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الكتابة السينائية: املفهوم والداللة2
The Sinaitic Writing, Concept and Significance

حممد رشيف عيل*

Abstract
The proposal of new names or designations of the culture’s elements is common in the science. 

 The research deals with this idea and it contradicts a view about a new name of the Sinaitic  Writing. 

The Sinaitic Writing is a very important element not only of the Egyptian civilization but also of 
 the international civilization in general. The bond of this cultural achievement with the peninsula 
ofSinaiisverysignificant,culturallyandconceptually.AnewnameoftheSinaiticwritingwas
relatively recently proposed,which deprives this achievement of its description related to this
Writing’splaceofbirth.Theresearchconsidersthisviewasconfusing.Moreover,itcompletely
ignoresSinaiasaplaceofthiswriting,andalsoignoresthepeculiarityofthiswriting.
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مقدمة

املختلفة،  العلوم  يف  دائًما  تُثار  اليت  القضايا  من 
بعض  ضبط  قضية  انلظرية،  العلوم  يف  وباألخص 
املصطلحات أو اتلعبريات العلمية املستخدمة وتصحيحها 
أو  املصطلح  أن  ابلاحث  يعتقد  عندما  وذلك  تعديلها.  أو 
اتلعبري الشائع ال يعرب بشلك مناسب أو بشلك جيد عما يشري 
إيله3. ويف علم املرصيات مثًل واذلي يُعد أحد فروع العلم 
احلديثة نسبيًّا، حدث يف فرتة نشأته وتكوينه أن استخدم 
ترتبط  اليت  الُمسهمون األوائل بعض املصطلحات اخلاصة 
بعلوم أو حضارات أخرى وصًفا بلعض الظواهر أو املراحل 
ادلارسني  بعض  وجد  وقد  األثرية  العنارص  أو  الزمنية 
املحدثني بعد ذلك أن داللة املصطلح أو اتلعبري املستخدم 
إىل  ابلعض  فمال  أو غري صحيحة4؛  بما يكيف  دقيقة  غري 
املصطلح  هذا  تدقيق  أو  تصحيح  يف  رغبتهم  عن  اتلعبري 
خمتلًفا  تعبرًيا  منهم  ابلعض  يقرتح  وقد  ذاك.  أو  املستخدم 
يف رؤية جديدة؛ لضبط أو تعديل أو تصحيح ذلك املصطلح 
املستخدم. ويف أغلب األحوال ال حيدث أن يستخدم ذلك 
اتلعبري اجلديد بعد ذلك ىلع نطاق واسع من قِبل اجلمع العام 
للباحثني يف حالة علم اآلثار املرصية أو يف العلوم األخرى، 
سواٌء من اقتنع منهم بهذه الرؤية اجلديدة أو من لم يقتنع؛ 
جبانب  إال  اجلديد  املصطلح  هذا  يستخدم  ال  األغلب  ويف 
وذلك  صاحبه5؛  إىل  إشارة  أو  تنويه  مع  القديم؛  املصطلح 

ألسباب عملية.

ويف حالة علم املرصيات خيضع الكثري من املصطلحات 
قديمة  مصادر  فهناك  العلم.  هذا  طبيعة  تفرضها  قيود  إىل 
باستخدام  االلزتام  مثل  بعينها  تعبريات  الستخدام  أسست 
املرصي  للمؤرخ  تبًعا  الرقيم  وترتيبها  األرسات  مصطلح 
القديم مانيتون؛ وذلا ففرصة حدوث مثل هذا اتلصويب أو 
 أنَّ ما 

ّ
اتلصحيح يف هذا املجال تكاد تكون منعدمة6. إال

يُناقَش من حني  العلم يف بداياته األوىل،  وضعه باحثو هذا 
حاالت  فهناك  تلعديله.  مقرتحات  أحيانًا  وتُقدم  آخر،  إىل 
فيها  تتباين  احلديث  العرص  يف  لدلارسني  معروفة  متكررة 
تسميات عنارص معينة أو فرتات حمددة7. فنحن نعرف مثًل 

أن تسمية عرص االنتقال األول أو اثلاين يف اتلاريخ املرصي 
القديم، واليت تكاد تكون أكرث اتلعبريات عرضًة إلضافة 
اتلوصيفات املختلفة8، يُطلق عليه أيًضا عرص اللمركزية9 أو 
العرص الوسيط10، كما يوصف أيًضا بعرص االضمحلل؛ إشارة 
إىل ضعف وأفول احلضارة فيه أو يف عرصي االنتقال ىلع حد 
السواء. واألوصاف هنا ال تُعد من وجهة نظر ادلارسني تسميًة 
جديدة أو مغايرة؛ وإنما يه توضيح أو طريقة لفهم الطبيعة 
العربية  اللغة  يف  وهنا  اعم.  بشلك  االنتقال  لفرتة  السياسية 
 من حيث الشلك واالستخدام، 

ً
يكون األمر يف املعتاد مقبوال

واتلوضيحات؛  الرشوح  كرثة  إىل  العربية  اللغة  تميل  حيث 
إال أننا جند يف الفرتة األخرية حاالٍت يقرتح فيها ابلاحثون 
تسميات أخرى للفرتات أو العنارص املختلفة، مغايرة ملا هو 
شائع يف جمال العلم، وليس وصًفا توضيحيًّا للمصطلح املتعارف 
 Ludwig عليه فحسب. فيف اعم 2010، نرش ابلاحث األملاين
Morenz لودفيج موريزن مؤلًفا ضخًما باللغة األملانية، يتناول 
Zeit der Re�  فيه باتلفصيل عرص االنتقال األول حتت عنوان
gionen 11، اذلي يرُتجم بـ»عرص األقايلم«12 أو عرص املناطق. 
ويقوم املؤلف يف هذه ادلراسة الشائقة بإبراز دور األقايلم اهلام 
يف هذا العرص يف تقديم مفردات حضارية ذات قيمة وأسلوب 
خمتلفني، وليسا خاضعني تللك القواعد الصارمة اليت اكنت 
سائدة يف ادلولة القديمة. وهو يستخدم يف هذا السياق منطقة 
والفنية  احلضارية  منتجاته  توضح  إقلييم  كنموذج  اجلبلني 
واألدبية هذه انلظرية. ويرفض املؤلف يف هذا الصدد تسمية 
»عرص  أو  الوسيط«  »العرص  أو  االنتقال«  »عرص  بـ  العرص 
يرفض  كما   ،)Zwischenzeit )باألملانية:  العصور«  بني  ما 
وجهة  هنا  يتبىن  وهو  اضمحلل13.  أو  انهيار  بعرص  وصفه 
انلظر اليت ظهرت يف بداية تسعينيات القرن املايض ىلع يد 
Stephan Seidlmayer� زايدملاير ستيفان  األملاين   ابلاحث 
بل  العرص،  واملعمارية هلذا  األثرية  ابلقايا  دراسة  بناًء ىلع  llllll؛ 
بقية مفردات احلضارة. ومفاد  تطبيقها ىلع  يطورها وحياول 
هذه انلظرية أنَّ هذا العرص جيب أال يُعدَّ عرص اضمحلل 
أو انهيار، بل هو نقطة انطلق للتغيري واتلجديد يف منايح 
القيود  من  للتخلص  جديدة  وبداية  املختلفة،  احلضارة 
واتلقايلد القديمة؛ بما ساعد ىلع عملية تطور وبزوغ عرص 

حضاري جديد ذي مذاٍق فريد برّش بادلولة الوسطى14. 



الكتابة السينائية: املفهوم وادلاللة

181 hhhhhh hhh العدد اثلالث عرش

ورغم هذا االجتاه ورغم هذه التسمية اجلديدة وتأكيد 
رفض التسمية الشائعة أي عرص االنتقال أو العرص الوسيط 
ابلاحثني  األول، فلم جيد هذا املصطلح اجلديد شيواًع بني 
يف العلم منذ اعم 2010 إىل اآلن؛ وإنما ما زالوا يستخدمون 
تنترش  أن  املستقبل  يف  حيدث  وربما  الشائع15،  املصطلح 
أن  ندرك  أن  نلا  بد  ال  وهنا  اجلديدة.  التسمية  هذه  وتشيع 
بقية  إجبار  االقرتاح اجلديد ال يقصد يف األغلب  صاحب 
تسميته،  بصحة  التسليم  أو  اقرتاحه  قبول  ىلع  ابلاحثني 
ورفض ما دون ذلك من تسميات؛ إنما هو يف العموم يقدم 
العرص  دراسة  إطار  يف  صحته  ىلع  يربهن  جديًدا  مقرتًحا 

ومنتجاته احلضارية16.

وهنا نؤكد ىلع أمرين هامني: أوهلما أنه ال يمكن أن 
ننكر ىلع ابلاحثني اذلهاب يف هذا املنحىن بغرض ابلحث 
وهذا  التسمية،  استخدام  ودقة  واتلمحيص يف مدى صحة 
من صميم أعمال ابلحث العليم؛ فهو منىح حممود وال يوجد 
ما يعارضه من حيث املنهج، وذلك رغم اتلأكد مسبًقا من 
أنَّ استخدامه الفعيل سيكون نادًرا أو ربما سيكون منعدًما. 
أما األمر اثلاين فهو احلق األصيل للباحثني يف نقد أو رفض 
التسمية اجلديدة املقرتحة إذا ما اكن هناك ما يدعم ذلك، 
أو يقف حائًل دون قبوهلا. وهذان مبدآن رئيسان يرتكز 

عليهما ابلحث احلايل.

الكتابة السينائية

يدور  اذلي  الرئييس،  ابلحث  موضوع  إىل  ننتقل  ثم 
حول اصطلح »الكتابة السينائية«. وهذا االصطلح يطلق 
انلقوش  من  جمموعة  لكتابة  استخدمت  اليت  الطريقة  ىلع 
ُعرث عليها يف شبه جزيرة سيناء، وبشلك أسايس يف منطقة 
رسابيط اخلادم اعتباًرا من انلصف اثلاين من القرن اتلاسع 
)فهو  اعم  بشلك  قليل  انلوعية  هذه  نقوش  وعدد  عرش17. 
صخور  ىلع  منها  اثلابت  سواٌء  نقًشا،  و75   50 بني  يرتاوح 
سيناء أو اذلي نُقل إىل املتاحف18(، وما ُعرث عليه من هذا 
عدد  إىل  يصل  ال  سيناء  جزيرة  شبه  نطاق  خارج  العدد 
والقليل  ثابت  فقط  )واحد  حال  بأي  الواحدة  ايلد  أصابع 
من املنقول(. وقد ظن ابلاحثون يف ابلداية أنَّ هذه انلقوش 

ما يه إال نقوش مرصية ُنفِّذت بمستوى تقين وفين أقل مما 
هو معروف عن انلقوش والكتابات املرصية احلقيقية اليت 
يتعلق  األمر  أنَّ  من  اتلأكد  تم  ما  رساعن  لكن  جتاورها. 
»أالن  العالم اإلجنلزيي  الكتابات. واكن  بنوعيٍة خمتلفٍة من 
جاردنر« هو أول من تعرَّف ىلع أنَّ هذه الكتابات رغم تشابهها 
أنه  كما  خمتلفٍة19،  بلغٍة  مكتوبٌة  املرصية  اهلريوغليفية  مع 
استطاع اتلعرَّف ىلع جمموعٍة من احلقائق اخلاصة بها؛ أهمها 
أن انلظام املستخدم يف هذه الكتابات نظام أجبدي، وليس 
وأنَّ  القديمة،  املرصية  يف  احلال  هو  كما  صوتيًّا  تصويريًّا 
اللغة املستخدمة فيها لغة سامية20. وقد مثل هذا الكشف 
عندئٍذ نقطة حتول يف جمال ادلراسات احلضارية واللغوية إذ 
اكن ابلاحثونl وال يزالون l ينشدون معرفة أوىل األجبديات، 
وقد  السبل.  بكل  املختلفة  األجبديات  أصل  ويتتبعون 
عنوان: حتت  نرشها  اليت  الشهرية  مقاتله  يف  »lجاردنر«   بدأ 

 The Egyptian Origin of the Semitic Alphabet
كتابة  نظام  عن  السامية«  لألجبدية  املرصي  »األصل  أو 
مفردات  بني  للربط  بمحاولة  1916م،  اعم  يف  انلقوش  هذه 
السامية  واألجبديات  الكتابة  هذه  يف  املستخدمة  األجبدية 
املتخصصون  ابلاحثون  ينظر  ومنذئٍذ  األحدث.  األخرى 
يف علوم خمتلفة حنو هذه انلوعية من الكتابات ىلع اعتبار 
أصل  أحجية  حل  إىل  للوصول  املفتاح  أو  اإلماكنية  أنها 
اللغات  يف  فمتخصصون  املعروفة.  احلديثة  األجبديات 
السامية بفرعيها الشمايل واجلنويب21 وآخرون متخصصون يف 
ايلونانية22، اهتموا كثرًيا بدراستها ووضع انلظريات املختلفة 
عن  انلظريات  من  العديد  هناك  أنَّ  باذلكر  وجيدر  عنها. 
أصل األجبدية يف العالم القديم واحلديث، بعضها يستخدم 
الصدد،  بأهميتها ودورها يف هذا  السينائية، ويُسلم  الكتابة 
يع أن األمر  وابلعض اآلخر يرفضها وال يمكن للمرء أن يدِّ
إذ  انتهت حوهل23،  قد أغلق بشلك اكمل وأنَّ ادلراسات قد 
خيرج علينا لك فرتة من يديل بدلوه يف هذا الصدد، وحياول 

اتلديلل ىلع رأيه حسب منطلقاته الفكرية.
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اقتراح بتسمية جديدة

القرن  وبدايات  العرشين  القرن  من  األخري  الربع  يف 
الواحد والعرشين، خضعت هذه الكتابات ألحباث مكثفة 
وصلتها  طبيعتها  عن  الكثري  وتوضيح  تفسري  يف  أسهمت 
بغريها من األجبديات. وضمن أحدث من تناول هذه الكتابة 
موريزن  لودفيج  سالًفا  ذكرناه  اذلي  النِشط  ابلاحث  اكن 
كبرًيا  مؤلًفا  2011م  اعم  يف  نرش  واذلي   ،Ludwig Morenz

باألملانية عن نشأة الكتابة األجبدية حتت عنوان:
 DieGenesederAlphabetschrift.EinMarkstein 
»نشأة  أو   ägyptisch-kanaanäischer Kulturkontakte
الكتابة األجبدية، حجر الزاوية يف الصلت اثلقافية املرصية 
الكتابة  هذه  باتلفصيل  فيه  يتناول  واذلي  الكنعانية«، 
ونقوشها وطبيعتها ودورها يف تكوين األجبديات اللحقة. 
عن  مستفيضة  دراسة  ىلع  الكتاب  حيتوي  األمر  واقع  ويف 
الكثري مما يتعلق بهذه الكتابات وانلظريات املختلفة حوهلا، 
أو  الطريقة  هذه  نشأة  عن  مقبولة  نظرية  أيًضا  يقدم  كما 
األجبدية. إال أنه وكما اكن احلال مع مصطلح »عرص االنتقال 
األول«، يناقش هنا أيًضا تسمية »الكتابة السينائية« ويقرتح 
يف  حناول  جديًدا،  مصطلًحا  الكتابات  من  انلوعية  هلذه 
السطور اتلايلة عرضه ومناقشته وحماولة اتلأكد من صحته 

وملءمته لطبيعة هذه الكتابة من منظور مرصي معارص.

رها بعنوان  يبدأ املؤلف مقدمته للعمل بصفحات يَُصدِّ
»انتقاد املدلول«، وفيها يقرتح مصطلًحا جديًدا هلذه الكتابة 
»الكنعانية  أو   ،bildhaft-kanaanäische Schrift وهو  أال 
بالصورة«.  املرتبط  الشلك  ذات  أو  اتلصويري،  الشلك  ذات 
 proto�sinaitische Schrift تماًما تسمية  ويرفض ابلاحث 
الشلك األول  أو  املبكرة  السينائية  أو  السينائية األوىل،  أي 
للسينائية؛ حىت إنه يرفض تسميتها بالكتابة السينائية فقط. 
استقرت  اليت  التسمية  هذه  أنَّ  يف  رفضه  أسباب  ويرشح 
اعم  يف  صاغها  قد  السنني  عرشات  منذ  العلم  أدبيات  يف 
1926م اعلم الرشقيات األشهر l»ويلم ألربيت« »كحل طارئ 
عنها،  املتأخرة  انلبطية  انلقوش  عن  هلا  تميزًيا  مؤقت«  أو 
واليت اكن يُطلق عليها أيًضا السينائية، وهذه التسمية إنما 

حتجب حقيقة هذه الكتابة وليست دالة ىلع يشء، رغم أنها 
ألسباب واهية غري مربرة l من وجهة نظره l ما تزال مستخدمة 
بقوة يف العلم24. ورشًحا لرفضه مصطلح السينائية املبكرة، 
وهو القديم  للمصطلح  األول  املقطع  أنَّ  ابلاحث   يوضح 
لوصف  جمال  ال  ألنه  يشء؛  يف  عليه  ل  ُيَعوَّ ال  إنما   proto
ال  متأخرة  نبطية  نقوش  مقابل  يف  مبكرة  بأنها  السينائية 
دخل هلا يف سياق انلقاش ادلائر فل توجد سينائية متأخرة؛ 
املاكن   

ّ
إال »السينائية«  أي  اثلاين  املكون  يشري  ال  حني  يف 

أنَّ  ابلاحث  ويزيد  فقط.  انلقوش  هذه  ىلع  فيه  عرث  اذلي 
إذا  رسيًعا،  تظهر  التسمية  هذه  منطقية  عدم  أو  سذاجة 
فهل  انلقوش،  االعتبار مرص كماكن اعم هلذه  أخذنا يف  ما 
أو   proto�Egyptian بأنها  انلقوش  هذه  نصف  أن  يمكننا 
املرصية األوىل أو املبكرة؟25. فاملصطلح إًذا من وجهة نظره 
للغة وللكتابة، وال يشري إىل  ال يدل ىلع احلقيقة اتلارخيية 
حقيقتهما الفعلية كما ينبيغ أن يكون األمر. ويف سبيله 
وحقيقة  طبيعة  يناسب  جديٍد  مصطلٍح  ىلع  العثور  حنو 
وسلبيات  مساوئ  ويتجنب  العظيم،  الفريد  االبتاكر  هذا 
املصطلح القديم، وىلع أساس املفهوم السائد بني ابلاحثني 
لغة  يه  السينائية  الكتابات  يف  املستخدمة  اللغة  أن  من 
الكنعانية  من  خاص  شلك  وخباصة  غربية،  شمايلة  سامية 
»lأالن  ابلاحث  مه  قدَّ سابًقا  رأيًا  ابلاحث  يتبع  القديمة، 
ميلرد« يف نهاية سبعينيات القرن املايض26، واذلي يمزي فيه 
 بني نوعني من الكتابة الكنعانية، وهما الكنعانية اتلصويرية
الكتابة  بها  ويقصد   ،piktographisch-kanaanäischelllllll
 linear-kanaanäischeو املبكرة،  السينائية  أو  السينائية 
اليت  الكنعانية  بها  ويقصد  اخلطية  الكنعانية  أي   Schrift
انلصوص  من  عدد  كتابة  يف  ذلك  بعد  الحًقا  اُستخدمت 
الشلك  عن  بعيًدا  اخلطي  الشلك  تأخذ  أجبدية  حبروف 
أشاكل  تكن  لم  السينائية  الكتابة  وألن  اتلصويري27. 
رموزها  إنَّ  أي  األحوال،  من  حال  بأي  تصويرية  حروفها 
يف  احلال  هو  كما  بمدلوهلا  الصورة  تستخدم  تكن  لم 
غري آخر  لفًظا  موريزن  ابلاحث  فيقرتح  القديمة،   املرصية 

بمعىن   bildhaft األملاين  اللفظ  وهو  piktographisch؛ 
أيًضا مصطلح  بالصورة. ويقبل ابلاحث  املتعلق  أو  املرتبط 
اعم  اُقرتح  اذلي   Protokanaanäisch املبكرة  الكنعانية 
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 Altkanaanäisch القديمة  الكنعانية  من  بديًل  1978م28 
هذين  من  أيًّا  أن  نتيجة  إىل  املطاف  نهاية  يف  يصل  ثم   .29

 bildhaft-kanaanäische سواٌء  السابقني  املصطلحني 
تلك  يناسب   protokanaanäische-Alphabet أو   Schrift
عريق  وصف  يوجد  ال  احلاتلني  يف  ألنَّه  وذلك  الكتابات. 
بشلك حمدد أو وصف ماكين هلذه الكتابات، ولكنَّه مع ذلك 
أو باألحرى من أجل ذلك، يفضل استخدام املصطلح األول 

.bildhaft-kanaanäischeSchrift وهو مصطلح

والواقع إنَّ هذا الرأي واملربرات اليت سيقت تديلًل ىلع 
املصطلحات  أو  للمصطلح  وتأييًدا  القديم  املصطلح  رفض 
املقرتحة يلتودل عنه l من وجهة نظرنا – من منظور أكادييم 
حناول  اليت  والردود  االعرتاضات  من  الكثري   – مرصي 

تلخيصها يف السطور اتلايلة.

نقد التسمية الجديدة

ونبدأ بتكرار حقيقة هامة ذكرناها فيما قبل ونؤكدها؛ 
يه أنَّ املؤلف قد قدم دراسة جيدة من وجهة انلظر العلمية 
ال يعيبها ىلع اإلطلق اختلفنا معه يف أمر التسمية أو يف 
األهمية  ابلحث. ال جدال يف  بموضوع  تتعلق  أخرى  أمور 
األصل  تمثل  الكتابات  هذه  أنَّ  إىل  اتلوصل  جيسدها  اليت 
أو املصدر اذلي اُستخدم بعد ذلك يف األجبديات السامية؛ 
األمر اذلي مثَّل نقطًة فاصلًة يف تاريخ اللغة والكتابة بشلك 
اعم30، بل يتخطى األمر ذلك إىل اعتقاد أنَّ هذه الكتابة يه 
هذه  أهمية  تأيت  هنا  ومن  ايلونانية31.  األجبدية  أصل  أيًضا 
انلوعية من الكتابات بشلك خاص. وربما ذللك اكن العلماء 
نسبة  ما يف  نواًع  متحفظني  بابلحث  بدأوا  اذلين  السابقون 
هذه انلوعية من الكتابات أو ردِّها إىل لغٍة حمددٍة. واحلقيقة 
أنَّ هذا اتلحفظ ُيَعد اجتاًها صحيًحا؛ إذ إنَّه لم يكن متوقًعا 
أن يتم هذا اإلجناز من فصيل لغوي واحد يف زمن تعددت 
فيه اللغات تبًعا للفصائل أو للممالك السياسية اليت اكن للك 

منها إسهاماته احلضارية يف جمال اللغة والكتابة.

حيتوي مقرتح ابلاحث موريزن ورأيه ىلع شقني أساسيني 
وأيًضا  املبكرة  السينائية  أو  السينائية  تسمية  رفض  أوهلما 
خيص  فيما  شيئًا  تعين  ال  يرى-  -كما  اليت  املبكرة  لفظة 

السينائية يف مقابل انلقوش انلبطية. والواقع أنه لو اكن األمر 
مقترًصا ىلع اتلميزي بني السينائية وانلقوش انلبطية فحسب، 
 أنَّنا نود أن نذكر حقائق 

َّ
فإن للباحث لك احلق يف رأيه. إال

ال يستطيع أحد جتاهلها. فالواقع أنَّ انلقوش السينائية كما 
يرى كثري من ابلاحثني ترد بعدد قليل من احلروف يف حالة 
بشلك  للكتابة  فلنقل يه حالٌة جتريبية  أو  غري مكتملة32، 
أجبدي، ويه حسب ما هو مقبول من اآلراء ُتَعد أقدم ما هو 
معروف ملثل هذه املحاوالت أو الكتابات األجبدية33. وبناًء 
اللغة  من  رضب  املستخدمة  اللغة  أن  املعروف  الرأي  ىلع 
الكنعانية اليت يه كما سبق فرع من اللغة السامية الشمايلة 
الغربية34، وأنها تمثل أقدم األشاكل الكتابية هلا35، فإن لفظة 
proto تأيت هنا فيما خيص الكنعانية يف سياق منطيق. إال أنها 
ربما تثري بالفعل بعض اجلدل أو احلرية إذا ما استخدمت مع 
يتساءل هل مصطلح  أن  هنا  للمرء  السينائية. حيث  لفظة 
ألول  »lألربيت«  استخدمه  اذلي   Proto�Sinaitic Writing
سينائية  وجود  يتطلب  الكتابة36  هذه  عن  مؤلفاته  يف  مرة 
مثل هذه  توجد  وبالطبع ال  املقابل.  متأخرة يف  أو  مكتملة 
بابلاحث  حدا  ما  هذا  وربما  املتأخرة،  السينائية  الكتابة 

ملحاولة إجياد مصطلح جديد يزيل به هذا اللبس.

،Proto�Canaanite ولكنَّ األمر خيتلف مع املصطلح
»lألربيت«  تلميذ37  استخدمه  اذلي  األوىل،  الكنعانية  أو 
مع  السينائية  حتتها  تندرج  اليت  اللغة  تللك  اعم  كمفهوم 
يف  ظهرت  اليت  املبكرة،  الكنعانية  الكتابات  من  غريها 
أواسط عرص الربونز املتوسط يف مناطق متقاربة، يف الفرتة 
اليت تدور حول أواسط األلف اثلاين قبل امليلد أو باألحرى 
السينائية  فالكتابة  السينائية38.  للكتابات  ومساوًيا  مرادفًا 
املبكرة اليت ظهرت يف سيناء اكن هناك ما يقابلها يف فرتات 
للبحر  الرشيق  )الساحل  فينيقيا  يف  عنها  قليًل  متأخرة 
املتوسط يف سوريا وبلنان( وفلسطني، تلك اليت يُطلق عليها 
»انلقوش   39  Proto�Canaanite Inscriptions املصطلح 
الكنعانية  اللغة  فيها  استخدمت  وقد  املبكرة«؛  الكنعانية 

.40 llProto�Canaanite lllllاملبكرة

وهناك تشابه شيلك ما بني الكتابات السينائية، وانلقوش 
 llllllllllProto�Canaanite Inscriptions أو  املبكرة  الكنعانية 
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وفلسطني،  القديم  الشام  منطقة  يف  نُفذت  واليت  السالفة، 
وقد  اليشء41.  بعض  السينائية  من  أحدث  هذه  اكنت  وإن 
من  حال  بأي  جمتمعًة  عددها  يزيد  وال  فرادى  عليها  عرث 
بأشاكل  السينائية. وقد كتبت  الكتابات  األحوال ىلع عدد 
األحوال  بعض  يف  إال  وخمتلفة42،  متنوعة  ولكنها  متقاربة 
اليت ترد فيها أشاكل احلروف يف انلصوص املختلفة متشابهًة 
إىل حدٍّ كبري43. وذلك ىلع خلف الكتابات السينائية اليت 
ُعرث ىلع ُجلِّها يف رسابيط اخلادم بسيناء، واليت ترد حروف 
أجبديتها يف انلقوش املختلفة متقاربة تماًما44. ويرجع أقدم 
الربونز  عرص  أواسط  إىل  املبكرة  الكنعانية  انلقوش  هذه 
تأريخ  صح  ما  فإذا  امليلد(45،  قبل   1600 )حنو  املتوسط 
ترجع  بأنها  السينائية  للنقوش   Morenz موريزن  ابلاحث 
إىل القرن 19 قبل امليلد46، فنحن أمام جمموعتني خمتلفتني 
 Proto�Canaanite واحدة  لغة  إىل  تنتميان  الكتابات  من 
أننا  السينائية خبصوصيتها وطبيعتها. وهنا نعرتف  أقدمهما 
نتيجة  نفس  إىل  نصل  سوف  االجتاه  هذا  يف  رسنا  ما  إذا 
Proto� التسمية  استخدام  يمكننا  أنه  ابلاحث موريزن من 
من  األول  الشلك  أو   ،Protokanaanäisch أو   ،Canaanite
الكنعانية؛ ولكن ليس ىلع نوعية الكتابة، وإنما ىلع اللغة 
املستخدمة فيها. فليس هناك إذن يف ضوء هذه املعلومات 
 Sinaitic Writing التسمية السالفة ما يمنع من استخدام 
Proto�Sinaitic Writ� حىت  أو   ،Sinaitische Schrift وأ 

أو  الكتابات.  هلذه  األول  الشلك  سبق  كما  باعتبارها   ing
يمكننا بشلك آخر وحتقيًقا ملبدأ املساواة يف هذا اإلطار أن 
منطقية  أكرث  بشلك  أو  السينائية«  »الكنعانية  عليها  نطلق 

»السينائية الكنعانية«47.

ابلاحث  أنَّ  نستطيع جتاهلها رغم  اليت ال  املشلكة  أما 
توجد  أين  التساؤل:  حول  تدور  فيه  جتاوزها،  قد  موريزن 
أنَّ  الواقع  ابلاحثون؟  يفرتضها  اليت  احلقيقية  الكنعانية 
املقارنات اليت جيريها هو كما أجراها اآلخرون من باحيث 
شلكها  يف  الكنعانية  عن  تتحدث  إنما  قبله  العربية  اللغة 
املتأخر اذلي ظهر يف الفينيقية يف القرن العارش قبل امليلد48 
قبل  اتلاسع  أو  العارش  القرن  القديمة يف  العربية  وأيًضا يف 
الفرتة تقريبًا50. أي ليس هناك  امليلد49 واآلرامية يف نفس 

بعد  فيما  املكتوبة  الكنعانية  باللغة  ملا يسىم  شلك ملموس 
أو  اآلرامية  أو  العربية  يف  جنده  أن  يمكن  ما  سوى  ذلك، 
اللغات  ملجموعة  املتأخرة  األشاكل  من  غريها  أو  العربية 
املنطقة.  هذه  يف  ظهرت  اليت  الغربية  الشمايلة  السامية 
وبذلك فإنَّنا نتحدث عن هوة كبرية بني الكتابات السينائية 
أخرى.  كتابات  يف  ظهر  اذلي  للكنعانية  املتأخر  والشلك 
وهنا نلا أن نقبل مصطلح السينائية، املبكرة باعتبار سيناء 
ا رشعية هلذه الكتابات، وذلك بل غضاضة يف استخدام  أمًّ
املبكرة السينائية  مصطلح  استخدام  أو   ،Proto  لفظة 
األشاكل  منها  تطورت  اليت   Proto�Sinaitic Writing

املختلفة املتأخرة األخرى للكنعانية.

سيناء

اخلاص  موريزن،  ابلاحث  اقرتاح  من  اثلاين  الشق  أما 
من  الكتابة  بهذه  اخلاصة  التسمية  يف  سيناء  اسم  بوجود 
أمًرا  عدمه، فهو يمثل من منظور ثقايف مرصي يف احلقيقة 
املقبول بل من املجحف فصل هذه  إنَّه من غري  إذ  مؤسًفا. 
شبه  أي  احلاضنة  أمها  وعن  رأسها،  مسقط  عن  الكتابات 
وآخرين  نفسه51  ابلاحث  رأي  فبحسب  سيناء.  جزيرة 
قبله52، نشأت هذه األجبدية نتيجة تلٍق وتفاعل حضاري 
غري حمسوب بشلك عفوي من ناحية بني ابلدو الكنعانيني53 
ل، اذلين اكنوا  البسطاء من أهل شبه جزيرة سيناء شبه الرُحَّ
وحماجر  انلحاس  مناجم  أعمال  يف  موسيم  بشلك  يعملون 
وبشلك   ،12 األرسة  عرص  يف  اخلادم،  رسابيط  يف  الفريوز، 
خاص يف عرص امللك أمنمحات اثلالث يف بدايات األلف 
اثلاين قبل امليلد، وبني احلضارة املرصية من ناحية أخرى 
اجلميلة  اهلريوغليفية  العلمات  ذات  األخاذة  بنقوشها 
املحاجر، ونقوش معبد رسابيط اخلادم  لوحات  املوجودة يف 
ولوحاته الشاهقة، واليت لم يكن للبدو البسطاء أن يعلموا 
نقلة  إجناز  هؤالء  استطاع  لقد  القليل.  انلذر  إال  منها 
حضارية بمعلوماتهم ومشاهداتهم اليت ربما اكنت يف تلك 
لك  فبحسب  سطحية.  قط  تكن  لم  ولكنها  قليلة،  الفرتة 
أن  الطريقة  مبتكر  استطاع  الكتابات  هذه  يف  ابلاحثني 
إىل  بها  ليشري  اهلريوغليفية  من  مستوحاًة  صوًرا  يستخدم 
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أصوات ساكنة مستخدًما بشلك عبقري مبدأ األكروفونية54 
ثم  القديمة. ومن  املرصية  اللغة  لم يكن غريبًا عن  اذلي 
فعلقتهم باملرصية لم تكن سطحية. وإذا صحت فكرة أنَّ 
الكتابة  من  مستوحاٌة  الكتابة  هذه  علمات  أشاكل  بعض 
صلتهم  ىلع  واضح  بشلك  هذا  يدلل  فقد  اهلرياطيقية55، 
القوية باملرصيني؛ إذ إنها طريقة الكتابة يف حياتهم ايلومية. 
يستخدمونها،  اكنوا  اليت  األقرب  ابلدو  هؤالء  لغة  أنَّ  إال 
اكنت الكنعانية اليت اكنت ىلع األغلب أسهل بالنسبة إيلهم 
من املرصية. ومن هنا جند أن اتلليق اذلي حدث بني ابلدو 
الكنعانيني واملرصيني، أو إذا جاز نلا أن نقول بني »احلضارة 
الكنعانية« واحلضارة املرصية قد تم بالفعل ىلع أرض سيناء. 
منذ  املرصيني  دلى  ا  جدًّ اخلاصة  احلدودية  املنطقة  ويه 
القدم، واليت تمثل موضع األمان ملرص كما اكنت تؤدي دوًرا 
ا كطريق للتجارة حىت العصور احلديثة. وهنا ال نستطيع  هامًّ
أن نغفل أهمية املاكن، أو أهمية مرسح األحداث اذلي يؤدي 
دوًرا يف تكوين املنتج احلضاري56. إنَّ أهمية منطقة سيناء 
بالنسبة إىل املرصيني إنما تظهر يف أنها ضمت أكرب املعابد 
املرصية خارج وادي انليل57؛ وهو معبد حتحور يف رسابيط 
الكتابات  معظم  فيها  نُفذت  اليت  املنطقة  تلك  اخلادم، 
هامة  إحصائيًة  نذكر حقيقًة  أن  هنا  نلا  وربما  السينائية58. 
عن نقوش سيناء املرصية قد حتمل داللة ما يف هذا السياق 
فيما خيص ماكنة املنطقة دلى املرصيني منذ فرتة بعيدة من 
أن سيناء كمنطقة حدودية  الكتابات املرصية. ويه  ناحية 
ومنطقة حماجر اكنت نقوشها حتتوي ىلع أقل نسبة من كتابة 
انلقوش ذات الشلك الوسط أو املختلط. والشلك الوسط أو 
املختلط هو ظاهرة تم رصدها يف نقوش املحاجر ىلع امتداد 
واحلديثة.  الوسطى  ادلوتلني  59 يف فرتيت  ً

مرص جنوًبا وشماال
فقد اكنت بعض انلصوص اهلريوغليفية تُنفذ بعلمات تمثل 
ىلع  حتتوي  أو  واهلرياطيقة،  اهلريوغليفية  بني  وسًطا  شكًل 
نفذ  من  أنَّ  نتيجة  ذلك  اكن  وربما  الكتابتني.  من  خليط 
هذه انلقوش لم يكن من أوئلك اذلين اكنت دليهم الكفاءة 
اهلريوغليفية  انلقوش  تلنفيذ  املطلوبة  والفنية  اتلقنية 
هذه  مثل  تنفيذ  يف  اتلامة  ابلعض  خربة  لعدم  أو  الكربى، 
انلقوش. وحقيقة أن نقوش سيناء اكنت تضم أقل نسبة من 
هذه الظاهرة؛ أي من هذه انلوعية من العلمات املختلطة 

يف ادلولة الوسطى بني مناطق حماجر مرص عموًما، يف حني 
تكاد تكون منعدمة يف سيناء يف ادلولة احلديثة l ربما يدل 
ىلع االهتمام الشديد بتشكيل أفراد ابلعثات واإلرسايلات 
اليت اكنت ترسل إىل سيناء؛ يلتم تنفيذ انلقوش بأىلع قدر 
املحاجر  مواقع  خلف  ىلع  واإلتقان  ادلقة  من  ممكن 

األخرى.

ونعود إىل مقرتح ابلاحث موريزن Morenz من أن لكمة 
سيناء أو السينائية ال تدل إال ىلع املاكن اذلي ُعرث فيه ىلع 
هذه الكتابات، وال تشري إىل حقيقة اللغة أو طبيعة اخلط. 
فإنَّنا نلجد يف هذا شيئًا من الظلم للماكن اذلي تودلت فيه 
وإن  مبكرة  أجبدية  واستخدام  لوضع  مبتكرة  فريدة  فكرة 
ويه  احلال  يكون  فكيف  األوىل؛  األجبدية  يه  تكن  لم 
ُدوِّن من كتابات  ما  إنَّ معظم  ثم  بالفعل.  األوىل  األجبدية 
أجبدية متأخرة ظهرت بعد ذلك ُسيم بأماكن نشأتها مثل 
ترتبط  لكها  أنها  رغم  والفينيقية  واجلبيلية  األوجاريتية 
انلصوص  إنَّ  بل  بالكنعانية.  ابلاحثني  وحسب  بوضوح 
املنفردة اليت أدت دوًرا يف تطور األجبدية بعد ذلك ُعرفت 
ِجزر  أو  خلش  كرسة  مثل  عليها،  العثور  أماكن  بأسماء 
وغريها60. ومن هنا جند أنه من اإلجحاف أن خيرج مقرتح 
اسم  من  األوىل  األجبدية  وهو  اهلام  احلضاري  املنجز  حيرم 

ماكن والدته سيناء بشلك تام.

ىلع  األجبدية  هذه  تسمية  قرص  أخرى،  ناحية  ومن 
الكتابات سبقت يف  فتلك  أيًضا غري ملئم.  الكنعانية هو 
بالقليلة.  ليست  بفرتة  الكنعانية  الكتابات  أقدم  مكوناتها 
إىل  احتاجت  قد  اللحقة  الكنعانية  فاألجبديات  كذلك 
به يف  تبلورت  اذلي  األخري  وتأخذ شلكها  ما تلتطور  وقت 
سبيل  ىلع  والعربية  واآلرامية  اكلعربية  املتأخرة  أشاكهلا 
يف  اُستخدم  اذلي  الكنعاين  القاموس  فإنَّ  وكذلك  املثال. 
فاجلمل  كبري؛  حد  إىل  حمدودة  مفرداته  اكنت  السينائية 
يف  ابلدو  قدرة  أن  ذلك  يعين  وقد  قليلة.  واأللفاظ  قصرية 
مثل  مثلها  حمدودة  اكنت  بالكنعانية  أنفسهم  عن  اتلعبري 
ابلدوية.  لطبيعتهم  نتيجًة  باملرصية  هذا  حدوث  إماكنية 
هذا باإلضافة إىل أن هناك بعض انلقوش الكنعانية املبكرة 
مشكوك يف نسبته املؤكدة إىل الكنعانية، مثل خنجر خلش 
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