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ثر ديانات الشرق القديم في اليهوديةمختصر أ  

 الاسطورينماذج من الـتأثير 

ال إبديانة الشرق ألادنى القديم وعالقتها  ديانة اليهوديةلل طرقتالدراسات التي تعدد  

هذه تتفق على إعطاء صورة موحدة بشأن أصول لكن املالحظ انها لم أن تلك الدراسات 

 الديانة.

 رق ألادنى القديم:شوعالقاتها بمنطقة ال أصول اليهودية 

 فيما ورد ضمن نصوص الديانات السماوية، ديانتهمنشأة ان فيه من اليهود من يبّين  

 .) الشرق ألادنى القديم(لعقائد املنطقة القديمة اتطوير  سوى  هايرى أنمن وبعضهم 

 :اليهودية وبالد الرافدين ومصر القديمة 

ليل عصر إبراهيم الخالذي يضبطه بمنها  ،نشأة هذه الديانةتحديد في  قائم ختالفالا و  

رية حكم الدولة املصل او للفترة املعاصرةالبابلي القديم،  ومن أرجعه للعصر  عليه السالم،

تعد مهمة في تحديد تاريخ ظهور اليهودية وانتشارها، ومن ألاسر البابلي لكّن فترة الحديثة، 

 .في بابل تّم جمعها وترتيبهاالتوراة ألاخيرة التي بّين بّين أصحابها أن  آلاراء



 وُيذكر  (،عليه السالم موس ى )النبيد اليهود في قصور الفراعنة التوراة إلى وجو  بّينت

حيث أو ربما من البابليين،  ،فكرة التوحيد منهم أخد  قد  "تب الرابعو امونح" ان 

 (. كإله اكبرمردوخ  املعبودتصنيف  )تفريد تهم للدعو  وصلته أخبار 

 :اليهودية وأساطير  الشرق ألادنى القديم 

 عتبر تمنطقة الشرق ألادنى القديم  الباحثين على ان يتفق اهل الاختصاص من

ة قص، و قصة الخلق ابداعا في إلانتاج ألاسطوري، من بينهامن أكثر املناطق 

خص في التراث الوثني ) بال  الخلق في التوراة هي استمرار متطور ومعّدل ملا سبقها

 ايثراء أسطور عرفت  (الشرق ألادنى القديم)نطقة هذه امل. بالد ما بين النهرين(

  ومضمونها يمكن تلخيصه فيما يلي: ،البابليون ين، ومن بعدهم من السومري بدءا

 ( .... معبودة "كي"السماء وبنتا هي  معبود "آن"هذه آلالهة أنجبت ابنا هو 

كان  "إنليل، و"الهواء معبود "إنليل"فأنجبا  "كي"من  "آن"تزوج  ،ألارض

فصل بين ، فيعيش بين والديه بمساحة ضيقة فأبعد أبويه عن بعضهما

 "نانا"ابنه  "انليل"وبعدها أنجب  ،شاب كمعبودألارض والسماء بقوته 

الشمس الذي أنار  معبود "أوتو" بدوره أنجب "نانا" املعبودالقمر. و معبود 

 الحياة(.كل مظاهر  خلق " انليل" الضوءبانتشار و  ،وأضاء السماء وألارض

نص التوراتي. مع ال ةمشابه ااملالحظ أن هذا التفصيل في الخلق نجدهو 

الت التي ق)هذه الاخيرةاملصرية و البابلية و  ويستخلص أن ألاسطورة السومرية

ذات جذور  واصول واحدة تواترت من  (أن إلاله رع خرج من املياه ألاولى

 بصيغ تؤدي لغرض واحد. لخرى حضارة 

 منها: عديدةوالامثلة  

 - عندما ينتهي إلاله السومري من الخلق يستريح تذكر انهألاسطورة  أن، 

عند الاطالع و . )هللا يستريح في اليوم السابع حسب التوراة (:  ونجد أن

ألاساطير نجد أنها كانت املصدر ألاساس لقصة التكوين  محتوى هذه على

 منها.بحيث تجد أن كل ألافكار مأخوذة  ،التوراتي

لى ع بينت هيمنة املعبودات تضمنت الاساطير الرافدية لقصص دينية 

 " مثلما هو الشأن بالنسبة للسومريين الذين تباهوا بمعبودهمالبشر 

الذي كانت تقام له  ، هذا ألاخير عند البابليين باملعبود "مردوخ" و  "إنليل



 في صفاتها مع تتشابه املعبوداتوهذه  ،امللك والكهنة بحضور  طقوسا

  .في التوراة "يهوه"صفات 

 - لك امل )عهد فيهاولد في مصر ونشأ  عليه السالم أن موس ى في حين، نعلم

عليه  وموس ى في مصر القديمة، توحيديةالديانة ال مؤسس (أخناتون 

استمد فكرة  و  . تأثر بالديانة ألاثونية )أول ديانة توحيدية( السالم

 لهالالكن  "،يهوه"وقاد شعبه تحت رعاية وحماية إلاله  ،التوحيد آلاثونية

 .هودالييخص بينما في اليهودية كان  ،ألاتوني كان لكل البشر يالتوحيد

 .تطابق نصوصا من سفر املزامير و آتونية تشابه  كما وجدت نصوص

التوراة  مشابهة لنصوص من الاساطير الكنعانية انصوص هذا، ووجدت -

 منها:

 "بعل"هوذا أعداؤك يا يقابلها في النص الفينيقي التي:  أعداؤك ياربهوذا  -

 هوذا أعداؤك تبيدهم يقابلها في النص الفينيقي التي : هوذا أعداؤك تبيدهم -

 متبيد كل فاعلي إلاث يقابلها في النص الفينيقي التي :هوذا خصومك تبيدهم -

ياهو "و أ "ياه" املعبود يقابلها في النص الفينيقي التي: "يهوه"اسم إله التوراة  -

" 

 . "يم"البحر  معبودعند الكنعانيين ينتصر على  "بعل" املعبود -

 

  بالنسبة لطبيعة ديانات الشرق ألادنى القديم أفادت اليهودية بتركيزها على

التوحيد كاعتقاد اساس ي في معرفة طبيعة الديانات غير التوحيدية التي 

تعدد املعبودات، وهو شكل من اشكال العبادة الذي انتشر في  اعتقدت في

وتمّيز عن تلمود" أورشليم"، انه يغطي بالشروحات كل  العالم القديم.

 نصوص " املنشا"، وبالتالي، فالتلمود البابلي يتمتع بتعظيم بين اليهود.

  وانتشر بين اليهود " جمارا بابل" وهو عبارة عن شروحات وحواش ي أحبار

هود على " املنشا" في " بابل"، واستمر تجمع اليهود كجالية اجنبية منذ الي

 ق م. 055السبي البابلي إلى سنة 

  كما عرف اليهود " التلمود ألاول البابلي"، واملتمون من " املنشا"، أو " جكارا

 بابل"، ويسمى بالتلمود الشرقي. 



  ما  (في كتابِه ) ُمقدمة في تأريخ الحضارات القديمة  طه باقريذكر املؤرخ العراقي

بعد السبي البابلي الثاني  –ومما ُيقال عن بقاء اليهود في بالد بابل  ...)يلي 

وما تركُه من  –والذي تم فيه تدمير أورشليم ودك معالم هيكل سليمان 

يصح  قداتها ألاساسية بحيثتأثيرات كبيرة في الديانة العبرانية وفي تطور معت

 ،القول ان هذه الديانة بوصفها ديانة ُموِحدة مع نضج فكرة الوحدانية فيها

، كما بدأ فيها جمع أسفار التوراة إنما نمت في أثناء بقاء اليهود في بالد بابل

 التلمود البابلي الشهير 
َ
وتدوينها ما بين القرنين الخامس والسادس ق.م ، وُدِون

، هذا باإلضافة إلى ما أخذُه اليهود ين الخامس والسادس امليالديينفي القرن

  ...(.الرافدين  يمن آداب حضارة واد

بينت أن جذور انها قد آلاثار املكتشفة وبالتالي، يستخلص من الدراسات و

  .القديمألادنى ألاساطير القديمة ملنطقة الشرق  مصدرهاالتوراة 

 ول أصو وكتب التفاسير اليهودية،  ،جذور املعتقدات الدينية فى التلمود وان

ديانات ومعتقدات حضارات الشرق ألادنى متشبعة ب همعتقداتمو  افكارهم

 .القديم

   م الديانات التوحيدية  –نعرف بأن التوراة
ُ
قد بنت أولى أفكارها حول  –وهي ا

وبابل وبالذات على ملحمة الخلق ) إينوما الخلق والتكوين على أساطير سومر 

 يراجع طه باقر( .  عندما في ألاعالي –إيليش 

 :ولتفاصيل أكثر  يراجع

 مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة  طه باقر،

 طه باقر، ملحمة جلجامش 

  محمد بيومي مهران، دراسات في الشرق ألادنى القديم

 كتاب املوتى الفرعوني

 

 


