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يصدر العدد الخامس من مجمة آثار الرافدين التابع لكمية اآلثار  -جامعة الموصل

المجمة التي تيدف إلى تشجيع األبحاث العممية المقدمة من اآلثاريين المتخصصين بمغات بالد

الرافدين وحضارتيا ونشرىا وفق المعايير العممية .نقدم في ىذا العدد مجموعة متميزة من

اإلسيامات العممية كتبيا أساتذة يعممون في حقل آثار بالد الرافدين وحضارتيا في عصورىا
الممتدة من االلف السادس قبل الميالد مرو ار بالحضارات السومرية واألكدية واآلشورية وفترات

الحكم االجنبي ثم العصور اإلسالمية .نممل ان يجد القار الكريم ما يصبو إليو من معرفة آثارية
وحضارية .ان نشر ىذه البحوث سيسيم في تعزيز الثقافة اآلثارية التي تساعد في توعية االنسان

بمىمية اآلثار والتراث ،كما انيا ممك لإلنسانية ودروس يفاد منيا االن ومستقبال ،مع االخذ

بالحسبان اليجمة الشرسة التي حمت بآثارنا من عمميات نيب واعمال حفر عشوائية وغير

مشروعة اسيمت في تشويو الموقع األثري اوال ومن ثم نيب محتوياتو وتيريبيا خارج العراق.
وأخي اًر ما حل بآثار مدينتي نينوى والنمرود ومحتويات متحف الموصل كميا دليل قاطع عمى
وجود أيد خفية ممنيجة ومدربة عممت عمى تدمير الحضارة اآلشورية والتي امتدت لما يقرب من

 2000الف سنة قبل الميالد.

نممل أن يكون لمبحوث المقدمة والتي ستقدم مستقبالً دو اًر في نشر منجزات تمك

الحضارات وأثرىا في بمدان الشرق األدنى القديم في مجال الكتابة والتدوين والقانون والفمك
والتنجيم واليندسة والرياضيات والطب واآلداب بكل مجاالتيا.

االعداد القادمة ستنشر الكترونيا ،وىذا ما يسيل التواصل بين ىيمة التحرير والباحثين

إن شاء اهلل .وستزود المجمة الباحثين بموقعيا الجديد وكيفية التقديم الييا.

ومن اهلل التوفيق
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نعي
الراحل األستاذ الدكتور عبد القادر عبد الجبار مصطفى الشيخمي
9154 _ 5491

أ.د .جابر خميل إبراهيم
كمية اآلثار – جامعة الموصل

رئيس هيأة اآلثار والتراث األسبق

في يوم الجمعة الموافق  02أيمول  0207غادر الدكتور عبد القادر مطار بغداد الدولي
متوجيا الى مدينة اسطنبول بتركيا  ،إلجراء فحوصات تتعمق بالقمب في إحدى مشافييا  ،يرافقو نجمو
أنس  .بعد إجراء الفحوصات الطبية قرر االطباء المختصين إجراء عممية جراحية كبرى في القمب .

وبعد ايام معدودات فارق الحياة في الثاني من تشرين االول  0207ونقل جثمانو إلى بغداد ووري
الثرى في مقبرة الكرخ االسالمية في السادس من تشرين االول . 0207
3

والفقد حالة مؤلمة  ،والفراق ىاجس مرعب يبقى كامناً في ذىن اإلنسان وان كان تفسيره ىو

انتقال من حياة زائمة إلى أخرى دائمة مستقرة .

ولد الفقيد عام  0723في حي عريق من أحياء مدينة بغداد معروف باسم (باب الشيخ )

نسبة إلى الشيخ الزاىد عبد القادر بن موسى بن عبداهلل الجيمي (الكيالني) الذي فيو مرقده ومسجده
الجامع .

أكمل المرحوم عبدالقادر دراستو االبتدائية واإلعدادية في مدارس بغداد ثم التحق بعدىا بقسم اآلثار

في كمية اآلداب بجامعة بغداد وحصل عمى شيادة البكالوريوس في االثار القديمة  .وأىمتو شيادتو
لمتعيين في مديرية االثار العامة (الييأة العامة لألثار والتراث حالياً) بدرجة منقب آثار  .ونسب

لمعمل في دائرة التحريات وحماية المواقع االثرية  .والتحق يومئذ بالمجان التي كانت تعد مؤلفين

كبيرين ميمين ىما ( :المواقع االثرية في العراق  -بغداد  )0752و (أطمس المواقع األثرية  -بغداد
 . )0754فضالً عن الواجبات االخرى المتعمقة بإجراء الكشوفات عمى مواطن االثار وتفقدىا من

حين آلخر  ،من أجل حمايتيا من التجاوزات .

في بداية شير آذار من سنة  0753رشحت مديرية االثار العامة يوميا المرحوم عبد القادر

ممثال عنيا في المسوحات األثرية التي كان يجرييا عالم االثار االمريكي روبرت ادمز االستاذ في
المعيد الشرقي بجامعة شيكاغو لممنطقة الواسعة المساحة الواقعة بين قضائي عفك في محافظة
القادسية والنعمانية في محافظة واسط واستمرت عمميات المسح اآلثاري لغاية النصف االول من شير

مارس من العام نفسو  .واليدف من ىذه المسوحات ىو استكمال الدراسات الخاصة بمجاري االنيار
والجداول الدارسة  ،والتي كانت تروي المدن والقرى والحقول والبساتين في العصور القديمة  ،والتي
غدت في القرون المتأخرة الماضية شبو صحراوية .

ومن الجدير بالذكر أن االستاذ ادمز بدأ مشروعو ىذا عمى مراحل  .كانت االولى في عام

 0746والثانية في  0751والثالثة في  . 0753وكان المرحوم عبدالقادر قد أعد بحثاً قيما عن نتائج

ذلك المسح نشره في مجمة سومر المجمد  )0755( 11ص  . 47 – 40أما االستاذ ادمز فقد

أصدر مؤلفو الشيير ( )Heartland Cities , Chicago 1981كانت األعمال االثارية ىذه عالوة
عمى أعمال المسوحات في منطقة السيل الرسوبي  ،قد أكسبت الفقيد ميارة في التحري والتنقيب التي

تضطمع بيا مؤسسة اآلثار العراقية  ،جعمتو يعقد العزم عمى إكمال تحصيمو العممي  .فسافر رحمو

اهلل إلى المممكة المتحدة والتحق بجامعة كالسكو والتي منحتو شيادة الدكتوراه عن اطروحتو في
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النصوص المسمارية المكتشفة في تميين مشيورين بحوض سيل حمرين ىما (السيب وحداد) الواقعين

في محافظة ديالى والعائدين إلى العصر البابمي القديم  0373 – 0222ق .م
The Old Babylonian Tablets From ME – TURAN (Tell AL SIB and Tell
HADAD) Univiersity of Glasgow June 1983
عاد الدكتور عبدالقادر إلى العراق والتحق بمؤسسة اآلثار التي منحتو اجازة دراسية إلكمال
تحصيمو العممي  .وبعد مدة غير طويمة وبناء عمى طمبو نقمت خدماتو إلى كمية التربية ابن رشد
بجامعة بغداد لتدريس تاريخ العراق والوطن العربي في العصور القديمة إال انو لم ينقطع عن دائرة

اآلثار والمتحف العراقي وفي الوقت نفسو كانت صالتو العممية مع قسم اآلثار بكمية اآلداب في
الجامعة ذاتيا  ،محاض اًر ومشرفاً ومناقشاً لطمبة الدراسات العميا الماجستير والدكتوراه .

لم يقتصر نشاطو العممي عمى كميتو بل كان يمبي دعوات الجامعات العراقية لمناقشة أطاريح

طمبتيا في الدراسات العميا وفي مقدمتيا جامعة الموصل  .إذ تحمل أعباء السفر ومخاطره في أوقات

أمنية حرجة  .كما نشير إلى جيود الفقيد في المشاركة في الموسوعات الحضارية التي كتبتيا نخبة
من الباحثين العراقيين  ،والتي غدت مصد اًر لمطمبة والباحثين .

وفضالً عن ذلك فقد تخرج عمى يدي الفقيد العديد من اآلثاريين والمؤرخين في العراق فأصبح

بعض تالميذه يقودون العممية التربوية في المدارس والجامعات العراقية .

ومن خالل سنوات زمالتي مع الفقيد في ىيأة اآلثار والت ارث وفي جامعة بغداد يحق لنا أن

نذكر مآثره وحسن شمائمو  .فقد كان بحق حميد الشيم واألدب والخمق الحسن .

غادرنا المرحوم الدكتور عبدالقادر إلى عالم اآلخرة وترك عند عائمتو وزمالئو وأصدقائو

ومعارفو ومحبيو لوعة الحزن وألم الفراق  .ندعو اهلل تعالى أن يتغمده بواسع رحمتو  ،وأن يسكنو

أعمى فراديس الجنان .

وانا هلل وانا إليه راجعون
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اﻟﺷر ﻧﺎﻣﺑورﺑﻲ  NAM.BÚR.BIﻋﻧد اﻟﻌراﻗﯾﯾن اﻟﻘدﻣﺎء
طﻘوس
ﱠ
اﻟوﻗﺎﯾ ِﺔ ﻣن ﱢ
ُ

د .ﻧﺑﯾل ﺧﺎﻟد ﺷﯾت ﺳﻠﯾﻣﺎن

ﻛﻠﯾﺔ اﻵﺛﺎر  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل

اﻟﻣﻠﺧص

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

ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﺟراءات وﻣﻣﺎرﺳﺎت ذات طﺑﯾﻌﺔ ﺳﺣرﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ  ،اﺑﺗدﻋﻬﺎ ﻛﻬﻧﺔ
اﻟﺗﻌزﯾم ﻟﻐرض ﺗﺟﻧﯾب اﻟﻧﺎس ﺷرور ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻫداﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣن ُﻧ ُذر ﻣﺗﻧوﻋﺔ أو
إﺑﻌﺎدﻫم ﻋﻧﻬﺎ ﻗﺑل وﻗوﻋﻬﺎ واﻟﺣﺎﻗﻬﺎ اﻻذى واﻟﺿرر ﺑﻬم ﺑﺣﺳب ﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم آﻧذاك ،اذ ﻛﺎن ﯾﺗوﻗف

طول ﻫذﻩ اﻟطﻘوس وﻗﺻرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺎس اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﻛﺎن ﯾﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ

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

ٍ
ﻋﻼﻣﺎت أو ُﻧ ُذر
َﻋ ﱠد اﻟﻌراﻗﯾون اﻟﻘدﻣﺎء اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟظواﻫر واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ
أُرﺳﻠت ﻟﻬم ﻣن ﻗﺑل اﻵﻟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺑدوﻧﻬﺎ و ُﯾﻣﺟدوﻧﻬﺎ ﺗُﻧذرﻫم ﺑوﺳﺎطﺗﻬﺎ ﻣن ﺷرور ُﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﻟﻧ ُذر اﺷﻛﺎﻻً ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟوﻻدات اﻟﻣﺷوﻫﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺗظرﻫم  ،وﻗد اﺗﺧذت ﻫذﻩ ُ
واﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ  ،وﻛذﻟك ظﻬور أو ﺳﻠوك اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻟﻣﻌﺎن اﻟﺑرق وﻧﻣو اﻟﻔطرﯾﺎت
ﻋﻠﻰ اﻻﺑواب واﻟﺟدران  .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺷﻌور اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺧوف واﻟرﻫﺑﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺻﻠﻬم ﺗﻠك

ﻟﺟؤوا إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑطﻘوس ﺧﺎﺻﺔ ُﻋرﻓت ﺑﺈﺳم
ُ
اﻟﻧ ُذر إﻻ أﻧﻬم ﻟم ﯾﺳﺗﺳﻠﻣوا ﻟذﻟك وﯾﺷﻌروا ﺑﺎﻟﯾﺄس  ،إذ َ
ﺷﺮ ُﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ .
ﻧﺎﻣﺑورﺑﻲ ) (NAM.BÚR.BIوذﻟﻚ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ أي ٍ
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ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

وﻗد اﻗﺗﺿت ﻣﺎدة اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ان ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻣﺣﺎور ﻋدة ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺳﻣﯾﺔ طﻘوس

ﻧﺎﻣﺑورﺑﻲ وﺗﺄرﯾﺧﻬﺎ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻵﻟﻬﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ  ،وﻛذﻟك اﻻﺟراءات اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق
ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ  ،واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ واﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﻧوون اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ  ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻻﺟراءات

اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﻔذ ﺑدﻗﺔ وﺑﺷﻛل ُﻣﺗﺳﻠﺳل .

ﺗﺳﻣﯾﺔ طﻘوس ﻧﺎﻣﺑورﺑﻲ ) (NAM.BÚR.BIوﺗﺄرﯾﺧﻬﺎ :

ان ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻧﺎﻣﺑورﺑﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻻﺻل ﺗﺳﻣﯾﺔ ﺳوﻣرﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺣرﻓﯾﺎ )ﺗﺑدﯾدﻩ  ،طردﻩ ،إﺑﻌﺎدﻩ(

ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛدﯾﺔ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ) (namburbuوﻫﻲ طﻘوس ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل
واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟطﻘﺳﯾﺔ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﺳﺣرﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ
)( ٢

اطﻠق ﻋﻠﯾﻬم ﺗﺳﻣﯾﺔ أﺷﯾﺑو

)(١

 ،اﺑﺗدﻋﻬﺎ اﻟﻛﻬﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌزﯾم اﻟذﯾن

=) ašipuﻣﺷﻣﺎﺷو  (mašmašuﻓﻲ اﻟﻌراق اﻟﻘدﯾم  ،واﺷﺗرﻛوا

اﻟﻧ ُذر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ُﯾﺷﺎﻫدوﻧﻬﺎ اﺛﻧﺎء ﺣﯾﺎﺗﻬم
ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﺧطوةً ﺑﺧطوة ؛ ﻟﺗﺟﻧﯾﺑﻬم ﺷرور ُ
اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻗﺑل وﻗوﻋﻬﺎ ) ، (٣وﺗﻘﺗﺻر ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗواﻓرة ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺷﻔت ﻋﻧﻪُ اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت
اﻻﺛرﯾﺔ ﻣن ﻧﺻوص ﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ وﺟدت ﻣدوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛدﯾﺔ وﻋددﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ) (١٤٠ﻧﺻﺎً  ،ﺗرﺟﻊ
ﺑﺗﺄرﯾﺧﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﻟف اﻻول ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد  ،وﻗد ﻋﺛر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدن ﺑﺎﺑل و آﺷور وﻧﯾﻧوى

)(٤

.

اﻵﻟﻬﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﻘوس :

ﻛﺷﻔت اﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟطﻘوس ان اﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟﻛﻬﻧﺔ اﻟﻣﻌزﻣﯾن ﺑﺎﻵﻟﻬﺔ ﻟﺗﺟﻧﯾب اﻟﻧﺎس ﺷرور

اﻟﻧ ُذر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ُﯾﺷﺎﻫدوﻧﻬﺎ ﻟم ﯾﻛن ﺑﻛل اﻵﻟﻬﺔ ﺑل ﺑﺗﻠك اﻟﺗﻲ ُﻋرﻓت ﺑﻘرﺑﻬﺎ ﻣﻧﻬم وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻟﻬم وﻻ
ُ
)(٥
ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ وﻗت اﻟﺿﯾق واﻟﺷدة ﺑﺣﺳب ُﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم آﻧذاك  ،وﻫذﻩ اﻻﻟﻬﺔ ﻫﻲ :

 -١اﻹﻟﻪ أَﯾﺎ )  : (dEaإِﻟﻪ اﻟﻣﯾﺎﻩ واﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟذي ﻋرف ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛدﯾﺔ ﺑﺎﺳم )  ، (dEnkiﺣﯾث ﻛﺎن
ﻟﻪ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷري ﻣن اﻹﺑﺎدة ﺑواﺳطﺔ اﻟطوﻓﺎن اﻟذي ﻗدرﺗﻪُ اﻵﻟﻬﺔ ﻋﻠﯾﻬم ). (٦
 -٢اﻹﻟﻪ ﺷﻣش )  : (dšamašإﻟﻪ اﻟﺷﻣس اﻟذي ُﻋرف ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳوﻣرﯾﺔ ﺑﺎﺳم اوﺗو )، (dUTUوﻗد
ﱠﻋدﻩ اﻟﻌراﻗﯾون اﻟﻘدﻣﺎء اﻟﺣﺎﻣﻲ ﻟﻠﺣق واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣدﻣر ﻟﻠﺷر  ،ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﺟوب اﻻرض ﻛل ﯾوم ،

ﯾرﻋﻰ وﯾﺣرس اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺟﻣﻌﺎء وﯾﻛﺷف اﻻﺳرار اﻟﺧﻔﯾﺔ ).(٧

 -٣اﻹﻟﻪ ﻣردوك )  (dmardukإﻟﻪ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﺑل ورﻣزﻫﺎ  ،ﻋرف ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳوﻣرﯾﺔ ﺑﺎﺳم اﻣﺎر  .اوﺗو
) ، (dAMAR. UTUوﻫو اﺣد آﻟﻬﺔ اﻟﺳﺣر  ،وﻛﺎن ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺷر
وﺗطﻬﯾر اﻟﺑﺷر وﻣﻧﺎزﻟﻬم ﻣﻧﻪ

)(٨

.

 -٤اﻵﻟﻬﺔ ﮔوﻻ ) : (dGulaإﻟﻬﺔ ﻋرﻓت ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑﺻﺣﺔ اﻟﺑﺷر ورﻋﺎﯾﺗﻬم  ،وﻛﺎﻧت
ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻘدرة ﺑﺣﺳب ﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻌراﻗﯾﯾن اﻟﻘدﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﺋﻬم ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣراض اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗُﺻﯾﺑﻬم
 ،وﻛﺎن ُﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳوﻣرﯾﺔ ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣﻲ.ﻣﻲ ).(٩)(dME.ME
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اﻟﺷر ﻧﺎﻣﺑورﺑﻲ  NAM.BÚR.BIﻋﻧد اﻟﻌراﻗﯾﯾن اﻟﻘدﻣﺎء
طﻘوس
ﱠ
اﻟوﻗﺎﯾ ِﺔ ﻣن ﱢ
ُ

د .ﻧﺑﯾل ﺧﺎﻟد ﺷﯾت ﺳﻠﯾﻣﺎن

إِﺟراءات اﻟطﻘوس:

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

ﻛل ﻣن ﻛﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌزﯾم واﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أﻧﻔﺳﻬم ﻣن اﻟﺷر ،
ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ٌ
وﻫﻲ :

أوﻻً  /اﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ  :وﺗﺗﺿﻣن :

أ -اﻟﺗﺣﺿﯾرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ  :ان ﺗﺣﺿﯾرات اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻛﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌزﯾم
ﺣﺻ اًر ﻟم ﺗﻛن ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺳﻬوﻟﺔ ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻠزم ﺟﻬداً ﻛﺑﯾ اًر ﻻﺑد ﻣن ِ
ﺑذﻟﻪ ﻷﺟل إﺗﻣﺎﻣﻬﺎ
ُ
ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب  ،وﻫﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻵﺗﻲ :
 -١اﻟﻣﻛﺎن  :ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻛﺎن إﺟراء ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟطﻘوس ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻷُﺧرى ذات اﻟطﺎﺑﻊ
اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟﻣﻌﺑد اﻟﻣﻛﺎن اﻟرﺋﯾس ﻟﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ  ،ﺣﯾث إﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻘﺎم ﻋﺎدةً ﺑﻌﯾداً ﻋن اﻟﻣﻌﺑد إﻣﺎ
ﻧﻬر أو ٍ
ﻣﻛﺎن ﻣﻌزول ﯾﺻﻌب اﻟوﺻول اﻟﯾﻪ او ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺔ ﻣﺟرى ٍ
ﻓﻲ ٍ
ﻗﻧﺎة ﻣﺎﺋﯾﺔ  ،ﻧﺣو :

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

) ﻟﺗﺑدﯾد ﺷر اﻟﺳﺣﻠﯾﺔ واﻟﺣرﺑﺎء  ]،ﺗذﻫب [ إﻟﻰ ﺿـ ــ]ﻓﺔ اﻟﻧﻬر[(

)(١٠

3)[N]U MUŠEN Šá IM DÙ-uš ina IM.BABBAR LU[Ḫ-si-šú]…….. ina KI
TAR-si
)(١١
)ﺗﻌﻣل ﺗﻣﺛﺎﻻً )ﻣن ( طﯾن ﻟﻠطﯾر ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﻌزول  ،ﺗﻐﺳﻠ ـ ـ ـ ـ] ـ ـ ـ ــﻪُ[ ﺑﺎﻟﺟﺑس )و((....

ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن اﯾﺿﺎً اﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﺑﺣﺳب اﻟﻧﺻوص ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻠﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿﻊ اﻟذي ﻛﺎن
ﯾﻧذر ِ
ﻓﯾﻪ اﻟﺷﺧص  ،ﻧﺣو :
ُ
]2)……É BI ina GIŠ .AN.NA. GIŠIMMAR Šá IM.S[I.SÁ tu-še-šir
)(١٢
ِ
ﺑﺳﻌﻔﺔ ﻧﺧﻠﺔ ﻣن اﻟﺟﻧوب (
)].....ﺗﻛﻧس[ ذﻟك اﻟﺑﯾت
30) 2 DUG.GÚ.ZI.MEŠ sip-pa ana sip-pí GAR-an NÍG.NA ŠIM.LI GARan
)(١٣
) ﺗﺿﻊ ﻛﺄﺳﯾن )،وﺗﻧظر ﻣن( اﻟﻌﺗﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺗﺑﺔ  ،ﺗﺿﻊ ﻣﺑﺧرة اﻟﻌرﻋر(
اﻟﻧ ُذر وطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻓﻣﺛﻼً ﻻ ﯾﻣﻛن اﺟراء
وﻋﻠﻰ اﻻرﺟﺢ إن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﺎن ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻧوع ُ
اﻟﺟدران ﻛﻣﺎ
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟطﻘﺳﯾﺔ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺷر اﻟذي ﺗﺣﻣﻠﻪُ اﻟﻔطرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣو ﻋﻠﻰ اﻻﺑواب و ُ

ﺳﻧﻼﺣظ ذﻟك ﻻﺣﻘﺎً ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ وﺟدت ﻓﯾﻬﺎ ؛ ﻷن اﻟﻔطرﯾﺎت ﺳﺗﻛون اﻷﺳﺎس ﻓﻲ

ذﻟك.

 -٢اﻟﻌزل  :ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋزل اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋن ﻣﺎ ُﯾﺟﺎورﻫﺎ ﻣن اﻻﻣور اﻟﺗﻲ ﺣرص اﻟﻛﻬﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ
ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟطﻘوس واﻟﻐرض ﻣن ذﻟك ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻻرﺟﺢ ﻷﺟل ان ﺗﻛون اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ

٢١٧

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

وﻣﻔﺻوﻟﺔ ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟم  ،وﻣن أﻫم اﻟطراﺋق اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌت ﻟﻌزل اﻟﻣﻧطﻘﺔ أﺣﺎطﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻣﺎش أو ﺳﯾﺎج

ﻣن اﻟﻘﺻب او ﺗﺷﯾﯾد ﻛوخ ﻣن اﻟﻘﺻب ﻓوﻗﻬﺎ  ،ﻓﻲ ذﻟك ﻧﻘ أر :

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

ٍ
ﻗﺻب  ]،ﺗﻧﺷر[ ﻧﺑﺎت ﺑﺳﺗﺎن ().(١٤
)ﺗذﻫب إﻟﻰ اﻟﻧﻬر وﺗُﺷﯾد ﻛو َخ
وﻓﻲ اﺣﯿﺎن أُﺧﺮى وﻷﺟﻞ اﺧﺘﺰال اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎن ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻧﺜﺮ اﻟﻄﺤﯿﻦ اﻟﻨﺎﻋﻢ
واﻟﺘﻤﺮ ﺣﻮﻟﮭﺎ  ،ﻧﺤﻮ :
5) [Z]Ú.LUM.MA ZÍD.A.TIR DUB –aq
)ﺗﻨﺜﺮ اﻟﺘﻤﺮ واﻟﻄﺤﯿﻦ اﻟﻨﺎﻋﻢ ().(١٥
 -٣اﻟﺗﻧظﯾف واﻟﺗطﮭﯾر  :ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﻛﻧس اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺗﻧظﯾﻔﮭﺎ ورﺷﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﻧﻘﻲ وﺗﺑﺧﯾرھﺎ
أي دﻧس وﻻﺋﻘﺔ ﺑﺎﻵﻟﮭﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻌطرﯾﺔ ذات اﻟرواﺋﺢ اﻟزﻛﯾﺔ ﻷﺟل ان ﺗﻛون طﺎھرة ﻣن ﱢ
ﺷﺊ  ،ﻧﺣو :
اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣﺿر وﺗﺳﻣﻊ وﺗرى ُﻛ َل ٍ
4) [ana IGI] dUTU KI SAR A KÙ .GA ŠUB. ŠUB-di NÍG.NA ŠIMLI
[GAR-an ……D]UB-aq

) ﺗﻛﻧس اﻷرض ]أﻣﺎم[اﻹﻟﻪ ﺷﻣش )،ﺛم ( ﺗرش اﻟﻣﺎء اﻟﻧﻘﻲ  )،و( ]ﺗﺿﻊ[ ﻣﺑﺧرة اﻟﻌرﻋر،

ﺗﻧﺷر(......

)(١٦

] 5) [DÙ].DÙ.BI ina UD ŠE.GA ina GÚ ÍD KI S[AR A KÙ.GA SUD…..
UDU.AMARXŠE. AMARXŠE BAL-qÍ
ِ
ﺿﻔﺔ ٍ
]ﺗر اﻟﻣﺎء اﻟﻧﻘﻲ [ )......،و(
) طﻘوﺳﻬﺎ  :ﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ــ]ﻛﻧس[ اﻷرض ﻋﻧد
ﻧﻬر ﻓﻲ ﯾوم ُﻣﻼﺋم )،ﺛم( ّ
ﺗﻘدم اﻻﺿﺎﺣﻲ ().(١٧

 -٤إﻋداد اﻟﻣذاﺑﺢ  :ﺟرت اﻟﻌﺎدة ﺑﺣﺳب اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ ان ﯾﺗم ﻧﺻب ﻣذﺑﺢ واﺣد ﻣﺗﺣرك
أو اﻛﺛر ﻣن اﻟﻘﺻب وردت ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳوﻣرﯾﺔ ﺑﺻﯾﻐﺔ ﮔـ ـ ــﻲ  .دو (GI.DU8) ٨اﻟﺗﻲ
ِ
ﺑﺎط ُر ) (١٨)(paṭiruوذﻟك أﻣﺎم ﺗﻣﺎﺛﯾل اﻵﻟﻬﺔ؛ ﻟﻐرض وﺿﻊ
ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛدﯾﺔ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺑﺄﺻﻧﺎﻓﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎً ﻛﺎﻟذﺑﺎﺋﺢ وﻣﺧﺗﻠف اﻷطﻌﻣﺔ واﻷﺷرﺑﺔ ) ،(١٩ﻓﻘد ﺟﺎء ﻣﺎ
اﻟﻘراﺑﯾن ُ
ﻧﺻﻪ :

d

d

8) 2 GI.DU8 ana Ea AMAR.UD DU-an
)(٢٠
)ﺗﻧﺻب ﻣذﺑﺣﯾن)ﻣن( ﻗﺻب ﻟﻺﻟﻪ أﯾﺎ )و( اﻹﻟﻪ ﻣردوك (

اﻟﻣﺳﺗﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗم
 -٥ﺟﻠب ﺗﻣﺛﺎل اﻹﻟﻪ  :ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن وﺟود ﺗﻣﺎﺛﯾل ﻟﻶﻟﻬﺔ ُ
ِ
ِ
وﺳﻣﺎﻋﻪ
ﺷﺎﻫدﺗﻪ
ﺗﺣدﯾدﻫﺎ  ،إذ ﻛﺎن ﯾﻌﻧﻲ وﺟودﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻋﺗﻘﺎد اﻟﺳﺎﺋد آﻧذاك ﺣﺿور اﻻﻟﻪ و ُﻣ
ﻋن ﻛﺛب ﻟﻛل ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺟري  ،وﻟذﻟك ﻓﻘد ﻛﺎن ﯾﺗم ﺣﻣل وﺟﻠب اﻟﺗﻣﺎﺛﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﻟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺑد ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺗم ﺗﺣدﯾدﻩُ وﺗرﺗﯾﺑﻪ ﻟﻬﺎ اﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣﺿﯾرات  ،ﻧﺣو :
37) a-na GÚ ÍD GIN –ak-ma NÍG.NA ŠIM.LI ana IGI denki GAR-an
)(٢١
)ﺗذﻫب إﻟﻰ ﺿﻔﺔ اﻟﻧﻬر )،ﺛم( ﺗﺿﻊ أﻣﺎم اﻹﻟﻪ اﻧﻛﻲ ﻣﺑﺧرة اﻟﻌرﻋر (

٢١٨

اﻟﺷر ﻧﺎﻣﺑورﺑﻲ  NAM.BÚR.BIﻋﻧد اﻟﻌراﻗﯾﯾن اﻟﻘدﻣﺎء
طﻘوس
ﱠ
اﻟوﻗﺎﯾ ِﺔ ﻣن ﱢ
ُ

د .ﻧﺑﯾل ﺧﺎﻟد ﺷﯾت ﺳﻠﯾﻣﺎن

10) [ ina GÚ ÍD ana IGI dUTU GI.D]U8 DU-an ÉN dUTU MAN AN-e u
]K[I-tim
)ﺗﻧﺻب] أﻣﺎم اﻹﻟﻪ ﺷﻣش ﻣذﺑﺢ )ﻣن( ﻗﺻب ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺔ ﻧﻬر[  ) ،وﺗﺗﻠو( ﺗﻌوﯾذة اﻹﻟﻪ ﺷﻣش

ﻣﻠك اﻟﺳﻣﺎء واﻷرض (

)(٢٢

ب – اﻟﺗﺣﺿﯾرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص  :ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﻣور ﺿرورﯾﺔ وأﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗوﺟب ﻋﻠﻰ
ِ
ِ
ِ
ﺑﻣﻔردﻩ أﺣﯾﺎﻧﺎً وﺑﻣﻌﯾﺔ
وﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ
ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻛل ﺷﺧص ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن
ﻛﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌزﯾم اﺣﯾﺎﻧﺎً أُﺧرى ِ ،
وﻫذﻩ اﻻﻣور ﻫﻲ :

 -١اﻟﺗطﻬر ﺑﺎﻟﻣﺎء :إن ﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺟﺳد ﻫﻲ ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ُﯾﻌﺗﻧﻰ ﺑﻬﺎ ،وﻻﺳﯾﻣﺎ
ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،وﻗد اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻌراﻗﯾون اﻟﻘدﻣﺎء ﻟﻬذا اﻟﻐرض اﻟﻣﺎء
اﺛﻧﺎء اﻟطﻘوس واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ا ُ
ﻋﻧﺻر أﺳﺎﺳﺎً ﻓﻲ اﻟﺗطﻬر واﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟدﻧس  ،وﺑﺣﺳب اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ وﺻﻠﺗﻧﺎ ﻓﺈن
ﺑوﺻﻔﻪ
اً
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﻬر اﻻﺷﺧﺎص ﺑﻣوﺟب ِ
ﻫذﻩ اﻟطﻘوس ﻛﺎﻧت ﺗﺗم ﻟﻣرة واﺣدة او اﻛﺛر وﻓق طرﯾﻘﺗﯾن ﻫﻣﺎ

ِ
ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن
ﻣﻘدس
إﻣﺎ ﻏطس اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﻣﯾﺎﻩ ﻧﻬر أو ﻗﻧﺎة ﻣﺎﺋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل او ﺳﻛب ﻣﺎء ّ
ُﯾﺟﻠب 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
) ﺗذﻫب إﻟﻰ اﻟﻧﻬر )،ﺛم( ﺗُﻐطس ﻧﻔﺳك ] ﺳﺑﻊ ﻣرات ﺿد ﺗﯾﺎر اﻟﻧﻬر ) ،و( ﺳﺑﻊ ﻣرات [ ﻣﻊ
)(٢٣
اﺗﺟﺎﻩ ﺗﯾﺎر اﻟﻧﻬر  ]،ﺷر [ ذﻟك ] اﻟﻛﻠب[)ﻟن ﯾﻘرب اﻟرﺟل( (

9) [A.GÚB].BA t[úl ] -lal- šú NA BI
)(٢٤

ﻣﻘدس ) ،وﺗطﻠب ﻣن( ذﻟك اﻟرﺟل (
) ﺗطﻬرﻩُ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟ ّ
وﻣن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ان ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطﻬﯾر ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻣل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺣﯾﺎن ﻓﺿﻼً ﻋن ﺟﺳد اﻟﺷﺧص
ﻧوﻣﻪ وﺳرﯾرِﻩ وﻓر ِ
ﺣﺟرة ِ
اﺷﻪ داﺧل ﺑﯾﺗﻪ  ،إذ ﻧﻘ أر :
ُ
túg
]……r 6) ana UGU GIŠ .NÁ Ù mu-ṣe-e A DUG .A.G[ÚB.BA SUD
)(٢٥

ﻣﻘدس ﻋﻠﻰ اﻟﺳرﯾر وﻓرش اﻟﺳرﯾر ]([....
) ] ﺗﺳﻛب[ ﻣﺎء ﻣن اﻟوﻋﺎء اﻟ ّ
 -٢اﻟﺗطﯾب وارﺗداء اﻟﻣﻼﺑس اﻟﻧظﯾﻔﺔ  :أوﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣون ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟطﻘوس ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺑﻣظﻬر
اﻟﻔرد ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ  ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﻧداﻣﻪ واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ار ِ
ﺗداﺋﻪ اﻟﻣﻼﺑس
ِ
اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻷﻧﺎﻗﺔ  ،ﻧﺣو :
اﻟﻧظﯾﻔﺔ اﻟﻼﺋﻘﺔ و ﺗﻌطﯾرﻩ ﺑﺎﻟزﯾوت اﻟﻌطرﯾﺔ ُ
5) ina Ì ŠIM.GÍR Š[ÉŠ-su-ma T]ÚG DADAG MU4-su
)(٢٦

) ﺗـ ـ ــ]دﻫﻧﻪُ[ ﺑزﯾت اﻵس وﺗُﻠﺑﺳﻪُ ﺛوﺑﺎً ﻧظﯾﻔﺎً (
……8) [TÚG DADAG il-tab-ba-aš ina Á.GÚ.Z]I.GA ÙR
) ﯾرﺗدي ﺛوﺑﺎً ﻧظﯾﻔﺎً  .....،ﺳطﺢ ) اﻟﺑﯾت( ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح (
٢١٩

)(٢٧

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

 -٣اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﺗﻧﺎول ﺑﻌض اﻷطﻌﻣﺔ  :إن ﻣن ﺿﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻛﻬﻧوﺗﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن
ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺧﺎص اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﻘﯾﺎم ِ
ﺑﻬذﻩ اﻟطﻘوس ﻫو ﺿرورة اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﺗﻧﺎول
أطﻌﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺛل) :اﻟﺳﻣك  ،اﻟﺛوم ،اﻟﺟرﺟﯾر ،اﻟﻛراث  ،اﻟﺑﺻل( ؛ﻷﻧﻬﺎ أﻏذﯾﺔ ﺗﺗرك راﺋﺣﺔ

ﻛرﯾﻬﺔ داﺧل اﻟﻔم ﺗُزﻋﺞ اﻵﻟﻬﺔ ﺑﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎدﻫم آﻧذاك ) ،(٢٨ﺣﯾث ﻧﻘ أر :
8) UD.3.KÁM LUGAL uq-ta-ad-da-áš KU6 SUM .SAR GA.RAŠ [NU
]KÚ
)(٢٩

) ُﯾطﻬر اﻟﻣﻠك ﺛﻼﺛﺔ اﯾﺎم  ] ،ﻻ ﯾﺄﻛل [ ﺳﻣﻛﺎً  ،ﺛوﻣﺎً  ،ﻛراﺛﺎً(
10) i-nu te-ep-pu-šu [xxx ]SUM .SAR GA.RAŠ KU6 NÍG.GIG NU KÚ
) ﻋﻧدﻣﺎ ﺗُﻧﺟز ،......ﻻ ﺗﺄﻛل )ﻣﺎ ﻫو( ﻣﻣﻧوع  ،ﺛوم ،ﻛراث ،ﺳﻣك (
ﺛﺎﻧﯾﺎً  :اﻻﺟراءات اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ :

)( ٣٠

ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻻﺟراءات ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗُﻣﺛل ﻟُب اﻟﻌﻣل وذروة اﻟﺗﺣول  ،وﺗﻬدف أَﺳﺎﺳﺎً إﻟﻰ
ﻧذرون ﺑﻬﺎ ،وﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ُﻣﺷﺗرك اﻟﻛﺎﻫن
إﺑﻌﺎد أو ﺗدﻣﯾر ﻛل اﻟﺷرور اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻧﺎس ُﯾ
َ

اﻟﻣﻌزم واﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ  ،وﻫﻲ ﺗﺗﺿﻣن :
ُ
أ -ﺗﻘدﯾم اﻟﻘراﺑﯾن ﻟﻶﻟﻬﺔ :ﻛﺎن ﯾﺟﻠب ﺗﻘدﯾم اﻟﻘراﺑﯾن ﻟﻶﻟﻬﺔ ﺑﺣﺳب اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺳﺎﺋد آﻧذاك اﻟراﺣﺔ

واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ) ،(٣١وﻫﻲ ﺗﻬدف أﺳﺎﺳﺎً إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﺷﻛل ﻣن
ِأﺷﻛﺎل اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ ﻟﻶﻟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﺣﺎﺿرة ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ُﯾﻘدم ﻟﻠﺑﺷر أﺛﻧﺎء
)(٣٢
اﻟزﯾﺎرات
 ،وﺗﺧﺗﻠف اﻟﻘراﺑﯾن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘدم ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺎﺗﻬﺎ واﻧواﻋﻬﺎ ﻣن ﺷﺧص ﻵﺧر ﺗﺑﻌﺎً
ﻟﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ،ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن ان ﺗﻛون ﯾﺳﯾرة وﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻛﺗﻘدﯾم اﻟﺟﻌﺔ،

اﻟﺧﺑز ،اﻟﺣﻠوى ،اﻟﺗﻣر ،اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻧﺎﻋم ،ﺣﯾوان ﻛﺄُﺿﺣﯾﺔ وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻻﻏﻧﺎم  ،إذ ﻧﻘ أر :
35) SILA4 KUD-is UZU.ZAG.UDU UZU.ME.ḪÉ ù Šu-me-e GAR-an
)(٣٣
)ﺗذﺑﺢ ﺧروﻓﺎً )،ﺛم( ﺗﺿﻊ اﻟﻛﺗف)و( ﺷﺣم اﻷﻣﻌﺎء وﻟﺣﻣﺎً ﻣﺷوﯾﺎً (
19) NINDA.Ì.DÉ.A LÀL Ì.NUN.NA GAR-an
)ﺗﺿﻊ ﺣﻠوى ﻋﺳل )و( ﺳﻣن().(٣٤
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﺎﺧرة وﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﺑﺎﻫﺿﻪ وﺗﺿم إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ُذﻛر آﻧﻔﺎً اﻟذﻫب
وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻗد ﺗﻛون ا
اﻟﻘرﺑﯾن ُ
واﻟﻔﺿﺔ واﻟﻌﻘﯾق )(٣٥وﻣﺧﺗﻠف اﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﯾﻣﺔ اﻷُﺧرى  ،وأﻧواﻋﺎً ﻓﺎﺧرة ﻣن اﻟﺟﻌﺔ واﻟﻧﺑﯾذ واﻟزﯾوت

واﻟﻠﺣوم  ،وﺣﯾواﻧﺎت ﻛﺄﺿﺎﺣﻲ وﺑﺈﻋداد ﺗﺑدأ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ رؤوس ﻓﺄﻛﺛر  ،ﻧﺣو :
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…..
ﻣﻘدس )،ﺗرﻣﻲ ِ
ﻓﯾﻪ ( ذﻫﺑﺎً  ،ﻓﺿﺔ ،ﺣدﯾداً ،
) ﺗﻧﺻب  ،ﺗُﺳدل اﻟﺳﺗﺎرة )،ﺛم( ﺗُﺛﺑت )وﻋﺎء( اﻟﻣﺎء اﻟ ّ

ﻓﺎﺧر ،ﻧﺑﺎﺗﺎً طﺑﯾﺎً (....،
اً
ﺣﺟ اًر ﻛرﯾﻣﺎً  ،ﻋﻘﯾﻘﺎً أﺣﻣر  ،ﻻزورد ،زﯾﺗﺎً

)( ٣٦

……]22) 4 UDU.AMARXŠE. AMARXŠE. BAL-qí ab-r[u
٢٢٠

اﻟﺷر ﻧﺎﻣﺑورﺑﻲ  NAM.BÚR.BIﻋﻧد اﻟﻌراﻗﯾﯾن اﻟﻘدﻣﺎء
طﻘوس
ﱠ
اﻟوﻗﺎﯾ ِﺔ ﻣن ﱢ
ُ

ﺗﻘدم أرﺑﻌﺔ أﻏﻧﺎم أُﺿﺣﯾﺔ  ،ﺣطﺑﺎً (.....
) ّ

)(٣٧

د .ﻧﺑﯾل ﺧﺎﻟد ﺷﯾت ﺳﻠﯾﻣﺎن

.

وﺑﻌد ذﻟك ﯾﺗﺿرع اﻟﻛﺎﻫن ﻟﻶﻟﻬﺔ ﻣن أﺟل ﻗﺑول اﻟﻘراﺑﯾن وﯾﺗوﻗف ﻋن أَّﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﺑﻌض اﻟوﻗت ﻷﺟل
)(٣٨
اﻟﻣﻘدم .
ﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم ُ

اﻟﻧ ُذر  :إن أﻫم اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟطﻘﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺟري ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ
ب -اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟطﻘﺳﯾﺔ ّ
ﺿد ُ
اﻟﻧ ُذر ﻓﻲ ﺑﺎطﻧﻬﺎ ﻣن ﺷرور ﺑﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎدﻫم ﻗﺑل
ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺑﻌﺎد أو ﺗدﻣﯾر ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻣﻠﻪ ُ
وﻗوﻋﻬﺎ  ،وﻗد ﻛﺎن ﯾﺗم ذﻟك ﺑﺣﺳب اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ وﺻﻠﺗﻧﺎ ﺑﺄرﺑﻊ طراﺋق رﺋﯾﺳﺔ ﺗﺑﻌﺎً ﻟطﺑﯾﻌﺔ

اﻟﻧ ُذر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺷﺎﻫد
ُ

)٣٩

( ،وﻫﻲ :

ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻣل ﺗﻣﺛﺎل
 اﻟطرﯾﻘﺔ اﻻوﻟﻰ  :وﻫﻲ ﻣن أﻫم اﻟطراﺋق واﻛﺛرﻫﺎ ﺷﯾوﻋﺎً ُ ،وﺷ ّﺧص ﺑﻛل وﺿوح واﻟﺗﻌﺎﻣل
ﺻﻐﯾر ﻣن اﻟطﯾن أو اﻟﻔﺿﺔ أو اﻟذﻫب ﻟﻠﻧذﯾر اﻟذي ُﺷوﻫد ُ

ﻣﻌﻪُ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس أﻧﻪ ﻫو اﻟﺣﺎﻣل ﻟﻠﺷر  ،إذ ﻧﻘ أر ﻣﺎ ﻧﺻﻪ :
3) NU UR.GIRX šá IM DÙ-uš ana IGI[ dUTU É]N 3-šú ŠID
ٍ
ﺷﻣش[ ﺛﻼث ﻣرات(
)ﺗﻌﻣل ﺗﻣﺛﺎﻻً)ﻣن( طﯾن ﻟﻠﻛﻠب  ،ﺗﺗﻠو ﺗﻌوﯾذة أﻣﺎم ]اﻻﻟﻪ

)(٤٠

)(٤١

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

وﺗﺗم ﺑﻌد ذﻟك ﺗﻼوة ﺑﻌض اﻟﺗﻌﺎوﯾذ ٕواﺟراء ﺑﻌض اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت ذات طﺑﯾﻌﺔ ﺳﺣرﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﻣﺛل
ﻏﺳﻠﻬم او ﺗﻠوﯾﻧﻬم ﺑﺎﻟﺟﺑس واﻟﻔﺣم  ،ووﺿﻊ اﻧواع ﻣن اﻻﺧﺷﺎب ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﻬم ،وﻻﺳﯾﻣﺎ

ﺧﺷب اﻻرز  ،وﺳﻛب اﻟﺳواﺋل واﻟزﯾوت ﻋﻠﻰ رؤوﺳﻬم وأﺟﺳﺎدﻫم  ،ووﺿﻊ ﺷﻌر أو رﯾش
ﺑﻌض اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻋﻠﯾﻬم  ،إذ ﻧﻘ أر :

)(٤٢

7) ina IMBABBAR úBIL.LÁ tu-bar-ram

)ﺗﻠوﻧـ ـ ـ ـ ـ) ـ ـ ـ ــﻪُ( ﺑﺎﻟﺟﺑس )و( اﻟﻔﺣم (
15) GIšERIN ina GÚ-šú GAR-an Ì.GIŠMEš ana SAG.DU-šú ŠUB-di
)(٤٣
) ﺗﺿﻊ ﺧﺷب اﻷرز ﻋﻠﻰ ر ِ
ﻗﺑﺗﻪ)،ﺛم( ﺗﺳﻛب اﻟزﯾت ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ (

ﯾﺳﺣﺑﻪ ﻣن ﯾدﻩ
ﯾﻠﻲ ذﻟك ﻗﯾﺎم اﻟﺷﺧص ﺑﺣﻣل اﻟﺗﻣﺛﺎل ﺑﯾدﻩ واﻟﺗوﺟﻪ ﺑرﻓﻘﺔ اﻟﻛﺎﻫن اﻟذي
ُ
وﯾﻘدﻣﻪ ﻟﻺﻟﻪ ) ،(٤٤ﺣﯾث ﯾؤدي ﻟﻪُ ﺻﻼة ﯾطرح ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﺿﯾﺗﻪُ  ،وﯾﺷﯾر ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ
ُ
اﻟﺗﻣﺛﺎل اﻟذي ِ
ﺑﯾدﻩ  ،وﯾدﻋوﻩُ أن ﯾﺧﻠﺻﻪ ﻣن ﺷرِﻩ  ،وأﺣﯾﺎﻧﺎً ﯾطﻠب أن ﯾﻌﻛس ﺷرﻩ ﻋﻠﯾﻪ ،
ﻧﺣو :
19) dUTU as-ḫur –ka ina ḪUL iz-bi an-ni-i šu-ti-qa-an-ni-ma
)(٤٥
ﺷر ﻫذا اﻟﻣﺧﻠوق اﻟﻣﺷوﻩ (
))ﯾﺎ( إﻟﻪ ﺷﻣش ﻟﺟﺄت ﻟك  ،أﺑﻌد ﻋﻧﻲ ّ
2) [ḪUL…… ] a-a TE a-a DIM4 a-a KUR-an-ni

]ﺷر ، [.....ﻻ ﯾﺻل  ،ﻻ ﯾﺻﯾﺑﻧﻲ (
) ﻋﺳﻰ أن ﻻ ﯾﻘﺗرب ّ

٢٢١

)(٤٦

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

وﯾﺗم ﺑﻌد ذﻟك اﻟﻘﺎء اﻟﺗﻣﺛﺎل ﻓﻲ ِ
ﻣﯾﺎﻩ ﻧﻬر أو ﻗﻧﺎة ﻣن أﺟل ان ﺗﺄﺧذﻩُ اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ أﻋﻣﺎﻗﻬﺎ أو
ِ
ﺷر ﻓﻲ
إﻟﻰ أﻣﺎﻛن ﺑﻌﯾدة  ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺑﺗﻌﺎدﻩ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪُ ﻣن ﱟ
داﺧﻠﻪ ،وﻫذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﺎً
ﻋﻠﻰ راﺣﺔ واﺳﺗﻘرار ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻧﺎس آﻧذاك  ،وﻓﻲ ذﻟك ﻧﻘرأ:
20) NU UR.GI7 ana ÍD ŠUB –ma a-mi-lu šu-a-tú
)(٤٧
) ﺗرﻣﻲ ﺗﻣﺛﺎل اﻟﻛﻠب إﻟﻰ اﻟﻧﻬر ) ،و( ذﻟك اﻟرﺟل (
 اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  :طرﯾﻘﺔ اﺗﺑﻌت ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﺻﺎر اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت ،وﺗﺗﻠﺧصﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻟطﻘوس ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن ﺟﺳم اﻟﻧذﯾر واﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون رﯾﺷﻪ أو ﺷﻌرﻩ ﻣن ﺟﺳدﻩ

ﻣن أﺟل ﺗدﻣﯾر ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺷر داﺧﻠﻪ  ،ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﻧذﯾر ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء أﻣﺎم
ِ
ﺟﺳدﻩ  ،إذ ﻧﻘ أر ﻣﺎ ﻧﺻﻪ :
ﺗﻣﺛﺎل اﻹﻟﻪ  ،وﻣن ﺛم أﺧذ ﺟزء ﻣن

3) [ina] IGI dUTU ina ÙR MíÁŠ.GAR tar(a)-kás-ma
4) SÍG ÙZ šá SÍG-ša SA5 TI-qi
) ﺗرﺑط اﻟﻌﻧزة أﻣﺎم اﻹﻟﻪ ﺷﻣش ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ )اﻟﺑﯾت( )،ﺛم( ﺗﺄﺧذ ﺷﻌر اﻟﻌﻧزة اﻟﺗﻲ)ﯾﻛون( ﺷﻌرﻫﺎ
أﺣﻣر(

)(٤٨

ِ
وﺿﻌﻪ أو ﻧﺛرِﻩ أﻣﺎم ﺑﻌض اﻟﺣﯾواﻧﺎت  ،وﺳﻛب
ﯾﻠﻲ ذﻟك إﺟراء ﺑﻌض اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺟزء ﻣﺛل
اﻟﺳواﺋل ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎﻟﺟﻌﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ  ،ﻛذﻟك ِ
ﻟﻔﻪ ﺑﺄﻧواع ﻣن اﻷﻗﻣﺷﺔ  ،ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻧص :
)(٤٩

) ﺗرﺑط ذﻟك اﻟﺷﻌر ﺑﻘﻣﺎش ﻛﺗﺎن (

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

وﺑﻌدﻫﺎ ﯾﻘوم اﻟﺷﺧص ﺑﺗﺄدﯾﺔ ﺻﻼة ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﻋن ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷوﻟﻰ  ،وﻣن

ﺛم ﯾﺗم رﻣﻲ ذﻟك اﻟﺟزء أﻣﺎم ﺑواﺑﺔ ﺣﺎﻧﺔ  ،ﻧﺣو :
GADA šu-a-tu4 ina kÁ KAŠ.DIN.NA ŠUB-ma UD.15.KÁM …..
)(٥٠
) ﺗرﻣﻲ ﻗﻣﺎش اﻟﻛﺗﺎن ذﻟك ﻋﻧد ﺑواﺑﺔ ﺣﺎﻧﺔ  ) ،وطوال (  ١٥ﯾوﻣﺎً (....
Lú

TÚG
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 اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  :ﻫﻲ طرﯾﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻛل ﻣن ُﻧ ُذر اﻟﻧﻣل واﻟﻔطرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧتﺗﻧﻣو ﻋﻠﻰ ﺟدران اﻟﺑﯾوت وأَﺑواﺑﻬﺎ  ،ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗُراﻋﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋدم اﻟﺣﺎق اﻻذى
واﻟﺿرر اﻟﻣﺎدي ﺑﺎﻟﺑﯾوت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗظﻬر ﻓﯾﻬﺎ  ،اذ ﻛﺎن ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ظﻬور ﻧﻣل

ﻓﻲ ﺑﯾت ﻣﺎ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﻛﻧﻬم ،وﻣن ﺛم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ

اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺿﻣن ﺳﻛب اﻟﺟﻌﺔ اﻟﺟﯾدة او اﻟزﯾت اﻟﻧﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻠﻪ وﺗﻼوة اﻟﺗﻌﺎوﯾذ ﻋﻠﯾﻪ
ِ
ورﻣﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻬر  ،وﻓﻲ ذﻟك
 ،وﺣﻔرﻩ وﺗوﺳﻌﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟرﻓﺔ  ،وﺟﻣﻊ ﻛل ﻣﺎ ﻛﺎن ُﯾﺳﺗﺧرج ﻣﻧﻪُ
ﻧﻘ أر :
6)…… KAŠ. SAG ina KÁ ḪABRUD BAL-qi-ma kám DUG4.GA
) .....ﺗﺳﻛب ﺟﻌﺔ ﻧﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﺧل ﺣﻔرة اﻟﻧﻣل )،و( ﺗﺗﻠو) ﺗﻌوﯾذة ( ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ (.
8)[DÙ.DÙ.BI]….ina GIšMAR GIšŠINIG te-ḫer-ri
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ُ

د .ﻧﺑﯾل ﺧﺎﻟد ﺷﯾت ﺳﻠﯾﻣﺎن

9) …….te-es-sip ana ÍD ŠUB-di
)(٥١
)]طﻘوﺳﻬﺎ[  :ﺗﺣﻔر .....ﺑﻣﺟرﻓﺔ اﻟطرﻓﺎء )،ﺛم( ﺗﺟﻣﻊ )...و( ﺗرﻣﯾـ ـ ـ ـ ـ) ـ ـ ِـﻪ( إﻟﻰ اﻟﻧﻬر (
ﯾﻠﻲ ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺔ طﻣر اﻟﺣﻔرة ﺑوﺳﺎطﺔ ﻣزﯾﺞ ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﺟص واﻟﻌﺳل  ،وﺑﻌد ذﻟك ﺳﻛب

ﺧﻠﯾط ﯾﺗﻛون ﻣن طﯾن وﻏﺑﺎر ﯾﺗم ﺟﻣﻌﻪ ﻣن ﻓوق ظﻬر ﺳﻔﯾﻧﺔ أو ﻗﺎرب وﻋﺗﺑﺔ اﻟﺑﯾت

اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻣزوج ﺑﻣﺎء ﺑﺋر او ﻧﻬر ﻓوﻗﻪ  ،ﻧﺣو ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﻫن اﻟﻣﻌزم
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ أﺣد اﻟطﻘوس :

) ﺗدﻓن اﻟﺟص )و( اﻟﻌﺳل ﻓﻲ ﺣﻔرﺗﻬم )،ﺛم( ﺗﻣزج ﻏﺑﺎر ﻣن )ﺳطﺢ ( ﺳﻔﯾﻧﺔ )،و( طﯾن
ﻣن )ﺑﯾن( أﻋﺷﺎب ﻧﻬر)،و( ﻏﺑﺎر ﻣن ﻋﺗﺑﺔ اﻟﺑواﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻣﺎء ﺑﺋر او ﻧﻬر ،وﺗرش

)(٥٢
ﻣﯾز اﻟﻛﻬﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑﻬذﻩ اﻟطﻘوس
) اﻟﺧﻠﯾط ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻛﻧﻬم( (  ،أﻣﺎ اﻟﻔطرﯾﺎت ﻓﻘد ّ
ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬم ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻔن اﻟﻔطري ،ﻫﻣﺎ :

 -١اﻟﺗﻌﻔن اﻟﻔطري ﻋﻠﻰ اﻷﺑواب  :ﻟم ﯾﻛن ﯾﺳﺗﻠزم ظﻬور اﻟﺗﻌﻔن اﻟﻔطري ﻋﻠﻰ اﺑواب ﺧﻠﻌﻬﺎ
او ﺗﺣطﯾﻣﻬﺎ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﻌﺗﻘدات آﻧذاك  ،واﻧﻣﺎ ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺷر ذﻟك اﻟﺗﻌﻔن ﺑﺗﻼوة اﻟﺗﻌﺎوﯾذ
وﺗﻠطﯾﺦ اﻟﺑﺎب وﻣﻘﺑض ﻣزﻻﺟﻪ وﻋﺗﺑﺗﻪ ﻋدة ﻣرات ﺑﻣزﯾﺞ ﻛﺎن ﯾﺗم ﺗﺣﺿﯾرﻩ إﻣﺎ ﻣن ﺷوي

ﺑﻌض اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻣﺛل ﻋﻧﺎﻛب اﻟﺟدران واﻟﻌﻘﺎرب واﻟذﺑﺎب وﺳﺣﻘﻬم ﻣﻌﺎً وﺧﻠطﻬم ﺑدم

اﻟﺧﻔﺎﻓﯾش  ،أو ﺷوي ﺟﻠود اﻷﻓﺎﻋﻲ وﻟﺣﺎء ﺑﻌض اﻷﺷﺟﺎر ﻣﺛل اﻟﻛﺳﺗﻧﺎء واﻟﺑﻠوط وﺳﺣﻘﻬم

ﻣﻌﺎً وﺧﻠطﻬم ﺑزﯾت اﻟﺳرو  ،أو ﺷوي ﺑذور ﻧﺑﺎت اﻟﻘراص )(٥٣اﻟطﺑﻲ وطﺣﻧﻬم وﺧﻠطﻬم
ﺑﺈدرار ﻧﻌﺟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ

)(٥٤

 ،وﻓﻲ ذﻟك ﻧﻘ أر ﻣﺎ ﻧﺻﻪ :

……]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
) طﻘوﺳﻬﺎ  :ﺗﺷوي ﻋﻧﻛﺑوت ﺟدار ُ ،ذﺑﺎﺑﺔ ﺳﻣن  ،...،ﻋﻘرﺑﺎً  ،ﺗﺳﺣﻘﻬم ] ﻣﻌﺎً[ )و(

ﺗﺧﻠطﻬم ﺑدم ُﺧﻔﺎش ،ﺗُﻠطﺦ اﻟﺑﺎب وﻣﻘﺑض اﻟﻣزﻻج )ﺑﻬذا اﻟﻣزﯾﺞ ( ﺳﺑﻊ ﻣرات( ).(٥٥
اء
 -٢اﻟﺗﻌﻔن اﻟﻔطري ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران  :أﻣﺎ اﻟﻔطرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﻣو ﻋﻠﻰ ﺟدران اﻟﺑﯾوت ﺳو ٌ

ﻛﺎﻧت اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻘد ﺧﺻﺻت ﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺎت أُﺧرى ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺑدأ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻗﺷطﻬﺎ
ٍ
وﺑﺂﻻت ﻣﺣددة اﻣﺎ ﺳﻛﺎﻛﯾن ﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺣﺎس
ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل وأﺣﯾﺎﻧﺎَ ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ
ي
وﻋظﺎم اﻟﻐزﻻن أو ﺑﻔؤوس  ،وﻣن ﺛم ﻛﻧﺳﻬﺎ وﺟﻣﻌﻬﺎ ﺑﺳﻠﺔ ﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﺻب أو أ ّ
وﻋﺎء وﺗﺑﺧﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻌطرﯾﺔ ﺑوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺑﺧرة  ،إذ ﻧﻘ أر :

24) [É-š]ú BIR-aḫ ana ḪUL šu-tu-qu 6 ḫa-ṣi-na- a- tú šá GIŠ.ŠINIG DÙ-uš

٢٢٣

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

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

ﺑﻌض ) (٥٦اﻟﻔطر)،ﺛم( ﺗﻛﻧﺳﻪُ ﺑﺳﻌﻔﺔ ﻧﺧﻠﺔ )ﻣن( اﻟﺷﻣﺎل )،و( ﺗﺟﻣﻌﻪُ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ ﻗﺻب
ٍ
ﺷﻌﻠﺔ )ﺗﺑﺧرﻩُ ( ( ).(٥٧
) و ﺑـ ـ ــ(

اء
ﺗﻌﻘب ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺔ ذﺑﺢ أُﺿﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎﻋز أو اﻷﻏﻧﺎم ﺣﺻ اًر ﻣن أﺟل اﺳﺗﺧدام أَﺟز ً
ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗطﻠب ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﻼوة اﻟﺗﻌﺎوﯾذ إ ّﻣﺎ ﻗﯾﺎم اﻟﺷﺧص

اﻟﻣﺿﺣﻰ ﺑﯾدﻩ اﻟﯾﻣﻧﻰ وطﺣﯾن
اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺣﻣل رأس وﻛﺗف وﻗﻠب وﻋظﻣﺔ ﻛﺎﺣل اﻟﺣﯾوان ُ
اﻟﯾﺳرى واﻟﻧزول ﺑﻬم إﻟﻰ ﻣﯾﺎﻩ اﻟﻧﻬر وﻣن ﺛم رﻣﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺎء) ،(٥٨أو ﻧﻘﻊ
ﻧﺎﻋم وﺗﻣر ﺑﯾدﻩ ُ

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

ﺗﻣﯾزت
 اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ  :طرﯾﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل وﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ُﻧ ُذر ﻟﻣﻌﺎن اﻟﺑرق  ،وﻗد ّﺑﺳﻬوﻟﺗﻬﺎ وﺑﻘﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ  ،ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻘوم اﻟﻛﺎﻫن اﻟﻣﻌزم ﺑوﺿﻊ ﻣﺎء ٍ
ﺑﺋر ﺣﺻ اَر داﺧل إﻧﺎء
ﻓﻲ اﻟﻠﯾل  ،ورﻣﻲ ﻧﺑﺎﺗﺎت ﺻﻣﻐﯾﺔ واُﺧرى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﺳل واﻟﺗطﻬﯾر وﺑﻌض ﻗطﻊ اﻟﺧﺷب

ﻓوﻗﻪ ﻣن أﻧواع اﻷﺷﺟﺎر اﻵﺗﯾﺔ  :اﻟطرﻓﺎء  ،اﻟﺗوت  ،اﻟﺗﻔﺎح  ،اﻟﺗﯾن  ،اﻟﻧﺧﯾل  ،اﻟﺗﻧوب ،

اﻟﻌرﻋر وﺗرﻛﻪ طﯾﻠﺔ ﻟﯾﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻬواء اﻟطﻠق ﺗﺣت اﻟﻧﺟوم ﻷﺟل اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﻏﺳل
ﺟﺳم اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح  ،إذ ﻧﻘ أر :
GIŠIMMAR GIŠḪAŠḪUR GIŠPÈŠ

GIŠ

Ú

Ú

2) IN.NU.UŠ SIKIL

3) GIŠÙ.KU ana A TÚL [ŠUB] ina UL tuš-bat ina Á.GÚ.ZI.GA A TU5
)] ﺗرﻣﻲ [ ﻧﺑﺎت ﻣﺎﺷﺗﻛﺎل ) ، (٦٠ﻧﺑﺎت اﻟﺗﻧﻘﯾﺔ  ،ﺧﺷب ﻧﺧﻠﺔ  ،ﺧﺷب ﺗﻔﺎح  ،ﺧﺷب ﺗﯾن،
ﺧﺷب ﺗﻧوب إﻟﻰ ﻣﺎء ﺑﺋر  ،ﺗﺿﻌﻬم طوال اﻟﻠﯾل ﺗﺣت اﻟﻧﺟوم )،و( ﺗﻐﺳل ) اﻟرﺟل ﺑ ـ ـ ــ( اﻟﻣﺎء

ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح ().(٦١

وﺗﻌﻘب ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺔ َد ِﻫن ﺟﺳدﻩ ﺑﻣزﯾﺞ ﯾﺗم إﻋدادﻩ ﻣن ﺧﻠط طﯾن ﻛﺎﻟو) (kalûاﻟذي ﯾﺣﺗوي
ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﻌﺎدن ﺗﺟﻌل ﻟوﻧﻪ ﻣﺎﺋﻼ ﻟﻼﺻﻔرار) ،(٦٢وطﯾن ﻣﺎﺋل ﻟﻼﺣﻣرار وطﺣﺎﻟب
وﻣزﺟﻬم ﺑزﯾت ﺷﺟر اﻵس أو ﺟﻌﺔ  ،وﻣن ﺛم ﺗﺧﺗﺗم ﺑﻌﻛس ﺑرﯾق ذﻫب وﻓﺿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ
وﺗﺣدﯾداَ ﻋﯾﻧﯾﻪ  ،وﻗد ﺟﺎء ﻣﺎ ﻧﺻﻪ :
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ﱠ
اﻟوﻗﺎﯾ ِﺔ ﻣن ﱢ
ُ
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3) [….. riksa ina Á.] GÚ.ZI.GA IGI dUTU ta-ra kás TU5-šú IMKAL
IM
KAL.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
)،......ﺗﻌرض ] ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻘرﺑﺎن [ أﻣﺎم اﻹﻟﻪ ﺷﻣش ] ﻓﻲ[ اﻟﺻﺑﺎح ،ﺗﻐﺳﻠﻪُ ) اﻟرﺟل(]،ﺗﻣزج[
طﯾن-ﻛﺎﻟو ،طﯾﻧﺎً ﻣﺎﺋﻼً ﻟﻼﺣﻣرار ،طﺣﺎﻟب ] ﺑزﯾت ﺷﺟر اﻵس[ )و( ]ﺗدﻫﻧﻪ[)ﺑﻪ(،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧظر

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

ﺛﺎﻟﺛﺎً  :اﻻﺟراءات اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ :

اﻋﺗﺎد اﻟﻛﻬﻧﺔ اﻟﻣﻌزﻣون ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺛﻼث ﺧطوات ﺿرورﯾﺔ وﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ

ﻗﺑل اﻧﻬﺎء ﻛل ﺷﻲء وذﻟك ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﺎس ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻔﺳﯾﺎً وﻣﻌﻧوﯾﺎً ،وﺗﺑدﯾد ﻛل ﻫواﺟﺳﻬم
اﻟﻧ ُذر
وﻣﺧﺎوﻓﻬم اﻟﺗﻲ ﺳﯾطرت ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﻟﻬم وﻧﻔﺳﯾﺎﺗﻬم ﻣﻧذ اﻟوﻫﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟرؤﯾﺗﻬم ُ

 ،وﻫذﻩ

اﻟﺧطوات ﻫﻲ :

 اﻟﺧطوة اﻻوﻟﻰ  :ﻛﺎﻧوا ﯾﻘوﻣون ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺎت رﻣزﯾﺔ ﻏرﯾﺑﺔ ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎطﻣﺄﻧﺔ اﻟﻧﺎس واﻗﻧﺎﻋﻬم ﺑﺄﻧﻬم ﻋﻣﻠﯾﺎً ﻗد أﻧﻬوا ﻛل ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻬددﻫم ﺑﺎﻟﻔﻌل  ،وﻣن ﻫذﻩ
)(٦٤

أو ﻟﻣس ﻧﺑﺎﺗﺎت ﺑﺳﺗﺎن

اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت إ ّﻣﺎ ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺗﺣطﯾم أوﻋﯾﺔ طﯾﻧﯾﺔ أﻣﺎم ﻋﯾوﻧﻬم
ﻓك أوراق وﺳﯾﻘﺎن ﺑﻌض اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ أﻣﺎﻣﻬم ﻛﺎﻟزﻋﺗر) ،(٦٥ﻧﺣو:
أﻣﺎﻣﻬم ﻣ ار اًر أو ّ

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

) ] [.....ﺗﻠﻣس ﻧﺑﺎت ﺑﺳﺗﺎن ﻣ ار اًر وﺷرﻩ ] ﺳﯾﺗﺑدد[(

)(٦٦

29) [ana IGI dUTU tu-maš-šar-ma] šU.SAR ÚḪAR. ḪAR
)(٦٧

)]إﻟﻰ أﻣﺎم اﻹﻟﻪ ﺷﻣش  ،ﺗﻔك [ ﺗﺷﺎﺑك ﻧﺑﺎت اﻟزﻋﺗر (

 اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  :ﻛﺎﻧوا ﯾﻘوﻣون ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺗﺣﺻﯾن اﻟﻧﺎس وﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻬم ﻣناﻟﺷرور) ،(٦٨وﻗد ﻛﺎن ﯾﺗم ذﻟك ﺑطراﺋق ﻋدة أﻫﻣﻬﺎ واﻛﺛرﻫﺎ ﺷﯾوﻋﺎً ﻫﻲ ﻋﻣل ﺗﻣﺎﺋم ﻟﻬم

واﻟزاﻣﻬم ﺑﺎرﺗداﺋﻬﺎ ﻣدة ﻣن اﻟزﻣن ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ) ( ٧-٣أﯾﺎم  ،ﻓﺿﻼ ﻋن ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﻣﺳﺢ

أﺟﺳﺎدﻫم ﺑﺎﻟﺟﺑس واﻟﻘﺎر اﻟﺟﺎف  ،وﻛذﻟك ﺗوﺟﯾﻬﻬم ﺑﻌدم اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺑﯾوﺗﻬم أو ﻋدم
ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ ﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم أو أﻛﺛر ،وﻓﻲ ذﻟك ﻧﻘ أر ﻣﺎ ﻧﺻﻪ :
…5) NA4.ḪI.A ina ZI-šú UD.7.KÁM GAR-an UD.3. KÁM
)(٦٩
) ﺗﺿﻊ اﻟﺣﺟﺎرة ﺣول ﻋﻧﻘﻪ ﺳﺑﻌﺔ اﯾﺎم )،و( ﺛﻼﺛﺔ اﯾﺎم (.......
3) ……. UD.3. KÁM KÁ É-šú NU TAG4 KÁM
)(٧٠
)…… ﯾﺟب ان ﻻ ﯾﻐﺎدر ﺑﺎب ﺑﯾﺗﻪ ﺛﻼﺛﺔ اﯾﺎم (
29) IM.BABBAR ù ESIR.È.A.MEŠ TAG-ma
٢٢٥

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

) ﺗﻣﺳﺣﻪ ﺑﺎﻟﺟﺑس واﻟﻘﺎر اﻟﺟﺎف ().(٧١

 اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  :ﺗﺗﻣﺛل ﺑوﺿﻌﻬم ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺻراف ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﻛﺳتﻣدى ﺣرﺻﻬم آﻧذاك ﻋﻠﻰ ان ﯾﺑدأ اﻟﻧﺎس ﺑﻌد اﺟراﺋﻬم ﻟﻠطﻘوس ﺣﯾﺎة طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻗدر
اﻻﻣﻛﺎن ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﯾذﻛرﻫم ﺑﺄﯾﺎﻣﻬم اﻟﻌﺻﯾﺑﺔ واوﻗﺎت اﻟﺧوف واﻟﻬﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷوﻫﺎ  ،ﺑدءاً
ﻣن ﻟﺣظﺔ اﻻﻧﺻراف ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ ؛ إذ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻬم ﺑﺣﺳب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻋدم اﻟﻧظر ﻟﻠﺧﻠف

ﻣطﻠﻘﺎً  ،أي  :ﻋدم اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻛل ﻣﺎ ﺟرى وﻧﺳﯾﺎﻧﻪ  ،واﻟﻌودة ﻣن طرﯾق آﺧر ﻣﻐﺎﯾر

ﻟطرﯾق اﻟﻘدوم  ،واﻟذﻫﺎب إ ﱠﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﯾت ﻣﺑﺎﺷرة أو اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ﺣﺎﻧﺔ واﻟﺟﻠوس ﻓﯾﻬﺎ
واﺣﺗﺳﺎء اﻟﺧﻣر وﺗﺑﺎدل اﻟﺣدﯾث ﻣﻊ اﻻﺷﺧﺎص داﺧﻠﻬﺎ  ،ﻧﺣو:

]21) ana EGIR-šú NU IGI –mar ana É LúDIN .NA TU-ma ḪUL- [šú DU8
)(٧٢

) ﻻ ﯾﻧظر إﻟﻰ ﺧﻠﻔﻪ ،ﯾدﺧل إﻟﻰ ﺣﺎﻧﺔ وﺷرﻩُ ﺳﯾﺗﺑدد (
12) ana EGIR-šú NU IGI.BAR SILA DIB NU DIB
) ﻻ ﯾﻧظر إﻟﻰ ﺧﻠﻔﻪ  ،ﯾﺳﻠك طرﯾﻘﺎً ﻟم ﯾﺳﻠﻛـ ـ)ـ ـ ـ ــﻪُ ﻓﻲ اﻟﻘدوم (().(٧٣

اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ

ﺑﻌد دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻧﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻋدة ﻧﻘﺎط ﻣﻧﻬﺎ :
 -١ﻟﺟﺄ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﻌراق اﻟﻘدﯾم إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑطﻘوس اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺷر )ﻧﺎﻣﺑورﺑﻲ( اﻋﺗﻘﺎداً ﻣﻧﻬم ﺑﺄن
اﻟﻧ ُذر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﯾﺷﺎﻫدوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻗﺑل وﻗوﻋﻬﺎ .
ﻟﻬﺎ دو اًر ﻓﻲ ﺗﺟﻧﯾﺑﻬم ﺷرور ُ
 -٢ﻟم ﯾﻘﺗﺻر دور ﻛﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌزﯾم اﻟذﯾن ﻋرﻓوا ﺑﺎﺳم أﺷﯾﺑو )= ﻣﺷﻣﺎﺷو(ﻋﻠﻰ اﺑﺗداع ﻫذﻩ اﻟطﻘوس
ﻓﺣﺳب ﺑل ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻧﺎس أﯾﺿﺎً .

 -٣ﻟم ﯾﻛن ﯾﺟري ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟطﻘوس إﻻ ﺑﻌد أَن ﯾﺗم ﺟﻠب ﺗﻣﺎﺛﯾل اﻵﻟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺑد إﻟﻰ
اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﺗطﻬﯾرﻫﺎ .

 -٤ﻛﺎﻧت ﺗﻘﺎم ﻫذﻩ اﻟطﻘوس ﺑﻌﯾداً ﻋن أﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺑد  ،وذﻟك إ ﱠﻣﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﻌزوﻟﺔ وﺑﻌﯾدة ﻋن
أَﻧظﺎر اﻟﻧﺎس أو ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻷﻧﻬﺎر أو اﻟﻘﻧوات اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺷﺎﻫد ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﻧ ُذر .
ُ

 -٥ﻛﺎن ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ﻗﺑل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراء ﻫذﻩ اﻟطﻘوس اﻟﺗطﻬر ﺑﺎﻟﻣﺎء وارﺗداء اﻟﻣﻼﺑس اﻟﻧظﯾﻔﺔ
واﻟﺗطﯾب ﺑﺎﻟرواﺋﺢ واﻟزﯾوت اﻟﻌطرﯾﺔ .

 -٦ﻛﺎن ﯾﺗوﻗف طول ﻫذﻩ اﻟطﻘوس وﻗﺻرﻫﺎ واﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎس وﺣﺎﻟﺗﻬم اﻟﻣﺎدﯾﺔ.

٢٢٦

 ﻧﺑﯾل ﺧﺎﻟد ﺷﯾت ﺳﻠﯾﻣﺎن.د

 ﻋﻧد اﻟﻌراﻗﯾﯾن اﻟﻘدﻣﺎءNAM.BÚR.BI اﻟﺷر ﻧﺎﻣﺑورﺑﻲ
طﻘوس
ﱠ
اﻟوﻗﺎﯾ ِﺔ ﻣن ﱢ
ُ

اﻟﺷر اﻟذي ارﺗﺑط ﺑﻬذﻩ اﻟطﻘوس ﺑﺣﺳب ﻋﻘﻠﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﯾن اﻟﻘدﻣﺎء ﻧﺎﺗﺞ ﻋن
ّ  ﻛﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ أَ ّن-٧
 ﻣن اﻟﻣﻣﻛن: اي، ﺷر ﻏﯾر ﻣؤﻛد اﻟوﻗوع
ّ  وﻫو ﺑذﻟك، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﺎؤم ﻣن ﺷﻲء ﻣﺎ
.أن ﯾﺣدث أو أ ْن ﻻ ﯾﺣدث
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ﻟﻛﺎﻫن ُﻣﺧﺗص ﯾﻧﺎظرﻩُ ﻣن ﺻﻧف اﻟﻛﻬﻧﺔ
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 وﻟﻪ ﺧواص وﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺣﺳب، ﺣﺟر ﻛرﯾم ﯾوﺟد ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﯾﻣن وأﺟودﻩُ اﻻﺣﻣر ﻓﺎﻷﺻﻔر ﻓﺎﻷﺑﯾض
ٌ :  ( اﻟﻌﻘﯾق٣٥
وﯾﻘطﻊ ﻋن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧزف اﻟدم ﻣن، اﻋﺗﻘﺎد اﻟﻧﺎس ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻘﻠد ﺑﺎﻷﺣﻣر ﻣﻧﻪُ ﺳﻛﺗت ﻋﻧﻪ روﻋﺗﻪُ ﻋﻧد اﻟﺧﺻﺎم
: ﻟﻠﻣزﯾد ُﯾﻧظر،  وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﻧﺳﺎء، اي ﻣوﺿﻊ ﻣن اﻟﺟﺳد

 رﺳﺎﻟﺔ، اﻻﺣﺟﺎر واﻟﻣﻌﺎدن ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟراﻓدﯾن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ،  رﻋد ﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم، اﻟﻣﻌﻣﺎري
.٦١-٥٨ ص،٢٠٠٦،  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل، ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة
(36) caplice, R.,loc .cit, Or (Ns) VoL. ,36/3, pp.287-291.
(37) caplice, R.,loc .cit, Or (Ns) VoL. ,39/1, pp.119-121.
(38)Maul,S.,M., AMD,Vol.1,p. 125.
(39) caplice, R.,SANE, VOL.1/1,P.11.
(40) caplice, R.,loc .cit, Or (Ns) VoL. ,36/1, pp.1-4.
(41) caplice, R.,SANE, VOL.1/1,P.15.
(42)caplice, R.,loc .cit, Or (Ns) VoL. ,36/1, pp.14-15.
(43) Ibid,PP.2-5.
(44 )Maul,S.,M., AMD,Vol.1,p. 127.
(45)caplice, R.,loc .cit, Or (Ns), VoL. 34/2, pp.126-128.
(46 )caplice, R.,loc .cit, Or (Ns) ,VoL. 40/2, pp.162-163.
(47)caplice, R.,loc .cit, Or (Ns) ,VoL. 36/1, pp.4-6.
(48) Ibid,PP.10-12.
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اﻟﺷر ﻧﺎﻣﺑورﺑﻲ  NAM.BÚR.BIﻋﻧد اﻟﻌراﻗﯾﯾن اﻟﻘدﻣﺎء
طﻘوس
ﱠ
اﻟوﻗﺎﯾ ِﺔ ﻣن ﱢ
ُ

د .ﻧﺑﯾل ﺧﺎﻟد ﺷﯾت ﺳﻠﯾﻣﺎن

(49)Ibid.
(50)Ibid, PP.11-12.
(51)caplice, R.,loc .cit, Or (Ns) ,VoL. 34/2, pp.123-124.
(52)caplice, R.,SANE, VOL.1/1,P.15.
) (٥٣ﻧﺑﺎت اﻟﻘراص  :ﻧﺑﺎت ﺣوﻟﻲ اﺻﻔر اﻟﻠون  ،ﯾﺣﻣل أوراﻗﺎً ﻛﺛﯾرة ذات ﺣو ٍ
ٍ
ﺑﺄوﺑﺎر دﻗﯾﻘﺔ
اف ﻣﺳﻧﻧﺔ وﻫﻲ ﻣﻐطﺎة
ﺗﺣدث ﺗﻬﯾﺟﺎً ﻟﻠﺟﻠد ﻓﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﺣﻛﺔ ﻋﻧد ﻣﻼﻣﺳﺗﻬﺎ  ،وﻗد ﺷﺎع اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌراق اﻟﻘدﯾم ﻟﻸﻏراض اﻟطﺑﯾﺔ .

ﻟﻠﻣزﯾد ُﯾﻧظر  :اﻟدﻟﯾﻣﻲ  ،ﻣؤﯾد ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾﻣﺎن  ،دراﺳﺔ ﻷﻫم اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت و اﻻﻋﺷﺎب اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق اﻟﻘدﯾم
ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ  ،اطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل  ،٢٠٠٦ ،ص -١٢٣

.١٢٦
(54) caplice, R.,loc .cit, Or (Ns) VoL. 42/2, p p.138-139.
(55)Ibid, P P.137-139.
) (٥٦ﯾﻌﻧﻲ ﺣرﻓﯾﺎً) :ﻗﻠﺑﺎً ( أو )وﺳطﺎً(.
(57) caplice, R.,loc .cit, Or (Ns) VoL. 40/2, p p.141-145.
(58)Ibid, P P.142-146.
(59)Ibid, P P.140-145.
) (٦٠ﻧﺑﺎت ﻣﺎﺷﺗﻛﺎل  :أﺣد اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻘﻠوﯾﺔ واﻟﺻﺎﺑوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌراق اﻟﻘدﯾم ﻷﻏراض اﻟﻐﺳل
واﻟﺗطﻬﯾر  .ﻟﻠﻣزﯾد ﯾﻧظر :
ﺑﺎﻗر  ،طﻪ " ،دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ "  ،ﺳوﻣر  ،ﻣﺞ  ،٩ج ، ١ﺑﻐداد ،١٩٥٣ ،
ص .١٩-١٨
(61)caplice, R.,loc .cit, Or (Ns) VoL. 40/2, p p.165-166.
(62)CDA, P.143:a.
(63)caplice, R.,loc .cit, Or (Ns) VoL. 36/3, pp.297-298.
(64) Maul,S.,M., AMD,Vol.1,p. 127.
) (٦٥ﻧﺑﺎت اﻟزﻋﺗر :وﻫو اﺣد اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻟﻼﻏراض اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق اﻟﻘدﯾم  ،وﻗد اطﻠق ﻋﻠﯾﻪ
اﻟﺳوﻣرﯾون ﺗﺳﻣﯾﺔ ) (ÚḪAR.ḪARاﻣﺎ اﻷﻛدﯾون ﻓﻘد اطﻠﻘوا ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺳﻣﯾﺔ ) ، (ḫašuﻟﻠﻣزﯾد ﯾﻧظر:

ﺑﺎﻗر  ،طﻪ " ،دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ "  ،ﺳوﻣر  ،ﻣﺞ  ،٨ج ،٢ﺑﻐداد ،١٩٥٢ ،
ص .١٧٦-١٧٥
(66)caplice, R.,loc .cit, Or (Ns) ,VoL. 34/2, pp.124-129.
(67)caplice, R.,loc .cit, Or (Ns), VoL. 36/1, pp.275-277.
(68)Maul,S.,M., AMD,Vol.1,p. 129.
(69) caplice, R.,loc .cit, Or (Ns) ,VoL. 39/1, pp.132-133.
(70)caplice, R.,loc .cit, Or (Ns) ,VoL. 40/2, p p.177-178.
(71) caplice, R.,loc .cit, Or (Ns) ,VoL. 39/1, pp.135-138.
(72) caplice, R.,loc .cit, Or (Ns) ,VoL. 36/1, pp.4-6.
(73)Ibid, pP.15-16.
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