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While spoken languages are ephemeral in nature, written languages record 
and preserve � eeting moments. Moreover, writing is a means of recording 
and passing on the genealogical, traditional, and cultural knowledge of 
indigenous peoples and civilizations of various places.

The written word has enabled human beings to create a sense of order 
of the world. Writing systems evolved from pictograms to alphabets, 
thereby allowing education systems to be put in place, religions to spread, 
economies to � ourish, history to be documented, politics to be introduced, 
and literature, laws, and sciences to be transcribed, taught and sustained. 

As a result of cultural changes arising from invasions, conquests and wars, 
Arabic and Latin writing systems have undergone many vicissitudes since 
their inception.  This chapter presents a synopsis on the derivation of both 
writing systems and the permutation of their alphabets. It also illustrates 
examples of occurrences of bilingual communication in history as an 
evidence of language resilience owing to various political, cultural and 
social challenges and circumstances.

فيما تتسم اللغات املحكية يف طبيعتها بأنها إىل زوال، ال تزال اللغات املكتوبة سجّالً لحفظ 
اللحظات العابرة، وال تزال الكتابة سجّالً حافًظا ألنساب الشعوب والحضارات، ووعاًء ناقًال 

لتقاليدهم وثقافاتهم يف شىت بقاع األرض.

لقد كانت الكلمة املكتوبة خري معني لإلنسان يف نرش شعور باالنتظام يف العالم كله، وقد ُولِدت 
أنظمة الكتابة من رَِحِم الصور التوضيحية ثم الحروف األبجدية، ما مهَّد السبيَل إلرساء دعائم 

النظم التعليمية وانتشار األديان وازدهار االقتصاد وتوثيق التاريخ وطرح السياسات وتدوين اآلداب 
والقوانني واملعارف وتدريسها وتعزيز مكانتها.

ومرَّت نظم الكتابة العربية والالتينية منذ نشأتها بتقلبات عديدة فرضتها تغريات ثقافية، وخلفتها 
الغزوات والفتوحات والحروب. ونتناول يف هذا الفصل نبذه عن اشتقاق نظاَمِي الكتابِة كليهما، 

وما مرت به حروُفهما األبجديُة من تحوالت، ويستعرض أمثلة لحاالت من التواصل ثنايئ 
اللغة يف التاريخ بوصفها دليًال عىل مرونة اللغة وصمودها يف وجه مختلف التحديات واألحوال 

السياسية والثقافية واالجتماعية.

اتباٌع ثم انتقاٌل وتحوُّل

الخطوط العربية والالتينية: خيوط تاريخية مشرتكة Arabic and Latin Scripts: The Common Historical Thread

Tradition, Transmission and Transformation



The Latin alphabet, comprising 26 letters, is the standard alphabet of the 
English language; today’s lingua franca. The Latin alphabet, or Roman 
alphabet, developed from the Etruscan script in the Italian Peninsula around 
7th century BCE. It intrinsically originated from the Etruscan alphabet, the 
ancient Greek scripts, and the Phoenician alphabet of 22 consonants in 
Byblos, Lebanon. The Latin alphabet reads from left to right, and evolved to 
include along with the uppercase serif-like letters, known as roman square 
capitals the cursive lowercase letters. Later, the phonetic values of some 
letters have altered and other letters have dropped, added and created in 
the medieval age to form the 26 letters of today’s Latin alphabet.

The Arabic script is Semitic. Similar to Latin, it is also originated from the 
Phoenician alphabet but via the Aramaic script from the 8th century BCE 
and the Syriac script from approximately the 1st century CE in the area that 
is now known as the Levant. These scripts reformed certain letters in the 
alphabet to represent long vowels. Some scholars think that the Arabic 
script was influenced by the Nabatean script, which is related to Aramaic, 
and was prevalent in the area now known as Petra in Jordan, between the 
2nd century BCE and 4th century CE.

The Arabic script evolved to comprise 28 letters (excluding Lam-Aleph and 
Hamza), with characters changing their form according to their position in 
the word as initial, medial, final, or isolated (Fig. 1.1). Arabic is often known 
as the language of ‘dad’ ‘ض’ due to its unique dad letter that does not exist 
in any other languages. 
    
With the rise of Islam in the 7th century CE, and as Arabic became the sacred 
script of the religion, Arabic letters developed to create a rich repository of 
refined forms and styles.

تتكون األبجدية الالتينية من ٢٦ حرًفا، وهي األبجدية املوحَّدة للغة اإلنجليزية اليت تُعد لغًة عامليًة 
اليوم. وتنحدر األبجدية الالتينية، أو األبجدية الرومانية، من الخط اإلتُرورِي الذي انترش يف 

َّة،  شبه الجزيرة اإليطالية نحو القرن السابع قبل امليالد. ونشأت يف األصل من األبجدية اإلتُرورِي
والخطوط اليونانية القديمة، واألبجدية الفينيقية اليت انترشت يف جبيل اللبنانية، وكانت تتألف 

من ٢٢ حرًفا صامتًا. وتُقرأ األبجدية الالتينية من اليسار إىل اليمني، وقد تطوَّرْت فشِملْت حروًفا 
صغريًة كُتبْت متصلة، فضًال عن حروف صغرية كانت أشبه بحروف الخط الرقيق اليت ُعرفْت 

بالحروف املربعة الرومانية. ويف وقٍت الحٍق، تغريت القيم الصوتية لبعض الحروف وسقط بعضها 
وأُضيفْت حروف أخرى، ثم ظهر غريها يف العصور الوسطى، حىت استقرت األبجدية الالتينية 

بحروفها الـ ٢٦ عىل ما نراه اليوم.

الخُط العربيُّ َساِمّي. وينحدر، عىل غرار الخط الالتيين، من األبجدية الفينيقية ولكن مرورًا بالخط 
األرامي يف القرن الثامن قبل امليالد والخط الرسياين يف القرن األول امليالدي تقريبًا يف املنطقة اليت 

تُعرُف اآلن باسم املرشق العربي. وقد أعادت هذه الخطوط رسم بعض حروف األبجدية لتمثل 
الصوائت الطويلة. وِمن العلماء َمن يرى أن الخط العربي تأثر بالخط النبطي الذي ارتبط بالخط 
األرامي، وساد بني القرن الثاين قبل امليالد والقرن الرابع امليالدي يف املنطقة اليت تعرف اآلن باسم 

البرتا يف األردن.

وتطور الخط العربي ليشمل ٢٨ حرًفا (بخالف ’’ال‘‘ و ’’ء‘‘)، وتغريت صورها وأشكالها تبًعا 
ملوقعها يف الكلمة سواء جاءت يف أولها أم يف وسطها أم يف آخرها أم منفصلة عنها، وكثريًا ما 

ا سواها من اللغات بحرف الضاد. تُسمى اللغة العربية بلغة الضاد ’’ض‘‘ النفرادها عمَّ

وفيما ظهر اإلسالم يف القرن السابع امليالدي باللغة العربية، حظيت اللغة العربية بمكانتها 
نة. قة وأساليبها املحسَّ الدينية املقدسة، وتطوَّرت حروفها وزخرت بتعدد صورها املنمَّ
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The Arabic script inherited letters with no diacritics. However, the 
lexicographer Al Kahlil bin Ahmed Al Farahidi introduced, to consonant 
letterforms, the system of diacritics of dots and vocalization marks (tashkil) 
in the 9th century CE. This was done to represent short vowels and 
consonant accentuates.  

In non Arab countries such as Afghanistan, Iran, India, Pakistan and China, 
which adopted Arabic scripts, additional dots and/or extra letters were 
introduced to represent the phonemes of the spoken language of each 
country that do not exist in Arabic phonology, for instance in Persian, Urdu, 
Malay, Kashmiri, and more.

The historical lineage of Arabic and Latin reveals ñ  despite their common 
Phoenician roots ñ  that each system has undergone different journeys, and 
has evolved and in� uenced many other languages across the continents. 

The following visual examples illustrate most of the writing systems shown 
in the table below, illustrating the scripts in their actual context.

وقد انحدر الخط العربي من حروف لم تُضبط بعالمات التشكيل، وكان الخليل بن أحمد  
ا، ويرجع إليه الفضل يف تشكيل الصوامت بنقاط وعالمات ضبطت  الفراهيدي معجمّيًا فّذً

حركاتها ومثلْت نربات الصوامت والصوائت القصرية يف القرن التاسع امليالدي.

وأُدِخلْت يف البلدان غري العربية، مثل أفغانستان وإيران والهند وباكستان والصني، نقاٌط إضافيٌة 
و/أو حروٌف زائدٌة تمثل أصواَت (فونيماِت) اللغة املنطوقة يف كل بلد، ولم تكن يف فونولوجيا 

العربية، كالفارسية واألوردية واملاليوية والكشمريية، وغريها.

 مع أنهما انحدرتا من جذور فينيقية مشرتكة   وتبني األصول التاريخية للغة العربية والالتينية
من هذه النظم قطع شوطًا تاريخّيًا مميزًا، وتطوَّر وامتد تأثريه إىل عدد من اللغات  أنَّ كل نظام

األخرى عرب قارات العالم.

تبني األمثلة البرصية التالية أغلب النظم الكتابة يف الجدول املوجود آنًفا. حيث تُربز األمثلة 
النصوص يف سياقها الفعيل.

Figure 1.1
The binary visual trajectories of the 
Phoenician script in relation to Modern Latin 
and Arabic scripts.

١٫١ الشكل 
املساران البرصيان للنص الفينيقي وعالقته بالالتينية 

املعارصة والنصوص العربية.

١٫١ / 1.1

Modern Latinالالتينية املعارص

Early Romanالرومانية القديمة

Early Greekاليونانية القديمة

Phoenicianالفينيقية

Aramaicاألرامية

Modern Arabicالعربية الحديثة

Nabateanالنبطية

من اليسار  إىل اليمني
Left to right

من اليمني إىل اليسار
Right to left



Figure 1.3
Early Greek inscriptions on a column, from 
the 5th century BCE, Acropolis of Athens, 
Greece. Image: DeAgostini / Getty Images.

Figure 1.2
The Mesha Stele (or ‘Moabite Stone’) includes 
the Phoenician alphabet inscribed on a 
stone by King Mesha of Moab (now part of 
modern Jordan), 840 BCE. It describes his 
building projects, wars, and victories. 

١٫٣  الشكل 
نقوش يونانية قديمة عىل عمود تعود إىل القرن الخامس 

قبل امليالد، األكروبوليس يف العاصمة اليونانية أثينا.
.Getty Images /الصورة: دي أغوستيين

١٫٢  الشكل 
مسلة ميشع (أو ”حجر موآب“)، وهو يتضمن األبجدية 

الفينيقية منقوشة عىل حجر من عهد ميشع ملك 
موآب (تقع حالّيًا يف األرايض األردنية)، وتعود إىل عام 

٨٤٠ ق. م. تصف املسلة املشاريع املعمارية للملك، 
عالوًة عىل حروبه وانتصاراته.

١٫٢ / 1.2 ١٫٣ / 1.3
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Figure 1.4
Portion of a Roman bronze military diploma 
issued by the Emperor Trajan to sailors 
on a warship that was part of the imperial 
fleet based in Misenum on the Bay of 
Naples, Italy (CE 114–117).

Figure 1.5
Aramaic inscription dedicated to the 
God Salm, engraved on stele made of 
sandstone, found in Tayma, 5th century CE, 
Saudi Arabia. 

١٫٥ الشكل 
نقوش أرامية مكرسة لإلله سالْم، وقد ُحفرت عىل مسلة 
من الحجر الرميل، اكتُشفت يف مدينة تيماء السعودية، 

وتعود إىل القرن الخامس قبل امليالد.

١٫٤  الشكل 
جزء من شهادٍة عسكرية برونزية صدرت يف عهد 

ارة يعملون عىل إحدى سفن  اإلمرباطور تراجان لبحَّ
األسطول البحري اإلمرباطوري يف ميسنم، خليج مدينة 

نابويل اإليطالية (١١٤-١١٧م). 

١٫٤ / 1.4 ١٫٥ / 1.5



26 Letters of Latin alphabet 
Capital letters

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

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
26 Letters of Latin alphabet 

Lowercase letters

28 letters of Arabic alphabet with its 
stand alone letters. Letters include 
additional ìLa m Alefî  and ìHa mzah.î
 األبجدية العربية بحروفها ٢٨ املستقلة
وتشمل الحروف اإلضافية  الم ألف والهمزة.

Arabic letters with their variable 
contextual forms.

 األبجدية الالتينية يف ٢٦ حرًفا
حروف كبرية استهاللية

 األبجدية الالتينية يف ٢٦ حرًفا
حروف صغرية

 الحروف العربية مع أشكال متغرية
 بحسب سياقها يف الكلمة.
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١٫٦  الشكل 
نقوش النمارة باللغة النبطية األرامية، تعود إىل القرن 

الرابع قبل امليالد: تُربز النقوش حروًفا مربطة ومدمجة. 
يرى البعض أنها مرتبطة بتطور النص العربي، الذي طُوِّر 

يف القرن السابع للميالد. اكتشفت يف منطقة النمارة، 
سهل حوران جنوب سوريا.

١٫٧ الشكل 
حرب عىل مخطوطة رقِّية لنص عربي حجازي، وهو أحد 

النصوص الباكرة اليت تبني أجزاء من السور القرآنية 
الكهف ومريم وطه. يمتاز الخط بأنه زاوي مع ميل إىل 
اليمني. تعود إىل الحقبة ما بني القرنني الثامن والتاسع 

للميالد، من الجزيرة العربية.

٦|6

١٫٦ / 1.6 ١٫٧ / 1.7

١٫٨ / 1.8

١٫٨ الشكل 
نسخة قديمة من صفحتني ملخطوطة القرآن تحتوي 

عىل بداية سورة العنكبوت (العنكبوت). وقد كتبت 
باللغة الكوفية مع قلم القصب العريض والحرب البين، 

عىل األرجح خالل القرنني الثامن والتاسع ميالدي، يف، 
العراق. تتضمن هذه املخطوطة أحرف العلة أو الصوتية 

القصرية من خالل وضع عالمة دوائر حمراء فوق، أو 
تحت، أو قرب الحروف الساكنة.

Figure 1.6 
The Namara inscription, in Nabatean Aramaic, 
4th century CE: this features ligatures between 
some letters.  It is considered to be related 
to the development of the Arabic script that 
was developed in the 7th century CE. Found at 
Namara in Hauran, Southern Syria.

Figure 1.7 
Ink on parchment, text in Arabic Hijazi script, 
an early form of Arabic script, showing parts 
of Surahs 18 to 20 in the Qur'an. The script is 
mostly angular and slopes to the right.   

From the 7th-8th centuries CE,  
the Arabian Peninsula.

Figure 1.8 
An early version of a two-page spread of the 
Qur’an manuscript contains the beginning of 
Surat Al-'Ankabut (The Spider) and is written 
in Kufic with wide reed pen and brown ink 
most likely during the 8th–9th centuries CE, 
Iraq. This manuscript include short vowels 
that are marked with red circles positioned 
above, below, or next the consonants.



The turning point: Moving from hand-written 
to printed text

Johannes Gutenberg's movable metal type printing emerged in 1450 in 
Germany, and spread across Europe and other parts of the world, but was 
not present in the Middle East until the late 17th, and early 18th centuries. 
This was an invention that transformed the world.

While the West was publishing books, creating typefaces and advancing 
typography, the East was still refining calligraphy. 

Many Arabic books, however, were printed in Europe in the 16th century; 
these were usually religious books. 

نقطة التحول: االنتقال من الخط باليد إىل النصوص املطبوعة

يرجع الفضل إىل يوهانس غوتنربغ يف ابتكار الخطوط الطباعية امليكانيكية املتحركة يف عام ١٤٥٠ 
يف أملانيا، ثم انترشت يف جميع أنحاء أوروبا والعالم، لكنها لم تصل إىل الرشق األوسط إال يف 

أواخر القرن السابع عرش، وبدايات القرن الثامن عرش امليالديني، وكان هذا االبتكار نقطة تحوُّل 
يف تاريخ العالم.

وفيما عكف الغرب عىل نرش املؤلفات وابتكار الخطوط وتطوير التيبوغرافيا، انشغل الرشق بصقل 
أنماط الخط اليدوي.

ورغم ذلك، فقد شهد القرن السادس عرش امليالدي طباعة مؤلفات عربية عديدة يف أوروبا، 
وكانت يف أغلبها مؤلفات دينية.

Figure 1.9 
A page from the Gutenberg Bible (42-line 
Bible) printed on vellum paper. This was the 
first book printed using mechanical movable 
type. Written in Latin, the Bible was mass-
produced by Johannes Gutenberg, in Mainz, 
Germany, in 1455. 

Figure 1.10 
Kitab Salat al-Sawa’i (or The Book of Hours) 
was the first Arabic book printed using 
movable Arabic metal type. It was published 
in Fano, Italy in 1514.

١٫٩ الشكل 
صفحة من الكتاب املقدس الذي طبعه غوتنربغ، والذي 

طُبع عىل ورد فيلوم. كان هذا أول كتاب يُطبع باستخدام 
الخطوط الطباعية امليكانيكية املتحركة. طُبع يوهانس 
غوتنربغ الكتاب بكميات كبرية يف مدينة مينز األملانية، 

عام ١٤٥٥م.

١٫١٠ الشكل 
كتاب ”صالة السواعي“ هو أول كتاب عربي طُبع 

باستخدام الخطوط الطباعية امليكانيكية املتحركة. وقد 
نُرش يف مدينة فانو اإليطالية، عام ١٥١٤م.

١٫٩ / 1.9 ١٫١٠ / 1.10
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The power of multiple languages

Today’s technology is fascinating; you pick up your mobile, scan a word 
and in a second the word on your screen is instantly translated to another 
language. Or you buy international goods whose packaging includes 
multilingual instructions. The world is at our fingertips and what is current 
today is subject to change tomorrow. Languages really are in flux.

These days, more than ever before, Arabic and Latin scripts are sharing the 
same context – and having to do so in interesting and more complex ways.
Why, then, does bilingualism seem vexatious to some people?

In fact, bilingualism is not a new phenomenon. Many historical examples 
feature bilingual inscriptions, or complete bilingual texts, which were 
powerful tools to preserve and spread language. This can be the same 
today; language must remain flexible and open in order to stay alive so it 
can still represent its people and their context in the current world. 

Patterns of historical multilingual writing

As a result of cultural intersections, the spread of religions, the economic 
and educational exchanges that have taken place over the long history 
of the Middle East and North Africa, there has always been a need for 
multilingual communication in the region. This has necessitated the use 
of various scripts in single documents to convey the desired message to a 
wider audience. This multilingual phenomenon has been evident in ancient 
scripts and later in multiple documents that illustrate the use of multiple 
scripts, including Arabic and Latin. 

قوة اللغات املتعددة

التكنولوجيا يف هذا اليوم مذهلة؛ فهي تمكِّنك من ترجمة كلمة يف غضون ثواٍن معدودة 
بالتقاط صورة لها، كما تسمح لك أيًضا بالعثور عىل البيانات املدونة عىل السلع بلغات متعددة.

وأصبحت الخطوط العربية والالتينية تشرتُك يف سياٍق واحٍد يف عرصنا هذا أكرث من ذي قبل. 
وما أحوَجها إىل هذا بطرق أشدَّ تعقيًدا تسرتعي اهتماَمنا! فلم يبدو إًذا البعُض ُمستائَني من 

اللغوية؟ الثنائية 

يف الواقع، إن ظاهرة الثنائية اللغوية ليست مستحدثة؛ فما أكرثَ األمثلة التاريخية اليت نرى فيها 
نقوًشا بلغتني، أو نصوًصا كاملًة بلغتني، وكانت أداة قوية لوالها ما ُحِفظت اللغة وال انترشت. 

وقد ال يختلف األمر يف الحارض عن املايض، أي يجب أن تظل اللغة مرنة ومنفتحة ليك تبقى حيًة 
تمثل شعبها وسياقها يف العالم الحايل.

أنماط من كتابات تاريخية متعددة اللغات

ال تزال هناك حاجة إىل التواصل بلغات متعددة يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا نتيجة 
للتداخالت الثقافية، وانتشار األديان، وما جرى من تبادالت اقتصادية وتعليمية عىل مدى تاريخ 
هذه املنطقة الطويل، وقد ترتب عىل هذا رضورة استخدام خطوط عديدة يف الوثائق ذاتها لنقل 
الرسالة املطلوبة إىل عدد أكرب من املُتَلقني، وبَدْت ظاهرة التعددية اللغوية واضحًة يف النصوص 

القديمة، ثم يف وثائق متعددة أوَضَحِت استخدام نصوص متعددة، ومنها العربية والالتينية.



Figure 1.11 
The Urra-hubullu, a bilingual Babylonian 
glossary dated to the Akkadian empire.
This tablet features bilingual wordlists 
in Sumerian and Akkadian cuneiform, Ebla 
(modern Syria), 1st millennium BCE.

Figure 1.12
A detail of an inscription in three 
different cuneiform script languages; old  
Persian, Elamite and Babylonian (trilingual). 

الشكل ١٫١١
أورا هوبولو هو معجم بابيل ثنايئ اللغة يعود إىل عهد 

اإلمرباطورية األكادية. يُربز هذا اللوح الحجري قائمة 
كلماٍت ثنائية اللغة يف السومرية واألكادية بالخط 

املسماري. اكتُشف يف منطقة إبال السورية يف األلفية 
األوىل قبل امليالد.

الشكل ١٫١٢
وصف لنقش بالخط املسماري يف ثالث لغات مختلفة:

الفارسية القديمة والعيالمية والبابلية (ثاليث اللغة). 

١٫١١ / 1.11 ١٫١٢ / 1.12 ١٫١٣ / 1.13

It is carved on a column in Ganjnameh, near 
Hamedan, in ancient Persia, 6th century BCE. 

Figure 1.13
Ornamental peg with trilingual text in Old 
Persian, Babylonian and Elamite, 552-486 
BCE, Persepolis, Iran.

ُحفر النقش عىل عمود يف منطقة غنجنامه، بالقرب من 
مدينة همدان الفارسية القديمة، من القرن السادس 

قبل امليالد.

الشكل ١٫١٣
وتد للزينة عليه نص بثالث لغات هي الفارسية القديمة 

والبابلية والعيالمية، ٥٥٢-٤٨٦ ق.م، برسيبوليس، إيران.
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Figure 1.15
Gortyn code, a codification of the civil law 
inscriptions on stone in Doric Greek, Gortyn, 
Crete, Greece, 5th century BCE. 
The inscriptions are written boustrophedon, 
which means each line is written alternating 
between right to left and left to right, and in 
every other line the letters are mirrored.

Figure 1.14
The Rosetta Stone, basalt slab from Fort 
Saint-Julien, Rosetta (Rashid), Egypt,
196 BCE. The Rosetta Stone, a stele, inscribed 
a decree on behalf of King Ptolemy V. in
three scripts: the upper text is Ancient
Egyptian hieroglyphs, the middle
portion Demotic script, and the lowest
Ancient Greek. It is the key to our current 
understanding of Egyptian hieroglyphs.

١٫١٥  الشكل 
رشيعة غورتن هي نقوش تتضمن القانون املدين 

املحفورة عىل الحجر بالكتابة الدرويكية اليونانية، يف 
مدينة غورتن، جزيرة كريت اليونانية، وتعود إىل القرن 

الخامس قبل امليالد. كُتبت النقوش بطريقة البطرفة. أي 
يكتب كل سطر بالتناوب بني اليمني إىل اليسار واليسار 

إىل اليمني، ويف تناوب كل سطر يجري عكس الحروف. 

١٫١٤  الشكل 
حجر الرشيد، حجر بازليت من قلعة سانت جولني يف 

مرص، ويعود إىل عام ١٩٦ قبل امليالد. حجر الرشيد هو 
مسلة نُقش عليها مرسوم صادر عن امللك بطليموس 

الرابع بثالثة نصوص: الهريوغليفية املرصية (الجزء 
األعىل)، والديموطية (الجزء األوسط)، اليونانية القديمة 

(الجزء األسفل). يُعد هذا االكتشاف أساسّيًا لفهمنا 
الحايل للهريوغليفية.

١٫١٤ / 1.14

١٫١٥ / 1.15



Roots of Arabic and Latin Scripts
جذور الخطوط العربية والالتينية

Clay token counting marks (pre historic Mesopotamia)
عالمــات عــد الرمــوز الطينيــة، مــا قبــل بــالد مــا بــني النهريــن

Sumeriansí  pictographic script on clay tablets for writing (Mesopotamia)
الســومريّون والنــص التصويــري عــىل ألــواح الطــني للكتابــة يف بــالد مــا بــني النهريــن

Hieroglyph inscriptions in Egypt
النقــوش الهريوغليفيــة يف مــرص

Sumeriansí  cuneiform inscriptions on clay tablets (Mesopotamia)
النقــوش املســمارية الســومرية عــىل أقــراص كالي يف بــالد مــا بــني النهريــن

Proto Sinaitic Canaanite script
الســينييت   النــص الكنعــاين الربوتو

Ugaritic cuneiform alphabetic inscriptions
النقوش األبجدية املسمارية األوغاريتية

South Arabian
جنوب الجزيرة العربية

Ethiopic
اإلثيوبية

Indian scripts
نصوص هندية

Amharic  
األمهارية

Aramaic األرامية

�Ti التيفيناغNabatean النبطيون naghالقبطية Coptic

Greek
اليونانية

Berber األمازيغية

Punic البونية 

Old Hebrew
العربية القديمة

Demotic
الديموطية

BCE 

Hieratic

ProtoIn doE uropean in Eastern Europe and Central Asia
األوروبي يف رشق أوروبا وآسيا الوسطى الهندي الربوتو

Cave petroglyph (rock carvings) and pictographs (rock paintings)
نقــوش الكهــوف (املنحوتــات الصخريــة) والرســوم البيانيــة (اللوحــات الصخريــة)

Etruscan اإلتروسكانية 

 Ancient Greek اليونانية القديمة

Latin الالتينية 

Prehistoric time

9000

3200 

1400

3300

1850  1550

3100

Phoenician alphabet (22 consonants)
األبجديــة الفينيقيــة (٢٢ حرًفــا ســاكًنا)   

1200  

1000

800

400

600

200 Pahlavi البهلوية

Semitic Language اللغة الساميَّة 

 Jewish العربية
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Todayí s facts
وقائع اليوم

Palmyrene
التدمرية

Armenian األرمنية
French الفرنسية

Spanish اإلسبانية 
Italian اإليطالية 

Portuguese الربتغالية

Syriac
الرسيانية

Middle English إنجليزية العصور الوسطى 

Anglo Saxon Old English
األنجلوساكسونية اإلنجليزية القديمة

Modern English اإلنجليزية الحديثة 

Arabic العربية  

Classical ArabicWest Germanic العربية الكالسيكية  
الجرمانية الغربية North Germanic

الجرمانية الشمالية
East Germanic
الجرمانية الرشقية

0
BCE 

CE 

1400

1000

400

1800

800

200

1600

1200

600

2000

Almost 7,100 languages are spoken today. 
Arabic is the of� cial language of 22 
countries. 
More than 420 million Arabic speakers 
across the world.
Arabic is the second most widely used 
alphabet worldwide.
Almost 50 percent of the world bilingual.
English is the lingua franca and the � rst 
language used in the world.

يوجــد اليــوم نحــو ٧١٠٠ لغــة محكيــة.
اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية يف ٢٢ بلــًدا.

هنــاك مــا يزيــد عــىل ٤٢٠ مليــون ناطــق باللغــة العربيــة 
حــول العالــم.

تحتــل األبجديــة العربيــة املرتبــة الثانيــة مــن حيــث 
االســتخدام بــني األبجديــات املســتخدمة حــول العالــم.

ــا هــم ثنائيــو اللغــة. نصــف ســكان العالــم تقريبً
تُعــد اإلنجليزيــة اللغــة املشــرتكة واللغــة األوىل مــن حيــث 

االســتخدام حــول العالــم.

Germanic Runic Alphabet 
الرونية الجرمانية

Modern Standard Arabic العربية الحديثة  

Samaritan السامرية

Cyrillic السرييلية 



A brief journey of the Latin letters / مشوار الحروف الالتينية بإيجاز

5th century BCE Standardization, re� nement and ordering of the Greek alphabet and 
letterforms. Reading direction left to right and letters are � xed rightf acing orientation. 

القــرن الخامــس ق.م وضــع معايــري لألبجديــة اليونانيــة، مــع تحســني ألشــكال الحــروف والرتتيــب. اتجــاه القــراءة
مــن اليســار إىل اليمــني، وواجهــة الحــروف ثابتــة نحــو اليمــني.

4th century BCE Earliest form of punctuation by Greek scholar Aristophanes using 
one single dot to suggest different vocal pauses. 

 القــرن الرابــع ق.م وضــع العالــم اليونــاين أرســطوفانس أقــدم شــكل لعالمــات الرتقيــم، باســتخدام نقطــة
ملواقــع الصمــت املقرتحــة.

1st century BCE Letters Y and Z were added to the 21 Latin alphabets:  
A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X (after the Roman conquest of Greece).

ì إىل حــروف األبجديــة الالتينيــة الــيت كانــت ٢١ حرًفــا: Z î ì و Yî القــرن ١ ق.م أُضيــف الحرفــان 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X (بعــد انتصــار الرومــان عــىل اليونانيــني).

2nd   5th  CE Roman hand writing aka Capitalis Quadrata (square capitals), letters 
 similar to todayís  capitals with serifs. 

 مــا بــني القرنــني ٢ و٥ للميــالد بــروز خــط اليــد الرومــاين، واملعــروف باســم الحــروف االســتهاللية املربَّعــة،
وهــي شــبيهة بالحــروف االســتهاللية املذنَّبــة املســتخدمة اليــوم.

9th century BCE In Ancient Greek, Phoenician letters were re� ned and few consonants  
changed to vowels. Reading right to left.

 القــرن التاســع ق.م، ُحســنت الحــروف الفينيقيــة يف اليونانيــة القديمــة، وُجعلــت بعــض الحــروف الصامتــة حــروَف علــة
تُقــرأ مــن اليمــني إىل اليســار.

 8th century BCE Etruscan alphabet in Italy
يف القــرن الثامــن ق.م، ظهــرت األبجديــة اإلتروســكانية يف إيطاليــا.

7th century BCE Latin alphabet.
القــرن الســابع ق.م. األبجديــة الالتينيــة.

± 2nd CE Roman monumental letterforms for architectural inscriptions.
نحــو القــرن ٢ للميــالد حــروف رومانيــة تذكاريــة للنقــوش املعماريــة.

2nd  7 th CE Capitalis Rustica or Roman rustic writing.
مــا بــني القرنــني ٢ و٧ للميــالد خــط لكتابــة الحــروف االســتهاللية الرومانيــة.

8th century BCE  Aramaic alphabet, Semitic script of 22 consonants. Reading from right to left.
القــرن الثامــن ق.م، األبجديــة األرامية،خــط ســامي مــن ٢٢ حرًفــا ســاكنًا. يُقــرأ مــن اليمــني إىل اليســار.

1st century CE Syriac alphabet with 22 consonants.
القــرن األول للميــالد، األبجديــة الرسيانيــة، وتتألــف مــن ٢٢ حرًفــا ســاكنًا.

2nd century CE Nabatean script (Petra, Jordan) with cursives and loops  
and included connected letters.
القــرن ٢ للميــالد، خــط نبطــي (البــرتا، األردن)، مــع أشــكال حــروف متصلــة ومرَســلة وحــروف مــع حلقــات.

4th century CE Arabic script of 28 letters.
القــرن ٤ للميالد،تكويــن الخــط العربــي، ويتألــف مــن ٢٨ حرًفــا.

7th century CE Colored dot system placed above certain Arabic consonants 
 called Iíja m (or naqt) by the grammarian Abu al Aswad alDuía li.
نــة عــىل بعــض الحــروف الســاكنة. القــرن ٧ للميــالد، وضــع النحــويُّ أبــو األســود الــدؤيل نظاًمــا للتنقيــط بوضــع نقــاٍط ملوَّ

8th century CE Diacritic dots and ìT ashkeelî  or vocalization marks by  
Al Khalil ibn Ahmad alF arahidi.
القــرن ٨ للميــالد، وضــع الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي عالمــات التشــكيل للحــروف العربيــة.

10th century CE Three systems of basic proportions of individual letters by  
Ali ibn Muqla al Shirazi: Nizam alDa irah, Nizam Al Nuqat, Nizam Al tashabuh for Naskh style.
 القــرن ١٠ للميــالد، وضــَع عــيل بــن مقلــة الشــريازي، ثالثــة نُظــم للنســب
 األساســية للحــروف يف خــط النســخ، وهــي نظــام الدائــرة، ونظــام النقــاط، ونظــام التشــابه.

1505 CE First Arabic alphabet printed in Arabic grammar book ëArte P ara Ligeramente Saber La Lengua 
Aravigaí b y Pedro de Alcala in Granada (Spain).
 يف عــام ١٥٠٥م، طُبعــت األبجديــة العربيــة يف كتــاب لقواعــد اللغــة العربيــة مــن تأليــف بيــدرو دي ألــكاال بعنــوان
ë يف مدينــة غرناطــة اإلســبانية. Arte Para Ligeramente Saber La Lengua Aravigaí  

6th century BCE Ancient Greek boustrophedon inscription.
(One line reads from left to right, the next line from right to left with reversal letters).

القــرن الســادس ق.م نقــوش لليونانيــة القديمــة تُقــرأ بالتنــاوب.
(سطر يُقرأ من اليسار إىل اليمني، والسطر التايل من اليمني إىل اليسار مع حروف معكوسة).

 A brief journey of the Arabic letters / مشوار الحروف العربية بإيجاز

The Age of printing / عرص الطباعة
1505 CE First Arabic woodcut alphabet featured in printed book ëP eregrinatio in Terramí 
Sanctam by Bernhard von Breydenbach, Mainz, Germany.
 يف عــام ١٥٠٥م، ُعرضــت للمــرة األوىل األبجديــة العربيــة يف كتــاب مــن تأليــف برنــارد فــون بريدنبــاخ بعنــوان:
ì يف مدينــة مينــز األملانيــة. Peregrintio in Terram Sanctamî

تغريات األبجدية
Transformations  
of the Alphabet 

7th ñ 18th  century Development of various Arabic calligraphic styles with the rise of Islam.  
Styles include: Ku� c, Thuluth, Naskh, Ruqaa, Muhaqqaq, Diwani, and Nastaaliq.
مــا بــني القرنــني ٧ و١٨ للميــالد، بــرزت أســاليب خطــوط عربيــة عديــدة مــع بــزوغ اإلســالم.
ــق، والديــواين، والنســتعليق. وتتضمــن تلــك األســاليب: الكــويف، والثُّلــث، والنســخ، والرقعــة، واملحقَّ
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8th CE Standards in writing and punctuation developed during  
Carolingian Renaissance by English Scholar Alcuin.

القرن ٨ للميالد طور العالم اإلنجليزي ألكوين من عرص النهضة الكاروليين معايري الكتابة وعالمات الرتقيم.

(Middle Ages) 14th -17th CE Alphabet letters J, U, W, were introduced during the medieval England  
to form the 26 complete English letters that are used today.

ة خــالل  ة اإلنجليزيــ ت الحــروف ”J“ و”U“ و”W“ إىل األبجديــ ا بــني القرنــني ١٤ و١٧ للميــالد أُضيفــ طى مــ  العصــور الوســ
ا اليــوم. تة والعرشيــن الــيت نعرفهــ ا الســ كل حروفهــ طى لتشــ مى بإنكلــرتا العصــور الوســ ا تســ فــرتة مــ

1450-1455 CE First typographic book: 42-line Bible printed by J. Gutenberg.
ع يوهــان غوتنــربغ أول كتــاب يف العالــم، وكان الكتــاب املقــدس. ١٤٥٠-١٤٥٥م طبــ

 16th century CE Claude Garamond developed first set of figures as part of a font.
. This period marked the start of typefaces development in Europe

ر الخطــوط ة تطويــ ت. وشــهدت هــذه الفــرتة بدايــ ن األشــكال ألول فونــ ة مــ د أول مجموعــ ر كلــود غارامونــ  طــوَّ
الطباعيــة يف أوروبــا.

16th-18th CE Appearance of question mark, exclamation point, quotation marks, dashes 
and apostrophes; modern comma replaced the virgule.

ل العلويــة. طــات والفواصــ ا بــني القرنــني ١٦ و١٨ للميــالد ظهــور عالمــات الســؤال والتعجــب وأقــواس التنصيــص والرشَّ  مــ
كل. ف قليــًال يف الشــ ة تختلــ ة قديمــ ل فاصلــ ة اليــوم محــ ة املعروفــ ت الفاصلــ حلــ

19th century CE to present Extensive library of fonts, and type foundries  
emerged since then until the present time.

 من القرن ١٩ للميالد حىت اليوم. ظهور أعداد كبرية من الفونتات، وإنشاء استوديوهات للخطوط
الطباعية املسبوكة منذ ذلك الحني.

16th century CE Arabic numerals replaced Roman system 
 in Europe. Italic typefaces were introduced in Italy.

ل النظــام الرومــاين يف أوروبــا. ة محــ ت األرقــام العربيــ  القــرن ١٦ للميــالد حلــ
ة للمــرة األوىل. ة املائلــ ا الحــروف الطباعيــ ت يف إيطاليــ أُطلقــ

1514 CE First Arabic book ‘Kitab Salat Al Sawa'i’ or ‘Book of Hours’ printed with movable type, Venice, Italy.
ة بعنــوان ‘‘صــالة الســواعي’’ باســتخدام ة العربيــ ة أول كتــاب باللغــ  ١٥١٤م طباعــ
يا (البندقيــة) اإليطاليــة. ة فينيســ ة املتحركــة، يف مدينــ ة امليكانيكيــ  الحــروف الطباعيــ

1590 CE Printing in Arabic and Latin bilingual Bible, Italy.
ة والالتينيــة. ا باللغتــني العربيــ ة يف إيطاليــ ة أول كتــاب مقــدس ثنــايئ اللغــ ١٥٩٠م، طباعــ

17th century CE Eastern Melkite Orthodox Christians introduced printing  
with Arabic type in the Middle East.
 القرن ١٧ للميالد، قدَّم األرثوذكس امللكيون الرشقيون الطباعة بالخطوط الطباعية
 العربية للمرة األوىل يف الرشق األوسط.

1734 CE Printing is brought to Shuwair, Mount Lebanon. 
ل لبنــان. ة الشــوير، جبــ ة يف منطقــ ١٧٢٤م إنشــاء الطباعــ
 
1751 CE Printing started in Beirut. ١٧٥١م بــدء الطباعــة يف بــريوت

1726 CE First Muslim press in Istanbul by Ibrahim Müteferrika. 
كا أول مطبعــة إســالمية يف إســطنبول الرتكيــة. م موتيفريــ ح إبراهيــ ١٧٢٦م افتتــ

1822 CE Bulaq Press (or Al-Amirya press) in Egypt. ة العامريــة) يف مــرص ١٨٢٢م افتتــاح مطبعــة بــوالق (مطبعــ
1936 CE The reform of Arabic scripts, Cairo Summit. ة القاهــرة ١٩٣٦م إصــالح النصــوص العربيــة، قمــ
1936-1986 CE The reform of Arabic scripts towards contemporary design.
م املعــارص ة التصميــ ة وصــوًال إىل حقبــ .١٩٣٦-١٩٨٦م إصــالح النصــوص العربيــ

1537-38 CE First Holy Qur'an printed by Alessandro Paganini, Venice, Italy.
١٥٣٧-١٥٣٨م طباعة القرآن الكريم للمرة األوىل بواسطة أليساندرو باغانيين، يف مدينة فينيسيا (البندقية) اإليطالية.

1564 CE Tipografia del Collegio Romano Arabic fonts were developed  
to print Catechism In Arabic, Italy. 
ة العربيــة يحي باللغــ م املســ ة كتــاب التعليــ ا لطباعــ ة يف إيطاليــ ة رومانيــ ة فونتــات عربيــ ر مجموعــ ١٥٦٤م تطويــ

1990’ to present The development of a contemporary Arabic type design repository and Arabic  
type foundries in the Middle East. 
ة معــارصة ة عربيــ م خطــوط طباعيــ ن إىل اليــوم تصميــ ن تســعينيات القــرن العرشيــ مــ
مع إنشــاء اســتوديوهات للخطوط الطباعية املســبوكة يف الرشق األوســط.

The Age of printing / عــرص الطباعــة
1450 CE Movable metal type in Europe by Johann Gutenberg, Mainz, Germany.

ز األملانيــة. ة مينــ ة املتحركــة يف أوروبــا، وتحديــًدا يف مدينــ ة املعدنيــ ر يوهــان غوتنــربغ الحــروف الطباعــ ١٤٥٠م ابتكــ

19th century CE Classification of type was developed. 
ف الخطــوط الطباعيــة القــرن ١٩ للميــالد ظهــور تصنيــ

1706 CE The establishment of a press in Aleppo.
ب الســورية  ة حلــ ة يف مدينــ ١٧٠٦م افتتــاح مطبعــ




