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انقسم االول

ابتكار انكتابت :
ان االفتراض العام المقبول حول اختراع الكتابة انيا بدأت بسبب الحاجة الى توثيق ما
يعطى او يؤخذ من مواد و سمع مختمفة بدال من االعتماد عمى الذاكرة .
فبعد ان ظيرت المدن و ازدادت االعمال خصوصا بعد نشوء المعابد و قياميا باستالم
القرابين و النذور و صرفيا ليا لتمبية االحتياجات اليومية  ،فبمرور الزمن توسعت المدن و
تطورت الحياة و ازداد عدد السكان فإزدادت مدخوالت و مخرجات المعابد زيادة كبيرة اصبح
من الضروري معيا االعتماد عمى وسيمة اخرى غير الذاكرة لتسجيل ما يؤخذ و يعطى من
المعبد  .نجد ان الذاكرة لم تعد الوسيمة المناسبة لمعرفة ما أدخل و ما اخرج من مواد  ،و
من ىنا اقتضت الضرورة توثيق ذلك بتسجيل اعداد المواد كأن يوضع خط واحد لكل سمعة او
مادة واحدة  ،ثم تطور الى رسم صورة الشيء المراد الى جانب عدده كأن يكون رأس ماشية
محدد و بجانبو عدد م ن الخطوط تمثل عدد رؤوس الماشية المراد تدوينيا  ،و بيذه الطريقة
ظيرت اقدم االلواح المدونة و التي سميت باأللواح الصورية  ،ألنيا تحمل صورة الشيء
المراد تدوينو ،

و ظيرت أولى ىذه االلواح في موقع مدينة الوركاء ( في محافظة المثنى )

و تحديد في دور الوركاء المتأخر الطبقة الرابعة أ وكذلك في الطبقة الثالثة التي تأتي
فوقيا و يعود تاريخ ىاتين الطبقتين الى الحقبة
 0633ق.م.

.
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وظزيت وشوء انكتابت
في عام  5642م .تقريبا ظيرت نظرية عن اختراع الكتابة و قد طرحتيا باحثة امريكية
تدعى (دنيس شماندت بسرات ) و توصمت الى ان عمميات التنقيب في كل المواقع االثارية
في الشرق االدنى تقريبا و التي يعود تاريخيا الى ما بين االلفين التاسع و الرابع قبل الميالد
كشفت عن وجود قطع طينية صغيرة بحجوم ىندسية مختمفة و سمتيا (

، ) Tokens

الرموز و افترضت ان ىذه الرموز استعممت سجالت حفظ لمشؤون المنزلية و االعمال العامة
 ،كانت ىذه الرموز تحفظ متفرقة  ،و لكن في صناديق او سالل او تثقب و تشد بخيط معا ،
ثم اخذت تحفظ الحقا في كرات طينية مجوفة و مغمقة  ،و لم يكن باإلمكان معرفة ما بداخل
ىذه الكرات اال بكسرىا بالطبع  ،و اصبحت في ازمان الحقة تختم بعدد الرموز الموجودة في
داخميا  ،و بمرور الزمن أخذ بتسجيل وصف لما في الداخل عمى الكرة الطينية بحيث
اصبحت ىذه الكرات الواحاً كتابية و ىكذا تطورت الكتابة عن طريق ايجاد عالمات تشرح ما
رمزت اليو تمك الرموز الموجودة داخل الجرة .
و لقد ثبت صحة ىذه النظرية من خالل دراسة الباحثة لمرموز التي عثر عمييا في موقع
مدينة اوروك ( الوركاء ) .
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مه هم انسومزيون ؟
تتم دراسة أصل الشعوب و تجذيرىا اعتمادا عمى عدة امور  ،منيا المغة الناطقة بيا
تممك الشعوب  ،فعمى سبيل المثال ان االقوام االكدية التي استوطنت العراق القديم بشقييا

البابمي في وسط و جنوب العراق و االشوري في شمال العراق ارجع العمماء اصميا الى

االقوام الجزي رية التي عاشت في الجزيرة العربية ثم ىاجرت الى مناطق مختمفة في بالد

الرافدين و الشام و غيرىا  ،و ذلك استنادا الى المغة االكدية التي كانوا يتكممون بيا و التي

ارجعيا الباحثين المختصين الى عائمة المغات العاربة ( العائمة المغوية تضم مجموعة من

المغات المتقاربة ذات االصل المشترك ) .

.

اال ان المغة السومرية لم يعثر لحد االن عمى اي لغة مقاربة ليا او تندرج ضمن عائمة لغوية
مشابية  ،و ىو ما عرف لدى الباحثين بــــ ( المشكمة السومرية ) .
من ىم السومريون ؟ و ما ىي النظريات التي طرحت في اصميم ؟
تفترض بعض اآلراء ان السومريون ىم من االقوام التي ىاجرت في ازمان سحيقة الى
مناطق مختمفة منيا شمال بالد الرافدين  ،فيل ىم من سكان بالد الرافدين االصميين الذين

اقاموا اقدم القرى الزراعية في شمال البالد في قرى نمريك و جرمو و حسونة و سامراء و
انيم نزحوا الى الجنوب بعد ان توفرت ليم اسباب العيش ىناك .

من المعروف ان القسم

الجنوبي من بالد الرافدين و تحديدا من حدود مدينة نيبور ( نفر في محافظة القادسية )
الى اقصى جنوب االراضي العراقية .
و تعتبر ىذه النظرية حاليا من اآلراء المقبولة لدى الباحثين .
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 أو انيم ىاجروا من بمدان اخرى فينالك بعض الباحثين من يرى انيم نزحوا في االصل منوادي السند الذي ازدىرت فيو حضارة ىربا و موىنجدارو  ،استنادا الى وجود قطع اثرية تعود
ليذين الحضارتين في المواقع السومرية جنوب البالد .
فيما يرى باحثين اخرين انيم ىاجروا من مكان و دلمون في الخميج العربي استنادا الى

وجود اسم ىذين المدينتين في االدب السومري .

.

 أو انيم نزحوا من المناطق الجبمية الى استنادا الى الزقورات التي قاموا ببنائيا في وسط.

و جنوب العراق و التي مثمت في فنونيم .

و يمكن الرد عمى ىاتين النظريتين بأن السومريون مارسوا التجارة منذ عصر الوركاء مع

ىذه المناطق ومن الطبيعي ان يكون ىنالك مواد متبادلة .

.

 نظرية قديمة لكن اعيد طرحيا بقوة استنادا الى الدراسات المغوية تذكر ان المغة السومريةىي البدايات االولى لمغة االكدية و بالتالي تطرح الشك حول اصل السومريين  ،لممزيد :

أ.د.نائل حنون  ،حقيقة السومريين  ( ،دمشق  ) 0334 ،ص 15
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انهغت انسومزيت ىي احدى المغتين التي استعممتا في العراق القديم انحسرت لتفتح المجال
امام الثانية ( و ىي المغة االكدية ) لتسود خالل عصور حضارة بالد الرافدين منذ بداية
االلف الثاني قبل الميالد تقريبا و ىي اقدم لغة مدونة في العراق اذ اتضحت ىويتيا منذ ان

بدأت النصوص المسمارية االولى تخرج من مرحمة الكتابة الصورية الى مرحمة التعبيرية
خالل عصر جمدة نصر مع بداية األلف الثالث قبل الميالد  ،آنذاك ظيرت بدايات المغة

السومرية المدونة و كانت المغة الوحيدة المدونة بالخط المسماري حتى اقتباس الخط

المسماري في تدوين المغة االكدية في منتصف االلف الثالث قبل الميالد .
أطمق عمي يا المغة السومرية استناد الى السومريين اصحاب ىذه المغة و الذين حازوا لقبيم
ذا استنادا الى لقب ( بالد سومر و أكد ) .

.

ان توالي االالف السنين عمى بالد الرافدين و ما تعرضت لو من غزوات اجنبية ادى الى
اندثار حضارة السومريين و نسيان اسميم و مدنيم  ،اال ان التنقيبات العممية التي جرت بعد
ذلك ادت الى اعادة الكشف عن اسميم و عن حضارتيم التي عدت اعرق حضارة عرفتيا
البشرية .

اكتشاف انهغت انسومزيت
أنشغل العمماء منذ بدايات القرن الثامن عشر بحل رموز المغة االشورية التي عثر عمى
نصوصيا في شمال العراق في العواصم االشورية ( لذلك سمي ىذا العمم بعمم االشوريات ) ،
و كان العالم ( ادوارد ىنكس ) في عام (  ) 5523توقع وجود لغة اقدم من المغة االشورية
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و اطمق عمييا بالتعاون مع العالم ( ىنري رولنصن ) تسمية ( السكيثية البابمية ) و ىي
تسمية خاطئة  ،اكتشف العالمان المغة السومرية و لكنيما اخطئا في تسميتيا و في عام
(  5536م ) تمكن العالم ( يوليس أوبرت ) من اطالق التسمية الصحيحة عمى ىذه المغة
أثناء محاضرة عممية في الجمعية الفرنسية لممسكوكات أذ أعمن ان الكتابة المسمارية
أستخدمت في تدوين لغتين في العراق القديم ىما الجزيرية ( االكدية بشقييا البابمي و
االشوري ) و لغة اخرى أطمق عمييا المغة السومرية استنادا الى لقب ( ممك سومر و أكد )
الذي تمقب بو مموك بالد الرافدين فأقترح ان يكون اسم ( سومر ) مناسبا ليطمق عمى المغة
االخرى من لغتي بالد الرافدين القديمة  ،و كان الباحث موفقا في طرحو ىذا .

و بيذا عاد اسم السومريين لمظيور من جديد بعد ان طواىم النسيان ألالف السنيين و مما
عزز ىذا االكتشاف ىو العثور عمى االالف النصوص المسمارية المدونة بالمغة السومرية في
مدينة لجش ( االسم الحديث ليا تمو في محافظة ذي قار ) خالل تنقيبات البعثة الفرنسية
ىناك عام  5544م ، .و ما تمتمو من تنقيبات في المدن السومرية التي تقع في وسط و
جنوب

العراق

مثل

نيبور
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تاريخ انهغت انسومزيت و اوتشارها
يمكن تقسيم تاريخ المغة السومرية الى عصرين :

أوآل  :العصر السومري  ،و يشمل :
.5المرحمة االركائية (  0333-0333ق.م ) :
أقتصر التدوين فييا عمى النصوص االقتصادية  ،و عثر عمييا في مدينة الوركاء في بقايا
الطبقتين الرابعة و الثالثة .
.0المرحمة السومرية القديمة (  0023-0333ق.م ) :
تتضمن نصوص اقتصادية و قميل من النصوص الممكية  ،جاءت من مدن لجش و نيبور و
اور و ادب .
 .0المرحمة السرجونية و حقبة االحتالل الكوتي (  0513 – 0023ق.م. ) .
 .1المرحمة السومرية الحديثة (  0303 – 0513ق.م: ) .
وردت اعداد كبيرة جدا من النصوص السومرية من ىذه الحقبة فيو عصر ازدىار السومري
في كافة الميادين و تتضمن نصوص اقتصادية و قانونية و ادارية و ممكية و ادبية .
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ثانيا  :ما بعد العصر السومري  ،و يشمل :
 .5مرحمة العصر البابمي القديم المبكرة (  5523 – 0303ق.م) .
تتشابو من الناحية الكتابية و المغوية مع نصوص المرحمة السومرية الحديثة و تتضمن
استنساخات لنصوص ادبية سومرية .
 .0مرحمة العصر البابمي القديم االخيرة ( : ) 5333 – 5523
و تتضمن الكتابات الممكية لساللتي الرسا و بابل و نصوص اقتصادية و قضائية  ،و
تختمف لغة ىذه النصوص عن لغة نصوص المرحمة السابقة .
 .0مرحمة ما بعد العصر البابمي القديم ( : ) 5333 – 5333
و تتضمن بشكل اساسي نصوص ممكية و ادبية  ،المرجح انيا نسخت كذلك عن نسخ
لمنصوص االصمية تم استنساخيا في زمن الممك حمورابي .

و من الجدير ذكره ان المغة السومرية عمى االرجح انتيت باعتبارىا لغة محكية في
اخر مرحمتين مما سبق ذكره  ،اال ان الكتبة االكديين استمروا باستنساخ بعض النصوص
السومرية و كذلك استخدمت بعض المقاطع السومرية كصيغة اختزال في الكتابة المسمارية
االكدية .
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تطور انكتابت املسماريت ( مزاحم انكتابت املسماريت )
تطورت الكتابة المسمارية بشكل مستمر منذ بداية ابتكارىا لتتالئم مع الحالة العامة لممواد
التي يتم تدوينيا و لتواكب التطور الحاصل في سير الحياة البشرية و ما يرافقو من متطمبات
جديدة تضاف عمى كل مرحمة  ،و يمكن ادراج مراحل تطور الكتابة المسمارية كما يمي :

 .5الطور الصوري Pictograhic
ابتكر العراقيون القدماء الكتابة لتسجيل واردات و مدخوالت المعابد من اليدايا و النذور
المقدمة باعتباره المؤسسة االقتصادية التي قامت عمييا حياة الناس و كانت الكتابة في
البدء عبارة عن صورة لمشيء المراد تدوينو  ،وجد ىذا النوع من الكتابة في الطبقة الرابعة أ
في الوركاء .

 .0الطور الرمزي Ideograhic
في ىذا الطور تم االبتعاد عن شكل العالمة الصورية  ،اذ أصبحت العالمة تعبر عن
) و تق أر  dingirأستمدت من كتابة الكممة

الشيء المراد تدوينو  ،مثال عالمة النجمة (

السومرية ( ( anوالتي معناىا ( السماء ) و العمو  ،و كممة (  ( galو ترسم (

)و

تعني في االصل ( تاج ) أصبحت تعني كبي اًر أو عظيماً .

 .0الطور المقطعي Syllabic
مع تطور الحياة و تشعبيا لم تعد المرحمة السابقة تمبي الحاجة المتزايدة لبيان حالة المواد
المدونة و ىل ىي مواد اخراج او ادخال عمى سبيل المثال  ،لذلك توصل العراقيون القدماء
الى تطوير الكتابة الى المرحمة المقطعية و التي تتمثل بإختيار عالمات مسمارية تكون
9
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اصواتيا كممة معينة دون ان يكون لمعنى كل عالمة صمة بذلك  ،اي ان ما يستخدم ىو
العالمة فقط و بجمع عدة عالمات تكون كممة تعطي معنى معين  ،مثآل كممة () lugal
و تعني ( ممك ) تتألف من مقطعين  ،االول ىو (  ( Lúبمعنى ( رجل ) و المقطع الثاني هو
 ( galبمعنى ( عظيم ) فيكون معنى الكممة ( الرجل العظيم ) و تشير الى كممة ( الممك)

*

و لتوضيح ما سبق نرفق االمثمة التالية و التي توضح تطور الكتابة المسمارية من

المراحل االركائية ( السحيقة ) الى المراحل المتأخرة .

السماء  ،ألو  ،عمو
جبل  ،بالد أجنبية

رأس

فم  ،كممة
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خصائص انهغت انسومزيت
 .1لؼت منـسدة ال حشبه اللؼت الاكدًت و ال ػيرها من اللؼاث و ال جنخمي ألي عائلت لؼىيت معسوؾ حتى
الان .
 .2اللؼت السىمسيت لؼت زمصيت .
 .3في اللؼت السىمسيت لهجخان اساسيخان (اللهجت الاعخيادًت) و حعسؾ بالسىمسيت (  )eme – girو
الثانيت هي (الـصحى) و حعسؾ بالسىمسيت (  ) eme – salو حعني حسؿيا ( لسان النسىة ) .
 .4لؼت ملصلت اي باإلمكان جكىين الـاظ ذاث معاني جدًدة بلصم كلمخين أو اكثر مع بعضها lú – :
gal

lugal

 .5اسلاط الحسؾ الصحيح أذا جاء في نهاًت الكلمت  ،أو إلصاكه أذا جاء بعده حسؾ علت :
) lugal – la – ( k

lugal – ak

 .6لؼت ػيركابلت للخصسيف ( ػيرمعسبت ) .
 .7جخألف من حسؾ علت و حسؾ صحيح .
 .8ال ًىجد مثنى في اللؼت السىمسيت و انما ًىجد ؿلط املـسد و الجمع و ًصاغ الجمع من خالل
الخكسازاو اضاؿت احدي ادواث الجمع ( . ) ene , me(š) , ha
 .9ال جـسق اللؼت السىمسيت بين املركسو املؤنث و أحيانا جضاؾ زمىش معينت للداللت على جنس املـسدة
 } :للمركس  } { nita / mللمركس . { nita / m
 .11الصـت جدبع املىصىؾ .
 .11جىضع اللىاحم في نهاًت الجملت .
 .12الـعل ًأحي في نهاًت الجملت و هى نىعان ( أصلي و مسكب ) و له صيؽ هي ( الالشم و املخعدي و املبني
للمجهىل ) و له شمنان هما ( املاض ي و املضازع ) .
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مفزداث سومزيت مىتخبت
المفردة السومرية

ت

المعنى بالمغة العربية

رسم العالمة

ألو  ،سماء

dingir

1

مدينة

uru

2

خشب

giš

3

رجل

lú

4

طير

mušen

5

عظيم

gal

6

سيد

en

7

بيت  ،معبد

é

8

سيل

edin

9

ممك

lugal

10

ارض

kur

11

رأس

sag

12

أسود

gig

13

أقميم

Kalam

14

حقل

a. šà

15
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