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أبرز االختالػات بني الرسائل اآلشورّية والبابلّية يف العصر 

. م.ق (612-911)اآلشورّي احلديث 
 عثمان غامن حممد. م.م

 25/4/2009: تاريخ القبول 22/3/2009: تاريخ التقديم

املقدمـــــة 

من المعروف أن الميجتين اآلشورّية والبابمّية الحديثتين تنتميان إلى المغة 
األكدية التي تكّمم بيا سكان بالد الرافدين حيث انتشرت الميجة اآلشورّية في شمال 

. العراق والميجة البابمّية في جنوبو
ومن قراءة أرشيفات الرسائل الممكية اآلشورّية في العصر اآلشورّي الحديث 

لوحظ أن بعض ىذه الرسائل كتبت بميجة بابمّية، ومن ىنا . م.ق (911-612)
جاء البحث ليسمط الضوء عمى أبرز االختالفات بين تمك الرسائل التي كتبت بتمك 

الميجتين المتعاصرتين وكان من يتكمم الميجة اآلشورّية ىم ممن يديرون الدفة 
. السياسية لمبالد آنذاك

االختالفات الطبيعية المتعمقة : لقد تم تقسيم البحث ضمن عدة محاور، وىي
أما المحور الثاني وىو األىم، فيو يختص . بالرقيم نفسو والخط المسماري

باالختالفات الصوتية بين الميجتين ويتطرق المحور الثالث إلى تركيب األسماء 
. واألفعال وأخيرًا محتوى النص

عمى الرغم من وجود تمك االختالفات إال أنيا تعد فوارق بسيطة ُأشرت من 
خالل محاور البحث وىي مشابية لما ىو موجود بين الميجات العربية التي يتكمم 
بيا سكان العراق حاليًا في الشمال والجنوب، والتي يمكن تمييز بعضيا عن بعض 

. عند النطق

                                           

جامعة الموصل/ كمية اآلثار/  قسم الدراسات المسمارية  .
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االختالػات الطبيعية 

حتمًا أن طبيعة الخط المسماري تساعد الباحث عمى أن يحكم ولو بصورة 
مبدئية عمى ماىية النص، سواء أكان آشورّيًا أم بابمّيًا، فالعالمات المسمارية 

البابمّية تبدو صغيرة ومركزة، في حين مال الكتبة اآلشورّيون إلى التبسيط واالختزال 
في رسم العالمات المسمارية، كما أنيم استعمموا العالمات الرمزية السومرية 

Ideogram من % 60 بكثرة، حتى نجد أن النص اآلشورّي يحتوي عمى أكثر من
وفيما يخص المقاطع الصوتية نجد أن الكتبة البابمّيين . (1)العالمات الرمزية
. qi بصورة شائعة، أما اآلشوريون فقد استعمموا المقطع qiاستعمموا المقطع 

 من 1/7 أن (2)ويذكر الباحث ساكز في مالحظاتو عمى رسائل مدينة نمرود
أرشيفيا كتب بميجة بابمّية، كانت ىذه الرسائل ذات سمات طبيعية مميزة، حيث إن 

ُرُقميا غير المفخورة ذات لون وردي أحمر بسطح أممس وناعم، وذات وجوه 
وحافات مقوسة تختمف عن تمك التي كتبت بميجة آشورّية في األرشيف نفسو، 
فضاًل عن ذلك فإن الرسائل البابمّية تحتوي عمى نسب عالية من الكمس جعمتيا 

 طينتيا من نوعية نَّن وفي الوقت نفسو فيي أنعم أل. أقل ىشاشًة من تمك اآلشورّية
 جيدة

(3) .
ولكن االختالف في ىذه السمات ليس دلياًل معصومًا من الخطأ لكي يقودنا 

إلى الكاتب، فقد يكون ىناك كتبة آشورّيون في بالد بابل، كما أن بعض الكتبة 

                                           

عمي ياسين الجبوري، بعض خصائص الميجة اآلشورية الحديثة، ندوة األصل المشترك  (1)
 .48، ص1998لمغات العراقية القديمة، المجمع العممي، بغداد، 

وىي العاصمة الثانية لآلشوريين، تقع عمى الضفة الشرقية من نير دجمة عمى : نمرود (2)
عبد اهلل أمين أغا و ميسر : كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة الموصل، ينظر37مسافة 

 .8، ص1986سعيد العراقي، نمرود، بغداد،  

(3) Saggs, H. The Nimrud Letters, 1952, Wiltshire, 2001, P.2. 
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البابمّيين أثبتوا قدرتيم عمى موافقة األسموب اآلشورّي في الكتابة عمى الرقم البابمّية، 
وربما يكون الحاكم آشورّيًا قد أممى عمى الكاتب البابمّي ما يريد أن يكتبو، فعمى 

 قد كتبت بخط آشورّي في الغالب، إال (ND2648): الرغم من أن الرسالة المرقمة
في السطر السادس  ŠÀأنيا احتوت عمى بعض العالمات ذات رسم بابمّي مثل 

. (1) في السطر العاشر من القفاraمن القفا والعالمة 
 التي كتبت بخط (ND.2602)كذلك نرى في الرسالة التي تحمل الرقم 

: آشورّي أن ىناك دالئَل ربما تشير إلى أن الكاتب بابميّ 
 التي ra ذات رسم بابمّي كذلك العالمة ŠEفي السطر الثامن نرى العالمة 

كتبت أيضًا برسم بابمّي عمى خالف كتابتو ليا في السطر الرابع من وجو الرقيم 
 فعل من الحالة المستمرة ترد عادة في puhirوالمفردة . والسطر الرابع من القفا

: ، ولكن الكاتب كتب أفعااًل بصيغة آشورّية مثلpahirالرسائل اآلشورّية 
ittakaninni وىو فعل من صيغة Gt لمغائبين وىو من أفعال الحركة مع حالة 

subjunctive أي صمة الموصول، من الجذر alāku بمعنى قد جئنا كذلك 
 لممتكمم وىو Gt وىو فعل من صيغة asapraالفعل في السطر الرابع من القفا 

. (2)بمعنى قد أرسمتُ  šapāruمن أفعال الحركة من الجذر 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                           
(1) Saggs, H., Op.Cit., P.134. 
(2) Saggs, H., Op.Cit, PP.44-5. 

 .Saags, H. Op.cit, plat 28: عن
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االختالػات الصوتية 

وىي ما يعول عمييا كثيرًا في التعرف عمى كاتب الرسالة سواًء أكان بابمّيًا 
أم آشورّيًا، ومن أبرز االختالفات الصوتية التي تمت مالحظتيا بين الميجتين 

: البابمّية واآلشورّية الحديثتين في النصوص ذات العالقة ىي
: اىتم اآلشورّيون بعمل توافق صوتي بين األصوات المينة -

ihabbatu* > ihabbutu 
(1)  يسمبوا  

abātu* >  abutu   ٌكممة 
                                           

(1) Ylvisker, S., "Dialectic Differences Between Assyrian and 
Babylonian, and Some Problems They Present"., JAOS, Vol.33, 
1913, P.397. 

 .Saags, H. Op.cit, plat 7: عن
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                abiti    ٍكممة 
                abat  (اسم مضاف)كممة  

(1)
 

: في حين نجد أن التباين في األصوات المينة ىي سمة بارزة لدى الكتبة البابمّيين
amātu *> amātu

(2)
 كممةٌ  

                amāti
(3)
 كممةٍ  

 أو S:  فتصبحt عند اتصاليا مع S إلى Šيقمب الكاتب اآلشورّي صوت - 
SS
(4) .

aštapra *> asapra    (5)   قد أرسمُت تقريرًا  
 

:-  لدى الكاتب البابميّ t إذا اتصمت بـ L إلى Šفي حين تُقمب 
aštapar *> altapar 

(6)  قد أرسمتُ   
aštā'al *> altā'al 

(7)  قد سألتُ   
 عمى t حيث يقمب إلى t إذا سبق qوثمة تبايٌن في المفظ فيما يخص صوت 

 كما ىي في ىذه الحالة عند tالعموم لدى الكاتب اآلشورّي، في حين تبقى الـ 
. الكاتب البابميّ 

iqtabi *> iqtibi  (آشوريّ )قد ُقمُت  

               iqtabi ( ّبابمي)  
(8)
 

مع  (m أو nإما )يمجأ الكاتب البابمّي أحيانًا إلى وضع حرف أنفي زائد - 
. األصوات الساكنة المشددة بعد الحرف األول من الفعل وذلك لتسييل المفظ

inaddin *> inamdin ُيعطي 

                                           
(1) Hameen-Antila, J."A Sketch of Noe-Assyrian Grammar", State 

Archives of Assyria Studies, Vol.13, 2000, P.30. 
(2) SAA, Vol. 17, P.7, No.4r.6. 
(3) SAA, Vol.17, P.7, No.5r.1. 
(4) Hameen-Antila, J., Op.Cit, P.22. 
(5) Saggs, H., Op.Cit, P. 232, ND. 2703r.12. 
(6) Saggs, H., Op.Cit, P. 62, ND. 2636 FB:1. 
(7) SAA, Vol. 17, P.161, No.194:5. 
(8) Ylvisker, S., Op.Cit., P. 397. 
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mazzaz *> manzāz  (عمى القصر)مشرف  
ninassar *> ninamsar 

(1)
 َننُصر 

imaggur *> imangur 
(2)
 يوافق 

في حين ال يجد الكاتب اآلشورّي صعوبة في لفظ األصوات الساكنة المشددة التي 
. كثيرًا ما يخففيا لتسييل المفظ

imaggur *> imagur 
(3)  يوافق  

.  الالحقة بيا لدى الكاتب اآلشوريّ t الساكنة مع التاء mكثيرًا ما ُتدغم الميم - 
 

amtahar  *> attahar 
(4)
 أَتَمقىَّن  

 و g:  إلىn و m إذا جاءت بعد t و k: أما الكاتب البابمّي فيمجأ إلى تميين لفظ
d
(5) 

imtahar *> indahar 
(6)  
 قد تمّقى 

umtazzu (māzu)* > undazz 
(7)
  

imtalū *> inalū
(8)
 قد امتمئوا  

:  في الميجة اآلشورّية إذا سبقت ىذه األصواتn إلى mتُقمب  -
d, g, h, k, s, š, t, t  

imqut *> inqut  َسَقَط 

temka *> tinka  َتقريرك 
:ولكن لوحظ أيضًا إدغاميا  

amhur *> ahhur  ُجاَبيت 

temšu *> teššu تقريره 
                                           

(1) AG, P. 177. 
(2) SAA, Vol. 17, P.14, No.9:9. 
(3) Ylvisker, S., Op.Cit, P. 397. 
(4) SAA, Vol. 16, P. 33, No. 35r. 2. 
(5) Ylvisker, S. Op.Cit, P. 397. 
(6) SAA, Vol. 17, P.153, No.174r.8. 
(7) SAA, Vol. 17, P.25, No.22r. 14. 
(8) AG, P. 178. 
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tamqut *> taqut 
(1)
 َسَقَطت 

 d أو š إذا سبقتيا n إلى mويقمب الكاتب البابمّي 
attalkamšu *> attalkanšu ذىبت إليو 
imtalū *> indalū 

(2)
 إْمَتَمؤوا 

 بين حرفي عمة فإّنو يبدل ىمزًة في الميجة n أو mعندما يقع حرف - 
: (3)اآلشورية

danānu* > da'anu 

: ولم يالحظ ذلك في الميجة البابمية
dānanu 

(4)
 

 

اختالػات يف تصريف األمساء واألػعال 

فيما يخص الحركات اإلعرابية في نياية االسم فيناك حركتان رئيسيتان 
. (5) لحالة الجر(e/i) لمرفع والنصب و (u)لممفرد في الميجة اآلشورّية ىما 

أما في الميجة البابمّية فنجد أنو لم يكن ىناك اعتناٌء بالحركات اإلعرابية 
 لتدل عمى حالتي الرفع والنصب وأحيانًا تسقط ىذه (u)لؤلسماء أيضًا، فقد جاءت 

. (6)الحركة 
lu-u šu-lum ana LUGAL EN-iá

(7)
. 

وقد لوحظ أيضًا بعض االختالفات في تصريف األفعال، فمثاًل فيما يخص 
. الحالة المستمرة نجد أن

subbit  ّبابمي sabbit  ّآشوري (sabātu)  مضبوط 
gummur  ّبابمي gammur  ّآشوري (gamāru) (1) كامل  

                                           
(1) Hammen-Anttil, J., Op.Cit, P.18. 
(2) AG, P. 178. 

 .53عمي ياسين الجبوري، المصدر السابق، ص (3)

(4) SAA, Vol. 17, P. 151, No. 171: 10. 
(5) Hammen-Anttila, J. Op.Cit, P.77. 
(6) AG, 179. 
(7) SAA, Vol. 17, P. 135, No. 153: 2-3; AG, P. 179. 
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puhhir  ّبابمي pahhir  ّآشوري (pahāru) (2) مجموع  

 الذي يرد كثيرًا في الرسائل فقد وردت nadānuأما بخصوص تصريف الفعل  -
: صياغتو في الميجة اآلشورّية وفق اآلتي

iddan  (مضارع)ُيعطي  

iddin  (ماضٍ )أعطى  

dini  (أمر)إْعِط  
(3)  

: أما في الميجة البابمّية فكان عمى ما يأتي
inamdin (4) مضارع  

iddin (5) ماٍض  

idin  (6) إعط
 

َحَمَل )وىناك اختالف أيضًا في بعض الصيغ التي أشتقت من جذر الفعل - 
našu)  حيث ورد ىذا الفعل في الميجة اآلشورّية نتيجة التصال الحرفين

nass:  ىكذا(š'u)الصحيحين األخيرين 
:  ففي الحالة المستمرة نقرأ(7)

nasa 
(8)
(آشوريّ )   محمول 

našee 
(9) (بابميّ )   

:  وأيضًا نرى
ittasa 

(10)
(آشوريّ )قد حمل    

ittaša' 
(1)
(بابميّ )   

                                                                                                       
(1) Ylvisker, S., Op.Cit, P. 39. 
(2) Saggs, H., Op.Cit, P. 44. 
(3) SAA, Vol. 13, P. 98; 160. 
(4) SAA, Vol. 17, P. 14, No. 9:10. 
(5) SAA, Vol. 17, P. 119, No. 138r.2. 
(6) SAA, Vol. 17, P. 120, No. 139: 4. 
(7) Parpola, S., "The Alleged Middle/Neo-Assyrian Irregular Verb *Nass 

and the Assyrian Sound Change š > s"., Assur, Vol.1, 1979, P.6. 
(8) Hammen-Anttila, J., Op.Cit, P. 100. 
(9) SAA, Vol. 17, P. 36, No. 34: 6. 
(10) SAA. Vol. 16, P. 13, No. 16e.7. 
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صمة الموصول : وىناك اختالف واضح في صياغة الفعل الذي يأتي بحالة -
(Subjunctive)إذ نقرأ   :

ša ašpuruni  
(2)
الذي َأرسمتُ   (آشوريّ )     

ša  išpura  
(3)
الذي َأرَسلَ   (بابميّ )     

ša illakuni  
(4)
الذين جاؤوا  (آشوريّ )     

ša tallika  
(5)
(بو)الذي جئت   (بابميّ )     

 ىو أكثر Gtومن المالحظات الميمة األخرى أن زمن الماضي التام 
. (6)استعمااًل في الميجة اآلشورّية من الماضي البسيط 

حمتوى النص 

يمكن االعتماد عمى محتوى النص لمتعرف عمى كاتب الرسالة، إذ حافظ 
قسم من الكتبة البابمّيين عمى األسموب القديم في كتابو افتتاحية الرسالة، فنجد 

، والدعاء باسم اآللية Umma واآلتي qibimaُقل : المفردات البابمّية مثل
dمردوك : البابمّية

marduk وشمش d
šamaš و نابو d

nabu آلية بابل وسبار 
. ونفر عمى التوالي

أما الرسائل اآلشورّية فغالبًا ما نرى األسموب الخاص في كتابو افتتاحيتيا 
 وليحفظ أو ليصلِّ lu šulmuعسى أن تكون الصحة الجيدة : حيث نرى المفردات

likrubu وأمر الممك abat šarri وغيرىا، وترد اآللية اآلشورّية في الدعاء وفي 
dمقدمتيا إلو آشور القومّي 

aššur واإللية عشتار، وغالبًا ما ُيفتتح مضمون 
، وقد لوحظ تأثٌر بابميٌّ باألسموب اآلشورّي في ma-aاآلتي : الرسالة بالمفردة

. افتتاحية الرسائل، إال أنَّن الدعاء باسم اآللية البابمية بقي أمرًا ثابتاً 
                                                                                                       
(1) SAA, Vol. 17, P. 12, No. 8: 12. 
(2) SAA, Vol. 15, P. 77, No. 112: 6. 
(3) Saggs, H., Op.Cit, P. 75, ND.2407r.25. 
(4) SAA, Vol. 16, P. 79, No. 84r.10. 
(5) Saggs, H., Op.cit, P. 58, ND. 2398: 5. 

 .60عمي ياسين الجبوري، المصدر السابق، ص (6)
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وتفيد أسماء اإلعالم وبالتحديد الشخص المرسل أيضًا في التعرف عمى 
مصدر الرسالة فمن الشائع أن أسماء اآللية تدخل ضمن تركيب أسماء اإلعالم، 

. فضاًل عن أسماء المدن والمناطق الجغرافية التي تدل جية صدور الرسالة
ومن األمور المتعمقة بمحتوى النص أيضًا المفردات التي يستعمميا الكتبة 

. فقد لوحظ استخدام المفردات اآلتية الخاصة بالميجة اآلشورّية
iamuttu ُكلُّ من 

laššu ال يوجد 

battibatti حول 

udini بعد 

umā  اآلن
ammaka  ىناك
annaka  ىنا
annuring اآلن 

arhiš بسرعة 
(1)

 

la  ال
rammû  يترك

ezebuويقابل الفعل األخير في الميجة البابمية الفعل 
 ولوحظ ورود (2)

: المفردات اآلتية في النصوص البابمّية
agā تمك 

ianu الشيء 

alla  أاّل
ultu من، بعد 

adû اآلن 

                                           
(1) Ylvisker, S., Op.Cit, P. 398. 

بييجة خميل إسماعيل و نيكوالس بوستجيت، كتابات من نينوى، نصوص في المتحف  (2)
 .9، ب ت، ص11العراقي، ج
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ul  ال
umma  اآلتي
arkaniš  بعد ذلك
hantiš بسرعة 

mindema (1 )ربما
   

 الالحقة التي تدل عمى التوكيد عمى نطاق ma–ولوحظ أيضًا استعمال 
. أوسع في الرسائل البابمّية

: أنموذج رسالتين األولى ذات مالمح بابمية واضحة والثانية آشورية
1- ND.2435  
abv.)  a-na   

m.d
 KUR.GAL.MU.GAR-un 

qi-bi-ma   um-ma   LUGAL-um-ma 
URU

ki-hu-dak-si  EN.NU
KI

 
lu-u  dan-na-at 

 

5.) 
m-d 

mi-šar-DUMU.PAB-ir 
a-na  UGU  

KUR
aš-šur

ki
 

ta-dúr-ma  ú-pal-lih-ma 
la  ta-pa-lah-ma  n[i]-qut-ti 
la  ta-raš-šu  a-na  ÚR! 

 

10.) ….KUR-ma  pu-ut-ma 
na-šá-at  a-du-ú 
LÚ

gu-du-da-nu 
Šá 

LÚ
rab  BI.LUL!   

m.d
HI.KAR-ir 

1 ME ANŠE.KUR.RA
MEŠ

 
 

15) 2-ta  
GIŠ

GIGIR
MEŠ

  3  ME  GUD
MEŠ

 
il-li-ku-ma  AŠ  pa-ni-ka   

Rev.) …[ú]-šu-uz-zu 
……..] is-si-di 
…..] ŠIBÍR  a-na 

 

20)  pa-ni-[ku] ? k[i]? al-tap-ru 
LÚ

A.KIN
MEŠ

-ú-a  ša  ul-tu 

                                           
(1) Ylvisker, S., Op.Cit, P. 398. 
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URU
du-um-ma-al

KI
 

a-na   pa-ni-ki   i-lu-ni 
paq-du-nik-ku  ú-sur-ma 

 

25) ANŠE.KUR.RA
MEŠ

  šá  
LÚ

qí-pu 
la i-sab!-ba-tu-šu-nu-tu  
KASKAL  šá-lim-ti4 a-na  GÍR.2.šú-nu 
Šu-ku-un-ma  AŠ  šu-lum-me-šú-nu 
a-na  pa-ni-ia  šup-raš-šú-nu-tu 
 
ku-ri-pu  ul  ta-dúr  ù 
30 GUR  ŠE.GIŠ.Ì  AŠ  ŠU-2 

اشكن، ىكذا يقول الممك بخصوص بمدة كيخوداكسي، -شوم-ُقل لـ كوركال
ّنو -ابال-لتكن المراقبة قوية، انك تخاف ميشار ناصر بخصوص بالد آشور وا 

. يسبب الخوف، ال تخاف وال تقمق، إّنك تحمل مسؤولية أمن البالد
اطر مائة حصان، -واآلن بعد ذلك، مفارز الجيش العائدة لـ راب شاقي آشور

ُعمااًل ...جائت واآلن ىي تحت تصرفك وقد أرسمتُ ....... عربتين، ثالث مائة
. لمحصاد تحت تصرفك

 (المراقبة (عمى)حافظ : إليك من مدينة ُدمَّنال ُعِيد لك (صعد)مبعوثي الذي جاء 
، دع طريقًا آمنًا ليا وأرسميا إلي سميمة، (لمجيش)خيول المراقب ليست لممصادرة 

. (1)ايريش- كور سمسم بيد شمش30بعثت إليك .... يجب أن ال تخشى
الصيغة : يمكن أن نالحظ بوضوح أن كاتب ىذه الرسالة بابمّي من خالل

وصيغة القواعد البابمّية، والمفردات، واستعمال المقاطع : االفتتاحية لمرسالة
: الصوتية، فمن الصيغ القواعدية

2): umma 
20): altapra 
20) ultebilakku 
21) ultu 

                                           
(1) Saggs, H., Op.Cit, P. 80-1. 
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حيث إن األخير يرد عادة في الرسائل  nasû بداًل من našûاستعمل النص  (11
 شائع في الرسائل البابمّية، وأيضًا اسم اآللة qiكما أن المقطع الصوتي . اآلشورّية

dآشور كتب 
HI بداًل من d

aš-šur 
(1) .

 
2- ND.2703 
 

Obv.) a-na  LUGAL  EN-ia 
ÌR-ka  

m
a-ši-pa-a 

lu-u  DI-mu  a-na  LUGAL 
EN-ia 

 

5) 
LÚ

GAR  ša  
SAL

ša-kín-te 
i-tal-ka: iq-tí-bi-a 
ma-a  

GIŠ
GIDRU 

GIŠ
tup-ni-nu 

ka-nu-nu  
d
a-sa-lu  URUDU 

 

10)  ša  É.GAL: ša-ar-qu 
Aš  kas-pi  ta-da-nu 
a-sa-ap-r[a] 
bi-it: ka-nu-nu-ni 
Aš  kas-pi  ta-di-nu-nu 

 

15)  i-sa-ab-tú 
LÚ

ba-te-qu 
a-na  UGU  LUGAL 
[E] N-ia  a-sa-ap-ra 
[LUGAL E]N  liš-'á-al-šú 

 

. إلى سيدي الممك، عبدك آشيبا، عسى أن تكون الصحة الجيدة لسيدي الممك
: وقد قال لي اآلتي: مراقُب المشرفة عمى جناح الحريم قد جاء

ناء النحاس العائدة لمقصر ُسِرقت،  (موقد)الصولجان، الصندوق، الكانون  وا 
. وبيعت بالفضة

                                           
(1) Saggs, H., Op.Cit, P. 81. 
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بينما كان الكانون يباع بالفضة ُضِبَط، أرسمت المدَّنعي إلى : وقد أرسمت إليك
. (1)سيدي الممك، ليسألو سيدي الممك

ىذه الرسالة كاتبيا آشورّي، ويمكن مالحظة ذلك بوضوح من افتتاحية 
الرسالة، ويمكن مالحظة ذلك أيضًا من خالل المالمح الصوتية والقواعد اآلشورّية 

: في المفردات اآلتية
6) iqtibia قال لي <iqtabia 

7) ma-a اآلتي 
Rev.) asapra قد أرسمت <aštapra 
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Major Differences between Assyrian and 

Babylonian Letters in the Neo-Assyrian 

Period (911-612 B.C.) 

Othman Ghanim Mohammad* 
Abstract 

The differences between the Neo-Assyrian and neo- 

Babylonian dialects as manifested by the Royal letters in the 

Neo-Assyrian Period are slight differences which were divided 

into ordinary, phonic. Similarly there are some differences in 

the structure of nouns, verbs and text content. It is deduced 

that there are great similarities between the two dialects and 

that the phonic differences can help us to discover the dialect 

of the scribe whether Assyrian or Babylonian as well as a 

number of morphological structures of verbs like the 

subjunctive mood which must be observed carefully since 

there are certain Babylonian scribes who were skillful in using 

the Assyrian dialect in addressing the Assyrian kings. 
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