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 عالمات الرتقيم يف الرسائل اآلشورية احلديثة
 (*)عثمان غانم محمد

  المقدمة
فالبةد مةن أنية  , بما أن العراقيون القدماء قد ابتكروا الكتابة منذ أكثر من خمسةة الف  اةا 

إذ يحتةاج القةارئ والسةامل إلةى نبةرات , قد احتاجوا إلى وسائل أو االمات لتوضيح مقاصد الكتابةة
انةةد سةةماع الكةةال  وقةةراءة , يحصةةل بيةةا الويةة  وا درا , أو رمةةوز فةةص الكتابةةة خاصةةة فةةص الصةةوت

بيةة  أن ييتةةدوا لعالمةةات تطمبيةةا مقتضةةى الحةةال كةةص تسةةااد فةةص الوصةةل بةةين  حةةداممةةا , المكتةةوب
 وىذا ما سمص بعالمات الترقي ., العبارات والتموين الصوتص لتوضيح دقائق التعبير الكالمص

ث لتعريةة  القةارئ الكةةري  بةرن العةةراقيين القةدماءك مثةةل مةا كةةانوا ومةن ىنةةا جةاءت أىميةةة البحة
سباقين فص ابتكار الكتابة فإني  قد شعروا بحاجة نظامي  الكتةابص الةذد دا  مةا يقةارب ثالثةة الف  

 إلى مثل ىذه الوسائل والتعابير فص نصوصي  الكتابية., اا 
مكيةةة العائةةدة لمعصةةر ا شةةورد لقةةد تةة  افاتمةةاد فةةص ىةةذا البحةةث امةةى أرشةةيوات الرسةةائل الم

فانتخبنا من بينيا األمثمة , ( ق  . التص وجدنا فييا مادًة غزيرة أغنت البحث616-911الحديث )
والنمةةةاذج الممةةةين بةةةذل  إاطةةةاء صةةةورة اةةةن كيويةةةة اسةةةتعمال االمةةةات التةةةرقي  لةةةد  كتبةةةة العصةةةةر 

 ا شورد الحديث.
 

 مدخل
د بالتضةةعي  ك رق ةة  مبالفةةًة فةةص الةةرق . أدك التةةرقي  فةةص األصةةل مصةةدر الوعةةل الثالثةةص المزيةة

ث  انتقةل بالدفلةة المجازيةة إلةى التعبيةر اةن رسة  الشةصء , الكتابة لمكال  مل نقط الحرو  وتبيينيا
وقةد أقةر , وتحسةينو وتزيينةو بالوشةص والةنقش والتخطةيط, بعالمات تميزه وتةدل امةى ثمنةو أو صةنوو
رقي  امةى أنةوك االمةات اصةطالحية توضةل أثنةاء الكتابةة مجمل المفة العربية بالقاىرة اسةتعمال التة

 .(1)أو الخرىا كالواصمة والنقطة واالمتص افستويا  والتعجب لتمييز بعض الكال  ان بعض
وقةد كةان ُيظةن أن أول , فص ميادين الحضةارة بيةذه الحاجةة الماس ةةالمبكرة وقد شعرت األم  

فان دد بيةةةةزنس )ارصةةةةطوفان البيزنطةةةةص( وارصةةةةطو , مةةةةن اىتةةةةد  لةةةةذل  السةةةةيد زينةةةةودوت دد افيةةةةز
( ق.  حيةةةث اىتةةةدوا إلةةةى وضةةةل بعةةةض 141-661( ق.  وارسةةةتا  دوسةةةاموثر ا  )657-181)

والوةةارزة المنقوطةةة التةةص تةةربط بةةين جممةةة وسةةببيا , العالمةةات كالنقطةةة التةةص تةةدل امةةى نيايةةة الوقةةرة
ر التطةور والتحسةين إلةى أن , ثة  اسةتم) 6) فكان الظن امى أنيا السةم  األقةد  لمعالمةات التنقيطيةة

 وصمت إلى غاية ا تقان فص ايدنا الحاضر.

                                           

 لقديمة.قس  النقوش والمفات العراقية ا, كمية ا ثار, جامعة الموصل, مدرس( *)
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ولكةةن لةةو رجعنةةةا إلةةى الكتابةةةة المسةةمارية لنجةةةد أن الكتبةةة العراقيةةةون قةةد اىتةةةدوا لوضةةل نظةةةا  
 خاص بي  يمكن أن نعّده األقد  فص االمات الترقي .

 

  تنظيم النص المسماري
إف أن الكممةةة مبةةدئيًا ف , بعضةةيا بعضةةاً امةةى الةةرغ  مةةن أن الكممةةات لةة  تكةةن موصةةولة اةةن 

ذا كان السطر طوياًل فان الكاتب يستمر بو إلى حافة الرقي  أو إلةى , تتعد  من سطر إلى أخر وا 
أمةةا إذا كةةان السةةطر , أو يرمةةص بالزائةةد إلةةى أقصةةى اليمةةين مةةن السةةطر التةةالص, الوجةةو األخةةر منةةو

لسةطر كةص يضةل العالمةة األخيةرة فةص نيايةة أقصر من الالز  فكان يضل فراغًا أو فةراغين داخةل ا
 .(1)السطر

ونجد أن كتبة العصر ا شورد القةدي  أحيانةًا, فسةيما وأن كتبةة نصةوص كبةدوكيا فةص السةيا 
. وقةد تشةير ىةذه العالمةة (4)لتوصةل بةين الكممةات 1الصفر  فص العصةر نوسةو اسةتخدموا العالمةة 

 بالوؤل تشير إلى  بداية قرار. إلى قيمة نوع الوارزة والنقطة وفص الوصول الخاصة
 ولةةةةةةةةةةئال يضةةةةةةةةةةطر الكتبةةةةةةةةةةة إلةةةةةةةةةةى تكةةةةةةةةةةرار كممةةةةةةةةةةة أو كممةةةةةةةةةةات ِاةةةةةةةةةةّدة فكةةةةةةةةةةانوا يسةةةةةةةةةةتخدمون 

ر" 𒆠𒈫 KI.MINأو  𒈫 MINاالمات  .(5)"ُمَكر 
ويشةةير العةةال  اولةة  جيرىةةارد تيكسةةن الةةذد قةةرأ االمةةات مةةن المفةةة الوارسةةية القديمةةة لةةنص 

 .(6)ىص إف االمة فاصمة بين الكممات  ما �بيستون إلى أن االمة المسمار المائل 
 

 
   أدوات دالة على الكالم المباشر

الكةال  المباشةرك ىةو مةا يشةير إلةى قةةول القائةل نّصةًا أو امةى لسةانو مباشةرة )أد ىكةذا قةةال( 
 وكثير ما نجد ذل  فص الرسائل الُمرسمة.

 (7)د الحةةديثإذ لةةوحظ أن ىنةةا  موةةردات تتقةةد  الكةةال  المباشةةر فةةص رسةةائل العصةةر ا شةةور 
 منياك

 (ma  أو(ma-a )واميةةو نةةرجح وضةةل النقطتةةين انةةد   (8) بمعنةةى )مةةا أو مةةا يمةةص أو ا تةةص
 (.ma-aالنقل الصوتص واند الترجمة لمنص المسمارد امى ىذا النحو )ما يمص ك 

(nuk , nuku , nu)وىنا  موردة أخر  وىص 
 (9) 

 ما الموردة األخر  فيصك إذ تتقد  الكال  المباشر أيضًا أ( كبمعنى )قائالً 
 (muk , muku , mū) 
(11)

 

 وىص أيضةًا تتقةد  الكةال  المباشةر وتنطبةق امييةا وامةى التةص قبميةا الخصوصةية ذاتيةا فةص 

ma-a وسترد فحقًا أمثمة ادة متضمنة ليذه الموردات., اند النقل الصوتص والترجمة 
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 عالمات الترقيم

ا شةةورد الحةةديث, وىةةذه العالمةةات تةة  التعةةر  لةةوحظ اسةةتعمال االمةةات تةةرقي  فةةص العصةةر 
امييا فص أرشةيوات الرسةائل الممكيةة فةص ىةذا العصةر, وقةد لةوحظ أيضةًا وجودىةا فةص الرسةائل التةص 
دونيا الكتبة ا شوريين وندر وجودىا فص الرسائل التص دونيا الكتبة البابميون فص العصر ا شورد 

يشةةير إلةةى نشةةوء مةةدارس أشةةورية خاصةةة بتةةدريب وقةةد يعةةز  السةةبب فةةص ذلةة  أو قةةد  .(11)الحةةديث
ومةةةن بةةةين ىةةةذه المةةةدارس ىنةةةا  ذكةةةر  (16)الكتبةةةة, كةةةان لمقصةةةر افشةةةورد والمعابةةةد دورًا كبيةةةرًا فييةةةا

وىةةذه . (14)وىةةذا يشةةير إلةةى تالميةةذىا وىةة  يتعممةةون مينةةة الكتابةةة (11)لمجمواةةة تسةةمى كتبةةة كمةةزد
 (𒑈,𒃵ىذا النحوك ) العالمات ذات أصل واحد أد أنيا متشابية وردت امى

 امى التوالص. (:, ∴إذ تمت ترجمتيا امى ىذا النحوك )
 ليةةةةا دففت , ( وىةةةةص األوسةةةةل نطاقةةةةًا فةةةةص افسةةةةتعمال𒃵مةةةةثاًل االمةةةةة ), فالعالمةةةةة الواحةةةةدة

وقد استخدمت ىذه العالمات مةن قبةل الكتبةة بمةا يتناسةب مةل مةا ُأممةص امةيي  مةن معمومةات , ّادة
ما أن ىذه الرسائل ىص رسائل ممكيةك أد أنيا أما موجيةة مةن الممةو  إلةى ليدونوىا فص الرسائل وب

 الحكا  أو الموظوين أو األشخاص أو بالعكس.
إذ نر  الكاتب يركةز امةى بعةض الكممةات أو العبةارات , كان توقُّد الكال  فييا امى بال, لذا

 .محتواىاسج  مل وحتمًا أنيا كانت ُتمقى امى السامل بنبر ين, معطيًا ليا أىمية كبيرة
 وسةةةةةنقد  لمقةةةةةارئ الكةةةةةري  العديةةةةةد مةةةةةن األمثمةةةةةة مةةةةةن النصةةةةةوص التةةةةةص وردت وبضةةةةةمنيا ىةةةةةذه 

والشةةةصء الميةةة  ىةةةو وضةةةل ىةةةذه العالمةةةات فةةةص أمةةةاكن ورودىةةةا فةةةص الةةةنص انةةةد النقةةةل , العالمةةةات
 وفص الترجمة., الصوتص
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 مواضع استعمال هذه العالمات

دنا أن ىةةةةذه العالمةةةةات اسةةةةتعممت فةةةةص انةةةةد ترجمةةةةة النصةةةةوص المسةةةةمارية ذات العالقةةةةة وجةةةة
 مواضيل متعددة يمكن تقسيميا نحو ا تصك

 (.كلمقول أو المحكص )تعادل النقطتانالكال  ا -1
مةةةةات وشةةةةروحيا )توصةةةةيل بعةةةةد إجمةةةةال أو إجمةةةةال بعةةةةد توصةةةةيل المجمةةةةل بعةةةةد توصةةةةيل أو الكم -6

 (.كالموصل بعد إجمال تعادل النقطتان
 لموصولة بوارزة(.الموردات أو الجمل القصيرة )ا -1
 الوصل بين الجمل المستقمة ان بعضيا بعضًا )تعادل النقطة(. -4
 مل الجمل الشرطية. -5

 الكالم المقول أو المحكي -1
 ومن أمثمة ذل ك

a-ki  LUGAL  be-lí   [iq-bu-u]-ni : EN.NUN  [ša  
1
I7].za-ba-BA-šá 

 .(15)اقيشا-زابا إىت  بمراقبة السيد :لص  استنادًا لما سيدد المم  قال
ma-a  EN  ṣa-ṣi-ia  šú-[u]  aq-ṭi-ba-áš-šú : nu-uk  

LÚ
šal-lu-tú  : bi-la…a-

na  
KUR

 ú-ka-a-a  :  x….? nu-uk  : a-ta-a  qa-la-[ta] 

  :أجمةةةب... إلةةةى بةةةالد اوكةةةو :األسةةةر   كقةةةائالً  :ا تةةةصك أنيةةةا )أد تمةةة  الةةةبالد( غريمتةةةص قمةةةُت لةةةو 
X (16)لماذا أنت  غير فعالين: ...؟ قائاًل )أنا(ك. 

TA  UGU  
URU

ṣur-a-a  ša  LUGAL  iq-bu-ni  ma-a : INIM.INIM : KI-šú  

lu  DÙG.GA 

معةو  :كممات )أد تحةادث(  :بخصوص )حاك ( مدينة صور الذد انو قال المم  ا تص 
 .(17)بطيب

ذه المقةةةول, وىةةةةفوةةةص افمثمةةةة أاةةةاله نالحةةةةظ أن االمةةةة التةةةرقي  سةةةبقت الكةةةةال  المباشةةةر أو 
  الترقي  فص اصرنا الحالص. نظا العالمة تقابل النقطتان وفق 
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 مات وشروحها )تفصيل بعد إجمال أو إجمال بعد تفصيل(.الكم -2

 ومن أمثمة ذل كذه العالمة تقابل النقطتان وفق نظا  ترقيمنا الحالص, وى
ina  UGU  

KUR
ra-ṣa-pa-a-a  EN-pi-qi-ti  :  ša  LUGAL  EN  iš-pur-an-ni :    

ma… 

 (18) ما يمصك... : الذد انو كتب لص سيدد المم  :, الموظ  رصبابخصوص بالد 
UN

MEŠ
  an-nu-te  

┌URU┐ 
a-ba-a-a  ur-ki-ú-te : ša  ú-ma-a

┐
 ú-še-ṣu-u-ni :     

a-na-ku… 

 .(19)أنا...  : الذين ا ن ُأخِرجو : األخيرين ىؤفء ناس الباد
LÚ

tar-ta-nu  ma-a  1  LIM : ŠE.NUMUN  a-ru-uš… 

GIŠ
APIN

MEŠ
  :  ša  

KUR
bar-hal-zi  šu[m]-qu[t-t]u  si-mi-in  ŠE.NUMU

MEŠ
 

 ُأحُرث... وحدة بذور : أل  1الترتانو )موظ ( قال ما يمصك 
 .(61) العائدة لمدينة َبرخالزد كانت ناقصة فص وقت البذور )أد موس  الزرااة( : المحاريث

 بإاطةةةةاء تواصةةةةيل , نوةةةةة الةةةذكر وردت موةةةةردات احتاجةةةةت إلةةةةى شةةةروح وتعريةةةة فوةةةص النصةةةةوص األ
 صدنا بو توصيل بعد اجمال.وىذا ما ق, صد بياانيا, أو ما يق

III  ME  ŠE.NUMUN
MEŠ

  ša  
URU

hu-ba-na  a-ri-iš  ri-ih-tú  a-ra-aš  šu-uh:   

ŠE
MEŠ

-ni  ša 
 URU

ha-ba-na  ša  LUGAL  EN-li iq-bu-u-ni    

حبةةوب  : البقيةة )وىةذا ىةةو( موضةوعسةرحرث , بةذور اائةدة لمدينةة خوبانةا حرثةتُ  ائةة وحةدةثالثم
 .(61)مدينة خوبانا الذد تكم  انو سيدد المم 

 فةةةةةص ىةةةةةذا الةةةةةنص ورد ذكةةةةةر تواصةةةةةيل وشةةةةةروح اةةةةةن الموضةةةةةوع المجمةةةةةل الةةةةةذد جةةةةةاء بعةةةةةد 
 وىو حبوب مدينة خوبانا. : العالمة

 المفردات والجمل القصيرة  -3
طة ببعضيا من المة الترقي  بين الموردات والجمل القصيرة التص تكون مرتبحيث وضعت ا

 ومن أمثمة ذل ك قيمنا الحالص.ر ناحية موضوع الكال , وىذه العالمة تقابل الوارزة وفق نظا  ت
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NA4
MEŠ : ša-kut-tum  gab-bu  ina  IGI-šú : a-na  mi-mi-e-ni  i-se-se-šú  

la  ú-kal-lam . 

 .(66)ألد أحد معو سو  ف ُيرييا : المجوىرات كميا بعدتو : كريمة(األحجار )ال
XX  me-ni  ina  ir-ti : LUGAL   EN-a  DU-ku-ni  lu-ra-me-šú-nu-u  I7  li-

bir-ne-e  ú-la-a : al-la-šú-nu  me-nu : šá  ṭè-mu-ni  LUGAL  EN  liš-pu-

ra 

تحريةرى  ليعبةروا النيةر )أو ىةل ابةروا  جةاءوا ؟  ىةل أسةتطيل : سةيدد الممة  : بحضةور لمةاذا
  .(61) لشصء الخر. ميما كانت تقاريرى  دع سيدد المم  يرسل )رسالة حوليا( : النير( أو

ma-a  UN
MEŠ

  sa-hi-ri a-na  EN
MEŠ

-šú -nu  di-i-ni ∴ an-nu-rig  MU
MEŠ

-ni-

šu-nu  a-sa-[ṭar]  ina  IGI  LUGAL  BE-i[a]  ú-se-bi-la  

ي  إلةى سةيدد تا ن قد كتبت أسمائي  وجمب ∴ إاطي إلى أسيادى   ,مص ك إرجل الناس)قال( ما ي
   .(64)المم 

 

 الفصل بين الجمل المستقمة عن بعضها بعضاً  -4
3  ME  ŠE-ma-qa-ru-tú  ša  ŠE.IN.NU  GI-ap-pa-ru  SIG4

MEŠ
  ina   

UGU-hi-šu  ú-ta-si-ik  
┌
me-me-ni

┐
 TA*  ŠÀ-bi  la  id-din  :  UDU

MEŠ
  ša  

ina  pa-ni-šú  up-ta-a-a-ṣi 

األغنةةةا  التةةةص قةةةص ايدتةةةو  :شةةةيئًا منيةةةا عةةةطفرضةةةت اميةةةو ثالثمائةةةة ابةةةوة تةةةبن وقصةةةب لم ةةةبن لةةة  يُ 
   .(65)سرقيا

e-gír-tú  iṣ-ṣa   mu-ru-uq : UDU.NITÁ
MEŠ

  a-šur : GIŠ
ERIN.BAD

MEŠ  

kur-ru 

شةةةوبو خةةةورو  (ذوع أشةةةجار األرز مةةةن نةةةوعجةةة) : ق ةةةقكبةةةاش دَ األ : (ىةةةا)الرسةةةالة كسةةةرخةةةذ )إرفةةةل( 
 .(66)ألقيا
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فنالحظ ىنا سرد مواضيل مستقمة ان بعضيا بعضًا, أد انتقال من موضةوع إلةى الخةر, وضةعت 
 بينيا االمات الترقي  افشورية وىص تقابل النقطة وفق نظا  ترقيمنا الحالص.

 مع الجمل الشرطية -5
┌
ú

┐
-na-m[a]-áš  ki-ma : GIŠ

MÁ
MEŠ

  ú-sa-r[i-q]u  lu-ra-mi-i  li-li-ku 

  .(67)يورغون السون, سرحررى , )و( ليذىبوا  : سرضل بإشارة متى
إذ نجد فص ىذا المثال جممة شرط, فعممية تحريرى  والسماح لي  بالذىاب منوطةة بتوةريفي  

 لمسون )القوارب(.
LÚ

DUMU-šip-ri   ša   il-li-kan-ni  [ma-]-a   šul-mu  a-na  
1
hu-te-šub  la-a  

ta-qa-bi  ri-ik-su  la  ta-ma-har  :  a-su-na-ka 

م  منةو تتسةفاتواقيةة )معةو( فتقبةل )أد  ,, قال ا تةصك فتقةل سةالمًا لخوِتُشةبالرسول الذد جاءنص
ف( ُأااِقُب َ  :اقدًا(  .(68))وا 

 وفص الرسالة ذاتيا نقرأك
LÚ

DUMU-šip-ri  
1
hu-te-šu-bu  ina  UGU  

KUR
URI-a-a  TA  

LÚ
DUMU-šip-

ri-šú  i-sa-bar  : it-ta-lak  ina  meš-
┌
li

┐
  KASAL :  ik-ta-la-šú  :  ma-a  a-

[di]  al-la-ku-u-ni : É-EN
MEŠ

 –[ka]  a-
┌
qa

┐
-bu-u-ni : ma-a  šú[m-mu]  ú-

[r]a-mu-ka  tal-1[a-ka] 

 : الطريةةق قةةد ذىةةب )ولكةةن( فةةص وسةةط  : رسةةوًف إلةةى بةةالد اورارتةةو مةةل رسةةولو قةةد أرسةةل خوتشةةب
امةةيي  أن يطمقةةوا سةةراح  )و(  : واتحةةدث مةةل حكومتةة  : قةةائاًل مةةا يمةةصك إلةةى أن أذىةةب : ااتقمةةو
 .(69)تذىب

حيث أن الجممة األخيرة فص ىذا الجزء من الرسةالة ىةص جممةة شةرطية أد أن ىةذا الشةخص 
 واندىا سيطمق سراحو., مل حكومتو يت  التواوضيبقى قيد افاتقال إلى أن 

Šum-ma  i-ta-ár-ṣa-ka  ina  pa-an  LUGAL :  qi-bi 

 .(11) ُقل )ذل ( : أما  المم , إذا كانت األمور بخير لدي 
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 التمييز بين عالمات الترقيم

وان ( 𒃵:  ,∴𒑈)ذكرنةةا النوةةًا أن ىنةةا  أكثةةر مةةن االمةةة وىةةص النقطتةةان أو الةةثالث نقةةاط 
 بعةض األمثمةة دلةت امةى توريةق بينيمةا أن ىنةا  إفاستعمال ىذه العالمات متشابو امى العمةو , 

 .إن وردت فص النص ذاتو
فوةةةةص المثةةةةال األول ىنةةةةا  قائمةةةةة برسةةةةماء مةةةةوظوص القصةةةةر ورد فييةةةةا أسةةةةماء أربعةةةةة اشةةةةر 

أمةا البقيةة فقةد سةبقت  ∴ حيث سبقت أسماء الخمسة أشخاص فص بدايةة القائمةة بالعالمةة, شخصاً 
 .وكما ىو موضح فص ىذا المثال  : أسمائي  العالمة

 
 )كبيةةر( ليشةةر إلةةى مةةدير-زيةةرو-قائمةة نةةابو 

 القصر   
 kap-pu  

1-d
PA-NUMUN-GIŠ 

a-na  
LÚ

GAL-É.GAL   

 

d.1  أباشا   -نابو شارخو ∴
PA-šar-hu-ú-ba-šá  ∴ 

d.1   اس ار رئيس العمال -زير ∴
NUMUN-15  GAL-pil-ka-ni  

        

∴ 
1  اربايو. ابن القصر    ∴

ár-ba-a-a  DUMU-É.GAL ∴ 
1  ايو, ابن القصر   ُمُصر  ∴

mu-ṣur-a-a  DUMU-É.GAL  ∴ 
 ∴ MÍ-šú  LÚ.GAL-KUR  زوجو مدير القصر ∴
  DUMU  3  ليشر   -زيرو-ثالثة أبناء لة نابو :

1.d
PA-NUMUN-

GIŠ  

: 

  MÍ-šú  ša  ُأباشا   -شارخو-زوجو نابو :
1.d

PA-šar-hu-TÉŠ  : 
  DUMU.MÍ  2  ليشر-بررو-بنتين لة نابو :

1.d
PA-NUMUN-

GIŠ 

: 

     
MÍ  ابنتو المتبناة :

É.GI4-A-su   : 
)التةةةةاريل( اليةةةةةو  الثةةةةةامن مةةةةةن شةةةةةير تمةةةةةوز  :

 ليشر-زيرو-نابو
 UD-8-KÁM  ša  ITU.ŠU 

1.d
PA-NUMUN-GIŠ 

: 

  a-na  DUMU-É.GAL   إلى ابن القصر 

  PAB  14  LÚ e-rib-u-te  (11)مدخوًف اشر المجموع أربعة  
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األوائةةل مةةني  وىةة  ذود األىميةةة كمةةا ىةةو واضةةح فةةص أشةةخاص نالحةةظ أن أسةةماء الخمسةةة 
الةةةنص حيةةةث سةةةبقت أسةةةمائي  الةةةثالث نقةةةط أمةةةا البقيةةةة فسةةةبقت اسةةةمائي  النقطتةةةان وىةةة  أقةةةل شةةةرنًا. 

أربعة اشةر   أن مجموايالنص فص حين ذكر , ويالحظ أن مجموع األشخاص اثنا اشر شخصاً 
 ليشر ومدير القصر إليي .-زيرو-إذا أضونا نابوفيذا الرق  صحيح  ,شخصاً 

أمةةةا المثةةةال الثةةةانص فضةةة  رسةةةالة يسةةةتعم  فييةةةا الممةةة  ا شةةةورد اةةةن تواصةةةيل بشةةةرن الثيةةةران 
 المجنحة ا شورية, حيث يذكر لو أنو أحد موظوين, التواصيل ا تيةك 

1-en   
NA4.d

[ALAD.
d
LAMA  x  ina  1  KÙŠ]  MAN  ru-ṭu : GÍD.DA-šú  

DAGA[L-šú  xx]  TA  ŠÀ GÍD.DA TA ŠÀ  DAGA [L xx] [x ina]  1  

KÙŠ  ru-ṭu  gam-ru  x[xxx]  [1-en  N] A4 ∴ 9 ina  1  KÙŠ  ru-ṭu[GÍD.DA  

TA]  ŠÀ  2  bat-te-šú  a-[na]  I7  [xx ina]  1  KÙŠ xxxx  

Rev xxxx.  

NA4 ∴10  [ina  1  KÙŠ  ru-ṭu∴]  
┌
5

┐
 ina  1  KÙŠ  :  [ina  U]RU [xxxxx] 

[NA4]  ∴ 10  ina  
┌
1

┐
  K[ÙŠ ∴]  

┌
5

┐
  ina  1  KÙŠ ∴  [pa-a]n  

KUR
hab-

┌
ru

┐
-ri  [PAB]  8  

NA4.d
ALAD.

d
LAMA

MEŠ
  [re-h]u-te  ša  

LÚ
GAL

MEŠ
  [x-

KUR-]u  :    ú-di-ni [la]  nu-pat-ta 

مةةن الطةةول  [xx]ارضةةو , طولةةو : امتةةداد, ونصةة  ذراع ممكةةص [x]الثةةور المجةةنح األول 
ذراع مةةن جانبةةو ا خةةر إلةةى النيةةر  9.5 ∴الثةةور ا خةةر .ذراع ونصةة  قةةد ُأكممةةت [x], والعةةرض

[…]   . 
 الثةةةةةةةور  .xxفةةةةةةةص مدينةةةةةةةة  :ذراع  5∴ذراع امتةةةةةةةداد  .10 5]الطةةةةةةةول [ ∴الثةةةةةةةور المجةةةةةةةنح 

ران يةةةةذراع  فةةةةص مدينةةةةة خةةةةابورد. مجمةةةةوع الثمانيةةةةة ث 5العةةةةرض  ∴ ذراع 10الطةةةةول  ∴المجةةةةنح 
 .(16) البقية ل  نقتمعيا )من الصخر( : البالد [xx]دة لذود الشرن المجنحة البقية العائ

إذ نر  فص ىذا المثال أطوال وأبعاد ادد من الثيران المجنحة ا شورية حيث ذكرت االمةة 
وةةص بدايةةة الةةنص ف ,أمةةا فةةص غيةةر ذلةة  فقةةد وضةةعت النقطتةةان الةةثالث نقةةاط لتوضةةح أرقةةا  قياسةةاتيا.

 .طولو( :ووضل نقطتان )امتداد 
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وفةص نيايةةة الةةنص اسةةتعمل الكاتةةب النقطتةةان والتةص تعةةادل الوةةارزة ليةةذكر بعةةدىا جممةةة أخةةر  
فوةةص ىةةذا المثةةال بةةين لنةةا الكاتةةب افشةةورد أنةةو قةةد فةةرق بةةين االمةةة النقطتةةان  متعمقةةة بالموضةةوع.

 والثالث نقاط.
 

 أمثلة عامة

فةةةص مواضةةةيل  نةةةورد لمقةةةارئ الكةةةري  أمثمةةةة اامةةةة وردت فييةةةا االمةةةات تةةةرقي  وضةةةعيا الكاتةةةب
 مختموة.

 أواًل:
ُدبُّو إلى المم  ا شورد ُتطمئنو أن قالع -أش ور-مقدمة ىذه الرسالة الُمرسمة من الحاك  شا

ن ممة  بةالد شةوبريا ك إقةائاًل لةوث  ُيضي  برنو اندما كتب لسيده المم  , وأرض سيده المم  بخير
 ث  يقول بعدىا أن سيدد المم  أرسل لصك, قد أسر رجالص

ma-a  
LÚ

ERIM
MEŠ

-šú : pi-[it-ti]  
LÚ

ERIM
MEŠ

-ka : ṣa-[bit  a-di]  
┌
ú

┐
 ra-mu-

u-ni : xxx 

┌
ša  a-na  LUGAL  EN-iá

┐
 [áš-pur-an-ni]  nu-ku  5-me  

GIŠ
ÙR

MEŠ
  [ina  

ta-hu-me]  ša  
KUR

URI-a-a  i-ta-[as-qu  ú-ma-a]  LÚ.3.U5-ia  ša  i[s-si-qu-

u-ni]  i-ti-ki-si : ina  ši[d-di  I7]  ik-ta-ra-ra  ki-[ma  dul-lu]  ug-da-mir : ú-

n[am-ma-šá]  
LÚ

ERIM
MEŠ

  ú-pa-har  
┌
am

┐
-m[ar]  1-me  

LÚ
ERIM

MEŠ
  ú-za-

ka : e-r[u-bu]  
GIŠ

ÙR
MEŠ

  ina  I7  i-ka-ru-[ru]  re-hu-ti : a-na  EN.NUN-šú-

n[u]  ina  É  šu-ub-te-šú-nu  ú-še-šá-[ab]  i-su-ri : bar-tu : me-me-n[i]  

EN.NUN  ú-da-'a-na TA IGI : bar-ti : pal-ha-ku  [
LÚ

EN].NAM  ša  

URU
pu-lu-u-a  [ša  p]u-tú-u-a  i-sa-bar  [ma]-a  a-ta-a : LÚ

A-šip-ri  ša  

PAB-ia : qàl-li  [la  il-li-k]a : ma-a  i-lu-u  ina  IGI-šu  e-ra-b[a] 

 .xxx :  أس ر حتى يطمق سراحي  : لجنود بعدٍد مساٍو  :  ما يمصك جنوده
فةص داخةل تخةو  بةالد  جةذاا 511قةائاًلك لقةد اختةار )وا( بخصوص ما َكَتبُت لسيدد الممة  

وَطةةَرَحُين بجانةةب  : ا ن ُرُجمةةص الثالةةث الةةذد أجةةر  افنتقةةاء قةةا  بةةالقطل )أد األشةةجار( ,اوراتةةو
ليةةةدخموا  : جنةةةدياً  111تطيل أن أنتقةةةص أسةةة .الجنةةةود جمةةةلسةةةينطمق وي : النيةةةر حالمةةةا يكمةةةل العمةةةل

  : سرضةةعي  فةةص حاميةةاتي  :تخةةو  بةةالد اورارتةةو( ويطرحةةوا األلةةواح فةةص النيةةر البقيةةة )مةةن الجنةةود( )
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حةاك   .أخشةى أنةا : التمةرد : مةن  ,أيًا كان )سيحصل(. سةرقّود الحراسةة : تمرداً  : )كرسناد( ربما
الصةةةفير لةةة  يةةةرت    : رسةةةول أخةةةص : لمةةةاذاة بولويةةةا الةةةذد اارضةةةنص قةةةد أرسةةةل لةةةص مةةةا يمةةةصك نةةةمدي

 . (11)ومضى قائاًلك ىل يزوره ا لو
 

 ثانيًا: 
1
DINGIR-bi-

┌
'i

┐
-di

  :  
ÚŠ  MÍ-šú  LUGAL

 ┌
u

┐
-du  :  DUM

!
 
 ∴  !

QAL  ta-

ta-h[az 
!
  ina 

L
]

Ú
MU

MEŠ
  LÚ  : ┌

is
┐
-si-ia  : i-du-la  a-[k]i  L[UGAL]  e-ti-

qu-ni  ša  ka
 ┌

l
┐
-[z]i :  i-tal-ku-ni  LÚ : ┌

u
┐
-sa-ah-li-qu  

1
LAL

!
- 

┌
nu

┐
  

: MU-šú  a-n[a  
1
k]i-mu-ma-a-a  

┌
a

┐
-na  ša  kal-zi  LUGAL  be-lí :  liš 'a-

a-al  šúm-mu  la  
LÚ

ARAD šu-tu-ni 

, تزوجةت(أدك صةفيرًا أخةذت )  : ولةدًا   : سيدد المم  يعةر  ,تومات زوج  : دبيئ -إيمو
, الرُجةةل جةاءوا : ( انةةدما تحةر   الممةة  أاضةاء المجتمةةلا نعمةل )ي : معةةص : بةين الطيةةاة الرجةل
 اسمو. : سببوا ىروبو. تُقونو

يمةا إذا لة  يكةن خادمةًا )لةص( فليسةرل   : إلى كيموماد والى أاضةاء المجتمةل سةيدد الممة  
 .(14)ىو
 
 

 استخدامات أخرى لعالمات الترقيم
 لتةةةرقي  التةةةص تناوليةةةا البحةةةث ىنةةةا  اسةةةتخدا  اخةةةر يجةةةب أن ف نفوةةةل انةةةو فةةةص االمةةةات ا

(𒃵 ,𒑈)  أف وىةةو اسةةتخداميا كعالمةةة تةةدل امةةى التكةةرار وىةةص بةةذل  تعطينةةا المعنةةى ذاتةةو لمعالمةةةك 
(𒈫 MIN  ,𒆠𒈫 KI.MIN.التص سبقت افشارة انيا فص مستيل ىذا البحث ) 

حيةةث وردت ىةةذه العالمةةات الدالةةة امةةى التكةةرار فةةص النصةةوص افقتصةةادية )العقةةود( وفةةص 
امةى  األمثمةةالنصوص األدبية, ومةن  إلىافة ضالنصوص التص تحتود امى اليبات واألاطيات إ

 ذل ك
NA4

KIŠIB 
1
ITA.BA-a-a DUMU-šú 

NA4
KIŠIB 

1
si-lim-

d
IM: 

 )مكرر أد )كذل ( ابنو( :ادد  -إقيشا ابنو خت  سيمي  -خت  اَرخ
IGI 

1
[xx] x-su 

LÚḫa-za-nu KÁ- 
d
UTU IGI 

1
man-nu-ki-15∴KÁ- 

I7
HAL.HAL 
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 بوابة نير دجمة ∴اسار -كص-ُمشر  بوابة ا لو شمش الشاىد منو]××[ × الشاىد 
(15)

. 

امةةةى التكةةةرار أد أن ىةةةذا الشةةةاىد ىةةةو أيضةةةًا مشةةةر  بوابةةةة نيةةةر ∴حيةةةث دلةةةت العالمةةةة  
 .(16)دجمة

 
ša UNUG

KI
 TA ŠÀ-ia a-dáb-bu šá GÚ.Dug.A

kl
 us-sa-né-la-

┌
a

┐
šá 

d
U-GUR 

a-di 
d
la-aṣ ∴ KI.MIN šá KIŠ

KI
 É.HUR

┐
.SAG.KALAM. MA ∴ šá 

d
za-

ba4- 
┌
ba4

┐
u 

d
BA.Ú ∴ KIMIN šá 

URU
de-ri ∴ 

 

فكرت مميًا بقمبص بروضاع مدينة الوركاء, ودائمًا أَام ص شرن تم  )شؤون( العائدة لمدينة كوثا 
 ∴ فصوشؤون ا لو نركال وا لو 

والشصء  ∴زبايا وا لو باؤ  شؤون ا لو ∴كالم ا  -الشصء نوسو لمدينة كيش ومعبد خرسا 
 .(17) ∴نوسو لمدينة دير 

أد أنو أىت  بشؤون ا لية والمدن  ∴حيث نالحظ أن الكاتب استعمل االمة التكرار 
)نوس الشصء( أيضًا لمتكرار ولكنيا استخدمت مرتين  KI.MINالمذكورة. واستخد  أيضًا الموردة 

 اند بداية الجمل الجديدة.
40 UDU.NI.TÁ 

┌MEŠ┐
 
LÚ

S[IPA
MEŠ

] ša URUa-di-a 20 LÚ ∴  ša 
URU

bu-qi     

لمدينةةةة  ينالعائةةةد  ∴ 61ص قكبشةةةًا )نوةةةس الشةةةصء( راةةةاة مدينةةةة بةةةو  41راةةةاة مدينةةةة أديةةةا أاطةةةو 
 .(18)صقبو 

امةةى التكةةرار حيةةث أنيةةا تشةةير إلةةى الراةةاة العائةةدين لمدينةةة بةةوقص  ∴حيةةث دلةةت العالمةةة 
 كبشًا. 61 أاطوا كذل 

التةةرقي  بكثةةرة فةةص النصةةوص الطبيةةة المكتشةةوة فةةص مكتبةةة  االمةةات ولةةوحظ أيضةةًا اسةةتخدا 
 امى التكرار.  لتدل ∴و  : بانيبال ومنيا االمة -الشور

وىةةص موةةردة سةةومرية تعنةةص )مثمةةو(  ŠU.BI.DIL. ÀMواسةةتخدمت موةةردة أخةةر  وىةةص 
 .(19)واستخدمت فص النصوص الطبية لالختصار أد كذل 
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 الخاتمة

وسةائل التعبيريةة التةص مةن ضةمنيا االمةات التةرقي  التةص تناوليةا ترصةيل الغايتنا مةن البحةث  -1
 البحث فص الكتابة لد  أجدادنا القدماء, و التص نسبت لفيرى .

كانت الحاجة ليذه الوسائل التعبيرية حاضرة فص أذىان الكتاب يفذونيا بما يناسب أامالي ,  -6
اليةةو مموتةةًا بةةذل  ذىةةن القةةارئ  فقةةد يضةةي  أحةةدى  رمةةزًا أو أكثةةر لمتركيةةز امةةى مةةا يريةةد التنبيةةو

الييةةا, حيةةث وردت بعةةض المواضةةيل مقسةةمة وموصةةمة أو مشةةروحة, فسةةاادت امةةى وضةةوح 
الةنص, اف أن الكثةةرة المورطةةة فةةص اسةتعمال االمةةات التنقةةيط قةةد تةؤدد إلةةى أن يكةةون الةةنص 

 موككًا.

مةات كص ف تخةتمط مةل اال (∴,  :) ىكذا( 𒃵  ,𒑈)فضمنا ترجمة العالمات المسمارية  -1
التةةةرقي  التةةةص نسةةةتخدميا  فةةةص ىةةةذا العصةةةر انةةةد الترجمةةةة, مةةةل مرااةةةاة أمةةةاكن ورودىةةةا بةةةين 

 الكممات والعبارات فص النص المسمارد.

لةةوحظ أن الكاتةةب إذا اسةةتخد  االمةةة النقطتةةان والةةثالث فةةص نةةص واحةةد, فإنةةو انةةدىا يميةةز  -4
 بينيما امى الفالب كما وضحت ذل  األمثمة السابقة.

بحةةةث فتةةةرة العصةةةر ا شةةةورد الحةةةديث وتحديةةةدًا تةةة  التركيةةةز امةةةى الرسةةةائل لقةةةد غطةةةى ىةةةذا ال -5
الممكيةةةة, وقةةةد لةةةوحظ اسةةةتعمال االمةةةات التةةةرقي  لةةةد  الكتبةةةة الةةةذين كتبةةةوا بالميجةةةة ا شةةةورية 
الحديثةةة امةةى خةةال  الكتبةةة الةةذين دونةةوا بالميجةةة البابميةةة الحديثةةة مةةن العصةةر ذاتةةو, حيةةث 

 و ل  تالحظ أصاًل.ندرت االمات الترقي  فص رسائمي , أ
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 .56-55ص, 6118, حمب, االمات الترقي  فص المفة العربية, ( فخر الدين قباوة1)
(2  ( http://www.trigofacile.com/jardins/chronica/civilisation/0302-

ponctuation.htm.  

, 1916, مصر, ولالقس  األ, الترقي  واالماتو فص المفة  العربية, وكذل  ينظرك احمد زكص باشا
 .16ص

خالد سال  , وليد الجادر, ترجمةك األب البير أبونا, قاموس العالمات المسمارية, فبات و( رني1) 
 .65ص, 6114, المجمل العممص, إسماايل

 .166ص, 6111, الموصل, الكتابة المسمارية, ( اامر سميمان4)
 .65ص, المصدر السابق, فبات و( رني5)
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 .79ص, 6118
ةةة ( 7) ق. ( فقةةد اسةةتخدمت  6611-6171موةةردة تتقةةد  الكةةال  المباشةةر فةةص العصةةر األكةةدد )ثم 

 ..CDA , p.74. بمعنى )ما يمصك ( ينظر :enmaالموردة 
ور الثالثةة والميجةات البابميةة القديمةة والوسةيطة وفةص سةاللة أ, أما فص الميجات األكدية القديمةة

فقةةةد شةةةاع اسةةةتعمال الموةةةردة , إضةةةافة إلةةةى الميجتةةةين ا شةةةوريتين القديمةةةة والوسةةةيطة, والحديثةةةة
umma  بمعنى )ا تص ك أو ما يمص ك ( ينظرCDA , P. 421. 
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(9  ( CDA , P. 257. 

(
1
0)  CDA , P. 215. 

عصةةر ا شةةورد الحةةديث بالميجةةة ا شةةورية الحديثةةة وقةةد لةةوحظ أن جةةزء مةةن ( ُكتبةةت رسةةائل ال11)
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كين افشورد وكان -ق. ( إلى بالد ايال , فخضعت بالد بابل اداريًا لممم  شرو 711اا  )

 العديد من الكتبة البابميين يعممون لد  المم  افشورد.
ا ذق. ( لةة  يتفيةةر ىةة 668أبمةةص اةةرش افمبراطوريةةة افشةةورية ) -بةةانص -ااتمةةى اشةةور وانةةدما
وكان العديد  ن,أوك -شو -وفسيما ان ادارة بالد بابل اصبحت تحت أمرة أخيو شمشالوضل 

مةةةن المةةةوظوين البةةةابميين يمعبةةةون دور الةةةوكالء انةةةد الممةةة  افشةةةورد وكةةةانوا يكتبةةةون الرسةةةائل 
 . ينظرك تحمل تواصيل ان شؤون بالده المم  افشورد والتقارير مرسمينيا إلى
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