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ملخص البحث
يتناول هذا البحث الشواهد الدالة عىل جذور التوحيد يف احلضارة العراقية

القديمة ،فقارئ هذه احلضارة يلحظ نضجها وتطورها ،واهنا ال يمكن ان تكون
بعيدة عن الرساالت الساموية السيام وان ثمة نصوصا مهمة تدل عىل تلك

الرساالت ،بيد أن تلك النصوص مل حتظ بالدراسة الكافية.

ومهمة هذا البحث تقديم قراءة معرفية عن تطور النصوص التي تدل عىل

الفكر املوحد يف العراق القديم ،اذا ينطلق البحث من حقائق و يستدل بالدالئل
ليربز أسئلة آن األوان إىل أن تربز ،ثم ينشد أجوبة قد نصل إليها ،أو جيعل منها
منشدا يرسم منهج جديد لبحوث قادمة.

عقيدة الفكر  ،فكرة اإليامن باهلل الواحد األحد ففي ظل هذه العقيدة يتواصل

اإلنسان ،و أعامله يف األرض وتكوين احلضارة ،إذ مل تبلغ عقيدة التوحيد كامهلا

عمقها املطلق إال يف اإلسالم إذ مل تشبها شائبة يف اإلسالم ومل يعرب عنها بكالم مثل
كالم أمري املؤمنني  إذ قال(( :احلمد هلل الدال عىل وجوده بخلقه و بمحدث

خلقه)).
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ABSTRACT
The study focuses on the evident proves certifying the root of
the unity of Allah in the Old Iraqi Civilization, a reader to such a civilization could observe its maturity and development, it is impossible
for it to be far from the sacred messages as there are scriptures
proving such messages and not being under study as much as they
deserve.
The major target of the paper is to take hold of the texts that
certify the ideology of Allah unity in the Old Iraq.
It depends on facts and evidences that are too necessary to be
tackled in publicity and assumes answers or suggests some further
studies in this concern. Furthermore, under the doctrine of Allah
unity man proceeds on the earth and erects a civilization, thus the
doctrine of oneness never heaves into light but in Islam as the Commander of the Believers declares: "raise be to Him, as He prove His
existence through His creature and creation".
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 ...املقدمة ...
ينطلق البحث من حقائق ويستدل بالدالئل ليربز أسئلة آن هلا أن تربز ،ثم ينشد

منهج جديد لبحوث قادمة.
أجوبة قد نصل إليها أو جيعل منها منشد ًا ُيرسم منه ٌ

أعظم حقائق الفكر عقيدة التوحيد واإليامن باهلل الواحد األحد .ويف ظل

هذه العقيدة العظمى تواصل تعلم اإلنسان منذ خلقه فتعمريه يف األرض وإنشائه
احلضارة األوىل وتواصل تطويره للحضارة وإنجازاهتا اهلائلة بنعمة من خالقه تعاىل

إذ فتح له أبواب املعرفة لكي ال يتوقف ركب احلضارة ،وسبحانه إذ يقول﴿ :بِ ْس ِم
نسانَ ِم ْن َع َل ٍق * ا ْق َر ْأ
الر ِح ِ
يم * ا ْق َر ْأ بِ ْ
اس ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َل َق * َخ َل َق الإْ ِ َ
اللهَّ ِ الرَّحمْ َِن َّ

َ
نسانَ َما لمَ ْ َي ْع َل ْم﴾(.)1
َو َر ُّب َك الأْ ْك َر ُم * ا َّل ِذي َع َّل َم بِا ْل َق َل ِم * َع َّل َم الإْ ِ َ

﴿و َيسئ ُلو َن َك
وال يبلغ اإلنسان حد معرفته إال عند رس خلقه املتمثل
ِ
بالروح َ
روح ِمن أم ِر َربيّ ِ َو َما ُأوتِيتُم ِم َن ِ
الع ْل َم إلاَّ َق ِلي ً
ال﴾(.)2
الروح ُقلِ ا ُّل ُ
َع ِن ُّ

ومل تبلغ عقيدة التوحيد كامهلا وعمقها وحقيقتها املطلقة إال يف اإلسالم إذ مل

ولينا أمري املؤمنني  يبتدئ وصيته هبا
تشبها شائبة َ
وصدُ َق اإليامن بهِ ا بحيث أن ّ
إذ يقول(( :أما وصيتيُ :
رشكوا ِ
فاهلل ال ُت ِ
به شيئ ًا ،وحممدٌ َ ِفال ُت َض ِّيعوا ُس ّنتَه ،أقيموا

هذين العمودين ،وأوقِدوا هذين املصباحي

ٍ
ِ
أمريء ُ
عليم))(.)3
رب
منكم جَم ُهو َده ،وخفف عن
رحيمٌ ،
اجلهلةٌّ ،
قويم ،وإمام ٌ
ودين ٌ
ٌ
نقاء .وأنى للبرش قبل اإلسالم بآالف السنني أن يصلوا إىل
مل يسبق هذا النقا َء ٌ

هذا اإلطالق يف اعتناق العقيدة حتى يعرب عنها بكالم أمري املؤمنني (( :احلمدُ
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ِّ
ِ
ث َخ ِ
بخ ِ
حد ِ
الدال عىل وجوده َ
وبم َ
وباشتباه ِهم عىل أنْ ال
لق ِه عىل أزليتِ ِه،
هلل
لقهُ ،
ِ
َش َب َه ل ُه ،ال ِ
ِ
واملصنوع ،واحلا ِّد
الصانع
الفرتاق
املشاع ُر ،وال حتج ُب ُه السواتِ ُر،
تستل ُم ُه
ِ
ِ

ٍ
َ
ِ
ِ
األح ِد ال بتأويلِ
حرك ٍة
واخلالق ال بمعنى
عدد،
والرب
واملحدود،
ِّ
واملربوبَ ،
بتفريق ٍ
ميع ال ٍ
ِ
ِ
و َن َص ٍ
بأداة ،والبص ِ
امس ٍه ،والبائِ ِن ال
آلة،
ري ال
والس ِ
والشاهد ال بِ ُم َّ
بَّ ،
ٍ
ٍ
ٍ
بلطافة))(.)4
برؤية ،والباطن ال
مسافة ،والظاه ِر ال
برتاخي

والسؤال هنا إىل أين وصل األقدمون يف عبادة اهلل ويف اإليامن بوحدانيته؟

واملقصود باألقدمني هنا سكان العراق القديم ،بناة تلك احلضارة املبدعة ،الزاخرة

بإنجازاهتا الرائدة ،املوثقة بمدوناهتا التي زاد ما اكتشف منها حتى اآلن عىل نصف
مليون يف شتى رضوب املعرفة وعىل رأسها العقائد والفكر الديني ،وقد امتد زمن

تدوين هذه النصوص ليصل إىل ثالثة آالف عام (من  3000ق.م إىل هناية القرن
األول امليالدي).

ُ
الرسل يبرشون وينذرون ويدعون إىل عبادة
يف عقيدتنا أهنا قرون تواتر فيها
ِ
اهللِ واهلدى واحلق .وكان لكل ٍ
ٌ
بالقسط ويكلمهم بلساهنم
رسول يقيض بينهم
أمة

﴿و َما َأ ْر َس ْلنَا ِمن َّر ُس ٍ
ول
وبطاقة عقوهلم ،فيقول َج َّل َمن قال يف
ِ
حمكم كتابه العزيزَ :
ان َق ْو ِم ِه لِ ُي َبينِّ َ لهَ ُ ْم َف ُي ِض ُّل هّ ُ
إِ َّال بِ ِل َس ِ
يم﴾(.)5
الل َمن َي َش ُاء َو هَ ْي ِدي َمن َي َش ُاء َو ُه َو ا ْل َع ِزيزُ الحْ َ ِك ُ
الر ُ
ُ
رمحة الباري بعباده يأتوهنم بالبينات وهيدوهنم إىل سوي السبل،
سل
ُ
ُ
فيقومون مسارهم
وحني يأخذهم
الضالل يأتوهنم بوحي من اهلل سبحانه وتعاىل ّ

ويصححون اعتقادهم .ونعرف َمن نعرف من الرسلِ  ،وهناك منهم َمن يقرص علمنا
بمن أوحى ِ
عن معرفتهم واهلل أعلم ِ
﴿و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنا ُر ُس ً
ال ِم ْن َق ْب ِل َك ِم ْن ُه ْم َم ْن
إليه َ

ص َع َل ْي َك َوما كانَ لِ َر ُس ٍ
ول َأنْ َي ْأتِ َي بِآ َي ٍة إِ َّال بِإِ ْذ ِن
َق َص ْصنا َع َل ْي َك َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َل ْم َن ْق ُص ْ
جاء َأ ْم ُر اللهَّ ِ ُق ِض َي بِا ْل َح ِّق َو َخ ِس َر ُهنالِ َك ا ْل ُم ْب ِط ُلونَ ﴾(.)6
اللهَّ ِ َفإِذا َ
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ومن ِّ
الساموية ّ
أن البرش عرفوا ،منذ أقدم أيامهم،
أدل الدالئل عىل الرساالت ّ

َ
ُ
ٍ
روح وجسدٌ
رس مغلق ال
خالق تفوق قدر ُت ُه
خليقة
أنهّ م
إدراكهم ،وأهنم ٌ
والروح ٌ
ُ

يطاله فهمهم .واعتقدوا ،كام هو واضح يف نصوص حضارة بالد الرافدين القديمة،
الرب خالدٌ ال يموت ،وأهنم إىل املوت سائرون من غري أن يكون يف مقدورهم
أن َّ

معرفة يوم موهتم .ويف املوت تنفصل الروح عن اجلسد لتذهب إىل عاملها فتخلد فيه،

يف حني يبىل اجلسد يف مدفنه .ولكن هل خلصت عندهم عقيدة التوحيد وبلغت

ذاك النقاء والكامل واإلخالص الذي بلغ َ
الر ُس ُل إىل
مبلغ ُه يف اإلسالم؟ هل دعاهم ُ
ِ
درجت
التوحيد فقرصت عقوهلم عن إدراكه؟ أو أن شفقة اخلالق القدير عىل خلقه َّ

هذه العقيدة للبرشية منذ طفولتها ،يف عصور احلضارة األوىل ،حتى نضوجها يف

اإلسال ِم احلنيف؟

فالتوحيد هو العقيدة األعظم واألخطر يف فكر البرش وحضارهتم .هو االنتقال

الواسع اهلائل من عبادة قوى الطبيعة املحيطة باإلنسان يف عصوره القديمة ،واملهددة
مبارشة لوجوده واملرئية من قبله ،إىل عبادة خالق هذه القوى وحمركها الذي ال يرى
وال يلمس .ولو شاء سبحانه وتعاىل جلعل البرش يف أي زمان يؤمنون بام يريد هلم أن

يؤمنوا به ،لكنه ج ّلت ُقدر ُت ُه يضع األشيا َء يف مقاديرها والبرش يف امتحان عقوهلم.
إيامن ِ
أو مل يكن ُ
سيدنا إبراهيم  تدرج ًا؟ أو تكون هي قصة تدرج البرشية كلها
يف التوحيد ،أو تدرج حضارة بالد الرافدين يف التوحيد طوال تارخيها البالغ ثالثة

آالف عام ،وهي احلضارة التي عاش سيدُ نا إبراهيم  يف كنفها وعىل أرضها؟
ض َولِ َي ُكونَ ِم َن المْ ُ ِ
﴿و َك َٰذلِ َك ُن ِري إِ ْب َر ِ
الس اَم َو ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
وقنِ َ
ني * َف َل اَّم َج َّن
يم َم َل ُك َ
َ
اه َ
وت َّ
ال َٰه َذا َربيِّ َف َل اَّم َأ َف َل َق َ
َع َل ْي ِه ال َّل ْي ُل َر َأ ٰى َك ْو َك ًبا َق َ
ال لاَ ُأ ِح ُّب الآْ ِف ِل َ
ني * َف َل اَّم َر َأى ا ْل َق َم َر
ال َٰه َذا َربيِّ َف َل اَّم َأ َف َل َق َ
َبا ِز ًغا َق َ
الض ِّال َ
ال َلئِن لمَّ ْ هَ ْي ِدنيِ َربيِّ لأَ َ ُكو َن َّن ِم َن ا ْل َق ْو ِم َّ
ني * َف َل اَّم
س َبا ِز َغ ًة َق َ
ال َٰه َذا َربيِّ َٰه َذا َأ ْكبرَ ُ َف َل اَّم َأ َف َل ْت َق َ
َر َأى َّ
يء ممَِّّا تُشرْ ِ ُكونَ
ال َيا َق ْو ِم إِنيِّ َب ِر ٌ
الش ْم َ
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الس اَم َو ِ
ات َوالأْ َ ْر َ
ض َحنِي ًفا َو َما َأ َنا ِم َن المْ ُشرْ ِ ِك َ
ني *
* إِنيِّ َو َّج ْه ُت َو ْج ِه َي لِ َّل ِذي َف َط َر َّ
اجونيِّ فيِ هّ
آج ُه َق ْو ُم ُه َق َ
ان َو َال َأ َخ ُ
اللِ َو َقدْ هَ َد ِ
اف َما تُشرْ ِ ُكونَ بِ ِه إِ َّال َأن َي َش َاء
ال َأ حُ َت ُّ
َو َح َّ
ش ٍء ِع ْل ًام َأ َف َ
َربيِّ َش ْيئ ًا َو ِس َع َربيِّ ُك َّل يَ ْ
ال َتت ََذ َّك ُرونَ ﴾(.)7
من احلقائق العظمى إىل حقيقة علمية وواقع معاش اآلن ينتقل البحث من

احلقائق العظمى إىل حقيقة علمية وواقع معاش .احلقيقة العلمية عن حضارة بالد
الرافدين القديمة هي أهنا غطت أرض العراق وما حييطها من الدول املجاورة

وأن منبع اإلبداع الفكري فيها هو اجلنوب ،وحتديد ًا ما نعرفه اليوم باسم الفرات
األوسط ،وما يسميه علامء اآلثار قلب موطن املدن ،وفيه قامت مدن اإلنجاز
ال ،نزو ً
احلضاري الكربى األوىل :سپار (أبو حبه) شام ً
ال إىل بابل ،كيش نِبرُّ (نفر)،

الوركاء ،رشوپاك (تل فاره) وأور .ومن املعروف لدى علامء اآلثار واملسامريات أن

اإلبداع الثقايف حتى يف بالد آشور كان يستمد من هذه املنطقة.

الواقع املعاش يف هذه املنطقة يتمثل يف هذه العتبات امل َقدّ سة واألرضحة

الرشيفة ومقامات الرسل واألولياء الصاحلني التي ال توجد بكثافة مثلام توجد

هنا .وهذه ليست مصادفة تارخيية وإنام اتساق حضاري ديني متتد جذوره يف أعامق
التاريخ تأخرنا كثري ًا يف استجالئه.

وليس هذا القول استنتاج ًا بني عىل عاطفة أو مشاعر معينة بل يسنده أمر ثالث

جيب أن نورده ونقف عنده طوي ً
ال ألنه يكمل إطار ما نبحث عنه اليوم .ذلك أن
هذه املنطقة نفسها كانت ،يف عصور احلضارة القديمة ،موطن ًا لوقائع دينية كربى هلا

دالالهتا اجلسيمة أو ذات صلة هبا ،وقد آن األوان لنربط فيام بني هذه الوقائع من
جهة ،وفيام بينها وبني املنطقة من جهة أخرى .ومن هذه الوقائع -حتديد ًا -مواضيع
للنصوص املسامرية القديمة التي يوردها هذا البحث.
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لقد تأخر استقراؤنا هلذه النصوص طوي ً
ال ،ولعله جزء ًا من تأخرنا الشامل

يف دراسة حضارتنا القديمة ،أو اتباعنا ملناهج علامء غربيني ويف أحيان كثرية حتى

بال فهم هلذه املناهج .وهكذا وجدنا َمن يتحدث عن شعائر مل تعرفها حضارة بالد
الرافدين القديمة وإنام ألصقت هبا من حضارات أخرى مثل احلضارة اإلغريقية،

ومن قبيل ذلك الزواج املقدس (البغاء املقدس) وغريها ممّا نسب جت ّني ًا إىل حضارة

ُعرفت بقوانينها ورشائعها وقيمها املحافظة.

لقد تركزت مناهج دراسة حضارة بالد الرافدين القديمة حتى اليوم بالدرجة

األوىل عىل وقائع احلياة اليومية من أعامل ملوك وحروب واقتصاد .وحتى يف

النصوص الدينية واألدبية مل تتجاوز معظم الدراسات ترمجتها ومعانيها املبارشة.
ولقد ابتدأ منهج خمالف طرحه عامل املسامريات الفرنيس جان بوتريو يعتمد عىل

ركيزتني عام استيعاب (النظام الديني) واستعامل (املدونات وسيلة لالستدالل)(.)8

لكن دراسات بوتريو ظلت مقترصة عىل األدعية واالبتهاالت أو عىل دراسة

سطحية لبعض النصوص األخرى .غري أن هذا املنهج أوصل جان بوتريو إىل القول

يوم ًا« :هذا ما استوقفني بالقرب من قنوات بابل وأنا مسلم ،من دون هوى بل
بإحساس املؤرخ فقط ،بأن هذه املنطقة هي وطن اآلباء األوائل»(.)9

وقد نجح جان بوتريو يف حتديد عامل رئييس وراء إخفاق الدراسات احلديثة

يف استيعاب جوهر الفكر الديني يف احلضارة القديمة ،وهو العامل الذي تبلور من

اجتاه الباحثني إىل تقسيم هذا الفكر ما بني سومري وأكدي وبني بابيل وآشوري ،مما
نجم عنه وهم ساذج يقيض بالتعامل مع ثقافات متعددة وليس مع ثقافة واحدة هلا

جانبها الفكري والديني املهم(.)10
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إن خصائص حضارة بالد الرافدين القديمة وطبيعة مدوناهتا ومكوناهتا

االجتامعية وسامهتا السياسية جتعل من الصعوبة يف الوقت احلارض إفراد نص ديني

ينم عن رسالة ساموية ثابتة األركان .من هنا ينبغي أن تدرس عقيدهتا الدينية بمنهج
خاص هبا ليتم الوصول إىل ما يستدل به .وهذا املنهج الذي وضع لبحثنا هنا يقوم

عىل ثالث قواعد ،هي :حتديد السمة الدينية هلذه احلضارة ،ورصد العنارص املشرتكة
يف ديانتها مع عقيدتنا اإلسالمية ،وعرض نصوص تتضمن ما يدل عىل وجود رسلٍ

أو تعاليم تتسم هبا الرساالت الساموية.

السمة الدينية حلضارة بالد الرافدين القديمة
نعرف حضارة بالد الرافدين القديمة بإجياز نستطيع أن نحدد
إننا إذا أردنا أن ِّ

أركاهنا بخمس كلامت ترمز إىل أركان تلك احلضارة وأولوياهتا ،وتعرب عن روحها.
هذه الكلامت هي ،العدالة ،والبناء ،واملعرفة ،والري ،واحلرب .وهذه األركان
تفصح عنها نتاجات هذه احلضارة وما وصلنا من شواهدها .وتدل هي بدورها عىل

حيوية احلضارة نفسها والقدرة عىل اإلنجاز فيها مما يتكشف يوم ًا بعد يوم مع كل

اكتشاف أثري ،ومع كل سطر يقرأ من تراثها املدون.

وهذه األركان اخلمسة للحضارة تنضوي مجيعها حتت مظلة الدين واملعتقدات

الدينية التي مل تغب يوم ًا عن نشاط أو إنجاز حضاري(.)11

لقد عرفت أسامء املئات من املعبودات يف حضارة بالد الرافدين القديمة ،وكان

أكرب عدد منها قد عرف يف األلف الثالث قبل امليالد .غري أن هذه املعبودات أو اآلهلة

يف اعتقاد القدماء مل تكن يف أي حني عىل الدرجة نفسها من األمهية أو املكانة .فقد

كانت درجاهتا خمتلفة وعىل رأسها إله رئييس يفوقها يف كل يشء(.)12
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وطوال عصور احلضارة القديمة كان هناك سعي مستمر إىل تقليص عدد هذه

اآلهلة بدجمها مع بعضها حني تتشابه املسؤوليات أو الصفات املنسوبة هلا ،أو بإلغاء

عبادة بعضها .وبسبب تكرار هذه العملية تقلص عددها كثري ًا مما جعل املختصني
يتلمسون ميو ً
ال واضحة للتوجه نحو التوحيد(.)13

أو ما أطلقوا عليه  .Monotheistic tendenciesغري أننا ال نزال نفتقر إىل

دراسات حتاول أن تلقي ضوء ًا عىل من كان يغذي هذه امليول لدى السكان القدماء.
كام أن الدراسات السابقة أغفلت إىل ٍ
حد ما حتديد ماهية ما دأبت األدبيات الغربية
عىل تسميتهم باآلهلة .فقد جرى حتديد هذه اآلهلة بداللة وجود العالمة الدالة
ِد ِ
نجر  dingirقبل اسم كل منها .لكن هذه العالمة ترد قبل كل اسم يعود إىل كائن

أثريي ،مثل املالئكة ،والشياطني ،واجلن ،واألرواح ،وحتى بعض املكونات املادية
مثل األهنار وبعض اجلبال .وهذا حيتم مراجعة مفهومنا ملصطلح اآلهلة يف احلضارة

القديمة .ويتضح من بعض النصوص املسامرية أن السكان القدماء نظروا إىل بعض
اجلبال عىل أهنا مباركة بام تنتجه .ولعل نظرهتم إىل األهنار كانت باعتبارها مصدر ًا

للامء هي موضع نعمة أسبغت عىل البرش ،وإذا كانت هذه العالمة الدالة قد وضعت
قبل أسامء بعض امللوك القدماء -الذين ال يزيد عددهم عىل مخسة -فهي ال تعني

أهنم ُعدُّ وا يف مصاف اآلهلة وإنام أضفيت عىل شخصياهتم مسحة من الطهارة أو
املباركة الدينية.

عنارص متميزة يف املعتقدات الدينية
عرفت حضارة بالد الرافدين القديمة معتقدات دينية متميزة باقرتاهبا من

العقيدة اإلسالمية احلنيفة .واكتشافنا هلذه املعتقدات يثري التفكري يف كيفية توصل
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السكان القدماء ملعرفتها .وطاملا كنا نؤمن بتواتر الرسل وأن عدد ًا منهم ال بد أن
يكونوا عاشوا يف عصور هذه احلضارة فمن املعقول الذهاب إىل أن من الرسل أو
الدعاة قدموا لألقدمني ما َع َّرفهم بمعتقدات صحيحة يف فجر ميالد الفكر الديني.
من هذه املعتقدات التي عرفتها حضارة بالد الرافدين القديمة أن احلياة ابتدأت من
خضم كتلة املياه األوىل ،أو البحر األول(.)14

ومن املعتقدات األخرى أن اإلنسان كائن مركب من عنرصين أوهلام حيس

مادي وهو اجلسد ،والثاين غري مرئي وهو الروح .وكان اعتقادهم عن الروح أهنا

حني تنفصل عن اجلسد تكون مستقلة عنه ،وهي احلالة التي حتدث حني موت

اإلنسان ،وكان يتوجب دفن األموات حيث تبىل أجسادهم وتنتقل أرواحهم إىل

عاملها اآلخر( .)15ومن الناحية اللغوية وجد ما ينم عن املعتقد الديني القديم عن

وظيفة املعبد إذ كان يسمى باللغة األكدية (بيت) املطابقة للكلمة العربية ،وقد ّعده

ّ
السكان القدماء بيت ًا لإلله(.)16

وعىل الرغم من عدم نضج عقيدة التوحيد يف احلضارة القديمة كانت هناك

ميول واضحة للخروج من حالة الرشك .فقد عرفت هذه احلضارة ما يسمى بمبدأ

(التفريد) الذي َّ
يعظم بموجبه إله واحد ولكن دون أن تنبذ عبادة اآلهلة األخرى(.)17
وقد برز هذا املبدأ بوضوح يف عبادة مردوخ منذ العرص البابيل الوسيط يف

النصف الثاين من األلف الثاين قبل امليالد .وهبذا الصدد ازدادت اإلشارات يف

النصوص املسامرية إىل وجود إله له املكانة األوىل والقدرة األعظم من بني سائر
املعبودات التي أخذت تتبع اإلله األعظم مكانة ومقدرة وتنفذ أوامره.

وتتطابق صفات هذا اإلله ويتوحد دوره مهام كان االسم الذي عرف به –عىل

اختالف العصور -سواء كان أنليل ،مردوخ ،آشور أم سني.والسؤال الذي يمكن
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أن يطرح هنا هو أمل يكن هذا الضيق بمبدأ الرشك وامليل إىل التوحيد هبدي دعوات
مرسلني نؤمن يف عقيدتنا بأهنم تواتروا عىل األقوام القديمة وخاطبوها بألسنتها؟

وقد يثري البحث تساؤ ً
ال عن مدى فهم النصوص القديمة -السيام وأنه أتانا أساس ًا
من رشح العلامء الغربيني هلا -فيام خيص تدرج املعبودات القديمة ومتييز ما عبد

منها وما أعطي مكانة املالئكة أو الكائنات األثريية األخرى .إن أمهية حضارة بالد
الرافدين القديمة وامتداد عصورها ملدى زمني يتجاوز ثالثة آالف عام حيتم عىل

املختصني التعمق يف دراستها والبدء بإعادة حتليل نصوصها ذات الصلة باملعتقدات

الدينية للوصول إىل تفسري جديد ال يكون بالرضورة مطابق ًا لتفسري العلامء الغربيني

هلا.

ومن أوىل النصوص اجلديرة بإعادة الدراسة نص قصة اخلليقة البابلية الذي
عرف عند األقدمني بالعنوان األكدي (أينام ِ
أيلش) الذي يعني يف العربية (حينام
يف العىل) .ومما يشجع عىل إعادة دراسة هذا النص صدور أحدث الرتمجات لنصه

املسامري باللغة العربية( .)18هذا النص عبارة عن قصيدة شعرية تتضمن  1092بيت ًا

باللغة األكدية كتبت عىل سبعة ألواح ،وقد وجد بعدة نسخ عثر عىل أجزاء منها يف

مواقع نينوى ،آشور ،كيش والوركاء يف العراق وموقع سلطان تبه يف تركيا.

وعىل الرغم من أن تاريخ تدوين هذه النسخ ال يتعدى بداية األلف األول

قبل امليالد فإن هناك أدلة واضحة عىل أن التدوين األصيل للنص يعود إىل تاريخ

أقدم .وإذا كان ال هيمنا  -يف هذا البحث -السياق األسطوري الذي يتضمنه النص
فإننا نلفت االنتباه إىل إشارات تنم عن وجود معتقدات قد ال تكون وصلت إىل
األقدمني إال من خالل رساالت تفوق املعتقدات املقرتنة بالديانات القديمة ،ومن

هذه املعتقدات نذكر ظهور احلياة األوىل من املاء (اللوح األول) ،خلق الساموات
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بطبقات يعلوهن سقف (اللوح الرابع) ووضعت فيها أبراج الكواكب واملحطات

الساموية والقمر الذي حدد مساره مع رسم حدود الليل والنهار (اللوح اخلامس).

إهنا معرفة تتجاوز حدود ممارسات كهنة ديانة مرشكة قديمة ،وحتتاج إىل هدي

علوي بلغنا نحن من خالل عقيدتنا اإلسالمية احلنيفة وجتىل يف فكر أمري املؤمنني

ِ
مائره ،حتى
 إذ يصف خلق السموات بقولهَ (( :ت ُر ُّد أوله إىل آخ ِره ،وساجيه إىل
ٍ
بالز ِ
ٍ
ٍ
منفهق فسوى منه سبع
منفتق ،وجو
هواء
بد ركام ُه ،فرفعه يف
عب عبا َب ُه ،ورمى َّ

ٍ
وس ْمك ًا مرفوع ًا
ساموات ،جعل
َّ
سفالهن موج ًا مكفوف ًا ،وعلياهن سقف ًا حمفوظ ًا َ

بغري َع َم ٍد يدعمها ،وال دسا ٍر ينظمها .ثم ز ّينها بزينة الكواكب ،وضياء الثواقب،

وأجرى فيها رساج ًا مستطري ًا ،وقمر ًا منري ًا ،يف ٍ
فلك دائ ٍر ،وسقف سائ ٍر ،ورقيم
مائ ٍر))(.)19

تنتهي قصة اخلليقة البابلية باعتالء مردوخ للعرش وركوع مجيع الكائنات

العليا له( .)20ويف اللوحني األخريين (السادس والسابع) من قصة اخلليقة البابلية

تورد األسامء اخلمسون التي أطلقت عىل مردوخ لبيان تفرده ومقدراته .وهذه
األسامء مصاغة باللغة السومرية وليست باللغة األكدية التي كتب هبا النص ،لكنها

مرشوحة باللغة األكدية.

نصوص متميزة
هناك نصوص مسامرية من حضارة بالد الرافدين القديمة ،مدونة باللغة

األكدية من عصور خمتلفة من تاريخ هذه احلضارات ،تنطق بمفاهيم ومنطق مما

ال يتوقعه املرء يف ظل معتقدات دينية قديمة تتسق وأهواء قوم مرشكني وحكام

مستبدين امتلكوا سلطات غاشمة وفرضوا ما رغبوا به عىل رعيتهم .ومن هذه
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النصوص ما يروي قصص أنبياء ورسل عرفناها هبدي كتاب اهلل الكريم ،وتدل هذه

النصوص عىل أهنم عاشوا عىل أرض بالد الرافدين وسجلت نصوص حضارهتا
قصصهم بقدر ما استوعبتها عقول الناس حينذاك أو بحسب ما رويت هلم .ونورد

هنا من هذه النصوص:

ً
أوال :رشيعة محورايب
جاءت رشيعة محورايب بقوانني متكاملة عاجلت شؤون احلياة املختلفة حلامية

احلقوق ونرش العدالة .وقد تضمنت املواد القانونية األخرية ،من جمموعة املواد

الـ  ،282األجور املحددة للعامل بحسب حرفهم ومبالغ استئجار احليوانات
واألدوات وغريها.

ومن امللفت أن محورايب ضمن مقدمة رشيعته وخامتتها عبارات تبني الغاية من

هذه الرشيعة التي نقشها عىل عدة مسالت من احلجر نصبت يف أماكن مفتوحة يف

عدة مدن ليتسنى للناس قراءهتا ومعرفة حقوقهم( .)21ومن هذه العبارات نورد ما
يأيت:

•«إلظهار العدالة يف البالد ،ملحو الرش واخلبث ،من أجل أن ال يضطهد القوي
الضعيف ،للطلوع كالشمس عىل سود الرؤوس وتنوير البالد»( .العمود
األول ،األسطر.)44 -32 :

•«أحكام العدالة التي وضعها محورايب ،امللك املقتدر ،وجعل البالد متسك
العرف املكني والريادة اجليدة»( .العمود السابع واألربعون ،األسطر.)8-1

• «باحلكمة التي قررها يل أيا ،باملقدرة التي أعطاين إياها مردوخ ،نسخت
األعادي ،طيبت جسد البالد ،وطنت أهل احلوارض يف املرابع اخلرض ،مل أدع
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املس َّلم ذو الصوجلان العدل ،ظليَّ الطيب
غاش ًام يتسلط عليهم ...أنا الراعي َ
وارف عىل مدينتي .حفظت بحضني سكان سومر وأكد فانتعشوا بحامية
املالئكة احلارسة ،عنيت هبم يف السلم وبإدراكي العميق محيتهم ،من أجل أن

ال يقهر قوي ضعيف ًا وأن ينصف اليتيم واألرملة» (العمود السابع واألربعون،

األسطر .)62-26

•«املظلوم ،صاحب القضية ،ليذكر إىل األبد اسمي ،ليذهب أمام جمسمي
(ملك العدالة) وليقرأ مسلتي املسطرة ،وليسمع كلاميت الوقورة ،ولتفهمه

مسلتي الدعوة لريى قضيته ولريتاح ُّلبه»( .العمود الثامن واألربعون،
األسطر.)19-1
ثاني ًا :قصة سيدنا نوح والطوفان يف ملحمة جلجامش
اشتهرت قصة الطوفان التي وردت يف اللوح احلادي عرش من ملحمة
جلجامش ،ويرد فيها اسم سيدنا نوح بالصيغة األكدية (أوتاِ -
نپشة) .ومع وجود

اختالف يف بعض التفاصيل فإن مضمون النص األكدي يتحدث عن قصة سيدنا

نوح  بشكل واضح خصوص ًا معاملة الناس له والوحي الذي بلغه من وراء
﴿وما كانَ لِ َب َش ٍر َأنْ ُي َك ِّل َم ُه هّ ُ
الل إِ َّال َو ْحي ًا َأ ْو ِم ْن َو ِ
راء ِح ٍ
جاب َأ ْو ُي ْر ِس َل
جدار القصبَ .
وال َف ُي ِ
َر ُس ً
يم﴾(.)22
وح َي بِإِ ْذنِ ِه ما َي ُ
شاء إِ َّن ُه َع ِل ٌّي َح ِك ٌ

وكذلك بناء الفلك وأخذ ذرية األحياء ثم وصف الطوفان واستمراره لستة
ٍ
أيام وسبع ٍ
بعدئذ .ومن اجلدير بالذكر أن
ليال ،وهالك القوم الظاملني وانحسار املياه
النص األكدي حيدد موطن أوتاٍ -
نپشة يف مدينة رشوباك (تل فاره يف منطقة الرفاعي

عىل جمرى الفرات القديم).
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ثالث ًا :قصة سيدنا أيوب
وردت قصة سيدنا أيوب يف نص مسامري أكدي يعود تارخيه إىل العرص البابيل

الوسيط يف نحو القرنني اخلامس عرش والرابع عرش قبل امليالد .وقد عثر عىل كرس
هذا النص التي تعود إىل سبع وعرشين نسخة وجدت يف مواقع مدن قديمة خمتلفة
من بينها بابل ،سپار ،نينوى ،أور وخوزيرينا (سلطان تبه حالي ًا يف تركيا) .يرد اسم

املؤمن املبتىل يف هذا النص بالصيغة األكدية ُش ِ
بش -ميرشيُ -سموقان ،ويفهم من
النص أن موطنه كان يف مدينة بابل .وقد نظم شعر ًا عىل أربعة ألواح طينية ،ويصل
عدد أبياته إىل نحو مخسامئة سطر(.)23
رابع ًا :نص نصائح إىل احلكام
يف منتصف القرن التاسع عرش عثر عىل نص مدون باللغة األكدية يف تل قوينجق

يف نينوى .كتب هذا النص عىل لوح طيني ويتألف من مخسة ومخسني سطر ًا ،أما

مضمونه فتحذير إىل احلكام من أن يظلموا شعوهبم وهذا ما جيعل منه نص ًا فريد ًا

من نوعه .ويتساءل املرء عن كاتب هذا النص الذي ال يمكن أن يكون تابع ًا حلاكم

أو ملك كام ال يمكن أن يكون شخص ًا عادي ًا .يرد يف هذا النص الذي نرشت ترمجته

ٌ
يصغ للحق؟ يصبح ناسه يف فوىض وتتحول بالده إىل
العربية الكاملة(:)24
«ملك مل ِ

يصغ لرشع بالده؟ سيحول أيا ،ملك املصائر ،مصريه ويورده دوم ًا مورد
صحراء .مل ِ
الغريب.

يصغ ألمرائه؟ ستقرص أيامه.
مل ِ

يصغ للمتخصصني؟ جتاهبه بالده؟
مل ِ

أصغى لسخيف؟ سيضمحل فكر بالده.
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دحض حجة ابن مدينة سپار وقىض لغريب؟ سيحل شمش ،قايض الساموات

أمري أو قاض لقضية فيها.
واألرض،
ً
قضاء أجنبي ًا يف بالده وسوف لن يصغي ٌ

جلب له أبناء نفر قضية للحكم فيها لكنه ارتشى وجار عليهم؟

حيشد عليه أنليل ،سيد البلدان ،عدو ًا أجنبي ًا ويسقط جنده ،وس ُي َشد وثاق

األمري وعضو احلاشية ويصبحان كاملترشدين يف السوق.

سمع قضية للبابليني وجعلها صغرية عن االهتامم؟
يسلط مردوخ عليه خصمه

وهيب أمالكه وثروته إىل عدوه.

فرض عقوبة عىل أبناء مدن نفر ،سپار وبابل؟

وجعلهم حمتجزين يف السجن؟

حيثام فرضت العقوبة حتال املدينة إىل كدس ركام،

عدو أجنبي.
ويستويل عىل السجن ،حيث هم حمتجزونٌ ،
ساق أهايل مدن سپار ،نفر وبابل مجيع ًا إىل اجليش؟

وألزم ذلك اجليش بعمل السخرة؟

وفرض عليهم اخلدمة عند صياح املنادي؟
حيول مردوخ بالده إىل عدوه،

وحيمل جنود بالده سالل الرتاب لعدوه».
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