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 The Sumerians are their origin and language     السومريون أصلهم ولغتهم :

 

لقد اثيرت احتماالت كثيرة حول اصل السومريين فقد اثبتت الدراسات   

التاريخية القديمة ان اللغة السومرية لغة منفردة بنفسها وال يمكن ارجاعها الى 

عائلة معينة . فهي ليست من عائلة اللغات السامية وال من عائلة اللغات الهندية 

لى وادي الرافدين وزمن ــ االوربية , اما عن قضية مجيء السومريين ا

هجرتهم فهناك احتماالت عديدة , فمن هذه االحتماالت ان السومريون لم يأتوا 

من جهات بعيده خارج القطر , و انما كانوا احد االقوام الذين عاشوا في جهة 

ما من وادي الرافدين في عصور ما قبل التاريخ ثم استقروا في السهل 

لخامس ق.م او بعد ذلك عندما أصبح هذا الرسوبي منه , في حدود االلف ا

السهل صالحا للسكن , و انهم لم يكونوا المستوطنين الوحيدين اذ تعايشوا مع 

جماعات من اقوام اخرى وفي مقدمتهم االقوام السامية , ومن خالل ذلك 

نستنتج ان السومريين لم يجلبوا الى وادي الرافدين عناصر الحضارة 

 على نحو ما فعل المهاجرون االوربيون الى امريكا .  ومقوماتها االساسية معهم

وعن احتماالت مجيء السومريين ايضا انهم نزحوا من مناطق جبلية ولذلك 

نراهم يقيمون معابدهم فوق مرتفعات اصطناعية هي االبراج المدرجة او 

الزقورات . وارتأت جماعة اخرى من الباحثين ان السومريين نزحوا من وادي 

ندين في ذلك الى التشابه الحضاري مابين حضارة هذا الوادي وبين السند مست

الحضارة السومرية , وإنهم قدموا في موجتين احدهما عن طريق البحر وعبر 

 الخليج العربي والثانية برا عن طريق ايران .

وذهب بعض الباحثين الى ان السومريين عندما قدموا الىى وادي الرافىدين كىانوا    

يجىاورون اصىحاح حضىارة ارقىى ومنهىا اقتبسىوا عناصىر ثقىافتهم  في اول امىرهم

بدليل ما نشأ عندهم من ادح بطولي او مالحمي وهىو نىوم مىن االدح ي هىر عىادة 

عنىىد االقىىوام ايىىر المتحضىىرة بتىىأثير جوارهىىا الىىى حضىىارات ارقىىى , مثىىل عصىىر 

بحضىىارة البطولىىة اليونىىاني لل الممثىىل با ليىىاذة و(وديسىىة تت حينمىىا اتصىىل اليونىىان 

 االقوام االيجية ومركزها في جزيرة كريت

 

لقد نشأت الحضارة السومرية وتطورت في بالد وادي الرافدين وتمتد أصولها 

وجذورها إلى عصر ما قبل التاريخ وأن أول النصوص التي ورد فيها أسم 
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السومريين وبالد سومر في العراق القديم كان من ألقاح قدماء الملوك وهو 

دوج لملك بالد سومر وأكدت وأول ما يقال عن اللغة السومرية أنها اللقب المز

كانت إحدى اللغتين الرئيسيتين التي دونت بها حضارة وادي الرافدين وهما 

السومرية وا(كدية وضلت السومرية تستعمل والسيما في النصوص ا(دبية 

ريين والدينية والعلمية في جميع عهود التاريخ حتى بعد زوال كيان السوم

 السياسي .

أما العائلة اللغوية التي تنتمي إليها السومرية فأنها لغة منفردة ال يمكن إرجاعها 

إلى إحدى العوائل اللغوية التاريخية بل هي لغة تتصف با لصاق واالبية 

 مفرداتها قوامها مقطع واحد مثال كلمة للوكالت التي تعني الملك الع يم :

 

 lugalكال  =  لو   gal+ كال    luلو 

 رجل       ع يم           الملك

واللغة السومرية أقدم لغة في حضارة وادي الرافدين دونت بالخط المسماري , 

أما أصل السومريين فهنالك آراء كثيرة حول ذلك أحداها يقول أنهم من جنس 

البحر المتوسط وأن الهياكل الع مية التي كشفت منذ أقدم أدوار االستيطان 

الرسوبية لم تساعد المختصين في علم ا(جناس في اكتشاف جنس  بالسهول

السومريين , ولكن تشير ا(بحاث أن السومريين جاوروا الساميين , والساميين 

هو من المصطلحات التي ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر الميالدي عام 

يدعى  أيمت على يد المستشرق لشلوتزرت الذي قال أن هنالك ر 1781ل

لساميين وأستند بذلك إلى حقيقة تاريخية أن الساميين نسبة إلى سام أحد أبناء با

النبي نوح لمت وحالياً يطلق عليهم ا(قوام الجزرية أي أنهم ا(قوام التي 

 هاجرت من الجزيرة العربية في أعوام مختلفة إلى وادي الرافدين .

 

 وتصنف اللغات الجزرية إلى ما يلي :

الشرقية : وهي اللغات التي تكلم بها ا(شوريين وا(كديين  اللغات الجزرية -1

 والبابليين في وادي الرافدين ودونت بالخط المسماري .

اللغات الجزرية الغربية : موطنها بالد الشام وتشمل الكنعانية وا(مورية  -2

 واآلرامية والعبرانية وا(وااريتية والفينيقية .

 :اللغات العربية وأهم فروعها  -3

اللهجة العربية الجنوبية : وتشمل المعينية والسبأية والقتبانية واللحيانية  -أ

 والحبشية .

 ربية الشمالية : وتشمل الحجازية اللهجات الع -ح
 ادة لالستز اجع مر
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 . 2٠٠٩ الوراق دار/  باقر طه/ 1ج القديمة الحضارات تاريخ في مقدمة  -1

 ول اال القسم سليمان, عامر القديم, يخ التار في اق العر - 2
 


