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اإلنسان واآللهة
عالم مفتوح واتصال متبادل
أ.د .اسامة عدنان يحيى

م .ختام عدنان علي

الجامعة المستنصرية  /كلية اآلداب

 الملخص:
في بالد الرافدين ال يستطيع االنسان االنفصال عن االلوهية ،فهو دائم االتصال بها ،لكن ذلك

االتصال يحتاج الى وسائل وقنوات للعبور ،ولعل بداية تلك الوسائل هي الصالة التي تهدف قبل كل
شيء الى تمجيد المقدس ومن ثم التضرع له ،كي يستطيع اإلنسان ان يفصح عما بداخله لآللهة ،ويطلب

منها ان تحقق رغباته؛ واذا كانت الصالة تمثل الجانب المعنوي من ذلك االتصال ،فإن القربان يمثل
الجانب المادي الذي يستطيع االنسان من خالل ان ُيغري اآللهة ويدفعها ان تلبي ما يطمح له؛ فالقربان
هو الوسيلة المادية المفروضة على البشر الذين خلقوا من اجل خدمة اآللهة؛ اما البخور فتمثل الركيزة
الثالثة والمهمة لالتصال بين البشر والمقدس فهي تساعد المتعبد للوصول الى حالة االنسجام مع القوى

العليا ،وتحدث نشاطا روحيا قويا اثناء العبادة.

اذا كانت الوسائل الثالث االولى المقدمة من البشر لآللهة ،فإن هناك وسيلتان ال تقالن عنها

اهمية تجعالن االنسان على اتصال دائم مع عالم األلوهية ،االولى :هي وجود إلهه الشخصي الذي يمثل

الرابطة الموجودة دوما بينه وبين اآللهة العظام؛ والثانية ،هي كونه ابن اآللهة.

ان وجود اآللهة على األرض احدى وسائل االتصال الضرورية ،لكن ذلك الوجود لن يتم إال عن

طريق الوعاء الذي يحتوي جسد اإلله اال وهو تمثاله ،لذا حرص الملوك في بالد الرافدين على صناعة
تمثال اإلله ،كي يضمنوا وجود اآللهة على ارضهم ،وبتلك الطريقة يضمنوا ضمان االتصال الدائم مع

عالم االلوهية.

تمثل االحالم والعرافة والوسيلة االخيرة لالتصال بين عالم البشر واآللهة فعن طريقهما يتحدث

الطرفان ،وعن طريقهما يعرف البشر ارادة اآللهة ،ورغباتها.

 Abstract:
In Mesopotamia, man cannot separate from the divinity, he is always
connected to her, but that connection needs means and channels to cross.
Perhaps the beginning of these means is prayer, which aims above all to glorify
the sacred and then to pray to him so that man can reveal what is inside To the
gods, and asked her to fulfill his desires;.
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If prayer represents the moral aspect of that relationship, sacrifice is the
material aspect through which man can bribe the gods and motivate them to
achieve what he wants; sacrifice is the material means imposed on the human
being created for the service of the gods.
Incense is the third pillar of communication between humans and the
sacred. It helps the worshiper to reach a state of harmony with the higher
powers, and he performs a strong spiritual activity during worship.
If the first three means provided by humans to the gods, there are two
means of equal importance to make man in constant contact with the world of
divinity, the first: the existence of his personal God, which represents the bond
that always exists between him and the great gods; The second, being the Son of
the Gods.
The existence of gods on earth is one of the necessary means of
communication, but this presence will be only through the vessel containing the
body of God, that is through his statue. Thus, the kings of Mesopotamia make
the statue of God, to ensure the existence of gods on their land.
Dreams and divinity are a means of communication between the world of
men and gods. Through them the two sides speak, through which people know
the will and desires of the gods.
. التقوى والصالة
) أيkarābu(  وان التعبير عن التقوى هو،ان اإلنسان في بالد الرافدين يجب ان يكون تقيا

)؛ والصالة تقوم بتكرار بعض كلمات2()adaru(  كما يجب على االنسان ان يخاف االله أي.)1(يصلي
 أو هي بتعبير أخر دعاء وطلب،وجمل وضعها المجتمع ألبنائه ينالوا بواسطتها رغباتهم من اآللهة

والصالة.)3( واقرار بوجود كائنات علوية تستطيع ان تقوم بما يعجز عنه الكائن البائد،وشعور بضعف

 واإلنسان يعتقد تمام،ذات قيود وشروط ال يرجى منها نفع إال إذا تليت على حسب القواعد الموضوعة
وبناء على.)4(االعتقاد انه إذا قام بترديد الكلمات الخاصة بها فانه سيصل إلى غاياته جراء هذا الترديد

،ذلك يمكن ان نقترح ان الصالة تمثل تواصل سحري بين اإلنسان والقوى اإللهية التي تحكم العالم والكون
وهي هنا ان جاز لنا التعبير أشبه بسحر الكلمة التي يستطيع اإلنسان عن طريق ترديد كلمات تلك
 وفي بالد الرافدين كانت اآللهة.)5(الصالة ذات المفعول السحري ان يؤثر على القوى الفعالة في الكون

 وان مخافة االلهة تتضمن تمجيد االلهة وعبادتها وان،توقع اشد عقوبات اذا تبين ان المرء ال يخافها

:االنسان يكرر هذا التمجيد وتلك العبارة تحت وطأة الخوف منها فهو يقول

"غرقت في الصالة و االبتهال

وكانت الصالة تأملي و القربان شريعتي

كان اليوم الذي تمجد فيه االلهة يوم فرح قلبي

.)6("وكان اليوم الذي اتبعت فيه االلهة يوم كسبي وغناي
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ولكن ليس التمجيد فقط هو ما يستهدفه االنسان في صالته وتقواه بل التخلص من ذنوبه وآثامه التي

ارتكبها بحق األلوهية الغاضبة:
"انا فالن بن فالن عبدك

الن غضب االله و االلهة حل علي

حل التلف و الدمار بمنزلي

والصالة دون ان أُسمع قد حرمتني من النوم

ألنك يا سيدي ملئ بالرأفة التفت الى الوهيتك

ألنك تعرف ان تغفر اياك طلبت

ألنك تنظر بعطف (فأنا) اتأمل وجهك
ألنك رحيم فأنا هنا امامك

اصغ الى صلواتي
انظر الي بأمانة
ِ
واذا كان قلبك غاضبا فليهدأ لي

حل آثامي واخطائي ومخالفاتي

ليهدأ عاجال غضب الوهيتك علي

وليصبح االله و االلهة الغاضبان صديقين لي

سأعلن اذ ذاك عظمتك و سأشيد بمدائحك"(.)7

وفي صالة اخرى تقول" :لقد طالتني النجاسة ،واني أجثو أمامك لتحاكمني وتصدر قرارك،

حاكمني ،واصدر قرارك على إثمي ،واستأصل المرض الخبيث من جسمي ودمر الشر الذي في لحمي،
وعضالتي ،حتى إذا ما زال الشر عن جسدي ولحمي وعضالتي أقوى على رؤية نورك"( .)8نق أر في

صالة لـ اشور-باني-اپلي" :لماذا يحيط بي المرض وعذاب القلب والشقاء واأللم...لقد حنى مرض القلب
ومرض الجسد قامتي...ندبت أيها اإلله! سلط هذه على الذي ال يخاف اآللهة ودعني أرى نورك! أيها

اإلله لم قررت كل هذا علي؟ أني أتعذب كمن ال يخاف اآللهة"(.)9
 القرابين.

ان اقدم النصوص التي تناهت الينا تشير ان السومريين و البابليين يعتقدون بأن لهم عالقة مع االلهة

على شكل ما من االشكال و يعبرون عن هذه العالقة بالنذور العديدة التي يقدمونها الى االلهة ،والقربان

فيمكن ان يعرف بأنه تقديم شيء نملكه إلرضاء اإلله ،وهذا الشيء يدمر أما بالقتل أو بالحرق أو
باإلغراق ،أو وهب أو إفناء شيء حي أو جامد من اجل نقله من ملكية البشر إلى ملكية القوى الروحية

أو اإللهية .وابسط شكل له هو التقدمات والهدايا من كل نوع على أمل إرضاء األرواح ،فعندما يكشف
اإلنسان ان القوى تتصرف بشكل غير عادي أو غير منضبط فانه يعمد إلى تقديم القرابين من اجل
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استرضائها أو استمالتها حيث ال يستطيع إخضاعها ،وهذا ما يسمى بالقربان أالسترضائي .وهو عندما
يعتقد بأنه اغضب القوى الروحية بأفعاله يعمد إلى تقديم القرابين بقصد التكفير أو التعويض عن سوء

أفعاله ،وربما يأمل بان يفتح طريقا تتدفق منه القوى الخارقة إليه ،وهذا ما ندعوه بقربان األسرار .والشكل
العام للقربان المتبع في المعابد :هو ان يحضر المضحي قربانه إلى فناء المعبد حيث يقوم الكاهن بتقديم

هذا القربان لإلله .وقد اقترح الباحثون خمسة أسباب لتقديم القربان هي.1:العبادة .2التعبير عن الشكر

.3المقايضة .4كفارة عن ذنب .5دعم السالم والمصالحة( .)10واإلنسان في بالد الرافدين ُخلق من اجل
غرض رئيس هو ليعبد االلهة ويخدمها بتزويدها بالطعام والشراب والمسكن ليتوافر لها وقت الفراغ الكامل
لتنقطع الى اعمالهم االلهية( ،)11فاآللهة بحاجة الى البشر لكي يحصلوا على القرابين()12؛ ويمكن ان

نالحظ جيدا ان االساطير والنصوص الدينية يجمعها جميعا فكرة واحدة هي خدمة االنسان لآللهة

( )dulluو هي عبارة فهمها البابليون كما بمعناها الحرفي و بطريقة حسية()13؛فليس للحياة البشرية في
بالد الرافدين من معنى وسبب وجود وغاية اال في خدمة االلهة()14؛ ففي اسطورة الخليقة البابلية نقرأ:
"ليجعل(مردوك) الشعوب تهتم بآلهتها وتتضرع إليها
وبكلمة منه ،يعاملوا باحترام إالهاتهم

وليقدموا الى آلهتهم واالهاتهم مخصصاتهم الغذائية
واال ينسوا تقديمها آللهتهم(الشخصية)"(.)15

وان هذا ما يشعر اآللهة والفرد بالسعادة على حد سواء ،فالبابلي بال شك كان يدرك ان الوسيلة الوحيدة

التي تجعله سعيدا هي ان يقوم بواجباته تجاه االلهة على وجه الكمال( ،)16ففي نص للملك

لقت إلسعاد اينانا"(،)17فاإلنسان
شولگي( 2047-2094()Šulgiقبل الميالد) نق أر فيه  ":يا شولگي لقد ُخ َ
خلق إلسعاد االلهة.
وان النصوص المتعددة تكشف ان االلهة خلقت االنسان لبناء معابدها( ،)18وتقديم القرابين ،ففي

نص نق أر :

"اعبد الهك كل يوم
عليك بالقربان والتبريكات وحرق البخور

قدم قربانك عن طوع إللهك

الن ذلك يليق باآللهة
ِ
صل و ابتهل و اسجد له يوميا

سوف يجازيك جزاء حسنا "(.)19
والمعذب البابلي شوبشي-ميشري-شاككان( )Ŝubši-mešre-šakkanيقول في محنتته:
"كانت الصالة بالنسبة لي حكمة ،وكانت التضحية شريعتي
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يوم تقوى اآللهة هو طيب لقلبي"(.)20

وتشير مرثية اور الى واجب البشر تقديم القرابين الى اإلله ناننا(:)Nanna

"ايها اإلله رجال المدينة

بتقدماتهم سوف يأتون اليك"(.)21

اخر يوضح بشكل كبير اهمية القرابين بالنسبة لآللهة ،اذ نق أر في نص الملك البابلي
ا
وان نصا
نابونائيد( 539-556()Nabû-na'idقبل الميالد) وكهنة بابل كيف ان القرابين اعادت الحياة لآللهة :

…من كانت قوتها متضائلة اعادها ثانية الى الحياة
(الن) طعامها صار يقدم بشكل منتظم لها"(.)22
 البخور:

كانــت البخــور حســب معتقــدات القــدماء تســاعد المتعبــد للوصــول الــى حالــة االنســجام مــع القــوى العليــا،

وتحدث نشاطا روحيا قويا ،فضال عن تطهير الجو .لذا كانت جزء رئيسا من الشعائر الدينية ،ونعرف من
النصــوص المســمارية عــن حــرق البخــور فــي المعابــد فــي بــالد ال ارفــدين ،وكــان طقــس احـراق البخــور يجــري
يوميــا فــي المعبــد مــن قبــل كهنــة خاصــين ،وكــان يقــام فــي المعبــد مــذبح بخــور وهــو عبــارة عــن دكــة عاليــة

يوضــع عليهــا مــا يشــابه الموقــد ،وفــي هــذا الموقــد توضــع مــادة البخــور كطقــس يــومي أو مرافقــة لطقــوس

()23
،ويطلق على المبخرة فـي السـومرية نيـگ-نـا( ،)NÍG-NAو(نـي-نـا-گـوب)(،)NÌ-NA-GÚB
اخرى
ُ
ويقابله ــا ف ــي االكدي ــة(نيگناككو)( ،)nignakkuأو(نيگن ــاققو)( ،)nignaqquأو(ني ــدناككو)(،)nidnakku

أو(نيگناگوببو)( ،)nignagubbûوهذه الكلمات تعني :مبخـرة ،مجمـرة عطـور ،البخـور(.)24وكانـت المبخـرة

يضــرم فيهــا اللهــب ،وتُحــرق فيهــا ان ـواع البخــور ،أو االخشــاب ذات الرائحــة ،فتفــوح منهــا الــروائح الزكيــة،
وتوضع المبخرة عادة في غرفة المعبد الرئيسة ،اذ يعد التبخير طقسا دينيا ،واسلوب من اساليب التطهيـر،

او خدمة لآللهة التي كانت تُسعد بالرائحة الحلوة ،وهو من العادات الخاصة بمائدة اآللهة ،ونق أر في نص:
"الصلوات سوف تدع البخور يتصاعد من المبخرة"؛ وفي اخر" :ضع كمية من الملح في المبخرة من اجـل
زي ــادة االحتـ ـراق"؛ وف ــي ن ــص ثال ــث" :ض ــع البخ ــور ف ــي المبخـ ـرة ف ــي احتف ــال تمجي ــد المعب ــد"؛ وك ــان رأس

االضــحية المقطــوع يوضــع قريبــا مــن المبخ ـرة المحترقــة ،ويــرم المــاء المقــدس ،وي ارفــق ذلــك تــالوة التراتيــل
الرقى ،وبذلك كان للمباخر اهمية خاصـة فـي طقـوس المعبـد ،وفيهـا تُحـرق االخشـاب ذات الـروائح الزكيـة
وُ
ومنها الصنوبر واالرز ،وتقدم كطقوس أو كخدمـة لآللهـة التـي كانـت تتمتـع بـالروائح العطـرة( .)25ويـرد فـي

نــص صــالة ملــك ايســن ايــدن -داگ ـان الموجهــة الــى االلهــة ايناننــا عــن تقــديم البشــر البخــور لهــذه االلهــة:

"عملوا الهبـات لهـا ،كدسـوا البخـور مثـل االرز الحلـو الرائحـة"( .)26كمـا ُسـكبت المـواد العطريـة امـام االلهـة،
DUG
وكانــت االوانــي المســتخدمة مــن اجــل ذلــك تــدعى فــي الســومرية(NÍ-TA-(/)DUGNÍG-TA-ḪAB

 ،)ḪABوف ــي االكدي ــة كوككوب ــو( ،)kukkubuأو كوككوپـ ـو( ،)kukkupuأو قوققوبـــو(،)27()quqqubu
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وتشــير المصــطلحات الســومرية االكديــة الــى اداة طقســية عبــارة عــن إنــاء صــغير مصــنوع مــن المعــدن أو
الفخار ،وقـد ورد ذكـر هـذا االنـاء فـي العديـد مـن نصـوص العصـرين البـابلي الوسـيط والحـديث ،والعصـرين

االشوري الوسيط والحديث ،ونصوص العمارنـة ،والنصـوص الحيثيـة ،ومـن اسـتخداماته هـو سـكب العطـور
فيه" :إناء كوككوبو من اجل سكب العطور"(.)28
 اإلله الشخصي.

كانـــت مـ ــن ان ـ ـواع الصـ ــلة بـــين االنسـ ــان وااللهـــة العظـ ــام تتمثـ ــل بوسـ ــاطة ال ــه اخـ ــر ،فق ــد كـ ــان اإللـ ــه

نوسكو( )Nuskuاله النار هو الوسيط بين االلهـة و البشـر( ،)29فضـال ان لكـل مدينـة الـه مسـؤول عنهـا و
يتــولى رعايتهــا ويحمــي مصــالحها و افرادهــا وهــو الوســيط بيــنهم و بــين االلهــة الكبــار التــي تحكــم الســموات

واالرض( ،)30كمــا كــان لكــل فــرد الــه شخصــي ،يكــون عــادة الهــا صــغي ار يعنــى بعائلــة ذلــك االنســان عنايــة
خاصة فهو اقرب ما يكون الى تشخيص لحظ الفرد ونجاحه فـي الحيـاة ،و يفسـر النجـاح بأنـه قـوة خارجيـة
تتغلغل في افعال الفرد و تتيح ل ـها انجـع النتـائ  ،فالنتـائ ال تصـدر عـن قـدرة االنسـان نفسـه ألنـه اضـعف

من ان يؤثر على مجرى الكون تـأثي ار يـذكر ،وال يقـوى علـى ذلـك اال الـه ولـذلك اذا ُحققـت االشـياء مـا كـان
يأمله الفرد أو فوق ما كان يأمله فال ريب ان الها ما قـد اهـتم بـه و بأفعالـه و اتـاه بالنجـاح ،فهـو علـى حـد
قــول ســكان ال ارفــدين" :حصــل علــى الــه" ،وباعتقــادهم بــأن االلــه الشخصــي هــو القــوة الكامنــة وراء النجــاح
ويمكن ان نق أر عن االنسان وضرورة وجود اله شخصي معه :

"ليس بمقدور االنسان بال اله (شخصي) ان يكسب خبزه

"و ال بمقدور الفتى ان يحرك ذراعه ببطولة في المعركة "

أو نق أر :

الهك
الهك َ
"عندما تختط للمستقبل يكون َ
بالهك "
الهك
َ
واذا لم تختط للمستقبل ليس َ

أي انك لن تحظى بالنجاح اال اذا خططـت للمسـتقبل وعندئـذ يمكـن فقـط ان يكـون الهـك معـك و يمكـن ان

نقرأ:

"على االنسان ان يسبح بعظمة الهه
وعلى الشاب ان يطيع بكل جوارحه امر الهه ".

ان االلــه الشخصــي لــيس بالنــائي الرهيــب ككبــار االلهــة بــل هــو دان كثيــر االهتمــام و للمــرء ان

يخاطبــه و يســتثير عطفــه( ،)31فاإلنســان فــي بــالد ال ارفــدين يــؤمن ان يكــون لديــه وســيط يتشــفع ل ــه ،وســيط

يكون االرباب مستعدين لسـماعه والتعـاطف معـه ،فهـو مثـل المـالك الصـالح لكـل فـرد علـى الخصـوص ،و

لكــل رئــيس هــو ابــوه االلهــي الــذي انجبــه اذا جــاز القــول و كــان الفــرد المصــاب يكشــف قلبــه ل ــه أي إللهــه

الشخصي في الصالة و االبتهال و كان من خالله يجد خالصه(.)32وتشـير النصـوص الـى وجـوب احتـرام
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الشــخص لآللهــة ألن ذلــك ســيمنحه مــالك صــالح يحميــه" :الــذي يحتــرم االلهــة يكــون ل ــه مــالك يحرســه و
المتواضع الذي يخشى ربته تتجمع عنده ثروة طائلة"(.)33
 ابن اآللهة.
حــاول اإلنســان فــي بــالد ال ارفــدين عبــر العصــور بكــل وســيلة اثبــات ارتباطــه بعــالم اآللهــة عــن طريــق
الخضوع الى هذا العـالم بوسـاطة الصـالة والقـرابين ،او االنـدماج معـه بوسـاطة االدعـاء باالنتمـاء إليـه ،لـذا

ك ـ ـ ــان م ـ ـ ــن مظ ـ ـ ــاهر االرتب ـ ـ ــاط ب ـ ـ ــين االنس ـ ـ ــان و االل ـ ـ ــه ه ـ ـ ــو ادع ـ ـ ــاء االنس ـ ـ ــان بكون ـ ـ ــه اب ـ ـ ــن االل ـ ـ ــه ،ف ـ ـ ـ ـ
گوديــا( 2124-2144()Gudeaقبــل المــيالد) مــثال يــذكر انــه ابــن اإللهــة نينســون ( )Ninsunأو نانشــة

( )Nanšeاو بابـ ــا ()34()BABA؛ كمـ ــا اك ـ ــد اور-نامم ـ ـا( 2095-2112()Ur-nammaقبـ ــل الم ـ ــيالد)
مؤس ـ ــس س ـ ــاللة اور الثالث ـ ــة كون ـ ــه اب ـ ــن االلهـ ـ ـة نينس ـ ــون()35؛ ف ـ ــي ح ـ ــين ي ـ ــذكر ليپيـ ـ ـت-عش ـ ــتار(Lipit-

 1860-1870()ištarقبـ ــل المـ ــيالد) خـ ــامس ملـ ــوك ايسـ ــن( )Isinفـ ــي مقدمـ ــة قانونـ ــه انـ ــه" :ابـ ــن االلـ ــه

اينليــل()36(")Enlil؛ كــذلك اطلــق حمــورابي ســادس ملــوك ســاللة بابــل األولــى (-1792()Ḫammurabi
 1750قبل الميالد) على نفسه ابن سين ( )Sinوابن داگان ( )Daganأو اخ زماما( )Zamamaأو ابن

اينليل( )Enlilبينما في نص اخر سمى نفسه ابـن مـردوك(.)37وشـاعت فـي العصـر البـابلي القـديم مـثال فـي
اســماء النــاس تلــك التــي تصــور العالقــة بــين االلــه واالنســان مــن مبــدأ كــون النــاس كلهــم اوالد االلهــة مثــل

ايليشو ابوشو ( )ilišu abušuأي (الهه ابـوه) و ايلـي ابـي ( )ili abiأي (الهـي ابـي)( .)38وخـالل العصـر

االشــوري الحــديث يــذكر اشــور-ناصــر-اپلــي( 859-883()Aššur-naṣir-apliقبــل المــيالد) انــه االبــن

البكر لإلله نوديممود()39()Nudimmud؛ امـا اشـور-بـاني-اپلـي( 627-668()Aššur-bani-apliقبـل
الميالد) فيقول ان امه نينليل ( )Ninlilواحيانا بيليـت ( )Bilitنينـوى أي سـيدة نينـوى وتـارة عشـتار ()Ištar
اربيل(.)40

 اإلله على األرض.
فــي الصــفحات الســابقة ادركنــا ان علميــة االتصــال بالعــالم المقــدس تحتــاج الــى ان يبــذل االنســان

جهــدا مــا فــي ســبيله ،ذلــك الجهــد امــا ان يكــون معنويــا كالصــالة ،أو ماديــا كــالقرابين ،أو عــن طريــق إلــه

اصــغر هــو إلــه شخصــي ،لكــن تلــك الطــرق الــثالث لالتصــال ألن تكــون ذات جــدوى ملموســة دون موجــود
اإللــه ذاتــه علــى األرض ،عــن طريــق وعائــه الــذي يحتــوي جســده المقــدس ،أو تمثالــه الــذي تقــدم لــه فــروض
الطاعــة ،لــذا كــان مــن وســائل االتصــال الضــرورية هــي وجــود تمثــال اإللــه علــى األرض؛ فتمثــال اإللــه هــو

المســتودع أو الوعــاء الحج ـري الــذي تحــل فيــه روح اإللــه أو جــوهر قوتــه(،)41والحقيقــة ان صــناعة اجســاد
االلهــة ظــاهرة قديمــة فــي العــالم القــديم تعــود الــى عصــور مــا قبــل التــاريط ،اذ صــنع االنســان تماثيــل طينيــة
صغيرة لنسوة بـدينات ربمـا كـان ذلـك راجعـا بشـكل رئـيس الـى تقديسـهم للخصـوبة ،وكـل مـا يـؤدي الـى وفـرة

االنتــاج فــي الحيــاة .فقــد جســد االنســان ظــاهرة الخصــوبة والتكــاثر بشــكل امـرأة حبلــى تتميــز بثــديين كبيـرين
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ممتلئتين ،وبطن منتفخة ،وافخاذ ممتلئة ،وارداف ذات حجم كبير ،واخذ يصنع منحوتات صغيرة على هذا

الشكل من العاج ،والعظام ،والحجر ،والطين ويحفظها فـي مسـكنه ،ويـدفنها مـع موتـاه ،وكانـت هـذه الـدمى
تهيـ ــئ لـ ــه الشـ ــعور بقدرتـ ــه علـ ــى السـ ــيطرة علـ ــى القـ ــوة المنتجـ ــة ،وتعـ ــرف هـ ــذه الـ ــدمى بمصـ ــطلح اآللهـ ــة

االم( .)42()Mother Goddessوقد اكتشفت تماثيل االلهة االم في موقع جرمو الذي ُيعد من اقدم القـرى
الزراعية في بالد الرافدين ،اذ يعود تاريط المستوطن الزراعي الى العصر الحجري الحديث أي حوالي عام
 6750قبـل المــيالد ،وكانــت علـى شــكل دمــى الطــين المصـنوعة بهيئــة نســوة بــدينات ُحبلـى مبــالغ فــي كبــر
اثــدائهن ربمــا تمثــل إلهــة االرض وخصــبها ،أو قــوى الخصــب واالنجــاب وقــوى الطبيعــة المولــدة الغامضــة؛
كما تم العثور في ملفعات وهو احد مواقع العصر الحجري الحـديث علـى تماثيـل مصـنوعة مـن الصلصـال

وصــغير الحجــم ُيعتقــد بأنهــا تمثــل اإللهــة-االم .ومــن العصــر التــالي وهــو العصــر الحجــري المعــدني(االلف
الســادس قبــل المــيالد) اكتشــفت دمــى طينيــة ســمجة الصــنع قــد تكــون رمــو از لإللهــة االم ،والتماثيــل تصــور
مخلوقات بدينة جالسة أو جاثمة ،وذات صدور وارداف كبيرة الحجم ،وقد ُعثر على تماثيل االلهة االم في
موقــع حســونة العائــد للعصــر الحجــري المعــدني (فــي حــدود  5600قبــل المــيالد) ،وكــذلك فــي موقــع تــل
الص ـوان مــن العصــر نفســه .كمــا اكتشــفت تماثيــل اإللهــة االم بوضــعية الجلــوس فــي موقــع حلــف ،وكانــت

اإللهة االم مصنوعة بهيئة ام أرة بدينة تضع يديها على ثدييها المبالغ في كبرهمـا ،وجسـمها مـزين بخطـوط

ونقــط يظــن انهــا نــوع مــن الوشــم .وفــي يــارم-تبــه كانــت رؤوس التماثيــل العائــدة الــى اإللهــة االم ذات وجــوه
نحيلة واعناق رفيعة وطويلة بشكل يوحي بوجود غطاء للرؤوس مخروطي الشـكل .وفـي دور العبيـد التـالي

لدور حلف استمرت تماثيل اإللهة االم بهيئة الجلوس حيث اكتشفت في الطبقة الثالثة عشر فـي موقـع تبـه
گ ـورا؛ امــا فــي الجنــوب حيــث انتشــر دور العبيــد ليصــبح اول دور حضــاري فــي جنــوب الع ـراق فقــد اختلــف

شكل الدمى التي ُعدت رم از لإللهة االم ،اذ اصبح الجسم نحيفا ،منتصب القامـة ،والـرأس بهيئـة مثلـث ،أو
ومثـل الشـعر بطيـات مـن القيـر،
ملفوف كاألفعى ،أو يشـبه السـحالي ،وينتهـي بنقطـة مـن القطـران الجـافُ ،
ولكن دخلت صفة جديدة ،اذ صورت دمى اإللهة االم وهـي تحمـل طفـال علـى صـدرها ممـا جعـل االنجـاب

والتكـاثر اكثــر واقعيــة .وقــد ظهــر تمثيـل جديــد فــي عصــر جمــدة نصـر ألشــكال اإللهــة االم وهــو عبــارة عــن
امرأة شابة رشـيقة مـع اثـداء صـغيرة مصـبوغة ،وفـي بعـض االحيـان تحمـل المـرأة بيـدها ثـدياها بثبـات وهـي

تقدمها بشكل مثيـر ،كمـا صـورت االعضـاء الجنسـية علـى شـكل مثلـث كبيـر مـلأل بنقـاط ليعبـر عـن شـعر

العانــة الخــاص بهــا ،امــا شــعر أرســها فقــد تُــرك طليقــا أو علــى شــكل ضــفائر ويحــيط بوجههــا ويتــدلى علــى
كتفيها؛ اما في االشكال الملونة فقد وضع مكياج المرأة بشكل ثقيل ،كما يالحظ في كل الحاالت ان المرأة
تلبس الجواهر على شكل اقراط أو اساور ،وقالئد ،أو حجول ،أو كلهم مجتمعين معا(.)43

دأب الملــوك الــى تقــديم تماثيــل اآللهــة إليهــا ،بمعن ـى ادق منح ـوا االلهــة اجســادها الماديــة ،فحــاكم

لگ ــم م ــن عص ــر فج ــر الس ــالالت( 2371-2900قب ــل الم ــيالد) اور-نانش ــة( )Ur-nanšeيش ــير ف ــي
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نصوصــه الــى انــه امــر بصــنع عــدة تماثيــل لمختلــف اآللهــة()44؛ وريمــوم( 2270-2278()Rimušقبــل
الميالد) ملك اكد يذكر متفاخرا..." :منذ سالف االيام ،لم يصنع أي شخص تمثال رصاص من اجل االله
اينليل ،ريموم ملك كيم عمل تمثاله من الرصاص ،واوقفه فـي حضـرة االلـه اينليـل ،لكـي يفـرض مكانتـه

عنــد االلهــة"( .)45وگوديــا( 2124-2144()Gudeaقبــل المــيالد) اميــر لگــم يتفــاخر بانــه صــنع تمثــال

االلــه نينگرســو(" :)Ningirsuتمثالــه قــد صــنع واقامــه لــه فــي المعبــد...وفي معبــده ادخلــه لــه"( .)46والملــك
اشــبي-ايــررا( 1985-2017()Išbi-erraقبــل المــيالد) الــذي اعــاد تعميــر مدينــة اور بعــد الــدمار الــذي
لحقها بسبب الغزو العيالمي ،قـام بنصـب تمثـال جديـد لإللـه ناننـا اإللـه األعلـى لمدينـة اور(.)47ونعـرف ان

ملك ايسـن ليپيـت-عشـتار( 1860-1870()Lipit-Ištarقبـل المـيالد) وضـع التمثـال المقـدس للربـة گـوال

فـ ــي معبـ ــدها فـ ــي مدينـ ــة ايسـ ــن الموسـ ــوم :اي-گـ ــال-مـ ــاخ(.)48()É-gal-Maḫكمـ ــا قـ ــام الملـ ــك اينليـ ــل-
باني( )Enlil-Baniبصنع" :تمثاال كبي ار من النحاس الى االله نينورتـا" ،كمـا قـام بعـد ذلـك بصـنع" :تمثـاال

من الذهب الى االله نينورتا"(.)49ويـذكر ابـي-سـارة( 1895-1905()Abi-sareقبـل المـيالد) ملـك الرسـا
من العصر البابلي القديم ،انه قدم لإلله ناننا( )Nannaاله مدينة اور تمثالين :االول مصنوع من الفضة،
واالخ ــر م ــن العقي ــق وال ــالزورد(.)50ونع ــرف ان مل ــك الرس ــا س ــومو-اي ــل( 1866-1894()Sumu-ilقب ــل

الميالد) اهدى الى االله شـمم تمثـاال مـن الفضـة( .)51وقـد صـنع سـين-ايقيشـام(-1840()Sin-Iqišam
 1836قبــل المــيالد) ملــك الرســا تماثيــل مــن الفضــة الــذهب لإللــه شــمم()Šamašفــي العــام الثالــث مــن

حكمه" :قدم  11تمثاال من الفضة وتمثال واحد من الذهب الى معبد شمم"( .)52وفي العام الرابع قدم 14

تمثال من النحاس الى معبد نيپپور ،وتمثال واحد من الذهب الى اإللهين شمم وزوجته شـيريدا()Ŝerida

في معبـد اإللـه شـمم( .)53فـي حـين يؤكـد الملـك ريـم-سـين( 1763-1822قبـل المـيالد) انـه قـدم فـي عـام

حكمــه الثالــث 4" :تماثيــل مــن النحــاس الــى معبــد اإللــه ناننــا"(.)54وتخلــد ســنوات حكــم ملــك بابــل ســومو-
الئيــل( 1845-1880()Sumu-laelقبــل المــيالد) اقامتــه تماثيــل لآللهــة :ص ـربانيتوم ،وعشــتار(،)Ištar
ونانا( .)55()Nanaوفي رقيم يعـود تاريخـه الـى الملـك البـابلي سامسـو-ديتانـا( 1595-1625قبـل المـيالد)
يــذكر اصــناف المالبــس والحلــي الخاصــة باإللهــة عشــتار والتــي كانــت موجــودة فــي احــدى المعابــد البابليــة

ومنهــا :تمثــال مــن الفضــة لإللهــة( .)56ونعــرف ان احــد ملــوك ايشــنونا ويــدعى داننــوم-تاخــاز(Dannum-

 1799-1802()taḫazقبل المـيالد) قـدم تمثـالين لمعبـد اإللـه تيشـپاك االول" :تمثـال برونـزي يسـير امـام
الجيم" ،والثاني" :تمثال من البرونز في وضع الضـرب"(.)57وهنـاك تمثـال صـغير صـب علـى جـزأين كـان

مكرسا للربة عشتار اربيال من اجل حياة احد الملوك االشوريين ،وهو اشور-دان ،ويظهر انه يمكن نسبته

الــى ثــاني ملــك يحمــل هــذا االســم الــذي حكــم ح ـوالي نهايــة القــرن العاشــر قبــل المــيالد( 912-935قبــل

المــيالد)( .)58وفــي ســيپپار( ،)Sipparوبــأمر ملك ـي مــن لــدن الملــك نــابو-اپلــي-ايــددينا(Nabû-apla-
 855-888()iddinaقبل الميالد) ،اقيم تمثال جديد لإلله شمم( )Ŝamašبدال من التمثـال القـديم الـذي
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اختفــى بســبب اضــطرابات الســوتيين قبــل مــائتي عــام(.)59ويفتخــر المــك اشــور-ناصــر-اپلــي الثــاني(-883

 859قبــل المــيالد) بانــه صــنع تماثيــل االلهــة" :اقمــت تماثيــل مقدســة مــن البرونــز فــي مــداخلها ،اجــل لقــد
جعلــت تماثيــل اصــحاب الجاللــة االلهــة تســطع بالــذهب االحمــر ،واالحجــار الكريمــة الب ارقــة"( .)60ويخبرنــا

الملـك اشـور-ناصـر-اپلـي عــن صـناعته تمثـاال فـاخ ار لإللـه نينورتــا..." :صـممت تمثـال نينورتـا ،لـيس مثــل
تلــك التــي كانــت موجــودة ســابقا ،بــل وفقــا لتصــميم قلبــي ،كتمثــال إللــه عظــيم ،مــن احجــار الجبــال المختــارة
والــذهب الالمــع؛ لقــد اعتبرتــه كإلــه اعظــم لمدينــة كــالخو ،واسســت والئمــه فــي شــهري شــباطو()Ŝabâṭu

واولولو( .)61(")Ululuوهناك تمثاالن اشوريان لإلله نابو في المتحف البريطـاني اقامهمـا الملـك ادد-نـاراري

الثالــث( 783-811قبــل المــيالد)( .)62واشــار الملــك البــابلي نابونائيــد( 539-556()Nabû-naʾidقبــل
الم ــيالد) ال ــى حقيق ــة بأن ــه ف ــي عه ــد المل ــك الس ــابق ايريب ــا-م ــردوك( 761-769()Erība-mardukقب ــل

المــيالد) قــام شــعب اوروك( )Urukبإ ازلــة تمثــال االلهــة عشــتار( )Ištarالقــديم مــن المعبــد واقــام تمثــال آخــر
اقل فخامة في مكانه(.)63ويقول الملك سين-اخخي-ايريبا( 681-704قبل الميالد) عن نفسه انـه" :صـنع
تمثــال االلــه اشــور"(Aššur

d

 ،)64()e-piš sal-amأو" :صــانع تمثــال انشــار(()Anšarاشــور)"(.)65

ويــذكر دانيــال ان الملــك البــابلي نبوخذنصر(االســم التــوراتي للملــك نــابو-كــودورري-اوصــور) صــنع تمثــاال

الحد االلهـة مـن الـذهب ارتفاعـه  60ذ ارعـا(30م) ،وعرضـه  6اذرع(3م) ،ونصـبه فـي سـهل دو ار فـي بـالد
بابل(ربما تل دو ار على بعد اميال قليلـة الـى الجنـوب مـن مدينـة بابـل)( .)66ويـذكر هيـرودوت انـه فـي معبـد

اإللـه ﭼوبيتـر (مـردوك) هنـاك تمثـال قاعـد مـن الـذهب الخـالص لهـذا اإللـه(.)67وتشـير الـدالئل الـى اسـتمرار
سكان بالد الرافدين في صنع تماثيل اآللهـة فـي العصـور المتـأخر ،ويتحـدث كاتـب يهـودي ربمـا عـام فـي

القرن الثاني قبل المـيالد عـن االلهـة البابليـة المصـنوعة مـن الخشـب والمطليـة بالفضـة والـذهب( .)68ويقـول

كاتــب يهــودي اخــر عــام فــي العصــر الهلنســتي ان البــابليين صــنعوا تمثــال لإللــه بال(بعــل) مــن الطــين

المطلــي بالنحــاس( .)69وفــي الحضــر ُعثــر علــى تمثــال لإللــه نرگـول-هرقــل مــن الحجــر وهــو واقــف ويرتكــز
على هراوته بيده اليمنى ،وفي اليسرى يحمل جلد االسد .وهناك تمثال اخر يظهر فيـه نرگـول-هرقـل الـذي

يظهر عاريا وهو يستند الى هراوته ويحمل بيده اليسرى كأسـا ويضـع جلـد االسـد علـى ذ ارعـه االيسـر .كمـا
ُعثــر فــي المعبــد الخــامس فــي الحضــر علــى تمثــال فاقــد ال ـرأس واليــدين يمثــل اإللــه بعلشــمين ويظهــر وهــو
يرتدي المالبس العسكرية الرومانية المتكونة من قطع معدنية(.)70
 االحالم والعرافة :وسيلة االتصال بين اآللهة والبشر.

تمثل االحالم الطريقة االمثل في بالد الرافدين لالتصال بعالم اآللهة ،فعن طريقها يتم معرفة ارادة

اآللهة ،ورغباتها ،وما تريده من البشر؛ وعن طريقها يتم اللقـاء مـع اآللهـة؛ ولمـا كـان مـن غيـر الممكـن ان

تقـدم امثلـة كثيـرة لـذا سـنكتفي بمثــال تقليـدي ،ولكــن مهـم ،وهـو حلــم گوديـا( ،)Gudeaالـذي ُيعــد مـن اشــهر
األحــالم فــي االدبيــات القديمــة ،ففــي االســطوانة األولــى( )Aيبــارك اينليــل مدينــة لگـم ،ويقــرر ضــرورة بنــاء
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معبد إي-نيننو ،ألجل ابنه نينگرسو ،وفقا للتصميم السماوي ،وذلك عن طريق ترتيبات شـعائرية اصـولية.
وهنا يرى گوديا حلمه األول ،وفيه يلتقي باإلله نينگرسو ،ويأمره ببناء بيت له:.
"فيما يخص ملكه ،في ذلك اليوم في الحلم

تطلع گوديا هناك الى السيد ،اإلله نينگرسو

فأمره ان يشيد معبده

جعله يضع نصب العين معبد أي-نيننو( )É-ninnuبحسب نواميسه العظيمة".

لكن گوديا لم يفهم كل ما اراده االله في الحلم فقرر ان يذهب الى الى اخته االلهة نانشة( )Nanšeالتـي
تسكن مدينة سي ار ار( )Siraraوالتي كانت مسؤولة عن تفسير االحالم:

"طويل باله گوديا

استوعب الكلمة:

سأذهب ألخبرها ،سأذهب ألخبرها
بهذا االمر ،فعسى ان تقف معي

لقد وجه(االمر) إلي ،انا الراعي ،بشكل اميري
شيء بالحلم جاء

(وانا) ما عرفت فحواه
سأذهب بحلمي الى امي

هي مفسرة احالمي الطاهرة ،عارفة ناموس الحياة

انها إلهتي نانشة ،االخت االلهية في سي ار ار
عساها ان تفصح عن معناه".

وفي طريقه الى مدينة سي ار ار توقف عند معبد االلهة گاتومدوگ وقـدم قربانـا مـن خبـز و مـاء بـارد؛ وعنـدما

وصل الى معبـد االلهـة نانشـة فـي مدينـة سـي ار ار وقـف اوال فـي سـاحة المعبـد ورفـع ارسـه نحـو السـماء داعيـا

اياها لمساعدته ،وبعد ذلك قدم قربانا من الخبز و الماء البارد ،ومن ثم توجه الى تمثالها وقدم صالته لهـا
ثم اخبرها عن حلمه:

"في مدينتها نينا ،ارسى قاربه عند رصيف مدينة نينا

الحاكم ،في باحة اإللهة من مدينة سي ار ار رفع رأسه نحو السماء

قدم الطعام(،و) سكب الماء البارد

سار الى اإللهة ناشة وتضرع لها:
اإللهة نانشة ،السيدة المهيبة ،سيدة النواميس االلهية الثمينة

السيدة التي تقرر المصائر مثل االله اينليل
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الهتي نانشة ،ان كالمك صادق
طالع الى اعلى مداه

انت مفسرة االحالم لآللهة

انت ملكة البلدان ،االم التي تفسر الحلم

في وسط الحلم كان هناك شخص واحد ،مثل السماء حجمه
ومثل االرض حجمه

انه فيما يخص رأسه ،إله هو

فيما يخص جناحه ،طائر العاصفة ايمدوگود( )Imdugudهو
فيما يخص اندفاعه فهو الطوفان

على يمينه(و) على يساره ربض اسدان

اعطاني ام ار ببناء معبده
لكنني لم افهم معناه

طلعت لي شمس من االفق

كانت هناك انثى واحدة ،من لم تكن هي؟ ومن كانت؟

حاسرة الرأس كانت ،وقد سرحت الشعر
كانت تمسك قلما من الفضة الناصعة

(و) اوجدت لوحا من نجم السماء مبش ار بالخير
كانت تتشاور معه

ومن ثم كان هناك بطل

ثنى ذراعه(،و) امسك لوحا من الالزورد

للمعبد وضع خططه

امامي انتصبت سلة طاهرة

استقام قالب لبن

وجدت آجرة القدر في قالب اللبن

انتصبت شجرة حور طيبة امامي
طائر تيبو( )Tibuكان حائما طوال اليوم

قائد عند يمين ملكي ،كان يحفر االرض".
وبعد ان انتهى گوديا من سرد حلمه على االلهـة نانشـة اجابتـه قائلـة" :ايهـا ال ارعـي التـابع لـي ،ألفسـرن لـك

حلمــك" ،فالرجــل الــذي حجمــه بحجــم الســماء واالرض هــو االلــه نينگرســو وانــه اعطــى گوديــا ام ـ ار" :ببنــاء
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البيـ ــت ،معبـ ــد الخمسـ ــين(اي-نيننـ ــو)É-ninnu/؛ امـ ــا الشـ ــمس التـ ــي بزغـ ــت لـ ــه مـ ــن االفـ ــق فهـ ــو اإللـ ــه
نينگيشززيدا()Ningišzzida؛ والمرأة الشـابة هـي اإللهـة نيسـابا( )Nisabaحيـث دعتـه" :للبنـاء فـي المعبـد

بموجــب الــنجم المقــدس"؛ والبطــل الــذي يحمــل بيديــه لوحـا مــن الــالزورد ومرســوم عليهــا مخطــط المعبــد ،انــه
االله نينـدوبا( )Nindubaحيـث قـدم ل ـ گوديـا المخطـط الـذي يجـب ان يكـون عليـه المعبـد ،بعـد ان قـدم لـك

سلة العمل وقالب الطـابوق ،امـا شـجرة الحـور المنتصـبة امامـه وطـائر التيبـو الـذي كـان حائمـا طـوال اليـوم
فيعني" :ان النوم لن يمـس عينيـك فـي اثنـاء بنـاء المعبـد"؛ امـا القائـد الواقـف الـى يمـين االلـه نينگرسـو فهـو

گوديا ذاتـه يحفـر" :االرض لمعبـد الخمسـين مثـل خـادم المعبـد" .وبعـد ذلـك جمـع گوديـا اهـل لگـم وجعلهـم
كــأنهم" :ابنــاء ام واحــدة" ،واحــل الســالم والطمأنينــة فــي كــل بيــت ،ثــم نقــض المعبــد القــديم" :وطهــر المدينــة

القديم ــة واحاطه ــا بالن ــار...وجمع الط ــين م ــن ك ــل موض ــع ط ــاهر ،وف ــي مك ــان مطه ــر ص ــنع من ــه اآلج ــر

بالقالـ ـ ــب ،لقـ ـ ــد اتبـ ـ ــع الشـ ـ ــعائر بجميـ ـ ــع امجادهـ ـ ــا ،وطهـ ـ ــر اسـ ـ ــس المعبـ ـ ــد محيطـ ـ ــا ايـ ـ ــاه بالنـ ـ ــار ،ومسـ ـ ــح
الدكة(المصــطبة) بالبلســم المعطــر" .ثــم تنصــح نانشــة الحــاكم گوديــا باسترضــاء نينگرســو بصــناعة عربــة
مهيبــة ك ــي ُيفص ــح اإللــه ع ــن المزي ــد بخص ــوص المعبــد؛ وتص ــف نانش ــة العربــة بالتفصـ ـيل ،ويتب ــع گودي ــا

حضر گوديا عددا
وي ّ
التعليمات بدقة ،ويصنع العربة ،ويأتي بها الى معبد إي-نيننو(قبل توسعته واعماره)ُ .
مــن الطقــوس ،ويقــدم اضــحية عنــد جــزء مــن المعبــد يــدعى شــوگاالم( ،)Šugalamويشــعل البخــور ،ويســأل

نينگرسو النصيحة .وعندما ينام تأتيه الرؤيا الثانية والتي كان محورها:

 تمجيدا لجالل المعبد ،سوف تفوق نواميس المعبد نظيراتها في المعابد األخرى ،وستكون بهية ومخيفة كما
طائر الرعد ،وسوف تشع مهابة وخوفا على اراضي الغرباء.

يمجد نينگرسو ذاته ،ويذكر معابده األخرى ،ويصف كيف ستزدهر لگم حالما يبدأ بناء معبد إي-نيننو.

ّ
 يتحدث نينگرسو عن مواد البناء الالزمة ،ومن أين يتم جلبها ،ويؤكد بأن المهمة سوف لن تكون شاقة ،ثم
يقول بأن النيران سوف تحيط بالمبنى حال اكماله(ربما داللة على طقس للتكريس).

عند صحوته من الرؤياُ ،يضحي گوديا بطفل ابيض ،ويمارس العرافة ،ويحصـل علـى فـأل حسـن،
ويبــدأ بتســخير العمــال فــي لگـم ،وال يســمح ألحــد بتعكيــر االجـواء بإســاءة الســلوك أو حتــى بتقــديم شــكوى؛
ويطرد كل شـخص غيـر طـاهر مـن المنطقـة؛ ويأخـذ گوديـا طفـال آخـر
ويتم تطهير المدينة شعائريا بالنارُ ،
كــي يــتكهن بعمليــة صــناعة اللــبن ،ثــم يرفــع گوديــا اريــة تحمــل شــعار طــائر الرعــد عنــد ســقيفة قالــب الــبن،
وحف ــر الصلص ــال .ويطه ــر گودي ــا ،ويب ــارك رب ــوة المعب ــد بإش ــعال البخ ــور ،ويقض ــي المس ــاء مق ــدما الن ــذور

ومصليا آللهة لگم كي تقف الى جانبه .ومن اجل الحصول على المـواد األوليـة تُفـرض ضـرائب اضـافية
على سكان المدينة(.)71
كانت العرافة من ضمن اختصاصات اآللهة ،وكان اإللهين ادد( )Adadوشـمم( ،)Ŝamašهمـا

المسؤوالن عن العرافة ،وتذكر احدى االساطير انه:
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"بعد ان قام آنو بخلق السماء

(و) ايا بتأسيس االرض

رمى سين الباسل الزهر:

(وقال) :أي شمم ،انت الذي جمع(اسرار) العرافة(؟)"(.)72

ونق أر في النصوص عبارات" :اإللهان شمم( )Ŝamašوادد( )Adadاآللهة العظام ،سادة العرافة"()73؛ و:

"االله ادد حكيم االلهة ،سيد العرافة"( ،)74داللة على ارتبـاط هـذا الفعـل باآللهـة .ويـذكر الملـك اشـور-اخـا-

ايــددينا( 669-680()Aššur-aḫa-iddinaقبــل الم ــيالد) ان والــده س ــين-اخخــي-ايريب ــا(Sîn-aḫḫī-
 681-704()erībaقبــل المــيالد) قبــل ان يختــاره وليــا للعهــد استشــا ار الهــي الع ارفــة " :كنــت االصــغر بــين
اخــوتي البــالغين ،لكــن والــدي عظمنــي فــي مجلــس اخــوتي نــزوال علــى ارادة اآللهــة اشــور ،وســين ،وشــمم،

وبيل ،ونابو ،وعشتار اربيل ،قائال :هـذا هـو وريثـي ،واستشـار اإللهـين شـمم ادد الهـي الع ارفـة ،الـذين قـاال

له( :بحزم) :انه هو وريثك .وقد اظهر والدي االحترام الالئق لكلمتيهما المهيبتـين"(.)75وقـد مورسـت الع ارفـة
مــن قبــل الملــوك بشــكل اعتيــادي ،وكانــت فــي كثيــر مــن الحــاالت تتضــمن تقــديم قربــان كمــا هــو الحــال فــي
طريقة قراءة احشاء الحيوان المضحى ،ففضال عن الهدف االصلي للتضحية هنا هو الحصول على قـراءة

للمســتقبل مــن خــالل معرفــة ارادة االلــه عــن طريــق االحشــاء ،فــإن الحي ـوان المقــدم بحــد ذاتــه يمثــل قربانــا

واضحية لإلله ،لذا نجد اإلله ايررا( )Erraيقول متفاخ ار انه سينزل الدمار بمدينة بابل االمر الـذي سـيؤدي
الى نتائ سلبية فيما يخص طقس العرافة(":وحتى) من اجل امير ،سوف تكون نادرة حمـالن الكهانـة امـام

شــمم"(.)76وكــان علــم الع ارفــة أو قـراءة الطــالع فــي بــالد ال ارفــدين يمثــل ســالحا لطــرد الشــر ،لــذا كــان الشــر
المتنبئ به يمكن تجنبه ،وكانت نتائ اي عمل شرير يقصد تنفيذه يمكن ان تُمنع مقدما باستعمال العرافة.
وان اشهر وسائل العرافة كانت فحص احشاء خروف أو حيوان اخر ،وكانت اكثر االحشاء استخداما هـي

الـرئتين والقلــب والكبــد ،السـيما االخيــر(.)77وتعتمــد هـذه الطريقــة علــى اعتقـاد بوجــود عالقــة بـين االلــه الــذي

ُيقرب اليه الحيوان المضحى به والحيوان نفسه ،اذ عندما ُيضحى بالحيوان ويقدم الى االله فإنه يكون جزء
مــن االلــه كمــا يكــون جــزء مــن اجســام النــاس الــذين يأكلونــه فتكــون روح االلــه أو نفســه ،نفــس الذبيحــة أو
روحهـا ،أو ان روح الحيـوان تتمثـل بــروح االلـه ،وعلــى ذلـك فمــن الممكـن للبشــر ان يتطلعـوا الــى روح االلــه

ومــن ثــم معرفــة ارادتــه بد ارســة روح الذبيحــة ،وبمــا ان روح الذبيحــة توجــد فــي كبــدها الــذي يعــد مقـ ار للحيــاة،
فإنه يمكن عن طريق الكبد مشاهدة نوايا االله ،أي ان هذا العضو كان يسمح للمرء ان يرى فيه ،كما يرى

فــي المـرآة ،جـواب االلــه الــذي تقبــل الحيـوان المضــحى بــه كتقدمــة ،وقــد كــان مــن الضــروري لمباشـرة ادراك

الغيــب عــن طريــق الكبــد ان ُيختــار حيـوان خاليــا مــن العيــوب .وقــد اســتنبط الع ارفــون مــن شــكل الكبــد ولونــه
وتضخمه أو ضموره ومـا فيـه مـن فقـاقيع وتشـققات ووضـع الغـدة الصـفراء والقنـوات مـا يريدونـه مـن ع ارفـة،
وقــد نظمـوا ذلــك كلــه فــي قـوائم خاصــة تعــرف بــين البــاحثين بالع ارفــة المســتمدة مــن الكبــد ،مثــل المالحظــات
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التي دونت والتي بنيت على االحداث التي حلت باألسرة االكدية ،ولدى المتحف البريطاني كبد من الطين
ينقسم الى خمسـين قسـما يتصـل كـل منهـا بعالمـة مـن العالمـات المختلفـة( .)78وكـان اسـلوب عمـل العـراف
واضح المعالم ،اذ كان يخاطب االلهة الـذين يقـ أر جـوابهم فـي احشـاء الحيـوان المضـحى بـه ،وكـان االلهـان

ادد وشمم هما من يعطي االجابات النهائية ،باإليجاب أو النفي على السؤال المطروح ،فبعـد ان يضـحى
بالحيوان تفحص احشاءه ،فاذا كانت االحشاء مالئمـة ،واجـاب االلـه باإليجـاب يكـون االمـر علـى مـا يـرام،

وبعكــس ذلــك يمكــن تك ـرار االج ـراء حتــى تتحقــق نتيجــة مناســبة .وقــد عــدد احــد النصــوص العالمــات التــي
يكشــفها الع ـراف فــي الكبــد ،وحــدد اي العالمــات مناســبة ،وايهــا غيــر مناســبة( .)79ويشــترط فــي االضــحية
الحيوانية المقدمة لمعرفة المسـتقبل عـن طريـق الع ارفـة تكـون خاليـة مـن العيـوب ،كـذلك ينطبـق االمـر علـى

الشخص الذي قدمها ،والعراف المسؤول عن الطقس" :يا شـمم ،السـيد العظـيم ،اسـألك اجبنـي ب ـ نعـم دون
التباس....ال تقم وزنا اذا كان هذا الخروف المخصص أللوهيتك العظيمة إلجراء هذه االستشارة ناقصا أو

معيبــا؛ ال تقــم وزنــا اذا كــان الــذي لمــس جبهــة هــذا الخــروف يحمــل ثيابــا وســخة عنــد اج ـراء هــذه التقدمــة

النظاميــة ،واذا اكــل أو شــرب أو اســتخدم لتدهينــه شــيئا غيـر طــاهر ،واذا شــعر خــالل الليــل بــالهلع والفــزع،
واذا غير ،أو زاد ،أو شوه وصفة الحركات ،واذا لمس جعـة التقدمـة ،والطحـين المحمـص ،والمـاء ،واالنـاء،

والبخور ،والنار؛ ال تقم وزنا اذا كنت انت العـراف ،خادمـك ،لـبس ثيابـا وسـخة لهـذه التقدمـة النظاميـة ،واذا

اكلت أو شربت ،أو استخدمت لتـدهيني ،أو لمسـت ،أو وطئـت شـيئا غيـر طـاهر ،واذا خـالل الليـل شـعرت
بالهلع ،والفزع ،واذا غيرت ،أو شـوهت وصـفة الحركـات ،واذا كانـت عبـارات الطلـب غامضـة فـي فمـي ،أو

مختصـ ـرة ،أو مقتصـ ـرة عل ــى االساس ــي .ي ــا ش ــمم ،الس ــيد العظ ــيم ،ان ــا اس ــألك ،ك ــن حاضـ ـ ار داخ ــل ه ــذا
الخــروف ،وضــع فيــه نعـم دون التبــاس ،يمكننــي ان اتحقــق منهــا رســوما مواتيــة ،واســتعدادات حســنة مواتيــة

تكــون التعبيــر عــن إنعــام وق ـرار الوهيتــك العظيمــة .يــا شــمم ،الســيد العظــيم ،لتُســر الوهيتــك العظيمــة بــأن

تعطــي جوابــا كــامال"(.)80وكــان الملــوك يستشــيرون الطــالع قبــل اتخــاذ اي ق ـرار مهــم ،وكــان يتوقــع ان يفعــل
الملــك الشــيء نفســه فــي شــؤون الدولــة ،فالملــك اگــوم كاكريمــه( 1585-1602()Agūm Kâkrimeقبــل

الم ــيالد) يق ــول" :س ــألت المل ــك االل ــه ش ــمم ع ــن طري ــق ذبيح ــة العـ ـراف)81("....؛ واستش ــار اش ــور-اخ ــا-

ايـددينا( 669-681قبــل المـيالد) الطــالع قبــل ان يقـرر تــزوي ابنتـه الــى ملــك سـكيثي؛ ولــم يشـيد مــن عهــد
گوديا الى نابونائيد اي معبد قبل الحصول على طالع مبشر بالنجاح اوال؛ وكانت الق اررات العسـكرية ايضـا

تخضــع لتأكي ــد الع ارف ــة ،وتوج ــد ادل ــة واف ـرة عل ــى ان ك ــاهن الع ارف ــة ك ــان ي ارفــق اي حمل ــة رئيس ــة يق ــوم به ــا

الجيم( ،)82اذ لم يكن الملك االشوري يقوم بأي حملة عسكرية دون استشارة االلهة بواسطة العرافين الـذين
يقومــون بد ارســة امعــاء االضــاحي( ،)83فاإللــه شــمم قــد خــط علــى احشــاء االضــحية نــذ ار يشــير الــى انــه

سيســير الــى جانــب الملــك ســرجون االشــوري( 705-721قبــل المــيالد) فــي حملتــه ضــد موصاصــير()84؛
وعندما تولى اورتاكي( 663-675()Urtakiقبل الميالد) العرم العيالمي قرر تحسين عالقاته مع اشـور
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فبعث برسالة الى الملك االشوري اشور-اخا-ايددينا مليئة بعبارات المجاملة ،لذا فان اول ما قام بـه الملـك
االشــوري هــو محاولــة معرفــة النوايــا الحقيقيــة للملــك العيالمــي ،فــذهب يســتخير االلــه شــمم ،لــذا نجــده يقــدم

كبشا لمعرفة الحقيقة" :الى شمم السـيد العظـيم ،امنحنـي ردا حـول مـا سـألت عنـه ،اذ ارسـل اورتـاكي ملـك
عيالم هذا المقترح لعقد السالم الى اشـور-اخـا-ايـددينا ملـك اشـور هـل اسـر عـن حسـن النيـة( ،و)الكلمـات

الصـ ــادقة الصـــحيحة للتصـــالح مـــع اسـ ــرحدون ملـ ــك بـ ــالد اشـــور ،ضـ ــع لـ ــي فـــي ه ــذا الك ــبم ردا حاسـ ــما

ايجابيا"(.)85

الخالصة:

 .1في بالد الرافدين على اإلنسان ان يكون تقيا وهو واجب حتمي أي ان عليه يخاف االلهة ،وهذا الخوف
وتلك التقوى يعبر عنها ذلك االنسان عن طريق الصالة.

 .2ان الصالة بمفهومها العام تمثل تواصل سحري بين اإلنسان والقوى اإللهية التي تحكم العالم والكون.

 .3يمثل القربان وسيلة االتصال االهم بين االنسان والقوى العليا ،وهو تقديم شيء نملكه إلرضاء اإلله ،وهذا
الشيء يدمر أما بالقتل أو بالحرق أو باإلغراق ،أو وهب أو إفناء شيء حي أو جامد من اجل نقله من

ملكية البشر إلى ملكية القوى الروحية أو اإللهية .وابسط شكل له هو التقدمات والهدايا من كل نوع على
أمل إرضاء األرواح.

 .4ان البخور حسب معتقدات القدماء تساعد المتعبد للوصول الى حالة االنسجام مع القوى العليا ،وتحدث
نشاطا روحيا قويا ،فضال عن تطهير الجو .لذا كانت جزء رئيسا من الشعائر الدينية.

 .5يمثل اإلله بحد ذاته وسيلة اتصال مع عالم اآللهة عن طريقين ،اما عن طريق إله شخصي ،أو عن
طريق كون اإلنسان يغدو ابنا لإلله.

 .6كان من وسائل االتصال الضرورية بين االنسان وااللوهية هي وجود تمثال اإلله على األرض؛ فتمثال
اإلله هو المستودع أو الوعاء الحجري الذي تحل فيه روح اإلله أو جوهر قوته.

 .7تمثل االحالم الطريقة االمثل في بالد الرافدين لالتصال بعالم اآللهة ،فعن طريقها يتم معرفة ارادة اآللهة،
ورغباتها ،وما تريده من البشر؛ وعن طريقها يتم اللقاء مع اآللهة.
الهوامش:

1

) MDA, No.26.
) CDA , P. 4.

2

 )3يوسف شلحت ،نحو نظرية جديدة في علم االجتماع الديني(،بيروت :دار الفارابي،)2003،ص.75
 )4املصدر نفسه،ص.77
 )5اسامة عدنان يحيى ،السحر والطب في الحضارات القديمة :دراسة تاريخية مقارنة(،بغداد :اشوربانيبال للكتاب،)2016،ص.173
 )6بوييه ،املسؤولية الجزائية،ص.117
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 )7ريني ههه الب ههات ،امل تق ههدات الديني ههة ف ههي ب ههمد وادت الرال ههديا :مخت ههارات م هها ال ص ههوص البابلي ههة ،ترجم ههة :البي ههر ابون هها وولي ههد الجادر(،بغ ههداد:
مطب ة الت ليم ال الي ،)1988،ص . 121
 )8بوييه ،املسؤولية الجزائية،ص.46
 )9نائل ح ون ،عقائد ما ب د املوت في حضارة بمد وادت الرالديا القديمة(،بغداد :دار الشؤون الثقالية ال امة،)1986،ص.153-152
 )10أ .س .بوكيت ،مقارنة األديان ،ترجمة :رنا سامي الخش(،حلهب :دار الرضهوان :بهم.ت)،ص29؛ جهون ب .نهوس ،هأ هم الخصهائم املميه ة
للههديا فههي امل تم ههات البدائيههةه ،بحهها ض ههما موسههوعة :تههاريل االديههان :،تحريههر :ل هراس السواو(،دمش ه  :دار عههم الههديا للنشههر والتو ه
والترجمة،)2006،ج،1ص32-31؛ حبيب س يد،اديان ال الم(،القا رة:دار التأليف والنشر للك يسة االسقفية،بم.ت)،ص.25-24
 )11صههموئيل نههوو كريمههر ،مهها الههواو سههومر ،ترجمههة :رههه باتر(،القهها رة  :مكتبههة الخههان ي،)1957 ،ص191؛ كريمههر ،هالديانههة السههومريةه،
بحا ضما موسوعة :تاريل االديان ،تحرير :لراس السواو(،دمش  :دار عهم الهديا،)2004،ج،2ص197؛ لاضهل عبهد الواحهد ع هي ،مها
الههواو سههومر الههت التوراة(،بغههداد :دار الشههؤون الثقاليههة ال امههة،)1989،ص 108؛ سههامي س ه يد االحمههد ،السههومريون(،بغداد :دار الشههؤون
الثقالية ال امة،)1990،ص.25
 )12مارغريت روتا ،علوم البابليين ،ترجمة :يوسف حبي(،بيروت :دار الطلي ة للطباعة والنشر،)1980،ص.51
 )13ص ه ههموئيل  ،ه ههرت ه ههو  ،ديان ه ههة باب ه ههل واش ه ههور ،بح ه هها ض ه ههما موس ه ههوعة :ت ه ههاريل االدي ه ههان ،تحري ه ههر :ل ه هراس السواو(،دمشه ه ه  :دار ع ه ههم
الديا،)2004،ج،2ص.261
 )14ج ه ههان ب ه ههوتيرو ،ب ه ههمد الرال ه ههديا :الكتاب ه ههة-ال ق ه ههل-اآلله ه ههة ،ترجم ه ههة :البي ه ههر ابون ه هها ،مراج ه ههة :ولي ه ههد الجادر(،بغ ه ههداد :دار الش ه ههؤون الثقالي ه ههة
ال امة،)1990،ص .273
 )15تاسم الشواف ،ديوان االسارير(،بيروت :دار الساقي)1997،ج،2ص.195
 )16ج ه ه ه ههورج بويي ه ه ه ههه  ،املس ه ه ه ههؤولية الجزائي ه ه ه ههة ف ه ه ه ههي اآلداب االش ه ه ه ههورية والبابلي ه ه ه ههة ،ترجم ه ه ه ههة :س ه ه ه ههليم الص ه ه ه ههويم(،بغداد :ش ه ه ه ههركة املط ه ه ه ههاب
ال موذجية،)1981،ص . 154
 )17سامي س يد االحمد ،ال راق القديم(،بغداد :مطب ة جام ة بغداد،)1983،ج،2ص .112
 )18ارت ساگز  ،عظمة بابل ،ترجمة :عامر سليمان(،املوصل :دار الكتب للطباعة والنشر،)1979،ص.417
 )19ل .ديمبورت ،بمد ما بين النهريا :الحضارتان البابليهة واالشهورية ،ترجمهة :محهرم كمهال ،مراج هة :عبهد امله م ابهو بكر(،القها رة :الهي هة
املص ه ه ههرية ال ام ه ه ههة للكت ه ه ههاب،)1997،ص163؛ لاض ه ه ههل عب ه ه ههد الواح ه ه ههد ع ه ه ههي ،س ه ه ههومر اس ه ه ههطورة وملحمة(،بغ ه ه ههداد :دار الش ه ه ههؤون الثقالي ه ه ههة
ال امه ه ه ههة،)1997،ص  270؛ صه ه ه ههمو س ه ه ه ههلمان رمه ه ه ههين الجبه ه ه ههورت ،ادب الحكم ه ه ه ههة فه ه ه ههي به ه ه ههمد الرالديا(،بغ ه ه ه ههداد :دار الشه ه ه ههؤون الثقالي ه ه ه ههة
ال ام ههة،)2000،ص 115 -114؛ عب ههد ال ههرحما ي ههون ،عب ههد ال ههرحما ،هالتبخي ههر واس ههتخداماته ف ههي م الج ههة ب ههن االم هرا ع ههد ال هراتيين
القدما ه ،م لة اثار الرالديا ،جام ة املوصل،امل لد ،2:ال دد ،1 :لس ة،2013 :ص.163
 )20نائههل ح ههون ،نصههوص مسههمارية تاريخيههة وادبيههة :الترجمههة املباشههرة مهها االصههول املسههمارية مه الشههروحات والت قيبههات اللغويههة(،بيروت:
دار الت وير،)2015،ص344-343؛ الشواف ،ديوان االسارير،ج،2ص.435
 )21الشواف ،ديوان االسارير،ج،2ص.422
22
) Sidney Smith , Babylonian Historical Texts , ( London , 1924 ) , P. 91 ; A. Leo Oppenheim , Nabonidus and The Clergy For
Babylon , In , ANET, ( New Jersey , 1966 ) ,P.315 .
اسه ه ههامة عه ه ههدنان يحيه ه ههى ،بابه ه ههل فه ه ههي ال صه ه ههر اال مينه ه ههي( 331-539تبه ه ههل امليمد)(،رسه ه ههالة ماجسه ه ههتير غيه ه ههر منشه ه ههورة ،جام ه ه ههة بغه ه ههداد ،ليه ه ههة
اآلداب)2003،ص. 127
 )23حكمت بشير االسود ،ادب الغزل ومشا د االثارة في الحضارة ال راتية القديمة(،دمش  :دار املدى للثقالة والنشر،)2008،ص.292
24
;) MDA,No.597; CDA,P.252
ع ي ياسين الجبورت ،تاموس اللغة االكدية-ال ربية(،ابو ظبي :ي ة ابو ظبي للثقالة والتراث،)2010،ص.415
 )25امه ههل عبه ههدال احمه ههد ،هاالوانه ههي الطقسه ههية وال يريه ههة فه ههي م ابه ههد ال ه هراق القه ههديم فه ههي ضه ههو املصه ههادر املسه ههمارية املنش ه هورةه،م لة التربيه ههة
وال لم،جام ههة املوص ههل،امل لد،20:ال ههدد،4:لس ه ة،2013:ص130؛ س ههيتون لوي ههد ،اث ههار ب ههمد الرال ههديا :م هها ال ص ههر ال ج ههرت الق ههديم ح ههى
الغزو الفارس ي ،ترجمة :محمد رلب(،دمش  :دار دمش للطباعة والنشر،)1993،ص.60
 )26االسود ،ادب الغزل ومشا د االثارة في الحضارة ال راتية القديمة،ص.257
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27

;) MDA,No.597;CDA,P.165

الجبورت ،تاموس اللغة االكدية-ال ربية،ص.284
 )28احمد ،االواني الطقسية في م ابد ال راق القديم،ص.132
 )29االحمد ،السومريون،ص.21
 )30رضه ه هها جه ه ههواد الهاشه ه ههيي،ه الق ه ه ههانون و االحه ه ههوال الرخصه ه ههيةه ،بح ه ه هها ضه ه ههما كته ه ههاب :حض ه ه ههارة ال راق(،بغه ه ههداد :دار الحريه ه ههة للطباع ه ه ههة،
،)1985ج،2ص.96
 )31ثوركيلههد جا وبسهها ،هار الرالههدياه ،بحهها ضههما كتههاب :مهها تبههل الفلسههفة ،ترجمههة :جة هرا اب هرا يم جةرا(،بيههروت :املؤسسههة ال ربيههة
للدراسات والنشر،)1980،ص  242 -241؛ الجبورت ،ادب الحكمة،ص.171 -170
 )32كريمر  ،الديانة السومرية،ص.199
 )33الجبورت ،ادب الحكمة،ص.192
 )34ريا عبد الرحما امين الدورت ،اشوربانيبال سيرته وم زاته(،بغداد :دار الشؤون الثقالية ال امة،)2001،ص .35
 )35عبد القادر عبد الجبار الشيخ ي ،هاالدارة و السياسة ه ،بحا ضما موسوعة  :ال راق في موكب الحضهارة  :االصهالة والتهأثير ( ،بغهداد:
دار الحرية للطباعة ،)1988 ،ج،1ص.327
 )36لو ت رشيد ،الشرائ ال راتية القديمة(،بغداد :دار الحرية للطباعهة،)1979،ص87؛لهو ت رشهيد ،هالشهرائ ه ،بحها ضهما موسهوعة :
ال راق في موكب الحضارة :االصالة والتأثير(،بغداد :دار الحرية للطباعة،)1988،ج،1ص.245
 )37الدورت ،اشوربانيبال،ص.35
 )38االحمد  ،ال راق القديم،ج،2ص.230
 )39سامي س يد االحمد ،سميرامي(،،بغداد :دار الشؤون الثقالية ال امة،)1988،ص.29
 )40الدورت ،اشوربانيبال،ص.35
 )41ره باتر ،مقدمة في تاريل الحضارات القديمة(،بيروت :دار الوراق للطباعة والنشر،)2009،ج،1ص.369
 )42االسود ،ادب الغزل ومشا د االثارة في الحضارة ال راتية القديمة،ص.163 ،35
43
) J. Mellaart, "The Earliest Settlements in Western Asia From The Ninth to the End of The Fifth Millennium B.C", in:
CAH,(Cambridge,2008),Vol:1,Part:2,P.271.
به ههاتر ،مقدمه ههة فه ههي ته ههاريل الحضه ههارات القديمه ههة،ج،1ص257 ،247-246 ،225 ،220؛االسه ههود ،ادب الغه ههزل ومشه هها د االثه ههارة فه ههي الحضه ههارة
ال راتية القديمهة،ص163 ،160؛احمهد امهين سهليم ،مصهر وال هراق :دراسهة حضهارية(،بيروت :دار النهضهة ال ربيهة،)2002،ص393؛ صهمو
رشههيد الصههالبي ،بههمد الرالههديا :دراسههة فههي تههاريل وحضههارة ال هراق القديم(،بغههداد :دار الشههؤون الثقاليههة ال امههة،)2017،ج،1ص،76 ،74
90 ،82؛ لويد ،اثار بمد الرالديا،ص.116 ،65
 )44الصالبي ،بمد الرالديا،ج،1ص.115
 )45نائههل ح ههون ،نصههوص مسههمارية تاريخيههة وادبيههة :الترجمههة املباشههرة مهها االصههول املسههمارية مه الشههروحات والت قيبههات اللغويههة(،بيروت:
دار الت وير ،)2015،نم رتم،2:املقط السومرت ،ال مود،27 :االسطر20-4:؛املقط االكدت ،ال مود،28 :االسطر،20-4 :ص.59
 )46لو ت رشيد ،ترجمات ل صوص سومرية ملكية(،بغداد:بم.مط ،)1985،نم رتم،17:ال مود،7-2:ص.131
 )47الصالبي ،بمد الرالديا،ج،1ص.313
 )48عبهاس ع هي الحسههيني ،مملكهة ايسها بههين االرث السهومرت والسههيادة االمورية(،دمشه  :منشهورات اتحههاد الكتهاب ال ههرب،)2004،ص20؛
الصالبي ،بمد الرالديا،ج،1ص.316
 )49الحسيني ،مملكة ايسا،ص.59
 )50ديمبورت ،بمد ما بين النهريا،ص43؛محمد بيومي مههران ،تهاريل ال هراق القديم(،االسهك درية :دار امل رلهة الجام يهة،)1990،ص203؛
جاس هم ش هههد و ههد ،الص ههمت السياس ههية ب ههين ممال ههي ال هراق ف ههي ال ص ههر الب ههاب ي الق ههديم( 1595-2004تب ههل امليمد)(،رس ههالة ماجس ههتير غي ههر
منشورة ،جام ة بابل ،لية التربية،)2007،ص.20-19
 )51ديمبورت ،بمد ما بين النهريا،ص.43
 )52ديمبورت ،بمد ما بين النهريا،ص183؛ الصالبي ،بمد الرالديا،ج،1ص.329-328
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 )53الصالبي ،بمد الرالديا،ج،1ص.329
 )54املصدر نفسه،ج،1ص.330
 )55ديمبورت ،بمد ما بين النهريا،ص.44
 )56االسود ،ادب الغزل ومشا د االثارة في الحضارة ال راتية القديمة،ص.27-26
 )57الصالبي ،بمد الرالديا،ج،1ص.351
 )58ديمبورت ،بمد ما بين النهريا،ص.338
 )59الصالبي ،بمد الرالديا،ج،2ص.43
 )60احم ه ه ههد مال ه ه ههي الفتي ه ه ههان ،نظ ه ه ههام الحك ه ه ههم ف ه ه ههي ال ص ه ه ههر االش ه ه ههورت الحديا(،ارروح ه ه ههة دكت ه ه ههورا غي ه ه ههر منش ه ه ههورة،جام ة بغداد ،لي ه ه ههة
االداب،)1991،ص.171
61
;) ARAB,Vol:1,No.525
ش ههيبان ثاب ههت ال هراوت ،اشورناص ههربال الث ههاني  859-883تب ههل امل ههيمد :س ههيرته واعماله(،رس ههالة ماجس ههتير غي ههر منش ههورة ،جام ههة بغ ههداد ،لي ههة
اآلداب،)1986،ص.151
، )62رت س .عبودت ،معجم الحضارات السامية(،بيروت :جروس برس،)1991،ص.832
 )63الصالبي ،بمد الرالديا،ج،2ص.76
 )64رال ه ههب م ه ه م حبي ه ههب ،س ه ه حاريب س ه ههيرته وم زات ه ههه( 681-704تب ه ههل امليمد)(،رس ه ههالة ماجس ه ههتير غي ه ههر منش ه ههورة ،جام ه ههة بغه ههداد ،لي ه ههة
االدآب،)1986،ص.30
 )65سههامي سه يد االحمههد ،هبههمد بابههل تحههت الحكههم االشههورت :مهها ت متبمصههر الثالهها ح ههى ولههاة اسههرحدون( 669-745تبههل املههيمده ،بحهها
ضما :بحوث اثار حو سد صدام وبحوث ا رى(،بغداد :املؤسسة ال امة لآلثار والتراث،)1987،ص.256
 )66دانيال.1 :3،
 )67باتر ،مقدمة في تاريل الحضارات القديمة،ج،1ص.630
 )68رسالة ارميا.69 ،56 ،54 ،50 ،38 ،29 ،8 ،3 :
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