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بين يدي الكتاب
متتلـــك اململكـــة العربيـــة ال�ســـعودية مخزونـــًا اآثاريًا وتاريخـــًا نا�ســـعًا، بنوعيه 
احل�ســـاري وال�سيا�ســـي، وبداأ هذا املخزون يف الظهور بعـــد مرحلة من البحث 
والتنقيـــب الذي قامت بـــه اإدارة الآثار التابعـــة لوزارة املعارف �ســـابقًا )وزارة 
التعليم حاليًا(. ومن �سمن هذه اجلهود م�سروع م�سح النقو�ض الذي ا�ستمر ملدة 
�ســـبعة موا�ســـم )76 - 1982م( اإبان فرتة اإدارة الدكتور )عبداهلل امل�سري(، 
املوؤ�س�ض احلقيقي للعمل الأثري يف اململكة. لكن هذا امل�سروع مع الأ�سف ال�سديد 

توّقف، ومل يلَق اهتمامًا من هيئة ال�سياحة والآثار )الرتاث الوطني(.
م  وتنبثـــق اأهميـــة الكتابات والنقو�ـــض من اأنها معيار وا�ســـح على مـــدى تقدُّ
املجتمـــع وتطـــّوره، ومعرفة دوره احلقيقي يف اجلدار احل�ســـاري، اإذ اإن تنوع 
الكتابات العربية وتعددها وانت�ســـار بع�سها على امل�ستوى اجلغرايف ملا نعرفه 
اليـــوم باململكة العربية ال�ســـعودية، واأحيانـــًا يتخطاها داخل �ســـبه اجلزيرة 
وخارجها، يوؤكد اأن دور قبائل هذا الوطن و�سعوبه خالف ما يظنه بع�سهم.

ويف هذه الدرا�ســـة نلقي ال�ســـوء على نتائج الدرا�سات املن�سورة عن الكتابات 
والنقو�ض يف الأرا�ســـي ال�ســـعودية؛ التي متيزت عن غريها من مناطق �ســـبه 
اجلزيرة العربية بالكم الوفري من النقو�ض الثمودية واللحيانية والأح�سائية. 
ويف ت�ســـّورنا يعود �سبب تنوع هذه الكتابات اإلى املوقع اجلغرايف الذي ت�سغله 
هـــذه البـــالد، فهي حلقة الو�ســـل بـــني جنوب �ســـبه اجلزيرة و�ســـمالها وبني 

اجلزيرة والعامل القدمي �سماًل وغربًا. 
�سليمان بن عبدالرحمن الذييب

اأ�ستاذ الكتابات القدمية يف ق�سم الآثار-

كلية ال�سياحة والآثار- جامعة امللك �سعود

م�ست�سار مركز امللك في�سل 

للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية الثقايف

الريا�ض

1438/12/18هـ
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مقدمة
َت�ْســـَغل اململكة العربية ال�سعودية امل�ساحة الكربى من �سبه اجلزيرة العربية، 
اإذ ت�ســـل م�ســـاحتها اإلى اأكرث من مليونني وربع املليون من الكيلومرتات؛ كما 
اأنهـــا تتمّيز بعمـــق تاريخّي موغٍل يف القدم، فقد عا�ض على اأر�ســـها �ســـعوٌب 
وقبائـــل اأدت دورًا متمّيـــزًا يف اجلـــدار احل�ســـاري، لي�ـــض يف �ســـبه اجلزيرة 
العربيـــة وحدهـــا، بل يف خارجها، ناهيك عن املدن التي ا�ســـتقرَّ بها اإن�ســـان 
هـــذه الأر�ـــض، مثل: تيمـــاء، واحِلْجر، ودومة اجلندل يف �ســـمالها و�ســـمالها 
الغربـــي؛ وحائل واخلرج والفاو يف و�ســـطها، اأو جنـــران يف جنوبها، اأو يرثب 
وجـــدة يف غربهـــا، اأو ثاج واجلرهاء يف �ســـرقها. لقد تركت لنا �ســـعوب هذه 
الأر�ض وقبائلها اأهم ما يعك�ض ح�ســـارتهم ورقيهم ومتيزهم يف �سلم التمّدن 

احل�سارّي والإن�ساين املتمّثل يف الكتابات. 
وامتـــازت هـــذه الأر�ض، املعروفـــة اليوم باململكـــة العربية ال�ســـعودية، بتعّدد 
كتاباتها امل�ســـتخدمة وتنّوعها. وقد ك�ســـفت لنا الدرا�ســـات والبحوث الأثرية 

عن الآلف من النقو�ض العربية القدمية وغري العربية، مثل:
- الكتابات الآرامية بق�ســـميها القدمي )املبكر(، الذي ُعرث عليها يف عا�سمة 
مملكـــة ديـــدان )د د ن( )العال حالّيـــًا(، وتعود اإلى بداية الألـــف الأول قبل 
امليالد، اإ�ســـافة اإلى الكتابـــة باخلط الآرامي الدويل، الذي انت�ســـر يف تيماء 
�ســـمال غرب اململكة وو�ســـطها وجنوبها، والذي يوؤرخه املخت�ســـون فيما بني 
القرنـــني ال�ســـاد�ض اإلـــى الثالث قبل امليالد. واأ�ســـفرت الدرا�ســـات وامل�ســـوح 
الأثريـــة عن الآلف من النقو�ض املكتوبة بالقلم النبطي، وعدد ل باأ�ض به من 
النقو�ـــض التدمرية التي انح�ســـرت يف منطقة اجلوف. اأما النبطية فنجدها 
يف ال�سمال وال�ســـمال الغربي للمملكة، وكذلك باأعداد قليلة جّدًا يف و�سطها، 

ونادرة جّدًا يف جنوبها. 
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- الكتابات امل�سندية: وهي ق�سمان رئي�سان:
اأولهما: ال�ســـمايل، وي�ســـمل اأربع لهجات )لغات(، هي: الثمودية وال�سفائية 
والديدانيـــة واللحيانية. فالنوع الأول جنـــده بالآلف يف جميع مناطق اململكة 
العربية ال�سعودية؛ اأما الثاين فينت�سر باأعداد كبرية يف منطقتي �سمال اململكة 
و�سمال غربها. وانح�سرت الكتابتان الثالثة والرابعة يف منطقة العال، حيث 

ا�ستمرت مملكتا ديدان وحليان ملدة تزيد على 900 عام.
ثانيهما: اجلنوبي، ومتّثل ب�ســـكل وا�سح يف اللهجتني )اللغتني( ال�سبئية التي 
انت�سرت يف و�ســـط اململكة العربية ال�سعودية وجنوبها، واملعينية التي جندها 
ب�سكل مكّثف يف �سمال غرب اململكة وجنوبها، وباأعداد ل باأ�ض بها يف و�سطها.

ولأن اململكة َت�ْســـَغل موقعًا اإ�سرتاتيجّيًا فلم َتْخُل من الكتابات الأجنبية بحكم 
التوا�ســـل احل�ســـاري، مثل: امل�ســـمارية )الأكادية والآ�ســـورية(، وامل�سرية، 

وحتديدًا الهريوغليفية، والعربية، والإغريقية، واليونانية.
ون�سري هنا اإلى اأن �سبه اجلزيرة العربية قد مّثلت قلب العامل القدمي، وحلقة 
الو�سل بني اأفريقيا واآ�ســـيا، ب�سغلها مكانًا جغرافيًا اإ�سرتاتيجيًا، واأنها خالل 
تاريخها الطويل مل تتعر�ض اإل لعدد محدود من احلمالت الع�سكرية، ب�سبب 
موقعهـــا، الـــذي يفر�ض هيبـــة اأمام الراغبني يف الو�ســـول اإليهـــا عنوًة، فهي 
غام�سة موح�سة ب�سحرائها وجبالها، عظيمة برجالها واأهلها، فما من قبيلة 
اأو قبائل خرجت منها، اإل و�ســـادت يف الأر�ض التي ا�ســـتقرت بها، منذ خروج 
الأكاديـــني، ومن تبعهم من الآ�ســـوريني والبابليني وغريهم، وانتهاًء بالقبائل 
العربيـــة التـــي هاجرت مع ظهـــور الإ�ســـالم، اأو تلك التي جـــاءت بعد تدهور 
اأو�ســـاع اخلالفـــة العثمانيـــة. فاجلميع -من خـــالل التجربـــة- يعلم مقدرة 
هوؤلء، ل على التكّيف مع املجتمعات الأ�ســـلية فقط، بل على فر�ض اأجندتهم 

ووجودهم؛ لذلك ف�سلت هذه الأمم ترك �سبه اجلزيرة العربية و�ساأنها.
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لكن هذا الأمر لحقًا اختلف، لعاملني:
اأولهما: تزايد ا�ســـتهالك املواد العطرية يف العامل القدمي، وهي مواد تنتجها 

مناطق عدة يف جنوب �سبه اجلزيرة العربية.
ثانيهمـــا: تفاعل اأهلها مع مميزات موقعهم الإ�ســـرتاتيجي، بو�ســـفه طريقًا 

جتارّيًا مهّمًا. 
عندهـــا وجدت القـــوى طريقها اإلى املنطقـــة بدءًا مبحـــاولت الإمرباطورية 
الآ�ســـورية اإيقـــاف التعّر�ـــض للقوافـــل التجاريـــة، ممـــا دفعها اإلـــى مهاجمة 
مملكة )اأدوماتو( يف �ســـمال اململكة العربية ال�ســـعودية، ومـــرورًا باحلملتني 
الرومانيتني والحتاللني الفار�ســـي واحلب�سي، وانتهاًء بال�ستعمار الغربي يف 
الع�ســـر احلديث جلهتيها ال�سرقية واجلنوبية، اإ�ســـافة اإلى اجلزء الأق�سى 

من �سمالها.
كمـــا تعّددت احل�ســـارات والأقوام التي ن�ســـاأت وعا�ســـت يف اأرا�ســـي اململكة 
العربية ال�ســـعودية، فقد تعـــّددت لغاتها ولهجاتها. واإذا اأخذنا يف احل�ســـبان 
م�ســـاحة اململكة ال�سا�ســـعة، واأن البحث الأثري املقنن واجلاد مل يبداأ اإل قبل 
اأقل مـــن اأربعة عقود فقط، وحتديدًا يف العام امليـــالدي 1985م، عندما بداأ 
املو�ســـم الأول مل�ســـح النقو�ض يف اململكة العربية ال�سعودية، حتى متخ�ض عن 
موا�سَم �ســـبعٍة فقط، فاآخرها -مع الأ�سف لتوقفها- هو املو�سم ال�سابع الذي 
�ض عن هذه املوا�ســـم ت�ســـجيٌل ور�ســـد ملقدار  كان يف عام 1991م، وقد متخَّ

كبري من الكتابات والنقو�ض على النحو الآتي:
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الكويفالإغريقيالنبطيال�سبئياملعينياللحياينال�سفويالثمودياملواقعاملو�سم

55372-645-311578الأول

1191328---17297919الثاين

418-4-3-14423673الثالث

30451090-310148-1901267الرابع

332-1-41--247 اخلام�س

328--2775---3616 ال�ساد�س

807-30124---2533949ال�سابع

1300322374197578748793375 املجموع

نتائج املوا�سم امل�سحية ال�سبعة 
وهذه الكتابات التي ُوجدت يف اململكة العربية ال�سعودية، هي:

أواًل: اآلرامية:
الآراميون هم اأحد ال�ســـعوب الذين ا�ســـتوطنـوا الهـالل اخل�سيب )الذييب، 
2007م، �ض5(؛ وا�ســـتنادًا اإلى اإ�ســـارات وردت يف العهد القدمي عرفنا اأنهم 

انحدروا من اآرام بن �سام بن نوح. 
ل( والأخالمو،  حَّ وُعرفت هذه القبائل اأي�سًا با�سمي ال�سوتو/ ال�سوتي، اأي )الرُّ
اأي )احللفاء، الرفاق(، فالأَول عرفوا به لأنهم كانوا جمموعات ب�سرية يجمع 
بينهم الرحتال والعي�ض على الكالأ، والآخر لتحالفهم �ســـد عدو م�سرتك، اأو 

لتحقيق غر�ض م�سرتك اآخر. 
وقد ورد العلم )ارام/ ارامو(، يف امل�ســـادر املعا�ســـرة، مرة علمًا ل�سخ�ض، 
واأخرى ا�ســـمًا ملكان. ولعل اأقدم هذه الإ�ســـارات لالأول وثيقـــٌة تعود اإلى فرتة 
امللك ال�سومري �سو�سن )2045 - 2037 ق.م(، اإ�سافة اإلى وثائق اأوجاريتية، 
ونقو�ـــض من ماري، الأولى تعود اإلى القرن الرابع ع�ســـر قبل امليالد، والثانية 
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تعود اإلى القرن الثاين ع�سر قبل امليالد. 
دت الآراء يف موطنهم الأ�سلي الذي هاجروا منه اإلى الهالل اخل�سيب،  وتعدَّ
لكنهـــا ل تخـــرج عـــن اأربعـــة اقرتاحـــات، اأو لنقـــل اآراء )الذييـــب، 2007م، 

�ض11(، هي:
1 - اأن موطنهم الأ�سلي هو ال�سحراء ال�سورية.

2 - اأن موطنهم هو �سمال الهالل اخل�سيب.

3 - اأن موطنهم، ا�ســـتنادًا اإلى العهد القدمي، هو منطقة كري )Kir( بالقرب 

من عيالم )اإيران(.
4 - اأنهم قدموا من اأعايل منطقة جند من و�سط �سبه اجلزيرة العربية.

واملرجح هـــو الراأي الرابع، حيث هاجروا يف اأوائل الألف الثالث قبل امليالد، 
منتهـــني يف منت�ســـفه يف �ســـمال �ســـبه اجلزيـــرة العربية وحافة ال�ســـحراء 
ال�ســـورية، بادئني يف التوغل التدريجي اإلى بالد الرافدين واأوا�ســـط �سوريا، 
بو�ســـوح، يف الربع الأول من الن�ســـف الثاين من الألـــف الثالث قبل امليالد. 
ولعـــل ما يدّل على هذا الراأي ما اأ�ســـار اإليه العبـــودي )1979م، �ض �ض82-
86(، من متيُّز لهجة اأهل الق�سيم، الواقعة يف اأعايل جند بعدد من املميزات 

عـــن غريها من لهجات املنطقة، والقريبة -اأي هذه املميزات- من اللهجات 
الآرامية، وحتديدًا ال�سريانية، مثل: 

1 - حـــذف الألف بعد الهاء، وهي �ســـمري املفرد املوؤنـــث الغائب، ثم الوقوف 

على الهاء بال�سكون، مثل: اأبوها  ْابَوَه، كتابها  كتابه.
2 - �سم ما قبل املفرد الغائب، مثل: كتابه  كتاُبْه، ماله  ماُله ب�سم 

احلرف الذي قبل الهاء )ال�سمري(.
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اللهجات الآرامية:

ُيعّد القلم الآرامي، الذي ا�ستخدمته القبائل الآرامية لكتابة لغتها، من اأقدم 
اخلطوط القدمية واأو�ســـعها انت�سارًا؛ فاأول نقو�سها، وهو نق�ض تل حلف، يعود 
اإلـــى بدايـــة الألف الأول قبـــل امليالد، يف حـــني اأنها ما زالت م�ســـتخدمة اإلى 
يومنا احلا�ســـر يف قرى معلول وجبعدين )جب عّدين( وبجعة يف �ســـوريا، اأو 
طـــور عابدين يف العراق. ولهذا فاإن عمر هـــذه الكتابة يزيد على ثالثة اآلف 
�سنة؛ ومع اأننا نعلم من خالل الدرا�سات الأثرية والتاريخية اأن بداية الكتابة 
ال�ســـومرية تعود اإلى اأواخر الألف الرابع قبل امليالد، واأنها ظلت م�ســـتخدمة 
حتى بداية الألف امليالدي الأول، اإل اأن الدرا�ســـات اأثبتت اأي�سًا اأن ا�ستخدام 
ال�ســـومرية لغًة وكتابًة و�ســـل -على الأقـــل من الناحية الر�ســـمية- اإلى اأدنى 
م�ســـتوياته عند �ســـيطرة البابليني على بالد الرافدين، اإن مل تكن قد اختفت 
متامًا. بينما ا�ســـتمرت على نطاق �ســـَيّق ومتدًنّ على امل�ســـتوى ال�سعبي. ويف 
حني اأن �ســـهادة وفاة الكتابة ال�ســـومرية قد �ســـدرت فعلّيًا يف �ســـنة خم�سني 
امليالديـــة )50م(، فاإن الآرامية ولهجاتها املختلفة ظّلت منت�ســـرة وذات اأثر 
ظاهر على امل�ســـتويني الر�ســـمي وال�سعبي حتى يومنا احلا�ســـر، وهذا الأمر 

يجعلنا نقول بدون تردد اإنها اللغة الأطول عمرًا بني اللغات القدمية.
ولأن هذه الفرتة الزمنية طويلة، فقد مّرت الكتابة الآرامية مبراحل ّعدة، مل 
يتفق الدار�سون على ت�سنيفها، لكننا نرى -ب�سبب الظواهر اللغوية املختلفة، 
والتطّور الوا�سح يف �سكل احلرف الآرامي عرب الع�سور، وملاهية الن�سو�ض- 

ت�سنيفها اإلى اأربع مراحل، هي:
1 - الآرامية القدمية. 2 - الآرامية الدولية.

3 - اللهجات الآرامية. 4 - اللهجات الآرامية املعا�سرة.

ويهمنـــا من هـــذه املراحل الأولـــى )الآراميـــة القدمية(، والثانيـــة )الآرامية 
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الدولية(. الأولى نق�سد بها النقو�ض التي تعود اإلى القرنني الأولني من الألف 
الأول قبل امليالد، وحتديدًا من اأوائل القرن العا�سر اإلى اأواخر القرن الثامن 
قبل امليالد. وي�سحح اكت�ساف نقو�ض هذه املرحلة يف منطقة العال ال�سعودية 
املفاهيم ال�ســـابقة، التي ت�ســـورت اأن اآرامية هذه املرحلة مل ي�ســـتخدمها اإل 
الآراميون اأنف�سهم وحتديدًا ملوكهم. ومتّيزت نقو�ض هذه املرحلة عن غريها، 
باختالفها عن بقية لهجاتها التي تطورت عنها با�ستخدامها لفوا�سل تف�سل 

الكلمات يف بع�ض ن�سو�سها؛ وهذه الفوا�سل جاءت على ثالثة اأ�سكال:
الأول: خط عمودي �ســـغري )�ســـربة اأزميل(، كما يف ن�ســـي برحدد الآرامي 

وحماة. 
الثاين: نقطتان عموديتان، كما يف النق�ض الثالث لربركب ملك �سماأل.

الثالث: نقطة واحدة تاأتي يف اأعلى ال�سطر، كما يف النق�ض الأول لربركب. 
وبطبيعة احلال هناك ن�سو�ض خلت متامًا من هذه العالمات الفا�سلة، مثل: 
نقو�ض ال�ســـفرية. واأما كتابة النقو�ض الآرامية وقراءتها، مبختلف اأق�ســـامها، 
فاإنهـــا تكتب وتقراأ من اليمني اإلى الي�ســـار. اأما املرحلـــة الثانية فقد امتازت 
باأن نقو�ســـها وكتاباتها تعود اإلى قوى �سيا�ســـية واأفراد جمتمعات غري اآرامية 
العـــرق. وهـــي - كما نعتقـــد- انظـــر: )الذييب، 2007م، �ض �ـــض38 - 40( 

تنق�سم اإلى ق�سمني:

1 - الآرامية الدولية املبكرة:

وهي ن�ســـو�ض القرنني ال�ســـابع وال�ســـاد�ض قبل امليالد؛ حيـــث كانت البداية 
- فيمـــا يبـــدو- علـــى يـــد الآ�ســـوريني الذيـــن ا�ســـتخدموها يف مرا�ســـالتهم 
ومخاطباتهم، مثل: الر�ســـالة املطّولة املكتوبة على اللوح الفخاري، التي تعود 
اإلى منت�سف القرن ال�سابع قبل امليالد، اأو اخلرب الذي ورد يف العهد القدمي 
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حول طلب م�ســـتقبلي اأحد قادة �سنحريب، وكان يحمل ر�سالة اإلى ملك يهوذا 
)حزقيا(، التحدث اإليهم بالآرامية )�سفر امللوك الثاين، الإ�سحاح 14: 17؛ 
�سفر اأ�سعيا، الإ�سحاح 36: 2(. ونرى هنا اأن انت�سارها يف تلك الفرتة يف بالد 
الرافدين يعود اإلى �ســـهولتها وب�ساطتها، ومن ثم اإلى جناح القبائل الآرامية 
يف التغلغـــل يف مختلف طبقات املجتمع الرافدي، وحتديدًا بعد �ســـقوط اآخر 
ممالكهم )دم�ســـق( يف القرن ال�ســـابع قبـــل امليالد، حتى اإنهـــم متّكنوا عن 
طريـــق م�ســـاهرتهم للكلدانيـــني )البابليـــة املتاأخرة( من اعتالء منا�ســـب 
اإدارية وع�ســـكرية رفيعة ال�ســـاأن وتقلدها. وكان انت�سارها اجلغرايف اأكرث من 
الآراميـــة القدمية، فقد عرث على نقو�ض يف كثري مـــن املواقع القدمية، لكنها 
مل تخرج عما ُيْعَرُف -ا�ســـطالحًا- بال�ســـرق الأدنى القدمي، فلم تتعدَّ اإيران 
)فار�ض( من ال�ســـرق، وم�ســـر من الغرب. اأما ملاذا اعتربنا هذه الن�سو�ض 
العائدة للقرنني ال�ســـابع وال�ســـاد�ض قبل امليالد اآراميًة دوليـــًة مبكرًة؟ فالأن 
هذه الن�سو�ض احتوت على مظاهر لغوية من الآرامية املتاأخرة مع احتفاظها 
بكمٍّ ل باأ�ض به من الآرامية القدمية، مبعنى اآخر كان هذا الق�سم هو املرحلة 

النتقالية بني الآراميتني: القدمية والدولية الوا�سعة النت�سار. 

2 - الآرامية الدولية املتاأخرة:

وهي الآرامية التي يحّق لنا اعتبارها اإجنليزية ذلك الع�ســـر؛ يف انت�ســـارها 
بني �ســـعوب وقبائل مختلفـــة، وكانت البداية يف القـــرن اخلام�ض قبل امليالد 
عندما تبّنت الإمرباطورية الإخمينية هذه اللغة ر�سميًا، ل�سهولتها وب�ساطتها، 
وكان ذلك يف عهد الإمرباطور الإخميني داريو�ض الأول )522-486 ق. م(. 
فتعاظم �ساأنها وازدادت اأهميتها ومكانتها فاأ�سبحت بحّق لغًة دوليًة تكتب بها 
الر�ســـائل والوثائق، ويتخاطب بها القادة العظماء. ولدور هذه الإمرباطورية 
يف انت�ســـار الآرامية، فقد اأطلق بع�ســـهم على نقو�ض هذه الفرتة الواقعة بني 
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القرنني اخلام�ض والثالث قبل امليالد ا�ســـم )الآراميـــة الإمرباطورية(. وقد 
اأ�ســـاف تبني الإمرباطوريـــة الإخمينية لالآرامية انت�ســـارًا جغرافيًا وا�ســـعًا، 
فتخطت حدود ال�ســـرق الأدنى القدمي حتى و�سلت اإلى باك�ستان )تك�سيال(، 
واأفغان�ســـتان )قنداهـــار(، واأرمينيـــا وتركيـــا. ومل تكـــن الوثائـــق الر�ســـمية 
واملخاطبـــات ال�سخ�ســـية وحدها التي ُكتبـــت بالآرامية، بل تعـــدى ذلك اإلى 
اأن ظهر بع�ُض اأ�ســـفار العهد القدمي مكتوبًا بها، واأبرزها اإ�ســـحاحات �سفري 
عزرا )من 4: 8 حتى 6: 18(، ودانيال )من 2: 4 حتى 7: 28(، اإ�ســـافة اإلى 
كلمات متناثرة يف �سفري التكوين )الإ�سحاح 31: 47(، واآرميا )10: 11(. 
واأخريًا ن�ســـري اإلى اأنه ب�ســـبب هذا النت�ســـار الوا�ســـع فقد تنّوعت مواد كتابة 
نقو�ـــض هـــذه املرحلـــة ومخطوطاتها، فقد �ســـملت، اإ�ســـافة بطبيعـــة احلال 
ُقم الطينية،  اإلـــى احَلَجر، اأوراق الربدّي، والأواين والك�ســـر الفخاريـــة، والرُّ

والأختام الأ�سطوانية. 

الأبجدية الآرامية:

انت�ســـرت النقو�ض والكتابات الآرامية القدمية يف عدد من املواقع والأماكن يف 
ال�ســـرق الأدنى القدمي، مثل اإيران، واآ�ســـيا ال�ســـغرى، والهند، لكن انت�سارها 
تركـــز وا�ســـحًا يف �ســـوريا، ولحقًا -وخ�سو�ســـًا يف القرون اخلام�ـــض والرابع 
والثالث قبل امليالد- ُعرث على نقو�ض اآرامية القلم يف �ســـبه اجلزيرة العربية، 
وحتديدًا يف تيماء �ســـمايل غـــرب اململكة العربية ال�ســـعودية واخلليج العربي، 
وهذه النقو�ض �ســـواء التي عرفت يف �سوريا اأو خارجها، تكتب وتقراأ من اليمني 

اإلى الي�سار.
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اجلدول رقم )3( عدد النقو�ض الآرامية يف اململكة العربية ال�سعودية

املجموعاآرامي دويل/ متاأخراآرامي مبكراملوقعاملحافظةاملنطقة

3832-تيماءتبوك

66-�سرمداءتيماءتبوك

املدينة 

املنورة
اخلريبة/ العال

112ددن

املدينة 

املنورة
22-العال

11-الكوكبتثليثجنران

3414243املجموع

اجلدول رقم )4( مواقع النقو�ض الآرامية يف اململكة العربية ال�سعودية
اأمثلة من النقو�ض الآرامية:

النق�ض رقم )1(:
لفنج�ستون واآخرون، 1983م، نق1، اللوحة 93ب؛

الذييب، 2007م، نق1.
Aggoula, 1985, pp.65-6; Beyer, Livingston, 1987, pp.290- 1, pl.II; 
al- Theeb, 1993, 1, pl.I.؛
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1 - ح ج ر ا  د ي  ق ر ب  اأ ح ب  و  ف و م و    ب ن ي   ح ط م
2 - هـ   ل م ن و هـ    ا ل هـ ت     ا ل هـ ت ا     ل ح ي ي   ن ف �ض هـ  و

3 - ن ف �ض     ا خ ر ت هـ    ل ع ل م
1 - احَلْجر )املذبح(، الذي َقَرَب اأحب وفومو )من( بني حطمه

2 - ملناة اإلهة الإلهات، حلياة نف�سه )نف�سيهما( وروح 
3 - ذريته )ذريتهما( اإلى الأبد )اأبد الآبدين(

جاء هـــذا النق�ض العائد اإلى املرحلة الآرامية الدوليـــة املتاأخرة، مكتوبًا على 
مذبح بطول 54�ســـم، وعر�ض 27�سم، وب�سمك 2.25�سم؛ يف حني كان عمقه 
15.5�ســـم. وهذا املذبح محفوظ حاليًا يف متحف مدينـــة تيماء املحلي، وقد 
ُعرث عليه يف اإحدى مزارع املدينة. ول تقدم لنا، مع الأ�سف ال�سديد، �سجالت 
املتحـــف اأي معلومات عن الطبيعة الأثريـــة واملعمارية للموقع، الذي ُعرث فيه 
على هذا احَلْجر )املذبح(، وهو حالّيًا مزرعة. ويدل م�ســـمون النق�ض املكون 
مه �ساحباه -اإن �سحت قراءتنا-  بي، قدَّ من ثالثة اأ�سطر، على اأنه نق�ض تقرُّ
املدعـــوان: اأْحب وفومو ملعبـــد الإلهة املعروفة مناة تقربـــًا اإليها، عنهما وعن 
ذريتهمـــا اإلى الأبد. وقد نعتها )اأْحب وفومو( باإلهـــة الآلهات مناة، والالفت 
للنظـــر يف هذا اللقب اأنهما مل يقـــول اإلهة الآلهة )الذكور والإناث(، بل فقط 

اإلهة الآلهات املوؤنثة. 
ومما جتدر الإ�سارة اإليه، والتي ُتعطي يف راأينا اأهميًة تاريخيًة وا�سحة للنق�ض، 
هو اأ�ســـكال حروفه البالغة ت�ســـعة وخم�ســـني حرفًا، فقد �سمت حروفًا اأقرب يف 
�ســـكلها اإلى القلم النبطي واأخرى من القلم الآرامـــي، لكننا عددناُه اآراميًا لأّن 
غالبية حروفه اآرامية ال�ســـكل، فيما عدا خم�ســـة حروف، هي: الألف الذي جاء 
ب�سكله النبطي يف اآخر الكلمة واأولها، والياء، والطاء، والعني، واجليم. اأما بقية 
احلـــروف فهي -كما قلنا- اآرامية، مثل: الـــدال، والراء، والباء، وامليم، والتاء، 
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والنون، وال�ســـني. اأما حرفا الفاء والهـــاء، فالأول جاء اآرامّيًا يف كلمة ن ف �ض، 
الثانية، ونبطيًا يف كلمـة ن ف �ض هـ. يف حني اأن الثاين وهو الهاء ظهـر ب�سكليـه 

املعروفني يف الآرامية الدولية والنبطية.
اإن مزج كاتب هذا الن�ض بني حروف القلمني الآرامي والنبطي يعيد تاريخ هذا 
الن�ض اإلى القرن الثالث قبل امليالد، اأي قبل اجتاه اأبناء املنطقة كلّيًا اإلى القلم 
النبطـــي يف اأوائل القـــرن الثاين قبل امليـــالد. واأخريًا علينا القـــول اإن القراءة 
املعطاة اأعاله موؤّكدة ب�ســـبب الأ�سلوب واحلالة اجليدة التي عليها النق�ض، فيما 

عدا الكلمة اخلام�سة يف ال�سطر الأول، والتي نرجح قراءتها هكذا: ف و م و.
النق�ض رقم )2(:

الذييب، 2007م، نق9.

1 -املبخرة التي 1 -م ح ر ن ا   د ي   
2 - َقَرَب جنع الإله 2 - ق ب ر   ن ج ع ل هـ  

3 - بن اأر�سان 3 - ب ر   اأ ر �ض ن   
4 - بن ن هـ اإ ل 4 - ْب ْر   ن هـ ا ل   
5 - … اأ حلياة 5 - … اأ   ل ح ي ي  

6 - جنع الإله وروح 6 - )ن ج ع ل( هـ   و ن ف �ض 
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7 - ذريته 7 - )اأ خ ر ت هـ(    
ُكِتـــَب هذا النق�ض الآرامـــي، العائد من خالل حروفه اإلـــى القرن الرابع قبل 
امليالد، على مبخرة منحوتة من احلجر الرملي، واأ�ســـطره ال�ســـبعة وا�سحة 
ومقروءة ب�ســـكل جيد، فيمـــا عدا الأجزاء الأولى لالأ�ســـطر الرابع واخلام�ض 
وال�ســـاد�ض، اإ�سافة اإلى الختفاء الكلي حلروف ال�ســـطر ال�سابع. اأما اأهميته 
فتكمـــن يف اأمريـــن: اأولهمـــا: ظهـــور ال�ســـم املفـــرد املوؤنـــث م ح ر ن ا، اأي 
)املبخـــرة(، فكلمة حارون تعني يف العربية املكان الذي يخرج منه َلَهب. وما 
زالت بع�ض القبائل العربية يف منطقة ع�سري جنوب اململكة العربية ال�سعودية 
ت�سمي املكان الذي يخرج منه اللهب )حرن(؛ وهو على وزن مفعل من حرن. 
وثانيهمـــا: الأعالم الثالثـــة الواردة فيـــه جميعها تاأتي -ح�ســـب معلوماتنا- 

للمرة الأولى يف الآرامية.
النق�ض رقم )3(:

Nöldeke 1884, pp.813- 19; Halévy, 1885, pp.2- 7: Halévy, 1886, 
pp.111- 3; CIS 113; Res 1816; Cooke, 1903, 70; Koopmans, 1962, 
45 Donner, Röllig, 1964, 228; Gibson, 1982, 30; Aggoula, 1985, 
pp.61-5;

الذييب، 2007م، نق32.
اأ - 

1 - 6....   ب �ض ن ت 22... 
2 - ).. ب ت ي م(ا    �ض ل م )ز ي    م ح ر م  و �ض ن ج ل اأ

3 - )و ا �ض ي(م اأ    ا ل هـ ي    ت ي ْم اأ    ل �ض ل م    ز ي
4 - )هـ ج م    ل هـ ن(   �ْض ْم هـ    ب ي و م ا    ز ي )ب ت ي( م اأ

5 -       ز ي
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-        - 6
-       - 7

8 -.... اأ ل هـْ ْن      �ض و ت ا   ز ا
9 -  ز ْي     )هـ ق ي( ْم    �ض ل م �ض ز ب    ب ر    ف ط ر �ض ي
10 - )ب ب ي ت   �ض( ل ْم     ز ي    هـ ج م    ل هـ ن    ا ل هـ ي

11 - ت ي م اأ     �ض )د ق(و     ل �ض ل م �ض ز ب     ب ر     ف ط ر �ض ي

12 - و ل ز ر ع هـ     ب ب ي ت     �ض ل م    ز ي     هـ ج م    و ج ْب ر

13 - ز ي    ي خ ب ل    �ض و ت ا    ز ا    ا ل هـ ي    ت ي م اأ

14 - ي ن �ض ح و هـ ي     و ز ر ع هـ    و �ض م هـ    م ن     اأ ن ف ي

15 - ت ي م اأ    و هـ اأ    ز ا     �ض د ق ت ا    ز ي     ي )هـ ب ن(

16 - �ض ل م    ز ي     م ح ر م     و �ض ن ج ل اأ    و ا �ض ي م اأ

17 - ا ل هـ ي    ت ي م اأ    ل �ض ل م    ز ْي     هـ ج م    ا )و(

18 - م ن    ح ق ل ا     د ق ل ن    16   و م ن    �ض ي م ت ا

19 - ز ي    م ل ك ا     د ق ل ن    5    ك ل     د ق ل ن 

20 - 21  )هـ ا(    �ض ن هـ    ب �ض ن هـ    و ا ل هـ ن     و ا ن �ض

21 - ل ا  ي هـ ن )ف ق ن(    �ض ل م �ض ز ب    ب ر   ف ط ر �ض ي

22 - م ن    ب ْي ت ا     ز ن هـ    و ل ز ر ع هـ     و �ض م هـ

23 - ك م ْر ْي ا     ْب )ب( ي ت ا    ز ْن هـ     ْل ْع ْل )م ا(

ب - �ض ل م   �ض ز ب
 ك م ر ا

اأ - 
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1 -.... ب�سنة   22 .... 
2 - يف تيماء ل�سلم ذو محرم و�سنجال

3 - واأ�سيما اآلهة تيماء ل�سلم ذو
4 - هجم، لذلك �سموه )عينوه( يف هذا اليوم يف تيماء

الذي      - 5
 - 6
 - 7

لذلك هذه امل�سلة اأ       - 8
التي �سلم �سزب بن فطر�سي اأقام      - 9

10 - مبعبد �سلم ذو هجم، ولهذا فاآلهة

11 - تيماء وهبوا ل�سلم �سزب بن فطر�سي

12 - ولذريته معبد �سلم ذو هجم. واأي اإن�سان

13 - يتلف هذه امل�سلة فاآلهة تيماء

14 - يطردونه وذريته واأحفاده من )على( وجه )مدينة(

15 - تيماء. وهذه هي ال�سدقات )الهبات( التي َوَهَبُهن )َيهّبهن(

16 - �سلم ذو محرم و�سنجال واأ�سيما

17 - اآلهة تيماء ل�سلم ذو هجم فمن

18 - احلقل نخالت 16، ومن ملكية

19 - امللك نخالت 5؛ وكل النخالت 

20 - 21 �سنويًا )�سنة ب�سنة(، واآلهة اأو اإن�ض )اإن�سان( )ول الآلهة والإن�ض(

21 - ل يخرجون �سلم �سزب من فطر�سي
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22 - من هذا املعبد اأو اأولده واأحفاده 

23 - الكهنة يف املعبد هذا اإلى اأبد الآبدين

ب - �سلم �سزب
 الكاهن

يعتـــرب الرحالة الفرن�ســـي هوبر اأول من اأ�ســـار اإلى هذه امل�ســـلة من الرحالة 
الأجانب، خالل زيارته للمنطقة عام 1878م؛ ويف زيارته الثانية، التي كانت 
بعد خم�ض �سنوات من الأولى، يف �سنة 1883م، كان عازمًا على اقتناء امل�سلة 
ونقلها اإلى وطنه الأم فرن�سا، وقد حتقق لـه ذلك، بعد �سرائها من مالك بئر 
هداج، الذي ا�ســـتخرجها من البئر مقابل مبلغ مايل راآُه �ساحب البئر كافيًا 
للتخل�ض منها وبيعها. ويهمنا، يف هذه امل�سلة حالّيًا، النق�ض الذي ُكتب عليها 
واملكّون من ثالثة وع�ســـرين �ســـطرًا جميعها مقروءة ب�ســـكل جّيـــد فيما عدا 
الأ�ســـطر من اخلام�ض اإلـــى الثامن، التي اأتلفتها العوامـــل الطبيعية، والعائد 
فيما يظهر اإلى القرن ال�ساد�ض قبل امليالد. ويتلخ�ض مو�سوع هذا النق�ض يف 
موافقة كهنة معابد الآلهة الأخرى على تعيني )تن�سيب( الكاهن �سلم �سزب 
كاهنًا على معبد الإله �ســـلم ذو هجم؛ اإ�ســـافة اإلى اتفاقهم على تقدمي هبة 
�ســـنوية مكّونة من ثمار واحد وع�ســـرين نخلة اإذا اأ�سفنا اإليها ثمار النخالت 
اخلم�ـــض اخلا�ســـة بامللك. وقد يكـــون هدف هذه الهبة م�ســـاعدة املعبد على 
النهو�ـــض بواجباته والتزاماته الدينية والدنيوية جتاه اأتباعه، اإّما لأن ظروفًا 
�ســـيئة مرت بها حقول هذا املعبد، نحو تعر�سها حلريق اأو ما �سابه، اأو ف�ساد 
و�ســـوء اإدارة من كهنة املعبد ال�سابقني؛ مما اأدى اإلى اإفال�سه، فا�سطر كهنة 
املعابد الأخرى ل اإلى اللتزام بالهبة هذه �ســـنوّيًا فح�ســـب، بل وتعيني �ســـلم 

�سزب كاهنًا على املعبد، بعد �سحب �سرعية الكاهن ال�سابق. 
ومما يثري الهتمام هو تعدد الآلهة ومعابدها، مثل: اأ�سيما، و�سنجال، و�سلم 
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ذو محرم يف مدينة تيماء، وهو -يف ت�سورنا- ي�سري اإلى طبيعة جمتمع تيماء 
املختلـــط، واأهميتها القت�ســـادية اآنذاك. وهذا يذكرنـــا مبجتمعات ممالك 
اإبال، واأوجاريت يف بالد ال�ســـام، حيث تختلط الأجنا�ض وتتعامل بع�ســـها مع 
بع�ـــض، يجمعهم عامل م�ســـرتك، وهو الفائدة القت�ســـادية، فنحن جند اأن 
تيمـــاء كانـــت خالل هذا القرن عا�ســـمة لنبونيد امللك الكلـــداين، واأن اأفراد 
جمتمعهـــا ما بني الكلداين، والبابلي، والآ�ســـوري، والثمودي، والنبطي، ومن 
�ســـعوب �ســـوريا القدمية، بل حتـــى امل�ســـري، اإذا اأخذنا يف احل�ســـبان العلم 

فطر�سي امل�سري ال�ستقاق.
واأرغب يف الإ�سارة اإلى اأمرين وردا يف هذا الن�ض، هما: 

الأول: اأن الكهانـــة ملعبد هذا الإله )�ســـلم ذو هجم( اأ�ســـبحت حقًا �ســـرعيًا 
ل�ســـلم �ســـزب واأولده ومن ثم اأحفـــاده، مبعنى اأن هذه الكهنوتية اأ�ســـبحت 

وراثية. 
الثاين: اأن الن�ض اأ�ســـار بكل و�سوح اإلى اأنه لي�ض من حق الآلهة والنا�ض، لأي 
�ســـبب كان، �ســـحب الكهنوتية، �ســـواء من �سلم �سزب نف�ســـه، اأو حتى ذريته 
واأحفـــاده، وقد يكون الأمر مقبوًل بعدم �ســـرعية طرده مـــن الكهانة من قبل 
النا�ض، لكن ملاذا اأ�ســـيفت الآلهة اأي�ســـًا؟ فهل يدل هذا على �سعف الرتباط 

الديني؟! 
ون�سري هنا اإلى اأن الآرامية قد انق�سمت لحقًا اإلى ق�سمني رئي�سني، هما:

)اأ( الآرامية ال�سرقية.
)ب( الآرامية الغربية.

يهمنـــا هنـــا الثانيـــة، اأي الآراميـــة الغربيـــة، وحتديـــدًا اللهجتـــني النبطيـــة 
والتدمرية، الكتابتني اللتني ا�ستخدمتا يف اأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية. 
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1 - النبطية:

ظهر الأنباط على ال�ســـاحة التاريخيـــة يف حدود القرن اخلام�ض قبل امليالد، 
م�ســـتغلني التدخـــل الفار�ســـي يف املنطقـــة بعـــد اإ�ســـقاطهم الإمرباطوريـــة 
الكلدانية، فرتك الأنباط موطنهم الأ�ســـلي )�سمال �سرق الق�سيم(. للمزيد 
من الآراء، انظر: )الذييب،2011م، �ض �ض15 - 21(، وا�ســـتقروا يف مدينة 
البـــرتاء بعـــد اأن تركها الأدوميـــون هربًا من الغزو الفار�ســـي. لكن ظهورهم 
د ب�ســـكل وا�ســـح حتى الآن، اإل اأننا نعـــرف اأنهم يف القرن  ال�سيا�ســـي مل يحدَّ
الثـــاين قبل امليالد كان لديهم ملك ُعرف با�ســـم احلارث الأول. وا�ســـتمرت 
مملكتهـــم حتى بداية القرن الثـــاين امليالدي، عندما تدخلت روما و�ســـّمت 
اأرا�ســـيها اإلى الإمرباطورية الرومانية، �ســـعيًا منها لتهيئة الظروف ملواجهة 
الفر�ض بعد اأكرث من خم�ســـة قرون من الجتياح الفار�ســـي لل�سرق. فكما كان 
للتغيـــري الدميوغـــرايف الذي �ســـببه الغزو الفار�ســـي دوٌر يف تاأ�ســـي�ض مملكة 
الأنباط وا�ســـتقرارها، كان اأي�سًا للتوجهات العاملية والدولية دوٌر يف الق�ساء 
على هذه اململكة العربية التي �سيطرت على منطقة امتدت من البرتاء �سماًل 
حتى احِلْجر )مدائن �سالح( جنوبًا، اأّدت خالل قرونها الثالثة دورًا �سيا�سيًا 
اإقليميًا جيدًا. وكان النظام ال�سيا�ســـي عنـــد الأنباط نظامًا ملكّيًا وراثّيًا؛ اإما 
بـــني الإخوة، مثل: عبـــادة الأول، ورب اإل الأول، واحلارثة الثالث، وهم اأبناء 
احلارثـــة الثاين؛ اأو بني الأبنـــاء، مثل: عبادة الثالث ابـــن مالك الأول، الذي 
تقلَّد احلكم بعد والده، ومالك الثاين ابن احلارثة الرابع، الذي تقلد احلكم 
بعـــد وفاة والده، واأخريًا اآخـــر امللوك الأنباط رب اإل الثـــاين، الذي جاء بعد 
والده مالك الثاين. للنظام ال�سيا�سي عند الأنباط، انظر )الذييب، 2011م، 

�ض �ض25 - 54(. 
ويهمنا هنا كتاباتهم التي انت�سرت انت�سارًا وا�سحًا يف عدد من مناطق اململكة 
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العربيـــة ال�ســـعودية، ومع انت�ســـار هذه الكتابـــات النبطية يف الأردن وم�ســـر 
وفل�ســـطني ب�ســـكل كبـــري، اإل اأن النقو�ض التـــي ُعرث عليهـــا يف اململكة العربية 
ال�سعودية ُتعّد الأغنى والأكرث ثراًء من الناحيتني اللغوية والجتماعية، �سواء 

اأكانت �سيا�سية اأو اقت�سادية اأو دينية.
املجموعجنرانالق�صيمتيماءتبوكاجلوفالعالاملنطقة

7448897107311040العدد

اجلـــدول رقـــم )5( اأعـــداد النقو�ـــض النبطيـــة يف مناطـــق اململكـــة العربية 
ال�سعودية وانت�سارها

اأماكن النقو�ض:
جـــاءت هذه النقو�ـــض جميعها -التي بلغـــت األفًا واأربعني نق�ســـًا- من مناطق 
مختلفة يف اململكة العربية ال�ســـعودية. للمزيد انظر: )الذييب، 2014م، �ض 

�ض22 - 44(، موزعة على النحو الآتي: 

1 - حمافظة العال:

وهي اأكرث مناطق اململكة العربية ال�سعودية، التي ُعرث فيها على نقو�ض مكتوبة 
بالقلم النبطي، و�ســـلت اإلى �سبعمئة و�سبعة واأربعني نق�سًا، جاءت من خم�سة 

وع�سرين موقعًا، على النحو الآتي: 

عدد الن�صو�صا�صم املوقعمعدد الن�صو�صا�صم املوقعم

171جبل اأثلب182الديوان1

39ق�سر ال�سانع394املقابر3

67حدائق القرية286مربك الناقة5

2وادي مذبح138�سرق �سكة احلديد 7

9�سقيف الذيب110رو�سة الناقة9

1غدير مكتبة112خ�ساخي�ض القران11

8غدير اخلبو ال�سرقي414غدير اخلبو13
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عدد الن�صو�صا�صم املوقعمعدد الن�صو�صا�صم املوقعم

3جنوب وادي قنا2616القرحة / طريق تيماء15

7العال618خ�سم اأبو طبيق17

220جبل اخلريبة19
�سرق مدافن مدائن 

13�سالح

5قاع املعتدل322العال ال�سكنية21

6قارا26824اأم اجلذايذ23

3وادي �سرت25

2 - منطقة اجلوف:

وقد وجد يف هذه املنطقة ثمانية وثمانون نق�ســـًا نبطيًا جاءت من اثني ع�ســـر 
موقعًا، على النحو الآتي:

عدد الن�صو�صا�صم املوقعمعدد الن�صو�صا�صم املوقعم

12القلعة222قارة املزاد 1

1قلعة مارد )دومة اجلندل(14احلي ال�سكني3

3الطوير16غرب قلعة زعبل5

17اأقيال 88جبل الني�سة7

910جبل اأبو قي�ض9
جبل غرب �سكاكا بحوايل 

312كم

1اأثرا/ وادي ال�سرحان112جبل غرب قارا11

3 - منطقة تبوك:

وتاأتي يف املرتبة الثالثة يف عدد النقو�ض النبطية بعد منطقتي العال واجلوف، 
حيث ُعرث يف ت�سعة مواقع منها على ثمانية وت�سعني نق�سًا، كالآتي:

عدد الن�صو�صا�صم املوقعمعدد الن�صو�صا�صم املوقعم

18جبل اأبو مخروق22قاع اأبومر1

61جبل خلف ملعب تبوك الريا�سي84�سربوط ثليثة3

1جبل خلف رعاية ال�سباب16احلرة5

3مغاير �سعيب28الروافة7

2�سهروان9
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:A4 - تيما
وجاء منها مئة و�سبعة نقو�ض نبطية موزعة على �ستة مواقع، هي:

عدد الن�صو�صا�صم املوقعمعدد الن�صو�صا�صم املوقعم

1ال�سناعية172جنوبي غرب تيماء1

2ح�سوة اأبا مغري74القطيعة3

88�سرمدا26اخلبو الغربي5

5 - منطقة الق�سيم:

مل ُيعـــرث يف هـــذه املنطقة اإل على ثالثة نقو�ض ق�ســـرية مـــن موقع واحد هو: 
عريجني من�سور )غاف اجلواء(.

6 - منطقة ‚ران:

مل ُيعرث يف هذه املنطقة اإل على نق�ض واحد. 
اأمثلة من النقو�ض النبطية:

النق�ض رقم )1(:
الذييب، 2010م، نق205
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1 - د ن هــــ    ك ف ر ا    د ي    ع ب د و    ك م ك م    ب ر ت    و ا ل ت    ب 

ر ت    ح ر م و
2 - و  ك ل ي ب ت    ب ر ت هــــ    ل ن ف �ـــض هــــ م    و  ا خ ر هــــ م    ب ي ر خ    

ط ب ت    �ض ن ت
3 - ت �ـــض ع    ل ح ر ث ت    م ل ك    ن ب ط و    ر ح م    ع م هــــ    و ي ل ع 

ن    ذ و �ض ر ا
ــ    و ا ل ت    م ن    ع م ن د    و  م ن و ت و    و  ق ي �ـــض هــــ     4 - و  م و ت ب هــ

م ن    ي ز ب ن 
5 - ك ف ر ا    د ن هــــ    ا و   م ن    ي ز ب ن    ا و    ي ر هــــ ن    ا و    ي ن ت 

ن    ي ت هـ    ا و    ي ن ف ق
6 - م ن هــــ    ج ت    ا و   �ـــض ل و    ا و   م ن    ي ق ب ر    ب هــــ    غ ي ر    ك 

م ك م    و ب ر ت هـ
7 - و ا خ ر هــــ  م    و م ن    د ي    ل ا    ي ع ب د    ك د ي    ع ل ا    ك ت ي 

ب     ف ا ي ت ي    ع م هـ
8 - ل ذ و �ـــض ر ا    و هــــ ب ل و    و ل م ن و ت و    �ـــض م د ي ن    5    و ل ا ف 

ك ل ا    ق ن �ض
9 - �ض ل ع ي ن    ا ل ف    ح ر ث ي    ب ل ع د    م ن    د ي    ي ن ف ق    ب 

ي د هـ    ك ت ب    م ن    ي د
10 - ك م ك م    اأ و    ك ل ي ب ت    ب ر ت هــــ     ب ك ف ر ا    هــــ و    ف 

ق ي م    ك ت ب ا    هـ و
11 - و هـ ب ا ل هـ ي    ب ر    ع ب د ع ب د ت

12 - ع ب د
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هـــذه املقـــربة، التي اأن�ســـاأتها كمكم بنـــت وائلة بنت حـــرام، وكليبـــة ابنتها، 
لنف�ســـيهما وذريتهما، ب�ســـهر ط ب ت، �سنة ت�ســـع )من( حكم احلارثة ملك 
الأنبـــاط محب �ســـعبه، ويلعن ذو ال�ســـرى وعر�ســـه والالت مـــن عمند ومناة 
وقي�ســـه )قي�ض( من يبيع املقربة هذه اأو من ي�سرتيها اأو يرهنها اأو مينحها اأو 
يخـــرج منها جثة اأو عظمًا اأو من يدفن بها غري كمكم وابنتها وذريتهما ومن 
ل يعمل )يتبع( ما هو مكتوب فليكن معه )فليح�ســـر معه( لذو ال�سرى وُهبل 
وملناة )5( وحدات نقدية؟ وللكاهن غرامة األف قطعة حارثية، عدا من يربز 
بيـــده وثيقة من يد كمكم اأو كليبـــة ابنتها )تتعلق( باملقربة هذه )عن املقربة 

هذه(، �سارية املفعول
وَهْب اهلَل بن َعْبد ُعبادة نحت )هذه املقربة(.

ُكتـــب هذا الن�ض النبطي على اإحدى املقابـــر النبطية يف احِلْجر، ويظهر لنا 
اأن الن�سو�ض النبطية الطويلة ذات ال�سيغ القانونية، التي ُتوقع على املخالف 
عقوبتـــني، الأولى: اللعنة من الآلهة، والثانيـــة: غرامة مادية تدفع للكاهن اأو 
لل�ســـلطات املحليـــة، تعود اإلى فرتة مـــا قبل امليالد. وهذا الن�ـــض يفيدنا من 

الناحية الجتماعية باأمرين )ظاهرتني(:
 الأول: اأن الن�ـــض يثبـــت املكانة الجتماعيـــة املرموقة التي كانـــت تتمتع بها 

املراأة النبطية يف ذلك الوقت. 
الثاين: اأن ال�ســـيغة القانونية التي حتظر ومتنع البيع وال�ســـراء... اإلخ لتدلُّ 

على حدوث مثل هذه الأمور يف املجتمع النبطي اآنذاك.
وقـــد ُكتب الن�ض باأ�ســـلوب جّيد، يدّل على متكن كاتبه مـــن النظام الكتابي، 
فجاءت بداية الأ�ســـطر الع�سرة الأولى متنا�سقة، اأما ال�سطران احلادي ع�سر 
والثاين ع�ســـر فكتبا يف اجلهة ال�ســـفلية الي�سرى لالإطار الزخريف املخ�س�ض 
لكتابة الن�ض. ول�سغر امل�ساحة املخ�س�سة للكتابة، ا�سطر الكاتب اإلى كتابة 
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الأ�ســـطر الثالثة الأخرية خارجها، فال�سطر العا�ســـر ُكتب على حافة الإطار 
الأ�ســـفل. وقـــد مّيز الكاتب الأحرف يف اأ�ســـكالها عندما تاأتـــي يف اأول الكلمة 
وو�سطها واآخرها، مثل: حروف الهاء والألف والياء وامليم والنون. ومما يدّل 
على قدرة الكاتب ا�ســـتخداُمه ال�ســـكل البي�ســـوي حلرف الالم خّطًا عمودّيًا 
مائـــاًل نازًل من اخلـــط الأفقي العلـــوي حلرف امليم. واأدى عدم و�ســـع خط 
ة حريف  فا�سل بني ال�سطور اإلى تداخل حروف الأ�سطر بع�سها ببع�ض، وخا�سّ

النون والكاف اإلى الأ�سفل، والالم اإلى الأعلى.
النق�ض رقم )2(:

الذييب، 2010م، نق777

ذ ك ي ر    غ ن م و    ذكريات َغان
بن زِبني ب ر    ز ب ي ن و   
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النق�ض رقم )3(:
الذييب، 2010م، النق�سان: 745، 746

اأ- �ض ل م    م ح ر ب و    ب ر    �ض م ت و
حتيات محارب بن �سامت )�سامت( 

ب- �ض ل م    �ض ل ي م و    ب ر    ن هـ م و
حتيات �سليم بن ناهم )نهام( 

2 - التدمرية:

ث بها اأهايل تدمر الواقعة بـــني حم�ض ونهر الفرات يف  هـــي اللغة التي حتـــدَّ
�ســـوريا، وتت�ســـابه ظروفها اجلوية بتلك ال�ســـحراوية الباردة �ستاًء واحلارة 
ن�سبيًا �سيفًا. وب�سبب موقعها اجلغرايف كان لتدمر ذلك املكان املتميز اإقليميًا 
-خ�سو�ســـًا يف املجال القت�سادي- فقد كانت مبثابة ميناء �سحراوي جاف 

لتلك القوافل التجارية القادمة من ال�سمال اإلى اجلنوب اأو العك�ض.
واأبرز ما مّيز هذه املدينة هو عالقتها الالفتة لالنتباه بروما، القوة العظمى 
اآنـــذاك، وقد بـــداأت هذه العالقـــة يف القـــرن الأول قبل امليـــالد عندما وجه 

)اأنطونيو( قواته لنهبها. 
اأما ال�ســـم فلعل معناه جـــاء من الذمار، اأو كما يعتقد ال�ســـكاُن املحليون من 
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)تطمر( اأي املطمورة بالرمال. اأما ال�ســـم الغربي لها وهوPalmyren ، فهو 
من Palm، اأي )�سجرة التمر(.

والتدمرية لهجة اآرامية تطّورت حروفها من الآرامية، يعود اأقدم ن�سو�ســـها 
اإلى اأواخر القرن الأول قبل امليالد، وحتديدًا ال�سنة التا�سعة قبل امليالد، اأما 
اأحدثهـــا فيوؤرخ اإلـــى عام 271م، اأي يف حدود القـــرن الثالث امليالدي. وعلى 
الرغم من عروبة التدمريني الدالة عليها اأ�ســـماوؤهم ال�سخ�ســـية اإل اأن اأكرث 
م�ســـطلحاتها الفنية والإدارية يونانية الأ�ســـل؛ يف حـــني اأن الكلمات العربية 
قليلة جّدًا. وقد وجدت ن�ســـو�ض عدة من تلك التي يطلق عليها ثنائية اللغة، 
وحتديدًا مع اليونانية، مثل الن�ســـو�ض املعروفة با�سم )التعرفة اجلمركية(، 
واأحياَنـــًا ثالثيـــة اللغة )تدمريـــة- يونانية- لتينية(، وميثلها حجر تاأ�ســـي�ض 
مدفـــن حريان بن بوتا التدمري. ويف اململكة العربية ال�ســـعودية عرث الباحث 
الكنـــدي وينيـــت على نق�ســـني تدمريـــني يف منطقة اجلـــوف )اأدوماتو( ذات 

العمق التاريخي املوغل يف القدم. 

Winnett, Reed, 1973, no.204 النق�ض التدمري:  
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)ب ي ر خ(    �ض ي ون
)�ض ن ت(   85 )4(

)ذ ك ي ر(    ب ج �ض و    ب ر
ج م ل ا    )ب ر(
�ض ع د    ب ط ب

ف )�ض ل(    ب ر هـ
يف �سهر �سيون �سنة 84، ذكريات بجا�ض بن َجَمال بن �َسْعد، كتبه ابنه

ثانيًا: المسند: 
اأطلَق هذا امل�ســـطلَح عدٌد من املوؤرخني امل�ســـلمني على نـــوع من الكتابة التي 
وجـــدت اآنـــذاك يف اليمـــن؛ ل�ســـتقامة حروفه، فجـــاءت كاأنها م�ســـتندة اإلى 
دعائم، وقيل لأن ن�سو�ســـه ت�ســـند على األواح حجرية اأو معدنية، �ســـواء تلك 
التـــي جاءت على املباين اأو املعـــادن )الأحمد، 1981م، �ض41(. وتعني كلمة 
م �ـــض ن د يف اللغـــات العربيـــة اجلنوبية )نق�ـــض، لوح نذر عليـــه نق�ض، ن�ض 

منقو�ض( )بي�ستون واآخرون، 1982م، �ض �ض127 - 128(. 
ويف الوقـــت احلا�ســـر يطلق هذا امل�ســـطلح علـــى اأقالم عدد مـــن اللغات اأو 
اللهجات التي تطابقت وت�ســـابهت يف عدد من الظواهر اللغوية. وقد ق�ســـمها 

الدار�سون اإلى ق�سمني رئي�سني، هما: 
)اأ( امل�سند اجلنوبي. 

)ب( امل�سند ال�سمايل.
الأول قلم )خط( لعدد من اللغات اأو اللهجات عند بع�سهم، م�سدره الأ�سلي 
جنوب �ســــبه اجلزيرة العربية، وقد ا�ســــتخدمه عدد من �سعوب اليمن القدمي 
وممالكه. ون�سري هنا اإلى اأننا ل نتفق مع راأي الباحث الربيطاين )بي�ستون(، 
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الذي اأخذ به بع�ض الباحثني، بت�سميته لهذه النقو�ض باللغات ال�سهيدية، ن�سبة 
اإلى مفازة َرْملة �سهيد )َرْملة ال�سبعتني(، م�ستندًا فيما يبدو اإلى اإحاطة اأ�سهر 
املمالك اليمنية القدمية مثل: �سباأ، وح�سرموت، ومعني، وقتبان، بهذه املفازة 
)َرْملة �ســــهيد(، التي متتد �سمايل غربي وادي ح�ســــرموت اإلى مدينة ماأرب 
من ناحية الغرب، ويف ال�ســــرق متتد حتى اأرا�سي ح�سرموت ال�سحراوية؛ يف 

حني يحّد هذه املفازة من جهة ال�سمال �سحراء الربع اخلايل. 
ر من خط ُيعَرف با�سم  وفيما يبدو، كما يرى بع�سهم، اأن خط امل�سند قد تطوَّ
 )Proto-Arabic( )اخلـــط العربي، اخلـــّط الأم اأو اخلّط العربي القـــدمي(
الذي تطّور مـــن اخلط الكنعاين القـــدمي )Proto-Canaanite(، يف حدود 
القـــرن الثالـــث ع�ســـر قبـــل امليـــالد )1300 ق.م(، مبعنى اآخـــر: اإنه اخلط 

الو�سيط بني اخلطني الكنعاين القدمي وامل�سند. 

اأماكن انت�ساره:

انت�ســــر ا�ســــتخدام امل�ســــند يف عدد من املواقع داخل �ســــبه اجلزيــــرة العربية 
وخارجها))(؛ ففي داخل �ســــبه اجلزيرة ُعرث عليه ب�ســــكل كثيف، اإ�ســــافة اإلى 
موطنه الأ�ســــلي اليمن، يف مئــــات املواقع يف اململكة العربية ال�ســــعودية، مثل: 
قريــــة الفــــاو )ُقرية( الواقعــــة جنوب اململكــــة، ويف العال يف �ســــمالها الغربي، 
وكذلــــك باأعداد متفاوتــــة يف كثري من املواقــــع داخل اأرا�ســــي اململكة العربية 
ال�ســــعودية من جنران جنوبًا اإلى تبوك �سماًل والأح�ساء �سرقًا. كما كان لهذه 
اللغات امل�سندية ا�ستخدام وا�سح يف عدد من املواقع يف اأرا�سي �سلطنة ُعمان.

))(  اأمـــا يف خارج �ســـبه اجلزيرة العربية فعلـــى الرغم من قلة النقو�ض، مقارنة مبا وجد يف �ســـبه اجلزيرة 
العربية، فقد تعددت الأماكن، فعلى �ســـبيل املثال وجدت نقو�ض يف موقعي )اأور ونيبور( ببالد الرافدين، 
ويف م�سر وجارتها ال�سمالية ال�سرقية فل�سطني، وحتديدًا يف موقع )تل خليفة( )اإيالت(، حيث ُعرث على 
جرة تعود اإلى القرن الثامن اأو ال�ســـابع قبل امليالد. بل اإن وجود هذه الكتابات تعّدى ال�ســـرق الأدنى اإلى 

الهند �سرقًا واليونان غربًا.
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1 - اللغة ال�سبئية: 

وهي اللغة التي حتدث بها ال�ســــبئيون منذ ظهورهم على م�سرح التاريخ، وكان 
ذلك يف حدود القرن التا�سع قبل امليالد، وا�ستمر هذا ال�ستخدام اإلى القرن 
ال�ســــاد�ض امليــــالدي. وقد مــــّرت عليها فــــرتات ازدهار وانت�ســــار، يف الفرتتني 
املتو�ســــطة واحلديثة، حيث كان ا�ســــتخدامها وا�ســــحًا، بل اإنها اأ�سبحت اللغة 
الوحيــــدة املكتوبــــة - يف اليمن - بعد القــــرن الرابع امليــــالدي، عندما توارت 
هم الع�سر املتو�سط هو الع�سر الذهبي لهذه اللغة. اللغات الأخرى. ويعّد بع�سُ
وب�ســـبب طول املـــدة الزمنية لها، حيث و�ســـلت اإلى األف واأربعمئة �ســـنة فقد 

ق�ّسمها الباحثون من حيث توزيعها اجلغرايف داخل اليمن اإلى الآتي:
1 - لهجـــة )البقـــاع( املركز الرئي�ض للبيئة ال�ســـبئية، والتي تعـــود اإليها اأكرث 

نقو�سها.
2 - لهجة )رادع(، وهو اإقليم يف جنوب �ســـرقي اليمن، كما اأنها لهجة قبيلة 

)ردمان(. 
3 - لهجة )هرم(، وهي مدينة يف جوف اليمن متّيزت عن اللهجات ال�سبئية 

الأخـــرى با�ســـتخدام حرف اجلـــر )م ن(، اأي )ِمن(، يف حـــني اأن )من( يف 
اللهجات الأخرى تعني: بن.

اأما من حيث املدة الزمنية فق�سمت اإلى ثالث مراحل، هي: 
املدةالفرتةاملرحلة

ثمانية قرون900-100ق.ماملبكرة

اأربعة قرون100ق. م- 400ماملتو�صطة

قرنان400-600ماحلديثة

نقو�ض باللهجة ال�سبئية:
النق�ض رقم )1(:

Ry no. 508; Ryckmans, Gonzague 1953, pp. 267-317; 
العنزي، 2004م، ص 238 - 242.
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1 - ق ي ل ن/ �ض ر ح اإ ل/ ي ق ب ل/ ب ن/ �ض ر ح ب اإ ل/ ي ك م ل/ ب 

ن و/ ي ز اأ ن/ و ج د ن م/ و ح ب م/ و ن �ض اأ ن/ و غ ب اأ
2 - ت �ـــض ط ر و/ ب ذ ن/ م �ـــض ن د ن/ ذ �ـــض م و/ ب �ـــض ب اأ ت م/ اأ و د 

هـ./ ك هـ. م/.. ع م/ م ر اأ هـ. م و/ م ل ك ن/ ي �ض ف/ اأ �ض اأ ر
3 - ع ل ي/ اأ ح ب �ض ن/ ب ظ ف ر/ و د هـ ر و/ ق ل �ض ن/ و و ر د/ م ل ك 

ن/ اأ �ض ع ر ن/ و ذ ك ي هـ و/ ب ج ي �ض م/ و ح ر ب/ م خ و ن/ و هـ. ر ج
4 - ك ل/ ح و ر هـ. و/ و د هـ.. ر/ ق ل �ض ن/ و ح ر ب/ ك ل/ م �ض ن ع/ 

�ـــض م ر/ و �ـــض هــــ ل هـ و/ و هـ د ر اأ/ م ل ك ن/ ب اأ �ض ع ر ن/ و ت ج م ع/ 
ك ل

5 - ذ هـ ر ج و/ و غ ن م و/ اأ ج ي �ض/ م ل ك ن/ ث ل ث ت/ ع �ض ر/ اأ اأ ل ف 

م/ م هـ ر ج ت م/ و خ م �ض/ م اأ ت م/ و ت �ض ع ت/ اأ اأ ل ف م/ �ض ب م م
6 - و ث م ن ي/ و ث ت ي/ م اأ ت ن/ اأ اأ ل ف م/ اأ اأ ب ل م/ و ب ق ر م/ و 

ع ن ز م/ و ب ن/ ذ ك ي هـ و/ م ل ك ن/ ل ق ر ن/ ع ل ي/ ن ج ر ن/ ب ن
7 - ق ر م/ ب ن/ اأ ز اأ ن/ و ب اأ �ض ع ب/ ذ هـ م د ن/ و هـ ج ر هـ م و/ و ع 

ر ب هـ م و/ و اأ ع ر ب/ ك د ت/ و م ر د م/ و م ذ ح ج م/ و م ل ك ن/ هـ
8 - ر ز ي/ ب م ق ر ن ت/ ح ب �ض ت/ و ل �ض ن ع ن/ �ض �ض ل ت/ م د ب 
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ن/ ب اأ ج ي �ض هـ و/ و ع م هـ و/ اأ خ و ت هـ و/ اأ ق و ل ن/ ل ح ي ع 
9 - ت/ ي ر خ م/ و �ض م ي ف ع/ اأ �ض و ع/ و �ض ر ح ب اإ ل: اأ �ض ع د/ اأ ل هـ 

ت/ ي ز اأ ن/ ب �ض ع ب هـ م و/ اأ ز اأ ن ن/ و ر خ هـ و/ ذ ق ي ظ ن/ ذ ل ث ل
10 - ث ت/ و ث ل ث ي/ و �ـــض ث/ م اأ ت م/ و اأ اأ ل هــــ ن/ ذ ل هــــ و/ �ض م 

ي ن/ و اأ ر �ـــض ن/ ل ي �ـــض ر ن/ م ل ك ن/ ي �ـــض ف/ ب ع ل ي/ ك ل/ اأ 
�ض ن اأ هـ و/ و ب

11 - خ ف ر/ ر ح م ن ن/ ذ ن/  م �ض ن د ن/ ب ن/ ك ل/ خ �ض �ض �ض م/ و 

م خ د ع م/ و ت ر ح م/ ع ل ي/ ك ل/ ع ل م/ ر ح م ن ن/ ر ح م ك/ م ر اأ اأ ت
القراءة:

1 - القيل �سرح اإيل يقبل بن �سرحب اإيل يكمل بنو يزاأن وجدن ون�ساأن وغباأ

2 - �ســـطروا بهـــذا الن�ض مـــا حققوه بحملة تغلبـــوا بها عندمـــا هاجموا مع 

�سيدهم امللك يو�سف اأ�ساأر
3 - علـــى الأحبا�ـــض بظفار واأحرقوا الكني�ســـة ونـــزل اأو رد امللك الأ�ســـاعر، 

واأر�سله بجي�ض وحارب املخا وقتل
4 - كل م�ســـتعمريها، واأحرق الكني�ســـة، وحارب كل ح�ســـون �ســـمر و�سهوله 

وفتك امللك بالأ�ساعر، وجتميع )اإح�ساء( كل
5 - ما قتلت وغنمت جيو�ض امللك، ثالثة ع�ســـر األف قتيل، وخم�ســـمئة وت�سعة 

اآلف �سبي
6 - وثمانـــني ومئتـــي األف اإيل وبقـــر وماعز، وفيما بعد اأر�ســـله امللك للهجوم 

على جنران
7 - ب�ســـفوة مـــن اليزنيني وب�ســـعوب مـــن قبيلة همدان ح�ســـرهم وبدوهم، 

واأعراب كندة ومراد ومذحج، وامللك 
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8 - جلاأ حل�ســـار احلب�ســـة، واإقامة حت�سينات املندب بجيو�سه، ومعه اإخوته 

الإقيال حلي عت
9 - يرخم، و�ســـميفع اأ�سوع، و�سرحب اإل اأ�سعد، �سادة يزاأن بقبيلتهم اليزنية 

وتاريخه ذو القيظ ل�سنة ثالث
10 - وثالثني و�ستمئة، والإله الذي له ال�سماء والأر�ض لين�سرن امللك يو�سف 

على كل اأعدائه
11 - وهذا الن�ض بحماية الرحمن من كل خ�سي�ض ومخادع، وترحم على كل 

العامل يا رحمن، رحماك فالرب اأنت.
نق�ـــض �ســـبئي اللهجة من الفـــرتة املتاأخـــرة )518م(، مكّون من اأحد ع�ســـر 
�ســـطرًا، ُعرث عليه يف جبال كوكب الواقعة اإلى ال�ســـمال ال�ســـرقي من مدينة 
جنران، مبئة وع�ســـرين كياًل، وبحوايل ثالثني كياًل اإلى �سمال املوقع الأثري 
املعروف )حمى(. وقد اأ�ســـار فيه �ســـاحبه القيل )�سرح اإيل يقبل بن �سرحب 
اإيل( اإلى اأحداث جرت يف عهد امللك احلمريي املعروف يف امل�سادر العربية 

املبكرة با�سم )ذا نوا�ض( )518 - 525م(، متثلت يف الآتي:
1 - محاربته الأحبا�ض الذين ا�ســـتقروا يف مدينة ظفار العا�ســـمة احلمريية 

التـــي �ســـبق لالأحبا�ض احتاللهـــا؛ وكان من نتيجة مهاجمته ظفار كما اأ�ســـار 
النق�ض- حرق الكني�ســـة الن�ســـرانية، اإذ اإن )ذا نوا�ـــض( قد اعتنق اليهودية 
فاأ�ســـمر احلقَد كثريًا �سد امل�سيحيني. وحرق الكني�سة مياثل ما كان يقوم به 

القدماء يف اآ�سور وغريها من حرق للمعابد والأماكن الدينية. 
2 - رد ملك الأ�ســــاعرة وهم قبائل ُعرف عنها موالتهم لالأحبا�ض، اأر�ســــهم 

على امتداد ال�ســــاحل املقابل للحب�سة. وكان لالأحبا�ض هيمنة يف املنطقة منذ 
القرن الأول امليالدي. و�ســــبب القرب اجلغرايف اإ�ســــافة اإلى الوجود احلب�سي 

امل�ستمّر، ظلت هذه القبائل وفية لالأحبا�ض بحكم م�ساحلها القت�سادية.
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3 - ا�ستيالوؤه على مدينة )امَلخا( وهي ميناء ميني على �ساحل البحر الأحمر، 

ُعرفــــت اأي�ســــًا با�ســــم )مخون( يف نقو�ض هــــذا امللك احلمريي. ا�ســــتهرت يف 
الع�ســــور املتاأخرة بت�ســــدير اأجود اأنــــواع النب اليمني. وقد اأ�ســــار النق�ض اإلى 
اأن امللــــك وجي�ســــه بعد دخولــــه املدينة واإبادة �ســــكانها حرق كني�ســــتها، وطرد 
امل�ســــتعمرين )ح و ر هـــــ م(، وهم الأحبا�ض. وبا�ســــتيالء امللك احلمريي على 
هذا امليناء و�ســــيطرته عليه فقد متكن من قطع الإمدادات احلب�ســــية التي قد 

ت�سل اإلى املوالني لهم ومنهم الأ�ساعرة.
4 - مهاجمته مدينة �سمر اأو �سمري املوالية لالأحبا�ض، حيث هدم ح�سونها ومعاقلها.

5 - هجومـــه علـــى املدينـــة العريقـــة )جنران( مفتـــاح اليمن اإلى ال�ســـمال، 

واملدينـــة الع�ســـية على مدى التاريـــخ على هيمنة املمالـــك اليمنية املختلفة؛ 
والتي امتازت بع�ســـقها للحرية وحب اأهلها لال�ستقالل مع املحاولت العديدة 
لعدد من امللوك اليمنيني، وخ�سو�سًا ال�سبئيني، �سمها بالقوة. وكّبد �سكانها 

خ�سائر يف الأرواح والأموال واأخذ الأ�سرى وقتل من بها من الأحبا�ض. 
6 - محا�ســـرته الأحبا�ض واملق�سود لي�ض محا�ســـرة احلب�سة، فلم تكن لديه 

القدرات والإمكانيات لفعل ذلك، لكن املق�سود اأمره ببناء القالع واحل�سون 
على امتداد �ســـاطئ م ن ب ن اأي )لباب املندب(؛ وذلك حت�ســـبًا مما ح�سل 

لحقًا من تدخل حب�سي مبا�سر ومباغت.
لكن من هو )اإ�ســـار ثتاأر(، الذي ُعرف يف امل�ســـادر الإ�ســـالمية با�ســـم )ذا 
يزن(، والذي اأ�ســـاف لحقًا ا�ســـم يو�ســـف اإلى ا�ســـمه فاأ�ســـبح ُيعرف با�سم 
)يو�سف اأ�ســـار يتاأر(، املعروف بلقبه )ملك كل ال�سعوب(؟ اختلفت امل�سادر 
التاريخية، فمن قائل اإنه ل ينت�سب اإلى العائلة املالكة فاآخرهم امللك )معدي 
كـــرب(، لذلك جاء تقلده احلكم نتيجة لنقالب قام به �ســـنة 517م، ق�ســـى 
فيه على حكم )معدي كرب( الن�ســـراين الديانة. ومن قائل اإنه ينت�سب اإلى 
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العائلة املالكة بدليل تقلده زمام اأمور الدولة ب�سكل ودي بعد وفاة امللك، وقد 
قدمته امل�ســـادر الإ�ســـالمية املبكرة ب�ســـكل مختلف، وكان ح�ســـوره يف كتب 
التاريخ -و�ســـائل الإعالم اآنذاك- اأي�ســـًا مختلفًا يذكر بال�سيت الذي حظي 
به الوزير النبطي )�ســـلي(، والرابط بينهما )اليهود(؛ فالأول كانت عالقته 
باليهود متذبذبة بني ان�ســـجام )ح�ســـوله على دعم مايل، وطلبه الزواج من 
يهوديـــة(، والثاين اعتنق اليهودية، وكالهما �ســـاركا دون اأن يق�ســـدا يف دّق 
م�ســـمار يف نع�ض دولتيهما، بل نظاميهما ال�سيا�سي. يف حني قدمته نقو�سه اأو 
تلك التي ُكتبت يف عهده قائدًا َعِمَل على طرد امل�ستعمر كما نعتته يف النقو�ض، 
ومل يتوان بع�ض املوؤرخني يف الع�ســـر احلديث من و�ســـع هالة �سيا�سية كبرية 
علـــى )يو�ســـف( امللك احلمـــريي، فاعترب عندهـــم من اأولئـــك الذين عملوا 
على توحيد اليمن. لكن عند التمحي�ض ودرا�ســـة احلالة ال�سيا�ســـية واأ�سلوبه 
ر املوؤرخ ال�سيا�ســـي  يف التعاطي مع الأمور جنده يف ت�ســـورنا ال�سخ�ســـي يذِكّ
بالدور، بل املنهج ذاته، الذي ا�ستخدمه وي�ستخدمه يف الغالب الع�سكر عندما 
ي�ستولون على احلكم، مما يرجح اإلى حد كبري اأن و�سوله اإلى احلكم مل يكن 
اإل عـــن طريق انقالب قاده �ســـد اآخر ملوك اليمـــن )معدي كرب(. ولتربير 
انقالبـــه اأعلـــن عداءه الوا�ســـح للم�ســـيحية، الدين احلق اآنذاك، يف م�ســـعى 
منـــه اإلى ا�ســـتمالة القبائل اليمنية التي يبـــدو اأنها بداأت بال�ســـيق والتململ 
من الوجود الوا�ســـح والقوي لالأحبا�ض الن�ســـارى يف اليمن، وهيمنتهم على 
كثـــري من مفا�ســـل املجتمع، بحكـــم اأنهـــم الأداة التي دخلت امل�ســـيحية فيها 
اإلـــى اليمن. ومن نافلة القول اإن امل�ســـيحية كانت متجذرة لنت�ســـارها القوي 
يف املدن ال�ســـاحلية اإ�ســـافة اإلى بع�ـــض املدن الداخلية، مثل ظفار العا�ســـمة 
احلمريية نف�ســـها. اأما املركـــز احلقيقي الذي اأزعج كثـــريًا اليمن وممالكه، 
فهي مدينة جنران املركز املهم للم�ســـيحية، واملعروفة بنزعتها ال�ســـتقاللية 
علـــى الرغم مما بذله ملوك �ســـباأ وغريهم من ا�ســـتمالتها؛ لأمرين: موقعها 
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الإ�سرتاتيجي واأ�سالة �سعبها وقبائلها. 
وكانـــت هذه املحـــاولت بالقوة تارة، وبالتودد والتقرب تـــارة اأخرى، لكن كل 
هذه املحاولت ت�سطدم برغبة �سعب جنران يف ال�ستقالل واحلرية. وعلينا 
التاأكيد اأي�ســـًا اأن الدولة ال�ســـغرية مثل )جنران( اآنـــذاك- تكون يف الغالب 
اأكرث جـــراأة يف تقبل اجلديد؛ لذلك جتد الدول الكبـــرية املحاذية لها حرجًا 
كبـــريًا اأمام �ســـعبها جتاه النجاحـــات التي يقطف ثمارها �ســـعب هذه الدولة 
ال�ســـغرية، لنفتاحها واأخذها بكل جديد. اأمـــا الدولة الكبرية القريبة منها 
فتحول عوامُل عدة دون اأن تنتهج منهج هذه الدولة ال�سغرية؛ لذلك ل ترتدد 
الكبرية يف التهام ال�ســـغرية عند اأول فر�سة ت�سنح لها؛ ولأن مو�سوعنا لي�ض 
تاريخيًا لكن علينا الإ�ســـارة اإلى اأن ت�ســـرفات )يو�ســـف اأ�ســـار( ومغامراته 
دفعت احلب�ســـة الدولة الإقليمية القوية مب�ساندة من بيزنطة امل�سيحيتني اإلى 
التدخل بدعوى اإنقاذ م�ســـيحيي اليمن من بط�ض )يو�ســـف( اليهودي ب�سعبه 
مها على طبق  امل�ســـيحي. ولذلك اأنهى هذا امللك احلمريي حكم بـــالده، وقدَّ

من ذهب اإلى املحتل احلب�سي مرة اأخرى.

النق�ض رقم )2(:
Müller, 1978, no.2, pp. 149 -159;

احلـــاج، محمـــد علي، يف تاريـــخ جنران قبل الإ�ســـالم، نقو�ض م�ســـندية من 
موقـــع الأخدود، حتـــت الطباعة، نـــق32، �ض �ـــض164 - 165؛ اأنور احلاير، 

الفي�سبوك، موقع النقو�ض ال�سبئية.
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dasi.humnet.unipi.it 

1 - ن ف �ض/ و ن �ض ب/ ر ع

2 - ث م/ ب ن ت/ هـ ن اأ ت

3 - ذ ا ت/ اأ هـ ل م ل ك ن

ب )�ساهد( َرْعث بنت هانئة من )اأ�سرة( اأهل ملكان قرب وُن�سْ
ُعـــرث علـــى هذا ال�ســـاهد يف موقع الأخـــدود مبدينة جنران، الـــذي جاء على 
حجر اأبعاده 18�ســـم طوًل، و13.3�ســـم، عر�ســـًا. وهو من خالل حروفه يعود 
اإلى الفرتة املتاأخرة، وحتديدًا اإلى القرن الثاين امليالدي. ويف اأ�سفل ال�ساهد 
منظر ل�سخ�سيتني جال�ستني، تنظران اإلى الأمام، ترفع اإحداهما )اجلال�سة 
على ميني ال�ســـاهد( يدها اليمنى لالأعلى، ومت�ســـك يف يدها الي�ســـرى �سيئًا 
ما، وهذا م�سهد يتكرر يف كثري من التماثيل الن�سفية اليمنية القدمية، التي 
يرمز رفع اليد فيها اإلى جتديد الولء والق�سم لالإله، والتحية له اأي�سًا، وفيما 
بني ال�سخ�ســـيتني نحت ي�ســـبه جممرة تقـــوم على قاعدة لهـــا نوافذ وهمية، 
وتبدو ال�سخ�سية الواقعة على ي�سار ال�ساهد ب�سعر طويل يتدلى على الكتفني، 

وحتمل بيدها الي�سرى �سيئًا ما يبدو وكاأنه يتدفق على املجمرة.
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النق�ض رقم )3(:
الذييب، 1426هـ: 151 - 152.

 

َعْجل بن هفعم َبَنى لخيه ربيب اإيل بن هفعم قربًا و)هو( له ولأولده )لولده( 
وامراأتـــه واأحفاده واأحفاد اأحفاده ون�ســـائهم احلرائر مـــن اآل غلوان، فاأعاذه 
)اأي القرب( بكهل واهلل )له( وعرث ال�سرق من كل جبار ووان )و�سيع( و�سار 
وراهـــن، دائمًا )اأبـــدًا( من )اأي( مخرب، واإل متطر ال�ســـماء دومًا والأر�ض 

)تخرج( مر�سًا )اأمرا�سًا(.
نق�ـــض كتبه عجل بن هفعم اأ�ســـار فيـــه اإلى بنائه قربًا وهبـــه لأخيه ربيب اإيل 
وامراأته واأحفادهم، اإ�سافة اإلى ن�سائهم احلرائر فقط من اآل غلوان. ويلفت 
النتباه �ســـيغة الدعاء التي ا�ســـتخدمها عجل فقد دعا ب�ســـيغة اأجدها تاأتي 
للمـــرة الأولى يف النقو�ض العربية القدمية، فدعا اأن ت�ســـتمر ال�ســـماء باملطر 
واأن تخـــرج الأر�ض اأمرا�ســـًا، فا�ســـتمرار هطول املطر ودميومته له اأ�ســـرار 

ج�سيمة؛ ومحرمًا بهذا الدعاء �سراءها اأو رهنها اأو تخريبها. 

النق�ض رقم )4(:
RES 4930; Ryckmans, Gonzague 1939, pp. 62-64, no 214, pl. 
IV; Robin 2010: 63;

طـــريان، 2005م: -29 30؛ الفـــواز، 2017م: 41؛ احلـــاج، محمـــد علي، يف 
تاريخ جنران، قبل الإ�سالم، نقو�ض م�سندية من موقع الأخدود، حتت الطبع.
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)...... هـ( ق ن ي/ ذ �ض م و ي/ ع د ي/ ك اأ ب ت ن/ ح ف ن هـ ن/ ب ن/ 

ف ر ع ت/ ف ر ع هـ و/ ذ )�ض( )م و ي......(
)......( اأهــــدى الإلــــه ذي �ســــماوي يف معبــــده )امل�ســــمى( الكاأبــــة وعاءيــــن 

)�سحنني( من باكورة الغالل التي اأخرجها لالإله ذي )�سماوي......(.
دّون هــــذا النق�ض غري املكتمل على لوح م�ســــتطيل مــــن الربونز، ترتاوح اأبعاده 
احلالية بني 48 �ســــم طوًل، و9�ســــم عر�ســــًا، وهو حالّيًا مــــن مقتنيات املتحف 
الربيطــــاين بلندن، ويحمل الرقــــم )BM L. 29(. ُعرث عليه يف موقع الأخدود 
بنجران، ويعود اإلى الفرتة الواقعة فيما بني نهاية القرن الأول اإلى منت�ســــف 
القرن الثاين امليالدي. وت�ســــمن تقدمي �ســــاحب النق�ض �ســــحنني من باكورة 
غالله التي فيما يظهر نتاج مزارعه اإلى املعبود ذي �سماوي، بهدف احل�سول 
على بركة الإله، ولعله هنا يوؤكد اأن اأول من ا�ســــتطعم مح�ســــوله هو هذا الإله 
طمعــــًا يف بركتــــه. وهذا الإله ُيعّد الإلــــه الرئي�ض يف منطقــــة )اأمري(، الواقعة 
�ســــمال اجلــــوف اليمنية، وامتاز عن بقية الآلهة يف اليمــــن بنعته بلفظ اأ ل هـ، 
ولعله يعني )اإله ال�سماء، منزل الغيث( )القحطاين، 1997م، �ض84( اأو )اإله 
التنبوؤات/ التكهنات( )القحطاين، 1997م، �ض85(. وقد ا�ستهر اأبناء قبيلة 

)اأمري( باأمرين اأولهما جتارة اجِلمال وثانيهما التجارة على طريق اللبان.
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2 - اللغة املعينية:

وهـــي اللغة التي ا�ســـتخدمتها القبائـــل املعينية التي مل يتفـــق الباحثون على 
فرتتهـــا الزمنيـــة لختالفهـــم يف تاريـــخ بدايتهـــا، فمنهم مـــن راأى اأن بداية 
ا�ســـتخدامها هو القرن الثالث اأو الثاين ع�ســـر قبل امليالد؛ يف حني اأن هناك 
مـــن يرى اأن بدايتها كانـــت يف حدود القرنني التا�ســـع اأو الثامن قبل امليالد. 
ى القرن الرابع قبل امليالد.  وهناك من دلل على اأن بداية ا�ستخدامها ل تتعدَّ
ى الأربعة القـــرون، وحتديدًا  ونحـــن منيل اإلـــى اأن مدة ا�ســـتخدامها ل تتعـــدَّ
فيمـــا بني القرنني اخلام�ض والثاين قبل امليالد. واأما انت�ســـار نقو�ســـها داخل 
اليمـــن فـــكان يف موقعي )خربة معـــني، خربة براق�ض( )قرنـــاو، ويثل(. اأما 
نقو�ض هذه اللغة التي جاءت من خارج اليمن، فوجد اأغلبها يف مدينتي الفاو 
الواقعـــة جنوب وادي الدوا�ســـر، والعال الواقعة �ســـمال احلجـــاز. واملعينيون 
قبائل ا�ســـتقرت -كما نعتقد- يف اليمن بعد هجرتهم يف القرن الثالث ع�ســـر 
قبـــل امليـــالد من �ســـوريا بعد اجتياح �ســـعوب البحر ل�ســـوريا، و�ســـقوط عدد 
مـــن ممالكها الرائعـــة، مثل )اأوجاريت(. عن هذه اململكـــة انظر: )الذييب، 
2004م، �ـــض �ـــض15 - 23(. وامتـــاز هذا ال�ســـعب املعيني عـــن غريهم من 

�ســـعوب اليمن وقبائله باأمرين مهّمني، اأولهما: جتنب ال�سعب املعيني الوا�سح 
للحروب الداخلية، ثانيهما: ات�ســـاع �ســـالتهم احل�ســـارية بالعامل اخلارجي 
داخل �ســـبه اجلزيـــرة العربيـــة وخارجها. والنقو�ـــض الثالثة التاليـــة بالقلم 

املعيني من اململكة العربية ال�سعودية:

النق�ض رقم )1(:
Jaussen,Savignac, )1909 -1014(, RES.,pp.182-5; Res3608; M354
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dasi.humnet.unipi.it 

 ن ف �ض/ ا و �ض ا ل/ ب ن/ ا ل و
هـ ب/ ذ ي ف ع ن/ ذ م و ت/ ب د
د ن/ ب و ر خ هـ/ ذ ط ن ف ت/ ذ

ك ب ر هـ/ ا ي ت م/ ذ ع ر
ق ن

هذه نف�ض اأَْو�ض اإيل بن اإيل َوْهب من اآل َيْفَعان، الذي َماَت بدادان يف �َسْهر ذي 
طنفة من حكم كبري اأيتم ذي عرقان

ُعرث على هذا النق�ض يف محافظة العال، �سمال غرب اململكة العربية ال�سعودية، 
ونوؤرخـــه اإلى الفرتة الواقعة بني القرنـــني الثالث والثاين قبل امليالد. والالفت 
للنظر اأنه مع اأن اأو�ض اإيل املعيني يعي�ض يف ديدان اإل اأنه اأو ورثته ف�سلوا كتابة 
�ســـاهد قـــربه باملعينية، ومل يكتفوا بهذا بل اأرخوه اإلـــى فرتة كبريهم كما يبدو 
يف العال- املدعو )ايتم(، م�ستخدمني الأ�سهر اجلنوبية. عو�سًا عن ا�ستخدام 
التاأريـــخ اللحيـــاين. واإن دل هذا على اأمر فهو يف ت�ســـورنا يعك�ض مدى انفتاح 
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املجتمع اللحياين وت�سامحه؛ واإعطائه الغرباء )الأجانب( غري اللحيانيني حق 
ا�ســـتخدام لغتهم والحتفـــاظ بعاداتهم وتقاليدهم. ومـــع اأن املعينيني بقوا يف 
العال فرتة طويلة )من القرن الرابع اإلى الأول قبل امليالد(، يعني اأربعة قرون؛ 
اإل اأنهم ا�ستمروا متم�سكني بثقافتهم وهويتهم. والواقع اأن الف�سل يف ت�سوري 
يعـــود اإلى املجتمـــع اللحياين الذي امتـــاز مثل بع�ض املدن يف �ســـوريا الكربى، 
التي ا�ســـتهرت مبمالكها ال�سغرية )ممالك املدن(. الحتمال الآخر اأنه تاجر 

)رجل اأعمال( م�ستقر يف معني، لكنه تويف اأثناء مروره يف ديدان. 

النق�ض رقم )2(:

Riyad 262F8;  314الأن�ساري، 2010م، �ض

 

ر ج ي د/ ب ن/ ق �ض م اإ ل
و �ض ف ي ن/ ب ن/ م ر د
ذ د ب ر/ �ض ل اأ ي/ و �ض

ق ن ي/ ع ث ت ر/ ذ ق ب 
�ض/ و و د م/ �ض هـ ر ن/

�ض ق ن ي ت/ ذ ت/ اأ 
خ ذ/ اأ ح ل ي �ض م ن/

ب م ق �ض م/ ب ج ن ت ن
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فيان بن ُمَراد من قبيلة َداِبر، اأَهَديا وَقَدما لالإله عثرت ذو  َرِجيد بن َق�ْســـم اإيل و�سَ
قب�ض وود �سهران، هذه التقدمة املقتطعة من ب�سائعهما يف �سوق الواحة )الفاو(.

اأ�سار رجيد بن ق�سم اإيل و�سفيان بن ُمراد يف نق�سهما املكتوب على املعدن من 
عا�ســـمة دولة كندة )الفاو(، اإلى تقدميهما جزءًا من ب�ســـاعتهما التي جاءا 
ليتاجرا بها يف �سوق الفاو الواقعة يف جنوب منطقة اليمامة؛ وطمعًا بالربكة 
قدمـــا هذا اجلزء للمعبوديـــن املعروفني عثرت ذو قب�ض، وود �ســـهران. الأول 
اإله معيني معروف معبده الرئي�ض يف معني، ومن العن�ســـر الثاين ذ قب�ســـن 
فهو املعبود )املخت�ض وامل�ســـوؤول عن اجلباية واملكو�ض( )باخ�سوين،2002م، 
�ـــض217(، لكننا ل ن�ســـتبعد اأي�ســـًا اأن يعني )عثرت احلامـــي( اإذا اأخذنا يف 
احل�ســـبان اأن ق ب �ض يف ال�ســـبئية تعني اأعوان، م�سلحون، �سرطة )بي�ستون، 
واآخرون، 1982م، 102(. والثاين الذي اعتقد بع�سهم اأنه يعني )ود امل�سهور 
اأو الالمـــع اأو املتاألـــق(. للمزيـــد انظر )باخ�ســـوين، 1993م �ـــض �ض158 - 
159(، وهو يعك�ض -كما ت�ســـري باخ�ســـوين- هويته كاإله للقمر. والنق�ض مرة 

اأخرى ي�ســـري اإلى الدور القت�ســـادي الذي اأدته الفاو بـــني اليمامة واملمالك 
اليمنية، اإ�سافة اإلى دور القبائل املعينية.

النق�ض رقم )3(:

JS4; Res 3604=Ja 2228=M352; 42-41 الذييب، العامر،2014م، �ض
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1 -  �ـــض ف اأ ي/ و م �ـــض ر/ ب )ن(/ (م ق م) )هــــ( ي �ـــض م/ ي م ت/ 

)�ض(. )ر( 
2 -. ب ع/ ك �ض ح ر/ ذ )ع( ق ب/ ذ ك ب ر هـ/ ذ ع ق ب/ ك ب ر

3 - ب اأ ل/ ذ ع م م م/ و اأ �ض ل م/ ب ن/ �ض ع د/ ذ ح ق ب/ ب ن 

4 - / د د ن 

)ل يحـــق لأي كان( تخريـــب ونقل )مـــا ُكتب اأو ُبني( مـــن اأماكنهم، يف زمن 
)�ض(. )ر(.. ب ع، ل�ســـحر )من ع�سرية( ذي عقب كبري )عائلة( ذي عقب 
)و( كبريباإل )من عائلة( عممم، واأ�ســـلم بن �ســـعد )مـــن عائلة( حقب من 

دادان
ُعرث على هذا النق�ض املعيني املكتوب على حجر ارتفاعه 22 �ســـم، وعر�ســـه 
47 �ســـم. ويرتفع عن ال�ســـارع 95 �ســـم،على واجهة ال�ســـور اجلنوبـــي للقلعة 

العثمانية التي اأ�س�سها وايل دم�سق )اأ�سعد اإ�سماعيل با�سا العظم(، وامل�سهور 
باأ�سعد با�سا العظم، وتقع القلعة يف اجلهة ال�سمالية للِحْجر على طريق احلج 

ال�سامي. 
وتكمـــن اأهميته يف اأ�ســـلوب كتابته، حيث بداأ الكاتـــب بالفعلني �ض ف ا ي، وم 
�ض ر، اإ�ســـافة اإلى الخت�سار يف ا�ستخدام الألفاظ، وهو ما متيزت به نقو�ض 
الُعال املعينية عن تلك التي وجدت خارجها، على �سبيل املثال نقو�ض براق�ض. 
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فـــال قاعـــدة لكتابة هـــذه النقو�ـــض، فاأحيانًا تبداأ باأ�ســـماء اأعالم �سخ�ســـية 
 ،)Res 3707=M367( النق�ـــض  يف  كمـــا  باأفعـــال  واأخـــرى   ،)Res3708(
واأحيانًا باأ�ســـماء )Res3608(. وهذا الخت�سار اللغوي اأدى اإلى ترك اإدراك 
باقي الألفاظ ومعانيها للدار�ض والقارئ. ولعلنا ن�ســـري هنا اإلى اأن النق�ض قد 
ن علمًا يرد ح�ســـب معلوماتنا للمرة الأولى يف النقو�ض املعينية مثل: ك  ت�ســـمَّ

ب ر ب ا ل. 
وهـــو من النقو�ـــض التذكارية التي عادة ما ُتْكَتُب اإما عند تقدمي نذور، اأو وهو 
كما يف حال نق�سنا- بعد اإجناز عمل معماري. ومن املالحظ ت�سابه مفردات 

.)Ja 2288( هذا النق�ض مع تلك التي ُكتبت اأي�سًا يف الُعال
3 - خط الزبور: 

وهـــي نقو�ـــض مدّونـــة على قطع خ�ســـبية من ُع�ُســـب النخيل و�ســـجر ال�ســـدر 
ُطِلَح على ت�سميته  وغريهما، بخط مت�ســـل احلروف، م�ستق من امل�ســـند، ا�سْ
باخلط ال�ســـعبي )الدميوطيقي(، اأو اليدوي اأو الزبور، ا�ستنادًا اإلى م�سطلح 
ُبر احلمريية، وهي تتميز عن غريها باحتوائها على �ســـيغ �سمائر املتكلم  الزُّ
واملخاطـــب واأفعـــال الأمـــر، وعلـــى األفاظ خا�ســـة تت�ســـل باحلياة ال�ســـعبية 
اليومية. وميتاز ما اأ�ســـميته جتاوزًا بخط الزبـــور يف منطقة الفاو، باأنه جاء 
مكتوبًا على جدران عدد من الغرف يف عا�ســـمة كندة الفاو بخالف املعروف 
عنه يف اليمن،. عن احل�ســـارة الكندية يف الفاو، انظر: )الذييب، 1426هـ، 

�ض �ض42 - 156(. 
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نق�ض بخط الزبور- موقع الفاو عا�سمة مملكة كندة

3 - الأح�سائية )احل�سائية(:

هي لهجة ا�ســـتخدمت قلم امل�سند اجلنوبي، �ســـميت بذلك ن�سبة اإلى موقعها 
اجلغـــرايف الذي وجـــدت فيه، وهو )الأح�ســـاء( باململكة العربية ال�ســـعودية، 
وتـــوؤرخ بالفـــرتة الواقعة بني القرنـــني اخلام�ض والثاين قبل امليـــالد، اأي اأنها 
ا�ســـتمرت ملدة ت�ســـل اإلى ثالثـــة قرون. ونقو�ســـها قليلة، وهي مـــن اللهجات 
الهائيـــة؛ فـــاأداة التعريـــف فيها هي: هــــ ن. للمزيد عن النقو�ض احل�ســـائية، 

انظر: )ال�سعيد، حتت الن�سر(.
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نق�ض ح�سائي من املنطقة ال�سرقية - اململكة العربية ال�سعودية
1 - و ج ر/ و ق ب

2 - ر/ �ض ف ي/ ب ن ت/

3 - ب ر ج ل ا/ ْب ْن/ 

4 - ح م ر ت/ ذ ا ت

5 - ا ل/ ط ب ت/ ذ ا

6 - ت/ ا ل/ خ ذ ن 

�َساِهد وَقرب �َسايِف بنت برجالء بن حمرية من ع�سرية طيبة من قبيلة خذان
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نق�ض ح�سائي ثان من منطقة ال�سرقية-اململكة العربية ال�سعودية
1 - ْن ف �ض / ْو ق ب ر )/...(

2 - ب ن ت / ل ح ي ْ/ ب )...(

3 - ) ذ ( اأ ت / اأ ل / �ض ْع ) د اأ ل (

�ساهد وقرب.... بنت حُلي بن.... التي من )قبيلة( �سعد اإيل

ثالثاً: المسند الشمالي:
وهـــي النقو�ـــض التـــي تغطي منطقًة وا�ســـعًة، ت�ســـمل �ســـمال اململكـــة العربية 
ال�ســـعودية و�ســـمالها الغربـــي والأردن وجنوبي �ســـوريا و�ســـحراء الرطبة يف 
العراق. هذا ما كان ب�ســـاأن النقو�ض ال�ســـفائية واللحيانيـــة/ الديدانية. اأما 
الثمودية فلم يقت�ســـر العثـــور عليها يف معظم اأرجاء �ســـبه اجلزيرة العربية 

فقط، بل حتى يف اإيطاليا، وحتديدًا يف روما. 
ومتّيزت لهجات امل�سند ال�سمايل بكرثة نقو�سها، التي كانت على النحو الآتي:
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ال�سفائيةالديدانية/ اللحيانيةالثمودية

7000160030,000

وميكن اإيجاز هذه اللغات على النحو الآتي:

1 - الديدانية )اللحيانية(:

قطن الديدانيون موقع العال �سمال غرب اململكة العربية ال�سعودية، واتخذوا 
من مدينة اخلريبة -الواقعة على بعد ثالثة اأكيال �سمال �سرق العال- مركزًا 

لهم.
ومحافظة العال مبواقعها الثالثة املهمة: املدينة القدمية، ودادان، واحِلْجر، 
تقع يف و�ســـط واٍد كبري ُيعرف با�ســـم وادي القرى، وحتيط بها �سال�ســـل من 
اجلبـــال مـــن اجلهتـــني ال�ســـرقية والغربيـــة، وكان للموقع اجلغـــرايف دوٌر يف 
ا�ســـتقرار الإن�ســـان يف هذه املنطقة بدءًا بالألف الثاين قبل امليالد، ا�ستنادًا 

اإلى املخلفات الأثرية املتمثلة يف الفخار خ�سو�سًا.
ونـــرى اأن ال�ســـتقرار الدائـــم مل يتبني من خـــالل الدرا�ســـات الأثرية اإل يف 
القـــرن العا�ســـر/ التا�ســـع قبل امليـــالد عندمـــا ورد ا�ســـم دادان يف النقو�ض 
الآرامية القدمية التي عرثنا عليها يف دادان نف�سها، وتعود من خالل اأ�سكال 
حروفها اإلى القرن التا�ســـع قبل امليالد. وقد جاء ا�ســـم موقع دادان يف كثري 

من امل�سادر املعا�سرة، وميكننا حتديدها بالآتي:
1 - النقو�ض الثمودية: خ�سو�سًا تلك التي وجدت يف موقع جبل غنيم بتيماء، 

فقد دّلت هذه النقو�ض الثمودية على حدوث معارك بني تيماء ودادان.
2 - الوثائق الآ�ســـورية والبابلية: اإذ يرى بع�سهم اأن املق�سود بال�سيغتني د د 

ن م، وت ي د ن م، الواردتني يف الوثائق الآ�سورية لي�ض اإل مدينة )ددن(. وقد 
وردت كذلك بو�ســـوح يف الوثائق البابلية، فها هـــو امللك )نابونيد( الكلداين 
ي�سري يف اأحد نقو�سه )حران(، )Gadd, 1985, p. 35(، اإلى �سيطرته عليها 
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)ال�سعيد، 2001م، �ض �ض27 - 28(.
3 - العهـــد القـــدمي: فقـــد ورد فيـــه ا�ســـم املوقـــع والقبيلـــة )د د ن(، فعلـــى 

�ســـبيل املثال ل احل�ســـر: جاء يف �سفر التكوين اإ�ســـارتان متناق�ستان لأ�سل 
الديدانيني؛ اإذ اعتربهم كاتب التوراة من ن�سل �سيدنا اإبراهيم عليه ال�سالم 
مـــن زوجته )قطورة(، اأي اأنهم �ســـاميون، ويف اآية اأخـــرى عدهم الكاتب من 
ن�سل كو�ض. لكن الإ�سارة الالفتة للنظر هي الواردة يف �سفر )حزقيال( التي 
بّينـــت اأن العمـــل الذي كان يقوم به الديدانيون هو نقل الب�ســـائع وت�ســـويقها 
يف حو�ض البحر الأبي�ض املتو�ســـط؛ يف اإ�ســـارة وا�ســـحة اإلى امتهانهم العمل 
التجاري الدويل. وهكذا جاء ذكر )ددن( املدينة والدولة وال�ســـعب يف العهد 
القدمي، بطريق مبا�سر وغري مبا�سر؛ ففي معر�ض توثيق كاتب العهد القدمي 
لأحـــداث �سيا�ســـية نحو تهديـــد )يهوفـــا( لأدوم، ورد اأن منطقـــة اأدوم متتد 
مـــن تيمان حتى ددن )حزقيال: 13: 25(، ويف اآية اأخرى اأ�ســـار كاتب العهد 
القدمي ب�ســـكل مبا�ســـر اإلى العالقات التجارية القائمة بـــني )ددن( ومدينة 
�سور اللبنانية )حزقيال: 13: 25(، فاأّكد اأن ب�ساعة )الطناف�ض( امل�سنوعة 

من جلد املاعز تاأتي من )ددن( لتباع يف اأ�سواق مدينة �سور.
وال�ســـبئية          ،)Garbini, 1974, Res no.3604:4( املعينيـــة  النقو�ـــض   -  4

)al-Scheiba, 1982, p. 67(، التي ذكرت دادان.
لعل اأقدم ذكر لهذه القبيلة ما ورد يف الن�ســـو�ض امل�سندية املعروفة بالنقو�ض 
املعينية، وحتديدًا تلك التي ُعرفت بن�ســـو�ض الزواج، والتي ورد فيها اإ�سارة 
اإلى اقرتان املعينيني بن�ساء من ديدان ومن قبيلة حليان. وهي نقو�ض �سجلت 

على اأعمدة يف معبد )ر�سافم(، وتعود اإلى القرن الرابع قبل امليالد.
5 - امل�ســـادر الكال�ســـيكية: فقد َعدَّ بع�سهم �ســـيغة ل ح ي ن ي، عند املوؤرخ 

اليونـــاين )يلينو�ـــض(، اإ�ســـارة اإلى حليـــان، يف معر�ض حديثه عن ال�ســـعوب 
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العربيـــة اجلنوبية. كما اأطلق اجلغـــرايف اليونـــاين )اأجاثرخريد�ض( )150 
ق.م( على خليج العقبة ا�سم خليج حليان، وفعل مثله املوؤرخ )ديودور�ض(. 

والغريـــب اأنـــه على الرغم من الوجود النبطي الكثيـــف بدءًا من نهاية القرن 
الأول قبـــل امليالد حتى القرن الثالث/ الرابع امليـــالدي، اإل اأن )ددن( كعلم 
ملكان مل تظهر يف النقو�ض النبطية املعروفة حتى يومنا احلا�ســـر؛ مما يعني 
اأن ا�سم املدينة اختفى نهائيًا يف الفرتة التي و�سل اإليها الأنباط، واأن احِلْجر 

حلت بفعل الهيمنة النبطية محلها يف الأهمية على الطريق التجاري.
ويف هذا املجتمع ال�سغري تطّورت الأو�ساع اإلى حّد اإن�ساء الكيانات ال�سيا�سية 
باملفهوم املعا�ســـر اآنذاك؛ فتاأ�س�ســـت مملكة )ددن(، التي نعرف من ملوكها 
ثالثة. ثم جاءت احلقبة اللحيانية، وهي ا�ســـتمرار للحقبة الديدانية، اإل اأن 
احلكام اجلدد، ورغبة منهم يف متييز اأنف�ســـهم عن الفرتة ال�سابقة، اأطلقوا 
على دولتهم ا�ســـم اململكة اللحيانية، ن�ســـبة اإلى ا�ســـم القبيلـــة؛ والفارق بني 
احلكمني هو الفارق بني الدولتني الأموية والعبا�سية، بل اإننا ن�ستطيع التاأكيد 
اأن الديدانية واللحيانية هما لهجتان، اأو بالأحرى خطان، للغة واحدة متامًا، 

مثل الفارق بني اخلطني الكويف والن�سخ. 
فيمـــا يظهر اأن القبيلة قد انتهزت حالة ال�ســـعف التي ظهرت على ال�ســـاللة 
الديدانية فا�ستولت على احلكم، واأ�سمت الدولة با�سمها تاركة ا�سم العا�سمة.

اأماكن النقو�ض اللحيانية:
ُعرث على جل هذه النقو�ض يف محافظة العال، على النحو الآتي:

املجموعاإثلبددناأبو عودجبل اأم درججبل عكمةاملوقع

1969112736342العدد

 وجلها وجد على ال�ســـفوح والواجهات اجلبلية، فيما عدا )47( نق�سًا جاءت 
مكتوبة على األواح حجرية ومذابح وجمامر.
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اخلط الديداين:

خالفـــًا ملـــا يراه عدد مـــن الباحثـــني الذين اعتقـــدوا اأن اخلطـــني الديداين 
واللحيـــاين خطان م�ســـتقالن، فاإننا نرى اأنهما خط ولغة واحدة تنق�ســـم من 

حيث اأ�سكال احلروف اإلى ق�سمني هما:

)1( الديداين املبكر:

وهو اخلط الذي ا�ســـتخدم فيما بني القرنني التا�ســـع واخلام�ض/ الرابع قبل 
امليالد �ســـاماًل اململكتني الديدانيـــة )1000-500 ق.م(، والفرتة الأولى من 

اململكة اللحيانية )500-300 ق.م(. وبلغ عدد نقو�سه �سبعني نق�سًا.
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نق�ض ديداين مبكر من العال- �سمال غرب اململكة العربية ال�سعودية
1 -...)م ل ك( د د ن / ب ن ) ي (... ملك دادان �سيد

2 -... / ف ل ي ر �ض. فلري�سى

3 - )خ( / ف ل ب ي ) د (..... فيختبئ

)2( الديداين املتاأخر:
ويعود تاريخيًا اإلى الفرتة، من نهاية القرن الثالث حتى منت�سف القرن الأول 
قبـــل امليـــالد )300-150 ق.م(، ا�ســـتنادًا اإلى اأمرين: اأولهما تطور اأ�ســـكال 
بع�ض احلروف، مثل: حريف اجليم وامليم؛ وثانيهما الختالف يف املو�سوعات 

وال�سيغ امل�ستخدمة يف هذه النقو�ض املتاأخرة، نحو:
- ا�ستخدامهم حلروف اللني يف بع�ض املفردات.

- قرب بع�ض جملهم من اجلمل يف اللغة العربية مثل اجلملة الآتية:
... ا ن/ ي ك ن / ل هـ/ و ل د/ ف ر �ض هـ/ و ا خ ر ت هـ..

اإن يكن لُه ولد فر�سي )عنه( و)عن( ذريته
ونالحظ اأن بع�ض نقو�ض هذه املرحلة قد تاأثرت اإلى حّد ما -واإن مل يكن على 
نطاق وا�ســـع- باللهجة املعينية، ب�ســـبب الحتكاك واحل�ســـور املكّثف والقوي 
للجاليـــة املعينية، فا�ســـتخدم الكاتب اللحياين حرف النـــون يف نهاية الكلمة 

للتعريف))( )اأبو احل�سن، 2002م، نق207: 1( بدًل من الهاء اللحيانية.

)1(  نرى أنه نقش معيني كُتب بالقلم اللحياني.
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1 - ب ن د / و و ت ب اأ م / و ع

2 - و م / و ل ب اأ ن / ب ن و

3 - �ض ع د اأ ل / ذ ي ف ع ن / اأ )ط(

4 - ل ل و / ط ل ل / هـ ن ق / ل

5 - ذ غ ب ت / ف ر �ض هـ 

بند ووتب اأم وعوم، ولباآن )من( بنو �سعد من قبيلة يفعان قدموا زكاة النوق 
للمعبود ذي غيبة، فر�سي عنهم
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2 - الثمودية:

اعتاد املهتمون بهذه النوعية من الكتابات ت�سميتها بالقلم الثمودي، ا�ستنادًا 
اإلى ظهور لفظة )هـ ث م د(، يف �ستة نقو�ض ثمودية القلم )الذييب، 1999م، 
�ـــض3(، التي ف�ســـرت مبعنـــى )الثمـــودي(، اأو )البئر(، كمـــا اقرتحت كنج 
)King.1990، p.23(، وعلى الرغم من �ســـعوبة القبول بهذه الت�ســـمية، اإل 
اأن املهتمني بها درجوا على ا�ستخدام هذا امل�سمى، وهو )النقو�ض/ الكتابات 

الثمودية(؛ لتمييزها عن اللغات والكتابات الأخرى.
وكانـــت هذه الت�ســـمية عاماًل مهمـــًا يف اخللط -لـــدى العوام- بـــني ثموديي 
القراآن الكرمي واأ�ســـحاب هذه اللغة، اإل اأننا ن�ستطيع القول اإن اأ�سحاب هذه 
اللغة ل عالقة لهم بالثموديني املذكورين بالقراآن الكرمي )الذييب، 1999م، 

�ض �ض5-3(.
ون�ســـري هنـــا اإلـــى اأن لفظـــة ث م د مل تـــرد فقـــط يف احلوليـــات الآ�ســـورية، 
 Res nos.2902,( ولكنهـــا جـــاءت بال�ســـيغة ذاتهـــا يف النقو�ـــض ال�ســـبئية
وال�ســـفائية                                    ،)Garbibi, 1974, nos.392: c50( واملعينيـــة   ،)5054

)Winnett, Harding, 1978, nos.3792a, 3792c(. وقد ورد ب�سيغة ث م 
و د و يف النقو�ض النبطية )Milik, 1971, pp. 56- 7(، وب�سيغة ث م و د ي 

.)Pling, 1969, vol: vi, p. 157( يف امل�سادر الكال�سيكية
وقـــد ق�ســـم الباحثون القلـــَم الثموديَّ اإلـــى جمموعات، مـــن اأبرزهم وينيت، 
 A, B, C, D, E )Winnett، 1937، :الذي �ســـنفها اإلى خم�ض جمموعات، هي
p. 20(، لكنه عاد وق�ســـمها -بعد ثالثة عقود من تق�ســـيمه الأول- اإلى اأربع 

جمموعات )Winnett, Reed 1970, pp. 69- 70(، هي: 
.)A( 1 - الثمودي التيمائي، وهو يف الت�سنيف الأول املجموعة

.)B( 2 - الثمودي النجدي، وهو يف ت�سنيفه الأول املجموعة
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.)C+D( 3 - الثمودي احلجازي، وهو يف الأول املجموعتان

.)E( 4 - الثمودي التبوكي، وهو يف الت�سنيف الأول املجموعة

اأما نحن فنقرتح الت�سنيف الآتي:

1 - الثمـــودي املبكـــر: وهـــو ميثـــل املجموعتـــني الأوليـــني الثمـــودي التيمائي 

والنجدي )A+B(. وقد ا�ستخدما ملدة خم�سة قرون اأو �ستة فيما بني القرنني 
)الثامـــن اأو ال�ســـابع اإلى القرنني الثالث اأو الثاين قبـــل امليالد. وهذا التاريخ 
املقـــرَتح توؤكده النقو�ـــض املبكرة، مـــن اأبرزها نق�ض امل�ســـمرخة )اإ�ســـكوبي، 

1996م، نق169(.

2 - الثمـــودي املتو�ســـط )النتقـــايل(: وميثل هـــذه املرحلة اخلـــط املعروف 

باحلجازي )C+D(، ويوؤرخ بالفرتة الواقعة فيما بني القرن الثاين حتى نهاية 
القـــرن الأول قبـــل امليالد، فيما عدا اأنه ا�ســـتمر يف ال�ســـتخدام حتى القرن 

الثاين امليالدي يف احلجاز فقط.
3 - الثمـــودي املتاأخر: وقد بداأ ا�ســـتخدامه يف نهاية القرن الأول قبل امليالد 

اأو بداية القرن الأول امليالدي، وا�ســـتمر حتى نهايـــة القرن الرابع امليالدي؛ 
وهو اخلط التبوكي )E(. ويدّل انت�ســـار النقو�ض الثمودية املتاأخرة يف �ســـمال 
�سبه اجلزيرة العربية وندرتها يف جند واأوا�سط احلجاز على اأن هذه القبائل 
العربية )الثمودية( قد نزحت اإلى ال�سمال وا�ستقرت يف املنطقة الواقعة بني 
�ســـمال تيماء جنوبًا و�ســـمال اجلوف �سرقًا اإلى �ســـمال الأردن وجنوب �سوريا 

�سماًل. للمزيد انظر: )الذييب، 1999م، �ض �ض9-8(.  
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اأمثلة من نقو�ش ثمودية:

النق�ض رقم )1(:
الذييب، 1421هـ، نق142

بـــن وائـــل )يـــاهلل(  َعْهـــن  بوا�ســـطة  ل ع هـ ن    ب ن    و اأ ل    �ض ل م  
ال�سالمة

النق�ض رقم )2(:
الذييب، 1421هـ، نق8
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ل ع ذ ر    و ت �ض و ق    ا ل    ت ر ن 
 بوا�سطة عذار، وا�ستاق اإلى فاجرة )امراأة(

النق�ض رقم )3(:
الذييب، 2002م، نق38
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و ر ع ي       و د ح ل         ع م ن      و خ ل �ـــض       ب ن      ر ت ي   ل ا ك ي  
ف ل ت     م و ل

بوا�سطة اأكي بن رتي ورعى، ثم َدَخَل عمان، وَخل�ض )�َسرق(، فيا الالت املال 
)الغنى( 

 3 - ال�سفائية:

ترك لنا هوؤلء ال�سفائيون اآلفًا من النقو�ض التي اأمدتنا بكثري من املعلومات 
التاريخية واحل�ســـارية عنهم. وقد انت�ســـرت نقو�ســـها يف اأجـــزاء كبرية من 
جنوب �سوريا و�سمال اململكة العربية ال�سعودية، بل اإننا وجدنا جمموعة منها 
يف جبال لبنان. وقلمُه �سديد ال�سبه بالقلم الثمودي، وهو م�ستٌق منه، ويق�سمه 
العلماء -ا�ســـتنادًا اإلى اأ�ســـكال حروفـــه- اإلى مرحلتني: الأولـــى وهي امتداد 
خ بالقرن الأول قبـــل امليالد، والثانية هي مرحلة اخلط  للقلـــم الثمودي، ويوؤرَّ

ال�سفائي اخلال�ض التي تعود اإلى ما بني القرنني الأول والرابع امليالديني.
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وقد قدمت لنا هذه النقو�ض عددًا من املفاهيم الجتماعية واحل�سارية التي 
كانت معروفة عند تلك القبائل. وتتميز لغتهم بالآتي:

- اأنها لغة عربية قريبة جّدًا من اللغة العربية الف�سحى يف األفاظها وتراكيب 
جملها.

- اأن كتابة نقو�ســـها ل تخ�ســـع لقاعدة محددة، فتارة تكتـــب من اليمني اإلى 
الي�ســـار اأو العك�ـــض، وتارة من الأعلى اإلى الأ�ســـفل، بل جندهـــا اأحيانًا تكتب 

بالطريقة احللزونية.
- اأن احلروف ال�سائتة غري ممثلة فيها.

- تخلو متامًا من الفا�سل بني كلماتها، بعك�ض جميع لغات امل�سند.
- تنق�سم من حيث مو�سوعاتها اإلى خم�سة اأق�سام، هي: 

التذكارية: التي تت�سمن حتيات وت�سجيل الذكريات والن�سب والعواطف.
التملـــك: وهـــي الكتابات املتعلقـــة مبلكيـــة دار، اأو حيوان األيف نحـــو جمل اأو 

فر�ض،....اإلخ.
القبورية: وهي النقو�ض التي تاأتي على القبور املعرّبة عن احلزن ال�سديد.

الدينية: وهي النقو�ض التي تاأتي فيها تو�ســـالت كاتبيها ملعبوداتهم للتربك اأو 
اإنزال العقاب على الأعداء اأو ال�سفاء من املر�ض.

التاريخية: وهـــي الكتابات التي توؤرخ حلوادث عامة، مثل: احلرب بني الأمم 
اأو القبائل اأو املعارك احلربية.  
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اأمثلة من نقو�ش �سفائية:

النق�ض رقم )1(:

�ض ل ب    ب ن    اأ ع ت ل    و ت �ض و ق    و ك ت م
�َساِلب بن اأعتل وا�ستاق وكتم )ا�ستياقه(
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النق�ض رقم )2(:
الذييب، الهي�سان، 2016م، نق2
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ل �ض ن م    ب ن    ر �ض و ت    ب ن    خ ل ف ن    ب ن    ر ث ا ل    ذ ا ل   ع 
ب د    م   ا �ض ر    و د ث ا    �ض ن ت    ن ج  ا 

بوا�سطة �َسْنم بن ر�سوة بن خلفان بن رث اإيل من قبيلة َعْبد )التي هي( من 
اأ�سر، وَرَبع �سنة جنا )النجاة(

النق�ض رقم )3(:
الذييب، الهي�سان، 2016م، نق24

ل ز ب د ي    ب ن    ع م    ب ن    ع م ر    ب ن    ق ن    و ت �ض و ق    ا ل     ا 
ب هــ    و ت �ض و ق    ا ل    د د هــ    ذ ا ل    ع م ن    ف هـ ل ت    �ض ل م     و 

ق ب ل ل
بوا�ســـطة زبدي بن عـــم بن عمر بن قني، وا�ســـتاق اإلى اأبيـــه وعمه من قبيلة 

عّمن، فيا الالت �سالمًا وقبوًل
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رابعًا: الكتابات األخرى:

1 - الكتابة العربية: 

علـــى الرغم من اأن هذه اللغة تن�ســـب اإلى العربانيـــني، اإل اأنها لغة فرع واحد 
من فروعهم، وهو فرع بني اإ�سرائيل، والعربانيون هم الذين عربوا مع خليل 
اهلل النبي اإبراهيم عليه ال�ســـالم، وعلى الرغم من الدور التاريخي املعروف 
للعربانيني، اإل اأن الدار�سني واملهتمني باللغات القدمية وجدوا �سعوبة كبرية 
يف معرفة بدايتها؛ لذلك حاول الدار�سون يف الع�سر احلديث اإعادتها –على 
الرغم من �سعف اأدلتهم- اإلى نهاية الألف الثاين قبل امليالد )حوايل 1200 
ق.م(، معتربين اأن ق�ســـيدة )ِدُبور( الواردة يف الإ�سحاح اخلام�ض من �سفر 
الق�ساة اأقدم م�سادرها املكتوبة؛ وهي اأن�سودة غنائية حما�سية موزونة. ومن 
خالل بع�ض الأدلة امل�ســـكوك فيها َق�سم الدار�ســـون هذه الكتابة اإلى طورين، 
الأول: املعـــروف اأي�ســـًا با�ســـم الهيـــكل الأول- وميتد اأربعة قـــرون من القرن 
العا�ســـر اإلى ال�ســـاد�ض قبل امليالد )973-587 ق. م(. والثاين الذي ُيعرف 
اأي�ســـًا با�ســـم ع�ســـر النحطاط، وكان يف نهاية القرن ال�ساد�ض قبل امليالد، 
ب�ســـبب -كما يرى بع�ســـهم- الغزوات البابلية التي اأدت اإلى انح�ســـارها يف 
نطاق محدود، مح�سور يف الكتب الدينية والرتاتيل وبع�ض الأدعية والأغاين 

الدينية. لذلك تاأثر بنو اإ�سرائيل بالبابليني والفر�ض. 
وقد مـــّرت اللغة العربية باأربع مراحل، بداأت مبرحلـــة عربية العهد القدمي، 
حتى املرحلة احلالية التي تعرف باحلديثة اأو الَه�ْسَكاله، التي تعني )التنوير، 
التعليـــم، التثقيف(، وهـــي حركة التنويـــر اليهودية احلديثة التي ن�ســـاأت يف 

اأوروبا، وحتديدًا يف اأملانيا ورو�سيا، وهي: 
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الفرتةاملدةاملرحلة

Ëية الع¡د القدÈ1200-200ق.م1000 عامع

200 ق.م- 600م800 عاماملûصنا/ ل¨ة احلكماء

äصتاû600-1600م1000 عاماملتو�صطة/ ال

√Ónك rصù n¡1800م- حتى الآناحلديثة/ ال

نقو�ش عربية: 

وقد ر�سدنا جمموعة من النقو�ض العربية القلم يف مناطق مختلفة، �سواء يف 
�سمال اململكة اأو جنوبها، منها النق�سان التاليان:

النق�ض رقم )1(:
Winnett, Reed, 1970, no.1
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دهـ    ا ب ي �ض ل و ) م (
ب ر    �ض و �ض ن هـ                              هذا اأب �سلوم بن �سو�سنة

النق�ض رقم )2(:
Winnett, Reed, 1970, no.2
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ب ر ك هـ
ع ط ي ر    غ ط ْي ر    ب ر

م ن ح م    و ر ب    ي ر م ي هـ
الربكات لعطري بن مناحيم ورب يرمه 

2 - اخلط اليوناين:

انت�ســـر هذا اخلط يف اأرجـــاء املعمورة اآنذاك فاأينما وجـــد التاأثري الثقايف اأو 
احل�ســـاري اليونـــاين ُوجـــَدْت كتاباتهم، ومن هـــذه الأماكن اململكـــة العربية 

ال�سعودية؛ لكنها محدودة النت�سار مقارنة بغريها.
من اأين ا�ستق اأو جاء هذا اخلط؟ اختلف الباحثون يف ذلك، لكن الدرا�سات 
احلديثـــة ترجح اأنه من اخلطوط التي اأخـــذت من اخلط الفينيقي. وقد دلل 

اأ�سحاب هذا القول بالآتي:
1 - مـــا جاء يف املوروث اليوناين من اأن )اأ�ســـكال احلـــروف( قد دخلت اإلى 

اليونـــان مع دخـــول الفنون والعلوم الفينيقية الأخرى، والتي دخلت بوا�ســـطة 
�ســـخ�ض يدعى )قدمو�ض(، وهو ابن امللك الفينيقـــي )اأغينور( الذي بررت 
امل�سادر باأن �سبب قدومه اإلى اليونان هو البحث عن اأخته )بعلبكي، 1982م، 

�ض201(.
2 - الت�ســـابه الوا�ســـح يف اأ�ســـماء احلروف بني اللغتني اليونانية والفينيقية، 
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فاأ�ســـماء احلروف اليونانية، وهي: األفا، بيتا، جاما......اإلخ، لي�ض لها معنى 
يف اليونانية، فهي اأ�سماء �سامية.

3 - ترتيـــب حـــروف الأبجديـــة اليونانيـــة مطابق متامـــًا للرتتيـــب الأبجدي 

الفينيقي.
4 - ت�ســـابه بع�ـــض احلـــروف اليونانيـــة املبكـــرة، وتطابق بع�ســـها الآخر مع 

الأ�سكال ال�سامية الغربية.
5 - ا�ســـتخدامهم اثنـــني وع�ســـرين حرفـــًا، وكان اجتاه الكتابـــة يف النقو�ض 

اليونانيـــة القدميـــة من اليمـــني اإلى الي�ســـار اأو العك�ض، بل اإن هناك نقو�ســـًا 
.)boustrophedon( ا�ستخدمت طريقة املحراث

ويعـــود اأقـــدم ن�سو�ســـه اإلى القـــرن الثامن قبـــل امليالد. ومع مـــرور الزمن، 
وح�ســـب طبيعة التطّور والتغرّي، فقد انق�ســـم اخلط اليوناين لحقًا اإلى عدة 

اأق�سام اعتمادًا على اأمرين، هما عدد احلروف، واختالف الأ�سكال، وهي:
)1( اخلط اليوناين ال�ســـرقي: ا�ســـتخدم يف البداية يف املناطق ال�سرقية من 
اليونان، واآ�ســـيا ال�ســـغرى. وهو اخلط الذي كتبت به امل�ســـادر اليونانية يف 
القرن اخلام�ض قبل امليالد، واأ�ســـبح لحقـــًا الكتابة الوحيدة يف جميع اأنحاء 

اليونان وبيزنطة.
)2( اخلـــط اليونـــاين الغربـــي: وهو اخلط الذي ا�ســـتخدم يف �ســـبه جزيرة 
)البيلوبونيز( و)�ســـقلية(، واإيطاليـــا، ومنه تطّورت الكتابتـــان )الإيرتورية 

والالتينية(.
كما متّيزت اللغة اليونانية عن اللغة التي تاأثرت بها، وهي ال�ســـامية الغربية، 
فقد اأدخل اليونانيون تعديالت على خطهم باإ�سافة كتابة ال�سوائت الطويلة 

والق�سرية.
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النق�ض رقم )1(:

1 - الروح

...........- 2

3 - ن�سب

4 - دائم

.........- 5

6 - اإهداء

7 - خ�س�ض
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نق�ـــض يوناين ُعرث عليه يف املنطقة ال�ســـرقية من اململكة العربية ال�ســـعودية، 
يعود اإلى القرن  الأول امليالدي.

3 - اخلط الالتيني:

ع يف حدود نهاية القرن ال�ســـابع وبداية ال�ســـاد�ض قبل امليالد  وهـــو خط تفـــرَّ
مـــن اخلط اليوناين، ب�ســـكل غري مبا�ســـر، وحتديدًا عن طريـــق الإيرتوريني 
الذين نقلوه اإلى الرومان. وكانت بداية اجتاه كتابته من اليمني اإلى الي�ســـار، 
لكـــن منذ القـــرن الرابع قبل امليالد اأ�ســـبحت الكتابة دائمًا من الي�ســـار اإلى 
اليمني. وباملنا�ســـبة فالقلم الالتيني هو ما تكتب به يف وقتنا احلا�سر �سعوب 
دول اأوروبا الغربية. وقد �ُســـجل عدد من النقو�ـــض الالتينية القلم يف اململكة 

العربية ال�سعودية، منها النق�ض الالتيني اأدناه.

نق�ض لتيني: 
al- Talhi, Dh., al-Daire, 2005, pp. 205 -17
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ل�ســـالمة الإمرباطـــور القي�ســـر ماركو�ـــض اأورليو�ـــض اأنطونيو�ض اأغ�ســـط�ض 
و�ســـاحب اللقـــب – اأرميناكو�ســـن بارثيكو�ـــض، ميديكو�ـــض، جرمانيكو�ـــض، 
�سمارتيكو�ســـن ماك�ســـيمو�ض، فقد بنى اأهل احلجر اجلـــدار )؟( الذي تهدم 
بفعـــل الزمن، وعلـــى نفقتهم، برعايـــة اإيليو�ض فريمانو�ض، وقـــد رّتب العمل 
بومبينيو�ـــض فيكتور، قائـــد الفيلق الثالث يف كريناأيكا، ونومي�ســـو�ض كليمن�ض 

�سديقه، اأ�سرف على العمل عمر بن حيان، الأول يف جمتمعه.

4 - اخلط  الهريوغليفي:

مل نعرث حتى الآن اإل على نق�ض وحيد ُعرث عليه يف موقع الزيدانية الواقع اإلى 
ال�ســـمال الغربي مـــن محافظة تيماء بحوايل )90كم(، وي�ســـرف املوقع على 
منطقة ف�ســـيحة تتخللها الأودية والدروب، على الطريق التجاري الذي يربط 
تيماء ب�سمال غرب �سبه اجلزيرة العربية، ويتمّيز اأي�سًا بتوافر املوارد املائية 

املتمثلة يف الأودية والآبار املحفورة يف و�سط الأودية وعلى �سفافها. 
وهـــذا اخلـــط هو اخلـــط الر�ســـمي الـــذي يحتاج اإلـــى التـــاأين، وقد اأ�ســـماه 
امل�ســـريون اأي�ســـًا الكلمـــات الإلهيـــة؛ يف حني اأطلـــق عليـــه اليونانيون اخلط 
الهريوغليفي، وهي كلمة من مقطعني هريو )هريو�ض( اأي )مقد�ض( وغليف 
)جلوفو�ـــض( اأي )حفر، نق�ض(. وهكذا فال�ســـم الهريوغليفي يعني )اخلط 
اأو النق�ض املقد�ض(. وهذا يدل على اأن ال�سطالح اليوناين ما هو اإل ترجمة 
لال�ســـم الذي اأطلقه امل�سريون اأنف�ســـهم على خطهم. وكان املوؤرخ الإغريقي 
امل�ســـهور هـــريدوت يف حدود القـــرن اخلام�ض قبل امليـــالد اأول غربي يرتجم 
الكلمات الإلهية، وهو التعريف امل�ســـري لكتابتهم، اإلى ال�ســـطالح اليوناين 
الهريوغليفي. وهو خط العالمات الكاملة، اأو كما يذكر نور الدين )1998م، 
�ض10( خط التفا�سيل الذي يتنا�سب مع املن�ساآت ال�سخمة، حيث كان ينق�ض 

بالإزميل، للمزيد انظر: )الذييب، 2007م، �ض �ض64 - 84(.
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وقد ُكتب النق�ض باخلط الت�ســـويري )الهريوغليفي القدمي( بطريقة احلّز، 
طوله 47�سم، وعر�سه 23�سم.

ويتكـــّون مـــن خرطو�ســـتني للملك )رم�ســـي�ض الثالـــث(، ثاين اأفراد الأ�ســـرة 
الع�ســـرين يف الدولة احلديثة، حكم يف القرن الثاين ع�ســـر قبل امليالد خالل 

الفرتة )1186 - 1154 ق.م(، وا�ستمر حكمه تقريبًا )35( عامًا.
العمود الأمين: يقراأ من الي�ســـار اإلى اليمني اأفقيًا فعموديًا، فوق اخلرطو�سة 

وداخلها:
فوق اخلرطو�ســـة: ن�سو- بيتي اأي ملك الوجهني القبلي والبحري، ونب- تاوي 
)�ســـيد الأر�ســـني/ البلدين(، اأي )ملك ال�ســـعيد والدلتا، و�سيد البلدين(، 

وهو لقب تتويج امللك.
داخل اخلرطو�ســـة: ا�ســـم العر�ض وو�ســـف امللك، وهو: �سر- ماعت - رع، اأي 

)ماعت ورع قويان(، وو�سفه باأنه: مري- اأمون، اأي )محبوب اأمون(.
العمود الأي�ســـر: تتجه رموزه مينًة اأفقيًا وعموديًا فوق اخلرطو�ســـة وداخلها، 
فوق اخلرطو�سة و�سف امللك �سا- رع، اأي )ابن رع(، نب خعو )�سيد الظهور 

ملكًا( اأو )رب التاج(.
داخل اخلرطو�ســـة: ت�ســـّمن ا�سم امللك وا�ســـم العائلة، وهو: رع- م�س�سو )رع 
هو الذي ولده؛ يليه و�ســـفه: حقا اإيونو، اأي ملـــك )حاكم( هليوبولي�ض )عني 

�سم�ض(.
ال�ســـطر الأفقـــي: يقراأ من اليمـــني اإلى الي�ســـار، هكذا: حقا عـــا، اأي )امللك 

العظيم(، تا نب مري )محبوب كل البالد(.
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5 - الكتابات امل�سمارية:

تعددت الكتابات امل�سمارية، فمن ال�سومرية اإلى الأكادية والبابلية والآ�سورية. 
للمزيـــد عن هذه اللغات، انظر: )الذييـــب، 2007م، �ض �ض47 - 64(، لكن 
نقو�سنا هذه التي وجدت يف تيماء تعود اإلى اللهجة البابلية، وحتديدًا البابلية 
احلديثـــة، التي ترقى اإلى القرون الأربعـــة الأولى من الألف الأول قبل امليالد 
)1000 - 600 ق. م(. وحملت ن�سو�ســـها تاأثرياٍت اآراميًة وا�ســـحًة اإ�ســـافًة 
اإلـــى فقدان ن�سو�ســـها حركات الإعـــراب، التي بداأت بالت�ســـاوؤل يف املرحلة 
ال�ســـابقة. مع اأن بع�سهم يعيدها اإلى الآ�سورية احلديثة، التي �سادت يف فرتة 
ازدهار بالد اآ�ســـور وع�ســـر الإمرباطورية والتو�ســـع الع�سكري، اأي من بداية 
الألف الأول قبل امليالد اإلى نهاية الن�ســـف الأول منه )1000 - 612ق. م(؛ 
مما يعني اأن جل الن�ســـو�ض الآ�ســـورية تعود اإلى هذه اللهجة، مثل الر�سائل، 

والوثائق القانونية والإدارية، والن�سو�ض امللكية والأدبية. 
وقد متيزت هذه اللهجة بعدة مميزات:

اأولها: تاأثرها الوا�سح، خ�سو�سًا يف ن�سو�ض الوثائق الإدارية بالآرامية. 
ثانيها: اختفاء حركات الإعراب من اأواخر الكلمات. 

ثالثهـــا: التحولت يف بع�ض حروفهـــا مثل: الالم، والتـــاء، وامليم، فاحلرفان 
الـــالم والتاء يتحولن اإلى �ســـني م�ســـعفة، يف حني يتحول حرفـــا امليم والتاء 

املتعاقبان اإلى نون وتاء، اأو اإلى تاء م�سعفة )الأحمد، 1981م، �ض11(. 
رابعها: ا�ســـتعمال �سيغة املا�ســـي التام بدًل من املا�ســـي الب�سيط يف اجلمل 
، التـــي تعني )اإذا(، اأو )افرت�ســـنا(  ال�ســـرطية املبتدئة باأداة ال�ســـرط �ُســـمَّ
)حنـــون، 2001م، �ـــض135؛ اجلبـــوري، 1998م، �ض �ـــض49 - 61؛ حنون، 

1999م، �ض �ض 68 - 69(.
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أواًل: المصادر والمراجع العربية:
القراآن الكرمي.
العهد القدمي.

الأحمد، �سامي �سعيد، )1981م(
املدخل اإلى تاأريخ اللغات اجلزرية، بغداد: من�سورات احتاد املوؤرخني العرب.

اآدامز، روبرت؛ الرباهيم، محمد؛ بار، بيرت؛ املغنم، علي.، )1977م(
)ال�ستك�ســـاف الأثري للمملكة العربية ال�ســـعودية، 1976م، تقرير مبدئي عن املرحلة الأولى من برنامج امل�سح ال�سامل(، اأطالل، العدد 

الأول، �ض �ض-21 46.
اأ�سكوبي، خالد.، )1999م(

درا�ســـة حتليليـــة مقارنة لنقو�ض من منطقـــة )رم( جنوب غرب تيماء، الريا�ض: وزارة املعارف، وكالة الآثـــار واملتاحف، اململكة العربية 
ال�سعودية

)2007م(  ،..……………………
النقو�ض الثمودية بني احلجر وعقيلة اأم خنا�سر، الريا�ض: دارة امللك عبدالعزيز.

اإ�سماعيل، فاروق.، )1984م(
اللغة الآرامية القدمية، حلب: جامعة حلب، كلية الآداب والعلوم الإن�سانية.

الأن�ساري، عبدالرحمن الطيب، )2010م( 
)قرية الفاو(، يف: كتاب طرق التجارة القدمية، روائع اآثار اململكة العربية ال�ســـعودية، الريا�ض: الهيئة العامة لل�ســـياحة والآثار، �ض �ض 

.352 - 301

باخ�سوين، فاطمة علي �سعيد.، )1993م(
احلياة الدينية يف احلجاز قبل الإ�ســـالم منذ القرن الأول امليالدي حتى ظهور الإ�ســـالم، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، الرئا�سة العامة 

لتعليم البنات، وكالة الرئا�سة العامة لكليات البنات، كلية الرتبية للبنات بالريا�ض.
)2002م(  ،..……………………

احلياة الدينية يف ممالك معني وقتبان وح�سرموت، الريا�ض: د. ن.
البعلبكي، رمزي.، )1982م(

الكتابة العربية وال�سامية: درا�سات يف تاريخ الكتابة واأ�سولها عند ال�ساميني، بريوت: دار العلم للماليني.
بي�ستون، األفريد؛ جاك، ركمانز.، محمود، الغول.، والرت، مولر.،  )1982م(

املعجم ال�سبئي )بالإجنليزية والفرن�سية والعربية(، لوفان لنف: دار ن�سريات بيرتز، بريوت: مكتبة لبنان.
اجلبوري، علي يا�سني.، )1998م(

)بع�ض خ�ســـائ�ض اللهجة الآ�سورية احلديثة(، يف: ندوة الأ�ســـل امل�سرتك يف ندوة اللغات العراقية القدمية، بغداد: املجمع العلمي، �ض 
.62 - 47

جيلمور، مايكل؛ الرباهيم، محمد؛ مراد، عبداجلواد.، )1982م(
)برنامج امل�ســـح الأثري ال�ســـامل، تقرير مبدئي عن م�ســـح املنطقتني ال�ســـمالية الغربية وال�ســـمالية، 1401هـ/ 1981م(، اأطالل، العدد 

ال�ساد�ض، �ض �ض21-7. 
جو�سن، اأنطونان؛ �سافنياك، رفائيل.، )1424هـ(

رحلة ا�ستك�ســـافية اإلى اجلزيرة العربية، الريا�ض: دارة امللك عبدالعزيز، ترجمة: �ســـبا فار�ض، مراجعة: �سليمان عبدالرحمن الذييب، 
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و�سعيد بن فايز ال�سعيد.
اأبواحل�سن، ح�سني.، )1997م( 

قراءة جديدة لكتابات حليانية من جبل عكمة مبنطقة العال، الريا�ض: مكتبة امللك فهد الوطنية.
)2002م(   ،..……………………

نقو�ض حليانية من منطقة العال: درا�سة حتليلية مقارنة، الريا�ض: وكالة الوزارة لالآثار واملتاحف، وزارة املعارف.
حنون، نائل.، )1999م(

)تطور اللهجات الأكادية وامل�سرتك فيما بينها وبني اللغة العربية(، يف: ندوة الأ�سل امل�سرتك يف ندوة اللغات العراقية القدمية، بغداد: 
املجمع العلمي، �ض �ض63 - 76.

دبون، �سومر.، )1963م(
)الآراميون(، تعريب اأبونا، �سومر 19، �ض �ض56 - 154.

الذيبي، محمد بن عائل.، )2012م(
)التوا�ســـل احل�ســـاري من خالت نق�ض اأثري للملك رم�ســـي�ض الثالث املكت�ســـف يف تيماء يف �ســـمال غرب اململكة العربية ال�ســـعودية(، 

اأدوماتو26،، �ض �ض7 - 18.
الذييب، �سليمان بن عبدالرحمن.،  )1416هـ(

)املوطن الأ�سلي لالأنباط(، الدارة، العدد الثاين، ال�سنة احلادية والع�سرون، املحرم، �سفر، ربيع الأول، �ض �ض 80-76.
)1421هـ(  ،..……………………

نقو�ض قارا الثمودية مبنطقة اجلوف: اململكة العربية ال�سعودية، الريا�ض: موؤ�س�سة عبدالرحمن ال�سديري اخلريية.
)1998م(  ،..……………………

نقو�ض احِلْجر النبطية، الريا�ض: مكتبة امللك فهد الوطنية.
)1999م(  ،..……………………

نقو�ض ثمودية من اململكة العربية ال�سعودية، الريا�ض: مكتبة امللك فهد الوطنية.
)2000م(  ،..……………………

درا�سة لنقو�ض ثمودية من ُجّبة بحائل: اململكة العربية ال�سعودية، الريا�ض: مكتبة امللك فهد الوطنية.
)2003م(  ،..……………………

نقو�ض ثمودية جديدة من اجلوف- اململكة العربية ال�سعودية، الريا�ض: مكتبة امللك فهد الوطنية.
)2003م(  ،..……………………

نقو�ض �سفوية من �سمال اململكة العربية ال�سعودية، الريا�ض: موؤ�س�سة عبدالرحمن ال�سديري اخلريية.
)2004م(  ،..……………………

الأوجاريتيون والفينيقيون: مدخل تاريخي، الريا�ض: اجلمعية التاريخية ال�سعودية، بحوث تاريخية، الإ�سدار ال�سابع ع�سر.
)1426هـ(  ،..……………………

منطقة الريا�ض: التاريخ ال�سيا�سي واحل�ساري القدمي، الريا�ض: اأمانة مدينة الريا�ض.
)2007م(  ،..……………………

الكتابة يف ال�سرق الأدنى القدمي من الرمز اإلى الأبجدية، بريوت: الدار العربية للمو�سوعات.
)2007م(  ،..……………………

نقو�ض تيماء الآرامية، الريا�ض: من�سورات مكتبة امللك فهد الوطنية.
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..............................، )2010م(
مدونة النقو�ض النبطية يف اململكة العربية ال�سعودية، الريا�ض: دارة امللك عبدالعزيز. 

...............................، فوؤاد العامر.، )2014م(
)درا�سة جديدة للنق�سني املعينيني JS4، وJa2229،( جملة جمعية التاريخ والآثار يف اخلليج العربي، �ض �ض61-41.

...............................، مداهلل الهي�سان.، )2016م(
نقو�ض �ســـفوية )�ســـفائية( من قاع الأرنبية اأم جدير والعمارية يف �سمال اململكة العربية ال�سعودية، يف: قراءات العدد الرابع، الريا�ض: 

مركز امللك في�سل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية.
الر�سيني، اإبراهيم، و�سيف اهلل الطلحي، وخليفة، واإبراهيم ال�سبهان، وخالد احلايف.، )2001م(

)تقريـــر عن م�ســـح محافظة املجمعـــة واملراكز التابعة لها املو�ســـم الأول لعام 1416 - 1417هـ(، اأطالل، العدد: ال�ســـاد�ض ع�ســـر، �ض 
�ض199 - 251.

……………………..، و�ســـيف اهلل الطلحي، واإبراهيم ال�ســـبهان، وعبداهلل الهدلق، و�ســـعود ال�سوي�ض، و�سعيد العتيبي، 
ومحمد احلمود.، )2002م(

)تقرير عن م�سح محافظة املجمعة والغاط املو�سم الثاين لعام 1416هـ/ 1417هـ(، اأطالل، العدد ال�سابع ع�سر، �ض �ض119 - 143.
ركمانز، جاك، والرت مولر، ويو�سف عبداهلل.، )1994م(

نقو�ض خ�سبية قدمية من اليمن، لوڤان اجلديدة: من�سورات املعهد ال�سرقي يف لوڤان، جامعة لوڤان الكاثوليكية.
الرو�سان، محمود محمد.، )1987م(

القبائل الثمودية وال�سفوية: درا�سة مقارنة، الريا�ض: عمادة �سوؤون املكتبات، جامعة امللك �سعود.
زارين�ض، يوري�ض، واآخرون.، )1979م(

)التقرير املبدئي عن امل�سح يف املنطقة الو�سطى )1398هـ/1978م((، اأطالل، العدد الثالث، �ض �ض84-9.
الزهراين، عو�ض؛ ح�سني اأبو احل�سن، عبدالعزيز اليحيى، �سعد امل�ساري، خالد العتيق، وليد البديوي، عبدالعزيز احلماد.، )2002م(

)تقرير مبدئي عن م�سح منطقة املدينة املنورة ملو�سم 1420هـ/ 1999م(، اأطالل، العدد ال�سابع ع�سر، �ض �ض71 - 103.
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السيرة الذاتية
د. �ســـليمان بـــن عبدالرحمـــن محمد الذييـــب، ولد يف 
الزلفـــي عـــام 1377هـ، عني معيـــدًا يف كلية ال�ســـياحة 
والآثار بجامعة امللك �سعود بالريا�ض. 1402-1403هـ، 
ثـــم اأ�ســـتاذًا م�ســـاعدًا 1410-1415هــــ، ثـــم اأ�ســـتاذًا 

م�ساركًا 1415-1419هـ، واأ�ستاذًا عام 1419هـ.
موؤلفاته:

له العديد من املوؤلفات منها: 
درا�ســـة حتليليـــة للنقو�ـــض الآراميـــة القدمية يف تيمـــاء: اململكـــة العربية ال�ســـعودية، 
)1994م(. درا�ســـة حتليلية لنقو�ض نبطية من �سمال غرب اململكة العربية ال�سعودية، 
)1995م(. الآثار والكتابات النبطية يف منطقة اجلوف، )1996م( )بال�ســـرتاك(. 
نقو�ـــض احلجر النبطيـــة، )1998م(. نقو�ض ثموديـــة من اململكة العربية ال�ســـعودية، 
)1999م(. نقو�ـــض قـــارا الثموديـــة مبنطقـــة اجلـــوف: اململكـــة العربيـــة ال�ســـعودية، 
)2000م(. املعجم النبطي، )2000م(. درا�سة لنقو�ض ثمودية من ُجبة حائل: اململكة 
العربية ال�سعودية، )2000م(. مدخل اإلى قواعد النقو�ض النبطية، )2001م(. نقو�ض 
اأم اجلذايـــذ النبطيـــة، )2002م(. نقو�ض ثمودية من �ســـكاكا )قاع فريحة، والطوير، 
القدير(: اململكة العربية ال�ســـعودية، )2002م(. نقو�ض �ســـفوية من �ســـمايل اململكة 
العربيـــة ال�ســـعودية، )2003م(. نقو�ض ثموديـــة جديدة يف اجلـــوف، اململكة العربية 
ال�سعودية، )2003م(. الأوجاريتيون والفينيقيون: مدخل تاريخي، )2004م(. منطقة 
الريا�ض: التاريخ ال�سيا�سي واحل�ساري القدمي، )2005م(. نقو�ض نبطية يف اجلوف، 
العـــالء، تيمـــاء: اململكـــة العربيـــة ال�ســـعودية، )2005م(. معجم املفـــردات الآرامية 
القدمية: درا�ســـة مقارنة، )2006م(. نقو�ض تيمـــاء الآرامية، )2007م(. الكتابة يف 
ال�سرق الأدنى القدمي من الرمز اإلى الأبجدية، )2008م(. مدونة النقو�ض النبطية يف 
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اململكة العربية ال�ســـعودية، )2010م( )جملدان(. قواعد اللغة النبطية، )2011م(. 
التاريخ ال�سيا�سي لالأنباط، )2011م(. ددن عا�سمة مملكتي دادان وحليان: التقرير 
الأويل للمو�ســـم الثامن 2011م، الريا�ض: درا�ســـات اأثريـــة )2(، )2013م(. نقو�ض 
موقع �سرمداء محافظة تيماء، )2014م(. املعجم النبطي: درا�سة مقارنة للمفردات 
والألفاظ النبطية، )2014م(. درا�ســـات فريدريك وينيت لنقو�ض ثمودية من منطقة 
حائل: درا�ســـة حتليليـــة، )2014م(. احلملة الرومانية الأولى على جنوب غرب �ســـبه 
اجلزيـــرة العربيـــة، )2015م(. ددن عا�ســـمة مملكتي دادان وحليان: نتائج املو�ســـم 
ة يف  العا�ســـر، )2016م(. نقو�ض �سفوية )�سفائية( من قاع الأرنبية اأم جدير والعمارَّ
�ســـمال اململكة العربية ال�سعودية، )2016(. )بال�ســـرتاك(. احلياة الجتماعية قبل 
امليالد يف �ســـوء النقو�ض الثمودية يف منطقة حائـــل، )2017م(. النقو�ض الدعوية يف 

الكتابات الثمودية مبنطقة حائل- اململكة العربية ال�سعودية، )2017م(. 
كما يوجد للموؤلف اإ�سدارات باللغة الإجنليزية اإ�سافة لعدد من الكتب املرتجمة.

تقلـــد د. �ســـليمان الذييـــب عددًا من املهـــام الإدارية بكلية ال�ســـياحة والآثـــار بجامعة 
امللـــك �ســـعود، كما نال ع�ســـوية عدد من اجلمعيـــات داخل اململكة، اإ�ســـافة اإلى توليه 
جمموعـــة مـــن املهام خارج اململكة، منها: اأ�ســـتاذ زائر بجامعة الريمـــوك، كلية الآثار 
والنرثوبولوجيـــا، الأردن 1424هــــ، اأ�ســـتاذ زائر جامعة برلني، اأملانيـــا 1430هـ. كما 

عمل اأ�ستاذًا يف جامعتي الزقازيق )1414هـ( والقاهرة عام )2011م(.
نال الدكتور �ســـليمان الذييب عـــددًا من اجلوائز من داخل اململكة العربية ال�ســـعودية 
وخارجهـــا، منهـــا: جائزة جامعة امللك �ســـعود للتميـــز العلمـــي 2014م. جائزة خادم 

احلرمني ال�سريفني للمتميزين 2016م. وغريها من اجلوائز التقديرية.

 E. mail: solali999@yahoo.com - E. mail: Solali999@gmail.com

املكتب: 4674952 - الفاك�ض: 4778378
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قائمة كتاب المجلة العربية
رقم 

الكتاب
التاريخاملوؤلفا�صم الكتاب

رقم 

العدد

240محرم 1418هـ/ مايو 1997مد. �سعيد عطية اأبوعايلالإ�سالم والغرب حوار.. ل �سراع1

241�سفر 1418هـ/يونية1997مد. عبدالعزيز بن عبداهلل الدخيلاإ�ساءة معاملة الأطفال تلم�ض الأ�سباب والظروف2

242ربيع الأول 1418هـ/يوليو1997مم. عبداهلل بن حمد الكثريياأ�سرار اجلوال بني احلقيقة واخليال3

4
الأ�سلحة الكيميائية واجلرثومية خطر يف وجه 

243ربيع الآخر 1418هـ/اأغ�سط�ض1997مد. عبدالعزيز بن علي اخل�سريياحل�سارة

244جمادى الأولى 1418هـ/�سبتمرب1997معبد اهلل اجلفريمن ي�سرتي ال�سحك والفرح ؟!5

245جمادى الآخرة 1418هـ/اكتوبر1997مد. عبدالعزيز بن عبداهلل اخلويطرامللك عبدالعزيز ومرا�سالته6

246رجب 1418هـ / نوفمرب 1997مد. فوزية اأخ�سردمج املعاقني مع الأطفال الأ�سوياء7

8
املوؤمتر العام ال�ساد�ض واملجل�ض التنفيذي الثامن 
247�سعبان 1418هـ/دي�سمرب1997معبد الرحمن محمدع�سر للمنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة

جون �سوين/ ترجمها من�سور اأيام العار9
248رم�سان 1418هـ/يناير 1998ماخلريجي

249�سوال1418هـ/فرباير1998مد. عبدالقادر بن عبداهلل الفنتوخالإنرتنت تقنيات وخدمات10

250ذوالقعدة 1418هـ/ مار�ض1998مد. عدنان �سامل باجابرالأكل الو�سطي وحكاية هرمني11

251ذو احلجة1418هـ/ ابريل1998مد. عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكيالأمة الو�سط واملنهاج النبوي يف الدعوة اإلى اهلل12

252محرم 1419هـ/يونيو1998مد. اأحمد عبدالقادر املهند�ضاملاء ثروة احلا�سر.. واأمل امل�ستقبل13

253�سفر1419هـ/يونيو1998معبد العزيز بن علي الغريباملتقاعدون ووقت الفراغ14

254ربيع الأول 1419هـ/يوليو1998مد. رافده احلريريفاعلية الأغذية الوارد ذكرها يف القران الكرمي15

255ربيع الآخر 1419هـ/اأغ�سط�ض1998مد.فوؤاد بن عبدال�سالم الفار�سيالقاعدة وال�ستثناء يف الإعالم وال�سيا�سة16

جمادى الأولى 1419هـ/ �سبتمرب محمد �سعيد املولويالكتابة لالأطفال ملاذا ... ماذا نكتب وكيف ؟17
1998م

256

257جمادى الآخرة 1419هـ/اكتوبر1998مد. �ساعد العرابي احلارثيم�سوؤولية الإعالم يف تاأكيد الهوية الثقافية18

19
الأيام الثقافية للجامعات ال�سعودية يف رحاب 

258رجب 1419هـ/نوفمرب1998ماملجلة العربيةاجلامعات املغربية

259�سعبان1419هـ/دي�سمرب1998مجالل محمد حمامالفياجرا �ساغلة العامل !20

21
العمل الجتماعي التطوعي يف اململكة العربية 

260رم�سان1419هـ/يناير 1999معبد اهلل العلي النعيمال�سعودية
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261�سوال 1419هـ/فرباير1999مبدر بن اأحمد كرميقراءة يف فكر امللك عبدالعزيز22

262ذو القعدة1419هـ/ مار�ض1999مد. اإبراهيم بن علي اخل�سرياجلودة وموا�سفة اآيزو 239000

263ذواحلجة 1419هـ/ابريل1999مد. اإبراهيم احمد م�سلم احلارثياأرقامنا العربية الأ�سيلة24

264محرم 1420هـ/مايو1999مد. زهري اأحمد ال�سباعيالقلق ) مر�ض الع�سر ( كيف يعاجله القران ؟25

265�سفر1420هـ/يونيو1999مد. علي بن مر�سد بن محمد املر�سدتعليم الفتاة بني التفرد واملحاكاة26

266ربيع الأول1420هـ/يوليو1999ماملجلة العربيةال�سيخ ابن باز )يبكيك محراب يئن ومنرب(27

267ربيع الآخر 1420هـ/ اأغ�سط�ض999مالأمري خالد الفي�سلالإمارة وتنمية ال�سياحة28

268جمادى الأولى1420هـ/�سبتمرب1999مد. حلمي محمد القاموديف تاأهيل الأدب الإ�سالمي نحو رواية اإ�سالمية29

269جمادى الآخرة1420هـ/اكتوبر1999ممحمود رداويالأدب املقارن يف �سوء الروؤية العربية والإ�سالمية30

270رجب 1420هـ/نوفمرب 1999ماأ . اأ�سامة بن جعفر فقيهمنظمة التجارة العاملية وا�ستحقاقات الع�سوية31

271�سعبان1420هـ/دي�سمرب1999ماأحمد محمد �ساملجمل�ض التعاون اخلليجي روؤية متابع32

33
الإ�سالم والغرب والدور ال�سعودي يف اإقامة حوار 

272رم�سان1420هـ/يناير2000مد. عبدالعزيز بن اإبراهيم ال�سويلبنلء بينهما

273�سوال1420هـ/فرباير 2000معبد اهلل بن نا�سر ال�سدحانالرتويح دوافعه- اآثاره – �سوابطه34

274ذوالقعدة1420هـ/فرباير2000ماأ.د. من�سور محمد النزهةاأمرا�ض القلب والوقاية منها35

275ذو احلجة1420هـ/ابريل2000ممحمد بن نا�سر العبوديالعامل الإ�سالمي36

276محرم1421هـ/مايو2000مد. عائ�ض الردادي�سياع الهوية يف الف�سائيات العربية37

277�سفر1421هـ/مايو2000مد. محيي الدين عمر لبنيةالبال�ستيك و�سحة الإن�سان38

278ربيع الأول1421هـ/يونيو2000مد. عثمان �سيد اأحمد خليلمنهج الرتبية الإ�سالمية يف ملء اأوقات الفراغ39

279ربيع الآخر1421هـ/يوليو2000مال�سيخ/ح�سن بن عبداهلل اآل ال�سيخاملراأة كيف عاملها الإ�سالم40

280جمادى الأولى1421هـ/اأغ�سط�ض2000ماأحمد علي اآل مريعالفكاهة يف اأدب ال�سيخ علي الطنطاوي41

42
م�سكلة املياه واآفاق م�ستقبلها يف اململكة العربية 

281جمادى الآخرة1421هـ/�سبتمرب2000ماأ.د. خالد بن عبدالرحمن احلموديال�سعودية

282رجب1421هـ/اكتوبر2000مال�سيخ/�سالح بن عبدالعزيز اآل ال�سيخحقوق الإن�سان يف الإ�سالم43
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283�سعبان1421هـ/نوفمرب2000مد. عبداهلل مناعاجلا�سر عاّلمة وعالمة44

45
املردود الإيجابي للتفاعل التعليمي بني املعلم 

284رم�سان1421هـ/دي�سمرب2000معبداهلل بن مراد العطرجيوطالبه

285�سوال1421هـ/يناير2001مد. غازي الق�سيبيجتربة اليون�سكو: درو�ض الف�سل46

286ذوالقعدة1421هـ/فرباير2001محماد بن حامد ال�سامليالف�سيح مما اأ�ساعه امل�سارقة وحفظه املغاربة47

48
�سفحات من حياة الفقيد العلم الزاهد ال�سيخ 

محمد بن عثيمني
اأ.د.عبداهلل بن محمد بن اأحمد 

287ذواحلجة1421هـ/مار�ض2001مالطيار

49
ال�سناعة ال�سعودية عام 1430هـ)2010م( روؤية 

288محرم1422هـ/اأبريل2001مم. عبداهلل بن يحيى املعلميم�ستقبلية

289�سفر1422هـ/مايو2001مرفعت محمد طاحونم�سكلة العنو�سة الأ�سباب والعالج50

290ربيع الأول1422هـ/يونيو2001مد. ح�سام الدين اأبو ال�سعودالطب ال�سعبي حقائق وخرافات51

291ربيع الآخر1422هـ/يوليو2001ممحمد عبدال�سايف القو�سيالعربية لغة الوحي .. والوحدة52

292جمادى الأولى1422هـ/اأغ�سط�ض2001ميو�سف محمد اأبو عودحقيقة النوم وقفات وتاأمالت53

293جمادى الآخرة1422هـ/�سبتمرب2001مد. علي بن مر�سد املر�سددور املدر�سة يف تربية الن�ضء وبناء املجتمع54

294رجب1422هـ/اأكتوبر2001مد. محمد م�سطفى ال�سمريم�سكالت طفلك ال�سحية يف عامه الأول وحلولها55

295�سعبان1422هـ/نوفمرب2001مح�سني بن عبداهلل بانبيلهمفهوم العمل يف الإ�سالم56

296رم�سان1422هـ/دي�سمرب2001مد. محمد عبداملنعم خفاجيالإ�سالم واأزمة الإن�سان املعا�سر57

297�سوال1422هـ/يناير2002ماأخرجه : عبدالقادر باقي زادهالنظم العدلية الثالثة ) وزارة العدل (58

298ذوالقعدة1422هـ/فرباير2002ممحمد بن عبدالرزاق الق�سعميالأديب عبدالكرمي اجلهيمان عطاء ل ين�سب59

299ذواحلجة1422هـ/مار�ض2002مطه محمد ك�سبهال�سخ�سية الإ�سالمية �سمات وحتديات60

300محرم1423هـ/اأبريل2002مد. جعفر ح�سن ال�سكرجيال�سعر والأخالق يف تراث العرب النقدي61

62
ال�سورى يف النظام الإ�سالمي ومقارنتها بالنظم 

301�سفر1423هـ/يونيو2002مال�سيخ محمد بن اإبراهيم بن جبريالأخرى

302ربيع الأول1423هـ/يونيو2002مد. ح�سن عزوزيمن اأجل ت�سحيح �سورة الإ�سالم يف الغرب63

303ربيع الآخر1423هـ/يوليو2002مد. عبداهلل بن اأحمد الفيفيمقايي�ض اجلمال يف جتربة العميان ال�سعرية64

304جمادى الأولى1423هـ/اأغ�سط�ض2002مجا�سم بن اأحمد اجلا�سمتعليم اللغة الجنليزية يف اململكة العربية ال�سعودية65
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66
ا�سطخاب املفردات كالم يدخل يف التخاطب ل 

305جمادى الآخرة1423هـ/�سبتمرب2002ماأحمد بن عبدالرحمن العرفجاخلطب !!

306رجب 1423هـ/اأكتوبر2002مح�سني محي الدين �سباهيالطب النبوي بني الإبداع ال�سحي والطب الوقائي67

68
العالقة بني الر�سا الوظيفي والأداء املهني 

307�سعبان 1423هـ/نوفمرب2002مد. عبدالعزيز بن علي املقو�سيلل�سحفيني

308رم�سان1423هـ/نوفمرب2002مد. �سالح بن علي اأبوعرادمن و�سائل واأ�ساليب الرتبية النبوية69

309�سوال1423هـ/يناير2003محجاب بن يحيى احلازميمن حلل ال�سعراء وحيلهم الفنية70

310ذوالقعدة1423هـ/فرباير2003مد. غالب خاليلياحلب بني الأدب والطب71

311ذواحلجة1423هـ/فرباير2003مرفعت محمد مر�سي طاحون�سبهات واأباطيل حول الطالق والرد عليها72

312محرم1424هـ/مار�ض2003ماأ.د.علي بن اإبراهيم احلمد النملةوقفات حول العوملة وتـهيئة املوارد الب�سرية73

74
الأدب العربي يف اململكة يف عهد خادم احلرمني 

313�سفر1424هـ/ابريل2003مد. ح�سن بن فهد الهوميلال�سريفني

314ربيع الأول1424هـ/مايو2003مد. نبيل �سليم عليالغذاء ودوره يف تنمية الذكاء75

315ربيع الآخر1424هـ/يونيو2003مجماهد باع�سنالأديب محمد بن اأحمد العقيلي ملحات من �سريته76

77
جذور احلملة الإعالمية على الإ�سالم وال�سعودية 

316جمادى الأولى1424هـ/يوليو2003مد. فهد العرابي احلارثيو�سراع الهويات

جمادى الآخرة1424هـ/عبداهلل اجلعيثناأفكار يف �سعر الإمام ال�سافعي78
317اأغ�سط�ض2003م

79
اأهم اأحداث اململكة العربية ال�سعودية منذ تاأ�سي�سها 

318رجب1424هـ/�سبتمرب2003مم�ساعد بن عبداهلل اجلنوبيعام 1319هـ حتى 1424هـ

80
اأبو تراب الظاهري العامل املو�سوعة اأو �سيبويه 

319�سعبان1424هـ/اأكتوبر203معلوي طه ال�سايفالع�سر

320رم�سان1424هـ/نوفمرب2003معبدالعزيز بن عبداهلل ال�ساملوقفات مع الأ�ستاذ عبداهلل القرعاوي يف ذكرياته81

321�سوال1424هـ/دي�سمرب2003ممحمد في�ض اهلل الغامدياملنهج العلمي يف القران الكرمي82

322ذوالقعدة1424هـ/يناير2004مد. غازي بن عبدالرحمن الق�سيبيهل ينقر�ض الدبلوما�سيون يف حقبة العوملة؟83

323ذواحلجة1424هـ/يناير2004ماإبراهيم نويرياحلوار بني الثقافات واحل�سارات �سرورة84

324محرم1425هـ/فرياير2004معبداهلل بن نا�سر احلديباملراأة يف الفتوحات الإ�سالمية85

86
الأ�ستاذ �سيخ النقاد عبداهلل عبداجلبار وماذا 

325�سفر1425هـ/اأبريل2004معبداهلل بن عبدالرحمن اجلفريبعد عنه ؟!

326ربيع الأول1425هـ/مايو2004ممحمد الدبي�سيح�سن �سرييف قراءة يف جغرافية اإن�سان87
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327ربيع الآخر1425هـ/يونيو2004مفهد بن عامر الأحمديالعبقرية واأ�س�سها الأربعة88

328جمادى الأولى1425هـ/يوليو2004مد. محمد ح�سن مفتيالإدارة الإلكرتونية وتطبقاتـها اأمنوذج اإداري جديد89

جمادى الآخرة1425هـ/اأ.د. علي بن اإبراهيم النملةمواجهة الفقر امل�سكلة وجوانب املعاجلة90
329اأغ�سط�ض2004م

330رجب1425هـ/�سبتمرب2004معبيد بن عبداهلل ال�سويهريمكامن اخللل يف العملية الرتبوية91

92
التجربة املعا�سرة للتنظيم الإداري باململكة العربية 

331�سعبان1425هـ/اأكتوبر2004مح�سن بن محمد ال�سيخال�سعودية

332رم�سان1425هـ/نوفمرب2004مال�سيخ عبدالرحمن نا�سر ال�سعديالو�سائل املفيدة للحياة ال�سعيدة93

94
الإعجاز الطبي يف القران وال�سنة واجلديد يف 

333�سوال1425هـ/دي�سمرب2004مد. ح�سان �سم�سي با�ساعلم الطب

95
اأهمية حماية الهواء وطبقة الأوزون من اأخطار 

334ذوالقعدة1425هـ/يناير2005مد. محمود دروي�ضالتلوث

335ذواحلجة1425هـ/فرباير2005معلي مدين اخلطيبالعمل بروؤية اإميانية96

336محرم1426هـ/فرباير2005ماأ.د.بركات محمد مرادمنهج اجلدل واآداب احلوار يف الفكر الإ�سالمي97

337�سفر1426هـ/مار�ض2005مد. محيى الدين عمر لبنيهالأ�سربين حكاية بال نـهاية98

338ربيع الأول1426هـ/اأبريل2005ممحمد عبدالرزاق الق�سعمياأحمد ال�سباعي رائد الأدب وال�سحافة املكية99

100
اإطاللة على امل�سهد الثقايف يف اململكة العربية 

339ربيع اآخر1426هـ/مايو2005مح�سني محمد بافقيهال�سعودية

340جمادى الأولى1426هـ/يونيو2005معلوي طه ال�سايفذاكرة العراق التاريخية واحل�سارية101

341جمادى الآخرة1426هـ/يوليو2005مد.م. يحيى ح�سن وزيرياأم القرى خ�سو�سية املكان والعمران102

342رجب1426هـ/اأغ�سط�ض2005معبدالعزيز بن �سعد الدغيرثاحلفاظ على البيئة من منظور اإ�سالمي103

343�سعبان1426هـ/�سبتمرب2005ماأ. حجاب بن يحيى احلازميالدور الأمني للموؤ�س�سات الرتبوية والثقافية104

344رم�سان1426هـ/اأكتوبر2005معلي مدين ر�سوان اخلطيبال�سمانات ال�سرعية حلماية الأ�سرة يف الإ�سالم105

345�سوال1426هـ/نوفمرب2005مفوزي خياطالأدب الوجداين اإبداع وفر�سان106

346ذوالقعدة1426هـ/دي�سمرب2005ماأ.د. نبيل �سليم عليالإدارة ال�سوية وحمايتها من ال�سغوط احلياتية107

108
احلج :اأحكام واأ�سرار قراءة تاأملية يف �سعائر احلج 

347ذواحلجة1426هـ/يناير2006م�سامل بن عبداهلل ال�سهريومنا�سكه

348محرم1427هـ/فرباير2006مد.عبدالعزيز بن عبداهلل اخلويطرجمع اجلواهر يف امللح والنوادر109
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349�سفر1427هـ/مار�ض2006مد.عمر بن يحيى محمدمكة املكرمة اأهمية الدور واملكان110

111
الإبداع والتحديث يف فكر �سماحة ال�سيخ عبداهلل بن 

350ربيع الأول1427هـ/اأبريل2006مد. �سالح بن عبداهلل بن حميدمحمد بن حميد 1402/1329هـ

351ربيع الآخر1427هـ/مايو2006مد.غازي بن عبدالرحمن الق�سيبيالزمان يزور املكان112

352جمادى الأولى1427هـ/يونيو2006مح�سني �سيد لبيبرثاء الزوجة يف ال�سعر العربي احلديث113

353جمادى الآخرة1427هـ/يوليو2006مد، اإبراهيم بن مبارك اجلويرم�ساعر اأب يف ر�سائل حّرى114

354رجب1427هـ/اأغ�سط�ض2006م�سليمان بن محمد اجلري�ضروؤية يف الف�ساد واجلرمية115

116
احلكومة الإلكرتونية درا�سة للتجربة التقنية 

355�سعبان1427هـ/�سبتمرب2006مح�سن بن محمد ال�سيخاملعلوماتية يف اململكة العربية ال�سعودية

117
اآفاق املناجاة يف �سعر الدكتور �سعد بن عطيه 

356رم�سان1427هـ/اأكتوبر2006معلي بن محمد العمريالغامدي

357�سوال1427هـ/نوفمرب2006مد،عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكيالفقه الإ�سالمي اأهميته والعناية مب�سادره واأهله118

358ذوالقعدة1427هـ/دي�سمرب2006مرفعت محمد طاحونامل�ست�سرقون بني الوفاء والفرتاء119

359ذواحلجة1427هـ/يناير2007مفاحت زيواننحو خطاب ل�ساين نقدي عربي اأ�سيل120

121
املواقع الأثرية والرتاث الثقايف باململكة العربية 

360محرم1428هـ/فرباير2007منا�سر بن محمد احلميديال�سعودية

361�سفر1428هـ/مار�ض2007مد . عاي�ض الرداديالطائفية والتفكيك بعد �سقوط بغداد122

362ربيع الأول1428هـ/اأبريل2007مد. عبدالعزيز بن عبداهلل اخلويطر�سنني الدموع123

363ربيع الآخر1428هـ/مايو2007مد. رافدة بنت عمر احلريريومي�ض من قب�ض الإ�سالم124

الأمريالدكتور في�سل بن م�سعل بن الثوابت واملتغريات يف املجتمع ال�سعودي125
364جمادى الأولى1428هـ/يونيو2007م�سعود ابن عبدالعزيز اآل �سعود

126
هاملتون جيب وكتابة الجتاهات احلديثة يف 

365جمادى الآخرة1428هـ/يوليو2007مزكي بن عبداهلل امليالدالإ�سالم

366رجب1428هـ/اأغ�سط�ض2007مبـهاء الدين عبداهلل الزهوريملحات يف الرتبية الإ�سالمية127

367�سعبان1428هـ/�سبتمرب2007مرغداء محمد زيدانموقع العقل يف ظل الت�سريع128

368رم�سان1428هـ/اأكتوبر2007مد . خالد احمد حربيالإ�سالم بني العاملية والعوملة129

369�سوال1428هـ/نوفمرب2007معالء الدين رم�سانمقدمة يف ال�سعر الياباين130

370ذوالقعدة1428هـ/دي�سمرب2007مد. محمد بن عبداهلل العبد اللطيفالرتجمة روؤية يف الواقع العربي131
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371ذواحلجة1428هـ/يناير2008مد فاطمة اليا�ضمن �سجن الأ�سطورة اإلى رحم التاريخ132

372محرم1429هـ/يناير2008معلي العلويمفهوم ال�سعر عند ابن �سينا133

373�سفر1429هـ/فرباير2008مد علي بن حمد اخل�سيباناغرتاب الثقافة الكل عن املجتمع الكيان134

374ربيع الأول1429هـ/مار�ض2008مد عبدالعزيز بن ابراهيم العثيمنيالأغذية املعدلة وراثيا مالها وما عليها135

375ربيع الآخر1429هـ/اأبريل2008مد. فالح بن �سبيب العجميالنحو يف ع�سر العوملة136

376جمادى الأولى1429هـ/مايو2008ممحمد ال�سموريتقاليد الكرم عند العرب137

377جمادى الآخرة1429هـ/يونيو2008ماأحمد علي اآل مريعالكنتية خطاب ال�سرية الذاتية138

378رجب1429هـ/يوليو 2008معبد اهلل العاليلي واآخرونمن تراثنا احلديث يف اللغة والفكر واحل�سارة139

379�سعبان1429هـ/اأغ�سط�ض2008مد.زكريا يحيى للثقافة التعليم اللكرتوين140

380رم�سان1429هـ/�سبتمرب2008مد. عثمان بن محمود ال�سينيال�سحافة املطبوعة يف ع�سر امللتيميديا141

381�سوال1429هـ/اكتوبر2008مد. عايل بن �سرحان القر�سيالتجربة ال�سعرية اجلديدة يف ال�سعودية142

143
امل�سطلح الإيقاعي يف الرتاث الأدبي /القافية 

382ذوالقعدة1429هـ/نوفمرب2008مفريد محمد اأمع�س�سومنوذجا

144
معركة ال�سعر املنثور يف ال�سحافة ال�سعودية قبل 

383ذواحلجة1429هـ/دي�سمرب2008ممحمد بن عبدالرزاق الق�سعمين�سف قرن

145
رواد الغناء يف اجلزيرة العربية من ال�سفوية اإلى 

384محرم 1430هـ/يناير 2009ماأحمد الوا�سلالت�سجيل

385�سفر 1430هـ/فرباير 2009م�سامي عبداللطيف اجلمعانقراءة يف الظواهر التمثيلية العربية146

386ربيع الأول1430هـ/مار�ض2009مد . ر�سا احمد اإ�سماعيلالأدب يف الربازيل روؤية ومختارات147

387ربيع الآخر1430هـ/اأبريل2009م�ساكر لعيبياأدب املدونات148

388جمادى الأولى1430هـ/مايو2009مد فهد العرابي احلارثيالثقافة الأفقية وموت النخبة149

389جمادى الآخرة1430هـ/يونيو2009مد.مو�سى اأحمد احلالولرحلة الأدب العربي احلديث اإلى الإجنليزية150

390رجب1430هـ/يوليو 2009م�سيلفانا اخلوريمرتجمو األف ليلة وليلة151

391�سعبان1430هـ/اأغ�سط�ض2009ممحمد رجب ال�سامرائيرحلة الكتاب يف احل�سارة الإ�سالمية152

153
الن�سبية وما بعدها )األربت اآين�ستاين ،�ستيفن 

392رم�سان1430هـ/�سبتمرب2009مد.عبداهلل نعمان احلاج،مايكل(
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393�سوال1430هـ/اكتوبر2009مد. نور الدين �سمودمذكرات اأبي القا�سم ال�سابي154

394ذوالقعدة1430هـ/نوفمرب2009مد.اأ�سامة محمد البحرييالعوملة والأدب العربي املعا�سر155

395ذواحلجة1430هـ/دي�سمرب2009مد . محمد البنعياديمالك بن نبي يف ذاكرة عبدال�سالم الهرا�ض156

396محرم 1431هـ/يناير 2010ماإبراهيم عبدالقادر املازينرحلة اإلى احلجاز157

397�سفر 1431هـ/فرباير 2010مغازي بن عبدالرحمن الق�سيبيق�سائد اأعجبتنا من غازي الق�سيبي158

398ربيع الأول1431هـ/مار�ض2010مد عبداهلل م�سفر الوقداينالبريوقراطية واإدارة املعرفة159

399ربيع الآخر1431هـ/اأبريل2010ماإبراهيم احلجريالن�ض ال�سردي الأندل�سي مداخل لقراءة جديدة160

400جمادى الأولى1431هـ/مايو2010ممنري العجاليناأوراق منري العجالين161

401جمادى الآخرة1431هـ/يونيو2010مفارغا �سلطان ترجمة عثمان اجلبايلالألعاب قي النظرية الأدبية162

402رجب1431هـ/يوليو 2010معبد الباقي يو�سفعامل الكتابة الق�س�سية للطفل163

403�سعبان1431هـ/اأغ�سط�ض2010مفاحت زيواناأثر املرجعية الفكرية يف حتليل اخلطاب اللغوي164

404رم�سان1431هـ/�سبتمرب2010مد. محمد عبده مياينبدر الكربى املدينة والغزوة165

405�سوال1431هـ/اكتوبر2010ميو�سف احلنا�سييف الفكر اخللدوين166

167
ميغيل اآ�سني بالثيو�ض رائد ال�ستعراب ال�سباين 

406ذوالقعدة1431هـ/نوفمرب2010ممحمد عبدالرحمن القا�سياملعا�سر

407ذواحلجة1431هـ/دي�سمرب2010مد . عا�سم حمدانال�سعر يف املدينة املنورة بني القرنني 12-14هـ168

408محرم 1432هـ/يناير 2011مد . ح�سن ل�سكرالرواية العربية والفنون ال�سمعية الب�سرية169

409�سفر 1432هـ/فرباير 2011ممحمد عبدالرحمن الق�سعميبدايات تعليم املراأة يف اململكة العربية ال�سعودية170

410ربيع الأول1432هـ/فرباير2011مد.علي حمادي �سديقيالتحيز العربي للنقد الغربي171

411ربيع الآخر1432هـ/اأبريل2011معبداهلل محمد الغذامياليد والل�سان172

412جمادى الأولى1432هـ/مايو2011مد خالد اأحمد حربيعلم احلوار ال�سالمي173

413جمادى الآخرة1432هـ/يونيو2011مد علي ابراهيم النملةاملو�سوعات الفردية174

414رجب1432هـ/يونيو2011مريو يوت�سويا ترجمة �سعيد بوكراميتاريخ الهايكو الياباين175
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415�سعبان1432هـ/يونيو2011ممحمد من�سوراأدب الرحالت النبيلة176

416رم�سان1432هـ/اأغ�سط�ض2011مد عبدامللك اأ�سهبوناحلطاب الفتتاحي يف القران الكرمي177

417�سوال1432هـ/�سبتمرب2011ماأحمد علي اآل مريعال�سرية الذاتية مقاربة احلد واملفهوم178

418ذوالقعدة1432هـ/اأكتوبرر2011مابراهيم �سربي را�سداجلاحظ يف مراآة اأبي حيان179

419ذواحلجة1432هـ/نوفمري2011مزكي امليالدالإ�سالم وحقوق الن�سان180

420محرم 1433هـ/دي�سمرب 2011م�سالح ال�سهاويالرتاث العلمي العربي وقاماته181

421�سفر1433هـ/يناير2012معبدالباقي يو�سفح�سا�سية الوائي وذائقة املتلقي182

422ربيع الأول1433هـ/فرباير2012ماملجلة العربيةوفيات املثقفني 1832011

423ربيع الآخر1433هـ/مار�ض2012مخواكني لومبا فوينتي�ضالإ�سهام الإ�سالمي يف التجديد الفل�سفي للقرن 12م184

185
يف ثياب العرابي الأ�سمعي اإمام الأنرثوبولوجيا 

424جمادى الأولى1433هـ/ابريل2012مفا�سل الربيعيالعربية

425جمادى الآخرة1433هـ/مايو2012مد. عبداهلل �سليم الر�سيد�سعر اجلن يف الرتاث العربي186

426رجب1433هـ/يونيو2012ممحمد القا�سيرندة الإ�سالمية اأمنع ح�سون الأندل�ض اجلنوبية187

427�سعبان1433هـ/يوليو2012مد. عبداهلل احلاجمديح الأ�سئلة ال�سعبة األغاز العلم املحرية188

428رم�سان1433هـ/اأغ�سط�ض2012مد . خالد اأحمد احلربيفرق العمل العلمية يف احل�سارة ال�سالمية189

429�سوال1433هـ/�سبتمرب2012مكارثرين فان �سباكرنموجز تاريخ الأدب الأمريكي190

191
امل�سكالت الفل�سفية عند ابن حزم والب�سري 

430ذوالقعدة1433هـ/اأكتوبر2012مد. بركات محمد مرادوابن ر�سد

431ذواحلجة1433هـ/اأكتوبر 2012مخالد فوؤاد طحطحال�سرية لعبة الكتابة192

432محرم 1434هـ/دي�سمرب 2012مد. ر�سيد اخليوناآراء اإخوان ال�سفا وخالن الوفا اإعجاب وعجب193

433�سفر1434هـ/يناير2013مد . ح�سن الغريفكتابات ال�سياب النرثية194

434ربيع الأول1434هـ/فرباير2013معبا�ض محمود العقادعبقرية محمد �سلى اهلل عليه و�سلم195

435ربيع الآخر1434هـ/مار�ض2013مد . بن�سامل حمي�ضابن ر�سد و�سوق املعرفة196

436جمادى الأولى1434هـ/ابريل2013مد . عبداهلل الربيدياللغة هوية ناطقة197
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437جمادى الآخرة1434هـ/مايو2013مد.عبداملجيد الإ�سداوي�سعر املو�سو�سني يف الع�سر العبا�سي198

438رجب1434هـ/يونيو2013معبداللطيف الوراريال�سعر والنرث يف الرتاث البالغي والنقدي199

200
اأثر الكوارث الطبيعية يف املجال القت�سادي 

439�سعبان1434هـ/يوليو2013مد. عبدالهادي البيا�ضباملغرب

440رم�سان1434هـ/اأغ�سط�ض2013مد. علي اإبراهيم النملةال�ست�سراق بني منحنيني النقد اجلذري اأو الإدانة201

441�سوال1434هـ/�سبتمرب2013مد. اأ�سامة محمد البحريي�سجع املنثور لأبي من�سور الثعالبي)350-429هـ(202

الع�ساق الثالثة203
د. زكي مبارك
)1952-1892(

442ذوالقعدة1434هـ/�سبتمرب2013م

443ذو احلجة1434هـ/اأكتوبر2013مد . خالد حربياأ�س�ض العلوم احلديثة يف احل�سارة الإ�سالمية204

444محرم1435هـ/نوفمرب 2013مد. اأحمد محمد �ساملالفل�سفة يف فكر ابن تيمية جدل الن�ض والتاريخ205

445�سفر1435هـ/دي�سمرب2013مترجمة خالد اأقنعيال�سينما واجلذور206

446ربيع الأول1435هـ/يناير2014ممحمد عزيز العرفجاملوروث ال�سعبي يف ال�سرد العربي207

447ربيع الآخر1435هـ/فرباير2014مد. عبداهلل �سليم الر�سيدالطب والأدب عالئق التاريخ والفن208

448جمادى الأولى1435هـ/مار�ض2014مد. عبداهلل بن علي بن ثقفاناأبو عمر اأحمد بن حربون209

449جمادى الآخرة1435هـ/اآبريل2014مد. اأحمد مرزاقاملرجعية واملنهج درا�سة نظرية تطبيقية210

450رجب1435هـ/مايو2014معبا�ض محمود العقاداللغة ال�ساعرة211

451�سعبان1435هـ/يونيو2014مد. عبدالرزاق حويزيظاهرة التداخل ال�سعري يف امل�سادر العربية212

452رم�سان1435هـ/يوليو2014ممحمد رجب ال�سامرائيرم�سان ذاكرة الزمان واملكان213

453�سوال1435هـ/اأغ�سط�ض 2014مد محمد ر�سوانالقد�ض ال�سريف يف ال�ست�سراق اليهودي214

454ذوالقعدة1435هـ/�سبتمرب2014مد محمد فتحيالإبداع والنبوغ215

455ذو احلجة1435هـ/اأكتوبر2014ماأحمد محمود اأبوزيدالرحلة الى مكة املكرمة واملدينة املنورة )ج1(216

456محرم 1436هـ/نوفمرب2014مد احل�سني زروقن�سو�ض النقد الأدبي لدى حماد الراوية217

457�سفر 1436هـ/دي�سمرب2014مد اأحمد فوؤاد با�سااحل�سن بن الهيثم وماآثره العلمية218

458ربيع الأول 1436هـ/يناير2015مد محمد مريتيالن�ض الرقمي واإبدالت النقل املعريف219
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459ربيع الآخر 1436هـ/فربايرر2015مد عبدالهادي البيا�ضاملناخ واملجتمع220

221
الفنون الأدائية وامل�ستقبل نحو ذاكرة الغناء 

460جمادى الأولى 1436هـ/مار�ض2015ماأحمد الوا�سلال�سعودي

461جمادى الأخرة 1436هـ/ابريل2015ماإبراهيم احلجريالإن�سان القرو�سطي222

462رجب 1436هـ/ مـايـو 2015مد. علي النملةال�ْسِتْغَراب: امْلَْنَهُج يِفْ َفْهِمنا اْلَغْرِب223

عبدالقادر بنعبداهلل /عبداحلميد فن الرت�سل العربي قدميا وحديثا224
463�سعبان 1436هـ/يـونـيو 2015ماأ�سقال

464رم�سان 1436هـ/ يوليو 2015معبا�ض العقاداأبو الطيب املتنبي225

465�سوال 1436هـ/ اأغ�سط�ض 2015مد.محمد الديهاجياخليال و�سعريات املتخيل226

466ذو القعدة 1436هـ/ �سبتمرب 2015مترجمة: محمد احمد عثمانفن التاأويل227

467ذو احلجة1436هـ/ اأكتوبر 2015ماأحمد اأبو زيدالرحلة اإلى مكة املكرمة واملدينة املنورة )ج2(228

468محرم1437هـ/ نوفمرب 2015ماأحمد بن �سليمان اللهيبنظرات يف ال�سعر العربي229

469�سفر 1437 هـ - دي�سمرب 2015 اأ�سامة �سليمان الفلّيحعد�سة التاريخ230

470ربيع الأول 1437 هـ - دي�سمرب 2015 د. اأحمد فوؤاد با�سامقاربات علمية للمقا�سد ال�سرعية231

471ربيع الآخر 1437 هـ - يناير 2016هاين احلجيوفيات 2322015

233
اأحمد م�ساري العدواين من الأزهر ال�سريف اإلى 

472جمادى الأولى 1437 هـ - فرباير 2016حمد عبداملح�سن احلمدريادة التنوير 

473جمادى الآخرة 1437 هـ - مار�ض 2016محمد القا�سيم�ساجالت نقدية يف الثقافة العربية املعا�سرة234

235
ال�سيخ الرئي�ض اأبوعلي ابن �سينا )توثيق 

474رجب 1437 هـ - اأبريل 2016د. اأمني �سليمان �سيدوببليوجرايف(

475�سعبان 1437 هـ - مايو  2016عبدالرزاق القو�سيلغات جنوب اجلزيرة العربية236

476رم�سان 1437 هـ - يوليو  2016عالء الدين ح�سـن�سهر ل مثيل له237

477�سوال 1437 هـ - يوليو 2016د. محمود اإ�سماعيل اآل عماراجلذور التاريخية لأدب الأطفال عند العرب238

239
الرتجمة العربية من مدر�سة بغداد اإلى مدر�سة 

478ذو القعدة 1437 هـ - اأغ�سط�ض 2016د. ح�سن بحراويطليطلة

240)comics( 479ذو احلجة 1437 هـ - �سبتمرب 2016�سفية خالد املزينيفن كتابة الق�سة امل�سورة

480محرم 1438 هـ - اأكتوبر 2016 منادية املديوينهكذا تكلم رجاء جارودي241
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481�سفر 1438 هـ - نوفمرب 2016 موليد عبداملاجد ك�سابمقالت الرافعي املجهولة يف اللغة والأدب242

482ربيع الأول 1438 هـ -دي�سمرب 2016ممحمد خري محمود البقاعيالرتجمة وحتريف الكلم 243

483ربيع الآخر 1438هـ -يناير 2017ماإبراهيم بن عبداهلل احل�سينانالتعلم املنظم ذاتيًا244

245
حركة التاأليف والن�سر الأدبي يف اململكة العربية 

جمادي الأولى 1438 هـ - فرباير خالد بن اأحمد اليو�سفال�سعودية
2017 م

484

485جمادي الآخرة 1438 هـ مار�ض 2017 مد. ف�سل عمار العماريطيّء اجلبالن: اأجا و�سلمى246

486رجب 1438 هـ - اأبريل 2017 مد. ه�سام بن عبدامللك بن دهي�ضمحمد بن احل�سن ال�سيباين: الإمام العبقري247

487�سعبان 1438 هـ - اأبريل 2017 مد. اإيهاب النجديمنازل الن�ض الأدبي: مقرتح الن�ض ال�سعري248

488رم�سان 1438 هـ - يونيو 2017 موليد عبداملاجد ك�سابمقالت الرافعي املجهولة )ج2(249

489�سوال 1438 هـ - يوليو 2017 ماإبراهيم بن �سعد احلقيلال�سرقات ال�سعرية والتنا�ض250

490ذو القعدة 1438 هـ - اأغ�سط�ض 2017 م�سالح ح�سن ر�سيدوديع فل�سطني حكايات دفرتي القدمي251

491ذو احلجة 1438 هـ - �سبتمرب 2017 مد. علي عفيفي علي غازياخلط العربي252

492محرم 1439 هـ اأكتوبر 2017 مد. اأحمد بلحاج اآية وارهاماأميون �سعراء ف�سحاء253

493�سفر 1439 هـ نوفمرب 2017 مد. ر�سيد العفاقياأحمد ذكي با�سا ومخطوطات الإ�سكوريال254

494ربيع الأول 1439 هـ - دي�سمرب 2017 مد. احل�سن الغ�ستولخطاب الرحلة املغربية اإلى احلجاز255

495ربيع الآخر 1439 هـ - يناير 2018 مد. ه�سام بن عبدامللك بن دهي�ضم�سادر القانون الدويل العام256

جمادى الأولى 1439 هـ - فرباير �سالح ح�سن ر�سيدجَممعّيات اأحمد ح�سن الزيات257
2018 م

496

جمادى الآخرة 1439 هـ - مار�ض د. اأ�سامة محمد البحرييال�سرية الذاتية يف الرتاث العربي258
2018 م

497

498رجب 1439 هـ - اأبريل 2018 معبدالعزيز بن عبدالرحمن ال�سماعيلم�سرح الطفل 259

499�سعبان 1439 هـ - مايو 2018 مخالد طحطحاحلدث وو�سائل الإعالم260

500رم�سان 1439 هـ - يونيو 2018 ماأحمد اإبراهيم العالونةالزوجان العاملان261

501�سوال 1439 هـ - يوليو 2018 مد. علي عفيفي غازيكتابات الرحالة م�سدر تاريخي262

502ذو القعدة 1439 هـ - اأغ�سط�ض 2018 موليد عبداملاجد ك�سابحتت الرماد263
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503ذو احلجة 1439 هـ - �سبتمرب 2018 ماأحمد اأبو زيدالرحلة اإلى مكة املكرمة واملدينة املنورة264

504محرم 1440 هـ - اأكتوبر 2018 مد. ال�سيد ال�سوربجياخللفيات املنهجية يف درا�سات امل�ست�سرقني265


