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داب العالمية المعروفة في  يمثل 
ٓ
قدم اال

ٔ
دب وادي الرافدين ا

ٔ
ا

قدم النصوص 
ٔ
ليف والتدوين، ويرجع تدوين ا

ٔ
التاريخ من حديث التا

دبية السومرية إلى حدود 
ٔ
سطورة مدونة  ٢٤٠٠اال

ٔ
قبل الميالد وهي ا

سطورة تتعلق  إلىعلى اسطوانة من الطين مقسمة 
ٔ
. واال

ً
عشرين حقال

خته نينخورساك(Enlilباله الجو والريح اينليل(
ٔ
). Ninhursag) وا

خرى مثل ايناننا(
ٔ
لهة ا

ٓ
) Enki) واينكي(Inannaوترد فيها إشارات عن ا

فكار الواردة في Ninurtaونينورتا(
ٔ
). وان المفردات والمصطلحات واال

دبية 
ٔ
سلوب وبنية وتواصل مستمرين للحركة اال

ٔ
سطورة تكشف عن ا

ٔ
اال

  في وادي الرافدين.
خرى 

ٔ
سطورة ا

ٔ
سف يرجع وهناك ا

ٔ
 إلىدونت على لوح مهشم لال

) اإلله Iškurالتاريخ نفسه وتتعلق بابن اإلله اينليل المدعو ايشكور(
سفل، فجمع اإلله اينليل 

ٔ
العاصفة الذي اختفى داخل العالم اال

االنوناكي لطلب العون منهم، وكان الثعلب على ما يرجح هو الذي 
سفل. وان م

ٔ
 إلىوضوع الثعلب يعيد تطوع إلعادة ايشكور من العالم اال

ينكي ونينخورساك وارض دلمون المدونة في 
ٔ
سطورة ا

ٔ
ذهان دوره في ا

ٔ
اال

لف الثاني قبل الميالد
ٔ
  .)١(اال

دبية في وادي الرافدين قد تم 
ٔ
والمعروف إن غالبية النصوص اال

ي قبل زمن تدوينها في 
ٔ
لف الثالث قبل الميالد ا

ٔ
إبداعها في منتصف اال

لف الثالث وبدا
ٔ
لف الثاني قبل الميالد. وهذا يشير ٔاواخر اال

ٔ
 إلىية اال

داب العالمية، فبالنسبة إلى مصر القديمة مثًال، 
ٓ
دب على اال

ٔ
قدم هذا اال

هرامات وهو عصر نضج الحضارة 
ٔ
تنا من ٔادبها شيًائ خالل عصر اال

ٔ
لم يا

لف الثالث يقبل الميالد. وفي اوغاريت فان ٔاقدم ٔادب 
ٔ
المصرية في اال
لف الثاني قبل الميالد، ٔاي بعد حد إلىعثر فيها يعود 

ٔ
ود منتصف اال

الزمن الذي دون فيه ٔادب العراق القديم بما ال يقل عن خمسة قرون، 
دب العبري إذ ال يتعدى ٔاقدم زمن لتدوين العهد 

ٔ
ومثل هذا يقال عن اال

القديم الى القرنين السادس والخامس قبل الميالد. ونذكر على سبيل 
وديسة(Iliadالمقارنة ٔايضا اإللياذة (

ٔ
) اللتين تمثالن Odyssey) واال

ٔاقدم نتاج ٔادبي لليونان فان زمن تدوينها ال يتعدى القرن السابع ٔاو 
خرتان في الزمن عن 

ٔ
الثامن قبل الميالد على ٔاكـثر تقدير، ٔاي إنهما متا

تدوين ٔادب العراق القديم بحدود ٔالف عام. ونذكر ٔايضا ما يسمى بـ 
داب الهند القديم، وكذلك االفستا  ) الممثلةRig-Vidaفيدا (-الرگ

ٓ
ال

)Avesta داب ما هو
ٓ
دب إيراني، فما من هذه اال قدم أ ) المتضمنة أ

ول قبل الميالد، ٔاي إن زمن 
ٔ
لف اال

ٔ
ول من اال

ٔ
مدون قبل النصف اال

لف عام كـثر من أ
ٔ
دب العراق القديم يسبقها با   .)٢(تدوين أ

انتبه منذ الكشف عن ٓاداب وادي الرافدين وترجمتها سرعان ما 
داب العالمية القديمة. ففي 

ٓ
دب في اال

ٔ
الباحثون عن وجود اثر لهذا اال

النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميالدي، كان عالم المسماريات 
الشهير جورج سميث يعمل في المتحف البريطاني في تصنيف القطع 

  الصغيرة في مجموعة ٔالواح هنري اليارد المسمارية.
ن يترجم  وي على الجملة مصادفة ذلك الجزء من اللوح الحاوقبل أ
إن سفينة نوح قد رست على جبل نيصير  المذهلة التي تقول

)Nişir تتبعها قصة إرسال الحمامة وعودتها بعد فشلها في إيجاد ،(
) فيها إشارة إلى k63مكان تحط فيه الحظ سميث قطعة مرقمة (
نه في غمرة انفعاله الكـتشا سطورة الخلق؛ إال أ فه سابقة لنوح المذكور أ

في الكـتاب المقدس، قام سميث بتنحية هذه القطعة جانبا بصورة 
مؤقتة، وقد ركز جل اهتمامه في إيجاد عناصر ٔاخرى مفقودة ومرتبطة 
بقصة الطوفان، فكـتب في مفكرته حينذاك: "كان البحث عمًال شاقًا 

  : مقالاالستشهاد المرجعي بال
ـــــــى ٔادب وادي الرافــــــدين ؤاثــــــره فـــــــي ، ٔاســــــامة عــــــدنان يحيــ
خرة

ٔ
العـــــدد  -ريـــــة كــــان التاريخيــــة.دو  -.نصــــوص ٔادبيــــة متــــا

  .٥٠ – ٤٧ص .٢٠١٠ ديسمبر ؛العاشر
)www.historicalkan.co.nr(  

  

  د. أسامة عدنان يحيى
دنى القديم

ٔ
  مدرس تاريخ العراق والشرق اال

داب 
ٓ
  الجامعة المستنصرية  –كلية اال

  العراق  –بغداد 

usama200080@yahoo.com 
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الف من القطع الصغيرة التي تحتاج 
ٓ
نه كان هناك ا

ٔ
، ال

ً
الى وطويال

  الفحص والدراسة".
مت ثالث روايات من قصة الطوفان 

ٔ
سابيع قليلة، التا

ٔ
وخالل ا

ي 
ٔ
خوذة عن مجموعة اليارد. لم يكـتمل ا

ٔ
، جميعها ما

ً
المتباينة قليال

منها حيث كانت كل واحدة منها قد جمعت مع ربط عدد قليل فقط 
عمدة النص الستة الموجودة في 

ٔ
صل ا

ٔ
من الكسر الصغيرة. ومن ا

لواح 
ٔ
صلية، كانت تراكيب العمودين الثالث والرابع على وشك اال

ٔ
اال

و يمكن قراءتها 
ٔ
ما البقية فقد كانت مفقودة بصورة كاملة، ا

ٔ
إتمامهما، ا

بصورة جزئية بسبب الثغرات الموجودة.على الرغم من ذلك استطاع 
ن يفك رموز ما يكـفيه للمقارنة مع قصة الطوفان التوراتية 

ٔ
سميث ا

مام جمعية علوم ليهيئ محاضرته التي 
ٔ
لقاها ا

ٔ
انتظرها بفارغ الصبر والتي ا

ثار التوراتية في 
ٓ
ول/٣اال

ٔ
لقاها ١٨٧٢/كانون اال

ٔ
. حركت المحاضرة التي ا

مام الجمعية شعورا بشكل حدا بمالكي صحيفة الديلي تلغراف 
ٔ
سميث ا

لف جنيه إسترليني، الستئناف 
ٔ
ة قدرها ا

ٔ
ن يقدموا مكافا

ٔ
اللندنية ا

لواح المفقودة.التنقيبات في نينوى وج
ٔ
  لب اال

سطورة الخلق 
ٔ
وكان سميث قد نجح بعد ذلك من ترجمة نص ا

ذار/٤ونشر تقريره حولها في 
ٓ
بدى دهشته حول التشابه  ١٨٧٥/ا

ٔ
وقد ا

ول من سفر التكوين
ٔ
. وخالل )٣(الموجود بينها وبين اإلصحاح اال

عوام من 
ٔ
ن تمكن العلماء والباحثون من وضع  ١٨٧٢اال

ٓ
إلى اال

داب  مؤشرات واسعة
ٓ
دب القديم في وادي الرافدين في اال

ٔ
حول ٔاثر اال

العالمية القديمة. ولعل ٔابرز الدراسات التي نفذت قد تركزت حول العهد 
دبية البابلية في كل من )٤(القديم

ٔ
ثار اال

ٓ
. كذلك تم تشخيص عدد من اال

دب الكنعاني
ٔ
، )٨(، والفارسي)٧(، واليوناني)٦(، والحيثي)٥(اال

  .)٩(والهندي
دبية من وادي الرافدين ما زال جاريا وإن إن 

ٔ
دراسة المؤثرات اال

ثر من خالل 
ٔ
البحث الحالي هو محاولة تسليط الضوء على هذا اال

  ٔاسطورتين في ٔادبين مختلفين وهما:

  .أسطورة يسوع والعاصفة١

ناجيل إن يسوع ركب قاربا يوما: "فتبعه 
ٔ
تذكر ٔاسطورة ترد في اال

مواج القارب. تالميذه وهبت عاصفة شديدة في 
ٔ
البحر حتى غمرت اال

وكان يسوع نائما، فدنا منه تالميذه ؤايقظوه وقالوا له: نجنا يا سيد 
جابهم يسوع: مالكم خائـفين، يا قليلي اإليمان؟ وقام 

ٔ
نحن نهلك! فا

وانتهر الريح والبحر، فحدث هدوء تام. فتعجب الناس وقالوا: من هذا 
  .)١٠(حتى تطيعه الرياح والبحر"

سطورية عن بال شك 
ٔ
هم الروايات اال إن هذه الرواية تعد من أ

ناجيل، ولكن دراسة فاحصة للنص 
ٔ
السيد المسيح ومعجزاته ترد في اال

سطورة  دب البابلي. والحقيقة إن هناك أ
ٔ
تشير الى وجود اقتباس من اال

دم من  سطورة هبوط آ ثر في أ بابلية طالما ُنظر إليها على إنها ذات أ
ا بشكل جاد بالتراث اإلنجيلي وهي ٔاسطورة ولم يتم ربطه )١١(الجنة
سطورة:)١٢(ادابا

ٔ
  . ونقرأ في هذه اال

يام)،على الرصيف المقدس رصيف القمر الجديد
ٔ
  "(في احد اال

  ركب سفينته الشراعية
  وبريح (مواتية) كانت السفينة تتابع تقدمها

  و[بواسطة] عصا الغرز (وحدها) كان يوجه سفينته
  الفسيح [وعندما وصل الى عرض] البحر

ة]...   [بدأ يصطاد وكان البحر مثل مرآ

[............]  
غرقت]

ٔ
ت تهب بشدة فا

ٔ
  ولكن ريح الجنوب [بدا

سماك]
ٔ
  سفينته ورمتها في عالم [اال

  يا ريح الجنوب (صرخ لها) لتقع اللعنة
  على جميع مخازيِك!

كسرن جناحك! ما إن تلفظ بهذه الكلمات
ٔ
  ال

  .)١٣(حتى انكسر جناح ريح الجنوب"
دت الى توقف هبوب الريح الجنوبيةإن ل

ٔ
  .)١٤(عنة ادابا ا

سطورتين، 
ٔ
ولية للنص تكشف التشابه المذهل بين اال

ٔ
إن مقارنة ا

فاالثنين ادابا والسيد المسيح يركبان قارب ويواجهان عاصفة من الرياح 
ويستخدمان قوة الكلمة (سحر الكلمة) في إيقاف هذه العاصفة، اللعنة 

الريح (ربما المقصود بها لعنة ما) في حالة السيد بالنسبة الدابا وانتهار 
سطورة ادابا 

ٔ
مر ال يقتصر عند ذلك الحد إذ إن قراءة ا

ٔ
المسيح. ولكن اال

ناجيل تكشف عن تماثل 
ٔ
ساطير المتعلقة بالسيد المسيح في اال

ٔ
واال

عمق، فالمسيح كما هو معروف هو ابن هللا
ٔ
، وان ادابا هو ابن )١٥(ا

يا
ٔ
مراض . ونعرف كذلك)١٦(اإلله ا

ٔ
 )١٧(إن السيد المسيح كان شافيا لال

كبر انو:
ٔ
  وان ادابا قد منح هذه الهبة من قبل اإلله اال

  "وبما إن ادابا هو من الجنس البشري 
  [وبطرقه الخاصة] يتمكن بنجاح من كسر جناح ريح الجنوب

  السموات فليكن (قرارنا) كذلك: إلىوبما انه، دونما عقاب صعد 
  الجنوب] من شر للبشر[كل] ما ستسببه [ريح 

  [ؤاي مر]ض ستضعه في جسم البشر
  من تهدئـتهما )١٨()Nikarrak[مع ا]دابا سوف تتمكن نيكارراك(

  وعند [ذلك] فليتبدد الشر ولبتعد المرض!
ِت الحمى المقرسة

ٔ
  و[لكن] بدونه، لتا

  .)١٩([بحيث] ال يتمكن [المريض] من اخذ راحته في نوم هانئ!"
ثر الكبير الذي تركـته ٔاسطورة ادابا في 

ٔ
يتضح من هذا االستعراض اال

ناجيل. وإن التساؤل الذي 
ٔ
شخصية السيد المسيح كما ٔاظهرتها اال

ناجيل؟ ال يمكن 
ٔ
يمكن طرحه هنا هو كيف وصلت ٔاسطورة ادابا الى اال

ناجيل ولكن 
ٔ
الجزم بالطريق الذي وصلت فيه المؤثرات البابلية في اال

ؤكد إن كهنة بابليين كانوا يزورون فلسطين خالل عصر إن الشيء الم
السيد المسيح ونقرٔا إشارة عن مثل هذه الزيارات: "لما ولد يسوع في 

ورشليم مجوس من  إلىبيت لحم اليهودية، على عهد هيرودس، جاء  أ
المشرق وقالوا: ٔاين هو المولود، ملك اليهود؟ رٔاينا نجمه في المشرق 

  .)٢٠(فجئنا لنسجد له"
قل إن المقصود بالمجوس في النص هم 

ٔ
لقد افترض باحث على اال

. ولكن يبدو إن النص هنا )٢١(ٔاولئك من رجال الدين اإليرانيين القدماء
ن نقدم برهانا مفاده إن المقصود  يتحدث عن كهنة بابليين ويمكن أ
بمصطلح المجوس في اقل تقدير بالنسبة لكـتبة العهدين القديم 

هنة البابليون. فقد ذكر المجوس ككهنة الملك والجديد يقصد بهم الك
: "وفي السنة الثانية من عهد نبوخذنصر  البابلي نبوخذنصر كما نقرأ
ن  مر أ

ٔ
زعجته ومنعت عنه النوم. فا حالما أ الملك، حلم نبوخذنصر أ

حالمه" . )٢٢(يدعى السحرة والمجوس والعرافون والمنجمون ليفسروا له أ
نبوخذنصر يخبرون الملك: "فقال وعندما عجز هؤالء عن تفسير حلم 

مرنا 
ٔ
ن يبين ما يا رض يقدر أ

ٔ
مام الملك: ما من إنسان في اال المنجمون أ

و  و مجوسيا أ ل ساحرا أ
ٔ
به الملك، وما من ملك عظيم السلطان سا

مر مثل هذا"   .)٢٣(منجما عن أ
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خر حول 
ٔ
ونمتلك دليال خارجيا غير الكـتاب المقدس يعطينا برهانا ا

ابليين بكلمة المجوس ففي بداية حكمة احيقار ارتباط العرافين الب
عيش في فترة 

ٔ
 قول احيقار الذي يقول: "عندما كنت ا

ٔ
السريانية نقرا

نا احيقار خازنا وكاتبا، 
ٔ
حكم سنحاريب ملك نينوى، عندما كنت ا

وكنت شابًا، قال لي العرافون والمجوسيون والحكماء: لن يكون لك 
سرحدون كما يذ )٢٤(ولد"

ٔ
راد ا

ٔ
كر النص السرياني استشارة . وعندما ا

مر ما فانه: "جمع كبار مملكـته والحكماء 
ٔ
حكماء دولته في ا

. لذا يتضح لنا إن هؤالء المجوس الذي كانوا )٢٥(والمجوسيين والعلماء"
صناف المنجمون والعرافون 

ٔ
يترددون على فلسطين هم صنف من ا

دبيات العهد 
ٔ
البابليون.هذا وان ذكر بابل يرد بشكل مباشر في ا

وجود صالت بين بالد الرافدين وفلسطين  إلى. مما يشير )٢٦(الجديد
ول.

ٔ
  في القرن الميالدي اال

  والدة الملك الفارسي دارا األول .أسطورة٢

ساطير 
ٔ
إن الحصول على مصدر معاصر للدولة االخمينية حول اال

حوال، فالنصوص اإليرانية القديمة 
ٔ
اإليرانية القديمة غير ممكن بكل اال

للدولة االخمينية اغلبها ذات طابع سياسي وكـتابات ملكية المعاصرة 
دبي

ٔ
ولى، وان النص اال

ٔ
الديني الممكن استخدامه والذي - بالدرجة اال

ربما يكون معاصرا للحقبة االخمينية هو االفستا إال انه ال يتضمن 
ٔاساطير إيران القديمة إال نادرا فهو يتحدث عن الديانة التي ٔاسسها 

بعد وفاته. ورغم انه يطلعنا على ٔاخبار بعض  زرادشت وتطورها من
سطوريين، إال إننا ال نقرٔا فيه ٔاية إشارة عن ملوك الدولة 

ٔ
ملوك إيران اال

  االخمينية لذا من الصعب استخدامه لمعرفة تاريخ هذه الحقبة.
ومع ذلك فإننا ما زلنا نمتلك مصدر واحدا ذا طبيعة استثنائية 

خر جدا عن الحقبة االخم
ٔ
ينية يمكن االستفادة منه من اجل ولكن متا

ساطير اإليرانية القديمة هو ما يعرف باسم الشاهنامة ٔاو 
ٔ
التعرف على اال

ملحمة الفرس الكبرى للشاعر اإليراني الفردوسي الذي عاش في القرن 
الحادي عشر للميالد. والشاهنامة منظومة عظيمة مكونة من ستين 

لغزنوي. وقضى في نظمها ٔالف بيت نظمها الفردوسي للسلطان محمود ا
م. وتكمن ٔاهمية ١٠١٠ٔاربعين سنة تقريبا ؤانهاها في حدود بعام 

الشاهنامة بكونها مصدر يستقي منه اإليرانيون عقائدهم المتصلة بتاريخ 
. وان نظرة جيدة في مضمون الشاهنامة يتضح منها )٢٧(شعبهم القديم

ساطير إيران إن مؤلفها رغم انه عاش في القرون الوسطى إال انه ينق ل أ
داب الهندية

ٓ
وربية القديمة (كاإللياذة)  -القديمة، وان مقارنتها باال

ٔ
اال

يمكن ٔان تقدم لنا اضاءات كـثيرة عن هذه الملحمة وعبقرية شاعرها. 
ويمكن تشبيه عمل الفردوسي بالنسبة لتاريخ إيران مثل عمل فيرجيل 

  في تاريخ روما.
سطوريا حول ملك يدعى في الشاهنامة يسرد لنا الفردوسي نصا أ 

ول)
ٔ
حد ملوك الفرس  )٢٨(داراب(ربما دارا اال سطورة إن بهمن أ

ٔ
وتقول اال

ولى ابنته هماي الملقبة جهر ٔازاد التي تزوجها هو نفسه ورزقت منه 
بابن. وفيما بعد تتسنم هماي العرش بعد وفاة بهمن. فلما جاءها 

ة ٔاشهر وضعته المخاض ولدت صبيا قالت ٔانه مات. ولما بلغ وليها ثماني
في علبة مملوءة بالجواهر وشدت على عضده جوهرة لها قيمة عالية، ثم 
لقي به في نهر الفرات، وعند النهر وجده قصار يغسل الثياب 

ٔ
ٔامرت فا

خذه واتخذه ابنا عوضا عن ابنه الميت. وانتقل مع زوجته وربيبه 
ٔ
 إلىفا

نه وجده في الماء (دارا
ٔ
ب تعني في بلدة ثانية بعدما اسماه داراب ال

بيه، وتعلم  الماء). ويقول الفردوسي إن داراب تمنع عن مزاولة مهنة أ

مه 
ٔ
الفروسية وسرعان وما ذاع صيته في الحروب ومن ثم تتعرف عليه ا

سطورة الطفل الملقى به في )٢٩(هماي وتعطيه العرش
ٔ
. بال شك إن ا

دب وادي الرافدين والتي صيغت حول 
ٔ
سطورة شائعة في ا

ٔ
النهر هي ا

حد م
ٔ
 فيها:ا

ٔ
ن نقرا

ٔ
كد وهو سرجون االكدي. ويمكن ا

ٔ
  لوك ساللة ا

كد
ٔ
نا سرجون الملك العظيم، ملك بالد ا

ٔ
  "ا

مي كاهنة عظمى 
ٔ
  كانت ا

بي
ٔ
نا ال اعرف ا

ٔ
  وا

بي يحب التالل
ٔ
  كان شقيق ا

زوبيرانو(
ٔ
  )Azupiranuومدينتي ا

  التي تقع على ضفاف الفرات
مي وولدتني سرا

ٔ
  لقد حملتني ا

  البردي ختمت غطاءها بالقيرووضعتني في سلة من 
  ومن ثم رمتني في النهر الذي لم يغمرني

خذني الى الغراف اككي (
ٔ
  )Akkiفحملني النهر وا

  فاتخذني الغراف اككي ابنا له
  وجعلني الغراف اككي بستانيا عنده

  وعندما كنت بستانيا منحتني عشتار حبها
ربعين] عاما"

ٔ
ربع و[ا

ٔ
  .)٣٠(فاضطلعت بالملوكية ا

سطورتين ففي ٔاسطورة من غير شك 
ٔ
هناك تماثل كبيرة بين اال

نها كاهنة عظمى يمنع عنها 
ٔ
سرجون االكدي تتخلص منه ٔامه ال

اإلنجاب، مثلما فعلت والدة دارا عندما تخلصت من وليدها ولكن هنا 
ال يذكر السبب. وكان نهر الفرات هو النهر الذي رمي إليه الطفالن؛ وفي 

اككي، انتشل دارا قصار كان الوقت الذي انتشل سرجون الغراف 
يغسل ثيابه في النهر. وكال البطلين تسلما السلطة من امرٔاة اإللهة 
عشتار بالنسبة لسرجون وهماي في حالة دارا. وكانت هماي ملكة في 
رجح كانت والدة سرجون من ٔاسرة ملكية فالمعروف في 

ٔ
حين على اال

 
ٔ
سر الملكية، وادي الرافدين إن الكاهنات من هذه الدرجة كن من اال

فقد قام الملوك بتكريس بناتهم لهذا المنصب والخدمة في  معابد 
لهة مثلما فعل سرجون االكدي(

ٓ
قبل الميالد) نفسه  ٢٣١٦- ٢٣٧١اال

  قبل الميالد) فيما بعد. ٥٣٩-٥٥٥ونابونائيد (
كدت  سطورتين ففي الوقت الذي أ

ٔ
ومع ذلك هناك اختالف بين اال

سطورة البابلية على إن 
ٔ
صبح بستانيا فيه اال بيه وأ سرجون ورث مهنة أ

سطورة الفارسية تقول إن دارا رفض مزاولة مهنة والده ربما 
ٔ
نجد اال

خر ذكر  لزيادة الدور البطولي لهذا الملك وإبراز شجاعته. ولكن عنصرا أ
سطورة البابلية فوالد دارا الذي 

ٔ
في ٔاسطورة دارا ال نجد له مثيل في اال

ي في الما ء وهذا العنصر غير موجود في النص وجده يسميه داراب أ
م  سطورة اختالق الفردوسي نفسه أ

ٔ
البابلي، فهل إن هذا المورد من اال

ين؟ البد إن الفردوسي قد  خر، وإذا كان مقتبسا فمن أ
ٔ
مقتبس هو اال

سطورة والدة موسى الواردة في العهد القديم  لة من أ
ٔ
اقتبس هذه المسا

دب
ٔ
صل مقتبسة من اال

ٔ
سطورة باال

ٔ
الرافديني) إذ تقول  (وهذه اال

سطورة موسى ابنة فرعون التي وجدت موسى سمته بهذا االسم وقالت:  أ
ني انتشلته من الماء"

ٔ
. الحقيقة إن هذا االسم مصري وكما يرى )٣١("ال

ي ابن  ستاذ القمني هو في المصرية مؤلف من مو(ماء) وسا(ابن) أ
ٔ
اال

  .)٣٢(الماء
  
  



٥٠ 
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رن ا     

ثة
ثال

 ال
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س
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– 
شر

عا
 ال

دد
لع

ا
  

سطورة 
ٔ
وسي ولكن وصول الفرد إلىال نعرف كيف وصلت هذه اال

ساطير والقصص القديمة 
ٔ
مر الغريب وقد  إلىاال

ٔ
خرة ليس باال

ٔ
مؤلفات متا

خرة كما هو الحال مع الفردوسي 
ٔ
مر في مؤلفات متا

ٔ
شخص مثل هذا اال

لف ليلة وليلة
ٔ
، وعند ابن النديم في الفهرست يرد ذكر )٣٣(مثل قصص ا

سطورة بعل الكنعانية
ٔ
سطورة تموز ولكن مدمجة مع ا

ٔ
  .)٣٤(ا
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دنى في العهد القديم من قبل:غسان عبد 

ٔ
ثر اداب الشرق اال

ٔ
مؤخرا وافية ال

صالح، ٔاساطير التوراة: دراسة تاريخية تحليلية،(ٔاطروحة دكـتوراه غير 
داب،

ٓ
  ).٢٠٠٤منشورة، جامعة بغداد، كلية اال

دب الكنعاني ولكنها جزئية وغير ) نفذت معالجة حدي٥(
ٔ
دب البابلي في اال

ٔ
ثر اال

ٔ
ثة ال

دب 
ٔ
دب البابلي في اال

ٔ
ثير اال

ٔ
وافية من قبل: منذر علي عبد الملك،"تا

االوغاريتي، بحث ضمن ندوة الصالت المشتركة بين ٔابجديات الوطن العربي 
،(بغداد: منشورات بيت ١١/١٠/٢٠٠١- ١٠القديمة للمدة:

  .٩٥-٧٣)، ص٢٠٠١الحكمة،
دب الحيثي، باستثناء ٦(

ٔ
دب البابلي في اال

ٔ
) ال توجد حاليا تغطية شاملة عن ٔاثر اال

  .١٩٥-١٩٣اإلشارات القيمة في، علي، من ٔالواح سومر، ص
دب اليوناني ) لقد شخص اثر ٔادب وادي الرافدين٧(

ٔ
في عدد من الدراسات  في اال

لة ومن ٔاجل الحصول 
ٔ
على ولم تظهر الى ٔاالن دراسة شاملة حول المسا

. سامي سعيد ٢٢٧-٢٠٦إشارات جيدة ٔانظر:علي، من ٔالواح سومر، ص
حمد، حضارات الوطن العربي ٔاساسا للحضارة اليونانية،(بغداد: منشورات 

ٔ
اال

خيرة شاملة لكل المؤثرات الحضارية ٢٠٠٣بيت الحكمة،
ٔ
). وإن الدراسة اال

دنى في بالد اليونان وفيها إشارات قيمة بخصوص ٔاثر ٔادب 
ٔ
وادي للشرق اال

دب اليوناني القديم.
ٔ
 الرافدين في اال

دبية الفارسية القديمة مع إبراز المؤثرات ٨(
ٔ
) ال نمتلك حاليا دراسة شاملة للمادة اال

من وادي الرافدين عليها وتمت محاولة جزئية من قبل:ٔاسامة عدنان يحيــى، 
بابل في العصر االخميني،(رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية 

داب،ا
ٓ
  .٣١١-٣٠٦)، ص٢٠٠٣ال

دبية السومرية إلى) لم تتوفر ٩(
ٔ
البابلية في  - ٔاالن معالجة شاملة حول المؤثرات اال

دب الهندي وشخص مؤخرا اثر ٔاسطورة الخليقة في ٔاسطورة هندية من 
ٔ
اال

لهة في رؤية اإلنسان العراقي القديم: دراسة في 
ٓ
قبل:ٔاسامة عدنان يحيــى، اال
ساطير،(ٔاطروحة دكـتورا

ٔ
ه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية اال

داب،
ٓ
  .٧١)، ص٢٠٠٧اال

سطورة في: متى ١٠(
ٔ
-٨:٢٢؛ لوقا، ٤١- ٣٥: ٤؛ مرقس ٢٧-٢٣: ٨) ٔانظر نص اال

٢٥.  
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  .١٠، السطر:B) ٔاسطورة ادابا، اللوح ١٦(
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ٔ
لة.) نجد ٔامثلة متعددة في اال
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  اجيل حول هذه المسا
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