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 قواعد انُشر يف جمهح آثار انرافدٌٍ

 تقبل المجمة البحوث العممية التي تقع في تخصصات: -ٔ

 يعمم االثار بفرعيو القديم واإلسالم . 
 بميجاتيا و الدراسات المقارنة. المغات القديمة 
 . الکتابات المسمارية و الخطوط القديمة 
 . الدراسات التاريخية والحضارية 
 . الجيولوجيا االثارية 
  يتقنيات المسح االثار . 
 . الدراسات االنثروبولوجية 
 . الصيانة والترميم 

 تقدم البحوث الى المجمة بالمغتين العربية أو االنكميزية . -ٕ

(، وبمسافات مزدوجة بين word – 2010(، وبنظام )A4عمى ورق ) يطبع البحث -ٖ
لمغة   Times New Romanلمغة العربية، و  Simplified Arabicاالسطر، وبخط 

 ، وبنسختين ورقيتين. (CD)االنكميزية، ويسمم عمى قرص ليزري 

يطبع عنوان البحث في وسط الصفحة يميو اسم الباحث ودرجتو العممية ومكان عممو  -ٗ
 (.e-mailوالبريد االلكتروني ) كامالا 

( ٓٓٔيجب ان يحتوي البحث ممخصا بالمغتين العربية واالنكميزية عمى ان ال تزيد عن ) -٘
 كممة.

يحتوي ممخص البحث باإلنكميزية عمى عنوان البحث واسم الباحث ودرجتو العممية  -ٙ
 والبريد االلكتروني لو. ومكان عممو كامالا 

 تتعمق بعنوان البحث ومضمونو. تضمين البحث كممات مفتاحية -ٚ

من ممكية  ان ال يكون البحث قد تم نشره سابقا أو كان مقدما لنيل درجة عممية أو مستالا  -ٛ
 عند تقديمو لمنشر. فكرية لباحث أخر، وعمى الباحث التعيد بذلك خطياا 

 يمتزم الباحث باتباع االسس العممية السميمة في بحثو. -ٜ

ليتناسب مع مقترحات الخبراء واسموب النشر في يمزم الباحث بتعديل فقرات بحثو   -ٓٔ
 المجمة.



(، صفحة وفي حال تجاوز العدد المطموب ٕ٘ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -ٔٔ
 عن كل صفحة اضافية. اضافياا  يتكفل الباحث بدفع مبمغاا 

 ال تعاد اصول البحوث المقدمة لممجمة الى اصحابيا سواء نشرت أم لم تنشر. -ٕٔ

كال عمى التوالي وبحسب ورودىا في البحث، وتزود بعناوين،  وتقدم ترقم الجداول واالش -ٖٔ
 بأوراق منفصمة وتقدم المخططات بالحبر االسود والصور تكون عالية الدقة.

 تكتب ارقام اليوامش بين قوسين وترد متسمسمة في نياية البحث. -ٗٔ

في اليامش مع وضع مختصر المصدر بين قوسين في  يشار الى اسم المصدر كامالا  -٘ٔ
 نياية اليامش.

 يتحمل الباحث تصحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغوية وطباعية. -ٙٔ

تعمل المجمة وفق التمويل الذاتي، ولذلك يتحمل الباحث اجور النشر البالغة  -ٚٔ
 (، مئة الف دينار عراقي.ٓٓٓٓٓٔ)

من بحثو، أما نسخة المجمة كاممة فتطمب من سكرتارية المجمة  يزود كل باحث بمستل  -ٛٔ
 من تحدده ىيأة التحرير. لقاء  ث

 ترسل البحوث عمى البريد االلكتروني لممجمة:  -ٜٔ

uom.atharalrafedain@gmail.com  
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  والعفاریت هواجس خوف اآلشوریین وقلقهم من األرواح الشریرة

. صفوان سامي سعید                                                      أ.د   ریم محمد صالح مصطفى                                    

جامعة الموصل                                                           –كلیة اآلثار         طالبة دراسات علیا / ماجستیر                       

Reemmohamad112@gmail.com         Safwasami1976@uomosul.edu.iq  

  
  ١٨/٨/٢٠٢٠تاریخ قبول النشر:   ٢٥/٦/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 

  
   :الملخص

شأنهم شأن بقیة سكان بالد الرافدین أن  وناآلشوری عتقدأالفترات التاریخیة المعروفة  أقدممنذ     

بآلهة  حسب اعتقادهمبتجسدت الشریرة والعفاریت  عالم األرواحمن بهم  غیبیة محاطة هناك قوى

المحن والرزایا واألمراض وهذا ما شكال نفوسهم وتجلب لهم كل أفي الرهبة والخوف الشر تبعث 

 اتبعواسبیل تجنب شرها فقد  لذلك وفي المكتشفة.من مضامین النصوص واآلثار العدید اوضحته 

تمثل ذلك في اتباع  شرها وقدسلوكیاتهم في سبیل التخلص من  طبیعة انعكست في طرائق عدة

الطقوس التكفیریة فضال عن والتعاویذ الدینیة  ىالصلوات والرقب سالیب في مناجاة االلهة متمثلةا

توظیف الى جانب بعاد نذر الشر ذات الطبیعة الدینیة والسحریة إل NAM-BÚR-BIنامبوربي 

عند رواح الحارسة الشیدو واللماسو المتمثلة بالثیران المجنحة التي كانت توضع فكرة االحتماء باأل

سس الجدران أالتماثیل الصغیرة التي كانت توضع في فضال عن بوابات المدن ومداخل القصور 

   الغرف.وارضیات 

  .العفاریت، األرواح الشریرة ، قلق ، اآلشوریون، خوف  ،ھواجس الكلمات المفتاحیة: 

  

Assyrian's Concerns of Fear and Anxiety Regarding Demons 
and Evil Spirits. 

Reem Mohammad Salih 
M.A. Student 

Prof.Dr. Safwan Sami Saeed 
College of Archaeology 

University of Mosul 
 
Abstract: 

Since ancient times, the Assyrians believed that there are occult 
powers and a world of evil spirits and demons represented by evil gods 
that cause concern and spread fear and dread in the souls of the 
population by sending tribulations and diseases to people. All of this was 
made clear by many texts and monuments that were discovered, 
therefore, they followed many methods and ways that were reflected in 
their behaviors, to get rid of their harm, this was represented in following 
several religious rituals, including prayers, advancement, and casting 
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٤٦ 

religious spells, in addition to the expiation rituals of Namburbe NAM-
BÚR-BI that have a religious and magical nature to keep away the evil, 
and as they came up with the idea of sheltering spirits, Shido and Mason, 
represented by the winged bulls that were placed at the city gates, 
entrances to palaces and small statues that were placed in the foundations 
of the walls and floors of rooms. 

Keywords: Assyrian,  Concerns, Fear- anxiety, Demons, Evil spirits      

  المقدمة

سكان بالد  ذلك شأن بقیةشأنهم في  اعتقد اآلشوریونالفترات التاریخیة المعروفة  أقدممنذ     

 من كان لهامثل باألرواح الشریرة والعفاریت تتما وراء الطبیعة كائنات أو قوى  الرافدین بوجود

من  لدیهم ضمنیاً  اً هاجس مرأوجد ذلك األفقد  بهم لذلكاألذى والضرر على الحاق لقدرة القوة وا

رزایا فعالها في ایجاد أ حیاتهم متجسدة حقیقي علىخطر وجودها من  قد یمثللما  الخوف والقلق

مر اثره الواضح في طبیعة سلوكیاتهم من ذلك االعتقاد فقد ترك هذا األ وانطالقا وامراض.

في االحتماء من خطر تلك  االحترازیة مبإجراءاتهسواء كان ذلك االمر متعلق  وخطاباتهم الرسمیة

وذلك عدائهم  أضمن مفهوم الدعایة واالعالم بهدف اثارة الرعب في نفوس  توظیفهاو أاالرواح 

قد ابتدعوا واستخدموا ف هوٕابعاد سبیل الحد من خطرها  في و شرهاوالتهدید من تخویف الفي 

بالثیران المجنحة المعروفة استخدام األرواح الحارسة ما تمثل لنا في منها  ائق عدةوسائل وطر 

بوابات القصور عند المجسمات أو التماثیل  األسطوریة الصغیرة  والتي كانت توضع فضال عن 

وابعاد  العفاریتبهدف خداع تلك یل والمعابد والمساكن وأسوار المدن وكذلك اتباعهم  مفهوم البد

لهذا الغرض كذلك استخدام  عن المریض ونقلها الى البدیل الحیواني أو الدمى المخصصة شرها

والتعاویذ واقامة الصلوات لتخلیصهم من األمراض التي تسببها تلك  الرقىو  یةطقوس التكفیر ال

  حسب اعتقادهم .باألرواح والعفاریت 

الملكیة اآلشوریة المنشورة ضمن سلسلة كتب  على الحولیاتمنهجیه اعتمد البحث في 

The Royal Inscription of Mesopotamia Assyrian  بالمختصر،والتي تعرف 

RIMA  فضًال عن سلسلة أخرى مكملة لهذه المؤلفات تحت عنوانThe Royal Inscription 

of the Neo Assyrain Period بمختصر التي تعرفRINAP الرسائل من د إلى جانب عد

  القدیمة.الخاصة باللغة العربیة والمعاجم اللغویة والمعاجم اللغویة االداریة على وجه الخصوص 

لمفهومي  واالصطالحيالمعنى اللغوي جدیر بنا التطرق الى لبحث وقبل الدخول الى متن ا 

عن  النفس فضالفي علم والفرق بینهما في اللغة العربیة والمعاجم اللغویة القدیمة الخوف والقلق 

   :المعاني والمفردات الدالة علیهما في النصوص االشوریة

  

  



   ریم محمد صالح مصطفى             هواجس خوف اآلشوریین    

    صفوان سامي سعید أ.د.              والعفاریت وقلقهم من األرواح الشریرة

٤٧  

  :واصطالحاً  الخوف لغة -

الشيء  تُ فّ خِ  :، یدل على الذعر والفزع ، یقال حداالخاء والواو والفاء اصل و  الخوف لغة : -

 كنت اشد خوفًا منه ، فأما قولهم تخوفتٌ  :خاوفني فالن وخفته ، أي :ویقال ،والیاء وخیفةً  وفٌ خَ 

   .)١(صیح تنقصته فهو الصحیح الف: أي  ،الشيء

 فیقول منهم،حد افقد عرفه العلماء عدة تعاریف تبعًا الختالف نظرة كل و  :اصطالحاً الخوف  -

یستعمل في ، وهو ضد األمن ، أو معلومة  مظنونةاالصفهاني الخوف توقع مكروه عن أمارة 

  .)٢( االمور الدنیویة واألخرویة

  :واصطالحاً القلق لغًة  -

 وذكر )٣(َقِلق  َیقَلق َقَلقاً  :یقال القاف والالم والقاف مفردة  تدل على االنزعاج ، القلق لغة : -

 غیره ، وأقَلَقُه غیره والًقلق : أن ال یستقر في مكانه ، وقد أقَلقهُ  بات َقِلقالً  :یقال انهابن منظور 

   )٤فَقِلَق(

حالة من التوتر الناتج عن خبرة غیر سارة  انهبیعرف القلق اصطالحًا القلق اصطالحًا:  - 

 ةالواضح سباباألدون أن یعرف من وانفعالیة یعاني منها الشخص عندما یشعر بخوف أو تهدید 

متجسدة حوادث متعلقة بالمستقبل شأن عدم االرتیاح والهم واالضطراب ببمشاعر وقد یَمثل ، له

  .)٥(حصولوشیكة ال شر وعدم االرتیاح نحو مشكلة متوقعة أوالفكر وترقب ال انشغال في

طبیعیة  استجابةأن الخوف  العلماء یرى بعض :في علم النفسالفرق بین الخوف والقلق 

خیف ومعروف المصدر على مستوى الشعور نابع من التهدید الخارجي لخطر فعلي قائم ومُ 

ویزول بزوال المؤثر وال یوجد صراعات مصاحبة له بل انفعاالت وتغیرات جسمیة ونفسیة وقتیة 

تنم عن صراع وتهدید داخلي أو مثیر وغامض  انفعالیةأما القلق فهو حالة ، تنتهي بزوال المؤثر 

حیان دة فعل لوضع غیر قائم لكنه متوقع وال یمكن في بعض األنه ینشأ كر ألسبب مجهول أي 

زوال   من رغمعلى التحدید مصدره ویكون نابعًا من تهدید داخلي ویبقى غالبًا مصاحبًا للشخص 

نسان وصحته جسم اإل من مناسب له وترافقه صراعات تؤثرصلي طالما لم یجد الحل الالمثیر األ

  )٦( تبعًا لدرجة القلق

  اآلشوریة:الدالة على الخوف والقلق في النصوص  المفردات
فیه أن الحدیث عن مصطلح الخوف والقلق في النصوص اآلشوریة یقودنا في  كال ش        

ومراسالتهم الرسمیة طبیعة الحال إلى حقیقة مهمة وهي هل أن اآلشوریین وصلوا في كتاباتهم 

ن في اإلحساس والتأثیر یمتشابهتن حالتیإلى التمییز في استعمال كال المصطلحین بوصفهما 

یمكن القول استنادًا إلى األدلة والشواهد النصیة المتنوعة   ؟والمعطیاتفي األسباب ن یومختلفت

ق .م ) أن اآلشوریین كانوا  ٦١٢-٩١١التي أتتنا من بالد اشور إبان العصر اآلشوري الحدیث (
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،أذ أن اسم القلق محدود على نطاق  على درایة في استعمال وتمییز كال المصطلحین لكن

ادن  –اخ  –عدد محدود من النصوص ومن عهد الملك اشور بیان ذكره إالفي  وصفاته لم یأت

هذا الملك شخصیة ق .م ) على وجه الخصوص ألسباب قد تتعلق في  ٦٦٩-٦٨٠(اسرحدون 

 ومخاطبته تنم عنوتوجسه من مظاهر الحیاة المختلفة فكان كالمه وأسلوب التحاور معه 

خلجاته الداخلیة وتالمس ما كان یشعر به من َقلُق وشُك وِریبة . ومن تلك المفردات  انفعاالته و

  :هي التي وردت في حولیاته الملكیة دون غیرها

 مراصو،)٨(dubbubuدوبوبو ،)٧( nikittuنیكتو 
10)marāṣu 9nakādu(  

المحدد للمفردات الدالة على مفهوم القلق نجد شیوع الفعل  االستعماللى جانب إ و 

لرسمیة فضًال عن نصوص اعلى نحو كبیر في الرسائل والمخاطبات )٩(  palāhuبالخو

 ن واحد . فإلى جانب معناه الرئیسالمعاهدات والحولیات الملكیة للداللة على المصطلحین في آ

القلق مفردة وًال ورود أبدلیل  القلق،فأن لهذا الفعل معنى للداللة علیه وهو  ،والخشیةوهو الخوف 

كدیة فضًال عن تحلیل مضامین بعض هذه النصوص التي یستدل ضمن معانیه في المعاجم األ

هو القلق ولیس الخوف وذلك تبعًا  palāhuأن المعنى المقصود من الفعل على عن طریقها 

  .وشیكة تخطار مرتقبة ولیسأوسلوكیاته من مواقف و الشخص فعال ألردود 

  تمهید:

عن طریق دراسة النماذج و كان الرأي السائد لدى علماء اآلثار منذ القرن التاسع عشر للمیالد     

شكال الفلسفة في فكر اإلنسان أمن  الفنیة وتحلیلها من العصور الحجریة القدیمة أن هناك شكالً 

جنب مع  إلىیمانه بوجود قوى ما وراء الطبیعة من عالم األرواح تقف جنبًا إتجسد في  القدیم

طبیعة حیاته الیومیة ، ثم اخذت ابعاد تلك االفكار تتجسد شیئًا فشیئًا عن طریق المعتقدات 

دي متمثلة في مشاهد الصراع األسطوري في ضعت تلك األفكار في اطارها العقالتي و  الدینیة

العصور الالحقة لمجموعة من اآللهة  وحیوانات مركبة مثل رجل السمكة ورجل الثور أو األسد 

عثر  ق.م)٢٨٠٠- ٣٥٠٠(العصر الشبیه بالكتابة  إلىتعود بتاریخها  ختام اسطوانیةأمنفذة على 

 اً ثبت ذلك ادراك البشریة أن هناك مفهوم، مما ی)١٠(علیها في الطبقة الخامسة من مدینة الوركاء

فكما كان هناك آلهة للخیر  )١١(للخیر والشر تجسدت عن طریق اآللهة التي صنعتها و صورتها

(  كان اإلیمان ایضًا بوجود آلهة للشر والموت( مثل اإلله انكي )  تجلب الوفرة والنماء لإلنسان

 )اریت تجلب الخوف والرهبة في نفوسوعف رواح شریرةأصورت لإلنسان بهیأة  مثل اإلله ایرا)

في نسان حیاة اإل فيوى وتأثیرها المباشر ى حقائق تلك القحدإحسب اعتقادهم بناضریها تمثل 

 االعتقادوكان  )١٢( مراض عن طریق دخولها في النفس البشریةیجاد األإ خلق المحن والرزایا و ب

شرار التي رواح الموتى األأاألصل في العفاریت هي  وأأن هذه األرواح  آنذاكالسائد لدى القوم 
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مراض متخذة من الخرائب صعدت من العالم السفلي لتنتقم من البشر وتسبب الكوارث واأل

  )١٣(.واألماكن المهجورة والمظلمة أماكن سكناها

نضوج الدیانة وطقوس العبادات في بالد الرافدین إبان العصور التاریخیة الالحقة  تسهمألقد     

لم یكن یرى  االعتیاديفي توضیح الكثیر من الحقائق والبراهین عن تلك المعتقدات فالشخص 

 فثمة العدید من )١٤( یضاً ابفعل العفاریت وتأثیراتها  بلحسب فاآللهة  تنفسه أنه مرهونًا بإرادا

من األرواح الشریرة كانت تمثل تهدیدًا مباشرًا  عدد یمان القوم بوجودإالشواهد النصیة ما تؤكد 

نو وذریة من جبال الغرب وغالبًا أوالد أمنها عفاریت  لحیاة البابلیین واآلشوریین على حد سواء ،

 )١٦( Lamštuوكذلك عفریته المشتو  )١٥( ما كان یشار إلى هذه العفاریت بصیغة الجمع بالسبعة

وهي من األرواح المخیفة التي كانت تهدد النساء عند الوالدة وتسرق األطفال من صدور امهاتهم 

وهو الخاص بالطاعون ورسوله اإلله  )١٧( Namtaruمتاروالناوكذلك عفریت  اعتقادهمحسب ب

كان أي الرابض الذي  )١٨( rabiṣu :العالم السفلي وكذلك عفاریت الشر مثل رابیصو  إلىنركال 

 )١٩(alûمراض الخبیثة والطاعون  و الو مسؤول عن األ وهو خل والزوایا المظلمةیتواجد في المدا

  .)٢٠(....الخ  ha-re-be-em    pu –šu  وعفریت الخراب 

ولم یتوقف األمر عند هذا الحد بل أن إیمانهم بوجود هذه األنواع من األرواح الشریرة وتأثیرها 

  :بمایأتي لالعتقادحیاتهم وانطباعاتهم دفعهم الكبیر على مسیرة 

من  إلىأن هذه العفاریت قد تتلبس بالشخص بدلیل ما ورد في رسالة ال یعرف صاحبها  :أوالً 

یذكر في متنها  عیالم،منیة تخص بالد أتطرقت حول قضایا  مقدمتها،ارسلت بسبب كسر في 

  .یالمیون الع قائًال هجمأن شخص ما متلبس بالجان ظهر في البالد 
MdAG-MU-BA-šá   LÚ.GAL-ka-a-ru   ul-tu   KUR.NIM.MA.KI   ki-i ih- 
hi-su   še-du  ina   KUR xx  um-ma   LÚ. NIM. KI  it-te-bu-nu   pu-ul- 
lu-hu(21). 

ظهر  عیالم،من بالد  Nabu-šumu-iqšaاقیشا  –شوُم  –ع مسؤول التجارة نابو ج"عندما ر 

  ."العیالمیون  هجمللعیان في البالد شخص متلبس بالعفریت قائًال "

ساطیر ى األحدإبدلیل ما جاء في  )٢٢(ن هجوم العفاریتعى أنفسها لم تكن بمن أن اآللهة: ثانیاً 

أن خسوف القمر كان یمثل حالة یقهر فیها إله القمر سین بصورة على السومریة التي تؤكد 

  : األرواح الشریرة ،إذ مؤقتة من قبـل هذه

مظلمًا  فأصبح.. اإلله القمرقبة السماء وتجمعت غاضبة حول  " اخترقت آلهة الشر السبعة

 )٢٤(ظالم البطل سین )٢٣( . فرأى اإلله انلیلسلطانه.ولم یجلس على عرش  –نهارفي اللیل وال

: ایه الوزیر نسكو النار)( إله  )٢٥(نسكو هله انلیل) وزیر إ( إله القمر) في السماء فدعي السید(

 كرر الخبر على (إله الماء ) في االبیس وقل انا ابني سيء الذي. االبیس إلىاذهب بالخبر 
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في االبیس هذه الرسالة وعض على شفتیه وأمتأل  )٢٦(حجب بحزن في السماء ... وسمع ایا

                         .)٢٨(ووجهه برسالة قائًال : اذهب ابني مردوك !...؟ )٢٧(فمه بالعویل ودعا ایا ابن مردوك

نسان  حول حقیقة ما كانت تمثله تلك األرواح الشریرة من تهدید على حیاة اإل االعتقادزاء ذلك إ و 

نسان فقد تركت في النفس البشریة انطباعًا مؤلمًا وهاجسًا من الخوف والقلق ظل یساور فكر اإل

نجد أن هذا الهاجس  )٢٩( حتى یومنا هذا وبالحدیث عن بالد اشور العصورقدم أمنذ  واهتماماته

كان راسخًا في ذهنیة الفرد اآلشوري واعتقاداته بدرجة أن التهدید بالعفاریت كان یمثل أحد اوجه 

 قدم عصوره التاریخیة المعروفة بدلیل ما تردد منأثقافة الخوف في المجتمع اآلشوري منذ 

 العصر اآلشوري القدیم بالد اشور منذ  عبارات ودالئل لغویة جاءت على لسان حكام وملوك

ق.م ) في مطلع  ١٩٠٢-١٩٤١األول ( ایرشوم  Erišumالحاكم ما جاء في كتابات   منها

وهو یتحدث من باب التخویف والتهدید بعفریت الخراب لمن یثرثر  قبل المیالدااللف الثاني 

  تي مایأور قائًال عن هذا الموضوع في مدینة اش ویكذب عند بوابة الممشى

qá-bi   wa-ta-ar-tim   i-na   mu-uš-lá-le  xxx ša   ḫa-re-be-em   pu-šu  ù  
 qí-na-sú    i-ṣa-ba-at   ki-ma   kà-ar-pì-ma   ha-áp-e-tim   qá- qá-sú  i-
ha-pi ki-ma   GI   qí-li-im   i-qí-a-al   ú   ma-ú-šu   i-pè-šu-ma(٣٠).  

 واجزاءه الخلفیة"الشخص الذي یكذب عند بوابة الممشى فأن عفریت الخراب سوف یمسك فمه 

وسوف یحطم رأسه مثل تحطم اإلناء وسوف یسقط مثل القصبة المكسورة والماء سوف یجري 

  من فمه ".

ى كتاباته حدإمقوله مهمة في ق.م) ١٧٨١-١٨١٤( ولادد األ –في حین كان للملك شمش 

في مدینة اشور مخاطبًا في بند  عادة بنائه لمعبد اإلله انلیلإالتذكاریة وهو یتحدث عن ذكرى 

نزال لعنات اآللهة علیه في حالة اهماله إمغبة محذرا إیاه من اللعنات الملك الذي سیأتي من 

  نصه:ما في ختام حدیثه قائال  وتدمیرها،كتاباته التذكاریة  بشأن
dZUEN   DINGIR  re-si-ia  lu-ú   ra-bi-iṣ  le-mu-ti-šu   a-na  da-re-
tim( )31  

  االبد ". إلى" عسى أن یكون اإلله سین عفریت شره 

سماء العفاریت أفضًال عن براعة وبالغة ملوك العصر اآلشوري الوسیط والحدیث في توظیف 

منها بهدف اثارة الرعب في نفوس اعدائهم ضمن حولیاتهم الملكیة رهبتها كأداة للتشبیه في بیان 

ق.م ) ١٠٧٧-١١١٥ ولاأل ( تكالتبلیزر ولاألایشر  - ابال–ما جاء على لسان الملك توكلتي 

من سیطرة )٣٢( katmuhu كتموخ بالد  في استرداد ى كتاباته عن حملتهحدإوهو یتحدث في 

  :  عدائه مثل عفریت اإلعصار على حد قولهأواصفًا تكدیس جثث  ، )٣٣(بالد مشكو

ab-bal-kit   it-ti   20   LIM  ÉRIN.MÉŠ  muq-tab-li-šu-nu   ù  5 LUGAL. 
MEŠ-šu-nu   i-na   KUR   kat-mu-ḫi    lu   al-ta-na-an  a-bi- ik-ta-šu-nu  
lu   áš-kun   šal-ma-at   qu-ra-di-šu-nu   i-na   mit-hu-uṣ tu-ša-ri   ki-ma   
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ra-hi-ṣi    lu-ke-mir   ÚŠ.MEŠ-šu-nu   hur-ri   ù  ba- ma-a-te  ša  KUR-i   
lu   ú-šèr-di (34). 

، قهرتهم ومثل  katmuh كتموخ من المحاربین وخمسة من ملوك بالد ٢٠٠٠"حاربت ضد 

هم تجري في ودیان ءریبهم في ساحة المعركة وجعلت دماعفریت اإلعصار كومت جثث محا

  وسهول الجبال ".

الثائر البابلي مردوك  ق.م)٦٨١- ٧٠٤سنحاریب  ( اریبا –اخي  –في حین یصف الملك سین 

، قائًال ما qallû (٣٥)قالو  صل لعفریت الشرحولیاته بأنه صورة طبق األ حدىإادینا في  - ابال –

  نصه :

u-ú  hi-ri-iṣ  qal-le-e   lem-ni(٣٦)š        هو صورة لعفریت الشر قالو "qallû"    

- humban ى الخوف المروع الذي انتاب الملك العیالميفي بیان مد خرآكما كان لدیه وصف 

menanu اشكن  - شومَ  - وحلیفه البابلي نابوNabu-šuma-iškun  اثناء حملته ضدهم مشبهًا

  حولیاته :  حدىإعلى حد قوله في )٣٧(  alûذلك الخوف بعفاریت الشبح الو

) مع ملك بابل فقد حل علیهم الرعب مثل عفاریت humban-menanu" وبخصوصه "( 

في القیام بمعركة ضدي وقلوبهم ارتجفت مثل الحمام الصغیر المطارد وقضوا  alûالشبح الو 

  .)٣٨(بولهم وحاجتهم داخل عرباتهم لكي ینجوا بحیاتهم ووطئوا في اندفاعهم على جثث فرقهم "

 النصیة المهمة من عهد الملك ذاته أن شیوع ثقافة شاراتاإل حدىإكما یمكن أن یستدل من 

تسمیة  إلىاریبا )  -اخي - الملك (سین از من خطرها كانت سببًا دفعت وجود العفاریت واالحتر 

 asakkuوهي بوابة الخطوة ببوابة الرقیة ضد لحم عفریت المرض اساكو  )٣٩(بوابات نینوى حدىإ

  ، مبینًا ذلك بالقول:  ašakkuاواشاكو  

Mu-še-ṣa-at   UZU  AZAG  KÁ.GAL    muš-la-lum(40). 

  ".asakk " الرقیة ضد لحم عفریت اساكو"

  :شورياآلرواح الشریرة والعفاریت في المجتمع وسائل االحتراز من األ 

سالیب عملیة للحد أسهمت طبیعة المعتقدات الدینیة التي سادت بالد الرافدین في بلورة ألقد     

من خطر العفاریت. فمنذ العصر اآلشوري الوسیط في حدود القرن الحادي عشر قبل المیالد 

 إلىخذت هواجس الخوف والقلق عند اآلشوریین من خطر األرواح الشریرة ، ابعادها الفنیة أ

بأشكال وتجسدیها آلهة خاصة لحمایتهم من المخاطر  اتخاذدي وذلك في جانب اطارها العق

تجالتبلیزر  ( ایشرا األول - ابال - ن منذ عهد الملك توكلتيو إذ بدأ الملوك اآلشوری )٤١(مختلفة

ق.م) ١٠٧٧- ١١١٥االول
صیاغة افكارهم في الدفاع عن انفسهم من اذى العفاریت  ب، )٤٢( 

بطرائق سحریة متمثلة بما كان سائدًا منذ فترات سومریة مبكرة في تعمیم فكرة األرواح الحارسة 

 LAMA=)lamassu٤٤ (اطلق علیها تسمیة الماسو   )٤٣(عن طریق استخدام حیوانات مركبة 
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وضعت على هیأة ازواج كبیرة متقابلة عند  aladlammu (٤٦)واالدالمو )٤٥( Šēduوشیدو 

لبارزة في الحضارة صبحت من السمات اأمداخل بوابات مدنهم وقصورهم ومعابدهم الرئیسة و 

 اً ، وهي بتكوینها تمثل خلیط)١ینظر الشكل ( )٤٧(ن باسم الثیران المجنحة و الباحث هااآلشوریة وعرف

ض دعائیة في بیان قوة من قوى بشریة وحیوانیة ادمجت بشكل منسق لم تكن الغایة منها ألغرا

بعاد خطر األرواح الشریرة إ اعتقاداتهم على طرد و  وفقحسب بل كان لها القدرة ایضًا فاآلشوریین 

هي عبر بواباتها الرئیسة ، ف والعفاریت عن الملك والناس ومنعها من الدخول إلى تلك المباني

سد او ثور) وجناحي طائر تجمع القوى العظمى أنسان وجسم حیوان (إتها المكونة من رأس أبهی

   .)٤٨(واحترام ولتها الدیانة والمعتقدات القدیمة كل تقدیسأالمسیطرة التي 

  

  

  

  

  

  

  

ونظرًا ألهمیة هذا الموضوع وطبیعة أبعاده الدینیة فقد توالت اهتمامات ملوك العصر اآلشوري 

قامة وترمیم تماثیل اآللهة والحیوانات الحارسة داخل قصورهم أو عند اسوار مدنهم إالحدیث في 

عمالهم العمرانیة من ذكر هذا الموضوع والتطرق الیه أفلم تكن بالكاد تخلو  الخارجیة،وبواباتها 

اشرید  - منها ما تردد على لسان الملك شلمان بأخر،في مضامین حولیاتهم الملكیة بشكل أو 

وهو یتحدث عن إعادة صناعة تمثال االله ِكدودو  )ق. م ٨٢٤-منصر الثالث شل ٨٥٨(

kidudu  قائال ما نصه: اشور،لسور مدینة  الحامي  

ina   u4-me-šu-ma   dki-du-du   ma-ṣar   BᾺD   it-ti   BᾺD-ma   šu-a-tum   
i'-a-bit   a-na   iš-šu-te   DÙ-uš(49). 

فضًال عن السور نفسه قد  للسور،الحامي  kidudu ِكدودواإلله  تمثال)" في ذلك الوقت (

  عدت صناعته من جدید ".أ تداعى،

واضح في هذا الشأن ایضًا  سهامإق.م ) فكان له ٧٨٣-٨١٠نیراري الثالث ( -اما الملك ادد

 شلمنصر - سدین شامخین عند یمین وشمال بوابة مدینته الملكیة كارأوذلك عن طریق وضع 

  بالقول : اهمیمبینًا اسم ) ٥٠()اشرید - شلمان - كار(

اشرید مدینتي  -شلمان - " في ذلك الوقت اقمت اسدین شامخین عند یمین وشمال بوابة كار  

العفریت الغاضب الذي ال  xxxxالفخمة واطلقت علیهم (اآلتي) اسم األول هو(االسد الذي

 

 )١الشكل (

تمثال  الثور المجنح (الشیدو واالماسو) المكتشف 
نقالً عن :                           في العاصمة اآلشوریة كلخو (نمرود)

 ٣٥األسود ،حكمت بشیر ، المصدر السابق ، ص 
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الواقف  غیر الخاضعین ، الذي یجلب النجاح " واسم الثاني هو ریجابه في الهجوم، الذي یغم

عداء ، الذي یطرد طریق المعركة، الذي یسوي بالد األمام البوابة هو الذي یهاجم عن أ

  .                        .(٥١)المجرمین ویجلب الناس الطیبون "

عادة إفي  )ق.م٧٢٧-٧٤٥ الثالث(تجالتبلیزر ایشر  - ابال –في حین یتفاخر الملك توكلتي 

وتزیین مداخلها وقصورها بجملة من اآللهة الحارسة االشیدو واللماسو  )٥٢(بنائه لمدینة كلخو 

فضًال عن المخلوقات المركبة بهیئات ومهارة عالیة من الفخامة واالبداع ، مبینًا ذلك بالقول 

  كتاباته : حدىإ

ú-rak-kis-ma e-ma  KÁ.MEŠ-ni  u-rat-ti   UR.MAH.MEŠ   dALAD.MEŠ 
dLAMMA. MEŠ   ša  bi-na-te   ma-a'-diš    nu-uk-ku-lu    ḫi-it-lu-pu  
ku-uz-bu   né-re-bi    ú-šá-aṣ-bit-ma   a-na   tab-ra-a-te   u-šá-az-zi-iz  ú  
ṣa -lam    ab-ni    ma-ṣar    šu-ut   DINGIR.MEŠ   GAL.MEŠ    bi-nu-ut  
ZU.AB   ki-šu-u    ú-šá-as-hir-ma    pu-luh-tu   ú-šar-ši (53). 

من  بسمات ذات مهارة عالیة lamassuوالـ  edušسود والـ " اقمت عند مداخلها (تماثیل ) األ

حجریة  الفخامة وأقمتها في مواضیع تدهش (السكان)...عالوة عن ذلك فقد وضعت تماثیل

( رجل السمكة) حول ( القصر) لدعم )٥٤( apšuلآللهة العظیمة الحارسة ومخلوقات الـ 

  الجدران وبذلك منحتها قدرًا من الرهبة " .

 أسالفهم،دورهم الریادي في هذا األمر واضحًا وممیزًا عن بقیة  السرجونیة فكاناما ملوك الساللة 

 عادأحولیاته بأنه الشخص الذي  حدىإاریبا وصف نفسه في –اخي  –بدلیل أن الملك سین 

 إلى(الخاص بآلهة مدینة اشور)  Ešarraاألرواح الحارسة المهجورة والعائدة لمعبد ایشار 

  موضعها:

mu-ter   dLAMMA   é-šár-ra    ba-ṭil-ti     a-na    áš-ri-šú(55). 

  "Ešarra موضعها في ایشار  إلىاألرواح الحارسة المهجورة  عادأ" الشخص الذي 

خر عن بناء فیتحدث هو اآل  ق.م ) ٦٦٩-٦٨٠  ناسرحدو ادن( - اخ - لملك اشوراما خلیفته ا

كتاباته مدى حرصه في صناعة ووضع تماثیل األرواح الحارسة  حدىإ قصره في نینوى مبینًا في

  - ذلك بالقول : اً عند بوابات غرف القصر مؤكد
dALAD.dLAMMA.MEŠ  MUNUS.ÁB.ZA.ZA-a-ti  ša NA4. 

dŠE.TIR  ša   
ki-i   šik-ni-šú-nu  ir-ti   lem-ni   ú-tar-ru  NA4.

 dALAD. dLAMMA.MEŠ  
GAL. MEŠ  ur-mah-hi   šu-ta-tu-u-ti   MUNUS.ÁB.ZA.ZA-a-ti   šu-ta-
ha-a-ti   MUNUS. dLAMMA.MEŠ  maš-šá-a-ti   ša   URUDU  nam-ri  
ap-ti-iq-ma   ù  dALAD.dLAMMA.MEŠ  ša   pi-i-li  pe-ṣe-e   ZAG  u   
GÙB   ú-šá-aṣ-bi-ta(56) .  

فصیلة  (منالقصر) تماثیل الثیران والدرباني  (غرف" وضعت على یمین وشمال بواباتهم 

والتماثیل الحجریة للثیران واالسود  للشر.بهیأة طارده  Pendûحجر  من) (صنعتاالبقار) 
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وزوج من تماثیل  متقابلة.) الدرباني وضعت بصورة (تماثیلكذلك  متقابلة،بصورة  وضعت)(

ور ( صنعت) من حجر ) صنعتها من النحاس البراق وتماثیل الث lamassuاألرواح الحارسة (

  ".الرخام االبیض

ن فكرة االحتراز من مهمة تؤكد أ آثاریهكما لم تقتصر طبیعة ادلتنا عند هذا الحد فثمة مكتشفات 

باألرواح الحارسة كانت من الثقافات المتأصلة في مجتمع بالد الرافدین ، بل  واالحتماءالعفاریت 

ربما كانت تمثل األساس في فكرة تطویر وتوظیف األرواح الحارسة لتلك التماثیل الموضوعة 

قد أظهرت نتائج التنقیبات التي اجرتها في القصور والمعابد اآلشوریة ، فوفق مخطط  مدروس 

-١٩٤٩عوام ما بین المدن البابلیة واآلشوریة في األ لآلثار في عدد من المدرسة البریطانیة

شكال صغیرة أجانب  إلىعن سلسلة من صفائح معدنیة منقوشة موضوعة على االرض  ١٩٦٢

وأشكال  مجسمة بهیئات اسطوریة لآللهة وحیوانات وانواع هجینة متنوعة مثل رجل السمكة

  ugalluسد البشريواأل، )٢،٣( نینظر الشكال )٥٧( Apkalluالطیور ذوي الرؤوس البشریة 
ینظر ) ٦٠( mušhuššuفعى واأل )،٥ینظر الشكل ( )٥٩(  lahmuوالغول) ، ٤ظر الشكل (ین)٥٨(

ینظر  )٦٢(kulīluوالیعسوب )، ٧ینظر الشكل ( )٦١(suhurmašوالسمك االسطوري ) ،٦الشكل (

أو من صفائح حجریة أو معدنیة  مصنوعة من الطین المجفف  بالشمس أو المفخور) ٨الشكل (

عثر علیها منفردة أو زوجیة أو مجموعة من سبعة أعداد داخل جرار أو صنادیق طینیة مفخورة 

نهایاتها موضوعة تحت ارضیات خاصة على  حدىإأو غیر مفخورة  مزودة بغطاء مفتوحة من 

ضمن مدن نینوى  جانب المداخل وعلى طول األسوار وفي الزوایا والعتبات وفي وسط الحجرات

اشرید الثالث ، فضًال عن مدینة  –واشور وكلخو في القصر المحروق وحصن الملك شلمان 

ول من األلف األول قبل المیالد رجح النصف األ إلىوبابل وتعود بتاریخها ) ٦٤(اورو   )٦٣(كیش

الباحثون في حینها وعن طریق قراءة الطقوس الخاصة التي كان یتم عن طریقها وضع هذه 

 إلىمنع دخول الشر هو  ماكناألي هذه فووضعها  التماثیل أن الغرض من صناعتها بهذا الشكل

حسب رأي الباحث ب )،٩ینظر الشكل ( Nisrochنسرج  طائر (النسر)بنیة ، والسیما هذه األ

والمنقب البریطاني الشهیر ماكس ملوان ، الذي كان شائعًا في الفنون المنفذة على القصور 

           .)٦٥(عن ساكنیها مراض جانب منع األ إلىالوسیط والحدیث  العصر اآلشورياآلشوریة إبان 
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 )٢الشكل (
لمصنوعة من )  اApkalluعدد من التماثیل (األسطوریة  

 نقالً عن : في مدینة نمرود عثر علیھاالطین لرجل السمكة 
Green,A, Op.cit, Pl.X 

 )٣الشكل (
تمثال من الطین المجفف لطائر برأس بشري   

                                                              ,M. E. L. Mallowanعن :     نقال
the EXCAVATEONS AT  

NIMRUD(KAIHU)    1953,Iraq Vol. 
16, No. 1,1954 ,P86 

 )٤الشكل (

مصنوع من الطین المجفف  ugallu داألستمثال الرجل 

 D,Qates, FORT ن:ع بالشمس نقالً 
SHALMANESER- AN INTERIM REPORT 

AN INTERIM REPORT, Iraq, 1959, 
Pl,XXXII 

 )٥الشكل (

من الطین  مصنوع laḫmuالغولتمثال الرجل 
     عن :نقالً المجفف بالشمس 

D,Qates Op. cit , Pl,XXXII 
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 )٦الشكل (
لألفعى األسطوریة  المجففالطین من  تمثال مصنوع

)mušhuššu (عن:  علیھ في مدینة نمرود نقالً  عثر                                                                                               

D,Qates, Op. cit , Pl,XXXII                      

)                                                                                                                     ٧الشكل (
لسمك األسطوري تمثال مصنوع من الطین المجفف ل

)suhurmaš    نقالً عن (Green,A, Op. cit , 
Pl,XV 

 )٨الشكل (
الطین ( للكائن تمثال مصنوع من 

تم العثور ) الیعسوب (kulīlu األسطوري
:                                 علیھ في مدینة اشور نقالً عن

Green,A, Op. cit , Pl,XV  
 

 )٩الشكل (     

) نقالً عن :                       Nisrochلوحة جداریة لطائر النسرج (

Green,A, Op. cit,  Pl,IX 
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  فیه:داد األسباب الممكنة لسوء طالع البیت نقرأ وغالبًا ما كانت صیغ هذه الطقوس تبدأ بتع

أو إله شریر أو الرابض  اً ، شریر أو غوالً  اً ظالل شریر أو روح شریر أو شبح كان  "سواء 

أو ید  أو وصیفه اللیلو )٦٧(أو لیلیت  )٦٦(الشریر أو الماشتو أو الباسو أو القابض أو لیلو

اإلله أو ید اآللهة أو وباء ....أو عفریت الطاعون أو عفریت الحظ السيء (حرفیًا: هو الذي 

االشیاء السیئة في الحیاة ، أو الموت أو الحرارة أو الخمس أو القاتل .... مهما كان یجلب 

   )٦٨(هناك .... الذي یؤذي االنسان ، في بیت الرجل ..." 

الخاصة بأعداد األشكال سواء من الطین أو من الحجارة أو من المعدن یلي ذلك ذكر التعلیمات 

 أو الخشب لحمایة البیت والتي یقوم بها المعوذ وذلك قبل وضعها في األرض مثل رشه بالماء

  مبینًا بالقول : )٦٩(المبخرة للطقس  هوتهیئالمقدس والتضحیة بالخراف وتزویده باألطعمة 

الطقوس وتقدم الخراف لألضحیة وتجلب لحم الخنزیر والشحم " ترش ماًء مقدسًا وتقیم دكة 

واللحم المشوي وبعثر التمر والطعام الجید وضع الحلوى من العسل والزبد وأقم مبخرة مع 

ناء الماء المقدس إ خشب الصنوبر وأسكب النبیذ وانحني احترامًا وطهر المبخرة والمشعل و 

: تعویذة ایه اإلله شمش، السید العظیم وخشب الطرفاء واتلو ما یأتي امام اإلله شمش

رض والذي یرثه األموات واألحیاء، انت .. قالیم السماء واأل أالقاضي المبجل الذي یشرف على 

بیت فالن بن فالن للتغلب  .. الطرفاء المقدس، الخشب الطاهر لشكل التمثال الذي سأقیمه في

  ).٧٠(الذي سأعمله ذا فائدة كاملة "شیاء الشریرة ، لقد انحنیت امامك لیكن الشيء على األ

جراءاتها أن من كان یقوم بها هم من الكهنة المرقین أو إ إذ یبدو لنا من مضامین تلك الطقوس و 

ماكن دفن تلك التماثیل أالمعوذین العارفین بذلك والذین كانت تقع على عاتقهم ایضًا تحدیًد 

-mardukشم –شاكن  - في رسالة مهمة من كبیر المعوذین مردوك  جاءنابدلیل ما  الوقائیة،

šakn –šumi األخیر عن موضوع دفن  استفساریاه بشأن إادن مجیبًا  –اخ  - الملك اشور إلى

  یأتي:هذه التماثیل قائًال ما 

ina   UGU   tim-ra-a-ni    ša   LUGAL   be-lí   iš-pur-an-ni    m-a  a-a-ka   
i-tam-me-ru     ina  ṭup-pi   ki-i    an-ni-i     qa-bi  ma-a    ina  KÁ. DIL. 
ÀM   te-te-mir   ú-ma-a  šum-ma  LUGAL   i-qab-bi   xxxxxxxx ù   ina   
ši-a-ri    ki-ma    LUGAL   be-lí   a-na    qa-an-ni  it-tu-ṣi   ina  IGI   É    
dan-ni    ina    IGI   É  KI.NA.MEŠ   É   LUGAL   is-si-niš    ú-sah-ka-
mu-ni    lit-me-ru   ša  kal   UD-me  ša   MI   la   pa-ris   im –ma-ti   ša   
ŠÀ-ba-šu-u-ni  i-tam-me-er (71) . 

إلي سیدي الملك قائًال این ستدفنونها ؟"   بشأنها كتببخصوص التماثیل الوقائیة التي    "

 xxxاآلن مع موافقة الملك  الخارجیة.عند البوابة  اآلتي: ستدفنونها الطقس)یقال في لوح (

 ماكنأمام الغرفة الرئیسة وغرف النوم وفي أایضًا غدًا بعد ذهاب الملك خارجًا سوف یدفنوها 
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في وقت النهار أو المساء لیس هناك اختالف شخص یمكن أن  الملك.اضافیة حددت من قبل 

  .یدفنها متى ما یرغب "

باألرواح الحارسة هي السلوك  واالحتماءإقامة التماثیل الوقائیة فكرة وفي الوقت ذاته لم تكن     

یهام وخداع العفاریت، بل أن مفهوم اإل خطرفي الحد من  شورآسكان بالد  لدىالعملي الوحید 

 الروحیةالعالجیة جراءات اإل خر إحداألرواح عن طریق تطبیق فكرة البدیل كان یمثل هو اآل هذه

سالیب سحریة على المریض أوذلك بإتباع  فعلتهامراض الناجمة من من األالفرد  في تخلص

 )٧٢(جسد الحیوان أو دمیة اعدت لهذا الغرض  إلىبعاد شر العفاریت واخراجها من جسده إبهدف 

 - ٩١١( الحدیثالنصوص المكتشفة في مدینة اشور من العصر اآلشوري  أحدكما نقرأ ذلك في 

  مؤكدًا بالقول : ق.م) ٦١٢

 إلىیمدد الرجل المریض جدیًا  عند غروب الشمس الموت.لعمل بدیل رجل مطلوب من آلهة  "

اإلله شمش) ویحمل الرجل  إلى(وینحني جانبه على المنام وعند الفجر ینهض (الكاهن) 

ل المریض والجدي بیت فیه شجرة الطرفاء ویجعل(الكاهن) الرج إلىالمریض الجدي في حضنه 

الجدي  وتقطع حنجرةبخنجر خشب  المریض.وتلمس حنجرة الرجل  األرض.یستلقیان على 

في عینه ویصب  الكحلبخنجر برونزي ..... ثم یلبس الجدي المالبس ویلبسه حذاء ویضع 

الزیت على رأسه ویأخذ قبعة الرجل المریض ویربطها على رأس الجدي ویكفن الجدي ویعامله 

ثم ینهض الرجل المریض ویقف في المدخل بینما یعید الكاهن الرقیة ثالث مرات  .میتكرجل 

ویولول الكاهن للرجل المریض قائًال " لقد  ویذهب.ویخلع الرجل المریض رداءه ویعطیه للكاهن 

   .)٧٣(ویأمر الكاهن بإقامة مأتم ویدفن الجدي " فالن!مات فالن ابن 

الكهنة المرقین  یقوم به كان جراءات السحریة التيكان هناك بعض اإل فضًال عن ذلك     

بعض الرقى  عن طریقاالشیبو لتخلیص المریض من خطر العفاریت واألرواح الشریرة وذلك 

ویقومون برشه بالماء مع قراءة   جسدًا أشبه بجسد المریضیصنعون من العجین  إذوالتعاویذ 

حسب ب بها المریض كانت السبب عبارة عن ذنوب قامفي الواقع بعض العبارات التي هي 

و یقومون بوضع خیوط سوداء أو بیضاء على رأس المریض و رجله ثم أفي مرضه اعتقادهم 

یقومون بعد ذلك برمیها في البر كأحد طقوس التكفیر حیث نقرأ في نص عن طقس الساحر 

البریة  في یوم حسن وأن یغتسل بالماء الطاهر  إلىأن یذهب " االشیبو بإخراج شبح االطیمو 

وأن یقوم بكنس المكان بسعفة ، ثم یقوم بعمل شكل للمریض من الطین ویلبسه مالبس و 

رأسه، ویقوم  إلىجانبه سبعة ارغفة لألكل ، ومغزًال وستارًا ومسمارًا ثم یقوم بربطها  إلىیضع 

یحرق بها عشب ذو رائحة زكیة ثم یتلو أمام اإلله شمش مع وجبة طعام ومبخرة  بوضع مذبحٍ 

التعویذة  باسم اإلله ایا ومردوخ ثالث مرات ، ویقطع عقدة ثوب زبونه المریض، ورغیفًا 
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ین برغوة البیرة، ویربط شكل المریض بغصن الصفصاف ویقرأ ؤ لممطبوخًا من رماد وكأسین م

  .)٧٤( ة عالم الموتى "ة قصیرة والثانیة طویلة یستنجد بها بكل آلهحداعلیها تعویذتین و 

  السفلي.هذه الطقوس في المقابر أو البریة للداللة على العالم تنفذ 

تمثل هي  اسمائها وطرائق تنفیذها اختالفكانت طقوس التكفیر على  إلى جانب ذلك     

بدلیل ما أظهرته نتائج  العفاریت.خر من مساعي اآلشوریین في الحد من خطر آخرى مسعى األ

لوحًا  ١٤٠فضًال عن  بابل عن طریق الكشف عن  شورآ في كل من نینوى و األثریةالتنقیبات 

ول قبل المیالد وهي  محفوظة اآلن في لف األاأل إلىكدیة تعود بتاریخها مسماریًا مدونًا باللغة األ

ذات  الطقوسیةفعال والممارسات المتحف البریطاني ضمت شرحًا تفصیلیًا لسلسلة متنوعة من األ

عرفت بطقوس طرد الشر نامبوربي )٧٥(  ašipuبتدعها كهنة المرقین اشیبوأسحریة ودینیة طبیعة 

NAM-BÚR-BI  وفي االكدیة نامبوربوnamburbu  حمایة الناس وتجنبهم  إلىكانت تهدف

كما یستدل عن ذلك من ،)٧٦(و الشؤم المرتقب من فعل األرواح قبل وقوعها أالشر  من نذر

ادن ، منها رسالة  - اخ  -  شورآالملك  إلىلخصوص ابهذا  الكهنةمضامین بعض رسائل 

خیر بوجوب تنفیذ مر األأمجیبًا الملك بشأن  Nabû-nadin-šumuشم  –نادن  - المرقي نابو

من  لقلقنواع الشر، مطمئنًا الملك في الوقت ذاته بضرورة عدم اأطقس التكفیر نامبوربي ضد 

  سیجعالن هذا الشؤم یذهب ویجنبا شره على الملك  : له أن االله بیل ونابو اً الشؤم مؤكد

ina   UGU  NAM-BÚR-BI   Hul   DÙ.A.BI   ša   LUGAL    LUGAL  be-
lí     iš-pur- an-ni    ma-  a  n-na  ši-ia-a-ri    e-pu-UŠ   UD-mu   la  
DÙG. GA  UD.25-KÁM   nu-šá-aṣ-bat   UD.26-KÁM    ne-pa-áš   ù   ina 
 UGU it-ti   an-ni-ti   LUGAL   be-lí    TA*  ŠÀ-bi-šú   lu   la   id-da-ab-
bu-ub  dEN   ú  dPA   am-mar    GISKIM    še-tu-uq-qi  ma-ṣu   a-na    

LUGAL  EN-ia   ú-še-ṭu-uq-qu   LUGAL  be-lí   lu   la   i-pa-laḫ(٧٧).  

سیدي الملك  ليإنواع الشر الذي كتب أمن ي نوع أ"بخصوص طقس التكفیر نامبوربي ضد 

وعلى ایة  .٢٦وفي الیوم  ٢٥بشأنه قائًال " نفذه غدًا الیوم غیر مالئم سوف ننفذه في الیوم 

یمكن أن  ونابو )٧٨(حال سیدي الملك یجب أن ال یقلق بخصوص هذا الشؤم ، اإلله بیل

  یقلق ". أالیجعالن هذا الشؤم یذهب ویجنبان سیدي الملك . عسى سیدي الملك 

ادن بخصوص األمر الملكي بتنفیذ طقس  –اخ  -خرى منه ایضًا یجیب الملك اشورأوفي رسالة 

  بالقول:مبینًا له  rabiṣuالتكفیر ضد عفریت الخراب رابیصو 

ina  UGU  dul-li   ša  MASKĺM  ša   LUGAL  be-lí   iš-pur-an-ni   ma-a 
e-pu-uš    UD.13-KÁM    e-ta-pa-áš    šá   dul- li   gab-bu   šá   e-pu-uš-
ni    ar-ta-kas2   ak-ta-nak   ina  pa-an   LÚ.šá-ma-ṣar-ti   ap-ti-qid (79.).   
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سیدي الملك قائًال  ليإالتي بشأنها كتب rabiṣu " بخصوص الطقس ضد عفریت الرابیصو 

"نفذها" انا نفذتها في الیوم الثالث عشر. ربطت سویًا كل المعدات العائدة للطقس التي صنعتها 

  ".الحارس  إلىختمتها وعهدتها 

ادن بلقب الفالح  –اخ  –سم المرسل لكنه یخاطب الملك اشور ألم یذكر فیها  خرىأوفي رسالة  

  نواع الشر قائًال اآلتي:أمؤكدًا له بضرورة تنفیذ طقوس التكفیر ضد أي 

NAM.BÚR.BI   HUL   DÙ.A.BI   LÚ.ENGAR    le-pu-uš     ÉR.ŠÀ. 
HUN. GÁ.MEŠ   ša3   

dU.GUR    ù   šu-íl-la-ka-nu    ša3   
dU.GUR   

LÚ.E NGAR  le-pu-uš (80). 

كما یجب ان ینفذ الفالح ترنیمة  الشر.نوع من  أي لینفذ الفالح طقس التكفیر نامبوربي ضد" 

  ".نركال  لإللهالتكفیر لإلله نركال وصالة رفع الیدین 

هي الوحیدة على ما یبدو في الحد والقضاء على خطر  ولم تكن طقوس طرد الشر نامبوربي    

ملكیة  وامرأرسمیة تفصح عن المخاطبات الرسائل و ال في أخرى دلةأاألرواح الشریرة انما هناك 

 جانب النامبوربي،بوجوب تنفیذ طقوس خاصة باألمراض واالوبئة المتسببة بفعل العفاریت إلى 

ادن مؤكدًا له تنفیذ –اخ  -  شورآإلى الملك  Nabû- nāṣirناصر  –نابو  المرقيبدلیل خطاب 

  مطمئنًا هواجسه بالقول  واألوبئة،مراض مر به االخیر بشأن طقوس األأما 

ina  UGU  né-pe-ši   ša   LUGAL  be-lí    iš-pur-an-na-ši-ni   di- u   šip- 
ṭu   mu-ta-nu    ana   É  LÚ  NU  TE-e    ina ITI.GAN   né-ta-pa-áš  ina 
ITI.AB  GIĈ IGI  di- u ana E NA NU TE-e  ù  UŠ12.BÚR.RU.DA.MEŠ 
ma-á-du-tu né-ta-pa-áš ina ITI.ZĺZ  ŠU.IL.KÁM.MÉŠ  NAM.BÚR. BI 
HUL   kiš-pi   ù   ša   di- u  šip-ṭu  ne-ta-pa-áš   né-pe-ši   ša   ina    
ITI.ŠE   UD-1-KÁM   ni-ip-tar-ṣa (81).  

" الوباء والطاعون یجب أن ال یأتي xxلینا سیدي الملك بشأنها إبخصوص الطقوس التي كتب 

مراض (الشهر التاسع) األ kislevقمنا (تلك الطقوس) في شهر كسلف أبالقرب من القصر " 

وفي شهر شباط  التعویذات.والحمى سوف لن تأتي بالقرب من بیت الرجل ونفذنا العدید من 

في الیوم  والوباء.والتطهیرات ضد الشر والطقوس السحریة ضد (ظهور) الحمى نفذنا الصلوات 

  االول (من الشهر) قررنا إقامة الطقوس لشهر اذار "

خرى سبیًال احترازیًا من قبل في هذا الصدد أن التعاویذ كانت هي األ ذكرهلنا  ال یفوتكما       

بخدمات المعوذین  في كثیر من األحیانستعان الملوك أقد ف العفاریت،اآلشوریین للحد من خطر 

شاكن  –منهم خدمات المعوذ المعروف مردوك  الصدد،سهامات كبیرة في هذا إالذین كانت لهم 

خطر عفریت  إبعاد ادن بهدف-اخ  - شورآإلى الملك  المقدمة Marduk-šakin-šumiشِم –

ًا للملك تنفیذ ؤكدحدى رسائله مإفي  كما جاء ذلك األمراء،بنائه أالصرع عن الملك و و  الشر

  اآلتي:قائًال بعد التحیة العالقة  والتعاویذ ذاتالطقوس 
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ina   UGU   né-pe-še  ša3   EN   HUL.GAL2  HE2.ME.EN   ša   LUGAL 
be -lí   iš-pur-an-na-ši-ni   ana   a-lu-u   lem-nu   u   AN.TA.ŠUB.BA 
na-sa-hi    ep-pu-šu   ki-ma  mi-i-nu    il-ta-pat-su    LÚ.MAŠ.MAŠ  i-
tab-bi   PÉŠ.QA.GAZ  NUNUZ   GIŠ.NIM    ina   šib-še-ti    ša   KÁ e -i-
la   LÚ.MAŠ.MAŠ   TÚG   SA5   il-lab-biš  TÚG.DUL   SA5   iš-šak-kan   
a-ri-bu.MUŠEN   ina  ZAG-šú   ŠÚR.DÙ.MUŠEN   ina KAB-Šu2   
KAR-š  NĺG.NA   ša  7   KA.MEŠXX  ina   UGU-hi  i-kar-ra-ar XX i-ṣa-
bat   zi-iq-tu    ina   ŠU.2   ú-kal-la   ina   qi-na-zi   i-mah-has   ÉN   
HUL.GÁL HÉ.ME.EN   ŠID-nu   ki-ma   ug-da-mir   LÚ.MAŠ.MAŠ   2-
i   NĺG.NA GI.ZIZ.LÁ   ša   mar-ṣi   u-šal-ba-a   ÉN   HUL.DÚB   
É.BA.RA   a-di  KÁ  ŠID-nu   KÁ  u-tam-ma   a-di    in-na-as-sa-nu-ni  
ši-a-ru   nu-bat-tú  ep-pa-áš (82). 

الملك لي سیدي إنت الشر " والتي بشأنها كتب أ" حقًا  المقترنة بتعویذة" بخصوص الطقوس 

المعوذ یرفع  )،حالما شيء ما أوجعه (المریض ".نفذوها إلبعاد عفریت الشر والصرع " قائًال،

حمرًا أویرمي بشجرة شائكة على وثبة (عضادة) باب (المریض) المعوذ مرتدیًا ردائًا  اً ویعلق فأر 

على مبخرة  xxxویسكب شماله.ویمسك غرابًا عند یمینه وصقرًا في  حمراء،ویضع عباءة 

في یدیه ویضرب بالسوط ویتلو التعویذة "  اً ویحمل ضوء xxxیمسك  بوابات،عائدة لـ سبع 

وبیده مبخرة خر بالذهاب حول سریر المریض آنت الشر"، بعد أن ینتهي یقوم معوذ أحقًا 

" (یذهب) بعیدًا إلى الباب ویقسم  hultuppuضوء ویتلو تعویذة " امضي شر خولتوبو و 

  ساء ". (عند) الباب حتى یخرج (العفریت). یجب أن یقوم (بذلك) كل صباح وم

حد الكهنة المعوذین لتخلیصه أادن إلى  -اخ  - شورآخرى توضح لجوء الملك أوفي رسالة 

یعلم  مرضه إذبفعل السحر في سببت تالتي حسب اعتقاده من خطر العفاریت أو الشیاطین و ب

  الملك بالقول:صاحب الرسالة 

" لیقرأ سیدي الملك رسالتي عسى أن یقوم الملك بأجراء المراسیم الخاصة للتخلص من " 

الطقوس لمنع تأثیر السحر ولیستحم الملك فأنه  ؤديوأن ی االشیبو،الشیاطین وطردها من قبل 

بالزیت ثالث  ن أو ثالث مراتیمرت تدلیك الملك االشیبو)علیه (سیشفى من الحمى فورًا ویجب 

  .)٨٣(".... الخ  مرات بالیوم

المفرطة في هذا  ادن واهتماماته -اخ  - الملك اشورولم یتوقف هذا األمر عند حدود شخصیة 

 )ق.م ٦٢٧- ٦٦٩(اشور بانیبال  اپل –بان  –خلیفته الملك اشور إلىالجانب بل تعدى ذلك 

فإیمان هؤالء الملوك على ما یبدو بفاعلیة هذه التعاویذ واثرها في حمایتهم من األخطار ومظاهر 

نقل ومصادر جمیع نصوص الطقوس والتعاویذ البابلیة  إلىالشر المرتقبة دفعت بهذا الملك 

بالد اشور على وجه  إلىوایصالها  )٨٤( في مدینة بورسپا Ezidaوالمودوعة ایضًا في معبد ازیدا 
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موظفي مدینة بورسپا المدعو  أحد إلىكما یستدل عن ذلك من امر الملك ذاته  )٨٥(السرعة

  مخاطبًا ایاه بعد التحیة بالقول :  šadunuشادونو 

UD-mi    ṭup-pi   ta-mu-ru    mšu-ma-a  D UMU-šú    šá   Mmu.GI.NA  
mdEN -KAR-ir   ŠEŠ-šú   m DUMU .UŠ-a   DUMU-šú   šá   már-kát-
DINGIR.MEŠ   ù   LÚ  um-ma-nu   šá   BÁR-SIPA.KI  šá  at-ta ti-   du-
ú ina   ŠU.2-ka   ṣa-bat-ma    DUB.MEŠ    ma-la   ina    É.MÉŠ   šú-nu   
i-ba-áš-šú-ú   ú   DUB.MEŠ   ma-la   É.ZI.DA  šak-nu  hi-pi-  ir-ma    
DUB.MEŠ  šá  GÚ.MEŠ  šá   LUGAL   šá   na-ra-a-ti  šá  UD.UD.MEŠ   
šá   ITI.BARAG   NA4.GÚ  šá    ĹD.MEŠ   šá   ITI.DU6    šá    É  sa-la-
a    A.MEŠ   NA4.GÚ   šá  ĹD.MEŠ   šá  di-ni   UD-m   4  NA4.GÚ.MEŠ   
ša  SAG   GIŠ.NÁ  LUGAL  u   ŠE.GÁ   L UGAL  GIŠ. TUKUL   
GIŠ.MA.NU   šá  SAG   GIŠ.NÁ   LUGAL  ÉN   dE.A  u  dASAR.LÚ.HI    
né-me-qa    li-gam-me-ru-ni    pu-uh-hu-ru   EŠ. QAR  MÈ   ma-la   ba-
šú-ú   a-di   IM.GĺD.DA.ME-šu-nu   at-ra-a-ti   ma-la   i-ba-aš-šú-u    
ina  MÈ GI ana LÚ Lá TE-e    EDIN.NA. DIB.BI.DA    É.GAL.TU.RA    
né-pe-šá-a-nu    ŠU.ÍL.LA.KÁM-a-nu  mat-ṭa-ru    šá    NA4.MEŠ   u  ša   
a-na   LUGAL-u-ti    ṭa-a-bi   tak-  pir-ti   URU   IGI.NIGIN.NA   ki-I    
na-kut-ti-u  mim-ma  hi-ših-ti  ina   É.GAL    ma-la  ba-šú-ú   ù   
DUB.MEŠ   aq-ru-tu   ša   mi-dak –ku-nu-šim-ma   ina   KUR   aš-šur-
ki  ia-a -nu bu- a-a-nim-ma  šu- bi-la-a-ni a-du-u   a-na    LÚ.ŠÀ.TAM   
u   LÚ.GAR   UMUŠ   al-tap- ra    ina   É  ŠU.2-ka   tal-tak-nu    mam-
ma  ṭup-pi   ul   i-kil-lak-ka  u  ki-I   mim-ma   ṭup-pi   u   né-pe-šu   šá   
a-na-ku   la   aš-pu-rak-ku- nu- šú-u  ta-tam-ra-ma   a-na   É.GAL-ia    
ṭa-a-bu   it-ti- i-im-ma  i-  šá-nim-ma   šu-bi-la-a-ni  (86). 

  šuma-ukinاوكن   –،ابن شوم  šum aya" في الیوم الذي ترى لوحي خذ بیدیك شوماي 

وعارفي  Arkat-ili ِال  - وابن  اركات    Aplayaاخو ابالي  eṭir - Belایطر  –و بیل 

لواح الموجودة في بیوتهم وكل األلواح المودوعة لذین تعرفهم واحفر ( استخرج ) األ پورسپا ا

. الواح التعاویذ الملكیة النهریة )٨٧(Ezidaفي بیوتهم وكل االلواح المودوعة في معبد ایزیدا 

والعائدة  (السابع) Tishriالتعویذة العائدة لألنهار لشهر تشري نیسان.العائدة لتطهیرات شهر 

Bit  salāلطقس  mê  نهار العائدة لحكم الیوم ، اربع تعویذات لرأس سریر الملك . تعویذة األ

الملكي ، سالح عصا السحر لرأس سریر الملك ورقیة " عسى اإلله ایا واإلله  xxxو 

وسالسل المعركة كل تلك  الذین جمعوها ( سابقًا ) -كامل الحكمة " Asalluhi٨٨اسالوخي 

، وكل تلك الموجودة ( الطقوس) السهم الذي لم  حداسویة مع اضافاتها بالواح العمود الو 

یقترب الرجل ، والتقدم في البالد المفتوحة ودخول القصر . الطقوس وصلوات رفع الیدین 

الدوخة  وألجلات مفیدة للملوكیة وتطهیر المدینة على الحجر ومفرد (المدونة)والنصوص 

والتي تعلمها ولم توجد همیة لواح ذات األاأل كوجع وأي شيء ضروري للقصر وكل شيء من 

 لوح أولك وٕاذا وجدت اي  حداي ولن نحتفظ بلوح و  إلىعاینها وارسلها  –في بالد اشور 

  ایضًا ". إلىطقس انا لم اكتبه لك ومفید لقصري اجلبه وارسله 
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واالستنتاجات الخاتمة  

خیر من البحث عند عدد من الحقائق جدیر بنا الوقوف ضمن المحور األوفي الختام     

هواجس خوف اآلشوریین  واالستنتاجات تمثل ما تم التوصل الیه عن طریق دراسة موضوع

  والعفاریت: وقلقهم من األرواح الشریرة

ذ وجوده فطریة مكتسبة تجذرت في شخصیة اإلنسان منأن اإلحساس بالخوف والقلق صفة  - ١ 

في واشدها اثرا ه في كل مراحل حیاته فهي من اقوى المشاعر لعلى األرض وظلت مالزمة 

العقل والجسم وذلك عن طریق إثارة ردود أفعال اإلنسان العاطفیة والشعوریة وحمایته من أي 

حركیَا حینما یفاجأ ذلك اإلنسان بوجود تهدید معین معروف آني أو غیر اني .فالخوف قد یكون 

خطر ما آني فأن سلوكه العام قد یتمثل في الهروب وطلب النجاة أو یتحول إلى التأهب 

واالستعداد تمهیدًا للدفاع أو الهجوم عندما یجد نفسه قادرًا على المواجهة .كذلك الحال بالنسبة 

مرتقبًا خطیرًا یشعره بالتهدید أو العجز  إلى السلوك الناتج عن القلق فعندما یواجه الشخص وضعاً 

وهذا ما كان واضحا  أو اإلخفاق أو فقدان القیمة ، فأن هذا الشعور یدفعه نحو المواجهة او الفرار

  في سلوكیاته تجاه خطر االرواح الشریرة والعفاریت

صیة في معرفة جوانب نفسیة مهمة في شخالعدید من الشواهد النصیة المعتمدة  نت لنامك -٢

ما كانوا یؤمنون به من معتقدات الملوك اآلشوریین ومالمسة خلجاتهم وانطباعاتهم الداخلیة ازاء 

فحجم ما  ادن ، –اخ  –بشكل خاص الملك اشور تجاه خطر تلك االرواح والعفاریت معنیا بذلك 

وردنا عن هذا الملك من مخاطبات رسمیة تؤكد لنا على األرجح أن هذا الملك كان یعاني من 

هواجس قلق مفرطة ناتجة عن مشاعر خوف وافكار كانت دفینة فیه منذ زمن نتیجة لتعرضه 

 بعدمإلى اإلحساس به لصدمة غیر سارة أو اذى اذ اخذت تلك الهواجس تتحكم في نفسیته مؤدیة 

بفعل األرواح الشریرة والعفاریت فكانت سلوكیاته في  والرزایا هي األمراضواالیمان ان مئنان االط

والتقرب الى االلهة ومناجاتها  عن نحو التكفیر نحو التخلص من شر تلك االرواح الغالب تمیل 

  طریق الصلوات والرقى والتعاویذ فضال عن القیام بطقوس طرد الشر

ساد في المجتمع  اً اعتقادأن هناك  صیة االولى التي اتتنا من بالد اشورلنا الشواهد الن تبین -٣

رواح شریرة وعفاریت تجلب الرهبة أة أعلى هی صورت لإلنسانآلهة للشر حول وجود شوري اآل

  والخوف وتبعث بالقلق وتسبب لهم األمراض والمحن والرزایا.

رواح أن هذه األت لنا طبیعة المعتقدات الدینیة االعتقاد الذي ساد في بالد الرافدین اظهر  -٤

لم تكن بعیدة عن هجومها بدلیل ما اآللهة نفسها  الشریرة والعفاریت قد تتلبس البشر وحتى أن

 النصوص.اوضحته مضامین تلك 
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خطر العفاریت  حد منبلورة اسالیب عملیة للالى جانب ذلك فقد اسهمت هذه المعتقدات في  -٥

فكارهم في الدفاع عن انفسهم من اذى العفاریت وابعاد شرها  بطرائق سحریة أوذلك في صیاغة 

رواح الحارسة وذلك فكرة األ استخداممتمثلة بما كان سائدًا في الفترات السابقة وذلك عن طریق 

عند  وذلك بوضعهاواللماسو المعروفة بالشیدو  باستخدام الحیوانات المركبة (الثیران المجنحة)

اشكال صغیرة مجسمة بهیئات اسطوریة  استخداممداخل بوابات المدن والقصور والمعابد وكذلك 

على طول األسوار وفي الزوایا او المعدن وكانت توضع لآللهة والحیوانات مصنوعة من الطین 

  .ایضاً  هلغرض نفسلي وسط الحجرات وقد استخدمت والعتبات وف

تمثل  البدیل كانتیهام والخداع عن طریق فكرة تطبیق اإل وكذلك مفهوموالتعاویذ  ىالرق إن -٦

ل االرواح مراض الناجمة من فعاالجراءات االحترازیة في التخلص من األ إحد ىخر األهي 

  الشریرة العفاریت

اختالف انواعها واشكالها تمثل على ن و یقوم بها المرق التكفیریة التيكما كانت الطقوس  -٧

ما یسمى  ومن تلك الطقوس تلك العفاریت من مساعي اآلشوریین في الحد من خطر اآخر مسعا 

حمایة الناس وكان الهدف منها  بطقوس طرد الشرترجمت التي  NAM-BÚR-BI نامبوربي

  العفاریت.المرتقبة من تلك  وتجنبهم نذر الشر

   الهوامش 
                                                           

،  ٢الحسین احمد بن فارس ، معجم مقاییس اللغة ، تحقیق عبدالسالم محمد هارون ، جزء  بن زكریا ،ابو) (١

  ٢٣٠، ص  ١٩٧٩

الراغب الحسین بن محمد ، المفردات في غریب القرآن ، تحقیق وٕاعداد مركز الدراسات  –) األصفهاني (٢

  ٢١٥، ص ٢٠٠٩، ١والبحوث ، ج

  ٢٣، ص ٥ر السابق ، ج) بن زكریا ،ابي الحسین احمد بن فارس، المصد(٣

  ٣٢٤- ٣٢٣، ص ١٩٩٩) ،٩) ابن منظور ، ابي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ، لسان العرب ، م((٤

، عمان ٢القمش ، مصطفى نوري ، المعایطة ، خلیل عبد الرحمن ، االضطرابات والسلوكیة االنفعالیة، ط  (٥)

 ٢٥٥، ص  ٢٠٠٩، 

  .٣٠٣، ص ٢٠١٣، بغداد،  ١تعلم كیف تفكر انفعالیا، ط -) الخفاف ، ایمان عباس ، الذكاء االنفعالي (٦

  .٤١٦ص  ٢٠١٠، ابو ظبي، ١العربیة  ،  ط -الجبوري ،علي یاسین ،قاموس اللغة األكدیة  (٧)

  ١٠١) الجبوري ،علي یاسین ، المصدر السابق ، ص (٨

(9  ) CDA,P,261 

 المدن الدینیةإحدى كم جنوب شرق السماوة وهي ٣٠بعد   األكدي اوروك تقع علىاسمها الوركاء :  (١٠)

انا  -تعود إلى األلف الخامس قبل المیالد  وقد تمیزت بوجود منطقتین دینتین فیها وهو بیت اكیتو و كالب وي

  ، بغداد ،١ینظر:علي ،ختام عدنان ، آلهة بابل العظیمة :انو ونركال، ط
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)، ١٨لمیاء محمد علي ، الوركاء مدینة الحضارة الخالدة ،مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانیة ، م (كاظم ، (١١) 

  ٢٣١،ص٢٠١٠) ، ١ع      (

  . ١٢٢، ،ص٢٠١٣، بیروت  ١) األحمد، سامي سعید  ، المعتقدات الدینیة في العراق القدیم، ط(١٢

  . ٢٣٠، ص، ٢٠١٠تاریخ الفكر في العراق القدیم ،طرابلس ،  ،قاشا ، سهیل )(١٣

فرحان ، غیث سلیم ، عبد ،حیدر عقیل ، دور اآللهة والكهنة في طرد الشر والشیطان في العراق القدیم (١٤) 

  . ٢، ص ٢٠١٦) ، ٥٤،مجلة دراسات في التاریخ واآلثار ، م (

) عفاریت(شیاطین) الشر السبعة : ویعتقد العلماء مثل سامي سعید االحمد أن اإلله انو له دور في خلقها  (١٥

مردوخ وانلیل وربما تیامت  لهم دور في خلقها وذلك لتكون بمثابة أداة لمعاقبة فیرجح أن أما االستاذ حسن فاضل 

ون رادع .أي كانت تمارس عملها بطریقتین :األولى البشر وكانوا یحاولون كبح جماح الشر فیها لكنها استمرت بد

تحت سیطرة وارادة اإلله الخالق  والثانیة من دون علم اإلله الخالق ومن أخطر تلك الشیاطین هي أوالد انو 

ویعتقد أنها مولودة في الجبال العربیة ونشأتها في الجبال الشرقیة وتمارس حیاتها في الكهوف واالراضي البور 

) باالكدیة وتعني روح اوشبح الشخص المیت یقابلها بالسومریة  etemmuالشیاطین هو (االطیمو وأولى تلك

) ویعني الروح الشریرة وكان على هیأة طیف أو شبح Utukku) اما الشیطان الثاني (االتوكو GIDM(َكدم 

ألمراض الخبیثة ) وهو شیطان اNamartu) وثالث تلك الشیاطین (النامارتوUDUG یقابله بالسومري (اودوك

) وباالكدیة gallûومنها الطاعون) والشیطان الرابع هو الذي ورد بنصوص العصر البابلي القدیم باسم (كللو 

) اي أرض الشر ویلقب بالمتربص باللیل وهو شیطان یعیش في الخرائب واألماكن غیر ilu-limnu(ایلو لمنو 

وهي تسمیة تعود إلى العصر اآلشوري القدیم وتعني  ))Rabisuالمأهولة بالناس والشیطان الخامس (رابیصو 

) وهو شیطان مرسل من إله العالم السفلي نركال   Maškimالشخص الرابض وتسمیته السومریة (ماشكیم 

) وبالسومریة  تلفظ     Asakkuاسمه (اساكو فومسؤول عن األمراض الخبیثة والطاعون  أما الشیطان السادس 

) الذي كان یهاجم Lamassuالشیطان الذي یسبب األمراض أما السابع فهو (الماسو ) ویعني AZAG( َازاكَ  

  ) وقد وردت بالسومریة بلفضة ( دنَكر دیم .مي  Lamaštu(الماشتو   ونظیرهطفال حدیثي الوالدة الا

dDÌM.MEوهي شیطانة تهاجم األطفال ولیست شیطان ینظر : الحبوبي ، شیماء ماجد ،الشیاطین الشریرة ( 

  .٩٦-٩٤،ص ٢٠١٩السبعة في بالد الرافدین ،مركز احیاء التراث العلمي العربي ، جامعة بغداد،

(16)CDA, P,177 

  ٣٩٢الجبوري ،علي یاسین ، المصدر السابق ،ص(١٧)

(18)CDA,P,294  

  ٤٣الجبوري ،علي یاسین ، المصدر السابق ،ص(١٩)

  . ٣٤٧-٣٤٦، ص ١٩٧٩، ) ساكز ، هاري ، عظمة بابل ، ترجمة عامر سلیمان ، موصل (٢٠

(21) CT,Vol,54,No,6=SAA ،Vol,21,No,160,Obv,14,E,15-17,Rev,1-2 

  . ٢١٢، ٢٠٠٤دمشق، ١حضارة وادي الرافدین میزوبوتامیا ،طرشید ، عبد الوهاب حمید،  (٢٢)

المرتبة الرفیعة أو إله الریح وقد صورته   الجو والفضاء ویعني اسمه السید ذا: وهو إله  Enlilاإلله انلیل (٢٣)

بعض التراتیل السومریة على انه إله الخصوبة خلق الفأس والمحراث ونظم الكون وكان مركز عبادته مدینة نیبور  

: مرعي ، عید ، معجم اآللهة والكائنات  وفیها معبده المشهور باسم بیت الجبل وبالسومریة (ایكور )   ینظر 

  ١٣٣،ص ٢٠١٨الشرق االدنى القدیم، دمشق ، االسطوریة في 
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واألكدین باسم سین  ویرمز له   nannaاإلله سین : وهو إله  القمر عبده السومرین باسم  ننارا  و ننا(٢٤)

بالهالل وهو إله الحكمة عبد في  اور وحران ثم انتشرت عبادته في فینیقیا وبالد اآلرامیین كما عبد في الجزیرة 

  ٢٩االحمد ، سامي سعید ، المصدر السابق ، ص  العربیة : ینظر :

الوسیط بین اآللهة والبشر  دیمة وهو إله النار والنور ویعدلهة السومریة القوهو أحد اآل:   Nuskuنسكو )  (٢٥

ووزیره، وقد عبد في  كما عد اإلله الحامي وجالب االحالم السعیدة لهم ورمزه سراج الزیت ویعد ابن اإلله انلیل

الشافي والمطهر األكبر للناس من االمراض التي تسببها  الحدیث في مدینة حران وكان یعد العصر اآلشوري

  ٤٤٧-٤٤٦العفاریت واألرواح الشریرة ینظر : مرعي ، عید ، المصدر السابق، ص 

د ارتبط اسمه بالسحر والفأل ومقر وهو إله الماء وق األرض:عرف بالسومریة باسم انكي معناه سید  أیااإلله (٢٦)

عبادته في اریدو ومعبده االبزو (أي السطوح المائیة الظاهرة والجوفیة) وقد عرف بحبه للبشر  ینظر : االحمد ، 

  . ٢٩-  ٢٨سامي سعید ، المصدر السابق ، ص 

وكان في بدایة  ،سماء): وهو إله مدینة بابل القومي ومعنى اسمه باللغة السومریة (عجل إله ال كاإلله مردو (٢٧)

ینظر : رشید ، األمر إلهًا محلیًا في بابل ثم ارتفع شأنه إبان سیادة األموریین والسیما زمن حكم الملك حمورابي 

  . ٦٢- ٦١،ص  ١٩٨٥، بغداد،١فوزي ،المعتقدات الدینیة ، حضارة العراق ، ج

  ٣٣٩ساكز ، هاري ،عظمة بابل ، ص  (٢٨)

ن وقد ورد اسم ول مكان استوطنه وسكن فیه اآلشوریو : وهو اسم اطلق على أول عاصمة  وأ بالد آشور(٢٩) 

والذي یعتقد انه  Bal-Tilوكما عرفت بأسم  A-Šh-šhurالمدینة في نصوص العصر اآلشوري القدیم بصیغة 

الیوم بقلعة كم جنوب الموصل وتعرف  ١١٠اسمها بالصیغة القدیمة وتقع أطاللها في الوقت الحاضر على بعد 

  ١٩٧ص ، ٢٠١٥، القاهرة،  ١أبو طالب ، عماد عبد العظیم ، تاریخ العراق القدیم ، طالشرقاط  ینظر : 

(30) RIMA,Vol,1 ,p,21;39-44. 
(31) RIMA,Vol, 1,p,50-51;132-135   

ماجیني : یقع هذا األقلیم إلى الجنوب من منطقة میلید (مالطیة) ویمتد إلى مقاطعة كو katmuhu) كتموخ (٣٢

 kutmuhiالكالسیكیة جنوب الفرات وٕالى الشمال مملكة كركمیش (جرابلس الحالیة) وقد ورد األسم  بصیغة  

ق.م) على اقلیم المشكو  ١٠٧٧-١١١٥ینظر : حسین ، یاسر هاشم ، حملة الملك اآلشوري تجال تبلیزر االول (

  .١٧٣،ص  ٢٠٠٥)، ٣) ،ع (١٢االسباب والنتائج ،مجلة التربیة والعلم،م (

حد االقالیم القویة الواقعة جنوب غرب االناضول شمال سوریا وغرب منطقة أ: هو Mušku) لمشكو  (٣٣

اورارتو وكان یسیطر على الطرق البریة المؤدیة إلى دویالت المدن الیونانیة على السواحل الغربیة من بالد 

حسین ، یاسر هاشم، المصدر  االول لحكمه، ینظر: االناضول وهو من األقالیم التي اخضعها الملك تجالتبلیزر

  ١٦٨السابق ، ص

(34) RIMA,Vol,2,p,14;73-80 

) gallû(كللو وهو أحد العفاریت السبعة ورد ذكره في نصوص العصر البابلي القدیم بأسم  : qallû) قالو (٣٥

) ومن ألقابه المتربص ilu-limnuلمنو   -) وفي األكدیة (ایلوGAL5 _ LÁوبالسومریة تحت لفظ (كال _ال

  .٩٥الحبوبي ، شیماء ماجد، المصدر السابق ،ص  ینظر:باللیل ویعیش في الخرائب 

(36)RINAP,Vol,3/1,p,33;17.  
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شیطان مع بشر وهو من األرواح الشریرة التي تعیش في الكهوف  : هو عفریت ولد من إتحاد alûالو  (٣٧)

والخرائب وتتحین الفرص لالنقضاض على ضحایاها ینظر : الصالحي ، صالح رشید ،اإللهة لیلیت ملكة اللیل 

  ٩٥، ص ٢٠١٣، بغداد،  ١دراسة اثریة عن إلهة العالم االسفل، ط

(38) RINAP,Vol,3/2,p,334;95-97. 

: موقعها  الحالي على  بعد كیلو متر واحد من الموصل على الجانب االیسر من نهر دجلة وتشمل  ) نینوى(٣٩

الموضعین المعروفین بتل النبي یونس وتل قوینجق  وهي العاصمة الثانیة للملكة اآلشوریة  ینظر : سوسة ،احمد 

، ٢آلثاریة والمصادر التاریخیة ،ج، تاریخ حضارة وادي الرافدین في ضوء مشاریع الري الزراعیة والمكتشفات ا

  .٤١٩، ،ص١٩٨٣بغداد ،

(40) RINAP,Vol,3/1,p,122-48 . 

البیاتي ، امنة فاضل ، الروح الحامیة ( الالماسو) في ضوء النصوص المسماریة والشواهد االثریة ، رسالة  (٤١)

  . ٥٥،ص ٢٠٠١ماجستیر غیر منشورة ، جامعة بغداد ، 

أي شرا األول  -ابال –ن الثیران المجنحة إلى فترة حكم الملك توكلتينموذج مكتشف مأیؤرخ اول  (٤٢)

حیث وجد في القصر القدیم في مدینة اشور عدة قطع منه تحت اسس قصر الملك سنحاریب  (تجالتبلیزر األول) 

وتم تشخیصها على انها تعود إلى ثور مجنح برأس بشر من خالل مظهر لباس الرأس الخاص بهذه االشكال 

  . ٣٠، ص ٢٠١١االسود ، حكمت بشیر ، الثور المجنح الماسو رمز العظمة اآلشوریة ، دهوك ،  ینظر:

  . ٢٦ -٢٥االسود ، حكمت بشیر ، المصدر السابق ، ص (٤٣)

(44)CDA, P,177 

  ٥٣٩الجبوري ،علي یاسین ، المصدر السابق ،ص (٤٥)

(46)CDA, P,10 

) منذ العصور السومریة القدیمة  LAMA(الما ویقابلها في السومریة  lamassu)(الماسوبـ عرف الثور(٤٧)

ها آلهة حامیة وراعیة لإلنسان وقد صورت منذ العصر السومري الحدیث والعصر البابلي القدیم بشكل بوصف

كان لتمثال ثور بارك LAMA متناسق رافعة یدیها للصالة توضع أمام المتعبدین ومن النماذج المهمة لإللهة

نموذج كان البدایة األولى لفكرة الثور المجنح وفي العصر اآلشوري الحدیث ظهر تغیر في إنسان وهذا اال برأس

تتمثل بالثیران المجنحة والتي تتكون من رأس بشري وجسد ثور ولها خمسة أقدام و   lama-lamassuتماثیل  

اریت واألرواح الشریرة والمذكر منها ة ازواج في بوابات ومداخل القصور إلبعاد خطر العفعلى هیأالتي وجدت 

وجد فقط   Alad Lammu) (االدالم)  أما المصطلح Alad بالسومریة (االد )Šēduهو اإلله الحامي (شیدو 

في كتابات العصر اآلشوري الحدیث للداللة على الكائنات الضخمة برأس إنسان وجسم أسد أو ثور وكان یوضع 

)  ینظر :اسمندر ، ایمن،شما ، عبد المنان Apsasuفي مداخل وبوابات القصور والمعابد واألنثى منه تسمى (

) ١)، العدد (٢٥دمشق للعلوم الهندسیة ، المجلد (،المخلوقات الحارسة لبوابات الشرق القدیم ، مجلة جامعة 

  ٢٥-٢٤، ینظر كذلك : االسود ،حكمت بشیر ، المصدر السابق ، ص ٥-٤، ص ٢٠٠٩،

مظلوم ، طارق عبد الوهاب ،فن النحت المدور والبارز والنحت على العاج ، موسوعة الموصل  (٤٨)

یدر فاضل ، الثور المجنح في ، ینظر كذلك ، عباس ، ح ٤٦٥، ص ١٩٩١،  ١موصل ،ط–الحضاریة

،  ٢٠١٦) ،  ٣٤- ٣٣) ، ع (٨الحضارة اآلشوریة قراءة سیمیائیة ، مجلة الباحث االعالمي ، بغداد ، م (

  .٢٨١ص

(49)  RIMA,Vol,3,P,98-99;32-34 . 
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: ویسمى موقعها في الوقت الحالي  تل احمر و  kar-šul-ma-nu-ašredاشرید  –شلمان  –مدینة كار  (٥٠)

المذكور في نصوص العصر نفسه  Barsip -Tilى الضفة الیسرى لنهر الفرات وهو موقع تل بارسب یقع عل

 أدیِن (عدین)" -بیتوقد وصفت بأنه قلعة   , Tarbusibi ترُبِسِب اآلشوري الحدیث  ویرد االسم ایضًا بصیغة 

 -ُشلمانُ  -كار وباالكدیة شلمنصر  -ق. واطلق علیها كار ٨٥٦وقد استولى شلمنصر على هذه المدینة في عام 

وذكر اسم كار شلمنصر اخر مرة في الحولیات االشوریة اثناء الحملة  ، لكن هذا االسم لم یستمر طویالً  أشرید

  ادد الخامس : ینظر  -االولى للملك شمشي

ARAB ,Vol،I, No: 716 

(51) RIMA,Vol,3,P,233;19-24. 

كیلو متر جنوب شرق مدینة  ٣٧(نمرود)  تقع بقایاها الیوم على بعد ایضا یطلق علیها  وكلُخ :مدینة  (٥٢)

الموصل في الضفة الغربیة لنهر دجلة وهي العاصمة الثانیة لبالد اشور حیث ورد اسمها بالنصوص المسماریة 

( شلمنصر االول  اشرید -شلمانُ  ة حكم الملككالح یعتقد ان تشیدها كان في مد وفي التوراة kalhuكلخو 

 ،الموصل، ١ینظر : سلیمان ، عامر ، اآلثار الباقیة ، موسوعة الموصل الحضاریة ،جق.م )١٢٤٥_١٢٧٤

  .٥٢٩- ٥٢٨،ص١٩٩١

(53) RINAP,Vol, 1,P,124;29-31.   

: وهو محیط الماء العذب في العالم السفلي عند األقوام العراقیة القدیمة في بالد وادي  Apšu ابشو(٥٤) 

الرافدین  وقد ذكر في ملحمة الخلیقة البابلیة بأنه زوج تیامة وقد نتج عن زواجهم  كل من اآللهة (آن وانكي) وأن 

دم كانت تسكن جنوب وادي الرافدین اصل اسم ابسو الینتمي  لكل من اللغة االكدیة أو السومریة بل لجماعة اق

  ٢١-١٨مرعي ، عید، المصدر السابق ، ص : في عصور ما قبل التاریخ ینظر 

(55)RINAP,Vol,3/2,p,247;6 
(56) RINAP,Vol,4,p,24;15-21.   
(57)CDA,P,20 

  ٦٨٢المصدر السابق ، ص  ,الجبوري ، علي یاسین   (٥٨)

  ٢٩٤المصدر السابق ، ص ,) الجبوري ، علي یاسین  (٥٩

(60)CDA,P, 222  
(61)CDA,P,326 

  ٢٧٨الجبوري ، علي یاسین ، المصدر السابق ، ص (٦٢)

مدینة كیش : وهي إحدى  أشهر المدن الدینیة  السومریة تقع حالیًا شمال شرق العراق وتعرف بـ الحلة  (٦٣)

كم  وتحتوي على عدة تالل اثریة ویعتقد أن أول استیطان للمدینة كان بحدود  ١٥شرق مدینة بابل على بعد 

  . ٨٦ق.م ینظر:أبو طالب، عماد عبد العظیم ، المصدر السابق ، ص  ٢٣٣٥-٢٩٠٠

كم جنوب الناصریة على  ١٦مدینة اور : هي إحدى المدن  السومریة المهمة  تقع جنوب العراق على بعد ) (٦٤

نهر الفرات اسمها الحالي تل المقیر وتحتوي على العدید من الزقورات  والمقابر الملكیة  ومن أشهر مقابرها مقبرة 

نخبة من علماء اآلثار،الموسوعة األثریة العالمیة، ،ترجمة الملكة شبعاد وأبارجي للمزید ینظر: كوتریل، لونارد ،و 

  .١١٥- ١١٤، ص ١٩٩٧، القاهرة، ٢محمد عبد القادر محمد، زكي اسكندر، ط

(65) Green,A,New Assyrian Apotropaic Figurines,Rituals and Monumental   Art ,with  
Special  Reference  to  the  Figurines  from  the  Exeavations   of the  British  School  
of   Archaeologgin   Iraq  at  Nimrud ,Iraq,Vol,45,No,1,p,87-88 .                           



   ریم محمد صالح مصطفى             هواجس خوف اآلشوریین    

    صفوان سامي سعید أ.د.              والعفاریت وقلقهم من األرواح الشریرة

٦٩  

                                                                                                                                                                      

) وهو كثیر التردد على المناطق المفتوحة والخرائب  liluلیلو :  اسم أحد الشیاطین یكتب باألكدیة بصیغة ( (٦٦)

  الصالحي ، صالح رشید ، المصدر السابق ، ص نظر :وخطر على النساء الحوامل  ی

 ) أو (لیلتو lilitلیلیت  : هي إحدى  العفاریت أو األرواح الشریرة  و تكتب باألكدیة  بصیغة (لیلت  (٦٧)

lilitu ( بوصفها شیطانة كما ورد ذكرها في تعویذة من  گلگامش وتعني اللیل أو لیلة ورد أسمها في ملحمة

 كما ورد اسمها في التلمود البابلي بـهیأة (لیلیثشمال غرب سوریا وقد سمیت بملكة اللیل  hadātuمنطقة 

Lilith١٣) بوصفها شیطانة ینظر : الصالحي ، صالح رشید ، المصدر السابق ، ص  

  

االحمد ، سامي سعید ، معتقدات العراقیین القدماء في السحر والعرافة واالحالم والشرور ، مجلة المؤرخ  (٦٨)

  .٣٥٢-٣٥١كذلك ینظر ، ساكز،هاري ، عظمة بابل ، ص  ٦٥،ص ١٩٧٧) ، ٢العراق ، ع ( العربي ،

  . ١١١المعتقدات الدینیة في العراق القدیم ،ص ’ االحمد ، سامي سعید  (٦٩)

  . ٣٥٢ساكز ، هاري ، عظمة بابل ، ص ) (٧٠

(71) ABL,22=SAA,Vol,10,No,263,Obv,5-14,E15-16,Rev,1-12.     

  .٢٢٤-٢٢٣ ، ص١٩٨١ بغداد، القدیم،الفكر السیاسي في العراق  الرضا،عبد  عان،الط (٧٢)

  . ٣٤٥، عظمة بابل ، ص  ساكز، هاري (٧٣)

  .٧٦- ٧٥االحمد ، سامي سعید ، المصدر السابق ،ص  (٧٤)

عند العراقیین القدماء ، NAM-BÚR-BIسلیمان، نبیل خالد شیت، طقوس الوقایة من الشر نامبوربي  (٧٥)

  .٢١٦، ص  ٢٠٢٠) ،٥اثار الرافدین، م (مجلة 

(٧٦) NAM-BÚR-BI وهي سلسلة من األفعال الطقوسیة ذات طبیعة سحریة ودینیة تعني في اللغة :

واشركوا  ašipuابتدعها كهنة التعزیم  namburbuابعاده) وتقابلها في االكدیة كلمة  -طرده-السومریة  (تبدیده

ي یشاهدونها في حیاتهم قبل حدوثها للمزید عن الموضوع ینظر : سلیمان، الناس في تنفیذها لتقیهم نذر الشر الت

الطائي ، نبیل خالد شیت سلیمان ،أدب الصالة في  كذلك ینظر : ٢١٦نبیل خالد شیت ،المصدر السابق ، ص 

  \.١٣٣-١٣٢العراق القدیم في ضوء النصوص المسماریة،ص 

(77) ABL,51=SAA,Vol,10,No,278,obv,6-13,Rev,1-7 

االله بیل : وهي مفردة اكدیة تعني الرب وغالبًا ما یقصد بها االله مردوخ ینظر : بوتیرو ، جان ، بالد  (٧٨)

  .٣٦٥ص،١٩٩٠، بغداد، ١ترجمة البیر ابونا ،مراجعة ولید الجادر،ط االلهة ، –العقل  –الرافدین الكتابة 

(79 )ABL,369=SAA,Vol,10,No,282,obv,7-14.  

(80) CT,Vol,53,No,8=SAA,Vol,10,No,381,Obv,1-3 
(81) ABL,977= SAA,Vol,10,No,296,Obv,10-18,Rev,1-2.  

(82) ABL,24= SAA,Vol,10,No,238,Obv,7-17,E,18,Rev,1-12 .  

ق.م )، رسالة ماجستیر غیر منشور ، جامعة  ٦٦٩- ٦٨٠اسرحدون ( ، الفتالوي ، احمد حبیب سنید (٨٣)

  . ٦١، ص٢٠٠٦واسط ، 

من المدن  یلو متر وتسمى (برس نمرود) وتعدك١٦بورسیبا : تقع جنوب مدینة بابل (الحلة) بمسافة  (٨٤)

المهمة في العراق القدیم وشاع ذكرها منذ عهد ساللة اور الثالثة حتى العصر السلوقي والعصر العربي وقد 

  .١١،ص،  ١٩٥٩، بغداد، ١اشتهرت ببرجیها ومعبدها : باقر، طه ، بابل وبورسبا ، ط

  .٣٩٤-٣٩٣، ص ١٩٩٩ساكز،هاري ، قوة اشور ، ترجمة عامر سلیمان ،بغداد ، (٨٥)
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٧٠ 

                                                                                                                                                                      

(86) CT,Vol,22,No,1=SAA,Vol,21,No,13,Obv,3-21Rev,1-18   .  

هو معبد اإلله نابو  إبان العصر البابلي القدیم یقع في مدینة بورسبا  شمال بابل ومعناه  Ezidaمعبد  (٨٧)

رموز أهم اآللهة في العراق القدیم دراسة تاریخیة داللیة ، رسالة ماجستیر كذلك ینظر، الشاكر :  البیت المستقیم

  . ١٥٥ص  ٢٠٠٢غیر منشورة ،جامعة الموصل ،

:  أو اسالوخي هو إله السحر ویعد ابن اإلله انكي وفي وقت الحق أصبح هذا االسم Asalluḫu) اسالوخو (٨٨

،النعیمي ، راجحة خضر عباس  Asariluḫuة أخرى له وهي اساري لوخي أحد القاب اإلله مردوخ وهناك تسمی

  . ١٥٤، ص ٢٠١١، األعیاد في حضارة  بالد وادي الرافدین، إصدار اول، دمشق ،
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