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 ملك أوساني ُيذَكر ألوَّل مرَّة وقائمة جديدة بأمساء ملوك أوسان



 

 امللخص:

 من قبل. غري منشورحجري، متثال  قاعدةلى مدون ع دراسة نقش أوسانيالبحث  تناولي

اليمن(، املوطن األصلي ململكة أوسان. جنوب شرق مبحافظة شبوة ) مرخة يف واديعليه عثر 

تعلو القاعدة من دون وجود البدن والرأس، وعلى حيث  ،ومل يتبقَّ من التمثال سوى القدمني

من  أوسان، غري املعروفني واجهة القاعدة ُكتب اسم صاحب التمثال، وهو اسم أحد ملوك

دراسة تاريخ  إىل . وهذا ُيعدُّ إضافة مهمةالعربية اجلنوبية يرد ألول مرة يف النقوش قبل؛ إذ

؛ فال يزال الدارسون املختصون معرفة أمساء امللوك الذين حكموهاو اجلديدة، نمملكة أوسا

قوش اخلاصة بها لقلة الن هذه اململكة، وذلك من املعلومات عن يفتقدون إىل الكثري

 وملوكها.

النقش، قاعدة، متثال، ملك، أوسان.الكلمات املفتاحية:
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Awsani King mentioned for the first time  

and a new list of the Kings of Awsan 

Jamal Mohammed Nasser Al-Hassany 

University of Aden -Yemen
abu_soleman2007@yahoo.com 

This research studies an Awsani inscription inscribed on the base 

of a stone statue, which was unpublished before, found in Wadi 

Markha in Shabwa governorate (Yemen), that is regarded as the 

original home of the Kingdom of Awsan. The only remains of the 

statue are feet above the base without the presence of the body and 

head, and on the front of the base there is a written name, which refers 

to the name of one of the kings of Awsan, unknown from the former, 

that is shown for the first time in the South Arabian inscriptions. This 

is an important addition to the study of the history of the new 

Kingdom of Awsan, to know the names of the kings who ruled it, 

which we don't have a lot of information about it because of lack of 

inscriptions. 
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 مقدمة:

)وتسمَّى حمليًّا "َهَجر َأْمَناب"، ثر أحد املواطنني على قطعة أثرية يف مدينة هجر الناب َع

 جنوب شرق اليمن، مبحافظة شبوة وادي مرخة الواقعة يف(، "مبَوْنَموُعِرَفت قدمًيا باسم "

يتبقَّ ، مل ةقاعدة متثال يف هيئة آدمي مكسورعبارة عن هي واملوطن الرئيس ململكة أوسان. 

اليت يقف  ،وعلى واجهة القاعدة .ن والرأسَدصاحب التمثال، من دون وجود الَب اإال قدم امنه

ان َرْيَخ ستاذاأل ومتكَّنسطران: اسم صاحب التمثال وصفته.  املسندعليها، ُنقش خبط 

من شبوة، حافظة مبكتب ايهيئة العامة لثآثار واملتاحف ملعام الدير امل ،يِدْيَبن الزُِّسْحُم

القطعة )مدار صور عدًدا من  مشكوًرااحلصول على صور يهذه القطعة، فأرسَل لنا 

تبني أنها غري مدروسة من  ،ةَعْطالِق ُصَور عند معاينةو .البحث(؛ ملعاينتها والتأكد من صحتها

ثر على العديد منها يف وادي مرخة، شبيهة بقواعد التماثيل املكسورة، اليت ُعوهي ، قبل

خالل القرنني الثاني  كمت مملكة أوسان اجلديدة أو املتأخرةائلة امللكية، اليت َحوختص الع

 واألول قبل امليالد.

 ،اسم ملك أوسانيأنه خيتص ب اتضحوبعد قراءة النص املكتوب على واجهة القاعدة، 

يرد ألول مرة يف النقوش العربية اجلنوبية. وعلى الرغم من أن النص ذكر االسم األول مللك 

أمساء امللوك،  يضيف اسم ملك جديد إىل قائمةوسان فقط، ومل يذكر اسم والده، إال أنه أ

 وسان اجلديدة.الذين حكموا مملكة َأ

مملكة أوسان اجلديدة بفنون النحت، وتكاد تكون اململكة الوحيدة، من  ُميِّزتلقد 

هيئة متاثيل فنية من دت ملوكها يف ، اليت جسَّالقدمية بني ممالك جنوب شبه اجلزيرة العربية

، (1)، اليت ُنحت عليهاقاعدةالعلى  واقًفا عادًةالتمثال  كونيحجر املرمر األبيض، و

ثر على بعض تلك التماثيل . وقد ُععلى واجهة هذه القاعدة تب اسم امللك صاحب التمثالُيكو

، التمثال تعلوها قدما صاحب ،، مل يتبقَّ منها سوى القاعدةاجد بعضها مكسوًرُووكاملة، 

 .كما هو احلال يف القاعدة اليت حنن بصدد دراستها

امتد أيًضا  لوك فقط، بلاململ يقتصر على يف مملكة أوسان يبدو أن حنت التماثيل و

 ،ثر على العديد من التماثيل املكسورة، تبقى منها القاعدةُعإذ  بعض األمراء واألعيان؛ إىل

 (.لك)مال حيمل لقب  ،القاعدة اسم صاحب التمثالوتعلوها القدمان فقط، وُنقش على واجهة 

علم إذا مسائهم أنهم من العائلة امللكية يف مملكة أوسان اجلديدة، وال ُيأعرفنا من قد و

 أم ال. ،تولوا احلكم بعد ذلك ، قدكانوا
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 :(12وصف القطعة )صورة رقم أواًل: 

ان يقف عليها متثال القطعة عبارة عن قاعدة متثال مربعة الشكل من حجر املرمر، ك

ن والرأس. وكما َدسوى القدمني من دون وجود الَبمنه مل يتبقَّ و ،رِسآدمي كامل، إال أنه ُك

، وترتدي ت القدمان على شكل متواٍزَعِضُو ؛هو احلال يف التماثيل األوسانية امللكية املعروفة

على  النعال دتشوي ة،قاعدة( حبجم باطن القدم ملتصقة بالقاعد)ا، له ا بسيًطمسيًك اًلنعا

صبع من بني أصابع القدم، األول مير بني ِإ خيرجان ،نااك من اجللد، له شريطَرالقدم بِش

على  ابطتلري انالرابعة، وينفذاإلصبع صبع الثالثة والثاني بني اإل ميراإلبهام واإلصبع الثانية، و

اك على َرتد الشِّمستطيلة الشكل وبوضع أفقي، ومي ،سطح القدم بعقدة صغرية من اجللد

مستطيلة الشكل شبيهة  ،عقدة صغرية أخرىوينتهي بسطح القدم خبط مستقيم إىل اخللف، 

 ألسفل ليصل إىل الكعب. ا إىل بالسابقة ليلتف على الساق، وميتد

 وصف النص: :ثانيًا

يف بداية السطر  ريوجد ُكْسوُكتب على واجهة القاعدة سطران من خط املسند،  

من احلر  األول  يظهر. واألوىل من االسم األول لصاحب التمثال حر الثالثة األاألول، أصاب 

فرتض أنه حر  ]ع[، نو ؛اكليًّ ، مطموساحلر  الثاني لكنحبيث ُيقرأ )م(، ، سفلاأل نصُفه

يقرأ )د(. وجاءت باقي وميكن أن منه قرابة النصف من األسفل،  يبقف ،وأما احلر  الثالث

 مقاسات حرو  النص، وال قاعدة التمثال. نستطع احلصول على ملحرو  النص سليمة. و
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 النص:

 )م( ]ع[ د إ ل/ س ل ح ن/ أ ب أ ن س .1

 م ل ك / أ و س ن                 .2

 معنى النص:

 معد إل سلحن أب أنس  .1

 ملك أوسان .2

 الشرح والتحليل:ثالثًا. 

 :1السطر 

 واملعد يف العربية يعين: الضخم، ،ع د(من )م  ًبااسم علم معرو ، جاء مركَّ: م ع د إ ل

. و)إل( (3)السبئية مبعنى وعد، عيد، عهدالنقوش . ويرد يف (2)القوي، الغليظ، الشديد

. وميكن تفسري (4)(معدي إل)قرأ هذا العلم أن ُي ميكنوهو اسم املعبود السامي. وبذلك 

. وتشري (5)معبودي املعبود أو ( مبعنى:إلو) ،القوي أو العظيم :، مبعنى(معد)االسم 

وسانيني، وكذا بعض األمللوك لعدٍد من ا، كان االسم األول (معد إل)النقوش إىل أن 

يف نقوش قتبانية  (معد إل). وقد جاء االسم اأفراد العائلة امللكية، وهو ما سيأتي الحًق

وكذا يف نقشني من حضرموت  ،(7)ة، ويف عدٍد قليل من النقوش السبئي(6)عديدة

 .(9)عني، حمفوظني يف متحف صنعاءيف نقشني من َم اوأيًض ،(8)فقط

معد )للملك األوساني  ااسم ثاني أو لقب شخصي للعلم )معد إل(. وورد لقًب)سلحني(:  س ل ح ن

 ا. وهناك نقش خامس يذكره، لقًب(10)، يف أربعة نقوش أخرى(إل سلحني بن يصدق إل

CIAS F 59/s 4/49.10 nدة، ألحد أفراد العائلة امللكية يف دولة أوسان اجلدي
o
 6= 

CSAI III, 20:ونصه ، 

 م ع د إ ل/ س ل ح ن/ ب ن/ ذ ي د م 

 معد إل سلحني بن ذي يدم

أعاله الوحيد الذي يذكر )معد إل سلحني بن ذي يدم(، من دون لقب  النصُّ ُيعدُّو 

 )امللك(. وسنوضِّح النقش عند احلديث عن ملوك أوسان.

، يف ثالثة نقوش أوسانية أخرى، اثانًي اسلحني )لقب( امًس كما ورد العلم )س ل ح ن(
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تعلوها أقدام أصحاب التماثيل  ،القاعدة إالَّمل يتبقَّ منها  متاثيل مكسورة، قواعدعبارة عن 

 فقط، وهي:

CIAS F 59/s 4/49.11 nالنقش  -
o
 1= RES 3902 N

o
 55: 

 إ ل ك ر ب/ س ل ح ن    إل كرب سلحني

CIAS F 59/s 4/49.11 nالنقش  -
o
 2= RES 3902 N

o
 57 :  

 إ ل ك ر ب/ س ل ح ن    إل كرب سلحني 

RES 3902 Nالنقش  - 
o
 17= CSAI I, 799 : 

  إ ل ش ر ح/ س ل ح ن    إل شرح سلحني

بقواعد التماثيل امللكية األوسانية، إال أنها أصغر  ةيالحظ أن هذه القواعد شبيه

   ض األعيان يف اجملتمع األوساني.أقل دقة منها، رمبا تكون لبعو، احجًم

 يف ثالثة نقوش حضرمية، هي: ًياثان اوقد جاء العلم )سلحن( امًس

 :RES 2687/1النقش  -

 ش ك م م/ س ل ح ن/ ب ن/ ر ض و ن/ ... -1

 شكمم سلحني بن رضوان

  :، بصيغة واحدةKR 2= Khor Rori 1/5; KR 3= Khor Rori 2/6ويرد يف النقشني  -

 ر أ س/ أ ب ي ث ع/ س ل ح ن/ ب ن/ ذ م ر ع ل يو ت ح ر ج/ م 

 وسلطة سيده أب يثع سلحني بن ذمار علي

، (13)املعينيةو، (12)السبئيةو، (11)اسم علم معرو  يف النقوش القتبانية :أ ب أ ن س

صفة  (أب)والد. و مبعنى: لفاظ القرابة،أمن )أب(، وهو من  اًب. يرد مركَّ(14)واحلضرمية

. ومن )أ ن س( الذي يعين (15)أي اإللهد؛ امية، ومن اجلذر السياإلله يف اللغات الس

، والدي :مبعنى (أب أنس)صديق، لطيف، رفيق، مألو . وبذلك ميكن تفسري العلم 

 .(16)صديق، رفيق ،إيهي

للملك )معد إل(، إىل جانب لقبه األول  جاء )أب أنس( يف النقش اسم لقب شخصي ثاٍن

س( يرد ألوَّل مرَّة مع أمساء ملوك أوسان. وقد ُعر  عن ملوك أن االسم )أب أن ا)سلحني(، علًم

 . االحًق سنوضحهني، وهو ما يمملكة أوسان اجلديدة اختاذ لقب أو لقبني شخص

 :2السطر 

 : ملك أوسان.   م ل ك / أ و س ن
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الرئيسة،  أن أوسان كانت واحدة من املمالك إىل. تشري النقوش (17)مملكةقبيلة و: اسم أوسان

منذ بداية األلف األول قبل امليالد. وهي  ،ظهرت يف جنوب شبه اجلزيرة العربية اليت

حضرموت(. تشكلت كل مملكة من تلك املمالك، وبان، تقومعني، وأوسان، و)سبأ، 

من احتاد قبائل عديدة يف كيان واحد، كان لكل مملكة أرضها وعاصمتها، 

تتحكم يف العالقة بني تلك  كانت املصاحلو. (18)وجممع اآليهة الرمسي اخلاص بها

أخرى قد تكون عداوة،  ااملمالك، فقد تنشأ حتالفات بني مملكتني أو أكثر، وأحياًن

السيطرة يف وحتدث حروب بني مملكتني أو أكثر؛ حيث كانت بعض املمالك، تطمع 

 على أراضي مملكة أخرى.

  مملكة أوسان:

، الذي DAI Sirwah 2005-50/3يرد أول ذكر ململكة أوسان يف النقش السبئي 

 (يثع أمر وتر بن يكرب ملك)لصاحبه مبدينة صرواح يف مارب،  (إملقه أوعال)يف معبد  َدِجُو

 ، وجاء فيه: (19)خ حكمه إىل منتصف القرن الثامن قبل امليالد، املؤرَّمكرِّب سبأ

أ و .../و ن ق م/ أ و س ن/ و م ل ك هـ و/ و ل د/ ع م/ وهـ ث ب/ ب ض ع/ ب ل و/ و - 3

 س ن/ ذ ن م ي/ ق ت ب ن ...

 املعنى:

وأوسان اليت استولت عليها  (بلو)اإلله  ولد عم وأعاد أراضيعلى  اوانتقم ألوسان ومّلكه

 قتبان 

، على (يثع أمر وتر بن يكرب ملك) ئيسبالكرِّب امل شنَّهاالنص احلروب اليت يسجل 

 واستعادولد عم )قتبان(، أراضي  على اانتقم ألوسان ومّلكهأنه  ويذكرالعديد من املناطق، 

، وأراضي أوسان، اليت استولت عليها قتبان؛ مما (بلو)أراضي إله مملكة أوسان الرئيس اإلله 

يدل على أن مملكة سبأ كانت حليفة مملكة أوسان، وتربطهما عالقة قوية ومصاحل 

داية القرن السابع مشرتكة. قبل أن تتحول تلك العالقة بني اململكتني، إىل حرب بينهما، يف ب

 .اقبل امليالد، وهو ما سنوضحه الحًق

، يأتي ثاني ذكر ململكة أوسان، يف النقش اوإىل القرن الثامن قبل امليالد أيًض

ثر عليه يف نقطة التقاء وادي عبدان مع وادي ، الذي ُعCSAI III, 1= 1 األوساني السقا 

 ، ونصه:   (20)حافظة شبوةمبضراء 
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 ح ]ي ن[)ذ( ك ر إ )ل(/ ل  .1

 )ب( ن/ ع م ك ر )ب( .2

 م ك ر ب/ أ و س )ن( .3

 ]أ[ ب م ر ت ع م .4

 و أ ب ي ث ع .5

 )ظ( ر ب/ ر ح ب ن .6

 ب ع ث ت ر/ و ب ل و .7

 املعنى:

ذكر إل حليان بن عم كرب مكرِّب أوسان أبي )والد( مرتعم )مرتع( وأبي يثع ضم 

  .إىل ملكه رحبان حبق عثرت وبلو

 . كماالفرتةتي من أراضي مملكة أوسان من تلك النقش أعاله الوحيد، الذي يأ دُّعُي 

 .  (مكرِّب أوسان)أنه الوحيد الذي يذكر 

يتضح من النقشني أعاله أن حكام مملكيت أوسان وسبأ، اختذوا لقب مكرِّب منذ 

القرن الثامن قبل امليالد، وذلك قبل حكام مملكيت قتبان وحضرموت، الذين اختذوه يف 

 القرن السادس قبل امليالد.

اختذ بعض حكام املمالك يف جنوب شبه اجلزيرة العربية، لقب املكرِّب، يف ظل 

ظرو  معينة، وهي السيطرة على قبائل وأراضي أخرى، وضمها لسلطاتهم، وتوسع حدود 

اململكة، وبذلك يتشكل حتالف أو احتاد واسع، يضم )شعوب( قبائل عديدة، يتزعمه 

  .(22) د(وحِّ )املكرِّب يعيناللقب ُم نَّإأي  ؛(21)كرِّبُم

لقب مكرِّب، يدل على أنه  (ذكر إل حليان بن عم كرب)إن اختاذ احلاكم األوساني 

وأصبحت اململكة يف عهده  ،(23)استطاع مد نفوذ دولته بالسيطرة على أراضي واسعة بالبالد

، أم عتوسَّيهو الذي بدأ  (ذكر إل حليان)ذات نفوذ واسع. وال ُيعر  إذا كان املكرِّب ، قوية

 سبقه حكام آخرون.  

، الواقع يف (24)لقد ساعد مملكة أوسان على التوسع واالزدهار موقعها يف وادي مرخة

حيث  ؛منطقة مهمة من الناحية اجلغرافية، تربط بني الكتلتني الرئيسيتني: ايهضبة الغربية

 والكتلة الشرقية املكونة من أراضي حضرموت، ،توجد أراضي سبأ وذي ريدان )محري(
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مرخة، وعبدان  وفيها تقوم سلسلة جبال الكور )العواذل(، وتنحدر منها أودية خورة 

ولد ). وكانت أوسان جماورة ألراضي (25)وضراء، وتصب منها حنو البحر وادي أحور الكبري

يف مراحل خمتلفة من  (ولد عمـ )مملكة قتبان، وهو األمر الذي يفسر التقاء األوسانيني ب (عم

، كتلة وسط بني الكتلتني الرئيسيتني، امًع (ولد عم)لت أراضي أوسان وشكَّالتاريخ. كما 

والرابطة بينهما، ساعدت على ازدهار هذه الكتلة الوسط، وازدهار مملكة أوسان كونها 

 .  (26)أقرب األراضي، املطلة على رملة السبعتني من املوانئ اجلنوبية

رة البحرية، وبسطت سلطتها على أصبحت أوسان دولة جتارية كبرية، واحتكرت التجا

فريقيا، عرب ميناء عدن، وباب األجزاء الساحلية، وأقامت جتارة واسعة مع الساحل الشرقي إل

 Periplus Maris]البحر االريتريي الطوا  حولاملندب، ورمبا ميناء قنأ. وقد أطلق كتاب )

Erythraei] The Periplus of the Erythraean Sea)، فريقي امالي على الساحل اإل

لت . وهذا أسهم يف ازدهار وتوسع مملكة أوسان، وبذلك شكَّ"الساحل األوساني"زجنبار اسم 

مملكة أوسان قوة كربى، تنافس مملكة سبأ منافسة شديدة، ومل يبَق أمام سبأ حينها، إال 

   .(27)اًلأن تهتم بطرق القوافل الربية املتجهة اما

على مملكة سبأ،  ال خطًرجاري وتوسعها، شكَّال شك أن ازدهار ونشاط أوسان الت

وأصبحت أوسان اخلصم الرئيس لسبأ، وكان سبب احلرب بينهما، كما جاء يف النقش 

كرِّب سبأ، املؤرخ حكمه بني ُم (كرب إل وتر بن ذمار علي)، لصاحبه RES 3945السبئي 

ق حتالفه مع وثِّوُي ،قل فيه حروبه على العديد من املناطالذي سجَّ، (28)قبل امليالد 700670

 احلرب على مملكة أوسان، وملكها )مرتعم( مرتع.   لشنٍّ ؛مملكيت حضرموت وقتبان

بن  كرب إل وتر) ئيسبالكرِّب امل، الذي ذكره مرتع )مرتعم(يرجح أن امللك األوساني 

، (ذكر إل حليان بن عم كرب)، هو ابن مكرِّب أوسان RES 3845/5 يف النقش ذمار علي(

ه نَّإأي  ؛( بـ )أ ب م ر ت ع( يقصد منه )أبي مرتع(1ه يف نقشه الوحيد )السقا  إليأشار الذي 

وعلى الرغم من عدم العثور على نقوش أخرى، تذكر احلاكم األوساني  .(29)والد )مرتع(

ة حكمه، إال أنه سار على نهج أبيه، يف التوسع وفرض سلطة دولته فرت يف أعماله، أو (مرتع)

ن األراضي واملناطق، من ضمنها أراضي من ممالك سبأ وقتبان وحضرموت، على العديد م

 وراء حتالف سبأ وحضرموت وقتبان حملاربته. السبَبهو وكان ذلك التوسع 

 ، احلرب على أراضي مملكة أوسان ومجيع مناطقها ومدنها،RES 3945ق النقش وثُِّي

، ُهوِجمت وُدمِّرت وُأحِرقت اأنه، (كرب إل وتر)ليت ذكر مكرِّب سبأ ا أمساء املناطق ومن
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يتبني حجم توسع مملكة أوسان، واملناطق اليت سيطرت عليها، ويوضح أنها أصبحت مملكة 

ي بيحان ونصاب إىل أراضي متباعدة، من املنطقة الواقعة بني وادَيمرتامية األطرا ، متتد 

ت ورملة السبعتني ان وميفعة وجردان وعرمة، القريب من وادي حضرمو، وأودية حبَّاًلاما

، بوادي تنب ووادي بنا ا، مروًراأرض املعافر )تعز(، وساحل البحر األمحر غرًب، إىل اشرًق

 (.1 رقم )خريطة. (30)اوالعود )كور العواذل( ودثينة جنوًب وأحور، ودهسم )يافع(
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تبان(، اليت قادها املكرِّب السبئي وقحضرموت، وت حرب احللف الثالثي )سبأ، دَّأ

، وتدمري القصر امللكي ، إىل تدمري وحرق املدن األوسانية يف وادي مرخة(كرب إل وتر)

يء ململكة سبأ، وكذا تدمري ِسوت عبارات ُتح)مسور(، وكل النقوش املوجودة فيه، اليت 

أراضي اإليهني سني وحول ويدع أب  ومتت استعادة معابد آيهة أوسان، وكل ما بها من نقوش،

 RESوحضرموت، وأراضي اإليهني عم وأنيب وورو إل وقتبان، اليت سيطرت عليها أوسان، 

أوسان ، وتقاسم أراضي القضاء على مملكة أوسانبتلك احلرب  انتهتكما  .3945/12-13

 بني مملكيت حضرموت وقتبان. 
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الوحيد  ريثاستفادت مملكة قتبان من القضاء على مملكة أوسان، وأصبحت هي الو

ألراضي أوسان، ومتكنت من بسط سيطرتها على وادي مرخة، ومجيع أراضي مملكة 

 القوة. فمنذ القرن السادس إىل القرن الثاني قبل امليالد، كانت مملكة قتبان هي (31)أوسان

ازدهار حضاري  فرتة عدُّالعسكرية والتجارية الرئيسة، يف جنوب شبه اجلزيرة العربية، وُت

، وميكن تسميتها بالعصر الذهيب يها. ويف ذلك يقول املؤرخ حممد عبدالقادر (32)وسياسي

سيطرة قتبان على املناطق األخرى إمنا جيعل من قتبان قوة ال تقل عن قوة  وال شك أن"بافقيه: 

؛ حيث سيطرت على العديد من األراضي واملناطق اجلديدة،  (33)″القدمية إن مل تفقهاأوسان 

مرتامية األطرا ، تضم حدودها كل بالد أوسان، حتى بلغت حدود  ،وأصبحت مملكة قوية

إىل الشريط  اًلمملكة سبأ من الشمال الغربي، ومتتد إىل ذمار من الغرب، وإىل تعز، ووصو

ق باب املندب حتى ما وراء عدن، وهي بذلك ضمت اجلزء اجلنوبي الساحلي، املمتد من مضي

فريقيا، وساحل أحور الواقع على حبر إمن البحر األمحر الفاصل بني اجلزيرة العربية و

 (.2رقم  )خريطة .(34)العرب
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أن حكام قتبان اختذوا اللقب امللكي  إىل ةفرتتشري النقوش القتبانية يف هذه الو

 ,RES 3880/1-2 =CSAI Iمن ذلك اللقب، كما يف النقش  االطويل، وكانت أوسان جزًء

26: 

 م ك ر ب/ق ت ب ن/و ك]ل/ و[]ي د ع أ ب[/ ذ ب ي ن/ي هـ ن ع م / ب ن/ ش هـ ر/ .1

ل د[/ ع م/ و أ و س ن/ و ك ح د/ و د هــــــ س م/ و ت ب ن و/ ب ك ر/ أ ن ب ي/ و ح و  ] .2

  ك م/ ....

يدع أب ذبيان يهنعم بن شهر مكرِّب قتبان وكل ولد عم وأوسان وكحد ودهس وتنب 

 حوكم بكر أنيب و

، (35)يتكرر ورود اللقب امللكي الطويل حلكام مملكة قتبان يف نقوش عديدة أخرى

(، ودهسم احالًي مودية- دثينةكر أوسان واملناطق اليت كانت تتبعها، وهي: كحد )وهو يذ

. وهذا يؤكد (37)(امال حمافظة عدن حافظة حلجمب تنب ، وتبنو )وادي(36)(ا)يافع العليا حالًي

 سيطرتهم على مجيع أراضي مملكة أوسان. 

، عنـدما  املـيالد  قبـل القرن الثاني استمر حكام مملكة قتبان باختاذ ذلك اللقب، حتى 

ــل، وأصــبح اللقــب     ــد   مكــرِّبامللكــي القصــري ) اختفــى اللقــب امللكــي الطوي ــان وكــل ول قتب

. إن غياب )أوسان وكحد ودهس وتنب( مـن اللقـب امللكـي، يـدل علـى أن قتبـان فقـدت        (38)(عم

حصـلت   للمـتغريات، الـيت   اطبيعيًّـ  ا.  وذلك ُيَعدُّ نتاجًـ (39)السيطرة على تلك املناطق أو أجزاء منها

ة فــرتهــذه ال يفعلــى مســرح األحــداث السياســية، يف جنــوب شــبه اجلزيــرة العربيــة؛ حيــث بــدأت 

بعض القبائل اليت كانت خاضـعة لقتبـان، االسـتقالل عنهـا، وكانـت أوسـان يف وادي مرخـة،        

 تتقوى لتكون أول املناطق اليت استقلت عن قتبان.

 مملكة أوسان اجلديدة وملوكها:

، واالستقالل امن النهوض جمدًد امليالد، يف القرن الثاني قبلمتكنت مملكة أوسان 

ل لتشكِّ ؛من أراضيها، وكيانها السياسي عن هيمنة مملكة قتبان، واستعادت أجزاًء

 المعباست امتازت. و(40)ةفرَتمملكة صغرية مستقلة، لتعود وتذكر كمملكة يف نقوش تلك ال

وذلك  ؛، وعبادة آيهة خمتلفة، ولقب ملكيعناصر لغوية قتبانية، وظهور تغيري ثقايف وفين

 .(41)لتأكيد التغيري السياسي واستقاليها

أن استقالل مملكة أوسان اجلديدة، سبقته بعض العوامل اليت  ِممَّا جيدُر ذكرهو
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مهدت الطريق، الستعادة كيانها السياسي ونشاطها االقتصادي؛ حيث تشري نقوش القرن 

مرخة املوطن الرئيس ململكة أوسان. فقد برزت  غيري يف واديالثالث قبل امليالد، إىل حدوث ت

، اليت عثر فيها على قاعدة التمثال )منوب( بعض املدن يف الوادي، أهمها: مدينة هجر الناب

وتبني النقوش أن تلك املدن  .امدينة )حلزوم( هجر جلية حالًي اموضوع الدراسة، وهناك أيًض

مع آيهة  اا آيهتها اخلاصة بها، وأن ذكرتها أحياًنحظيت بأهمية يف وادي مرخة، وكان يه

ل جممع آيهة مملكة أوسان اجلديدة أو مملكة قتبان، إال أنها اختذت أمساء آيهة خمتلفة، متثِّ

إله مملكة أوسان الرئيس، وكان يها معابدها  (بلو)املتأخرة، ذكرتها إىل جانب اإلله 

 . (42) بشمم، وموتر، وذات غضران، وفرعن(اخلاصة بها، وهذه اآليهة هي: )عثرت، وبلو، و

خمتلفة من وادي مرخة على العديد من القطع األثرية املتنوعة،  كنةعثر يف أمكما 

منها مذابح، ومباخر، وأدوات التجميل، وأواني منزلية خمتلفة، متثل األثاث اجلنائزي، جاءت 

دت بها يف الوادي، ِجطقة اليت ُوبعضها مل ُتعر  اسم املن يف حني أنَّبعضها من مقابر معروفة، 

وكان من ضمن تلك املعثورات متاثيل آدمية من حجر املرمر، لذكور وإناث تقف على قاعدة 

 يف حنيدت بعض هذه التماثيل كاملة، ِجصاحب التمثال، وقد ُو ىمكتوب عليها، اسم املتوفَّ

ن اتعلوها القدم جاءت بعضها مكسورة غري مكتملة، مل يتبقَّ منها سوى قاعدة التمثال

بتجسيد ملوكها يف  اجلديدة مملكة أوسان امتازتفقط، من دون وجود البدن والرأس. و

تظهر على  أوسانيني متتاليني،هيئة متاثيل، وأهمها ثالثة متاثيل وجدت مكتملة، لثالثة ملوك 

 ازدهار . وتشري تلك القطع إىل(43)لباسهم تأثريات خارجية، تؤرخ إىل القرن األول قبل امليالد

 وتطور ثقايف وفين ململكة أوسان اجلديدة.  

ال تزال املعلومات عن مملكة أوسان اجلديدة أو املتأخرة حمدودة؛ ألن النقوش 

ة قليلة، وقصرية احملتوى، ويغلب عليها الطابع الديين، ومل توضِّح فرتاملكتشفة من هذه ال

معرفة البدايات األوىل للدولة، وال اسم  األوضاع السياسية أو االقتصادية للدولة، وال تفيد يف

 حكموها. نامللك مؤسس الدولة اجلديدة، وال أمساء مجيع امللوك الذي

ذكرت النقوش األوسانية املعروفة، عدًدا حمدًدا من أمساء امللوك األوسانيني، ويتضح 

االبن.  ؛ إذ ينتقل احلكم من األب إىلامن أمسائهم أن احلكم يف مملكة أوسان كان وراثيًّ

شخصية معينة متشابهة، تكررت  اكما تبني أن أغلب امللوك األوسانيني اختذوا أمساء وألقاًب

بينهم، ويالحظ أن االسم األول لبعض امللوك، يتكون من امسني أو ثالثة أمساء؛ أي إن  اكثرًي

اء أمسُنِقَش على واجهاتها  ،على قواعد متاثيل حجرية مكسورةعثر له لقبني شخصيني. كما 
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دل على أنهم أمراء من مما ي ؛لقب )ملك(ذكر لقابهم، لكنها من دون أشبيهة بأمساء امللوك و

   العائلة امللكية، وال يعلم إذا كانوا تولوا احلكم بعد ذلك أم ال.

 أمساء شبيهة، وتشابه أمساء امللوك، وورود األوسانيني ة النقوش اخلاصة بامللوكلَِّق إنَّ

ووضع قائمة  اجلديدة،ك(، ال تساعد يف حتديد ملوك مملكة أوسان بها من دون )لقب مل

حكمهم. ومع ذلك وجدت حماوالت من بعض الباحثني قاموا بوضع  فرتةتسلسل امللوك حبسب 

، الذي اعتمد على A. Kitchenأ. كتشن قائمة بأمساء ملوك أوسان، ومنها نذكر ما قدمه 

 :(44)شكل احلرو ، والتماثيل امللكية

 تاريخ احلكم لكاسم امل

 ق.م 125-140 11-مؤسس األسرة  

 ق.م 110-125 األول؟إل شرح 

 ق.م 90-110 زحيمانم [...]

 ق.م 75- 90 معد إل األول

 ق.م 60-75 يصدق إل فرعم األول )عم يثع(

 ق.م 45-60 معد إل سلحني بن يصدق إل فرعم

 يصدق إل فرعم شر عثت بن معد إل سلخني

 فقط( ااني الذي كان أمرًي)والد إل شرح الث

 ق.م 45-20

 ق.م 20 عم يثع غيالن جشم

 ميالدية 15 –صفر  زوال سريع آلخر حاكم

فيشري إىل أن النقوش تعطي أمساء مخسة ملوك ، Chr. Robinني وأما كرستيان روب

ف بعضهم البعض من األب إىل االبن، َل، وأن آخر ثالثة َخحكموا مملكة أوسان اجلديدة

 ، وهم: (45)حكموا قبل القرن األول امليالدي ومجيعهم

 :بن إل شرح ملك أوسان م زحيمان[...] .1

 .عم يثع غيالن جشم ملك أوسن .2

   .يصدق إل فرعم ملك أوسان بن معد إل .3

 .معد إل سلحن بن يصدق إل ملك أوسان .4

 .يصدق إل فرعم شرح عت ملك أوسان بن معد إل سلحن ملك أوسان .5
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هــا االســم )إل عليش ، ُنِقــ.مق 50خ إىل عــام ؤرَّقتبانيــة، ُتــويضــيف أن هنــاك عملــة معدنيــة 

شــرح(، إىل جانــب اســم القصــر امللكــي القتبــاني )ح ر ب( حريــب، ورمــز اإللــه القتبــاني أنــيب.    

وعلــى الــرغم مــن ورود اســم القصــر امللكــي )حريــب(، إال أنــه يــرى أن االســم )إل شــرح( لــيس     

يوجـد يف مملكـة أوسـان     يف حـني اسـم )إل شـرح(.    قتبانيًّا؛ ألنه مل ُيعر  أن ملـك قتبـاني محـل   

[ م زحيمان بن إل شرح ملك أوسان(، الذي جاء امسه على قاعـدة متثـال مكسـور.    ...اجلديدة )]

وال يســمح الــنص يف معرفــة إذا كــان )إل شــرح( املوجــود علــى العملــة هــو امللــك ...م زحيمــان أم     

ب امسه على قاعـدة متثـال   ، الذي ُكِتوالده )إل شرح(.  كما أن هناك )إل شرح بن يصدق إل(

CIAS F 59/s 4/ 49.10 n، مـن دون البـدن والـرأس،    نيمكسـور تقـف عليهـا القـدم    
o
 5= 

CSAI III, 19:ونصه ، 

 إ ل ش ر ح/ ب ن/ ي ص د ق إ ل

 إل شرح بن يصدق إل

ى احلكم بعد أبيه، ونقش امسه علـى  يذكره النص من دون لقب ملك، ورمبا أنه تولَّ 

ورو )، امللــك الثــاني مــن ســاللة امللــك   (شــهر هــالل يهــنعم )وهــو يعاصــر امللــك القتبــاني  العملــة، 

 .(46)(إل

اجلديدة، حبسب مملكة أوسان  سبقت اإلشارة إىل أن وضع قائمة بأمساء ملوك

التسلسل الزمين، ليس باألمر السهل، إال أننا مع النص اجلديد موضوع هذه الدراسة، الذي 

، سنقدم حماولة أولية، لوضع قائمة لبعض امللوك، قبل من يذكر اسم ملك غري معرو 

بعض امللوك  بشأنلقابهم الشخصية. وأما أهم وؤأمساكذا و نقش،الشكل حرو  حبسب 

 ،اًلعاالذين وردت أمساؤهم، على قواعد متاثيل مكسورة، مل يتبق منها سوى قدمني تنتعل ِن

قواعد التماثيل، وكذا طريقة حنت  يمكن االعتماد على عملية املقارنة بني أشكال بعضف

عال؛ حيث عال، اليت يرتديها امللوك. وهذا رمبا يساعد يف التعر  إىل مراحل تطور النِّالنِّ

أخرى، حظيت باهتمام  اًلعاهناك ِن يف حني أنَّبسيطة خالية من الزخار ،  اًلوجدت نعا

ذكر معلومات عن ملوك ى، َتعلى نقوش أخر اًلر مستقبالنحات بزخرفتها وتزيينها. وقد ُيعَث

حكموا م يف توضيح األمور أكثر. وبذلك ميكن حتديد أمساء تسعة ملوك سِهأوسان، ُت

 ، هم:اجلديدة أوسانمملكة 

 .بن إل شرح ملك أوسان م زحيمان[ ...] .1

 .عم يثع غيالن جشم ملك أوسن .2
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 .معد إل سلحني أب أنس .3

 .يصدق إل فرعم عم يثع .4

 .معد إل .5

   .وسان بن معد إليصدق إل فرعم ملك أ .6

 .معد إل سلحن بن يصدق إل ملك أوسان .7

 .يصدق إل فرعم شرح عت ملك أوسان بن معد إل سلحن ملك أوسان .8

 .إل شرح بن يصدق إل .9

 بن إل شرح ملك أوسان: م زحيمان[ ...] .1

CIAS F 59/s 4/49.10 n زحيمـان بـن إل شـرح يف الـنقش    ...م ورد اسـم امللـك   
o
 2= 

CSAI III, 16 ،قاعدة متثال مكسور، مل يتبقَّ من التمثال عـدا القـدمني، مـن دون     عبارة عن

 ب عليها:وجود البدن والرأس، وُكِت

 ]...[م/ ز ي ح م ن/ ب ن/ إ ل ش ر ح/ م ل ك/ أ و س ن 

 ]...[م زحيمان بن إل شرح ملك أوسان 

مما تسبب بفقدان  ؛تعرضت القاعدة لكسر يف الطر  األمين منها، يف بداية الكتابة

النقش أعاله الوحيد  للملك، ومل يتبقَّ منه سوى احلر  األخري امليم )م(. وُيعدُّ األولالسم ا

، وال ُيعر  إذا كان [م زحيمان بن إل شرح ملك أوسان...]الذي يذكر املعرو  حتى اآلن، 

طريقة حنت من ، ونقشال خالل شكل حرو ى احلكم قبله أم ال.  ومن والده )إل شرح(، تولَّ

، يتبني أنه من أقدم امللوك الذين حكموا مملكة اًلعا البسيط، اليت ال ترتدي ِنالقدمني

 أوسان اجلديدة، ويعود إىل القرن الثاني قبل امليالد.

 عم يثع غيالن جشم ملك أوسان: .2

CIAS F 59/s 4/ 49.10 nيف النقش  (عم يثع غيالن جشم)يرد امللك 
o
 1= CSAI III, 

 يتبقَّ منه سوى القدمني، من دون وجود البدن والرأس، قاعدة متثال مكسور مل هو، 15

 ونصه:

 ع م ي ث ع/ غ ي ل ن/ ج .1

 )ش م/ م ل( ]ك[/ أ و س ن .2

 عم يثع غيالن جشم ملك أوسان
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يسجل النص اسم امللك عم يثع غيالن جشم، من دون كتابة اسم والده، وهو النقش 

م يثع غيالن، من دون لقبه الوحيد الذي يذكره، غري أن هناك ثالثة نقوش أخرى تذكر ع

 الشخصي )جشم(، وال صفته )ملك(، وهي:

CIAS F 59/s 4/49.10 nالنقش األول  -
o
 3= CSAI III, 17 ،قاعدة متثال  هو

مكسور، مل يتبقَّ من التمثال سوى القدمني، وحجم القاعدة أصغر من باقي القواعد 

 ب على واجتها:املعروفة، وُكِت

 ع م ي ث ع/ غ ي ل ن 

 ، ونصه:RES 4113= AM 6o.423لنقش الثاني ا -

 ع م ي ث ع/ غ ي ل ن

له قوائم يف هيئة قوائم ثور، ويف األعلى باجلانب حنت  ،صندوق من الربونز هوالثالث  -

 ب عليه: ، وُكِتNAM 545لرأس ثور، حمفوظ يف متحف عدن برقم 

 ع م ي ث ع/ غ ي ل ن

، ويبدو أنه حكم يف (م يثع غيالن جشمع)ويرجح أن النقوش الثالثة أعاله ختص امللك 

 القرن الثاني قبل امليالد.

 :معد إل سلحني أب أنس ملك أوسان .3

ر ِكألوَّل مرَّة يف النقش موضوع الدراسة، ُذ ملك أوسان، ،يرد معد إل سلحني أب أنس

فنا أن النص ُكتب على قاعدة ل اسم والده. وعرَّسجَّامسه األول مكون من ثالثة أمساء، ومل ُي

متثال مكسور مل يتبقَّ منه سوى القدمني. إن فقدان البدن والرأس ال يساعد يف عملية 

البدن، وكذا حنت  واملقارنة؛ ألن التماثيل الكاملة تساعد يف معرفة نوع الرداء الذي يكس

ولذلك سنعتمد على  وبذلك تستطيع إجراء املقارنة مع التماثيل األخرى؛ ؛مالمح الوجه والشعر

 امللك مع التماثيل األوسانية األخرى املعروفة. امقارنة قاعدة التمثال، وكذا النعل الذي يرتديه

أصابع جاءت قاعدة التمثال مربعة الشكل، تعلوها قدمان بشكل متواٍز، وتقرتب 

ن ، كما أمن األمام من حافة القاعدة، وتكاد تغطي مساحة سطح القاعدة كاملةالقدمني 

املسافة بني القدمني صغرية، بعكس بعض التماثيل األخرى اخلاصة حبكام أوسان، اليت 

 ، وال تغطي كل مساحة القاعدة. نييكون حجم القاعدة أكرب، والقدمان متباعدت

)قاعدة( حبجم باطن القدم، مسكها أقل من باقي  ا، يهةبسيط اًلعاترتدي القدمان ِن

حتا بشكل بسيط، ن من اجللد، ُنابشراك له شريط ةمشدودوالنعل النعال املعروفة، 
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سطح القدم بعقدة صغرية من اجللد مستطيلة الشكل، وينتهي الشراك بعقدة بويرتبطان 

ات بتزيينهما بأي زخرفة حَّن بسيطتني مل يهتم النَّاأخرى شبيهه بالسابقة. وتبدو العقدت

جدت ُو يف حنيبأي شكل زخريف.  مل ُيحلَّ امجالية، كما هو احلال للشراك الذي جاء عاديًّ

ات بتزيينها وجتمليها حَّاعتنى النَّ اًلعامتاثيل أوسانية للملوك أو األمراء، وهي ترتدي ِن

ز أظافر األصابع، من وميَّ ،ات أظهر أصابع القدمنيحَّبالزخار . كما يالحظ أن الفنان أو النَّ

األخرى. مما جيعلنا نرجح أنها أقدم  دون العناية بالنسب التشرحيية، كما يف باقي التماثيل

 من تلك التماثيل.

من املعرو  أن االسم )معد إل( تكرر بني أمساء ملوك مملكة أوسان اجلديدة، وكذا 

بعض أفراد أو أمراء العائلة امللكية، مع اختال  اسم األب أو إضافة اسم ثان أو لقب 

إل سلحني(، يف نقوش أخرى، شخصي. وهنا نشري إىل ورود االسم األول والثاني )معد 

 ، وهما:لشخصني من دون ذكر امسه الثالث )أب أنس(

CIAS F 59/s 4/49.10 nورد يف النقش  األول: -
o
 6= CSAI III, 20:ونصه ، 

 م ع د إ ل/ س ل ح ن/ ب ن/ ذ ي د م

 معد إل سلحني بن ذي يدم

منه سوى تب النص على واجهة قاعدة متثال مكسور مربعة الشكل، مل يتبقَّ ُك

 اًلعات بشكل أدق، واملسافة بينهما أوسع، وترتدي ِنتحالقدمني، تعلو القاعدة القدمان اليت ُن

بشريطني خيرجان من بني أصابع القدم، ويتصالن حبلقة دائرية  ةت بدقة أكرب، مشدودِحُن

ن ميتد منها شراكا ،(47)، ويرجح أن احللقة من املعدنامجاليًّ اكبرية، أعطت النعل مظهًر

مسيكان من اجلانبني، ليلتفا حول الكعب من اخللف. كما اهتم الفنان بنحت أصابع 

 القدمني واألظافر. 

النص أعاله الوحيد الذي يذكر معد إل سلحني ذي يدم. ويشري امسه إىل أنه  وُيعدُّ

 ، وال يعلم إذا كان توىل احلكم بعداينتمي إىل العائلة امللكية األوسانية، رمبا كان أمرًي

ذلك أم ال. كما أن اسم والده )ذو يدم( مل يرد يف النقوش األخرى، وليس ضمن أمساء امللوك 

املعروفة، الذين حكموا دولة أوسان اجلديدة. وبذلك ميكن تأريخ متثال معد إل سلحني ذو 

 يدم إىل القرن األول قبل امليالد.

حكموا  نلكة أوسان الذيأحد ملوك مم ،هو )امللك معد إل سلحني بن يصدق إل( :الثاني -

 يف منتصف القرن األول قبل امليالد، وسنتحدث عنه فيما يأتي.
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من حكام أوسان، الذين حكموا  (معد إل سلحني أب أنس)ح أن امللك رجَّومما تقدم ُي

 قبل امليالد.  أو بداية القرن األول يف أواخر القرن الثاني 

 يصدق إل فرعم عم يثع: .4

CIAS F 59/s 4/ 49.10 nيرد يف النقش 
o
 4= CSAI III, 18قاعدة  عبارة عن ، وهو

متثال مكسور مستطيلة الشكل، مل يتبقَّ من التمثال عدا القدمني، وعلى واجهة القاعدة 

 ب:ِتُك

 ي ص د ق إ ل/   ر ع م/ ع م ي ث )ع(

 يصدق إل فرعم عم يثع

أوسان يذكر النص االسم األول فقط )يصدق إل فرعم عم يثع(. وقد عرفت مملكة 

اجلديدة أكثر من ملك، باسم يصدق إل فرعم. وعلى الرغم من عدم ذكر لقب )ملك(، وال 

 RES 3902اسم والده يف النص، إال أننا ال نستبعد أنه توىل احلكم، وهو املقصود يف النقش 

N
o
 83= Ja 81:ونصه ، 

 ]... ...[ ع م ي ث ع/ م ل ك/ أ و س ن

 ]... ...[ عم يثع ملك أوسان

لكسر يف بداية النقش بفقدان االسم األول للملك، وتبقى االسم الثاني اللقب تسبب ا

(، ومل يذكر اسم والده. ومن املرجح أن االسم األول عم يثع ملك أوسان . .....الشخصي )

يصدق إل فرعم عم يثع ملك للملك املفقود هو )يصدق إل فرعم(. وبذلك يكون امسه )

 قبل امليالد. األولكن تأريخ حكمه إىل القرن مي نقشالشكل حرو  (. وحبسب أوسان

 معد إل ملك أوسان: .5

تفيد النقوش أن مملكة أوسان اجلديدة حكمها أكثر من ملك باسم معد إل، يتميز 

كل ملك عن اآلخر باالسم الثاني )لقبه الشخصي(. ويرد امللك )معد إل( من دون اسم ثاٍن أو 

CIAS 49.12/f 1 nواحد فقط، هو سم والده، يف نقش الكر لقب شخصي، وال ِذ
o
 1= 

CSAI III, 7/1:يؤرخ إىل القرن األول قبل امليالد، وفيه ، 

 ]... ...[ن ت/ م ع د إ ل/ م ل ك/ أ و س ن/ و )ر( ث د/ ق ب ر )س(  ]... ...[-1

 ]... ...[معد إل ملك أوسان حفظ أو محى قربه  ]... ...[ -1

قاعدة  عبارة عن د العائلة امللكية، يف نقشألحد أفرا اوالًد (معد إل)كما جاء االسم 
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 ، ونصه:RES 3886= AM 60.1231متثال مكسور 

 ز ي د م/ س ي ل ن/ ب ن/ م ع د إ ل

 زيدم سيالن بن معد إل

، وال ُيعر  إذا كان (زيدم سيالن بن معد إل)النقش أعاله الوحيد الذي يذكر  ُيعدُّ

ن املعرو  أن من توىل احلكم بعد امللك معد إل، أل ؛ابن امللك معد إل املذكور أعاله، أم غريه

 .   (يصدق إل فرعم)بنه اهو 

 يصدق إل فرعم ملك أوسان بن معد إل:   .6

ب على واجهة ملك أوسان، يف نقش ُكِت (يصدق إل فرعم بن معد إل)جاء اسم امللك 

CIAS F 58/s4/49.10 nجيسد هيئته كاملة،  اًلقاعدة، حتمل متثا
o
 1= CSAI III, 12 ،

 يعود إىل القرن األول قبل امليالد، ونصه:

 ي ص د ق إ ل/   ر ع م/ م ل ك/ أ و س ن/ ب ن/ م ع د إ ل

  يصدق إل فرعم ملك أوسان بن معد إل 

. ويتوىل احلكم (يصدق إل فرعم بن معد إل)مل ُيعثر على نقوش أخرى تذكر امللك 

 بعده ابنه معد إل سلحني.

 ق إل:معد إل سلحني ملك أوسان بن يصد .7

ليميزه عن سلفه امللك )معد إل(، وتوىل  ؛اختذ امللك معد إل لقب )سلحن( سلحني

CIAS F 58/s 4/49.10 n، كما جاء يف النص (يصدق إل فرعم)احلكم بعد أبيه 
o
 2= 

CSAI III, 13يف هيئه امللك كاملة، ونصه: اًلب على قاعدة حتمل متثا، الذي ُكِت 

 د ق إ لم ع د إ ل/ س ل ح ن/ ب ن/ ي ص  -1

 م ل ك/ أ و س ن/  -2

 معد إل سلحني بن يصدق إل  -1

 ملك أوسان -2

 ومن النقوش األخرى اليت تذكر امللك معد إل سلحني:

مذبح قربان، ويؤرخ إىل القرن األول عبارة عن ، وهو UAM 266= CSAI III, 11النقش  -

 ، وفيه:(48)قبل امليالد

 م ع د إ ل/ س ل ح ن/ م ل ك/ أ و س ن ...
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 ، وفيه:10/ السطر 2خريان  –لنقش مكياش ا -

 ح ر ج/ م ر أ س/ م ع د إ ل/ س ل ح ن/ م ل ك/ أ و س ن ...-10 

CIAS F 59/s 4/49.10 nالنقش  اوهناك أيًض
o
 7= Ghul-YU 25= CSAI I, 

قاعدة متثال مكسورة، عليها سطران من الكتابة غري مكتملني، مل يتبقَّ  عبارة عن، 236

 نصهما: ،(49)ألول، وجزء من اسم أبيهمنها غري امسه ا

 م ع د إ ل ... ...    .1

  ب ن/ ي ص ]د ق إ ل[ ... ... .2

 معد إل سلحني بن يصدق إل. هو امللك ال يستبعد أن املقصود

 من دون لقب امللك. (معد إل سلحني بن ذي يدم)اإلشارة إىل ورود  تسبق

يصدق إل )توىل احلكم بعده يف نقش مع ابنه الذي ( معد إل سلحني)يرد امللك  اوأخرًي

 . (فرعم شرح عثت

 يصدق إل فرعم شرح عت ملك أوسان بن معد إل سلحني:  .8

. وهو (يصدق إل فرعم)ليميزه عن امللك  ؛لقب )شرح عت( (يصدق إل فرعم)اختذ امللك 

الذي  ،ب على واجهة قاعدة التمثال، كما جاء يف النص الذي ُكِت(معد إل سلحني)ابن امللك 

CIAS F 58/S 4/49.10 nة امللك كاملة، جيسد هيئ
o
 3= CSAI III, 14:ونصه ، 

 ي ص د ق إ ل/   ر ع م/ ش ر ح ع ت/ م ل ك/ أ -1

 و س ن/ ب ن/ م ع د إ ل/ س ل ح ن/ م ل ك/ أ و س ن -2

 يصدق إل فرعم شرح عت ملك أوسان بن معد إل سلحني ملك أوسان

، وتعود ةكة أوسان اجلديدمن أهم ملوك ممل (يصدق إل فرعم شرح عت)امللك  ُيعدُّ

أغلب النقوش املكتشفة إىل عهده، وهي ذات طابع ديين، وتشري إىل أنه كان يتمتع بصفة 

بن اإلله )ود(، وكانت تقدم له اعى أنه دَّادينية غري معروفة من قبل، وهو امللك الوحيد الذي 

 . ونذكر منها:(50)اإلهداءات والقرابني مثل اآليهة، يف معبده

CIAS 49.10/0 1 nالنقش 
o 

2= CIAS III, 3:ونصه ، 

 أ ب ش ب م/ ذ ع م ي د ع/ س ق ن ي/ م .1

 ر أ س/ ي ص د ق إ ل/   ر ع م/ ش ر ح ع .2

 ت/ م ل ك/ أ و س ن/ ب ن/ و د م/ ص ل  .3

 م/ ذ هـ ب ن/ ع د/ ح ر م س/ ن ع م ن .4
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 ح ج/ و )ق هـ/ أ ب( س/ ود م/ ب م س أ ل س .5

 املعنى:

 أب شيم ذو عم يدع أهدى  -1

 يصدق إل فرعم شرح عت سيده -2

 ملك أوسان أبن ودم صنم -3

 من الربونز يف معبده نعمان -4

 كما أمر والده ودم يف مسأله )معبده( -5

، (يصدق إل فرعم شرح عت بن ودم)م باسم امللك قدَّيوضح النص أن اإلهداءات كانت ُت

 .(51)وأن والده اإلله )ودم(. وتتكرر هذه الصيغة يف نقوش عديدة

 ل:إل شرح بن يصدق إ .9

من  مل يبَق ،قاعدة متثال مكسور هويف نقش واحد فقط،  (إل شرح بن يصدق إل)يرد 

CIAS F 59/s 4/ 49.10 nالتمثال عدا القدمني، 
o
 5= CSAI III, 19:ونصه ، 

 إ ل ش ر ح/ ب ن/ ي ص د ق إ ل

 إل شرح بن يصدق إل

ورود اسم  نَّأعلى ما ذكره كريستيان روبان  اب امسه من دون لقب ملك. واعتماًدُكِت

قبل امليالد. يبدو أنه توىل احلكم بعد أبيه،  50خ إىل عام ؤرَُّت ،)إل شرح(، على عملة معدنية

، امللك الثاني من ساللة (شهر هالل يهنعم)ونقش امسه على العملة، وهو يعاصر امللك القتباني 

 .(52)(ورو إل)امللك 

ألول امليالدي، ومل تعد تذكر يف اختفت مملكة أوسان اجلديدة أو املتأخرة يف القرن ا

ها. ويف منتصف القرن الثاني ؤالنقوش كمملكة، وال يعلم كيف كان سقوطها واختفا

ر يف النقوش كشعب )قبيلة(، مفككة يف أوديتها ومدنها يف ذَكامليالدي، أصبحت أوسان ُت

 (سعد امس أسرع)، من عهد Ja 629/28-31. كما جاء يف النقش السبئي (53)وادي مرخة

140ا محلة عسكرية بني عامي ي سبأ وذي ريدان، عندما شنَّ، ملَك(مرثدم يهحمد)وابنه 

ة، خي حضرموت وقتبان وقبائل ولد عم )ردمان ومضحي(، ووادي مرحملاربة مملكَت م؛141

حاصروا مدينة حلزوم وتدمري مجيع األودية و)مقدسات( املعابد واحلصون وإجبار وجاء فيه )

االستسالم واخلضوع ومجيع املدن واحلصون من شعب )قبيلة( أوسان مدينة منومب على 

 .(54)(وشيأن
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من السيطرة والقضاء على  (يدع أب غيالن)متكنت مملكة حضرموت يف عهد ملكها 

، الذي Ja 2888؛ حيث يشري النقش احلضرمي م175 –170مملكة قتبان تقريًبا بني عامي 

( بوادي بيحان، اان الثانية، )هجر بن محيد حاليًّعاصمة قتب (ذات غيلم)ثر عليه يف مدينة ُع

لتسيطر  ؛(55)(ذات غيلم)إعادة بناء أسوار مدينة ب، (يدع أب غيالن)إىل قيام امللك احلضرمي 

مملكة حضرموت على أراضي قتبان وولد عم، مبا فيها وادي مرخة موطن األوسانيني، 

 ووصلت حتى عدن.

 الثلث األول من القرن الثالث امليالدي، من عهدويعود آخر ذكر ألوسان يف النقوش إىل 

ملك سبأ وذي ريدان، الذي قاد محلة حملاربة مملكة حضرموت، وأشار إىل أن  (شعرم أوتر)

ة متحالفة مع مملكة حضرموت، كما جاء يف النقشني فرتأوسان كانت يف تلك القبائل 

 :Ry 533/6و 13/10اإلرياني 

 د م ن/ و م ض ح ي م/ و أ ش ع ب/ أ و س نك ل/ و ل د/ ع م/ ق ت ب ن/ و ر 

 كل ولد عم قنبان وردمان ومضحي وقبائل أوسان

أي قبائل أوسان، مما يؤكد أن أوسان أصبحت  ؛يذكر النقش أعاله )أشعب أوسان(

 قبائل متفرقة، يف أودية ومدن وادي مرخة املوطن الرئيس لألوسانيني.  
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 ة:امتاخل

اليت نشأت يف وادي مرخة حمافظة شبوة،  ،أن مملكة أوسان الدراسة إىل تخلص

كانت من املمالك الرئيسة، اليت ظهرت يف جنوب شبه اجلزيرة العربية، منذ بداية األلف 

حضرموت(، وعلى الرغم من قلة وبان، تقومعني، وأوسان، واألول قبل امليالد. وهي )سبأ، 

ة وأهمية كبرية. وقد مرت مملكة أوسان النقوش اليت تذكر أوسان، إال أنها حظيت مبكان

 : ، همامبرحلتني تارخييتني

 كانت مملكة أوسان منذ بداية األلف األول قبل امليالد، من أهم املمالك املرحلة األوىل:

، واستطاع حكامها الذين اختذوا لقب )مكرِّب(، من التوسع ومد نفوذ وأقواها

ازدهرت كدولة جتارية كبرية، الدولة، والسيطرة على أغلب أراضي البالد، و

واحتكرت طرق التجارة واملوانئ، وامتدت على طول الساحل إىل باب املندب؛ مما 

شكل خطًرا على مملكة سبأ واملمالك األخرى؛ ولذا حتالفت ممالك سبأ وحضرموت 

مما أدى إىل  ؛وقتبان ضدها، يف بداية القرن السابع قبل امليالد، وشنوا احلرب عليها

عليها واختفائها، ومتكنت مملكة قتبان من السيطرة على أراض مملكة القضاء 

 أوسان، واستمرت حتت سيطرتها حتى القرن الثاني قبل امليالد. 

 انت مملكة أوسان يف القرن الثاني قبل امليالد من النهوض جمدًدمتكَّ املرحلة الثانية:

ادي مرخة، وكذا واالستقالل عن قتبان، واستعادت السيطرة على أراضيها يف و

كيانها السياسي لتشكل مملكة صغرية مستقلة، وأصبحت تذكر يف النقوش 

كمملكة. إال أن قلة النقوش األوسانية، ال تساعد يف معرفة تاريخ مملكة أوسان 

 حكموها. نوال اسم امللك مؤسسها، وال أمساء مجيع امللوك الذياجلديدة أو املتأخرة، 

يت وصلتنا من مملكة أوسان اجلديدة، إال أنها تركت على الرغم من قلة النقوش ال

بفنون النحت وخاصة حنت التماثيل  ها، ومتيزهاأثرية فنية متنوعة، تشري إىل ازدهار اقطًع

 اآلدمية من حجر املرمر األبيض.

قف على قاعدة، تحرص األوسانيون على جتسيد ملوكهم يف هيئة متاثيل كاملة، 

منها مكسورة، مل يتبقَّ من التمثال سوى  دت كثرٌيِجُو يف حنيوجدت بعضها كاملة، 

ب اسم صاحب التمثال، سواء القدمني، من دون وجود البدن والرأس. وعلى واجهة القاعدة ُكِت

 أحد أفراد العائلة امللكية. مأكان ملًكا، أ

ذكرت النقوش األوسانية املعروفة عدًدا حمدًدا من أمساء امللوك األوسانيني، ويتضح 
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؛ إذ ينتقل احلكم من األب إىل ابعض األمساء، أن احلكم يف مملكة أوسان كان وراثيًّمن 

 االبن.   

ن أن أغلب امللوك األوسانيني اختذوا أمساء وألقاًبا شخصية متشابهة، تكررت تبيَّ

لقابهم الشخصية، على قواعد متاثيل أبأمساء امللوك و ةبينهم. كما وردت أمساء شبيه اكثرًي

سورة، لكنها من دون لقب )ملك(، تدل على أنهم أمراء من العائلة امللكية، وال حجرية مك

   يعلم إذا كانوا تولوا احلكم بعد ذلك أم ال.

ب على قاعدة التمثال املكسور، ومل يتبقَّ من التمثال بينت الدراسة أن النص الذي ُكِت

، خيص اسم قبلملنشورة من سوى القدمني تعلوا القاعدة، من دون وجود البدن والرأس، غري ا

(، وهو أحد ملوك أوسان غري املعروفني معد إل سلحني أب أنس ملك أوسانصاحب التمثال، )

 ، الذي يرد ألول مرَّة يف النقوش.  قبلمن 

، ختلو من أي زخار  مجالية، ومن مقارنتها مع باقي ةبسيط اًلالتمثال نعا اترتدي قدم

النحات بتزيينها بالزخار . قام  اًل، الذين يرتدون نعامتاثيل ملوك، وأمراء أوسان األخرى

معد )ح أن امللك رجَّأنها تعود ملدة أقدم، وُي وشكل حرو  النقش،ويتضح من بساطة النعل، 

 قبل امليالد.  أو بداية القرن األول حكم يف أواخر القرن الثاني  (إل سلحني أب أنس

عد إل سلحني أب أنس(، الذي يتكون يتضح من النص أنه يذكر االسم األول للملك )م

من ثالثة أمساء؛ أي إن له لقبني شخصيني، ومل يكتب اسم والده. وتبني أن االسم األول 

والثاني )معد إل سلحني(، من األمساء اليت اختذها ملوك أوسان، وبعض أفراد العائلة 

 عروفني. مل يرد امسه الثالث )أب أنس( مع أمساء ملوك أوسان امل يف حنيامللكية، 

تبني أن مملكة أوسان اجلديدة استمرت حتى نهاية القرن األول قبل امليالد، ثم 

ذكر يف النقوش كمملكة. جاء ذكرها يف النقوش حتى الثلث األول من اختفت، ومل تعد ُت

     القرن الثالث امليالدي، كقبيلة يف وادي مرخة موطن األوسانيني األصلي.
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 قائمة االختصارات:

يشري إىل أن احلر  أو احلرو ، بني هذين الرمزين كانت على النقش، ولكنها اختفت  ][ 

 نتيجة كسر أو طمس وغريها.   

 تكملة لبعض احلرو  الناقصة يف النقش اليت تظهر منها أجزاء بسيطة. )( 

 جزء حمذو .  ... 

Aden Museum. AM 

 Corpus des inscriptions et antiquités sud-arabes, 

Louvain ,1-1977, 2, 1986.  
CIAS 

Corpus Inscriptionum Semiticarum, Pars quarta, 

Inscriptiones  Himyariticas et sabaeas continens. 

Tomes I-III, Parisiis, 1889-1931. 

CIH 

Corpus of South Arabian Inscriptions, in Avanzini 

2004. 
CSAI 

Deutsches Archaologisches Institut. DAI 

M. al-Ggul        جمموعة نقوش نشرها حممود الغول   Ghul-YU 

 Ir جمموعة نقوش نشرها مطهر علي اإلرياني .

Inscriptions edited by A. Jamme. Ja 

Khor Rori   ظفار –البعثة اإليطالية يف خورروري KR 

Mission de Qatabān.   MQ 

Ṣan‘āʾ, Military Museum   . MṢM 

Bayahn Museum. متحف بيحان MuB 

Inscriptions edited by J. Pirenne. Pi. Huwaydar 

Répertoire d’ épigraphie Sémitique publié par la 

Commission du Corpus Inscriptionum Semiticarum, 

V–VIII, Paris, 1928-1968.  

RES 

Inscriptions edited by G. Ryckmans.  Ry 

University of Aden Museum. UAM 

Yemeni Museum, Ṣan‘āʾ. YM 
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