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  م1994بيانات المديريات وفقا للتقسيم اإلداري لعام 

  
  :مديريات محافظة مأرب 

  مدينة مأرب ـ المركز اإلداري للمحافظة
  : مدينة مأرب    - أ

، وتقع عند مصبات وادي أذنـة علـى         )  كيلومتراً   173( تقع هذه المدينة إلى الشرق من صنعاء وتبعد عنها نحو           
  .الضفة الشمالية للوادي 

 تسمية هـذه المدينة قديم جداً تعود إلى مطلع األلف األول قبل الميالد ، فـقـد ذكـرت فــي نقـوش                   :التسمية  
  ) .م ر ب ( ، وفي بعض النقوش المتأخرة ظهر اسمها باللفظ ) م ر ي ب ( من القرن الثامن قبل الميالد باللفظ 

جراها الفريق األثري اإليطالي فـي وادي يـال أن          لقد توصلت األبحاث األثرية والدراسات التي أ      : ـ تاريخ المدينة    
ـ ربمـا ـ هـي أقـدم     ) حفري(مدينة 

مدينة كانت العاصمة اإلدارية لمملكة سبأ  
في بداية ظهورها ، ثم انتقلت بعد ذلـك         
إلى مدينة مأرب وبداية اتخاذها كعاصمة      
إدارية لمملكة سـبأ بـدأ  يظهـر بكـل       
وضــوح فـي الـقـرن الثامن قـبل     

ـــال ــشرق د ويعـالمـي ـــر المست تب
 WISSMANN H. V(األلمـانــي  

أن أقدم ذكر هو ما ورد في الـنقش         )  
ـ  ــ ــوم بـــ  .GLالموســـ

يـدع  " ، وهو الذي سجله نائب الملك على مأرب وحاكمها اإلقليمي ويذكر فيه مكرب سبأ                ) )1719+1717+1718
/ سـمه علـي   / بـن   / بين  / يثع أمر " و  على أن الذي اختط المدينة ه     )  م    . ق    755( الذي حكم في    " ينف  / إل  

 ق 715( ـ في   وهو المكرب السبئي الذي حكم في نهاية الـقـرن الـثـامـن قـبـل المـيـالد" سبأ / مكرب 
   ) .Garbini – mm(ـ وذلك كما دونه هذا المكرب السبئي فـي النـقـش الموسوم بـ ) م . 

( حاد الفيدرالي لقبائل دولة سبأ والذي يأتي في النقوش بالـصيغة            وبعـد أن اختط المدينة ذكر بأنه قام بتجديد االت        
  ) .وحمرم /  حبلم / وذ / وشيمم / ذالم / جوم / كل / هوصت / يوم 

وهكذا ظلت هذه المدينة هي العاصمة اإلدارية لدولة سبأ من القرن الثامن قبل الميالد حتى القرن الثالث الميالدي ـ  
قد شهدت هذه المدينة الكثير والكثير من األحداث سواًء من جانب تشييد بنيتها التحتية أي ما يقارب ألف عام ـ ، ل 

المتمثلة ببناء السد واستصالح األراضي الزراعية وبناء األسوار والمعابد أو من الجانب العكسي وهو المحـاوالت                
والتـي  ) م  .  ق   24(  في سـنة     العسكرية لالستيالء عليها خاصة تلك الغزوة الرومانية التي وصلت إلى مشارفها          

عادت على أعقابها خائبة أو تلك المحاوالت التي تمـت مـن قبل الريدانيين فـي القـرن الثاني الميالدي حتى أن                  
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عندما آلت إليهما أمالك الدولة السبئية في الربع األخيـر          ) ياسر يهنعم   ( وأبيه  ) شمر يهرعش   ( الملـك المشهور   
دي لم يقتحماها ، ولكن دخالها بسالم لتنصيب نفسيهما ملكي سبأ وذى ريدان ؛ ألنها تمثـل                 من القرن الثالث الميال   

  )  . يريم-ظفار ( العاصمة السياسية السبئية ، وبعد تنصيب نفسيهما فيها عادا لمزاولة مهام الحكم من عاصمتهما 
  : ومن معالم مدينة مأرب -
   المدينة القديمة -
   سد مأرب العظيم -
  ) الجنتان (  قنوات الري  شبكة-
  ) برأن (  معبد عرش بلقيس -
  ) أوام (  معبد محرم بلقيس -
  : مدينة مأرب القديمة -1

تقع مدينة مأرب القديمة إلى الجنوب من       
مدينة مأرب الجديدة ، وكانـت تـشتمل        
على سور محيط بها يحتوى في داخلـه        

ذكر بناء السور فـي     : وغيرها أوالًـ سور المدينة     ... لسكنية  منشآتها المختلفة مثل المعابد ، األسواق ، المنازل ا        
ـ ) القرن الثامن قبل الميالد( بادئ األمر في نقشين من  حيـث بنـاه    )  Gl .418;GL . 479( والموسومان بــ

بعـض األجـزاء ،   " كرب إل وتر بن ذمر علي " ثم أضاف إليه المكرب السبئي "  سمه علي ينف " المكرب السبئي   
  ) .القرن السابع قبل الميالد (  فيه بوابتان وبعض األبراج الدفاعية ، وكان ذلك في وشيدت

وقد شيد هذا السور في مرحلتيه من األحجار المهندمة التي نحتت بعناية ، واستخدم في بنائه الطريقـة الهندسـية                    
كذا يبدو الجدار بشكل مائـل      المعروفة ، وهي أن الصف الحجري األسفل يبرز قليالً عن الصف الحجري األعلى، وه             

  .إلى الخارج وذلك ليزيد الجدار قوة ومناعة 
وقد تم توزيع األبراج الدفاعية على السور بطريقة غير منتظمة تبعاً الستراتيجية دفاعية اقتضتها الحاجـة حينـه ،              

براج ال تتماثل بـسعتها     ، كما أن األ   )  متر   10.50( فهناك برجان دفاعيان في الجدار الشمالي بلغت المسافة بينهما          
، وهـي   ) م  3.83 × 5.60( و)  م   2.70 × 6( وفي الـشمال    )  م   3 × 5.35( فأبعاد أحدها في جـهـة الغـرب      

  .مشيده بأحجار كبيرة تختلف أبعادها وتقل حجماً كلما ارتفع البناء 
 تحديـده تمامـاً بواسـطة       والسور اليوم يكاد أن يكون مطموس المعالم من حيث شكله ولكن استطاع الباحثون من             

التصوير الجوي للمدينة القديمة ، وهو يتخذ شكالً غير منتظم جرفت السيول والفيضانات بعض أجزائـه الجنوبيـة                  
وبقى منه بقية أساسات األجزاء األخرى الشرقية والشمالية والغربية ، ولم يعثر على مدخل واضح للمدينة خاصـة                  

 فيه بوابتين في القرن السابع قبل الميالد ، فهناك فتحه تتخلل السور عند جانبه               بنى"  كرب إل وتر    " أننا عرفنا أن    
الغربي يحتمل أن تكون واحدة من أحد المدخلين ـ البوابتين ـ وإن كان هذا االحتمال ضعيفاً لعـدم وجـود بقايـا      

  .البرجين الدفاعيين اللذين دائماً ما يكتنفان مداخل المدن اليمنية القديمة 
ملك سبأ وذي ريدان الذي حكم      " شمر يهرعش   " مدينة مأرب لبعض األضرار بسبب السيول في عهد الملك          تعرضت  

الذي سجله أقيـال   ) Ja. 651( في الربع األخير من القرن الثالث الميـالدي ، حيـث ذكـر النقـش الموسوم بـ 
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م ـ ، فقد سـجلوا بنـاء تحـصينات     قبيـلة مهأنف ـ التي كانت أراضيها في شمال وشمال شرق مدينة ذمار اليو 
دفاعية من السيول التي تهدد مأرب إلى جانب التحصينات الدفاعية العسكرية ، ويذكـرون أنـهم بناءاً على تكليف                 

لهم قاموا ببعض األعمال والمراقبة في مدينة مأرب أثناء انعقاد الحج والكرنفال الـسنوي              " شمر يهرعش   " الملك    
، صادف أن سقطت أمطار غزيرة فاضطر األقيال إلى القيام بأعمال اإلنقـاذ بـالترميم                ) المقة   (معبد  ) أوام  ( لمعبد  

والصيانة في المدينة تمثلت في إعادة بناء أسوار ومحافد مأرب إلى جانب قيامهم ببناء منشأة أطلق عليها الـنقش                   
هددت السيول الناتجة عن هذه األمطار لحماية المدينة من أخطار السيول التي تهددها بعد أن ) م ض ر ف ن   ( اسم  

  . مدينة مأرب وخاصة في جزئها الجنوبي المطل على وادي أذنة 
قام بعمل رسم تخطيطي لهـا      )  م   1843( مدينة مأرب القديمة في سنة      ) توماس ارنولد   ( وعندما زار المستشرق    

بي ، باب الحد في الجهة نفسها على مقربة         فباب العقير في السور الغر    : وذكر أنها مستديرة وأن بها ثمانية أبواب        
من الركن الجنوبي الغربي ، وفي السور الشمالي باب النصر وباب الكار ، كما يذكر ـ أيضاً ـ باب المحرم وبـاب    
الدرب وباب القبلة وباب المجنة ، ولكن السيول جرفت جزءاً كبيراً من الخرائب وجرفت معها جـزءاً كبيـراً مـن                     

أبواباً وسـماها   ) ارنولد  ( ي والشرقي ، ويبدو أن هناك أماكن كثيرة مكسورة في الجدران اعتبرها             الجدارين الجنوب 
  .باألسماء التي كان يطلقها عليها األهالي 

تتألف من مرتفعات مختلفة أكثرها ارتفاعاً هو التل األثـري الموجود قـرب : ثانياً ـ مكونات المدينة داخل السور  
، وهو الذي تقـع عليـه       )  متراً   30( ر ، إذ يبلغ ارتفاعه عـن مجرى وادي أذنـة حـوالي           الجانب الشرقي للسو  

المدينة وكذلك الجزء الذي كانت تشرف عليه المدينة في جانبيها الشرقي والجنوبي ـ أيضاً ـ ، وتتكـون القريـة     
ليل مازالت مأهولة بالسكان بينمـا  المستحدثة ـ الحالية ـ من مباٍن طينية ترتفع بعضها إلى ثالثة أدوار ، منها الق  

البقية عبارة عن أطالل ، وهذه القريـة يعـود تـاريخها إلى العصور اإلسالمية ، شيدت فـوق أنقـاض خرائـب                    
المدينة القديمة التي ـ غـالـبـاً ـ مـا يـمـيل اإلخـبـاريـون وبعض المؤرخـيـن إلـى أنـهـا بـقـايـا   

، والواقع أنه غير ذلك إذ يحتمل أن المدينة الحالية أقيمـت علـى خرائـب    قصر سلحين ـ قصر الحكم السبئي ـ   
لمجمع تعبـدي ديـني إذ تشير النقوش إلى وجود معبدين هامين من معابد المقة ، أقيما داخل أسـوار المدينـة ،                     

فترة اإلمامة ، وهما اللذان قلعت أحجارهما لبناء مركز لواء مأرب في           ) م س ك ت     ( ومعبد  ) ي ث و    ( وهما معبد   
  .قبل الثورة 

أما بالنسبة لقصر سلحين فلم تـذكر لنـا         
النقوش أن هناك قصراً خاصاً بالحكم ولكن       
تصف دائماً سلحين بأنه يضم مجموعة من       
مبـاٍن ملـوك سـبـأ ؛ لـذلك تــذكر       

أ ب ي ت    ( النقـوش أحيـانـاً الـصيغة     
ـــ م و  ــوتهم -) س ل ح ن / ه  أي بي

مـا يـدل أنهـا       م -سلحين بصفة الجمع    
مجموعة من المنازل الملكية تأخذ حيـزاً       

  .معيناً في المدينة وتعتبر رمزاً للحكم بينما كان الملك يمارس مهام الملك من المعبد 
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وأشهر ما في المدينة القديمة من المعالم مسجد سليمان الذي ارتبطت تسميته بالنبي سليمان الذي زارتـه الملكـة                   
  ) .أورشليم ( بلقيس في 

يقع هذا المسجد في الجانب الغربي للمدينة ، ويواجه مبنى مركز محافظة مأرب استخدمت              :  مسجد سليمان    -ثالثاً  
في بنائه مادة الحجر ، وهى أحجار قديمة أعيد استخدامها ، ويقوم سقفه على مجموعة مـن األعمـدة الحجريـة                     

، ) م  1.11( ثمانية أضلع يصل محيط بعضها إلى       ، ومعظمها أعمدة مضلعة ذات      )  عموداً   52( األثرية بلغ عددها    
  .وهذا المسجد قد اندثر معظم سقفه وبعض أجزائه خاصة الغربية ، ولم يعد يستخدم للغرض الذي أنشئ من أجله 

  :وهناك قطعتان حجريتان كتب عليهما نفس النص اآلتي 
   بسم اهللا الرحمن الرحيم -
   روى عمر بن عبد العزيز بن -
  ربي عن النقاب وأصحاب  سعيد الما-
   الحديث أنه بنى هذا المسجد الشريف -
   القديم سليمان بن داوود نبي اهللا -
  ؟ .....  صلى اهللا عليه وسلم -
  ؟ ................. اهللا  ............ -
  ؟ ...........................  فيه و -

وهناك أيضاً قطع حجرية كتـب عليهـا الـنص          
  : وينص على التأسيسي للمسجد

  اهللا .................  أمر بعمارة -
   مسجد سليمان بن داود -
  أنه  ............. -
  سنة سبع ........... أجمعين  ............. -
  . وستين وأربع مائة -

، وهو مما يكـذب مـا كتـب علـى           )  للهجرة النبوية    467( ويدل النص التأسيسي أن هذا المسجد بني في سنة          
تين الحجريتين ، وقد أوردنا نصهما سابقاً بأن هذا المسجد بناه النبي سليمان ، وهو النبي الـذي ظهـر فـي                      القطع

القرن العاشر قبل الميالد ، وعلى كل األحوال ما جاء في النص األخير يجعل من المستحيل أن يكون المسجد بنـاه                     
  .نبي اهللا سليمان بن داود  
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، )  كيلـومترات  8( رب إلى الغرب من مدينة مأرب القديمة ، ويبعد عنها نحو يقع سد مأ : سد مأرب العظيم  -2
ـ على وادي أذنة الكبير بين مأزمي الجبلين ، ) ع ر م ( شيد سد مأرب ـ الذي كانت تطلق عليه النقوش مصطلح  

البلق الشمالي والبلق األوسط ، وسلـسلة جبـال          
البلق وهي التي تؤلف الحاجز األخيـر للمرتفعـات         
ــصحـراء ،   ــي بال ـــبل أن تلتق ــشرقيـة ق ال
والصحـراء المعنية هـي ذلك الجـزاء مـن فالة       
اليمن ـ أو ُجُرز اليمن الشرقي ـ الذي يمتـد مـا     

وشبوة ، وتصب فيه معظم أودية الشرق       بين مأرب   
، ويسميه الجغرافيون العـرب بمفـازة صـيهد ،          
ويطلق عليها ـ حالياً ـ اسم رملـة الـسبعتين ،     

أزمي جبلي البلق الشمالي والبلق األوسـط       وبين م 
يضيق وادي أذنة بحيث يكون موقعاً طبيعياً يصلح إلقامة سد، وتتسع منطقة التجمع في أعلى المضيق بحيث تبـدو                   

في النقوش ـ هو أعظم أودية الـيمن وميزابـه    ) ا ذ ن ت ( وكأنها حوض مثالي الحتواء المياه، ووادي أذنه ـ  
   .ه أكبر مساحة بين روافد أودية اليمن األخرى الشرقي ، وتشمل روافد

يعود تاريخ بناء السد إلى القرنين الثامن والسابع قبل الميالد كأدنى تاريخ معروف ،              :  ـ تاريخ بناء السد واندثاره      
وذلك بناءاً على ورود اسم أحد مكاربة القرن السابع قبل الميالد في نقش مثبت على مبنى المـصرف الجنـوبي ،                     

، وقد تعرض هذا السد للتدمير عدة مرات بسبب تراكم الترسبات           " يثع أمر بين بن سمه علي       " هـذا المكرب هو    و
الطمثية  في حوضه ، ذكرت النقوش أربع منهـا ،           

ذمار علي ذرح بن كرب إل      " األولى في عهد الملك     
الذي حكم في الربع األخير من القرن األول        "  وتر  

شـرحب إل   " نية في عهـد       الميالدي ، والمرة الثا   
الذي حكم في منتـصف     " يعفر بن إلي كرب أسعد      

القرن الخامس الميالدي ، والمرة الثالثة والرابعـة        
 552( كانت في عهد إبرهة الحبـشي فـي سـنة           

   ) .ميالدية 
واآلن لم يبق من آثـار السد القديم سوى بعـض          

يرين اللذين كانت تخرج بواسطتهما المياه من جانبي السد         معالم لجدار السد أو السد نفسه ، ومباني المصرفين الكب         
أو الصدفين الشمالي والجنوبي ، إضافة إلى القناتين الرئيسيتين اللتين كانتا تربطان المصرفين بالجنتين ، ومقاسـم                 

لتـي  المياه في الجنتين ـ األراضي الزراعية الشمالية والجنوبية ـ ، وهي سدود تحويلية صغيرة تقـسم الميـاه ا    
  .تصلها من القناتين الرئيسيتين 

بأحجار ضخمة ثم بعلوها جدار السد فوقها تـدريجياً ،  ) األم ( شيد جدار السد من نقطة أساس الوادي على الصخر       
، وكان طوله   )  متراً   20( ، ويقدر سمكه بحوالي     )  متراً   16( وقد وصل أعلى ارتفاع له من سطح الوادي حوالي          
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عبر الوادي ما بين الصدف الجنوبي القائم على سفح جبـل البلـق األوسـط والـصدف      ) تراً   م 680( يمتد حوالي   
  .الشمالي والمبني على الصخور المقابلة في جبل البلق الشمالي 

أما الصدفان ـ المصرفان الجانبيان للسد ـ ، فهما عبارة عن مخرجين ـ هويسين ـ كبيرين قد نحتا أصـالً فـي       
ما على صخور جبلي البلق الشمالي واألوسط بحيث يكونان قناتي توصيل كبيـرتين شـق               الصخر ثم استكمل بناؤه   

أسفلهما من الصخر وشيد أعالهما بواجهات سميكة من الحجارة الكبيرة مربعة األضالع ، وقد هندمت أحسن هندمة                 
قة مـن الـسد عبـر       ، وثبت بعضها فوق بعض بتالحم وترابط ، ووظيفة هاتين القناتين  هي تصريف المياه المتدف               

حوضين صغيرين يكبحان شدة تدفقهما ويتصالن بالقناتين الرئيستين اللتين تمدان كل أراضي الجنتين بالمياه علـى                
السد ومنشآت الـري فـي مـأرب        جانبي الوادي  ، وآثار بناء الصدفين ال تزال قائمة ، وهي في الواقع أبرز آثار                 

  .اليوم
، ويعني المكان الذي ربط فيـه       ) مربط الدم   ( ف هذا الصدف عند األهالي بـ       يعر) : الجنوبي  ( ـ الصدف األيمن    

القط بناءاً على األسطورة التي تقول أن خراب سد مأرب كان بسبب الفئران التي أتت عليه ، فربط الدم هناك فـي                       
" لـصدف أن    ، ويذكر النقش على هـذا ا      ) رح ب ( هذا الصدف لكي يحميه من الفئران ، ويعرف في النقوش باسم            

مكرب سبأ شيد هذه القناة فـي حافة جبل البلق األوسط حيث أقام على الصخر كتفي البوابة وهما                 " سمه علي ينف    
  .ال يزاالن في حالة جيدة 

يتكون هذا الصدف من دعامة ضخمة ودعامة خلفية صغيرة مع حاجز حجري بينهما ، تمتد الدعامة الضخمة مـن                   
 وادي أذنه ، وقد شيدت على مرتفع صخري عند الكتف الشمالي لجبل البلق األوسط               الشرق إلى الغرب ، وتطل على     

ُيرقى إليه بساللم حجرية بعضها منحوتة في نفس الضلع والبعض اآلخر من أحجار بنائية ، وقـد أقيمـت هــذه                    
لـشمالية  ، وتتخلـل واجهتيهـا الجنوبيـة وا       )  متر   0.30 × 2.16( الـدعـامـة بأحجار مهنـدمـة أبعـادهـا     

بروزات حجرية بهيئة تعشيق لزيادة القوة في البناء ، وتحتوي بعض األحجار على زخارف تمثل حليات معماريـة                  
تشير إلى أنها منقولة من مباٍن أخرى ، ويستدل منها على عمليات التجديدات والترميمات التي حصلت للسد ، وقـد                    

 تقوم عليه ـ عدم ترك أي فراغات لتـسرب الميـاه حيـث     روعي في بناء هذه الدعامة ـ وكذلك في المرتفع التي 
تالحظ فراغات أغلقت بالقضاض لمنع تأثيرات المياه التي قد تنحت بمرور الزمن في الصخر مما سيسبب انهيار هذا                  
المصرف وبالتالي جدار السد ، أما الدعامة الثانية فهي صغيرة وقد شيدت بأحجار مهندمة ويبدو جانبهـا المتجـه                   

ـ              صوب ح  ات وض السد بشكل محدب لتفادي ضغط المياه وجانبها الخلفي يكـون مستويـاً ، وأسند بثالثـة دعـام
  ) . متر 0.46 × 0.45 × 1( حجريـة يبلـغ مقياس أكـبرهـا 

وبين دعامتي هذا المصرف أقيم حاجز حجري كمرد للمياه وفي نفس الوقت يقوم بتصريف الميـاه الفائـضة مـن                    
قناة حفرت في الصخر الذي سويت بعض جوانبه لغرض سقاية الجنة اليمني ، ومازالت بقايا               حوض السد من خالل     

  .كثير من أبنية هذه القناة ظاهرة اليوم ، ويشاهد في ممرها بعض النقوش على األحجار التي شيدت بها أبنيتها 
وبي ، ويتكون مـن ســدة       يبدو من نقوش هذا الصدف أنه شيد بعد الصدف الجن         ) : الشمالي  ( ـ الصدف األيسر    

، وترتكـز مـن   )  متراً 12.20( حجرية ـ حاجز مـائي ـ ودعامـة كبيرة وفتحتين بينهما أقيمت السدة بعرض   
الغرب على الكتف الشرقي لجبل البلق الشمالي ، وقد شيدت بأحجار مهندمة بشكل معشق وأحجار طولية وأخـرى                  

استخدمت مادة القضاض في ربط أحجار هذه السدة ، ويالحظ       ، و ) م   0.40 × 0.37×1.66(عرضية مقاسات أكبرها    
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أن واجهتها التي تستقبل المياه مختومة في األعلى بشرفة من صفوف الحجر تسندها دعامات خلفية لغـرض منـع                   
تأثيرات المياه المتدفقة وجعلت في األعلى منافذ لتصريف المياه الزائدة كي ال يرتفع منسوبها أمام السد ، ويالحـظ                   

ي صلب البناء أحجار عليها نقوش وأخرى تحمل حزوزاً غائرة رغـم أنها تمثل جليات مـعـمـاريـة ـ ديكور  ف
ـ لجدران المباني الدينية ، ووجودها هنا يحمل على االعتقاد بأنها لم تنحت لهذا البناء بالذات بل جلبت مـن مباٍن                    

  .ديد المتأخرة أخـرى ربما في فترات متأخرة أثناء عمليات الترميم والتج
وتشاهد هناك أحجار فيها ثقوب دائرية ومربعة ذات أعماق غير متساوية ومحفورة على مسافات غير متناسقـة ـ  
الغرض منها تثبيت الحجر فوق الحجر األسفل منه وأسفل الحجر الذي عليه بقضيب صغير من مادة الرصـاص ـ   

 جانب آخر ليضيف للبناء مرونة أكثر فـي صـد فيـضانات         لتضيف للبناء المزيد من القوة والمتانة من جانب ومن        
  .المياه 

وقد شيدت على سن صخري بأحجـار مهندمـة         )  م   10.30( أما الدعامة الكبيرة فأعلى ارتفاع متبٍق لها يزيد عن          
 ، ويالحظ أنها مجددة واستخدمت في بنائها أحجار منقولة بعضها تتضمن نقوشاً           )  م   0.42 × 2.10( أبعاد أكبرها   

بخط المسند ، وبناؤها يميل عن العمودية إلى الداخل وفيها انحناءات غرضها تفادي ضـغط الميـاه ، وقـد طلـي                      
ظاهرها بالقضاض ، وعلى األقسام العليا لها بقايا وحدات بنائية قد تكون لمراقبة ارتفاع منسـوب المياه ، ويفصل                  

تتوسـطهما  )  م   2.95( و  )  م   3.55( حتان عرضـهما    بين هـذه الدعامـة والسـدة الحجرية المذكـورة آنفاً فت       
، وقد سدت واحدة من الفتحتين في فترة متأخرة ، وهما           )  م   4.25( دعامة صغيرة مشيدة بأحجار مهندمة عرضها       

تؤديان إلى قناة كبيرة تتجه صوب مصارف القنوات في الجهة الشمالية ، إذ أقيم جانباها من سدة ترابيـة رصـفت                     
يرية وصخرية مختلفـة وغيـر      بقطع أحجار ج  

مهندمة أصغر قياسا من أحجار أبنية المصرف       
  .الشمالي للسد  

كـان نتيجـة للحاجـة      : ـ سد مأرب الجديد     
الماسة لتطوير المناطق الشرقية مـن الـيمن        
حديثاً هو بناء سد مأرب القديم ، وهو جـزء          
من ذلك النهج التطويري الذي بدأه ابن الـيمن         

علي عبداهللا صـالح منـذ      البار فخامة الرئيس    
( توليه زمام القيادة ، فقد أعلن فـي يوليـو           

عن إعادة بناء سد مـأرب ، وكـان         ) م  1984
قـام فخامـة    )  م   1984(  أكتوبر من عـام      2هذا اإلعالن مفاجأة لكثير من الناس في داخل اليمن وخارجه ، وفي             

اس لبناء سـد مأرب الجديـد فـي منطقـة          الرئيس علي عبداهللا صالح والشيخ زايد بن سلطان بوضع حجـر األس          
إلى الغرب من الـسد القـديم ، وتـم    ) ثالثة كيلومترات (  السـد الجـديـد ـ حـالـيـاً ـ والذي يقع على بعد   

  .م1986ايــد بـن سلطان فـي عام افتتاح السد الجديد من قبل فخامة الرئيس علي عبداهللا صالح وأخيه الشيخ ز
  ) :لجنتان ا(  شبكات قنوات الري -3
  القنوات القديمة) أ(
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تنقسم األراضي الزراعية القديمة في أسفل وادي أذنة إلى قسمين شمالي وجنوبي حيث كانـت تـروى األراضـي                   
الشمالية بواسطة شبكة الري الممتدة من المصرف الشمالي للسد بينما تروى األراضي الجنوبية بواسـطة شـبكة                 

  .د الري الممتدة من المصرف الجنوبي للس
تبدأ شبكة الري بالقناة الرئيسية الخارجة من السد ثم يليها مقسمات المياه الفرعية ، وقد كانت شبكة الري بكاملها                   
مبنية بهيئة جدار تجري المياه في سطحه الذي شكل بهيئة مجرى ، وتصل إلى  المقسم الذي بني بشكل إسـطواني                     

" ة لتقسيم األراضي الزراعية القديمة فقد أمكن تحديـدها بواسـطة            يقوم بتفريع المياه إلى ثالثة اتجاهات ، وبالنسب       
  .التصوير الجوي ، وهي عبارة عن حـقول زراعية تبدو ـ غالباً ـ بأشكال مستطيالت متراصة إلى جوار بعضها  

  :السد التحويلي ) ب(
ه واالسـتفادة مـن الظـروف       لقد كان صراع اإلنسان عبر مراحل زمنية طويلة لتكييف العوامل الطبيعية المحيطة ب            

الجغرافية والمناخية من أجل خلق ظروف االستقرار الذي يعتمد على الزراعة  ، وكانت محاوالت أهل الـيمن فـي                    
في النقوش السبئية القديمة ـ كثيرة لالستفادة من مياه الـسيول الجارفـة التـي     ) أ ذ ن ت ( وادي أذنة ـ وهو  

خدمة الزراعة ، ومن خالل البحث عن المكان المناسـب وجـدوا أن بـين           تتجمع من مساقطه الواسعة وتسخيرها ل     
مأزمي جبل البلق الشمالي وجبل البلق الجنوبي يضيق وادي أذنة ليكون موقعاً طبيعياً يصلح إلقامة سـد مـأرب ،                    

ي وتشير الدالئل أن حضارة وادي سبأ في مأرب لعبت دوراً كبيراً في نشوء فكرة الـسدود وتطـوير أنظمـة الـر                     
والوديان الجافة ، ولكن سد مأرب بتقنيته الهندسية العالية في شكله األخير الذي ذكرته النقوش السبئية لـم يـأت                    

الذي يقع إلى الشرق مـن      )  " أ(المنشأة  " فجأة وإنما كان محصلة تجارب سابقة عديدة منها تجربة السد التحويلي            
، ويعتبر آخر   )  متر   200( سد مأرب العظيم بمسافة     

المحاوالت التي شيدت عبر زمن طويل فـي مواقـع          
" متجاورة عديدة في مجرى وادي أذنة ، وفي موقع          

أجريت أعمال التنقيب اُألثري من قبـل       ) " أ(المنشأة  
، )  م   1988( البعثة األثريـة األلمانيـة فـي عـام          

وإشارات النتائج أن هذا السد بني خالل النصف األول         
 متراً  55( د ، وكان طوله     من األلف الثاني قبل الميال    

، قـوام بنائـه الحجـارة ،        )  متراً   30( وعرضه  ) 
  .واستخدم للربط بينها مادة الرصاص 

   ) :معبد برأن (  عرش بلقيس -4
، وإلى الشمال الغربي مـن  )  كم 4( يقع هذا المعبد إلى الجنوب الغربي من مدينة مأرب القديمة ، ويبعد عنها نحو           

  ) . كم 1 ( محرم بلقيس على بعد
في محافظة مأرب ، وتكمن أهميته فـي أنـه          ) المقة  ( يعتبر هذا المعبد أحد أهم معابد مملكة سبأ التي بنيت لإلله            

المعبد الوحيد الذي أجريت فيه تنقيبات أثرية منهجية كاملة على أساس علمـي ، ويعـود تـاريخ أقـدم المراحـل                     
، وقـد زار هـذا المعبد عـدد مـن الرحالـة           ) م  . رن السادس ق    الق( المعمارية فيه إلى عصر المكربين وبداية       

  .وعلماء اآلثار ، ونقب فيه فريق مشترك من الهيئة العامة لآلثار بصنعاء 
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، عثر على هذا االسم على      ) برأن  ( في النقوش اليمنية القديمة اسم      ) المقة  ( ويطلق على هذا المعبد المبني لإلله       
مهموز اآلخـر بحـذف     ) برأ  ( شتق أصحاب المعجم السبئي كلمة برأن من الجذر الثالثي          أحد أعمدة المعبد ، وقد ا     

، أي التخلص من الـذنوب أو  ) اإلبراء ( النون ، وهي بمعنى شـاد أو بـنـى أو بـدى وتـدل ـ أيضاً ـ على   
  .األمراض  

 الفناء المكشوف الذي تحيط بـه       من خالل تخطيط المعبد الذي يقوم على أساس فكرة        :  التخطيط المعماري للمعبد     -
  .األروقة من ثالث جوانب ووجود الهيكل في صدر الفناء وهو النموذج الذي استقر عليه تخطيط المعابد السبئية 

عبارة عن بناء مستطيل الشكل في وسطه فناء على طول الجهات الشمالية والجنوبية والغربيـة            : وصف المعبـد    -
مولة على أعمدة مستطيلة الشكل ، وأركان المعبد موجهة حسب االتجاهات األجليـة ،              للفناء ، تقوم ثالثة أروقة مح     

، وهـي مناظرة لبوابة ثانية     )  متر   2( وتفتح في منتصف الضلع الشمالي بوابة تؤدي إلى الفناء ، ويبلغ عرضها             
لفناء الهيكل ، وهـو     كما تفتح في منتصف الضلع الشرقي ل      )  م   1.85( تفتح فـي الضلع الجنوبي ويبلـغ عرضها       

على منصة مستطيلة الشكل مرتفعة عن الفناء ، يصعد إليها من الفناء بواسطة سلم له أكتاف ، ويبلغ طولها مـن                     
، ويبلـغ ارتفاعهـا عـن أرض    )  م 17.82( ، وعرضها من الشمال إلى الجنوب     )  م   23.25( الشرق إلى الغرب    

ة من الحجر مستطيلة الشكل ، قطع كل منها من حجر واحد، وتوجـد              الفناء ثالثة أمتار ، وتتقدم المنصة ستة أعمد       
خلف هذه األعمدة بقايا قواعد أربعة أعمدة موازية لألعمدة األربعة الوسطى من أعمدة الصف األمـامي الـستة ،                   
 وخلف هذا البهو يوجد الهيكل ، وهو عبارة عن أرضية مستطيلة الشكل مرصوفة بحجارة مستطيلة ، وعلى أطرافها

بقايا أعمدة مستطيلة موزعة حول أرضية الهيكل على شكل أروقة ، وفي مركز الحرم يوجد حجر مستطيل في أربع                   
  . حفر دائرية عثر فيها على بقايا برونزية ويرجح أنها كانت تستخدم كقاعدة لتمثال حيواني ربما يكون رمزاً لإلله 

يوجد بناء مستطيل على شكل برج مبٍن من الحجارة داخلـه           ومن الركن الجنوبي الغربي من الجهة الخارجية للفناء         
مملوء بمربعات اللبن المدكوك ، ومن هذا الركن وعلى طول الجدار الغربي للفناء يمتد سور مبٍن من اللـبن يبلـغ                     

، ويلتف من الركن الشمالي الغربي وعلى طول الضلع الشمالي حتى جدار الهيكل تاركاً مساحة بينه                )  م   3( عرضه  
بين جدار فناء المعبد على طول امتداده ،وأقيمت على طول امتداد السور الغربي من اللبن أربعة أبراج مبنية فـي                    و

الحجارة المشذبة ، يقع األول في الركن الجنوبي الغربي من السور ، والثاني في منتصف الضلع الغربي ، والثالـث                    
لشمالي ، ويتم النزول إلى الفناء من قمة السور المبني من في الركن الشمالي الغربي ، والرابع في منتصف الضلع ا        

اللبن بواسطة سلم مبٍن من الحجارة في الركن الشمالي والغربي في المساحة الموجودة بين جـدار الـسور اللـبن                    
  .وجدار الفناء ، ويتم الدخول إلى الفناء بواسطة إحدى البوابات الثالث السابقة الذكر 

  :ـ األقسام المعمارية 
  .جدران الشمالي والجنوبي والغربييتم الدخول إلى فناء المعبد من ثالث بوابات رئيسية في ال:  أوالً ـ البوابات 

، وهـي   )  م   2( من الركن الشمالي الشرقي للفناء ، ويبلغ عرضها         )  م   9( تقع على بـعـد    :  البوابة الشمالية    -
 المعبد منخفضة عن مستوى خارج المعبد ـ مكون من ثالث  عبارة عن سلم صاعد في الخارج ؛ ـ ألن أرضية فناء 

درجات ويؤدي إلى مصطبة صغيرة مستطيلة الشكل تؤدي إلى سلم آخر يكون من سبع درجات على نفـس محـور                    
السلم األول ومنها يتم الهبوط إلى أرضية الفناء وبهذا السلم من الجانبين جداران من الحجـارة ، واعتمـاداً علـى          
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، ويعود بناء هذه    " يثع أمر   " و  " سمه علي   " ود على لوح الرخام في تلك البوابة والذي يذكر الملكين           النقش الموج 
  ) .م . القرنيين الرابع والثالث ق ( البوابة إلى 

تفتح في الجدار الجنوبي للفناء ، وهي مناظرة للبوابة الشمالية ، وتختلف عنها بطريقة البناء                : البوابة الجنوبية    -
ي ليست على نفس محور الفناء وال تؤدي إليه مباشرة ، وهي تتكون من سلم خارجي صاعد مكون من أربـع                     ، فه 

درجات تؤدي إلى مصطبة مستطيلة وتؤدي إلى سلم آخر منكسر إلى ناحية الغرب مكون من سبع درجات يهبط منه                   
  .إلى الفناء 

 2( بي للفناء ، وهي مواجهة للهيكل ، ويبلغ عرضها          تفتح هذه البوابة من منتصف الضلع الغر       : البوابة الغربية    -
، وهي مبنية بنفس تقنيتي البوابتين السابقتين حيث تتكون من سلم صاعد من خارج المعبد يؤدي إلى سـلم                   ) متر  

آخر مكون من ثمان درجات على نفس محور السلم األول ، وقد تم إغالق هذه البوابـة بـسبب ارتفـاع مـستوى                       
ة خارج المعبد ؛ مما أدى إلى بناء ساللم صاعدة من خارج المعبد حتى يسهل الوصول إلى أرضية                  الترسبات الطيني 
  .الفناء الخارجي

يشمل أغلب مساحة المعبد وأرضيته مرصوفة بحجارة كلسية مستطيلة الشكل ، وقد عثـر             ) : الحرم(  الفناء   -ثانياً  
رسبات الطينية ، وكانت عملية الرصف متزامنة مع آخر         من الت )  م   3.5( على هذه األرضية بعد التنقيب على عمق        

مرحلة من استخدام الفناء حيث تدل الحجارة والشواهد على أن الفناء قد أعيد رصفه غير مـرة حيـث اسـتخدمت           
  .الحجارة بالفناء من الجهات الشمالية والجنوبية والغربية ثالثة أروقة على امتداد الجدران الخارجية 

، وكان  )  م   2.65( يمـتـد على طـول الجدار الشمالي للفناء ، ويبلـغ عرضه باتجاه الفناء            : ي   الرواق الشمال  -
سقفه محموالً على أثنى عشر عموداً مستطيلة الشكل ومقسم إلى ثالثة أجزاء، الجزء األول يقـع شـرق البوابـة                    

، ويتكون من سبعة أعمـدة ، والجـزء         الشمالية ، ويتكون من ثالثة أعمدة ، والجزء الثاني إلى الغرب من البوابة              
الثالث يقع إلى الغرب من الجزء الثاني ومفصول عنه بجدار يمتد باتجاه الفناء ، ويتكون من عمودين وبشكل غرفة                   
صغيرة ، ويرجح أنها مخصصة لالستخدام العام أو ألفراد معينين ، وجدار الرواق من الخارج فهـو نفـسه جـدار                     

، وما تبقى مـن ارتفاعـه فـي         )  سم   86(  موضوعة فوق بعضها ، ويبلغ سمك الجدار         الفناء مبٍن بحجارة كلسية   
، أما الواجهة الداخلية إلى الرواق المطلة على الفناء زخرفت بـألواح رخاميـة ماعـدا الـركن                  )  م   2( المتوسط  

المبني من الـداخل    الشمالي الشرقي مغطى بطبقة من القصارة ، وقد استخدمت األلواح الرخامية في تغطية الجدار               
بحجر بركاني أسود ، وهي مزخرفة برسومات الوعول واألشكال الهندسية في األعلى والجوانب ، وقد تـرك بـاقي                   
أسفل اللوح دون زخرفة ، والمرجح أن هذه األلواح كانت تستخدم كمساند ظهـر عنـد جلـوس المتعبـدين علـى               

لرخام األبيض المائل للخضرة تستخدم للجلوس ، يبلغ        المصاطب في الرواق ، وعلى طول الرواق تمد مصاطب من ا          
، ويرقى إلى هذا الرواق بواسطة سلم مكون من درجتين ، يمتد            )  سم   43( وارتفاعها  )  سم   46( سمك المصطبة   

بطول الرواق من الشرق إلى الغرب ، وقد ُعثر على بالطات وعوارض حجرية تدل على أن هذا الرواق واألروقـة                    
سقوفة ، وفي فترة متأخرة من بناء المعبد بنيت جدران بين األعمدة خاصة فـي الـركن الـشمالي                   األخرى كانت م  

الشرقي باإلضافة إلى جدران أخرى خارج جدار الفناء مما أدى إلى تشكيل غرف مربعة صغيرة ، ويظهر من البناء                   
قد استخدمت ألغراض غيـر الطقـوس   العشوائي لتلك الجدران أنها تعود إلى فترة متأخرة جداً من بناء األروقة ، و             

  .الدينية ، كمخازن أو مأوى 
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يمتد على طول الجدار الجنوبي للفناء وسقفه محمول على أحد عشر عموداً وهو مقسم إلـى                :  الرواق الجنوبي    -
، وقد ُعثـر علـى لـوح    )  م 2.24( جزأين بفعل البوابة التي تفتح في جدار الفناء ، ويبلـغ عرضه باتجاه الفناء   

رخامي استخدم في تغطية واجهة الجدار المطلة على الفناء عليه نقش بخط المسند يذكر اسم شخص من بني عنتن                   
. القرن الخامس ق    ( تقدم لإلله المقة بهذا الجزء من البناء ، وقد أرخ هذا الجزء إلى نهاية القرن السادس وبداية                  

  .   الركن الجنوبي الشرقي ولم يبق من أعمدة هذا الرواق سوى ثالثة أعمدة في ) م 
يمتد على طول الجدار الغربي للفناء ، وقد كان سـقـفـه محوالً عـلى ستة عشر عموداً وهو                :  الرواق الغربي    -

، )  م 2.50( مقسم إلى جزأين بفعل البوابة التي تقع في منتصف الضلع الغربي للفناء ، ويبلغ عرضه باتجاه الفناء     
، ولم يعثر على أي من أعمدة هذا الرواق وتمتد مصاطب الرخـام علـى طـول            )  م   2.35( وما تبقى من ارتفاعه     

الرواق ويرقى إليه من الفناء بواسطة سلم مكون من درجتين يمتد بطوله من الشمال إلى الجنوب ويـشمل اغلـب                    
لى جزأين ، يتكون كل     ، وقد أدى ذلك تقسيم الجهة الشرقية من الفناء إ         ) الهيكل  ( مسافة الجهة الشرقية من الفناء      

منهما من ثالثة أعمدة ، ومستوى األروقة الحالي كان نتيجة إلضافات وتغييرات في البناء األصلي بـسبب ارتفـاع                   
مستوى الترسبات الطمثية في الفناء ، مما أدى إلى إضافة السلم المكون من درجتين على طـول األروقـة ، وقـد                      

ه وغناها حيث شكل الرخام نسبة كبيرة منها ، كما ذكر أن الكتل الرخاميـة               تميزت هذه الفترة بغزارة التقدمات لإلل     
المستطيلة التي استخدمت  كمصاطب للجلوس مجوفـة من الداخل ، وعثر في التجاويف على بقايا عظام حيوانيـة                  

لمـستطيلة  لماعز ، وقد توائم وضع تلك العظام مع إنشاء األروقة والفناء ، ويبلغ متوسط عرض أعمدة األروقـة ا                  
بنـاءان مـستطيالن بنيـا مـن        : ، ويتكون الفناء من منشآت هي       )  م   32( ، ومتوسط سمكها    )  سم   42( الشكل  

الحجارة المستطيلة الشكل والمصقولة بشكل ناعم في الركنين الجنوبي الغربي والشمالي الغربي من الفناء ، وهـذا                 
اللبن ، وهو يغطي جزءاً من نقش موجود في الـرواق           البناء مصمت حيث ملئ من الداخل بقطع مربعة الشكل من           

الجنوبي مما يدل على أنه بني في مرحلة متأخرة عن بناء الرواق ومن الواضح أنه ذو طابع ديني بـسبب شـكله                      
  .الذي يشبه المنصة 

 التي كانـت   من أهم المنشآت المعمارية في الفناء ، ويلقى الضوء على شعائر االغتسال والتطهر            :  البـئـر   -ثالثاً  
تتم في المعبد ، ويقع في الجهة الشمالية الشرقيـة مـن الفناء ، أمـا سـلـم المحـرم ـ قـدس األقـداس ـ ،      

 م  3.33( والجزء الظاهر منه على مستوى سطح األرض مستطيل الشكل بني بحجارة جيرية مشذبـة ، يبلغ طوله                 
، والبناء مكون من خمـسة مـداميك ، المـدماك            )  م 1.80( وارتفاعه عن أرضية الفناء     )  م   3.16( وعرضه  ) 

العلوي منها نحت من حجر واحد بنفس طراز البناء على شكل حوض ذي حواف مرتفعة عن مستوى ظهر الحجـر                    
، ومن الـضلع    )  سم   78( ، وفي وسط هذا الحجر نحتت فتحة البئر على شكل مربع طول ضلعه              )  سم   4( بمقدار  

، حفرت في ظهره قناة لمـرور الميـاه         )  سم   20( ب على شكل رأس ثور بمقدار       الجنوبي من الحوض يبرز ميزا    
، ويصب هذا الميزاب في حوض آخر أسفل الحـوض          )  سم   3( وعمقها  )  سم   20( وعرضها  )   سم   25( طولها  

، ويبرز في ضلعه الجنوبي ميزاب      )  سم   73( وعرضه  )  م   2.58( العلوي ، وهو مكون من حجر واحد يبلغ طوله          
، حفرت على ظهره قناة تشبه القنـاة        )  سم   33( على شكل رأس ثور يشبه ميزاب الحوض العلوي ، ويبلغ طوله            

، ويصب هذا الميزاب    )  سم   6( وعمقها  )  سم   9( وعرضها  )  سم   40( الموجودة في الحوض العلوي يبلغ طولها       
، وهو مقطوع من حجر واحد مستطيل في حوض ثالث أسفل الحوض الثاني ، وموضوع على أرضية الفناء مباشرة 
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، ومن الضلع الغربي للحوض توجد فتحة )  سم 25( وعمقه )  سم 45( وعرضه )  م  2.94( الشكل ، ويبلغ طوله     
يمر من خاللها الماء ويصب في أرضية الفناء إلى خارج المعبد  أما الجهة الداخليـة                )  سم   5( دائرية يبلغ قطرها    

رية مشذبة ومصقولة بشكل ناعم جداً  وموضوعة فوق بعضها دون استخدام أي رابـط ،          للبئر فقد بنيت بحجارة جي    
  .ويعود بناء البئر إلى الفترة السبئية القديمة والوسطى حسب ما تذكره بعض النقوش 

وإلى الشمال من البئر يوجد بناء مستطيل مكون من مدماكين من الحجارة الجيرية ، عثر بداخله على طبقات سميكة               
 الرماد ربما تكون من مخلفات الحرق للقرابين واألضاحي ، أو أن البناء قد استخدم إلحـراق البخـور لتـوفير                     من

مصدر دائم للجمر في المعبد للوفاء بمتطلبات إحراق البخور ، ومما يرجح ذلك أنه تم العثور على بناء مشابه فـي                     
 ويشبه تصميم وشكل ومكونات هذا الفنـاء قاعـة          في مدينة صرواح ،   ) المقة  ( معبد وعول صرواح المبني لإلله      

  ) .أوام ( المدخل في معبد 
الهيكل يشغل أغلب مساحة الضلع الشرقي للفناء ، ويبرز عـنـه إلى خارج المعبد ، وهـو               :  الهـيـكـل   -رابعاً  

مال وعرضها من الـش   )  م   23.25( عـلـى شـكل منصـة مستطيلـة الشكل يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب            
، وترتفع عن أرضية الفناء بمقدار ثالثة أمتار ، ومبنية من الحجر الجيـري المـشذب ،                 )  م   17.12( إلى الجنوب   

واألساسات بنيت من الحجر البركاني األسود ، ويظهر البناء من الخارج متدرجاً ومكوناً من مـستويين المـستوى                  
علوي يبدأ من المدماك الخامس وحجارته مشذبة بـشكل         األول وهو السفلي مكون من أربعة مداميك ، والمستوى ال         
حتى يتناسب مع ارتفاع المنصة وهو المعبـد  )  سم 10( مقعر ويرتد البناء من المدماك السادس إلى الداخل بمقدار      

األصلي ، وهو يمثـل المرحـلـة األقـدم فـي الـبـنـاء نـفـسـه ، ويـرجـع تـاريـخ الـهـيـكل إلـى              
، ويتم الصعود إلى هذه المنصة عن طريق سلم عريض شديد االنحدار فـي              ) م    . دس والخامس ق    القرنين السا ( 

، ومكون مـن ثمانيـة عشر درجة ســمك        )  م   4.70( منتصف المصطبة وهو مبٍن من الحجارة ، ويبلغ عرضه          
ل متدرج بما يتناسب    ، ويحف هذا السلم من الجانبين جداران مبنيان من الحجر الجيري بشك           )  سم   20( كل منهـا   

واالنحدار الشديد لدرج السلم ، وتوجد في األعلى سـتـة أعمـدة مستطيلـة الشكل قطع كل واحد منها من حجـر                   
، )  سـم    62( ، ومتـوســط الـسمك      )  سـم    87( ، ومتوسط العرض    )  م   8.28( واحد ، يبلغ ارتفاع العمود      

لك األعمدة كاملة االرتفاع ، أما السادس وهو الموجود         خمسة من ت  )  سم   63( ومتوسط المساحة بين كل عمودين      
؛ ولهذه األعمدة   ) برأن  ( في نهاية الصف الشمالي ، فمكسور ، وعلى الضلع الشمالي يوجد نقش يذكر اسم المعبد                

تيجان منحوتة من نفس الحجر ، وهي مستطيلة الشكل ومزخرفة بحليات معمارية على شكل ـ إفريـز مـسنن ـ     
ثة صفوف ، تدور حول تاج العمود من الصف العلوي ثالث حليات مربعة ، ومن الصف األوسط أربع                  مكون من ثال  

 78( حليات مربعة ، أما الصف السفلي فتوجد ثالث حليات مربعة ، ويبلغ ارتفاع تاج العمود من أصل العمود نفسه                 
 14( ، عرضه   )  سم   16( ـه  ، وعلى قمة العمود يوجد لسان حجري بارز من أصل العمود متوسـط طـول            ) سم  
، كل عمود على قاعدة حجرية مستطيلة الشكل منفصلة عن قاعدة العمود اآلخر ، يبلـغ                )  سم   7( وارتفاعه  ) سم  

، وتوجد خلف هذا الـصف مـن األعمـدة حفـر            )  سم   58( وسمكها  )  سم   8( وعرضـهـا  )  م   3,30( طولها  
 يعثر عليها ، وهي مرتفعة عن قواعد أعمدة الـصف األمـامي             مستطيلة استخدمت كقواعد ألربعة أعمدة خلفية لم      

، والعمودان في وسط صـف      )  م   2.20( ، وتبلغ المساحة بين صف األعمدة األمامي والخلفي         )  سم   60( بحوالي  
باإلنجليزي ،   ] L[األعمدة الخلفي مستطيل الشكل ، أما العمودان على طرفي الصف من الجانبين على شكل حرف                
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كالن بهواً مسقوفاً أمام الهيكل ، يتم الدخول إلى الهيكل من بين صفي األعمدة األمامية والخلفية إذ تـشكل                   وهما يش 
المسافات بين األعمدة األربعة الخلفية بوابة ذات ثالثة مداخل لبهو المدخل من مميزات العمـارة الدينيـة الـسبئية                   

حجارة جيرية مستطيلة الشكل ، وتوجد بقايا أعمـدة         وخلف البوابة يوجد الهيكل ، وهو مستطيل الشكل مرصوف ب         
كانت تشكل أروقة حول المنصة ، ومن الوسط يوجد بناء مستطيل مكون من مدماكين يبلغ طـولـه مـن الـشرق                   

بداخله بالطة حجرية مستطيلة وملـساء      )  م   4.33( وعرضـه مـن الشمال إلى الجنوب      )  م   6.43( إلى الغـرب   
، وهما مناظرتان لحفرتين في     )  سم   3( بعمق مقداره   )  سم   20( ئريتان يبلغ قطر كل منها      في مؤخرتها حفرتان دا   

مقدمة البالطة الحجرية وهي عبارة عن قواعد لوضع تمثال حيواني من البرونز رمزاً لإلله الذي بني له المعبـد ،                    
  .للبوابة ، وقد استخدمت للدفن كما توجد أسفل المنصة غرفة بداخلها بقايا عظام تقع على طول المحور األوسط 

أهم الملحقات الخارجية التابعة للمعبد السور الذي يحيط المعبد على طول خلفيه            :  الملحقات التابعة للمعبد     -خامساً  
الغربي والشمالي ، وقد بني من اللبن وتتخلله أربعة أبراج مبنية من الحجر الجيري المعاد اسـتخدامه ، وأسـاس                    

ت بمستوى أساس جدران الفناء وإنما مرتفعة عنها ، وهو يمثل مراحل معمارية مختلفة ، وقـد                 السور الطيني ليس  
ألحقت األبراج بالسور الطيني بعد بنائه بوقت طويل ، ووظيفة السور المبني من الطين اللبن ، واألبراج الخارجيـة                   

عية المحيطة بالمعبد حيث زاد ارتفاعها الملحقة به قد استخدمت كحاجز لصد تراكم الترسبات الطمثية لألراضي الزرا     
من مرحلة إلى أخرى وشكلت خطراً على المعبد ، وبناء السور قد مر بعدد من المراحل حتى وصل إلى الحال الذي                     
هو عليه ، وفي آخر مرحلة تم بناء سلم من قمة السور يتم النزول منه إلى الفناء ، وقـد اسـتخدمت الفراغـات                        

سور والفناء ألغراض ثانوية متعددة مساعدة للطقوس الدينية مثل غرف للطبخ وعدد مـن              الموجودة بين جدران ال   
  :الطوب والشقافات الفخارية في مرحلة متأخرة من تاريخ المعبد والمراحل المعمارية التي مر بها المعبد أربعة 

( د أمام تلك البوابة ، وترجع إلى بناء الهيكل ـ المنعة ـ والبوابة التي تتقدمه إلى جانب السلم الموجو  : ـ األولى 
، وفي نهاية هذه المرحلة بني الفناء بامتداده األصلي ، والمرحلة األولى من بناء              ) م  . القرنين السابع والسادس ق     

  البئر 
وفيها تمت تقوية المعبد بإضافة البرج الخارجي من الركن الجنوبي الغربي للفناء إضافة إلـى درجـات                 : ـ الثانية   

  . األروقة ساللم
  ) .م . القرن األول ق ( بداية بناء السور من اللبن تم ذلك في : ـ الثالثة 
إضافة األبراج الخارجية للسور اللبني في القرنين الثالث والرابع الميالديين حتى تم هجر المعبد نهائيـاً                : ـ الرابعة 

بداية التخلي عن الديانة الفلكية واعتناق ديانات       في النصف الثاني من القرن الرابع وبداية القرن الخامس الميالديين           
  .التوحيد 

  :استخدمت عدة مواد في بنائه :  سادساً ـ المواد 
استخدمت نوعان من األحجار في بناء جدران المعبد وهي الحجر البركاني األسود والتـي اسـتخدمت                :  الحجارة   -

ـ   البلق ـ ذات اللون األبيض المائـل لالصـفرار    بشكل رئيسي في أساسات الجدران ، وأحجار أخرى وهي أحجار 
  وهي التي استخدمت في المداميك العليا للجدران والساللم واألعمدة 

وهي التي استخدمت كبالطات ولوحات لتغطية الواجهات الداخلية لجدران الفناء كمـا اسـتخدمت              :  حجر الرخام    -
  .كمصاطب للجلوس 
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  .في بناء السور الخارجي استخدم في شكل  قوالب مربعة :  اللبن -
و هي التي استخدمت في تغطية الواجهات الداخلية لجدران الركنين الـشمالي الـشرقي    ( Plaster):  القضاض -

  .والجنوبي الشرقي 
لقد مر المعبد بعدد من المراحل المعمارية يتبين ذلك من خالل النقوش التي ُعثـر عليهـا إذ                  :  تاريخ بناء المعبد     -

النقوش إلى عصر المكربيين أي إلى القرنين السادس والخامس قبل الميالد ، والهيكل يمثل أقدم المراحل                تعود أقدم   
، " سمه علـى    " المعمارية التاريخية للمعبد أما األروقة فترجع إلى عصر الملوك والذي يؤرخ لهم إلى  قبل الميالد                 

ابع قبل الميالد ، أما بناء الـسور اللبنـي ومـن خـالل              وأمره ببناء الرواق الشمالي يرجع إلى القرنين الثالث والر        
الترسبات الطمثية فيرجع هذا الجزء إلى القرن األول قبل الميالد ، واألبراج يرجع تاريخها إلـى القـرنين الثالـث                    

  .والرابع الميالديين 
ــيس -5 ــرم بلقــ ــد أوام (  محــ                                                ) :معبــ

   لقيسمحرم ب
يقع هذا المعبد إلى الجنوب من مدينة مأرب القديمـة          
على الضفة الجنوبية لوادي أذنة وهـو بنـاء كبيـر           
وضخم ، تغطي الرمال معظـم المنـشأة المعماريـة          

  .وبشكل كثيف 
تشير المصادر النقشية إلى أن تاريخ بناء هذا المعبد         

يدع إل  " يعود على أقل تقدير إلى عهد المكرب السبئي       
، وهو الذي حكم في القرن الثامن قبل الميالد حيث ذكر في أحد نقوشه أنه قام بتسوير المعبد                  " بن سمه علي    ذرح  

  .بحائط حجري 
أجرت المؤسسة األمريكية لدراسة اإلنسان تنقيبات جزئية في ساحة مبنى المعبد وجوار السور وفى مقبرة المعبد ،                 

) وينـدل فليـبس     (  ، وترأس بعثة التنقيب األثرية األمريكـي         ) م   1952 - 51( كان ذلك في موسمين من عامي       
كشفت تلك التنقيبات عن مخطط المعبد ، يتكون المعبد من سور بيضاوي الشكل تقدر أبعاد المنطقة الواقعة داخلـه                   

 ، ويوجد في الجهـة    )  متراً   4.30( إلى  )  متراً   3.90( ، وسمك جـدار السـور ما بين       )  متراً   75 × 100( بـ  
، وهذه الفتحة بمثابة باب في تلـك الجهـة بينمـا المـدخل          )  سم   88( الغربية منه فتحة في بناء السور اتساعها        

 - 4.65( الرئيسي للمعبد في الجهة الشمالية الشرقية ، يتقدمه صف من ثمانية أعمدة حجرية يبلغ ارتفاعها بـين                  
، ثم يـأتي بعـد   )  متراً 19.15 × 23.97( كل أبعادها شكلت فيما بينها وبين الجدار ساحة مستطيلة الش       )  م   5.30

ذلك ساحة أخرى في مبني المعبد يليها ساحة كبيرة مكشوفة تحيط بها أربعة أروقة تقوم أسقفها الحجريـة علـى                    
  .أعمدة حجرية 

علـى  وقد عثرت البعثة أثناء التنقيب على كثير من القطع األثرية إلى جانب أرشيف كبير من النقـوش المكتوبـة                    
األحجار ، ومن اآلثار المكتشفة ـ مثالً ـ تمثاالن من البرونز غير مكتملين ، منهما تمثال ألسد ورأس ثـور مـن     
البرونز ، شاهد قبر من الرخام ، اثنا عشر ثوراً من الرخام ، جزء من تمثال لحيوان نصفه لنسر ونـصفه اآلخـر                       
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 عشر إناءاً فخارياً ، جزء من حوض من البرونز ، زراير            ألسد ، تمثاالن صغيران من الطين ، تمثال لجمل ، خمسة          
  .من البرونز ، خنجر منقوش ، جانب من صندوق حجري ، تميمتان ، لؤلؤتان ، بقايا أثنى عشر مسماراً برونزياً 

وتبرهن الشواهد على أن المعبد قد تعرض للسلب والنهب بصورة مستمرة منذ أن هجـر ، وقـد  كانـت معظـم                       
  خلية مغطاة بصفائح برونزية ربما كانت عليها كتابات وزخارف متنوعة لم جـدرانه الدا

  .يبق من أثرها سوى بقايا المسامير التي كانت مثبتة بها في الجدران 
أما بالنسبة للنقوش فقد نشرت كثير من نقوش المعبد التي عثرت عليها البعثة والتي تعتبر أرشيفاً متكامالً للكثيـر                   

  .خية منذ القرن الثامن قبل الميالد وحتى القرن الثالث الميالدي تقريباً من الحوادث التاري
إله الدولة السبئية فهـو     ) المقة  ( وقد عرف من خالل محتويات نقوش المعبد وآثاره أنه كان المعبد الرئيسي لإلله              

المشيدة في الهـضبة فـي      يحتل مكانة متميزة بين بقية معابد هذا اإلله سواًء المشيدة في مأرب وضواحيها أو تلك                
ــ  ) المقـة  ( وغيرها ، وتمثلت هــذه المكانة بدور المعبد القومي لإلله . …عمران وشبام ـ كوكبان وصنعاء  

اإلله الرسمي للدولة السبئية ـ ، وكان رمزاً للسلطة الدينية في سبأ ، فقد كانت الشعوب والقبائل المنطوية تحـت   
كتعبيـر عـن خـضوعها      ) أوام  (  سيد معبد   ) المقة  ( يم القرابين والنذور لإلله     اتحاد قبائل مملكة سبأ ملزمة بتقد     

  .لوالية الدولة السبئية عليها 
كانت القبائل والعشائر المنطوية تحت الوالية السبئية تحجه        ) أبهي  ( وقد كان لهذا المعبد حجاً سنوياً يقام في شهر          

) سـمعي  (  مملكة سبأ ، ويـوجــد نقش في أراضي قبيلة كطقس ديني ينم ـ أيضاً ـ عن تمسكها بوحدة قبائل  
التي كانت تمتد من شمال غرب صنعاء إلى أقصى شمالها الشرقي ، وهى قبيلة كانت تــضـم مـجـمـوعــة                   

 RES ) ، وهو النقش الموسوم بـ ) وغيرها ... حاشد ، خوالن ، همدان ( مـن الشـعـوب مـن بـيـنـهـا 
ـ شعوب القبيلة ـ في التوجه ألداء طقس الحـج   )  سمعي ( إله قبيلة ) تألب ريام ( له ، وفيه يأمر اإل(  4176 .

  ) .أبهي ( في مأرب في شهر ) أوام ( في معبده ) المقة ( المقدس إلله سبأ 
ألداء ) أوام  ( إلى معبـد    ) المقة  ( وهناك أيضاً طقس حج آخر هو الحج الفردي ، وهو الذي يتوجه فيه عباد اإلله                

س الحج المقدس ، وهو طقس تختلف شعائره ومناسكه الدينية عن طقس الحج الجماعي ، وكـان يقـام هـذا                     طق
  ) .ذهوبس ( الطقس في شهر 

الدور الهام للمعبد باعتباره المكان المقدس الذي       ) أوام  ( تبرز النقوش النذرية والقرابين الكثيرة المقدمة في معبد         " 
إيفاءاً لنذر سابق أو لغرض     ) المقة  ( له ، وفيه يقدم الناس قرابينهم ونذورهم لإلله         يتم فيه تلقي أوامر وتعليمات اإل     

الحصول على طلبات تمس مختلف نواحي حياتهم مثل وفـرة المحصول وكثرة الولد والصحة والعافية والـسالمة ،       
  " .واالنتصار على األعداء 

يث حظيت هذه المقبرة بأهمية خاصة كونها تضم قبـوراً          تحتل المقبرة الجانب الشرقي لسور المعبد ح      : ـ المقبرة   
في نفس  ) المقة  ( لشخصيات غير عادية ، فهناك بعض القبور تضم رفات كُهان كانوا يمارسون مهام الكهانة لإلله                

المعبد ، وهناك قبور أخرى تضم رفاة أشخاص ينتمون لألسرة الملكية الحاكمة في مأرب ويظهر ذلك بجـالء مـن                    
  .ائهم خالل أسم

والمقبرة عبارة عن حجرتين ـ على األقل ـ مدفونتين تحت مستوى سطح األرض عملت  فـي جـدرانها دخـالت      
  .لتوضع فيها الجثث وهي بأشكال صفوف عمودية يحتوي كل صف منها على أربعة مواضع 
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ابة  في ذلك فالمقبرة تـضم       واألحجار التي شيدت منها المقبرة نحتت بعناية فائقة مما أعطاها جماالً رائعاً ؛ وال غر              
رفاة شخصيات هامة ، ومعظم قبور هذه المقبرة قد تعرضت للنهب والسلب في عصور مختلفة ، ويؤكد ذلك العثور                   
على قطع أثرية في طبقات مختلفة أثناء التنقيب مما يعني أنها حولت من مواضعها األصلية ، ومـن تلـك القطـع                      

يكية على قدم لثور صغير من البرونز وأربعة تماثيل لوجوه آدمية من الرخام ،              األثرية الجنائزية عثرت البعثة األمر    
وغيرها من األثاث  )  سم   1( وتمثال لثور من الرخام  ودمية طينية صغيرة ، وأواني فخارية ، وخرزة ذهبية قطرها                

  .الجنائزي  
  -: الكنائس والجدران -ب 

، الجـدران والكنـائس عبـارة عـن         )  كيلومتر   120(نها نحو   تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة مأرب ، وتبعد ع         
تغطيها مقابر صخرية ، والمنطقة شهدت فترة ازدهار منـذ          )   كيلومترات   10(هضبتين تفصل بينهما مسافة بطول      

 10( عصور ما قبل التاريخ ، فالمقابر التي تنتشر على المساحة الفاصلة بين هضبتي الجدران والكنائس والتي تقدر                
وبأعداد هائلة ، تشير إلى استيطان واسع ، بنيت المقابر بأشكال إسطوانية مغطاة من أعلى بشكل قبة                 ) ومترات  كيل

صغيرة  من األحجار غير المهذبة وأعدادها الكبيرة جداً مازالت مثار جدل لدى علماء عصور ما قبل التاريخ ، ولم                     
ت والحواضر القديمة أما مواقع العصور التاريخيـة ،         يصل إلى تعليل واضح لها خاصة بسبب بعدها عن المستوطنا         

خاصة العصر السبئي فهضبة الجدران تعتبر من أهم مواقع هذا العصر ، حيث استخرج منهـا الـسبئيون الرخـام                    
األبيض والمرمر ، بمعنى أنها تعتبر واحدة من أهم مناجم الرخام ، والذي نقل إلى معابد مملكة سـبأ فـي مـأرب                       

  .  الدولة الستخدامه في أغراض شتى ، منها صناعة التماثيل وغيرها من مدن
وإلى جانب موقع هضبة الجدران هناك ـ أيضاً ـ عدد من المواقع اآلثرية في هضبة الكنائس، فهناك فـي الجهـة     
الشرقية من الهضبة ثالثة مواقع عبارة عن تالل مغطاة بالرمال ، وموقعان في سفح الهضبة ، تقـع جميـع هـذه                      

  .قع على خط مستقيم يتجه من الشرق إلى الغرب الموا
  : البئر القديمة -ج

على الخط اإلسفلتي المؤدية إلـى الـسد        )  كيلومترات   6( تقع إلى الغرب من مدينة مأرب القديمة ، على بعد نحو            
ذج اآلبار السبئية   يميناً منها ، وتعتبر طريقة بناء هذه البئر من أهم نما          )  م   100( ، على بعد    ) وادي أذنة   ( الجديد  

ظفرت جوانب هذه البئر باألحجار المهندمة وهي بشكل مربع تتكون كل           . القديمة التي الزالت قائمة بكل محتوياتها       
فقط ترتبط بشكل  يـشبه      )  م   0.35 × 1.5( واجهة من واجهاتها األربعة من حجرة واحدة مستطيلة الشكل أبعادها           

، ويرتفع بناؤها عـن مـستوى سـطح األرض          )  متراً   35( مق البئر إلى    التعشيق بالجهتين األخرويتين ويصل ع    
  .على تلة ترابية )  م 1.5( الزراعية المجاورة قرابة 

  -: جبل البلق الجنوبي -د 
صرواح ـ  ( لقد كان العلماء ولفترة طويلة يعتقدون أن النقوش التي وجدت مؤخراً في جبل البلق الجنوبي هي من 

على صور لها مضغوطة على أوراق استنمباج ، قام بعملها بعـض   )  Glaser . E(لسيد ، حيث حصل ا) أرحب 
صرواح ـ  ( السكان الذين علمهم طريقة الحصول على صور مضغوطة على أوراق استنمباج ، وسبب إعادتها إلى 

(  الفرنـسي    ولكن في عقد السبعينات استطاع المستـشرق       .هو ورود اسم لقبيلة قديمة كانت تعيش فيها         ) أرحب  
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بدأ أول نشر لنقوش جبل البلق فـي سنة  .العثور عليها في جبل البلق الجنوبي  )  Robin . Cكرستيان روبن ـ  
   ) .Lundin . A.Gإبراهام لوندين ـ  ( ، وأول من نشرها كان المستشرق الروسي )  م 1965( 

معلومات قيمة عـن بدايـة نـشوء الكيـان          تقدم نقوش جبل البلق الجنوبي      : ـ تاريخ نقوش جبل البلق الجنوبي       
السياسي للدولة السبئية ، إذ تعود أقدمها إلى نهاية األلف الثاني قبل الميالد ومطلع األلـف األول قبـل المـيالد ،                      

  .وتغطي تواريخها قرابة سبعة قرون ، كتبت جميعها على صخرة مسطحة في سفح الجبل 
، ) عثتـر   ( ن الكهنة الذين كانوا يمارسون مهام الكهانة لإلله         سجل هذه النقوش مجموعة م    : ـ موضوع النقوش    

وقد سجلوها بمناسبة انتهاء فترة كهانته التي كانت تمتد لمدة سبع سنوات كانوا يمارسون خالل هذه المـدة عـدة                    
 كمـا   مهام إلى جانب دورهم الديني في المعبد ، حيث كانوا يشرفون على ري األراضي بنظام توزيع دقيق للمياه ،                  

يشرفون على توزيع األراضي وملكياتها ، وهذه المهام جعلت عامة الناس يهتمون بهم حيث كان يـؤرخ الملـوك                   
والعامة أحداثهم بأسماء هوالء الكهان ، والتي تستمر كما ذكرنا سابقاً مهام الكاهن لمدة سبع سنوات يتوارثونهـا                  

وهكذا حتى السابعة من كهانة الكاهن الفالني ، وال         …… نية  بشكل متتالي ، فيؤرخ عامة الناس بالسنة األولى والثا        
يؤرخون بأسماء ملوك المملكة السبئية ألنهم ال يستمرون في مناصبهم مدة زمنية محددة كما هو الحال عند الكهان                  

دولـة ،   ومهام الكهان الدينية واإلدارية مكنتهم من المشاركة السياسية ، في صنع القرار السياسي إلى جانب ملك ال                
مناطق التـي كانـت تقـع تحـت         ويالحظ أن بعض الكهان سجلوا في نقوشهم أنهم كانوا يمثلون نواباً للملك في ال             

  .سلطتهم
واختيار الكاهن لم يكن عشوائياً أو بطريقة االنتخاب ولكن وفق نظام صارم ، حيث البـد أن يكون منتمياً قبلياً إلـى         

، ثم ال بد من أن يكون ابناً بكراً ، وال بد أن يختار              ) عثتر  (  الكُهان لإلله    ثالث عشائر كانت هي الوحيدة التي تقدم      
له اسماً كهنوتياً من بين مجموعة أسماء محددة ، وأن تتم تربيته تربية كهنوتية خاصـة ، وبـذلك يـصبح معـداً                       

  .ومرشحاً لمنصب الكهانة 
تبـدأ  ) سبعة قرون   ( ش من أنها تغـطـي فترة      تتجلى أهميـة هـذه النقو   : ـ أهمية نقوش جبل البلق الجنوبي       

، ويمكن من خاللها معرفة نظام الحكم في الدولة السبئية منذ نشأتها وحتى             ) القرن الحادي عشر قبل الميالد      ( من  
حيث كان يعتمد النظام على الحاكم الذي كان يحمل لقب مكرب وإلى جانبه الكاهن الذي كان يقوم                 ) القرن السابع   ( 

النشاطات اإلدارية في الجهاز اإلداري للدولة ، هـذا مـن           بمجمل  
جانب ، ومن الجانب اآلخر فهذه النقوش تقـدم نموذجـاً للحيـاة             
االجتماعية والدينية واالقتصادية ، التي كانت تعيشها دولـة سـبأ           

  .خالل تلك الفترة 
يمثل الموقع جواً طقوسياً شفافاً حيـث تقـع         : ـ أهمية الموقـع    

التي كتبت عليها النقوش مقابر برجية كثيـرة جـداً          أسفل الصخرة   
تشابه تلك التي ُعثر عليها في الثنية شرق مأرب ، وإلى جانب هذه             
المقابر هناك معبداً جنائزي مازالت جدرانـه ترتفـع قرابـة متـر             

أما المقابر فهي مقابر برجية مغطاة بسقف بـشكل قبـة            .ونصف  
  لى جواره األثاث الجنائزي  كان يدفن فيها المتوفى بهيئة قرفصاء وإ
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  :ومن أهم المواقع األثرية المواقع التالية 
سمسرة والسمـسرة   ) رحب  ( يقع في السفح الغربي لجبل البلق الشمالي في سهل          ) : ذو مسمعم   (  معبد ودم    - 1

  .رب صرواح ، ويتم الوصول إليه من خالل طريق مأ) البلق ( كانت محطة للقوافل التجارية عند سفح سلسلة جبال 
 ُعبد هذا اإلله القديم في معظم األراضي اليمنية القديمة ، ويرجح الدكتور محمد عبد القادر                -) :ودم  (  اإلله ود    -2

، ثـم ظهـرت     ) ودم  ( بافقيه ، أنه ربما المعبود الرسمي األوساني ، حيث كان ملوك أوسان يعتبرون أوالد اإللـه                 
ألراضي اليمنية القديمة حيث أصبح يعرف من النقوش المعينية أنـه اإللـه             عبادته بعد ذلك في مناطق مختلفة من ا       

  .الرسمي لمملكة معين في الجوف ، ومعبود قبيلة مأذن التي كانت تستوطن حوض صنعاء 
)  م   1979( فـي سـنة     ) يورجن شميت   ( اكتشـف هــذا المعـبـد المستشرق األلماني      ) : مسمعم  (  معبد   -3

وة صخرية تعلو الوادي الذي يقع إلى الغرب من جبل البلق الشمالي ، يفصل بينها وبين جبل                 وهو معبد أقيم على رب    
البلق القبلي سهول بركانية مترامية األطراف ، تشرف واجهة هذا المعبد على السهول البركانية مما جعله يبدو كأنه                  

  .أقيم للسيطرة على ما حوله من أراضي خالية من العمران 
 بشكل مستطيل ومازالت جدرانه الخارجية قائمة ، لم يتهدم منها سوى جزء بسيط مـن األعلـى ،                   شيد هذا المعبد  

وأجزاء من أطرافها عند األركان ، أقيمت جدران المعبد على أساسات من أحجـار مربعـة كبيـرة شـيدت عليهـا       
 استخدم المعمـار فـي      ، بينما ) البازلت  ( الجـدران بأحجار مستطيلـة مهندمـة وهي من النـوع المعروف بـ            

  .األركان األربعة أحجاراً من الجرانيت تم نزعها من قبل األيادي العابثة مؤخراً 
يقع مدخل المعبد في الجدار الجنوبي الغربي ، يرتكز على ستة أعمدة حجرية ، وينقسم مبنى المعبد من الداخل إلى                    

، ماعدا سقف الرواق الشمالي الشرقي ) عمـوداً  28( فنـاء مستطيل تحيط بــه أربعة أروقة يستند سقفها على      
الذي يستند على جدار يشرف على الفناء ، يتكون الرواق الشمالي الشرقي والذي يمثل قـدس األقـداس بالنـسبة                    

  .للمبنى من ثالث غرف بشكل مستقيم ، يتم الوصول إليها عبر ثالثة أبواب منفصلة من الفناء 
وهي عبارة عن مقـابر     )  متراً   35( عبد إلى الجنوب الغربي منه ، وتبعد عنه نحو          تقع مقبرة الم  :  مقبرة المعبد    -

  .إسطوانية مبنية بأحجار بازلتية ، وهي بأعداد كثيرة 
أن تاريخ بناء هذا المعبد يعود إلى مـا قبـل           ) يورجن شميت   ( لقد استنتج اآلثاري األلماني     : ـ تاريخ بناء المعبد     

، حيث استنتج أن أسلوب ونمط بناء هذا المعبد يعد أقدم بكثير من أسلوب ونمط أسـلوب                 القرن الثامن قبل الميالد     
في المساجد جنوب مأرب والذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن قبل الميالد ، ولكـن المـادة                 ) معربم  ( بناء المعبد   

  ) .مسمعم ( النقشية التساعد على التحقق من التاريخ الحقيقي لبــناء معبد 
، عن بناء المعبد وأن الـذي بنـاه كـان    )   Schm / Sam1( يتحدث النقش الموسوم بـ -: نقوش المعبد   ـ

الذي يحتمل أنه يقع    ) ن ب س م     ( فـي معـبـد   ) المقة  ( شخصاً يمارس مهام الكهانـة لإللـه الرسمي السبئي        
  .في األراضي فيما بين مأرب وصرواح 

مكرب سبأ الذي   " سمه علي   / بن  / بين  / يثع أمر " ء هذا المعبد بإيعاز من المكرب       ويبدو أن هذا الكاهن قد قام ببنا      
  ) .م .  ق 715( حكم في القرن الثامن قبل الميالد 

، أهمهـا الـنقش الموسـوم بــ         ) ود  ( ويوجد إلى جانب هذا النقش ثالثة نقوش أخرى تذكر تقديم قرابين لإلله             
)Schm / Sam2   ( الذي حكم في سنة " بن اليفع / صدق / وقه إل "  معين هو الذي سجله أحد ملوك )ق 360  
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ويثير هذا النقش عدة تساؤالت ، منها لماذا توجه هذا الملك المعيني إلى قلب األراضي السبئية ليقدم تقدمـة                   ) م  . 
  .على الرغم من وجود معابد له في أراضي مملكته  ) ود ( لإلله 
، يحدها مـن الـشمال      )  كيلومترات   6( الجنوب من مدينة مأرب على بعد نحو        تقع إلى   -: مستوطنة صوانا    -هـ  

جبل حمة حمد بن حزام ، ومن الجنوب جبل البلق الشرقي ، ومن الغرب جبل البلق األوسط ، ومن الشرق رمال خل   
  .الحزمة ووادي النكهة األسفل 

عاتها تشكل في مجموعهـا موقعـاً مـستطيل         تبدو خرائب هذا الموقع في أشكال اكمات تتفاوت في أحجامها وارتفا          
وتمتد كذلك مجموعة من الخرائب على سفوح جبلي البلـق الـشرقي            )  متر   200 × 300( الشكل أبعاده التقريبية    

ة ، ويلفت النظر في القـسم الجنـوبي مـن    والبلق األوسط ، وقد كانت مباني هذه المستوطنة مشيدة بأحجار مختلف    
المستوطنة وجود أحجار كبيرة متناثرة على األرض تتضمن بعضها نقوشاً بالخط المسند ، وهناك ـ أيضاً ـ كميات   

  كبيرة من أحجار المرمر ـ البلق ـ مما يؤكد أن خرائب هذا الموقع هي خرائب لمعبد بالدرجة األولى 
، بأنه يوجــد في هذا الموقع معبـد   )  Hofner . M( ه العالمة األلمانية السيدة ويؤكد هـذا االفتراض ما ادعت

) أوام  ( ، والبد أن هذا المعبد كان يضاهي كثيراً معبد          ) م ر ح ب م      ( كان يسمى معبد    ) هـ  و ب س      ( هام لإلله   
التي تمثل القبيلة الثالثـة     ) عن  أرب( ، حيث كان هذا المعبد مخصصـــاً لمملكة        ) المقة  ( محرم بلقيس معبد اإلله     

إلى جانب قبيلة سبأ وقبيلة فيشان ، وهي القبائل الثالث الالتي شكلن باتحادهن دولة سبأ في مطلع األلف األول قبل                    
الميالد ، ويمثل اتحادهن الديني بأن أصبح إله كل قبيلة يتخذ موضعاً معيناً في صيغ التوسل التي ترد فـي خـواتيم                      

هـو إلـه قبيلة فيشان ، وأخيراً      ) المقة  ( هو اإلله الخاص بقبيلة سبأ ، واإلله        ) عثتر  ( كان اإلله   النقوش ، حيث    
إله قبيلة أربعن ، التي كانت تمثل قبل القرن السابع قبل الميالد مملكة مستقلة لها ملكها الخاص ،                  ) هوبس  ( اإلله  

هـذا  ) م ر ح ب م      ( ، وربمـا أن معبده     )  ر ب ع ن      أ/ م ل ك    ( فقد ذكرت النقوش القديمة أكثر من مرة عبارة         
  )هوبس (  المعبد الرئيسي لإلله الذي كان قائماً هنا في صوانا هو

  مديرية رغــوان
  -: وادي رغوان -أ

، وهـذا الـوادي أحـد     )  كيلومتراً   50( يقع وادي رغوان إلى الشمال الغربي من مدينة مأرب ، ويبعد عنها قرابة              
ة للهضبة ، ويوازي وادي أذنة الذي يقع في جنوبه وإن كان أصغر منه كثيراً ، ونتيجـة لخـصوبة                    الوديان الشرقي 

أراضيه فقد قامت فيه حضارة راقية عاصرت الحضارة التي قامت في وادي أذنة ، وكان هذا الوادي بمدينـة تتبـع                     
راً في فترة مكاربة سبأ الذين أولوه عنايتهم        سياسياً وإدارياً الدولة السبئية ، وألهميته فقد شهد نشاطاً وازدهاراً كبي          

  .حيث سوروا مدنه وحصنوها ألنها كانت قريبة من مدن معين 
وألجل االستقرار في هذا الوادي فقد أقيم سدٌُ فيه لخزن وحجز المياه الستخدامها في األغراض الزراعية إلى جانـب            

( األمطار ، حيث ال تبعد مدينة األساحل عنـه سـوى            حماية مدن الوادي من فيضانات الوادي في المواسم الغزيرة          
  )  كيلومتر 1.5

أقيم السد في منطقة تشكل طبوغرافيتها حوضاً واسعاً إلى جهة الشمال حيث شكله تقعر الهضبة في نهاية الـسهل                   
 ، يمتد مـن  )  متر   400( يصل إلى   ) جسم السد   ( الممتد مـن جـبـل حلحالن ، كان طـول الجـدار الحـاجـز          

تقريباً ، وتمتد   )  متراً   12( وسـمـك أعـلى جزء منه     )  متراً   40( الشمال إلى الجنوب و يصل سمك أساسه إلى         
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، وإلى جانـب هـذا   )  متراً 15( تقريباً ، ويصل طولها إلى )  مترات  3( منه قناة مازالت جدرانها قائـمة بارتفاع       
  :يضاً مدن الوادي ، وهي كاآلتي السد الذي يعتبر واحداً من معالم وادي رغوان هناك أ

  ) .األساحل اليوم (  مدينة عررتم - 
  ) .خربة سعود اليوم ( مدينة كتلم - 
  . مدينة الدريب - 
  ) :عررتم( األساحل -1

)  كيلومتر   2.5( ، وتبعد   )  كيلومتراً   50( تـقع هذه المدينة إلى الشمال الغربي من مدينة مأرب ، وتبعد عنها نحو              
خربة سعود ، يعود أقدم ذكر لهذه المدينة إلى حدود القرن الثامن قبل الميالد ، حيث تذكر النقوش أن                   جنوب شرق   

مكرب سبأ ، حصن مدينة عررتم ، وجهز سورها بعدد من األبـراج             "  سمه علي   / بن  / بين  / يثع أمر   "  المكرب  
، ) ن ، ح ر ب ، د و ن م ، م ر ح ب م                 ش ب م ، ى ث ع        : ( الدفاعية ، حمل كل برج منها اسماً خاصاً كاآلتي          

مكرب سبأ أنه شيد    "  ذمر علي     / بن  / وتر  / كرب إل   "  وفي القرن السابع  قبل الميالد تذكر النقوش أن المكرب           
  ) .ز ي م ن ( جزءاً إضافياً إلى سور المدينة حمل اسم 

مة للمدينة ، وتدل بقايا الترسـبات الطمثيـة         تحيط بالمدينة بقعة زراعية شاسعة كانت تمثل األراضي الزراعية القدي         
على مدى الخصوبة الزراعية لهذه األراضي قديماً ، مما جعل الباحثين يعتقدون أن هذه المدينة كانت مدينة زراعية                  

( في وظيفتها ، وذلك لقربها من سفوح الجبال حيث تشرف على مناطق مروية شاسعة بينما كانت معاصرتها مدينة                   
 الواقعة على الحـدود السبئيـة بالقـرب مـن الصحراء وتسيطر علـى طـرق القوافـل               -بة سعود    خر -) كتلم  

، )  متراً   170 × 250( يحيط بها سور مبني بالحجارة أبعاده       )  هكتار   3.1( التجارية ، وتبلغ مساحة هذه المدينة       
ن من الحجر ملـئ الفـراغ بينهمـا         وهي بشكل مستطيل يتجه بزواياه إلى الجهات األربع ، يتألف السور من جداري            

باألحجار والنبش ، واألحجار قطعت بشكل خشن بدون تهذيب ووضعت في هيئة صفوف متوازية ، أقصى ارتفـاع                  
، أما ُسمك السور فبلغ مترين ، ويبدو أن هذا السور في الناحيـة الجنوبيـة                ) ستة أمتار   ( بقى من السور حوالي     

ستقامة من الناحية الشمالية الشرقية والشمالية الغربية التي بنيت بشكل تراجعات           الشرقية والجنوبية الغربية أكثر ا    
متتالية ، وهي اآلن أكثر انهياراً ، ودعم السور بدعامات مستطيلة الشكل في جانبه المستقيم ، وقد تعرض الـسور                    

اخل السور بقايـا المبـاني      لتجاوزات حديثاً حيث بني في الركن الجنوبي والركن الشرقي منزالن حديثان وتنتشر د            
، وربما أن السور كان يمثل الجدار الخلفي للمبـاني ، فهنـاك             ) مترين  ( السكنية بعضها ترتفع فوق الركام حوالي       

بقايا مبنى تظهر جدرانه عمودية على جدار السور الجنوبي الشرقي ، كما تظهر بعض الجدران العمودية على جدار                  
في السور بابان أحدهما في السور الشمالي الغربي واآلخر في الجنـوبي الغربـي ،               السور الشمالي الغربي ، وفتح      

مع جدران داخلية محيطة    )  متر   3.5( وهما عبارة عن فتحات بسيطة بين بروزين في السور ال يتعـدى عرضهما             
 ثالثة في الشمال وجود بوابة )   Wissmann . H.V(بطول ستة أمتار تقريباً ، ويذكر المستشرق األلماني السيد  

مقابلة للبوابة الجنوبية الغربية ، وكان يربط بينهما شارع غير أنه يصعب التأكد من ذلك نظراً لوجود لبناء حـديث                     
ـ خربة سعود ـ بكونها تضم في بعـض   ) كتلم ( في نفس المكان ، وتتميز مدينة ـ عررتم ـ األساحل عن مدينة   

  .محروق إلى جانب أن سطح الموقع مغطى بشكل كثيف بشقف الفخار أجزائها بقايـا منشآت شيدت باللبن ال
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  -):كتلم (  خربة سعود -2
) كـتلم   ( بـــدأ ظهور اسم مدينـة     )  كيلومتراً   48( تقع إلى الشمال الغربي من مدينة مأرب ، وتبعد عنها نحو            

سـمه  / بـن  / وتر / يثع أمر " في فترة مكاربـة سبأ كواحدة من مدن الدولة السبئيـة ، فـقـد شـيـد المكرب              
ر ح  ( مكرب سبأ في القرن الثامن قبل الميالد برجين دفاعيين على سور المدينة حمل كل منهما اسماً خاصاً                  " علي  

  .كما جاء في النقوش ) م و ر ت ( ،  و ) ب 
رب سبأ قـام بتـشيد      مك" ذمر علي   /بن  / وتر  / كرب إل   " وفي القرن السابع قبل الميالد تذكر النقوش أن المكرب          

ح ل ح ل ن ، ي ل        / هـ ي ل    (سور منيع للمدينة تحفه عدد من األبراج الدفاعية حمل كل برج اسماً خاصاً كاآلتي               
  ) .ط ، م ل ك ن ، ش ع ب ن ، م د و 

ـ                     د هذا وتشير الكثير من النقوش أن هذه المدينة كان لها حاكماً خاصاً خاضع للدولـة السبئية ، وقد قام ببنـاء معب
في المدينة وخرائبه اليوم تقع بالقرب من الباب الجنوبي الغربي ، ويعود تاريخـه إلـى   ) ح م ي م     / ذ ت   ( لإللهة  

نهاية فترة مكاربة سبأ ، كان ازدهار هذه المدينة عائداً إلى كونها تشرف على الطريق التجاري الذي يـربط بـين                     
، وشكلها مستطيل يتجـه بزوايــاه نحــو        )  هكتار   2.3( مـأرب ومدن معين ، تقدر مساحـة هذه المدينة بـ          

بني السور من جدارين من الحجـر قطعـت بـشكل      )  متراً   170×200( الجهات األربع محـاطـة  بسور أبعـاده       
خشن غير مهندم وضعت بشكل صفوف أفقـيـة تسندها أحجـار صغيرة وربـط بينهما بـالطين ، بلــغ قيـاس                   

، وملئ المعمار ما بين الجدارين باألحجار الصغيرة والطين ، ودعـم الـسور              ) م   0.60  × 1.30( بعض األحجار   
 4( بدعامات مستطيلة الشكل للتقوية أعطت للسور شكل الدخالت والخرجات ، بلغ ُسمك السور عند هذه الدعامات                 

)  متـراً  5,5( ور حوالي في األجزاء الداخلية ، وبلغ ارتفاع ما تبقى من الس    )  مترات   3( بينما بلغ ُسمكه    ) مترات  
  .كحد أقصى بينما بلغ االرتفاع في بعض األماكن فوق التالل الرملية حوالي مترين 

)  م   0.70( وفي منتصف الجانب الشمالي الغربي للجـدار الداخلي للسور توجـد أربـع دخالت بعـرض حـوالي                
  ) .سطحه ( بنيت داخلها ساللم تؤدي إلى فوق السور 

ـ    ابـان متقابالن في الشمال الشرقي واآلخر في الجنوب الغربي ، وهما عبارة عن فتحات بـسيطة                فتح في السور ب
تقريباً يحيط به جدار ُسمكه متر واحد  )  مترات 8( ، وبفتح الباب الشمالي الشرقي على ممر بطول  ) بروزين  ( بين  

وازياً للسور في اتجاه الجنـوب ، وهـو اآلن          بينما الباب الجنوب الغربي كان مجهزاً ببناء يتقدم البوابة ، ويسير م           
يختفي تحت التالل الرملية ، ويظهر منه أجزاء قليلة يصعب تحديد ماهيته واحتمال أن يكون سـوراً واقيـاً يتقـدم                     

، ويـقـع بالقـرب مـن الباب الجنوبي الغـربي عثـر         ) ذات حميم   ( البوابة ، وتـضـم المدينة مـعبداً لإللهة       
على كثيٍر من النقوش ، أهمها النقش الـذي يـذكر    )   Robinكرستيان روبان ـ  (  الفرنسي فـيـه المستشرق

بناء هذا المعبد ، فقد بناه أحد الحكام المحليين في حدود القرن السادس قبل الميالد ، وتدل عملية بنائه مـن قبـل                       
  .ريق التجارية حاكم المدينة على مدى الثراء الذي وصلته المدينة التي كانت تشرف على الط

أما بقية المنشآت األخرى في المدينة فقد دمرت تماماً ، وتظهر خرائبها بهيئة تالل رملية صغيرة ، واجمل ما تبقى                    
  .في المدينة عموماً هو سورها فقط   
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  -: مدينة الدريب -3
ه المدينة هي المدينة الثالثة     ، تعتبر هذ  )  كيلومتراً   58( تقع إلى الشمال الغربي من مدينة مأرب ، وتبعد عنها نحو            

، ويعود تاريخها إلى نفس فترة االزدهار الحضاري للوادي والـذي           ) كتلم ، وعررتم    ( والمعاصرة لمدينتي الوادي    
القرنين الثامن والسابع قبل الميالد ولكن لقلة النقوش التي تتحـدث عمومـاً عـن وادي    ( بدأ في فترة مكاربة سبأ     

 بالذات جعل من الصعب التكهن بأهميته ومعالم هذه المدينة ، وتقع المدينة القديمة على               رغوان وعن مدينة الدريب   
، تغطي الرمال معظم جوانبها وشكلها يميـل إلـى          )  مترات   10( تلة أثرية  ترتفع عن مستوى سطح السهل نحو          

ر قديمة يـصل عـمـقــها      تقريباً ، ويوجد في وسط المدينة بئ      )  متراً   80( الشكل الدائري يصل قطر محيطه إلى       
  .جفت مياهها )  متراً 30( إلى 

ومعالم المدينة القديمة انطمست تماماً وشيدت على موقعها قرية مؤخراً استخدمت األحجار القديمة في بناء بعـض                 
تقريباً مبانيها ، وبقية مبانيها شيدت باللبن ، وهي قرية مهجورة اليوم ، بسبب مغادرة قاطنيها لها قبل ثالثين عاماً                    

  . ، وبسبب ذلك تشققت مبانيها جميعاً وغدت أطالالً  
  مديرية مجزر

  ) :ى ث ل (  مدينة براقش -1
على وادي الخـارد    )  كيلومتـرات 110( تقع هذه المدينة إلى الشمال الغربي من مدينة مأرب ، وتبعـد عنها نحو              

  .لجنوب الغربي من مدينة قرناو ـ معين ـ إلى ا)  كيلومتر 20( وعلى مقربة من جبل يام ، وعلى بعد حوالي 
بالنسبة للدولة المعينية ، ويرجح     ) م ع ن م     ( ، هي المدينة الثانية بعد العاصمة معين        ) يثل  ( تعتبر مدينة براقش    

أن نشأة هذه المدينة واختطاطها كأدنى حد إلى القرن السابع قبل الميالد ، وتذكر في النقوش المعينية دائمـاً إلـى                     
، وهذا يعطينا   " ملك معين ويثل    " ب مدينة معين خاصة في ألقاب ملوك مملكة معين الذين دائماً ما يحملون لقب               جان

انطباعاً أن مملكة معين كانت تضم أراضي مدينة معين وأراضي مدينة يثل وما بينهما ، بينما تعتبـر بقيـة مـدن                      
، وهكذا ) هرم / ملك ( ربة همدان ـ على حاكمها  الجوف ممالك صغيرة ، حيث تذكر مثالً نقوش مدينة هرم  ـ خ 

ظلت منذ اختطاطها مدينة معينية محضة ، امتازت بكثرة معابدها ، وأشهر معالم المدينة اليوم سورها البديع ، وقد                   
( استوطنت هذه المدينة بعد أن هجرت في مطلع القرن األول الميالدي تقريباً إن لم تكن قـد هجرت عقـب حملـة                      

هذا القائد الروماني الذي دمر مدن الجوف، وهو فـي          ) م  .  ق   24( على مدن الجوف في سنة      ) اليوس  إليوس ج 
  .طريقه إلى عاصمة سبأ ـ مأرب ـ ، والذي عاد خائباً من أمام أسوار مدينة مأرب 

، )  هـ   594( حيث سكنت في العهد اإلسالمي وشكلت قلعة حصينة لإلمام المنصور باهللا عبداهللا بن حمزة في سنة                 
وقد احترقـت المدينـة فـي هـذه الفترة ، ومعظم البنايات التي على سطح المدينة ـ والمبنية بـاللبن ـ تعـود     
للعصر اإلسالمي ، وتكمن أهمية المدينة ـ أيضاً ـ في المنطقة الشاسعة المزروعة والتي تسقيها الوديان الواقعـة    

  .إلى الجنوب منها 
الوحيد المحتفظ بسوره الذي لم يتعرض للسلب والنهب حيث بقي شاخصاً ويعتبر الـشاهد              وتعتبر مدينة ُيثل الموقع     

الرئيسي على وجود المدينة المعينية التي توارت أجزاء كبيرة منها تحت التراب والتي ال تظهر منها إال أجزاء قليلة                   
  .ربما تمثل معابدها 
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عثـة أثرية إيطالية بالتنقيب في أحـد معابدها ، وهو معبد          وقد بدأت في نهاية عقد الثمانينات من القرن العشرين ب         
اإللهة ـ ذات حميم ـ والذي يقع في جزء المدينة الجنوبي المالصق للسور إال أن العمل توقـف ولم يستأنف إلـى    

، حيث يبلغ طول وتر القـوس       )   متر    700( يومنا ، اتـخـذ شكل سور المدينة الشكل البيضاوي محيطه حوالي           
ودعم السور بعدد من األبـراج      )  م   479.20(بينما يتجه القوس نحو الشمال بطول       )  م   220.60( وب حوالي   الجن

للتقوية والدفاع ، فبدأ السور وكأنه سلـسلة مـن الـدخالت والخرجـات المتباينـة      )  برجاً  57(بلغ عددها حوالي    
، وقليالً منها بلغ عرضها     )  مترات   6 ( أكثرها بعرض )   مترات    6- 5( المسافات إذ يتراوح عرض األبـراج بين       

، وهي التي تقع في الركن الجنوبي الشرقي والبرج الغربي المحيط بالبوابة الغربية ، أمـا الـدخالت                  )  مترات   8( 
)  متـراً    12( و  )  متـرات    10( وبعضها في القطاع الجنـوبي  بطـول         )  مترات   8 - 5( فتتراوح أطوالها بين    

  .تقع في القطاع الغربي )  متراً 18 (والوحيدة التي تبلغ 
شيد السور من األحجار الجرانيتية الذي لم يبق منه إال الواجهة الخارجية ، أما الجزء الداخلي من السور فمطمـور            
تحت التراب ، حيث تذكر النقوش أن السور كان ذا جـدارين مبنياً بالحجارة والخشب ، والجزء الوحيد الذي بقـى                    

، )  متـرات    15( في القطاع الجنوبي والذي يبلغ ارتفاعه حوالي         ) 11( ن السور هو البرج رقم      بكامل ارتفاعه م  
ويبدو أن السور كان مساوياً الرتفاع األبراج إذ بقى بجانب البرج من الناحية الشرقية بقايا مـن الـسور األصـلي                     

صر اإلسالمي ، والذي استخدمت فيـه       بارتفاع قريب منه ، وقد رمم السور حتى آخر استيطان تم استيطانه في الع             
في بعض األماكن ، ومن فوقه الترميم الـذي حـصل فـي             )  متراً   5( نفس األحجار ولكن إلى ارتفاع قد يصل إلى         

العصر اإلسالمي ، والذي استخدمت فيه نفس األحجار ولكن طريقة البناء اختلفت ، كما أن بعض النقوش وضـعت                   
، ويبدو أن هذا المخطط يتبع المخطط القديم للسور بأمـانة حتى ولو لم يظهـر               في غير أماكنها أو وضعت مقلوبة       

  .الجزء األصلي للبناء الذي يكون متوارياً تحت التراب في القطاع الشمالي 
شيد السور من األحجار المهندمـة عـلـى أسـاسـات مـن الحـجـارة الضخمة غير المهندمة ـ كمـا يظهـر    

 8( ، وتبرز عن السور بحـوالي  )  متر 0.65 × 3.20( التي يصل أطوال بعضها إلى ذلك في الركن الشرقي ـ ،  
تقريبـاً ، وارتفـاع هـذا       )  سـم    5( من القاعدة ويتراجع البناء كلما ارتفع حيث ينخسف إلى الداخل بمعدل            ) سم  

ذا يؤدي إلى زيـادة     وقد بني بطريقة صف الحجارة صفاً أفقياً فوقها صف عمودياً ، وهك           )  متر   3( األساس حوالي   
تماسك البناء ، وفوق هذا األساس يرتفع بدن السور الذي يعد أكثر انتظاماً وتماسكاً في بنائه وكأنه كتله واحـدة ،                     
وذلك ناتج عن صقل الحجر بدقة وجعله املساً  في جوانبها التي تلتصق بالحجارة األخرى بحيث تنطبق األحجار مع                   

) حبـشوش   (  الهواء دون استخـدام أي مادة رابطة بينها ، وقـد وصف            بعضها البعض عـن طـريـق تفريـغ    
فرأيـت البيـوت القديمـة      : " بقايا البنايات التي شاهدها وسط براقش والتي تشبه طريقة بنائها بناء السور فيقول              

احدة  ملحومة   المهيلة في بنايتها الذي ال أقدر أصف تفخيمها وكبر أحجارها وصنعتها وعمارتها الذي كأنها حجرة و               
، أما في   " والجص والقضاض ال له وجيدة في البناية        .. من مطابقتها على بعضها بعض والشعرة ما تدخل بيناتهم          

 متر  0.5(أماكن التقاء األبراج من بدن السور فكان البناء يتم بأحجار ضخمة ال يقل طولها عن متر واحد وبارتفاع                     
مة األحجار التي في بدن السور بروز يدخل في حفر بنفس حجم البروز             ، وتكون بشكل متعاشق بحيث يبرز من ق       ) 

تكون موجودة في األحجار العمودية على السور والتي تشكل الجدار البارز من البرج ، كما يظهر ذلك واضحاً فـي                    
  .الشمال الشرقي من السور 



  اليمن –المركز الوطني للمعلومات 

 24

 بكامل ارتفاعه مطموراً بالتراب إلى نصف أما التركيب الداخلي لألبراج فال يعرف تخطيطه ، فالبرج الوحيد الذي بقى
ارتفاعه ، والمتبقي منه يتمثل في الجدران الخارجية والتي نتبين منها أن للبرج فتحات للمراقبة ومزاغـل لرمـي                   
السهام توزعت في صفين الصف األول يقع في قمة البرج ، ويحتوي على أربع فتحـات للمزاغـل فـي الواجهـة                      

غربية على فتحتين ، أما الشرقية فقد تهدمت القمة ،  وربما كانت مثل الجهة الغربية ، أما                  الجنوبية ، وفي الجهة ال    
الصف الثاني فيقع أسفل األول بحوالي مترين وعليه نفس فتحات المزاغل في الجنوب والغرب أما الجهة الـشرقية                  

عن بدن السور بـسنتمترات قليلـة       فلم يبق منها غير فتحة واحدة ، وتبرز الصفوف األخيرة من بناء البرج يتدرج               
لتشكل القمة النهائية للبناء وربما كانت تتكون من أربعة صفوف غير أن ما بقي منها هو ثالثة صفوف ، أما الصف         
الرابع فبقيت منه حجرة واحدة في الركن الجنوبي الغربي ، أما الواجهة الخارجية لألحجار فقد زخرفت بثالث طرق                  

ت بالصقل الناعم للحواف وجعله أملس من جميع الجوانب بحيث يشكل إطاراً لوسـط الحجـر                ، الطريقة األولى تمثل   
الذي عمل بشكل محبب مثل زخرفة سور مدينة مأرب وسور مدينة معين ، الطريقة الثانية الصقل الناعم لحافــة                   

العليـا للحجـر    في الجوانب وتركت الحافـة      )  سم   5( من الطول و  )  سم   10( الحجر مـن ثالث جوانب  بعرض       
ووسطها بشكل خشن وبارز عن مستوى السطح األملس للحجر بسنتمترات قليلة ، أما الزخرفـة األخيـرة فكانـت                   

  األحجار تصقل بشكل ناعم وأملس في جانبين طولي وعرضي ويترك الجانبان اآلخران والوسط  بشكل خشن
سور األصلي مطمور تحت التراب والجزء الظـاهر        وربما كان المدينة أكثر من باب نظراً ألن الجزء الشمالي من ال           

هو الذي يعود للفترة اإلسالمية باإلضافة إلى ارتفاع السور الذي يسد أي أثر لوجود مدخل باستثناء فتحة مدخل في                   
بـاب  " بأنهـا   ) Robin . ch( الجزء الشرقي من السور والتي ربما تعود للفترة اإلسالمية ، وقد وصفها الـسيد  

وهي مفتوحة أو معمولة داخل الجدار الذي انتهوا        .. …طالما وهي ضيقـة جـداً وبدون حماية خاصة        .. محصنة  
  .   من بنائه وليست مبنية معه وال يمكن معرفة زمن بناءه 

ويبدو أن البوابة الرئيسية للمدينة هي التي تقع في الركن الغربي وقد سدت اآلن ببناء متـأخر ، وتتقـدم البوابـة                      
، والـضـلـع  )  متراً 16( ، والضلع الشمالي )  متراً 15.60( ة من ثالث جوانب طول ضلعها الشرقي    ساحة مغلق 

، وفتحة المدخل في أحـد جوانـب   )   متراً    19.40( ، أما الجـزء المـفتوح فطوله      )  متراً   13.60( الـغـربـي  
ء ، ومع ذلك يمكن القول بأن البوابـة كانـت           هذه الساحة غير أنه ال يمكن االستدالل عليها حالياً نظراً لوجود البنا           

محمية على األقل بثالثة أبراج تطل على الساحة ، كما أظهرت حفريات البعثة األثرية اإليطالية للمعبد الذي يقع فـي      
،  ) 15 ،   14( جنوب المدينة أنه كان له مدخل خاص صغير يقع في نهاية دخلة السور الواقعـة بـين البـرجين                    

الذي بجانبه وبالتالي يشكل له حماية ، وال يتجاوز عرض المـدخل             ) 14( نظار ببروز البرج رقم     ويتوارى عن األ  
  .  تقريباً )  م 1.80( المتر الواحد وبارتفاع 

وتشير النقوش أن بناء هذا السور الضخم للمدينة كان يتم من قبل تجار مملكة معين الذين يتكفلون ببناء أجزاء من                    
   من دفع الضرائب الواجبة عليهم ، وفي أحد النقوش يذكر أن سور المدينة بدالً 

  . اإللـه عثتر قـد قبل ببناء أجزاء من السور بدالً من دفع الضرائب 
سـواًء داخـل المدينـة أو خــارجها اعتمـاداً علـى     ) ُيثل ـ براقش  ( أما بالنسبة للمعابد التي تحتويها مدينة  

  -:النقوش ، هي كاآلتي 
  .تقريبـاً )   كيلومتر 8( ه نكرح في درب الصبي الذي يبعد إلى الغرب من المدينة قرابة  معبد اإلل-
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  . معبد اإلله عثتر داخل المدينة -
  .داخل المدينة ) ذات حميم (  معبد اإللهة -
   معبد اإلله نكرح داخل المدينة ـ أيضاً ـ -

  .  وغيرها من المعابد إللهة المدينة  
  ) : اإلله نكرح معبد(  درب الصبي -1

يقع إلى الغرب من مدينة براقش ، وإلى الغرب ـ أيضاً ـ من معبد األحقاف جرت فيه بعض الحفريات والدراسات   
حيث تـم الكـشف    ) Robin . CH( ، من قبل البعثة األثرية الفرنسية برئاسة السيد ) م 1980(  األثرية في عام 

، وهو معبد مكون من عدد من المباني على هضبة ترتفع           )  ك ر ح     ن( عن معبد  ضخم كان مكرساً لإلله المعيني         
عن مستوى سطح السهل المجاور ، تنتشر على سطحها الكثير من األحجار القديمة المتناثرة في جميع أجزائهـا ،                   
ا وقد كشفت الحفريات عن الكثير من النقوش تقارب الثالثين نقشاً ، تتحدث عن بعض الطقوس التي كانت تقام لهـذ         

اإلله وعن معتقدات ُعباد هذا اإلله ونظرتهم إليه ، وهذا المعبد يبدو أنه ذو طابع خاص حيـث كـان يـذهب إليـه                        
إله الشفاء بالنسبة للمعينيين ويطلبـون      ) نكرح  ( المرضى والنساء العقيمات الالتي يرغبن باإلنجاب ليحجوا لإلله           

نساء إليه بطلب منحهن األطفال الصالحين وشـفائهن مـن          منه أن يشفيهم من عالتهم وأمراضهم ، كما يتوجهن ال         
  .حاالت العقم  

  -):الشقب ( معبد األحقاف -2 
وإلى الشمال الغربي مـن مدينـة       )  كيلومترات   3( تقع منطقة األحقاف إلى الغرب من مدينة براقش على بعد نحو            

أحد المعابد المعينية القديمة إلى جوار مدينة       شيد قديماً في منطقة األحقاف      )  كيلومتراً   112( مأرب ، على بعد نحو      
التي كانت تتميز بكونها مركزاً دينياً لممكلة معين ، ونتيجة ألن هذا المعبد اليوم مطمـوراً تحـت   ) براقش ـُ يثل  ( 

  .الرمال فمن الصعوبة التكهن عن اإلله الذي كان يعبد فيه ، وعن اسمه ـ أيضاً ـ 
ة مرتفعة نسبياً عن مستوى سطح السهل المجاور ال تزال أعمدتـه قائمـة ، وكـذلك       يقع اليوم هذا المعبد على أكم     

مازال سقفه قائماً والذي ُعمل من البالطات الحجرية الكبيرة ، وهو الجزء العلوي المكشوف من المعبد على مستوى  
  .سطح التلة أما مبنى المعبد بالكامل فمازال مدفوناً تحت الرمال 

)  كيلومترات   105( ع إلى الشمال الغربي مـن مـديـنـة مـأرب على بـعـد نـحـو           يـق:  حصن خضران    -3
حصن خضران ، وهو واحد من الحصون القديمة المنتشرة على الخطوط  التجارية القديمة ، حيث يعتقد أن حاميـة                    

بخور من مينـاء قنـا      عسكرية كانت تقيم في هذه الحصون لتأمين حركة القوافل التجارية التي كانت تنقل اللبان وال              
على البحر العربي مروراً بتمنع عاصمة قتبان أو بشبوة عاصمة حضرموت لتصل بعـدها إلى مأرب ثم شماالً إلـى                   
مدن معين ، ومنها شماالً إلى شمال الجزيرة العربية ، وحصن خضران هذا يقع في الطريق بـين خربـة اللـسان                      

تشر على طول الطريق بين خربة اللسان وبراقش الكثير منها          ومدينة براقش وليس حصن خضران هو الوحيد بل تن        
  . ، ويعتبر هذا الحصن نموذجاً لها ولم يبق منه سوى األساسات فقط 

  -: خربة اللسان -4
في منطقة قريبة جنوب سـد اللـسان ،         )  كيلومتر   100( تقع إلى الشمال الغربي من مدينة مأرب ، على بعد نحو            

  . وادي الجفرة ، ومن الغرب جبال الفرضة ومن الشمال وادي مجزر يحدها من الشرق والجنوب 
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خربة اللسان يبدو من معالمها أنها كانت مدينة قديمة على وادي اللسان استفاد سكانها من هذا الوادي بإقامة سـد                    
خربة تبدو لحجز مياهه الستخدامها لألغراض الزراعية ، وبالفعل تقع المدينة في وسط أراضي زراعية شاسعة ، وال     

)  مترات   210( اليوم بهيئة أكمة بيضاوية الشكل كبيرة الحجم ، أبعادها  من الشمال الغربي إلى الجنـوب الشرقي                 
، وهذه المدينة كانت محاطة بسور مـن كتـل األحجـار            )  متراً   154( ، ومن الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي        

وهناك بقايا بوابة متهدمة تالحـظ عنـد        )  متر   1.50( كه إلى   الكبيرة ، ولم يبق منه سوى أجزاء بسيطة يصل سم         
، وأخرى قري الركن الشرقي ، وثالثة وتعتبر هي البوابـة           )  م   2.90( الركن الغربي للسور ، ويبلغ اتساع مدخلها        

ـ                  ت الرئيسية للمدينة تقع في الجدار الشرقي للسور يحفها على جانبيها برجان دفاعيان صغيرين متهدمين فـي الوق
  .الحاضر 

ومن بقايا معالم المدينة هناك بعض الوحدات المعمارية كائنة في الجانب الشرقي ، واحدة منها تبرز عن مـستوى                   
في جدارها الجنوبي ، وقد شيدت هذه الوحدات بأحجار مختلفة          )  سم   75( السور في تلك الجهة ولها مدخل عرضه        

  .أكبرها حجماً أحجار األساسات 
نية تقريباً يالحظ بناء كبير يعتقد أنه معبد المدينة فهو مشيد بأحجار مهندمة ، تختلف عن أحجار                 وعند منتصف المد  

السور ، وأحجار تلك الوحدات المعمارية الكائنة في الجانب الشرقي في المدينة ، والتي بنيت بأحجار لـم يحـسن                    
صغر أحجامها طـريـداً مع ارتـفـاع المبنى      هندمتها ، وأحجار هذا المعبد تبدو كبيرة األحجام عند األساسات ، وت           

ولم يعثر في جدرانه على حجارة مكتوب عليهـا         )  متراً   2.29( وأعـلى ارتفاع لجـدران هـذا المـعبد يصل إلى        
  .نقوش بخط المسند األمر الذي أدى إلى جهلنا باسم اإلله الذي كان يعبد فيه 

وهنـاك   .لغربي للسور عملت بأحجار مرصوفة مختلفة أحجامها        وتوجد ساقية ماء خاصة بالمعبد تبدأ من الجانب ا        
بعض المباني داخل المدينة مشيدة بالبن ، وقد تصلبت جدران هذه المباني بسبب حريق كبير أصاب المدينة قديماً ،                   

  .مما جعلها محتفظة بمعظم أجزائها 
  .حجرية ، وكسر حجرية من الرخام وتنتشر على مستوى سطح المدينة بقايا لشقف الفخار ، وأجزاء من مذابح

  ـ سد اللسان 
وسد اللسان هو السد الذي أقيم في وادي اللسان في موضع فيه يسمى خنقة ـ ويعني المكان الضيق من الوادي ـ   
، ويعرف باسم الكحاف ، يحده من الشمال الشرقي بئر الكدير ومن الجنوب وادي الجفرة ومن الشرق جبال النـدر                    

  .الفرضة ومن الغرب جبال 
عـن مـستوى سـطح    )  أمتار 8( وارتفاعه )  متراً 15( شيد هذا السد من األحجار المتراصة ، يصل عرضه إلى         

  .الوادي ، وقسمه الجنوبي مازال بحالة سليمة أما الشمالي فهو مهدم عبر الوادي 
 ، وتشرف على السـد مــن       يعود تاريخ هذا السد إلى فترة ازدهار مدن معين في منتصف األلف األول قبل الميالد              
، )  متـراً    27.50 × 36.50( جهـة الشـرق بنايـة بهيئـة قلعـة مستطيلـة أبـعـادهـا مـن الـخــارج           

، ) واحـد متـر     ( مشيدة بحجارة كبيرة ذات لون بني مهندمة بشكل غير متقن وسمك جدرانها الخارجيـة نحـو                
تيها الجنوبية والشمالية ثالث دخالت بينما في كل من واجهتيها ، وتزين واجه)  أمتار   4( وأعـلى ارتفاع متبٍق لها     

  .الغربية والشرقية فنالحظ دخلتين 
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)  متـر    1.75( ويتسع بعد مسافة    )  متر   2.30( ويـقـع مـدخل البناية عند الضلع الشرقي ، ويصل عرضه إلى           
داخل ، وفي فترة الحقة ّضيق المدخل       يؤدي إلى ال  )  متر 5.10(، ثم يليه ممر يصل طوله إلى        )  متر   2.75( فيصبح  

، وهناك مـدخـل آخر صغير في الضلع الغربـي قـرب الـركن             ) متر  , 90( باألحجار من جانبيه ليصبح عرضه      
  )  . متر 5.20( وطوله )  متر 1.40( الجنوبي الغربي ، عرضه 

  -: منصة المقفز -5
، وهـذه المنصة عبارة عن أكمة تشرف ) كيلومتراً  115( تقع إلى الشمال الغربي من مدينة مـأرب على بعد نحو 

على مدينة براقش األثرية ، كانت قائمة فيها بعض المنشآت المعمارية والتي ال يعرف كنهها بسبب اندثارها مؤخراً                  
بفعل فيضانات السيول ، ولم يبق منها سوى بعض األساسات الحجرية البسيطة ، ويؤكد موقعها أنها واحـدة مـن                    

  ري القديمة ، خاصة مـن تلك القنوات منشآت ال
  .التي كانت تشيد بشكل جدار تجرى المياه في أعاله الذي يشكل بهيئة مجرى 

 مديرية صرواح
  -: مدينة صرواح -أ 

تعتبر مدينة صرواح من أقدم المراكز السبئية المتقدمة في الهضبة أو النجد ، وتقع غير بعيد من حاضرتهم الكبرى                   
منخفضات ، وفي أراضي خوالن التي ارتبط تاريخها المعروف بالسبئيين باستمرار أقيمـت هـذا               مدينة مأرب في ال   

المدينة ضمن سياسة التوطين السبئي ـ توطين عشائر وقبائل سبئية في مناطق محددة ـ ، وهي سياسـة اتبعهـا     
 أخرى بعضها كان قد اتخذ      السبئيون في مناطق مختلفة من نجد اليمن والجوف في أراٍض كانت من قبل تابعة لقبائل              

شكل المملكة فاستولوا على المدينة استيالء بعد طرد أهلها منها أو أدخلوا على تركيبتها السكانية تعديالت تجعلهـم                  
  .قادرين على تحقيق الهدف الذي كانوا يسعون إليه والذي هو توسيع رقعة دولتهم وتثبيت أركانها وتأمين حدودها 

مكرب سبأ أفضل مـا يـصور   " لكرب إل وتر بن ذمار علي "  ،   RES. 3945 )  ( بـ ويعد نقش النصر الموسوم
،وهي من مدن الجوف والتي وطن فيها )نشأن ـ السوداء اليوم ـ   ( السياسة السبئية االستيطانية خاصة في مدينة 

   .-داءسوفي وسطها عقب انتصاراته على ملك نشأن ـ ال) المقة ( سبئيين وأقام لهم معبداً لإلله 
الذي يتحدث عن توطين عشيرة  )  CIH. 601(ويؤكد استيطان السبئيين لصرواح واحد من نقوشها الموسوم بـ 

( من قبيلة سبأ ـ سبأ القبيلة ـ وعشيرة يهبلح الفيشانية الشريكة الثانية لقبيلة سبأ في تكوين دولة سبأ في مطلع   
  ) .األلف األول قبل الميالد 
/ شـعب   (  العشيرتين إلى جـانـب السكان األصلييـن ظـهـور شـعـب جديـد يـدعى             ونشأ عن توطين تلكما   

، وهنا ال يعني قبيلة صرواح  وإنما الشعب الذي يسكن مدينة صرواح ، حدث هذا االستيطان في فتـرة                    ) صرواح  
  ) .القرن السابع قبل الميالد ( تلت 

، يحدها من الشمال أرض     )  كيلومتراً   30( بعد عنها نحو    وتقع هذه المدينة إلى الغرب من مدينة مأرب القديمة ، وت          
المفاتح وطريق جبل المخدرة ، ومن الجنوب جبال العجارم ، ومن الشرق جبل نصيب المحجر وجبـل األشـقري ،                    
ومن الغرب جبال أرحب وجبال المصادر ، شيدت هذه المدينة على مرتفع صخري في وادي أذنة يصل ارتفاعه نحو                   

، ويمتـد مـن     )  م   260 × 240(  مستوى الوادي ، ومسقطها يبدو مستطيل الشكل أبعاده التقريبية           عن)  متر   8( 
الشرق إلى الغرب ، وهي محصنة بسور من أحجار كبيرة مهندمة تكتنفه أبراج دفاعية ضخمة أقيمت في أركانـه ،                    
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، وآخر قـرب    )  متراً   5,23( رتفاعه  ، وا )  متراً   11 × 11.9(وهناك إحداها في الركن الجنوبي الغربي تبلغ أبعاده         
، وتميل جدرانها الخارجية ميالً طفيفاً إلـى الـداخل بـسبب            )  متراً   3.70 × 5.25( الركن الشمالي الغربي أبعاده     

  .األسلوب المعماري المتبع في إبراز الصفوف السفلية عن العليا 
شيد بنفس األحجار المهندمة التي شـيدت سـور         يقع مدخل المدينة في الجهة الجنوبية ، وهو مليء باألنقاض وقد            

  .المدينة الذي لم يبق منه سوى أجزاء بسيطة جداً  
  .وصرواح اليوم عبارة عن قرية صغيرة يتراوح عدد بيوتها بين أربعين وستين بيتاً 

ه القديمـة   ومازالت المدينة القديمة تحتفظ ببعض منشآتها منها بقايا الحصن في الجانب الغربي ، ففي بعض جوانب               
نجد أنها لم تستغل في الفترة اإلسالمية وتستند أنقاض األبنية عليها ، وفي الجهة الشمالية بنايـة يطلـق عليهـا                     

جانبها الخلفي يبرز عن مستوى سور الحصن ، وقد شيدت على أسس مـن حجـارة                " عرش بلقيس   " األهالي اسم   
  .أقل حجماً تعلوها أحجار )  م 0.67 × 3.45( كبيرة مقاييس إحداها 

ص / أ و ع ل ( الـذي تطـلـق علـيـه النقوش اسـم ) المقة ( وأهم اآلثار الموجودة في المدينة هو معبد اإلله 
أي معبد أوعال صرواح ، ويقع هذا المعبد عند الركن الجنوبي الشرقي للمدينة ، واألثر الثاني والهام فـي        ) ر و ح    

   ) . RES.3945( بـ المدينة هو نقش النصر المشهور الموسوم 
  ) :صرواح (  معبد أوعال -1

شيد هذا المعبد بأحجار مهندمة ، وهو عبارة عن مبنى مستطيل الشكل ، يحيط بجداره الشرقي سور بشكل نـصف                    
دائري ممتد ، وقد جرت على بعض جدرانه وأجزائه تغييرات في فترات الحقة حيث استخدم كحـصن فـي الفتـرة                     

ض المداخل كما سدت بعض األبواب القديمة واستخدمت كثير من األحجار التي كتبت عليها              اإلسالمية ففتحت فيه بع   
 5 - 3( نقوش مسندية في تلك التغييرات والتعديالت ، وفي جداره الخارجي تبرز أفاريز لرؤوس الوعول بمقـدار               

ناً نقشاً مكون من سطر     تشاهد على ارتفاعات مختلفة منه ، كما يالحظ شريط بارز يمتد بمستوى واحد متضم             ) سم  
، )  سم   26( ، وارتفاع الحرف فيه     )  متراً   21.55( واحد ، يدور حول البناء بشكل متقطع ، يبلغ طول هذا النقش             

( مكرب سبأ هو الذي بنى هذا المعبد ومعبـد          ) س م هـ ع ل ي       / ب ن   / ذ ر ح    / ي د ع إ ل      ( يذكر هذا النقش    
  . ل الميالد ، وبنمط معماري متقارب في مأرب في القرن الثامن قب) أوام 

  : نقش النصــر -2
واحـد متـر    ×  مترات طـوالً     7( نقشت نصوص هذا النقش على كتلة حجرية جرانيتية كبيرة نحتت بعناية أبعادها           

، وهي ذات لون أبيض مائل إلى الوردي ، وضعت داخل المعبد السابق الذكر على كتلة                )  متر سمكاً    0.50× عرضاً  
، من أهم مـصادر  RES. 3945) ( شابهة لها ولكنها خالية من الكتابات  ويعد نقش النصر الموسوم بـ حجرية م

  .التاريخ اليمني القديم 
، ضمن  منـشورات األكاديميـة       ) رودو كناكيس   " ( وتعليقات  " نشره ألول مرة مترجماً باللغة األلمانية مع حواش         

، ونشر ضمن نقـوش  ) جالزر ( ، بحسب  ) GL.1000 A( ، بالرمز )  م 1927( النمساوية للعلوم في فينا عام 
 RES.3945 - Repertoir de( المدونــة الفرنـسيـة للنقــوش اليمنيــة القـديمــة وحمـل رمزهـا        

Epigraphie Semitique  . (   
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ص مـن   نصو" ضمن سلسلـة   ) والتر مولر   ( للدكتور  ) م  1985( ونشرت ترجمة للنقش باللغة األلمانيـة عـام       
للدكتور محمد عبد القادر بافقيه نجد معناً مجمالً        "  تاريخ اليمن القديم    :  " وفي كتاب   " البيئة المحيطة بالعهد القديم     

للنقش إلى جانب تحقيق بعض أسماء المواقع والقبائل التي وردت أسماؤها فيه ودراسة تاريخية لألحداث التاريخية                
  .المرتبطة به 

 .Wissmann ( مكرب سـبأ الذي يعـيـد تاريخ عهده" كرب إل وتر بن ذمار علي " رب سـجل هذا النقش المك
H . V ( إلى القرن السابع قبل الميالد ، .  

  -: المخدرة -3
إلى الشمال تعتبـر   )  كيلومتراً   15( وعن صرواح   )  كيلومتراً   67( تقع إلى الغرب من مدينة مأرب ، على بعد نحو           

 أهم مناجم الرخام ، وفي المخدرة كشفت األبحاث األثرية عن واحد من أكبر مناجم الرخام                 منطقة المخدرة واحداً من   
)  مترات   6( في المخدرة  ، وهو  بهيئة كهف كبير له مدخل جميل منحوت بدقة متناهية حيث يصـل ارتفاعه إلى                    

ألمر الذي لم يـتمكن معـه       ، وفي داخله عبارة عن شبكة من الممرات أشبه بالمتاهة وهو ا           )  مترات   4( وعرضه  
الباحثون األثريون من تحديد أبعاد المنجم من الداخل ، وإنما استطاعوا تحديد ارتفاع سقفه الذي يرتفع عن األرضية                  

  .بستة مترات تحمله في مسافات محددة أعمدة حجرية من أصل الصخر 
 150 × 150( ـغـطـى مساحة   وهناك فـي أعـلى المنجم تـوجـد كميات كبيرة من دبش أحـجـار الرخـام ت           

، وهذا يدل على أن تشكيل الرخام وإعداده كان يتم في الموقع نفسه ثم تنتقل إلى صرواح ومأرب وغيرهـا                    ) متراً  
من المدن اليمنية القديمة جاهزة ومعدة سواًء للبناء أو لكتابة النقوش عليها ، وال نستبعد أن النقوش كانت تكتـب                    

ع المنجم ثم تنقل إلى الجهة المحددة وذلك الحتمال انكسار الحجر أثناء الكتابة عليها في               على أحجار الرخام في موق    
  .مواقع المعابد 

ونطرح السؤال الذي يعتبر سؤاالً تقليدياً لدى اآلثاريين ، وهو كيف كانت تنقل تلك الكتل الرخاميـة الـضخمة مـن                   
لحجرية التي كتب عليها نقش النصر الموجودة في وسـط         موقع المنجم إلى مواقع المدن ويكفي أن نذكر أن الكتلة ا          

 طـن   2(في مدينة صرواح األثـرية نقـل من هـذا المنجـم حيث يصل وزنـها إلى             ) أوعـال صـرواح   ( معبد  
  )  جرام900و

 وهو سؤال سيبقى عالقاً حتى تكشف لنا األبحاث ـ  مستقبالً ـ جواباً له ، وإلى جانب منجم المخدرة توجد مقـابر   
إسطوانية مبنية بهيئة برج ، يعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ ، وقد تم التنقيب في هذه المقابر ، وكـشف                      

 3( عن طريقة الدفن حيث كان القبر الواحد يضم رفاة األسرة كاملة ، وهي مقابر مرتفعة ، ويصل ارتفاعها إلـى                     
ثث ، وإلى جوار هذه الجثث وجدت بعض األدوات الحجرية ،           مما جعلها تتالئم الحتواء أعداد كبيرة من الج       ) مترات  

  . يعود إلى العصر الحجري الحديثوالفخارية وقطعة من النحاس تؤكد أن تاريخ هذه المقابر
وفي المخدرة عين ماء معدنية ساخنة ولكنها غير غزيرة ، ويحتمل أن ماءها كان يـستخدم ألغـراض اسـتخراج                    

  .في حاجة إلى المزيد من الدراسات لهذا الموقع وعن إمكانية ذلك علمياً الرخام ، ولكن هذا االحتمال  
  مديرية الجوبة

 كيلومتراً  32( يقع وادي الجوبة إلى الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مأرب على بـعـد نحو              :  وادي الجوبة    -أ
، بينما يتراوح   )  كيلومتراً   20( ، وهذا الوادي يتجه من الجنوب ويصب إلى رملة السبعتين ، يمـتـد طوله نحو               ) 
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، أما جوانبه فهي مكونة من قمم جبلية منعزلة وجـروف شـديدة             )  كيلومتر   8.5( عرضه من واحد إلى أكثر من       
  . االنحدار ، األمر الذي جعلها مجدبة ـ خالية من األشجار ـ 

ية لدراسة اإلنسان في األعوام من      جرت في هذا الوادي بعض الدراسات واألبحاث األثرية من قبل المؤسسة األمريك           
خاصة في جزئه الجنوبي ، وقد كشفت هذه الدراسات عن أنواع من المواقــع األثريـة ، تـم        )  م   1986 - 82( 

   -:تمييزها طبقاً لوظائفها حيث توجد ستة أنواع من المواقع هي كاآلتي 
 تغطي سطحها شقف الفخار ، أو تظهر عليها         وهي تظهر بشكل تالل أو أكمات أثرية      :  المواقع السكنية القديمة     -1

  . بعض المعالم مثل أساسات أو بقايا مباٍن وجدران 
وهي مواقع القرى والمدن الحالية التي توجد على بعض جدران مبانيها حجارة مكتوب عليهـا               :  مواقع ثانوية    -2

  . بخط المسند أو أحجار قديمة 
  . ي ، والسدود والحواجز المائية وتتمثل في بقايا منظومة الر:  مواقع ري  -3
  . وهي مواقع الحقول الزراعية القديمة ، وتتمثل في تالل من الطمي أو الغريـن :  أراضي زراعية -4
  .  وتتمثل أشكالها من ركام من األحجار ذات أشكال مختلفة :  مواقع المقابر القديمة -5
ب من عيون المياه وهذا أمر محتوم ، فأينمـا وجـد المـاء              كانت تقوم مواقع أثرية بالقر    :  مواقع عيون المياه     -6

  . وجدت المستوطنات القديمة أو حتى الحديثة خاصة في األراضي المقفرة مثل وادي الجوبة ، ومرتفعاته 
مختلفاً ، وسنكتفي هنا بذكر أهم المواقـع        )  موقعاً   61( وتشكل هذه األنواع من المواقع التي اكتشفت ما مجموعه          

ولن نتطرق إلى مواقع عصور ما قبل التـاريخ لكونهـا ال            ( ازالت معالمها واضحـة وظاهــرة للعيان ،       والتي م 
  )  . تخدم الجانب السياحي كتلك المواقع التاريخية 

يقع هجر الريحاني إلى جوار مدينة الجوبة الجديدة ، وهو عبارة عن تـل أثـري مـنخفض                  :  هجر الريحاني    -1
ترتفع جدرانه المبنيـة باألحجـار      )  متراً   180(  يحيط به سور بشكل مربع طول ضلعه         مسور على شكل المعين ،    

، كانت تحف جدرانه بعض األبراج الدفاعية لم يبق منها سوى معالم ثالثة أبراج تقع فـي                 )  أمتار   4( الكبيرة إلى   
  . الجنوب الشرقي والجنوب الغربي والشمال الغربي من جدار السور 

هـالي يطلقـون   و أنه كان يمثل مدينة قديمة وذلك بناءاً على نمط بنائه ومعالمه ، إضافة إلى أن األ        وهذا الموقع يبد  
مـدن  ( ـ وهو لفظ يمني قديم ورد في النقوش لإلشارة إلى المواقع التي تكون عـادة بهيئة                ،) هجر  ( عليه لقب   
  ) وحواضر 

هو عبارة عن تل أثري يرتفع عن مستوى سـطح          ، و ) واسط  ( يقع إلى الجنوب الشرقي من      :   هجر التمـرة    -2
، يظهر في الجهة الجنوبية من هـذا الموقـع          )  متراً   67( ، ويصل محيطه إلى     )  مترات   6 - 5( الوادي ما بين    

قطاع مكشوف طبيعياً نحتته السيول ، ويكشف هذا القطاع العمودي للتل عن طبقات استيطانية متتابعة مع طبقـات                  
، وبعـض  )  مليمتـراً  50 - 25( ، ويظهر ـ أيضاً ـ طبقة من الرماد سمكها يصل ما بـين    من التربة الطمثية 

الجيوب تظهر أسفل طبقة الرماد تتكون من بعض المواد المحترقة وقطع الفخار وبقايا عظام الحيوانات ، باإلضـافة     
ات السيول التي تمـر فـي      إلى جزء من حائط حجري متآكل من الواجهة ، ويحتمل أن ثلث الموقع قد جرفته فيضان               

  . الجهة الجنوبية منه 
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ويبدو ـ أيضاً ـ أن هذا الموقع كان يمثل مدينة قديمة يعود تاريخها إلى فترة ما قبل اإلسـالم ، ولكنـه تعـرض      
  . للحريق ربما في تلك الحروب التي دارت رحاها في القرون الثالثة الميالدية األولى 

لغربي من مدينة الواسطة ، وهو عبارة عن دار ـ حصن ـ يقع على تلة ترتفـع    يقع إلى الجنوب ا :دار الظافر -3
، تحيط به بعض المباني السكنية في سطح التلة وتشرف على الوادي            )  متراً   60( عن مستوى سطح الوادي قرابة      

رة عـن مبنى شيـد هـذا الـدار ـ الحصن ـ مـن األحجار ، وهـو عبا  .، بينما يقع الدار في وسط التلة تقريباً 
، بنيت العشرة الصفوف األولى من األحجار المهندمة المستطيلة         )  متراً   7.30 × 7.45( يبدو مربعاً أبـعاد قاعدته     

القديمة التي يعود تاريخها إلى فترة ما قبل اإلسالم ، ومن بين هذه األحجار تسعة أحجار مكتوب عليها كتابات بخط                    
  . المسند 

؛ مما جعله يشرف على الـوادي       )  متراً   22( ثة أدوار ، ويصل ارتفاع واجهته إلى قرابة         يتكون هذا المبنى من ثال    
من جميع الجهات ، وكأنه قلعة مراقبة ، يعود تاريخ هذه المبنى إلى الفترة اإلسالمية وال يتعدى كأقصى حد القـرن                     

  . السادس عشر الميالدي  
  :  وادي يــال -ب

ي من مدينة مأرب ، وهو جزء من المنطقة التي تقطنها اليوم قبيلة بني ضبيان من                يقع وادي يال إلى الجنوب الغرب     
قبائل خوالن الطيال تحتوى هذه المنطقة ـ خاصة في منابع وادي يال ووادي قوقة وهما الواديان اللذان يصبان إلى  

اكتـشفتها البعثـة األثريـة    الجهة الشمالية الشرقية إلى وادي أذنة ـ مجموعة من المواقع  األثرية الهامة التـي   
وأجرت العديد من الدراسات واألبحاث األثرية على تلك المواقع ، حيث تـم اختيـار               )  م   1985( اإليطالية في عام    

ثالثة من أهم المواقع في المنطقة ككل وأجرت البعثـة فيها بـعـض التنقيبات واألبحاث األثرية نشرت نتائجها في                 
  : ع هـي وهذه المواق)  م 1988( سنة 

   شعب العقل -
   الجفنة -
  ) مدينة حفري (  الدريب ـ يال -
يقع شعب العقل في أعلى مجرى وادي قوقة على االمتداد الشمالي لجبل السحل ويصل إليه عبـر                 :  ِشعب العقل    -1

قـسمين  نجد أولى خرائب الموقع ، وينقسم هذا الموقع إلـى           )  متر   200( سهل الجفنة فبعد اجتياز هذا السهل بـ        
  أعلى وأسفل  

يقوم هذا الموقع على منحدر صخري إلى الجنوب الشرقي للوادي أقيم عليـه بنـاء حجــري                 :  الموقع األسفل    -
وهـذا البــناء   )  م   3.80( رائـع مازال محافظاً على معالمه يتم الوصول إليه بواسطة درجات سلم يبلغ عرضه              

، لها نافذة واحدة تفتح     ) م  2.80 × 6.10( واسعة أبعـادها   يتكون مـن ساحـة تـقـود يـمـيـنـاً إلى غرفة        
في اتجاه الشرق وثالث نوافذ أخرى تفتح في اتجاه الجنوب وإلى اليسار من الساحة ـ أيضاً ـ توجد بقايا غرفـة    

ر مربعة تقريباً وبعض الجدران لغرفة شبة إسطوانية ، لقد اعتمد المعمار في بناء منشأة هذا الموقع مـن األحجـا                   
الجرانيتية الغير مهذبة ولم يستخدم أي مواد رابطة مثل الطين ونحوه وإنما اعتمد على أسلوب معمـاري هندسـي                   

  . بديع في ربط األحجار بعضها ببعض لتشكل في النهاية منشأة بديعة 
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 غيـر   ، وأرضيته متدرجـة   )  متر   300( يقع في أعلى مجري الوادي يبعد عن الموقع األسفل          :  الموقع األعلى    -
محاطة بسور على شكل مصاطب فـي جهاتهـا الجنوبيـة           )  متراً   21 × 17( مستوية ذات شكل مستطيل أبعادها      

  . والغربية والشمالية ومحمية من الجهة الشرقية بواسطة صخور شديدة االنحدار 
ـ  وفي وسط هذا الموقع هناك عدد من الجدران واألساسات لمباٍن اندثرت معظمها ، وهناك               منشأتان غيـر    ـ أيضاً

  . هذه المحاطة بسور ، وتقع األولى إلى الشرق والثانية تقع إلى الجنوب منها 
ويبدو أن هذا الموقع كان يستخدم ألغراض دينية حيث كانت تمارس فيه بعض الطقوس والشعائر الدينية ويدل على                  

ـاله ، والتي تقع في الجهة الشمالية       ذلك الطريقة الهندسية للمباني وتلك الطريق المرصوفة من أسفل الجبل إلى أع           
  . المرء معظم المناطق واألراضي المجاورة موقع معزول عن العمران يشاهد منه منه ، إضافة إلى أنه 

اكتشفت في صخور هذا الشعب مجموعة من النقوش المسندية ، وهي بالرغم من بساطتها              :  نقوش شعب العقل     -
ات غاية في األهمية من حيث زمنها القديم وموضوعها الذي هـو علـى              ونصوصها القصيرة إال أنها قدمت معلوم     

بساطته وتكراره من المواضيع التي قلما طرقتها النقوش حتى اآلن ، وهو موضوع ـ الصيد المقدس ـ الذي تحفه   
  . جاللة الطقوس وروحانية الشعائر 

  " . فترة مكاربة سبأ " من تاريخ الدولة السبيئة يعود تواريخ هذه النقوش إلى الفترة التاريخية المبكرة :  التاريخ -
يدور موضوع النقوش حول طقس الصيد المقدس ، وهو طقس كان يحتل مكاناً هاماً ضـمن                :  موضوع النقوش    -

مـع  " المكـرب   " إطار الممارسات الدينية لمكاربة سبأ فقد كانت له مواسم محددة وفي موسم الصيد هذا يـشترك                 
ولته حيث يصطادون الحيوانات البرية الصغيرة ، ويتبارى المشاركون في اصـطياد األعـداد              حاشيته وكبار رجال د   

وكان على المكرب القيام بـه كجـزء مـن          ) عثتر  ( الكبيرة منها كان هذا الطقس موجـه بصفـة خاصـة لإلله          
 لإلله لضمان موسم وافر     المراسيم الطقوسية التي تؤهله لصالحية تولي مهام حكم الدولة السبيئة إضافة إلى التقرب            

  . األمطار 
يقع سهل الجفنة في أسفل مجرى وادي قوقة وأسفل شعب العقل ، وهو سهل فـسيح يبـدأ فـي                    :  الجفـنـة   -2

الموضع الذي يغير فيه وادي قوقة وجهته باالنحراف إلى الشمال الغربي ، وهنا في هذا الموضع توجد بقايا سد كان 
يخه إلى فترات قديمة من تاريخ دولة سبأ ، وعلى سهل الجفنة تنتشر الكثيـر مـن                 يغلق مجرى الوادي ، يعود تار     

بقايا المباني المتناثرة هنا وهناك كانت تشكل بالتأكيد مدينة متكاملة يعتمد اقتصادها على الزراعة التي كانت تعتمـد                  
  . على مياه السد 
   -:ـ سد الجفنة 

ويعود تاريخه األول إلى مرحلة التجـارب األولـى التـي           )  كم   28( يقع جنوب غرب مركز محافظة مأرب بمسافة        
ومحاوالت إنشاء السدود كان استجابة لمتغيـرات       ) منتصف األلف الثاني قبل الميالد      ( سبقت بناء السد العظيم في      

ظروف طبيعية ومناخية معينة وحاجة ملحة فرضتها ضرورة السيطرة على المياه  في منطقة سيولها ألنها نـادرة                  
وتأتي بصورة متقطعة ، وتدل الشواهد األثرية القديمة إلى تغيرات حادة في اتجاهات األودية من قوقـة يـال إلـى                     
مجاريها الحالية حتى مأرب وينبغي البحث عن ذلك في الحركات التكوينة الجديدة األكثر حداثة ، وسد الجفنة كغيره                  

وقد أصيب بالتصدع وأعيد بناء جدار السد وقنواته خـالل          من السدود حدثت في موقعه تجديدات  وتعديالت كثيرة ،           
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العصر السبئي األول والعصر السبئي الثاني ، وتتدفق المياه عبر القنوات من الجفنة نحو الـسهل الفـسيح نـسبياً                    
  . لغرض زيادة نسبة رقعة األرض الزراعية   

بواسطة السد القديم تسقي مزارع الجفنة ومن       كانت مياه وادي قوقة المحولة      ) : مدينة حفري   ( يال  /  الدريب   - 3
إلى قاع رافد أخر مـن روافـد        )  كم   3( ثم تتدفق في اتجاه الجنوب الشرقي لتجد طريقها على بـعـد حـوالـي            

وادي أذنة وهو وادي يال الذي يجرى موازياً لوادي قوقة الذي يقع بعيداً إلى الشمال منه ، وزاد هـذا مـن تـدفق                        
خذ منبعه من جبل السواد المنخفض نسبياً وبالتالي كانت نسبة تدفقه أقـل عـن وادي قوقـة ،                   مجرى مائي كان يت   

) الدريب ـ يــال   ( وهكذا توفرت مياه كافية المداد المدينة الكبيرة الـقـديـمـة التي تـعـرف الـيـوم باسم 
ة اإليطاليـة إنها أقـدم المـدن  ، مدينـة أثريـة قديمة ترى البعثـ) الدريب ـ واحة رغوان  ( تمييـزاً لها عـن 

إلى الجنوب الغربي من مركز محافظة مأرب في مديرية الجوبة عند الطـرف             )   كـم    30( في اليمن تقع على بعد      
الشمالي لجبل مراد ، يعود تاريخها إلى العصر السبئي األول ويعتقد العلماء أن منشـآت هذه المدينة مـشابهة لتلك                

ودة في سفح جبل اللوذ ـ الجوف ـ وهي منطقة خاصـة بالـشعائر الدينيـة والطقـوس       المنشآت الدينية الموجـ
التعبدية وتشمل منطقة العقل والجفنة ويالحظ حيث كان المكرب السبئي يقوم بممارسة الصيد المقدس وقضاء أوقات 

  . الراحة واالستجمام كما تشير إلى ذلك النقوش الموجـودة بكثافة في المنطقة 
مركز السبئي الهام في سهل صغير يتوارى إلى الشرق بواسطة الجزء المحدب من جبـل الـسواد والـى       يقع هذا ال  

الجنوب بجبل السحل الشاهق وإلى الغرب بواسطة السلسلة الجرانيتية التي تشكل حاجزاً مائيـاً بـين وادي قوقـة                   
لمنعزلة والممتدة بـشكل طـولي      ووادي يال ، ويحيط بالموقع إلى الشـرق والغـرب عـدد مـن التالل الصغيرة ا            

  . وتنتشر على هذه التالل دور قرية يال الحديثة الصغيرة 
كان هذا المركز السبئي القديم الذي يعرف اليوم بالدريب مدينة مسورة كبيرة يشبه مخططها مثلثاً ذا أضالع محدبة                  

ض مرتفعة نسبياً عـن مجـرى       ورؤوس تشير إلى جهات الشرق والشمال الغربي والجنوب ، وأقيم الموقع على أر            
، وعلى أطرافها المطلـة علـى الوادي أقيم سور المدينـة يبلـغ            )  مترات   8 - 7( الوادي يصل ارتفاعها ما بين      

الجنوب الغربـي ـ   ( ، وأقصى عرض لها من )  متراً 230) (  إلى الجنوب -من الشمال ( الطول الكلي للمدينـة 
 580( يبلغ طول السور المحيط بها      )  متراً مربعاً    23,000( ، وتبلغ مساحتها    )  متراً 170) ( إلى الشمال الشرقي    

، وعـرضـه يصـل مـا )  مترات 7 - 6( ويصـل ارتفاعـه مـا بين )  متراً 376( ، لم يبق منه سوى ) متراً 
قطوعة بـشكل   ، ويتألف أسلوب البناء لهذا السور من جدار مزدوج مشيد بأحجار م           )  متراً   1.2  - 1.6( بـيـن  

غير مهندم ، وضعت بشكل صفوف أفقية يربط بين الجدارين الداخلي والخارجي أحجار صغيرة وضـعت كحـشوة                  
( للمدماك ، وقد بني السور عموماً بطريقة الدخالت والخرجـات وهـى الطريقة التي نفذ بها سور مدينة بـراقش                   

قبل الركن الشمالي الغربي بـرج دفـاعي مربـع          )  متراً   50( في الجوف ، يعترض السور على مسافة نحو         ) يثل  
تقريبـاً  )  مترات   6( الشكل شيد جداره الخارجي على أساسات السور وبقية الجدران داخل السور يبلغ طول ضلعه             

  ). مترات 8( ارتفاعه إلى حوالي،ويصل ما تبقى من 
زاء نقشين كتبـا بخـط المـسند      يقع مدخله في جداره الغربي ، ويحتوي هذا الجدار ضمن صفوف حجارته على أج             

يتألف كل نقش من سطر واحد ، أما بالنسبة لمحتويات المساحة التي يحيط بها السور فهي تحتـوي علـى بقايـا                      
أساسات لعدد من المباني التي كانت تشكل منشآت المدينة القديمة وهناك في الجزء الجنوبي الغربي منهـا منـزل                   
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من جدرانه ، وضـع     )  مترات   4( ي الشرقي نقشـان آخران على ارتفاع       حديث مربع الشكل وجد في ركنه الجنوب      
أطوالهما بشكل مقلوب في الجدار الشرقي واآلخر على الجدار الجنوبي ، ويشكل النقشان جزئين لنقش واحد يتألف                 

  ) . أربعة أسطر ( من 
القـرنين  ( نت في بادئ األمر فـي       ومن خالل الدراسات األثرية لمخلفات المدينة فقد تم التوصل إلى أنها قد استوط            

، وقد ظل االستيطان فيها حتى الفترة اإلسالمية التي مثلتها مجموعة من القطع             ) الحادي عشر والعاشر قبل الميالد      
  . الفخارية المنتشرة على سطح الموقع 

، ) ح ف ر ي ( ، وهو أما دراسة النقوش التي عثر عليها في هـذا الموقع فـقـد أمدتنا باالسم القديـم للمدينـة 
ويحتمل أن هذه المدينة قـد دمرت خالل الحروب بين السبئيين والقتبانيين حـيث يحتمل أن يكون القتبـانيون هـم    

  . الذين دمروها ، ألن حدودهم مع سبأ على مسافة قريبة منها  
   -: المساجد -ج 

في منطقة الجوبة قرب الطريق المؤدية      ) متراً    كيلو  27( تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة مأرب وتبعد عنها نحو           
من مأرب إلى قرية الجديدة ، يحدها من الشمال جبل المساجد ومن الجنوب وادي الحثلة ومن الشرق جبال المقرون                   

  . ومن الغرب وادي الحثلة وجبل السحل 
محاطة بمرتفعـات صـخرية     تضم هذه الخربة العديد من األبنية المشيدة بأحجار غير مهندمة تنتشر في منخفضات              

، ومن خالل نقشين ُعثر عليهما في الخربة أمكن         ) المقة  ( بركانية ، وأبرزها بناء كبير يمثل معبداً من معابد اإلله           
، وسمك جداره   )  متراً   37 × 104( ، وهذا المبنى ذو مسقط مستطيل الشكل ، أبعاده          ) م ع ر ب م      ( معرفة أسمه   

( ار مختلفة األحجـام ، حيث اسـتخدمت أحجـار كبيرة في األساسات أبعاد أكبرهـا              ، وهو مشيد بأحج   )  متر   2( 
، بينما استخدمت أحجار أصغر في الصفوف التي تلي األساسات ، وهكذا تصغر أحجام األحجار              ) متراً  , 50 × 2.30

  . كلما ارتفعت صفوف الجدران لألعلى 
ي من الخارج أربعة أبراج مضلعة ويحتمل وجود مثيالت لها  في            ويسند الجدار الممتد بين الركنين الشمالي والشرق      

الضلع المقابل إال أنه قد هدم  بأكمله ، أما الضلعان اآلخران فال وجود لألبراج الخارجية فيهما بل استعيض عنهـا                     
في )  متر   2( باإلسناد الحاصل من أكتاف المرتفعين الصخريين الذين يمتد البناء بينهما ، وهناك بقايا مدخل عرضه                

الضلع الممتدة بين الركنين الشرقي والجنوبي ويكون أقرب إلى الركن األول منه إلى الثاني كان يتقدم هذا المـدخل                   
  . ظلة تستند على ستة أعمدة 

( وتشمل الجهة الشرقية داخل البناء أنقاضاً متراكمة تمثل بال شك المرافق الداخلية الرئيسية تمتـد علـى مـسافة                    
عند الجدار الممتد بين الركنين الشمالي والشرقي ، أما الجهة المقابلة فيحتمل تواجـد سـاحة المبنـى                  )  م   34.50

  . المكشوفة والتقسيمات األخرى 
مكرب سبأ ، كما هـو مـذكور فـي          " يدع إل ذرح      "  شيد هذا المعبد في القرن الثامن قبل الميالد ، شيده المكرب            

  . ربة المساجد في موقع المعبد  النقشين اللذين ُعثر عليهما في خ
، فـي   )  متراً   35( تقع هذه القرية إلى الجنوب الغربي من مدينة مـأرب وتـبـعد عنها نحو             :  قرية الجديدة    -د  

منطقة الجوبة ، ويوجد إلى جوار هذه القرية من جهة الغرب موقع أثري تنتشر عليه خرائب مبـاٍن قديمـة يعـود                      
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إلسالم ، يحد هذه الخرائب من الشمال وادي الخانق وجبل المجرشب ، ومن الجنوب وادي تاريخها إلى فترة ما قبل ا    
  .أيضاً ـ ومن الشرق وادي الجوبةِشعب نجه وجبل الجوبة ومن الغرب وادي وجبل ِشعب نجه ـ 

( و  ، ويرتفع عن مستوى سطح األراضي المجاورة نح       )  متر   200 × 250( يبدو هذا الموقع مستطيل الشكل أبعاده       
، يشرف من جميع جهاته على  وديان وسهول خصبة الزالت تستخدم في الوقت الحاضر للزراعة ومن                 )  مترات   7

 مترات 3( خرائب الموقع ، يظهر أنه كان محاطاً بسور لم يبق منه سوى بعض المعالم البسيطة ، يبلغ سمك جداره     
( ا واحد منها في الجانب الجنوبي الـشرقي أبعـاده   ، وكان يحتوي في بعض أجزائه على أبراج دفاعية هناك بقاي        ) 

، شيد بأحجار كبيرة مهندمة ، وسطح الموقع عموماً يظهر بشكل مرتفعات متفاوتة أبرزهـا               )  متراً   1.30 × 5.80
، ومن بقايا الخرائب يبدو أن مباني الموقع قد أقيمت بأحجـار            ) معبداً  ( الموجود في الجانب الجنوبي الذي قد تمثل        

  . لفة األنواع واألحجام ، ومعظمها غير مهندمة مخت
  . تعرض الموقع للسطو والعبث من قبل األهالي الذين شيدوا قريتهم الجديدة بأحجاره القديمة

    مديرية حريب
، حنو )  كيلومتراً 95( تقع إلى الجنوب من مدينة مـأرب على بعد نحو ) : مدينة هـ ر ب ت ( أ ـ حنو الزريـر 

هـ / هـ ج ر ن ( السم الحالي لواحدة من أكبر المدن القتبانية القديمة والتي تطلق عليها النقوش اسم             الزرير هو ا  
  ) .ر ب ت 

تقع هذه المدينة القتبانية المهمة عند تقاطع وادي حريب مع وادي عين الذي تشرف عليه من جهتهـا الـشرقية ،                     
ن الشرق جبل شقير الضخم ، ومن الجنوب جبـل قـرن            ، ويحدها م  )  متراً   20( وترتفع عن مستوى الوادي بنحو      

عبيد ، وهي تشرف من موقعها االستراتيجي على طريق القوافل التجارية الذي يربط وادي بيحان بوادي حريـب ،                   
فهي تسيطر على المنفذ الغربي لممر مبلقة ذلك الطريق         
إلى المعبد الضيق فوق الجبال والذي يؤدي إلى هربـت          

م إلى الشمال ، وتعد هربت من أكثر        ومنها إلى مأرب ث   
المراكز أهمية فهي تمثـل المركـز اإلداري والـديني          
والحرفي والتجاري ومدينة هامة مـن مـدن الدولـة          
القتبانية إضافة إلى أنها تشرف على مساحة شاسـعة         
من األراضي الزراعية المروية على وادي عين ووادي        

   .حريب 
ن يحيط بها ســور     والمدينة مستطيلة الشكل تقريباً كا    

تقريباً من الشمال إلى الجنوب ، باإلضـافة        )  متراً   200( من الشـرق إلى الغرب ، و     )  مـتراً   295( هائل قياسه   
إلى وجود عدة مباٍن عند مستوى الوادي في الجانب الجنوبي ، وهذا السور قد انهار تماماً ولم يبق منه إال أجـزاء                     

ور ال يمثل إال أكواماً من الركام ، ويبدو أنه كان يتخلله دخالت وخرجات، أو بمعنى                قليلة بينما الجزء األكبر من الس     
أن السور تشكل من الجدران الخارجية للمباني إذ يظهر تراصف المباني مع بعضها بحيث تبرز إحـداها وتتراجـع                   

لخاصة بالسور خاصـة وأن     األخرى لتشكل السور الدفاعي للمدينة ، وربما تمثل بعض هذه المباني أبراج الحماية ا             
بعضها تتقدم عن محور المدينة بحوالي مترين ونصف المتر ، وتحصر هذه المباني فيما بينها ممرات ضيقة تقـود                   
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إلى المدينة ، وبنى السور من كتل من األحجار الضخمة ذات اللون األبيض المائـل إلــى االصـفــرار والتـي                     
والتي أحسن قطعها وصقلها وبنيـت بـشكل        ) م  ,  55 × 0,60 × 2.40( يـصـل قـيـاس بـعـضـهـا إلى     

مترابط على هيئة صفوف أفقية وعمودية دون استخدام أي مادة رابطة ، بل اكتفوا بربطها عن طريق ضـغط ثقـل                     
) ود ـ اب  ( األحجار ، ونقش عـلى بعـض أحجار السور عـنـد الطـرف الجنوبي الغربي التميمـة المعروفـة   

، وهناك ـ أيضاً ـ على السور الجنوبي عليها رسم غائر لثعبـانين    ) ود (  في حماية اإلله لتعنى أن السور وضع
متقابلين برأسيهما ، كما وجدت حجر قريبة من السور عليها نحت رائع لثورين واقفين ذوي قرون طويلة مع عبارة                  

  ) .ود ـ اب ( التميمة 
مدينة الراهن إذ توجد أكثر من فتحة تبرز من بين األنقـاض ،             أما مداخل المدينة فال يمكن االستدالل عليها بوضع ال        

ولكن يبدو أن مداخل المدينة كانت تقع بين تلك البنايات واألبراج التي تقع إلى الخارج من السور وضـمن الـسور                     
   ,والتي تشكل حماية لهذه المداخل حيث تتشكل بينها ممرات متعاكسة تساعد في القدرة الدفاعية لهذه البوابات

وتضم المدينة بقايا أبنية كثيرة شيدت بأحجار مهندمة ، فهناك على األقل بقايا أكثر من أربعين بناية تبـدو بـارزة                     
 3( للعيان حتى بدون تنقيب إذ أن الموقع خاٍل من الرمل المتطاير والتصحر ، ويبلغ ارتفاع جدران بعضها حـوالي                    

  . المدينة إلى القرن األول قبل الميالد فوق مستوى سطح األرض ، ويمكن إرجاع تشيد) متر 
  
  

 :المصدر 
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