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ة والدينيَّة والتارخييَّة   نقش ِقْتَباين جديد من َهَجر الَعادي- وادي َحِرْيب: دراسة يف دالالته اللغويَّ
)حاج - العادي 35(

حممد عيل احلاج
باحث دكتوراه، كلية السيِّاحة واآلثار، َجاِمَعة امللك ُسُعود، الرياض، باحث  قسم اآلثار، جامعة صنعاء

)ُقدم للنرش يف 1436/4/5هـ ؛  وقبل للنرش يف 1436/6/11هـ(

الكلامت املفتاحية: قتباين ، نقش، برونزي، مريمة، حريب.
ملخص البحث: يقدم هذا البحث دراسة حتليلية مقارنة لواحد من أهم النقوش العربية القديمة )القتبانية( 
املكتوبة عىل لوح من الربونز، وال تأيت أمهية النقش- موضوع الدراسة- من خالل حمتواه اللغوي والتارخيي، وما 
يقدمه من معطيات دينية وتارخيية جديدة فحسب، وإنام لكونه واحدًا من أكرب النقوش القتبانية الربونزية املكتشفة 

حتى اللحظة.
 يصل طول النقش نحو املرتين، فضاًل عن أنه مؤرخ بعهد )شهر جيل هيرجب( ملك قتبان آخر مكريب مملكة 
مريمة  مدينة  هو  النقش  ومصدر  امليالد،  قبل  األول  القرن  من  الثاين  النصف  يف  امللك  هذا  حكم  ويرجح  قتبان. 

القديمة املعروفة حالًيا باسم َهَجر العادي بوادي حريب.
مملكة  عاصمة  شبوة  بمدينة  حينها  التاجر  القديمة-  مريمة  مدينة  سكان  أحد  قدمه  نذري  طابع  ذو  والنقش   

ى شبعان.  حرضموت- للمعبود حوكم نبط إله مدينة مريمة الرئيس، يف معبده املسمَّ
ى شبعان  وأظهرت الدراسة أن  شكر إل الربانطي، صاحب النقش قدم للمعبود حوكم نبط وآهلة البيت املسمَّ
تقدمات عدة، منها جمموعة من التامثيل، ومتثايل كلبتني، مجيعها مصنوعة من الربونز، إضافة إىل تقديم كامل التزاماته، 
وذلك طاعة خالصة منه جتاه املعبود حوكم، طبًقا ملا كان قد وعده به كرضيبه مفروضة عىل أمالكه، وهو كذلك من 

أجل أن يستمر )شكر إل( بالتزامه يف دفع هذا الريع بعد تنفيذ مهام جتارية رابحة.
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وصف النقش ومصدره )لوحة 1، 2(:
الشكل،  مستطيل  برونزي،  لوح  عىل  النقش  ن  ُدوِّ
حني  يف  ذلك،  من  أكثر  وربام  )1.60م(  طوله  يقدر 

يرتاوح عرضه نحو )25-30سم(. 
تعرض اللوح عند اقتالعه لكرس يف منتصفه، نتيجة 
اإلله  معبد  هلا  ض  تعرَّ التي  العشوائي،  احلفر  أعامل 

حوكم نبط، وهو حالًيا ضمن جماميع خاصة.
)طبقات  عدة  تكلسات  اللوح  أعرتى  وقد  هذا 
إياه  قراءتنا  من  جعلت  الطني  من  وبقايا  متأكسدة( 
عىل  مثبتًا  كان  النقش  أن  ويبدو  اليسري.  باألمر  ليس 
َمْرَيَمة  مدينة  يف  يقع  ما  ملعبد  الداخلية  اجلدران  أحد 
اللوح  القديمة، بدليل وجود ثقوب دائرية عىل جانبي 
وأسفله عىل مسافات منتظمة، واألرجح لدينا أن يكون 
بعبادة  اخلاص  شبعان  ى  املسمَّ املكان  هو  املعبد  ذلك 
إىل جانب  الرئيس،  مريمة  إله مدينة  نبط،  اإلله حوكم 
معبودات ثانوية )للمزيد ينظر: احلاج، 2013م أ:35-

.)116-112 -37،112
يتكون وجه اللوح من ثالثة أقسام تقع داخل إطار 
النص  يشغله  منها  األوسط  القسم  )2سم(،  بعرض 
حمل الدراسة. بينام يقع عىل جانبيه إطاران حيتويان عىل 
منحوتات بارزة لوعل يف وضع متناظر وبصورة بارزة 
ودقيقة، جالس بوضع القرفصاء بقرون كبرية وملتوية، 
تتوسطها  رباعية )حمورة(،  زهرة  وأسفله  أعاله  ويظهر 
كتلك  حمورة  بتالت  أربع  من  تتكون  أخرى  زهرة 

الزهرات الشائعة كثريًا يف الفنون احلمريية.  
عىل  والزهرات  الوعل  حيوان  جتسيد  أن  واملرجح 
جوانب النقش مرتبط بمعان دينية ورمزية، فضاًل عن 
النقوش  حمتوى  لتواكب  جاءت  مجالية  عنارص  كوهنام 

النذرية املقدمة إىل بيوت املعبودات يف اليمن القديم. 
أسطر  مخسة  من  يتألف  نذري  طابع  ذو  والنقش 
بارزة ومكتملة، حروف كلامهتا واضحة وسليمة، ُكتب 
كلامت-  ثالث  من  واملكون   - منها  اخلامس  السطر 
باقي  مع  تتجانس  ال  بطريقة  للوح  السفيل  اإلطار  عىل 
للوح   الداخيل  اإلطار  ضمن  املكتوبة  األربعة  األسطر 
السطر  أن  ذلك  واحتامل  والتنفيذ،  احلجم  حيث  من 
اخلامس قد أضيف بعد االنتهاء من جتهيز القالب، وربام 
بعد االنتهاء متامًا من صبِّ اللوح عىل القالب، استكامالً 

لصيغة طلب احلامية من املعبود حوكم. 
 تأريخ النقش:

هيرجب(  جيل  )شهر  القتباين  امللك  اسم  وجود  يف 
إىل  تارخيه  إرجاع  يمكن  النقش،  من  الرابع  بالسطر 
ما  وهو  امليالد،  قبل  األول  القرن  من  الثاين  النصف 

سنأيت عىل تفصيله الحًقا. 
النقّش باحلروف العربّية:

ش ك ر أ ل/ ب ن/ ل ح ي ع م/ ب ر ن ط م/   )1(
ر ن/ س ق ن ي/ ح و ك م/ ن ب ط/ و أ ل هـ س و و/ 
أ ل هـ ي/ ب ي ت ن/ ش ب ع ن/ س ق ن ي ت/ و 
أ ص ل م/ و ك ل ب ت ي/ ذ هـ ب )ن( / و ك ل/ ت 

ش رع س م/ ب ن/ ف ر ع م/ و م ث ب م/ ف ر ع
و ث و ب/ ش ك ر أ ل/ ل ح و ك م/ و أ ل هـ   )2(
و/ ب ي ت ن/ ش ب ع ن/ ب هـ ج ر ن/ ش ب و 
ت/ و ح ل ك م/ ت ك رب س/ و ل ذ ت م/  ب ي ز 
أ/ ك ت ر ب س/ ر ث د/ ش ك ر أ ل/ ح و ك م/ و أ ل 
هـ س و ]و[/ ن ف س س/ و أ ذ ن س/ و ق ن ي س/ 

و أ ب س/ ل ح
ي ع م/ و أ خ س/ ن م ر م/ و ب ن س و و/ ر   )3(



165جملة السياحة واآلثار، م27، ع2،  جامعة امللك سعود،  الرياض)2015م/1436هـ(

ن ع م/ و م ع د إ ل/ و ل ح ي ن/ و ك ل ب م/ و أ م ر أ 
س/ ن ب ط ع ل ي/ و ي ث ع ك ر ب/ و ذ ك ر م/ ب 
ن ي/ ب ر ن ط م/ و س ف ل ي ن/ ب ع ث ت ر/ و 
ب ع م/ و ب أ ن ب ي/ و ب]ح[ و ك م/ و ب م ن ض 

ح/ ب ي ت س/ ع م/ ر ي ع ن
و ب/ م ر أ س/ ش هـ ر/ ي ج ل/ ي هـ ر ج   )4(
ب/ م ل ك/ ق ت ب ن/  و ب/ ش ع ب س/ ب ك 
ل م/ ذ م ري م ت م/ و ب/ أ ق و ل س م/ و ب/ أ خ 
هـ س و/ أ د م/ ب ن/ ب ر ن ط م/ و ر ث د/ ش ك ر 
أ ل/ ح و ك م/ و أ ل ]هـ[ س و و/ س ق ن ي ت س/ 

ب ن/ م س ن ك ر م/ و م س
ف أ ي م/ ب ن/ ب رث س  )5(

النقش باحلروف الالتينية:
(1)  S2kr’l/ bn/ lḥyʽm/ brnṭm/rn/s1qny/

ḥwkm/ nbṭ/ w’lhs1ww/ ’lhy/ bytn/ s2bʽn/ s1qnyt/ 
w’ṣlm/ wklbty/ḏhbn/ 

(2) wkl/ ts2rʽs1m/ bn/ frʽm/ wmṯbm/ frʽwṯwb/ 
S2kr’l/ lḥwkm/ w’lhw/ bytn/ s2b‘n/ bhgrn/ s2b-
wt/ wḥlkm/ tkrbs1/ wlḏtm/ byz’/ ktrbs1/ rṯd/ 
s2kr’l/ ḥwkm/ w’lhs1sw[w]/ nfs1s1/ w’ḏns1/ 
wqnys1/ w’bs1/ lḥ

(3) y‘m/ w’ḫs1/ nmrm/ wbns1ww/ rn‘m/ 
wm‘d’l/ wlḥyn/ wklbm/ w’mr’s1/ nbṭ‘ly/ 
wyṯ‘krb/ wḏkrm/ bny/ brnṭm/ ws1flyn/ b‘ṯtr/ 
wb‘m/ wb’nby/ wb[ḥ]wkm/ wbmnḍḥ/ byts1/ ‘m/ 
ry‘n

(4) wb/ mr’s1/ s2hr/ ygl/ yhrgb/ mlk/ qtbn/ 
wb/ s2‘bs1/ bklm/ ḏmrymtm/ wb/ ’qwls1m/ wb/ 
’ḫhs1w/ ’dm/ bn/ brnṭm/ wrṯd/ s2kr’l/ ḥwkm/ 
w’l[h]s1ww/ s1qnnyts1/ bn/ ms1nkrm/ wms1

(5) f’ym/ bn/ brṯs1

نقل املعنى:
الربانطي  عم  حُلَيٍّ  بن  إل  شكر  هو(  )هذا   )1
حوكم  )للمعبود(  تقرب  أنه(  )يعلن  ران  )صاحب( 
ى( شبعان بتقدمة ومتاثيل،  نبط وآهلته آهلة املعبد )املسمَّ
وذلك  لوازمها  وكل  برونزية،  كلبتني(  )متثايل  وكلبتني 

فرعه  قد  كان  )جزاء(  وعطاء  رضيبة(  )ريع،  فرٍع  من 
)أخرجه(.

)املعبود(  إل  شكر  به(  جازى  به/  )كافأ  وثوبه   )2
إقامته(  )أثناء  شبعان  ى(  )املسمَّ املعبد  وآهلة  حوكم 
أن  أجل  ومن  التزامه،  )خالص(  وكامل  شبوة  بمدينة 
هذا  )بتقديم  بالتزاماته  الوفاء  يف  إل(  )شكر  يستمر 
الريع( ووضع شكر إل )يف محاية املعبود( حوكم وآهلته 

نفسه وحواسه وماله )ممتلكاته( وأبوه حلـ
وحليان  إل  ومعد  رانع  وأبناؤه  نمر  وأخوه  يعم   )3
وكليب وأسياده نبط عيل ويثع كرب، وذاكر بني برانط 
وحوكم  وأنباي  وعم  عثرت  املعبودات  بحق  وسفليان 

ومنضح )حامي/ منعم( بيته عم ريعان
4( وبحق سيده شهر جيل هيرجب ملك قتبان وبحق 
مريمة(،  مدينة  )ساكن  مريمة  ذو  )بكال(  بكيل  شعبه 
وبحق أقياهلم وبحق إخوانه رعية بني برانط ولقد أودع 
شكر إل تقدمته يف محاية )املعبود( حوكم من كل مشوه 

)مغري( 
ب )حمرك( هلا من مكاهنا. 5(  وخمرِّ

الرشح والتحليل:
السطر 1:

النقش، جاء  إل. اسم صاحب  إ ل: ُشكر  ر  ش ك 
مسبقًا يف نقشني فقط من نقوش مدينة مريمة، األول: 
الثاين-  )القرن  بحوايل  مؤرخ   )1/8 العادي   – )حاج 
األول ق. م( وفيه ينتسب إىل أرسة »ر ف أ ن« الساكنة 
بمدينة مريمة )احلاج،2013م:151-157(، والثاين: 
)FB-al-Ādī 1/1( مؤرخ بعهد )شهر جيل هيرجب( ملك 
وفيه  ق.م(،  األول  القرن  من  الثاين  )النصف  قتبان 
ينتسب إىل أرسة »أ ب ر ن« )Bron, 2010, 172-173(، أما 
برانط  بني  أرسة  إىل  إل(  )شكر  فينتمي  هذا  نقشنا  يف 
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مشهود  الصيغة  هبذه  واالسم  مريمة،  مدينة  أسياد 
 YM( واملعينية   ،)Harding,1971,354( السبئية  يف 
 ،)28517; Arbach-Schiettecatte-al-Hādī 2008, 108

)أبو  واللحيانية  )حراحشة،2010م:91(،  والصفوية 
ر مركب  احلسن،1997م:284-285(، وهو علم مذكَّ
عىل  املصدر  بصيغة  »ُشكر«  من  اإلضافة  جهة  عىل 
األرجح، بمعنى »الُشكر والثناء واإلحسان« ومن اسم 
عرفان  أو  فضل  ويعني«  »إل«،  القديم  السامي  املعبود 
االسامء  لبعض  احلايل-  وقتنا  يف-  مشابه  إل«  اإلله 
املضافة إىل لفظ اجلاللة »اهلل« مثل: »حفظ اهلل، وُشكر 
اهلل، ونحو ذلك«، وربام يكون تركيبه عىل هيئة اجلملة 
األول.  لالحتامل  ترجيحنا  مع  إل(،  )َشَكر  الفعلية 
-160 ص   ،8 العادي   – حاج  نقش:  ينظر  )للمزيد 
كان  إل(  )شكر  النقش  صاحب  أن  واألرجح   .)161
يف  املقيمني  القديمة  مريمة  مدينة  جتار  كبار  من  واحدًا 
البخور  إنتاج  مركز  حرضموت،  عاصمة  شبوة  مدينة 
فضاًل  وحجمها،  تقدمته  نوع  به  توحي  ما  وهو  قدياًم، 
موضوع   - النفيس  الربونزي  النقش  وحجم  مادة  عن 
الدراسة- اآليت عىل ذكر تقدمته واإلشهار هبا يف جممع 

املعبود حوكم نبط.
حُلَيٍّ عم. بن: اسم مفرد  ابن  ب ن/ ل ح ي ع م: 
النقش،  صاحب  والد  اسم  عم«  و«حلي  »ابن«  بمعنى 
نقوش  من  عدد  يف  شخص-  عىل  علم   - مسبقًا  جاء 
 Cox/1;8/1؛ 4/1؛  1/1؛  العادي   – )حاج  مريمة  مدينة 
لعهد  يعود  أقدمها   )Robin 2005-2006: 283-285
العادي   - )حاج   )1( قتبان  ملك  جيل(  أب  )يدع  حكم 

)1(  يدع أب جيل هو أحد ملوك قتبان الذي نرجح حكمه بنهاية 
املرحلة املبكرة من تاريخ ِقْتبان )القرن السادس قبل امليالد(، ويف 
الِقْتباين يف جماهبة مملكة سبأ، وقد ترك  عهده بدأ حتقيق الطموح 
لنا من عهده عدد من النقوش الِقْتبانية املهمة النذرية، واملعامرية، 

لعائالت  ينسب االسم »حلي عم«  1/1(، ويف مجيعها 

يف  القديمة  مريمة  مدينة  تسكن  كانت  خمتلفة  قتبانية 
مراحل زمنية عدة.

ب ر ن ط م: برانط، أو الربانطي. اسم األرسة التي 
عم  حُلَيٍّ   بن  إل  )شكر  النقش  صاحب  إليها  ينتمي 
الربانطي(، وهي أشهر عائلة قتبانية كانت تسكن مدينة 
حريب)2(،  وادي  قرى  من  حوهلا  وما  القديمة،  مريمة 
أمهها  من   ،)MUB 457, MQ-Bayt aṣṢurymi 6, Atlal 6( واحلربية 
املرتفعات  يف  الواقع   )RES 3858=CSAII,203( العود  جبل  نقش 
اجلنوبية الغربية من وادي بيحان ضمن ما ُعرف الحقًا بأرايض 
محري، وفيه يأيت ذكر احلروب التي قامت هبا مملكة ِقْتبان يف عهد 
وملوكها  سبأ  مملكة  ضد  عيل"  ذمار  بن  جيل  أب  "يدع  امللك 
أمر وتر" إضافة إىل  "يدع إل بني وسمه عيل ينوف ويثع  الثالثة 
عم،  وأوالد  ِقْتبان  ضد  سبأ  مع  لوقوفهم  رعني  مملكة  ملوك 
ِقْتبان جزء من أرايض  وقد انتهت احلرب بأن وقع حتت سيطرة 
حكم  فرتة  يف  الباحثون  اختلف  وقد  املرتفعات.  تلك  يف  سبأ 
الرابع  القرن  أنه حكم يف  يرى  "فالربايت"  يدع أب جيل،  امللك 
يف  حكم  أنه  "كيتشن"  حني  يف   )Albright,1950,12( امليالد  قبل 
وترى   )Kitchen,2000,742-743( ق.م"   320-350" من  الفرتة 
"أفانزيني" أن تاريخ حكمه يعود للمرحلة "B1" الواقعة بني القرن 
 ،)Avanzini,2004,27,62,279-281( امليالد  قبل  والثالث  اخلامس 
عىل أننا نرجح أن فرتة حكمه كانت القرن السادس قبل امليالد، 
عيل  وسمه  بني  إل  "يدع  هم  سبأ  ملوك  من  ثالثة  عارص  كونه 
نفسها،  الفرتة  نعتقد يف  كام  الذين حكموا  وتر"  أمر  ويثع  ينوف 
سري  بخط  املكتوبة  النقوش  من  عدد  عهدهم  من  لنا  وتركوا 
ذكر  فيها  يرد   )Ja 550,Ja 555( أوام  معبد  جدار  عىل  املحراث 
يف  الواردة  احلرب  أهنا  نعتقد  ِقْتبان،  ضد  سبأ  خاضتها  حرب 
)احلاج،  ينظر:  للمزيد   )RES 3858=CSAI1,203( الِقْتباين  النقش 
.)Jamme,1962,9,18; Arbach, 2006,118-119أ:73-74؛ 2013م 

)2( من خالل تكرار ذكر عائلة )بني برانط( يف النقوش موضوع 
املمكن  من  أصبح  مسبقًا  دراستها  عىل  علمنا  والتي  الدراسة 
 FB-Qatabān 1;atlal 6;FB-Ḥawkam( القتبانية  النقوش  أن  القول 
 1B;FB-Ḥawkam 3; RES 4273; UAM 519, UAM 520;COX

األبحاث  من  عدد  يف  مسبقًا  نرشت  والتي   - وغريها   )4/1

قتبانية خمتلفة، وحتت مسمى رموز  والدوريات منسوبة الماكن 
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من  واملقدمة  ذكرها،  عىل  اآلتية  النقوش  من  ويبدو 
مريمة،  بمدينة  عالية  مكانة  تتبوأ  كانت  أهنا  أعضائها 
فإليها ينتمي معظم األقيال الذين حكموا هناك، وهي 
جزء من شعب بكيل/ بكال القتباين أبرز شعوب مدينة 
السادس  القرن  حوايل  منذ  أفرادها  ساهم  وقد  مريمة، 
املتوافرة لدينا - يف  النقوش  امليالد - حسب أقدم  قبل 
واهلبات  النذور  وتقديم  القديمة  مريمة  مدينة  بناء 
األرشاف  إىل  إضافة  نبط(،  )حوكم  الرئيس  ملعبودهم 
حوكم  املعبود  أمالك  ورعاية  الدينية،  الطقوس  عىل 
مدينة  داخل  ومدنية  دينية  عمرانية  أعامل  يف  وإنفاقها 
 ،8 العادي   – حاج  )راجع  وخارجها  القديمة  مريمة 

.)9
وفيام خيص قراءة االسم وحتليله فقد سبق أن رجحنا 
)َبرانِط( وامليم زائدة يف  قراءته عىل صيغة )فعالل( أي 
آخره للداللة عىل التنوين، وأن األصل فيه مادة )َبْرَنط(
 املسندية التي نحتمل أهنا تعني »َغِضَب«)1(، والتي 

القديمة. مريمة  مدينة  هو  مصدرها  جمهولة-  وبعضها  عديدة، 
)1(   ذهب بعض الباحثني- من خالل ما توافر هلم من نقوش 
يف حينه- إىل أن كلمة »ب ر ن ط« مأخوذة من اجلذر »ن و ط« 
»ناط«  و  »بر«  من  مركبة  كلمة  أهنا  بوصفها  ناط،  أصله  الذي 
)Jamme,1952,194( وهذا يف نظرنا غري سليم كونه يلغي صوتني 
صامتني مها »الباء والراء« وال حيتمل زيادهتام يف كلمة واحدة خاصة 
إذا ترادفا وتتابعا، ثم أن هذا الرتكيب حسب علم الباحث مل يعهد 
اليمن  أهل  الستخدام  القديمة،  اليمنية  النقوش  لغة  يف  إطالقًا 
قدياًم كلمة »بن« كام هي يف العربية، بدليل أنه يسبق كلمة »برنط« 
يف كثري من نقوش الدراسة أداة النسب »ب ن« مستقلة لوحدها.
أما الباحث الروسان )الروسان،1407هـ،18( فريى أن الباء يف 
أول االسم حرف جر، و«رنطم« اسم لقبيلة ِقْتبانية، وهذا يف نظرنا 
غري سليم أيضًا، لسببني، األول أنه مل يبني املعنى الذي أتى ألجله 
حرف اجلر يف بداية االسم، علاًم بأن الباء حرف اجلر يأيت كثريًا يف 
املعبود عثرت،  بداية أسامء اآلهلة توساًل هبا مثل )بعثرت( أي بجاه 
جميء  يعهد  ومل  آهلة،  باسم  ليس  »رنطم«  اسم  أن  رأينا  وحسب 

تاء  إىل  الطاء  ل معها حرف  تطور صويت حتوَّ هلا  حدث 
يف العربية، أي: )َبْرَنت(، فقد سمع عن العرب قوهلم: 
)ابن  غضبان  أو  ب  ُمَتَغضِّ  « بمعنى  ْنتي«  ُمرْبَ »رجل 
)برانط(  فإن  وعليه   ،)357 ج1:  1999م،  منظور، 
سبق،  ما  بدليل  الغضب،  معنى  من  مأخوذة  تكون  قد 
فالن  جاء  العرب:  قول  هو  آخر  دليل  ذلك  ويقوي 
َطمة باملعنى نفسه   بًا( من الرَبْ ْنطِاًم بمعنى )جاء ُمَتَغضِّ ُمرْبَ
)ابن منظور، 1999م، ج1: 380(، وهي صيغة نادرة 
يف املعاجم العربية، وردت حتت مادة )ب ر ط م(، وهذا 
جيعلنا نرجح أن أصل الكلمة يف املعاجم العربية وحتديدًا 
يف لسان العرب مأخوذ من اللغة اليمنية القديمة، بدليل 
التي ُعدت أصلية  امليم  استخدامها عىل أصلها بإضافة 
منها، لذلك أمهلتها معاجم اللغة الكربى. للمزيد ينظر: 

)احلاج، 2013م أ، 82-78(.
برانط(  )بني  أرسة  فروع  من  فرع  اسم  ران.  ن:  ر 
موضوع  النقش-  تدوين  زمن  أهنا  يبدو  التي  الكبرية 
الدراسة - كان قد انحدر وتفرع منها عائالت وأفخاذ 
عدة، منها الفرع )ر ا ن(، خاصة إذا ما أخذنا باالعتبار 
أن ظهور أرسة بني برانط يعود يف نقوش مدينة مريمة 
 – الثامن  القرن  حوايل  إىل  اللحظة-  حتى  املكتشفة   -
وحدات  بظهور  كفيلة  فرتة  وهي  امليالد،  قبل  السابع 

هذا احلرف هبذا املعنى مع أسامء القبائل يف لغة النقوش املسندية، 
نادر جدًا، وينحرص تركيبه مع أسامء  أما مع أسامء األعالم فهو 
املعبودات، والثاين: أن كلمة »رنطم« مل ترد يف أي من الكتابات 
الروسان  تفسري  فإن  لذا  مكان؛  أو  لقبيلة  علاًم  القديمة  املسندية 
أن   )Hayajneh,1998,97( اهلياجنة  حيتمل  بينام  وغامض،  مبهم 
بالكلمة  مقارنتها  يمكن  وأنه  اجلذر  رباعية  تكون  قد  الكلمة 
أو  رواسب  املجازي  معناها  يف  تعني  التي  )بِِرنط(  األمهرية 
شوائب، أما معناها احلقيقي فيدل عىل اخلجل أو الفضيحة واملكر.
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مع  عدة،  مسميات  هلا  منها،  أصغر  حرضية  اجتامعية 
شكر  إليها  نسب  منطقة  اسم  )ران(  تكون  أن  احتامل 
ر  )ب  العائلة  اسم  يف  كام  ران،  صاحب  الربانطي  إل 
ن ط م/ ذ ت و/ و ن ب( أي: برانط أصحاب ونب 
مدينة  ومصدره   )FB-Ḥawkam 3( النقش  يف 
املكان  جمهول  برون  الباحث  ه  أعدَّ والذي  مريمة، 
االسم  نطق  ويمكن   .)Bron,2009,124-126(
أعاله )ران( أو )رون( بوصفه حرفًا من أصل الكلمة 
النقوش  لغة  لقواعد  طبقًا  نطقًا،  وأثبت  كتابة  أمهل  قد 
جاءت  إذا  اللني  حروف  هتمل  التي  القديمة  اليمنية 
ولعل  والواو،  والياء  األلف  وهي  الكلمة،  أثناء  يف 
االسم  فيكون  األقرب  هو  ألفًا،  املحذوف  افرتاض 
)ران( مع افرتاض واو ساكن، فيكون االسم )ر و ن( 
يمنية  ووديان  لقرى  اساًم  اليوم  ألسنتنا  عىل  املعروف 
ْوين )املقحفي،2002:  ْون( إليها ينسب آل الرَّ عدة )الرَّ
»الشدة  بمعنى  والرون«  »الران  اللغة  ويف   ،)714
.)379-378 ج5:  1999م،  منظور،  )ابن  والغلبة« 
س ق ن ي: فعل ماض مزيد بحرف السني يف أوله 
ضمري  والفاعل  نذر«،  أهدى،  قدم،  »قرب،  بمعنى 
مسترت تقديره هو يعود عىل صاحب النقش )شكر إل(، 
بصيغة  اجلعزية  يف  يرد  إذ  السامي،  املشرتك  من  وهو 
»qanaya» (Leslau,1991,437( ويف اآلرامية، والفينيقية، 
نال،  »َوَهَب،  بمعنى   »qny« بصيغة  واألوجاريتية 
 Tomback, 1978,249؛ )الذييب،2006م:  اكتسب« 
ينظر  للمزيد   .)290; Lete and Sanmartin,2003,706

 ،195،199  ،165  ،150 أ:50،  2013م  )احلاج، 
204-205؛ احلاج، 2013م ب: 128-127(.

مريمة  مدينة  إله  حوكم.  ط:  ب  ن  م/  ك  و  ح 

احلاج،  22؛  العادي   - حاج  نقش:  )انظر  الرئيس. 
2013م أ: 69-72، 165(، وهو هنا مفعول به أول. 
و »ن ب ط« مضاف إليه، وهو نعت اقرتن كثريًا باملعبود 
FB-Ḥawkam3/3;FB-( قتبان  آهلة  من  دون غريه  حوكم 
وسقي  املياه،  بنضح  الرتباطه  ربام   )Ḥawkam 4/1

عليه  تدلُّ  ما  وهو  حريب.  وادي  يف  ورهيا  األرض 
 MuB( اليمنية القديمة النقوش  مادة »ن ب ط« يف لغة 
»أنبط، أخرج، حفر حتى  بمعنى   )410/1; Haram 2/10

بيستون  )Biella,1982,290;Ricks,1989,102؛  املاء« 
)ن  الصفة  أن  احتامل  مع  وآخرون،1982م:91(، 
أي:  عدم،  من  اليشء  وإخراج  اخللق،  هبا  يراد  ط(  ب 
)خلقهم(.  واستنباطهم  ظهورهم  توايل  عن  املسؤول 
العادي   – العادي 3/4؛ حاج   – ينظر: )حاج  للمزيد 
وارتباط   .)116-115 أ:  2013م  احلاج،  1/12؛ 
مدينة  نقوش  أغلب  يف  حوكم  باملعبود  )نبط(  صيغة 
مريمة تدلُّ عىل أهنا كانت من أهم الصفات التي رآها 

عابدوه فيه.
و أ ل هـ س و و:«وآهِلَته، وإهَليه. الواو حرف عطف 
متصل  معطوف  اسم  و«  و  س  هـ  ل  »أ  قبله.  ما  عىل 
بضمري الغائب املفرد »س و و« يف القتبانية واحلرضمية، 
يف  ا  أمَّ واجلمع،  املثنى  االسم  أيضًا  تلحق  صيغة  وهي 
و«،  »هـ  هو  الغائب  للمفرد  املتصل  فالضمري  السبئية، 
املعينية »س« وأحيانًا »س و« )بيستون، 1995م:  ويف 
Ricks, 1989, 28,29؛  124؛   ،118  ،111  ،70
الصيغة  هذه  أن  ويبدو  الصلوي،2010م:32-27(، 
القصرية  الصيغة  عن  الحقًا  تطورت  قد  و«  و  »س 
أن  والزبيدي  مكياش  ويذهب  »س«،  املتصل  للضمري 
مفرد  اسم  احلالة  هذه  مثل  يف  و«  و  س  هـ  ل  »إ  كلمة 
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واألرجح   ،)77 والزبيدي،2008م:  )مكياش  »إله« 
هـ«  ل  »أ  بوصف  )آهِلَته(  بمعنى  مجع  صيغة  أهنا  لدينا 
بمعنى  و«  و  س  أ  ر  »م  مثل:  مثنى،  وربام  مجع،  صيغة 
»سيِّداه، سيديه« )FB-Ḥawkam 2/8-9( و »أ خ هـ س و 
و« »إخوته« )حاج – العادي 5/5(، كذلك »ب ن س 
و و« يف السطر الثالث من النقش - موضوع الدراسة - 

بمعنى »ابنائه« وعددهم أربعة.
النقوش  صيغة مجع، شائعة يف لغة  أ ل هـ ي: آهلة. 
القتبانية، والسبئية نحو: »و ب/ أ ل هـ ي/ و أ ل هـ 
ت ي/ هـ ج ر ن/ ع د ن« )CIH 550/15( و احلرضمية 
»و أ ل هـ ي/ و أ ل هـ ت ي/ هـ ج ر هـ ن/ ش ب و 
ت« )RES 2693/6( فضاًل عن عدد من اللغات السامية 
والتدمرية  القديمة،  والعربية  والنبطية،  كاآلرامية، 
21؛  2006م:  الذييب،  335؛  1997م:  )إسامعيل، 
ويف  2000م:87(،  سليم،  بني  20؛  الذييب2000م: 
االختصاص  هنا  هبا  واملراد  اجلمع،  معنى  تفيد  كالها 
والتوضيح لآلهلة السابقة، أي: وآهلته آهلة البيت شبعان.
آخره  يف  بالنون  معرف  مفرد  اسم  ن«:  ت  ي  »ب 
ويعني البيت أي: »بيت اآلهلة، املعبد«، واسم اجلمع منه 
»أ ب ي ت ن« )CIAS 47.82/j 1/2(، وهو من األلفاظ 

السامية املشرتكة.
فعالن،  زنة  مذكر  مفرد  اسم  ع ن: شبعان.  ش ب 
النقش  صاحب  فيه  قدم  الذي  )املعبد(  املكان  وهو 
تقدماته املختلفة من متاثيل وغريها، وهو خاص بعبادة 
اإلله القتباين »حوكم نبط« إله مدينة َمْرَيَمة الرئيس، إىل 
– العادي  جانب معبودات قتبانية أخرى ثانوية )حاج 
 ،)FB-Ḥawkam 3/2-4;FB-Ḥawkam 4,5/1-2 7؛   ،4
واألرجح أن املعبد شبعان كان بمثابة جممع ديني كبري، 

اإلداريني  الكهنة واملوظفني  يقوم عىل خدمته عدد من 
 – )حاج  النقش  حمتوى  من  يفهم  ما  حسب  وغريهم، 
فضاًل  أمهيته،  وإبراز  وصفه  لنا  سبق  وقد   ،)8 العادي 
عن حتديد موقعه من مدينة مريمة القديمة، وما تعرض 
)احلاج،  سابقة  دراسة  يف  وتدمري  نبش  أعامل  من  له 

2013م أ:37،116-35(.
هنا  وهي  ثاٍن،  به  مفعول  تقدمة.  ت:  ي  ن  ق  س 

تقدمة غري معروف ماهيتها ومادهتا.
عطف،  حرف  الواو  متاثيل.  جمموعة  م:  ل  ص  أ  و 
م«  ل  »ص  مفرده  نكرة،  مذكر  مجع  اسم  م«  ل  ص  »أ 
»أ ص ل  منه  املعرف  العادي 2/7( واجلمع   – )حاج 
 ،  )Ja 340/2( م ن«  واملفرد »ص ل   ،)MuB 1/5( م ن« 
اليمنية  النقوش  لغة  يف  صنم«  صورة،  »متثال،  واملعنى 
Ricوآخرون،1982م،143؛ )بيستون  القديمة 
ks,1989,137( وهو من املشرتك يف اللغات السامية كتابًة 

ومعنًى. )راجع: احلاج، 2013م أ: ص 148-147(، 
وال نعرف هنا ماهية تلك األصنام ونوعها، ولكن يبدو 

أهنا مصنوعة من الربونز.
لكلبتني  ومتثاالن  ن:  ب  هـ  ذ  ي/  ت  ب  ل  ك  و 
مصنوعتني من الربونز. الواو حرف عطف. »ك ل ب 
الياء يف آخره  ت ي« اسم مثنى معطوف عىل »أصلم« 
»ك  املفرد  واسم  »كلبتني«،  بمعنى  التثنية،  عىل  للداللة 
النقوش  يف  مرة  ألول  هذه  بداللته  يرد  وهو  ب«،  ل 
مسنديني  نقشني  يف  مسبقًا  ورد  حني  يف  القتبانية، 
أحدمها حرضمي )Ingrams 1/6(، واآلخر سبئي متأخر 
محالت  عن  احلديث  سياق  يف  وذلك   )ʿAbadān 1/38(
برفقة  واألقيال  امللوك  يقوم هبا حينها  كان  التي  الصيد 
من  لكثرٍي  اساًم  الكلب  ويأيت  املدربة.  الكالب  مئات 
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أسامء األعالم يف النقوش اليمنية القديمة كام يف السطر 
الثالث من النقش- موضوع الدراسة- ونقوش أخرى 
مفرد  اسم  ن«  ب  هـ  »ذ  و   .)CIH 408//2; Ry 564/1(
معرف بالنون يف آخره، ويعني يف لغة النقوش »الربونز«، 
وعادة ما يأيت مسبوًقا باالسم املوصول »ذو« )ذ ذ هـ ب 
ن(، وهو هنا متييز لتمثايل الكلبتني الربونزيتني )ذهبيتي 

اللون(، وربام لكل التامثيل املقدمة، وهو األرجح. 
ومن اجلدير هنا التوقف عند نوعية القرابني املقدمة 
معبده  يف  نبط(،  )حوكم  للمعبود  النقش  صاحب  من 
)األصلم(  التامثيل  فأما  مريمة،  بمدينة  شبعان  ى  املسمَّ
الدراسة  موضوع  النقش  يف  طبيعتها  نعرف  ال  والتي 
القديمة، وهي  اليمنية  النقوش  تقديمها معهود يف  فإن 
خاصة  حيوانية،  أو  آدمية  متاثيل  إما  تكون  أن  تعدو  ال 
تلك احليوانية التي حتمل دالالت دينية مقدسة كالثور، 
وأما  وغريها،  واخليل  والوعل،  واجلمل،  واألسد، 
من  أو  الربونز  من  املصنوعة  الكالب  بتامثيل  التقرب 
أول  هو  هذا  إن  إذ  معهود؛  غري  فأمر  أخرى  مادة  أي 
نقش مسندي - فيام نعلم - يذكر تقديم متاثيل كالب 
القديم،  اليمن  يف  لآلهلة  كقربان  الربونز  من  مصنوعة 
هلا،  املقدسة  والرمزية  الدينية  الداللة  ماهي  ندري  وال 
وما هو الغرض الذي ارجتاه صاحب النقش )شكر إل( 
للمعبود )حوكم  الربونزيتني  الكلبتني  متثايل  تقديم  من 
ذلك  يف  ولعلَّ  شبعان؟،  ى  املسمَّ البيت  وآهلة  نبط( 
اليقظة، فضاًل  الوفاء، واألمانة، وتعبريًا عن  داللة عىل 
للحامية  طلبًا  وربام  والتبعية،  واالنصياع  اخلضوع  عن 
كانت  الصفات  هذه  أن  اعتقاد  عىل  وذاك  واحلفظ)1(، 

واحلامية،  والكسب  كالوفاء  الصفات  هلذه  كان  وربام   )1(
يف  دروًا  الصفات  من  وغريها  احلسن  الفأل  جلب  إىل  إضافة 
الكلب عىل  إىل جتسيد حيوان  يعمد  القديم  اليمني  الفنان  جعل 

من  التي  املقدسة  ورموزه  حوكم  املعبود  بني  مشرتكة 
بينها حيوان الكلب.

القديم  اليمن  يف  املعبودات  مجيع  أن  واملعروف   
ها  عدَّ التي  املقدسة  احليوانات  من  يمثلها جمموعة  كان 
عىل  تدل  صفات  من  حتمله  ملا  هلا  رمزًا  القديم  اليمني 
تلك املعبودات مثل اخلصوبة واستمرار احلياة، والقوة، 
الثور،  احليوانات  تلك  ومن  واحلامية،  والشجاعة 
ومع  وغريها،  واجلمل  والثعبان،  والوعل،  واألسد، 
إل  ملاذا رغب شكر  متامًا  نتفهم  أن  علينا  ذلك يصعب 
يف تقديم متثايل الكلبتني الربونزيتني للمعبود حوكم نبط 

ى شبعان.  وآهلة املعبد املسمَّ
و ك ل/ ت ش ر ع س م: الواو حرف عطف، »ك 
متثاالً  فيها  بام   - املقدمة  التامثيل  عىل  معطوف  اسم  ل« 
الكلبتني الربونزيتني- بمعنى »كل« . و »ت ش ر ع س 
إليه، عىل وزن »َتَفاعلُهم« وربام »َتَفعاهلُم«،  م« مضاف 
املصدر  بصيغة  ع«  ر  ش  »ت  من  مركبة  صيغة  وهي 
»س  ومن   ،)MuB 673/5; MAFRAY-al-Miʿsāl 2/7(
الِقْتبانية،  النقوش  يف  املتصل  الغائبني  مجع  ضمري  م« 
واملعينية، واحلرضمية مقابل »هـ م« يف السبئية )بيستون، 
1995م: 77، 111، 124، 118(، العائد هنا عىل كل 
التامثيل املقدمة بام فيها متثايل الكلبتني الربونزية واملعنى 
ويتبع  يلحق  ما  كل  أي:  توابعهم«  لوازمهم،  »وكل 
لوازم  من  الربونزية(  والكالب  )التامثيل  التقدمات 

اليومية  احلياة  من  مشاهد  عليها  صورت  التي  القبور  شواهد 
يف  التامئم  خمتلف  عىل  الكلب  جتسيد  إىل  إضافة  ألصحاهبا، 
ورجالية،  نسائية  شخصيات  برفقة  عدة  ووضعيات  أشكال 
الزخرفية، ويف هيئة متثال  اللوحات والعنارص  فضاًل عن بعض 
أكثر  من  الصخرية  الرسوم  وتعدُّ  الربونز،  من  مصنوع  صغري 
صيد  مناظر  يف  الكلب  فيها  ُجسد  التي  القديمة  اليمنية  الفنون 
.)411 2013م:406-  )العمييس،  ينظر:  للمزيد  خمتلفة. 
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وجتهيزات )منصات وقواعد وغريها(، فضاًل عن كل 
ع(  ر  )ش  األصل  من  وتكلفة.  عمل  من  خيصها  ما 
املشهود يف لغة النقوش اليمنية القديمة بصيغته االسمية 
Ja 852/8; FB-Qatabān 1; MAFRAY-al-( والفعلية 
بمعنى   )Miʿsāl 5/7;Ja 651/26;Gar Sharahbil A/10

»جهز، أنشأ، لوازم، أدوات، لواحق، حقوق«، )بيستون 
وآخرون، 1982م:133- 134؛بافقيه،1994م:62؛

 ،)Biella,1982,527;Ricks,1989,172;Muller,2010,217

وهي معاٍن تتفق مع ما تعنيه مادة )ش ر ع( ومشتقاهتا 
يف حمكية اليمن اليوم، فـفي هلجة ُخَبان وُعُتَمة وغريها 
هبذا  قام  بمعنى  ع«  ِيرَشَّ ع،  »رَشَّ الفعل  استعامل  يشيع 
اع« هو عملية تركيب أجزاء  َّ العمل أو جهزه، و »الرشِّ
حلراثة  استعدادًا  بعضها  مع  وتثبيتها  املحراث  )لوازم( 
األرض )دادية،2009م:136-137(، و »الرَشيعتان« 
و«املرشعة« خشبتان مشدودتان حتت سحب احلديد- 
التِّلم  توسيع  عىل  تساعدان  احلراثة  آلة  يف  الكراب- 
2004م:  479؛الشامري،  1996م:  )اإلرياين، 
بمعناها  )رشع(  مادة  أن  نستبعد  ال  لذا   ،)242-241
الدال عىل إعداد لوازم اليشء وجتهيزه هي من األلفاظ 
جر  حرف  ن:  ب  وحديثًا.  قدياًم  اليمن  بأهل  اخلاصة 

بمعنى »من«.
ف ر ع م: اسم جمرور بحرف اجلر من، حلقه حرف 
امليم الزائد يف آخره للداللة عىل التنكري يف لغة النقوش 
اليمنية القديمة، مقابل التنوين يف اللغة العربية )فرٍع(، 
أو  نقدًا  يدفع  قد  لآلهلة  خمصص  جزء  »ريع،  ويعني 
»غلة،  املسند  لغة  يف  أيضًا  الفرع  معاين  ومن  عينًا«، 
ثمر، باكورة، قربان«)بيستون وآخرون،1982م:45-
غري  يف  أخرى  معان  عن  فضاًل   )Ricks,1989,13146؛

املشهودة  األلفاظ  من  وهو  )معامري(،  السياق  هذا 
 )YM 23206/3( والسبئية   )AM 60.1478( القتبانية  يف 
واحلرضمية   )M 185/2= RES 2965( واملعينية 
السامية  النقوش  يف  شواهده  وتقترص   ،)WādīḌuraʾ 1(
والتقريب  والدفع  »التقديم  بمعنى  الغربية-  الشاملية 
والرسيانية  والتدمرية  الدولية  اآلرامية  عىل  لآلهلة«- 
حني  يف   ،)Costaz,2002,2902009م:141؛ )أمحد، 
بمعنى  األخرى  السامية  اللغات  باقي  يف  الفرع  عرف 

.)Lete and Sanmartin,2003,679( »باكورة غلة، ثمر«
موضوع  النقش  يف  )الريع(  الفرع  أن  والواضح 
للمعبود )حوكم  واملقرر  املخصص  اجلزء  الدراسة هو 
ى شبعان عىل أمالك )شكر إل  نبط(، وآهلة املعبد املسمَّ
الربانطي(، املتمثل إىل جانب املثاب يف عمل ودفع تكلفة 
وثمثاال  التامثيل،  جمموعة  أبرزها  التقدمات،  من  عدد 
عن  فضاًل  الربونز،  من  مصنوعة  ومجيعها  الكلبتني، 
لوازم وجتهيزات،  الربونزية من  التامثيل  تلك  يلحق  ما 
من  وغريهم  القديمة  مريمة  مدينة  سكان  دأب  وقد 
قتبان عىل إخراج فروع أمواهلم لعدد من  سكان مملكة 
املعبودات من أمهها املعبود حوكم نبط إله مدينة مريمة 
الرئيس )FB-Ḥawkam 1B;FB-Ḥawkam 6( الذي حظي 
قتبان،  آهلة  من  سواه  دون  التقدمات  تلك  بمختلف 
ذات  واإلهلة   )CIAS 47.11/o 1( عم  املعبود  عن  فضاًل 
صنتم )FB-al-Ādī 2) وذلك بناء عىل توجيهات وأوامر 
تقيض بعمل وتقديم تلك االلتزامات الدينية جتاه تلك 
املعبودات نحو: )ح ج/ و ق هـ/ ب م س أ ل س( يف 
النقش )FB-Ḥawkam 3(، بمعنى )طبقًا ملا أمره »املعبود 

حوكم« يف مسأله، وطلبًا للحامية والربكة أيضًا.
و م ث ب م: الواو حرف عطف، »م ث ب م« اسم 
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معطوف. يمكن أن يقرأ عىل صيغة فعال »مثاب« بمعنى 
»عطاء، جزاء، شكر، ثواب، التزام«، من األصل »ث و 
ب« املشهود يف النقوش القتبانية )حاج – العادي 21( 
 RES( واملعينية )Haram 10/12,13=CIH 547( والسبئية
ب،  3706/5( واحلرضمية )X.Rb-87 no. 4/3( بمعنى »ثوَّ

1982م:  وآخرون،  )بيستون  وعد«  جازى،  كافأ، 
152؛ احلاج، 2013م ب:122- 123، 129-128( 
وله معاٍن أخرى يف غري هذا السياق )معامرية(، ويبدو 
أن املثاب كان كالفرع مرتبط بالتزامات وتشاريع دينية 
تفرض من سلطة املعبود )حوكم نبط( عىل كل تابعيه، 
ليس عىل الذين يعيشون بداخل مدينة مريمة وما حوهلا 
فحسب )حيث أرض حوكم(، وإنام عىل كل عباده حيثام 
حلوا ونزلوا، هلذا دأب سكان مدينة مريمة القديمة - 
جتارهتم  ومراكز  مناطق  كل  يف  خاصة-   منهم  التجار 
بناء  عىل  دثينة(  رحابة،  ظفار،  شكع،  )شبوة،  البعيدة 
ووقف كل ما شادوه من منشآت معامرية دينية ومدنية 
حجرية  سواند  من  هبا  يلحق  وما  )األبراج(  كاملحافد 
عىل  مريمة  مدينتهم  بسور  متصلة  )مراسع(  وترابية 
نفقتهم اخلاصة كمثاب )عطاء خالص( منهم للمعبود 

حوكم نبط )Ja 2898( صالحًا، وتقًى، منهم نحوه.
ف ر ع: فعل ماٍض بمعنى »َفَرَع، دفع، أخرج، خصَّ 
تقديره  جوازًا  مسترت  ضمري  والفاعل  سدد«،  م،  قدَّ به، 

هو يعود عىل صاحب النقش )شكر إل الربانطي(.
السطر 2:

فعل  ب«  و  »ث  عطف.  حرف  الواو  ب:  و  ث  و 
والفاعل  وعد«  جازى،  كافأ،  َب،  »َثوَّ بمعنى  ماٍض 
الربانطي.  إل  يعود عىل شكر  تقديره هو  ضمري مسترت 
وهو  النقش  صاحب  اسم  إل.  شكر  ل«:  أ  ر  ك  »ش 

فاعل ثوب )راجع السطر األول(.
ل ح و ك م/ و أ ل هـ و/ ب ي ت ن/ ش ب ع 
ى شبعان.  ن: للمعبود حوكم وآهلة البيت )املعبد( املسمَّ

)راجع السطر األول(. 
ويفهم من صيغة )بن/ ف ر ع م/ و م ث ب م/ ف 
ر ع/ و ث و ب/ ش ك ر إ ل/ ل ح و ك م/ و أ ل هـ 
و/ ب ي ت ن/ ش ب ع ن( أن مجيع التامثيل املقدمة 
لوازم  من  خيصها  أو  هبا  يلحق  ما  وكل  إل  شكر  من 
)قيمة(الفرع  أو عملت من حال  قد دفعت  وجتهيزات 
)الريع( واملثاب )العطاء( الذي كان قد فرعه )خصصه، 
دفعه( وثوبه )جازى به( شكر إل املعبود )حوكم نبط ( 
ى شبعان، واملفروض أو املقرر أساسًا  وآهلة املعبد املسمَّ
)أي الفرع واملثاب( عىل أمالك شكر إل. ويمكن قراءة 
السابقة عىل نحو: )من فرع فرع ومثاب ثوب  الصيغة 
فرعًا  )فرع  أو  شبعان(،  البيت  وآهلة  حلوكم  إل  شكر 

وثوب مثابًا(.
ب هـ ج ر ن/ ش ب و ت: باملدينة شبوة. العاصمة 
يف  مسبقًا  ذكرها  الوارد  حرضموت،  ململكة  القديمة 
)حاج  النقش  هو  مريمة  مدينة  نقوش  أهم  من  واحد 
قيل شعب  )يثع(  القائد  العادي 22(، ومسجله هو   –
مسندية  نقوش  يف  ذكرها  عن  فضاًل  مريمة،  ذو  بكيل 
Arbach-Sayūn 1(، تلقي الضوء  أخرى )اإلرياين 13؛ 
عىل يشء من التاريخ السيايس واحلضاري ملدينة شبوة. 
ويفهم من ذكر مدينة شبوة يف النقش موضوع الدراسة 
إل( كان واحدًا من  ى )شكر  املسمَّ النقش  أن صاحب 
املقيمني يف  برانط  قتبان وحتديدًا من عائلة  عامة شعب 
املقيمة  القتبانية  التجارية  اجلاليات  ضمن  شبوة،  مدينة 
بني  جتارية  ونشاطات  بأعامل  حينها  والقائمة  هناك 
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مدينة شبوة وخمتلف مدن قتبان وغريها من مدن ممالك 
اليمن القديم، كام يفهم من ذكر مدينة شبوة أن تقديم 
األصنام ومتثايل الكلبتني الربونزيتني وما يتصل هبا من 
مها صاحب النقش  لواحق، فضاًل عن هبات أخرى قدَّ
جممعه  يف  وآهلته  حوكم  للمعبود  الربانطي(  إل  )شكر 
الديني املعروف باسم )شبعان( - الواقع بمدينة مريمة 
– كان قد تم يف زمن إقامة )شكر إل( بمدينة  القديمة 
شبوة عاصمة حرضموت للتجارة، وليس كام يفهم من 
املعنى املبارش للنقش أن تقديم ذلك الفرع واملثاب، قد 
بحرضموت،  القديمة  شبوة  مدينة  معابد  أحد  يف  تم 
بدليل أن النقش - موضوع الدراسة - اآليت عىل إشهار 
تقدمة )شكر إل( ونوعها قد عثر عليه يف مدينة مريمة 
القديمة، وحتديدًا يف جممع املعبود القتباين )حوكم نبط( 
من  عدد  عنه  أفصحت  ما  وهو  الرئيس،  املدينة  إله 
التي  النقوش  من  وغريها  الدراسة  موضوع  النقوش 
عملنا عىل توثيقها مسبًقا يف مدينة مريمة )حاج – العادي 
21( اآلتية عىل القول إن كثريًا من سكان مدينة مريمة 
القديمة- وحتديدًا التجار منهم املقيمون يف عدد من مدن 
الوديان  مدن  من  وغريها  واجلنوبية  الغربية  املرتفعات 
والتزاماهتم  عطاياهم  تقديم  عىل  دأبوا  قد   - الرشقية 
املالية جتاه املعبود حوكم أثناء إقامتهم للتجارة يف تلك 
الواجبات وااللتزامات  املدن إشهارا منهم بعمل تلك 
الدينية للمعبد، واعرتافًا بفضل معبودهم عليهم رجاء 
الربكة واحلامية، فضاًل عن حفظهم حلقوقهم والتزاماهتم 

بتدوينها يف نقوش برونزية وحجرية.
و ح ل ك م/ ت ك رب س: وكامل التزامه، وعده، 
الواو حرف عطف. »ح  »التزامًا كاماًل منه«.  أو  نذره، 
ل ك م« اسم معطوف، حلقه حرف امليم الزائد يف آخره 

صيغة  عىل  )حالك(  قراءته  يمكن  )التنوين(،  للتنكري 
االلتزام  ة  ِشدَّ عن  كناية  خالص(  )كامل،  بمعنى  فاعل 
تقديم  يف  املتمثل  نقصان،  دون  كاماًل  بالنذر  والوفاء 
الفرع واملثاب وكل ما يلحق هبام من جتهيزات، وليس 
كام يفهم من املعنى املبارش واملحسوس ملادة »ح ل ك« 
يف معاجم اللغة. وتفسرينا للفظ »ح ل ك م« هبذا املعنى 
يعتمد عىل وروده مسبقًا يف نقش قتباين وحيد )معامري( 
مصدره مدينة مريمة )حاج – العادي 8(، فيه ورد ذكر 
ثالثة  يف  مرة،  ألول  املعنى-  هبذا   - م«  ك  ل  »ح  مادة 
احلديث  سياق  يف  اجلملة  متام  بعد  النقش  من  مواضع 
عىل  عمل  التي  والزراعية  املعامرية  املنشآت  تعداد  عن 
وهم   - النقش  ذلك  أصحاب  واستحداثها  إنشائها 
متعهدو أمالك املعبود حوكم - من قيمة أموال )أمالك( 
املعبود حوكم كاماًل أو خالصًا نحو: )ب ر أ و/ و ب 
ق ر/ و س و ث ر/ م ح ف د ن/ ي )هـ( [م ج د]/ 
ك ل/ م ر س3ع ت س/ ح )ل ك( م( بمعنى )شيدوا 
)موضعُه(  وشقوا  يـ)هـ([مـجد]  ى(  )املسمَّ املحفد 
الثالث  السطر  ويف  كلها(  سوانده  )وشيدوا(  ُسوه  وأسَّ
من النقش نفسه: )و ب ن/ ر ب ح/ ض أ ن م/ ش أ م 
و/ ل ح و ك م/ و ذ م/ و ز أ و/ ب ن/ م ب ع ل/ ح 
و ك م/ ح ل ك م( بمعنى )ومن ربح ريع الضأن متلكوا 
)التي  األعامل  هذه  وكل  حوكم  للمعبود(  حازوا  )أو 
أنجزوها( من أموال )أمالك( املعبود حوكم كاماًل )أو 
خالصًا(، كذلك يف السطر السادس نحو: )و س ع ش 
ق/ و ب ر أ / )و( ق ي ح/ ش ع ب/ و م ن ش أ/ 
س ر ن/ أ ث أ ب ت م/ ب ذ ب ق ل ت م/ و ق ر 
ض ن/ ذ ي م ن س/ ب ن/ م ب ع ل/ ح و ك م/ ح 
ل ك م/ ح ر ج/ ح و ك م/( بمعنى وأصلحوا )أقاموا( 



174             حممد عيل احلاج : نقش ِقْتَباين جديد من َهَجر الَعادي - وادي َحِرْيب

أثأبة  وادي  مياه(  )خمارج/سواقي  ومساقط  ِشْعب 
ى( ذي  املسمَّ )املكان  وشيدوها ووسعوها )وذلك( يف 
بقلة وقرضان الواقعة يمني الوادي )جنوبًا( وذلك كله 
من أمالك »أموال« )املعبود( حوكم كاماًل )أو خالصًا(، 

وفقًا ملا أمر به )املعبود( حوكم(. 
ب«  ر  ك  »ت  من  مركبة  صيغة  س:  ب  ر  ك  ت 
بصيغة املصدر عىل وزن )تفعال( ومن الضمري املتصل 
إل،  شكر  عىل  العائد  »س«  الغائب  املذكر  للمفرد 
ب(  ر  )ك  األصل  من  نذره«  وعده،  »التزامه،  واملعنى 
بمعنى  والفعلية  االسمية  بصيغته  القتبانية  يف  املعهود 
»تعهد، قّدم، نذر، قرب، ألزم« يف لغة النقوش الِقْتبانية 
والزبيدي،2008م:76؛  مكياش  )Ricks,1989,86؛ 
رب«  »ك  السبئية  ويف   ،)66 أ:  2013م  احلاج، 
)بيستون  توجيهات«  نفذ  بواجب،  »التزم  بمعنى 

وآخرون،1982م:78(.
س(  ب  ر  ك  ت  م/  ك  ل  ح  )و  صيغة  من  ويفهم 
املعطوفة عىل اجلملة السابقة هلا أن )شكر إل( قد ُأحل 
املعبد  وآهلة  نبط  حوكم  للمعبود  التزاماته  مجيع  من 
النقوش  يف  ديني  التزام  من  ذكر  بام  فقط  ليس  شبعان، 
الفرع  رضيبة  تقديم  يف  املتمثل  الدراسة  موضوع 
الذكر، بل من  السابقة  الربونزية  التامثيل  واملثاب وهي 
نبط  حوكم  املعبود  جتاه  السابقة  الدينية  التزاماته  كل 
الربانطي(  إل  )شكر  أن  يبدو  التي  شبعان  املعبد  وآهلة 
للتجارة يف مدن  إقامته  أثناء  بتقديمها يف  التزم  قد  كان 
أخرى، غري مدينة شبوة؛ لذا عطف كاتب النقش مجلة 
)و ح ل ك م/ ت ك ر ب س( بمعنى )وكامل التزامه/ 
التزاماته( عىل مجلة تقديم الفرع واملثاب الذي كان قد 

نذر به )شكر إل( يف إثناء إقامته يف مدينة شبوة.

و ل ذ ت م/  ب ي ز أ/ ك ت ر ب س: ومن أجل 
بدفع هذا  بالتزامه، أي  الوفاء  أن يستمر )شكر إل( يف 
اسم  م«  ت  »ذ  عطف.  حرف  الواو  والعطاء.  الريع 
صيغة  أ«  ز  ي  »ب  أن«.  أجل  »من  بمعنى  معطوف 
الزمن  الدال عىل  الباء  بحرف  مبدوءة  فعلية مضارعة، 
احلارض، وهذا من خصائص اللهجة القتبانية، والياء ياء 
عاد«.  »استمر،  بمعنى  أ«  ز  »و  األصل  من  املضارعة، 

انظر )احلاج، 2013م أ:175(.
ر ث د/ ش ك ر أ ل/ ح و ك م/ و أ ل هـ س و ]و[: 
وضع )أودع( شكر إل يف محاية املعبود حوكم وآهلته. »ر 
اليمنية  النقوش  لغة  يف  معهود  جمرد  ماٍض  فعل  د«  ث 
»جعل،  بمعنى   ،)RES 2950/3, Ja 349/3( القديمة 
 Ricks,1989,156( إله«  محاية  يف  شيئًا  أو  شخصًا  وضع 
يعني  اللغة  ويف  وآخرون،1982م:119(،  ؛بيستون 
)ابن  بعض  فوق  بعضه  ووضع  املتاع  تنضيد  »الرثد« 
منظور،1999م،ج5: 136(. والشائع يف لغة النقوش 
احلامية،  صيغ  يتصدر  »رثد«  الفعل  أن  القديمة  اليمنية 
 ،)MuB 538/1( »ومنه الصيغة االسمية »مرثد، أو مرثدم
املحمي  أو  إله،  صنيعة  أو  محاية،  يف  »جار،  تعني  التي 
»التنوين«.  التمييم  باإلله« وامليم يف آخر االسم عالمة 

)للمزيد انظر: نقش حاج – العادي 7(. 
مؤنث  مفرد  اسم  روحه.  نفسه،  س:  س  ف  ن 
مضاف إىل الضمري الغائب املتصل املفرد املذكر »س«، 
وهو   .)CIH 355/4( س«  ف  ن  »أ  منها  اجلمع  وصيغة 
لفظ سامي مشرتك )احلاج، 2012م: 136(. و »أ ذ ن 
الغائب  املذكر  املفرد  ضمري  به  اتصل  مفرد  اسم  س«: 

»س« ويعني: »قدرته، إرادته، سمعه، ملكته، أتباعه«.
و ق ن ي س: وممتلكاته، أمواله، أنعامه. الواو حرف 
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يف  معهودة  مفردة  اسمية  صيغة  س«  ي  ن  »ق  عطف، 
 RES 2965/3, FB-Ḥawkam( القديمة  اليمنية  النقوش 
الغائب  املذكر  املفرد  ضمري  الحقة  هبا  اتصل   )1B

اهلاء  مقابل  واحلرضمية،  واملعينية،  القتبانية،  يف  »س« 
يف السبئية، العائد هنا عىل )شكر إل الربانطي(، اجلمع 
األصل  من   ،)22 العادي   – )حاج  ي«  ن  ق  »أ  منها 
بصيغته  املسندية  النقوش  لغة  يف  املشهود  ي«  ن  »ق 
أنعام،  مال،  قرب،  »قدم،  بمعنى  واالسمية  الفعلية 
1982م:106  وآخرون،  )بيستون  قربان«  ماشية، 
للمزيد   .);Ricks,1989,147-148;Biella,1982,458-459

ينظر )احلاج، 2013م أ: 203(. 
و أ ب س: وأبوه، والده. الواو حرف عطف، »أ ب 
املتصل  الغائب  ضمري  إىل  مسند  مذكر  مفرد  اسم  س« 
»س« العائد عىل شكر إل، وهو من املشرتك يف اللغات 
 Gordon, 1965,348;Hoftijzer and Jongeling,( السامية 

.)1995, 2-3

السطر الثالث.
ل ح ي ع م: حلي عم. اسم والد )شكر إل(. راجع 

السطر األول.
الواو حرف عطف، »أ خ س«  أ خ س: وأخوه.  و 
اسم مفرد مذكر مسند إىل ضمري الغائب املتصل »س« 
العائد عىل شكر إل، وهو أيضًا من املشرتك يف اللغات 
 Costaz, 1963, 5; Gordon, 1965,354;( السامية 

.)Leslau, 1987, 13

النقش، يرد ألول  نمٌر. اسم أخ صاحب  ن م ر م: 
مرة فيام أعلمه من نقوش مدينة مريمة، وهو علم مذكر 
عىل وزن )َفْعل( امليم يف آخره عالمة التمييم )التنوين(، 
 ATM 861; Hayajneh,1998;( القتبانية  يف  جاء 

 )CIH 230/1; Tairan,1992, 218( والسبئية   )254

al-Jawf 04.226; Arbach and Schi- )واملعينية 
)القبالن،  واحلرضمية   )ettecatte 2006, 109

متييم  بدون  واللحيانية   );1/930  239Ja:2013م
)أبو احلسن، 1997م:136(، والثمودية بتمييم ودون 
متييم )القحطاين، 2007م:75- 76، 89، القنة 52(، 
و«  ر  م  »ن  واآلرامية   )Oxtoby,1968,162( والصفوية 
 ،)Negev,1991,126( والنبطية   )Maraqten,1988,186(
واشتقاق االسم أعاله من مادة )ن م ر( املسندية الدالة 
م  )ب  نحو:   )MAFRAY-al-Ğiḏma 3/3( »النمر«  عىل 
هـ ر ج/ س ب ع ت/ أ س د م/ و ن م رم( بمعنى 
)بمقتل سبعة أسود ونمٌر(، والنَِمر من أسامء احليوانات 
التي انتقلت إىل العلمية يف كثري من اللغات السامية بام 
وقد  الرجل،  به  سمي  السباع،  من  وهو  العربية،  فيها 
وُنَمرْي وأنامر، ونمران، والنمر من  نمر،  العرب  سمت 
األعالم العربية املعارصة )ابن منظور، 1999م، ج14: 

289-290؛عبد اجلليل، 2012م:221(.
و ب ن س و و: وأبناؤه. الواو حرف عطف. »ب ن 
س و و« صيغة مجع حلق هبا ضمري الغائب املفرد »س و 
و«، الذي يلحق أيضًا صيغة املثنى واجلمع يف النقوش 

القتبانية، العائد هنا عىل شكر إل. 
ر، وهو ابن لشكر إل،  ر ن ع م: اسم علم مفرد مذكَّ
واملعينية،  القتبانية،  النقوش  يف  مرة  ألول  يرد  واالسم 
علم  حسب  ورد  فقد  السبئية  يف  أما  واحلرضمية، 
 ZI( أوام  معبد  مصدره  وحيد  سبئي  نقش  يف  الباحث 
أو  فاعل  زنة  )رناع(  أو  )رانع(  قراءته  11/1(، ويمكن 

أمهل  قد  الكلمة  أصل  من  حرفًا  أن  اعتبار  عىل  فعال، 
اليمنية  النقوش  لغة  لقواعد  طبقًا  نطقًا  واثبت  كتابة 



176             حممد عيل احلاج : نقش ِقْتَباين جديد من َهَجر الَعادي - وادي َحِرْيب

القديمة التي هتمل حروف اللني إذا جاءت يف الكلمة، 
األصل  األقرب،  هو  ألفًا،  املحذوف  افرتاض  ولعل 
فيه مادة )ر ن ع( املسندية التي نعلم معناها بعد كوهنا 
املسندية،  النقوش  أو فعل يف لغة  مل ترد من قبل كاسم 
واإلنشاد  الغناء  معانيها  من  أن  اإلرياين  يرجح  والتي 
واللهو )اإلرياين، 2005م: 70، 79( استنادا ملا تعنيه 
مادة )رنع( يف معاجم اللغة العربية، وهذا وارد بشدة، 
عىل أنه جيوز يل إبداء رأي ثان، هو أن مادة رنع قد تدل 
هلجات  يف  لداللتها  طبقًا  املستمرة  واحلركة  الشدة  عىل 
فيها  يطلق  التي  مأرب،  هلجة  يف  وحتديدًا  اليوم،  اليمن 
املستمرة والقوية للحصاد  »الَرْنع« عىل عملية الرضب 
ُسئل  إذا  برأسه  الرجل  َرَنع  اللغة  ويف  املجران)1(،  يف 
الذباب  طردت  إذا  للدابة  ويقال  ال،  يقول  فحركه 
 )332 ج5:  1999م،  منظور،  )ابن  َرَنعت  برأسها: 
يدل عىل  رناع(  أو  )رنع  االسم  معنى  يكون  قد  وعليه 

صفة القوة والنشاط، وربام عىل الغناء واإلنشاد.
الواو حرف عطف. »معد إل« االبن  إ ل:  و م ع د 
ر معهود يف نقوش مدينة  الثاين لشكر إل، وهو علم مذكَّ
 MuB( عامة  القتبانية  ويف   ،)FB-al-Ādī 1/1( مريمة 
657/5(، والسبئية )CIAS 95.11/o 3 n° 2/1( واملعينية 

 CIAS F 58/s 4/49.10 n°( واألوسانية )MṢM 4513/2(
بصيغة  »معد«  من  اإلضافة  جهة  عىل  مركب  وهو   ،)1

املصدر عىل األرجح، بمعنى » القوة، والسند، والنرص، 
الدعم، القدرة« يف لغة النقوش اليمنية القديمة حسب 
 ،)2(  )Ja 2878/3= KR 6( النقش   حمتوى  من  يفهم  ما 

)1( حسب ما أخربنا بذلك الصديق عيل مبارك طعيامن أحد 
أبناء مديرية رصواح األثرية.

فواضعوا  )معد(  االسم  معنى  يف  الدارسون  اختلف    )2(
بمعنى  د(  ع  )و  اجلذر  من  مشتق  أنه  يرون  السبئي  املعجم 

)سند  ويعني  »إل«.  القديم  السامي  املعبود  اسم  ومن 
راجع االسم )شكر  إل(.  قدرة  إل،  إل، عون  قوة  إل، 
 YM( النقش  يف  إل(  )عبد  االسم  كذلك  أعاله،  إل( 
اجلملة  هيئة  عىل  مركبًا  يكون  أن  احتامل  مع   ،)30025

الفعلية )َمَعدإل(، بمعنى )َسنَد إل، َقْوى إل، َآَزَر إل(، 
مع ترجيحنا االحتامل األول.

االبن  »حليان«  عطف.  حرف  الواو  ن:  ي  ح  ل  و 
ر عىل وزن فعالن،  الثالث لشكر إل، وهو اسم مفرد مذكَّ
والسبئية   ،)Ja 343 A/1= TC 1778 A( القتبانية  جاء يف 
 B-L( حليان«  »أرض  وقبيلة   )DhM 177( لعلم   اسم 
 Ja( واحلرضمية   )YM 28522( واملعينية   ،)Nashq/19

دراستها  يف  القبالن  الباحثة  لدى  يرد  مامل  وهو   )917/1

Ne- )ألسامء األعالم يف النقوش احلرضمية، ويف النبطية 
كام   ،)Harding,1971,513( والصفوية   )gev,1991,124

)بيستون  "مكياش"  ذلك  يف  معهم  ويتفق  عيد(،  عهد،  )وعد، 
يف  مكياش،2002م:92-91(،  وآخرون،1982م:155؛ 
يفيد  الذي  د(  د  )ع  اجلذر  من  مشتق  أنه  "السامرائي"  حني 
والكثرة  الزيادة  ويعني  زائدة،  أوله  يف  امليم  وأن  الزيادة،  معنى 
االسم  أن  فريى  "حبتور"  أما  1988م:40-39(  )السامرائي، 
معد يف حالته املركبة "معدي كرب" يعني املقرب أو املوحد مقاربًا 
وحسني،2009م:65(،  )حبتور  "مكرب"  اللقب  من  معناه  يف 
)ابن  القوي"  الغليظ،  "الضخم،  به  يراد  اللغة  معاجم  ويف 
يرتبط  معناه  أن  ونعتقد  منظور،1999م،ج140-13،138(، 
بالقوة والنرص واملساندة والدعم، والدليل عىل ذلك أن مادة )م ع 
 Ja 2878/3=( وردت بصيغة مصدرية يف نقش مسندي حرضمي )د
KR 6( يرد فيه أن صاحبه )ثعد إل الدويس عاقب( أي تابع ملك 

به  أقام حمفد، أي: برج وما يلحق  بأرض )سأكلن(  حرضموت 
ذ  ن/  ي  س  د/  ع  م  و  ء/  د  )ر  بـ  نحو:  معامرية،  عنارص  من 
الصيغ  ومن  أليم(.  ذي  سني  املعبود  وُقوى  )بعون  أي:  م(  ل  أ 
 RES( املرتبطة باجلذر "م ع د" الصيغة االسمية املركبة "معد كرب
 )RES 3566/35) ومعد ود (CIAS 49.12/f 1 n. 1/1( ومعد إل ،)3566/24

ومعد محد )MB 2005 I-39/1(، كذلك الصيغة االسمية "معدون"  
.)RES 3512A( "واالسم "معدان )YMN 5/7( "أي "شعب معدوان
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ورد يف الثمودية اسم لقبيلة »مملكة« )أسكويب 114(، 

احلسن:197؛245(  )أبو  اللحيانية  يف  كذلك  وهو 
 ،)100-99 )الذييب،1428هـ/2007م:  واآلرامية 
العربية  املصادر  يف  حليان  باالسم  مقارنته  ويمكن 
ابن  258-259؛  منظور،1999م،ج12:  )ابن 
 .)176 193؛1991م،ج1:  دريد،1344هـ،ج2: 
للمزيد راجع االسم )حلي عم( أعاله. والحقة األلف 
والنون يف مثل صيغة فعالن التي صيغ عىل منواهلا عدد 
زاخر من أسامء األعالم واملواضع العربية قدياًم وحديثًا 
والتعظيم  املبالغة  تفيد  خوالن  علهان،  حليان،  نحو: 
املصادر  ويف  وفرحان«،  »غضبان،  كقولك  والتكبري، 
مصادر  وكلها  ثوران«  و«ثار  طريان«،  »طار  نقول 
يف  الشديدة  واحلركة  والقلقلة  االضطراب  عىل  تدل 
هذه  ملثل  النقوش  يف  الزيادة  هذه  جاءت  وربام  املعنى، 
العلم  تصغري  يف  مبالغة  تكون  أن  احتامل  مع  املعاين، 

)عبداجلليل،2012م:146(.
و ك ل ب م: الواو حرف عطف. »ك ل ب م« اسم 
ر يرجح أن يكون عىل وزن َفْعل، وحرف امليم  مفرد مذكَّ
ب  ل  )ك  مؤنثة  التنكري،  عىل  للداللة  آخره  يف  الزائد 
 )Ry 564/1, Hayajneh,1998,221( القتبانية  يف  جاء  ت( 
واملعينية   )Tairan,1992,187 2/6؛  )إرياين  والسبئية 
بمعنى  واحلرضمية«   )Haram 45;al-Said,1995,153(
السبئية  يف  نفسه  باملعنى  وهو   ،)Ingrams 1/6( كلب« 
مريمة  مدينة  بطون  من  كلبان  وبنو   ،)ʿAbadān 1/38(
مكانة  هلا  كان  التي  )حياو(  أرسة  إىل  ينتمون  القديمة، 
يف  جاء  كام   ،)2-1/22 العادي   – )حاج  هناك  بارزة 
إىل  نون  وبزيادة  ب«  ل  ك  »أ  أفعل  وزن  عىل  الثمودية 
هنايته »أ ك ل ب ن« )املعاين، وكريم، 2002م: 839( 

)أبو  واللحيانية  )عبداهلل،1970م:120(  والصفوية 
احلسن 115؛ Sima,1999,21,70( واآلرامية »ك ل ب و« 
 ،)Negev,1991,35( والنبطية   )Maraqten,1988,174(
والتدمرية )Stark,1971,29(، والكلب من احليوانات 
ى هبا العرب، وُسمي به الرجل، وقد اختلف  التي تسمَّ
العرب يف علة التسمية به فيذهب اجلاحظ إىل أنَّ العلة 
الصوت  وُبْعد  ويقظة  فيه من حراسة  ما  تأول  يف ذلك 
والكسب وغري ذلك )اجلاحظ، 1945م، ج1: 324(، 
وربام الوفاء وعلو الشأن واملنزلة والتودد، وقد سميت 
وبني  كالب،  وبني  كلب،  وبني  بكلب  عربية  قبائل 

كلبة، وُسمّي باملصغر منه )ُكَلْيب(.
س«  أ  ر  م  »أ  عطف.  حرف  الواو  س:  أ  ر  م  أ  و 
»س«  املفرد  الغائب  بضمري  متَّصل  ر  مذكَّ مجع  اسم 
إل،  شكر  عىل  العائد  واحلرضمية  واملعينية  القتبانية  يف 
أ«  ر  »م  منه  املفرد  واسم  أمرائه«،  »ساداته،  بمعنى 
رب،  زعيم،  »سيد،  بمعنى   )MQ-HK 7/5; CIH 2/11(
إله، حاكم، ملك، رجل« )Ricks,1989,98-99؛ بيستون 
وآخرون،1982م:87(، وهو لفظ سامي مشرتك جاء 
يف الثمودية بصيغة »م ر، م ر ا« )الزعبي، 2006م: 355( 
والنبطية  )عبابنة،1997م:286(،  ا«  ر  »م  والصفوية 
بصيغة »م ر، م ر أ« )الذييب،1435هـ،251-249(، 
 ،)125  ،1993 )القدرة،  ا«  ر  »م  اللحيانية  ويف 
2006م:174(  )الذييب،  اآلرامية  يف  كذلك  وهو 
Gordon,1965,437; Late and Sanmar- )واألوجاريتية 
اآلرامية  ويف  واحلرضية  والتدمرية   ،)tin,2003,571-572

 )Hoftijzer and Jongeling,1995,684( »اليهودية »م ر ي
مذكر  مفرد  كاسم  ا«  ر  »م  اجلذر  ورد  الرسيانية  ويف 
سليم،2000م:209؛  )بني  السيد  أو  الرب  بمعنى 
Costaz,2002,191( ويف العربية »مرء، امرؤ«)ابن منظور، 

1999م، ج13: 63-61(.
القتبانية  ر، جاء يف  مذكَّ ن ب ط ع ل ي:اسم علم 
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واملعينية   )RES 4227/1( والسبئية   )RES 3878/19(
بصيغة  »َنْبط«  من  ب  مركَّ وهو   ،)Kamna 26/12-13(
املصدر عىل األرجح، بمعنى )اخللق، والنشأة، وخروج 
القديمة )راجع  اليمنية  النقوش  لغة  يشء من عدم( يف 
مادة نبط أعاله(.ومن مادة )ع ل ي( الدالة عىل املعبود 
أو املرشف«،  املرتفع  املتعال،  »العايل،  بمعنى  له  كصفة 
فيكون االسم: نبط عيل« بمعنى )َخْلق العايل أو العيل(، 
قياًسا عىل أرضابه من األسامء نحو: )نبط عم، نبط إل 
(، مع احتامل تركيب االسم أعاله عىل هيئة مجلة اسمية، 
خربها مجلة فعلية، من االسم »َنبط« الدال عىل املعبود 
املايض  الفعل  الظاهر«، ومن  الناشئ،  »اخلالق،  بمعنى 
»عيل« عىل وزن »َفَعَل« املشهود يف لغة النقوش املسندية 
قد  احلالة  هذه  ويف  ارتفع«.  سام،  صعد،  »عىل،  بمعنى 
يعني االسم: َنَبط عيل )اهلي اخلالق املنشئ، الظاهر عىل، 
سام/ ارتفع(، أي: العايل السامي املطلع عىل كل يشء. 
وذاك قياًسا عىل الشواهد االسمية التالية: )نبط سمع، 

نبط كرب، نبط يفع(.
من  كان  هذا  نقشنا  يف  عيل(  )نبط  القيل  أن  ويبدو 
كبار األقيال الذين حكموا مدينة مريمة القديمة بوادي 
حريب، يف زمن حكم )شهر جيل هيرجب( ملك قتبان، 
ومن مظاهر علو شأن هذا القيل أنه مذكور يف عدد من 
نقوش مريمة التي سبق نرشها - والتي اليزال بعضها 
 = العادي11   – )حاج  النقش  منها   - الباحث  بحوزة 
الربانطي( بصفته   )نبط عيل  ذكر  اآليت عىل   )ATM 869

 FB-al-Ādī( النقش  كذلك  مريمة(  )ذو  لشعب  قياُل 
تدوين  زمن  إىل  األرجح  عىل  تارخيه  يعود  الذي   ،)2/2

إىل  عيل«  »نبط  ينتسب  وفيه  الدراسة،  موضوع  النقش 
ومن   .)Bron 2010,173-175( الشهرية  برانط  عائلة 

برانط  بني  عائلة  يف  قيل  من  أكثر  هناك  أن  املحتمل 
يف  جاء  إذ  عيل(؛  )نبط  اسم  محل  قد  القتبانية  البكيلية 
فيام  العائد   )1()RES 4273/1-2( النذري  القتباين  النقش 
نحتمل إىل زمن أقدم من النقش موضوع الدراسة- أنَّ 

امرأة من بيت حيسان كانت أمة لنبط عيل الربانطي.
و ي ث ع ك ر ب: الواو حرف عطف، »يثع كرب« 
جانب  إىل  حكموا  الذين  مريمة  مدينة  أقيال  من  قيل 
القيل )نبط عيل الربانطي(، واألرجح أن يكون حفيدًا 
له، وربام من إخوته، ويأيت ذكره هنا ألول مرة فيام أعلم 
ر جاء يف السبئية  من نقوش مدينة مريمة، وهو علم مذكَّ

 Maʿīn( واملعينية   )Lu 39/1( والقتبانية   )RES 2661(
3/89( حيتمل تركيبه عىل هيئة مجلة اسمية، خربها مجلة 

اليمنية  النقوش  الشائع يف لغة  فعلية، من االسم »يثع« 
بمعنى  واللحيانية  والصفوية  الثمودية  ويف  القديمة، 
 AL-said, 1995, 144-145;( احلامي«  املساعد،  »املعني، 
الدال   )Hayajneh, 1998, 202; Oxtoby, 1968,22-23

وهو  القديم،  اليمن  آهلة  أحد  عىل  نحتمل-  فيام   - هنا 
التي  واللحيانية  والثمودية   الصفوية  اآلهلة  من  كذلك 
ترد يف نقوشهم بصيغة »يثع، أثع، يثعان« )الصويركي، 
الروسان، 2005م: 91،282،351؛  1999م:111؛ 
املايض  الفعل  ومن   ،)156 2007م:  القحطاين، 
النقوش  لغة  يف  املشهود  »َفَعَل«  وزن  عىل  »كرب« 
التزم،  »بارك، قرب،  بمعنى  والفعلية  بصيغته االسمية 
وآخرون،  )بيستون  التزام«  نعمة،  َبَركة،  فضل،  نفذ، 
وآخرون،1994م:58،  ريكمنز  1982م:78-79؛ 
70؛ الصلوي، 2009م:20- 21(. وعليه فإن االسم 

)يثع كرب( قد يعني )املساعد/ املعني بارَك، وعَد(.

)1( األرجح لدينا أن مصدر النقش )RES 4273( هو مدينة مريمة 
القديمة بدليل ذكره لنبط عيل الربانطي.
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و ذ ك ر م: الواو حرف عطف. »ذكرم« اسم مفرد 
امليم  فاعل،  وزن  عىل  »ذاكٌر«  قراءته  يمكن  ر،  مذكَّ
املسندية،  ر(  ك  )ذ  مادة  فيه  األصل  للتمييم،  آخره  يف 
ما جيري  أيًضا:  ْكُر  والذِّ َتْذُكُره،  لليشء  احلفظ  ْكُر:  والذِّ
صاحبه  يكون  أن  باالسم  املقصود  ولعل  اللسان،  عىل 
فطنًا، حارًضا، ذاكًرا لآلهلة متعهًدا هلا بالرعاية واحلفظ، 
عائلة  إىل  املنتمني  الصغار  األقيال  من  هنا  اكر«  »ذ  و 
القتباين  النقش  يف  ذكره  سبق  إذ  وسفليان(؛  )برانط 
)حاج – العاديATM 869 = 11( ()1( إىل جانب القيل 
تأكيد  هذا  ويف  له،  كحفيًد  الربانطي(  عيل  الكبري)نبط 
 ATM = 11عىل أن زمن تدوين النقش )حاج – العادي

 ATM = 11 1(  كنا قد ذهبنا عند دراستنا للنقش )حاج – العادي(
869( أن مصدره هو مدينة مريمة القديمة )هجر العادي حالًيا( - 

التي عملنا عىل توثيق عرشات النقوش القتبانية فيها -ألسباب 
أوضحناها يف حينه، إال أن نرش النقش الحًقا يف جملة ريدان 8، 
من قبل كل من: )عربش باطايع والزبيدي( بوصفه أحد نقوش 
املعلومات  حسب   – القديمة(  )هربة  القتبانية  حنوالزرير  مدينة 
املقدمة ملتحف عتق حينها- جعلنا نشك فيام كنا قد ذهبنا إليه من 
لتؤكد  الدراسة جاءت  النقش موضوع  أن معطيات  نتائج، عدا 
وبام ال يدع جمااًل للشك أن املصدر احلقيقي للنقش أعاله هو مدينة 
مريمة وليس هجر حنو الزرير، وقس عىل ذلك كثرًيا من النقوش 
القتبانية وغريها من النقوش اليمنية القديمة، التي عادة ما تنسب 
ألماكن بعيدة عن مصادرها األصلية، وتفسري سبب ذلك اخللط 
العاملني  اآلثار  جتار  أن  هو  أعاله  النقش  نارشو  فيه  وقع  الذي 
القديمة  اليمنية  األثرية  املدن  من  َحِرْيب وغريها  وادي  مدن  يف 
ينسبون القطع األثرية التي يستخرجوهنا من املواقع اجلديدة غري 
املعروفة بعد إىل مواقع أخرى شهرية معروفة قبل حرصًا عىل عدم 
املواقع اجلديدة،  يقومون هبا يف  التي  النبش واهلدم  أعامل  شيوع 
ويف أحياٍن أخرى يعمدون إىل بيع ما بحوزهتم من نقوش وقطع 
ترصيف  يف  باع  هلم  أخرى،  مدن  يف  يعملون  آثار  لتجار  أثرية 
 - النقوش  تلك  بيع  عىل  يعملون  بدورهم  الذين  القطع،  تلك 
أساس  عىل  املتاحف  بعض  من   - منها  كبرية  جماميع  توافر  بعد 
2013أ،  )احلاج،  ينظر  للمزيد  وهكذا.  واحد،  مكان  من  أهنا 
.)70-68 2013م:  الزبيدي،  باطايع،  عربش،  225-233؛ 

ملك  هيرحب(  جيل  )شهر  حكم  فرتة  إىل  يعود   )869

النقوش  مدونة  واضعو  إليه  ذهب  كام  وليس  قتبان، 
اليمنية القديمة االلكرتونية )DSAI( من أن النقش يعود 
كان هو  إن  ندري  قتبان، وال  تاريخ  )B( من  للمرحلة 
 Ja 349/1 TC( النذري القتباين  النقش  املذكور يف  نفسه 
2502( اآليت عىل القول أن )ذ ك ر م/ ب ن/ ب ر ن ط 

م( قد قرب للمعبود احلامي )أنباي( متثاالً من الربونز 
طبقًا ملا وعده به )Jamme 1952 a: 194(. ب ن ي: اسم 
مجع يدل عىل نسبة األقيال أعاله )نبط عيل، ويثع كرب، 

وذكرم( إىل أرسة بني برانط وسفليان، وقد جاء منتهيًا 
بالياء؛ ألنه يف حمل جر.

ب ر ن ط م/ و س ف ل ي ن: »برانط وسفليان« 
األقيال  إليهام  ينسب  التي  القتبانيتني  األرستني  اسم 
أعاله، ومها من األرس القتبانية املعروفة يف نقوش مدينة 
مريمة القديمة، وكانتا تشكالن احتادًا أرسيًا ألبرز أرس 
أرسة  االحتاد  هذا  ضمن  غالًبا  ويدخل  املدينة،  وبطون 
التآخي بني  أنه كان هناك نوع من  بني )حياو(، ويبدو 
املدينة  أقيال  معظم  منها  ينحدر  كان  التي  األرس  تلك 
السطر  يف  )برانط(  عن  احلديث  سبق  وقد  وقادهتا. 
األرس  من  القول  سبق  كام  فهي  )سفليان(:  أما  األول. 
وشارك  مريمة  مدينة  سكنت  التي  الشهرية  القتبانية 
ورعاية  املدينة  حكم  يف  برانط  بني  جانب  إىل  أبناؤها 
تقديم  عىل  أفرادها  دأب  وقد  ومصاحلها،  شؤوهنا 
النذور واهلبات وما يوجب عىل أفرادها من االلتزامات 
الترشيعات  إصدار  يف  مسامهتهم  عن  فضاًل  الدينية، 
بني  أرسيت  جانب  إىل  املدينة  لسكان  املنظمة  القانونية 
برانط وحياو، وهلا ذكر يف عدد من نقوش مريمة )قيد 
 FB-Qatabān( نرشها  سبق  أخرى  ونقوش  الدراسة(، 
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1(، ويف تقديم اسم أرسة )بني برانط( عىل اسم أرسة 
نقوش مدينة  )سفليان(- وغريها من األرس- يف مجيع 
مريمة القديمة داللة واضحة عىل أن عائلة برانط كانت 

حتتل مرتبة أعىل عن باقي أرس املدينة.
ب ع ث ت ر: صيغة دعاء وتوسل. الباء حرف جر، 
ر، واملعنى »بجاه أو بحق  »ع ث ت ر« اسم مفرد مذكَّ
املعبود عثرت«. وعثرت هو اسم أحد املعبودات الكبار يف 
قدياًم  اليمنيون  القديمة، يف محايته وضع  اليمنية  الديانة 
منشآهتم املدنية والدينية ومجيع ممتلكاهتم، بوصفه اإلله 
2013م  42؛احلاج،  1996م:  )الصلوي،  هلا  احلامي 
مبكرًا  القديم  اليمن  آهلة  جممع  يف  وظهوره   أ:220( 
يعود  له  أقدم ذكر  أن  املتعارف عليه  فقد كان من  جدًا 
للقرن السابع قبل امليالد يف نقش النرص من عهد امللك 
»كرب إل وتر«، )RES 3945/1(، ولكن اكتشاف نقش 
املكرب  عهد  من   )DAI 2005-50/1( اجلديد  رصواح 
الثامن  )القرن  ملك«  يكرب  بن  وتر  أمر  »يثع  السبئي 
قدم  ليؤكد  جاء   )Nebes,2007,25-33( امليالد(،  قبل 
)احلاج،  القدماء  اليمنيني  اإلله »عثرت« يف حياة  ومكانة 
عثرت  اإلله  ذكورية  ورغم  أ:219-218(،  2013م 
املهم  النقش  يف  وصفه  بدليل  قدياًم  اليمنيني  معتقد  يف 
)أسمهان – احلاج 1( ابنًا لإلهلة أثرة، وهناك آراء حديثة 
Priolet- واألنثوية  الذكرية  املزدوجة  بطبيعته  )تنادي 
دليل  لوجود  نرجحه  ال  ما  وهو   ،)ta, 2012,309-318

– احلاج 1( هو  النقش )أسمهان  آخر يعزز ما جاء يف 
 RES( احلرضمي  النقش  يف  وصف  قد  عثرت  املعبود  أن 
2693/5( بأنه أب لإلله احلرضمي سني، عىل نحو: )ب 

أ ل م/ و ع ث ت ر/ أ ب س(  أ ذ ن/ س ي ن/ ذ 
بني  األرسية  العالقة  تلك  لطبيعة  آخر  تصور  هذا  ويف 

2015م:  واحلاج،  )اجلرو  القديم  اليمن  يف  املعبودات 
.)96 -71

و ب ع م: صيغة دعاء وتوسل باملعبود عم إله مملكة 
القتبانيون أنفسهم، فهم أوالد  الرئيس، له نسب  قتبان 
 ʿAqaba Buraʿ1/1, Ja( نقوشهم  يف  جاء  كام  عم 
RES 3550/1-2 ,405/1(، وملك ِقْتبان هو كبري أوالد 

عم )MQ-HK 11/1, MuB 673/1(، والعاصمة متنع مدينة 
شعوب اإلله عم )RES 3878/11(. )للمزيد ينظر احلاج، 

2013م:68-67(.
و ب أ ن ب ي: صيغة دعاء وتوسل باملعبود أنباي، 
وهو واحد من أهم آهلة قتبان الرئيسة التي كان هلا مكانة 
إصدار  عن  املسؤول  فهو  ِقْتبان،  سكان  لدى  رفيعة 
والزراعة  الري  ألعامل  املنظمة  الترشيعية  القرارات 
أعامل  وكانت   ،)Ja 2360/1=CSAI I, 195, Ja 2361/8(
واملدنية  الدينية  املعامرية  ومنشآهتم  التجارية  القتبانيني 
 Ja 331/2, Ja 343 A/3,( تتم بمباركته وتوضع يف محايته
)احلاج،  ينظر:  للمزيد   .)MQ-HK 4/3, MuB 457/5

2013م أ: 69-68(.
إله  وهو  حوكم،  املعبود  وبحق  م:  ك  و  ب]ح[  و 

مدينة مريمة الرئيس. 
و ب م ن ض ح/ ب ي ت س/ ع م/ ر ي ع ن: 
وبممطر )حامي( بيته عم ريعان. الواو حرف عطف. 
والباء حرف جر. و »م ن ض ح« اسم جمرور عىل وزن 
مغدق«  منعم،  ممطر،  حارس،  »حامي،  بمعنى  مفعل، 
 TT1( القتبانية  النقوش  سياق  من  يفهم  ما  حسب 
والسبئية   )100,CIAS 47.82/o 2/18;Ricks,1989,110

 )Av. Aqmar 1/4 وآخرون،1982م:92؛  )بيستون 
طلب  مجل  سياق  يف  )منضح(  صيغة  ذكر  عىل  اآلتية 
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كاملعبود  وغريها  الرئيسة  باملعبودات  والتوسل  احلامية 
متصل  ر  مذكَّ مفرد  اسم  س«:  ت  ي  »ب  وعم.  عثرت 
بضمري الغائب العائد عىل شكر إل، بمعنى بيته. »ع م« 

َعّم. معبود قتبان الرئيس وأمهها. 
املعبود  نعوت  أهم  من  »َرْيَعان«  ويقرأ  ن:   ع  ي  ر 
 RES( القتبانية  النقوش  من  عدد  يف  ذكره  الوارد  عم، 
RES 3914/3;3566/8( يعود أقدمها إىل حوايل بداية القرن 

الرابع قبل امليالد، إىل زمن حكم )يدع أب ذبيان هينعم 
RES 3880/4;ʽAqabaBuraʽ 1/3-( مكرب قتبان )بن شهر
4( يف حني يعود آخرها )RES 4973/1( إىل حوايل هناية 

امليالدي،  األول  القرن  وبداية  امليالد  قبل  األول  القرن 
زمن حكم )ورو إل غيالن بن شهر جيل هيرجب( ملك 
قتبان، ولعّل هلذا النعت عالقة بيشء من صفات املعبود 
عم ووظائفه املهمة، الذي كان يمثله من خالهلا ملوك 
العليا،  الدينية  املناصب  ذوي  من  الدين  ورجال  قتبان 
وحتديدًا وظيفتا )َسحر وريب(، املرتبطتان بالكهانة، وقد 
ناقش معنى هذا النعت باحثون كثر أمجع معظمهم عىل 
أهنا مرتبطة بالزيادة والنامء والكرب، يف إشارة إىل شكل 

القمر )الذفيف،2007م:66؛ احلسني،2012م:131؛
ولعل   )Jamme,1955,97;Höfner,1970,282,348-349

األموال  وتدوير  وإدارة  ملكية  عىل  املسؤول  معناه 
تلك  تنظم  قوانني  واملمتلكات وجبايتها ورصفها وفق 
2012م:130- احلسني،  ينظر  )للمزيد  العملية. 

.)135
السطر الرابع واخلامس. 

وب/ م ر أ س/ ش هـ ر/ ي ج ل/ ي هـ ر ج ب/ 
م ل ك/ ق ت ب ن: وبحق سيده شهر جيل هيرجب 
يف  سجل  الذي  القتباين  امللك  اسم  وهو  قتبان.  ملك 

عهده هذا النقش، وهو آخر مكريب مملكة قتبان حسب 
حكمه  ويرجح   ،)Be 9( املتوافرة  النقشية  املصادر 
بالنصف الثاين من القرن األول قبل امليالد، وقد حكم 
األكرب  جده  ويعدُّ  هينعم(،  عم  )هوف  امللك  أبيه  بعد 
املؤسس  قتبان  ملك  الثالث  هينعم(  ذبيان  أب  )يدع 
مائة  حوايل  حكمها  دام  التي  األرسة  لتلك  األول 
ومخسني عامًا، منذ بداية القرن األول قبل امليالد -وربام 
األول  القرن  من  األول  النصف  وحتى  ذلك-  قبيل 
Arbach,2005-2006,123-130;A- )امليالدي. للمزيد ينظر 
vanzini,2004,79,80,82,85,163,165(، ويف عهده متتعت 

قتبان بقدر ملحوظ من االزدهار واالستقرار السيايس، 
والتجاري الفعال، فضاًل عن وجود السلطات الترشيعية 
النشاط  لذلك  املواكبة  األعامل  من  لكثري  املنظمة 
اجلوانب  من  لكثري  واملعاجلة  السيايس  واالستقرار 
االجتامعية واالقتصادية )RES 3566, MuB 589(، وهي 
ابنه )ورو إل  مرحلة ظل تأثريها ممتدًا حتى فرتة حكم 
غيالن هينعم بن شهر جيل هيرجب(، بدليل تلك املساند 
القتباين  النقش  فيها  بام  عهده  من  املكتشفة  القتبانية 
موضوع الدراسة الذي يعد واحدًا من أهم وأكرب تلك 
النقوش اآلتية عىل إبراز يشء من جوانب تلك املرحلة 
السياسية  الروابط  عمق  هنا  املتضمنة  املهمة،  التارخيية 
والتجارية بني مدن مملكة قتبان وغريها من مدن ممالك 
اليمن القديم، ليس مدن الوديان الرشقية فحسب، بل 
ليشمل  والتجاري؛  السيايس  االستقرار  ذلك  انعكس 
من  وغريها  واجلنوبية  الوسطى  املرتفعات  مدن  جممل 
مدن اهلضبة الغربية، فمثاًل يأيت النقش موضوع الدراسة 
القتبانية  التجارية  اجلاليات  من  كان  صاحبه  إن  ليقول 
)شهرجيل  امللك  حكم  فرتة  يف  شبوة  مدينة  يف  املقيمة 
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 )21 العادي   – )حاج  النقش  يأيت  حني  يف  هيرجب(، 
إن  ليقول  هيرجب(  جيل  )شهر  بعهد  أيضًا  واملؤرخ 
بعضًا من جاليات مدينة مريمة القديمة كانت مقيمة يف 
مدينة )ُشُكع( بأرض هينطل عىل مقربة من مركز حمافظة 
الضالع حاليًا ضمن إقليم املرتفعات الوسطى اجلنوبية 
جتارة  بني  اجلامعة  التجارية  املدن  من  عدد  تقبع  حيث 
الرب والبحر جنوًبا وغرًبا  )احلاج،2013م ب:125-
126(، ويأيت النقش املعينى )RES 2999(، ليعزز عمق 
معني  مملكة  بني  والتجارية  السياسية  الروابط   تلك 
بعهد  مؤرخ  معيني  أنه  ورغم  أعاله  فالنقش  وقتبان، 
)وقه إل يثع وابنه إل يفع يرش(، إال أنه مؤرخ أيضًا باسم 
فحسب  هذا  ليس  قتبان،  ملك  هيرجب(  جيل  )شهر 
التي عثر  والنذرية  املعامرية  القتبانية األخرى  فالنقوش 
وخارجها  متنع  مدينة  يف  جيل(  )شهر  عهد  من  عليها 
والزراعي،  املعامري  النشاط  من  كبريًا  قدرًا  تعكس 
 Ja 119, 121, MuB( السكنية  املنشآت  بناء  يف  املتمثل 
الرئيس  املعبد  أو  امللكي  والقرص  اآلهلة  ومعابد   ،)657

 MQ-Maqṣara al-Abraq 1, TT1 A=Ja 874, 875,( بتمنع
 Be 9,( للمدن  دفاعية  حتصينات  وعمل   ،)TT1 656

 MuB 410, Be 9,( وحفر منشآت الري ،)BA=CSAII,41

الذي جيعلنا نحتمل  MQ-Maqṣara al-Abraq 1(، األمر 

أن فرتة حكم )شهر جيل هيرجب( ملك قتبان البد أهنا 
كانت يف زمن أقدم مما ذهب إليه الباحث كيتشن )30-
50م( وغريه من الباحثني )Kitchen,2000,742-743(. و 
ب/ ش ع ب س: وبحق )بجاه( شعبه. صيغة مؤلفة 
من الواو حرف العطف، وحرف اجلر »الباء« واالسم 
س«   « الغائب  املذكر  املفرد  وضمري  »شعب«  املجرور 
العائد عىل شكر إل. واالسم »شعب« مشهود يف نقوش 

 ،)RES 3858/4, YM 26106/3( »أشعب«  املسند ومجعه 
املرتبطة  احلرضية  االجتامعية  الوحدات  تلك  ويعني 
واجتامعية،  اقتصادية،  بمصالح  البعض  بعضها  مع 
وسياسية، ودينية )الصلوي، 2009م: 34-35(، منها 
– عىل سبيل املثال: »الشعب سبأ« و »الشعب محري«، و »
الشعب ِقْتبان«، وشعوب أخرى عدة أقل يف وحداهتا 
الكربى،  الشعوب  مظلة  حتت  تندرج  االجتامعية 
منها – كام يف النقش موضوع الدراسة – الشعب بكيل 
التابع  َحِرْيب  بوادي  القديمة  َمْرَيَمة  مدينة  يف  الساكن 
شعوب  احتاد  من  املكون  األوسع  بمعناه  ِقْتبان  لشعب 
أي  »أشعب/ عم«  بـ  الِقْتبانية  النقوش  عدة عرفت يف 
ينظر  )للمزيد   .)RES 3878/11( عم  املعبود  شعوب 

احلاج، 2013م أ:75-74(.
ب ك ل م/ ذ م ر ي م ت م: بكيل ذو مريمة، أي: 
شعب بكيل ساكن مدينة مريمة. ويمكن قراءته بكيل 
اسم  وهو  للتنكري،  االسم  آخر  يف  وامليم  بكال،  أو 
الشعب الرئيس املستوطن ملدينة َمْرَيَمة القديمة بوادي 
حريب، الوارد ذكره يف عرشات النقوش التي ُعثِر عليها 
بداخل مدينة مريمة منها: )حاج - العادي 3/1؛ حاج 
Cox 4/7F;FB- 6/9؛  -العادي  حاج  5/5؛  العادي   -
al-ʿAdī 1;2/6,21;FB-Ḥawkam 4/7(، وإىل هذا الشعب 

مريمة  بمدينة  الساكنة  القتبانية  األرس  من  كثري  تنتسب 
وما جاورها ومن بقاع وادي حريب، من أمهها أرسة بني 
برانط الشهرية التي كان ينحدر منها معظم أقيال املدينة 
وكبار القادة والتجار وعامة الشعب، وكنا قد افرتضنا 
مسبًقا أن شعب بكيل ذو مريمة كان قد استوطن مدينته 
منذ فرتة مبكرة قدرهنا حينها بحوايل القرن السادس قبل 
امليالد وفًقأ ملحتوى النقش القتباين )حاج – العادي 1(، 
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مريمة  مدينة  من  جديدة  قتبانية  لنقوش  اكتشافنا  لكن 
مكتوبة بخط سري املحراث، جعلتنا نرجح أنه من أقدم 
الشعوب القتبانية، التي استوطنت مدينة مريمة بوادي 
حريب يف بداية األلف األول قبل امليالد )800- 700 

ق.م(. )للمزيد ينظر احلاج، 2013م أ:76-75(. 
االسم  من  مركبة  اسمية  صيغة  م:  ت  م  ي  ر  م  ذ 
أو  مكان،  إىل  النسبة  عىل  الدال  )ذي/ذو(  املوصول 
قبيلة، أو عائلة، ومن »مريمتم« اسم املدينة التي ينتمي 
االسم  آخر  يف  وامليم  إل(  )شكر  النقش  صاحب  إليها 
للتنكري، وحملُّها اليوم قرية هجر العادي بوادي حريب 
الزير  حنو  هجر  من  كيلومرتات  سبعة  حوايل  بعد  عىل 
)هربت قدياًم( إىل الشامل الغريب منها، وعىل بعد حوايل 
مخسة كيلومرتات من مركز مديرية َحِرْيب نحو الغرب، 
وهي من املدن الِقْتبانية املجهولة عىل الطريق التجاري 
وقد  مستقلة،  بدارسة  أفردناها  أن  سبق  التي  القديم، 
 )FB-Ḥawkam 3/8( نقوشها   من  كثرٍي  يف  وصفها  جاء 
من  مشتق  واسمها  املحصنة«،  »املدينة  أي:  »اهلجر«  بـ 
اجلذر »ريم« الشائع االستخدام يف لغة النقوش اليمنية 
القديمة ويف هلجات اليمن املحكية اليوم ويعني: »العلو 
واالرتفاع«. أي: »اسم ترضييس« )للمزيد ينظر احلاج، 

2013م أ: 137(.
الواو حرف عطف، والباء  م:  أ ق و ل س  و ب/ 
هبا  اتصل  مجع  صيغة  م«  س  ل  و  ق  »أ  و  جر،  حرف 
ضمري مجع الغائبني املتصل »س م« يف القتبانية واملعينية 
واحلرضمية مقابل »هـ م« يف السبئية العائد هنا عىل مجيع 
املذكورين يف النقش، واملعنى »وبحق أو بجاه أقياهلم«، 
التشفع  تم  الذين  األقيال  يسم من هم  مل  أنه  واملالحظ 
الثالث  السطر  هناية  يف  ذكرهم  سبق  كونه  بمكانتهم؛ 

لغة  املشهودة يف  الصيغ  النقش. وصيغة »قيل« من  من 
 YMN 7/2, MIbb 7/2-3, Ry( القديمة  اليمنية  النقوش 
أو   )RES 2695/2 = CIH 599( أقيال  ومجعها   )497/5

أقوال )Cox 4/7, CIH 37/CIH 24/3, CIH 181/2(، وقد 
 )Ja 1028/6, Ry 508/1( »تأيت معرفة »قيلن« أي: »القيل
Aqa-҅ )أو بصيغة املثنى »ق ي ل و« يف النقوش الِقْتبانية 
ba Bura̔ 2/2(. والقيل ما دون امللك يف رتبته القيادية، 

فاألقيال هم حكام األقاليم واملدن بمنزلة امللوك تتبعهم 
أراض واسعة، وحصون، وقصور،  شعوب عدة وهلم 
أن  واحلقيقة   ،)78-76 أ:  2013م  )احلاج،  وأتباع. 
ظهور هذا اللقب يف كتابات املسند يعود لفرتة موغلة يف 
القدم خاصة يف النقوش السبئية اآلتية من بالد سمعي 
مهد  أهنا  بافقيه  يفرتض  التي   ،)CIH 37/6, CIH 317(
أصبح  الذي  )بافقيه،2007م:51(  قيل  لقب  ظهور 
شائعًا يف فرتة ظهور املؤسسة القيلية يف فرتة ملوك سبأ 
وذي ريدان التي وصل بعض أرسها إىل عرش سبأ أكثر 

من مرة)1(.
"قيل" أنه  )1( ذهب كثري من الباحثني لدى مناقشتهم ملصطلح 
التابعة  اليمن  الشاملية من  املرتفعات  احلياة يف  بنمط  ارتبط  نظام 
وأنه  خصبة،  قيعان  يتخللها  التي  اجلبلية  اهلضاب  حيث  لسبأ 
حني  يف  التعبري،  صح  إن  عشائرية  صبغة  الشامل  يف  اكتسب 
"قيل"  صيغة  أن  عىل  متفقني  فردي،  طابع  ذا  اجلنوب  يف  كان 
وغريها  الِقْتبانية  النقوش  يف  ظهورها  ألن  شاميل؛  منشأ  ذات 
)Korotayev,1995a,23;1995b,62-77؛  امليالد  قبل  ما  تتعدى  ال 
القيالة  نظام  ظهور  أن  واحلقيقة  بافقيه،2007م:56-51(، 
الشاملية  السبئية  املرتفعات  عىل  فقط  مقترصًا  يكن  مل  وانتشاره 
فقد عرفته أودية املاملك األخرى كِقْتبان منذ فرتة مبكرة، ربام يف 
الفرتة نفسها التي ظهر فيها لدى سبأ، ودليلنا عىل ذلك ما جاء يف 
النقش )حاج – العادي 1( الذي سبق أن عملنا عىل نرشه مسبًقا، 
قيل، إىل جانب  فيه مصطلح  يرد  ِقْتباين  أقدم نقش  نعده  والذي 
َمْرَيَمة  مدينة  من  أحدمها  مؤخرًا،  عليهام  عثر  ِقْتبانيني  نقشني 
القديمة "العادي حاليًا" )Cox 4/7( قام بنرشه روبان يعود تارخيه 
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و ب/ أ خ هـ س و/ أ د م/ ب ن/ ب ر ن ط م: 
حرف  »الواو  برانط.  بني  )أتباع(  َرَعيَّة  إخوته  »وبجاه 
مجع  صيغة  و«  س  هـ  خ  »أ  جر.  حرف  والباء  عطف، 
العائد  و«  »س  الغائب  املذكر  املفرد  ضمري  هبا  اتصل 
السبئية  أما يف  عىل شكر إل، واملعنى: وبمكانة إخوته. 
فالضمري املتصل للمفرد الغائب هو »هـ و« ويف املعينية 
)بيستون،  االستخدام  نادر  واألخري  و«،  »س  و  »س« 
1995م: 70، 111، 118، 124؛ Ricks, 1989, 28,29؛ 
بصيغة  اسم  م«  د  »أ  و  الصلوي،2010م:32-27(. 
وتعني  علمنا-  حسب  لفظها-  من  هلا  مفرد  ال  اجلمع 
»أتباعهم، مواليهم، رعاياهم« يف اللغة اليمنية القديمة 
 ،)Ricks, 1989, 5 2؛  1982م:  وآخرون،  )بيستون، 
ونتفق مع ما ذهب إليه السعيد يف تفسريه للفظ آدم، من 
أنه ال يعني طبقة العبيد أو املوايل بمفهومها االجتامعي 
املرتبط بالعبودية )السعيد، 2005م: 41-42(، بل هم 
والتجارة،  الزراعة،  يف  يعملون  ممن  املجتمع  سواد  من 
النقش )حاج -  والصناعة، والرعي. بدليل ما جاء يف 
عىل  اآليت  القديمة،  مريمة  مدينة  ومصدره   )9 العادي 
وصف أصحابه )األدم( أهنم من بني برانط، ثم يأيت يف 
حتت  يندرج  الذين  األقيال  إن  ليقول  منه  الثاين  السطر 
برانط  بني  من  هم  )األدم(  النقش  أصحاب  زعامتهم 
أيضًا، وبالتايل فنحن أمام نسيج اجتامعي ُأرسي واحد 

للمرحلة الواقعة بني القرن اخلامس والثالث قبل امليالد من عهد 
وهو  اآلخر  أما   ،)Robin 2006, 283-285( ذبيان  أب  يدع  امللك 
األهم فيعود تارخيه إىل حوايل هناية القرن اخلامس وبداية القرن 
الرابع  قبل امليالد من عهد املكرب وامللك الِقْتباين "يدع أب ذبيان 
لقب  أطول  اختذ  الذي   )Aqaba Bura̔ 2/2( ِقْتبان"  ملك  شهر  بن 
برع  نقيل  يف  النقش  عىل  عثر  وقد  ِقْتبان،  مملكة  تاريخ  يف  ملكي 
بمحافظة البيضاء، وفيه يذكر أصحابه أهنم قيلو الشعب مضحي 
.)Gajda-al-Hajj-Schiettecatte 2009, 168-169( ِقْتبان  حلكم  التابع 

منقسم داخليًا إىل فئات أو طبقات اجتامعية منها األقيال 
)املشائخ( ومنها عامة الناس )األيدي العاملة(. للمزيد 
108-109؛196-192(.  2013م:  )احلاج،  انظر 
»ب ن/ ب ر ن ط م« أي: بني برانط. راجع السطر 1.

و رث د/ ش ك ر أ ل/ ح و ك م/ و أ ل ]هـ[ س و 
و/ س ق ن ي ت س: وأودع شكر إل يف محاية املعبود 

حوكم وآهلته تقدمته. راجع السطر 1، 2.
أ ي م/ ب ن/  ب ن/ م س ن ك رم/ و م س ف 
ب رث س: من كل مشّوه )مغري( وحُمرِّك )مزيل( هلا من 
مكاهنا. »ب ن« يف هذا السياق حرف جر بمعنى »من« 
الزائدة  امليم  فاعل حلقه حرف  اسم  رم«  م س ن ك  و« 
املزيد  املايض  الفعل  من  التنكري،  عىل  الدال  آخره،  يف 
)بيستون  غرّي«  أزال،  شّوه،  »خّرب،  بمعنى  »سنكر« 
الفاعل  واسم   )Ricks,1989,106وآخرون،1982م:96؛
منه بمعنى »خمّرب، مشّوه، مغرّي، حُمِْدث رضر«. للمزيد 
انظر: )احلاج، 2012م:141-142(، أما »م س ف أ ي م« 
فاسم فاعل حلقه حرف امليم الزائد يف آخره، الدال عىل 
التنكري )التنوين(، وهو من الفعل املايض املزيد »س ف 
النقوش  لغة  أو خراباً«  يف  بمعنى »أحدث دمارًا  أ ي« 
اليمنية القديمة )مكياش والزبيدي، 2008م:79؛ طريان، 
 ،Beeston,1995,203-204;Ricks,1989,128 59؛  2008م: 

واسم الفاعل منه بمعنى »مدّمر، خمّرب«.         
اجلر  حرف  من  فتتكون  س«  ث  ر  ب  ن/  »ب  أما 
املفرد  ضمري  هبا  اتصل  التي  »برث«  مادة  ومن  »من« 
يف  وتعني   )Hon 5/8-9, Ja 350/4( الِقْتبانية  يف  الغائب 
موقع«  موضع،  »مكان،  القديمة  اليمنية  النقوش  لغة 
 Biella, 1982, 60; وآخرون،1982م:32؛  )بيستون 
التي  »برث«  الفعلية  الصيغة  ومنه   ،)Ricks, 1982, 34
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أو  التسوية  معنى  عىل  لتدل  املعامرية  النقوش  يف  تأيت 
.)RES 4624/4( متهيد األرض

اخلالصة:
إل  )شكر  ى  املسمَّ النقش  صاحب  لنا  يقول       
القديمة  مريمة  مدينة  سكان  أحد  القتباين  الربانطي( 
والتاجر حينها بمدينة شبوة القديمة إنه قد قدم للمعبود 
ى شبعان - الواقع بمدينته  حوكم نبط وآهلة البيت املسمَّ
مريمة القديمة تقدمات عدة، منها غري معروف نوعها، 
ومنها جمموعة من األصنام )التامثيل(، فضاًل عن تقديم 
متثالني لكلبتني، مجيعها مصنوعة من الربونز، إضافة إىل 
كامل التزاماته، وذلك طاعة خالصة منه نحوه )بمثابة 
فرعه  قد  كان  فرع  من  وذلك  نحوه(،  التزامه  كامل 
التزم هبام )وعد هبام(  )أخرجه( ومثاب )ريع( كان قد 
املعبود حوكم وآهلة املعبد شبعان، واملفروض أو املقرر 
أساسًا )أي الفرع واملثاب( عىل أمالك شكر إل، وهو 
كذلك من أجل أن يستمر شكر إل بالتزامه يف دفع هذا 

الريع بعد تنفيذ مهام جتارية رابحة. 
يف  تكمن  خاصة،  أمهية  النقش  هذا  ويكتسب      
داللته اللغوية والدينية والتارخيية؛ إذ يفهم من حمتوى 
جيل  )شهر  ملكها  عهد  يف  قتبان  مملكة  أن  النقش 
كبري  بقدر  تتمتع  تزال  ال  كانت  قتبان  ملك  هيرجب( 
مع  الطيبة  التجارية  والعالقة  السياسية،  اهليمنة  من 
القديم، أمهها مدينة شبوة  اليمن  عدد من مدن ممالك 
عدد  هبا  يقيم  كان  التي  القديمة،  حرضموت  عاصمة 
من اجلاليات التجارية بام فيها جاليات من مدينة مريمة 
قتبان  مملكة  بني  احلميمية  العالقة  أن  ويبدو  القديمة، 
القتباين  امللك  حكم  من  الفرتة  هذه  يف  وحرضموت 

العالقة  لتك  امتداًدا  إال  تكن  مل  هيرجب(  جيل  )شهر 
الطيبة التي هنجها أجداده مع ملوك حرضموت، بداية 
من عهد مؤسس األرسة )يدع أب ذبيان هينعم( الذي 
الثاين قبل امليالد وترك لنا  حكم يف حوايل هناية القرن 

من عهده عددًا من النقوش القتبانية.
     كام يفهم من النقش أن جممع املعبود حوكم نبط كان 
ال يزال يتمتع بحضور ديني كبري، من حيث إقامة النذور 
مريمة  مدينة  سكان  خمتلف  من  له  االلتزامات  وتقديم 
القديمة، وهو حضور يفرس لنا قوة الدولة القتبانية حينها 
يف عهد ملكها )شهر جيل هيرجب(، وهو ما تؤكده عدد 
)حاج  ُشُكع  نقش  منها  القديمة  مريمة  مدينة  نقوش  من 

– العادي 21(.
 كام يفهم من هذا النقش إىل جانب نقوش أخرى عثر 
عليها يف مدينة مريمة القديمة )قيد الدراسة( أن عددًا ال 
بأس به من سكان مريمة كانوا يزاولون حرفة التجارة يف 
كثري من مدن اليمن القديم، وبخاصة مدينة شبوة وعدد 

من مدن املرتفعات الواقعة جنوب غريب مملكة قتبان.
  وتشري كمية اإلهداءات املقدمة من صاحب النقش 
يف  عمله  طريق  عن  االقتصادية  مكانته  إىل  إل(  )شكر 
التجارة، وحتديدًا يف مدينة شبوة القديمة عاصمة البخور 
وخمتلف الروائح الطيبة، فضاًل عن إظهارها حلجم الورع 
بمدينة  وآهلته  نبط  حوكم  املعبود  جتاه  الديني  والشعور 

مريمة القديمة.
  إضافة إىل اإليامن املطلق بقدرته يف احلامية واحلفظ، 
ما  يملك، وهو  ما  واملال واألهل واألوالد وكل  للنفس 
عرب عنه شكر إل حني صاحب تقديمُه للتامثيل، وغريها 
من التقدمات، واضعًا نفسه وماله وأهله يف محاية املعبود 

حوكم. 
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  .من النقوش إشارة إىل احلروف املفقودة متاما   [ ]

  .ما إشارة إىل حروف النقوش غري الكاملة أو غري الواضحة إىل حد   ) (

 .حرف السني الثالثة يف النقوش اليمنية القديمة 3س
Inscription of 'Aqaba Bura', edited by Gajda,I: 2009 ᶜAqaba Buraᶜ1 

 Inscriptions of  ʻAbadān Valley ʻAbadānنقوش وادي عبدان 

Inscriptions of al-Jawf, published by Mounir Arbach, M & Schiettecatte, J, 
2006. 

al-Jawf 

 Inscriptions of the National Aden Museum  AMنقوش متحف عدن الوطني 

Inscription edited by Alsekaf A & Arbach M, in Raydan 7,   نقش عربش– 

 .2001 1سيئون

Arbach-Sayun 

Qatabanian Inscription published in Atlal Journal, 1982 Atlal 
 Ataq Museumof The Inscriptions ATMجمموعة نقوش متحف عتق  

Inscriptions from Al-Ḥada᾽, edited by Avanzini, 1985 Av. Aqmar 
Inscriptions edited by Beeston Be 
Early Sabaic inscription from Nŝq, Bron , 2009. B-L Nashq/19 
Inscriptions edited in the Corpus des inscriptions et antiquités sud-arabes CIAS 
Corpus Inscriptionum Semiticarum CIH 
Inscriptions Sarah Cox, edited by Robin, Ch. In Arabia 3, 2005-2006.  COX 
Inscriptions edited in the Corpus of South Arabian Inscriptions CSAI 
Deutschen Archäologischen Instituts, Sirw᾽Ḥ 2005  DAI 
 جمموعة نقوش متحف ذمار اإلقليمي
Inscriptions of the Dhmar Museum. 

DhM 

Qatabanian Inscriptions edited by Bron, F. 2009. FB-Ḥawkam 
Qatabanian Inscriptions edited by Bron, F. 2010. FB-Qatabān 
Late Sabaic Inscription, edited by Garbini 1969. Gar Sharahbil 
Al-ʽadī Inscriptions, edited by Bron, F. 2009. FB-al-ʽadī 
Inscriptions from Haram, published by Chr.  Robin    Inventaire des 
Inscriptions Sud Arabiques, 1992 

Haram 

Inscriptions edited by Honeyman Hon 
Ḥaḍramitic inscription, Pirenne 1990. Ingrams 
Inscriptions edited by Jamme Ja 
Kamna Inscriptions (Minaic) Kamna 
Hadramitic Inscriptions from Khor Rori  KR 
Minaic Inscriptions M 
Inscriptions from Haram, published by Bron, F.    Inventaire des Inscriptions 
Sud Arabiques, 1998 

Maʻīn 

Mission Archeologique Francaise en Repablique du Yemen. Miʽsal 
Inscriptions. 

MAFRAY al-Miʽsal 

Mission Archeologique Francaise en Repablique du Yemen, al-Ğiḏma 
inscription. 

MAFRAY-al-Ğiḏma 

Inscriptions of Maḥram-Bilqis (Ma᾽rib), Maraqten 2002-2005.  MB 
 Inscriptions of Ibb Museum MIbbجمموعة نقوش متحف إب  

Inscriptions of  Hajar Kuḥlan Mission Qataban. MQ-HK 
Inscriptions of  Bayt aṣ Ṣuraymī 6, published by Arbach, Mounir, Avanzini, 
Alessandra, Bāṭāyiʿ, Aḥmed and Robin, Christian J. 2001. 

MQ-Bayt aṣ Ṣuraymī 6 

Inscriptions of the Bayḥān Museum MUB 
 Inscriptions of Ṣanaa Military Museum MṢMنقوش متحف صنعاء احلريب 

Repertoire d Epigraphic Semitique, tomes I-VIII RES 

االختصارات

القتبانية  النقوش  مصدر  أكد  النقش  أن  عن  فضاًل    
ُنسب  قد  وكان  القديمة  مريمة  مدينة  من  خرجت  التي 

مصدرها إىل مواقع أخرى.
اهلوامش:

هذا النقش سيكون ضمن النقوش املدروسة يف رسالة 
الباحث للدكتوراه التي يعدها حالًيا بقسم اآلثار – جامعة 
أمحد  بن  سامل  الدكتور/  األستاذ  بإرشاف  سعود  امللك 
طريان، واملوسومة بـ: )نصوص ِقْتبانية جديدة من مدينة 
)ِدَراَسة  َحِرْيب  بوادي  العادي(  )َهَجر  القديمة  َمْرَيَمة 

ليليَّة ُمَقارنة(. حَتْ
 شكر وتقدير: يتوجه الباحث بالشكر والتقدير ملركز البحوث 
امللك  بجامعة  العلمي  البحث  وعامدة  واآلثار-  السياحة  بكلية 

سعود لدعمهم هذا البحث.
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  .من النقوش إشارة إىل احلروف املفقودة متاما   [ ]

  .ما إشارة إىل حروف النقوش غري الكاملة أو غري الواضحة إىل حد   ) (

 .حرف السني الثالثة يف النقوش اليمنية القديمة 3س
Inscription of 'Aqaba Bura', edited by Gajda,I: 2009 ᶜAqaba Buraᶜ1 

 Inscriptions of  ʻAbadān Valley ʻAbadānنقوش وادي عبدان 

Inscriptions of al-Jawf, published by Mounir Arbach, M & Schiettecatte, J, 
2006. 

al-Jawf 

 Inscriptions of the National Aden Museum  AMنقوش متحف عدن الوطني 

Inscription edited by Alsekaf A & Arbach M, in Raydan 7,   نقش عربش– 

 .2001 1سيئون

Arbach-Sayun 

Qatabanian Inscription published in Atlal Journal, 1982 Atlal 
 Ataq Museumof The Inscriptions ATMجمموعة نقوش متحف عتق  

Inscriptions from Al-Ḥada᾽, edited by Avanzini, 1985 Av. Aqmar 
Inscriptions edited by Beeston Be 
Early Sabaic inscription from Nŝq, Bron , 2009. B-L Nashq/19 
Inscriptions edited in the Corpus des inscriptions et antiquités sud-arabes CIAS 
Corpus Inscriptionum Semiticarum CIH 
Inscriptions Sarah Cox, edited by Robin, Ch. In Arabia 3, 2005-2006.  COX 
Inscriptions edited in the Corpus of South Arabian Inscriptions CSAI 
Deutschen Archäologischen Instituts, Sirw᾽Ḥ 2005  DAI 
 جمموعة نقوش متحف ذمار اإلقليمي
Inscriptions of the Dhmar Museum. 

DhM 

Qatabanian Inscriptions edited by Bron, F. 2009. FB-Ḥawkam 
Qatabanian Inscriptions edited by Bron, F. 2010. FB-Qatabān 
Late Sabaic Inscription, edited by Garbini 1969. Gar Sharahbil 
Al-ʽadī Inscriptions, edited by Bron, F. 2009. FB-al-ʽadī 
Inscriptions from Haram, published by Chr.  Robin    Inventaire des 
Inscriptions Sud Arabiques, 1992 

Haram 

Inscriptions edited by Honeyman Hon 
Ḥaḍramitic inscription, Pirenne 1990. Ingrams 
Inscriptions edited by Jamme Ja 
Kamna Inscriptions (Minaic) Kamna 
Hadramitic Inscriptions from Khor Rori  KR 
Minaic Inscriptions M 
Inscriptions from Haram, published by Bron, F.    Inventaire des Inscriptions 
Sud Arabiques, 1998 

Maʻīn 

Mission Archeologique Francaise en Repablique du Yemen. Miʽsal 
Inscriptions. 

MAFRAY al-Miʽsal 

Mission Archeologique Francaise en Repablique du Yemen, al-Ğiḏma 
inscription. 

MAFRAY-al-Ğiḏma 

Inscriptions of Maḥram-Bilqis (Ma᾽rib), Maraqten 2002-2005.  MB 
 Inscriptions of Ibb Museum MIbbجمموعة نقوش متحف إب  

Inscriptions of  Hajar Kuḥlan Mission Qataban. MQ-HK 
Inscriptions of  Bayt aṣ Ṣuraymī 6, published by Arbach, Mounir, Avanzini, 
Alessandra, Bāṭāyiʿ, Aḥmed and Robin, Christian J. 2001. 

MQ-Bayt aṣ Ṣuraymī 6 

Inscriptions of the Bayḥān Museum MUB 
 Inscriptions of Ṣanaa Military Museum MṢMنقوش متحف صنعاء احلريب 

Repertoire d Epigraphic Semitique, tomes I-VIII RES 
Inscriptions edited by G. Ryckmans Ry 
Inscriptions of the Timnaʽ Cemetery TC 
Inscriptions of the Timnaʻ Temple 1 TT1 

 نقوش متحف جامعة عدن 
  Inscriptions University Aden Museum 

UAM 

Ḥaḍramitic Inscriptions from WādīḌuraʾ, Breton, 1993. WādīḌuraʾ 
Ḥaḍramitic Wood Ḥaḍramitic Inscriptions from Raybūn, Frantsouzoff ,1999. X.Rb 

 Yemen Museum, Ṣanʽaʼ YMنقوش متحف صنعاء الوطني  

 جمموعة نقوش يوسف عبداهلل
  Inscriptions published by Yousf, A. 

YMN 

 Inscriptions published by Zaid, I. ZIجمموعة نقوش زيد عنان 

 أسكويب .م2007م، 1999،نقوش ثموديةجمموعة نقوش أسكويب، 

 اإلرياين .جمموعة نقوش مطهر اإلرياين

 العادي –حاج  م.2015م؛ 2013جمموعة نقوش حممد عيل احلاج من هجر العادي، 

 القنة م.2007جمموعة نقوش القنة الثمودية، القحطاين 
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املراجع:

القران الكريم.

أمحد، عيل صقر )2009م(: النقوش التدمرية القديمة، 
العامة  اهليئة  منشورات  ج1،  النذرية(  )النقوش 

السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق.

القديمة،  اآلرامية  اللغة  )1997م(.  فاروق  إسامعيل، 
منشورات جامعة حلب، مديرية الكتب واملطبوعات 

اجلامعية.

مسندية  نقوش  )1990م(  عىل  مطهر  اإلرياين، 
مركز  ط2،  اليمن،  تاريخ  يف  وتعليقات 

الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء.

جملة  بلقيس«،  حمرم  من  »أنشودة  2005م: 
سبتمرب،   - يوليو   ،41 عدد  الثوابت، 

صنعاء، ص106-64.

1996م: املعجم اليمني يف اللغة والرتاث، حول 
مفردات خاصة من اللهجات اليمنية، ط1، 

دار الفكر، دمشق.

أسكويب، خالد حممد )1999م(. دراسة حتليلية مقارنة 
وكالة  تيامء،  غرب  جنوب  )رم(  منطقة  لنقوش 

اآلثار واملتاحف، الرياض.

من  ثمودية  لنقوش  مقارنة  حتليلية  دراسة  2007م: 
جنوب  الصنيع  وقيعان  ثليثوات  بني  رم  منطقة 

غرب تيامء، دارة امللك عبد العزيز، الرياض.

بافقيه، حممد عبد القادر)1994م(. "نقوش ودالالت"، 
القديمة،  اليمنية  والنقوش  لآلثار  ريدان  حولية 
االجتامعية  والعلوم  لآلثار  الفرنيس  املركز   ،6 ع 

بصنعاء، ص ص 26-6.

2007م: توحيد اليمن القديم "الرصاع بني سبأ ومحري 
الثالث  القرن  إىل  األول  القرن  من  وحرضموت 
مراجعة  زيد،  حممد  عىل  ترمجة:  ط1،  امليالدي"، 
حممد صالح بلعفري، تقديم وتدقيق منري عربش،  
االجتامعية  والعلوم  لآلثار  الفرنيس  املعهد 

بصنعاء.

العربية  النقوش  قواعد  )1995م(.  أ. ف. ل  بيستون، 
هزيم،  رفعت  ترمجة  املسند"،  "كتابات  اجلنوبية 

مؤسسة محادة للخدمات اجلامعية - إربد.

بيستون، أ. ف. ل، وآخرون)1982م(. املعجم السبئي، 
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شكل 1: النقش بحروف املسند
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لوحة 1 أ: اجلزء األيمن من النقش

لوحة 1 ب: اجلزء األيرس من النقش

النقش من  األيمن  اجلزء  بداية  2أ:  لوحة 

 )لوحة 2 أ، ب، ج، د( صور توضيحية للنقش



195جملة السياحة واآلثار، م27، ع2،  جامعة امللك سعود،  الرياض)2015م/1436هـ(

النقش. من  األيمن  للجزء  املكمل  الثاين  اجلزء  ب:   2 لوحة 

النقش. من  األيرس  اجلزء  بداية  ج:   2 لوحة 

لوحة 2 د: اجلزء الثاين املكمل للجزء األيرس من النقش
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 Abstract: This is a comparative analysis of one of the most important ancient Arabic  inscriptions (Qatabanian) 
written on bronze. The importance of the inscription is not only because of its linguistic and historic content and 
what it present in terms of new ideological and historical evidences, but also for being one of the largest bronze 
Qatabanian inscriptions discovered. Moreover, it is dated to the era of (S²hr Ygl Yhrgb) King of Qataban (second 
half of the first century BC). The source of the inscription is the ancient city of Maryamh, currently known as Hajar 
alAadi in Wadsi Hareeb. The inscription is Dedicatory inscription giving by one of the merchants of ancient city 
of Maryamh, who was in Shabwa, the capital of the Kingdom of Hadramout, to the god Ḥwkm Nbṭ (the main god 
of Maryamh City) in his temple named (Shab’an). The content of the inscription reflects that the owner (S²krʾl 
Albranṭi) has given the god Ḥwkm Nbṭ and the gods of the temple named Shab’an, several of donations. These 
include a group of idols (statues), as well as two statues of female dogs, all of which are made of bronze. In addition 
to that, it reflects his full provided obligations, in a purely obedience towards the idol Ḥwkm, according to what had 
been promising as a tax imposed on his property. It is also in order to continue his obligation to pay the income after 
the implementation of a profitable business tasks.


