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 األوربية واللغات العربية اللغة بني األبجدي الرتتيب
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 ـ(ه19/7/1439يف  للنرش وقبل   ،هـ7/1/1439)قدم  للنرش يف  

 

 

 .األبجدية، اللغة العربية، اللغات األوربية:  املفتاحية الكلامت

يت هبذا أخًذا  البحث: ملخص . وُسمِّ ات الصوت، وهلا ترتيٌب معَّين األبجديُة هي رموٌز ذات أشكال سهلة ُُتثِّل َنََبَ

لقرن اخلامس عرش قبل امليالد وتاريخ األبجدية قديم يعود إىل ما قبل ا ."أبجد"من بداية كثري من األبجديات بحروف 

ُل من اخرتعها هم األُوجاِريتِيُّون الذين كانوا يعيشون يف بالد الشام بالقرب من مدينة الالذقية. وُتَعدُّ  تقريًبا، وأون

األبجدية العربية آخر األبجديات السامينة ظهوًرا. ومل تظهر األبجدية إَّلن بعد وصول الكتابة مرحلًة متقدمًة من 

ر؛ ألنن األبجدية وسيلٌة لتعليم الكتابة.الت واملالحظ أنن بَّي ترتيب األبجدية يف اللغة العربية واللغات األوربية  طوُّ

يف اللغات  K,L,M,N""يف العربية  و:  "َكَلُمن"يف اللغات األوربية، و:  "A,B,C,D"يف العربية و:  "أبجد"تشاهبا، مثل: 

ة العربية من اللغات السامية وموطنها اجلزيرة العربية، واللغات األوربية من اللغات األوربية، عىل الرغم من أنن اللغ

وأثبتت الدراسة أنن هناك اتفاًقا شبَه تامٍّ بَّي  اهلندوربينة، وموطنها قارة أوروبا، فبينهام ُبعٌد يف األصل واملوطن.

رتيب األبجدية، وهذا يدلُّ عىل وحدة األصل التي واألبجديات الغربية يف ت -ومنها العربية  -األبجديات السامينة 

وهم  -ُأخذت منه هذه األبجديات، وهي األبجدية الفينيقينة التي ُأِخَذْت من األبجدية األُوجاِريتِينة، فالفينيقيُّون 

رب سكان السواحل الرشقية حلوض البحر األبيض املتوسط، وكانوا أصحاب جتارة عظيمة امتدت من الشام إىل املغ

ا بطريق مبارش أو غري مبارش. وكانت  -وأجزاء من أوروبا  روا األبجدية ونرشوها فأخذهتا عنهم أغلب األمم، أمن طون

وقد ُأدخلت بعض األمم عىل األبجدية الفينيقينة شيًئا من التطوير  األبجدية اليونانية أصٌل ألغلب األبجديات الغربية.

ا بتغيري الرتتيب، ا عىل هيئة  خلدمة لغتهم، أمن أو اجتاه الكتابة، أو زيادة حروف عليها، أو َوْضع رموٍز للحركات فيها، أمن

ا عىل هيئة رموز ُتضاف للحروف كالعربية، أو تغيري يف الشكل،  حروف كاليونانية والالتينية واإلنجليزية، وأمن

تيب األلفبائي من أجل أْن يكون تعليم كاإلعجام الذي اخرُتع يف األبجدية العربية، والذي قادهم إىل اخرتاع الرت

احلروف سهاًل ومفيًدا، وقد دعاهم الرتتيب األلفبائي إىل إمهال استعامل الرتتيب األبجدي؛ ألننه مل ُيْبَن عىل أصول 

  .منطقية، فهو ترتيٌب مل ُيراِع تعاقب احلروف املتشاهبات َرْساًم أو املتقاربات ُنْطًقا
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Abstract:  The Alphabets, (ABJAD, Alphabet of Arabic language), are samples which have easy forms, that 

represent the sound tones. They have a particular order, and they are named by this name because the beginning of 

many alphabets was these letters: '' , ABJAD".

Alphabets date almost back to fifteen century BC, and the first people who invent the Alphabets are Ugarities. 

They were living in the Levant near Latakia city. The last alphabet of the Semitic languages appeared was Arabic 

Alphabet, and this alphabet appeared only after the development of writing stages because the alphabet is a tool of 

writing learning. 

The similarity between the order of Arabic alphabet and European languages are noticeable, for example: 

'' In Arabic language ( ) ''ABJAD", in European languages ''A,B,C,D''. 

'' In Arabic ( ) ''KLMN", in European languages ''K,L,M,N''. 

Although Arabic is one of Semitic Languages and its origin is  Arabian Peninsula, and European languages are 

one of the Indo- European Languages and its origin is in the west and north of Europe Continental, these 

languages are not close in their origin and place. 

The current study approves that Semitic Arabic and western alphabetic are almost totally similar, one of them 

European languages in the order of alphabet. This indicates the unity of the origin that all these alphabets were 

taken from (the Phoenician alphabet, and it is the origin of Ugaritic alphabet). The Phoenicians, who lived in the 

Eastern Shores of the Mediterranean Sea and known as business owners from the Levant till the West and some 

parts of Europe, developed the alphabet and spread it, and many nations took it from them either directly or 

indirectly. The Greek alphabet was the origin of the most western alphabets. 

Some nations had introduced to the Phoenician alphabet a sort of development to employ their language either by 

changing the order, writing directions and increasing the number of the letters, or by putting samples for the 

orthography by letters like Greek, Latin and English or by samples added to the Arabic letters or totally by 

changing the form (for example, Arabic puts the points on the similar letters to distinguish them). This had to 

invent the new alphabetic order to make the letters easy learning and useful. on the other hand, this new order led 

to neglect the old one because it was not established on logical essentials (i.e. , it is not taken into consideration the 

succession of the letters which have similar form or articulation).  
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 املقدمة

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من َّل نبي 

وبعد: فإنن  ،بعده، نبينا وحبيبنا حممد وعىل آله وصحبه

احلرَف املكتوَب له صورٌة ُتدرك بالعَّي، وهو ُيَؤدنى 

باليد، واحلرَف امللفوَظ له صورٌة ُتدرك باألذن، وهو 

ُيَؤدنى بالصوت، ولكلِّ صوٍت خمرُجُه املعروف 

 .صفتهو

ة هي ثقافُتها وحياهُتا، ولكي حتافظ  ولغة كل ُأمن

ُة عىل حياهتا َّل ُبدن هلا من العناية بلغتها واَّلهتامم  األُمن

بطريقة تعليمها ونقلها إىل األجيال الالحقة، والوسيلُة 

 ومن هذا املنطلق اهتمن هلذا هو كتابة حروف اللغة، 

ت العناية يَ قِ فلَ  ،لغتهم ة بحروِف من كل أُ يف علامء اللغة 

   .البالغة منهم

ــــــــ وهو ترتيب حروف اللغة  نن من املعلوم أو

ى ب له دور كبري يف تعليمها ــــــــ األبجدية ما ُيسمن

ُوضعت يف األساس األبجدية  نن أل لألجيال؛ونقلها 

  .ا ليكون مؤثرً يكون سهاًل  للتعليم الذي جيب أنْ 

األبجدي يف اللغة وقد َّلحظُت أنن بَّي الرتتيب 

العربية واللغات األوربية تشاهًبا عىل الرغم من بعد 

موطن هذه اللغات واختالف أصلها، وذلك مثل: 

اللغات األوربية، يف  "A,B,C,D"يف العربية و:  "أبجد"

يف اللغات  K,L,M,N""يف العربية و:  "َكَلُمن"و: 

 ؛األوربية، وهذا ما دعاين إىل دراسة هذا املوضوع

ف عىل أسباب التشابه يف أبجدية اللغة العربية ألق

واللغات األوربية، وعىل منهج ترتيب األبجدية فيها؛ 

 .لنعرف األبعاد العلمية والرتبوية هلذا الرتتيب

وقد استدعت طبيعة هذا البحث دراسة األبجدية 

وتارخيها منذ نشأهتا مروًرا بانتشارها ودخوهلا اللغات 

وانتهاًء بتطورها واملناداة  األوربية وكذلك العربية،

 بتغيريها.

وَّل خيفى علينا أنن تاريخ األبجدية قديم يعود 

تقريًبا إىل ما قبل القرن اخلامس عرش قبل امليالد؛ لذا 

سيواجه الباحث فيه صعوبات يف حتديد تاريٍخ دقيق 

رها؛ بسبب ُبْعِد  َّلكتشاف األبجدية وانتقاهلا وتطوُّ

ِة مراجعها.  زمنها وقلن

لقد جتاوزت وهلل احلمد الصعوبات التي مرت يب و

وأنجزت بفضٍل من اهلل هذا البحث، وختاًما َّل يسعني 

م بعد شكر اهلل بجزيل الشكر لكل من  إَّل أنن أتقدن

أعانني عىل كتابة هذا البحث، وأخص بالشكر 

الدكتور صالح الدغيِّم والدكتورة سلمى هوساوي 

ِصََّي يف التاريخ والدكتور سليامن الذييب املتخصِّ 

 القديم. 

وهأنذا أقدم هذا البحث للقارئ الكريم راجًيا أْن 

جيد فيه الفائدة، ويكون َلبِنًَة نافعة يف املكتبة العربية، 

 واحلمد هلل أوًَّل وآخًرا.

ُتَعدُّ اللغُة العربيُة من اللغات السامينة، والتي كان 

فقه ، وايفموطنها جزيرة العرب واملناطق القريبة منها )

، 47م: 2009 ، والصالح 10و  7و  6 م:2004 اللغة
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 36 :م1973، وحجازي 135م: 2003وحجازي 

ا اللغات األوربية فهي من اللغات اهلندية 133 و (، أمن

فبينهام ُبعٌد يف  (،42م: 2009 األوربية )الصالح 

املوطن واألصل، لكن إذا نظرنا إىل ترتيب األبجدية يف 

 .وربية نجد بينهام تشاهًباالعربية واللغات األ

ات الصوت إىل أدنى  األبجدية هي حتليل َنََبَ

باهتا، وُتثيل هذه املركبات برموز ذات أشكال  مركن

ى  ، ُتَسمن ر شيًئا بعينه، ذات ترتيب معَّين سهلة َّل ُتصوِّ

م: 2007طايع حروف اهلجاء )ببحروف األبجدية أو 

، وحجازي 19هـ: 1423، والسعيد واملنيف 91

 (.1/51هـ: 1429، وعمر 171م: 1977

بداية كثري من األبجديات مأخوذة من ها يتسموت

وعمر ، 1/1: جممع اللغة العربية) أبجد :بحروف

    (.1/51هـ: 1429

وترتبط األبجدية بالكتابة وتارخيها؛ ألنن األبجدية 

وسيلٌة لتعليم الكتابة، فهي مل تظهر إَّلن بعد وصول 

ر،الكتابة مرحلًة متقدم ت  ًة من التطوُّ ة الكتابفقد َمرن

 وما بعدها، 36م: 2004بمراحل )فريدريش 

        4م: 2007وطايع وما بعدها،  31هـ: 1428الذييب و

بارنز و، 124عباس د.ت: وما بعدها، و 35و

تصويرّي، ال ورالطن (، ابتدأت بمرحلة 25: م1987

وهي مرحلة ُيعَبن فيها بالصورة عن كلمة مفردة، 

 عن لتعبريِ او ،هلا صورةٍ  مِ ْس رَ ب مثاًل شاٍة  عن تعبريلكا

، 13هـ: 1423ه )السعيد واملنيف ل صورةٍ  مِ ْس رَ َرُجل ب

هـ: 1348ولفنسون ، 124و  123عباس د.ت: و

والسومرينة األويل يف  ةاهلريوغليفين الكتابة  :مثل(، 35

افِ  عباس د.ت: ، و31هـ: 1428الذييب َدْيِن )بالد الرن

، 11و  1/10: م1993، وستيبتشفيتش 123

هـ: 1432، وحنون 26هـ: 1420سليامن و

َّل و ،ةً دَ ومعقن  صعبةً  ةكتابهذه الوكانت  (،1/265

وانتهت  ،من كبار رجال الدولةخبة نُ إَّلن قراءهتا جُييد 

 واحدٍ  رمزٍ  تخصيصمرحلة الرمز الصويت، وذلك بب

وقام هبا األُوجاِريتِيُّون )حجازي  ،الواحد للصوت

، 34هـ: 1425الذييب و، 163و  162م: 2003

وهم  ،(50م: 2009 ، والصالح 27 م:1987بارنز و

قوٌم عاشوا يف منطقة شامل بالد الشام بمدينة 

(Ugaritالساحلية ))ُأوجاِريت( 
(1)

، يف منطقة رأس 

َشَمَرا
(2)

الواقعة عىل ساحل البحر األبيض املتوسط  

                                                 
ُكتبت هذه املدينة يف بعض املراجع: أوغاريت. ومعنى  (1)

القلعة،  :يف اللغة األوْجِريتينة: جدار املدينة. أو "أوجريت"

، 15: ـه1425الذييب أو: احلقل الـُمَحاط بجدار. )

 (.  15: م1980فرحية 

َيت هبذا اَّلسم؛ ألّّنا يف َتلٍّ َينُْبُت فيه  (2) َمر بكثرة، ُسـمِّ الشن

اِزيَ وهو  وهو َنَباٌت ُعْشبيٌّ يبلغ ارتفاعه من مرت إىل  ُج،انِ الرن

مرتين، كثري األغصان بأوراٍق خيطيِّة َتَتَدىلن إىل األسفل، 

ْرَقة، ساُقُه مَبوَمٌة زرقاء أو محراء داكنة،  لوُّنا يميل إىل الزُّ

 =                            له أزهاٌر صفراء اللون، وله فوائد طبينة.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
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كم شامل مدينة  15(، عىل ُبْعد 11)أمحد د.ت: 

الالِذِقينة؛ إذ ُوِجَد يف مدينة ُأوجاِريت نقوٌش كثريٌة 

 ةيتين رِ وجاألُ ام. مكتوبة باللغة 1929اكُتِشَفْت عام 

، 161م: 2003ازي ، وحج26 م:1987بارنز )

وقد (. 113هـ: 1428الذييب و، 95م: 2007وطايع 

ت اكتُِشفَ جاء اسم هذه املدينة الساحلية يف مراسالت 

العراق ومرص من القرنَّي الثامن عرش والرابع عرش يف 

 عكاشةو ،161م: 2003)حجازي  قبل امليالد

 (.12أمحد د.ت: ، 250م: 2006

َفْت، وهي اللغة ولغُتُهم آخُر لغٍة سامينٍة اكتُِش 

السامينة الوحيدة التي اكُتِشَفْت يف القرن العرشين 

 15هـ: 1425الذييب و ،161م: 2003)حجازي 

وتعود أبجديتهم إىل القرن اخلامس عرش قبل  (،34و

امليالد، واستمرت إىل سقوط مملكة أوجاريت يف القرن 

، 50م: 2009 )الصالح  الثاين عرش قبل امليالد

 30هـ: 1425الذييب و، 118هـ: 1428الذييب و

َبَع النظام 15أمحد د.ت: و ،39و ُل من اتن (، وهم أون

األبجدي يف تدوين اللغة، وترجع كلمة األبجدية إىل 

                                             
بيدي ، و"شمر" 538 :هـ1407 الفريوزابادي)=      الزن

    (.197 :م1983روحية ، و"شمر" 12/239د.ت: 

ويمكن أن يكون هذا اَّلسم آراميًّا معناه: احلراسة            

بمعنى:  "َشَمرَ "واملراقبة، مأخوٌذ من اجلذر اآلرامي 

فرحية كان مكاًنا للمراقبة. )َحَرَس وَراَقَب. أي: أن التنلن 

 (.   18: م1980

)فريدريش  ترتيبهم احلروَف التي كتبوا هبا لغتهم

  .(163م: 2003وحجازي  ،148م: 2004

َل َس قد و  ة؛نظام الكتاببأبجديتهم ن ويُّ يتِ رِ اجواألهن

 عن كل صوت من أصوات اللغة بحرٍف  واَبن عَ إْذ 

بعدد الوحدات لدهيم ولذا كانت احلروف  ؛واحد

. وتقرتب أصوات اللغة الصوتية املوجودة يف لغتهم

األوجاِريتينة من أصوات اللغة العربية )حجازي 

 ،(32و  28 م:1980فرحية ، و163و  162م: 2003

اللغات التي احتفظت  وُتَعدُّ اللغة األوجاِريتينة أقرب

(. 164م: 2003بسامت اللغة السامينة األمِّ )حجازي 

وقد دفعت سهولة األبجدية األوجاريتية باخلط 

املسامري الواسع اَّلنتشار إىل أنن يتناقص استخدامه 

 (.23م: 2009)رشيد 

ن األبجدية األوجاِريتينة من ثالثَّي رمًزا  وتتكون

(، 39هـ: 1425 الذييبو ،148م: 2004)فريدريش 

أّنم واتنَسَمْت بتدوين الصوامت دون الصوائت، إَّل 

ثالثة رموز خمتلفة بحسب حركتها، جعلوا للهمزة 

َّي رمزين أحدمها يف آخر األبجدية.  ،وجعلوا للسِّ

وقراءته مشكلة، فهو َيِرُد يف مقابل الثاء، والذال، 

والزاي، والسَّي، وأحياًنا الظاء. وطريقة ُنْطق 

تيَِّّي له غري معروفة؛ ألنن حروف أبجديتهم األوجاري

وحُيتمل أن يكون هذا  .(28م: 1980فرحية صوامت )

الرمز لصوٍت آخر من أصوات احلروف الفرعينة التي 

 (. 4/432هـ: 1402 سيبويهذكرها سيبويه )
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وكانت كتابتهم تبدأ من اليسار لليمَّي مثل: 

ة البابلية. ويف تعليل ه ذا ثالثة أقوال الثمودية واملسامريِّ

احلاج خليفة ، و3/23: د.ت القلقشنديهي )

 (:  1/31 م:1941

ارة الكواكب السبعة السين  رْيِ َس أّّنم أرادوا جماراَة  _

   .كلَ الفَ  سارعندهم ي برغوامل ،من املغرب إىل املرشق

اجلالس أن يستقبل  عةبيط ّنم يعتقدون أنن أ _

املرشق يكون ه إىل فإذا توجن  ،املرشق يف كل حاَّلته

فإن كان كذلك فاليسار يعطى  ،الشامل عىل يساره

فسبيل الكاتب أن يبتدئ من الشامل إىل  ،اليمَّي

  .اجلنوب

 .القلب إىل الكبدَسرْي دم من  استمدادٌ  هنإ :وقيل _

وكانت حروُف كتابتِِهم ُتشبه املسامري، فهي كتابٌة 

 ،147م: 2004)فريدريش أبجديٌة مسامرية 

، 118هـ: 1428الذييب و، 171م: 1977حجازي و

 (.39هـ: 1425الذييب و

م: 2004)فريدريش  وترتيب أبجديتهم كام ييل

هـ: 1428الذييب و، 40هـ: 1425الذييب و، 148

 ،أ، ب، ج، خ، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي(: 120و  119

ف، ص، ق، ر، ث،  ل، م، ذ، ن، ظ، س، ع،ش،  ،ك

  .ُأ، س ،غ، ت، إِ 

لننْقش الذي ُعثر عليه يف مدينة وهذا الرتتيب ِوفق ا

م، وفيه ثالثة أسطر حتوي  1949ُأوجاِريت سنة 

، 119هـ: 1428الذييب األبجدية األوجاريتِينة كاملة )

(40هـ: 1425الذييب و
(1)

 . وهذه صورة النقش: 

 

 
 

 يّسِّ تجميع حروفه يف كلامت تُ ويتمينز هذا الرتتيب ب

معنى  :أي ،منها للكلامت املؤلفة يسولا، اإلحاطة هب

، واحلسن، 3/251د.ت:  الرافعي،) واضح

 – 1404، 11العدد  ،العلواين، 154هـ: 1424

 (.235هـ: 1405

واستعمل األوجاريتيُّون يف بداية َوْضِعِهم رموَز 

تبدأ بحرٍف بعينها  كلامٍت حروِف أبجديتهم ُصَوَر 

ن مموافٍق للحرف األبجدي، َفَرْمُز حرف الباء َأَخُذوُه 

َوَرْمُز حرف الواو َأَخُذوُه من ُصوَرة َوَتٍد،  ،وَرة بيتُص 

َوَرْمُز  ،َوَرْمُز حرف الكاف َأَخُذوُه من صورة َكفٍّ 

ارصة.... بحرف العَّي َأَخُذوُه من ُصوَرة العَّي ال

روا فوضعوا لكل  م الزمن تطون وهكذا. ثم مع تقدُّ

ا َّل ُيشابُِه ُصَوَر الكلامت )  عيل،حرٍف رمًزا خاصًّ

    .(15/151هـ: 1422

                                                 
ذكر حممود حجازي أنن ترتيب األبجدية األوجاريتِينة    (1)

 2003يتوافق ُتاًما مع ترتيب األبجدية العربية )حجازي 

ل عىل 163م:  (. وما ذكره َّل يتوافق مع ما هو ُمَسجن

 الننْقش املذكور.
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 (: 120هـ: 1428وللحروف األوجاريتية األشكال اآلتية )الذييب، 

 

 
 

م  للهمزة ثالثة رموز خمتلفة جعلوا ونالحظ أّنن

بحسب حركاهتا، فهي احلرف الوحيد الذي كتبوا معه 

الصوائت، وقد يكون هذا بسبب أنن اهلمزة أكثر 

ه األبجدية التي احلروف إلباًسا يف القراءة، أو أنن هذ

وصلت إلينا كانت يف مرحلة متأخرة من اخرتاع 

 أبجديتهم. 

األبجدية وترتيبها عن  ونالفينيقيُّ ثم أخذ 

سكان السواحل الرشقية هم  ونالفينيقيُّ األوْجِريتِيَِّّي. و

وكانوا أصحاب جتارة  ،حلوض البحر األبيض املتوسط

من عظيمة، امتدت من الشام إىل املغرب وإىل أجزاء 

أوروبا، كاليونان، وقَبص، وإيطاليا، وإسبانيا، وجنوب 

م: 2003وحجازي ، 2/278م: 2009باقر، فرنسا )

، الذييب، و279، د.ت: عصفور، و166 – 164

، 121هـ: 1428، الذييبووما بعدها،  51هـ: 1425

ودامت سيطرهتم التجارية عىل  (،37، د.ت: أمحدو

يالد بل املقي عرش البحر األبيض املتوسط من القرن احلاد

حتى سقوط مدينة قرطاج الواقعة يف تونس حاليًا بيد 

 ،166 – 164م: 2003حجازي م ) 146الرومان سنة 

 – 121هـ: 1428، الذييب، و279، د.ت: عصفورو

   (.37، د.ت: أمحد، و127

تيسري وقد رأى الفينيقيون يف سبيل سعيهم إىل 

روا نظام الكتابة وُيع جتارهتم لوا حروفها أّن ُيطوِّ دِّ
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بوا أبجديتهم، فكتبوا  لتالئم لغتهم وعرصها وُيرتِّ

احلروف بأشكال هندسية خمتلفة، ُتشبه إىل حدٍّ ما اخلط 

م: 2004، ووايف، 171م: 1977حجازي، الِعَْبّي )

وهذا ما دلنْت عليه النقوش التي ُعثِر عليها يف  ،(272

 م:2004الشام ومرص وبعض دول أوروبا )فريدريش 

 (.165و  164 م:2003وحجازي ، 123

األبيض للتجارة حول البحر  ونتيجة أسفارهم

واحتكاكهم باألمم احتكاًكا مبارًشا أو غري  املتوسط،

، فكانت أسلوهبم يف الكتابةأبجديتهم و اونرشمبارش 

 كتابتهم تنتقل مع السفن التجارية أينام َأْبَحَرْت َوَرَسْت 

، 22د. ت:  اب،عبد الوه، و121هـ: 1428، الذييب)

، ووايف، فقه اللغة، 15/153هـ: 1422 عيل،و

 (،272 م:2004علم اللغة،  ،ووايف، 31 م:2004

فت تلك األمم عىل نظامهم األبجدي وتعلنموا  ،فتعرن

اخلط منهم، ساعدهم يف هذا ازدهار جتارهتم نتيجَة 

الذي كان  ،املرصيِّ  يِّ دِ الََبْ  ِق رَ وَ أطامر  صِ ْخ رُ 

ونان اليرونه لبالد دِّ َص يتاجرون به ويُ  الفينيقيون

عبد ، و122و  121هـ: 1428، الذييب)(، اإلغريق)

م: 1993ستيبتشفيتش، ، و22د. ت:  الوهاب،

ففشا بَّي هذه األمم  (51هـ: 1425، الذييب، و1/29

أنن الذين وضعوا النظام األبجدي هم الفينيقيون 

( وُيَعدُّ اليونانيون َأْشَهَر 253م: 2006)عكاشة، 

 منهم بجدياألمم التي تعلنمت النظام األ

، ووايف، علم اللغة، 1/29م: 1993)ستيبتشفيتش، 

 (. 273 م:2004

 

 
 

اثنَّي وعرشين تتألف األبجدية الفينيقية من و

، واقترصت عىل احلروف الصوامت دون احرفً 

 من اليمَّي إىل اليسار تهاباكتوامتازت ب الصوائت،

هـ: 1423، والسعيد واملنيف، 92م: 2007)طايع، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86


 47                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،30ماب، جملة اآلد

(. 4هـ: 1424، والغامدي، 27م: 1987، وبارنز، 23

، د. ت: القلقشندي) ويف تعليل هذا قوَّلن مها

3/23:) 

ك من املرشق إىل لَ الفَ  رْيِ َس أّنم أرادوا جماراة  _

 .كلَ فَ عندهم يمَّي ال واملرشُق  .املغرب

 .د إىل القلببِ الكَ َسرْي دم من  استمدادٌ  هنن وقيل: إ _

ج، د، هـ، و، ز،  ،اآليت: أ، برتتيب وهي عىل ال

ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، 

وحلروفهم  .(167 و 163 م:2003حجازي ت )

، 327م: 2004)فريدريش األشكال اآلتية: 

هـ: 1428، الذييبو، 62هـ: 1348وولفنسون، 

وبخاصة كان الفينيقيون مهتمَّي بالتجارة و (:128

نواحي التجارية يف كل  مقد انترشت حمطاهت، فالبحرية

ى صلتهم التجارية مع  ،حوض البحر املتوسط مما قون

و  4/9هـ: 1403)كرد عيل،  )اإلغريق(اليونانيَّي 

هـ: 1408، عصفورو، 279، د.ت: عصفورو، 233

ونانيَّي اَّلستفادة من هذا بدوره هينأ لليو ،(162

فكرة التدوين نقل اليونانيون ثقافًيا، فقد الفينيقيَّي 

 أخذوا األبجديةف عن الفينيقيَّي، الصويت باحلروف

فريدريش ، و396م: 2001 عنهم )هريودوت،

 ،وستيبتشفيتش، 42د. ت:  روسو،، و155م: 2004

بل قوذلك يف القرن التاسع  (،29و  1/28م: 1993

، 156م: 2004)فريدريش  تقريًبا يالدامل

، وحجازي، 1/58م: 1993وستيبتشفيتش، 

أدلة ب ويمكننا إثبات هذا اَّلنتقال .(182م: 1977

 ما ييل:منها 

ُمتنِفٌق  الرتتيب األبجدي يف كلتا اللغتَّي نن أ - 1

، 22د. ت:  ،، وجاكسون156م: 2004فريدريش )

م: 2009 ، وباقر،163م: 2003وحجازي، 

2/290.) 

فريدريش تسمية احلروف َيتنِفُق يف اللغتَّي ) أنن  - 2

 ، وباقر،15/150هـ: 1422 عيل،، و156م: 2004

   (.2/290م: 2009

رة  - 3 أنن شكل الرموز األبجدية يف اليونانية املبكِّ

واجتاه  ،يتطابق ُتاًما مع األبجدية الفينيقية األوىل

ىل من اليمَّي إة يف األبجديتَّي أيًضا واحد، فيبدأ بالكتا

، وجاكسون، د. ت: 156م: 2004فريدريش ) اليسار

د. ت:  روسو،، و163م: 2003، وحجازي، 22

43.) 

احلروف الفينيقية كالواو والصاد  ا منعددً  نن أ - 4

َّل  احلروف اليونانية والقاف التي اختفت اآلن من مجلة

قيمتها إْذ إنن  يف النظام العددي اليوناين؛ لةتزال مستعم

يف  ل تعادل قيمتها العدديةمن جُ ـساب الالعددية يف ح

 (. 114و  113م: 2005)برجرين،  األرقام الفينيقية

ؤيد القول بأنن التقاليد واألساطري اليونانية تأنن  - 5

 ،ةالفينيقي يةدجباألمستمد من  يةاليونان يةدجبأصل األ

فاسمه من أصل  ،«وسمُ دْ قُ »ام يف أسطورة ك كوذل

الرشق، أي: املكان الذي َتْقُدُم منه هـ: ساميٍّ قديم معنا
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الشمُس، وتقول هذه األسطورة: إنن قدموس وهو 

واملقصود هبا الغرب، وهو املكان  -ُيودِّع أختَُه أوروبا 

أهداها قلاًم. واألسطورة  –الذي َتْغُرُب منه الشمُس 

ترمز هبذا إىل الغرب ممثنال باليونان الذين أخذوا 

وما  29م: 2013مة، سالأبجديتهم عن الرشق )

و، بعدها، وب   وما بعدها(. 69م: 1992يكاسُّ

 هريودوتاملؤرخ اليوناين  جدنذلك ك    

Herodotosب بأيب التاريخ ، الـُمَلقن
(1)

نصن عىل أنن  

م اليونان  أخذوا أبجديتهم من الفينيقيَّي، وذكر أّنن

)هريودوت،  الفينيقيةاألبجدية بأبجديتهم ا وْ عَ دَ 

 (.  396 م:2001

الكتابة من الفينيقيَّي  يونم اليونانوعندما تعلن 

أنن  َّلن إ ،احتفظوا برتتيب احلروف كام عرفه الفينيقيون

 جمموعةَ يف األبجدية الفينيقية وجدوا  يَّياليونان

هي غري مستعملة و  عن أصوات احللق،عَبِّ تُ  حروٍف 

 بأنْ بجدية، ا عىل األا منهجيً جتديدً  واأدخلف لدهيم،

                                                 
خي اليونا (1) ُل مؤرِّ ن وأعَظُمهم، عاش يف هريودوت هو أون

ة  أواسط القرن اخلامس قبل امليالد. نشأ يف أرسة مورِسَ

حمبنة للعلم. سافر إىل أغلب البلدان املعروفة يف زمانه. قام 

بعمل تارخيي متكامل ومنظنم، فقد كتب قصة العالقات 

اإلغريقية اآلسيوية، وتواريخ بعض البلدان، 

تاريخ "لغات باسم واإلمَباطورية الفارسية، وُطبع بعدة 

ق.م تقريًبا. )هريودوت،  425. تويف سنة "هريودوت

 (.49م: 1987، وبارنز، 20املقدمة،  :م 2001

لق؛ وذلك حروف احللعلة بدل اروف وضعوا ح

 دُّ عَ ويُ  .ةمالكلسياق للدَّللة عىل احلركات القصرية يف 

 هذا التجديد مرحلة مهمة من تاريخ اخلط بصفة عامة

م: 2004وفريدريش  ،167م: 2003)حجازي، 

ايع، ، وط27م: 1987وما بعدها، وبارنز،  155

  .(2/290م: 2009 ، وباقر،103م: 2007

ية ُتكتب يف البداية من اليمَّي إىل وكانت اليونان

الثعبان، أو خط اليسار، ثم كتبوا عىل هيئة نظام خط 

)حراثة  Bustrophedonاملحراث، املعروف باليونانية باسم 

بالتناوب من سطر إىل سطر، من اليمَّي إىل  :الثور(، أي

وذلك ألنن  اليسار ومن اليسار إىل اليمَّي.... إلخ،

أيّس الكتابات قراءًة. ثم ختىلن الكتابة بخط املحراث 

ألننه عسري الكتابة باليد  ؛اليونانيون عن هذا النظام

د املخطوطات، وأصبحوا يكتبون من  وبخاصة مع تعدُّ

 روسو،، و93م: 2004فريدريش اليسار إىل اليمَّي )

 لكتابة اليونانيةا تعديل جعلوهذا ال (.43د. ت: 

 .ختتلف عن الكتابة الفينيقية

وتعديل اجتاه  تدوين احلركات، لتعديالن:وهذان ا

ة ذيف كل اخلطوط املأخو َّيِ تَ أساسين  َّيِ تَ مَ ـِس  ظالن  الكتابة

وأمهها اخلط الكرييل الذي انترش مع  ،عن اخلط اليوناين

واخلط  ،انتشار املسيحية األرثوذكسية يف رشق أوربا

الذي انترش مع الكاثوليكية يف  التيني(ال) الروماين

ُيضاف هلذا  (.167م: 2003)حجازي،  غرب أوربا

، لفينيقيةاة ي األبجدا حرفَّي عىلادوزأنن اليونانيَّي 
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 احرفً  24حروف اللغة اليونانية فأصبح جمموع 

 هي:و (،43د. ت:  روسو،)

 

Αα (Alpha) ** Ββ (Vita) ** Γγ (Gamma) **Δδ (delta) 
** Εε (Epsilon) **Ζζ (zeta) **Ηη (Eeeta) **Θθ (Τηεετα) 
**Ιι (Yoota) **Κκ (Kappa) **Λλ (Lamda) **Μμ (Mee) 
**Νν (Nee) **Ξξ (Ksi) **Οο (Omikron) **Ππ (Pee) **Ρρ 
(Roo) **Σσ (sighma) **Ττ (Taaf) **Υυ (Eipsilon) **Φφ 
(Fee) **Χχ (Khee) **Ψψ (Psi) **Ωω (Omega)  

 

ة ــونالحظ أنن احلرفَّي األولَّي من هذه األبجدي

(Β "Vita" Α "Alpha" , قد اشُتقن منهام اسٌم جديٌد )

 (.   158م: 2004فريدريش ) ألفا بيتاهو ولألبجدية، 

يَّي نفوذ سيايس كبري يف أوروبا وكان لليونان

والرشق، بلغ َأْوَجُه يف القرن اخلامس، واستمر حتى 

قبل امليالد حينام استوىل الرومان عىل بالد  146سنة 

نصحي، د. ت: ، و2 م:2004قادوس، اليونان )

ُأ السيادة ليونانوهذا جعل اللغة ا (،1/35 ية تتَبون

م كتبوا هبا اآلثار األدبية  واَّلزدهار، ساعدها يف هذا أّنن

واخلطب السياسية والقضائية والدراسات الفلسفية، 

فصارت ذات مستوى حضاريٍّ راٍق، وكانت تربطهم 

غتهم ممنا جعل ل مع جرياّنم عالقات جتارية وعسكرية؛

ومن  .بَّي شعوٍب كثريٍة يف العامل القديمهي لغة التعامل 

 ؛هؤَّلء اإليطاليون التي كانت بالدهم قريبة من اليونان

مما هينَأ هلم التواصل التجاري والثقايف مع اليونانيَّي، 

وما  166 م:2004فريدريش ) فأخذوا األبجدية عنهم

، وحجازي، 400 م:1950 فندريس،بعدها، و

  (.182م: 1977

يف بداياهتم  -ولغتهم الالتينية  – الرومانوكان 

يقيمون يف مدينة روما يف إيطاليا؛ ممنا جعلهم يأخذون 

، 169 م:2004فريدريش ) أبجديتهم عن اإليطاليَّي

واستفادوا كذلك من  (،400 م:1950 فندريس،و

(؛ 66 و 1/65 م:1993ستيبتشفيتش، اليونانيَّي )

إذ نجد  ياسية جيدة معهم؛ة ثقافية وسعالقَّلرتباطهم ب

أنن اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية يف رشق الدولة 

، وحييى، 182م: 1977الرومانية )حجازي، 

 (. 33و  32م: 1991

وقد أدخل الرومان عىل األبجدية اليونانية 

ومينزوا  ،تعديالت، فوضعوا الشكل النهائي للحرف

(، 27 م:1987بارنز، بَّي احلروف الكبرية والصغرية )

فريدريش ) فورعن اليونانيَّي يف تسمية احل واختلفوا

م التزموا ب (،170 م:2004 وخالفوهم  همرتتيبكام أّنن

 23حروف اللغة الالتينية فعدد ف، وراحليف عدد 

 (:11م: 1960هي )خفاجة،  حرًفا

A,B,C,D,E,F,G,H,I,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,V,X,Y,Z. 

وقد َمرن اجتاه الكتابة يف األبجدية الالتينية باملراحل 

التي َمرن هبا يف األبجدية اليونانية، فكان اجتاهها يف 

ية من اليمَّي إىل اليسار، ثم ُكتبت بخط املحراث، البدا

ا تبدأ يف سطٍر من اليمَّي إىل اليسار ثم يف السطر  أي: أّنن

الذي يليه من اليسار إىل اليمَّي... وهكذا، ثم تغرين 

اجتاهها فأصبح من اليسار إىل اليمَّي. وهذا يدلُّ عىل 

لية أنن األبجدية الالتينية ُأِخَذت من األبجدية اإليطا

ر )  . (170 م:2004فريدريش واليونانية يف زمن ُمَبكِّ
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 اإلمَباطوريةُ يف القرن الثاين قبل امليالد وسادت 

واستمرت سيادهتا حتى  أوروبا،معظَم الرومانية 

، 116 م:2005برجرين، ) م. 476سقوطها عام 

، العريني، و206و  205م: 1977 وحجازي،

، 17م: 2008وشهيد، ، 131و  21 م:1982

األبجدية (؛ ولذا هيمنت 24 م:2017وهوساوي، 

تعديالت التي أدخلها الرومان بفضل الالالتينية 

التي هي لغُتها الالتينية وهيمنت كذلك اللغة عليها، 

، 67م: 1998، عمرالرسمية عىل اللغات األوربية )

 ،182 م:2004وفريدريش، ، 27م: 1987بارنز، 

ر انتشا ساعد يف هذا ،(2/703م: 2009 باقر،و

ين هبا كانوا  يف الغربيةاملسيحية  أوربا؛ ألنن املبرشِّ

سة )  فندريس،يعلِّمون أتباعهم قراءة النصوص املقدن

 116و  115 م:2005وبرجرين، ، 400م: 1950

أنن لغة  فيهكام ساعد  (،73م: 1998، عمرو، 155و

والغربية  يف أوروبا الوسطىالسائدة العلم والدراسة 

، عمر) اللغة الالتينيةكانت بع عرش حتى القرن السا

 (،173م: 2004، علم اللغة ، ووايف،67م: 1998

، فرجيل :استعملها أساتذة األدب الروماين مثلوقد 

يتًا قت منزلة وِص حقن م فوأمثاهل وهوراس، وأوفيد

 (. 1/68م: 1993كبريين )ستيبتشفيتش، 

واللغة اإلنجليزية لغة أوربية يعود أصلها إىل اللغة 

ـِجْرِمانِينِة، والتي تعود إىل اللغات اهلندية األوربية الْ 

 42م: 2009 الصالح،، و172م: 1998، عمر)

، وكانت اللغُة اْلـِجْرِمانِينُة َتْسَتْخِدم يف الكتابة (43و

ونِينة األحرَف الرُّ
(1)

اللغة الالتينية يف ر انتش. ونتيجًة َّل

ينية عن طريق أوربا تأثرت اللغة اإلنجليزية باللغة الالت

ََّي  عام الذين أغاروا تأثرهم بلغة الفرنسيَّي النورمانِديِّ

عىل بالد اإلنجليز، واحتلوا معظم مناطق م. 1066

وفرضوا لغتهم  (،34هـ: 1434احلشاش، ) إنجلرتا

الفرنسية عىل اإلنجليز، فكانت الفرنسية هي لغة 

الدولة والقضاء والتعليم )عمر، عبد املجيد الطيب، 

(، فأخذت اإلنجليزية أبجديتها من 55: هـ1431

اللغة الالتينية كغريها من اللغات األوربية
 

 فندريس،)

 231م: 2004، علم اللغة ووايف،، 400م: 1950

  (.254و  239و  234و

إنن اإلنجليزية َأَخَذت أبجديتها من "وَلـْم َنُقْل: 

ونِينة ونِينة؛ ألنن "األبجدية الرُّ ف عن ختتل األبجدية الرُّ

ُل مقطٍع فوراإلنجليزية يف الرتتيب ويف تسمية احل ، فأون

ونِينةيف األبجدية  (، وهو خمتلف futharkهو: فوثارك ) الرُّ

ُتاًما عن أول مقطع يف األبجدية اإلنجليزية، ومثله بقية 

                                                 
كانت  األبجدية احلروفهي جمموعة من ونِينة األحرف الرُّ   (1)

، وقد توقنف يةاللغات اجلرمانم يف كتابة خمتلف ستخدَ تُ 

ونِينة يف القرن الثالث عرش امليالدي، استخدام الكتابة الرُّ 

مع استمراره إىل القرن السادس عرش يف كتابة النقوش 

التذكارية عىل املقابر، واستمراره إىل القرن الثامن عرش يف 

، 284 :م1950، فندريس) كتابة التقويم السنوي.

 (.176و  174م: 2004وفريدريش: 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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  (.176م: 2004)فريدريش:  املقاطع

م وقد التزم اإلنجليز برتتيب األبجدية الالتينية، إَّلن أّنن 

جامعة الكويت، )  J, U, Wزادوا عليها ثالثة أحرف هي:

اللغة اَّلنجليزية فحروف  وما بعدها(، 20 م:1978

 وهي:  ،احرفً  26

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z. 

تفق اإلنجليزية كاللغات الالتينية مع اليونانية يف تو

م: 2011 فرحات،الكتابة من اليسار إىل اليمَّي )

(، كام تتفق مع كثري من اللغات األوربية 11و10

يف عدد  واإليطالية واألسبانية واألملانيةكالفرنسية 

ا ختتلف عنها   اا يسريً اختالفً احلروف وترتيبها، إَّلن أّنن

 (. 173م: 2004يف تسمية احلروف )فريدريش: 

ونلحظ أنن ترتيب األبجدية اإلنجليزية مل خيتلف 

بجدية الالتينية، وما ذاك إَّلن ألنن حروف عن ترتيب األ

اإلنجليزية ليس بينها تشابٌه يف الرسم وَّل يف الصوت؛ 

ولذا فهي َّل ُتْلبِس عىل متعلِّميها، فلم حتتج إىل إعادة 

نظر يف الرتتيب؛ فمحافظتها عىل الرتتيب األصيل الذي 

ُأخذت منه أوىل؛ لكي تتوافق مع أخواهتا اللغات 

 األوربية.

ا لغات رشق هذ ا ما يتعلق باللغات األوربية، أمن

ًة  البحر املتوسط فنجد أنن احلاجة للكتابة أصبحت ماسن

لدى اآلراميَّي
(1)

؛ ألنن لغتهم منذ القرن السابع قبل 

                                                 
ُسوا هلم ممالك متعددة يف العراق اآلراميُّون  (1) هم قوٌم أسن

= التي اكُتشفت يف -وترجع أقدم نقوشهم  الشام،وبالد 

ا كانت مستخدمة يف  ؛امليالد صارت لغة دولية ألّنن

منطقة واسعة من العامل القديم يف التعامل التجاري 

م: 2003أبنائها وغري أبنائها )حجازي،  والسيايس بَّي

، 126م: 2004وفريدريش: ، 179و  178

فقه اللغة،  وايف،، و22هـ: 1397وبروكلامن، 

 (. 47 و 46 م:2004

وعندما رأى اآلراميون سهولة األبجدية الفينيقية 

عوا  لألخذ هبا، فأخذوها يف القرن التاسع قبل تشجن

 فندريس،و، 126م: 2004فريدريش: امليالد تقريبًا )

وَأْبَقُوا اجتاه الكتابة فيها من اليمَّي إىل  (،400م: 1950

وقد  .(103 و 102م: 2007طايع، اليسار كالفينيقية )

ر  اآلراميون األبجدية فأضافوا هلا صائَتَّْيِ فقط، بأْن طون

استخدموا الواو والياء الساكنتَّي رمَزْيِن للضمة 

، د. برش، و69 هـ:1402 احلمد،والكّسة الطويلتَّي )

روا شكل احلرف يف كتابتهم؛ مما أدنى (، كام 38ت:  طون

 فندريس،إىل سهولة الكتابة بخطهم ورسعة تعلُّمه )

وهذا جعله يف القرن السادس قبل  (،400م: 1950

امليالد ُيصبح خطًّا عامليًا كلغتهم، انترش استخدامه يف 

يف، السعيد واملنالبالد الواقعة ما بَّي اهلند ومرص )

                                             
إىل احلقبة الواقعة بَّي القرنَّي العارش  -هذه املاملك  =

وما بعدها،  2/301: م 2009 باقر،الثامن قبل امليالد. )و

 2003وما بعدها، وحجازي،  14: ـه 1432 الرتكي،و

 عبُّودي، ، و126م:  2004وفريدريش: ، 178م: 

 (.16: ـه1411
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 اآلرمية ما ييل من األشكال: ولألبجدية  (.71، د. ت: أمحد، و51هـ: 1423

 

 

 
 

 ولألبجدية النبطية األشكال اآلتية: 

 

 

 
 

وقد أخذ الننبَطُ 
(1)

يف أواخر القرن الثاين قبل امليالد  

                                                 
ُسوا هلم مملكة يف  ةعربي قبائلالننبَُط  (1)  العربية اجلزيرةشامل أسن

ويف سيناء، وامتد ملكهم مدة ثالثة  الشامبادية وجنوب 

م(، وكانت عاصمة  106 _ق.م  169قرون، ما بَّي )

ع ملكهم إىل مدائن صالح  ُمْلكهم البرتاء يف األردن، وتوسن

وكان هلم  ة،وين بدحياة  واوعاش فاختذوها هلم عاصمة ثانية.

 5/5: ـه 1422)عيل، . يف النشاط التجاري مكانة كبرية

=                ،107و  73و  23م:  1987، وعباس، 72 –

عن اآلراميَّي أبجديتهم؛ ألنن لغة األنباط كانت عربية 

حملية، وكانت لغة التعامل يف فرتة ازدهار ُمْلك األنباط 

عامَل هي اآلرامية، َفَفَرَض عليهم نشاُطُهم التجاري الت

ْهل عليهم أْن يكتبوا باخلط  ،باآلرامية فكان من السن

عندهم  أشكال احلروفاآلرامي، كام تدلُّ عليه 

                                             
م:  2003، وحجازي، 23م:  1994واجلبوري،  =

وما بعدها، وراشد،  31: ـه 1424، واحلسن، 186

 (.1147م:  1985

http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
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، 149هـ: 1415 ، وراشد،186م: 2003 )حجازي،

 (. 25م: 1994 واجلبوري،

ومل ُيِضف األنباط يف البداية لألبجدية اآلرامية شيئًا، 

وظلن  ،حرًفافبَِقَي عدد حروف األبجدية اثنَّي وعرشين 

اجتاه كتابتهم يبدأ من اليمَّي إىل اليسار. ومع مرور الوقت 

ُروا كتابتهم فأخذت طابعها املمينز يف النصف األخري  ،طون

من القرن األول امليالدي، فاتنسمت بَِوْصل حروفها 

ِ أشكال احلروف، والتفريق بَّي وَفْصِل كلامهتا،  وتغريُّ

تولند وآخرها؛ ممنا شكل بعض احلروف يف أول الكلمة 

السعيد ، 25م: 1994 منه اخلط النبطي )اجلبوري،

و  35هـ: 1424، واحلسن، 57هـ: 1423واملنيف، 

ر اخلط (74 . وفيام ييل عدد من النقوش ُتظهر تطوُّ

 الننبَطِّي:

 

 
 

 
 م( 250نقش أم اجلامل األول )ُكتب سنة 

 

 
 م( 328ب سنة نقش النامرة، وهو شاهد قرب امرئ القيس )ُكت
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ان، )ُكتب سنة   م( 568نقش َحرَّ

 

بَّي الننبَط والعرب صلة جتارية قوية كانت هناك و

ُيؤيِّد هذا الروايات التارخيينة عن يف اجلزيرة العربية، 

ى ُسوَق  يف املدينة وٍق وجود ُس والعرب،  املنورة ُتَسمن

هـ: 1422، وعيل، 1/78م: 1968 ،ابن سعد) طبَ نن ال

ممنا َجَعَل العرب  (؛109م: 2007طايع، و ،13/313

ن الننَبِط ميف أواخر القرن الثاين للميالد يأخذون 

تَُهم ) وما بعدها،  47هـ: 1402 احلمد،أبجدين

 وما بعدها، واحلسن، 22 م:1994واجلبوري، 

 (.191 م:2004 ، ووايف، فقه اللغة،26هـ: 1424

 ،بجدينتَّيويدلُّ عىل هذا اتفاُق ترتيب احلروف يف األ

واتفاُق اجتاه الكتابة فيهام، فهام تبدآن من اليمَّي 

 لليسار، ووجوُد خصائص مشرتكة بَّي اخلطنَّي

واجلبوري، وما بعدها،  70هـ: 1402 احلمد،)

الواو والياء الساكنتَّي كاستخداِمِهم  (،34 م:1994

: الضمة، والكّسة الطويلتَّي  احلمد،) رمزين للصاِئتََّْيِ

( واستخدامهم 38د. ت:  برش،و ،69هـ: 1402

 األلف رمًزا للفتحة الطويلة يف آخر الكلامت فقط

وكُخُلوِّ احلروف املتشاهبة من  (،71هـ: 1402 احلمد،)

ط النبط الشديد خل ُب رْ قُ اإلعجام. كذلك يدلُّ عليه ال

، 5/14هـ: 1422عيل، ي )ة الوحبَ تَ من خط كَ 

لة (، َفَرْسُم احلروف املنفصلة واملتص15/169 و

واجليم،  ،إذ َرْسُم َحْرِف: الباء ؛متشابٌه يف القلمَّي

متنفٌق بَّي  "َّل"واحلاء، والطاء، والالم، والنون، و 

 ، واحلسن،34و  31 م:1994اخلطَّي )اجلبوري، 

وهذا شكل فيه مقارنة بَّي اخلطنَّي  (.37هـ: 1424

 النبطي والعريب:

 

دت الدراسات العلمية احلديثة املهتمة  وقد أكن

مقارنة أشكال احلروف يف األبجديات السامية أنن ب

طايع، ) العرب ورثوا طريقتهم يف الكتابة من األنباط

و  45هـ: 1402 احلمد،، و108و  105م: 2007

 واحلسن،، وما بعدها 22 م:1994اجلبوري، ، و49

هـ: 1422وعيل، وما بعدها،  26هـ: 1424

عدم صحة (، كام أثبتت هذه الدراسات 15/174

وايات العربية الثالثة يف أصل األبجدية واحلروف الر

 الصويل،، و4/239هـ: 1404 بن عبد ربه،االعربية )
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 ابن، و15هـ: 1412 األصفهاين،، و28هـ: 1431

هـ: 1408 بن خلدون،ا، و13هـ: 1417 ،النديم

 السيوطي،، و3/10د. ت:  القلقشندي،و ، 1/525

بيدي، و2/341د.ت:   وعيل،، 27هـ: 1411، الزن

 وهي: وما بعدها(، 15/152هـ: 1422

 

 
 (.199م: 2003وُتَعدُّ األبجدية العربية آخر األبجديات الساميَّة ظهوًرا )حجازي، 

 

 أنن أصل اخلط توقيفي من اهلل أنزله عىل آدم  _

هـ: 1404 ربه، بن عبداأو عىل غريه من األنبياء )

د.  بن فارس،ا، و28هـ: 1431 الصويل،، و4/239

وما بعدها،  3/9د. ت:  القلقشندي،و ،10ت: 

وهذا مردود بأنن هذه  (.2/341د.ت:  السيوطي،و

رواية ظنِّينة ليس هلا َسنٌَد، ومل تعتمد عىل دليل علمي 

 واحلسن،، 2/341د.ت:  السيوطي،يؤيدها )

، 29هـ: 1402 احلمد،، و19و  18هـ: 1424

 (.64هـ: 1427والباتيل، 

من األنبار إىل احلرية يف العراق،  أنن اخلط العريب َوَردَ  _

ابن أيب داود، ومن احلرية جاء إىل احلجاز، ثم انترش فيه )

، 30هـ: 1431 الصويل،و، 46هـ: 1423

هـ: 1407 ، والداين،19هـ: 1412 األصفهاين،و

وهذه أيًضا رواية  (.3/11د. ت:  القلقشندي،و، 25
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 ظنِّينة فيها اضطراب، وَّل تقوم عىل حقيقة علمية

 20هـ: 1424 واحلسن، ،29هـ: 1402 احلمد،) ثابتة

  وما بعدها(. 15/157هـ: 1422وعيل، ، 23و 

أنن اخلط العريب مأخوذ من خط املسند اليمني _
(1)

 

د.  القلقشندي،و،  3/215 م:1996 الَبَطْليويس،)

ة كانت منترشة يف  ؛(3/13ت:  ين ألنن األبجدية احِلْمرَيِ

ا تتألف من تسعة وعرشين حرًفا وألّنن  ،اجلزيرة العربية

كالعربية، وكلها صوامت كاألبجديات السامينة 

، 212و  204و  15/202هـ: 1422عيل، األخرى )

 . (190م. 2003وحجازي، 

وهذه الرواية َّل تستند إىل دليل علمي يؤيدها؛ ألنن 

ع منه نقوش الكتابة بالقلم املسند وما تفرن
(2)

التي ُعثَِر  

من واجلزيرة العربية وبالد الشام ُتعارض عليها يف الي

ر وجود مالمح تطوُّ ىل عهذه الرواية، فهي َّل تدلُّ 

أو من اخلطوط املسند مبارشة للخط العريب من خط 

، فال يوجد تشابه بينها وبَّي اخلط العريب املتفرعة عنه

  .يف الشكل إَّلن يف حرف الراء فقط

أيًضا حروف خط املسند ُتكتب منفصلة غري 

                                                 
َي اخلط اليمني   (1) يف العربية  "مزند"باملسند ألنن كلمة  ُسمِّ

 (. 15/209: ـه1422عيل، اجلنوبية معناها: الكتابة. )

عت من اخلط املسند     (2) اخلط  هي:اخلطوط التي تفرن

وموطنهام الرئيس منطقة الُعال يف  اين،يَ حْ واللن  ،يُّ ودِ مُ الثن 

عليه  الذي ُعثِرَ  يُّ وِ فَ الصن اخلط واململكة العربية السعودية، 

 (. 15/211: ـه 1422عيل، )يف رشق الشام ويف باديته. 

متصلة بخالف اخلط العريب. إضافة إىل أنن اجتاه خط 

املسند سار عىل طريقة خط املحراث أو الثعبان؛ ألننه 

ُيكتب منفصاًل، وهيئتُُه َّل تتغرين بتغريُّ موقعه من 

ا  (،216و  15/210هـ: 1422عيل، الكلمة ) أمن

اخلط العريب فقد سار عىل الكتابة من اليمَّي إىل اليسار 

م: 2007وطايع، ، 22و  20 م:1994 جلبوري،)ا

 (.26هـ: 1424 واحلسن،وما بعدها،  105

وما  15/202هـ: 1422عيل، ) وذكر جواد عيل

معروًفا قبل اإلسالم يف كل بعدها( أنن قلم املسند كان 

علميًّا هذا  ْت ثبتَ ويف خارجها، وأ جزيرة العرب

 النقوُش التي ُعثَِر عليها يف مناطق متعددة ومتفرقة من

جزيرة العرب وخارجها، فهو يرى أنن اخلط املسند هو 

القلم هو وربام كان املستعمل قدياًم يف الكتابة العربية، 

قبل ظهور أقالم أخرى  :أي ،العام للعرب قبل املسيح

لت الكتابة  ،لدت بعد امليالدوُ  ثم َقْبَل اإلسالم حتون

 العربية إىل اخلط النبطي. وذكر أننه ليس هناك دليٌل 

ل. د زمَن هذا التحوُّ  حاليًّا حُيدِّ

وحينام أخذ العرُب أبجديتهم من األبجدية النبطية 

َوَجدوا أنن األبجدية النبطية َّل تفي بكل أصوات اللغة 

العربية، فزادوا عىل األبجدية النبطية ستة أحرف 

، أبجديتهم يف كلمتَّي مها: َثَخذا يف آخر ترتيب هوضعو

وا وها الرن ا مزيدة عىل َضَظغ. وسمن ِدف؛ ممنا يدل عىل أّنن

هـ: 1404 بن عبد ربه،ااألصل النبطي السامي )

احلسن، ، و15هـ: 1412 األصفهاين،، و4/239
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وهبذا (. 15/152هـ: 1422 عيل،و، 73هـ: 424

نعرف أنن عدد حروف األبجدية العربية ثامٍن وعرشون 

 . حرًفا

 وقد َكتََب العرُب أبجديتهم عندما أخذوها من

رت عىل أيدهيم  األنباط باحلروف النبطية، ثم تطون

األبجدية النبطية، وذلك بتغيري أشكال احلروف حتى 

بدأت احلروف مع بداية القرن الرابع امليالدي َتْفِقد 

سامهتا النبطية وتكتيس بالشكل العريب للحرف، ثم ما 

َلبَِث أن اندثر اخلط النبطي بسبب سقوط دولة األنباط، 

تراث ثقايف حيفظ أبجدية النبط، وتَولند منه  وعدم وجود

بَْغُة العربية للحرف،  اخلط العريب بعد أْن اكتملت الصِّ

م: 2007طايع، ) وذلك يف القرن السادس امليالدي

 احلمد،، و73و  36هـ: 1424، واحلسن، 107

 احلروف ِت رن مَ قد و(. 56وما بعدها، و  47هـ: 1402

تصل إىل شكلها املعروف  العربية برحلة طويلة قبل أنْ 

فقه  وايف،وما بعدها، و 163هـ: 1424)احلسن،  اآلن

  (.191 م:2004 اللغة،

سواًء يف املرشق أو أغلب األمم هنا نرى أنن ن وم

ا بطريق أبجديتهم، إالفينيقيَّي عن ا وأخذاملغرب  من

تفاق شبه التام اَّلمبارش أو غري مبارش، يدلُّ عىل هذا 

مية ومنها العربية واألبجديات بَّي األبجديات السا

، الغربية يف أسامء حروف األبجدية ويف ترتيبها

فللفينيقيَِّّي الفضل الكبري يف نرش األبجدية، وهبذا 

نعرف أنن التوافق بَّي األبجدية العربية واألبجديات 

عت منه هذه  األوربية سبُبُه احتاد األصل الذي تفرن

   األبجدينات.

ع منها واملالحظ أنن األبج دية اليونانية وما تفرن

ا األبجديات  اشتملت عىل الصوامت والصوائت، أمن

السامية األوىل فهي مقترصة عىل الصوامت عىل الرغم 

أوضح يف من أنن األصوات الصائتة قصريها وطويلها 

هـ: 1420 عبدالتواب،) السمع من األصوات الصامتة

دُّ هذا . وُيعَ وما بعدها( 69هـ: 1402 احلمد،، و398

أ دبت السامية َّلقصور فيها. ويرجع هذا إىل أنن اللغة 

كام ذكرُت  -الساميَِّّي  نن ؛ ألساكن أو بحرٍف  بحركةٍ 

استعملوا يف بداية َوْضِعِهْم رموَز حروِف  - سابًقا

تهم ُصَوَر  تبدأ بحرٍف موافٍق بعينها  كلامٍت أبجدين

ن ُصوَرة مللحرف األبجدي، َفَرْمُز حرف الباء َأَخُذوُه 

َوَرْمُز  ،ماءَأَخُذوُه من ُصوَرة  امليمَوَرْمُز حرف  ،بيت

ى  ،سمكةن ُصوَرة مَأَخُذوُه  النونحرف  التي ُتَسمن

عبد ، و97د. ت:  برش،.... وهكذا )نونعندهم 

هـ: 1422 عيل،، و101هـ: 1417 التواب،

وَّل خيفى علينا أنن الكلامت يف اللغة  ،(15/151

 . ساكن أو بحرٍف  بحركةٍ فيها اَّلبتداء  السامينة َّل جيوز

وقد عاجلت األبجدية اآلرامية ثم النبطية جانًبا من 

، هذا القصور، فقد  أضاف اآلراميون لألبجدية صاِئتََّْيِ

فاستخدموا الواو والياء الساكنتَّي رمزين للضمة 

د.  برش،، و69هـ: 1402 احلمد،) والكّسة الطويلتَّي

أخذوا أبجديتهم منهم فقد  وبام أنن األنباط (.38ت: 



 الرتتيب األبجدي بَّي اللغة العربية واللغات األوربية:  حسان بن عبداهلل الغنيامن                                                               58

 احلمد،تبعوهم يف هذا، كام ُتشري إليه نقوشهم )

وأضاف األنباط صائًتا آخر إىل  (.70هـ: 1402

أبجديتهم، إذ استخدموا رمز األلف للدَّللة عىل 

الفتحة الطويلة
(1)

هـ: 1402 احلمد،يف آخر الكلامت ) 

71 .) 

والعرب قد أخذوا عن األنباط كل هذا، وزادوا 

هم باستخدام رمز األلف للدَّللة عىل الفتحة علي

الطويلة يف وسط الكلمة، ولكن يف البداية مل يكن هذا 

بصفة دائمة، وهذا ما دلت عليه نقوش جبل َسْلٍع يف 

املدينة املنورة وغريها، وهذا ما ُيَفّسِّ لنا إثبات األلف 

الدالة عىل الفتحة الطويلة يف وسط الكلمة حينًا، 

آخر يف الرسم العثامين، مثل: كللة، وحذفها حينًا 

وكَِتَب، وَمَسِجد، يف: كاللة، وكَِتاَب، وَمَساِجد 

هـ: 1420 عبدالتواب،، و71هـ: 1402 احلمد،)

(. وبعد اَّلستعامل الواسع للكتابة يف صدر 399

                                                 
ا حروٌف  (1) تعامل اللغويون القدماء مع حروف املد عىل أّنن

؛ ولذلك  صامتة يف نحو: صام، ويُطوف، ويبيعوأمثاهلا

وضعوا قبل كل حرٍف حركًة جُتانسه، فوضعوا قبل األلف 

قيقة أّن فتحة، وقبل الواو ضمة، وقبل الياء كّسة. واحل

األلف والواو والياء يف مثل هذه املواضع عالمات للفتحة 

الطويلة والضمة الطويلة والكّسة الطويلة، فهي رموز 

، 397: ـه 1420 عبدالتواب،صائتة حلركات طويلة. )

 229م:  2003، وحجازي، 153م:  1997 السعران،و

 (.97و   90د. ت:  برش،، و230و 

اإلسالم َعمن استعامل رمز األلف عالمة للفتحة 

 (. 76هـ: 1424الطويلة )احلسن، 

واختلط العرب  ،قعة اإلسالمحينام اتسعت رو

ظهرت  سالمة لغتهم سُّ مَ ـوبدأت العجمة تَ  ،بالعجم

حاجة األبجدية العربية لتمثيل احلركات القصرية، 

ه(، وذلك  69َوَضَع بداياهتا أبو األسود الدؤيل )ف

ام احلرف  بإعجامه املصحف، بأن وضع فيه نقطًة أمن

ونقطة  ونقطة حتت احلرف رمًزا للكّسة، ،رمًزا للضمة

ر النقطة إذا كان احلرف  عىل احلرف رمًزا للفتحة، وُتَكرن

ًنا. وُتكتب النقطة بِصبٍْغ خُيالف لون مداد احلروف  منون

، 29د. ت: اللغوي، ، و6هـ: 1407 الداين،)

هـ: 1417 ،النديم ابن، و35هـ: 1405 السريايف،و

61.) 

( أنن ـه 170وملا رأى اخلليل بن أمحد الفراهيدي )

رموز احلركات التي وضعها       أبو األسود الدؤيل 

تِّم عليهم الكتابَة بقلمَّي  ا حُتَ َتُشقُّ عىل الُكتناب؛ ألّنن

وِمَداَدْيِن خمتلَفَّْيِ وضع رموًزا أخرى للحركات ورمًزا 

ة وللسكون ورمًزا للهمزة ُيمينز به بينها وبَّي  للشدن

نحن اليوم األلف، وهي الرموز التي نستخدمها 

 (.7هـ: 1407 الداين،)

واألصل يف الكتابة أْن يكون لكل صوت رمٌز 

واحٌد؛ كي َتنُْقَل الرموُز املكتوبُة اللغَة املنطوقَة دون 

وبالنظر إىل  .(1/354هـ: 1402 ابن عصفور،َلْبٍس )

رموز األبجدية العربية نجد أنن هذا مل يتحقق فيها، 
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كتايب واحد، فنجد أكثر من صوت يشرتك يف رمز 

 الداين،) كالباء وأخواهتا، واجليم وأخواهتا وغريمها

(، ويعود 25م: 1994اجلبوري، ، و37هـ: 1407

سبب هذا إىل أنن األبجدية العربية ورثته من األبجدية 

هـ: 1424احلسن، ، و73هـ: 1402 احلمد،النبطية )

84 .) 

الكتابة انتشار نظًرا َّلهتامم اإلسالم بالعلم، وو

 لتطوير األبجدية العربية،ن العرب وللغوياسعى 

احلروف، ه( إعجام  89َفَوَضَع َنرْصُ بن عاصٍم الليثي )

 أي: النَُّقط؛ وذلك للتفريق بَّي احلروف املتامثلة

هـ: 1407 الصفدي،، و27هـ: 1412 األصفهاين،)

(. وقادته فكرُة 15/152هـ: 1422 عيل،و، 14

تنبها بحسب فر ،اإلعجاِم إىل إعادة ترتيب احلروف

، 1/1د. ت: جممع اللغة العربية بالقاهرة، ) أشكاهلا

م: 2013، وعبيدات، 105م: 2003 ،وحجازي

ر غري  املتامثلة (، َفَواىل بَّي احلروف174  ؛املتامثلةوأخن

ل تعلُّمها، وفق ترتيٍب ذي آلينة دقيقة سيأيت  لُيسهِّ

جائي أو بالرتتيب اهلترتيبُُه  َف رِ عُ احلديث عنها. و

لفبائياأل
(1)

.  

                                                 
ي بالرتتيب اهلجائ( 1) مفردًة دون أن قرأ تُ  حروفه ألنن ي؛ ُسمِّ

َمع مع ما بعدها كي  كلمة كام يف الرتتيب ا نهف ملن ؤَ تُ جُتْ

أُتُه فانقطْعُت عن قرْأُت احلرف: جن معنى هتو .يبجداأل

=      ، األزهري، و3/266 :هـ 1402سيبويه، قراءته. )

ر األبجدية العربية استحداُث و من مظاهر تطوُّ

عرف يُ  وهو ما ،حلروفا وفق خمارجترتيٍب آخر 

اخلليُل بن وَوَضَعُه  أو املْخَرجي، بالرتتيب الصويت

ه(، َفَرتنب احلروَف بحسب  170أمحد الفراهيدي )

خمارج أصواهتا، مبتدًئا بأبعدها خمرًجا يف احللق، ثم 

وهو  انتهى إىل أدناها خمرجاإىل أن األقرب األقرب ف

 (. 177م: 2013)عبيدات،  الشفتان

ومن هنا نعرف أنن حلروف العربية ثالثَة أنواع من 

 هي:  (،169م: 2013)عبيدات،  الرتتيب

هـ،  _أ، ب، ج، د  وهو كام ييل: :الرتتيب األبجدي

 _س، ع، ف، ص  _ك، ل، م، ن  _ح، ط، ي  _و، ز 

 غ. ،ض، ظ _ث، خ، ذ  _ق، ر، ش، ت 

، يطِّ ُح ، زون هَ ، دجَ بْ أَ وجُتمع يف الكلامت اآلتية: 

 .غظَ َض  ،ذخَ ثَ ، تَش رْ قَ ، صفَ عْ َس  ،نمُ لَ كَ 

ونلحظ أننه ترتيب موافٌق لرتتيب األبجدية النبطية 

والفينيقية ُتاًما، وَّل خيتلف عنه إَّلن بزيادة احلروف 

َواِدف ة بالرن  عبد ربه، بنا) الستة األخرية املسامن

، 15هـ: 1412 األصفهاين،، و4/239هـ: 1404

                                             
 1/180د. ت: ابن منظور، ، و"هجأ" 6/347د. ت:  =

 (."هجأ"

ي بالرتتيب األلفبائي َأْخًذا من احلرفَّي األول وُس       مِّ

 ،1/51 :هـ 1429والثاين من هذا الرتتيب. )عمر، 

: ـه 1404 ،العلواينو، 177م:  2013وعبيدات، 

234 .) 
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هـ: 1422 عيل،و، 73هـ: 424احلسن، و

إمكانية جتميع الرتتيب إَّلن  ذاة هلمزين  َّل. و(15/152

ذه احلروف؛ لَِتْسُهَل هب  اإلحاطةَ ّسِّ يَ حروفه يف كلامت تُ 

 لكلامت أي معنى واضحذه اهل يسولمعرفتها. 

، 154هـ: 424حلسن، ا، و3/251د ت:  الرافعي،)

(. أيًضا مل نجد هذا 235هـ: 1404 ،العلواينو

الرتتيب ُبنَِي عىل منهج واضح أو أصول منطقية، فهو 

 أو املتقاربات تعاقب احلروف املتشاهبات رساًم مل ُيراِع 

؛ ولذا مل َنَر أحًدا من العلامء سار يف تأليف كتابه انطقً 

 معاجم اللغة عىل الرتتيب األبجدي، سواٌء من ألنف يف

أو الرتاجم أو غريها، عىل الرغم من أنن الرتتيب 

 أقدم ترتيب للحروف عرفته العربيةاألبجدي 

، 176 م:2003 وعمر، ،173م: 2013)عبيدات، 

(، فقد قال عنه الزجاجي 235هـ: 1404 ،العلواينو

اُم الُكتناب )ـه 337) هـ: 1408الزجاجي، (: إننه أمن

(: ـه 444ام أبو عمرو الداين )وقال عنه األمن  .(273

املحكم يف نقط )الداين،  يجِّ هَ صل ُحُروف التن إننه أ

  (.29هـ: 1407، املصاحف

يسري  هصدرقبل اإلسالم ويف م الكتابة يكان تعلو

د.ت:  القلقشندي،) "هوز، أبجد"عىل طريقة 

3/24.)  

ى  :الصويت الرتتيب املْخَرِجي، وهو الرتتيب وُيَسمن

ض،  ي، ،غ، خ، ق، ك، ج، ش ،ح هـ، ع،ا،  أ، كام ييل:

ذ، ث، ف، ب،  ،ص، ز، س، ظ ط، د، ت، ل، ر، ن،

م، و
(1)

وهذا الرتتيب مبني عىل صوِت احلرِف، فهو  . 

يبدأ باحلرف الذي خيرج من أبعد خمارج احلروف، وهو 

أقىص احللق، وينتهي باحلرف الذي خيرج من أقرب 

لرتتيب مستعمل وهذا ا .خمرٍج للحرف، وهو الشفتان

يف ترتيب بعض معاجم اللغة العربية، كمعجم العَّي 

البارع يف وهـ(،  170للخليل بن أمحد الفراهيدي )

وهتذيب اللغة  ،هـ( 356)اللغة أليب عيل القايل 

املحكم واملحيط األعظم َّلبن هـ(، و 370لألزهري )

 .هـ( 458) هْ يدَ ِس 

ى  :الرتتيب اهلجائي  ائيالرتتيب األلفبوُيَسمن

هـ: 1404 ،العلواين، و177م: 2013)عبيدات، 

(، ج، ح، خ) ،(ثت،  ،ب(، )أ) :كام ييلو ه(، و234

 ،ع) ،(ط، ظ) ،(ص، ض) ،(س، ش) ،(ر، ز) ،(د، ذ)

  (.يَّل، هـ، و، )، (ك، ل، م، ن) ،(ف، ق)، (غ

عَ  (ـه 89 – 75بَّي عامي ) وهذا الرتتيب اْخرُتِ
(2)

 ،

                                                 
للحروف  1/45هذا ترتيب ابن جني يف رس الصناعة  (1)

بحسب خمارجها. ولسيبويه ترتيب ذكره يف الكتاب 

ترتيب ابن جني. وللخليل بن  خيتلف قلياًل عن 4/431

ترتيب آخر خيتلف= =عن  1/48أمحد يف كتابه العَّي 

 .1/14ترتيب سيبويه. وينظر مقدمة اللسان 

ْدُت اخرتاَع الرتتيب اهلجائي يف هذه املدة؛ ألنن ( 2) حدن

اج بن  الروايات تذكر أنن اإلعجام ُعِمَل بأمٍر من احلجن

اج يوسف حينام كان أمرًيا عىل العراق ، وقد توىلن احلجن

=        ه، وتذكر الروايات أنن الذي  75إمارة العراق سنة 



 61                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،30ماب، جملة اآلد

هـ(  89صم الليثي )عىل يد العامل اللغوي نرص بن عا

هـ: 1407 الصفدي،، و27هـ: 1412 األصفهاين،)

، وحجازي، 15/152هـ: 1422 عيل،و، 14

. وهو الرتتيب املألوف الـُمتنبع إىل يومنا (106م: 2003

 شاهبة يفتاحلروف املمَجِْع عىل  ترتيب مبنيٌّ احلارض؛ ألًنه 

قائٌم عىل منهٍج علميٍّ فهو ترتيب منطقيٌّ  ،الشكل

 أو تعاقب احلروف املتشاهبات رساًم ألننه يراعي  ؛قدقي

 عيل،) تسهيل تعلُّمها عىل الطالبل ؛اقً طْ املتقاربات نُ 

 (؛175م: 2013، وعبيدات، 15/152هـ: 1422

هذا هو الغرض من َوْضِعه، إذ مبنى هذا الرتتيب  ألنن 

إذ  ؛ كتابةإَّلن حروفه فظ حُت ال ف ،الرسم والكتابةعىل 

ن وإ ،حروفه يف كلامت من َض الب الطيستطيع  َّل

ا إىل جنب يسري جنبً  هحفظ بعضهم حفظها فإنن ستطاع ا

ومل ُيغفل هذا الرتتيُب الرتتيَب  ،ام كتابتهمع تعلُّ 

، واحلسن، 21م: 1944، األهوايناألبجدي )

 (.154هـ: 1424

وتقوم فكرة هذا الرتتيب عىل الضوابط اآلتية: 

وما  27هـ: 1407 ،املحكم يف نقط املصاحف)الداين، 

وما بعدها،  175م: 2013بعدها، وعبيدات، 

 : وما بعدها( 156هـ: 1424واحلسن، 

يبتدئ الرتتيب األلفبائي للحروف العربية بحرف 

                                             
ه.  89َصنََع اإلعجام هو نرص بن عاصم، وقد تويف عام = 

: م 2003 الذهبي،، و2/29 :م 1994 بن خلكان،ا)

 (.6/2749: هـ 1414 احلموي،، و2/1071

األلف )أ(، وابُتدئ باأللف؛ ألنن األلف صورة 

للهمزة، واهلمزُة يكثر دوراّنا يف الكالم، وتقع يف 

فة بـ)أل(،  كاألسامء ،ابتداء كثري من الكلامت املعرن

واألفعال املضارعة املبدوءة هبمزة املتكلم وغريها من 

ل األحرف التي خترج من أقىص  ا أون الكلامت، وألّنن

ل أحرف األبجدية.  اللسان، وأون

ثم تيل األلَف الباُء ثم التاُء ثم الثاُء؛ وذلك 

لتشاهبها، َفُهنن أكثر احلروف تشاهًبا؛ إذ ُهنن ثالث عىل 

ة واحدة، ُيضاف إليها النون والياء إذا وقعتا يف صور

ومعلوم أنن ما كثر عدده،  ،أول الكلمة أو وسطها

 واتفقت صورته فاملعتاد تقديمه.

مها يف الرتتيب  وتقدمت الباء عىل أخواهتا لتقدُّ

ا ُتنقط نقطة واحدة، وَولَِيتها التاُء؛  األبجدي، وألّنن

ا ُتنقط نقطتَّي، ووليتها ال ا ُتنقط ثالث ُنَقٍط، ألّنن ثاُء ألّنن

 فُرتَِّبت هذه احلروف عىل ترتيب عدد النَُّقط فيها.

ثم تيل الثاَء اجليُم ثم احلاُء ثم اخلاُء؛ وذلك لكثرهتا، 

مت اجليُم عىل  فُهنن ثالثة حروف متشاهبات. وتقدن

مت  احلاء لتقدمها عليها يف الرتتيب األبجدي، وتقدن

مها عليها يف املخرج من احللق؛ إْذ احلاُء عىل اخلاء لتقد

ا اخلاء فتخرج من أدناه  هي خترج من وسط احللق، أمن

من جهة الفم
 

بن ، وا4/433هـ: 1402سيبويه، ) 

ان، 1/47هـ: 1405 جني، هـ: 1404، وابن الطنحن

79). 
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ثم تيل اخلاَء الداُل ثم الذاُل؛ ألّننام حرفان 

 الرتتيب األبجدي. متشاهبان، وألنن الدال تيل اجليم يف

مت الداُل عىل الذال لتقدمها عليها يف الرتتيب  وتقدن

ا غري منقوطة.  األبجدي، وألّنن

ام حرفان  ثم تيل الذاَل الراُء ثم الزاُي؛ ألّنن

متشاهبان، وتقدمت الراُء عىل الزاي وإْن كانت متأخرة 

عنها يف الرتتيب األبجدي لتتوافق مع احلاء واخلاء 

ذال من جهة النقط؛ وألنن احلرف غري والدال وال

املنقوط هو األصل لغري املنقوط؛ ألنن النقط ِجيء به 

للتفريق بَّي املتشاهبَّي من احلروف، فكان املنقوط 

م األصل عىل فرعه.   فرًعا، وغري املنقوط أصاًل، فُقدِّ

ثم تيل الزاَي السَُّي بجامع الصفري بينهام، وُوضعت 

صورتيهام، وتقدمت السَُّي عىل  الشَُّي معها لَِتَشاُبهِ 

م يف  الشَّي؛ ألنن السَّي غري منقوطة، وغري املنقوط مقدن

 .احلروف الثنائية

ثم تيل الشََّي الصاُد ملشاركتها السََّي يف الصفري 

واهلمس، وُوضعت الضاد معها لِتََشاُبِه صورتيهام، 

وتقدمت الصاُد عىل الضاد؛ ألنن الصاد غري منقوطة، 

م يف احلروف الثنائية، كالدال والراء وغري املنق وط مقدن

 والسَّي.

ثم تيل الضاَد الطاُء والظاُء ملشاركتهام الصاد 

والضاد يف صفة اإلطباق واَّلستعالء، وَّلتفاق 

ا غري  مت الطاُء عىل الظاء؛ ألّنن صورهتام، وتقدن

 ؛منقوطة؛ جرًيا عىل تقديم غري املنقوط عىل املنقوط

 عليها يف الرتتيب األبجدي. وألنن الطاء متقدمة

ثم تيل الظاَء العَُّي ثم الغَُّي َّلتفاق صورهتام؛ 

ام آخر ما بقي من احلروف الثنائية املتفقة الصورة،  وألّنن

مت العَُّي عىل الغَّي جرًيا عىل تقديم غري املنقوط  وتقدن

عىل املنقوط، ولتقدمها عىل الغَّي يف احلروف 

يف املخرج عىل الغَّي، األبجدية، وألنن العَّي متقدمة 

فالعَّي خترج من وسط احللق، والغَّي خترج من أدناه 

بن ، وا4/433هـ: 1402سيبويه، من جهة الفم )

التحديد يف اإلتقان  الداين،، و1/47هـ: 1405 جني،

ان،  ،104هـ: 1407 والتجويد، وابن الطنحن

 .(79هـ: 1404

 حينام ثم َتيِل الغََّي الفاُء ثم القاُف َّلتفاق صورتيهام

روف ا احلتفأشبه ،تكونان يف أول الكلمة أو وسطها

بعدها ألّنا املتفقة الصورة، وَولِيَت الفاُء العََّي؛ الثنائية 

مت الفاُء عىل القاف  .يجداألب بيلرتتيف ا وتقدن

لتقدمها يف الرتتيب األبجدي، وألنن الفاء هلا نقطة 

 واحدة والقاف هلا نقطتان.

ثم الالُم ثم امليُم ثم النوُن؛  ثم تيل القاَف الكاُف 

ألّنا حروف غري متفقة يف الصورة، وكانت عىل هذا 

 الرتتيب لتتوافق مع الرتتيب األبجدي )َكَلُمن(.

ثم تيل النوَن اهلاُء ثم الواُو ثم الياُء؛ ألنن هذه 

مت اهلاُء هذه  احلروف غري متفقة الصورة، وتقدن

 ،يجدباأل بيلرتتيف التقدمها عليها األحرَف 

ا تيل اهلاء يف الرتتيب  مت الواُو عىل الياء؛ ألّنن وتقدن
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روا الياء  ا متقدمة عىل الياء فيه، وأخن األبجدي، وألّنن

عن بقية األحرف لبيان كيفية كتابتها؛ ألنن صورهتا إذا 

طت مت أو توسن فت ختتلف عن صورهتا إذا تقدن  .تطرن

م )َّل( قبل َوَوَضُعوا يف الرتتيب األلفبائي القدي

. الالم قد تقدمت ألنن  األلف اللينة؛م ومرادهالياء، 

 وننطقفيَوَوَضُعوها للتفريق بَّي األلف واهلمزة، 

 لساكن.اَّلبتداء با يةنامكعدم إل باأللف وهي ساكنة؛

أللف الساكنة دون غريها إىل النطق بابالالم لوا توصن و

م  طق بألف الوصل إىل الن والتوصن من احلروف؛ ألّنن

والبيت، فكان يف هذا الرجل، نحو: الالم الساكنة يف ب

، و 409و  1/43هـ: 1405 بن جني،معاوضٌة )ا

ابن هشام، ، و179هـ: 1413 املرادي،و، 2/651

(484 م:1979
(1)

 . 

                                                 
تبت يف أنن )َّل( كُ  32ذكر الداين يف كتابه املحكم ص  (1)

َّلختالف صورة الالم املتصلة هبا َألٌِف الرتتيب اهلجائي 

عن بقية صور الالم إذا انفردت أو اتصل هبا غري 

أنن سبب كتابة )َّل( هو  36. كام ذكر يف ص األلف

 انفرادمها برسم خاص. 

  2/651، و 409و  1/43وابن جني يف رس الصناعة      

بيان صورة  دْ رِ مل يُ  ُيعارض هذا الرأي بأنن واضع اخلطِّ 

ولو أراد  ،ب بعضها مع بعضهذه احلروف إذا تركن سم ر

 تبتركن ْرَسُم سائر احلروف إذا ا كيف تُ نا أيًض بَّين لل ذلك

، هاالطاء مع اجليم والسَّي مع الدال وغريمع بعضها، ك

=      كام  ،ساكنة هايصح به نطق امكتابة األلف بام مراده وإنن 

وقد جاءت )َّل( إىل القلم العريب من القلم النبطي؛ 

، 83هـ: 1424احلسن، َّلعتامد القلم العريب عليه )

  (.25م: 1994واجلبوري، 

ومن هذا الرتتيب نجد أننه اتُّبَِع يف ترتيبه الطريقة 

املنطقية يف الرتتيب، وهي طريقة تربوية ُينادي هبا علامء 

فقد روعي  (،77هـ: 1434عطية، الرتبية امْلُحَدثون )

 فيه النواحي اآلتية:

املخرج الصويت للحرف، كام يف حرف اهلمزة  (أ  

 ع
ِ
م احلاء م العَِّي عىل وكام يف تقدُّ ىل اخلاء، وكام يف تقدُّ

الغَّي. أو روِعي فيه صفة احلرف كام يف مواَّلة السَّي 

للزاي، وكام يف مواَّلة الصاد للسَّي والشَّي، وكام يف 

 مواَّلة الطاء والظاء للصاد والضاد.

تشابه شكل احلرف يف صورة الكتابة، كام يف  ( ب

ج، ح، خ وغريها.  :احلروف: ب، ت، ث، واحلروف

ونالحظ أنن فيه عناية كبرية بالرتتيب القائم عىل 

مت احلروف التي هلا ثالث  ،التشابه الشكيل فقد ُقدِّ

صور متشاهبة عىل احلروف التي هلا صورتان 

رت احلروف التي ليس هلا صورة  متشاهبتان، وُأخِّ

تشبهها، وما ذاك إَّلن ألمهية التشابه الشكيل يف التعليم؛ 

لتعلُّم؛ إذ يتعلنم املبتدئ املتشابه مع ملا فيه من تسهيٍل ل

 بعضه حتى يستطيع إدراكه، ويسهل عليه التفريق بينه. 

 

                                             
. وينظر يف هذا احلروف غريها صح النطق بسائر= 

 .43ص  كامل برشلدراسات يف علم اللغة 
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مراعاة الرتتيب األصيل للحرف، وهو الرتتيب  (ج 

ومواَّلة اجليم  ،األبجدي، كام يف مواَّلة الباء لأللف

للباء إىل غري ذلك. ويف هذا تقويُة صلِة املتعلِِّم بأصل 

 .ث آبائه وأجدادهبرتالغته وربطه 

أيًضا ُروِعَي يف ترتيب حروفِِه الطريقُة املنطقينُة التي 

ج إىل األصعب، فنجد أننه ُبِدئ  تبتدئ باألسهل ثم َتَتَدرن

بالباء التي ليس هلا إَّل نقطة واحدة، ثم ُثنِّي بالتاء التي 

هلا نقطتان، ثم ُثلِّث بالثاء التي هلا ثالث نقاط. كذلك 

ء التي هلا نقطة واحدة قبل القاف التي هلا ابُتِدئ بالفا

نقطتان. أيًضا نجد أنم ُبِدئ باحلروف غري املنقوطة 

رت احلروف  كالدال والراء والسَّي ونحوها وُأخِّ

املنقوطة، كالذال والزاي والشَّي ونحوها، وهذه 

ل التعلُّم.  طريقة تربوية رائعة ُتسهِّ

كذلك نجد فيه احلرص عىل التسهيل وعدم 

يد، فنرى فيه احلرص عىل مجع األحرف املتشاهبة التعق

يف الشكل، مثل: )ب، ت، ث(، و )ج، ح، خ( و )د، 

ذ( ونحوها، ومل جيمعوا األحرف املتفقة يف عدم النقط، 

حرًصا عىل التسهيل،  ؛مثل: )د، ر، س، ص، ط، ع(

 وفراًرا من التعقيد.

قَة يف الت عليم أيًضا نجد أننه ُروِعي يف هذا الرتتيب الدِّ

واحلرَص فيه، كام يظهر لنا من تأخري حرف الياء؛ نظًرا 

فت، وهذا يدلُّ عىل  َّلختالف صورة الياء إذا تطرن

اإلخالص للعلم وُحبِّه، وهذا بدوره سيوصل إىل 

 .النجاح والتوفيق من اهلل، وقد حصل ألسالفنا هذا

مل َيْغَفُلوا عن العرب أخرًيا َّل يفوتني أنن أذكر أنن و

ْكيل يف تطوير اخلط، فقد اجلان اخلط  نن روا فَ طون ب الشن

املية نظًرا جل ليصبح من أهم الفنون اإلسالمية؛ ؛العريب

عرفته اإلنسانية، وهلم  طٍّ أمجل َخ دُّ عَ الذي يُ  اخلط العريب

بيدي، و3/3د. ت:  القلقشندي،يف فضله آثار ) ، الزن

(. 14م: 2008شهيد، وما بعدها، و 31هـ: 1411

نتها كتبهم،  وأسامءُ  مشاهري اخلطناطَّي التي دون

ولوحاهتم التي كتبوها خري شاهد عىل هذا 

بيديوما بعدها، و 3/15د. ت:  القلقشندي،) ، الزن

 ،14د. ت:  املزيني،وما بعدها، و 69هـ: 1411

وما  9هـ: 1420اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض، و

  بعدها(.

بجدية انترشت وبعد هذا اَّلستعراض نجد أنن األ

وما ذاك إَّلن ألنن  ،عند أغلب األمم ويف أرجاء األرض

األبجدية وسيلة لتطوير الكتابة وتسهيل تعليمها، فلها 

دور مهم يف نرش الكتابة وبثِّ العلم، وَّل خيفى ما 

َّل يقل  ،للكتابة من دور مهم يف تطور احلضارة البرشية

م: 1987بارنز، أمهية عن أعظم إنجازات اإلنسان )

(. ورأينا أنن 15/144هـ: 1422 عيل،، و28

عة عن أصل  األبجديات يف الرشق والغرب متفرِّ

 واحد. 

 ويف ختام هذا البحث نستخلص أهم نتائجه، وهي:

 ألبجدية،ا أول من ابتكر َّييِّ يتِ رِ َج واألأنن  - 1

عىل  اًم ائا قا صوتيً لغة تدوينً ال تنوِّ دُ وبابتكارهم 
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، وهي نظام للصوت الواحد استخدام احلرف الواحد

َسْهٌل للكتابة. وترجع كلمة األبجدية إىل ترتيبهم 

 َّييِّ يتِ رِ َج ووابتكار األ احلروَف التي كتبوا هبا لغتهم.

تصبح  ُتيض يف ركب احلضارة وأنْ  ن اإلنسانية أنْ مكن 

)حجازي،،  ا لعدد كبري من البرشا متاًح املعرفة شيئً 

 (. 162م: 2003

روا األبجدية ونرشوها فأخذهتا الفينيق أنن  - 2 يَّي طون

ا بطريٍق  مبارش أو غري مبارش، يدلُّ  عنهم أغلب األمم أمن

تفاق شبه التام بَّي األبجديات السامية ومنها اَّلعىل هذا 

العربية واألبجديات الغربية ومنها اإلنجليزية يف أسامء 

كان له دور كبري يف وهذا  حروف األبجدية ويف ترتيبها،

ل املعرفة اإلنسانية إىل ، ممن نظام الكتابة ليهتس ا أتاح حتوُّ

 ظاهرة ذات بعد اجتامعي عريض.  

أكثر األبجديات مل تتقيد تقيًُّدا تاًما برتتيب  أنن  - 3

وه خلدمة رُ طون إننام واألبجدية الفينيقية أو اجتاهها، 

م، وكان لليونانيَّي دور كبري يف تطوير األبجدية، هغتل

 هم أصٌل ألغلب األبجديات الغربية.وكانت أبجديت

ِر يف  - 4 األبجدية زيادة أنن من أشكال التطوُّ

حروف عليها، كام حدث يف أغلب األبجديات، 

ا عىل هيئة لحركات َوْضُع رمٍز لوكذلك  فيها أمن

ا عىل هيئةروح رموز  ف كاليونانية واإلنجليزية، وأمن

 كالعربية. لحروفضاف لتُ 

لعربية متولِّدة من األبجدية أنن األبجدية ا - 5

النبطية السامينة؛ ولذلك أخذت كثرًيا من خصائص 

الكتابة النبطية. وُتَعدُّ األبجدية العربية آخر 

 األبجديات السامية ظهوًرا.

أنن األبجدية ُوضعت يف األساس للتعليم  - 6

الذي ينبغي أْن يكون سهاًل ليكون مفيًدا، وهذا ما دعا 

ع اإلعجام الذي قادهم إىل اخرتاع العرب إىل اخرتا

الرتتيب األلفبائي، ودعا غريهم كالالتينيَّي إىل عدم 

 اخرتاع ترتيب آخر. 

الرتتيب األبجدي عند أنن إمهال استعامل  - 7

العرب بعد اخرتاع الرتتيب األلفبائي وبعد استعامهلم 

احلساب باألعداد يدلُّ عىل أنن الرتتيب األبجدي مل ُيْبَن 

احلروف  تعاقَب صول منطقينة، فهو مل ُيراِع عىل أ

عىل أنن . ويدلُّ ا أو املتقاربات نطقً املتشاهبات رساًم 

قائم عىل منهج علمي األلفبائي ترتيب منطقي الرتتيب 

 أو تعاقب احلروف املتشاهبات رساًم دقيق؛ ألننه يراعي 

عىل أنن احلساب باألعداد يدلُّ . كام اطقً املتقاربات نُ 

رسيع، وبإمكانه حساب األرقام الطويلة سهل و

ل.  بسهولة بعكس حساب الـُجمن

 

 وتقدير:شكر 

الباحث بوافر الشكر لعامدة البحث العلمي، يتقدم 

امللك سعود، جامعة  –ومركز البحوث بكلية اآلداب 

 لتفضلهام بدعم هذا البحث.
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 ملصادر واملراجعا

، جامعة الكتابات واللغات القديمة، عيل صقر أمحد،

 د. ت. البعث، سوريا،

، هتذيب اللغة، منصور حممد بن أمحدو أب األزهري،

م خفاجي عنمد عبداملحتقيق حماجلزء السادس، 

مد حمعيل ة راجعوحممود فرج العقدة، م

، الدار املرصية للتأليف القاهرة ،البجاوي

 والرتمجة.

التنبيه عىل حدوث ، محزة بن احلسن األصفهاين،

ه ت، حتقيق حممد أسعد طلس، راجعالتصحيف

أسامء احلميص وعبد املعَّي امللوحي، بريوت، دار 

 هـ. 1412، صادر، الطبعة الثانية

، جملة الرسالة، ةاحلروف األبجدي ،أمحد فؤاد، األهواين

 م. 13/11/1944، بتاريخ 593العدد 

األحاديث واآلثار الواردة يف ، الباتيل، أمحد بن عبداهلل

رواية ودراية،  :فضل اللغة العربية وذمِّ اللحن

الرياض، دار كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع، 

 .ـه 1427 ،الطبعة األوىل

ترمجة الدكتور ، تاريخ الكتابة التارخيية، بارنز، هاري إملر

حممد عبدالرمحن برج، ومراجعة الدكتور سعيد 

عبدالفتاح عاشور، القاهرة، اهليئة املرصية العامة 

 م. 1987للكتاب، 

 ،بريوت ،مقدمة يف تاريخ احلضارات القديمة ،طه باقر،

 .م 2009 ،اقرن دار الوَ 

، ترمجة أيمن منصور، قصة الكتابة، برجرين، أوالف

عيد، مكتبة اإلسنكدرية، مراجعة لؤي حممود س

 م. 2005

، ترمجة الدكتور فقه اللغات السامية، بروكلامن، كارل

 .ـه 1397رمضان عبدالتواب، جامعة الرياض، 

 

دار غريب ، القاهرة دراسات يف علم اللغة،، كامل برش،

 د. ت. للطباعة والنرش والتوزيع،

يد وأب الَبَطْليويس، ، حممد عبداهلل بن حممد بن السِّ

حتقيق مصطفى  ،قتضاب يف رشح أدب الكتاباَّل

 السقا والدكتور حامد عبد املجيد، القاهرة،

 .م 1996مطبعة دار الكتب املرصية، 

و، أوفيد رسوم مسخ الكائنات ، بيكاسُّ

م له الدكتور ثروت "ميتامورفوزس" ، ترمجه وقدن

عكاشة، راجعه الدكتور جمدي وهبة، القاهرة، 

الطبعة الثالثة،  ،كتاباهليئة املرصية العامة لل

 م.    1992

: دراسة يف التاريخ مملكة قيدار، هند بنت حممد الرتكي،

السيايس واحلضاري خالل األلف األول قبل 

الرياض، مكتبة امللك فهد الوطنية،  امليالد،

 . ـه 1432

منشور عىل  دونالد، تاريخ الكتابة، كتاٌب  جاكسون،

 الشبكة العنكبوتية دون معلومات.
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املعجم اإلنجليزي بَّي املايض ، عة الكويتجام

: دراسة يف منهج معجم اللغة واحلارض

 م. 1978اإلنجليزية، الكويت، الطبعة األوىل، 

اخلط والكتابة يف احلضارة ، اجلبوري، حيي وهيب

، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة العربية

 م. 1994األوىل، 

، إلعرابرس صناعة ا، الفتح عثامنو أب بن جني،ا

حتقيق الدكتور حسن هنداوي، دمشق، دار القلم، 

 هـ. 1405الطبعة األوىل، 

احلاج خليفة، مصطفى بن عبداهلل كاتب جلبي 

كشف الظنون عن أسامي الكتب ، القسطنطيني

 م.1941، بغداد، مكتبة املثنى، والفنون

 حجازي، حممود فهمي، 

ة ، القاهرة، دار الثقافأسس علم اللغة العربية    

 م. 2003للطباعة والنرش، 

علم اللغة العربية: مدخل تارخيي مقارن يف ضوء     

وكالة  ،الكويت ،الرتاث واللغات السامية

 م.  1973، املطبوعات

، القاهرة، دار قباء للطباعة مدخل إىل علم اللغة   

 م. 1977والنرش والتوزيع، 

الكتابة العربية من النقوش ، احلسن، صالح بن إبراهيم

دار الفيصل  ،، الرياضإىل الكتاب املخطوط

 .ـه 1424الثقافية، 

 

، اللغة اإلنجليزية لغة العامل، احلشاش، سعد هادي

 .ـه 1434    ،الرياض، جامعة امللك سعود

وري احلمد، رسم املصحف: دراسة لغوية ، غانم قدُّ

الوطنية لالحتفال بمطلع القرن اللجنة  ، بغداد،تارخيية

  .ـه 1402ي، الطبعة األوىل، اخلامس عرش اهلجر

 األديبإرشاد األريب إىل معرفة ، ياقوت بن عبداهلل احلموي،

حتقيق إحسان عباس، بريوت، دار  = معجم األدباء،

ـ. 1414الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل،   ه

دراسات يف علم اآلثار واللغات ، حنون، نائل

، هيئة املوسوعة العربية، دمشق، الطبعة القديمة

 . ـه 1432األوىل، 

مقدمة ، عبداللطيف أمحد، وعيل ،خفاجة، حممد صقر

، مرص، دار النهضة العربية، يف اللغة الالتينية

 م.  1960الطبعة األوىل، 

عبدالرمحن بن حممد بن حممد بن خلدون  بن خلدون،ا

ديوان املبتدأ واخلَب يف تاريخ  ،احلرضمي اإلشبييل

ي الشأن ذوالعرب والَببر ومن عارصهم من 

حتقيق خليل شحادة،  ،= تاريخ ابن خلدوناألكَب 

 هـ. 1408الثانية،  دار الفكر، الطبعة بريوت،

شمس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن  بن خلكان،ا

، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أيب بكر اإلربيل

ُطبعت حتقيق إحسان عباس، بريوت، دار صادر، 

اجلزء  قة آخرها طباعةً أجزاؤه يف سنوات متفر

 م. 1994سنة السابع 
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التحديد يف اإلتقان  ،عمرو عثامن بن سعيد وأب الداين،

، حتقيق الدكتور غانم قدوري احلمد، والتجويد

بغداد، نرش مكتبة دار األنبار، ساعدت جامعة 

  هـ. 1407 بغداد عىل طبعه، الطبعة األوىل،

الدكتورة  حتقيق، املحكم يف نقط املصاحفـ ـــــــــ

الطبعة الثانية، دار الفكر، ، دمشق، عزة حسن

 .ـه 1407

ابن أيب داود، عبداهلل بن سليامن بن األشعث األزدي 

، حتقيق حممد بن كتاب املصاحف، السجستاين

، عبده، الفاروق احلديثة، القاهرة، الطبعة األوىل

 هـ. 1423

، شمس الدين أيب عبداهلل حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي،

، حتقيق تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم

دار الغرب بريوت، الدكتور بشار عّواد معروف، 

 .م 2003اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

: سليامن بن عبدالرمحن، األوجاريتيُّون والفينيقيُّون الذييب،

، اجلمعية التارخيية السعودية الرياض،مدخل تارخيي، 

 . ـه 1425اإلصدار السابع عرش، 

الكتابة يف الرشق األدنى القديم من الرمز إىل ـــ     

 ،بريوت ،الدار العربية للموسوعات، األبجدية

 .ـه 1428لبنان، 

، الكويت، جملة الكتابات القديمة، راشد، سيد فرج

عامل الفكر، املجلد اخلامس عرش، العدد الرابع، 

 م.  1985

، القاهرة، عريبالكتابة من أقالم الساميني إىل اخلط ال

 . ـه 1415، الطبعة األوىل، مكتبة اخلانجي

تاريخ آداب ، مصطفى صادق بن عبدالرزاق الرافعي،

 د. ت.  ، دار الكتاب العريب،العرب

، دمشق، دار قواعد اللغة السومرية، رشيد، فوزي

 م.2009اسة والنرش، الطبعة األوىل، صفحات للدر

، تعريب حماولة يف أصل اللغات، جان جاك روسو،

ون الثقافية العامة، ؤحممد حمجوب، دار الش

 د. ت. بغداد، والدار التونسية للنرش،

التداوي باألعشاب بطريقة علمية تشمل ، أمني روحية،

، بريوت، دار القلم، الطب احلديث والقديم

 م.  1983الطبعة السابعة، 

بيدي، حممد بن حممد بن عبدالرزاق احلسيني تاج ، الزَّ

، حتقيق جمموعة من جواهر القاموسالعروس من 

 د. ت. املحققَّي، دار اهلداية،

حممد طلحة ني بإخراجه ، عُ حكمة اإلرشاق إىل كتاب اآلفاق

ـ. 1411 ،الطبعة األوىل ، القاهرة، مطبعة املدين،بالل  ه

اجلمل يف  ،عبدالرمحن بن إسحاقالقاسم  والزجاجي، أب

 وت،، حتقيق الدكتور عيل توفيق احلمد، بريالنحو

 هـ. 1408الطبعة الرابعة،  مؤسسة الرسالة،

، ترمجة الدكتور تاريخ الِكتَاب، ستيبتشفيتش، الكسندر

حممد األرناؤوط، إصدار املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب بالكويت، الكويت، طباعة عامل 

 م. 1993املعرفة، 
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، عبداهلل حممد بن سعد بن منيع البرصي وأب ،ابن سعد

، حتقيق إحسان عباس، بريوت، دار الكَبى الطبقات

 م. 1968صادر، الطبعة األوىل، 

 ،علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ،حممود السعران،

دار الفكر العريب، الطبعة الثانية،  القاهرة،

1997. 

، السعيد، سعيد فايز إبراهيم، واملنيف، عبداهلل بن حممد

الكتاب عىل هامش ، صدر هذا حضارة الكتابة

مكتبة الرياض، دوة اإلسالم وحوار احلضارات، ن

 . ـه 1423 امللك عبدالعزيز العامة،

، القاهرة، األساطري اليونانية والرومانية، سالمة، أمني

 م. 2013

طبع ونرش دار الكتب  الكتابة املسامرية،، سليامن، عامر

 . هـ1420وجامعة املوصل،  ،املوصل ،للطباعة والنرش

، حتقيق الكتاب، ن بن قنربسيبويه، عمرو بن عثام

عبدالسالم حممد هارون، القاهرة، مطبعة املدين، 

 هـ. 1402الطبعة الثانية، 

أخبار النحويَّي ، سعيد احلسن بن عبداهلل وأب السريايف،

 ،البرصيَّي ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض

دار  حتقيق الدكتور حممد إبراهيم البنا، القاهرة،

 هـ. 1405 وىل،النرص للطباعة، الطبعة األ

ملزهر ا ،عبدالرمحن بن أيب بكرالسيوطي، جالل الدين 

حتقيق حممد أمحد جاد  ،يف علوم اللغة وأنواعها

فضل لمد أبو احمعيل حممد البجاوي واملوىل بك و

، دار إحياء الكتب العربية، ، القاهرةميإبراه

  د. ت. ،عيسى البايب احللبي ورشكاه

دمة يف دراسة مق روما والعرب:، عرفانشهيد، 

ترمجة قاسم حممد  ،العالقات بَّي بيزنطة والعرب

 بعة األوىل،طال ،دار كيوان ،سوريا ،سويدان

 .م 2008

رحلة اخلط العريب من املسند إىل ، شوحان، أمحد

 م.  2001، دمشق، احتاد الكتاب العرب، احلديث

، نرش دراسات يف فقه اللغة، صبحي إبراهيم الصالح،

 .م 2009 بريوت، لبنان،َّي، دار العلم للمالي

، تصحيح صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي،

قه، التصحيف وحترير التحريف وعلق عليه  حقن

الدكتور رمضان  ةراجع، والسيد الرشقاوي

مكتبة اخلانجي، الطبعة  ،القاهرة، التواب عبد

 هـ. 1407 ،األوىل

، ُعنَِي أدب الكتاب، بكر حممد بن حييى وأب الصويل،

يحه وتعليق حواشيه حممد هبحة األثري، بتصح

املطبعة السلفية بمرص واملكتبة العربية ببغداد، 

 .ـه 1431

، احلروف األوىل: دراسة يف تاريخ الكتابة، طايع، خلف

 م. 2007 ،منتدى سور األزبكية

َبايّت اإلشبييلّ  ان، أبو األَْصَبغ السُّ خمارج ، ابن الطَّحَّ

ر حممد يعقوب ، حتقيق الدكتواحلروف وصفاهتا

 .ـه 1404تركستاين، الطبعة األوىل، 
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ن، األردن، تاريخ دولة األنباط، عباس، إحسان ، عامن

الطبعة األوىل،  ،دار الرشوق للنرش والتوزيع

 م.  1987

داد، ــبغ ،الكتابة يف العراق القديم ،عباس، إيامن عمر

 د. ت. 

 ، القاهرة،فصول يف فقه العربية، رمضان عبدالتواب،

 . ـه 1420الطبعة السادسة، تبة اخلانجي، مك

القاهرة،  ،املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي 

 هـ.1417 ، الطبعة الثالثة،مكتبة اخلانجي

، العقد الفريد، أمحد بن حممد األندليس بن عبد ربه،ا

الطبعة األوىل،  ،بريوت، دار الكتب العلمية

 هـ. 1404

، دار لعصور القديمةالعرب يف ا، لطفي عبدالوهاب،

 ، د. ت.املعرفة اجلامعية، الطبعة الثانية

عبُّودي، هنري س، معجم احلضارات السامية، 

الطبعة  ،طرابلس، لبنان، نرش جروس برس

 .  ـه 1411الثانية، 

أصوات العربية من ، عبيدات، حممود مبارك عبداهلل

، جملة الرتتيب األبجدي إىل الرتتيب الصويت

جلد التاسع والعرشون، جامعة دمشق، امل

 م. 2013العددان الثالث والرابع، 

 1081 – 323 ، الدولة البيزنطيةلسيد الباز، االعريني

 للطباعة والنرش، دار النهضة العربية، بريوت، م

 .م 1982

، رشح مجل الزجاجي ،عيل بن مؤمن ابن عصفور،

 حتقيق الدكتور صاحب أبو جناح، املوصل،

 هـ. 1402

معامل تاريخ الرشق ، بو املحاسنحممد أ عصفور،

، ةــــ، بريوت، دار النهضة العربياألدنى القديم

 د. ت.

دار ، بريوت، معامل حضارات الرشق األدنى القديم

 هـ. 1408، النهضة العربية للطباعة والنرش

، املناهج احلديثة وطرائق التدريس، عطية، حمسن عيل

ن، األردن، دار املناهج للنرش والتوزيع  ،عامن

 . ـه 1434لطبعة األوىل، ا

: مدخل نظري يف اللغة علم اللغة ،حممود، عكاشة

الطبعة  دار النرش للجامعات،القاهرة،  العربية،

  م. 2006األوىل، 

بحث ، املعاجم العربية ،حممد جابر فياض ،العلواين

جملة دورية ، منشور يف جملة البحوث اإلسالمية

لعامة تصدر عن الرئاسة افصلية ُرْبُع سنوية، 

إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة 

من  العدد احلادي عرش، يف السعودية،واإلرشاد 

 .ـه 1405ه إىل صفر  1404ذي القعدة 

، تاريخ العرب قبل اإلسالم املفصل يف ،جواد عيل،

 .ـه 1422 الطبعة الرابعة،، نرش دار الساقي

، عامل الكتب، أسس علم اللغة ،أمحد خمتار، عمر

 م. 1998عة الثامنة، الطب
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، عامل الكتب، البحث اللغوي عند العربــــــــــ 

 م. 2003 الطبعة الثامنة،

نرش عامل ، معجم اللغة العربية املعارصة ــــــــــ

ساعده فريق و هـ، 1429، الطبعة األوىل، الكتب

 معه. لٍ مَ عَ 

منزلة اللغة العربية بَّي ، عمر، عبداملجيد الطيب

، رسالة دكتوراه : دراسة تقابليةاللغات املعارصة

نوقشت يف قسم الدراسات النحوية واللغوية يف 

كلية اللغة العربية يف جامعة أم درمان اإلسالمية 

 .ـه 1431يف السودان عام 

األلفبائية الصوتية الدولية ، الغامدي، منصور بن حممد

مركز علوم وتقنية ، الرياض، واحلرف الروماين

عبدالعزيز للعلوم  األصوات، مدينة امللك

 .ـه1424والتقنية، 

يف فقه  الصاحبي ،بن فارس بن زكرياأمحد  بن فارس،ا

ا، اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمه

مطبعة عيسى البايب القاهرة، حتقيق أمحد صقر، 

   .د. ت احللبي،

، حتقيق كتاب العَّي خلليل بن أمحد،االفراهيدي، 

إبراهيم و مهدي املخزومي :ينالدكتور

السامرائي، بريوت، مؤسسة األعلمي 

 هـ. 1408للمطبوعات، الطبعة األوىل، 

موسوعة الشامل يف تعليم اللغة ، فرحات، حممد

 م. 2011 ، األردن، دار أسامة،اإلنجليزية

مالحم وأساطري من أوغاريت )رأس ، أنيس فرحية،

َمرا(  م. 1980، بريوت، دار النهار للنرش، الشن

، ترمجة سليامن أمحد تاريخ الكتابة، وهانسفريدريش، ي

الضاهر، دمشق، اهليئة العامة السورية للكتاب، 

 م. 2004وزارة الثقافة، الطبعة األوىل، 

، تعريب عبد احلميد اللغة، جوزيف فندريس،

مكتبة القاهرة، الدواخيل وحممد القصاص، 

  م. 1950األنجلو املرصية، 

، قاموس املحيطال، حممد بن يعقوب الفريوزابادي،

حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف بريوت، مؤسسة 

 هـ. 1407الرسالة، الطبعة الثانية، 

مدخل إىل علم اآلثار ، عزت زكي حامدقادوس، 

 ،للطباعة ياحلرضطباعة  ،اليونانية والرومانية

  .م 2004 ،اإلسكندرية

صبح األعشى يف ، أمحد بن عيل بن أمحد القلقشندي،

 ، د. ت.يةـدار الكتب العلم ،ريوت، باإلنشاءصناعة 

د ،ُكْرد عيل ، خطط الشام ،حممد بن عبدالرزاق بن حممَّ

 هـ. 1403الطبعة الثالثة،  ،دمشق، مكتبة النوري

مراتب ، الطيب عبدالواحد بن عيل واللغوي، أب

، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار النحويَّي

 د. ت. الفكر العريب،

، إبراهيم املعجم الوسيط، قاهرةجممع اللغة العربية بال

مصطفى وأمحد الزيات وحامد عبد القادر وحممد 

 د. ت. دار الدعوة،القاهرة، النجار، 
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اجلنى  ،سن بن قاسم بن عبداهللاحلبدر الدين  املرادي،

حتقيق الدكتور فخر الدين ، الداين يف حروف املعاين

قباوة وحممد نديم فاضل، بريوت، دار الكتب 

 هـ. 1413لطبعة األوىل، العلمية، ا

املصاحف املخطوطة يف ، عبدالرمحن بن سليامن املزيني،

جممع امللك فهد  ،القرن احلادي عرش اهلجري

 د. ت. لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة،

 د. ت. ، بريوت، دار صادر،لسان العرب، ابن منظور

الفرج حممد بن إسحاق بن حممد  وأب ،النديم ابن

إبراهيم ، حتقيق الفهرست، البغدادي اقالورَّ 

الطبعة الثانية،  دار املعرفة،، بريوت، رمضان

 .ـه 1417

 تاريخ الرومان منذ أقدم العصور، إبراهيمنصحي، 

جلو نمكتبة األ، القاهرة، ق. م 133حتى عام 

 ، د.ت.املرصية

مغني اللبيب  ،األنصاريعبداهلل بن يوسف ابن هشام، 

مازن املبارك  كتوردال ، حتقيقعن كتب األعاريب

، بريوت، الطبعة اخلامسة، اهلل وحممد عيل محد

 م. 1979

التنظيامت العسكرية يف الوَّلية ، هوساوي، سلمى

عبدالرمحن  ، الرياض، مركزالعربية الرومانية

 م.  2017السديري الثقايف،  

، ترمجة عبداإلله املالح تاريخ هريودوت، هريودوت

د السقاف والدكتور محد بن ومراجعة الدكتور أمح

 م. 2001 رصاري، أبو ظبي، املجمع الثقايف،

املختار من إبداعات ، اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض

 .ـه 1420     ، الرياض، اخلط العريب

، القاهرة، ّنضة مرص فقه اللغة، عيل عبدالواحد وايف،

الطبعة الثالثة،  ،للطباعة والنرش والتوزيع

 م.2004

 ّنضة مرص للطباعة والنرش، القاهرة، م اللغةعل  

 .م 2004، الطبعة التاسعة، والتوزيع

، مرص، تاريخ اللغات السامية، ولفنسون، إرسائيل

 ه ـ  1348 ،مطبعة اَّلعتامد، الطبعة األوىل

اليونان: مقدمة يف التاريخ ، حييى، لطفي عبدالوهاب

 ،، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعيةاحلضاري

 م. 1991

  

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


