األصل التاريخي لشكل الحرف النبطي
يحيى العبابنة
نقذ اَزششد ف ٙأٔسبغ انجبحث ٍٛف ٙرؽٕس انخؽٕغ انسبيٛخ انقذًٚخ ٔيب رفشع ػُٓب اٌ
انخػ انؼشثٌٚ ٙؼذّ انحهقخ انثبَٛخ يٍ حهقبد انزؽٕس ف ٙح ٍٛرٌؼذّ صٕسح انحشف انُجؽٙ
ْ ٙانصٕسح األصم نٓزِ انحهقخٔ ،انحقٛقخ اٌ ْزِ انذساسخ ال رُقط ْزِ انًقٕنخ رًبيبً،
ٔنكُٓب رًثم اػزشاظبً ػهٓٛب يٍ جٓخ أخشٖ ْٙٔ ،آَب ٔإٌ كبَذ رقش ثأٌ انخػ انُجؽٙ
ٔاحذ يٍ انشٔافذ انقٕٚخ جذاً ،انز ٙسبًْذ ف ٙرٕؼٛذ أشكبل انحشٔف انؼشثٛخ ،اال اَّ نى
ٚكٍ ثذػخ سيضٚخ اسزؽبع األَجبغ انزٕصم انٓٛب ثأَفسٓى ثًثم ْزِ انجسبؼخ إر ٚجت اٌ
َسهّى رسهًٛبً ال سٚت ف ّٛثأٌ ٔظغ َظبو سيض٘ يزكبيم ف ٙاألصٕاد ػهٗ ْٛئخ سيٕص
كزبثٛخ يجشدح أيشاً ف ٙغبٚخ انزؼقٛذ ،إر ال ثذ ف ٙانحقٛقخ يٍ اٌ رًش انخؽٕغ ثًشاحم
يزؼذدح رُزقم فٓٛب صٕسح انحشٔف يٍ انصٕسح انًجسًخ انجسٛؽخ انٗ انشيض انًجشد
انخبن ٙيٍ انزصٕٚش ،ثم إٌ انصٕسح غبنجبً يب ُٚسٗ أيشْب حزٗ كأَٓب نى ركٍ ،حٛث
رزحٕل انصٕس ثؼذ اٌ رزؼشض نفؼم انزؽٕس انؽجٛؼ ٙانٗ سيٕص رخفٗ أصٕنٓب حزٗ ػهٗ
أصحبة انخػٔ .ػهٗ ْزا فًغ رسهًُٛب ثأٌ انخػ انؼشث ٙقذ أفبد يٍ انزجشثخ انحعبسٚخ
نألَجبغ ،فإَُب يعؽشٌٔ ف ٙانحقٛقخ انٗ رفسٛش شكم انحشف انُجؽٔ ٙسثؽّ ثأصٕنّ
انشكهٛخ ،نُقشس ف ٙانُٓبٚخ اٌ انخػ انُجؽ ٙنى ٚكٍ ثذػبً يٍ األَجبغ أَفسٓى ،ثم كبٌ حهقخ
يٍ حهقبد انخؽٕغ انسبيٛخ انز ٙيٍ انًًكٍ آَب أفبدد يٍ رجبسة شؼٕة أخشٖ ال
َسزؽٛغ انزأكذ يٍ أصٕنٓب انسبيٛخ ،كزجشثخ انًصش ٍٛٚانقذايٗ انًؼشٔفخ ثبنكزبثخ
انٓٛشٔغهٛفٛخ ،انز ٙاَزقهذ كًب َؼزقذ انٗ انشؼٕة انسُٛبئٛخ انز ٙسكُذ ف ٙسُٛبءٔ ،انزٙ
سثًب أفبدد يٍ رجشثخ انًصشْ ٍٛٚزِ ٔؼٕسرٓب نزعغ نُب أٔل َظبو سبي ٙصٕس٘ ثحذ
ٚؼزًذ ػهٗ يب ٚؼشف ثبنؽشٚقخ االكشٔفَٕٛخ ْٙٔ ،يب سزٕظحّ ْزِ انذساسخ ،ثى َقم
انكُؼبَْ ٌٕٛزِ انؽشٚقخ انٗ كزبثخ سيضٚخ انٗ حذّ يب ٔاسزًشد انكزبثخ ثبنزؽٕس حزٗ
ٔصهذ انٗ األَجبغ يشٔساً ثؼذد كجٛش يٍ انحهقبد األخشٖٔ ،كبَذ ف ٙكم حهقخ يُٓب
رزخهص يٍ ياليح انؽشٚقخ انصٕسٚخ شٛئبً فشٛئبً حزٗ غذد انكزبثخ انُجؽٛخ كزبثخ سيضٚخ
انٗ اثؼذ انحذٔد.
ٔرحبٔل ْزِ انذساسخ انشثػ ث ٍٛصٕسح انحشف انُجؽٔ ٙصٕسح انحشٔف َفسٓب فٙ
انكزبثبد انسبثقخ ػهٓٛب.

