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امللخص:
يتنــاول هــذا البحــث بدراســة لغويــة اترخييــة النــص املعــروف بنــص عجــل بــن 
هفعــم مــن وجهــات علــم اللغــة املختلفــة الصوتيــة والدالليــة وغريهــا. وهــو نــص قــدمي 
وجــد علــى شــاهد قــر فــاق عمــره ألفــي عــام جنــوب غــرب الــرايض يف الســعودية، 
وكتــب ابخلــط املســند بلغــة عربيــة أقــرب مــا تكــون إىل العربيــة الفصحــى. والنــص ميثــل 
مرحلــة مــن مراحــل الفصحــى مبكــرة إْذ ظهــرت فيــه أل التعريــف املميــزة هلــا، وظهــرت 
الكلمــات العربيــة أبســلوب مفهــوم واضــح ولكــن غــري مطابــق دائمــا يف الــدالالت 
واالســتعمال ملــا جنــده يف تراثنــا اللغــوي الــذي احتفظــت بــه املعجمــات وكتــب اللغــة. 
وطــرح البحــث آراء يف معــاين النــص وطريقــة قراءتــه فخالــف قــراءات ســابقة ملفرداتــه. 
وقــد تناولتــه جمموعــة متخصصــة مــن العلمــاء ابلــدرس منــذ ظهــوره، وتوصــل البحــث 
إىل قــراءة جديــدة يف مواضــع عديــدة منــه مل يتطرقــوا إىل تفصيالهتــا، فيكــون هــذا 

البحــث مكمــال للقــراءات الســابقة.

الكلمات املفتاحية: عجل بن هفعم- أقدم نص عريب.
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A Study of the oldest written text in Arabic
‘Ijl ibn Haf’am’s Text

Abstract:

 The present research deals with an ancient text known 
as ‘Ijl bin Haf’am’s Text, it was written on a tombstone over 
two thousand years ago, at Qariat Al-Fau southwest of Riyadh 
at Saudi Arabia, using Musnad in a close proximity to the 
standard Arabic. The text represents an essential stage in the 
development of the early classical Arabic. As Al is used for 
definition, Arabic words came to convey a clearer concept 
although they didn’t always have the same semantics found 
in our linguistic heritage. The research presented views regard-
ing the meanings of the words and the way it is read, contrary 
to previous readings of its vocabulary by scholars since the 
time it was found. This research tries to offer a new reading 
to many parts of the text that will be a complementary to the 
previous readings.

key words: IJl bin Hf'am, Igl bin Haf'am, Oldest Arabic 
text 
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املقدمة:
منــذ  والتغــرّي  التطــور  مالحظــات  التارخيــي  اللغــة  علــم  دراســات  يف  تدخــل 
ســواء يف  منهــا  وُحفــظ  ُعــرف  مــا  إىل  املســند  ابخلــط  املكتوبــة  العربيّــة  النصــوص 
النصــوص العربّيــة الفصحــى أو يف معامجهــا وكتبهــا ومــا إليهــا. يتنــاول هــذا البحــث 
نًصــا مــن أقــدم النصــوص الــي ُعثــر عليهــا، مكتــواًب ابللغــة العربيّــة يف نقــش اصطلــح 
عليــه بــن علمــاء اآلاثر بنقــش عجــل بــن هفعــم. وهــو أحــد النقــوش املســنديّة الــي 
وجدهتــا جامعــة امللــك ســعود ممثلــة بقســم اآلاثر يف منطقــة تقــع جنــوب غــرب اجلزيــرة 
العربيّــة. وكانــت ُتســّمى قدميــا )قريــة( و)احلمــراء(. وكانــت تدعــى )قريــة كهــل( أيًضــا 
نســبة إىل معبودهــم الــذي ذُكــر يف نصــوص كثــرية يف تلــك املنطقــة ونقوشــها، ومنهــا 
هــذا النــّص. وتدعــى اليــوم )الفــاو( وهــي يف موقــع أثــري يبعــد 700 كــم جنــوب 
الــرايض و280 كــم مشــال جنــران يف اململكــة العربيّــة الســعوديّة))(. ســكنت هــذا 
املوقــع الــذي كان علــى طريــق للقوافــل جماميــع مــن قبيلــة كنــدة وقحطــان ومذحــج 
لكثــرة آابره، ويعــدُّ عاصمــة ململكتهــم. وُهجــرت املنطقــة فيمــا بعــد عندمــا جفــت 
تلــك اآلابر بعــد اســتمراره مأهــوال لثمانيــة قــرون كمــا يُرّجــح العلمــاء)2(. يـُـؤرَّخ النــّص 
مبــا يقــرب مــن مئــة عــام قبــل امليــالد))( اىل حــوايل القــرن األول امليــالدي اســتنادا اىل 
أشــكال حروفــه يف املرحلــة املعماريــة الثانيــة مــن اتريــخ قريــة الفــاو. ويُعــّد أقــدم نــّص 
تظهــر فيــه اللغــة العربيّــة أقــرب مــا تكــون اىل العربيّــة الفصحــى. وهــو مكتــوب ابخلــّط 
ــُمسند علــى شــاهد قــر ربيبــل بــن هفعــم كمــا ســيظهر يف صورتــه يف الصفحــات  الـ
اآلتيــة مــن البحــث))(. وتكمــن أمهيّــة حتليلــه يف قدمــه لغــة وأســلوابً وأترخًيــا ممــا يعطــي 
الباحــث تصــورًا جيــًدا عــن اللغــة العربيّــة وقوانينهــا يف أزمنــة متقدمــة، ويُثــري معلومــات 

الباحثــن عــن التطــور اللغــوّي التارخيــّي فيهــا بشــكل خــاص.
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النــص مبنهــج اترخيــّي وصفــّي حتليلــّي ومقــارن، ويناقشــه علــى  البحــث  يقــرأ 
مســتوايت دراســة اللغــة األربعــة األصــوات وبنــاء الكلمــة والنحــو والداللــة. فضــال 
عــن مالحظــات التطــور احلاصــل يف اللغــة العربيّــة، وآاثر اختالطهــا ابلعربيّــة اجلنوبيّــة، 
النقــش مــن مواطــن اســتعماهلا. ويتنــاول مظاهــر  العثــور علــى  قــرب موقــع  حبكــم 
األســلوب الــي ظهــرت يف النــّص. كمــا اهتــم البحــث بتعــرف معلومــات موقعــه وبيئتــه 

التارخييــة واللغويــة. 

نــورد فيمــا أييت جــدول مقابــالت احلــروف العربيــة مــن رمــوز اخلــط املســند زايدًة 
يف التوضيــح لقــارئ النــص، فضــال عــن صــورة لشــاهد القــر ورســم تفريغــي لــه وفيهمــا 
النــص املــدروس. مث نــورد كتابــة النــص ابملســند، واحلــروف املقابلــة حلروفــه ابخلــط 

العــريب، وقراءتــه كمــا تيســرت لنــا، بعــد قــراءات ملتخصصــن ســابقن. 

)جدول املقابالت العربية للحروف املسندية وحروف الكتابة الصوتية الي متثلها(
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 )صورة لشاهد القر الذي بناه عجل بن هفعم ألخيه وعائلته وتظهر عليه حروف النص املدروس 
ابملسند. وهو حمفوظ يف املتحف الوطين يف الرايض يف قاعة املمالك العربية(
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)رسم تفريغي للنص على حجر شاهد القر(

 قراءات النص ومعانيه:
قــرأ هــذا النــص بعــد اكتشــافه يف الســبعينات مــن القــرن املاضــي جمموعــة مــن 
مــن  وهــم كل  اجلنوبيــة،  العربيــة  واللغــات  املســنديّة  النقــوش  بقــراءة  املتخصصــن 
عبــد الرمحــن الطيــب األنصــاري))( وكان هــو رئيــس البعثــة اآلاثريــة جلامعــة الــرايض، 
أو جامعــة امللــك ســعود حاليــا، وهــي البعثــة الــي اكتشــفت النــص. واملستشــرق 
بيســتون))( أهم مؤلفي املعجم الســبئي احملتوي ترمجات املفردات الســبئية بعد مجعها 
اىل العربية واالجنليزية والفرنسية. وُمّطّهر علي اإلرايين)7( املؤرخ وعامل اآلاثر اليمين. 
ويوســف حممــد عبــد هللا)8( املــؤرخ اليمــين. ويف اهلامــش ومصــادر البحــث سيشــار إىل 

مواضــع نشــر هــذه القــراءات ملــن أراد االســتزادة. 
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- قــراءة ُمطًّهــر اإلرايين))) اتليــة زمنيــا لقــراءة األنصــاري وبيســتون كمــا أثبــت 
هــو يف حبثــه ولكــي ســأضعها أوال ألنــه وضــع النقــل احلــريف للنــص مــن حــروف املســند 

إىل احلــروف العربيــة:

ع ج ل – ب ن – ه ف ع م – ب ن – ل أ خ ه – ر ب ب ل – ب . )
ن - ه

ف ع م – ق ب ر – و ل ه و – و ل ول د ه و – و م. 2
ر أ ت ه – و و ل د ه و – و و ل د – و ل د ه م . )
و ن س ي ه م – ح ر ي ر – ذ و أ ل – غ ل و ن – ف. )
أ ع ذ ه – ب ك ه ل - و ل ه – و ع ث ر . )
أ ش ر ق - م ن – ع ز ز م – و و ن ي م – و. )
ش ر ي م – و م ر ت ه ن م – أ ب د م . 7
ب ن – و ك س م – ع د ك ي – ت م ط. 8
ر أ س م ي – د م – و ل أ ر . 9

ض – ش ع ر. 0)

عجل بن هف عم بىن ألخيه ربيبل بن. )
 هف عم قر وهو له وألوالده . 2
 ومرأته وأوالدها وأحفادهم -مجيعا-. )
 ونسائهم احلرائر من آل غلوان. )
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 فأعاذه بكهل واله وعّثر. )
 الشارق من كل قوي وضعيف. )
 وشار ومرهتن أبدا. 7
 ومن كل منتقص إىل أن متطر. 8
 السماء دما واألرض. 9

سعريا. 0)
- قرأ عبد الّرمحن الطّيب األنصاري وفهم النّص كما أييت )وهي أّول قراءة(:)1))

عجل بن هفعم بىن ألخيه رب إل بن . )
هفعم قرا، وله ولولده. 2
ومرأته وأحفاده وأحفاد أحفاده. )
ونسائهم احلرائر من آل غلوان. )
فأعاذه بكهل واله وعثر-. )
أشرق من كل ضيق ووىن . )
وشر وزوجاهتم أبدا. 7
من كل خسارة وإال فلتمطر. 8
السماء دما واألرض . 9

سعريا. 0)
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- وقرأ املستشرق بيستون النص وعلق عليه كاآليت)))): 

- وقد قمت بنقل قراءة بيستون للحرف العريب كاآليت:

عجل بن هفعم بىن ألخيه ربيبيل بن ه -. )
فعم قر وله ولولده وم -. 2
رأته وولده وولد ولدهم. )
ونسائهم حرائر ذو أل غلوان ف. )
أعاذه بكاهل واله وعّثر. )
الشارق من عزيز)م( ووين)م(. )
وشار)م( ومرهتن)م( أبد)م(. 7
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بن وكسم عدكي متط. 8
 ر أمساي دمي وألرض . 9

شعري . 0)

- وقرأ يوسف حممد عبد هللا النص وفهمه كاآليت)1)): 

عجل / بن / هفعم/ بن / ألخه/ ربيل / بن / ه. )
فعم/ قر/ وهلو / ولولدهو/ وم. 2
رأته/ وولدهو / وولد / ولدهم. )
ونسيهم/ حرير / ذو ال / غلون / ف. )
أعذه/ بكهل / وله / وعثر. )
أشرق / من / عززم/ وونيم / و. )
شرمي / ومرهتنم / أبدم. 7
بن / وكسم / عدكي / متط. 8
ر / أمسي / دم / وألر. 9

ض/ سعر. 0)

مث قال »وإذا ما نقل النص اىل العربية احملضة فإنه يقرأ هكذا: 
عجــل بــن هــوف عــم بــىن ألخيــه ربيــب ايــل بــن هــوف عــم قــرا و )هــو( لــه ولولــده 
وامرأتــه وولــده وولــد ولدهــم ونســائهم احلرائــر مــن آل غلــوان. فأعــاذه )أي القــر( 
بكهــل واله وعثــر الشــرق مــن كل عزيــز )قــوي( ووان )ضعيــف( وشــار )أي مشــر( 
ومرهتــن )أي راهــن( أبــد مــا بــىن واكــس )و( عــدة مــا متطــر الســماء دميــا و)تنبــت( 
األرض شــعريا. )حماولــة جديــدة لقــراءة النقــش(.... وقــد اطلعــت مــرة علــى قــراءة 
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أخــرى أللفــرد بيســتون«.)))(واطالعه الــذي أشــار اليــه يــدل علــى أتثــره بشــيء مــن 
قراءتــه للنــص.

وقراءتنا للنّص كاآليت:

مــن عشــرة ســطور مث  النقــش وهــو  الكتابــة املســنديّة كمــا ظهــرت يف  )أّوال 
معناهــا(: مث  املقابلــة  العربيــة  احلــروف 

)- عجل/بن/هفعم/بن/لاخه/رببل/بن/ه
 ع ج ل/ ب ن/ه ف ع م/ب ن/ل أخ ه/رب ب ل/ب ن/ه 

 عجل بن هفعم بىن ألخيه ربيبيل بن 

2- فعم/قبر/و/لهو/ولولدهو/وم
 ف ع م/ق ب ر/و/ل ه و/و ل و ل د ه و/و م 

 هفعم قرا وله ولوالده وم 

)- راته/وولدهو/وولد/ولدهم
ر أ ت ه/و و ل د ه و/و و ل د/و ل د ه م 

وامرأته وِوْلده وِوْلد ِوْلِدهم

)- ونسيهم/حرير/ذوال/غلون/ف
و ن س ئ ه م/ح ر ئ ر/ذ و أ ل/غ ل و ن/ف 

ونسائهم حرائر ذوي آل غيالن ف 

)- اعذه/بكهل/وله/وعثر
أ ع ذ ه/ب ك ه ل/و ل ه/و ع ث ر السطر )

)فأعاذه( بكهل )اإلله القمر( وهللا وعثر )اإلله عثر أو عشتار أي جنمة الصباح( 
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)- اشرق/من/عززم/وونيم/و
أ ش ر ق/م ن/ع ز ز م/و و ن ي م / و 

أشرق، من عزيٍز )متجر( وويّنٍ )ضعيف فاتر( و 

7- شريم/ومرتهنم/ابدم
ش ر ي م/و م ر ت ه ن م/أ ب د م 

شّرِيٍّ )مهن( وُمرهِتن )آسر( أبًدا 

8- بن/وكسم/عدكي/تمط
ب ن/و ك س م/ع د ك ي/ت م ط 

من وكس )ظلمة( حىت )أن( مُتطر 
9- ر/اسمي/دم/ولار

ر/أ س م ي/د م/و ل أ ر 
السماء دما واألرض 

0)- ض/شعر
ض/ش ع ر 

سعريا
اختالفات ومالحظات يف قراءة ومعاين النص:

األصــوات الــي ظهــرت مكتوبــة يف النــص اســتعملت للتعبــري عنهــا كل احلــروف 
يف الكتابــة العربيــة اجلنوبيــة ابخلــط املســند عــدا ثالثــة أحــرف مل تظهــر يف النــص، 

واحلــروف الــي ظهــرت فيــه هــي:
ع ج ل ب ن ه ف م ء خ ر ت ي ق د ح ذ غ ك ث ش ز ض ط س

عجلبنهفمءخورتيقدحذغكثشزضطس
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ومل تظهــر الصــاد والظــاء ص ظ كمــا أنــه مــن املالحــظ أن الســامخ $ مل يظهــر 
يف كتابــة النــص أيضــا، وهــو مــن أصــوات العربيــة اجلنوبيــة وليــس مــن حــروف العربيــة 
الشــمالية والفصحــى. وظهــرت حــروف العربيــة األخــرى كافــة عــدا أصــوات املــد 
الــي مل تكــن معروفــة يف الكتابــة قدميــا. مــع أن اهلــاء الضمــري كمــا يف )ولدهــو( 
ظهــرت بعدهــا الــواو وهــي مّديّــة. وقــد ذكــر علمــاء النقــوش مثــل غويــدي أن الــواو 
املّديـّـة تبقــى مــع الضمــري، وأن الــواو واليــاء املّديـّـة تظهــران اندرًا يف الكتــاابت العربيــة 

اجلنوبيــة)))(. 

وبشــكل عــام تتضــح يف كتابــة النــص الــذي درســناه مالمــح الكتــاابت الســامية 
املتقدمــة بســمة افتقــاد احلــركات بنوعيهــا القصــري والطويــل)))( فــال فــرق بــن كتابــة 
)بــن( و)بــىن(، وال توجــد ايء يف كلمــة )أخيــه( بعــد حــرف اجلــر ألهنــا ايء مّديّــة. 

ومــن األصــوات الــي جيــب الوقــوف عندهــا صــوت )اجليــم(، فــال يتبــن مــن 
النــص كيــف كانــت تلفــظ. فاملعــروف أن العربيــة الشــمالية حتولــت عــن اجليــم الســامية 
الــي تلفــظ /g/ إىل لفــظ اجليــم العربيــة املعــروف /j/. وقــد اختــار بيســتون أن تكــون 
كاللفــظ الســامي كمــا يظهــر مــن كتابتــه الصوتيــة للنــص الــي أوردانهــا يف صفحــة 
ســابقة وهبــا كتــب اســم عجــل. ومل ُيشــر اىل ذلــك األنصــاري واإلرايين. رمبــا علــى 
أســاس إنــه حتصيــل حاصــل أن تكــون ملفوظــة كالعربيــة اجلنوبيــة /g/ ألن الكاتــب 
التــزم لفظــا آخــر عربيــا جنوبيــا يف كتابتــه هــو التمييــم وليــس التنويــن. ولكــن هــذا ال 
مينــع أن يكــون اللفــظ قــد حتــّول يف زمــن كتابــة النــص وأنــه كان يلفــظ جيمــا عربيــة. 

ولعــل مــن املهــم اإلشــارة إىل أن التمييــم والتنويــن افرقــا يف الكتابــة، ويــرى كارل 
بروكلمــان أن التمييــم أقــدم وأن أصلــه )مــا( خمتصــرة مثــل )شــيء مــا( مث حتــول يف 
الشــمال اىل نــون)))(. يف حــن الراجــح يف نظــران أهنمــا كاان واحــًدا، وأصلهمــا غّنــة 
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-يف رأينــا- مث حتولــت يف الكتابــة والنطــق إىل ميــم عنــد بعــض الســامين ونــون عنــد 
بعضهــم اآلخــر، إذ اجلامــع بــن صــويت امليــم والنــون هــو الغنــة. والغنــة صــوت أنفــي 
لعــل الكتبــة وجــدوا أن أقــرب مــا ميثلهــا هــو امليــم أو النــون يف الكتابــة، ومل يوضــع 
حــرف خــاص هبــا ألهنــا ال يُبتــدأ الــكالم وال الكلمــة هبــا، فهــي يف ذلــك كاحلــركات 
الي مل توضع هلا رموز إذ ال يبتدئ هبا املتكلم. وقد درجوا يف وضع حروف الكتابة 
القدمــى علــى أن يكــون احلــرف هــو أول الكلمــة الــي تبــدأ ابلصــوت املــراد متثيلــه برمــز 
هــو صــورة للشــيء الــذي متثّلــه. فُعوِّضــِت الغنــة ابمليــم والنــون. ومــا زالــت هــذه الغنــة 
ُتســمع قريبــة مــن النــون يف مواضــع التنويــن وغــري مواضــع التنويــن يف هنــاايت كلمــات 
كثــرية عنــد أهــايل تعــز مثــال مــن أحفــاد الســبئين، وتوحــي بنــوع مــن الــرنُّ يف الــكالم 
عنــد خماطبــة األنثــى، فُيقــال هلــا )انتــن( مبعــىن أنــِت ابلكســر. والغريــب أن هــذه النــون 
أو التنويــن كانــت معروفــة قدميــا إذ يدخــل التنويــن عنــد الســبئين حــىت علــى الفعــل 
للغائبــة يف اللهجــة الســبئية القدمــى. نقــل غويــدي أهنــم يقولــون للغائبــة تقتــُل ابلضــم، 
وتقتلُــن بنــون بعــد الضــم.)7)( كمــا أن التمييــم والتنويــن قــد يكــوانن تطــورًا صوتيــا عــن 
الغنــة الــي اســتقرت متييًمــا عنــد بعــض الســامين واســتقرت تنوينًــا أو حتولــت مــن 
التمييــم إىل التنويــن عنــد العــرب الشــمالين. واملالحــظ أن التنويــن ظهــر يف الكتابــة 
املســنديّة يف قريــة الفــاو نفســها يف نقــوش أكثــر حداثــة مــن نقــش عجــل بــن هفعــم.

وال بــد مــن اإلشــارة أيضــا اىل تشــابه ملفــت يف قواعــد اإلمــالء بــن الكتابــة 
العــريب  احلــرف  الكاتــب األول ابســتعمال  يــدل علــى أتثــر  ممــا  املســنديّة والعربيّــة 
ابالنتقــال مــن كتابــة العربيــة ابملســند اىل كتابتهــا ابخلــط العــريب الــذي وصــل إلينــا 
ونســتعمله اليــوم والــذي متيــل اغلــب النظــرايت إىل أنــه مأخــوذ مــن اخلــط النبطــي. 
ومــن ذلــك مثــاًل أن اهلمــزة يف بدايــة الكلمــة إذا نطقــت ُتكتــب ألفــا بغــّض النظــر 
عــن حركتهــا مفتوحــًة كانــت أو مضمومــًة أو مكســورة. ويف داخــل الكلمــة وآخرهــا 
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أواســط  ســيما يف  لكنّــه كثــري، وال  العــريّب  اإلمــالء  يلتزمــه  ال  وهــذا  ايء،  ُتكتــب 
الكلمــات. أو تكتــب إذا كانــت مفتوحــًة ألًفــا يف وســط الكلمــة مثــل )ومرأتــه(. 

ولعــل قاعــدة احلركــة األقــوى كانــت تتبــع أيضــا يف اهلمــزات املتوســطة.

 والتــايل ســيكون مقابلــًة بــن جمموعــة القــراءات املعروفــة للنــص مــن خــالل 
االطــالع عليهــا يف مواضــع نشــرها الــي يوثقهــا ثبــت املصــادر يف آخــر البحــث.

)- ع ج ل عجل
ذكــر اإلرايين أن )عجــل( اســم عــريب مذكــر معــروف يف الــراث العــريب، لكنــه 
مل يــره يف نقــوش املســند إاّل يف نــصٍّ واحــد هــو )CIH445()8)( وقــد جــاء علــى 

شــكل عجلــم )ع ج ل م( )عجلم(
وهذه إشارة من اإلرايين اىل أتييد أّول لعربية مشالية يف النص أثناء حتليله. 

وذكــر بيســتون أن الفعــل ال أييت يف ُمســتهّل النقــوش العربيّــة اجلنوبيّــة البتــة)9)(، 
فقــد وافــق هــذا النــص تلــك القاعــدة يف أنّــه اســُتهل ابالســم. والغالــب أن اجليــم)20( 
يف هــذا النــص تلفــظ عربيــة /j/ وليــس كمــا وضعهــا بيســتون يف قراءتــه /g/ املذكــورة 

يف أوائــل صفحــات هــذا البحــث.

1- ب ن بن
مبعــىن )ابــن( ومل ُتكتــب مهــزة الوصــل كاملعتــاد يف الكتابــة العربيــة بــن علمــن. 
وقــد تكــرر عــدم كتابــة مهــزة الوصــل مــرات يف النــص مثــل )بــن( و)مرأتــه(، فهــذه 
الكلمــات ظهــرت يف الكتــاابت العربيــة ابلطريقــة نفســها الــي جندهــا يف هــذا النــص 

خاليــة مــن مهــزات الوصــل يف مقدماهتــا.
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كمــا نالحــظ أن كتابــة )بــن( تشــابه كتابــة )بــىن( التاليــة ممــا يــدل علــى اعتمــاد 
القــارئ والكاتــب علــى الســياق لفهــم النــص. 

٣- ه ف ع م هفعم 
يــرى ُمّطّهــر اإلرايين أن هــذا االســم هــو يف الواقــع )ُهــف عــم(. وهــو علــم مذّكــر 
مرّكــب منحــوت مــن )هــوىف( مبعــىن ســِلم وُحفــظ. و)عــم( وهــو اســم إلــه مــن آهلــة 
اليمــن القدميــة، وكان كمــا ذكــر اإلرايين اإللــه األكــر عنــد التكتــل احلمــريي، حــىت أن 
احلمرييــن كانــوا يعرفــون ابســم )أوالد عــم(. واألمســاء املركبــة املنحوتــة علــى هــذا النحــو 
معروفــة كثــريا يف نقــوش املســند، كمــا يذكــر اإلرايين))2(. وجديــر ابلذكــر أن البحــث 
املوســوم أبمســاء أعــالم جنوبيــة عربيــة قدميــة، لســامل بــن طــريان، ذكــر االســم علــى أنــه 
معــروف يف النقــوش الســبئية والقتبانيــة بصيغــة )ه و ف ع م(. وأنــه مرّكــب يتألــف 
مــن الفعــل املاضــي يف الصيغــة املزيــدة ابهلــاء )ه و ف( والفاعــل )اســم املعبــود عــم( 
ومعنــاه )عــم أعطــى أو منــح الســالمة أو محــى وجنّــى()22(. و)عــم( هــو اســم املعبــود 
القمر الذي شــاعت عبادته يف الشــرق األوســط أبمساء خمتلفة. وكان إله دولة قتبان 
الرئيــس. وكانــت قبائــل محــرَي تتبــع الدولــة القتبانيــة وأراضيهــا داخلــة بضمــن أراضــي 
دولــة قتبــان، لــذا فقــد أطلــق الســبئيون عليهــم إاّبن الصــراع معهــم اســم أوالد عــم. 

وهــو النعــت املعــروف يف النقــوش للقتبانيــن.

وقــد ذكــر جــواد علــي يف كتابــه اتريــخ العــرب قبــل اإلســالم هــوف عــم )هوفعــم( 
ملــًكا للقتبانيــن أكثــر مــن مــرّة بتقديــرات تواريــخ قــرون خمتلفــة قبــل امليــالد اعتمــادا 

علــى حبــوث اآلاثريــن األملــان))2(.

أو جــذر  يكــون حرفــا مزيــًدا علــى أصــول  قــد ال  اهلــاء يف )هفعــم(  صــوت 
الكلمــة الثالثــي يف الفعــل )هــوىف(، ألن القتبانيــن الذيــن كان معبودهــم األهــم هــو 
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)عــم( والذيــن مسّــوا أببنــاء عــم، والذيــن ظهــر عندهــم االســم ليســوا مــن أصحــاب 
اللهجــة الــي اشــتهرت ابســتعمال اهلــاء يف أّول الفعــل املزيــد حبــرف يف أّولــه، إمنــا 
كانــت هلجتهــم مــن اللهجــات الــي اســتعملت الســن يف أّول الفعــل بــداًل مــن اهلــاء 
الــي ظهــرت عنــد الســبئين. حيــث اشــُتهرت يف املناطــق اجلنوبيــة مــن جزيــرة العــرب 
هلجتــان إحدامهــا »هلجــة الســن وهــي هلجــة معــن وحضرمــوت وقتبــان. ومسيــت 
بذلــك لكثــرة ورود حــرف الســن يف أوائــل األفعــال وضمــري الغائــب ومــن ذلــك 
ســكر: كــرَّ أي اختــار كبــريًا. ســعذب: عــذب ومعناهــا رّمــم وأصلــح، مقمهــس: 
مقامــه« واللهجــة األخــرى »هلجــة اهلــاء وهــي هلجــة ســبأ. ومسيــت بلهجــة اهلــاء لــورود 
حــرف اهلــاء حمــل الســن أّول الفعــل مثــل: هقــىن: أعطــى وهــوىف: أوىف«))2( قــال 

أغناطيــوس غويــدي يف كتابــه املختصــر يف علــم اللغــة العربيــة اجلنوبيــة ))2(:
»والفعــل املزيــد ينقســم اىل ثالثــة أقســام، والقســم األّول مــا يلحــق أّول الفعــل 
األصلــي حــرف ه يف الســبئي وحــرف س يف املعيــين ومثلــه يف القتبــاين واحلضرمــي. 
ويقابــل هــذا يف العــريب أفعــل ومثالــه هحدث أو سحدث أحــدث واألصلــي حدت«

وعلــى هــذا جيــب أن تُبــدل اهلــاء ســيًنا يف أّول الفعــل حبســب هلجتهــم وإاّل 
قاعدهتــم.  خلولفــت 

وقــد ورد اســم العلــم هفعــم يف نقــش آخــر مــن )قريــة( واترخيــه متأخــر بنحــو 
ثالمثئــة عــام او أكثــر عــن نقــش )عجــل بــن هفعــم( وفيــه نــص شــاهد قــر ملــك 

بــن ربيعــة(. ونصــه كاآليت))2(: )قحطــان( و)مذحــج( )معاويــة 
)- قر معاوية بن ربيعة من آل..

2- القحطاين ملك قحطان ومذحج بىن عليه
)- عبده هفعم بن برّان من آل..
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واالســم مــن األمســاء الــي تناقلتهــا املنطقــة عــر اترخيهــا كمــا حــدث مــع أمســاء 
كثــرية مثــل )ســعد( الــذي ظهــر علــى مقــرة أخــرى يف )قريــة(، و)زكــي( الــذي ظهــر 
علــى لوحــة أثريــة فيهــا. ألن األمســاء تُتناقــل كمــا هــي غالبــا عــر التاريــخ. وإن كان 
تركيــب االســم تركيبــا مزجيــا وليــس إســناداي مــن الفعــل )هــوىف( أي )أوىف( والفاعــل 

)عــم( ينفــي التنويــن. 

٤- ب ن بن 
تُقــرأ بــىن. يعلــق اإلرايين علــى هــذا الفعــل الــذي ُكتــب حبرفــن فقــط مهــا البــاء 
والنــون كمــا أســلفنا بقولــه: »بــىن مــن البنــاء والتشــييد. وهــي هنــا مكتوبــة بطريقــة 
غريبــة فهــي واردة كثــريا يف نقــوش املســند ولكــن دائمــا إبثبــات اليــاء يف آخرهــا، أي 
يف )بــىن(، وال نــدري إن كانــت اليــاء فيهــا عنــد النطــق تُلفــظ ايء حمرّكــة أم تُلفــظ ألفــا 
مقصــورة كمــا هــي يف لغتنــا، أمــا ســبب حذفهــا يف هــذا النقــش فغــري مفهــوم«)27(. 
وقــد ســبقه غويــدي يف )املختصــر( اىل هــذا ابملالحظــة نفســها عــن كتابــة )بــىن( الــي 

اندرًا مــا تظهــر يف النقــوش املســنديّة بــال ايء)28(.

ثبــت يف  الــي  األلــف  فيمــا خيــص  النــص  اىل مالحظــة كامــل  يقــودان  وهــذا 
الكتــاابت الســامّية غــري املقطعيّــة أهنــا ال ُتكتــب بشــكل عــام فهاهنــا أيضــا ُكتبــت 
)بــىن( حبســب آخــر لفظهــا خاليــة مــن األلــف مكتوبــة مــع كوهنــا ملفوظــة. فالكاتــب 

مشــى فيهــا علــى قاعــدة حــذف األلــف.

٥- ل أ خ ه لاخه
فــإن ابقــي  كمــا أن األلــف ال تظهــر بوصفهــا صــوت مــد أو حركــة طويلــة 
احلــركات الطويلــة والقصــرية مل تظهــر يف كتابــة النــّص املســنديّة إاّل يف مواضــع هلــا 
أهــداف دالليــة كمــا يبــدو، فلــم تظهــر اليــاء املديّــة يف كتابــة )ألخيــه(، وظهــرت 
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الكلمــة خاليــة مــن اليــاء وهــذا مــن قوانــن الكتــاابت الســامّية القدميــة غــري املقطعيــة 
بشــكل عــام، فــال تظهــر احلــركات بنوعيهــا غالبًــا.

نالحــظ ظهــور حــرف اجلــر الــالم داخــاًل علــى اســم مــن األمســاء اخلمســة مضافــا 
إىل الضمــري اهلــاء. وعلــى الرغــم مــن ظهــور الضمــري نفســه اهلــاء ملحقــا بــواو يف 
مواضــع أخــرى مــن النــص إاّل أنّــه هنــا مل يُلحــق بتلــك الــواو. وهــذه الظاهــرة -أي 
هــي ظاهــرة عامــة يف  الضمــري-  إشــباع ضــم  ابلــواو، أي  الضمــري  إحلــاق  ظاهــرة 
الكتابة املســنديّة. وقد أشــار اإلرايين إىل أّن عدم إحلاق هذا الضمري ابلواو نفســها 
يكــون مــن خصوصيــات هــذا النقــش. وأنـّـه ُيتمــل فيــه أن تكــون اهلــاء قــد ُجــّرت )أي 
ُكســرت( ابإلتباع، ويريد متابعة صوتية لياء اجلر الســابقة يف )أخيه(. وقال »فضمري 
املفرد الغائب املذّكر واملؤّنث هو يف الغالب مضموم يف نقوش املسند، وهم يشبعون 

هــذه الضمــة اىل واو، فــكان املتوقــع أن تكتــب هــذه العبــارة هكــذا )ألخهــو(« )29(

وأرى أن ســبب عــدم ظهــور الــواو بعــد الضمــري هــو إرادة اإلشــارة إىل عــدم 
اتصــال الــكالم التــايل ابلكلمــة املضافــة إىل اهلــاء مــن الكاتــب يف هــذا املوضــع، 
وابقــي املواضــع الــي ظهــر فيهــا الضمــري غــري ملحــق بتلــك الــواو. يف حــن ظهــرت 
الــواو الحقــة للضمــري يف أحــوال اســتمرار الــكالم، وال ســيما مواضــع العطــف، إذ 
كان ظهــور هــذه الــواو بعــد الضمــري إشــارة إىل تعاطــف أو اتصــال مــا قبلهــا مبــا 

بعدهــا، وسنشــري إىل ذلــك يف مواضعــه التاليــة ابلتفصيــل.

٦- ر ب ب ل رببل
ُكتــب اســم العلــم هــذا بــراء وابئــن مث الم، وهــو موجــود يف نقــوش أخــرى بــدون 
إضافــة الــالم يف آخــره قــرأه أغناطيــوس غويــدي )ربيــب( يف نــص نقلــه وترمجــه)0)(. 
وقــد قــرأه عبــد الرمحــن األنصــاري )رب إل( يف حــن قــرأه بيســتون )ربيبيــل(، وقــرأه 
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اإلرايين )ربيبــل( هبمــزة حمذوفــة بــال تعويــض مــن )إل(، وهــو اســم ذات ملطلــق اآلهلــة 
وقــد ُســّهلت مهزتــه كمــا عرَّفــه يف حبثــه)))(. وكذلــك قــال أمحــد حســن شــرف الديــن: 
»)إل( اإللــه وجيمــع علــى )أهلــت( و )األلــت(، وأتيت بعــد االســم مثــل: يشــرح إل: 
انصــر اإللــه، يهحمــد إل: حامــد اإللــه«)2)(. ويُذكــر أنـّـه جــاء يف لســان العــرب مــن 
ــح أن تكــون قراءتــه )ربيبيــل( ألهنــا لــو كانــت هبمــزة  معــاين رب: املقــرب)))(. ونرجِّ
كمــا قــرأ األنصــاري لظهــرت علــى شــكل ايء كمــا بــدت يف كلمــة )حرائــر، مســاء، 
نســائهم( ولكــّن هــذه اليــاء مل تظهــر، إمّنــا ظهــرت ابء مكــررة، فتكــون ايء مــد بــن 
البائــن. وليــس مــن املعتــاد كمــا جــاء يف كتــاب قواعــد النقــوش العربيــة اجلنوبيــة يف 
املســند التكــرار بــال فصــل بــن الصوتــن. وجــاء فيــه: »ال نعــرف شــواهد علــى تــوايل 
صامتــن مــن جنــس واحــد يف الســبئّية، وال يف غريهــا مــن النقــوش الصيهديّــة، مــا 
خــال حفنــة مــن األفعــال يف املعينيّــة«)))(. ورّجحنــا ختفيــف اهلمــز ابلتحــول إىل اليــاء 
املديـّـة جمانســة أو إطالــة لكســرهتا وليــس إســقاطها هنائيــا قياًســا علــى جريــل وخليــل 
الــي هــي )ِخــل إل( كمــا ســيأيت يف نصــوص قادمــة يف البحــث. واالســم )ربيبيــل( 
ممنــوع مــن الصــرف للعلميــة جمموعــا إليهــا العجمــة أو الركيــب، ولذلــك مل يظهــر 

التمييــم الحقــا لــه مقابــل التنويــن يف هــذا النــص العــريب. 

٧- ب ن ه ف ع م بن/هفعم
ُكــّرر ذكــر اســم األب مــع إمكانيــة التخلــي عنــه ممــا يؤكِّــد أمهيتــه. وهــي مــن 
مســات الشــخصّية العربّيــة، ومــن أســاليب اللغــة العربيــة الفصحــى تؤكــد بنــوة األبنــاء 

لــآابء ابعتــزاز ابســتعمال كلمــة ابــن.
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٨- ق ب ر قبر
ذكــر اإلرايين أن كلمــة )قــر( »وقعــت مفعــواًل للفعــل )بــىن( ويفــرض أن تُنــّون 
مُتيّــم حبســب القاعــدة املســنديّة فُتكتــب )قــرم( أي )قــرًا(، وهــذه مــن نقــاط  أو 
اختــالف النقــش عــن القاعــدة الغالبــة«)))(. ومل يعّلــق اإلرايين علــى ســبب اختفــاء 

التنويــن أو التمييــم علــى الكلمــات الســابقة. 
ويبــدو أن الكاتــب كان يثبــت التنويــن عنــد اتصــال الــكالم، ويتخّلــى عنــه يف 
الوقــف، أو عنــد إرادة اإلشــارة إىل أّن الســابق للتنويــن ال عالقــة لــه بالحقــه، أو 

عنــد منــع الصــرف.
فكلمة )قر( وقعت يف هناية كالم ظهرت بعده واو فأراد الكاتب اإلشارة إىل 
أّن التــايل معطــوف علــى غــري الكلمــة الســابقة )قــر( ابلوقــوف عليهــا فلــم )ميّيمهــا( 
أي مقابــل ينّوهنــا، ألّن املتكلــم يتخلــى عــن اإلعــراب والتنويــن يف حــال انتهــاء مجلتــه 
وســكوته علــى آخرهــا. فالعطــف يف الكلمــة التاليــة )ولــه( ال يكــون علــى )قــر(، 
إمّنــا علــى كلمــة ســابقة هــي )ألخيــه(. وقــد أطلــق األلــف ومل تكتــب حبســب االمــالء 

املســندي الــذي خيلــو مــن احلــركات ومنهــا صــوت املــد يف آخــر )قــرا(

)- و ل ه و و/لهو
يف هــذه الكلمــة يعــود الضمــري اهلــاء بعــد حــرف اجلــّر الــالم إىل البــاين )عجــل 
بــن هفعــم( الــذي بــىن القــر لعائلتــه. نالحــظ إشــباع ضمــة اهلــاء )وهلــو( داللــة علــى 

أن التــايل ســيكون معطوفــا علــى هــذا الضمــري ذي الضمــة املشــبعة. 

1)- و ل و ل د ه و ولولدهو
قرأهــا األنصــاري )وِلَولَــَدُه( أي البنــِه. وكذلــك قرأهــا بيســتون. أمــا اإلرايين فقــد 
قرأهــا ابجلمــع )َوِلِوْلــِده(. وقراءتنــا )َوِلوالِــِده(، ألهنــا تليــت بعــد ذلــك بلفــظ )ولــده( 
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فــال معــىن إلعادهتــا. كمــا أن تقــدم هــذه الكلمــة يــدل علــى أمهيــة املذكــور كاألب. 
االحتمــال اآلخــر وهــو أن تكــون )ولوالديــه( أبعــد ألن اليــاء غــري املديــة تكتــب عــادة 
ومل تظهــر اليــاء يف هــذه الكلمــة، وهــي ايء غــري مديــة لســبقها بفتحــة الــدال. والــي 
تســقط مــن الكتابــة هــي اليــاء املديــة مثــل ايء )أخيــه( كمــا أســلفنا. ويبعــد أن تكــون 
ابلرفــع )ولوالــداه( مــع ســقوط األلفــن األوىل بعــد الــواو والثانيــة بعــد الــدال لتوقــع 
التــزام اجلــر ابلــالم. وجيــب أن يكــون املعــىن منطقيــا أنــه يبــين القــر لوالديــه أو لوالــده 

أيضــا إاّل يف حــال الوفــاة يف وقــت ســابق لبنــاء هــذا القــر العائلــي.

))- و م ر أ ت ه ومراته 
اهلمزة املفتوحة ظهرت على شكل )ا( كما يف كلمة )ألخيه( وكلمة )ومرأته( 
و)أبــدا(. كمــا أن مهــزات الوصــل ال تظهــر يف النــص، مثــل: اهلمــزة يف مقدمــة امــرأة 
)ومرأتــه(. نقــل ابــن منظــور يف معجمــه قــول )ابْــن األَنبــاري: األَلــف يف اْمــرأٍة واْمــرٍِئ 
أَلــف َوْصــٍل. قَــاَل: َولِْلَعــَرِب يف الـــَمرأَِة ثَــاَلُث لَُغــاٍت، يُـــَقاُل: ِهــَي اْمَرأَتُــه َوِهــَي َمْرأَتُــه 
َوِهــَي َمَرتـُـه()))(. وال نرجــح ان تكــون الكلمــة ابللفــظ )َمْرأَتـُـه( علــى الرغــم مــن تشــابه 
الوصــل  مــع ســقوط مهــزة  )اْمَرأَتُــه(  اللفظــة األوىل  إمّنــا هــي  الكتابــة،  احلــروف يف 

كاللفــظ العــريب الشــائع.

املالحظــة األخــرى يف هــذه الكلمــة مــن النــص هــي أن الضمــري اهلــاء مل أيت 
ملحوقــا ابلضمــة املشــبعة، فلــم ُتكتــب الــواو بعدهــا. ذكــر اإلرايين أن »ضمــري املفــرد 
الغائــب للمذكــر واملؤنــث هــو يف الغالــب مضمــوم يف نقــوش املســند وهــم يشــبعون 
الضمــة إىل واو«)7)( أشــار إىل ذلــك يف مصــاف حديثــه عــن كلمــة )ألخيــه( الــواردة 
آنفــا، إذ رأى أن املعتــاد أن تكتــب )ألخهــو( يف النقــوش املســنديّة كمــا أســلفنا. مث 
قــال يف حديثــه عــن )وامرأتــه( الــي مل يظهــر الضمــري فيهــا متبوعــا ابلــواو »وال يعــرف 

مــا هــي القاعــدة الــي يتبعهــا النقــش يف هــذا الصــدد«)8)(. 
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ونــرى رأاي يف هــذا املوضــوع نرجــو أن يكــون ســديدا فالقاعــدة كمــا يبــدو هــي 
أن الكاتــب إذا أراد أن يشــري إىل أن الكلمــة الالحقــة ال ختتــص أو تتبــع الســابقة 
مل يضــف الــواو اىل اهلــاء علــى الكلمــة األوىل منهمــا املتصلــة ابلضمــري. وإذا أراد 
اإلشــارة إىل تتابــع كلمــاٍت يّتصــل بعضهــا ابلبعــض اآلخــر ابلفكــرة مبــا جيمعهــا َوَضــَع 
الــواو بعــد الضمــري كمــا نالحــظ يف ابقــي كلمــات النــص املتصلــة ابلضمــري اهلــاء. 
ففــي كلمــة )ألخيــه( ال تظهــر الــواو مــع اهلــاء ألن الكاتــب ال يريــد أن يشــري اىل 
اشــراٍك أو عطــف هنــا، فــاألخ هــو )ربيبيــل( نفســه. ويف )وامرأتــه( الــي هــي موضــوع 
حديثنــا هنــا تلــي هــذه الكلمــَة كلمــٌة معطوفــة هــي )وولدهــو(، فمــا أراده الكاتــب هــو 
اإلشــارة إىل أن هــذه الكلمــة الــي ختلــو مــن احلــركات الطويلــة يف داخلهــا جيــب أال 
تقــرأ )وولدهــا( كمــا قرأهــا اإلرايين! فوقوفــه علــى الضمــري اهلــاء يف )امرأتــه( وانعــدام 
الــواو، أو الضمــة املشــبعة الطويلــة بعــد الضمــري اهلــاء، فيــه داللــة علــى أن املعطــوف 
التــايل ال عالقــة لــه ابمرأتــه، إمّنــا هــو معطــوف، أو متصــل مبــا ســبقها، وهــو )عجــل 
بــن هفعــم(. فهــو ولــده علــى الرغــم مــن وجــود واو العطــف بــن الكلمتــن )وامراتــه( 
و)ولدهــو( إذ ال تســعف احلــروف املذكــورة مــن الكلمــة يف التمييــز بــن ولــده وولدهــا، 
فقــد اعتيــد حــذف األلــف كمــا اعتيــد أن تكــون اهلــاء املتبوعــة ابلــواو للمذكــر واملؤنــث 
يف اخلط املسندّي كما ذكران سابقا عن اإلرايين. يف حن جاءت الكلمات املعطوفة 
)وهلــو( )ولوالدهــو( )وولدهــو( دالــة علــى أن الكلمــة الــي جــاءت بعــد كل منهــا 

مشــركة معهــا ابلفكــرة اجلامعــة لــكل مــن املعطوفــن واســتمرار االشــراك. 

1)- و و ل د ه و وولدهو
ظهــرت هــذه الكلمــة كمــا ذكــران بشــكل )وولدهــو( منتهيــة ابلــواو بعــد الضمــري، 
ممــا يــدل علــى أن اتليهــا ســيكون مرتبطــا هبــا. وابإلمــكان قراءهتــا أبشــكال خمتلفــة 
حبســب الضمــري كمــا ذكــران يف الســطور الســابقة أي: )وولــده( أو )وولدهــا(، كمــا 



دراسة في أقدم نّص مكتوب باللغة العربّية نّص عجل بن هفعم

٤٢٤                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ميكــن قراءهتــا حبســب احلــركات الداخليــة )َوَولَــَدُه( ابإلفــراد أو )َوِولْــَدُه( ابجلمــع. 
ونرجــح اجلمــع لشــموله ذريتــه إبضافتــه إىل مــا يليــه مــن كلمــات. 

٣)- و و ل د وولد
هــذه الكلمــة تُقــرأ أيضــا ابإلفــراد أي )َوَولَــد( وابجلمــع )َوِولْــد( واألرجــح أهنــا 
ابجلمــع. وُيالحــظ أهنــا تشــرك مــع الكلمــة الســابقة يف أن القــر ســيكون هلــم أيضــا 

فُأشــبعت ضمــة الضمــري يف الســابقة كمــا فّصلنــا.

٤)- و ل د ه م ولدهم
تُقــرأ ابإلفــراد أيضــا، أي )َوَلدهــم( وابجلمــع )ِوْلدهــم(، واألرجــح أهنــا ابجلمــع. 
فكلمــة )ونســائهم( ليســت معطوفــة علــى ولْــده خاصــة إمنــا هــي تشــري اىل نســاء هــذه 
العائلة وليس نساء وْلده. لقد ظهرت كلمة )ولدهم( هذه عند األنصاري وبيستون 
واإلرايين ويوســف مجيعهــم ملحقــة مبيــم اجلمــع، وقــد زاد اإلرايين أن يشــري اىل أن 

هنايــة الكلمــة هــذه أي اهلــاء وامليــم هــي ضمــري اجلمــع للغائبــن ذكــورا وإاناث)9)(. 

٥)- و ن س ي ه م ونسيهم
وتقــرأ )ونســائهم( وليــس )ونســايهم( أي أن اهلمــزات حمققــة يف النــص عندمــا 
أشــري إليهــا ابحلرفــن األلــف واليــاء، فهــي مواضــع مهــز يف كّل النــّص أينمــا وردت. 
ومل تــرد بنطــق اليــاء املديّــة إاّل يف مواضــع التشــديد كمــا ســيأيت. إذا كانــت مهــزة 
مفتوحــة يف مقدمــة الكلمــة ُأشــري اليهــا أبلــف )ا( وإذا كانــت يف وســطها أو آخرهــا 
ُأشــري إليهــا ابليــاء )ي( عنــد مناســبة الكســرة أو قوهتــا، أو أبلــف أيًضــا عنــد مناســبة 
الفتحــة. والنــص يقــق اهلمــز وال خيففــه إىل صــوت العلــة اجملانــس للحركــة القصــرية يف 
املوقــع كمــا قــد يتخيــل يف كلمــة )ونســائهم( فتقــرأ )ونســايهم( بســبب وجــود اليــاء، 
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فليــس كذلــك، والدليــل أن اهلمــزات املفتوحــة حمققــة حيــث جــاءت مثــل وألخيــه 
ومرأتــه وأشــرق وأعــاذه وأبــد وأرض. 

٦)- ح ر ي ر حرير
وتُقــرأ )حرائــر(، إذ اهلمــزة غــري خمففــة اىل ايء علــى الرغــم مــن اســتعمال اليــاء 
لكتابتهــا. وكتابــة اهلمــزة علــى شــكل ايء أو علــى شــكل ألــف يثــري فكــرة التوافــق 
اإلمالئــي وأصولــه املشــركة الكثــرية بــن أســلوب املســند واخلــط العــريب فيمــا بعــد. 
احلرائــر ال  هــّن  املقــرة  هــذه  ســيدفّن يف  اللــوايت  أن  علــى  التأكيــد  هنــا  ونالحــظ 
اإلمــاء مــن نســائهم. وقــال اإلراييّن إّن املقصــود ابلنســاء الزوجــات)0)(. وأرى أهّنــّن 
كّل نســائهم أخــوات وبنــات وزوجــات، ألن اللفــظ عــام ومل خيصــص، و)احلرائــر( 
تشــملهّن وإن مل يكــنَّ زوجــات. وقــد قــرأ األنصــارّي الكلمــة ُمعّرفــًة علــى أهّنــا صفــة 
نســاء )ونســائهم احلرائــر(. وال يبــدو أهّنــا ُمعّرفــة بنفســها فــال نوردهــا بتحليتهــا أبل 

كمــا أوردهــا، إمّنــا ُعّرِفــت ابإلضافــة إىل مــا بعدهــا مــن املعــارف فتبقــى بــال أل.

٧)- ذ و أ ل ذوال
على الرغم من كون )ذو( كلمة و)آل( كلمة أخرى لكنهما أتيتا يف النص على 
شكل كلمة واحدة منفصلة بعمودين من أعمدة املسند عما قبلها وبعدها، مما يدل 
على أهنا حتولت اىل تعبري بديل للكلمتن، أو أن )ذو( يف ذائقتهم اللغوية قطعة من 

الكلمة الي تدخل عليها. واملراد هبا )ذو( وَنوِه؛ »َوِمْنُه قَـْوُل اْلُكَمْيُت:

، َتطَلََّعْت... نَوازُع، ِمْن قَـْليب، ِظماٌء وأَْلُبُب إلَْيكم، َذوي آِل النَّيبِّ
إذا  نَـــْفِسِه  ِإىَل  ــْيُء  الشَّ ُيَضــاُف  َوقَــْد  قَــاَل:  ااِلْســِم،  َهــَذا  اَي َأصحــاب  ِإلَْيُكــْم  َأي 

احَلصيــد«)))(  وَحــبِّ  الَوريــد  اللَّْفظَــاِن كَحْبــل  اختلَــف 
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امــا )آل( فقــد ظهــرت كتابــًة علــى شــكل )أل( ألنَّ صــوت املــد األلــف غــري 
مكتــوب فظهــرت اهلمــزة الســابقة لــه وحدهــا. وجــاء يف اللســان حــول معناهــا »آُل 
ــُتُه ِمــْن َزْوَجــٍة أَو مَمُْلــوٍك أَو َمــْوىل أَو  ــْؤويه بَيـْـ الرَُّجــِل َولَــدُه الَِّذيــَن ِإليــه َنَســُبهم، ومــن يُـ
ــه ِعَيالُــُه وََكاَن َهــَذا يف بـَْعــِض قـَرَابَـــِتِه ِمــْن ِقبَــل أَبيــه ُدوَن قـَرَابَـــِتِه ِمــْن ِقبَــل  َأحــد َضمَّ
أُمــه«)2)( وهــذا هــو املــراد ابلكلمــة يف نــص عجــل بــن هفعــم كمــا يشــري إليــه الســياق.

٨)- غ ل و ن غلون
قــرأه مجيــع مــن قــرأ النــص )غلــوان(. وقــد ورد يف أكثــر مــن نقــش يف قريــة الفــاو، 
كما وردت صيغة النسبة اىل القبيلة: )غ ل و ن ي ن ( )غلونين( يف النقش 
الســبئي )kortler4( مــن وادي شــضيف ابليمــن. وهــو أي )غ ل و ن( يف كّل 
القــراءات للنــّص علــم ممنــوع مــن الصــرف للعلميــة وزايدة األلــف والنــون فــال نالحــظ 
ظهــور التمييــم عليــه كمــا ظهــر علــى أمســاء الحقــة يف النــص. ومل أجــد هــذا االســم 
)غلــوان( حبــرف الغــن يف أولــه مســتعمال يف الكتــب العربيــة الــي وصلــت إلينــا، ســواء 
كتــب التاريــخ أو كتــب اللغــة الــي احتفظــت أبمســاء األعــالم القدميــة. واســتعملوا 
)علــوان( ابلعــن. وقــد ُعرفــت بعــض الســاميات مثــل العريــة أبهنــا تبــدل الغــن عينــا. 
فقــد يكــون تبــادال قدميــا بــن الصوتــن حــدث يف اســم هــذا العلــم علــى بُعــٍد يف 
هــذا االحتمــال لتباعــد املنطقتــن. ويفــرض أن ينطــق بضــم العــن يف )ُعلــوان( مثــل 
)ُعثمــان(. ويتمــل ان تكــون قــراءة الكلمــة )غيــالن( النتشــار هــذا االســم يف تلــك 
احلقبــة مــن التاريــخ يف املنطقــة، فعندمــا حتــدث عبــد احلميــد محــودة يف اتريــخ العــرب 
قبــل اإلســالم عــن عــرش قتبــان ذكــر لنــا أمســاء ملوكهــا ومنهــم )شــهر غيــالن( ابــن أول 
ملــوك األســرة الثانيــة الــي حكمــت بــن 0)) و0)2 قبــل امليــالد، وأشــهر ملوكهــا 
)شــهر جييــل( الــذي حكــم حــوايل ســنة 00) قبــل امليــالد وأمــر ببنــاء معبــد لإللــه 
)عــم( يف مدينــة )ذو غيــل(. وآخــر ملوكهــا حــوايل القــرن الثــاين قبــل امليــالد )يــدع 
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أب غيــالن()))(. فهكــذا نتأمــل تكــرار االســم )غيــالن( ونلمحــه وال ســيما يف اســم 
املدينــة )ذو غيــل( أيًضــا )والغيــل املــاء ابلفتحــة أو موضــع اأُلْســد ابلكســرة()))(. 
وهــو قريــب مــن أســلوب ذكــر انتمــاء احلرائــر إذ نســبهم إىل )ذو آل غلــون( وقــد 
تكــون قراءهتــا )غيــالن( وقــد تكــون مكســورة فأغفلتهــا الكتابــة إلغفــال الكتــاابت 
املســنديّة أحــرف املــد. فلعــل تلــك اجلهــة قبيلــة كانــت أو موطنًــا ذات عالقــة هبــّن أو 
هبــم مجيًعــا. ويتمــل أن تكــون غيــالن أبلــف مفخمــة -أي مقرّبــة أو ممالــة إىل الــواو 
كمــا رأى ابــن جــيّن-)))( ُكتبــت علــى شــكل واو مثلمــا ُكتبــت )زكاة وصــالة( يف 
خطــوط القــرآن الكــرمي بــواو بــداًل مــن األلــف داللــًة علــى تفخيــم تلــك األلــف يف 

نطــق )زكــوة( )صلــوة()))(. 

))- ف أ ع ذ ه فاعذه
الفــاء عاطفــة للرتيــب. والفعــل ظهــر يف النقــش علــى شــكل )فأعــذه(. وال 
يتمــل أن يكــون منطوقــا هبــذه الطريقــة نفســها خلــًوا مــن األلــف بعــد العــن ألّن 
الضمــري للفاعــل يف األمــر املفــرد ســيكون موّجًهــا ملخاطــب وال خماطــب هنــا. كمــا 
أّن غويــدي قــال »ليــس لألمــر أثــر يف النقــوش املعروفــة اىل اآلن فصيغتــه جمهولــة«)7)( 
فيكــون الضمــري عائــًدا للقــر، والفاعــل هــو عجــل بــن هفعــم. ويف اللســان »عــوذ: 

ــِه وجلــَأ ِإليــه َواْعَتَصــَم«)8)(.  ــِه يـَُعــوُذ َعــْوذاً وِعيــاذاً وَمعــاذاً: اَلَذ ِب َعــاَذ ِب
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11- ب ك ه ل بكهل 

فأعــاذه بكهــل. واســم )كهــل( هــو علــم معبــود )قريــة(، فدعيــت يف بعــض 
)قريــة كهــل(، و)قريتــم ذات كهلــم  بــه  أحيــاان  الــي وجــدت يف موقعهــا  النقــوش 
Ja634()9)(. وامســه معــروف يف نقــوش وجــدت يف مناطــق أخــرى مــن اجلزيــرة العربيــة 
كما نالحظ يف صورة النقش أعاله، وقد وجد يف منطقة الشملي غريب حائل مشال 
غــرب الســعودية. وقــراءة الســطر األول: )هكهــل بــك هســرور( )هكهلبكهسرر( 
وترمجتــه )اي كهــل بــك الّســرور( إذ اهلــاء تــؤدي دور أداة التعريــف الــذي ظهــر يف 
كلمــة )هســرور( أي الســرور. ويبــدو أن هــا يف بدايــة كهــل للنــداء أو أن أداة النــداء 
حمذوفــة كعادتنــا يف حذفهــا و)هــا( للتعريــف فدخــل التعريــف علــى اســم هــذا املعبــود. 
وُكتــب يف الســطر التــايل اســم الكاتــب )ِخــل إل( )خلال()خليــل ابلعربيــة( ترمجتــه 
)خــل أو حمبــوب اإللــه(. وســبقته كلمــة )لــن( )لن( أي )بواســطة(. فهــذا النــص 
الشــمايل ذكــر )كهــل( فيــه ممــا يــدل علــى وجــوده عنــد العــرب الشــمالين. ويف 
مصــاف حديثنــا عــن الســرور وجميئــه مــع كهــل نذكــر قــول ابــن منظــور »والُكْهلُــوُل: 
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ــاُك«)0)( فلعــل ذلــك مــن ارتبــاط الفكــرة الــي ظهــرت يف النــص نفســها )اي  الضحَّ
كهــل بــك الســرور(. 

 واملالحــظ يف نــص )عجــل بــن هفعــم( يف االســم )كهــل( أن التمييــم مل يظهــر 
عليــه كمــا ظهــر علــى أمســاء أخــرى الحقــة يف النــص. ولعــل الكلمــة تلفــظ بضــم 
الــكاف وفتــح اهلــاء فتكــون )ُكَهل(علــى وزن )ُهبَــل( املعــدول عــن هابــل وتكــون 
)ُكهــل( معدولــة عــن )كاهــل( ومتنــع الصــرف حبســب قياســات العربيــة. ولكــن جــواد 
علــي نقــل نصــا عــدا املذكــور آنفــا يدعــى Jamme635 وجــاءت فيــه كلمــة كهــل 
ملحقــة ابلتمييــم)))(. كمــا ذكــر يف معــرض حديثــه عــن )ود( معبــود العــرب اجلاهليــن 
»أن مــن عبــدة »ود« بعــض متيــم، وطــيء، واخلــزرج، وهذيــل، وخلــم. ويظهــر أنــه 
»أُدد« عند مثود. وأدد من األمساء املعروفة. وقبيلة »ُمرّة«، نسبة إىل »ُمرّة بن أُدد«. 
وقــد ُعــرف بـ«كهلــن«، أي »الكاهــل«، »هكهــل« »هــا - كهــل«. ويُظــّن أّن اإللــه 
»قــوس« »قيســو« »قوســو«، هــو »ود« أي اســم نعــت لــه. وذهــب بعــض الباحثــن 
علــى أّن »نســرًا« و«ذا غابــة »ذ غبــت« يرمــزان إليــه«)2)(. فكهــل أو كاهــل او 
هكهــل أي الكاهــل هــو أدد أو ود. وهــو القمــر وهــو نفســه ذو غيبــة ألنــه يغيــب يف 
طــريف الشــهر، مــن معبــودات اللحيانيــن الذيــن قدمــوا مــن جنــوب اجلزيــرة اىل دادان 
او ددان يف مشاهلــا. ويذكــر أهنــم كانــوا يرمــزون لــود حبــرف اهلــاء )ه( ملشــاهبته الــرق 

كمــا قيــل وقــد كان ود مرتبطــا لديهــم هبطــول األمطــار واخلصــب املرافــق لذلــك.

النقــوش  اإللــه غــري معــروف يف  هــذا  أّن  قرأهــا اإلرايين )كهــل( وذكــر  وقــد 
األخــرى إاّل أنّــه معــروف يف آهلــة مشــال اجلزيــرة العربيــة. وقرأهــا بيســتون )كاهــل(. 
ْعــُت  ولعــل مرجــع القــراءة األخــرية مــا نقــل ابــن منظــور يف اللســان » قَــاَل اأَلزهــري: مسَِ
َغــرْيِ َواِحــٍد ِمــَن اْلَعــَرِب يَـــُقوُل فُــاَلٌن َكاِهــل بَــيِن فُــاَلٍن َأي ُمْعتَمدهــم يف الـــُمِلمَّات 
ــاِت«)))( فعلــى هــذا يكــون معتمــد هــؤالء معبودهــم الــذي عــّوذ  وَســَنُدهم يف اْلُمِهمَّ
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بــه )عجــل بــن هفعــم( القــر هــو )كاهــل( حبســب قــراءة بيســتون. ولكــّن الكلمــة إذا 
جــاءت علــى هــذا الــوزن فــال بــد هلــا مــن أن تكــون مصروفــة وتظهــر عليهــا العالمــة، 
وليــس مــن ســبب ملنعهــا مــن الصــرف. ومــن اجلديــر ابلذكــر، وممــا يدعــم هــذه القــراءة 
)أبلــف بعــد الــكاف( وجــود قريــة يف نواحــي صنعــاء يف اليمــن اليــوم تســمى قريــة 

كاهــل يف مديريــة مناخــة ولعلهــا مــن بقــااي التســمية القدميــة.

)1- و ل ه وله
الراجــح أّن هــذه الكلمــة هــي )وهللا(. ومل تظهــر يف مقدمــة الكلمــة املكتوبــة 
خبــط املســند ســوى الم واحــدة مث هــاء، فاأللــف يف مقدمــة )هللا( موصولــة ال تُلفــظ 
بســبب وجــود واو العطــف قبلهــا، والكتابــة املســنديّة ال تكتــب ســوى حــرف واحــد 
للمكــرر املشــّدد ولذلــك مل تظهــر الــالم الثانيــة مــن )وهللا(، واأللــف صــوت مــد ال 

يكتــب فيهــا، فلــم يبــق مــن الكلمــة مكتــواًب ســوى الــالم واهلــاء. 

قــال اإلرايين رمحــه هللا يف هــذا املوضــع: »واله: أي وأعــاذه أيًضــا ابإللــه )اله( 
وهــذا اســم إلــه جديــد مل اقــرأه يف أي نقــش ممــا أعرفــه. وهنــا يســن إيــراد قضيّــة 
لغويـّـة، فقــد تســاءل بعــض الدارســن عــن األصــل اللغــوي للفــظ اجلاللــة )هللا(، وقــد 
رأى نفــر منهــم أنــه جــاء مــن )إلــه( الــي تعــين يف النقــوش مطلــق الربوبيــة او الســيادة 
او امللــك«)))(. مث قــال بعــد ذلــك: »وقــد يكــون األصــّح لــو أهّنــم رأوا أنّــه جــاء مــن 
كلمــة )اله( هــذه، ففــي هــذه احلالــة لــن ميــّر التــدرج اللفظــّي إاّل بثــالث مراحــل هــي:

)- )اله( ُمنّكرًا.
2- ُعــرِّف ابأللــف والّــالم اّلشمســّية ألهّنــا داخلــة علــى الم فصــار )هللا( بــالم 

ُمضّعفــة ُمرّققــة يف الّنطــق.
)- مث ُفخم للتعظيم فصار )هللا( وهللا اعلم«)))(. 
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فالواضــح مــن نصــوص اإلرايين أنّــه مل ينتبــه إىل أّن الكلمــة املوجــودة يف النــص 
هــي )وهللا( كمــا شــرحنا آنفــا وليســت )اله( ُمنّكــرة كمــا ذكــر. ولــو كانــت )اله( 
لتوقعنــا ظهــور التمييــم عليهــا كمــا ظهــر علــى األمســاء الـــُمنّكرة التاليــة. وقــد قــرأ كّل 
مــن األنصــاري كمــا ورد يف بدايــة البحــث، وبيســتون الكلمــة علــى أهّنــا )اله( أيًضــا. 
ويــرى بيســتون أّن )اله( هــو اإللــه الذكــر للمؤنــث املشــهور )الّــالت()))(. وقــد ذكــر 
جــواد علــي أّن الّــالت قــد تكــون الّشــمس وأّن العــرب كانــوا يدعوهنــا )اإلالهــة( 
و)الهــة( بغــري ألــف والم. فلــو كان كذلــك معــىن اله يكــون بضمــن عبــادة العــرب 
اجلنوبيــن للقمــر )كهــل( والشــمس )اله( والكلمــة الّتاليــة يف الّنــّص الــي هــي الّنجــم 
)عثر( تكّمل هذا الّثالثي)7)(. ولكّن الصحيح على األرجح أن تُقرأ الكلمة )وهللا(.

11- و ع ث ر وعثر
قرأهــا غــري واحــد مــن الباحثــن ابلتشــديد )عثَـّـر( ومنهــم بيســتون واإلرايين. 
القدميــة ابســم  العربيــة  و)عثــر( هــو معبــود مشــهور يف حضــارات جنــوب اجلزيــرة 
)عثــر(. ولعــل هــذه التــاء الــي مل تظهــر يف الكتابــة هــي مــا دعــا الباحثــن اىل قراءهتــا 
ابلتشــديد يف الثاء. ذكر بيســتون أّن »)عّثر( هو تعريب اســم املعبود العريّب اجلنويّب 
العظيم )عثر شــرقن(«)8)(. وهذا االســم يُعرف ب )عشــتار( يف بالد الرافدين عند 
البابلين و)إيناان( عند السومرين منذ أكثر من ستة آالف عام. وقد ظهرت على 
شــكل منحــواتت متثلهــا كإهلــة للخصــب والتضحيــة يف احلــرب، أو علــى شــكل رمــز 
هــو النجمــة وميثلهــا كوكــب الزُّهــرة أو مــا يدعــى بنجمــة الصبــاح، وظهــرت ابمسهــا 
يف الكتــاابت املســمارية. وكان امسهــا )عشــاروت( عنــد األوغاريتيــن و)أفروديــت( 
و)فينــوس( يف حضــارات أوراب القدميــة الرومانيــة واليواننيــة. و)عشــتار( هــي ابنــة إلــه 
القمــر )ســن(. فكذلــك يف حضــارات جنــوب اجلزيــرة العربيــة كان )عثــر( و)عثــر( 
مرتبطــا ابلظهــور صباًحــا. فارتبطــت كلمــة عثــر بشــرقن، وذُكــر كثــريًا )عثــر شــرقن( 
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وهــذه النــون هــي عالمــة التعريــف. كمــا ربطــوه بنــزول املطــر. واملالحــظ أّن )عثّــر( أو 
)عثــر( ذََكــر عندهــم يف حــن كان يف وادي الرافديــن أنثــى. وملــا مل يكــن أنثــى علــى 
هــذا يف النــّص الــذي ندرســه فمــا مينــع صرفــه هــو العلميــة ووزن )فّعــل(. وقــد ذكــر 
غويــدي أّن املتمكــن غــري األمكــن كثــري يف وزن األفعــال مثــل »فعَّــل ويفعــل نــو مشَّــر 
وَيســلم«)9)(. فعثَّر بتشــديد الثاء جاء ممنوعا من التمييم. أو هو معدود يف األعالم 
األعجميــة حبســب القواعــد العربيــة للصــرف ومنعــه. ويتمــل أن تكــون هــذه الكلمــة 
)عثّــر( أعجميــة لديهــم لوجودهــا يف حضــارات أخــرى أقــدم بكثــري أبصــوات متغــرية 
شــيئا مــا. حــىت أن بعــض الباحثــن)0)( رأى أن )الُعــّزى( الــي كانــت مــن معبــودات 
العرب هي نفســها )عشــتار( الي حتّول امسها اىل )عّثر( جنواب. وتشــديد الزاي من 
)العــّزى( يســاند تشــديد الثــاء مــن )عثّــر(. علــى أن املعتــاد يف املخالفــة أي التخلــص 
مــن تشــديد وتكــرار الصــوت ابلســاميات أن ُتســتعمل هلــا األحــرف املوائــع)))( وهــي 
مــا بــن الرخــاوة والشــّدة عنــد ســيبويه)2)(، والــي جيمعهــا قوهلــم )مل يروعنــا()))(، وليــس 
بينهــا التــاء ليتحــّول املتكلــم مــن فــّك تضعيــف الثــاء اىل التــاء. ولعــّل مــا حــدث هــو 

العكــس فأدغــم املتكلــم التــاء يف الثــاء لتقــارب املخرجــن واعتيــاد اإلبــدال فيهمــا.

1٣- أ ش ر ق اشرق
قرأهــا بيســتون )الشــارق( وأســاس القــراءة كمــا يبــدو عــّد اهلمــزة أوّل لفــظ )أل( 
ومل تظهــر الــالم ألن الّشــن مشســّية فُتشــّدد. وال يكــرر احلــرف املشــّدد يف الكتــاابت 
املســنديّة بشــكل عــام وال ســّيما الســبئّية. وكذلــك يفضــل اإلرايين قراءهتــا )الّشــارق( 
قــال: »وهــي القــراءة الــي أفضلهــا ألن لدينــا مــن األمســاء اجلاهليــة )عبــد الّشــارق(. 
واملهــم أن اســم اإللــه )عثــر( أييت يف كثــري مــن النقــوش موصوًفــا بصفــة معّرفــة أبداة 
التعريــف القدميــة وهــي األلــف والنــون يف آخــر الكلمــة«)))(. وقــال »إّن أداة التعريــف 
هنــا هــي أداة التعريــف العربيــة الشــمالية وهــي: )األلــف والــالم( يف أول الكلمــة، 
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وإّن نطــق الكلمــة هــو )أّشــرق( - أبلــف مهمــوز علــى الفتــح والشــن مضعفــة الفتــح 
أيضــاً وراء ســاكنة أو )أّشــارق( أبلــف مهمــوز مفتــوح، وشــن مضعفــة علــى الفتــح 

بعدهــا ألــف، فــراء مكســورة«)))(.
وقرأها األنصاري )أشرق(. وهي القراءة الصحيحة على األرجح ألّن الكاتب 
إذا كان قــد انتبــه يف الكلمــات املوصولــة اهلمــزة وحذفهــا كمــا ذكــران يف )ومرأتــه( 
وكذلــك يف الكلمــة الــي تظهــر يف أواخــر النــص )وألرض( فــال ريــب أنــه ســيحذف 
مهــزة )أل( إذا كانــت القــراءة )الشــارق( ألهنــا ال تلفــظ أيضــا. وصيغــة أشــرق أي 
)أفعــل( كانــت مــن الصيــغ املنتشــرة لألعــالم يف العربيّــة اجلنوبيّــة وقــد ذكــر ذلــك 

أغناطيــوس غويــدي حــن كان يعــّدد أنــواع صيــغ األمســاء فيهــا فقــال)))(:
»والقســم الثــاين يشــمل األمســاء الــي زيــد يف أّوهلــا أو يف آخرهــا حــرف، واملزيــد 
يف أّوله اما حبرف )أ( نو iqtalun اصبعم أي إصبٌع. أو aqtalu نو أصنع 
أصنــع أي األشــّد، وهــذا كثــري يف األعــالم )اســم التفضيــل(، أو حبــرف )م( نــو 

maqtil أو miqtal مغرب« أي )مغــرب(.

فاســم هــذا املعبــود الشــهري جــاء بطرائــق متعــددة حبســب املنطقــة، وهــو إذ جــاء 
عنــد اجلنوبيــن بصيغــة )عثــر شــرقن( فقــد جــاء أيضــا يف هــذا النــص مــن مركــز مملكــة 
كنــدة املتأثّــرة جباراهتــا اجلنوبيــات وحضاراهتــا )عثَّــر أشــرق(. ويبــدو أن هــذه الصيغــة 
جــاءت علــى ســبيل الركيــب مــن امســن أحدمهــا اســم املعبــود والثــاين اســم علــى 
صيغــة أفعــل التفضيــل ميثــل صفــة اإلشــراق املالزمــة هلــذا النجــم وهــو كوكــب الزُّهــرة 
أو مــا يســّمى أحيــااًن جنمــة الصبــاح. وعلــى حســب تفســري غويــدي لالســم )أصنــع( 
)األكثــر  )أشــرق(  تفســري  فيكــون  نقيســه  أن  ميكــن  )األشــّد(  أبنــه  آنفــا  املذكــور 
إشــراقا(. ومــن نّصــه نفهــم أّن مــن املعتــاد أن يكــون اســم العلــم علــى صيغــة التفضيــل. 

ومل يرفــض اإلرايين هــذه القــراءة أي )أشــرق(. 
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1٤- م ن من
حــرف اجلــر )ِمــن(. يذكــر اإلرايين أن حــرف اجلــّر هــذا كان يــرد يف نقــوش 
املســند ابلبــاء ال ابمليــم إال اندرًا، وســبقه غويــدي يف خمتصــره إىل هــذه اإلشــارة. 
فذكــر أّن احلــرف )مــن( ال أييت إاّل يف النقــوش الســبئّية احلديثــة. ومــن اجلديــر ابلذكــر 
أّن الباحثــن قــد قــرأوا كلمــة أخــرى اتليــة يف النــص علــى أهّنــا )بــن( مبعــىن )ِمــن(، 
ومــن الغريــب منطقيــا أن ُتســتعمل أكثــر مــن طريقــة للكلمــة )مــن( يف نــص واحــد 
فاللهجــات واللغــات توحــد االســتعمال. ولكــن يبــدو أّن موقــع )قريــة( علــى طريــق 
القوافــل قــد مســح هلــذا التداخــل ابحلــدوث بــن مــا اســتعمل يف العربيــة الفصحــى ومــا 
كان متــداوال يف اللغــة العربيــة اجلنوبيــة. واحلــرف )ِمــن( حديــث وقليــل االســتعمال يف 

جنــوب اجلزيــرة العربيــة واألقــدم واألكثــر اســتعمال )بــن( كمــا يف الســبئّية)7)(. 

1٥- ع ز ز م عززم
نالحــظ يف الكلمــة تكــرار الــزاي الــذي ال يُعــّد يف كتــاابت املســند تكــرارا علــى 
ســبيل التشــديد أو التضعيــف فلــم ُيكتــب املشــّدد إال علــى شــكل حــرف واحــد 
وقليــاًل مــا ُكــّرر احلــرف املشــّدد يف الكتابــة. فنقــّدر وجــود صــوت مــّد حمــذوف هــو 
اليــاء بــن الزايــن. فتكــون الكلمــة )عزيــز( ويـُـراد هبــا ذو القــوة. وقــد شــرح األنصــارّي 
هــذه الكلمــة مبعــىن: ِضيــق. وهــو غــري املعــىن املــراد هبــا كمــا يبــدو. ومــن واقــع ترمجتهــا 
هبــذا الشــكل فقــد قرأهــا )ِعــزٍّ( بتشــديد الــزاي. وقــد ذكــر أغناطيــوس غويــدي أّن 
املشــدد قــد جــاء يف الكتــاابت املســنديّة اجلنوبيــة مكــررا يف املعيــين ال يف الســبئي)8)(.

ونالحــظ ظهــور التمييــم علــى آخــر هــذا االســم اجملــرور مبــن وعلــى آخــر أمســاء 
ومنــع  التمييــم-  -وميثلــه  الصــرف  وجــود  علــى  يــدل  ممــا  النــص  يف  اتليــة  أخــرى 
الصــرف. وقــد ذكــر غويــدي اســتعمال التمييــم للصــرف وعدمــه ملنــع الصــرف يف 
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العربيــة اجلنوبيــة حــن قــال:
»ال نعــرف تصريــف األمســاء لعــدم االشــكال يف النقــوش، والراجــح أنّــه كان 
يطابــق العــريب فــكان ابلضمــة يف االســم املرفــوع، وابلكســرة يف اجملــرور، وابلفتحــة 
يف املنصــوب، هــذا يف املتمكــن أمكــن فــال يقبــل أداة التنكــري أي -م كمــا ال يقبــل 
مثلها التنوين يف العريب. ولعّله كان يشابه العريب يف التصريف أيضا. واملتمكن غري 
ــْفعل(نو )مَشَّــر( أو )َيســلم(،  ــَعل( أو )يَـ أمكــن كثــري يف األعــالم الــي علــى وزن )فَـ
ويف األمســاء املركبــة تركيــب مــزج نــو حضرموت حضرمــوت واســم التفضيــل وبعــض 

اجلمــوع املكســرة وغــري هــذه األمســاء. وهــذا كّلــه مطابــق للعــريب«)9)(. 

1٦- و و ن ي م وونيم
تُقــرأ هــذه الكلمــة عنــد األنصــارّي )ووىن( ابأللــف عطًفــا علــى )عــزٍّ( مصدريــن 
منونن عنده. وتُقرأ عند اإلرايين )وواٍن( اســم فاعل. وكذلك قرأ بيســتون الكلمتن 
على أّن األوىل عزيز )قوي( والثانية تعين )ضعيف(. وقد قال ابن منظور »والتَّواين 
والــَوان: َضْعــُف البَــَدن«)70( ومل يذكــر بيســتون كيــف تُلفــظ الكلمــة ولكــن كتبهــا 
حبروفهــا املقابلــة للمســند )وونيــم( فلعّلهــا مطابقــة يف اللفــظ هــذه الكتابــة بــال زايدة 
عنــده. ونــرى أّن هــذه الكلمــة تُقــرأ )وويّن( ابليــاء علــى صيغــة الصفــة الـــُمشّبهة ابســم 
الفاعــل )فعيــل( ألهّنــا مــن فعــل الزم، مــع وجــود التمييــم يف آخرهــا. لعــّل مــن املهــم 
أن نعلــق علــى وجــود اليــاء يف آخرهــا واملعتــاد أاّل تكتــب اليــاء املديـّـة، فالســبب هــو 
تشــديدها كمــا يبــدو فأظهرهــا الكاتــب. وذكــر غويــدي أهنــا ُتكتــب أحيــاان))7( فلعــل 
ذلــك يف مواضــع اليــاء املشــّددة. وقــد ظهــرت يف الكلمــة التاليــة أيضــا. وممــا يؤيــد 
صحــة قراءهتــا ابليــاء وليــس ابأللــف أّن األلــف كانــت ســُتختصر يف القــراءة إىل فتحــة 
مــع امليــم فــال حاجــة إىل متثيلهــا ابليــاء. وقــد درج هــذا الكاتــب علــى حــذف مــا ال 

يُلفــظ مــن احلــروف يف الكتابــة اال اندرًا.
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1٧- و ش ر ي م وشريم
قرأهــا اإلرايين )وشــار( أي ُمشــٍر )شــاري(. وقرأهــا األنصــاري )وشــّر(. وقرأهــا 
بيســتون )وشــار( وكال الباحثن اإلرايين وبيســتون أشــار إىل فكرة مبتاع يف )شــاري( 

علــى الرغــم مــن أهنــا مــن األضــداد. 

وهنــا نقــول لقــد جــاء يف املعجــم الســبئي أن S2ry أي مــادة )ش ر ي( أييت 
معناهــا )حّقــر، أهــان، أذل، أخــزى()72( فاملتوقــع أال يكــون معناهــا متصــال ابلشــراء 
والبيــع ويكــون املعــىن أّن )عجــل بــن هفعــم( يُعيــذ القــر أو )مــن فيــه( ممــن يّقــره! إذ 
ال معــىن للبيــع والشــراء يف هــذا املوقــف وهــو بعيــد جــدا يف حلظــة التأثــر واخلــوف. 

وقــد ظهــرت هنــا اليــاء يف الكتابــة مــرة أخــرى علــى الرغــم مــن كوهنــا حــرف مــّد. 
واملعتــاد أن تظهــر اليــاء غــري املديّــة يف الكتــاابت املســنديّة ليــس اليــاء املديّــة فنتوقــع 

علــى هــذا أن تكــون ايًء مشــّددة.

1٨- و م ر ت ه ن م ومرتهنم
قرأهــا األنصــارّي مبعــىن )وزوجاهتــم(. وقرأهــا اإلراييّن وبيســتون )ومرهتــن( مــن 
قــال  أنــه  األنصــارّي. كمــا  اإلراييّن  خطّــأ  وقــد  نقرأهــا.  األخرييــن  ومثــل  الرهــن. 
»والكلمتــان أي )شــاري ومرهتــن( مــن الوضــوح اللغــوي حبيــث ال يلتبــس معنامهــا 
ألّي قــارئ«))7(. فــإذا كنــا قــد رفضنــا معــىن الشــراء يف الكلمــة األوىل واألقــرب اهنــا 
مــن التحقــري كمــا جــاء يف املعجــم الســبئي، أو إهانــة القــر، فمــاذا يكــون معــىن 
)مرهتــن( يف هــذا الســياق؟ قــد تكــون بدايــة مجلــة جديــدة ومرهتــن تعــين )مرتبــط( 
وســيظهر كامــل املعــىن يف الســياق كمــا ســيأيت يف الفقــرات اآلتيــة. كمــا ميكــن أن 
يكــون )ُمرهتِــن( اســم فاعــل مبعــىن )آِســر( فيكــون املعــىن انّــه يُعيــذ القــر مــن ُمهــن 
وآِســر. جاء يف املعجم الســبئي لبيســتون يف مادة )رهن( أّن املعاين الي وردت هبا يف 
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 RHN Ry :النقــوش تعــين: )يعطــي تعهــدا( و)ضمــاانت الــوالء( و)أســري())7( كاآليت
506/7,8, C 541/52 give pledges, guarantees of loyalty, hostage

ــِهن أي آِســر أيخــذه رهينــة. وقــد  فيكــون املعــىن أّن عجــاًل يُعيــذ القــر مــن ُمرتـ
يُــراد ابلكلمــة الربــط ابلعــامل الســفلي بعــد املــوت الــذي كانــت احلضــارات القدميــة 
تؤمــن بوجــوده، واســتعمال املوتــى وقبورهــم مــن الَســَحرة وأمثاهلــم الســتمطار اللعنــات 
بربــط هــؤالء املوتــى هنــاك فــال يبعثــون. فليــس املقصــود هبــا املرهتــن والّرهــن املــراد 
مــن أعمــال البيــع والشــراء ومــا إليهمــا، فــال معــىن لــه يف هــذا املقــام، إذ كيــف نفهــم 
ارهتاهنــم مــن ابئــع وشــار وهــم موتــى؟! إمّنــا املقصــود مــا ذكــرانه مــن ارهتــان الســحرة 
وربطهــم للنــاس مبصائــر معينــة يف العــامل الســفلي بعــد املــوت فــال يبعثــون إىل حيــاة 
أخــرى ُيضَّــرون هلــا إبرفــاق تعويــذات كالــي كتبهــا عجــل بــن هفعــم علــى قــر أخيــه، 
وقــد ترافقهــم التمائــم واألاثث اجلنائــزي كمــا ُوجــد يف املدافــن مــن العصــر الســبئي يف 
اجلــزء اجلنــويب مــن جزيــرة العــرب))7(، وهــو مــا تعتقــد بــه تلــك احلضــارات القدميــة. 
لقــد كانــت تؤمــن ابلبعــث بعــد املــوت ويف بعــض تلــك املناطــق ُحنِّــط املوتــى متخذيــن 
وضــع اجلنــن القرفصــاء يف ِقربــة جلديّــة ورأس احمُلنّــط ظاهــر منهــا داللــًة علــى أنّــه 
ســيُبعث بعــد موتــه إىل حيــاة جديــدة يف بعــض املناطــق اجلنوبيــة. فكلمــة )ُمرتـــِهن( 
قــد يُــراد هبــا مــن مينــع انطــالق املّيــت إىل حياتــه اجلديــدة بعــد املــوت، وبقــاؤه أســري 

مثــل هــؤالء األشــرار. وقــد يــراد هبــا القــر نفســه.

)1- أ ب د م ابدم
مبعــىن )أبــدا( عنــد قــرّاء النــص مجيعهــم، إاّل يوســف حممــد عبــد هللا إذ قرأهــا: 
)أبــد مــا( ليصبــح النــص لديــه )أبــد مــا بــىن واكــس(. فعنــده امليــم جــزء مــن الكلمــة 
)ما( الي مل ُتكتب ألفها ألّن األلف ال ُتكتب. وليست امليم يف هناية )أبدم( على 

ســبيل التمييــم املــوازي للتنويــن يف العربيــة عندمــا يُقــال أبــًدا أي: إىل األبــد.
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٣1- ب ن بن
قــرأ األنصــاري وبيســتون هــذه الكلمــة علــى اهنــا )بــن( مبعــىن )مــن(. قــال أمحــد 
حســن شــرف الديــن إن »مــن، بــن: أيتيــان مبعــىن )مــن(«))7( وقرأهــا يوســف حممــد 
عبــد هللا )بــىن( فالنــص عنــده )أبــد مــا بــىن واكــس( كمــا مــّر. وقرأهــا اإلرايين )لــن( 
وذكــر احتمــال أن تكــون )بــن(، وقــال إن كال منهمــا تســتعمل ملعــىن )مــن(. مث قــال 
»ال نــدري ســببا لعــدم العطــف هنــا«)77(. والصحيــح عنــدان أن تُقــرأ )بــن(. فيكــون 

معــىن القــراءة: )ومرهتــن أبــدا مــن(.

)٣- و ك س م وكسم
قرأها بيســتون واإلرايين )واكســم( على وزن )فاعل + م( إبرفاق الواو الســابقة 
ملقدمــة هــذه الكلمــة ومعناهــا لديهمــا )منتقــص( وقرأهــا األنصــاري )بــن وكــس( 
ومعناهــا عنــده )مــن خســارة(. والوكــس يف العربيــة الفصحــى القدمــى لــه معــان، 
فقــد جــاء يف لســان العــرب عــن أيب عمــرو »الوكــس منــزل القمــر الــذي ُيكســف 
فيــه.... ويقــال وُكــس فــالن يف جتارتــه وأُوكــس أيضــا علــى مــا مل يســم فاعلــه فيهمــا 
أي خســر«)78(. وقــد يكــون النقصــان هــو املفهــوم مــن معــىن الوكــس الــذي ظهــر يف 
لســان العــرب لوضــع القمــر املســمى ابحملــاق اذ يتناقــص حــىت يصــل هــذه املرحلــة، 
وهــو أّول معــىن ذكــره ابــن منظــور للمفــردة، وقــد يكــون معــىن النقــص هــو املقصــود 
ابلنــص أي أن عجــال أعــاذ القــر مــن الوكــس أي أن يُعبــث بــه أو خيــّرب فينتقــص. 
وهو ما يفســر انعدام العطف الذي تســاءل عن ســببه اإلرايين إذ قرأها )من واكس( 

معطوفــة علــى )شــاري( و)مرهتــن(. 
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٤1- ع د ك ي عدكي
تُقــرأ )عــَد كــي( وقــد تُقــرأ عــّدى بشــّد الــّدال واأللــف بعدهــا ألهنــا مبعــىن )حــىت 
بــكل معانيهــا()79( وُتذَِّكــُر بعــىّت االســتعمال اللهجــي اهُلــذيل يف قــراءة )عــىّت حــن( 
انضمــوا  اليمــن  مــن  الذيــن هاجــروا  اللحيانيــن  أن  ننســى  البــن مســعود)80(. وال 
والــدال  التــاء  لتقــارب  منهــا  حُمــّورة  اللفظــة معهــم  تلــك  فلعلهــم جلبــوا  للهذليــن، 
الصــويّت. وأمــا كلمــة )كــي( فتعــين )أن( كمــا جــاء يف الـــُمعجم الســبئّي))8(. فيكــون 
وقرأهــا  أن(،  )إىل  معناهــا  وبيســتون  اإلرايين)82(  ذكــر  وقــد  أن(.  )حــىت  معناهــا 
األنصــاري )وإاّل( فلتمطــر، كمــا ظهــر يف نقــل النصــوص عنهــم يف ُمقّدمــة البحــث. 

وقرأهــا يوســف حممــد عبــد هللا )عــّدة( مــا مُتطــر الســماء دميــا.

)٤- ت م ط ر تمطر
تُقــرأ كمــا هــي )مُتطــر(. ويبــدو أهنــا ُمعربــة، وإذا شــابه إعراهبــا إعــراب العربيــة 
فهــي منصوبــة حبــرف النصــب قبلهــا مثــل حــىّت الــي تُقــدر بعدهــا أن انصبــة. وســبب 
توقعنــا اإلعــراب هــو دخوهلــا علــى الســاكن بعدهــا فاحلــرف التــايل مشســي مشــدد هــو 
الّســن ألّن الكلمــة ُمعّرفــة قياًســا علــى االســم الــذي ُعطفــت عليــه اتليًــا وهــو ُمعــّرف 

بــالم التعريــف. وقــد أظهرهتــا الكتابــة املســنديّة بوضــوح. 

٤1- أ س م ي اسمي 
قرأهــا الباحثــون )متطــر الســماء( ابلتعريــف أبل، ورأوا أّن احلــرف األّول منهــا 
هــو اهلمــزة ا فتكــون الكتابــة صوتيــة للكلمــة علــى أهّنــا لفظــت كمفــردة منفصلــة، 
فُهمــز أوهّلــا ألهّنــا يفــرض أن تكــون مهــزة وصــل يف درج الــكالم. ومل ُتكتــب الــالم 
كمــا نكتــب يف يومنــا وقدميــا ابحلــرف العــريب، ألّن الســن حــرف مشســي يكــرر 
عنــد التعريــف. علــى أّن قّلــة تكــرار املشــّدد يف الكتــاابت العربيــة اجلنوبيــة قــد تســند 
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القــراءة هبمــزة مث ســن، ويســندها تشــابه قواعــد اإلمــالء العربيــة إىل اليــوم إذ ُتكتــب 
األلــف حيــث ال تلفــظ يف )الســماء(، ويســندها أن الكاتــب إذا مل يكتــب اهلمــزة 
ســُتقرأ الكلمــة غــري معّرفــة. وجنــد عنــد غويــدي قــراءة الكلمــة يف نــّص آخــر حيــث 
ظهــرت بــدون تعريــف قــال: »سمي samay يف الســبئي الســماء«))8( مــا نالحظــه 
هــو قراءهتــا ابليــاء يف آخرهــا عنــد غويــدي كمــا أهنــا ال تبــدأ هبمــزة مــع أنــه عّرفهــا 

عنــد ترمجتهــا. 

٤٣- د م دم 
قرأهــا بيســتون، واتبعــه يوســف حممــد عبــد هللا: )ِدمَي(. واحدهتــا دميــة، وهــي 
دوام املطــر مــع ســكون. قــال األزهــري »قــال الليــث َداَم الشــيُء يَــُدوم َدْومــاً، والدِّميــُة 
َمطَــٌر يَــُدوم يـَْوًمــا َولَْيـــَلة أَو َأكثــر..... َومجــع الدِّميــة ِدمَي«))8(. وقرأهــا اإلرايين )دم(. 

ونقرأهــا )دمــا( كمــا قرأهــا عبــد الرمحــن األنصــاري، فيكــون املعــىن أن الكاتــب 
يصــّور هبــذا الــكالم ومــا بعــده مشــهًدا مــن مشــاهد يــوم القيامــة. وهــي مــن األفــكار 
املتداولــة، ومثــل هــذا جنــد يف قولــه تعــاىل عــن هــذا اليــوم ﴿يــوم تُبــّدُل األرُض غــرُي 
األرض والســموات﴾))8( فهــذه الصــورة خاصــة ابلنهايــة. واملالحــظ انعــدام التمييــم، 

فهــي )دمــا( ابإلطــالق واأللــف ال ُتكتــب يف املســند. 

٤٤- و ل أ ر ض ولارض
قرأهــا اجلميــع )واألرض(. وهــي إبســقاط األلــف قبــل الــالم يف كتابــة النــص 
ألهّنــا موصولــة وهــي مــن أهــّم األدلّــة علــى ظهــور التعريــف أبل يف املرحلــة الــي ُكتــب 
فيهــا النــص. وحتــّول العربيّــة الشــمالّية إليــه بعــد أن كانــت نصــوص أخــرى يف جزيــرة 
العــرب -مكتوبــة ابملســند أيضــا- تُعــّرف ابهلــاء كالنــّص الــذي أوردانه ســابقا يف 

كلمــة )هســرور( الــي تعــين )الســرور(. 
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إن ســقوط اهلمــزة قبــل الــالم ألهنــا مهــزة وصــل داّل علــى أّن الكاتــب مل يكــن 
ليهتــم بكتابــة احلــروف غــري املنطوقــة كمــا نفعــل، إمّنــا كان يهتــم بكتابــة مــا ينطــق، 
وهذا دليل على صحة قراءة اّلســماء بســينن يف مقدمة الكلمة، ألهنا تبدأ يف درج 

الــكالم ابلســن مــن األحــرف الّشمســّية وُعّرفــت فُشــّددت وتكــّررت. 

واســتعمال املفردتن الّســماء واألرض كان منتشــرًا يف الّنصوص العربّية القدمية، 
ســواء منهــا العربيّــة اجلنوبيّــة أو الفصحــى. وال أدّل علــى ذلــك مــن اســتعماهلا يف 
ــا الَِّذيــَن ُســِعُدواْ َفِفــي اجْلَنَّــِة  القــران الكــرمي يف مواضــع كثــرية، منهــا قولــه تعــاىل ﴿َوأَمَّ
ــَمَواُت َواأَلْرُض ِإالَّ َمــا َشــآَء عطــاء غــري جمــذوذ﴾))8(.  َخاِلِديــَن ِفيَهــا َمــا َداَمــِت السَّ

وُيالحظ هنا أّن األرض فاعل لفعل مقّدر حمذوف عمل يف املفعول الّتايل أيًضا. 
فكان من أساليب اللغة العربّية حذف العوامل على ذلك الزمن املتقّدم أيضا.

٤٥- س ع ر شعر
ويوســف  اإلراييّن  وقــراءة  شــعريا.  األرض  تُنبــت  مبعــىن  شــعري  بيســتون  قرأهــا 
حممــد عبــد هللا )شــعري( أيضــا. وقــراءة األنصــارّي )ســعري(. وقرأانهــا )ســعريا( أبلــف 
فيهــا، وأنّــه  التمييــم  التنويــن أو  اإلطــالق يف آخرهــا. وأشــار اإلرايين إىل اختفــاء 
خُمالــف للقاعــدة املســنديّة، ومل يعلــل ذلــك. والواضــح لنــا أّن ذلــك بســبب إطالقهــا 
ابأللــف. واأللــف ال تكتــب يف املســند ألهّنــا صــوت مــّد أو حركــة طويلــة، ولكــن 
ُتكتــب اهلمــزة وتدعــى ألفــا أو أليًفــا -وهــو الثّــور- ألّن كلمــة ألــف تبــدأ بصــوت 
اهلمــزة. ومــن املألــوف تبــادل الســن والشــن يف اللغــات الســامية قدميــا وحديثــا كمــا 
ــة نشــأت مــن حرفــن:  حــدث يف هــذه الكلمــة. قــال برجشراســر: »فالّســن العربّي

الّســن الســامّية األصليــة يف بعــض الكلمــات والشــن يف بعضهــا«)87(

وبعــُد، فلــن خنتــم البحــث إبيــراد النتائــج ألّن االســتنتاجات أُوردت مجيعهــا يف 
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مواضعهــا مــن النــّص، ولكــن خنتــم احلديــث عــن هــذا النــّص أبنـّـه مــن النصــوص ذات 
األمهيــة، وجيــب أن يكــون مــن النصــوص الــي تُــدرس يف موضوعــات فقــه اللغــة الــي 
ــد ابســتمرار أولويّــة نقــش  تتنــاول اتريــخ العربيــة الفصحــى. وهــو مغفــل، حيــث يُؤكَّ
النّمــارة، والنقــوش الــي ُكتبــت بعــده، كنقــش زبــد وحــوران، يف حــن أن هــذا النــّص 
هــو األقــدم بــن أيدينــا مــن نصــوص العربّيــة املكتوبّــة، وال بــد أن يتقدمهــا. كمــا أّن 
هــذا النــّص بتفاصيلــه الــي بيّـــّناها ميثــل مرحلــة تزاوجــت فيهــا العربيتــان الشــمالية 
العربيّــة  متــوت  أن  قبــل  التمييــم،  فيــه  التعريــف أبل، وظهــر  فيــه  واجلنوبيــة، فظهــر 

ــة وحتــّل الفصحــى بــداًل منهــا يف جنــوب جزيــرة العــرب.  اجلنوبّي



د. مي فاضل جاسم الجبوري

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٤٤3

اهلوامش والتعليقات:
))( املدينــة يف الوطــن العــريب يف ضــوء االكتشــافات اآلاثريــة- النشــأة والتطــور، نــدوة. اجلــوف. اســم 
البحــث: قريــة الفــاو مدينــة املعابــد. عبــد الرمحــن االنصــاري و ســامل بــن طــريان. مؤسســة عبــد 

الرمحــن الســديري اخلرييــة اململكــة العربيــة الســعودية )200 ص 97
(2) Qaryat alFau A Pre- Islamic Civilization in Saudi Arabia. A.R. Al 

Ansary University of Riyadh 1982 p16
والسابق نفسه        
(3) Namira and Faw. A. F. L. Beeston Bulletin of School of Oriental 

and African Studies,University of London. Vol.42, No.1 (1979), pp. 
1-6 Published by Cambridge Univerity Press.p2
A first century BC Arabic inscription. http://www.islamicawareness.
org/History/Islam/Inscriptions/faw.html

(4)  Qaryat alFau A Pre- Islamic Civilization in Saudi Arabia p146
))(  قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل اإلسالم يف اململكة العربية السعودية ص ))

(6) Namira and Faw. A. F. L. Beeston Bulletin of School of Oriental 
and African Studies,University of London. Vol.42, No.1 (1979), pp. 
1-6 Published by Cambridge Univerity Press. 

)7( إعــادة للنظــر يف نقــش عجــل بــن هفعــم يف قريــة الفــاو. ُمّطّهــر علــي اإلرايين. جملــة دراســات مينيــة 
العــدد )) مركــز الدراســات والبحــوث اليمــين صنعــاء أيلــول 982) ص89)

)8( أوراق يف اتريــخ اليمــن وآاثره حبــوث ومقــاالت. يوســف حممــد عبــد هللا. دار الفكــر املعاصــر ط2 
بريوت 990) ص288-287

)9( إعادة للنظر يف نقش عجل بن هفعم )9)
)0)( قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل اإلسالم ص))

(11) Namira and Faw p2 
)2)( أوراق يف اتريخ اليمن وآاثره حبوث ومقاالت 288-287

)))( أوراق يف اتريخ اليمن وآاثره حبوث ومقاالت 288 
)))( املختصــر يف علــم اللغــة العربيــة اجلنوبيــة. اغناطيــوس غويــدي كليــة اآلداب اجلامعــة املصريــة 

مطبعــة يوحنــا بــردي مصــر 0)9) ص)



دراسة في أقدم نّص مكتوب باللغة العربّية نّص عجل بن هفعم

٤٤٤                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

)))( فقه اللغات السامية كارل بروكلمان ترمجة رمضان عبد التواب جامعة الرايض 977) ص 7)
)))( نفسه الفقرة )) و79)

)7)( املختصر يف علم اللغة العربية اجلنوبية ص9 
)8)( إعادة للنظر يف نقش عجل بن هفعم )9) 

)9)( قواعــد النقــوش العربيــة اجلنوبيــة – كتــاابت املســند. الفــرد بيســتون. ترمجــة رفعــت هــزمي. مؤسســة 
محادة. االردن )99) ص29

)20( ينظر يف اللهجات العربية. ابراهيم انيس. مكتبة االجنلو ط) القاهرة )97) ص )0)
))2( إعادة للنظر يف نقش عجل بن هفعم )9) 

)22( أمســاء أعــالم جنوبيــة عربيــة قدميــة - دراســة يف مدلوالهتــا اللغويــة والدينيــة. ســامل بــن طــريان جملــة 
الــدارة – دارة امللــك عبــد العزيــز العــدد الثــاين 27)) ص )7)

))2( املفصــل يف اتريــخ العــرب قبــل االســالم. جــواد علــي. دار الســاقي ط) )200 ج) تنظــر 
 (8(-(7( الصفحــات 

))2( هلجات اليمن قدميا وحديثا. امحد حسن شرف الدين القاهرة مطبعة اجلبالوي 970) ص))
))2( املختصر يف علم اللغة العربية اجلنوبية. ص7

))2( قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل اإلسالم يف اململكة العربية السعودية ص 0) 
)27( إعادة للنظر يف نقش عجل بن هفعم )9) - )9)

)28( املختصر يف علم اللغة العربية اجلنوبية )) 
)29( إعادة للنظر يف نقش عجل بن هفعم )9)
)0)( املختصر يف علم اللغة العربية اجلنوبية 8) 

)))( إعادة للنظر يف نقش عجل بن هفعم )9)
)2)( هلجات اليمن قدميا وحديثا )2

)))( لسان العرب رب ب
)))( قواعد النقوش العربية اجلنوبية ص2)

)))( إعادة للنظر يف نقش عجل بن هفعم )9) 
)))( لسان العرب م ر أ 

)7)( إعادة للنظر يف نقش عجل بن هفعم )9)
)8)( نفسه )9)

)9)( إعادة للنظر يف نقش عجل بن هفعم 97) 



د. مي فاضل جاسم الجبوري

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٤٤٥

)0)( السابق نفسه 
)))( لسان العرب ذوا

)2)( نفسه ءال
)))( اتريــخ العــرب قبــل اإلســالم. عبــد احلميــد حســن محــودة الــدار الثقافيــة للنشــر القاهــرة )200 

ص 8)
)))( لسان العرب غ. ي. ل

)))( ســر صناعــة اإلعــراب. أبــو الفتــح عثمــان بــن جــين. دار الكتــب العلميــة بــريوت 2000 ج 
) ص )) 

)))( ينظر رسم املصحف دراسة لغوية اترخيية 0)) وما بعدها
)7)( املختصر يف علم اللغة العربية اجلنوبية ص 0) 

)8)( لسان العرب ع و ذ
)9)( جاءت صيغة قريتم ذت كهلم يف االشارة اىل هذه القرية يف نصوص حمرم بلقيس مبأرب

)0)( لسان العرب ك ه ل 
)))( املفصل يف اتريخ العرب قبل االسالم ج ) ص 2)-)) 

)2)( نفسه ج )) ص ))2
)))( لسان العرب ك ه ل 

)))( إعادة للنظر يف نقش عجل بن هفعم 98)
)))( نفسه

(56) Namira and Faw p3
)7)( احلضــارات الســامية القدميــة. ســبتينو موســكايت. ترمجــة الســيد يعقــوب بكــر دار الرقــي بــريوت 

)98) ص )9)
(58) Namira and Faw p3

)9)( املختصر يف علم اللغة العربية اجلنوبية ))
)0)( املفصل يف اتريخ العرب قبل االسالم ج )) ص ))2 

)))( التطور النحوي للغة العربية. برجشراسري مكتبة اخلاجني القاهرة ط2 )99) ص )) 
)2)( الكتــاب لســيبويه عمــرو بــن عثمــان بــن قنــر. حتقيــق عبــد الســالم هــرون. مكتبــة اخلاجنــي 

القاهــرة ج) ص )))   (988
)))( سر صناعة االعراب ج) ص ))



دراسة في أقدم نّص مكتوب باللغة العربّية نّص عجل بن هفعم

٤٤6                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

)))( إعادة للنظر يف نقش عجل بن هفعم 99) 
)))( نفسه 

)))( املختصر يف علم اللغة العربية اجلنوبية ))
)7)( قواعد النقوش العربية اجلنوبية )9 

)8)( املختصر يف علم اللغة العربية اجلنوبية )
)9)( نفسه )) 

)70( لسان العرب و ن ي
))7( املختصر يف علم اللغة العربية اجلنوبية )

)72( املعجــم الســبئي بيســتون، أ.ف.ل وآخــرون، مكتبــة لبنــان، دار نشــرايت بيــرز، بــريوت ولوفــان 
اجلديــدة 982)م. ص )))

))7( إعادة للنظر يف نقش عجل بن هفعم )20
))7( املعجم السبئي )))

))7( اكتشــافات أثريــة مــن العصــر الســبئي املتأخــر معطيــات جديــدة حــول شــعائر وطقــوس الدفــن 
املتبعــة يف القــرن األّول امليــالدي يف موقــع احلصمــة. خالــد عبــده حممــد احلــاج. ص 8)-0) 

Pre-Islamic South Arabia and its Neighbors New Develop
ments of Research. BAR International Series 2740 Archaeopress 
Oxford 2015

))7( هلجات اليمن قدميا وحديثا ))
)77( إعادة للنظر يف نقش عجل بن هفعم 202

)78( لسان العرب و ك س
)79( املعجم السبئي 2)

)80( اللهجــات العربيــة القدميــة يف غــرب اجلزيــرة العربيــة. تشــيم رابــن. ترمجــة عبــد الكــرمي جماهــد 
بــريوت 2002 ص72)-)7).  والنشــر  للدراســات  العربيــة  املؤسســة 

))8( املعجم السبئي )7 
)82( إعادة للنظر يف نقش عجل بن هفعم 202 

))8( املختصر يف علم اللغة العربية اجلنوبية)) 
))8( هتذيــب اللغــة. حممــد بــن أمحــد األزهــري اهلــروي حتقيــق حممــد عــوض مرعــب. دار احيــاء الــراث 

بريوت )200 ج)) ص 7)) دوم



د. مي فاضل جاسم الجبوري

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٤٤7

))8( ابراهيم 8) 
))8( هود 08)

)87( التطور النحوي للغة العربية )2



دراسة في أقدم نّص مكتوب باللغة العربّية نّص عجل بن هفعم

٤٤٨                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

املصادر واملراجع
أوال: املراجع العربية:

القرآن الكرمي- 
ابراهيم أنيس. يف اللهجات العربية. مكتبة األجنلو ط) القاهرة )97)- 
أمحد حسن شرف الدين. هلجات اليمن قدميا وحديثا. القاهرة مطبعة اجلبالوي 970)- 
برجشراسري. التطور النحوي للغة العربية. مكتبة اخلاجني القاهرة ط2 )99)- 
بيســتون أ.ف.ل. قواعــد النقــوش العربيــة اجلنوبيــة – كتــاابت املســند. ترمجــة رفعــت هــزمي. - 

مؤسســة محــادة. األردن )99) 
بيســتون، أ.ف.ل وآخــرون، املعجــم الســبئي، مكتبــة لبنــان، دار نشــرايت بيــرز، بــريوت - 

ولوفــان اجلديــدة 982)م.
تشــيم رابــن. اللهجــات العربيــة القدميــة يف غــرب اجلزيــرة العربيــة. ترمجــة عبــد الكــرمي جماهــد. - 

املؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر. بــريوت 2002
ابــن جــين أبــو الفتــح عثمــان. ســّر صناعــة اإلعــراب. أبــو الفتــح عثمــان بــن جــين. دار الكتــب - 

العلمية بريوت 2000 
جواد علي. الـُمفّصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم. دار الساقي ط) )200- 
خالــد عبــده حممــد احلــاج. اكتشــافات أثريــة مــن العصــر الســبئي املتأخــر معطيــات جديــدة - 

حــول شــعائر وطقــوس الدفــن املتبعــة يف القــرن األوّل امليــالدي يف موقــع احلصمــة. مكتــوب 
ابلعربيــة منشــور حتــت اســم:

Pre-Islamic South Arabia and its Neighbors New Developments 
of Research. BAR International Series 2740 Archaeopress Ox-
ford 2015 

ســامل بــن طــريان. أمســاء أعــالم جنوبيــة عربيــة قدميــة - دراســة يف مدلوالهتــا اللغويــة والدينيــة. - 
جملــة الــدارة – دارة امللــك عبــد العزيــز العــدد الثــاين. الــرايض 27)) 

ســيبويه عمــرو بــن عثمــان بــن قنــر. الكتــاب. حتقيــق عبــد الســالم هــرون. مكتبــة اخلاجنــي - 
القاهــرة 988)



د. مي فاضل جاسم الجبوري

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٤٤٩

عبد احلميد حسن محودة. اتريخ العرب قبل اإلسالم. الدار الثقافية للنشر. القاهرة )200- 
عبــد الرمحــن الطيــب األنصــاري. قريــة الفــاو صــورة للحضــارة العربيــة قبــل اإلســالم يف اململكــة - 

العربيــة الســعودية. جامعــة الــرايض. الــرايض 982)
عبــد الرمحــن االنصــاري و ســامل بــن طــريان. املدينــة يف الوطــن العــريب يف ضــوء االكتشــافات - 

اآلاثريــة- النشــأة والتطــور، نــدوة. اجلــوف. اســم البحــث: قريــة الفــاو مدينــة املعابــد. مؤسســة 
عبــد الرمحــن الســديري اخلرييــة اململكــة العربيــة الســعودية )200

غــان قــدوري احلمــد. رســم املصحــف دراســة لغويــة اترخييــة. نشــر اللجنــة الوطنيــة لالحتفــال - 
مبطلــع القــرن اخلامــس عشــر اهلجــري، اجلمهوريــة العراقيــة 982) 

غويدي، أغناطيوس. املختصر يف علم اللغة العربية اجلنوبية. كلية اآلداب اجلامعة املصرية. - 
مطبعة يوحنا بردي. مصر 0)9) 

كارل بروكلمان. فقه اللغات السامية. ترمجة رمضان عبد التواب. جامعة الرايض 977) - 
حممــد بــن أمحــد األزهــري اهلــروي. هتذيــب اللغــة. حتقيــق حممــد عــوض مرعــب. دار احيــاء - 

الــراث بــريوت )200 
ُمّطّهــر علــي اإلرايين. إعــادة للنظــر يف نقــش عجــل بــن هفعــم يف قريــة الفــاو. جملــة دراســات - 

مينيــة العــدد )) مركــز الدراســات والبحــوث اليمــين صنعــاء أيلــول 982)
ابن منظور مجال الدين حممد بن مكرم. لسان العرب. دار صادر بريوت )200 - 
موســكايت، ســبتينو. احلضــارات الســامية القدميــة. ترمجــة الســيد يعقــوب بكــر دار الرقــي - 

(98( بــريوت 
يوسف حممد عبد هللا. أوراق يف اتريخ اليمن وآاثره، حبوث ومقاالت. دار الفكر املعاصر - 

ط2 بريوت 990) 
اثنيا: املراجع اإلجنليزية:

 - Al Ansary A.R. Qaryat alFau A Pre- Islamic Civilization in Saudi 
Arabia. University of Riyadh 1982

 -  Beeston A. F. L. Namira and Faw. Bulletin of School of Oriental 
and African Studies,University of London. Vol.42, No.1 (1979), 
pp.1-6 Published by Cambridge Univerity Press. 


