuB 657, Be( وبداية القرن االأول امليالدي، اإلى فرتة كتابة النقو�ش

.(3((9,=CSAII,41

النق�ش باحلروف العربية:

أ ر ي م ن/ ح و ر/ ش ك ع م/ س ق ن ي و/ ح و ك م/ ن ب ط/ و أ ل هـ س و و/ ص ل م/ 
ذ هـ ب ن/

م ث ب م/ ث و ب و/ ل ح و ك م/ ب هـ ج ر ن/ ش ك ع م/ ب أ ر ض/ ي هـ ن ط ل/ ر ث 
د و/ ح و ك

م/ و أ ل هـ س و و/ م ق م هـ ي س م/ و أ أ ذ ن س م/ و ذ ل س م/ و ص ل م س م/ 
ب ن/ م س ن ك ر م/

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

ج ل/ ي هـ ر ج ب/ م ل ك/ ق ت ب ن/ و ب/ أ ق و ل س م/ و ش ع ب س م/ ب ك ل م )/ذ 
م ر ي م ت م(.

يتقدم الباحث بجزيل ال�صكر والعرفان ملركز البحوث بكلية ال�صياحة واالآثار التابع لعمادة البحث العلمي   (2(
بجامعة امللك �صعود، ملا قدمه للباحث من دعم الإجناز هذه الدرا�صة. 

 Avanzini, A., Corpus of South Arabian ينظر:  النقو�ش  تلك  ور�صم  حمتوى  على  لالإطالع   (3(
 Inscriptions I-II. Qarabanic, Marginal Qatabanic, Awsanite Inscriptions, Pise, (2004),

pp. 125-127, pp. 226-227.

.(

.2

.3

.4

.5
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نقل املعنى:

اأنهم) . ) )هوؤالء هم �صعب) االأريوم املقيمني )للتجارة يف مدينة) �ُصُكع )يعلنون 
قدموا )للمعبود) حوكم نبط واإلهيه متثال من الربونز

من التزام اأو ثواب )ريع كانوا قد) التزموا )ثوبوا) به )معبودهم) حوكم )حني . 2
ُيَهْنِطل )وقد) و�صعوا يف حماية  باأر�ش  كانوا للتجارة) يف مدينة �ُصُكع الواقعة 

)املعبود) حوكم
واإلهيه مواردهم وحوا�صهم وكل ما هو لهم )كذلك و�صعوا) متثالهم )يف حمايته) . 3

من )كل) خمّرب )م�صّوه، مغرّي) له 
�ُصُكع . 4 اآل  وبجاه حرب )عامل)  وحوكم  )املعبودات) عم  بحق  اأو  بجاه  مكانه  من 

)ال�ُصُكعيون) وبجاه �صيدهم �صهر
اأقيالهم و�صعبهم )امل�صمى) بكيل )ال�صاكن يف . 5 ِقْتبان وبجاه  يجل يهرجب ملك 

مدينة مرمية).
حتليل النق�ش ودرا�سته:

ااَلْريـُوم. ا�صم جمع على �صيغة )اأَْفُعول) التي ترد على وزنها كثري من  اأ ر ي م ن: 
اأ�صماء ال�صعوب والبطون يف لغة النقو�ش اليمنية القدمية مثل: )االأحنوب) و )االأذمور) 
و )االأفيو�ش) و )االأعبو�ش)...الخ. وقد اأ�صار الهمداين يف كتابه االإكليل اإلى �صيوع �صيغة 
هذا اجلمع)4) الذي ال يزال يطلق يف اليمن اليوم على كثري من اأ�صماء القبائل واالأماكن. 
اإلى  املنتمية  الفروع  اأو  البطون  اأحد  االأرجح  الدرا�صة هم على  النق�ش قيد  واالأريوم يف 
جمتمع مدينة مرمية الِقْتبانية وحتديدًا اإلى �صعبها امل�صمى بكيل، وكان عملهم فيما يبدو 
مزاولة التجارة بني مدن ممالك اليمن القدمي، ومنهم جاليات عدة وفقًا ملا يوحي به 

الثقافة  وزارة  االأكوع،  علي  بن  حممد  حتقيق  ج2،  الإكليل،  يعقوب،  بن  اأحمد  بن  احل�صن  الهمداين،   (4(
وال�صياحة �صنعاء، )2004م)، �ش 330؛ االإرياين، مطهر، يف تاريخ اليمن - نقو�ش م�سندية وتعليقات، 

ط2، مركز الدرا�صات والبحوث اليمني، �صنعاء، )990)م)، �ش 498.
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النق�ش قيد الدرا�صة، ونق�ش ِقْتباين اآخر بحوزة الباحث ياأتي على ذكر االأريوم كمقيمني 
يف مدينة �صبام التي جنهل مكانها بعد؛ نظرًا لتعر�ش االأحرف التالية ال�صم مدينة �صبام 
اإلى �صعب مدينة مرمية القدمية  للطم�ش، مع احتمال اأن ا�صم اجلمع )االأريوم) ي�صري 
ب�صكل عام، ولي�ش اإلى بطن اأو فرع منهم، اأي ا�صم جمع م�صتق من ا�صم مدينة مرمية، 
كما هو احلال يف ت�صمية بع�ش قبائل اليمن اليوم ن�صبة اإلى مناطقهم، ويعزز ما ذهبنا 
اإليه اأن النق�ش الذي ال يزال بحوزة الباحث والذي عملنا على ت�صويره يف مدينة مرمية 
القدمية )هجر العادي حاليًا) ياأتي يف �صطره االأول على القول اأن “�صعب ذو مرمية” 
املقيم يف منطقة الرحبة اأو رحابة قد قام ببع�ش االأعمال العمرانية داخل مدينة مرمية، 
بينما يذكر النق�ش يف �صطره الثاين اأن تلك االأعمال العمرانية قد قدمت للمعبود حوكم 
واإلهيه من حال التزام اأو ريع كان قد التزم به االأريوم “اأ ر ي م ن” املقيمني يف منطقة 
جمع  �صيغة  اإال  هي  ما  )االأريوم)  ن” اأي  م  ي  ر  “اأ  �صيغة  اأن  اإلى  يوحي  مما  �صبام. 
ل�صعب ذو مرمية املذكور يف ال�صطر االأول من النق�ش اأو ن�صبة اإليه، اأي تعني “املرمييني” 
كقولك “اأحمرن” اأي “احلمرييني” وكقولنا حاليًا ال�صنعانيني ن�صبة اإلى �صاكني مدينة 
على  الواقعة  الِقْتبانية  هربت  مدينة  )�صعب)  �صكان  اأن  االحتمال  هذا  ويقوي  �صنعاء، 
مقربة من مدينة مرمية القدمية كانوا ي�صمون اأنف�صهم )�ش ع ب ن/ اأ هـ ر ب ن) ن�صبة 

.(Ry 497/1( اإلى مدينتهم هربت
العلو  على  الدالة  امل�صندية  م)  ي  )ر  مادة  من  اأعاله  اال�صم  ا�صتقاق  اأن  ونعتقد 
واالرتفاع)5) اأي م�صتق من ا�صم مدينة مرمية ذات اال�صم الت�صري�صي، لكونها ترتفع نوعًا 
ما عن وادي اأبلح الواقع نحو الغرب وال�صمال الغربي منها، ومن املرجح اأن االأريوم يف 
النق�ش قيد الدرا�صة )�صكان مدينة مرمية) اأو بع�ش �صاللتهم قد ا�صتقر بهم املقام يف 

بي�صتون، واآخرون، املعجم ال�سبئي، من�صورات جامعة �صنعاء. دار ن�صر بيرتز لوفان اجلديدة، مكتبة لبنان-   (5(
املعجم اليمني يف اللغة والرتاث، حول مفردات  بريوت، )982)م)، �ش 20). كذلك االإرياين، مطهر، 

خا�سة من اللهجات اليمنية، ط)،  دار الفكر- دم�صق، )996)م)، �ش )37.
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مدينة �ُصُكع اأو فيما حولها من املدن والكيانات الواقعة يف املرتفعات اجلنوبية واجلنوبية 
الغربية من مملكة ِقْتبان؛ بدليل ما اأورده الهمداين من اأخبار، بقوله: اأن االأريوم بطن 
قليل من  ورد يف عدد  “االأريوم” قد  ا�صم اجلمع  اأن  علمًا  قاول)6).  بن  يافع  من بطون 
النقو�ش ال�صبئية م�صبوق بكلمة �صعب، اأي “�صعب االأريوم” )RES 4085/1) ويف �صياق 
اآخر بـ “ب ن ي/ اأ ب ن ت/ اأ ر ي م ن” )CIH 536/2-3) اأي “بنو اأَْبَنة االأريوم” ويف 

.(7((CIAS 39.11/o 5 n. 3/2= Ry 375( ”صياق “ب ن و/ ر ح ب ن/ اأ ر ي م ن�
ح و ر/ �ش ك ع م: ال�صاكنون مبدينة �ُصُكع. “ح و ر” �صيغة ا�صمية م�صهودة يف لغة 
ا�صم  م”  ع  ك  و”�ش  م�صتوطن”)8).  مقيم،  “�صاكن،  مبعنى  القدمية  اليمنية  النقو�ش 
اآخرها تدل  الزائد يف  امليم  “االأريوم”، وحرف  النق�ش  اأ�صحاب  بها  اأقام  التي  املدينة 
اأن ا�صمها يرد الأول مرة يف لغة النقو�ش امل�صندية، وقد جاء  على التنوين، ومبلغ العلم 
و�صفها يف ال�صطر الثاين من النق�ش قيد الدرا�صة بالهجر، اأي “املدينة املح�صنة” التي 
يتوفر فيها املعبد وال�صوق ومركز حكم)9)، وهي اليوم من االأماكن االآهلة بال�صكان، وتقع 
على بعد حوايل 23كم من مركز حمافظة ال�صالع)0))، نحو ال�صمال ال�صرقي منها، وعن 

الهمداين، الإكليل، �ش 257. حاليًا مل يعد لبطن االأريوم بقية ولعلمهم اأندجموا مع بطون اأخرى اأوردها   (6(
الهمداين اإلى جانب بطن االأريوم ال زالت معروفة حاليًا وهي: الذراحن، و�صعيب، وكلد، واالأبقور.

مكيا�ش، عبداهلل، »اأ�صماء القبائل يف النقو�ش العربية اجلنوبية«، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، االأردن،   (7(
معهد االآثار واالأنرثوبولوجيا، )993)م)، �ش 7)؛

 - Abdallah, Y. M., «Die Personennamen» In : al-Hamdäni,s al-Iklil und ihre Parallelen in den

 altsüdarabischen Inschriften. Ein Beitrag zur jemenitischen Namengebung. Tübingen:

Disscrtationsdruck, (1975) ,P 12.

بي�صتون واآخرون، املعجم ال�سبئي، �ش 73؛  (8(
    - Ricks, Stephen, D, Lexicon of Inscriptional Qatabanian, Roma, (1989), p.148.

مبديرية  �صواآت  قرية  من  زراعية  اأر�ش  ملكية  اإ�صهار  نقو�ش  من  جديد  �صبئي  »نق�ش  اإبراهيم،  ال�صلوي،   (9(
خارف«، جملة كلية الآداب، جامعة �صنعاء، العدد الثاين – يوليو – دي�صمرب، )2009م)، �ش 7)-47.

املقحفي، اإبراهيم، معجم املدن والقبائل اليمنية، �صنعاء، دار الكلمة، )985)م)، �ش 236؛ ونعتقد اأن   ((0(
امل�صافة اأقل من ذلك، اأي حوايل 6)كم. 
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مديرية قعطبة يف ال�صرق اجلنوبي مب�صافة مرحلة))))، �صمن مديرية احُل�صني يف اجلهة 
اأعاله)2))،  النق�ش  املق�صودة يف  اأنها  يرجح  ما  االآثار  من  وحولها  وفيها  منها،  ال�صرقية 
ولرمبا كانت عا�صمة الكيان ال�صيا�صي )ُيَهْنِطل) الذي �صناأتي على درا�صته يف ال�صطر 
املرتفعات  تتمتع كغريها من مدن  كانت  واأنها حينها  الدرا�صة،  قيد  النق�ش  الثاين من 
يف  احلال  هو  كما  ِقْتبان  اأبناء  فيه  ي�شارك  مزدهر  جتاري  ون�شاط  �شيا�شي،  بح�شور 
مدينة )ظفار حمري) ومدينة )ال�صوا) التابعة الأقليم املعافر الوارد ذكرهما يف نقو�ش 
 (Ja 2898, FB-Ḥawkam 3( ِقْتبانية من وادي حريب �صجلها جتار من مدينة مرمية
ومدينة هربت )Ry 497=Ry 391, RES 4329) كانوا مقيمني للتجارة يف تلك املدن 
املزدهرة اآنذاك؛ االأمر الذي يعزز من افرتا�ش اأقدمية وجود وازدهار مدن املرتفعات، 
وجمعها بني جتارة الرب والبحر منذ وقت مبكر، بدليل تكرار ال�صراع ال�صبئي الِقْتباين 
 RES 3858, DAI 2005- 50, B-L( على تلك املرتفعات اجلنوبية واجلنوبية الغربية
التجارة  بني  للجمع  عليها،  ال�صيطرة  بدافع   (Nashq= Demirjan 1, RES 3943

الربية والبحرية، غري اأن ذلك االزدهار قد ظهر جليًا منذ بداية القرن االأول امليالدي، 
ال�صرقية  الوديان  �صكان مدن  الربية، مما جعل  القوافل  تراجع جتارة  ترافقًا مع  رمبا 
كانت  اأخرى،  اأ�صواق عمل  يبحثون عن  منهم  التجار  التجارية) خا�صة  القوافل  )مدن 
حينها مدن املرتفعات اأوفرها حظًا، ملا ت�صكله اأرا�صيها جغرافيًا من حلقة و�صل بني مدن 
به جبالها  تتمتع  ملا  اإ�صافة  واالأحمر)3))  العربي  البحر  و�صواحل  ال�صبعتني  رملة  اأطراف 

ينظر هام�ش كتاب الإكليل، �ش 260.  ((((
اليمن يف بالد ملكة  اإلي�صاندرو، »الطقو�ش اجلنائزية«، كتاب  عن بع�ش تلك االآثار ينظر: دي ميجرية،   ((2(
�سباأ، ترجمة بدر الدين عرودكي، مراجعة يو�صف حممد عبداهلل، دار االأهايل، )999)م)، �ش 68)؛ جان 
كلود رو، »تنوع القبور« كتاب اليمن يف بالد ملكة �سباأ، ترجمة بدر الدين عرودكي، مراجعة يو�صف حممد 

عبداهلل، دار االأهايل، )999)م)، �ش 69)- 70).
بافقيه، حممد عبدالقادر، توحيد اليمن القدمي »ال�صراع بني �صباأ وحمري وح�صرموت من القرن االأول   ((3(
اإلى القرن الثالث امليالدي، ترجمة: على حممد زيد، مراجعة: حممد �صالح بلعفري، تقدمي وتدقيق منري 

عرب�ش، املعهد الفرن�شي للآثار والعلوم االجتماعية ب�شنعاء، ط)، )2007م)، �ش 44).
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جانب  اإلى  جذبت  قد  حينها  املرتفعات  مدن  اأن  ولرمبا  وخ�صوبة.  منعة  من  وقيعانها 
التجار كثري من �صكان مدن الوديان ال�صرقية خا�صة بعد اأن داهم الت�صحر كثريًا منها 

ومن حقولها الزراعية.
ونعتقد ا�صتقاق اال�صم اأعاله من مادة “�ش ك ع” امل�صندية التي مل جند لها معنى 
بعد، لكننا نرجح اأن يكون معناها مرتبط مبا تعنيه مادة )�ش ك ع) يف لهجات اليمن 
اليوم، اأي: )الكثري اأو املزدحم باالأ�صياء) ورمبا مبعنى )ال�صيء الواقع يف امتداد واحد) 
ف�صكان مارب اليوم يطلقون على جمموعة املباين املمتدة على ا�صتقامة واحدة باملباين 
امل�صكوعة، وفقًا ملا اأخربنا به الزميل على طعيمان، ويف لهجة ال�صالع وما حولها يراد بـ 
كاعي)  اللغة العربية، و)ال�صُّ )ال�ْصَكُع) الوجع والغ�صب ال�صديد، وهو كذلك يف معاجم 

�صجرة �صغرية ذات �صوك لها عيدان �صغرية خ�صراء يتداوى بها النا�ش)4)).
�ش ق ن ي و: قدموا اأو قربوا للمعبود حوكم نبط. “�ش ق ن ي و” فعل ما�ٍش مزيد 
من  اجلماعة،  على  للداللة  اآخره  يف  “�صفعل” والواو  وزن  على  اأوله  يف  ال�صني  بحرف 
االأ�صل “ق ن ي” مبعنى “نذر، قدم، اأهدى، قرب” يف لغة النقو�ش اليمنية القدمية)5)) 

.((6(”qanaya“ وهو من امل�صرتك ال�صامي، حيث يرد يف اجلعزية ب�صيغة
ويف االآرامية والفينيقية واالأوجاريتية ب�صيغة “qny”)7)) مبعنى “َوَهَب، نال، اكت�صب” 

اإحياء الرتاث العربي  ل�سان العرب، ج 7، ط2، بريوت، دار  ابن منظور، حممد بن مكرم )ت ))7هـ)،   ((4(
)999)م)، �ش 74).

بي�صتون، واآخرون، املعجم ال�سبئي، �ش 06)؛  ((5(
Ricks, Lexicon of Inscriptional Qatabanian, p.148.

(16) Leslau, W, Comparative Dictionary of Geʻez (Classical Ethiopic). Wiesbaden 

Harrassowitz, (1991), p. 437.

(17) Tomback, R., A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician and Punic 
Languages, New York: Scholars Press for the Society of  Biblical Literature, (1978), p. 

290; Lete. G & Sanmartin. J., A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic 
Tradition, Part 1, Translated by Wilfred G. E. Watson. Boston, (2003), p. 706; 

الذييب، �صليمان، معجم املفردات الآرامية القدمية، مكتبة امللك فهد الوطنية، الريا�ش، )2006م)، �ش 249. 
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 Ja( ”ويرد الفعل اأعاله يف لغة النقو�ش امل�صندية بزيادة الياء يف اآخره “هـ ق ن ي ي
MṢM 147 ,585/2) للداللة على التثنية، ومنه ال�صيغة اال�صمية املفردة املزيدة بالهاء 

مبعنى  “هـ ق ن ي ت هـ م ي”  التي يت�صل بها عادة �صمري الغائب الدال على املثنى 
الِقْتبانية “�ش ق ن ي ت ن ي و” اأي  اإله، ويف  اإلى  اأو هديتهما  اأو قربانهما،  “تقدمتهما، 

.(FB-Ḥawkam 3/4( تقدمتهما  قربانهما،  “هديتهما، 
ح و ك م/ ن ب ط: اأي املعبود حوكم نبط، وهو املعبود الرئي�ش ملدينة مرمية القدمية 
FB-Ḥawkam 3;FB-( صبعان� با�صم  النقو�ش  املعروف يف  الديني  وفيها يقع جممعه 

Ḥawkam 4). وقد اأفردناه بدرا�صة م�صتقلة حتت الن�صر.

و اإ ل هـ �ش و و: واإلهيه/ واآلهته. �صيغة جمع يف حالة االإ�صافة ورمبا مثنى، حيث اأجمَل 
م النق�ش بتقدمته كل اآلهة املعبد امل�صمى �صبعان، اأي اأنه قدم هديته للمعبود حوكم  مقدِّ
نبط ب�صكل رئي�ش ومن ثم كل اآلهة البيت �صبعان، وهي �صيغة لها ما مياثلها يف النقو�ش 
الِقْتبانية ب�صكل عام )Hoqat/5= CSAI I, 130) ونقو�ش مدينة مرمية ب�صكل خا�ش 

.(FB-Ḥawkam 1B/4; FB-Ḥawkam 3/3-4(
�ش ل م/ ذ هـ ب ن: متثال من الربونز. “�ش ل م” ا�صم مفرد مذكر نكرة مبعنى 
ا�صم  ن”  ب  هـ  “ذ  و  القدمية.  اليمنية  النقو�ش  لغة  يف  �صنم”  �صورة،  “متثال، 
مفرد معرف بالنون يف اآخره، ويعني يف لغة النقو�ش “الربونز”، وعادة ما ياأتي م�صبوقًا 

باال�صم املو�صول “ذو” )ذ ذ هـ ب ن). ك�صفة للتماثيل املقدمة.
ال�سطر الثاين:

م ث ب م/ ث و ب و/ ل ح و ك م: مبعنى: من التزام اأو ريع )ثواب) كانوا قد التزموا 
“ث و ب و”  “م ث ب م” �صيغة م�صدرية. و  اأو خ�صوا )ثوبوا) به املعبود حوكم.  به 
فعل ما�ش الواو يف اآخره لداللة على اجلماعة. وجميعها من مادة “ث و ب” امل�صندية 
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التي من معانيها “اأثاب، َثوَّب، جزاء، عطية”)8)) وهي كذلك يف معاجم اللغة العربية)9)). 
اأخرى دفعت من  اإعدادات  اأن عمل التمثال وما حلق به من  اأعاله  ويفهم من ال�صيغة 
اأمول اأ�صحاب النق�ش، رمبا كجزء خم�ص�ش اأو مقرر على اأمالكهم، قد يدفع نقدًا اأو 
عينيًا بعد تنفيذ املهمة، لذا حر�ش اأ�صحاب النق�ش على اإ�صهار الوفاء بنذرهم. وعادة ما 
كان يتج�صد ذلك االلتزام من �صكان مدينة مرمية القدمية بعد تنفيذ مهامهم التجارية 
املحافد  كبناء  مرمية،  مبدينة  عامة  معمارية  من�صاآت  وا�صتحداث  بناء  يف  الناجحة 
ومرا�صعها )Ja 2898) وغري ذلك من االأعمال التي �صنذكرها عند درا�صة ما تبقى من 

نقو�ش مدينة مرمية القدمية م�صتقباًل.
ويبدوا اأن كاتب النق�ش اأهمل كتابة كلمة )ب ن) التي تاأتي مبعنى “من” يف نهاية 
ال�صطر االأول وبداية ال�صطر الثاين. اإذ عادة ما تكتب ال�صيغة اأعاله على النحو التايل: 

)ب ن/ م ث ب م/ ث و ب و). 
“هـ ج ر  و  الباء حرف جر.  اأ ر �ش/ ي هـ ن ط ل:  ب هـ ج ر ن/ �ش ك ع م/ ب 
ن” ا�صم مفرد حلقه حرف النون الزائدة يف اآخره للداللة على التعريف، اأي “الهجر” 
“االأريوم”  اأ�صحاب النق�ش  اأقام بها  “�ش ك ع م” ا�صم املدينة التي  مبعنى املدينة. و 
اأولها وثانيها )�ُصُكع)  اآخرها للداللة على التنوين، وتقراأ ب�صم  وحرف امليم الزائد يف 
وقد �صبق احلديث عنها بالتف�صيل يف ال�صطر االأول. وتقع يف اأر�ش ُيَهْنِطل)20). اأي ار�ش 
الكيان ال�صيا�صي امل�صمى “ُيَهْنِطل” الذي حددت لنا مدينة �ُصُكع مكانه اجلغرايف الدقيق 

بي�صتون واآخرون، املعجم ال�سبئي، �ش )5)؛   ((8(
Ricks, Lexicon of Inscriptional Qatabanian, p 178.

ابن منظور، ل�سان العرب، ج2، �ش 45).  ((9(
يورد الهمداين يف كتابه الإكليل، اأن �ُصُكع واأخّلة وذا امَلْحول والقيل من اأوالد مالك بن احلارث بن �صرحبيل   (20(
بن احلارث بن زيد بن ذي ُرعني، مما يعزز ما ذهبنا اإليه اأعاله من اأن �ُصُكع هي ذلك املكان االأثري الواقع 
على بعد حوايل 23كم من حمافظة ال�صالع حيث تقع اأر�ش الكيان ال�صيا�صي ُيَهْنِطل، بدليل اأن »خلة« بفتح 

اخلاء وت�صديد الالم قرية من قرى يافع، للمزيد ينظر: الهمداين، االإكليل، �ش 260.
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االأول  ا�صم املكان )ُيَهْنِطل) يف نق�صني م�صنديني،  واأن ورد  )خارطة )، 2)، فقد �صبق 
�صبئي )DAI 2005- 50/2) من عهد املكرب )يثع اأمر بن يكرب ملك) الذي حكم يف 
حوايل القرن الثامن قبل امليالد))2). وذلك �صمن تعداد الكيانات ال�صيا�صية )ال�صعوب اأو 
املمالك ال�صغرية) التي حاربها اآنذاك املكرب ال�صبئي “يثع اأمر بن يكرب ملك” وقتل 
ملوكها)22)، مبا فيهم ملك ُيَهْنِطل، على نحو: )و ث ب ر/ اأ هـ ل ت/ و و ع ل ن/ و ي ن هـ 
ج و/ و ك ل/ اأ هـ ج ر/ و ل د/ ع م/ و ت م ن ع م/ هـ ح ر م/ ب ن/ م ث ب ر م/ و م و 
ف ط م/ و ج ب ذ/ ك ل/ ف ر ع/ ق ت ب ن/ و ق ت ل/ ن و ع م/ م ل ك/ ت م ن ع/ 
و ع م ر ت ع/ م ل ك/ ي ن هـ ج و/ و ع م ك ر ب/ م ل ك/ ر د م ن/ و ح م �ش2م/ م ل 

ك/ ي ح ر/ و ك ب ر هـ م و/ م ل ك/ ي هـ ن ط ل/......(.
اأما النق�ش الثاين فهو حمريي )MAFRAY-al-Miʽsāl 5/18) يعود تاريخه للقرن 
اأخرى  �صعوب  جانب  اإلى  )ُيَهْنِطل)  �صعب  اأر�ش  تعر�ش  فيه  يرد  امليالدي)23)،  الثالث 
امللك  من  باأمر  اأوكن)  )حظني  القائد  عليهم  �صنها  ع�صكرية  حلملة  الغربية  باله�صبة 

(21) Nebes, N., «Ita᾽amar der Sabäer: Zur Datierung der Monumentalinschrift des Yiṯaʽ᾽amar 

Watar aus Ṣirwāḥ», In : AAE, ( 2007), pp. 25-33.

يفهم من حمتوى نق�ش �صرواح اجلديد )DAI 2005- 50) اأن جنوب اجلزيرة العربية )اليمن القدمي)   (22(
اإله  ورمبا  بها  ملكًا خا�ش  اأو منطقة  لكل مدينة  اأي مدن ممالك،  �صيا�صية عدة،  بكيانات  كانت مقت�صة 
اآنذاك على مدينة متنع، وان �صباأ حينها كانت  اأنح�صر حكم ملكها  ِقْتبان التي  رئي�ش، مبا فيها  مملكة 
املهيمنة، فالنق�ش ي�صري اإلى قدرة �صباأ الع�صكرية يف اإبقائها على من تريد من ملوك تلك الكيانات وقتلها 
من �صاأت منهم، ح�صب ما جاء يف حديث �صاحب النق�ش )يثع اأمر بن يكرب ملك) الذي عمل على قتل 
ملك متنع، وملك ينهجو، وملك ردمان، وملك يحري، وملك ُيَهْنِطل، وملك ذو و�صر، واأحرق مدنهم ومتلك 
وديانهم وجبالهم .. الخ. رمبا لدخولهم يف حلف �صيا�صي �صد �صباأ واال�صتقالل عنها. وهو ما حتقق بعد 
فرتة اأحداث النق�ش )DAI 2005- 50) حني دخل الِقْتبانيني يف اأحتاد ي�صم ال�صعوب واملدن واالآلهة واختري 
لذلك االحتاد اإله قومي هو املعبود )عم)، وعا�صمة تقع حيث املدينة املهمة، كانت فيها متنع واحدة من 
ينظر  للمزيد  القدمي.  التجاري  الطريق  الو�صط على  واأهمها بحكم موقعها يف  اأقواها  املدن، ورمبا  تلك 

ر�صالتنا للماج�صتري التي تتطرقنا فيها اإلى هذا االفرتا�ش بالتف�صيل.
بافقيه، حممد عبد القادر، »حمتوى نق�ش املع�صال 5«، حولية ريدان لالآثار والنقو�ش اليمنية القدمية،   (23(

ع 6، املركز الفرن�صي لالآثار والعلوم االجتماعية ب�صنعاء، )994)م)، �ش 77-57.
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)يا�صر يهنعم) ملك �صباأ وذي ريدان، على نحو: )و �ش ب اأ و/ ع د ي/ اأ ر �ش/ �ش ع ب 
ن/ ي هـ ن ط ل/ و ذ ب ن/ اأ ر �ش/ ذ اأ �ش ر ق/ و ذ ب ن/ اأ ر �ش/ خ د ر م( ورغم ورود 
ا�صم اأر�ش )ُيَهْنِطل) يف النق�صني اأعاله اإال اأنه �صعب على امل�صتغلني بالدرا�صات النق�صية 
والتاريخية حتديد موقعها يف اخلارطة اجلغرافية التاريخية لليمن القدمي، كونه مل يبق 
لذكرها وجود. وعليه ميكننا القول اأن ا�صم الكيان ال�صيا�صي )ُيَهْنِطل) الذي ظل معروفًا 
با�صمه حتى عهد تدوين النق�ش قيد الدرا�صة )بداية القرن االأول امليالدي) وحتى القرن 
الثالث امليالدي، كان يطلق على املنطقة الواقعة حول مدينة �ُصُكع، ورمبا لي�ش بعيدًا عنها 
ال�صرق منها، حيث  ال�صالع نحو  التابعة ملحافظة  فيما يعرف حاليًا مبديرية احل�صني 
تلك القيعان واالأرا�صي الزراعية اخل�صبة املتميزة مبنعتها وعزة �صاكنيها، مع احتمال 
اأن مدينة )�ُصُكع) حينها كانت حا�صرة ذلك الكيان ال�صيا�صي امل�صمى )ُيَهْنِطل). وهو 
ما ن�صتطيع حاليًا ترجيحه بعد البحث عن ا�صم )ُيَهْنِطل) يف كتب املوؤرخني ولدى بع�ش 
اأهايل مدينة �ُصُكع وما حولها ومل نتو�صل اإلى �صيء، مما ي�صري اإلى اأن اال�صم قد تبدل 

مع الزمن.
الفعل امل�صارع  “ُيَهْنِطل” ب�صم ففتح ف�صكون فك�صر، على �صيغة  ا�صم  وميكن نطق 
املزيد )هـ ن ط ل( االأ�شل فيه مادة ) ن ط ل( امل�شندية التي مل جند لها معنى بعد، 
ونرجح اأن يكون معناها مرتبط ب�شقوط االأ�شياء وتدمريها، ورمبا ان�شبابها على احتمال 
اأن اال�صم �صفة للمكان، الذي ي�صكل طبوغرافيًا اأر�صًا جبلية متعددة تت�صاقط من عليها 
اليوم  اليمن  حمكية  يف  حي  واللفظ  الوديان،  نحو  املياه  خاللها  من  وتن�صب  االأ�صياء 
مبعنى اأوقع ال�صيء واأ�صقطه، واملعلوم اأن الت�صمية على وزن امل�صارع يغلب ا�صتعمالها يف 
لغة النقو�ش اليمنية القدمية عند امللوك وكبار ال�صخ�صيات احلاكمة كاألقاب تفخيمية 
دق)،  ُيَه�صْ ُيَهْقب�ش،  ُيَهْحمد،  ُيَهْرجب،  الغري)24)، مثل: )ُيَهْنعم،  اإلى  تفيد تعدية املعنى 

االإرياين، مطهر، نقو�ش م�سندية وتعليقات، )990)م)، �ش 327.  (24(
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فيما  ويبالغون  بالهاء  يفخمون  وكانوا  بقوله:  الت�صميات  تلك  مثل  على  الهمداين  ويعلق 
ظهر من االأ�صياء فيقولون يهنعم وهو ينعم)25).

ويفهم من ال�شيغة )ب هـ ج ر ن/ �ش ك ع م/ ب اأ ر �ش/ ي هـ ن ط ل( اأن تقدمي 
نتيجة  التمثال الربونزي وما حلق به من جتهيزات) كان  للمعبود حوكم )عمل  املثاب 
ملا التزم به �صعب االأريوم بعد عودتهم من جتارة رابحة يف مدينة �ُصُكع الواقعة باأر�ش 
ُيَهْنِطل، مبعنى اأن تقدمي التمثال الربونزي والنق�ش قيد الدرا�صة الذي و�صع عليه التمثال 
مل يكن يف مدينة �ُصُكع كما قد يفهم حرفيًا من حمتوى الن�ش، بل يف معبد االإله حوكم 
�صطحه  وعلى  فيها،  عليه  الدرا�صة عرث  قيد  النق�ش  اأن  بدليل  القدمية،  مبدينة مرمية 
العلوي تظهر اأقدام التمثال املقدم للمعبود حوكم، ويعزز ذلك اأن بحوزة الباحث نقو�ش 
اأخرى من مدينة مرمية القدمية تاأتي على تقدمي ثماثيل عدة للمعبود حوكم كتقدمات 
نذرية كان قد التزم بها بع�ش �صكان مدينة مرمية القدمية بعد عودتهم من مهام جتارية 

ناجحة يف عدد من مدن اليمن القدمي، مثل: مدينة �صبوة، و�صبام، ورحابة، وغريها.
ر ث د و/ ح و ك م: و�صعوا يف حماية املعبود حوكم. »ر ث د و« فعل ما�ش جمرد 
م�صهود بكرثة يف لغة النقو�ش )RES 2950/3, Ja 349/3)، يعني »جعل، و�صع �صخ�صًا 
اأو �صيئًا يف حماية اإله«)26) والواو يف اآخره للداللة على اجلماعة، وال�صائع يف لغة النقو�ش 
اليمنية القدمية اأن الفعل »رثد« يت�صدر �صيغ احلماية. ومنه ال�صيغة اال�صمية »مرثد، اأو 
مرثدم« )MuB 538/1) التي تعني »جار، يف حماية، اأو �صنيعة اإله، اأو املحمي باالإله«، 
اأن كاتب  البع�ش)27). ويالحظ  اللغة يعني »الرثد« تن�صيد املتاع وو�صعه فوق بع�صه  ويف 
الن�ش قد اأهمل كتابة اخلط العمودي الفا�صل بني كلمة ُيَهْنِطل وكلمة رثدو. اأما »حوكم« 

الهمداين، الإكليل، �ش 73.  (25(
بي�صتون واآخرون، املعجم ال�سبئي، �ش 9))؛  (26(

Ricks, Lexicon of Inscriptional Qatabanian, p. 156. 

ل�سان العرب، ج5، )999)م)، �ش 36).  (27(
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فاإ�صم اإله مدينة مرمية الرئي�ش، ينظر ال�صطر االأول.
ال�سطر الثالث:

و ا ل هـ �ش و و: واإلهيه/ واآلهته. للمزيد ينظر ال�صطر االأول.
م ق م هـ ي �ش م: ا�صم جمع مبعنى )موارد، ممتلكات، �صلطات، مقامات، قوى))28) 
والهاء زائدة والياء عالمة اجلمع. و »�ش م« �صمري جمع الغائبني يف النقو�ش الِقْتبانية 
واحل�صرمية واملعينية ويف ال�صبئية »هـ م و«)29) العائد هنا على اأ�صحاب النق�ش )االأريوم).

و اأ اأ ذ ن �ش م: �صيغة جمع على وزن »اأفعل«، مفردها »اأ ذ ن« وتعني يف لغة النقو�ش 
اليمنية القدمية » قدرة، �صلطة، َملكة، قوة، حوا�ش«)30) ورمبا مبعنى »اأتباع، اأفراد اأ�صرة« 
ح�صب ما يفهم من حمتوى النق�ش الِقْتباين )MuB 601/8) على نحو:)ر ث د و/ اأ ث ر 
ت/ اأ م ر اأ �ش م/ و اأ ذ ن �ش م ي/ ب ن ي/ هـ ب ر ر م/ و ك ل/ �ش هـ م هـ م) مبعنى 
»وجعلوا اأمراءهم )�صادتهم) واأذنيهم )اأتباعهم) بني هربار وكل ح�صتهم )�صهمهم) 

يف حماية االإلهة »اأثرية«))3).
و ذ ل �ش م: وكل ما هو لهم )كل الذي يخ�صهم). الواو حرف عطف. »ذ ل هـ م« 
اأو  قبيلة  اأو  مكان  اإلى  الن�صبة  على  الدال  )ذي/ذو)  املو�صول  اال�صم  من  موؤلفة  �صيغة 
الِقْتبانية  النقو�ش  الغائبني يف  م« �صمري جمع  »�ش  و  »الالم«.  امللكية  اأداة  ومن  عائلة. 

بي�صتون واآخرون، املعجم ال�سبئي، �ش )))؛  (28(
 Ricks, Lexicon of Inscriptional Qatabanian, p. 144.

موؤ�ص�صة  هزمي،  رفعت  ترجمة  امل�سند«،  »كتابات  اجلنوبية  العربية  النقو�ش  قواعد  ل،  ف.  اأ.  بي�صتون،   (29(
حمادة للخدمات اجلامعية االأردن- اربد، )995)م)، �ش 77، )))، 8))، 24).

بي�صتون واآخرون، املعجم ال�سبئي، �ش 2؛  (30(
 Ricks, Lexicon of Inscriptional Qatabanian, p. 6.

 ،7 ع  القدمية،  اليمنية  والنقو�ش  لالآثار  ريدان  حولية  ودالالت«،  نقو�ش   « عبدالقادر،  حممد  بافقيه،   (3((
املركز الفرن�صي لالآثار والعلوم االجتماعية ب�صنعاء، ))200م)، �ش 0)-28؛ احلاج، حممد علي، »قرية 
ذات كهل يف �صوء نق�ش ِقْتباين جديد« مداوالت اللقاء العلمي ال�صنوي الثاين ع�صر جلمعية التاريخ واالآثار 

بدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربي، الريا�ش، اململكة العربية ال�صعودية، )))20م)، �ش 36).
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واحل�صرمية واملعينية)32). 
و �ش ل م �ش م: ومتثالهم. ينظر ال�صطر االأول.

ب ن/ م �ش ن ك ر م: »بن« يف هذا ال�صياق حرف جر مبعنى »من« و« م �ش ن ك ر م« 
ا�صم فاعل حلقه حرف امليم الزائد يف اآخره، الدال على التنكري، وهو من الفعل املا�صي 
املزيد »�ش ن ك ر« مبعنى »خّرب، �صّوه، اأزال، غرّي«)33) وا�صم الفاعل منه مبعنى »خمّرب، 
الِقْتبانية  النقو�ش  بع�ش  يف  اأعاله  الفاعل  ا�صم  يرد  وقد  �صرر«  ِدث  حُمْ مغرّي،  م�صّوه، 
ر« مبعنى  ب�صيغة »م هـ ن ك ر م« رمبا تاأثرًا بال�صبئية )Doe 7/6) ويف اللغة »َنّكَر وَتَنَكّ

.(34(» »غرَيّ وتغرَيّ
ال�سطر الرابع واخلام�ش:

ب ن/  ب ر ث �ش: من مكانه. بن حرف جر مبعنى »من«. و »ب رث« �صيغة ا�صمية 
ات�صل بها �صمري املفرد الغائب يف الِقْتبانية )Hon 5/8-9, Ja 350/4) وتعني يف لغة 
النقو�ش اليمنية القدمية »مكان، مو�صع، موقع«)35)، ومنها ال�صيغة الفعلية »ب ر ث« التي 
.(RES 4624/4( تاأتي يف النقو�ش املعمارية لتدل على معنى الت�صوية اأو متهيد االأر�ش

ب ع م: �صيغة دعاء وتو�صل باملعبود عم )بحق اأو بجاه املعبود عم) وهو معبود مذكر 
 ᶜAqaba( نقو�صهم  يف  جاء  كما  عم  اأوالد  فهم  اأنف�صهم،  ن�صبوا  وله  الِقْتبانيني  عبده 
MQ-( اأوالد عم كبري  ِقْتبان هو  وملك   ،(Buraᶜ1/1, Ja 405/1, RES 3550/1-2

 (RES 3878/11( والعا�صمة متنع مدينة �صعوب االإله عم (HK 11/1, MuB 673/1

الذييب، �صليمان، املعجم النبطي درا�سة مقارنة للمفردات والألفاظ النبطية، مكتبة امللك فهد الوطنية،   (32(
الريا�ش، )2000م) �ش 42).

بي�صتون واآخرون، املعجم ال�سبئي، �ش 96؛  (33(
Ricks, Lexicon of Inscriptional Qatabanian, p. 106.

ابن منظور، ل�سان العرب، ج4)، �ش 282.  (34(
بي�صتون واآخرون، املعجم ال�سبئي، �ش 32؛  (35(

Ricks, Lexicon of Inscriptional Qatabanian, p. 34; Biella , J C., Dictionary of old South Arabic, 
Sabaean Dialect, Harvard Semitic Studies  25, Chico, Scholars Press., (1982), p. 60. 
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و«عم« من االأ�صماء املعروفة الدالة على القرابة، وامل�صرتكة بني اللغات ال�صامية)36) وهو 
عند الِقْتبانيني ا�صمًا للقمر، كما هو »املقه« عند �صباأ و«ود« عند املعينني، ويف ح�صرموت 
»�صني«، و«كهل« لدى �صكان قرية، لذا فاأهميته الدينية ال تختلف عن اأهمية باقي املعبودات 

ال�صابقة يف كٍل من �صباأ ومعني وح�صرموت، باعتباره اإله ِقْتبان الرئي�ش)37). 
و ب/ ح و ك م: وبحق اأو بجاه املعبود حوكم. ينظر ال�صطر االأول.

و ب/ ح ب ر/ اآ ل/ �ش ك ع م: الواو حرف عطف، والباء حرف جر. و »ح ب ر« ا�صم 
القدمي مبعنى »حلف،  العهد  والنبطية وعربية  االآرامية  اللغة  جمرور م�صهود بكرثة يف 
مبعنى   »i/ebru« االأكدية  ويف  االأوجاريتية)39)  يف  كذلك  وهو  اأ�صحاب«)38)  رفاق،  احتاد، 
»ال�صديق، الرفيق، �صخ�ش من املركز واملهنة نف�صها«)40). وال ندري اإن كان اللفظ هنا 
العالقات  بحكم  ال�صمال  لغات  من  م�صتعار  اأو  القدمية  اليمنية  اللهجات  تعدد  من  اآت 
االقت�صادية واالجتماعية بني ممالك جنوب اجلزيرة العربية و�صمالها؟، كون مادة »ح 
علم  ح�صب  وردت  فقد  القدمية  اليمنية  النقو�ش  لغة  يف  واإي�صاحًا  ا�صتعمااًل  اأقل  ر«  ب 
ما  ح�صب  ال�صعوذة«  »ال�صحر،  مبعنى  مكتمل،  غري  اأحدهما  فقط  نق�صني  يف  الباحث 
جاء يف املعجم ال�صبئي))4) وهو معنًى ن�صتبعده يف هذا ال�صياق. ويف اللغة العربية يراد بـ 
»احِلرْب، اأو احَلرْب« الرجل ال�صالح اأو العامل، واحلرب من النا�ش الداهية)42)، واملالحظ 

اجلبوري، علي يا�صني، قامو�ش اللغة الأكدية – العربية، ط)، هيئة اأبو ظبي للثقافة والرتاث، دار الكتب   (36(
الوطنية، )0)20م)، �ش 29).

ال�صلوي، اإبراهيم، »اأعالم مينية قدمية مركبة«، درا�سات مينية، ع 38، مركز الدرا�صات والبحوث اليمني،   (37(
�صنعاء، )989)م)، �ش 34)- 35).

الذييب، معجم املفردات الآرامية، �ش 92؛ الذييب، املعجم النبطي، �ش 90؛ ال�صلوي، اإبراهيم، مباحث   (38(
يف تاريخ اللغة العربية )اللغة والكتابة(، ط)، كلية االآداب والعلوم االإن�صانية، جامعة �صنعاء، )0)20م)، 

�ش 8)).
(39) Lete. G & Sanmartin. J., A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic 

Tradition, Part 1, Translated by Wilfred G.E. Watson. Boston, (2003), p. 353.

اجلبوري، قامو�ش اللغة الأكدية – العربية، �ش 8))، ))2.  (40(
بي�صتون واآخرن، املعجم ال�سبئي، �ش 65.  (4((

ابن منظور، ل�سان العرب، ج3، �ش 4)-6).  (42(
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يكون  اأن  نرجح  لذا  واملكانة«)43)،  »العظمة  بـ  جمازًا  ترتبط  اأعاله  اللفظ  معاين  اأن 
معنى لفظة )حرب) يف النق�ش قيد الدرا�صة هو )الرجل ال�صالح/ العامل باأمور االآلهة 
وعبادتها) الذي ي�صغل مكانة دينية رفيعة ذات �صلطة قديرة يف املعابد اليمنية قدميًا؛ 
لذا ت�صفع اأ�صحاب النق�ش مبكانة احلرب و�صالحه وعلمه - ملا له حينها من مكانة دينية 
- بعد �صيغة التو�صل باالآلهة القتبانية )ال�صلطة الدينية) وقبل ذكر اأ�صحاب ال�صلطات 
تدل  )�صكعم)  اإلى  م�صاف  و«اآل«  مرمية))44).  مدينة  و�صعب  واالأقيال،  )امللك  الدنيوية 
اإليه، وتاأتي »اآل« هنا -  اأو مكان تواجدها.و »�صكعم« م�صاف  اإلى عائلة  على االنت�صاب 
اآتية من تعدد  ح�صب علم الباحث - الأول مرة يف لغة النقو�ش اليمنية القدمية، ولعلها 
يف  وردت  ف�صحى  عربية  وهي  ال�صمال،  لغات  من  اأوم�صتعارة  قدميًا  اليمنية  اللهجات 
النقو�ش النبطية والثمودية)45) وال�صفوية)46)، ويف نق�ش عجل بن هوف عم من قرية الفاو 
املدون بلغة عربية ف�صحى تخالطها عنا�صر لغوية مينية قدمية)47)، غري اأن ورودها يف 

كنت قد التقيت يف نهاية عام 2)20م، بكلية ال�صياحة واالآثار - جامعة امللك �صعود، بعامل النقو�ش اليمنية   (43(
القدمية »كر�صتيان روبان« وتدار�صت معه النق�ش قيد الدرا�صة، وخا�صة ما تعنيه مادتي » ح ب ر« و »اآ ل«. 
حيث يرى روبان اأن »ح ب ر« يف النق�ش قيد الدرا�صة ا�صم معبود جديد )اإله ثانوي)، اأما »اآل« فهي تعني 
النقو�ش  الوجود يف  ونادرة  القتبانية  النقو�ش  واردة يف  اآل« غري  و  مادتي »حرب  اأن  »اإل« وحجته يف ذلك 
اأخذنا يف احل�صبان باملالحظات التي  ال�صبئية، ويتفق معه يف ذك الباحث القدير »منري عرب�ش«، ورغم 
طرحها الباحثان القديرين، اإال اأننا نرجح اأن يكون معناهما وفق ما جاء يف حتليلنا اأعاله، كونه املعنى 
الذي ي�صتقيم مع �صياق النق�ش، كما اأن ملادتي »حرب و اآل« ح�صور يف خمتلف اللغات ال�صامية، وعند املعينني 

تاأتي كلمة »اأهل« لتناظر يف معناها كلمة »اآل« من وجهة نظرنا .
�صنتناول لفظة )ح ب ر) بالتف�صيل – باإذن اهلل – يف بحث لنا م�صتقل هو حاليًا قيد الدرا�صة فيه ياأتي   (44(

ذكر لفظة )اأحبار) التي هي �صيغة جمع )حرب).
الذييب، �صليمان، مدونة النقو�ش النبطية يف اململكة العربية ال�سعودية، ط)، دارة امللك عبد العزيز،   (45(

الريا�ش، ))43)هـ)، �ش 0)5، 783، 979؛ الذييب، املعجم النبطي، �ش 7).
الرو�صان، حممود بن حممد، »نقو�ش �صفوية من وادي ق�صاب باالأردن درا�صة ميدانية حتليلية مقارنة«،   (46(
ر�صالة دكتوراه غري من�صوره، جامعة امللك �صعود، ق�صم االآثار واملتاحف، )2005م)، �ش 252، 255، 266.

ونقو�صها«،  الفاو  قرية  اآثار  خالل  من  كندة  دولة  على  جديدة  »اأ�صواء  الطيب،  عبدالرحمن  االأن�صاري،   (47(
درا�سات تاريخ اجلزيرة العربية، الكتاب الأول، م�سادر تاريخ اجلزيرة العربية، اجلزء االأول، مطبوعات 
جامعة الريا�ش، الريا�ش، )979)م)، �ش �ش 3-))؛ ال�صلوي، مباحث يف تاريخ اللغة العربية، �ش 70-

.75
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النق�ش قيد الدرا�صة ميثل مرحلة متقدمة عن نق�ش عجل بن هوف عم بحوايل ثالثمائة 
عام.

ويفهم من ال�صيغة )و ب ح ر/ اآ ل/ �ش ك ع م) اأن هناك عالقات ما بني الكيانات 
ال�صيا�صية الواقعة يف اأر�ش ُيَهْنِطل وحا�صرتها �ُصُكع، حيث يقيم ال�صكعيون وبني �صعوب 
وبطون مدينة مرمية الِقْتبانية، رمبا تتمثل تلك العالقة يف نوع من التبعية، ورمبا روابط 
اجتماعية واقت�صادية، مع احتمال حينها اأن بع�ش من �صخ�صيات اآل �ُصُكع )ال�صكعيون) 
كانوا على قدر ملحوظ من املكانة ال�صيا�صية والدينية الرفيعة ما جعل اأ�صحاب النق�ش 
قيد الدرا�صة يذكرون حربهم )العامل باأمور االآلهة والنا�ش) �صمن جمل �صيغ احلماية 
املعبود  وبجاه  عم  املعبود  )وبجاه  نحو:  على  حوكم،  واملعبود  عم  املعبود  بعد  والتو�صل 

حوكم ومبكانة حرب اآل �ُصُكع، اأي: »ال�صكعيون«).
و ب م ر اأ �ش م/ �ش هـ ر/ ي ج ل/ ي هـ ر ج ب/ م ل ك/ ق ت ب ن: اأي وبجاه )بحق) 
�صيدهم �صهر يجل يهرجب ملك ِقْتبان، وهو �صهر يجل يهرجب بن هوف عم يهنعم اآخر 
مكربي ِقْتبان، وقد �صهدت يف عهده مملكة ِقْتبان مرحلة ازدهار �صيا�صي وجتاري، ظل 
اأن  اإل غيالن يهنعم بن �صهر يجل يهرجب)، بدليل  ممتدًا حتى فرتة حكم ابنه )ورو 
النقو�ش املعمارية والت�صريعية والنذرية من عهده التي عرث عليها يف مدينة متنع وخارجها 
 Ja( تعك�ش قدرًا كبريًا من الن�شاط املعماري والزراعي، املتمثل يف بناء املن�شاآت ال�شكنية
MQ-( 121 ,119)، ومعابد االآلهة والق�صر امللكي اأو املعبد الرئي�صي بتمنع, MuB 657

حت�صينات  وعمل   ،(Maqṣara al-Abraq 1, TT1 A=Ja 874, 875, TT1 656

 MuB 410, Be 9,( وحفر من�صاآت الري ،(Be 9, BA=CSAII,41( دفاعية للمدن
MQ-Maqṣara al-Abraq 1(، اإ�شافة للنقو�ش الت�شريعية التي واكبت ذلك الن�شاط 

 ،(RES 3566, MuB 589( واالقت�صادية  االجتماعية  اجلوانب  من  كثريًا  وعاجلت 
اإ�صافة   (RES 2999( املعيني  والن�ش  الن�صو�ش  هذه  حمتوى  على  بناًء  اأمكن  وقد 
 T.00.A( اإلى نقو�ش اأخرى ك�صفت عنها البعثة االيطالية موؤخرًا يف معبد ي�صهل بتمنع
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28+22+21+20) اإرجاع فرتة حكم امللك �صهر يجل يهرجب اإلى نهاية القرن االأول قبل 

امليالد وبداية القرن االأول امليالدي)48).
و ب/ اأ ق و ل �ش م: �صيغة موؤلفة من الواو حرف العطف، وحرف اجلر الباء، واال�صم 
املجموع »ق و ل« جمرور. و »�ش م« �صمري جمع الغائبني يف النقو�ش الِقْتبانية واحل�صرمية 
واملعينية العائد هنا على اأ�صحاب النق�ش، و �صيغة اجلمع »ق و ل« اأي »اأقوال« من ال�صيغ 
 Cox 4/7, CIH 37/CIH 24/3,( امل�صهودة يف لغة النقو�ش النقو�ش اليمنية القدمية
CIH 181/2) وقد تاأتي ب�صيغة »اأقيال« )RES 2695/2=CIH 599)، واملفرد املعرف 

اأي »القيل« )Ja 1028/6, Ry 508/1) ومنه �صيغة املثنى »ق ي ل و« يف  »ق ي ل ن« 
)، والقيل ما دون امللك يف رتبه القيادة، فاالأقيال  ҅Aqaba Bura҅ 2/2( النقو�ش الِقْتبانية
هم حكام االأقاليم واملدن، مبثابة امللوك تتبعهم �صعوب عدة ولهم اأرا�ش وا�صعة وح�صون 

وق�صور واأتباع وغري ذلك، وقد ناق�صنا هذا اللقب بالتف�صيل يف ر�صالتنا للماج�صتري.
ال�صاكن يف  بكيل  �صعبهم  وبجاه  ر ي م ت م):  م  �ش م/ ب ك ل م)/ذ  ع ب  �ش  و 
مدينة مرمية )هجر العادي حاليًا). �صيغة موؤلفة من الواو حرف العطف، وحرف اجلر 
واملعينية  الِقْتبانية  يف  م«  �ش   « الغائبني  جمع  و�صمري  »�صعب«  املجرور  واال�صم  »الباء« 
واحل�صرمية، مقابل » هـ م » يف ال�صبئية، العائد هنا على اأ�صحاب النق�ش )االأريوم). 

وقد اأفردنا ال�صيغة اأعاله بدرا�صة م�صتفي�صة يف ر�صالتنا للماج�صتري.
خال�سة النق�ش:

ي�صتخل�ش من درا�صة النق�ش وحتليله:
)االأريوم) . ) النق�ش  اأ�صحاب  به  التزم  قد  كان  التزام  اأو  بنذر  لوفاء  اإ�صهار  اأنه 

عرب�ش، منري، »روؤى جديدة لكتابة تاريخ مملكة ِقْتبان من خالل االآثار والنقو�ش«، جملة حوليات مينية،    (48(
)2006م)، �ش 70؛

Arbach, M., Tamnaʻ : histoire et chronologie d᾽ aprés les inscriptions  in Arabia, Volume 

3, (2005-2006), pp. 124-125.
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كانت يف  ناجحة  بعد رحلة جتارية  الرئي�ش،  اإله مدينة مرمية  ملعبودهم حوكم 
مدينة �صكع الواقعة باأر�ش ُيَهْنِطل.

من . 2 متثال  عمل  يف  املتمثل  حوكم  للمعبود  )الثواب)  االلتزام  ذلك  تقدمي  اأن 
الربونز اإ�صافة اإلى النق�ش قيد الدرا�صة مل يكن يف مدينة �صكع، واإمنا يف مدينة 
اأقدام  هيئة  على  حفرتني  تظهر  وعليه  النق�ش  على  عرث  حيث  القدمية  مرمية 

اأدمية ثبت فيهما التمثال الربونزي كما يت�صح من �صور النق�ش. 
اأن مدينة �صكع قد تكون حا�صرة الكيان ال�صيا�صي امل�صمى )ُيَهْنِطل) ورمبا اإحدى . 3

�ُصُكع)  اللحظة )خرابة  اآنذاك، والتي ال تزال تعرف با�صمها حتى  مدنه املهمة 
وتقع  يف ال�صمال ال�صرقي من مركز حمافظة ال�صالع، وفيها من االآثار ما يدلل 

اأنها املق�صودة يف النق�ش قيد الدرا�صة. 
بني . 4 ال�صيا�صية  ورمبا  املبكرة  واالقت�صادية  االجتماعية  العالقات  من  نوع  وجود 

مدن مملكة ِقْتبان يف وادي حريب وبني مدن املرتفعات الغربية واجلنوبية الغربية 
املطلة على اأ�صافل اأودية مدن مملكة ِقْتبان، بدليل توايل ظهور النقو�ش الِقْتبانية 

التي تاأتي على ذكر عدد من تلك املدن، كمدينة ظفار وال�صوا، و�صكع، ورحابة.
احتواء النق�ش على مفردات لغوية جديدة هي )حرب) و )اآل) ال�صائعتني يف لغات . 5

لتعدد  نتيجة  اإما  الدرا�صة  قيد  النق�ش  اإتيانها يف  والتي نرجح  �صمال اجلزيرة، 
االقت�صادية  العالقات  نتيجة  ال�صمال  بلغة  تاأثرًا  اأو  القدمية،  اليمنية  اللهجات 

ورمبا االجتماعية.
اأن مملكة ِقْتبان يف عهد ملكها �صهر يجل يهرجب كانت ال تزال تتمتع بح�صور . 6

التي ظهرت جليًا  اأي�صًا،  الدينية  املكانة  واقت�صادي ملحوظ، يف وجود  �صيا�صي 
ثانيًا  املعبود )حوكم)  ثم  الرئي�ش،  ِقْتبان  اإله  باملعبود )عم)  التو�صل  يف �صيغة 

باعتباره اإله مدينة مرمية الرئي�ش.
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ل�حة 1: النق�ش )العادي 21( ت�س�ير الباحث

ل�حة 2: �س�رة اأخرى للنق�ش )العادي 21( وعلى �سطحه العل�ي تظهر اأقدام متثال اقتلع من مكانه. ت�س�ير 
الباحث
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خارطة 1: ت��سح م�قع اأر�ش ُيهنطل ومدينة �ُسُكع بني مدن ممالك اليمن القدمي مبا فيها مدينة مرمية التي 
ينتمى اإليها اأ�سحاب النق�ش. نقاًل عن: )Queen of sheba,2002,p 52(، تعريب وتعديل الباحث بالتعاون 

مع الزميل نبيل االأ�س�ل.


