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Musnad, and Zabûr Texts in Ancient Yemen
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Abstract 

The Classical Arabian sources, such as (kităb Al-Iklìl, viii), mentioned that Himyar had 
two types of pre-Islamic texts. One type was called (Masānid), written in (Musnad script). The 
other type was called (Zubur), and was written in (Zabûr script). But those sources did not 
mention the differences between the two types of texts. A first reply of such queries appeared in 
modern period, after the deciphering of more than thousands of monumental inscriptions and 
number of texts written on wood.

Through comparing the script, writing-materials, language, and contents of the two types of 
inscriptions, this study aimed to answer the question: Why did the ancient Yemeni used two types 
of texts? 

�للغة  َتعلُّّم  و�أقبلو� على  �سالم  �لإ في  �ليمن  �أهل   دخل 
�لعربية �لف�سحى، قر�ءة وكتابة من �أجل فهم �أمور دينهم. 
مكان  بالتدريج  وخطها  �لف�سحى  �لعربيُة  �للغُة  وحلت 
لغتهم �لقديمة في �لم�ستوى �لر�سمي وم�ستوى �لمعامالت 
م�سار  بين �لنا�س. و�هتم علماء �ليمن كغيرهم من علماء �لأ
تدري�ًسا  �ل�سرعية  و�لعلوم  �لعربية  �للغة  بعلوم  خرى  �لأ
�أخرى،  وفنون  علوم  في  بالتاأليف  ا  �أي�سً و�هتمو�  وتاأليًفا، 
َيرهم و�أمجادهم؛  �سالم و�سِ ومنها �أخبار ملوك �ليمن قبل �لإ
�لتدوين،  في  وخطها  �لقديم  �ليمن  لغة  ��ستخد�م  فتوقف 
تلك  على  تقت�سر  �ليمن،  هل  لأ �لكتابية  ثار  �لآ و�أ�سبحت 
�سالم. ومنذ ذلك �لحين  �لتي دونت حتى فترة  ظهور �لإ
وحتى منت�سف �لقرن �لثامن ع�سر �لميالدي تقريًبا، ظلت 
ثار �لكتابية، تقت�سر على �أخبار و�أقو�ل  معرفتنا عن تلك �لآ
وفي  �لقديمة  �لعربية  �لكتب  بع�س  لنا  حفظتها  مقت�سبة، 

كليل( للهمد�ني، وكتاب)ملوك حمير  مقدمتها )كتاب �لإ
تلك  ومن  �لحميري.  �سعيد  بن  لن�سو�ن  �ليمن(  و�أقيال 
معلقته  في  ِلَطلٍل  �لقي�س  �مرئ  و�سُف  قو�ل  و�لأ خبار  �لأ

بقوله:  

رُتُه ف�سجاني ِلَمْن َطَلٌل �أْب�سَ
             كخِط زبوٍر في ع�سيٍب يماِن1

و�أورد �بن دريد قول �ساعر:

وَزْبُر حميَر بينها �أخباُرها
     بالحميرية في ع�سيٍب ذ�بِل

ب �لنخل2 �أي �أنهم كانو� يكتبون في ُع�سُ

وقال  �لهمد�ني: �إن �أبا ن�سر �ليهري كان في عهده )قارئ 
ُبْر �لقبورية(،4و)ُزُبْر  ُزُبر حمير وم�ساندها �لدهرية(،3 وذكر )�لزُّ
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من خارج �ليمن، فقد تحدثو� عن كتابات �لُم�ْسَند وكتابات 
�لزبور، نقاًل عن رو�يات و�سلت �إلى �أ�سماعهم، ولم ي�سبق 
خبار  قو�ل و�لأ حدهم م�ساهدة �أي منها من قبل. هذه �لأ لأ
لغة  على  �لتعرف  على  ت�ساعد  كافية  معلومات  تقدم  لم 
لذلك  وم�سامينها.  �لزبور  وكتابات  �لُم�ْسَند  كتابات 
�لثامن  �لقرن  منت�سف  �لكتابات مجهولة حتى  تلك  بقيت 
�هتمام  بد�يات  �سهدت  �لتي  �لفترة  وهي  �لميالدي.  ع�سر 

ثار و�لكتابات �لقديمة.  �لم�ست�سرقين بالآ

اكت�ساف كتابات الُم�ْسَند وفك رموزها

وُيعتبُر �لم�ست�سرق �لدنماركي كار�ستن نيبور، �أول من 
لفت �أنظار �لعلماء في �أوروبا �إلى كتابات �لُم�ْسَند،  وذلك 
وفي   ،1763 عام  �ليمن  �إلى  بها  قام  �لتي  رحلته  خالل 
�ليمن للبحث  لماني )�سيتزن(  �لرحالة �لأ عام 1810 ز�ر 
نقو�س من  فن�سَخ  خم�سة  نيبور؛  �لتي ذكرها  �لنقو�س  عن 
ظفار و�سو�حيها  و�أر�سلها �إلى �أوروبا. فا�ستثارت �هتمام 
وروبيين بكتابات �لم�سند. في عام 1834  �لم�ست�سرقين �لأ
�إلى  نجليزي جيم�س ول�ستد، خالل زيارته  قام �ل�سابط �لإ
غرب  �لو�قع  �لغر�ب  ح�سن  من  نق�س  بن�سخ  ح�سرموت 
مدينة �لمكال،  وفي عام1843، و�سل �ل�سيدلي �لفرن�سي 
�لمناطق،  من  �لعديد  زيارة  من  وتمكن  �ليمن  �إلى  �أرنود 
�لفرن�سي  �لرحالة  �أما  نق�ًسا.  وخم�سين  �ستة  و��ستن�ساخ 
من  �ليهود  �أحد  بم�ساعدة  ��ستطاع  فقد  هاليفي،  يو�سف 
�سنعاء يدعى حاييم حب�سو�س �أن يجوب �لبالد عام 1869 
تمكن  حيث  �لنقو�س،  مئات  يجمع  و�أن  �تجاه،  كل  في 
�ثنين  على  �لتعرف  من  جزينيو�س  لماني  �لأ �لم�ست�سرق 
وع�سرين حرًفا من حروف �لُم�ْسَند،  وقر�ءة ما وقع تحت 
من  روديجر  �إميل  تلميذه  بعده  وتمكن  نقو�س،  من  يده 
�لتعرف على باقي حروف �لم�سند، وكان ذلك في �لفترة 
من 1870 �إلى 1880. وبهذ� �لمنجز تمكن �لعلماء في 
�أوروبا من در��سة �لنقو�س �لتي و�سلت �إليهم ون�سرها. في 
�لفترة من 1882 �إلى 1894،  قام �لم�ست�سرق  �لنم�ساوي 

ُمَزبَّرًة  ‘�إن �ن�ساب �لهمي�سع كانت  همد�ن �لقديمة(،5 وقال: 
�للغويين  ن�سبة  )�أخذ  �لهمد�ني  �أي  و�إنه  حمير’.6  خز�ئن  في 
عنهم رو�ية عن زبوٍر قديم(،7 وقال �إنه: )قر�أ م�سنًد� في �سنعاء 
كتبنا  قد  لُتبَّع:  بيتًا  �لهمد�ني  و�أن�سد  �لحجارة(،8  بع�س  على 

م�سانًد� في ظفاٍر وكتبنا �أيامنا في �لزبور.9

�لذي  حمير  خط  �لُم�ْسَند  �أن  �للغة  معاجم  في  وجاء 
كانو� يكتبونه،10 وقال ن�سو�ن بن �سعيد �لحميري )�لُم�ْسَند 
خُط حميَر وهو موجوٌد كثيًر� في �لحجارة و�ل�سخور.11 

�أما �بن خلدون فقال: 

‘وكان لحمير كتابة ت�سمى �لُم�ْسَند حروفها منف�سلة’.12 
زْبًر�: يزبُره  �لكتاب  َزَبَر  ا:  �أي�سً �للغة  معاجم  في  وجاء 

�أتقنت كتابته،  �إذ�  ْبُر:�لكتابُة، وَزَبْرُت �لكتاب:  كتَبُه، و�لزَّ
ُبر:  و�لزَّ �لحجارة،  في  �لنق�س  و�لزْبُر:  �لقلم،  و�لِمْزبُر: 
طيُّ �لبئِر بالحجارة. يقال بئر مزبورٌة، وزبَر �لبئَر: طو�ها 
بر:  و�لذَّ كتبُه،  ذبًر�:  َيْذُبرُه  �لكتاَب  وَذبَر  بالحجارة.13 

يب: بي ذوؤ �سمعي لأ بر، و�أن�سد �لأ �لكتابة مثل: �لزَّ

عرفُت �لدياَر كرقم �لدو�
                ة يذبرها �لكاتُب �لحميري14

�أهل  �أن  على  خبار،  و�لأ قو�ل  �لأ هذه  من  وي�ستدل 
�لزبور  وخط  �لم�سند  خط  �سالم  �لإ قبل  لهم  كان  �ليمن 
بن  �لح�سن  و�أن  �لزبور،  وكتابات  �لُم�ْسَند  كتابات  ُقل  �أو 
ُن قر�ءة خط  �أحمد �لهمد�ني )�لمتوفى 345هـ( كان ُيْح�سِ
�لُم�ْسَند،  و�أنه عا�سَر �أبا ن�سٍر �ليهري، �لذي و�سفه �لهمد�ني 
باأنه: ‘قارئ ُزُبر حمير وم�ساندها �لدهرية’. �أي �أنه في نهاية 
�لقرن �لثالث وبد�ية �لقرن �لر�بع  �لهجريين، كان هناك بقية 
قل  �لأ �لُم�ْسَند على  قر�ءة خط  تعرف  �لنا�س ممن  باقية من 
�سمع عنها  فقد  �لزبور،  لكتابات  بالن�سبة  �أما  يكتبونه.  ول 
ا  بع�سً �ساهد  �أن  له  ي�سبق  �لرو�ية، ولم  �لهمد�ني عن طريق 
�لقي�س  �ساهد خط  �ل�ساعر �مرئ  �أن  �لمرجح   منها. ومن 
خباريون  �لزبور مكتوًبا في ع�سيب نخل. �أما علماء �للغة و�لإ
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و�للغات  �لف�سحى،  �لعربية  باللغة  بينَّت عالقتها  وبحوث 
خرى من حيث �للغة و�لخط. وكان �لم�ست�سرقون  �ل�سامية �لأ
ولى قد �أطلقو� على لغة نقو�س �لم�سند ��سم  في در��ساتهم �لأ
‘�للغة �لحميرية’، وبعد �أن تبين لهم باأنها لي�ست لغة حمير 
وحدها، و�إنما هي لغة �سباأ، ومعين، وقتبان، وح�سرموت 
وغيرها. لذلك �أطلقو� عليها، ��سم ‘�للغة �لعربية �لجنوبية’، 

و�أطلقو� على �لنقو�س، ��سم )�لنقو�س �لعربية �لجنوبية(.

اكت�ساف كتابات الزبور

بعد �كت�ساف َما يربو على ع�سرة �آلف نق�س من كتابات 
�لُم�ْسَند ودر��ستها ون�سرها، �ن�سرف �هتمام �لعلماء و�لد�ر�سين 
عما ذكرته �لكتب �لعربية �لقديمة، باأن �أهل �ليمن كان لهم 
كتابات  جانب  �إلى  يكتبونه،  كانو�  �لذي  �لزبور،  كتابات 
ن عدم �لعثور على �أي كتابة منه، جعلهم يميلون  �لم�سند، لأ
و�لمن�سورة،  �لمكت�سفة  �لم�سند  كتابات  باأن  �لعتقاد،  �إلى 
هي نف�سها كتابات �لزبور. وفي عام 1970، تم �لعثور على 
عودين من جريد �لنخل خالل �لتنقيب في خر�ئب �لجوف، 
لديه  بقيا  حيث  �لغول،  محمود  �لنقو�س  عالم  �إلى  وت�سربا 
فيهما.  �لمحزوزة  �لرموز  �لتعرف على  يتمكن من  �أن  دون 
مر، �أن تلك �لرموز قد تكون  وقد �ساد �لعتقاد في بد�ية �لأ
�لغول مع  �لثمانينيات قام محمود  رموًز� هندية. وفي بد�ية 
زمالء له من علماء �لنقو�س بمحاولت عدة،  �أدت في نهاية 
مر �إلى �لتعرف على �لرموز �لمحزوزة في �لعودين، باأنها  �لأ
�سكل من �أ�سكال خط �لم�سند )�سكل 1(. وفي �لوقت نف�سه 
كانت قد ظهرت في �ل�سوق �أعو�د مماثلة؛ فتال�سى ما كان 
قد �ساع لدى علماء �لنقو�س من �عتقاد بعدم وجود كتابات 
غير كتابات �لم�سند. وفي عام 1986 ن�سر �لدكتور يو�سف 
محمد عبد�هلل �أحد نقو�س �لزبور كمحاولة �أولى في ‘مجلة 
�ليمن �لجديد- �لعدد �لخام�س و�ل�ساد�س’،  وقدم در��سة لنق�س 
�آخر �إلى ‘حلقة �لدر��سات �لعربية’ في جامعة �أك�سفورد عام 
نف�سه  �لعام  وفي  عام 1994. 15  ثالًثا  نق�ًسا  ون�سر   ،1990
بعنو�ن  كتاب  في  �لزبور  نقو�س  من  نق�ًسا  ع�سرين  ن�سر  تم 

�إدو�رد جالزر برحالت �أربع �إلى �ليمن تمكن من خاللها 
من و�سع خر�ئط للمناطق �لتي ز�رها، وجمع ما يقرب من 
�س�سة  �ألفْي نق�س عن طريق �ل�ستنتاج، ثم قامت بعثة من �لموؤ
باإجر�ء  فيلب�س  ويندل  برئا�سة  ن�سان  �لإ لدر��سة  مريكية  �لأ
تنقيب �أثري ع�سو�ئي في ماأرب، وتمنع، وحجر بن حميد 
وذلك بين عامي 1951-1952؛ فتمكنت من ��ستخر�ج 
�أعد�د كبيرة من نقو�س �لم�سند من محرم بلقي�س بماأرب. 
در��سة  في  �أ�سهمت  �لتي  �لعربية  �لجهود  يخ�س  فيما  �أما 
�لم�سري  �ل�سامية  �للغات  عالم  قام  فقد  �لم�سند،  كتابات 
م�سرية  بعثة  �سمن  �ليمن  ز�ر  و�لذي  نامي،   يحيى  خليل 
برئا�سة �لجغر�في �سليمان ُحَزَيّن عام 1936،  بجمع 91 
نق�ًسا من ناعط. قام بن�سرها عام  تحت عنو�ن ‘ن�سر نقو�س 
وقام  و�سرحها’.  �لعرب  بالد  جنوب  من  قديمة  �سامية 
محمد توفيق، من م�سر بزيارة �ليمن بين عامي 1944-
1945، وكانت مهمته تتبع مو�قع تجمع �لجر�د، وتمكن 
�سرو�ح،  في  �لم�سند  نقو�س  من  لعدد  �سور  �أخذ  من 
يحيى  خليل  بن�سرها  وقام  ومعين،  وبر�ق�س،  وماأرب، 
�ليمن’، ثم  ‘�آثار معين في جوف  نامي، في كتاب بعنو�ن 
ثار �لم�سري �أحمد فخري عام 1947،  ز�ر �ليمن عالم �لآ
وعاد ب�سور 139 نق�ًسا من ماأرب و�لجوف، ن�سرها في 
كتاب بعنو�ن ‘رحلة �أثرية �إلى �ليمن’. ومن �لجهود �لعربية 
�لعالم  به  قام  ما  ا  �أي�سً �لم�سند  كتابات  در��سة  مجال  في 
مجال  في  كبير  �إ�سهام  من  �لغول’  ‘محمود  �لفل�سطيني 

در��سة لغة نقو�س �لم�سند.

في  و�ليمنيين  و�لعرب  وروبيين  �لأ جهود  تو��سلت 
�لمن�سورة  �لنقو�س  عدد  فبلغ  �لم�سند،  نقو�س  عن  �لبحث 
وبدر��سة  نق�س.  �آلف  ع�سرة  من  �أكثر   1980 عام  حتى 
�ليمن  تاريخ  معالم  عن  �للثام  �أميط  �لمكت�سفة  �لنقو�س 
�لقديم وح�سارته. وكان كلما تم �كت�ساف نقو�س جديدة، 
تو�سحت تلك �لمعالم وتطورت معرفة �لعلماء و�لد�ر�سين 
كتب  تاأليف  من  فتمكنو�  وخطها؛  ـُ�سند  �لم نقو�س  بلغة 
در��سات  لها وكتابة  في نحوها و�سرفها، وو�سع معاجم 
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في  منها  كبيرة  مجموعة  وهناك  قديمة’،  خ�سبية  ‘نقو�س 
�لمتحف  في  �سغيرة  ومجموعة  ب�سنعاء،  �لوطني  �لمتحف 
�لحربي ب�سنعاء. ومن خالل در��سة عدد منها در��سة علمية، 
من حيث �لخط، و�للغة، و�لم�سمون ون�سرها، ثبَت لعلماء 
�ليمن  �أهل  كتابات  من  �أخرى  كتابات  �أمام  باأنهم  �لنقو�س 
في  محزوزة  كتابات  وهي  �لم�سند.  كتابات  غير  �لقديم 
�أعو�د من جريد �لنخل، �َسماها �مروؤ �لقي�س في معلقته )خط 
زبوٍر في ع�سيٍب يماِن(، وفي �أعو�د من خ�سب �سجٍر �آخر، 
ق بين نوعين من �لكتابات،  ا حين فرَّ و�َأن �لهمد�ني كان محقًّ
هناك  وماز�ل  �لدهرية(.  وم�ساندها  حمير  )ُزُبر  �سماهما 
�أعد�د كبيرة منها قيد �لدر��سة، و�أعد�د �أخرى يتم �كت�سافها 
خر، ومنها �لمجموعة �لكبيرة �لتي تم �لعثور  بين �لحين و�لآ
ب�سنحان  ماء في منطقة مقولة  بئر  �أعمال حفر  عليها خالل 
�لمتحف  �لترميم في  قيد  جنوبي �سنعاء عام 2007، وهي 
�لوطني ب�سنعاء. ول ُي�سَتْبَعد �أن يتم �لعثور على كتابات بخط 

�لزبور، مدونة على �لجلد.

بين كتابات الُم�ْصنَد وكتابات الزبور
�أكد  �لزبور،  وكتابات  �لم�سند  كتابات  �كت�ساف  �إن 
قوله  ا في  �لهمد�ني كان محقًّ �أنَّ  �لقديمة،  �لنقو�س  لعلماء 
اند دهرية(. ويعني �أن �أهل  باأن حمير كان لها )ُزُبر( و)َم�سَ
�ليمن �لقديم كان لهم نوعان من �لكتابات هما: كتابات 
من  بينهما،  مقارنة  وباإجر�ء  �لزبور.  وكتابات  �لم�سند، 
حيث �لخط و�للغة و�لم�سمون، )�سكل 1( يمكن �لتو�سل 
خر، وكذلك معرفة �لغر�س  �إلى معرفة عالقة كل منهما بالآ
حيث  فمن  منهما.  لكل  �لقديم  �ليمن  �أهل  ��ستخد�م  من 
مو�د �سلبة، هي  �لم�سند دونت على  كتابات  فاإن  �لخط، 
حجار  �ة، و�سخور، و�ألو�ح من �لأ �أحجار مقطوعة وم�سوَّ
و�لبرونز، �أعدت لهذ� �لغر�س.وكان �لتدوين يتم عن طريق 
خطوطها  طو�ل،  و�لأ بعاد  �لأ متنا�سقة  هند�سية  �أ�سكال 
مادة  ت�سمح  ما  بقدر  �لنحناء،  �إلى  تميل  �أو  م�ستقيمة، 
�لكتابة �ل�سلبة بذلك. وكان يقوم بذلك �لعمل كتَّاٌب مهرة، 

)�سكل 1( مقارنة كتابة الم�سند بكتابة الزبور.
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وت�سكيلها،  وت�سويتها،  ونحتها،  حجار،  �لأ قطع  يتقنون 
وزخرفتها، ونق�س �لكتابات عليها بخط غائر �أو خط نافر. 
�أما كتابات �لزبور، فقد دونت بخط �ألين من خط �لم�سند، 
تميز باإمكاناته �لمتعددة، في �لتو�سيل و�لحركة �ل�سريعة، 
على  نق�سه  و�سهولة  �لكاتب،  قدر�ت  بح�سب  و�لت�سكل 
جريد نخل ليِّن �أو عود من خ�سب مماثل )�سكلي 2، 3(. 
�لكاتب،  فيها  يتاألق  �لتي  �لمجودة  �لكتابة  من  يكون  وقد 
�إتقان  ل  �لذي  �ل�سريع،  �لغفل  �لخط  من  يكون  �أنه  كما 
فيه. فاإذ� كان كاتب خط �لم�سند، يحتاج �إلى �أزميل �أو �آلة 

فاإن  �لحجر،  بها كتابته على  لينق�س  �لطرف  معدنية حادة 
كاتب خط �لزبور قد يحتاج �إلى عود خ�سب ي�سبه �لير�ع، 
ويثبت في �أحد طرفيه قطعة معدنية طرفها حاد، �أو يحتاج 
�إلى قطعة من �لعاج، تتخذ �سكل �لقلم، ويبري �أحد طرفيها 
�ل�سلب )�سكل 4( ليكون �سالًحا للحفر على �سطح جريد 
�لنخل �للَيّن، �أو �أي خ�سب منا�سب.16 وي�ستدل من حديث 
خز�ئن  في  ُمزبَّرة  باأنها  ن�ساب،  �لأ بع�س  عن  �لهمد�ني 
حمير، على �أن �ليمنيين �لقدماء ��ستخدمو� �لجلد للتدوين 

ا. عليه بخط �لزبور �أي�سً

ومن حيث �أ�سلوب �لكتابة فاإن كلمات كتابات �لم�سند 
ويف�سل  منف�سلة،  بحروف  تكتب  كانت  �لزبور  وكتابات 
خرى بخط م�ستقيم، وتطرح حروف �لمّد  بين �لكلمة و�لأ
�لثالثة )مّد �لفتح، مّد �لك�سر، مّد �ل�سم( من و�سط �لكلمات 
ن رموز �لكتابة �لم�ستعملة تعبر عن �لحروف  ومن �آخرها لأ
عن  تعبر  رموز  توجد  ول  رمًز�،   29 وعددها  �ل�سامتة، 
�إلى  �ليمين  من  تتجه  �لكتابة  وكانت  و�لت�سديد.  �ل�سو�ئت 
�لي�سار في �لم�سند و�لزبور، و�نفردت بع�س كتابات �لم�سند، 
�لتي تعود �إلى عهد مكاربة �سباأ باأن �لكتابة فيها كانت تتجه 

من �ليمين �إلى �لي�سار و�لعك�س، �أي كخط �لمحر�ث.

�إلى  ت�سنف  �لم�سند  كتابات  فاإن  �للغة  حيث  ومن 
من  بو�حدة  دونت  منها  مجموعة  وكل  مجموعات، 
لهجات �ليمن �لقديم، وهي �ل�سبئية، و�لمعينية، و�لقتبانية، 

)�سكل 4 نقاًل عن كتاب نقو�ش خ�سبية قديمة، �سفحة 79.)�سكل 3( نقاًل عن كتاب نقو�ش خ�سبية قديمة، �سفحة 84.

)�سكل 2( نقاًل عن كتاب نقو�ش خ�سبية قديمة، �سفحة 102.
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و�لح�سرمية، و�لهرمية. وهذه �للهجات ت�سترك فيما بينها 
و�لمفرد�ت،  و�ل�سرف،  �لنحو،  خ�سائ�س  من  كثير  في 
خرى في بع�س �لخ�سائ�س  وتنفرد كل و�حدة منها عن �لأ

�للغوية و�لمفرد�ت �لخا�سة بها. 

�لم�سند  كتابات  من  كبر  �لأ �لعدد  �أن  �لمعروف  من 
�نت�ساًر�  �للهجات  �أكثر  وهي  �ل�سبئية،  باللهجة  ن  ُدوِّ
�لقديم.  �ليمن  مناطق  من  كثير  في  �ل�سكان  لدى  ومعرفة 
وقد لحظ علماء �لنقو�س �لقديمة �أن لغة كتابات �لم�سند، 
فيها  ويكثر  و�لمخاطب.  �لمتكلم  �سمير  من  تخلو  تكاد 
عن  تتحدث  �أنها  ب�سبب  وذلك  �لغائب.  �سمير  ��ستخد�م 
�سمير  ��ستخد�م  تتطلب  ل  تذكارية  وثائقية  مو�سوعات 
غير  �آخرون  �أ�سخا�س  كتابها  و�أنَّ  و�لمخاطب  �لمتكلم 

�أ�سحاب تلك �لكتابات.

�لدر��سة،  قيد  و�أخرى  �لمن�سورة  �لزبور  كتابات  �أما 
فاإنها دونت بلغة ت�سترك مع لغة كتابات �لم�سند في كثير من 
خ�سائ�س �لنحو، و�ل�سرف، و�لمفرد�ت. غير �أن كتابات 
�أن ترد  �لزبور تحوي م�سطلحات ومفرد�ت وتعابير، قلَّ 
في كتابات �لم�سند وقد يعثر فيها على تعابير ومفرد�ت مما 
ن مو�سوعاتها تخ�س حياتهم.  يجري على �أل�سنة �لعامة لأ
من  �أكثر  و�لمخاطب  �لمتكلم  �سمير  ��ستخد�م  وتتطلب 

��ستخد�مها في كتابات �لم�سند.

ومن حيث �لم�سمون،  فاإن م�سامين كتابات �لم�سند 
رئي�سين  مجالين  حول  تدور  مو�سوعات  على  ت�ستمل 
هما: �لحياة �لعامة و�لحياة �لخا�سة. وهذه �لمو�سوعات 

تخ�س:

�لنذور و�لقر�بين.  -

منجز�ت عامة،  ومنجز�ت خا�سة )مباني،  من�ساآت   -
زر�عية وريًّا....(.

ت�سريعات وقو�نين.  -

ممار�سات �سخ�سية.  -

ملكيات عامة وملكيات خا�سة.  -

حمالت ع�سكرية.  -

طار �لديني وعالم  ويكتنف ذلك كله �إطار عام، هو �لإ
و�لخا�سة،  �لعامة،  �لمنجز�ت  �أن  يعني  وهذ�  لهة.  �لآ
و�لت�سريعات، و�لقو�نين، و�لممار�سات �ل�سخ�سية وغيرها،  

لهة وبركاتها. ينبغي �أن تتم برعاية �لآ

حول  تدور  فاإنها  �لزبور،  كتابات  م�سامين  �أما 
للنا�س  و�لعملية  �ليومية  �لحياة  تخ�س  مو�سوعات، 

و�لمعامالت بينهم. وهذه �لمو�سوعات تخ�س:

ر�سائل �سخ�سية بين �لنا�س.  -

�سكوك مالية.  -

�سجالت باأ�سماء �أ�سخا�س وبطون.  -

معامالت بيع و�سر�ء ورهن.  -

في  م�ساطرة  �أو  �أر�س،  زر�عة  في  م�ساركة  �تفاقات   -
تربية مو��ٍس.

- توزيع �لمياه على �أر�س زر�عية.

�لم�سند  كتابات  فاإن  عر�سه،  �سبق  ما  �إلى  و��ستناًد� 
دونت حفًر� على �أحجار م�سو�ة وغيرها، تثبت في جدر�ن 
و�لقالع،  �لمدن،  �أ�سو�ر  وعلى  و�لخا�سة،  �لعامة،  �لمباني 
�لمعابد  ود�خل  و�لري،  �لزر�عة،  ومن�سئات  و�لح�سون، 
و�إ�سهارها  ناحية  من  م�سامينها  على  �لنا�س  �إطالع  بهدف 
كتابات  �أن  على  ذلك  ويدل  �أخرى.  ناحية  من  وتخليدها 
�ل�سم  و�أن  تذكارية،  وثائقية  لم�سامين  خ�س�ست  �لم�سند 
ا’،  يحمل  ‘ُم�سند’ في لغة تلك �لكتابات ل يعني ‘نق�ًسا، ن�سً
ا’،  يحمل م�سموًنا  م�سموًنا عاديًّا. و�إنما يعني ‘نق�ًسا ، ن�سً
وثائقيًّا تذكاريًّا، وهو م�ستق من �لجذر ‘�َسَنَد’ بمعنى ‘َوثََّق، 
ن، كتَب’. و�لدليل على ذلك، �أن  ع�سد، َدَعَم’، ول يعني‘َدوَّ
نقو�س �لم�سند، �لتي ت�ستمل على �سيغة ‘ذن/م �س ن د ن’،  
بمعنى ‘هذ� �لُم�ْسَند’، لم ي�ستعمل كاتبها �لفعل ‘�َسَنَد’، قبل 
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‘كتَب،  بمعنى  ‘�سطر’،  �لفعل  ��ستعمل  �إنه  بل  �ل�سيغة،  هذه 
ن’. وعلى �سبيل �لمثال،  جاءت �لجملة ‘ت �س ط ر و/ذ  َدوَّ
ن /م �س ن د ن’، بمعنى ‘كتبو� هذ� �لم�سند’، في �لنق�س ‘جام 
1028’. و�لجملة ‘�س ط ر و/ذ ن / م �س ن د ن’، بمعنى 
وعلى   ،’621 ‘كوربو�س  �لنق�س  في  �لنق�س’،  هذ�  ‘كتبو� 
بد�ية  في  د ن’،  ن  �س  ‘ذ ن/م  �سيغة  �لمثال، وردت  �سبيل 
�إل  ‘كرب  قيام  يتحدث عن  �لذي  ‘ريكمنز 586’،  �لنق�س 
’، بمر��سم عملين هامين،  يتم  ب �سباأ وتار بن ذمار علي مكرَّ
�إنجازهما عادة، عند �عتالء �سدة �لحكم، في عهد مكاربة 

�سباأ، وهما:

1- �ل�سعود �إلى قمة جبل �للوذ �لو�قع في منطقة �لجوف، 
و�إقامة ح�سرة دينية للمعبود عثتر، و�إ�سعال �لنار له في 

مو�سع ي�سمى )ترح( �عتر�ًفا بقد�سيته.17 

�أو �لقبائل بحيث يكون لكل  2- تنظيم فئات �لمجتمع 
منها معبود وحاٍم وعهد وميثاق.

مر��سم  توثيق  هو  �لنق�س،  هذ�  تدوين  من  و�لهدف 
هذين �لعملين �لهامين، و�إ�سهارهما وتخليدهما.

�أما كتابات �لزبور، فاإنها كانت مخ�س�سة لمو�سوعات 
و�لمر��سالت  للنا�س  و�لعملية  �ليومية  �لحياة  تخ�س 
�لنا�س، وحفظها  بين  تبادلها  ل�سهولة  بينهم،  و�لمعامالت 
بلد  من  وحملها  معابدهم،  �أو  متاجرهم،  و  بيوتهم،  في 
ن جريد �لنخل �أو عوًد� من خ�سب مماثل، قد ل  خر لأ لآ
منه،  �أق�سر  يكون  وقد  و�سمكه،  يجار  �ل�سَّ طوله  يتجاوز، 
قبل  �ليمن  في  �لكتابات  هذه  به  ُعِرَفت  �لذي  و�ل�سم 
�لقديمة،  �لعربية  �لكتب  من  عدد  لنا  قد حفظته  �سالم،  �لإ
و‘ُكُتب’،  ‘كتاب’،  بمعنى  ‘ُزُبر’،  و�لجمع  ‘زبور’  وهو 
�لزبور  كتابات  بع�س  �أن  كما  ُحف’.  و‘�سُ و‘�سحيفٍة’، 
بمعنى  ‘َزَبَر’  �لفعل  على  ��ستملت  قد  نف�سها  �لمن�سورة 
‘كتَب’، و�ل�سم ‘زبور’ في �لقر�آن �لكريم، م�ستق من هذ� 
‘ترنيمة،  بمعنى  ‘مزمور’،  بال�سم  له  �لجذر،18 ول عالقة 

َد،  ترتيلة، �أن�سودة’، �لم�ستق من �لجذر ‘َزَمَر’، بمعنى ‘�أْن�سَ
رتََّل، غنَّى ’ في �للغة �لعبرية و�للغة �ل�سريانية.19

ن�صاأة خط الم�صند وتطوره
�لم�سند  كتابات  �أن  �لقديمة  �لنقو�س  لعلماء  ثبت 
وكتابات �لزبور قد دونتا بخط و�حد، وهو خط �لم�سند، 
و�لمو�د  و�لبرونز،  حجار،  �لأ وهي  �ل�سلبة،  �لمو�د  لكن 
�للينة، وهي جريد �لنخل و�أعو�د خ�سب مماثل قد �سكلت 
�لزبور.  وكتابات  �لم�سند  كتابات  من  كل  في  �لحروف 
وعند �لكتابة عليها تتخذ �أ�سكاًل تنا�سب طبيعة هذه �لمو�د، 
وحركة يد �لكاتب، وقدر�ته على �لت�سكيل. �إل �أنه في نهاية 
مر،  ��ستعمل في تدوينها خط و�حد، وهو خط �لم�سند،  �لأ
�لذي �سوف نحاول �لتعرف على ن�ساأته وتطوره من خالل 
هذه �ل�سطور ما �أمكن �إلى ذلك �سبياًل، وثبَت لعلماء �لنقو�س 
�لقديمة �أن خط �لم�سند ��ستعمل كذلك في تدوين �لنقو�س 
�لمكت�سفة في �ل�ساحل �ل�سرقي ل�سبه �لجزيرة �لعربية �لممتد 
ح�ساء �إلى عمان، وذلك بلغات محلية متعددة، كما  من �لإ
�لفاو  ‘قرية  ��ستعمل في تدوين نقو�س قرية ذ�ت كاهل  �أنه 
�ليوم’، �لو�قعة على �لطريق �لتجاري �لممتد من نجر�ن �إلى 

ح�ساء. �لإ

وبالن�سبة لن�ساأة خط �لم�سند، فاإنه ي�سعب على �لباحثين 
ولى ل�ستعماله في �ليمن �لقديم،  �لحديث عن �لبد�يات �لأ
نتيجة  كتابية  �سو�هد  تو�فر  عدم  �إلى  يرجع  �ل�سبب  ولعل 

لغياب حفريات وتنقيبات �آثارية و��سعة. 

 �عتمد �لباحثون في در��ساتهم لخط �لم�سند على �آثار 
ثار و�للغات �لقديمة من مو�قع �آثار  كتابية جمعها علماء �لآ
في عدد من مناطق �ليمن خالل زيار�ت متكررة لها، �أو من 
�آثار تم �لحفر و�لتنقيب فيها ب�سكل محدود، ومن  مو�قع 
بلغ  قد  �ليوم  حتى  �لمكت�سفة  �لنقو�س  عدد  �أن  �لمعروف 
�لثامن  �إلى �لقرن  �أقدمها  �أكثر من ع�سرة �آلف نق�س يعود 
تقان  قبل �لميالد، وكان خطها قد بلغ م�ستوًى رفيًعا من �لإ
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على �أيدي كتاب مهرة مما يوحي باأن هناك مرحلة �سابقة 
�لقرن  قبل  �لقديم  �ليمن  في  �لكتابة  بها  مرت  قد  طويلة، 

�لثامن قبل �لميالد ل نعرف مد�ها.

ومع ذلك فاإن هناك �سو�هد كتابية وجدت مدونة على 
خالل  عليها  عثر  �لتي  �لفخارية  و�ني  �لأ بع�س  ك�سر�ت 
�لحفر و�لتنقيب في كل من منطقة ‘هجر بن حميد’ بو�دي 
في  و‘ريبون’  ماأرب  مدينة  جنوب  ‘يال’  ومنطقة  بيحان، 
بيحان،  بو�دي  حميد  بن  هجر  منطقة  ففي  ح�سرموت؛ 
�لتنقيب  خالل  ن�سان  �لإ لدر��سة  مريكية  �لأ �لبعثة  عثرت 
على  ن  ُدوِّ �لفخار،  من  �أو�ن  ك�سر�ت  على  فيها  ثري  �لأ
لف من �أربعة حروف  �إحد�ها مونوجر�م بخط �لم�سند موؤ
)ك هـ ل م( )�سكل 5(. وبعد فح�س ذلك �لفخار ومقارنته 
بنظائره في فل�سطين وغيرها، تبين للبعثة �أنه يعود �إلى �لقرن 
�لذي  �لمتطور  �لفني  �ل�سكل  �أن  �لميالد. كما  قبل  �لعا�سر 
�تخذه �لمونوجر�م �أكد على �أن �لخط كان قد بلغ مرحلة 
تقان و�لت�سكيل �لفني في تلك �لفترة. وهناك  متقدمة من �لإ
منطقة  في  يطالية  �لإ �لبعثة  عليها  عثرت  �لفخار  من  �أو�ن 
‘يال’ جنوب ماأرب )�سكل 6(، كما عثرت �لبعثة �لرو�سية 

مماثل  فخار  على 
‘ريبون’  منطقة  في 
)�سكل  بح�سرموت 
7(. وقد وجد على 
فخار  من  ك�سرة 
وعلى  ‘يال’،  منطقة 
فخار  من  �أخرى 
‘ريبون’  منطقة 
بخط  كتابية  �سو�هد 
�أن  كما  �لم�سند، 
فح�س هذ� �لفخار، 
�إلى  يعود  �أنه  بيَّن 
ع�سر  �لثاني  �لقرن 

�أن وجود �لكتابة في  قبل �لميالد تقريًبا، ومما ل�سك فيه 
كد على �نت�سارها في مناطق �أخرى من  كلتا �لمنطقتين، يوؤ
�لذي  �لخط  �سكل  �أن  كما  �لفترة.  هذه  في  �لقديم  �ليمن 
دونت به تلك �ل�سو�هد، ي�سير بو�سوح �إلى �أن �لكتابة قد 
قبل  ع�سر  �لثاني  �لقرن  قبل  طويلة،  تكوين  بمرحلة  مرت 
�لميالد،  قبل  �لثاني  لف  �لأ بد�ية  �إلى  ت�سل  قد  �لميالد، 
مثل  �ليمنية  �لتجارية  �ل�سلع  �أن  تاأكيًد�  مر  �لأ يزيد  ومما 
‘�لبخور، و�لمّر، و�لقرفة، وغيرها’، كانت قد ظهرت في 

بن  هجر  موقع  من  مونوجرام   )5 )�سكل 
حميد على ك�سرة فخار، القرن العا�سر قبل 

الميالد.

)�سكل 6( ك�سرتا فخار من منطقة يال جنوب مارب- القرن الثاني ع�سر 
قبل الميالد- المتحف الوطني ب�سنعاء.

القرن  بح�سرموت-  ريبون  منطقة  من  الفخار  من  ك�سرات   )7 )�سكل 
الثاني ع�سر قبل الميالد- متحف �سيئون.
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�أ�سو�ق �لمناطق �لو�قعة �سرق �لجزيرة �لعربية على �لخليج 
بي�س  �لعربي و�أ�سو�ق �سمال �لجزيرة �لعربية  حول �لبحر �لأ

لف �لثاني قبل �لميالد. ف �لأ �لمتو�سط في ُمْنَت�سَ

للكتابات  �لمتتبع  فاإن  �لم�سند  لتطور خط  بالن�سبة  �أما 
�لمن�سورة يدرك �أن خط �لم�سند قد �سهد تطوًر� مح�سو�ًسا 
�إلى  و��ستناًد�  �لكتابات،  هذه  تغطيها  �لتي  �لفترة  خالل 
ثالث  تمييز  يمكن  كتابتها،   و�أ�سلوب  �لحروف  �أ�سكال 
�إلى ثالث مر�حل  تنتمي  �لم�سند  كتابات  مجموعات من 
كتابات  مع  مرحلة  كل  كتابات  تتد�خل  متعاقبة،  تاريخية 

�لمرحلة �لتي تليها:

ولى �لممتدة من �لقرن �لعا�سر قبل  • كتابات �لمرحلة �لأ
تقريًبا،  �لميالد  قبل  �لثاني  �لقرن  بد�ية  حتى  �لميالد 
بعد؛  ثبتت  قد  ولى  �لأ �أبعاد حروف كتاباتها  لم تكن 
فيالحظ عليها عدم �لت�ساق في �رتفاع �لحروف وقلة 
�لن�سجام في مظهرها �لعام )�سكل 8(. ثم بلغ �لخط 
مظهًر�  و�تخذ  كماله،  �سباأ  مكاربة  عهد  كتابات  في 
�لحروف  بين  �لدقيق  بالتنا�سق  �ت�سم  بارًز�،  هند�سيًّا 
حروفها  وتميزت  و�حد،  �آن  في  �لتقليدية  و�لب�ساطة 
�لقائمة  و�لزو�يا  �لم�ستقيمة  و�لخطوط  بال�ستطالة 
�لغائر  �لخط  و��ستعمال  زخرف،  �أي  عن  و�لبعد 
)�سكل 9(، و��ستمرت �أ�سكال �لحروف هكذ�، حتى 

نهاية �لقرن �لثالث قبل �لميالد.

�لثاني  �لقرن  من  �لممتدة  �لمتو�سطة  �لمرحلة  كتابات   •
تميزت  �لميالد  بعد  �لثالث  �لقرن  حتى  �لميالد  قبل 
و��ستبد�ل  �لزخرفة،  �إلى  بالميل  حروفها  �أ�سكال 
�لنحناء،  �إلى  تميل  بخطوط  �لم�ستقيمة  �لخطوط 

)�سكل 9( كتابات الم�سند من اأواخر القرن الثامن قبل الميالد .

)�سكل 8( كتابات الم�سند من القرن الثامن قبل الميالد ، المتحف الوطني 
ب�سنعاء.
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وحلت �لزو�يا �لحادة مكان �لزو�يا �لقائمة، و�ت�سعت 
نهايات �لحروف، وزينت بمذنبات زيادة في �لزخرفة 
�لخط  و��ستعمل   .)11  ،10 )�سكل  �لفني  و�لتاأثير 

�لغائر، �لذي ��ستعمل في كتابات �لمرحلة �ل�سابقة.

�لقرن  من  �لممتدة  �لمتاأخرة،  �لمرحلة  كتابات  في   •
فقد  �لميالدي،  �ل�ساد�س  �لقرن  �إلى  �لميالدي  �لر�بع 
�لنافر،  �لخط  �أ�سلوب  حروفها  تدوين  في  ��ستعمل 
وغلب على حروفها مظهر �لزخرف و�لمبالغة فيه �إلى 
�لكتابات و�سوحها.20  بع�س  �لحروف في  �أفقد  حد 

)�سكال 12، 13(.

�إن هذ� �لتطور �لمح�سو�س، �لذي �سهده خط �لم�سند، 
ب�سفة  يت�سف  �لم�سند  خط  باأن  �لقائل  �لر�أي  �أ�سعف  قد 

�لتطور  وكر�هية  �لهند�سية  �سكال  �لأ على  �لمحافظة 
�ل�سريع،21 ويزيد هذ� �ل�ستنتاج قوة، �أن خط �لزبور خط 
لين و�سريع، وهو من خط �لم�سند، تميز باإمكاناته �لمتعددة 
ل بح�سب قدر�ت  في �لتو�سيل و�لحركة �ل�سريعة و�لت�سكُّ
�أو خ�سب  �لكاتب، و�سهولة كتابته على جريد نخل لين، 

المتحف  الميالدي،  ول  الأ القرن  من  الم�سند  كتابات   )10 )�سكل 
الوطني ب�سنعاء .

)�سكل 11( كتابات الم�سند من القرن الثاني الميالدي، المتحف الوطني 
ب�سنعاء .
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مماثل، وكذلك �لخط �لحب�سي �لماأخوذ من خط �لم�سند 
�لت�سكل و�لتطور ب�سهولة وي�سر مكنه من  باأ�سكال �سريعة 
�إلى  ت�سير  �سمات  �ليوم، وهذه  �ل�ستعمال حتى  قيد  �لبقاء 

�لتطور �ل�سريع لخط �لُم�ْسَند.

خرى عالقة خط الم�صند بالخطوط الأ
هناك  �أن  على  ثارية  و�لآ �لتاريخية  �لدر��سات  دلت 
جماعات كثيرة من �سكان جنوب �لجزيرة �لعربية،  بد�أت 
ول قبل �لميالد،  لف �لأ بالهجرة �إلى �لحب�سة، منذ �أو�ئل �لأ
و�ل�ستقر�ر بالتدريج هناك و�لختالط بال�سكان �لمحليين. 
وكانت تلك �لجماعات، قد حملت معها لغتها، وديانتها، 

وثقافتها ومعا�سها �إلى م�ستقر�تها �لجديدة في �لحب�سة؛ فتاأثر 
بها �ل�سكان �لمحليون، وغلبت على حياتهم وطبائعهم.22 
ونتيجة لذلك ن�ساأت بينهم لغة م�ستركة، تميزت في بد�ية 
�لجزيرة  جنوب  من  �لقادمين  لغة  خ�سائ�س  بغلبة  �أمرها 
�لعربية، على خ�سائ�س لغة �ل�سكان �لمحليين. كما لحظ 
نقو�سهم  دونو�  �لحب�سة  �سكان  �أن  �لقديمة  �لنقو�س  علماء 
ذلك  بعد  �تخذو�  ثم  �لم�سند.23  وبخط  �لم�ستركة  باللغة 
كتابية  باأ�سكال  تميز  بهم،  ا  خا�سً خًطا  �لم�سند  خط  من 
با�ستعمال  �سلبة  مو�د  في  حفًر�  تدوينها  تنا�سب  مدورة 
على  �لكتابة  عند  �ليد  حركة  وتنا�سب  ومطرقة،   �أزميل 
حبا�س ميزو�  �أن �لأ لينة بجرة قلم )�سكل 14(. كما  مو�د 
 o, e, a,‘ خطهم باإ�سافة رموز  تعبر عن �سو�ئت �سبعة هي
i, u ’، وبتغيير �تجاه  �لكتابة من �لي�سار �إلى �ليمين، تاأثًر� 
�ليونان في و�سع رموز  لم يحذو� حذو  �أنهم  �إل  باليونان 
لل�سو�ئت �سمن �لحروف، بل �كتفو� باإل�ساق هذه �لرموز 
رمزين  ��ستحدثو�  �أنهم  كما  نف�سها.  �لحب�سية   بالحروف 
للتعبير عن �سوتين، لم تعرفهما لغة جنوب �لجزيرة �لعربية 
وهما )( و)T(. وفي �لوقت نف�سه، خلت �لكتابة �لحب�سية 
من رموز تعبر عن حروف �أربعة ‘ث ذ �س غ’ موجودة في 
لغة جنوب �لجزيرة. ومن خالل ما �سبق عر�سه، ن�ستطيع 
�لقول باأن هناك �سلة وثيقة بين لغة �لحب�سة وخطها وبين 

)�سكل 12( كتابات الم�سند من اأوائل القرن الثالث الميالدي .

)�سكل 13( نق�ش من ظفار 510م، متحف ظفار .
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�سلة  وهي  �لم�سند،  وخطها  �لعربية  �لجزيرة  جنوب  لغة 
�سل. �لفرع بالأ

وبالن�سبة للعالقة بين كتابات �لم�سند و�لكتابات �لعربية 
و�ل�سفوية(،  و�للحيانية،  )�لثمودية،  �لقديمة  �ل�سمالية 
�أن هناك  �لناظر في جدول حروفها ورموزها، يدرك  فاإن 

ت�سابًها كبيًر� بينها )�سكل 15(. و�لثابت لدى علماء �لنقو�س 
ولغة  �ل�سمالية،  �لعربية  �لنقو�س  لغة  حروف  �أن  �لقديمة 
�لنقو�س �لعربية �لجنوبية متطابقة لكونهما تنتميان �إلى �أ�سل 
�لجنوبي،  �ل�سامي  بالفرع  ��سطالًحا  ُعرَف  عربي و�حد، 
و�للحيانيون،  �لثموديون،  ��ستعملها  �لتي  �لخطوط  و�أن 
من  م�ستقة  خطوط  هي  نقو�سهم  تدوين  في  و�ل�سفويون 
خط �لم�سند. ويعزى هذ� �إلى �أن �لنقو�س �لعربية �لجنوبية 
ن كتابة �لم�سند ترقى �إلى �لقرن �لثاني  �أقدم �لمجموعتين لأ
ع�سر قبل �لميالد، �أو قبل ذلك بكثير،  في حين �أن كتابة 
لف  �لنقو�س �لعربية �ل�سمالية �لقديمة ترقى �إلى منت�سف �لأ
تو�جد جماعات  �إلى  �سافة  بالإ تقريًبا.  �لميالد  قبل  ول  �لأ
متو��سل  ب�سكل  �لعربية  �لجزيرة  �سكان جنوب  كثيرة من 
في مناطق �لتجارة وغيرها في نجد و�لحجاز و�سرق �سبه 
�لميالد،  قبل  �لثاني  لف  �لأ منذ  �لعربية و�سمالها،  �لجزيرة 

و�لتعامل مع �ل�سكان �لمحليين و�ختالطهم بهم.

يبقى-بعد �لت�سليم باأن خط �لم�سند هو �أ�سل �لخطوط 
و�ل�سفوي،  و�للحياني،  )�لثمودي،  �لجنوبية  �ل�سامية 
و�لحب�سي(- �أن نبحث في م�ساألة �لعالقة بين خط �لم�سند 

و�لخطين �لفينيقي و�ل�سينائي، من خالل:

1- عدد حروفها،

�ل�سبه  مدى  لمعرفة  حروفها  �أ�سكال  مقارنة   -2
و�لختالف بينها،

3- تاريخ هذه �لخطوط، لمعرفة �أي �لخطوط �أقدم من 
خرى، �لخطوط �لأ

خر. 4- �أي خط ماأخوذ من �لآ

�لناظر  فاإن  �لفينيقي،  و�لخط  �لم�سند  لخط  بالن�سبة 
�لفينيقية  �لحروف  عدد  �أن  يالحظ  �لخطين،  جدول  في 
حرًفا،   29 �لم�سند  حروف  عدد  �أن  حين  في  حرًفا   22
في  ت�سابهًا  هناك  �أن  وُيالحظ  �أحرف،  �سبعة  بزيادة  �أي 
في  ‘ج ل ن ع �س ت’ فقط، و�ختالًفا  �لحروف  �أ�سكال 

)�سكل 14(  مقارنة كتابة الم�سند بالكتابة الحب�سية.
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عدد  كان  ولما   .)16 رقم  )�سكل  خرى  �لأ �لحروف 
عدد  من  بكثير  �أكبر  �لفرعين،  في  �لمختلفة  �سكال  �لأ
كون  �حتمال  �سعف  �لم�ستركة،   �أو  �لمت�سابهة  �سكال  �لأ

�لفينيقي.  �لخط  �أ�سكال  ماأخوذة من  �لم�سند  �أ�سكال خط 
ويزيد هذ� �ل�ستنتاج قوة، �أن �أقدم �ل�سو�هد �لكتابية بخط 
وهو  �لميالد،  قبل  ع�سر  �لثاني  �لقرن  �إلى  ترقى  �لم�سند، 

)�سكل 15(  مقارنة كتابة الم�سند بالكتابة الثمودية وال�سفوية واللحيانية.
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�أن خط  �إلى  ت�سير  فينيقية معروفة. و�أنها  �أقدم كتابة  تاريخ 
�لم�سند قد مرَّ بمرحلة تكوين قبل هذ� �لتاريخ، ل نعرف 
لف �لثاني قبل �لميالد. لكنَّ  مد�ها، وقد ت�سل �إلى �أو�ئل �لأ
�سكال �لم�ستركة ‘ج ل ن ع �س ت’،  بين خط �لم�سند  �لأ
�أوليًّا -كما  و�لخط �لفينيقي، قد تُدل على �أن هناك �أ�ساًل 
يقول رمزي بعلبكي وجاردنر24- يت�سل به �لفرعان، �سو�ء 
�لبحث  وعند  مبا�سر،  غير  �أم  مبا�سًر�،  �لت�سال  هذ�  �أكان 
�أن  �لفرعان لبد من  �ُأِخَذ عنه  �لذي  �لم�سترك  �سل  عن �لأ
�سل  نلحظ �لنقو�س �ل�سينائية، �لتي قد تكون هي نف�سها �لأ
هذ�  من  قريبة  �أنها  �أو  �لفرعين،  لكال  �لمبا�سر  �لم�سترك 

�سل �أو متفرعة عنه بطريقة ما.25 �لأ

و�لنقو�س �ل�سينائية عثر عليها في موقع �سر�بيط �لخادم 
و1905،   1904 عامي  بين  �سيناء  جزيرة  �سبه  جنوب 
��ستملت  �لتي  �لمجموعة  نق�ًسا، وهي  ع�سر  �أحد  وعددها 
بجدية، و�ختلف �لعلماء في تحديد فترة كتابة هذه  على �لأ
ع�سر،  �لثامن  �لقرن  �إلى  يرجعها  جاردنر  �إن  �إذ  �لنقو�س،  
�أو �لقرن �ل�سابع ع�سر قبل �لميالد،26 ويرجعها در�يفر �إلى 
ما بين �لقرنين �ل�سابع ع�سر و�لخام�س ع�سر قبل �لميالد.27 
ع�سر  �ل�ساد�س  �لقرنين  بين  ما  �لفترة  �إلى  جلب  ويرجعها 
و�لخام�س ع�سر قبل �لميالد.28 �أما �ألبر�يت، فيرجع كتابتها 
من  يكن  ومهما  ق.م.29  و1450   1550 �لفترة  �إلى 
�ختالف �آر�ء �لعلماء في تحديد فترة كتابة هذه �لنقو�س �أو 
في  كتبت  �أنها  �ل�سائع  �لر�أي  فاإن  كتبوها،  �لذين  �لقوم  في 
�لقرن �لخام�س ع�سر قبل �لميالد و�أنها �نطوت على �أبجديٍة 

من 22 حرًفا، و�أغلب حروفها مدونة باأ�سكال ت�سويرية.

�لفينيقي،  و�لخط  �ل�سينائي  �لخط  في جدول  و�لناظر 
يالحظ �أن هناك ت�سابًها بين �لخطين في �أ�سكال �لحروف 
‘�أ ل م ن ع ع ق ر �س ت’، و�ختالًفا في �أ�سكال �لحروف 
�لباقية )�سكل 16(. وبالمثل فاإن خط �لم�سند ي�سترك مع 
�لخط �ل�سينائي في �أ�سكال �لحروف ‘ب ر ح ل م ن ع �س 
و�ل�سبب  خرى.  �لأ �لحروف  �أ�سكال  في  ويختلفان  ت’، 
يرجع �إلى �أن �أغلب �أ�سكال �لحروف �ل�سينائية، هي �أ�سكال 
�لفينيقي  �لخطين  حروف  �أ�سكال  �أن  حين  في  ت�سويرية، 
ومع  كبير،  حد  �إلى  �لت�سوير  عن  بعيدة  �أ�سكال  و�لم�سند 
�أن �أ�سكال حروف �لخط �ل�سينائي ت�سويرية، �إل �أنها رموز 
بجدية �لفينيقية و�ألفبائية �لم�سند مع �حتو�ء  �أبجدية مثل �لأ
�لفينيقي  �لخطين  في  توجد  ل  رموز  على  خيرة  �لأ هذه 
و�ل�سينائي، لكنَّ �لختالف بين �لخطين �لم�سند و�لفينيقي 
يدل  �لحروف  �أ�سكال  من  عدد  في  �ل�سينائي  �لخط  وبين 
�لم�سترك  �سل  �لأ هو  لي�س  خير  �لأ هذ�  �أن  على  بو�سوح 
�لذي �أخذ عنه �لفرعان �ل�سمالي و�لجنوبي. كما �أن �ل�سبه 
�لم�سند  �لخطين  بين  �لحروف  �أ�سكال  بع�س  في  �لكبير 

)�سكل  16( مقارنة كتابة الم�سند بالكتابة الفنيقية والكتابة ال�سينائية.
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و�لفينيقي وبين �لخط �ل�سينائي، ل يمكن رده �إلى �لتو�رد 
�سل �لذي �أخذت  و�لم�سادفة بل �إنه �سبه ي�سير �إلى وحدة �لأ
يام تك�سف لنا عن نقو�س  عنه هذه �لخطوط �لثالثة، ولعلَّ �لأ
�أو من  �أو نقو�س غيرها من �لموقع نف�سه،  �أخرى،  �سينائية 
�أو  �ل�ستنتاج،  هذ�  تقوي  معلومات  لنا  تقدم  قريب  موقع 
تك�سف لنا عن �لنموذج �لم�سترك �لذي يعد �سلة �لو�سل 
ونعني  امية،  �ل�سَّ بجدية  �لأ و�لكتابة  �لت�سويرية  �لكتابة  بين 
بها ‘�أ ب ج د هـ و ز.....’. �أما بالن�سبة للحروف �ل�سبعة 
�لفينيقية  �لم�سند دون  �لتي �حتوت عليها كتابة  و�أ�سكالها 

م، فبحاجة  �لأ �ل�سامية  �للغة  و�ل�سينائية، وهي حروف من 
�إلى در��سة خا�سة بها.

بالخطوط  �لم�سند  خط  عالقة  َم�ساألة  ون�ستكمل 
ولغته  �لم�سند  �ألفبائية  عالقة  في  بالبحث  خرى،  �لأ
للبحث  مجال  ل  نه  لأ ولغتها.  وجاريتية  �لأ لفبائية  بالأ
�لثاني  لكون  وجاريتي  �لأ بالخط  �لم�سند  خط  عالقة  في 
�إلى رموز خط  �لتي ل تمت  �لم�سمارية،  �لرموز  ��ستخدم 
�سارة �إلى �أن �أعمال  �لم�سند ب�سلة )�سكل 17(. وتجدر �لإ
�لحفر و�لتنقيب في منطقة ر�أ�س �سمرة )�أوجاريت قديًما( 

وجاريتية. لفبائية الأ )�سكل  17(  مقارنة الفبائية الم�سند بالأ
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لنا  �سوريا عام 1929 ك�سفت  في  �لالذقية  �سمال  �لو�قعة 
عن مجموعة كبيرة من �ألو�ح طينية، �نطوت على كتابات 

مات، �أهمها:30  �أوجارتية تميزت بَعدد من �ل�سَّ

�أن لغتها �سامية غربية،  -1

نْت برموز م�سمارية، �أنها كتابة �ألفبائية ُدَوّ  -2

�أنها تحتوي على ثالثين رمًز�،  -3

�أنها كتابة ��ستمرت من �لقرن �لر�بع ع�سر حتى �لقرن   -4
�لثاني ع�سر قبل �لميالد،

�أن كتابتها تقر�أ من �لي�سار �إلى �ليمين،  -5

خرى بم�سمار �سغير �أو خط  يف�سل بين �لكلمة و�لأ  -6
ب�سيط.

كما �أن �أعمال �لحفر و�لتنقيب في ر�أ�س �سمره ك�سفت 
�لترتيب  على  يحتوي   1949 عام  كامل  نق�س  عن  لنا 
�لنق�س  ويتاألف  كاملة.31  وجاريتية  �لأ للحروف  لفبائي  �لأ

تي: من ثالثة �أ�سطر، وترتيبها كالآ

�أ ب ج خ د هـ و ز ح ط ي ك �س ل  -1

م ذ ن ظ �س ع ف �س ق ر ث  -2

غ ت �إِ �ُأ �س  -3

�سل �لذي جاءت  وقد ظهرت نظريات ثالث حول �لأ
يد  موؤ بين  حولها  �لعلماء  �نق�سم  وجاريتية،  �لأ �لكتابة  منه 
وجاريتية  �لأ �لكتابة  ولى  �لأ �لنظرية  فاأرجعت  ومعار�س. 
�سل  كادي، و�أرجعتها �لنظرية �لثانية �إلى �لأ �سل �لأ �إلى �لأ
�سل  �لأ �إلى  �أرجعتها  فقد  �لثالثة،  �لنظرية  �أما  �ل�سينائي. 
�ل�سامي �لجنوبي. ولكل و�حدة من هذه �لنظريات حججها 
مناق�سة هذه  هنا  يهمنا  �إليها. ول  ��ستندت  �لتي  وبر�هينها 
�لنظريات، بقدر ما يهمنا �لبحث في عالقة كتابة �لم�سند 
بينهما،  م�ستركة  �سمات  خالل  من  وجاريتية   �لأ بالكتابة 

ننفذ منها �إلى هذه �لعالقة:

َحرًفا،   )30( عددها  �ألفبائية  وجاريتية  �لأ �لكتابة   -1
�لم�سند  وكتابة  حرًفا.   )22( عددها  �أبجدية  ولي�ست 
تنفرد  �أبجدية.  ولي�ست  حرًفا.   )29( وعددها  �ألفبائية 
)�لفتح،  �لثالث  بالحركات  خرى  �لأ دون  وجاريتية  �لأ
’، ‘�َأ’، ‘�ُأ’. وتنفرد  لف ‘�إِ و�لك�سر، و�ل�سم( على حرف �لأ
خرى بحرف و�حد فقط هو )�س(.  كتابة �لم�سند دون �لأ

لفبائي. �أي �أن �لكتابتين ت�ستركان في �لن�سق �لأ

في  �لم�سند  كتابة  مع  وجاريتية  �لأ �لكتابة  ت�سترك   -2
وهي  ذ �س ظ غ’،  ‘ث خ  هي:  حروف خم�سة،  
بها  �حتفظت  �لتي  م،  �لأ �ل�سامية  �للغة  حروف  من 
�لعربية  و�لنقو�س  �لم�سند،  وكتابة  وجاريتية،  �لأ
�ل�سمالية �لقديمة و�لعربية �لف�سحى، دون غيرها من 

خرى. �للغات �ل�سامية �لأ

وجاريتية  �لأ �لكتابات  مع  �لم�سند  كتابات  ت�سترك   -3
�سو�ت، و�أنَّ كاًل منهما تفرق في �لنطق  في وفرة �لأ
�سوتي  وبين  و)�لتاء(،  )�لثاء(،  �سوتي  بين  و�لرمز 
)�لثاء(، و)�ل�سين(، وبين �سوتي )�لذ�ل(، و)�لد�ل(، 
وبين )�لذ�ل(، و)�لزين(، وتفرق بين �سوتي )�لعين(، 

و)�لغين( وهكذ�. 

عالم في كتابات  4- يلحق حرف �لميم �لز�ئد نهاية �أ�ْسماء �لأ
�لكلمة  بين  ويف�سل  وجاريتية،  �لأ و�لكتابات  �لم�سند 
ويف�سل  �لم�سند،  كتابة  في  م�ستقيم  بخط  خرى  و�لأ
وجاريتية. بم�ْسمار �سغير، �أو بخط ب�سيط  في �لكتابة �لأ

5- دلت �لقر�ئن على �أن �لكتابة في �لقرن �لخام�س ع�سر 
قبل �لميالد كانت منت�سرة في جنوب �لجزيرة �لعربية، 

وجاريتية. وهي �لفترة �لتي كتبت بها �لنقو�س �لأ

ومعجمية  و�سرفية،  نحوية،  لغوية  خ�سائ�س  هناك   -6
�لنقو�س  ولغة  �لم�سند  نقو�س  لغة  بين  م�ستركة 
وجاريتية يمكن �لتعرف عليها من خالل �لدر��سات  �لأ

و�لبحوث �لتي �ُأجريت على هذه �للغة.
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هذه �ل�سمات �لم�ستركة بين نقو�س �لم�سند ولغة �لنقو�س 
وجاريتية، ل يمكن ردها �إلى �لتو�رد و�لم�سادفة، بل �إنها  �لأ
وجاريتيين  ت�سير �إلى �سلة قوية بين �للغتين، وبالتالي بين �لأ
و�لعرب �لجنوبيين، ولعلَّ �كت�سافات جديدة في �لم�ستقبل  
قد توفر لنا معلومات تو�سح طبيعة هذه �ل�سلة �ن �ساء �هلل.

الخاتمة

تية: ي�ستخل�س من �لبحث �لنتائج �لآ

هما:  �لكتابات  من  نوعين  �لقدماء  �ليمنيون  1- خلف 
كتابات �لم�سند وكتابات �لزبور.

2- دونت كتابات �لم�سند حفًر� على �لحجارة، و�ل�سخر، 
و�لمعادن، و�لفخار. وهذ� �لنوع من �لكتابات كان 

غر��س �لتوثيقية �لتذكارية. ا لالأ مخ�س�سً

في  وتثبيتها  حجارة  على  �لم�سند  كتابات  تدوين   -3
�أ�سو�ر �لمدن، و�لمعابد، ومن�ساآت �لري وتدوينها 
على �ل�سخر في �لجبال بعيًد� عن �أيدي �لعابثين بها 

�سهار و�لتخليد. غايته �لإ

‘ن�س’  �أو  ‘نق�س’  مجرد  يعني  ل  ‘م�سند’  �ل�سم  �أن   -4
‘وثيقة’،  �أو  توثيقي’،  ‘نق�س  يعني  بل  عادي، 
َد، دَعَم’، ول  َع�سَ ‘وثَّق،  يعني  ‘�س ن د’،  و�لجذر 

َن، كتَب’. يعني ‘دوَّ

5- دونت كتابات �لزبور حفًر� بالكتابة �ليدوية على جريد 
�لنخل و�أعو�د من خ�سب �آخر منا�سب. وهذ� �لنوع 
�لمعامالت  غر��س  لأ ا  مخ�س�سً كان  �لكتابات  من 

�ليومية بين �لنا�س و�لمر��سالت بينهم؛ وغيرها.

باأ�سكال  ولكن  �لم�سند  هو خط  نف�سه  �لزبور  6- خط 
�لكاتب وقدرته في  يد  تنا�سب حركة  لينة و�سريعة 

ت�سكيله على مو�د لينة.

�لفترة  خالل  مح�سو�ًسا  تطوًر�  �لم�سند  خط  �سهد   -7
�لتاريخية، �لتي ترجع �إليها �لنقو�س �لمن�سورة. وهذ� 

�لم�سند  خط  باأن  �لباحثين  بع�س  لدى  �لوهم  ينفي 
ن باأ�سكال هند�سية متنا�سقة غير قابلة للتطور. ُيَدوَّ

منه  �أخذت  �لذي  �سل  �لأ هو  �لم�سند  خط  �أن   -8
خطوط �لنقو�س �لعربية �ل�سمالية �لقديمة ‘�لثمودية، 

و�للحيانية، و�ل�سفوية’، و�لخط �لحب�سي.

9- دلت �ل�سو�هد �لكتابية على �أنَّ خط �لم�سند كان منت�سًر� 
في جنوب �لجزيرة �لعربية في �لقرن �لثاني ع�سر قبل 

�لميالد وقبل ذلك، وهو تاريخ �أقدم كتابة فينيقية.

�أو  �لفينيقي  �لخط  من  ماأخوًذ�  لي�س  �لم�سند  10- خط 
�لخط �ل�سينائي، بل �إنَّ �لخطوط  �لثالثة ترجع �إلى 
�أ�سل كتابي م�سترك، قد يكون هو �سلة �لو�سل بين 

�لكتابة �لت�سويرية و�لكتابة �لمتطورة عنها.

11- هناك �سمات م�ستركة بين لغة كتابات �لم�سند ولغة 
لفبائي، ووفرة  وجاريتية، في �لن�سق �لأ �لكتابات �لأ
خرى،  �سو�ت، و�أ�سلوب �لف�سل بين �لكلمة و�لأ �لأ
عالم، وفي  وفي زيادة حرف �لميم في �آخر �أ�سماء �لأ
عدد من �لخ�سائ�س �للغوية، و�لنحوية، و�ل�سرفية، 

و�لمعجمية.

على  تدل  �لم�ستركة  و�لخ�سائ�س  �ل�سمات  هذه 
وبين  وجاريتية،  �لأ و�للغة  �لم�سند  لغة  بين  وثيقة  �سلة 
وجاريتيين و�لعرب �لجنوبيين. و�لمزيد من �لكت�سافات  �لأ
�لنق�سية وغيرها في �لم�ستقبل،  يمكن �أن تو�سح طبيعة هذه 

�ل�سلة �إن �ساء �هلل.  
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