
 عبد العزيز الحداد ىفتح
المرأة فى اليمن القديم

(●)
 

ترجػػػعكورآلػػػكرككشوتػػػ فكشوفثاػػػركمػػػفكشواآلػػػكصككش ثػػػ ركأثمػػػرتكشوف ػػػكؼكشفثراػػػنكعػػػ كشوػػػامفك ػػػ
مختلفػنك كمػػ ك ػػافك دشاػػنكشفوػػؼكشفكؿكد ػػؿكشومػػا دككرتػػ كأكشخػػركشوىػػرفكشوخػػ مسكشومػػا دلك كامفػػفكمػػفك

ومرآةكع كشوامفكشوىداـك,ككددكر كوتكج هدنشكترىػبكترلاله كشوكدكؼك ل ك دةكجكشابكه منكعام كاخصكش
شومرشرؿكشومختلفنكع كرا ةكشومرآةكػكع كضكءكم كتكشعركمفكم دةك لمانكػكماذكأفكف اػتكه جاػ نكعػ كعفػرك
أهله كراامػ كتماػكشكأفكافػكفكوهػـكأككدكذفػكرك,ككهر ػكشكإوػ كمر ػكدشتهـكشوكثااػنكمىػدمافكشوىػرش افككشواػذكرك

ارػػكك اػػ تهـكراامػ كارزدػػكشك هػػفك,كثػػـكر  اتهػػ ككؿ ءكدكفكشو اػػ تك,كثػـك ػػركركشفهػػرشجػافكأفكارزدػػكشك  ف اػػ
 رػدكمػػا دهفكعػ كمررلػػنكشوطفكوػػنك,ككعػ كمررلػػنكشوآلػ  كرتػػ كزكشجهػػ كشوػذمكشختلفػػتكأ ػف و ك,كثػػـكتت ػػعك
آلػػ ته ك لهلهػػػ ك رػػػدكشوػػػزكشجكك  دتهػػ ك زكجهػػػ ككأككدهػػػ كك ا تهػػػ ك,كك ػػؤكاه كشوخ آلػػػنكمػػػفكزااػػػنككرلػػػ ك

د كوه ك كجكدكزكجنكث اانكوزكجه كإو كج ا ه ك,كثػـكومرػنك ػفكشوآلػدشد تكشوتػ كر طػتك ػافككم  سك,ككك
 رضكشواادشتككجرلتهـكارشالكفك رضهفكشو رضك,ككتت عكورا ته كشودااانككطىكسك   دته كومر كدشته ك
,كمػػعكتت ػػعكوبوىػػ بككشوكظػػ  ؼكشوتػػ ككتىلػػدته ككشومهػػفكشوتػػ كم راػػاه ك,ككملفا تهػػ كشوخ آلػػنكمػػفكما ػػ تك
خ آله كو لده ككدتكشو ػدةك,كماػتراا نك مػ ك كتج رةككغاره ,ك  إلض عنكإو كإوى ءكشوضكءك ل ككطااته ككش 

كش ث رككشواآلكصكشوت كتكضحكهذهكشوجكشاب.ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككفتكشعركم

 نجاب البنات                                                        إ
اجػ بكشو اػ تكعػ كشواآلػكصكشوامااػنكشوىدامػنكت ػافكأفكش  ػ ءككشفمهػ تكدػػدكإ كدضػانك  و رػثكعػ

كدػدكف اػتكآلػالكشوػد  ءكشومتفػررةكػككشومر كدشتكمفكأجؿكشإلاج بك أارعكشكع كتىداـكشوىرش افككشواذكركإو
ع كجماعكشواآلكصكشومرركعنكرت كش فكػكشومر رةك فكشورغ نكع كشإلاج بكه :كأفكارزؽكمىػدـكشواػذرك

                                                 

 ؿكشوت ك رضتككاكد تكع كادكةك"كشومرأةك  ركشورآلكرك"كشوتػ ك ىػدتك مرفػزكشودرشاػ تكددـكهذشكشو رثكضمفكشف م (●)
كػكعػ كشوفتػػرةكمػ كػكج مرػنك ػػافك ػمس أ.كد./ك  ػدكشورلػاـكاػػكركك ر  اػنكك9999اػكعم رك ػ ـكك22/24فكشو رداػنككشواىػكش

ا ػركأ مػػ ؿكشوػداف.ككر وػتكظػػركؼكاػفركشو  رػػثكدكفكا ػرهكعػػ ك ػددكمجلػنكشومرفػػزك كشواػ  عك  ػػرك كشوػذلكخآلػػصكو
 هذهكشوادكة.
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ككدكشوػػذفكركشوآلػػ ورافك,كأككأفكاػػرزؽك قػػ ـك,ككدػػدككردتكمثػػؿكهػػذهكشوآلػػالك لػػ كعػػ كفثاػػركمػػفك ػػ ف
ك كاىرأكفم كال :ك9 آلكرةكك 9 شواآلكصكفاصككردك ل ككشجهنكمررؽك خكر

كركبكـك/كككبكف
ك هػككك/كبكفككك/

كغكلكـكـك/ركبكبكـك/كهػ
كؽكفكلك/كشكـكسكهػكـككك
كذكف/كـكؽكطكركفك/كؿكككك

 المعنى: 
ك/كسكعككك/كككؿ

كدكهػكـككك/كأكككؿكدكـك/كأ
كذكؾكركـك/كهػكشكسكـك

كبكركلك
كشكـكسك

 المعنى:
كربككش ا 

ك اك
كغاـكر اب

كأهدا ك
كإو كشومر كدةك مسك
كهذهكشوم خرةكمفكأجؿ

ك ا متهم ككوف كتماراهم

                                                 

اػـكمرفػكظك ػ ومترؼكشورر ػ كػكآلػار ء.كارجػعكإوػ كك909شوػاصكمػدكفك لػ كشوكشجهػنكشفم ماػنكومرػرؽك خػكركشرتف  ػ ك( 1)
كم ك افكشوىرفكشورش عككشوىرفكشفكؿكد ؿكشوما د.

Groom, N., Les Parfums de L’ Arabie, Yemen, Institut Du Mond Arabe, Paris. (1997), 

P. 70.كككككككككككككككك 
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كأطف ك
كذفكرشنكآل وراف
كك 9 فم ؿكشو مس

 ػكافكإاجػ بكشو اػ تككرغـك دـكظهكركآلاقنككشردةكع كتلؾكشواآلػكصكاطلػبكعاهػ كألكمػفكشف
,كإككأاه كرفلتك  وفثاركمفكشفد انكو ا تكشفارةكعتما كأردكشوكشودافكأككف هم كوهفكشوآلرنككشواػترك
كطكؿكشورمرككأدرك رضكش   ءككشفمه تكع كاآلكآلهـكأفكشومر كدشتكأاػردتكدلػك هـك مػ كوػداهـكمػفك

وفػفكإذشكرزدػتك  و اػ تكفػ فكوهػفكرػبك اػ تككأككدك لػ كشواػكشءكألكأفكشفاػرةكتتماػ كشف اػ ءكشوػذفكرككك
شفارةككف مؿكر  اته ككخ وصكد  ته ككمفكشواآلكصكشوت كتر رك فكشهتم ـكشفارةك  و ا تكاصكاىػرأك

كف وت و :كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
.كلكشك.ك/ككبكفكتكهػػػػكف/كشكؼكف/كفكسكرك/كأكوػػػػككدكهػػػػكؿكفكعكثكت/ككأكلكلكشكؼ/ككك.

كتكك
كجكركهػكـكـ/كأكـكهػك/كركشكككف/كهػكؽكمكفكل/كأكؿكـكؽكهػكك/كثكهػكككف/كبكعكؿ/كأكككـ/

صكؿكـك/كككشكؿكثكف/كصكؿكـكتكف/كؿكككؼكمكهػػػػػػػػكف/كككككؼكم/كأكككؿكدكهػػػػػػػػكف/كشكؼك
كف/كفكسكر/

كك/بكفكت/كأكؿكت/كجكركهػكـكـ/ككهػكحكلكعكثكتك/كككحكـكفكفكسكر/كككركؼكأكفكثكهػك
كككؿ/كسكعكدكهػكف/كأكؿكـكؽكهػكك/كفكعكـكتكـ/ككـكفكجكت/كصكدكؽكـ/كككؿ/

هػػكعكفكفكهػػكف/كبكف/كبكأكسكتكـك/كككشكصكلك/كشكفكأكـك/كبكعككثكتكرك/كككبكشكؿكـك
كؽكهػكك/

كككبكذكتك/كحكـكلكـ/كككبكذكتك/كبكعكدكفكـك
 والمعنى:

كك...كاػشك...ككشك اػنك ػففكااػركشوماتاػ افكوجػرهـكك كك كهؤكءكهفك كدوهػفك ثػتككأ ػ ك ػ ؼ
شوجرهما تك كأم ءكر كفك كشوف هفك كتىر فك كولمر كدك كشومىهككثهكشفكاادكأكشـك آلاـككث ثكآلام تك
مػػفكأجػػؿكاػػ متهفك,ككاػػ منكأككدهػػفك ػػففكااػػرككهرػػ ك ثػػتككرمػػفكااػػرككرعػػلفكثهػػكشفك اػػ تكآؿك

                                                 
(1) Ibid., P. 70.                                                                                                                     
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عكشوػامفك,ككاات ػلهفكمػفكشو لاػ ءكك ػركركفػؿك ػدككر دػدكجرهـك,ككوف كااردهفكشومىهكك  وارمنككطكشو
ك.ك 9  رؽك ثتركك رؽكشومىهككك رؽكذشتكرم كك رؽكذشتك ردف

  رعاية المرأة خالل فترة الحمل والوالدة
ف اتكشومرأةكتلى كر  انكخ آلنكأثا ءكعترةكشورمؿكراثكف اتكتل  كطل  ته ك ل كشوفكركعهذشك

كأا كعتىكؿ: كافاه  كتتردثك ف ك ثم ركاصككمرأة كو  كأت  ككرمت كإذش كفات كمرش د ك اتكذل ك مرن  
كمفكأرضكشوهاد كشوىدامنكإهدشءكك 2 شوخراؼكغضنكع كغاركمكامه  تاجؿك رضكشواآلكصكشواماان

 ا تهفكمفك ملانككنإو كشومر كدشتكمفكد ؿك رضكشواادشتكرمدنشكوه ك ل كا متهفكأككا مشواذكرك
ا ةك,كفم كتد ككأفكارماه كشومر كدكمفكفؿك رك,ككمفكشوككدةك,ككتتما كولمكوكدةكشو ى ءك ل كدادكشور

كشومف فكشوذلكتمتكعا ك ملانكشوككدةككددك ك ترداد شو عتكولاظركأفكفثارشنكمفكشواآلكصكشهتـكر  ه 
ت افكمفكذوؾكأفكمفكشواادشتكمفكففكالدفكع ك اتهفك,ككماهفكمفكففكالدفكع ك اتكشورم ك كأ كك

 ف ؿكشوترش طكشكجتم   ك,ككمفكهذهكشواآلكص:كاصكفتبكشوزكجك ك,ككع كهذشكدواؿك ل ك فؿكمفكأ
اـك ثرك لاه كع كشوجكؼك96ك Xاـك35 خطكشوماادكشوق  رك ل كوكرنكمفكشورجركشوفل كشرتف  ه ك

  ككاىرأكف وت و :ك2 كآلكرةكك 3 كه كمرفكظنكش فكع كمترؼكآلار ءكشوكطا 
كـكجكدكحكؿكأك كؾك ك/كعكزكزكأككككك

كدكف/كركككؿك/كهػكؽكفكلكتك/كككهػكركثك
كبكعكهػكـككك/كهػكركفك/كبكعكؿك/كركحكبككك
كفك/كصكؿكـكتكفك/كذكتك/كذكهػكبكفك/كبككك

كتكهػككك/كأكبكحكـكدك/كبكتك/كبكفكلك/كعكككك
كزكزكأكؿك/كبكؾكفك/كشكؼكتكتكهػككك

                                                 

.ك,كككككصك9990 كشفراػػ ا ك,كمطهػػرك لػػ ك,كاىػػكشكماػػادانككترلاىػػ تك,كمرفػػزكشودرشاػػ تككشو رػػكثكشواماػػ ك,كآلػػار ءك9 
  .ككك9.ك,كشاظركملرؽكشواآلكصكاصكردـك ك290ػك209

شاظػركشوهمػدشا ك,كأ ػ كمرمػدكشوراػفك ػفكأرمػػدكك.ذفػركشوهمػدشا كأفكهػذشكشوػاصك ثػرك لاػ كعػ كد ػرك ماطىػػنكرىػؿكدتػ بك 2 
 ػػفكارىػػػكبك,كشإلفلاػػػؿكشوجػػػزءكشوثػػػ مفك,كرىىػػػ كك لػػػؽك لاػػػ :كمرمػػدك ػػػفك لػػػ كشففػػػكعك ػػػفكشوراػػػافكشورػػػكشو ك,كما ػػػكرشتك

ك.239ػ230هػك.كص9407ـ.9986شومداانك,ك اركتك
(3) Muller .W .W., La Religion, Yemen, Institut Du Mond Arabe, Paris (1997), P. 123.        
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كأكـكتكهػككك/كـكؿكدك كؾك كحكؿكؾكك
كذكتك/كعكزكزكأكؿك/كؿكفك/كككؿكدكتك/كشكك

كحكـكدك/كككركأكككككشكفكهػكعك/كبكتكهػككك/كأكب
كؾكهػكـكركهػككك/كحكلككك/كؿكهػككك/كككؿككككك

كزكأك/كهػكأك/كهػكركفك/كبكككؿك/كركحكبكفك/كـكككك
كتكعكفك/كأكـكتكحككك/كخكسكؼكهػكركفك/كبكفك/كؿكك

ككوالمعنى: 
كؿكبكـك/كككهػكعكفك/كأكدكـكهػكككككك

كبكفك كك كأكؿك/كبكفك/كفكذكعك/كككشكصكلكك
ك/كككأكؿك/كدككبك ك كفكهػككك/كدكعكك

 ) ( و ع 

 والمعنى:
كذشتك زازككؾمجدكرل

كشاؿكددمتكشو كشإلو كشور م كهرشفك
كربكرر  فكهذشككك

كشوتمث ؿكمفكشو ركاز كشوذل
كامثؿ كش اته كأ  كرمدكش انك ا ك

ك زازكأاؿكفاه كك دت ك ه 
ك  دةكمجدكرلؾك كراـكامثؿكزهرةك 

كزكجنك شوماتا نكإو ك ك زازكشاؿكماذكأفككودت
كاته كش اته كأ  كرمدكع ك 

ك,ككه هككاخآله كأفكت ى ك ل كدادكشورا ة
كعلادـك كشإلو ك كهرشفكربكرر  ف

كرم انكخ دمت كخاؼكهرشفك كشوكوادةك 
ككمفكشوجاكفككشوه ؿك,ككأفكاا  د
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كخدـك اكك زازكشاؿكضدكورا تكك ركر
كأ دش هـكشومرركعافك

 لٍي.كشومجهك

 انتساب المرأة 
ثػػـكإوػػ كد التهػػ :كفمػػ ككردكعػػ كاآلػػكصكفثاػػرةكك لػػ كشوتم ثاػػؿككف اػػتكشوفتػػ هكتااػػبكإوػػ كأ اهػػ 

 ك,كك3كشولكر تكشوخ آلنك  واادشتكفلكرنكواادةكدت  اانكترجعكإو كشوىرفكشوث ا كشوما دلك كآلػكرةك
تظهركاآلفه كشورلكلكترععكاده كشواما كم اػكطنكشوفػؼك,ككتىػ ضك اػده كشوااػرلكرزمػنكمػفكاػا  ؿك

ك 9 اطرككشردك ل كشوارككشوت و .كشوىمحككدكفكشامه ك خطكشوماادك,كع 
كأكبكفكـك/كبكتك/كـكحكضكركـك

 أل:كأ  فك اتكمرض رك

مرفكظنك  ومترؼكشوكطا ك آلار ءك,كخرجػتكاػادةك ػفكهػذشكشوػاه كك 2 ك ل كوكرنكم   هن
ككاا تكافاه كإو كأمه كراثكدكفكشامه كع كاطرافك خطكشوماادكف وت و :ك

ك/ككؽكسكـكـككبكركؿكتك/كذكتك/كبكلكتك/كعكـكحكظكرك/كبكف
كككبكحكتكفك/كبكفكتك/كأكـكتك/كعكـككك

كأل:ك رونكذشتك اتك ـكرظرك فكداـكك
كك رتفك اتكأمنك ـك

كددكوكرظكأفكشواادةك رونكشاتمتكإو ك اتكزكجه كأككأاه كاا تكافاه كإو كأمه ك كأمنك ـك .ككددك
ك ككشاتى وهف كزكشجهف كاتـ كف ف كراام  ك رضكشواادشت كمع ك رضكشو  ء كشفمر ك اتكشختلؼ إو 

ك,ككت رهفك ل كذوؾك رضكشواآلكصكشواماانك كف اتكشومرأةكتاابكإو ك اتكزكجه  شوزكجانكعها 
,ك فكأاؿك رحكك 3 ماه :كاصكمفك هدكشوملؾك كا لكفربكاهلمفكاهرجبك ك,كملؾكا لككذككرادشف

                                                 
(1) R. D. Barnett., South Arabian sculptures, The British Museum Quarterly Vol. Xvii. No. 

3. P. 48, pl xx, a 

(2) Breton, Jean-Francois, L Arabie heureuse au temps de la rien de Saba, (1998), P. 122. 

  2.كشاظركملرؽكشواآلكصك,كاصكردـك 979,ك967شإلرا ا ك,كمطهرك ل ك,كشومرجعكشوا  ؽك,كص( 3)
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ارضبكاذفركآل ر  كأا كتىربكإو كشومى ك آلاـك ركازلكذه  كشولكفككع ءنشكواذرهككرمدنشكوم كمفك
 كشومى كمفكوـك مل كمعكشومرأةك كتر كأاؿك اتكجرشؼك كثـكارجككمر كدةكع ك ىانكشواصكأفك 

ارزد كأككدنشكذفكرنشكآل ورافكمفكزكجت ك كتر كأاؿكشوتزأدانك ككها كا رظكأا كرت ككآلكؿكشومرأةك
كإو ك كاا ه  كأككدشن كتما كماه  ككراام  كزع عه  كتم ـ ك رد كأم  ك, م كإو ك ات كف اتكتاابكإو كأهله 

 ااابكإوا كعآل رتكتر كأاؿكشوتزأدانككهكك رؼكج ركرت كاكما كهذش.ك

اجلتكشواآلكصك رضكشوىكشاافكشوخ آلنك ػ وزكشجككا ػدككأفكمثػؿكهػذهكشوىػكشاافكف اػتكذشتك
ط  عكمرل كراثككردكع كأردكهذهكشواآلكصكأفكرج كاد  كأواػفكشختػرؽكدػكشاافكرػ فـكمى طرػنكككككككك

ىض ك ترراـكشوزكشجكمفك ا تكمدااػنكمطػرةكورجػ ؿكمػفكخ رجهػ ك كمداانك كمطرةكك ا كاخاـكشوت كت
كاكضحكشواصكتمردكشومد ككأوافك ل كهذشكشوىرشركشإلدلام كمفكأجؿكأفكارىػؽكك 9 إكك إذفكشور فـ

كرغ نكو ا ت كأككمآللرنكارشه كهككع كزكشجهفكخ رجكمداات .

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتعدد الزوجات واألزواج 

فػػػ فكمػػػفكشومػػػلوكؼكأفكتترػػػددكشوزكجػػػ تكولرجػػػؿكشوكشرػػػدك لػػػ كمػػػركشورآلػػػكرككت ػػػارك رػػػضك
شواآلػػكصكشوامااػػػنكشوىدامػػنكإوػػػ كمثػػؿكهػػػذشكشوترػػددكراػػػثكاػػذفركأرػػػدكشواآلػػكصكأفكاػػػادتافكتزكجتػػػ ك
 رجؿككشردككدػدك ػفرت كشومر ػكدك رػدكأفكرملػتكإرػدشهف.كأمػ كشومثاػركهاػ كأفكت ػاركاآلػكصكأخػرلك

جػػتكاػػادةكتػػد  ك كخػػ ؿكرمػػدك كمػػفكرجلػػافككأد مػػتكتلػػؾكشواػػادةكماػػزكنكإوػػ كترػػددكشفزكشجكعىػػدكتزكك
ككككككككككككككككككككككككككككككوهم ككف اتكتا  دهم ك لمكشوه ككاددتكوهم كداا كف ارشن.ككك

كع كاصكآخرك كارجعكإو كشوىرفكشفكؿكشوما دلك كاىدـكعا كأخكشفكهم كهكا فكاردؼك
ككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.شومى كمفكأجؿكآلرنكإ اهم كشوذلكأاج  هكمفكزكجتهم كأخا كظ  كأ ا كهم ك ثتكاذرشنكولمر كدك

كإخكةككمفكذوؾكاصك ثرك فكوـكافكاكش كشواماانكأفثركمفكرجؿككش  كتكضحكشواآلكصكزكشجكشومرأة
ككاد  كش خركر ابكمفكد النكرشاـكددم كك ذفركأفكرجلافكاد  كأردهمك 2  لا كع كملرب م اـك

                                                 

ك930,كصكك9988,كك4,كك3آلػػ رهك,ك لػػػ ك ػػفك لػػػ ك,كشوتكشآلػػؿكشوثىػػػ ع ك ػػػافكشورػػربككشواكاػػػ فك,كمجلػػنكشإلفلاػػػؿ.كشورػػػددشفك( 1)
 (. 3لحك الٌظىص ًض رلن ) اًظر ه 937,

(2) Muller, W. W., In Neue Ephemeris fur semitische epigraphic, Band  1, Wiesbaden 

(1972) S. 87-95. 
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كشو كخمانكآل ا فككآل انكمفكولمر كد كرزد  ك ل كم  كأاث كرمدشن كككشردنش كتم ثاؿكذفكرشن مى كخمان
كتد  ك  ؼكاار ككشردة كأفثركمفكرجؿكإو كشومؤرخافكك  زكجن ككآلؿكآلدلكزكشجكشومرأة كدد

كك 9 شوف اافاافك,ككددكأ  ركإوا كشاترش ككع كفت   كشوجقرشعا 

فثاػػركمػػفكشواآلػػكصكشوتػػ كتفاػػدكأفككدػػدكتػػزكجكشورجػػؿكشواماػػ ك لجا اػػ تك,ككدؿك لػػ كذوػػؾكشو
رج كنكمفكمرافكتزكجكشكمفكاادشتكمفكخ رجكشوامفكماهـكاادشتكمػفكمآلػرككغػزةككدشدشفككغارهػ ك

كمفكشو لدشفكشوت ككآلؿكإواه كهؤكءكشفزكشجك فكطراؽكمم رانكشوتج رة.ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

ـكإوػػػ كدرجػػػنكأفك رػػػضكشفرػػػدشثكأ رخػػػتككشرتفرػػػتكمف اػػػنك رػػػضكشواػػػادشتكعػػػ كشوػػػامفكشوىػػػدا
 رهػػدهفك,ككمػػفكذوػػؾكاػػصكددمػػ كعاػػ ك ػػخصكاػػد  ك مػػ كاػػمعكدر  اػػ نكإوػػ كشومر ػػكدك كأرفكاػػدعك ك

ك :كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك4ع كمر دهككاؤرخ كع كأا ـكث ثك خآلا تكه منكماهـكزكجت .ككاىرأكشواصك كآلكرةك
كذككك/كذكعكـكسكـكعك/بكفك/شكع

كككؼكرك/كسكؿكأك/كأكركفكلكدكخك
كمكككـك/كذكبكحك/كذكؽكبكضك/كثكف

كلك/كككلكككـك/كب؟ك ب كأك/كأكككسكبككب
كلك/كككـك/كضكبكأك/كفكجكركفك.....ك

ك/كذكدكككركفك/كبكعكظك/كأكك..
كركفكمكدككك/كككككدك/كككذكجكر

كبك/كككعكثكتكرك/كفكشكؽك/كككبك/كلكككك
ككككـك/كلكدكعكأكبك/كككأكؿكـكف

كبكضك/كككبك/كغكؼكركةك
كذكتك/كبكمكتكس

 والمعنى:
                                                 

 كككككككككككك(2هلحك الٌظىص ًض رلن )  ك34 ك  ؼكاار:كشاـكتفرركواا ءكاماا تكع كاآلكصكأخرلكماه كشواصك كأك/ك 

 .53ػ52,كصكك9990أكرشؽكع كت راخكشوامفككآث رهك,كدشركشوففركشومر آلرك,ك اركتك  دكشهللك,كاكاؼكمرمدك,ك( 1)
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ك ـكامعك فك رذكك مفك كذ
ككشعركأهدلك كشومر كدك كأرفكادع

ك كددـك كدر  ا نك كؿك كذد ضكمرتافكك كاـك
كه جـكأكا فك ككاـك

ك كمعكامهكك كافعكملؾ
ك خ ضك كرربكاجرشفكك كا  فككاـك

أاػػ ـكاػػدعكأبككأاػػؿكماػػ طكك قفػػرةكمػػعكذلكدكرشفك ػػلمركأرفكاػػدعكككدككذلكجػػرشبكك ثتػػرككا ػػؽكعػػ ك
كككارتىػػدكأفكاػػؤرخكشواػػ سك ػػزمفكاػػادةكإككإذشكف اػػتكهػػذهكشواػػادةكدػػدكرىىػػتكمػػفكشومف اػػنكك 9 زكجتػػ 

كشو ػهرةكدػػدرشنكف اػػرشنكاجرػػؿكشواػػ سكتػػذفرك هػده ككاجرلهػػـكاؤرخػػكفك ػػ كأككأفكتفػػكفكهػػذهكشواػػادةكذشتك
كزكجت كغفرة.كككككككككككككككككككككمف انك زازةك ل كدلبكزكجه ك,كمثلم كعرؿكشومد كك ـكامعكمع

ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالقضايا الزوجية  
تا كوتك رضكشواآلكصكجكشاػبكمػفكشوم ػ فؿكشوزكجاػنكشوتػ كف اػتكتا ػلكعػ كمرػاطك رػضك

هػ كوجػلتكإوػ ك  ػاىه ككهػككمػفكشفاركآاذشؾكعهذشكاصكتتذفركعا كشمرأةكتاتمػ كإوػ كط ىػنكشور اػدكأا
آلػػ  نك شواػ دةكوفػ كتاػتردكش اهػ كمػفكزكجهػ ك,ككشوتىػ كشور ػاؽككشوػزكجكعػ كدتػ ؿكشاتهػ ك ىتػؿكشوػزكجككش 
شور اؽك,ككاكر كشواصكأفكشوم فلنكشوت كا  تك افكشومرأةككزكجه كإام كف اػتك اػ بكشواػزشعك لػ ك

ولمػػرأةكشوامااػػنكعػػ كشورآلػػكركااػػبكشوطفػػؿكإوػػ كشفـكأككإوػػ كشفب.كهػػذشككرغػػـكمػػ كتىػػدـكمػػفكعضػػ  ؿك
شوتػػػ كت ػػافكأفك رػػػضكشوااػػػ ءكشرتفػػػ فككنشوىدامػػنكاجػػػدكأفكشواآلػػػكصكتا كوػػػتك رػػضكشفمػػػكركشوخ آلػػػ

 هػفكوهػذشكشوطراػؽككؿغػررشكورجػ ك  رضكشوخط ا ككجررفك رضكشورج ؿكإو كشرتف بكشوف ر نكأككر مػ
ك ػفكثػكبكاتضػرعكشوػ كمر ػكدةك,ككاىػدـكوػ كففػ رةكرشج اػ نكماػ كشورفػكك,ككه كهككاصكورجؿكاد  كرػـر

كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 2 راثكج ءكمرترع ك ذا  كشوذلكشدترع كفا كج معكشمرأةكافا ء.

                                                 
)1) Breton, J. F., Nashshan, Yemen ,Institut Du Mond  Arabe, Paris. (1997),  P. 137. 

ك2  كشوثى عػػػنك ك  عىاػػػ ك,كمرمػػػدك  ػػػدكشوىػػػ درك,ككآخػػػركفك,كمختػػػ رشتكمػػػفكشواىػػػكشكشوامااػػػنكشوىدامػػػنك,كشوماظمػػػنكشورر اػػػنكولرلػػػـك
   4شاظر:كملرؽكشواآلكصك,كشواصكردـك ك..ك.949ـ.كصك9985,
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كؿكارجػعكإوػ ك كأكشخػركشوىػرفكشوثػ ا كػك دشاػنكشوىػرفكشفك  كع كاصكآخركمفككشدلكشو ظاؼ
كك 9 اػـكمرفػكظك مترػؼكماػكاخكوبثاكوكجاػ ك5كXك90د ؿكشوما دك ك ل كوكرنكمفكشو ركازكأ ر ده ك

أاػ كجػ معكشمػرأةكعػ كمر ػدهك,ككككافتفػ كشورجػؿك ػ ك ترشؼكشوفتػ   ككه كارتػرؼكعاػ كرجػؿكإوػ كمر ػكد
 ػػؿكآلػػكركجرامتػػ كإوػػ كجػػكشركشوػػاصك ارػػتك ػػدادكشو ػػركزككهػػككعػػ ك ا دػػ كشوجااػػ ك,كإككأاػػ كرغػػـك

رأت كككضكر كوـكاذفركشاـكشومرأةكشوت ك  رفت كهذشكشورمؿكشوم افك,كر مػ كومف اتهػ كعػ كمجتمرهػ كج
أكك ادهكهكك,كأككر م كف اتكشف رشؼكشوا  دةكتركؿكدكفكشوت هارك  واا ءكع كمثؿكهذهكشومآل  بك

كككككككككككككككككككككككككككككك,كككاىرأكشواصكف وت و :ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
كعكؿكلك/كبكفك/كؽكلكسكـكـكفكككتكـك/ككتكفكخكلك/كؿكذكسكـككككك

كلك/كبكعكؿك/كلكغكرككك/كبكهػكفك/كـكشكلك/كعكدك/كأكفكلكتكـك/كبكلكغك
كرككك

ك:ككوالمعنى
ك ل ك فكداسكماكشتكش ترؼكإو ك شومر كد كذلكامكلك

 .اادكاقركك لا كدخؿك ل كشمرأةكع كاقرك

دـكشورجؿك ل كأخط   كمعكشمرأةكر دتكمثل ك فكشرترشـكشف رشؼككشوتى وادكشوا  دةككفم كا
آاذشؾكاجدكأاض كمفك افكشواا ءكمفكترترعفك لخط  هفكأم ـكشومر كدشتككتاتقفرفكوذاك هفككترلفك
تك تهفك,كهفذشكعرلتكشواادةكأخاتك اتكثك  فكاجلتكخط ه كػكع كاصكمفك  رةكأاطرك خطك

كككككككككككككككككككككككككككككككككككك 2 ذلكامكلك ككتضر تكومر كده كا دمنك ل كم كعرلت.كشوماادكػكع كمر دك 

كا رػػظكأاػػ كعػػ كرػػ وت كش تػػرشؼكشوااػػ ءك لخطػػ  هفكجػػ ءكهػػذشكشك تػػرشؼك لػػ كشاػػترا ءكعلػػـك
كت حكشومرأةك م هانكخط ه كفم كعرؿكشورجؿك ادكش ترشع ك ذا  .كك

                                                 

( )اىعككشدلكشو ظاؼك افكشوجكؼككاجرشفكك 

(1) Muller, W. W., La religion, Yemen, Institut Du Mond Arabe, Paris. (1997), P. 125.  

(2) Levy, M, A., Neun Himjarische Inschriften, Z. D. M. G, XXIV, S. 198, Taf. II. 

ك ك5شاظركملرؽكشواآلكصك,كشواصكردـك ك
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 وأد البنات 
ا كشوىداـكددكأدرؾكدامنكشومرأةكع كرا ت ككدكره كشوذلكككغاػ كف فككشضر كأفكشإلاا فكشوام

 اػػػ كعػػػػ كتلاػػػػاسكشفاػػػرةككدػػػػدككضػػػػحكهػػػػذشكشفمػػػركرتػػػػ كعػػػػ كاظرتػػػ كولمر ػػػػكدشتكراامػػػػ كتخاػػػػؿكأفك
كوػػػـكافػػػفككأدكشو اػػػ تك اػػػدك رػػػضكك.ومر كدشتػػػ كأاػػػرةك كتتفػػػكفكمػػػفكثػػػ وكثك كهػػػككشفبككشفـككشك ػػػف

ىػػدكف اػػتكشوى   ػػؿكشوماتآلػرةكعػػ كشورػػركبكتفػػ خركشوى   ػػؿكشوى   ػؿكإككخكعػػ كمػػفكشواػػ  ككشوػرؽككشوفىػػركع
شومافارةكأاه كا تك ا ته كككز ػتهفكفػ وقكشا ك لػ كف ػ ركرجػ ؿكدكمهػ ككآلػق رهـكممػ كفػ فكوػ كأثػرهك

كرغػـكهػذشكعىػدك ثػرك لػ كاػصكوىػ اكفكآلػدركعػ كمدااػنكمطػرةكك. ل كتففاركشوػ رضكعػ ككأدك اػ تهـ
كمجتمعكمداانكمطرة.ككرددتكشوفىرةكشوث وثنكما كماعككأدكشو ا تكع 

شومرأةكشواماانكشرةكإوا كولاادةكمجػدكرلػؾكذفػرتكأاهػ كماػذكأفككضػرتكش اتهػ كشومػد كةكخاػؼك
خآلػػه ك كأ كهػػ كأ ػػككرمػػدككر مػػ كتىآلػػدكشومر ػػكدكهػػرشفكربكرر ػػ فك كأفكت ىػػ ك لػػ كداػػدكشوراػػ ةكعػػإفك

أفكتىػعكتلػؾكف فكشومىآلكدكأفكأ  ه كهككشوذلكخآله ك  ورا ةكعإفكذوؾكاكر كأا كفػ فكمػفكشوممفػفك
ككشومكوكدةكع كدش رةكشوكأد.
 المرأة اليمنية والُحكم 

تػرلكهػؿكرفمػتكشومػػرأةكعػ كشوػامفكشوىػػداـ؟ككهػؿكف اػتكمتاػلطنكأثاػػ ءكرفمهػ ؟ككهػؿكشافرلػػتك
شومػػرأةكشور داػػنك  فرػػدشثكشواا اػػانكشوتػػ كترا ػػه ك  دهػػ ؟كفػػؿكهػػذهكأاػػ لنكتػػدكركعػػ كأذهػػ فكفػػؿكمػػفك

دا كشومآلػ درككشواآلػػكصك رػػ وتافكهػ متافكعػػ كهػػذشكشوآلػػددك,كاففػركعػػ كأكضػػ عكشومػرأةكشوامااػػن,ككتمػػ
راثكث تكع كشور ونكشفكو ككآلػكؿكإرػدلكاػادشت ككأ ػهرهفك كشومرركعػنك ملفػنكاػ لك كولرفػـككأفك
وػػـكاث ػػتكشولىػػبكشوػػذمكر زتػػ كرتػػ كش فك,كك لػػ كشورفػػسكمػػفكذوػػؾكعىػػدكث ػػتكرمػػؿكشولىػػبكشوملفػػ ك

ضرمكتك كإككأا كوػـكاث ػتكوػداا كإفكف اػتكهػذهكفردلكاادشتكشوامفكشوىداـكعلى تك لىبك كملفنكر
ككككككككككككككككككككككككككككككككشواادةكددكرفمتكدكونكرضرمكتك  وفرؿكأـكك.ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

فكشوىداـككددككردكذفره كع كأم كشور ونكشفكو كعه كر فمنكا لكأفثركشواادشتك هرةكع كشوام
شوفتبكشواػم كانك,ككارػكدكذفػركملفػنكاػ لكعػ كشوتػكرشةكشوػ كشوىػرفكشور  ػركد ػؿكشومػا دكعػ كمكضػرافك
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فمػ كجػ ءكك 9 ع كشورهدكشوىداـكشفكؿكع كافركشوملكؾكشوث وثك,ككشوث ا كعػ كاػفركأخ ػ ركشفاػ ـكشوثػ ا 
فرامػػػنكدآلػػػته كمػػػعكاػػػلام فك لاػػػ كذفرهػػػ كعػػػ كشوىػػػرآفكشوفػػػراـكراامػػػ كجػػػ ءكتا كوػػػتك رػػػضكش اػػػ تكشو

كد ؿكتر و :كك  شوا ـ
ا َ ددِ ٌ    ددُ  َبددَاطه  َهدَّ َْ َلدداَئ ِيددَئ طََِّّْاِنِهٌَئذلََباِّ َُْ ُكددَ  َُ ُ طَّْ ََ ًَ لَ َُ ََ َاَقدداَ  َيددا َِّدد دد ٌْ ط َُْو ألَ } َوَتَفقَّددَ  طَّيَّ

ََ هَ  ٌْ ِهٌٍئذ َاَيَلَث َغ دًِّ ِهُسْلَياٍئ يُّ ٌَ أِْت ٌَ ُ  َُْو ََّ ََ ِيدئ َسدَهبٍ ِهَدَهدبٍ ْاَهَحدَّ َْ ُتِحْي ِهِ  َوِجْنُتد ِعٌٍ  َاَقاَ  ََُحيُت ِهَيا ََّ
ا ٌَ  ََ ا َوَقْوَي ََ ٌَذ َوَج تُّ ٌش َبِظٌ َْ ا َب ََ ٍء َوََّ ًْ ْت ِيئ ُل ِّ َ  ٌَ َْ َوُُوِت َُ َُة  َتْيلُِل ََ قٌٍِئذإِدًِّ َوَج تُّ طْي ْسدُجُ وَئ ٌَ

 َُ َئ ََّ ٌَّ ِ َوَز ْسدُجُ وط َِّل َّْيِس ِيئ ُ وِئ َّللاَّ ٌَ َتدُ وَئذ ُأَلّ  َْ ٌَ َْ لَ  َُد ِهٌِ  َا َْ َبِئ طَّسَّ ُك َْ َاَص َّ َُ َياُئ َُْبَياََّ ٌْ َُ طَّ َّ
ُ ل إََِّد َ  َُ َيدا ُتْخفُدوَئ َوَيدا ُتْعلُِددوَئذ َّللاَّ ْعَلد ٌَ ِ  َو َْ دَياَوطِت َوطألَ ُج طََّْخْبَء اِدً طَّسَّ َِ ٌُْخ ِ طََِّّاي  إِل ُكدَو  ّلِِلَّ

ِش طَّْعَ  َْ بُّ طََّْع ََ ََّ َْ ُ د َِ ٌْ ِلَتداِهً َكدَاط َاأََّْقِدْ  إََِّد َْ ُلدَت ِيَئ طََّْلاِاِهٌَئذ طْاَكدب هِّ َُ ََُصَ ْقَت َُ ذ َقاَ  َسَددُظ َِ ِظٌ
ُ  يِ  ٌَذ إِدَّ ٌ َِ ًَّ ِلَتاٌب َل ًَ إََِّ ا طََّيألُ إِدًِّ َُُّْقِ ََ ٌُّ ا َُ ٌَ ِجُعوَئذ َقاََّْت  َْ ٌَ َْ َياَاط  َْ َاادُظ َُ َيائَ َتَو َّ َبْد ٌْ ُ   ئ ُسَل َوإِدَّ

ُُْتوِدى ُيْسلِِيٌَئذ{ ًَّ َو ذ َُلَّ َتْعلُوط َبَل َِ ِحٌ ََّ ْحَيِئ طَّ ََّ ِ طَّ َِ َّللاَّ  ِهْس

كا رظكأفكشواادةكشوت كتا كوته كش ا تكشوفرامنكذ فػرتك لىػبكر فمػنكاػ لكدكفكذفػركشاػمه ك
كأككتردادكومكطفكدكمه .ك

فػنك لىػاسك كرغػـك ػدـككركدككددكترػ رؼك رػضكشودشراػكفك لػ كتاػمانكر فمػنكاػ لك ػػك كشومل
كعامػػػ كف ػػؼك اػػػ كمػػفكآثػػػ ركرتػػػ كش فك هػػذشكشكاػػػـك ك لىػػاسك كككعػػػ كشوفتػػبكشواػػػم كانككككمػػدكا ننن

,ككافضؿكشو رضكتلىا ه كر فمنكاػ لك ػفكوىػبك ك كتذهبكش رشءكإو ك دةكش تى د تكع كشاـك لىاس
كملفنكا لكذوؾكوا  اف:ك

                                                 

.ك,ك9994 لىػػػػػاسكش ػػػػػرشهاـكشورضػػػػػرشا ك,كشوملفػػػػػنك لىػػػػػاسك,كشوتػػػػػ راخككشفاػػػػػطكرةككشورمػػػػػزك,كمط رػػػػػنككهػػػػػدشفك,كشوىػػػػػ هرةك( 1)
 .34ػ33ص

()  39-20اكرةك شوامؿكش ا تكشوفرامنكمفك  

 أككشور اىنكأككشوفت هكشو   نكشوجمالنك كمرمدكإ رشهاـكمرا كك كارتىدكشو رضكأا كر م كشتخذكمفكفلمنكاكا اانكترا كشوخلالن
,كأضكشءك ل كملفنكا لك,كركوا تكفلانكش دشبك,كج مرنكشوفكاتك,كشوركوانكشوت ارنك,كشورا ونكشوت ارنككشفر ركفك,ك

,كشوت راخك.ك ككه كت   كمرا كفلمنك لفات كشفرشمانك ك لىاسكإ رشهاـكشورضرشا ك,كشوملفنك لىاسك43ػك42ـ.كصك9988
.ك ككر م كترا كأاض نكاكعكمفكشوزكشجكشوىداـكراثك934.ك,كصك9994كشفاطكرةككشورمزك,كمط رنككهدشفك,كشوى هرةك
كف اتكشوزكجنكت ى كع ك اتكأهله ك,كشاظر:ك

Dictionary of  Hebrow Old Testament, Ludwig Koehler, LEIDEN, E. J. Brill, (1953).  
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ملػكؾكعامػ ككردك لػ كواػ اه كعػ كش اػ تكشوفرامػنكككك:كوترفظه كه كافاه ك لػ كأ مػ ؿكشوشوا بكشفكؿ
ككشواػػػ ب كد وػػػتكإفكشوملػػػكؾكإذشكدخلػػػكشكدراػػػنكأعاػػػدكه ككجرلػػػكشكأ ػػػزةكأهلهػػػ كأذوػػػنككفػػػذوؾكافرلػػػكفك ك

:كوتلىبكرف ـكا لك لىبك كمفربك كع كتلؾكشوفترةك كشوىرفكشور  ركد ؿكشوما دك ككواسك لىػبكشوث ا 
دك لاػػ كأفكر فمػػنكاػػ لكف اػػتكتىآلػػدكشوملػػكؾكشورجػػ ؿكدكفكامفػػفكشوػػرككشواػػ بكشفكؿ:إككأفكك 9 ملػػؾ

:كعػػامففكشوػػردك لاػػ كأاػػ كمػػفكشوث  ػػتككجػػكدكشولىػػبكشوملفػػ كعػػ كرػػكشو كشواػػ بكشوثػػ ا شوملفػػ تك,كأمػػ ك
شوىػػرفكشوثػػ مفكد ػػؿكشومػػا دكوفػػفكوػػـكاث ػػتك ػػدـككجػػكدهكد ػػؿكذوػػؾكش تمػػ دنشك لػػ كمػػ كتػػكشعركمػػفكش ثػػ رك

كرت كش ف.ك

تكشور فمػ تكعف اػتكإلرػدلكشواػادشتكشو تػ كوىػ فك لىػبكملفػنكعػ كأم كشور ونكشوث اانكولاادش
شواآلػػكصكشوامااػػنكشوىدامػػنككف اػػتكتػػد  ك كملػػؾكرلػػؾك ككدػػدككردكذوػػؾكعػػ كاػػصكمػػفك هػػدكشوملػػؾككككككك

 ك رركأكتركملؾكا لككذككرادشفك فك له فكاهف فكملؾكا لك كػكفم كا ؽكشوىكؿكػكوفاػ كوػاسكهاػ ؾك
فملفػػػنك,كأـكأاهػػػ كرملػػػتكهػػػذشكشولىػػػبك   ت  رهػػػ كزكجػػػنكوملػػػؾككمػػػ كاؤفػػػدكمم راػػػنكهػػػذهكشواػػػادةكشورفػػػـ

كرضرمكتككأخت نكوملؾكا لكع كآفككشرد.ككشكرتم ؿكشفخاركهككشفرجح.ك

                                                 

أضػكشءك لػ كملفػنكاػ لك,كركواػ تكفلاػنكش دشبك,كج مرػنكشوفكاػتك,كشوركواػنكشوت اػرنك,كشوراػػ ونكمرمػدكإ ػرشهاـكمراػ ك,ك( 1)
 .44ػك42ـ.ك,كصكك9988شوت ارنككشفر ركفك,ك
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 المرأة والحروب
كتتجل  كك تدشءككر م  كاتررضكشوكطف كراام  كشو دة ككدت كولكطف كشورب كم   ر أآلدؽ

كاترىؽكشواآلرك ل كشف د كراام  كشوم   ركأاض  كشف ا ءككه هفكخ رج ككتظهركهذه شءك اكش د
اا ءكدت  اا تكتذفرهفكاآلكصك هكدهفككهفكاؤدافكأدكشرشنكمترددةكمفكأجؿكشوكطفكعماهفكمفك

رشجافكترىاؽكشواآلركوجاكشككت  رففكع كدتؿكأ دشءكشوكطفك,ككماهفكمفكددمفكشواذكركولمر كدش
ككماهفكمفككه فكأافاهفكإو كشومر كدشتكوذشتك ك ل كاآلركترىؽك, كأكك فرشن شوا بك,ككطاهـ

كماهفكمفكأاهمفك اآلابكاتا ابكمعكط ارتهفكع كشودع عك فكشوكطفككاتضحكذوؾكع كشوردادك
كمفكشواآلكص.ك

عها ؾكاصكاتردثك فكرربك اه ك ك رركأكترك كملؾكا لككذككرادشفكضدك كشورزكالطك
 كملؾكرضرمكتكراثكاذفركشواصكأفكثم اانكمى تلافكمفكشوجاشكشوا   كدتلهـكأهؿكرضرمكتك

ك9 معك رضكشورضرما تك  وتر كف كافهـكمفكذوؾكأفكهؤكءكشورضرما تكغررفك هؤكءكشوجاكدك 
كرت كمفاكشكشفه و كماهـكواف دكشكشوجاشكشوا   كخا رةكثم اانكمى تلاف.ك

ردلكمف ا ه ك ككش  كشورركبكولجاكشكشوماهزمن كإردلكضر ا  كدش م  كف اتكشواا ء ككدد ...
شواا ءك ل دشدكف ارةككه هككاصكاتردثكولجاكشكشوماتآلرةكعلغلبكاآلكصكشورركبكتذفركا  ك

 فكرربكولملؾك رركأكتكملؾكا لككذككرادشفكعاذفركأفكد  دكجاك  كتمففكع كشورربكشوت ك
ك..كخ ضه كمفكا  كأر رم  نكمفكشفككدككشواا ءك.

كمعك ككتف  لهف ك آلرهف كوملكؾ كشورر   كولجهد كشواادشت كد ـ كاجد كاآلكصكأخرل كع 
كشاتآل ركجاكشك  دهف كتلمسكذوؾكع ك رضكشواآلكص,ككشفردشثك رد ككامفاا  ع كشومر رؾ.

 كمفكدت  فكتد ا فك كجدفك ـككرمدك ل ك ككشك فك كأ  كك5واادتافك كآلكرةكك  كمفكذوؾكاص
فربككشك انكارـكجدك ككاذفركشواصكأاهـكتىر كشك تمث ؿكمفكشو ركازكإو كاادهـكشومر كدك ـكذكك

                                                 

  ك6,كشاظركملرؽكشواآلكصك,كشواصكردـك كك997 كشإلرا ا ك,كمطهرك ل ك,كشومرجعكشوا  ؽك,كصك9 

 اػـ.ككارجػعكإوػػ كشوملػؾكشوىت ػػ ا كاػ طكاهػػارـك24اػـ/كشوطػػكؿكك50 كشوػاصكاىػشك لػػ كوكرػنكمػػفكشورجػركشوفلاػ كشكرتفػػ عك
كركشو كماتآلؼكشوىرفكشوث ا كشوما دلكمرفكظنك مترؼك دفكشوكطا .
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ك ك  كهجرك فكرماد رابكشوك دكمفكأجؿكا منكاادهـكدكفكع كمر دهكرطبكع كذلكغاؿك 
شوملؾكشوىت  ا كا طكاهارـك ردكغزكةكشورر نكضدكملؾكا لككذككرادشفككذفركأفكشواادت فككضرت ك

شومرحككشومكااى كع كرا ةكشومرأةكك 9 افاهفكترتكالطنكشومر كدكمفكأجؿكاج حكاادهفكملؾكدت  ف
تزافك رضكشورا آلركشومرم رانككتظهركشومرأةكشواماانك ل ك رضكشولكر تكشوجا  زانك,كأككفزخ رؼ

  ومر  دككه كتؤدلك رضكأوكشفكشوفاكفكف وردصككشورزؼك ل كشوىاث رة.ككددكافكفكذوؾكتر ارشنك فك
ك فك كتر ارشن كأك ك, كشرتف ؿ كع  كف وم  رفن ك, كشواماان كشواكمان كشورا ة كاردثكع  كدااكلكمم  م هد

كشو كاؤادكهذش ك,ككر م  كشوداا  كع كشورا ة رألكتدكافكوىبكشور زعنكإو كجكشركمم رانكمهانكف اتكوه 
 رضكشواادشتكشو ت كظهرفك ل كتلؾكشولكر تك,ككر م كف اتكتلؾكشوردآل تكتمثؿكطىكسكدااانك

ماظركمافذكك  كاد ـكذوؾكأفكشوما ظركافذتك ل ك رضكشورا آلركشومرم رانكع ك رضكشومر  د.
تىؼكفؿكماهم ك ل كك كامثؿكاادت فك6 كآلكرةكك 2 . ل كأردكشف مدةكشورجرانكع كمر دكا  ف

د  دةكمفكخمسكدرج تككترتدمكفؿكماهم كثكبكدآلاركذككرم  ؿكتفاكهك   ءةك ف عنككتثا كفؿك
اادةكذرش اه كإو كج ا اه كوت دككع كررفنكطىاانك كرشدآلنكه د نك ك اده كشواما كأدشةكت   كشوردـك

الكبكشوتافاذكشوذلك ككددكآلكركشوفا فكع كتم ثؿكف اركمفكراثكشوها نككشوم محككشوررفنككأك7 ك
أظهرككج ككآلدركفؿكاادةكمفكشفم ـك اام كشوا دافككشوىدمافكمفكشوج ابك ككع كهذشكت    كمعك
كذشتك أالكبكشوراـككشوتآلكاركع كشوففكشومآلرلكشوىداـك,ك ل كاآلبكواادةكتد  ك كرضؾكرـر

                                                 
(

1
) Robin, J., Ch, Les royaumes combatants, P. 182. 

() كشوآلػػفكانكشوتػػ كآلػػ ر تكشو اىػػكشكعػػ كظهػػرتكشومػػرأةك  زعػػنكعػػ كماػػ طؽكأخػػرلكمػػفكشوجزاػػرةكشورر اػػنكعارشهػػ كعػػ كشوراػػـك
أفثػػركمػػفكمكضػػعككهػػ كترػػزؼك لػػ كشواػػ لكأمػػ ك مفردهػػ كأككعػػ كمجمك ػػنكمػػفكشواػػادشتك,ككفػػ فكشورجػػ ؿكعػػ كآلػػر نكك
شواادشتكع ك رضكهذهكشوماػ ظركاػؤدكفكشوردآلػ تك لػ كأاقػ ـكش كتكشومكاػاىانكشوتػ كترػزؼك هػ كشواػادشتكككردكوىػبك

 .HCH 79, Pتكشومكاػاىانككككككككككككك كزمػرتك كشوػذلكاراػ كشور زعػنكضػمفكشواآلػكصكشومآلػ ر نكوهػذهكشورفػ 

 ككشوت كظهرتكعاه كآكتكمكااىانكف وا لككشوىاث رةككآونكمكااىانكمفكمزم رافك كترػرؼكرتػ كش فك ػ ومجكزك ك ك(.32
 . كك499شوركا فك,كشوى   ؿكشوثمكدانككشوآلفكانك,كصك

كلكمذشبكككككككككككككتىعكا  فك كتؿكشواكدشءك كع كدلبككشدلكشوجكؼك ل كشو  ط ءكشفااركوكشد( 2)
Breton, J . F., Nashshan, Yemen, Institut Du Mond  Arabe, Paris. (1997),  P134كك 
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شو  رزكامثله كهرلؿك كارجعكوم ك افكشوىرفكشفكؿككشوىرفكشوث ا كشوما دلكافذك لا كماظرك  وارتك
كك 9 ع كإردلكما ظركشورا ةكشواكمانككه كتماؾكداث رة.

 ألقاب المرأة
وى تكشومرأةكشواماانك فثاركمفكشفوى بكشوت كا وته كشومرأةكع كمرظـكرض رشتكشو رؽكشفداػ ك
شوىػػػداـكمثػػػؿكوىػػػبكشوملفػػػنك,ككشوف هاػػػنك,ككخ زاػػػنك اػػػتكشومػػػ ؿك,ككشور زعػػػنك,ككذشتكشو اتػػػافك كشوم ػػػرعنك

ك . لاهم ك

امفػػفكإدرشجهػػفكك كترػػدثا كشواآلػػكصك ػػفك ػػددكمػػفكشواػػادشتكذكشتكشومف اػػنكشورعارػػنككشو  ػػ
ازفك,كذككجدفك كعإفكها وؾكمػفكشواػادشتككككضمفكشفزكشءكعفم كف فكمفكشورج ؿك كذككغام فك,كذ

ككك 2  كذشتكرضرك,كذشتكافرعك,كذشتك ا ك رؽك 

ىدامنكاادةكتد  ك كملؾكرلػؾككمفكشواا ءكشو ت كوى فك لىبكملفنكع كشواآلكصكشواماانكشو
 ككددككردكذوؾكع كاصكمفك هدكشوملؾك ك رركأكتركملػؾكاػ لككذككراػدشفك ػفك لهػ فكاهفػ فكملػؾككك

ككك  ا لك 

كهػػػككاػػػصك كاػػػ ؽكشإل ػػػ رةكإواػػػ ك كاآلػػػؼكرر ػػػ كدشرتك ػػػافكملػػػؾكاػػػ لكشومػػػذفكركك ػػػافكملػػػؾك
كػكراػبكمػ كاركاػ كشوػاصكػكرككطرضػرمكتكشومػد كك كشورػزكالػ دشك لػ كرػربك ككف اػتكتلػؾكشورػرب

اػػ  ىنكدػػ ـك هػػػ كملػػؾكرضػػػرمكتكضػػدكمملفػػػنكاػػ لككذلكراػػػدشفككدػػدكشاتآلػػػركملػػؾكاػػػ لكعػػ كشورػػػربك
 ككذفػركأاػ كأراػؿكعراػؽكومر آلػرةكشوىآلػركشوملفػ كورم اػنكشوملفػنكككطشفخارةككأاركشوملؾك كشورزكال

 كملؾكرلؾك كملفػنكرضػرمكتك,كأخػتكشوملػؾكشواػ   ك ك ػرركأكتػرك .ككافهػـكمػفكشوػاصكأاػ كثمػنك
 ككارػؽككطرةكف اتكد  منك افكشوملؾكشوا   ك ك رركأكتر كك افكشوملؾكشورضرم ك كشورزكالمآل ه

                                                 
(1) Roux , J, C., Le monde des morts, P. 205. 

ك994ـك.كصك9994 لىاسكش رشهاـكشورضرشا ك,كشوملفنك لىاسك,كشوت راخككشفاطكرةككشورمػزك,كمط رػنككهػدشفك,كشوىػ هرةك( 2)
 .ككككك995ػ

() ك ك6شاظركملرؽكشواآلكصك,كشواصكردـك ك
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وا ك ردكدرشءةكهذشكشواصكأفكاتا ءؿ:كهؿكف اتكزكجنكشوملؾكشورضرم كتدرلك تخطاطكأخاه كوهػذهك
ذشكف اػػتكتػػدرلكهػػؿكاػػ  دت ك لاػػرشركأع دتػػ كعػػ كترىاػػؽكشواآلػػركشوف اػػرك شورػػرب؟كر مػػ كف اػػتك...ككش 

منككمفات كمفكأاركملفهـككهككزكجه ك كشورزكالػطك ؟ك...كر مػ كاػ  دتككأعػ دتك...ك ل كشورض رك
كر م كف فكررصكشوملؾكشوا   ك ل كار نكإرا ؿكعردنكمفكجاكدهكوررشانكأخت كخ ػانكأفكاتاػلؿك
شو ػػؾكإوػػ كجاػػكدكرضػػرمكتككأهلهػػ كعػػ كككءكملفػػنكرضػػرمكتكوهػػـكمػػفكجػػرشءكعرلػػنكأخاهػػ ك,ككعػػ ك

ا  كمفكغاركشومرركؼكرت كش فكػكفم كا ؽكشوىػكؿكػكإفكفػ فكوىػبكشوملفػنكشرتم ؿكما  دته كو ك,ككش 
شوم ػ رفنكعاػ ك,كعر مػ كفػ فكرملهػ كك شوذلكرملت كملفنكرضػرمكتكدػدكخػكؿكوهػ كرفػـكشوػ  دكأككرتػ

وهذشكشولىبكفاه كزكجنكشوملؾكشورضرم ككفاه كأاضػ نكأخػتكشوملػؾكشواػ   ك ػرركأكتػرك ػ كةك لػ ك
ككككككككككككككك. فكاهف فأاه كش انكشوملؾكشوا   ك له

 رعػ كشورجػ ؿككبكمفكشفوى بكشوت كرملته كشومرأةكأاض ك كوىبكخ زانك اتكشوم ؿ ك,ككهػككوىػ
كددكأعآلرتك ا كشواآلكصك,ككمفكذوؾكاصكورجؿكاد  كآلدؽكذفرك رفكوىبك ػك كخ زفكأمكشؿك

ؿك,ككرملػػتكشومػػرأةكأاضػػ نكوىػػبك كف هاػػنك ككدػػدكظهػػركذوػػؾك كضػػكحكمػػفكخػػ ك 9 ملػػؾكرضػػرمكتك 
كػكشرتف  ػ كرػكشو ك اػـكمرفػػكظكك50اػصكدكفك لػ كد  ػدةكمػفكشورجػػركشوجاػرمكوتمثػ ؿكمػفكشو ركاػػز

د ػػؿكشومػػا دكك50 كارجػػعكإوػػ كرػػكشو ك ػػ ـكك7 كآلػػكرةكك 2  مترػػؼك ػػدفكارمػػؿكتػػلثارشتكهالاااػػتان
ككاىرأكشواصكف وت و :ك

كبكركأكتك/كذكتك/كبكلكتك/كركثكدكأكؿك/كبكفك/كشكحكذك/كسكؽك
كلكـك/كعكثكتكرك/كلكغكؿك/كصكؿكـكفك/كذفكلكتك/كذكتك/كحكـك

كهػكبكفك/كحكؿكفك/كتكؾكركبكتكسك/كؿكككؼكلكسك/كككككؼك
كلك/كأكذكفكسك/كككـكؽكـكسك/كككؽكفكلكسك/كؽكظكركتك

كعكـك/كذكركبكحككك/كركشكككتك/كعكـك/كذكدك
كـكككركككأكؿك/كغكلكؿكفك/كلكهػكفكعكـك/

                                                 
(1) Breton, J. F., Sabwat, P. 146. 

(2) Segall, Berta, Sculpture from Arabia felix, The Hellenistic Period, AGA, V 59. (1955), 

P. 214. Pl 61. fig. 16, 17. 
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 والمعنى: 
كأهدتكك رأتكذشتك اتكرثدكأاؿك كزكجت ك ك فك رز

كذشتكرماـك ككك ك ثتركاقؿكتمث ؿك
كذه  كفم كك دته كورع هه ككددرته ك

ككط د ته ككملفه ك ك ادم كف اتك كخ زانكشوم ؿ
كورـكذلكرر نك كر ركك ككف هانك كؿك ك ـكذلكدامت

 كك. ك فضؿك ككرككأاؿكغا فكاهارـ

هػػػذشكشوتمثػػػ ؿكك  أفكشواػػػادةك ػػػرشتكأهػػػدتكشومر ػػػكدةك كذشتكرمػػػاـك ثتػػػركاقػػػؿك كصكهفػػػذشكاػػػذفركشوػػػا
شو ركاػػزلك,ك اػػدم كف اػػتك  ػػرأت كخ زاػػنكشومػػ ؿكولمر ػػكدك ك ػػـكذلكرر ػػنك ك,كككف هاػػنكوػػػك ك ػػـكذلك

,ككر م ك قلتكشومرأةككظافػنكإ ػرشعانك لػ كأفثػركمػفكمر ػدككاػدؿك لػ كذوػؾكاػصكواػادةكك 9 دامتك 
شو اتػػػػافك ككتػػػػد  ك كأاػػػػلاـك ككدػػػػدكرملػػػػتكوىػػػػبك كذشتكشو اتػػػػافكافرػػػػ فككاػػػػ ععك ككألكشوماتماػػػػنكإوػػػػ 

شوم ػػرعنك لػػ كشومر ػػدافكافرػػ فككاػػ ععكفمػػ كوى ػػتككبشومر ػػدافك كافرػػ فككاػػ ععككر مػػ كاراػػ كهػػذشكشولىػػ
كدػدكظهػرتكشومػرأةكشوامااػنككهػ كترػزؼكك 2 شواادةكأالاـكأاض ك لىبككآلافنكشور فـك رحك فكهمػدشف

رلكمػػفكشوجزاػػرةك لػػ كشوىاثػػ رةكعػػ كفثاػػركمػػفكشوماػػ ظرككفػػ فكوىػػبكشور زعػػنكوى ػػ نكمرركعػػ نكعػػ كأارػػ ءكأخػػ
ك 3 شورر ان.

                                                 

( )ـكك ثتػػركاػػردكولمػػرةكشفكوػػ كعػػ كهػػذشكشوػػاصككر مػػ كااػػ كارػػدكوىػػبكاقػػؿكمػػفكأوىػػ بك ثتػػركوفػػفكترشفػػبكشفاػػمافكذشتكرمػػا
 كك. 394ػك393شوف تبكررؼكشوكشكك كشاظر:ك  عىا ككأخركفك,كمخت رشتكمفكشواىكشكشواماانكشوىدامنك,كص

(1) Will, E., les arts al, ecole de la Grece et de Rome. P. 204. 

  .ك90ملرؽكشوآلكرك,كآلكرةكردـك ك.ك,كأاظر:ك38آل وحك,ك  دكشورزازك,كشومرجعكشوا  ؽك,كصك( 2)
مفكشفوى بكشوت كرملته كشومرأةكشوآلفكانكوىبك كشور زعنك ككددكآل ربكشولىػبكماظػركواػادةكترػزؼك لػ كداثػ رةك,كشاظػر:ك( 3)

 .499شوركا فكك,كمرمكدك,كشومرجعكشوا  ؽك,كص
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 عبادات المرأة 
ففػػؿكشومجتمػػعكشواماػػ كشوىػػداـكولمػػرأةكرراػػنكف اػػرةكعػػ كشوتر ػػدك,ككتر ػػرك ػػفكذوػػؾكشوفثاػػركمػػفك
شواآلػكصكشوتػػ كترفػ ك ػػفكمم راػػنكشوااػ ءكعػػ كشوػػامفكشوىػداـكورىػػكؽكشور ػػ دةكعاجػده كتىػػدـكشوىػػرش افك

 ا  ه كك ا ته ك,كأككمفكأجؿكماػ  دةكمػفكمرةكمفكأجؿكافاه كطل  نكولآلرنككشور عانك,كأككمفكأجؿكأ
شومر كدكوزكجه كعػ كضػ  ىنكأومػتك ػ ك,كأككمػفكأجػؿكأخاهػ كأككأختهػ ك,كأككمػفكأجػؿكتاماػنكتج رتهػ ك

كوػػػـكتفتػػػؼك رػػػضكك.كدرػػػتكعاهػػػ كنأككأم فهػػػ كأككمػػػفكأجػػػؿك ػػػف ءه كمػػػفكمػػػرضكأوػػػـك هػػػ كأككضػػػ  ى
رش افكإو كج ابكشواآلػكصك,كشواادشتك تدكافكشواصكعىطك ؿكدمفك تآلكاركأافاهفككهفكاىدمفكشوى

كددكجمرتك رضكشولكر تك افكشورجػؿككزكجتػ ككمػفكأمثلػنكذوػؾ:كاػصكدكفك لػ كوكرػنكمػفكرجػرك
اػػـك كمرفكظػػنك مترػػؼكآلػػار ءكشوػػكطا كككككك20.6X90.5شومرمػػرك كماػػتطالنكشو ػػفؿكا لػػلكشرتف  هػػ 

كالػ ك ككاظهركشواصكمػفكثم ااػنكأاػطر.كاتكاػط ك رػدكشواػطركشفكؿكشوهػ ؿككشوىػرصكك8 كآلكرةك
شوػػاصكتمثاػػؿكوم خػػرةكتتكاػػطكرجػػؿك لػػ كشوامػػافك كشواػػ ظرك كعػػ كها ػػنكمرػػ ربك اػػدهكشواماػػ كرمػػحك
ك ك  وااػػرلكاػػاؼكاىػػؼك لػػ كد  ػػدةكماػػتطالنكشو ػػفؿك اامػػ كتجلػػسكشمرأتػػ ك لػػ كفراػػ كدآلػػارككهػػ

شمرأةك داانكترتدلكثك  نكطكا كاآلػؿكإوػ كأ لػ كشوىػدمافكذككفمػافكدآلػارافككدػدكجملػتك ػرره كعػ ك
فثاػػرةككهػػ كتماػػؾك فلتػػ كاػػداه كمجمك ػػنكشوىػػرش افكشومىدمػػنكولمر ػػكدةك ك ػػمسك ككهػػ ك ػػفؿكجػػدش ؿك

ككاىرأكشواص:ك 9  ل كم كا دككجزءكمفكغا  ـكرآلؿك لاه كزكجه كشومر ربكع كإردلكمر رف 
ك

كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
كلكفؾكتك/كؿكحكلكعكثكتك/كصكبك

كشكـكسك/كأكؿكقكت
كأكبكبكهػكثك/كأكثكت

كتكبكعكـك/كككسكـككك/كأكؿكتكفك/كأكغكفك
كـك/حكجكفك/كتكحكؿكؼكلك/كككحكدك/كككح

                                                 
(1) Groom, N., Les Parfums de L Arabie, Yemen, Institut Du Mond Arabe, Paris. (1997), P. 

71.                 
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كتكؽكبكفك/كككسكعكدكهػك/كفكعكـكتكـ
كتكبكعكـك/كبكفك

كصكبكحكـك
 والمعنى:

مفك مؿكور ك ثتكشوا   ك,كمفكأجػؿك ػمسك,كإوهػنكأ  هػثك,كزكجػنكت ػعككدػدكراػمكشكمػفك
 .وهنكغا  ـك كهـك كتافاذشنكوىامهـكشومررمنككوتماحك ك مسك كشوارمنكوت عك فكآل حأجؿكشإل

هػػدشءه ك كدػػدكظهػػرتك رػػضكشواآلػػكصكشومختآلػػرةكشوتػػ كترتػػكلك لػػ كشاػػـكشواػػادةككااػػ ه ككش 
افاػػه كإوػػ كمر كدهػػ ك,كأككمر كدتهػػ ككمثػػ ؿكذوػػؾكاػػصك ثػػرك لاػػ كعػػ كمر ػػدكذشتكرمػػاـكعػػ كرا ػػكفك

كاىرأ:
كػك/كهػكؽكفكلكتذكؾكرك/كبكفكتك/كهػكؼكشكه
كذكتكحكـكلكـك/كفكؼكسكتكك

 والمعنى:
 . 9 ذف رك اتكهف  هكددمتكافاه ك كولمر كدةك كذشتكرماـ

كعػػػ كإطػػػ ركمر كوػػػنكشومػػػرأةكومم راػػػنكطىػػػكسكشور ػػػ دةكرتػػػ كمػػػ كآلػػػربكماهػػػ ك لػػػ كط ارتهػػػ ك,كككككك
دكأ  رتك رضكشواآلكصكإو كأفكشومرأةكددكم راتكمثؿكشورجؿكأاض كاكعكمفكشوآلادك رؼك  وآلا

ارجػعكإوػ ك هػدكشومفػربكشواػػ   كككككك  شوػداا ككمػفكهػذهكشواآلػكصكاػػصك ثػرك لاػ كعػ كماطىػنك اػػ  
ككككككككككككككككككككك كاثعكأمرك كدكفك  اـكاادةكتد  ك كجرمنك كشاتا تكشو ك اتكهذشكشومفربككاىرأ:ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

كتكشكسكؿكتككشكسكأكؾكتكشكجكحكـك
كذكتكشكبكمكتكشكلكثكعكأكـكرككك
كأكجكتك....كأكركلكدكلكشكككدكفكـك

ككشومرا كهك:ك
                                                 

(1) Frantsouzoff, Serguei A., The Inscriptions from The Temples of Dhat Himyyam At 

Raybun, Seminar For Arabian Studies, Vol. 25. (1995), PP. 

15-16. 
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ككك 9 هذشكم كآل دتكجرمنكذشتك اتكاثعكأمر ك ماطىت ك كأرادلككداـ

كػكأل:كد مػػتك إثػػ رةك ك آلػػرؼكشواظػػرك ػػفكأفكشواػػادةكجرمػػنكم راػػتك ملاػػنكشوآلػػادك افاػػه 
كػكأـك أاهػػػ كأا  ػػػتكرجػػػ ككمػػػلجكرافكأككمػػػلمكرافكأككشوراكشاػػػ تككمط ردتهػػػ ككشوترػػػرشك هػػػ ككداآلػػػه 

 تافاذك ملانكشوآلادكورا  ه كع فكم كارااا كها كهػككشودكوػنكشوداااػنككشكجتم  اػنكعػ كأاهػ ككفمتطك ا
جرلػػػتكشوآلػػػادك فػػػؿكدككتػػػ ك  اػػػمه ككأاهػػػ كأدتكهػػػذشكشومااػػػؾكومر كدهػػػ كمثلهػػػ كمثػػػؿكشورجػػػؿكدكامػػػ ك

ك   ارته كف مرأةكأفكترف كمفكأدشءكهذشكشوطىستىآلارككدكام كترلؿك لاه كشمرأةكددكتقفركوه كط

كتىر تكشومرأةكإو كمر كدشته كمفكأجؿكشو ف ءكمفكشومرضككاؤفدكذوػؾك ػدةكاآلػكص:كماهػ ك
اصكمفكمر دكرا كفك كشوىرفكشوث ا كد ؿكشوما دك كأهدت كاػادةكتػد  ك كأ ػ كر ػدك اػتك ػررككدك ك

مػػفكمػػرضكأوػػـك راااهػػ ككمػػفكإوػػ ك ثتػػركذشتكرضػػرشفكوفاػػبكرضػػ كمر كدتهػػ ككمػػفكأجػػؿك ػػف ءه ك
ك 2 أجؿكرض كمر كدته .

 كككككككككمالبس المرأة وزينتها 
تاك ػػتكم  ػػسكشواػػادشتكعػػ كشوػػػامفكشوىػػداـككدػػدكأمفػػفكشوترػػػرؼك لػػ كأ ػػف وه كشورداػػدةكمػػػفك
خ ؿكتم ثاؿكشواػادشتككشوماػ ظركشوتػ كتظهػركعاهػ كشومػرأةك لػ كشواآلػبككشولكرػ تكشواذراػنككزخػ رؼكك

هكشف ػػف ؿك كشوثػػكبككشور ػػ ءةككشوخمػػ رك ككفػػ فكماهػػ كثػػكبكطكاػػؿكذككفمػػافكشومر  ػػدك,كعفػػ فكمػػفكهػػذ
طػػكالافكاآلػػؿكإوػػ كأ لػػ كشوىػػدمافككفػػ فكماهػػ كشوثػػكبكشوفضػػف ضك,ككشور  ػػؾكشوطكاػػؿكشوػػذلكا مػػسك
شوىػػدمافكك ػػ كرػػزشـك ػػراضكعػػ كشوكاػػطك كفثػػكبكشرتدتػػ كاػػادةك رعػػتك  اػػـك كاػػادةكشوضػػ وعك ك ثػػرك

اـككارجعكشو كشوىػرفكشفكؿكد ػؿكك54شورجركشوفلا كشرتف   ك ل كتمث وه كع كمى رةك فعككهككمفك

                                                 

 .455شإلرا ا ك,كمطهرك ل ك,كشومرجعكشوا  ؽك,كصك(  1)

( )صك آلػػادكشوك ػػكؿكدػػدكدكفكعػػ كشوفثاػػركمػػفكشواآلػػكصكشوامااػػنككر مػػ كفػػ فكهػػدشكشوآلػػادك مث  ػػنكفػػ فكاػػكعكمػػفكشوآلػػادكشخػػت
مااػؾكفجػؿكأفكارزدػكشك ػ ومطرككدػدكشختآلػكشكشومر ػكدك ثتػركػكشوػذلكز مػكشكشاػ كاهػبكشومطػرككػك هػذشكشواػكعكمػفكشوآلػادك ك

 .كك954شاظرك  عىا ك,ككآخركفكمخت رشتكمفكشواىكشكشواماا كشوىدام .كصك

(2) Frantsouzoff, Serguei A., Op. Cit., P. 18., PLII. Bottom. 
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 ككفػ فكك99 ككشوثكبكشوطكاؿكشور  ؾكك آل  نكمزخرعنك ل كشورأسك كآلػكرةكك9 كآلكرةك ك9 شوما د
ماه كثكبكذككفمافكدآلارافككف فكماه كثػكبكدآلػاركاآلػؿكرتػ كأاػفؿكشوػرف تافككظهػرتكشور ػ ءةك

كك ػػفككجههػػ ككففاهػػ ك,ككظهػػركشورػػزشـكعػػكؽكشوخآلػػرككدػػدكشوترفتهػػ كشواػػادةكعػػكؽكثك هػػ ككوػػـكتف ػػؼكأ
 لػػػ ك رػػػضكثاػػػ بكشواػػػادشتككترػػػددتكزخػػػ رؼكتلػػػؾكشوثاػػػ بكعفػػػ فكماهػػػ كشوخطػػػكطكشورأاػػػانككشفعىاػػػنك
كشومتمكجنككتكز تكهػذهكشوزخػ رؼك لػ كشوآلػدركأرا اػ كك لػ كشوطػرؼكشواػفل كولثػكبكأرا اػ كك لػ ك

كف مؿكشوثكبكأرا ا كأخرل.

ؾكش ثػػ ركشوتػػ كتخآلػػه كمػػفكرلػػ ككأدكشتكزااػػنككشوتػػ ك ثػػرككشوماػػ ظركشوخ آلػػنك ػػ ومرأةككفػػذو
 لػػ كشوفثاػػركماهػػ كعػػ كشوػػامفكتػػاـك ػػفكشهتمػػ ـكشومػػرأةك زااتهػػ كعمػػفكخػػ ؿكشوماظػػركامفااػػ كم رظػػنك
شهتم ـكشومرأةك تآلفاؼك رره كعاجده كتجرلنكمفركؽكع كماتآلؼكشورأسك ضػفارتافكمراػلتافك لػ ك

تآلػػػفف ككلػػػ كجػػػ ا  ككجههػػػ ككخلػػػؼكرأاػػػه ك,كأكجػػػ ا  كشوكجػػػنككشوآلػػػدركأككتجرلػػػ كدآلػػػارشكمراػػػ ك 
تم ػػط ككأكك كأككتجدوػػ كعػػ كضػػفارةكأككضػػفارتافكأككأفثػػرك9طػػكا كمراػػ كرتػػ كشوفتفػػافك كآلػػكرةك
ك كأكه كتم ط ككتضعك آل  نكمزخرعنك ل كرأاه .ككككك6مرا كمىركآل ك ادكأطرشع ك كآلكرةك

                           حلى المرأة                                                 
 رعتكشومرأةكشواماانكشوفثاركمفكأاكشعكشورل كػكشوت كشاػتخدمته كوزااتهػ كػكشومآلػار كمػفكمػكشدك
مختلفػػػنكف وػػػذهبككشوفضػػػنككشوارػػػ سككشوزجػػػ جككشفرجػػػ ركشوفرامػػػنكمثػػػؿكشورىاػػػؽككشو  زوػػػتككشوفلاػػػاتك

شوتػ ككوتػ كتػزافكشفذاػافككشورىػكدكشوفراات ؿككشوفكشرتزككرجركشوطلؽككشفآلدشؼكشو ررانكػكف فدرشطكش
شوتػػػ كتػػػزافكشومرآلػػػمافككشوخػػػكشتـكشوتػػػ كتػػػزافككشوتػػػ كتػػػزافكشوآلػػػدرككشفاػػػ كركتػػػزافكشوراػػػؽككشوى  ػػػد

شفآل  عككخ خاؿكشوىدمافك,ككددكرش  كشوآل اعكشو ردكشوداا ك اػدكتافاػذهكوػ رضكهػذهكشورلػ كراػثك
شوه ؿككشوىرصكأككزخػ رؼكافذك ل ك رضه كػكرغـكضاؽكما رته كػكزخ رؼكذشتكط  عكداا كمثؿك

أاػػػم ءكأآلػػػر  ه ك,ككدػػػدك ثػػػرك لػػػ كفثاػػػركمػػػفكهػػػذهككفت  اػػػنكتتضػػػمفكأاػػػم ءكوػػػ رضكشومر ػػػكدشتكأك
شورل كع كشومى  ركشوماركتنكع كشوآلػخرككشوتػ كترجػعكإوػ كمػ ك ػافكشوىػرفكشورش ػعكد ػؿكشومػا دككشوىػرفك

                                                 
(1) Maigret, A., Les Pratiques Funeraires, Yemen, Institut Du Mond Arabe, Paris. (1997), 

P.168. 
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 ك لػػػ كها ػػػنك ثػػػرك لػػػ ك رضػػػه كاػػػلام نكك ثػػػرك لػػػ كشوػػػ رضكشفخػػػركمفففػػػكشفكؿكشومػػػا دلك,ككدػػػد
خػرزةككاػ رنككأختػ ـكك977 ل كك9978ػك9975خرزشتك,ككمفكذوؾك ثركع كرف  ر ك  كةك ك  ـك

كػككاتفػػكفك كػكذمكأ ػػف ؿكدش راػػنككفركاػػنك رضػػه كملػػكف ,ككاتفػػكفكاآلػػؼكشوخػػرزكمػػفكمػػ دةكشوزجػػ ج
شو  د كمفكشفآلدشؼكشو ررانككشفرجػ ركشومختلفػنك,كك رضػه كمػفكشورظػـك,كفمػ ك ثػرك لػ كخػرزشتك

رػػػدفكشثاتػػػ فكماهػػػ كمػػػفكشوػػػذهبككثمػػػ فكمػػػفكشوارػػػ سك,ككمجمك ػػػنكمػػػفكشوخػػػرزكشورجػػػرلكمػػػفكمػػػفكشوم
شورىاػػؽككغاػػرهكمػػفكأاػػكشعكشفرجػػ ركشوتػػ كاػػ ؽكذفرهػػ ك,ككدػػدك ثػػرك لػػ ك ى اػػ كشفرجػػ ركشوتػػ كارتػػتك
ماهػػ كشوخػػرزشتكشورجراػػنك,كك ػػ وط عكعػػلفكشفآلػػدشؼكمػػلخكذةكمػػفكشواػػكشرؿك,كأمػػ كشوخػػرزكشوزجػػ ج ك

كك 9 ثكوـكارثرك ل كأثركوآلا  نكشوزج جكع ك  كة.عر م كافكفكماتكردشنكرا

كمػػػفكد ػػػركشمػػػرأةكعػػػ كآلػػػركشحك كشومخػػػدرةك ك ثػػػرك لػػػ كأدكشتكجا  زاػػػنكترجػػػعكإوػػػ ك آلػػػرك
شو ركازكػكمرفكظنك مترػؼكآلػار ءكشوػكطا ك  ػ رةك ػفكأاػ ءككملىػطككخػ تـك,ككمجمك ػنكمػفكشوخػرزك

كك 2 مفكانكمفكشو  زوتككشورىاؽككشوزج جككشوآلدؼككشوذهبككشورظـ.

ثرك ل كمجمك نكمفكأدكشتكشوزاانكع كد رك  كشدلك رؼك رضرمكتك ك   رةك فك ىػكدك 
 كت ػػ  كتلػػؾكشوتػػ ك ثػػرك لاهػػ كعػػ كاػػكشرؿك ػػ  كشوجزاػػرةكشورر اػػنك90 كآلػػكرةككمػػفكشوآلػػدؼككشولؤوػػؤ

كشومكشدػػعكشفثراػػنكعػػ كاػػلطانك مػػ فككشوتػػ كترػػكدكإوػػ كاه اػػنكشفوػػؼكشورش ػػعكك دشاػػنكشفوػػؼكشوث وػػثكد ػػؿك
ك  3 دككجكدهكع كمرتفر تكشوامفك ل ككجكدك  د تك افكمختلؼكهذهكشوما طؽشوما دك,ككا ه

كاظهرك  ؽكشومرأةكشواماانكجلا نكع كفثرةكشورل كشوت كتػـكشورثػكرك لاهػ كعػ كمىػ  ركشواػادشتك
,ككك ػػ كةك لػػ كمػػ كاظهػػركمػػفكتمثاػػؿكولرلػػ كشوتػػ كتتػػزافك هػػ كشوااػػ ءكعػػ كتمػػ ثالهفككشوتر اػػرك ػػفك

                                                 

شوفرااانكشواماانكك كهلافكمكراافك,كشوخرزككشفخت ـك,كمفكفت بك,ك  كةك  آلمنكرضرمكتك,كات   كأ م ؿكشو رثنكفثران9 
ك959ػك958 ككآلكركصكك957ػ956,كصكك9996شومرفزكشوفراا كولدرشا تكشواماانك,كآلار ءك,ك

  .ككككككككككككككك

(2) Maigret, A., L age du Bronze, sur Les Hautes-Terres, Yemen ,Institut Du Mond Arabe, 

Paris. (1997), P. 36.  

(3) Vogt, B., La Fin de La Prehistoire au Hadramawt, Yemen ,Institut Du Mond Arabe, 

Paris. (1997), P. 33. 
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 كك9 كآلػكرةكك 9 نكاػادةكك لػ كآلػدره كآلػدرانكمفكاػنكمػفكثم ااػنكأدكشرفثرته ك,كراثكاجدكع كرد 
كددك ثركع ك رضكشومى  رك كع كشوجكؿك رضػرمكتك ك لػ ك رػضكأدكشتكشوزااػنكشوتػ كتتفػكفكمػفك
 ىدكمفكشفرج رك   كشوفرامنككشوآلدؼككشوخػرزكشوػذه  ك,ككاػكشركمػفكشورىاػؽكشفرمػرككخػ تـكمػفك

كػكإاػػدشعكشومؤااػػنكك90ك كآلػػكرةك 2 شورظػػـككآلػػ قنككدهػػكفكولتجماػػؿ  ككترػػتفظكد  ػػنكأرثػػركاػػ فلر
كػكك ىػ دةكمػفكشوػذهبك ثػرك لاهػ ك ػ ـك عػ كمى ػرةكراػدك ػفك ىاػؿكك9959شفمرافاػنكودرشاػنكشإلااػ ف

بك ك,كافػػذك  وتىااػػنكشور واػػنكشوتػػ كأتىاهػػ كك90 تماػػعك,ككترجػػعكو دشاػػنكشوىػػرفكشفكؿكشومػػا دلك كآلػػكرةك
كشوتػ كك 3 م قكونك  وتطراؽككمرزكزةككمزخرعنك  ور ا  تشوامااكفكع كآلا  نكشومجكهرشتكع وىطرنك

تى فكمرش ا نكعاه ك تظهركع كأ ل كطرع كشو فؿكشوه و ككه كت افكفاؼكأخرجه كآل اره ك رك نككش 
 هػ كاػ رنكدطػعكآلػقارةكك99.2شوذكؽكشوفا ككشو ردكشوداا كعػ كآفككشرػدككتتفػكفكمػفكالاػلنكطكوهػ ك

شو ػػفؿكشوماػػتدارككتاتهػػ كشوالاػػلنك ىػػ دةكه واػػنكشو ػػفؿك كا ػػ  كأرػػده كشوفرش ػػنككأمػػ كشو ىاػػنكعتلخػػذك
اـك رضك ك,ككع كماتآلفه كتىرا  نكتفرالكو فؿكه وػ كآخػرك,كر مػ كترمػزكإوػ كك3.4X4شرتف  ه ك

اػػـك كمثػػؿكك0.9شوىمػػركعػػ ك ػػفل كشوه وػػ ك,ككعػػ ككاػػطكشوتجكاػػؼكشوه وػػ كدطرػػنكدش راػػنك كدطرهػػ ك
كلكشوىمركع كشاتدشرت .عاه ككج كغضكواادةككه كت   ك  فله كشودش رك

 الخادمات                        
شاػػتر اتكشومػػرأةك  وخ دمػػنكعػػ ك مػػؿكشو اػػتككدػػدكأكردتكشوفثاػػركمػػفكشواآلػػكصك  ػػ رشتك ػػفك
شوخ دم تكع كشومجتمعكشواما :ككردكوفظكأمنك كأكـكتك ك مرا كشوخ دمنكعػ كأفثػركمػفكمكضػعكعػ ك

أاػػم ءكشإلاػ ثكأكؿكهػذهكشف ػف ؿكأككشومكشضػػعككفت  ػنكشوماػادكعػ كشوػامفكشوىػػداـككدػدكفػ فككجػكدهكعػ 
راػػثككردكفجػػزءكمػػفكشاػػـكمرفػػبكمثػػؿكأمػػنكإؿك,كراػػثكتراػػ كأمػػنك كشور ػػدةكأككشوخ دمػػنك ك,ككاراػػ كككك

 كإؿك كشاػػـكشإلوػػ ككدػػدكدػػدككردكأاضػػ نكمرف ػػ نكمػػعكأاػػم ءكأغلػػبكشومر ػػكدشتكشوامااػػنكشوىدامػػنكمثػػؿكأمػػنك
فهؿككأمنكشوػ تكأمػنكاثػعك اػتكككأمنك R 3962كككأمنك ـك.C. 422كأمنك مسككك.J. 706شومى ك

                                                 
(1) Avieno. R. F., Dalle Rovine Di Ausan, DEDALO, ANN  VII, Vol. Primo. P. 736. 

(2) L ABC daire du Yemen, Institut Du Mond Arabe, Paris. (1997), P. 101. 

(3) Ibid , P. 39. 
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ك,ككأمنكدهافككككك.C. 533ككأمنكأ  ك.C. 69دشدك,كفم ككردكشاـكأمنكمعكأام ءكأخرلكمثؿكأمنكرجرك
R. 3830.كع كشولرا اانكأمنكرمدككJS. 76. 9 .ك

 الصداقة عند المرأة
تظهػػرك رػػضكشواآلػػكصكشوامااػػنكومرػػنك ػػفكشوآلػػدشد تكشوتػػ كر طػػتك ػػافك رػػضكشواػػادشتك
كجرلتك رضهفكارشالفكآلداى تهفككار ت اهفك ل كشاىطػ عكشوراػ  ؿككشفخ ػ ركك ػدـكشواػؤشؿككرغػـك
شورت بكشوذلكاجدهكعػ كشوراػ  ؿكإككأاػ كاقلػؼك  وػد  ءكعػ ك دشاػنكشوراػ ونككعػ كاه اتهػ كومػفكدآلػرفك

كع كرؽكآلداىتهف.كعف كاصك خطكشوز كركشواما كشوىداـكمفكفكمفكخمانكأاطركاىرأ:
كتكـك/كككطكـكحكتكـ/كعكـكفك/كحكـكككتك/كككذكتك/كحكـكلكـككطكبكلكتكـك/كؿكخ

كؿكتكسكـكعكفكؾكـكلك/كبكعكبكركفكهػك/فكعكـكتكـك/حكدكثك/كككبكذكتك/كأكؿ
كركأكلكتك/كعكـكفكؾكلك/كسكطكركـ/كككهػكفكحكركتك/كؿكأكؿكبكبكؾكـكلك/كككأ
كتكـكل/صكطكركف/ؿكهػ/كهػكأ/ركسكعكت/ـكركضكتكـ/بكف/هػكلكفكهػ/كؿكؾكـ

ك/كفكعكـكتكـك/كحكدكث//لك
 والمعنى:

خ ركإو كخاـككطمرنكمفكرمكت.كعلتامعكوفم كذشتكرماـك كشود  ءك كماه ك ػدكشـكشوارمػن.ك
أم ك ردك,كعهػ كوػـكتػركمافمػ كمفتك ػ  ك,ككتكجهػتك  وػد  ءك كشوآلػ ةك كمػفكأجػؿكآلػدكرفم ك,ككأاتمػ ك

ك. 2 نشفت  كوه ككددكتدشكتكمفكشومرضكشوذلكأآل بك ااه ككوفم كدكشـكشوارم

 مقابر السيدات                                                              
تدؿك رضكشواآلبكشوجا  زانكشومفت فنكرت كش فكع كجاكبك   كشوجزارةكشورر انكأفكشومرأةك
وـكتفتؼك م  رفنكشورجؿكع كرا ت ك ؿك  رفت كع كد رهكفمػ ك ػ رفت كأاضػ نك,ككتػدؿك رػضكشواآلػبك

أفك رػػضكشومىػػ  ركخآلآلػػتكولاػػادشتكدكفكشورجػػ ؿكراػػثكاػػرلكشومػػرأةكمافػػردةك لػػ كشفخػػرلك لػػ ك
                                                 

ك.980/ك979 كشاظر:كشوركا فك1 
Ansary, personal name, P. 115.           

.ك9996 ك3  ػػػدكشهللك,كاكاػػػؼكمرمػػػدك,كراػػػ ونكمػػػفكشمػػػرأةك خػػػطكشوز ػػػكركشوامػػػ ا ك,كمجلػػػنكشودرشاػػػ تكشورر اػػػنكشوجداػػػدةك ( 2)
 22ص
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 رػػضكشواآلػػبكعػػ كشوػػاصككشوآلػػكرةكتترػػدثك ػػفكافاػػه ككتظهػػركعػػ كأكضػػ عكمرػػدكدةكتتا اػػبكمػػعك
مػفكأكضػ عكفثاػرةكتر ػرك ػفككفكاه كاادةك,ك ل ك فسكم كظهرك لا كشورجػ ؿك لػ كاآلػبكد ػكرهـ

أردكأ م ؿكشورا ةكشوداا ك كف وما ظركشوت كتمثلػ ككفثرةكررفتهـككاراهـكمفكأجؿكترآلاؿكشورزؽكع 
ارمؿكع كررثكشفرضككمتاى ك ل كا دت كمفكمفػ فكشوػ كمفػ فكآخػرك ككتػدوؿكشواآلػكصكشومدكاػنك
 ل كاآلبكتلؾكشوى كرك ل ككجكدكمى  ركخ آلنك  ومرأةكدكفكغاره ككمفكأمثلته كاآلبككمرأةكمفك

داافكمفكرجػركشومرمػركمرفػكظك مترػؼكآلػار ءكشوجكؼكارجعكوم ك افكشوىراافكشفكؿككشوث ا كشوما 
كشورلكلكع كاطرافك خطكشوماادكاصكاىرأك ل كشوارككشوت و :ككهكددكدكفك ل كإعرازكك 9 شورر  .

ككذكشكتككه كعكؿكؿكككؿكلكؽكـكعككػصكككرككرضكؾككحكـر
ككككػفكعكثككتكرككشكركؽكفكككذلكثكركفكه

 والمعنى هو:
كآلكرةكرضؾكذشتكهرلؿكعلاىمع

 ككمفكافاره ثتركشو  رؽك

اآلبكأخركمفكمى ػرةكراػدك ػفك ىاػؿككمػرأةكتػد  ك كجكبكشكـك/كهػػكفكعكـكتك ككهػكك  ػ رةكككككك
ك 2 اػـكمرفػكظك مترػؼككش ػاطفكد  ػنكأرثػركفلػرX96.5اـك24.5 فكوكرنكمفكشومرمرك,كأ ر دهك

افػذكشوفاػػ فك ػػف ككمػرأةك ارػػتك ػػدادكشو ػػركزككجاػدكشومػػرأةكملتآلػػؽك  ولكرػػنكأمػ كشوػػرأسكعىػػدكشاػػتىلتك
 ػػ كماػػادكخلفػػ ككتظهػػركشواػػادةكج ػػ ـك كجػػ   ك كعػػ كها ػػنكتر داػػنككشضػػرنكذرش اهػػ ك لػػ كآلػػدره ك

إو كشفم ـككترتدلكردشءنكر  ف ك فمافكدآلػارافكاظهػركشوآلػدرككةع ردةكشوففافكمتى  لافككتاظركشوااد

                                                 

ك.947شاظر:كشوركا فك,كشومرجعكشوا  ؽك,كص (1)
ك28كXك925مػ ءك ثػرك لػ كاآلػبكأ رػ دةك ككع كأار ءكأخرلكمفك   كشوجزارةكشورر انكشاػتىلتكشومػرأةك ى رهػ ك,كعفػ كتا

X90اػػػـكاىػػػرأ:ككفكؼككشكككتكشكؿكحكككبكرتككككـكعكفكتكفكأل:كد ػػػركت ػػػلحك اػػػتكمراػػػتفك,ككأاضػػػ كاػػػػصككك
 أخركمفكتام ءكاىرأ:كفكؼكشكعكؿكفكككبكركتككشكبكعكفكأل:ككد رك لفك اتكا رفك .كككككككككككككككككككككككككككككككككك

(2) Glanzman, W, D., Le cimetiere de Tamna., Yemen, Institut Du Mond Arabe, Paris. 

(1997), P. 173. 
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ا هضػػ ككتتػػزافك اػػكشرافكعػػ كمرآلػػماه ككدػػ دةكعػػ ك اىهػػ ككوػػـكاهػػتـكشوفاػػ فك ػػل ل كشوػػرأسكر مػػ كففك
كهكشولكرنكف اتكتكضعكدشخؿكفكة.ككهذ

كددكخآلآلتك رضكشومى  ركفارةكف ملنكككردكعِ كشواصكشومدكفكأفكشوى ػركاخػصكشورجػ ؿك
كشوااػػ ءكمػػفكآؿكهػػذشكشو اػػتك لػػ كرػػدكاػػكشءككمػػفكذوػػؾ:كاػػصكدكفك لػػ كآلػػخرةكومى ػػرةكماركتػػنكعػػ ك

  لتػ ككااػ  هـك كع كدرانك اتكشفررؽكمفكج  ؿكمرشدك كااجؿكأفكرج نك ا كد رشنكورج ؿك كشوآلخر
ككاىرأ:ك

كذكركحكفك/كبكفك/كأكبكذكخكرك..
كفك/كككذكركؼكتك/كظكركبك/كككركسكعكسك/كككبكرك

كأك/كككهػكؼكحك/كـكؽكبكركهػككك/كصكفكعكفك/كككؾكؿكك
كـكسكككدكهػككك/كككـكككركتكمكهػككك/كككجكلكرك
كهػككك/كككـكبكركأكتكهػككك/كؿكؽكتكبكركـكك..

كركتككك/كبكشبكهػككك/كؾكؿك/كأكحكركرك/كككح
كتكهػككك/كغكلكؿكفك...

كاػػد  كذررػػ فك ػػفكأ ػػ كذخػػركمػػفكأؿكخ ػػزشفك كااتمػػ كإوػػ كد الػػنك كرعػػنككدػػؼككاػػكلككأا ػػلك
مى رتػػ كآلػػار فككفػػذوؾكفػػؿكم ػػ خركشومى ػػرةككمػػدخلاه ككجارهػػ ككم ا هػػ كواىت ػػرك هػػ كفػػؿكأرػػرشرك اػػتك

ك 9 غا فككررشت .

لػػ كذفػػركاػػادشتك اػػكتهـكعػػ ككدػػدكرػػرصكشورجػػ ؿكعػػ كفثاػػركمػػفكماػػ طؽكشوجزاػػرةكشورر اػػنك 
اآلػػكصكمىػػ  رهـك,ككاكضػػحكذوػػؾكاىػػشكمػػفكدراػػنكشوفػػ ككورجػػؿكاػػد  ك جػػؿك ػػفكهفرػػـكككردكعاػػ كأفك
 جػػؿك ػػفكهػػكؼك ػػـك اػػ كفخاػػ كر اػػبكآؿك ػػفكهػػكؼك ػػـكد ػػرشنكوتفػػكفكوػػ ككوكوػػدهكككمرأتػػ ككأرفػػ دهك

                                                 

كشوامااػػنكشوىدامػػنك,كد كراػػ تك اػػتكشفرػػرؽك,كدرشاػػ تكامااػػنكشورػػددكشوثػػ ا ك,  ػػدكشهللك,كاكاػػؼكمرمػػدك,ككمدكاػػنكشواىػػكشك( 1)
 .كككككككك69كأكرشؽكع كت راخكشوامفككآث ره.كصك



 

ك454

تملػػػؾككااػػػ  هـكررش ػػػركذلكأؿكغلػػػكشفككأ ػػػ ذهك ػػػ ومر كدكف هػػػؿكر ػػػ ككشومر ػػػكدك ثػػػركأ ػػػرؽكمػػػفكفػػػؿك
كك 9 كتخرابكك رشءككرهفكأ دشككمفكفؿكاىآل فكرت كتمطركشوام ءكدم نككشفرضكارارشن.

ك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ك864صكك9977.ك99.كسك92كك99,كجكدةك لػ كدكوػنكفاػدةك,كمجلػنكشورػربأضكشءكجداػشفاآل رلك,ك  دكشوررمفك,ك( 1)
 كك.كك875ػ
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 الخاتمة
 ينتهى البحث فى موضوع المرأة فى اليمن القديم إلى النتائج التالية:

ػكش تزكشورجؿكشواما كشوىداـك زكجت ككجرله ككراثت ككتما كأفكارزؽكماهػ ك  ف اػ ءك,ككأكآلػ ك ػدعاه ك
كى رت .ع كم

ػكف فكولمرأةكشواماانكرؽكشوتملؾكعف فكوه كشومازؿككشوتج رةككرت كملفانكشومى رةكمثله كمثؿكشورجؿكع ك
كفؿكهذهكشفمكرك

ػكتزكجكشورجؿكشواما ك كخ آلنكشوتج ركشومراااافك كمفكزكج تكغاركاماا تكمفكدكؿك دادةكدخلهػ ك
 ػػتكهػػذشكشوػػزكشجككت  رفػػ كعػػ كمرظمهػػـكتجػػ رشنك,ككاػػجلكشكزكشجهػػـكعػػ ك ىػػكدك,كككضػػركشككثػػ  ؽكتث

كشومر  د.ك
كشوىآلرك كك   تكع  ك, كشوملفن ك لىب كشوملؾ كزكجن ككتلى ف ك, كشورفـ كشو  كشواماان كشومرأة ككآللت ػ

كشوملف .
 اػػتكشومػػ ؿك,ككنػػػك ػػقلتكشومػػرأةكشوامااػػنككظػػ  ؼكه مػػنكعػػ كشودكوػػنككفػػ فكمػػفكأوىػػ بككظ  فهػػ ك,كخ زاػػ

ككف فكمفككظ  فه كشودااانكوىبكشوفهان.
كشهتمتكشوم كع كػ كشودااان ككظهرتكشورمكز ككأ ف وه  كعتاك تكمكشده  ككم  اه  ك زااته  كشواماان رأة

كزخ رؼككت فاؿكرلاه .
ػكم راتكشومرأةكشواماانكطىكسكشور  دةككاجلتكشوفثاركمفكشواآلكصكشوت كتث تكأاه كددمتكشواػذكرك

كسكومر كدشتهػػػ ك,ككففػػػرتك ػػػفكأخط  هػػػ كشوتػػػ كش ترعػػػتك هػػػ كومر كدشتهػػػ ك,ككم راػػػتكرتػػػ كشوطىػػػ
كشو  دنكف وآلادكشوداا كشوذلكاىدـكإو كشومر كدشت.ك

ػكشرتفظتكشومرأةك ر دنكوػـكتاىطػعكمػعكأهلهػ ك رػدكزكشجهػ كع ا ػقلتك لػ كأعػرشدكمػفكأهلهػ ككهػ كعػ ك
ك اتكزكجه ككد تكوهـك ادكمر كدشته كأفكازاؿك اهـكم كأوـك هـكمفكاكء.

كرشالنك  ركشوخط   تك.كػكف فكولمرأةكشواماانكآلدشد تكاا  انكر عظتك لاه ككوكك  وم
ػكف فكو رضكشواا ءكما رنكمفكشوررانكففلتكوهفكشورؽكع كشوزكشجكمفكأفثركمفكرجؿكفم ككشعىفك

ك رضهفك ل كأفكاجمعكشوزكجك افكأفثركمفكزكجنككشردةكع ك ات .ك
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 المراجع العربية
ك.ك9990,كشإلرا ا ك,كمطهرك ل ك,كاىكشكماادانككترلاى تكمرفزكشودرشا تككشو ركثكشواما ك

ك99.كسك92كك99,كجأضكشءكجدادةك لػ كدكوػنكفاػدةك,كمجلػنكشورػربكشفاآل رلك,ك  دكشوررمفك,ك
ك.9977

كـ.9944ك,كشواىكشكشوا طانك,كشورا ضكدرشانك,الام فكشوذاابك

ك.ـ9985ك,ك,كشورا ضشوركا فك,كمرمكدك,كشوى   ؿكشوثمكدانككشوآلفكانك

كـ.ك9997شوىداـك,كمفت نكشوك  كشوثكرلك,كترزككشو ا نك,ك  دكشهللكرافك,كدرشا تكع كت راخكشوامف

شوهمػدشا ك,كأ ػػ كمرمػدكشوراػػفك ػفكأرمػػدك ػػفكارىػكبك,كشإلفلاػػؿكشوجػزءكشوثػػ مفك,كرىىػ كك لػػؽك لاػػ :ك
مرمػػػػػػػدك ػػػػػػػفك لػػػػػػػ كأففػػػػػػػكعك ػػػػػػػفكشوراػػػػػػػافكشورػػػػػػػكشو ك,كما ػػػػػػػكرشتكشومدااػػػػػػػنك,ك اػػػػػػػركتك

كهػ.9407ـ./9986

ك.9985 نكشوجاؿكشوجدادك,كآلار ءك  دشكوى درك,كت راخكشوامفكشوىداـك,كمفتكد  عىا ك,كمرم

ك  عىا ك,ككآخركفك,كمخت رشتكمفكشواىكشكشواماانكشوىدامن.

 لىػػاسكإ ػػرشهاـكشورضػػرشا ك,كشوملفػػنك لىػػاسك,كشوتػػ راخككشفاػػطكرةككشورمػػزك,كمط رػػنككهػػدشفك,كشوىػػ هرةك
كـك.9994

ك.كك366شوقكؿك,كمرمكدك,كغزةكع كاىكشكجاكبكجزارةكشورربك,كمؤتمركت راخك  دكشو  ـ.كصك

,كك4ػػػ3آلػػ رهك,ك لػػ ك ػػفك لػػ ك,كشوتكشآلػػؿكشوثىػػ ع ك ػػافكشورػػربككشواكاػػ فك,كمجلػػنكشإلفلاػػؿكشورػػددشفك
كـ.كككككك9988

آلػػػ وحك,ك  ػػػدكشورزاػػػزك,كشومػػػرأةكعػػػ كشواآلػػػكصككش ثػػػ ركشورر اػػػنكشوىدامػػػنك,كمجلػػػنكدرشاػػػ تكشوخلػػػا ك
كـ.9985 ك,كػكج مرنكشوفكاتك,ك94كشوجزارةكشورر انك 

 .ـك9990رشؽكع كت راخكشوامفككآث رهك,كدشركشوففركشومر آلرك,ك اركت  دكشهللك,كاكاؼكمرمدك,كأكك
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شوىدامػػنك,كد كراػ تك اػػتكشفرػػرؽك,كدرشاػػ تكامااػػنك,كمدكاػنكشواىػػكشكشوامااػػنك
كككـك.9986ك,شورددكشوث ا 

مرمدكإ رشهاـكمرا ك,كأضكشءك ل كملفنكا لك,كركوا تكفلانكش دشبك,كج مرنكشوفكاتك,كشوركوانككككك
كـ.9988ونكشوت ارنككشفر ركفك,كشوت ارنك,كشورا 

فتػػ بك,ك ػػ كةك  آلػػمنكرضػػرمكتك,كاتػػ   كأ مػػ ؿكشو رثػػنككفهلػػ فكمكرااػػفك,كشوخػػرزككشفختػػ ـك,كمػػ
شفثراػػػػػػنكشوفرااػػػػػػانكشوامااػػػػػػنك,كشومرفػػػػػػزكشوفرااػػػػػػ كولدرشاػػػػػػ تكشوامااػػػػػػنك,كآلػػػػػػار ءككك

كـ.9996
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 قائمة بالصور 
ك كاصك خطكشوماادك ل كمررؽك خكركا افكآلاقنكشود  ءكوطلبكشف ا ء.ك9 كآلكرةك
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Paris. (1997), P. 70.  
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S, III. Cambridge. (1976).  
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Breton. J . F., Nashshan , Yemen, Institut Du Mond  Arabe, Paris. (1997),  
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  كاادشتكاد مفكشوجهدكشورر  كواادهفكملؾكدت  ف.كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك6 كآلكرةك

Robin, J, Ch, Les royaumes combatants, Yemen, Institut Du Mond Arabe, 

Paris. (1997), P. 182.   

ك كردآل تكه د  كمفكمر دكا   ف.ك7 كآلكرةك
Breton. J. F., Nashshan, Yemen, Institut Du Mond Arabe, Paris. (1997), P. 

 ك  .134
كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككشوخ زانكو اتكشوم ؿ.كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك كثمث ؿكواادةكرملتكوى  كشوف هانك8 كآلكرةك

Segall, Berta, Sculpture from Arabia felix, The Hellenistic Period, AGA, V 

59. (1955), P. 214. P. l 61. fig. 16, 17. 

ك ك ف:ك9 كآلكرةك
Groom, N., Les Parfums de L Arabie, Yemen, Institut Du Mond Arabe, 

Paris. (1997) P. 71.              

ككككككككككككككككك كاادةكع كف مؿكهادشمه .ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك90 كآلكرة
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Avieno. R. F., Dalle Rovine Di Ausan, DEDALO, ANN VII, VOL Primo. 

P. 736. 

أدكشتكزافككرل . ك99 آلكرةك  
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101. 

ك كشمرأةكتترل ك  وىرطككشورىدككترتدلكثكبكطكاؿكر  ؾ.ك92 كآلكرةك
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 بالنصوص قائمة
كػكاصكار رك فكشهتم ـكشفارةك  و ا ت.9

,كصكك9990شإلرا ا ك,كمطهرك ل ك,كاىكشكماادانككترلاى تك,كمرفػزكشودرشاػ تككشو رػكثكشواماػ ك,كآلػار ءك
ك ككك34,ك أك/ك290ػ209

ك
كاصكا افكاابكشومرأةكشو كزكجه .كػ2

 .ك,كاصكردـك979,ك967شإلرا ا ك,كمطهرك ل ك,كشومرجعكشوا  ؽك,كص

ك افكضركرةكشوزكشجكدشخؿكشومدااناصكاكػ3
ككشوثى عنك,ك   عىا ك,كمرمدك  دكشوى درك,ككآخركفك,كمخت رشتكمفكشواىكشكشواماانكشوىدامنك,كشوماظمنكشورر انكولرلـك

ك.959,كصكك9985
كػكاصكا افكشرتف بكشوف ر نك افكرجؿككشمرأة.ك4

ككشوثى عنك,ك  عىا ك,كمرمدك  دكشوى درك,ككآخركفك,كمخت رشتكمفكشواىكشكشواماانكش وىدامنك,كشوماظمنكشورر انكولرلـك
 .949ـ.كصك9985

ك كاصكا افكخطلكشمرأةكع كرؽكمر كده .ك5 
Levy, M, A., Neun Himjarische Inschriften, Z. D. M. G, XXIV, S. 198, Taf. II. 

 اصكاظهركوىبكملفنكرضرمكت.ك(6)
,كصك9990شاػػ تككشو رػػكثكشواماػػ كآلػػار ءكشإلراػػ ا ك,كمطهػػرك لػػ ك,كاىػػكشكماػػادانككترلاىػػ تك,كمرفػػزكشودرك

 .99.كعىرةك999

 اصكاظهركم  رفنكشواادشتكع كشودع عك فكشوكطف.ك(7)
,كصكك9990شإلراػػ ا ك,كمطهػػرك لػػ ك,كاىػػكشكماػػادانككترلاىػػ تك,كمرفػػزكشودرشاػػ تككشو رػػكثكشواماػػ كآلػػار ءك

ك.ك93.كعىرةك999
ك
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 والصور ملحق النصوص
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 ًض ٌثٍي ضرورج الزواج داخل الوذٌٌح ـ3

تافمٍه ,هحوذ عثذ المادر , وآخروى ,هختاراخ هي الٌمىش الٍوٌٍح المذٌوح ,الوٌظوح العرتٍح للعلىم 

  . 158, ص 1895والثمافح ,

 

 
 تكاب الفاحشح تٍي رجل واهرأجـ ًض ٌثٍي ار4 

تافمٍه ,هحوذ عثذ المادر , وآخروى ,هختاراخ هي الٌمىش الٍوٌٍح المذٌوح ,الوٌظوح العرتٍح للعلىم 

  148م ص  1895والثمافح ,
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 ( ًض ٌثٍي خطأ اهرأج فى حك هعثىدها5)

Levy ,M ,A , Neun Himjarische Inschriften , Z. D. M. G , XXIV 

,S.198,Taf.II. 
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 ًض ٌظهر لمة هلكح حضرهىخ . (6)

اإلرٌاًى , هطهرر علرى , ًمرىش هيرٌذٌح وتعلٍمراخ , هردرز الذرالراخ والثحرى  الٍوٌرى طرٌعا   

 . 11فمرج  111ص 1881

 

 
اإلرٌاًى , هطهر علرى , ًمرىش هيرٌذٌح   ًض ٌظهر هشاردح اليٍذاخ فى الذفاع عي الىطي (7)

 13 فمرج 111ص . 1881والثحى  الٍوٌى طٌعا  وتعلٍماخ , هردز الذرالاخ 
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 على هحرق تخىر ٌثٍي طٍغح الذعا  لطلة األتٌا  ( ًض تخظ الويٌذ 1) طىرج 

Groom, N, Les Parfums de L Arabie, Yemen, Institut Du Mond Arabe, 

Paris. 1997, P. 70. 

 

ك. كاصكا افكتىداـكشواذكركمفكأجؿكا منكشمرأةك ردكشوككدةك2 كآلكرةك
Muller. W. W, La religion, Yemen, Institut Du Mond Arabe, Paris. 1997, 

P. 123. 
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 ( لٍذج تٌتية الى أهها3طىرج  )

Breton, J. F., L Arabie heureuse au temps de la rien de Saba, 

Hachette1978. P. 122.ك

 
 ( التأرٌخ تعهذ الزوجاخ4طىرج )

Breton. J. F. Nashshan, Yemen, Institut Du Mond Arabe, Paris. 1997, P. 

137. 
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 ( لٍذاخ ٌذعوي الجهذ الحرتى ليٍذهي هلك لتثاى5) 

Robin, J, Ch, Les royaumes combatants,ك
Yemen, Institut Du Mond Arabe, Paris, 1997 , P. 182. 

                  

ك  كمفكمر دكا   ف كردآل تكه د6 
Breton. J. F. Nashshan, Yemen, Institut Du   Mond  Arabe, Paris. 1997,  

P. 134. 
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ك كتمث ؿكواادةكرملتكوى  كشوف هانك,ككشوخ زانكو اتكشوم ؿ7 ك
Segall, Berta, Sculpture from Arabia felix ,The Hellenistic Perid , 

AGA,V 59, 1955, P. 214, P. l 61, fig. 16 ,17. 

 
 طمىلها الذٌٌٍح ى( لٍذج ف 9 )طىرج

Groom , N, Les Parfums de L Arabie, Yemen ,Institut Du   Mond Arabe , 

Paris. 1997, P. 71. 
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ك كككاادةكع كف مؿكهادشمه 9 آلكرةك
Avieno.R.F,Dalle Rovine Di Ausan,DEDALO, ANN VII,VOL Primo 

P736          ك
                       كككك

ك
  كأدكشتكزاانككرل 90 آلكرةكك

L ABCdaire du Yemen, Institut Du Mond Arabe, Paris. 1997, P. 

38,39,101. 
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 ( اهرأج تتحلً تالمرط والعمذ وترتذي ثىب طىٌل حاتك11) طىرج 

Cleveland, R. L., An Ancient South Arabian necropolis,Baltimore1965. 

Pl,43 
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