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 لىاعذ انُشش يف اجملهح
 

  انثحث ٌ ٌكىٌأٌشرتط  
ُ
 عىن  تها اجملهحضًٍ االخرصاصاخ انرً ذ

  ٌشرتط عهى انثاحث االنرضاو تادلىضىعٍح و ادلُهج انعهًً يف انثحث و

ٌ ٌهرضو تششوط انثحث انعهًً يٍ حٍث انرثىٌة و اعرعًال أو ، انرحهٍم

يف و ،ىل ادلصادس و ادلشاجع وفك طشٌمح يُهجٍح و احذج إإ شاسج اذلىايش و الإ 

 آخش انثحث

  ٌشرتط عهى انثاحث يشاعاج اجلىاَة انشكهٍح و االهرًاو تغاليح نغح

 خطاء انهغىٌح و ادلطثعٍحلأ انثحث يٍ ا

  
 
ٌ 

 
 A4و االَكهٍضٌح تُغخرني عهى وسق أو انثحث اىل اجملهح تانغح انعشتٍح مذ

 فك انثحث اٌش 
 
نه يهخص

 
ٌ ال ٌضٌذ عذد كهًاذه أتانهغح االَكهٍضٌح عهى يف أو

 كهًح  751عهى 

 أانثحث لذ َشش او لثم نهُشش يف  ٌ ال ٌكىٌأ  ٌشرتط 
 
دوسٌح عهًٍح داخم  حٌ

 و خاسجهأانعشاق 

  صفحح  15ٌ ال ذرجاوص عذد صفحاخ حبثه عٍ أٌشرتط عهى انثاحث 

  ه عانٍح اجلىدجنفمح اشكال انفٍُح ادلشأٌ ذكىٌ ادلشاهذ و الٌشرتط يف انثحث 

 أىل اجملهح ال ذشد إصىل انثحث ادلمذيح أ 
ُ
 و مل ذُششأغرتجع عىاء َششخ و ذ

  ععاس أجىس انُشش يف ضىء الذعرًذ اجملهح يثذأ انرًىٌم انزاذً وحتذد

 انغائذج
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 توطئة

 علي ياسين الجبوري أ.د.
 رئيس هيأة التحرير

 
جامعة الموصل  -ثار ة اآليمكيصدر العدد الخامس من مجمة آثار الرافدين التابع ل

بحاث العممية المقدمة من اآلثاريين المتخصصين بمغات بالد لى تشجيع األالمجمة التي تيدف إ
وفق المعايير العممية. نقدم في ىذا العدد مجموعة متميزة من الرافدين وحضارتيا ونشرىا 

ثار بالد الرافدين وحضارتيا في عصورىا آساتذة يعممون في حقل أسيامات العممية كتبيا اإل
شورية وفترات الممتدة من االلف السادس قبل الميالد مرورا بالحضارات السومرية واألكدية واآل

ثارية آليو من معرفة إمية. نممل ان يجد القار  الكريم ما يصبو سالالحكم االجنبي ثم العصور اإل
ثارية التي تساعد في توعية االنسان وحضارية. ان نشر ىذه البحوث سيسيم في تعزيز الثقافة اآل

نسانية ودروس يفاد منيا االن ومستقبال، مع االخذ ثار والتراث، كما انيا ممك لإلىمية اآلمب
ثارنا من عمميات نيب واعمال حفر عشوائية وغير آالتي حمت ب بالحسبان اليجمة الشرسة

ثري اوال ومن ثم نيب محتوياتو وتيريبيا خارج العراق. الموقع األ مشروعة اسيمت في تشويو
ثار مدينتي نينوى والنمرود ومحتويات متحف الموصل كميا دليل قاطع عمى آما حل ب       ً وأخيرا  

شورية والتي امتدت لما يقرب من مى تدمير الحضارة اآلمدربة عممت عخفية ممنيجة و            وجود أيد  
 الف سنة قبل الميالد.  2000

في نشر منجزات تمك      ً دورا                                           ً ن يكون لمبحوث المقدمة والتي ستقدم مستقبال  أنممل 
القديم في مجال الكتابة والتدوين والقانون والفمك  األدنىثرىا في بمدان الشرق أالحضارات و 

 بكل مجاالتيا.  واآلدابوالتنجيم واليندسة والرياضيات والطب 
 االعداد القادمة ستنشر الكترونيا، وىذا ما يسيل التواصل بين ىيمة التحرير والباحثين 

 لييا. ن شاء اهلل. وستزود المجمة الباحثين بموقعيا الجديد وكيفية التقديم اإ
 

 ومن اهلل التوفيق
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 نعي 
                                                   ستاذ الدكتور عبد القادر عبد الجبار مصطفى الشيخمي  الراحل األ

5491  _9154 
 براهيم إأ.د. جابر خميل 

 جامعة الموصل  –كمية اآلثار 
 سبق رئيس هيأة اآلثار والتراث األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غادر الدكتور عبد القادر مطار بغداد الدولي  0207يمول أ 02في يوم الجمعة الموافق 
، يرافقو نجمو  تتعمق بالقمب في إحدى مشافييا فحوصات إلجراءمتوجيا الى مدينة اسطنبول بتركيا ، 

أنس . بعد إجراء الفحوصات الطبية قرر االطباء المختصين إجراء عممية جراحية كبرى في القمب . 
ونقل جثمانو إلى بغداد ووري  0207الثاني من تشرين االول  حياة فيايام معدودات فارق ال وبعد

 .  0207الثرى في مقبرة الكرخ االسالمية في السادس من تشرين االول 
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ن كان تفسيره ىو والفقد حالة مؤلمة ، والفراق ىاجس مرعب يبقى      ً                                   كامنا  في ذىن اإلنسان وا 
 انتقال من حياة زائمة إلى أخرى دائمة مستقرة . 

 (باب الشيخ )سم افي حي عريق من أحياء مدينة بغداد معروف ب 0723ولد الفقيد عام 
الذي فيو مرقده ومسجده  (الكيالني)نسبة إلى الشيخ الزاىد عبد القادر بن موسى بن عبداهلل الجيمي 

 الجامع . 
ثار عدىا بقسم اآلواإلعدادية في مدارس بغداد ثم التحق ب االبتدائيةمل المرحوم عبدالقادر دراستو كأ 

في االثار القديمة . وأىمتو شيادتو  البكالوريوسبجامعة بغداد وحصل عمى شيادة  اآلدابفي كمية 
ثار . ونسب بدرجة منقب آ (                ً ار والتراث حاليا  الييأة العامة لألث)ين في مديرية االثار العامة يلمتع

                                                                                           لمعمل في دائرة التحريات وحماية المواقع االثرية . والتحق يومئذ  بالمجان التي كانت تعد مؤلفين 
بغداد  - ثريةأطمس المواقع األ)و  (0752بغداد  - المواقع االثرية في العراق)ميمين ىما : كبيرين 
ً                                                . فضال  عن الواجبات االخرى المتعمقة بإجراء الكشوفات عمى (0754 مواطن االثار وتفقدىا من      

 جل حمايتيا من التجاوزات . حين آلخر ، من أ
رشحت مديرية االثار العامة يوميا المرحوم عبد القادر  0753ذار من سنة في بداية شير آ

ثرية التي كان يجرييا عالم االثار االمريكي روبرت ادمز االستاذ في ممثال عنيا في المسوحات األ
عة شيكاغو لممنطقة الواسعة المساحة الواقعة بين قضائي عفك في محافظة المعيد الشرقي بجام

ثاري لغاية النصف االول من شير القادسية والنعمانية في محافظة واسط واستمرت عمميات المسح اآل
االنيار  يس من العام نفسو . واليدف من ىذه المسوحات ىو استكمال الدراسات الخاصة بمجار ر ما

والتي كانت تروي المدن والقرى والحقول والبساتين في العصور القديمة ، والتي  ، ةوالجداول الدارس
 غدت في القرون المتأخرة الماضية شبو صحراوية .

في عام  روعو ىذا عمى مراحل . كانت االولىالجدير بالذكر أن االستاذ ادمز بدأ مشومن 
             ً                در قد أعد بحثا  قيما عن نتائج . وكان المرحوم عبدالقا 0753 في والثالثة 0751والثانية في  0746

. أما االستاذ ادمز فقد  47 – 40ص  (0755) 11لك المسح نشره في مجمة سومر المجمد ذ
عمال االثارية ىذه عالوة كانت األ( Heartland Cities , Chicago 1981) أصدر مؤلفو الشيير

التنقيب التي ، قد أكسبت الفقيد ميارة في التحري و رسوبي عمى أعمال المسوحات في منطقة السيل ال
ثار العراقية ، جعمتو يعقد العزم عمى إكمال تحصيمو العممي . فسافر رحمو تضطمع بيا مؤسسة اآل

طروحتو في ااهلل إلى المممكة المتحدة والتحق بجامعة كالسكو والتي منحتو شيادة الدكتوراه عن 
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الواقعين  (السيب وحداد)مرين ىما في تميين مشيورين بحوض سيل حالنصوص المسمارية المكتشفة 
 . م ق 0373 – 0222ن إلى العصر البابمي القديم في محافظة ديالى والعائدي

The Old Babylonian Tablets From ME – TURAN (Tell AL SIB and Tell 

HADAD) Univiersity of Glasgow June 1983 
ثار التي منحتو اجازة دراسية إلكمال إلى العراق والتحق بمؤسسة اآلعاد الدكتور عبدالقادر 

بن رشد اتحصيمو العممي . وبعد مدة غير طويمة وبناء عمى طمبو نقمت خدماتو إلى كمية التربية 
دائرة  بجامعة بغداد لتدريس تاريخ العراق والوطن العربي في العصور القديمة إال انو لم ينقطع عن

في  اآلدابثار بكمية كانت صالتو العممية مع قسم اآل العراقي وفي الوقت نفسوثار والمتحف اآل
                      ً       ً        ً                                               الجامعة ذاتيا ، محاضرا  ومشرفا  ومناقشا  لطمبة الدراسات العميا الماجستير والدكتوراه . 

لم يقتصر نشاطو العممي عمى كميتو بل كان يمبي دعوات الجامعات العراقية لمناقشة أطاريح 
اسات العميا وفي مقدمتيا جامعة الموصل . إذ تحمل أعباء السفر ومخاطره في أوقات طمبتيا في الدر 
نخبة  كتبتيا وسوعات الحضارية التينشير إلى جيود الفقيد في المشاركة في المكما  أمنية حرجة .

               ً                    والتي غدت مصدرا  لمطمبة والباحثين . ، من الباحثين العراقيين
ً   وفضال  ع ثاريين والمؤرخين في العراق فأصبح الفقيد العديد من اآللك فقد تخرج عمى يدي ن ذ   

 بعض تالميذه يقودون العممية التربوية في المدارس والجامعات العراقية . 
وفي جامعة بغداد يحق لنا أن  ثثار والتراومن خالل سنوات زمالتي مع الفقيد في ىيأة اآل

 دب والخمق الحسن . ثره وحسن شمائمو . فقد كان بحق حميد الشيم واألآنذكر م
 وترك عند عائمتو وزمالئو وأصدقائو ةخر اآل غادرنا المرحوم الدكتور عبدالقادر إلى عالم

ندعو اهلل تعالى أن يتغمده بواسع رحمتو ، وأن يسكنو محبيو لوعة الحزن وألم الفراق . ومعارفو و 
 أعمى فراديس الجنان . 

 
نا إليه راجعون نا هلل وا                            وا 
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  عند العراقیین القدماء NAM.BÚR.BI نامبوربي        ِّ من الشر         َّ ِ الوقای ة       ُ طقوس  

  د. نبیل خالد شیت سلیمان

  جامعة الموصل -كلیة اآلثار 
  

  ملخص ال

) التي تتألف یعنى البحث بدراسة طقوس یطلق علیها في العراق القدیم تسمیة (نامبوربي

ابتدعها كهنة  نفسه ،الوقت  فيمن سلسلة اجراءات وممارسات ذات طبیعة سحریة ودینیة 

أو  ر متنوعة  ُ ذ                                      ُ كان یترتب على مشاهداتهم الیومیة من ن   التعزیم لغرض تجنیب الناس شرور ما

یتوقف  اذ كان ،قبل وقوعها والحاقها االذى والضرر بهم بحسب معتقداتهم آنذاك بعادهم عنها إ

وكان یتم خاللها ،على حالة الناس المادیة ومكانتهم االجتماعیة  وقصرها  طول هذه الطقوس

  مناشدة آلهه محددة عرفت بحنانها وعطفها على البشر .

 
Abstract 

The paper tackles studying the rituals which are called (namburbi) 

in ancient Mesopotamia ,the concept consists of a series of procedures 

and practices that have magical and religious nature simultaneously ,they 

were made by the priests so as to make people get rid the evils that are 

present due to the different omens right before happening , According to 

their beliefs at that time , they inflict harm , the length of these rituals 

depends upon the financial status of people and the social one , during 

which certain gods known for their affection and compassion to human 

beings were being called upon . 
  

  المقدمة

ر  ُ ذ      ُ أو ن                                                                         ٍ العراقیون القدماء الكثیر من الظواهر والسلوكیات في حیاتهم الیومیة عالمات    َّ د   َ ع  

ُ         م ستقبلیة  بوساطتها من شرور  ُ          ُ      و ی مجدونها ت نذرهم لهم من قبل اآللهة التي كانوا یعبدونها رسلت  ُ أ  

ً                                           اشكاال  متنوعة منها الوالدات المشوهة البشریة منها  ر  ُ  ُ الن ذ  كانت تنتظرهم ، وقد اتخذت هذه      

ً                               أو سلوك الحیوانات المختلفة ، فضال  عن لمعان البرق ونمو الفطریات والحیوانیة ، وكذلك ظهور                                 

على االبواب والجدران . وعلى الرغم من شعور الناس بالخوف والرهبة عندما كانت تصلهم تلك 

ُ           ع رفت بإسم   خاصة القیام بطقوس إلىوا ؤ                         َ ك ویشعروا بالیأس ، إذ لج  ُ                           ذ ر  إال أنهم لم یستسلموا لذل   ُ الن  

ُ         وذلك للوقایة من أي شر  م ستقبلي . )NAM.BÚR.BI(نامبوربي    ٍ                       
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تسمیة طقوس  فیها تناولنا عدة محاور إلىان تنقسم  إلىوقد اقتضت مادة البحث 

ً                                                           فضال  عن اآللهة الخاصة بها ، وكذلك االجراءات التحضیریة التي تسبق  هاوتأریخ نامبوربي   

االجراءات جانب  إلىشخاص الذین كانوا ینوون القیام بها ، والخاصة بالموقع واأل، تنفیذها 

            ُ        بدقة وبشكل م تسلسل . نت تنفذاالساسیة وكذلك النهائیة التي كا

  :وتأریخها  )NAM.BÚR.BI( تسمیة طقوس نامبوربي

بعاده) إ (تبدیده ، طرده، ان تسمیة نامبوربي هي في االصل تسمیة سومریة تعني حرفیا

فعال ألسلة متنوعة من ال) وهي طقوس تتألف من سnamburbuالتسمیة ( األكدیةتقابلها في اللغة 

ابتدعها الكهنة المختصین بالتعزیم الذین   ، )١(والممارسات الطقسیة ذات طبیعة سحریة ودینیة 

) في العراق القدیم ، واشتركوا mašmašu(=مشماشو  ) ašipu ٢(اطلق علیهم تسمیة أشیبو

           ُ                       التي كانوا ی شاهدونها اثناء حیاتهم    ُ ُ  الن ذ رلتجنیبهم شرور   ؛                       ً       بتنفیذها مع الناس خطوة   بخطوة

التنقیبات    ُ  عنه    تفرة عنها على ما كشفاالمتو ، وتقتصر كل المعلومات ) ٣( بل وقوعهاقالیومیة 

ترجع      ً   ) نصا  ،١٤٠وعددها ما یقارب ( األكدیةاالثریة من نصوص مسماریة وجدت مدونة باللغة 

  . )٤(وقد عثر علیها في مدن بابل و آشور ونینوى  بل المیالد ،قااللف االول  إلىبتأریخها 

  

  اآللهة الخاصة بالطقوس :

لتجنیب الناس شرور  باآللهة ان استعانة الكهنة المعزمینكشفت النصوص الخاصة بهذه الطقوس 

ُ                                  التي كانوا ی شاهدونها لم یكن بكل اآللهة بل بتلك التي ع رفت بقربها منهم ومساعدتها لهم وال   ُ ُ   الن ذ ر                                          ُ           

  ، وهذه االلهة هي :)٥(    ُ                حسب م عتقداتهم آنذاك بسیما في وقت الضیق والشدة 

، حیث كان  )  dEnkiباسم ( األكدیة     ِ                                    ) : إ له المیاه والحكمة الذي عرف في اللغة dEa      َ     اإلله أ یا (  -١

 .٦) ( اآللهة علیهم                                                                      ُ له دور كبیر في إنقاذ الجنس البشري من اإلبادة بواسطة الطوفان الذي قدرته  

ُ                     : إله الشمس الذي ع رف في اللغة السومریة )dšamaš(  شمش  اإلله -٢ ) ،وقد dUTUباسم اوتو (                  

 َّ                                                                                    ع ده العراقیون القدماء الحامي للحق والعدالة والمدمر للشر ، حیث كان یجوب االرض كل یوم ، 

 . )٧(یرعى ویحرس البشریة جمعاء ویكشف االسرار الخفیة 

إله مدینة بابل ورمزها ، عرف باللغة السومریة باسم امار . اوتو  ) dmardukاإلله مردوك ( -٣

)dAMAR. UTU( ،  وكان یمتلك القدرة على القضاء على الشر ، لهة السحر آوهو احد

  . )٨(وتطهیر البشر ومنازلهم منه

لهة عرفت بأنها المتخصصة باالعتناء بصحة البشر ورعایتهم ، وكانت إ) : dGulaوال (گاآللهة  -٤

               ُ       مراض التي كانت ت صیبهم ألالعراقیین القدماء على شفائهم من جمیع ا حسب معتقداتبتمتلك القدرة 

 .)٩()dME.ME       ُ                                           ، وكان ی طلق علیها في اللغة السومریة تسمیة  مي.مي (
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  طقوس:ال ِ       إ جراءات

تتضمن ثالثة اجراءات رئیسة كان بعد التعمق بدراسة تفاصیل نصوص هذه الطقوس أتضح أنها 

،  لحمایة أنفسهم من الشرشخاص الذین یتوجب علیهم القیام بها ألمن كهنة التعزیم وا     ٌ ا كل  یقوم به

  وهي  : 

     ً                                 أوال   / اإلجراءات التحضیریة : وتتضمن :

كهنة التعزیم  : ان تحضیرات الموقع التي كانت تقع على عاتق التحضیرات الخاصة بالموقع  - أ

ُ    ً      ً            ِ   حصرا  لم تكن تتسم بالسهولة بل على العكس كانت تستلزم ج هدا   كبیرا  البد من بذله  أل تمامها إ جل   ً                                                

 :  اآلتيبالشكل المطلوب  ، وهي تتضمن 

ُ                جراء هذا النوع من الطقوس عن غیرها من الممارسات األ خرى ذات الطابع إالمكان : یختلف مكان  -١                                                 

                  ً      ً                نها كانت تقام  عادة  بعیدا  عن المعبد إما إالتي یكون المعبد المكان الرئیس لتنفیذها ، حیث  الدیني

ٍ           في مكان  معزول یصع ٍ  یه او على ضفة مجرى نهر  ب الوصول ال             ٍ               و قناة  مائیة ، نحو :أ                     

18) ana  ḪUL NIR.UŠUMGAL Ù EME.ŠID BÚR-ri ina G Ú[  ÍD GIN-ak] 

  )١٠()ضــــ[فة النهر] إلىلتبدید شر السحلیة والحرباء ،[ تذهب ]  (

3)[N]U MUŠEN Šá IM DÙ-uš ina IM.BABBAR LU[Ḫ-si-šú]…….. ina KI 

TAR-si  

  )١١(                       ُ                 تغسلــــــــ[ـــــــــه ] بالجبس (و)....) في مكان معزول ،طین للطیر  (من )            ً (تعمل تمثاال  

                   ً                                                               كما كان باإلمكان ایضا  اقامتها بحسب النصوص ذات الصلة التي وصلتنا في الموضع الذي كان 

    ِ                فیه  الشخص ، نحو :  ُ    ی نذر 

2)……É BI ina GIŠ .AN.NA. GIŠIMMAR Šá IM.S[I.SÁ tu-še-šir] 

  )١٢(وب )نج          ِ            البیت بسعفة  نخلة من ال ذلك(.....[تكنس] 

30) 2 DUG.GÚ.ZI.MEŠ sip-pa ana sip-pí GAR-an NÍG.NA ŠIM.LI GAR-
an 

 )١٣(العتبة ، تضع مبخرة العرعر) إلىن ،(وتنظر من) العتبة ی( تضع كأس

ً               وطبیعتها فمثال  ال یمكن اجراء    ُ ُ  الن ذ رن اختیار المنطقة كان یتوقف على نوع إوعلى االرجح              

ُ          الممارسات الطقسیة للوقایة من الشر الذي تحمله  الفطریات التي تنمو على االبواب والج دران كما                                     ُ                                           

ألن الفطریات ستكون األساس في  ؛              ً                                  سنالحظ ذلك الحقا  خارج نطاق المنطقة التي وجدت فیها

   .ذلك

من االمور التي حرص الكهنة على القیام بها                                      ُ        العزل : كانت عملیة عزل المنطقة عن ما ی جاورها  -٢

ان تكون المنطقة مغلقة  جلتنفیذ الطقوس والغرض من ذلك كان على االرجح ألفي قبل الشروع 
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و سیاج أأحاطتها بالقماش ق التي اتبعت لعزل المنطقة ائهم الطر أومفصولة عن بقیة العالم ، ومن 

 نقرأ : ذلكفي من القصب او تشیید كوخ من القصب فوقها  ، 

6) ana ÍD GIN-ma  GI.PAD ŠUB-di Ú. GIŠ.SAR [DUB-aq]   

  .)١٤(نبات بستان ) ،[ تنشر]    ٍ قصب          ُ        َ النهر وت شید كوخ   إلى(تذهب 

اختزال الوقت كان یتم تحدید المنطقة عن طریق نثر الطحین الناعم  جل           ُ      وفي احیان أ خرى وأل
  والتمر حولھا ، نحو :

5) [Z]Ú.LUM.MA ZÍD.A.TIR DUB –aq 

  .)١٥((تنثر التمر والطحین الناعم  )

التنظیف والتطھیر : عملیة تتمثل بكنس المنطقة وتنظیفھا ورشھا بالماء النقي وتبخیرھا  -٣ 
ة نس والئقة باآللھة المعنید  ِّ أي  ان تكون طاھرة من  جلبالمواد العطریة ذات الروائح الزكیة أل

َ    ٍ التي ستحضر وتسمع وترى ك ل  شئ    ُ  ، نحو :                        

4) [ana IGI] dUTU KI SAR A KÙ .GA ŠUB. ŠUB-di NÍG.NA ŠIMLI 

[GAR-an ……D]UB-aq  

[تضع] مبخرة العرعر، ( و) ترش الماء النقي ،(ثم ) له شمش ،( تكنس األرض [أمام]اإل

  )١٦(......)تنشر

5) [DÙ].DÙ.BI ina UD ŠE.GA ina GÚ ÍD KI S[AR A KÙ.GA SUD….. ] 

UDU.AMARXŠE. AMARXŠE BAL-qÍ 

ٍ         ُ      نهر  في یوم م الئم ،                                ِ ـــــــــــــ[كنس] األرض عند ضفة  ( طقوسها : ت الماء النقي ] ،......(و)     ّ [تر  (ثم)  

  .)١٧(تقدم االضاحي )

المذابح : جرت العادة بحسب  النصوص المكتشفة  ان یتم نصب مذبح واحد متحرك  إعداد -٤

) التي GI.DU8( ٨ــــــي . دوگو اكثر من القصب وردت تسمیته في اللغة السومریة  بصیغة أ

ر  (  األكدیةفي اللغة تقابلها 
ُ   التسمیة  باط   ِ            paṭiru()لغرض وضع  ؛اآللهةتماثیل  أماموذلك  )١٨

جاء ما  ، فقد)١٩(شربة  ً                            عا  كالذبائح ومختلف األطعمة واأل           ُ                         القرابین الم قدمة علیها وبأصنافها جمی

  نصه : 

8) 2 GI.DU8 ana dEa dAMAR.UD DU-an 

  )٢٠(قصب لإلله أیا (و) اإلله مردوك ) (من)مذبحین(تنصب 

                                                ُ                               جلب تمثال اإلله : كان البد من وجود تماثیل لآللهة الم ستعان بها في المناطق  التي تم  -٥

                                                                      ُ      ِ       ِ  تحدیدها ، إذ كان یعني وجودها بالنسبة لالعتقاد السائد آنذاك حضور االله و م شاهدته  وسماعه  

یتم حمل وجلب التماثیل الخاصة باآللهة المعنیة كان  عن كثب لكل ما كان یجري ، ولذلك فقد

                                          ُ                                      من المعابد ووضعها في المكان الذي تم تحدیده   وترتیبه لها اثناء التحضیرات ، نحو :

37) a-na GÚ ÍD GIN –ak-ma NÍG.NA  ŠIM.LI ana IGI denki GAR-an 

  )٢١(له انكي مبخرة العرعر )اإل أمامتضع  (ثم)ضفة النهر ، إلى(تذهب 
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10) [ ina GÚ ÍD ana IGI dUTU GI.D]U8 DU-an ÉN dUTU MAN AN-e u 

K[I-tim]  

قصب على ضفة نهر] ، ( وتتلو) تعویذة اإلله شمش  (من) له شمش مذبحاإل أمام(تنصب[ 

  )٢٢(ملك السماء واألرض )

توجب على ثالثة أمور ضروریة وأساسیة تكانت هناك  التحضیرات الخاصة باألشخاص : –ب 

                      ِ                 ِ                          ِ       ً         شخص بغض النظر عن مكانته  االجتماعیة وحالته  المادیة القیام بها بمفرده  أحیانا  وبمعیة كل 

                    ً  ُ          ِ            كهنة التعزیم احیانا  أ خرى ، وهذه  االمور هي :

والسیما  ،                                                                     ُ         التطهر بالماء: إن نظافة الجسد هي من األشیاء المطلوبة والمهمة التي كان ی عتنى بها -١

ماء لهذا الغرض الماء العراقیون القد عمل ُ                لم ختلفة ، وقد استاثناء الطقوس والممارسات الدینیة ا

في التطهر والتخلص من الدنس ، وبحسب النصوص التي وصلتنا فإن   ً ا  ساسً   ا  أعنصر بوصفه 

هما وفق طریقتین  طقوس كانت تتم لمرة واحدة او اكثر                          ِ    عملیة تطهر االشخاص بموجب هذه  ال

   ِ      علیه  كان    ّ  مقد سماء إما غطس الشخص في میاه  نهر أو قناة مائیة بشكل كامل او سكب 

 ُ                       ی جلب من المعابد ، نحو :

4) ana ÍD GIN –ma[7-šú ana ma -ḫir-ti  ÍD 7-šú] ana 

5) qid-da-at  ÍD SIR [ḪUL UR .GI]RX BI 

سبع مرات ] مع (و) ُ                                     ت غطس نفسك [ سبع مرات ضد تیار النهر ،  (ثم)النهر ، إلى( تذهب 

  )٢٣()(لن یقرب الرجل) اتجاه تیار النهر ،[ شر ] ذلك [ الكلب]

9) [A.GÚB].BA t[úl ] -lal- šú NA  BI 

  )٢٤() ذلك الرجل )وتطلب من، (   ّ  مقد سبالماء ال      ُ  ( تطهره  

ً               ومن الجدیر بالذكر ان عملیة التطهیر كانت تشمل في بعض االحیان فضال  عن جسد الشخص                                                               

  نقرأ : إذُ        ِ       ِ       ِ              ح جرة نومه  وسریره  وفراشه  داخل بیته ، 

r 6)  ana UGU  GIŠ .NÁ Ù túgmu-ṣe-e A DUG .A.G[ÚB.BA SUD……  ]  

    )٢٥(على السریر وفرش السریر [....])   ّ  مقد سال وعاءال( [ تسكب] ماء من 

ن على هذه الطقوس عنایة فائقة بمظهر : أولى القائمو  التطیب وارتداء المالبس النظیفة -٢

                 ِ         والحرص على ارتدائه  المالبس وذلك من خالل االهتمام بهندامه ، الفرد قبل البدء بتنفیذها 

                       ِ                    ُ                                    النظیفة الالئقة و تعطیره  بالزیوت العطریة الم كملة لمظاهر النظافة واألناقة ، نحو :

5) ina Ì ŠIM.GÍR  Š[ÉŠ-su-ma T]ÚG DADAG MU4-su 

  )٢٦(              ُ             ُ   ُ     ً      ً   ( تــــــ[دهنه ] بزیت اآلس وت لبسه  ثوبا  نظیفا  )

8) [TÚG DADAG il-tab-ba-aš ina Á.GÚ.Z]I.GA ÙR…… 

  )٢٧(في الصباح )( البیت) سطح      ً        نظیفا  ،.....             ً ( یرتدي ثوبا  



 ٢٠٢٠/  ٥مجلة آثار الرافدین / المجلد 

٢٢٠ 

ن من ضمن التعلیمات الكهنوتیة الخاصة التي كان االبتعاد عن تناول بعض األطعمة : إ -٣

الطقوس هو ضرورة االبتعاد عن تناول                           ِ  االلتزام بها قبل القیام بهذه  یتوجب على االشخاص 

غذیة تترك رائحة ؛ألنها أ (السمك ، الثوم ،الجرجیر ،الكراث ، البصل): مثلمعینة  أطعمة

 ، حیث نقرأ : )٢٨(حسب اعتقادهم آنذاك ب                ُ           كریهة داخل الفم ت زعج اآللهة 

8) UD.3.KÁM LUGAL uq-ta-ad-da-áš  KU6 SUM .SAR GA.RAŠ [NU 

KÚ] 

) ً ا  ، كراث  ً ا  ، ثوم  ً ا    ُ                                     ( ی طهر الملك ثالثة ایام ، [ ال یأكل ] سمك
)٢٩(  

10) i-nu te-ep-pu-šu [xxx ]SUM .SAR GA.RAŠ KU6  NÍG.GIG NU KÚ 

   )٣٠(ثوم ،كراث، سمك )، هو) ممنوع  (ما         ُ                  ( عندما ت نجز ......،ال تأكل 

      ً                       ثانیا  : االجراءات االساسیة : 

 إلى     ً ساسا  ُ                               َ ل ب العمل وذروة التحول ، وتهدف أ                                    ُ     تتضمن هذه االجراءات فعالیات متنوعة ت مثل 

َ                      ُ             التي كان الناس ی نذرون  بها، ویقوم بها بشكل م شترك الكاهن و تدمیر كل الشرور أبعاد إ     ُ                

    ُ                                 الم عزم والشخص المعني ، وهي تتضمن : 

االعتقاد السائد آنذاك الراحة حسب بیجلب تقدیم القرابین لآللهة  : كانتقدیم القرابین لآللهة  - أ

ً                        والطمأنینة لإلنسان فضال  عن توثیق العالقة بینهما توفیر شكل من  إلى   ً  ساسا  وهي تهدف أ ،)٣١(                    

ثناء                     ُ           المكان على غرار ما ی قدم للبشر أالضیافة لآللهة التي ستكون حاضرة في ِ      أ شكال 

                            ً  اتها وانواعها من شخص آلخر تبعا  وتختلف القرابین التي كانت تقدم في كمی ، )٣٢(الزیارات

، الجعةدیم وتكلفتها مناسبة كتق یسیرةلحالته المادیة ومكانته االجتماعیة ، فمن الممكن ان تكون 

 نقرأ : إذ،        ُ            ً                    حیوان كأ ضحیة  وغالبا  ما یكون من االغنام  الخبز، الحلوى، التمر، القمح الناعم،

35) SILA4 KUD-is UZU.ZAG.UDU  UZU.ME.ḪÉ ù Šu-me-e GAR-an 

)  ً ا  مشوی  ً ا  معاء ولحمشحم األ (و)تضع الكتف (ثم)،  ً ا  (تذبح خروف
)٣٣(  

19) NINDA.Ì.DÉ.A LÀL Ì.NUN.NA GAR-an 

  .)٣٤((تضع حلوى عسل (و) سمن)

   ُ       ً        ما ذ كر آنفا  الذهب  جانب إلىوتضم  باهضه      ُ                     بین الم قدمة فاخرة وتكلفتها اوفي المقابل قد تكون القر 

ُ             األ خرى ، وأنواعحجار الكریمة ومختلف األ)٣٥(والعقیق  ةوالفض والنبیذ والزیوت  الجعةفاخرة من   ً ا   

  تبدأ من ثالثة رؤوس فأكثر ، نحو : إعدادواللحوم ، وحیوانات كأضاحي وب

8) DU-an šid-du GÍD-ad A.GÚB.BA DU-an GUŠKIN  KÙ.BABBAR 
AN.BAR NA4NÍR NA4ZA.GUL NA4ZA.GÌN Ì.NUN.NA úi-li-kul-la….. 

ً    ا  ، ، فضة، حدید  ً ا           ِ       ،(ترمي فیه  ) ذهب   ّ  مقد س ُ                   ت ثبت (وعاء) الماء ال (ثم)         ُ              ( تنصب ، ت سدل الستارة ،

  ) ٣٦(،....)  ً ا  طبی  ً ا  نبات ، ً ا  فاخر   ً ا  حمر ، الزورد، زیتً   ا  أ، عقیق  ً ا  كریم     ً حجرا  

22) 4 UDU.AMARXŠE. AMARXŠE. BAL-qí ab-r[u]…… 
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  . )٣٧(.....)  ً ا       ُ            غنام أ ضحیة  ، حطبم أربعة أ     ّ ( تقد  

 جلممارسة لبعض الوقت أل ة ّ ی                           َ قبول القرابین ویتوقف عن أ   أجلمن وبعد ذلك یتضرع الكاهن لآللهة  

  )٣٨(                   ُ      ها لتناول الطعام الم قدم .أمامفسح المجال 

التي كانت تجري في الموقع هم الممارسات الطقسیة : إن أ  ُ ُ    الن ذ ر                       ّ الممارسات الطقسیة ضد     - ب

قبل حسب اعتقادهم بفي باطنها من شرور    ُ ُ  الن ذ رو تدمیر ما كانت تحمله عملیة إبعاد أ

   ً         تبعا  لطبیعة ق رئیسة ائطر  وصلتنا بأربعك بحسب النصوص التي وقوعها ، وقد كان یتم ذل

 وهي : ،) ٣٩(التي كانت تشاهد   ُ ُ   الن ذ ر 

ُ                          ق واكثرها شیوعا  ، حیث  كان یتم خاللها عمل تمثال ائهم الطر أ: وهي من  الطریقة االولى -        ً              

ُ  ّ و الذهب للنذیر الذي ش وهد وش خ  من الطین أو الفضة أصغیر        ُ ص بكل وضوح والتعامل                     

 نقرأ ما نصه : الحامل للشر ، إذلى اساس أنه هو   ُ   معه  ع

3) NU UR.GIRX šá  IM DÙ-uš ana IGI  [ dUTU É]N 3-šú ŠID 

] أمامتتلو تعویذة  طین للكلب ، (من)           ً (تعمل تمثاال   ٍ  [االله شمش    )٤٠(ثالث مرات)         

   )٤١(من ذهب )              ً                  ً للضفدع ، واحدا  من فضة (و) واحدا  طقوسها :تعمل تمثالین ( ) ٣

جراء بعض الفعالیات ذات طبیعة سحریة علیهم مثل            ٕ التعاویذ وا  وتتم بعد ذلك تالوة بعض 

والسیما  ،من االخشاب على رقابهمغسلهم او تلوینهم بالجبس والفحم ، ووضع انواع 

و ریش أ جسادهم ، ووضع شعرأرؤوسهم و خشب االرز ، وسكب السوائل والزیوت على 

  نقرأ : إذبعض الحیوانات علیهم ، 

7) ina IMBABBAR úBIL.LÁ tu-bar-ram  

  )٤٢(بالجبس (و) الفحم )                         ُ  (تلونـــــــــ(ـــــــــه )

15) GIšERIN ina GÚ-šú GAR-an Ì.GIŠMEš ana  SAG.DU-šú ŠUB-di 

  )٤٣(تسكب الزیت على رأسه ) (ثم)           ِ  رز على رقبته ،( تضع خشب األ

یده           ُ      ن الذي یسحب ه من یلي ذلك قیام الشخص بحمل التمثال بیده والتوجه برفقة الكاه 

 إلىویشیر فیها ،             ُ                        ُ  ، حیث یؤدي له  صالة یطرح من خاللها قضیته  )٤٤(له     ُ     ویقدم ه لإل

ن یعكس شره علیه ، ُ                ِ          ً        ه  أن یخلصه من شره  ، وأحیانا  یطلب أویدعو ،                  ِ  التمثال  الذي بیده  

  نحو :

19) dUTU as-ḫur –ka ina ḪUL iz-bi an-ni-i  šu-ti-qa-an-ni-ma  

  )٤٥(هذا المخلوق المشوه )                       ّ لجأت لك ، أبعد عني شر   له شمشإ (یا)(

2) [ḪUL…… ]  a-a TE a-a DIM4 a-a KUR-an-ni 

  )٤٦(.....] ، ال یصل ، ال یصیبني )             ّ ن ال یقترب [شر  ( عسى أ
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و إلى أعماقها أ       ُ              ان تأخذه  المیاه معها                          ِ                    ذلك القاء التمثال في میاه  نهر أو قناة من أجلویتم  بعد  

                       ً  وهذا ما كان ینعكس إیجابا   ،        ِ في داخله                              ُ       ٍّ وبالتالي ابتعاده مع ما یحمله  من شر  ، ماكن بعیدة إلى أ

  نقرأ: وفي ذلكعلى راحة واستقرار نفسیة الناس آنذاك ، 

20) NU UR.GI7 ana ÍD ŠUB –ma a-mi-lu šu-a-tú 

  )٤٧(النهر ، (و) ذلك الرجل ) إلى( ترمي تمثال الكلب 

رجح في حالة اختصار الجهد والوقت ،وتتلخص : طریقة اتبعت على األ  الطریقة الثانیة - 

و شعره من جسده غالبا ما یكون ریشه أ والذي بتوجیه الطقوس على جزء من جسم النذیر

 أمام یث كان یتم وضع النذیر قبل كل شيءتدمیر ما یحمله من شر داخله ، ح أجلمن 

 نقرأ ما نصه :  إذ             ِ    خذ جزء من جسده  ، ، ومن ثم أله تمثال اإل

3) [ina] IGI dUTU ina ÙR MíÁŠ.GAR tar(a)-kás-ma 

4) SÍG ÙZ šá SÍG-ša SA5 TI-qi 

(یكون) شعرها تأخذ شعر العنزة التي (ثم)، (البیت) له شمش على سطحاإل أمام( تربط العنزة 

  )٤٨(حمر)أ

بعض الحیوانات ، وسكب  أمام     ِ  و نثره                              ِ   مارسات على ذلك الجزء مثل وضعه  أجراء بعض المیلي ذلك إ

  قمشة ، حیث جاء في النص :                ِ              لصافیة ، كذلك لفه  بأنواع من األا الجعةالسوائل علیه ك

7) SÍG šu-a-tu4 ina TÚGGADA tar(a) –kas5 

  )٤٩(( تربط ذلك الشعر بقماش كتان )

ولى ، ومن مونها عن سابقاتها في الطریقة األوبعدها یقوم الشخص بتأدیة صالة ال تختلف في مض

  بوابة حانة ، نحو :  أمامثم یتم رمي ذلك الجزء 

15) TÚGGADA  šu-a-tu4 ina  kÁ  LúKAŠ.DIN.NA ŠUB-ma UD.15.KÁM ….. 

  )٥٠(....)  ً ا  یوم ١٥( ترمي قماش الكتان ذلك عند بوابة حانة ، ( وطوال ) 

النمل والفطریات التي كانت  ُ ُ  ن ذ رللتعامل مع كل من : هي طریقة خاصة  الطریقة الثالثة - 

           ُ                                 ، حیث كانت ت راعي هذه الطریقة عدم الحاق االذى    َ      وأ بوابهاتنمو على جدران البیوت 

والضرر المادي بالبیوت التي كانت تظهر فیها ، اذ كان یتم التعامل في حالة ظهور نمل 

ات الالزمة ومن ثم القیام باإلجراء ،متابعتهم ومعرفة مسكنهمفي بیت ما بعنایة من خالل 

او الزیت النقي على مدخله وتالوة  التعاویذ علیه  التي كانت تتضمن سكب الجعة الجیدة

وفي ذلك                ُ         ُ      ِ             وجمع كل ما كان ی ستخرج منه  ورمیه  في النهر ، ، ، وحفره وتوسعته بالمجرفة 

 نقرأ : 

6)…… KAŠ. SAG ina KÁ  ḪABRUD BAL-qi-ma kám DUG4.GA 

  مدخل حفرة النمل ،(و) تتلو( تعویذة ) كالتالي ).(..... تسكب جعة نقیة على 

8)[DÙ.DÙ.BI]….ina GIšMAR GIšŠINIG te-ḫer-ri 
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9) …….te-es-sip ana ÍD  ŠUB-di 

  )٥١(النهر ) إلى                               ِ   تجمع ...(و) ترمیـــــــــ(ـــــه )  (ثم)([طقوسها] : تحفر .....بمجرفة الطرفاء ،

سكب  مادتي الجص والعسل ، وبعد ذلكطة مزیج اسبو یلي ذلك عملیة طمر الحفرة 

و قارب وعتبة البیت غبار یتم جمعه من فوق ظهر سفینة أخلیط یتكون من طین و 

على الكاهن المعزم  ما كان یتوجب الخارجیة ممزوج  بماء بئر  او نهر فوقه ، نحو

  : القیام به في أحد الطقوس

طین  (و)سفینة ،(سطح ) تمزج غبار من  (ثم)( تدفن الجص (و) العسل في حفرتهم ،

   نهر، وترش ،(و) غبار من عتبة البوابة الخارجیة  بماء بئر اوأعشاب نهر(بین) من 

ز الكهنة المختصین بهذه الطقوس   ّ می   أما الفطریات فقد، )٥٢(( الخلیط على مسكنهم) ) 

  في ممارساتهم بین نوعین من التعفن الفطري ،هما :

بواب : لم یكن  یستلزم ظهور التعفن الفطري على ابواب خلعها األالتعفن الفطري على  -١

حسب المعتقدات آنذاك ، وانما تتم معالجة شر ذلك التعفن بتالوة التعاویذ باو تحطیمها 

وتلطیخ الباب ومقبض مزالجه وعتبته عدة مرات بمزیج كان یتم تحضیره إما من شوي 

              ً             ذباب وسحقهم معا  وخلطهم بدم بعض الحیوانات مثل عناكب الجدران والعقارب وال

شجار مثل الكستناء والبلوط وسحقهم األفاعي ولحاء بعض أو شوي جلود األ الخفافیش ،

الطبي  وطحنهم وخلطهم )٥٣(  ً                                              معا  وخلطهم بزیت السرو ، أو شوي بذور نبات القراص 

 نقرأ ما نصه : وفي ذلك،  )٥٤(بإدرار نعجة بالغة 

1) AG.AG.BI AŠ-tú šá É.GAR8 NIM ḫi-me-[ti]…… 

2) GÍR.TAB ta-qal-lu  [TÉŠ.BI ta]-sàk 

3) KI MÚD SU.DIN.MUŠEN ḪI.ḪI GIŠ.IG u GIŠ.MUD AŠKUD 
4) 7.ÀM TAG.MEŠ-ma 

              ً      ، تسحقهم [ معا ] (و)   ً ا                                ُ                    ( طقوسها : تشوي عنكبوت جدار ، ذ بابة سمن ،...، عقرب

  .)٥٥(مرات)  مقبض المزالج (بهذا المزیج ) سبع ُ            ت لطخ الباب و  فاش، ُ خ  تخلطهم بدم 

ٌ  التعفن الفطري على الجدران : أما الفطریات التي كانت  تنمو على جدران البیوت سواء   -٢                                                                              

ة تبدأ بعملیة قشطها                                 ُ        و الخارجیة فقد خصصت لها ممارسات أ خرى خاصكانت الداخلیة أ

ٍ                   وبآالت  محددة اما سكاكین     َ            حیانا  بشكل جزئي بشكل كامل وأ مصنوعة من النحاس     

  ّ ي  ها وجمعها بسلة مصنوعة من القصب أو أومن ثم كنسو بفؤوس ، وعظام الغزالن أ

 طة المبخرة ،  إذ نقرأ :اسعاء وتبخیرها بالمواد العطریة بو و 

24) [É-š]ú BIR-aḫ ana  ḪUL šu-tu-qu 6 ḫa-ṣi-na- a- tú šá GIŠ.ŠINIG  DÙ-uš 
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25) ina ŠÀ KA.TAR ta-ḫal-la- áš ina  GIŠ.AN.NA. GIŠIMMAR šá 
IM.SI.SÁ 

 
26)  ta-šab-biṭ ina GI.GUR.SAL .LA ta-maḫ-ḫar-ma  GI.IZI.LÁ 

بهم خشب الطرفاء، تقشط  ستة فؤوس (من) ، تعمل     ّ لشر  ] سیتشتت ، لتفادي ا         ُ ( [ بیته   

  قصبفي سلة     ُ  تجمعه   (و)الشمال ،     ُ                   تكنسه   بسعفة نخلة (من)   (ثم)،الفطر )٥٦(بعض 

 ( (   .)٥٧(                ٍ        ُ     ( و بــــــ) شعلة  (تبخره  

ً  جزاء           َ استخدام أ   أجل        ً     غنام حصرا  من           ُ                     عملیة ذبح أ ضحیة من الماعز أو األذلك عقب ت    

ً                    تتطلب فضال  عن تالوة التعاویذ إ منها في المرحلة النهائیة التي كانت ا قیام الشخص  ّ م          

                                               ُ                       المعني بحمل رأس وكتف وقلب وعظمة كاحل الحیوان الم ضحى بیده الیمنى وطحین 

أو نقع  ،)٥٨(لنهر ومن ثم رمیهم في الماءمیاه ا ىإل                 ُ                 ناعم وتمر بیده الی سرى والنزول بهم 

  الرأس وعظمة الكاحل في الجعة ودفنهم بعد ذلك عند الباب الخارجي للبیت ، نحو : 

31) SAG.DU u kur-sin-na-a-ti ina KAŠ GAR-an ina KÁ.AŠ.ÀM 
te-tem-me-er-ma  

  .)٥٩() ( تضع الرأس وعظمة الكاحل في جعة ( و) تدفنهم عند الباب الخارجي

   

زت                      ّ لمعان البرق ، وقد تمی   ُ ُ  ن ذ رمع  وفقها: طریقة خاصة تم التعامل   الطریقة الرابعة - 

ٍ     َ        لمعزم بوضع ماء بئر  حصرا  داخل إبسهولتها وبقلة تكالیفها ، حیث كان یقوم الكاهن ا ناء                  

التطهیر وبعض قطع الخشب                            ُ                   اللیل ، ورمي نباتات صمغیة وا خرى خاصة بالغسل و  في

ة : الطرفاء ، التوت ، التفاح ، التین ، النخیل ، التنوب ، أنواع األشجار اآلتیفوقه من 

استخدامه في غسل  جلالعرعر  وتركه طیلة لیلة كاملة في الهواء الطلق تحت النجوم أل

 نقرأ : إذجسم الشخص المعني في الصباح ، 

2) ÚIN.NU.UŠ  ÚSIKIL GIŠGIŠIMMAR GIŠḪAŠḪUR GIŠPÈŠ 
 

3)  GIŠÙ.KU ana A  TÚL [ŠUB] ina UL tuš-bat ina Á.GÚ.ZI.GA  A TU5 

 ،تین خشبتفاح ،  خشبنخلة ،  خشب، نبات التنقیة ،  )٦٠([ ترمي ]  نبات ماشتكال (

تغسل ( الرجل بـــــــ) الماء  (و)ماء بئر ، تضعهم طوال اللیل تحت النجوم ، إلىتنوب   خشب

  .)٦١()في الصباح 

الذي یحتوي  )kalû(ه من خلط طین كالوإعدادمزیج یتم بن جسده  ِ ه                   َ وتعقب ذلك عملیة د  

، وطین مائل لالحمرار وطحالب )٦٢(على نسبة كبیرة من المعادن تجعل لونه مائال لالصفرار

و جعة ، ومن ثم تختتم بعكس بریق ذهب وفضة على وجهه س أشجر اآل ومزجهم  بزیت

  جاء ما نصه :عینیه ، وقد         َ وتحدیدا  
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3) [….. riksa ina Á.] GÚ.ZI.GA IGI dUTU ta-ra kás TU5-šú IMKAL 
IMKAL.GUG KA.A.AB.BA 

4)  [ ina Ì ŠIM GÍR ḪI.ḪI ŠÉŠ-šú-ma  KÙ.BABBAR] GUŠKIN i-mar-ma  

ḪUL  bir-ṣi  ana  LÚ NU TE 

                  ُ                  [ في] الصباح ،تغسله  ( الرجل)،[تمزج]  له شمشاإل أمام(......،تعرض [ ترتیبات القربان ] 

] (و) [تدهنه](به)،عندما ینظر شجر اآلس طحالب [ بزیت لالحمرار،     ً مائال    ً ا  كالو، طین- طین

  .)٦٣( ( فإن) شر اللمعان لن یقرب الرجل) [فضة] (و) ذهب إلى

  

       ً                       ثالثا   : االجراءات النهائیة :

ذاته الوقت م بثالث خطوات ضروریة وجوهریة في على القیا اعتاد الكهنة المعزمون فیها  

 ً        ً                     یا  ومعنویا ، وتبدید كل هواجسهم فسمن خاللها نقبل انهاء كل شيء وذلك  لمعالجة الناس 

، وهذه   ُ ُ    الن ذ ر  هم ومخاوفهم التي سیطرت على عقولهم ونفسیاتهم منذ الوهلة االولى لرؤیت

  :  الخطوات هي

لها بممارسات رمزیة غریبة كان الغرض منها : كانوا یقومون من خال الخطوة االولى - 

دهم بالفعل ، ومن هذه                                ً                        طمأنة الناس واقناعهم بأنهم عملیا  قد أنهوا كل ما كان یهد

و لمس نباتات بستان أ )٦٤(عیونهم  أماموعیة طینیة طیم أبتحا قیامهم  ّ م  الممارسات إ

 ، نحو: )٦٥(هم كالزعترأماموراق وسیقان بعض النباتات المتشابكة أ     ّ و فك         ً   هم مرارا  أأمام

r.7)[……]ÚGIŠ.SAR TAG.TAG-ma ḪUL- šú [DU8] 

  )٦٦(               ً                 نبات بستان مرارا  وشره [ سیتبدد])( [.....] تلمس 

29) [ana IGI dUTU tu-maš-šar-ma] šU.SAR ÚḪAR. ḪAR 

  )٦٧(له شمش ، تفك ] تشابك نبات الزعتر )اإل أمام إلى([

: كانوا یقومون فیها بتحصین الناس وتوفیر الحمایة المستقبلیة لهم من  الخطوة الثانیة - 

                 ً                   همها واكثرها شیوعا  هي عمل تمائم لهم عدة أ قائطر ، وقد كان یتم ذلك ب)٦٨(الشرور

بمسح یام ، فضال عن قیامهم ) أ ٧-٣من تتراوح ما بین (والزامهم بارتدائها مدة من الز 

بیوتهم أو عدم  إلىجسادهم بالجبس والقار الجاف ، وكذلك توجیههم بعدم العودة أ

  نقرأ ما نصه : مغادرتها مدة ثالثة أیام أو أكثر، وفي ذلك

5) NA4.ḪI.A ina ZI-šú  UD.7.KÁM GAR-an UD.3. KÁM… 

  )٦٩(( تضع الحجارة حول عنقه سبعة ایام ،(و) ثالثة ایام  .......)

3)  ……. UD.3. KÁM KÁ É-šú NU   TAG4 KÁM 

  )٧٠(یجب ان ال یغادر باب بیته ثالثة ایام ) ……(

29) IM.BABBAR ù ESIR.È.A.MEŠ TAG-ma 
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٢٢٦ 

  .)٧١(( تمسحه بالجبس والقار الجاف )

: تتمثل بوضعهم جملة تعلیمات خاصة باالنصراف من الموقع عكست  الخطوة الثالثة - 

مدى حرصهم آنذاك على ان یبدأ الناس بعد اجرائهم للطقوس حیاة طبیعیة بعیدة قدر 

                                  ً الخوف والهلع التي عاشوها ، بدءا   االمكان عن كل ما یذكرهم بأیامهم العصیبة واوقات

تتطلب منهم بحسب التعلیمات عدم النظر للخلف لحظة االنصراف من الموقع ؛ إذ من 

ر مغایر كل ما جرى ونسیانه ، والعودة من طریق آخ إلى    ً                   مطلقا  ، أي : عدم النظر 

حانة والجلوس فیها  إلىو الذهاب البیت مباشرة أ إلىا  َّ م  لطریق القدوم ، والذهاب إ

 ، نحو: واحتساء الخمر وتبادل الحدیث مع االشخاص داخلها 

21) ana EGIR-šú NU IGI –mar ana É LúDIN .NA  TU-ma ḪUL- [šú DU8] 

  )٧٢() سیتبدد  ُ ه  حانة وشر  إلىخلفه ،یدخل  إلى( ال ینظر 

12) ana EGIR-šú NU IGI.BAR SILA DIB NU DIB 

  .)٧٣(                   ُ              لم یسلكـــ(ــــــــه  في القدوم ))  ً ا  خلفه ، یسلك طریق إلى( ال ینظر 

  

  الخاتمة

  عدة نقاط منها :  إلىدراستنا لموضوع بحثنا توصلنا  بعد

      ً           اعتقادا  منهم بأن  )نامبوربي( الوقایة من الشر القیام بطقوس إلىلجأ الناس في العراق القدیم   -١

 التي كانوا یشاهدونها في حیاتهم الیومیة قبل وقوعها .   ُ ُ    الن ذ ر         ً                  لها دورا  في تجنیبهم شرور 

مشماشو)على ابتداع هذه الطقوس = لم یقتصر دور كهنة التعزیم الذین عرفوا باسم أشیبو ( -٢

                             ً   فحسب بل تنفیذها مع الناس أیضا  .

 إلىلهة المعنیة بها من المعابد                                     َ                    لم یكن یجري تنفیذ هذه الطقوس إال بعد أ ن یتم جلب تماثیل اآل -٣

 ماكن التي تم  تحدیدها وتطهیرها .األ

ا في أماكن معزولة وبعیدة عن  َّ م  ، وذلك إ بنیة المعابد         ً      طقوس بعیدا  عن أكانت تقام هذه ال -٤

ماكن التي كانت تشاهد فیها لمائیة أو في األو القنوات ا َ                               أ نظار الناس أو على ضفاف األنهار أ

 .  ُ ُ    الن ذ ر  

كان یتوجب على الناس قبل القیام بإجراء هذه الطقوس التطهر بالماء وارتداء المالبس النظیفة  -٥

 تطیب بالروائح والزیوت العطریة .وال

والمدة الزمنیة الالزمة إلتمامها على المكانة  وقصرها هذه الطقوس كان یتوقف طول -٦

 االجتماعیة للناس وحالتهم المادیة.
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٢٢٧ 

حسب عقلیة العراقیین القدماء ناتج عن بالذي ارتبط بهذه الطقوس      ّ الشر    ّ ن                َ كشفت الدراسة أ   -٧

الوقوع ، اي: من الممكن غیر مؤكد             ّ وهو بذلك شر  ، ما  من عملیات التشاؤم من شيءعملیة 

  .ال یحدث  ْ ن  أن یحدث أو أ
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