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اال�ستعارات اللغوية يف النبطية
قبل حتولها �إلى العربية اخلال�صة

(درا�سة حتليلية يف �ضوء الكتابات النبطية)
• مهدي الزعبي
مقدمة :

�أ�سهم ثراء الأنباط وانفتاحهم التجاري بزيادة توا�صلهم احل�ضاري مع الدول واملمالك
املجاورة لهم يف ال�شرق الأدنى القدمي .فقد تو�سعوا يف ن�شاطاتهم ،وخ�صو�ص ًا التجارية منها،
يف مناطق جتاوزت احلدود ال�سيا�سية ململكتهم.
وجدت ُلقى �أثرية ومواد كتابية يف �أق�صى الغرب يف ايطاليا ،وظهرت يف م�صر كميات
وافرة منها ،كما اكت�شفت نقو�ش نبطية يف �أق�صى احلدود اجلنوبية لل�صحراء العربية ويف
اجلزء ال�شمايل من �شرق فل�سطني ويف �صيدا وميلتو�س ،ت�شري �إلى ات�ساع توا�صلهم احل�ضاري
العام يف ال�شرق الأدنى القدمي وخارجه.
ونتج عن هذا التوا�صل ت�أثريات وا�ضحة تتجلى عنا�صرها يف كتاباتهم ،اذ امتزجت فيها
امل�ؤثرات العربية والآرامية والهلن�ستية والالتينية وامل�صرية والفار�سية.
كما �ساعد املوقع اجلغرايف للمملكة النبطية ووقوع مدن هامة -ك�أم اجلمال و�صلخد
ومدائن �صالح -على اخلط التجاري يف ال�شرق الأدنى القدمي ،على وجود عنا�صر �سكانية
�سامية وغري �سامية من م�صريني ورومان ويونان يف البرتاء.
اخربنا ا�سرتابو يف كتابه اجلغرافيا ،عن وجود �أجانب عا�شوا يف البرتاء ،و�أظهرت النقو�ش
النبطية وجود م�صريني ورومان فيها وت�أث َريهم على الثقافة النبطية.
هنا� ،سيحاول البحث تتبع الت�أثريات اللغوية الأجنبية اخلارجية يف النبطية والبحث يف
دالالت و�أ�شكال هذا الت�أثري عرب لن�صو�ص النبطية املن�شورة ،ذات �صيغ وتراكيب لغوية و�أ�سماء
مهن ورتب وغريها من اال�ستعارات ،التي �أخذها الأنباط عن احل�ضارات املجاورة.
• باحث يف معهد امللكة رانيا لل�سياحة والرتاث ،اجلامعة الها�شمية ،الأردن.
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كما �سيحاول البحث تتبع التطور التاريخي لهذه الت�أثريات احل�ضارية الأجنبية ،وت�أثر
الأنباط بذلك ،مع �سوق �أمثلة عليها من خمتلف املواقع النبطية� ،سعي ًا للو�صول �إلى فهم
�أف�ضل مل�س�ألة التوا�صل احل�ضاري بني الأنباط واحل�ضارات الأجنبية.
اال�ستعارات اللغوية

�أخذت النبطية من اللغات املجاورة لها جغرافي ًا ،جمع ًا كبري ًا من اال�ستعارات ،وكان الأغلب
من بني هذه اال�ستعارات م�أخوذ من العربية ،وي�أتي بعد العربية على نحو اقل كثري ًا الالتينية
واليونانية ومن ثم العربية ،وعدد �آخر من لغات �أخرى كاالكدية والفار�سية وامل�صرية.
ا�ستعارات عربية:

وهي متعددة كثريا ،ويف كل املجاالت ،فثمة ا�ستعارت �صوتية و�صرفية ونحوية ،ومفردات،
وهذه قائمة بها:
• ا�ستعارات �صوتية :االحتفاظ بالتاء يف نهاية �أ�سماء الأعالم امل�ؤنثة؛ معاملة العني على
انها �ضاد يف عدد من �أ�سماء الأعالم ؛ بع�ض االرخاء عند النقل احلريف لالحرف
ال�صفريية �س� ،ش� ،ص؛ تبديل النون بالالم والعك�س ،والذي يبدو انه ا�ستعارة من لهجات
عربية حملية؛ االحتفاظ با�ستعمال الآرمية وفق ًا لال�ستعمال العربي ،ورمبا �أي�ض ًا ا�ستبدال
الألف الطويلة حمل الواو الطويلة يف عدد من الأمثلة ،وميكن ان يكون على االقل ا�ستعارة
من اللهجات العربية املحلية.
• ا�ستعارات �صرفية :من املحتمل ان تكون من امثلتها ال�ضمري املنف�صل للغائبني اجلمع
املذكر ﻫ م؛ ومن املمكن اي�ض ًا ان يكون من امثلتها ال�ضمري املت�صل للغائب املفرد
املذكر ﻫ و؛ وكذلك الأداة ا ل-؛ النكرة ع ي ر "غري" بد ًال من ا ح ر ن؛ ورمبا عدم �إ�ضافة
للزائدة الو�سطية ت يف الفعل املنعك�س يف عدد من �صيغ الأفعال املنعك�سة؛ ا�سم املفعول م
ق ت ر ي؛ ا�سم املفعول م د ك و ر؛ �صيغة الث�أنيث ا ح د ي ال�سم العدد واحد؛ حرف اجلر
يف ؛ حرف اجلر؛ ح �ش ي "عدا"؛ �صيغ التعجب ب ل ي ،و ل ي  ،ل ا.
• ا�ستعارات نحوية :اال�ستخدام املنفرد للرتكيب العربي لأدوات الو�صل (انظر مث ًال
.)J17
• ا�ستعارات مفردات :ا ح ر "�أحفاد" (حليانية؟)؛ ا ح ر ب و "�أخربوا" ،يف العربية
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� ْأخ َرب؛ ا ل "قبيلة" ،يف العربية �ﺁل؛ ا �ص د ق "(وريت) �شرعي" (حلياين؟) ،ج ب
ا جب ،بئر" ،يف العربية ُجب؛ ج و ح ا "قرب ،مدفن" ،يف العربية ُج َ
وخة؛ ج ر "تابع" ،يف
العربية جار؛ ج ت "جثة" ،يف العربية ُج َّثة؛ ﻫ ل ك ت "ماتت" ،يف العربية َه َل َك ْت؛ و ج
ر ا "مدفن �ضخم" ،يف العربية َو ْجر؛ و ل د "�أبناء ،ذرية" ،يف العربية ولد؛ ح ط ي ا ﻫ
"(غرامة لأجل) خطيئة ،يف العربية َخ ِطيئة" ،ح ل ت "خالة" ،يف العربية َخا َلة؛ ي ع ي ر
"يغري" ،يف العربية َغيرَّ ؛ ي ت ا ل ف "ي�ؤلف ،يكتب" ،يف العربية �أَ َّلف؛ ت ف �ص (؟) "اخذ
"يق�سم ،يجزء" ،يف العربية َف َّ�ض؛ ك ف ر
لنف�سة" ،يف العربية �إ ْفت َّ
َ�ص؛ ي ت ف �ص �ص َ
ا "قرب" (حلياين؟)؛ ل ع ن "لعن" ،يف العربية َل َعنَ ؛ ن �س ح ت "ن�سخة" ،يف العربية
ُن ْ�س َخة؛ ن �ش ي ب "�صهر(؟)"ن يف العربية َن�سيب؛ �ص ن ع "عمل" ،يف العربية َ�ص َن َع؛
�ص ر ي ح ا "�صالة ،غرفة" ،يف العربية َ�ضريح؛ ق �ص ر ا "مق�صورة الرب ،مقد�س" ،يف
العربية ُق َ�صا َرة؛ ر ه ن "رهن"‘ يف العربية َر َهن؛ �ش ا ر ي ت "باقي" ،يف العربية َ�سا ِئر� ،ش
ط ر "كتابة"‘ يف العربية َ�س ْطر؛ �ش ل و "رفاة" ،يف العربية ِ�شلو (انظر :الذييب .)1998
وي�ضاف �إلى الكلمات ال�سابقة الغالبية العظمى من �أ�سماء الأعالم ذات اال�صل العربي
ال�صريح .وبخ�صو�ص طبيعة اال�ستعارات ال�صوتية واال�ستعارات ال�صرفية من العربية ،والتي
هي اي�ض ًا يف احلقيقة ا�ستعارات مفردات انظر اخلامتة.
ا�ستعارات يونانية:
وهي فقط ا�ستعارات مفردات و�أ�سماء �أعالم وعامة ،وهذه قائمة بها:
ا و د ي م �س  :ا�سم علم  ،Eΰδημοςا و ف ر ن �س  :ا�سم علم Eύφρόγιος؛ ا
ط ل �س :ا�سم علم ˝?Ατταλος؛ ا ك ي �س  :ا�سم علم ˝� Αχιοςأو ˝Αχις؛ ا �س
ك ر �س  :ا�سم علم ?Ισχυράς؛ا �س ف �س ن ا  :ا�سم علم Σπάσινος؛ ا �س ر ت ج ا
 :ا�سم عام στρατηγός؛ ا ف ط ر ف ي ا :ا�سم عام έπιτροπεία؛ ا ف ل و ن ي
�س  :ا�سم علم 'Aπολλώνιος؛ا ف ل �س :ا�سم علم 'Aπελλής؛ ا ر و م ي ا  :ا�سم
عام جمع ' Ρωμαίοι؛ ا ر و �س  :ا�سم علم ˝�(Ερωςأو (؟) �أَ ْر�أَ�س العربية)؛ا ر ي ب �س:
ا�سم علم '?Aρύbας؛ ا ر �س ط ي ن �س  :ا�سم علم 'Aςιστίνος؛ ا ر �س ك �س  :ا�سم
علم '( Aρέσχουσαاو ا�سم فار�سي)؛ ج ل و ق �س  :ا�سم علم Γλαϋχος؛ ج ل �س
ي  :ا�سم علم  ،Гελάσιοςيف الالتينية ( Gelasiusيف املفردات)؛ د ي م د �س :ا�سم
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علم  Διομήδης؛ د م �س :ا�سم علم Δημάς؛ د م �س ي :ا�سم علم
 ،Δαμάσιοςيف الالتينية (Damasiusيف املفردات)؛ د م �س ف �س  :ا�سم علم
Δαμάσιππος؛ ج ر ف �س :ا�سم علم ' ،Aγρίππαςيف الالتينية Agrippa؛
د ري ن �س  :ا�سم علم ' ،Aδριάνοςيف الالتينية Hadrianus؛ ف �س ت ي و ن:
ا�سم علم Ηφαιστίων؛ ف ر ك ا :ا�سم عام Ϊππαρχος؛ ك ل ي ر ك ا  :ا�سم عام
Χιλίαρχος؛ ك ي ر ي �س  :ا�سم علم Χαίρις؛ ن ي ق ي �س  :ا�سم علم Νιχίας؛
ن ي ق م ك �س  :ا�سم علم Νιχομαχος؛ �س ل و ن �س  :ا�سم علم ‘Σιλουάνος
يف الالتتينية Silvanus؛ ق ي �س ر  :ا�سم علم  ،Καίσαρيف الالتينية Caesar؛ ق
ل و د ي �س  :ا�سم علم  ،Κλαύδιοςيف الالتينية Claudius؛ ق ز م �س  :ا�سم علم
Κόσμας, Κόζμας؛ ق ن ط ري ن ا  :ا�سم عام  ‘Χεντουρίωνيف الالتينية
centurio؛ ق ر ق �س  :ا�سم علم (؟) Κόρχας؛ ر ق ل ي �س �أو د ق ل ي �س  :ا�سم
علم '� Hράχλιοςأو Διοχλής؟؛ ت ف ل �س  :ا�سم علم Θεόφιλος؛ ت ل م ي :
ا�سم علم .)1931 Πτολεμαίος (Cantineau
ا�ستعارات عربية:

ا�ستعارت النبطية من العربية كلمات و�أ�سماء �أعالم ،ومن املهم الإ�شارة �إلى عدد من
املخرب�شات  ،J386 ,J262 ,J261 ,J240 ,R838:والتي تبدو �أنها من �أعمال م�ستعمرات
يهودية �صغرية �أُ�س�ست يف احلجاز.
وهذه اال�ستعارات هي التالية :ا ر ن ا :ا�سم "تابوت؛ ب ن "ابن"؛ ي ك ل  :فعل "ي�ستطيع"،
ك ف ل :ا�سم "�ضعف" ،و�أ�سماء الأعالم ا ب-ي و ،د ن ي ا ل ،م ن �ش ا ،ن ت ن ،ع ز ر� ،ش
ب ت ي� ،ش م ع و ن .
ا�ستعارات من �أ�صول �أُخرى:

ا�ستعارت النبطية من االكدية بوا�سطة اللهجات الآرامية الأخرى كلمتان على نحو م�ؤكد:
ا ف ك ل ا /ال�سينائية ا ك ف ل ا "رتبة من الكهنة" يف االكادية apkallu؛ الفعل �ش ي ز
ب "احيى� ،أنقذ" ،يف االكادية bizēšu
ولي�س هنالك �أي ا�ستعارة م�ؤكدة من الفار�سية ،ولعل ا�سم العلم ا ر�س ك �س واللقب ف
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ت و را تكون فار�سية ،وا�ستعارت النبطية من امل�صرية على نحو م�ؤكد ا�سم ال�شهر ف ن �ش ي
.Pahonsi :
املنظور التاريخي واجلغرايف

�أح�س الأنباط ،التجار و�أ�سياد الطرق التجارية ال�صحراوية الكربى ،مبكر ًا باحلاجة
للكتابة .وبحكم موقعهم بني احلجاز وفل�سطني ال�سورية ،بحيث ي�سود ا�ستخدام كتابات
حليانية وثمودية (بالرغم من اال�ستعمال املت�شتت للآرامية) ،كان عليهم �أن يختاروا منطا
لكتابتهم.
مل يكن م�ستغربا �أنه ومنذ فرتة قدمية� ،أن الأنباط قد ا�ستخدموا الآرامية كلغة كتابة .وقد
حفظ لنا الرتاث حدثا هاما ،فنحو العام  ،312عندما �أر�سل انتيغونو�س حملة �ضد البرتاء،
قام الأنباط ب�إر�سال ر�سالة له كتبت بحروف �سوريةέπιστολήν γράφαντες :
 Συρίοις γράμμασιكما يقول ديدور�س ال�صقلي .)) 96 ,XX ،وهي ت�شري بكل
ت�أكيد الى ا�ستخدام الكتابة الآرامية م�سبق ًا.
وعندما ت�شكلت اململكة النبطية فيما بعد ،فان جميع الن�صو�ص التي منتلكها والتي تعود
الى بداية القرن الأول قبل امليالد ،كتبت بالآرامية بكتابة خا�صة (مع �أنها �أي�ض ًا �آرامية)،
ُت�سمى الكتابة النبطية ،وكما ذكر باحثون يف تاريخ وتطور النبطية (انظرCantineau :
 ،)1.t 1931فان الن�صو�ص الآرامية ،تعر�ضت لت�أثري عربي قوي ،ولعلها مل تكن متثل لغالبية
الأنباط �سوى لغة كتابة ا�ستخدمت يف املخاطبات الدبلوما�سية والتجارية ويف ا�ستعماالت
دينية ،يف حني �أن العربية بقيت اللغة املحكية الرئي�سة.
ري �آخر ال بد من ذكره ،وهو ت�أثري اللغة اليونانية ،فكان الأنباط على الدوام على
وثمة ت�أث ٌ
�شعوب �إما ذات لغة يونانية �أو ثنائية اللغة� ،أي �أنها تتكلم
�صلة ،عن طريق جتارتهم ،مع
ٍ
فيما عدا اللهجة ال�سامية باللغة اليونانية .عالوة على ذلك ،ف�إن ملوك الأنباط حاولوا تقليد
املجال�س الهلن�ستية لال�سكندر وانتيخو�س.
ومع ذلك فالت�أثري اليوناين كان �ضعيف ًا ،وقام احلارث الثالث وبعد دخوله �إلى دم�شق،
ب�ضرب قطع نقدية ذات ر�سومات يونانية ،ومل يحذو خلفاءه حذوه� ،إذ مل ي�ضربوا �إال عمالت
ذات ر�سومات نبطية.
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�إن النقو�ش ثنائية اللغة ،يوناين-نبطي ،كانت قليلة على عك�س ما جنده مث ًال يف احل�ضارات
امل�شابهة للأنباط كما يف التدمرية (يف وقت مبكر) وكانت متعددة االنت�شار.
وي�ؤكد هذا الأمر� ،أن اليونانية مل تكن منت�شرة وال مفهومة غالبا بالن�سبة لل�شعوب النبطية،
وتبني اال�ستعارات هذا االنطباع ،اذ كانت �أ�سماء وظائف� ،أو ع�سكرية غالبا� ،أو �أ�سماء �أ�شياء
خا�صة �أو م�صطلحات هند�سية �...إلخ .
اما فيما يتعلق بال�صيغ اخلا�صة يف النقو�ش الدفينة من احلجر ،فبالرغم من �أنها
ا�ستن�ساخ قريب جد ًا ل�صيغ دفينة يوناينة معروفة ،لكنها تبقى ذات �صيغ لغوية نبطية مع
�ألفاظ م�ستعارة من غري اليونانية ،فاال�ستعارات اليونانية كانت يف ال�شكل ولي�س يف امل�ضامني
اللغوية (.) Abdelaziz 2004
امل�ستَغ َرب ،لأن الواجهات يف مباين احلجر ت�شهد على ت�أثري يوناين قوي
وهذا لي�س بالأمر ُ
جد ًا ،اذ من اجللي �أن مهند�سي احلجر ورثوا نظام بناء يوناين ،وهو ال يظهر يف منط البناء
للمباين املنحوتة يف ال�صخور ح�سب ،و�إمنا يف منط النقو�ش املحفورة فيها �أي�ض ًا.
�إن جميع الن�صو�ص التي منتلكها منذ بداية القرن الأول قبل امليالد كتبت بالآرامية بكتابة
�آرامية خا�صة ُت�سمى الكتابة النبطية ،وقد تعر�ضت لت�أثري لغوي و�صريف عربي قوي ،ولعل
الآرامية مل تكن متثل لغالبية الأنباط �سوى لغة كتابة �أُ�ستخدمت يف املخاطبات الدبلوما�سية
والتجارية ويف ا�ستعماالت دينية ،يف حني �أن العربية كانت هي اللغة املحكية الرئي�سة.
وقد اكت�شفت النقو�ش النبطية يف �أق�صى احلدود اجلنوبية لل�صحراء العربية ويف اجلزء
ال�شمايل من �شرق فل�سطني� ،إ�ضافة �إلى نقو�ش �أخرى يف م�صر ،وايطاليا وتركيا ولبنان،
وي�شري هذا الو�ضع �إلى ات�ساع جتارتهم وت�أثريهم العام يف ال�شرق الأدنى القدمي وكذلك �إلى
ات�ساع نطاق الت�أثريات العامة يف الثقافة النبطية .
خلق منط اال�ستقرار الذي �ساد املجتمع النبطي او�ضاع ًا جديدة �أثرت على الكثري من
املفاهيم ال�سائدة �آذناك يف املجتمع البدوي القدمي ،وكانت اجلوانب الدينية والفنية
وال�سيا�سية من �أهم هذه الأمور التي �شملها هذا التغري والتجديد.
وتطلبت حياة اال�ستقرار وبناء املجتمع املدين اجلديد ،حاجة ملحة لبناء معابد و�أماكن
�إقامة �شعائر دينية ،تخدم منط احلياة اجلديد ،والى تنظيم م�ؤ�س�سة �سيا�سية تدير �ش�ؤون
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اململكة امل�ستقرة ،وكان ات�صال الأنباط التجاري باحل�ضارات اخلارجية عام ًال ا�سا�سي ًا يف
تطوير الكثري من هذه املفاهيم ،ما �أدى �إلى دخول امور جديدة طارئة على الأنباط ،وكذلك
اقتبا�س �شعائر ومنحوتات ور�سومات دينية و�ألقاب �سيا�سية وع�سكرية ،مل تكن موجودة
يف املجتمع النبطي البدائي املرحتل املدنية النبطية (انظر :املعاين � .)2004أدخلت هذه
االقتبا�سات اخلارجية ،والتي مل تكن م�ألوفة يف فرتة البداوة والتنقل قبل ت�أ�سي�س اململكة
النبطية ،الى النبطية م�ضامينها و�أ�سماء جديدة جاءت من م�صادر الت�أثري ذاتها ،فزخرت
با�ستعارات �أجنبية ،وجند على �سبيل املثال �ألقابا ع�سكرية و�أ�سماء مهن والفاظ ًا معمارية
دخلت �إلى النبطية مع م�ضامينها (انظر :عبا�س .)129 :1987
وهكذا� ،أدى ات�صال الأنباط بجريانهم الذين عرفوا �أمناط اال�ستقرار والتمدن قبلهم،
�إلى الت�أثر بتقاليدهم املحلية ،فظهرت املفاهيم لدى ه�ؤالء القادمون اجلدد.
كما �أ�ضاف لهم ات�صالهم مع اليونان والرومان على نحو كبري ومع امل�صريني والفر�س
باقل مفاهيم جديدة و�أكرث تطور ًا .ومن تبعات ذلكُ ،يالحظ �أن ثمة �ضعف ًا يف ال�سمة البدوية
ال�سامية النبطية ،كما �أن تو�سع اململكة النبطية جغرافي ًا وجتاريا �أدى �إلى ت�أثريات جديدة
متنوعة� ،شملت خمتلف مناحي احلياة.
اخلال�صة:

ويف النهاية ،فدرا�سة النبطية لي�ست هامة فقط لدرا�سة تطور اللغة الآرامية ،اذ �أنها هامة
لدرا�سة العربية ،فهي لغة ُكتبت من ِقبل جماعات عربية ،وخ�ضعت لت�أثريات عربية قوية
جد ًا؛ ومل ت�ستعر فقط من هذه اللغة ما فيها من �أ�سماء الأعالم ومفرداتها ،ولكن �أي�ض ًا �صيغ ًا
قواعدية خا�صة.
فر َغت رويد ًا رويد ًا من العنا�صر الآرامية التي كانت حتويها ،و�أَخذت
ويبدو �أن النبطية �أُ ِ
ت�ستبدلها تدريجي ًا با�ستعارات عربية ،وا�ستمر هذا �إلى بداية القرن الرابع امليالدي ،وهو
التاريخ الذي �أ�صبحت الن�صو�ص تكتب فيه بالعربية اخلال�صة مع االحتفاظ باخلط النبطي.
وهذا ما بدا يف العربية ال�شمالية يف ن�صو�ص نبطية �ساعدت (مع الوثائق الأُخرى العربية

ال�شمالية) ،ب�إلقاء ال�ضوء على لغة النطق للعربية ال�شمالية يف فرتة �سابقة للأدب العربي.
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