األصىل التصىيرية القدمية
للحـــروف العربًـة احلـالًة
أ.د .عبدالقادر حمنىد عبداهلل
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ٜٗسف ٖصا ايبشح إىل تٝبإ األق ٍٛايتكٜٛط ١ٜايكسمي ١يًشطٚف
1

ايعطبَٚ ،١ٝكسض أمساٗ٥ا ٚتٛظٝؿٗا يف ايهتابٚ .١شيو بتككٖ ٞصا األقٌ بسّ٤ا
ب٘ َٔ ايطَٛظ ايتكٜٛط ١ٜاألظس ١ٜايهٓعاْ ١ٝاملبهط ٠اييت امسض َٓٗا َٓٚتّٗٝا ب٘
إىل سايتٗا اؿاي ،١ٝأؾهاالّ ٚأمساٚ ّ٤تٛظٝؿّا .ميط خالٍ شيو بعسَ ٠طاسٌ ٖٞ
االْتكاي ١ٝايتذطٜس ،١ٜؾايؿٝٓٝك ،١ٝؾاآلضاَ ١ٝثِ ايٓبطٚ .١ٝشيو عً ٢ايٓشٛ
املٛدع يف  2:1أزْاٚ ٙاملؿكٌ يف َٛانع٘ املٓاغبٔ ١يف َا بعسُ ،إٕ ؾا ٤اهلل تعاىل.

1

جامعة إفريقيا العالمية -مركز يوسف الخليفة لكتابة اللغات بالحرف العربي .

األق ٍٛايتكٜٛط ١ٜايكسمي ١يًشطٚف ايعطب ١ٝاؿاي١ٝ

.1

أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

عام :حقائق مىجسة

 1:1الكتابة
ايهتاب ١أععِ َا عًِ اهلل اإلْػإ .ض ٣ٚغعٝس عٔ قتاز ٠قاٍ” :ايكًِ ْعُ١
َٔ اهلل عع ،١ُٝيٛال شيو مل ٜكِ زٚ ،ْٜٔمل ٜكًح عٝـ<ٚ 2.اغتططز ايكططيب
مبا ٜبسٚأْ٘ نالَ٘ ؾكاٍ" :ؾسٍ عً ٢نُاٍ نطَ٘ غبشاْ٘ ،بأْ٘ عًِ عبازَ ٙا
مل ٜعًُٛاْٚ ،كًِٗ َٔ ظًُ ١اؾٌٗ إىل ْٛض ايعًِْٚ ،ب٘ عً ٢ؾهٌ عًِ ايهتاب،"١
إىل إٔ قاٍَٚ" :ا زُِّْٚت ايعًَٚ ،ّٛا قُِّٝست اؿهِٚ ،ال نُبٔطت أخباض األٚيني
َٚكاالتِٗٚ ،ال نُتب اهلل املٓعي ١إال بايهتاب 3."١أضقَ ٢طاسًٗا األظس ُ١ٜاؿاي١ٝ
اـايك ،١اييت بًػتٗا م ٛايكطٕ ايػابع عؿط قبٌ املٝالز ( قبٌ  3800غٓٚ 4.) ١مل
ٜطم عًٗٝا أ ٟٗأغًٛب يهتاب ١قط بعسُ .ناْت ألحَ ػاضب ايهتابٚ ١أقسََٗا ُٖا
ايػَٛط ُ١ٜيف ايعطام ٚاملكط ،ُ١ٜايًتإ بسأتا َتعاقطتني ،م 3200 ٛمّ.

( قبٌ

م 5300 ٛغٓ .)١يهٔ ايهتابتني مل تهْٛا أظسٜتني .بٌ ناْت نٌ ٚاسسَُٗٓ ٠ا
خًٝطّا َٔ ضَٛظ خًٝط ،قٛتٚ ١ٝغري قٛت .١ٝيٝؼ َٔ املٓاغب ايتؿك ٌٝيف
شيو ٖٓا ٚاآلٕ 5.متٝعت املكط ١ٜعً ٢ايػَٛط ١ٜبإٔ َٔ بني ضَٛظٖا ايكٛتٔ١ٝ
اـًٝط أضبعٚ ّ١عؿط ٜٔضَعّا أظسٜ٘ا .ؾهإ شيو أ ٍَٚاٖتسا ٕ٤يألظس ١ٜيف تاضٜذ
ايهتاب 6.١اٖتست يألظس ١ٜمبا تُػُ ٢األنطٚؾ ٖٞٚ .١ْٝٛايططٜكْ ١ؿػُٗا اييت
اتبعتٗا ايهتاب ُ١ايهٓعاْ ١ٝاملبهط ٠ايتكٜٛط ١ٜيف َا بعس يًٛق ٍٛإىل أظسٜتٗا،
اييت َٓٗا دا٤ت األظس ُ١ٜايعطب ١ٝاؿاي7.١ٝ
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 1:1أصال األجبدية العربًة احلالًة
يألظس ١ٜايعطب ١ٝاؿاي ١ٝأقالٕ‘ قطٜبْ َباؾطْٚ ،بعٝسْ غري َباؾط.
ايكطٜبُ املباؾط ٖ ٛايٓبطٚ .ٞايبعٝسُ غريُ املباؾط ٖ ٛايهٓعاْ ٞاملبهط .بًػت٘
األظس ١ٜايعطب ١ٝاؿاي 8١ٝعٔ ايٓبط ( ١ٝايكطٕ  2م 9،) ّ.عٔ اآلضاَ ( ١ٝايكطٕ 9
م 10،) ّ.عٔ ايؿٝٓٝك١ٝ

(  1000م 11،) ّ.عٔ ايهٓعاْ ١ٝاالْتكاي١ٝايتذطٜس( ١ٜ

 1200م 12،) ّ.عٔ ايهٓعاْ ١ٝاملبهط ٠ايتكٜٛط ( ١ٜايكطْإ  16 ٚ 17م 13.) ّ.ضَٛظ
ايهتاب ١ايهٓعاْ ١ٝاملبهط ٠تكٜٛط ،١ٜبطَٛظ ٚانش ١املعامل َٔ ،اؿٝا ٠اي.١َٝٛٝ
تسضدت م ٛايتذطٜس ١ٜقًٝالّ قًٝالّ ست ٢قاضت ػطٜس ١ٜتاَ ١يف املطسً١
االْتكاي ١ٝايتذطٜس 1200 ( ١ٜمٚ .) ّ.اغتُطت ػطٜس ،١ٜباظزٜاز َططز ،ست٢
بًػت ؾهٌ ايهتاب ١ايعطب ١ٝاؿاي.١ٝ

 1:1عدد الرمىز
ناْت ايطَٛظ تػعٚ ّ١عؿط ٜٔأٚال ّ،نُا ثبت َٔ ْكـ ”عٔعب ١قطط،<١
بؿًػطني َٔ 14،بسا ١ٜاملطسً ١االْتكاي ١ٝايتذطٜس 1200 ( ١ٜم .) ّ.خُتِ بػطط ب٘
األظس ١ٜناًَ ،١برتتٝب أ ب گ ز ٖـ  ٚظ املعً .ّٛتكًكت إىل اثٓني ٚعؿط ٜٔيف
آخط املطسً ١االْتكاي ١ٝايتذطٜس ٖٞ .١ٜضَٛظٖا يألقٛات أ ب گ زٖ ،ـ  ٚظ ،ح ط ،ٟ
ى ٍ ّ ٕ ،ؽ ع پ م ،م ض ف ت .ؾٗٝا ايـگاف ( گ ) ٚايـپـا ( ٤پ ) يف َٛنعٞ
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اؾٚ ِٝايؿا ٤ايعطبٝتنيٚ ،خً َٔ ٛخ ر ش ،ض ؽ ظ ،اييت أناؾتٗا ايهتاب ١ايعطب١ٝ
بعسُ.
يصا ؾإٕ ايرتتٝب األظس ٟيًشطٚف ايعطبٚ ١ٝايؿطلٖ ١ٝصا يٝؼ دسٜسّا
عكطٜ٘ا نُا خي ٌٝيًبعض ،بٌ قسْ ٖٛ .ِٜؿػُ٘ تطتٝبُ األظس ١ٜاييت ٚضزت يف
ايػطط األخري َٔ ْكـ ”ععب ١قطط ،<١املصنٛض قبٌ قً .ٌٝاتبعت٘

اإلغطٜك15،١ٝ

ؾايالت ١ٝٓٝاملٓشسضَٗٓ ٠ا َٚا امسض َٔ ٖاتني ايهتابتني َٔ ؾطلٝات ،نُا
اتبعت٘ ايعرب ١ٜايكسميٚ .١شيو َا غٝأت ٞتؿك ً٘ٝيف َٛنع٘ املٓاغب ،إٕ ؾا٤
اهلل تعاىلٜ .ؤٜس ٙتطتٝبُ مخػ ١سطٚف أظس ١ٜيف فُٛعَ ١تبكْ َٔ ١ٝكـ
عرب ٟقس ٖٞ ،ِٜأ ب گ ز ٖـ ايتاي ( ١ٝايؿهٌ .) 1

Ministère de la Culture 1981:191.

 1:1اجتاه الكتابة
بسأت ايهتاب ١عاَٛز .١ٜبعسٖا قاضت عاَٛزٚ ١ٜأؾك .١ٝتُهتب األؾكَٔ ١ٝ
ايٝػاض إىل ايُٝني ،أ ٚقطاث ّ١ٝيف االػاٖني ،ؾٗٝا ٜبسأ ايػطط اؾسٜس َٔ سٝح
ٜٓتٗٞ

ايػابلٚ .أخريّا اغتكطت يف االػا ٙاؿاي َٔ ٞايُٝني إىل

ايؿُاٍ ،ايصٚ ٟضثت٘ ايهتابتإ ايعطبٚ ١ٝايعرب ١ٜاؿسٜجتإ.
< 8المرجع السابق نفسه 8: :والشكل .:: ،8
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 1:1كل األجبديات احلالًات أخىات
نٌ األظسٜات اؿايٝات أخٛات .أقًٗا ايبعٝس غري املباؾط ٚاسسٖٛ .
ايهٓعاْ ١ٝاملبهط ٠ايتكٜٛط .١ٜتًتك ٞأقٛهلا املباؾط ٠مجٝعُٗا يف ايهٓعاْ١ٝ
االْتكاي ١ٝايتذطٜس١ٜ

(  1200م ،) ّ.املتطٛضَ ٠باؾط ٠عٔ ايهٓعاْ ١ٝاملبهط٠

ايتكٜٛط .١ٜبًػتٗا
(أ)

ايعطبَٚ ١ٝتطٖٛضاتٗا اإلغالَ ١ٝعٔ ايٓبط ١ٝؾاآلضاَ ١ٝثِ ايؿٝٓٝك،١ٝ

(ب)

ايعرب ١ٜعٔ ايؿٝٓٝك،١ٝ

( ز ) األَٗط ،١ٜبعس َطاسٌ ،عٔ اٍگ٥ع ( ١ٜاؾعع ١ٜبايعطب ،) ١ٝعٔ املػٓس
اؾٓٛب ( ٞايُٝين )،
(ز)

ايْٛٝاْ ١ٝاؿاي ١ٝعٔ األ ( ١ْٜٝٛايْٛٝاْ ١ٝايكسمي ،) ١عٔ اإلغطٜك١ٝ
ايكسمي،١

( ٖـ ) ايالت ١ٝٓٝاإلتطغه ،١ٝعٔ األ،١ْٜٝٛ
(  ) ٚايؿطلٝات اؿايٝات ،األٚضٚبٝات ايؿطقٝات ،مبا ؾٗٝا ايطٚغ ،١ٝعٔ
ايْٛٝاْٚ ،١ٝايػطبٝات عٔ ايالت.١ٝٓٝ
ري
شيو ْٖ ٛػبُ األظسٜات اؿايٝات .نًٗا أخٛاتْ ،بٓاتُ خاالت ،غ ِ
ؾكٝكاتَ ٖٛٚ .ا ُٜبطٌ ايك ٍَٛايؿا٥ع ،ايٛاضزَ يف نجري َٔ املؤيؿات بايعطب١ٝ
ٚايؿطلٝات ،ايص ٟجيعٌ ايهتاب َ١ايؿٝٓٝك ١ٝأقالّ يألظس .١ٜشيو ألْٗا َطسً،ْ١
يٝػت بساْ ٖٞ ،ّ١ٜؿػُٗا َتطٛض ْ٠عٔ ايهتاب ١ايهٓعاْ ١ٝاالْتكاي ١ٝايتذطٜسٚ .١ٜ
ٜبطٌ أٜهّا ٚقـ ٖريٚزٚت ،يف ايكطٕ اـاَؼ قبٌ املٝالز ،سطٚفَ ايهتاب١
اإلغطٜك ١ٝبأْٗا " ( Phoenica grammataايطَٛظ ايؿٝٓٝك.<) ١ٝ
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 .1الكتابة الكهعانًة املبكرة :نشأتها واحندار الكتابة العربًة مهها
بعس ايعطض ايػابل،املٛدع ،ؿكا٥لَ عٔ ايهتابٜ ،١سخٌ املط ٤يف قاٚي١
تأق ٌٝاؿطٚف ايعطب ١ٝيف أقًٗا ايبعٝس ،ايهٓعاْ ٞاملبهط ،ابتسا ّ٤ب٘ .غٝؿٌُ
ايتأقَ ٌٝا ٜأت:ٞ
أٚالّ :ايهتاب ١ايهٓعاْ ١ٝاملبهط ،) 1:2 ( ٠تعطٜؿّا بٗا ٚامساض ايهتاب ١ايعطبَٗٓ ١ٝا
ثاّْٝا :نٝـ ُٚظِّؿت ضَٛظٖا يته ٕٛأظس،) 2:2 ( ّ١ٜ
ثايجّا :نٝـ دا٤ت َٓٗا أمسا ُ٤اؿطٚف ايهٓعاْ ،ٔ١ٝنُا سؿعتٗا ايعرب،ُ١ٜ
ٚأخصتٗا ايعطب ُ١ٝبتكطف ،بٌ ٚاإلغطٜك ُ١ٝأٜهّا؟ ( .) 3:2

 1:1تعريف بالكتابة الكهعانًة املبكرة
ايهتاب ُ١ايهٓعاْ ١ٝاملبهط ٠تكٜٛط ،١ٜبطَٛظ َٔ ٚاقع اؿٝا ٠اي .١َٝٛٝثبت أْٗا
نتاب ١أظس ١ٜيًػ ١نٓعاْ ١ٝقسمي َٔ ،١ايًػات ايعطبٝات .مست "ايهٓعاْ"١ٝ
ألٕ أقسّ ْكٛؾٗا َٔ أضض نٓعإ 16،املُتس َٔ ٠ايبشط املتٛغط غطبّا إىل ْٗط
ايؿطات ؾطقّا .تسخٌ ؾٗٝا يبٓإ ،املػُا ٠ؾٝٓٝكٝا ،يف ضأ ٟبعض زاضغ ٞتاضٜذ
ايؿطم األزْ ٢ايكسٚ ،ِٜؽطز َٓٗا يف ضأ ٟغريِٖ َٔ زاضغٚٚ .٘ٝقؿت ايهتاب١
بأْٗا "َبهط "٠ألْٗا أقسّ نتاب ١نٓعاْ ١ٝاألقٌ َعطٚؾٜ ،١طدع زاضغٖٛا
َٚؤضخٖٛا أقسّ املعًَٗٓ ّٛا إىل ايكطٕ ايػابع عؿط أ ٚايػازؽ عؿط قبٌ املٝالز،
نُا غٝأت ٞبعس قً ،ٌٝإٕ ؾا ٤اهلل تعاىلَٚ .طت مبطاسٌ َتعسز ٖٞ ،٠املبهط٠
ٚاالْتكاي ١ٝايتذطٜس ١ٜثِ املتأخط ٠ايؿاًَ ١يًهتاب ١ايؿٝٓٝكَٚ ١ٝا امسض َٓٗا
َٔ نتابات بعس شيو عً ٢ايٓش ٛايص ٟغريز َؿكالّ يف ٖصا ايبشح ،بإشْ٘
تعاىل.
أقسّ ايٓكٛف ايهٓعاْ ١ٝاملبهط َٔ ٠فُٛعتني .إسساُٖا َٔ ؾًػطني،
َؤضخ ١يًكطٕ ايػابع عؿط أ ٚايػازؽ عؿط قبٌ املٝالز ( ايؿهٌ  :2ز ) ٚاألخط٣
=Jensen 8@<?:9:> & Abb. 98= – 9:@; Gelb 8@>; ed.:899-8; Cohen 8@<?:88@-89= 8
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َٔ غٓٝاَ ٤ؤضخ ١يًكطٕ ايػازؽ عؿط قبٌ املٝالز ( ايؿهٌ :2أ -زٖ ،ـ ) ،اختري
َٔ اجملُٛع ١األٚىل َجاٍ ٚاسس َٔٚ ،ايجاْ ١ٝأضبع ١أَجً ( ١ايؿهٌ .) 2
يهٔ فُٛع ١غٓٝا ٤ناْت ٖ ٞاييت انتؿؿت أٚالّٚ .ألٕ ضَٛظَ نتابتٗا
ايتكٜٛط ١ٜمل تهٔ َكطٚ ،١ٜيػتََٗا بعس ؾو ضَٛظٖا مل تهٔ َكط ّ١ٜأٜهّا ،بٌ
عطب ١ٝؾطقْ ،١ٝػب زاضغ ٛايٓكٛف ايهتابٚ َ١ايًػَ َ١عّا إىل أضض نٓعإ ،اجملاٚض٠
يػٓٝاٚ .٤ضدشٛا إٔ ٜهٕٛ

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(

)

َٔ نتب ْكٛف غٓٝا ٤نٓعاْٝني قس ناْٛا عُاالّ َٛٚظؿني خيسَٕٛ
املكطٜني املٓكبني عٔ ايؿريٚظ يف غٓٝا .٤ضأٚا املكطٜني ٜهتب ٕٛيػتِٗ املكط١ٜ
بايطَٛظ ايتكٜٛط١ٜ

( اهلريٚغًٝؿ ) ١ٝمبا ؾٗٝا َٔ ضَٛظ أظس ،١ٜؾشانٛا

املكطٜني يهتاب ١يػتِٗ ايهٓعاَْ ،١ٝكتبػني ايهتاب ١ايتكٜٛط ١ٜاملكطَ ،١ٜهتؿني
بأغًٛبٗا األظسَ ،ٟػتدطدني ايسالالت ايكٛت ( ١ٝايك ِٝايكٛت ) ١ٝيًطَٛظ
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األق ٍٛايتكٜٛط ١ٜايكسمي ١يًشطٚف ايعطب ١ٝاؿاي١ٝ

باألنطٚؾ 17،١ْٝٛاييت نإ املكط ٕٜٛقس اتبعٖٛا الغتدطاز أظسٜتِٗٚ .شيو
عً ٢ايٓش ٛايص ٟغٝؿطح بعسُ ،إٕ ؾا ٤اهلل تعاىل.
قبٌ ايتؿك ٌٝيف ايهٝؿ ١ٝاييت اغتدطز بٗا ايهٓعاْ ٕٛٝأظسٜتِٗ ال بس
َٔ ؾطح املككٛز باألنطٚؾ ٖٞ .١ْٝٛنًُْٜٛ ١آَْ ١ٝػٛب ١إىل نًَُ ١طنب١
َٔ أنط” - ٚأ<ٍٚ

– ٚؾ” ٕٛقٛت< ٖٞ .أنطٚؾَ ،ٕٛعٓاٖا ”قٛت أ.<ٍٚ

َٓٗا ايٓػب ُ١أنطٚؾَٚ ،ْٞٛعٓاٖا ”ططٜك ١ايكٛت األ .<ٍٚال تكًح
األنطٚؾ ١ْٝٛإال يف ايهتاب ١ايتكٜٛط .١ٜشيو ألٕ

ايسالي ١ايكٛت١ٝ

األظس ١ٜيًطَع املكٖٛض ٖ ٞايكٛتُ األ ٍٚيف امس٘ يف يػ ١أقشاب ايهتاب١
املعٓٚ .١ٝال ٜتهح شيو إال يف نتاب ١تكٜٛط .١ٜيف َا  ًٜٞتطبٝل األنطٚؾ١ْٝٛ
عً ٢اجملُٛعتني ايؿًػطٚ ١ٝٓٝايػٓٝا ١ٝ٥ملعطؾ ١نٝـ قاض ايكٛت األ ٍٚيف
اغِ ايؿ ٤ٞاملكٖٛض ٖ ٛزاليتَ٘ ايكٛت ١ٝاألظسٚ ،١ٜنٝـ قاض اغُِ ايؿ ٤ٞاملكٖٛض
ْؿػَ٘ امسّا يًطَع األظس.ٟ

ب

>8

ج

) ; ( >.Gardiner 8@8=:=, 8
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األق ٍٛايتكٜٛط ١ٜايكسمي ١يًشطٚف ايعطب ١ٝاؿاي١ٝ

ألٕ ؾو ضَٛظ ايهتاب ١ايهٓعاْ ١ٝاملبهط ٠بسأ يف فُٛعتٗا َٔ غٓٝا ،٤ؾإٕ املط٤
غٝبسؤ بٗا ٖٖٓ ٞا أٜهّا ،عً ٢ايٓش ٛايتاي ،ٞبازّ٥ا بجالخ نًُات َٔ اجملُٛع.١
ٖ ٞاآلت ( ١ٝايؿهٌ  3املتكسّ )18.

مما غاعس يف قطا ٠٤ايهًُات ايجالخ ٚؾو ضَٛظٖا ٖ ٛإٔ نال ايطَع ٜٔيف
األظٚاز ايجالث ١أزْا ( ٙايؿهٌ  4ايتايَ ) ٞعطٚؾإ غًؿّا َٔ ايهتاب ١ايؿٝٓٝك١ٝ
املكطٚ ٠٤ٚاملؿٗ ١َٛيؿعّا َٚعٓ .٢زاليتاُٖا ايكٛتٝتإ نصا ٍ :يألَُٗٓ ٍٚا،
ٚنصا :ت ،يًجاَُْٗٓ ٞاٚ .امساُٖا نُا سؿعتُٗا األظس ١ٜايعرب ،١ٜعٔ
ايهٓعاْ ١ٝاملبهطُٖ ،٠ا ”الَس<<ٚ ،تا .<ٚنُا ٜط َٔ ٣ؾهًٞ
ايطَع ،ٜٔاألَُٗٓ ٍٚا ،الَسْ” ،الَع< بايعطب ،١ٝاغِْ يألزا ٠اييت بٗا ”ًُُٜع< ( أ:ٟ
”ُٜطعٔ< ) اؿكإ يٝػطعٚ .ايجاَُْٗٓ ٞا ،تا ،ٚتكاطع خطني َتعاَس ٜٔتكطٜبّا،
َعٓا” ٙتكاطع< يف ايعرب ١ٜعٔ ايهٓعاْ ١ٝاملبهط.٠

ايٛانح متاَّا إشٕ ثالث ١أؾٝا ( ٤ايؿهٌ  .) 5ايؿ ٤ٞاأل ٖٛ ٍٚإٔ نٌ ٚاسس
َٔ ٖص ٜٔايطَع ٜٔاؽص قُٝت٘ ايكٛت ١ٝنشطف أظس ٟيه ْ٘ٛايكٛتَ األ ٍٚيف
اغِ ايؿ ٔ٤ٞاملكٖٛض يف اؿٝا ٠اي ١َٝٛٝايهٓعاْ .١ٝايؿ ٤ٞايجاْ ٖٛ ٞإٔ اغَِ ايؿ٤ٞ
املكٖٛض ْؿػَ٘ قاض امسّا يًشطف األظس.ٟ

ؾايص ٟزاليت٘ ايكٛت ١ٝنصاٍ :

امس٘ الَسٚ ،ايص ٟزاليت٘
?8

ملزيد من التفصيل ،عبدالقادر حممود عبداهلل ;.98:948
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أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

ايكٛت ١ٝنصا :ت امس٘ تاٚ .ٚشيو عً ٢ايٓش ٛاملبني يف ايؿهٌ  5املتكسّ .ايؿ٤ٞ
ايجايح ٖ ٛإٔ ٚدٛز ٖص ٜٔايطَع ٜٔاملعطٚؾني ٚبساليتُٗٝا ايكٛتٝتني يف
ايؿٝٓٝكٜ ١ٝعين مث ١عالق ١عهٚ ١ٜٛانش ١بني ايهتابتني ايؿٝٓٝكٚ ١ٝايهٓعاْ،١ٝ
ٜٛٚس ٞباستُاٍ إٔ ٜهٖ ٕٛصإ ايطَعإ ايًصإ يف ايػٓٝاُٖ ١ٝ٥ا األقٌ ايصٟ
دا َ٘ٓ ٤ايؿٝٓٝكٝإٚ ،إٔ ايهتاب ١ايؿٝٓٝكْ ١ٝؿػٗا ضمبا امسضت َٔ ايهٓعاْ١ٝ
املبهط ٠نُا متجًٗا ْكٛف غٓٝاٖٚ .٤صا َا ثبت ؾعالّ ،بإٔ ايهتاب ١ايؿٝٓٝك١ٝ
تطدع إىل ايهتاب ١ايهٓعاْ ١ٝاملبهط ٠نُا متجًٗا ْكٛف غٓٝاٚ ٤ؾًػطني ،عً٢
ايٓش ٛاملؿكٌ أزْا.ٙ
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األق ٍٛايتكٜٛط ١ٜايكسمي ١يًشطٚف ايعطب ١ٝاؿاي١ٝ

أَا ايطَعإ املتبكٝإ ( ايؿهٌ  ،) 6ؾأسسُٖا ميجٌ بٝتّاَ ،ػُ ٢بـٕٜح بايهٓعاْ١ٝ
املبهطٚ .٠اآلخط ميجٌ عّٓٝاَ ،ػُا ٠عٕ ٜٔبٗا أٜهّا .نال االمسني َٓطٛقإ بٝا٤
َس مماي .١ؾعً ٢غطاض ايطَع ٜٔايػابكني أخٔصا عً ٢أُْٗا أظسٜإ ،ميجٌ نٌ
ٚاسس َُٓٗا ايكٛت األ ٍٚيف اغِ ايؿ ٤ٞاملكٖٛض بايًػ ١ايهٓعاْ ١ٝاملبهط .٠نُا
أخص اغِ ايؿ ٤ٞاملكٖٛض عً ٢أْ٘ اغِ ايطَع األظس.ٟ
ٚملا دُُعت أقٛات ايطَٛظ األضبع ١يهٌ نًُ ( ١ايؿهٌ ٚ ،) 7برتتٝبٗا ْؿػ٘
أعطت ب ع ٍ ت ”بعًَٚ ،<١عٓاٖا ”ضب ،١إهلَ ،<١ؤْح بعٌ ”ضب ،إي٘< بايًػ١
ايهٓعاْ ١ٝاملبهط"ٚ .٠بعٌ" َعبٛز بٗصا االغِ يف بالز ايؿاَّٛ ،ثل َٔ ايٓكٛف
ايهٓعاَْ ،١ٝجًُا أْ٘ َٛثل َٔ ايكطإٓ ايهط ،ِٜيف غٛض ٠ايكاؾات ( اآل،) 125 ١ٜ
غًٔنيَ (  ) 123إشِ قَاٍَ ئكَ ِ َٔ٘ٔٛأال تَتٖكُ،) 124 ( َٕٛ
سٝح داٚ" ٤إٕٖ إيَٝاؽَ يَ َُٔٔ املُطِ َ
ػَٔ ا ِيدَائكٔنيَ (  ،) 125اهللَ ضَبٖ ُهِِ َ َٚضبٖ آبَاُ ٔ٥هُِ األٖٚئنيَ ( 126
أتَ ِسعَُ َٕٛبعِالّ ٚتَصَضُ َٕٚأسِ َ
)".
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أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

تط ٣تا ٤ايتأْٝح َبػٛط ١يف ب ع ٍ ت ”بعً ٖٞٚ .<١ظاٖط ٠غتػتُط إىل املطسً١
ايٓبط ،١ٝيتعٗط يف نتاب ١بعض األمسا ٤املؤْج ١يف ايطغِ ايعجُاْ ٞيًُكشـ
ايؿطٜـ َٔ .أَجًتٗا "بٔ ٔٓعَُِتٔ اهللٔ” ( يكُإٚ" ،) 31:ضَسَُِتُ ضبو" ( ايعخطف32 :
)ٚ .ثل املسي ٍٛاملصنٛض يهًُ ١ب ع ٍ ت أْٗاَ ،ػبٛق ١بايالّ يتُكطأ ٍ ب ع ٍ ت،
ٚتعين إَا ”يبعً /١يطبٚ <١إَا ”يًبعً/١يًطب ،<١ناْت َهتٛب ١عً ٢ايكؿش١
اي ،٢ُٓٝنُا ٜط ٣ايٓاظط ،يتُجاٍ أب ٞاهل ٍٛؿتشٛض ( ايؿهٌ  ،8ايًٛس،) 1 ١
املعبٛز ٠املكط ١ٜايكسمي ١املعطٚؾ ،١املٛقٛؾ ١بأْٗا ”ضب/١إهل ١ايؿريٚظ< بايًػ١
املكط ١ٜايكسميٚ ١نتابتٗا اهلريٚغًٝؿ ،١ٝيف ايػطط ايجاْ ٞعً ٢ايكؿش١
ايٝػط ،٣نُا ٜط ٣ايٓاظط َٔ ،ايتُجاٍ ْؿػ٘ ( ايًٛس.) 2 ١
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شاى َٔ أَط اجملُٛعات ايجالخ َٔ غٓٝا ٤اييت عُطنت ًٜ٘ٝ .عطض
اجملُٛعتني املتبكٝتني ( ايؿهٌ  ) 9ال غتٓباط َا ميهٔ اغتٓباط٘ َُٓٗا.
إسساُٖا َٔ دعض يف ؾًػطني ( ايؿهٌ  9أ )ٚ ،األخط َٔ ٣غٓٝا ( ٤ايؿهٌ  9ب ).
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ايطَٛظ اؾسٜس ٠ؾُٗٝا ثالث .١أٚهلا نـ إْػإ يف ؾهًني (

،

; ايؿهٌ 9

أ ،ب ) .امسٗا ىپ بايهٓعاْ” ٖٛ ،١ٝنـ< بايعطب .١ٝقاضت نص :ٟى زالي١
قٛت ١ٝيًطَع األظس ،ٟنُا قاضت ىپ ايهٓعاْ” ،١ٝناف< ايعطب ،١ٝامسّا ي٘.
ٚايجاْ ٞضأؽ ايجٛض

(

; ايؿهٌ  9ب ) املُجٌ يًجٛض ناَالّٚ .امس٘ أيٝـٕپ

بايهٓعاْ .١ٝقاضت زاليت٘ ايكٛت ١ٝنصا /٤ :أ ألْٗا ايكٛت األ ٍٚيف اغِ ايؿ٤ٞ
املكٖٛض .نُا قاضت أيٝـٕپ” ،أيـ< بايعطب ،١ٝامسّا يًطَع األظسٚ .ٟايطَع
ايجايح َٛدَ ١ا( ٤

; ايؿهٌ  9ب ) ،متجٌ املا ٤ناَالّ .امس٘ َـِٕٜ

بايهٓعاْ ١ٝنُا سؿعت٘ ايعرب ،١ٜؾكاضت نصا ّ :زالي ١قٛت ١ٝي٘ ،نُا قاضت
َـٕ َِٝ ،ِٜبايعطب ،١ٝامسّا ي٘ نطَع أظس.ٟ
ؾؿ ٞنَ ٤ٛا تكسّ تٝػطت قطا ٠٤اجملُٛعتني املعٓٝتني ٚتطمجتُٗا عً ٢ايٓشٛ
اآلت:ٞ
ايهًُ ١األٚىل ٖ ٞى ٍ ب ”نًب<  ٖٛٚاغِْ عًِ َعً ،ّٛيؿدل أ ٚقب ١ًٝاغتُط
قُٛالّ َٓص شيو ايعَإ إىل ايعكٛض اإلغالَ .١ٝغُُت ب٘ قب ١ًٝعطب١ٝ
َعطٚؾٚ .١ايهًُ١
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ايجاْ ٤ ٍ ،١ٝب ب ّ ٍ ى ،ؾٗٝا االغِ ايعًِ ”أببًُو< ،املعطٚف َٔ غري ٖصا
ايٓكـ ،فطٚضّا بايالّ ،يتُكطأ ايهًُ” ١ألببًُو<.
ؾُٔ فُٛع ضَٛظ ايهًُات ايػابك ١نًٗا ،اييت ٚنشت زالالتٗا ايكٛت١ٝ
ٚأمساؤٖا ،خيطز املط ٤بايكا ١ُ٥اآلت( ١ٝايؿهٌ  ،) 10ضَٛظّاٚ ،زالالتٕ قٛتّ ١ٝ
ٚأمسا ّ٤هلا .بايكا ١ُ٥األمسا ٤نُا سؿعتٗا ايعرب ١ٜعٔ ايهٓعاْ ١ٝاملبهطَٚ ٠ا
قاضت إي ٘ٝاألمساْ ٤ؿػُٗا يف ايعطبٚ ١ٝاإلغطٜك .١ٝباألمسا ٤اإلغطٜك ١ٝأسس
األزي ١عً ٢امساض ايهتاب ١اإلغطٜك ١ٝايكسمي ١عٔ ايهٓعاْ ١ٝاملبهط ٠يف ؾرتتٗا
االْتكاي ١ٝايتذطٜس ،١ٜضَٛظّا ٚزالالت قٛتٚ ١ٝأمسا .ّ٤غُُٝجٌ يهٌ ضَع بؿهٌ
ٚاسس ،يهٝل املػاسات املتاس ،١يف ايؿهٌ  10أزْا.ٙ
يف َا تكسّ َٔ عطض َؿكٌ يًهتاب ١ايهٓعاْ ١ٝاملبهطٜ ،٠تهح َا ٜأت ٞعٔ
ضَٛظٖا:
(أ)

أْٗا تكٜٛطَ ١ٜأخٛش َٔ ٠ايب،١٦ٝ

( ب ) أْٗا أظس ١ٜقطؾ،١
( ز ) إٔ ايسالي ١ايكٛت ١ٝيًطَع ٖ ٞايكٛت األ ٍٚيف اغِ ايؿ ٤ٞاملكٖٛض.

Α
Β
ٕ
تاو

Τ

كپ

Κ
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المد

،

(ز)

ل

أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل
ل

م

م

ع

ع

Λ

المدا

الم

Μ

ﻤو

،
ع ْين

Ο

إٔ اغِ ايطَع األظس ٖٛ ٟاغِ ايؿ ٤ٞاملكٛض ْؿػٔ٘.

( ٖـ ) إٔ أمسا ٤ايطَٛظ ،نُا ٖٚ ٛانح ،سؿعتٗا أمسا ٤األظس ١ٜايعرب،١ٜ
اغتُطت بتكطف يف ايعطبٚ ،١ٝظٔ ايرتاث ،ٕٛٝدعاِٖ اهلل يعبكطٜتِٗ

اييت

نٌ خري ،إٔ االغِ ٖ ٛاؿطف ممسٚزّا بأيـ تًٗٝا ُٖع ،٠أ ٚبإناؾات ٖٓا
ٖٓٚاىٚ .يهٓٗا َٛضٚث ١بتكطف ٖٓا ٖٓٚاى أسٝاّْا َٔ ايهٓعاْ ،١ٝنُا غبل
تٛنٝش٘.
(  ) ٚأْٗا َؿكٛي ١بعهٗا عٔ ايبعض اآلخط يف ايهًُ ١ايٛاسس،٠
(ظ)

ٜهاف إىل َا تكسَّٚ ،ا مل ميجٌ ي٘ ٖٛ ،خً ٛايٓكٛف َٔ أ ٟؾاقً ١بني

ايهًُات ،مما دعٌ نٌ نًُات ايٓكـ َتالقك ١يف ضَٛظ َتعاقب ،١نإٔ يٛ
ناْت نًٗا يهًُٚ ١اسس.٠
.1

مراحل تطىر الرمىز حتى الكتابة العربًة الىشطى
بعس َا تكسّ َٔ عطض ؾاٌٍَ يًهتاب ١ايهٓعاْ ١ٝاملبهطٜٓ ،٠تكٌ املط ٤بع ٕٛاهلل

َٚؿ٦ٝت٘ إىل املٛنٛع األخري األغاؽ عٔ َطاسٌ تطٛض ايطَٛظ ايهٓعاْ ١ٝاملبهط٠
ايتكٜٛط ١ٜست ٢بًػت ايعطب ١ٝايٛغط ٢ايتذطٜسٜ .١ٜككس بايعطب ١ٝايٛغط٢
تًو اييت نُتبت بٗا ايعطب ١ٝايؿكش ٢يف ٚغط اؾعٜط ٠ايعطبٚ ،١ٝايكطإٓ
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األق ٍٛايتكٜٛط ١ٜايكسمي ١يًشطٚف ايعطب ١ٝاؿاي١ٝ

ايهط ِٜبكؿ ١خاق .١ي٦ال ُٜػطفَ يف ايعطض غٝهتؿ ٢بايتُج ٌٝيًُطاسٌ
األغاؽ يف ايتطٛضٚ ،مبجاٍ أَ ٚجايني يهٌ َطسًٚ .١املطاسٌ املعٓ ١ٝبعس ايهٓعاْ١ٝ
املبهط ٖٞ ٠اآلت:١ٝ
أٚالّ :االْتكاي ١ٝايتذطٜس،) 1:2 ( ١ٜ
ثاّْٝا :ايؿٝٓٝك،) 2:2 ( ١ٝ
ثايجّا :اآلضاَ،) 3:2 ( ١ٝ
ضابعّا :ايٓبط،) 4:2 ( ١ٝ
خاَػّا :ايعطب ١ٝايٛغط.) 5:2 ( ٢
غٝالسغ املط ،٤إٕ ؾا ٤اهلل تعاىل ،نٝـ ؼٛيت ايطَٛظ تسضدّا َٔ ايتكٜٛط١ٜ
ايتاَ ١إىل ايتذطٜس ١ٜايتاَٚ ،١مل تعس ؾٗٝا ألؾهاهلا ايتذطٜس ١ٜأؾبا ٙبأقٛهلا
ايتكٜٛط.١ٜ
 1:2املطسً ١االْتكاي ١ٝايتذطٜس١ٜ
متجٌ املطسً ١االْتكاي١ٝ

ايتذطٜس19١ٜ

أ ٍٚخط ٠ٛم ٛايهتاب ١ايعطب١ٝ

ايٛغط ٢يًػ ١ايعطب ١ٝايؿكش .٢يٝؼ يًُطسً ١بساَ ١ٜعًٚ ،١َٛيهٔ ْٗاٜتٗا
ناْت قبْ ٌٝكـ تابٛت أسرياًَّ ،و دب ( ٌٝايؿهٌ  ،) 12املؤضر يٓش1000 ٛ
م .ّ.يًهتاب ١ؾٗٝا عس ٠مسات ٖٞ .اآلت:١ٝ
بًٛؽ ايطَٛظ ايتذطٜس ١ٜايتاَ،١
ال َٔ تػعٚ ١عؿط.ٜٔ
اغتكطاض عسز ايطَٛظ عً ٢اثٓني ٚعؿط ٜٔضَعّا بس ّ
اططاز ايهتاب ١أؾك٘ٝا بسالّ َٔ عاَٛزٜ٘ا إال يهطٚض.٠
اغتُطاض نتاب ١ايطَٛظ َٓؿكً ،١غري َتكً ،١يف ايهًُ ١ايٛاسس.٠
ال ثِ اإلغطٜك ١ٝالسكّا ؾٗٝا.
تؿطع األظسٜتني ايعطب ١ٝايكسمي ١أّ ٚ
ظٗٛض ؾاقً ١بني ايهًُات بعس سني َٔ ايبسا ٖٞ ،١ٜخط عاَٛزَ ٟػتك.ِٝ
@ 8عبدالقادر حممود عبداهلل ; 9@:948وما بعدىا.
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األق ٍٛايتكٜٛط ١ٜايكسمي ١يًشطٚف ايعطب ١ٝاؿاي١ٝ

تكع يف ٖص ٙاملطسً ١عسْ ٠كٛفَ ،تػًػً ١ظَّٓا ،مساٖا ايساضغٚ ٕٛسػب
تطتٝبٗا ايعَينْ ،كٛف
(أ)

قبٛض ايٛالٜسٚ 20٠بٝت مشـ َٔ 21،ؾًػطني،

(ب)

اـهط بؿًػطني22،

(ز )

غٌٗ ايبكاع23،

(ز)

ْكؿا غطزٜٝٓا ٚتٔهَّ 24.١األخري َٔ دعٜط ٠نطٜت.

غٝهتؿَٗٓ ٢ا بٓكـ ايبكاع اآلت ،ٞاملهتٛب عًٚ ٢د٘ ْكٌ ( ايؿهٌ  11ا )
ٚظٗط ( ٙايؿهٌ  11ب )َ ،ا ٜجبت ًَهٝت٘ ملٔ امس٘ ظنٛض -بعٌ بٔ بِٔٓعٓا.25.٠
ٜالسغ يف ايٓكـ َا ٜأت:ٞ
( أ ) ايتذطجي ١ٝايتاَٚ ١اْكطاع ايكً ١ايؿهً ١ٝبني ايطَٛظ ٚأقٛهلا ايهٓعاْ١ٝ
املبهط.٠
(ب)

ايرتبٝع ،عهؼ ايتسٜٚط ،بهتاب ١ايطَٛظ بعٚاٜا ساز.٠

(ز)

اغتُطاض ؾكٌ ايطَٛظ بعهٗا عٔ ايبعض اآلخط يف ايهًُ ١ايٛاسس،٠

 94عبدالقادر حممود عبداهلل ،المرجع السابق نفسه ،ص ص  :4وما بعدىا.
 98كروس .Cross 8@=>:8>*-8@* & Fig. 9
99

عبدالقادر حممود عبداهلل ،المرجع السابق نفسه ،ص ص  ::وما بعدىا.

 9:المرجع السابق نفسه ،ص ص ? :وما بعدىا.
; 9المرجع السابق نفسه ،ص ص  ;4وما بعدىا.
<9

;Naveh 8@?9:;4 Fig. :

? 84حوليـــة احلـــــرف العـــــربي

ايعسز األ ٍٚأغػطؼ ّ2015
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(ظ)

أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

نتاب ١تا ٤املؤْح َبػٛط ١يف ع ٰٕ ت ”عٓاَ ،<٠جًُا تٓطل ٖص ٙايتاَ٤
بعضُ

املٓاطل يف ايعامل ايعطب ٞاآلٕ ٖٞٚ .ظاٖط ٠غتتهطض

نجريّا يف َا بعس
ٚتػتُط ست ٢ؾرتَ ٠تأخط ٠يًهتاب ١ايٓبط.١ٝ

26

=9
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.1

أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

 1:1املرحلة الفًهًقًة
نُا غبل شنط ٙأنجط َٔ

َط9>،٠

ٚنُا أثبت٘ ايتُج ٌٝيًُطسً١

االْتكاي ١ٝايتذطٜس 9?،١ٜيٝػت املطسً ١ايؿٝٓٝك ١ٝبسا ّ١ٜيألظسٜات اؿاي ١ٝال
غابل هلا ،بٌ َٖ ٞطسً ١يف تاضٜذ األظس ١ٜايهٓعاْ .١ٝيهٔ َا ق ٌٝال ٜكًٌ َٔ
أُٖٝتٗا ،ألٕ َٓٗا اْبجكت ايهتاب ١اآلضاَٚ ١ٝايعربٚ .١ٜيًهتاب ١اآلضاَ ١ٝأُٖ١ٝ
خاق ١ألْٗا َكسض أظسٜتٓا ايعطب ١ٝبٛغاط ١ايٓبط9@.١ٝ

●

●

●

●

●

ٕ ●

●

●

●

●

●

> 9ص ; مثالً.
? 9ص ص =.8>-8
@9

8@9

 Jensen 8@<?:9=<-9>8؛
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أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

ٜؤضر يبسا ١ٜايهتاب ١ايؿٝٓٝك ١ٝبٓكـ تابٛت املًو ايؿٝٓٝك ٞأسرياّ ،مٛ
 1000م 30.ّ.نإ ًَهّا ؾب ٌٝيبٓإ .نجريّا َا ٜػًط عسز غري قًَٔ ٌٝ
املٗتُني بتاضٜذ األظس ١ٜؾٝكؿٕٛ
ايٓكـ بأْ٘ ”ْكـ أسرياّ< .ؾايٓكـ يٝؼ ي٘ٚ ،مل ُٜٓكـ ي٘ يف سٝات٘ٚ ،إمنا
ُْكـ ي٘ عً ٢قرب ،ٙعً ٢ايتابٛت ايص ٟنإ ابًَٓ٘ ،و دب َٔ ٌٝبعس ،ٙقس أَط
بكٓع٘ .شيو َا ْل عً ٘ٝايٓكـ ايص ٟتكسّ أٚي٘ ( ايؿهٌ .) 12
ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ نتاب ١ايٓكـ أْٗا
(أ)

ػطٜس ١ٜقطؾ ،١بٗا تطبٝع،

(ب)

أؾك َٔ ١ٝايُٝني إىل ايٝػاض.

(ز)

ؾٗٝا اغتُطاض يؿكٌ ايطَٛظ بعهٗا عٔ ايبعض اآلخط يف ايهًُ١

ايٛاسس.٠
(ز)

بٗا ؾاقً ٖٞ ،١خط عاَٛز ( ٟنصا ) │:بني ايهًُات،

( ٖـ ) ايعني ( ع ) زا٥ط ٠غري َٓكٛط َٔ ،١غري بؤبؤ ( ايػٛاز )،
()ٚ

إغؿاٍ املس يف ٖصا املكتطـ ٚغريٖٓ .ٙا عسَ٘ يف ايٝا ٤غري املُاي ١يف ِظ

يهتاب ١ظ” ٟايص ٤ ،<ٟبٔ ٖـ ”أبٚ ،<٘ٝاملُاي ١يف گ ﺏ ٍ ”ديبٕـٌ< ٚايٝا ٤غري
املُايَ ١ع أيـ املس يف ِ ٤ح ضٕٕ ّ ”أسرياّ<.
(ظ)

عسّ تٛظٝـ األيـ (  ) ٤يًُس ،بٌ قاَتّا ( سطؾّا قشٝشّا ) ،نُا يف
االبتسا ٤يف  ٤ض ٕ ”ايتابٛت< ٤ ،حِ ضٕٕ ّ ”أسرياّ< ٤ ،ب ٖـ أب.<٘ٝ
غٝعٌ عسّ املس باأليـ ظاٖطَ ٠ػتُط ٠ملا بعس ايبعج ١ايٓب ،١ٜٛيف
ساالت نجريَ ٠عً ١َٛيف ايطغِ ايعجُاْ ٞيًُُكشـ ايؿطٜـ.

 1:1املرحلة اآلرامًة
ايهتابات اآلضاَٚ 31١ٝاملؤابٚ ١ٝايعرب ١ٜتؿطعت َٔ ايهتاب ١ايؿٝٓٝك ١ٝيف ايكطٕ
ايتاغع قبٌ املٝالز .يف أ ٍٚاألَط نإ اآلضاَٚ ٕٛٝاملؤابٚ ٕٛٝايعرباْٜ ٕٛٝهتبٕٛ
:4

=Jensen 8@<?:9=< & Abb. 9:
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أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

ايؿٝٓٝؿ ١ٝيػٚ ١نتاب .١ثِ دا ٤سنيْ ؾ ٘ٝبسأٚا ٜهتب ٕٛيػاتِٗ بايطَٛظ
ايؿٝٓٝكٚ .١ٝمبطٚض ايعَٔ تبًٛض يهٌ َِٓٗ خط َٓٗا خام بًػتٖ٘ٚ .هصا قاض
يآلضاَٝني خط خام ظٌ َعاقطّا ألقً٘ ايؿٝٓٝكُُٜ .ٞجٌٖ يًهتاب ١اآلضاَ١ٝ
بػطط ٚاسس ( ايؿهٌ ْ َٔ ) 13كـ ظنٛض ( ظنطٜا )ًَ ،و محا ،٠إسس٣
ممايو اآلضاَٝنيَ ،ؤضر بٓش 800 ٛم 32.ّ.ايػطط ناف يتبٝإ املطاز.

●

●

●

●

●
نافو8@?9:?8. Fig. >: ،

ٜالسغ املطَ ٤ا ٜأت َٔ ٞسٝح ايهتاب:١
(أ)

ايطَٛظ ػطٜس ١ٜتاَ.١

( ب ) إَاي ١ايطَٛظ ميٓ ١أٜ ٚػط،٠
( ز ) إطاي ١عكٗٝا ْػب٘ٝا،
(ز)

اغتُطاض ؾكٌ ايطَٛظ بعهٗا عٔ ايبعض اآلخط يف ايهًُ ١ايٛاسس،٠

( ٖـ ) ايؿاقً ١بني ايهًُات خط عاَٛز ٟأقكط مما نإ عً ٘ٝيف ايػابل،
يف َػت ٣ٛايػطط أ ٚأعً َ٘ٓ ٢قًٝالَّ ،ا ٌ٥ميٓ،١
()ٚ

ايطَٛظ قٛاَت ،خاي َٔ ١ٝأ ٟضَع يًُس .مل تبني ٚا ٚاملس يف ظ ىُ ض
”ظنٛض< أ ٚأيـ املس يف ح ّٕ ت” ،محا .<٠يهٔ ٚا ٚاملس ٜٚا ٤املس
غتعٗطإ يف ٖص ٙاملطسًٚ ،١يهٔ بعس سنيٚ .تبك ٢أيـ املس
ًَُٗ.١

:8

<?Jensen 8@<?:9?8-9

=Diringer 8@=? ed.:8@=-9:
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(ظ)

أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

اغتُطاض نتاب ١تا ٤املؤْح تآَ ّ٤طٛقَ ١بػٛط ١يف ح ّ ت ”محا<٠
33

ْؿػٗا ٖٞ .ايعاٖط ٠اييت اغتُطت يف ايٓبط ،١ٝثِ يف ساالت
يف ايطغِ ايعجُاْ ٞيًُكشـ ايؿطٜـ.

 1:1املرحلة الهبطًة
متجٌ املطسً ١ايٓبط ١ٝسًك ١ايٛقٌ األخري ٠بني ايهتاب ١ايعطبٚ ١ٝايهٓعاْ١ٝ
املبهط 34.٠شيو ألٕ ايهتاب ١ايعطب ١ٝايٛغط ،٢أ ّٗ ايهتاب ١ايعطب ١ٝاؿايَٓ ،١ٝشسض٠
عٔ ايٓبط ،١ٝاملتؿطع َٔ ١ايهتاب ١اآلضاَٚ .١ٝاألخريْ ٠ؿػٗا ؾطع َٔ ؾطٚع ايهتاب١
ايؿٝٓٝك ،١ٝاملٛقٛي ١بايهتاب ١ايهٓعاْ ١ٝاملبهط ٠باملطسً ١االْتكاي ١ٝايتذطٜس.١ٜ
يصا ؾإٕ غًػًْ ١ػب ايٓبط ٖٞ ١ٝاآلضاَ ،١ٝعٔ ايؿٝٓٝك ،١ٝعٔ ايهٓعاْ١ٝ
االْتكاي ١ٝايتذطٜس ،١ٜعٔ ايهٓعاْ ١ٝاملبهط ٠ايتكٜٛط.١ٜ
نتبت بايٓبط ١ٝثالخ ممايو ْبط ١ٝقاَت يف ثالخ َٓاطل ٚعٛاقِ
عطب ٖٞ 35.١ٝممايو تسَط يف غٛضٜاٚ ،ايبرتا ٤يف األضزٕ ٚاؿٔذط يف املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜاآلٕ .يػْ ١كٛؾٗا عطب ١ٝخايك ،١بٗا َؿطزات آضاَ .١ٝنُا
ؾعٌ اآلضاَ ،ٕٛٝغابك،ِٖٛ

باغتدساّ ايؿٝٓٝك ١ٝيػٚ ١نتاب ١قبٌ تطٜٛط

نتابتِٗ ،ؾإٕ األْباط اغتدسَٛا اآلضاَ ١ٝيػٚ ١نتاب ّ١سّٓٝا َٔ ايعَٔٚ .مبطٚض
ايعَٔ ظٗط اػاٖإُٖ .ا تعاٜس املؿطزات ايعطب ١ٝيف ايٓكٛف اآلضاَٚ ١ٝمتٗٝع
اـط قًٝالّ قًٝالّ عٔ اآلضاَٚ .ٞشيو إىل إٔ قاضت ْكٛؾِٗ عطب ١ٝايًػ ،١بٗا
بعض املؿطزات اآلضاَ ،١ٝأؾٗطٖا بط ”بٔ<َٚ ،هتٛب ١غط ْبط ٞممٝع .يهِٓٗ مل
ٜعٜسٚا ايطَٛظ االثٓني ٚايعؿط ٜٔاملٛضٚثَٓ ١ص املطسً ١االْتكاي ١ٝايتذطٜس١ٜ
::

حلالة سابقة ،ص > 8الملحوظة ( ز ) ،وأخرى نبطية ىي واحدة من حاالت كثرية نبطية ،ص ،9:

الملحوظة ( د ).

; :ص  1:1 ،9أعاله.

<:
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أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

يهتاب ١نٌ أقٛات يػتِٗ ايعا٥س ٠عٔ األظس ١ٜاملٛضٚث ١باألقٛات خ ر ش ؽ ظ
املٓطٛق ١يف يػتِٗٚ .شيو َا زعاِٖ يهتابٖ ١ص ٙاألقٛات ببسا ٌ٥مما تٝػط َٔ
األظس ١ٜاملٛضٚث ١عً ٢ايٓش ٛايص ٟغٝبني بع ُس مبؿ٦ٝت٘ تعاىل.
ثِ ناقت ايؿك ١بني اـط ايٓبطَٚ ٞا قاض ٖ ٛاـطَّ ايعطب ٞبعس
شيو .ؾؿ ٞأٚاخط ايكطٕ األ ٍٚاملٝالز ٟظاز ٚقٌ ايطَٛظ يف ايهًُ ١ايٛاسس ،٠عً٢
ايٓش ٛايص ٟميجً٘ أقسم متجْ ٌٝكـ فريَ َٔ ٚسا ٔ٥قاحل بؿُاٍ املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛزَٚ ١ٜؤضر يػٓ ٖٛٚ .ّ76 ١أسس ثالثْ ١كٛف غُٝجٌ بٗا ،إٕ ؾا٤
اهلل تعاىل.
نايهتاب ١اآلضاَ ١ٝاملتأخط ،٠تُعٗط ايهتاب ُ١ايٓبط ُ١ٝاملس بايٝاٚ ٤ايٛاٚ ،ٚتػؿً٘
باأليـ.
ٚشيو َا ٚضثت٘ ايهتاب ١ايعطب ١ٝايٛغط ،٢كًؿ ١بعض ضٚاغب٘ يف بعضِ َٛان َع
يف ايطغِ ايعجُاْ ٞيًُكشـ ايؿطٜـ.
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أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

األق ٍٛايتكٜٛط ١ٜايكسمي ١يًشطٚف ايعطب ١ٝاؿاي١ٝ

أوالً :نقش الصىيداء ( الشكل ) 11
ْكـ ايػٜٛساَ ٤هتٛب عً ٢قرب مخط ،٠ظٚد ١أش ،١ٜٓاملًو ايٓبطٞ
ايػٛض ،ٟاملؤضر يًكطٕ ايجايح قبٌ املٝالز 36.نإ قس بٓا ُٙهلا ،نُا ُْل عً ٘ٝيف
ايٓكـ ْؿػ٘.
ٜالسغ يف ايهتابَ ١ا ٜأت ،ٞغري ايتذطٜس ١ٜايتاَٚ ١ايهتاب َٔ ١ايُٝني
إىل ايؿُاٍ:
االغتػٓا ٤عٔ ايؿاقً ١بني ايهًُات ٚاالنتؿا ٤بؿطاغات يف َا

(أ)
بٗٓٝا.

ٕ

ٕ

( ب ) اغتُطاض ؾكٌ ايطَٛظ بعهٗا عٔ ايبعض اآلخط يف ايهًُ ١ايٛاسسٚ ،٠إٕ
تالقكت ٚنإ يبعهٗا ش َٔ ٍٜٛايٝػاض تٗ ١٦ٝيٛقًٗا مبا
ًٜٗٝا ،نايصٟ

غٝشسخ ؾُٝا بعس.

= :ينسن .8@<?::48 Abb. 9@9
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أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

( ز ) نتاب ١قٛت ال ضَع ي٘ يف األظس ١ٜاآلضاَ ،١ٝاملٛضٚث ،١بآخط ؾٗٝا ،يف
نتاب ١اـا ٤باؿا ٤يف ح ّ ض ت ”مخطٚ ،<٠ايصاٍ بايساٍ يف زٟٔ
”ش <ٟيف َعٓٗٝٝا ”ٍِ< <ٚايصٚ ،<ٟيف  ٤ﺩ ٕ ٟت ٤ /ز  ٕ ِٟت
"أش /١ْٕٟأش.<١ِٜٓ
(ز)

اغتُطاض نتاب ١تا ٤املؤْح َبػٛط ١يف االمسني املؤْجني ح ّ ضت
 ٕ ٟت "أش /١ْٕٟأش.<١ِٜٓ
”مخط ٤ ٚ <٠ﺩ ٕ ٟت ٤ /ز ِ

(و)

ﺜﺎﻨّٜاْ :كـ فريَ َٔ ،ٚسا ٔ٥قاحل ( ااألؾهاٍ ) 18 - 15

>Jaussin & Savignac 8@@> ed:8?9 & Fig. @@, 8?: :؛
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أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

1

3

4

5

16
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األق ٍٛايتكٜٛط ١ٜايكسمي ١يًشطٚف ايعطب ١ٝاؿاي١ٝ

َُٗ ١يف ايهتاب ١ايٓبط ١ٝتؤضر يٛقٌ سطٚف ايهًُ ١ايٛاسس ٠باألغًٛب
ْؿػ٘ ايص ٟظٗط يف ايهتاب ١ايعطب ١ٝيف َا بعسٚ .شيو َا إشا نإ اؿطف مما
ٜٛقٌ مبا قبً٘ ؾكط أ ٚنإ مما ٜٛقٌ مبا قبً٘ َٚا بعسَ ٙعّاٚ ،نٝؿٝت٘ يف
اؿاالت نًٗاٜ .هاف إىل شيو ايؿب٘ ؾب٘ ايتاّ بني ايهًُات املٛقٛي ١ؾَٚ ٘ٝا
يف ايهتاب ١ايعطب ١ٝإىل ايٜ .ّٛٝط ٣شيو يف ْكـ فري ٚايتاي ٞيف ؾهً٘ ايعاّ
أٚالّ ( ايؿهٌ ٚ ) 15يف قطا٤ت٘ ثاّْٝا ( ايؿهٌ .) 16

لسنة  76ق.م .عن

الشكل :15

وسافنياك & Jaussin

Savignac 1997 ed.:181 No. 11 ( D ), Fig. 99.

مثًَ ١شٛظاتْ نجري ٠تػتشل اإلبسا ٤يف نتابٖ ١صا ايٓكـ املِٗ يف
تاضٜذ ايهتابٚ ١ايكطاَ ٠٤عّا ،ايص ٟتعس نتابت٘ طؿط ١َُٗ ٠يف تاضٜذ اؿهاض٠
اإلْػاْ.١ٝ
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(أ)

أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

اؽاش ايعني ؾهًني ألَ ٍٚط ،٠أسسُٖا َؿتٛس ١ؾ ٘ٝميّٓٝا يالبتسا٤
أ ٚايؿكـ ـ ـ ـ ـٌ عُا ٜػ ـ ـ ـبكٗا ،نُا يف ”عؿَط ٚ <٠ؽ ب ع٘ ”غبع<١
( ايػطط ٚ .) 4ايجاَْ ٞؿتٛس ١ؾ ٘ٝإىل أعً ٢نايػبع١
يًتٛغط ،نُا يف يعًِ ( ايػطط ٚ ;3ايؿهٌ  17غاق.) ١
اغتُطت ظاٖط ٠ايؿتح إىل أعً ٢نايػبع ١يف ايطغِ ايعجُاْٞ
يًُُكشـ ايؿطٜـ ،نُا يف نًُيت ”َعسٚز< ( اآل) 104 ١ٜ
<ٚغعٝس< ( اآل َٔ ) 105 ١ٜغٛضٖٛ ٠ز َٔ َكشـ َٔ ايكطٕ
ايجايح اهلذط ( ٟايًٛس.) 2 ١

(ب)

نتاب ١قٛت ال سطف ي٘ باألظس ١ٜبآخط بٗا ،يف نتاب ١اـا٤
باؿاَ ٤ط٠

أخط ٣يف أل ٕسط” ٙيصضٜت٘<ٚ .نتاب ١قٛت ي٘

سطف باألظس ١ٜبآخط ؾٗٝا يف نتاب ١ايؿني بايػني يف ع غطٖـ
”عؿَط.<٠
(ز)

نتاب ١تا ٤املؤْح ٖا ،ّ٤ال تاَ ّ٤بػٛط ،١ألَ ٍٚط ،٠يف ٜـٕﻭّ ع
غطٖـ

 ٚؽ بع ٖـ ” ّٜٛعؿطٚ ٠غبع ،<١ألٕ االغِ املؤْح ،ايعسز،

داَ ٤هاؾّا إي ٘ٝؾال تٓطل ؾٚ .٘ٝنتاب ١االغِ املؤْح بايتا٤
املبػٛط ١يتٓطل سني داَ ٤هاؾّا ،إىل ايعسز املصنط ٖص ٙاملط،٠
يف غٓت محؼ ”غٓ ١مخؼٍ< ،باتؿام يف متٝٝع ايعسز يف
اؿايتني.
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أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

.1
.1
.3
.4
.5

(ز)

إظٗاض املس بايٝا ٤غري املُاي ١يف زٔٔ” ٟايص <ٟﻭ بؼ ٕٔ ٕٜٛ
”ﺒﺴﻴﻭﺍﻥ<.

ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩ ﺒﺎﻟﻭﺍﻭ غري املُايٚ ١سسٖا يف ٜت م

بطُٜ” ٕٚتكرب<ٕٚ

ٕ ب طُ ” ٚايٓبط<ٚ ،فتُعَ ١ع ايٝا٤

غرياملُاي ١يف فٔريُٚ .ٚنتابٚ ١ا ٚاملس املُاي ١يف ﻴـٕﻭّ .ملس آخط
ط ْ ٚعا٥ط عسَٗٓ ،٠ا
االغِ بايٛا ٚغري املُاي ١يف فٔريُ ٕ ٚ ٚب ُ
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األق ٍٛايتكٜٛط ١ٜايكسمي ١يًشطٚف ايعطب ١ٝاؿاي١ٝ

يف عُطُٚ ،ٚايس اَطﺉ ايكٝؼ يف ْكـ ايُٓاض ٖٞٚ .٠ظاٖط ٠مل
تعٍ يف ْطل األمسا ٤ايؿاَ.١ٝ
( ٖـ )
()ٚ

38

بس ٌٰون
إغفال المد باأللف فً أل ٰحره ”َخره ،لذرٌته“ و ِ
”بسٌوان“.
عسّ تٛظٝـ األيـ يًُس ألْ٘ ُٖع ّ٠يًكطع ،نُا يف االبتسا ٤يف
ء ٰ حره ”آخط ،ٙشضٜت٘< ٤ ،قسم ”أٚىل<ٚ ،يف ايتٛغط يف ضبٍ٤
”ضب إ ،<ٌٜبأقسم ”بأٚىل<ٚ ،يف ايتأخط يف قرب” ِ٤ايكرب< ،ز” ِ٤شا<
ٚسذطٜأ ”اؿٔذط.<ٟ

(ظ)

(ح)

الوصل والفصل بٌن حروف الكلمة الواحدة باألسلوب نفسه
الذي ورثته الكتابة العربٌة الحالٌة .فمن الحروف ما ٌوصل
بما قبله فقط ،كالهمزة /األلف والدال والراء والواو فً ء
مجٌرو ،وٌوم ٍوم“ .ومنها ما
صدق ”أولى“ ،و االسم العلم
ُ
معا نحو الجٌم والٌاء فً
ٌجوز وصله بما قبله وما بعده ً
مجٌرو السابقة ،والمٌم والالم والعٌن فً م ِجٌرو نفسه ولعلم
”لألبد“ٌ .وضح كل ذلك الشكل  81أدناه الذي تظهر فٌه
األشكال التً اتخذتها الكلمات نفسها فً الكتابة العربٌة
القدٌمة والحالٌة.
بأغًٛب ايؿكٌ ٚايٛقٌ ٖصا قاضت نٌ نًُٚ ١سسَ ٠رتابط١
عهٜ٘ٛاٚ ،بصيو ؼٛيت ايكطا َٔ ٠٤قطا ٠٤سطؾ ،١ٝأٖ ٟذا١ٝ٥
فعأ ٠ضَعّا ضَعّا ،إىل قطا ٠٤نً .١ٝؾًِ ؼتر ايهتاب ١إىل
ايؿاقً ١بني ايهًُات اييت غازت غابكّاٚ ،انتؿ ٞبايؿطاغات
بٗٓٝا نُا ٖ ٛاؿاٍ اآلٕ.

اغتشل ْكـ فري ٚاملتكسّ َا أعط َٔ ٞتؿك ،ٌٝألٕ ب٘ ثبتت أضبع ١أَٛض،
ٖ ٞاآلت:١ٝ
?:

ص  ،:9الملحوظة ( ي ) أدناه ،لعمرو ،وعبدالقادر حممود عبداهلل ;>@:948
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األق ٍٛايتكٜٛط ١ٜايكسمي ١يًشطٚف ايعطب ١ٝاؿاي١ٝ

(أ)

أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

األَط األَٗٓ ٍٚا ٖ ٛإٔ أؾهاٍ سطٚؾ٘ ،إىل سس نبري ٖٞ ،اييت
اؽصتٗا

ايهتاب ١ايعطب ١ٝقبٌ اإلغالّ يف َا بعسٚ .شيو َا

ٜػط قطا٤ت٘ نأْ٘ َهتٛب بعطب ١ٝغري قسميٚ .١شيو َا ٜؤنس
َا يف عٓٛإ ايبشح عٔ أقٌ اؿطٚف ايعطب ١ٝاؿاي َٔ ١ٝأْ٘
ضَٛظ ايهتاب ١ايهٓعاْ ١ٝاملبهط ٠بٛغاط ١ايٓبط ،١ٝألٕ ايهتاب١
ايٓبط ١ٝاييت ميجًٗا ٖصا ايٓكـ َتأقً ١ؾٗٝا.

م لك
1

وصل الرموز في مقاطع وكلمات ،وبما تشابهه كتابة العربية الفصحى.
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األق ٍٛايتكٜٛط ١ٜايكسمي ١يًشطٚف ايعطب ١ٝاؿاي١ٝ

(ز)

أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

األَط ايجايح ٖ ٛإٔ األَط ايجاْ ٞاملتكسّ ،عٔ ٚقٌ ايطَٛظ يف
َكاطع ٚنًُات ،أمثط عٔ أؾهاٍ يًُكاطع ٚايهًُات َؿابٗ١
يهتابتٗا بايعطب ١ٝايؿكش ٢اؿايٚ .١ٝشيو َا ٜط ٣يف ايؿهٌ
 18أعال.ٙ

(ز)

األَط ايطابع ٖ ٛأْ٘ عٓسَا ٜهٝـ املطَ ٤ا ق ٌٝآْؿّا عٔ ضدٛع
أمسا ٤اؿطٚف ايعطب ١ٝاؿاي ١ٝإىل ايهٓعاْ ١ٝاملبهط ،٠تهتٌُ
أضنإ اؿسٜح

أق ٍٛاؿطٚف ايعطب ١ٝاؿاي َٔ ١ٝسٝح

ضدٛعٗا إىل ايطَٛظ ايهٓعاْ ١ٝاملبهطَ ٠باؾط ٠يف أمساٗ٥ا ٚغري
َباؾط ٠يف أؾهاهلا ٚتٛظٝؿٗا ٚقالّ ٚؾكالَّٚ .ا غٝأتَٔ ٞ
عطض غريغذ َا قٚ ،ٌٝبعس ْكـ ايُٓاض ٠غاق.١
ٚانش ١يف ْكـ ايُٓاضَٚ ٠ا غٝعكب٘ َٔ
ْكٛف ،ؾإٕ ايٓكٛف ايتاي ١ٝئ ؼع ٢باملعاؾ ١املؿكً ١اييت
سعٝت بٗا ايٓكٛف ايػابك.١
ثاّْٝاْ :كـ ايُٓاض ٠الَطﺉ ايكٝؼ بٔ عُطُ ( ٚايؿهالٕ ) 21ٚ 19
ْكـ ايُٓاض َٔ ٠سٛضإ َٔ ،اؿط ٠ايؿطق َٔ ١ٝدبٌ ايسضٚظ

بػٛض39.١ٜ

َعامل ْكـ ايُٓاض ٠ظاٖط ٠عٝح ال تتعصض قطا٤ت٘ أٜ ٚكعب ؾُٗ٘ أل ٟقاضﺉ
يًعطب .١ٝايٓكـ َؤضر يف ْؿػ٘ بػٓ 223 ١بتك ِٜٛبُكط ّ328 ٖٛ ،٣يتأخط تكِٜٛ
بكط ٣عٔ املٝالز 105 ٟغٓٛات.
ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ يف ايٓكـ ( األؾهاٍ :) 21- 19
(أ)
@:

ٚنٛح قطا ٠٤ايٓكـ إىل قسض نبري.
8@>? ed. II:;@-<4
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األق ٍٛايتكٜٛط ١ٜايكسمي ١يًشطٚف ايعطب ١ٝاؿاي١ٝ

أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

( ب ) ٚنٛح عطٚب ١ايًػ ،١باغتجٓا ٤بهع نًُاتَٗٓ .ا بط ”ابٔ< اآلضاَ١ٝ
املتهطض ٠يف ايٓكٛف ايٓبط،١ٝ
(ز)

إقاَ ١ايطَٛظ بعاَٚ ،١يف ايطاٚ ٤ايٛاٚ ٚايعاٚ ٟايػني ٚايالّ ٚايساٍ
بكؿ ١خاق.١

(ز)

ؾتح ايعني ،غٛا ّ٤أناْت يٓؿػٗا يف االبتسا ٤يف عُطُ ٤ ،ٚيعطب،
ٚعهسٟٔ
( ايؿهٌ  ،1:21ز – ٖـ ) ٚايتٛغط يف بًػعـس ايؿهٌ ٖ 2:21ـ ) ،أّ
ناْت

.1958:393 Abb. 197

يهتاب ١ايػني يف ٜبًع "ٜبًؼ"َ ،بًع٘ "َبًػ٘ ” ( ايؿهٌ  ،3:21ب ،ز ).
( ٖـ ) نتاب ١سطف يهتاب ١قٛت ال سطف ي٘ يف األظس ،١ٜيف ايعني يًػني يف
ٜبًع َبًع٘ "ٜبًؼ َبًػ٘ ” املتكسَتني.
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ايعسز األ ٍٚأغػطؼ ّ2015

األق ٍٛايتكٜٛط ١ٜايكسمي ١يًشطٚف ايعطب ١ٝاؿاي١ٝ

()ٚ

أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

نتاب ١سطف يكٛت ي٘ سطف يهتاب ١آخط ي٘ سطف بٗا ،م ٛمسط
”مشط<،

( ايؿهٌ  1:21ب ) ٤يػعٛب ”ايؿعٛب< ( ايؿهٌ  ،4:21ز ).
(ظ)

املس بايٝاٚ ٤ايٛا ٚبهجطٚ ،٠اططاز عسَ٘ باأليـ ،ألْٗا قاَت ( املًشٛظٟ ١
يًُس بايٛا ٚغري املُاي ١يف عُطُ.) ٚ

(ح)

ٚقٌ اؿطٚف ٚؾكًٗا يف ايهًُ ١ايٛاسس ٠باألغًٛب ْؿػ٘ املٛضٚخ َٔ
ْكـ فري ( ٚم  ،29ايؿهٌ  ،) 18املػتُط يف َا بعس ،مما ٜػط قطا٠٤
ايه ًُات قطا ٠٤نً ١ٝمل ٜهط بٗا تالقكٗا يف ايٓكـ ( ايؿهالٕ 19
.) 20ٚ
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أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

األق ٍٛايتكٜٛط ١ٜايكسمي ١يًشطٚف ايعطب ١ٝاؿاي١ٝ
3 19

(ط)

نتاب ١ايكٛت املهعٖـ سطؾّا ٚاسسّا ،يف مسٓط يهتاب ١مشَّط املتكسَ١
َباؾط ( ٠ايؿهٌ  1:20ب ) ٖ ٚـطٖب "ٖطٖب ،أٖطب ،ؾطٖز" ( ايؿهٌ
 5:20ب ).

()ٟ

املس بايٛا ٚغري املُاي ١يف عُطُ ٚاغتُطاضّا ؿاالت غابكَٗٓ ١ا
فري40،ٚ

ملك
;4

مبلغه

يبلغ

مرء

ِ
مدينت

.
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ايعسز األ ٍٚأغػطؼ ّ2015

األق ٍٛايتكٜٛط ١ٜايكسمي ١يًشطٚف ايعطب ١ٝاؿاي١ٝ

وجء

نجرن

هلك

هر ب
و َّ

199

3 19

أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

و نزُر و

ءلشعُوب

سنت

ولروم
ُ

وملـُوكهم

ووكلهن

7

تِي

الشكل  :11نماذج مختارة من كلمات في نقش النمارة ذات دالالت عن الكتابة .عن عبدالقادر محمود
عبداهلل  95:1914الشكل .54

ٚنُا اغتُط يف ْطل األمسا ٤ايؿاَ ١ٝإىل اي .ّٛٝيهٔ
قبٝػٜ 41ٞكطأ ايٛاٚ

يًعطـ ،يته ٕٛايكطا،ٖٞ ٠٤

ٚبايهتاب ١املتبعٖٓ ١ا ّ ٖٞ ،ض  ٤يلٕٜؼ بط عُط ًَٚو  ٤يعطب
ٜٚه ٕٛاملعٓ" ٖٛ ٢اَطؤ ايكٝؼ بٔ عُط ًَٚو ايعطب"ٜٚ .ط ٣املس
ح أْٗا مماي ١يف
بايٝا ٤ايطاد ِ
(ى)

يف َط ٤ل ٕقيس ػٛظ قطا٤تإ .األٚىل ٖٞٚ ،اييت ٜؿهًٗا ايهاتب
ٚقطأٖا

زٚغٗ( ٛ

)َ ٖٞٚ 42،ط ٤ل ٕقيس ،ﺒﺠﻌﻝ

ﻫﻤﺯ ٠ﺃﻝ ُٖعٚ ٠قٌ مل تهتب .ايجاْ ٖٞ ١ٝقطا ٠٤األيـ َع الّ
عبدالقادر حممود عبداهلل ; @<:948الشكل .54
;9

Dussaud::8;, Répertoire no. ;?:
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أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

األق ٍٛايتكٜٛط ١ٜايكسمي ١يًشطٚف ايعطب ١ٝاؿاي١ٝ

ل ٕقيس ،يٝكطآ  ،ٍ ٤بُٗع ٠قطع يف أٍ ايتعطٜـ ،يٝكطأ االغِ
ناَالّ َط  ٤ل ٕقيس "َط

ايكٝؼ"43.

 ٖٞٚقطا ٠٤دا٥ع ٠ألٕ

ايهتابات َط َٚطٚ ٤اَط ٤نًٗا مبعٓٚ ّ٢اسسَ ،ؤْجاتٗا َطَٚ ٠طأ٠
ٚاَطأ.٠

 1:1املرحلة العربًة
املطسً ١ايعطب ٖٞ ١ٝآخط َطاسٌ ايهتاب ١ست ٢ظٗٛض اإلغالّ ،ايص ٟبهتاب١
قطآْ٘ ،قؿع بٗا قؿعٚ ٠اغع ١دس٘ا يف ظَٔ قكري َكاضْ ١بأظَٓ ١تطٛض ايهتابات،
شيو الؽاش عسز َٔ ايهتاب ،ال ميهٔ إسكاؤ ،ٙػٜٛس خط ايكطإٓ ٚؼبريٙ
عباز ٠خايك ١يٛدٗ٘ تعاىل .غُٝجٌ هلص ٙاملطسً ١بأمنٛشدنيْ ،كـ دبٌ أغٝؼ
( ايؿهالٕ ْٚ ) 23ٚ 22كـ سطإ

( ايؿهالٕ 25ٚ 24

ْكـ دبٌ أغٝؼ َٔ ،باز ١ٜسٛضإ يف غٛضَ 44،١ٜؤضر يف ْؿػ٘ بػَٓٔ 423 ١
تك ِٜٛبُكطَ ،٣كابً ،ّ528 ١قبٌ َٛيس ايطغ ٍٛعً ٘ٝايكالٚ ٠ايػالّ بأقٌ َٔ
ْكـ قطٕ.
;;
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أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

األق ٍٛايتكٜٛط ١ٜايكسمي ١يًشطٚف ايعطب ١ٝاؿاي١ٝ

ٜالسغ يف ايٓكـ:
(أ )

أْ٘ ٚانح ايعطٚب ١يػ ،ّ١غٌٗ ايكطا ٠٤غط عطب ٞقطٜح،

(ب)

ايعني ؾَ ٘ٝؿتٛس ١إىل أعً ،٢نايػبع ١يف َػري ( ٙايػطط ،) 1نُا
نإ يف يعًِ يف ْكـ فري45،ٚ

(ز)

نتاب ١ايعني يًػني يف َعريَ” ٙػريْ <٠ؿػٗا قبٌ متٝٝعٖا
بايتٓكٝط.

(ز)

نتاب ١تا ٤املؤْح ٖا ّ ٤زا٥ط ٠ناؿاي ١ٝعٓس فٗ٦ٝا يف آخط ايهًُ١
ٚبعس َا ال ٜٛقٌ مبا بعس ٖٞٚ ،ٙايطا ٤يف َعٔريٖٓ ٙا ( ايػطط ،) 1
ٚنتابتٗا ناملطبٛط ١عٓس فٗ٦ٝا بعس َا ٜٛقٌ مبا بعسٖٞٚ ،ٙ
امل ِٝيف

َػًش٘ ( ايػطط ٚ .) 3نتابتٗا َبػٛط ،١يف

غٓت ،إلناؾتٗا إىل ايعسز  ( 423ايػطط ْ 3ؿػ٘ ) ،ؾتٓطل تاّ٤
بػبب٘ ،نُا غبل يف ْكـ فري46.ٚ
<;
=;
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األق ٍٛايتكٜٛط ١ٜايكسمي ١يًشطٚف ايعطب ١ٝاؿاي١ٝ

أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

( ٖـ ) المد بالٌاء غٌر الممالة ٌقٌ ًنا فً اﺒرٰهٌِم ومعٌِره ،األوسِ ً ،ارسلنًِ
وترجٌحا بالٌاء الممالة فً علٕى
( السطران  8و،) 2
ً
”علَى" وسل ٌٕـم ٰـن
( السطران  2و .) 3وعدم إظهار المد باأللف فً اﺒرٰهٌِم و
سل ٌْ ٰمن ( السطران  8و.) 3
وسل ٌٕـم ٰـن/

 8:4حوليـــة احلـــــرف العـــــربي
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أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

األق ٍٛايتكٜٛط ١ٜايكسمي ١يًشطٚف ايعطب ١ٝاؿاي١ٝ

 1:1نقش حران ( الشكالن  11و) 11
ْكـ سطإ َٔ غٛضَ 47،١ٜهتٛب بايًػتني ايعطبٚ ١ٝايْٛٝاَْٚ 48،١ٝؤضر
بػٓ 463 ١بتك ِٜٛبُكط ٣يف ْك٘ ،تكابٌ  .ّ568نُا دا ٤يف ْك٘ ،نإ ايعاّ ٖٛ
عاّ ؽطٜبٕ ـٝرب ،ال ٜعطف ؾاعً٘ .ضمبا نإ ًَهّا يػػإ إٕ قح ق ٍٛيٝتُإ
ايص ٟضٚا ٙعٓ٘ دٛاز عً 49.ٞيٛال تأضخيُ٘ يٓػب٘ خط٘ يًعكط ايعكط .بني يؿعيت
زا "شاٖ ،صا" ٚاملطط" ٍٛايهٓٝؼ" زا٥ط ٠بٗا قًٝب ( ايؿهالٕ  ،25ٚ 24ايػطط ،) 1
ألٕ قاسب٘ ْكطاْٜ ٞتشسخ عٔ بٓا ٤نٓٝػ.١
ٜالسغ املط ٤يف ايٓكـ َا ٜأت:ٞ
(أ)

اؿطٚف ؾَ ٘ٝتكً ١يف ايهًُ ١ايٛاسس ،٠باألغًٛب ْؿػ٘ ايصٚ ٟضثت٘
ايهتاب ١ايعطب ١ٝاؿاي.١ٝ

( ب ) ايعني ؾَ ٘ٝؿتٛس ١إىل أعً ،٢نايػبع ١نُا نإ يف يعًِ يف ْكـ
فريَٚ 50ٚػري ٙيف ْكـ أغٝؼ51.

(ز)
والممالة
(ز)

فٌه كل أنواع المد ،وهو غرٌب؛ بالٌاء غٌر الممالة فً شرحٌل
فً ب ٕنـٌٕت والواو فً طل ُمو ”ظلمو“ والمر ُطول واأللف فً انا.
يف املس بايٛا ٚيف آخط طًُُ ٛاغتُطاض ؿاالت غابك ١تٓتٗ ٞؾٗٝا
األمسا ،٤بٛاَ ٚس 52،م ٛفريٚ ٚنُا اغتُط يف ْطل األمسا٤
ايؿاَ ١ٝإىل اآلٕ.

(ٖـ )
>;

ﺇظٗاض ُٖع ٠ايٛقٌ ( األيـ ) يف ﺃﻝ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﻲ املطط.ٍٛ

=;:8=4 & Fig. 8

II:<4-<8

?>@ ؛ املرخيي

?;
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<8
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()ٚ

أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

إَاي ١ايعك ٞبؿهٌ ٜصنط بايطغِ اؿذاظ ٟيًُكشـ ايؿطٜـ يف

َا بعس،

الشكل  :14نقش حران568 ،م .عن نافه.1981:169 & Fig. 146
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(ظ)

أ .ز .عبس ايكازض قُٛز عبس اهلل

ايعطٚب ١ايٛانش ١ؾٚ .٘ٝنُا ٚقؿ٘ دٛاز عً” :ٞؾأْت أَاّ

ْل عطبٚ ٞانح ،تؿُٗ٘ َٔ ز ٕٚقعٛبٚ ١ال َؿكَ ،"١هٝؿّّا أْ٘ "أْ ٍٚل
ٚقٌ إيٓٝا ست ٢اي ّٛٝنتب بًٗذ ١ايكطإٓ ايهطٚ ."ِٜقس قسم.
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