ملحمة جلجامش

ومصادر العهد القديم
دراسة مقارنة

ظارق ٔأمحد

مٌضٌعات النكد األدبُ ًالتارخيُ يف العود الكدٍه ماسالت تنتظز اللثري من
الباحثني لعزضوا ًالغٌص فَوا ًإصتخزاج كنٌسها
فنا سال هذا الفزع خصب حيتاج املشٍد من اجلوٌد إلكتشافى
امتنى ان تلٌن هذي الٌرقة البخثَة آداة من أدًات اإلكتشافًً ،صَلة مضاعدة
للفوه ًاإلبتلار
طارق أمحد

مدخي ثؼرًفي جبَجامش ومَحمخَ اًخارخيَة :
ثؼخرب مَحة جَجامش ٔأحد ٔأجزر ٔأغامل اًؼراق اًلدمي ا ٔلدتَة  ،ويه ٔأظول
مَحمة ٔأدتَة غرفِا اًرشق ا ٔلدىن تبٔمكهل .
ثدور ٔأحداث ُذٍ املَحمة حول خشعَة " جَجامش " – وُو خشعَة
حلِلة ِحِىت حوًِا ا ٔلساظري – فلد جاء امسَ يف سَسةل املَوك
اًسومرًني من سالةل اًوراكء ا ٔلوىل  ،وًبٔيت حرثُدَ فهيا اخلامس  ،وكِي ٔأهَ
1
حمك ملدة  623ػام ًا .
وذكل يف اًفرتة ما تني ػام  2222 : 2422ق  .م
ًلول  Maureen Gallery Kovacsيف نخاتَ مَحمة جَجامش :
There is no doubt that Gilgamesh was real historical
figure who ruled the city of Uruk at the end of the early
dynastic II period ( 2700 – 2500 B.C ).2
اًرتمجة :
الصم يف ٔأن جَجامش اكن خشعَة اترخيَة حلِلة من حاكم مدًية ٔأورك
يف هناًة مدىرسالةل 2222 : 2422ق م .
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 ق م ثلرًح ًا2222 ومت ثدوٍن ُذٍ املَحمة يف خالل ػام
.  ٔأًض ًاKovacs ًلول
The earliest written epics about Gilgamesh were
produced in the Sumerian language during the reign of
king Sgulgi of the third dynasty of Ur ( Ur III ) , ca.
2000 B.C. 3
: اًرتمجة
و ٔأكدم نخاتة ملَحمة جَجامش نخخت يف اٌَغة اًسومرًة ٔأزياء فرتة حمك املكل
.  ق م2222 جسوجلي من سالةل ٔأورك اًثاًثة يف
واكهت كدي فرتة اًخدوٍن ثدٌاكي صفو ًاي – ثلََد صفوي – دون نخاتة تني
4
اًياس مكوروث صؼيب
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مَحمة جَجامش × سفر اًخىوٍن
غيد احلدًر غن ُذٍ املَحمة التد و ٔأن ًبٔيت ذهر سفر اًخىوٍن  ،هظر ًا
ٌَؼالكة ا ٕالرثحاظَة املعدرًة تُهنام .
ثلول دائرة املؼارف اًىذاتَة :
وُياك وجوٍ جضاتَ نثرية تني ٔأحداث كعة اًعوفان اًىذاتَة واًلعة
5
الٓصورًة .
وكدي احلدًر غن وجوٍ اًدضاتَ ُذٍ  ،جية إس خؼراض تؼغ ملارهة ظغرية
تني اترخيي املَحمة واًسفر .
فىام ذهران أٓهف ًا ٔأهَ من املفرتض – نام تني اًؼَامء – ٔأن جَجامش كد ػارص
اًفرتة ما تني  2222 : 2422ق م  ،ووكذئذ دارت كعخَ .
وظَت ثدٌاكي نخلََد صفوي حىت جاء وكت اًخدوٍن حبَول ػام  2222ق م
ثلرًح ًا .
ونام مر فِياك جضاتَ تني اًلعة اًىذاتَة وتني املَحمة يف ػدة مواضع  ،اكن
سفر اًخىوٍن ظاحة هعُة ا ٔلسد فهيا  ،وًِذا س َىون مدار حدًثٌا الهَ
من املفرتض ٔأكدم ٔأسفار اًىذاب امللدس .
ثوجد ُياك زالزة أٓراء حول اًوكت اذلي مت ثدوٍن سفر اًخىوٍن فَِ :
 5دائرة المعارف الكتابيت – طوفان .

 وًِذا ذُة من كال،  اًلرن اخلامس غرش كدي املَالد:  اًر ٔأي ا ٔلول
. َٔأن موىس اكثح
 اًلرن اًثاًر غرش كدي املَالد
 ومت اًخحرٍر اٍهنايئ هل يف خالل،  اًلرن اًخاسع ٌَخامس كدي املَالد
. اًلرن اخلامس ٔأًض ًا ٔأو رمبا تؼد ذكل
: Tyndale Bible Dictionary وُذا مَخط ما ًلوهل
The date of the book is also a matter of debate. Even
among those who accept Mosaic authorship there is
debate as to when Moses lived. Based on the biblical
data, Moses should have lived in the 15th century bc
(cf. Jgs 11:26; 1 Kgs 6:1), but many scholars incline
toward a 13th-century date. As outlined above, the
liberal view of the date of Genesis would be from the
ninth to the fifth centuries bc, with the final editing
coming around the fifth century or perhaps even later .
.6
: اًرتمجة
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اترخي نخاتة اًسفر ٔأًض ًا موضع جدل  ،حىت غن اذلٍن كدَوا تبٔن مويس ُو
من نخة اًسفر ثياكضوا حول مىت ػاش موىس  ،اسدٌادا ملؼَومات اًىذاب
امللدس  ،جية ان ٍىون موىس كد ػاش يف اًلرن اخلامس غرش كدي
املَالد ( راجع كغ  6 ، 23 : 66مي ً ) 6 : 3ىن اًؼدًد من اًؼَامء
ذُة ايل اًلرن اًثاًر غرش  ،وهجة اًيظر اٌََرباًَة – اًخلدمِة – ًخارخي
سفر اًخىوٍن من اًلرن اًخاسع ٌَخامس كدي املَالد واكن اًخحرٍر اٍهنايئ يف
خالل اًلرن اخلامس او رمبا يف وكت الحق .
فبٔمامٌا زالزة ثوارخي إما  6222ق م ٔ ،أو  6022ق م  222 : 622 ،ق م
ٔأو تؼد ذكل .
ٔأي ٔأن ٔأكدم وسخة مىذوتة ملَحمة جَجامش اكهت موجودة كدي ٔأن ًظِر
سفر اًخىوٍن خبمسة كرون اكمةل .
إذ ٔأهنا كد مت ثدوٍهنا ػام  2222ق م ومت نخاتة سفر اًخىوٍن ػام  6222ق
م ػىل اغخحار ٔأن موىس ػَََ اًسالم ُو من نخحَ  ،وًىن احلق ٔأهَ نخة
تؼد ذكل توكت ظوًي جد ًا .

ٔأظي وظورة
ثخواجد اًغاًحَة اًؼظمي من اًضواُد تني املَحمة وتني سفر اًخىوٍن يف كعة
اًعوفان واٌَوح احلادي غرش من املَحمة .7
وسًس خؼرض تؼغ ٔأوجَ ُذا اًدضاتَ تني مَحمة جَجامش وسفر اًخىوٍن .
اًوجَ ا ٔلول :
اًسفِيَ :
جاء يف اًخىوٍن : 63 : 61 – 3
ْاظيَ ْع ًِيَ ْف ِس َم فُ َْاك ِم ْن خَضَ ِة ُج ْف ٍرَْ َ .ت َؼ ُي اًْ ُف ْ َ
كل َم َسا ِن َن َوث َْع ََِ َِ ِم ْن دَا ِخ ٍي
َو ِم ْن خ َِارجٍ ِِبًْ َل ِار.
ون ُظ ُ
ول اًْ ُف ْ ِ
َو َُ َى َذا ث َْعيَ ُؼَُ :زَ َ
كل َو َ َْخ ِس َني ِذ َراػا َغ ْرضُ َُ
الث ِمئَ ِة ِذ َراعٍ ٍَ ُى ُ
َوزَال ِز َني ِذ َراػا ْارِث َفاػَُُ.
كل َوحُ َ ِكّ ُ ُهل َاىل َح ِّد ِذ َراعٍ ِم ْن فَ ْو ُقَ .وثَضَ ُع َِب َب اًْ ُف ْ ِ
َوث َْعيَ ُع َن ّوا ٌَِْ ُف ْ ِ
كل ِيف َجا ِه ِح َِ.
َم َسا ِن َن ُس ْف َِ ََّ ًة َو ُمذَ َو ِّس َع ًة َوػَُْ ِوً َّ ًة َ َْت َؼ ُهلُ.
وكد جاء يف املَحمة يف اٌَوح احلادي غرش :
its walls were each 10 times 12 cubits in height,
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the sides of its top were of equal length, 10 times It
cubits each. I laid out its (interior) structure and drew a
picture of it.I provided it with six decks, thus dividing it
into seven (levels).The inside of it I divided into nine
(compartments).I drove plugs (to keep out) water in its
middle part I saw to the punting poles and laid in what
was necessary.Three times 3,600 (units) of raw bitumen
I poured into the bitumen kiln,three times 3,600 (units
of) pitch ...into it, there were three times 3,600 porters
of casks who carried (vege-table) oil, apart from the
3,600 (units of) oil which they consumed (!) and two
times 3,600 (units of) oil which the boatman stored
 إذ ٔأس خخدمت هفس وحدة اًلِاس " اذلارع " مع، َوُيا ىرى مواضع اًدضات
 ونذكل ثلس ميِا ًعواتق وثلس مي اًعواتق ًغرف، إخذالف امللاًُس وا ٔلتؼاد
. نام جاء يف اًيط اًخورايت
. ونذكل دُان اًسفِية ِبًلار

اًوجَ اًثاين
رهة اًسفِية :
اًخوراة
ُوح َوت َ ُيو ٍُ َوا ْم َراثُ َُ َو ِو َسا ُء ت َ ًِِ َِ َم َؼ َُ َاىل اًْ ُف ْ ِ
كل ِم ْن َو ْج َِ
 Gen 7:7فَدَ َخ َي ه ٌ
ِم َِا ٍِ ُّ
اًعوفَ ِان.
I had all my kith and kin go up into the boat
فىام ىرى يف كعة اًخىوٍن دخي هوح اًسفِية و ٔأُهل  ،ووساء ٔأوالدٍ ً ،لاتهل
متام ًا ما جاء يف املَحمة إذ دخي جَجامش اُي تُذَ واُهل من اًًسة ايل
سفِيخَ .

اًوجَ اًثاًر
ثغعَة اجلحال
اًخوراة
َرش َة ِذ َراػا ِيف ِاال ْرِث َفاعِ ثَ َؼ َاظ َم ِت اًْ ِم ََا ٍُ فَذَغ ََّع ِت
َْ َ Gen 7:20خ َس غ َ َ
اًْ ِج َح ُال.
الار ِض ِم َن ُّ
ات ُ ُّ
اًع َُ ِور
 Gen 7:21فَ َم َ
ُك ِذي َج َس ٍد َاك َن ً َ ِد ُّب ػَ َىل ْ
ُك َّاًز َّحافَ ِ
اِئ َواًْ ُو ُح ِوش َو ُ ُّ
الار ِض َو َ ِمجَ ُع
ات اً َّ ِِت َاكه َْت حَ ْز َح ُف ػَ َىل ْ
َواٍَْبَ َ ِ ِ
اًيَّ ِاس.
ُك َما ِيف اهْ ِف َِ و َ َس َم ُة ُروحِ َحَِا ٍة ِم ْن ُ ِ ّ
ُّ ُ Gen 7:22
ات.
ُك َما ِيف اًْ ََاث َِس ِة َم َ
املَحمة
blowing fast, submerging the mountain in water,
overwhelming the people like an attack. No one could
see his fellow, they could not recognize each other in
the torrent

فىام  ،فلط غعت املَاٍ مقم اجلحال  ،مث ثعوٍر ظؼوتة املوكف وكهتا  ،من
موت الاهفس احلَة نام روت اًخوراة  ،وحسق اًياس مكي ظورت املَحمة
.

اًوجَ اًراتع
ما تؼد اًعوفان
اًخوراة
اِئ اً َّ ِِت َم َؼ َُ ِيف اًْ ُف ْ ِ
ُك اًْ ُو ُح ِوش َو ُ َّ
هللا ه ُوحا َو ُ َّ
كل.
َّ ُ Gen 8:1مث َذ َن َر ُ
ُك اٍَْبَ َ ِ ِ
الار ِض فََِدَ ِات اًْ ِم ََا ٍُ.
َوا َج َاز ُ
هللا ِرحيا ػَ َىل ْ
اًس َما ِء فَا ْمذَيَ َع اًْ َم َع ُر ِم َن
َ Gen 8:2واو ْ َس َّد ْت ًَيَاتَِ ُع اًْ َغ ْم ِر َو َظاكَ ُات َّ
اًس َما ِء.
َّ
املَحمة
The sea calmed, fell still, the whirlwind (and) flood
stopped up. I looked around all day long--quiet had set
!in and all the human beings had turned to clay
مازَت اًخوراة هط املَحمة حِر حتيك املَحمة هناًة اًعوفان تبٔن ُد ٔأ اًححر
واًؼواظف واًفِضاانت .

اًوجَ اخلامس
انفذة اًسفِية
َ Gen 8:6و َحدَ َث ِم ْن ت َ ْؼ ِد ْارت َ ِؼ َني ً َ ْوما َّان ه ُوحا فَذَ َح َظاكَ َة اًْ ُف ْ ِ
كل اً َّ ِِت َاك َن
كَ ْد َ َِعَََِا
املَحمة
I opened a vent and fresh air (daylight!) fell upon the
side of my nose
نام ىرى من خالل املَحمة واًسفر فلد اكن يف اًسفِية انفذة  ،وكد فذحِا
ً
الك من هوح ػَََ اًسالم وجَجامش .

اًوجَ اًسادس
امحلامة واًغراب
اًخوراة
َّ ُ Gen 8:8مث ْار َس َي اًْ َح َما َم َة ِم ْن ِغ ْي ِد ٍِ ًِ َ َريى ُ َْي كََ َّ ِت اًْ ِم ََا ٍُ َغ ْن َو ْج َِ
الار ِض
ْ
 Gen 8:9فَ َ َْل َ َِت ِد اًْ َح َما َم ُة َملَ ّرا ًِ ِر ْج ََِِا فَ َر َج َؼ ْت اً َ َْ َِ َاىل اًْ ُف ْ ِ
الن ِم َِاُا
كل َّ
الار ِض .فَ َم َّد ًَدَ ٍُ َواخ ََذَُا َوا ْد َخَََِا ِغ ْيدَ ٍُ َاىل اًْ ُف ْ ِ
َاكه َْت ػَ َىل َو ْج َِ ُ ِ ّ
كل.
ُك ْ
 Gen 8:10فَََح َ
ِر اًْضا َس ْح َؼ َة َّااي ٍم اخ ََر َوػَا َد فَ ْار َس َي اًْ َح َما َم َة ِم َن اًْ ُف ْ ِ
كل
َْضا ُء ِيف
 Gen 8:11فَاث َْت اً َ َْ َِ اًْ َح َما َم ُة ِغ ْيدَ اًْ َم َسا ِء َوا َذا َو َركَ ُة َزًْ ُخ ٍ
ون خ ْ َ
الار ِض.
فَ ِمَِا .فَ َؼ ِ ََل ه ٌ
ُوح َّان اًْ ِم ََا ٍَ كَ ْد كََ َّ ْت َغ ِن ْ
 Gen 8:12فَََح َ
ِر اًْضا َس ْح َؼ َة َّااي ٍم اخ ََر َو ْار َس َي اًْ َح َما َم َة فَ َ َْل ثَ ُؼ ْد حَ ْر ِج ُع اً َ َْ َِ
اًْضا.
املَحمة
When a seventh day arrived I sent forth a dove and
;released it. The dove went off, but came back to me
no perch was visible so it circled back to me. I sent
forth a swallow and released it.The swallow went off,
;but came back to me

no perch was visible so it circled back to me.
I sent forth a raven and released it. The raven went off,
and saw the waters slither back. It eats, it scratches, it
bobs, but does not circle back to me.
منوذج ٔأخري ًوحض اًدضاتَ تني اًلعخني
فلد جاء يف اًخوراة ان هوح ًا ػَََ اًسالم كد ٔأرسي حاممة ًريى ُي جفت
املَاٍ من ػىل ا ٔلرض فرجؼت إًََ امحلامة مرة ٔأخرى ػالمة ػىل ػدم حتلق
مرادٍ .
هفس ا ٔلمر كد فؼهل جَجامش فلد ٔأرسي ُو الٓخر حاممة ًيفس اًسخة
وػادت إًََ ٔأًضا  ،مث حماوةل جلَجامش ِبٕرسال اًس يوهو .
مث ًخىرر إرسال اًعَور ..
وًىن ُذٍ املرة ٍرسي هوح ػَََ اًسالم حاممة ٔأًضا  ،وٍرسي جَجامش
غراب  ،ومن خالل ذكل االٕرسال مت مؼرفة جفاف ا ٔلرض إذ رجؼت امحلامة
ًيوح ويه حتمي وركة زًخون  ،وػدم غودة اًغراب ٔلهَ ملا ر ٔأي ا ٔلرض كد
ٔأُك مهنا وظي ُياكل .

حس حة جرمة
تؼد غرض ُذٍ اًوكائع املعحوتة حبلائق والكم ٔلُي اًؼَل املس َحَني  ،فَن
ٍىون توسع ٔأي إوسان ًحُة سوى ٔأن ًلول ٔأن اًىذاب امللدس حمتَ ًا كد
اكذخس كعة اًعوفان من مَحمة جَجامش  .فلك اًضواُد ثعة يف إهتام
اًىذاب امللدس
جَجامش ػارص اًفرتة اًِت كدرُا اًؼَامء ٔأهنا حوايل  2222 : 2422ق م ،
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فني حني ٔأن اًعوفان اكن س ية  2042ق م
ظِرت مَحمة جَجامش وؼمي مىذوب حوايل ػام  2222ق م يف حني ٔأن
سفر اًخىوٍن كد ظِر  6222ق م اي تؼدٍ خبمسة كرون اكمةل  ،وُذا ػىل
احسن اًفروض ػىل اغخحار ان موىس ُو اكثحَ وُو إحلامل تؼَد جد ًا .
وُذا ًفلد اًىذاب امللدس معداكِخَ هنائَ ًا وجيِز متام ًا ػىل اًلول تؼعمخَ .
الصم ٔأن ُياك خَ ًال ُُ ُ ،ذا اخلَي انجت من اًىذاب امللدس هفسَ ووكع
فَِ اًىذاب امللدس هفسَ ٔأًض ًا .
وفل ًا ملا ُذهر من مؼعَات فلد حدث ػىل ُذٍ ا ٔلرض ظوفاهني ٔ ،أوهلام يف
غِد جَجامش  ،واًثاين يف غِد هوحٍ ػَََ اًسالم  ،وُذا ما ٍرفضَ ٔأي
ػاكي .
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واحلق ًلال ٔأهَ ما حدث ػىل ا ٔلرض ظوفان كط إال ظوفان هوح ػَََ
اًسالم  ،و ٔأن ماذهر يف مَحمة جَجامش ًِو من كدَي ا ٔلساظري اًِت
ٔأس متدت من ظوفان هوح  ،وًىن اًىذاب امللدس ُو من وضع هفسَ يف
ُذا املبٔزق احلرج  ،إذ ٔأهَ كد وضع ا ٔلس حلِة اًخارخيَة جلَجامش تبٔن جؼي
اًعوفان احللِلي تؼد اًعوفان ا ٔلسعوري تلرهني من اًزمان ػىل ٔأكىص ثلدٍر
.
إذ ٔأن اترخي اًعوفان احللِلي كد اس متد من خالل املؼعَات اًخارخيَة اخلاظئة
اًِت كاٍهتا هعوص اًخوراة .
فَو ثددؼيا جسَسي ا ٔلحداث اًخارخيَة من تدء اخلََلة من س َدان أٓدم حىت
هوح ًا ػَََ اًسالم  ،فس يجد ٔأن اًفارق اًزمين تُهنام  6223س ية فلط .
َ Gen 5:3وػَ َاش ا َد ُم ِمئَ ًة َوزَال ِز َني َس يَ ًة َو َو َ ََل َو ََلا ػَ َىل َص َبَ ِ َِ َن ُع َور ِث َِ
امس َُ ِصُثا.
َو َدػَا ْ َ
َ Gen 5:6وػَ َاش ِص ُ
ُر ِمئَ ًة َو َ َْخ َس ِس يِ َني َو َو َ ََل اه َُوش.
َ Gen 5:9وػَ َاش اه ُُوش ِج ْس ِؼ َني َس يَ ًة َو َو َ ََل ِكِيَ َان.
َ Gen 5:12وػَ َاش ِكِيَ ُان َس ْح ِؼ َني َس يَ ًة َو َو َ ََل َمَََِْْ ِئَ َي.
َ Gen 5:15وػَ َاش َمَََِْْئِ ُ
َي َ َْخسا َو ِس خِّ َني َس يَ ًة َو َو َ ََل َاي ِردَ.
َ Gen 5:18وػَ َاش َاي ِر ُد ِمئَ ًة َوازْيَد َ ْ ِني َو ِس ِخّ َني َس يَ ًة َو َو َ ََل ا ْخٌُوخَ .
َ Gen 5:21وػَ َاش ا ْخٌُوخُ َ َْخسا َو ِس ِخّ َني َس يَ ًة َو َو َ ََل َم ُذ َ
وصاً َ َح.
َ Gen 5:25وػَ َاش َم ُذ َ
وصاً َ ُح ِمئَ ًة َو َس ْحؼا َوزَ َما ِه َني َس يَ ًة َو َو َ ََل ال َم َم.
َ Gen 5:28وػَ َاش ال َم ُم ِمئَ ًة َوازْيَد َ ْ ِني َوزَ َما ِه َني َس يَ ًة َو َو َ ََل اتْيا.

امس َُ ه ُوحا كَائِالََ ُ« :ذا ًُ َؼ ّ ِزًيَا َغ ْن َ ََع َِيَا َوثَ َؼ ِة اًْ ِدًيَا
َ Gen 5:29و َدػَا ْ َ
الار ِض اً َّ ِِت ً َ َؼهنَ َا َّاًر ُّب».
ث َِسخَ ِة ْ
وًلول يف ا ٔلحصاح اًساتع
 Gen 7:11يف َس يَ ِة ِس ِّت ِمئَ ٍة ِم ْن َح َِا ِة ه ُوحٍ ِيف َّ
اًضِْ ِر اًث َِّاين ِيف اًْ ََ ْو ِم
َرش ِم َن َّ
اًضِْ ِر اهْ َف َج َر ْت ُ ُّ
ُك ًَيَاتَِع ِ اًْ َغ ْم ِر اًْ َؼ ِظ ِمي َواهْ َفذَ َح ْت َظاكَ ُات
اًسا ِت َع غ َ َ
َّ
اًس َما ِء.
َّ
وِبحلساب اًخس َط فذىون املدة تني أٓدم ػَََ اًسالم وتني اًعوفان =
9
.6323 = 322 7 6223
اي ما ًلاتي ػام  2042ق م .
وُذٍ ا ٔلركام تال ٔأدين صم حمغ خرافة وس َبا ُنخاب اًخوراة إىل هللا نذ ًِب ،
فلد جؼَت اًىذاب امللدس هلي غن مَحمة جَجامش  ،وجؼَت َعر
اًخرشًة تبٔمكهل ال ًخجاوز اًس خة أٓالف ػام .
وميىن اًخبٔند من ُذا اًرمق من خالل ُذا املوكع اٍهيودي اذلي وضع ثبٔرخي
ٔلحداث اًؼِد اًلدمي و ٔأحداث ٔأخرى مؼارصة
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واملضحم املحيك يف ا ٔلمر ٔأن اًخوراة غيدما جؼَت اًعوفان ػام  2042ق م
 ،كد ٔأوكؼت اًىذاب امللدس يف رشك أٓخر وُو وجود حضارات غخَلة
ثؼود ٔلتؼد من ذكل جىثري من حضارة اًفراغية اًِت ًخلدر تبٔنرث من 0222
ػام كدي املَالد  ...اي كدي اًعوفان
The Pharaonic Era dates back to 3000 years B.C. till
Alexander the Great conquered Egypt in 323 B.C.
During the Pharaonic Era, Egypt witnessed many
aspects of progress and renaissance in all fields.10
ومن دالئي فىربة ُذٍ ا ٔلركام و ٔأهنا جمرد نذب خمخَق ُ ،و إخذالف ُذا
اًخلدٍر اًرمقي اذلي ٔأغعخَ اًخوراة تني اًيعوص اًثالث  :املاسورًة ،
واًسامرًة  ،واًس حؼًَِة .
فذوجد إخذالفات فظَؼة تني ُذٍ اًيعوص  ،وس خؼرضِا يف ُذا اجلدول
11
اخلاص ِبًيعوص امللذخسَ ٔأػالٍ .
فىام ىرى اًًسخة اًس حؼًَِة ختخَف مع اًيط اًسامري واملاسوري إال يف
حاةل واحدة فلط ويه ثم  65 : 2واثفلت مع اًيط املاسوري ػىل
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حساب اًسامري ٔ ،أما غري ذكل فِيي ثضَع مائة ػام ػىل كراءة اًيط
املاسوري .
ونذكل اًيط اًسامري فِو ًخفق مع اًيط املاسوري وًىن خيخَف مؼَ يف
ػدة كراءات ثم . 25 ، 22 ، 65 : 2
ال هيميا اًخحلِق يف اهيم حصَح  ،فال ًوجد وال هط واحد مهنم حصَح ،
ولكَ ِبظي ونذب ػىل هللا س ححاهَ وثؼاىل .

اخلالظة
احللِلة اجملردة يف ُذا ا ٔلمر وكف ػَهيا يه اًِت نخَبا اًؼامل اَلنخور ظَ ِبكر
غيدما حتدث غن اهدضار ُذٍ ا ٔلسعورة املسامة مبَحمة جَجامش :
وس َلف اًلاريء تيفسَ ػىل مدى اًض حَ اًؼظمي تني رواايت اًعوفان َلي
ا ٔلدم اًلدمية  ،و ٔأظوًِا و ٔأسَِبا ما ورد يف اًخوراة  ،وتني رواًة املَحمة ًِذا
احلدث اذلي ٔأثر يف غلول اتياء احلضارات اًلدمية فاكذخست اخدارٍ ورواايثَ
من ادب حضارة وادي اًرافدٍن  ،واذلي هؼخلدٍ تعدد ُذا اًعوفان  ،اهَ
اكن يف ا ٔلظي حادزة اترخيَة واكؼَة حدزت يف ظَات املايض اًحؼَد ،
واكهت من جسامة اًخبٔزري وفداحذَ اهنا حرهت اثرا تََغ ًا يف غلول الاجِال
اخملخَفة فذياكَهتا ِبًروايت اًضفوًة فدضوُت ثفاظََِا اًخبٔرخيَة  ،وِبًيظر
ٔلوجَ اًض حَ اًىثرية تني رواًة اًعوفان يف مَحمة جَجامش وتني رواًة
اًخوراة فاهيا هؼخلد ان لكخا اًرواًخني حرجع ايل حادزة واحدة  ،وان ُذٍ
احلادزة وكؼت يف اًؼراق اًلدمي  ،وال س امي يف اًلسم اجليويب مٌَ  ،اي يف
اًسِي اًرسويب  ،وان زمهنا ٍرجع إىل هناًة اًؼِد املسمى يف ثبٔرخي حضارة
وادي اًرافدٍن ِبمس مجدة هرص يف حدور  0222ق م وايل اوائي اًؼرص
احلضاري املسمى تؼْض جفر اًسالالت يف حدود تداًة الاًف اًثاًر ق م .
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فِذٍ يه احللِلة اًِت ال ثلدي ٔأي صىوك .
مفَحمة جَجامش يه كعة ٔأسعورًة من ويح اخلَال  ،اس متدت من كعة
حلِلة يه كعة س َدان هوح ػَََ اًسالم اًِت اكهت كدَِا جىثري من اًزمان .
 12دكتور طه باقر  :ملحمت جلجامش أوديست العراق الخالذة  .ص . 31

فَام اكن من كعة س َدان هوح واًعوفان من احداث وػرب غظمية  ،ظَت
ُذٍ اًلعة ػاًلة يف ذُن اًؼامل اجلدًد تؼد اًعوفان ثدٌاكي تُهنم مكوروث
صؼيب ػىل َُئة ثلََد اًضفوي تني اًؼعور .
فذبٔيت مَحمة جَجامش وغريُا يف الاكذحاس مهنا  ،وًىن ً ٔلسف اًىذاب
امللدس ٌضِد ػىل هفسَ ِبًخحرًف وتؼدم املعداكِة مرة ٔأخرى .
فِْضب ِبًخارخي غرض احلائط  ،وًعور ٔأن هوح ًا ػَََ اًسالم كد ٔأىت تؼد
جَجامش ُذا  ،واًوكوف تني ريح اًيدِجة اًلاس َة اًِت ال ثؼعي مفر من
اكذحاس كعة اًعوفان من ُذٍ املَحمة .
مفن ًرص ػىل ٔأن اًىذاب امللدس حصَح ًا  ،فال تد و ٔأن ٌسَل ٔأهَ كد حدث
ػىل ُذٍ ا ٔلرض ظوفاانن ٔ ،أو ٔأن اًىذاب امللدس كد هلي غن جَجامش .
ومن ٔأراد ان ًَزتم حمك اًؼلي امليعلي و ٔأن ٍرجع ٌَحلائق اًخارخيَة واًؼَمَة
فال دًَي ٔأنرب من ُذا ػىل ٔأن اًىذاب امللدس ُو نخاب ثرشي من ويح
اخلَال وال ميت ٌَويح االًِٕيي تعةل اٌَِم سوى اًحعَط .

رد اًض َبات
نثري ًا ما جند يف مواكع اَلػارة اًفىرًة واملراحِغ اًيرصاهَة – املس خرتة زور ًا
حتت مسمى مواكع احلوار مع املسَمني – ص َبات حول اًلرءان اًىرمي ،
مدارُا ٔأن تؼغ اًلعط اًلرءاين مت اكذحاسَ من اًخَمود ٔأو من اًِجادا
اٍهيوداين .
ويف احللِلة ًو اكهت ثكل اًفئة اجلاُةل من اًيعارى ثؼَل ماَُة ُذٍن
اًىذاتني ٔأو غريُام من نخة اٍهيود  ،وماذا كال غهنم اًؼَامء  ،واغخلاد اٍهيود
فهيا  ،ملا اكهوا سعروا ُذٍ اًسعور اًغحَة اجلاُةل .
فِذٍ اًىذة مبجموغِا ًُست ظادكة  ،ونذكل ًُست اكذتة  ،فِيي ال
حتخوي ػىل حلائق خاًعة ٔ ،أو ٔأِبظَي خاًعة  ،فِيي حتخوي احلق واًحاظي
نام اًخوراة متام ًا .
وجواب ص َباهتم اًخافِة ُذٍ يف غاًة اًسِوةل واًُرس  ،فاًغاًحَة اًؼظمي ذمن
ٔأرسَِم هللا س ححاهَ وثؼاىل من ٔأهخِاء ورسي اكهت ًحين ٕارسائَي .
وُك هيب مهنم ػاش ما كدر هللا هل ٔأن ًؼُش ومات – ػدا املس َح فَل ميت
حىت الٓن ورفع حِ ًا – وحرك مورو ًاث ٔأو ما ٌسمى تحلااي اًيحوة .
فدلااي ُذٍ اًيحوات حمتثي يف سرية اًييب وكععَ وثؼاٍميََ  ،وكد ثياكَت ٔأًض ًا
ُذٍ اًسري واًخؼاًمي صفو ًاي نام جرت اًؼادة  -مثَام ه ُلَت كعة اًعوفان ومت
اكذحاس مهنا مَحمة جَجامش – تني اًياس وثداوًوُا فامي تُهنم  ،وال

ٌس خغرب غيدما جند تؼغ ُذا يف اًخَمود ٔأو دوهَ ٔأحدار اٍهيود يف اًِجادا
ٔأو ٔأي نخاب دًين أٓخر .
فِؤالء ا ٔلهخِاء اكهوا تُهنم وتني ظِراىهيم و ٔأخدارمه اكهت ثدٌاكي تُهنم  ،فذهر
مهنا ما ذهر يف اًخوراة  ،وحُرك اًحايق فدون يف اًخَمود ٔأو غريٍ من اًىذة .
وًيا ػربة فامي ميض من كعة اًعوفان وس َدان هوح ػَََ اًسالم وجَجامش .
وظي اٌَِم وسَل وِبرك ػىل س َدان محمد  ،وػىل أٓهل وحصحَ وسَل  ،وامحلد
هلل رب اًؼاملني يف اًحدء واخلخام
ون ( َ ) 652و َس َال ٌم ػَ َىل اًْ ُم ْر َس َِ َني ( 656
ُس ْح َح َان َرت ّ َِم َر ِ ّب اًْ ِؼ َّز ِة َ ََّعا ً َ ِع ُف َ
) َواًْ َح ْمدُ ِ َّ ِّلِل َر ِ ّب اًْ َؼاً َ ِم َني (  ) 652اًعافات
وهللا غاًة ػىل ٔأمرٍ وًىن ٔأنرث اًياس ال ًؼَمون
ظارق ٔأمحد

