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الوعي األسطوري الرافدي: تجلياته الفلسفية)1)

علي شمدين)2)

: املقدمة
ً

أواًل

كتاًبا	جديًدا	 السياسات(	 لألبحاث	ودراسة	 العربي	 )املركز	 نشر	 	)2022( الجاري	 العام	 بداية	 مع	
تجلياته	 الرافدي:	 األسطوري	 ))الوعي	 بعنوان	 سيدا)3(	 الباسط	 عبد	 السوري	 الكردي	 للباحث	
وتمهيد	ومدخل	جغرافي-	 مقدمة	 في	 وزعت	 )416(	صفحة،	 دفتيه	 بين	 الكتاب	 يضم	 الفلسفية(()4(،	
	على	لوائح	تبين	العصور	التاريخية،	وأسماء	أهم	اآللهة	الرافدية،	

ً
تاريخي	وثالثة	فصول	وخاتمة،	فضال

واملراجع	واملصادر	العربية	واألجنبية،	وملحق	وفهرس	ملوضوعات	البحث..

الفعل	 معالم	 تبلور	 دون	 حالت	 التي	 الرئيسة	 الجوانب	 الفصول	 هذه	 خالل	 من	 سيدا	 يتناول	
الفلسفي	مبكًرا	في	بالد	ما	بين	النهرين،	وتق�سي	مالمح	اإلسهامات	الرافدية	في	الفكر	الفلسفي	النظري	
املتداخلة	معها،	 والروحية	األخرى	 املعرفية	 باألنساق	 تربط	األسطورة	 التي	 العالقة	 اليوناني،	ورصد	
ومحاولة	التمييز	بينها،	فيرى:	))أن	الوعي	األسطوري	ينتمي	إلى	مرحلة	ذهنية	موغلة	في	القدم،	سبقت	
في	 املعاصر	 	رغبة	اإلنسان	

ً
يثير	عادة التأمالت	اإلنسانية	األولى،	وهو	وعي	 الفلسفة،	وشهدت	 ظهور	

الوقوف	على	أبرز	مالمح	الجهود	الذهنية	التي	أراد	أسالفه-	أصحاب	األسطورة-	من	خاللها	تحصيل	

السياسات،	 ودراسة	 لألبحاث	 العربي	 املركز	 )بيروت:	 الفلسفية،	ط1،	 تجلياته	 الرافدي:	 األسطوري	 الوعي	 الباسط	سيدا،	 عبد	 	)1(
2022(،	)412	ص(.

)2(		كاتب	سوري.

)3(	عبد	الباسط	سيدا:	باحث	كردي	سوري	من	مواليد	عامودا	عام	)1956(.	حائز	على	شهادة	الدكتوراه	في	الفلسفة	من	جامعة	دمشق	
عام	)1991(،	تابع	دراساته	في	األشوريات	واللغات	السامية	في	السويد،	له	عدد	من	الكتب	واألبحاث	املنشورة	منها:	موضوعات	كردية	
سورية	)عن	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات(؛	الوضعية	املنطقية	والتراث	العربي:	فكر	زكي	نجيب	محمود	نموذًجا،	ذهنية	
التغييب	والتزييف:	اإلعالم	العربي	نموذًجا،	بالد	الرافدين:	أرض	األسطورة	والحضارة،	املسألة	الكردية	في	سورية:	فصول	منسية	من	

معاناة	مستمرة.	يعمل	حالًيا	في	التدريس	في	السويد،	ويتابع	البحث	في	ميدان	تخصصه.

)4(	عنوان	الكتاب	باللغة	اإلنكليزية:
.The	Mesopotamian	Mythical	Consciousness:	Philosophical	Manifestations-	by	Abdulbaset	Sieda
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من	 نوع	 تحقيق	 على	 ويساعدهم	 تفكيرهم،	 تقلق	 كانت	 التي	 األسئلة	 عن	 لإلجابة	 الوعي،	 من	 قدر	
التوفيق	بين	الضرورات	الحياتية،	والغموض	الذي	كان	يخّيم	على	آلية	القوى	الكونية	الفاعلة	التي	
)املكاني	 املستويين	 على	 بحثه	 خالل	 ويركز	 املجتمع(()5(،	 في	 الخصب	 دورة	 مصير	 عليها	 يتوقف	 كان	
االجتماعي،	 ومحيطه	 األسطوري	 الوعي	 بين	 التفاعلية	 العالقة	 دراسة	 من	 يتمكن	 لكي	 والزماني(،	
وهو	هنا	يأخذ	بالد	ما	بين	النهرين	ميداًنا	لبحثه	الذي	يتناوله	خالل	املدة	الواقعة	بين	)2900	و539 
ق.م(،	فيقول:	))من	املتعذر	إجراء	فصل	بين	بنية	الوعي	األسطوري	وسياقه	التاريخي	االجتماعي،	وإال	
وراء	 كانت	 التي	 العوامل	 عند	 ويقف	 العلمي(()6(.	 البحث	 على	 يستع�سي	 لغًزا	 الوعي	 هذا	 فسيغدو	
اختياره	بالد	مابين	النهرين،	والدور	الذي	لعبته	خالل	تلك	املرحلة	التاريخية	املهمة	في	تغذية	الفكر	
العالم	 في	 ا	من	كون	تلك	البالد		واحدة	من	أقدم	املناطق	املأهولة	

ً
اإلنساني،	وإغنائه،	وذلك	انطالق

ا	أسطورًيا	ضخًما	
ً
	على	أنها	امتلكت	تراث

ً
التي	عرفت	على	مدى	تاريخها	القديم	تمازًجا	حضارًيا،	فضال

يتناول	مختلف	املوضوعات	التي	ما	زالت	تثير	االهتمام	اإلنساني،	ويقدم	ملحات	ذهنية	تستحق	البحث	
واملتابعة،	فيقول:	))ال	تزال	هناك	حاجة	ملحة	لدراسة	هذه	املرحلة	في	نطاق	الشرق	األدنى	القديم،	
وبالد	ما	بين	النهرين	على	وجه	التحديد،	بصورة	أشمل	وأعمق،	بغية	اكتشاف	الجسور	التي	استطاع	

الفكر	اإلنساني	الحًقا	العبور	من	فوقها	باتجاه	الفكر	الفلسفي	النظري(()7(.

من	املعروف	بأن	هذا	البحث	هو	في	األصل	الرسالة	التي	حصل	املؤلف	بموجبها	على	درجة	الدكتوراه	
في	الفلسفة	من	جامعة	دمشق	عام	)1991(،	وطبعت	آنذاك	في	كتاب	بعنوان	))من	الوعي	األسطوري	
ومن	 وفصوله،	 موضوعاته	 وعدل	 مؤخًرا،	 راجعه	 ولكنه	 النظري(()8(،	 الفلسفي	 التفكير	 بدايات	 إلى	
تجلياته	 	- الرافدي	 األسطوري	 ))الوعي	 الجديد	 بعنوانه	 الزمن	 من	 عقدين	 من	 أكثر	 بعد	 أصدر	 ثم	
الفلسفية(()9(.	ويقول	سيدا	عن	ذلك:	))منذ	نفاد	الكتاب	قبل	سنوات	عدة،	كان	التفكير	في	إصدار	
في	 بما	هو	جديد	 الكتاب	بصورة	متأنية،	ورفده	 النية	معقودة	على	مراجعة	 ثانية..	وقد	كانت	 طبعة	
ميدان	االختصاص،	ال	سيما	بعد	أن	أتاحت	لنا	دراستنا	اآلشوريات	في	جامعة	أوبساال	-	السويد	الفرصة	
واإلمكانيات	ملعرفة	ما	كان	يّعد	سابًقا	في	عداد	التمّنيات	شبه	املستحيلة(()10(.	ويحاول	الباحث	صورة	

)5(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي:	تجلياته	الفلسفية،	ص11.

)6(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي،	ص13.

)7(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي،	ص13.

)8(	عبد	الباسط	سيدا،	من	الوعي	األسطوري	إلى	بدايات	التفكير	الفلسفي	النظري،	ط1،	)دمشق:	دار	الحصاد،	1995(،	)343ص(.

السياسات،	 ودراسة	 لألبحاث	 العربي	 املركز	 )بيروت:	 الفلسفية،	ط1،	 تجلياته	 الرافدي:	 األسطوري	 الوعي	 الباسط	سيدا،	 عبد	 	)9(
2022(،	)412	ص(.

)10(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي،	ص17.
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أكاديمية	رصينة	تقديم	األدلة	والبراهين	التي	تلقي	األضواء	على	تأثير	الفكر	الشرقي	عموًما،	والرافدي	
خصوًصا،	على	الفعل	الفلسفي	النظري	اليوناني	الالحق،	فيقول	إن	جهده	البحثي	هذا:	))يرمي	إلى	بيان	
الوقائع	والقرائن	التي	تتناول	طبيعة	وحدود	إسهام	الفكر	الشرقي	عموًما،	والرافدي	تحديًدا،	في	الفعل	
الفلسفي	النظري	اليوناني	الالحق..	ويحاول	تلمس	الجوانب	التي	حالت	دون	تبلور	معالم	الفعل	املعني	

في	بالد	ما	بين	النهرين(()11(.

ثانًيا: ما األسطورة؟

للمصطلح	 العربية	 ))الترجمة	 هو	 بحثه	 محور	 يمثل	 الذي	 األسطورة	 مصطلح	 أن	 الباحث	 يرى	
مصطلح	 منه	 اشتق	 الذي	 العربي	 املصدر	 إن	 ويقول	 حكاية(()12(،	 يعني	 الذي	 	Mythos الالتيني	
األسطورة	بمعناه	الحديث	ما	يزال	بين	أخذ	ورد،	ولكنه	يذكر	بأن	أقدم	إشارة	إلى	هذا	املصطلح	جاءت	
ِسَرْت	بأنها	تعني:	))األكاذيب	التي	كتبها	

ُ
في	عدد	من	السور	القرآنية	بصيغة	)أساطير األولين()13(	التي	ف

األولون(()14(،	أو	بأنها	))حكايات	وأقاويل	ال	أساس	لها	من	الصحة(()15(.

على	 يجمعوا	 لم	 القديمة	 والنصوص	 األساطير	 علم	 في	 واملتخصصين	 الباحثين	 أن	 املعلوم	 من	
بأنها	وامللحمة	جنس	 في	حين	رأى	آخرون	 امللحمة،	 تعريف	محدد	لألسطورة،	فمنهم	من	فصلها	عن	
واحد،	لكن	بصيغ	وأشكال	مختلفة	ومتباينة.	واختلفوا	على	واقعية	أحداثها،	فمنهم	من	عدها	مفعمة	
بالخيال	ال	تتضمن	ما	هو	واقعي،	ومنهم	من	رأى	أن	ألحداثها	صبغة	الحقيقة،	وإن	احتوت	على	قدر	من	
الخيال،	لكنها	تستند	في	أساسها	إلى	أحداث	تاريخية	شهدها	العال،م	وتناقلها	سكانه،	وهذا	ما	يؤكده	
تعريف	 اعتماد	 إلى	 بعد	 يتوصلوا	 لم	 ودارسيها	 باألسطورة	 املهتمين	 أن	 ))يبدو	 بقوله:	 أيًضا،	 املؤلف	
عام	جامع	مانع	..	وذلك	من	أجل	التمييز	بين	األسطورة	وغيرها	من	األنساق	التي	قد	تتداخل	الحدود	

)11(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي،	ص16.

)12(	عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي،	ص74.

)13(		األنعام:	25؛	األنفال:	31؛	النحل:	24	،68؛	املؤمنون:	83؛	الفرقان:	5؛	األحقاف:	17؛	القلم:	15؛	املطففين:	13.

ين(،	)دمشق:	وزارة	الثقافة،	
َ
)14(	راجع:	أبو	البقاء	بن	مو�سى	الحسيني	الكفوي،	معجم	الكليات،	عدنان	درويش	ومحمد	املصري	)محقق

1981(،	ص176.

)15(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي،	ص75.
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بينها(()16(،	مستشهًدا	في	ذلك	بما	قاله	)القديس	أوغسطين()17(،	في	هذا	املضمار:	))إنني	أعرف	جيًدا	
ما	هي	األسطورة،	بشرط	أن	ال	يسألني	أحد	عنها..	ولكن	إذا	ما	سئلت	وأردت	الجواب	فسوف	يعتريني	
األسطورة	 أهمية	 حول	 يونغ()19(	 غوستاف	 )كارل	 قاله	 بما	 أيًضا	 املؤلف	 ويستشهد	 التلكؤ..(()18(.	
يفقد	 الذي	 املجتمع	 وأن	 اإلنسانية،	 النفس	 جوانب	 تنير	 ))األسطورة	 املجتمعات:	 حياة	 في	 ودورها	

أساطيره	–	بدائًيا	كان	أم	متحضًرا-	يعاني	كارثة	أخالقية	تعادل	فقدان	اإلنسان	روحه..(()20(.

وينطلق	الكاتب	من	ضرورة	اإلحاطة	بالسمات	التي	تميز	األسطورة	من	غيرها	التي	يمكنها	أن	تشكل	
واألنساق	 األسطورة	 بين	 التمييز	 من	 ))البّد	 فيقول:	 القديم،	 األدبي	 الجنس	 لهذا	 التعريف	 يشبه	 ما	
األخرى	املتداخلة	معها....	وذلك	من	خالل	إجراء	تحليل	بنيوي	ووظيفي	للمصطلح	ووضعه	في	سياقه	
بّد	 ال	 السليمة،	 بصيغته	 املصطلح	 هذا	 ضبط	 أجل	 ))من	 أنه:	 مؤكًدا	 االجتماعي(()21(،	 التاريخي–	
،	وذلك	من	خالل	التمييز	بين	األسطورة	واألنساق	األخرى	

ً
من	استخدام	أسلوب	التحديد	السلبي	أوال

بعملية	 تسميته	 يمكن	 ما	 وهو	 املوقف،	 من	 اإليجابي	 اآلخر	 الوجه	 تحديد	 ثم	 ومن	 معها،	 املتداخلة	
ووظيفي	 بنيوي	 تحليل	 إجراء	 خالل	 من	 	

ّ
إال تحقيقه	 يمكن	 ال	 وهذا	 االصطالحي(()22(،	 الضبط	

للمصطلح،	وذلك	بعد	وضعه	في	سياقه	التاريخي	–	االجتماعي،	ولهذا	فإن	الكاتب	يبذل	كل	جهده	في	
البحث	والتنقيب	عن	عالقة	األسطورة	بكل	من	)التاريخ،	اللغة،	الدين،	الطقس،	الخرافة،	الحكاية	

الشعبية	وامللحمة...(.

وفي	ضوء	ذلك	يرى	املؤلف	بأن	األسطورة	تلتقي	مع	التاريخ	في	أنهما	يسعيان	مًعا	إلى	إدراك	املا�سي	
البشري	الذي	يتناول	أموًرا	جرت	في	األزمنة	القديمة،	مؤكًدا	أن	التاريخ	يتعامل	مع	البشر	على	اختالف	
مستوياتهم،	بينما	أبطال	األسطورة	هم	من	اآللهة	وأنصاف	اآللهة	من	البشر،	وبأن	األحداث	التاريخية	
عنه	 تتحدث	 ))ما	 ويتابع:	 والغلو،	 للتضخيم	 عرضة	 فتظل	 األسطورة	 أحداث	 أما	 بواقعيتها،	 تتميز	

)16(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي،	ص22.

آب/	 	28( حتى	 	)354 نوفمبر	 الثاني/	 تشرين	 	13( من	 الفترة	 خالل	 عاش	 أوغستينوس،	 أوريليوس	 ويسمى	 أوغسطين:	 القديس	 	)17(
أغسطس	430(،	ولد	في	تاغاستي	)Thagaste(	في	أفريقيا	الرومانية	)سوق	أهراس	الحديثة	في	الجزائر(.

)18(	ك.	ك.	راثفين،	األسطورة،	جعفر	صادق	الخليلي	)مترجًما(،	)سلسلة	زدني	علًما	باريس:	منشورات	عويدات،	1981(،	ص9.

)19(	كارل	غوستاف	يونغ:	عالم	نفس	سويسري	ومؤسس	علم	النفس	التحليلي،	عاش	خالل	املدة	)26	تموز/	يوليو	1875 - 6	جزيران/	
يونيو	1961(.

)20(	G.	C.	Jung	The	Archetypes	and	the	Collective	Unconscious	R.	F.	C	Hull		)trans(,		2nd	ed.

)21(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي،	ص25.

)22(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي،	ص25.
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األسطورة	في	هذا	املجال	يدخل	في	باب	ما	وصفه	مايكل	كرافت	بشبيه	التاريخ،	الذي	ال	يسجل	ما	حدث		
العالقة	 أيًضا	عن	 ويتحدث	 أنه	قد	حدث(()23(،	 أوقات	مختلفة	 في	 اعتقدوا	 أو	 الناس	 ما	حسبه	 بل	
بين	األسطورة	واللغة،	فيذهب	إلى	أن	األسطورة	في	جانب	منها	هي	))لغة	تعبر	عن	توجه	ما	في	سياق	
تاريخي،	اجتماعي	محدد،	ودور	اللغة	في	ميدان	األسطورة	ال	يقتصر	على	الشكل	وحده،	إنما	يتجاوزه	إلى	
املضمون	أيًضا(()24(.	وفي	هذا	املجال	يلفت	نظر	القراء	إلى	األهمية	التي	يتميز	بها	مضمون	األسطورة،	
فيقول:	))املضمون	يمثل	املركز	الرئيس	الذي	يتمحور	عليه	الجهد	اللغوي	في	نطاق	األسطورة،	ال	بل	
ربما	يجد	هذا	داللته	في	إمكانية	ترجمة	األسطورة	إلى	لغات	عدة	من	دون	أن	تفقد	حيويتها	وقدرتها	على	
إثارة	األلباب	واألفئدة	في	الوقت	ذاته(()25(،	ويؤكد	أنه	ثمة	تداخل	واضح	بين	األسطورة	والدين،	وبأن	
األسطورة	على	الرغم	من	تعددية	وظائفها	كانت	توظف	في	كثير	من	األحيان	دينًيا	إلى	درجة	أنها	كانت:	
من	 الرغم	 على	 الكاتب	 ولكن	 نفسها(()26(،	 الدينية	 الطقوس	 من	 جزًءا	 معينة	 مناسبات	 في	 ))تغدو	
تأكيده	التداخل	الشديد	بين	األسطورة	والدين،	إال	أنه	يشير	إلى	وجود	اختالف	واضح	يفرق	بينهما:	
	،

ً
العالم،	وبالتالي	فهي	تتضمن	عنصًرا	فاعال إلى	 ))فاألسطورة	كانت	تمثل	نظرة	املجتمعات	القديمة	

بينما	كان	الدين	يجسد	في	نطاق	املجتمعات	املعنية	خضوًعا	إزاء	القوى	الكونية	املتحكمة	بالعالم،	أو	
تجاه	من	ينوب	عنها	ويقوم	مقامها	من	القوى	االجتماعية	املهيمنة(()27(.  

جانًبا	 يمثل	 منهما	 	
ً

كال إن	 حيث	 من	 متينة	 عالقة	 تربطهما	 والطقس	 األسطورة	 أن	 الواضح	 من	
))الطقوس	سبقت	األساطير،	واألسطورة	كانت	لشرح	 الكاتب:	 الدينية،	فيقول	 التجربة	 من	جوانب	
الطقس(()28(،	وفي	هذا	السياق	ينقل	عن	لسان	)أرنست	كاسيرر(	الذي	يعد	دراسة	الطقس	مفتاًحا	
	منهما	يجسد	جانًبا	من	جانبي	التجربة	الدينية،	

ً
يمكن	من	خالله	فهم	األسطورة،	إذ	يقول:	))إن	كال

الدرامي	 العنصر	 يمثل	 والطقس	 البدائية،	 الدينية	 الحياة	 في	 امللحمي	 العنصر	 تمثل	 فاألسطورة	
فيها(()29(،	ومع	ذلك	فهو	ال	ين�سى	أن	يتوقف	عند	االختالف	البنيوي	بين	األسطورة	والطقس،	مستنًدا	
والطقوس	 ))األساطير	 بأن:	 جهته	 من	 يقول	 الذي	 )ليفي	ستروس(	 منظور	 في	 ذلك	 جاء	حول	 ما	 إلى	
اآللهة/	 الناس	مع	 تواصل	 أو	 أساطير،	 الناس/	 مع	 اآللهة	 تواصل	 أنها	صيغ	من	 يمكن	معالجتها	على	

)23(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي،	ص26.

)24(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي،	ص28.

)25(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي،	ص28.

)26(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي،	ص33.

)27(	عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي،	ص34.

)28(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي،	ص48.

)29(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي،	ص49.
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طقوس(()30(،	أما	عن	طبيعة	العالقة	بين	األسطورة	والسحر،	فيقول:	))السحر	ظهر	قبل	األسطورة،	
لكنه	استمر	بعدها	أيًضا،	حيث	كان	السحر	يمارس	خارج	نطاق	األسطورة،	من	حيث	إن	األخيرة	لم	
الرغبات	 تلبية	 الطبيعية	بقصد	 الظواهر	 في	مجريات	 التغيير	 تجعل	مهمتها	األولى	واملباشرة	إحداث	
اإلنسانية،	بقدر	ما	كانت	ترمي	إلى	تفسير	ما	حدث(()31(.	ويتناول	سيدا	أيًضا	العالقة	بين	األسطورة	
والخرافة،	ويرى	بأنها	عالقة	متينة	وقوية	تجمعهما	إلى	درجة	أنه	يعتقد	بأن:	))الخرافة	ليست	سوى	
أن	 على	 )فردريش	فون(،	 قاله	 بما	 املجال	 في	هذا	 قديمة(()32(،	مستشهًدا	 أسطورية	 معتقدات	 بقايا	
أسطورة	اآللهة	والحكاية	الخرافية	قد	عاشتا	جنًبا	إلى	جنب،	وبأن	كليهما	قديم	وبأنهما	نبعا	من	أصول	
الديني	 تمييز	 أمكن	 حينما	 متأخرة،	 في	عصور	 إال	 النوعين	 بين	 التام	 االنفصال	 يحدث	 ولم	 واحدة،	
بوصفه	نقيًضا	للدنيوي،	وهو	من	أجل	ذلك	يبحث	عن	عوامل	أخرى	تميز	األسطورة	عن	الخرافة،	

فيرى	في	مقدمتها:	))بأن	األسطورة	توجهاتها	دينية،	بينما	الخرافة	تبحث	في	ما	هو	دنيوي..(()33(. 

وحول	طبيعة	العالقة	بين	األسطورة	والحكاية	الشعبية،	يرى	الدكتور	عبد	الباسط	سيدا	بأنهما	
تتصفان	بالطابع	القولي-	اللفظي،	حيث	تتناقلهما	األجيال	شفاهًيا،	ويقول:	))لعل	هذا	يلقي	الضوء	
امللل(()34(،	 درجة	 إلى	 أحيانا	 يصل	 والذي	 مقاطعهما،	 به	 تتسم	 الذي	 الرتيب	 التكرار	 ظاهرة	 على	
ويتناول	العالقة	التي	تجمعهما	من	حيث	الحبكة	والسياق،	فيقول:	))العناصر	التي	تساهم	في	تكوين	
حبكة	األسطورة	والحكاية	الشعبية	هي	نفسها	تقريًبا..	إال	أن	طبيعة	السياق	الذي	توظف	فيه	ال	يكون	
األسطورة،	 إلى	 األقرب	 النسق	 هي	 امللحمة	 بأن	 يالحظ	 اإلطار	 هذا	 وفي	 الحالتين..(()35(،	 في	 ذاته	 هو	
وامللحمة،	 األسطورة	 من	 كل	 في	 تبحث	 التي	 الدراسات	 من	 العديد	 في	 يتكرر	 بينهما	 ))الخلط	 فيقول:	
فكثيًرا	ما	يستخدم	مصطلح	األسطورة	لإلشارة	إلى	امللحمة	والعكس،	كما	أن	عدًدا	من	التعريفات	التي	
يكون	 امللحمة،	والعكس	كذلك	قد	 لتحديد	مصطلح	 الحقيقة	صالًحا	 في	 يكون	 تقدم	لألسطورة	قد	

صحيًحا..(()36(. 

اإلنسان	 وخلق	 والبحر	 والسماء	 األرض	 تشكل	 قبيل	 من	 محددة	 موضوعات	 األسطورة	 وتتناول	

)30(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي،	ص50.

)31(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي،	ص57.

)32(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص62.

)33(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص63.

)34(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص69.

)35(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص70.

)36(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص72.



731

العددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022مراجعات الكتب

والحيوانات	والكوارث	الطبيعية	الكبرى..	إلخ،	وأبطالها	هم	عادة	من	اآللهة،	وطابعها	االعتقادي	ينبع	
إنما	بخالف	ذلك	 الذي	ال	يجعلها	موضوًعا	للشك،	 ذاتها	على	سامعيها،	األمر	 من	قدرتها	على	فرض	
يقر	بصحة	أخبارها،	ويتعامل	مع	أحداثها	وكأنها	وقعت	بالفعل،	على	الرغم	من	أنه	ال	يستطيع	تحديد	

زمانها،	أما	مكانها	فيرتبط	غالًبا	بمدينة	ما	تحظى	بمنزلة	مهمة	في	مواجهة	الكون	بأسره.

ا: وعي أسطوري أم أنماط وعي أسطوري 
ً
ثالث

به	واتخاذ	 الطبيعة	املحيطة	 تاريخه	قادًرا	على	تفسير	 بدايات	 في	 لم	يكن	 أن	اإلنسان	 في	 ال	شك	
موقف	محدد	تجاهها،	الفتقاده	إلى	اإلمكانات	الالزمة	التخاذ	مثل	هذا	املوقف،	فظل	خاضًعا	لهيمنة	
الطبيعة	وتأثيراتها،	ولم	يكن	أمامه	سوى	االلتئام	في	إطار	الجماعة	واالندماج	فيها	من	أجل	الحفاظ	
على	وجوده	ككائن	حي.	وحول	هذا	املوضوع	يشير	الباحث	إلى	أنه:	))كان	التوجه	األسا�سي	للمجتمعات	
اإلنسانية	األولى	هو	التوصل	إلى	صيغة	من	التكيف	السلبي	مع	الطبيعة،	أي	تطويع	السلوك	اإلنساني	
ليأتي	منسجًما	مع	تقلبات	الطبيعة	بمختلف	ظواهرها،	فتميز	الوعي	األسطوري	في	هذه	املرحلة	بقربه	
بدأ	 التي	 الذهنية	 اللحظة	 الصعب	تحديد	 بأنه	من	 إلى	حد	شبه	االندماج..(()37(،	ويرى	 الطبيعة	 من	
فيها	اإلنسان	يعي	الظواهر	الطبيعية	التي	تدور	من	حوله،	ولكن:	))من	املؤكد	أنه	امتلك	هذه	اللحظة	
في	مرحلة	متقدمة،	واكتسب	بفضلها	قوة	هائلة	تميز	بها	دون	سائر	املوجودات(()38(،	وأدت	التطورات	
التي	شهدتها	املجتمعات	القديمة	في	ما	بعد	-بخاصة	على	صعيد	تسارع	وتيرة	اإلنتاج	وتقسيم	العمل-	إلى:	
))تشكل	فائض	إنتاجي	وفّر	لقسم	من	أفراد	املجتمع	الوقت	والجهد،	ومنحهم	فرصة	ممارسة	التأمل	

الذهني	واالنصراف	-ولو	جزئًيا-	إلى	عملية	إعادة	ترتيب	التصورات	بشأن	الطبيعة	ومظاهرها(()39(.

الزراعي	أم	الحرفي	أم	 النشاط	اإلنتاجي،	سواء	 في	ميدان	 تبلور	مالمح	التخصص	 يرى	املؤلف	أن	
الصعيدين	 على	 مؤثرة	 قوة	 امتالك	 من	 تمكنت	 متميزة	 اجتماعية	 فئات	 ))بروز	 إلى:	 أدى	 الرعوي،	
أمام	 السبيل	 مهد	 الذي	 األمر	 السياسية،	 املؤسسات	 ما	يشبه	 تكوين	 إلى	 والروحي،	وتوصلت	 املادي	
ظهور	الدولة	في	املرحلة	التالية،	فتمخض	عنه	تحول	الوعي	األسطوري	الطبيعي	وما	اختلط	به	من	

)37(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص92.

)38(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص91.

)39(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص93.
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وضع	 وإن	 الفوقية..(()40(،	 البنية	 إلى	 األساسية	 التحتية	 البنية	 من	 وطقسية،	 سحرية	 ممارسات	
	من	أشكال	الوعي	يظهر	قبل	الدين	ويستمر	

ً
املسألة	هكذا	يبين	لنا:	))أن	األسطورة	التي	تمثل	شكال

بعده،	كما	يبين	في	املقابل	أن	النمط	الديني	من	الوعي	األسطوري	ما	هو	إال	نسق	من	أنساق	الوعي	
املذكور،	تبلور	في	مرحلة	التفاوت	االجتماعي،	ونجم	عن	تمسك	الفئات	املهيمنة	اجتماعًيا	بتصورات	
الطبيعة	 في	 األمور	 القابضة	على	زمام	 املتعددة،	 اآللهة	 بفكرة	 وانتهت	 بالطوطمية،	 بدأت	 ما	ورائية،	
واملجتمع(()41(،	ومن	ثم	يبين	بأن	املنحى	السيا�سي	الذي	اتخذه	الوعي	األسطوري	برز	بكل	وضوح	مع	
شكل	الدولة،	األداة	املعبرة	عن	إرادة	القوى	املهيمنة	في	املجتمعات	القديمة،	فيقول:	))لقد	اعتمدت	
في	 الفائقة	 اإلقناعية	 النهرين	ومصر،	على	األسطورة	وقدرتها	 بين	 ما	 بالد	 القديمة،	خصوًصا	 الدول	
سبيل	تكريس	هيمنتها	وتعبئة	القوى	االجتماعية	في	صالح	خططها،	وتسويغ	حروبها،	ودعم	مشاريعها	
التوحيدية،	مستغلة	في	ذلك	عجز	الفرد	في	ظل	تلك	الظروف(()42(.	ويشير	سيدا	في	هذا	السياق	إلى	
أن	النمط	السيا�سي	األسطوري	يعكس	واقع	تحول	األسطورة	إلى	أيديولوجيا	معبرة	عن	مواقف	القوى	
املهيمنة	في	الدولة،	لكن	هذا	ليس	معناه	أن	األسطورة	لم	تعد	محط	اهتمام	األفراد	العاديين	في	تلك	
الدولة،	أو	أن	الوعي	األسطوري	في	هذه	املرحلة	من	تطوره	قد	قطع	كل	الجسور	مع	النمطين	الطبيعي	
ل	الحصيلة	األخيرة	من	تطور	الوعي	

ّ
والديني،	فهو	يخلص	إلى	نتيجة	هي:	))أن	النمط	األيديولوجي	مث

األسطوري،	واملقصود	بذلك	هو	تأكيد	استمرارية	الصالت	الوثيقة	القائمة	بين	مختلف	مراحل	تطور	
الوعي	األسطوري(()43(.

الدولة	 لكن	 من	جديد،	 بناؤها	 وأعيد	 أشده،	 على	 املرحلة	 هذه	 في	 باألسطورة	 االهتمام	 بقي	 لقد	
القديمة،	تمكنت	من	توظيف	الوعي	األسطوري	بمختلف	أنماطه	من	أجل	تعزيز	هيمنتها	وإضفاء	هالة	
من	الغموض	والقداسة	على	تصرفاتها،	ومن	هنا	فإننا	نرى	بأن:	))الوعي	األسطوري	بات	يتمتع	بسمات	
عامة	تميزه	عن	أشكال	الوعي	االجتماعي	األخرى،	يعاني	في	الوقت	عينه	جملة	تمايزات	في	داخله،	وجدنا	

أنها	تقسمه	إلى	أنماط	ثالثة	من	الوعي،	تشترك	في	طابعها	األسطوري	العام((.)44(

)40(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص93.

)41(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص94.

)42(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص94.

)43(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص95.

)44(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص95.
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رابًعا: مدخل جغرافي – تاريخي

بين	 )ما	 يعني	 	،)Mesopotamia( مصطلح	 إن	 املؤلف	 يقول	 النهرين(،	 بين	 ما	 )بالد	 تسمية	 حول	
النهرين(.	وقد	استخدم	هذا	املصطلح	لوصف	بالد	ما	بين	نهري	)الدجلة	والفرات(	أو	تحديدها.	وهو	
يدل	بصورة	عامة	على	املنطقة	املعروفة	باسم	العراق	الحالي	إضافة	إلى	الجزيرة	السورية،	لكن	الوضع	
أبعد،	فبموجب	االستخدام	األوروبي	الحديث	 تاريخية	 التاريخي	لم	يكن	هكذا	في	مراحل	 	- الجغرافي	
إلى	الجزيرة	)العراقية	–	السورية(،	القسمين	األوسط	والجنوبي	 لهذا	املصطلح،	بات	يشمل	إضافة	
ننا	

ّ
من	العراق	الحالي،	ويقول	املؤلف	بأنه	يلتزم	في	بحثه	هذا	بمصطلح	بالد	ما	بين	النهرين:	))كونه	يمك

من	دراسة	مختلف	تشعبات	مراحل	هذه	املنطقة	التاريخية	ودقائقها،	بحكوماتها	وحروبها	وحضاراتها،	
إضافة	إلى	أنه	ييهئ	لنا	معرفة	مقبولة	بالحدود	الفعلية	التي	تحركت	ضمنها	الحضارات	القديمة	،	التي	
لم	تقتصر	تأثيراتها	على	منطقة	بعينها	من	أرض	دجلة	والفرات،	بل	امتدت	لتشمل	سائر	أجزاء	املنطقة	

التي	تعرف	اآلن	تاريخيا	ببالد	ما	بين	النهرين(()45(. 

وحول	أهمية	موقع	)بالد	ما	بين	النهرين(،	وصالتها	الحضارية،	يقول	الكاتب	إنها	ارتبطت	تاريخًيا	
مع	مصر	بصالت	عميقة	متعددة	األشكال،	إذ	إنه	على	الرغم	من	خصوبة	أرا�سي	بالد	ما	بين	النهرين	
يمكن	ألي	حضارة	 التي	ال	 العناصر	األخرى	 إلى	عدد	من	 تفتقر	 البالد	 كانت	هذه	 فيها،	 الغزاة	 وطمع	
))كان	 ولذلك:	 والخشب،	 بأنواعه،	 والحجر	 اختالفها،	 على	 املعادن	 أهمها	 ومن	 عنها،	 تستغني	 أن	
السلمية،	 بالطرائق	 سواء	 يلزم،	 ما	 تأمين	 ألجل	 والبعيدة،	 املجاورة	 األخرى،	 املناطق	 نحو	 االندفاع	
التجارة-	العالقات	الدبلوماسية،	أو	باعتماد	الحروب	وسيلة	في	ذلك،	وقد	تراوحت	العالقات	مع	مصر	
السورية	 املمالك	 مع	 أيًضا	 ارتبطت	 النهرين	 بين	 ما	 بالد	 أن	 املؤلف	 ويؤكد	 الحدين(()46(،	 هذين	 بين	
إلى	ذلك:	))كان	اقتصادًيا	في	أساسه،	إذ	كانت	سوريا	 القديمة	بصالت	شبه	دائمة	ويبدو	أن	الدافع	
تمتلك	املواد	التي	تفتقر	إليها	بالد	ما	بين	النهرين	كالخشب	واملعادن،	وقد	وردت	في	التراث	األسطوري	
ماهية	 ويلخص	 أهميتها(()47(،	 مدى	 وتبرز	 العالقات،	 تلك	 قدم	 إلى	 تشير	 عدة	 تلميحات	 الرافدي	
العالقة	بين	بالد	ما	بين	النهرين	واإلغريق،	بقوله:	))إن	الطابع	السلمي	الحضاري	هو	الذي	كان	يميز	
العالقة	املعنية،	إضافة	إلى	االتصال	غير	املباشر،	واالعتماد	األسا�سي	على	الحلقات	الوسيطة(()48(،	
ويسترسل	املؤلف	في	تناول	أهم	اإلنجازات	الحضارية	لبالد	ما	بين	النهرين،	كالكتابة	والتقويم	والجهد	

)45(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص100.

)46(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص101.

)47(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص103.

)48(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص105.
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التوثيقي	عند	السومريين،	وتقدم	املعارف	عند	البابليين...	إلخ.

خامًسا: مقدمات الوعي األسطوري السومري وسماته 

ينطلق	املؤلف	من	فرضية	أن	السومريين	انتقلوا	إلى	القسم	الجنوبي	من	)بالد	ما	بين	النهرين(،	بعد	
أن	انحسر	عنه	املاء	تدريجًيا	وباتت	الظروف	املناخية	هناك	تالئم	الحياة	اإلنسانية،	فيقول:	))يمكننا	
بأوجه	 مقارنة	 األوائل،	 السومريين	 لدى	 خاصة	 بمكانة	 تميزت	 الزراعة	 أن	 مفادها	 فرضية	 نتبنى	 أن	
النشاط	البشري	األخرى،	ومن	املعتقد	بأنهم	لم	يجدوا	في	املنطقة	خياًرا	سوى	األرض	الخصبة،	واملاء	
النهري	الوفير(()49(،	وهذا	يعني	بأن	املرحلة	الزمنية	بين	البدايات	األولى	لظهور	الزراعة	في	بالد	ما	بين	
النهرين،	واستخدام	الكتابة:	))تمتد	على	مدى	ما	يزيد	عن	أربعة	آالف	عام،	كما	أن	الزمن	الفاصل	بين	
االستقرار	السومري	األول	واستخدام	السومريين	أنفسهم	الكتابة	أول	مرة	يزيد	عن	األلف	عام،	وعلى	
مدى	هذه	الفترة	الطويلة	كان	التراث	الشفهي-	املعتمد	على	ذاكرة	األجيال-	هو	الذي	يتولى	نقل	الخبرة	

من	جيل	إلى	أخر(()50(.

تدجين	 إلى	 اهتدت	 التي	 فهي	 للمرأة،	 كان	 الزراعة	 اكتشاف	 في	 الرئي�سي	 الدور	 بأن	 سيدا	 يبين	
الحبوب	البرية	بالزراعة،	ولربما	هذا	الدور	هو	الذي	يقف	وراء	تمسك	السومريين	بالنسب	األمومي،	
ا	للمعبد،	أما	في	عهد	الدولة	األكدية،	فقد	جرت	عملية	

ً
وحينذاك	كانت	األرض	في	الدولة	-	املدينة	ملك

بتصدير	 يقومون	 واألكديون	 السومريون	 وكان	 املركزية،	 السلطة	 في	مصلحة	 لألرض	 واسعة	 تمركز	
النهرين،	 بين	 ما	 بالد	 خارج	 إلى	 والحبوب	 كالبلح	 الطبيعية	 الحاصالت	 وبعض	 الصوفية	 املنتوجات	
بينما	كانوا	يستوردون	من	الخارج	املعادن	واألحجار	الكريمة	واألخشاب	وغيرها	من	املواد	التي	كانت	
تفتقر	إليها	بالدهم،	فوجد	عدد	من	الباحثين	أن	نمط	االنتاج	الذي	ساد	في	الشرق	آنذاك	كان	)النمط	
	من	ذلك	املصطلح	املركب	اآلتي:	))النمط	املشاعي	القروي	–	

ً
اآلسيوي(،	ولكن	الكاتب	يستخدم	بدال

الخراجي(()51(.

من	 وعناصرها	 موضوعاتها	 من	 كثيًرا	 تستمد	 كانت	 السومرية	 األسطورية	 الذهنية	 فإن	 هنا	 ومن	
الوضعية	االقتصادية	-	االجتماعية	والسياسية	القائمة	في	تلك	املرحلة،	ثم	إنها	كانت	تعتمد	األسطورة	

)49(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص123.

)50(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص126.

)51(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص148.
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وفي	 املجتمع،	 في	 والثروة	 السلطة	 على	 يهيمن	 من	 لصالح	 القائم	 الوضع	 على	 اإلبقاء	 بها	 يراد	 وسيلة	
هذا	السياق	يقول	سيدا:	))كانت	قصص	املالحم	والنصوص	األسطورية،	إضافة	إلى	الحكم	واألقوال	
املأثورة،	تتضافر	كلها	في	سبيل	تأكيد	األصل	اإللهي	للملوكية	وأهمية	وظيفة	امللك،	وضرورة	الخضوع	
وكبار	 الحكام	 ضمت	 التي	 األرستقراطية	 الطبقة	 جانب	 وإلى	 �سيء(()52(،	 كل	 في	 وإطاعته	 ألوامره	
املوظفين	وكبار	الكهنة،	كانت	توجد	أيًضا	الطبقة	الكبيرة	التي	جمعت	في	إطارها	عامة	الناس	األحرار	
الذين	كانوا	يمارسون	مختلف	األعمال،	وبخاصة	األعمال	الزراعية	أو	الرعوية	أو	الحرفية	أو	الصيد	

...إلخ.

يتناول	املؤلف	موضوع	السلطة	في	بالد	ما	بين	النهرين	التي	تحصنت	تحت	غطاء	كثيف	من	األساطير	
التي	أسهمت	في	تعزيز	هيبتها	وإكسائها	هالة	من	التقديس،	وقد	لعب	الكهنة	ورجال	الدين	دوًرا	رئيسًيا	
في	ترويج	هذه	األساطير	التي	حصنت	الحكام	وأسست	ملبدأ	توريث	السلطة	ألبنائهم،	فيقول:	))السلطة	
في	بالد	ما	بين	النهرين	كانت	تستند	في	جوهرها	إلى	مبدأ	االختيار	من	قبل	اآللهة،	لكن	الحكام	تمكنوا	من	
إيجاد	مخرج	لهذه	املسألة،	من	خالل	اتفاقهم	مع	الكهنة	على	أن	اآللهة	قد	اختارت	أبناءهم	ليحكموا	من	
السلطة	ومنع	حدوث	تمردات	اجتماعية	 في	تكريس	 أيًضا	مساهمة	األسطورة	 بعدهم(()53(،	ويتناول	
خطرة	ضدها	أو	الخروج	عن	طاعتها،	فيقول:	))هناك	العديد	من	األساطير	السومرية	التي	تشدد	على	
وجوب	إطاعة	اآللهة	وممثليها(()54(،	ويذكر	أن	املجتمع	السومري	اتسم	بطابعه	املديني	الواضح،	فقد	
يمارس	 كانت	 الذي	 النشاط	 والديني	واالقتصادي	ملجمل	 اإلداري	 املركز	 السومرية	هي	 املدينة	 كانت	
في	املجتمع	املعني،	فيقول	إن	أولى	املدن	السومرية	قد	ظهرت	في	الفترة	التاريخية	الواقعة	بين	)4000 
و3000(	ق.م،	وهي	لذلك	تعد	من	أقدم	املدن	املعروفة	حتى	اآلن،	ومن	بين	املدن	التي	اكتشفت	نذكر:	
ومن	 وإريدو..()55(.	 أرك،	الرسا	 تيبيرا،	 باد	 لكاش،	 أّما،	 أدب،	 نيبور،	 أكشاك،	الراك،	 كيش،	 )سيبار،	
الجدير	بالذكر	أن	الديانة	السومرية	لم	تتمحور	حول	إله	واحد،	إنما	اعتمدت	فكرة	وجود	عدد	كبير	
من	اآللهة،	تتوازع	السلطات	في	ما	بينها،	وهي	تختلف	من	ناحية	اختصاصاتها،	ومزلتها	في	مجلس	اآللهة،	
وقدرتها	على	اتخاذ	القرارات،	وأن	فعل	الخلق،	على	حد	قول	الكاتب،	كان	مقتصًرا	على	عدد	محدود	
من	بين	هذه	اآللهة	الكثيرة،	وهم	كل	من	إله	السماء	)آن(،	إله	الهواء	)إنليل(،	اإللهة	األم	)ننخرساك(،	
وإله	املياه	العذبة	)إنكي(،	إضافة	إلى	اإللهة	)نمو(	التي	كانت	املحرك	األول	الذي	تدفقت	منه	الدفعة	
الحيوية	األولى.	أما	أداة	الخلق	األهم	في	منظور	العقيدة	الدينية	السومرية	فقد	كانت	الكلمة	اإللهية	

)52(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص147.

)53(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص159.

)54(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص159.

)55(	للمزيد	راجع:	غواليف،	املدن	األولى،	طارق	معصراني	)مترجًما(،	)دار	التقدم:	موسكو،	1986(،		ص65.
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أمًرا	 يكن	 لم	 العدم	 ))الخلق	من	 القول:	 إلى	 يستخلص	 املجال	 وفي	هذا	 باالسم،	 والتلفظ	 املقدسة،	
ا	لدى	السومريين،	إنما	كان	الفعل	اإللهي	املتجسد	في	الكلمة	املقدسة	ينصب	على	مادة	أولى،	

ً
مألوف

فيمنحها	هيئة	واسًما	وبالتالي	وجوًدا(()56(.

هما:	 أساسيتين	 سمتين	 في	 تتلخص	 عدة،	 بسمات	 السومرية	 الدينية	 العقيدة	 اتصفت	 لقد	
التعددية	)تعدد	اآللهة(،	واألنسنة	)تميز	اآللهة	بصفات	اإلنسان(،	ويقول	الباحث	عن	ذلك:	))تنطلق	
العقيدة	الدينية	السومرية	من	تصور	كون	اآللهة	يتصفون	بكل	مزايا	اإلنسان	الحسية	منها	والنفسية،	
أنها	تغضب،	 البيوت،	كما	 تتزوج،	وتأكل	وتشرب،	وتسكن	 كانت	 السومرية	 املوت،	فاآللهة	 باستثناء	
العقيدة	 تنظيم	 على	 اإلشراف	 مهمة	 املعبد	 تولى	 ))لقد	 ويقول:	 للعقاب(()57(،	 وتتعرض	 وتمرض	
وعالم	 اآللهة	 عالم	 بين	 الوصل	 صلة	 وظيفة	 لذلك	 واتخذ	 األساسية،	 مفاصلها	 وتحديد	 الدينية،	
اإلنسان،	وقد	تقاسم	هذه	الوظيفة	الحًقا	مع	القصر	الذي	تمكن	في	ما	بعد	-	بفعل	تنامي	إمكانياته	
وتعاظم	مسؤولياته	اإلدارية	واالقتصادية	-	من	تحجيم	دور	املعبد	في	هذا	املجال	واستالم	زمام	القيادة	

الدينية	منه،	خصوصا	بعد	أن	أعلن	بعض	امللوك	عن	ألوهيتهم(()58(.

حاجته	 بتأمين	 	
ً

ومنشغال العملية،	 باملسائل	 ا	
ً
منهمك ظل	 السومري	 املجتمع	 أن	 يتضح	 هنا	 ومن	

املستمرة	من	تأمين	األيدي	العاملة	والجهد	البشري،	األمر	الذي	أدى	إلى:	))عدم	إفساح	املجال	واسًعا	
ورجال	 الكهنة	 سوى	 الوضع	 هذا	 من	 يستثن	 ولم	 التجريد.	 نحو	 واالرتقاء	 الفكري،	 التأمل	 ملمارسة	
في	 يقتضيان	دفع	األمور	 نفوذهم	وديمومة	هيمنتهم،	 أن	ترسيخ	أسس	 الذين	وجدوا	 الحكم،	هؤالء	
االتجاه	الذي	يمنع	بروز	أي	تمرد	يستهدف	التصورات	الدينية	الرسمية،	أو	األوامر	امللكية	التي	تعكس	

رغبات	اآللهة(()59(.

في	 أفكاًرا	عدة	تبحث	 تناولت	 بأن	أساطيرهم	 الفكرية	السومرية،	يالحظ	 بالتأمالت	 يتعلق	 وفي	ما	
مع	 املؤلف	 أن	 إال	 الكبرى،	 الكونية	 األحداث	 اإلنسان	من	 األشياء،	وموقع	 وتنظيمه،	وأصول	 الكون	
ذلك	يقول:	))طريقتهم	في	معالجة	املسائل	لم	ترتق	إلى	املستوى	الذي	يمكن	أن	نتحدث	بموجبه	عن	
فلسفة	سومرية،	ويبدو	أن	مرد	ذلك	عوامل	عدة،	تتجسد	بصورة	خاصة	في	تلك	العالقة	الوثيقة	بين	
الجهود	التأملية	على	الصعيد	الفكري،	والعقيدة	الدينية	حتى	أن	تلك	الجهود	كانت	تظهر	وكأنها	تجل	

)56(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص197.

)57(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص199.

)58(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص200.

)59(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص200.



737

العددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022مراجعات الكتب

من	تجليات	هذه	األخيرة،	وما	أسهم	في	تأكيد	العالقة	هذه،	وبالتالي	أدى	إلى	عرقلة	عملية	االنفصال	
بين	الطرفين،	يتمثل	في	تلك	الطقوس	التي	كانت	تسبغ	على	املوقف	برمته	هالة	من	القداسة،	يتطلب	

اختراقها	وتجاوزها	مستوى	معين	من	الجرأة	والعمق	الفكريين(()60(.

يقصد	املؤلف	بمصطلح	)الوعي	األسطوري	السومري(،	تلك	الذهنية	التي	كانت	تفسر	املسائل	كلها	
ا	من	إقرارها	بفكرة	وجود	عاملين:	

ً
على	الصعيدين	الفكري	والروحي	عموًما	في	املجتمع	السومري،	انطالق

األول	ماورائي	فاعل،	ومهيمن،	يمتلك	القدرة	على	ممارسة	أفعال	الخلق	والتنظيم	والتدمير	الكونية.	
بينما	الثاني،	اإلنساني،	يتكئ	على	العالم	األول	في	مسعاه	ويخضع	ملا	هو	مفروض	عليه	من	قبله.	كما	
أن	موقعه	من	األحداث	الكونية	يقتصر	بصورة	عامة	على	االنفعال	والتلقي،	إضافة	إلى	االلتزام	بإرادة	
الوعي	 ))أن	 املؤلف:	 يرى	 السياق	 هذا	 وفي	 رغباتها،	 وتنفيذ	 املختلفة،	 باآللهة	 ممثلة	 الكونية	 القوى	
األسطوري	السومري	يالمس	بكل	وضوح	حدود	النمط	الديني	الذي	وجدنا	أنه	يمثل	نسًقا	من	أنساق	
	أن	املالمسة	هنا	ال	تعني	تطابًقا،	ألن	الوعي	األسطوري	السومري	لم	يكن	

ّ
الوعي	األسطوري	عموًما.	إال

دينًيا	بحًتا،	إنما	تضمن	عناصر	من	النمطين	الطبيعي	والسيا�سي،	على	الرغم	من	عدم	إمكانية	تجاهل	
هيمنة	النمط	الديني	عليها(()61(.

افدي خالل املرحلتين البابلية واألشورية سادًسا: تطور الوعي األسطوري الر

يتابع	املؤلف	في	هذا	الفصل	تطور	الوعي	األسطوري	الرافدي	في	ظل	تعاظم	منزلة	الدولة	املركزية،	
وانشغالها	بالفتوحات	والتنظيم	اإلداري	واملشروعات	التنموية	وتأكيد	أهمية	وحدة	الكيان	السيا�سي	
في	إطار	التعددية	اإلثنية	والدينية،	فنراه	يتناول	العالقة	بين	السلطة	والوعي	األسطوري،	ويركز	بدقة	
على	سمات	الدولة	الجديدة	املتمثلة	في	املركزية	والنزعة	العسكرية	وتعاظم	قوة	املؤسسة	السياسية	
القديمة	 البابلية	 املرحلتين	 في	 الديني	 الوعي	 مالمح	 في	 كذلك	 ويبحث	 إلخ،	 الدينية..	 املؤسسة	 تجاه	
واألشورية	الحديثة،	فيقول:	))لقد	احتلت	فكرة	تعددية	اآللهة	حيًزا	مهًما	في	املنظومة	العقيدية	للديانة	
البابلية،	مثلها	في	ذلك	مثل	الديانة	السومرية،	لكنها	تميزت	عن	هذه	األخيرة	بتوجهها	الواضح	نحو	تبني	
فكرة	اإلله	األعلى	واألقوى،	وإقرارها	الصريح	في	الوقت	ذاته	بالسلطة	الشرعية	لهذا	اإلله	على	مجلس	

)60(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص202.

)61(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص215.
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اآللهة	برمته،	مقابل	إبراز	عجز	اآللهة	األخرى	مقارنة	بما	يمتلكه	هذا	اإلله	من	قدرات	خارقة(()62(.

يشير	املؤلف	إلى	موضوع	)تبلور	مفهوم	الخطيئة	األصلية(،	حيث	تتبنى	العقيدة	الدينية	الرافدية	
عموًما	تصوًرا	يخص	اإلنسان،	مضمونه	أن	هذا	األخير	خلق	لخدمة	اآللهة،	وأن	عليه	التزام	واجباته	
تجاهها.	فيقول:	))ما	يميز	العقيدة	الدينية	البابلية	هو	أنها	أضافت	إلى	هذا	التصور	تصوًرا	آخر،	مفاده	
أن	اإلنسان	يحمل	في	ذاته	بذور	الخطيئة	التي	تمثل	جزًءا	من	تكوينه	الصميمي،	هذا	التكوين	الذي	
يدخل	في	تركيبه	عنصران:	الطين	املقدس	ودم	اإلله	الخاطئ	Kingu(()63(،	ويتوقف	املؤلف	هنا	عند	
ا	من	أن	التصورات	األسطورية	املوروثة	لم	تكن	تلبي	مجمل	

ً
)بدايات	الفكر	التأملي	في	بابل(،	انطالق

السمات	 إحدى	 يعّد	 األمر	 هذا	 ولعل	 البابلي،	 االجتماعي	 االقتصادي	 للتكوين	 الذهنية	 االحتياجات	
التي	تميز	املرحلة	البابلية	عن	سابقتها	السومرية،	ففي	هذه	املرحلة	))برزت	مؤشرات	عدة	تبين	عجز	
املفاهيم	األسطورية	عن	مالحقة	التطورات	التي	شهدها	املجتمع	البابلي	على	مختلف	األصعدة،	وشكلت	
من	خالل	تفاعلها	بعضها	مع	بعض	املقدمات	األولى	لنشوء	ما	يمكن	تسميته	الفكر	التأملي،	أو	في	أقل	
املفكر	 بذلها	 التي	 الجادة	 الذهنية	 املحاوالت	 بذلك	 ويقصد	 الفكر(()64(،	 لهذا	 األولى	 البواكير	 تقدير	
البابلي	في	سبيل	تعميق	فهمه	ملا	يجري	من	حوله،	واستيعاب	موقعه	من	كل	ما	يحدث	على	الصعيدين	
الذي	 إلى	املستوى	 لم	يرتق	 في	هذا	املجال	 ))الجهد	السومري	 بأن:	 الكوني	واالجتماعي،	ولكنه	يصرح	
يمكن	أن	نتحدث	بموجبه	عن	فكر	تأملي	سومري	استطاع	أن	يخترق	حواجز	الوعي	األسطوري،	وييهئ	

السبل	املؤدية	إلى	الفكر	الفلسفي(()65(.

ال	شك	في	أن	البنية	االجتماعية	التي	أسهمت	في	بلورة	)معالم	الفكر	التأملي	في	بابل(	لم	تختلف	
كثيًرا	عن	تلك	التي	عرفها	املجتمع	السومري،	مع	ذلك	لم	يشهد	هذا	األخير	ما	شهده	املجتمع	البابلي	في	
هذا	اإلطار،	ولعل	ذلك	يعود	إلى	أن	التغييرات	االجتماعية	كانت	حديثة	العهد	في	سومر،	وأن	العالقات	
املشاعية	في	حينها	لم	تكن	قد	فقدت	بعد	حيويتها	وقدرتها	على	االستمرار.	بينما	نرى:	))أن	الهيمنة	شبه	
املطلقة	للدين،	والدور	الشمولي	الذي	مارسه	املعبد	على	مدى	فترة	زمنية	ال	يمكن	تجاهلها،	كانا	من	
بين	العوامل	التي	حالت	دون	ظهور	فكر	تأملي	واضح	املالمح	في	املجتمع	السومري،	بينما	أخذت	األمور	
منحى	آخر	في	املجتمع	البابلي،	بفعل	تعمق	التغييرات	االجتماعية	املتواصلة،	وتوافر	املقدمات	املادية	

)62(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص237.

)63(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص243.

)64(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص267.

)65(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص268.
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ويالحظ	 رسمًيا(()66(،	 واملتبناة	 املتوارثة،	 األسطورية	 التصورات	 مع	 أولي	 جدال	 في	 الدخول	 إلمكانية	
املؤلف	أن	البابليين	توصلوا	بفضل	خبرتهم	الحياتية	الطويلة،	وبفعل	التحديات	التي	كانوا	يواجهونها	
في	تعامالتهم	مع	بيئتهم	القاسية	إلى	مستوى	من	التقدم	املعرفي	والتقني،	وسبقوا	بموجبه	املجتمعات	
في	 العامة	 املعارف	 من	 وافر	 بقسط	 تمتع	 البابلي	 ))املجتمع	 أن:	 الكاتب	 ويؤكد	 كلها،	 لهم	 املعاصرة	
مختلف	امليادين	التي	شكلت	املقدمات	األولى	الضرورية	لظهور	العلم	النظري	الحًقا،	وهذا	يعني	أن	
الوعي	األسطوري	لم	يعد	يغطي	اللوحة	الذهنية	بأكملها،	ألن	اإلجابات	املوضوعية	التي	توصل	إليها	
البابليون	حول	بعض	املسائل،	بفضل	خبرتهم	ومتابعتهم،	مكنتهم	من	االستغناء	عن	بعض	التصورات	

	ذهنًيا(()67(.
ً

األسطورية	التي	كانت	تمنحهم	سابقا	كسال

لقد	شهدت	بالد	ما	بين	النهرين	في	ظل	الدولة	املركزية	تمازًجا	حضارًيا	ملموًسا	سواء	بتواصلها	مع	
جوارها	أم	تعرضها	للغزوات	االستيطانية	املتالحقة،	فتميزت	التأمالت	الفكرية	البابلية	بسمات	عدة	
)التوجه	اإلنساني،	التبرم	املشوب	باالحتجاج	املحدود،	التشكيك	في	عدالة	اآللهة(،	فقد	كان	اإلنسان	
البابلي	 التأملي	 الفكر	 واتسم	 البابلي،	 التأملي	 للجهد	 وتطلعات،	محوًرا	 من	مصير	وهموم	 يعنيه	 بما	
في	جانب	منه	بطابعه	التبرمي،	وتضمن	هذا	الفكر	أحياًنا	الشكوى	من	الظلم	االجتماعي	واالحتجاج	
	مهًما	أسهم	في	

ً
ضده،	وشكلت	القيم	النسبية	مثل	التشكيك	في	عدالة	اآللهة،	وجدوى	عبادتها،	مدخال

بلورة	رؤية	جديدة	للقيم	تنطلق	من	نسبية	هذه	األخيرة،	فلكل	هدف	يبتغيه	اإلنسان	جوانب	إيجابية	
وأخرى	سلبية،	لذلك	يصبح	العمل	في	سبيله	أو	العكس	سواء.

افدي سابًعا: آفاق الوعي األسطوري الر

لقد	سعى	املؤلف	في	الفصلين	السابقين	إلى	تق�سي	أهم	األوضاع	التي	أحاطت	بالوعي	األسطوري	
والتحويرات	 التغييرات	 أبرز	 ذاته	 الوقت	 في	 وتناول	 العامة.	 مالمحه	 تحديد	 في	 وأسهمت	 الرافدي،	
التي	تعرض	لها	هذا	الوعي	بفعل	جهد	متباين	املنشأ	واألهداف،	وكذلك	تناول	أهم	املوضوعات	التي	
تمحور	حولها	الوعي	األسطوري	الرافدي،	وحاول	إبراز	الوظائف	التي	تصدى	لها	هذا	الوعي	على	أكثر	
من	صعيد،	وبناء	على	ذلك	كله	يتساءل:	))هل	استطاعت	الذهنية	الرافدية	أن	تتجاوز	إطار	الوعي	
الرافدي	 املجتمع	 امتلك	 مدى	 أّي	 إلى	 أخرى:	 وبصيغة	 منه؟	 تقدًما	 أكثر	 هو	 ما	 اتجاه	 في	 األسطوري	
املقومات	الضرورية	لعملية	االنطالق	نحو	الفكر	الفلسفي	النظري،	وممارسة	الفعل	الفلسفي	الذي	

)66(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص269.

)67(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص276.
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يعانيها	 التي	 املشكالت	 تحديد	 على	 وقدرة	 	- األسطوري	 بالوعي	 مقارنة	 	- تطوًرا	 أكثر	 ذهني	 جهد	 هو	
املجتمع،	والتعبير	الدقيق	عن	الهواجس	التي	تقلق	أذهان	أبنائه؟(()68(.

يقول	املؤلف	إن	اإلجابة	عن	هذا	السؤال	تستلزم	في	ما	يبدو	جهًدا	مركًبا،	يتناول	مسائل	مركبة	
والفعل	 الرافدي	 األسطوري	 الوعي	 بين	 املعالم	 واضح	 تقاطع	 عن	 التحدث	 يمكن	 ))هل	 وهي:	 ا،	

ً
ثالث

الفلسفي	النظري؟	ما	هي	املقومات	التي	استمد	منها	هذا	الوعي	نسغه	الداخلي	الذاتي؟	ما	هو	مستوى	
مساهمة	الوعي	املعني	في	الجهد	الفلسفي	الالحق؟(()69(. 

النظري(،	 الفلسفي	 والفعل	 الرافدي	 األسطوري	 الوعي	 بين	 التقاطع	 )حدود	 األولى	 املسألة	 حول	
يقول	سيدا:	ال	بد	من	األخذ	في	الحسبان:	))حقيقة	األسبقية	التاريخية	-	املنطقية	للوعي	األسطوري	
عبر	املراحل	التي	تلت	ظهور	الفلسفة،	وهذا	يعني	أن	عملية	التفاصل	بين	الوعي	األسطوري	والفعل	
الفلسفي	لم	تأخذ	مداها	القطعي	إال	في	مراحل	الحقة،	تلت	ظهور	الفلسفة	وتبلور	معاملها	األساسية،	
ويمكننا	هنا	أن	نتحدث	عن	وجود	مرحلة	انتقالية	شهدت	تداخل	األسطوري	مع	الفلسفي،	وهيأت	في	

الوقت	ذاته	الستقاللية	هذا	األخير(()70(.

أما	املسألة	الثانية	)مقدمات	الوعي	األسطوري	الرافدي	والعوامل	التي	حالت	دون	تقدمه(،	فإن	
أهمية	التحدث	عن	هذه	املقدمات	تنبثق	من	واقعة	كونها	أدت	دوًرا	مزدوًجا	في	سياق	تهيئتها	لهذا	الوعي	
إليه	وتبلوره	 الوعي	املشار	 في	عملية	تشكل	 وتفاعل	هذا	األخير	معها:	))فقد	ساهمت	هذه	املقدمات	
الالحق،	لكنها	في	املقابل،	كانت	القوة	الكابحة	التي	إليها	يعزى	القسط	األكبر	من	العوامل	التي	حالت	
يضيف	 السياق	 هذا	 وفي	 النظري(()71(،	 الفلسفي	 الفعل	 ممارسة	 إلى	 الرافدي	 املجتمع	 وصول	 دون	
الرافدية	 االجتماعية	 الوضعية	 في	 يتمثل	 هنا،	 عنده	 التوقف	 ينبغي	 ما	 أهم	 ))لعل	 	:

ً
قائال الباحث	

متابعتنا	ألهم	 عبر	 بدا	 كما	 الرافدي	 فاملجتمع	 عنها،	 الذهني	 املعبر	 املعني	 الوعي	 يعد	 التي	 املشخصة	
مفاصله	من	خالل	ما	تقدم	من	هذا	البحث،	كان	عماده	النشاط	الزراعي،	لذلك	شكلت	األرض	واملاء	
إلى	العوامل	املناخية،	املسائل	األكثر	حيوية	في	منظور	سائر	 ومستلزمات	الري	االصطناعي،	إضافة	
الوضعية	 بين	 التفاعل	 أن	 إلى	 ويشير	 املجتمع(()72(.	 منها	 يتألف	 كان	 التي	 الفاعلة	 االجتماعية	 القوى	

)68(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص307.

)69(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص308.

)70(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص309.

)71(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص320.

)72(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص320.
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املالمح	 تحديد	 في	 كبيرة	 درجة	 إلى	 أسهم	 منها،	 انبثق	 الذي	 الرافدي	 األسطوري	 والوعي	 االجتماعية	
العامة	لهذا	الوعي،	ال	بل	أسهم	الحًقا	في	تقييده	أيًضا،	وحال	دون	أن	ينطلق	نحو	اآلفاق	الطبيعية.	
ولكن	هذا	ال	يعني	أن	العالقة	بين	)الوضعية،	والوعي(،	هي	محض	عالقة	ميكانيكية،	ألن	أي	تصور	من	
هذا	القبيل	يجعل	الوعي	األسطوري	يستسلم	لفكرة	كونه	نسخة	ثانية	للوضعية	االجتماعية	املعنية،	
ولهذا	يبين	الباحث:	))أن	الوعي	األسطوري	الرافدي	لم	يتمكن	بصورة	عامة	من	تجاوز	حالة	التالمس	
والتداخل	بينه	وبين	واقعه،	على	الرغم	من	أنه	استطاع	في	حدود	نقاط	معينة	بلوغ	مستوى	التفاصل	
النسبي	تجاهه،	لكن	هذا	التفاصل	لم	يكن	يمتلك	من	املقومات	ما	يمكننا	من	تأكيد	بلوغه	مستوى	

االتجاه	العام	املهيمن(()73(.

مع	 التعامل	 إلى	 تدعو	 التي	 املحدودة	 بآفاقه	 تميز	 قد	 الرافدي	 األسطوري	 الوعي	 أن	 املؤلف	 يرى	
املعطيات	القائمة،	وكأنها	الخيارات	الوحيدة	التي	يجب	االرتكان	إليها،	واألخذ	بها	من	موقع	صدقيتها	
املطلقة	غير	القابلة	للمناقشة،	ويقول	إن:	))اآللهة	هي	التي	أرادت،	وهي	التي	تهيمن	على	جميع	األحداث	
الكونية	منها	واإلنسانية،	ويبدو	أن	هذا	النزوع	كان	ينسجم	على	وجه	العموم	مع	الوضعية	االجتماعية	
القائمة،	وتوجهات	السلطة	املهيمنة	ببعديها	الديني	والسيا�سي.	إال	أن	هذا	االنسجام	كان	ُيخترق	أحيانا	
استيعاب	 وتبلور	 نفسها،	 االجتماعية	 الوضعية	 تفاعالت	 مردها	 كان	 التي	 الذهنية	 التأمالت	 ببعض	
حقيقة	التفاوت	االجتماعي	والنتائج	املترتبة	عليه،	إضافة	إلى	التراكم	املعرفي	والخبرة	الحياتية	لسائر	
القوى	االجتماعية	الرافدية	الفاعلة(()74(.	وهناك	عوامل	حّدت	من	آفاق	عملية	االختراق	تلك،	وأدت	
من	ثم	إلى	حصرها	ضمن	نطاق	إرهاصات	فكرية	فلسفية	مشوبة	بتصورات	ذهنية	عقيدية	متكلسة،	
الرافدي	 األسطوري	 للوعي	 العامة	 املالمح	 تعيين	 في	 ساهمت	 التي	 العوامل	 ذاتها	 فهي	 األغلب،	 على	
)خصوصية	البنية	االجتماعية،	هيمنة	العقيدة	الدينية	في	صيغتها	الطقسية	التقييدية،	طبيعة	البالد	

وخطر	الغزو	الخارجي	املستمر(.

لقد	أسهب	املؤلف	في	تناول	قنوات	االتصال	املباشر	وغير	املباشر	بين	بالد	ما	بين	النهرين	واليونان،	
اليوناني	 الفلسفي	 الجهد	 في	 الرافدي	 األسطوري	 الوعي	 إسهام	 مدى	 على	 األضواء	 من	 كثيًرا	 وألقى	
الالحق،	وفي	هذا	السياق	يستشهد	بما	قاله	)جورج	سارتون(،	حول	هذا	املوضوع:	))ورث	اليونانيون	
النظام	 واستعملوا	 العشري	 التقسيم	 بنظام	 مزجوه	 لكنهم	 السومريين	 عن	 الستيني	 التقسيم	 نظام	
املضاعفات،	 بيان	 في	 العشري	 والنظام	 الوحدة	 إليها	 تنقسم	 التي	 املتساوية	 بيان	األجزاء	 في	 الستيني	
ا	شائًنا	ما	نزال	نحن	ضحيته	إلى	اليوم،	ثم	أنهم	تركوا	مبدأ	

ً
وبذلك	أفسدوا	النظامين	مًعا	وأحدثوا	خلط

)73(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص328.

)74(	عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص330.



مراجعات الكتبالعددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022

742

تعيين	قيمة	العدد	بحسب	موضعه	في	خانة	اآلحاد	والعشرات	...إلخ،	فكان	ال	بد	من	أخذه	من	جديد	
عن	الهنود،	وذلك	بعد	م�سي	ألف	عام..(()75(،	ويلخص	)جورج	سارتون(	وجهة	نظره	حول	تأثر	اليونان	
بحضارات	الشرق	األدنى	القديم	عموًما،		بقوله:	))فالذين	ينكرون	إمكان	تأثر	اليونانيين	بحضارات	
الشرق	يعوزهم	التقدير	الكافي	للحضارات	الشرقية	القديمة	وتعوزهم	الخبرة	بأحوال	اإلنسان،	وكال	

وجهي	هذا	القصور	كان	يمكن	تجاهله	منذ	قرون	مضت،	أما	اليوم	فال	عذر	ألصحابه..	(()76(.

كما	تناول	)برتراند	راسل(،	هو	اآلخر	املوضوع	نفسه،	موضوع	عالقة	اليونان	مع	بالد	ما	بين	النهرين	
في	إطار	الشرق	األدنى	القديم،	الذي	قدم	في	هذا	املجال	آراء	عدة،	كانت	خالصتها:	))إن	مصر	وبابل	
الوصول	 من	 منهما	 أي	 تتمكن	 لم	 لكن	 بعد،	 ما	 في	 اإلغريق	 اقتبسها	 التي	 املعارف	 بعض	 إلى	 توصلتا	
إلى	علم	وفلسفة	على	أنه	ال	جدوى	من	التساؤل	في	هذا	السياق	عما	إذا	كان	ذلك	راجعا	إلى	افتقاد	
العبقرية	لدى	شعوب	هذه	املنطقة	أم	إلى	أوضاع	اجتماعية،	ألن	العاملين	مًعا	كان	لهما	دورهما	بال	

شك	إنما	الذي	يهمنا	هو	أن	وظيفة	الدين	لم	تكن	تساعد	على	ممارسة	املغامرة	العقلية..(()77(. 

والروحية	 والسياسية،	 االقتصادية،	 الشروط	 من	 ))االنطالق	 إن:	 املؤلف	 يقول	 املجال	 هذا	 وفي	
عموًما،	ومن	مدى	إسهامها	في	خلق	العراقيل	أو	تذليلها	أمام	مسيرة	التقدم	الفكري،	يبقى	أفضل	من	
التقويمات	الذاتية	التي	لم	تعد	قادرة	على	إقناع	أحد،	ونود	في	هذا	السياق	اإلشارة	إلى	ما	تم	الكشف	
عنه	في	تل	حرمل	في	عام	1949،	ألنه	أثبت	أن	ما	كان	ينسب	سابًقا	إلى	العبقرية	اليونانية	إنما	هو	من	
بين	النتائج	التي	توصل	إليها	املفكرون	في	بالد	ما	بين	النهرين،	ومن	املالحظ	أن	مثل	هذه	االكتشافات	
دفعت	بالعديد	من	الباحثين	األوروبيين	وغيرهم	إلى	اإلقرار	بأهمية	الصالت	الحضارية	بين	بالد	ما	بين	

النهرين	واليونان..(()78(.

ا(،	ج1،		)القاهرة:	دار	املعارف،	1957(،	
ً
)75(	جورج	سارتون،	تاريخ	العلم،	لفيف	من	العلماء	)مترجمين(،	إبراهيم	بيومي	مدكور	)مشرف

ص256.

)76(	جورج	سارتون،	تاريخ	العلم،	ص274.

62،	)الكويت:	املجلس	الوطني	للثقافة	والفنون	 )77(	برتراند	راسل،	حكمة	الغرب،	فؤاد	زكريا	)مترجًما(،	ج1،	سلسلة	عالم	املعرفة	
واآلداب،	1983(،	ص23-22.

)78(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص340.
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ا: الخاتمة
ً
ثامن

لقد	تناول	البحث	ما	قدمته	بالد	ما	بين	النهرين	إلى	الحضارة	اإلنسانية	من	تراث	ضخم	من	الحكم	
املشاعر	 تحرك	 زالت	 ما	 التي	 واألساطير	 األدبية،	 والنصوص	 الشعبية	 والحكايات	 املأثورة	 واألقوال	
الهندسة	 في	ميادين	 املعرفية،	خصوًصا	 امليادين	 في	مختلف	 الكبرى	 	عن	اإلنجازات	

ً
واألخيلة،	فضال

والحساب	والفلك	والطب	والزراعة،	األمر	الذي	دفع	بالباحثين	املختصين	إلى	اإلقرار	باألهمية	الكبيرة	
جملة	 املؤلف	 واختار	 الصعد.	 مختلف	 على	 أدته	 الذي	 الحضاري	 بدورها	 واالعتراف	 املنطقة،	 لهذه	
من	النصوص	األسطورية	واملالحم	الرافدية،	إلى	جانب	عدد	من	املناظرات	والحكم	واألقوال	املأثورة،	
النظري	 الفلسفي	 الفكر	 في	 الرافدية	 اإلسهامات	 مالمح	 تق�سي	 أجل	 من	 بحثه	 خالل	 إليها	 واستند	
اليوناني،	وميز	بين	األسطورة	واألنساق	املعرفية	والروحية	األخرى	املتداخلة	معها،	مثل	التاريخ	والدين	
	بعمق	بنية	األسطورة	ووظيفتها	وأنواعها،	

ً
واللغة	والسحر	والخرافة	والحكاية	الشعبي	وامللحمة،	متناوال

وجه	 على	 املختلفة	 وأنماطه	 الرافدي	 األسطوري	 والوعي	 عامة،	 بصورة	 األسطوري	 الوعي	 وكذلك	
التخصيص.

الفلسفية(،	 تجلياته	 	- الرافدي	 األسطوري	 )الوعي	 بحثه	 في	 سيدا	 الباسط	 عبد	 الباحث	 اعتمد	
جملة	من	النصوص	الرافدية	التي	توصل	الباحثون	إلى	اكتشافها	وقراءتها،	والتزم	باملعطيات	التاريخية	
التي	اتفقت	عليها	آراء	الباحثين	على	صعيد	تاريخ	بالد	ما	بين	النهرين،	وصالتها	الحضارية	مع	املناطق	
بالد	 بتاريخ	 يتصل	 ما	 كل	 على	 اطلع	 بأنه	 امليدان	 هذا	 في	 يزعم	 ال	 وهو	 عنها،	 البعيدة	 أو	 لها	 املجاورة	
في	 عليه	 اطلعنا	 ما	 إن	 القول	 ))نستطيع	 السياق:	 هذا	 في	 ويقول	 األسطوري،	 وبتراثها	 النهرين	 بين	 ما	
هذا	املجال	ليس	بالنذر	اليسير،	وأن	املادة	البحثية	التي	انطلقنا	منها	هيأت	لنا	أرضية	مقبولة،	تمكنا	
بفضلها	من	التقاط	أهم	املفاصل	التي	لم	يكن	لهذا	البحث	أن	يكون	دونها(()79(،	واملؤلف	ال	يستبعد	
إمكانية	إعادة	النظر	في	كثير	من	اآلراء	والطروحات	التي	طرحها	اآلن	كحقائق،	وذلك	مع	توفر	مزيد	من	
كتشف	يوًما	بعد	يوم،	ويرى	بأنه	ليس	من	املستبعد	أن	يعاد	النظر	في	

ُ
املعلومات	والوثائق	واآلثار	التي	ت

كثير	مما	ذهب	إليه،	أو	ما	ذهب	إليه	غيره،	وذلك	بفعل	ما	قد	يستجد	على	صعيد	إعادة	النظر	في	قراءة	
املادة	البحثية	املتوفرة	حالًيا،	أو	على	صعيد	اكتشاف	أدلة	أخرى	ونصوص	جديدة،	تلقي	مزيًدا	من	
الضوء	على	املسائل	اإلشكالية	التي	تكون	عادة	مثار	آراء	خالفية،	يدور	حولها	الجدل،	ويختتم	املؤلف	
بحثه	بقوله:	))لقد	تمثلت	األطروحة	األساسية	التي	تمحور	حولها	هذا	البحث،	في	تقديم	وجهة	نظر	
مفادها	أن	الفكر	الفلسفي	النظري	لم	يبدأ	من	العدم	عند	اليونان،	إنما	له	جذوره	املمتدة	إلى	مختلف	
الحضارات	التي	سبقت	زمنًيا	حضارة	اليونان،	ال	سيما	الحضارات	الشرقية	التي	جاورتها،	وتواصلت	

)79(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص347.
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معها	وتفاعلت	معها	بالطرائق	املختلفة(()80(. 

وأخيًرا	وليس	آخًرا،	سوف	لن	يخلو	هذا	البحث	من	جوانب	الخلل	والقصور،	وبخاصة	في	ما	يتعلق	
بشح	الوثائق	واألدلة	واملواد	البحثية	التي	ُيكتشف	مزيد	منها	يوًما	بعد	يوم،	وتتسبب	في	تغيير	الحقائق	
يظل	 البحث	 هذا	 فإن	 ذلك،	 من	 الرغم	 على	 ولكن	 دائم،	 تبدل	 في	 البحث	 نتائج	 وتجعل	 باستمرار،	
مصدًرا	مهًما	من	املصادر	الغنية	باملعلومات	العلمية	الدقيقة	التي	ال	يمكن	االستغناء	عنها،	وبخاصة	
بالنسبة	إلى	الباحثين	الشباب	الذين	يمكن	أن	يأخذوه	مرجًعا	موثًقا	في	استكمال	دراساتهم	العلمية	

وأبحاثهم	امليثولوجية.

)80(		عبد	الباسط	سيدا،	الوعي	األسطوري	الرافدي ،	ص343.
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