
 فهرس المحتىٌات
 

 المقذمة

 كراب إَكٍ

  

 الباب األول

 تارٌخ وأجناس أدب وادي الرافذٌن

   

 مذخل جذٌذ لتارٌخ وادي الرافذٌن وآدابه: الفصل األول

 . ق0088 -0888تشَثىذايُا(  -يُظىيح حضاساخ ياقثم انراسَخ )يهذ انشافذٍَ. 1         

 و. ق 530-0088تىذايُا(  -يُظىيح انحضاساخ األطُهح  )يشحهح انشافذٍَ. 0         

 يُزوتىذايُا. أ

 إتُثىذايُا. ب

 و630 -و. ق530 تىذايضرُح( –يُظىيح انحضاساخ انخهُطح )انشافذَُضرُح . 3         

 و 1050 -630تىصرثىذايُا(  –يُظىيح انحضاسج اإلصاليُح )ياتعذ انشافذَُُح . 4         

 

 أجناس وأنىاع األدب فً وادي الرافذٌن: فصل الثانًال

 

 األدب الذٌنً –كاال : القسم األول

 األصاطُش. 1

 انُظىص انطقضُح )نُرىسجُا(. 0

 انُظىص انشوحُح. 3

 انظهىاخ

 انرشاذُم

 األدعُح

 األَاشُذ انذَُُح

 أقىال اِنهح

 انُظىص انضحشَح. 4

 َظىص انضحش

 َظىص انعشافح

 األدب الذنٍىي -نار : القسم الثانً

 انًالحى. 1

 األدب انحىاسٌ. 0

 تهثال

 أديُذوكا

 حىاسَاخ انجذل

 األدب انغُائٍ. 3

 شُشو (، انشعش انىجذاٍَ )صش

 انًذَح )أدب(

 انشثاء )ذُكٍ (

 انفخش)ذاسو(

 انهجاء

 انغزل



 األدب األخالقٍ. 4

 األيثال

 َظىص انضخشَح

 حكاَاخ انحُىاٌ انشيزَح راخ انًغزي األخالقٍ

 انىطاَا

 َظىص انحكًح وانعذانح

 

 الباب الثانً

 أدب منظىمة الحضارات األولى فً وادي الرافذٌن

 

 ماقبل التارٌخ : الفصل األول

 تزوس انذسايا انشافذَُُح فٍ عظىس يا قثم انراسَخ: دسايا اصرُزال انًطش

 األطىل انعًُقح نهعًم وانذٍَ وانفٍ: انعظش انحجشٌ انقذَى )انثانُىنُد(

 أشكال انذسايا األونً: انعظش انحجشٌ انحذَث )انُُىنُد(

 طقىس انرشثُه وانًحاكاج: عثادج اإلنهح األو. 1

 انًظاسعح  كطقش دٍَُ دسايٍ. 0

 انشقض انذٍَُ: اصرُـزال انًطش )اإلصرضقاء(. 3

 اإلحرفال انذسايٍ األول: انزواج انًقذس. 4

 وظُفح انطقىس إَقالب: انعظش انحجشٌ انُحاصٍ)انكانكىنُد (

 األعُاد كذسايا احرفانُح كثشي: انعظىس انراسَخُح

 

 الباب الثالث

 أدب منظىمة الحضارات الثانٍة فً وادي الرافذٌن

 

 األدب السىمري: الفصل األول

 ذاسَخ صىيش. 1

 أهًُح األدب انضىيشٌ. 0

 ذاسَخ وأجُاس األدب انضىيشٌ. 3

 كانى، قال(، األدب انذٍَُ )كال. 4

 انضىيشَح األصاطُش

 َظىص انطقىس

 األدب انشوحٍ

 األدب انضحشٌ

 األدب انذَُىٌ )َاس(. 5

 األدب انًهحًٍ وانقظظٍ

 األدب انحىاسٌ

 األدب انغُائٍ

 األدب األخالقٍ

 

 األدب األكذي: الفصل الثانً

 أَخُذواَا

 يخراساخ يٍ شعش أَخُذواَا

 ًَُُشاّسا )صُذج انُىايُش(



 انُفٍ يٍ أوس

 نعُح عهً أوسوك

 إَاَا وإَثُخ

 َض َظة صشجىٌ األكذٌ

 َض َظة  َشاو صٍُ

 

 األدب البابلً: الفصل الثالث

 ذاسَخ تاتم. 1

 كانى، قال(، األدب انذٍَُ )كال. 0

 األصاطُش انثاتهُح

 اصاطُش انخهُقح )إَُىيا إنُش، دَّى(. 1

 َظىص انطقىس

 األدب انشوحٍ

 األدب انضحشٌ

 األدب انذَُىٌ )َاس(. 3

 األدب انًهحًٍ وانقظظٍ

 األدب انحىاسٌ

 األدب انغُائٍ

 األدب األخالقٍ

 

 األدب اَشىري: الفصل الرابغ

 ذاسَخ اِشىسٍَُ

 األدب اِشىسٌ

 األدب انذٍَُ

 طالج آشىس َاطش تال األول نإلنهح عشراس. 1

 طالج آشىس تاَُثال إلنه انشًش. 0

 أقىال عشراس. 3

 كىّيا(سؤَا األيُش اِشىسٌ ). 4

 األدب انذَُىٌ

 صُشج أدد كثٍّ. 1

 طفح انعادل انحاكى. 0

 كراب األحالو اِشىسٌ. 3

        

 األدب اَرامً: الفصل الخامس

 ذاسَخ اِسايٍُُ

 األدب اِسايٍ

 انُظىص اِسايُح. 1

 أحُقاس اِسايٍ. 0

 صُشج أحُقاس تاِسايُح

 ذعانُى أحُقاس فٍ انُض اِسايٍ

 نضُشذه انشواَاخ انًرعذدج

 صُشج وأيثال أحُقاس فٍ آداب انشعىب أثش

 


