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 .١داهێنانی نووسین و کرداری نووسین لە خۆرهەاڵتی
نزیکی کۆندا
 .٢اختراع وممارسة الكتابة في الشرق األدنى القديم
THE INVENTION AND PRACTICE OF WRITING - ٣
IN THE ANCIENT NEAR EAST

البدایة
الغرض من هذه السلسلة التعليمية هو تعريف المعلمين و الطلبة من جميع األعمار على
الحياة في الشرق األدنى القديم بهدف تحفيز الجميع على األنخراط بشكل أكبر في على
اآلثار و تأريخ هذه المنطقة و العناية بها و المساعدة في حماية تراثها الثقافي الغني و
المتنوع
يقدم هذه الصناديق مقدمة عن ثالثة عناصر مهمة للحياة في الماضي:
• الفخار و الناس في الشرق األدنى القديم
• الغذاء و الناس في الشرق األدنى القديم
• اختراع و ممارسة الكتابة في الشرق األدنى القديم
يحتوي كل مربع على معلومات مكتوبة و رسوم ايضاحية مرتبطة و مجموعة من األنشطة
لتسهيل تعلم األطفال

استمتع برحلتک عبر الزمن!

٢

ماذا في الصندوق؟
•
•
•
•

الوصفة لعمل مجموعة من عجين الملح :لنشاط الرقم  ٣و نشاط الرقم .٤
النسخ المقلدة الخشبية من االقالم (األدوات المستخدمة من قبل الكتبة للكتابة) :لنشاط الرقم .٣
ثالث نسخ متامثلة من األختام الرافيدينية المنبسطة و اإلسطوانية.
عدد من النسخ المتماثلة ألنواع مختلفة من الرقم الطينية المسمارية واألشكال الالحقة للكتابة.

ما هي الكتابة؟
الكتابة هي واحدة من أعظم االختراعات في تاريخ البشرية .تم استخدامها لتسجيل الكالم من خالل عدد محدود
من اإلشارات المرئية (العالمات) التي تسجل األصوات .فكر في الحروف األبجدية وما األصوات التي يرمزون إليها!
يتيح ذلك التواصل ومشاركة المعلومات عبر الزمان والمكان :بإستخدام الكتابة ،يمكننا اآلن إرسال رسائل وكذلك
رسائل البريد اإللكتروني والرسائل النصية عبر مسافات جغرافية شاسعة وتسجيل ما نعرفه لألجيال القادمة.
للوهلة األولى ،ينطوي هذا التعريف على فجوة واضحة بين الكتابة وأنظمة التواصل المرئي األخرى التي تنقل
الرسائل دون الرجوع إلى الكالم .قد يكون التمييز أكثر تعقيدا ،خاصة ،كما سنرى ،عندما يتعلق األمر بالمرحلة األولى
من ظهور الكتابة.
لقد أثرت الكتابة تأثيرا هائال على الثقافة اإلنسانية ،لكننا اليوم نعتبرها أمرا مفروغا منه وال نطرح األسئلة األساسية:
كيف حدث ذلك؟ من إخترعها؟ أين ولماذا؟ ستحاول هذه الرحلة اإلجابة على بعض من هذه األسئلة.

يبدو أن الناس في بالدالرافدين اخترع الكتابة قبل أية حضارة أخرى منذ أكثر من  ٥٠٠٠عام .في حين
أن مصر كانت أيضا في منافسة قريبة ،بعد حوالي  ٢٠٠٠عامفقد اخترعت الصين أيضا نوع من كتابة
خاصة بها ،وبعدها بقرون أمريكا الوسطى لحقت بهن .هذه أربعة اختراعات منفصلة للكتابة ،والتي
حدثت بشكل مستقل وعلى ما يبدو دون أي اتصال مع الثقافة التي سبقت بإختراع و تطوير الكتابة.
ربما حدثت االختراعات األصلية في مكان آخر أيضا ،في وادي إندوس خالل فترة حضارة هارابا ،وفي
جزيرة إيستر آيالند في المحيط الهادئعلى بعد حوالي ٥٨٠٠كم من ساحل تشيلي .بالدالرافدين ،ومع
ذلك  ،يبدو أنه كان األول

خلق بالد ما بين النهرين نصا من الصفر  ،دون أي تأثير من أية ثقافة أخرى .يطلق عليها اسم “المسمارية” ألن عالماتها
على شكل إسفين (الكلمة تأتي من الكلمة الالتينية “ ، ”cuneusوالتي تعني “إسفين”) .كان بشكل أساسي ،ولكن
ليس حصريا،تكتب على الطين ،خاصة أقراص الطين .لقد وصلت مئات اآلالف من هذه الرقم الطينية الينا!
من المهم أن نضع في اعتبارنا  ،إذن  ،أن الكتابة ال تتعلق باللغة فقط :الكتابة هي كائن مادي .على هذا النحو ،فهي
جزء من التأريخ واآلثار .تم العثور على أقراص الطين وغيرها من أشكال الكتابة في الحفريات األثرية وتم عرض العديد
منها في المتاحف .باستخدام األدوات والمواد المتوفرة في هذا الصندوق ،ستقومون أيضا بكتابة بعض من العالمات
المسمارية بأنفسكم .هذه رحلة اكتشاف ستقودكم بعمق في واحدة من أعظم إنجازات حضارة بالد الرافدين.
تم اختراع النص المسماري لتسجيل اللغة السومرية أوال ،ولكن أيضا الحقا استخدمت لكتابة لغات اخرى مثل األكدية
والحورية والحثية واألورارتية والعيالمية والفارسية القديمة/الميدية وغيرها .بهذه الطريقة  ،تم استخدام خط
واحدعبر الزمن لعدة لغات مختلفة ،والتي كانت مختلفة تماما عن بعضها البعض .كان النص المسماري هو أكثر
أشكال الكتابة استخداما على نطاق واسع في العصور القديمة حتى تم اختراع األبجدية.

٣

استخدمت الكتابة ألية شيء؟
في بالدالرافدين ،كانت الكتابة والطرق ذات الصلة لتسجيل وحماية المعلومات والسلع مثل األختام مرتبطة بشكل
وثيق بمؤسسات الدولة :المعابد والقصور .بينما تهتم الكتابة المبكرة بتسجيل األنشطة والمعامالت االقتصادية،
فإن النصوص المتأخرة تشمل التراكيب األدبية مثل أسطورة الملك جلجامش ،والنقوش الملكية األثرية المنحوتة
على األحجار لإلحتفال بإنجازات ملوك بالدالرافدين ،وكذلك النصوص العلمية المعنية بعلم الفلك والرياضيات
والطقوس الممارسات.
على عكس اليوم ،لم يتمكن سوى عدد قليل من الناس والكتاب وعدد قليل من أعضاء النخبة المتعلمين من القرآءة
والكتابة في بالدالرافدين .الكتابة ،وبالتالي ،خدم أقوى األفراد والجماعات االجتماعية في مجتمع بالدالرافدين.

مثل التقنيات األخرى ،أو مثل االختراعات الكتابات األخرى ،لم يتم إنشاء النص المسماري لبالدالرافدين بين
عشية وضحاها ،ولكن تم تطويره على مدار بعض الوقت .كيف حدث هذا بالضبط ال يزال غير واضح
تماما ،وهناك العديد من النظريات المتنافسة حول كيفية اختراع الكتابة المسمارية .ما يمكننا قوله بأمان
هو أن جميع العالمات المسمارية لها عالقة وثيقة للغاية بالصور ،وأن الكتابة األولى استندت في وقت
سابق إلى التقاليد المحلية الخاصة باأليقونات (طرق تصوير األشياء والحيوانات والبشر).

قبل الكتابة
في البداية ،لم يكن الناس يعرفون كيف يكتبون .قبل أن تتطور القرى والمدن ،اتخذ الناس خطواتهم األولى نحو
الكتابة عن طريق تسجيل قصص الصيد وأجزاء أخرى من حياتهم اليومية على جدران الكهوف (منذ  30000سنة
مضت) .في وقت الحق ،منذ حوالي  12000عام ،بدأ الناس في نحت مشاهد الصيد وغيرها من الرموز على
الصخور عبر المناظر الطبيعية.
عندما استقر الناس ألول مرة في قرى زراعية صغيرة (انظر صندوق الطعام) واخترعوا الفخار (انظر صندوق
الفخار) ،قبل حوالي  10000عام ،قاموا برسم الحيوانات والبشر والتصاميم الهندسية على أواني الفخار .مثل
اللوحات الكهفية والمنحوتات الصخرية ،واللوحات والنقوش على الفخار هي تعبيرات عن ذاكرة اإلنسان خياله.
أنها تسمح لنا أن نرى ما قدمه الناس القدامى كشيء ذو معنى و ذات أهمية في حياتهم وما أرادوا من
تواصل مع اآلخرين.

نقوش و زخارف علی مزهریات فخاریة

شخصيات شبيهة باإلنسان مرسومة على كسرة من جرة
فخار من موقع جوخة مامي قرب مندلي (حوالي ٨٠٠٠
سنة من اآلن)

٤

نحو الكتابة
يبدو أن هناك خطوة ملموسة نحو تطوير الكتابة المسمارية في بالدالرافدين ،حيث كان نظام التسجيل يعتمد على
كرات الطين ،والمعروفة باسم بوال  ،bullaeو األشياء الطينية الصغيرة التي يشار إليها بإسم الرموز  tokensالتي
تحتويها .إن نظرية أصول الكتابة كنتيجة للتطور التدريجي الطويل من الرموز tokensأمر مثير للجدل ،ولكن تجدر
اإلشارة اليه هنا.تم تطوير أنظمة حفظ السجالت القائمة على الرمز في القرى الزراعية في العصر الحجري الحديث.
اقدم الرموز الصغيرة المصنوعة من الطين تعود الى حوالي  ١١٠٠٠سنة من اآلن ،تم العثور عليها في إيران.
يبدو أن الكرات الطينيةالرموز الطينية (على أشكال حيوانات و السلع) قد استخدمت لتسجيل المعامالت االقتصادية.
عندما كان الناس يتاجرون بالسلع في وقت مبكر من بالدالرافدين ،احتفظ كل شخص أو مؤسسة مشاركة معنية
احتفظت بكرة طينية مملؤة برموز على شكل حيوانات او سلع متبادلة مثل الجرار أو الحيوانات .تم تحديد عدد الرموز
الموضوعة في الكرات الطينية حسب عدد السلع المتبادلة .لذلك إذا تم شراء أو تبادل خمسة حيوانات ،فقد تم
وضع خمسة رموز طينية على شكل ذاك الحيوان في الكرة الطينية .كان لبعض الرموز أيضا أشكال أكثر تجريدية أو
هندسية وال نعرف ماذا تعني .ثم يتم غلق الكرات الطينية وتختم بختم أسطواني عبر سطحها الخارجي.
اكتشف علماء اآلثار العديد من الكرات الطينية في مستوطنات بالدالرافدين المبكرة .بعض هذه الكرات الطينية مكسورة
ألنه كان يتعين فتحها للتحقق من محتوياتها عند الحاجة ،أو ألن كال الجانبين من اتفاق تجاري قد أوفت بالتزاماتها
تجاه بعضها البعض.

كرة طينية مع الرموز الطينية

كرة طينية مع الرموز الطينية على شكل السلع
المتبادلة

كان للرموز الفيزيائية نماذج وأشكال مختلفة ،لتمييز أنواع مختلفة من األشياء أو السلع وتمييزها .وفقا إلحدى
النظريات حول اختراع الكتابة ،عندما توقفت ادخال الرموز لداخل الكرات الطينيةو اخفائه في الكرات الطينية ،كانوا
بدال من ذلك يطبعون هذه الرموز الطينية على الرقم الطينية المسطحة ،و هذا ادت الى ظهور استخدام
الرقم الطينية .األشكال المختلفة للرموز أنتجت طبعات مختلفة على الطين .وبالتالي أصبحت األسطح األلواح
الطينية شكال مبكرا من “حفظ السجالت”.
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الكتابة المبكرة
منذ حوالي  ٦٠٠٠-٥٠٠٠عام ،مرت حياة بعض الناس في بالد ما بين النهرين بتغيير جذري .على الرغم من أن الكثيرين
استمروا في العيش في مجتمعات قروية صغيرة مع القليل من الثراء واالختالفات االجتماعية بين السكان ،فقد
تحولت بعض المستوطنات ،خاصة في جنوب بالد ما بين النهرين  ،مثل أوروك(الوركاء) ،إلى مدن كبيرة ذات
مباني ضخمة وثروة صارخة واختالفات اجتماعية بين عامة الناس .العامة والنخبة الناشئة .شغل أعضاء المجموعة
األخيرة أهم المناصب في هذه المدن ،مثل الكهنة والكاهنات ،وقد تمكنوا من بناء و استدامة مؤسسات
اجتماعية مرموقة جديدة ومظاهرها المادية (المعابد النصبية والقصور).
في المدن األولى في بالد ما بين النهرين ،لم تكن المعابد مهمة فقط ألنشطتها الدينية ،بل كانت أساسية في
حياة الناس االقتصادية والسياسية .تملك المعابد قطعان ضخمة من األغنام والماعز واألبقار واألراضي الزراعية
والرعوية الشاسعة .عمل الكثير من الناس في الحقول والورش التي تملكها المعابد ،إلى جانب الحرفيين ،الذين
قاموا بإنتاج أشياء معدنية مثل األدوات والمجوهرات والمالبس الفاخرة واألثاث والمباني األثرية وكميات كبيرة من
الفخار (انظر صندوق الفخار).
يبدو أن الكتابة في بالد ما بين النهرين قد تطورت من أجل تنظيم األنشطة المرتبطة بصيانة وتوسيع مؤسسات
الدولة وضمان حصول عمال المعبد والحرفيين على مدفوعات كافية من الغذاء (انظر صندوق الطعام و
صندوق الفخار) وغيرها من السلع لعمالهم.
منذ حوالي  ٥٥٠٠عام ،طور المسؤولون في المعبد الرئيسي ألوروك(الوركاء) في جنوب بالد ما بين النهرين
ومؤسسات المعابد في مدن مبكرة أخرى شكال بسيطا من اعتمد على الصور للكتابة (الكتابة التصويرية) .يعرف
هذا الخطسميت الكتابة الشبيهة بالمسمارية ( )proto-cuneiformاي المرحلة األخيرة قبل المسمارية.
هذا هو نوع بسيط من الكتابة حيث يتم التعبير عن أشياء أو إجراءات محددة من خالل الصور .الفعل “لتناول
الطعام” ،على سبيل المثال ،تم كتابته من خالل الجمع بين عالمتين :عالمة رأس اإلنسان مع فم مفتوح وعالمة
وعاء .كلتا العالمتان تشيران إلى األكل أو إطعام العمال.
ال يزال عالمنا اليوم مليئا بالصور التوضيحية والمعلومات والتعليمات البسيطة التي يقدمونها! فكر في العالمات
التي تنظم حركة المرور أو تخبرك بالحمام الذي يجب عليك الدخول إليه.

الكتابة الشبيهة بالمسمارية

رقيم طيني يحمل كتابة صورية المعروفة بالكتابة الشبيهة
بالمسمارية

٦
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النشاط رقم  :١هل يمكنك التفكير في رسم تخطيطي رأيته في مدرستك أو في المنزل أو في
الشارع؟ ارسمه على قطعة من الورق وأخبر بقية زمالئك في الصف بما يعنيه!
هل يمكن نقل نفس المعلومات كتابة؟ هل ستكون فعالة؟
مناقشة جماعية في الصف حول األشخاص الذين ال يستطيعون القراءة أو الكتابة  ،وحول زوار
المتحف من األجانب ،الذين قد ال يتمكنون من قراءة النص المحلي والتحدث باللغة المحلية.

الخط المسماري
تم استخدام الخط الشبيه-بالمسماري فقط لبضع قرون .لم يكن رسم الصور لكل كلمة أو نشاط على الطين مهمة
سهلة ،وكان لدى الكتبة األوائل صعوبات في التعبير عن المفاهيم واألفكار المعقدة عن طريق الصور .لذلك  ،سرعان ما
بدأ الكتبة في تجريد هذه الصور الى سلسلة من العالمات.
تم إنتاج العالمات المسمارية بالضغط على أداة رفيعة تعرف باسم القلم ،والتي كانت مصنوعة عادة من القصبوعلى
طين رطب ؛ تعتبر أول قلم في العالم! القلم لديه حافة حادة مثلثة ،المعروف أيضا باسم إسفين/مسمار.

مثال للقلم مع األشكال اإلسفينية للعالمات التي تكتب به

مثال للقلم مع األشكال اإلسفينية للعالمات
التي تكتب به

بمرور الوقت ،العالمات التي يكتبها الكتبة تم تجريدها من صور الخطالشبيه بالمسماري لكي يمثل ليس فقط كل
الكلمات أو األنشطة ،ولكنها تمثل مجموعات من األصوات التي يمكن استخدامها لبناء الكلمات.
كان على كتاب بالد ما بين النهرين تعلم المئات من العالمات المسمارية من أجل الكتابة بشكل صحيح .على عكس
النصوص األبجدية التي اعتاد معظمنا اليوم على الكتابة بها  ،فإن العالمات المسمارية الفردية تمثل عموما
مزيجا من حرف ثابت وحرف متحرك .وهذا ما يسمى البرنامج الكتابة المقطعية .على سبيل المثال ،تتكون العالمة
المسمارية ( NAوالتي تعني “ال”) من صوت ساكن  Nوصوت حرف العلة  .Aإذا أراد الكتبة التعبير عن الصوت N
في كلمة واحدة ،فعليهم اختيار إحدى العالمات الستة بناء على األصوات الواردةو األصوات األخرى الموجودة
في الكلمة التي أرادوا كتابتها ، NA ، NU ، NI :أو .AN ، UN ، IN
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٧

رقيم طيني

رقيم طيني (من عصر ساللة أور الثالثة السومرية قبل
 ٤٠٠٠سنة)

منذ حوالي  ٣٢٠٠عام ،في مدينة أوغاريت التجارية على البحر المتوسط ،تم تكييف العالمات المسمارية في نظام
كتابة هجائية .على غرار أنظمة الكتابات األبجدية األخرى المستخدمة لكتابة اللغة الكردية أو العربية أو اإلنجليزية
الحديثة ،على سبيل المثال  ،كانت األبجدية األوغاريتية تحتوي فقط على  ٣٠عالمة في أطول نسخة وجدناها
(لكن هناك نسخة أخرى تحتوي على  ٢٢عالمة فقط  ،مثل األبجدية الفينيقية في أوقات الحقة)  .تعين كل عالمة
صوتا واحدا بدال من صوتين.

األبجدية األوغاريتية

النشاط رقم  :٢أنت كاتب قديم .اكتب اسمك على قطعة من الورق باستخدام األبجدية األوغاريتية
٨
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كيف تكتب الكتابة المسمارية
سميت بالد ما بين النهرين بحضارة الطين ،ألن سكانها بنوا أسوار مدنهم ،والزقورات ،والقصور  ،والمعابد ،
ومنازلهم وأوانيهم من الطين أو الطوب أو الطابوق .كما استخدموا الطين بدال من الورق أو ورق البردي للكتابة.
تعتبر الرقم الطينية فريدة من نوعها ألنه ال يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها فحسب ،بل إنها تصمد أيضا
آلالف السنين حتى في المباني المحترقة والمدمرة .نتيجة لذلك ،تم االحتفاظ بمئات اآلالف من الرقم المسمارية
في السجالت األثارية.

ئكان إعداد الرقيم الطيني مشابها إلعداد الطين إلنتاج الفخار (انظر صندوق الفخار).
 )١اختيار تربة جيدة ونظيفة ،عادة من حافة نهر مثل ديالى  /سيروان أو نهر تانجروأو سرجنار.
 )٢لتصفية الطين من أية شوائب ،مثل الحجارة أو الجذور.
 )٣إضافة الماء وخلطه بالطين.
 )٤قم بتغطية الطين المبلل بقطعة قماش أو جلد مبلل ،حتى ال يجف.
 )٥قم بتركيب الصلصال الرطب على شكل وحجم رقيم مسماري معين (انظر النسخ المتماثلة في هذا
الصندوق للحصول على أمثلة اشكااللرقم المختلفة) قبل الكتابة
 )٦اکتب!

يحتوي هذا الصندوق التعليمي على العديد من النسخ المتماثلة ألشكال الرقم المسمارية المختلفة.

الرقم الطينية لها أشكال متنوعة .كانت الرقم الطينية المدرسية دائرية الشكل ،استخدمت لكتابة تمارين
الطلبة،استخدمت لتعلم كيفية كتابة العالمات المسمارية ،هذه الرقمكانت محدبة على كال الجانبين .هذا يعني
أنه كان من السهل على التالميذ أن يمسكوا بها بأيديهم أثناء تعلم الكتابة .من ناحية أخرى ،كانت النصوص
االقتصادية مستطيلة الشكل ،في حين أن الرقم الطينية التي استخدمت للكتابات الملكية أو الدينية كانت عادة
أكبر بكثير من الرقم العادية .في بعض األحيان  ،كان النص مكتوبا أيضا على مسامير طينية مخروطيةالشكل ،أو
على االحجار المنشورية .بعد الكتابة  ،غالبا ما توضع الرقم الطينية في فرن محدد لكي تخبز ،ولكن في بعض
األحيان توضع أيضا في الشمس حتى تجف .هذا ساعد في الحفاظ عليها بشكل أفضل.
على الرغم من أن الكتابة المسمارية كانت قد كتبت في الغالب على الطين ،إال أن األحجار والمعادن و المواد
العاجية استخدمت أيضا في بعض األحيان .فالمواد القانونية الشهيرة لحمورابي  ،على سبيل المثال  ،تم
كتابتها بطريقة النحت على مسلة حجرية .في هذه الحالة ،كان الكاتب في البداية قد كتب النص باللون
األبيض أو األحمر على الحجر ،قبل أن يقوم النحات بنحت العالمات المسمارية باستخدام قلم معدني أو قلم
حجري صلب .في جبال زاكروس ،ترك العديد من الملوك نقوشا ملكية على مسالت حجرية أو على الوجوه
صخرية للجبال ،عادة إلحياء ذكرى انتصاراتهم العسكرية .ومن األمثلة على ذلك المسلة الحجرية إليدي سين،
ملك مملكة سيموروم و التي اكتشف عند سفح جبل بيرميكرون شمال السليمانية ،وهي معروضة اآلن في
متحف السليمانية.
ربما تم كتابة النصوص المسمارية أيضا على الجلود والمخطوطات بإستخدام الحبر  ،ولكن نظرا لتالشي هذه
المواد واختفاءها بمرور الزمن ،ال يوجد دليل واضح يثبت استخدامهما.
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٩

المدارس
في بالد ما بين النهرين القديمة ،فتحت أولى المدارس .كان هناك ثالثة أنواع من المدارس :مدارس القصر ومدارس
المعابد والمدارس الخاصة .في اللغة السومرية ،كانت المدرسة تسمى  ، E-DUBBAوالتي تترجم باسم “بيت
األلواح الطينية” .فقط أطفال األثرياء ،وعادة ما يكون آباؤهم كتبة أو ابناء الكهنة ،هم وحدهم القادرون على
الذهاب إلى مدرسة الكتبة وقضاء عدد من السنوات المطلوبة لكي تصبح بارعا في القراءة والكتابة وحفظ السجالت
والرياضيات ومعرفة األدب الذي كان متوقعا من الكتبة الخبراء.
بدأ التالميذ تعليمهم في مدرسة بيت األلواح  E-DUBBAكأطفال صغار .كان تالميذ الكتبة أوالد في المقام األول،
لكن ظهرت الكاتبات أيضا في مجتمع بالد ما بين النهرين القديم ،وخاصة بين األميرات والكاهنات.
تماما كما في الوقتنا الحاضر ،كانت هناك فصول مدرسية مختلفة .كان على المبتدئين أن يتعلموا كيفية كتابة النص
المسماري بشكل صحيح ،وبقيامهم بذلك  ،كانوا تحت إشراف تالميذ أكثر تقدما .أعد التالميذ المتقدمون الرقم
الطينية المدرسيةلتمرين للمبتدئين؛ لقد رسموا الخطوط على جانبي اللوح الطيني وكتبوا السطر األول من العالمات
المسمارية التي كلفت تالميذ المبتدئين بإعادة كتابتها.
تتألف قاعات الدراسة من صفوف من المقاعد ،حيث جلس التالميذ وهم يحملون أقراص الطين الخاصة بهم
في يد واحدة ويكتبون مع قلم القصب في ناحية أخرى .التالميذ الذين أساءوا التصرف أو كتبوا بشكل سيء كانوا
يعاقبون أحيانا بالضرب.

رقيم طيني مدرسي

رقيم طيني مدرسي قبل حوالي  ٤٠٠٠سنة

المدرسة الكتبة المسمارية
تصوير خيالي لمدرسة الكتبة المسمارية
في بالد ما بين النهرين (قبل حوالي
 ٤٠٠٠سنة)

١٠
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بمجرد أن يكمل الكتبة تعليمهم ،لم يكن هناك نقص في العمل .وظفت الكتبة في مؤسسات الدولة مثل
المعابد والقصور ،حيث كتبو رسائل ليتم إرسالها إلى حكام المقاطعات أو القصور األجنبية ،كما قاموا بتدوين
إنجازات الملوك وجيوشهم ،مؤلفين ونسخ نصوص أدبية ،أو سجلوا البضائع والعمال التي قدمت إلى
المعابد أو القصور وكيف تم تزويد العمال والحرفیین عن الخدمات التي يقدمونها للقصور و المعابد .كما كتبوا
المستندات التي سجلت الحقوق الملكية والمبيعات وكذلك القرارات القانونية ،ليس فقط للنخب ،ولكن أيضا
للناس العاديين ايضا.

هذا الصندوق التعليمي يحتوي على نسخة طبق األصل من رقيم مدرسي مصنوع بشكل مستدير
من الطين

يحتوي هذا الصندوق التعليمي على وصفة لكمية من عجين الملح معدة إلستخدامه من قبل
الطلبة لصنع نسخ من الرقم الطينية.

النشاط رقم  :٣أنت تلميذ في مدرسة الكتبة بالخط المسماري .باستخدام القلم والعجين الملحي
المتوفر ،قم بنسخ العالمات المسمارية على لوح المدرسة المستدير الموجود في هذا الصندوق.
فتح باب النقاش بين الطلبة حول كيفية تعلم األطفال ،أو كيف تعلم األطفال القراءة والكتابة في
العصور القديمة .و ما هي التمارين التي يتذكرونها ،ما هو المهم ،ما الذي نجح  ،وما الذي
لم ينجح؟

األختام و طبعات األختام
لم يكن النص المسماري الشكل الوحيد لحفظ السجالت المستخدمة في مؤسسات القصر والمعبد .كانت
المصادقة وتتبع المؤلفين وملكية المستندات الكتوبة والبضائع ذات أهمية في العالم القديم كما هي اليوم.
مثل التواقيع أو الطوابع و األختام المكتبية اليوم ،كانت األختام بمثابة تقنية إدارية أساسية ساعدت في التحكم
في تدفق البضائع وممارسة السلطة .من أجل مصادقة الخطابات والمستندات القانونية  ،تم طبع االختام
المنسبطة و االسطوانية على الرقم الطينية .كما تم استخدام االختام لحماية األبواب والحاويات التي تحمل
بضائع مهمة .هنا  ،كانت كتل الطين أو الكرات الطينية تعلق يدة او فتحة الباب أو السالل أو األواني الفخارية
أو أكياس القماش و بعد شد الحبل يتم وضع الطين على عقد الحبل و بعدها تطبع االختام على الطين
بينما كان الطين ال يزال رطبا.
كانت ملكية الختم في بالد ما بين النهرين أكثر انتشارا من الوصول إلى تعلم الكتابة مهاراتها .تشهد األختام أو
طبعاتاألختام الملكية ،وتلك الخاصة بالكهنة والكتبة ومسؤولي المعابد والقصور ،وكذلك التجار واألفراد ،ذكورا
وإناثا ،غير المرتبطين مباشرة بمؤسسات الدولة .في كثير من األحيان يتم حفر األختام بدقة من األحجار الكريمة
وشبه الكريمة.في حين أن االختاماستخدم كتوقيع أو طوابع في السياقات القانونية واإلدارية  ،و كذلك استخدم
كحلي الشخصية بجانب استخدامه كأدات لحفظ الممتلكات.

يحتوي هذا الصندوق التعليمي على ثالث نسخ طبق األصل من أختام بالد ما بين النهرين.
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ختم اسطواني

ختم اسطواني مصنوع من الحجر األسود تعود الی فترة جمدة نصر حوالي  ٥٠٠٠عام قبل اآلن ،ویظهر في المشهد
ماعذا بریا في حالة الرکض و نباتا تجریدیا.

النشاط رقم  :٤أنت عالم آثار تدرس األختام القديمة :قم بإستخدام الختم المنبسط أو لف الختم اإلسطوانيعلى
الملح العجيني:

•
•
•

ما هي المشاهد المنحوتة على األختام؟
من كان يملك هذه االختام في الماضي؟
ألية غرض استخدمت ذلك األختام؟

المحفوظات والمكتبات
مع بدء الكتابة على نحو متزايد ،بدأ كتبة القصر والمعبد ،وكذلك كتبة التجار ،في تنسيق مجموعاتهم
من ألواح الطين .مجموعات أصغر ،مثل مجموعات التجار اآلشوريين الذين كانوايعيشون ويتاجرون في وسط
األناضول(تركيا) قبل  ٣٨٠٠عام تقريبا ،تم تخزين االلواح الطينية في أوعية فخارية كبيرة ،في حين تم االحتفاظ
بمجموعات أكبر على رفوف خشبية في المكتبات أو داخل السالل الخشبية.
مع مرور الوقت ،أصبحت هذه المجموعات المتنامية من المراسالت والنصوص األدبية وتقارير السفر والحمالت،
وكذلك النصوص العلمية و الطقسيةأول مكتبات في العالم .تم العثور على واحدة من أشهر مكتبات بالد
ما بين النهرين في نينوى  ،شمالي العراق ،تعود الى حوالي 2600عام قبل اآلن ،المكتبة المكتشفة في قصر
الملك اآلشوري آشوربانيبالتحتوي على آالف من األلواح المسمارية ،ومثل المكتبات الحديثة ،تم حفظ أنواع
مختلفة من النصوص  -الرياضية والفلكية والشعرية والقانونية واألدبية واألسطورية –تم تزويد المكتبة بهذه
االنواع من الرقم الطينية و حفظها بعناية وتم نسخ العديد من الرقم الطينية و تصنيفها في الككتبة.
ولكن على عكس مكتبات اليوم ،والتي عادة ما تكون في متناول الجميع ،فإن الوصول إلى المكتبات في
العالم القديم كان مقيدا بشدة بأفراد المجتمع المتعلمين والنخبة .المعرفة المخزونة و المنسقة داخل هذه
المحفوظات والمكتبات تخدم األهداف السياسية آلشوربانيبال وغيرها من الملوك وعززت له شهرة ومجد
الشخصية.

١٢
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نهاية استخدام الكتابة المسمارية
تم استخدام الخط المسماري لمدة ثالثة آالف عام تقريبا .منذ حوالي  ٢٥٠٠عام ،بدأ سكان بالد ما بين النهرين
و جبال زاكروس في استخدام نظام أبجدي جديد للكتابة ،وهو الخط اآلرامي ،إلى جانب الخط المسماري .كان
تعلم كتابة االبجدية تحتاج فقط الى تعلم  ٢٥حرفا وصوتا  ،والتي تم تكوين الخط اآلرامي منها ،أسهل بكثير من
تعلم المئات من العالمات واألصوات المسمارية .نتيجة لذلك ،انتشر كل من الخط واللغة اآلرامية بسرعة بين مجتمعات
الشرق األدنى القديم.

األبجدية اآلرامية القديمة

استأجر ملوك آشوريون كتبة آراميين باإلضافة إلى كتبة الخط المسماري الموجودين في ديوان الملكي .خدم
النوعان من الكتبة الملك في قاعة االستقبال في القصر وأثناء الحمالت العسكرية ،وتظهر صورهم على اللوحات
الجدارية الملونة وعلى المنحوتات الحجرية المعلقة في جدران القصور اآلشورية .في هذه الصور ،نرى كاتبان،
يمسك الكاتب األبجدي اآلرامي بجلد ملفوف مستعدا للكتابة عليه بقلم من القصب ،ويحمل الكاتب المسماري لوح
طيني مع قلم من القصب.

كاتب مسماري وكاتب أبجدي
كاتب مسماري (يسار) وكاتب أبجدي (يمين) على
نقش منحوت على صخر زينت جدران احدى
القصور اآلشورية (حوالي  2700عام قبل اآلن)

قبل ظهور اإلسالم اضافة الى استخدام األبجدية اآلرامية و اليونانة استخدما الدولة الفرثية و الدولة الساسانية
األبجدية البهلوية.
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مع ظهور اإلسالم في بالد ما بين النهرين ،استمرت استخدام الخط األبجدي للكتابة ،لكن تم استبدالها
باألبجدية الكردية والعربية .كما استمر استخدام الخط السرياني ،الذي طور من الخط اآلرامي .بادئ ذي بدء،
تم كتابة األبجدية العربية دون نقاط .فيما بعد ،تمت إضافة النقاط إلى تسعة أحرف أبجدية عربية .حوالي
٨٠٠عام قبل اآلن ،تم تسجيل أبجدية كردية من قبل الكاتب و المؤرخ ابن وحشية النبطي .يقول إنه ترجم بعض
الكتب الكردية المكتوبة باألبجدية الكردية إلى العربية .تختلف األبجدية الكردية الحديثة عن األبجدية التي سجلها
النبطي منذ  ٨٠٠عام.

إعادة اكتشاف وقراءة الخط المسماري
حتى وقت قريب ،ظلت الكتابة المسمارية لغزا .منذ حوالي  ٢٠٠عام ،بدأ المسافرون الغربيون والجنراالت والكهنة
بجمع الرقم الطينية المسمارية واألختام األسطوانية .لقد أدركوا أن العالمات المسمارية كان نوعا معينا من الكتابة،
لكنهم لم يفهموه ولم يتمكنوا من قراءته .تم إجراء أول محاولة حقيقية لفكالخط المسماري من قبل الجنرال
البريطاني هنري راولنسون .زار رولينسون العديد من النقوش الصخرية و المسالت الحجرية في زاكروس ،والتي
كانت مكتوبة بالخط مسماري و بلغات مختلفة.
كان المفتاح الرئيسي لفك عالمات الكتابة المسمارية هو الكتابة المنقوشة بالخط المسماري و بثالثلغات مختلفة
للملك الفارسي داريوس األول في جبال بيسيتون إلى الغرب من مدينة كرماشانفي غرب إيران .كتبت هذه النقوش
التي يرجع تاريخها إلى  ٢٥٠٠عام قبل اآلن باللغات األكدية والعيالمية الحديثة و الفارسية القديمة/الميديةاضافة
الى كتابة نفس النص باألبجدية اآلرامية بجانب الخط المسماري .صعد رولينسون الى الواجة المنحدرة من الجبل
ووصل النقش و النصوص المحفورة عليها و التي ترتفع فوق الوادي المحيط بالجبل حوالي  ١٠٠متر ،وبدأ في
عمل نسخ من النصوص بمساعدة راعي محلي شاب .سمحت نسخ هذه النصوص العلماء بمقارنة عالمات
وأصوات الكلمات .كنتيجة لجهود راولنسون وغيرها من العلماء ،تمكنامن قراءة النصوص المسمارية ،الذي تم
التخلي عنه ألكثر من ألفي عام ،و تم قرأءتها مرة أخرى.

أسئلة اإلنشاء ألطفال األكبر سنا
 )١كان اختراع الكتابة في بالد ما بين النهرين ارتبطت ارتباطا وثيقا باألنشطة االقتصادية واإلدارية.
ما هي هذه األنشطة وكيف دعمت الكتابة اإلدارة الفعالة لمجتمعات الدولة المبكرة؟
 )٢ما هي الرموز الطينية وكيف يمكن أن تكون مرتبطة بإختراع الخط المسماري؟
 )٣كيف تعلم األوالد والبنات كيفية القراءة والكتابة في بالد ما بين النهرين القديمة؟
 )٤كانت األختام تقنية إدارية مهمة في الشرق األدنى القديم .هل بإمكانك مناقشة كيف تم
استخدامها وألي أغراض؟

١٤
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وصفة الملح العجيني
مكونات

تم تصميم المكونات التالية لمجموعة من  ١٠أطفال.
 ٥أكواب من الملح ( ١.٢٥لتر)
 ١٠أكواب من الطحين ( ٢.٥لتر)
 ٤أكواب من الماء ( ٢لتر)

تعليمات

 .١مزج الملح والدقيق معا في وعاء كبير .إذا لزم األمر ،فصل الكمية إلى عدة أطباق أصغر.

 .٢تحريك الملح و الدقيق تدريجيا و اضافة الماء الى العجينة بشكل تدريجي حتى تخلط جيدا و يشكل
عجينة ملتسقة.
 .٣ضع العجينة على طاولة ودلك بيديك حتى تصبح ناعمة ومجتمعة.
 .٤اصنع اللوحك الطيني بإستخدام عجين الملح!
( .٥اختياري) ضع اللوح الطيني الذي صنعته من ملح العجينة في فرن في  ١٨٠درجة مئوية .يعتمد
مقدار الوقت الالزم للخبز على حجم وسمك اللوح الطيني المسصنوع منعجين الملح .يمكن أيضا
تجفيف عجين الملح كبديل لخبز الفرن.

تلميح

• يحتفظ بعجين الملح لبضعة أيام إذا تم تخزينه في حاوية محكمة الغلق.
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