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�صل�صلة كتاب تعز عا�صمة ثقافية

�شل�شلة تعنى بن�شر اآفاق املعرفة

املعـــافـــر
درا�شة اأثرية للمواقع القدمية يف منطقتي 

)قد�س ، �شامع(

عا�شمة  تعز  اإعالن  مع  امل�شروع  هذا  ياأتي 
عامة  العربية  املكتبة  ويرفد   ، لليمن  ثقافية 
الكتب  اليمنية خا�شة مبختارات من  واملكتبة 
وللتعريف  مكتبتنا  اإليها  تفتقر  التي  املختلفة 
اإبداعية  وكتابات  درا�شات  من  الإبداع  بعامل 
العربي  القارئ  متناول  يف  لتكون  اليمن  يف 
العتمة  جدار  يف  لل�شوء  نافذة  اإنها   ، عمومًا 

وج�شر للتوا�شل اخلالق يف عامل املعرفة.

الإ�صراف ا لعام
اأ. �شوقي اأحمد هائل �شعيد

اللجنة الإ�صرافية
اأ. عبد الباري طاهر
اأ. حممد لطف غالب

اأ. عزالدين �شعيد الأ�شبحي

�صكر خا�ص لل�صركاء

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة األولى 2014 ، تعز

رقم اإليداع: )      (

- ثمن الن�شخة يف اليمن 500 ريال ميني
-يف البلدان العربية 5 دولرات اأمريكية

روابي للطباعة ، �صنعاء 444418 1 967+

مركز املعلومات والتاأهيل حلقوق الإن�صان
Human Rights Information

Training Center &

للتوا�صل

اجلمهورية اليمنية - تعز 
�ص.ب. 4535 

yfcataiz@gmail.com :بريد اإلكرتوين
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إهداء

إىل كل الباحثني والدارسني واملهتمني حبضارة اليمن القدمي 
الذين يبحثون عن احللقات املفقودة
وهم يغضون الطرف عن أرض املعافر
هذا جزء يسري من تارخيها املشرف

أضعه بني أيديكم
كما أهديه لكم
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شكر وتقدير
 

أتقدم بالشكر والتقدير وعظيم اإلمتنان لـ
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المقدمة
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المقدمة
احنصر  الذي   ، املعافر  بإقليم  قدمياً  يسمى  مما كان  الدراسة جزًءا  تتناول هذه 
املعافر  وجود  تّدون  املصادر  إشارة يف  بأقدم  ابتداًء  وذلك   ، وسامع  قدس  مبنطقيت 
كأرض وقبيلة  لعبت دورًا مهماً وأسهمت إسهاماً عظيماً يف صياغة التطور احلضاري 
والتارخيي لليمن القدمي ، فقد ذكرهتا النقوش اليمنية وحتدثت عن مدهنا وسكاهنا منذ 
محالت املكرب السبئي كرب إيل وتر يف القرن السابع قبل امليالد حىت القرون امليالدية 
الفرتة اإلسالمية  األوىل ، كما ذكرت يف املصادر الكالسيكية ، واستمر ذكرها يف 
حيث كان ألهل املعافر دور مشهود يف نشر الدعوة اإلسالمية وتثبيت أركاهنا ، وما 

كان هلم من دور فعال يف املراحل الالحقة.
منطقة  تاريخ  أن  أمهها  أسباب من  لعدة  البحث  الباحث موضوع هذا  اختار 
اليت  املنهجية  األثرية  بالدراسة   - الراهن  وقتنا  حىت   - حيظ  مل  عام  بشكل  املعافر 
يستحقها ، باستثناء الدراسة اليت نشرها يوسف حممد عبد اهلل يف جملة ريدان عام 
الدراسة   مث   ، اإلرتري  البحر  الطواف حول  السوا يف كتاب  مدينة  بعنوان  1988م 
األثرية املنهجية ملدينة السوا اليت قام هبا عبد الغين علي سعيد عام 1989م ، وأعمال 
املسح األثري امليداين الذي قامت به البعثة األمريكية برئاسة نورمان والن والذي تركز 
على الشريط الساحلي للبحر األمحر حىت باب املندب 1990م ، فضال عن الدراسة 
اليت قام هبا كل من سيدوف ، و يوسف عبد اهلل ، وعبده عثمان عام 1997م علي 

جمموعة من النقود القتبانية اليت مت العثور عليها يف مدينة الراهدة.
أما منطقتا الدراسة قدس وسامع من إقليم املعافر قدمياً فإنه مل حيدث أن مت فيهما 
دراسة أثرية منهجية بل ومل يُعَن هبما أي من الباحثني اآلثاريني احملليني أو األجانب 
ممن كتبوا عن تاريخ اليمن وحضارته. باستثناء حفرية إنقاذية أجرهتا اهليئة العامة لآلثار 
واملتاحف يف أحد القبور يف موقع احلاز بقدس ، والدراسة اليت أجراها مهيوب غالب 
أمحد عن نقش سربيت يف سامع ، وبعض الزيارات امليدانية األخرى. وفيما عدا ذلك 
، فهما ال تزاال  كغريمها من املناطق األخرَى بعيدتني متاماً عن األعمال والدراسات 
السجل  غائبتني عن  مما جعلهما   ، اليمن  من  خمتلفة  مناطق  أجنزت يف  اليت  األثرية 
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األحباث  اسرتاتيجية  ضمن  اآلن  حىت  تدخال  ومل   ، العلمي  البحث  وتاريخ  األثري 
األثرية يف اليمن. مع أن أمهيتهما التارخيية تتضح جليا من خالل ما نشاهده من اآلثار 
واملخلفات الباقية علي طول وعرض املنطقتني وعلى قمم اجلبال وسفوحها ، واليت 
تعكس لنا املستوى احلضاري املتقدم لثقافة هذه اجملتمعات ، اليت هي يف حقيقة األمر 
جزء ال يتجزأ من ثقافات اجملتمع اليمين يف العصور التارخيية مع غريها من اجملتمعات 
عليها  تركزت  اليت   ، الشرقية  والشمالية  الشرقية  املناطق  نطاق  تقع يف  اليت  األخرى 
الدراسات األثرية من قبل البعثات األجنبية باعتبارها مراكز أساسية للحضارة اليمنية 
القدمية ، واليت ذكرت بإسهاب يف املصادر الكالسيكية والدينية القدمية اليت سجلت 
التواصل احلضاري بني هذه املناطق ومراكز احلضارة يف العامل  القدمي ، وعلى الرغم 
من أن هذه املصادر الكالسيكية مل تغفل احلديث عن بعض مدن املعافر ، إال أن 
األمهية املرتبطة باجلانب الديين مثلت الدافع القوي لدراسة املناطق الشرقية والشمالية 

الشرقية دون غريها.   
لذلك فقد جاءت هذه الدراسة يف املقام األول كقاعدة للدراسات التفصيلية 
وجسراً خْلطَا الباحثني يف حقل الدراسات األثرية الذين ما زالوا يبحثون عن حلقات 
التاريخ اليمين املفقود وهم يغضون الطرف عن دراسة املعافر ، ويف املقام الثاين تأيت 
هذه الدراسة إلبراز اهلوية التارخيية للمعافر ومسامهة جمتمعاته يف التطور احلضاري الذي 
شهده اليمن قدمياً ، فضاًل عن تعريف أهل املعافر اليوم جبذورهم الرتاثية والثقافية ، 
وهبدف تتبع العمق التارخيي للشعوب القدمية اليت اختذت من أرض املعافر مستوطنا 
هلا ، وما خلفته لألجيال من مظاهر حضارية وعمرانية خالدة ، بل وما ختفيه هذه 
األرض يف جوفها من كنوز دفينة. وذلك استجابة للضرورة الواجبة يف احلفاظ على 
اآلثار الباقية ، والذي ال نبالغ إذا قلنا إهنا تكاد تنتهي بعد أن امتدت إليها عوامل 
قبل  وإمهال من  أحياناً  تقصري  ، يف ظل  وختريباً  هنباً  الدوام  فيها على  لتعمل  كثرية 
اجلهات املختصة اليت مل تكلف نفسها حىت توقيف األيدي الالمسئولة اليت متتد إليها 

من حني آلخر.
وحني عزم الباحث على إعداد هذه الدراسة - بعد أن نشأت الفكرة مسبقًا- 
كان لزاماً عليه الدخول من الباب التارخيي ، مع املعرفة املسبقة بقلة املصادر واملراجع 
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التارخيية واألثرية عن املعافر عامة ، ومنطقيت الدراسة بوجه خاص ، نظراً لرتكز األحباث 
والدراسات األثرية يف اليمن -حىت اآلن- على املناطق اليت ذكرت سلفاً ، ومع ذلك 
فقد حبث عن اإلشارات القليلة الواردة يف املصادر التارخيية عن املعافر ، مث قام الباحث 
بإجراء أعمال املسح امليداين  ملنطقيت قدس وسامع ، وفق إمكانياته احملدودة لتحقيق 

األهداف املرجوة يف توثيق أكرب قدر ممكن من املواقع األثرية والتارخيية.
وبشكل عام اعتمد البحث على الدراسة الوصفية لكل املواقع األثرية باستخدام 
مناهج عدة وفق ما تقتضيه طبيعة الدراسة ، فقد مت توثيق ووصف املواقع باستخدام 
استمارات أعدت لتوثيق املواقع ميدانياً ، وتوثيق امللتقطات السطحية بواسطة كروت 
، ومت أخذ إحداثيات املواقع جغرافياً باستخدام جهاز املالحة العاملي GPS ، ومت 
استخدام املنهج التارخيي هبدف تتبع املراحل االستيطانية يف املواقع املكتشفة ، واملنهج 
املقارن للمقارنة بني املواقع املكتشفة يف املنطقة قيد الدرس مع املواقع األخرى املدروسة 

يف منطقة املعافر ، واليمن بشكل عام. 
األساسية  املصادر  على   ، عام  بشكل  املعافر  تاريخ  تتبع  يف  الباحث  واعتمد 
واملراجع األخرى املتمثلة يف جممل الدراسات اليت تناولت املعافر ، وميكن تقسيم مادة 

املصادر على النحو اآليت: 
1. النقوش القديمة: وهي النقوش املكتشفة اليت ورد فيها ذكر املعافر ، واملعروف 

أهنا  قليلة مقارنة باملناطق األخرى ، وتنقسم إىل قسمني: 
أ. نقوش ورد فيها ذكر للمعافر ظهرت من أماكن بعيدة عن املعافر كمعبد اوعال 
 ، املقه  باإلله  اخلاصة  القدمية  السبئية  املعابد  من  وهي  مبارب  أوام  ومعبد   ، صرواح 
وتوضع فيها تلك النقوش إما ختليداً لذكرى انتصارات عديدة وعظيمة كما يف نقش 
النصر الذي سجل فيه املكرب كرب وتر أحداث حروبه  الواسعة من أجل توسيع 
دولته والقضاء على منافسيه. أو نقوش نذرية مرفقة مع تقدميات نذرية لآلهلة عثر 
عليها  يف معبد أوام الذي كان مزاراً حيج إليه كل السبئيني ، ورغم قلة النقوش اليت ورد 
فيها ذكر املعافر أو بعض مناطقها ، إال أهنا تعطي فكرة واضحة نوعا ما عن األمهية 

التارخيية للمعافر قدميا.
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ب. نقوش عثر عليها يف بعض مناطق املعافر وهي حمدودة العدد نظراً لقصور العملية 
البحثية ، وقد أعطت معلومات مهمة عن املعافر كأرض وقبيلة منها نقش مدينة السوا 

حاضرة إقليم املعافر قدميا ، وكذلك نقش سامع. 
2. المصادر العربية: وتنقسم أيضاً من خالل موضوعاهتا عن املعافر إىل نوعني: 

أ. املصادر اجلغرافية والبلدانية اليت تناولت املعافر يف زمن املؤلف وتاريخ املصدر ، ويأيت 
يف مقدمتها كتاب صفة جزيرة العرب للسان اليمن أيب حممد احلسن اهلمداين املتوىف 
ما بني350–360هـ ، ويعد من أمشل املصادر وردت فيه معلومات جغرافيه مفصلة 
عن املعافر وحدودها اجلغرافية ، وكتاب أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم  للمقدسي 
ومعجم   ، سنة 487هـ  املتوىف  للبكري  استعجم  ما  ومعجم   ، سنة 375هـ  املتوىف 
البلدان لياقوت احلموي املتويف 626هـ ومن املصادر التارخيية العربية اإلسالمية  كتاب 
املفيد يف أخبار صنعاء وزبيد لعمارة اليمين املتويف سنة 569هـ ، وهناك أيضاً صفة 
بالد اليمن ألبن اجملاور املتويف سنة 690هـ ، والسمط الغايل الثمن البن حامت املتويف 
694 هـ ، وطرفة األصحاب للملك األشرف الرسويل املتويف 696هـ وتاريخ وصاب 
للحبيشي )ت: 782هـ( والعقود اللؤلؤية ، والعسجد املسبوك للخزرجي املتويف سنة 

812هـ ، وكتاب السلوك للجندي املتويف 730هـ.
منها على سبيل  نورد  املعافر وهي كثرية جداً  أنساب  تناولت  إخبارية  ب. مصادر 
املثال كتاب اإلكليل للسان اليمن اهلمداين ، ومجهرة أنساب العرب البن حزم املتوىف 

سنة 456هـ.
3. القطع األثرية املستخرجة من مواقع منطقيت الدراسة ، احملفوظة يف متحف تعز.

4. مادة إثنوغرافية شفهية سجلت من قبل الباحث أثناء الدراسة امليدانية ساعدت 
يف معرفة الكثري من املواقع األثرية املندثرة ، أو تلك اليت حدث فيها أعمال كشف 

مفاجئ ، وال حتمل على سطحها أي مظاهر أثرية بارزة.
وكان من الطبيعي أن يواجه الباحث مشاكل وصعوبات أثناء عمله املضىن منها: 
بشكل  البحث  قيد  الدراسة  ومنطقيت  عامة  املعافر  منطقة  عن  املعلومات  شحة  أ. 
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خاص يف املصادر واملراجع وتناثر تلك  املعلومات هنا وهناك ، والكثري منها ال يتعدى 
جمرد اإلشارة العابرة. 

التارخيي واالقتصادي وكذا الطبيعة  ب. اختالف وتشعب بعض اآلراء حول الدور 
اجلغرافية ، بل حىت أمساء األماكن واملآثر فيها.

ج. عدم وضوح معظم معاملها التارخيية واندثار ما هو واضح منها نتيجة لعمليات 
التواصل االستيطاين وتوسعه.

د. إذا كان للبيئة وعواملها واإلنسان وطبيعته قدمياً دوٌر كبري يف صياغة وصنع كل 
بالغ األثر يف طمس تلك  االجنازات احلضارية لليمن القدمي ، فقد كان هلما حديثاً 
االجنازات ، وقد ظهر ذلك واضحاً أثناء الدراسة امليدانية للمواقع املكتشفة.                        
ومع ذلك فقد متكن الباحث من تكوين صورة يرى أهنا واضحة وواقعية عن آثار 
املنطقة حبالتها الراهنة ، وذلك من خالل الدراسة امليدانية اليت قام هبا وفق إمكانياته 
من  األثرية. كما متكن  املواقع  البحث عن  املرجوة يف  األهداف  لتحقيق   ، احملدودة 
حتديد معظم املواقع ، ومعرفة ما حتتويه من بقايا أطالل ملعامل ظاهرة أو مندثرة أو 

مطمورة حتت األرض ، ظهرت بعض خملفاهتا من خالل أعمال الكشف املفاجئ.
وبناًء على ما توفر للباحث من مادة تارخيية وأثرية فقد تكونت هذه الدراسة من 

مقدمة وثالثة فصول وخامتة ومالحق مكونة من خرائط وأشكال ولوحات:
الفصل األول: املوقع اجلغرايف والرتكيب اجليولوجي والتسمية. وينقسم إىل مبحثني: 

المبحث األول: املوقع اجلغرايف والرتكيب اجليولوجي: وفيه جاء حتديد اجلغرافية 
املكانية للحدود اليت كانت عليها أرض املعافر قدمياً ، وتفصيل كل اآلراء اليت حددت 
املعافر مكانياً من خالل املصادر العربية اإلسالمية كالكتب اجلغرافية والبلدانية وغريها 
، ابتداء بأقدم ذكٍر حلدودها اجلغرافية القدمية ، وصواًل إىل حتديد ما يعرف اليوم بالد 
احلجرية ، كون اجلزء الرئيسي من هذه الدراسة يقع ضمن نطاقها اجلغرايف ، ومبا تزودنا 

به الدراسات اجلغرافية الطبوغرافية واجليولوجية احلديثة. 
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المبحث الثاني: التسمية ومدلوهلا اللغوي واالصطالحي: و فيه مت تناول تسمية 
املعافر ومنطقيت الدراسة. وما أورده املؤرخون والباحثون عن نسب املعافر يف املصادر 

اللغوية والتارخيية واجلغرافية.
الفصل الثاني: أمهية املعافر يف حضارة اليمن ، وينقسم كذلك إىل مبحثني: 

المبحث األول: املعافر يف املصادر النقشية والكالسيكية: و فيه قدم الباحث 
دراسة عن أمهية املعافر يف حضارة اليمن القدمي قبل اإلسالم من خالل املعلومات اليت 

وردت يف املصادر النقشية والكالسيكية.
المبحث الثاني: حتدث فيه عن دور املعافر يف العصر اإلسالمي مراعيا التسلسل 
الزمين لألحداث ، والدور الفّعال الذي لعبه أهل املعافر يف الفتوحات اإلسالمية ويف 
نشر الدعوة اإلسالمية وتثبيت أركان الدين احلنيف. باإلضافة إىل ما أوردته املصادر 

التارخيية من ذكر ملناطق الدراسة.
الفصل الثالث: دراسة املواقع األثرية القدمية يف منطقيت قدس وسامع ، وفيه دراسة 

للمواقع املكتشفة يف منطقيت الدراسة وينقسم إىل مبحثني: 
المبحث األول: املواقع األثرية يف منطقة قدس
المبحث الثاني: املواقع األثرية يف منطقة سامع

الخاتمة: تضمنت ما خلص إليه البحث من نتائج.
قائمة المصادر والمراجع

واألشكال  واخلرائط  النقوش  وملحق  امللوك  وقائمة  اجلداول  وتتضمن  المالحق: 
اهلندسية واللوحات.
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الفصل األول
الموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي والتسمية



18



19

المبحث األول: املوقع اجلغرايف والرتكيب اجليولوجي
أواًل: املوقع اجلغرايف 

ثانياً: الرتكيب اجليولوجي ملنطقيت الدراسة 
المبحث الثاني: التسمية ومدلوهلا اللغوي واالصطالحي

أواًل: التسمية
ثانياً: نسب املعافر يف املصادر العربية

الموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي والتسمية 1
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المبحث األول
املوقع اجلغرايف والرتكيب اجليولوجي

أواًل: الموقع الجغرافي
 سيتناول الباحث يف هذا املبحث املوقع اجلغرايف والرتكيب اجليولوجي ملنطقيت 
الدراسة )خريطة 1 ، 2 ، 5 ، 6( ، ولكن البد أواًل من القيام بتناول احلدود اجلغرافية 
إطارها  تندرج ضمن  الدراسة  منطقيت  وأن  ، خاصة  قدميا  املعافر  عليها  اليت كانت 
هنا  سيقتصر  احلديث  فإن  للمعافر  اجلغرافية  احلدود  رقعة  التساع  ونظرا   ، اجلغرايف 
املناطق اجملاورة هلا حبكم اشرتاكها  الدراسة متجاوزاً يف ذلك  جيولوجياً عن منطقيت 
مجيعاً يف تركيب جيولوجي واحد ، وهذا سيساعد كثرياً يف معرفة تركيب أنواع الصخور 

ومواد البناء اليت ساعدت يف قيام املدن واملستوطنات القدمية. 

1. جغرافية المعافر 
إن تتبع احلدود اجلغرافية للمعافر يبدو أمرا يف غاية الصعوبة ، ألن االختالف بني 
الباحثني واملؤرخني ما يزال قائماً حىت اليوم ، يف ظل قلة الشواهد التارخيية واألثرية ، 
كما أن الدراسة عنها ال تزال بعيدة عن اهتمامات وأحباث الدارسني ، ولكن بالرغم 
من ذلك يكاد املرء جيزم بأهنا كانت تشمل رقعة جغرافية واسعة ، كما أن املعلومات 
اليت وردت يف املصادر العربية التارخيية واملصادر الكالسيكية ، والنقوش القدمية تفضي 

إىل أن حدودها واسعة جداً. وهنا سيتم تناول ذلك بشيء من اإلجياز: 
يعد أقدم مصدر عريب إسالمي عين بتحديد تفاصيلها املكانية جغرافياً هو ما 
أورده لسان اليمن )اهلمداين( املتويف ما بني350-360هـ يف كتابه صفة جزيرة العرب 
حتت عنوان ما وقع باليمن من جبل السراة و أوله اليمن بقـوله: » فمبتدأ هذه السراة 

المعافر - دراسة أثرية
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من أرض اليمن أرض املعافر فحيق بين جميد فعر عدن وهو جبل حييط البحر به ، وهي 
جتمع خمالف ذحبان)1( واجلوه وجبأ و صرب وذخر وبرداد وصحارة والظباب )الضباب( 
أحناء عدن  تبدأ من  اهلمداين  السراة عند  أن  وتباشعة«)2(. وكما  والعشيش ورسيان 
املعافر ، فإن سهرتن كانت كذلك ، وهذا يظهر بوضوح من نقشني  شاملة أرض 
 ,5/Ja 585  عائدين إىل عهد األخوين أيل شرح حيضب الثاين وأخيه يأزل بني
CIH 314+4/954 ففيها يتكرر الربط بني مدينة السوا )هجرن سوم( وسهرتن، 
قائاَل: »ومن  الصفة  من  آخر  يف موضع  أيضاً  ويذكر  املعافر)3(.  وسوا هي حاضرة 
قرى املعافر ُحرازة و صحارة و ُغرازة والدمينة و برداد وساكن هذه املواضع من بطون 
محري ولد املعافر بن يعفر«)4(. ويتحدث اهلمداين يف اجلزء الثامن من اإلكليل ، باب 
كنوز اليمن ودفائنها- قائال: »ومن كنوز اليمن ذخر اهلل يف أرضه وهو جبل بأرض 
املعافر... ، ويضيف قائال: وذخر وصرب جبلي  املعافر«)5(. إالّ أن معطيات اهلمداين 
يف حتديده للمعافر تتفق مع حتديد احلجري ملا يسمى اليوم باحلجرية ألهنا عنده من 
 ، مقبنة  وناحية  تعز وجبل شرعب  وبالد  يقع مشاهلا جبل صرب  املعافر حيث  بالد 
ومن شرقها ماوية وبالد احلواشب ، ومن جنوهبا بالد األصابح )الصبيحة( ونواحي 
عدن، ومن غرهبا موزع واملندب واملخا ، وجبأ مدينتها القدمية)6(. وحدد األكوع أرض 
املعافر يف هامش الصفة بأهنا تقع جنوب تعز ما بني برداد والضباب مشااَل ، وما بني 
ذحبان وما تاخم حلج والصبيحة جنوباًَ ، وما بني بين جميد )بالد املخا غربا( وخدير 

1. ذُّحبان: بالضم وسكون املوحدة وفتح احلاء املهملة مث ألف ونون، جهة املعافر، وأصلها »ذحبن« وهو مصدر 
الذبح، وكان القربان الذي يقدم هلياكل اآلهلة هو البخور والذبائح، وتقوم النون مقام حرف التعريف يف لغة املسند مثل 
»وثرن » أي الوثر وهو أساس البناء، »حمفدن »أي احملفد وغري ذلك. شرف الدين، امحد حسني: تاريخ اليمن الثقايف، 

سلسلة إصدارات جامعة صنعاء 2، ط1، 2004 م، ص116.
2. اهلمداين، احلسن بن امحد: صفة جزيرة العرب، حتقيق حممد بن علي األكوع احلوايل، مكتبة اإلرشاد صنعاء، ط1، 

1990م، ص 117 – 118.
3. بافقيه، حممد عبد القادر: توحيد اليمن القدمي من القرن األول إىل الثالث امليالدي، ترمجة: د.علي حممد زيد، 

مراجعة  حممد بلعفري، تقدمي منري عربش، املركز الفرنسي لآلثار، صنعاء، ط1، 2007م، ص 207.
4. اهلمداين: الصفة، مرجع سابق، ص 195.

5. اهلمداين، احلسن بن امحد: اإلكليل، ج8، حتقيق حممد علي األكوع، 2004م ، ص152.
6. احلجري، حممد بن أمحد: جمموع بلدان اليمن و قبائلها، ج1، حتقيق وتصحيح: إمساعيل بن علي األكوع، مكتبة 

اإلرشاد، صنعاء، ط 3، 2004م، ص232 -239.

الفصل األول
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واجلند والسكاسك شرقاَ هذا إذا مل يدخل جبل ذخر وجبل صرب يف املعافر أما إذا 
دخال وهو رأي املؤلف ـ اهلمداين ـ فهو واسع ، ألن آل الكرندي كانوا حيكمون يف 
عصره ذلك كله مبا يف ذلك اجلند سواًء عندما كانوا والة ألسعد احلوايل ، أو يف حالة 
استقالهلم)1(. وعلق األكوع يف هامش الصفة أن املعافر بفتح امليم وكسر الفاء وآخره 
راء وهو ما يسمى اليوم باحلجرية من أضخم املخاليف وأشهرها ، وقد أمساها األمري 

الكبري حممد بن أبان بن ميمون بن جرير دار امللك حيث قال:
حلـوا املعافـر دار املـلك فاعتـزمـوا          صـيد مقـاولـة من نسـل أحـرار)2(

وحدد يوسف عبد اهلل املوطن األصلي للمعافر بأهنا تشمل املرتفعات الواقعة ما 
بني جبل صرب مشااَل والصبيحة جنوباَ وما بني املخا غرباَ وخدير شرقاَ ، ويضيف أيضاَ 
بأن كثرياً ما كانت أرض بين جميد واألشاعر )وتشمل فيما تشتمل عليه موزع واملخا( 
تتبع حاكم املعافر وتدخل ضمن حدود نفوذه)3( ، وأرض املعافر عند رودوكناكس 
كانت تضم املناطق اليت تقع ما بني وادي خنلة ووادي ُحرازة)4(. واملعافر عند بافقيه 
إىل  الطريق  ويف  املندب  باب  من  بالقرب  اليمن  من  الغريب  اجلنويب  الطرف  تشمل 
شواطئ البحر األمحر ، ويعتقد أيضاَ مستنداً  ملا ورد  يف نقش النصر من أمساء املناطق 
الواقعة حالياَ يف منطقة صهبان قضاء  اجملهولة ، أن )صري( هلا عالقة مبصنعة صري 
السياين لواء إب ـ وهذا يعين أن املعافر من وجهة نظره كانت متتد حىت ذلك املكان، 
وأن )سأدم و نقبتم( من مدن املعافر ، وال ينبغي أن تكون مواقع )ظرب و ظلم وأروي( 

بعيدة كثرياً عن أرض املعافر)5(. 
وذكر الشرعيب عند تناوله لنقش السوا أن إقليم املعافر قدمياًَ كان واسعا جداَ ، 

1. األكوع، حممد: هامش الصفة  للهمداين، مرجع سابق، ص 194.
2. املرجع نفسه، ص194.

3. عبد اهلل، يوسف: مدينة السوا يف كتاب الطواف، جملة ريدان، ع5، ص:101-113، 1988م، ص 103. 
 Abdullah. Y. M.: The city of al-Sawa in the Periplus of the Erythrcean 
Sea, AAE. 6, 1995, 259- 269, Printed in Denmark P. 261.
4. Rhodkanakis: Alsabaische Texte 1, Holder-Pichler Temsky A.G. Wien 
und   Leipzig, 1927,: p 120.
5. بافقيه، حممد عبد القادر: تاريخ اليمن القدمي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، 1985م، ص60-59. 

المعافر - دراسة أثرية
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وميتد ليشمل أشاعر هتامة ومل يكن ينحصر مبا يسمى اليوم بقضاء احلجرية أو حمافظة 
املناطق  موزع كان حيكم  أن حاكم  إىل  الطواف  مبا جاء يف كتاب  مستداًل   ، تعز 
األفريقية على الساحل املقابل لليمن نيابة عن قيل املعافر الذي كان يقيم رمسياَ يف 

مدينة السوا)1(.
وأنه يشمل  اليمن قدمياَ  أقاليم  املعافر كان من أكرب  إقليم  الباحث أن  ويرجح 
مساحة أكرب مما يسمى اليوم مبحافظة تعز ، إذ كان ميتد ليشمل بعض مناطق من 
حمافظة إب ونعتقد أهنا املناطق اليت هلا اليوم حدود جغرافية مع حمافظة تعز من اجلهة 
الشمالية كالقاعدة والعدين و ذي سفال ، بدليل التواصل املشرتك يف اللهجة الواحدة 
بينهما حىت اليوم ، ورمبا كذلك يف العادات والتقاليد فهي متشاهبة إىل حٍد كبري يف 
املساحة املذكورة ، ويبدو أن املعافر امتدت يف فرتات سابقة إىل أشاعر هتامة وذلك 
استناداً إىل نقش السوا الذي ورد فيه )ضبأت / أشعرين( أي جند األشاعر ، ولكن 
كان ذلك من خالل توسع نفوذ حاكم املعافر يف احلكم يزيد وينقص حسب الظروف 

السياسية للدولة املركزية اليت  ينضوي حتت سلطتها حاكم املعافر.  
وقد اختفى اسم املعافر تدرجيياً وحل حمله يف القرون األخرية اسم احلجرية اليت 
وجاء   ، اهلجري  الثامن  القرن  إىل  اليمنية  التارخيية  املصادر  هلا يف  ذكر  أقدم   يعود 
ذكرها يف حوادث عام 905هـ عند ابن الديبع يف كتاب الفضل املزيد)2(. وذكرت يف 
كتاب اإلحسان للموزعي ضمن حوادث عام 983ه)3(. ويذهب يوسف عبد اهلل 
بأن التسمية كانت تطلق على إحدى قرى املعافر ، وهناك يف احلجرية قرية حتمل هذا 
االسم ، ورمبا اكتسبت أمهية خاصة يف فرتة ما فأطلق على ما جاورها هذه التسمية 
لشهرهتا مث غلبت التسمية العامة على اخلاصة وبقيت التسمية غالبة على املعافر ، 
وقد اختفى اليوم اسم املعافر ومل يعد يذكر إال امساً لقرية صغرية من بين محاد يف ناحية 
الراهن حملة صغرية تابعة لقرية املؤنسة  املواسط)4(. وحتمل اسم )ُحَجرِيَة( يف الوقت 

1. الشرعيب، عبد الغين علي: مدينة السوا )دراسة تارخيية أثرية(، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 2004م، ص31-20.
2. Abdullah, Y. M.: The city of al-Sawa, P. 262
3. املوزعي، عبد الصمد: كتاب اإلحسان يف دخول مملكة اليمن حتت ظل آل عثمان، حتقيق عبد اهلل حممد احلبشي، 

دار التنوير، بريوت، 1986م، ص64.  
4. عبد اهلل، يوسف: مدينة السوا، ريدان، ع5، مرجع سابق، ص 102–103.
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من عزلة زريقة الشام ، ناحية املقاطرة)1(. وكانت احلجرية يف حدود بلد األشعوب 
حسبما جاء يف حتفة الزمن لألهدل)2(. واحلجرية -وهي مبساحتها احلالية جزء من 
أرض املعافر قدميا- تقع يف مكان متوسط ، تشرف جباهلا العلوية على عدن وهي 
وسط بني السهل واجلبل ، وهلا من الغرب اتصال بتهامة وشريطها املمتد مشرفاَ على 

البحر األمحر ومسايراً له واتصااًل جببال السراة اليت هي حلقة منها)3(. 
وكانت احلجرية تشكل أعمال قضاء من لواء تعز ومركزه تربة ذحبان ومن أعماله 
سبع نواحي: املواسط والشمايتني والصلو وجبل حبشي والقبيطة واملقاطرة والوازعية)4(. 
وقد مت اقتطاع أجزاء كبرية منها يف فرتة الحقة من جهة اجلنوب حيث انتزعت منها 
املقاطرة بالكامل وجزء كبري من القبيطة لتضم إىل حمافظة حلج ، كما قسمت املواسط 

يف التقسيم اإلداري اجلديد إىل ثالث مديريات هي سامع واملعافر واملواسط)5(. 
أما بالنسبة للتكوين الطبوغرايف ملنطقة املعافر فإنه يتكون من تضاريس جبلية   
مرتفعة تشقها العديد من األودية ، منها ما يتجه غرباً لتصب يف البحر األمحر ومنها 
ما يتجه جنوباً لتصب يف خليج عدن. فاألودية املتجهة غرباً أشار إليها اهلمداين يف 
الصفة قائاَل: » قال حممد بن عبد اهلل بن إمساعيل السكسكي »مجيع ما بني عدن 
ووادي خنلة من أرض شرعب من األودية الكبار اليت تنتهي إىل البحر من تلقاء املغرب 
أوهلا: » إحتم: من أودية السكاسك يرد العارة والعمرية من أرض بين مسيح ومصابّه 
من مياين  جبل أيب املغلس الصلو فنجد معادن فشرق ذحبان و غريب جبل الرماء من 
جبال السكاسك ، والثاين من أودية السكاسك وادي أدمي مآتيه من مياين ذحبان ومن 
قلعة سودان من شرقيه وجبال ذات السريح من غربيه ، وينتهي بني بين مسيح وأرض 

1. الشرعيب، عبد الغين: مدينة السوا، مرجع سابق، ص 20.
2. طربوش، قائد: من أنساب عشائر حمافظة تعز )الوحدة اليمنية يف البنية السكانية ألبناء حمافظة تعز(، دار جامعة 

عدن للطباعة والنشر، ط1، 2005م، ص 41.
3. عبد اهلل، يوسف: املعافر، املوسوعة اليمنية، مج4، مؤسسة العفيف الثقافية، ص 2740 -2741، صنعاء، ط2، 

2003م، ص2741؛ بعكر، عبد الرمحن طيب، مثانون عاماً من حياة النعمان، ط1، 1990 م، ص 11.
4. غالب، حممد لطف: اإلحسان يف دخول اليمن حتت ظل آل عثمان، اإلكليل، ع 2: 36-147، وزارة اإلعالم 

والثقافة، صنعاء، 1988م، ص 141.
5. طربوش: أنساب، مرجع سابق، ص 41. 
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بين حيىي من بين جميد... والوادي الثالث: وادي ُحرازة مآتيه من جبل املطالع ومشايل 
ذحبان من جند معادن وغريب أيب املغلس الصلو ومياين اجلبزية مورده املمحاط من أرض 
بين جميد مث خيرج بني موزع و بني اجلُريبة إىل البحر. والوادي الرابع: وهو وادي احلسيد 
مآتيه غرب جبل صرب وجبل سامع ، جبل ابن أيب املغلس وعن ميينه اجلبزية ومن مشاله 
برداد ما بني جبلي صرب وذخر وجبأ ومجيع قاع السامقة ومياين جبل ذخر فينهي املوزع 
مث خيرج املخا إىل البحر. والوادي اخلامس رسيان مآتيه اجلند من شرقيه ومشايل جبل 
صرب ومن حدود الكالع الثّجة من ميانيها و خنالن و ضبا و العلى.... وأرض شرعب 
ومن بلد الركب جبال مشري واحلدوم فتجتمع مياه رْسيان حىت يلتقي باحلسيد ويصبان 
يف موزع ، ويلتقي هبذين الواديني وادي الشقاق وهو عن ميانيهما وال يقاس هبما ومآتى 
الشقاق من جوار املعافر احملادة لبين جميد فينهي مجيع هذه األودية ما بني ظاهر بين 
طاووس يف وطن حيس و بني أرض بين جميد حىت ختالط البحر عند الصُّحارى... )1(. 
وأما ما يتجه جنوباَ لتصب يف حبر عدن ، منها وادي ورزان الشاق يف وسط خدير 
من صدور سامع والعرضة والنُّبرية حيث تصب فيه مياه جبل سامع والصلو ومجيع مياه 
الدملؤة حىت تصل وادي اجلنات ومنهما إىل وادي حرز... )2( ويذكر ابن اجملاور أن 
ورزان هنر يفرق بني ثالثة أعمال: وهي اجلوة و اجلندية ، وأعمال تعز)3(. ويتضح من 
خالل ذلك أن وصف اهلمداين لألودية ينطبق مع حدود ما يسمى اليوم مبحافظة تعز. 
ومن األودية اليت مل يذكرها اهلمداين وادي الرجاع اليت تأيت روافده من منطقة 
املقاطرة إىل أن ينتهي قرب رأس عمران غريب عدن)4( ، ووادي املفاليس منابعه من 
جنوب حيفان وغرب جبال القبيطة وجنوب األحكوم ومير باملفاليس ويلتقي به السيل 
النازل من شرق املقاطرة يف وادي الدار ويصب يف البحر مبنطقة احلسوة غرب عدن 

وينضم إليه وادي معبق من املقاطرة)5(.

1. اهلمداين: الصفة، مرجع سابق، ص 136 – 145.
2. املرجع نفسه، ص 145.

3. ابن اجملاور، مجال الدين أيب الفتح: يف صفة بالد اليمن ومكة وبعض احلجاز املسمى املستبصر، تصحيح: أوسكر 
لوفقرين، دار شركة التنوير، بريوت، ط2، 1986م ، ص 155- 156.

4. أمحد، عبد اهلل حممد: جغرافية اليمن الطبيعية، املنتدى اجلامعي للنشر والتوزيع، صنعاء، 2001م ، ص 93.
5. الويسي، حسني بن علي: اليمن الكربى، كتاب جغرايف جيولوجي تارخيي، ج1، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، ط2، 1991م، ص 52.
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2. الموقع الجغـرافي لمنطقتي الدراسة
أ. املوقع اجلغرايف ملنطقة َقدس:

تقع منطقة قدس يف اجلنوب الغريب من مدينة تعز عاصمة احملافظة ، على بعد 
عزلتا  الشرق  من  ، حيدها  تعز  حمافظة  املواسط)1(  مديرية  إدارياً  وتتبع  حوايل60كم 
مديرية  من   ، بين محاد  عزلة  الغرب  ومن   ، حيفان  مديرية  من  واألعروق  األحكوم 
املواسط ، ومن الشمال مديرية الصلو  ، وعزلة بين يوسف مديرية املواسط ، ومن 
اجلنوب عزلة األكاحلة من مديرية املقاطرة ، كما تقع فلكياً عند نقطة التقاء خطي 
طول 44,5 و44,12ْ ، وبني دائريت عرض  13,15 و13,18ْ ، ويرتاوح ارتفاعها 
ما بني1400-2323مرتاً فوق مستوى سطح البحر )خريطة 5،2(. وتقدر مساحتها 
بـ)72,6كم2()2( ويبلغ عدد سكاهنا حوايل 42976 ألف نسمة)3(، وتتألف من عدد 
من القرى اليت تنتشر بعضها حول جبل مطران من مجيع اجلهات ، والبعض األخر 
متتد مشاال وشرقا حول جبل الشارح وجبل حليم وهي جبال أقل ارتفاعا عن جبل 
مطران ، وتفصله عن العزل اجملاورة امتدادات الوديان املنحدرة من جبل مطران وجبل 
الشوار ، وجبال األكاحلة واألحكوم وحيفان ، حيث تشكل هناية اجملرى املائي من 
جبل الشارح إىل وادي العجب مشاال حدوداً لقدس مع بين يوسف ، كما تشكل بداية 
جماري الوديان الفرعية من جند معادن إيل وادي األشروح غربا حدوداً لقدس مع بين 
محاد وذحبان ، وتكون اجملاري املنحدرة من وادي األهجوم ووادي َصُب ووادي الزبرية 
احلدود الشرقية لقدس مع األحكوم  واألعروق ، ويشكل جبل جربان احلد الفاصل 

جنوباً ما بني قدس واألكاحلة.
وهناك العديد من األودية يف قدس من أمهها: وادي األشروح )الضباب( مل يرد 

1. تقع على بعد حوايل 56كم إىل اجلنوب من مدينة تعز، مركز احملافظة، حيدها من الشمال مديرية سامع، ومن 
اجلنوب مديرية الشمايتني، ومن الشرق مديريتا الصلو وحيفان، ومن الغرب مديرية املعافر وتقدر مساحتها.حبوايل 

216,8كم2، ويبلغ عدد سكاهنا حوايل 115857ألف نسمة وتتألف من سبع عزل أكربها عزلة قدس من حيث 
http://taizonline.net/includes/brovdiv.php ، املساحة والسكان أنظر: موقع حمافظة تعز على األنرتنت

2. املرجع نفسه.
3. اجلهاز املركزي لإلحصاء: التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت لعام 2004م، وزارة التخطيط والتعاون 

الدويل، ص534.
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ذكره عند اهلمداين أثناء تناوله لوديان املعافر مما يدل على أن تسميته حديثة ، ولكنه 
ذكر جند ُمعاِدن وجبال ذحبان اليت تعد أهم روافد هذا الوادي الذي يّكون وديان إحتم، 
وحرازة اليت تصب مجيعها يف وادي موزع، الذي تبلغ مساحة حوضه )1300كم2()1(. 
ومنه إىل البحر األمحر جنوب املخا)2( ، إىل جانب املآيت املنحدرة من مرتفعات بين 
محاد ، وبين يوسف ، وهي املقصود هبا عند اهلمداين »مياين جبل أيب املغلس الصلو، 

وجبال املطالع«)3(. 
وجتدر اإلشارة إىل أن الطريق القدمي الذي يصل مبدينة السوا كان مير مبحاذاة 
هذا الوادي. وهناك أيضاً وادي العجب له مآيت من غرب جبل الشارح ، وله مآيت 
أخرى من املناطق املرتفعة املنحدرة من جنوب مناطق بين يوسف تتصل بوادي احلريبة 
، وأودية فرعية أخرى من الصلو وسامع ترفد وادي ورزان ، حيث تصل مجيعها بوادي 
تب حلج الذي يصب يف حبر عدن يف فرعني شرق عدن وغرهبا)4(. كما تعد األودية 
الفرعية: األهجوم5* ، َصُب ، الزبرية من أهم روافد وادي املفاليس ، ووادي الُرَجاع 

اليت تصب يف البحر العريب مبنطقة احلسوة غريب عدن)6(. 
ب. املوقع اجلغرايف ملنطقة سامع:

جبل  من  تسميتها  أخذت  تعز  حمافظة  مديريات  إحدى  حالياً  سامع  تعد 
سامع)7(، وهو جبل هرمي يقع ضمن سلسلة جبلية مرتابطة يبدأها جبل صرب من 

1. احليفان، عوض إبراهيم:  اجلغرافيا العامة للجمهورية اليمنية، جامعة صنعاء، 2004م، ص 158. 
2. الويسي، حسني: اليمن الكربى، مرجع سابق، ص52.

3. اهلمداين: الصفة، مرجع سابق، ص 137. 
4. الويسي: املرجع السابق، ص 52.

* ينبع أساسا من حوض منطقة اهلجمة، وله رافدان، األول يتصل بوادي اجلنات، والثاين يتصل بوادي املعطان، مث 
تلتقي فرعا الواديني يف مكان يعرف اليوم مبلتقى الواديني ليكونا بذلك وادياً واحداً هو وادي األهجوم، الذي تبدأ من 

هنا مساحة مقطعة العرضية تتسع كثرياً حيث يبلغ عرضه حوايل 18مرتاً، مث يتجه امتداده شرقاً وجنوب شرق ليصل 
بعد مسافة طويلة بوادي األحكوم، وتنضم إليه مياه السيول النازلة من  وادي صب، وادي الزبرية  وتلتقي مياهها مجيعا 

عرب أودية أخرى من األحكوم، واملقاطرة  لتصل  بوادي املفاليس.
5. الويسي: املرجع السابق، ص 52.

6. ورد ذكر جبل سامع عند اهلمداين ضمن جبال األشعوب إىل جانب الصلو اجلامع هلم وحلج، الصفة، مرجع 
سابق، ص147.
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اجلهة الشمالية، مث تنتهي مبنطقة حمجلة جنوب جبال املقاطرة ، يرتفع حوايل 2640م 
عن مستوى سطح البحر)1(. وتقع إىل اجلنوب من مدينة تعز على بعد حوايل 40كم. 
وتتوسط سامع العديد من املديريات ، حيث حتدها مديرية املسراخ من جبل صرب 
من اجلهة الشمالية ، وعزلتا قدس وبين يوسف من مديرية املواسط من اجلهة اجلنوبية، 
و بالد الصلو وخدير من اجلهة الشرقية ، مث منطقة النشمة والسوا من اجلهة الغربية 
)خريطة 5،2( ويبلغ عدد سكاهنا حوايل41,648 نسمة حسب التعداد السكاين 
لعام 2004م)2( ، وتبلغ مساحتها حوايل57,7  كم2)3( ، تتكون من عدة عزل هي 

حوره ، بكيان ، بين امحد ، شريع ، اجلبل ، سربيت ، دمنة سامع.
ومن أهم األودية يف سامع وادي سربيت ، ووادي شريع ، وادي السحي وهي 
من روافد وادي ورزان الذي يصب جنوباً يف البحر العريب ، وهناك أيضاً وادي دمنة 
سامع الذي تتجه مياهه يف اجتاهني ، فما ذهب شرقاً فإنه ينزل إىل وادي سربيت ، 
ومنه إىل وادي ورزان. وهي املقصود هبا عند اهلمداين »شرقي جبل سامع«)4( ، وما 
اجته غرباً فإنه ينزل إىل الشعوبة واملشاولة وباب الالزق لتصل بعد ذلك بوادي موزع. 

3. المناخ
اجلبلية  األجزاء  يسود  حيث  املناخ  بتنوع  عام  بشكل  املعافر  منطقة  تتميز   
واملرتفعات مناخ بارد شتاًء معتدل صيفاً بينما األجزاء املنخفضة يسودها مناخ معتدل 
يف الشتاء و دافئ إىل حار نسبياً يف فصل الصيف.أما األجزاء الغربية منها فيسودها 
املناخ الساحلي الصحراوي دافئ شتاًء حار صيفاً أما بالنسبة ملناخ منطقيت الدراسة 
فهو مناخ حمافظة تعز حيث يصل متوسط درجة احلرارة يف احملافظة إىل )21( درجة 

1. أمحد، مهيوب غالب: نقش جديد من سامع معلومات تارخيية جديدة، صنعاء احلضارة والتاريخ مج1، ص51-43، 
جامعة صنعاء، 2005م ،  ص43.

2. اجلهاز املركزي لإلحصاء: تعداد 2004م، مرجع سابق، ص582.
. http://taizonline.net/includes/brovdiv.php ،3. موقع حمافظة تعز على األنرتنت

4. اهلمداين: الصفة، مرجع سابق، ص 142.
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مئوية ، حيث يساعد هذا املناخ على سقوط األمطار يف فصل الصيف على زراعة 
الكثري من احملاصيل احلبية يف املدرجات واحلقول الزراعية ، كما يتم زراعة الب وقصب 
السكر وأشجار املاجنو يف الوديان ، وتزرع أيضا مجيع أنواع الفواكه واخلضروات كما 
القرض،  السدر،  فيها  املتوفرة  أهم األشجار  النبايت وتنوعه ومن  الغطاء  بوفرة  تتميز 

العسق، الطلح، الطنب، األراك، األثل، وبعض احلشائش والنباتات الصغرية)1(.

ثانياً: التركيب الجيولوجي لمنطقتي الدراسة: )خريطة3(
تدخل منطقتا الدراسة طبوغرافيا وما حوهلا من املناطق -اليت تندرج حالياً حتت مسمى 
اليمنية  للجمهورية  واجلنوبية  الوسطى  املرتفعات  مناطق  من  اجلنوبية  املنطقة  احلجرية- ضمن 
ارتفاعها حوايل )2680م()2(،  العالية ، حيث يصل  العميقة واملرتفعات  بالوديان  تتميز  اليت 
وتقع ضمن إقليم النشاط الناري والربكاين يف احلقبة الثالثية )العصر الكريتاسي( ، وتندرج هذه 
الصخور الربكانية حتت ما يسمى بركانيات اليمن اليت تتكون من البازلت واألندزيت وتراكيت 
والطف الربكاين ، باإلضافة إىل بعض الرواسب املتخللة هلذه الربكانيات أثناء اهلدوء الربكاين، 
حيث تتواجد  هذه الصخور على هيئة طباقية من صخور بركانية تركيبها )من صخور طافة 
إىل صخور فلسية( يتخللها بعض الصخور الرسوبية القارية احملتوية على مستحثات فقارية وغري 

فقارية ومواد عضوية ورواسب طينية يعتقد أهنا ترسبت يف بيئة حبرية عذبة)3(. 
وتتشكل طبيعتها اجليولوجية من وحدة صخور القاعدة النارية واملتحولة اليت يرجع عمرها 
إىل دهر ما قبل الكمربي أي ما بني 500 و100 مليون سنة ، وتتكون من صخور نارية 
والشست  واجملماتيت  النيس  مثل  متحولة  والبيجماتيت( وصخور  والسيانيت  )اجلرانيت  مثل 

واألمفيبولبت والرخام ، وتتوزع ظهور هذه الصخور ضمن صخور الكتله اجلنوبية)4(. 

. http://taizonline.net/includes/brovdiv.php  ،1. موقع حمافظة تعز على األنرتنت
2. القدسي، حممد عبد الباري: جبل صرب واملناطق اجملاورة، دراسات مينية ع 38: مركز الدراسات و البحوث اليمين، 

صنعاء، 1989م، ص 252 – 253.
3. اخلرباش، صالح، األنبعاوي، حممد: جيولوجية اليمن، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، ط1، 2001م، ص 67.
4. القدسي، حممد عبد الباري، وآخرون: جيولوجية اليمن، املوسوعة اليمنية، مج2، مؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء، 

ط 2، 2003م، ص 936 – 938.
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ترسبات  من  حتتويه صخورها  ملا  األوىل  الركيزة  املعقدة  القاعدة  وتعترب صخور 
اخلامات االقتصادية وأمهها خامات النيكل والنحاس وتوجد يف صخور األمفيبوليت 
والشيست واجلابرو ، والقواطع القاعدية يف نطاق احلامورة ، والشقات ، واملنارة ، ويف 
نطاق جبل اهلتاري ، ونطاق وادي الزبرية يف قدس ، وادي املقاطرة ، وادي املصلة ، 

وادي معبق ، ووادي ركاب يف حمافظة تعز. 
أما ما خيص املعادن الالفلزية والصخور الصناعية يف صخور القاعدة مثل الرخام 
حيث يوجد يف قرية شبان الصلو مبحافظة تعز ، وكذلك امليكا الذي يوجد على هيئة 

صفائح يف صخور البيجماتيت وذلك يف املقاطرة والزريقة والصلو)1(. 
جبل  الرباكني يف  لتتابع  قاطعة  جرانيتية  وجود كتل  إىل  األولية  التقارير  وتشري 
صرب وجبل سامع يرجع العمر اجليولوجي هلذه الصخور إىل ما بعد احلقبة الثالثية)2(. 
وتشري الدراسات األولية اليت أجريت على بعض مناطق احلجرية أن صخورها تكونت 
أثناء الطور األول والثاين حلركة حجاز التكتونية)3(. وتوجد متعدنات الفحم يف جبل 
مطران)4(. كما يتواجد النحاس والنيكل يف منطقة الزبرية من قدس وتنتشر متعدنات 
أن  إىل  أجتاه مشال 34 درجة غرب  فالق يضرب  الزبرية على خط  نطاق وادي  يف 
تصل مشال 85-90 درجة غرب ، وذلك يف قواطع الصخور القاعدية مثل صخور 
الالمربوفاير. حيث توجد هذه التمعدنات على هيئة نطاقات متشبعة وعروق صغرية 
ترتاوح من 1-2سم يف الطول ، ويصل مسك هذه القواطع املتمعدنة يف بعض األحيان 

إىل حوايل 100م)5(.  
يوجد  ، كما  الصلو   ، الزريقة   ، املقاطرة   ، الرتبة  يف  امليكا  وجود  يعتقد  كما 

1. غالب، عبده شرف: استدالالت  على النشوء اجليولوجي ملا قبل الكامربي يف اجلمهورية اليمنية، دراسات مينية، 
ع 41: 231 -246، مركز الدراسات والبحوث اليمين، صنعاء، 1990م، ص 237؛ القدسي، حممد عبد الباري، 

وآخرون: املوسوعة اليمنية، مج2، مرجع سابق، ص 954 – 955.
2. اخلرباش، صالح عبد الواحد: نبذة عن جيولوجيا اليمن و أهم الرواسب االقتصادية، اإلكليل، ع1 السنة الثانية: 

150-169، وزارة األعالم و الثقافة، صنعاء، 1982م، ص 153.
3. اخلرباش، صالح، األنبعاوي، حممد، مرجع سابق، ص 52.

4. الويسي: مرجع سابق، ص153.
5. اخلرباش واألنبعاوي: مرجع سابق، ص142 – 143.
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النحاس والكوبلت والنيكل يف منطقة  اجلرافيت قرب بين محاد)1(. وتوجد متعدنات 
حيفان واحلامورة ، والشقات ، واملنارة ، ويوجد معدن الرخام يف قرية شبان الصلو)2(. 
على فالق اجتاه )مشال غرب - جنوب شرق( ومتيل حبوايل 75 جنوب غرب يف صخور 
القاع مليء جبسم المربوفريي بسمك )1-2 ، 8م( ، وتظهر التمعدنات على السطح 

بشكل قبعات حديدية ، بينما يظهر التمعدن يف األسفل كتلياً أو متخلاًل)3(. 
أهم ما مييز فرتة احلني الثالثي الزمنية وجود أحجار البناء التابعة لربكانيات احلني 
الثالثي ، اليت تتميز برتكيبها ونسيجها وألواهنا املتنوعة مما جيعلها من املواد األساسية 
للبناء والتشييد ، حيث يرتاوح تركيب هذه الصخور من البازلت األسود إىل الرايوليت 

والطف املتعدد األلوان)4(.

1. اخلرباش، صالح: املرجع السابق، ص 159.
2. املرجع  نفسه، ص 157 – 158.

3. املفلحي، حيىي عبد اهلل: مادة املعادن، مج4، مؤسسة العفيف الثقافية: ص 2753 -2739، صنعاء، ط 2، 
2003م، ص 2735.

4. اخلرباش، صالح، األنبعاوي، حممد: مرجع سابق، ص 154.
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المبحث الثاني
التسمية ومدلوهلا اللغوي واالصطالحي

يف هذا املبحث سيتم احلديث عن تسمية املعافر ومنطقيت الدراسة ، باإلضافة 
إىل ما ورد عن نسب املعافر يف املصادر العربية.

أواًل: التسمية
1. تسمية املعافر

أطلقت التسمية على القبيلة وعلى األرض)1(. فأما القبيلة فقد افرد هلا الباحثون 
من النسابة واملؤرخني التارخييني يف مؤلفاهتم الكثري من األخبار. وسنحاول هنا سرد 

أهم ما جاء عنها يف املصادر اللغوية والتارخيية. 
وردت تسمية )املعافر( يف عدد من النقوش اليمنية القدمية اليت تعود إىل فرتات 

زمنية خمتلفة ومن أمهها: 
• نقش النصر  املوسوم بـ RES 3945 الذي ذكر مدن املعافر )أهجر/ معفرن( 

يف السطر الثالث والرابع ويعود تارخيه إىل القرن السابع قبل امليالد. 
 Fa74\5, MAFRAY ، 1 /1 جاءت التسمية )ذ معفرم( يف النقوش: السوا •

al- Mi‘sāl 3\9 ، نقش سربيت 1/ 1. 
Ja:631\33 وردت التسمية )معفرم( يف نقش •

RES 3904\10 وردت التسمية )ذي/معف]رن[ ( يف النقش •

1. عبداهلل، يوسف: مدينة السوا، مرجع سابق، ص 102.
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وجاء معىن اجلذر )عفر( يف املعجم السبئي على معنيني األول  مبعين قدم أو قرب ، كما 
يف النقوش MAFRAY-alGidma,1,2,3 كفعل مرتبط باألعمال الدينية املتعلقة 
بالتقريب والتنصيب لإلهلة الشمس )ع ف ر/ ل ش م س هـ/ ب خ م ر ت ن( ، وكذلك 
يف النقش Jam2861=al Mi‘sāl,9\5  )هـ ق ن ي/ ل ش م س هـ/......ي وم/ 
ع ف ر()1( وجاء بصيغة ذعفر املرتبطة باآلهلة املتعلقة باجلبال املرتفعة اليت تقدم فيها الطقوس 
الدينية كما يف النقشDS-Budan-01 no.6)2( واملعىن اآلخر مبعىن طرح احلب قبل 

السقي أو املطر)3(. 
711هـ/  اهلجري  الثامن  القرن  يف  املتويف  منظور  البن  العرب  لسان  يف  وجاء 
1311م يف مادة عفر: الَعْفُر والَعْفُر: ظاهر الرتاب ، واجلمع أعفار. وعفره يف الرتاب 
يعفره عفراً وعفره تعفرياً فانعفر وتعفر: مرغه فيه أو دسه. والعفر: الرتاب. ويف حديث 
اِب ، ولذلك قال  أيب جهل: هل حممد وجهه بني أظهركم؟  يُرِيُد به سجوَده يف الرتُّ
يف آخره: أَلطََأّن على رقبته أَو أُلَعفَِّرّن وْجَهه يف الرتاب؛ يريد ِإذالله؛ ومنه قول جرير:

وسـاَر لَبْكـٍر خُنْبـٌة مـن جُمـاِشـٍع          فلمـا رََأى َشْيبـاَن واخليـَل َعّفـرا
قيل يف تفسريه: أَراد تـََعفَّر. قال ابن سيده: وحيتمل عندي َأن يكون أَراد َعّفَر 

َجْنَبه ، فحذف املفعول.
وَعَفَره واْعتـََفَره: ضَرَب به اأَلرض؛ وقول َأيب ذؤيب:

َسـدِّ َحـِديـ      ـَد النـاب ، َأْخـذتُه َعفـٌْر فتـَْطرِيـُح
ُ
أَْلَفـْيُت َأْغـَلب من ُأْسـد امل

قال السكري: َعْفر َأي: يـَْعِفرُه يف الرتاب. وقال أَبو نصر: َعْفٌر َجْذب. قال ابن 

1. Robin, C: ‘Amdân Bayyin Yuhaqbid, roi de Saba’ et de dhû-Raydân 
»,dans Études sud-arabes. Recueil offert à Jacques Ryckmans. pp. 167- 
205. l’Institut orientaliste de Louvain, 39, 1991,P176,187,188.
2. Daniels,  Joseph L.: Landscape graffiti in the Dhamar Plains and its 
relation to mountain-top religious practice, PSAS 33,pp.237- 250, 2003 
pp. 237 -240.
3. بيستون، ا. ف. ل.، وأخرون: املعجم السبئي، )باإلجنليزية والفرنسية والعربية(، منشورات جامعة صنعاء، دار نشر 

بات بيرتز، لوفان اجلديدة، مكتبة لبنان، بريوت، 1982، ص14.
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جين: قول َأيب نصر هو املعمول به ، وذلك َأن الفاء ُمَرتِّبة ، وِإمنا يكون التَـّْعِفري يف 
الرتاب بعد الطَّرْح ال قبله ، فالَعْفُر ِإذاً هاهنا هو اجَلْذب..)1(.

واملعافر: بفتح أوله وثانيه بعده فاء وراء مهملة موضع باليمن تنسب إليه الثياب 
املعافرية نزلوا هذا املوضع فسمي هبم)2(. وجاء أيضاَ يف خمتار الصحاح يف مادة عفر: 
أن آل معافر بفتح امليم حي من مهدان ال ينصرف معرفة أو نكره كمساجد وإليهم 
تنسب الثياب املعافرية حيث تقول ثوب معافري منصرفة بإضافة ياء النسبة)3(. ورغم 
اللفظي إال أهنا ال تشري إىل املعىن  التسمية واشتقاقها  العربية عن  ما ذكرته املعاجم 
اللغوي لالسم مع أهنا أوردت الفعل )عفر( على أنه من لغة أهل اليمن ، وعفر الزرع 

أسقاه أول سقية)4(. 

2. تسمية منطقيت الدراسة
أ. قدس في اللغة

اشتق من اجلذر )ق د س( وقدس ِبَفْتِح القاف والدال: السَّْطل بلغة َأهل احلجاز 
ُطَّهَّر َأي املكان الذي يُتطهَّر 

ْقِدس َأي البيت امل
َ
ألَنه يتطهر فيه قال ومن هذا بيت امل

به من الذنوب. وَقَدُس: واد ، قـُْرَب مِحْص ِمن فـُُتوِح ُشَرْحِبيِل بِن َحَسَنَة ، وِإليه ُتضاُف 
َجزِيَرُة َقَدَس ، هكذا يف النَُّسِخ ، والصواب: حُبَرْيُة َقَدَس كما يف الُعَباِب. ويف اللَِّسان: 

ْحَكم: كما َحرَّك القاِدَس ، واجَلْمع: الَقَواِدُس)5(.
ُ
كما أَْقَحَم الَقاِدَس ، ويف امل

والَقاِدُس: الَقدَّاُس. والَقاُدوُس: ِإنَاٌء من َخَزٍف َأْصَغُر ِمن اجَلرَّة خُيْرَج به املاُء من 

1. ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم: لسان العرب، ج4، الدار املصرية للتأليف والرتمجة، القاهرة، )ب.ت(، ص 584.
2. البكري، عبد اهلل بن عبد العزيز: معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع، ج3، حققه وضبطه، مصطفى 

السقا، عامل الكتب، بريوت، ط 3، 1983م، ص1241.
3. الرازي، حممد أبوبكر عبد القادر: الصحاح منجد عريب/ عريب، دار احلداثة، بريوت، 1983م،  ص 442.

4. الشرعيب، عبد الغين: مدينة السوا، مرجع سابق، ص 15.
5. الزَّبيدي، حمّمد بن مرتضى: تاج العروس من جواهر القاموس، ج16، حتقيق: حممود حممد الطناحي راجعه: 

مصطفى حجازي وعبد الستار أمحد فراج، وزارة اإلعالم بالكويت، سلسلة الرتاث 16، مطبعة حكومة الكويت، 
1976م، ص 359-357.
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السََّواِقي ، واجَلْمُع قـََواديُس. والقاِدُس: السَِّفينُة ، ومَجُْعها قـََواِدُس.وَقَدَس يف األرض: 
َذَهَب فيها. وفالٌن َقُدْوٌس بالسَّيف: أي َقُدْوٌم به)1(.

ورمبا يكون لتسمية قدس داللة مبا يسمى )قدس األقداس( وهو املكان يف مؤخرة 
املعبد الذي يوضع فيه متثال اإلله وتؤدى فيه طقوس العبادة املختلفة.

 RES نقش من  العاشر  السطر  يف  وردت  اليت  اللفظة  أن  الشيبة)2(  ويعتقد 
3858 )هجرن/ خدصم( أي مدينة خدصم ، إمنا املقصود هبا منطقة قدس الواقعة 

جنوب مدينة تعز وجنوب شرق ذحبان ليؤكد أهنا املعنية باسم هجرن خدصم)3(*. 

ب. سامع في اللغة
من اجلذر )مسع( ومنه اشتقت مسَِْعت مَسْعاً ومَسَاعاً ومَسْيعاً ، وسامعاً. والسَّْمع: 
ْسَمع: املوضع الذي ُيسمع منه من 

َ
مَسْع اإلنسان ، واجلمع أمساع. واملِْسَمع: األُذن. وامل

قوهلم: هو ميّن مبرًأى وَمْسَمع ، أي حيث أراه وأمسع كالمه ، وكذلك: هو ميّن مرَأًى 
وَمْسَمعاً. وأمسعُت الدلو إمساعاً فهي ُمْسَمَعة ، إذا جعلت هلا ُعروة يف أسفلها من 
باطن مث شددت هبا حباًل اىل الَعْرقـَُوة لتخفَّ على حاملها. وقد مّست العرب ِمْسَمعاً 
هالبة والَقحاطبة ، ومّست 

َ
سامعة ، كما يقال امل

َ
، وهو أبو قبيلة من العرب يقال هلم امل

أيضاً: مُسيعاً ومِسْعان. ودير مِسعان: موضع. ومَساعة: اسم أيضاً. ويقال: فعلت ذلك 
َتْسِمَعَتك ، أي لتسمع. ويقال: مّسعُت بفالن َتْسِمَعًة ، إذا ذكرته مبكروه)4(.

1. ابن منظور مجال الدين حممد بن مكرم: لسان العرب، ج6، الدار املصرية للتأليف والرتمجة، القاهرة، )ب.ت(،  ص 168.
2. Al- sheibah A., Die Ortsnamen in den altsüdarabischen  Inschriften, 
ABDY, Bd. 4, Mainz, 1987. p26. 

3. * ولكن موقع قدس اجلغرايف يقع يف الواقع مشال شرق ذحبان، وإذا صح ذلك االفرتاض مع األخذ يف االعتبار 
املوقع الصحيح لقدس من ذحبان، فإنه رمبا تكون اللفظة )بسرن/ عرمن( اليت وردت يف النقش، وتعين وادي عرمن له 

عالقة اليوم حبصن قلعة الُعرَِّمة املطلة على وادي الضباب من اجلهة الغربية يف موقع األشروح، وبذلك فإنه هو املقصود 
بالتسمية تلك، وتصب مياهه من ذحبان وجند ُمَعاِدن كما سبق احلديث عنه.

4. ابن دريد، أبو بكر حممد بن احلسن: مجهرة اللغة، ج2، حتقيق رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، 
1987م، ص842.  
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ومن اجلذر )س م ع( يشتق االسم مسع وصيغة النسبة منه مسعي ، ومسع كان 
له مواضُع عبادٍة  امليالد وكانت  قبل  السابع  القرن  الرمسي لسمعي منذ  املعبود  مبثابة 
خمتلفًة يف مسعي واجلوف ومارب ، ذكر يف بعض النقوش ومنها Ry 394 بأنه )مسع 
 GL1519; ثور أبضعم( مما يرجح بأن املقصود به القمر)1( ، وكذلك يف النقوش
1524 ;1523;1522 باسم اإلله )مسيع ذو ظبيت()2(، وقد عثر الفريق اليمين 
أثناء أعمال املسح مبوقع خربة اللسان بالقرب من موقع جدفر على نقش يذكر اإلله 
مسيع ذو ظبيت)3(. وقد ينطق االسم بالصور التالية مسع ، مسيع ، سامع.  ومنه أيضا 
اشتق اسم مدينة )مسعان( -مصنعة مارية حاليا- غرب مدينة ذمار ، حيث يقال 
سامع مبعىن شاهد. وكذلك كان جبل سامع شاهدا على صراع الزمان واملكان مع من 

حوله على مر السنني)4(.

ثانياً: نسب المعافر في المصادر العربي
جاء عند ابن منظور: َمعاِفُر: قبيلة؛ قال سيبويه: َمعاِفر بن مـُّر فيما يزعمون َأخو 
متيم بن ُمّر ، يقال: رجل َمعاِفرّي ، قال: ونسب على اجلمع أَلن َمعاِفر اسم لشيء 
واحد ، كما تقول لرجل من بين كالب أَو من الضِّباب: ِكاليّب وِضبايّب. فَأمَّا النَّسب 
َمْسِجِدّي  تقول  مساجد  ِإىل  واحد كالنسب  على  النَّسب  تُوِقع  فِإمنا  اجلماعة  ِإىل 
وكذلك ما َأشبهه. وَمعاِفر: بلد باليمن ، وثوب َمعاِفرّي ألَنَّه نسب ِإىل رجل امسه 
َمعاِفر ، وال يقال بضم امليم وِإمنا هو معاِفر غري منسوب ، وجاء يف الرجز الفصيح 
منسوباً قال اأَلزهري: بـُْرٌد َمعاِفرّي منسوب ِإىل معاِفر اليمِن مث صار امساً هلا بغري نسبة 
، فيقال: َمعاِفر. ويف احلديث: »أَنَّه بَعث ُمعاذاً ِإىل اليَمن وأَمره َأن يْأخذ من كل حاملٍِ 

1. باسالمة، حممد عبد اهلل: شبام الغراس، مؤسسة العفيف، صنعاء، 1990م، ص24-23.
2. Höfner, Maria und Solé, J. M. Solá: Inchriften aus dem Gebiet 
Zwischen Märib und dem Ğōf, Samlung Eduard Glaser II, WIEN 1961. 
PP. 16- 17: 21- 25.

3. مشسان، وآخرون: نتائج املسح األثري يف حمافظة مارب- مديرية جمزر، اهليئة العامة لآلثار فرع مارب، املوسم 
األول، 2005، 2006م، ص11- 12.

4. أمحد، مهيوب غالب: نقش جديد، مرجع سابق، ص 43.

المعافر - دراسة أثرية



37

عاِفرِّي« وهي برود باليمن منسوبة ِإىل َمعاِفر ، وامليم زائدة. ومنه 
َ
ديناراً أَو ِعْدَله من امل

حديث ابن عمر: )أَنه دخل املسجد وعليه بـُْرداِن َمعاِفريّاِن(. ورجل َمعاِفريٌّ: ميشي 
مع الرَُّفق فينال َفْضَلهم. قال ابن دريد: ال أَدري َأعريب هو أَم ال. ويف )الصِّحاح(: هو 
عاِفُر بضم امليم ، وَمعاِفُر ، بفتح امليم: حيٌّ من مَهْداَن ال ينصرف يف معرفة وال نكرة 

ُ
امل

َعاِفريَّة. يقال: 
ألَنه جاء على مثال ما ال ينصرف من اجلمع ، وِإليهم تنسب الثِّياب امل

ثوب َمعاِفريٌّ فتصرفه ألَنَّك أَدخلت عليه ياء النسبة ومل تكن يف الواحد)1(.
الصراع  ظل  وكهالن)2(.وقد  محري  يف  املعافر  نسب  حول  املؤرخون  اختلف 
السبئي احلمريي املتمثل يف تنازع كهالن ومحري على بعض القبائل الواقعة بينها أو على 

أطرافها ومنها املعافر)3(.
قضايا  االختالف يف  ذلك  بصدد حتقيق  الدراسة  هذه  هنا يف  لسنا  أننا  على 
هنا  نكتفي  وإمنا   ، تناولت ذلك  اليت  التارخيية  املصادر  للمعافر يف  األنسايب  النسق 
 ، املؤرخني بشكل مسرتسل  النسابة و  املعافر يف كتب  تيسر عن نسب  ما  بعرض 
حيث  تنسب إىل معافر بن يعفر بن احلارث بن مرة بن أدد بن اهلميسع يف عمر بن 
يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ)4(. َوَوَلَد َماِلك بن احلَاِرَث بن ُمرّة بن 
أَُدٍد بن َزْيد بن يشُجب بن َعريب بن َزْيد بن َكْهاَلن بن سبأ بن َيْشُجب بن يـَْعُرب 
بن َقْحطَان: ُعُمرّاً ، ويـَُعْفرِاً. فـََوَلَد ُعُمّرو: فكاًل ، وهو َخْواَلُن ، فـََوَلَد يـَُعْفِر بن َماِلك: 

َعاِفَر فـََوَلَد َخْواَلُن)5(.
َ
امل

وتنسب املعافر عند القاضي احلجري إىل معافر بن يعفر بن احلارث بن مرة بن 

1. ابن منظور: لسان العرب،ج4، مرجع سابق، ص 591.
2. طربوش، قائد حممد: أنساب عشائر، مرجع سابق، ص40

3. بافقيه، حممد: توحيد اليمن القدمي، مرجع سابق، ص 136.
4. احلموي، ياقوت: معجم البلدان، ج5، دار الفكر بريوت، )ب.ت( ص153؛ البكري، عبداهلل: معجم ما 

استعجم من أمساء البالد واملواضع، ج3، حققه وضبطه: مصطفى السقا، ص 1241؛ بامطرف، حممد عبدالقادر: 
اجلامع وجامع مشل أعالم املهاجرين املنتسبني إىل اليمن و قبائلهم، اهليئة العامة للكتاب، صنعاء، 1998م. ص 

579؛ األكوع، إمساعيل: البلدان اليمانية عند ياقوت احلموي )مجع وحتقيق(، مؤسسة الرسالة، ص 271. 
5. ابن الكليب، هشام بن حممد: نسب معد واليمن الكبري، ج1، حتقيق: ناجي حسن، عامل الكتب، مكتبة النهضة 

العربية، بريوت، ط1، 1988م، ص215.
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أدد بن اهلميسع بن محري)1( واملعافر بطن من زيد بن كهالن من القحطانية)2(. وجاء 
عند اهلمداين ما نصه »فأولد مالك احلارث عمراً و يعفراً فأولد املعافر فأولد أشرس 
السكون)3( والسكاسك)4( ويقال اسم السكاسك مثل العواجب يف الصدف واملصانع 
من محري واملعافر وقال أيضاً امسه سكسك مجع ولد السكاسك«)5(. وتنسب بالد 
املعافر إىل املعافر األصغر احلمريي)6(. ورأى األكوع خالف ذلك عند حتقيقه للجزء 
العاشر من اإلكليل فذكر يف حاشية الكتاب أن املعافر األكرب هو الذي مُسي به بالد 

املعافر ، وأما املعافر األصغر فهو حضرموت)7(. 
ومما جتدر اإلشارة إليه ذكر وهب بن منبه ما نصه »وأما امللك املعافر بن يعفر 
بن السكسك بن وائل واسم املعافر النعمان ، فكان عمره ثالمثائة سنه فلما دنا منه 
املوت قال لقومه: ال تضجعوين فينضجع ملككم ولكن أدفنوين قائماً فال يزال ملككم 
قائمًا«)8(. وجاء عند ابن منبه يف التيجان أن محري كانت إذا لقي بعضهم بعضاً قالوا 
ما حال اليتيم يقصدون النعمان بن يعفر فيقولوا: أصبح اليتيم معافراً للملك وأنشد 

بذلك بيتاً من الشعر قال فيه: 

1. احلجري، حممد: جمموع بلدان اليمن، ج1، مرجع سابق، ص 232، ويضيف أيضاً يف املرجع نفسه بأن مدينتهم هي 
جبأ. املشهورة قدميا بعاصمة املعافر تقع يف فجوة جبل صرب ونسب إليها اجلبائيون. واجلبائيون هم أمة من املعافريني أنظر: 

األكوع، حممد بن على، اليمن اخلضراء مهد احلضارة، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط1، 2004م، ص 343.
2. كحالة، عمر رضا: معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة، مج3، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1985م، ص  1115؛ 
ويضيف أيضاً وكانوا ومهدان أعظم قبائل العرب يف اليمن حىت القرن الثامن اهلجري، وكان هلم الغلبة على أهله والكثري 

من حصونه.
3. السكون: بطن من كندة، ديارهم مع إخواهنم السكاسك يف شرقي تعز وماوية والضالع وصهبان ومنهم فرع يف 
حضرموت، والسكون من القبائل اليت سامهت يف فتح فارس، ومصر، أنظر: احلجري: جمموع بلدان اليمن، مج2، 

مرجع سابق، ص 427. 
4. السكاسك: بطن من كندة من كهالن بن سبأ مواطنهم شرقي مدينة تعز يف اجلََند وماوية واحُلشا وخدير، أنظر: 

احلجري: املرجع السابق، مج2، ص426- 427.
5. اهلمداين، أبو حممد احلسن:كتاب اإلكليل، ج10، حتقيق/ حممد علي األكوع، وزارة الثقافة، صنعاء، 2004 م، ص 22.
6. احلداد، حممد حيىي: التاريخ العام لليمن )تاريخ اليمن قبل اإلسالم(، ج1، منشورات املدينة، ط1، 1986م، ص 129.

7. األكوع، حممد: يف هامش: اإلكليل، ج10، للهمداين، مرجع سابق، ص14.
8. ابن منبه، وهب:كتاب التيجان يف ملوك محري، حتقيق ونشرمركز الدراسات اليمنية، اجلمهورية العربية اليمنية ، 

صنعاء، ط2،1979م ، ص 73 .
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إذا أنـت عافـرت األمـور بقـدرة    بلغـت معـايل األقـدمني مقـاواَل)1(
فسمى بذلك املعافر بن يعفر بن سكسك بن وائل بن محري)2(.

واملعافر بفتح امليم وكسر الفاء ينسب إىل املعافر بن يعقوب بن السكسك بن 
وائل سبأ)3(. وُنسب السكاسك إىل السكاسك بن أشرس بن كندة بن عفري بن عدي 
بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن عمرو بن ُعريب بن زيد بن كهالن بن محري بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب ين قحطان بن هود)4(. وسكسك بن األشرس من كندة  
السكاسك  مساكن  ومن  وماوية)5(.  خدير  و  اجلند  موطنهم  اليمن  من  حي  وهي 
خماليف اجلند وخدير واحُلشا و مُحر ماوية و بعض املعافر والزالت بعض أسر و قبائل 

بعض هذه املخاليف يعرفون ببين السكسكي)6(. 
وتتكون سلسلة النسب يف التيجان من أمساء تربز أهل الركن اجلنويب الغريب من 
سكسك ومعافر يف مراتبها العليا ، وهم أذواء مل يبلغوا يوماَ مستوى امللك)7(. بقيت 
منهم أسرة حاكمة ظلت تتوارث احلكم يف البالد يعرفون بآل الكرندي ، وهم قوم 
من محري)8(. كانت هلم سلطنة ومكارم ظاهرة ومفاخر على السوا والسمدان و الدملؤة 
وحصن صرب وحصن ذخر والتعكر وخماليفها املعافرية واجلعفرية واجلندية)9(. ويتصل 

1. املقاول: لفظة مجع: وهم زعماء القبائل الذين يتولون إدارة شئون إقليم أو خمالف أو مقاطعة باسم امللك، 
أنظر: نعمان، خلدون هزاع: األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف عهد  امللك مشر يهرعش، وزارة الثقافة 

والسياحة، صنعاء، 2004م، ص 159، 160.
2. ابن منبه، التيجان، املرجع السابق، ص72.  

3. املقحفي، إبراهيم: معجم البلدان والقبائل اليمنية، ج2، دار الكلمة، صنعاء، ، ط2، 1985م، ص 336.
4. األكوع، حممد بن علي: حياة عامل وأمري، ج1، مكتبة اجليل اجلديد، صنعاء، ط1، 1987م، ص78.

5. الويسي، حسني : اليمن الكربى، ص 158.
6. األكوع، حممد : الوثائق السياسية اليمنية قبل اإلسالم إىل سنة 332هـ )مجع و حتقيق(، دار احلرية، ط1، بغداد، 

1976م.، ص118.
7. بافقيه، حممد عبد القادر: يف العربية السعيدة، دراسات تارخيية قصرية، ج2، مركز الدراسات والبحوث اليمين، 

صنعاء، 1993م، ص 230.   
8. اهلمداين: الصفة ، مرجع سابق، ص 195؛ ابن اجملاور:  يف صفة بالد اليمن، مرجع سابق، ص 72.

9. اليماين، تاج الدين عبد الباقي: تاريخ اليمن املسمى هبجة الزمن يف تاريخ اليمن، حتقيق: مصطفى حجازي، دار 
العودة، بريوت- دار الكلمة، صنعاء، 1995م، ص 63.
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نسب بين الكرندي إىل جدهم والدة األبيض بن محال جد بين الكرندي)1( ملوك 
املعافر)2( ووالدة األبيض بن محال مُسي محااًل ألنه حتمل الديات عن أهلها فقيل له 
محال الديات)3(. وفد على الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأفرش له رداءه ، مث أقطعه 
جبل امللح يف سهل مأرب)4(. وأخرج أبو داود عن أبيض بن محال املاريب أنه كلم 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الصدقة حني وفد عليه ، فقال يا أخا سبأ البد 
من صدقة فقال إمنا زرعنا القطن يا رسول اهلل وقد تبددت سبأ ومل يبَق منهم إال قليل 
مبأرب فصاحل نيب اهلل على سبعني حلة من قيمة وفائز املعافر)كذا( كل سنة عمن بقى 
من سبأ مبأرب وظلوا يؤدوهنا حىت قبض رسول اهلل إىل املأل األعلى)5(. وبنو الكرندي 
من محري كانوا ملوكاَ قبل بين الصليحي باليمن و قد أنتزع الصليحيون ملكهم ، وكان 
هلم خمالف جعفر وحصونه ، واملعافر ، وخمالف اجلند ، وحصن السمدان)6(. غري 
أن علي صربة ذكر أن الغزو األيويب هو الذي أزال ملكهم ، وكانوا ملوك املعافر يف 
اجلاهلية واإلسالم حىت القرن السادس اهلجري ، بقيت منهم بقية أهل علم وعرفان 

حىت القرن العاشر اهلجري)7(. 

1. كان بنو الكرندي أمراء السكاسك يف القرن الرابع اهلجري وينتمون إىل بين مثامة، وقد جاءت مثامة يف النقش 
65.أنظر: شرف الدين، أمحد: اليمن عرب التاريخ، ص106، 363.

2. بيوتروفسكي، م، ب: اليمن قبل اإلسالم، تعريب: حممد الشعييب، دار العودة، بريوت، ط1، 1986م، ص215، 
األكوع، إمساعيل: البلدان اليمانية عند ياقوت احلموي )مجع وحتقيق(، مؤسسة الرسالة، بريوت، مكتبة اجليل اجلديد، 

صنعاء، ط 2، 1988م، ص 257.
3. ابن رسول، األشرف عمر بن يوسف: طرفة األصحاب يف معرفة األنساب، حتقيق: ك. و. بستري ستني، دار 

الكلمة صنعاء، ط2، 1985م، ص 76.
4. اهلمداين، أبو حممد احلسن: اإلكليل، اجلزء الثاين، حتقيق: حممد بن علي األكوع احلوايل، وزارة الثقافة والسياحة، 

صنعاء، 2004م، ص 190.
5. األهدل، بدر الدين أبو عبد اهلل احلسني: حتفة الزمن يف تاريخ اليمن، حتقيق: عبد اهلل حممد احلبشي، شركة دار 

التنوير، بريوت، ط1، 1986م، ص 122.
6. اليمين، جنم الدين عماره بن علي: تاريخ اليمن املسمى املفيد يف أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها وأعياهنا 

وأدبائها، حتقيق: حممد بن علي األكوع احلوايل، املكتبة اليمنية، صنعاء، ط3، 1985م، ص185؛ ابن خلدون،عبد 
الرمحن: تاريخ ابن خلدون، ج4، مراجعة هيكل زكاء، دار الفكر لبنان، ط1، 1981م، ص 284؛ السروري، حممد: 

تاريخ اليمن اإلسالمي )منذ قيام الدولة الصليحية حىت هناية الدولة األيوبية( مكتبة خالد بن الوليد وعامل الكتب 
اليمنية، صنعاء، ط 2، 2003م، ص 7.

7. صربة، علي بن علي: اليمن...الوطن األم، وزارة اإلعالم والثقافة، صنعاء، ط 1، 1981م، ص90.
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ويستخلص من املبحث السابق أن املعافر كان إقليماً كبرياً مل يقتصر على ما 
يسمى اليوم باحلجرية ، أو حمافظة تعز بل كان يشمل رقعة جغرافية كبرية امتد نفوذه 
الصبيحة جنوباً وحىت أجزاء كبرية من حمافظة إب مشااًل ومن ماوية شرقاً حىت  من 

أشاعر هتامة غرباً. 
وكان للتكوين الطبوغرايف واجليولوجي دور كبري يف تشجيع اإلنسان القدمي على 
الدراسة بشكل خاص ، إذ جند  املعافر بشكل عام ومنطقيت  االستيطان يف منطقة 
أن الظروف املناخية املعتدلة واحلارة والتنوع الطبوغرايف مبا حيويه من األودية الرئيسية 
والفرعية الغنية باملياه ، واملرتفعات اجلبلية الشاهقة واهلضاب املنبسطة اليت تتميز بغطاء 
نبايت كثيف من النباتات الطبيعية واحلشائش كلها وفرت بيئة طبيعية مالئمة للسكن 
اليت  الطبيعية  الكهوف  اجلبلية من  املرتفعات  توفره  ما  والغذاء واملرعى ، إىل جانب 
استخدمها اإلنسان القدمي مأوى له ، وأحياناً أخرى يف دفن جثث موتاه نظراً ملا تتميز 
به من احلماية الطبيعية. كما ساعد الرتكيب اجليولوجي مبا يوفره من الصخور اإلنشائية 
املتنوعة القريبة من املصدر يف تسهيل بناء املنشآت املعمارية املختلفة واملنشآت املائية 

والقبورية وغريها ، وسيتم احلديث عنها يف الفصل الثالث.
 وتتضح أمهية املعافر القدمية من خالل ورود تسميتها يف العديد من املصادر 
العربية وردت  املصادر  امليالد. ويف  قبل  السابع  القرن  أقدمها إىل  تعود  اليت  النقشية 

املعافر قبيلة أختلف املؤرخون يف حتديد نسبها بني كهالن ومحري.
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المبحث األول: املعافر يف املصادر النقشية والكالسيكية.
أواًل: املعافر يف فرتة ما قبل امليالد.

ثانياً: املعافر يف الفرتة امليالدية.
المبحث الثاني: املعافر يف املصادر اإلسالمية.

أواًل: يف عهد الرسول)صلى اهلل عليه وسلم( واخلالفة الراشدة.
ثانياًً: يف عهد الدول اإلسالمية الكربى.

ثالثاً: دور أهل املعافر يف األمصار املفتوحة.
رابعاً: دور املعافر التجاري يف الفرتة اإلسالمية.

خامساً: منطقتا قدس وسامع يف املصادر التارخيية.
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المبحث األول 
املعافر يف املصادر النقشية والكالسيكية 

سبق يف الفصل األول احلديث عن احلدود اجلغرافية للمعافر ومنطقىت الدراسة ، 
ويتضح أن املعافر مبوقعها اجلغرايف املتميز جعلها حتتل أمهية كبرية بني املمالك اليمنية 
القدمية نتيجة إشرافها على السواحل الشرقية للبحر األمحر وباب املندب. ويف هذا 
املبحث سيحاول الباحث تناول أمهية املعافر يف حضارة اليمن القدمي من خالل ما 
هو متوفر من معلومات يف املصادر النقشية والكالسيكية - اليت برغم قلتها-  أوردت 
إشارات مهمة عن املعافر وعن مدهنا وموانئها. وتسهياًل للباحث وللقارئ معاً فقد مت 

تقسيم املوضوع إىل فرتتني من الزمن ، فرتة ما قبل امليالد ، والفرتة امليالدية.

أواًل: المعافر في فترة ما قبل الميالد 
وردت أقدم إشارة إىل املعافر يف النقش املوسوم  RES 3945/3-4 ، الذي 
يعد من اشهر نقوش جنوب اجلزيرة العربية ، املعروف بني الدارسني بنقش النصر ، 
وفيه سجل امللك )املكرب( السبئي كرب إيل وتر ، أعماله العسكرية اليت قام هبا يف 
كثري من مناطق جنوب اجلزيرة العربية ، وحقق فيها توسعاً يف النفوذ إىل إقليم املعافر 
واملناطق اجلنوبية التابعة ململكة أوسان ، وغريها من املناطق األخرى اليت وردت يف 
نقش النصر وأخضعها لسلطة مملكة سبأ)1(. وتعد املعلومات اليت جاءت يف نقش 
النصر عن املعافر مهمة للغاية ، إذ نفهم منها أهنا لعبت دوراً هاماً يف سجل األحداث 
القرن   يف  وتر  إيل  السبئي كرب  )املكرب(  امللك  عهد  دارت خالل  اليت  السياسية 

1. لوندين، أ، ج: املدينة والدولة يف اليمن يف األلف األول قبل امليالد، ترمجة عبد اهلل الشيبة ورضوان  السيد، جملة 
االجتهاد، ع7: 9 – 29، دار االجتهاد، بريوت، 1990م، ص 18،

Beeston, A. F. L: Sabaean Inscriptions. Oxford, 1937. P. 59- 71.
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اليمنية القدمية  السابع ق.م)1(. مث أن معلوماتنا عن املعافر وقضية تبعيتها للممالك 
ال زالت غري واضحة متاماً ألن امللك كرب إيل وتر مل يفصح عن ذلك ، واألرجح 
أهنا كانت قبل أحداث نقش النصر مستقلة ولكن على عالقة بأوسان. كماّ ال زال 
غري معلوم مىت بدأت تلك العالقة بني املعافر ومملكة أوسان؟ فضاًل عن تاريخ نشوء 
وتطور أوسان نفسها)2( ألن النقوش األوسانية املكتشفة حىت اآلن مل تذكر شيئاً عن 
ذلك)3( باستثناء النقش الذي عثر عليه مؤخراً وفيه معلومات عن مكرب أوساين امسه 
ذكر إيل حليان ، و يعتقد بعض الباحثني أنه أبو )مرتع( الذي ورد ذكره يف السطر 

اخلامس من نقش النصر)4(. 
تابعاً  ململكة  إقليماً  الباحثني إىل أن أوسان كانت يف األصل  ويذهب بعض 
منها ومن مملكة  أجزاء مهمة  اقتطاع  أن متكنت من  بعد  انفصلت عنها  قتبان، مث 
البحر  قتبان يف اجتاه  حضرموت وضمتها إىل نفوذها)5(، وامتد توسعها من جنوب 

األمحر حىت حضرموت)6(. 
ومهما يكن األمر فإن زحف امللك كرب إيل وتر على املعافر  مل يكن ألسباب 
آنذاك متثل  اقتصادية وجتارية كوهنا كانت  أيضاَ ألسباب  سياسية فحسب ، ولكن 
ثقاًل سياسياً واقتصادياً يف اليمن نتيجة إشرافها على الشريط الساحلي الشرقي للبحر 
املندب)7( وبالتايل فقد كان كرب إيل وتر يسعى من محلته تلك  األمحر حىت باب 
إىل السيطرة على املعافر ، وبسط نفوذه على شواطئها يف البحر األمحر)8( ويبدو أن 

1. بافقيه: يف العربية السعيدة، ج1، مرجع سابق، ص 58.
2. أبو الغيث، عبد اهلل: االزدهار والتواصل احلضاري القدمي يف منطقة تعز )املعافر( بني الشواهد األثرية والتحليالت 

التارخيية املقارنة، حبث مقدم إىل مؤمتر تعز على مر العصور املنعقد يف جامعة تعز 25-27مايو، 2009م، ص5.
3. بافقيه، حممد: تاريخ اليمن القدمي، مرجع سابق، ص 22.

4. العزعزي، نعمان: دولة سبأ- مقوماهتا وتطوراهتا السياسية من القرن الثامن ق.م إىل القرن السادس امليالدي، 
أطروحة دكتوراه، غري منشورة، جامعة دمشق، 2006م، ص79.     

5. إمساعيل، فاروق عباس: اللغة اليمنية القدمية، دار الكتب العلمية، تعز، 2000م، ص 19.
6. احلداد: التاريخ العام لليمن، مرجع سابق، ص 197.

7. بافقيه: تاريخ اليمن القدمي، مرجع سابق، ص 59.
8. الشرعيب، عبد الغين: مدينة السوا وأمهيتها يف التاريخ القدمي، حبث مقدم إىل مؤمتر تعز على مر العصور املنعقد يف 

جامعة تعز 25-27مايو، 2009م، ص 2 -3.
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مع  لعالقتها  أصبحت  اليت  أوسان  مملكة  أجل كسر شوكة  من  اآلخر كان  اهلدف 
املعافر متحكمة بشواطئ البحر العريب وخليج عدن ، ومنافذ التجارة البحرية فيها. 
ألن مملكة أوسان كانت قد أصبحت تشكل خطراً وهتديداً مباشراً على مملكة سبأ 
يف وادي مرخة)1(. بعد أن وسعت نفوذ سيطرهتا وعالقتها من منطقة سيبان )غرب 
املكال( إىل إقليم املعافر وسواحل البحر األمحر)2( وتطور نشاطها التجاري البحري فيها 
بعد أن قامت  باملتاجرة مع السواحل األفريقية ، مث سيطرت لوحدها على الساحل 
اليمىن األفريقي ، واحتكرت التجارة البحرية وخاصة يف السلع األفريقية ، وقد ورد يف 
الربيبليوس بعض إشارات تذكر الساحل األفريقي مشايل زجنبار بالساحل األوساين)3(، 
اليمنية األخرى املتحكمة بطرق  يهدد اقتصاد الدول  مما جعل منها منافساً حقيقياً 
التجارة الربية)4( ، فقامت كل من سبأ وقتبان وحضرموت بتشكيل حلف عسكري 
ثالثي للقضاء على مملكة أوسان والسيطرة على األجزاء اجلنوبية وخليج عدن)5( ، ومت 

فعالُ لكرب إيل وتر أن انتصر يف تلك احلرب وهنب مناطق واسعة منها )6(. 
وباإلضافة إىل اجلانب االقتصادي املباشر الذي كانت تلعبه مدن املعافر بالتعاون 
مع أوسان ، يبدو أن كرب إيل وتر أراد أيضاً بوجهته األوىل إىل املعافر محاية ظهره ، 
والسيطرة على املناطق االسرتاتيجية فيها كاحلصون ومصادر املياه وغريها ، واستئناف 
وجهته الثانية على أوسان واملناطق التابعة هلا ، كون أراضيها كانت على متاس مباشر 
مع مناطق أوسان فأدرك كرب إيل أهنا مفتاح السيطرة على املناطق اجلنوبية ففضل 

البدء هبا)7(.

1. روبان، كريستيان: املمالك احملاربة )القرن األول ق.م ـ القرن الثالث امليالدي(، اليمن يف بالد ملكة سبأ، ترمجة بدر 
الدين عرودكي، مراجعة يوسف حممد عبد اهلل: ص180-187، معهد العامل العريب- باريس و دار األهايل، دمشق، 

1999م، ص184.
2. العزعزي: مرجع سابق، ص 77.

3. Doe, Brian: Southern Arabia, Thames and Hudson, London. 1971. P. 73.  
4. بافقيه: تاريخ اليمن القدمي، مرجع سابق، ص 62.

5. رودوكناكيس، نيكولوس: احلياة العامة للدول العربية اجلنوبية، يف كتاب: التاريخ العريب القديــم: ص113 -149، 
ترمجة: فؤاد حسنني علي، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 1958م، ص 116.

6. روبان، كريستيان: تأسيس إمرباطورية السيطرة السبئية على املمالك األوىل، اليمن يف بالد ملكة سبأ، ترمجة بدر الدين 
عرودكي، مراجعة يوسف حممد عبد اهلل: ص89-94 معهد العامل العريب- باريس و دار األهايل، دمشق، 1999م، ص 91.

7. العزعزي، مرجع سابق، ص 75.

المعافر - دراسة أثرية



49

 )1(RES 3945 وقد ورد احلديث عن مدن املعافر يف األسطر 3-4 من النقش
على النحو التايل: 

3. و ق هـ/ و ب ف/ ك ر ب أ ل/ و د ي/ و ت أ و/ ز م/ و ت ر/ و و 
ق هــ/ و ي و م/ م خ ض/ س أ د م/ و و ف ط/ ن ق ب ت م/ و ك ل/ أ هـ ج 
ر/ م ع ف ر ن/ و هـ ب ع ل/ ظ ب ر/ و ظ ل م م/ و أ ر و ي/ و و ف ط/ 
ك ل/ أ هـ ج ر هـ م و/ و ق ت ل هـ م و/ ش ل ث ت/ أ ل ف ]م[/ 3000/ 
و س ب ي هـ م و/ ث م ن ي ت/ أ ل ف م/ 8000/ و هـ ث ن ي/ س3 ل أ 
هـ م و/ و ب ض ع/ ب ع ل هـ م و/ ب ع م/ س 3 ل أ هـ م و/ ب ق ر م/ و 

س ف ر ت م/ ذ ي خ ب و/ ب ع م/ س3
4. ل أ هـ م و/ و م خ ض/ ذب ح ن/ ذ ق ش رم/ و ش رج ب/ و وف ط/أ 
هـ ج رهـ م و/ و س ت م خ ض/ ع ر هـ م و/ ع س م ت/ و م ن هـ ي ت هـ م 

و/ ص ي ر/ ل أل م ق هـ/ ول/ س ب أ/ و ي و م/....
»ويوم هاجم أو ضرب )خمض( سادم وأحرق نقبتم وكل مدن املعافر وقهر ظرب 
قتالهم ثالثة آالف )3000( والسيب  وظلم واروي واحرق كل مدهنم. وبلغ عدد 
منهم مثانية آالف)8000(. وضاعف عليهم اجلزية. وفرض عليهم مع اجلزية )غرامة( 
من البقر واملاعز)؟( يدفعوهنا مع اجلزية. وهاجم ذحبن ذقشرم وشرجب وأحرق مدهنم. 
ومتلك الملقه ولسبأ عرهم )= جبل حصني( عسمت ومصدر مياههم صري«)2(، كما 
يتضح أيضاً من ذلك أن النقش قسم املعافر إىل ثالثة أقسام من املناطق هي على 
النحو التايل: سأدم )سأد( ونقبتم )نقبة( ، ظرب وظلم وأروي ، ذحبان ذقشرم )قشر( 
وباستثناء   ، صري  مياهم  ومصدر  عسمت  )حصن(  عّر  إىل  باإلضافة   ، وشرجب 

1. Rhodokanakis 1927, 1978-, facsimile pl. I.
2. بافقيه، تاريخ اليمن، مرجع سابق، ص22؛ العمري، حسني. اإلرياين، مطهر. عبداهلل، يوسف: يف صفة بالد 
اليمن عرب العصور من القرن السابع قبل امليالد إىل هناية القرن التاسع عشر امليالدي، دار الفكر املعاصر، بريوت، 
 De Maigret, Alessandro: Arabia Felix: An Exploration of the ،13 1990م، ص

 Archaeological History of Yemen. Translated by Rebecca Thompson, Stacey
.International, London. 2002. P. 207- 210
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شرجب وذحبان اللتني ال زالتا حتمالن أمسيهما حىت اليوم  فإن باقي املدن جمهولة)1(. 
الكاملة على السواحل  انتصارها يف هذه احلرب أن حققت سيطرهتا  ومت لسبأ بعد 
الغربية ، والقضاء على دولة أوسان املنافسة هلا يف التجارة البحرية)2(. وقد حتددت 
هناية دولة أوسان من خالل نقش النصر RES 3945 الذي جاء فيه أهنا ُضربت 
إىل درجة اإلبادة ، وأضيفت أراضيها اليت كانت يف السابق مقاطعة سبئية إىل نفوذ 

مملكة قتبان)3(. 
الزمنية اليت تلت هزمية أوسان  وليس هناك ما يشري إىل املعافر خالل الفرتات 
سواًء يف النقوش أو يف غريها ، ال لسبب ، ولكن ألن منطقة املعافر ما تزال بعيدة 
عن األعمال األثرية حىت وقتنا الراهن. ولكن يبدو أن املعافر ظلت قرابة قرن من الزمن 

حتت السيطرة السبئية يف ظل التحالف السبئي القتباين القائم أنذاك.
وما لبث أن قامت قتبان)4( بعد أن قويت شوكتها ببسط نفوذها على املناطق الساحلية 
بالتوسع تدرجيياً حىت  بأهنا بدأت  الشواهد  وما عليها من موانئ  حلساهبا)5(. حيث تدل 
مضيق باب املندب واملناطق اجملاورة)6( ، وهي املناطق اليت كانت قد سيطرت عليها أوسان 
يف السابق)7(. إذ تشري املصادر السبئية إىل حدوث حروب خمتلفة مع قتبان استمرت طيلة 

1. العزعزي، مرجع سابق، ص75-74.
2. العزعزي: املرجع السابق، ص 22.

3. شيبمان، كالوس: تاريخ املمالك القدمية يف جنوب اجلزيرة العربية ترمجة د. فاروق إمساعيل، مركز الدراسات 
والبحوث اليمين، 1992م، ص 69؛ ونعتقد من خالل العمالت القتبانية املؤرخة بلقرن اخلامس قبل امليالد اليت مت 

العثور عليها يف منطقة الراهدة وحتديداً يف قرية الصريرة أهنا خضعت للسيطرة القتبانية أو كانت من ضمن املناطق اليت 
أقطعها امللك كرب إيل وتر لقتبان مثن تعاوهنا مع سبأ ضد أوسان حسبما جاء يف نقش النصر أنظر كذلك:

Abdullah, Yousef. Sedov, Alexander V., Ghaleb, Abdu: Early Qatabanin 
Coinage: the as-Surayra coin hoard. AAE, 8, pp. 203- 229.1997. p20.
4. يتفق الدارسون على أهنا بدأت بالظهور يف حوايل 700 ق.م، أنظر: روبان، كريستيان: مملكة قتبان ومدينة متنع )البعثة 

اإليطالية لآلثار يف اليمن، متنع العاصمة القدمية لقتبان(، ترمجة مالك الواسطي، نابويل- إيطاليا، 2006م، ص 9.
5. أفانزيين، السندرا: النفوذ القتباين. اليمن يف بالد ملكة سبأ، ، ترمجة بدر الدين عرودكي، مراجعة يوسف حممد عبد 

اهلل: ص 98-102، معهد العامل العريب- باريس و دار األهايل، دمشق، 1999م، ص100.
6. املرجع نفسه، ص94.

7. عبد اهلل، يوسف: أوراق يف تاريخ اليمن وآثاره )حبوث و مقاالت(، دار الفكر املعاصر، بريوت، ط2، 1990م، ص 238.
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القرن السادس ق.م ، من أجل السيطرة على مشال وادي بنا)1( واملعافر وما عليها من املواين 
 RES 3858 بعد أن أصبح هلا نفوذ قوي)2( ، ومن النقوش القتبانية نقش جبل العود
)األسطر1-6()3( يتحدث عن نشوب حرب بني قتبان وملكها يدع أب جيل وبني دولة 
سبأ وعن وايل امسه يذمر ملك بن شاهر ذو ذرأن كان والياً على قبيلة ذحبان النازلة يف محُر 
بعد إخضاعها ، انتصرت فيها قتبان على سبأ وعلى قبيليت ذحبان صاحبة أرض مُحر وصري 
القتبانيني كانت هلم مصاحل وممتلكات  أن  برين  تذكر جاكلني  وسلمان. وهبذا اخلصوص 
متفرقة يف املعافر وما حوهلا ، حيث كان يقوم القتبانيون من ذوي الطبقات العليا بامتالك 
األراضي يف أحناء ذحبان واملعافر وهو ما يظهر أن ذلك الوجود القتباين يف تلك النواحي كان 
مصدر مضايقة لسبأ ، فجعلها تتحالف مع قبائل رعني كما جاء يف النقش يف قلب األراضي 
وانتهت  قتبان  ضد  حرباً  آنذاك  سبأ  وخاضت   ، ريدانية  أهنا  على  بعد  فيما  عرفت  اليت 
كما يفهم من النقش بتسوية بني الطرفني)4(. كما ال تزال هناك فجوة معرفية واسعة تتعلق 
باألحداث اليت وقعت بني مملكة سبأ وقتبان وغريها من املمالك القائمة خالل عصر ملوك 
سبأ ، وخاصة يف القرون الثالثة اليت تسبق امليالد)5(. إالّ أنه يبدو أن الصراع ظل مستمراً بني 
الدولتني حىت400ق.م. حيث مت لقتبان توسيع نطاق حكمها حىت احمليط اهلندي)6( بعد 
أن متت هلا السيطرة على الشريط الساحلي املمتد من باب املندب حىت ما وراء عدن إىل 
الشرق)7(، وإىل هذه الفرتة تظهر سيطرهتا واضحة على املعافر ، وذلك استناداً لنقش حصن 

العروس)8( يف جبل صرب الذي يذكر امللك شهر هالل بن يدع أب )اللوحة1(.

1. افانزيين: النفوذ القتباين، املرجع السابق، ص100.
2. األشبط، علي: األحباش يف تاريخ اليمن القدمي، )أطروحة دكتوراه( غري منشورة، جامعة صنعاء، 2005م، ص 56.

3. Avanzini, Alessandra: Corpus of Ancient South Arabian Inscriptions 
I-III. Qatabanic, Marginal Qatabanic, Awsanite Inscriptions. Edizioni 
Plus. Università di Pisa. 2004. p 279- 281.
4. بافقيه، حممد عبد القادر: قتبان، املوسوعة اليمنية مج3، مؤسسة العفيف الثقافية، ص 2376-2381، صنعاء 

ط2، 2003م، ص 2379. 
5. نعمان، خلدون: األوضاع السياسية، مرجع سابق، ص 30.

6. شيبمان: مرجع سابق، ص 70.
7. بافقيه: تاريخ اليمن، مرجع سابق، ص 34؛ وأنظر نص النقش يف امللحقات.

8. إمساعيل، فاروق: مرجع سابق، ص 20، 166. ويف هناية السطر األول متت إضافة حرف )م( من خالل الصورة 
)انظر اللوحة 3(، وانظر كذلك نص النقش يف امللحقات.
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ويتحدث النقش عن رجل امسه ذرأ كرب بن أب علي ذي غراب أسس وبىن 
كريفا لصاحل امللك القتباين شهر هالل بن يدع أب ، وقد أعاد ناشر النقش تارخيه 
إىل القرن الثاين ق.م ، ولكن الثابت أن امللك شهر هالل أسس قانون سوق مشر 
التجاري مطلع القرن الرابع ق.م ، وعلى هذا األساس فإن النقش يعود إىل القرن الرابع 

قبل امليالد)1(.
وهناك نقش قتباين آخر RES 4329 ورد ت فيه أقدم إشارة عن مدينة السوا 
يعود إىل عهد امللك القتباين  ورو إيل غيالن الذي حكم يف القرن الثاين قبل امليالد 
تقريبًا)2( ، يتحدث عن مجاعة  يقيمون يف مدينة هربت ولكنهم أصاًل من سكان 
مدينة السوا ، قاموا بتشييد وحفر أساس احملفد املسمى حيضر وإجنازه الكائن )على 
سور مدينتهم هربت( أو مقابل سور مدينتهم هربت )هجرسم( والسني يف النقوش 
القتبانية بداًل عن اهلاء يف النقوش السبئية ، وكان ذلك بعضاً مما أقاموه إلهلهم بغرض 
املثوبة اليت أثاهبا هلم اإلله عم )املوصوف( ذي رميتم وقد مت ذلك بعون وجباه وبسلطان 

سيدهم/ ورو إيل غيلن يهنعم بن شهر جيل يهرجب ملك قتبان)3(.
 ، قتبان  ململكة   تابعة  املعافر كانت  أن  على  النقشية  الشواهد  تلك  وتدلل   
انتزاع  القرن األول قبل امليالد عندما متكنت قبائل محري من  واستمرت كذلك حىت 
مناطق قتبان الساحلية وحتويلها إىل دولة داخلية ، األمر الذي أضعف قتبان وأدى 
إىل اهنيارها التدرجيي)4(. وثبت من خالل املعطيات األثرية ونتائج احلفريات احلديثة يف 

مدينة متنع أن االستيطان القتباين استمر فيها حىت عام 100م)5(.

1. عربش، منري: رؤى جديدة لكتابة تاريخ مملكة قتبان من خالل اآلثار والنقوش، حوليات مينية، ع3، املعهد 
الفرنسي لآلثار والعلوم االجتماعية، صنعاء، 2006م, ص 74.

2. الشيبة، عبد اهلل: طبيعة االستيطان يف اليمن القدمي، دراسات مينية، ع47، ص: 30-51، مركز الدراسات 
والبحوث اليمين، صنعاء، 1992م، ص40، أنظر نص النقش يف امللحقات.

3. الشرعيب: مدينة السوا، مرجع سابق، ص27.
4. أبو الغيث: مرجع سابق، ص10.

5. روبان: مملكة قتبان ومدينة متنع، مرجع سابق، ص9.
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ثانياً: المعافر في الفترة الميالدية
تعد هذه الفرتة التارخيية األبرز يف تاريخ املعافر كما يتضح من النقوش اليمنية 
 ، اليت تطرقت إىل احلديث عنها  القدمية  الكالسيكية  املصادر  القدمية ، فضاًل عن 
وعن حاضرهتا مدينة السوا ، وذلك جلملة من األسباب منها على سبيل املثال أن 
املوقع اجلغرايف للمعافر وإشرافها على جزء من الشريط الساحلي للبحر األمحر جعل 
أرضها ساحة صراع بني املمالك اليمنية القدمية من جهة و األحباش من جهة أخرى، 
حيث كان يسعى كل طرف للسيطرة على املعافر وما عليها من موانئ ، وباملقابل 
ثقاًل سياسياً  جند أن تلك األسباب إضافة إىل دورها التجاري أكسبها ذلك أيضاً 
كبرياً أسهمت من خالله بدور بارز على مسرح األحداث يف الساحة اليمنية القدمية، 

وحتديداً يف مرحلة الصراع على اللقب امللكي ملك سبأ وذي ريدان.

أ. الدور التجاري
لعب باب املندب التابع للمعافر دورا هاماً  يف النشاط التجاري البحري منذ 
الذي  للبحر األمحر  الرئيسي  املنفذ  يعترب  ألنه  نظراً  البحر  اإلنسان ركوب  أن عرف 
مثل اجلسر التجاري البحري الذي ربط بني اليمن ومصر منذ القدم)1( .حيث محلت 
املالحة البحرية يف البحراألمحر إىل العامل القدمي أول مبادئ اإلتصال الفكري والتجاري 
منذ فرتة ما قبل األسرات املصرية)2(. وذكر صاحب كتاب الطواف باب املندب على 
أنه ممر ضيق ، ولعله يتحدث عن موقع جزيرة ميون اليمنية يف باب املندب ، وعرض 

املمر من اجلزيرة إىل الساحل يبلغ حوايل 1,5ميل)3(.
بيد أن أمهية باب املندب وسواحل البحر األمحر التجارية تطورت كثرياً يف الفرتة 
امليالدية ، إذا ما مت األخذ يف االعتبار حتول التجارة الربية إىل حبرية ، حيث شهدت 

املناطق الساحلية التابعة للمعافر وموانئها موزع واملخاء نشاطاً جتارياً فّعااًل. 

1. الشرعيب: مدينة السوا وأمهيتها يف التاريخ، مرجع سابق، ص2.  
2. فخري، امحد: اليمن ماضيها وحاضرها، ط2، 1988م، ص106- 107.   

3. الشرعيب: العالقات، مرجع سابق، ص75.
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• ميناء موزع
لعب ميناء موزع دوراً كبرياً يف التجارة القدمية على مدى حقبة زمنية طويلة ، لكن 
أمهيته برزت بشكل أكرب بعد أن حل مكان ميناء عدن)1(. حيث أدى ميناء موزع إىل 
ازدهار جتارة الركن اجلنويب الغريب واكتسبت األراضي الواقعة يف الزاوية اجلنوبية الغربية 
من شبه اجلزيرة العربية اليت كانت قد دخلت يف ذلك الوقت حتت السيطرة املباشرة لبين 
ذي ريدان ، وأتباعهم أذواء املعافر وكذلك املناطق الساحلية احملاذية هلا أمهية سياسية 
واقتصادية)2(. بسبب التحول يف طرق التجارة العاملية من الرب إىل البحر ، فأصبح ميناء 
موزع على البحر األمحر من أنشط املواين اليمنية ، وبلغ نشاطه أضعاف نشاط امليناء 

األكسومي )أدوليس/عدويل()3(. 
الطواف حول  مثل كتاب  القدمية  الكالسيكية  املصادر  جاء ذكر موزع يف   
البحر األريرتي وفيه أشار إىل موزع أكثر من مرة وذلك  يف الفقرة)21( بأهنا مدينة - 
سوق ، تبعد عن برينيكي إىل اجلنوب مسافة 12000 استاديا ، وهي سوق نشطة 
تغص بالتجارات)4( وكذلك يف الفقرة )24( جاء فيها أن سوق موزع بدون مرافئ، 
بل كان  ميناء فحسب  يكن   موزع مل  أن  ذلك  من  ويفهم  مراسي جيدة)5(  وفيها 

يشتمل على منطقة شواطئ رملية متتد إىل البحر مناسبة لرسو السفن فيها. 
وذكرت أيضاً عند بليين يف كتاب التاريخ الطبيعي ، بالشكل اآليت: »... وهناك 
الطريق إىل اهلند ،  امليناء ال يُذكر على  ميناء ثالث يسمى Muza ، وهذا  أيضاً 
الذين  التجار  يؤمه  أنه كان  أي  العريب...«)6(.  بالبخور  املتاجرون  يستخدمه  وإمنا 

1. علي: املفصل ج2، مرجع سابق، ص30.
2. ريكمانز، جاك: حضارة اليمن قبل اإلسالم، ترمجة على حممد زيد، جملة دراسات مينية، ع28: ص138-111، 

مركز الدراسات والبحوث، صنعاء، 1987م، ص 128 -129.
3. الشرعيب: مدينة السوا، مرجع سابق، ص 45- 46، ولكن معظمها ختلط بني مدينة أو سوق موزع  وميناء املخا 

مع أن كاًل منهما يقع يف منطقة بعيدة عن األخرى، إذ تبعد املخا عن موزع حبوايل 35 كم تقريبا.
4. ملزيد من التفاصيل عن ذلك أنظر: الشيبة، عبد اهلل : ترمجات ميانية، دار الكتاب اجلامعي، صنعاء، 2008م، 

ص77 ؛ مؤلف جمهول :الطواف يف البحر األمحرودور اليمن البحري، ترمجة وتعليق حسني احلبيشي، وجنيب مشريي، 
إصددارت جامعة عدن،ط1، 2004م.

5. الشيبة: ترمجات ميانية، املرجع السابق، ص78-77.
6. الشيبة: ترمجات ميانية، املرجع السابق، ص60.
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يتعاملون يف اللبان والروائح العربية )البخور()1(. ويصدر إىل جانب ذلك املر)2( ، وكان 
ميناء موزع من ضمن املواين اليت تعامل معه التجار البطاملة حيث اختذوا منه حمطة 
بعيدة إىل سواحل  يقومون من خالله برحالت  للراحة والتزود بكل متطلباهتم ، مث 
أفريقيا واهلند)3(. ويصف صاحب كتاب الطواف امليناء بأنه كان مكتظاً مبالك السفن 
ومستأجريها والبحارة ، وبالنشاطات التجارية)4(. ومنه كانت السفن تبحر لتصل إىل 
أفريقيا مث يتم تبادل بضائعها هناك وخصوصاَ يف األدوات الزجاجية واآلالت احلديدية 
واألسلحة ، مقابل العاج والصدفيات وقرون الكركدن )قرن وحيد القرن(. ومن السلع 
اليت كانت ترد إليه أيضاً املالبس األرجوانية الناعمة منها واخلشنة وتفصل مع األكمام 
وأقمشة   ، واملذهبة  واملزخرفة  العادية  بأنواعها  الصافية  والثياب   ، العريب  الزي  وفق 
املوسلني ، والوشاحات ، وهناك أيضا القليل من املراهم العطرية ، وباملقابل كانت 
وأشار كتاب  القتبانية)5(  البخور  وميعة  املر  مثل  البالد  تنتجها  اليت  األشياء  تصدر 
الطواف إىل أن منطقة أزانيا )Azania( كانت مستعمرة وراء البحار تابعة للسبئيني 
واحلمرييني ، وأن مدينة )ربطة( خضعت إلدارة جتار من موزع)6( ، وأضاف كذلك 
أن حاكم موزع كان حيكم املناطق األفريقية على الساحل املقابل لليمن بالنيابة عن 
القيل املعافري الذي كان يقيم بصفة رمسية يف مدينة السوا تابعا للملك احلمريي يف 
ظفار)7( وأنه كان يف تلك الفرتة يعني بنفسه حاكم موزع وهو ما يدل على أمهية املعافر 

1. بافقيه، وآخرون: خمتارات، مرجع سابق، ص 82؛ ومهما تعددت وجهات النظر حول حتديد طرق جتارة البخور 
وغريها  إال أن االجتار فيه قد لعب دوراَ هاماَ أنعكس هذا الدور يف احلياة اليومية لليمنيني وخاصة يف اجلانب الفين حيث 
إن اليمنيني قلدوا العمالت األثينية يف الفرتة ما بني القرن الثالث و األول ق.م. أنظر: غالب، عبده عثمان: عرض موجز 

لتاريخ اآلثار اليمنية، دراسات مينية، ع 25- 26، مركز الدراسات والبحوث اليمين، صنعاء، 1986م، ص 138. 
وظهر هذا واضحاَ على العمالت القتبانية اليت مت العثور عليها يف موقع الُصريرة صيف عام 1994م، وقد ظهر التأثري 
.Abdullah et al.: Early Qatabanin Coinage. P. 204 :األثيين على بعض هذه العمالت أنظر

2. احلبيشي, حسني علي: اليمن والبحر األمحر، املوضع واملوقع )جغرافياً، تارخيياً، اقتصادياً، سياسياً، حبرياً، قانونياً(، 
دار الفكر املعاصر، بريوت، ط1، 1992م، ص 132.

3. علي:  املفصل، ج2، مرجع سابق، ص 30.
4. احلبيشي: اليمن والبحراألمحر، املرجع السابق، ص 132.

5. شهاب، حسن صاحل: عدن فرضة اليمن، مركز الدراسات و البحوث اليمين، صنعاء، ط1، 2002م، ص49.
6. شيبمان: مرجع سابق، ص 122.

. Doe: Southern Arabia, p. 58 :.30 7. الشرعيب: مدينة السوا، مرجع السابق، ص
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ومينائها موزع يف تلك الفرتة جتارياً وسياسيًا)1( ورمبا تولد هذا االزدهار السياسي من 
خالل االزدهار التجاري الطويل للمعافر لكونه كان حصيلة الوجود املعافري املبكر 
على السواحل األفريقية حبكم طبيعية املوقع اجلغرايف للمعافر وقربه من  سواحل أفريقيا 
، وهذا ليس بعيداً إذا ما أخذنا يف االعتبار وجود مستوطنات سبئية يف احلبشة يف فرتة 
ما قبل امليالد. نشأت على ما يبدو بعد تدفق اهلجرات على احلبشة بعد سيطرة سبأ 
على املعافر وانتزاعها من أوسان كوهنا البوابة الرئيسية املطلة على مضيق باب املندب 
املؤدية إىل أراضي احلبشة)2( ونفهم من ذلك أن الظروف االقتصادية اليت لعبت دوراً 
بارزاً يف انتعاش املالحة والتجارة عرب البحر األمحر من خالل ميناء موزع قد ساعد 

كذلك يف منو وزيادة قوة محري.
• ميناء املخاء

ليس هناك أي ذكر للمخاء)3( يف النقوش اليمنية القدمية يف فرتة ما قبل امليالد 
ألسباب غري معروفة ، ولكن يعود أقدم ذكر هلا يف النقش Ir 28 /1 بلفظ )م خ 
ون( إىل القرن الرابع امليالدي يف عهد امللك كرب إيل وتر يهنعم »ملك سبأ وذي 
ريدان وحضرموت ومينت« ، وذلك محداً لعودة صاحب النقش من البحر بعدما أرسله 

امللك إىل احلبشة ، وفيه ذكر للميناء وللعالقة بني جنوب اجلزيرة )اليمن( واحلبشة. 
وذكرت أيضاً فيما بعد يف نقوش امللك »يوسف أسار يثأر« ملك كل الشعوب«، 
اليت تعود إىل القرن السادس امليالدي ، وذلك بأهنا من ضمن املناطق اليت حارهبا امللك 

 .4-3/R 508/ ، 5  Ry 507/ ،  Ja 1028 4-3 يوسف أسأر يثأر
 و رمبا كان سبب احلروب على تلك املناطق ألهنا كانت نشطة ، وفيها حركة عبور للتجارة 
1. Said, Abd Al-Gani Ali: The city of al-Sawa: An archaeological/historical 
study, AAE. 6, 1995, PP. 270276-, Printed in Denmark. P. 272.

2. أبو الغيث: مرجع سابق، ص8.
3. يقع مشال غرب مدينة تعز على بعد حوايل 94كم عنها، ويتكون الرصيف بطول 325 مرتاً وبعرض 35 مرتاً 

وبعمق يرتاوح ما بني 8,5 مرت، وطول الطريق الذي يربط املدينة بشبه جزيرة املخا حوايل اثنني كيلو مرت، وكان قبل فرتة 
من الزمن قد تقلص طول الرصيف الصاحل لالستعمال إىل 30 مرتاً فقط، وبعمق 2,2 مرتاً بسبب تراكم الطمى يف 

احلوض أمام الرصيف بفعل االجنراف الساحلي الشديد أنظر: مطهر، ذكرى: املوانئ اليمنية القدمية ) دراسة تارخيية(، 
أطروحة دكتوراه، غري منشور، جامعة عدن، 2007م، ص57م. 
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بالتحالف مع  امللك احلمريي  قام  السيطرة عليها ، لذلك  الذي حفز األحباش على حماولة  األمر 
القبائل الساكنة يف هذه املناطق من اجل إحكام السيطرة على املناطق املطلة على البحر األمحر)1(. 
من  الكثري  بعكس   ، )مرسى(  السفن  فيه  لرتسو  املكان صاحلاً  هذا  فقد كان 
املناطق الساحلية األخرى للبحر األمحر ، باإلضافة إىل قربه من احلبشة ، فهذا دليل 
على أن املكان كان معروفاً للبحارة من قبل ، وقد يكون املكان حمطة جتارية ، ورمبا 

أن موزع )Muza( املذكور كميناء هو املقصود به ميناء املخاء. 

 ب. الدور السياسي
• املعافر بعد اختفاء مملكة قتبان 

امليالد  قبل  الثاين  القرن  أواخر  يف  قتبان  سيادة  عن  احلمريية  القبائل  استقلت 
وكان   ، تقريباً  )115ق.م(  عام  واحد  يف كيان  البعض  بعضها  مع  حتالفها  نتيجة 
البحر  سواحل  على  املطلة  الغربية  اجلنوبية  املناطق  وانتعاش  البحري  النشاط  لتطور 
الريداين)2( وظهوره كقوة سياسية  الكيان  قوة  املندب دور كبري يف منو  األمحر وباب 
وعسكرية يف منطقة ريدان يف هناية القرن األول قبل امليالد)3(. وكانت املعافر واحدة 
من املناطق املهمة اليت انضوت ضمن إطار ذلك الكيان ، الذي حتكم عربها بالطريق 
البحري، ومنها امتد نفوذه عرب موزع إىل منطقة ربطة يف شرق إفريقيا حسبما ذكر 
كتاب الطواف)4(، وإىل هذه الفرتة أشارت املصادر الرومانية واإلغريقية عن النشاط 
التجاري العريب البحري يف ميناء موزع الذي كان يدار من قبل أذواء املعافر حلساب 
الريدانيني الذين احتكروا التجارة مع بالد الزنج )شرق أفريقيا جنوب رأس حافون()5( 

1. مطهر، ذكرى: املوانئ اليمنية، مرجع سابق، ص60.
2. غالب: عرض موجز، مرجع سابق، ص145.

3. الشيبة، عبد اهلل: طبيعة االستيطان يف اليمن القدمي، دراسات مينية، ع47، ص: 30-51، مركز الدراسات 
والبحوث اليمين، صنعاء، 1992م، ص  39.

4. أبو الغيث: مرجع سابق، ص10.
5. بافقيه، حممد: كرب إل وتر األول والدولة األوىل يف بالد العرب )فرضيات عمل جديدة(، جملة ريدان، ع6، 

ص:32-56، 1994 م، ص 40.
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وكان لذلك دور هام يف اختفاء دولة قتبان وخروجها من دائرة املنافسة)1( ، وتعود أقدم 
إشارة إىل احلمرييني هي تلك اليت وردت عند بليين وفقاً ملا محله العائدون من محلة 
إليوس جاليوس24 ق.م)2(. وفيه إشارة إىل أن ظفار صارت مدينة امللك ، وأن اجلزء 
األكرب من جنوب الساحل العريب للبحر األمحر كان حتت حكم امللك احلمريي يف 
ظفار)3( ولكن الشئ املهم الذي يتعلق باملعافر أهنا أصبحت أذوائية تابعة حلمري خالل 
هذه املرحلة كما توضح لنا النقوش حيث جاء ما يدل على ذلك يف نقش مدينة السوا 

حاضرة اإلقليم آنذاك ومركز حاكم املعافر يف بداية العصر امليالدي: 
1. ]ك ل ي ب / ي هـ أم ن/ ب ن / ي[ ش م ر/ ي هـ ح م د/ ذ م ع ف 

رم/ و ض ب أت/ أش ع ري ن/ و .
2. م ن ش آن / ك ل ع ن  / و أع س ي ف ر/و ذ ح ب ل م/هـ ف ع 

ل/ وه ق ش ب/ م ح رم/ إل هـ ن .
3. ذي س م وي/ إل هـ/ أم رم /ذ ب ب رح ت ن/ ص ي رت ن /ذ ت ح 

ت/ هـ ج رن/ س3 وم / و أل هـ ن .
4. ذي س م وي/إل هـ/ أم رم/ف ل ي ش م ن/وف ي/ وش رح/ وش وف 

ت/ك ل ي ب / ي هـ أ م ن .
5. و أش ع ب هـ و / ب ن ي/ ذ م ع ف رم/ أب ع ل/ ب ي ت ن/ 

ش ب ع ن .

1. بافقيه، وآخرون، خمتارات، مرجع سابق، ص 32.
2. املرجع نفسة، ص 30، بينما يعود أول ذكر حلمري يف النقوش القدمية إىل القرن األول امليالدي من خالل 

النقش)RES: 2687( و يؤرخه فيسمان إىل مابني )24ق.م- 80م(، ولكنه عند كيتشن ما بني عامي 90-150م، 
أنظر كل من: عبد اهلل، أوراق، مرجع سابق، ص 250:

Wissmann H. V.: Himyar Ancient History, Le Museon. 77. 3- 4. 1964. 
P. 444; Kitchen: Documentation for Ancient Arabia, part I, Liverpol 
University press. 1994. p246 .

3.  الناشري، علي حممد: اليمن يف عصر ملوك سبأ وذي ريدان من القرن األول إىل منتصف القرن الثاين امليالدي 
دراسة تارخيية من خالل النقوش، أطروحة دكتوراه )غري منشورة( جامعة صنعاء، 2007م، ص31.
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األشاعر ومجاعات  وأجناد  معافر  بذي  يهحمد  )يـ( مشر  بن  يهأمن  » كليب 
الكالع وعسيفر )عصيفرة( وذي حبيل )احلبيل( شيد وأقام معبد اإلله ذي مساوي إله 
شعب أمري يف برحه الصريات أسفل مدينة السوا ، فليتعهد اإلله ذي مساوي كليب 
يهأمن بالسالمة والنجاة واحلماية لشعبه بين معافر سادة البيت )القصر( شبعان)1( ، 
ورغم أن االختالف ال يزال حول قراءته قائما بني الباحثني ، فضاًل عن الفرتة اليت 
يعود إليها. ويذهب الباحث أن تارخيه يعود إىل القرن األول امليالدي وفقاً ملعطيات 
نقش سربيت)2(* )سامع( الذي حتدث عن إنشاء ثالث حاالت من البناء ، بناء نقيل 
)منقلن وُنْب( ، وحفر آبار)أبأرن( باإلضافة إىل حفر مقربة )نقزت( ، وكان ذلك كما 
جاء يف السطر العاشر من النقش برعاية سيدهم كليب )يهأمن( بن يشمر يهحمد 
ذو معافر)3(. وكليب هو حاكم املعافر الذي ورد يف نقش )السوا1( وجاء ذكره أيضاً 

يف كتاب الطواف املؤرخ بالقرن األول امليالدي.  
املعافر يف  ذكر  ، حيث جاء  بالتفصيل  هنا  ذلك  مناقشة  الباحث  وسيحاول 
بـلفظة )MAPHARITIS( وهي بالد  البحر االريرتي  الطواف حول  كتاب 
املعافر اليت تنتمي قبلياً إىل النسب احلمريي ويتمتع أمريها أو كبريها بامتيازات خاصة 
يستمدها من ملكه الشرعي كرب إيل)4( الذي مل يتفق الباحثون بعد حول شخصيته 
، كما أن كتاب الطواف نفسه الذي مل يورد اسم امللك بالكامل ال زال االختالف 
عليه قائماً. ولذلك ذهب العديد من الباحثني ومنهم يوسف عبد اهلل بأن املعين بذلك 
لعله امللك احلمريي كرب إيل أيفع ملك سبأ وذي ريدان الذي خلف مشر يهحمد يف 

احلكم ، وتذكره النقوش يف حوايل 250م)5(.
بدايته  الباحثني ألن  اخلالفية بني  القضايا  قد احدث بعض  السوا  نقش  وكان 
تعرضت للتلف ما أدى إىل تلف اسم صاحبه ووظيفته ، ولكن مت معرفته من خالل 
تكرار امسه يف السطر الرابع وهو )كليب يهأمن( وبرغم ذلك مل يتفق الباحثون حىت 

1. الشرعيب: مدينة السوا، 2004م، مرجع سابق، ص29.
2. * نشره امحد، مهيوب حتت عنوان مهيوب – سامع1. 

3. أمحد، مهيوب: نقش جديد، ص45 -46.
4. عبد اهلل: مدينة السوا، مرجع سابق، ص30.

5. عبد اهلل:املرجع السابق، ص30.
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اآلن حول قراءته. إال أن معطيات نقش سربيت1 ، قد أزال بعض الغموض وخاصة 
فيما يتعلق بكل من كليب يهأمن ومشر يهحمد كما سيالحظ ذلك. 

يكمن حمور اخلالف بني الباحثني يف دراستهم لنقش السوا يف نقطتني ، تتعلق 
األوىل باالقرتاح البديل للكلمة املفقودة )بن( الذي وضعه فريق منهم بدال عن كلمة 
حمرج اليت وضعها الفريق األخر)1(. ولكن ما يهم هنا هو ما  أكده  نقش سربيت1 
وذلك يف السطر العاشر بنفس الصيغة مع إغفال ذكر لقب كليب )يهأمن(. وقد علل 
مهيوب عند تناوله لنقش )سربيت( سامع بتعليل قد يكون مقنعاً بالنسبة للباحث ، 
بأنه كان نتيجة خطأ وقع فيه الكاتب دون قصد أو رمبا لعدم اهتمامه بذكر اللقب 
الشخصي لكليب لشهرته كون الرجل مشهوراً ، وبالتايل فإن عدم كتابة اللقب ال يؤثر 
على داللة االسم)2( ، ونضيف إىل ذلك سببا آخر ملسناه من خالل التباين الواضح 
يف حجم األحرف ومساحتها من سطر آلخر ينم على أن كاتبه كان شخصا ليس 
على دراية كافية بفن النحت حيث كانت واسعة يف بدايته مث  بدأت تضيق تدرجييا 
حىت هناية النص ، وهلذا السبب تقريبا الحظ الكاتب أن مساحة السطر العاشر ضيقة 

فاكتفى بذكر االسم من دون اللقب.
أما فيما يتعلق مبحور اخلالف الثاين بني الباحثني يف قراءة االسم )مشر(. ووفقا 
لقراءة روبان حملتويات نقش السوا استنتج أن اسم والد كليب هو يشمر)3(. و أكد 

ذلك نقش سامع يف السطر العاشر. 
العاشر تكون  السطر  النقش يف  اليت يتضمنها  العبارة  وعلى هذا األساس فإن 
كالتايل: وسيدهم كليب )يهأمن( بن يشمر يهحمد ذو معفرم. وبالتايل فإن شخصية 
والد كليب إمنا هو يشمر يهحمد وليس مشر يهحمد ملك سبأ وذي ريدان الذي 

حكم يف منتصف القرن الثالث امليالدي كما ذهب إليه بعض الباحثني.

 ÉTUDES SUD-ARABES Recueil offert à :1. بافقيه، حممد: نقش السوا: النص والتاريخ
.47-Jacques Ryckmans, Université Catholique De Louvain. 1991, PP. 30

2. أمحد، مهيوب: نقش جديد..، مرجع سابق، ص51.
3. Robin, C: Kulayb Yuha‘min est-il le Xæolaiġoß du Périple de la mer 
Érythrée?, Raydan, 6, 1994. pp. 9199- et p. 93.
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وإذا كان بعض الباحثني قد قبل بأن كليب يهأمن هذا هو ذاته كليبوس الذي 
ورد ذكره يف كتاب الطواف فإن البعض اآلخر ومنهم بافقيه مل يقبل أن يكون امللك 
كرب إيل أيفع هو نفسه املعين به يف كتاب الطواف ، ومبعاصرته لكليب ، حبجة أن 
صاحب  الطواف أورد أشارات ال تتوافق مع شخصية امللك احلمريي كرب إيل أيفع، 
والفرتة الزمنية اليت حكم فيها ، ولذلك  فقد استبعد بافقيه أن يكون كتاب الطواف قد 
وضع يف القرن الثالث امليالدي ، ألنه مل يورد أي ذكر عن الوجود احلبشي، واملعارك 
الدائرة يف أحناء هتامة )املناطق اجلنوبية الغربية( يف تلك الفرتة)1( ، مث إذا تقرر أن  امللك 
كرب إيل أيفع  كما ذهب البعض بأنه هو الذي قصده  صاحب كتاب الطواف ، 
فال ينبغي إغفال احلروب املتواصلة اليت جرت بينه وبني خصمه امللك السبئي إيل شرح 
 Ja 586; 587; :اآلتية النقوش  إليها  اليت تشري   ، يأزل بني  الثاين وأخيه  حيضب 
MAFRAY al-Mi‘sāl 2 ,589 ، وبذلك فإن ذكر هذا امللك وفقاً لكتاب 
الطواف كملك شرعي ووحيد لكل من سبأ ومحري يكون بعيداً عن الواقع السياسي يف 
تلك الفرتة، هذا جانب ، ومن جانب آخر يذكر كتاب الطواف أن أذواء املعافر -وعلى 
رأسهم كليب حاكم السوا- كانوا خيضعون للملك كرب إيل بالوالء، وهذا أيضاً ال 
الوجود  أن  يذكر  الذي   MAFRAY al-Mi‘sāl 3 النقش  مع  متاماً  يتفق 
احلبشي يف تلك الفرتة كان مسيطراً على املناطق اجلنوبية واجلنوبية الغربية منطلقني من 
السوا حاضرة املعافر املوالية هلم حملاصرة عاصمة احلمرييني )ظفار( أيام امللك كرب إيل 
أيفع)2( ، وعلى هذا األساس واستنادا إىل نقشي السوا1 ، سربيت1 وما جاء فيهما 
من معطيات متشاهبة فيما يتعلق بكليب يهأمن الذي ورد ذكره شخصياً يف نقش السوا 
على أنه  ذو املعافر ، بينما ذكر نقش سامع أتباعه من بين األعروق ليؤكدا بأهنما يعودان 
إىل  فرتة زمنية واحدة هي القرن األول امليالدي. وعلى ذلك  قد يكون املعين بشخصية 
امللك كرب إيل الذي جاء ذكره عند صاحب كتاب الطواف إمنا هو كرب إيل وتر 
يهنعم )األول( الذي حكم يف النصف األول من القرن األول امليالدي)3( ، ويعيد الشيبة 

1. بافقيه، حممد: مدينة السوا، مرجع سابق، ص47.
2. الناشري: مرجع سابق، ص54.

3. املرجع نفسه، ص53.
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كتاب الطواف إىل النصف األول من القرن األول امليالدي)1( ، وأن امللك احلضرمي 
إيل عز يلط بن عم ذخر هو نفس امللك الذي ورد باسم اليازوس Eleazus ملك 
بالد البخور والطيب)2( ، كان معاصراً للملك كرب إيل وتر يهنعم )األول()3( ، ويعد 
من أوائل امللوك الذين وصلوا حلكم القصرين ريدان يف ظفار وسلحني يف مارب، ومت 
على يديه ترسيخ احتاد سبأ وذي ريدان واختاذه اللقب املزدوج بصورة فعلية وفقاً للنقش 

 .)4(CIH373

• املعافر يف الصراع السبئي الريداين
ظفار  من  واختذوا  رعني  أرض  يف  دولتهم  إقامة  من  الريدانيون  متكن  أن  بعد 
عاصمة ، وأخذت قبائل محري تنافس سبأ بالتوسع يف أرض القتبانيني وغريهم هبدف 
انتزاع السلطة من السبئيني)5(. ورغم أنه مل تصل إلينا نقوش تشري إىل احلروب اليت 
خاضوها ضد السبئيني من أجل االستيالء على تلك األراضي الشاسعة ذات األمهية 

اإلسرتاتيجية.
ولكن يبدو أن محري كانت قد استفادت من ضعف سبأ نتيجة محلة إليوس جاليوس)6(. 
ومت هلا أن فرضت سيطرهتا بالكامل على معظم األجزاء الساحلية ما عدا قنا ، وباملقابل 
كان السبئيون يف املناطق الشمالية الغربية يصارعون بين ذي ريدان يف استعادة تلك املناطق 
ومن ضمنها املعافر)7(. ألن ذلك يعد حتدياً جديداً إلسرتاتيجيتهم »القاضية« اليت ترفض 

1. ملزيد من التفاصيل حول ذلك أنظر، الشيبة: دراسات يف تاريخ اليمن القدمي، مكتبة الوعي الثوري، تعز، ط1، 
2000م ، ص 207 -223.

2. املرجع نفسه، ص51.
3. يذكره الناشري باسم امللك احلمريي كرب إيل وتر يهنعم )األول( أنظر: الناشري، على: مرجع سابق، ص53.  

بينما معروف عند روبان وبافقيه أنه سبئي أنظر: بافقيه، حممد: يف العربية السعيدة، مرجع سابق، ص12 ، 
.Robin, C: ‘Amdân Bayyin Yuhaqbid..,Ibid, p. 191

4. الناشري: مرجع سابق، ص 53 -54.
5. علي: املفصل، ج2، مرجع سابق، ص 519.

6. األشبط: مرجع سابق، ص 63.
7. بافقيه، حممد: تاريخ اليمن، مرجع سابق، ص 41.
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دوماَ أي وضع يف ذلك الركن يهدد مصلحة دولتهم اليت خاضوا يف سبيلها املعارك ابتداء 
مع أوسان مث قتبان حني تعاظم نفوذمها يف ذلك املكان بالذات ، فقاموا بشن محالت 
قد  الريدانيون ودولتهم محري  نفسه كان  الوقت  ريدان)1(. ويف  لفرض سيطرهتم على ذي 
عظم شأهنا وأصبحت حينها الدولة األقوى غرب اليمن فأطلقت على نفسها سبأ و ذي 
ريدان مث أدعت سيطرهتا على أرض سبأ الرئيسية)2( ، ويشري النقش CIH 41 إىل أن 
محري يف عهد ياسر يهصدق ملك سبأ وذو ريدان حوايل عام )80م( كانت قد وصلت إىل 
قاع جهران)3(. بعد أن كانت وما جاورها تابعة لدولة سبأ.وهذا يدل على أن محري كانت 
ضمت مجيع املناطق اجلنوبية الغربية ومل يبق أمامها سوى التوسع مشاال حنو الكيان السبئي.
للكيان احلمريي منذ فرتة  املعافر وما جاورها من مناطق  تبعية  وما يدلل على 
مبكرة بعد زوال مملكة قتبان هو العثور على  لوح برونزي يتضمن نقشاً خبط املسند 
يتكون من عشرين سطرا يف حفريات جبل العود)4( يعود لفرتة حكم امللك ذمار علي 
ذو ريدان املؤرخ وفق التقومي احلمريي بـ267 ، يوافق 152بالتقومي امليالدي ، وهو 
ذمار علي ذو  امللك   قادة  أحد  بن حتبب(  يتحدث صاحبه )مسهل  نذري  نقش 
ريدان بتقدمي الشكر والوفاء لإلله رجب وحمرمه )خرفان حصران( الكائن يف مدينة 
صنع التابعة للشعب ذحبان ، وذلك عندما كلفه سيده امللك ذمارعلي باملراقبة مبدينة 

مسومل)5( )املشاولة( وحتديداً يف حصنها هدمان ، وكان ذلك يف سنة 267. 

1. بافقيه، حممد: يف العربية السعيدة، مرجع سابق، ص 59 -60.
2. عبد اهلل: أوراق، مرجع سابق، ص 322.

3. Al- sheibah A., Die Ortsnamen in den altsüdarabischen  Inschriften, 
ABADY, Bd. 4, Mainz, 1987. p. 55.

4. مشسان، أمحد حممد: التنقيبات األثرية يف موقع جبل العود مديرية النادرة – حمافظة إب املوسم األول 1998م، 
اهليئة العامة لآلثار واملتاحف واملخطوطات، غري منشور، ص9، أنظر نص النقش يف املالحق.

5. وردت لفظة مسـ3ـومل كذلك يف النقش بأهنا قبيلة وقد ُكتب بالسني الثالثة، ويتفق العلماء على أن صوت هذا 
احلرف كان ذا صلة بصوت الشني، وأن لفظه كان صفريياً ميتزج فيه صوتاً السني والشني، وهكذا جند أن مسـ3ـومل رمبا 
كانوا ينطقوها مشومل أي مشوٌل، وامليم يف هناية االسم تقابل التنوين يف اللغة العربية الفصحى وفق قواعد اللغة اليمنية 

القدمية، واالسم هنا مفرد مشول على وزن مفعل، واجلمع منه يأيت على وزن مفاعلة أي مشاولة والعكس أي ميكن 
مجع مشولة على مشاول، وبناء على ذلك نرى أن هناك تطابقا بني االسم مسـ3ـومل مع اسم مشاول ـ ومنه جاء اسم 

النسبة إىل املكان مشاولة وهي منطقة تقع يف اجلهة اجلنوبية الغربية من منطقة السوا اليوم يف مديرية املعافر، أنظر: 
األغربي، فهمي: قصر املشاول، منوذج للقصر يف اليمن القدمي، حبث مقدم ملؤمتر تعز عرب العصور، 2009م، ص8 . 
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• املعافر يف الصراع السبئي الريداين احلبشي
 لسنا هنا بصدد تتبع ذلك الصراع بني تلك األطراف واحلروب اليت شنوها على 
محري فهذا موضوع شائك وقد خاض فيه الكثري من الباحثني ، ولكن الذي يعنينا هنا هو 
معرفة أمرين ، األول يتعلق بدور املعافر يف ذلك الصراع ، وحول الوضع الذي كان قائماً 
يف املعافر آنذاك خاصة من الفرتة اليت بدأ يظهر فيها وجود األحباش هناك؟ واألمر اآلخر 
يتعلق بنتيجة ذلك الصراع الذي ظهرت مثاره لصاحل سبأ بأن استعادت بعض أراضيها اليت 
كانت قد استحوذت عليها محري ، بعد أن أحلقت هبا ضرراً كبريًا)1( وذلك ما سنحاول أن 
نسلط الضوء عليه من خالل النقوش اليت تضمنت إشارات إيل ذلك سواًء من اجلانب 

السبئي أو احلمريي.
ختربنا النقوش القدمية أنه أسفر عن التحالف بني سبأ وحضرموت ضد محري إرسال 
املسمى  احلمرييني يف حصنهم  حملاصرة  وذلك  واآلخر حضرمي  سبئي  أحدمها  جيشني 
ذات عرمنCIH 155)2( بينما مل يظهر أن قام كل من السبئيني واألحباش يف تلك 
املرحلة بأي عمل يذكر يف املعافر. ولكن الواضح أن محري بعد هذه احلرب فقدت عالقتها 
باملعافر اليت دخلت حتت النفوذ السبئي من خالل حلفائهم األحباش الذين استقروا فيها 
منذ ذلك الوقت)3( ، واجلدير بالذكر أن الوجود احلبشي على الساحل الغريب من البحر 
األمحر بدأ من تاريخ عهد صاحب نقش عدوليس ألغراض جتارية يف املنطقة)4(. لكنه ما 
لبث أن حتول ذلك إىل وجود سياسي يف عهد ملكهم جدرت من الوقت الذي أنضموا 
فيه للتحالف مع امللك السبئي علهان هنفان إىل جانب حضرموت يف العقد األخري من 
القرن الثاين امليالدي للتضييق على محري CIH308)5( عندما واجه علهان هنفان ضغطاً 

1. روبان، كرستيان: الممالك المحاربة، مرجع سابق، ص 181.
2. القيلي: محمد علي: مملكة سبأ في عهد األسرة الهمدانية، رسالة ماجستير، )غير منشورة(، 

جامعة صنعاء، كلية اآلداب، 2003م، ص111؛ ذات عرمن جاء ذكرها في النقش القتباني 
. RES 3858

3 .أحمد، مهيوب: المعافر بين الخبر واألثر، بحث مقدم إلى مؤتمر تعز على مر العصور 
المنعقد في جامعة تعز 27-25مايو، 2009م، ص27.

4. األشبط، علي: مرجع سابق، ص84.
5. بافقية، محمد. باطايع، أحمد: نقشان جديدان من الحد) من خوالن ولد عم وسفر(، ريدان، ع6، 
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الغريب  الركن اجلنويب  بالسيطرة على جتارة  الذين مل يكتفوا  من اجلانب احلمريي  شديداً 
وميناء موزع ، ولكن أيضاً حرمان سبأ مما تبقى هلا من جتارة الرب ، عن طريق استمالة 
بعض األطراف للتمرد عليها كخوالن اجلديدة قرب صعدة على طريق التجارة الربية املؤدية 
إىل وسط ومشال اجلزيرة)1(. وكان جدرت يسعى يف نفس الوقت وراء اعتبارات اقتصادية 
لتوسيع جمال جتارته باالتصال بوسط ومشال اجلزيرة العربية)2( ، ولكن يبقى اهلدف الرئيسي 
أي   ، الغرب  باجتاه  السياسي احلمريي  التوسع  منع  لرؤية جام هو  وفقاً  للحلفاء مجيعاً 
باجتاه البحر األمحر حىت مدينة عرمن اليت تنسب إىل قبيلة ذحبان الواقعة يف هناية اجلنوب 
الغريب لشبه اجلزيرة العربية)3( ، وبعد أن فقدت محري سيطرهتا على املعافر متكن األحباش 
من خالل هذا التحالف أن يثبتوا هلم موضع قدم يف املنطقة على الشريط الغريب من عدن 
جنوباً إىل جنران مشااًل ، مروراً بإقليم املعافر)4(. ودخلوا بعد ذلك طرفاً ثالثاً يف الصراع بعد 

أن انفردت فيما يبدو باملعافر لوحدها  بعيداً عن سبأ.
أهنا  يبدو  و  بينهم -  فيما  التحالف  بعد مرحلة  السبئيون واألحباش   كما دخل 
مل تستمر طوياًل- مبرحلة أخرى من النزاع على املعافر يف عهد شعر أوتر ، كشف عن 
أخبارها النقش Ja 635 جاء فيه أن امللك شعرم أوتر قام بشن حرب ضد األحباش 
والقبائل املتمردة املوالية هلم يف مناطق وجدهم ، و متكن بالفعل من إخضاع املتمردين 
املعافر)5(  فيها  املناطق مبا  تلك  نفوذ األحباش هنائياً يف  أن يقضي على  لكن من دون 
، وذلك ألن أكسوم كانت آنذاك – فيما يبدو - بداية القرن الثالث- قد غدت قوة 
بارزة نتيجة جناحها يف السيطرة على الرب العريب ، فضمت املعافر حتت نفوذها يف وقت 
شعر أوتر Ja 631 وذلك ألن سبأ مل تكن قادرة على أن خترجها منه ، كما أن مقاومة 
محري كانت قد ضعفت كثرياً نتيجة إحاطتها باألعداء من كل جانب ، وهو ما أدى يف 

ص: 89- 101، 1994م، ص93.  
1. القيلي: المرجع السابق، ص 106- 107.

2. بافقيه: توحيد اليمن القديم، مرجع سابق، ص259-258.
Jamme A.: Sabaean Inscriptions From Mahram Bilqis )Mareb(, Publi�J3

.cation Foundation For the Study of Man III, Baltimore, 1962, p. 294
4. القيلي: مرجع سابق، ص 111.  

5. نعمان، خلدون: األوضاع السياسية، مرجع سابق، ص 34.
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هناية املطاف إليب أن تفقد املعافر اليت كانت متثل احلبل السري الذي ربط محري مبصادر 
التجارة من خالل املوانئ واالتصال ببالد الزنج اليت ظلت حتت السيطرة احلمريية إىل ما 
قبل التدخل احلبشي)1( ، وهذا يدل أيضاً أن املعافر كانت سبباً يف ازدهار أكسوم يف 
القرن الثالث امليالدي على حساب محري. وبعد متكن األحباش من السيطرة على األجزاء 
الساحلية من املعافر ، أشتد الصراع بني الطرفني احلمريي واحلبشي ، ويف هذا يشري النقش 
Ja 631/33)2( ، إىل أن قوات حبشية ومعها بعض من«نُداف )رماة السهام( املعافر 
إما يف  يهنف يهصدق. وكان ذلك  لعزم  أيام ملكها  العاصمة احلمريية  بلغوا ظفار  قد 
أواخر مرحلة حكم شعر أوتر أو خالل عهد حليعثت يرخم)3(. ويشري النقش يف هنايته 
إىل أن قطبان أوكن القيل اجلريت قام حبملة ملساندة احلمرييني منطلقاً من مقره يف نعض 
لتعقب األحباش وقائدهم جدرت  إىل أرض املعافر بعد انتصار الريدانيني عليهم يف ظفار 
وطردهم منها ومت له النصر ، مث أجرب األحباش على االنسحاب من املعافر ، ليستقروا 

بعد ذلك يف معاهر. 
يف أواخر حكم شعر أوتر تعاظم خطر األحباش كثرياً بعد استمالتهم ألذواء املعافر، 
فسبب ذلك أضراراً بالغة بكل من محري وسبأ)4( ، وقد أثبتت احلوادث أن ضم ردمان من 
قبل بين ذي ريدان كان تعويضاً من نوع ٍما لفقدهم املعافر)5(. وتؤكد أيضاً نقوش املعسال 
األراضي  حماصرة  يف  األحباش  استمرار  على   MAFRAY al-Mi‘sāl 2/3
ثانية ، ومكثوا هنالك سبعة  املعافر وأهنم وصلوا إىل أحناء ظفار  احلمريية منطلقني من 
أشهر بانتظار فرصة مناسبة للهجوم على العاصمة احلمريية)6( ، وقد ظل وجود األحباش 
يف منطقة )سهرتن( ومدينة السوا حاضرة املعافر)7(. مث يالحظ بعد ذلك قيام مرحلة أخرى 

1. بافقيه: توحيد اليمن القديم، مرجع سابق، ص266.
.Jamme A.: Sabaean Inscriptions, p.132 2. أنظر النقش في الملحقات

3. بافقيه: توحيد اليمن القديم، المرجع السابق، ص 268.
4. القيلي: مرجع سابق ص 139.

5. بافقيه: توحيد اليمن القديم، مرجع سابق، ص268.
6. بافقيه، وروبان: مرجع سابق، ص 19؛ عربش، منير: مادة الحبشة، الموسوعة اليمنية، مج2، 

مؤسسة العفيف الثقافية ص:982- 989، ط2، صنعاء، 2003م، ص985.
 Wissmann, H. V.: Zur Archäologie und antiken Geographie von Südarabien. .7
.Âa°ramaut, Qatab¤n und das ¥Aden�Gebiet in der Antike, Istanbul. 1968, p. 68
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من التحالف بني الريدانيني واألحباش ضد ملوك سبأ يف عهد إيل شرح حيضب الثاين 
وأخيه يأزل بني ملكي سبأ وذي ريدان ، اليت تكشف لنا تفاصيلها بعض النقوش السبئية 
السبئيني  بني  دار  الذي  الصراع  فرتات خمتلفة من  إىل  ، حيث تشري  امللكني  من عهد 
واحلمرييني املتحالفني مع األحباش من جهة مث مباشرة باألحباش من جهة أخرى ، ولعل 
قبل.  من  أوتر  شعرم  بدأه  الذي  للصراع  استئنافاً  باألحباش- كان  يتعلق  فيما  ذلك- 
على أن صراعهم مع اجلانب احلمريي املتحالف مع األحباش يوضح أخباره لنا النقشان 
Ja 576-577 وفيهما تصوير ألوضاع السبئيني الداخلية من شدة معاناهتم من قوة 
احلمرييني بقيادة مشر يهحمد ملك سبأ وذي ريدان الذي حتالف مع األحباش وحصل 
على دعمهم املباشر ، بعد أن كانوا يف السابق حلفاء هلم)1(. ولكن ذلك التحالف تعرض 
للهزمية من قبل جيش السبئيني ، مث قام امللك مشر يهحمد ومعه األحباش على إثرها 
بطلب الصلح والتآخي من إيل شرح حيضب وأخيه يأزل بعد أن ترك مدينة السوا. كما 

 .CIH 314+ 954/13-18 يفهم من النقش
وذلك قد يدلل أن مشر يهحمد قبل هذا الصلح كانت الزالت عالقته باملعافر    
وباألحباش جيدة ، ولكن بعد ذلك يبدو أن هناك خالفاً قد حدث بينه وبني األحباش 
فرتك السوا ، ليعقد صلحاً مع امللكني يذهبان من خالله يف حرب ضد األحباش. ويذكر 
هذه احلادثة أيضاً النقش Ir 69 بأنه ومبوجب االتفاق الذي مت عقده بني الطرفني ، قام 
امللك إيل شرح حيضب بتشكيل جيش من السبئيني واحلمرييني ، وانطلق يف حرب جديدة 
ضد األحباش وذي سهرتن و)املعافر()2(. ويؤكد النقش السبئي Ja 585 )3( شدة الصراع 
الذي عاناه امللكان مع األحباش يف هذه الفرتة - فرتة ملوك سبأ وذي ريدان- )مرحلة 
تشعب الصراع( يف القرن الثالث امليالدي ، إىل درجة أن األحباش اسروا رسول وأحد 
أعيان امللك إيل شرح حيضب الثاين وأخيه يأزل بني يف مدينة السوا ، ملدة سنتني ونصف 

، وهو كما يذكر النقش هوفعثت أصحح ذغيمن الذي ينتمي إىل قبيلة غيمان)4(.

1. نعمان، خلدون: األوضاع السياسية: مرجع سابق، ص 55.
2. نعمان: المرجع السابق، ص 56.

Jamme A.: Sabaean Inscriptions, p. 91�92 .3
4. الشرعبي: مدينة السوا، مرجع سابق، ص29؛ وأنظر نص النقش في الملحقات .
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والنقش اآلخرMB 2006 I-64 من نتائج حفريات معبد أوام 2006م ، 
يتألف من 29 سطرا ، يتحدث أيضاً عن نتائج ذلك الصراع ، و ما تعرض له مقتويا 
امللكني ربشمسم يزيد و أخيه كرب عثت أسعد بنو سأران وحمليم وموضعم وسامكم 
أقيال قبيلة بكيل ربع ريدة من معاناة السجن على أيدي األحباش واملرض يف مدينة 

السوا والسهرة)1(.
كما يفهم كذلك من النقشني السابقني سوء العالقات السياسية بني امللك إيل 
شرح حيضب الثاين وأخيه ، وبني املعافريني الذين خضعوا فيما يبدو للسيطرة احلبشية 
، وكيف أن األحباش أهانوا األقيال السبئيني الذين أرسلهم للتفاوض معهم بالسجن 

لفرتات طويلة.
اضطراب  عن  تكشف كذلك  املعسال   نقوش  إن  بل  فحسب  ذلك  وليس 
MAFRAY al- العالقات بني احلمرييني واملعافريني ، حيث يتحدث النقش
Mi‘sāl 3/8-9 عن أن املعافريني وقفوا إىل جانب األحباش ضد امللك احلمريي 
كرب إيل أيفع ، وأهنم وصلوا مجيعاً إىل حدود العاصمة ظفار ، من دون أن يهجموا 

عليها ، وإمنا كان ذلك لغرض استعراض القوة فقط:  
والنقش اآلخر MAFRAY al-Mi‘sāl 5/9-16 حتدث عن الصدام 
األهم بني امللك الريداين ياسر يهنعم ملك سبأ وذي ريدان وبني األحباش ومعهم 
املعافر ، ويأيت مضمونه بأن ملكي حبشت دتونس وزقرنس ومعهم ذو معافر ومخيس 
حبشت قاموا بعدوان على أرض محري ، ولكن القيل حظني أوكن الذي صار قيل قبيلة 
مهأنفم )مهأنف( تصدى هلم ، وظل التناوش بني الفريقني ملدة ثالثة أشهر ، بعدها 

أجرب األحباش بالرتاجع إىل معسكرهم مندحرين)2(.
السبئي  الكيانني  جتاه  السياسية  املعافر  عالقة  أن  نلمح  سبق  ما  خالل  من 

1. مرقطن، حممد: نقش يتحدث عن الصراع مع األحباش من أيام إيل شرح حيضب الثاين وأخيه يأزل بني، حبث 
مقدم إىل املؤمتر السادس للحضارة اليمنية املنعقد يف جامعة عدن، إبريل، 2007م، ص 16- 20  قيد النشر، أنظر 

نص النقش يف امللحقات.
2. بافقيه، حممد: توحيد اليمن القدمي، مرجع سابق ص279 -280.
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واحلمريي كانت خالل هذه الفرتة وأثناء وجود األحباش فيها مضطربة للغاية – رمبا 
، األمر الذي يعكس  يكون لألحباش دور يف ذلك – على عكس ما كان سابقاً 
طبيعة األحباش يف ظل سيطرهتم الفعلية على املعافر ضد الكيانني السبئي واحلمريي.

• املعافر يف ظل السيطرة الريدانية 
شهد النصف الثاين من القرن الثالث امليالدي انعطافاً تارخيياً هاماً يف اليمن ، 
متثل يف طرد األحباش من بقية األراضي اليمنية اليت كانوا موجودين فيها ، حيث يفهم 
من خالل املعلومات اليت وردت يف نقشي املعسال السابقني أن احلمالت العسكرية 
اليت قادها الريدانيون يف كثري من املناطق أدت يف هناية املطاف إىل طرد األعداء ، 
من مناطق املعافر وأطراف عدن)1(.ليتمكنوا بعد ذلك من توحيد كل األراضي اليمنية 
حتت نفوذهم يف أواخر القرن الثالث امليالدي ، وبذلك عادت املعافر إىل سيادة محري 
مرة أخرى. واستمرت السيطرة الريدانية أكثر من قرنني وربع القرن من الزمن من أواخر 

القرن الثالث إىل الربع األول من القرن السادس امليالدي.
السادس(  القرن  الربع األول من  الثالث وحيت  القرن  الفرتة من )أواخر  وخالل 
مل ترد أخبار عن املعافر ، واملناطق التابعة هلا ، من خالل النقش Fa 74 )ملحق 
النقوش ، لوحة 2( ، الذي يعود إىل فرتة امللك مرثد ألن ينف الذي حكم يف القرن 
اخلامس امليالدي ، وهو نص بنائي يعود يف التاريخ احلمريي إىل )614( ، ويوافق 
499م ، ويذكر مناصرة ومعونة شرحبيل  اسعد ذي معفرم فيما قام به امللك من 
عمل بناء كما أنه يؤرخ يف نفس الوقت لفرتة من حكم امللك احلمريي مرثد ألن ينف 
ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ومينت وأعراهبم طودم وهتامة إىل ما بني هناية القرن 

اخلامس ومطلع السادس امليالدي)2(. 

1. أمحد، مهيوب: املعافر، مرجع سابق، ص 30.
2. GAJDA, Iwona: H imyar gagné par le monothéisme )IVe-VIe siècle de 
l’ère chrétienne(. Ambitions et ruine d’un royame de l’Arabie méridionale 
antique, Vol. I-II, )PhD thesis(, Aix-en-Provence. 1997. pp. 68-70.
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والنقش Ja1028 يعود إىل عهد امللك احلمريي يوسف أسار يثأر)ذي نواس( يف 
مطلع القرن السادس امليالدي الذي قام حبمالت حربية للتنكيل بالنصارى املوجودين 
يف مملكته الذين كان هلم ارتباط باحلبشة حيث توجه بنفسه إيل سواحل منطقة املعافر 

لتطهريها منهم)1(.
فرتة  إىل  يعود  الذي   )3 لوحة   ، النقوش  والنقش RES 3904)2( )ملحق 
السيطرة الكاملة لألحباش على اليمن من عهد امللك احلمريي مسيفع أشوع ، حكم 
فرتة قصرية سابقة حلكم األحباش بزعامة أبرهة  جلنوب اجلزيرة العربية ، ويفهم من 
حمتواه أن امللك مسيفع أشوع ومعه عدد من أقيال اليمن من ضمنهم القيل شرحب إل 

املعافري اعرتفوا )خضعوا( حلكم امللك احلبشي إالّ أصبحا.
واستمرت سيطرة األحباش قرابة نصف قرن من الزمن بعدها متكن سيف بن ذي 
يزن من طردهم من اليمن مبساندة الفرس عام 575م. وملا ذهب األحباش ظل أولئك 
األذواء واألقيال ومن ضمنهم أذواء املعافر- بعد أن استقلوا باحلكم يف مناطقهم - 
يتصرفون بشئون أنفسهم وهلم ثروة ونفوذ حىت جاء اإلسالم)3(. وهو ما يربر لنا تعدد 
الدعوات اليت وجهها الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( ألهل اليمن من خالل األقيال 
بالدخول يف اإلسالم)4( ، وأخرياً جنمل القول إن املعافر كانت قبل اإلسالم تنفرد بني 

الفينة واألخرى مبكانة متميزة ففي أحد حكامها قبل اإلسالم  يقول األعشى:
وفهداً مساح مل تشبه املواعد)5(.     ونادمت فهداً باملعافر حقبة 

تتجلى أمهية املعافر من خالل العرض السابق باجلانب التجاري واالقتصادي ، 
وذلك نظراً ألهنا مارست لطبيعة موقعها اجلغرايف ، الذي مل جيعلها كذلك مبنأى عن 
احلياة السياسية ، إذ جندها تلعب دورا مهما يف إقامة عالقات سياسية مباشرة مع 

1. أبو الغيث: مرجع سابق، ص12.
2. Gajda: H imyar gagné par le monothéisme, p. 113-114.  
3. العبديل، أمحد فضل: هدية الزمن يف أخبار ملوك حلج و عدن، حققه و ضبطه وعلق عليه أبو حسان خالد أبا زيد 

األذرعي، مكتبة اجليل اجلديد، صنعاء، ط1، 2004م.، ص68.
4. بافقيه وآخرون: خمتارات، مرجع سابق، 65.

5. بعكر: مرجع سابق، ص 14.
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املمالك اليمنية القدمية ، حيث تكشف املصادر النقشية أن مملكة أوسان أصبحت 
بعالقتها مع املعافر قوة كبرية نافست مملكيت سبأ وقتبان ، وحتكمت بالتجارة البحرية 
ملصلحتها فقط لفرتة من الزمن. وكذلك احلال فيما بعد بالنسبة ململكيت سبأ وقتبان 
شريطها  على  وسيطرهتا  املعافر  على  العسكرية  محلتها  بعد  األوىل  أن  جند  حيث 
الفرتة  ويف  اليمن؛  أجزاء  على كافة  مهيمنة  أضحت  فيها  التجارة  ومنافذ  الساحلي 
امليالدية أصبحت املعافر أذوائية ، وأدى حتالفها مع القبائل احلمريية إىل منو قوة الكيان 
الريداين وظهوره كقوة سياسية وعسكرية يف ظفار منافسة للكيان السبئي. وال يستبعد 
أن املعافر يف فرتات الصراع على اللقب امللكي كانت تطمح يف الوصول إىل احلكم 
وخاصة بعد دخول األحباش طرفاً يف الصراع إذ جندها تدخل يف حتالفات وصراعات 
تارة مع محري وتارة أخرى مع سبأ. كما أمثرت سيطرة األحباش على املعافر يف ازدهار 

أكسوم. 

الفصل الثاني



72

المبحث الثاني
املعافر يف املصادر اإلسالمية

النقشية  املصادر  يف  قدميا  املعافر  أمهية  السابق  املبحث  يف  الباحث  تناول 
والكالسيكية ، ويف هذا املبحث سيتم احلديث عن أمهية املعافر يف الفرتة اإلسالمية 
مبا فيها منطقتا الدراسة من خالل ما جاء يف املصادر العربية واإلسالمية والدراسات 
التارخيية احلديثة ، وسيتم تناول ذلك بشكل تسلسل مرحلي يبدأ منذ دخول أهل 
املعافر يف اإلسالم يف عهد الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( واخلالفة الراشدة ، مث يف عهد 
الدول اإلسالمية الكربى القائمة يف املدينة مث يف دمشق ، وبغداد ، وحىت الدويالت 
املستقلة يف اليمن. كما سيخصص جزًءا من هذا املبحث يف احلديث عن دور أهل 
لعبه  الذي  واالقتصادي  التجاري  اجلانب  عن  فضاًل  املفتوحة  األمصار  يف  املعافر 

املعافريون خالل مراحل الفرتة اإلسالمية.  

أواًل: في عهد الرسول)صلى اهلل عليه وسلم( والخالفة الراشدة
أن  بعد   ، اهلجري  الثامن  العام  يف  اإلسالم  يف  املعافر(  )ومنهم  دخلت محري 
بلغهم ظهور دعوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، ومحل مالك بن مرارة الرهاوي خرب 
إسالمهم للرسول )صلى اهلل عليه وسلم( بعد مقدمه من غزوة تبوك ، بُكتب زعماء محري: 
وهم احلارث بن عبد كالل ، والنعمان قيل املعافر وذي رعني ومهدان)1(. فكتب هلم  
كتاباً بإقرارهم على ما أسلموا عليه من أمواهلم وأراضيهم)2( جاء فيها ذكر للمعافر)3( 

1. الشجاع، عبدالرمحن: تاريخ اليمن يف صدر اإلسالم، حيت هناية القرن الرابع اهلجري، دار الفكر املعاصر، صنعاء، 1994م.ص67.
2. األكوع، حممد بن علي: الوثائق السياسية اليمنية قبل اإلسالم إىل سنة 332هـ )مجع و حتقيق دار احلرية(، بغداد 
ط1، 1976م، ص 176؛ البالذري، أيب العباس أمحد: فتوح البلدان، حققه وشرحه وعلق على حواشيه و قدم له 

عبد اهلل أنيس الطباع، عمر أنيس الطباع، مؤسسة املعارف - بريوت، 1987م، ص 92.
3. عبد اهلل: مدينة السوا، مرجع سابق، ص 102، أنظر: تفاصيل الرسائل عند ابن هشام، عبد امللك: السرية النبوية، 

ج4، مطبعة مصطفى البايب وأوالده، مصر، 1936م، ص 174.
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كما ورد ذكرها يف أحاديث للرسول )صلى اهلل عليه وسلم( فعن أيب ثور القهمي قال: 
كنا عند رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( فأتى بثوب من ثياب املعافر فقال: أبو سفيان 
بن حرب لعن اهلل هذا الثوب ولعن من يعمله فقال: رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( 
تعاليم  املعافر  أهل  وتلقى  والطرباين)1(.  منهم( رواه أمحد  وأنا  فإهنم مين  تلعنهم  )ال 
الدين اإلسالمي احلنيف على يد الصحايب معاذ بن جبل رضي اهلل عنه عندما أرسله 
الرسول صلى اهلل عليه و سلم إىل اجلند)2(. وذكر البالذري )ت: 279هـ /893م( 
يف كتابه فتوح البلدان أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم  كتب إىل معاذ بن جبل )أن 
يأخذ من كل حامل ديناراً أو عدل ذلك من املعافر( واملقصود ثياب معافرية)3( وأمر 
الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( بأخذ اجلزية من جموس اليمن وفرض على كل رجل أو امرأة 
ديناراً أو قيمته من املعافر)4( ، هذا و تورد مجيع املصادر التارخيية دون استثناء يف الفرتة 
اجلند)5( كاسم  األموي ذكر  والعصر  الراشدة  اخلالفة  من  املبكرة وحتديداَ  اإلسالمية 
لقسم إداري )خمالف( بينما خيتفي ذكر أسم املعافر من كل املصادر العربية اإلسالمية 
يف الفرتة املذكورة سلفاً ، ليعود من جديد ذكره يف منتصف القرن الثاين اهلجري تقريباَ 
مثلما سنالحظ ذلك. ونعزو سبب ذلك فيما نعتقد أن اجلند يف عهد الرسول )صلى 
اهلل عليه وسلم( كانت قد أصبحت املدرسة اإلسالمية لليمن ، وظلت كذلك حىت القرن 

السابع اهلجري ولذلك فقد ذاع صيتها ومكانتها على حساب املعافر.
على الرغم من أن النسابة حسب ما يورد بعكر ، ينسبون اجلََند إىل اجلََند بن 
شهران وأهنا بطن من املعافر املنتمي إىل اهلميسع احلمريي السبئي وظل القدماء حىت 

1. األهدل، بدر الدين أبو عبد اهلل: حتفة الزمن يف تاريخ اليمن، حتقيق عبد اهلل حممد احلبشي، شركة دار التنوير، 
بريوت، ط1، 1986م، ص24.

2. سامل، السيد عبد العزيز: تاريخ الدولة العربية )تاريخ العرب منذ ظهور اإلسالم حىت سقوط الدولة األموية، مؤسسة 
شباب اجلامعة، 1997، ص148.
3. البالذري: مرجع سابق، ص96.

4. األكوع، حممد: الوثائق السياسية، مرجع سابق، ص176.
5. اجلند: يُطلق على املدينة األثرية وعلى املخالف نفسه، وهي أول مدينة يف اليمن ُأسس فيها مسجد بناه معاذ بن 

جبل رضي اهلل عنه، وأحد أسواق العرب الشهرية، نسب إليها العديد من رجال العلم والفقه، من أشهرهم اجلندي 
صاحب كتاب السلوك.لتفاصيل أكثر أنظر: الشمريي، فؤاد: تاريخ اليمن سياسياً وإعالمياً من خالل النقود العربية 

اإلسالمية، للفرتة مابني )ق3هـ -9هـ(، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط1، 2004 م، ص226.
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القرن السادس اهلجري يطلقون اسم املعافر على اجلند وصرب وجبل حبشي وغريها 
من املناطق األخرى التابعة له)1(. وكانت مناطق اليمن يف بداية اإلسالم مقسمة على 
ثالثة والة ، فواٍل على اجلََند وخماليفها)2( وهي أعظمها ، وواٍل على صنعاء وخماليفها، 
وواٍل على حضرَمْوت وخماليفها)3( وأن اختيار معاذ بن جبل مبعوث الرسول)صلى اهلل 
عليه وسلم( وقع على أوسطها )اجلند( جامعاَ بني أقصاها الشرقي حضرموت وأقصاها 
الغريب هتامة عرفنا ما هلذا االختيار من توفيق وبركة)4(. وكان على اليمن مجيعاً أمري 
واحد يرجع إليه مجيع الوالة ، وكلهم مرتبطون باملدينة املنورة عاصمة الدولة اإلسالمية، 

واستمر كذلك احلال يف عهد اخللفاء الراشدين)5(.

ثانياً: في عهد الدول اإلسالمية الكبرى
مشل منطقة املعافر حكم الدول اإلسالمية الكربى القائمة يف املدينة مث دمشق 
مث بغداد مثل غريها من مناطق اليمن ، كما مشلها حكم املمالك احمللية اليت استقلت 

عن نطاق اخلالفة)6(. 

أ. الدولة األموية
يف أيام عبد امللك بن مروان جعل األمر يف اليمن واحلجاز كله إىل احلجاج بن 

1. بعكر: مرجع سابق، ص 11.
2. ضمت والية هتامة مبا فيها خمالف زبيد إىل والية اجلند اليت وكل إليها إدارة منطقة هتامة كلها، حيث أصبحت 
اجلند عاصمة جلميع هتامي اليمن، انظر: هارون، عبده علي عبد اهلل علي: الدر النضيد يف حتديد معامل وآثار مدينة 

زبيد، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، ط1، صنعاء. 2004م، ص 723.
3. ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد اهلل: املسالك واملمالك، وضع مقدمته وحواشيه وفهارسه د. حممد خمزوم، دار إحياء 

الرتاث العريب بريوت.ط1، 1988م، ص 123.
4. املرجع نفسه، ص11.

5.جار اهلل، عبد الرمحن: ثالُ إحدى حواضر اليمن يف العصر العباسي تارخيها وآثارها، وزارة الثقافة والسياحة صنعاء، 
ط1، 2004م، ص 31.

6. بعكر: مرجع سابق، ص14.
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يوسف ، فاستعمل على اجلند واقد بن سليم الثقفي)1(. وأستعمل أبو جعفر املنصور 
على اليمن سنة )140هـ /758م( معن بن زائدة)2( فجعل ابن عمه سليمان على 
املعافر ليكون نائباَ عنه ، ولكنه قتل هناك ، فقام معن بغزوها وقتل ألفي رجل من 

أهلها )3(. 

ب. الدولة العباسية 
قلد اخلليفة املأمون بن هارون الرشيد ، األعمال التهامية حملمد بن زياد)204-
245هـ/ 819-859م()4( ، وما استوىل عليها من اجلبال ، مث أمده بألف فارس ، 
فعظم أمره ، وملك حضرموت والشحر وعدن والتهائم إىل حلي ، ومن جبال املعافر 
واجلند وخمالف جعفر)5(. وملا توىل احلسني بن سالمة احلكم )373-403هـ/ 983-
1012م( وذب عن ملك مواليه بين زياد ، كانت دولتهم  قد تضعضعت أطرافها ، 
وتغلب ملوك اجلبال على احلصون واملخاليف فحارهبم ومت له أن أعاد جزءاً كبرياً من 
مملكة بين زياد)6( ، مث وىل أخاه سعيد على عدن ، فجهز بنو اهليثم اهلمدانيني بعسكر 
من محري ومن بين جيش ليأخذوها منه ، ولكن عبد اهلل بن أمحد الكرندي احلمريي 

1. العرشي، حسني بن امحد: بلوغ املرام يف شرح مسك اخلتام يف من توىل ملك اليمن من ملك وإمام، مكتبة الثقافة 
الدينية، )ب.ت(، ص 10.

2. من ضمن الوالة الذين عزهلم اخلليفة أبو جعفر املنصور عن والية اليمن بسبب تبذيره وكثرة عطاياه للشعراء الذين ينشدون 
كرمه، حيث اهتمه املنصور باخليانة على الرغم من تفانيه يف خدمة البيت العباسي، انظر مشسان، إميان امحد: اليمن يف العصر 

العباسي األول )132 -203 هـ/ 750 – 818 م(، دار الثقافة العربية للنشر، الشارقة، ط1، 2001 م، ص184.
3. ابن الديبع: بغيه املستفيد يف تاريخ مدينة زبيد، حتقيق عبد اهلل حممد احلبشي، مكتبة اإلرشاد صنعاء، ط2، 

2006م، ص 28؛ ابن اجملاور، مرجع سابق، ص 163.
4. مؤسس دولة بين زياد يف مدينة زبيد أول دولة نشأت يف اليمن بعد انفصاهلا عن احلكم العباسي يف عهد اخلليفة 

املأمون وكان قد عينه املأمون سنة 203 هـ / 818م عامالُ على هتامة هبدف القضاء على ثورة قبائل األشاعر وعك، 
ولكنه طمح إىل إنشاء كيان لنفسه بعد إخضاع تلك القبائل معلناً قيام الدولة الزيادية، ودامت ما يقرب من 197عاماً 
)205 -407 هـ / 820 -1016م( أنظر: الكميم، عبد العزيز: الوحدة اليمنية )دراسة سياسية يف عوامل االستقرار 

والتحديات(، اآلفاق للطباعة والنشر، صنعاء، ط1، 1996 م، ص37.
5. الواسعي: فرجة اهلموم واحلزن يف حوادث وتاريخ اليمن، الدار اليمنية للنشر، ط2، 1984م، ص161؛ اليماين: 

مرجع سابق، ص31.
6. ابن الديبع: بغية املستفيد، مرجع سابق، ص38.
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صاحب املعافر ، وأبو الفارق ، واألصابح أمدوه جبيش ليهزم اهليامث يف حلج)1(. 
ويف عهد جناح )412- 452هـ/ 1021-1061م( تغلب أهل اجلبال عليه ، 
واستوىل أهل احلصون على ما بأيديهم ، ومنهم بنو الكرندي من محري الذين تغلبوا 
املعافرية  وخماليفها  والتعكر  والدملؤة وحصن صرب وذخر  والسمدان)3(  السوا)2(  على 

واجلعفرية واجلندية)4(.
الفضل)5( )291-303 هـ/904-916م(   ابن  أن  اهلامش  وذكر األكوع يف 
مل يقصد املذخيرة إال بعد أن أزال من أمامه العقبات يف الطريق إليها)6(، حيث قصد 
املغلس،  أيب  بن  الدملؤة األمري أمحد بن منصور  يف سنة )291هـ/904م( سلطان 
وسلطان املعافر األمري حممد بن إمساعيل الكرندي صاحب جبأ والسمدان من املعافر 
ففتحهما وقتلهما ، مث استوىل على بلديهما من العام نفسه)7(، ومت له فتح املعافر)8(، 

ولكن أهل املعافر مل يدينوا إطالقاً للمذهب القرمطي. 

1. احلبيشي، وجيه الدين عبد الرمحن: تاريخ وصاب املسمى االعتبار يف التواريخ و اآلثار، حتقيق عبد اهلل حممد 
احلبشي، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، ط2، 2006 م، ص37.

2. السواء: تقع غرب سوق النشمة مبسافة 9 كم، كانت حاضرة إقليم املعافر قدمياً، ورد ذكرها يف عدد من النقوش 
اليمنية القدمية وكذالك يف كتاب الطواف حول البحر اإلريرتي من القرن األول امليالدي أنظر: الشرعيب، عبد الغين: 

مدينة السواء، مرجع سابق، ص25.
3. السمدان: قلعة حصينة يف دبع من مديرية الشمايتني وأعمال تعز، تردد ذكرها يف حروب آل الكرندي وآل 

الصليحي، تشتهر باملناعة والشموخ. أنظر املقحفي، إبراهيم: معجم البلدان، مرجع سابق، ص811.
4. اجلرايف، املقتطف من تاريخ اليمن، تقدمي، إلياس عبود، مؤسسة دار الكتاب احلديثة، بريوت ط2 1984م، 

ص67؛ اهلمداين، حسني فيض اهلل: الصليحيون واحلركة الفاطمية يف اليمن من تاريخ)268-626هـ(، ط)4( وزارة 
الثقافة، صنعاء، 2004م، ص 62؛ ابن اجملاور، مرجع سابق، ص 72.

5. علي ابن الفضل: من دعاة اإلمساعيلية حيث أعتنق هذا املذهب أثناء زيارته لقرب احلسني بن علي يف   العراق، وخرج 
هو وابن حوشب إىل اليمن يف هناية) 267 هـ /880 م(  لكنه ما لبث أن انفصل عن ابن حوشب واستقل بالدعوة لنفسه، 
حىت مات مسموماً سنة) 303 هـ /915م( بتدبري من أسعد بن يعفر. أنظر: جار اهلل، عبد الرمحن، مرجع سابق، ص76.
6. ابن الديبع، عبد الرمحن: قرة العيون بأخبار اليمن امليمون، حتقيق: حممد بن علي األكوع احلوايل، من تراثنا مكتبة 

اإلرشاد، صنعاء، ط1، 2006م، ص165.
7. املروين، حممد بن عبد امللك: الثناء احلسن على أهل اليمن، دار الندى للطباعة والنشر، بريوت- لبنان، ط2، 

1990م، ص241.
8. األهدل: مرجع سابق، ص168.؛ احلبيشي: تاريخ وصاب، مرجع سابق، ص30.
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ج. الدويالت املستقلة يف اليمن
يف بداية القرن اخلامس اهلجري كانت اليمن مفككة سياسياَ حتكمها زعامات    
قبلية خمتلفة أمهها قبائل محري ومن بينها اليمن األسفل وغالباَ ما كانوا خيضعون حلكام 
استطاع  فقد  ولذلك  مهدان)1(،  وقبائل   ، العباسية  للخالفة  ممثلني  باعتبارهم  هتامة 
دولته  إقامة  هـ/ 1047-1066م( من  الصليحي)2( )458-439  بن حممد  علي 
على حساب مهامجته هلذه القبائل الصغرية وضمها لنفوذه مثل مناطق الشاوري وابن 
الكرندي وغريها)3(. حيث اجته علي الصليحي يف سنة )450هـ/1058م( حنو يعفر 
بن أمحد الكرندي الذي كان يسيطر على املعافر والدملؤه واجلند والتعكر )ذي جبلة( 
فحاصره يف السوا ملدة تسعة أشهر ، وانتهى األمر بتسليم الكرندي نفسه للصليحي، 
الصليحي يف عام )455هـ/1063م( من  إىل صنعاء)4(. ومتكن  قاده معه أسرياً  مث 
حكم مجيع اليمن من مكة إىل حضرموت ، مث أستقر يف صنعاء ، وأسكن معه ملوك 
اليمن الذين أزال ملكهم ، وأن سعيد األحول بعد قتله للصليحي الذي كان يف طريقه 
إىل احلج وبصحبته هؤالء امللوك ، مل يبِق إال على أربعة ، ومنهم ابن الكرندي صاحب 

املعافر)5(.
ودخلت املعافر حتت حكم بين زريع)6( ، وامتدت يف عهد امللك سبا بن أىب 
الدملوة وسامع ومطران وذحبان  إىل  هـ/ 1096-1138م(  السعود )533-489 
وأجزاء من املعافر واجلند وبعض اجلبال يف تلك النواحي)7(. وسار عبد النيب بن مهدي 

1. املطاع، أمحد: تاريخ اليمن اإلسالمي، حتقيق عبد اهلل حممد احلبشي، منشورات املدينة، ط4، 1986م، ص219.
2. الصليحي، علي حممد: هو مؤسس الدولة الصليحية، قام الدعوة يف اليمن باسم اخلليفة الفاطمي املستنصر باهلل 

صاحب مصر. أنظر: جار اهلل، عبد الرمحن، مرجع سابق، ص78.
3. املعمري، سلطان عبد العزيز: الوحدة اليمنية ومراحل النضال يف سبيل إعادة حتقيقها، جملة الثقافة اجلديدة ع5، 

وزارة الثقافة و السياحة، 1991م، 79.
4. السروري: تاريخ اليمن مرجع سابق، ص30؛ اهلمداين، حسني فيض اهلل: مرجع سابق، ص58؛ الفقي، عصام الدين 

عبد الرؤف: اليمن يف ظل اإلسالم منذ فجره حىت قيام دولة بين رسول، دار الفكر العريب، ط2، 1982م، ص150.
5. احلبيشي، وجية الدين: تاريخ وصاب، مرجع سابق، ص48؛ الواسعي، مرجع سابق، ص163.

6. قامت دولة بين زريع يف سنة )470 – 569هـ/1077 -1173م( حكمت ملدة 99 عام، وأول حكامها العباس 
واملسعود ابين املكرم اليامي اهلمداين، انظر جار اهلل: مرجع سابق، ص 80.

7. طاهر، علوي عبداهلل: عدن يف التاريخ بني اإلزهار و االهنيار يف عهد الزريعني إىل عهد االشرتاكني، جامعة عدن، 
1997م، ص19.
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سنة )562هـ/1167م( إىل اليمن األسفل ودخل اجلوة وخرهبا مث استوىل على حصن 
تعز وصرب)1( مث أنتقل بعد ذلك إىل حصن السوا وسامع و مطران وميَُني -حصون 

املعافر- وهي معاقل الداعي عمران بن حممد بن سبأ ، وحصن السمدان)2(. 
ويف العهد األيويب )569-626هـ/1174-1226م( سار األمري مشس الدولة 
توران شاه بن أيوب إىل أرض املعافر فأخذ حصن ميَُني ومنيف والسمدان ، وهنض إىل 
الدملؤة ، وكان فيها آنذاك أوالد الداعي عمران بن حممد بن سبأ ومل ينل منها شيئاَ 
فرتكها وعاد إىل جبلة ومنها إىل زبيد)3(. وزاد عليها سيف اإلسالم طغتكني بن أيوب 
)584هـ/ 1188م()4( حصن السوا)5( ، كما اشرتى حصن الدملوة من بين زريع يف 

سنة )585هـ/1189م( لتنتهي دولتهم هنائياً من اليمن)6(. 
وملا أستقل بنو رسول يف احلكم سنة )626هـ/1229م( أحتذو من مدينة تعز 
عاصمة لدولتهم)7(. واستطاع  امللك املظفر يوسف بن عمر بن رسول من االستيالء 
على عدن و حلج و أبني وبالد املعافر وحصوهنا مجيعا يف سنة 648هـ/1251م)8( 

وحط امللك اجملاهد سنة )733هـ/ 1333م( على حصن السمدان)9(. 

1. الفقي: مرجع سابق، ص 201.
2. اخلزرجي، علي بن احلسن: العسجد املسبوك فيمن ويل اليمن من امللوك، خمطوط مصور، دار الفكر دمشق، ط2، 

1981 م، ص145.
3. ابن حامت: مرجع سابق، ص 19 -20؛ ابن الديبع: قرة العيون، مرجع سابق، ص323.

4. طغتكني بن أيوب: هو أخو السلطان  صالح الدين األيويب، دخل اليمن سنة 579 هـ على رأس محلة عسكرية قوامها 
110 فارس و500 راجل، ومتكن من استعادة نفوذ الدولة األيوبية يف اليمن بعد أن كانت قد جتزأت إىل عدة دويالت يف عهد 
أخيه توران شاة الذي فتح زبيد وصنعاء وعدن، وتوىف طغتكني يف اليمن سنة 593 هـ. األصبحي، آالء: املدرسة األشرفية بتعز 

زمن الدولة الرسولية يف اليمن )دراسة معمارية حتليلية(، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط1، 2004 م، ص48.
5. اخلزرجي: خمطوط، مرجع سابق، ص 159؛ باخمرمة ، أيب عبداهلل الطيب: تاريخ ثغر عدن )وتراجم علمائها( اعتىن به 

حممد علي حسن علي عبد احلميد احلليب األثري، دار اجليل، بريوت، دار عمار - عمان، ط2 1987م، ص133.
6. السروري: تاريخ اليمن، مرجع سابق، ص150.

7. املروين: مرجع سابق، ص265.
8. اخلزرجي: العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية، ج2، عىن بتصحيحه وتنقيحه حممد بسيوين عسل مطبعة اهلالل 

بالفجالة. 1911م، ص94.
9. احلبيشي: تاريخ وصاب، مرجع سابق، ص153.
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وكانت اليمن يف سنة )901 هـ /1496م( كلها حتت راية السلطان عامر)1( بن 
عبد الوهاب  عدا صنعاء وخماليفها)2(. ويف فرتة األتراك من سنة )995هـ/1587م( 
وجه مفوض الوزير حسن باشا مهته على بالد احلجرية فقابل منهم عصياناً شديداً ، 
ونفوا الطاعة واالمتثال ملطالبه ، ولكنه بعد حصار طويل متكن من االستيالء على 
حصوهنا وجباهلا ، ومن أمهها ميَُني وجعل فيه رتبة من العساكر بالذخائر ، مث توجه 
ودخل بالد املقاطرة العاصية جبيش يزيد على أثين عشر ألفاً ، وقبض منهم رهائن 
بلغت أكثر من مخسمائة نفر ، أودعوا يف دار احلجرية املشهور حتت قرية يفرس)3(. 

ويف سنة )1261هـ/1845م( استوىل الشريف حسني على القاهرة وقتل منها 
القبائل  التعزية واحلجرية ومن فيها من  ستني ، ومن جبل صرب أربعني ، كما أزعج 
املشرقية)4(. وكان للمعافر وأهلها وقلعة املقاطرة خاصة دور متميز يف مقاومة احملتل 

اإلجنليزي على جنوب اليمن)5(. 

ثالثاً: دور أهل المعافر في األمصار المفتوحة
إىل  والعدنانية  القحطانية  القبائل  من  الكثري  اإلسالمية  الفتوحات  يف  خرجت 
األقطار املفتوحة وتوطنت فيها ، وال يزال أحفادها يعيشون يف تلك األمصار حىت 
اليوم ، وكان أهل املعافر من بني تلك القبائل اليت نزحت)6(. حيث سامهوا يف نشر 
الدعوة اإلسالمية ، وهلم دور بارز يف فتح مصر ، وكان حيويل بن ناشرة املعافري من 
بني الصحابة الذين والهم األمري عمرو بن العاص وضع خطط مدينة الفسطاط ، 

1. هو صاحب جامع ومدرسة العامرية برداع، ومن أشهر حكام الدولة الطاهرية اليت حكمت اليمن من سنة 
)858- 923 هـ/ 1451 -1517( قامت  بعد سقوط الدولة الرسولية فكانت خلفاً هلا، وسقطت دولتهم على يد 

املماليك سنة 923 هـ. األصبحي: مرجع سابق، ص 39.
2. املطهر، عيسى بن لطف: روح الروح فيما جرى بعد املائة التاسعة من الفنت و الفتوح، وزارة الثقافة، صنعاء طبعة 

مصورة، 1981م، ص 4.
3. املوزعي، عبد الصمد: كتاب اإلحسان، مرجع سابق، ص63- 64.

4. احلبشي، عبداهلل حممد: حـــوليات ميانية )اليمــن يف القرن التاسع عشر امليالدي( دار احلكمــة اليمانية صنعــاء 1991م، ص124.
5. بعكر: مرجع سابق، ص15.

6. طربوش: أنساب عشائر، مرجع سابق، ص 8.
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ومسيت خطة باسم املعافر فيها)1(. وكانت خطة املعافر يف بداية األمر جبانب أهل الراية 
على هنر النيل ، ولكن هبدف احملافظة على وحدة القبائل احلمريية يف الفسطاط ، فقد 
تركت مكاهنا لتنزل مع أهل الظاهر وجتاور محري)2(. وقد أطلق على خطة املعافر فيما 
بعد اسم القرافة نسبة إىل قوم  يقال هلم بنو قرافة ، وينسب إليهم أبو احلسن علي بن 
صاحل الوزير القرايف)3(. وهم بطن من املعافر من زيد بن كهالن من القحطانية وقرافة 
أمهم)4(. واملعافر من عشائر محري الكبرية كان معها يف مصر من قبائل اليمن اليت يف 
منطقتها بين موهب  األكثوع والشعب من األشاعرة وبعض السكاسك و جيشان 

من محري وناشرة من مذحج)5(. 
وعند الفتح السالمي لألندلس كان رجال املعافر من أوائل املشاركني فيه ، حيث 
سكنت مجاعات من عرب املعافر يف مناطق خمتلفة ، فآل جحاف املعافريني استقروا 
يف بلنسية وحبسب إشارة ابن حزم فان املعافريني كانوا بيوتاً متفرقة باألندلس ليست 

هلم دار جامعة)6(. 
وهنالك الكثري ممن أشتهر من أهل املعافر داخل وخارج اليمن قدمياً سنتحدث 

عنهم وفق ما توفر بأيدينا من مصادر تذكرهم.
أشتهر الكثري من أهل املعافر من القادة ورجال الشريعة فمنهم الزعيم عبد الرمحن 
املعافري الذي عرف بلقب كاسر املدى)7( ، وذلك ملا كسر حتدياَ ُمدى اخلليفة هشام 
بن عبد امللك األموي)8( ، ومنهم ُعبيد بن خممر املعافري الذي كان أول من أقرأ أهل 

1. املرجع نفسه، ص40.
2. احلديثي، نزار عبد اللطيف: أهل اليمن يف صدر اإلسالم، املؤسسة العربية للدراسات والنشر)مبساعدة جامعة 

بغداد( ط1، 1978م، ص149، 177.
3. احلموي: مرجع سابق، ص341.
4. كحالة: مرجع سابق، ص943.

5. احلديثي: مرجع سابق، ص 179.
6. الصنوي، عبد الرب حممد: اليمنيون يف األندلس )النشاط اجلهادي من الفتح حىت هناية احلجابة العامرية من سنة 

91 ـ 399 هـ، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط1، 2004 م، ص52.
7. املقحفي: مرجع سابق، ج2، ص 1568.
8. بامطرف: اجلامع، مرجع سابق، ص 455.
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مصر القرآن الكرمي)1( ، ومنهم أيضاَ أبو قبيل وامسه ُحيي بن هاين املعافري من أجلة 
أهل مصر وصاحليهم مات سنة 128هـ)2(.  ونسب إىل املعافر مجلة من األفاضل 
أختاره طارق بن  متميزاً  واألعيان منهم عبد امللك بن أيب عامر املعافري كان قائداً 
زياد سنة 92هـ ، يف فرقة خمتارة من اجلند لفتح حصن قرطاجنة ، مث توىل بعد ذلك 
مسؤولية محاية اجلزيرة اخلضراء لتأمني مؤخرة اجليش اإلسالمي ، ويعترب اجلد األعلى 
للحاجب الشهري املنصور بن أيب عامر ، سنأيت على ذكره الحقًا)3(. ومنهم األمري 
اليماين َعسامة بن عمرو بن علقمة املعافري وايل مصر سنة 168-169هـ ، من أبناء 
قبيلة ومنطقة املعافر باليمن ، كان يلقب كما جاء يف ترمجته بكتاب اجلامع أبو داجن: 
أمري مصر، توىل شرطتها عدة مرات ، واستخلفه موسى بن مصعب نيابة عنه ، وقتل 
موسى سنة 168هـ فأقره املهدي العباسي عليها ، وكان من ذوي الرأي والشجاعة، 
وتوىف سنة 176هـ)4(. ومنهم امللك املنصور أبو عامر حممد بن عبد اهلل بن عامر بن 
أيب عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد امللك املعافري وترجم له صاحب نفح الطيب 
وأثىن عليه قائال: )غزا اإلفرنج يف أيام ملكه ستاً ومخسني غزوة مل تنكسر له فيها راية  

ومن شعر امللك املنصور: 
     وما شيدت بنياناً ولكن زيادة    على ما بىن عبد املليك وعامُر
     رفعت العــوايل بالعــــــوايل مثلها    وأورثناها يف القدمي معافُر )5(.

هيبة  وأن   ، الناصر  الرمحن  عبد  بعد  أندلسية  ثاين شخصية  أنه  البعض  ويرتبه 
املنصور وعظمة الدولة مل تصل كما وصلت يف عهده ، حكم سبعاً وعشرين سنه تويف 
سنة 399هـ يف مدينة سامل أقصى شرق األندلس ، وكتب فوق قربه هذه األبيات)6(:

1. املقحفي: مرجع سابق، ج2، ص 1568.
2. البسيت، حممد بن حبان بن أمحد: مشاهري علماء األمصار، تصحيح: م. فاليشهر، دار الكتب العلمية، بريوت، 

)ب.ت(، ص185.
3. الصنوي: مرجع سابق، ص88 -89.

4. السماوي، امحد عبد الرمحن: رحلة إىل الفردوس املفقود )األندلس(، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 
ط1، 2004 م، ص64.

5 احلجري: جمموع بلدان، ج2، مرجع سابق، ص 233.
6. ملزيد من التفاصيل عن شخصية امللك املنصور ودوره، أنظر: السماوي، رحلة إىل الفردوس املفقود، ص64- 65.
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        آثاره تنبيك عن أخباره     حىت كـــــأنك بالعيـــــــــــان تــــراه
        تاهلل ال يأيت الزمان مبثله     أبداً وال حيمي الثغور سواه)1(

املعافري  عامر  أيب  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  املنصور  احلاجب  بن  امللك  وعبد 
األندلسي، أبو مروان امللقب باملظفر قام بعد أبيه بإمارة األندلس بني يدي خليفة 
والده،  األمور جمرى  األموي ، وجرى يف  املستنصر  بن  باهلل هشام  املؤيد  األندلس، 
السرية  صاحب  هشام  ابن  املعافر  فضالء  ومن  معه)2(.  واملؤيد   ، الكل  هو  فكان 
سنة  مبصر  تويف  احلمريي  املعافري  أيوب  بن  هشام  بن  امللك  عبد  حممد  أبو  وهو 
213هـ ، وأبو احلسن علي بن حممد بن خلف املعافري املعروف بابن القابسي توىف 
بالقريوان سنة 403هـ ، وأمحد بن حممد بن عبد اهلل بن أيب عيسى املعافري األندلسي 
الطلمنكي، أبو عمر: أول من أدخل علم القراءات إىل األندلس كان عاملا بالتفسري 
واحلديث. توىف 429هـ)3( ، وأبو طالب عبد اجلبار بن حممد بن علي املعافري املغريب 
توىف سنة 566هـ)4( وابن مفوز أبو احلسن طاهر املعافري الشاطيب تلميذ ابن عبد الرب 
توىف 484هـ)5(. ومن أشهرهم يف صقلية ، أبو إسحاق إبراهيم بن مالك املعافري ، 

كان يف القضاء سنة 375 هـ)6(.
بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  منهم:  نذكر  الفقهاء  من  عدد  املعافر  إىل  نسب  كما 
حيىي بن سراقة العامري نسبا املعافري بلداً ، ارحتل إىل العراق وأخذ هبا الفرائض عن 
أيب مسلم وكان إماما فيها وله مصنفات يف الفقه ، وكذلك أبو يعقوب إسحاق بن 
يوسف الزر قاين الصرديف ، أصله من املعافر كان فقيها حمققاً غلب عليه علم الفرائض 

1. السماوي، امحد عبد الرمحن: رحلة إىل الفردوس املفقود املرجع السابق، ص64.
2. الذهيب، مشس الدين حممد: تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، ج27، حتقيق: د. عمر عبد السالم تدمري، 

دار الكتاب العريب، بريوت - لبنان، ط1,1987م، ص375.
3.الزركلي، خري الدين: األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني، دار العلم 

للماليني، ط15، 2002م، ج 1، ص212، ج4، ص 166، ج4، ص 326.
4.بن خلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ج 3، حتقيق 

إحسان عباس، دار صادر - بريوت، 1970. ص 215.

5. احلجري: جمموع بلدان، ج2، مرجع سابق، ص234.
6. عباس، إحسان: العرب يف صقلية، دار الثقافة، بريوت، لبنان، ط1، 1975م، ص55.
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وكتابه الكايف)1( ، ومن أشهر املعافريني البطل طُريف بن مالك املعافري ويكىن أبا زرعه 
، الذي قاد أول محلة استطالعية ضد األسبان يف األندلس وقد مهدت هذه احلملة 
بن عمران  احلافظ موسى  الفقيه  الشيخ   ويعد  البالد)2(.  تلك  اإلسالمي يف  للفتح 

املعافري أول من أظهر مذهب الشافعي رضي اهلل عنه يف اليمن)3(. 

رابعاً: دور المعافر التجاري في الفترة اإلسالمية: 
مما يشري إىل ازدهار املعافر اقتصاديا وجتارياً هو ما جاء يف املصادر العربية من 
ذكر ملصنوعات منطقة املعافر والبضائع اليت كانت تتاجر هبا وأصبحت تشتهر هبا 
حىت قيل )بُرد معافري( وثوب معافري)4(. حيث أصبح  إقليم املعافر من مصانع العرب 
)لصناعة الثياب( املشهورة ، وقد جاء ذكرها يف األقوال املأثورة و على ألسنة الشعراء 

وقد قال أبو طالب بن عبد املطلب من قصيدة له: 
كستهم حبوراً ريدة و معافر)5( فيصبح آل اهلل بيضاَ كأمنا 

منطقة  هبا  اشتهرت  اليت  املعافرية  الثياب  ينتجون  املعافر  من  مهرة  بنو  و كان 
الرجال كانت  مالبس  من  وهي   ، الربود  منها  تقطع  أنسجة  واملعافرية  املعافر)6(. 
مستعمله يف صدر اإلسالم وصدرت إىل اجلحاز من اليمن بعد أن يتم نسجها يف 
معافر وتنقل إىل األسواق مثل سوق صنعاء وعدن)7(. وقد صنعت الدروع احملكمة 

1. األهدل: مرجع سابق، ص176، 192.
2. بامطرف: اجلامع، مرجع سابق، ص580؛ احلمريي، حممد بن عبد املنعم: الروض املعطار يف خرب األقطار، حتقق  

إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بريوت، ط 2، 1980م، ص35.
19811م، ص80 –  3

81؛ احلضرمي، عبد الرمحن عبد اهلل: احلضارة اليمنية، دراسات مينية، ع 44: ص119-158، مركز الدراسات و 
البحوث اليمين، صنعاء، 1992م، ص128.

4. الشرعيب: مدينة السوا، مرجع سابق، ص42.
5. األكوع، حممد: اليمن اخلضراء، مرجع سابق، ص210.

6. بامطرف: اجلامع، مرجع سابق، ص 550.
7.باعليان، حممد عوض: املالبس يف اليمن القدمي )دراسة من خالل التماثيل واآلثار، رسالة ماجستري، غري منشورة، 

جامعة عدن، 2007م، ص39.
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الصنع يف منطقة سلوق ومسيت بالدروع السلوقية وكذلك الربود اليت صنعت يف املعافر 
وشرعب ومسيت بامسها)1(.

عليه  اهلل  الرسول صلى  أن  أسامة  مسند  الطيالسي يف  داوود  أيب  مسند   ويف 
وسلم  قال يف مرضه الذي مات فيه أدخلوا علّي أصحايب فدخلوا عليه وهو متقنع 
بربد معافري)2(. وروي أيضاً عن ابن عمر أن النيب )صلى اهلل عليه وسلم( »دخل املسجد 

وعليه بردان معافريان«)3(. 
 ، احلرام  البيت  من كسا  أول  الكامل  أسعد  امللك  أن  احلمريي  نشوان  ويذكر 
وذلك أنَّه عند رجوعه من إحدى غزواته مر بالبيت فكساه األنطاع املذهبة اليمانية ، 

فرأى يف املنام قائال يقول: زد يف كسوة البيت فكساه املعافري)4(.
 كما اشتهرت شرعب بصناعة الرماح الشرعبية وعلى ذلك يقول األعشى فيها:

    ولدن من اخلطى فيها أسنة      ذخائر ممن سن أبزي و شرعب)5(.
وكانت تصنع يفُ حرازة األطباق احلُرازية و ثياب التجاوز وهي الشرحية اليت تطرز 
بألوان الصباغات)6(. ومن منطقة اجلََند كان حُيضر الوليد بن  املغرية بن عمر بن عبد 
اهلل املخزومي كسوة الكعبة وهي ما تسمى باحلربة الفاخرة)7(. ولقد  كان ألهل املعافر 
نشاط معروف وملموس بالتجارة الداخلية واخلارجية وحب املغامرة ملزاولة االجتار حىت 

1. السروري، حممد: احلياة السياسية و مظاهر احلضارة يف اليمن يف عهد الدويالت املستقلة من سنة 426-626هـ، 
وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط3، 2003م، ص474.

2. ابن القاسم، حيىي بن احلسني: غاية األماين يف أخبار القطر اليماين.. حتقيق وتقدمي د. سعيد عاشور، مراجعة. د 
حممد زيادة، دار الكاتب العريب للطباعة والنشر، القاهرة، 1968م، ص 52.

3. باعليان: مرجع سابق، ص 39 - 40.
4. احلمريي: مرجع سابق، ص135.

5. الصمد، واضح: الصناعات واحلرف عند العرب يف العصر اجلاهلي، املؤسسة اجلامعية للنشر، بريوت ط1 1981م، ص137.
6. اهلمداين: الصفة، مرجع سابق، ص197.

7.الشرعيب: مدينة السوا، مرجع سابق، ص42. واحِلرَبة: َضْرب من بُرود الَيَمن. وبُرٌد ِحرَبة إمّنا هو َوْشٌي وليس ِحرَبة 
موِضعاً وال شيئاً معلوماً إمنا هو كقولك: ثَوٌب ِقْرِمز والِقْرِمز ِصْبغة أنظر.، الفراهيدي، أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد: 

كتاب العني، ج3، حتقيق: د. مهدي املخزومي ود. إبراهيم السامرائي دار ومكتبة اهلالل، )ب.ت(، ص 219.
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الذهب)1(. وقد كانت  الشرقية إىل ساحل  أفريقيا  استعمروا سواحل  القدمي  أهنم يف 
املعافر واحدة من املناطق اليمنية إىل جانب شرعب والسحول وغريها تصدر مجيع 

أنواع الثياب والربود إىل خمتلف الدول)2(.
وكان أبرز ما يف التجارة الداخلية نقل البضائع من املالبس واجللود و اجملوهرات 
وغريها من مناطق إنتاجها من املعافر ورعني وُ حرازه واجلند إىل سوق صنعاء)3(. كما 
أن من أشهر وأروج بضائع سوق صنعاء كانت األدم والربود ومها صنفان جيلبان إليه 
من املعافر حيث تباع فيها وتصدر إىل اخلارج)4(. وقد عرفت املنطقة اليت تسكنها محري 
برتبية األبقار كاخلديرية  واجلبالنية واجلندية يف مناطق املعافر كما تريب هذه املناطق 
اإلبل املهربة كالعيدية نسبة لبين العيد يف املعافر واهلجانية وكذلك السكسكية)5(. وتعد 

اإلبل السكسكية واجمليدية من أكرم اإلبل و أجنبها بعد املهرية)6(. 
وذكرت املصنفات اجلغرافية أن املعافر اشتهر قدمياً بزراعة الذرة بأنواعها )الصفراء، 
احلمراء ، البيضاء( وكذلك الدخن ، وتداخل مناطق زراعتها مع مناطق زراعة احلنطة 

والشعري)7(.

1. األكوع: اليمن اخلضراء، مرجع سابق، ص 343.
2. السروري: احلياة السياسية، مرجع سابق، ص 490.

3. احلديثي: مرجع سابق، ص41.
4. القلقشندي، أمحد بن علي: صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء، ج1، حتقيق د. يوسف علي طويل، دار الفكر، 

دمشق ط1، 1987 م، ص468؛ خليفة، ربيع حامد: نسج الطراز اخلاصة مبدينة صنعاء، جملة اإلكليل ع2، 
ص44-53، وزارة اإلعالم والثقافة، صنعاء، 1988م، ص50.

5. احلديثي: مرجع سابق، ص41.
6. اهلمداين: الصفة، مرجع سابق، ص 196.

7. سعيد، شائف عبده: احلياة االقتصادية يف اليمن لدى اجلغرافيني العرب يف العصور الوسطى، دراسات مينية ع41، 
ص 165- ص 181- ص167، مركز الدراسات والبحوث صنعاء، 1990 م.
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خامساً: منطقتا قدس وسامع في المصادر التاريخية
أ. قدس 

ورد امسها  يف املصادر التارخيية يف كتاب العقود اللؤلؤية للخزرجي يف موضعني: املوضع 
األول عند احلديث عن هندوة بن عمر اخلوالين الذي هرب إليها من السلطان املؤيد عندما 
خرب بالده  خوالن. ويذكر اخلزرجي قائال » فلما تفقه هندوة رجع إىل بالده وسكن 
أخوه عبد اهلل يف نواحي قدس إىل أن توىف هناك يف سنة مخس وعشرين وسبعمائة وسكن 
يف قرية احلباجر)1(* مدة مث أنتقل إىل بالده«)2( إالّ أن اجلندي يذكر يف كتاب السلوك اجلزء 
الثاين أن القرية اليت سكن فيها عبد اهلل ، أخو هندوة بن عمر اخلوالين والذي توىف هبا سنة 
729هـ ، هي قرية الذخف من قدس وما تزال هبذا االسم حىت اليوم)3(. ويعود ذكرها يف 
املوضع الثاين إىل سنة 730هـ وهى السنة اليت وىل فيها السلطان اجملاهد والياً على قدس)4(. 
للربيهي وذلك عند احلديث عن  اليمن  أيضا يف كتاب طبقات صلحاء  كما ورد 
الفقيه الصاحل تقي الدين عمران بن علي السالمي الذي توىف سنة ثالث وستني ومثامنائة 
)5(. وجاء ذكر اسم قدس عند اجلندي يف كتابه السلوك وذلك عند حديثه عن فقهائها 

قائاًل »ومن قدس: بفتح القاف والدال مث سني مهملة وهي عزلة متسعة ذات قرى«)6(. 
وليس ذلك فحسب بل وردت إشارات أيضاً يف املصادر التارخيية ألمساء عدد من املناطق 
اليوم ، حيث ذكر  القدمية حىت  بأمسائها  تزال  ما  اليت  ملنطقة قدس  اليوم  التابعة  والقرى 

اهلمداين يف الصفة جند معادن)7(. وذكر اجلندي قرى احلنحن والذخف ومطران)8(. 
فيها  الصفة جند  معلومات يف  من  اهلمداين  لدى  ورد   ما  أن  بالذكر  واجلدير 

1.* قرية احلباجر اليوم يف العزاعز.
2. اخلزرجي: العقود، ج2، مرجع سابق، ص 52.

3. اجلندي: السلوك، ج2، مرجع سابق، ص258.
4. اخلزرجي: العقود، ج2، مرجع سابق، ص 52.

5. الربيهي: طبقات صلحاء اليمن )املعروف بتاريخ الربيهي(، حتقيق عبد اهلل حممد احلبشي، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، 
ط2، 1994م، ص168.

6. اجلندي: السلوك، ج2، مرجع سابق، ص415.
7. اهلمداين: الصفة، مرجع سابق، ص137.

8. اجلندي: السلوك، ج2، مرجع سابق، ص258، 414.
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يطرح أمامنا العديد من التساؤالت لعل أبرزها ما عالقة منطقة قدس  تداخاًل كبرياً 
حبدودها اليوم مع منطقة بالد الصلو حبدودها احلالية؟ وهل يعين اهلمداين عندما يشري 
إىل جبل الصلو جببل أيب املغلس بأن منطقة قدس كانت متتد إىل هناك أو العكس؟ 
خاصة وأن قدس مل ترد بامسها هنائيا يف مؤلفات اهلمداين ، ورغم أننا مل جند هلذه 
التساؤالت أي إجابات يف أدبيات املصادر التارخيية القدمية وغريها  حىت اآلن. إال أننا 
نعتقد أن سبب عدم ذكر قدس يف عصر اهلمداين ، رمبا  ألن منطقيت قدس والصلو 
كانتا ضمن حدود جغرافية واحدة خاضعة آلل أيب املغلس اهلمداين ، ويف هذا الصدد 
نقل اهلمداين)1( يف مواضع عدة يف الصفة جبل الصلو باسم جبل أيب املغلس ، و قلعة 

الدملؤة هي قلعة ابن أيب املغلس ، وهذا يعين أن الصلو كان تابعاً آلل املغلس)2(*.
ويبدو أن سبب عدم ذكر اهلمداين لقدس يف ذلك الوقت مع أهنا اليوم كبرية    
ومشهورة وفقاً  ملا رآه األكوع كوهنا كانت تابعة آلل أيب املغلس. الذي أشار إليهم 
اهلمداين)3( يف الصفة يف أكثر من موضع باسم ابن أيب املغلس ، بقوله: »أما اجلوة من 
عمل املعافر فالرأس فيها والسلطان عليها آل ذي املغلس اهلمداين مث املراين من ولد 
عمري ذي مران ، ويف اإلكليل ذكر أهنم من األشراف بقوله وهم ملوك اجلّوة من أرض 
املعافر)4(آل ذي املغلس وينسبهم إىل مهدان, مث ينقل يف موضع آخر أن جبل الصلو 

جبل أيب املغلس وقلعة الدملؤة هي قلعة ابن أيب املغلس)5(.
أهنم من  الرسويل يف طرفة األصحاب على  امللك األشرف  إليهم   أشار  كما 
امللوك التبابعة ، وهم مما يلي شرعب)6(. ويف هامش قرة العيون علق األكوع أن على 
ابن الفضل مل يقصد املذخيرة إال بعد أن أزال ما أمامه من عقبات يف الطريق إليها ، 
حيث بدأ مبحاربة األمري أمحد بن منصور بن أيب املغلس صاحب الدملؤه من املعافر 

1. اهلمداين: الصفة، املرجع السابق، ص 194.
2. * وما تزال ساللة أسرته عريقة ويتوزع أفرادها يف أكثر من منطقة يف عزلة قدس، و ليس هناك يف منطقة الصلو 

تواصل معهم  إال مجاعة تعد على األصابع يف قرية واحدة فقط وكانوا قد نقلوا إليها يف فرتة متأخرة من قدس.
3. اهلمداين: الصفة، مرجع سابق، ص137.

4. اهلمداين: األكليل ج2، حتقيق حممد بن علي األكوع، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 2004م، ص136 -137.
5. اهلمداين: الصفة، مرجع سابق، ص136، 142 ، 194.

6. األشرف: مرجع سابق، ص76.
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حىت حاصره و قتله)1(. وهذا يعين  أن ابن أيب املغلس كان له نفوذ يف منطقة املعافر 
بنفس مستوى بين الكرندي , ويبدو أن نفوذه كان يشمل املنطقة اليت تسمى اليوم 
قدس والصلو وبين يوسف وبين محاد ورمبا سامع ، وقد ورد ذكر جبل سامع يف الصفة 

للهمداين أيضاً  باسم  جبل أيب املغلس)2(.
ب. سامع

يعود أقدم ذكر لسامع يف املصادر العربية التارخيية إىل القرن الرابع اهلجري وذلك 
عند لسان اليمن احلسن بن امحد اهلمداين يف كتابه صفة جزيرة العرب عند حديثه عن 
األودية اليت تقع إىل اجلنوب من شرعب حيث أورد قائاًل بعد ذكره لثالثة أودية... 
الوادي الرابع هو وادي احلسيد ، مآتيه غرب جبل صرب وجبل سامع ، جبل بن أيب 

املغلس ، وعن ميينه اجلبزية وعن مشاله برداد ما بني جبلي صرب وذخر وجبأ...)3(.
وترد سامع أيضا عند اجلندي املتويف ما بني )730- 732( يف كتابه السلوك 
وذلك عند حديثه عن معاقل الداعي سبأ قائاًل  »وكان الداعي سبأ بن أيب السعود 
مالكاً حلصن التعكر على باب عدن وله معقل الدملوة وسامع ومطران وميني وذحبان 
وبعض املعافر)4(. وقد أورد اخلزرجي يف العقود اللؤلؤية إشارة لسامع يف موضعني تعود 
اإلشارة األوىل إىل سنة 730هـ وهي السنة اليت توىل فيها طاهر بن احلسام بن طاهر 
حصن سامع الذي قتل أبوه فقتل يف األشعوب كثرياً ، بينما تعود اإلشارة الثانية إىل 
األشعوب  قبض  رمضان  أواخر شهر  قائاًل: »ويف  عند حديثة  وذلك  سنة 752هـ 

حصن سامع وقتلوا من الرتبة مخسة عشر رجاًل«)5(. 
الفرتة  يف  الدراسة  منطقتا  فيها  مبا  املعافر  أمهية  أن  سبق  ما  من خالل  يتضح 
بالغة تربز من  لليمن حيث كانت ما تزال حتتل أمهية  بالنسبة  اإلسالمية مل ترتاجع 
أوائل  بإسالمهم كوهنم  إشادة  وفيها   ، إليهم  الرسول  أرسلها  اليت  الرسائل  خالل 

1. ابن الديبع: قرة العيون، مرجع سابق، ص165.
2. اهلمداين: الصفة، مرجع سابق، ص137.
3. اهلمداين: الصفة، مرجع سابق، ص137.

4. اجلندي: السلوك ج2، مرجع سابق، ص501.
5. اخلزرجي: العقود، ج2، مرجع سابق، ص55، 89.
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الذين دخلوا يف الدين اإلسالمي. كما يتضح أيضا مسامهة أهل املعافر يف الفتوحات 
اإلسالمية ونشر الدين اإلسالمي يف األقطار املفتوحة حىت ظهر منهم القادة والفقهاء 
الراشدة  كان قد مشلها حكم  أن املعافر بعد فرتة اخلالفة  والقضاة.  ويتضح أيضاً 
القائمة يف املدينة مث دمشق مث بغداد كما مشل غريها من  الدولة اإلسالمية الكربى 

أقسام اليمن ، كما مشلها حكم املمالك احمللية اليت استقلت عن نطاق اخلالفة.  
ونظراً ألمهية املوقع اجلغرايف للمعافر الذي سبق احلديث عنه يف الفصل األول فقد 
متكن املعافريون من استغالله ، ومارسوا من خالله التحكم يف املالحة البحرية ، بعد 
أن أقاموا موانئ جتارية على الشريط الساحلي ساعدت يف ازدهار نشاطهم التجاري 
مع سواحل إفريقيا وآسيا ، كما أتاح هلم ذلك إقامة عالقات مع تلك الشعوب ، 
إىل درجة أن أصبح هلم متازج وتبادل ثقايف خمتلف بسبب ذلك االتصال. وإمجااًل 
للقول وفقاً ملا مت استعراضه يف هذا الفصل فقد كان إلقليم املعافر أيضاً دور يف جممل 
األحداث السياسية اليت شهدهتا الساحة اليمنية قدمياً حبكم موقعها مما جعله خالل 
مراحل تاريخ اليمن القدمي حمط اهتمام وأطماع املمالك اليمنية القدمية اليت تنازعت 
املعافر  أمهية  ختتلف  وال  طويلة.  لفرتة  الساحلي  شريطها  وعلى  عليها  السيطرة  يف 
االقتصادية والتجارية  يف الفرتة اإلسالمية عن الفرتة القدمية حيث جند نفس الدور 
الالحقة من  والفرتات  الرسول  املتكرر ، حيث كان يف عهد  والتجاري  االقتصادي 
أشهر مصانع العرب الشهرية بصناعة الثياب والربود املعافرية املصنعة يف إقليم املعافر 

ورواج منتجاهتا خارج اليمن. 
وكان الرتباط املنطقة واندماجها مع املمالك اليمنية القدمية أثره يف إضفاء نفس 
الروح واهلوية اليمنية املشرتكة يف الثقافة والفكر والدين والذي أنعكس على العمارة 
الفصل  تناوهلا يف  سيتم  اليت  املدروسة  املواقع  األخرى يف  املادية  الثقافية  والنتاجات 

الالحق. 
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المبحث الثاني: املواقع األثرية القدمية يف منطقة سامع.
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المبحث األول 
املواقع األثرية القدمية يف منطقة قدس

مت احلديث فيما سبق عن اجلغرافية املكانية والتسمية والنسب فضاًل عن الدور 
منطقتا  إطارها  تدخل ضمن  والذي  املعافر وجمتمعاهتا  به  أسهمت  الذي  احلضاري 
الدراسة يف فرتة ما قبل وبعد اإلسالم ، ويف هذا الفصل سيرتكز احلديث عن الدراسة 

امليدانية ونتائج أعمال املسح اليت قام هبا الباحث يف منطقيت قدس وسامع.
فإننا  الدراسة بشكل خاص  منطقيت  تناولت  اليت  السابقة  للدراسات  وبالعودة 
جندها شحيحة جداً ، على أن الدراسة تأيت يف جمملها لتحقيق جزء كبري من ذلك 
كوهنا هتدف إىل معرفة البدايات األوىل لالستيطان البشري ، والكشف عن املواقع 
واملخلفات املادية والثقافية الباقية لإلنسان القدمي يف منطقيت الدراسة ، عن طريق القيام 
بوصف املوقع وما حيويه من دالئل معمارية أثرية وما حييط به من مظاهر جيولوجية 
 GPS بإسقاطها على اخلريطة باستخدام جهاز املالحة وتضاريسية. والقيام أيضاً 
ومعاجلتها بواسطة برامج اخلرائط ، وتصويرها وعمل خمططات وتفريغات هندسية هلا.  
وليس ذلك فحسب بل مت الرجوع إىل ما ورد يف املصادر العربية التارخيية واجلغرافية من 
معلومات عن املواقع املكتشفة.  لإلسهام يف إثراء بعض اجلوانب املخفية يف حضارة 

اليمن بشكل عام واملعافر بشكل خاص. 
وقد مت تنفيذ أعمال املسح يف أغلب احلاالت سرياً على األقدام نظراً لطبيعية 
منطقيت الدراسة اليت متتاز بتضاريسها اجلبلية اليت أدت باإلضافة إىل العوامل الطبيعية 
املختلفة ، وعمليات االستيطان املستمرة إىل ضياع الكثري من املواقع واملعامل القدمية 

يف منطقيت الدراسة. 
ومع ذلك فقد أسفرت نتائج الدراسة امليدانية عن اكتشاف )21( موقعاً أثرياً يف 
منطقة قدس ، وعدد )6( مواقع يف منطقة سامع ، تعود إىل مراحل ما قبل اإلسالم. 
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منها مواقع مستوطنات قدمية واملقابر امللحقة هبا واحلصون واملنشآت املائية ، مع العلم 
وتوجد   ، وارد  أمر  االستيطان  واستمرار  اإلسالمية  املواقع  وبني  بينها  التداخل  بأن 
معظمها يف أماكن إسرتاتيجية على قمم وسفوح املرتفعات اجلبلية ، واملواقع األخرى 
على األودية يف املواضع املنبسطة منها. وتسهيال للبحث فقد قام الباحث بدراسة هذه 
املواقع وفقاً النتشارها ولتوزعها اجلغرايف على طريق القوافل القدمية)خريطة 6( ، وهو 
ما سنبينه الحقاً ، وسيتم تناوهلا هنا بالدراسة الوصفية ، واملقارنة ، ما أمكن ذلك ، 

على النحو التايل:

1. موقع ِحلَيم: )شكل 1 ، لوحات 5- 10(
بعد حوايل 800م ، عند خط  نقيل بسيط على  الشمالية من  يقع يف اجلهة 
 ، شرقاً  44,174470درجة  الطول  وخط   ، مشااًل  13,261440درجة  العرض 

وعلى ارتفاع 1841م عن مستوى سطح البحر.

وصف الموقع
يشرف املوقع على وادي األهجوم من اجلهة اجلنوبية الغربية وهو ميثل سفح جبل 
ينحدر كثرياً يف جزئيه الشرقي واجلنويب ، ولكنه ما يلبث أن يقل احنداره تدرجيياً عند 
اقرتابه من الوادي يف اجلزء الغريب ، وأتضح من خالل أعمال املسح أن املوقع ميثل 
مستوطنة قدمية تضم بقايا منشآت معمارية يف اجلهة الشرقية ، ومقربة كهفية على 

واجهة اجلبل الشاهق ، وهي على النحو التايل: 

 أ. املنشآت املعمارية 
تقع يف اجلهة الشرقية من املوقع ، وهي متثل أساسات معمارية ملنشآت سكنية 
قدمية ، تنتشر بقاياها على طول مساحة قدرها 70م تقريباً ، الواضح منها ختطيط 
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يبلغ  دائرية  عبارة عن حجرة  األوىل  املنشأة   ، لوحات 6-5(   ، منشأتني )شكل1 
قطرها 3م ، شيدت بأحجار بازلتية غري مهندمة ، تقدر متوسط أطوهلا بني 30سم 
- 35 سم ، من مداميك أحادية مسكها 25سم ، هلا مدخل بسيط بعرض 55سم 

يف اجلهة اجلنوبية.
و املنشأة الثانية تظهر بتخطيط شبه دائري قطرها 2,80م ، شيدت بنفس نوعية 
األحجار البازلتية الغري مهندمة املتوفرة يف املوقع نفسه ، مبداميك أحادية يبلغ مسكها 
أيضاً 25سم ، هلا مدخل عرضه 60سم يف اجلهة اجلنوبية. ويصعب حتديد ختطيط 
باقي املنشآت يف ظل الوضع الراهن كوهنا حتتاج إىل حفريات إلظهار بعض أجزائها 

املدفونة.
وميكن إعادة هذه املستوطنة , من خالل خمططات منشآهتا املعمارية الباقية , إىل 
فرتة العصر الربونزي الذي شاع فيه مثل هذا النمط املعماري ، إذ تتشابه مع مواقع 

مستوطنات خوالن الطيال ووادي يناعم)1(.
العثور على جمموعة من  الشرقية مت  اجلهة  املعمارية من  املنشآت  وجبانب هذه 
األدوات احلجرية املستخدمة يف جرش وطحن احلبوب )اللوحة 7( املصنوعة من حجر 
البازلت ، كروية الشكل ، ويدل وجودها هنا بأن سكان املستوطنة شهدوا استيطاناً 
الغذاء ، وصنعوا  مستقراً يف تلك الفرتة ، مارسوا من خالله الزراعة للحصول على 
أدوات خاصة لذلك. وتتشابه هذه األدوات من حيث الشكل واملادة اخلام املصنوعة 
الربونزي يف حضور  العصر  اليت عثر عليها يف مواقع مستوطنات  منها مع األدوات 

مهدان ، حتديدا يف موقع خراب اجملري)2(.

1. أنظر: دي ميغريه، اليساندرو: حضارة العصر الربنزي يف خوالن الطيال واحلدا، املعهد اإليطايل لدراسات الشرق 
األوسط واألقصى، ترمجة عثمان اخلليفة ومالك أبره، إمسيو- روما، 1990م، ص 138 – 139.

2. غالب، عبده عثمان: نتائج املسح األثري يف منطقة حضور مهدان من 1993-1995م، جملة اإلكليل، ع23، 
ص: 210-233، 1995م، ص233.   

المعافر - دراسة أثرية



97

ب. املقابر الصخرية: 
أعتقد اليمين القدمي يف احلياة األخرى بعد املوت ، ولذلك فقد أهتم حبفر وتشييد 
املقابر بشكل كبري لدفن موتاه ، وأعتربها مبثابة املنازل األبدية ، كما تنوعت أنواع 
وأشكال املقابر وفقاً لطبيعية املوقع اجلغرايف للمقربة )1(، حيث عرفت املقابر البسيطة 
منذ العصور احلجرية بشكل حفرة حتت األرض قد تكون بيضاوية أو مستطيلة، تغطى 
بالبالطات احلجرية ، ومن أمهها مقابر وادي ضراء ، وهناك املقابر املبنية باألحجار 
اليت أرتبط نشؤها كثرياً بعواصم الوديان ، عثر على مناذج منها يف السوداء باجلوف 
ويف مدينة متنع وهجر بن محيد)2(. كما استغل اليمين القدمي الكهوف الطبيعية على 
اجلبال املرتفعة يف دفن جثث املوتى منذ زمن مبكر حيث جندها تظهر بأشكال خمتلفة 
، ويف أماكن كثرية يف جبل النعمان يف ثال ، وصيح بين مطر ، الطويلة ، وظهرت 
املقابر الصخرية اليت حنتت على واجهات املنحدرات الصخرية أحيانا قريبة من سطح 
األرض ، ويف الغالب عند أماكن مرتفعة يصعب الوصول إليها ، وجدت مناذج منها 
بشكل غرف بيضاوية أو مربعة أو مستطيلة ذات جتاويف ومصاطب على اجلدران 
أو يف األرضية ، وجاء منها ما هو متعدد الغرف تربط بينها ممرات من أمثلتها مقابر 

حريضة والسوا ، ريبون)3(. 
وحتدث اهلمداين يف كتاب اإلكليل ج8 ، عن املقابر الصخرية ومن أمهها مقابر 

وادي ضهر حيث وصفها بأهنا بيوت منحوتة يف الصخر)4(.    
أما بالنسبة للمقابر اليت مت الكشف عنها يف هذا املوقع فهي عبارة عن كهوف 
طبيعية تكونت بفعل عوامل التعرية والتآكل يف الصخور الرسوبية ، على منحدر اجلبل 
املعمارية  املنشآت  بعد حوايل 150م من  املوقع على  الغربية من  اجلهة  الشاهق يف 
السابقة ، عند خط العرض 13,256652 درجة مشااًل وخط الطول 44,174179 

1. الشرعيب: العالقات اليمنية املصرية من خالل الشواهد األثرية واألدلة التارخيية منذ القرن الثامن قبل امليالد حىت 
السادس امليالدي، رسالة دكتوراه، غري منشورة، جامعة القاهرة، 1995م، ص403.

2. حممد، عبد احلكيم: الدالالت الثقافية، مرجع سابق، ص57.
3. اهلمداين: األكليل، ج8، مرجع سابق، ص125. 

4. حممد: الدالالت الثقافية، املرجع السابق، ص60-59. 
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البحر. ويتضح كهفان منها  ارتفاع 1709م عن مستوى سطح  درجة شرقا وعلى 
جثث  لدفن  مالئمة  جلعلهما  اإلنسان  حتسينات  عليهما  ظهرت   ، واضحة  بصورة 
املنطقة باسم حيد)1(* احلمام ، ويقع يف  أبناء  املوتى ، يعرف الكهف األول لدى 
اجلهة الغربية مباشرة على امتداد املنشآت املعمارية )لوحة 8( ، عبارة عن قرب صخري 
مستطيل الشكل كما يف )اللوحة 9( أبعاده 28,30م×2,20× 2,30م، ميثل اجلبل 
ضلعه الشمايل ، شيد يف اجلهة اجلنوبية املكشوفة جبدار أحادي من األحجار اجلريية 
غري مهندمة ، من نفس مواد البناء اليت استخدمت يف بناء املنشآت السكنية املتوفرة 
يف املوقع ، ربط ما بينها بالطني ، يتبقى من طول هذا اجلدار املمتد من الشرق إىل 
الغرب.13,21م. يقع مدخل القرب يف اجلهة الشرقية مستطيل الشكل مبين بأحجار 
جريية غري مهندمة ، يبلغ ارتفاعه 1,20م ، بعرض 52سم ، يؤدي إىل دهليز)ممر( 
مستطيل ميتد من الشرق إىل الغرب بطول 5,30م ، وعرض1,21م ، بارتفاع  2 م، 
يفتح عند هنايته على الضلع الغريب مدخل آخر منخفض هتدم بعض أجزائه العليا ، 
يبلغ ارتفاعه 1,45م ، بعرض62سم ، يفضي إىل مساحة مستطيلة متتد من الشرق 
إىل الغرب بطول 21م ، وعرض 2,20م ، وارتفاع 2,30م ، )لوحة 10( ، كان يتم 

فيها دفن املوتى. 
حمنطة  جثثاً  تضمنت  عنها  الكشف  مت  اليت  الكهفية  املقابر  معظم  أن  ورغم 
)مومياوات( لكن ال نعرف شيئاً عن هذا املقربة الصخرية ، نظراً لتعرضها للنبش يف 
فرتة مبكرة سابقة ، ويتضح من خالل مساحة املقربة الواسعة أهنا كانت متثل مقربة 
مجاعية للمستوطنة توضع اجلثث مباشرة على األرضية مبحور عرضي من الشمال إىل 
اجلنوب ، ومن مث تغطى باألحجار أو البالطات احلجرية والردمي. ويرجح أن اإلنسان 
القدمي استغل الربوزات الصخرية لتوضع عليها األثاث اجلنائزي للمتويف بعد أن قام 
اليت تظهر بشكل مصطبة طولية قدرها 14م ، وبعرض  العرضية  بتوسيع مساحتها 
جدارياً  حاجزاً  وآخر  هيكل  بني كل  عمل  قد  يكون  أن  مستبعداً  وليس  35سم. 

فاصاًل. 

1. * احليد: بلهجة منطقة تعز احمللية تعين: الكهف.
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والقرب الثاين يقع شرق القرب األول ، على بعد حوايل 80م ، يفصل بينهما جمرى 
مياه السيول تظهر مساحته أقل من مساحة القرب األول ، يأخذ شكاًل غري منتظم ، 
يبلغ طوله 12م من الشرق إىل الغرب ، بعرض 2م ، ارتفاع 2,5م ، أزيلت حمتوياته 
املعمارية اليت كانت حتيط به يف اجلهة املكشوفة يف اآلونة األخرية ، وتظهر عليه من 
الداخل طبقة األمالح املرتسبة الناجتة عن ترسب مياه السيول ، باإلضافة إىل بقايا 
خملفات اإلنسان واحليوان اليت أثرت عليه كثرياً نتيجة الستمرارية وتواصل استخدامه.

امتداد  املنتشرة على  الطبيعية  الكهفية  املقابر  تتشابه مع  الكهفية  املقابر  وهذه 
ربوع اليمن ، ومنها على سبيل املثال مقابر شبام سخيم وحتديداً كهف مصلح الذي 
عثر بداخله على مومياوات منها جثة حمفوظة يف قسم اآلثار ، جامعة صنعاء)1(. كما 
يالحظ أن مواقعها متتاز حبماية طبيعية ، كوهنا تقع على منحدرات جبلية شاهقة ، 
وعادة يتم الدفن يف مثل هذه املقابر على األرضية ، وتغطى اجلثث بالرمل والردمي ، 
مث يغلق املدخل باستخدام أحجار غري مشذبة تربط مع بعضها البعض بالطني املشابه 

لواجهة املنحدر)2(.

2. موقع الُهْجَمة: )شكل 2 ، 3 أ- ب ، لوحات 18-11( 
العرض  خط  عند  700م  حوايل  بعد  على  ِحلَيم  من  الغربية  اجلهة  يف  يقع 
13,260150 درجة مشااًل وخط الطول 44,171900 درجة شرقاً وعلى ارتفاع 

1481م عن مستوى سطح البحر. 

وصف الموقع
ميثل املوقع مستوطنة قدمية تقع على ربوة صخرية مرتفعة على الضفة الشمالية 

1. باسالمة: شبام الغراس، مرجع سابق، ص 118. 
2. حممد، عبد احلكيم شائف: الدالالت الثقافية واحلضارية للمدافن يف جنوب اجلزيرة خالل األلف األول ق.م 

)دراسة تطبيقية ملدافن حيد بن عقيل(، أطروحة دكتوراه، غري منشور، جامعة اخلرطوم، 2002م، ص58.
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لوادي اهلجمة وترتفع حبوايل 300م عن مستوى الوادي ، تكثر فيها الربوزات الصخرية، 
ومتتاز بتحصني طبيعي ، حيث متثل اجلهة الشمالية وجزء من الغربية منها جبل شاهق 
قامت مبحاذاته املنشآت املعمارية القدمية باجتاه الغرب ، تتعامد مع هنايتها يف اجلزء 
والكهف  للمستوطنة  بالنسبة  األرض  على  بامتدادها  الشرقي صخرة كبرية شكلت 
سياج دفاعي يف اجلهة الشرقية ، خاصة وأن طرفها الشمايل ميتد ليالمس اجلبل بشكل 
يعيق أي دخول إىل املستوطنة من هذه اجلهة ، مما يدلل على أنه روعي يف اختيار 
إىل  الوصول  ميكن  إذ ال   ، األمين  اجلانب  املنشآت  تلك  فيه  أقيمت  الذي  املكان 

املستوطنة إالّ من اجلهة اجلنوبية املشرفة على الوادي فقط )لوحة 11(.  
وقرب   ، املعمارية  باملنشآت  تتمثل  املوقع  عنها يف  الكشف  اليت مت  البقايا  ومن 

كهفي ، ومنحوتات صخرية ، وهي كما يأيت:

أ. املنشآت املعمارية
تضم املستوطنة بقايا أساسات ملنشآت معمارية متتد على مساحة شبه دائرية 
قطرها 30م ، فقدت الكثري من مكوناهتا املعمارية ، ولكن متكن الباحث من متييز 
ختطيط منشأتني منها بصورة واضحة على هيئة حجرتني متجاورتني ، تأخذ األوىل 
وهي األصغر الشكل الدائري ، يبلغ قطرها 3,10م )شكل 2 ، لوحة 12( ، شيدت 
مع غريها من املساكن األخرى يف املستوطنة باألحجار البازلتية غري املهندمة ، مبنية 
بصف واحد من األحجار اليت يرتاوح متوسط أطواهلا ما بني30سم إىل 70سم ، هلا 

مدخل صغري بعرض 60سم يف اجلهة الغربية.
 واحلجرة الثانية شبه مستطيلة أبعادها 4,50م × 2,10م ، يصعب حتديد موقع 
مدخلها ومن املرجح أنه كان يف اجلهة الشرقية كما يف )اللوحة 13( ، كما تفصل 
بينها وبني اجلدار الشرقي للغرفة الدائرية األوىل مسافة بسيطة تقدر حبوايل 20سم ، . 
ويظهر بقايا جدار حجري نصف دائري بني احلجرتني واجلبل. ويبدو أن اهلدف منه 
هو إحاطة وعزل اجلدار الشمايل للحجرة الكبرية مع اجلبل ، حيث يشكل ممراً ضيقاً 
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بعرض حوايل40سم فيما بينهما ، رمبا لغرض تصريف املياه املنسابة من اجلبل إىل 
خارج املنشآت السكنية من اجلهة الشرقية ، ويؤدي مباشرة إىل القرب الصخري املقابل. 
ويرجح -وفقاً لنمط بناء أساسات تلك املنشآت املعمارية السكنية- بأهنا تعود 
إىل فرتة العصر الربونزي الذي شاع فيه هذا النوع من التخطيط ، إىل جانب طبيعية 
اختيار موقع املستوطنة نفسها قرب القواطع الصخرية اليت تستغل أجزاء منها ضمن 
مساحة بناء املنشآت السكنية ، فضاًل عن سهولة احلصول على مواد البناء ونقلها 
بيسر إىل املوقع ، وبالتايل فإهنا تتشابه ووفقاً لذلك مع مستوطنات خوالن الطيال)1(.

ومت العثور أثناء املسح على مطحن )رحى( يف اجلهة اجلنوبية على بعد حوايل 
70م من بقايا املنشآت السكنية ، عملت مياه األمطار على دحرجتها يف فرتة سابقة 
إىل هذا املكان من املوقع القدمي ، فأدى ذلك إيل تلف أجزاء من أطرافها كما يف 
)شكل 3ب( مصنوعة من احلجر اجلريي بيضاوية الشكل يبلغ قطرها 55سم كما 
يف )لوحة 14( استخدمت يف جرش احلبوب تتشابه مع أنواع الرحى اليت مت الكشف 

عنها خالل حفريات موقع وادي يناعم)2(.  
كما عثر بالقرب من بقايا املنشآت املعمارية على قطعتني من الشظايا املصنوعة 
من حجر الصوان )لوحة 15(. وعرفت تقنية األدوات املصنوعة من حجر الصوان يف 
العصور احلجرية ، حيث صنع منها اإلنسان القدمي أنواعاً وأشكااًل خمتلفة من األدوات 

استخدمها يف أغراض متعددة. 

ب. القرب الكهفي
عبارة عن كهف طبيعي على اجلبل يقع يف اجلهة الغربية من املستوطنة على بعد 
حوايل 15م من املنشآت املعمارية ، تقدر مساحته 8×1,5م ، شيد عليه يف املنطقة 
تزال  البازلتية غري مهندمة من صفوف أحادية ، وال  املكشوفة جدار من األحجار 

1. دي ميغريه: حضارة العصر الربونزي يف خوالن, الطبال مرجع سابق، ص 138 – 139.
2. دي ميغريه: حضارة العصر الربنزي، مرجع سابق، ص125.
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بعض أجزائه ماثلة للعيان ، وهناك ما يشري إىل استخدامه يف الفرتة املتأخرة من قبل 
الرعاة بعد أن نبشت حمتوياته يف فرتة سابقة. )لوحة 16(. ويرجح من خالل مساحته 
الصغرية أنه ميثل قرب مجاعي فضاًل عن وجود حنت ملا يشابه مالمح وجوه آدميه جبواره.

ج. املنحوتات الصخرية
املوضوعات  يف  ومنها  خمتلفة  أغراض  يف  الغائر  النقش  القدمي  اليمين  استخدم 
اجلنائزية ليعرب فيها عن ما يكنه ملتوفيه من خالل رسم مالحمه على الصخر جبانب 
القبور ، ويعترب النقش الغائر أكثر انتشارا واستمرارية عن النقش البارز كوهنا ال تؤثر 

فيه عوامل التعرية كثريًا)1(. 
ويف هذا املوقع يشاهد على واجهة القرب الصخري بالنحت الغائر بشكل دائري 
رمبا لوجهني آدميني مستديرة الشكل ، كما يف )شكل3أ ، لوحة 17( وقد يكون 
الوجوه بأسلوب بدائي. ويرجح أن  أثر كبري يف متثيل  الصلد  لنوعية الصخر اجلريي 
من  املتوفني  لبعض  اآلدمية  للوجوه  متثيل  هي  الصخور  على  املنحوتات  هذه  تكون 
سكان املستوطنة الذين دفنوا يف القرب الصخري. كما يرجح أيضاً أن الّنقاش القدمي 
استخدم أسلوب النقش التجريدي للوجوه ، ليكتفي من خالل ذلك بالداللة الرمزية 
للشخص عن طريق رسم وجهه بشكل حتويري دائري وبيضاوي ، وهذا األسلوب 
شاع  كثرياً يف مواقع العصر الربونزي املبكر يف اجلزيرة العربية وحتديداً يف منطقة أهبا)2( 

ويف هضبة اجلول حبضرموت)3(.
كما أن هناك على الصخرة الكبرية احمليطة باملنشآت السكنية من اجلهة الشرقية 

1. الشرعيب، عبد الغين: منحوتات ونقوش من مقولة، صنعاء احلضارة والتاريخ، مج1،ص:203-221، جامعة 
صنعاء، مؤسسة امليثاق للطباعة والنشر،2005م، ص204.

2. اخلثعمي، مسفر بن سعد: الرسوم الصخرية يف مدينة أهبا وضواحيها )دراسة توثيقية لدراسة خمتارة منها(، جملة 
الدارة، ع2، دارة امللك عبد العزيز للطباعة والنشر، 1426هـ، ص 169.

3. Newton, Lynne. S.; Zarins, Juris: Aspects of bronze age art of Southern 
Arabia:The pictorial landscape and its relation to Economic and Socio-
political Status. Arabian Archaeology and Epigraphy. 11.2000.p154 -179.
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أفقية كما يف  الدائرية ، بشكل صفوف  الغائر جملموعة من األشكال  بالنقش  حفر 
)اللوحة 18( ، يرتاوح متوسط أقطارها بني 20-15سم ، وهي نوع من النشاط الفين 
الذي كان ميارسه سكان املستوطنة ، رمبا أهنا أيضاً متثيل لوجوه آدمية ، وقد يكون هلا 

عالقة بطقوس دينية وعقائدية.
 من خالل تلك املعطيات نعتقد أن املوقع بشكل عام يتشابه مع طبيعية ظهور 

بوادر القرى الزراعية األوىل يف مناطق املرتفعات اجلبلية)1(.

3. موقع نقيل بسيط)2(*: )لوحات 22-19(
يقع يف اجلهة الغربية من موقع ِحلَيم ، على بعد حوايل900م ، عند خط العرض 
13,25درجة مشااًل وخط الطول 44,17 درجة شرقاً ، وعلى ارتفاع 1386م عن 

مستوى سطح البحر. 
 ,5/YMN8 والنقيل لفظة وردت يف النقوش اليمنية القدمية السبئية والقتبانية
باملفرد  CIH418 ,7/RES2633 ,5,10/RES4328/1 باسم منقلن 
وتعين طريق أو ممر جبلي ومجعها منقلت أي طرق أو ممرات جبلية)3( ويكون النقيل 
يف األساس جزءاً رئيسياً من الطريق ، وقد حولت إليها الطريق القدمية برغم صعوبتها 
يف كثري من األحيان ألغراض جتارية لتمر على مدن أو أسواق جتارية هبدف األشراف 
على القوافل ، وفرض الضرائب عليها كما هو احلال يف نقيل محوره قرب مدينة السوا، 
الذي بذل جهد يف شقه وحتويله من مسلك يصعب السري فيه إىل طريق ممهد يسهل 
مرور القوافل التجارية عليه دون أية صعوبة ، وكذلك طريق نقيل مبلقة ، قرب مدينة 

1. Ghaleb, Abdo: Agriculture. Practices in Ancient Rdman and 
Wadi Al Jubah )Yemen(. Unpublished. Ph.D. University of 
Pennsylvania,1990,p311

2. * أطلق عليه اسم نقيل بسيط بالرغم من ارتفاعه الكبري رمبا نتيجة ألسلوب تبليطه باألحجار والكتل احلجرية 
املهندمة اليت جعلت املرور فيه بشكل أسهل بعد أن كان مسلكاً صعباً.

3. األغربي، ألفاظ املنشآت املعمارية يف اليمن القدمي  دراسة من خالل النقوش واآلثار واإلكليل اجلزء الثامن، أطروحة 
دكتوراه، غري منشور، جامعة صنعاء، 2003م ، ص116-115.
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هربت ، بلط بكتل حجرية ضخمة وأضيف درج يف بعض األماكن ، وقام بتنفيذه 
مكرب قتبان يدع أب ذ يبني بن شهر وكل اوالد عم وكحد ودهس وتبنو ، بإشراف 

املهندس أوس عم بن يهرعب ، من قبيلة مدهم)1(. 
ونقيل بسيط ميثل جزءاً من الطريق القدمي الذي كان مستخدماً من قبل القوافل القادمة 
من ميناء عدن ، واملتجهة إىل املراكز واحلواضر التجارية القدمية يف األجزاء الغربية واجلنوبية 
الغربية من املعافر - وعلى وجه اخلصوص-  السوا وجبأ  حاضريت املعافر ، )خريطة6( 
اليت كانت تصلهما عرب حمطات ومستوطنات قدمية دخلت بعضها ضمن حدود منطقة 
الدراسة من اجلهة الشرقية حيث أتضح كذلك من خالل املسح أن ذلك الطريق أخذ من 
بداية احلدود الشرقية التابعة ملنطقة الدراسة يتفرع إىل فرعني األول وهو الذي يعرج على 
نقيل اجلواجب سنأيت على دراسته الحقاً ، واآلخر ميتد مباشرة على حافة وادي األهجوم  
باجتاه الغرب ليمر عرب هذا النقيل ، ومن خالله إىل  حرب ، فالبطنة ، معادن ، األشروح 
، ومجيعها من قدس مث يأخذ يف االجتاه عرب وادي الشيخ ، ُغبرية ، السمسرة ، الصافية ، 

قحفة عرفات ، نقيل امليسار ، اخليامي، وهكذا حىت يصل إيل مدينة السوا.  

وصف الموقع
عبارة عن نقيل مرتفع من ضمن السلسلة اجلبلية الواقعة يف اجلهة الغربية لقرية 
األهجوم ، على احنداره باجتاه الشرق ، شق وشيد عليه طريق مطروق بشكل متعرج 
مبلط باألحجار والكتل احلجرية املهندمة بشكل متعرج ، ويتضح من )اللوحة 19( 
أنه يبدأ صاعداً من بداية منطقة على حافة الوادي تسمى الويسية ، وحىت املنطقة 
املعروفة بـ رأس النقيل يف األعلى ، بطول مسافة قدرها 2كم ، وال تزال األجزاء العليا 
منه واضحة املعامل ، حيث ميكن مشاهدة أجزاء مرصوفة ومبلطة باألحجار البازلتية 
واجلريية املهندمة بأحجام خمتلفة ، كما يف )اللوحة20( ومت تدعيمها جبدران جانبية)2(* 

1. الشرعيب، عبد الغين: مدينة السوا وأمهيتها، مرجع سابق، ص7-6.
2.* اجلدران احلامية اليت بنيت جبانب الطريق اهلدف منها  محايتها من مياه األمطار والسيول باإلضافة إىل تدعيم 

األرضية املرصوفة
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حامية باألحجار اجلريية غري مهندمة )لوحة 21( ويف املناطق املنحدرة مت بناء درج 
التجارية عليها بكل يسر ، ويبلغ  القوافل  الطريق حىت يسهل مرور  حجرية لتسوية 
عرض الطريق عند أوسع نقطة فيه على النقيل حبوايل 2,50م ، ويرتاوح متوسط حجم 
تتألف  ما بني 40-50سم ، حيث  الطريق  بعرض  مبثابة درج  تقوم  اليت  األحجار 
البعض ، وأحياناً يف بعض  الواحدة من ثالثة أحجار متالصقة مع بعضها  الدرجة 

املواضع إىل أكثر من ذلك.
من  خمتلفة  تعرضت ألعمال  الطريق  من  السفلى  األجزاء  أن  بالذكر  واجلدير   
التخريب بفعل مياه السيول اليت عملت على الدوام جبرف كميات كبرية من األحجار 
تزال  ، ولكن مع ذلك ال  النقيل  أسفل  منها  أجزاء كبرية  واحلصى ، وغطت على 
واحلصى  الرمال  إلزاحة  وحتتاج   ، جيدة  حبالة  املهندمة  باحلجارة  املرصوفة  أرضيتها 
من فوقها ، كما تأثر كثرياً أثناء أعمال شق الطريق احلديث الذي مر بأجزاء منه يف 

األعلى. 
املهندمة يف  النمط املعماري لطريقة استخدام األحجار  وجتدر اإلشارة إيل أن 
تبليط األرضية وبناء اجلدران احلامية بكتل حجرية ضخمة ، فضاًل عن حجم اتساع 
الطريق ، تتشابه مع نفس الطريق الصاعد عرب نقيل محورة إىل مدينة السوا)1( ، مما يؤكد 
ذلك بأهنما يعودان إىل فرتة زمنية واحدة لفرتة ما قبل امليالد.ومن مناذج املناقل القدمية 
املشابه له من خارج منطقة املعافر هو ذلك الطريق املعروف بعقبة املنقل الواقعة  يف 
مديرية نصاب- حمافظة شبوة- الذي رصفت أرضيته باألحجار الكبرية ، وأقيم على 
جانبه اجلدران الداعمة بنفس األسلوب الذي يشاهد يف نقيل بسيط)2( )لوحة 22(.
 وعلى الرغم أن املعلومات عن البدايات األوىل لتاريخ هذا الطريق القدمي غري 
واضحة متاماً ، ولكن على األرجح أنه شهد ازدهاراً يف بداية األلف األول قبل امليالد، 
املصادر  وضحته  ملا  وفقاً  وموزع  عدن  البحرية  املوانئ  على  التجارة  ازدهرت  عندما 

النقشية يف فرتة ما قبل امليالد. 
1. الشرعيب: مدينة السوا، مرجع سابق، ص53.

2. الزبيدي، وأخرون: نتائج أعمال املسح األثري مبحافظة شبوة، املوسم األول، مديرية نصاب وحطيب، اهليئة العامة 
لآلثار واملتاحف، غري منشور ، 2004م، ص22،103.
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ومن املرجح أن املكرب السبئي كرب إيل وتر قد مر هبذا الطريق بعد أن فرغ من 
محلته على مدينيت املعافر قدمياً  ذحبان ، وشرجب  وهو يف طريقه إىل املناطق األخرى 

التابعة لدولة أوسان تب )تبنو( حلج.
اليت كانت حتمل  التجارية  للقوافل  بالنسبة  هاماً  السوا دوراً   وقد لعبت مدينة 
البضائع من الساحل إليها وكان من خالهلا تنطلق القوافل إىل بقية املناطق اليمنية عرب 

حمطات جتارية كثرية )1(. 
واملواقع الثالثة السابقة )حليم ، اهلجمة ، نقيل بسيط(  تدخل جغرافياً ضمن 
نطاق ما يسمى اليوم قرية األهجـوم الواقعة  يف اجلهة اجلنوبية الشرقية من عزلة قدس 
عند خط العرض 13,26درجة مشااًل ، وخط الطول 44,17 درجة شرقاً ، اليت أخذت 
تسميتها من اسم وادي األهجوم)2(* وهي تسمية قدمية تأيت على صيغة األفعول أنفرد هبا 
اليمنيون قدمياَ ، مما جعلهم يشتقون منها أمساء ألعالمهم وقبائلهم وبلداهنم ، انتشرت 
كثرياَ يف مناطق القبائل احلمريية املعافر ، ذي الكالع ، شرعب ، السَّكاسك.....اخل ، 
كما أن األمساء اليت جاءت على هذه الصيغة تُدلل بأهنا مُجاع قبيلة)3( وهذا ما يالحظ 
اليوم على أمساء احملالت التابعة لألهجوم واليت مسمياهتا ذات عالقة هبذه التسمية مثل 

)اهلَّجم ـ املهجوم ـ اهلُْجَمة( ، ورمبا جاءت صيغة األهجوم مجعاَ ألمساء هذه احملالت.

4. موقع َحِرب: )األشكال 4- 7 ، لوحات35-23(
من  3كم  بعد  على  الغربية  اجلهة  يف  يقع  املذاحج  عزلة  ادارياً  املوقع  يتبع 
نقيل بسيط ، ويطل على الطريق القدمي الذي كان يصل مبدينة السوا ، عند خط 
العرض13,25درجة مشااًل ، وخط الطول 44,16درجة شرقاً ، وعلى ارتفاع 1578م 

عن مستوى سطح البحر.)لوحة 23(

1. املرجع السابق، ص49 -50.
2. * مت مشاهدة بقايا طرق فرعية مرصوفة باألحجار املهندمة، يف مناطق متفرقة من الوادي، وال بد وأن نقاط التقائها 

كانت متثل ملتقى طريق رئيسي يف الفرتة القدمية، وبالتايل فأهنا مناسبة لقيام املستوطنات القدمية. 
3. األكوع، إمساعيل: أفعول، جملة اإلكليل،ع2، وزارة اإلعالم والثقافة: ص9ـ27، 1980م، ص9.
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على الرغم من أمهيتها األثرية ، مل يقف الباحث على أي ذكر هلا يف املصادر 
التارخيية القدمية ، ولكن قد يكون لتسميتها عالقة بلفظة َحرِيب الشائعة يف اليمن 
القدمي ، اليت حتملها بعض املناطق اليمنية حىت اليوم مثل حريب بيحان ، حريب هنم، 

وحريب عنس وهي  قرى خاربة غنية باآلثار)1(.

وصف الموقع
يتكون من أرض غري مستوية متتد من الشرق إىل الغرب مبساحة قدرها حوايل 
جبلية  تالل  هبا  وحتيط   ، احلديثة  الزراعية  احلقول  من  الكثري  حيوي   ، )1300م( 
متدرجة، تنحدر عن سلسلة جبلية مرتفعة يف اجلزء اجلنويب حنو وديان وممرات مائية 

عميقة. تفضي هنايتها حنو وادي املعطان أحد روافد وادي األهجوم السابق الذكر.
من املرجح أن املوقع كان ميثل مدينة قدمية ، وبناًء على ما يتوفر من املقومات 
من  لتخطيطها  أويل  تصور  ووضع  تناوهلا  الدراسة  هذه  حاولت  فقد  الباقية  األثرية 
خالل الدالئل املعمارية لبقايا أجزاء السور ، واألحجار املهندمة املنقولة من املنشآت 

الداخلية اليت كانت تضمها املدينة ، فضاًل عن املقربة القدمية ، على النحو التايل:

أ. السور اخلارجي: )شكل 4(
يقع على ميني الطريق القدمي ، خط العرض  13,25 درجة مشااًل وخط الطول 

44,16درجة شرقاً ، وعلى ارتفاع 1578م عن مستوى سطح البحر. 
الشرقية والشمالية ، وبقايا أحجاره  بقايا أجزائه يف اجلهتني  يتضح من خالل 
املنقولة املستخدمة يف بناء احلقول - كما سنوضحه الحقًا- باإلضافة إىل طبيعة املوقع 
املدينة كانت حماطة  الطبيعي يف بعض اجلهات أن  التحصني  الذي ميتلك مقومات 

1. عبد اهلل، يوسف؛ املقحفي، إبراهيم: مادة حريب، املوسوعة اليمنية، مج 2، مؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء، 
ط)2(، 2003م، ص 1082، 1083.
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بسور خارجي جزئي غري منتظم ، كوهنا تستند إىل سفح جبل املسبوب من اجلهتني 
اجلنوبية والغربية ، شيد بكتل كبرية من األحجار اجلريية املهندمة يرتاوح متوسط طوهلا 
بني 70-120سم ، بطريقة اجلدران املزدوجة ، بسمك حوايل 80سم ، وارتداد كل 
صف مدماك حنو الداخل مبقدار 2سم عن الذي حتته ، حيث يتبقى من طول الضلع 
الشمايل للسور املمتد من الشرق إىل الغرب 90م تقريباً ، واملتبقي من ارتفاعه 3,30م  
)لوحة 24( وطول اجلدار الشرقي 67م ، ميتد من الشمال إىل اجلنوب ، الباقي من 
ارتفاعه 3,60م )لوحة 25(. وقد ظهرت املداميك العليا مشيدة  بأحجار صغرية 
جداً ، وبطريقة غري منتظمة ، وإن وجدت أحجار كبرية على بعض املداميك العليا 
لكنها تظهر متالصقة بأحجار صغرية ، كوهنا قد أعيدت مؤخراً هبذا الشكل بعد أن 
هتدمت جدران السور وحتولت إىل حقل زراعي يطلق عليه العامة اليوم مدحي)1(* 
احُلسن ، يف الفرتة اإلسالمية املتأخرة ، وليس هناك يف بقايا السور ما يشري إيل وجود 
أبراج )حمافد( ويبدو أهنا كانت يف اجلهة اجلنوبية وقد هتدمت بتهدم البوابة وقامت 

مكاهنا مساكن حديثة وبنفس أحجارها بعد أن مت تكسريها  إىل قطع صغرية. 
ويعد بناء األسوار الكبرية من مميزات عمارة املدينة اليمنية القدمية اليت عرفت يف 
النقوش باسم )هجرن( ، حيث كان لطبيعة املوقع اجلغرايف الذي بنيت فيه املدن دور 
يف حتديد بناء األسوار فهناك مدن أحيطت بأسوار كاملة مثل مارب ، قرناو ، ويثل، 
ونشق)2( ، وأخرى كانت تسور جزئياً يف اجلهات اليت يسهل منها االقتحام مثل مدينة 
السوا كوهنا كانت بطبيعتها حمصنة وال حتتاج إىل سور كامل ، وكذلك مدينة ظفار ، 

وناعط ، وغيمان)3(.
كما أن أسلوب بناء جدران أسوار املدن بطريقة ارتداد املداميك حنو الداخل ، 
كما يف )اللوحة 26( اليت ال تزال حتتفظ  هبيئتها األصلية القدمية على أجزائه الباقية 
يف اجلهة الشرقية والشمالية هو من األساليب الدفاعية املتبعة يف بناء أسوار املدن ، 

1. * املدحي يطلق باللهجة احمللية يف قدس واملناطق اجملاورة على احلقل الكبري.
2. األغربي، فهمي علي بن علي: التحصينات الدفاعية يف اليمن القدمي، رسالة ماجستري، جامعة بغداد، غري منشورة 

1994م، ص15، 25.
3. الشرعيب: مدينة السوا، مرجع سابق، ص57.
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وخصوصاً املدن التجارية الواقعة على طرق القوافل التجارية نظراً لطبيعة وظيفتها مبا 
حتويه من أسواق وحمالت وغريها من األمور املتعلقة بالتجارة اليت تتطلب مثل ذلك. 
حيث كانت عرضة يف كثري من األحيان لقطاع الطرق واهلجمات اخلارجية ، وإطماع 
احلكام اجملاورين)1( وجنده شائعاً يف مدينة كانط وحاز ، والسوا وليس ذلك فحسب، 
ذو  ود  معبد  مثل  القدمية  واملعابد  القصور  جدران  على  األسلوب  ذلك  ظهر  بل 

مسمعم)2( كما يف )اللوحة 27(.

ب. األحجار املنقولة
هناك الكثري من األحجار والدالئل األثرية من بقايا املدينة القدمية اليت مت إعادة 
استخدامها يف منشآت حديثة بعد أن انتهت أمهيتها ألسباب غري معروفة حالياً ، يف 

املراحل السابقة ، وتتمثل يف اآليت: 

 - نقش دار َحِرب: )شكل 7 ، لوحة 28(
يقع يف اجلهة اجلنوبية على بعد حوايل 150م من بقايا أجزاء سور املدينة عند 
ارتفاع  وعلى  شرقاً  درجة   44,16 الطول  وخط  مشااًل  13,25درجة  العرض  خط 

1536م عن مستوى سطح البحر.
عبارة عن كتلة من احلجر اجلريي مستطيلة الشكل أبعادها 93×38سم تتضمن 
نقشاً حبروف املسند باخلط البارز ، تعرض للتلف يف مجيع جهاته )شكل 7 ، لوحة  
28( ، أعيد استخدامه على الباب اخلارجي ألحد املنازل احلديثة ، ونصه على النحو 

التايل: 

1. الشيبة: دراسات يف تاريخ اليمن، مرجع سابق، ص190. 
2. حنشور، أمحد: اخلصائص املعمارية للمدينة اليمنية القدمية)دراسة حتليلية مقارنة( أطروحة دكتوراه، جامعة عدن، 

غري منشورة، 2007م، ص13.
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1.   ]...[ )م(. )ت( رن / ح ي ا / ]...[ 
2.   ]...[ هـ ظ ج / ف ع ل ن / ]....[ 

يصعب فهم حمتوى السطر األول ألن أجزاًء منه تالفة ، بينما تتضح من كلمات 
السطر الثاين كلمتا هظج ، وفعلن ، ويفهم من معنامها أهنما مصطلحا بناء ، فكلمة 
هظج مستخدمة يف اللهجة احمللية كفعل ماضي مبعين قذف أو كسر األحجار الكبرية 
، ورغم أن اللفظ مل يرد يف املعجم السبئي والقتباين ، إالّ أن املعىن قد يكون له عالقة 
البناء ، حيث  فلها داللة بفعل  أما )فعلن(:  البناء ،  بعمل جتهيز األحجار لغرض 
 .YMN3 ورد اجلذر فعل ضمن النقوش اإلنشائية مبعىن أمر بعمل ما ، وذلك يف
وتكمن أمهية النقش أنه أضاف كلمة جديدة مل تعرف من قبل يف النقوش املسندية 

املدروسة.   

-  أحجار السور املنقولة
مت إعادة استخدام أحجار سور املدينة  يف بناء جدران احلقول احلديثة الواقعة 
يف اجلهة الشمالية من املوقع ، وهي تغطي مساحة قدرها )500م( من مساحة املوقع 
، حيث يتضح أن أغلبها شيدت بتلك األحجار وضعت بعضها هبيئتها القدمية ، 

والبعض اآلخر جزئت إىل أحجام صغرية ، كما يف )اللوحة29(.  

- أحجار املنشآت الداخلية املنقولة: )األشكال 5-6 ، لوحة 30- 32(
هناك العديد من األحجار اجلريية املهندمة املنقولة إىل جانب أحجار السور اليت 
أعيد استخدمها يف بناء جدار احلقل املسمى احَلَرْور ، الذي يقع يف اجلهة الشمالية 
أبعادمها  املدينة الشمايل على بعد حوايل 100م ، ويتضح منها عمودان  من سور 
1,48م× 43سم ، و 1,73م × 44سم كما يف )اللوحة 30 ، األشكال 5-6( مت 
حنتهما بطريقة نقر الوسط وصقل احلواف ، ويظهر يف هناية رأس كل عمود حنت هبيئة 
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كرسي ، وهذا النوع من األعمدة حتمل عليها عوارض حجرية لتشكل سقف بوابة ، 
وهي طريقة قدمياً استخدمت يف محل أسقف املباين واألروقة والبوابات يف املنشآت. 
ظهرت يف تسقيف بوابة معبد عثرت خارج مدينة قرناو ، واملقه معرمب يف مأرب)1( مما 

يدل على أن هذين العمودين مها من بقايا بوابة منشأة قدمية . 
كما مت العثور على أحجار مهندمة بعضها كاملة والبعض اآلخر مكسورة توجد 
يف أماكن خمتلفة من اجلدار وبأحجام خمتلفة ، ونعتقد من خالل طريقة حنتها أهنا 
واملعابد  القصور  واجهات  عمارة  نشاهدها يف  اليت  األحجار  تقنية  منط  مع  تتشابه 
القدمية ، كما يف )اللوحة 31( ، وهناك أيضاً جزء من عمود حجري أعيد استخدامه 

على جدار احلقل. )لوحة 32(.
ويرجح أن تلك األحجار املهندمة املنقولة إيل هذا احلقل من بقايا قصر املدينة، 
وبالرغم أنه مل يعرف مكانه بالتحديد بعد تعرضه للتخريب ، ولكن يبدو أنه كان 
حيتل جزءاًهاماً يف املدينة ، يف اجلهة اجلنوبية  ذات املوقع االسرتاتيجي ، حيث جرت 
العادة أن تضم املدن القدمية من ضمن مكوناهتا الداخلية قصوراً فخمة ، وكانت عادة 
تأخذ مكاناً مرتفعاً مثلما جنده يف قصر شبعان مبدينة السوا املشيد على مكان مرتفع 
وسط املدينة ، يبدو للناظر مبوقعه ذلك وكأنه حصن عايل)2( ، كما زودت القصور 
بأسوار حجرية تتخللها أبراج محاية تعددت يف أشكاهلا من قصر إىل آخر ، وكان 
بناء القصور يف الغالب رأسياً ، وبنيت جدراهنا باألحجار املهندمة)3( ، وأحلقت فيها 
املنشآت املائية ، وقد ذكر اهلمداين عند وصفه ألحد قصور مدينة ناعط بقوله« وأن 
ما فيها من قصر إالّ وحتته كريف للماء)4(. وال يستبعد أن تكون بقايا فتحات القنوات 
املائية اليت مت مشاهدهتا حتت أنقاض جدران احلقول الزراعية يف اجلهة اجلنوبية هي اليت 
كانت ترفد القصر باملياه ، مع األخذ يف االعتبار بأن استخدامها وحتول وظيفتها يف 

الفرتة اإلسالمية واملتأخرة أمر وارد.  
1. حنشور، أمحد: اخلصائص املعمارية ، مرجع سابق، ص 107-108 ؛ احلسيين، صالح: األعمدة وتيجاهنا يف 
اليمن القدمي، جملة املتحف اليمين، ع2،ص: 55- 64، اهليئة العامة لآلثار واملتاحف، صنعاء، 2008م، ص56.

2. الشرعيب، عبد الغين: مدينة السوا، مرجع سابق، ص61 .
3. باسالمة، حممد: شبام الغراس، مرجع سابق، ص82 .

4. اهلمداين: اإلكليل، ج8، مرجع سابق، ص150 . 
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ج. املقربة
تقع يف اجلهة الغربية من بقايا السور الشمايل على بعد حوايل 300م عند منطقة 
تعرف اليوم مبخرط َحِرب موقع اجلبانة القدمية ، ومت التعرف عليها من خالل الكشف 
احلقول  ألحد  تسوية  بأعمال  قيامه  أثناء  شرف  سعيد  املواطن  قبل  من  املفاجئ  
جبانب املقربة ، وأثناء ذلك مت العثور على ثالث قطع حجرية جبانب اجلثة كما يف 
)اللوحات33-35( وأفاد أيضاً أن القرب الذي عثر عليه عبارة عن  حفرة بسيطة حتت 
األرض ، حتوي جثة ممتدة على الظهر موضوعة داخل حلد مستطيل تغطيه أحجار غري 
مستوية خمتلفة احلجم مهندمة اجلانب ، مث ردمت مباشرة بعد النبش ، وقد ظهر مثل 
هذا النوع من القبور يف موقع احلصمة ، شقرة ، مبحافظة شبوة ، وفيها يتم إحاطة  

اجلثة بأحجار وألواح  حجرية عريضة)1(.
بني  جمهولة  تزال  ال   ، املعافر  مدن  من  العديد  ذكر  اليمنية  النقوش  يف  وجاء 
الدارسني حىت اليوم ، ويرجح من خالل تلك الدالئل املعمارية واألثرية الباقية ألجزاء 
السور ، واألحجار املنقولة يف أماكن متفرقة من املوقع بأن هذا املوقع ميثل واحدة 
من تلك املدن القدمية اليت ارتبط نشؤوها بالتجارة كوهنا تقع على الطريق القدمي ، 
كما هو حال مدينة السوا. ولذلك فهي تندرج من خالل وظيفتها تلك ضمن ما 
يعرف بـ »املدينة السوق » اليت بدأت يف األصل أسواقاً مومسية ملا حييط هبا من القرى 
، إىل جانب كوهنا حمطات جتارية على طرق التجارة. مثل غريها من مدن القيعان 
اليت نشأت على طرق التجارة اجلبلية)2( وال يستبعد وفقاً لطراز بناء السور فضاًل عن  
القوة البشرية اليت يتطلبها مثل هذا البناء أن يكون تاريخ نشؤوها ارتبط بنفس الفرتة 
اليت ظهرت فيها مدينة السوا ، وازدهار الطريق القدمي الذي ربطها مع املناطق اجلنوبية 

والغربية من املعافر.
الطريق  يأتيها  إذ   ، اجلغرايف  ترجع إيل موقعها  املدينة يف نشأهتا هنا  أن  ويبدو 
على  الصعود  من  مرحلة صعبة  بعد  الذكر  السابق  بسيط  نقيل  من  الصاعد  القدمي 

1. احلسيين، صالح : طرق الدفن واألثاث اجلنائزي يف اليمن قبل اإلسالم )موقع احلصمة – شقرة( دراسة تطبيقية، 
رسالة ماجستري، جامعة عدن، غري منشور، 2008م ، ص82.

2. عبد اهلل، يوسف: أوراق يف تاريخ اليمن، مرجع سابق، ص333.
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النقيل ، لتشكل من خالل ذلك إحدى احملطات عليه ، وتكون واحدة من مدن 
القوافل التجارية يف املعافر باجتاه الداخل بعد مدينة السوا خاصة وأن هناك العديد من 
املستوطنات واملدن القدمية بدأت يف نشأهتا كمحطات جتارية ارتبطت خبطوط سري 
الطرق ، إىل جانب عوامل أخرى متعلقة باملوقع اجلغرايف املناسب وما يتوفر فيه من 

املياه الالزمة لالستيطان ، ومواد بناء وغريها)1(.

5. موقع قحفة الدمنة)2(*: )شكل 8 ، لوحات 42-36(
يقع على بعد حوايل 700م إىل الشمال الغريب من قرية َحِرب ، عند خط العرض 
13,25 درجة مشااًل ، وخط الطول 44,16 درجة شرقاً وعلى ارتفاع 1500م عن 

مستوى سطح البحر.

وصف الموقع 
مساحتها  تقدر  مرتفعة  صخرية  تلة  عن  عبارة  الطبوغرافية  الناحية  من  املوقع 
الكلية املمتدة من الشرق إىل الغرب حبوايل 550م ، ومن الشمال إىل اجلنوب حبوايل 
الشمال  150م ، تشكل اجلهة اجلنوبية منها حتصينا طبيعيا ، وتنحدر هنايتها من 
والشمال الشرقي بشدة حنو وادي فيصل ، كما تنحدر تدرجيياً من الغرب حنو قاع 

البطنة الفسيح.
الوحدات  من  جماميع  عن  عبارة  مباين  حتوي   ، قدمية  مستوطنة  ميثل  واملوقع   
السكنية املتجاورة من بقاياها السور واملنشآت املعمارية ، وجزء من املقربة ، وهي على 

النحو التايل:

1. حنشور، أمحد: اخلصائص املعمارية، مرجع سابق، ص53.
2. * ذكرت تسمية الدمنة كثرياً يف املنطقة نفسها فمثاًل هناك دمنة خدير مدينة قدمية يف اجلهة مشال جبل سامع، 

وكذلك دمنة سامع، ودمنة املداحج.
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أ. السور
كشفت الدالئل األثرية يف قحفة الدمنة أن هذه املستوطنة  كانت حمصنة بسور 
من األحجار الرملية الكبرية واملتوسطة احلجم غري املهندمة ، ال تزال بقاياه يف األجزاء 
الشمالية واجلنوبية بطول 15,42م ، ويتبقى من ارتفاعه 60سم عند أعلى نقطة فيه ، 
شيد مباشرة على صخر اجلبل ليسد بعض نقاط املرور ، ويدعم االحندارات الصخرية 
امتداد  املتناثرة على  بقايا من أحجارة  باإلضافة إىل وجود  )اللوحة 37(  ، كما يف 
السور من اخلارج يف اجلهة الشمالية واجلنوبية. وقد ظهرت مناذج من املستوطنات اليت 
تعود إىل فرتة ما قبل التاريخ حماطة بأسوار حجرية حمصنة ومن أمثلتها موقع طرف 

جوعر يف مديرية مودية)1(.

ب. املنشآت املعمارية
حيتوي وسط التلة العديد من احلقول الزراعية املستحدثة اليت أقيمت على أنقاض 
املنشآت القدمية  ، وترتكز بقايا املنشآت املعمارية يف الطرف الشرقي للتلة مبساحة 
قدرها 120×90م كما يف )اللوحة 36( ، استخدم يف بنائها األحجار الرملية الكبرية 
التباين  من خالل  ويرجح  باملوقع.  احمليطة  الصخور  من  املستخرجة   ، املهندمة  غري 
متعددة. وعلى  استيطانية  مراحل  متثل  ,أهنا  البناء  معمارية خمتلفة  أمناط  الواضح يف 
الرغم من تعرضها لإلزالة والتخريب ، فضاًل عن تراكم األحجار على أساساهتا ، فقد 

أمكن من خالل الدراسة امليدانية حتديد نوعني منها وهي:

- منشآت ذات حجرة
)شكل 8( ويتضح منها تفاصيل منشأة واحدة قرب احلافة اجلنوبية دائرية الشكل 
قطرها 3,30م ، مشيدة من  صف أحادي مسكه 27سم ، هلا مدخل ضيق بعرض 

1. العامري، سامل حممد، وآخرون: نتائج أعمال املسح األثري ملديريات مودية والوضيع، مشروع املسح األثري الشامل 
حملافظة أبني- املوسم اخلامس 2005, اهليئة العامة لآلثار واملتاحف- فرع أبني، غري منشور. ص 31، صورة ص 109.
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45سم يف اجلهة اجلنوبية كما يف )اللوحة 38( ، ومن املرجح أهنا متثل املرحلة األوىل 
من االستيطان الذي شهده املوقع.

أشكال  يف  ما  نوعاً  متطوراً  معمارياً  منطاً  تظهر  الباقية  املعمارية  الدالئل  إن   
املنشآت السكنية الدائرية مقارنة باملنشآت السابقة ملوقعي حليم واهلجمة ، مما يوحي 

ذلك بأهنا متثل مرحلة استيطانية متأخرة عنهما. 

- منشآت ألكثر من حجرة
عن  متطورة  أخرى  استيطانية  مرحلة  السكنية  املنشآت  هذه  متثل   )8 )شكل 
املنشآت الفردية ، يتضح من بقايا أساساهتا بأن املنشأة الواحدة تضم أكثر من حجرة 
شيدت ملتصقة مع بعضهما البعض من خالل جدار مشرتك يف الوسط ، وقد أمكن 
متييز منشأتني منها ، املنشأة األوىل متثل كتلة بنائية واحدة مستطيلة الشكل، متتد مبحور 
من الشمال إىل اجلنوب بطول 11,50م ، تتكون من حجرتني ، استخدم يف بنائها 
األحجار الرملية غري املهندمة بأحجام خمتلفة ، بطريقة اجلدران املزدوجة )ظهارة وبطانة( 
الغرفة اجلنوبية6,30م ،  يبلغ طول  الدبش يف الوسط ، بسمك 55سم ،  وأحجار 
بعرض3,40م ، بينما يبلغ طول احلجرة الشمالية 5,20م ، وعرض3,50م. وهلذه 
مقام على عضادات   ، الشرقي عرضه 93سم  الضلع  منتصف  املنشأة مدخل على 

حجرية مهندمة ارتفاعها 80سم ، ومسكها يرتاوح  بني 39-36سم )لوحة 39(.
معتادا  أمر  السكن  حجرات  مداخل  بناء  يف  احلجرية  العضادات  واستخدام 
قدمياً، وميكن االستشهاد به على حنو واسع يف الوحدات السكنية اليت تعود إىل الفرتة 
املتأخرة من العصر الربونزي يف موقع خراب اجملري حبضور مهدان)1( وكذلك يف مداخل 
املركوزة مبحافظة شبوة ، بشكل  الكشف عنها يف موقع  اليت مت  السكنية  الوحدات 
عمودين قائمني يصل ارتفاع اجلزء الظاهر منهما إىل 65سم ، وعرض املدخل1م)2(. 

1. غالب، عبده عثمان: نتائج املسح، مرجع سابق، ص216.
2. الزُبيدي، وآخرون: نتائج أعمال املسح األثري مبحافظة شبوة، املوسم الثاين، مديرية نصاب وحطيب، اهليئة العامة 

لآلثار واملتاحف، غري منشور ، 2006م، ص44 .   
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املنشأة الثانية تفصل بينها وبني املنشأة األوىل مسافة قدرها 15م ، وهي عبارة 
عن كتلة بنائية واحدة مستطيلة الشكل ، متتد مبحور من الشرق إىل الغرب بطول 
يبلغ طول كل حجرة 2,25م ،   ، الشكل  تتكون من حجرتني مربعيت   ، 4,43م 
بعرض2,18م ، ويفتح املدخل اخلارجي هلذه املنشأة بعرض 66سم على جدار الغرفة 
الغربية ، وحتديداً يف منتصف اجلدار الشمايل ، وهناك أيضاً مدخل داخلي آخر يف 
منتصف اجلدار اجلنويب للغرفة نفسها بعرض 53سم. كما شاع منط  املساكن املربعة 

باجلدران املزدوجة يف موقع مستوطنة ذات املضاض)1(. 
يالحظ بأن احلجر الرملي الذي استخدم يف بناء املنشآت السكنية هو نفسه 
الذي صنعت منه الرحى )مطحن( احلجرية واملدقات التابعة هلا اليت مت الكشف عنها 
بني أنقاض املنشآت املعمارية يف املستوطنة ، حيث كان حصيلة ما مت الكشف عنه 
منها ، يتمثل يف ثالث مدقات حجرية ، ورحى متوسطة احلجم مربعة الشكل أبعادها 
22×22سم ، هلا سطحان مستخدمان أحدمها مستوي واألخر حمدب قلياًل مما يدل 

ذلك على تعدد استخدامه يف عمليات طحن ألغراض خمتلفة.
كما مت العثور على أجزاء من بالطات حجرية مهندمة ، وكسر فخارية بكميات 
كبرية )لوحات 40-41( ، رمبا أهنا من بقايا األواين اليت استخدمت يف عمليات 

اخلزن واحلفظ يف املستوطنة قدمياً.

 ج. املقربة: 
مت الكشف على جمموعة من القبور احملفورة يف األرض يف اجلهة الغربية على بعد 
املوقع،  منتصف  قامت يف  اليت  احلقول  الدائرية جبانب  املنشآت  من  حوايل 170م 
يزال هناك بعض منها تظهر حوهلا  القبور ، ومع ذلك فما  على تلك  وأثرت كثرياً 
من اخلارج متديدات باألحجار الرملية غري مشذبة متوسطة احلجم بشكل بيضاوي 

1. الزبيدي، وآخرون: نتائج أعمال املسح األثري حملافظة  شبوة، املوسم الثالث، مديرييت نصاب وحطيب،اهليئة العامة 
لآلثار فرع شبوة،، 2007م، ص22-21.   
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مساحتها 2,80م )لوحة 42( ، ويبدو أهنا تعود إىل الفرتة الثانية من االستيطان اليت 
شهدته املستوطنة قدمياً ، ولكن يبقى التأكد من ذلك مرهون بأعمال حفريات لبعض 
منها لتتبع طبقاهتا األثرية. وبشكل عام حيتمل أن تكون هذه املستوطنة مبا حتويه من 
املنشآت املعمارية  كانت تقوم بوظيفة سياسية أو دينية خاصة جبماعة املستوطنني 
وهو ما يشري يف نفس الوقت إىل نوع من العالقات االجتماعية والروابط األسرية اليت 
تعيش فيه عدة وحدات عائلية بصورة مشرتكة مع بقائها مستقلة مع بعضها البعض 

إىل حد كبري.

6. موقع الَبِطَنة: )لوحات 43- 46(
يقع على الطريق الرئيسي احلديث الذي يصل مبدينة السمسرة ، على بعد حوايل 
العرض 13,25درجة مشااًل وخط  عند خط   ، الدمنة  قحفة  من  الغرب  إىل  3كم 

الطول 44,14 درجة شرقاً وعلى ارتفاع 1618م عن مستوى سطح البحر.   
األصل  اهلل ديب يف  فرج  ، وهي حسب  اليمن  لسبعة مواضع يف  اسم  والَبِطَنة 
البطمة، والُبطم: حبة خضراء كحبة العدس ، مث تصفر ومتيل إىل السواد. وتلفظ بطنة)1(. 

وصف الموقع
املوقع عبارة عن أرض منبسطة تقدر مساحتها حبوايل  2,5كم2 ، تظهر فيها 
أجزاء عميقة من الرتاصف الطبقي للرتبة املرتاكمة مع مرور الزمن ، وتشمل معظم 
مساحتها اليوم كثريا من احلقول ، مما يدل على أن املوقع شهد تعرية كثيفة غطت 
على املواقع واملعامل القدمية - وخاصة الطريق القدمي الذي كان مير من خالله - حتيط 
هبا تالل مرتفعة من اجلهة الشمالية تنحدر عن السلسلة املرتفعة جلبل مطران ، واجلهة 

الشرقية املنحدرة من املناطق املرتفعة للمداحج األعلى.
1. ديب، فرج اهلل صاحل: اليمن هي األصل )اجلذور العربية لألمساء(، مؤسسة دار الكتاب احلديث، بريوت ط 1، 

1988م، ص107
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  وعلى الرغم من ذلك فقد دللت أعمال الكشف املفاجئ يف فرتة سابقة عن 
آثار مقربة قدمية أثناء قيام أحد األشخاص بأعمال حفر فيها ، ألن جزءاً منها يف 
الوقت الراهن ميثل مقربة حديثة ، مما يدل ذلك على أن خملفات اإلنسان القدمية من 

املنشآت املعمارية وغريها رمبا ما تزال مطمورة حتت األرض.

أ. املقربة
العرض 13,258997  عند خط  املوقع  من  الشرقية  الشمالية  اجلهة  تقع يف 
عن  1618م  ارتفاع  وعلى  شرقاً  درجة   44,142327 الطول  وخط  مشااًل  درجة 
اليت  القبور  من  أعداداً  مقربة حتوي  عن  عبارة  وهي  البحر كما يف.  مستوى سطح 
حفرت يف األرض الطينية ، وال ميكن معرفة تفاصيلها إال باحلفر األثري)اللوحة 43(.

ب. األثاث اجلنائزي
األثاث اجلنائزي هو مجيع األدوات اليت محلها املتوىف معه ، سواء اليت تزين هبا أو 
اليت وضعت جبانبه بقصد تأدية وظيفة معينة عندما أصبح لديه فكر ديين ، وتتوقف 
طبيعة هذا األثاث على مستوى معيشة صاحبها سواء من حيث احلجم أو الشكل 

أو املواد املصنوعة منها)1(.
ويف هذه املقربة كان من ضمن معثورات األثاث اجلنائزي اليت مت العثور عليها يف 
أحد القبور آنيتان متثالن جرتني من الفخار ، حمفوظتني حالياً مبخازن املتحف الوطين 
بتعز. اجلرة األوىل كما يف )اللوحة 44( عبارة عن جرة شبه كروية الشكل متوسطة 
احلجم ، تتميز حبافة ملفوفة حنو اخلارج ، وقاعدة حلقية مرتفعة قلياًل ، برقبة قصرية 
مقعرة ، صنعت من عجينة خشنة لوهنا مائل لالصفرار ، مسيكة اجلدران ومسامية. أما 
الثانية )لوحة 45( فهي كروية الشكل ، حافتها مهشمة ، ذات رقبة قصرية ، وقاعدة 

1. حممد، عبد احلكيم: الدالالت الثقافية، مرجع سابق، ص103.
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حلقية مرتفعة قلياًل ، وعجينتها شبه خشنة وجيدة احلرق. كما عثر على كسر كبرية 
تشكل أجزاء ألواين فخارية أخرى )لوحة 46(. تتشابه مع بعض األواين الفخارية 
احملفوظة يف متحف جامعة عدن اليت مت العثور عليها يف مقربة حيد بن عقيل ، واملؤرخة 
إىل القرن األول قبل امليالد)1( ، كما تتشابه مع آنيتني فخاريتني حمفوظتني يف متحف 

.BM152, BM165 بيحان حتمالن الرقم

7. موقع نجد ُمعاِدن: )لوحات47- 48(
يقع يف اجلهة الغربية من موقع الَبِطَنة على بعد حوايل 1كم منه ، على الطريق الرئيسي 
احلديث الذي يصلها مبدينة السمسرة ، عند خط العرض 13,25درجة مشااًل وخط الطول 

44,13 درجة شرقاً وعلى ارتفاع 1600م عن مستوى سطح البحر. 
ُومعادن: من اجلذر عدن ، وعدنت البلد: توطنته ، ومنه مسي املعدن ألن الناس يقيمون 
فيه الصيف والشتاء)2( ، وما يدلل على أمهية املوقع التارخيية أنه جاء ذكره يف بعض املصادر 
التارخيية اإلسالمية ، ومنها كتاب صفة جزيرة العرب للسان اليمن احلسن بن أمحد اهلمداين 
يف سياق حديثه عن املناطق اليت تصب مياهها إىل وادي إحتم من أودية السكاسك الكبار 
العني  وفتح  امليم  اجلندي بضم  السلوك ذكره  البحر غربًا)3(. وكذلك يف كتاب  إىل  املنتهية 
املهملة مث ألف ودال مهملة خمفوضة مث نون ، وأنه وادي يسكنه مجاعة يعرفون باألطمول)4(.

وصف الموقع
تتشكل معظم مساحة املوقع من أرض منبسطة واسعة تتخللها يف الطرف الغريب 
تالل جبلية ذات صخور نارية تنحدر عن سلسلة جبل َمَطَران ، ومن اجلهة اجلنوبية 

1. حممد، عبد احلكيم: الدالالت الثقافية، صورة 21-20. 
2. ديب: اليمن هي األصل، مرجع سابق، ص383.

3. اهلمداين: الصفة مرجع سابق، ص136.
4. اجلندي: السلوك، ج2، مرجع سابق، ص 41.
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منحدرات جبال ذحبان ، وعلى هذه التالل نشأت املستوطنات القدمية واحلديثة ، 
أما بالنسبة لألرض املنبسطة فقد قامت عليها الكثري من احلقول واملساحات الزراعية 

الكبرية اليت غطت على املظاهر العمرانية القدمية فيها.
مت الكشف أثناء أعمال املسح امليداين عن مستوطنة صغرية يف اجلهة الغربية على 
رَاِقب( يشرف على األرض املنبسطة ، 

ُ
قمة تل جبلي مرتفع من املوقع ، يسمي )امل

والقرية احلديثة من اجلهة الشمالية والشرقية ، عند خط العرض 13,257876درجة 
مشااًل ، وخط الطول 44,134291درجة شرقاً ، على ارتفاع 1685م عن مستوى 

سطح البحر.
للتعرية  نتيجة  أزيلت  فيها قد  األثرية  املعمارية واملادة  املعامل   ونظراً ألن معظم 
الطبيعية الشديدة ، إالّ أنه أمكن متييز بعض أساسات منشآهتا املعمارية ، وجزءاً من 

املقربة يف اجلزء الغريب من املوقع ، وبعض اللقى األثرية على النحو التايل: 

أ. املنشآت املعمارية
هناك العديد من األساسات املعمارية تفاصيلها غري واضحة بسبب تكوم األحجار 
على معظم مساحتها كما يف )اللوحة 47( ، ولكن تظهر بعضها بشكل حجرات منفصلة 
ذات فناء مكشوف ، وقد أختار الباحث منوذجاً ملنشأتني منها لدراستهما ، األوىل دائرية 
قطرها 3,5م ، ومواد بنائها األحجار البازلتية غري مهندمة بإحجام خمتلفة وضعت مباشرة 
فوق األرض بعد تسويتها بشكل صف أحادي دائري بسمك 35سم ، ويقع مدخلها يف 

اجلهة الغربية بعرض 65سم.
واملنشأة األخرى مربعة الشكل أبعادها 3,70×3,70م ، بنيت بكتل حجرية بازلتية 
أيضاً غري مهندمة ، يرتاوح متوسط أبعاد طوهلا بني 50سم – 70سم ، وأتضح أن أساساهتا 
حفرت هلا خنادق تأسيسية بعمق صغري ، وضع بداخلها صف من األحجار الكبرية اليت 
قامت فوقها جدران الغرفة ، ومل يعرف موقع مدخل الغرفة بسبب تكوم األحجار عليها. 
يرجح أهنا تعود إىل العصر الربونزي لتشابه أمناطها املعمارية الواضحة مع أمناط تلك الفرتة.
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كما مت العثور بني البقايا املعمارية على رحى كبرية ذات شكل بيضاوي قطرها 
40سم ، كما يف )اللوحة 48( يظهر سطحها اخلارجي مصقول بدقة ، وهي تتشابه 
الرحى اليت عثر عليها يف  الرملي املشكلة منه مع  من حيث الشكل ونوعية احلجر 
موقع اهلجمة ، وال تتوفر األحجار الرملية يف املوقع األمر الذي يدل على أنه نقل من 
مكان وجوده يف موقع قحفة الدمنة الذي يبعد عنه حبوايل 3كم ، ويستدل كذلك من 
تشاهبها مع الرحى اليت عثر عليها يف موقع اهلجمة على التعاصر الزمين بينهما ، كما 
مت العثور على جمموعة كبرية من الكسر الفخارية بأحجام خمتلفة تنتشر بني األنقاض 

وعلى كافة أرجاء املوقع.

ب. املقربة
حيتوى املوقع يف اجلهة الغربية, على بعد حوايل 60م من بقايا املنشآت املعمارية، 
القبور اليت حفرت يف الصخر عمودياً حنو األسفل ، ويتضح أن  على جمموعة من 
القبور تأخذ الشكل االسطواين ترتاوح أقطارها بني 1,5م - 1,80م ، وهي مدفونة 
حالياً ومت حتديدها من اخلارج بأحجار صغرية ، تنتشر على بعضها الكسر الفخارية 

بأحجام خمتلفة. مما يدل على تعرضها للنبش يف الفرتة السابقة. 

8. موقع َمَطَران:) شكل 9 ، لوحات  54-49(
يقع يف اجلهة اجلنوبية الغربية من عزلة قدس ، إىل الشمال من الطريق الرئيسي 
احلديث الذي يصل موقع الَبِطَنة مبدينة السمسرة ، على بُعد حوايل 1,5كم عند خط 
العرض 13,28درجة مشااًل وخط الطول 44,13درجة شرقاً وعلى ارتفاع 2323م 

عن مستوى سطح البحر. 
جاء ذكر موقع َمَطرَان يف عدد من املصادر التارخيية من أمهها كتاب السلوك 
للجندي املتويف )730 ، 732هـ( ، بأهنا موضع كأنه تثنية مطر. ونسب إىل َمَطرَان 
الفقيه امحد بن حممد بن عيسى احلجوري الذي ولد فيها سنة570هـ ، وتفقه على 
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يديه اسعد بن إسحاق اجلشييب)1(. وكذلك الفقيه العالمة حممد بن عمر الكرندي 
من بين الكرندي ملوك املعافر ، صنف كتابا امساه الفتيا يف تعبري الرؤيا ، ومن ذريته 
الفقيه حممد بن سبأ ، كان فقيها فاضال)2(. والقرية واحلصن من مساكن بىن الكرندي 
ملوك املعافر)3( ، أما حصن َمَطَران فقد ورد ذكره يف تاريخ عمارة اليمين املسمى املفيد 
املتوىف سنة )569هـ( يف موضعيني األول عند حديثه عن معاقل الداعي سبأ  بن أيب 
السعود بن زريع ، قائاًل  ».... وله معقل الدملؤه وسامع ومطران وميني وذحبان وبعض 
املعافر وبعض اجلند...«. واملوضع األخر ذكر فيه حصن َمَطرَان بأنه كان من ضمن 
معاقل الداعي عمران بن حممد بن سبأ واليت صارت بعد ذلك البن مهدي)4( ، كما 
حتدث اخلزرجي يف كتابه العقود اللؤلؤية أن السلطان اجملاهد زحف على أهل َمَطرَان 

سنة )731هـ( ، وأخذ حصن َمَطرَان)5(.

 وصف الموقع
 ، اجلهات  من مجيع  قدس  عزلة  قرى  معظم  به  حتيط  هرمي  جبل  املوقع  ميثل 
وتشكل جزء من اجلبل أرض منبسطة يف اجلهة اجلنوبية قرب قمته ، تتوزع على أغلب 
مساحتها احلالية احلقول الزراعية الواسعة ، وعلى الطرف الغريب منها تقوم مساكن 
القرية احلالية على أنقاض املستوطنة القدمية املندثرة على طول مساحة قدرها 300م، 
وتنحدر هناية األرض املنبسطة يف اجلهتني الغربية واجلنوبية حنو قاع الَبِطَنة الفسيح ، 
ووادي األشروح ، ويكتنفها من اجلهة الشمالية امتداد السلسلة اجلبلية اليت تؤدي إىل 

قمة اجلبل الذي توجد فيه بقايا حصن َمَطَران التارخيي.
تُعد احلصون )القالع( من أهم املنشآت )االستحكامات( اليت اعتىن بتشييدها 

1. اجلندي: السلوك، ج1، مرجع سابق، ص388، وعلق احملقق أيضاً يف اهلامش بأن َمَطَران حصن وقرية من جبل 
قدس من املعافر ال تزال القرية عامرة واحلصن خراب.
2. اجلندي: السلوك، ج2، مرجع سابق، ص415.

3. املقحفي: ج2، مرجع سابق، ص1558.
4. اليمين: مرجع سابق، ص143، 190.

5. اخلزرجي: ج2، مرجع سابق، ص57 -58.
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احلكام قدمياً نظراً ألمهيتها التارخيية اليت لعبتها حبكم مواقعها االسرتاتيجية اليت أقيمت 
عليها منذ القدم على أساس وضع العراقيل أمام املهامجني ، وتوفري األساليب الدفاعية 
املختلفة للمدن اليت عادة تقام حوهلا. وقد وردت يف النقوش باسم مصنعت وتعين  
قلعة جبلية يف النقش السبئي  )Ir 49 /2 -3( وهـ ش ق ر ن / و ث و ب ن / م 
ص ن ع ت هـ م و / ت ع ر م ن: وأكمل وأعاد قلعتهم تعرمن. ويف نقش محريي 
آخر Ja1007 /3: ب م ص ن ع ت / ع ر/ و د م: بقلعة جبل ود)1(. أختلف 
ختطيط أشكاهلا واملواد املستخدمة يف بنائها وفقا لطبيعة املوقع اجلغرايف الذي شيدت 
فيه. كما زودت بوسائل دفاعية خمتلفة من اخلارج مثل األسوار واألبراج اخلارجية ومن 
الداخل باملدافن )املخازن( األرضية املستخدمة خلزن احلبوب ، واملنشآت املائية من 
املواجل وصهاريج املاء املنقورة عادة يف الصخر ، فضاًل عن توفري املؤن احلربية واملعيشية 

الكافية ألطول فرتة للمدافعني فيها)2(.
 وميكن استقراء أمهية حصن َمَطرَان من خالل موقعه االسرتاتيجي على قمة جبلية 
العرض 13,281009  عند خط  مناطق شاسعة  على  من خالهلا  يشرف  مرتفعة 
عن  2323م  ارتفاع  وعلى  شرقاً  درجة   44,135825 الطول  وخط  مشااًل  درجة 
مستوى سطح البحر. وعلى الرغم من توايل استخدام احلصن يف الفرتة اإلسالمية ، 
فإن ذلك قد أثر على مكوناته القدمية من خالل إضافة بعض الرتميمات واإلضافات 
على بعض أجزائه سواًء اخلارجية أو الداخلية ، وهي ظاهرة طبيعية نلمسها ليس فقط 
على احلصون القدمية ولكن أيضاً يف الكثري من املنشآت األخرى كالقصور واملنشآت 
تلك  أن  ، كما  القدمية  لالستفادة من حمتوياهتا  اليمنية  املناطق  أغلب  السكنية, يف 
احلصون ظلت مستخدمة حبكم طبيعتها الدفاعية االسرتاتيجية)3(* حىت الفرتة املتأخرة. 
إال إن الدالئل الباقية حلصن َمَطَران ال تزال حتتفظ بطابعها املعماري والتقين القدمي 
واليت تتمثل يف بقايا الطريق الصاعد والسور اخلارجي واملنشآت املائية وبقايا أساسات 

مداميك املنشآت الداخلية على النحو التايل: 

1. األغربي:ألفاظ املنشآت، مرجع سابق، ص 69.
2. الشيباين، عبد القادر: القالع واحلصون الدفاعية يف حمافظة تعز، حبث مقدم ملؤمتر تعز على مر العصور املنعقد يف 

جامعة تعز 25-27مايو ،2009م، ص5-4.  
3. *  كما يالحظ يف الوقت الراهن أن الدولة ختطط يف إقامة أحد املعسكرات عليه نظراً ملوقعه اإلسرتاتيجي.
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أ. الطريق الصاعد 
ال ميكن الوصول إىل قمة احلصن يف األعلى إالّ من خالل طريق وحيد صاعد 
تظهر أجزاء منه قرب البوابة مرصوفة بأحجار مهندمة  يف اجلهة الغربية املشرفة على 
قرية مطران ، وقد مت حتويل األجزاء السفلى منه إىل مدرجات زراعية يف الفرتة املتأخرة 
بنفس أحجاره القدمية)لوحة 49(. وعلى جانبه األيسر أسفل السور كانت توجد بركة 
)ماجل( مل يتسن للباحث مالحظة أي أثرا هلا أثناء زيارته للحصن ، نظراً لتهدمه متاماً 
، غري أن الباحث عبد الغين على سعيد كان قد قام بتصويرها أثناء زيارته للحصن عام 
1986م كانت ال تزال معاملها باقية ، كما يف )اللوحة 50( حيث يتضح أهنا حفرت 
باألحجار  الداخل  ، طويت من  قطره بني 5-4م  يقدر  دائري  الصخر بشكل  يف 

والقضاض ، بسمك حوايل 30سم.  
والطرق الصاعدة املؤدية إىل احلصون )القالع( عموماً من مميزات العمارة احلربية 
النقش  يذكر  املثال  سبيل  فعلى  القدمية  النقوش  عنها  وحتدثت   ، القدمي  اليمن  يف 
)CIH621( الذي يعود تارخيه إىل640 من التقومي احلمريي ، وهو يساوي 525م 
، أن من ضمن أعمال الرتميم اليت أجراها القيل مسيفع أشوع يف قلعة عر ماويت ، إىل 
جانب األسوار واألبواب وصهاريج املاء ، كان طرق القلعة اجلبلية اليت بنيت بشكل 

)مناقل( حىت البوابة يف األعلى)1(.

ب. البوابة 
يبدو أن البوابة الرئيسية اليت تؤدي إىل ساحة احلصن الداخلية كانت تفتح على 

ضلع السور الغريب ، استناداً إىل أحجارها املتساقطة اليت عثر عليها يف مكاهنا.

1. األغربي، فهمي: التحصينات الدفاعية، مرجع سابق، ص27. 
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ج. السور
كان حييط به من اخلارج سور حجري بيضاوي الشكل ، شيد باألحجار اجلريية 
وبطريقة   ، ، 60×22سم  بني 91×28سم  أبعادها  متوسط  يبلغ  اليت   ، املهندمة 
اجلدران املزدوجة ملئت ما بينها األحجار الصغرية )الدبش( حيث يبلغ مسك جدار 
السور يف مجيع جهاته الباقية 1,20م ،  ، ويتبقى من طول اجلدار الشمايل 29م كما 
يف )اللوحة 51( ، ومن طول اجلدار اجلنويب 26,6م ، وطول اجلدار الغريب 28,38م 
، هتدمت أجزاؤه العلوية ، واملتبقي من ارتفاعه يف أعلى مكان من السور 3,12م ، 
ويرجح أن جدران منشآت احلصن الداخلية يف اجلهة الشرقية كانت تقوم مبثابة السور 
يف اجلزء الشرقي ، كونه بين على حافة اجلبل متاما يف مكان يشرف على شاهق ذي 

حتصني طبيعي. 
ويتخلل السور بقايا أبراج بارزة حنو اخلارج )شكل9( ، تبقى منها منوذج لربجني 
يكتنفان اجلدار الشمايل تفاصيلهما واضحة جداً ، وتعطي صورة واضحة عن أشكال 
األبراج اليت تأخذ شكاًل نصَف دائري ، قطره حوايل 1,50 م ، وتفصل مسافة حوايل 

13م بني كل برج.
ويعد بناء األبراج )احملافد( اليت تظهر أجزاء منها بارزة يف السور من األساليب 
الدفاعية القدمية كوهنا كانت مبثابة حصن دفاعي للسور ، ويشاهد أمثلتها على أسوار 

قلعيت  ماوية ، وذمرمر.

د. مكونات احلصن الداخلية
جتدر اإلشارة إىل أن احلصن فقد الكثري من مكوناته الداخلية وخصوصاً املنشآت 
معرفة  ، وال ميكن  األنقاض  أساسات جدراهنا مطمورة حتت  تزال  اليت ال  املعمارية 
تفاصيلها بشكل واضح إالّ بتتبعها باحلفر األثري ، وتتمثل البقايا الداخلية يف اآليت: 
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- املنشآت املائية
كان وجود املياه شرطاً أساسياً يف اختيار أي موقع ، ألنه أساس احلياة وعنصر 
مهم يف نشوء وازدهار احلضارة)1( ، وأتضح من خالل أعمال املسح يف مواقع منطقيت 
 ، اجلارية  والينابيع  بالعيون  الغنية  الوديان  أن معظمها نشأت على ضفاف  الدراسة 
ويف حاالت  قليلة وجدت مواقع قامت بعيداً عن مصادر املياه الطبيعية ، اعتمدت 
على مياه األمطار املومسية بعد ختزينها يف برك وخزانات بأشكال وأحجام خمتلفة نقرت 
يف الصخر ، أو شيدت باألحجار والقضاض ، حيث ظهرت تلك املنشآت املائية 
يف املواقع اليت أقيمت على القمم اجلبلية املرتفعة وخصوصاً احلصون القدمية ، وعلى 
مكوناته  أهم  من  احلصن  هذا  املائية يف  املنشآت  وتعترب  التجارية.   الطرق  جوانب 
بالكثري من معاملها ، تقع على بعد 3م من  تزال حتتفظ  اليت ال  الباقية ،  الداخلية 
الزاوية اجلنوبية الغربية لسور احلصن اجلنويب وحتوي بركة كبرية ، وجبانبها حوض صغري، 
عبارة عن كريف)2( مياه منحوت يف الصخر غري منتظم الشكل ، يبلغ طول الضلع 
الشمايل 9,11م ، والضلع اجلنويب 8,90م ، أما طول الضلع الغريب فيبلغ نفس طول 
الضلع الشرقي املقدر بـ 3,54م ، والباقي من عمقها 2,70م ، طويت من األعلى 
باألحجار اجلريية ، مث كسيت مبادة القضاض اليت ال زالت بقاياها واضحة، وتظهر 

أعمال التخريب على معظم أجزائها كما يف )لوحة 52(.
أما بالنسبة للحوض الصغري فإنه يقع على مقربة من ضلع اخلزان الشمايل ، حفر 
يف الصخر بشكل دائري يبلغ قطره 1,20م ، وتبقى من عمقه 80سم ، كما كسي 
من الداخل بالقضاض فقط دون أن تستخدم األحجار ، ويرجح أن وظيفته األساسية 
الداخلية  أرجاء احلصن  إىل كافة  الكبري  اخلزان  بعد جتميعها من  املياه  توزيع  كانت 
بشكل مستمر. ويستدل من بقايا هذه املنشآت املائية يف داخل احلصن أهنا مقضضة 

كما هي العادة يف منشآت مياه احلصون اليمنية األخرى.
1.  الشرعيب: مدينة السوا، مرجع سابق، ص83.

2. كريف من األلفاظ اليمنية اخلاصة، وتعىن صهريج منقور يف الصخر، يبقى فيه املاء طوال السنة. ويف اللهجة جيمع 
كريف على ِكْرَوف ويف النقوش اليمنية القدمية كريفم، كرفم )اسم(: وتعين كريف، صهريج وكرفم، كريفت مجعها 

ِكْرَواف، أي صهاريج، أنظر: األغربي، ألفاظ املنشآت، مرجع سابق، ص 101، 102.
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داخل  إنشائها  من  البد  اليت كان  الضرورية  املنشآت  من  املائية  واألحواض 
احلصون)القالع( ألهنا تتيح للمدافعني الصمود فرتة زمنية طويلة. وهي تذكرنا مبوقعها 
، وعرفت يف  ذمرمر  على جبل  بنيت  اليت  ذمرمر  قلعة  اليت شيدت يف  مبثيلتها  هنا 

النقوش القدمية )RES4624()GL1209( )ع رن/ ذم رم ر()1(.

- املدافن األرضية
هناك ثالثة مدافن)2( خلزن احلبوب على بعد حوايل 6م يف اجلهة الشمالية الغربية 
املائية ، حفرت يف الصخر ، هلا فتحات مستديرة وعميقة تتسع من  من املنشآت 
الداخل ، ويرتاوح متوسط أقطارها بني 1م ، 1,30م تبدو اثنان منها حبالة سيئة ، أما 
الثالث فال زال بوضع جيد ، إذ بقي من عمقه حوايل 2م )لوحة 53(. وكانت املدافن 
اليت حتفر عادة يف الصخر بداخل احلصون  املهمة  املنشآت  )املخازن( األرضية من 

القدمية ، كما هي احلال يف مجيع احلصون اليمنية. 
الداخلية حتت األنقاض  وجتدر اإلشارة إىل أن هناك بعض أساسات اجلدران 
احلجرية ومطمورة بالرتاب ، وال ميكن تتبعها إال باحلفر األثري ، كما تنتشر الكثري من 
الكسر الفخارية بأحجام خمتلفة على كافة أرجاء احلصن الداخلية واخلارجية ، ولكن 
انتشارها يزداد بشكل اكرب خارج سور احلصن اجلنويب ، مما يدل على أن البوابة الثانية 

كانت تفتح على هذا الضلع)لوحة 54(. 
ومن خالل تلك الدالئل السابقة لبقايا احلصن املتمثلة بالطريق الصاعد املرصوف 
وكريف املياه الذي حنت يف الصخر على جانبه األيسر ، والسور الذي تتخلله األبراج 
واملنشآت املائية واملخازن فضاًل عن قمة اجلبل الذي شيد عليه ، تتضح أمهية حصن 

1. األغربي: التحصينات الدفاعية، املرجع السابق، ص 50.
2. املدفن، هو احلفرة العميقة يف األرض املستخدمة يف ختزين حماصيل احلبوب بعد موسم احلصاد، وردت بنفس االسم 

عند اهلمداين، كما وردت يف النقوش السبئية باسم )م د ف ن(، ) م د ف ن ن( مبعىن حفرة خلزن احلبوب، أنظر: 
داديه، حيي عبد اهلل: ألفاظ الزراعة والري يف هلجة منطقة عتمة مبحافظة ذمار )دراسة لغوية مقارنة(، جامعة عدن، غري 

منشور، 2009م ، ص95. 
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َمَطَران يف الفرتة التارخيية القدمية لتحقيق أمرين ، يأيت األول بأنه شكل حتصيناً منيعاً ملا 
حوله من املدن واملستوطنات القدمية اليت نشأت حوله ، واألمر اآلخر هبدف اإلشراف 
على فرعي الطريق التجاري القدمي الذي كان مير بنقيل بسيط السابق الذكر ، ونقيل 
اجلواجب سنأيت عليه الحقاً ، حيث يبدو أنه كان يقوم بذلك الدور ضمن منطقيت 
الدراسة. خاصة وان معظم احلصون القدمية يف اليمن عموما أرتبط نشوئها باملدن ، 
وتظهر معاملها الباقية يف املواقع املرتفعة املشرفة على املدن التجارية وغريها ، لتشكل من 
خالهلا حصوناً قوية هلا - كما هي احلال- يف قلعة ماويت )عرن ماويت( املعروفة حالياً 

حبصن الغراب اليت كانت تشكل جزءاً من مدينة قنا امليناء الرئيسي لتصدير اللبان)1(.

9. موقع األشروح: )لوحات 58-55(
يقع يف اجلهة الغربية من موقع ُمعادن على الطريق الرئيسي احلديث الذي يربطها 
مبدينة السمسرة عند خط العرض 13,26درجة مشااًل وخط الطول 44,09 درجة 

شرقاً ، وعلى ارتفاع 1672م عن مستوى سطح البحر. 
وتسمية األشروح هي لفظة محريية على وزن أفعول تستعمل كصيغة مجع لألعالم 
، والقبائل والبلدان حىت اليوم مثل األحكوم ، األمخور ، األعبوس )2( انتشرت هذه 
الصيغة كثرياَ يف مناطق القبائل احلمريية املعافر ، ذي الكالع ، شرعب ، السَّكاسك.... 

اخل ، كما أن األمساء اليت جاءت على هذه الصيغة تدل على أهنا مُجاع قبيلة)3(.

وصف الموقع
املنخفضة  املناطق  يف  هنايتها  عند  تشكلت  مرتفعة  جبلية  سلسلة  من  يتكون 
وقاع   ، والشمايل  الغريب  اجلزء  يف  زراعية  ومدرجات  حقول  تتخللها  عميقة  أودية 

1. األغربي، فهمي: التحصينات الدفاعية، مرجع سابق، ص51 .
2. األشبط: األحباش، مرجع سابق، ص70.

3. األكوع، إمساعيل: أفعول، مرجع سابق، ص9.
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منبسط تنكشف يف بعض أجزائه تالل أثرية مرتفعة عن ما حوهلا كانت تضم مواقع 
املستوطنات القدمية اليت نشأت على أنقاضها مستوطنات الفرتة اإلسالمية واحلديثة يف 
اجلزء اجلنويب والشرقي ، لتغطي على آثارها متاماً ، ويف اجلزء الغريب تظهر بقايا بعض 
املنشآت املعمارية تعود لفرتة ما قبل اإلسالم ، وعلى مقربة من قمة اجلبل شيد حصن 
)قلعة( إسالمي يعرف حبصن كوبع)1(* )الُعرَِّمة( كما يف )اللوحة 55(عند خط العرض 
13,267243درجة مشااًل ، وخط الطول 44,095222درجة شرقاً وعلى ارتفاع 
1672م عن مستوى سطح البحر. على بعد 2كم من الصفا األمحر ، على احلدود 

اجلغرافية لعزليت قدس وبين محاد حيث تشرف من اجلهة الغربية على قرية النبرية)2(*.
موقع  أنقاض  على  أقيم  احلصن  أن  امليدانية  الدراسة  خالل  من  أتضح  وقد   
قدمي ال زالت بعض دالئله واضحة ، وتتمثل يف األحجار املهندمة املنقولة اليت أعيد 
استخدامها يف بناء البوابة اخلارجية للحصن ، باإلضافة إىل املنشأة املائية ، وفيما يلي 

وصف لتلك الدالئل:

أ. األحجار القدمية املنقولة
مت العثور على جمموعة من األحجار اجلرانيتية املهندمة بطريقة الصقل ، بأحجام 
خمتلفة ، غري متوفرة يف املوقع ، ويبدو أهنا جلبت قدمياً ليشيد هبا منشأة قدمية لفرتة ما 
قبل اإلسالم ، بالقرب منه ، حيث أعيد استخدامها يف بناء بوابة احلصن من الداخل 
واخلارج لغرض إضفاء جانب مجايل عليها يف الفرتة املتأخرة اليت بين فيها احلصن ، بعد 
البوابة )لوحة 56(. حيث يتضح منها  يتناسب مع حجم وشكل  أن مت حتويرها مبا 
أحجار مربعة الشكل متساوية احلجم أبعادها 21×21سم ، أعيد استخدامها يف بناء 
جانيب )أكتاف( البوابة ، ومنها مستطيلة الشكل حبجم صغري يبلغ أبعادها 12×6سم 
، )لوحة57( ويتبني كذلك منها بشكل واضح قطعة حجرية مت جتزئتها إىل جزأين لكنها 

1. * نسبة إىل شخص امسه كوبع كان قد اختذ من القلعة مسكناً له.
2. * النبرية علق عليها األكوع يف هامش الصفة للهمداين أهنا تقع اليوم يف عزلة قدس، ولكنها يف حقيقة األمر تقع   
ضمن عزلة بين محاد، وهي احلد الفاصل بني عزليت قدس وبين محاد من اجلهة الغربية، أنظر: هامش الصفة، ص144.
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يف األساس عبارة عن كتلة حجرية مستطيلة الشكل أبعادها 1,30م × 32سم ، كانت 
متثل عضداً من بقايا بوابة ملنشأة قدمية ، أعيد استخدامها بتلك الصورة لتكون مبثابة 
عتب لبوابة احلصن ، تظهر على جانب واحدة منها فتحة مزالج الباب بشكل حفر 
الشكل  بذلك  استخدامها  إعادة  ويدل  )لوحة58(.  أبعاده 6×3سم  مستطيل  غائر 
العشوائي بعد جتزئتها إىل جزءين حىت يسهل محلها ونقلها إىل مكان البوابة ، واألرجح 
أن يكون موقعها القدمي مع غريها من األحجار املنقولة بقرب املنشأة املائية يف اجلهة 
اجلنوبية من احلصن ، خاصة أن هناك على مقربة منها ما يشري إىل وجود أساسات 

معمارية حجرية غري واضحة املعامل كوهنا مطمورة)لوحة 59(.

ب. املنشأة املائية
تقع يف اجلهة اجلنوبية على بعد حوايل 200م من بقايا احلصن عند خط العرض 
13,266806درجة مشااًل ، وخط الطول  44,094457درجة شرقاً وعلى ارتفاع 

1637م عن مستوى سطح البحر.
 وهي عبارة عن بركة مستطيلة الشكل أبعادها 12×4م ، شيدت باألحجار 
البازلتية املهندمة بطريقة اجلدران املزدوجة ، بسمك حوايل 60سم ، وتبقى من عمقها 
حوايل 1م ، حيث تتكوم يف داخله كميات من األحجار احلصوية والرتبة اجملروفة مع 
مياه األمطار)لوحة 60( ، ويف الزاوية الشمالية الشرقية للربكة درج هابط يوصل إىل 
قاع الربكة ، يبلغ عرض الواحدة منها أربعني سنتيمرتاً ، ومثله يف االرتفاع ، يلحق هبا 
مصفاة يف الزاوية الشمالية الشرقية بشكل فتحة مربعة أبعادها 70×70سم ، مكسية 
بالقضاض ، اهلدف منها تصفية مياه األمطار املنسابة من أعلى اجلبل قبل وصوهلا 

إىل داخل الربكة. 
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10. موقع نقيل الجواجب: )لوحات63-61(
يقع يف اجلهة الشمالية من موقع َحِرب على بعد حوايل 4كم ، عند خط العرض 
عن  1800م  ارتفاع  وعلى  شرقاً  44,17درجة  الطول  وخط  مشااًل  13,27درجة 

مستوى سطح البحر. 
الذي كان  القدمي  الطريق  من  ميثل جزءاًً  واسعة كونه كان  بشهرة  النقيل  ميتاز 
يصل إىل مدينة جبأ )كورة املعافر( كما يسميها اهلمداين ، عرب مساره الثاين املتفرع 
عن الفرع الرئيسي الذي مير بنقيل بسيط السابق الذكر ، بعد أن حتول مركز الثقل 
السياسي من مدينة السوا عاصمة إقليم املعافر األوىل إليها يف الفرتة الالحقة ، عرب 
بداية  من  أحنرف  الفرع  هذا  أن  الباحث  وجد  أخرى. حيث  فرعية  وطرق  حمطات 
حدود منطقة الدراسة التابعة لقدس ميينا باجتاه مشال غرب ليمر بوادي صب ، ومنه 
عرب نقيل اجلواجب الذي بني أيدينا ، مث عقبة َزرِد ، عقبة الزّْنِّح ، ومجيع هذه املناطق 
من قدس ، مث يتجه عرب وادي احلريبة ، العوجة ، موقعة )الدرجة السوداء( ، خملف 
اجلدام ، فوفلة ضربة علي ، وادي حلحلة ، ليصل فرع منه بدمنة خدير )خريطة 6(. 
كما أن هناك روايات يتناقلها العامة مفادها أن نُعم )أنُعم( اليت ورد ذكرها يف نقش 
سربيت )سامع( هي اليت أسهمت يف تأسيس هذا الطريق ، وقد ذكر ذلك النقش ما 
يدل على اهتمامها بتشييد الطرق كما سنرى ذلك الحقاً يف املبحث الثاين من هذا 

الفصل.

وصف الموقع
ميثل املوقع منحدر جبلي ، ينحدر يف اجلهة الشمالية والشرقية بشدة صوب وادي 
هجمة َصُب ، وتكثر فيه االلتواءات اجلبلية ، شيد عليه طريق قدمي بلط باألحجار 
أن كان  بعد   ، القوافل  مرور  لُيّسهل  ُمّعبداً  نقيل  ليصبح   ، دقيق  هندسي  بأسلوب 
مسلكاً يصعب السري فيه ، يبدأ النقيل يف األعلى من قرية اجلواجب عند خط العرض 
، وعلى ارتفاع  13,275820درجة مشااًل وخط الطول 44,177680درجة شرقاً 
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1764م عن مستوى سطح البحر. حيث مت رصف النقيل باألحجار املهندمة مسافة 
قدرها 2كم تقريباً من أسفله حىت أعاله ، بعرض 2,20م ، عند أوسع نقطة له )لوحة 
63( ، كما شيدت جدران حامية على جانبيه بنفس نوعية األحجار اجلريية ، وذلك 
لتوفري مبدأ السالمة يف الطريق كما يف )اللوحة 61(. ويف املناطق املنحدرة  مت بناء 
درج حجرية بعرض 2,8م ، وارتفاع 20سم ، تتألف الدرجة الواحدة من عدة أحجار 

رصت بشكل متقن ، حىت يسهل سري القوافل )لوحة 62(. 
وتوالت على النقيل أعمال كثرية من اإلصالحات والرتميم تتضح جلياً من    
اجلانبية أو يف رصف  بناء اجلدران  املستخدمة يف  تنوع األحجار سواًء تلك  خالل 
األرضيات ، حيث استخدمت األحجار اجلريية يف بناء اجلدران احلامية ، واألحجار 
الطريق  معامل  وتنتهي  الــدرج.  بنــاء  فــي  أحيـاناً  و  األرضيــات  تبليــط  فـي  البــازلتية 
أسفل النقيل ، قرب وادي َصُب عند خط العرض 13,27درجة مشااًل وخط الطول 

44,17درجة شرقاً وعلى ارتفاع 1633م عن مستوى سطح البحر.
ويرجح الباحث أن اختيار النقيل كجزء من الطريق التجاري رغم صعوبة مرتقاه 
كان هبدف اختصار املسافة ، فضاًل عن ربطها بأكرب عدد من املستوطنات القدمية. 
وقد ظلت القوافل التجارية حىت وقت متأخر تستخدم هذا الطريق ، إىل أن انتشرت 
طرق املواصالت احلديثة فأمهل مع غريه من الطرق األخرى يف املعافر ، ولكن ال يزال 
حيتفظ بالكثري من معامله القدمية على الرغم من االرتفاع الشاهق وتعرضه الدائم ملياه 

األمطار والعوامل الطبيعية األخرى.
 ولذلك فليس هناك أدىن شك أن هذا الطريق يف ختطيطه احلايل مبا حيتويه من 
معامل وخاصة أرضيته املرصوفة باألحجار املهندمة إمنا هو من الفرتة السابقة لإلسالم، 
وكما   ، الالحقة  الفرتات  من  فإهنا  وترميم  إضافات  أعمال  من  عليه  يظهر  ما  وأن 
هو معروف أن الطرق القدمية ظلت مستخدمة  يف الفرتة اإلسالمية ومل حيدث أن 

استحدثت طرق جديدة إال فيما ندر تقريبا.
ولعل الكتابة املسندية اليت حتدث عنها بعض الناس ، بأهنا على صخرة يف ظهر 
النقيل ، ولكن مل يتمكن الباحث من العثور عليها هي مبثابة نقش تأسيسي للطريق 
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على هذا النقيل ، ويبدو أن حاهلا قد تغري تدرجيياً بسبب العوامل الطبيعية املختلفة 
مع مرور الزمن.

 وجتدر اإلشارة إىل أن هذا النقيل يتشابه مع نقيل بسيط يف طريقة استخدام 
األحجار يف تبليط األرضية وبناء اجلدران احلامية ، ومن املرجح أنه أزدهر يف القرن 
األول امليالدي استناداً إىل املعلومات اليت وردت يف نقش سربيت الذي محل أخباراً 

لبناء مناقل ، وسيتم تناوله يف املبحث الثاين. 

11. موقع الَكَدرَة: )لوحات 64 ، 68(
َمَطرَان ، على بعد حوايل 2كم من وادي  يقع يف اجلهة الشمالية من حصن 
احلنحن عند خط العرض 13,28درجة مشااًل وخط الطول  44,17درجة شرقاً وعلى 

ارتفاع 1743م عن مستوى سطح البحر.
وهناك كثري من املناطق يف اليمن جاءت هبذا االسم ، منها منطقة الكدرة يف 
تربة ذحبان ، وكدرة األهجور يف خدير ، وكدرة الصنة , يف مديرية املعافر )احلجرية( ، 
والَكَدَرة يف اللغة معناها الُقالعة الضخمة من مدر األرض املثارة)1(. ومنها من نفس 
اجلذر )الكدراء( مدينة خاربة يف هتامة ما بني املراوعة واملنصورية ، وكذلك  يف قضاء 

بيت الفقيه ، والكدراء أيضاً قرية يف وادي ُسردد من قضاء الزيدية)2(. 

وصف الموقع
ميثل املوقع تلة ذات أرض مستوية ، تزيد مساحتها عن1كم2 ، يبدأ امتدادها 
من الغرب بشكل مستوي ، مث تنتهي بشاهق يف اجلهة الشرقية والشمالية ، لكنها ما 
تلبث أن تنحدر كثرياً مرة أخرى صوب اجلهة اجلنوبية اليت تشكلت فيها يف اآلونة 

1. الفراهيدي: كتاب العني، ج5، مرجع سابق، ص326.
2. احلجري: جمموع بلدان، ج2، مرجع سابق، ص664.
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األخرية الكثري من احلقول الزراعية. 
ويبدو أن عمليات االستيطان املتواصلة قد أثرت كثرياً على مظاهر السطح سواًء 
من حيث التوسع الكبري يف إقامة احلقول أو يف تشييد املظاهر العمرانية احلديثة بكافة 
أنواعها اليت يقوم هبا اإلنسان على الدوام ، كما ال جيب إغفال دور البيئة والعوامل 
الطمر حتت  أو  إما عن طريق اجلرف   ، يف ذلك  أثرت كثرياً  اليت  املختلفة  الطبيعية 
الطبقات اليت تقوم هبا مياه األمطار والرياح ، ونتيجة هلذه األسباب مل نالحظ أي 
آثار أو معامل ظاهرة ، وعلى األرجح أن معظمها ما زالت  مطمورة حتت األرض 

)لوحة 64(. 
ويرجح أن املساحة اليت تقع ضمن نطاقها مدرسة الصباح بالكدرة جبوار القرية 
احلالية هي موقع مستوطنة قدمية مندثرة كانت تقع على الطريق القدمي الصاعد من 
حوايل  بعد  على  الشرقية  اجلهة  يف  باقية  سكاهنا  مقابر  تزال  وال   ، اجلواجب  نقيل 
40م من سور املدرسة عند خط العرض 13,280580درجة مشااًل ، وخط الطول 

44,170028درجة شرقاً ، وعلى ارتفاع 1743م عن مستوى سطح البحر.
 

- املقربة
حتتوي هذه املقربة على جمموعة كبرية من القبور البسيطة احملفورة يف األرض ، مت 
حماطة من اخلارج بصف من األحجار اجلريية بشكل دائري يرتاوح متوسط أقطارها بني 
2,50م – 2,70م كما يف )اللوحات رقم  65-66( وهي تتشابه مع أمناط املقابر 
الَبِطَنة. وتنتشر حول  الدمنة ومقربة  األرضية اليت مت الكشف عليها يف مقربة قحفة 
مساحتها من اخلارج الكثري من الكسر الفخارية رمبا نتيجة تعرضها ألعمال كشف 
سابقة )لوحة 67( ، يتشابه من حيث العجينة واللون مع نوعية الفخار املكتشف يف 

مقربة الَبِطَنة الذي يعود تارخيه إىل القرن األول قبل امليالد.
الفرتة  ملعرفة  السكانية  للمنشآت  املعمارية  الدالئل  على  العثور  لعدم  ونظراً   
زالت مطمورة حتت  بعضها ال  أن  يستبعد  املوقع بشكل عام -وال  إليها  يعود  اليت 
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األرض- ولكن عثر على مقربة منها يف اجلهة اجلنوبية جبوار احلقول املستحدثة على 
شظية حجرية من الصوان )لوحة 68(. مما يرجح أهنا تعود إىل العصر الربونزي املتأخر 

واستمر فيها االستيطان حىت الفرتة التارخيية. 

12. موقع الَذَخف: )لوحة  69- 70(
، عند خط  الَكَدرَة على مسافة حوايل 1كم  الغربية من موقع  اجلهة  يقع يف 
العرض 13,29درجة مشااًل وخط الطول 44,14درجة شرقاً وعلى ارتفاع 1902م 

عن مستوى سطح البحر.
ورد ذكر موقع الَذَخف يف كتاب السلوك للجندي )ت730هـ( ، بأهنا هي القرية 

اليت سكن فيها عبد اهلل بن عمر اخلوالين ، إىل أن تويف هبا سنة 729هـ)1(.

وصف الموقع
إىل  الشرق  من  متتد  مستوية  ارضاً  اليوم  املوقع  مساحة  من  األكرب  اجلزء  ميثل 
الغرب مبساحة طوهلا حوايل 200م ، من الشمال إىل اجلنوب100م ، تتصل هبا مع 
هنايتها يف اجلهة الشمالية الشرقية ربوة مرتفعة مشرفة على ما حوهلا مستطيلة الشكل 
مدرجات  والشرق حنو  اجلنوب  يف  تدرجيياً  تنحدر  بـ: 140×70م  تقدر  مساحتها 
زراعية ، ويكون احندارها بشدة يف اجلهة الشمالية والغربية حنو وادي مَحََدان ، ووادي 

العجب ، ويبدو أن املساكن احلديثة فيها  قامت على أنقاض القدمية )لوحة 69(.
على أنه قد مت الكشف املفاجئ أثناء أعمال الشق احلديثة للطريق الرتايب احلديث 

الذي مر بأجزاء واسعة من األرض املنبسطة يف املوقع عن جزءا من املقربة القدمية.

1. اجلندي: السلوك، ج1، مرجع سابق، ص 258.
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- املقربة
تقع يف اجلهة الغربية على بعد حوايل 25م عند خط العرض 13,280580درجة 
مشااًل ، وخط الطول 44,170028درجة شرقاً ، وعلى ارتفاع 1743م عن مستوى 
سطح البحر ، وهي حتوي جمموعة كبرية من القبور اليت حفرت يف األرض الطينية ، 
حيددها بشكل بيضاوي صف من األحجار غري املهندمة اليت حتيط هبا من اخلارج 
)لوحة 70( ، ونتج عن ذلك الكشف كما أفاد األخ حممود العقبة, العثور على بعض 
األثاث اجلنائزي املتنوعة إىل جانب اهلياكل واألجزاء العظمية املتناثرة ، من ضمنها 
العديد من األواين احلجرية والفخارية ، امتدت إليها مباشرة أيدي العابثني ، ولكن 
مل يالحظ الباحث على ذلك أي دليل أثناء الزيارة امليدانية سوى مالمح تلك القبور 
الباقية ، وبالتايل فإن األمر يتطلب إجراء جمسات )حفريات( اختبارية لبعض منها 
للتأكد من صحة ذلك ، خاصة وأن هناك الكثري من الروايات اليت ترددت ومل تؤخذ 
بعني االعتبار يف الوقت احلايل ، وهي وإن صدقت فمعىن ذلك أن موقع املقربة يشابه 
من حيث حمتوياهتا من األثاث اجلنائزي مع ما مت العثور عليه يف موقعي الَبِطَنة، واحلاز.

13. موقع عقبة الزّْنِّح: )لوحات71- 75(
الَعَقبة يف اللغة العربية تعين: طريق وعر يف اجلبل وصعبة املرتقى ويكون هلا سند 
مستٍو كهيئة اجلدار ، وجتمع على َعقَّب وِعّقاب. ويف اللغة اليمنية القدمية وردت باسم 
عقبت وتعين: طريق وعر )يف جبل( RES2687 /2 ، وِعَقب )مجع(: طرق وعرة 

.)1(RES2687 /2,3 )يف جبل(
نقيل  من  5كم  حوايل  بعد  على  القدمي  الطريق  من  جزءاً  يُعد  الَزَنح  وعقبة 
اجلواجب ، عند خط العرض 13,31درجة مشااًل ، وخط الطول 44,15درجة شرقاً، 

وعلى ارتفاع 1904م عن مستوى سطح البحر.

1. أنظر األغربي: ألفاظ املنشآت املعمارية، مرجع سابق، 87.  
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وصف الموقع
املوقع عبارة عن ممر جبلي ينحدر بالتدريج , ميتد من اجلنوب إىل الشمال ، 
تكتنفه من جهيت الشرق والغرب تلتان مرتفعتان ، شيد يف فرتة سابقة على مستوى 
احندارمها من األعلى ، الكثري من املدرجات الزراعية حىت قرب أرضية الطريق. وبالرغم 
من األعمال التخريبية الناجتة عن العوامل الطبيعية املختلفة ، فضاًل عن تصريف مياه 
األمطار والسيول املنسابة املومسية من خالهلا على احلقول احلديثة احمليطة هبا ، وما 
حتمله من األحجار واحلصى الصغرية املختلطة بالرمال اليت غطت على الدوام معظم 
أجزائها ، إالّ أنه لوحظ بقايا آثار رصف الطريق إىل جانب بعض املنشآت املائية فيها، 

وهي على النحو التايل: 

أ. وصف الطريق
يصل طول الطريق على العقبة ما بني 1200م إىل 1500م ، ميتد من بداية 
ما يعرف اليوم بقرية حلقان يف األعلى ، إىل هناية قرية الَزَنح من وادي العجب يف 
األسفل. وتظهر أرضية  الطريق مبلطة باألحجار املهندمة بأحجام خمتلفة ، بعرض 
2م، وشيدت يف أجزاء متفرقة منها من اجلانبني يف املناطق املكشوفة اليت ال تسندها 
من اخللف الصخور اجلبلية جدران حامية بأحجار بازلتية وجريية غري مهندمة ، يبلغ 
أعلى ارتفاع هلا 1,30م ، وتبني أن عرض الطريق يتشابه مع نقيل اجلواجب ، مما ينم 

عن خربة ودراية كافية يف هندسة بناء الطرق عند اليمنيني قدمياً )لوحة 71(.

 ب. املنشآت املائية
عند  اخلصوص  وعلى وجه   ، املياه  الطرق مبصادر  بتزويد  قدمياً  اليمنيون  أهتم 
مرورها يف مناطق بعيدة عن الوديان أو تلك اليت تفتقر للمياه يف بعض مواسم اجلفاف 
القوافل  حاجيات  لتليب  املائية  واألحواض  بالربك  وزودوها  فيها  اآلبار  حبفر  فقاموا 
التجارية من مياه الشرب وغريه. واستمرت فكرة حفر اآلبار يف الفرتة اإلسالمية على 
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الطرق كطريق احلج املعروف بدرب زبيدة)1(.
الطبيعية فقد شيدت  املياه  الوديان ومصادر  عن  الطريق قدمياً  لبعد  ونتيجة    
فيها املنشآت املائية ، اليت متثلت حبفر بئر وملحقاهتا يف منتصف الطريق على اجلانب 
الشمايل ، على أن البئر القدمية اليت حفرت فيها طمرت بعد أن جفت ، وحفرت 
جبورها بئر أخرى يف الفرتة الالحقة ، ما تزال تزود السكان ، وكذلك العابرين فيها 
باملياه حىت وقتنا الراهن ، وال تزال ملحقاهتا من الربك والقنوات ماثلة للعيان على بعد 

حوايل 120م من البئر القدمية ، وهي على النحو التايل: 

- الربك
مت العثور على بركتني إحدامها صغرية بشكل مقوس قطرها 4,5م ، وبقى من 
اجلدران  بطريقة  املهندمة  غري  البازلتية  باألحجار  شيدت   ، تقريباً  1,50م  عمقها 
املزدوجة ، يبلغ مسكها40سم )لوحة 72(  ينزل إىل قاعها بواسطة درج حجري يف 
اجلهة الشمالية الغربية منها ، ويرجح الباحث أن وظيفتها كانت حتقق غرضني يف نفس 
الوقت ، ترسيب مث توزيع ، فالرتسيب مقصود به هنا ترسيب بقايا الرمل الصخري 
والطمي اليت حتملها عادة مياه البئر املنسابة أو مياه األمطار يف قاع الربكة من خالل 
فتحة مستطيلة على اجلدار اجلنويب أبعادها 60×32سم كما يف )اللوحة 73( تتصل 
هبا قناة )ساقية( ، ومن مث يتم توزيعها مرة أخرى بصورة نقية عن طريق فتحة تصريف 
صغرية على جدار الربكة الشمايل بالقرب من القاع ، إىل الربكة األخرى املندثرة اليت 
حتولت إىل حقل زراعي يف اآلونة األخرية هبيئتها القدمية على بعد حوايل 70م من 
الربكة السابقة ، وال تزال مالحمها الظاهرة تعطي صورة واضحة عن ختطيط شكلها 
املزدوجة  اجلدران  بطريقة  بنائها  أسلوب  ، وعن  قطرها 11م  يبلغ  ، حيث  الدائري 

بأحجار بازلتية غري املهندمة ، وكسيت من الداخل بالقضاض )لوحة 74(.    

1. اجلار اهلل، عبد العزيز: االستيطان واآلثار اإلسالمية يف منطقة القصيم، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، 
1417هـ / 1997م، ص237.  
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- القناة املائية
القناة عبارة عن ساقية لنقل املاء بني حوضني )بركتني( أو أكثر ، وقد تكون 
مهمتها توجيه مياه األمطار أو اآلبار حنو الربك واألحواض ، وقد تكون مبنية باألحجار 
حيث  املرتفعة  املستويات  من  منحدراً  شكاًل  تأخذ   ، مكشوفة  سطحية  أو  أرضية 

توفرت مصادر املياه وحىت املكان املراد إيصال املياه إليها)1(.
نفق  بشكل  املهندمة  اجلريية  باألحجار  العقبة  هذه  موقع  القنوات يف  وشيدت 
مستطيل حتت األرض بعرض 30سم ، وارتفاع 60سم ، حيث ظهرت معاملها بشكل 
ميالن من البئر يف األعلى حىت بركة التوزيع ، ومل يقتف آثارها بعد ذلك باجتاه الربكة 
األخرى ، نتيجة التوسع يف إقامة احلقول احلديثة عليها يف اآلونة األخرية )لوحة 75( .

وجتدر اإلشارة أن هناك  تشاهباً كبريا - من حيث مساحة اتساعها من الداخل 
فضاَل عن تقنية بنائها- مع قنوات الري اليت مت الكشف عنها يف وادي شريع مبنطقة 
سامع ، وال يستبعد أن تكون هذه استخدمت كذلك يف أغراض الري خاصة وأنه 

حييط هبا من اجلانبني حقول زراعية ، وسنأيت على دراستها الحقاً.

14. موقع دار الَسعة: )شكل 10 ، لوحة 76- 78(
يقع يف اجلهة الغربية من جبل الشارح ، على بعد حوايل 90م من الطريق القدمي 
عـنـد خط العرض 13,302800درجة مشااًل ، وخط الطول 44,147580 درجة 

شرقاً ، وعلى ارتفاع 1819م عن مستوى سطح البحر.

1. اجلار اهلل، عبد العزيز: االستيطان واآلثار، مرجع سابق، ص186.
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وصف الموقع
 املوقع ميثل تلة صخرية مرتفعة شيدت عليها منشأة معمارية تبلغ أطوال أضالعها 
من الشرق إىل الغرب 18 ، 17م ، ومن الشمال إىل اجلنوب 9,14م )شكل 10 ، 
لوحة 76(  شيدت باألحجار البازلتية املهندمة ، بطريقة اجلدران املزدوجة ، وبينهما 
أجزاؤها  هتدمت   )77 )لوحة  تقريباً  60سم  بسمك   ، الدبش  من  صغرية  أحجار 
العلوية، ولذلك فإنه يبقى من ارتفاع اجلدار الشرقي 2,5م ، واجلدار اجلنويب 1,55م، 

واجلدار الشمايل 1م. 
ويصعب يف ظل وضعها القائم معرفة ماهيتها ووظيفتها الفعلية القدمية نظراً ألهنا 
فقدت كثرياً من مكوناهتا املعمارية ، وخصوصاً البوابة الرئيسية ، إال أنه ميكن التكهن 
-من خالل التكوين الطبوغرايف للتلة اليت شيدت عليها ذات التحصني الطبيعي من 
ثالث جهات- بأهنا كانت تقع يف اجلهة الغربية يف منتصف اجلدار الغريب ، كوهنا 
اجلهة الوحيدة املكشوفة على الوادي اليت ميكن الوصول إليها بسهولة ، إىل جانب أن 
هناك ما يشري إىل مالمح بوابة مبسافة قدرها 2,30م ، على بقايا أساسات الضلع 

الغريب. 
واملنشأة متهدمة من الداخل ، ومل تـَْبَق منها سوى األساسات األرضية ، اليت 
يتضح منها أهنا تتكون من وحدتني بنائيتني ، شرقية وغربية ، تضم الوحدة املعمارية 
تفتح   ، أبعادها 4×4م  متوسط  يبلغ   ، الشكل  مربعة  غرف  ثالث  الشرقية حوايل 
مجيع مداخلها على ساحة مستطيلة يف الوسط أبعادها )5×10م( ، وتظهر جدران 
هذه الوحدة متهدمة من األعلى ، واملتبقي من أجزائها السفلية تتكوم عليها أنقاض 

األحجار املتساقطة من األجزاء العليا.
أما بالنسبة للوحدة الغربية فهي وحدة بنائية كانت تؤدي إىل القسم الشرقي عرب 
دهليز أو ممر مستطيل ، وأجزاؤها حالياً متهدمة ، يغطيها الردمي واألحجار املتناثرة 
بصورة يصعب معها حتديد ختطيط هذا اجلزء ، ولكن يعتقد أن جدران الوحدة الشرقية 
وكذلك السور الشمايل كانت قد  أثرت عندما تساقطت عليه ، ومع ذلك ال تزال 
من بقاياه يف هناية اجلدار اجلنويب -بالقرب من الزاوية اجلنوبية الغربية- قناة مياه تربز 
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بدايتها يف هيئة فتحة مربعة الشكل أبعادها 50×50 سم ، مسقوفة بكتلة حجرية ، 
ومتتد هذه القناة حنو الداخل باجتاه اجلدار الشمايل للمبىن. 

ورمبا تكون أنقاض األحجار املتساقطة من املداميك العليا املتكومة حالياً على 
مساحته الداخلية يف هذا اجلزء قد أثرت كذلك على امتداد القناة على بعد مسافة 
3م تقريباً )لوحة 78(. وتذكرنا هذه القناة مبوقعها هنا وكذلك بنمط بنائها وتسقيفها 
بالصلل مبا جاء لدى اهلمداين يف اجلزء الثامن من اإلكليل عند وصفه للقصور اليمنية 
أماكن  مائية من  قنوات  ترفدها  مياه  تزود خبزانات وأحواض  وبأهنا كانت  القدمية)1( 
بعيدة ، كما أن ذلك يعد من أهم مميزات عمارة القصور اليمنية القدمية اليت حتدثت 
عنها النقوش القدمية ، وباستثناء ذلك فإنه يصعب جداً الوقوف على معرفة الصورة 
احلقيقية ملكونات هذا اجلزء نتيجة تكوم األحجار ، وبسبب انتشار أشجار الدهنا 

الشوكية اليت غطت على معظم مساحته الداخلية. 
وهناك الكثري من الكسر الفخارية اليت تنتشر على معظم مساحة املنشأة الداخلية 
املبىن  املرجح من خالل مساحة  الغربية. ومن  الشمالية  واخلارجية وخاصة يف اجلهة 
وختطيطه وضخامة بنائه أن يكون أحد القصور القدمية اهلامة إلحدى الشخصيات 

الكبرية يف املنطقة. 
اليوم وادي العجب)2(* اليت  ويدخل هذا املوقع جغرافياً ضمن قرية ما يسمى 
تقع يف اجلهة الشمالية من موقع الذخف على بعد حوايل 3كم منه عند خط العرض 
13,31 درجة مشااًل وخط الطول 44,15 درجة شرقاً وعلى ارتفاع 1904م عن 

مستوى سطح البحر.

1. اهلمداين، اإلكليل، ج8، مرجع سابق، ص 129-128.
2. * وادي العجب هي تسمية حديثة أطلقت على املوقع بشكل عام  حني ُعمر بالسكان يف الفرتة املتأخرة، أخذت 

من أسم الوادي الذي اشتهر قدميا بزراعة قصب السكر وبوفرة غالله الزراعية، وما يدل على عراقة وقدم املوقع، هو 
احتفاظ بعض األماكن واحلقول بأمسائها القدمية اليت ال تزال تعرف به حىت اآلن مثل  ذي ضاربه، ذي متاظر، ذي 

هجرية، ذي مصالب...اخل، ونورد ذكرها يف هذا السياق إلثبات حضوره التارخيي يف الفرتة القدمية نظراً الندثار معامل 
سكانه القدمية بسبب االستيطان املستمر، وما رافقه من أعمال خمتلفة.
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14. موقع َحَمَدان: )اللوحات79 -81(
يقع يف اجلهة الشمالية الغربية من عقبة الَزَنح ، على بعد حوايل 3كم عند خط 
العرض 13,30درجة مشااًل وخط الطول44,13درجة شرقاً وعلى ارتفاع 1804م 

عن مستوى سطح البحر. 
وترتبط تسمية املوقع ارتباطاً وثيقاً باللغة اليمنية القدمية ، حيث أن النون هي أداة 

تعريف ، تقابل )ال( يف العربية ، ومَحََدان هنا تعين احلمد)1(.

وصف الموقع
يتكون املوقع من تالل جبلية مرتفعة يف اجلزء الغريب والشرقي خيرتقها بعد هناية 
احندارها يف املنطقة املنخفضة واٍد عميق مساحته 150م ، حتيط به من اجلانبني حقول 

زراعية واسعة  ، وروايب ذات مساحة صغرية تقوم عليها القرى احلديثة. 
بداياته األوىل  القدمي تركز يف  املوقع أن االستيطان  وقد دلت أعمال املسح يف 
على تلة مستطيلة مساحتها تقدر حبوايل 220م×100م متوسطة االرتفاع يف اجلهة 
الشمالية الغربية من املوقع ، على ضفة الوادي الشمالية ، والواقع أن الباحث مل يتمكن 
من العثور على الدالئل املعمارية للمستوطنة القدمية املندثرة يف ذلك املكان ، ولكن 
املرجح أهنا مطمورة حتت األرض ، بدليل الكشف عن بعض حمتويات املقربة القدمية يف 

اجلهة الغربية من التلة أثناء أعمال حفر أساسات مدرسة مَحََدان )لوحة 79(. 

أ. املقربة
تقع يف اجلهة الغربية من املوقع على مقربه من املنحدر الصخري عند خط العرض 
13,30درجة مشااًل ، وخط الطول 44,13درجة شرقاً وعلى ارتفاع 1804م عن 

1. امساعيل، فاروق: اللغة اليمنية، مرجع سابق، ص83
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القبور أرضية بسيطة وصخرية منحوتة يف  البحر. وحتوي نوعني من  مستوى سطح 
الصخر: 

- القبور األرضية
بناء  أثناء  اليت ُكشف عنها  الطينية ، وهي  قبور حفرت يف األرض  عبارة عن 
مدرسة )لوحة 80( ، ويتضح من مالمح بعضها من اخلارج بعد الكشف بأن القبور 
يف  تشاهبها  الباحث  ويتصور   ، جنوب   - مشال  باجتاه  طويل  حمور  بشكل  حفرت 
التخطيط مع مقربة موقع َحِرب على شكل حفرة مستطيلة حتت األرض ، وقد لوحظ 

آثار لبقايا قبور ما تزال حبالة سليمة. 

- القبور الصخرية
الرتابية حنتت  املقابل للمقربة  املنحدر الصخري  متثل قبور صخرية على واجهة 
فيه القبور يف الصخر ، كشف عن حمتوياهتا كاملة يف فرتة سابقة ، وختزن فيها حاليا 
أعالف مواشي أحد املواطنني ، ولذلك مل يَتمكن الباحث من أخذ صور هلا. وهي 
تذكرنا ببعض مقابر شبام الغراس اليت أفرغت حمتوياهتا وأصبحت تستخدم كمخازن 
لألعالف)1( أما من حيث شكلها فإهنا تتشابه مع مقابر السوا اليت حنتت يف الصخر 

جنوب املدينة, مداخلها على هيئة فتحات دائرية بعرض 1م)2(.

ب. األثاث اجلنائزي
 يمتثل األثاث اجلنائزي الذي كشف عنه يف املقربة الصخرية عن آواين فخارية حبالة 
جيدة ، حمفوظة حالياً يف خمازن متحف تعز ، ويتضح من )اللوحة 81(  جرتني وطاسة 

1. باسالمة، حممد: شبام الغراس، مرجع سابق، ص205.   
2. الشرعيب: مدينة السوا، مرجع سابق، ص111 . 
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صغرية احلجم ، اجلرة األوىل بيضاوية الشكل هلا أربعة مقابض أفقية مثقوبة عمودياً حلقية 
بسيطة وتتميز حبافة أفقية ، وقاعدة حلقية ، وهي تتشابه مع نوعية الفخار احلمريي من 
وكذلك   ، األفقية  البسيطة  واملقابض   ، احللقية  والقاعدة  األمسر  السطح  مميزات  خالل 
اجلرة الثانية بيضاوية الشكل ، ولكن حافتها مشطوفة قلياًل للخارج، ذات قاعدة حلقية 
، وعلى البدن أربع عروات ناتئة ، وغري جيدة احلرق. أما بالنسبة لآلنية الثالثة فقد مت 
العثور عليها يف قرب آخر ، وهي عبارة عن طاسة عميقة ذات بدن قمعي الشكل وقاعدة 
مكورة ، وحافة أفقية مسطحة ، عليها زخرفة هندسية حمفورة بشكل خطوط مموجة حول 
الفوهة ، وجدت مثل هذه الزخرفة على طاسات مشاهبة هلا من موقع صرب حلج)1( وكذلك 
لواحدة أخرى من وادي يناعم مشاهبة هلا متاما حيث تظهر الزخرفة مطبوعة ومن الواضح 
أهنا نفذت كما يعتقد دي جمريه باستخدام آلة دوارة)2( ويتصور الباحث استناداً إىل تلك 
اخلصائص املميزة للجرتني السابقتني بأهنا تتشابه مع اجلرار الفخارية ذات احلواف البارزة 
، والقواعد احللقية ، وطينة رمادية داكنة وأسطح بطالء أمسر حممر مصقول قلياًل األمحر 
املصقول اليت مت العثور عليها مبحافظة ذمار يف موقع بني القريتني)DS55E( اليت أرخت 

ما بني حوايل 60ق.م إىل 130م من الفرتة احلمريية)3(.

15. موقع ذي الُجَمال:  )شكل 11-12 ، اللوحات 85-82(  
يقع يف اجلهة الشمالية من حصن الُشّوار ، على ميني الطريق الرئيسي احلديث 
الذي يصل منطقة قدس مبدينة العني - مركز مديرية املواسط - عند خط العرض 
ارتفاع 1875م عن  وعلى  الطول 44,14 درجة شرقاً  13,31درجة مشااًل وخط 

مستوى سطح البحر. 

1. Voget, B. and Sedov, A.L;The Sabir Culture and Coastal Yemen during 
The secnd millennium BC The present state of discussion, PSAS 28,pp 
261270,1998-.p264265-

2. دي ميغريه، اليساندرو: فجر التاريخ يف مناطق اليمن الداخليه، ص:50-52،  يف كتاب اليمن يف بالد ملكة 
سبأ، مرجع سابق، 1999م، ص52.

3. Wilkinson, T. J.; Edens C; Gibson M.: The Archaeology of the Yemen 
High Plains: A preliminary chronology, AAE 8, 1997 pp.116, 129, 131.
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أداة  أو  إىل  ينتسب  تعين  أن ذي  القدمية حيث  اليمنية  باللغة  تسميتها  ترتبط 
التسمية مغزى قدمي يف  اجلمال)1(، ورمبا يكون هلذه  تأيت هنا مبعىن صاحب  إضافة 

نشأهتا ونسبتها.

وصف الموقع
يتشكل املوقع من قاع منبسط ، متتد مساحته من الشرق إىل الشمال الغريب 
الغربية كتلة صخرية على هيئة ربوة مرتفعة هلا  حبوايل 900م ، وتنكشف يف هنايته 
مظهر سطحي مستوي تقدر مساحتها من اجلنوب إىل الشمال حبوايل 200م، تشرف 
على منطقة زراعية ورعوية نشأت فيها احلقول وتكثر فيها األشجار الظليلة، ومواضع 
منخفضة تكونت فيها ترسبات من الطمي والرتبة الطينية مالئمة للزراعة جتتازها وديان 
منبسطة ومتدرجة كانت تفيض باملياه ولكنها اليوم جافة ، وهي متثل املرحلة الثانية من 
االستيطان. حتيط بالقاع املنبسط سلسلة جبلية مرتفعة يف الغرب واجلنوب ، تنكشف 
يف هناية قمتها يف اجلزء اجلنويب تلة صغرية شبه مستوية تقدر مساحتها حبوايل 250م 
)لوحة 82( ، يبدو أن االستيطان كان قد تركز عليها يف مراحله األوىل يف املوقع نظراً 
ملا تتميز به من احلماية الطبيعية ، وقامت على أنقاضها املساكن احلديثة على أنقاض 

املنشآت القدمية. 
وعلى الرغم من التغريات السطحية اليت أثرت كثرياً على املوقع بشكل عام يف 
جزئيه العلوي والسفلي ، إال أن التكوين الطبوغرايف مبا حيويه من مميزات ، باإلضافة 
إىل انتشار كسر الفخار املختلفة على كافة أرجاء املوقع ، كل ذلك يوحي أن املوقع مر 
بشكل عام مبراحل خمتلفة من االستيطان. مت الكشف على بعض آثار املرحلة الثانية 
من االستيطان املتمثلة باملنشآت املائية يف القاع املنبسط والربوة الصخرية املرتفعة اليت 
تتصل به من الغرب ، تعود لفرتة ما قبل اإلسالم ، وتتضح من خالهلا أمهية املوقع 

الزراعية ، وهي على النحو التايل: 

1. كنوكار، توماس: ملخص حول أبعاد املواضع اجلغرافية يف اليمن عرب التاريخ، تعريب/ بلقيس احلضراين، دراسات 
مينية، ع 11، مركز الدراسات والبحوث، صنعاء، 1983م، ص105.
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أ. بئر مطوية
تقع يف اجلهة اجلنوبية الغربية من القرية احلالية ، على بعد 450م تقريباً ، عند 
خط العرض 13,31درجة مشااًل ، وخط الطول 44,14درجة شرقاً ، وعلى ارتفاع 

1847م عن مستوى سطح البحر.
ُعرفت ظاهرة حفر اآلبار منذ أقدم العصور ، كما عرف اإلنسان الكيفية اليت 
يتعرف هبا على الطبقات القريبة اليت حتمل املياه ، ويعتمد عمق اآلبار قرب املواقع 
على طبيعة املنطقة ، حيث ختتلف أعماقها من موقع آلخر)1(. ويف هذا املوقع حفرت 
البئر يف منطقة صخر رسويب تغطيه طبقة طينية مسيكة ، ساعدت كثرياً فيما يبدو قدمياً 

على ختزين املياه ، وإىل جانبها قامت حقول)2(* مهجورة.
 وهي عبارة عن بئر دائرية قطرها 2م ، طويت من الداخل باألحجار البازلتية 
املهندمة مبقاسات متساوية أبعادها 20×9سم ، وسدت الفراغات فيما بينها مبادة 
القضاض. )شكل11 ، لوحة 83( وكانت اآلبار قدمياً تطوى باألحجار املهندمة عند 

حفرها يف مناطق طينية رخوة حىت حتفظ جدران البئر من االهنيار)3(.  
وشيدت األجزاء العلوية من فوهة البئر على ارتفاع80سم عن مستوى األرض، 
وباتساع أكثر يصل قطره 2,5م ، وذلك حلمايتها من العوامل اخلارجية ، وزودت 
البئر بدرج حجرية يف اجلهة الشرقية حىت قاع البئر ، تتكون الدرجة الواحدة من عدة 
الواحدة منها 50سم ، وارتفاع 30سم ،  يبلغ عرض  بالقضاض ،  أحجار مغطاة 
والبئر حالياً مليئة بالرتاب واألحجار املكومة بداخلها ، ويبلغ عمقها احلايل 6,35م.
اليمن ، كما تتحدث عن  تقنية طوي اآلبار باألحجار يف  وقد شاعت قدمياً 
البئر  القدمية تسمية  اليمنية  النقوش  القدمية)4(. حيث جاء يف  النقوش واآلثار  ذلك 

1. اجلار اهلل، عبد العزيز: االستيطان واآلثار، مرجع سابق، ص236.
2.* ويبدو أن السكان كانوا قد اعتمدوا على زراعة هذه احلقول يف إنتاج احلبوب.

3. بافقيه، حامد عبد القادر: تقنية أنظمة الري القدمية يف مملكيت قتبان وحضرموت يف جنوب اجلزيرة العربية خالل 
األلف األول قبل امليالد )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، جامعة تونس غري منشورة، 2008م، ص239.

4. األغربي: ألفاظ املنشآت، مرجع سابق، ص 10.
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وحفرها وطيها باحلجارة)1( ، وقد تناول النقش Caton Thompson4 وصفا 
ملكونات بئر قدمية وما يلحق هبا من املنشآت من خالل أعمال الصيانة اليت نفذها 
أحد الشخصيات املذكورة يف النقش يف مدينة مذاب ، كما وضع بافقيه وفقاً لذلك 
الوصف تصورا لشكل البئر القدمية وكيفية استخراج املياه منها )شكل 12()2(. ومن 
 ، بيحان  املهندمة ، يف وادي  باألحجار  املطوية  القتبانية  اآلبار  املشابه هلا  النماذج 

مشال مدينة متنع)3(.
وحتدث بعض األهايل عن وجود مدافن قدمية للحبوب على مقربة من هذه البئر 

ولكن مل يتمكن الباحث من العثور على أي دليل يف مكاهنا أو بالقرب منها.

ب. كريف املياه
يقع يف اجلهة الشمالية الغربية من البئر املطوية على بعد 170م ، عند خط العرض 
13,31درجة مشااًل ، وخط الطول 44,14درجة شرقاً ، وعلى ارتفاع 1875م عن 

مستوى سطح البحر. 
عبارة عن كريف مستطيل الشكل أبعاده 12,30×4,70م ، حفر يف األرض ، 
مث ُشيد من الداخل باألحجار اجلريية غري املهندمة ، بطريقة اجلدران املزدوجة ، بسمك 
60سم ، وكسي بالقضاض ، كما مت بناء درج حجرية على الزاوية الشمالية للضلع 
الغريب تؤدي إىل القاع ، يبلغ عرض الواحدة منها 40سم ، بارتفاع 20سم ، هبدف 
سحب املياه عندما يقل منسوب الكريف ، فضاًل عن إمكانية تنظيفه بكل سهوله 
من أي مواد ترسبية يف القاع ، وهو حالياً مملوء بالطمي واحلصى املرتاكمة بداخله ، 

وتبقى من عمقه حوايل 80سم )شكل 13 ، لوحة  85(. 
1. ورد اسم: بأر يف النقوش السبئية )فعل(: تعين  حفر بئراً  RES 4194 /2 ويف النقوش املعينية وردت باجلمع  
أبأر: آبار RES 3012 ،كما حتدثت بلفظة ضفر)فعل(: مبعين طوى حبجارة )بئراً(RES 4700 /3 ، والضَّْفُر 
يف اللغة العربية هو البناء باحلجارة فقط بدون كلس أو طني أنظر: األغربي، ألفاظ املنشآت، مرجع سابق، ص10.  

2. ملزيد من التفاصيل عن ذلك  أنظر بافقيه، حامد، انظمة الري، املرجع السابق، ص 240- 242.
3. بافقيه، حامد عبد القادر: تقنية أنظمة الري القدمية يف مملكيت قتبان وحضرموت يف جنوب اجلزيرة العربية خالل 
األلف األول قبل امليالد )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، جامعة تونس )غري منشورة( 2008م، ص 118، 119.
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ويدلل بناء الكريف عند مستوى سطح األرض ، أن املياه كانت ترده بطريقتني 
إما من اآلبار عرب قنوات كانت تصل إليه من اجلبل ، و مل نعثر على آثارها ، أو 

مباشرة من حافة التلة اجلنوبية املنحدرة يف حالة هطول األمطار.
ويف هذا املوقع عثر على مبخرة)1(* من احلجر اجلريي أبعادها 30× 16سم ، 
هبيئة مذبح على شكل دمية حيوانية غري معروفة ، قد يكون هلا داللة دينية ، كما يف 
)اللوحة 84(. واملباخر من األدوات املهمة اليت عرف استخدامها يف أغلب حضارات 
الشرق القدمي حلرق البخور يف طقوسها الدينية يف املساكن أو املعابد ، أو املقابر ، 
وقد تعددت أشكال وأنواع املباخر وفقا لطبيعة املكان اليت تعمل له ، حيث صنعت 
من احلجر الرخام واحلجر اجلريي والبازلت )احلبش( ، والفخار ، والربونز حبسب طبيعة 
املوقع ، وزينت بالعناصر احليوانية واهلندسية والنباتية ، ويف اليمن غلب على املباخر 

قدمياً زخارف رمز اهلالل والشمس)2(.

16. موقع قحفة الَصْرم: )اللوحات 86 -89(
يقع يف اجلهة اجلنوبية الغربية من موقع ذي اجُلَمال ، على يسار الطريق الرئيسي 
الطول  وخط  مشااًل  13,30درجة  العرض  خط  عند   ، الشرقية  اجلهة  من  احلديث 

44,13درجة شرقاً ، وعلى ارتفاع 1947م عن مستوى سطح البحر.

وصف الموقع
 ميثل املوقع تلة صخرية مرتفعة ، هلا مظهر سطحي مستوي ذات تركيب ناري، 
متتد من الشمال إىل اجلنوب الغريب مبساحة أكثر من 400م تقريباَ ، تنحدر بشدة 
يف اجلهة الشرقية والشمالية الشرقية حنو أراضي منبسطة ذات أودية فرعية قليلة العمق 
تابعة لعزليت قدس وبين يوسف ، ويقل احندارها يف اجلهة اجلنوبية الشرقية ، تتصل عند 

1. *  حمفوظة يف مسجد القرية .
2. حممد، عبد احلكيم: الدالالت الثقافية، ص102-101.
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السلسلة اجلبلية  امتداد  الغربية مع  الغربية واجلنوبية  هناية سطحها املستوي يف اجلهة 
املرتفعة اليت تؤدي إىل قمة جبل الشوار. 

وأتضح أثناء أعمال املسح أنه ال توجد آثار ملنشآت معمارية على اجلزء اجلنويب 
األعلى املنحدر من التلة حيثما تتوفر الصخور الطبيعية املناسبة للبناء ، األمر الذي  
القدمية  معامله  إزالة  على  وعملت   ، املوقع  تعرية كثيفة شهدها  عمليات  على  يدل 
وخاصة املعمارية ، ولكن هناك يف اجلهة الشمالية بقايا بسيطة متثل أساسات ملنشأة 
معمارية وحيدة ، باإلضافة إىل املدافن األرضية وقرب كهفي وحيد ، تفاصيلها كما يلي:

  أ. املنشأة املعمارية
عبارة عن حجرة دائرية ، يبلغ قطرها 3م ، شيدت باألحجار البازلتية الصغرية 
غري مهندمة )لوحة 86( ، وضعت مباشرة على الصخر من صف حجري واحد ، 
ويبدو أنه كان هلا مدخل بسيط يف اجلهة الشرقية الذي يتضح من خالل الفراغ الواقع 

هناك مبساحة قدرها 65سم.

ب. املدافن األرضية
تقع يف اجلهة الشرقية جبانب بقايا املنشأة الدائرية ، ويتضح منها مدفنان حمفوران 
يف الصخر دائريا الشكل )لوحة 87( يبلغ قطر األول80سم ، بعمق 1م ، واآلخر 
حماصيل  ختزين  استخدما يف  أهنما  ويبدو   ، بعمق 90سم   ، بقطر حوايل 1,40م 

احلبوب التابعة للمستوطنة قدمياً.

ج. القرب الكهفي
يقع على بعد حوايل 100م من املنشأة املعمارية واملدافن السابقة ، يظهر مدخله 
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على هيئة حفرة دائرية ، قطرها 70سم ، واسعة من الداخل حنتت مباشرة على ظهر 
اجلبل يف اجلهة اجلنوبية ، وعثر يف داخله على مدقات حجرية كروية الشكل صغرية 
احلجم من احلجر اجلريي كما يف )اللوحة 88(. ومن املرجح أنه ميثل قرباً صخرياً فردياً 
ألن مساحته الداخلية ال تتسع إال لشخص واحد وبوضعية القرفصاء ، كما أن تلك 
املدقات احلجرية تتشابه مع تلك اليت عثر عليها يف منطقة اهلضبة مشال شرق شبوة 
، وعرفت بنوع األحجار القزمية اليت أُرخت إىل األلف الثاين قبل امليالد وحىت القرن 

األول امليالدي)1(.
 وعلى بعد حوايل 60م منها ، وعلى نفس امتداد اجلبل يف الناحية الغربية توجد 
عني ماء ال تزال تزود السكان اجملاورين للموقع باملياه ، وهذا دليل على أن السكان 

األوائل أسسوا مستوطنتهم قدميا جوار مصادر املياه.
وأثناء التجوال يف حميط املوقع مت العثور على جزء من شظية حجرية من الصوان 
)لوحة 89(. ويف ظل الوضع احلايل للموقع كمستوطنة قدمية فإنه يبقى من الصعوبة 
عقد أي مقارنة هلا مع املستوطنات اليت مت الكشف عنها خالل هذه الدراسة ، نتيجة 
ملا فقدته من حمتوياهتا املعمارية ، ولكن ما من شك وفقاً ملوقعها هذاأهنا كانت متثل 

مستوطنة قدمية ملا قبل التاريخ ، واستمر استيطاهنا حىت الفرتة التارخيية.

17. موقع حصن الُشّوار: )اللوحات 94-90(
يقع يف اجلهة اجلنوبية الغربية من قحفة الَصْرم ، على بعد حوايل 700م من الطريق 
الرئيسي احلديث عند خط العرض 13,30درجة مشااًل وخط الطول 44,12درجة 

شرقاً ، وعلى ارتفاع 2208م عن مستوى سطح البحر.
وترتبط تسمية احلصن احلالية وفقاً لتوارد الروايات املتناقلة بني الناس حىت اليوم 

1. Hitgen.H, Crassard.R, Gerlach.I.:Rescue Excavations Along The 
Yemen Lng Pipeline from Marib to Balhaf, Published by Yemen LNG 
Company,Sana,a,2008,pp52 -53. 
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لسلطته ، مث مارس من خالله كل  الّشوار اختذ منه مقراً  إىل ملك يدعى كافر)1(* 
أساليب القهر واإلذالل على ما حوله من الناس.

وصف املوقع
املوقع الذي شيد عليه احلصن ميثل قمة جبل مرتفع ذات تركيب ناري من صخور 
بازلتية )لوحة 90(  ينحدر بشدة من جهة الغرب حنو مساحة واسعة من املناطق 
التابعة لبين محاد ، ومن جهيت اجلنوب والشرق حنو بعض التالل واهلضاب الصخرية 
املرتفعة اليت  تشرف معظمها على أودية وممرات مائية قليلة العمق ، وعليها بُنيت 
قرى حديثة تابعة لقدس ، مثل احلاز ، والعزلة ، كما يؤدي احندارها الشديد من اجلهة 
الشمالية حنو مناطق وديان عميقة تابعة لبين يوسف ، وحالياً يشرف من خالل موقعه 
هذا على ثالث من العزل التابعة ملديرية املواسط ، هي قدس ، بين محاد ، بين يوسف.
وعلى الرغم من أن احلصن فقد معظم مكوناته املعمارية ، إالّ أنه ال يزال حيتفظ 
ببعض أساسات جدرانه الداخلية ، وكذلك الطريق الصاعد إليه, واملنشأة املائية اليت 

حفرت وعلى جانبه ، على النحو التايل: 

أ- الطريق الصاعد
 أتضح من خالل الدراسة امليدانية أن الطريق الغريب هو الوحيد الذي كان يؤدي 
إىل قمة احلصن ، ويشاهد أن أجزاًء من بقاياه املعمارية, املتمثلة باجلدران اجلانبية احلامية 
، وبقايا رصف األرضية, ماثلة للعيان يف اجلهة الغربية على مقربة من قمة اجلبل كما يف 
)اللوحة 91( ، وتعطي صورة واضحة عن تفاصيل أسلوب بنائها القدمي ، إذ شق على 
هيئة طريق متدرج مرصوف باألحجار اجلريية املهندمة ، وقد مت قياس أبعاد بعض هذه 
األحجار فوجدناها تصل يف الغالب إىل طول 70سم وعرض 33سم، وبعضها بطول 

1. * تدل لفظة كافر املنسوب إىل احلصن أنه يعود إىل فرتة ما قبل اإلسالم.
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50سم وعرض 20سم. وبقي من ارتفاع اجلدران احلامية للطريق 1,12م ، ويبلغ عرض 
الطريق يف أوسع جزء منه 2,20م.

إن شق الطريق يف هيئة نقيل مبلط )مصلول( باألحجار املنهدمة اليت تؤدي إىل 
احلصن تكشف عن أمهيته القدمية ، وجتدر اإلشارة إىل أنه يتشابه مع الطريق الصاعد إىل 
قمة قلعة ماويت )حصن الغراب( من حيث إنه طريق طويل متعرج مرصوف باألحجار 
املهندمة ومتسع يف بدايته ، ولكن هنايته ظهرت هنا بشكل ممر واسع بالقرب من البوابة)1( 
ويتشابه كثرياً مع الطريق الصاعد إىل حصن مطران من حيث اتساعه ، وطريقة تبليط 
أرضيته ، وخيتلف عنه من خالل نوعية األحجار املستخدمة يف أعمال الرصف والتبليط.

ب. كريف املياه
حبوايل  احلصن  قمة  أسفل  اجلبل  منحدر  على  الغربية  اجلنوبية  اجلهة  يف  يوجد 
200م تقريباً ، وهو عبارة عن صهريج منقور يف الصخر دائري الشكل ، يبلغ قطره 
2م ، وهو حالياً مدفون باألتربة واحلصى ، وتبقى من عمقه حوايل 5م. )لوحة 92( 
ويستنتج من بقايا مادة القضاض على بعض أجزائه من الداخل بأنه استخدم فقط 
يف األماكن اليت خيشى تسرب املياه منها ، ورمبا ذلك لغرض ختزين املياه لفرتة أطول 
كونه يعتمد يف وظيفته على مياه األمطار. مثلما هي احلال يف مناطق كثرية سواًء وجد 
جبانب احلصون أو القصور. وهذا يتوافق مع ما أورده اهلمداين عند وصفه للكريف)2(.

ج. السور
املعمارية  أساساته  بقايا  تظهر   ، اخلارج سور حجري  باحلصن من  كان حييط 
مشيدة بالكتل احلجرية اجلريية والبازلتية املهندمة ، يرتاوح متوسط أبعادها من حيث 

1. الشعييب، خالد: ميناء قنأ من القرن الثاين قبل امليالد إىل القرن السادس امليالدي ) دراسة تارخيية أثرية(، أطروحة 
دكتوراه، جامعة عدن، غري منشورة، 2007م، ص128.

2. اهلمداين، الصفة، مرجع سابق، ص 358.  
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 ، املزدوجة)مثىن(  اجلدران  بطريقة  )اللوحة 93(  بني 80-100سم كما يف  الطول 
بسمك 60سم ، حيث تبقى من طول اجلدار اجلنويب 13,22م ، ومن طول اجلدار 
الشرقي 19م ، ويبلغ أعلى ارتفاع له ضمن أجزاء السور 1,80م يف اجلهة اجلنوبية. 
وليس هناك ضمن بقايا السور املعمارية القائمة ما يشري إىل وجود أبراج أو بوابات ، 
ولكن من املرجح أن البوابة الرئيسية  كانت تفتح على الضلع الغريب للسور ، استناداً 
إىل الطريق الغريب اليت كانت تصل إليها على ما يبدو ، وهناك دليل أخر على وجود 
بوابة أخرى متهدمة يف اجلهة الشرقية ، ُيصعد إليها من خالل درج حجرية ، يبلغ 
عرض الواحدة منها 60سم ، بارتفاع 20سم ، وال تزال بعض أحجارها متساقطة 

حوهلا من اخلارج )لوحة 94(.
وتظهر تلك البقايا املعمارية للسور فضاًل عن تقنية تشذيب األحجار وطريقة 

البناء تشاهباً كبرياً يف األسلوب املتبع يف بناء سور مدينة العاصمة احلمريية ظفار. 

د. بقايا احلصن الداخلية
احلصن من الداخل يف وضعه الراهن متهدم ، إالّ من بعض أساسات بسيطة 
غري واضحة املعامل وقد مت مشاهدة الكثري من أحجاره مستخدمة يف بناء املدرجات 
الزراعية ، وبعض املساكن احمليطة به. ومن املرجح أن احلصن كان يقوم بنفس الدور 
أقتصر ذلك فقط على  أنه  يبدو  يؤديه حصن مطران ، ولكن  الذي كان  الدفاعي 
الطريق القدمي الذي كان مير عربها باجتاه الغرب ، وبالتايل فإنه قد يعود إىل فرتة سابقة 

عن حصن مطران.
 وتنتشر الكثري من الكسر الفخارية بني األنقاض احلجرية املتناثرة على ساحة 

احلصن الداخلية.
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18. موقع الحاز:)لوحات 102-95(
يقع على الطريق الرئيسي احلديث ، إىل اجلنوب متاماً من ذي اجُلَمال على بعد 
حوايل 1كم ، عند خط العرض 13,30درجة مشااًل ، وخط الطول 44,13درجة 

شرقاً ، وعلى ارتفاع 1934م عن مستوى سطح البحر.
وحاز تسمية وردت يف النقوش اليمنية القدمية أكثر من مرة بـ )هجرن / حزمي(، 
وهو االسم احلايل لقرية أثرية صغرية يف ناحية مهدان بطرف قاع املنقب مبخالف أقيان 

القدمي)1(.

وصف الموقع
املوقع عبارة عن تلة صخرية بازلتية متوسطة االرتفاع ، هلا مظهر سطحي شبه 
مستوي ميتد بالتدرج من الشرق إىل الغرب مبساحة قدرها 250م )لوحة  95( تنحدر 
ومواضع  حقول  ومنطقة   ، منبسط  قاع  حنو  بشدة  والشرقية  اجلنوبية  حافتيها  هناية 
منخفضة مالئمة للزراعة جتتازها وديان منبسطة ومتدرجة كانت تفيض باملياه ولكنها 
تنحدر حنو   ، بروزات صخرية  والغرب  الشمال  هبا من جهيت  ، وحييط  اليوم جافة 
الشرق خترتقها عند هنايتها يف املواضع املنخفضة ممرات أودية قليلة العمق ، تفضي إىل 

وادي مَحََدان.
يبدو أن بقايا املستوطنة القدمية مطمورة حتت األرض ، وقامت على أنقاضها 
املنشآت السكنية احلديثة يف اجلهة الشرقية من املوقع على التلة السابقة ، خاصة وأنه 

قد مت الكشف عن أجزاء من املقربة الصخرية القدمية.

1. الشيبة، عبد اهلل حسن: حاز، املوسوعة اليمنية، مج 2، ص967، مؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء، ط 2، 
2003م، ص967.  
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أ. املقربة الصخرية 
العرض  عند خط  بعد حوايل 150م  على   ، املوقع  من  الغربية  اجلهة  تقع يف 
عن  1934م  ارتفاع  وعلى  شرقاً  44,13درجة  الطول  وخط  مشااًل  13,30درجة 

مستوى سطح البحر.
تظهر آثارها اليوم بعد أعمال شق الطريق الرتايب عام 1986م ، الذي كشف 
عنها وعن حمتوياهتا من اهلياكل العظمية املختلفة ، وجبانبها بعض األثاث اجلنائزي ، 
هبيئة فتحات مستطيلة طوهلا 2,5م منقورة يف الصخر ، ويصعب حتديد مقدار عرض 
انتشار هذه  الردمي اليت مت تغطيتها بعد الكشف ، ولكن يظهر  القبور بسبب  هذه 
القبور على جانب الطريق األمين بشكل حمور طويل من الشمال إىل اجلنوب )لوحة 

.)96
وجتدر اإلشارة إىل أنه بعد اإلبالغ عن املوقع ، قام فريق من اهليئة العامة لآلثار 
، وجاء  القبور  اختباري(ألحد  إنقاذية )جمس  بعمل حفرية  تعز  من مكتب حمافظة 
نتائجها من خالل التقرير املرفوع أن القبور مثلت من الداخل بشكل غرف منفصلة 
ذات شكل مستطيل بطول 3م ، وعرض 1,20م )لوحة97( ، تفصل بينها فتحات 
صغرية مغطاة باألحجار املستوية والطني ، ويتألف املدفن الواحد من عدد من اهلياكل 
العظمية املدفونة بطريقة القرفصاء وجبانبها أثاث جنائزي مكون من بقايا قطع حجرية، 
وأدوات معدنية )سيوف صدئة()1(. وهذا يعين أهنا تتشابه مع القبور اليت مت العثور 

عليها يف مدينة السوا)2(.

ب. األثاث اجلنائزي
يُعد األثاث اجلنائزي الذي مت العثور عليه بداخل القبور الصخرية اليت تعرضت 

1. حممد، عبد احلكيم شائف: املعافر دراسة من خالل املصادر التارخيية واألثرية، حبث مقدم إىل مؤمتر تعز على مر 
العصور - تعز 25- 27 مايو 2009م، ص4.

2. الشرعيب: مدينة السوا، مرجع سابق، ص 102 -105.
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للكشف املفاجئ وتلك اليت أجريت هلا حفرية إنقاذيه من فريق اآلثار ، إذ اشتمل 
على أواين فخارية وحجرية كان يوضع إما جبانب اهليكل أو يف الغرف واملمرات ، 

تفاصيله كما يأيت:

- األواين الفخارية
متثلت بقاياها السليمة احملفوظة مبخازن متحف تعز بثالثة أواين ، األول عبارة 
إبريق مزجج بيضاوي الشكل ذي مقبض )أذين( مسيك على اجلانبني ويتميز  عن  
بفوهة ضيقة ، ورقبة دائرية ، وقاعدة منبسطة ، وهذا النوع من الفخاريات املزججة 
بطبقة من الطالء األخضر ، واألصفر الالمع Glazed ware هو فخار مستورد 
يطلق عليه اخلزف البارثي- ساساين Partho-Sasanian ، وجد مثل هذا النوع 
يف حفريات موقع مقابر احلصمة – شقرة مبحافظة أبني لعدد حوايل 32 آنية مكتملة 
متنوعة بني جرار وأباريق وصحون ، كما وجد يف مقابر بري فضل ، وأم حنيكة بوادي 
العربية يف موقع جرش جنوب غرب  أيضاً يف اجلزيرة  النوع  ضراء ، وعثر على هذا 
اململكة العربية السعودية وذلك على كسرة منه ، ويف موقع الفاو ، ووجد أيضاً يف 
سلطنة عمان وحتديداً يف موقع خور روري )مسهرم قدمياً (. ويدل انتشار مثل هذا 
النوع من الفخار يف مناطق متفرقة من اجلزيرة العربية على االزدهار التجاري النَِّشط 

فيما بينها)1( )لوحة 98( .  
أما اآلنيتان األخريان فهما عبارة عن جرتني متشاهبتني من حيث احلجم والشكل 
فضاًل عن نوعية العجينة املصنوعة منها ولوهنا )لوحة99 ، 100( شكلهما كروي 

وحبافة مسيكة مقلوبة للخارج ، ورقبة قصرية مقعرة ، وقاعدة مدورة. 
وإىل جانب ذلك عثر على مبخرة صغرية خمروطية الشكل ، مصنوعة من الفخار 
ومطلية باجلص ، عثر على مناذج مشاهبة هلا يف مقابر حيد بن عقيل ، حيث يتم 

1. احلسيين، صالح: طرق الدفن، مرجع سابق، ص130 
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يف مراسيم الدفن إحراق كمية من البخور مبثل تلك املباخر اليت تدفن مع املوتى)1( 
)لوحة101(.

- األواين احلجرية
أشار الشرعيب يف كتابه مدينة السوا إىل ثالثة أواين حجرية من ضمن األثاث 
اجلنائزي اليت مت العثور عليها يف هذه القبور الصخرية ، بعد أن مت إيداعها يف املتحف 
الوطين بتعز ، وهي عبارة عن أواين حجرية تأخذ أحجاماً وأشكااًل خمتلفة ، تظهر 
أسطحها ملساء من الداخل واخلارج نتيجة االستخدام ، وال يزال اإلناء الصغري حيتفظ 
يف داخله مبادة بيضاء تتشابه مع تلك املادة اليت يستخدمها صاقلو األسلحة النصلية 

اليوم)2( )لوحة 102(.
كما أتضح من خالل الدراسة امليدانية للباحث أن هناك العديد من القبور ال 
تزال مغطاة بالرتاب ، ومل يكشف بعد عن حمتوياهتا الداخلية ، وهي مهددة يف أقرب 

وقت ألعمال ختريب جديدة من قبل أعمال الشق والتوسعة هلذا الطريق. 
األواين  للموقع وخصوصاً  األثرية  الدالئل  وميكن من خالل ما سبق ذكره من 
الفخارية بأن موقع املقربة يعود إىل ما بني القرنني األول والثاين امليالديني وذلك وفقاً 
موقع  يف  حفريات  يف  وجدت  اليت  لألواين  املماثلة  املزججة  الفخارية  اآلنية  لتأريخ 

احلصمة وغريها)3(.

1. حممد، عبد احلكيم: الدالالت الثقافية، مرجع سابق، ص115.
2. الشرعيب: مدينة السوا، مرجع سابق، ص176- 177.

3. احلسيين، صالح : طرق الدفن ، مرجع سابق، ص102.

الفصل الثالث



158

19. موقع ذي البـََرع: )شكل 14 ، لوحات 104-103(
يقع يف اجلهة اجلنوبية من موقع احلاز ، على بعد حوايل 1,5 كم منها ، عند 
ارتفاع  وعلى  شرقاً  درجة   44,12 الطول  وخط  مشااًل  13,29درجة  العرض  خط 

1971م عن مستوى سطح البحر.
 ترتبط تسمية املوقع باللغة اليمنية القدمية من خالل أداة اإلضافة ذي حيث أن 
ذي تعين يف اللغة اليمنية القدمية )ينتسب إىل( ، ورمبا يكون هلذه التسمية مغزى قدمي 

يف نشأهتا ونسبتها)4(.

وصف الموقع
تتشكل طبوغرافية املوقع هضبة شبه مستوية متتد غرباً إىل جنوب شرق مبساحة 
قدرها 500م ، حتيط هبا من اجلانب الشمايل حقول ومدرجات زراعية ، وتفضي 
األخرية  اآلونة  يف  عليها  تركز  وقد   ، الغريب  الشمال  يف  أودية صغرية  حنو  بالتدريج 
العمرانية  اندثار املنشآت  املتواصلة بشكل مكثف مما أدى إىل  عمليات االستيطان 
بالسلسلة  املتصلة  الصخرية  الكتلة   بداية  الغربية  بنهايتها يف اجلهة  القدمية. وتتصل 
اجلبلية املرتفعة اليت تؤدي هنايتها إىل قمة جبل الشوار ، وتشكل جزءاً منها يف اجلزء 

الغريب مقربة قدمية مساحتها حنو 300م متتد حىت اجلبل.
يرجح أن املكان الذي أقيم فيه مسجد املعشِّر)5( الذي يقع  يف اجلهة الغربية 
من املساكن احلديثة  عند خط العرض13,3درجة مشااًل وخط الطول 44,12درجة 
شرقاً، وعلى ارتفاع 1984م عن مستوى سطح البحر. وحتيط به من اجلهتني الشمالية 

4. كنوكار: أبعاد املواضع، مرجع سابق، ص150.
5. مسي هبذا االسم نسبة  إىل جمموعة العشر القباب الصغرية اليت تغطي سقفه، و يعود بدون شك إىل فرتة حكم 
الدولة الرسولية يف اليمن 626-858هـ . ألن التسقيف بالقباب هي من ابرز مميزات العمارة اإلسالمية يف العهد 

الرسويل اليت ميزهتم كثرياً عن غريهم ممن حكم اليمن نظراً ألهنا توحي بصفة الفخامة، فضاًل عن أهنا حتاكي الطبيعة 
اجلبلية احمليطة، األصبحي، آالء: املدرسة األشرفية بتعز زمن الدولة الرسولية يف اليمن )دراسة معمارية حتليلية(، 

إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط1، 2004 م، ص180.

المعافر - دراسة أثرية



159

واجلنوبية جمموعة القبور اإلسالمية ، كان هذا يف األساس , جزًء من مستوطنة قدمية، 
حتولت فيما يبدو إىل مقربة)1(* يف الفرتة اإلسالمية ، وحيكى كذلك أن هذا املسجد 
بين على أنقاض معبد قدمي ، وبنفس أحجاره القدمية اليت ال تزال بقاياها ماثلة للعيان 
جبانب املسجد من اجلهة الشرقية ، وهي أحجار بازلتية مهندمة تتشابه إىل حد كبري 
من حيث أشكاهلا وطريقة تشذيبها مع تلك اليت نشاهدها يف املواقع القتبانية على 
املنقولة هي نقش  القدمية  املستوطنة  بقايا  متنع)2(. ومن  املعمارية يف مدينة  املنشآت 

ولوحة جدارية تأيت أوصافها كما يأيت:

أ. نقش املعشِّر
يوجد النقش على الواجهة اجلنوبية للمسجد ، حيث أعيد استخدامه يف السابق 
بطريقة مقلوبة فوق املدخل ، على مقربة من الركن اجلنويب الشرقي للجدار اجلنويب، 
والنقش عبارة عن كتلة حجرية من البازلت تغطيها القضاض أبعادها 30سم ×12سم، 
نقش عليها حبروف املسند كلمة )ود أب( فقط ، وهي لفظة لتعويذة قدمية شاعت 
مما   ، واحلمريية  القتبانية  العمائر  واجهات  على  ونشاهدها  القدمية  النقوش  يف  كثرياً 
احلجرية  الكتلة  هذه  أن  ويالحظ  )لوحة 103(.  املكان  نفس  من  منقول  أنه  يدل 
البازلتية تتشابه مع بقايا أحجار املقصورة املتهدمة اليت كانت ملحق باملسجد من اجلهة 
اجلنوبية. مما يدل فعاًل على أن املسجد أقيم على أنقاض مبىن قدمي من املرجح أنه يعود 

إىل الفرتة القتبانية. 

ب. لوحة جدارية من احلجر
من اآلثار املنقولة اليت مت إعادة استخدامها على واجهة مسجد تاج الدين املعوضة 

1. * ورمبا من الوقت الذي حتول فيه املسجد إىل ضريح دفن فيه الشيخ إبراهيم السبئي.
2. De Magiret.A ,Christian.Robin:Italian Archeaeolgical Mission in The 
Republic of Yemen, Tamnaa Antica Capitale  Di Qataban,  YICAR.
Pares,3 , Sana, 2006 ,pp 11. 
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يف قرية اجلربين اجملاور للموقع ، لوحة زخرفية مربعة الشكل أبعادها 60×60سم ، من 
الرخام األبيض ، نفذ عليها بالنحت الغائر تكوين هندسي زخريف على أربعة أوجه، 
يف كل وجه حنت هندسي مكون من نافذتني عليا وسفلى ، ويف كل نافذة إطاران 
يتسعان حنو اخلارج ، يفصل بينهما يف الوسط باب مستطيل حييط به إطاران يتسعان 

حنو اخلارج )شكل14 ، لوحة 104( .   
لغرفة مقدسة يف معبد ، ورمبا  وحيتمل أن هذا التكوين اهلندسي ميثل تصميماً 
اهلامة كاملعابد والقصور  املباين  اللوحات اجلدارية على واجهات  كانت توضع هذه 
إلعطائها ملسة مجالية إلظهار أمهيتها وميكن مقارنتها مع لوحة جداريه هندسية مشاهبة 
عثر عليها يف اجلوف من اخلربة السوداء ، حمفوظة يف املتحف الوطين بصنعاء)1( ، 
لوحة أخرى مشاهبة هلا يف متحف بينون ، ولكنها ذات وجهني فقط  وهناك أيضاً 

تتضمن زخرفة لنافذتني ومهيتني)2( بنفس األسلوب اهلندسي.
ويرجح من خالل هذه الدالئل األثرية أن املوقع يعود إىل القرن الثالث قبل امليالد 

وهي الفرتة اليت كانت ال تزال فيها املعافر قتبانية. 

20. موقع  يـدى:)اللوحات 107-105(
بعد 1,5كم خط  على  البـَرَع  ذي  موقع  من  الشرقية  اجلنوبية  اجلهة  يقع يف   
العرض 13,29درجة مشااًل وخط الطول 44,12درجة شرقاً وعلى ارتفاع 2000م 

عن مستوى سطح البحر.

1. باسالمة، حممد عبد اهلل: النحت والنقش يف اليمن القدمي، دراسة أثارية مقارنة، رسالة دكتوراة، غري منشورة، جامعة 
بغداد، 1995م، ص28.

2.العميسي، فضل حممد: الزخارف واملنحوتات احلجرية يف الفرتة احلمريية، رسالة ماجستري، غري منشورة، املعهد 
الوطين لعلوم اآلثار والرتاث، املغرب، 2007-2008م، ص 50. 
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وصف الموقع
يشكل جزء من مساحة املوقع - يف اجلهة الشرقية- تلة صغرية مستطيلة الشكل، 
إىل  الشمال  ومن  الشرق حوايل 180م  إىل  الغرب  من  متتد  مستوية  مساحة  ذات 
باجتاه الغرب ، والشمال ، والشرق لتصل يف اجلزء  اجلنوب 80م ، تنحدر تدرجيياً 
الشمايل الغريب بواٍد عميق ، تكتنفه من اجلانبني مدرجات حديثة ، كما استحدث 
املنحدر  من  الغريب  الطرف  يف  )القدس(  مدرسة  أرضية  بعد شق  املتأخرة  الفرتة  يف 
اجلزء  حىت  تدرجيياً  متتد   ، الفخارية  البقايا  عليها  تنتشر  أخرى  مدرجات)1(*حديثة 

املنبسط من التلة على أنقاض املنشآت القدمية. 
أجريناها يف  اليت  اإلثنوغرافية  املعلومات  املسح ومجع  أعمال  أتضح من خالل 
املوقع أن املساحة اليت تقع ضمن نطاق مدرسة القدس ، وما حييط هبا من املرافق 
حمتوياهتا  تعرضت   ، قدمية  سكنية  مستوطنة  هي   ، املوقع  الغربية  اجلهة  يف  األخرى 
املعمارية لإلزالة بسبب ذلك ، إىل جانب االستيطان املستمر الذي أثر كثرياً . وحُيكى 
انه ترافق أثناء أعمال حفر أساسات املدرسة العثور على أنقاض حجرية مهندمة وأواين 
فخارية خمتلطة بالرماد والفحم ، وال تزال هناك الكثري من الكسر الفخارية املتناثرة 
على أجزاء واسعة من املوقع ، ومن بقايا املستوطنة القدمية املقربة ، وجبانبها جزء من 

حوض مياه. 

أ. املقربة الصخرية
تقع يف اجلهة الغربية ، وتظهر واجهات القبور اخلارجية مغطاة بأحجار عشوائية، 
مت  قد  اليت كان  العظمية  البقايا  أن  يبدو  ، كما  الشكل  هبذا  نبشها  بعد  وضعت 
الكشف عنها هي من موقع هذه املقربة ، وقد مت حصر أرضية املدرسة عند حدود 
الباقية )لوحة 105(. واتضح أن القبور حنتت يف الصخر بشكل حمور  هذه القبور 

طويل باجتاه شرق-غرب ، يبلغ متوسط أطواهلا 2م )لوحة 106(.

1. * ختتلط فيها بقايا الفخار مما يدل على أهنا شيدت فوق أنقاض موقع قدمي. 
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ب. منشأة مائية
تقع يف اجلهة الشرقية من املوقع ، يشري اجلزء الظاهر منها بأهنا عبارة عن حوض 
)خزان( مياه مستطيل الشكل ، بقى من طوله املمتد من الشمال إىل اجلنوب حوايل 

80سم ، حيث ختتفي بقية أجزائه حتت أنقاض املدرسة كما يف )اللوحة 107( 
إن وجود حوض للمياه جبوار املقربة أمر معروف وضروري يف اليمن قدمياً حيث 
، وقد  الدفن  أعمال  قبل  للمتوىف  اجلنائزية  الطقوس  استكمال  يستعني هبا يف  كان 
ُكشف عن أمثلة لذلك يف كثري من مواقع املقابر األخرى يف اليمن ، كما هي احلال 

يف  مقربة حيد بن عقيل)1( ، ومقابر مدينة السوا)2(.
ويرجح الباحث إمكانية العثور على البقايا املعمارية للمنشآت السكنية القدمية 

يف املستوى األعلى من التلة باجتاه الشرق ، إذا ما مت تتبعها باحلفريات األثرية.

21. موقع الحنحن: )لوحة 111-108(
يقع يف اجلهة الشمالية الشرقية من حصن َمَطرَان على بعد حوايل 1,5كم ، 
عند خط العرض 13,26 درجة مشااًل وخط الطول 44,16 درجة شرقاً وعلى ارتفاع 

1651م عن مستوى سطح البحر.
ورد ذكرها عند اجلندي حباءين مهملتني بعد ألف والم مث نون بينهما ونون أخرى 

بعد احلاء األخرى كالمها ساكنتان ، وهي قرية بوادي يقال له معادن)3(.

1. أنظر على سبيل املثال احلسيين، صالح: طرق الدفن واألثاث اجلنائزي، مرجع سابق، 2008م، ص 29، وكذلك: 
 De Magiret.A ,Christian.Robin:Italian Archeaeolgical Mission in The

.Republic of Yemen, Ibid, 2006 ,pp, 54- 55
2. الشرعيب: مدينة السوا، مرجع سابق، ص102، 103.

3. اجلندي: السلوك، ج2، مرجع سابق، 414. والصواب قرية قرب وادي معادن و تبعد عنه حبوايل 3كم، وهي يف 
الواقع بالقرب من وادي اجلنات.
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 وصف الموقع
يتكون املوقع من قاع منبسط فسيح تتصل بطرفيه الشمايل واجلنويب تالل صخرية 
مرتفعة ذات تركيب ناري ، وعليها تقوم القرى احلديثة ، وتتصل مع هنايتها يف اجلزء 
الغريب بداية السلسلة اجلبلية اليت تؤدي إىل قمة جبل َمَطرَان من اجلهة الغربية ، وبداية 
جمرى وادي احلنحن الذي ميتد باجتاه الشرق ليتصل بوادي اجلنات بعد مسافة طويلة 

)لوحة 108( .
مستوطنة  بقايا  توجد  النجد  باسم  املعروفة  القدمية  التالل  تلك  إحدى  وعلى 
الرتايب الذي  الطريق  قدمية يف اجلهة اجلنوبية من املوقع على بعد حوايل 400م من 
الطول  وخط  مشااًل  13,26درجة  العرض  خط  عند  الكدرة  بقرية  احلنحن  يصل 
44,14درجة شرقاً  ، وعلى ارتفاع 1784م عن مستوى سطح البحر. وتظهر بقايا 
املستوطنة املتمثلة يف أساسات ملنشآت معمارية حمصورة يف مساحة دائرة قطرها حوايل 
60م ، على الطرف الغريب من التل ، عثر جبانبها على أداة حجرية )لوحة 109(.  

- املنشآت املعمارية
يتضح منها تفاصيل أساسات ملنشأة وحيدة يف هيئة حجرة شبه مربعة ، أبعادها 
3م× 2,5م  شيدت باألحجار اجلريية الكبرية غري املهندمة اليت يرتاوح متوسط طوهلا 
بني 45-60 سم ، بشكل مداميك آحادية يصل مسكها 40سم ، واملدخل متهدم، 
ولكن يبدو أنه كان بعرض 60سم ، يف اجلهة اجلنوبية استناداً على الفراغ الظاهر 
بني أساسات تلك اجلهة )لوحة 110( ويبدو أن مكوناهتا املعمارية تعرضت لإلزالة 

بسبب التعرية الشديدة. 
كما مت العثور على أداة من حجر الصوان بالقرب من البقايا املعمارية من اجلهة 
الشرقية )لوحة 111(. ويبدو من مظهرها البسيط أهنا صنعت حملياً بنهاية حادة ، 
التهذيب  من  نوع  أي  إجراء  دون  الطبيعي  على وضعها  مكشطاً  استخدمت  ورمبا 

عليها. 
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المبحث الثاني
 املواقع األثرية القدمية يف منطقة سامع

ال ختتلف املواقع املكتشفة وما عليها من دالئل ملعامل وآثار باقية عن ما مت العثور 
عليه يف منطقة قدس ، حيث يالحظ التشابه الكبري يف طبيعة نشوء العديد منها ، 
وكذلك يف طريقة البناء وإذا وجد اختالف فإنه يكمن يف نوعية املواد املستخدمة يف 
البناء سواًء على املستوطنات القدمية أو يف  أنظمة الري ، وذلك ناتج عن اختالف 

الرتكيب اجليولوجي للمنطقة نفسها كما مت تناوله سابقاً.

22. موقع سربيت: )لوحات 113-112( 
يقع يف اجلهة الشمالية الشرقية من جبل سامع على بعد حوايل )4كم( عند خط 

العرض 13,38درجة مشااًل وخط الطول 44,12 درجة شرقاً.

وصف الموقع
يتكون املوقع من سلسلة جبلية أعالها قمة جبل اجلعشنة جهة الغرب و جبل 
بين أمحد  يف اجلهة اجلنوبية منها حتيط هبا من مجيع اجلهات ، وحوهلا أراضي منبسطة 
جتتازها وديان غنية باملياه ، وإىل جانبها الكثري من احلقول الزراعية اليت شيدت يف 

املواضع اليت قامت عليها املواقع القدمية. 
يبدو أن املظهر الطبوغرايف القدمي  قد تغري متاماً  يف ظل التزايد السكاين الكبري 
الذي يتوسع باستمرار على حساب املواقع القدمية ، مما أدى إىل إزالة املعامل العمرانية 

هنائياً ، ومن الدالئل األثرية املهمة يف املوقع نقش مسندي قدمي.
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أ. نقش سربيت
يوجد النقش يف بداية جبل سامع يف قرية سفال اجلبل من بين أمحد إىل اجلنوب 
من قرية ذي شراح حبوايل 700م عند خط العرض 13,38 درجة مشااًل وخط الطول 

44,12 درجة شرقاً وعلى ارتفاع 1621م عن مستوى سطح البحر.
أثرت العوامل الطبيعية املختلفة كثرياً على حمتوياته ، نظراً ألنه نُِقش على صخرة 
كبرية سطحها اخلارجي غري مستوي ، ولذلك يالحظ أجزاء منه حبالة سيئة ، وظهرت 
كلمات يف بعض األسطر مفقودة ، نتيجة لسقوط مياه األمطار عليها بصورة مستمرة 
، كوهنا أصبحت ُتُصرَّْف يف اآلونة األخرية من خالل هذه الصخرة إىل احلقل الذي 
توجد فيه ، ومع ذلك فقد أمكن بعد بذل جهد من قراءة ونقل حمتوياته بشكل جيد 

لنضعه أمام الباحثني واملهتمني لدراسته)1(*. )لوحات 113-112(
يتكون النقش من 12 سطراً ، كتبت عليه حروف املسند خبط غائر مبقاسات 
غري متساوية ، إذ يقدر متوسط طول احلرف ما بني 12-18 سم ، وجاءت األسطر 
يف بدايته تشغل مساحة واسعة ، ويف آخره ضيقة ، ورمبا نتج ذلك عن سطح الصخرة 
غري املستوي ، ومن خالل القراءة األولية أتضح أنه من نقوش البناء ، ويتحدث عن 
بناء نقيل وختصيص مقربة للموتى ، كما يتحدث عن حفر أبار وتسوية أرض جبوارها. 

وهناك الكثري من املعلومات ال تزال حباجة إىل كشف النقاب عن حمتوياهتا.

ب. نقل النص
1. ب ر د أ/ وت ح ر ]ج[.....]أ ن[ ع م / ب ن ت / ق ش ع ت / ذ 

ت/ب ي ت / ب ن ي/ ع ر ق م / ذ م ع ف ر ]م[
2. ن.. / ب ي ت ]هـ[ و/ ي ف ع / و أ ر ب ي ن /هـ ف ع ر ت /و 

ن ط ع /و ب  رأ /و هـ ق ش ب / و ق ص ع / و هـ ق ح  
1. * أول من زار النقش وعرف به هو حممد لطف غالب عام 1987م )صحيفة الثورة 1987/11/21(، مث قام 
بنشره مهيوب غالب مع أن الباحث كان سبقه يف دراسته ومل يتمكن من نشره بسبب ظروف تأخر مناقشة الرسالة.
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3. و ب ر ][..... / م ن ق ل ن / ذ ي/ س م ي ن / و ن ب / ب ن / 
هـ و ث ر هـ و / ع  د ي / م ر ي م هـ و / ب ن / م ص ر ع / م ح 

4. ]ف د[ / ذ....... / ع د ي / م ح ف د / ذ ع ش ش ن/ ذ ب س ر 
ن / ذ ب ي ت ن /ع  د ي / ف ن و / ب ي ت هـ و 

5. .... / ذ و ن أ / و ب ر د أ /م ]ر[ أ ]هـ م و[/ذ ن م ن /ذ ب ح ي 
ك /ف ع ر هـ ت ن/ب ب ض ع / ع ر ن / و ن../ أ.ب ر م / ح ص. ت

6. ب ت ه و / ب ن و / ع ر ق / و ع./ ب ر ث ن /أ ب ]أ[رن /ب 
هـ و/م س ب أم /ك ك و ن/ص ر ت م / م. ب م / و هـ ر أ ت

7. هـ ي م... ك ل / أ ح ر م م / وهـ ع ج ز م / ذ ب ق ر ن/ و و ز ف/ 
و ن ت ق ب / هـ ف ع   ر /  ن ق ز ت

8. .. ن م / ب هـ و ت / س ر ن/  ذ ب ق ر ن / أ ي و ن/ س ت ف ز 
ن ت / ب ي ت هـ  و/ ب ن و / ع ر]ق ن[ / ب ر د   

9. أ / و ت ح ر ج / هـ ي ل ن / ك هـ ل ن / م ن ض ح / ب ي ت ن 
/ ش ب ع ن / و ب ر د أ / و ت ح ر ج / م 

10. ر أ هـ م و / ك ل ي ب / ب ن / ي ش م ر / ي هـ ح م د / ذ م ع 
ف ر م

11. و ت ق د م / ذ ن / أ س ط ر
12. إ ل ش ر ح / أ ش و ع

ج. معىن النقش
بعون وتوجيه].....[ ]أنـ[ـعم بنت قشعة من بيت بين«عرق« )اليت تنتمي إىل( 
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ذي معافر ]ن..[ قصره يافع وأربيان حفرت وسوت وبنت واستصلحت شق ورصف 
واجناز ]......[ النقيل املسمى)وُنْب( من أسفله حىت أعاله وذلك من باب حمفد 
فناء قصره  النقيل حىت  القصر ، وامتد  العشة بوادي  ]ذ....[ حىت باب حمفد ذي 
]...[ وذلك بعون سيدهم]إله[ املطر الكائن يف منطقة النعرة  جببل ونوب ، ].أ. ب 
رم[  جزءاً من  بيته بين »عرق« و ]ع.[ حفر اآلبار مع  مداخلها)أبواب( ، لوقت 
اجلفاف]م. مب/و هر.ت[. جنوب].....[ كل أحرمم وهعجزم الذي بقرب )وأضاف( 
ونقب وحفر مقربة ]..من[ جببل أيون)جبل العنب( ، ستفزنت]..[ بيته بين »عرق« 
وبرعاية ومساعدة سيدهم كليب بن يشمر يهحمد ذو معافر ، ونفذ  كتابة هذه 

السطور إل شرح أشوع. 

د. أمهية النقش التارخيية 
يشري النقش مبا حواه من معلومات إىل أمهية منطقة سامع وما حوهلا من املناطق 
األخرى التابعة للمعافر خالل تلك الفرتة اليت كتب فيها ، مع األخذ يف االعتبار أن 
النقش ال يتحدث فقط عن ما مت إجنازه من مشاريع يف موقع سربيت الذي وجد فيه 
، وإمنا فيما يبدو عن جزء واسع من منطقة ما يعرف اليوم باحلجرية ، كما هي احلال 
يف نقش السوا الذي وردت فيه معلومات عامة عن مناطق عديدة تابعة للمعافر وليس 
فقط عن السوا الذي وجد فيه ، كما أنه ليس من املفرتض أن تكون )أنعم( اليت جاء 
على  بل   ، قد سكنت سربيت  األعمال-  بتلك  املتفضلة  النقش -وبأهنا  ذكرها يف 

العكس قد تكون يف منطقة أخرى يف سامع أو خارجها.
وقد سجل كاتب النقش تلك األعمال اليت قامت  بإجنازها آنذاك ، ورمبا هي 
اليت يتناقل العامة ذكرها حىت الوقت الراهن يف مناطق متعددة من احلجرية روايات عن 
بنقيل  القدمي الذي مير  الطريق  املثال  الطرق ، ومن ذلك على سبيل  شهرهتا بتشييد 
اجلواجب السابق الذكر ، ورمبا يكون هذا النقيل من ضمن املناقل الذي يتحدث عنها 
النقش ، خاصة وأنه يقع على نفس امتداد الطريق القدمي الذي كان يصل بسامع قدمياً.
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املناقل بوعورهتا تلك كان لربطها بالطرق  كما ال جيب إغفال أن اهلدف من 
الرئيسية وحتقيق أغراض جتارية ، ويف املقابل معين أن مير طريق جتاري رئيسي مبنطقة ما 
فالبد وأهنا ستشهد حركة مزدهرة ، ومن الطبيعي أن متارس جمتمعاهتا التجارة ، بعد أن 
تنشأ احملطات التجارية واألسواق احمللية عليها ، وقد وردت يف النقش أخبار عن أمساء 
حمفدين )قصرين( ، وربطهما بطريق رئيسي يدلل على وجود مدن مزدهرة وجمتمعات 

حضرية متتلك إهلاً خاصاً هبا وهو إله املطر هيلن كهالن.
إن كل تلك املعطيات اليت محل أخبارها نقش سربيت تكشف عن أمهية منطقة 
الطرق  على  نشأت  اليت  تلك  وخصوصاً  األخرى  املناطق  من  هبا  حييط  وما  سامع 
املزدهرة  الفرتة  وهي   ، امليالدي  األول  القرن  من  التارخيية  الفرتة  يف  القدمية  الرئيسية 
للمعافر اليت  كانت قد أصبحت فيها أذوائية )ذو معفرم( أنضوت حتت مظلتها كل 
قبائل املعافر ، كما يتضح أيضاً أن الدور التارخيي للمنطقة يف الفرتة اليت يتحدث عنها 
النقش يندرج ضمن دور املعافر الرئيسي من خالل تلك األذوائية اليت سبق احلديث 

عنها يف املبحث األول من الفصل الثاين. 

23. موقع دار السادة: )لوحة 120-114(
الطريق  بعد حوايل 800م من  ، على  الشرقية من وادي شريع  اجلهة  يقع يف 
الرتايب، عند خط العرض 13,34درجة مشااًل ، وخط الطول 44,05درجة شرقاً ، 

وعلى ارتفاع 1918م عن مستوى سطح البحر.

وصف الموقع
يف  تدرجيياً  تنحدر   ، حبوايل 130م  قطرها  يقدر   ، دائرية  شبه  تلة  عن  عبارة 
الشمال حنو عني ماء تعرف باحلوض ، ويف الغرب حنو حقول زراعية حديثة خترتقها 

قنوات مائية قدمية.
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ميثل املوقع مستوطنة قدمية أثرت عليها املراحل االستيطانية املستمرة حىت الوقت 
احلاضر ، ولعل  الناظر لبقايا دار السادة)1(* املسمى به هذا املوقع ، والذي أقيم على 
الطرف الشمايل للتلة خلري دليل على ذلك )لوحة 114( حيث شيد فوق أنقاض 
مساكن املستوطنة القدمية ، وبنفس أحجارها بعد أن مت حتوير الكثري منها ، كما قامت 
يف الوقت الراهن الكثري من املنازل احلديثة على األنقاض العمرانية القدمية ، وتتمثل 

بقايا املستوطنة على النحو التايل: 

أ. بقايا المنشآت المعمارية
مت الكشف أثناء الزيارة امليدانية للموقع عن بقايا أساسات ملنشآت قدمية غري 
واضحة املعامل ، كوهنا قامت عليها مباشرة منشآت حديثة ، حيث يظهر مدماكان 
)لوحة 115(  الغرب  إىل  الشرق  من  املمتد  طوله  من  1,5م  بقي  جدار  من  جلزء 
 ، 20سم   ×30 بني  أطواهلا  متوسط  ويرتاوح   ، املهندمة  اجلرانيتية  باألحجار  شيد 
40×20سم ، وال تزال أجزاء أساساته مدفونة حتت األرض ، مما يدل على أنه استغل 
هذا اجلزء الظاهر منه يف بناء اإلسطبل احليواين الذي بين بأحجار حديثة مغايرة متاماً 

عن األحجار القدمية.
اإلسطبل جلهة  من  4م  بعد حوايل  على  أخرى  ملنشأة  أساسات  بقايا  وهناك 
الشرق غري واضحة املعامل لتغطية احلشائش والركام هلا ، شيد بنفس األحجار اجلرانيتية 
املهندمة )لوحة 116( وتوحي أجزاؤه الباقية أنه كان يأخذ الشكل املربع ، وال تزال 

أساسات منه مدفونة حتت األرض. 

 ب. القناة املائية
الشمالية  هنايتها  وتظهر  املهندمة  باألحجار  شيدت  مائية  قناة  على  العثور  مت 

1. * دار هتدم الكثري من أجزائه، ويقدر عمره الزمين حبوايل 180 عاماً.
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بشكل فتحة معقودة)لوحة 117( ، تقوم عليها مباشرة غرفة حديثة ، وهلذا السبب مل 
نتمكن من معرفة تفاصيلها بشكل كامل ، وعثر جبوارها على عدد كبري من األحجار 

والبالطات احلجرية املهندمة. 

ج. األحجار املنقولة
املوقع ، حيث مت إعادة  القدمية يف أجزاء واسعة من  تنتشر أحجار املستوطنة 
بعض  وعلى   ،  )118 )لوحة   اخلارجي  السادة  دار  بوابة  على  بعضها  استخدام 
مداميك واجهاته اخلارجية ، وهي من نوعية األحجار القدمية املهندمة واملنحوتة بدقة 
عالية )لوحة119( ، كما تتناثر الكثري من األحجار والبالطات املهندمة على كافة 

أرجاء املوقع وجبانب املساكن احلديثة )لوحة 120(.
واجلدير بالذكر أن هناك تشاهباً كبرياً بني بقايا هذه املستوطنة املعمارية سواًء من 
حيث نوعية األحجار وتقنيتها أو البالطات احلجرية مع البقايا املعمارية اليت نشاهدها 
يف املنشآت السكنية مبدينة السوا ، ولعل هذا يقودنا إىل استنتاج التعاصر التارخيي 

والزمين بني هذا املوقع ومدينة السوا)1(.

24. موقع الصيرة)2(: )لوحة 123-121(
تقع يف اجلهة اجلنوبية الغربية من دار السادة ، على بعد حوايل 1كم ، عند خط 
وعلى  الطول 44,072559درجة شرقاً  العرض 13,403506درجة مشااًل وخط 

ارتفاع 1907م عن مستوى سطح البحر.

1. الشرعيب: مدينة السوا، مرجع سابق، ص83-97.
2. صرية تسمية قدمية ورد ذكرها بلفظة )صريتن( يف نقش السوا، على أهنا  املكان )الربحة( اليت أقيم فيها معبد اإلله 

ذي مساوي حتت مدينة السوا. الشرعيب، مدينة السوا، مرجع سابق، ص29؛ وصرية أيضاً تطلق على جبل يف عدن 
شيدت فيه قلعة قدمية. 
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وصف الموقع
ميثل املوقع تلة شبه بيضاوية الشكل يبلغ قطرها حوايل 110م ، تنحدر بشدة 

يف الشمال والشرق والغرب حنو أراضي منبسطة وحقول زراعية واسعة.
 .)121 )لوحة  املوقع  على  بشكل كبري  املتواصلة  االستيطان  عمليات  أثرت 
وأصبح من الصعب العثور على أي  معامل معمارية بارزة على السطح ، والواقع أنه 
أثناء احلفر ألعمال البناء اليت يقوم هبا السكان احلاليون منذ سنوات ، كانت تظهر 
أساسات مباين قدمية ختتلط هبا بقايا عضوية خمتلفة من الفخار والعظام والرماد احملرتق، 
والكثري من تلك احلفر ردمت مباشرة بعد النبش ، وقد مت مالحظة واحدة منها يف 
الطرف الغريب من التلة )لوحة 122( جبوار أحد املساكن احلديثة ما تزال مكشوفة 
وهي حفرة عشوائية يصل عمقها إىل حوايل 1,5م ظهرت خالهلا أساسات جدار ميتد 
من الغرب إىل الشرق. مما يدلل على أن أثار املنشآت القدمية مدفونة حتت طبقات 
من  العديد  أنقاضها  على  وقامت   ، الزمن  مر  على  تراكمت  اليت  الرتبة  من  عميقة 

املساكن احلديثة وسط التلة.
كما اتضح أن ما ورد من بعض السكان من روايات عن املعثورات اليت جيدوهنا 
أثناء أعمال احلفر العشوائي املستمرة ، إمنا هي من بقايا تلك املنشآت القدمية ، وهي 
حباجة لكشف النقاب عن حمتوياهتا ملعرفة تفاصيلها بصورة واضحة. وما تزال بقايا 
القبور القدمية اليت حفرت يف الصخر مغطاة بالرتاب ، وبدأت مالمح بعضها متثل 
للعيان عند سفح التلة إىل جهة الشمال )لوحة 123(. وتبقى الصورة احلقيقية ملاهية 
جراء  واضحة  دالئلها  أصبحت  أن  بعد  األثري  التنقيب  بأعمال  مرهونة  املستوطنة 

أعمال احلفريات العشوائية. 
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25. موقع الَخَنف: )لوحات  124 - 125(
تقع يف اجلهة الشمالية الغربية من موقع الصرية ، على بعد حوايل 900م ، عند 
خط العرض 13,397434درجة مشااًل ، وخط الطول 44,076294درجة شرقاً ، 

وعلى ارتفاع 1937م عن مستوى سطح البحر.

وصف الموقع
يتشكل املوقع من أرض منبسطة حتوي طبقات عميقة من الرتبة الطينية ، حتيط 

به سلسلة جبلية من اجلهة الغربية ويشتمل على املقربة القدمية ، واملنشآت املائية.

أ. مقربة اخلََنف
تقع يف اجلهة الغربية من املوقع ، وقد مت التعرف عليها خالل الكشف املفاجئ 
أثناء حفر أساسات مدرسة الوحدة ، وتضم مدافن مجاعية حتوي بداخلها هياكل 
عظمية خمتلفة ، وأتضح من خالل الدراسة امليدانية أن املوقع بشكل عام مبساحته 
الكبرية كان يضم موقعاً سكنياً متكاماًل ، اندثرت معامل سكانه العمرانية ، وبقيت 
مقابرهم يف هذا املكان ، ورمبا ال تزال أجزاء من بقايا املستوطنة مطمورة حتت طبقات 
الرتبة املرتسبة املهجورة يف اجلهة الشمالية للجزء املتبقي من املساحة اليت  قامت عليها 
الثانوية بشريع ، واليت حصرت هنايتها عند ذلك بعدما تبني  الوحدة  مدرسة  حالياً 
حمتويات املقربة )لوحة 124(. وكان قد ترافق يف ذلك الوقت - حسب إفادة بعض 
املواطنني- أثناء أعمال حفر األساسات ، أنه مت الكشف عن الكثري من األنقاض 
والقطع احلجرية املهندمة ، والعديد من األواين الفخارية واحلجرية. حيث حفرت فيها 
القبور يف الرتبة الطينية بشكل حمور مستقيم ميتد من الشرق إىل الغرب حىت مشارف 

بئر النقوع اجملاورة للموقع سيتم احلديث عنها الحقاً.
كما مت يف اآلونة األخرية حبسب إفادة األهايل -أثناء القيام ببناء سور املدرسة 
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إلحاطتها وفصلها عن املقربة- الكشف كذلك على قرب مجاعي آخر بشكل غرفة 
مستطيلة ، حتوي يف داخلها على ما يزيد عن عشرة هياكل عظمية يتجه فيها الرأس 
حنو الشرق ، وجبوارها األثاث اجلنائزي املتنوع ما بني أواين فخارية وجلدية ، مل يعرف 
مصريها ، وقد ردمت مع القرب مباشرة بعد النبش ، وال يزال هناك مالمح لعدد من 
القبور واضحة وماثلة للعيان )لوحة 125( ونتيجة لقرب بعض القبور الباقية من اجلبل 
متاما ، فال يستبعد أن يكون هناك قبور صخرية حنتت عليه قدميا قبل أن تغطيها الرتبة 

الطينية ويتحول الدفن فيها.
ويتضح من أجزاء املقربة  الباقية يف اجلهة الغربية أهنا تتشابه مع مقربة محدان من 
حيث احتواؤها على نوعني من املقابر ، ولعلها بذلك متثل مرحلتني زمنيتني من الدفن.  

ب. املنشآت املائية )اللوحات 135-126(
هناك العديد من مصادر املياه يف اجلهة الشرقية من املوقع كانت على ما يبدو 
تزود املوقع مبياه الشرب ، تظهر آثارها واضحة قرب التالل األثرية اليت قامت عليها 
املستوطنات القدمية ، ومن أمهها عني ذي مسينح ، حفرت يف الصخر بشكل دائري، 
يبلغ قطرها 1,10م ، متتد أفقياً يف اجلبل إىل مسافة 4م تقريباً ، وهي اليوم جافة بعد 

أن استحدثت جبوارها عيون أخرى يف الفرتات املتأخرة )لوحة 126(.
القدمية يف  أقاموا مساكنهم  الفرتة  وسبق احلديث أن السكان األوائل يف تلك 
التالل املرتفعة ، واستغلوا مناطق األحواض املنحدرة عن تلك التالل واجلبال املرتفعة 
اليت تكونت عندها جماري الوديان وما حييط هبا من مواضع منبسطة بعد أن تراكمت 
عليها طبقات مسيكة من ترسبات الغرين والطمي احملمولة مع مياه السيول املنسابة من 
أعايل اجلبال مع مرور السنني ، ليمارسوا فيها الزراعة كمصدر أساسي يف إنتاج الغذاء 
، قبل أن تتحول إىل حقول واسعة لزراعة القات كما يالحظ اليوم ، وهناك أيضا إىل 
جانب ذلك بقايا جدران مدرجات قدمية على منحدرات التالل ، مت استصالحها 
فيما يبدو يف املراحل الالحقة مع زيادة النمو السكاين لغرض توسيع األراضي الزراعية.  
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وكشفت أعمال املسح كذلك أن سكان املستوطنات القدمية اعتمدوا يف ممارسة 
الزراعة املبكرة على أنظمة ري تقليدية خمتلفة تظهر بقاياها يف هذا املوقع على النحو 

التايل: 

- احلواجز التحويلية
احلواجز التحويلية هي طريقة من طرق الري القدمية اليت عرفت يف اليمن قدمياً 
استخدمت للسيطرة األولية على مياه السيول من خالل حجزها وحتويلها مباشرة إىل 
األراضي الزراعية)1(. ويف هذا املوقع توجد أجزاء منها مطمورة حتت األرض على جمرى 
الفرع الغريب للوادي يف منطقة تعرف اليوم بالنقوع على بعد حوايل 200م يف اجلهة 
التعرف  أنه أمكن  الشرقية من مقربة اخلََنف السابقة الذكر ، ورغم أهنا مطمورة إالّ 
العثور على  اليت مت مجعها من األهايل ، كما مت  املعلومات  على هويتها من خالل 
بعض أحجارها متناثرة جبوارها يف اخلارج ، وأتضح أهنا عبارة عن حواجز بنيت بالكتل 
احلجرية الكبرية غري مهندمة ، بشكل أفقي يف جمرى الوادي على مساحة طوهلا 30م 
تقريباً. وكشف على مناذج مشاهبة هلا يف مواقع عدة يف شعب منيدر)2( ويف مواقع 

اهلضبة اليمنية حول ذمار)3(.
كما أتضح أيضاً أن كميات الغرين والطمي املرتسبة بفعل مياه السيول قد أدت 
الوادي ومستوى  رفع مستوى جمرى  وإىل   ، احلواجز  إىل طمر هذه  الزمن  مرور  مع 
األرض الزراعية احمليطة به ، وقد حدث مثل ذلك يف أودية كثرية يف اليمن)4( وقد ساعد 
أسلوب الري مبياه السيول وما حتمله من ترسبات خمتلفة ، يف ختزين كميات كبرية من 

1. ماكوريستون، جوي: املستوطنات املبكرة يف حضرموت، تقرير أويل عن مستوطن من عصر ما قبل التاريخ يف 
شعب منيدر، دراسات يف اآلثار اليمنية، من نتائج بعثات أمريكية وكندية، ترمجة د. ياسني اخلالصي، مراجعة وتقدمي 

د.هنى صادق، املعهد األمريكي للدراسات اليمنية، 2001م، ص 200.
2. املرجع نفسه، ص 200، 201.

3. إيدينز، كريستوفر؛ ت.ج، ويلكنسون: جنوب شبه اجلزيرة العربية يف العصر اجليولوجي احلديث )اهلولوسني(، 
االكتشافات األثرية األخرية، دراسات يف اآلثار اليمنية، مرجع سابق، ص69.

4. برونر، أويل: بدايات الري، اليمن يف بالد مملكة سبأ، مرجع سابق، ص 53، 54.
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املياه يف باطن األرض ، فأدى ذلك إىل رفع منسوب املياه اجلوفية يف الوديان، مما سهل 
ذلك يف احلصول على املياه عن طريق حفر اآلبار يف املراحل االستيطانية الالحقة. 

- اآلبار
يف  استخدمت  قدمية  آبار  وجود  على  املوقع  يف  امليدانية  الدراسة  نتائج  دلت 
وهذه   ، سطحية  بسواقي  ارتباطها  يظهر   ، السيول  مياه  جانب  إىل  الري  أغراض 
اآلبار حتتاج إىل كشف النقاب عن معاملها باحلفر األثري كوهنا طمرت خالل املراحل 
السابقة بفعل السيول وزحف ترسبات الرتبة الطينية ، والتوسع يف إقامة احلقول احلديثة 

عليها. 
وقد مت الكشف يف املوقع عن مالمح بئرين تعرف األوىل باسم بئر النقوع)1(* تقع 
إىل الغرب على بعد حوايل 150م من مقربة اخلََنف ، حفرت يف اجملرى الغريب لوادي 
شريع على مسافة حوايل 80م من بقايا احلواجز التحويلية السابقة ، واألخرى بئر 
السبيل ، حفرت على جمرى الفرع الشرقي لوادي شريع ، على بعد حوايل 200م من 
موقع دار السادة ، عند خط العرض 13,40درجة مشااًل وخط الطول 44,07درجة 
 ،  )128-127 البحر)لوحات  سطح  مستوى  عن  1850م  ارتفاع  وعلى  شرقاً 
وكلتامها مطمورتان حتت األرض. حتيط هبما من مجيع اجلهات حقول زراعية واسعة 
قامت على مراحل زمنية خمتلفة يف هيئة مساحات بأشكال خمتلفة حماطة جبدران من 
األحجار البازلتية غري املهندمة ، غطت أنقاضها بعد ذلك على القنوات)2(** املائية 
القدمية، وبناء على روايات بعض الفالحني أن تلك اآلبار كانت ما تزال بعض أجزائها 
اخلارجية يف حالة جيدة قبل حوايل 20عاماً ، كما أوردوا تفاصيل عن مكوناهتا جاءت 

متشاهبة مع البئر اليت عثر عليها يف موقع ذي اجلمال وفقاً لتلك الروايات. 

1. * لعل لداللة االسم )النقوع(عالقة بذلك، فهي تنقع أي تنبع باملياه. 
2. ** من خالل تواصل الكشف عن آثارها القدمية باستمرار أثناء أعمال احلفر اليت يقوم هبا بعض أصحاب هذه 
احلقول اليوم الذين ذكروا أهنا على هيئة نفق مستطيل مبنية باألحجار والكتل احلجرية املهندمة اليت تربط فيما بينها 

القضاض، وأن أتساعها من الداخل متكن اإلنسان البالغ املرور بداخلها زاحفا.
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- قنوات الري
خمتلفة  املائية  )السواقي(  القنوات  من  نوعني  املوقع  يف  املسح  أعمال  أظهرت 
الوظيفة ، منها قنوات تنقل مياه األمطار اليت جتمعها احلواجز)اجلدران( التحويلية ، 
واآلبار يف املرحلة األوىل حنو األراضي واحلقول الزراعية ، مت الكشف عنها يف اجلهة 
الغربية من املوقع على مقربة من اجلبل ، ومتتد باجتاه طويل حنو الشمال إىل مسافات 
طويلة مبحاذاة جمرى الوادي ، وقنوات أخرى تنقل مياه العيون والينابيع إىل األراضي 
جملرى  الشرقي  الفرع  على  املوقع  من  الشرقية  اجلهة  يف  عنها  الكشف  مت   ، الزراعية 

الوادي، مبحاذاة تلة دار السادة ، ويبدو أهنا متثل مرحلة أخرى )لوحة 129(.   
وتتفرع من تلك القنوات الرئيسية قنوات فرعية )لوحة 130( ، أصغر حجماً 
منها تصل مباشرة إىل األراضي الزراعية ، واتضح أنه مت يف إنشائها مراعاة أن يكون 
ميالهنا مالئماً ملناسيب األرض الزراعية ، حيث تظهر القنوات الفرعية ذات احندار 
األرض  من  مرتفعة  مستويات  إىل  املياه  توصيل  اقل هبدف  ومبساحة   ، أكرب  طويل 
الزراعية. أما القنوات الرئيسية فإهنا تتصل مباشرة باجلدران التحويلية ومتتد إىل مسافات 
2كم  حبوايل  امتدادها  هناية  إىل  اإلحداثيات  نقاط  قياس  خالل  من  بلغت  طويلة 
عند بركة املدهور بالقرب من حدود أراضي خدير اليت يبدو أهنا كانت هي األخرى 

مستهدفة بأعمال الري من هذا املوقع.

- طريقة بناء القنوات املائية
بنيت القنوات الرئيسية والفرعية بنوعيها من جدارين جانبيني متوازيني باألحجار 
اجلريية املهندمة ، كما رصفت أرضيتها باألحجار املستطيلة املهندمة بشكل يكون 
ضلعها الصغري يف اجتاه جمرى املياه املنسابة وذلك لتسهيل اندفاعها على األرضية ، 
وبشكل مستعرض بني اجلدارين املتوازيني ، كما ظهرت أرضية القناة الرئيسية مرتفعة 
عن مستوى األراضي الزراعية ، وسقفت باألحجار املستطيلة املستعرضة بني اجلدارين، 
وزودت على مسافات ببناء عضدات حجرية مستطيلة وأحيانا من أكثر من حجرة 

المعافر - دراسة أثرية



177

تربط فيما بينها القضاض بشكل بارز قلياًل إىل األعلى عن مستوى األرضية ، وذلك 
للتقليل من قوة اندفاع املياه اجلارية بداخل القناة )لوحة 131(.

 وظهرت القنوات من الداخل متسعة بشكل أكرب من أجل استيعاب كمية كبرية 
إىل كتلة  اتساعها بني حوايل 80-90سم ، وذلك استناداً  املياه حيث يرتاوح  من 
حجرية مستطيلة مهندمة أبعادها 80سم ×25سم ، تظهر حتت أنقاض أحد احلقول 
املتأخرة ، ومتثل واحدة من بقايا فتحات )منافذ( التصريف اهلدف منها التحكم حبجم 
املياه املتدفقة فيها )اللوحات 132- 133( وتصريفها على القنوات الفرعية اليت عثر 
على آثارها قرب مدرسة الوحدة ، وعلى الربك احمليطة هبا. ويبدو أن استخدام نظام 
القنوات األرضية املتصلة بقنوات مكشوفة يف وقت واحد لغرض عدم تبخر املياه من 
تعرضها الدائم للشمس ، والسطحية من أجل تسهيل حفر القنوات فضاًل عن سهولة 

تنظيفها.   
وجتدر اإلشارة أن هناك تشاهباً كبرياً بني هذه القنوات مع تلك القنوات اليت مت 

العثور عليها يف موقع عقبة الزنح مبنطقة قدس. 

ج. برك التجميع والتوزيع
 تتخلل القنوات الرئيسية والفرعية سواًء يف اجلزء الشرقي أو الغريب العديد من 
املوزعات املتمثلة يف الربك ال تفتح مباشرة على احلقول واألراضي الزراعية وإمنا لتجميع 
املياه ، وتتصل هبا أحواض توزيعية صغرية من خالل قنوات فرعية ثانوية صغرية تعمل 
إىل جانب التوزيع على احلقول بتجميع الطمي ، حيث تقدر املسافة بني كل بركة 
وأخرى حبوايل300م ، وبني كل بركة وحوض توزيع حبوايل60م. وتظهر أجزاء بعضها 
اليوم يف أماكن مشرفة قليال عن مستوى احلقول واألراضي الزراعية ، بأشكال دائرية 

تتفاوت مساحة أقطارها بني بركة وأخرى ، ومن أشهرها: 
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وخط   ، مشااًل  العرض 13,402399درجة  عند خط  تقع  املاجل)1(  بركة   -
الطول 44,074170درجة شرقاً وعلى ارتفاع 1786م عن مستوى سطح البحر. 
وهي عبارة عن بركة لتجميع املياه شبه مستطيلة الشكل ، أبعادها 7م × 4م ، شيدت 
باألحجار اجلريية املهندمة اليت ربطت فيما بينها مادة القضاض ، بطريقة املداميك 
املزدوجة ، والدبش بسمك 43سم ، هلا درج حجرية بعرض 22سم وارتفاع 15سم، 

بقى منها درجتان فقط يف الزاوية اجلنوبية الشرقية للضلع اجلنويب)اللوحة 134(.
- الربكة السوداء عند خط العرض 13,405851درجة مشااًل ، وخط الطول 
44,076013درجة شرقاً وعلى ارتفاع 1719م عن مستوى سطح البحر ، ومتثل 
احلقول  إىل  التجميع  برك  من  إليها  املنسابة  للمياه  تصريف)موزع(  بركة  األساس  يف 
الزراعية ، وتظهر بقاياها بشكل دائري قطره 1,5م ، واملتبقي من العمق 60سم ، 
شيدت بنفس األحجار اجلريية اليت استخدمت يف بناء الربك ، وكسيت من الداخل 

بالقضاض)اللوحة 135(.       
- بركة املدهور)2(* تقع حالياَ يف احلدود الشمالية الشرقية بني شريع ، وخدير 
44,083041درجة  الطول  وخط  مشااًل  13,408273درجة  العرض  خط  عند 
شرقاً وعلى ارتفاع 1664م عن مستوى سطح البحر. حفرت يف الصخر بشكل شبه 
دائري قطرها 8م ، وشيدت أجزاؤها العلوية باألحجار والقضاض بسمك 45سم. 

ومع ذلك يبقى الكثري من تفاصيل تلك املنشآت املائية وملحقاهتا من القنوات 
حباجة إىل دراسة تفصيلية من أجل تتبع كافة معاملها باحلفر األثري املنهجي ، خاصة 
وأن معظم أجزائها تقريباَ ما تزال مغيبة حتت احلقول اليت حافظت عليها من االندثار 

التام. 

 Ja1 818 /3 1. وردت هذه التسمية يف النقوش اليمنية القدمية باسم: ماجل، ماجلن، ماجلم، )اسم(: بركة، خزان
ماجلت )مجع(: ِبرك، خزانات CIH 621 /7 أنظر: األغربي، ألفاظ املنشآت، مرجع سابق، ص7؛ واملاجل عبارة 

عن حوض أو صهريج يبىن على نبع ماء وأحياناً تصله املياه من خالل ساقية عملت هلذا الغرض هبدف جتميع مياه 
الينابيع واستعماهلا يف الري أنظر: داديه، حيىي عبد اهلل: ألفاظ الزراعة، مرجع سابق، ص24.  

2. * تعترب آخر الربك التابعة هلذا املوقع، وال تزال تؤدي وظيفتها يف الوقت الراهن. 
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الطرف  الواقعة يف   ، اليوم عزلة شريع  السابقًة ضمن ما يعرف  املواقع  وتدخل 
التابعة هلا ، عند خط العرض 13,402399درجة مشااًل  الغريب من مديرية سامع 
وخط الطول 44,074170درجة شرقاً ، وعلى ارتفاع 1786م عن مستوى سطح 

البحر )لوحة 136(. 

26. موقع ْحْرْور:)اللوحات 139-137(
يقع يف اجلهة اجلنوبية الشرقية من حصن سامع ، على بعد حوايل 4كم. عند 
خط العرض 13,390972درجة مشااًل وخط الطول 44,084437درجة شرقاً ، 

وعلى ارتفاع 2373م عن مستوى سطح البحر.

وصف الموقع
 ميثل املوقع مستوطنة قدمية تقع على قمة جبلية مرتفعة تطل من اجلهة اجلنوبية 
واجلنوبية الغربية على حقول واسعة ، بينما متثل اجلهة الشرقية والشمالية منه حتصيناً 

طبيعياً .
هناك بقايا أساسات ملستوطنة سكنية قدمية وجبانبها منشأة مائية ، تندر فيها 
املعثورات األثرية ، وقد امتدت إليها أيدي العابثني واملخربني اليت هنبت على الدوام 
كافة حمتوياته من األحجار وغريها ، وهي اآلن غارقة يف غابة من األشجار والنباتات 

الشوكية اليت تغطي معظم أجزائها )لوحة 137(  ، وتأيت تفاصيلها كالتايل: 

أ. أساسات منشآت معمارية
 تنتشر البقايا املعمارية على مساحة قدرها 30م×17م من املوقع ، تظهر فيها 
أساسات قدمية غري واضحة تغطيها الرتبة ، توحي من هيئتها البسيطة الظاهرة على 
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، هتدمت  الشكل ذات مساحة صغرية  متثل مساكن مستديرة  بأهنا كانت  السطح 
أجزاؤها العليا ، وبقيت أساساهتا مطمورة حتت األرض)لوحات 138- 139(. وهي 

بذلك حتتاج إىل حفريات أثرية لتوضيح أجزائها بالكامل. 

ب. بركة مياه
تقع يف الطرف الشرقي للتلة على بعد حوايل 16م ، من تلك البقايا املعمارية 
، حفرت يف الصخر بشكل دائري يبلغ قطرها 4م ، بعمق 1,61م ، شيدت من 
الداخل باألحجار البازلتية غري املهندمة ، مث كسيت بطبقة مسيكة من القضاض ، 
وزودت بثالث درج حجرية بعرض 60سم يف اجلهة اجلنوبية تؤدي إىل القاع ، وال 

يزال الرعاة يستعملوهنا حىت اآلن يف سقاية أغنامهم. 

27- موقع حصن سامع: )لوحات 140 -147(
يقع يف اجلهة اجلنوبية الشرقية من سامع ، عند خط العرض 13,38درجة مشااًل، 
وخط الطول 44,09درجة شرقاً ، وعلى ارتفاع 2586م عن مستوى سطح البحر.

يعد من أشهر احلصون القدمية اليت لعبت دوراً بارزاً يف تاريخ املعافر قدمياً ، كونه 
يرتبع على موقع اسرتاتيجي هام ، ويعد ثاين أعلى قمة جبلية بعد جبل صرب يف املعافر، 
ويبدو أن تسميته القدمية املتواترة حىت اليوم حبصن سامع ، قد ارتبطت هبذا املوقع املهم 
الذي كان من خالله سامعاً وشاهداً على ما حوله من املناطق ، وما فيها من القالع 
واحلصون األخرى اليت ال ترقى يف حتصيناهتا الدفاعية إىل مستواه التحصيين الطبيعي 

املنيع ، حيث يشرف على رقعة جغرافية شاسعة من إقليم املعافر.
جاء ذكر حصن سامع عند عمارة اليمين )ت 569 هـ( يف تارخيه املفيد ، يف    
موضعيني األول: على أنه كان من معاقل الداعي سبأ بن أيب السعود بن زريع بقوله 
».... وله معقل الدملؤه ، وسامع ، ومطران ، وميني ، وذحبان وبعض املعافر وبعض 
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اجلند...« والثاين: بأنه كان من ضمن معاقل الداعي عمران بن حممد بن سبأ اليت 
صارت بعد ذلك البن مهدي)1(. 

كما أورد اخلزرجي يف كتابه العقود اللؤلؤية إشارة إىل احلصن يف موضعني تعود 
األوىل إىل سنة 730هـ ، وهي السنة اليت توىل فيها طاهر بن احلسام بن طاهر حصن 
سامع ، بعد مقتل أبيه ، والثانية إىل سنة 752هـ ، عند حديثه قائاًل: » ويف أواخر 
  . شهر رمضان قبض األشعوب حصن سامع وقتلوا من الرتبة مخسة عشر رجاًل«)2(

وصف الموقع
يتشكل املظهر الطبوغرايف لقمة اجلبل الذي أقيم عليه احلصن يف السابق من سطح 
غري منتظم )لوحة 140( ميتد من الشمال إىل اجلنوب مبساحة قدرها 130م، جيتازه بالقرب 
من الوسط تقريباً أخدود جبلي ينحدر لألسفل مبسافة حوايل 15م ، مث ميتد من الشرق 
إىل الغرب مبسافة قدرها 20م ، وجعل هذا األمر من قمة اجلبل تظهر وكأهنا تنقسم بشكل 

تلتني مشايل وجنويب ، وبينهما هذا األخدود.
أتضح من الزيارة امليدانية أن للحصن بقايا معمارية قدمية وهامة ، تتمثل يف أجزاء 
السور واألبراج، واملنشئات املائية، وكذلك املدافن األرضية، ويبدو أن قمة اجلبل غري املستوية 
تبقى من مكوناته  أثرت يف ختطيط وعمارة احلصن، ولذلك وحىت يسهل وصف ما  قد 

املعمارية، فقد قسمها الباحث إىل جزأين مشايل وجنويب ويفصلهما األخدود اجلبلي.

أ. اجلزء الشمايل )لوحة 141(
يشغل مساحة متتد طولياً حبوايل70م من قمة اجلبل ، ومن أهم البقايا املعمارية 

اليت ال تزال تقاوم عوامل الزمن ما يأيت:

1. اليمين، عمارة: مرجع سابق، ص43، 190.
2. اخلزرجي: مرجع سابق، ص55، 89.
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- السور واألبراج
كان حييط باحلصن من اخلارج سور حجري فقد معظم أجزائه ، ولكن يظهر أنه 
شيد بالكتل احلجرية البازلتية املهندمة اليت يرتاوح متوسط أطواهلا ما بني 66-43سم، 
الغريب  تبقى من طول اجلدار  املزدوجة ، بسمك 70سم ، حيث  وبطريقة اجلدران 
22,9م ، املمتد من الشمال إىل اجلنوب ، وارتفاع 2,80م ، تربز عنه حنو اخلارج 
بقايا أساسات لربجني ، يأخذان الشكل الدائري ، ويبلغ قطرمها 3,70م و 4م ، 
وتقدر املسافة بينهما على هذا اجلدار 22م )لوحة 142(. كما ال تزال هناك بقايا 
الدائري  الربج  بنهاية جسم  أساسات اجلدار الشمايل واضحة )لوحة 143( تتصل 
الغربية  اليسار بطول 22,44م من اجلهة  الغربية من  الزاوية الشمالية  الذي يقع يف 
إىل الشرقية ، وكل ما يتبقى من ارتفاعه 1,56م ، تكتنفه بعد هذه املسافة أساسات 
برج آخر متهدم ، تبقى منه مدماك وحيد يتشابه يف ختطيطه مع الربجني السابقني 
من حيث الشكل واملساحة ، مث تتصل به من هنايته يف الزاوية الشمالية الشرقية بقايا 
اجلدار الشرقي الذي ميتد بطول حوايل  6م فقط ، باجتاه الشرق ، وبارتفاع 70سم  
وبعدها تنتهي معامل احلصن املعمارية هنائياً إال من احلجارة  املتناثرة على طول مساحته 

الداخلية واخلارجية ، املختلطة بالكثري من القطع الفخارية املختلفة.

- املنشآت املائية
تبقى يف داخل احلصن مخس برك مياه باقية حلفظ املياه ، توجد واحدة منها على 
مقربة من اجلدار الشمايل وهي األكرب )لوحة 144( ، عبارة عن بركة دائرية الشكل، 
قطرها 3,60م، شيدت باألحجار اجلريية بطريقة اجلدران املزدوجة ، بسمك 50سم، 
وكسيت من الداخل بالقضاض ، ويبدو أن بناءها يف األساس كان يستند على اجلدار 

الشمايل للسور ، ومع هتدمه ظهرت معاملها بشكل بارز من اخلارج.
وعلى بعد حوايل 50م من هذه الربكة باجتاه اجلنوب تظهر كتلة صخرية منخفضة 
قليال ، حنت عليها يف الصخر أربع برك أخرى صغرية ، )لوحة 145( تظهر عليها 
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أعمال التخريب ، أكربها من جهة الشرق ، دائرية  ، يبلغ قطرها 1,52م ، مغطاة من 
الداخل بالقضاض ، وتبقى من عمقها 1,40م ، نتيجة لتكوم كميات من األحجار 
والرتاب بداخله ، تؤدي إىل قاعها درج حجرية مغطاة بالقضاض يف اجلهة الشمالية ، 
يبلغ عرض الواحدة منها 50سم. ويليها ثالثة أحواض أخرى دائرية حنتت يف الصخر 
بشكل خط مستقيم من الشمال إىل اجلنوب ، وال تزال بقايا القضاض واضحة عليها 
من الداخل ، وتكاد تكون أقطارها متساوية ، إذ ترتاوح ما بني  2,70 و2,77م 
، 2,80م. ويبدو أهنا مجيعاً كانت تستمد مياهها من جتميع مياه األمطار ، لتزويد 
احلصن باملياه مثل كثري من احلصون والقالع القدمية كما هو احلال يف حصن ذي 

مرمر ، وماويت)1(.  

- املدافن الصخرية
 تقع على بعد 6م باجتاه اجلنوب من املنشآت املائية عند مستوى مرتفع من 
سطح احلصن ، وهي عبارة عن حفرة دائرية منقورة يف الصخر ، يبلغ قطرها 2,60م 
، وال تظهر فيها آثار القضاض ، تتكوم بداخلها ردميات كبرية من األحجار احلصوية 
والرتاب ، وكل ما تبقى من عمقها 3,50م )لوحة 146( ومن املرجح أهنا من خمازن 

احلصن اليت استخدمت يف ختزين حماصيل احلبوب. 
باالحندار  اجلبل  يبدأ سطح  الصخري  املدفن  وبعد مسافة حوايل 4م من هذا 
تدرجيياً حنو األخدود السالف الذكر ، وعلى مستوى هذا االحندار شيدت درج حجرية 
متهدمة تظهر عليها بقايا القضاض ، كانت تصل بني أجزاء احلصن املعمارية الشمالية 
واجلنوبية عرب األخدود الذي استغل كممر )رواق( رمبا كان يشغل تقريباً مساحة ما 
يظهر حالياً من األخدود عن طريق مداخل فرعية من اجلانبني ، ومن املرجح كذلك 
أن بوابة احلصن الرئيسية كانت تفتح مباشرة على هذا املمر من اجلهة الشرقية ، حيث 

ال تزال بقايا الطريق الصاعد الذي يؤدي إليها واضحة بعض الشيء.

1. األغربي: التحصينات الدفاعية، مرجع سابق، ص51-50. 
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ب. اجلزء اجلنويب
تدرجيياً  متيل   ، تقريباً  60م  طوهلا  مساحة  اجلبل  قمة  من  اجلزء  هذا  يشكل 
باجتاه الشمال ، وهلذا السبب فقد تعرضت مكوناته املعمارية لإلزالة ، إال من بعض 
األحجار املتناثرة على كافة أرجائه ، ومن بقاياه بركة دائرية الشكل ، قطرها 7,60م 
، حفرت يف الصخر ، مث شيدت من الداخل باألحجار الصغرية املهندمة والقضاض ، 
بطريقة اجلدران املزدوجة ، يبلغ مسكها 60سم ، وتبقى من عمقها 4,13م ، زودت 
يف اجلهة اجلنوبية بدرج من األحجار الصغرية ، مث كسيت بالقضاض ، يبلغ عرض 

الواحدة منها 40سم ، تؤدي إىل قاع الربكة )لوحة 147(.
ويتضح من خالل ما سبق خالل هذا الفصل أن طبيعة املواقع األثرية املكتشفة 
يف منطقيت الدراسة مبا حتويه من منشآت معمارية )سكنية ، مائية ، مقابر ، حصون، 
طرق ..( وملتقطات سطحية ونقوش مسندية ، تعكس جوانب مهمة ملا وصلت إليه 
جمتمعات هذه املنطقة من الرقي يف شىت اجملاالت الزراعية واالقتصادية واالجتماعية 
والفكرية ، كما تعكس أيضاً مدى التواصل والتبادل الثقايف من خالل التشابه مع 
ما وجد يف مناطق اليمن األخرى اليت تعود إىل فرتات ما قبل اإلسالم ، كما يتضح 
تلك  معظم  أن  أيضاً  ويستنتج  األخرى.  اخلارجية  احلضارات  مع  التجاري  التواصل 
املواقع هي يف جمملها عبارة عن قرى وحمطات على الطريق التجاري القدمي ، تطور 
بعضها إىل مدن كما هي احلال يف موقع حرب ، واحلاز ، وبقيت بعضها حمطات 

صغرية. 

المعافر - دراسة أثرية



185

الخاتمة



186



187

أبرزت الدراسة كثريا من النتائج تتعلق بعضها باجلانب اجلغرايف والتارخيي للمعافر، 
والبعض اآلخر بالدراسة امليدانية ، حيث اتضح من املعلومات اليت وردت يف املصادر 
التارخيية العربية واإلسالمية ، والدراسات احلديثة أن املعافر كان من أكرب أقاليم اليمن 
قدمياً ، يضم مساحة أكرب مما يسمى اليوم مبحافظة تعز ، إذ كان ميتد  ليشمل بعض 
مناطق من حمافظة إب . وليس ذلك فحسب بل إن املعافر امتدت يف فرتات سابقة 
إىل أشاعر هتامة استناداً إىل نقش السوا الذي ورد فيه )ضبأت/ أشعرين( أي جند 
احلكم  وحبسب  املعافر يف  نفوذ حاكم  توسع  ذلك حصيلة  ورمبا جاء   ، األشاعر 
الظروف السياسية للدولة املركزية اليت ينضوي حتت سلطتها حاكم املعافر ، كما وصل 
نفوذها إىل الشاطئ األفريقي - املناطق اليت تقع على الساحل املقابل لليمن-  وذلك 

استناداً إىل املعلومات اليت وردت يف كتاب الطواف.
كما تـأيت أمهية املعافر التارخيية من خالل ذكرها يف املصادر النقشية والكالسيكية 
القدمية منذ األلف األول قبل امليالد. إذ أتضح من املعلومات اليت أوردها نقش النصر 
أن املعافر كانت تشكل أمهية سياسية واقتصادية وجتارية نتيجة ملوقعها االسرتاتيجي 
بإشرافها على الشريط الساحلي للبحر األمحر حىت باب املندب غرباً ، وتربز تلك 

األمهية من كوهنا أوىل املناطق اليت هامجها املكرب كرب إيل وتر قبل غريها. 
ونلمس أمهية املعافر السياسية من خالل عالقاهتا مع املمالك اليمنية القدمية    
حيث أصبحت أوسان مملكة قوية بعالقتها التجارية مع املعافر وشكلت خطراً على 
على  والسيطرة   ، األفريقية  السلع  يف  البحرية   التجارة  احتكارها  بعد  سبأ  مصاحل 
الساحل اليمىن األفريقي. وعندما تعرضت أوسان حلرب قوية من سبأ ومبساعدة قتبان 
وحضرموت املتحالفتان معها ، أضيفت أرضيها إىل نفوذ دولة قتبان مكافأة هلا على 
وقوفها يف احلرب مع سبأ. ومل يلبث أن جتدد النزاع مرة أخرى بني سبأ وقتبان عندما 

سيطرت األخرية على املعافر وما عليها من املوانئ ، بعد أن أصبح هلا نفوذ قوي.
وكان لعالقة املعافر بالكيان الريداين دوراً يف اختفاء مملكة قتبان وخروجها من 
دائرة املنافسة بعد أن بسط الريدانيون نفوذهم على جتارة الركن اجلنويب الغريب املتصل 
رئيسياً يف ازدهار الكيان الريداين على  ببالد الزنج ، ليتضح أن املعافر كانت سبباً 
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حساب مملكيت سبأ وحضرموت ، على أهنا مل تلبث أن أثرت سلباَ على محري يف 
القرن الثالث امليالدي عند تعرضها هلجمات عديدة من قبل األحباش انطالقاً من 

أرض املعافر.
ويف الفرتة اإلسالمية مل ترتاجع أمهية املعافر حيث كانت ما تزال حتتل أمهية     
 ، اليمن  أقيال  إىل  وسلم  عليه  اهلل  صلى  للرسول  رسالتني  خالل  من  برزت  بالغة 
 ، بإسالمهم  الرسول صلى اهلل عليه وسلم  أشاد  املعافر ، وقد  قيل  النعمان  ومنهم 
وكان للمعافر وأهلها دور مشهود يف نشر الدعوة اإلسالمية وتثبيت دعائم أركاهنا ، 

وخصوصاً يف فتح مصر.
ويتضح أيضاً أن املعافر بعد فرتة اخلالفة الراشدة  كان قد مشلها حكم الدولة 
اإلسالمية الكربى القائمة يف املدينة مث دمشق مث بغداد ، كما مشل غريها من أقسام 

اليمن ، كما مشلها حكم املمالك احمللية اليت استقلت عن نطاق اخلالفة.  
وختربنا املصادر التارخيية عن الصناعات احلرفية اليت اشتهرت هبا مناطق عديدة 
يف املعافر مثل سلوق ، وشرعب ، ومهرة بصناعة الثياب والرماح املعافرية ، واستمرت 
نشاط  املعافر  بل كان ألهل  ذلك فحسب  وليس   ، اإلسالمية  الفرتة  كذلك حىت 

معروف وملموس بالتجارة الداخلية واخلارجية وحب املغامرة ملزاولة االجتار. 
ويف اجلانب امليداين أسفرت أعمال املسح األثري عن العديد من النتائج اهلامة 
من خالل ما مت اكتشافه من املواقع األثرية تعود إىل مراحل وفرتات زمنية خمتلفة ، 
واشتملت تلك املواقع مبختلف مكوناهتا وأشكاهلا على العديد من املعامل والشواهد 
األثرية والتارخيية اليت كشفت النقاب عن صورة متكاملة ملسرية احلضارة التارخيية ليس 
ملنطقيت الدراسة فحسب بل للمعافر واليمن بوجه عام ، منذ املراحل البدائية األوىل 
االستيطانية  املراحل  إىل  وصوله  االستقرار حىت  بعدم  اتسمت  اليت  القدمي  لإلنسان 

املتطورة املتميزة باالستقرار واإلبداع يف كافة نواحي احلياة.
البدائية األوىل بشكل جتمعات سكانية لقرى صغرية  املستوطنات  لقد ظهرت 
تعود إىل عصور ما قبل التاريخ وبشكل أكرب لفرتة العصر الربونزي ، حيث تواجد 
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ذات  األودية  املطلة على ضفاف  والقيعان   ، املنحدرة  اجلبال  معظمها على سفوح 
الينابيع اجلارية والنباتات الطبيعية ، وقد احتوت معظم هذه املستوطنات على بقايا 
أساسات ملنشآت سكنية دائرية وبيضاوية ومربعة بعضها مستقلة )فردية( كما هي 
احلال يف موقع حليم واهلجمة ، احلنحن ، وقحفة الصرم يف منطقة قدس وموقع حرور 

مبنطقة سامع.
وتواجدت مواقع املستوطنات اجلماعية بشكل مباين سكنية حتوي إىل جانب 
غرفة  من  أكثر  على  تشتمل   ، ومربعة  مستطيلة  أخرى  أمناط  السابقة  األمناط  تلك 
يصل متوسط مساحتها بني 3- 4م ، شيدت باألحجار املتوفرة يف املوقع نفسه ، 
واستخدمت مباشرة من دون إجراء أي تشذيب فيها ، وتظهر أساساهتا الباقية بشكل 
صفوف أحادية بعضها وضعت مباشرة على األرض ، والبعض اآلخر داخل خنادق 
صغرية ، كما زود بعضها بأسوار حجرية ال تزال بقاياها ماثلة للعيان يف بعض اجلهات 

كما هو واضح يف موقع قحفة الدمنة ، وموقع جند معادن.
أما بالنسبة ملواقع العصور التارخيية اليت مت الكشف عنها فقد اتضح أن معظمها 
نشأت على الطريق التجاري القدمي ، الذي كان مستخدماً من قبل القوافل القادمة 
الغربية  األجزاء  القدمية يف  التجارية  املراكز واحلواضر  إىل  واملتجهة   ، ميناء عدن  من 
املعافر  ، وجبأ مدينيت  السوا  املعافر- وعلى وجه اخلصوص –  الغربية من  واجلنوبية 
اليت  اليمن  يف  األخرى  واملستوطنات  املدن  من  العديد  يف  احلال  وكذلك  القدمية. 
ارتبط نشوؤها بالطرق قدمياً ، كما أن الطرق قد عرجت يف حاالت عديدة ببعض 

املستوطنات لتليب حاجيات سالكيها األمنية والغذائية.
وكشفت الدراسة أيضاً أن الطريق التجاري القدمي قد عرج يف أغلب احلاالت 
املستوطنات  نشوء  مميزات  ، وذلك من  اجلارية  والينابيع  العيون  الوديان حيث  على 
واملدن يف اليمن قدمياً. حيث أن أنسب طريق للقوافل هو ذلك الذي مير على الوديان 
لتلبية احتياجات القوافل باملياه الضرورية.  وتبني كذلك من خالل أعمال املسح على 
أنه أختذ مسارين ضمن حدود  امتداده على نقيلي بسيط واجلواجب  الطريق وبقايا 
منطقة الدراسة التابعة لقدس اليوم من اجلهة الشرقية بعد أن كان على مسار واحد من 
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منطقة املفاليس ، ويبدو أن ذلك حدث على مراحل زمنية.
وقد وجدت املدن والقرى الصغرية املتنوعة بشكل أطالل متهدمة ، حتتوي بقاياها 
على العديد من املنشآت املعمارية واملائية وملحقاهتا )كاحلواجز ، والربك ، والقنوات( 
اليت تتشابه يف كثري من خصائصها املعمارية والوظيفية مع املدن واملستوطنات األخرى 
اليت تعود إىل الفرتة التارخيية يف مناطق املرتفعات اليمنية ، وقد استخدمت يف بنائها 
األحجار املهندمة مبقاسات منتظمة ، وبنيت األسوار التحصينية على املدن كما هو 
واضح على موقع مدينة حرب باألسلوب املتعارف عليه يف املدن اليمنية األخرى ، 
باألحجار الكبرية املهندمة وبطريقة اجلدران املزدوجة وبينهما أحجار الدبش الصغرية ، 
ومل يعرف ما إذا كان السور قد زود باألبراج الدفاعية كمدينة السوا مثاًل ، نظراً لتهدم 

أجزاء كبرية منه.
جملموعات  متعددة  بأشكال  القبورية  املنشآت  عن  األثري  املسح  كما كشف 
طبيعية  قبور كهفية  نوعني  على  ظهرت  اليت  الكهفية  القبور  منها   ، ومجاعية  فردية 
على واجهات املنحدرات الصخرية ذات محاية طبيعية مت إحاطتها جبدران حجرية يف 
األجزاء املكشوفة منها كما هي احلال يف مقابر موقعي حليم واهلجمة ، وقبور صخرية 
حنتها اإلنسان أو تدخل يف تغيري مالحمها ، كما ظهر واضحاً يف مقابر مواقع محدان ، 
احلاز ، يدى ، جند معادن ، وهناك أيضاً القبور األرضية اليت حفرت يف الرتبة الطينية 
وهي كثرية ضمن املواقع اليت مشلتها الدراسة, وجد مناذج منها يف مواقع ، حرب ، 
الكدرة ، البطنة ، الذخف من منطقة قدس ومقابر موقعي اخلنف ، والصرية من منطقة 
سامع ، ومعظم هذه املقابر تعرضت ألعمال الكشف املفاجئ ، ومنها جاء أغلب 
األثاث اجلنائزي املدروس هنا. وجتدر اإلشارة إىل أن القبور اليت اشتملت على أثاث 
جنائزي تنوع من مقربة ألخرى من حيث املواد اخلام والشكل والوظيفة ، مما يكشف 
عن الرقي احلضاري والتقين ، ويعكس يف نفس الوقت املستوى االجتماعي ومدى 
التطور الفكري والعقائدي الذي وصل إليه اإلنسان القدمي ضمن منطقيت الدراسة ، 
ومن جانب آخر جاءت أنواع من األثاث متشابة مع أثاث القبوريات األخرى يف 
اليمن ، وحتديداً مع املواقع اليمنية يف اهلضبة والساحل اجلنويب واملنطقة الشرقية ، ويعود 
إىل فرتات خمتلفة ، مما يدل على حجم التواصل الثقايف الكبري بني هذه اجملتمعات مع 
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اجملتمعات اليمنية األخرى احمليطة هبا. كما جاء منه ما يدل على التواصل اخلارجي 
مع احلضارات األخرى. 

وكشفت نتائج الدراسة امليدانية عن العديد من املنشآت املائية منها ما استخدم 
لغرض الشرب ، ووجد بالقرب من املستوطنات السكنية كما هو واضح يف عني ذي 
مسينح اليت حفرت يف الصخر جبانب مستوطنة دار السادة ، أو بالقرب من الينابيع 
برك  حفر  مت  العادة  ويف  الدمنة,  وقحفة  اهلجمة  مستوطنة  مثل  الوديان  يف  اجلارية 
)ماجل( متنوعة لتجميع مياه األمطار وخزهنا حىت مواسم اجلفاف ، مثلما هو حاصل 

يف مستوطنة حرور.
وبالنسبة ألعمال الري فقد أتضح أن السكان القدماء يف منطقيت الدراسة اعتمدوا 
على الزراعة بدرجة كبرية يف احلصول على الغذاء- إىل جانب احلرف واملهارات اليدوية 
األخرى اليت كانوا ميارسوهنا كنشاطات اقتصادية إنتاجية-  ولذلك الغرض استخدمت 
احلواجز التحويلية التقليدية يف املراحل املبكرة من االستيطان يف بعض املواقع املكتشفة 
اليت شيدت على روافد الوديان مثلما هو واضح يف وادي شريع بسامع ، وكذلك اآلبار 
وملحقاهتا من القنوات )السواقي( الرئيسية والفرعية وبرك التجميع والتوزيع بأشكال 
متعددة ، حيث ظهرت اآلبار بإشكال دائرية وطويت باألحجار من الداخل، وأتضح 
أهنا هي األخرى استخدمت يف عملية ري األراضي الزراعية ، ومن مناذجها بئر ذي 
اجلمال من قدس ، وبئرين من سامع مها النقوع والسبيل وهي تتشابه مع املنشآت 

املائية يف الكثري من املناطق اليمنية األخرى.
اإلسالم  قبل  ما  فرتة  إىل  تعود  اليت  القدمية  األثرية  املعامل  ضمن  من  وكان   
احلصون)القالع( اليت مت الكشف عنها يف منطقيت الدراسة كما هي احلال يف احلصون 
الشوار يف قدس وحصن سامع ، ظهرت مجيعها متشاهبة من حيث  مثل مطران ، 
اخلصائص املعمارية الباقية فيها وخصوصاً تلك املتعلقة بالطرق الصاعدة املؤدية إليها 
الطرق من خالل وقوعها يف  املائية ، حيث تكشف تلك  املنشآت  وما عليها من 
اجلهة الغربية عن أغراض دفاعية مشرتكة أو ما شابه ذلك ، كما أن املنشآت املائية 
اليت وجدت فيها جاءت متشاهبة من حيث الشكل والنوع والوظيفة ، فقد أتضح 
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أهنا حفرت يف الصخر ، وكان ال بد وأن يتضمن احلصن أكثر من كريف أحدها 
كبري يأخذ يف الغالب الشكل الدائري يتفاوت قطرها من حصن آلخر ، طويت من 
الداخل باألحجار والقضاض ويلحق به عدد من األحواض الصغرية الدائرية الشكل 
بني  ما  أقطارها  متوسط  يرتاوح  أحواض  ستة  إىل  احلصون  بعض  يف  عددها  تصل 
2,5م  إىل 3م ، كسيت من الداخل بالقضاض. وليس ذلك فحسب بل أتضح أن 
مجيعها اختذت مواقع اسرتاتيجية من قمم اجلبال املرتفعة اليت شيدت عليها ، على أن 
القمة اجلبلية اليت يقع فيها بقايا حصن سامع تعترب هي األعلى فيما بينها حيث بلغ 
االرتفاع فيها 2660م عن سطح البحر ، ويعد ثاين أعلى ارتفاع يف منطقة املعافر 
بعد جبل صرب ، مما يؤكد ذلك على أمهية احلصن القدمية ليس ملنطقة سامع فحسب 
ولكن جلزء واسع من املعافر ، كونه كان يقع بالقرب من مدينيت جبأ والسوا ، وكذلك 
احلال بالنسبة حلصون منطقيت الدراسة خاصة واليمن عموماً يالحظ أن نشؤها أرتبط 
القدمية ،  التجارية  تلك اليت قامت كمحطات جتارية على الطرق  باملدن وخصوصاً 
حيث شكلت - من خالل مواقعها تلك-  حصوناً منيعة هلذا الغرض وأغراض أخرى 

عديدة.
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مكتبة اإلرشاد صنعاء، ط2، 1994م.

* البسيت، حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي:
العلمية، بريوت،  الكتب  دار  7. مشاهري علماء األمصار، تصحيح م. فاليشهر، 

)ب.ت(.
* البغدادي، صفي الدين )ت:739هـ(:

8. مراصد االطالع على األمساء و البقاع، حتقيق علي حممد البجاوي، دار املعرفة، 
بريوت، ط1، 1373هـ.

* البكري، عبد اهلل بن عبد العزيز )ت:487هـ(:



196

مصطفى  وضبطه  حققه  ج3،  واملواضع،  البالد  أمساء  من  استعجم  ما  معجم   .9
السقا، عامل الكتب، بريوت، ط3، 1983م.

* البالذري، أيب العباس أمحد بن حيىي بن جابر:
10. فتوح البلدان، حققه وشرحه وعلق على حواشيه و قدم له عبد اهلل أنيس الطباع، 

عمر أنيس الطباع، مؤسسة املعارف، بريوت، 1987م.
* اجلرايف، عبد اهلل عبد الكرمي:

11. املقتطف من تاريخ اليمن، تقدمي، إلياس عبود، مؤسسة دار الكتاب احلديثة، 
بريوت ط2، 1984م.

* اجلعدي، عمر بن علي بن مسره:
12. طبقات فقهاء اليمن، حتقيق فؤاد سيد، دار القلم، بريوت، 1981م.

* اجلندي، أيب عبداهلل هباء الدين حممد بن يوسف )ت:730هـ(:
13. السلوك يف طبقات العلماء و امللوك، حتقيق حممد بن علي األكوع  احلوايل، 

ج1، ج2، مكتبة اإلرشاد صنعاء، ط1، 1993م.
* ابن حامت، بدر الدين حممد )ت.ب:694هـ(:

14. السمط الغايل الثمن يف أخبار امللوك  الغر باليمن، حتقيق  ركسن مسث، لندن، 
1973م. 

* احلبيشي، وجيه الدين عبد الرمحن بن حممد )ت:782هـ(:
حممد  اهلل  عبد  حتقيق  اآلثار،  و  التواريخ  يف  االعتبار  املسمى  وصاب  تاريخ   .15

احلبشي، مكتبة اإلرشاد صنعاء، ط2، 2006م.
* احلسيين، حممد بن علي االهديل:

16. كتاب نثر الدر املكنون من فضائل اليمن امليمون، مطبعة زهران، مصر، ط1، 
)ب ت(.

* احلموي، ياقوت )ت:626هـ(:
17. املشرتك وضعاَ واملفرتق صقعاَ، مكتبة املثىن بغداد، )ب ت(.

18. معجم البلدان، ج5، دار الفكر، بريوت، )ب.ت(.
* احلمريي، نشوان بن سعيد )ت:573 هـ(:

19. ملوك محري واقيال اليمن، قصيدة نشوان بن سعيد احلمريي وشرحها، حتقيق علي 
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بن إمساعيل املؤيد، إمساعيل بن امحد اجلرايف، دار العودة، بريوت، 1986م.
* احِلمريي، حممد بن عبد املنعم:

20. الروض املعطار يف خرب األقطار، حتقق إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، 
بريوت، ط2، 1980م.

* ابن خرداذبة، أيب القاسم عبيد اهلل بن عبداهلل )ت: 235 هـ(:
املسالك واملمالك، وضع مقدمتة وحواشية وفهارسة حممد خمزوم، دار إحياء   .21

الرتاث العريب، بريوت، ط1، 1988م. 
* اخلزرجي، علي بن احلسن:

22. العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية، عىن بتصحيحه و تنقيحه حممد بسيوين 
عسل، ج1، ج2، مطبعة اهلالل بالفجالة، 1911م.

* ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد )ت:808هـ(:
23. تاريخ ابن خلدون ج4، مراجعة  هيكل زكاء، دار الفكر، لبنان، ط1، 1981م.

* بن خلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر )ت: 681هـ(:
24. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ج 3، حتقيق إحسان عباس، دار صادر - 

بريوت، 1970.
* الرازي، حممد أبوبكرعبد القادر:

25. الصحاح منجد عريب/ عريب، دار احلداثة، بريوت، 1983م.
* ابن دريد، أبو بكر حممد بن احلسن )ت: 321 هـ(:

بريوت،  للماليني،  العلم  دار  بعلبكي،  منري  رمزي  اللغة، ج2، حتقيق  26. مجهرة 
1987م.

* ابن الديبع، عبد الرمحن بن علي )ت:944هـ(:
27. قرة العيون بأخبار اليمن امليمون، حتقيق: حممد بن علي األكوع احلوايل، من 

تراثنا مكتبة اإلرشاد، صنعاء، ط1، 2006م.
29. بغيه املستفيد يف تاريخ مدينة زبيد، حتقيق عبد اهلل حممد احلبشي، مكتبة اإلرشاد 

صنعاء، ط2، 2006م.
* ابن رسول، األشرف عمر بن يوسف )ت:696هـ(:

30. طرفة األصحاب يف معرفة األنساب، حتقيق ك.و. بستري ستني، دار الكلمة 
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صنعاء، ط2، 1985م.
* الزَّبيدي، حمّمد بن مرتضى:

31. تاج العروس من جواهر القاموس، ج16حتقيق: حممود حممد الطناحي، راجعه: 
مصطفى حجازي وعبد الستار أمحد فراج، وزارة اإلعالم بالكويت، سلسلة الرتاث 

16، مطبعة حكومة الكويت، 1976م.
* ابن القاسم، حيىي بن احلسني:

32. غاية األماين يف أخبار القطر اليماين:حتقيق وتقدمي د سعيد عاشور، مراجعة د 
حممد زيادة، دار الكاتب العريب للطباعة والنشر، القاهرة، 1968م. 

* ابن الكليب، هشام بن حممد بن السائب )ت:204 هـ(:
مكتبة  الكتب،  عامل  حسن،  ناجي  حتقيق  الكبري،ج1،  واليمن  معد  نسب   .33

النهضة العربية، بريوت، ط1، 1988م.
* ابن منبه، وهب:

34. كتاب التيجان يف ملوك محري، حتقيق ونشر مركز الدراسات اليمنية، اجلمهورية 
العربية اليمنية، صنعاء، ط2، 1979م.

* ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري:
القاهرة،  والرتمجة،  للتأليف  العامة  املصرية  املؤسسة  العرب، ج 4، 6،  لسان   .35

)ب. ت(.
* ابن اجملاور، مجال الدين أيب الفتح يوسف بن يعقوب )ت:310 هـ(:

تصحيح  باملستبصر،  املسمى  احلجاز  وبعض  ومكة  اليمن  بالد  صفة   .36
أوسكرلوفقرين، شركة دار التنوير، بريوت، ط2، 1986م.

* ابن هشام، عبد امللك )ت:218 هـ(:
37. السرية النبوية، ج4، مطبعة مصطفى البايب وأوالده، مصر، 1936م.

* الشماحي، عبداهلل بن عبد الوهاب:
38. اليمن اإلنسان و احلضارة، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط1، 2004م.

* الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد:
السالم  عبد  عمر  حتقيق  واألعالم، ج27،  املشاهري  ووفيات  اإلسالم  تاريخ   .39

تدمري، دار الكتاب العريب، لبنان، بريوت، ط1، 1987م.
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* عباس، إحسان:
40. العرب يف صقلية، دار الثقافة، بريوت، لبنان، ط1، 1975م.

* العرشي، حسني بن امحد:
41. بلوغ املرام يف شرح مسك اخلتام يف من توىل ملك اليمن من ملك وإمام، عين 

بنشره األب انستاس ماري الكرملي، مكتبة الثقافة الدينية. )ب.ت(.
* الفراهيدي، أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد:

دار  السامرائي،  إبراهيم  املخزومي،  مهدي  حتقيق  ج3،ج5،  العني،  42. كتاب 
ومكتبة اهلالل، )ب.ت(    

* القلقشندي، أمحد بن علي:
43. صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، ج14، حتقيق يوسف علي طويل، دار الفكر، 

دمشق، ط1، 1987م.
* جمهول، مؤلف جمهول:

44. الطواف يف البحر األمحر ودور اليمن البحري، ترمجة وتعليق حسني احلبيشي، 
وجنيب مشريي، إصدارت جامعة عدن، ط1، 2004م.
* جمهول، مؤلف جمهول عاش يف القرن التاسع اهلجري:

اجليل،  دار  احلبشي،  حممد  اهلل  عبد  حتقيق  اليمن،  يف  الرسولية  الدولة  تاريخ   .45
صنعاء، 1984م.

* املقدسي، مشس الدين أيب عبد اهلل حممد )ت.ب:375هـ(:
46. أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، دار صادر، بريوت، مصورة عن طبعة بريل 

ليدن، ط2، 1906م.
* املوزعي، عبد الصمد:

47. كتاب اإلحسان يف دخول مملكة اليمن حتت ظل آل عثمان، حتقيق عبد اهلل 
حممد احلبشي، دار التنوير، بريوت، 1986م.

* اهلمداين، أىب حممد احلسن بن امحد )توىف مابني: 350-360هـ(:
اإلرشاد  مكتبة  احلوايل،  األكوع  علي  بن  حممد  حتقيق  العرب،  جزيرة  صفة   .48

صنعاء، ط1، 1990م.
الثقافة والسياحة،  49. اإلكليل ج1، حتقيق حممد بن علي األكوع احلوايل، وزارة 
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صنعاء، 2004م.
الثقافة والسياحة،  50. اإلكليل ج2، حتقيق حممد بن علي األكوع احلوايل، وزارة 

صنعاء، 2004م.
الثقافة والسياحة،  51. اإلكليل ج8، حتقيق حممد بن علي األكوع احلوايل، وزارة 

صنعاء، 2004م.
52. اإلكليل ج10، حتقيق حممد بن علي األكوع احلوايل، وزارة الثقافة والسياحة، 

صنعاء، 2004م.
* الواسعي، عبد الواسع بن حيىي:

ط2،  للنشر،  اليمنية  الدار  اليمن،  وتاريخ  حوادث  يف  واحلزن  اهلموم  فرجة   .53
1984م.

* اليعقويب، امحد بن أيب يعقوب )ت:743هـ(:
54. البلدان، دار صادر، بريوت، مصوره عن طبعة بريل ليدن، 1892م.

* اليماين، تاج الدين عبد الباقي عبد اجمليد )ت:743هـ(:
55. تاريخ اليمن املسمى هبجة الزمن يف تاريخ اليمن حتقيق مصطفى حجازي، دار 

الكلمة، صنعاء، 1985م.
* اليمين، جنم الدين عماره بن علي )ت:569هـ(:

56. تاريخ اليمن املسمى املفيد يف أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها و أعياهنا و 
أدبائها، حتقيق حممد بن علي األكوع احلوايل، املكتبة اليمنية، صنعاء، ط3، 1985م.

ثالثاَ: المراجع و الدوريات العربية: 

* أمحد، عبد اهلل حممد: 
57. جغرافية اليمن الطبيعية، املنتدى اجلامعي للنشر والتوزيع، صنعاء، 2001م.

* أمحد، مهيوب غالب:
والتاريخ  احلضارة  صنعاء  جديدة،  تارخيية  معلومات  سامع  من  جديد  نقش   .58

مج1، ص: 43-51، جامعة صنعاء، 2005م.
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59. املعافر بني اخلرب واألثر، حبث مقدم إىل مؤمتر تعز على مر العصور املنعقد يف 
جامعة تعز 25-27مايو، 2009م. 46 صفحة.

* اإلرياين، مطهر بن علي: 
العفيف  مؤسسة  مج4، ص 3226،  اليمنية،  املوسوعة  يهحمد،  مشر  مادة   .60

الثقافية، صنعاء، ط2، 2003م.
* إمساعيل، فاروق عباس:

61. اللغة اليمنية القدمية، دار الكتب العلمية، تعز، 2000م.
* األشبط، علي عبد الرمحن: 

62. األحباش يف تاريخ اليمن القدمي، أطروحة دكتوراه، غري منشورة، جامعة صنعاء، 
2005م. 

* األصبحي، آالء امحد حممد: 
63. املدرسة األشرفية بتعز زمن الدولة الرسولية يف اليمن )دراسة معمارية حتليلية(، 

إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط1، 2004م.
* آغا، شاهر مجال:

64. جغرافية اليمن الطبيعية للشطر الشمايل، مكتبة األنوار، دمشق، 1983م.
* األغربي: فهمي علي بن علي: 

بغداد، غري  ماجستري، جامعة  رسالة  القدمي،  اليمن  الدفاعية يف  التحصينات   .65
منشورة، 1994م.

النقوش واآلثار  القدمي  دراسة من خالل  اليمن  املعمارية يف  املنشآت  ألفاظ   .66
واإلكليل اجلزء الثامن، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة صنعاء، 2003م.

67. قصر املشاول، منوذج للقصر يف اليمن القدمي، حبث مقدم ملؤمتر تعز على مر 
العصور املنعقد يف جامعة تعز 25-27مايو، 2009م، 21صفحة.

* آفانزيين، أليساندرا
دار   ،102-98 سبأ، ص  ملكة  بالد  يف  اليمن  يف كتاب  القتباين،  النفوذ   .68

األهايل، دمشق، 1999م.
* األكوع، إمساعيل بن علي:

69. البلدان اليمانية عند ياقوت احلموي )مجع و حتقيق(، مؤسسة الرسالة، بريوت، 
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مكتبة اجليل اجلديد، صنعاء، ط2، 1988م.
70. أفعول، جملة اإلكليل، ع2، وزارة اإلعالم والثقافة، ص: 9 ـ27، 1980م. 

* األكوع، حممد بن علي: 
اليمنية قبل اإلسالم إىل سنة 332هـ )مجع و حتقيق(، دار  71. الوثائق السياسية 

احلرية، ط1، بغداد، 1976م.
72. حياة عامل و أمري، ج1، مكتبة اجليل اجلديد، صنعاء، ط1، 1987م.

73. اليمن اخلضراء مهد احلضارة، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط1، 2004م.
* باسالمة، حممد عبد اهلل:

74. شبام الغراس، مؤسسة العفيف، صنعاء، 1990م
أثارية مقارنة، أطروحة دكتوراه، غري  اليمن القدمي، دراسة  النحت والنقش يف   .75

منشورة، جامعة بغداد، 1995م.
*  بافقيه، حامد عبد القادر:

76. تقنية أنظمة الري القدمية يف مملكيت قتبان وحضرموت يف جنوب اجلزيرة العربية 
خالل األلف األول قبل امليالد )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، جامعة تونس، غري 

منشورة، 2008م.
* بافقيه، حممد عبد القادر:

77. تاريخ اليمن القدمي، املؤسسة العربية للدراسات و النشر، بريوت، 1985م.
 ÉTUDES SUD-ARABES Recueil offert نقش السوا: النص والتاريخ
 à Jacques Ryckmans, Publications De L›institut Orientaliste
 De Louvain, Université Catholique De Louvain, PP. 30 -47

.1991
78. يف العربية السعيدة، دراسات تارخيية قصرية، ج2، مركز الدراسات والبحوث 

اليمين، صنعاء، 1993م.
79. كرب إل وتر األول والدولة األوىل يف بالد العرب )فرضيات عمل جديدة(، 

جملة ريدان، ع6، ص:32-56، 1994م.
 2376 ص:  الثقافية،  العفيف  مؤسسة  مج3،  اليمنية،  املوسوعة  قتبان،   .80

-2381، صنعاء، ط2، 2003م.
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ترمجة علي حممد  امليالدي،  الثالث  إىل  األول  القرن  من  القدمي  اليمن  توحيد   .81
زيد، مراجعة  حممد بلعفري، تقدمي  منري عربش، املركز الفرنسي لآلثار، صنعاء، ط1، 

2007م.
82. بافقيه، حممد عبد القادر. بيستون، الفرد، روبان، كريستيان، الغول، حممود:

للرتبية والثقافة والعلوم، تونس،  العربية  املنظمة  القدمية،  اليمنية  النقوش  خمتارات من 
1985م.

* بافقيه، حممد. باطايع، أمحد:
83. نقشان جديدان من احلد) من خوالن ولد عم وسفر(، ريدان، ع6، ص: 89- 

101، املركز اليمين لألحباث الثقافية واآلثار واملتاحف، عدن 1994م.
* بافقيه، حممد عبدا لقادر، روبان، كريستيان:

84. أمهية نقوش جبل املعسال، ريدان، ع3، ص: 9-29، املركز اليمين لألحباث 
الثقافية واآلثار واملتاحف، عدن، 1985م.

* باعليان، حممد عوض منصور: 
85. املالبس يف اليمن القدمي )دراسة من خالل التماثيل واآلثار(، رسالة ماجستري، 

غري منشورة، جامعة عدن، 2007م. 
* بامطرف، حممد عبد القادر:

86. اجلامع وجامع مشل أعالم املهاجرين املنتسبني إىل اليمن و قبائلهم، اهليئة العامة 
للكتاب، صنعاء، 1998م.
* بعكر، عبد الرمحن طيب: 

87. مثانون عاماً من حياة النعمان، ط1، 1990م.
* البكر، منذر عبد الكرمي: 

مينية، ع25- 26  دراسات  اليمن،  تاريخ  يف  السياسي  دورها  و  جرة  قبيلة   .88
مزدوج، ص: 116-136، مركز الدراسات و البحوث اليمين، صنعاء، 1986م.

* بيستون، ا. ف. ل.، وريكمانز، جاك، والغول، حممود، و مولر، والرت: 
89. املعجم السبئي، )باإلجنليزية والفرنسية والعربية(، منشورات جامعة صنعاء، دار 

نشريات بيرتز- لوفان اجلديدة، مكتبة لبنان- بريوت، 1982.



204

* بيوتروفسكي، م.ب:
القرن  الرابع حىت  القرن  وحىت  للهجرة  األوىل  القرون  من  اإلسالم  قبل  اليمن   .90

العاشر امليالدي، تعريب حممد الشعييب، دار العودة، بريوت، ط1، 1986م. 
* جار اهلل، عبد الرمحن حسن:

الثقافة  وزارة  وأثارها،  تارخيها  العباسي  العصر  يف  اليمن  حواضر  إحدى  ثال   .91
والسياحة، صنعاء، ط1، 2004م.

* اجلار اهلل، عبد العزيز: 
الوطنية،  فهد  امللك  مكتبة  القصيم،  منطقة  اإلسالمية يف  واآلثار  االستيطان   .92

الرياض، 1417هـ / 1997م.
* احلبشي، عبداهلل حممد: 

93. حوليات ميانية )اليمــن يف القرن التاسع عشر امليالدي(، دار احلكمــة اليمانية، 
صنعــاء، 1991م.

* احلبيشي، حسني علي: 
سياسياً،  اقتصادياً،  تارخيياً،  )جغرافياً،  واملوقع  املوضع  األمحر،  والبحر  اليمن   .94

حبرياً، قانونياً(، دار الفكر املعاصر، بريوت، ط1، 1992م.
* احلجري، حممد بن امحد: 

95. جمموع بلدان اليمن و قبائلها، مج1، مج2، حتقيق وتصحيح إمساعيل بن علي 
األكوع، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، ط3، 2004م.

* احلداد، حممد حيىي.
96. التاريخ العام لليمن )تاريخ اليمن قبل اإلسالم(، ج1، منشورات املدينة، ط1، 

1986م. 
* احلديثي، نزار عبدا للطيف: 

مبساعدة  والنشر  للدراسات  العربية  املؤسسة  اإلسالم،  صدر  يف  اليمن  أهل   .97
جامعة بغداد، ط 1، 1978م.

* احلسيين، صالح سلطان: 
98. طرق الدفن واألثاث اجلنائزي يف اليمن قبل اإلسالم )موقع احلصمة - شقرة 

دراسة تطبيقية(، رسالة ماجستري، جامعة عدن، غري منشورة، 2008م.
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99. األعمدة وتيجاهنا يف اليمن القدمي، جملة املتحف اليمين، ع2، ص: 55- 64، 
اهليئة العامة لآلثار واملتاحف، صنعاء، 2008م.     

* احلضرمي، عبد الرمحن عبد اهلل: 
100. احلضارة اليمنية، دراسات مينية، ع44، ص: 119-158، مركز الدراسات 

والبحوث اليمين، صنعاء، 1992م. 
* احلمادي، هزاع حممد عبد اهلل سيف:

102. القــــرابيـــن والنـــذور يف الديانــــة اليمنيـــــة القدميــــة، أطروحة دكتوراه غري منشورة، 
جامعة القاهرة، 2006م. 
* حنشور، أمحد إبراهيم: 

103. اخلصائص املعمارية للمدينة اليمنية القدمية )دراسة حتليلية مقارنة(، أطروحة 
دكتوراه، جامعة عدن، غري منشورة، 2007م.

* احليفان، عوض إبراهيم عبد الرمحن: 
104. اجلغرافيا العامة للجمهورية اليمنية، جامعة صنعاء، 2004م.

* اخلثعمي، مسفر بن سعد: 
105. الرسوم الصخرية يف مدينة أهبا وضواحيها )دراسة توثيقية لدراسة خمتارة منها(، 

جملة الدارة، ع2، دارة امللك عبد العزيز للطباعة والنشر، 1426هـ.
* اخلرباش، صالح عبد الواحد: 

106. نبذه عن جيولوجيا اليمن و أهم الرواسب االقتصادية، اإلكليل، ع1، السنة 
الثانية ص: 150-169، وزارة األعالم والثقافة، صنعاء، 1982م.

* اخلرباش، صالح واألنبعاوي، حممد: 
107. جيولوجية اليمن، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، ط1، 1999م.

* خليفة، ربيع حامد: 
108. نسج الطراز اخلاصة مبدينة صنعاء، جملة اإلكليل، ع2، ص:44-53، وزارة 

اإلعالم والثقافة، صنعاء، 1988م. 
* داديه، حيي عبداهلل: 

لغوية  )دراسة  ذمار  مبحافظة  عتمة  منطقة  هلجة  يف  والري  الزراعة  ألفاظ   .109
مقارنة(، جامعة عدن، غري منشور، 2009م.
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* ديب، فرج اهلل صاحل: 
110. اليمن هي األصل )اجلذور العربية لألمساء(، مؤسسة دار الكتاب احلديث، 

بريوت، ط1، 1988م.
* دي ميغريه، اليساندرو

111. حضارة العصر الربنزي يف خوالن الطيال واحلدا، املعهد اإليطايل لدراسات 
الشرق األوسط واألقصى، ترمجة عثمان اخلليفة ومالك أبره، إمسري، روما، ص: 138 

- 139، 1990م. 
112. فجر التاريخ يف مناطق اليمن الداخلية، يف كتاب اليمن يف بالد ملكة سبأ، 
ترمجة بدر الدين عرودكي، مراجعة يوسف حممد عبد اهلل ص:50-52، معهد العامل 

العريب، باريس و دار األهايل، دمشق، 1999م.
* ريكما نز، جاك: 

113. حضارة اليمن قبل اإلسالم، ترمجة على حممد زيد، جملة دراسات مينية، ع28، 
ص: 111-138، مركز الدراسات والبحوث، صنعاء، 1987م.

* روبان، كريستيان: 
114. تأسيس إمرباطورية السيطرة السبئية على املمالك األوىل، اليمن يف بالد ملكة 
سبأ، ترمجة بدر الدين عرودكي، مراجعة يوسف حممد عبد اهلل ص: 89-94 معهد 

العامل العريب، باريس و دار األهايل، دمشق، 1999م.
115. املمالك احملاربة )القرن األول ق.م ـ القرن الثالث امليالدي(، اليمن يف بالد 
ملكة سبأ، ترمجة بدر الدين عرودكي، مراجعة يوسف حممد عبد اهلل ص: 180-

187، معهد العامل العريب، باريس و دار األهايل، دمشق، 1999م.
* رودو كناكيس، نيكولوس: 

القديــم  العريب  التاريخ  يف  يف كتاب  اجلنوبية،  العربية  للدول  العامة  احلياة   .116
ص:113- 149 ترمجة  فؤاد حسنني علي، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 1958م. 

الزبيدي، خريان. غالب، مسري. احلاج، خالد. احلسيين، صالح.:
نصاب  مديرية  األول،  املوسم  شبوة،  مبحافظة  األثري  املسح  أعمال  نتائج   .117

وحطيب، اهليئة العامة لآلثار واملتاحف، غري منشور، 2004م.
* الزُبيدي، خريان. احلاج، خالد. احلسيين، صالح:
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نصاب  مديرية  الثاين،  املوسم  شبوة،  مبحافظة  األثري  املسح  أعمال  نتائج   .118
وحطيب، اهليئة العامة لآلثار واملتاحف فرع شبوة ، غري منشور، 2006م. 

119. نتائج أعمال املسح األثري حملافظة  شبوة، املوسم الثالث، مديرييت نصاب 
وحطيب، اهليئة العامة لآلثار فرع شبوة، غري منشور، 2007م.

* الزركلي، خري الدين: 
واملستعربني  العرب  من  والنساء  الرجال  ألشهر  تراجم  قاموس  األعالم   .120

واملستشرقني، ج 1، دار العلم للماليني، ط5، 1980م.
* سامل، السيد عبد العزيز 

الدولة  اإلسالم حىت سقوط  منذ ظهور  العرب  )تاريخ  العربية  الدولة  تاريخ   .121
األموية، مؤسسة شباب اجلامعة، 1997م.

* السروري، حممد عبده حممد: 
122. تاريخ اليمن اإلسالمي )منذ قيام الدولة الصليحية حىت هناية الدولة األيوبية( 

مكتبة خالد بن الوليد وعامل الكتب اليمنية، صنعاء، ط2، 2003م.
123. احلياة السياسية ومظاهر احلضارة يف اليمن يف عهد الدويالت املستقلة من 

سنة 426-626هـ، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط3، 2003م.
* سعيد، شائف عبده: 

124. احلياة االقتصادية يف اليمن لدى اجلغرافيني العرب يف العصور الوسطى، دراسات 
مينية ع41، ص:165-181، مركز الدراسات والبحوث، صنعاء، 1990م.

* السماوي، امحد عبد الرمحن: 
والسياحة،  الثقافة  وزارة  إصدارات  )األندلس(،  املفقود  الفردوس  إىل  رحلة   .125

صنعاء، ط1، 2004م. 
* سيف: علي سعيد: 

126. مآذن مدينة صنعاء حىت هناية القرن الثاين عشر اهلجري /الثامن عشر امليالدي، 
دراسة أثرية معمارية، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط1، 2004م.

* الشجاع، عبد الرمحن عبد الواحد:
127. تاريخ اليمن يف اإلسالم، حىت هناية القرن الرابع اهلجري، دار الفكر املعاصر، 

صنعاء، اليمن، 1997م.
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* الشرعيب، عبد الغين علي سعيد: 
ط1،  صنعاء،  والسياحة،  الثقافة  وزارة  أثرية،  تارخيية  دراسة  السوا،  مدينة   .128

2004م.
129. العالقات اليمنية املصرية من خالل الشواهد األثرية واألدلة التارخيية منذ القرن 
الثامن قبل امليالد حىت السادس امليالدي، رسالة دكتوراه، غري منشورة، جامعة القاهرة، 

1995م.
مج1،  والتاريخ،  احلضارة  صنعاء  يف كتاب  مقولة،  من  ونقوش  منحوتات   .130

ص:203-221، جامعة صنعاء، مؤسسة امليثاق للطباعة والنشر، 2005م.
التاريخ القدمي، حبث مقدم إىل مؤمتر تعز على مر  131. مدينة السوا وأمهيتها يف 

العصور املنعقد يف جامعة تعز 25-27مايو، 2009م. 20 صفحة.
* شرف الدين، امحد حسني: 

132. اليمن عرب التاريخ )من القرن الرابع عشر قبل امليالد إىل القرن العشرين( دراسة 
جغرافية، تارخيية، سياسة، شاملة، ط2، 1964م.

133. تاريخ اليمن الثقايف، سلسلة إصدارات جامعة صنعاء )2(، ط1، 2004م.
* الشعييب، خالد: 

134. ميناء قنأ من القرن الثاين قبل امليالد إىل القرن السادس امليالدي )دراسة تارخيية 
أثرية(، أطروحة دكتوراه، جامعة عدن، غري منشورة، 2007م.

* مشسان، أمحد حممد: 
135. التنقيبات األثرية يف موقع جبل العود )مديرية النادرة – حمافظة إب( املوسم 

األول، اهليئة العامة لآلثار واملتاحف واملخطوطات، غري منشور، 1998م.
* مشسان، أمحد حممد وآخرون: 

136. نتائج املسح األثري يف حمافظة مارب، مديرية جمزر، اهليئة العامة لآلثار فرع 
مارب، املوسم األول، غري منشور، 2005، 2006م.

* مشسان، إميان امحد: 
137. اليمن يف العصر العباسي األول )132 -203 هـ/ 750 – 818م(، دار 

الثقافة العربية للنشر، الشارقة، ط1، 2001م.
* الشمريي، فواد عبد الغين حممد: 
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138. تاريخ اليمن سياسياً وإعالمياً من خالل النقود العربية اإلسالمية، للفرتة ما بني 
)ق3 هـ -9 هـ(، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط1، 2004م.

* شهاب، حسن صاحل: 
139. عدن فرضة اليمن، مركز الدراسات والبحوث اليمين، صنعاء، ط1، 2002م.

* شيبمان ماكالوس:
140. تاريخ املمالك القدمية يف جنوب اجلزيرة العربية ترمجة فاروق إمساعيل، مركز 

الدراسات والبحوث اليمين، 1992م.
* الشيبة، عبداهلل حسن: 

141. دراسات يف تاريخ اليمن القدمي، مكتبة الوعي الثوري، تعز، ط1، 2000م.
مركز   .51-30 ص:  ع47،  مينية،  دراسات  القدمي،  اليمن  يف  االستيطان  طبيعة 

الدراسات والبحوث اليمين، صنعاء، 1992م.
142. حاز، املوسوعة اليمنية، مج2، ص967، مؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء، 

ط2، 2003م.
143. ترمجات ميانية، دار الكتاب اجلامعي، صنعاء، 2008م.

* الشيباين، عبد القادر: 
مر  تعز على  ملؤمتر  مقدم  تعز، حبث  الدفاعية يف حمافظة  القالع واحلصون   .144

العصور، 2009م، 55صفحة.
* صربة، علي بن علي:

145. اليمن... الوطن األم، وزارة اإلعالم والثقافة، صنعاء، ط1، 1986م.
* الصمد، واضح: 

146. الصناعات و احلرف عند العرب يف العصر اجلاهلي، املؤسسة اجلامعية للنشر، 
بريوت، ط1، 1981م.

* الصنوي، عبد الرب حممد سعيد:
147. اليمنيون يف األندلس )النشاط اجلهادي من الفتح حىت هناية احلجابة العامرية 

من سنة 91 ـ 399 هـ(، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط1، 2004م.
* طاهر، علوي عبد اهلل:

148. عدن يف التاريخ بني اإلزهار و االهنيار يف عهد الزريعني إىل عهد االشرتاكني، 
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جامعة عدن، 1997م.
* طربوش، قائد حممد: 

ألبناء  السكانية  البنية  يف  اليمنية  )الوحدة  تعز  حمافظة  عشائر  أنساب  من   .149
حمافظة تعز(، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، ط1، 2005م.

* العامري، سامل حممد، وآخرون: 
150. نتائج أعمال املسح األثري ملديريات مودية والوضيع، مشروع املسح األثري 
الشامل حملافظة أبني- املوسم اخلامس اهليئة العامة لآلثار واملتاحف- فرع أبني، غري 

منشور. 2005م
* العبديل، أمحد فضل: 

151. هدية الزمن يف أخبار ملوك حلج وعدن، حققه وضبطه وعلق عليه أبو حسان 
خالد أبا زيد األذرعي، مكتبة اجليل اجلديد، صنعاء، ط1، 2004م.

* عبد اهلل، يوسف حممد: 
ع5،،  ريدان،  األرتريي،  البحر  حول  الطواف  يف كتاب  السواء  مدينة   .152

ص:101-113، 1988م.
153. مدينة السواء يف كتاب الطواف حول البحر األرتريي، دراسات مينية، ع34 

ص:30-45، مركز الدراسات والبحوث، صنعاء، 1988م.
154. أوراق يف تاريخ اليمن وآثاره )حبوث و مقاالت(، دار الفكر املعاصر، بريوت، 

ط2، 1990م.
156. مادة املعافر، املوسوعة اليمنية، مج4، مؤسسة العفيف الثقافية، ص: 2740 

-2741، صنعاء، ط2، 2003م.
* عبد اهلل، يوسف: املقحفي، إبراهيم: 

157. مادة حريب، املوسوعة اليمنية، مج2، مؤسسة العفيف الثقافية ص: 1082، 
1083، صنعاء، ط2، 2003م.

* عربش، منري: 
الثقافية،  اليمنية، مج3، مؤسسة العفيف  158. مادة أل شرح حيضب، املوسوعة 

ص: 1702-1707، صنعاء، ط2، 2003م.
159. مادة احلبشة، املوسوعة اليمنية، مج2، مؤسسة العفيف الثقافية، ص:982 
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-989، صنعاء، ط2، 2003م.
160. رؤى جديدة لكتابة تاريخ مملكة قتبان من خالل اآلثار والنقوش، حوليات 
االجتماعية، صنعاء،  والعلوم  لآلثار  الفرنسي  املعهد  مينية، ع3، ص: 61- 74، 

2006م.
* العزعزي، نعمان: 

القرن  إىل  ق.م  الثامن  القرن  من  السياسية  وتطورها  )مقوماهتا  سبأ  دولة   .161
السادس امليالدي، أطروحة دكتوراه، غري منشور، جامعة دمشق، 2006م.

* العمري، هادي صاحل: 
162. طريق البخور القدمي من جنران إىل البرتا وآثار اليمن االقتصادية عليه، وزارة 

الثقافة والسياحة، صنعاء، 2004م.
* العميسي، فضل حممد: 

163. الزخارف واملنحوتات احلجرية يف الفرتة احلمريية، رسالة ماجستري، غري منشورة، 
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1. الجداول

جدول )1( فرتات وحمتويات املواقع األثرية املدروسة
رقم 
محتويات الموقعالفترة التاريخيةالموقعالموقع

منشآت سكنية ومقابر صخرية، أدوات حجريةالعصر الربونزيِحلَيم1
منشآت سكنينة، وجبانبها مقابر كهفية العصر الربونزياهلُْجَمة2
طريق مبلط باألحجار املهندمة ما قبل اإلسالم نقيل بسيط 3
مدينة قدمية من بقاياها السور وأحجار املدينة ما قبل اإلسالمَحِرب4

املنقولة، وجزء من نقش باملسند 
مستوطنة العصر الربونزيقحفة الدمنة5
مقربة حتوي قبور أرضية ما قبل اإلسالمالَبِطَنة6
مستوطنة قدمية- مقربة العصر الربونزيجند ُمعاِدن7
حصن دفاعيما قبل اإلسالمَمَطرَان8
أحجار منشآت قدمية، منشأة مائية ما قبل اإلسالماألشروح9
نقيل حيوي طريق جتاري قدمي مبلط باألحجار ما قبل اإلسالماجلواجب10

والكتل احلجرية املهندمة  
مقربة قدمية حتوي قبور أرضية العصر الربونزي الَكَدَرة11
مقربة قدميةما قبل اإلسالم الذخف12
طريق قدمي مبلط باألحجار وعليه منشآت مائية-  ما قبل اإلسالموادي العجب13
مقربة تتكون من نوعني من القبور الصخرية ما قبل اإلسالممَحََدان14

واألرضية 
منشآت مائية ما قبل اإلسالمذي اجُلَمال15
برونزي- ما قبل قحفة الَصْرم16

اإلسالم
مستوطنة

حصن دفاعيما قبل اإلسالمحصن الَشّوار17
مقربة صخريةما قبل اإلسالماحلاز18
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رقم 
محتويات الموقعالفترة التاريخيةالموقعالموقع

مستوطنة من بقاياها نقش باملسند ولوحة جدارية ما قبل اإلسالمذي البـَرَع19
تتضمن شكل هندسي 

مقربة ما قبل اإلسالم يدى20
منشآت معمارية سكنية العصر الربونزياحلنحن21
نقش باملسندما قبل اإلسالمسربيت 22
مستوطنة ما قبل اإلسالمدار السادة23
مستوطنةما قبل اإلسالمالصرية24
مقربة وقنوات ري ما قبل اإلسالماخلََنف25
مستوطنة العصر الربونزيَحَرْور26
حصن دفاعي ما قبل اإلسالمحصن سامع27
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جدول )2( إحداثيات املواقع املدروسة

منطقة اسم املوقعرقم املوقعم
االرتفاعشرقاًًمشااًلالدراسة

13,26144044,1744701841قدسجبل َحلّيم11
13,25665244,1741791709قدسحيد احلمام21
13,26015044,1719001481قدساهلجمة32
13,25874444,1698061365قدسشقة حزيبة42
13,25514044,1731201386قدسنقيل بسيط53
13,25423344,1644771578قدسقرية َحِرب64
13,25527444,1646581536قدسخمرط َحِرب74
13,2565444,162081500قدسقحفة الدمنة85
13,25899744,1423271618قدسالبطنة96
13,25787644,1342911685قدسجند ُمعادن107
13,28100944,1358252323قدسحصن مطران118
13,26680644,0944571637قدسسد الُعرَِمة- األشروح129
13,26724344,0952221672قدسقلعة الُعرَِمة129
13,27582044,1776801764قدسنقيل اجلواجب1310
13,27134044,1786001790قدسقرية اجلواجب1410
13,27555044,1782301740قدسوسط نقيل اجلواجب1510
13,28058044,1700281743قدسالكدرة1611
13,29506044,1419201902قدسالذخف1712
13,30280044,1475801819قدسدار السعة1813
13,30211044,1393501804قدسمقربة مَحََدان1914
13,31191044,1412901847قدسبئر ذي اجُلْمال2015
13,31374044,1424601875قدسكريف ذي اجُلْمال2215
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منطقة اسم املوقعرقم املوقعم
االرتفاعشرقاًًمشااًلالدراسة

13,30883444,1317471947قدسقحفة الصرم2316
13,30939344,1231222208قدسحصن الشوار2417
13,30521544,1310121934قدسمقربة احلاز2518
13,29556044,1280601971قدسذي البـَرَع2619
13,30510444,1218561984قدسنقش املعشر2719
13,29236044,1280802000قدسقرية يدى2820
13,26896144,1477381784قدسجند وردين- احلنحن2921
13,38820044,1236501621سامعنقش سربيت3022
13,34920144,0548721918سامعدار السادة3123
13,40350644,0725591907سامعالصرية3224
13,40585144,0760131850سامعبئر السبيل3325
13,40585144,0760131719سامعبركة السوداء3425
13,40239944,0741701786سامعبركة املأجل3525
13,40827344,0830411664سامعبركة املدهور3625
13,39743444,0762941937سامعمقربة اخلنف3725
13,39097244,0844372373سامعحرور3826
13,38094044,0930172586سامعحصن سامع3927

*  اإلحداثيات بنظام الدرجة
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2. قائمة الملوك

.De maigret, A: Arabia Felex.., p. 229 قائمة امللوك خالل القرن 1-3م عن
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3. ملحق النقوش

 RES 3858
املصدر: جبل العود

القرن السادس قبل امليالد  
1( ]/......[أ/و هـ ث ب/ش ع ب ن/ذ ب ح ن/ذ ح م ]ر[)ر(/و ن أ س/و ذ 

و د ن/و ص ب ر م/و س ل م ن/و ذ/]......[/و هـ ج ر هـ م و/و م 
2( ن ]خ ل هـ م و/و أ ر ض[هـ م و/و أ ب ض ]ع[هـ م و/ل ع م ]و ل/أ ن[

ب ي/و ل/م ل ك هـ م و/ي د ع  أ ب  ي ج ل/ب ن/ذ م ر  ع ]ل[ي/م ل 
ك/ق ت ب ن/ي و م/

3( خ و ]ل/و ح ر ج/ي[ذ م ر م ل ك/ذ ذ ر أ ن/ب ن/ش هـ ر/ب ح ر ج/و 
خ ل ت/ي د ع  أ ب/ب ض ر م/ت ن ش أ/ي د ع  أ ل  ب ي ن/و س م هـ  

ع ل ي  ي ن ف/و ي 
4( ث ع أ م ر/و ت ر/و أ م ل ك/س ب أ/و س ب أ/و أ ش ع ب هـ م و/و 
أ م ل ك/ر ع ن ن/و ر ع ن ن/ب ع ل و/ي د ع أ ب/و ق ت ب ن/و و ل 

د/ع م/و ي ج ب 
5( أ/و هـ ]ث[ب/ي ذ م ر م ل ك/أ ب ي ت/و أ ر ض ت ي/و أ ق ن ي/ق 
ت ب ن/ب ن/ع م/ذ ب ح ن/و ذ ن/أ ب ي ت/و أ ر ض ت م/ق ن ي/و ع 

س ي/و ش أ م/ي 
6( ذ م ر م ل ك/ب ن/ع م/ق ت ب ن/ب أ ر ض/ذ ب ح ن/ذ ح م ر ر/ر ب 
ع/]ب[ي ت و/ذ ذ ك ر ن/و خ ط ب س م ي/و ص ر ح ت س م ي/و ر ب 

ع/ب ي ت و/ذ ث ب و/و ص ر 
7( ح ت ي س م ي/و ر ب ع/ب ي ت/ذ ]ر[د ع/و ص ر ح ت س/ب ح م 
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ر ر/ب ن ط ع ن/و ر ب ع/ب ي ت/ب ن و/ي ن ز ر/و ص ر ح ت س/و 
ر ب ع/ب ي ت/ب ن و/ن هـ ر ب ت/

8( و خ ط ب س/و ص ر ح ت س/ب هـ ج ر ن/ص ن ع/و ر ب ع/ش ل ث 
ت/أ ب ي ت/ذ ]ر[ د أ/و ص ر ح ت س م/و ر ب ع/أ ب ي ت/ب ن و/ب 

س ق م/ش ل ث ت/أ ب ي ت/و ص ر 
9( ح ت س م/و ر ب ع/ب ي ت/ب ن و/ح ل ك م/و ص ر ح ت س/ب هـ 
ج ر ن/ع ر م ن/و ر ب ع/أ ب ي ت/ب ن و/ظ و م ر/ش ل ث ت/أ ب ي 

ت/و ر ب ع/ب ي ت/ب ن/ع ج ل م/
10( ب هـ ج ر ن/خ د ص م/و ث ن و/ن خ ل م ي و/ب ص ن ع/و س ب 
ع ت/أ ن خ ل م/ب س ر ن/ن ع م ن/و س ب ع ت/أ ن خ ل م/ب ع ر م  ذ 

غ ي ل م ]و[ط د/ع ش ر/أ ن 
11( خ ل م/م ظ م أ ت م/و أ ر ب ع ت/أ ن خ ل م/ب ب ض ع/هـ ج ر ن/
].[أ خ/و س د ث ت/ع ش ر/أ ن خ ل م/ب ب ض ع/خ د ص م/و أ ر ب ع 

ت/أ ن خ ل م/ب ب ض ع/]خ[ض 
12( ر/ذ ت/س ل م ن/و ن خ ل م/ب ر ي د ن/ذ ح م ر ر/و ر ب ع/ن خ 
ل/ب ]ن[ي ن ز ر/ب ح ب ر ت  ذ غ ي ل م/و ر ب ع/ن خ ل/ب ن/ب 

)ث(م/ب ب ض ي ن/و ر ب ع/ن خ ل/ي 
13( ص ر خ/ي م د أ ل ي ن/ب ب ض ع/ظ ل م/و ك ل/ش ع و ب/ع ز أ 
ز ]..[/و م خ ر ح و/ذ ت ن/أ ر ض ت ن/و ر ث د/ي ذ م ر م ل ك ع م/و 

أ ن ب ي/و أ 
14(]......[/ق ت ب ن/و س خ ل/و ث و ل م/و ش ع ب ن/ذ ب ح ن/ذ 
ن/]س[ ط ر ن/ و أ ر ض هـ و/ و ق ن ي هـ و/ ل هـ و/ و ل/و ل د هـ و/ و ذ 

ع ذ ر هـ و 
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نقش العروس
املصدر: حصن العروس- جبل صرب- تعز

القرن الرابع قبل امليالد
1( ذر أ ك رب/ ب ن/ أب ع ل ي/ ذ غ رب م
2( ت ق دم/و س ع ش ق/ك رف/ م ب ع رم 

3( ح ض ر/ل ش هـ ر/ هـ ل ل/ب ن/ي د ع أب

RES 4329
املصدر: حنو الزرير – هربت قدميًا

القرن الثاين قبل امليالد تقريبًا
1( ش ع ب ن/ ذ هـ ر ب ت/ ح و ر/ هـ ج ر ن/ س 3و م/ ب ر أ و/ و س و 

ث ر/ و س ش ق ر/ 
2( ذ ن/ م ح ف د ن/ ي ح ض ر/ ذ م/ ب ش هـ د/ ج ن أ/ هـ ج ر س م/ هـ 

ر ب ت/ م م ق ط م/ 
3( ب ن/ م ث ب م/ ث و ب و/ ل أ ل س م/ ع م/ ذ ر ي م ت م/ و ذ ت/ 

ر ح ب ن/ و أ ل 
4( هـ و/ ب ي ت ن/ ر و ي ن/ و ب/ ر د أ/ و ت ح ر ج/ م ر أ س م/ و ر 

و أ ل/ غ ي ل ن/ 
5( ي هـ ن ع م/ ب ن/ ش هـ ر/ ي ج ل/ ي هـ ر ج ب/ م ل ك/ ق ت ب ن 
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السوا 1
املصدر: قرية الراكزة أسفل حصن السوا

القرن األول امليالدي
1( ]ك ل ي ب/ي هـ أ م ن/ب ن/)ي([ ش م ر/ي هـ ح م د/ذ م ع ف ر م/و 

ض ب أ ت/أ ش ع ر ي ن/و 
2( م ن ش أ ن/ك ل ع ن/و أ ع س ي ف ر/و ذ ح ب ل م/هـ ف ع ل/و هـ ق 

ش ب/م ح ر م/إ ل هـ ن 
3( ذ ي س م و ي/إ ل هـ/أ م ر م/ذ ب ب ر ح ت ن/ص ي ر ت ن/ذ ت ح 

ت/هـ ج ر ن/س و م/و أ ل هـ ن 
4( ذ ي س م و ي/إ ل هـ/أ م ر م/ف ل ي ش م ن/و ف ي/و ش ر ح/و ش و 

ف ت/ك ل ي ب/ي هـ أ م ن 
5( و أ ش ع ب هـ و/ب ن ي/ذ م ع ف ر م/أ ب ع ل/ب ي ت ن/ش ب ع ن.

سربيت - بشير 1
املصدر: سربيت – سامع

القرن األول امليالدي
1( ب ر د أ/ وت ح ر ]ج[.....]أ ن[ ع م / ب ن ت / ق ش ع ت / ذ ت/ب 

ي ت / ب ن ي/ ع ر ق م / ذ م ع ف ر ]م[
2( ن.. / ب ي ت ]هـ[ و/ ي ف ع / و أ ر ب ي ن /هـ ف ع ر ت /و ن ط 

ع /و ب  رأ /و هـ ق ش ب / و ق ص ع / و هـ ق ح  
3( و ب ر ][..... / م ن ق ل ن / ذ ي/ س م ي ن / و ن ب / ب ن / هـ و 

ث ر هـ و / ع  د ي / م ر ي م هـ و / ب ن / م ص ر ع / م ح 
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4( ]ف د[ / ذ....... / ع د ي / م ح ف د / ذ ع ش ش ن/ ذ ب س ر ن / 
ذ ب ي ت ن /ع  د ي / ف ن و / ب ي ت هـ و 

5( .... / ذ و ن أ / و ب ر د أ /م ]ر[ أ ]هـ م و[/ذ ن م ن /ذ ب ح ي ك /ف 
ع ر هـ ت ن/ب ب ض ع / ع ر ن / و ن../ أ.ب ر م / ح ص. ت

6( ب ت ه و / ب ن و / ع ر ق / و ع./ ب ر ث ن /أ ب ]أ[رن /ب هـ و/م 
س ب أم /ك ك و ن/ص ر ت م / م. ب م / و هـ ر أ ت

7( هـ ي م... ك ل / أ ح ر م م / وهـ ع ج ز م / ذ ب ق ر ن/ و و ز ف/ و ن 
ت ق ب / هـ ف ع   ر /  ن ق ز ت

8( .. ن م / ب هـ و ت / س ر ن/  ذ ب ق ر ن / أ ي و ن/ س ت ف ز ن 
ت / ب ي ت هـ  و/ ب ن و / ع ر.. / ب ر د   

9( أ / و ت ح ر ج / ه ي ل ن / ك هـ ل ن / م ن ض ح / ب ي ت ن / ش 
ب ع ن / و ب ر د أ / و ت ح ر ج / م 

10( ر أ هـ م و / ك ل ي ب / ب ن / ي ش م ر / ي هـ ح م د / ذ م ع ف ر م
11( و ت ق د م / ذ ن / أ س ط ر

12( أ ل ش ر ح / أ ش و ع

نقش العود 1998
املصدر: حفريات جبل العود 1998

القرن الثاين امليالدي 152م
1( م س هـ ل/ ب ن/ ت ح ب ب/ هـ ق ن ي/ و

2(  ب ش ر ن/ ل م ر ا هـ و/ا ل ن/ ر ج ب ن
3( ع د ي/ م ح رم هـ و/ خ ر ف ن/ ح ص ر
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4( ن/ ذ ب هـ ج ر ن/ ص ن ع/ ذ ت/ ارض/
5( ش ع ب ن/ ذ ب ح ن/ ب ذ ت/هـ ر د ا/
6( و هـ و ش ع ن/ ر ج ب ن/ م ر ا هـ و/ ذ
7( م ر ع ل ي/ ذ ي ر ي د ن/ل ك ل/م ن

8( ل و ت/س ت ن ب ع/ ب ل ب هـ و/ وذ
9( ذ ت/هـ و ف ي/ م أ د ب هـ و/م ب هـ

10( ل/ ب ي و م/ و ق هـ هـ و/م ر أ هـ
11( و/ ذ م ر ع ل ي/ ل ر ص د/ ب هـ ج

12( رن/ م سـ3 و ل م/ ب ع رن/ هـ د م ن/و
13( أ ل ن/ ر ج ب ن/ ف ل...ن ر ن/..
14( رم/ وث ب ر/ ش ن ا/ و. ر/ م را هـ م

15( و/ ذ م ر ع ل ي/ و م أ د ب هـ و/م ب هـ ل
16( و أ ل ن/ ر ج ب ن/ ف ل ي ش م ن/ و ف ي
17( و ص ح/ م... م و/ ذ م ر ع ل ي/ذ ي ر ي د 

18( ن/ وو ف ي/ و ص ح/م أ د ب هـ و/ م ب هـ ل/
19( و ص ح/و ص د ق/ ل هـ م و/ و ر خ هـ و/.../ذ

20( ب خ ر ي ف ن/ل س ب ع/و س ث ي/و ث ت ث ي/م أ ت ن 
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Ja 635
املصدر: حمرم بلقيس

القرن الثالث امليالدي
1( ]أ ب ك ر ب/ أ[)ح( ر س/ ب ن/ ع ب ل م/
2( ]و ي ح م ذ ل[/ هـ ق ن ي/ أ ل م ق هـ/ ث 

3( هـ و ن/ ب ع ل/ أ و م/ ص ل م ن/ ذ ذ هـ ب ن/ ذ
4( ت م ل ي/ ب ن/ ق ر ي ت م/ و ط ن ف م/ ط ي ب 

5( م/ ح م د م/ ب ذ ت/ خ م ر/ و هـ و ش ع ن/ م ر 
6( أ هـ م و/ ش ع ر م/ أ و ت ر/ م ل ك/ س ب أ/ و 

7( ذ ر ي د ن/ ب ن/ ع ل هـ ن/ ن هـ ف ن/ م ل ك/ س 
8( ب أ/ ب ت أ و ل ن/ ب و ف ي م/ و ب ر ي ت م/ 

9( و ح م د م/ ب ن ك ل/ س ب أ ت/ و ض ب ي أ/ 
10( س ب أ و/ و ض ب أ/ و م ط و/ و هـ ع ن ن/ ب ع ل ي/ 
11( ك ل/ أ خ م س/ و ش ع ب/ ت ن ش أ و/ ض ر م/ ب ع 

12( ل ي/ م ر أ هـ م و/ ب ن/ ذ ي م ن ت/ و ب ن/ ذ ش أ 
13( م ت/ و ب ن/ ذ ب ح ر م/ و ي ب س م/ و ب ذ ت/ 
14( ي ز أ ن/ أ ل م ق هـ/ ث ب ر/ و و ض ع/ و ض ر ع 

15( ن/ و هـ ك م س ن/ ك ل/ ض ر/ و ش ن أ/ م ر أ هـ م 
16( و/ و ح م د م/ ب ذ ت/ خ م ر/ و هـ و ش ع ن/ أ ل م 

17( ق هـ/ ع ب د هـ و/ أ ب ك ر ب/ أ ح ر س/ ب ن/ ع ب ل 
18( م/ ب ت أ و ل ن/ ب و ف ي م/ و غ ن م م/ و أ ح 
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19( ل ل م/ و س ب ي م/ ب ن/ ك ل/ أ ب ر ث/ و ذ ب 
20( ي أ/ و ع ن ت/ س ب أ و/ و ش و ع ن/ م ر أ هـ م و/ ش ع ر 

21( م/ أ و ت ر/ م ل ك/ س ب أ/ و ذ ر ي د ن/ ع د ي/ س 
22( هـ ر ت م/ ب ع ل ي/ أ ش ع ر ن/ و ب ح ر م/ و ذ ك و 

23( ]ن/ ك[و ن هـ م و/ و ع د ي/ خ ل ف/ هـ ج ر ن/ ن ج ر ن/ ]ب ع 
ل[ي/ 

24( ض ب أ ت/ أ ح ب ش ن/ و ذ ك و ن/ ك و 
25( ن هـ م و/ و ع د ي/ هـ ج ر ن/ ق ر ي ت م/ ذ ت/ ك هـ ل 
26( م/ ث ت ي/ ض ب أ ت ن/ ب ع ل ي/ ر ب ع ت/ ذ أ ل 

27( ث و ر م/ م ل ك/ ك د ت/ و ق ح ط ن/ و ب ع ل ي/ 
28( أ ب ع ل/ هـ ج ر ن/ ق ر ي ت م/ و ح م د م/ ب/ 

29( ذ ت/ خ م ر/ أ ل م ق هـ/ ع ب د هـ و/ أ ب ك ر ب/ 
30( ب ت أ و ل ن/ ب أ ح ل ل م/ و س ب ي م/ و م ل 

31( ت م/ و غ ن م م/ و أ ف ر س م/ ذ هـ ر ج و/ و ذ أ خ ذ 
32( و/ ح ي م/ ب ك ل/ ))ب ك ن((/ ي س ر هـ و/ م ر أ هـ و/ ل س ب أ/ 

33( و ق ت د م ن/ ذ ب ن/ خ و ل ن/ خ ض ل م/ و ذ ب 
34( ن/ ن ج ر ن/ و ذ ب ن/ أ ع ر ب ن/ ل ح ر ب/ ع ش 

35( ]ر[ت/ ي ح ب ر/ أ س د/ ك و ن و/ ك و ن/ ب ن ي/ ))ب ي ن((/ ي و 
36( ]ن[م/ )))ث(و ]ر[م((/ و ق ر ي ت م/ و ي ح ر ب هـ م و/ ب ك ن 

ف/ أ ر ض/ 
37( أ ل أ س د/ م ج ز ت/ م و ن هـ ن/ ذ ث م ل/ و ي ت 
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38( أ و ل/ ك ل/ ج ي ش هـ م و/ ب و ف ي م/ ب ن/ هـ و ت/ ب 
39( ر ث ن/ و ح م د م/ ب ذ ت/ خ م ر/ أ ل م ق هـ/ 

40( ع ب د هـ و/ ح ظ ي/ و ر ض و/ م ر أ هـ و/ ش ع ر م/ أ و 
41( ت ر/ م ل ك/ س ب أ/ و ذ ر ي د ن/ و ب ذ ت/ ي ز أ 

42( ن/ أ ل م ق هـ/ ث هـ و ن/ خ م ر/ ع ب د هـ و/ ع س م/ أ ح 
43( >.< ل ل م/ و أ خ ذ ت م/ أ ب ر ث/ ي ز أ ن/ ش و ع ن/ 

44( م ر أ هـ و/ و ل خ ر ي ن هـ و/ أ ل م ق هـ/ ب ن/ 
45( ن ض ع/ و ش ص ي/ و ت ث ع ت/ و ع ب ط ت/ و ك ف 

46( )ح(/ ش ن أ م/ ب أ ل م ق هـ/ ب ع ل أ و م/ 

Ja 631
املصدر: حمرم بلقيس

القرن الثالث امليالدي
1( ق ط ب ن/ أ و ك ن/ ب ن/ ج ر ت/ أ ق و ل/ ش ع ]ب ن/ س م هـ ر 

م/ ي هـ و ل د/ هـ ق ن[
2( ي و/ أ ل م ق هـ و/ ث هـ و ن ب ع ل أ و م/ ث ن ي/ ص ل م ]ن/ ذ ذ 

هـ ب م/ ح م د م[/ 
3( ل ذ ت/ هـ و ش ع/ ع ب د هـ و/ ق ط ب ن/ أ و ك ن/ ب ن/ ج ر ت 

]/ و ش ع ب[/ 
4( )هـ(م و/ س م هـ ر م/ ي هـ و ل د/ ب هـ ر ج/ و هـ ب ر و ن/ و ث ب ر/ 

و ض ر ع ن/ ]و[/ 
5( هـ س ح ت ن/ ب ع س م/ ت ق د م ت/ ت ق د م و/ و ر ت ض ح ن/ 



237

ب ع م/ أ م ل ك/ و أ 
6( ش ع ب/ ش ت أ و/ ض ر م/ ب ع ب ر/ م ر أ هـ م و/ ش ع ر م/ أ و 

ت ر/ م ل ك/ س ب 
7( ]أ[/ و ذ ر ي د ن/ ب ن/ ذ ب ح ر م/ و ي ب س م/ ب ك ن/ ش و ع 

و/ م ر أ هـ م و/ ش ع 
8( ر م/ أ و ت ر/ م ل ك/ س ب أ/ و ذ ر ي د ن/ و ب ع د هـ و/ و هـ ب ع 

ل ن/ و هـ ر ج/ و/ 
9( س ب ي/ و غ ن م/ و م ت ل ي ن/ م هـ ر ج م/ و س ب ي م/ و غ ن م 

م/ ذ ع س م/ ب ع 
10( س م/ س ب أ ت/ ش و ع و/ م ر أ هـ م و/ ش ع ر م/ أ و ت ر/ م ل ك/ 

س ب أ/ و ذ ر ي 
11( د ن/ و ب ذ ت/ هـ و ش ع/ ع ب د هـ و/ ق ط ب ن/ أ و ك ن/ ب ن/ 

ج ر ت/ ب ك ن/ ن ب 
12( ل هـ و/ م ر أ هـ م و/ ش ع ر م/ أ و ت ر/ م ل ك/ س ب أ/ و ذ ر ي د 

ن/ ع د ي/ أ ر 
13( ض/ ح ب ش ت/ ب )ع(ب ر/ ج د ر ت/ م ل ك/ ح ب ش ت/ و أ ك 

س م ن/ و ت أ و 
14( ل و/ ب ن هـ و/ ب و ف ي م/ هـ و أ/ و ك ل/ ش و ع هـ م و/ و ث هـ 

ب و/ م ر أ هـ م و/ ش ع 
15( ر م/ أ و ت ر/ م ل ك/ س ب أ/ و ذ ر ي د ن/ ب ك ل/ ب ل ت هـ م 

و/ ع م ن/ ن ج ش ي ن/ 
16( م ث ب ت/ ص د ق م/ ذ هـ ر ض و/ م ر أ هـ م و/ ب ن/ ك ل/ ذ هـ ب 

ل ت و/ و ب ذ ت/ هـ 
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17( و ش ع/ أ ل م ق هـ و ث هـ و ن ب ع ل أ و م/ ع ب د هـ و/ ق ط ب 
ن/ أ و ك ن/ ب ن/ ج 

18( ر ت/ و ش ع ب هـ م و/ س م هـ ر م/ ي هـ و ل د/ ب ك ن/ س ب أ و/ 
و هـ ع ن ن/ ق ط ب ن/ 

19( أ و ك ن/ ب ن/ ج ر ت/ و ش ع ب هـ م و/ س م هـ ر م/ ي هـ و ل د/ 
ب ن/ هـ ج ر ن/ ن ع ض/ 

20( ع د ي/ هـ ج ر ن/ ظ ف ر/ ح ج ن/ هـ م ل أ هـ م و/ ش ي م هـ م و/ 
ع ث ت ر ع ز ز ن/ ب ك 

21( ن/ ع د و/ و هـ ص ر ن/ ب ي ج ت/ و ل د/ ن ج ش ي ن/ و م ص ر/ 
أ ح ب ش ن/ ع د ي/ هـ 

22( ج ر ن/ ظ ف ر/ و ح ي ر و/ ب خ ل ف/ هـ ج ر ن/ ظ ف ر/ و ي 
ف ص ن/ ق ط ب ن/ أ و ك 

23( ن/ ب ن/ ج ر ت/ و ش ع ب هـ م و/ س م هـ ر م/ ي هـ و ل د/ ع د ي/ 
هـ ج ر ن/ ظ ف ر/ ع ب ر 

24( ن/ ق ت ر/ و ع د/ ب ن/ ل ل ي ن/ و أ ح ب ش ن/ ي ع د و ن/ ب 
ن هـ م و/ ع ب ر ن/ ع ر/ 

25( أ ل ن/ و س ط/ هـ ج ر ن/ و ع د و/ ق ط ب ن/ أ و ك ن/ ب ن/ ج ر 
ت/ و ش ع ب هـ م و/ س 

26( م هـ ر م/ ي هـ و ل د/ و ي أ ت ت م ن ن/ ب ع م/ ل ع ز ز م/ ي هـ 
ن ف/ ي هـ ص د ق/ م ل ك/ 

27( س ب أ/ و ذ ر ي د ن/ و أ ق و ل/ و أ ش ع ب/ ذ ر ي د ن/ و هـ ر ج 
و/ و ذ ك و ن/ و/ 

28( هـ س ح ت ن/ أ ح ب ش ن/ ب ن/ و س ط/ هـ ج ر ن/ و ل ث ل ث 
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م/ ي و م م/ ي ب ر ر ن/ 
29( ذ ب ن/ ذ م ر/ و م ن س 3ر ت/ خ م س ن/ و ذ ب ن/ أ ش ع ب/ ذ 

ر ي د ن/ و ب ع و و/ 
30( ب ل ل ي ن/ ح ي ر ت/ أ ح ب ش ن/ و ي هـ ر ج ن/ ب ن/ أ ح ب 

ش ن/ أ ر ب أ/ م أ ت 
31( ن م/ أ س د م/ ب ض و ع م/ و ل ث ل ث م/ ي و م م/ ف ي ب ر ر 

ن/ ق ط ب ن/ أ و ك ن/ 
32( ب ن/ ج ر ت/ و ش ع ب هـ م و/ س م هـ ر م/ ي هـ و ل د/ و ي ت 

س3ب ب ن ن/ ب ع م/ أ ح ب 
33( ش ن/ و ب ع م هـ م و/ ب ن/ ن د ف/ م ع ف ر م/ و ي هـ ر ج ن/ 

ب ن/ أ ح ب ش ن/ ب/ 
34( ت س 3ب ب ن/ و ج ب أ و/ ب ن هـ م و/ أ ح ب ش ن/ ح ي ر ت 

هـ م و/ و ب ع د/ ث ن ي 
35( م/ ي و م م/ ف ت أ و ل و/ أ ح ب ش ن/ ب ن/ خ ل ف/ ظ ف ر/ 

ج و ع م/ و و ر د و/ 
36( م ع هـ ر ت ن/ و ل و ز أ/ س ع د هـ م و/ أ ل م ق هـ و/ ث هـ و ن/ ب 

ع ل أ و م/ ح ظ 
37( ي/ و ر ض و/ م ر أ هـ م و/ ل ح ي ع ث ت/ ي ر خ م/ م ل ك/ س 

ب أ/ و ذ ر 
38( ي د ن/ و ب ر ي/ أ أ ذ ن م/ و م ق ي م ت م/ و ل ث ب ر/ و و ض 

ع/ و ض )ر(
39( ع ن/ ض ر هـ م و/ و ش ن أ هـ م و/ و ل س ع د هـ م و/ أ ل م ق هـ و 

ث هـ و ن/ ب ع ل/ 
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40( أ و م/ ن أ د/ ق ي ظ/ و ص ر ب/ ع د ي/ أ ر ض هـ م و/ و أ س ر ر 
هـ م و/ و م ق 

41( ي ظ هـ م و/ و س ع س )ع( م/ و م ل ي م/ و ل خ ر ي ن هـ م و/ ب 
ن/ ن ض ع/ و ش ص ي/ 

42( ش ن أ م/ ب أ ل م ق هـ >و< ث هـ و ن ب ع ل أ و م  

Ja 585
املصدر: حمرم بلقيس

القرن الثالث امليالدي
1( ي ص ب ح/ أ ش و ع/ و أ خ ي هـ و/ ع ر ب م/ ب ن و/ ذ ع ب ل م/ 

و هـ ع ل ل/ هـ ق ن 
2( ي ي/ أ ل م ق هـ ث هـ و ن ب ع ل أ و م/ ص ل م ن هـ ن/ ذ ي/ ذ هـ ب 

ن/ ذ ش ف ت هـ و/ 
3( ح م د م/ ب ذ خ م ر/ ع ب د ي هـ و/ ي ص ب ح/ أ ش و ع/ و أ خ ي 

هـ و/ ع ر ب م/ ب ن ي/ ع ب ل 
4( م/ و هـ ع ل ل/ ب ت أ و ل ن/ أ ب هـ م ي/ هـ و ف ع ث ت/ أ ص ح 

ح/ ذ غ ي م ن/ ب و ف ي م/ ب ن/ 
5( هـ ج ر ن/ س 3و م/ و س هـ ر ت ن/ ب ك ن/ ن ب ل هـ و/ م ر أ ي هـ م 

و/ أ ل ش ر ح/ ي ح ض ب/ و أ خ 
6( ي هـ و/ ي أ ز ل/ ب ي ن/ م ل ك ي/ س ب أ/ و ذ ر ي د ن/ ب ع ب 

ر/ أ ح ب ش ن/ و هـ ص ن ع و/ أ ب/ 
7( هـ م ي/ هـ و ف ع ث ت/ ذ غ ي م ن/ أ ح ب ش ن/ ب هـ ج ر ن/ س3 

و م/ ب ر ق م/ و ث ن ي/ خ ر ف ن/ و ك 
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8( ي د و/ a ح ب ش ن/ هـ ج ز ن/ ج ر ب/ أ ب هـ م ي/ هـ و ف ع ث 
ت/ ذ غ ي م ن/ و ح م د ي/ ي ص ب 

9( ح/ و ع ر ب م/ خ ي ل ].[/ و م ق م/ أ ل م ق هـ ث هـ و ن ب ع ل أ 
و م/ ب ذ ت/ ت أ و ل/ أ ب هـ م ي/ هـ 

10( و ف ع ث ت/ أ ص ح ح/ ذ غ ي م ن/ ب و ف ي م/ ب ن/ هـ ي ت/ 
س ب أ ت ن/ و ب ن/ ع س م/ ح ل ظ/ و/ 

11( م ر ض/ م ر ض/ أ ب هـ م ي/ ب هـ ي ت/ هـ ج ر ن/ س 3و م/ و ح م 
د م/ ب ذ خ م ر/ أ ل م ق هـ ث هـ و ن/ 

12( ب ع ل أ و م/ م ر أ ي هـ م و/ أ ل ش ر ح/ ي ح ض ب/ و أ خ ي هـ 
و/ ي أ ز ل/ ب ي ن/ م ل ك ي/ س 

13( ب أ/ و ذ ر ي د ن/ ب ن ي/ ف ر ع م/ ي ن هـ ب/ م ل ك/ س ب أ/ 
ب و ض ع/ ك ل/ أ ض ر ر/ ي ف ع هـ م و/ 

14( ب ع ل ت م/ و س ف ي ل ت/ ب ح ر م/ و ي ب س م/ و ب ذ ت/ 
ش ك ر/ أ س ن/ ج ر م ت/ و ل د/ ن ]ج[

15( ش ي ن/ م ل ك/ أ ك س م ن/ ب ك ن/ ع د و/ ب ض ر م/ و ت ش ك 
ر/ هـ أ/ أ س ن/ ج ر م ت/ و أ )ح(

16( ز ب/ ح ب ش ت/ و ل و ز أ/ أ ل م ق هـ ب ع ل أ و م/ هـ و ش ع ن/ 
م ر أ ي هـ >م <و/ أ ل ش ر ح/ ي ح ض 

17( ب/ و أ خ ي هـ و/ ي أ ز ل/ ب ي ن/ م ل ك ي/ س ب أ/ و ذ ر ي د 
ن/ ب و ض ع/ ك ل/ ض ر/ و ش ن أ/ م ر أ ي/ 

18( هـ م و/ و ل و ز أ/ أ ل م ق هـ/ هـ و ف ي ن/ ع ب د ي هـ و/ ي ص ب 
ح/ أ ش و ع/ و أ خ ي هـ و/ ع ر ب م/ ب ن ي/ 

19( ع ب ل م/ و هـ ع ل ل/ ب ك ل/ أ م ل أ/ ي س ت م ل أ ن ن/ ب ع 
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م هـ و/ و ل خ م ر هـ م و/ أ ل م ق هـ ث/ هـ 
20( )و ن/ ب ع ل أ و م/ ح ظ ي/ و ر ض و/ م ر أ ي هـ م و/ أ ل ش ر ح/ 

ي )ح( ض )ب/( و أ خ ي هـ و/ ي )أ(ز ل/ ب 
21( ]ي ن/ م ل ك ي/ س ب أ/ و ذ ر ي د ن......[

MB 2006 I-64=64 محرم بلقيس 2006 نقش
املصدر: من نتائج حفريات معبد أوام 2006م

القرن الثالث امليالدي
1( رب ش م س م/ ي ز د/ و أ خ ي هـ و/ ك ر ب ع ث ت/ أ س ع د/  ب 

ن و/ س أ ر ن/ و
2( م ح ي ل م/ و م و ض ع م/ و س3م ك م/ أ ق و ل/ ش ع ب ن/ ب ك 

ل م/ ر ب ع
3( ن/ ذ ر ي د ت/ م ق ت و ي ي/ إ ي ل ش ر ح/ ي ح ض ب/ و أ خ ي 

هـ و/ ي أ ز ل/ ب ي ن/ م ل ك
4( ي/ س ب أ/ و ذ ر ي د ن/ ب ن ي/ ف ر ع م/ ي ن هـ ب/ م ل ك/ ي 

ن هـ ب/ هـ ق ن ي ي/ أ ل م ق هـ/ ث 
5( هـ و ن/ ب ع ل أوم/ ذي ن/ ص ل م ن هـ ن/ ذ ذ هـ ب م/ ذ ش ف ت هـ 

و/ ح م د م/ ب ذ خ
6( م ر هـ م  و/  أ ل م ق هـ ث هـ و ن ب ع ل أ و م/ ب ذ ت ا و ل/ ع ب 

د هـ و/ ك ر ب ع ث ت/ أ س
7( ع د/ ب ن/ س أ ر ن/ ب و ف ي م/ ب ن/ هـ ج ر ن/ س3 و م/ و س هـ 

ر ت ن/ ب ك ن/ ن ب ل هـ
8( و/ م ر أ ي هـ و/ م ل ك ن هـ ن/ ب ع ب ر/ أ ح ب ش ن/ و هـ ص ن ع 
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هـ و/ أ ح ب ش ن/ ب هـ ج ر ن
9( س3 و م/ ب ر ق م/ و ث ن ي/ وخ ر ف ن/  و ك ي د و/ أ ح ب ش ن/ 

هـ ج ز ن/ ج ر ب هـ و/ و ح م د ي/ ع  ب 
10(  د ي هـ و/ ر ب ش م س م/ ي ز د/ و أ خ ي هـ و/ ك ر ب ع ث ت/ أ 

س ع د/ ب ن و/ س أ ر ن/ ذ م ت ع/ و أو
11( ل ن/ أ ل م ق هـ ث هـ و ن ب ع ل أ و م/ ج ر ب/ ع ب د هـ و/  ك ر 

ب ع ث ت/ أ س ع د/ ب ن/ س أ ر ن/ ب 
12( ن/ هـ ي ت/ س ب أ ت ن/ و ب ن/ ع س م/ ح ل ظ م/ و م ر ض م// 

ذ م ر ض/ ب هـ ي ت/ هـ ج ر ن/ س3 و
13( م/ و ح م د م/ ب ذ خ م ر هـ م و/ أ ل م ق هـ ث هـ و ن ب ع ل أ و م/ 

أ س ي/ م ر أ ي هـ م و/ إ ل 
14( ش ر ح/ ي ح ض ب/ و أ خ ي هـ و/ ي أ ز ل أ ب ي ن/ م ل ك ي/ س 

ب أ/ و ذي ر ي د ن/ ب و ف ي م/ و ع
15( ب د هـ م ي/ ر ب ش م س م/ ي ز د/ ب ن/ س أ ر ن/ و أ خ ي هـ م و/ 

ي ص ب ح/ ب ن/ ب ن ي ن / و ح
16( م د م/ ب ذ خ م ر/ أ ل م ق هـ ث هـ و ن ب ع ل أ و م/  م ر أ هـ م و/  

إ ل ش ر ح/ ي ح ض ب/ م
17( ل ك/  س ب أ/ و ذ ر ي د ن/ ب و ض ع/ ك ل/ أ ض ر ر/ ي ف ع هـ 

م و/ ب ع ل ت م/ و س ف ل ت م/ ذ
18( ب ح ر م/ و ي ب س م/ و ب ش ك ر ن/ أ ي س ن/ ج ر م ت/  و ل 

د/ ن ج ش ي ن/ م ل ك/ أ ك س م ن 
19( ب ك ن/ ع د و/ ل ض ر م/ و ت ش ك ر/ هـ و أ/ إ س ن/ ج ر م ت/ و 

أ ح ز ب/ ح ب ش ت/ و ل و ز أ/ أ
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20( ل م ق ث هـ و ن ب ع ل أ و م/ هـ و ش ع ن/ م ر أ ي هـ م و/ ب و ض 
ع/ ك ل/ ض ر/ و ش ن ا/ م ر أ ي هـ 

21( م و/ و ل و ز أ/ أ ل م ق هـ/ هـ و ف ي ن/ ع ب د ي هـ و/ ر ب ش م 
س م/ ي ز د/ و ك ر ب ع ث ت// أ س ع د 

22( ب ن ي/ س أ ر  ن/ ب ك ل/ أ م ل أ/ ي س ت م ل أ ن ن/ ب ع م هـ 
و/ و ل خ م ر هـ م ي/ أ ل م ق هـ/ أ و

23( ل د م/ أ ذ ك ر م/ هـ ن أ م/ و أ ث م ر/ و أ ف ق ل/ ص د ق م/ ع د 
ي/ أ ر ض هـ م و/ و أ س ر ر 

24( هـ م و/ و م ش ي م ت هـ م و/ م هـ ش ف ق م/ ل هـ م و/ و ل/ ش ع ب 
هـ م و/ ب ك ل م/ و ل خ م ر هـ 

25( م و/ أ ل م ق هـ/ ن ع م ت م/ و م ن ج ت/ ص د ق م/ و ح ظ ي/ و ر 
ض و/ م ر أ ي هـ م و/ إ ل ش ر

26( ح/ ي ح ض ب/ و أ خ ي هـ و/ ي أ ز ل/ ب ي ن/ م ل ك ي/ س ب 
أ/ و ذ ر ي د ن/ ب ن ي/ ف ر ع م/ ي ن هـ ب 

27( م ل ك/ س ب أ/ و ل خ ر ي ن هـ م و/ أ ل م ق هـ/ ب ن/ ن ض ع/ و 
ش ص ي/ ش ن أ م/ ب أ ل م ق هـ  ث

28(  هـ و ن ب ع ل أ و م/ و ب ش ي م هـ م و/ ع ث ت ر وأ ل و/ ز ع ل 
ن/ ب ع ل ي/ ع ر ن/ م ي ف ع/ و ب م ر أ ي

29( هـ م و/ إ ل ش ر ح/ ي ح ض ب/ و أ خ ي هـ و/ ي ا ز ل/ ب ي ن/ م 
ل ك ي/ س ب أ/ و ذ ر ي د ن
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YM371=DJE12 نقش
حمفوظ بالتحف الوطين بصنعاء 
القرن الثالث-الرابع امليالدي.؟

1( م هـ ب ي ح/ أ ت ك ن/ب ن/ م ن خ م/ و أ ك هـ ل/ و ب هـ ل/ و ح ل 
ج م/ ذ/ م س3 و ل م/

2( ب ر أ و/ و هـ و ث ر/ و ع ذ ب/ و هـ ش ق ر ن/ ص ل ت/ ب ي ت هـ 
م و/ أ ح د ث ن/ ب ن/ م 

3( و ث ر م/ ع د ي/ ت ف ر ع م/ س ث ت/ أ س ق ف م/ ب س ث ت/ 
ب ح و ر م/ و س ي ب هـ

4( و/ ث ن ي/ ب ح ر ن/ و ك ل/ ج ن و ز هـ و/ و م ر ي م هـ و/و ص ل 
ت/ ذ/ ك هـ ن ل 

Fa 74
املصدر: مارب

القرن اخلامس امليالدي 495م
 ]......[

1( ذ هـ ب م/ و ب ر أ و/ ك ل/ ج ر ب/ و م ن هـ م ت/ ب ي ت هـ م و/ ي ك 
ر ب/ ب خ # ر ف م/ أ ح د/ و ب م و/ هـ و ت/ خ ر ف ن/ ت ب ن ت هـ 
2( و/ و ع ب م/ و و ز أ و/ ش ر ع و/ ب ي ت هـ م و/ ي ر س/ ث ت ي/ 
ل ب أ ن/ ذ هـ # ب م/ و ك ل/ ذ هـ ب ن/ ذ ش ر ع و/ ب ي ت ي هـ م 

و/ ل هـ م 
3( و/ ف ر د م/ و ب ر أ و/ ب ي ت هـ م و/ ب ن ص ر/ و ر د أ/ ر ح م 
ن ن/ م ت ر ح م # ن/ و ب ن ص ر/ و ر ف د/ أ م ر أ هـ م و/ م ر د ث د 



246

أ ل/ ي ن ف/ 
4( م ل ك/ س ب أ/ و ذ ر ي د ن/ و ح ض ر م و ت/ و ي م ن ت/ و أ ع 
ر ب هـ م و/ ط و د م  # و ت هـ م ت/ و ب ن ص ر/ و ر ف د/ أ م ر أ هـ 

م و/ و خ ل ت 
5( هـ م و/ ل ح ي ع ت/ ي ن ف/ ذ هـ ص ب ح/ و ش ر ح ب أ ل/ أ س 
ع د/ ذ م ع ف ر م/ و # ب ن ص ر/ أ خ هـ و/ و ف ي م/ ي ر خ م/ ذ ع 

ث ك ل ن/ و ب ن 
6( ص ر/ و ر ع )ي ن(/ و ]..[ت هـ م و/ و ع ش ر ت هـ م و/ س ب أ/ ك 
هـ ل ن/ و ر خ هـ و/ ذ م ذ ر أ ن/ ذ ل أ ر ]ب[#ع ت/ ع ش ر/ و س ث ]/ 

م أ ت[م ]/ و ل ي[ ص ل ح ن/ )ر ح م ن ن(]/ ل ي ك ر ب/ و ي[ر س

# داللة على كسر يف النقش

RES 3904
املصدر: ضاف، حاليا يف متحف استانبول

القرن السادس امليالدي
1(... ن[ ف س/ ق د س/ س م ي ف ع/ أ ش و ع/ م ل ك/ س ]ب أ...

2(... أ[/ ح ص ن/ و س م ي ف ع/ أ ش و ع/ ب ن ي/ ش ر ح ب أ ]ل...

3(... أ م[ ر أ هـ م و/ ن ج ش ت/ ا ك س م ن/ ب ر أ و/ و هـ و ث ]ر ن...
4(... أ[ خ م س هـ م و/ م ل ي ك ي م/ و ق ي ل ي م/ ذ ت ق هـ/ ذ ]...

5(... ع/ ذ ن/ م ل ك ن/ ب خ ي ل م/ و ب ج ي ش هـ م و/ ع م ن/ م ل 
]ك ن...
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6(... م/ ]أ[ م ل ك ن/ أ ل أ )ص( ب ح هـ/ م ل ك/ ح ب ش ت/ ل...
7(... أ م ل ك م/ ل ح م ي ر م/ و ع ق ب ت م/ ل ن ج ش ت/ أ )ك س م 

ن...
8(... ي ت ع ب د ن ن/ ل أ م ل ك/ أ ك س م ن/ و ك س ت هـ...

9(... ت خ ل هـ م و/ ل ت ع/ ب ح ر ن/ و ل ص ل ح/ ح...
10(... ذ]ي ز أ ن/ و ح َس ن/ و ش ر ح ب أ ل/ ذ ي/ م ع ف ]ر ن...

11(... ل ن هـ و/ أ س و د ن/ و س م ي ف ع/ ذ ع ب د ن/ و...
12(... ي/ خ ل ل/ و ز ر ع ت/ ذ م ر ح ب م/ و م ل ك م/ ن س...

13(... ر م/ و ح ر ث م/ و م ر ث د م/ أ ل هـ ت/ ث ع ل ب ن/ و م خ...
14(... أ ل أ ص ب ح( هـ )؟( ن ج ش ي/ أ ك س م ن/ و ك هـ ر ث د و/ و 

ش ر ح ن...
15(... و/ هـ ج ن/ أ ب هـ م و/ ش ر ح ب أ ل/ ي ك م ل/ و هـ...

16(... ب س م/ ر ح م ن ن/ و ب ن هـ و/ ك ر َس ت َس/ غ ل ب ن/ …
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4. الخرائط واألشكال واللوحات
أواًل: الخرائط

خريطة )1( تبين منطقة الدراسة بالنسبة لليمن بشكل عام.

خريطة )2( التقسيم اإلداري لمحافظة تعز وموقع منطقتي البحث فيها )عن المركز الوطني للمعلومات(
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خريطة )3( الخارطة الجيولوجية لمحافظة تعز Sheet 13G مقياس رسم  1: 250.000)عن مشروع 
الموارد الطبيعية وزارة النفط والثروات المعدنية- صنعاء(

خريطة )4( خارطة المواقع القديمة الواردة في النقوش
)Robin. et Brunner: Map of Ancient Yemen. 1: 1.000.000. 

Staatliches Museum für Völkerkunde. 1997.(
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خريطة )5( توضح المواقع األثرية المكتشفة في منطقتي قدس وسامع
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خريطة )6( المواقع األثرية في منطقتي الدراسة وموقع الطريق القديم منها
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ثانياً األشكال الهندسية

شكل )1( مسقط أفقي لمساكن ما قبل التاريخ في موقع حليم

شكل )2( مسقط أفقي لمساكن ما قبل التاريخ في موقع الُهْجَمة
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شكل )3( أ.نحت غائر بشكل دائري ربما يمثل وجوه على واجهة القبر الكهفي.
ب. مطحن حجري من موقع الُهْجَمة

شكل )4( تفريغ لجزء من الجدار الشرقي لسور المدينة في موقع َحِرب )نموذج لطريقة البناء(



254

شكل)5( إعادة استخدام بعض األحجار القديمة في موقع َحِرب

شكل)6( تفريغ يبين إعادة استخدام بعض األحجار القديمة في موقع َحِرب
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شكل )7( تفريغ لجزء من نقش بخط المسند على أحد منازل قرية َحِرب

شكل)8( مسقط أفقي لبقايا مساكن في موقع قحفة الدمنة
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شكل)9( تفريغ لبقايا أحد أبراج حصن َمَطَران

شكل )10( مسقط أفقي لبقايا أساسات منشأة قديمة في السعة - وادي العجب
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شكل)11( مسقط أفقي لبئر قديمة مطوية باألحجار من الداخل في موقع ذي الُجَمال

شكل)12( مكونات السناوة )عن بافقيه، حامد: تقنية أنظمة الري..  ص 244(
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شكل)13( مسقط أفقي لكريف مياه في موقع ذي الُجَمال

شكل)14( تفريغ للوحة جدارية ذات زخرفة األبواب الوهمية من موقع ذي البـََرع
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 ثالثاً: اللوحات

لوحة )1( نقش حصن العروس ، جبل صبر )تصوير خلدون نعمان(

http://csai.humnet.unipi.it .نقاًل عن موقع مدونة النقوش العربية الجنوبية Fa 74 لوحة )2( نقش
 Müller. W: Neuinterpretation altsüdarabischer Inschriften. Annali. 

36. pp. 59- 67 + 3. pl. 1976. pl. IV
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لوحة )3( النقش RES 3904 عن
Ryckmans G: Une inscription chrétienne sabéenne. 1946 Pl.II 

لوحة )4( النقش YM371=DJE12 )عن األغبري، القصر في اليمن القديم، صورة 4(
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لوحة )6(: أساسات لمنشأة مستديرة مشرفة على الواديلوحة )5(: بقايا منشآت معمارية متهدمة - موقع حليم  

لوحة )7(: مجموعة من األدوات الحجرية 
المستخدمة في عمليات جرش وطحن الحبوب- 

موقع ِحلَيم

لوحة )8(: منظر عام للمقابر الكهفية في جبل حليم 
- موقع ِحلَيم

لوحة )9(: احد القبور الكهفية، ويتضح أحاطته 
لوحة )10(: القبر الكهفي من الداخل - موقع ِحلَيمبجدار من الجهة الجنوبية، موقع ِحلَيم
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لوحة )11(: منظر عام لموقع مستوطنة قديمة، 
ويتضح بجوارها المدرجات القديمة – موقع الُهْجَمة

لوحة )12(: بقايا أساسات مسكن دائري  في الجهة 
الشرقية من القبر الصخري - موقع الُهْجَمة

لوحة )13(: أساسات مسكن شبه مستطيل بجانب 
المسكن السابق من الجهة الشرقية  - موقع الُهْجَمة

لوحة )14(: مطحن )رحى( حجري دائري الشكل– 
موقع الُهْجَمة

لوحة )16(: الجزء الغربي للقبر الكهفي - موقع لوحة )15(: شظايا حجرية من موقع الُهْجَمة
الُهْجَمة
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لوحة )17(: نحت غائر بشكل دائري ربما يمثل 
وجوه آدمية على واجهة القبر الكهفي -موقع الُهْجَمة

لوحة )18(: أشكال دائرية بالنحت الغائر على 
الصخرة المقابلة للمساكن القديمة - موقع الُهْجَمة

لوحة )20(: جزء من الطريق القديم على نقيل بسيطلوحة)19( منظر عام لنقيل بسيط من األعلى

لوحة )21(: جزء من الجدران )الحامية( الجانبية– 
نقيل بسيط

لوحة )22(: لوحة مقارنة توضح جزء من الطريق في 
عقبة المنقل- محافظة شبوة، ويظهر فيها التشابه 
الكبير بين النقيلين عن الزبيدي، وأخرون 2004م 
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لوحة )24(:جزء من الضلع الشمالي لسور المدينة لوحة )23(:منظر عام لموقع َحـِْرب من الجهة الغربية
- موقع َحـِْرب

لوحة )25(: جزء من الضلع الشرقي لسور المدينة 
القديمة، ويتضح فيه بقايا أكثر من مدماك - موقع َحـِْرب

لوحة )26( طريقة ارتداد المداميك للخلف في بناء 
السور - موقع َحـِْرب  

لوحة)27(:طريقة ارتداد المداميك في معبد ودم ذو 
مسمعم )عن حنشور، الخصائص المعمارية، ص13(

لوحة )28(: نقش بالمسند منقول على واجهة أحد 
المنازل الحديثة - موقع َحـِْرب
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لوحة )29(: أحجار مهندمة منقولة من سور المدينة، 
أعيد استخدامها في بناء أحد الحقول في الجهة 

الشمالية- موقع َحـِْرب

لوحة )30(: عمودان حجريان منقوالن من بقايا بوابة 
على نفس جدار الحقل السابق- موقع َحـِْرب

لوحة )31(: أحجار مهندمة منقولة من المنشآت 
قديمة من داخل المدينة- موقع َحـِْرب

لوحة )32(: أحجار السور المنقولة وجزء من عمود 
حجري أعيد استخدامها - موقع َحـِْرب

لوحة )33(: قطعة من الحجر الجيري مهندمة من 
جانب واحد - مقبرة َحـِْرب

لوحة)34(: قطعة أخرى من الحجر الجيري من مقبرة 
َحـِْرب
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لوحة )35(: قطعة ثالثة من الحجر الجيري من مقبرة 
َحـِْرب

لوحة )36(: منظر عام لبقايا المنشآت السكنية في 
قحفة الدمنة

لوحة )37(: جزء من سور المستوطنة في الجهة 
الشمالية -قحفة الدمنة

لوحة )38(: بقايا أساسات لمنشأة معمارية في الجهة 
الشرقية - قحفة الدمنة

لوحة )39(: منشآت سكنية ألكثر من غرفة- قحفة 
الدمنة

لوحة )40(: مجموعة من األدوات الحجرية 
المستخدمة في عمليات جرش وطحن الحبوب- 

قحفة الدمنة
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لوحة )41(: ثالث قطع حجرية تمثل رحى وأدوات 
جرش وطحن الحبوب - قحفة الدمنة

لوحة )42(: أحد القبور الدائرية في الجهة الغربية 
من المستوطنة، ويتضح التمديدات الحجرية حول 

القبر- قحفة الدمنة

لوحة )43(: منظر عام لجزء من المقبرة القديمة في 
موقع الَبِطَنة

لوحة )44(: آنية فخارية من المقبرة التي تعرضت 
للنبش، محفوظة بمخازن متحف تعز- موقع الَبِطَنة 

لوحة )45( آنية فخارية من المقبرة نفسها -مخازن 
متحف تعز– مقبرة البطنة 

لوحة )46( أجزاء من آواني فخارية، مخازن متحف 
تعز - مقبرة البطنة
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لوحة )47(: جزء من موقع المراقب، ويتضح رحى 
بيضاوية بين األحجار القديمة- نجد ُمعاِدن

لوحة )48(: بقايا منشآت معمارية دائرية في الجهة 
الغربية من الموقع - نجد ُمعاِدن

لوحة )49(: جزء من الضلع الغربي لسور الحصن  
ويتضح كذلك الطريق الصاعد - حصن َمَطَران

لوحة )50(: كريف منقور في الصخر أسفل حصن 
َمَطَران )تصوير د. عبد الغني على سعيد(

لوحة )51(: جزء من الضلع الشمالي للحصن وفي 
نهايته بقايا برج دائري - حصن َمَطَران

لوحة )52(: أحد خزانات المياه المحفورة في داخل 
الحصن على الصخر - حصن َمَطَران
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لوحة )53(:أحد المدافن منقور في الصخر من بقايا 
مخازن الحصن الداخلية، حصنَ مَطَران، )تصوير د. 

عبد الغني على سعيد، عام 1986م(

لوحة )54(: جزء من الضلع الجنوبي للسور-  
حصن َمَطَران

لوحة )55(: قلعة الُعرَِّمة من الجهة الشمالية- موقع 
األشروح

لوحة )56(: بقايا األحجار المهندمة القديمة التي 
أعيد استخدامها في بناء بوابة القلعة في الفترة 

اإلسالمية- موقع األشروح

لوحة )57(: بقايا األحجار القديمة المستخدمة في 
بناء عقد ردهة المدخل- موقع األشروح

لوحة )58(: عتبات حجرية مستطلية الشكل من 
بقايا القلعة القديمة- قلعة الُعرَِّمة
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لوحة )59( أساسات منشآت معمارية غير واضحة 
المعالم، موقع األشروح 

لوحة )60(: كريف مياه قرب المنشآت المعمارية - 
موقع األشروح

لوحة )61(: بقايا الجدران الحامية على جانب 
الطريق – نقيل الجواجب

لوحة )62(: جزء من الطريق ويشاهد كيفية تبليطها 
باألحجار – نقيل  الجواجب

لوحة )63(: جزء من الطريق في أوسع مساحة له- 
نقيل الجواجب 

لوحة )64(: منظر عام لموقع الَكَدرَة من الجهة 
الغربية
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لوحة )66(: مجموعة من القبور محفورة في التربة لوحة )65(: بقايا أحجار ألحد القبور- موقع الَكَدرَة
الطينية في الجهة الشرقية - موقع الَكَدرَة

لوحة)67( كسر فخارية من جانب المقبرة – موقع 
الكدرة

لوحة )68( شظية من حجر الصوان عثر عليها في 
الجهة الجنوبية من المقبرة- موقع الكدرة

لوحة )69(: منظر عام قرية الَذَخف الحالية المقامة 
على أنقاض المساكن القديمة

لوحة )70(: الجهة الغربية من مقبرة الذخف، ويتضح 
مرور الطريق الحديث بجزء منها  - موقع الَذَخف
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لوحة )71(: جزء من الطريق القديم الذي يصل 
بدمنة خدير على عقبة الَزَنح- موقع وادي العجب

لوحة )72(: بركة نصف دائرية على الجانب األيمن 
للطريق على عقبة الَزَنح - موقع وادي العجب 

لوحة )73(: فتحة دخول المياه على جدار البركة 
الجنوبي – عقبة الَزَنح - موقع وادي العجب

لوحة )74(: إحدى البرك الدائرية على جانب الطريق 
القديم التي تحولت حقل زراعي حديث- موقع وادي 

العجب

لوحة )75(: جزء من القناة المائية، ويتضح كيفية 
اتقان بنائها باألحجار المهندمة من الداخل- عقبة 

الَزَنح - موقع وادي العجب

لوحة )76(: بقايا أنقاض قصر دار السعة-موقع 
وادي العجب
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لوحة )77(: جزء من الضلع الجنوبي للقصر- موقع 
وادي العجب

لوحة )78(:قناة مائية تحت أنقاض الجدار الغربي 
-موقع وادي العجب

لوحة )79(: جزء من مقبرة َحَمَدان التي تعرضت 
للكشف المفاجئ  في فترة سابقة- موقع َحَمَدان

لوحة )80(: أحد القبور التي تعرضت للنبش –موقع 
َحَمَدان

لوحة )81(: أواني فخارية قديمة من ضمن األثاث 
الجنائزي ألحد القبور المنبوشة من مقبرة َحَمَدان، 

محفوظة بمخازن متحف تعز

لوحة )82(: منظر عام لموقع التلة القديمة من الجهة 
الشرقية – موقع ذي الُجمال
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لوحة )83(: بئر قديم مطوي من الداخل باألحجار 
والقضاض بموقع ذي الُجمال

لوحة )84(:مبخرة من الحجر الجيري على هيئة 
مذبح حالياً في مسجد ذي الُجمال

لوحة )85(:كريف مياه قديم، يتضح فيه ترسبات التربة - ذي الُجمال

لوحة )86(: بقايا  أساسات مساكن قديمة  في 
الجهة الشمالية من الموقع - قحفة الَصْرم

لوحة )87(: أحد المساكن القديمة التي استخدمت 
كمخازن في المستوطنة - قحفة الَصْرم
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لوحة )88(: مدخل لقبر صخري تعرض للنبش في 
الجهة الجنوبية الغربية من الموقع-  قحفة الَصْرم

لوحة )89(: جزء لشظية من حجر الصوان من 
الموقع، قحفة الَصْرم

لوحة)90( منظرعام لبقايا حصن الَشّوار من الجهة 
الشمالية 

لوحة )91(: جزء من الطريق الصاعد لحصن الَشّوار، 
ويتضح فيها الجدران الحامية، وطريقة تبليطها 

باألحجار   

لوحة )92(: كريف مياه منحوت في الصخر  أسفل 
الحصن من الجهة الجنوبية - حصن الَشّوار

لوحة)93( بقايا الكتل الحجرية المهندمة متناثرة على 
ساحة الحصن الداخلية – حصن الَشّوار
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لوحة )94( جزء من الجدار الجنوبي، ويتضح بناءه 
باألحجار الكبيرة المهندمة - حصن الَشّوار

لوحة )95(: منظر عام لموقع الحاز من الجهة 
الجنوبية 

لوحة )97(: الحاز- قبر صخري تعرض للنبشلوحة )96(: المقابر الصخرية بقرية الحاز

لوحة )98( آنية فخارية من ضمن األثاث الجنائزي 
في أحد القبور- موقع الحاز

لوحة )99( آنية فخارية أخرى مختارة من ضمن 
األثاث الجنائزي في أحد القبور- موقع الحاز
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لوحة )100(: آنية فخارية ثالثة من بقايا األثاث 
الجنائزي لنفس القبر السابق، مقبرة الحاز

لوحة )101(: مبخرة فخارية من مقبرة الحاز، تصوير 
الدكتور عبد الغني علي سعيد

لوحة )102(: أواني حجرية من مقبرة الحاز، )عن 
الشرعبي، مدينة السوا، لوحة134(

لوحة )103(: جزء من نقش مسند على واجهة 
ضريح من الفترة الرسولية بقرية ذي البـََرع كتب عليه 

بحروف بارزة كلمة )ود أب(.

لوحة )104(: لوحة جدارية بالنحت البارز على 
واجهة مسجد المعوضة بقرية الجبرين جوار ذي البـََرع

لوحة )105(: جزء من المقبرة التي تعرضت للنبش 
أثناء بناء المدرسة - موقع  يدى
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لوحة )106(: أحد القبور الصخرية، ويتضح إحاطته 
بجدار من األحجار - موقع يدى

لوحة )107(: جزء من البركة المقضضة بجانب 
المقبرة من الجهة الشرقية – موقع يدى 

لوحة )108(: منظر عام لقرية الحنحن من الجهة 
الجنوبية

لوحة )109(:بقايا أساسات لمنشآت معمارية 
مستديرة في نجد وردين- موقع الحنحن

لوحة )110(: بقايا أساسات ح لمسكن دائري في 
نجد وردين -الحنحن

لوحة )111(: قطعة حجرية من الصوان بجانب 
المساكن-الحنحن
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لوحة )112(: نقش بالمسند في قرية سفال الجبل 
من بني احمد، سربيت - سامع

لوحة )113(: الجزء األسفل من نقش سربيت- 
سامع

لوحة )115(: بقايا مداميك  قديمة وبجانبها أحجار لوحة )114(: منظر عام لتلة دار السادة- سامع
مهندمة 

لوحة )116(: مداميك من أحجار مهندمة تغطيها 
الحشائش واألنقاض – دار السادة- سامع

لوحة )117(: قناة مائية نهايتها بهيئة عقد نصف 
دائري تحت األنقاض وبجانبها أحجار جرانيتية 

مهندمة - دار السادة- سامع
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لوحة )118(: أحجار المساكن القديمة أعيد 
استخدامها في بناء الباب – دار السادة- سامع

لوحة )119(: بالطات حجرية من الحجر الجيري 
متناثرة في الموقع- دار السادة - سامع

لوحة )120(: بقايا أحجار قديمة مهندمة منقولة إلى 
مكان أخر- دار السادة- سامع

لوحة )121(: منظر عام لتلة الصيرة من الجهة 
الشرقية- سامع

لوحة )122(: آثار التخريب في الجهة الغربية من 
الموقع، و  ظهرت خاللها أساسات حجرية قديمة - 

الصيرة- سامع

لوحة )123(: آثار مدافن مطمورة في الناحية الغربية 
من الموقع- الصيرة- سامع
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لوحة )124(: جزء من مقبرة الَخَنف القديمة، 
ويتضح إحاطتها مع المدرسة بسور بعد الكشف- 

سامع

لوحة )125(: أحد القبور التي لم يكشف بعد عنه 
- الَخَنف- سامع

لوحة )126(: عين مياه ذي مسينح المنقورة في 
الصخر - الَخَنف- سامع

لوحة )127(: مالمح بئر النقوع المدفونة في الجهة 
الغربية من موقع الصيرة - الَخَنف- سامع

لوحة )128(: آثار بئر السبيل  تحت األنقاض في 
الجهة الشرقية من البئر السابقة - الَخَنف- سامع

لوحة )129(: بقايا القنوات الفرعية المائية في الجهة 
الشرقية من بئر النقوع - الحوض- سامع
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لوحة )130(: قناة مائية محفورة تحت األرض، 
ويتضح إتقان بنائها باألحجار المهندمة من الداخل - 

الَخَنف- سامع

لوحة )131(: فتحة القناة من الخارج - الحوض- 
سامع

لوحة )132(: أحجار القناة الرئيسية تحت أحد 
الحقول – موقع الَخَنف- سامع

لوحة )133(: جزء من أحدى القنوات الفرعية 
المائية في الجهة الشمالية من بئر النقوع - سامع

لوحة )134(: بقايا حوض تصريف للمياه متهدم- 
الَخَنف- سامع

لوحة )135(: بقايا بركة الماجل لتجميع المياه - 
الَخَنف- سامع
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لوحة )136(: منظر عام لعزلة شريع من الجهة 
الشمالية 

لوحة )137(: منظر عام لموقع َحَرْور من الجهة 
الغربية 

لوحة )138(: بقايا منشآت معمارية قديمة متهدمة- 
َحَرْور- سامع

لوحة )139(: بقايا األحجار القديمة متناثرة على 
الموقع – َحَرْور- سامع

لوحة )140(: منظر عام لموقع حصن سامع من 
الجهة الشرقية

لوحة )141(:جزء من الضلع الغربي للسور- حصن 
سامع
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لوحة )142(: جزء من الضلع الشمالي لسور حصن 
سامع

لوحة )143(: جزء من الضلع الجنوبي، ويتضح بنؤه 
باألحجار البازلتية الكبيرة – حصن سامع 

لوحة )144(: بركة مياه دائرية في الجهة الشرقية من 
المدافن السابقة - حصن سامع

لوحة )145(: بقايا البرك المحفورة في الصخر، 
-ويتضح أعمال التخريب عليها - حصن سامع

لوحة )146(: أحد المدافن التي استخدمت 
ألغراض الخزن منقور في الصخر - حصن سامع

لوحة )147( بركة مياه دائرية منقورة في الصخر، 
ومطوية من الداخل باألحجار والقضاض- القسم 

الجنوبي- حصن سامع 
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فهارس
الخرائط واألشكال واللوحات
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1. فهرس الخرائط
صالخريطة

خريطة )1( تبني منطقة الدراسة بالنسبة لليمن بشكل عام.

خريطة )2( التقسيم اإلداري حملافظة تعز وموقع منطقيت البحث فيها 

خريطة )3( اخلارطة اجليولوجية حملافظة تعز 

خريطة )4( خارطة املواقع القدمية الواردة يف النقوش 

خريطة )5( توضح املواقع األثرية املكتشفة يف منطقيت قدس وسامع

خريطة )6( املواقع األثرية يف منطقيت الدراسة وموقع الطريق القدمي منها

 
2. فهرس األشكال الهندسية

صالشكل

شكل )1( مسقط أفقي ملساكن ما قبل التاريخ يف موقع حليم
شكل )2( مسقط أفقي ملساكن ما قبل التاريخ يف موقع اهلُْجَمة

شكل )3أ، ب( حنت غائر بشكل دائري رمبا ميثل وجوه على واجهة القرب 
الكهفي- مطحن حجري من موقع اهلُْجَمة

شكل )4( تفريغ جلزء من اجلدار الشرقي لسور املدينة يف موقع َحِرب )منوذج 
لطريقة البناء(

شكل)5( إعادة استخدام بعض األحجار القدمية يف موقع َحِرب
شكل)6( تفريغ يبني إعادة استخدام بعض األحجار القدمية يف موقع َحِرب

شكل )7( تفريغ جلزء من نقش خبط املسند على أحد منازل قرية َحِرب
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صالشكل

شكل)8( مسقط أفقي لبقايا مساكن يف موقع قحفة الدمنة
شكل)9( تفريغ لبقايا أحد أبراج حصن َمَطرَان

شكل )10( مسقط أفقي لبقايا أساسات منشأة قدمية يف السعة –وادي 
العجب

شكل)11( مسقط أفقي لبئر قدمية مطوية باألحجار من الداخل يف موقع 
ذي اجُلَمال

شكل)12( مكونات السناوة .
شكل)13( مسقط أفقي لكريف مياه يف موقع ذي اجُلَمال

شكل)14( تفريغ للوحة جدارية ذات زخرفة األبواب الومهية من موقع ذي 
البـَرَع

3. فهرس اللوحات 

صاللوحة

لوحة )1( نقش حصن العروس
 Fa 74 لوحة )2( نقش

 RES 3904 لوحة )3( النقش
YM371=DJE12 لوحة )4( النقش

لوحة )5(: بقايا منشآت معمارية متهدمة-موقع حليم
لوحة )6(: أساسات ملنشأة مستديرة مشرفة على الوادي- موقع حليم 
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صاللوحة

لوحة )7(:جمموعة من األدوات احلجرية املستخدمة يف عمليات جرش 
وطحن احلبوب - موقع ِحلَيم

لوحة )8(: منظر عام للمقابر الكهفية يف جبل حليم- موقع ِحلَيم
لوحة )9(: احد القبور الكهفية، ويتضح أحاطته جبدار من اجلهة اجلنوبية، 

موقع ِحلَيم
لوحة )10(: القرب الكهفي من الداخل - موقع ِحلَيم

لوحة )11(: منظر عام ملوقع مستوطنة قدمية، ويتضح جبوارها املدرجات 
القدمية- موقع اهلُْجَمة

لوحة )12(: بقايا أساسات مسكن دائري يف اجلهة الشرقية من القرب 
الصخري - موقع اهلُْجَمة

لوحة )13(: أساسات مسكن شبه مستطيل جبانب املسكن السابق من 
اجلهة الشرقية  - موقع اهلُْجَمة

لوحة )14(: مطحن )رحى( حجري دائري الشكل–موقع اهلُْجَمة
لوحة )15(: شظايا حجرية من موقع اهلُْجَمة

لوحة )16(: اجلزء الغريب للقرب الكهفي- موقع اهلُْجَمة
لوحة )17(: حنت غائر بشكل دائري رمبا ميثل وجوه آدمية على واجهة القرب 

الكهفي -موقع اهلُْجَمة
لوحة )18(: أشكال دائرية بالنحت الغائر على الصخرة املقابلة للمساكن 

القدمية - موقع اهلُْجَمة
لوحة )19( منظر عام لنقيل بسيط من األعلى

لوحة )20(: جزء من الطريق القدمي على نقيل بسيط
لوحة )21(: جزء من اجلدران )احلامية( اجلانبية– نقيل بسيط
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صاللوحة

لوحة )22(: لوحة مقارنة توضح جزء من الطريق يف عقبة املنقل- حمافظة 
شبوة 

لوحة )23(: منظر عام ملوقع َحـِْرب من اجلهة الغربية
لوحة )24(: جزء من الضلع الشمايل لسور املدينة - موقع َحـِْرب

لوحة )25(: جزء من الضلع الشرقي لسور املدينة القدمية- موقع َحـِْرب
لوحة )26( طريقة ارتداد املداميك للخلف يف بناء السور- موقع َحـِْرب  

لوحة)27(:طريقة ارتداد املداميك يف معبد ودم ذو مسمعم. 
لوحة )28(: نقش باملسند منقول على واجهة أحد املنازل احلديثة - موقع 

َحـِْرب
لوحة )29(: أحجار مهندمة منقولة من سور املدينة، أعيد استخدامها يف 

بناء أحد احلقول يف اجلهة الشمالية- موقع َحـِْرب
لوحة )30(: عمودان حجريان منقوالن من بقايا بوابة على نفس جدار 

احلقل السابق- موقع َحـِْرب
لوحة )31(: أحجار مهندمة منقولة من املنشآت قدمية من داخل املدينة- 

موقع َحـِْرب
لوحة )32(: أحجار السور املنقولة وجزء من عمود حجري أعيد 

استخدامها - موقع َحـِْرب
لوحة )33(: قطعة من احلجر اجلريي مهندمة من جانب واحد - مقربة 

َحـِْرب
لوحة)34(: قطعة ثانية من احلجر اجلريي من مقربة َحـِْرب
لوحة )35(: قطعة ثالثة من احلجر اجلريي من مقربة َحـِْرب

لوحة )36(: منظر عام لبقايا املنشآت السكنية يف قحفة الدمنة
لوحة )37(: جزء من سور املستوطنة يف اجلهة الشمالية -قحفة الدمنة
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لوحة )38(: بقايا أساسات ملنشأة معمارية يف اجلهة الشرقية - قحفة الدمنة
لوحة )39(: منشآت سكنية ألكثر من غرفة- قحفة الدمنة

لوحة )40(: جمموعة من األدوات احلجرية املستخدمة يف عمليات جرش 
وطحن احلبوب- قحفة الدمنة

لوحة )41(: ثالث قطع حجرية متثل رحى وأدوات جرش وطحن احلبوب - 
قحفة الدمنة

لوحة )42(: أحد القبور الدائرية يف اجلهة الغربية من املستوطنة، ويتضح 
التمديدات احلجرية حول القرب- قحفة الدمنة

لوحة )43(: منظر عام جلزء من املقربة القدمية يف موقع الَبِطَنة
لوحة )44(: آنية فخارية من املقربة اليت تعرضت للنبش- موقع الَبِطَنة 

لوحة)45( آنية فخارية من مقربة البطنة 
لوحة)46( أجزاء من أواين فخارية من مقربة البطنة

لوحة )47(: جزء من موقع املراقب- ويتضح رحى بيضاوية بني األحجار 
القدمية- جند ُمعاِدن

لوحة )48(: بقايا منشآت معمارية دائرية يف اجلهة الغربية من املوقع-  جند 
ُمعاِدن

لوحة )49(: جزء من الضلع الغريب لسور احلصن  ويتضح كذلك الطريق 
الصاعد - حصن َمَطرَان

لوحة )50(: كريف منقور يف الصخر أسفل حصن َمَطرَان 
لوحة )51(: جزء من الضلع الشمايل للحصن ويف هنايته بقايا برج دائري - 

حصن َمَطرَان
لوحة )52(: أحد خزانات املياه احملفورة يف داخل احلصن على الصخر - 

حصن َمَطرَان
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لوحة )53(:أحد املدافن منقور يف الصخر بقايا خمازن احلصن الداخلية، 
حصنَ مَطرَان

لوحة )54(: جزء من الضلع اجلنويب للسور- حصن َمَطرَان
لوحة )55(: قلعة الُعرَِّمة من اجلهة الشمالية- موقع األشروح

لوحة )56(: بقايا األحجار املهندمة القدمية اليت أعيد استخدامها يف بناء 
بوابة القلعة يف الفرتة اإلسالمية- موقع األشروح

لوحة )57(: بقايا األحجار القدمية املستخدمة يف بناء عقد ردهة املدخل- 
موقع األشروح

لوحة )58(: عتبات حجرية مستطلية الشكل من بقايا القلعة القدمية- قلعة 
الُعرَِّمة

لوحة )59( أساسات منشآت معمارية غري واضحة املعامل، موقع األشروح 
لوحة )60(: كريف مياه قرب أساسات املنشآت املعمارية - موقع األشروح

لوحة )61(: بقايا اجلدران احلامية على جانب الطريق– نقيل اجلواجب
لوحة )62(: جزء من الطريق ويشاهد كيفية تبليطها باألحجار – نقيل  

اجلواجب
لوحة )63(: جزء من الطريق يف أوسع مساحة له- نقيل اجلواجب 

لوحة )64(: منظر عام ملوقع الَكَدَرة من اجلهة الغربية
لوحة )65(: بقايا أحجار ألحد القبور- موقع الَكَدَرة

لوحة )66(: جمموعة من القبور حمفورة يف الرتبة الطينية يف اجلهة الشرقية - 
موقع الَكَدَرة

لوحة)67( كسر فخارية من جانب املقربة – موقع الكدرة
لوحة )68( شظية من حجر الصوان عثر عليها يف اجلهة اجلنوبية من 

املقربة- موقع الكدرة
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لوحة )69(: منظر عام قرية الَذَخف احلالية املقامة على أنقاض املساكن 
القدمية

لوحة )70(: اجلهة الغربية من مقربة الذخف، ويتضح مرور الطريق احلديث 
جبزء منها - موقع الَذَخف

لوحة )71(: جزء من الطريق القدمي الذي يصل بدمنة خدير على عقبة 
الَزَنح- موقع وادي العجب

لوحة )72(: بركة نصف دائرية على اجلانب األمين للطريق على عقبة الَزَنح 
- موقع وادي العجب 

لوحة )73(: فتحة دخول املياه على جدار الربكة اجلنويب – عقبة الَزَنح - 
موقع وادي العجب

لوحة )74(: إحدى الربك الدائرية على جانب الطريق القدمي 
اليت حتولت حقل زراعي حديث- موقع وادي العجب

لوحة )75(: جزء من القناة املائية، ويتضح كيفية إتقان بنائها باألحجار 
املهندمة من الداخل-عقبة الَزَنح - موقع وادي العجب

لوحة )76(: بقايا أنقاض قصر دار السعة-موقع وادي العجب
لوحة )77(: جزء من الضلع اجلنويب للقصر- موقع وادي العجب

لوحة )78(:قناة مائية حتت أنقاض اجلدار الغريب -موقع وادي العجب
لوحة )79(: جزء من مقربة مَحََدان اليت تعرضت للكشف املفاجئ  يف فرتة 

سابقة- موقع مَحََدان
لوحة )80(: أحد القبور اليت تعرضت للنبش –موقع مَحََدان

لوحة )81(: أواين فخارية قدمية من ضمن األثاث اجلنائزي ألحد القبور 
املنبوشة من مقربة مَحََدان، حمفوظة مبخازن متحف تعز
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لوحة )82(: منظر عام ملوقع التلة القدمية من اجلهة الشرقية – موقع ذي 
اجُلمال

لوحة )83(: بئر قدمي مطوي من الداخل باألحجار والقضاض مبوقع ذي 
اجُلمال

لوحة )84(:مبخرة من احلجر اجلريي على هيئة مذبح حالياً يف مسجد ذي 
اجُلمال

لوحة )85(:كريف مياه قدمي، يتضح فيه ترسبات الرتبة - ذي اجُلمال
لوحة )86(: بقايا  أساسات مساكن قدمية  يف اجلهة الشمالية من املوقع - 

قحفة الَصْرم
لوحة )87(: أحد املساكن القدمية اليت استخدمت كمخازن يف املستوطنة - 

قحفة الَصْرم
لوحة )88(: مدخل لقرب صخري تعرض للنبش يف اجلهة اجلنوبية الغربية من 

املوقع-  قحفة الَصْرم
لوحة )89(: جزء لشظية من حجر الصوان من املوقع، قحفة الَصْرم

لوحة)90( منظر عام لبقايا حصن الَشّوار من اجلهة الشمالية 
لوحة )91(: جزء من الطريق الصاعد حلصن الَشّوار ويتضح فيها اجلدران 

احلامية وطريقة تبليطها   
لوحة )92(: كريف مياه منحوت يف الصخر  أسفل احلصن من اجلهة 

اجلنوبية - حصن الَشّوار
لوحة)93( بقايا الكتل احلجرية املهندمة متناثرة على ساحة احلصن الداخلية 

– حصن الَشّوار
لوحة )94( جزء من اجلدار اجلنويب، ويتضح بناءه باألحجار الكبرية 

املهندمة - حصن الَشّوار
لوحة )95(: منظر عام ملوقع احلاز من اجلهة اجلنوبية 
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لوحة )96(: املقابر الصخرية بقرية احلاز
لوحة )97(: احلاز- قرب صخري تعرض للنبش

لوحة )98( آنية فخارية من ضمن األثاث اجلنائزي يف أحد القبور- موقع 
احلاز

لوحة )99(( آنية فخارية أخرى خمتارة من ضمن األثاث اجلنائزي يف أحد 
القبور- موقع احلاز

لوحة )100(: آنية فخارية ثالثة من بقايا األثاث اجلنائزي لنفس القرب 
السابق، مقربة احلاز

لوحة )101(: مبخرة فخارية من مقربة احلاز، تصوير الدكتور عبد الغين 
علي سعيد

لوحة )102(: أواين حجرية من مقربة احلاز
لوحة )103(: جزء من نقش مسند على واجهة ضريح من الفرتة الرسولية 

بقرية ذي البـَرَع كتب عليه حبروف بارزة كلمة )ود أب(.
لوحة )104(: لوحة جدارية بالنحت البارز على واجهة مسجد املعوضة 

بقرية اجلربين جوار ذي البـَرَع
لوحة )105(: جزء من املقربة اليت تعرضت للنبش أثناء بناء املدرسة - موقع  

يدى
لوحة )106(: أحد القبور الصخرية، ويتضح إحاطته جبدار من األحجار - 

موقع يدى
لوحة )107(: جزء من الربكة املقضضة جبانب املقربة من اجلهة الشرقية – 

موقع يدى 
لوحة )108(: منظر عام لقرية احلنحن من اجلهة اجلنوبية

لوحة )109(:بقايا أساسات ملنشآت معمارية مستديرة يف جند وردين- 
موقع احلنحن
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لوحة )110(: بقايا أساسات ملسكن دائري يف جند وردين -احلنحن
لوحة )111(: قطعة حجرية من الصوان جبانب املساكن-احلنحن

لوحة )112(: نقش باملسند يف قرية سفال اجلبل من بين امحد، سربيت - 
سامع

لوحة )113(: اجلزء األسفل من نقش سربيت
لوحة )114(: منظر عام لتلة دار السادة

لوحة )115(: بقايا مداميك  قدمية وجبانبها أحجار مهندمة 
لوحة )116(: مداميك من أحجار مهندمة تغطيها احلشائش واألنقاض – 

دار السادة
لوحة )117(: قناة مائية هنايتها هبيئة عقد مقوس، وجبانبها أحجار جرانيتية 

مهندمة- دار السادة
لوحة )118(: أحجار املساكن القدمية أعيد استخدامها يف بناء الباب – 

دار السادة
لوحة )119(: بالطات حجرية من احلجر اجلريي متناثرة يف املوقع- دار 

السادة 
لوحة )120(: بقايا أحجار قدمية مهندمة منقولة إىل مكان أخر- دار 

السادة
لوحة )121(: منظر عام لتلة الصرية من اجلهة الشرقية

لوحة )122(: آثار التخريب يف اجلهة الغربية من املوقع وظهرت خالهلا 
أساسات حجرية قدمية الصرية

لوحة )123(: آثار مدافن مطمورة يف الناحية الغربية من املوقع- الصرية
لوحة )124(: جزء من مقربة اخلََنف القدمية، ويتضح إحاطتها مع املدرسة 

بسور بعد الكشف
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لوحة )125(: احد القبور اليت مل يكشف بعد عنه - اخلََنف
لوحة )126(: عني مياه ذي مسينح املنقورة يف الصخر - اخلََنف

لوحة )127(: مالمح بئر النقوع املدفونة - اخلََنف
لوحة )128(: بئر السبيل  حتت األنقاض يف اجلهة الشرقية من البئر السابقة 

- اخلََنف
لوحة )129(: بقايا القنوات الفرعية املائية يف اجلهة الشرقية من بئر النقوع 

- احلوض
لوحة )130(: قناة مائية حمفورة حتت األرض،ويتضح بنائها باألحجار 

املهندمة من الداخل-اخلََنف
لوحة )131(: فتحة القناة من اخلارج - احلوض

لوحة )132(: أحجار القناة الرئيسية حتت أحد احلقول – موقع اخلََنف
لوحة )133(: جزء من أحدى القنوات الفرعية املائية يف اجلهة الشمالية من 

بئر النقوع 
لوحة )134(: بقايا حوض تصريف للمياه متهدم- اخلََنف

لوحة )135(: بقايا بركة املاجل لتجميع املياه متهدمة- اخلََنف
لوحة )136(: منظر عام لعزلة شريع من اجلهة الشمالية 

لوحة )137(: منظر عام ملوقع َحَرْور من اجلهة الغربية 
لوحة )138(: بقايا منشآت معمارية مطمورة قدمية - َحَرْور

لوحة )139(: بقايا األحجار القدمية متناثرة على املوقع - َحَرْور
لوحة )140(: منظر عام ملوقع حصن سامع من اجلهة الشرقية

لوحة )141(:جزء من الضلع الغريب للسور- حصن سامع
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لوحة )142(: جزء من الضلع الشمايل لسور حصن سامع
لوحة )143(: جزء من الضلع اجلنويب، ويتضح بناءه باألحجار البازلتية 

الكبرية – حصن سامع 
لوحة )144(: بركة مياه دائرية يف اجلهة الشرقية من املدافن السابقة - 

حصن سامع
لوحة )145(: بقايا الربك احملفورة يف الصخر، - ويتضح أعمال التخريب 

عليها - حصن سامع
لوحة )146(: أحد املدافن اليت استخدمت ألغراض اخلزن منقور يف الصخر 

- حصن سامع
لوحة )147(: بركة مياه دائرية منقورة يف الصخر، ومطوية من الداخل 

باألحجار والقضاض- القسم اجلنويب- حصن سامع
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