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 الممدمة 

األلف  أواخراختراع الكتابة منذُ زمن بعٌد ال ٌمل عن  إلىسكان بالد الرافدٌن لد توصلوا  أن

 منمن استخدم هذه الكتابة هم السومرٌون . والسومرٌون هم  أولالرابع لبل المٌالد ، وان 

التً سكنت بالد الرفدٌن واللغة السومرٌة لٌست من اللغات السامٌة وال ٌعرف حتى  األلوام

 أي عائلة لغوٌة تعود. إلىالولت الحاضر 

ولد أثرت اللغة السومرٌة بمعظم لغات األلوام التً عاصرتها كاالكدٌٌن والبابلٌٌن واالمورٌٌن 

لوام من السومرٌٌن وانصهارهم ن لرب تلن األوالعٌالمٌٌن والمصرٌٌن والحثٌٌن وغٌرهم . أ

فً الكثٌر من مجاالت الحٌاة المختلفة زاد من عملٌة التأثٌر والتأثر بٌن هؤالء األلوام مع 

نمل بعض تلن المعالم السومرٌٌن . بٌنما ساهمت العاللات السٌاسٌة والعسكرٌة والتجارة فً 

 . إلى األلوام البعٌدة عنها  الحضارٌة ومنها اللغة 

ظلت مستخدمه  أنهاكما  ومنها األلوام االكدٌةولد أثرت اللغة السومرٌة بلغات األلوام األخرى 

بالد الشام فمد استخدمت فٌها الكتابة  إمابعد عهد الدولة االكدٌة بمرون عدٌدة .  إٌرانفً بالد 

عض هذه استخدام ب خالل التأثٌر من.وٌظهر األلف الثالث لبل المٌالد أواسطالمسمارٌة منذُ 

واألسالٌب كثرة الكلمات المستعارة   التً استخدمها السومرٌون و ةالشعوب الكتابة المسمارٌ

من هنا جاء البحث الموسوم ) جوانب من أثر اللغة السومرٌة فً لغات األلوام  النحوٌة .

 األخرى ( .

التً  االكدٌةاأللوام تضمن البحث تمهٌد للموضوع ومن ثم تضمن المطالب الرئٌسٌة أوالً 

 األسالٌببعض المظاهر الحضارٌة ومن بٌنها الخط المسماري السومري وبعض  التبست 

الكلمات  إلى باإلضافةالسومرٌٌن  أوجدهمنها النظام الممطعً االكدي الذي النحوٌة و

ً  .المستعارة  آالفلفترة ال تمل عن ثالث التً استخدمت الخط السومري  األمورٌة األلوامثانٌا

ً السومرٌة وبعض الكلمات سنة  على النصوص  التنمٌبات أثناءحٌث عثر ألوام بالد الشام .ثالثا

بالد الشام  إلىبالعالمات السومرٌة وتمثل انتمال التراث السومري  الكتابٌة كتبت تلن النصوص

 األلوامخامساً بالخط المسماري السومري  اآللهة أسماءالتً كتبت بعض األلوام الحثٌة ، رابعاً 

  أبرزهالبالد الرافدٌن نتٌجة التجارة التً التبست الكثٌر من المظاهر الحضارٌة  المصرٌة 

ً األلوام الكتابة الصورٌة السومرٌة وبعض المفردات.  وانتشار الخط واللغة  العٌالمٌةوسادسا

 .  بالد عٌالم واستعارة بعض المفردات السومرٌة إلىالسومرٌة 

 ارجو ان اكون لد وفمت فٌما عرضته فً هذه الدراسة  
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 : تمهٌد 

  3533إن أول األلوام التً اخترعت الكتابة هً األلوام السومرٌة فً حدود 

ق. م، لهذا فأن اللغة السومرٌة هً أول اللغات المكتوبة ، اتخذت من الطٌن المادة الرئٌسة 

للكتابة بخط أتخذ شكل المسمار فً طبعه على الطٌن ، أو هو عبارة عن خطوط أفمٌة وعمودٌة 

 . (1)ذات زواٌا صغٌرة وكبٌرة 

ن السومرٌٌن لٌسوا من وما ٌخص حمٌمة واصل هذا الشعب فان عدد من الباحثٌن ٌعتمدون با

نعتمد  أنناسكان العراق األصلٌٌن وإنما هاجروا من منطمة غٌر معروفة فً الولت الحاضر إال 

المسم الجنوبً على شكل جماعات  إلىالشمالٌة من العراق جاءوا  األلساممن سكان  بأنهم

ً سامراء الشمالٌة أثناء حضارت األلساممهاجرة وذلن بسبب تزاٌد السكان الذي حدث فً 

 إلىال ٌتناسب وكمٌة المواد الغذائٌة التً تنتجها المنطمة فأدى هذا التزاٌد  أصبحوحلف والذي 

 . (2)   هجرتهم 

 إلىوجد المهتمون بدراسة الحضارة العرالٌة المدٌمة وكتاباتها المسمارٌة بان هنان لغة أخرى 

هذه اللغة هً لغة خاصة بالكهنة ٌستعملونها  أنجانب اللغة االكدٌة، واعتمدوا فً بداٌة األمر 

هذه اللغة  أن. وسرعان ما الحظ العلماء المختصون باللغات المدٌمة   (3) فً طموسهم الدٌنٌة

تختلف عن اللغة األكدٌة ولهجتٌها المتفرعتٌن منها وهً االشورٌة والبابلٌة، ومن هنا برزت 

التً سكنت بالد الرافدٌن، ومن  األلواماحد  إلىود نظرٌة تفٌد بان هذه اللغة المجهولة الهوٌة تع

التً كانت تستوطن المناطك الشمالٌة من البحر  األلوامالسٌثٌٌن وهً  إلى أرجعهاالباحثٌن من 

األسود
(4)

، ولكن وبعد جهود مضنٌة من لبل الباحثٌن وخاصة العالم )بولٌس اوبرت( الذي كان 

م، ولكنه 1661السومرٌٌن فً حدود عام  وأصحابهافً تحدٌد تسمٌة هذه اللغة  األولله الفضل 

بان اللغة السومرٌة لها صالت لرٌبة مع التركٌة والفنلندٌة والهنغارٌة ألنها  أبحاثهلال فً احد 

 .(5) لغة ملصمة شانها فً ذلن شان تلن اللغات

( سنة ولدم نوامٌس الحضارة لمن حوله من  1533هذا الشعب الذي شغل التارٌخ ألكثر من ) 

منجزاته بذهول وعجز ، وتكررت  إلىالشعوب ، طعنته شعوب معه وحوله كانت تتطلع 

الطعنات حتى سمط فً بداٌة األلف الثانً لبل المٌالد وبدأ صوته بالخفوت ، كان اسمه ) شعب 

.  وٌرى  طه (6)) سومر (  جزرٌونال أسموهكٌنجً ( ثم    gi  _en  _KIالمصب _  أحراش

ق .م ( كانت لد شهدت تمدم  2133 أوق.م  2633فترة دول المدن السومرٌة حوالً )  أنبالر 

مصباح مضًء أنار  إلىكبٌر فً العدٌد من المجاالت : " وكأن سومر تحولت فً هذه المرحلة 

 إلىه وأدٌانه ونوامٌسه الحضارٌة المتعددة التً انتشرت األرض كلها بعلومه وفنونه وآداب

الغزوات بل عن طرٌك  أوالمناطك المجاورة لها فً كل االتجاهات لٌس عن طرٌك الحروب 

التجارة والهجرات السلمٌة الحضارٌة . حٌث امتازت سومر ، وهً بلد الحضارة األولى ، أنها 

 أنفً نفس الولت بلد السالم واألمن ، حٌث لم تكن الحروب معروفة فً عصرها إال بعد 

ٌس غٌر متحضرة بلغة الحرب والموت ، أما سومر فكانت أم النوام أخرى ألوامفاجأتها 

 . (7)الدنٌا بأسرها  إلىالحضارٌة البشرٌة التً انطلمت من جنوب العراق 

المسمارٌة  تطورها إلىالكتابة الصورٌة ثم  أن: " إال  احد الباحثٌن دافع الكتابة فٌمول   أما

النصوص العلمٌة  أوتكتب بها المصائد والمصص  أنالحماً لم تنشأ وتتطور بدوافع الرغبة فً 
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، أي لكً ٌسجلوا بها االتفالٌات  التصادٌةفمد طور السومرٌون الكتابة لدوافع التعلٌمٌة . 

المواشً التً ٌدٌن بها  أولكً ٌدونوا بها البضائع  أو،  األخرىالتجارٌة والمعاهدات مع الدول 

 . (6)المسؤولٌن المحلٌٌن  إلى أوالمعابد  إلى األفرادبعض 

المول  " بأن المعبد ٌمثل  إلىاللغة واآلداب السومرٌة  أستاذ   Jacobsen   األستاذٌذهب 

حاجات المجتمع كتمهٌد  شدالوحدة االلتصادٌة فً المدٌنة السومرٌة " . ولمد كانت الكتابة من أ

 واإلنتاج واألسواقعصر المدٌنة ، حٌث ٌمكن استخدامها فً تنظٌم حسابات المعابد  إلى

الزراعً . وعلى ذلن ٌمكن المول بأن اختراع الكتابة ارتبط بالتطورات االلتصادٌة فً هذا 

 . (1)المجتمع الجدٌد " 

 األدبٌةٌون على التباس الخط السومري بل كانوا ٌمدرون التألٌف جزرولم ٌمتصر الفاتحون ال

ً ، فتدارسوها وللدوها حتى من بعد مضً عهد طوٌ ل على اندثار اللغة   السومرٌة تمدٌرا عالٌا

" المعاجم " التً  إلىالسومرٌة كلغة ٌتحدث بها الناس . ومن هنا نشأت الحاجة التعلٌمٌة 

 . (13)(  جزرٌةاللغة االكدٌة ) ال إلىترجمت فٌها الكلمات والعبارات السومرٌة 

اللغة السومرٌة التً تعرفنا علٌها من الكتابات المسمارٌة عاشت حوالً ثالثة آالف سنة  أن

 عدة مراحل وهً كما ٌلً : إلىسبمت مٌالد المسٌح وهذه المدة الطوٌلة لد لسمها الباحثون 

 أ _ مراحل اللغة السومرٌة خالل الفترة السومرٌة :

 ._ المرحلة االركائٌة ) السحٌمة فً المدم (  1

 _ مرحلة العصر السومري المدٌم . 2

 _ المرحلة السرجونٌة ) االكدٌة ( والكوتٌة . 3

 _ مرحلة العصر السومري الحدٌث . 4

 ب _ مراحل اللغة السومرٌة خالل الفترة البابلٌة :

 _ مرحلة العهد البابلً المدٌم المبكر . 1

 _ مرحلة العهد البابلً المدٌم المتأخر . 2

 . (11)عد العهد البابلً المدٌم _ مرحلة ما ب 3

ً بعد امتداد دولة بابل  م فكانت لبائل عٌال وأشورولد انتشر الخط المسماري انتشاراً عظٌما

( الرابع Amenophes) نحوتبوالفرس وارمٌنٌا وفلسطٌن تستعمل هذا الخط بل كان أم

 . (12)المصري ٌراسل أمراء فلسطٌن بهذا الخط 
 اللغة االكدٌة ( : و_ ) االكدٌون _ 1

االكدٌة  التً نزحت من الجزٌرة  األلوام هً هاولأو األلوامتبنت الخط المسماري العدٌد من 

ٌمٌم  أناستطاع سرجون فمد  (13) بالد الرافدٌن فًموطنهم  ٌنالعربٌة وشاركت السومرٌ
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واسعة شملت جمٌع مناطك بالد الرافدٌن وشمالً سورٌة وأجزاء من بالد  إمبراطورٌة

فً تارٌخ العالم . ولد كانت  إمبراطورٌةربما لبرص ، وهً أول 3وعٌالم ، و األناضول

مماطعات ٌدٌرها حكام ووالة ممربون من الملن ، وٌسهر على  إلىمركزٌة ممسمة  إمبراطورٌة

 .(14)بمائها وأمنها جٌش لوي مدرب جٌداً 

 أطلكالذي  االسم، وهو   Agadeكادي/ ا Akkaduأكاد من كلمة اكادو   أوجاء اسم اكد 

 لٌشانومتعّد اللغة االكدٌة ) . (15)سرجون  أسسهاعلى مدٌنة اكد عاصمة الدولة االكدٌة التً 

(  ألدم لغة فً مجموعة لغات المشرق العربً المدٌم   lisanum   Akkaditum  اكادٌتوم

سماها المستشرق النمسوي أوغست  1761. وفً العام  *جزرٌةالمعروفة باللغات ال

( فً ممال له عن " األدب التوراتً واألدب المشرلً " ، "  A.L.Schlozerلودفٌغشلوتسر )

العاشر من سفر التكوٌن فً العهد المدٌم ،  اإلصحاحاللغات السامٌة " ، معتمداَ فً ذلن على 

 .(16)واآلرٌون والحامٌون جزرٌونثالث مجموعات هً : ال إلى األرضالذي ٌمسم شعوب 

 أٌديق.م على  531 عام سموط بابل  ق م إلى  2373من العصر االكدي استمر استخدامها 

بدأت اللغة اآلرامٌة بعد ذلن بالحلول محلها ، وانحصر استخدامها فً  ثم الفرس االخمٌنٌٌن .

 .(17)المجالٌن الدٌنً والفلكً 

ولد تأثرت االكدٌة بالسومرٌة وبنظامها المسماري . وخضعت اللغة المكتوبة لتأثٌر هذا النظام 

به الحضارات كان فٌه خٌط من  أتتٌمول خزعل الماجدي :" ان كل ما ف.(16)لتلبٌة ممتضٌاته 

.وٌؤكد احمد فخري فً كتابة دراسات فً تارٌخ الشرق المدٌم التباس االكدٌٌن  (11)سومر "

اللغات السامٌة ، لغة الدولة الجدٌدة  أحدى: " اللغة االكدٌة هً فٌمول   ابة السومرٌة للكت

وصارت اللغة السومرٌة فً المرتبة الثانٌة ، ولكن هذا لم ٌمنع من التباس االكدٌٌن للكتابة 

 .  (23)السومرٌة والكثٌر من مظاهر حضارتهم "

الكتابات الممطعٌة االكدٌة ، ٌُمثل كالً منها حرفان او ثالثة لتدل على صوتٌن  أو  ثالثة  أن  

اكدٌة ( . فإن الممطع : با +  نكتب كلمة باب ) وهً كلمة أنأو كلمة كاملة . فإن أردنا  أصوات

ba    +  والممطع : أب ،ab      ،  ] نجمع الممطعٌن  :  أب    و  با  فٌصبح اللفظ ]  باأب

( . أن هذا النظام الكتابً أوجده babلكن المارئ ٌختزل األلف الثانٌة لتصبح فً اللفظ باب )

 . (21)التً ال تمت بصلة إلى أي عائلة لغوٌة أخرى السومرٌون للغتهم السومرٌة  

ً فً لذا فان التواصل بٌن هاتٌن اللغتٌن  ً ، بحٌث أثر كل منها  باآلخر تأثٌراً واضحا كان لوٌا

. (22)التعبٌر  أسالٌباستخدام المفردات والمصطلحات الفنٌة والمواعد النحوٌة ، وكذلن 

سرجون االكدي وبالتحدٌد خالل  أسسهاخالل فترة حكم الساللة االكدٌة التً  وبالخصوص

اللهجة االكدٌة المدٌمة ، وٌغلب على هذه اللهجة التأثٌر الواضح بالسومرٌة ، فهً ملٌئة 

 .  (23)بالمفردات والمصطلحات السومرٌة 

تعاصر كلتا اللغتٌن طوال ثالثة  إلى هُ وجود كثٌر من المفردات االكدٌة فً السومرٌة فمرد أما

عام ، التبست فٌها االكدٌة نظام الكتابة السومرٌة المسماري واكتسبت خاللها كثٌرا من  األلف

اللغة السومرٌة بمٌت لغة للتعلٌم والدٌن خالل العصر البابلً حٌن أهتم الكتاب  أنالمفردات.على 

 .(24)والدٌنٌة التً ألفت فً العصور األولى األدبٌةبإعادة نسخ وكتابة كل النصوص 



5 
 

نطمها ٌختلف للٌالً  أصبح التً هنان الكثٌر من الكلمات االكدٌة المستعارة من اللغة السومرٌة أن

 ، ومن هذه الكلمات :(25)السومرٌة  عن نطك نفس الكلمة 

 

الكلمة االكدٌة المستعارة من  المعنى العربً

 السومرٌة

 الكلمة السومرٌة

 Palaum bala فترة حكم

 Passurum bansur منضدة

 Turahum darah عنزة جبلٌة

 Kitum gada لطن

 Kasum gazi لاسً

 Kussum gu_ za كرسً او عرش

 Ekallum e _  gal لصر

 Sahlum Za _  hi  _ li رشاد 

 Zu  _  lum Suluppum تمر

 Za _  mi  Sammum لٌثارة
 

اللغة االكدٌة وهذا   إلىوكان لالزدواج اللغوي هذا أثره فً دخول الكثٌر من المفردات السومرٌة 

المصر  والتً   E .GALما ٌسمى بالمفردات الدخٌلة ، ومن هذه المفردات  الكلمة السومرٌة   

 .ekallum(26)  تمرأ باالكدٌة

إلٌها حركات األعراب والتمٌم وغدت وكأنها كلمات اكدٌة األصل ، وخاصة  أضٌفت بعضال أن

النطك  ومن ذلن تخفٌف األصوات السومرٌة  أسلوبدخلت علٌها بعض التغٌرات فً  أنبعد 

 نحو: (27)من الكلمة السومرٌة  األخٌرفً المفردات الدخٌلة غالباً وتضعٌف الحرف 

UDUL           أصبحت     utullum      ًبمعنى       راع 

BARAG        أصبحت     parakkum    بمعنى     هٌكل 

UDUG         أصبحت     utukkum    بمعنى     عفرٌت 

GUR          أصبحت      kurrum             وحدة لٌاسبمعنى 

 tuppumأصلها سومري  مؤلفة من كلمتٌن   ru_tu4  _tup_šarالكلمة االكدٌة أنكما 

بمعنى ملن  ولد لحمت بالكلمتٌن بعد دمجهما تكوٌن كلمة  šarrum، و لوح  بمعنى رلٌم أو

فإن ثمة تأثٌرات " . (26)الخاصة بصٌاغة األسماء  utuاالكدٌة  اوُت   جدٌدة منها فً النهاٌة

فً  أٌضادخٌلة " من السومرٌة كان لها وجودها فً االكدٌة ، لٌس فمط من حٌث المفردات بل 

 ما ظهر فً اللغة االكدٌة    االسومري ٌأتً فً نهاٌة الجملة وهذالبنٌة النحوٌة والصرفٌة ، فالفعل 
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 ونركال اإلله انلٌل أمثالاآللهة السومرٌة من  أسماءكما حافظ االكدٌون على بعض    . (21)

 . (33) وارٌشكٌكال

 : اللغة االمورٌة و__  االمورٌون 2

وٌسمون بملٌل من الدلة العمورٌون وهم من األلوام السامٌة المدٌمة التً بدأت بالظهور على 

الرابع لبل المٌالد ، وٌضع المؤرخون تارٌخا تمرٌبٌا لبدأ هجرتهم  األلفمسرح التارٌخ فً 

ساللة اٌسن ثم ساللة بابل األولى ثم الدولة  أسسواولد . (31)ق . م   3533األولى حوالً 

ٌطلك علٌهم اسم ) البابلٌون ( حسب المدٌنة العظٌمة  أنالبابلٌة المدٌمة ، فمد صار من الطبٌعً 

لفظة امورو لٌست سامٌة بل  أن.  وٌبدو (32)عاصمة دولتهم الكبٌرة  وأصبحتالتً سكنوها 

 .  (33)الذي ٌمٌم فً الجهة الغربٌة  أيسومرٌة ، ومعناها ) الغربً ( 

 بالد الرافدٌن حضارتهم وعمرانهم فً  أسسوالمد التبس البابلٌون خطهم من السومرٌٌن الذٌن 

 ةالبدا جزرٌٌن.ولد كان من العسٌر على هؤالء ال اإلسالمًالجنوبً منذ عدة لرون لبل الفتح 

ٌوفموا بٌن لغتهم وبٌن الخط السومري لذلن اضطروا  أنالذٌن ال تتصل لغتهم بلغة السومرٌٌن 

زمن طوٌل بعد توغلهم فً العراق  اللغة السومرٌة فً جمٌع كتاباتهم بالخط  إلىٌستعملوا  أن

االكدٌة ) اللهجة . ولد ظلت اللغة (34)سواه   السومري ألنهم لم ٌكونوا ٌعرفون من الخطوط

سنة على الل تمدٌر ، أي نحو لرن واحد لبل  آالفتكتب بالخط السومري نحو ثالثة ( البابلٌة 

اللغة  أنومن الظواهر الجدٌرة بالمالحظة .  (35)المٌالد ، ثم اخذ الخط ٌتوارى عن العٌون 

عن النطك السامً لبعض  أهلهاكثٌراً من األلفاظ السامٌة والتوت ألسنة  أضاعتالبابلٌة 

 .(36)الحروف وذلن بسبب خضوعها للنفوذ السومري 

ومن الكلمات التً التبسها البابلٌون من السومرٌون ، اسم نهر الفرات الذي ٌكتب باللغة 

  االسم البابلً / االشوري بوراتو أما  BURANUNالسومرٌة بالشكل  بورانو

purattu(37). 

 بالد الشام : أقوام_   3

تسمٌة بالد الشام من لبل عرب الجزٌرة على كل المنطمة الوالعة شرق البحر المتوسط  أطلمت

تجعل منها وحدة جغرافٌة واحدة، وٌبدو من الصعب  أنوالتً ساعدتها ظروفها الطبٌعٌة فً 

 .(36) حد طبٌعً فاصل بٌن أراضً العراق وسورٌا إٌجادعلٌنا 

رلعة  أنهاوتدل التسمٌة العربٌة للمنطمة )بالد الشام( على ان العرب لد تعاملوا معها على 

تعنً )الشمال أو الٌسار( وهً تمابل )الٌمٌن أو الجنوب( وذلن بالنسبة  أنها إذجغرافٌة واحدة، 

تسمٌتها  أن إلى أشار، وهنان من (31) الٌد الشومً أوأهل الحجاز، كما ٌمولون الٌد الٌمنى  إلى

 .  (43)تعنً جمع شامة لكثرة لراها التً شبهت بالشامات أو ألنها شامة المبلة أي شمالها

فً  1114فً نهاٌة عام  اكتشافههو ما تم وفً عصر فجر السالالت  وٌظهر التأثٌر السومري

كم من مدٌنة الحسكة ( 33تل بٌدر* فً وادي عوٌج وهو احد فروع نهر الخابور ، )على مسافة 

الثالث ق . م ولد تمثل هذه االكتشافات بمجموعة  اآللف إلىوالتً تعود طبمات سكناه الرئٌسٌة 

حال شكل الشكل حالها  رصٌة( رلٌم طٌنً وهً ل144من النصوص الكتابٌة وعددها )
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بالعالمات السومرٌة  نصوص عصر فجر السالالت فً بالد الرافدٌن ، ولد كتبت تلن النصوص

،  أشخاص أسماءموضوعاتها فكانت تمثل حسابات جراٌات وحصص وجداول  تتضمن  أما، 

وهذا المولع ٌمثل حلمة وصل هامة من حلمات انتمال التراث السومري المكتوب من المراكز 

 أولالصالبٌخ و شروبان باتجاه ماري واٌبال ، وتعتبر هذه النصوص  وأبوٌش السومرٌة فً ك

 .  (41)دلٌل كتابً ٌردنا من منطمة الخابور

اسم اٌبال وجد مكتوبا بالرموز السومرٌة التً تعبر عن حرفً الهمزة والعٌن  أنٌالحظ كما 

ٌكون  أنبممطع صوتً واحد ، نظرا النعدام حرف العٌن فً اللغة السومرٌة ، وٌمكن بالتالً 

 .  (42) الصلبة أواسم المدٌنة ) عبال ( ومعناه الصخرة البٌضاء 

المادٌة التً تشهد على عمك الصالت  واألدلة ان العصر الشبٌه بالكتابً عصر وفٌر الشواهد

الحضارٌة والتجارٌة بٌن بالد الرافدٌن وبالد الشام من خالل ما لعبته مستوطنات هذا 

 .  (43)العصر

ولد كان لمدٌنة الوركاء دور هام فً امتداد واتساع تأثٌرات هذا الدور الحضاري مما حدا 

( ان ٌطلك تسمٌة ) عالم الوركاء ( على كل تلن Algazeبالباحث االٌطالً الغزي )

 . (44)المستوطنات التً ولعت تحت التأثٌرات الحضارٌة لهذه المدٌنة 

وٌشٌر احد الباحثٌن فٌمول : " لمد اظهر لنا هذا العصر تطابما واضحا بٌن بالد الرافدٌن  

ذلن  أثبتت إذدرجة كبٌرة وتمثل ذلن فً العمارة والفنون والكتابة الصورٌة  إلىوسورٌا 

السومري والذي نشأت فٌه مستوطنات مهمة  األوسطالتنمٌبات التً جرت فً حوض الفرات 

 .(45)هذا العصر "  إلىتعود 

 _ األلوام الحثٌة :  4

الحضارة الحثٌة منذ انبثالها ونشأتها مروراً بازدهارها وحتى أفولها  األناضولاحتضنت بالد 

الصغرى ) الجزء  أسٌاما ٌطلك علٌها اسم  أو األناضولوإسدال الستار عنها . وتعد بالد 

واالتحاد  األسودٌحدها البحر  أسٌاحالٌا ( شبه جزٌرة واسعة تمع غرب لارة  أسٌااالسٌوي من 

شمال والبحر األبٌض المتوسط وسورٌا والعراق من الجنوب وبحر السوفٌتً ) سابما( من ال

 . (46) إٌرانمن الشرق فتحدها  أمااٌجه من الغرب  

 األناضولبالد  إلىوالحثٌون من األلوام الهندواوربٌة التً نزحت منذ مطلع األلف الثانً ق . م 

 إلىاآلراء تشٌر  أنال إلمد اختلف المختصون حول موطن الحثٌٌن األصلً   .(47)وما جاورها 

البالد تم عبر مراحل متدرجة ولعدة  إلىجاءوا من الشمال من منطمة المولاس وان دخولهم  أنهم

. (41)الذي اتخذوه وطناَ لهم  Hattiوان اسم الحثٌٌن جاء من الصٌغة األلدم للمولع .(46)لرون

 . (53) السومرٌةبعض المفردات الحثٌة مع الكلمات  تشابهٌظهر التأثٌر الرافدٌنً فً 

الحثٌة والحورٌة التً عبدها الحثٌون كانت تكتب بالمسمارٌة وباللغة  اآللهةبعض  أنكما 

إله الحرب السومري  باسمالحب الحاتٌوورنكالً  الذي ظهر فً النصوص  إلهالسومرٌة  منها 

 . (52) نٌكال باسمإلهة الممر ننكال فعبدوها  تهكما حورو فً اسم لرٌن، (51)زبابا 
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العرافة المتعلمة بالفأل والتنبؤ من سكان بالد الرافدٌن ولد عثر على  أمورولد تعلم الحثٌون 

الحثٌة دونت فٌها معلومات  إلىمترجمة من االكدٌة  أوالسومرٌة   أونصوص مكتوبة باالكدٌة 

 .  (53) خاصة بالعرافة

 المصرٌة :األقوام _  5

مصر .  إلىلعبت التجارة دورا مهما فً انتمال بعض المظاهر الحضارٌة من العراق المدٌم 

: "ان عناصر معٌنة من الثمافة المصرٌة مستمدة  1فٌمول وول دٌورانت _ لصة الحضارة _ ج

مصر وبالد الرافدٌن كانتا تتبادالن التجارة _  أنمن بالد السومرٌٌن والبابلٌٌن . فنحن نعلم 

بالطرٌك المائً طرٌك مصاب األنهر  أٌضاوخاصة بطرٌك برزخ السوٌس ولعلها كانتا تتبادالن 

ما  أولاكتملت الثورة المدنٌة فً سومر وانطلمت منها .  " .  األحمرالمصرٌة المدٌمة فً البحر 

السومرٌة بمثابة المحرض األول للنهضة المدنٌة  انطلمت نحو الهند ومصر ، فكانت التأثٌرات

ق . م بعد ذلن انطلمت الثورة المدنٌة نحو  2633فً مصر عام  األسراتاألولى مع مطلع عهد 

 2633ق . م ، وصلت الصٌن عام  2633تمرٌباً عام  نفسهكرٌت غرباً والهند شرلاً فً الولت 

الوسطى والجنوبٌة بٌن المرن  أمرٌكافوصلت  ق . م . وأخٌراً عبرت المحٌط الهادي نحو العالم

 .  (54)السابع والمرن الرابع لبل المٌالد

 . فٌقول أخرىتأثٌرات  إلى إضافةاحد مظاهر التأثٌر السومري على مصر هو الكتابة السومرٌة الصورٌة  أن 

مصر بفن  أعجبتالشرلٌة للعلم الٌونانً : "  األصولالدكتور محمود دمحم علً  فً كتابه 

حضارتها والتبست منها شٌئاَ من طرٌمة رسم  مظاهرالسومرٌٌن فً ذلن الولت وبعض 

احد  أكدهوهذا ما .(55)الفنٌة . " المظاهرعنها الختم االسطوانً وبعض  وأخذتالحٌوانات 

: "  األمر األول ٌتعلك بأصل الملون المصرٌٌن األوائل لبل وبعد السالالت   الباحثٌن فٌمول

مصر ،  إلىالفرعونٌة األولى . وٌرى  انها ساللة سومرٌة جاءت بنوامٌس الملن والحضارة 

كرٌت وشملت مصر ، لكن مركزها كان فً  إلىكونت حضارة عالمٌة امتدت من الهند  أنبعد 

ك باألصل السومري للكتابة الهٌروغلوفٌة المصرٌة ، وٌرى المؤلف سومر . األمر الثانً ٌتعل

الهٌروغلوفٌة وٌضع لذلن جداول وممارنات  أساسالمرحلة الصورٌة للكتابة السومرٌة هً  أن

 ."  (56)كثٌرة 

ٌعنً فً المصرٌة المحارب وهو مشتك من الجذر السومري أخا   Ahaاخولد تطابك اللمب أ

Aha   (57) أرضابمعنى لتال و أطاح. 

ممبوال بصورة اكبر بسبب اكتشاف الكتابة التصوٌرٌة المشابهة للكتابة فً  األمرهذا  أصبحلمد 

 .(56) أخرىبعٌدة كرومانٌا من جهة وحدود بلوشستان من جهة  أماكنبالد الرافدٌن فً 

التً كتبت  gu (d) المصرٌةكلمة ال هاالسومرٌة من األلفاظولد التبس المصرٌون عدد من 

 . (51)تعنً ثور gu4بالممطع السومري

والوالعة جنوب غربً   باسمهمستوطن العٌالمٌون المنطمة التً سمٌت ا: العٌالمٌون األقوام_  6

  باللغة الفارسٌة  علٌها الفرس تسمٌة خوزستان والتً تعنً  وأطلمواوالتً سكنها العرب  إٌران
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 األصلًنزحوا من مستوطنهم  أنهمالحامٌة حٌث  األلوام) عربستان( ، والعٌالمٌون ربما من 

ً بمحاذاة جبال زاجروس حتى  ً ثم انحدروا جنوبا شمال العراق وجنوب تركٌا واتجهوا شرلا

 . (63) التً استوطنت فً هذه المنطمة اإلٌرانٌةاأللوام  أولىعربستان وهم 

الحضاري  للتشابهتعد بالد عٌالم جزء من جنوبً وادي الرافدٌن من الناحٌة الجغرافٌة والثمافٌة 

 أصبحتبل التارٌخ وهً متاخمة مع بالد سومر ، وكثٌراً ما لواالتصال الثمافً منذ عصور ما 

من مرة  أكثرغزت بالد الرافدٌن  أنهاتابعة للدولة التً نشأت فً جنوب بالد وادي الرافدٌن كما 

 .(61) آنذانمستغلة فرصة ضعف الدولة المائمة 

. وبدت منطمة  إٌرانانتشر الخط المسماري ومعه اللغة السومرٌة إلى منطمة عٌالم جنوب 

عٌالم وكأنها امتداد ألرض سومر ، ال ٌفصل بٌنهما سوى مٌاه األهوار حٌث ظهرت أواخر 

ق . م الكتابة العٌالمٌة األولى  وفً مثل هذه المرحلة  3333العصر الشبٌه بالتارٌخً حوالً 

)  بدأت الحضارة والكتابة السومرٌة باالنتشار باتجاه الخلٌج العربً ووصلت إلى دلمون

 .(62)ذلن إلىولد عثر علٌها على أثار تشٌر  البحرٌن (

ٌمول أحد الباحثٌن فً هذا المجال ) عندما اخترع السومرٌٌن الكتابة الصورٌة كمساعد لحفظ ما 

ٌمكن تدوٌنه فأن االختراع المذكور وصل إلى جٌرانهم العٌالمٌٌن ألننا بعد مدة وجٌزة وجدنا 

سة بما ٌوازي الطبمة الثالثة فً مدٌنة الوركاء . ( . أن هذه رلما بالصورٌة العٌالمٌة من سو

 . (63)التأثٌرات السومرٌة كانت إلى درجة  فسرت خضوع عٌالم للحكم السومري الكامل 

لً برتٌون التعرف على ثالثة مراحل إضافٌة توازي زمنٌاً  عصر بداٌة الباحث كما استطاع 

الكتابة الصورٌة الى ) سوسا ( وان استعمال هذه الكتابة ما الكتابة فً بالد الرافدٌن ولد نسب 

هو إال نتٌجة منطمٌة للعاللات الوثٌمة بٌن سوسا والعراق فً عصر اورون وجمدة نصر . وألن 

( الوالعة فً وادي tepe yahaهذه الكتابة لد وصلت فً موالع بعٌدة مثل تبه ٌحٌى )

 وب من ) كٌرمان ( وكذلن فً ) سٌالن ( و الجن إلىمٌالً  143( على بعد soghumسوغام)

تكون لد استعملت بشكل واسع فً  أن) غودن ( و ) مالٌان ( و ) شوغا مٌش ( فمن الضروري 

 . (64)فً ذلن العصر إٌران

التً  gbus المرٌبة من اللفظة السومرٌةالمدٌمة  اإلٌرانٌةالسومرٌة جاءت الكلمة  gu4من كلمة 

االكدٌة بمرون  بعد عهد الدولة إٌرانوظلت الكتابة المسمارٌة مستخدمة فً بالد . (65)تعنً ثور

ً من الكتابة المسمارٌة الممتبس أصالً من بالد  عدٌدة ، فاستخدم الفرس األخمٌنٌون نظاما

 . (66)المدٌمة الرافدٌن لتدوٌن اللغة الفارسٌة 

أسماء اآللهة السومرٌة على  أطلموافنجد أن العٌالمٌٌن لد  اآللهةظهر التأثٌر السومري بشأن 

إله الممر ، كما أن الرب انشو شٌنان الذي كان ٌمسم به كل العٌالمٌون ( sinبعض إلهتهم مثل )

نٌن _  والذي دخل فً تركٌب أسماء كثٌر من ملوكهم عبارة عن صٌغة سومرٌة أصلها 

 .  (67) د مدٌنة سوسةبمعنى سٌ (Nin _ šušin _ ak)  شوشٌن _ ان

 الخالصة
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( حتى أن الخط  إٌراناللغة السومرٌة  فً بالد عٌالم )  الذي كتبت به انتشر الخط المسماري  

العٌالمً المدٌم إنما ظهر بتأثٌر الخط المسماري الذي اخترعه السومرٌون فً جنوب وادي 

الرافدٌن .. والى الغرب من العراق كشفت البعثة االٌطالٌة العاملة فً مدٌنة إبال ) تل مردٌخ ( 

ٌخها إلى فً شمالً سورٌا عن بضعة آالف من رلم الطٌن مدونة بالخط المسماري ٌعود تار

ق . م ( وهً تشمل نصوصا  2433 – 2453عصر فجر السالالت الثالث أي إلى حدود ) 

 .التصادٌة وإدارٌة باإلضافة إلى معاجم لغوٌة

كما انتشر الخط المسماري  أي اللغة السومرٌة  من بالد آشور إلى آسٌا الصغرى فً مستهل 

لعثور على ما ٌزٌد على ثالثة آالف رلٌم ( بدلٌل ا 1153األلف الثانً لبل المٌالد ) فً حدود 

مسماري فً المستعمرة التجارٌة األشورٌة التً كشفت عنها التنمٌبات فً مدٌنة كول تبه ) 

 .. كانش ( فً األراضً التركٌة

أصبح  الكتابة المسمارٌة السومرٌة  وسٌلة التدوٌن المتعارف علٌها فً منطمة واسعة من    

صة فً األراضً السورٌة والفلسطٌنٌة كما تدل على ذلن الوثائك الشرق األدنى المدٌم وخا

المسمارٌة المكتشفة فً ماري ) تل الحرٌري ( التً سلطت األضواء على العاللات بٌن دول 

 .ق . م 1633المنطمة فً الحمبة الزمنٌة المعروفة بالعصر البابلً المدٌم ، أي ابتداء من 

خط المسماري فً المنطمة بشكل أوسع من أي ولت مضى وفً المرون الالحمة شاع استعمال ال

حٌث استعملته شعوب أخرى من غٌر اآلمورٌن مثل الحثٌٌن فً األناضول والخورٌٌن 

ق .م أصبح الخط المسماري وسٌلة التدوٌن  1433والمٌتانٌٌن فً شمال سورٌا .. وفً حدود 

راق وسورٌا وفلسطٌن ومصر كما ثبت للوثائك الدبلوماسٌة المتبادلة بٌن ملون وأمراء وحكام الع

ذلن من رسائل تل العمارنة  ،وكان االوراتو فً أرمٌنٌا الذٌن استخدموا الخط المسماري فً 

كتابة لغتهم فً النصف الثانً من األلف األول لبل المٌالد ، آخر األلوام التً استعارت الخط 

 المسماري من بالد وادي الرافدٌن.

التأثٌرات  البارزة التً تركتها اللغة السومرٌة  فً كل من مصر  تضمن البحث توضٌح ألهم

 .  وإٌرانوسورٌا  األناضول و

 

Conclusion 

The Mamari line was written in the Sumerian language in the 

country of Elam (Iran) until the ancient Elam line appeared in the 

influence of the cuneiform line invented by the Sumerians in 

southern Mesopotamia. To the west of Iraq, the Italian mission in 

the city of Ibla (Tel Mardikh) A number of thousands of clay 

numbers are written in cuneiform script dating back to the dawn of 

the third dynasties, ie to the limits of 2453-2433 BC. These include 

economic and administrative texts as well as linguistic dictionaries. 
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The Sumerian line also spread the Sumerian language from 

Assyria to Asia Minor at the beginning of the second millennium 

BC (in the 1153's) by finding more than 3,333 cuneiform specimens 

in the Assyrian merchant colony uncovered by the excavations in 

the city of KolTeph (Kanch). Turkish territory .. 

   The Sumerian cuneiform script has become the standard method 

of codification in a wide area of the ancient Near East, especially in 

the Syrian and Palestinian territories, as evidenced by the 

cuneiform documents discovered in Mary (Tal Hariri), which 

highlighted the relations between the countries of the region in the 

era known as the Old Babylonian era Starting from 1633 BC. M  . 

In later centuries, the cuneiform line was more widely used in the 

region than ever before by other non-Amorite peoples such as the 

Hittites in Anatolia, the Khorites, and the Mitnians in northern 

Syria. In 1433 BC, the Cuneiform Line became the means of 

codification of diplomatic documents between kings and princes 

And the rulers of Iraq, Syria, Palestine and Egypt as evidenced by 

the letters of Tel Amarna, and the Orratoru in Armenia, who used 

the cuneiform line in writing their language in the second half of the 

first millennium BC, the last people who borrowed the cuneiform 

line from Mesopotamia. 

The research included an explanation of the salient influences left 

by the Sumerian language in Egypt, Syria, Syria and Iran. 

 

 هوامش المصادر :  

،  األولىسجى مؤٌد ، لواعد اللغة السومرٌة فً ضوء نصوص ساللة لكش ، عبد اللطٌف  (1)

 . 23، ص  2334غٌر منشورة ، دكتوراه  أطروحة 

مدٌرٌة الثمافة العامة السلسلة الفنٌة  األعالمفوزي ، لواعد اللغة السومرٌة ، وزارة رشٌد ،( 2)

 . 26ص ،  1172بغداد  ( ، 23)

 .41(، ص 1175)بغداد،  ،السومرٌون وتراثهم الحضاري،  سامً سعٌد ، األحمد (3)

 .(1163)بغداد، العراق فً التارٌخ، علً، فاضل عبد الواحد، "السومرٌون واالكدٌون"، (4)

 . 27(، ص 1172ترجمة فٌصل الوائلً، )الكوٌت، السومرٌون، كرٌمر، صموئٌل نوح، (5)
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ص ،  1116متون سومر ،  الطبعة االولى ، االهلٌة للنشر عمان ، خزعل ، ، الماجدي ( 6)

22 . 

 .  43، ص  خزعل ، المصدر نفسه ،   الماجدي (7)

، المسم االول ، سلسلة  األرناءوطالكسندر ، تارٌخ الكتاب ،ترجمة دمحم م . ، ستٌبتشفٌتش (6)

 . 11، ص 1113كتب ثمافٌة شهرٌة ، الكوٌت 

1_ Thorkild  Jacobsen " the Relative Roles of technology and 

literacy in the Development  of  old  World  civilizations " university 

of Chicago  , April  1146  Haman  origins . Series 11 . p . 245 

 41ص ،1175ترجمة طه بالر، بغداد، سومر ،  ألواحنوح ، من  صموئٌل، كرٌمر  (13)

 _53   . 

 . 33_  21_  26ص  ، 1172بغداد ،  فوزي ، لواعد اللغة السومرٌة ،، رشٌد ( 11)

   43ص ،  1121، االعتماد للنشر ،  1، ط  اسرائٌل ، تارٌخ اللغات السامٌة ولفنسون ، ( 12)

 .  23، ص  المصدر السابكسجى مؤٌد ،  ، عبد اللطٌف( 13)

ات الهٌئة راالكدي موجز فً تارٌخ اللغة االكدٌة ولواعدها ، منشوعٌد ، اللسان ، مرعً  (14)

 .  17، ص  2312ة الثمافة ، دمشك رٌة للكتاب ، وزارالعامة السو

،  2دمحم حرب و عٌد مرعً ،  دول وحضارات فً الشرق العربً المدٌم ،ط،فرزات  (15)

 .  57، ص  1114دمشك : طالس للدراسات والترجمة والنشر

 . 33_  31، ص المصدر السابكعٌد ، ،مرعً  (17_ 16)

 .  43، ص المصدر السابكدمحم حرب و عٌد مرعً ،    ،فرزات(.    16)

 . 24ص  المصدر السابك ،خزعل ،   ،الماجدي(   11)

احمد ،دراسات فً تارٌخ الشرق المدٌم العراق وسورٌا الٌمن مصر اٌران ،  ،فخري(  23)

 .   31الماهرة )ب ت ( ، ص 

، دمشك  1دمحم بهجت ، مالمح فً فمة اللهجات العربٌة ، دار شمال ،ط ، لبٌسً(  _ 21)

 .  26_  25، ص  2331

  األبجدٌةالمدٌم  من  األدنى، الكتابة فً الشرق بن عبد الرحمن  بن دمحم سلٌمان   ،الذٌب(  22)

 .   51ص ، 2336 الرمز ، إلى

 .  51، ص  نفسه، المصدر سلٌمان بن عبد الرحمن  بن دمحم ، الذٌب (  23) 

 .43_42، ص  المصدر السابكدمحم حرب وعٌد مرعً ،  ،فرزات( 24) 
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 .  43_  31،  ص  المصدر السابكفوزي ، ،رشٌد (  25) 

والنشر  ،  للطباعة األثٌر( ، دار ابن  اآلشورٌة) البابلٌة _  االكدٌة عامر ، اللغة،سلٌمان  (26)

 .  321، ص   2335الموصل ، 

 . 333، ص  نفسهعامر ،  المصدر ، سلٌمان  (27)

 ،  2333دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل   عامر ، الكتابة المسمارٌة ،، سلٌمان ( 26)

 .  13ص 

،  2335، الماهرة   1علً فهمً ، االكدٌة العربٌة ، مركز الحضارة العربٌة ، ط، خشٌم (21)

 . 14_  13ص 

، ترجمة األب البٌر ابونا ، االلهة _العمل  _الكتابة بالد الرافدٌن جان ،  ،بوتٌرو(   33)

 . 364،ص   1113مراجعة ولٌد الجادر ، دار الشؤون الثمافٌة العامة ، بغداد 

 . 11ص  ، 2332الشروق للنشر ، عمان ،  خزعل ، المعتمدات االمورٌة ، ، الماجدي(  31)

 .  11ص  ،    المصدر السابكخزعل ،  ،الماجدي  (32)

 .  126ص  ، 1111،  2لبنان ، ط ، ات السامٌة المعجم الحضارعبودي ،.هنري س ( 33)

 . 33، ص  المصدر السابكاسرائٌل ،  ولفنسون ،  (34)

 .  34، ص  المصدر نفسهاسرائٌل ، ولفنوسون ،(  35)

 .  42، ص المصدر نفسهاسرائٌل ،  ولفنسون ،( 36)

 .  243، ص  هنري س . عبودي ، المصدر السابك(  37)

 .211(، ص 1164، اإلسكندرٌة، )جغرافٌة البحر المتوسط، ٌسري   ،الجوهري (36)

(31 )
باقر

، 
211( ، ص  1956) بغداد  2طه ، مقدمة فً تارٌخ الحضارات القدٌمة ، الموصل ج

 . 

 .  51(، ص 1136، )مطبعة السعادة، 5، معجم البلدان، مٌالوت  ،الحموي( 43)

 أطروحةهدٌب حٌاوي عبد الكرٌم ، دور حضارة العراق المدٌمة فً بالد الشام ،،غزالة  (  41)

 .  16_  15، ص  2332كلٌة التربٌة جامعة المادسٌة فً التارٌخ المدٌم ،  إلىدكتورة ممدمة 

  . 174، ص السابكهنري س . عبودي ، المصدر ( . 42)

 . 5(، ص1165السورٌة، )فٌنا،  اآلثار، عفٌف ،  بهنسً(  43)

44_ Algaze, G., “Habuba on the Tigris: archaic Nineveh 

reconsidered”, JNES, (VOL 45, No. 2, 1166), P. 125 ff. 
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سلطان ، " الوحدة الحضارٌة فً الوطن العربً _ عصور ما لبل التارٌخ " ،  ، محٌسن( 45)

،  2333بحوث المؤتمر الخامس عشر لآلثار والتراث الحضاري فً الوطن العربً ، دمشك 

 . 377ص 

دكتورة غٌر  أطروحة اوسام بحر ، تأثٌر فنون بالد الرافدٌن على الفنون الحثٌة ،  ،جرن( 46)

 . 1، ص  2334،  اآلثارمنشورة ، جامعة بغداد كلٌة اآلداب لسم 

47_ 46_Lloyd , S . , Early Anatolia , London and Tonbridge , 

1156.p.122_ 33 

41 _ Mcmahon G . , " The History of The Hittites " , Biblical 

Archaeology , Vol . 52 , N4 . 2 and 3 , 1161.p.65. 

53_ Akurgal , E. , The Art of The Hittites ,1162, p 63.                     

 . 216، ص  1112، بغداد  1تمً ، الفكر الدٌنً المدٌم ،ط،الدباغ  (51)

 .216_173، ص  المصدر نفسهتمً ،  ،الدباغ (52)

53_ Archi , A. ,  " Hethische Mantikundihre , BeziehungenZur 

Mesopotamische Mantik " , in Mesopotamieen and Seine 

Nachbarn, Band . 1 , Berlin , 1176. P .271. 

 

 . 23_  22ص دمشك ، فراس ، لغز عشتار ، ،السواح (  54)

، ص  1116، جامعة اسٌوط  1محمود دمحم ، االصول الشرلٌة للعلم الٌونانً ، ط ،علً(  55)

14 . 

أ . وادل ، األصول السومرٌة للحضارة المصرٌة ، ترجمة زهٌر رمضان ، مراجعة    (56)

 . 35، ص  1111،عمان  1خزعل الماجدي ، األهلٌة للنشر والتوزٌع ،ط

 .  35أ . وادل ، المصدر نفسه ، ص    (57)

 65، ص 1113،دار دمشك ،  1ط  ترجمة دمحم طلب ،بالد الرافدٌن ، ستٌن ، اثار  ،لوٌد (56)

 _66  . 

ف . آ . بٌالفسكً ، اسرار بابل ، ترجمة رؤوف موسى الكاظمً ، المؤمون للترجمة   (51)

 . 1، ص 2336والنشر ، العراق 

دار الكتب العلمٌة ، بٌروت  عبد العزٌز الٌاس ، مختصر تارٌخ العراق ،)،الحمدانً   (63)

 . 13_ 1، ص  5(ج 1171

 . 11ص  المصدر نفسه ، عبد العزٌز الٌاس ، الحمدانً   (61)
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 . 41، ص   المصدر السابك ،  المعتمدات االمورٌة  (62)

سنة ظهر فً عٌالم خط  233ق م وبعد حوالً  3233بعد أختراع السومرٌٌن للكتابة سنة 

الرافدٌن مع بعض االختالفات البسٌطة ، حٌث صوره العٌالمٌٌن  صوري مشابه للخط فً بالد

( الذي  proto  Elamiteلٌتالءم مع لهجتهم ، وسمً بٌن المختصٌن بالخط العٌالمً المدٌم )

حضارة دخلت منه عٌالم العصر التارٌخً .للمزٌد ٌنظر  اسماعٌل ، بهٌجة خلٌل ، الكتابة ، 

 . 235، ص  1165، بغداد   1، ج  العراق

جٌن واخرون ، الشرق االدنى الحضارات المبكرة ، ترجمة عامر سلٌمان )  ،رو ٌبوت( 63)

 . 133_  121( ص  1165الموصل : مدٌرٌة الكتب للطباعة والنشر ، 

  . 123، ص  المصدر السابكستٌن ،  ،لوٌد (64)

 .  1، ص ، المصدر السابك ف . آ . بٌالفسكً   (65)

 .  26_  27عامر ، الكتابة المسمارٌة ، ص ،سلٌمان   (66)

( حسٌن ، زهٌر صاحب ، الفن العرالً وتأثٌره فً فنون إٌران المدٌمة ، أفاق عربٌة ، 67)

 . 131_  136، ص  1167،  3العدد 

 المصادر العربٌة : 

 .1165، بغداد   1، ج  حضارة العراقاسماعٌل ، بهٌجة خلٌل ، الكتابة ، _ 1

األصول السومرٌة للحضارة المصرٌة ، ترجمة زهٌر رمضان ، مراجعة   أ . وادل ،_  2

 .  1111،عمان  1خزعل الماجدي ، األهلٌة للنشر والتوزٌع ،ط

 (.1175سامً سعٌد ،  السومرٌون وتراثهم الحضاري، )بغداد، ، األحمد_  3

لبٌر ابونا ، مراجعة بوتٌرو ، جان ، بالد الرافدٌن الكتابة_ العمل _االلهة ، ترجمة األب ا_   4

 .   1113ولٌد الجادر ، دار الشؤون الثمافٌة العامة ، بغداد 

جٌن واخرون ، الشرق االدنى الحضارات المبكرة ، ترجمة عامر سلٌمان ) ، رو ٌبوت_  5

 ( . 1165الموصل : مدٌرٌة الكتب للطباعة والنشر ، 

 .1165، االثار السورٌة، فٌنا، عفٌف ،  بهنسً_  6

7   _
( 1956) بغداد  2باقر ، طه ، مقدمة فً تارٌخ الحضارات القدٌمة ، ج

 . 

دكتورة غٌر  أطروحة اوسام بحر ، تأثٌر فنون بالد الرافدٌن على الفنون الحثٌة ، ، جرن_  8

 . 2334،  اآلثارمنشورة ، جامعة بغداد كلٌة اآلداب لسم 

إٌران المدٌمة ، أفاق عربٌة ، العدد حسٌن ، زهٌر صاحب ، الفن العرالً وتأثٌره فً فنون _  9

3  ،1167. 
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 . 2335، الماهرة  1خشٌم ،علً فهمً ، االكدٌة العربٌة ، مركز الحضارة العربٌة ، ط_   11

مدٌرٌة الثمافة العامة السلسلة  األعالمفوزي ، لواعد اللغة السومرٌة ، وزارة _  رشٌد،  11

 . 1172( ، بغداد  23الفنٌة )

 . 2333، عامر ، الكتابة المسمارٌة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل  سلٌمان _   12

للطباعة والنشر   األثٌر( ، دار ابن  اآلشورٌةسلٌمان  ،عامر ، اللغة االكدٌة ) البابلٌة _ _   13

 .  2335، الموصل ، 

،  األول، تارٌخ الكتاب ،ترجمة دمحم م . األرناؤوط ، المسم ، الكسندر ستٌبتشفٌتش _   14

  .  1113سلسلة كتب ثمافٌة شهرٌة ، الكوٌت 

)بغداد، العراق فً التارٌخ، فاضل عبد الواحد ، "السومرٌون واالكدٌون"، ،علً _   15

1163.) 

 . 1116 أسٌوط، جامعة  1الشرلٌة للعلم الٌونانً ، ط األصول_   علً،  محمود دمحم ، 16

 األولىسجى مؤٌد ، لواعد اللغة السومرٌة فً ضوء نصوص ساللة لكش  عبد اللطٌف،_  17

 . 2334دكتوراه غٌر منشورة ،  أطروحة ، 

غزالة ،هدٌب حٌاوي عبد الكرٌم ، دور حضارة العراق المدٌمة فً بالد الشام ،رسالة _    18

 . 2332المادسٌة فً التارٌخ المدٌم ، دكتورة ممدمة الى كلٌة التربٌة جامعة 

،  إٌران، دراسات فً تارٌخ الشرق المدٌم العراق وسورٌا الٌمن مصر ، احمد  فخري _   19

   . الماهرة )ب ت (

للترجمة  المأمون_  ف . آ . بٌالفسكً ، اسرار بابل ، ترجمة رؤوف موسى الكاظمً ،  23

 . 2336والنشر ، العراق 

،  2حرب و عٌد مرعً ،  دول وحضارات فً الشرق العربً المدٌم ،ط دمحم، فرزات_  21

 . 1114دمشك : طالس للدراسات والترجمة والنشر

  2331، دمشك  1دمحم بهجت ، مالمح فً فمه اللهجات العربٌة ، دار شمال ،ط لبسً،_   22

 . (1172ترجمة فٌصل الوائلً، )الكوٌت، السومرٌون، كرٌمر، صموئٌل نوح، _   23

 كرٌمر ، صموئٌل نوح ، من ألواح سومر ، ترجمة طه بالر، بغداد._   24

 . 1113، دار دمشك ،   1بالد الرافدٌن ، ترجمة دمحم طلب ، ط  آثارلوٌد ،ستٌن ، _    25

 .     2332الماجدي ، خزعل ، المعتمدات االمورٌة ، الشروق للنشر ، عمان ، _   26

 .  1116للنشر عمان ،  األهلٌة،  األولىالماجدي، خزعل ، متون سومر ،  الطبعة _   27

 . (1136، )مطبعة السعادة، 5الحموي ، ٌالوت ، معجم البلدان، م_   28
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 (.1164، اإلسكندرٌة، )جغرافٌة البحر المتوسط، ٌسري ، الجوهري_  29
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