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  اخلالصة
° |•B K¶ NRI{A AY) ™¶I• O{A ™¶IZl{A ßs– LººX• LBR{ie}) ( uB w R æA   “ Δ “  –  ≠B l a æA   ƒ Δ “  – 

 ZR c{A   fi   –  L  } ¶Δ “ Δ ƒ  ( ™¶R L{A`B} B¢ C• ™eBU ,LBR{ie}{A §Y¢I X•ew}{A X¶XRK{ ™{•BR}

B¢ } X•ew}{A X¶XRK ßs ·¶MRBI{A ≠AZE Lt{KUA• NBRIæA• LBaAZX{A ßs ™{•AXK}•.  

A S{ie} ™¶AXI{A ßs L{•B K £K{ºX ´{k L`yZ• ,™¶U¶ZBK{A• ™¶sAZpO{A £¶K{ºXI uBwRæ
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 X¶XRK ´{G  º•e• ·¶R{ie}{A ·¶Y¢I ™w{lK}{A d•w {A• ™wIBa{A ™¶U¶ZBK{A LBaAZX{A•           ’                                                                 
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 ™MΩM{A LBR{ie}{BI X•ew}{A ·C ´{G NRI{A f{U•)}¶ L–  ≠BlaæA- ZRc{A ( •°

B}° ·¶KO¶K  ´{G £ DcI Le{Us uBwRæA S{ie} B}C ,ß}ZgR{A |RBa{A:  

1 (·}¶{BI b¶{• ~Bc{A XΩII mg•} •° XBk ~•w{ ·i•y uBwRæBI X•ew}{A ·C.  

2 ( ßs ©Z•yY}{A La¶{• ™¶•p{{A B¢K{ºX ·} B¢K¶}aK L≠BO L•}ZgR uBwRC ·C

~¶Zy{A ·EZw{A.  

 
 

  :املقدمة
مصطلحات : في العربية الجنوبية(ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع إن 
هو أن هذه المصطلحات تحتل  ،)يمنت –الشحر  –األسعاء  –األحقاف ( ،)ودالالت

ويتم  ،مكانة خاصة في حقل الدراسات العلمية لمنطقة جنوب شبه الجزيرة العربية
     ً                   اختالف ا بين الباحثين حول  والحظت أن هناك. تداولها منذ زمن في كتابات المؤرخين

داللة هذه المصطلحات إال أنني رأيت أن المسألة تحتاج إلى دراسة معمقة للوصول 
إلى دالالت علمية أقرب إلى الواقع ومعرفة الرابط التاريخي والجغرافي بين 

فقد دفعني ) األحقاف(أما مصطلح ). يمنت –الشحر  –األسعاء (المصطلحات الثالثة 
على أن  ،ما وجدته من شبه إجماع بين المؤرخين والمفسرين للقرآن الكريم للكتابة فيه

دونما تقديم تفسير علمي  ،المقصود به واد في اليمن بين عمان ومهرة وحضرموت
على الرغم من أن آيات  ،واقتصارهم على التفسير اللغوي ،متكامل لما ذهبوا إليه

ً لنا انطباع ا مغاير تعطي ) عاد(القرآن الكريم التي تحدثت عن قوم    . لما ذهبوا إليها           ً      

هل األحقاف الوارد : ولعل هذه المحاولة تجيب عن أسئلة مطروحة للبحث وهي
                   ٍ           موطن لقوم عاد هي واد  في اليمن ) 21سورة األحقاف آية (ذكرها في القرآن الكريم 

بين عمان ومهرة وحضرموت؟ أو هي مكان آخر ليس في اليمن؟ وهل المصطلحات 
هي مسميات لمسمى واحد؟ أم أن كل مصطلح له  ،)يمنت –الشحر  –األسعاء ( الثالثة

                                                                ً         داللته الخاصة به؟ وما قمت به في هذه الدراسة ما هو إال محاولة إسهام ا مني في 
     ً             مستند ا في ذلك إلى  ،مجال البحث بهدف الوصول إلى الحقيقة التاريخية قدر اإلمكان

   .من قد سبقني في بحث هذه المواضيع

والمحور  ،)األحقاف(المحور األول بعنوان : سمت البحث إلى ثالثة محاوروق
إلى جانب خاتمة  ،)يمنت(والمحور الثالث بعنوان  ،)األسعاء والشحر(الثاني بعنوان 

  .البحث وقائمة المصادر والمراجع
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  :األحقاف: احملور األول
 B } :تعالى جاء ذكر األحقاف على أنها مسكن قوم عاد في القرآن الكريم، قال

C D E F  G H z)1( .وقال ابن كثير في تفسيره عن األحقاف :))  وهي جبال
وفي تفسيره لآلية عن المقصود . )2())           ً                             الرمل قريب ا من حضرموت، متاخمة بالد اليمن

أخا عاد هو هود عليه الصالة والسالم، بعثه اهللا  ((: باألحقاف وقوم عاد قال ابن كثير
لى، وكانوا يسكنون األحقاف، جمع حقف، وهو الجبل من عز وجل إلى عاد األو

              ً          ً                                ذكر لنا أن عاد ا كانوا حي ا باليمن أهل رمل مشرفين على بحر  ((: ، وقال قتادة)) الرمل
ْ  بأرض يقال لها الش ح ر األحقاف المذكورة في  ((: وجاء عند ياقوت الحموي. )3())                  ّ

ُ                         الكتاب العزيز واد  بين ع مان وأرض مهرة، عن ابن عب : قال ابن إسحاق: اس                ٍ      
ُ               رمل فيما بين ع مان إلى حضرموت: األحقاف األحقاف جبل  ((: وقال الضحاك.              
والصحيح ما رويناه عن ابن عباس وابن  ((:                        ًويعقب ياقوت الحموي قائال . )4()) بالشام

   .)5()) رمال بأرض اليمن -إسحاق وقتادة 

زماني، دونما تحديد مكاني أو وكعادة القرآن الكريم يأتي على ذكر األقوام ومناطقهم 
ألن الهدف من الذكر هو العظة وليس التأريخ، ولهذا تعددت التفسيرات لمواطن عاد 

                        ً  ومما جعل األمر أكثر تعقيد ا . وكذلك ثمود وغيرها من األقوام المذكورة في القرآن الكريم
إرم ذات (كر                              ً    في القرآن الكريم قد ارتبط أيض ا بذ )) األحقاف ((وموطنهم ) عاد(أن ذكر 
  . )6(T U V       W X Y   Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e z } :قال تعالى) العماد

، فابن كثير فسرها بأنها z ̂ [ \ ] }واختلف المفسرون في المقصود بـ 
                       ً                         إرمة أمة قديمة يعني عاد ا األولى، ثم نقل عن قتادة : القبيلة ونقل عن مجاهد قوله

عاد، وكانوا أهل عمد ال يقيمون، ونقل عن ابن إرم بيت مملكة : والسدي قولهما
                                  ّ                            إنما قيل لهم ذات العماد لطولهم، وضع ف الرأي القائل بأن إرم ذات : عباس قوله

العماد هي مدينة دمشق أو اإلسكندرية، ويعلل ذلك بأن الكالم ال يتسق بهذا المعنى 
المسماة بـ عاد، ، ألن المراد هو اإلخبار عن إهالك قبيلة، وهي )قبيلة(بل ) مدينة(

. )f g h i j k z)7 } :لى عقب ذكر قوم عاد وإرماولهذا جاء قوله تع
والصحيح أنه  ((: ويؤيد تفسير إرم ذات العماد بـ القبيلة عاد ابن خلدون، حيث يقول

ليس هناك مدينة اسمها إرم وإنما هذا من خرافات القصاص وإنما ينقله ضعفاء 
القبيلة  z ̂ [ \ ] } :قرآن الكريم في قوله تعالىالمفسرين، وإرم المذكورة في ال

  . )8()) ال البلد

أحقاف الرمل  -أي األحقاف-يذكر ابن خلدون أنها ) األحقاف(وعن موطن عاد 
ُ                      بين اليمن وع مان إلى حضرموت والشحر بالقبيلة ويميل جرجي زيدان إلى تفسير إرم . )9(           
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ويقول عبد العزيز  ،)10()) )عاد إرم(لة والصحيح في اعتقادنا أن إرم اسم القبي ((: فقال
صالح بعد استعراضه آلراء المفسرين والمؤرخين بشأن األحقاف وإرم ذات العماد 

ما يدعو إلى عدم التقيد برأي منها إال بعد تمحيصه  وفي اختالف هذه اآلراء ((: يليما 
  .)11())          ٍ       ووجود أدلة  تؤيده

ثرية الحديثة فوق وحول جبل وتحدث عبد العزيز صالح كذلك عن الكشوف األ
شرقي العقبة، حيث تم الكشف عن معبد أقيم فوق الجبل ترجع بعض نصوصه ) إرم(

إلى القرنين األول والثاني الميالديين، باإلضافة إلى أعداد من التماثيل والنصب التي 
غير أنه لم يعثر على دليل ينسبها إلى قوم عاد بصورة مؤكدة، . تذكر الالت والعزى

إلى شمال شبه ) قوم عاد(نه يرى أن هناك أدلة أخرى ال تزكي نسبة هؤالء القوم لك
وثمود الجزيرة العربية أكثر من جنوبها، ومنها أن القرآن الكريم جمع بين عاد وثمود، 

 ® } :شمالية فيما هو شائع، وجعل مواقع عاد قريبة من أهل الحجاز، قال تعالى
¯ ° ±   ² ³ µ´ z ، وقوله تعالى: { A B C D E F 

G z)12(.  

ويذكر محمد أحمد باشميلة أن الحفريات التي قام بها المعهد الفرنسي في القدس، 
فقد .                               ً            ً                      ً      ً      قد أظهرت ما يسند القول بأن عاد ا كانوا ملوك ا بالشام، وأن لهم وجود ا أكيد ا فيها

ن                               ُ                                         ورد في الكتابات النبطية التي ع ثر عليها في خرائب معبد اكتشف على جبل رم أ
ويتضح حسب قوله أن هذا الموضع محافظ على اسمه القديم . اسم الموضع هو إرم

                  ً           ً                                     الذي صار يعرف أخير ا بـ رم بدال  من إرم وهو نفسه موضع إرم ذات العماد 
                                    ً             وينقل باشميلة ما ذكره بطليموس أن عاد ا قد كان لهم . )13(المذكور في القرآن الكريم

) إيالت(                        ً        لغربي لجزيرة العرب، مرور ا بأيلة وجود في المناطق الممتدة من الشمال ا
على رأس ساحل خليج العقبة، حتى المنطقة التي تسمى بـ تيه بني إسرائيل في شبه 

وال يبعد هذا الموضع عن أماكن ثمود الذين ارتبط اسمهم بـ عاد في . جزيرة سيناء
في بطليموس وقد ذكر الجغرا ((:                           ًويضيف عبد العزيز صالح قائال . )14(القرآن الكريم

السكندري في القرن الثاني الميالدي اسمين في شمال الحجاز يمكن الربط بينهما وبين 
الذي  Aramaua الذي يتشابه مع اسم عاد، واسم Oaditae قوم عاد، وهما اسم شعب

  .)15( )) يتشابه مع اسم إرم ورم وأرام وكلها أسماء تعاقبت لمسمى واحد

  :      ً             نحن إذ ا أمام فريقين

يعتمد على كتب التفسير وآراء المؤرخين المسلمين القدامى، وما  :األول الفريق
إلى الشرق من حضرموت، في ) األحقاف(تواتر إلى أسماع العرب عن وجود منطقة 
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                  ُ                                                             المنطقة المتاخمة لع مان، بالقرب من رمال األحقاف، والزيارة السنوية لقبر النبي هود 
شعبان من كل عام، على الرغم من  عليه السالم من قبل سكان حضرموت، في شهر

وجود شعوب أخرى غير شعب حضرموت، يعتقدون بأن قوم عاد قد عاشوا في 
                        ً                                                  بلدانهم، وتوجد عندهم أيض ا قبور للنبي هود عليه السالم، ومنهم أهل سيناء وأهل 

ُ     وهذا الفريق يعتقد أن األحقاف رمل شرقي حضرموت، أو أنه واد  بين ع مان . ُ    ع مان       ٍ                                                      
وهؤالء هم األغلبية ممن . حضرموت، وبمعنى آخر بأرض اليمنوأرض مهرة و

  ).األحقاف(تعرضوا لموطن عاد 

يعتمد على نتائج الكشوفات األثرية الحديثة في بالد الشام  :الفريق الثاني
، فوق وحول جبل إرم، باإلضافة إلى ما ذكره بطليموس )فلسطين، شرق العقبة(

ن وجود اسمين في شمال الحجاز وهما السكندري في القرن الثاني الميالدي م
Oaditae وAramauaالتي تقارب اسم عاد وإرم ،.  

  :ونحن نميل إلى رأي الفريق الثاني لألسباب اآلتية

تأكيد الكشوف األثرية لوجود آثار ما قبل اإلسالم فوق جبل بالشام باسم   - 1
  .جبل إرم، شرقي العقبة

ِ  ِ الح ج ر( وقوع جبل إرم بالقرب من آثار قوم ثمود بمنطقة  - 2  .شمال الحجاز)   

العنكبوت، (ارتباط ذكر عاد بـ ثمود في القرآن الكريم في أكثر من سورة   - 3
 ).األعراف، األحقاف، هود

 :العنكبوتسورة [  µ´ z ³ ²   ± ° ̄ ® }: قوله تعالى  - 4
وتحمل هذه اآلية مخاطبة لعرب الحجاز، األمر الذي يدل على . ]38آية 

 A B } :از، إلى جانب قوله تعالىقرب مساكن عاد وثمود من الحج
C D E F G z ] وتوحي هذه اآلية بأن ]74آية  :األعرافسورة ،

جبل (مساكن عاد وثمود كانت قريبة من الحجاز، وهو أمر ينطبق على 
شرقي (وليس على بالد اليمن  ،إلى الشمال الغربي من الحجاز) إرم

هؤالء األمم  يخبر تعإلى عن ((: جاء في تفسير ابن كثير). حضرموت
المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذابهم وأخذهم باالنتقام منهم، فعاد 
قوم هود عليه السالم كانوا يسكنون األحقاف وهي قريبة من حضرموت، 
ِ  ِ      ً                       وثمود قوم صالح كانوا يسكنون الح ج ر قريب ا من وادي القرى، وكانت                                
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ر سورة العنكبوت، آية تفسي.(                      ً                 ً العرب تعرف مساكنهم جيد ا وتمر عليها كثير ا
قال  µ´ z ³ ²   ± ° ̄ ® }وفي تفسيره لآلية ). 38

وكانت ثمود بعد عاد، ومساكنهم مشهورة بين الحجاز والشام  ((: ابن كثير
وكان من ). 74تفسير سورة األعراف آية ( .)) إلى وادي القرى وما حوله

في تفسيره           ّ                                           المنطقي أال  يجزم ابن كثير بأن األحقاف تقع بحضرموت، فهو 
إن ثمود بعد عاد ومساكنهم مشهورة بين الحجاز والشام  ((: لهذه اآلية يقول

واآلية الكريمة جعلتهم خلفاء لعاد، والمنطقي . )) إلى وادي القرى وما حوله
هنا أن الخالفة لعاد في المكان والزمان، أي أن موطن عاد وهو األحقاف 

إليه الفريق الثاني الذي وهو ما ذهب ) الحجر(بالقرب من موطن ثمود 
ّ                             رج حنا رأيه لألسباب التي ذكرناها  .  

دلت اآليات القرآنية أن لقوم عاد جنات وعيون، قال تعإلى في سورة   - 5
 .Ð Ñ  Ò Ó         Ô Õ Ö  z } :الشعراء

وما . ولكن يظل أمر عاد وموطنها األحقاف مجرد آراء حتى يحسم العلم أمرهما
  .قمت به مجرد محاولة واجتهاد

اء : احملور الثاني
 
ع
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َ
 
ْ
 
َ
ر) أسعني يف النقوش (   

 
ح

 
 والش

ْ
 
ِّ
    :  

ويقصدون به مدينة الشحر الساحلية التي ) سعاد(يتداول الحضارمة اليوم اسم 
، وهو )األسعاء(ولعل اسم سعاد تصحيف لالسم . كلم 35                 ً       تبعد عن المكال شرق ا بنحو 

ويقابل اسم األسعاء اسم . )16(االسم الذي عرفت به الشحر في المعاجم وكتب التاريخ
أسعين في النقوش، غير أننا ال نستطيع باالعتماد على النقوش وحدها تحديد المقصود 

ولكن يستشف من النقش . بـ أسعين، وهل هو الساحل الحضرمي أم مدينة بعينها
، أن المقصود بها مدينة ساحلية، حيث وردت في النقش إشارة إلى )7سطر  47ينبق (

. ، والزيارة تتم عادة إلى مدينة)األسعاء(الزعماء اليزنيون إلى أسعين  زيارة قام بها
وكل الدالئل في هذا النقش تشير إلى أنها مدينة الشحر الساحلية الحضرمية، أو أنها 
مدينة قديمة، أو ميناء قديم في نفس موقع مدينة الشحر الحالية، كما يقول الدكتور 

للميالد،  510إلى عام ) 47ينبق (تاريخ النقش  ويعود. )17(محمد عبد القادر بافقيه
وفي هذه الفترة كانت حضرموت تابعة للدولة الحميرية، التي سبق أن أسقطت مملكة 

وهنا نستدل من هذا النقش أن مدينة . )18(حضرموت في بدايات القرن الرابع الميالدي
  .األسعاء كانت عامرة في بدايات القرن السادس الميالدي
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وفي موضع آخر من . )19()) األسعاء من مهرة ((:                 ًداني األسعاء قائال وذكر الهم
) الهنديالمحيط (كتابه الصفة يحدد موقع األسعاء عل الساحل المطل على بحر العرب 

َ  َ    وأول إحاطة البحر باليمن من ناحية دما فـ طنوى، فـ الج مح ة  فـ  ((: فيقول   ُ رأس                                                    
ِ           الفرتك، فـ أطراف جبال الي ح م د، وما سقط  ْ                          ِّ        ُ  وانقاد منها إلى ناحية الش حر، فـ غ ب                          ُ 

           ُ                          ُ                             ُ  الخيس، فـ غ ب الغيث، بطن من مهرة، فـ غ ب القمر، زنة قمر السماء، فـ غ ب 
، وهنا نجد الهمداني يفرق بين )20())   ُ                                      الع قاد، بطن من مهرة، فـ الخيرج فـ األسعاء

  .فجعل األسعاء ميناء مدينة، تتبع ساحل المهرة. الشحر واألسعاء

:                                                              ًمد عبد القادر بامطرف على ما جاء عند الهمداني بشأن األسعاء قائال ويعلق مح
                                                             ً      ما جاء عند الهمداني في كتابه الصفة أن األسعاء من مهرة ليس صحيح ا، ألن  ((

واألسعاء . األسعاء والمهرة ليستا اسمين لقبيلتين، ولكنهما اسمان لمنطقتين كتهامة ونجد
وأسند بامطرف تصحيحه لما جاء  )21()) المهرةهي مدينة الشحر وال عالقة لها بأرض 

ومن الخير أن  ((: عند الهمداني بشأن األسعاء، بما جاء في خريطة بطليموس فقال
 Alasaم، وفيها ذكر 140ينظر القارئ إلى خريطة وضعها الرحالة بطليموس سنة 

Eporiom 22())  ِّ  ش حرأي مدينة األسعاء، المركز التجاري، على الموقع الذي فيه مدينة ال(.  

: الشحرة الشط الضيق، والشحر الشط ((وجاء عند ياقوت بشأن الشحر ما يلي 
ُ                                                                وهو ص قع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن، قال األصمعي هو ما بين عدن      

ُ                                                         وع مان، وهناك عدة مدن يتناولها هذا االسم، وذكر بعض العرب قال ْ   قدمت  الش ح ر :   ِّ    ُ    
ٌ                 ً اسة وخطر  فأقمت عنده أيام افنزلت على رجل من مهرة له ري        ... (()23(.  

ْ    ُ               الش ح ر ص قع ممتد من شرق  ((: ويقول إسماعيل بن علي األكوع في الهامش ِّ   
حضرموت إلى مهرة ومدينة الشحر اآلن تسمى األسعاء، وفي الشامل أن الشحر هو 

  .)24()) ...األسعاء

المحيط ونميل إلى أن الشحر هو اسم للساحل الجنوبي لحضرموت المطل على 
الهندي، وأن األسعاء كان ميناء قديم على هذا الساحل، يقع قبالة مدينة الشحر الحالية، 

ومع مرور الزمن اقتصرت . وبسبب شهرة هذا الميناء أصبح يسمى بـ ميناء الشحر
تسمية الشحر على هذا الميناء، ومن ثم على المدينة التي نشأت بجواره، أي مدينة 

  .الشحر، اسمين مترادفين لهذه المدينة )الشحر واألسعاء(سمان وهنا أصبح اال. األسعاء

فالعراق  ((: في قوله) الشحر(و) العراق(                      ً                 ولعل الهمداني كان صائب ا في تحليله السمي 
والشحر مأخوذ . ما حاذى المياه العذبة والبحر من األرض مأخوذ من عراقي الدلو

  .)25())                  ََ  ُ                   من شحر األرض وهو س ب خ  األرض ومنابت الحموض
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  :مينت: احملور الثالث
َ       أول ورود لهذا االسم كان في اللقب الملكي للملك الحميري ش م ر ي ه ر عش بن   ْ ياسر                                                       َ َّ  َ 

ملك (وقد اقترن ظهورها بـ حضرموت في هذا اللقب . م 300يهنعم حوالي السنة 
وكانت اإلضافة الجديدة للقب الملكي . )26()سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت

حضرموت (تدل على ضم الملك الحميري شمر يهرعش ) موت ويمنتحضر(الحميري 
إلى سلطته، بعد ضمه في فترة سابقة أرض سبأ بعد صراع عنيف دام أكثر ) ويمنت

، واألسرة السبئية )ظفار(من قرنين من الزمن، بين األسرة الحميرية الحاكمة في 
  .)27()مأرب(الحاكمة في 

وشكلت يمنت مشكلة في حقل الدراسات التاريخية اليمنية القديمة، وواجهت 
هل يمنت مملكة مثلها مثل : العلماء والباحثين مصاعب في تحديد المقصود بها

حضرموت تم ضمها من قبل شمر يهرعش؟ أم أنها أرض تابعة لحضرموت؟ أو هي 
  ناحية جغرافية بعينها؟

أنها كلمة عامة : في تفسيرها، ففي رأي كالسرواختلفت آراء العلماء والمؤرخين 
تشمل األراضي الواقعة في القسم الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، من باب 

عند باب المندب  Ocelisالمندب حتى حضرموت ومن أشهر مدنها الساحلية في رأيه 
  .)28(وقنا في حضرموت) عدن(

رض حضرموت، وهي نفسها وفي رأي فون وزمن تعني القسم الجنوبي من أ
في ذلك الزمان واستدل على رأيه هذا بوجود ) ميفعة(األرض التي كانت عاصمتها 

: عاصمتين لحضرموت هما شبوة وميفعة، مما يدل على انقسام المملكة إلى قسمين
  .)29()يمنت(، وقسم جنوبي يدعى )حضرموت(قسم شمالي يدعى 

وش الحميرية بداللة جغرافية هي مجردة ترد في النق) يمنت(ويرى بافقيه أن 
                                                                  ً         جهة الجنوب كما هو حال شأمت التي تعني جهة الشمال، ولكنهما تردان أيض ا للداللة 

ويرى أن .                               ً                             على مواضع معينة تتسع وتضيق وفق ا لمالبسات مختلفة بعضها سياسية
يمنت في اللقب الملكي منذ عهد شمر يهرعش تشير إلى منطقة جنوب اليمن وفي 

ولكننا نالحظ أن ياسر يهنعم أبو شمر يهرعش قاتل األحباش ومن  ((ول الهامش يق
كانوا في جانبهم في مناطق جنوب الهضبة اليمنية في وادي بنا وكذلك في الجنوب 

ّ                                        وهذا ما يسمح باالعتقاد أن  يمنت تعني المناطق التي انفصلت عن حمير . الغربي                        
هد شمر يهرعش على األرجح،                  ً                           خالل وقت طويل نسبي ا قبل أن يتم استعادتها في ع



181 

  )187ـ  173( عبداهللا كرامة التميمي .د 

 ©ZU¿A ¨XB}O1431 ,_° •¶    2العدد, 7 المجلد – جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  ~ 2010¶•

وقد استمر أهالي الهضبة في تسمية هذه المناطق يمن، وهذا هو نفسه اللفظ الذي يقابل 
  .)30()) لفظ يمنت في النقوش

المناطق الجنوبية الخاضعة (ويبدو أن بافقيه قد غير رأيه السابق في يمنت من 
هضبة اليمنية في وادي انفصلت عن حمير جنوب ال المناطق التي(إلى  )31()لحضرموت

  .)32()بنا والجنوب الغربي

الواردتين في اللقب الملكي الحميري بعد ) تهمت(مع لفظة ) يمنت(وبمقارنة لفظة 
أسعد في أوائل القرن الخامس  اإلضافة األخيرة التي استحدثها الملك الحميري أبو كرب

مطل على البحر ، نجد أن تهمت هي الساحل ال)واعرابهما طودم وتهمت(الميالدي 
  ).مخا(                                                       ً        الممتد من باب المندب حتى حدود عسير ومن أشهر موانئه قديم ا ميناء  األحمر

ولهذا فمن المحتمل أن تكون يمنت هي المنطقة الساحلية الجنوبية الممتدة من باب 
  .عدن وقنا: ومن أشهر موانئه. المندب حتى نهاية الحدود الساحلية الحضرمية

                      ً                      المعطيات الموجودة حالي ا فإن المقصود بـ يمنت وخالصة القول في ظل 
  :يحتمل رأيين هما

ّ                                                       ً  إن  يمنت هي منطقة الساحل الجنوبي الممتد من باب المندب غرب ا  :الرأي األول  
  ).                            ً ميناء سمهرم في ظفار عمان شرق ا(                                      ً  حتى نهاية الحدود الساحلية لحضرموت قديم ا 

ّ                              إن  يمنت هي الساحل الجنوبي لحضرم :الرأي الثاني وت الممتد من ميناء قنا  
  .                   ً حتى ميناء سمهرم شرق ا)     ً حالي ا يبئر عل(

ونميل إلى ترجيح الرأي الثاني القائل بأن يمنت هي الساحل الجنوبي لحضرموت 
ونرجح أنه كان مملكة يتزعمها ملك حضرمي هو .                             ً والتي كانت ميفعة عاصمته قديم ا

ب شمس، وخاض شرح إل، بينما يتزعم حضرموت الداخل الملك الحضرمي ر
الجيش الحميري معركتين إحداهما في الداخل واألخرى في الساحل يقوده القائد 

ونستنتج أن حضرموت كانت منقسمة إلى مملكتين عند هجوم  ،)33(الحميري زيد القوم
مملكة حضرموت، ومملكة يمنت، ولهذا جاءت اإلضافة : شمر يهرعش عليها، هما

، بعد ضمه )حضرموت ويمنت(شمر يهرعش  للملك الجديدة في اللقب الملكي الحميري
  .ألراضي حضرموت الداخلية والساحلية

الحميري، وفي رأينا أنه ال عالقة السم اليمن بلفظة يمنت الواردة في اللقب الملكي 
ولكن تظهر العالقة بين اليمن ولفظة يمنت المجردة، كلفظ يمني قديم بداللته الجغرافية 
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. العربيةه الجزيرة العربية، كما هو الشام شمال شبه الجزيرة بمعنى جنوب شب) الجنوب(
وعليه فإن اسم اليمن اسم أطلقه أهل الحجاز على المنطقة الواقعة إلى الجنوب من 
الكعبة، ولم يطلقه أهل اليمن أنفسهم، بدليل أن الملك الحميري شمر يهرعش عندما 

القرن الرابع الميالدي لم  حكم جميع منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية في أوائل
                             ّ                                                 يتلقب بلقب ملك اليمن وإنما لق ب نفسه بلقب يدل على أسماء الكيانات السياسية التي 
كانت قائمة قبل توحيدها في دولة واحدة، وهي كيانات سبأ وذي ريدان وحضرموت 

وكان آخر من حمل هذا ). ملك سبأ ذي ريدان وحضرموت ويمنت(ويمنت، وهو لقب 
رهة الحبشي، بعد سيطرة األحباش على المملكة الحميرية، ودونه في نقشه اللقب هو أب

  . )34(م 543المؤرخ بسنة 

إن اسم اليمن كاسم لمنطقة جنوب غرب شبه الجزيرة  :وعليه نستطيع القول
م، أي في النصف الثاني من القرن السادس  543العربية قد ظهر بعد هذا التاريخ 

حيث . لفارسية على جنوب غرب شبه الجزيرة العربيةالميالدي، في فترة السيطرة ا
وجاء ). عامل كسرى على اليمن(أو) والي اليمن( أصبح يطلق على الحاكم الفارسي بـ

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين أسلم باذان عامل  (( :في كتاب ابن خلدون
رك معه أحد حتى                                ّ                            كسرى على اليمن، وأسلمت اليمن، أم ره على جميع مخاليفها ولم يش

  . )35( )) مات وبلغه موته منصرفه من حجة الوداع، فقسم عمله على جماعة من أصحابه

                                     ً                                   ويتضح لنا أن اسم اليمن قد أصبح متداوال  في الجزيرة العربية في الفترة التي 
سبقت ظهور الدعوة اإلسالمية بالحجاز، وهي الفترة التي دخلت فيها بالد اليمن تحت 

للرسول صلى اهللا عليه وسلم على بالد                             ًسية، بدليل تسمية باذان عامال السيطرة الفار
. )36(اليمن بكل مخاليفها، ومن بينها حضرموت والسكاسك والسكون ومعاوية بن كندة

أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين  ((: ويعد حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم
من أصبحت معروفة لدى سكان الحجاز قبل     ً     ً                  دليال  قاطع ا على أن تسمية الي ))     ً قلوب ا

  .)37(الدعوة اإلسالمية

  :اخلامتة
بها تراثنا القديم وما زال بعضها  لقد استعرضت في هذا البحث مصطلحات احتفظ

ومن خالل البحث حاولت قدر االستطاعة وحسب المعطيات .       ً              متداوال  حتى يومنا هذا
سمت أمرها، ولكنه جهد يضاف إلى المتاحة أن أحدد المقصود منها، وال أدعي أنني ح

جهود من سبقني من علماء أجالء، ومؤرخين وباحثين لعلها جميعها تمكن القارئ من 
  .فهمها بالشكل الصحيح
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يمنت واألسعاء والشحر، جميعها يقصد  لقد خلصت في هذا البحث بأن مصطلحات
، حتى نهاية )            ً بئر علي حالي ا(بها الساحل الجنوبي لحضرموت الممتد من ميناء قنا 

ُ    حيث تنتهي قديم ا بميناء سمهرم في ظفار ع مان. حدود حضرموت الساحلية       ُ وحاليا  .               ً                       
                                      ّ                                  تشكل مدينة سيحوت الساحلية المهرية، الحد  الفاصل بين حدود حضرموت والمهرة، 

  .ودخلت بئر علي في حدود محافظة شبوة

فيها على هذا  أما سبب اختالف التسميات فيعود ربما للفترات الزمنية التي أطلقت
فيمنت لفظة عربية جنوبية قديمة، وتحمل معنى جغرافي هو الجنوب عامة، . الساحل

ولكنها كمصطلح جاء في اللقب الملكي الحميري بمعنى مملكة حضرموت الجنوبية 
وجاءت تسمية الساحل الحضرمي . أو الساحلية، ومن ثم اسم لساحل حضرموت

                 ً                         ي كانت واقعة قديم ا فيما يعرف اليوم بمدينة األسعاء نسبة لمدينة األسعاء التبـ 
، أما تسمية الشحر فهي )البحر العربي(الشحر، المطلة على ساحل المحيط الهندي 
الجنوبي للجزيرة العربية، ثم اقتصرت  تسمية أطلقها الجغرافيون المسلمون على الساحل

الشحر، ثم  على الساحل الحضرمي، ربما للدور التجاري الذي كان يقوم به ميناء
اقتصر االسم على الميناء، ومن ثم على المدينة التي نشأت بجواره، وهي مدينة 
الشحر الحالية التي كانت تحتل المكانة األولى قبل مدينة المكال، التي حلت محلها في 

  .النصف الثاني من القرن التاسع عشر للميالد

ي القرآن الكريم فقد أما مصطلح األحقاف باعتباره موطن قوم عاد المذكورين ف
                                                         ً           خلص البحث إلى أنها أرض ببالد الشام وليس بأرض اليمن، استناد ا للمعطيات 

أما أحقاف حضرموت فهي تلك األرض الصحراوية، التي تحد . القرآنية واألثرية
ُ            حضرموت من ناحية الشرق، وتفصلها عن ع مان والمهرة وتسميتها باألحقاف جاء .                                   

ٍ                    ُ  ِّ        األحقاف جمع ح ق ف  من الرمل، والعرب ت سم ي الرمل (ا النطباق الوصف اللغوي عليه ْ ِ            
ْ     ِ   ً         ً الم ع وج ح قاف ا، وأحقاف ا                                         ً                ، فلما جاءت األحقاف في القرآن الكريم موطن ا لقوم عاد، ذهب )  ِ 

ولعل معطيات أثرية جديدة في بالد الشام . المفسرون إلى أنها أحقاف حضرموت
  .بالد اليمن تكون الفيصل في تحديد أحقاف عادأو 

  :وامشاهل
 .21سورة األحقاف، آية  )1(
هـ، مختصر تفسير ابن كثير، تحقيق محمد علي  1399ابن كثير، إسماعيل الدمشقي،  )2(

 ).134 – 133تفسير سورة الشعراء، آية ( 653، ص 2الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت، م
  ).2تفسير سورة األحقاف آية (، 322، ص3نفسه، م )3(
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ABSTRACT 
The views of researchers vary in defining the exact meaning of the southern 

Arabian terms and denotations: ‘Yment’, ‘Aa-Asa'a’, ‘Al- Sheher’ and ‘Al-Ahgaf.’ 
This research attempts to define terms accurately since they are still used in 
research and studies. 

The study begins with a discussion about the term, ‘Ymnet’ and its political 
and geographical denotations as compared to inscriptive and linguistic data, 
serving to provide context to attain the exact meaning of the term as used in the 
Hemiri Royal title. The researcher then discusses the terms, ‘Al- Asa'a’ and ‘Al- 
Sheher’ regarding the dictionaries definitions, pervious historical research and 
inscriptions concerned with these two terms to obtain specific conceptual 
denotations surrounding these terms. 

Finally, the researcher discusses ‘Al-Ahgaf’ and its geographical and 
historical denotations, focusing on historic evidence since this term refers to the 
homeland of the ‘A'ad’ people mentioned in the Holy Quran. Data are provided 
with reference to previous dictionaries and historic studies about Al-Ahgaf. 

The paper has been divided into three major sections, the first of which 
discusses the term, ‘Ymnet’,  the second discusses "Al- Asa'a" and "Al-Sheher" 
and the third discusses ‘Al-Ahgaf’. The meanings of these three terms, ‘Ymnet’, 
‘Al- Asa'a’, and ‘Al-Sheher’ found on the Hadhrami coast are summarized, whereas 
‘Al- Ahgaf’ is considered according to the following conclusions reached     :  

1- The meaning of ‘Al-Ahgaf’ is the homeland of the ‘A'ad’ people in 
northern Arabia, ‘Al Sham’, and not in Yemen. 

2- The name, Hadhramout ‘Ahgaf’, comes from its idiomatic denotation and 
not from the one mentioned in the Holy Quran. 


