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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:  -ٜٔ
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  ٢٢/١١/٢٠٢٠تاریخ قبول النشر:       ١٥/١٠/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 

  :ملخصال

تمیزت حضارة العراق القدیم بمعتقداتها الدینیة منذ بدایتها وحتى فترات متأخرة . انعكس   

على نواحي الحیاة المختلفة ومن بین ذلك األیمان بتأثیر القوى الروحیة ، والتي تنقسم لقوى ذلك 

الخیر والشر . تلك القوى كانت معروفة منذ اقدم االزمنة وتطورت بمرور الوقت مع تطور 

المعتقدات العراقیة القدیمة ، حتى اصبحت في األلف األول ق.م. تأخذ مكانة متقدمة في الفكر 

عتقد العراقي القدیم بحیث انعكس ذلك في ذكر تلك القوى في النصوص المسماریة كنصوص والم

التعاویذ والتعزیم وطرد األرواح الشریرة أو في األساطیر وغیرها من النصوص ، أو في نقش 

ق لطرد ائأشكالها على المنحوتات واألختام النقوش والتماثیل واآلثار المختلفة ، أو في إیجاد طر 

لقصور أو المعابد لطرد اي األشكال المركبة الحارسة عند مداخل لقوى الشریرة كما فهذه ا

تأثیراتها الضارة . تتناول هذه الدراسة قوى الشر الروحیة كالشیاطین واألرواح الشریرة استنادًا 

  للنصوص المسماریة وبعض تأثیراتها التي انعكست في سلوك المجتمع ككل .

  الهة ، اروح شریرة ، السحر ، نصوص مسماریة ، شیاطین.  الكلمات المفتاحیة:

Demons and Evil Spirits in Ancient Iraq in Light of 
Cuneiform Texts 

Muthanna Saadoun Dhafer Al-Hindawi 
Master's student - Faculty of Archeology - Cairo University 

Dr.Mahmoud Ibrahim Hussien 
Professor of Archaeology & Art-Department of Islamic Archaeology 

Cairo University 
Dr.Dalia Mohamed El-Sayed 

Department of Egyptian Archaeology-Faculty of Archeology 
Cairo University 

Abstract: 
 The civilization of ancient Iraq was distinguished by its religious 
beliefs from its inception until late periods. This was reflected in different 
aspects of life, including belief in the influence of spiritual forces, which 
are divided into the forces of good and evil. These forces were known 
since ancient times and developed over time with the development of 
ancient Iraqi beliefs, until they acquire in the first millennium BC. It takes 
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an advanced position in the ancient Iraqi thought and belief, so that this 
was reflected in the mention of these powers in cuneiform texts such as 
texts of incantations, incantations and exorcisms, or in myths and other 
texts, or in the inscription of their forms on carvings and seals, 
inscriptions, statues and various monuments, or in finding ways to expel 
these Evil forces, as in the forms of sentinel compound at the entrances to 
palaces or temples to expel their harmful effects. This study deals with 
the spiritual forces of evil such as demons and evil spirits, based on 
cuneiform texts and some of their effects that were reflected in the 
behavior of society as a whole. 
Keywords: Gods , evil spirits , magic , cuneiform texts , demons. 

  المقدمة  

 رواحاسماء الشیاطین واأل عنمات قدمت لنا النصوص المسماریة الكثیر من المعلو   

كانت حیاة الناس ومعتقداتهم الدینیة ومحاوالتهم للوقایة من الشرور التي  فيوتأثیرها الخطیر 

ل الى الفنون العراقیة وصقد لف نواحي الحیاة ونجد تأثیره ، وقد انعكس ذلك على مختتصیبهم 

غیر  القدیمة . ویجب ان نفهم ذلك التأثیر لنفهم اسباب وجود مشاهد فنیة ترتبط بشكل مباشر او

مباشر بهذا الموضوع. أما اسماء الشیاطین في العراق القدیم فقد قدمت النصوص اسماء كثیرة 

. وسنتناول هنا محاور عدة تتعلق بهذا الموضوع ،  كما وقد ذكر مجال التأثیر الذي تحدثه احیاناً 

 وهي: 

  مصطلحات الشیاطین واألرواح الشریرة في النصوص المسماریة :  -١

قدمت النصوص المسماریة ، العدید من المصطلحات الدالة على الشیاطین واألرواح الشریرة  

وباللغتین (السومریة) و (االكدیة) ، نذكر من أهمها المصطلحات اآلتیة : كلمة ترد بالصیغة 

. یقابلھا في   (UX.(GIŠGAL).LU)، وبصیغة سومریة نادرة وھي :   (A.LA2)السومریة : 

. وھي بمعنى : (قوة شیطانیة  (a-lu-u2)، وتكتب بالمقاطع المسماریة :   (alû): دیة اللغة األك

 اسمه ثور السماء  :االول معنى  (alû)ن من نوعین او جنییان هناك شیطان.   )١(، شبح) 

(GUD.AN.NA) ن والذي خلق من قبل آنو كما طلبت عشتار من اجل قتال گلگامش ال

 أو(A.LÁ)  : لسومریةللغة ابا تله مع صدیقه انكیدو . والثانيولكنه قالزواَج بها  األخیر رفض

(gàl-la)وھم في اللغة األكدیة (utukku)  الكتابات الخاصة بالسحر وهو بذات في السبعة

و  (eṭimma)و  (utukku)و  (gallû) یشبه الـ (alû) خصائص الشیاطین األخرى ولكن

(rabiṣu) الذي غالبا مایكون مصاحبا لـ (gallû) وفي النصوص المسماریة تأتي كلمة سومریة

(DINGER.ḪUL)  ، األكدیة وفي(ilû limnu) (إله الشر) وهو  :أي(gallû)  أو (galla-

gal)وهو في السومریة (KI.ḪUL)  ومعناه بالسومریة (أرض الشر) ، وقد ُنعت أیضا بـ : 

(maškim gig-lu-ḫar-ra-an-na) رجل الطریق) و (آمر  (المتربص في اللیل، :، أي
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كلمة الأما .   )٢( وهي توابع ألرواح الموتى (KIN.GAL.UD.DA) األرواح) وبالسومریة

وتكتب بالمقاطع  (gallû)في األكدیة : و   (ḪUL)و كلمة :،  (GAL5.LA2): السومریة 

 :  الـمصطلح ان  . ٣) قاسٍ (شیطان  ، فمعناها :  (ga-al-lu-u2)، (ga-al-lu-u) المسماریة :

(gallû)  وهو: (eṭimmu) الذي یدخل المنازل ویتطابق  )الهائج الثور( و )شبح الموت( :اي

حارس  )خمبابا( دویع )تموز(في عالم الموتى وهو وكیل المذنبین الیخاف اإلله  )نرگال(مع 

غیر ممیز الجنس ویسكن  ا، ویعد جن (gallû la  bâbilpani) العالم األسفل وفي األكدیة 

. أما  )٤( (Gallu)و  (Gellu)االطالل والخرائب القدیمة المهجورة ، وعرف لدي األغریق بـ 

 (burriṣānu)أو  (aburriṣānu)األكدیة اللغة وفي  (X.ŠUB.BA) السومریةالكلمة 

أبوبریص) وهي السحلیة ، (حشرة ، عفریت ، وباللهجة العراقیة العامیة  ا:(َاُبرِّصاُن) ومعناه

 ت. وقد عرف (bu-ur-i-ṣa-na)و   (a-bur-ri-ṣa-nu) األكدیة بالعالمات المقطعیةفي كتب یف

أو  (bár-áš-ti-nu)أو    (pa-ra-áš-tin-nu) وهو األكدیةفي بأسم ثان مرادف 

(paraštinnu)  و هي تقابل كلمة(aburriṣānu) الكلمة السومریة : . كما وتشیر 

UD.PAD) ( العفریت ، الحشرةالى) األكدیة وفي  )،  الشیطانة(ḫallulāya)  ، أو أیضًا

(ḫallulaja) وقد عرفت السحلیة بصیغة أخرى لها عالقة (شیطان أنثوي ، حشرة)  :أي

 (ḫumbabītu)األكدیة بـ في و  (x.GIR.TUR)بالعفاریت حیث سمیت باللغة السومریة بـ 

وخمبابا أو (خواوا) هو حارس غابة .  )٥( (حیوان زاحف برأس مثل رأس خمبابا) :اي، (ُخْمَببیُت) 

األرز في ملحمة گلگامش وقد وصفت نصوص العرافة في العراق القدیم وجه خمبابا بأنه یشبه 

 :أي (ḫabillu)األكدیة في ویقابلها   (LÚ+ŠÀ.KA)ومن الكلمات السومریة.  )٦( األمعاء

العربیة الَخْبُل = الفساد كذلك اللغة  فياما عن القانون ، (عفریت) شریر ،  شریر ، خارج(

. ان مایلحق باالنسان من شرور یكون من الجن والشیاطین ولیس ) ٧( الخباُل والَخَبُل = الجّن)

من األرواح الشریرة التي هي إنعكاس لمعتقدات العراقیین القدماء واستمرت تأثیراتها للیوم ، وبینما 

لجن والشیاطین مخلوقات إلهیة ، فأن االول فیهم الصالح والطالح ، بینما تمثل الشیاطین جانب ا

  الشر على الدوام .

  واألرواح الشریرة من الذكور :  همواوصافاسماء الشیاطین  -٢

، وهي تعكس یر من الشیاطین واألرواح الشریرةامدتنا النصوص المسماریة بأسماء الكث  

العراقیین القدماء بوجود جنسین منهم ، سواء كانوا من الذكور أو اإلناث. وهذا یقابل معتقدات 

، فیما یتعلق باآللهة ، وهذ امر طبیعي فبعضهم كما بینت النصوص  هذات معتقداتهم بالشئ

. أما اسماء أهم الشیاطین واألرواح الشریرة الذكور فهي : لمسماریة قد یكونوا ابناء آلهة ا
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،  )نورتاناإلله (والذي هزمه  )آنواإلله (وهو من ذریة  (asag/asakku)ن المعروف بأسم طاالشی

وقد ورد في النصوص الشعریة كواحد من الشیاطین السبعة أو الثمانیة الذین یهاجمون البشر 

ت تتسلل كان (asakku) و  (rabiṣu-udug) ان .  )٨( ویقتلوهم حیث كان یهاجم بحمى الرأس

، (asag mûtu mattabiriru) الموت والفناء ، والوباء  (asakku)  دلبشر ، ویعالى اجسام ا

 :أي  (Á)في السومریة والذي یتألف من مقطعین  (Á.SÀG)ویبدو ذلك جلیًا من صیغة اسمه 

معا ، كما یمثل نجمة سماها البابلیون بـ  اجمع قد(حطم ، ّكسر)  :أي (SÀG) و  ة) (القو 

واعتمادا على ذلك عرف بـ (جني الجثث الذي ال ینجو منه البشر ، Asakku)  (جوف ، رحم

، ویمسك برأس المریض وعمله مقزز وهي  (iššakin ana neše a-sa-ku)واألغنام واألبقار)

عن ذلك ، و قد نورتا) حیث وصلتنا اسطورة تتحدث إلله (نمن صفاته الموت وهو الذي قاتله ا

وقد یربط هذا الموضوع بمردوخ احیانًا . ویدخل  (kišḫi Ninurta)نورتا)عرف بأنه (غنیمة ن

(assaku) : في أشكال اخرى هي (Lugal-edinna , Lâtarâq , Abgula , Egu , 

muḫra , kûšu , Silakku , Anunki ,Auruki)  وهي اسماء ُدعي بها بعض من ارباب

-Lugal) من هذه األسماء ومنها )٩/١٠(على  (asakku)العالم السفلي وحصل منها 

edinna) و (kûšu) )في النصوص المسماریة القدیمة هم أسماؤ رد ت ذینمن الشیاطین ال . )٩

 ،  (aḫḫāzu)في اللغة األكدیة ، ویقابله (dDIM3.ME.KIL) :الشیطان المسمى بالسومریة بـ 

(اآلخذ) وقد وصف في ومعناه :  (aḫ-ḫa-zu)=(aš.ru)ویكتب بالمقاطع المسماریة بشكل : 

 šu)نص ان (المرض أذا استمر لمدة اربعة أو خمسة ایام فأنه ید الشیطان) 
dDIM3.ME.KIL) )للمرض ، بحیث تنسب أسبابه لذلك  ا، وهنا یحدد النص المسماري ایام) ١٠

الشیطان . واستخدام مصطلح (ید) للداللة على المرض یرد في نصوص مسماریة ، حیث یحمل 

ح الشریرة ، بل حتى أن أیضًا تأثیر للمرض ، وهنا الیقتصر هذا التعبیر على الشیاطین واألروا

او مشاكل وبخاصة إذا كانت تعبیر (ید) للداللة على ماتسببه من أمراض  یستعمل معهااآللهة 

وهي  من مراسالت (تل العمارنة) الشهیرة في مصر ،تختص بذلك . مما یؤید هذا ، نص رسالة 

إلى ملك ، حالیًا  وهي (قبرص) ) ، حیث بعثها ملك (آالشیا)١الشكل ) (٣٥المرقمة (الرسالة  

  : التيكدیة البابلیة ، یرد فیها اوهي مكتوبة باأل مصر ، (أمنحوتب الثالث)

  

  

  

  

  )١الشكل (
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(12-a-ḫi ki-i si-ḫe-ir erû i-na libbibi-ka la-a i-šá-ki-in 13- šum-ma i-na 
mâti-ia qati tidNergal bêlili-ia gab-ba  14- amêlûta šá mati-ia i-du-uk ù e-
bi-iš erî ia-nu) .                                                                   

ألنه في أرضي ید نرگال ،  - ١٣ال تشعر بالقلق أخي من أن كمیة النحاس قلیلة ،  - ١٢((

  .  )١١( قتل جمیع رجال أرضي ، ولذلك الیوجد عامل نحاس (واحد) ))  -١٤سیدي ، 

أن شعب (اآلشیا) ، قد ُأصیب بمرض الطاعون ، على داللة  وفیهنجد هنا تعبیر (ید نرگال) 

حیث یمثل (نرگال) إله العالم األسفل واألمراض الممیتة وبخاصة مرض الطاعون . وهذا النص 

مثال یؤكد أن المرض قد یصیب الناس ، بتأثیر اآللهة أو الشیاطین واألرواح الشریرة . كما 

القدیم ووصولها الى أماكن بعیدة مثل (قبرص)  ویؤكد النص األمتداد الحضاري لمعتقدات العراق

، بل وأخبار ملك (مصر) بذلك ، یثبت مدى ذلك التأثیر .   من أهم الشیاطین الذي یرد اسمه 

 (rabiṣu)اللغة األكدیة وفي  (MAŠKIM2) أو  (MAŠKIM)في اللغة السومریة بصیغة

. أما في العهد البابلي  )١٢( (المتربص) :أي (ra-bi-ṣu)والذي یكتب بالمقاطع المسماریة : 

هي من صیغ  (MAŠKIM) ن الصیغة. ا (maš-gi-in)القدیم فیكتب بالمقاطع المسماریة 

وهناك قراءة خاطئة لهذه  ، (PA.KAS4)(لوغوغرام) السومریة . وقد یأتي بصیغ مختلفة مثل : 

-DU( (KAS4) = حیث أن.  (LAGAB.KAS4)الصیغة من (فارا) و (إیبال) ، وهي 

šessig ( ، فأن . وفي موقع (تل مردیخ) (إیبال) القدیمة شمال غرب سوریا(KAS)  =

(KAL.DU) ،  المدینة بصیغة : من هذِه نفسها  النصوص فيو یأتي أیضًا

)PA.KASKAL.DU(  وبصیغة (لوغوغرام) نادرة الورود بشكل ،(PA.KAS4.E.GI4) 

الحدود العراقیة السوریة على نهر الفرات) ، یرد في وفي ماري (تل الحریري) (منطقة البوكمال ، 

و  )MAŠKIM-E-GI(4)( و ))MAŠKIM(-SÙ(( نصوصها بصیغة :

(DUMU.NITA)  و(MAŠ=KIM-SÙ)  . بینما قد تكون)MAŠKIM-E-GI(4)(  صیغة

لفظیة محددة أو أسم فاعل . وفي نعت لـ (عشتار) من قبل (سرجون) فقد جاء في صیغة : 

(MAŠKIM.GI4 
dINANA)  : أي(MAŠKIM.GI4) (رابیُص) اإللهة (عشتار) . أما=

باللغة السومریة  لق بها للداللة على ذلك الشیطان كلمة (رابیُص) األكدیة فتدور حولها كلمات تتع

الوارد في مراسالت  (MAŠKIM/rābiṣu). أما مصطلح  (ḫul-dub)و  (sag.tuku)مثل : 

وري) و (آالشیا/قبرص حالیًا) ، السل شمرا على الساحتل راس (تل العمارنة) من (أوغاریت) (

تخدم للداللة على الشیطان ، أتي للداللة على (وكیل الفرعون ، مسؤول رفیع في الدولة) ولم یسیف
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اقتصادیة و أدبیة ، و  قضائیة- قانونیةدینیة و تاریخیة و لتعبیر في نصوص ستخدم بهذا ایحیث 

من دون معرفة أصل هذا االستخدام ، حیث نجد استخدامات وغیرها كما في هذه الحالة ورسائل 

متعددة لها في نصوص األلف الثالث من العراق وفي (إیبال) ، ونصوص من (لكش) وساللة 

. ویظهر بصیغة )١٣(أور الثالثة ، ونصوص أكدیة من عصور الحقة التستخدم معنى الشیطان 

عن المعبد وهنا یأخذ دور ایجابي  مسؤوالنة و على المدی اشیطان في (رثاء اوروك) ، وایضا وصی

 (MAŠKIM-bi) (إله المدینة) ، و (uru dingir-bi)مع دوره الشریر! حیث یوصف بـ : 

 وباألكدیة) ḫul(یقترن (رابیُص) بـ (الشر) حیث ُیلحق أسمه بالصیغة السومریة :  (آمر علیها) .

(lemnu)  ،  و نادرًا)ḫul-gál ( : أي (ُمعاٍد) ، كما انه حمل لقب(ḫul-gá-gá-da)  ومعناه

) من قادة شیاطین ٥٠. وُیعد (رابیُص) رئیس على ()١٤(بالسومریة : (الذي یعیث خرابًا) 

(UGULA) )فهو من الشیاطین التي تذكر دائما في السحر الوقائي ضد األرواح الشریرة . )١٥

) ، األسطر : ١٢( في اللوح في ملحمة گلگامشوهو من اهم انواع تلك الشیاطین . وقد وصف 

(رابیصو النائب ،  (ra-bi-iṣ Nergal la pādu) :  بـ،  )٧٤) و (٦٧) و (٦٠) و (٥٢(

أنه مرتبط باإلله (نرگال) وهو إله العالم االسفل (عالم  على وهنا نستدل القاسي لنرگال) ،

في أحد كما وصف  الموتى) ، والمرض ، وانه مسؤول لتحقیق ذلك نیابة عن (نرگال) .

(فالیحوم عند بوابة القصر) . كما ورد  ra-bi-ṣu kayānu) (ina bāb ekallim:بـ النصوص 

ن الشر یو اط، (هم شی (kū ra-br-ṣu lemnūte šipir Enlil šunu[utuk])في نص أكدي : 

. نجد في النصین المسماریین صفات هذا النوع من  نلیل)ن من إ، المبعوثو  نو صبالمتر 

الشیاطین ، وهي صفة التربص ، وانهم مبعوثون من اإلله (إنلیل) حیث یحققون اوامر اآللهة 

.  )١٦(ومنها الغضب  أحیانًا ، وان كان الشر بذاته حیث كانت اآللهة تحمل صفات تشبه البشر

و المراقب والرابض  عاب الناس ، وهو المترصدر تفي في النهار ویخرج في اللیل إل(الرابیصو) یخ

ویرد ایضا : ((اذا لم یتوقف .  )١٧( یقوم به اي هو شبح للمیت ومقره األطالل وهو عمل اساس

فأن تلك هي اصابة في الوقت نفسه صدغاه االیمن واالیسر عن االختالج وكان شرشوفه مصابا 

الشیطان رابیصو واذا عالجته بسحر مناسب فأنه سیشفى)) ، ((اذا لم یتوقف صدغاه االیمن 

وزیادة على ذلك یتقلب في فراشه فأن ذلك من ضربة ذاته الوقت  في اواالیسر عن االختالج وكان

ه قد جثم على قدمیه مغطاتین بالكدمات فأن تاصو وانه سیموت)) ، ((اذا كانت كلالشیطان رابی

آثار مسار الشیطان رابیصو وانه سیشفى)) ، ((اذا كان هتون الدمع وكانت به رغبة ملحة للبكاء 

. وهنا نجد ان العراقیین )١٨( وال ینفسها فأن رابیصو قد اصابه وهو في الطریق)) واالمثلة كثیرة

سببها تأثیر القدماء تصوروا أن أسباب المرض واإلضطرابات المرضیة الجسدیة والنفسیة 

شیطاني ومن أهمهم الـ (رابیُص) . والیقتصر التصور على ذلك بل أعتقدوا أن بعض الشیاطین 

تهاجم الناس في شوارع المدن مما یسبب قطع الطرق خاصة في اللیل المظلم ، وقتل الناس ، 
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ن م اللیل وإلنه وقت سكون ، وفیه ینشط اللصوص والمجرمو ربما مرد ذلك خوف الناس من ظال

وصف في ،  (gallû)، حیث قد ینعكس ذلك من خالل تأثیراتهم مباشرة ، حیث إن شیطان 

-gal-lu-u lemnu ina āli idâl ana šagāš nišē ul i-ga) النصوص المسماریة بـ 

[mil]) (الشیطان الشریر یتجول في المدینة ، یقتل الناس بال رحمة) ،. (eṭimmu lemnu 

ga-al-lu-u2  lemnu ša ana mušmašȋ <<ina>> salâ par[ku])   ، شبح الشر) ،

من الشیاطین السبعة  (gallû) الـو . )١٩( شیطان الشر الذي یسد الشارع للذین یتجولون في اللیل)

عندما خرجت من العالم السفلي ، كما ذكروا في األساطیر  )عشتار(التي تهاجم البشر وقد رافقوا 

بحسب قصة للعالم السفلي ،  )گالو(بقیت وحیدة حینما اخذه  )دموزي/تموز(السومریة بأن خراف 

بأنه  (Ig-alima)حیث نعت اإلله  )گودیا(وقد ذكر في ترنیمة لملك لگش نزولها الشهیرة الیه ، 

الشیاطین هي  ىان المصطلحات الغالبة لإلشارة ال.  )گیرسو(العظیم لمدینة  (galla)الـ 

(galla)  و(udug)  أو(utukku) ت توصف في الكتابات السحریة المسماریة بـ وكان

(mimma lemnu) عي في العصر اآلشوري الحدیث أي (هذا هو الشر) . كما ان األسد الطبی

داللة ذلك ما ،  (urgulû)كان یكمن لینتظر في الحمامات العامة وعرف بـ اشریر  اشیطان دع

 ,In the Neo-Assyrian Period)ي : تذكره (جیرمي بالك) و (أنثوني غرین) بالشكل اال

the natural lion is also a generally magically protective type, known as 
(urgulû). An evil demon who lay in wait in washrooms was envisaged in 

the form of a lion)  ،)من  اً نوع اً األسد الطبیعي أیض دفي العصر اآلشوري الحدیث ، یع

). تم تصور الشیطان الشریر الذي كان urgulûبشكل عام ، ُیعرف باسم (الحمایة السحریة 

اي شبح الموت  (eṭimmu)وهو   (gallû) ان الـ. )٢٠( )یتربص في الحمامات على شكل أسد

والثور الهائج الذي یدخل المنازل ویتطابق مع نرگال في عالم الموتى وهو وكیل المذنبین 

،  (gallû la  bâbilpani) خمبابا حارس العالم األسفل وفي األكدیة  دتموز ویعالیخاف اإلله 

غیر ممیز الجنس ویسكن االطالل والخرائب القدیمة المهجورة ، وعرف لدي األغریق  اویعد جن

یرد مصطلح   (bilingual texts). وفي النصوص الثنائیة اللغة )٢١( (Gallu)و  (Gellu)بـ 

ومعناه (وحش الطقس الكبیر) . كما وقد  (ûmu rabû)یقابلھ في األكدیة  (u4-gal)سومري هو 

(الیوم ، العاصفة) ، وهذا الوحش یطلق على مجموعة الوحوش في  (ud/ûmu)تعني الكلمة 

، وأیضًا یقومون بمهاجمة جیش (تیآمات) المذكورین في ملحمة الخلیقة البابلیة (إینوماإیلیش) 

ظهرت اشكال لما یعرف بـ (األنسان األسد) في الفنون . ) ٢٢(وف) (سین) إله القمر (وقت الخس

طغت وقد  قدام طیرأو مار ، حِ  يذنأُ و حیث ظهر بشكل مركب من رأس أسد ، العراقیة القدیمة 

السلوقي ، في حین - األخمیني العصر ىلعصر األكدي على بقیة العناصر حتمالمح األسد في ا
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البابلي القدیم ، وفي فنون العراق القدیم من االلف االول شكال بقدم طیر في العصر أطغت 

یحمل واحدة فیها الخنجر ، وفي الید الثانیة الى جانب جسده  اق.م.  یظهر دائما شیطان رافع ید

في و . مي وذنب اسد یرتدي التنورة او عاري الصدر بقدانسان  الصولجان وقد یظهر بقدمي

وكان مخلوق طقس كبیر) كـ ( (ugullu)الشیطان  ُعرفَ  ینالحدیث و البابلي اآلشوريین العصر 

وكان یصور في العصر ، شیطان رحیم للحمایة ضد الشیاطین الشریرة واالمراض بمثابة 

والتماثیل الطینیة التي كانت توضع في البیوت او الجداریة  منحوتاتشوري الحدیث على الاآل

،  (smiting) بسالحیضرب ُأخرى وهو ظهر في مشاهد تدفن في المباني كحمایة سحریة ، و 

، وهو  من ساق واحدة افي مشاهد اختام بابلیة قدیمة حیث ظهر مقلوبًا رأسًا على عقب وممسوك

اله العالم االسفل ، وكان یجلب  )نرگالـ (یضربه بسیف . ومن المحتمل انه كان مرافقًا ل

، حیث تم العثور على شكله . تم تمثیل (ُأوگاّلو) بشكل مركب (انسان+أسد)  )٢٣( االمراض

) ، على لوح جداري عند مدخل القصر الشمالي الغربي في (َكلُخ) (النمرود ٢ا الشكل منحوت

اشكال إلهیة ، یحملون أسلحة  بأیدیهم  ةحالیًا) من العصر اآلشوري الحدیث ، وهو من بین ثالث

لإلشارة لتماثیل   نحو األعلى . یؤید ذلك العثور على نصوص طقسیة ، تذكر (إله البیت)

  .٢٤) في یساره اً م بإشارة بیده الیمنى ویحمل سالحیقو ( (ُأگاّلو) و (َلخمو) ، إله البیت هذا

  )٢شكل ال(

 
) في (َكلُخ) ، وهي برأس أسد وجسد  تم العثور على تماثیل مجففة تحت الشمس لشیطان (ُأگالُّ

  .)٢٥() ٣شكلالانسان یرفع یده لألعلى (

  )٣شكلال(
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الصنادیق الفخاریة من (َكلُخ) تم العثور على تماثیل طینیة مجففة تحث الشمس ، منها  وفي أحد

) ، وهو یحمل نص  :  ) محفوظ في المتحف العراقي ببغداد ، والنص هو٤شكلال( الـشیطان (ُأگالُّ

  )- ٤-(شكل 

  
  (قراءة النص الرمزیة)

(mu-tir GABA lemni u a- bi )(26). 

 (القراءة اللفظیة)

(mutīr irti limni ū ayyābi) (27). 
 (لیتجنب صدر الشریر والعدو) .

وفي طقوس خاصة بھذه التماثیل كانت توصف في النصوص المسماریة كأشكال من الطین ، 

في اللغة ومن الشیاطین .  )٢٨(منقوشة ومغلفة بالجبس ، وتطلى بماء أسود 

-la-ba) ویكتب بالمقاطع المسماریة :  (labaṣu)األكدیة وفي   (dDIM3.ME.A)السومریة

ṣu)  أو ،(la-pa-ṣu)  ،ومن اسماء .  )٢٩( )المتخصص بالمرض وهو (تجسید للشیطان

ویكتب  (lillu)األكدیة في ، و  (dDUG.QA.BUR)الشیاطین في السومریة ورد بصیغة 

 (li-il5-lu-um) و (li-il5-li) ، و (dlil-lum) و (lil-lu) و (li-il-lu) بالمقاطع المسماریة :
بصیغة أخرى یرد أسمه بالسومریة ،  (lilītu)و انثاه  (lilû) و الشیطان . )٣٠(
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LÍL.LÁ(.EN.NA/NU) (Lú/GURUŠ) . بـ  في أحد النصوصوقد وصف في

:(utukku  Lú.LíL.LÁ SAL.LíL.LÁ immedu puzur šaḫāti)  الشیطان لیللو) ،

 (Ú-DUG) أو  (UDUG). أما   )٣١( والشیطانة لیلیتو الذین یلجأن الى الزوایا الخفیة)

ومعناه  (ú.tùk.ku)، و   (ú-tuk-ku)و  (utukku)و  (utukkiš) بالسومریة و باألكدیة

 miš la padû ú-tuk-kiš[ū])بـ  (utukkiš)(شیطان ، شبح ، شیطان القبر) . ویوصف 

mašlu)  العاصفة ، مماثل للشیطان) . اما أوتوكو فقد وصف بـ  )مثل((الیرحم(ú-tuk-ku 

lemenu ša riḫût Anim)  نو) . َمني أَ  )ولد منالذي (، (شیطان الشر(ú-tù-kà-at 

lamnat buntu ilim martu Anim) . (هي شیطان ، انها شریرة ، ابنة األله ، ابنة آنو) أي  

a ú-tuk-ku kara ȋbu ušarši)]([šu-ú-m  مردو) نفسه شیطان ، وهو یعاني من ك((هو (

المرض)) . وقد وصف في أحد النصوص بـ : ((الشیطان الشریر الغریب المظهر ، طویل القامة 

، إنه لیس إله ، وصوته عظیمًا ، وهجه ساطعًا ، وظالله غامضة ، ومظلمة ، الیوجد ضوء في 

ال یخرج بوقاحة ، تقطر المرارة بأستمرار من مخالبه ، جسده ، یتألأل في األماكن الخفیة ، وهو 

ساقه سامة ضارة ، الیمكن فك حزامه ، ذراعه الحرق ، اینما یتواجد یحتدم البكاء ، والیكتفي 

 لطیب) و (الما الطیبة) وهذاوقد طلب الملك گودیا من اآللهة حمایة (أودوگ ا.  )٣٢( بالبكاء))

اما معنى اسمه فهو (روح المیت) وهو .  )٣٣( الشیاطین وجود انواع شریرة وطیبة منمایعني 

 (utukku) الروح ، كما ان كلمة(روح المیت) (ug)المیت ، و (ud)حیث  (ud-ug)یتألف من 

(هیكل عظمي) وحرفیا (اشكال القصب) . : اي ،  (eṭimmu)وتقابلها  (GIDIM)   تساوي

 , GI)الشبح ، ویعتقد ان الكلمة آتیة(روح المیت) أو : تعني(GIDIM)  ناوفي السومریة ف

DIM)  تعني مخلوق الظالم . وبحذف اول حرف من هذه الكلمة فأصبحت  ادمجت مع بعض

مو) ، او هي مرتبطة طِ آنها الكلمة األكدیة (ادومو) أو (، وم (IDIM , EDIM)اصبحت 

 (ÚŠ) (موت ، امات) :اي (الشقاء) وتكتب بعالمة مسماریة تعني (IDIM)بالسومریة بكلمة 

لم یتم البت بمعناها المطلق ، لكن بالمقابل  (GIDIM)، وكلمة   (šegû)ویقابلها في األكدیة

(روح المیت ، الشبح) كما انها تدل كذلك على  :تعني  (eṭemmu) نجد ان الكلمة األكدیة

اآلشوري القدیم . والیعني شبح اإلله انه منفصل عن جسمها بل -ارواح اآللهة في العصر البابلي

هي ارواح ازلیة وال تتعرض للموت بمعنى انفصال الروح والجسد ، بل هي (ظل ، رمز ، حیوان 

ح (اینمشارا یواصل الصراخ انه یحرقني شب :اي (GIDIM) یرمز لها) ، حیث یرد في نصوص 

.. انه یحرقني) ونصوص اخرى مثل (شبح انلیل هو حمار الوحش) ، (شبح آنو هو الذئب .. 

وشبح تیامة هو الجمل) وبهذا من الممكن مغادرة الروح والجسد عن اآللهة لكن التموت . كما ان 

. ) ٣٤( ت شریر یسبب االمراضعفریلاالطیمو هي روح من لم یدفن بعد موته فیتحول لجن او 

ویكتب  (pa-zu-zu)،  (pazūzānu)و (pazūzu)ومن أهم الشیاطین الشیطان المعروف بـ 
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في  . والذي یبدو انُه اشتهر )٣٥( (dBa-zu-zu) و،  (dpà-zu-zu)،  بالمقاطع المسماریة

وردت كتابات مهمة على تمائم خاصة ببازوزو منها تمائم بشكل تماثیل او مجال التمائم فقد 

رؤوس وهي تبین اعتقاد العراقیین القدماء على قوته في طرد األرواح الشریرة ، منها  تمیمة 

بالرقم  المتحف العراقي ببغدادفي محفوظة تعود للعصر اآلشوري الحدیث ، وهي بشكل رأس 

  :  االتي مسماريالنص الفیها ، ) ١رقم  (الشكل (I.M73111)المتحفي 

((én gá-e d-pa-zu-zu dumu dḫa-na-ba lugal-líl-lá-ḫul-a-meš ḫur-sag-ta 
kala(!)-ga  mu-un-ḫuš ba-an-è-da gá-e-me-er imi-ne-ne lú-šà-bi-gin-na(!) 
im-mar-tu(!) igi-ne-ne ba-an-gar dili-e-ne pa-e-ne-ne ba-an-ḫaš te-e én)). 
 

)-٥- (الشكل رقم   

 
، ملك األشرار شیاطین لیلو ، الشخص  (dḫa-na-ba)با ا((التعویذة . أنا (أنا) پازوزو ، أبن خان

، الذي جعل الجبل العظیم یهتز ویخرج منه ،هذا أنا ، ریحهم (= شیاطین لیلو) تهب فیها ، 

منها تعویذة لپازوزو وهناك تعاویذ مشابهة بالصیغة .  )٣٦( وضعت وجهها للغرب ، كل الریاح))

-dḫa-na) خانابا مجنح كتب على ظهر تمثال له حیث یرد : ((أنني أنا (اإلله پازوزو) بن اإلله

ba)   ملك شیاطین الریاح الشریرة أنني انا الذي یثور بقوة في الجبال (العالم السفلي) بحیث ترتفع

الغربیة تقف في المقدمة ولكن أجنحة  تلك الریاح وبالنسبة الى تلك الریاح التي ترافقها فأن الریاح

هذه الریاح كسرت))  وبحالة تالوة هذه التعویذة تتوقف كل تأثیر للشیاطین . كما ان هذا النوع 

الشر او حتى الریاح الغربیة الحارة التي تسبب  من وقایةیلبس بوصفها من التعاویذ كان 

منها اطار محفور  لتعاویذ اشكاالالعواصف الرملیة في موسم الصیف في العراق ، وقد تتخذ ا
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 mūkīl (pūtu)كما یعني . ) ٣٧( بالحجر او البرونز داخله الشیطان ، او یتم تمثیل شكله كامالً 

pūti  (الشیطان))هي : لاشكأاللغة السومریة ورد بفي شیاطین ومن ال.  )٣٨ (SAG.AŠ 

UD.DU)  ،(SAG.UŠ UD.DU)  ،(SAK-KU-UŠ UD.DU)  ،(SAG.UŠ) ، 

(SAG.ḪUL.ḪA.ZA) ، (SAG.ḪA.ZA)   ،(SAG.UŠ.IŠ.ZU)  ،(ḪUL.TI) ، 

(MUŠ.NU.TÚM.MU)  ،(SAG.NU.TAG.GA)  اللغة األكدیةفي ، و (mukīl rēši) 

،  (mu-kíl re-ši)،   (mu-kil re-e-ši)،  (mu-kil re-ši):  وبالمقاطع المسماریة بشكل :

(mu-kil re-eš)  ،(mu-kil-SAG) (الشیطان ، الروح، روح مصاحبة لشخص) :  ا، ومعناه

وهي صیغة مشتقة  (sanḫulḫazakku). وهناك أیضًا أسم آخر لهذا الشیطان في األكدیة وهو 

وهي تقسم الى شیطان .  (SAG.ḪUL.ḪA.ZA): من الكلمة السومریة التي أشرنا لها وهي 

 . ھناك أستعمال )٣٩( (mukīl rēš lemutti)وشریرة  (mukīl rēš damiqti)او روح طیبة 

، حیث یطلق علیھ (المرض) الشیطان . أما الصیغة  (mukīl rēš lemutti)ضیق النطاق لـ 

(SAG.ḪUL.ḪA.ZA.MEŠ) :  وهي صیغة األسم السومریة لالسم مع الالحقة(MEŠ) 

. وٕاذا على مجموعة الشیاطین السبعة  الدالة على الجمع فهي التدل على اسم هذا الشیطان ، بل

نجد انه  ، (SAG.ḪUL.ḪA.ZA)  نجد انانتقلنا لدالئل تستخلص من النصوص االكدیة ، 

.  (ḪUL)=  (DAB-ti)(حزم) =  (ṣabātu/DAB):   في النطاق التالي شیطان یتصرف

(qāt/ŠU) . (الید) (ṭeḫû) . یالمس أو یقترب من الناس (kamû) (ربط)  ،(maḫāṣu/SÌG) 

 (كمرض) (SAG.ḪUL.ḪA.ZA) (الیرحم) . یصاب االنسان بـ (lā gāmi[lu]) (یدق) .

(rašu/TUKU)  .(marāṣu/GIG)  . (مرض)(nasāḫu)  . (یقتلع ، یزیل)(amāru/IGI) 

) ، على ختم اسطواني من العصر ٧الشكل ) و (٦شكل ال. وفي نقش ()٤٠((یظهر/ینظر إلیه) 

وهو یتعرض ،  وقد ُمثل بشكل أسد ، (mukīl rēš lemutti)اآلشوري الوسیط نجد الشیطان 

القنطور) وهو مخلوق اسطوري مركب من (انسان+أسد) ویعرف - للطعنات بسالح من قبل (األسد

(الرجل األسد) وهذا األخیر كانت تماثیله توضع :أي  (urmaḫlullu) بالنصوص المسماریة بـ

 (مرافق الشر) (mukīl rēš lemutti) خارج غرف الوضوء ، من أجل التصدي لهجمات شیطان
. أن تمثیل هذا الشیطان بهذا الختم بشكل األسد ، یثبت أنه تمثیل للشیطان في بعض  )٤١(

  الحاالت ، وقد كان في حاالت أخرى رمز للملك ، أو لإللهة (عشتار) أیضًا .
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  )٦شكل ال(

  
  

  

  )٧شكل ال(

  
 (muštabbabbu)، وباألكدیة  (dUG.DIB.BI.ḪUŠ) یعرف بالسومریة بـماومن الشیاطین 

-dMuš-tab-ba-ab) و،  (mu-uš-ta-ab-ba-ab-bu-um) : ویكتب بالمقاطع المسماریة، 

bu) (الالمع أو المضئ) یعرف بالسومریة بـ ایضا الشیاطینمن و .  )٤٢( ، ومعناه 

(KIN.GAL.UD.DA)  وباألكدیة ،(muttilu)  ومؤنثه(muttiltu)  ، وبالمقاطع المسماریة

: (mu-ut-ti-lu)  ،(mu-ut-til-tu) )ورد مصطلح سومري هو  . )٤٣(IMIN.BI)  وباألكدیة

(sibittû) مقسمین علىو  )آنو(سبعة وهم ذریة اإلله وهم (مجموعة عفاریت بابلیة تدعى ال 

قائد مجموعة الشر والذین یحرضون على  )إیّرا(الشر ، واإلله ب لثانیةالخیر وااألولى  مجموعتین :

على الشیاطین أو الجن ، ونعلم من النصوص  ةدالالسومریة  (udug)كما ان كلمة . ) ٤٤( الثورة)

ي : عمایاتبالسومریة  واسمهم (UDUG.ḪUL.A.MEŠ)السحریة مجموعة الجن السبعة 

ASAG/GALA/GIDIM/ALA/UDUG/NAMTAR/DINGER.ḪUL)  ویرادفهم ،

 (eṭemmu)،  (gallu)،  (ilulimmu)،  (asakku)،  (namtaru)،  (utukku)باألكدیة : 

 ،(alû)  وقد استعیض عن .(assaku)  و ،(namtaru)  بـ ،(rabiṣu) MAŠIM  ،

(dimme)  التي شاعت بصیغة اخرى هي ،(lamaštu) ولدوا في العالم األسفل .  ، وقد
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ادیة ، وكانوا یقیمون في القبور والب )نرگال(وزیر  (Namtar)لنمتار  مساعدینون ایضًا دویع

والخرائب ، وهم یمثلون روح المیت بأوجه متعددة واستمرت االسماء الخاصة بهم التي ذكرت في 

دیمة نعرف ومن خالل النصوص البابلیة الق. ) ٤٥( المیثولوجیا السومریة لهم بصیغ بابلیة الحق

((انها سبعة تسكن األرض ، انها سبعة  : كمایاتيحیث تذكرهم  معن صلوات البعاد شروره

ها سبعة ولدت على األرض ، انها سبعة ترعرعت على األرض ، جاءت نخرجت من األرض ، ا

وقد ذكرت اوصافهم في تعویذة وهي : ((انهم لیسوا ذكورا . ) ٤٦( لتطأ بأقدامها شواطئ المحیط))

وال اناثا ،  انهم الریاح الهابة المهلكة لیست لهم زوجات والذریة ، الیعرفون شفقة وال رحمة ، 

یستجیبون لتضرع وال لدعاء ، انهم كالخیول الجامحة في الجبال ، یناصبون االله (ایا) العداء وال

، انهم حاملوا عرش اآللهة یقفون في الطرق ویلوثونها ، انهم شر ، وكل الشر ، انهم سبعة 

وسبعة ، انهم سبعة مضاعفة)) . ویمتاز هؤالء ایضا بأن لهم قوى خارقة ال یوقفها اي شئ فقد 

: (( عبر األسوار العالیة السمیكة ، یمرون كالطوفان ، یمرقون من بیت  مانصهورد في تعویذة 

لبیت ، ال یمنعهم باب وال یصدهم مزالج ، فهم ینسلون عبر الباب كأنسالل األفاعي ، ویمرقون 

من فتحته كالریاح ، ینتزعون الزوجة من حضن زوجها ، و یختطفون الطفل من على ركبتي أبیه 

حكمة) أو وفي القصیدة المعروفة بـ (ألمجدَّن سید ال. ) ٤٧( ویأخذون الرجل من بین أسرته)) ،

- میشري- ) وهي القصیدة التي تعرف بـ (ایوب البابلي) واسمه (ُشبشِ نیمیقي باألكدیة (ُلدُلل بّیل

د ُسموقان) وهو شخص ارستقراطي كان في البالط الملكي ویتعرض المراض ویفقد كل شئ وبع

ویخلصه من كل ما مر به من سوء كما ورد في نصها ، ك) مردو (ناة طویلة یستجیب الیه معا

النص : ((حشدت زمرة السبعة ، فرقتها ، مثل شیاطین التذر ، متساویة هي (؟) ،  ذكروقد 

وبدنهم واحد ، یتآلفون في القرار ، متوحشوا القلب ، ملتهبون ، كالنار ، بالكالم المعادي 

قوا ، علي ، فمي النبیل كما لو بلجام ، غلفوا ، شفتاي اللتان انعقدتا ، (صارتا والمعارضة اتف

من  (uttukē lemnūti)من مجموعة  خاص بالتعاویذنص  فيو . ) ٤٨(تحكیان) بلغة األصم )) 

كالخو (نمرود) ورد عن الشیاطین السبعة وصف لهم كما یرد فیها كیفیة مهاجمة جسد المریض 

عن المصاب ، حیث یرد : ((نمتارو (الذي هو) شرهم  ، وكیفیة ابعادسببوه من أمراض ومای

الغمر والدمار یحمله ، نمتارو الذي یقمع األرض مثل عاصفة سیئة ، أوتوكو الشریر یطارد 

مو الشریر عقد الرجل طِ ر یهرول في الشارع مثل الریح ، إِ خالل المدینة مثل إعصار ، آلو الشری

نتشر مثل شبكة ، الیمكن الحد ان یكون آمنًا)) كما یرد ایضًا  ((مثل مثل الحبل ، گالو الشریر ا

أدد یغرقون األرض ، الضارب (الشیطان) والشر (الشیطان) رجل یقتلون ، في الشارع یسمرون 

هذا الشخص كسمكة ، .... انهم الیشعرون باألسى فهم یواصلون الضرب ، لقد انقلبوا ضد من 

لو استولى على رأسه ، اوتوكو الشریر استولى على حنجرته ، آلیس له إله ، نمتارو الشریر 

مو الشریر استولى على اكتافه ، گالو الشریر استولى على یدیه طِ الشریر أستولى على صدره ، إِ 
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، إله الشر استولى على قدمیه ، رابیصو الشریر استولى على .... ، لقد غطاه السبعة جمیعًا 

یق ، ما انا فیه : اذهب ُبنّي ، دق كأكل والیشرب ، رأى مردو تطیع ان یمثل شبكة ، حتى الیس

الشیاطین ، دقیق القمح من المحرمات على اآللهة ، خذ (جزء  الذرة المّر من المحرمات على

ِإلهِه  امزجهم معًا ، وطهر الرجل ابن،  ininnu   و (جزء آخر) من شعیر inninuمن) شعیر 

یجب ان یأكل لیزیل مرضه ، .... یجب أن یـأكل وسوف  ، الخلیط الذي نقیت به جسده ، ....

هو غیر الصداع  اوقد آمن البابلیون و اآلشوریون بأن هناك صداع.  )٤٩( یمزق مرضه ))

المتعارف علیه بل هو قد یكون ناجم عن المالریا ، یسببه (شیطان شر الرأس) الذي ُعرف بـ 

(Thi’u) تیعو یطوف في الصحراء یحدث عاصفة كالریح  ایأتي(تیعو) حیث یرد في نص م)) :

، ویبرق كالبرق ، وینتشر في األعالي واألسافل ، ومن ال یخاف إلهه یحطمه كما یحطم قصبة ، 

عضالته كقصبة ، ومن ال إلهه له تحمیه یطعنه في جسده ، ویلمع  (Khinnu)ویحطم (خینو) 

جل الذي یالقیه في الطریق ، ویردیه كما كما تلمع قبة السماء وینساب كماء اللیل ، نحو الر 

، ویقتله كما یحطم اضالعه ، ویلقیه في نار الهبة ، هذا هو تیعو الذي  (Umu)یفعل أومو 

جاءت كلمة في . ) ٥٠( طریقه ، عاصفة ثقیلة والیعرفه احد ، وال احد یعرف روابطه الشخصیة))

المسماریة  وتكتب بالمقاطع  (imtu) ، و باللغة األكدیة بصیغة (ÚḪ)اللغة السومریة بصیغة

الرغوة السامة ، البصاق ،  :، بمعنى (im-du) و،  im-tu4،  (im-tum) و،  (im-tú) بشكل

السم ، البصاق الناتج من فم االلهة الغاضبة أو الشیاطین أو البشر أو الحیوانات  ، حیث یعد 

ت في نصوص میثولوجیة من من وسائل الهجوم التي یقوم بها شیطان أو حتى إله كما ورد

((رغوة  (im-tu4 amēla ezzân)العراق القدیم . حیث وردت امثلة في نصوص مسماریة مثل 

 (وحش (u[šum]gallu ṣīru tābik im-ti elišunu)(الشیاطین الشریرة) رشت رجًال)) . 

ل الرج((هو (الشیطان) یبصق  (im-tú amēla isal[laḫ])) . علیهم، الذي یصب رغوة التنین 

(لقد انقضوا علیه  (šerta elišu ibšû)) السحریة ورد : وربوبالرغوة)) . وفي نصوص (الشُ 

،  (ina ṣurīšu martum ittanattuku ki[bi]ssu im-tú lemuttu)وه) . ؤ مباشرة ومل

 nišē GN u GN2)((تنساب المرارة بأستمرار من مخالبه (الشیطان) ، (یترك) سمه (خلفه))). 

asḫupa i-mat mūti)  لقد غطیت شعب)) ،GN   وGN2 ((بالسم القاتل  .(i-mat 

marti ša ilī šunu)  . ((هم (الشیاطین) هم رغوة السموم من اآللهة))(azzūzâ izarri im-

ta ana sursurru izarri im-ta imat ṣīri i-mat-su i-mat zuqaqīpi i-mat-su)  ،

، تبصق سمها فجأة ، سمها سم ثعبان ، سمها سم ((هي (الماشتو) تبصق سمها اآلن وبعد ذلك 

في خان شرق نینوى حالیًا) والمحفوظ ) (شریف ربیُص . وفي نص اسطوانة (ت)٥١ (العقرب))

وي على حولیات لحمالت واعمال عمرانیة للملك اآلشوري تالمتحف العراقي ببغداد والذي یح
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ایدینا) (مردوخ پالدان - اپال- كمردو لحرب مع ملك بابل الكلداني (سنحاریب ، واثناء حدیثه عن ا

  في العهد القدیم) ذكر الملك سنحاریب أنه : 

  
šu-ú im-di gal-le-e lem-ni 

  نِ  -ي ِلمـ - لِـ  - ِد َگلـ  - ِامـ   ٢أ–شـُ 

  .) ٥٢(سمع ُلعاب الشیطان (گالي) الشریر

وهذا الوصف مهم جدًا لفهم المعتقدات العراقیة القدیمةالخاصة بالشیاطین والعفاریت ، حیث 

وصف اعمال الملك البابلي الذي ینعته بالشریر ، بأنه سمع لعاب الشیطان اي انه یرى ان عمله 

نتیجة وسوسة الشیطان الذي سمعه ، وهو قریب لما نعتقده الیوم في تأثیر الشیطان وشروره في 

لدیانات السماویة . وفي نص مسماري للملك اآلشوري أسرحدون یذكر انه حاصر مدینة ا

(ubbume) لوح عریض مضاف الیه حجارة وتراب ، ولكن عبارة عن  ، وانه صنع اداة حصار

ألنه ((یوم خطر الیجوز القیام بأي  (kislimmu)من شهر كیسلیمو)  ٢١عمله توقف في یوم (

توقف فیه العمل نتیجة فأل الیوم  نفسه عمل فیه ، ألنه یوم خلق الشیطان)) ، وفي هذا الیوم 

السئ وتشاؤمهم من العمل فیه ، فقد هاجمهم اهل المدینة وتركز هجومهم على مكان اآللهة في 

  .) ٥٣( لهب فأحرقهمحول علیهم ال ك)مردو (اللیل في سبیل احراقها، لكن منتصف 

  : وأوصافهم ناثیاطین واألرواح الشریرة من اال اسماء الش -٣

من الشیاطین مشابه لما استعرضناه  اانثوی امن خالل النصوص المسماریة نجد أن هناك ، جانب

شیطانة تعرف بالسومریة بـ   فها :ا. ومن أهم تلك الشیاطین األنثویة وأوص

(KI.SIKIL.LÍL.LÁ(.EN.NA) ، و  (KI.SIKIL..UD.DA.KAR.RA) ،  وباألكدیة

، وقد وصفت في   (ar-da-at li-li-i)وبالمقاطع المسماریة ،  (ardat lilî) تشتهر بأسم

 (ša ar-da-at li-li-i iḫīrušu eṭlu ša ar-da-at li-li-i ikrimušu)النصوص المسماریة بـ

 ar-da-at li<li>-i ša) ، (الرجل الذي أختارت لیلو المرأة ، الرجل الذي أحتجزته لیلو المرأة) .

mutam la išû) . (لیلو المرأة التي لیس لها زوج) ،(ar-da-at li-li-i ina apti awīli 

izziqa)  . (لیلو المرأة دخلت من نافذة الرجل)(ba[lukki e]-e'ēlu LÚ.LÍL.LÁ 

KI.SIKIL.LÍL.LÁ ul iṭeḫḫi ana marṣi)  بدون (عشتار) ، ال یؤثر شیطان اللیل) ،

. وهنا نتبین من خالل هذه النصوص ان هذه الشیطانة ) ٥٤( لیلي على رجل مرض)- وأردات

ق ، حیث توصف هنا انها بدون زوج  ، فهي تسعى ائتستهدف الرجال ، و بمختلف الطر 

للحصول على الرجال ، كما انها تسبب االمراض لكن كل هذا الیتم اال بأمر اإللهة (عشتار) . 

ون في هم مجموعة من الشیاطین وهم لیسوا آلهة وهم متوطن (ardat lilî)و (lilītu)و (lilû)أن 
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 (ardat lilî) تتمتع بنشاط جنسي فأن (lilītu)، وفي حین ان  الصحراء واألماكن المفتوحة

والتي یعني اسمها (عذراء لیلو) ، كانت عاجزة عن النشاط الجنسي الطبیعي ، وهي بذلك تعوض 

هذا النقص من خالل مهاجمة الشباب أو الرجال ، والتي تذكر دائما في النصوص السحریة وهي 

والتي یبدو ان اصلها عراقي قدیم حیث ذكرت في  (Lilith)ترتبط مع الشیطانة الیهودیة لیلیث 

) : ((هي لیست زوجة، أم ، هي لم تعرف السعادة ، لم تخلع مالبسها ٣٤:  ١٤سفر أشعیا (

امام زوجها ، لیس لها حلیب في ثدییها)) .  حیث كان یعتقد انها تسبب العجز للرجال والعقم 

دون زوجات من ذكور  (lilû) سان) مثلان+وهناك كائنات مركبة من نصفین (جن.  )٥٥( للنساء

وهن بال زوج فتالحق  (ardat lilî)لذلك یطاردون النساء ویسببون لهن األذى والخوف . یقابلهم 

 (kūbu)ومن الشیاطین مجموعة ُعرفت بـ . ) ٥٦( الرجال للفوز بهم والحصول على الرغبة منهم

وهو رمز  -  Ω - وهي تمثل (مؤلهة األجنة المیتة عند الوالدة). وكان یرمز لها برمز األومیغا 

رت هذه العالمة حملته آلهة الوالدة واألمومة مثل ننخورساگ و ننتو وٕانانا (عشتار) ، وقد صو 

غا ، كما صورت األومی )الرسا-سن(أی أسممن العصر البابلي القدیم المعروف ب قسم األولمنذ ال

.  )٥٧( كرمز لآللهة على احجار الحدود (كدورو) وهي تمثل الرحم بوضع الوالدة وخروج الجنین

و  (kulilu)إن  . (dki-li-li)وبالمقاطع المسماریة  (kilili)ومن الشیاطین شیطانة مؤنثة هي 

(kulili) (البومة كطیر فأل) وتعني (العفریتة ، الشیطانة) كما تعني (iṣṣūr kilīli)  وتوصف .

، ((   (šiptu atti ki-li-il šu imannu šiptu atti ki-li-li ša apātu ušarru)بـ 

(الشخص المریض) یتلو ثالث مرات األقتران : لك  كأقتران شیطان : أنت شیطان یمیل الى 

.ومن ذلك نجد انها تتخذ من خالل اسمها شكل نذیر فأل  )٥٨( داخل (المنزل) من خالل النوافذ))

عد (البومة) طیر ، وهذا تعبیر مرتبط بأسمها مع البومة وهو قریب مما هو شائع الیوم من حیث 

م منه الناس . ونجد ارتباطها بالمرض ، ودخولها من النوافذ وهو أمر مشترك مع بعض یتشاء

قدر كبیر من األهمیة من حیث تأثیرها الروحي وتسمى  وهناك عفریتة أو شیطانة لهاالشیاطین . 

وتكتب بالمقاطع المسماریة بشكل  (lamaštu)و ُتسمى باألكدیة  (dDIM3.ME)بالسومریة بـ  

(la-maš-tum)  ،و (la-maš-tu)   و ،(dLa-ma-aš-tim)  و . (dLa-ma-aš-tu2) وقد

 ṣalmāniya):  (maqlu)بأسم  التعاویذ المعروفةمن نصوص وصفت باللغة األكدیة في نص 

ana la-maš-ti mārat Anim tapqida) التي تمثلني الى تماثیلي  رة) سلمتاح، (( (الس

الماشتو أبنة آنو)) . ومن هذا النص نتبین أن العفریتة (الماشتو) هي أبنة إله السماء  ة)شیطان(

 (dDIM3.ME DUMU  An.na) (آنو) . كما وردت في نصوص تمائم مكتوبة بالسومریة :

.مي) أبنة اإلله آنو) ومن المالحظ  ٣(الماشتو (د.ِدم  (dDIM3.ME DUMU dA-nim)، و

ان اسمها یسبقه العالمة الدالة على األلوهیة . وقد وصفت بالنصوص المسماریة التي تصف 
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الماشتو النازلة من  )شیطانة(ištu šamê urdamma)   (la-maš-ti ) هجمات الشیاطین :

الماشتو بحجم  )شیطانة(ال، ( (la-maš-tum DUMU. MEŠ iṣabbat) و السماء)

 iṣbat KI.SIKIL la-maš-tum iqqabbûši iṣbat LU2.TUR d)األطفال) ، 

DIM3.ME iqqabbûši)   عندما تهاجم الشابات یسمونها) ،lamaštu  وعندما تهاجم الطفل ،

للماشتو تمثال  ، ((قمت بعمل dimme . (ṣalam  dDIM3.ME teppuš))یسمونها الصغیر 

    .(ووضعتها بجانب الشخص المریض)

 ([U2….U2] DIM3.ME SIG2.ŠID talammi ina kišādišu tašakkan)، 

. ومن  حول عنقه)(و) تضعُه  صل صوفخب لفهُ مخصص لمرض الماشتو ، ت ]النبات....[(

خالل ذلك نجد انها من اصل إلهي ، فهي إبنة (آنو) كبیر اآللهة في العراق القدیم ، كما انها 

حسب اعتقادات القوم ، بتهاجم األطفال والشابات ، وانها تبدو بحجم األطفال لمن یشاهدها 

تماثیل لها توضع بجانب المرضى ، وهي غالبًا وسیلة لطرد األرواح الشریرة .  فضال عن وجود

في نصوص یرد كما ونستنتج من نصوص أخرى أعراض المراض تذكر وتنسب إلیها ، حیث 

: ((إذا اصیب برأسه وأضناه العرق البارد واصبح وجهه احمر و اصفر  )الماشتو(عما تسببه 

..) فأن ید الماشتو قد استحوذت علیه وان ایامه ستطول ثانیة فان زال عنه عارض علته وانه (.

ولكنه سیموت منها)) ، ((اذا كان وجهه اصفر اللون فأن الماشتو استحوذ علیه)) ، ((اذا كان 

كراعه االیسر یؤلمه وكانت عیناه مغشاتین فأنها ید الماشتو)) ،((اذا كان كراعه االیمن یؤلمه 

ید الماشتو)) ، ((اذا كان بطنه باردا وكان یطلب الماء بألحاح وكانت عیناه مغشاتین فأنها 

ویشربه فأنها ید الماشتو)) ، ((اذا كان بطنه حارا وباردا وال یتوقف عن طلب الماء بألحاح 

آلنو ،  ترجُع بنسبهاالماشتو نوع من اآللهة ُعدت وقد   . )٥٩( ویشربه فأنها ید الماشتو))

مر اآللهة ، وهي تصرفت بشكل شریر كمصلحة خاصة بها ، على اوا وكشیطانة تصرفت بناءً 

تعزیم لطرد األرواح الشریرة التي نصوص ال ب من عدة اشكال فقد صورت فيوكان شكلها مرك

الشریرة لألرواح  ةوقایة وطاردبوصفها ستخدم تالذي  )بازوزو(یتم طردها بأستخدام الشیطان 

برأس اسد ، اسنان حمار ، ، حیث صورت بشكل كونه ینتمي الى فصیلة الشیاطین  بالرغم من

الطائر االسطوري الُمسمى ملطخة بالدماء ، اصابع و اقدام  ، جسم مشعر ، ایدٍ  صدر عارٍ 

(Anzu) أو(imdugud) ن اتملك آذان حمار ، وهناك خنزیر وجرو صغیر  أي مخالب طیر ، و

 لممیز هو الحمار وكانت تركبایرضعان من ثدییها ، وتحمل في یدیها األفاعي ، وكان حیوانها 

في العالم األسفل . وكانت تستهدف األجنة في بطون امهاتهم والرضع المولودین حدیثا قاربًا 

والیها ینسب اسقاط الجنین وموت الرضیع ، حیث كانت وفق المعتقدات تأتي لبیت المرأة الحبلى 

،واضافة للوقایة منها بواسطة ، او المرأة المرضعة فتمس بطنها سبع مرات لقتل الطفل الرضیع 

. ) ٦٠( االقدام أو الدبابیس) لطردها بعیداً ق اخرى هي وضع اجسام مثل (ائر بازوزو كانت هناك ط



   ُمثَّنى سعدون ظافر الهنداوي                                  الشیاطین واألرواح الشریرة في العراق القدیم 

  ا.د.محمود ابراهیم حسین                                              في ضوء النصوص المسماریة     

  م.د.دالیا محمد السید                                                                                         

٢٩٩  

الیزال قائم حتى الیوم في العراق وهو ان النساء الكبیرات  اشعبی اومن الطریف ان هناك معتقد

في السن تقوم بوضع قطع من المعدن مثل الدبابیس والسكاكین المطویة تحت وسادة األطفال 

حدیثي الوالدة ، حیث األعتقاد بوجود جن یسرقون ویستبدلون األطفال او حتى قتلهم وانهم بهذه 

یسمیها البعض بـ (لماشة أم الحیایة) اي ام األفاعي ، وهذا الطریقة یقومون بطرد الجنیة التي 

استمرار السم هذه الشیطانة وخصوصا ان هذا االسم یستخدم في منطقة سامراء شمال بغداد من 

قبل النساء الكبیرات في السن كمعتقد شعبي متوارث ، كما اني سمعت ورأیت ذلك شخصیا من 

لیوم احتفظ بالسكین الذي كان یوضع تحت وسادتي قبل ناس كثر منهم جدتي ، والزلت الى ا

،   (dDIM3.ME.GI6)تعرف بالسومریة بـ  (lilītu). أما الشیطانة (لیلیتو)  حینما كنت طفالً 

-li-li) تكتب بالمقاطع المسماریة بشكلوباألكدیة  (Dmin(=DIM) GI.ama.UD.DU.a)و 

tu) )ویرد ایضًا في النصوص المسماریة حاالت مرضیة تنسب تأثیراتها لهذِه الشیطانة ومن  )٦١ .

یرد : ((اذا كان مرضه یشتد ویخف بغیر انقطاع وكان كالمه هذرا حیث النصوص الطبیة أهمها 

فأنها ید اردات لیلي)) ، ((اذا كان عقله مختال (...) فأن الخوف قد أستولى علیه وانها ید 

وفي . ) ٦٢( ، ((اذا كان عقله مختال فأن شبحًا هائمًا قد أستحوذ علیه وانها ید لیلیتو))لیلیتو)) 

وهي بالشك كلمة تعود بأصلها . ) ٦٣( (ِللثو) اي (الجنیة)اآلرامیة السریانیة ترد كلمة

 (pāšittu)من الشیاطین المؤنثة الشیطانة  .  الى العراق القدیم حیث اصلها الذي اشرنا له

، وقد وصفت بأنها أبنة اإلله  (pa-ši-it-tum) ویكتب اسمها في المقاطع المسماریة بشكل : 

بـ  بالسومریةشیطانة ُتعرف  ومن الشیاطین . ) ٦٤( سین (إله القمر) ، وكانت تسبب األمراض

(É.LÁ.A)  وباألكدیة ،(mušīrtu)  ، وتكتب صیغة اسمها بالمقاطع المسماریة (mu-ši-ir-

tum) النافذة) . وقد وصفت الشیطانة كیلیلي بـ الُمتكئة على  (الشیطانة :اناهع، وم([dki]lili 

šarratu ša apāti dkilili mu-ši-ir-tum ša apāti)  ،) كیلیلي ملكة النوافذ ، الشیطانة

من خالل هذا النص یتبین لنا فكرة تواجد واماكن الشیاطین .  )٦٥( كیلیلي التي تمیل الى النوافذ)

  بینها النوافذ .ومن 
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