
 

 

  أهمية النقوش النبطية في دراسة الخط النبطي

 هاني الهياجنة 

 

أجًعج انذساساث انخٙ كاٌ يذاس اْخًايٓا انخغٕط انسايٛت ٔاطٕنٓا ٔاشخمالاحٓا 

عهٗ اٌ انخظ انعشبٙ يخحذس اطاًل يٍ انخظ انُبغٙ انز٘ اشخك بذٔسِ يٍ انخظ 
( Th.Noldeke)اٜسايٙ،ْٔزا يا أربخخّ انذساساث انًخعهمت بٓزِ انًسأنت بذءًا بُٕنذكّ

 ٔانًخًزم فٙ كخاب 1993 ٔحخٗ طذٔس احذد عًم فٙ ْزا انًجال عاو 1865عاو 

. ٔاعًال اخشٖ حذٚزت بانُمٕش ٔبعغ أٔساق انبشدٖ (B. Gruendler)جشُٔٚذنش 
األٔل اسخخذو : ًٔٚكٍ االسخُخاس بأٌ ًَغٍٛ يٍ انخغٕط انُبغٛت اسخعًال فٙ آٌ ٔاحذ

ألغشاع سسًٛت كانُمٕش انخزكاسٚت كًا ْٕ حال َمٕش انبخشاء ٔيذائٍ طانح ٔأياكٍ 

ٔنذُٚا أٚضًا . اخشٖ فٙ يُغمت انسٛادة انُبغٛت؛ أيا انزاَٙ فمذ اسخعًم نهكخابت عهٗ انبشد٘
، (Cursive)بعغ األيزهت انخٙ حًزم ْزا انًُظ، ْٔزا األخٛش ًٚكٍ حسًٛخّ بانخظ انهٍٛ 

، ٔرنك (انًشئٙ)ٔٚشٖ انبعغ اٌ انًُظ انزاَٙ بذأ ٚؤرش حذسٚجًٛا عهٗ ًَظ انخظ األٔل 

فٙ انمشٌٔ انزالرت األٔنٗ بعذ انًٛالد، فأدٖ رنك انٗ َشٕء أسهٕب جذٚذ يٍ انخظ انز٘ 
ًٚكٍ اعخباسِ يٍ بذاٚاث انخظ انعشبٙ اال اٌ ٔجٕد بعغ اشكال انحشٔف انُبغٛت راث 

طهت شكهٛت لشٚبت بُظائشْا فٙ انعشبٛت حعٕد انٗ انمشٌ األٔل انًٛالد٘، يًا أدٖ ببعغ 

انباحزٍٛ انٗ انمٕل بأٌ انًُظ انزاَٙ يٍ انخظ ٔانز٘ اسخعًم فٙ انبشدٚاث، عهٗ انشغى 
يٍ لهت يا ٔطهُا يُٓا، ٚعٍٛ عهٗ االفخشاع بأٌ ْزا انخمهٛذ كاٌ حمهٛذًا يسخًشًا اسخعًم 

فًٛا بعذ نكخابت انُظٕص انعشبٛت، فألذو انًخغٕعاث انعشبٛت انًكخٕبت عهٗ انبشد٘ 

 . ٚخشابّ ًَظ خغٓا يع رنك انخظ انُبغٙ انًكخٕب عهٗ َفس انًادة
اٌ انذساساث انخٙ اعخُج بٓزِ انًسأنت اعخًذث بشكم كبٛش عهٗ انُمٕش انُبغٛت 

، ٔباألخض عهٗ انًؤسخ يُٓا، ٔعهٗ رنك انكى انمهٛم يٍ (Monumental)انخزكاسٚت 

اٌ يا َبخغٙ . (Graffiti)انبشدٚاث انُبغٛت، دٌٔ انخشكٛز عهٗ انًخشبشاث انُبغٛت 
انٕطٕل انّٛ ُْا ْٕ انًخشبشاث انُبغٛت انًُخششة فٙ طحشاء سُٛاء ٔفٙ بعغ 

انذساساث انخٙ حُأنج يسأنت اشخماق انخظ انعشبٙ يٍ انخظ انُبغٙ، نزنك سخعًم ْزِ 

انٕسلت عهٗ إظٓاس أًْٛت حهك انًخشبشاث كُٕاة نذساست يُٓجٛت، حٛذ سٛخى االسخشٓاد 
بأيزهت يُٓا نهخعشف عهٗ ًَظ خغٓا، نهخًكٍ بانخانٙ يٍ حٕظٛفٓا اٌ أيكٍ فٙ لضٛت َشأة 

 .  انخظ انعشبٙ ٔحغٕسِ
 


