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  جمال محمد الحسني. م
   جامعة عدن- كلية اآلداب –مدرس قسم اآلثار 

 
يضم متحف جامعة عـدن العديـد مـن القطـع األثريـة التـي تعكـس مـدى تطـور ورقـي                

) غيـر منـشورة  (ض النقـوش الجديـدة   ممالك اليمن القديم، وقد اخترنا من تلك القطع بع  
التي تخص مملكـة قتبـان، تلـك المملكـة التـي احتلـت مكانـة مهمـة فـي تـاريخ الـيمن                

حيــث كانــت مملكــة متراميــة األطــراف تمتــد مــن وادي  . م.القــديم خــالل األلــف األول ق
 عـدن مدينـة  مـا وراء  وإلـى   تبانيين حتى وصلت إلى بـاب المنـدب،      بيحان الموطن الرئيس للق   

  .بعض الكتابات الكالسيكيةفي  و، جاء في نقوش ملوكهاكما
 مــن ضــمن مجموعــة نقــوش متحــف    نقــوش قتبانيــة جديــدة  أربعــة البحــث يــستعرض

حدى أهـم  إ) هربت قديما( حنو الزرير هجرمدينة عثر عليها مؤخراً في  التي،  جامعة عدن 
) UAM 519; 520(تبـان فـي وادي حريـب، وهمـا النقـشان      المراكـز الحـضارية لمملكـة ق   

ــران،   ــدم  يقــدمان بعــض المعل و ويخــصان اإللهــة ذات ظه ــدة المتعلقــة بالتق ــات الجدي ، تاوم
  .ثرت اإلهداءات لإللهة أناللذان يسجال) UAM 518; 522( والنقشان

  تقدمات- آلهة - قتبان- نقوش -عدن .   
 

خــالل  تتبــع مملكـة قتبــان  يهـدف البحــث إلــى اإلشـارة إلــى أن مدينــة عـدن كانــت   
تبــان حيــث نقــدم فيــه مقدمــة عــن تــاريخ مملكــة ق . م.قاألول ثــاني مــن األلــف النــصف ال

يوضـح فيهـا    علـى بعـض النقـوش الملكيـة التـي      مداًتع م،المناطق التي وصلت إليهالمعرفة  
المناطق الخاضـعة لـسلطتهم، وكـذا بـبعض األدلـة األثريـة كـالعثور علـى         حكام قتبان   

اإلشــارة إلــى مــا ذكرتــه المــصادر  وأيــضاً  ،عيــة تحــوي عمــالت معدنيــة قتبانيــة مقبــرة جما
  . قتبانمناطق نفوذالكالسيكية عن 

 منـشورة مـن قبـل   الربعـة المختـارة الجديـدة وغيـر     كما يهدف البحث إلى دراسة النقوش األ 
 مكانـة تلـك   وإظهـار .  منها علـى النقـوش القتبانيـة   الجديدوخاصة وتحليل بعض األلفاظ    

وانـب  ج التقـدمات المهـداة لهـا التـي تعكـس بعـض      ، وطبيعـة  لهة فـي مجمـع آلهـة قتبـان       اآل
  .الفكر الديني لمملكة قتبان

 
  . اعتمد البحث على المنهج التاريخي والتحليلي والوصفي  
 

ألول يمن القـديم خـالل األلـف ا    مكانـة مهمـة فـي تـاريخ الـ      مملكـة قتبـان  احتلـت 
 فتـرة  م.قالفترة الواقعة بين القرنين الخامس والرابع وحتى بدايـة القـرن األول    د  تعو ،م.ق

مملكـة  فيـه  أصـبحت  حيـث   ويمكن تسميتها بالعصر الذهبي،   ،هاازدهار حضاري وسياسي ل   
 أراضــيتـضم كــل  ل متراميـة األطــراف تمتـد مــن وادي بيحـان المــوطن الـرئيس للقتبــانيين،    

، وتمتد إلـى  1 حتى بلغت حدود مملكة سبأ من الشمال الغربي     الجوبة واديأوسان و مملكة  
ذمار من  الغرب، ووصوالً إلى الشريط الساحلي الممتد مـن مـضيق بـاب المنـدب حتـى مـا وراء            

هي بذلك ضمت الجزء الجنـوبي مـن البحـر األحمـر الفاصـل بـين الجزيـرة العربيـة         وعدن،  
  .3 العربي، وساحل أحور الواقع على البحر2 وأفريقيا
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علــى تأكيـد مــد نفــوذهم وتوســع  ) ةربــا مك-ملــوك (بـان  وقـد حــرص حكــام قت 
 ألول مـرة فـي تـاريخ ممالـك الـيمن      لطويل اللقب الملكي ا همذااتخرقعة دولتهم من خالل     

 القــرن  نهايــةبــينأرخ حكمــه الــذي الملــك شــهر غــيالن بــن أب شــبم   عهــد منــذ  القــديم
ملـك  (الطويـل  الملكـي  تخذ اللقـب  اأول من  هتقد أن ع وي .م.الرابع ق بداية القرن   الخامس و 

ــو      ــد عــم وأوســان وكحــد ودهــسم وتبن ــان وكــل ول ــي نقــشه  ) 4قتب ــا جــاء ف  CIAS( كم
47.11/b2=(Tsb+RES 3881) = CSAI I, 5(المنـاطق سـيطرة قتبـان علـى    اللقـب  وضـح ، وي  

 عب تابعـه لمملكـة أوسـان فـي القـرن الـسا      كانـت  وجميعهـا  ) تـبن - دهسم - كحد -أوسان  (
، وورودهــا فــي اللقــب الملكــي بــذلك الترتيــب لــم يكــن عــشوائياً، وإنمــا علــى أســاس   م.ق

 ،)خريطــةالينظــر (إلــى الــشرق وإلــى الجنــوب مــن قتبــان الموقــع الجغرافــي لهــا، حيــث تقــع  
 أوج ازدهارهـا فأوسان يقصد بها وادي مرخة وهي أراضي مملكة أوسان التي كانت قد بلغت      

نه تم القضاء عليها بتحـالف ممالـك سـبأ وقتبـان وحـضرموت      م ولك.خالل القرن السابع ق   
معروفـة فـي   الغيـر   األسـماء فهـو مـن    وأما االسم كحـد  ).RES 3945(كما جاء في النقش 

يوضــــح أن ، RES3688/2,6فـــي الــــنقش  ) ذ د ت ن ت/ ك ح د(الوقـــت الحــــالي إال أن ورود  
  فـي ف اليوم باسم موديةتعر، وهي )5كحد دثينة (أي أنها   منطقة دثينة   هي  د بها   وقصالم
 وأمـا االســم  .أبـين، والزال النـاس إلـى اليــوم يطلقـون عليهـا االسـمين معــاً دثينـة وموديـة        / م

 لحـج /  تقع في المنطقة المعروفة حالياً باسم يافع فـي م  دهسم فيرجح أغلب الباحثين أنها    

 إلـى يومنـا   روف معـ هـو اسـم لـوادٍ    و ،ويقصد بهـا تـبن    ) تبنو(وحملت المنطقة الرابعة اسم     . 6
  .7شمال من عدنال لحج، ويقع إلى حافظةفي م )نوادي تب(هذا باالسم نفسه 

 وحمـل   المكرب يدع أب ذبيان بن شهر غيالن قد حذا حـذو أبيـه      -ويالحظ أن الملك    
ــل،   يحمــل أطــول  أضــافها للقبــه وأصــبح  وبــضم منــاطق أخــرى،   قــامواللقــب الملكــي الطوي

 ، الـذي عثـر عليـه فـي    RES 4328/1-5 فـي الـنقش    كمـا األلقاب الملكية في تاريخ قتبـان 
مكـرب قتبـان وكـل ولـد عـم و أوسـان وكحـد ودهـسم وتبنـو و يرفـأ               : (مدينة حنو الزريـر   

ثر عليه في موقع نقيـل أو عقبـة   عالذي ، Aqaba Bura‘ 1/1-2‘وأما نقشه ) 8 وأيمنن وأشأمن
:  وفيــه البيــضاء،محافظــة المنطقــة الجنوبيــة الــشرقية ل، الواقــع فــي)ع قــديماً ربــ( ع ربــ
). 9 مكرب قتبان وكل ولد عم و أوسان وكحد ودهسم وتبنـو وكـل يرفـأ وأيمـنن وأشـأمن       (

إشارة إلـى سـيطرته علـى    ) كل يرفأ(وثم ) يرفأ(ن وأيمنن، وورود أموهنا أضاف كل يرفأ وأش  
رى  يـ N. Nebesنـوربرت نيـبس    إال أن. ةمعروفـ التي لم تعـد  سماء األمن يرفأ و. مناطق أخرى

أن يرفأ تقع في الجزء الجنوبي من السهل الساحلي للبحر األحمر، وبذلك فهـي تكـون فـي         
 مكربـي  ألقـاب ومـن تلـك المنـاطق التـي جـاءت فـي        -الجنوب الغربي مـن مملكـة قتبـان،         

أي أنهــا تقــع فــي مــضيق بــاب المنــدب، ويــضيف أن هــذا   ، وإلــى الغــرب مــن وادي تــبن  -قتبــان
وقـد  . قتبان تـصل إلـى مـضيق بـاب المنـدب     حدود  ترابو من أن    الموقع يتوافق مع ما ذكره س     

حــد النقــوش أفــي  مــع عــدد مــن المنــاطق األخــرى  اعتمــد فــي ذلــك علــى ورود اســم يرفــأ   
 المنطقـة  هوتحديـد هـذ  .  10يؤرخ إلى الثلث األول مـن القـرن الثالـث المـيالدي       السبئية الذي   

اللقــب المنــاطق فــي ك تلــكموقــع ليرفــأ يعــد منطقيــاً ألنــه كمــا ســبق وأشــرنا أن ذكــر    
من المناطق التـي  ضبذلك تكون مدينة عدن و .ة بحسب مواقعها الجغرافي كانالملكي  

والتـي فــسرت  ) أ ش أ م ن و / و أ ي م ن ن(لقبـه  كمـا شـمل   . كانـت تابعـة لمملكـة قتبـان    
تعنـي أيمـن أو اليمـين    ) ي م ن(وجذرها )  م ن ن   أ ي ( ، فكلمة    11أنها تعني الجنوب والشمال   

  .12ومعناها الشمال) ش أ م(وجذرها ) أ ش أ م ن (  الجنوب، وكلمة وكذلك
بـاب المنـدب جـاء أيـضاً مـا يؤكـده عنـد        ن وصول حدود مملكة قتبان إلـى مـضيق         إ 

الـذي   -) جغرافيـة اسـترابو   ( ه فـي كتابـ    Strabo  سـترابو  ومـنهم  الكتاب الكالسيكيين، 
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يون الذين امتدت أرضهم لتطـل   فالقتبان″: يذكر و - Eratosthenesينقل عن إيراتوستثينس    
علـــى المـــضيق ذلـــك الممـــر الوحيـــد فـــي الخلـــيج العربـــي، وتـــسمى عاصـــمتهم تمنـــا           

Tamna....13″ ،   كمــا جــاءت المعلومــة نفــسها عنــد بلينــي Pline   ــ(فــي ــاريخ هكتاب  الت
ويــرى عـددٍ مــن  . )Ocilia14  أو أوكيلـيس يليـا ك، وأضـاف أنهــا وصـلت إلـى مينــاء أو   )الطبيعـي 

  ).نظر الخريطةا(.15سمى اليوم بخليج شيخ سعيد على مضيق باب المندب يالباحثين أنه
، مملكــة قتبــانعــدن كانــت مــن المنــاطق التــي تتبــع   مدينــة  أن وبــذلك يتــضح  

عــدد مــن العمــالت المعدنيــة علــى  فــي عــدن فــضلفــي منطقــة بئــر  العثــور يؤكــد ذلــكو
تحتـوي علـى عمـالت    بقايا مقبرة قتبانية وعلى   في الموقع نفسه     شفكما كُ  .16القتبانية

وكذا العثور على نقش قتباني من قبل المواطنين فـي منطقـة العذقـة     ،  17معدنية قتبانية 
  .18م.رأس العارة، وقد أرخ إلى القرن الثالث ق) قرب خرز(

 متحفمن ضمن مجموعة نقوش  نقوش قتبانية جديدة     ولذلك فقد اخترنا أربعة     
 الجـزء  فـي الواقـع   )هربت قديماً( الزرير  حنوموقع هجر جامعة عدن، عثر عليها جميعاَ في 

ــع     لتكــون ،  شــمال غــرب وادي مبلقــة وادي حريــبالــشرقي مــن وادي عــين عنــد تقاطعــه م
  : موضوع هذا البحث

 
UAM 5191 
 سـم،  32العـرض  : أبعـاده وهو عبارة عن لوح مـن الحجـر الجيـري، مـستطيل الـشكل،            

 ســطور، وبــسبب 3 ســم، يتكــون مــن 5 ســم، ارتفــاع الحــرف 5,5 ســم، الــسمك 20 االرتفــاع
الكسور التي أصابته في الجانب األيمن وجدت بداية األسـطر ناقـصة، وأمـا الكـسور التـي       

  : الحروف فير فلم تؤثرفي جانبه األيس
 
  ع م/ س ح ر/ و ق ح ذ م/ أ ب ر ن/ ب ن/ ي ت ... -1
  ع ش ق/ ب ن/ س ل ع ت م/ ظ هـ ر ن/ ذ ت/  د أ ر/ ي ع ن] ر  [ -2
  ن ع م ت م/  ل ت ر د أ س م/ ظ هـ ر ن/ و ذ ت/ ب ت ن . -3
 
  عم) كاهن(وقحذم سحر ) أبران(أبرن ) العائلة(ي ت بن  ... -1
  من عمل) معدنية(ذات ظهران عملة نقدية ) لإللهة(يعان قدم ]ر  [-2
   ت ن وذات ظهران لتمنحهم النعيم ب  . -3
 

  . للكسورجاء االسم األول لصاحب النقش غير مكتمل نتيجة: 2-1 انالسطر
ذكـره  جـاء   حيـث  اً ما ترد في النقـوش، نادرالتي مذكر، وهو من األسماء اسم علم   : أ ب ر ن   

 )19.... ر نأ ب/ب ن/ ل ح ي ع م/ ب ن/ ر ع م ذ ك (،Cox 4/1في نقش قتبـاني واحـد فقـط    
 ب/ب ث م (RES 4760 A/7 كما جاء فـي الـنقش الـسبئي    .عائلة أو عشيرةلاسم ليدل على 

  .شير إلى اسم مكانيوهنا ربما  )نأ ب ر 
، ويــرد ذكــره فــي نــصب قبــري   اســم علــم مــذكر، وهــو أيــضاً مــن األســماء النــادرة :ق ح ذ م

 ن ب ط م -1 (Mift 00/3)مقبـرة تمنـع  (،مـن موقـع حيـد بـن عقيـل      واحـد فقط ) شاهد قبر(
      .)20 ق ح ذ م-2ر ب ك 

 الـذي ارتـبط    ذكـر االسـم سـحر   ويـرد   بالـسين الثانيـة،  كتـب اسم وظيفـة دينيـة،   : س ح ر 
منهـا  ، ثـامن عـد ال  نقـوش قتبانيـة إضـافة إلـى نقـشنا هـذا الـذي ي           بعة في سـ   باإلله عم ريعان  

 -عهـد الملـك   ى ؤرخ إلـ ثالثـة نقـوش تـ   ، وأقدمها ملكية تخص مكربي قتبان   نقوش   ةتس
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 الذي اتخذ اللقـب اللملكـي الطويـل والمـؤرخ حكمـه إلـى         المكرب يدع أب ذبيان بن شهر       
 النقش الرابـع و،  RES 3880/3-4; MuB 673/2; ‘Aqaba Bura‘ 1/3: ، هيم.قالقرن الرابع 
ـــ   ــؤ MQ-KH 11/3الموســوم ب ــاني ق  رخ وي ــرن الث ــى الق ــا الخــامس  .إل ــوم، وأم   CIAS ه

47.10/r3/c82/4  ،سداسالـ الـنقش  و .م. القـرن األول ق بين نهاية القرن الثاني وبداية يؤرخ  ف 
وجميعهـا  . حيـد بـن عقيـل   فـي مقبـرة   مكـسوراً   عثـر عليـه  الـذي  ، TC 1176/3الموسـوم بــ   

 اسم المكرب واللقب الملكي ومن ثم الوظائف الدينية وبعد يأتي اسـم اإللـه عـم           تذكر
، يــذكر )رشــو عمــم ســحر ربــي عــم ريعــان قظــر قــين :(ريعــان، وتكــون علــى النحــو اآلتــي  

قـاظر أي  (وهـي  التي عرفـت فـي مملكـة قتبـان،     تبان الوظائف الدينية الرئيسية     مكرب ق 
 وجميعهـا تـدل علـى أن    ).وسـحر وربـي   ) كـاهن (ورشـو أي    ؤول اإلداري   جامع، وقين وهو المس   

 .ا الـنقش االسم سحر يمثل وظيفة دينية ارتبطت باإلله عم ريعان كمـا هـو الحـال فـي هـذ      
 ود إل ويـشرم أبنـاء أب أنـس    :وهـم ، ويسجل فيه صـاحبا الـنقش   Ja 852/1-2 السادسوالنقش 

صيغة بـ   الـنقش نفـسه   فـي ، كمـا كتـب   عـم ريعـان  )سـحرو (العـشيرة مجهمـم      العائلة أو من  
 لإللهـة   سـحر ) كـاهن (بوظيفـة   أوالدهم  أحد   ينيأنهم قاموا بتع  وتعني   )رسسح(هي  أخرى  
 سـحر اإللـه عـم ريعـان     بوصـفهم يحملـون وظيفـة     وأصـحاب الـنقش     ى أن   لذا يدل ع  وه،  أثرت

 ، فرضوا سيطرتهم على بقية المناصب الدينيـة آللهـة قتبـان األخـرى          اإلله الرئيس لقتبان  
 .لإللـه ربـش  ، وكاهن بوظيفة رشـو  أثرتلإللهة  وقظر  كهنة بوظيفة سحر    قاموا بتعيين   و

عرفـت فـي مملكـة قتبـان دون غيرهـا      وبذلك يكون االسم سحر هو اسم لوظيفة دينية         
   .خرىمن الممالك األ

جــاءت شــبيهة بــصيغة كتابــة اســم اإللــه   ) ســحر( أن صــيغة كتابــة تجــدر اإلشــارة إلــى و
 الذي كتب بحرف الـسين الثانيـة ولكـن بإضـافة حـرف المـيم فـي آخـره، ربمـا                 -) سحرم(

مملكـة قتبـان مـن    والذي عرف كأحد اآللهة التي عبـدت فـي   . -لتميزه عن الكاهن سحر 
ــنقش   و،21خــالل عــدة نقــوش   ــذي يــشير إلــى أن المعبــد المــسمى     RES 3566/8منهــا ال  ال

 ولكـن  .الواقع في العاصـمة تمنـع خـصص لعبـادة اإللهـين عـم ريعـان وسـحرم معـاَ          ) أحرمن(
عـدا فـي   ) سـحرم (واإللـه  ) سـحر (تلك النقوش لـم تـشير إلـى وجـود عالقـة بـين الكـاهن           

     .تشابه صيغة كتباتهما
 .Mذكر ماريا هـوفنر  في ديانة قتبان، تأو دوره مهامه و) سحر(الكاهن  ىمعنوعن 

Hofner   حر وربي (أنمكربـي قتبـان،   – كانا من الوظائف الدينية التي اتخذها ملوك    )س 
رتــبط باإللــه عــم ريعــان والطقــوس والعــادات الدينيــة التــي لهــا عالقــة   اســحر وأن المنــصب 

 بعــد  الملكيـة  ويبــدو أن ورود الوظـائف الدينيــة فـي النقــوش  ،22بعمليـة الطــواف والـرقص  
هوفنر تعتقـد أن الملـوك كـانوا يتخـذون تلـك      هو ما جعل وألقابهم ماء مكربي قتبان  أس

ــاك  أن إالاأللقـــاب أو الوظـــائف الدينيـــة،   ــهنـ ــائف ال تبـــين أن أخـــرى  اًنقوشـ تلـــك الوظـ
 مـع أسـماء   )سحر وربـي  - رشو - قين   -قاظر  ( تذكر تلك الوظائف الدينية     ألنها  تخصهم،  
 تلـك   عائالت معينـة كانـت هـي فقـط التـي يحـق لهـا أن تتقلـد              لذين ينتمون إلى  ا أصحابها

 الـذي يـذكر   - في هذه الدراسة -الحال في نقشنا هو كما  ،  المناصب أو الوظائف الدينية   
) سـحر (لنسبة الرتبـاط الكـاهن   وبا .اسم الشخص الذي كان يتولى منصب سحر عم ريعان        

ن النقــوش القتبانيــة إدليــل يؤكــده، حيــث   أو الــرقص فلــيس هنــاك أي  بطقــوس الطــواف
. أوأمــا  .والنقـوش اليمنيـة القديمـة عامـة لـم تـذكر شـيئاً عـن طقـوس للطـواف أو الـرقص           

يعني الكاهن الساحر، وذلك على أسـاس أن  ) سحر(فترى أن االسم  A. Avanzini افانزيني
نــسوا ا فر، ويفـسره 23 ويمارسـون الــسحر ةيم كـانوا ســحر  حــضارات العـالم القــد الكهنـة فـي  
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بافقيـه أن االسـم   ، ويـذكر محمـد   24  اسـتفهام عالمـة  بالـساحر إال أنـه يـضع    F. Bron بـرون 
  . 25سحر عادةً ما يفسر أنه كاهن

 فــي وعلــى الــرغم مــن وجــود بعــض اإلشــارات التــي تــدل علــى وجــود االعتقــاد بالــسحر    
ير إلى ارتباط السحر بالممارسـات الدينيـة، مـن خـالل      ، والتي ربما تش   ممالك اليمن القديم  

دميـة بأصـابعها الخمـسة المتباعـدة     آ بعـض العالمـات الـسحرية كرسـوم كـف            العثور على 
نـه لـم يعثـر لحـد اآلن علـى أي نـص       إف  للحماية مـن العـين والحـسد،   التي اعتبرت كتعويذة  

   .26سحري
 سـحر التـي ارتبطـت باإللـه     ن الوظيفة الدينيةعلى إ تأكيدنه من الصعب ال إوبذلك ف 

، ويمكـن القـول إن   لنقـوش  ذلـك فـي ا  تؤكد إشارة  ريعان تعني الساحر لعدم وجود أي  عم
إال أن النقـوش لـم توضـح    الخاصة باإللـه عـم ريعـان،       انت إحدى الوظائف الدينية   حر ك س  

  .الخاصة به المهام نوع وطبيعة
  عم هو اإلله الرئيس لمملكـة قتبـان   عم ريعان أو عم الريع، عرف أن اإلله   :ي ع ن  ]ر/ [ع م 

ول األ حـرف ال ونـشير إلـى أن  ، وأما ريعان أو الريع فهي صفة أو لقب لإلله عـم،  وقبائل ولد عم  
حـرف  ا أضـفن  الـنقش، وقـد   ر ظاهر بسبب الكـسور التـي أصـابت    غي الثانيالسطرفي بداية   

و الوحيد من ألقـاب  هيالحظ أن اللقب ريعان  و. أي عم ريعان   )ر ي ع ن   (لتكون الكلمة   ) ر(
أسـماء   و اآللهـة ر ألقـاب كما هو معروف عند ذك) ذ(لم يسبقه حرف الذال  اإلله عم الذي    

قبـل اللقـب ريعـان    ) ذ(، وعـدم ورود حـرف   )عـم ريعـان  (اآللهـة، وكتـب      بعـد أسـماء   المعابد  
اإللـه أنبـي    مثـل  ،دف ذلـك فـي بعـض النقـوش    ، حيث يمكن أن نـصا ةليست الحالة الوحيد  

يعنـي الزيـادة أو النمـو، أي ينمـو      ه أنـ A. Jamme يذكر ألبرت جـام االسم ريعن وعن  .شيمن
) سـحر (وروده  مـع االسـم   ومعناه النامي، وأن ) رايعان  ( هوفنر إلى أن ريعن هو     ، وتشير 27القمر

فـي إشـارة   ، )الذي يكبر ويدور(، أو)والدائريالمتنامي (م في النقوش يبين أن رايعان وساحر  
 حـرف  ه لحقـه نـ ى أسـاس أ لـ ع - راهيم الصلوي أن ريعن هو الريـع      ويرى إب . 28 إلى شكل القمر  

ــون فــي   ــى خــرآالن ــة عل ــف) ال( ه للدالل ــامي  -التعري ــاه هــو المتن ــرى  29 ، وأن معن ــا ي . أ، بينم
 أن تفـسير الريـع بالمتنـامي وارتباطـه بـشكل القمـر أمـر غيـر مقبـول،          A. Beestonبيستون 

ــيمن أو المزدهــر، وهــو ســي    ــسبب    ألنــه يعنــي المه ــوفيرة، والــذي ي د أو صــاحب المحاصــيل ال
  .31 ، وهو أيضاً الزيادة والربح، والتكاثر 30المحاصيل

، وهـو أيـضاً   32 النمـاء والزيـادة   : المعـاني اآلتيـة   علـى    )الريـع ( دل وفي اللغة العربية ي   
كـده   وهـو مـا تؤ  .33 طعام كثير، وراعت أي زكت، وأراع الناس هذا العـام أي زكـت زرعهـم        

  .  به من أن اإلله عم الريع هو اإلله صاحب أو سيد المحاصيل الوفيرةةصالخاالنقوش 
  سـاند أو سـاعد  - بمعنى أعان يأتيو، قوش القتبانية والسبئية ما يرد في الناً فعل كثير  :ردأ

:  األول ، وهمــا الــنقش آخــرمعنــىعلــى  ن ليــدلين قتبــانييجــاء فــي نقــشردأ  إال أن االســم .34
RES 4273/2ب/ ص ن ت م/ ذ ت/ ر د أ ت/  ط م ر ن-2: ، وفيــه المعجــم ويفــسره، /..ع س 

ب ح ت ن ي / ت أ ث ر/ ت أ  رد-2:  وفيـه MuB 545/2-3، والثـاني  35القتبـاني بمـنح أو كـرس   
ونالحـظ أنهـا وردت فـي     ).36قدمت(هو  بافقيه أن أفضل شرح لالسم ردأ   محمد   ن، ويذكر    هـ

 أي أنهـا حلـت محـل الفعـل     . كـرس –  مـنح –م  وبذلك فهي تعني قـد   ، بالصيغة نفسها  نقشنا
    .37 كرس–الذي يعني قدم ) سقني(
مـن آلهـة قتبـان الكبـرى، وكانـت مـن       إلهـة مؤنثـة و  أنها رفت ذات ظهران  ع: ظ هـ ر ن    /ت ذ 

 عهـد الملـك شـهر يجـل الـذي      ، وذلك منـذ 38اآللهة الرئيسية لمدينة تمنع عاصمة قتبان 
، RES 3871/2-4الـنقش   كمـا جـاء فـي    ،39م.ق القـرن الـسابع   أرخ حكمة منير عربش إلى

 ويختـتم الـنقش    وادي بيحـان، وكتـب بـالخط القـديم،    عثر عليه في جبـل ريـدان فـي   الذي  
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عـم وأنبـي وذات صـنتم    (آللهـة قتبـان الكبـرى     الرسـمية   التوسـل   الـدعاء أو    بذكر صـيغة    
       ).ذات ظهرانو
 النقـوش القتبانيـة   ىعـد مـن الكلمـات الجديـدة علـ     تعملة نقدية معدنية، و :س ل ع ت م    

) س ل ع ت م/ خ م س  ( FB-Hawkam 3/5-6 لـم تـذكر عـدا فـي نقـش نـشر مـؤخراً       حيث 
قيمـة التقـدمات التـي وهبـت لإللهـة      عمالت معدنيـة ك ، لتدل على )س ل ع ت م/ع ش ر ( و

 UAM 520/3 -مـن هـذه الدراسـة     -هذا وأيضاً فـي الـنقش الثـاني      وأما في نقشنا.40حوكم
ــران  )س ل ع ت م/  سخ م(الـــذي يـــذكر  ــا يخـــصان اإللهـــة ذات ظهـ ليوضـــحا قيمـــة  فهمـ

: فـي نقـشين مـن مملكـة سـبأ، همـا       ) سـلع (ونشير إلى ورود االسـم      .  لها التقدمات التي قدمت  
س ل ع ( بـصيغة   YM 10703 والنقش ،)41 أ س ل ع م/ خ م س( ...  ،CIH 548/8-9 النقش
، وقـد فـسر االسـم    )هـس ل ع ت (، وal-Jawf  04.23 A/5 في النقش المعيني، وأيضاً )42ت م

  .43 نقود أيعملة معدنيةسلعة بـ 
  .يعني منحرف جر : ب ن
 وأأنجـز  مثـل   ، يتعلق بـأمور البنـاء  هأنفي النقوش اليمنية القديمة    يرد االسم عشق     :ق ش ع

يبـدو أن المعنـى األخيـر يتوافـق مـع      و.  44 بمعنى عمـل أو إعـداد  جاء كما حفر بئر،  وأشيد،  
أي أنه تـم تقـديم العملـة النقديـة مقابـل      ما، على القيام أو تأدية عملٍ    يدلقش، و سياق الن 

نـوع ذلـك    فيـصعب معرفـة    بـسبب الكـسر  ة بداية السطر الثالـث ناقـص      وألن ذلك العمل، 
     . تلك النقود تم دفع من أجلهالعمل الذي

  :3السطر 
    ؟:ب ت ن. 
ـــ ر ن/ و ذ ت  ــي    ك :ن ع م ت م/  ل ت ر د أ س م/ ظ هـ ــاظ فـ ــررت هـــذه األلفـ ــا تكـ ــراً مـ ثيـ

مـنحهم  ت ، وتعطـي معنـى ل  RES 3914/4; VL 55/3; MuB 601/6 مثـل  ،النقـوش القتبانيـة  
   .45النعمة أو الصحةاإللهة ذات ظهران 

 
UAM 5202 

ــوح    ــارة عــن ل ــشكل  عب ــن الحجــر الجيــري،  مــستطيل ال ــادهم ــرض  : أبع  ســم، 51الع
 سـطور، الـسطر   4 سـم، ويتكـون مـن    4,5 سم، ارتفاع الحرف 5,6سم، السمك 18,5رتفاع  اال

  : ر الذي أصابه من األعلى بسبب الكس بالكاملاألول مفقود
 

1-............................ ... ...   
  ظ هـ ر ن/ ذ ت/ ر د أ و / ش ي ط م/ ب ن و/ ص ب ح م/  م-2
  م س ح ض ر/ ب ل ق/ ع س ب/ ب ن/ س ل ع ت م/  سو خ م/  هـ و ر ت م-3
  ب ن ع ي م ن/ ل ت ر د أ س م/ ظ هـ ر ن/ و ذ ت/  ت ن ي هـ ن-4
 
1-.............................................   
  ذات ظهران) لإللهة (قدمواشيطم )  أو العشيرةالعائلة( م  صبحم أبناء -2
  ائدتانمال يكلسحجر ) سعر(خمس عمالت من قيمة و أو ركيزة اًودعم -3
   وذات ظهران لتمنحهم النعمة أو الصحة-4
 

  :2السطر
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 Ja 852/3; Ja :قتبانيـة منهـا  الجاء ذكره فـي بعـض النقـوش    م علم مذكر،  اس:ص ب ح م
119/1; FB-Hawkam 1B/2     

  .العائلة أو العشيرة التي ينتمون إليهاي أ ،نسب أصحاب النقشإلى اسم جمع يشير  :ب ن و
وقـد جـاء ذكـر اسـم      التي ينتمـي إليهـا أصـحاب الـنقش،      العشيرة  اسم العائلة أو     :ش ي ط م   

  .UAM 523 )غير منشور ( أو العشيرة شيطم في نقش قتباني واحدالعائلة
 )و أ د ر(عـل  الفويالحـظ أن  .  ذات ظهران)لإللهة(تعني منحوا أو قدموا :ظ هـ رن/ ذت/ر د أ و    

  .أي أن النقش يخص عدة أشخاص. الجماعةعلى لحقه حرف الواو الزائد للداللة 
  :4-3 ان السطر

  : هونقش قتباني واحد فقطعلى حد علمي أن اللفظ هورتم لم يرد عدا في  :م ت ر وـ ه
 RES 4325، لمعجم القتبــانيا ولــذا فــ،....ب/ ب هـــ و ر ت م/ و م ح ر ن/  ح ج ر ن-4: وفيــه 

 ،)46  صـهريج - حـوض -بركـة ( بمعنـى  فسير، وأما المعجـم الـسبئي فيفـسره       أي ت  لم يعط له  
معنـى الـذي اعتمـد علـى      روبان أن هـذا ال كريستياندي مغريه و  ساندرو  يالويذكر كل من    

 مـع مـا جـاء فـي بعـض النـصوص المعينيـة،        في اللغـة العربيـة ال يتناسـب        )هور(أصل االسم   
ه ن يوجـد داخـل المعبـد، فيفـسرا    اً معماريـ اًه يمثـل عنـصر  حيث يظهـر أن لـه معنـى آخـر، وأنـ           

، وهو مـا تـوافقهم   47بالعمود أو الركيزة، أي أنه عمود أو ركيزة يقوم عليه شيء في المعبد  
  . النقشتوافق مع سياق ويبدو أن هذا التفسير ي.48 افانزينيعليه

  . خمس عمالت معدنية:ل ع ت مس / خ م س
 :، منهـا  فـي عـدة نقـوش قتبانيـة    هذكـر جـاء  و - الثانيـة كتب بحرف السين     - فعل :ع س ب  

)Cox 4; RES 4273, UAM 300; Lion 1 ( سبئية كمــا يــرد ذكــره فــي النقــوش الــ
ب فـي   كمـا جـاء االسـم عـس    .49قيمة أو سـعر أو أجـر ورسـوم   بـ  والحضرمية، وقد فسر معناه   

  .UAM 372النقش و ،RES 3655/7 ومنها النقش ،النقوش القتبانية كاسم علم مذكر
  .  50يالكلسرف االسم بلق في النقوش اليمنية القديمة بمعنى حجر  ع:ب ل ق

 عالمـــة تعريـــف االســـم  فـــي آخـــره)ن ي هــــ ن(ن ورود الحـــروف إ :ت ن ي هــــ ن م س ح ض ر
االحتفـال   والتـي تعنـي   )ح ض ر( فيبـدو أن أصـل جـذر الكلمـة          )تمسحـضر (مـا ، وأ 51المثنى
. ذا المعنى ال يتوافق مع سياق الـنقش إال أن ه  ،52 أو زيارة  قامة عيد إلله، أو أدى حجاً     إبعيد،  

م / ب ...... -Ghul-YU 59 3  القتبـاني نقشفـي الـ  جـاءت  يغة مشابهة لهـا  صونشير إلى ورود 
حجـر  (بلـق  من مائدة قرابين  ..... ، ويفسرها هاني هياجنه)ذ ب ح ت ن / و ب ل ق   / ح ض ر ن   

 وبـذلك تكـون التقدمـة   . 53 مائـدة قـرابين  تعنـي ) محضرن(مذبح أي أن    أو مرمر   ) يكلسال
علــى قومــان  والمائــدتان ت،ن حجــر الكلــسئــدتين مــماالتعنــي ) م س ح ض ر ت ن ي هـــ ن(

  ). هورتم(عمود أو ركيزة 
  .أعالهالسابق نظر النقش ا: ب ن ع ي م ن/ ل ت ر د أ س م/ ظ هـ ر ن/ و ذ ت
 
UAM 5183 

ــ   ــوح مــن ا عب  ،ســم12,4 العــرض:أبعــادهلحجــر الجيــري مــستطيل الــشكل،   ارة عــن ل
ة الحجـر مـصقولة كتـب     سـم، واجهـ  3,4 سم، ارتفاع الحـرف     9، السمك    سم 32,7االرتفاع  

   : أسطر4عليها 
 

  س هـ م/  هـ ل ل ت-1
  ق ط/  ي ش ر ح م-2
  س ق ن ي/  و ط م-3
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  أ ث ر ت/  ت-4
 
   مملوكة أو خادمة) هاللة( هاللت -1
  ط يشرح ق-2
  قدمت  وطم-3
  رت      أث) لإللهة (-4
 

   :2 -1السطر 
 ;Ja 314 :منهـا  يـرد ذكـره فـي بـضعة نقـوش قتبانيـة      اسم علـم مؤنـث،   ) هاللة( :ت ل لـ ه

RES 3902 n. 29 = AM 60.973;BM 141587المؤنـث   االسـم  هللـت يمثـل   أن، وال يستبعد 
  . لالســــــم هــــــالل الــــــذي عــــــرف مــــــن أســــــماء ملــــــوك قتبــــــان ويقــــــصد بــــــه القمــــــر   

عبد، كما جاء ليـدل علـى    -  في النقوش القتبانية بمعنى خادم     فسر االسم سهم   :مـ  ه س 
لـسيدها  أو خادمـة   كانـت مملوكـة    إلـى أن هاللـة     تـشير  وربما أنها . 54الممتلكات أو نصيب  

، MuB 545/1 االسـم سـهم كاسـم علـم مؤنـث فـي الـنقش        يشرحم قطوطم، وقد ورد ذكر
  .UAM 522 ، وفي النقش 55ب/ وف إلـ ه/ س هـ م/  ت أ م-1:من حنو الزرير

 ، وأيضاً في شـاهد قبـر  RES 3566/2في النقش القتباني جاء  ،اسم علم مذكر :ي ش ر ح م
  .Ja 253 عقيلبن من حيد 

لــم يــرد  أو عــشيرة، وعلــى حــد علمــي  يبــدو مــن ســياق الــنقش أنــه اســم لعائلــة : مط و ط ق
  .ذكره في النقوش القتبانية

  :4-3السطران 
، وتعنـي قـدم، نـذر، وهــب   ) قنـي (أصـل الكلمـة   قـدمت أو وهبـت،   فعـل بمعنـى    : تس ق ن ي

وفـــي الـــسبئية  ،)ســـقني(بـــصيغة والمعينيـــة والحـــضرمية رد فـــي النقـــوش القتبانيـــة يـــو
    . لتأنيث، أي قدمتا على  داللة حرف التاء في آخرهوإلحاق، )هقني(

 كما جاء م.قمنذ القرن الرابع في مملكة قتبان عبادتها عرفت   مؤنثة اسم إلهة:أ ث رت
، وتشير النقوش الخاصة بها إلى RES 3550; RES 3689; Ry 390:، منهاشونقعدة في 

وتجدر  . منهاأغلب نقوشها حيث جاءت ،56أنها كانت إلهة رئيسية في مدينة حنو الزرير
م . منذ القرن الرابع قمدينة السوداء المعينيةشارة إلى معرفة عبادة اإللهة أثرت في اإل

) 57س ب ر ر ت/ ب ك ر/ ع ل ب/  أ ث ر ت- 2( الذي يذكرLu BM 2وهو تاريخ النقش 
، كما أنهم أطلقوا على أحد الشهور التي يؤرخ بها اسم )RES 2886/358(وأيضاً النقش 

في سورية ) رأس شمرا حالياً(هة رئيسية في ديانة أوغاريت كإلأثرت رفت عوقد . )أثرت(
القديمة، وكانت زوجة اإلله إيل اإلله الرئيس لمجمع آلهة أوغاريت، وكان اسمها 

، أي سيدة البحر، وكانت تحمل لقب خالقة اآللهة، وهي )ربت أثرت يم(الكامل مع اللقب 
بمعنى ربة ) ربت األثر(النبطية تعني أيضاً نجمة الصباح والمساء، وعرفت في الديانة 

ويرجح أن عبادتها في مملكة قتبان قدمت من سورية . 59التوهج، وفي التوراة هي اشيراة
  .القديمة نتيجة للعالقات التجارية

 اه قـدمت يمـة التـ  لـم تـذكر أو تحـدد نـوع التقد    صاحبة الـنقش  وعلى الرغم من أن   
  .هو التقدمةعد ينفسه ن النقش فإ، أثرتلإللهة 
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UAM 5224 
 وهـي مـن حجـر البلـق خـضراء اللـون مـستطيلة        ،اعدة تمثـال لحيـوان  عبارة عن ق     

ــا حفــر فــي أعالهــا حفرتــ  ،الــشكل ــا، وزينــت    ان غائرت ــوان عليه ن لتثبيــت حــوافر الحي
ــش ع     ــارة عــن خطــوط محــزوزة، ونق ليهــا كتابــة  واجهــات القاعــدة الــثالث بزخــارف عب

، بما فيهـا الواجهـة األخيـرة التـي كانـت خاليـة مـن         األربعواجهاتها  لخط المسند في    با
 2 بحيـث كـان ارتفـاع الحـرف فيـه        على السطر األصـلي   أل النقش بسطر    الزخرفة وكم 

 سـم، ارتفــاع  13,5ســم، الـسمك  6االرتفـاع   ، سـم 28مــن األسـفل  العـرض   :بعادهـا أو سـم، 
  :سم2,2سم و 3  بينالحرف

 
/ ق ف ل ن/ أ ب ع م/ س هـــ م/ ي ت  ن و: )ب:4:صــورة ( الواجهــة األماميــة األساســية -1

  /س ق ن ي ت
  ي/ ع د/ أ ث ر ت/ م س] أ : [ )ج: 4: صورة(  الوجه الجانبي-2
/ ذ هــ ب ن / ص ل م/ ت ك ر ب ت س/ ح ج ن / س ل : )د:4: صـورة  ( الواجهة الخلفية  -3

  ر ث د
  و أ ذ ن س / و ل د س/ أ ث ر ت/ ت: )هـ:4: رةصو (ه الخلفي الوج-4
 

  قفالن وهبت أب عم القفل أو مملوكة أو خادمة  نويت -1
  ي) المعبد( في أثرت أمها -2
  حماية  فيتوضع وياً برونزاً صنمكما التزمت لها سل -3
  .   أو أهل بيتهااحواسهدها و ولأثرت -4
 

  :1ر  السط-
 اًاسم علم مؤنث، وعلى حد علمي أنه من األسـماء النـادرة حيـث لـم أجـد لـه ذكـر           : ت ي و ن

فيـه   جـاء و) ن و ي ت( يـذكر  YM 28374في النقوش عدا شاهد قبر معينـي يحمـل الـرقم    
  .ف بين الجنسينغير معر
  .نظر االسم في النقش السابق أعالها :س هـ م

  . وهو كثيراً ما يرد في النقوش. عماسم اإلله و،سم علم مذكر مركب من أبا: م ب ع أ
فــي نقــش ذكــره جــاء   أو عــشيرة، وقــدعائلــةاســم علــى   يــدل مــذكراســم علــم: ق ف ل ن

، RES 3902 n. 147= Ja 108=Ghul-YU 45 =AM 2315:اًمكـسور وجـد    واحـد قتبـاني 
ــاء القفــل أو قفــالن، و 60....س ق ن ي و/ق ف ل ن/وب ن  ...-1 :وفيــه اســم نــه أوضــح ي، أي أبن

    .و عشيرةأعائلة 
  .نظر النقش السابق أعاله ا:س ق ن ي ت

  :2 السطر -
رت أمهـا، وورود حـرف   ير صاحبة الـنقش إلـى أن اإللهـة أثـ    ، تشأثرت أي أمها   :أ ث ر ت   / أ م س    
 ة وقــد عثــر فــي معبــد اإللهــ.لمفــردضــمير متــصل ل) أ م س(لكلمــة  فــي آخــر ا)س (الــسين
، اًالــذي وجــد مكــسور، T.99.A.20 تمنــع علــى الــنقشالمــسمى يــشهل فــي العاصــمة  أثــرت 
  .   أي ألمه أثرت)أ ث ر ت/ل أ م س:(وفيه
ويــأتي بالــصيغة نفــسها أيــضاَ فــي النقــوش الــسبئية  . عنــى إلــى، فــي، حتــىير  حــرف جــ:ع د

  . 61)أ د (والمعينية واللغات السامية األخرى، وأما النقوش الحضرمية فتذكره بـ 
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  :4-3ان السطر 
الذي تم فيه تقديم اإلهداء لإللهة أثرت، وقد عـرف االسـم يـسل مـن        معبد  السم   ا : س ل   ي

يقـع فـي مدينـة حنـو الزريـر، وهـذه       رت كرس لعبادة اإللهة أث  خالل أربعة نقوش أنه معبد      
نقـش خـامس   وهنـاك   ،MuB 542/2; 550+555/4-5;554/3; RES 4274/2:النقـوش، هـي  

أن اإللـه  إلـى   ، وهذا قد يـشير )62 ود أب-2ل  ي س -1(، وفيه Ry 489هو يذكر االسم يسل 
 RES 3550/4; Ry 390/3النقـشين  ن إ وال يـستبعد ذلـك حيـث   ، بـد فيـه معهـا   ود كـان يع 

  . معاً لم يذكرا اسمه كرس لعبادة اإلله ود واإللهة أثرتيوثقان بناء معبدٍ
 ،63إللهـة  كما التزمـت ل تعني، و في النقوش القتبانية كثيراً ما ترد:ت ك ر ب س    / ح ج ن  

   .64لهةه اآلت فرض وجب أولماطبقاً أو وفقاً بمقتضى أو أو 
  .صنم أي تمثال: ص ل م
  .65أي أن التمثال كان من البرونزرونز، بال: ذ هـ ب ن

. 66فعل يعني وضع أو جعل في حمايـة اآللهـة  رثدت  :و أ ذ ن س/ و ل د س/ ث ر ت أ  / ت ر ث د  
 وعائلتهـا أو  )و ل د س(لهة أثرت وولدها صاحبة النقش في حماية اإل    على وضع    لةدالوهي  

قتبانيـة وفـسر   رد فـي النقـوش ال  كثيـراَ مـا يـ   ) أ ذ ن س (، حيـث يالحـظ أن       سلطتهاقدرتها أو 
  .67أهل بيته أو عائلته، أمالك قدرة، طاعة، حواسه، ،سلطةمعناه بـ  
 
نهـا   مكربي قتبان مدى قوة دولـتهم، وأ   -توضح النقوش الملكية الخاصة بملوك        

م، واسـتطاعوا  .أصبحت مملكة مترامية األطـراف خـالل النـصف الثـاني مـن األلـف األول ق        
الـسيطرة علــى العديــد مــن األراضـي الجديــدة، ووصــلت حتــى حـدود مملكــة ســبأ فــي وادي     
الجوبــة، وضــمت العديــد مــن المنــاطق الواقعــة إلــى الــشرق والغــرب وإلــى الجنــوب الغربــي       

كمـا أن  .  بـاب المنـدب وعـدن والمنـاطق المحيطـة بهـا            ووصـلت حتـى    ،والشرقي من أراضـيها   
العثور على بعض العمالت المعدنية وعلى مقبرة قتبانيـة فـي منطقـة بئـر فـضل فـي عـدن،                  

  .ضمن األراضي التي سيطرت عليها  مملكة قتبان عدن كانت ةنيمديبين أن 
 لهتهم، ونستخلص من دارسة النقوش األربعة التي تبين مدى اهتمام القتبانيين بآ- 

ها لها، كما أظهرت بعض األلفاظ واألسماء نوحرصهم على تنوع التقدمات التي يقدمو
  :اآلتيوالجديدة التي يرد البعض منها ألول مرة في النقوش القتبانية، 

أبـران  أو العـشيرة  لعائلـة  ينتمـي إلـى ا  مكتمـل اسـمه   الغيـر   يظهر أن صاحب الـنقش األول       -
و الوظائف الدينية التي عرفت في مملكـة قتبـان دون    المناصب أ  أحد  كان يتولى  وقحذم

، وهـو مـا يؤكـد أن تلـك المناصـب الدينيـة       )سـحر (غيرها من ممالك اليمن القديم، هـي     
 لم تكـن تخـص مكربـي قتبـان،      د ذكرها في النقوش الملكية    التي كان ير  ) الكهنة(

  . نقوش القتبانيةبدليل ورود تلك الوظائف الدينية مع أسماء أصحابها في العديد من ال
العشيرة شـيطم التـي كانـت    أو  يبين النقش الثاني أن أصحاب التقدمة ينتمون إلى العائلة   -

كمــا يوضــحه ) مــريمتم قــديماً(تتــولى القيالــة فــي مدينــة هجــر العــادي فــي وادي حريــب  
 الـذي  الملـك شـهر هـالل يهـنعم بـن يـدع أب       الذي يـذكر  UAM 523 )غير منشور (النقش

  .م.بداية القرن األول ق نهاية القرن الثاني و بينأرخ حكمه
    .م. إلى القرن الثاني قن يرجح أن تاريخ النقشين األول والثاني يرجعا-
 إن تقديم التقدمات والنذور لإللهـة ذات ظهـران مـن قبـل كهنـة اإللـه عـم اإللـه الـرئيس           -

فـي وادي حريـب   لمملكة قتبان، وكذا أقيال مريمتم يبين أن مكانـة اإللهـة ذات ظهـران           
يـسية منـذ القـرن الـسابع     ال تقل عن مكانتها في العاصمة تمنع التي كانت مـن آلهتهـا الرئ     

  .لهة األخرىعم كانوا أيضاَ يقدمون النذور لآلتضح أن كهنة اإلله كما ا. م.ق
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د كتقدمـة تعـ   وألتقـدمات  قيمـة ا في النقوش اإلهدائيـة لتبـين    ) سلع(ن ذكر العمالت    إ -
اإللهة ذات ظهران، حيث لـم يـسبق ذكرهـا عـدا فـي نقـش واحـد فقـط مـن               ميزة خصت بها    

  .وادي حريب أيضاً يسجل التقدمة لإللهة حوكم
رئيــسة فــي مدينــة حنــو   مكانــة اإللهــة أثــرت كإلهــة   يؤكــد النقــشان الثالــث والرابــع -

 مكانتهـا رت من قبـل النـساء يبـين أيـضاَ        ن تقديم التقدمات والنذور لإللهة أث     كما أ . الزرير
  .   بين النساء، وال نستبعد أنها كانت تعنى بأمور النساء
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