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  العربية يف جنوب اجلزيرة العربية
  حىت ظهور اإلسالم

אא
א−٢

 )∗(رفعت هزيم. د.أ

ًيعد وادي اجلوف الذي يبعد زهاء مئة كم إىل الشامل الرشقي من صـنعاء واحـدا  ُّ ُ
ًمن األودية الكربى التي ازدهرت فيها حضارة اليمن القديم زمنـا طـويال إذ حيتـضن , ً

 »نــشن« و)اخربــة البيــضاء حاليــ( »نــشق «:ومنهــا, ًجمموعــة مــن املــدن األثريــة اهلامــة
 عاصـمة الدولـة »قرنـو« و)خربة مهـدان( »هرم«و) كمنا (»كمنهو« و)خربة السوداء(

 وهي مـصدر – »خربة السوداء « وتقع.)١()خربة براقش (»يثل«و )خربة معني(املعينية 
ْاحلــزم«  كــم إىل الغــرب مــن)١٥( عــىل بعــد –الزبــور  كتابــات معظــم  مركــز حمافظــة »َ
يرجــع إىل الــذي  −  (RES 3945) ة يف نقـش النــرصّرا أول مــوقــد ورد ذكرهـ, اجلـوف

 حـاكم سـبأ يف إحـدى » كـرب إل وتـر «ّ ضمن املدن التي دمرهـا–م .القرن السابع ق
 .)٢(ثم ورد ذكرها غري مرة فيام بعد يف عدد من نقوش املسند, محالته

                                                           
ّسابقا, ورئـيس قـسم اللغـة العربيـة ) األردن(ّرئيس قسم اللغات الرشقية بجامعة الريموك   )∗( ً

 .ًسابقا) اليمن( بجامعة تعـز
 .يف هناية البحثانظر هذه املواقع يف اخلريطة املوضحة   )١(
 .Ja 555, Ja 642, Ja 665: ًانظر مثال النقوش  )٢(
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ّيبدو أن كثرة املواقع األثرية يف ذلـك الـوادي وعـدم سـيطرة الدولـة عـىل و ّ
ّتلت قيام الثورة اليمنية جعال املغامرين ينشطون يف البحث  التي املدةاملنطقة يف  ْ

ّعن حتف أثرية مدفونة ليبيعوها للراغبني يف اقتنائها هناك  م ١٩٧٠عام فعثروا , ٍ
َعـىل حجـر مـدفون يف الـرتاب نحـت عـىل  »الـسوداء « يف قـديم معبـديف أطالل ُ ٍ ٍ

ّفلـام حفـروا ليـصلوا إىل القـاع وجـدوا بعـض , سطحه شـكل ثعبـانني ملتـويني
ّ ثـم عثـر احلفـارون عـىل .ّالقطع اخلـشبية التـي حتولـت فـور التقاطهـا إىل هـشيم

ْعودين خشبيني سليمني يشبهان سـيجار ,  سـم)١٦( طـول أحـدمها ; التـدخنيَ
ِّوقد غط,  سم)٣(زهاء  ٍ كل منهاموقطر,  سم)١٢(وطول اآلخر  ٍ كالمها بكتابة يُ

ٍبخط أبجدي غري معروف حفرت حروفه عىل اخلشب بأداة خاصة ٍْ ُ ّ ويظهـر أن .ٍ
ٍأن يكون ذلك عالمة عىل وجـود كنـز  −عندما رأوا ما رأوا  –أويل األمر توقعوا  ً ْ

لرموز والكتابات ٍ مستندين يف ذلك إىل اعتقاد شائع يربط تلك ا,ٍدفني يف املوقع
ُ وال يرجع هذا االعتقاد إىل عهود اجلهل التـي سـبقت .بالكنوز الدفينة املزعومة
ًبل هو قديم يتناقله الناس جيال بعد جيل, عرص النهضة احلديثة والدليل عـىل , ُ

 » اإلكليل «ي يف كتابهّذلك أن اهلمداين الذي عاش يف القرن الرابع اهلجري يرو
ًأناساّأن  ًيتا قديام مهجورا بوا دخلُ وإذا عليه ثياب , ٌ فإذا رسير عليه رجل ميت« ًً
, ويف يـده حمجـن مـن ذهـب, نة بالـذهبّوإذا هو عىل طنفسة ديباج مزي, بةّمذه

 :ٍوإذا لوح من ذهـب مكتـوب فيـه, ويف رأسه ياقوتة محراء تساوي خراج الدنيا
ْبسم اهللا رب محري ِ ْأنا حسان بن عمرو القيل, ِّ َ ّ...«)٣(. 

                                                           
مـشاهبة يف , وفيـه روايـات كثـرية ١٢٦ص بتحقيق نبيه أمني فـارس, ٨اإلكليل جاهلمداين,   )٣(

 .»القبورياتباب «
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م عىل الكنز املسحور سوى أستاذ َن من يثقون به ليدهلْيَمل جيد مكتشفو العودو

ّ ورسعان مـا أدرك الرجـل أن .فدفعوا هبام إليه,  حممود الغولنقوش اليمن القديم ُ
ومل يلبـث أن , ًالكنز احلقيقي هو تلك الكتابة الغريبة التـي مل يـر هلـا مثـيال مـن قبـل

 Seminar for Arabian اجلزيرة العربية السادس فاجأ املشاركني يف ملتقى دراسات

Studiesبإطالعهم عىل تفاصيل)١٩٧٢(سبتمرب عام /ُ الذي عقد يف لندن يف أيلول  
وأبلغهم أنه يبذل قصارى جهده لفك , ٍاالكتشاف الذي مل خيطر عىل بال أحد منهم

 .ًرموز اخلط والوصول إىل قراءة النصوص قراءة صحيحة
א− :אא

ٍللمشاركني يف ندوة عقدهتا جامعة الريموك  )A.F.Beestonبيستون (ثم روى 
عـام عـىل وفـاة   بمناسـبة مـرور)١٩٨٤(ديـسمرب عـام /يف كانون األولّاألردنية 

ّفقـال إن الغـول ظـن أول , الراحـلاألسـتاذ ل خالصة ما وجـده يف ملفـات الغو ّ
ّاألمر أن تلك الكتابة هندي , بكتابة هندية منقوشة عىل سعف النخـلة ألهنا شبيهة ّ

ّعربية جنوبية كتبـت بـام سـامهولكنه رسعان ما أدرك أهنا  ْ اخلـط املعينـي اليـدوي  «ُ
cursive Minaean « , ٍّة مدونـة بخـطّ إىل أهنـا كتابـة سـبئي−  قبيـل وفاتـه –ثم انتهى ّ 
ي  املـشاركني عـىل املـشكالت املختلفـة التـ)بيـستون( وأطلع .ٍجديد غري معروف

ّثــم بــني هلــم أن النــصني املكتــوبني عــىل , يواجههــا املتخصــصون يف هــذا الــشأن ّ
ً سطرا, وقدم نقحرة )١٤(العودين مها رسالتان تتألف كل منهام من  ّ ً)transliteration( 

ًواصفا النقحرة والرتمجـة بـأهنام غـري ,  لبعض األلفاظ والعبارات فيهامًهلام وترمجة
 .)٤(ون بتوفر مزيد من النصوص املامثلةّدتني ألن تأكيدمها مرهّمؤك

                                                           
 ,Beeston, A.F., Arabian Studies in Honour of Mahmoud Ghul (:انظــر  )٤(

Wiesbaden pp.15-19(. 



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)O( 

  

٦٤٢
 قطعـة )٢٥( إىل العـودين املـذكورين )١٩٨٤(ُوقد أضيف يف ذلك العـام 

 ١٨وصـل ,  أي يف خربـة الـسوداء;ُخشبية منقوشة عثـر عليهـا يف املوقـع نفـسه
 يف –ووصف يوسف عبد اهللا . قطعة منها إىل متحف قسم اآلثار بجامعة صنعاء

 هذه القطع التي يغلب عليهـا الـشكل األسـطواين – )١٩٨٦(ٍمقالة نرشها عام 
ٌوذكر أن بعضها أصـابه تلـف , بأهنا متفاوتة يف أحجامها وأشكاهلا ونوع خشبها ّ

ٍّوضمن مقالته قراءة وحتليال لنص, َّسبب ضياع أجزاء من الكتابة ً ٍ منقوش عـىل ّ
نـز ريكام(كـام نـرش , )٥( سم)٥,٢( سم وقطره )١٦(ٍعود من جريد النخل طوله 

J. Ryckmans( دراسة باليوغرافية لـبعض تلـك النقـوشّأول  يف العام نفسه)٦(. 
ٍأما أول بحث شامل ملا توفر من نصوص هذا الرضب اجلديد من الكتابات عىل  ٍ ّ

 ; سم)٢٣(و سم )٥( طوهلا بني يتفاوت وعددها آنذاك أربعون –عسب النخل 
حثـان املـذكوران مـع فقـد تعـاون البا − سـم )٧,٢( سـم و)٥,٢(وعرضها بـني 

ّفــصدر يف كتــاب يتــضمن دراســة ,  عــىل إنجــازه)Walter Müllerوالــرت مــولر ( ٍ
اىل اكتـشاف املزيـد مـن ثـم تتـ. )٧()١٩٩٤(ً نقشا بالفرنسية والعربية عـام )١٦(

 )٦٠٠٠(منهـا ,  سـبعة آالفعـىلعددها اليوم  زادالقطع اخلشبية املكتوبة حتى 
 يف )بافاريــا( يف مكتبــة واليــة )٨٠٠(و, اءبــصنعواحلــريب  الــوطني نييف املتحفــ

بدراسـة جمموعتـه  َ الذي عهـد)اليدن( يف معهد املرشق يف )٣٠٠(و, )ميونيخ(
ً عربــا – ذوو االختــصاص ّظــلو .)A.J. Drewesدروز وريكامنــز (ونــرشها إىل 

                                                           
ئش والكتابات القديمـة يف النقا: خط املسند والنقوش اليمنية القديمة, يف: عبد اهللا, يوسف  )٥(

 .١٠٥−٩٣, ص١٩٨٨تونس . الوطن العريب
 .,pp.185-199 Ryckmans :انظر  )٦(
نقـوش خـشبية قديمـة مـن الـيمن, وخمتـرص عنوانـه : عنوان القسم العريب مـن الكتـاب هـو  )٧(

 .TYA: بالفرنسية
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ّ ما يصل إىل أيدهيم من تلك الكتابات يف أبحاث متفرقـة  ينرشون−ومسترشقني

 – يف حجمـه وحمتـواه –فـاق ٍ ببحـث )٢٠١٠(عـام  )P. Stein(حتى طلع علينا 
ًتضمن دراسة إذ , سبقه ّكل ما  ملجموعـة مـن كتابـات ا)٢٠٥(لــشاملة ّمفصلة ّ

غـدونا اآلن قـادرين عـىل تقـديم إجابـات هكذا و. ّاملحفوظة يف املكتبة البافارية
ومـا  ?ْسندُمل فام صلتها بنقوش ا:مقبولة عن شتى األسئلة املتصلة هبذه الكتابات

ْ قلم كتبتِّ? وبأي لكتابتهاعملنوع اخلط املست ُ  اوما مـضموهن ?? ومن كان يكتبهاٍ
ْ? وما زمنها? وبأي لغة أو هلجة صيغت? وكيف يبدو معجمهاوموضوعاهتا ٍ ٍ ِّ? 

א− א :)*()٨(א
َزبر« zbrلقد أسهم ورود الفعل  َ َوقع, َكتب« بمعنى »َ  من هذه ٍعدد يف هناية »ّ

ذلك أن , يف إرشاد الباحثني إىل الرابط بينها و بني نقوش املسند املعروفة شوالنق
َزبر« َ ِومشتقاته يقرتن ذكره غالبا باليمن أو بح »َ , ري يف املصادر اللغوية واألدبيةْمً

َّفمن شواهده هذا البيت الذي رواه اهلمداين منسوبا إىل عمرو بن تبع ً: 
ُرنـــــا يف ظفـــــار زبـــــَبَز ـــــــروم القـــــــريتني ٍر جمـــــدوَ ُفيقـــــــرؤه ق ُ)٩( 

 :وقول أيب ذؤيب اهلذيل
ــــدواة ــــرقم ال ــــديار ك ــــت ال  )١٠(ُيــــذبرها الكاتــــب احلمــــريي ُعرف

ّوقال اهلمداين وهو يذكر نساب الشام والعراق ُوامتنعت عليهم أنساب « :ُ ْ
                                                           

 الـذي هـو أحـد )الزبـور(واضح أن املقصود هنا خـط الكتابـة عنـد اليمنيـني ولـيس كتـاب   )٨(
 ](*).املجلة. [الكتب الساموية

 .٨/٢٩اإلكليل   )٩(
-Al: وانظـر. , والروايـة فيـه بالـذال وبـالزاي١/٢٥٠: ابـن دريـد, مجهـرة اللغـة: البيت يف  )١٠(

Selwi, p.91 ,ًبــالوجهني أيــضا, انظــر. ويالحــظ أن هــذا الفعــل ورد يف كتابــات الزبــور :
Stein, Band 1 p.722. 
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ًولد اهلميسع إذ كانت مزبرة يف خزائن محري َّ كام أشار يف موضع آخر إىل , )١١(»ْ

ُص زبر مهدان القديمةبع« وقد استنتج الباحثون من هذه الشواهد . )١٢(»ُ
 :وغريها أنه كان للخط العريب اجلنويب الذي عرفه اليمنيون قبل امليالد رضبان

ْ املسند:أحدمها« ُ يكتب به عىل احلجارة )Monumental( وهو خط تذكاري ;ُ ُ
, )cursive(ط رسيع  وهو خ;َّ الزبور: واآلخر;ُجالئل األشياء ونذور املعابد

ُحتريره فيه خفة وتكتب به املراسالت واملعامالت عىل عيدان اخلشب وما شابه  ُ ُ ّ
ّوال شك أن قول امر. )١٣(»ذلك  : القيسئّ

ُملـــــن طلـــــل أبـــــرصته فـــــشجاين ٌْ ــيامين ِ ــسيب ال ــور يف الع  َّكخــط الزب
 :َّوقول لبيد يف معلقته

ّوجــال الــسيول عــن الطلــول كأهنــا ِّ ّ ُ ــــــر َ ٌزب ُ ُجتــــــد متوهنــــــا أقالمهــــــاُ َ ُّ ِ ُ 
 :وقول الشاعر اجلاهيل عبد اهللا بن العجالن

ـــصبها وغــــرورها ـــي ن ُعــــاود عين ُ ـــا َ ـــذاها يعوره ـــا أم ق ـــم عناه ُأه ْ ٌَّ? 
ْأم الــدار أمــست قــد تع ُ ــّ ــطورها? ْـَت كأهنــاَّف ــشته س ــامن رق ــور ي ُزب ٍُ)١٤( 

ًأصبت قربا باليمن في« :ورواية اهلمداين عن أحدهم قوله  ;ٌه حجر منقوشُ
                                                           

 .تحقيق حمب الدين اخلطيب,ب ٣٠ ص ١٠جللهمداين, اإلكليل   )١١(
-Al :, وانظر شواهد أخرى يف٢٠ص بتحقيق حممد بن عيل األكوع احلوايل, ٢اإلكليل ج  )١٢(

Selwi, p.103 ,و :W.W.Müller, in: TYA, pp.35-39 ,َّخط الزبور اليامين : و
 جاك :تأليف, نقوش خشبية قديمة من اليمن: اهللا, يف عبد يوسفلوالنقوش اخلشبية 

 ١٠−٦, ص١٩٩٤ريكمنز ووالرت مولر ويوسف عبد اهللا, لوفان اجلديدة 
 .٧, ص ١٩٩٤َّخط الزبور : عبد اهللا  )١٣(
األصفهاين, األغاين, : , وبيتا ابن عجالن يف٢٠٧َّالزوزين, رشح املعلقات, ص : بيت لبيد يف  )١٤(

 .٢٤٠, ص ٢٢طبعة اهليئة املرصية العامة للكتاب بإرشاف حممد أبو الفضل إبراهيم, ج 
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ُفزبرت كتابه يف جريدة من النخل ظم ّألن مع, هذا الرضب الثاينُيراد هبا  )١٥(»َ

ّ ولذا فإن . عىل عسب النخل–كام ذكرنا  −  النقوش املكتشفة منه مكتوبة
ُكتب  ملا »ُنقوش املسند« :املصطلحني العربيني الدقيقني يف هذا الشأن مها

ُ ملا كتب بالرضب الثاين, فيكونان »َّلزبور اكتابات« و;بالرضب األول من اخلط
 :كقول أحدهم, بذلك موافقني التقسيم الثنائي الذي ذكره املتقدمون

ــسند احلــي محــري ــن م ــو ع ٍوأغنيتم ِّ ْ ْوما زبرت يف الصحف أقيال مح ُ َِ ُ  )١٦(رياْ
 :وقول اآلخر

ـــــار ـــــساندا يف ظف ـــــا م ـــــد كتبن ٍق ــــــور ً ــــــا يف الزب ــــــا أيامن  )١٧(َّوكتبن
ُزبر محري القديمة« :يث اهلمداين عن هذين الرضبني بقولهوكذلك حد ُ ,
 .)١٨(»ومساندها الدهرية

א− :א
ٍّاملـستعملة يف كـلالكتابة ُوختتلف أدوات  فأمـا نقـوش املـسند فإهنـا ,  مـنهامُ

ًحتفر عـىل احلجـر أو املعـدن بـأداة معدنيـة حـادة الطـرف كاإلزميـل مـثال ّ ٍ ُ  وأمـا ;ُ
ُفإهنا تنقش عىل عسب النخل َّ الزبور كتابات شب من خأو عىل أعواد  −ً غالبا –ُ
ُبقلم معدين مالعرعر  ٌبب الطرف أو بقلم خشبي يثبت عىل طرفه قطعة معدنية َذٍ ُ ّ ُ ٍ

                                                           
 .٨/١٤٧اإلكليل   )١٥(
 .»دومة اجلندل«ٍ, وهو من أبيات لرجل من ٣٤٧− ٢/٣٤٦: املزهر: رواه السيوطي يف  )١٦(
القصيدة احلمريية (وأقيال اليمن  ملوك محري: , انظر»أسعد الكامل«سبه نشوان احلمريي إىل ن  )١٧(

 .١٢٨جلرايف, ص ّتحقيق عيل املؤيد وإسامعيل ابنشوان بن سعيد احلمريي, ل) ورشحها
وينبغي . ١٣, ص ١٩٦٧, القاهرة َّتحقيق حممد بن عيل األكوع ب١جلهمداين,  لاإلكليل  )١٨(

ّهنا التنبيه إىل أوجه االختالف البينة من حيث اللغة واملضمون واألسلوب بني نقوش 
 .كام سنرى» ّاحلمريية«أو » لسان محري«َّالزبور والنصوص املكتوبة بـ
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٦٤٦
َّذبُم ٌبة فيشبه بذلك القلم الذي يوصف يف كتب الرتاث بأنه أنبوب من القـصب َ ُ َ

ِيربى أحد طرفيه ويشق شقا خفيفا ليكون له س َ ً ً ُّ ُ ُنان يدخل احلرب بينهامُُ ُويكتـب , َّ ُ
ُ بعد أن يغمس يف احلرب –به  َعـد أن يـدهن ّ عـىل الـرق أو عـىل عـسيب النخـل ب–ْ ُ ْ

َ غري أن قلم .بالزيت أو بالشمع ُ الزبور يغمس طرفه املكتاباتّ ُ ُ ُ َّبب بـامدة لزجـة َذَّ
ثـر ُ وقـد ع.ّأو شحمية ملونة لتثبيت احلروف الغائرة يف العـسيب أو يف اخلـشب

ُ اثنان منها من العاج طول أحدمها ;ٍعىل مخسة من تلك األقالم يف منطقة اجلوف
 ; سـم)٥,٨(ٌ وثالث من الربونـز طولـه ; سم)٧,٧( وطول اآلخر ; سم)٥,١٤(

 سـم )٧,٧(ُ واخلامس من اخلـشب طولـه ; سم)٢,١١(ورابع من احلديد طوله 
ٌاسـم هلـذا القلـم يف نقـوش ْ أنـه مل يـرد ومـع .)١٩(بـةَّبذُويف طرفه قطعـة معدنيـة م

ّاملــسند أو الزبــور فــإن املــرجح أنــه كــان يــسمى  ُ ّ َاملزبــر«َّ ْ  عــىل وزن اســم اآللــة »ِ
َمفعل« ْ ٍويشهد لذلك رواية فحواها أن أبا بكـر الـصديق ريض اهللا عنـه , »ِ ّ ٌ دعـا «َ

َيف مرضه بدواة ومزبر ْ ِ َ فكتب اسم اخلليفة بعده;ٍ ُواملزبر, َ ْ  .)٢٠(» القلم:ِ
َ كتبة متخصصني هم الـذين كـانوا يزبـرون النقـوش بـذلك املزبـرّويظهر أن َ َْ ِْ َ َ ,

 ضـمن »التدريبات الكتابية«ّأن وجود جمموعة من منها , ّمتعددة عىل ذلك ّألدلةوا
ٍهذه النقوش يشري إىل أسلوب لتعليم الكتابة  ّأن النقوش املصوغة عـىل ومنها , )٢١(ُ

َشــكل رســائل خياطــ َب فيهــا اآلخــرون تــُ ضــمري  − ّ يف األعــم األغلــب – ستعملُ
ً فيقال مثال;ًإال نادراالغائب وال تستعمل ضمري املتكلم  ُ َفالن حيييك« :ُ ّ ُ ُمما يـشري , »ٌ

ُإىل أن الكاتب يصوغ ما يمليه عليه صاحب الرسالة ُ َ ّعىل أن وجود أخطاء كتابيـة , ّ
                                                           

 . وأخرى ألحد النقوش يف هناية البحثقالم اخلمسة ألل ةانظر صور  )١٩(
 .زبر: لسان العرب  )٢٠(
 .Ryckmans 1994 a, in: TYA , p.14: انظر  )٢١(
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ٌأحيانا يدل عىل أن بعض النقوش كتبها أناس  ّ  .)٢٢(تخصصنياملغري من ًّ

:א−
 عـن تلـك املألوفـة َّ الزبور فإهنا ختتلفكتاباتُوأما موضوعات ما نرش من 

ْإذ يندر , كتاباتهذه ال ذلك إىل اختالف هوية أصحاب ُّدَرَ; وميف نقوش املسند
ٍأن جيد املرء بينهم ملكا أو مكربا أو قيال أو ذا لقب أو رتبة ً ً ً ّولذا فإن هؤالء , )٢٣(ِّْ

 يتحـدثون يف هـذه النقـوش عـن شـؤوهنم –هم من عامة الناس  و–األشخاص 
ــامالهتم  ــم وعــن مع ــي هتمه ــة والت ــّالقانوني ــّالتجاري ــع اآلخــرينّة أو املالي  ;ة م

ٍصـكوك ٍنـصوص بـشكل أو يف  ّ شخـصيةيف رسائل −ً غالبا –ويصوغون ذلك 
ً مذيلـة غالبـا بتـوقيعهم − وسـنداتوحـسابات ات التزامو هلـم ومـا  ّ تبـني مـا–َّ
ًوإليك عرضا موجزا ملضمون كال النوعني , يهمعل ً)٢٤(: 

ٍ وهي من أخ إىل أخيه يطلب منه ضـامن إطـالق ناقـة مرهونـة : الرسائل−أ ٍ
ًومـن شـخص يرسـل مـوىل لـه إىل آخـر طالبـا ضـامن , )٥الـنقش( لدى أحدهم ُ ٍ

َ ومـن آخـر يطلـب مـن املرسـل إليـه أن يعـود بـبعض الـسلع ,)٦النقش(محايته 
ٍومن رجل يطلب ممن خياطبـه , )٧النقش( وامللح والعدس كالسمسم والطحني

ًومـن مالـك أرض يثبـت ملـن اشـرتى قـسام , )٩النقش(مراجعة كشف حساب  ُ ُ ٍ
ِّومـن مجاعـة يطلبـون ممـن يراسـلونه أن يقـدم ذبـائح , )١٤النقش (منها حقوقه  ْ ٍ

                                                           
)٢٢(  Stein 2010, Band 10, p.38. 
 :, انظـر»ملك نشان«و» ملك هرم«و» ملك سبأ«ٍورد يف نقوش مصوغة بشكل رسائل ذكر   )٢٣(

Stein pp.486, 380 2010 , ,حوليـات : رقطن, النقـوش اخلـشبية القديمـة, يفمد املـحم :و
 .٣٧, ص ٢٠٠٣صنعاء  لآلثار, ّيمنية, املعهد الفرنيس

ّنقـوش خـشبية قديمـة مـن : النقوش املـشار إليهـا هنـا ويف الفقـرات التاليـة هـي مـن كتـاب  )٢٤(
 ., إال إذا ورد خالف ذلك)TYA(اليمن
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٦٤٨
 .)١٥النقش(ًلإلله وأن يتبادل معهم سلعا باملقايضة 

ً وتـشمل واحـدا بإيـداع كميـة مـن :ّاالقتـصاديةّالنصوص القانونيـة و –ب 
ّوآخر بتبادل حـصة ميـاه , )١٠النقش (القمح لدى أحدهم لدرسها ثم إعادهتا 

ٍّوثالثا بضامن نقدي, )١١النقش(السقاية بني فريقني يف أوقات خمتلفة من السنة  ً 
ٍللمعبد يف دين مستحق  ْ ًل مبلغ من املال ثمنا ًورابعا بتحوي, )١٢النقش (َ لسلعة ٍ

ٍوخامـسا بتـسليم كـراء أجـرة مجـل , )١٣النقش ( َ َ َ ٍ ِ ًسـا سادو, )١٩٨٨عبـد اهللا (ً
ٌّبرشوط مشاركة بني رجل وامرأة لرعاية ثالث شـياه مرضـعات ومـا ينالـه كـل ٍ ٍ 

 .)١٩٩٤عبد اهللا (منهام من صوفها وصغارها 

 اللذين هييمنـان يندرج ضمن النوعني املذكورين ّغري أن بعض النقوش ال
ٍ إىل نــوع ثالــث – فــيام ســبق –فقــد أرشنــا , )٢٥(معظــم الكتابــات املنــشورة عــىل 
ال حتــوي ســوى قــوائم  جمموعــة مـن النقــوشثمــة و, »التــدريبات الكتابيــة«هـو

ــون ــل وبط ــامء أشــخاص أو قبائ ــدد , )٢٦(بأس ــد ع ــا حتدي ــراد هب ــون امل ــد يك وق
ٍاألشخاص الذين يكلفون بأعامل السخرة مـن فئـات اجتامعيـة خمتلفـة َّ أمـا , )٢٧( ُ

 .)٢٨(ً فام يزال عدده قليال–ّهو الكتابات الدينية  و− امسالنوع اخل
                                                           

  %.٨٠ْ; أي نحو ١٦٠مكتبة بافاريا هو عدد نقوش هذين النوعني يف املجموعة املنشورة من   )٢٥(

يتـضمن أعـداد األشـخاص مـن كـل ) ٤الـنقش (أحدها , وTYAيف ) ٤+٣+٢(ثالثة منها   )٢٦(
 .Stein, p.36:  نقوش, انظر٩ّ أما عددها يف املجموعة البافارية فهو قبيلة وبطن, 

)٢٧(  Ryckmans 1994 a, p.11 ,  ن بمهمـة كـانوا يقومـو«ّويرى بعضهم أن هؤالء األشخاص
 .٣٥, النقوش اخلشبية للمرقطن ص»ّمعينة يف الدولة أو املعبد أو اجليش أو أعامل السخرة

 نقـوش يف ٧, و TYAيف جمموعـة ) ١٦الـنقش (»املقـه« لإللـه ٌ اسـتعطافوفيـه واحـدنقش   )٢٨(
 .Stein 2010, p.40املجموعة البافارية 
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−:

ًفيجـد املـرء هنـا ألفاظـا ال, ّوقد أثر مضمون النقوش يف معجمها اللغـوي ُ 
ومهــا مقياســان ) ١١/٥ (qdmtو) ١١/١( ‘mfr: نحــو, ُتعرفهــا نقــوش املــسند

ــاه ــار«) ٩/١ (ṭbytو, لتوزيــع املي , »صــمغ, ٌّلــك«) ١٤/٤ (lkو, »ٌإعــالم, ٌإخب
َّ وهــي العــري حتمــل الطيــب وبــز التجــارة»لطيمــة«مجــع ) ٩/٥ (lṭm’و  mb‘lو, ِّ
َزود «ḍrwو »ّحقل زراعي« qrf و»مكيال« hbdو, »َحمرتم, ّسيد«) ١٥/٧( َورد , ّ ّ

ّوقد تكون األلفاظ معروفـة ولكـن دالالهتـا . (Stein,pp.722, 729, 730) »ًسلعة
ّاسمني ملكيالني يف حـني أن ) ١٥/٦ (‘slو) ١٠/١٠ (qntكاستعامل , هنا خمتلفة

 »َحـرث« flg و»غرامـة« kršو ;األول مقياس وزن والثاين وحدة نقد يف السبئية
(Stein,pp.731, 723) ,كاشتقاق ;ًأو جيد ألفاظا جديدة مشتقة من ألفاظ معروفة 

sb‘t) ٧/٧(و m‘šr) مــن– ومهــا اســامن ملكيــالني –) ٧/٥ : sb‘t »العــدد ســبعة« 
) ٦, ١٢/١ (syt مــع مــصدره ytsyn واشــتقاق املــضارع, »العــدد عــرشة«šrt‘و
ــضمن ضــامنا« ــن »ًي ٌإذن« )mrhm )527.p,Steinو, wsy م ــويض, ْ ــن »تف , mrh م
 .»توثيق« )qttw )437.p,Steinو

فإذا كانت نقوش املسند تكاد ختلـو مـن صـيغ , كام أثر املضمون يف أسلوهبا
 كـام – الزبـور جـاءت كتابـاتّصوغة بضمري الغائب فإن بعـض اخلطاب ألهنا م

ففيهـا ضـامئر اخلطـاب , ّولذا فهي غنيـة هبـذه الـصيغ,  عىل شكل رسائل–رأينا 
; »أنـــتم«) ٨/٣( ntmw’ و»َأنـــت«) ١٤/٣ و٦/٢ (nt’و) ٥/٣ (t’: املنفـــصلة

 »َأخوك«) ٥/٢ (’kh:فمن شواهد اتصاهلا باألسامء, وفيها ضامئر اخلطاب املتصلة
 »َشخــصك«) ٨/٤ (grmk و»َغــريك«) ١٤/٤ (ġyrk و»َابنــك«) ٩/٤ (bnkو
 :; وباحلروف والظـروف»بيتكم«) ٩/٣ (bytkm و»َحرضتك«) ١٥/٧ (mb‘lkو
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lk )١٥/٤ و١٤/١,٣ (»و»َلك ‘lyk) ١٣/٢ (»و»َعليـك lkmw) ٨/٢ و٧/٣ (
 »َيباركك«) ١٥/٢ (ykrbnk :; وباألفعال»نحوكم«) ٧/٣ (brnkmw‘ و»لكم«
ْأضــف إىل . »يرعــاكم«) ٩/٣ (yḥmdnkmw و»بــارككم«) ٩/٢ (krbnkmwو
 wdn‘ و»ْاضـمن«) ٥/٣ (lnhs: لك أسلوب اخلطاب بفعل األمر نفـسه; نحـوذ
ْعود«) ٧/٦( ْ عد;ِّ ّيف حني أن استعامل فعل األمـر يف نقـوش املـسند مـا يـزال , »ُ

 .َّحيتاج إىل شواهد مؤكدة
ّفإذا استثنينا هذه السامت املميـزة ل ّ الزبـور فـإن الظـواهر الـرصفية تابـاتكِّ َّ

ا فلـدينا هنـ, والنحوية ال تكاد ختتلف عن تلك التـي عرفناهـا يف نقـوش املـسند
َفعل وفعل وفاعل وهفعل وتفعـل وافتعـل : وتشمل(شواهد عىل أوزان الفعل  َ َ َ َ ََ َّ َ َ

وعىل املضارع املنتهـي , وعىل املبني للمجهول, وعىل صيغة املصدر, )َواستفعل
 .وسواها,  وعىل أسلوب الطلب بالم األمر;ونبالن
−:

 دراسة اخلـط ّابات فإنه اعتمد يف البداية عىلّ الزمنية هلذه الكتاحلقبةأما حتديد 
 )J. Ryckmansريكامنز ( ّوهكذا متكن, املستعمل يف كتابتها مع املقارنة بخط املسند

 مـن − الوصـول إليـه مـن جمموعـة اليـدنطاع استام ـِل دراسة باليوغرافيةبعد  −
ثـم اسـتعان البـاحثون بطريقـة أخـرى . )٢٩(م.إرجاع أقدمها إىل القرن السابع ق

يف حتليـل بعـض القطـع  )carbon 14( ّ الكربـون املـشعض هـي اسـتعاملالغـرهلذا 
ٍّ وآخرون حتليال لست)M.Macdonald( حيث أجرى, املكتوبةّاخلشبية   من قطع ً

 لثالثـني قطعـة مـن املجموعـة نفـسها − بعد بـضع سـنوات–جمموعة اليدن ثم 
                                                           

)٢٩(  Ryckmans, 2001, p.224. 
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 ًوفقا لتقويمالدقيق التاريخ  ولكن. )٣٠( ريكامنزًأكيدا ملا انتهى إليه فكانت النتيجة ت

ْزمني معروف مل يرد إال يف  ّستة نقوش من املجموعة البافارية ونقش واحد مـن ٍّ
 يف األسـلوب الـشائع ّألن, )٣١(التقويم احلمـرييبَّمؤرخ وكلها , جمموعة اليدن
 − )System of Eponyms(ًهو التاريخ وفقـا لتقـويم األشـخاص كتابات الزبور 

ً فيقال مثال–ًاملألوف يف نقوش املسند أيضا  يف شهر كذا من سنة فـالن مـن آل «: ُ
ُ وإذا كــان هــذا الــرضب مــن التــاريخ يفيــد يف .»أو مــن القبيلــة الفالنيــة/فــالن

فإنه ال جيعل حتديـد زمـن , الواردة يف نقوش املسنداستكامل السالالت احلاكمة 
ًالنقوش ممكنا إال إذا كان زمن األشخاص املذكورين فيها معروفـا مـن املـصادر  ً

 :وأمهها ثالث, ُولذا يلجأ املرء إىل االستعانة بوسائل مساعدة, األخرى
ــامء –أ ــن أس ــتفادة م ــسند لالس ــوش امل ــويم األشــخاص يف نق ــة بتق  املقارن

ُرخ أحد النقوش بعام ُ فقد أ:ًيها إذا كان زمنهم معروفااألشخاص ف َ تبع كـرب «ِّ
, الـذي يـرد اسـمه يف أحـد نقـوش املـسند) ١٩٨٨عبـد اهللا  (»بن معدي كـربا

ّويقدر تارخيه هناك ب ًفيكـون تـاريخ نقـش الزبـور اسـتنادا إىل , م١٧٢ عـام نحـوُ
ّ أن الــشخص إذا افرتضــنا, ذلــك هــو الثلــث األخــري مــن القــرن الثــاين للمــيالد

 .)٣٢(املذكور يف كال النقشني هو نفسه
 فثمـة ظـواهر ختـتص هبـا مرحلـة : الدراسة اللغوية والنحوية للنقوش–ب

, tlt: أو بالثـاء tlš:  بالـشني)٣(ًزمنية دون سواها, فمن ذلك مـثال كتابـة العـدد 
                                                           

 .Stein 2010, p.45−46: انظر  )٣٠(
, أمـا مـن التقـويم احلمـريي ٦٣٢ وأحـدثها بعـام ٤٨٠ّأقدم نقوش املكتبة البافارية مؤرخ بعـام   )٣١(

ٍ مؤرخ بعام مكتبة  اليدن فهونقش   .Ryckmans  2001, p.224 :من التقويم نفسه, انظر ٤٩٥َّ
من  ٣٢, وورد التأريخ نفسه يف النقش ١٠١−١٠٠خط املسند ليوسف عبد اهللا, ص : انظر  )٣٢(

 .Stein, p.146: جمموعة املكتبة البافارية فأرجعه النارش إىل هناية القرن الثاين للميالد, انظر
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٦٥٢
 .; والثانية يف املراحل التاليةة األوىل ترد يف املرحلة املبكرةفالصيغ
 يف − كـام ذكرنـا  −  َألن نوع اخلـط يـساعد: )*()٣٣()الباليوغرافية( الدراسة –ج

ُكلام اكتـشف املزيـد  َّتصنيف النقش ضمن مرحلة زمنية حمددة, وتزداد أمهية اخلط
 .ّ ألن ذلك جيعل نتيجة البحث يف هذا املجال أقرب إىل الصحة;َّ الزبوركتاباتمن 
 −  وهـي غـري منـشورة–اليـدن موعـة جمُاختار ريكامنز صاحب الدراسـة مـن قد و

ّوســوامها ســبعني نقــشا فقــط ألن ) TYA(١٩٩٤ومــن املجموعــة املنــشورة عــام  ً
ًصورها ونسخها هي األكثر وضوحا ليعقد مقارنة بني عرشين من احلـروف التـي  ًَ

ًتتغري أشـكاهلا يف نـصوصها املختلفـة تغـريا واضـحا ً ً اسـتنادا إىل املعيـار –فـانتهى , َّ
َّثل تطور خط الزبور كام ييلٍ إىل توزيعها عىل أربعة أدوار مت−  وحده)الباليوغرايف( َّ ِّ: 

ْ الدور األول أو دور املسند−١ ُ ّ ٌ ألن اخلط فيه قريب ج:َّ  مـن خـط املـسند داّ
والوضــع , ّ, ولــذا فــإن احلــروف هنــا تفتقــر إىل االنتظــامبكــرةيف مرحلتــه امل

 النحو الذي نجده فيام بعد يف عىل, وثبات الشكل, والتناسق الدقيق, العمودي
ً وهذا يعني أن خط الزبور نشأ متأثرا بخط املـسند.خط املسند الكالسيكي ثـم , ّ

ًسلك كل منهام سبيله اخلاص به ليتطور مستقال عن اآلخر طوال ألف عام ٌ. 
َّ الدور الثاين أو الدور االنتقايل من اخلـط القريـب مـن املـسند إىل خـط – ٢ َّ
ْأشكال احلروف ظلت يف هذا الدور قريبة من نظائرهـا يف خـط ّ أن ومع :الزبور َّ

ّاملسند فإهنا حتولت تدرجيي ِّ يف مراحـل أربـع متتاليـة إىل أشـكال مـستقلة سـتميز اّ ُ ٍ ٍ
 .َّخط الزبور يف الدورين التاليني

والـصفة , ُ ويمثل بدايـة الظهـور الواضـح خلـط الزبـور:َّ الدور الثالث– ٣
ً هذا الدور هي أهنا أصغر حجام من نظائرها يف الدورين الغالبة عىل احلروف يف

                                                           
 ](*).املجلة[دارسة الكتابات والنقوش القديمة : الباليوغرافية  )٣٣(
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 .وذات زوايا تصل بني أجزائها, السابقني
 ويعود معظم النقوش السبعني موضـع البحـث إىل هـذا :َّ الدور الرابع– ٤
 .)٣٤(حيث تغدو فيه احلروف ثابتة واضحة املعامل, َّالدور

ُوأهــم مــا يالحظــه املــرء يف هــذا التقــسيم الزمنــي القــائ م عــىل املعيــار ّ
 الزمنيـــة لـــألدوار احلقـــبّ هـــو أن الباحـــث مل يـــستطع حتديـــد )البـــاليوغرايف(

دد الزمنيـة ُاملـ عـدم معرفتنـا : أحدمها; إىل أمرين– عنده –ّ ومرد ذلك .واملراحل
لعهــود احلكــام الــواردة أســامؤهم يف النقــوش أو ألولئــك املــذكورين يف تقــويم 

ًتطورا مستقال عن خط املسندّ تطور خط الزبور : واآلخر;األشخاص ً ّ)٣٥(.  
:א−

هـي عنـد َّ الزبور كتاباتّفإذا انتقلنا إىل التصنيف اللغوي فإننا نجد أن معظم 
 ;)TYA( ١٩٩٤َّسبئية, ويشمل ذلك النقوش الستة عـرش املنـشورة عـام الباحثني 

ْونقيش حممود الغول ْ ونقيش يوسف عبد اهللا ;َ , )Abdallah 1994 و١٩٨٨اهللا  عبد(َ
يف حـني , )٣٧(ًونقوشـا أخـرى متفرقـة, )٣٦(ومعظم النقوش يف املجموعـة البافاريـة

 أمــا النقــوش غــري .)٣٨(ًاّاكتــشف يف ريبــون حــرضمي  البعثــة الــسوفييتية مــاتجعلــ
 ;ةّ معينيـ نقـوش جمموعـة اليـدنّ بالقول إن ستة مـن)ريكامنز(املنشورة فقد اكتفى 

                                                           
 .Ryckmans 2001: انظر التفصيل يف  )٣٤(
)٣٥(  Ibid, p. 226. 
 .ّ سبئية اللغة− ٢٠٥ددها   وع−ّ أن مجيع النقوش املنشورة منها  Steinذكر  )٣٦(
 .Stein, p.9: و , Weninger  , in: PSAS 2002, p.217−223: انظر  )٣٧(
حتـى عـام » ريبـون«ّبلغ عدد النقوش احلرضمية التي اكتشفتها البعثة األثريـة الـسوفييتية يف   )٣٨(

 Frantsouzoff, in :م, انظـر. ق٣ − ٥ً نقشا تعود إىل الفـرتة بـني القـرنني ٢٢  زهاء١٩٩١

PSAS, 1999, p.55−65و ,  :Ryckmans 2001, p.231و , :Stein, p.24 
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نـارش جمموعـة  Stein وعـد عـىل حـني, )٣٩(ن آخـرانَّورجح أن يضاف إليهـا نقـشا

ّدون أن حيدد عددها  – بافاريا بنرش الكثري من النقوش املعينية الثاين من اجلزء  يف − ُ
. )٤٠(ُومل يرش إىل وجود نقوش قتبانية يف هذه املجموعة أو يف سواها البتـة , دراسته

ّومن املسلم به أن املعيار اللغوي هو األصل يف التصنيف ِّ برشط أن تكون الـسامت َّ ْ
 أهـي :ًاللغوية والنحوية يف النقش واضحة إىل الدرجة التـي تـسمح بتحديـد لغتـه

 : منها;سبئية أم غري ذلك ? وإال جلأنا إىل معايري أخرى
ٌّ مثال يف النقش يدل عىل أنه سبئي»املقه« فورود اسم اإلله : أسامء اآلهلة–أ ّ ُّ ً ,
 .سبئيةه ال يرد إال يف النقوش الّألن

ٌ إذا حددت مصادر أو نقـوش : أسامء احلكام أو األشخاص أو القبائل–ب ُ ْ ّ
 .ّأخرى هويتهم وانتامءهم إىل سبأ أو إىل سواها

ْ فالغالب أن تكون لغة الـنقش هـي لغـة الدولـة : موقع اكتشاف النقش–ج
, التي ينتمي إليها ذلك املوقـع إال إذا كـان يف الـنقش نفـسه مـا يـشري إىل سـواها

 .حرضمية–ً مثال –ذا كانت النقوش املكتشفة يف موقع ريبون احلرضمي ول
−:

ــام البحــث–ُويستحــسن  ــل اختت ــدم نمــوذج–  قب ِّ أن نق ــوعني ّمــثي نيْ ّالن الن
ّ الرسائل والنصوص القانونيـة :ْأي,  هلذه الكتابات يف أسلوهبا ومضموهناالغالبني

وهي , )TYAمن جمموعة  ٥النقش(ّية  الرسالة اإلخوان هذه:وأحدمها, ّاالقتصادية
 :transliteration )*()٤١( بطريقة النقحرةُّوهذا نصها, يف سبعة أسطر قصار

1) ‘br drḥm dṣ- 2) ḥbm ‘mn ’hk 3) ‘hl w’t shln 4) l fr‘n nq- 5) thw 

                                                           
 . Ryckmans, 2001, p.231:و, Ryckmans.1994 b, in: Arabia Felix, p.252: انظر  )٣٩(
)٤٠(  Stein 2010, p.54. 
 ](*).املجلة[النقحرة هي نقل حروف لغة إىل لغة أخرى بأصواهتا   )٤١(
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dbrhn ḍh- 6) rn b‘lhw wzb- 7) r]. 

ْوأنت تكفل ب, »عهل«ِذي صاحب من أخيك  من عشرية »ذرح«إىل [ َّ املال َ
ــة لــدى ســيده »فــرعن« عــىل الواجــب ــه املرهون ــر .»نضــهر«ِّ يف ناقت َ زب َ هــذه (َ
 .] فالن )الرسالة

من  ٥٧ النقش(ّ هذا النص ذو املحتوى القانوين االقتصادي :واآلخر
 :)املجموعة البافارية

1) ‘šr blṭm rḍym dyts- 2) yn hḥy‘tt dḥḍrn lrtd- 3) 'l dqšbn bn mdly 

b‘ly- 4) hw lmr'hw mlkn bhrf 5) 'bkrb bn ḥywm bn ḥzfr- 6) m tnyn wmyr 

bdn wrqm 7) ‘krm ldḥḍrn hḥy‘tt. 

ًعرش قطع من النقود الصحيحة يقدمها ضامنا [ ّ ٍ   مـن عـشرية»هحي عثت«ُ

يف , ّ من املبلـغ املـدين بـه لـسيده امللـك»قشبن« من عشرية »رثد إل«ـ ل»حرضن«
ّفلبـى هبـذا املـال , »حزفـرن« من »حيوم« بن »أب كرب«السنة الثانية من تقويم 
 .]»هحي عثت«التوقيع . »حرضن«ٍرغبة رجل من عشرية 

:א−
 :نتائج هامة َّ الزبورلكتاباتالعرض املوجز هذا  ونستطيع أن نستنبط من

ّ أن اخلـط املـستعمل يف كتابتهـا يـشرتك مـع خـط نقـوش املـسند يف :أوالها
ً فـيهام تباعـدت قلـيال أو كثـريا لـسببنيولكن أشكال احلروف ,األصل واملنشأ ً; 

ٍّ تطور كل: واآلخر; اختالف مواد الكتابة وأدواهتا:أحدمها ً مـنهام مـستقال عـن ّ
 .صاحبه طوال ألف عام

ًبة بالسبئية غالبا أو فهي مكتو, ّ أن لغتها هي لغة نقوش املسند نفسها:والثانية
أمــا , نــا وهنـاك واحــدواملعجــم اللغـوي ه,  املعروفــة اللهجــات األخـرىبإحـدى

ّالسامت اللغوية والنحوية املميزة هلا فمردها إىل مضمون النقوش وموضوعاهتا ّ ِّ. 
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٦٥٦
ّ أن مضموهنا ليس جديدا كل اجلدة:والثالثة ً فقد وردت بعض املوضوعات , ّ

ًغري أهنا هنا أعم وأغنى وأكثر تفصيال, بإجياز يف بعض نقوش املسند ُّ. 
 )٤٢( فأسـلوب الرسـائل;ً الزبور جديد متامااباتكتّ أن األسلوب يف :والرابعة

مهـا شـكالن جديـدان مل القانونيـة والتجاريـة وأسلوب الـصكوك واملـستندات 
 .يكونا معروفني يف نقوش اليمن القديم من قبل

 مـن – كـام سـنرى – ختتلـف »ّاحلمرييـة«ّ أن النصوص املكتوبـة بــ:واخلامسة
َّولذا يفضل عدم اسـتعامل , لزبورحيث اللغة واألسلوب واملضمون عن كتابات ا ُ

َزبر محري«مصطلح  ْ ُِ  . الذي وضعه القدامى لئال يقع اخللط بني هذين الرضبني»ُ
 مـن حيـث اخلـط واللغـة –َّ الزبور ونقـوش املـسند مهـا كتاباتّوباجلملة فإن 

ٍ فرعان ألصل واحد هو –واملحتوى   ,»Old south Arabic القديمـة العربية اجلنوبية«ٍ
أصلني متباعـدين أو لغتـني خمتلفتـني إال إذا قـام الـدليل عـىل  مهاَّكن أن نعدوال يم

, ألن بحثنـا هـذا يـستند إىل )٤٣(َّالزبـور كتابـات  اآلالف الـسبعة مـنذلك بعد نرش
 !فحسب  ٢٥٠املنشور منها وهو ال يتجاوز 

ّ الـذي يـنص عـىل أن RES 3566ّبد يف اخلتام من اإلشارة إىل نقش املسند  وال ُّ
َك قتبان أمر بكتابته عىل احلجر وعىل اخلـشب أيـضا ومهـره بتوقيعـهمل َ  ممـا جعـل ;ً

ٍّ الزبور كانت حتفظ يف أرشيف رسميكتاباتّبعضهم يفرتض أن  ّولعل كثرة , )٤٤(َّ
ِّ زمنية تتجاوز ألف عام يعزحقبةّهذه النقوش وتوزعها عىل   .زان هذا االفرتاضّ

 )للبحث صلة(
                                                           

 .٣٩−٣٦النقوش اخلشبية للمرقطن,  ص: مضموهنا يفًانظر عرضا ألسلوب الرسائل و  )٤٢(
ّإن الكثري منها مزيـف; انظـر: قيل  )٤٣(  ,Stein: , و٣٢−٣١النقـوش اخلـشبية للمـرقطن, ص:  ّ

p.52. 
 .Ryckmans 1994 a, p.7: انظر  )٤٤(
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 ,)مهدان(هرم ) ٢  ,)خربة معني(قرنو ) ١
 ,)السوداء(نشن ) ٤  ,)كمنا(كمنهو ) ٣
 ,)براقش(يثل ) ٦  ,)البيضاء (قنش) ٥
 ,)األساحل(عررتم ) ٨  ,)سعود(كتل ) ٧

 مأرب) ٩
< <

Íç¢]<ë]æ< <

< <

)Ch.Robin: Inventaire des Inscriptions sudarabiques, Tome 1, 1992( 
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  جـدول الرموز املستعملة
  transliterationالنقحرة  يف

 
 ص ṣ أ  ,
t ث ḍ ض 
ḥ ح ṭ ط 
h خ ẓ ظ 
d ع , ذ 
š ش ġ غ 
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 :أدوات الكتابة

 مقبض خشبي برأس رصايص خمروطي الشكل, يف طرفه الثاين ثقب − ١
 . سم)٨,٠(:  سم, قطره)٧,٧(: نافذ, طوله

َّ قلم من العاج مذبب أحد طرفيه, طوله − ٢ َ  . سم)٥,١٤(ُ
َّ قلم من الربونز مذبب أحد ط− ٣ َ  .سم) ٥,٨(رفيه, طوله ُ
َّ قلم من احلديد مذبب أحد طرفيه, طوله − ٤ َ  . سم)٢,١١(ُ
َّ قلم من العاج مذبب أحد طرفيه, طوله − ٢ َ  . سم)٧,٧(ُ

 ٨٢نقوش خشبية ص: املصدر
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 : بالعربيةً−أوال

 .١٩٧٠القاهرة ,  اجلمهرة يف اللغة:َّأبو بكر حممد بن احلسن, ابن دريد −
 ١٩٦٦بريوت ,  لسان العرب:َّحممد بن مكرم, منظورابن  −
طبعــة اهليئــة املــرصية العامــة للكتــاب ,  األغــاين:أبــو الفــرج, األصــفهاين −

 .١٩٧٤ – ١٩٧٠ القاهرة, بإرشاف حممد أبو الفضل إبراهيم
َّ رشح املعلقـات الـسبع:أبو عبد اهللا احلسني, َّالزوزين − ّبتحقيـق حممـد عـيل , َّ

  ١٩٦٣دمشق , محد اهللا
بتحقيـق حممـد ,  املزهر يف علوم اللغة:عبد الرمحن جالل الدين, السيوطي −

 ١٩٥٨القاهرة , جاد املوىل ورفيقيه
 ; خط املـسند والنقـوش اليمنيـة القديمـة: يوسف عبد اهللا:١٩٨٨عبد اهللا  −

 النقـائش والكتابـات :يف(يمنية قديمة منقوشة عـىل اخلـشب  دراسة لكتابة
ــة يف ــريب القديم ــوطن الع ــ ,ال ــة  إرشافب ــة والثقاف ــة للرتبي ــة العربي املنظم

 .)١٩٨٨ تونس والعلوم,
َّ خـط الزبـور الـيامين والنقـوش اخلـشبية : يوسـف عبـد اهللا:١٩٩٤عبد اهللا  −

 جـاك ريكمنـز ووالـرت مـولر :تـأليف, خشبية قديمة من اليمن  نقوش:يف(
 .)١٩٩٤لوفان اجلديدة , ويوسف عبد اهللا

املعهــد , ّ حوليــات يمنيــة:يف( القديمــة  النقــوش اخلــشبية:َّحممــد, املــرقطن −
 .)٢٠٠٣صنعاء , الفرنيس لآلثار
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القـصيدة احلمرييـة ( ملوك محـري وأقيـال الـيمن :نشوان بن سعيد احلمريي −

 .هـ١٣٧٨صنعاء , ّبتحقيق عيل املؤيد وإسامعيل اجلرايف, )ورشحها
 بتحقيـق ٢ ج: اإلكليـل:أبو حممـد احلـسن بـن أمحـد بـن يعقـوب, اهلمداين −

 بتحقيــق نبيــه أمــني ٨ج, ١٩٦٧القــاهرة  بــن عــيل األكــوع احلــوايل,حممــد 
 بتحقيـق حمـب ١٠ج,)١٩٤٠َّمـصورة عـن طبعـة (ت .د, بـريوت, فارس

  ١٩٤٨القاهرة , الدين اخلطيب
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