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 شكر وعرفان

  

ء ضمن املرحلة الثانية  املتحف الوطين بصنعامواقع اجلوف يف من  واألثرية القطع النقشيةجمموعةكتاب مت اجناز اجلزء الثاين من   
الشكر فائق احملافظة على مواقع اجلوف وآثارها الذي متوله منظمة اليونيسكو والصندوق االجتماعي للتنمية، فليتقبلوا منا من مشروع 

  . والعرفان

ليفي ستراوس املدير العام لقسم التراث الثقايف لدى اليونيسكو لدعمه -لورانوال بد لنا من تقدمي شكرنا العميق لألستاذ الدكتور   
ا الالحمدود ملشروع اجلوف، كما نعرب عن عرفاننا لألستاذ عبد الكرمي األرحيب املدير التنفيذي للصندوق االجتماعي للتنمية لتبنيه هذ

 وحدة الثقافة والتراث يف الصندوق االجتماعي للتنمية الهتمامه اخلاص ذا ر األستاذ عبد اهللا الديلمي رئيساملشروع كما نود أن نشك
كما نشكر األخ أمحد حيدرة منسق مشروع اجلوف لدى الصندوق   احلضاري  اليمين،فاظ على التراثاملشروع الذي يهدف إىل احل

لدكتور حممد عبد الباري القدسي أمني عام ونعرب عن شكرنا لألستاذ  ا.  لتسيري عمل املشروع القيمةهوده اإلداريةاالجتماعي للتنمية جل
  .  املهم حلماية مواقع اجلوف األثريةهذا املشروعلتنفيذ   للجهود اليت بذهلاليونيسكونظمة ا مل اليمنيةلجنة الوطنيةال

باوزير رئيس اهليئة العامة للآلثار واملتاحف واألستاذ الدكتور عبد الرمحن جار اهللا، وكيل ونشكر أيضا األستاذ الدكتور عبد اهللا   
  .اهليئة، اللذين قدما كل التسهيالت  إلجناح املشروع

  مت توثيق القطع وترميمها وتصويرها وتصنيفها بفضل اجلهود الكبرية اليت بذهلا فريق املتحف الوطين بصنعاء الذي يرأسه األستاذ  
 واإلخوة  ابراهيم احلديد، مدير املتحف  ومسؤول التوثيق ، األستاذ ابراهيم اهلادي نائبجلنداري مدير املتحف واملكون من عبد العزيز ا

رممان، رشاد  وحنان الدايل، ممكردوثقون، فهمي اليب وخالد األمحدي، مد الرضي وعبد اهللا اسحق وعبده الت وحمممصور، فؤاد اسحق
إىل كل هؤالء نعرب عن شكرنا وفخرنا ذا . رسامان، وكل الذين سامهوا ذا املشروع يف املتحف الوطين بصنعاءدل سعيد، اطي وعاالقب

  .االجناز

 ومرمي بوردروي  وإيلني الكنريكارولني هانماري إيلني باريه لنصائخها القيمة وقراءا الدقيقية للنص ووال بد أن نشكر 
ستاذ حممد عبد  واأليف جامعة صنعاءالنقوش واآلثار القدمية  وأيضا نشكر الدكتور فهمي األغربي أستاذ .ليزي االنكللنص ملراجعتهن

قدم أيضاً شكرنا ون . الدقيقة والقيمة للنص العريبماملراجعته باحث يف املعهد الفرنسي لآلثار والعلوم االجتماعية بصنعاء الرحيم جازم
  .قام بتنسيق فني للكتاب وإخراجه للطباعةياسر فرحان الذي لألخ  اجلزيل

إىل كل هؤالء وإىل كل من يساهم يف احلفاظ على التراث احلضاري اليمين العريق وتوثيقه وإحياءه نرفع أمسى آيات الشكر 
  . والتقدير

  

  



  

  مقدمة
  

فقد تلقى املتحف يف . الوطين بصنعاء اجلوف يف املتحف مواقعمن واألثرية  جمموعة القطع النقشية كتابهذا هو اجلزء الثاين من   
السنوات األخرية جمموعة كبرية من القطع األثرية والنقشية اقتناها املتحف الوطين بصنعاء واهليئة العامة لآلثار أو وزارة الثقافة من املواطنني  

ف معظم القطع خرجت من املواقع ومت العثور ولألس. أو مت حجزها ضمن نطاق احلملة اليت تقوم ا اهليئة العامة لآلثار ملكافحة التهريب
 باستثناء موقع براقش الذي مت تسويره والذي حتميه القوات املسلحة –عليها خالل احلفريات العشوائية اليت تتعرض هلا مواقع اجلوف 

  .ورجال األمن وموظفي اهليئة العامة لآلثار واملتاحف

 قطعة أثرية  حتتوي على أجزاء أعمدة منحوتة وعليها رسومات رائعة من ٦٥و   نقشاً ٦٥تتكون اموعة اليت ننشرها هنا من   
جر احلمعابد بنات عاد يف اجلوف ومن قطع برونزية  أبرزها التمثال الذي رممه متحف اللوفر ومن لوحات فنية أمهها لوحة صيد نادرة من 

ومصدرها مواقع السوداء وهرم . م.لبها إىل القرنني الثامن والسابع قأما النقوش فتعود يف أغ. م.اجلريي تعود إىل حوايل القرن الثامن ق
 نقشا عبارة عن لوحات من املرمر من موقع جدفر ابن منيخر  تؤرخ بأكملها يف بداية ١١ومعني وبراقش وإنبأ، ويوجد يف هذه اموعة 

 نقش من مواقع اجلوف ال نعرف ١١وىل للميالد باإلضافة إىل ولدينا ثالثة  نقوش من موقع البيضاء تعود اىل القرون األ. م.القرن السابع ق
كان من الصعب علينا نشر  جمموعة القطع اليت . مصدرها بالتحديد وهي  عبارة عن  شواهد قبور بعضها يعود إىل بداية العهد امليالدي

قطعة مكونة من فخاريات وبرونزيات ونقوش مصدرها اجلوف املوجودة يف املتحف الوطين بصنعاء واليت يبلغ عددها ما يقارب األلفي 
  . خشبية وشواهد قبور وعمالت

سيتم نشر كتب يف املستقبل مكرسة لكل فئة على حدة، تتضمن دراسات عن الفخار والربونز واوهرات والنقوش اخلشبية 
  - لذي قام به منري عربش وجريميي شيتيكات  ا– ٢٠٠٦ اجلزء األول يف عام كتاباتبعنا نفس املنهج الذي قمنا به عند نشر . والقبوريات

فقمنا بترقيم متسلسل للقطع  ووضعنا رقم املتحف املعروف ومصدر القطعة من خالل مضمون النقوش مع وصف موجز للقطعة 
صوص خبط  معتمدين بذلك على شكل اخلط وعلى النقوش واحلوادث املعروفة واملؤرخة، مث أدخلنا النييبواملقاسات واللغة وتأريخ تقر

يتبع النص العريب النص باللغة االنكليزية، النقش باخلط الالتيين .  املسند يتبعها النص باللغة العربية وأعطينا تعليقات حسب أمهية النصوص
ملنهج ومل قمنا بنفس اففيما يتعلق بالقطع األثرية، أما . وصنفنا النقوش حسب املواقع. وترمجته والتعليقات وأرفقنا بكل نص صورة النقش

نعط تواريخ إال يف احلاالت املعروفة واملؤكدة ونفس األمر ملصدر القطع فمن الصعب حتديده، ولكن من خالل مضموا نعرف أن 
  . وجيد القارئ يف اية الكتاب املراجع األساسية اليت اعتمدنا عليها يف حتليل ودراسة القطع دون ذكرها بأكملها .مصدرها مواقع اجلوف

موعة اليت نشرناها يف العام املاضي، تعطينا هذه اموعة اجلديدة معلومات تارخيية تلقي أضواء جديدة على القرنني الثامن كاو
ممالك اجلوف اليت تركت لنا تارخيا حافال باألحداث  -اللذين حفال بنشوء وازدهار ممالك جنوب جزيرة العرب وخاصة مدن. م.والسابع ق

فنية  اللوحات الصيد والطقوسية والشاهد امليا خاصا وغنيا باالبداع الفين الذي بدأنا نتعرف عليه من خالل النحت ووتركت لنا فنا معمار
وأا . م.قتدل على غىن هذه املمالك اليت كانت على ما يظهر من االكتشافات األخرية  بأنه كان هلا جذور تعود اىل األلف الثاين اليت 

  . ق القدميالشركانت متأثرة حبضارات 



لن يكون هذا الكتاب األول وال األخري حول آثار ممالك العربية اجلنوبية وخاصة ممالك اجلوف فما زلنا يف بداية البحث العلمي، 
منيني لتكون مبتناول الباحثني املهتمني اليهلا  واكتفينا بنشر أويل  واألثريةالنقشية لذلك مل نعط الشروحات والتعليقات التفصيلية حول القطع

  . والعرب واألجانب

إنّ اهلدف األساسي والرئيسي الذي نطمح إليه من خالل نشر هذه القطع بالتأكيد هو علمي حبت ولكن أملنا الوحيد الذي 
ية نطمح إليه هو أن تتوقف عمليات التخريب واحلفريات العشوائية ملواقع اجلوف ولن يتم ذلك إال بتعاون املؤسسات احلكومية اليمنية املعن

وبذلك نستطيع من خالل . واملختصة واملنظمات الدولية كاليونيسكو والبعثات العلمية وبالتعاون مع السلطات احمللية وأهايل املنطقة
  .احلفريات العلمية إظهار تراث حضارة اليمن العريقة عراقة حضارات الشرق القدمي

 يف املتحف الوطين بصنعاء  مثلٌ يقتدى به يف جمال التعاون األثرية وإن اجناز وجناح مشروع توثيق وترميم وتصوير القطع النقشية  
قد متّ بالتعاون مع اهليئة العامة  بني املؤسسات الدولية كاليونيسكو واملؤسسات اليمنية كالصندوق االجتماعي للتنمية، وتنفيذ املشروع

  . لآلثار واملتاحف واملتحف الوطين بصنعاء

نداء نأمل من خالله تدخل ألوساط العلمية واالعالمية اليمنية والدولية هو ألثرية املهمة وإظهارها لاو  النقشيةإن نشر هذه القطع
ة اليمنية فوراً مبؤسساا املعنية واملختصة إلنقاذ املواقع األثرية يف اجلوف والبدء حبملة حكومية ودولية للحفاظ على هذه املواقع احلكوم

والبعثات العربية واألجنبية اليت تعمل يف اليمن من املباشرة باحلفريات العلمية إلظهار هذا التراث احلضاري لتتمكن الفرق اليمنية العلمية 
  . اليمين الذي نعتز به مجيعا والذي يشكل ركيزة من ركائز اهلوية اليمنية

ا هو مبثابة احلفاظ على الوجود يف عصر تعترب هذه املواقع األثرية املهمة جزء ال يتجزأ من التراث احلضاري اإلنساين فاحلفاظ عليه
  . الغنية عن التعريف،العوملة الثقافية

  



 
  النقوش

  
سبعة عشر  : ٦٥ إىل ١ نقشا مصنفة حسب املواقع ومرقمة حسب التسلسل من ٦٥حتتوي هذه اموعة كما ذكرنا أعاله على   

نقوش من هرم، ثالثة نقوش من إنبأ، أربعة عشر نقشا من معني نقشا من السوداء، ثالثة نقوش من البيضاء، نقش واحد من كمنه، مخسة 
  . دقّةوبراقش، أحد عشر نقشا من جدفر ابن منيخر، وأحد عشر نقشا مت العثور عليها يف مواقع اجلوف ومن الصعب حتديد مصدرها ب

حوت على مذابح أو موائد أغلبها من  نقشا ملكيا١٣تتكون جمموعة نقوش السوداء من : نقوش موقع السوداء، نشان قدميا
اللذين كتبا باخلط احللزوين البدائي يذكّرنا بنقوش  ) ١٥ و ١٤(فالنقشني  . م.قرابني وأقدمها يعود إىل العقود األوىل من القرن الثامن ق

يف معبده خارج  رصاف  الذي بدايته ناقصة هو عبارة عن مذبح مهدى إىل املعبود عثتر ذي١٤يال وبنقوش هجر ابن محيد، فالنقش رقم 
 فهو ١٥يف عهد أب أمر صدق، وأما النقش . م.رف أن هذا املعبد قد مت تشييده يف اية القرن التاسع وبداية القرن الثامن قاملدينة ونع

. م. قأيضا يعود إىل عهد عم يثع أحد أوائل ملوك نشان، ونعرف اليوم بأن مملكة نشان لعبت دورا مهماً يف اجلوف خالل القرن الثامن
قبائل اجلوف -ولعبت دور موحد مدن. م.وأظهرت اإلكتشافات األخرية بأا كانت متحالفة مع سبأ ضد كمنا يف أواسط القرن الثامن ق

وحيتوي .   داخل املدينة كتبت على أعمدته أمساء آهلة ممالك اجلوف بأكملهااحتادييف اية القرن الثامن وذلك من خالل وجود معبد 
 الذي مل يتبق منه إال جزء صغري على مونوجرام عم يثع وليس من املستبعد أن يكون هذا امللك نفسه املذكور يف النقش رقم ٩النقش رقم 

  ). al-Sawdâ’ 90( وهذا امللك معروف لدينا اآلن من نقش وحيد آخر ١٥

 بإسم إل منبط يف بعض النقوش فتعود إىل عهد إل نبط يدع واملعروف أيضا  ) ١١ و ٨ و٧ و٦(أما النقوش ذوات األرقام   
وحىت أواسط القرن . م.يدع، وهذا امللك النشاين ينتمي إىل ساللة ملوك عائلة لبوأن اليت حكمت من الربع األخري من القرن الثامن ق

مللك معروف لدينا لبوأن وهذا ا) بن( الذي بدايته ناقصة والذي يذكر يقه ملك ١٠ومن ساللة لبوأن لدينا أيضا النقش رقم . م.السابع ق
 والذي يعود إىل نفس العهد أي بداية ١والنقش رقم .  يذكر فيه ابن يقه ملك )al-Sawdâ’ 5(من خالل نقش آخر غري مكتمل 

هو من عهد ملك وقه ريد املعاصر للملك يدع أب الذي هو يف أكثر االحتماالت من أوائل ملوك معني، وهذا امللك . م.القرن السابع ق
أما ملك وقه ريد، فلدينا ملكاً آخر حيمل نفس . ٢٠٠٧ديد مذكور على نقوش أعمدة معبد نكرح الذي مت اكتشافه يف يناير املعيين اجل

، .م.اإلسم، ابن عم علي، مذكور امسه على عرش من احلجر اجلريي مع ملوك نشان آخرين حكموا يف أواسط القرن الثامن ق
)Garbini et Francaviglia 1997 .(فهو يف أكثر االحتماالت من عهد أحد أبناء مسه يفع يسران بن ١٢لنقش رقم وأما ا 

  .قبل امليالديلبوأن، حكم يف الربع األول من القرن السابع 

 ولدينا ثالثة نقوش  .م. وهو نذري مقدم إىل املعبود عثتر ذي رصاف يعود إىل حوايل القرن الرابع ق١٧ولدينا النقش رقم   
 من معبد عثتر ذي رصاف خارج مدينة نشان وهي الوحيدة يف هذه اموعة اليت مت العثور عليها خالل احلفريات  )٥ و٤ و٣األرقام (

  .العلمية اليت قامت ا البعثة الفرنسية لآلثار يف أواخر الثمانينات من القرن املاضي

 هو نذري ١٣يعودان إىل حوايل القرن الثاين امليالدي، فالنقش ) ١٦ و ١٣(ومن معبد أرنيدع داخل مدينة السوداء لدينا نقشان   
  . هو نقش اعتراف قدمته إمرأة تكفريا عن خطأ ارتكبته حبق أرنيدع١٦قدمه أصحابه للمعبود أرنيدع والنقش رقم 



  ١٨مقّدمة لإلله إملقه، فالنقش رقم  ) ٢٠ و١٩ و١٨(موعة على ثالثة نقوش نذرية حتتوي هذه ا: نقوش البيضاء، نشق قدميا
وهو نقش نذري قدمه . م.هو منحوت على متثال برونزي من عهد يدع إل بين ملك سبأ الذي حكم يف حوايل القرن السادس ق

ملقه وذلك يف حوايل الية يف مدينة نشق وبنوا معبدا الاموا جأقرف من خالل النقوش بأن السبئيني ونع. مستوطنني سبئيني يف نشق لإلله إملقه
ملقه ا نذريان قدمهما أصحاما لإلله ا فهم٢٠ و١٩وأما النقشان . يف عهد املكرب السبئي كرب إل وتر بن ذمار علي. م.القرن السابع ق

  .يف معبده شبعان داخل املدينة ويعودان إىل حوايل القرن الثاين امليالدي

مملكة - لدينا نقش وحيد مكتوب على مائدة قرابني قدمه صاحبه للمعبود مدهُو اإلله احمللي ملدينة، كمنهو قدميا،هع كمنموق ومن
  .م.كمنه، يعود إىل حوايل القرن السابع أو السادس ق

له احمللي عثتر منحوتة على موائد قرابني مقدمة لإل ) ٢٤ و٢٣ و٢٢(، لدينا ثالثة نقوش هرم قدميا، ومن موقع خربة مهدان
بأسن، وهي من عهد وتر إل الذي هو يف أكثر االحتماالت ابن يذمر ملك أحد أوائل ملوك مدينة هرم، الذي حكم يف بداية القرن السابع 

  . ويدع إل أحد أبناء كرب إل وتر مكرب سبأهرم ألنه يذكر وتر إل ملك يعد مهما ٢٤والنقش رقم . م.ق

ومها مقدمان لإلله الرمسي ململكة هرم القدمية ) ٢٦ و ٢٥(ن يعودان إىل نفس العهد ولألسف ناقصان ولدينا من مدينة هرم نقشا  
يدع مسه، وال نعرف حىت اآلن مكان وجود معبد يدع مسه، وصاحيب النقشني كانا عبدي مسه أمر، وهذا األخري هو يف أكثر اإلحتماالت 

  .أحد ملوك هرم أو من مكريب سبأ

مقدمة لإلله مسيع وتذكر هذه النقوش وألول مرة أشخاصا حيملون النسبة ) ٢٩ و ٢٨ و ٢٧(دينا ثالثة نقوش  لومن موقع إنبأ
ويوجد على النقش رقم . م.إىل إنبأ، اإلنبائي، ونعرف أن مدينة إنبأ كأخواا يف اجلوف كان حيكمها ملوكا يف القرنني الثامن والسابع ق

 .ي حنت ألسد وليس من املستبعد أن يكون هذا احليوان رمز اإلله مسيع املكتوب على مذبح من احلجر اجلري٢٧

، وأقدمها النقش )٤٣، ٣٩، ٣٤، ٣٣، ٣٠( نقشا مخسة منها ملكية ١٤ لدينا ، قرنو ويثل قدميا،ومن املوقعني معني وبراقش
، ومنفردا وهنا مع أخيه أو ابنه نبط كرب،  من عهد وقه إل ونبط كرب، ولدينا اآلن نقوشا من وقه تقاسم العرش مع أبيه إل يفع٣٤رقم 

لصد سيطرة السبئيني . م.قبل أن تتحد قبيليت معني ويثل يف القرن السادس ق. م.وقد حكمت هذه العائلة مملكة معني يف  القرن السابع ق
فالنقش . م.وايل القرن الرابع قوأما بقية النقوش امللكية فتعود إىل ح). RES 3943 (         على اجلوف كما يظهره النقش املعروف

 من عهد أب ٣٣ هو نقش نذري من عهد أب كرب يرم بن أمل يدع وهو واحد من ملوك معني الغري معروفني، والنقش رقم ٣٠رقم 
  هو من عهد وقه إل رمي الذي هو يف أكثر االحتماالت ابن أب يدع يثع ولدينا هلذا امللك املعيين٣٩كرب، دون ذكر اللقب، والنقش 

ان منها خاصة بالري واألراضي عة معني وبراقش فعددها تسعة، اثنوأما النقوش األخرى الىت صنفناها ضمن جممو. ٤٣املعروف النقش رقم 
 ألوصياء اإلله املعيين املعروف قدم صاحبه فيه قربانا) ٣٦(ر نذري صاحبه من آل حرض، واآلخ) ٣٥(، وواحد قبوري )٣٢ و٣١(املروية 

ت كما هو احلال ألحد ملوك أوسان الذي حكم يف القرن األول نقوش ضئيلة جداً تذكر فيها أشخاصاً تلقت نذورا  أو ألَّهود، ولدينا 
ا النقش رقم . امليالدي وكان حيمل نسب ابن املعبود ودهو ٤١، والنقش رقم "يثلي" فإنه يذكر وألول مرة النسب إىل مدينة يثل ٤٠وأم 

 هو نقش اعتراف تقدمت به امرأة للمعبود نكرح يف أحد معابده ٤٢مذبح مقدم لإلله عثتر متبقبض، والنقش برونزي مكتوب على واجهة 
  .ء للمعبود املعيين املعروف عثتر ذي قبضهو إهدا ٣٨الرقم  و. هو تقدمي قربان إلله غري معروف٣٧والنقش . يف براقش أو معني



هذه  هذه اموعة أحد عشر نقشا وهي من أهم وأمجل القطع النقشية يف تتضمن : نقوش موقع جدفر ابن منيخر، كهال قدمياً
 من عهد كرب إل وتر املعروف ٤٤عدا نقش واحد رقم . م.تعود إىل بداية القرن السابع قو  من معبد إملقه داخل املدينة وكلهااموعة

ا، مت العثور عليها خالل احلفريات العشوائية يف املوقع يف والذي مصدره يف أكثر االحتماالت معبد مسيع ذي ظربت خارج مدينة كهال قدمي
ية مثانية منها تذكر والعشر نقوش الباق.  معبد إملقه، واقتنتها حلسن احلظ بأكملها اهليئة العامة لآلثار واملتاحف وأودعتها يف متحف صنعاء

، ويدع أب وأخ كرب وعم يثع وهؤالء هم يف أكثر  الذي يذكر يف نفس الوقت كرب إل وتر٤٥سبأ وأمهها النقش رقم أمساء مكريب 
واجلدير بالذكر هنا بأن السبئيني أنشؤوا يف القرن . اإلحتماالت من الئحة ملوك مدن اجلوف، أي نشان أو هرم أو معني أو كمنا أو إنبأ

 – ابن منيخر، لتربط أراضي مملكة سبأ   مرورا  جبدفر- األساحل وخربة سعود –مدنا يف وادي رغوان . م.الثامن وبداية القرن السابع ق
 مبمالك اجلوف اليت كان مير فيها طريق البخور حىت جنران ومنها إىل أواسط ومشال اجلزيرة العربية لتحط على شواطئ –مأرب وصرواح 
ولدينا . م.سادس ق قد هجرت يف حوايل القرن ال- يف وادي رغوان وجدفر ابن منيخر –ومن املستغرب أن هذه املدن . البحر املتوسط

ونقش واحد من عهد يدع إل الذي عاصر حكم أبيه كرب ) ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٤٩(مخسة نقوش من عهد املكرب السبئي مسه علي 
ولكن مضموا كبقية النقوش أي نذرية يقدم ) ٥١، ٥٠، ٤٨، ٤٧(وأما بقية النقوش فال تذكر أمساء مكربني ). ٤٦(إل وتر املعروف 
مدينة كتل " كبري"خاصا مكرسة للمعبد، وأغلبهم حيتل مراكز مهمة لدى مكريب سبأ، مود، عبد، أو كاهن،  أو منصب فيها أصحاا أش

  ).٥٢، ٥١( خربة سعود حاليا –

حتتوي هذه اموعة على أحد عشر نقشا ال نعرف مكان العثور يف أي موقع من مواقع اجلوف  : نقوش من حمافظة اجلوف
ذي " منحوت على مذبح قدمه صاحبه للمعبود عثتر الذي حيمل صفة جديدة ٥٥فالنقش رقم . رها ألمهية مضموا بالتحديد ولكننا ننش

وال ندري ما إذا كان أنثتم " أنثتم" فهو نقش مقدم لعثتر ٥٦وأما الرقم . م.وتاريخ هذا النقش يعود إىل حوايل القرن اخلامس ق" فصد
عرف أن عثتر كان مذكرا عند السبئيني وممالك اجلوف وقتبان ومؤنثا عند احلضارمة كما هي احلال يف صفة للمعبود عثتر اليت تعين أنثى، ون

  . بالد الرافدين وسورية وفلسطني
، وأما النقش )٦٤، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧( وبعري ومشاهد صيد صور آدميةوأما بقية النقوش فهي نصب قبورية عليها 

، يذكر أمساء حكام، ذمر كرب .م.السادس ق-ة من جذع شجرة يعود إىل القرن السابعخشب مقطوع فهو حمفور على قطعة ٦٣رقم 
-  املكتوب على مذبح من حجر املرمر من القرن السابع٦٥وأما النقش رقم . اجلوفممالك -مدنويشهر ملك ال نعرف أين حكموا يف 

، ٤١ يف النقش رقم وهو اسم عائلة  عوهن وقد ورد هذا االسمةمن عائل، وهو نقش اعتراف صاحبه حيمل االسم عثتريهن .م.لسادس قا
يف النقوش وال ندري عالقته مع عثتر ومرتبته يف جممع آهلة   للمعبود عهن، وهذا املعبود غري معروف لدينا صاحب النقش عن ذنبهروكفّ
  . اجلوفممالك- مدن مواقع



 
 القطع األثرية

  
  

 القطعاموعة األوىل من تتكون  . موزعة على ثالث جمموعات )١٣٠ – ٦٦األرقام  (ة قطعة أثري٦٥حتتوي هذه اموعة على 
املعروفة مبعابد  أجزاء أعمدة من معابد مواقع اجلوف  منقطع غري مكتملةمكونة من  وهي  اجلريي أو الغرانيت املصنوعة من احلجراألثرية

ألا حتتوي على رسومات ومشاهد طقوسية نادرة بغناها الفين ) ٧٩ – ٧٢قام األر(  قطع وعددها مثانيةبنات عاد، ومت اختيار هذه القطع
  اإللهوتذكرنا هذه القطع املنحوتة أو احملززة برسومات أعمدة معبد. م. وأغلبها يعود إىل حوايل القرن الثامن ق اخلاص مبواقع اجلوفالرائع

. مبعابد مواقع اجلوف املعروفة يف معني وهرم وكمنا والبيضاء والسوداء، أو  داخل موقع السوداء٢٠٠٤أرنيدع الذي مت اكتشافه يف عام 
 من حجر الغرانيت حتتوي على مشاهد صيد يف أكثر  معابدفهي أيضا أجزاء من أعمدة) ٧١- ٦٨األرقام (وأما القطع األخرى 

  .االحتماالت الصيد املقدس الذي كان مكرسا لآلهلة
 من ة صيد مكونلى مشاهد عانتوي حت )٦٧ و ٦٦األرقام (  غري مكتملتني احلجر اجلرييومن أهم قطع هذه اموعة لوحتني من

، وتعود هاتني اللوحتني  ويصطادون بواسطة شبك حياصرون به الفرائس املكونة من الوعول واملها واحلمر الوحشيةصيادين حيملون األقواس
 يف مرسومة على أجزاء من أعمدة معبد ت عليها البعثة الفرنسية لآلثاراليت عثروتذكرنا هاتان اللوحتان بتلك  .م.حوايل القرن التاسع قإىل 

  . موقع معني يف الثمانينات من القرن املاضي
.  تعود إىل بداية العهد امليالديومن ضمن هذه اموعة لدينا سبعة شواهد قبورية حتتوي أيضا على مشاهد صيد أو طقوسية

 ألا حتتوي فقط على )٨١-٨٠األرقام ( عدا اثنني ،)٦٤، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧(األرقام  ووضعنا ضمن قسم النقوش
  .رسومات
 ومن )٩٤-٨٧، ٨٣، ٨٢األرقام  (طع برونزية مكونة من متاثيل آدمية من احلجم الصغريوأما اموعة الثانية فهي عبارة عن ق  

- ١٠٨ ( ومن مباخر)١٠٦-١٠١ (، ومن أدوات مرتلية)٨٦-٨٤(ودروع ، ومن رماح )١٠٠-٩٥ (متاثيل حيوانات وعول وثعبان
  .)١١٣رقم  ( مصغرةومن مائدة قرابني) ١١٢رقم (، ومن ختم  هلا نفس شكل املباخر املصنوعة من احلجر اجلريي)١١١

 وميكن تأريخ هذه) ١٢٥-١١٤األرقام (وتتكون اموعة الثالثة من متاثيل آدمية صغرية احلجم مصنوعة من الطني املشوي 
  .م. إىل بداية األلف األول ق الطينيةالتماثيل

 األخ وختمنا جمموعة القطع األثرية مبجموعة من احللي اقتناها املتحف الوطين بصنعاء بأمر من فخامة رئيس اجلمهورية اليمنية
 وإىل هذه املقربة .ريات العشوائيةومصدر هذه احللي من أحد قبور موقع خربة مهدان، هرم قدمياً، عثر عليها خالل احلف. علي عبد اهللا صاحل

  .  خاص اكتابالقدمية يعود عدد ال بأس منه من الشواهد القبورية املوجودة حاليا يف املتحف الوطين بصنعاء، ونقوم اآلن بتحضري 
اغة احللي توجد عليه صي وتكمن أمهيتها بأا تعطينا منوذجاً من بداية العهد امليالديحوايل  إىل البديعة الصنع احللي وتعود هذه 

   .  رؤوس الوعول والثريان والثعابني– املوجودة على األحجار والربونز ويف أكثر اإلحتماالت على اخلشبالصور عناصر نفس 
 ه من الصعب إعطاء تواريخ دقيقة للقطع األثرية بسبب غياب السياق األثري وخروجها من املواقعمن اجلدير بالذكر هنا بأن

  . فريات العشوائية، فأعطينا تواريخ تقريبية آملني الذهاب يف املستقبل القريب إىل املواقع وتنفيذ احلفريات العلمية خالل احللألسف
 اليت يبلغ عددها ما ذكرنا يف املقدمة، فمن الصعب نشر كل القطع األثرية املوجودة يف املتحف الوطين بصنعاءو  سبقكماو
  .  جزء كبري منها إىل الترميم والدراسة املعمقةتاج، وحيقع اجلوف واليت مصدرها موا قطعةييقارب األلف



كتب  وسيتم حتضري  العلمية والفنية عينات من هذه القطع إلظهار أمهيتها من املتحف الوطين بصنعاءاموعة الغنية نا يف هذهاختر
 الربونزية واملصنوعة من واألدوات املرتليةالفخار ة والشواهد القبوري لكل نوع من أنواع هذه القطع األثرية، ومن أمهها  ودراساتخاصة

عدا عن القطع العديدة الغري مكتملة وهذا  .املصنوعة من احلجر اجلريياآلدمية واحليوانات  واحللي جبميع أنواعه وأيضا التماثيل الغرانيت،
  .من أعمدة معابد مواقع اجلوف اليت ال نعرف عنها إال القليل




