
213 
 

  )هـ1436م/2015جامعة امللك سعود, الرياض ( 244− 213ص ص  ,2, ع27جملة اآلداب, م

 

 باليمن نقوش سبئية ورسوم صخرية جديدة من جبل قروان
 

 عيل حممد عيل النارشي
 اليمن ,جامعة احلديدة ,كلية اآلداب ,قسم التاريخ ,أستاذ التاريخ القديم املشارك

 
 هـ)3/3/1436هـ, وقبل يف 22/11/1435(قدم للنرش يف 

 
 : نقوش, رسوم,  قروان, سبئية, يمن.الكلامت املفتاحية

مع الرسوم الصخرية املحيطة هبا املكتشفة  يُعنى البحث بدراسة مخسة نقوش سبئية جديدة :البحث ملخص
 لتلك الكتابات والرسومات واستقراء السياق ا وحتليالً يف موقع جبل قروان, وقد تضمنت الدراسة تفسريً 

ن نوعها للمعبود, ود عىل لوحة عبادة فريدة ميف أهنا اشتملت  تهاوتكمن أمهي .التارخيي الذي وردت فيه
ثلت بشكل نرس وصخرة حاجر و مهعلل, تُردُّ ألول مرة عىل  األب/ ود مؤرخه وفق نظام التأريخ  مُ
والذي يمكن تارخيه يف حوايل  , السبئيني يكرب ملك وترنياسم أحد املكربيوأحدها يذكر  باألشخاص

 م.النصف الثاين من القرن الثامن ق.
 

 مقدمة

ثر عىل لوحة عبادة 2008طس عام أغس 30يف يوم      م عُ
لإلله ود عىل صخرة مرتفعة يف موقع حنا / احلمراتني 

ثِّ  ,)2− 1السفح الغريب جلبل قروان (اللوحة  لت مُ

) Na 11-15كل نرس عىل بدنه مخسة نقوش مسندية (ـــبش
ة آدمية ــكال خمتلفــحماط هبا رسوم صخرية  ألش

ول ومناظر الصيد ور والثعابني والوعــوحيوانية كالنس
    ).1كل ـش ;2وزخارف نباتية و هندسية (اللوحة 
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كم) جنوب  20عد نحو (عىل بُ وجبل قروان يقع 

رشقي مدينة صنعاء, وشامل مدينة وقرية غيامن 
األثرية مبارشة بمديرية سنحان وبني هبلول (خارطة 

 ويستدل من الشواهد األثرية والنقشية أنَّ  ).1رقم
عود إىل العرص الربونزي الذي تاريخ هذا املوقع ي

ظهر يف املرتفعات اليمنية يف نحو األلف الثالث 
ق.م, وإىل العرص التارخيي يف األلف األول ق.م, 

ر بعد ذلك, ثم جِ املوقع قد هُ  وما بعد امليالد, ويبدو أنَّ 
 الفرتة اإلسالمية املبكرة.  أثناءاستوطن مرة أخر

وذلك كموقع  أمهية جبل قروان تبدو جلية إال أنَّ 
أثري غني بعادياته ونقوشه و رسومه املوغلة يف 

م, 2005القدم التي جذبت الباحث إليها منذ عام 
ا يف ذاكرة التاريخ عن جبل وهي أبرز ما بقي عالقً 

− 181: 2011النارشي ( )Na 4-10قروان ومنها (
  عن, فضالً )Na 11-15), واملجموعة الثانية هنا (197

-Na16تى اآلن قيد النرشنقوش ورسوم مازالت ح

30)  .(  
 6يوم ويف الزيارة امليدانية األخرية  للموقع  

م. 2014يوليو عام  30م, ويوم2013فرباير عام 
أحد زوار املوقع قد قام بكتابة ذكريات  وجدت أنَّ 
مما  ,م فوق حروف هذه النقوش2011اسمه عام 

 , د)2( اللوحة ا لألسف الشديد ا كبريً حلق هبا تشوهً أ

تيجة لعدم معرفة بعض األهايل بقيمتها العلمية ن
 ض املوقع للتخريب والنهبكام تعرَّ  والتارخيية.

كغريه من املواقع األثرية والتارخيية املنترشة يف أنحاء 
  اليمن.

قسم إىل وقد اقتضت طبيعة البحث أن يُ    
عنى بدراسة النقوش, حيث تمَّ  :حمورين  أحدمها يُ

ونصها بحروف اخلط  تقديم وصف خمترص للنقوش,
ودراسة العريب, ثم نقل حمتواها إىل العربية الفصحى 

  مفردهتا دراسة حتليلية, لغوية تارخيية.
الصخرية وداللتها  واآلخر يدرس الرسومات

مكن ذلك. أومقارنتها بشواهد أخر كلام املختلفة, 
عرض ألهم  النتائج التي  تا اخلامتة فقد تضمنمَّ أَ 

. كام ذيلت الدراسة بملحق ل إليها البحثتوصَّ 
أحدمها  ,من اللوحات, وخريطتني ايتضمن عددً 

  ملنطقة البحث واألخر ألرض سبأ وجماورها. 
  النقوش :أوالً 

جديدة  تضم مخسة نقوش )ود(لوحة عبادة     
مكتوبة باللغة السبئية و بخط املسند, بطريقة احلفر 

) Na 15) واخلامس (Na 11والنقش األول ( الغائر,
قرأ األول من اليمني ع بارة عن اسم اإلله ( ود أب) يُ

إىل اليسار والعكس أي مدون بخط املحراث, 
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) واألربعة األخرNa 12-15 ُنت بالطريقة وِّ ) د
العادية (أي كتابة السطور من اليمني إىل اليسار), 

), Na 12ص يقرأ منه بعض حروفه (ـــوأوهلا ناق
 باألشخاصمؤرخه وفق نظام التأريخ  وحتته نقش

)Na 13)سم20) ويتكون من أربعة أسطرx  
حرف الالم يقرأ من  سم). ويالحظ هنا أنَّ 34

), وحرف امليم ذي 3من السطر13اليسار(احلرف 
تب بشكل معكوس املثلثني املتوازي األضالع كُ 

وحرف النون مازال حيتفظ باستقامة اخلط  ,اأيضً 
األوسط, وهي من سامت الباليوغرافية القديمة 

). والنقش الرابع A-Bة املبكرة (ـــملعروفة باملرحلا
)Na 14 املدون أسفل منه يف اجلهة اليمنى مكون من (
وحيمل اخلصائص  ,سم)x20سم 24أسطر( ةست

الكتابية نفسها والذي جاء يف سطره السادس اسم 
أحد مكرب سبأ يكرب ملك وتر, ونقرتح تأرخيه يف 

ق.م. كام تشري حوايل النصف الثاين من القرن الثامن 
إىل ذلك الدالل اخلطية هنا ومقارنتها بنقشني البنه 

), وهو DAI-Sirwah 2005-50;Ao  31929يثع أمر وتر (
امللك يثع أمر املذكور يف النقوش اآلشورية والذي 

ق.م.)  715ن تارخيه يف حوايل (ميك
  ).71: 2009(عربش

 )Na 11نقش (
 النص  
   ←) أ(ب − 1
 →و د م   − 2

 املحتو 
 أب − 1

 ود − 2
 احلاشية

مت حروف هذا النقش بخط املحراث عىل سِ رُ  
تب حرف (أ) حيث كُ  ,شكل خطوط حمزوزه (ناعمة)

وبحجم  املتصل بحرف (ب) عىل منقار وعني النرس
سمت عىل رقبة التي رُ  ,أكرب من حروف اسم (و د م )

ا (و د) وشبه النرس بشكل مربعني وسطهام حرفً 
 الذي يقرأ مستطيل يمثل حرف (م) يف السطر الثاين

ل يف جمموعها اسم شكِّ من اليسار, وهذه احلروف تُ 
املعبود (ودم أب) أو(أب ودم) أي ود األب (امليم 
للتنوين), والود هو احلب, وهو القمر ورمزه اهلالل 

) الذي حيف القرص مع 1شكل  ; أ, ب − 2(اللوحة 
كثرية اليه ــواهد نقشـصيغة احلامية (ود األب) يف ش

التي تدون لتضع  (Ja 873;Thum 261;Na 15) :منها
املباين أو األشخاص حتت احلامية اإلهلية 
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معروفة  )ود(وكانت عبادة  ). 123: 1990(موللر

ام يف معظم مناطق جزيرة نَّ وإِ  ,ليس يف اليمن فقط
) يف القرآن الكريم  اً دّ العرب قبل اإلسالم. وذكر (وَ

, ). ويرد يف النقوش بألفاظ (ود/ ود م )23(نوح: 
(أب ود/ أب ود م),(ود أب / ود م أب م ), ومن 

  CIH 30;RESلقابه كلمة شهر وتعني القمر (أأشهر 

اده من عبَّ  كثريٌ  ىسمَّ ). ومن شدة تربكهم به يُ  2999
بأسامء يدخل يف تركيبها اسمه أو االنتساب إليه مثل: 

 YM), عبد ود (Gl 1705أب ود ( ,(Ry 618)ود أب 

), ذي MSM 4402), أخ ود (RES 3902), ابن ود (26552
 ;128: 1993(مكياش  انظر مثالً  .)Ja 928ود (

Abdalla 1975: 76,95,96; Harding 1971:17, 122 .( 
 )Na 12نقش ( 

 النص
 ب[ن...]   |ت ب ع م 
 املحتوي

 تبع ب[ن...]  

 احلاشية
: تبع (امليم للتنوين) اسم  ب [ن...] |ت ب ع م 

وف يف النقوش علم بسيط لصاحب النقش. معر
), Al-Said 1995:75) واملعينية (Tairan 1992:88السبئية (

بَّع) يف  ).Harding 1971: 128ويف نقش حلياين ( وذكر(تُ

), وهو لقب 14ق:  ; 37الدخان: القرآن الكريم (
 ;45: 1985احلمريي التبابعة ملوك محري باليمن (

 Abdalla; 183 −182, 56 −54: 1966اهلمداين 

ا للفعل استنادً  "قوي, شجاع "), ومعناها  51 ,1975:36
احلرف  ب [ن...]: ).Leslau 1989: 569ع (بَّ احلبيش تُ 

الثاين من صيغة النسب لألب أو لألرسة  (ابن) وما 
 يف هذا عبَّ تُ  نقشوتكمن أمهية من احلجر.  بعده مفقودٌ 

الرسوم واملشاهد املحيطة به ويف مقدمتها النرس الذي 
بداية صدره, وحتته رسوم وعول  دون النقش عىل

 وهومايف اجلهة اليرس,  صيد مشهدوغزالن مع 
شكل  ;2(اللوحة الرسوم  قسم يف عنه احلديث سريد

1.( 
 )Na 13نقش (

النقش مؤرخ وفق نظام التأريخ باألشخاص,   
وسط الصخرة أسفل النقش الثاين وأعىل  هوموقع

طر, النقشني الرابع واخلامس, ويتألف من أربعة أس
 احلرفسم, وارتفاع 34سم وعرضه 20وطوله 

 ).1شكل  ;2سم (اللوحة 4 .سم3,5
 النص 

 ذ [ن]      |و ك و ن  |و ر د  |ر ز ن  م  −1     
و ذ  |ي ق م م   |ب خ ر ف  |س ط ر ن  − 2     

[..] 
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ي ث ت  |و ل  |خ ر ف ه م و  |ي ذ ك ر ن  −3     
 ع ي ن 
   م ت ع ت ه و | −4     

  املحتو
 رزن ورد وكان حترير هذا −1   

 النقش يف سنة يقمم والذي [...] −2   

 ليعيذه من كل عنيويؤرخ به يف تقويمهم  −3   

 محايه له. − 3
 

 احلاشية
 1السطر     

: رزن (امليم للتنوين ) اسم  علم بسيط  ر ز ن  م
 لشخص آخر يف نقش سبئي لصاحب النقش جاء علامً 

)Fa 88/1ينِ من رزن ). ويقابل االسم ا زْ لعريب رزين, رَ
ار واحللم  "بمعنى  : 1991) 3(الزبري(مج "الوقُ
). وما زالت هذه اللفظة معروفة وحتمل نفس 1647

  املعنى إىل اليوم.
 "ورد, نزل إىل مكان ": فعل مايض بمعنى ورد 

 : 2004; الرازي 162: 1982(بيستون وآخرون 
فعل  كونحرف عطف.  الواو:  و ك و ن). 666

 ; 80: 1982(بيستون وآخرون   "كان, حدث "معنىب

Arbach 1993: 68; Ricks 1989:84-85 وهو عىل وزن ,(
لَ كنظريه  يف اجلعزية (بيستون   عَ ;  22: 1995فً

Leslau 1987:299 .([ن] للمفرد : هذا اسم إشارة  ذ
, وحرف النون نصفه العلوي مشطوبة املذكر القريب

 من احلجر.

 2السطر    
 "سطر, كتب, نقش "الفعل بمعنى : يردُ  ن س ط ر 

 ;Arbach 1993:106 ;  129: 1982(بيستون وآخرون 

Ricks 1989 :159 والنون يف آخره للداللة عىل  ,(
اخلط  "ا بمعنىاملصدر. ويف العربية الفصحى : أيضً 

: جار ب خ ر ف). 288:  2004(الرازي  "والكتابة
فصل  "بمعنى , وقد يأيت"يف عام, سنة "وجمرور بمعنى

(بيستون  "اخلريف, (غالل) خريف , مطر اخلريف
 :Arbach 1993:54; Ricks 1989   ;62: 1982وآخرون 

75.( 
: اسم علم للشخص الذي يؤرخ به يف ي ق م م 

 من اجلائز قراءتهعىل صيغة الفعل املضارع  هذا النقش
يقمم أو يُقيم (امليم للتنوين), وربام يكون اسم ووظيفة 

ق عىل ), صدَّ ا أو حكامً (قانونً  أقام, سنَّ  "بمعنى
: 1982من األصل قوم (بيستون وآخرون  "(وثيقة)

ي ق م م هبذه الصيغة  االسم ). ومبلغ علمي أنَّ 111
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. ونجده بصيغة ي ه ق م : يرد ألول مرة يف النقوش

َقم, يُقيم اسم علم يف النقوش السبئية املبكرة (  Tairanهيُ

) والقتبانية Al-Said 1995:186واملعينية () 1992:255
)Hayajneh 1998:285 نقوش امللك السبئي ), وكذلك

) أواخر القرن األول /  Ja 644/6هيقم, هياقم (مثالً 
− 75: 2007أوائل القرن الثاين امليالدي (النارشي 

87.( 
اسم  −الذال −حرف عطف  لواو]: ا00[ و ذ 

موصول للمفرد املذكر بمعنى الذي. وهناك متسع 
رفني أو ثالثة غري واضحة بعد حرف الذال قد حل

تكون اسم أرسة يقمم أو عدد معني لسنة حكمه, وربام 
آخر يصعب معرفته النطامس يف هناية السطر  يشءٌ 

 الثاين .

 3السطر    
يذكر أو يؤرخ  ": فعل مضارع بمعنى ي ذ ك ر ن

: خ ر ف ه م وفهم من السياق العام للنقش. كام يُ  "به
ومن املضاف إليه  −خرف −من املضاف صيغة مركبة

والواو يف آخره إلشباع  −مهو −ضمري اجلمع للغائبني
حركة الضم, واملعنى العام سنتهم, عامهم, تقويمهم. 

ا اسم األب أو األرسة التي ينتمي والعادة أن يرد أيضً 
إليها مع اإلشارة إىل العام من دورة التقويم للشخص 

ب / ب ن / أ ب ك ر املؤرخ به مثل:  (ت ب ع  ك ر

 CIH)ب/ ب ن / ك ب ر خ ل ل/ ث ك م ت ن :

هي يف العادة دورة من سبع سنوات ثم . و567/4-6
يؤرخ بشخص آخر من إحد األرس السبئية التي عادة 
ما يؤرخ هبا وهي : خليل, فضحم, حذمة, حزفر 

 : 2000ومابعدها ; الزبريي 35: 2004(لوندين 
137 −141  .( 

ورجاء مركبة من حرف العطف  : صيغة دعاء و ل
ي الواو, ومن حرف الالم الدال عىل الدعاء والرجاء. 

: فعل مضارع منون عىل وزن يفعلني  ث ت ع ي ن
) يرد RES 3458/1للمثنى مثل: (ي س م ع ي ن : 

 معناه  ألول مرة يف النقوش املسندية وهلذا يصعب تعنيُّ 
لعني الدعاء بالرش ملن يستهدف با يه يعنبدقة لعلَّ 

الرشيرة هذا النقش, وما يعزز هذا االحتامل تصوير 
ونحت ثعبان برأسني أمام اللفظة عىل جسمه رسم 
خاتم أو تعويذة تشبه حرف الصاد (ص) املسندي 

 مت ثعابني يف اجلهة األخر مع كفِّ سِ مقلوب, كام رُ 
وهي متائم وتعاويذ  ,)1شكل  ;2(اللوحة  إنسان

يرة (عربش و أودوان للحامية من احلسد والعني الرش
, 123−122: 1999; موللر  128, 20:  2007

127.( 
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 4السطر    
 متعت −: صيغة مركب من املضاف م ت ع ت ه و

(بيستون وآخرون " ممحى, نجى, سل "بمعنى −
1982 :88;  Arbach 1993:78; Ricks 1989:100 ومن ,(

 ضمري الغائب املفرد الذي أشبعت −هو −املضاف إليه 
يف آخره بحرف الواو كام يف اللهجة السبئية,  الضم

ا أو النقش واملعنى العام محايته أي النقش غالبً 
 وصاحبة.  
 )Na 14نقش (

تُب    النقش أسفل يمني النقش الثالث, ويتكون  كُ
من ستة أسطر بحيث نجد السطر األول منه يقابل 

سم 24السطر األخري من النقش الثالث, ويبلغ  طوله 
رست سم, وقد كُ 3م, وارتفاع احلرف س20وعرضه 

الصخرة إىل نصفني يف السطر السادس قرب هناية اسم 
و ت ر) وهنايته غري واضحة  |(ي ك رب  م ل ك 

 ).1شكل  ;2 (اللوحة
 النص 

 ي ه ف ر ع  −1   
 س م ي ع م [ أ أ ] ذ ن ن |ذ رح ن  ب ن  −2   
 م ر ث د و  ر ش و ن −3   
 و و [ و] د م  ح ج ر م  −4   

 م ه ع ل ل |د م  − 5   
 و ت ر [..]    |ي ك ر ب  م ل ك [ و]  −6   

 املحتو 
 هيفرع −1   

 املأذنيني  ذرحان من بني سميع −2   
 خادم)كاهن الرشو(الكاهن) و مرثد ( −3   

 (اإلله) ود حاجر و(اإلله) و −4   

 د مهعلل −5   

 و يكرب ملك وتر[...]    −6   
 احلاشية 

 2 −1السطر      
: اسم  ولقب صاحب  ي ه ف ر ع  ذ رح ن

رجِّ  ع  ح قراءتهالنقش يُ رِ فْ َ ان قياسً هيُ حَ رْ ا عىل ذَ
;  332 ,252: 1966(اهلمداين  املوروث العريب

Abdalla 1975:45,100(.  ي ه ف وجاء االسم األول
صيغة الفعل املضارع من األصل فرع عىل ر ع  

ومنه االسم فرع يف   ."ارتفع,  سام, عال "فيد معنىويُ 
بيستون ("جزء أعىل, قمة بناء "السبئية بمعنى

فرع "). ويف العربية الفصحى: 46: 1982وآخرون 
رض وارتفع , ألكل يشء أعاله والفراع ما عال من ا

(ابن  "وفرع القوم فاقهم. وفارعة اجلبل أعاله
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 ذ رح ن ا الثاينمَّ . أَ )3393), (د.ت):37منظور (ج

 "ذرح, ومن معانيه ن اجلذر , مفهو لقب هيفرع
عثر يف ما .  ومل يُ )32: 2006 مريس ( "الرشيف

نعلم عىل االسم كامل هبذه الصورة يف نقش آخر, 
ولكن هيفرع وذرحان وردا يف تراكيب أخر مرات 

اسم علم ليهفرع ملك مأذن يف نقش ابنه (ن [  :منها
ش أ ك] ر ب / ذ ب ي ن / ب ن / ي ه ف ر ع / 

ذ ن [م]: بافقيه ـ مملكة مأذن) الذي م ل ك / م أ 
: 2003رن السابع ق.م (روبان حكم يف الق

ا ). والسؤال الذي يصعب اإلجابة عليه حاليً 2514
هو هل من عالقة نسب بني هيفرع  الكاهن املأذين يف 
نقشنا وبني هيفرع ملك مأذن هذا? ومن جهة 

ورد هيفرع اسم أرسة هم أقيال الشعب مقرأ  ,أخر
) وقد استبعد الباحث يف دراسة CIH 569/1(يف ذمار

سابقة أي عالقة هلم بملك مأذن كام ذهب البعض 
:  2012; النارشي 25 −  24, 20: 1988(بافقيه 

), والنقش اجلديد يعزز ما ذهبنا إليه. كام جاء 186
), CIH 72/4بني هيفرع اسم ألرستني أحدمها بكيلة (

د وعدد آخر وج ).CIH 37/8(واألخر سمعية 
 أ ش و ع : |اللقب ذرحان منها يف النقش ( ذر ح ن 

Ja 629/1,23 من بني اجلرايف. وكلهم جريان ملأذن (
  ).2− 1شامل وشامل غرب صنعاء (خارطة رقم

 سميع : بن : هنا تعني من بنيس م ي ع م |ب ن  
 (امليم للتنوين), سميعوتدل عىل النسبة لألرسة وهي 

بيستون ( "طاع سمع, أصغى, أ "من اجلذر السامي 
. ويتضح من نقوش مدينة )127 :1982وآخرون 

مجاعة من  ) أنَّ ;DJE 17 CIH 343دمهان / حقة مهدان (
ا ويف منطقة املعلل بني سميع قد استوطن فيها أيضً 

ثالث أأقيال محالن (من  تبعاملأذنية كحلفاء لبني 
سمعي) وهلذا عبدو تألب يف معبده دمهان, وربام حدث 

 ,Müller 1972:111)ق.م)  150الحقه ( ذلك يف فرتة

أرايض مأذن متصلة ومتداخلة  ومعلوم أنَّ  .(104,107
مع أرايض محالن يف اجلهة الشاملية الغربية من مدينة 

, اواحدً  اأراضيهام اعتربت خمالفً  صنعاء إىل درجة أنَّ 
, 157: 1990وهو خمالف مأذن ومحالن (اهلمداين

 − 156) : (أ 2010; النارشي 216،211, 167
158  ;Al- Sheiba 1987: 55.(  
: أكملت قراءة الكلمة عىل الرتجيح  [أ أ ] ذ ن ن 

 Glا إىل تكرارها يف نقوش املأذنيني ( أ أ ذ ن ن : استنادً 

1547/4 ; Ja 621/2,3 ;2115/3) أحدها ,(Gl 1547/4 يأيت (
من حارضهتم مدينة شعوب الواقعة شامل مدينة 

). هذه الصيغة Schaffer 1972:39-41صنعاء مبارشة (
تقابل يف اللغة األيذون و املأذنيني مثل (ب ن و / ع ب 
ل م / أ أ ذ ن ن ) وبنو عبال أرسة و أأذنن مجع مأذين 
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نسبة إىل الشعب/ القبيلة  )CIH 349/1(م أ ذ ن ي ن:
 Al-Sekaf;   189−187: 2012مأذن (النارشي 

) Ja 621) الذي منه بنو عبال (1985:10-11,162-164
السم قبيلة  ) وغريهم . ويبدو أنَّ Na 14وبنو سميع (

 "(أ ذ ن ) الذي يعني  نفسهومملكة مأذن عالقة باجلذر
 :1982بيستون وآخرون ( "ملكة, طاعة, سلطة ومكانة

بعض النقوش تذكر اسم  ا أنَّ ويالحظ أيضً  ).2
األرسة  أو األرس املتحالفة دون ذكر اسم الشعب, 

ا. دون كر اسم األرسة والشعب معً والبعض اآلخر يذ
امه من أن يعرف سبب انتامئهم لشعب مأذن و حكَّ 

ا من امللوك و األذواء بني ذي مأذن, وربام يكون نوعً 
التبعية االجتامعية السياسية أو عالقة اقتصادية بمنفعة 

 ويستدل من النقش ومن نقوش أخر أنَّ  مشرتكة.
نعاء موقع جبل قروان يف جنوب رشقي مدينة ص

وشامل مدينة غيامن مبارشة كان ضمن  أرض مأذن 
واملركز الديني إلهلهم ود القمر الذي نسب أحد 

و د م/ ذ ق ر و  ( معابده املسمى قروان إىل املكان نفسه
ه أصبح من أرايض . ويبدو أنَّ Na 4/3-4;5/4-5 )ن :

ة يف فرتة ما بعد امليالد,  رَ جارهتا اجلنوبية قبيلة ذي جُ
ا ببالد سنحان تشمل كل ما يعرف حاليً وهي التي 

وبني هبلول وبالد الروس واليامنيتني العليا والسفىل 

. انظر من بالد خوالن العالية وبعض بالد احلدا
49ـ  36: 2004(النارشي  التفاصيل لد  .( 

 3السطر    
: اسم يدل عىل لقب الكاهن ( النون ر ش و ن
ستون (بي "لقب صاحب منصب ديني "للتعريف) أو

 Arbach 1993:99; Ricks  ;118: 1982وآخرون 

1989:154-155 .( 
م ر  . يف أول االسم حرف عطف الواو: م ر ث دو 
تدل عىل  كلمةهذه ال عىل وزن مفعل ويعتقد أنَّ : ث د

: 1995املشتقات كاسم الفاعل أو املفعول به (بيستون 
وضع  ") من الفعل املايض رثد بمعنى114, 38

(بيستون وآخرون  " اآلهلةمحاية شخص نفسه يف 
1982 :119;  Arbach 1993:100; Ricks 1989:156 .(

كلمة مرثد يف متني هذا النقش ونقوش  واألرجح أنَّ 
أو كاهن,  لقب صاحب منصب ديني "أخر تعنى 

وهذا يذكرنا بلقب حامي وخادم  ." حامى, خادم اآلهلة
 :2005( عربش واحللبي ا احلرمني الرشيفني حاليً 

هيفرع ذرحان املأذين ). ويفهم من النقش أن 40 −39
ومرثد كان يشغل منصبني ومها الرشو (الكاهن) 

 هإلله ود يف معبديه حاجر و مهعلل لعلَّ (كاهن خادم) ا
من أقدم كهنته والنقوش املأذنية تذكر عبادة إهلهم 
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 وحاميهم ود منذ القرن الثامن والسابع ق.م (بافقيه ـ

) إىل هناية القرن الثالث امليالدي ;Na 4;5  مملكة مأذن
)Ja 655;Gl 1628 ومن أقدم الكهنة السبئيني يقدم .(

). ويف Schm/Samsare 2إيل الذي كان كاهن لود (
الوقت نفسه وكيل, ناظر(ق ي ن) للمقه املعبود 

ومن أهم وظائفه بناء معبد ود املسمى  ,الرئيس لسبأ
كرب يثع أيام امل بمأرب  Schm/Samsare1)مسمعم (

السابع ق.م (  −أمر وذمار عيل حوايل القرن الثامن
; 30, 29: 1982; موللر  28−19: 1982شميت 
). وإىل نفس العهد يعود 54, 50 −49: 2006بروتون 

نبط كرب صادق بن هعذب ود أب كاهن (ش وع) 
 YM ود يف معبده عمد بقرناو/ معني باجلوف 

2009;RES 2784)اطة بني ). ومن مهام الكاهن الوس
اإلله واملتعبد وأداء الطقوس واالستسقاء واألعامل 
األخر املرتبطة بذلك مثل تقديم القرابني واإلرشاف 

;  110−105: 2002عىل احلج والزيارة (العريقي 
عىل تويل  ). وهناك ما يدلُّ 65− 51: 2009القايض 

بعض الكهنة لألعامل املدنية والعسكرية إىل جانب 
 ). 205: 1985بافقيه األعامل الدينية (

 4السطر     
: (هكذا بدون فاصل) احلرف [ و] د م  ح ج ر م   

ختفى من احلجر و استكملناه ااألول من اسم اإلله ود 

ا عيل تكرار هذا االسم يف هناية السطر نفسه اعتامدً 
), وارتبط 5−4وبداية الذي يليه (السطران

ه بحاجر(امليم للتنوين) وهو لقب ومعبد جديد إلل
مأذن ود. وقد تكرر ذكرمها يف نقوش جبل قروان 

م كهنة اإلله ود هنَّ حيث يذكر أصحاهبا أَ  ,فردي بشكلٍ 
 Naيف معبده قروان (م ر ث د / و د م/ ذ ق ر و ن : 

(م  ). ومجاعة أخر كانوا كهنة اإلله حاجر5/4-5;4/3-4
). ونعلم من  Na 6/2; 8 ∕2 ; 9∕2−3ر ث د / ح ج ر م :  

حاجر قاحم إله  للقرون األوىل للميالد أنَّ  نقوش تعود
)( النارشي Ja 598∕7;644∕29;747∕20غيامن وحاميها (

). وورد 52: 1994; صدقة 191−196: 2011
ا اسم حاجر مرتبط باإلله عثرت (ع ث ت ر / ح ج أيضً 

 ).RES 2846; 2897/ 4ر) يف نقوش معينية (
خر ا شكل آكان السائد لد الدارسني أنَّ حاجرً   

لإلله عثرت يف هيئته املقاتلة (حاجر = املدافع) حامي 
;  146:  2008ا فيها (الشيبة له معبدً  غيامن وأنَّ 
). ولكن اكتشاف 182−181: 1997القحطاين 

أحد  −يف الواقع −حاجراً  نعدُّ النقش اجلديد جيعلنا 
وجوه اإلله ود, وأنَّ اللقب يتألف من املضاف (ود) 

ويعني اإلله ود التابع ملنطقة  واملضاف إليه (حاجر)
ح أن يكون معبده يف جبل قروان مصدر رجَّ حاجر إذْ يُ 

). 1النقش املطل واحلامي لغيامن مبارشة (خارطة رقم 
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ا معبد حاجر املكرس لعثرت فربام يكون يف منطقة أمَّ 
ا اجلوف مصدر تلك النقوش التي ذكر فيها مقرتنً 

مملكة كمنا (الشيبة باإلله نبعل املعبود الرئيس ملدينة و
). 14, 10: 2004; عربش و أودوان 166:  2008

عامل اآلهلة يف اليمن القديم  وهذا يوضح من جديد أنَّ 
ا أكثر مما كنا نتصور, و يصعب فهمه حتى اآلن معقدً 

; عربش  61, 20:  2007(عربش و أودوان 
). وظهرت لكلمة 24, 19 −16: 2006وشيتيكات 

محاية,  "املعجم السبئي:  حجر تفسريات كثرية ففي
). ويف 67: 1982(بيستون وآخرون  "تعويذة, حجر

وقالوا هذه  "تفسري كلمة حجر يف اآلية الكريمة : 
(األنعام  "ال يطعمها إال من نشاء أنعام وحرث حجر

: 1999( ابن كثري  "احلرام والتحريم  ") تعني138:
 ). ويأيت احلجر بمعنى املنع يف هلجات اليمنيني642

 حتى وقتنا احلايل.
 5−4السطر    

حرف الواو األول  : يالحظ أنَّ م ه ع ل ل |و و د م 
حرف عطف, والثاين  يف هناية السطر الرابع متصل 
 ,بحرف الدال الذي يمثل بداية السطر اخلامس

ا مها اسم اإلله ود (امليم للتنوين) واحلرفان معً 
 املوصوف ب (م ه ع ل ل) مهعلل  أي  العايل وهو

غري معروف يف  هلكن موقع ,لقب ومعبد جديد لود
ب  −مع بعض الفروق −جبل قروان. ويمكن مقارنته 

) أي YMN 13/10ع ل ي ت:  |( ش م س ه م و
, 46 −45: 1979معبودهتم شمس العالية (عبداهللا 

 Jaع ل ي ن:  |), و الرمحن العيل ( ر ح م ن 49

, عال  ") من جذر اللفظ (علو/عيل) بمعنى1028/11
 ". أو حتت جذر اللفظ (علل) بمعنى"عال, (اهللا) العيل
). 15: 1982(بيستون وآخرون  "أعان, نجى, محى

ا علم لشخص (م ه ع ل ل) يف نقش وورد االسم أيضً 
; قارن يعلل  54: 1992خمربش غري مرقم (اإلرياين 

): ريكمنز وآخرون  6اسم علم يف النقش (اخلشبي 
عشرية العبالية ). وهعلل اسم ال31− 29: 1994

). واملعلل اسم Ja 585املأذنية ذات الصلة بغيامن (
) واقرتنت بالرحبة CIH 343منطقة  سكنها بنو سميع (

) وهو مرسوم ملكي أصدره كرب إيل RES 3951يف (
وتر بن يثع أمر ملك سبأ من رصواح مصدر النقش 

ن ة مالتي سكنها مجاعة من يبلح ونزحت و أربع
) إىل جانب الرحبة واملعلل CIH 601السبئيني (قارن 

ا وكالمها يف حقل صنعاء/ أرض مأذن الرحبة رشقً 
 ).1ا (خارطة رقمواملعلل غربً 

د نقوش أخر لبني ذي مأذن ووحلظنا وج   
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منها نقش قديم بخط املحراث لذرح إيل بمدينة غيامن 

), ونقش البنه هوف عثت (CIH 57أشوع ذي مأذن 
) (CIH 30وكذلك نقش  ,) Ja 489 aهيأذن سيد غيامن ( 

لعشرية بني صيد املأذنية  الذين  أهدوا لوحة منقوشة 
وهذا  وآنية للبخور حلاميهم ود القمر سيد معبد قباب.

ا للتدليل عىل عبادة غيامن لود ذاته قد يكون كافيً  يف حدِّ 
باسمه أو بصفته حاجر كام هو حال جرياهنم من 

عوب احلارضة الشامل يقنعم وإهلهم  ود سيد معبد ش
) و أختها وجارهتا الغربية  سهامن RES 4727املأذنية (

). وهي NNN 70/3وحاميها ود سيد معبد مرارت ( 
حقيقة تشري إىل عالقة محيمة وعريقة بني تلك الشعوب, 

ه قائم أنَّ   عىل نسب فال بدَّ ومنشأ مشرتك إن مل يكن قائامً 
سهامن عىل حتالف/ احتاد قبيل: مأذن ويقنعم وغيامن و

; 187, 185, 183−182: 2012عباد ود (النارشي 
Wissmann 1964: 338-339 ; Al-Sekaf 1985: 162-

ذلك التحالف كان بصورة من  ). وأنَّ 164,262-263
الصور وراء ظهور مملكة مأذن يف القرن الثامن ق.م. 
وكانت مملكة قبلية كغريها من الشعوب أو املدن 

 Beeston( الغالب ملوكالصغرية التي كان حيكمها يف 

.), ومنها جارهتا مملكة سمعي وممالك مدن 1972:260
إىل جانب مملكة سبأ و  )2−1(خارطة رقماجلوف 

مكاربتها الذين حاولوا فرض سيطرهتم عىل هذه 
الكيانات السياسية وغريها سواءً باحلرب والضم, أو ما 

ه أقل قسوة بالتحالف والتي ربام بداها يكرب يبدو أنَّ 
-DAI-Sirwah 2005) وابنه يثع أمر ( Na 14ك وتر(مل

) ثم توجها من بعدمها كرب إيل وتر يف القرن 50
;  64: 2006)( عربش RES 3945/1السابع ق.م (

(ب) : 2010; النارشي  73−71: 2009عربش 
 ). 187− 186: 2012;  النارشي  365− 362

 6السطر      
ول يف أ الواو و ت ر: |ك ر ب  م ل ك  ي[ و]  

ي ك ر  من احلجر. وهو مطموسٌ  االسم حرف عطف
اسم ولقبني ليكرب ملك وتر   و ت ر: |ب  م ل ك 

أحد مكريب سبأ األوائل الذين حكموا ما بني القرنني 
 : 2007(عربش و أودوان  السادس ق.م. −الثامن

). ويوجد بقايا حروف بعد كلمة وتر يصعب 82
سمه (م ل ك) ها رمز(مونوجرام) حلروف اقراءهتا لعلَّ 

و (ي ك ر ب) ? أو للقبه ( م ك رب ?) وهو أمر 
  فيه النطامس يف هناية هذا النقش. حمتمل لكن مشكوكٌ 

 النقش أن هيفرع املأذين كان كاهن وخادم ود وقد بنيَّ 
ويكرب ملك وتر بام يوحي بالتقدير واملكانة العالية 

م من ام عند أتباعهم ورعاياهم, ملا هلالتي حيظى هبا احلكَّ 
م يرون يف مكانة يعتقدوهنا عند اآلهلة, وربام يعني أهنَّ 

ا للصالح والتقو واإليامن (مكياش حكامهم رموزً 
). وهذا يذكرنا بنقش قديم دون 419−420:  2002
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مكرب بن له بخط املحراث من قمة جبل قروان سجَّ 
 ),Na 4سم كرب مرثد (كاهن) ود يف معبده قروان (

ام مأذن (أو سبأ) فاسمه والذي قد يكون أحد حك
بِ مُ مكرب, وربام تكون وظيفته  رّ مقرب, "بمعنى  كَ

رئيس  " ; )3845), (د.ت): 43ابن منظور(ج( "قرب
,  جممع الشعوب وموحدها من األصل "حلف قبيل

 ).78: 1982كرب ومنه يكرب (بيستون وآخرون 
ولقداسة هذا االسم ذو الصبغة الدينية واملدنية أي 

−100: 2002العريقي انة واإلمارة (اجلمع بني الكه
ويف فقد تلقب به عدد من حكام اليمن القديم  )102

مقدمتهم يكرب ملك مكرب سبأ يف نقشني البنه يثع 
), وهو امللك DAI-Sirwah 2005-50;Ao 31929 أمر وتر (

 715يثع أمر املذكور يف النقوش اآلشورية يف حوايل (
أمر مع ذمار  ). كام ذكر يثع71: 2009ق.م.) ( عربش

) Schm/Samsare 1عيل بدون لقب مكرب يف نقش (
بمناسبة بناء هذا  بمأربمن معبد ود املسمى مسمعم 

املعبد املكرس لإلله ود وعباده يف قلب أرض سبأ, 
ومنهم مأذن (الشعب واململكة) الذين كانوا عىل وئام 
مع سبأ وحكامها (مكاربة ثم ملوك). وهناك ما يشري 

: 2002إله سبئي يف املقام األول (العريقي  ود  ىل أنَّ إ
موطنه األصيل أرض مأذن السبئية  ), وأنَّ 84−85

حول مدينة صنعاء قبل أن تنترش عبادته يف كل أنحاء 
اليمن القديم, وكمعبود رئيس ململكة معني بوادي 

) Schm/Samsare 3;RES 2824;3458 (اجلوف شامالً 
ا ادي مرخة جنوبً وململكة أوسان (يف دهرها الثاين) بو

)RES 3902(  بافقيه)النارشي  4حاشية 28:  1988 ;
2012  :182−183( . 

يكرب ملك وتر ربام يذكر   واجلدير بالذكر بأنَّ    
بينام بقية  ,ا يف نقش جبل قروانألول مرة منفردً 

بأ مثل ـذكر فيها مع حكام سالنقوش املعروفة اآلن يُ 
)Ja 550; 555 املسمى أوام/ حمرم ) ومها من معبد أملقه

بنائه منها أ, أو يذكر يف نقوش من عهود مأرببلقيس 
-DAI( ) ورصواحFa 70;RES 3622( مأربما يأيت من 

Sirwah 2005-50;Robin-Sirwah 2 /أومن نشان (
). هذا وقد متيز يكرب Ao 31929السوداء اجلوف (

ملك وتر عن غريه من مكاربة وملوك سبأ باسمه 
ا, داللتي احلكم مكرب وملك معً املركب الذي حيمل 

فهو لقب  ا وترمَّ أَ  .اوربام له داللة أخر ال نعرفها حاليً 
تار قياسً  تَرشخيص سبئي معروف ويقرأ  وَ  تَار, وِ ا أو وَ

;  418, 86: 1966(اهلمداين عىل  املوروث اليمني 
Abdalla 1975:30, 95  .( :ويف العربية الفصحى الوتر

ابن ( "تر بالكرس, وهي اجلنايةواألوتار مجع والفرد, "
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لعل االسم  .)4760−4757), (د.ت):51منظور(ج

تَار) ارتبط به لكثرة حروبه  هنا  لقب بصيغة املبالغة (وَ
أزاد, أضاف, غزير,  "منها معانٍ أخر مع غريه, وله 

 Hayajneh ; 36, 30: 2002(مكياش  "أعطى بوفرة 

 وربام ال يكتب (و ت ر) يف بعض .) 1998:164
النقوش من باب االختصار والشاهد عىل ذلك 
االكتفاء باسم يكرب ملك يف مطلع النقش ويف هنايته 

),  ونفس اليشء Ja 555/1,4ا (كتب االسم واللقب معً 
و ت  |قد ينطبق عىل نقوش أخر مثل (ي ث ع أ م ر 

 Aoس ب أ:  |م ك ر ب  |ي ك ر ب  م ل ك  |ب ن  |ر 

يل من احتامل أن يكون متجاوزين بذلك ما ق )31929/1
) ويكرب ق.م 7−8القرن يكرب ملك اسم ملكربني (

 kitchen )ق.م) (2−3لكني (القرناسم مل ملك وتر

 , وكذلك قول البعض بأنَّ 1994:190-191,201-202
ا وإنام أب ملكرب فقط يكرب ملك وتر مل يكن مكربً 

, 258: 2004; لوندين 314, 286: 1969(عيل 
الصيغ امللكية يف  ). ألنَّ 3ة حاشي262, 1حاشية 249

منها عيل سبيل النقوش مل يتفق فيها عىل صيغة حمددة 
املثال اسم احلاكم متبوع باللقب امللكي ثم اسم األب 

ي  |ب ن   |س ب أ |م ك ر ب  |ي ن ف |(ذ م ر ع ل ي
), وأحياناً يذكر االسم Fa 70/1و ت ر:  |ك ر ب  م ل ك

  |ي ن ف  |ل ي نفسه بدون أي لقب ملكي (ذ م ر ع

(  ):Robin-Sirwah 2و ت ر |ي ك ر ب  م ل ك |ب ن 
), وأخر يرد Bron 1981: 30; 217: 1988فخري 

 Aoم األب (ـــاالسم مع ذكر اللقب امللكي بعد اس

ا تكرار أسامء وألقاب ). وزاد األمر تعقيدً 31929/1
احلكام ومن الصعب التمييز بينهم وتأرخيهم بدقة. 

 ال يتفق الباحث مع التقديرات التي ومن جهة أخر
تأخر فرتة حكم ذمار عيل ينف مكرب سبأ بن يكرب 
 ملك وتر(األول) إيل بعد حكم يكرب ملك وتر

 |الثاين) ملك سبأ بن يدع ايل بني (ي ك رب م ل ك(
 ب ي ن : |ي دع ا ل  |ب ن |س ب أ  |م ل ك  |وت ر

CIH 601/1-2(  ما بني)( ق.م) 140−165 kitchen 

ه ال يوجد أي تشابه بينهام فاألول كتب ألنَّ  ).202 :1994
بخط املحراث ولقب مكرب بعكس الثاين املدون 
بالطريقة العادية ولقب ملك وأبيه يدع إيل بني ابن 

) املكرب وامللك السبئي CIH 601/11-12كرب إيل وتر(
م  |ذ م ر ع ل ي  |ب ن  |و ت ر   | الشهري(ك ر ب إ ل

) الذي حكم يف القرن RES 3945/1س ب أ:  |ك ر ب 
حكم االبن (يدع إيل بني)  السابع ق. م. وبالتايل فإنَّ 

واحلفيد (يكرب ملك وتر الثاين) ملك سبأ قريب من 
(عربش  .هذه الفرتة حوايل القرن السادس ق. م

 ). 45, 35: 2007وأودوان 
 )Na 15نقش (



 227                         هـ)1436م/2015جامعة امللك سعود, الرياض (,  2, ع27جملة اآلداب, م

 
 

 النص 
 أ (ب) ود م  

 احلاشية 
لنقش الثالث وعىل يمني ن النقش أسفل يسار اوِّ دُ 

النقش الرابع, وقد رسم حرف األلف املتصل بحرف 
أي أب ود  الباء بحجم أكرب من حروف اسم (و د م)

 ; ج −ب 2(اللوحة ود األب  (امليم للتنوين) أو
  ).1كل ــش

 ا: الرسوم عىل صخرة اإلله ودثانيً 
فريدة من نوعها  هذه الصخرة لوحة عبادة تعدُّ    

ثلت عىل ش ) واقف  1شكل  ; أ 2كل نرس(اللوحةمُ
ا رأسه الكبري بشكل استعرايض وبمنظر أمامي الفتً 

ورقبته الطويلة جهة  اليسار يقابل ثالثة ثعابني بمنظر 
أمامي أفقي, وقد نحت منقار النرس احلاد بشكل مثلث 
كبري يشبه حرف الدال املسندي (د) معكوس, والعني 

 وبجانبها رأسدائرة كبرية شبيه بحرف العني (ع) 
 −أ 2 مع (ود أب) وشكل للهالل (اللوحةقرين الثور و

ويف النقش اآلخر مع شكل اهلالل والقرص ب), 
ن القمر والشمس ) أي مزج بني الرمزيْ 1شكل (

− 185: 2010; باسالمه 165: 1986(اهلمداين 
), وتكثر زخرفتهام مع الدعاء املشهور ود األب 186

)(Thum 261;   RES 3644 ا عىل احليوانات مثل انً وأحي
) وعىل املباخر بشكل ;Ja 2364  Ma‘in 6الثور املقدس (

(عربش  )3− 1الزبريي ـ بشارCIH  469; ف (مكثَّ 
كام نحتا عىل رقبة النرس جهة  ).23− 19: 2005

ب) عىل  2 ا حليوان يشبه األسد (اللوحةاليمني جتسيدً 
شكل حرف الراء املسندي (ر) ويبدو هنا مثل اهلالل 
عليه حتزيز ورسوم ألشكال حيوانية ( محام, ثعبان, ثور, 
ريدات, أغصان)  وعل) وزخارف نباتية (زهرات, وُ

), وهو يف الوقت نفسه نحت 1شكل  ;أ 2 (اللوحة
غائر(ساقية ماء) لتمييز الرأس والرقبة عن بدن النرس 
العريض الغري منتظم الذي دونت عليه نقوش مسندية 

) و نُحت عند هنايتها  Na 11-15 إلله ود وعبادة ( ختصُّ 
 ه يقف عليه, وهو ميلءٌ ذيل النرس بطريقة عمودية وكأنَّ 

 2 اهلراوة (اللوحة منها رمز بزخارف غري واضحة لعلَّ 
ب). ويوجد آثار لنحت عىل الصخرة املالصقة هلا 

ها متثيل جلناح النرس األيمن مع ثالثة ثعابني لعلَّ 
و بعضها البعض منحوتة بينهام  بمنظر أمامي تعل

األخري بشكل طويل فتح فمه حتت هناية النقش الرابع 
 أمام والثعبان األوسط يظهر برأسنيْ  وأمام ذيل النرس,

عىل جسمه رسم  ,هناية النقش الثالث وبداية الرابع
خاتم أو تعويذة تشبه حرف الصاد (ص) املسندي 
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, واألعىل بشكل ثعبان ملتف فاتح فمه كحامٍ مقلوب

ب), وحتته رسوم لوعول و  2 ثاين (اللوحةللنقش ال
ا وأرجلهم األمامية يف حالة غزالن بمنظر جانبي يسارً 

ها رمزي عـدو, ووسط جسم األعىل رموز كتابية لعلَّ 
ود واملكربني والصليب الشبيه بحرف التاء املسندية 
(ت), وحول رقبته شكل جناح طري وثعبان (ربام 

أس وقرون بشكل حيوان خرايف أو مشهد قتايل) مع ر
 أفواههام هاليل يشبه حرف الراء (ر), ويقابلهم ثعباننيْ 
س يشبه مفتوحة وحول الرقبة شكل سالح مقوَّ 

ه مشهد ا نحوها لعلَّ وبالقرب منها نسور متجهً  ,السيف
املرتبة  ). وهذا املوضوع حيتلُّ 1شكل  ;2 قتايل (اللوحة

األوىل من بني املواضيع األسطورية التي تناوهلا 
 النحاتون بالنقش يف اليمن القديم, وهو ما يثري تساؤالً 
ه حول أسباب ذلك الرصاع? وهناك من يشري إىل أنَّ 

يعرب عن الرصاع الديني بني رموز اآلهلة الشمسية 
: 2012; نجيم 194, 193: 2008(الشيبة  والقمرية

هذا املوضوع مستوحى  ). واألرجح أنَّ 162− 158
التي  ,ة الغنية بمثل هذه املناظرمن الطبيعة والبيئة اليمني

لفتت انتباه الفنان اليمني القديم لتصوير الرصاع 
الطبيعي األزيل بني احليوانات فيام بينها (مثل رصاع 
األسد مع الثور) أو مع الطيور وخاصة النسور 
والثعابني, وهو رصاع طبيعي من أجل البقاء, مثله يف 

لعصافري) التي ذلك مثل منظر الطيور(النرس, احلامم, ا
تتناول حبات عناقيد العنب يف املشهد املصور أمام 

ج) ومشاهد  −ب  2 النقش الرابع واخلامس (اللوحة
: 2008أخر من مناطق خمتلفة من اليمن (العمييس 

116 −117 .( 
اجلهة األخر (عيل جناح النرس  وفيام خيصُّ     
ثِّ  −األيرس ل بشكل يسار احلجر) يوجد مشهد صيد مُ

ه يمسك بيده جانبي يسار صور كأنَّ  بمنظرٍ  واقفٍ  رجلٍ 
به نحو رؤوس الوعول والغزالن يصوِّ  ,رأس احلربة

املصورة أمامه وعىل رأسه قرن وعل و آخر خلفه 
). ولدينا شواهد من نقوش 1شكل  ; ج−أ2(اللوحة 

لإلله ود ويف يساره رسم  قمة جبل قرون منها نقشٌ 
نقش لإلله حاجر ), وNa 5غزالني (كلب صيد هياجم ل

حنا / احلمراتني  ). ومن موقع Na 6مع رسم لوعل (
) هلشمر بن Na 7السفح الغريب جلبل قروان النقش (

كبري الذي قام بالصيد يف املنطقة املسمى حنا وهبا رسا 
ب هـ و  |ح ن أ  |ص [د] . عىل الذبيحة بعد أنثاه ( ص 

أ ن ث ت هـ). ولنا أن  |ب ع د  |ض ح ن  |ر س ي 
 فرتض  من فهم املعنى العام للنقوش ومصدرها أنَّ ن

موسم الصيد ربام كان يف فصل اخلريف سنة يقمم 
واملكان الذي يتم فيه االصطياد يسمى  ,رخ بهؤَ املُ 

حنا/احلمراتني السفح الغريب جلبل قروان, ويقوم به يف 
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ام سبأ بأنفسهم (يكرب ملك وتر) ومعهم العادة حكَّ 
وكبري..) والكهنة (هيفرع كاهن كبار القوم (تبع ورزن 

معبودهم ود). وهو ما يمكن وصفه بالصيد الديني 
) (الزبريي RES 3625:Ry 544س مثل صيد عثرت(املقدَّ 

; اإلرياين 70: 2007; النارشي  115−122: 2000
دوا تلك الزيارة بكتابة ). وقد خلَّ 476ـ  427: 1990

نقوش بأسامئهم عىل صخور مكان الصيد نفسه 
). 197, 193− 192, 183−182: 2011ارشي (الن

عالوة عىل ذلك حييط بمشهد الصيد هذا نسور 
وثعابني, والنسور بعضها متجهة لألعىل بعكس 

حتمي  الثعابني ذات الرأس املعني املتجه لألسفل
وتأخذ يف تعرجهام بشكل  ,النقش الثالث وما حتته

متوج خلطي املاء, كام يشاهد عىل اجلزء العلوي من 
ها حتزيز بشكل نقاط صغرية مع رؤوس لعدد جسد

). وقد 2من النسور فاحتة منقارها نحوها (اللوحة 
مثل  ظهرت صور خمتلفة للثعابني يف نقوش أخر

)CIH 467;RES 2976;3010;3570;Dhm 349(  لشيبة)
). وكذلك عىل أعمدة املعابد 193, 187: 2008

 ربأمسمعم بمي ونقوشها منها نقشني من معبد ود ذ

)Schm/Samsare  2;3 ونقش آخر لود سيد معبد ,(
 )al-Jawf 04.3نصاب بنشان/ السوداء اجلوف (

). ويعلل 20−19: 2006(عربش وشيتيكات 
ا للمعبود ود القمر وللمقه العريقي اختاذ الثعبان رمزً 

ا للتشابه يف الصفات التي جتمعهام, حيث إن أيضً 
د ل ويتولَّ يتحوَّ ه الثعبان يظهر ويغيب مثل القمر, كام أنَّ 

 يعدُّ الثعبان  ا, وشكله يقرب من احللقات, وألنَّ دوريً 
 ,ع اخلصوبة وينظم إيقاع احلياة للقمر فهو يوزِّ ممثالً 

وهو الذ حيدد دورة الطمث النسوية الشهرية كام 
تذكر األسطورة العاملية. والثعابني ورؤوس الثريان 
ذا والوعول والغزالن كانت و مازالت حتى يومنا ه

نحت عىل جدران بعض املباين اليمنية كتميمة رسم و تُ تُ 
وتعويذة حلفظ البناء أو املنزل من األرواح الرشيرة 

).  وبالقرب من 62: 2002والكوارث (العريقي 
الثعابني والنسور السابقة جهة اليسار(من النقش 

ا شكل حيوان يشبه جسم األسد يشاهد اًيضً  الثالث)
), والرأس 1شكل  ; أ 2 ةإنسان (اللوح وسط كفِّ 

معامله غري واضحة ربام أسد أو ثور? وهذه الرموز 
, ب), ويف نقوش أخر منها 2ود هنا (اللوحة ختصُّ 

)CIAS 96.51/o 1/R 71 من معبد ود ذي سبالن (
حت أسفل وحمرمه نعامن بوادي مرخة األوساين الذي نُ 

ي أيب اهلول الذبى ن من الكائن اخلرايف املسمَّ امنه اثن
: 2011يشبه األسد املجنح برأس إنسان (باسالمه 
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ونقش آخر شاهد قرب من املستوطنات  .)196− 195

ن حت أعاله أسديْ املعينية بددان / العال شامل احلجاز نُ 
). Ja 2329ومها رمزان لود القمر ونكرح الشمس (

 مثلام هو األسد رمز القوة والسلطة قديامً  عتقد أنَّ ويُ 
أو رمز للحكم يف املاملك أو  اليوم مستخدم كشعار

), وهذا ينطبق عىل 115: 2008(العمييس  الدول
لكن تصويره عىل شواهد رسمه عىل القصور واملعابد 

القبور بغرض محايتها ورعايتها شأنه يف ذلك شأن 
ا مع الوعول عىل القوة والتناسل أيضً  الثريان التي تدلُّ 

للمعبود   ا قروهنا فهي بشكل اهلالل رمزمَّ واخلصب. أَ 
القمر ود وأملقه وسني (إله حرضموت) وعم (إله 

أهنا مشرتكة يف  إالاختلفت التسمية,  نِ إقتبان), و
  :1989وداللتها ووظيفتها (الصلوي  الطقوس الدينية

مت هنا بأصبعها اخلمسة سِ رُ  ). والكفُّ 139, 136
: 1985كوسيلة للحامية ودفع العني الرشيرة (بافقيه 

العتقاد السحري نجد تكرار العالمة وهلذا ا  .)207
فرمز هلا بإهبام وثالث أصابع متجه لألسفل بني اسم  

) مشابه لنظريهتا يف أحد نقوشه Na 14/5,6ود ويكرب (
 (ود أب) القتبانية مع رسم خنجر واهلالل والقرص

). ويالحظ عىل نقشنا هذا 63: 2002(العريقي 
م شكل لرس ختصيص اجلهة  اليرس منه (عىل احلجر)

جناحيه  جانبي وقد ضمَّ  يف وضعٍ  نرس آخر واقفٍ 

ورأسه كبري وعينه دائرية وطرف منقاره مفقود. وقد 
 نتيِّ ه حيمل عىل جسمه شكل شجرة زُ ل النرس كأنَّ مثَّ 

بعناقيد وأفرع وأوراق العنب تنقرها طيور صغرية 
 ; ج −ب  2 (نرس, محام, عصافري) مع (ود أب) (اللوحة

 جبل قروان من الناحية الشاملية ويف أعىل ).1شكل 
املعروفة باسم (األقمري) يظهـر عىل صخـرة كبيـرة 

ى القمر أو القمري نحت ورسم لطري احلامم املسمَّ 
(املعرب عن السالم ) بمنظر جانبي يمني واضح به الدقة 
ومراعاة املالمح العامة املنقار والعني واألرجل وغريها 

د ارتباط النرس يؤكِّ ). وهذا 183: 2011النارشي  (
واحلامم كطيور مقدسة باإلله ود القمر, وشعار سيايس 

ل العنرص األساس ململكة سبأ خاصة النرس الذي يمثِّ 
لوحات  :ة منهايف لوحة عبادة ود هنا, وله شواهد عدَّ 

ا ا دينيً ل النرس فيها رمزً يمثِّ  مأربحجرية بعضها من 
للجمهورية  اوللسلطة والقرص يف سبأ (وال يزال شعارً 

, 128: 2012; نجيم  175: 2010باسالمه  اليمنية)(
 :2008) كام هو احلال يف محري(العمييس 132 − 131

), أو حرضموت ومعبودها سني القمر ورمزه 88−89
 Munro-hay ; 64 −63: 2006 احلسني النرس (

1991:398.Fig.1 أو معني ومعبودها ود القمر ورمزه ,(
). 143: 2012; نجيم   41: 2005النقود  الصقر (

كام رمز إليه بالنرس والثور والنمر مع صيغة (ود أب) 
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). kitchen UPC 25يف نقش حرضمي عىل قارورة عطر (
ونفس الصيغة مع اهلالل والقرص يف لوحة مزينة 
بزخارف نباتية لعناقيد وأفرع وأوراق العنب من أحد 

). ومن مشاهد 104: 1999(بروتون  مأربقصور 
الدينية لود باجلوف مشهد لرجلني أحدمها له الطقوس 

 مع وعول وطيور صغرية قرنان وحيمالن أسهامً 
-As( "شجرة احلياة  "(عصافري) تنقر ثامر الشجرة 

Sawda TA1a,2a;1b,2b)(  9: 2004عربش و أودوان ,
 للشك يف رمزية الشجرة ال يدع جماالً مما ). 15−18

/ ذ ح ط ب  والري و اخلصب (و د م لود إله الزراعة
 ).139: 1989(الصلوي  )CIH 293/3م : 

كذلك كان يرمز لود بالعالمة املزدوجة يف بداية    
 Naاجلانبني (أحد عىل  وأ) Na 13-14النقوش وهنايتها (

 YM( ) ويعرفان برمزي اآلهلة واملكربني12;15-14

18350;GL 931;) (  81 : 2007عربش و أودوان −
مة الربق و القلم أو حز )133: 1999; دارل 83

; 174−173: 2008الشيبة  املزدوج/ السلم (
), ويشبها حرفا اخلاء 221 − 220: 1997القحطاين 

(خ) والذال (ذ) أو اهلاء (ه) والذال (ذ) يف خط املسند. 
) األقرب Ma‘in 2;109حرف اهلاء فقط ( يأيت اوأحيانً 

إىل شكل برق الصاعقة وقرين الوعل املبرشة 

املعبود املذكور  ) بمعنى أنَّ 64: 2002 باملطر(العريقي
يف النقش املرسومان  فيه من املعبودات املختصة 
باألمطار والري, وهذه من الصفات  التي تنطبق عىل 

 : 1997; القحطاين 176− 175: 2008(الشيبة  عثرت
ا ), وعىل ود أيضً  102: 2000; الزبريي 221

التي  )133: 2003اجلرو  ; 139: 1989(الصلوي 
) غيل YM 26106/6دها النقوش بعبارة: سقي ود (تؤكِّ 

) هران RES 2789/5;MSM 116/4; Shaqab1/11ود (
 Ma‘in) ود وغيله هران (RES 2774/6غيل ود (

هران اسم غيله و معبده,  ). ومعلوم أنَّ 105/9,10
وأرضه الزراعية بالعاصمة املعينية قرناو باجلوف 

). كام 139: 1989الصلوي  ;163: 2008(الشيبة 
) التي  1شكل  ; ج −ب  2 رمز لود باهلراوة (اللوحة

يف اجلهة اليمنى بني حروف هناية النقش الثالث وبداية 
ا قد هنَّ ومن املحتمل أَ  ,)Na 13/4;14/1,2 الرابع (

رت يف الشكل وحتولت إىل الشكل املتوج الذ وِّ حُ 
يشبه البلطة السومرية أو األداة احلربية لإلله مردوخ, 

 :Ja 655( ) Jamme 1962 املعروفة باسم (هراوة القتل:

Fig.2, Pl. A-C ولكنها قريبة الشبه من حرف الذال ,(
 : 2002(ذ) املسندي الذي ربام تطورت منه (العريقي 

القحطاين  ( ا تشبه حرف النون (ن)وأحيانً . )63−64
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) الذي ظهر بشكل واضح حتت 224−225 :1997

), Na 14ب: 2 رس(اللوحةالنقش الرابع وسط ذيل الن
س يشبه وأعىل النقش الثاين وحتته شكل سالح مقوَّ 

). Na 12: 2 السيف وآخر عىل يساره (اللوحة
ه باإلضافة اىل ذلك فقد صور الفنان شكل رجل كأنَّ 

يمسك بيده رأس احلربة أو السهم والرمح واخلنجر يف 
 لوحات سبق االستشهاد هبا (أعاله) للداللة عىل 

إله للحرب والقتال  معبودهم  ود القمر أنَّ السلطة و
). كرموز مشرتكة فيها مع Na 14/4 ([ و] د م ح ج رم:

اآلهلة الرئيسة األخر: أملقه وعثرت يف سبأ, عثرت يف 
). وهناك 64− 63: 2002معني,عم يف قتبان (العريقي 

ا تلك األشكال التي تتقدم النقوش غالبً  دالئل عىل أنَّ 
اد شكلها يطابق أحد احلروف ا يكما كانت رموزً 
ا ). ومنها أيضً 14: 1995ا (بيستون ولكنه ليس حرفً 

تكرر  املسندي, وقدالرمز اإلهلي احلرف الثاء (ث) 
رسمه حول النقوش والرسوم املقدسة عىل لوحة عبادة 

إضافة جديدة إىل  )  التي تعدُّ  1شكل  ; 2 (اللوحة ود
ت يف لوحات العبادة األخر املعروفة للمعبودا
 :1999املاملك اليمنية القديمة (دي ميجريت وروبان 

 ). 140−137: 2012; نجيم 26
 

 اخلامتة
إىل  تقريبًا ا تعودالنقوش اجلديدة بأهنَّ  ةتكمن أمهي −

 ا تذكر أحدالنصف الثاين من القرن الثامن ق. م.  وبأهنَّ 
ا ألول وتذكر أيضً  ,مكريب سبأ (يكرب ملك وتر) أسامء

أسامء و ,ا بلقب حاجر و مهعللمنعوتً  مرة اإلله ود
هيفرع ذرحان) وبعض الصيغ , يقممأعالم جديدة (

ألول مرة يف  تردُّ  التي اللغوية (ي ث ت ع ي ن)
 النقوش اليمنية القديمة.

لود يف  وخادم هيفرع ذرحان املأذين كاهن نَّ إ −
نت لل يف جبل قروان. وقد بيَّ عمعبديه حاجر ومه
ب) األود  /القمرود باسمه (ود ل النقوش عبادة غيامن

أو بصفته حاجر وكانت تابعة أو عىل األقل يف حالة 
الذي  ,حتالف واحتاد قبيل مع مأذن وحاميها ود القمر

املك اليمنية القديمة, االسم نفسه يف كافة املمحل 
السلطة واحلرب  و بالزراعة والري و اخلصب رتبطاو

وأمالكهم  ةوعام ااده حكامً بَّ والقتال ومحاية عُ 
 كالقصور و املعابد واملقابر من كل رضر.

 
لقد أتقن الفنان اليمني القديم نحت ورسم  −

بادة ود فريدة من نوعها عىل صخرة وزخرفة لوحة عُ 
ثِّ  (النرس,  حيوانية خمتلقة أشكاالً  هالت بشكل نرس عليمُ

الثعبان, الثور, الوعل, الغزال, األسد)  العصفور, احلامم,
ريدات)  ة (شجرة العنب, زهرات,وزخارف نباتي وُ

حرف وهندسية (ود أب, رمزه حرف (ت), حرف (ث), 
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, اهلالل العالمة املزدوج, اهلراوة, السيف, الكفّ (ص), 
إضافة جديدة إىل لوحات العبادة  وتعدُّ والقرص ). 

 األخر املعروفة للمعبودات يف ممالك اليمن القديم.
 

 املصادر واملراجع
 العربية: املصادر والً أ 

 القرآن الكريم.
ملوك محري وأقيال اليمن,  , احلمريي, نشوان بن سعيد

 :, حتقيققصيدة نشوان بن سعيد احلمريي ورشحها
ؤيد , وإسامعيل بن أمحد عيل بن إسامعيل امل

 م.1985,  3دار الكلمة, صنعاء, ط  ,اجلرايف
خمتار  , الرازي, حممد بن أيب بكر بن عبد القادر

جديدة اعتنى هبا يوسف الشيخ , طبعة الصحاح
 .م2004حممد, املكتبة العرصية, بريوت, 

, 3, مجسجل أسامء العرب  ,رشف)ألالزبري, حممد بن (ا
موسوعة السلطان قابوس ألسامء العرب, جامعة 

 م.1991السلطان قابوس مسقط, مكتبة لبنان, 
خمترص تفسري   ,ابن كثري, عامد الدين أيب الفداء اسامعيل

حممد عيل  :, اختصار وحتقيق1, جابن كثري
 م.1999, 2الصابوين, دار الفكر بريوت, ط

, دار لسان العرب , ابن منظور, مجال الدين حممد

 .املعارف القاهرة (د.ت)
 , اهلمداين, أيب حممد احلسن بن أمحد بن يعقوب

حممد بن عيل األكوع , مطبعة  :, حتقيق2اإلكليل, ج −
 م.1966السنة املحمدية, القاهرة, 

حممد بن عيل األكوع, دار  :, حتقيق8اإلكليل, ج −
 م.1986, 4التنوير, بريوت, ط

حممد بن عيل األكوع ,  :, حتقيقصفة جزيرة العرب −
 م.1990 ,1ط مكتبة اإلرشاد, صنعاء,

 
 :  املراجع العربية واملعربةثانياً

يف تاريخ اليمن, نقوش مسندية  , عيل اإلرياين, مطهر
الدراسات والبحوث اليمني, , مركز وتعليقات
جملة , "نقشان من األقمر  "; م1990, 2صنعاء, ط

− 52ص,  م)1992, ()47 (, العدددراسات يمنية
71 . 

الفن يف مؤلفات اهلمداين  ", باسالمه, حممد عبداهللا
جملة كلية اآلداب والعلوم , ") 8(اإلكليل ج

, العدد (خاص), 33جامعة صنعاء, املجلد اإلنسانية
متاثيل ملوك أوسان  "; 220 −173), صم2010(

عدن , الندوة العلمية : "فنية مقارنة) (دراسة أثرية
, إصدارات جامعة عدن, بوابة اليمن احلضارية
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 .202−187م, ص2011

, املؤسسة  تاريخ اليمن القديم ,بافقيه, حممد عبد القادر
; م1985, 2العربية للدراسات والنرش, بريوت, ط

جملة , "هد وفرضياتمملكة مأذن...شوا"−
 − 20م), ص1988), (34, العدد (دراسات يمنية

28. 
اليمن يف , "مدن وحوارض" −   ,فرنسوا − بروتون, جان

, ترمجة بدر الدين عرودكي, مراجعة بالد ملكة سبأ
م, 1999, 1يوسف حممد عبداهللا, دمشق, ط

معابد معني واجلوف  "−   ; 106 − 103ص
, العدد حوليات يمنيةجملة  ,"(اليمن): جوانب املسألة 

  .59− 33), ص2006), (3(
قواعد النقوش العربية اجلنوبية, كتابات  بيستون, أ.ف:

  م.1995, ترمجة رفعت هزيم, جامعة الريموك,  املسند
, لوفان اجلديدة, املعجم السبئي ;بيستون, أ.ف وآخرون

 م.1982بريوت, 
دراسات يف التاريخ احلضاري   ,سعيد أسمهاناجلرو, 

 م.2003, دار الكتاب احلديث,  القديم لليمن
, اإلله سني يف ديانة حرضموت  ,احلسني, مجال حممد

قسم التاريخ,  ,رسالة ماجستري غري منشورة, اليمن
 م.2006كلية اآلداب, جامعة عدن, 

 ,اليمن يف بالد ملكة سبأ,  "املعابد " ,دارل, كرستيان

ترمجة  بدر الدين عرودكي, مراجعة  يوسف حممد 
 .135−130م, ص1999, 1بداهللا, دمشق, طع

التنقيبات   ,دي ميجريت, اليساندرو وروبان, كرستيان
اإليطالية يف يال, معطيات جديدة حول التسلسل 
, الزمني للحضارة العربية اجلنوبية قبل اإلسالم

ترمجة منري عربش, املركز الفرنيس للدراسات 
 م 1999بصنعاء, 

مجة عيل حممد زيد, , تر"ذن آم " ,روبان, كرستيان
, مؤسسة العفيف الثقافية, 4, جاملوسوعة اليمنية

 .2514م, ص2003, 2صنعاء, ط
نقوش خشبية قديمة من  ,ريكمنز, جاك وآخرون

, منشورات املعهد الرشقي يف لوفان, اليمن
 .م1994

 
اإلله عثرت يف ديانة سبأ دراسة من  ,الزبريي, خليل وائل

اجستري غري , رسالة مخالل النقوش واآلثار
منشورة, اليمن, قسم التاريخ, كلية اآلداب, جامعة 

 م.2000عدن, 
تقارير ,  "معبد ودم ذي مسمعم " ,شميت, يورجن

, ترمجة عبد الفتاح عبد العليم 1, جأثرية من اليمن
م, 1982الربكاوي , املعهد األملاين لآلثار بصنعاء, 

 . 28−19ص
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, "من القديمالديانة يف الي " ,الشيبة, عبداهللا حسن
, منشورات دار الكتاب اجلامعي,  ترمجات يامنية

 .242−107ص ,م2008
آهلة سبأ كام ترد يف نقوش حمرم   ,صدقة, إبراهيم صالح

, رسالة ماجستري غري منشورة, األردن, معهد بلقيس
  م.1994اآلثار واالنثوبولوجيا, جامعة الريموك,  

مة مركبة, أعالم يامنية قدي " ,الصلوي, إبراهيم حممد
جملة , "دراسة عامة يف دالالهتا اللغوية والدينية

 ,م)1989), (38, العدد (دراسات يمنية
 .142−124ص

مدونة النقوش اليمنية  " ,عبد اهللا , يوسف حممد
), 3, العدد (جملة دراسات يمنية  ,"القديمة 

 . 62−29م), ص1979(
نقوش مسندية جديدة من مديرية  "− ,عربش, منري
جملة جامعة ذمار , "يف حمافظة ذماراحلدا 

, م)2005), (1, العدد (للدراسات والبحوث
رؤ جديدة لكتابة تاريخ مملكة  "−; 33−17ص

جملة حوليات ,  "قتبان من خالل اآلثار والنقوش
−; 72−61, صم)2006), (3, العدد (يمنية

تساؤالت جديدة حول تاريخ نشوء املاملك "
جملة , "لثامن قبل امليالدالعربية اجلنوبية يف القرن ا

− 65, صم)2009), (4, العدد (حوليات يمنية
78. 

اكتشافات أثرية جديدة  −, عربش, منري و أودوان, ريمي
 1معبد املدينة −وقع السوداءم −يف حمافظة اجلوف

; م2004عهد الفرنيس لآلثاربصنعاء, , املتقرير أويل
جمموعة القطع النقشية واألثرية من مواقع  −

, صنعاء, 2, املتحف الوطني بصنعاء, جاجلوف
 م.2007

أول نقش سبئ يذكر " حممد: عربش, منري واحللبي, 
مدينة حدة / صنعاء يف حواىل القرن الثاين قبل 

, م)2005), (2, العدد (جملة آدماتو, "امليالدي
 .44−39ص

 
جمموعة القطع جريمي:  عربش, منري وشيتيكات,

حف الوطني األثرية من حمافظة اجلوف يف املت
 م.2006, املعهد الفرنيس لآلثار بصنعاءبصنعاء

الفن املعامري والفكر  ,العريقي, منري عبد اجلليل
ق.م حتى 1500الديني يف اليمن القديم (من 

 .م2002, مدلويل, م)600
, املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم  ,عيل, جواد

, 1بغداد, ط  −, دارالعلم للماليني, بريوت 2ج
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 . م1969

الزخارف واملنحوتات احلجرية يف   ,فضل حممدالعمييس, 
 ,م) حمافظة ذمار 525 − ق م 115الفرتة احلمريية (

رسالة ماجستري غري منشورة, املغرب, املعهد الوطني 
  .م2008لعلوم اآلثار والرتاث, 

, ترمجة هنري رياض رحلة أثرية إىل اليمن ,فخري, أمحد
بداحلليم نور يوسف حممد عبدالقادر, مراجعة عو

 م.1988, 1الدين, اإلعالم والثقافة, صنعاء, ط
الرشو(ر ش و) الكاهن يف الديانة  " ,القايض, خليل

), 1, العدد (جملة دراسات تارخيية, "اليمنية القديمة 
 .75−51م), ص2009(

آهلة اليمن القديم الرئيسة   ,القحطاين, حممد سعد
 وحةأطر, ورموزها حتى القرن الرابع امليالدي

دكتوراه غري منشورة, اليمن, قسم اآلثار, كلية 
 .م1997اآلداب,  جامعة صنعاء, 

دولة مكريب سبأ (احلاكم الكاهن   ,.أ.حلوندين,  −
ترمجة قائد حممد طربوش, إصدارات  السبئي),

 م .2004جامعة عدن, 
املجتمــــع اليــمـنى القــــديم,  ,وائل فتحي مريس,

, رسالة ماجستري والنقوشدراسة من خالل املناظر 
غري منشورة, مرص, قـسم اآلثار, كـليـــة 

 .م2006اآلثــــار, جامعة القاهرة, 

أسامء القبائل يف النقوش العربية  −  ,مكياش, عبداهللا أمحد
, رسالة ماجستري غري منشورة, األردن, معهد اجلنوبية

 − ; م1993روبولوجيا, جامعة الريموك, اآلثار واألنث
 −  دراسة مقارنة  − ية جنوبية من اليمننقوش عرب

أطروحة دكتوراه غري منشورة, العراق, قسم اللغة 
  م.2002جامعة بغداد, , كلية اللغات ,العربية

نقوش من معبد اإلله ودم ذي  " − ,موللر, والرت
, ترمجة عبد 1, جتقارير أثرية من اليمن,  "مسمعم

لآلثار  الفتاح عبد العليم الربكاوي, املعهد األملاين
اليمن , "الدين  "−; 32−29م, ص1982بصنعاء, 

, ترمجة بدر الدين عرودكي, يف بالد مملكة سبأ
م, 1999, 1مراجعة يوسف حممد عبداهللا, دمشق, ط

 .129 −121ص
ة ودورهم يف حكم دولة  −  ,النارشي, عيل حممد رَ ذي جُ
دراسة يف التاريخ السيايس لليمن  − سبأ و ذي ريدان

وزارة الثقافة والسياحة صنعاء,  إصدارات− القديم
اليمن يف عرص ملوك سبأ وذي ريدان  − , م2004

من القرن األول إىل منتصف القرن الثاين امليالدي, 
, أطروحة دكتوراه دراسة تارخيية من خالل النقوش

كلية اآلداب,   التاريخ, اليمن, قسم غري منشورة,
يف صفة  مآذنصفة  "− ; م2007 جامعة صنعاء

جملة كلية اآلداب , "لعرب واإلكليل للهمداين جزيرة ا



 237                         هـ)1436م/2015جامعة امللك سعود, الرياض (,  2, ع27جملة اآلداب, م

 
 

دد , الع33جامعة صنعاء, املجلد والعلوم اإلنسانية
اليمن  "− ; 159− 151م (أ)), ص2010(خاص), (

), 1, العدد (جملة آداب احلديدة ,"ية سبأ احتت را موحدً 
آثار ونقوش  "− ; 375− 361ص ,م (ب))2010(

, جامعة إباجلامعي, اجملة الباحث , "من جبل قروان
 مآذن "−  ; 214− 181ص ,م)2011), (27العدد (

, حولية كلية اآلداب جامعة تعز, "يف املصادر النقشية 
  .201− 181ص م),2012), (2العدد (

اليمني اأشكال الطيور يف الفن   ,نجيم, أدهم عبداهللا  
اليمن, قسم  , رسالة ماجستري غري منشورة,القديم

 .م2012, صنعاءاآلثار, كلية اآلداب,  جامعة 
النقود يف اليمن عرب  :"النقود اليمنية القديمة "

, 1, إصدار البنك املركزي اليمني , ط العصور
 . 53−20م, ص2005

 
 املراجع األجنبية: ثالثاً 

Abdalla, Y.M,  Die Personennamen in al Hamdanis 
alIklil und ihre parallelen in den altsdarabischen 

inschriften ,  Tübingen, 1975.. 
Arbach, M , Lexique madhabien. Compare aux 

lexiques Sabeen, qatabanite et hadramawtique, 3 
Vol. these de doctorat  universite d ͗ Aix-
Marseille, 1993. 

Beeston, A.F., " Kingship in  Ancient South Arabia", 
in JESHO, (15), 1972) .p.256-268.  

Bron, F ,  "Inscriptions de Sirwah." in Raydān (4), 

(1981).p.29-34. 

Harding, G, An Index and Concordance of pre
Islamic Arabin Names and Inscriptions. 
University of Toronto  Press, 1971. 

Hayajneh, H, Die Personennamen in den 
qatabanischen Inschriften  Lexikalische und 
grammatische Analyse im kontext der semitischen 
Anthroponomastik . Hildesheim : olms . 1998. 

Jamme, A, Sabaean Inscriptions from Mahram Bilqis 
(Marib) ,Baltimore, 1962. 

Kitchen, K.A ,  Documentation for Ancient Arabia, 
part I,  Chronological framework & historical 
Sources, Liverpool University press, 1994. 

Leslau , W, Concise Dictionary of Ge ‘ez ( Classical  
Ethiopic ) Wiesbaden : Harrassowitz , 1989. 

Müller, W.W, " Neuentdeckte Sabaeísch Inschriften  
aus al-Huqqa" , in NESE,( 1), (1972). p.102-121. 

 

 

 

Munro-hay, S. C. H: "The Coinage of Shabwa 
(Hadhrmawt), and other ancient south                
Arabian Coinage in the National Museam Aden", 
Fouilles de Shabwa, II, Syria,(68), (1991).p.393-
418 . 

Ricks, D.S, Lexicon of Inscritional Qatabanian 
(studia phol 14), Roma, 1989. 

Al-Said, S.F : Die Personennamen in den minäischen     
Inschriften : Eine etymologische und lexikalische 
Studie im Bereich der Semitischen Sprachen, 
Wiesbaden: Harrassowitz. 1995. 

Schaffer,  B, Sabäische Inschriften aus 
verschiedenen Fundorten, mit 11 Tafeln SEG VII, 
(SBAWW, 282/1) Wine, 1972.  

Al-Sekaf,  A : La Geographie  tribale du Yēmen 
antique, these pour Le doctorat de L'universite de 
La Sorbonne nouvelle, Paris III, 1985. 

Al- Sheiba, A.H, Die Ortsnamen in den 
Altsüdarabischen Inschriften. Mainz, 1987. 

Tairan, S.A, Die Personennamen in den 



  عيل حممد عيل النارشي: نقوش سبئية ورسوم صخرية جديدة من جبل قروان باليمن  238
altsabäischen Inschriften : Ein Beitrag zur 
altsudarabischen Namengebung (Texte und 
Studien zur Orientalistik,Band. 8), Hildesheim. 
1992. 

Wissmann, H.V, Zur Geschichte und Landeskunde 
von Alt-Süd arabien, SEG III; (SBAWW, 246) 
Wine. 1964. 

 
 :خمترصات النقوش

     Antiquitēs  Orietales (Musēe du Louvere) 
   AO   

CIAS     Corpus des Inscriptions et Antiquitēs  Sud-
Arabas. 
CIH      Corpus Inscriptionum Semiticarum. 

  Deutsche -Jemenitische Expedition.    DJE 
 Dhamar  Musum     DhM   

Fa         Inscription published  by A. Fakhry,1952. 
Inscription published  by E. Glaser.          Gl 

     Inscription published  by A. Jamme.      Ja                                       MSM    Sana’a, Military 
Musum. 

 Inscription published  by A.al-Nashiri.        Na  
RES      Repertoire d'epigraphie Semitique. 

Inscription published  by J. Ryckmans.         Ry  
Thum    Thamar University Musum.  

 Thu Yemen National Musum . YM      
Inscription published  by Y.M. Abdalla.    YMN  

 
 أسامء األعالم الواردة يف النقوش:  

                                    أسامء األشخاص                                        
 ) Na 12م ( ع ب ت
                                     )Na 13/1( م  ن ز ر

 )Na 13/2( ي ق م م
 )Na 14/6( و ت ر |ي ك ر ب  م ل ك 

 )Na 14/2-1(  ن ح ر ذي ه ف ر ع  
 أسامء األرس والقبائل 
 )Na 14/2( [ أ أ ] ذ ن ن 

 )Na 14/2(م  ع ي م س
   اآلهلة أسامء

 )Na 11;15( أ ب و د م
 )Na 14/5-4(و د م 

 ومعابدها  أسامء ألقاهبا
 )Na 14/4(ح ج رم 

 Na1)  /4(م ه ع ل ل 
  
  

  :للوحاتا
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  الغربية.خذت اللوحة من  موقعني خمتلفني من اجلهة جلبل قروان أُ  منظر عام: 1لوحة ال

  
ثلت بشكل نرس عليه نقوش مسندية  2اللوحة ( حماط هبا رسوم حيوانية وطيور وزخارف  )Na 11-15(أ): لوحة عبادة ود عىل صخرة مُ

 معبود ود القمر.نباتية وهندسية, ارتبطت مجيعها بصالت رمزية مقدسة لل
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 .)Na 11-15( للوحة املعبود ود صورة أخر: ب) 2لوحة (ال
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 .)Na 12−15(جزء من اللوحة : ج)2لوحة (ال

  



  عيل حممد عيل النارشي: نقوش سبئية ورسوم صخرية جديدة من جبل قروان باليمن  242

   
 لألسف الشديد.   املوقع  بعد أن شوهها أحد زوار: نفس اللوحة د) 2لوحة (ال
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 .)Na 11-15( لوحة عبادة ود: تفريغ 1شكل 
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 ) ألرض مأذن وما جاورها.1 خريطة توضيحية (رقم

  
 .ورها قبل امليالداج وما أرض سبأل) 2ه (رقمخريطة توضيحي


