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تفعیل الخصائص الجمالیة لألبجدیة العربیة القدیمة في تصمیم المنتجات 
للعمارة الداخلیة المعاصرة) ات الطبیعة الفنیةذ( الزجاجیة  

 

 ھاجر سعید أحمد حفناوي/ د.م   
  :ملخص البحث

بفترات نمو منذ بدایة نشأتھا و قد تطرق لھذا الموضوع عدد كبیر  األبجدیة العربیة تمر
من الكتاب العرب والمستشرقین األجانب، وأشار إلیھ كتابنا العرب القدامى، كان 

اكتشاف الكثیر من  فقد تم.  النبطیةانبثقت من  األبجدیة العربیةاالعتقاد السائد بأن 
كالحمیریة والسبئیة والثمودیة واللحیانیة والصفویة التي تنتسب : النصوص القدیمة 

ً عدد كبیر من النصوص  ُكتشف أیضا ً إلى الحضارة العربیة الجنوبیة القدیمة، كما ا جمیعا
ً تعتبر كتاب ات اآلرامیة والفینیقیة والنبطیة والتدمریة والسریانیة والعبریة وھي جمیعا

سامیة شمالیة، في حین تم العثور على القلیل من النقوش العربیة التي تعود إلى ما قبل 
اإلسالم، وكان لظھور العصر اإلسالمي أثر كبیر في التفات األنظار للكتابھ العربیة 
ً بعد تنقیطھا ببعض النقاط والحركات  المكتوبة بلغة قریش والتي تطورت بدورھا أیضا

ة العربیة القدیمة العدید من الخصائص الجمالیة التي یمكن اإلستفادة ولألبجدی. الممیزة
  .المعاصرة للعمارة الداخلیة)ات الطبیعة الفنیةذ( المنتجات الزجاجیة منھا في تصمیم 

الجمالیة  الخصائصالحاجة إلى الكشف عن  :ومن ھنا تحددت مشكلة البحث في
        المنتجات الزجاجیة  ظیفھا في تصمیموتولألبجدیة العربیة القدیمة العربیة القدیمة 

  .المعاصرةللعمارة الداخلیة  )ات الطبیعة الفنیةذ( 
،وما لألبجدیة العربیة القدیمةالجمالیة  الخصائصتحدید أھم  :و من ثم یھدف البحث إلى

 للعمارة الداخلیة)ات الطبیعة الفنیةذ(لھ من جمالیات تؤثر في تصمیم المنتجات الزجاجیة 
  .عاصرةالم

من ا تطوره  ذنشأتھ وك ذرصد تطور بنائیة الخط العربي من :أھمیة البحث في  دو تتحد
تصمیم المنتجات الزجاجیة خالل دراسة أنواع من األبجدیة العربیة القدیمة وتوظیفھا في 

  .والتي تتمیز باألصالة والمعاصرة  للعمارة الداخلیة)ات الطبیعة الفنیةذ( 
لألبجدیة العربیة القدیمة یساعد الجمالیة  الخصائصتحدید أھم ب أنھ :و یفترض البحث 

 )ات الطبیعة الفنیةذ(في إضافة حلول ابتكاریة إلثراء مجال تصمیم المنتجات الزجاجیة 
  .المعاصرة للعمارة الداخلیة
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األبجدیة العربیة القدیمة ألنواع من دراسة الخصائص الجمالیة  في: كما تحدد البحث
ات ذالمنتجات الزجاجیة  توظیفھما في تصمیمل)  األبجدیة النبطیة -ة المسندأبجدی(  :مثل

تحلیلي (بإتباع المنھجالمعاصرة  للعمارة الداخلیة١)جمالیة استخدامیة (الطبیعة الفنیة 
  ). استنباطي - وصفي 

   :األبجدیات األولى في الشرق األوسط-
لى منشأ الكتابة العربیة، إال أن لقرون عدیدة ع اختلف علماء العالم اإلسالمي األوائل 

ً اختالفاتھم ھذه كانت  ولم یصبح . حول ھویة القبائل العربیة التي استخدمتھا أوالً أساسا
ً للنقاش المحتدم إال بعد أن أشارت النقوش  موضوع تأریخ الكتابة العربیة موضوعا

ً إلى صلة آرامیة نبطیة تب في ھذا ولكن ورغم كثرة المقاالت والك. المكتشفة حدیثا
ن العدید منھا اكتفت، بدون دراسة او تحلیل، بتكرار استنتاجات أال إالموضوع الیوم، 

قلة قلیلة من النقوش الحجریة على  وربیین في القرن التاسع عشر المبنیةالمستشرقین األ
البعض القلیل، كمحمد علي . ن الكتابة العربیة كانت قد تطورت من اآلرامیة النبطیةأمن 

ن الكتابة العربیة الحدیثة تطورت من أذ یعتقد مادون إ. ، رفضوا ھذه االستنتاجاتمادون
 ً ً  كتابة المسند العربیة القدیمة، عوضا تحلیالت جادة وممتعة مدعمة  عن ذلك، مقدما
ن العدید من الكتب والمقاالت الیوم، والتي أال إ ، ٢بتفاصیل مصورة آللیة ھذا التطور

  .٣و تحلیالت بدیلة لدعم افترضاتھاأي دراسة علمیة أتشاطره الرأي، لم تقدم 
بجدیٍة ما في الجزیرة العربیة، بما فیھا ألشكال الحرفیة ألولى األقد تم العثور على 

بیض المتوسط الواقعة بینبالد مابین ألالھالل الخصیب، في منطقة شرق البحر ا
ً (النھرین  طلق أالحرفیة والتي  شكالألرجاع تأریخ ھذه اإوتم . ومصر) العراق حدیثا

ویعتقد . لى القرن الرابع عشر قباللمیالدإالكنعانیةبجدیھ ألعلیھا المختصون تسمیة ا
ن أجمع غالبیة المختصین على أوقد . نھا مشتقة من حروف سینائیة ذات منشأ مصريأ

                                                             
  ).األبواب - النوافذ(الفتحات  -الفواصل و القواطیع الداخلیة مثل ١
علي مادون، خط الجزم ابن الخط المسند، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر،  محمد٢

  .١٩٨٩دمشق،الطبعة االولى، 
فھناك العدید من النقوش والمدونات المتوفرة الیوم عن دالئل تطور الكتابة العربیة في بیئة أبجدیة ٣

إال أنھ یمكن عرض . وال یمكن شرح جمیع النقوش بالتفصیل عبر دراسة مختصرة. المسند العربیة
النظریات السائدة الیوم كحقیقة مسلم بھا ، فقد أحاطت والدة أشكال الحروف العربیة األولى بعدة 

یشكل  إذ أن التنبؤ بأصول ھذه األشكال عبر دراسة عدد قلیل من النقوش الیمكن أن. عوامل ھامة
إنما ینبغي دراسة أصول الكتابة العربیة ضمن سیاق . لوحده منھجیٍة كافیٍةالستخالص استنتاجات نھائیة

  .الحقائق الدینیة واالجتماعیة والجغرافیة السائدة حینذاك في منطقة الشرق األوسط القدیم
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كما في  ٤بجدیات العالم القدیمألمعظم  بجدیة الكنعانیة ھي السلف الرئیسيألا
   .)١(صورة

 

  : من األعلى لألسفل. األشكال الحرفیة لبضعة أبجدیات قدیمة وضحت)  ١(صورة 
  )العربیة األولى، عربیة الُمسند، الفینیقیة، اآلرامیة، واالغریقیة(

ً أوفي وقت الحق كشف العلماء  خرى استخدمھا أبجدیة ھامة أعن دالئل لوجود  یضا
بجدیة ألا ىال وھأمقاربة،  ریخیةاتالكنعانیون في ھذه المنطقة الجغرافیة وخالل مرحلة 

وقد . س شمرة شمال سوریاأریخیة الواقعة قرب راوغاریتیة لمدینة أوغاریت التألا
ً  ٣٠بجدیة طویلة مكونة من أ: بجدیةوغاریتیة نمطین لألألاستخدمت ا بجدیة أو حرفا

ً  ٢٢قصیرة من   ب شكال مسماریة تكتأوغاریتیة فجمیعھا ألشكال الحروف اأما أ. حرفا
 ً ً . من الیسار الى الیمین غالبا وغاریتیة تكّیٌف ألبجدیة اذا كانت األإبعد ما  ولیسواضحا

بجدیة سابقة لھا مرتبطة بالخط المسماري لبالد ما أم أبجدیة الكنعانیة شكلي خاص لأل
  ٥.بین النھرین

وفي حوالي القرن التاسع وأوائل القرن العاشر قبل المیالد كانت ھناك، في الجزیرة 
ً أبجدیتان متطورتان ذات أالعربیة،    . شكال حرفیة ومظھریة مشتركة عموما

. في منطقة شواطئ شرق البحر المتوسطبجدیة الفینیقیة المستخدمة ألا ىولى ھاأل
اعتقد . نھا كنعانیة متطورةأو أنھا مشتقة مباشرة من الكتابة الكنعانیة أویعتقد العلماء  

سند خالل القرن أنھا مشتقة من المُ ) ١٩٠٠-١٨٢٣( ماكس مولرالمؤرخ األلماني 
التاسع قبل المیالد عندما سیطرت مملكة المعینیین في الیمن على شواطئ شرق البحر 

شكیب الباحث السوري المعروف من القرنالتاسع عشر،  أما .بیض المتوسطاأل
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ً  . ٦یشاطره ھذا الرأيفكان ،أرسالن ع شكال بعض الحروفالیونانیة مألتشابھ  ونظرا
ً أمشتقة  ن الكتابة الیونانیةأحروف المسند، یعتقد بعض الخبراء  فمن ،من المسند یضا

لى القرن إن الیونان القدیمة كان لھاعالقات تجاریة واسعة مع الیمن تعود أالمعروف 
ً . التاسع قبل المیالد لى إمن الیمین  للفینیقیة التي كتبت حصراً  عالوة على ذلك ،وخالفا

ذ ربما یفسر ذلك كتابة الحروف الیونانیة إ. سند متعددة االتجاهدیة المُ بجإالیسار، كانت 
من الیسار للیمین أو ظاھرة الكتابة الیونانیة القدیمة، ثنائیة االتجاه، المعروفة باسم 

  .بستروفیدم
نحاء شبھالجزیرة العربیة أسند العربیة القدیمة المستخدمة في بجدیة المُ أاما الثانیة فھي 

نھا شقیقة متطورة للكتابة الكنعانیة، ولیس أویعتقد معظم الخبراء . منوخاصة الی
خرى في أبجدیة أخرى تعود لقرن الحق عن استخدامات أكما كشفت نقوش . الفینیقیة

واآلرامیة مشتقة من . عموم مناطق الھالل الخصیب وحتى بالد فارس، وھي اآلرامیة
  ٧.غلبألالفینیقیة، على ا

  :التي تعود إلى ما قبل اإلسالم القدیمة المكتشفة ةنقوش العربیللج ذنما
ً، وإنما  استأنس المستشرقون بما ذكره الُكتاب العرب القدماء،لكنھم لم یعتمدوا علیھ كلیا

. األثریة ودراسة النصوص، لیكون بحثھم موضوعیاً  قطعكان رائدھم االعتماد على ال
 ُ ئیة والثمودیة واللحیانیة كتشف عدد كبیر من النصوص القدیمة الحمیریة والسبا

 ً ً إلى الحضارة العربیة الجنوبیة القدیمة، واكتشف أیضا والصفویة التي تنتسب جمیعا
... عدد كبیر من النصوص اآلرامیة والفینیقیة والنبطیة والتدمریة والسریانیة والعبریة
ً تعتبر كتابات سامیة شمالیة، وعثر على القلیل من النقوش العربیة  التي وھي جمیعا

أقدمھا من حیث االكتشاف والتاریخ نقش ) ٧( تعود إلى ما قبل اإلسالم، وعددھا اآلن
ً نقش جبل )٣(صورة  ، ونقش النمارة) ٢(األول صورة  أم الجمال ، وأحدثھا اكتشافا

  .)٥(صورة  نقش حران ثنائي اللغة ، ونقش)٤(صورة  أسیس
o القدیمة النقوش العربیة أقدم: 
 :ولنقش أم الجمال األ-١

في بدایات ) لتمان. أ(تم اكتشاف نقش أم الجمال األول من قبل المستشرق األلماني 
وقد قدر تأریخ النقش من قبل . القرن الماضي، في منطقة أم الجمال جنوب دمشق

                                                             
علي مادون، خط الجزم ابن الخط المسند، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر،  محمد٦
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وُسمي أم الجمال األول أو النبطي لتفریقھ عن .٨میالدي٢٧٠و٢٥٠مكتشفھ بین العامین 
ً من قبل ً، في منتصف  لتمان نقش أم الجمال بالحروف العربیة الذي اكتشف الحقا أیضا

ما تأریخھ فقد تم تحدیده بناء على معرفة الباحثین أ٩.العقد الثالث من القرن العشرین
ً جدیمة االبرشملك لتأریخ حكم ال وقد اكتشفت . في ھذا النقش والذي ُذكر اسمھ تحدیدا

ً  تمانلبعثة  طقة اكتشاف ھذا النقش نوفي منطقة قریبة من مم  ١٩٠٩عام  أیضا
غریقیة، ونصھ ھو ترجمة بتصرف إلخر باللغة والحروف اأالحجري نقش حجري 

ن أال إم الجمال بالنبطیة أورغم اقتضاب نص نقش . ال بالنبطیةم الجمْ ألنص نقش 
ً ذكره السم الملك جذیمة واستخداماتھ لمفردات عربیة فصحى ی ھمیة أذا  جعلھ نقشا

  .تأریخیة ولغویة قصوى
  

  
  

    
  

مارةنقش  -٢   :النَّ
مارة أو حجر نمارة أو كما یعرف ب نقش إمرئ القیس ھو ما ُیعتقد أنھ  اسمنقش النَّ

بالخط ن قد كتب وكام٣٢٨مرحلة سابقة للعربیة الفصحى، ویرجع تأریخھ إلى عام 
بطی وقد عثرت علیھ البعثة الفرنسیة في مطلع القرن العشرین في قریة . المتأخرالنَّ

شاھد مارة ھو نَّ ن نقش الأویعتقد غالبیة المختصین . ابسوریجبل العربالنمارة شرقي 
وقد تم  .قبل اإلسالمالحیرةفي ملوك المناذرة، أحد مرؤ القیس بن عمرو األولإقبر

وُیالَحظ ١٠.میالدي بناء على قراءاتھم لھذا النقش ٣٢٨تحدید تأریخ وفاتھ إلى العام 
ر الواضح من   الثمودیةمن دراسة نص النمارة، حسب بعض المختصین، التطوُّ

َفِویة واللحیانیة بالنسخة باریسفي متحف اللوفریحتفظ  .العربیة الفصیحةإلى  والصَّ
  .األصلیة للنقش

                                                             
8Littmann, Nabataen Inscriptions from the Southern Hauran, p. 37 Cantineaue, Nabateen et 
Arabe, p. 27 
9The History of Writting.Edited by Wayne Senner.University of Nebraska Press.1989 p. 98. 

جامعة ، كلیة َبروك،من المسند إلى الجزم: جذور الكتابة العربیة الحدیثةسعد الدین ابوالَحب، ١٠
  .مدینة نیویورك

)جنوب دمشق(نقش أم الجمال األول)٢(صورة   
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o القدیمة النقوش العربیة أحدث: 
  :نقش جبل أسیس-١

كم  على خط ١٠٥جبل أسیس حرة بركانیة واسعة تقع شرق دمشق على بعد 
تتشكل فیھا بحیرة في ) كم ٢-١.٥( أكبر فوھة بركانیة قطرھا بین  مستقیم،وھى

سم األمطار،  تم اكتشاف نقش أسیس عندما قامت بعثة ألمانیة برئاسة الدكتور مو
ً ) ١٩٦٤ - ١٩٦٢  (بالتنقیب في المباني بین سنتي كالوس بریش  م ، فوجد منقوشا

ً من الكتابات الصفویة المحورة من الخط  ً كبیرا على جالمید الصخر البازلتي عددا
ً حیوانیة وإنسانی ً من الكتابات العربیة من العھد المسند الیمني، ورسوما ة، وكثیرا

ُدروكان من ضمن الكتابات الھامة ھذه الكتابة، والتي  األموي، بعضھا مؤرخ أنھا  ق
 )٤٢٣(تعود إلى ما قبل اإلسالم بالرغم أنھ لم ینتبھ إلى أنھا مؤرخة بالتقویم النبطي

 . ١١)م ٥٢٨ (وھو یعادل
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  :نقش حران-٢
في سوریا في ) جبل الدروز(جاة، الذي عثر علیھ في جبل العرب یعد نقش حران الل

ً من أھم النقوش العربیة قبل اإلسالم بل لعلھ أھم ھذه . القرن التاسع عشر واحدا
وھذا النص ھو من أھم النصوص المتقدمة، : "النقوش كما یقول الدكتور جواد على

ن بلھجة القرآن الكریم، وأكثرھا قیمة بالنسبة لمؤرخ اللغة العربیة، ألنھ نص دو
فأنت أمام نص عربي واضح، تفھمھ من دون ... باستثناء أثر سھل للنبطیة برز علیھ

على حین نجد النصوص األخرى وقد كتبت بنبطیة متأثرة . صعوبة وال مشقة
ولھذا فإني أفرق بین ھذا النص وبین النصوص . بالعربیة الشمالیة بعض التأثر

ص وصل الینا حتى ھذا الیوم كتب بلھجة عربیة القرآن السابقة لھ، وأعده أول ن
وجدت الكتابة على نحت باب كنیسة بالعربیة إضافة إلى كتابة یونانیة ھذا  .١٢"الكریم
في سنة أربعمائة مار یوحنا  سید القبیلة مرطولأشرحیل بن ظالم أسس " نصھا 

  .١٣"لیذكر الكاتب . وثالث وستین من األندقطیة األولى

  

 
  
 
 
 

                                                             
  www.alwaraq.no: جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم، نسخة إلكترونیة من الوراق١٢
  .م٢٠١٥األولى ،رام هللا، فلسطین، زكریا محمد، نقوش عربیة قبل اإلسالم، دار الناشر، الطبعة ١٣

  ١)م ٥٢٨(نقش جبل أسیسجنوب دمشق ) ٤(صورة 

نقش حران ثنائي اللغة، عربي واغریقي، المكتشف جنوب دمشق ویعود ) ٥(صورة 
  میالدي م٥٦٨
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  :واع الكتابات العربیة في ما قبل اإلسالمأن -
  :تنقسم الكتابات العربیة القدیمة إلى

 :كتابات سامیة شمالیة -١
  
  
  

 
  .الكتابات السامیة الشمالیةبعض یوضح ) ١(شكل رقم 

  :الخط اآلرمي)أ- ١(
رم، وھو الخط الذي دخل الجزیرة العربیة مع دخول المبشرین آإلى قبیلة ةنسبُسمى 
 اآلرامیة األبجدیة كانت ،بالنصرانیة، حتى أصبح فیما بعد قلم الكنائس الشرقیةاألوائل

واألبجدیة اآلرامیة تنحدر من الھالل الخصیبفي اآلرامیونالعتیقة أبجدیة كتب بھا 
ً  قیةاألبجدیة الفینی  .١٤وبحلول القرن الثامن قبل المیالد أصبحت تختلف عنھا تماما
أوسطیة، انطلقت مع قیام الحضارة اآلرامیة في  -شرقیة لغة سامیة اللغة اآلرامیة

الھالل وكانت لغة رسمیة في بعض الدول العالم القدیم ولغة الحیاة في سوریةوسط 
تعود بدایات كتابتھا للقرن العاشر قبل المیالد إال أنھا لغة مقدسة، كما تعد الخصیب

ب بدأ من القرن الخامس قبل المیالد بعد أصبحت اللغة المسیطرة في الھالل الخصی
ومخطوطات البحر ، وعزرادانیال سفري، وقد كتب بھا المملكة األشوریةھزیمة 

یسوع اآلرامیة ھي لغة  من المؤكد أنو) التلمود(، وھي اللغة الرئیسیة في المیت
  .والالتینیة ونانیةوالی والعبریة الفارسیة، وبھا تأثرت اللغة المسیح

                                                             
14http://email-arabe.blogspot.com.eg/2012/12/blog-post.html#.VkQtVcV3DIU 

اآلرمیة
النبطیة

السریانیة

العبریة الفینیقیة

كادیةاأل

 كتابات سامیة شمالیة
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خاصة بین معتنقي الدیانة الشرق األوسطزالت اللغة تستخدم لغة للتداول الیومي في ما
 وتركیا والھالل الخصیب سوریافي بالد  مسیحیة سریانیةمن أتباع كنائس المسیحیة

بسبب الھجرة الكثیفة  الوالیات المتحدة األمریكیةفي والیة میشیغان، وفي وإیران
، وفي السوید دیترویتإلى مدینة والعراقیینالسوریینللناطقین باللغة اآلرامیة من 

 .وألمانیا وھولندا بین المھاجرین من الشرق
رامیة عبر العصور لیتوصل اآلرامیون لكتابة خاصة بھم في تطورت الكتابة اآل

ً ، بجديألالقرن السابع قبل المیالد بالترتیب ا في القرن السادس قبل  تطورت كثیرا
ً جاإلناللغة الحال مع كما ھو " لغة الدیبلوماسیة"المیالد بحیث صارت  إلى  لیزیة حالیا
حضارة سوریا الداخلیة اآلرامیة التدمریة والسوریة القدیمة  :أن انثبق منھا خطان
حرف فى عدد حروف الخط  )٢٢(عدد حروف الخط اآلرامى.واآلرامیة السریانیة

 .١٥راميآلخط ابعض الصور لحروف ال ذهھاآلرامى و

  
  مادبانقش األردن  آرامي في )٦(صورة 
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  توضح استخدام الكتابة اآلرمیة حتى اآلن) ٧(صورة 

  والعربیةوالكردیةثالثیة اللغات، مكتوبة باآلرامیة الفتة
  :األبجدیة النبطیة) أ- أ- ١(
ً، استخ األبجدیة اآلرامیةإحدى تفرعیات   في  األنباطدمھا مكونة من اثنین وعشرین حرفا

، وقد وجدت مجموعة كبیرة من ھذه النقوش في شرق األردن حیث اآلرامیةتدوین لغتھم 
ً إلى ) ءبترا(عاصمتھم رقیم  ً  حورانامتدادا ً في مناطق  والنقبشماال ً وأیضا جنوبا

بدأت الكتابة بالخط النبطي ألنھ أكثر نعومة  .شبھ الجزیرة العربیةنفوذھم في شمال 
یشبھ األرامیة بما فیھ من تربیع، ثم یبتعد عنھا بما (وأسھل استخداًما، فالخط النبطي 

نوعین من الخط ، خط (لقد تفرع الخط النبطي إلى ) ل إلى اإلستدارةظھر فیھ من می
یشبھ الكوفي في خطوطھ المستقیمة وزوایاه ، وخط نسخي حرفھ أكثر استدارة وأسھل 

بعض الصور لحروف الخط  ذهوھ، )الخط الكوفي(عتبر أساس الكتابة العربیة یو )كتابة
 .١٦النبطي

                                                             
 الصادرة الفصلیة المجلة الجزم، الى المسند من :الحدیثة العربیة الكتابة جذور الَحب، ابو الدین سعد١٦

 نیویورك،  مدینة جامعة َبروك، ، كلیة٥١و ٥٠ االعداد داھش، صوت نیویورك، في الصادرة
٢٠٠٩.  

  



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٩٩١ 
 

  
  ١٧ مدینة البتراء انأحد جدر نقش بالكتابة النبطیة على) ٨(صورة 

  :األبجدیة السریانیة)ب- أ- ١(
 : أنواع الخط السریاني وفنونھ

ویقال لھ الخط الثقیل، والرھاوي الذي استنبطھ بولس بن : السطرنجیلي أو المفتوح -
عرقا أو عنقا الرھاوي في أوائل القرن الثالث وھو أصل القلم العربي الكوفي، 

المصونة إلى یومنا مكتوبة بھذا القلم، ودام استعمالھ على ومعظم مخطوطاتنا القدامى 
  . التمادي حتى المئة الرابعة عشرة

ً بالسطرنجیلیلي لسھولة استعمالھ،  :السریاني الغربي - وضع في القرن التاسع مختلطا
ً بنفسھ في أثناء القرن الثاني عشر، ومن الممكن أن  ولم نزل نمیزه حتى أمسى قائما

مسمى السرطا، وبھ نكتب الترسبات، ولم نزل علیھ واقتصرنا على یكون القلم ال
  . السطرنجیلي لنزین بھ رؤوس الفصول
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  ١٨میالدي ٦قدم نقش سریاني مكتشف ویعود للعام أ) ٩(صورة 

  

 :عالقة الخط السریاني السطرنجیلي بالخط العربي الكوفي -
من الخط السطرنجیلي،  ھناك براھین ساطعة تؤكد انحدار الخط العرب الكوفي       

اللؤلؤ المنثور في " بل إن السطرنجیلي ھو أصل للخط الكوفي، فقد ورد في كتاب 
ذھب : " حیث یقولأفرام األول برصوم للبطریرك " تاریخ العلوم واآلداب السریانیة 

فریق من العلماء إلى أن الخط السریاني أقدم خطوط األمم، وأن السریان ھم الذین 
الكتابة األولى، ومنھا أخذ الفینیقیون وغیرھم خطوطھم، ولكن وإن لم  علموا الناس

نجزم بھذا الرأي، إذ یكاد یستحیل بحثھ، بحیث یقرر حقیقتھ، وھو موضوع جد 
إن خطنا السریاني من : خطیر، تتنافس فیھ وتتجرأ علیھ بعض األمم، و نجتزئ القول

َّب شكل حروفھ على تراخي الع صور، ولم یبقى أمامنا من آثاره أقدم الخطوط، وقد تقل
، وجدت مزورة على  ً ً وال تنفع غلیال قبل المسیح إال سطور یسیرة ال تغني فتیال

: " ویضیف قائالً ".ھنري بونیون و یوحنا شابو الحجارة في الرھا وغیرھا، ونشرھا 
لھ وأما بعد المسیح فعندنا منھ أجّل أقالمھ وأحسنھا، األسطرنجیلي أو المفتوح، ویقال 

في أوائل عنقا الرھاوي أو بولس بن عرقا الخط الثقیل والرھاوي، الذي استنبطھ 
وھو أصل القلم العربي الكوفي، ومعظم مخطوطاتنا ؛ القرن الثالث على ما نرى

  .١٩"القدامى المصونة إلى یومنا مكتوبة بھذا القلم
  

                                                             
18Healey, John F. and Drijvers, Han J.W. The Old SyriacInscriptions of Edessa and 
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19http://www.landcivi.com/new_page_235.htm 
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  )السرطا(الخط السریاني الغربي المسمى ) ١٠(صورة 

  

عضو مجمع اللغة العربیة  –مار أغناطیوس یعقوب الثالث یرك ویؤكد البطر 
البراھین الحسیة " اقتباس العرب الخط السریاني األسطرنجیلي في كتابھ  –بدمشق 

في الفصل الثالث على أواصر األخوة ما بین " على تقارض السریانیة والعربیة 
ً ما یلي إلسالم اقتبست العربیة من في القرن األول قبل ا: " السریانیة والعربیة قائال

الخط السریاني األسطرنجیلي أبجدیتھا وخطھا الذي عرف بالكوفي، فاستعمل بعد 
ذلك لكتابة القرآن، شأن األسطرنجیلي عند السریان بالنسبة إلى اإلنجیل المقدس، 
وقبل التاریخ المسیحي بأربعة قرون نرى اآلرامیة تنتشر بشدة في البالد العربیة 

لوثیقة التي نشأت بینھا وبین العرب، وذلك منذ قیام اإلمارة اآلرامیة للعالقات ا
لھا اآلرامیة لجمیع مرافق العربیة في البتراء المعروفة بإمارة األنباط، واستعما

  .٢٠"حیاتھا
  : فیما یلي  أوجھ التشابھ بینھاتلخص وت
   .بعض الحروف العربیة متصلة كالسریانیة، بینما النبطیة تظل مستقلة -١
الحروف العربیة تنتظم على سطر واحد كالسریانیة، بینما الحروف النبطیة ال  -٢

  . تخضع لھذا االنتظام، فھي تعلو وتنخفض عن السطر
٢-  ً ً ولفظا األلف والدال : بعض الحروف العربیة ھي الحروف السریانیة نفسھا شكال

 . والراء والمیم والشین والعین والھاء ذات العقدتین
  
  

                                                             
  .المرجع السابق٢٠
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  :جنوبیة قدیمة كتابات-٢

  

  

  

  

  الجنوبیة القدیمةالعربیة الكتابات بعض یوضح ) ٢(شكل رقم 
  :األبجدیة العربیة بالخط المسند) أ- ٢(

 لُعمانوالمناطق الغربیة  الیمن(  جنوب الجزیرة العربیةنظام كتابة قدیم تطور في 
العاشر قبل المیالد و  -قرابة القرن التاسع  -)بیا وإرتریایووشمال اث)(السعودیةوجنوب 

كان نظام الكتابة األوحد لشبھ الجزیرة العربیة  ٢١األبجدیة السینائیة األولیةھو فرع من 
جدت لھ آثار في شرق الجزیرة وُ  ،بالعربیة الشمالیة القدیمةاستعاره المتحدثون فقد 

ة الخط بعد تراجعت أھمی ، وقد٢٣باللغات األثیوبیةاستعاره المتحدثون و  ٢٢العربیة كذلك
على أجزاء واسعة من الجزیرة  السریانیةللمسیحیة و ھیمنة األبجدیة  الحمیرییناعتناق 

  .٢٤العربیة أواسط القرن المیالدي الرابع
  

                                                             
21Marie-Claude Simeone-Senelle: Modern South Arabian . In: Stefan Weninger (ed.): The 
Semitic Languages: An International Handbook . Mouton de Gruyter, Berlin 201١ 
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23Fattovich, Rodolfo, "AkkäläGuzay" in von Uhlig, Siegbert, ed. EncyclopaediaAethiopica: 
A-C. Weissbaden: Otto Harrassowitz KG, 2003, p.169 
24Christian Robin: South Arabia - a culture of writing. in: WilfriedSeipel (eds.): Yemen - 
Art and Archaeology in the Land of the Queen of Sheba. Milan 1998th pp. 7. 
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  :٢٥سندخصائص خط المُ 
  ُسند تتضح في خاصیة تسویة الحروف وفیھا تنظیم ھندسي فائق وإلتزام نظریة الم

 .صارم في انتظام الحروف ودقة في رسمھا
 عند االنعكاس یمكن قلب الحرف . عكسیمكن الكتابة بھ من الیمین إلى الیسار وال

 ). ١١(أیضا بشكل المرآة انظر الصورة 
 یكتب بأحرف منفصلة وغیر متصلة . 
  یفصل بین الكلمات بخط عمودي|.  
  بل تفصل الحروف) الخط العربي(ال یتّم الربط بین الحروف في وسط الكلمة مثل.  
 یضاعف الحرف عند الداللة على التشدید.  
 ال یحتوي على حركات أو تنقیط أوعالمات الترقیم. 
 شكل الحرف واحد في كل مواضعھ من الكلمة. 
 عند التشدید یكتب الحرف مرتین. 
 سھولة تعلمھ للمبتدئین. 

 
ثامن قبل یعود لمملكة سبأ للقرن ال سندبخط المُ مكتوب المرمرلوح من ) ١١(صورة 

  ٢٦ویتحدث عن إلھ القمر لدى العرب القدامى اللوفرالمیالد محفوظ في متحف 

  

                                                             
  .م٢٠٠٦سبتمبر ) ٣٠٧(، مجلة الجیش العدد حوار مع القائد سلطان المقطري -یزمحمد عبدالعز٢٥

26https://ar.wikipedia.org/wiki/ المسند خط  
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  نقش حجري مكتوب بخط الُمسند )١٢(صورة 

  : الخط الثمودي)ب- ٢(
شبھ الجزیرة تسمیة جامعة لعدد كبیر من النقوش المكتشفة في  الثمودیةإن "

 ىوھ.قبل المیالد ٢٠٠و  ٢٧٠٠مكتوبة وما جاورھا العائدة إلى ما بین والالعربیة
تسمیة ال یقصد بھا لغة محّددة بل تم االصطالح علیھا من قبل المختّصین لمجموعة من 
النقوش المكتوبة بخط متشابھ ریثما یتم فك رموزھا وتصنیفھا، وھي مكتوبة بعدة 

سمیت باسم الثمودیة نسبة إلى ،عربیة قدیمة في الجزیرة العربیة القدیمةلھجات من 
ُ ثمودمدینة   .٢٧"كتشفت ھناك أول مرةبالیمن حیث ا

على الصخور وكثیر من الجبال نقوش وكتابة بحروف عربیة ثمودیة متنوعة ُوجد "
كثرھا في محافظة شبوة في جنوب الیمن والحجاز، وشمال شبة الجزیرة العربیة و أو

الحروف األبجدیة الثمودیة ھي نفس حروف األبجدیة العربیة القدیمة مع نقص حرف 
ً والبعض واحد ھو حرف الظاء، مع اختالف في رسم الحروف ف بعضھا یكتب مقلوبا

ً، وال یوجد نمط محدد للكتابة أو النقش فقد تبدأ من أعلى الحجر أو  األخر معكوسا
الصخرة أو تبدأ من أسفلھ، وأیضا قد تكون من الیمین أو الیسار، وبصفة عامة فإن 

 لغة عربیة من الیمن ال تفترق كثیراً  ىوكما یوضح المتخصصون ھ -اللغة الثمودیة
  .٢٨"بیة الجاھلیة وعربیة اإلسالم، وكثیر من كلماتھا نستخدمھ في وقتنا الحاليعن عر
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  .المرجع السابق٢٨
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  توضح األبجدیة الثمودي) ١٣(صورة 

  :ج لألبجدیة العربیة القدیمةذدراسة تحلیلیة على بعض النما -
 

 

 

  
  
  
 
  
  
  

        
  

  یحدد مسارات األبجدیة اآلرمیة) ٣(شكل 
  
  
  
  
  
  
  

األبجدیة اآلرمیة: أوالً   
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  یحدد مسارات األبجدیة النبطیة) ٤(شكل 

  
  

  
  

  
  

  یحدد مسارات أبجدیة خط الُمسند) ٥(شكل 
  
  

 

بنیت حـروف خـط المسـند على 
مفتوحـة  مسارات ھندسـیة

 ومغلقـة یحكمھا القالب العمودي
بنسبة واحد إلى اثنین في 

 .العرض واالرتفاع

لنبطیةاألبجدیة ا: ثانیاً   

المسندخط  أبجدیة :ثالثاً   
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٩٩٩ 
 

  أثر الخصائص الجمالیة لألبجدیة العربیة القدیمة في تصمیم للمنتجات الزجاجیة
 :للعمارة الداخلیة المعاصرة ) االستخدامیة –الجمالیة (ذات الطبیعة الفنیة 

 االستخدامیة –الجمالیة (نتجات الزجاجیة ذات الطبیعة الفنیة الم:( 
  األسقف-األبواب-النوافذ- الجداریات (الفتحات المعماریة.( 
  المتحركة–الثابتة (القواطیع .( 
  وحدات اإلضاءة-الطاوالت(األثاث الزجاجي.(  

  ):األسقف-األبواب- النوافذ-الجداریات (الفتحات المعماریة التصمیم في 

  ):١(كرة التصمیمیة الف

  
  :توصیف الفكرة التصمیمیة 

 الموزایك(من الزجاج  جداریة:  التوظیف(.  
أبجدیة خط الُمسند  وھىمستنبط من األبجدیة العربیة القدیمة  :الموضوع
 .الحمیري

  اعتمد البناء التشكیلي في خصائصھ الجمالیة على: 
یمةعلى من األبجدیة العربیة القداستخدام العناصر الكتابیة  -١

 . ات بناء ھندسي بسیطذخلفیة
 .اللوني للعناصر في بنائھا التشكیلي  باینالتاالعتماد على  -٢
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١٠٠٠ 
 

  

  
  في إطار التنفیذ) ١(الفكرة التصمیمیة 

  
  ):٢(الفكرة التصمیمیة 

  
  :توصیف الفكرة التصمیمیة 

 ذة باستخدام الطالءات والملونات الحراریة منفزجاجیة  معلقة: التوظیف
  .الزجاجعلى سطح 

 .أبجدیة الخط الثمودي وھىمستنبط من األبجدیة العربیة القدیمة  :الموضوع
  اعتمد البناء التشكیلي في خصائصھ الجمالیة على: 

استخدام العناصر الكتابیة من األبجدیة العربیة القدیمة على خلفیة  -١
 .ات تشكیالت لونیة متداخلة ذ

ة القدیمة في بنائھا االعتماد على التباین اللوني لألحرف العربی -٢
  .التشكیلي الھندسي 
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  في إطار التنفیذ) ٢(رة التصمیمیة الفك

  

  ):٣(الفكرة التصمیمیة 

  
  :توصیف الفكرة التصمیمیة 

 زجاج مؤلف بالرصاص وخامات ( ذةناف - ب ،قطوع ثابت - أ :التوظیف
  .      )أخرى

 .دیة الخط الثموديأبج وھىمستنبط من األبجدیة العربیة القدیمة  :الموضوع
  اعتمد البناء التشكیلي في خصائصھ الجمالیة على: 

استخدام العناصر الكتابیة من األبجدیة العربیة القدیمة على خلفیة -١
 .ات تشكیالت لونیة متداخلة ذ
ألحرف العربیة القدیمة في األسود واألبیض إلظھارااالعتماد على -٢

  .بنائھا التشكیلي الھندسي 
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  ذةناف - قطوع ثابت                    ب -أ                   

  في إطار التنفیذ) ٣(الفكرة التصمیمیة 
  

  ):٤(الفكرة التصمیمیة 

  
  :توصیف الفكرة التصمیمیة 

  معلقة زجاجیة: التوظیف  
 .أبجدیة الخط النبطي وھىمستنبط من األبجدیة العربیة القدیمة  :الموضوع

 ي خصائصھ الجمالیة على اعتمد البناء التشكیلي ف: 
استخدام العناصر الكتابیة من األبجدیة العربیة القدیمة على خلفیة -١
 . تباینةات تشكیالت لونیة مذ
االعتماد على األسود واألبیض إلظھار األحرف العربیة القدیمة في -٢

  .بنائھا التشكیلي الھندسي 
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١٠٠٣ 
 

  

  
  في إطار التنفیذ) ٤(الفكرة التصمیمیة 

  ):٥(لتصمیمیة الفكرة ا

  
  :توصیف الفكرة التصمیمیة 

  طبق زجاجي فني : التوظیف.  
مستنبط من األبجدیة العربیة القدیمة وھى أبجدیة الخط  :الموضوع

 .سریانيال
  اعتمد البناء التشكیلي في خصائصھ الجمالیة على: 

استخدام العناصر الكتابیة من األبجدیة العربیة القدیمة على خلفیة -١
 .یالت لونیة متباینة ات تشكذ
االعتماد على األسود واألبیض إلظھار األحرف العربیة القدیمة في -٢

  .بنائھا التشكیلي الھندسي 
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  في إطار التنفیذ) ٥(الفكرة التصمیمیة 

  ):٦(الفكرة التصمیمیة 

  
  :توصیف الفكرة التصمیمیة 

  طبق زجاجي فني : التوظیف.  
 ختلفة من األبجدیة العربیة القدیمةمتشكیالت مستنبط من  :الموضوع )

 .مع الخط الكوفي) النبطي - الثمودي -المسند
  اعتمد البناء التشكیلي في خصائصھ الجمالیة على: 

استخدام العناصر الكتابیة من األبجدیة العربیة القدیمة على خلفیة -١
 .ات تشكیالت لونیة متباینة ذ
رف العربیة القدیمة في االعتماد على األسود واألبیض إلظھار األح-٢

  .بنائھا التشكیلي الھندسي 
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١٠٠٥ 
 

  
  :النتائج 
  تحدید أھم الخصائص الفنیة والجمالیة المؤثرة فى تطور نظریات الكتابة في

ا األسالیب المستخدمة في إظھار التشكیل للخطوط ذاألبجدیة العربیة القدیمة وك
 .ة من خالل الدراسة التحلیلیة العربیة القدیم

  البنائیة الھندسیة للحروف ك(استنباط مجموعة من األسس التصمیمیة الجمالیة
 مصمملوالتي یمكن توظیفھا لبناء الفكر اإلبداعي ) ،التناسقالوحدة العربیة القدیمة ،

 .لمسارات األحرف في الكتابات العربیة القدیمةمن خالل الدراسة التحلیلیة الزجاج 

  وتوظیفھا في صیاغات تشكیلیة مبتكرة من األبجدیة العربیة القدیمة التوصل إلى
للعمارة الداخلیة المعاصرة ) ات الطبیعة الفنیةذ( وإنتاج المنتجات الزجاجیة تصمیم 

 .بأسالیب تقنیة مختلفة تتالءم مع بیئة االستخدام

  :التوصیات
 وتحلیل الخصائص القدیمة  زیادة االھتمام بدراسة جمالیات األبجدیة العربیة

ة في مجاالت تصمیم في تصمیمات معاصرة مبتكرلھا لتعظیم االستفادة منھا الشكلیة 
 .الزجاج المختلفة

  بین األبجدیة العربیة ضرورة دراسة نقاط اإللتقاء والتالقح الفكري والمعرفي
) ً ً  - قدیما التشكیلیة  الصیاغاتاالستمرار في استنباط في محاولة للتأكید علي ) حدیثا

 .في التصمیم المعاصرالمختلفة 

  
  في إطار التنفیذ) ٦(الفكرة التصمیمیة 
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