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  ١١/٤/٢٠٢١تاریخ قبول النشر:            ١٧/٢/٢٠٢١تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 

  الملخص : 

ن لهذه الحضارة منجزات عدة في مقدمتها التنوع یجد أ ان المتتبع لحضارة بالد الرافدین

وكذلك الثراء  العدید من مظاهرها الحضاریة سواء على الصعید العماري او الفني او الكتابي، في

ولعل حضارة امتدت في جذورها منذ سكنى االنسان في شمال بالد  والغزارة في مجمل منجزاتها،

الرافدین  وصوال الى العصور االسالمیة لجدیرة في ان تقف على راس السلم الهرمي لبقیة 

بعدة خصال ومن  كما ان هذه الحضارة امتازت رات االخرى من حیث االصالة والقدم،الحضا

بقیة الحضارات االخرى التي اقتبست منها منجزاتها الحضاریة المتعددة كالكتابة  اهمها تأثیرها في

  وبقیة العلوم االخرى.

الكتب  الخوض في غمار مفردات هذه الحضارة والفوا العدید من لقد دأب الباحثون على

ومن  والبحوث التي تناولت الوانها المتعددة والزالوا یحاولون فك رموز واسرار ما بقي مبهما منها،

خالل استقراء الجانب العلمي لهذه الحضارة نجد ان هناك العدید من المفردات الحضاریة التي 

  الحضارة.الزالت تحتاج الى من  یزیل الغبار عنها لتتكامل الصورة العامة لهذه 

من خالل ما تقدم نجد من المهم تسلیط الضوء على شجرة الطرفاء وعلى االماكن التي 

تزرع فیها واالستخدامات التي ذكرت في النصوص المسماریة لها وكل ما یتعلق بها معتمدین 

    .هذه الشجرة المسماریة من معلومات متنوعة عن بالدرجة االساس على ما ضمته الكتابات

  ادب بالد الرافدین. العالج الطبي، المقدسة، الدائرة السحریة، الطرفاء، المفتاحیة : الكلمات
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١٣٤ 

Tamarisk Tree in Light of Cuneiform References 
Assit.Prof.Dr. Fatimaa Abbas Salman 

Dept. Ancient of Archaeology 
College of Archaeology 

University of Kufa 
fatimaa.almamori@uokufa.edu.iq 

Prof.Dr. Saad Salman Fahed 
Department of Archaeology 
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University of Baghdad 

saad.salman@coart.uobaghdad.edu.iq 
 

Abstract: 
       Those who observe the Mesopotamian civilization will find that this 
civilization has several components, foremost of which stands the 
diversity in many of its civilization fields, whether on the architectural, 
artistic or written level, as well as the richness and abundance in the 
entirety of its data, and perhaps a civilization extended in its roots since 
man inhabited the north of Mesopotamia until The Islamic ages are 
worthy to stand at the top of the hierarchical hierarchy of the rest of the 
other civilizations in terms of originality and antiquity, and this 
civilization was characterized by several characteristics, the most 
important of which is its impact on the rest of other civilizations from 
which multiple civilization fields have been borrowed, such as writing 
and the rest of other sciences. 
       Researchers have always delved into the vocabulary of this 
civilization and have written many books and researches that dealt with 
its multiple colors and are still trying to decipher the secrets and secrets 
of what remained unclear from them. For the overall image of this 
civilization to be integrated. 

One of the important vocabulary of the civilization of 
Mesopotamia, which it is important to highlight is an important tree that 
the cuneiform texts dealt with great importance, namely the tamarisk tree, 
and through the first extrapolation of the information related to this tree, 
we find that it has occupied an important place in the thought and belief 
of the people of Mesopotamia, especially with regard to It is related to the 
medical aspect of it, as the cuneiform texts dealt with many benefits of 
this tree and entered many medicinal formulations for treating diseases at 
that time, in the Islamic ages, the famous doctor Ibn al-Bitar mentioned 
the great medicinal benefits of this tree, as it was used in many medical 
treatments. 
   Through the foregoing, we find it important to shed light on this tree, 
the places in which it is grown, the uses mentioned in the cuneiform texts, 
and everything related to it, depending mainly on the various information 
contained in the ancient cuneiform writings about this tree. 
Keywords  : Tamarisk, magic circle, sacred, medical treatment, 
Mesopotamian  literature.  
 



  أ.م.د فاطمة عباس المعموري       شجرة الطرفاء في ضوء الكتابات المسماریة

 سعد سلمان فهد .أ.د                                                                                

١٣٥ 

  البحث:  التي یعالجها مشكلةال

والنباتات  األشجاربعض استخدام  حضارة بالد الرافدین اال وهوالتعرف على جانب من جوانب  

شجرة الطرفاء واحدة من  المفردات المهمة التي ورد ذكرها بكثرة تعد لألغراض الدینیة والطبیة،  

ضمن النصوص المسماریة والتي من المهم تسلیط الضوء علیها  كونها شجرة مهمة تناولتها  

الكتابات المسماریة  بأهمیة بالغة ،ومن خالل االستقراء االول للمعلومات المتعلقة بهذه الشجرة 

همة في فكر ومعتقد سكان بالد الرافدین وخاصة فیما یتعلق بالجانب نجد انها قد احتلت مكانة م

الطبي لها ،فقد تناولت النصوص المسماریة فوائد عدیدة لهذه الشجرة ودخلت في العدید من 

اما في العصور االسالمیة فقد ذكر الطبیب الشهیر  االمراض ،بعض التركیبات الطبیة لعالج 

  ذه الشجرة ،اذ استخدمت في العدید من العالجات الطبیة.ابن البیطار فوائد طبیة جمة له

العراقیین القدماء والدور من قبل  شجرة الطرفاء واستخداماتها بیان اهمیة  همیة البحث :أ

  العالجي والطبي لشجرة الطرفاء واستعماالتها المتعددة .

همیتها في معرفة ألتحلیلي للنصوص المسماریة وبیان توضیح المنهج الوصفي وا هدف البحث : 

بالد الرافدین قدیما واثرها بإظهار االدلة  والبراهین مجتمع الجوانب الحضاریة والمعرفیة في 

   .ألثبات المعلومات الفكریة التي تبنتها تلك المجتمعات قدیما

  في حضارة بالد الرافدین: األشجار

نصیبا كبیرا  لألشجاربتنوع الحیاة الیومیة وكان تنوعت االلوان الحضاریة في بالد الرافدین       

شتى بید ان اهم االغراض التي  ألغراض فاستعملوها ،من هذه الحضارة  في بلورة جزء كبیر

كان االفادة من اخشابها المتنوعة في عملیة البناء وخاصة بناء  األشجاراستخدمت منها هذه 

جلب االخشاب ذات الروائح الزكیة  علىریون وقد دأب الملوك االشو  لكیة،المعابد والقصور الم

 ،)١(من المدن واالمصار البعیدة وخاصة من بالد الشاموكذلك االخشاب التي تتمتع بصالبة وقوة 

  .)٢(وقد تنقل مثل هذه االخشاب عن طریق وسائل النقل المائي عبر نهر الفرات الى بالد الرافدین

لقد ساعدت بیئة وتضاریس الرافدین المتنوعة بنمو نباتات عدیدة ومتنوعة وكان تنوع األشجار    

لذا حاول سكان بالد  غیرها، مائد جمة تجلت في استخداماته المتنوعة سواء اكانت منزلیة او له ف

واستخرجوا  الرافدین القدماء ان یسخروا هذه األشجار لفائدتهم ،فاستعملوا اخشابها واكلوا ثمارها

كما استخدموا اخشابها للبناء سواء بناء  منها الدواء والعطور والزیوت وغیرها من المواد المتنوعة،

اما  المعابد او القصور او البیوت ،وكذلك استخدمت االخشاب في بناء السفن المتنوعة واالكالك،

وبقاء النار الى النار فكانت تضرم من نوع معین من االخشاب یساعد على سرعة االشتعال 

  اطول مدة ممكنة.



  ٢٠٢١/  ٦/ مجلد  ٢مجلة آثار الرافدین / ج 

١٣٦ 

واشارت لنا المصادر الكتابیة عن وجود انواع عدیدة من االخشاب البعض منها قدس لدى    

اما فنون بالد  بالد الرافدین والبعض االخر لم یقدسه ولكنه ادى دورا مهما في بناء هذه الحضارة،

المقدسة وغیرها كما صورت البعض الرافدین فقد عكست هي االخرى نماذج متعددة من األشجار 

  االخر ضمن البیئة التي ینبت فیها.

  تسمیات الطرفاء في المصادر المسماریة:

ي اهم أتوردت لنا النصوص المسماریة تسمیات كثیرة تتعلق بشجرة الطرفاء وفیما یألقد  

  التسمیات الخاصة بهذه الشجرة المقدسة:

  الكلمة باللغة االكدیة  ةما یقابلها باللغة السومری  معناها  المصدر

CDA,p.25:a 
فرع من فروع 

  شجرة الطرفاء
 aru ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

CDA,P.44:b الطرفاء  (GIŠ.)ŠING bīnu 

CDA,P.96:a ;CAD,G,P.133:a 

نوع من انواع 

الطرفاء في 

العصر البابلي 

  الحدیث

 
(GIŠ.)ŠING 

gumālu 

Crisostome,C.L.,Translation 
as scholarship:language 
,writing,and bilingual 
education in ancient 

babylonia, Berlin, 2019,p.60. 

عوارض 

متعارضة من 

  شجرة الطرفاء

 ḫurdatu ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

CDA,P.145:a 
اوعصارة ثمر 

  الطرفاء
U2.GAMUN(.SAR) kamūnu 

CDA,P.159 
نوع من انواع 

  الطرفاء
 kinuālu ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

CAD,K, P.556:a; Thompson 
DAB 282;CDA,P.159:b 

 
 ŠINIG(.GIŠ)  نوع من الطرفاء

Kupuālu / 
kipuālu 

CAD,K, P.610:b; 
 

 kutmānu ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نوع من الطرفاء

CDA,P.290 
نتاج او ثمار 

  الطرفاء
 quddu ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

CDA,P.406 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فسیلة الطرفاء tillatu 

CAD,Ṭ,p.62 نوع من الطرفاء  
GIŠ.ŠA3.GIR2.SIG7.

SIG7 
ṭarpa'u 

CDA,P.430:a  مرحلة من utlu 
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مراحل تطور 
 الطرفاء

________ 

CAD,A/2,P.186:b; 

 

الطرفاء حرفيا 
)الدم من انف 

 الفتاة(
U2.UŠ2.KA.KI.SIKIL 

 

appu 

CAD,B ,p.239:b; 

Cunningham,G.,Deliver Me 

from evil:Mesopotamian 

incantations  2500-

1500B.C,Roma,2007,p.27 

طرفاء االله 
 انميل

GIŠ.ŠINIG 
d
EN.LIL2 bīnu 

d
enlil 

CAD,B ,p.239:b; 

Rumor,M,“AŠ section of 

uruanna III in partitur,le 

journal des medecines 

cuneiforms,No,29,2017,p.4ff 

 A.ŠA3  GIŠ.ŠINIG eqel bīni حقل الطرفاء

CAD,B,p.239:b 
بذرة من شجرة 
 الطرفاء الفريدة

NUMUN.GIŠ.ŠINIG 

.AŠ 
zer bīni ēdi 

CAD,B ,p.241:b 
 

الطرفاء 
 الخضراء

GIŠ.ŠINIG SIG7-su bīnu arqu 

CAD,B ,p.241:b 

 
 A.MEŠ GIŠ.ŠINIG mē  bīni عصارة الطرفاء

CAD,B ,p.239:b 

 

الطرفاء)حرفيا 
 كبد الذئب(

 ga-bi-id ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

UR.BAR.RA 

CAD,P,p.34:b ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطرفاء paini 

 
 الطرفاء:وصف 

الطرفاء هي احدى األشجار المهمة في حضارة بالد الرافدين وتسمى ايضا بنبات  األثل  ورد 
َأْعَرُضوا َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم َوَبدَّْلَنُهم ِبَجنََّتْيِهْم َجنَّتَْيِن ذكرها في القران الكريم الهميتها) ف

، وهي شجرة متوسطة االرتفاع و ذات خضرة (3)َشْيٍء مِّن ِسْدٍر َقِميٍل(َذَواَتى ُأُكٍل َخْمٍط َوَأْثٍل وَ 
دائمة واوراقها ذات شكل حرشفي صغيرة الحجم،اما ازهارها فهي بيضاء المون الى قرمزية وهي 

 ذات انواع متعددة.
تتميز شجرة  الطرفاء بسرعة النمو ، وهي ذات منظر جميل يكثر نموها في االراضي السبخة 
والممحية عمى حد سواء، ولها ثمر كالحمص في أغصانه ينكسر إلى حبوب صغيرة ، وماؤها)اي 
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١٣٨ 

الوطن العربي في  واما الموطن التي تنتشر فیه هذه الشجرة ه مادتها الصمغیة) أحمر اللون.

  ربي والعراق والیمن وفي سیناء مصر.الخلیج الع

من الجوانب المهمة المتعلقة بشجرة الطرفاء تلك المعلومات التي اوردتها لنا النصوص المسماریة 

دموزي  لإللهالتي تعود  المأثرفمن  والتي ترتبط بنحو او باخر بوصف هذه الشجرة المقدسة ،

تشرب الماء في  ا(... شجرة الطرفاء التي الواصفا بها هذه الشجرة في ادبیات بالد الرافدین بانه

الطرفاء ،ونقرأ في نص اخر(... )٤( القاع والتي  قلبها(تاجها) واوراقها ال تنمو في السهوب...)

الخاصة بي التي لم تشرب الماء في  قاع  الحدیقة ،و لم تنبت في قمتها أوراق الشجر  في البلد 

  . )٥( المفتوح ...) او( الفضاء ) 

لقد امتاز ادب بالد الرافدین في تنوع موضوعاته والشيء الملفت للنظر فیه ان مضامینه كانت    

المتلقي وكانه نشأ لیعبر عن رسائل ابالغ كي یتفاعل معها  تأثیر في الها مغزى واضح وذ

بالد الرافدین هي تلك  في وواحدة من اهم ضروب االدب المتلقي في مكنونات قضایاه المختلفة،

المناظرات والحواریة التي كانت تقام بین طرفین مختلفین ،یراد منها ابراز الخصائص العامة لكل 

  منهما سواء اكانت ایجابیة او سلبیة.

رات مختلفة في حضارة بالد الرافدین ومن هذه الحوارات افقد اوردت لنا النصوص االدبیة حو    

ومن  بین األشجار المختلفة، ت هي تلك الحوارات التي كانت تقام ماالمناظرا بأدباو ما یعرف 

اهم حوارات األشجار هو حوار شجرة الطرفاء مع شجرة النخلة ،ففي هذا الحوار تبرز كل واحدة 

وصفت شجرة الطرفاء في  و من جهة اخرى تبرز ایجابیاتها فقد لألخرمنهما الجوانب السلبیة 

،كما وصفت )٦(شجرة الطرفاء عدیمة الفائدة...) مة الفائدة(... انت یاحوارها مع النخلة بانها عدی

المرغوب  الطرفة ، لدیك الخشب غیر شجرة أنت ، یاها(... فیبان اخشابها غیر مرغوب 

،في حین نجد ان هناك اشارة اخرى على لسان شجرة الطرفاء تشیر فیها بانها طاردة  )٧(...)به

(...أنا (الطرفة) أنا طارد األرواح الشریرة ، أجدد االرواح الشریرة وهي التي تطهر وتجدد المعابد 

،كذلك تصف نفسها في نص اخر بانها الشجرة الفخمة التي لیس لها )٨(المعبد (بتنقیته )...)

،وفي نص اخر(... أنا (الطرفاء) )٩(... أنا (الطَُّرفاء) أنا (؟)]فخمة، لیس لدّي نظیر...)نظیر(

،وقد وصفت في نص اخر )١٠(حائك ، ألنني تغلبت على الخیوط ، أنا (هكذا) كساء للجمیع...)

 ،في)١١(التي تنبت في القفار...) بانها الشجرة التي تنبت في القفار(... الطرفاء هي شجرة القفار،

حین وصفت في نص اخر ان اوراقها ال تنبت في المناطق السهلیة (... شجرة الطرفاء التي ال 

  .)١٢(ینمو في اعالها االوراق في السهول...)

ان شجرة الطرفاء ال تتواجد في البریة فحسب بل یتم زراعتها في الحقول ایضا وبحسب   

الحقل مع النخیل وال یعرف على وجه االشارات الكتابیة فان هذه الشجرة على االغلب تزرع في 
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،كما ان المناظرة الشهیرة  بین الطرفاء والنخلة تعزز العالقة  )١٣(الدقة ما عالقتها بشجرة النخیل

  بین الشجرتین.

وقد  كانت الحقول والبساتین من اهم مصادر التموین الغذائي في حضارة بالد الرافدین،   

عكست هذا الجانب االف الرقم الطینیة المكتشفة  في تلول بالد الرافدین والتي ضمت في 

وقد  ومساحاتها ومواقعها، وتأجیرهاجنباتها مواضیع اقتصادیة متنوعة عن هذه الحقول وزراعتها 

زرعت هذه الحقول بشتى انواع النباتات وكان من اهمها محصولي القمح والشعیر الرتباطهما 

  .)١٤(ل مباشر مع غذاء االنسان واعالف الحیوان على حد سواءبشك

كما تزرع الحقول بنباتات شتى وفي احیان كثیرة یتم ایجارها لقاء مبالغ معینة او اعطاء نسبة    

،فهناك نصوص مسماریة تشیر الى تاجیر الحقول بغیة زراعة الطرفاء )١٥(من نتاج المحصول

(... استأجر ،وفي نص اخر)١٦(اعة الطرفاء والنخیل...)(...قام بتأجیر الحقل لزر والنخیل 

،كما اشارت لنا النصوص المسماریة )١٧((الحقل) لمدة ثالث سنوات  لزراعة النخیل والطرفاء...)

استحباب ملوك بالد الرافدین زراعة هذه الشجرة المقدسة في بساتین قصورهم لقدسیتها ،فهناك 

لة تشیر الى زراعتها من قبل احد الملوك الذي یحبذ ان اشارة في مناظرة شجرة الطرفاء مع النخ

(الملك) یزرع الطرفة ، لـ[یأخذ] وجبته في كل وجبة طعامه في ظالل هذه الشجرة المباركة(...أی

الطرفاء ،في حین وصفت هذه الشجرة المقدسة بانها عظم االلهة(...)١٨(...)شجرة الطرفة ظل

  .)١٩(المقدسة عظم االلهة...)

 الدیني وشجرة الطرفاء: المعتقد

 في،ویتضح ذلك جلیا )٢٠(شغل الدین حیزا كبیرا في افكار ومعتقدات سكان بالد الرافدین    

االعمال العمرانیة التي خلفها لنا سكان بالد الرافدین وكذلك االعمال الفنیة التي تعكس مدى 

اما الكتابات المسماریة فقد عكست هي االخرى جوانب مهمة في  بالدین، وتأثرهمحبهم وشغفهم 

طبیعة دیانة بالد الرافدین  عنفكر ومعتقد سكان بالد الرافدین واعطت لنا صورة واضحة وجلیلة 

من تعدد الهتها ومراكزهم ووظائفهم ورموزهم الدینیة واماكن عبادتهم وغیرها من االمور المهمة 

  .)٢١(الرافدینالتي وضحت لنا دیانة بالد 

لقد ارتبط الدین بجوانب كثیرة من الحیاة الیومیة وارتبط بكل صغیرة وكبیرة  بهذه الحیاة ومن   

فقد اعتقد سكان بالد الرافدین بقدسیة بعض األشجار  االمور التي ارتبط بها هي األشجار،

،وشغلت )٢٢(الطقوس الدینیة والسحریة والطبیة على حد سواء ألغراضواستخدم البعض االخر 

شجرة الطرفاء حیزا كبیرا من هذا المعتقد فقد وصفها الملك كودیا في كتاباته بانها الشجرة التي 

كما وضحت   E2.NINNUتطهر معبد االله ننكرسو في مدینة كرسو والمعروف بمعبد االینینو 

نیة لنا ذلك النصوص المسماریة قدستها ،ففي  احد نصوص االحراق والمتعلقة بالطقوس الدی
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قدسیة الطرفاء في تعویذة ینشدها احد الكهنه البابلیین(...  عنوالسحریة نجد اشارة واضحة 

،كما ارتبطت هذه الشجرة مع )٢٣(ن شجرة الطرفاء ،وعظم الهة االیكیكي...)ماصابعي هي 

 (...هي (الماشتو) لمست شجرة الطرفة وجعلتها تتساقط أوراقها...) lamaštuالعفریته الماشتو 

،ویرتبط االله ننكرسو بهذه الشجرة المقدسة ففي احد النصوص اشارة الى قطع هذه الشجرة )٢٤(

،وعدت هذه )٢٥((قبل)ان یصعد (ننكرسو) لیقطع  شجرة الطرفاء...)من قبل االله ننكرسو(...

الشجرة محبوبة من قبل االلهة على حد سواء(...الطرفاء المحبوبة من االلهة 

مردوك(...ضرب مردوك وركه وأخذ طرفاء  باإللهطت هذه الشجرة ،كما ارتب)٢٦(وااللهات...)

،ویرجح ان  االله مردوخ قد كان كذلك مختص بطرد االرواح الشریرة من اجساد  )٢٧(واحدة...)

مردوك ، حرره باستخدام - الناس فهناك اشارة في نص مسماري تؤكد ذلك(...اذهب ، ابني

  )٢٨(...) maštakalالتعویذة ،  الطرفاء ، ونبات المشتاكال 

من خالل عمل طقوس معینة ففي احد النصوص اشارة الى  اآلثاموارتبطت هذه الشجرة بمحو  

عمل هذه الشجرة في االماكن التي یتواجد فیها االثم للقضاء علیه(...حیث یوجد إثم ، هناك 

االرواح ،وكان النظر الى هذه الشجرة المقدسة مدعاة لطرد )٢٩(عمل لك یا شجرة الطرفاء...)

  . )٣٠(ودع الشیطان یخرج مني...) الشریرة وجلب الراحة الى النفس (... انظر الى الطرفاء،

اما فیما یتعلق بالطقوس الدینیة ،فتعد الطقوس الدینیة واحدة من اهم المظاهر الحضاریة في    

مالذا نفسیا  من بها سكان بالد الرافدین ووجدوا فیهاآبالد الرافدین فهي تعكس لنا افكار عقدیة 

،وقد اشارت النصوص المسماریة الى انواع كثیرة من )٣١(مهما للتعامل مع مجریات الحیاة

بید ان هذه الطقوس ارتبطت بنحو او باخر  الطقوس الدینیة الخاصة بسكان بالد الرافدین،

الممارسات بالكثیر من الممارسات العقدیة التي امن بها سكان بالد الرافدین وواحدة من هذه 

فهناك دالالت واضحة جدا افرزتها النصوص المسماریة التي تتعلق  ارتباطها بشجرة الطرفاء،

وقد عدها العراقیون  بالطقوس والتي نجد ان شجرة الطرفاء كانت حاضرة في هذه الممارسات،

 ویطهر نفسه بالطرفاء و عشب (...سوف یلبس لباسا نظیفا،القدماء من مطهرات جسد االنسان 

  .)٣٢(الـ.....)

ورد في نص اخر (... هو خلع مالبسه واستحم بماء الطرفاء...) ، وكذلك تستعمل عصا    

الطرفاء للقیام بعملیة التطهیر ایضا(...هو كان یمسك في یده عصا الطرفاء المطهرة قائال 

وم ،وفي ممارسة طقسیة اخرى تتعلق بهذه الشجرة المطهرة یق)٣٣(ارسلني فالن لكي اطهرك...)

احد االشخاص بتنقیعها بالماء ومن ثم یرش هذا الماء امام احدهم سبع مرات ومثلها خلفه كجزء 

یقذف الماء الذي ُغمس فیه الطَُّرفاء أمامه سبع مرات وخلفه  (... هومن ممارسة دینیة سحریة 

النبات (المسمى)انت  ،وفي نص اخر(...یطهر نفسه بالطرفاء،)٣٤(سبع مرات...)

  .)٣٥(المطهر...)
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اعتقد سكان بالد الرافدین ان من یقوم بمضغ اوراق هذه الشجرة فانه سوف یتطهر(... إذا     

،وفي احد النصوص المسماریة اشارة الى احضار اجزاء من هذه )٣٦(مضغ الُطَرَفاء ، طهر...)

بكرة  ٦٠( ...الشجرة عند المرأة الحامل ولعلها تتعلق بعقائد ترتبط بتسهیل عملیة الحمل والوالدة

(هي  musukkanu(قطعة من)شجرة الموسوكانو ٣٠(قطعة من شجرة)الطرفاء،٣٠مغزل،

،كما عمل من شجرة الطرفاء اناءا مقدسا خاصا بالطقوس الدینیة )٣٧(طقوس للمرأة الحامل)...)

بالماء الطاهر النقي ویوضع الى  ملؤهان هذا االناء عادة ما یتم  makāltuیدعى اناء المكالتو 

تمأل (وعاء) الطرفاء بالماء وتضعه(على یسار انب االلهة من الجهة الیسرى منهم((... انت ج

  . )٣٨(االلهة شمش وادد ) ...)

یشیر نص اخر الى حوض میاه معمول من الطرفاء یستخدم للطقوس الدینیة بعد ان یمأل  

)من حوض الماء (الماخوذ انت تمأل حوًضا (مصنوًعا) من الطرفاء بالماءبالماء الطاهر(...

،كما ان هناك اشارة مهمة وردت  في احد النصوص تتعلق بقطرات الدموع شجرة )٣٩(المقدس...)

الطرفاء ولعل هذا الوصف یرتبط بنحو او باخر بما یستخرج من شجرة الطرفاء سواء اكان یمثل 

جرار  (المادة الصمغیة ) او   عصارة اخرى من هذه الشجرة ان هذه القطرات توضع في راتنج

(...جرة واحدة (مملوءة) بـ "قطرات دموع الطرفاء (المقدسة)" الطقسیة لألغراضمعینة وتستخدم 

،كما یوضع في االحواض الطاهرة الماء النقي الطاهر وفي احیان معینة یتم وضع )٤٠(والماء...)

اجزاء من شجرة الطرفاء فیه على ان تكون مخضرة كجزء من طقوس دینیة معینة تتعلق 

(...في اللیل ، تقوم بوضع حوض ماء مقدس ، في هذا الحوض المائي المقدس ، تقوم طهیربالت

  .)٤١(النبات ، دعها فیه طوال اللیل...) - ) ، ....ةبإسقاط الطرفاء (المخضر 

وكجزء من طقوس دینیة تمارس من قبل االشخاص والمتعلقة بشجرة الطرفاء قیام احد   

االشخاص بلمس هذه الشجرة بنوع من الفؤوس الذهبیة والفضیة وغیرها (... انت تلمس الطرفاء 

  . )٤٢(...) qulmûبفأس ذهبي وفاس فضي (وتقطعها بفأس  الـ 

لتي كانت ترسم او تعمل على االرض والتي یفاد كما استعمل سكان بالد الرافدین الدوائر ا   

بحته ومن هذه الدوائر دائرة كانت تعمل من شجرة  طقوس دینیة سحریة تأدیةمنها 

،وفي نص اخر(... انت تغادر دائرة المعمولة )٤٣(الطرفاء(...انت رسمت دائرة بشجرة الطرفاء...)

،كما یصار في بعض االحیان  )٤٤(...)من الطرفاء والضیاء وعند المغادرة تتلو الرجاء(االدعیة)

معینین الغرض منها معتقد دیني سحري سواء كان الغرض من  ألشخاصلعمل صور سحریة 

العمل ایجابي لحفظ الشخصیة التي تمثلها الصورة او التخلص منه او دفع شره فیصار في 

رة بقطعة من بعض االحیان الى القیام بقطع احد اجزاء جسد هذه الشخصیة التي تمثلها الصو 

،وفي نص اخر یصار )٤٥(لقد قطعت یده (الصورة) [ب ...] من الطرفاء...)شجرة الطرفاء(...
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الى قطع قلب الصورة او الشكل بخنجر الطرفاء ومن ثم یقوم الملك بالبصاق علیه ویدفن تحت 

الجدار وهو جزء من ممارسات طقسیة معینه یقوم بها الملك للسیطرة على اعدائه (...قطعت 

قلبه(الشكل او الصورة)  بخنجر من الطرفاء [الملك (؟)]مسح (البصاق؟) علیه ، وقمت بدفنه في 

، كما ان كاهن االشیبو یقوم بعملیة تطهیر شجرة الطرفاء لیستخدمها في عمل )٤٦(قاع الجدار...)

الصور السحریة(... أنت (كاهن األشیبو) تطهر خشب الطرفاء (الستعماله لعمل صور سحریة) 

  .)٤٧(ن طریق) مبخرة وشعلة ...)(ع

النار في شجرة الطرفاء لممارسة طقس معین وهي  بإضرامكما تتلى صلوات معینة عند القیام   

من المقدسات التي یكره حرقها اال لضرورات  بوصفهااشارة واضحة الى تقدیس هذه الشجرة 

طقوسیة ویصاحب ذلك اقامة صلوات  معینة(... انت تقرأ الصالة (المناسبة عند  ) البدء 

،وال ترتبط الصالة فقط عند اضرام النار بشجرة الطرفاء )٤٨(بإضرام النار في خشب الطرفاء...)

(...الرجاء د القیام بعملیة االضرامفحسب بل ایضا تمارس في احیان معینة دعوات الرجاء عن

  .)٤٩(یقام عند أخذ خشب الطَُّرفة وٕاشعالها  أمام ألسورتو(الدائرة السحریة)...)

، (...لقد دست علیكوفي احدى التعاویذ ذكرت الطرفاء ایضا كجزء من ممارسات سحریة علیها  

لدفع السحر من ،وكذلك استعملت هذه الشجرة ایضا )٥٠(الطرفاء)...)وسحبتك على طول (

االشخاص المسحورین بعد ان یشرب المسحور جرعة من نبیذ او الجعة بملعقة مصنوعة من 

باستخدام ملعقة مصنوعة  جعةیأخذ (جرعة ضد السحر) إما في النبیذ أو في شجرة الطرفاء (...

  .)٥١(من خشب الطرفاء...)

 الطقوس لكشف الطالع، العراف والذي كان یمارس بعض بأعمالكما ارتبطت هذه الشجرة    

وخاصة فیما یتعلق بكشف الطالع للملك،  فقد اورد لنا احد النصوص بان هذا العراف قبل ان 

یشرع باي اعمال  طقسیة للعرافة التي تتعلق بالملك البد له من القیام بعدة امور تطهیریة فعلیه 

ي االناء المقدس ،ثم ان ینهض في الصباح الباكر قبل بزوغ الشمس ویغتسل بالماء الطاهر ف

رائحة زكیة ثم یقوم بتزیت نفسه بهذا  يفي زیت ذIGI.LIM بعد ذلك یضع نبات االذریون 

  TUL3.LALالل  -ومن ثم یوضع في قماش نظیف شجرة الطرفاء وشجرة تول النبات والزیت،

وعلیه ان یتغرغر بعصارة(دهن مستخلص من)شجر السدر، ویمضغ  ومن ثم یطهر نفسه بها،

  .)٥٢(قلیل من الشعیر

  

  الدعاء وشجرة الطرفاء:

استعمل العراقیون القدماء وسائل كثیرة في سبیل ارضاء الهتهم ومنها تقدیم القرابین واالضاحي    

والمشاركة في بناء المعابد وتقدیم الهدایا والنذور لها ،ویقوم بالدعاء لهذه االلهة لكي تحفظه 

وقد اوردت لنا النصوص المسماریة مجموعة من االشارات التي  وعائلته وترزقه طیب المعیش،
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االشارات یدعو احدهم بان تطهره الطرفاء  ىتتعلق بالدعاء والمرتبطة بشجرة الطرفاء ففي احد

وتحرره شجرة المشتاكلو(...عسى أن تطهرني شجرة الطرفاء، و عسى نبات المشتاكال أن یعفیني 

ك اشارة اخرى تتعلق بالدعاء بعدم عودة الشر الى جسد ،كما نجد ان هنا )٥٣(او ینظفني...)

(... عسى اخرى مثلما ال تعود اخشاب شجرة الطرفاء البالیة مرة اخرى الى یرعانها االنسان مرة

،وفي )٥٤(یعود الشر مرة اخرى الى موطنه االصلي مثلما ال یعود خشب الطرفاء البالي...) ان ال

لدخان نحو السماء ، مثل شجرة الطرفاء المقتلعة فال تعود دعه (الشر) یصعد كااشارة اخرى (...

،وفي اشارة الى احد النصوص یشیر الى حیثیة النظر الى شجر الطرفاء )٥٥(...)إلى مكانها

  .)٥٦(...)انظر إلى الطرفاء ، لعلها تحررنيوالطلب منها ان تحرره من الشر المحدق به(...

  الصناعة والطرفاء:

حل معضالت كبیرة  فيعدت الصناعة في حضارة بالد الرافدین من االمور التي ساعدت    

ن القدماء افادوا من الخبرات ی،بید ان العراقی)٥٧(وطورت العدید من مفاصل الحیاة وبلورة االشیاء

المتراكمة على مدى القرون لتطور الصناعات شیئا فشیئا ولتسد حاجات المجتمع والفرد على حد 

وواحدة من االدوات التي استخدمت في مجال الصناعة في حضارة بالد الرافدین هي  ء،سوا

فهي تدخل في صناعة االدوات واالثاث المنزلي لما تتمتع من ممیزات مهمة  شجرة الطرفاء،

 جعلتها تكون محط انظار الحرفي العراقي القدیم وواحدة من هذه االدوات المنزلیة هي الصحون ،

شجرة الطرفاء لعمل الصحون ویشیر احد النصوص الى قدسیة احد الصحون فقد استخدمت 

الملك والمحاربون على حد سواء(...حقا من  فیه یأكلي ذالمعمول من هذه الشجرة وال

حقا من انائي المحاربون  صحني(المصنوع من خشب شجرة الطرفاء)الملك یأكل،

قمت بإعداد طاولة من خشب ایضا(... ،كما تعمل طاولة الطعام من هذه الشجرة)٥٨(یأكلون...)

  . )٥٩(الطرفاء امام االله سین...)

كما تصنع من هذه األشجار الصور وعلى ما یبدوا فان الفنان(النجار) في هذه الحالة یستخدم    

النقر على االخشاب وكذلك استخدام مقاشط معینة لجعل السطوح الخشبیة مصقولة ومستویة 

یة الى استخدام النجار اخشاب شجر الطرفاء وغیرها مثل شجر ،وقد اشارت النصوص المسمار 

كما ان مثل هذه االعمال )٦٠(السدر(... هو دعى النجار واعطاه خشب االرز وخشب الطرفاء...)

یتعدى ارتفاع البعض منها  وخاصة التي تستخدم في تزیین البیوت تكون ذات احجام صغیرة ال

، ان مثل هذه )٦١(خشب الطرفاء ذات علو ذراع واحد...)ذراعا واحدا(...صورة واحدة معمولة من 

بمالبسهم الیومیة (...شكل واحد   ألشخاصالصور واالشكال قد تصور في احیان معینة نماذج 

یرتدي غطاء راس مناسب ومالبس  علوه حوالي ذراع واحد، معمول من شجرة الطرفاء،

وفي نص اخر (... التماثیل التي تمثلني مصنوعة من الطرفاء وخشب  ،)٦٢(مناسبة...)
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 ،)٦٤(،او ان تستخدم اخشاب هذه الشجرة لعمل االشكال المركبة مثل الرجل االسد)٦٣(االرز...)

السحریة اذ اشار احد النصوص الى ذلك (...  باألغراضوذلك لعمل طقوس معینة لعلها ترتبط 

من شجرة الطرفاء وجعلتهم یمسكون في ایدیهم  انت  صنعت شكلین من الرجل االسد

كما استعملت االشكال الورقیة لهذه الشجرة في عملیة التزیین وخاصة تلك المرتبطة  ،)٦٥(دلوا...)

بعملیة التزجیج وترصیع الذهب(...زخرفة واحدة على شكل اوراق شجرة الطرفاء لعمل 

،وفي )٦٦(لوحده...) الذهب(التركیب) او خام)،سبع شیقالت هو وزن منزاخو(شيء یشبه التزجیج،

،او ان تصنع اشكالها من )٦٧(...) (ورقة أو بذرة) الطرفاء من الالزورد األصلينص اخر(...

(...ورقة طرفاء واحدة معمولة من حجر dušûالدشو  احجار معینة كحجر المعروف بحجر

وهو من االحجار النفیسة (... تمثیل  marḫallu،او ان من حجر المارخالو  )٦٨(الدوشو...)

،كما تدخل هذه الشجرة في  )٦٩(ثمین)...) واحد لشجرة الطرفاء معمول من حجر المارخالو(حجر

عملیة صناعة النماذج السحریة من حیوانات وغیرها والتي تستخدم في امور سحریة تتعلق بطرد 

نموذج خشبي من أرة الى عمل ففي احد النصوص المسماریة اشا الشجر وحمایة ارواح الناس،

اخشاب شجرة الطرفاء لطائر االنزو والذي یحمل بیده عسال وسمنا وتدون علیه كتابات خاصة 

تخدم الغرض المصنوع منه ثم یدفن داخل الدار(... شكل معمول من شجرة الطرفاء یمثل طائر 

دفنته داخل االنزو والذي یحمل عسال وسمنا(...انت كتبت على جناحیه كتابة مناسبة و 

نموذج الفعى كما اورد لنا احد النصوص أمن اخشاب هذه الشجرة   یصنع،وكذلك )٧٠(البیت)...)

من خشب الطرفاء یحمالن في افواههما فاس  وكاالتي(...انت صنعت ثعبانین نوع باشمو

 .)٧١(مصنوعة من الطرفاء...)

شجرة الطرفاء عمل العوارض الخشبیة من هذه الشجرة لتوظیفها في  تاستعماالومن اهم    

االبنیة وخاصة الدینیة كالمعابد واالبنیة الرسمیة كالقصور فقد اشارت النصوص المسماریة الى 

منها (...عوارض خشبیة مصنوعة من شجرة  لإلفادةتقطیع هذه الشجرة الى عوارض خشبیة 

 ساق واحد بطول خمسة اذرع من الطرفاءفي صنع االبواب(،كما استخدمت ایضا )٧٢(الطرفاء...)

  .)٧٣(اجزاء مناسبة للباب ...) ةلصنع اربع

وقد اشار احد النصوص الى استعمال اخشابها  الفؤوسوكذلك دخلت هذه الشجرة في عمل    

،وكذلك یصنع  من )٧٤(من خشب الطرفاء...) فؤوس(...انت صنعت ستة الفؤوس في صنع 

،والخناجر(... سبعة )٧٥(تقوم بحفر (ثقوب) بمعاول خشب الطرفاء...)(... اخشابها المعاول

سمكتان من ،او ان تصنع منها نماذج حیوانیة كالسمك(...)٧٦(خناجر من خشب الطرفاء...)

،وفي نص اخر اشارة الى  )٧٨(. ...))٧٧(سخور من خشب الطرفاء (من ممتلكات العاملین)...)

من خشب االیرو(...اثنان من ماعز  اتحمالن صفوف ن لماعز وسمكةیصنع صورة تمثل صغیر 

،وتستعمل )٧٩(...) eruمن خشب االیرو اوسمكة معموالن من خشب الطرفاء یحمالن صف
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اخشاب هذه الشجرة لعمل المعازق التي یستخدمها الفالح ،اذ اشار احد النصوص الى قول على 

،وفي نص اخر )٨٠(معزقته...)لسان حال هذه الشجرة باالتي(...هو المزارع یحصل مني على 

،وكذلك تعمل   )٨١(مماثل(...قطع المزارع...من غصني(الطرفاء)لیصنع معزقته من جذعي...)

،وفي نص )٨٢(المجارف منها (...انت تحفر.... بمجرفة معمولة من الطرفاء...)

مجرفته من غصني(الطرفاء) وبهذه المجرفة المعمولة مني یفتح  یأخذ اخر(...هو(المزارع)

قناة...)،كما دخلت اخشاب الطرفاء في عمل العربات ایضا اذ كانت اجزاء من هذه العربات ال

مكن ان ن الم،وم)٨٣(من هذه االخشاب(...عمود العربة مصنوع من شجرة الطرفاء...) تصنع

تصنع   القواعد من خشب الطرفاء ایضا(...تضعه على قاعدة مصنوعة من خشب 

.سنضعهم(اي التماثیل) في وضعیة المشي على قاعدة من ،وفي مثال اخر(..)٨٤(الطرفاء...)

،كما تصنع نماذج من السفن المصغرة من اخشاب الطرفاء ایضا  )٨٥(خشب الطرفاء...)

،كذلك تصنع )٨٦(الدینیة(...نماذج من قوارب مصنوعة من خشب الطرفاء...) لألغراضوتستخدم 

االسرة المصنوعة مني (الطرفة) (التي) تذكر االسرة الملكیة(... السیمااالسرة من هذه الشجرة و 

في احد النصوص اشارة على لسان شجرة الطرفاء بانها تقوم  ت،كما ورد)٨٧(في قصر الملك...)

وانثر  بدراسة الحبوب ونشر الصحة عند عامة الناس(...انا(شجرة الطرفاء)ادرس الحبوب،

  )٨٨(الصحة على الناس...)

كما اشارت الى ذلك النصوص المسماریة  لآللهةیل وكذلك تصنع من هذه الشجرة نماذج لتماث

الى ان خشب هذه الشجرة مناسب جدا لعمل التماثیل (...خشب الطرفاء الخشب 

،وقد اشارت النصوص المسماریة الى عمل مثل هكذا  )٨٩(النقي(الصالح)لمیزات التماثیل...)

،وفي مثال )٩٠(رفة...)اآللهة السبعة" مصنوعة من خشب الط "لآللهةسبعة تماثیل تماثیل(...

،وفي )٩١(تمثال من خشب الطرفاء باسم االله نارودي  الذي یحمل  الة التیمبوتو...)اخر(...

نص اخر ورد تسمیة اله البیت الذي عمل صورة له من خشب الطرفاء وفي اشارة طریفة یذكر 

التحیة ویمسك بیده الیسرى احدى االدوات التي تدعى  أللقاءلنا النص بانه یرفع یده الیمنى 

 بإیحاءأنت تصنع تمثاًال "إلله البیت" من الطرفة ، بیده الیمنى یقوم وكاالتي(... gamluالكملو 

،ان هذه التماثیل من االلهة یصار في بعض )٩٢(التحیة ویقوم بیده الیسرى بمسك اداة معینة...)

ة امام صورها كما اشار الى ذلك احد النصوص المسماریة االحیان القیام بالصلوات واالدعی

الحامي للمعابد (..انت تقرأ  لإلله رقیة والذي یقرأ فیه احد االشخاص دعاء او 

احمي معبدك) امامه(امام صورته  (...ایها االله الحامي للمعبد،:بـ بادئااالستحضار(الصلوات)

،وفي اشارة الى عمل نماذج من الصور معمولة من خشب )٩٣(المعمولة من خشب الطرفاء)...)

الطرفاء ومن اشیاء اخرى كالقار والشمع والعجین وغیرها من المواد(...انت تصنع صورتین من 
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ن من تین من الشمع ، واثنتین من الشحم ، واثنتین من خشب األرز ، واثنتیخشب الطرفاء ، واثن

،وفي نص )٩٤(ن من العجین...)تین من الطین (و) واثنتینن من القار ، واثتیبقایا السمسم  ، واثن

،كما تصنع )٩٥(اخر(...اعمل تمثالین لراكعین من خشب الطرفاء یحمالن العسل والسمن...)

صور خاصة لشیطان العاصفة من شجرة الطرفاء ایضا كما اشار الى ذلك احد النصوص 

في طین كالو ، ممسًكا   فة ، مغلفةلشیطان العاص صورة معمولة من شجرة الطرفاء المسماریة(...

  )٩٦(یده الیمنى وسالح في یساره...) خنجر نحاسي في

  الطرفاء والطب:

عرف العراقیون القدماء مهنة الطب منذ القدم وكان الطبیب في حضارة بالد الرافدین یتمتع  

لقد استغل  بمكانة جیدة في المجتمع العراقي القدیم الن مهنته ارتبطت بحیاة الناس بشكل مباشر،

العشبیة  النباتات السیمااطباء سكان بالد الرافدین البیئة الطبیعیة بما تحویه من موارد متنوعة و 

بید ان هذه  طبیة متنوعة، ألغراضواألشجار التي تحوي ثمارها تراكیب طبیة مهمه استخدمت 

ق العالجات كانت نتاج تجارب متراكمة بمرور الزمن بعد ان دعت ائطر الالمعرفة بالتراكیب و 

خلت وتعد شجرة الطرفاء من األشجار المهمة التي د الحاجة الملحة الى ایجاد وتطویر كل منها،

في نطاق الطب في حضارة بالد الرافدین فقد اوردت لنا الكتابات المسماریة معلومات مهمة 

ففي احد النصوص اشارة الى خلط بذور هذه الشجرة مع  استخدامها في هذا المجال، عنوقیمة 

وبذور شجرة  نبات االریانو، بذور نباتات اخرى لعمل خلطة عشبیة تفید كدواء الالم البطن (...

مع  یأخذهاالم في بطنه آ منیعاني  لطرفاء وبذور االزالو هذه الخلطة العشبیة الطبیة(للذي )ا

،وفي احیان معینة یتم اختیار الورق الجید من شجرة الطرفاء ویتم سحق هذه )٩٧(شراب الجعة...)

،كما تستخدم )٩٨((..انت سحقت اوراق الطرفاء الجیدة...):الطبیة لألغراضاالوراق واستعمالها 

 صمغ العرعر (و) شجرة (...تقوم بطحن الفم ألمراضهذه الشجرة عند مزجها مع نبات العرعر 

،كما تنقع نبتة الطرفاء في )٩٩(...)الطرفاء مًعا ویفرك(بالمزیج) الجاف  فمه (وسوف) یتحسن

 ضلألغراسائل وتوضع معها اشیاء اخرى تستعمل ایضا للعالجات اذ تستخدم الخلطة برمتها 

وي ایضا على مكونات اخرى تفي سائل (والذي یح الطرفاءالطبیة(...انت وضعت 

،وفي نص اخر یشیر الى خلط بذور الطرفاء مع اشیاء متعددة اخرى بغیة )١٠٠(منقعة...)

الوصول الى خلطة عالجیة تستخدم كضماد یوضع في موضع الجرح لكي یتعافى المریض 

، و نبات ماتاكال ،و " لب" نخیل التمر  طرفاءبات ال(...أنت تجفف ،(ثم) تسحق ، وتنخل نمنه

(نبات عطري) والعرعر ، اخلطهما مًعا ، ونقعهما في دقیق قمح (مخلوط في)  وكور واحد من

،كما تستخدم ایضا  )١٠١(جعة؟) ، (ثم)تقوم بتضمیده(اي المریض) ، وسیتحسن...) رغوة (من

اوراق الطرفاء لعمل عالجات خاصة وفي اشارة مسماریة مهمة توضع هذه االوراق وهي التزال 

خضراء في وعاء مملوء بالجعة والتي تبقى فیه لغایة الصباح الباكر قبل ان تنقع فیها اوراق 
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اللیل وفي  الطرفاء(...تضغط على اوراق الطرفاء وبینما هي خضراء وبعد ان تعصر تترك طوال

  )١٠٢(...) ḫuliamصبیحة الیوم الثاني توضع في وعاء الخولیام 

تشیر الكتابات الى استخدامها في الطب اذ تحمص اجزاء من شجرة الطرفاء وتلف بخصلة     

(...انت تقوم بتحمیص وسحق الطرفاء ، ولفها  من الصوف الستخدامها بالعالجات الطبیة

یكون بالكمادات توضع  الخصلة من الصوف تمثل اشبه ما،ان هذه )١٠٣(بخصلة من الصوف...)

على مكان االلم ففي نص اخر تسحق اوراق الطرفاء الطازجة مع مكونات اخرى وتوضع في 

تقوم بسحق أوراق الطرفاء الطازجة (ومكونات ضمادة  على جرح المریض وسوف یتعافى (...

نص اخر تسحق اوراق شجرة ،وفي )١٠٤(...) أخرى) ، وتصنع ضمادة (منها) وسوف یتعافى

الطرفاء وتطحن هذه االوراق ویصب على هذه االوراق خال وتترك طوال اللیل ثم تصفى وتكون 

التي تسحقها / تطحنها (تصب علیها خًال  جاهزة لالستعمال(... االجزاء الخضراء من الطرفاء

،وفي  )١٠٥(...) ḫuliamقوًیا ، وتتركها طوال اللیل ، وتصفیها في الصباح في وعاء الخولیام 

حاالت معینة یتم عصر اوراق شجرة الطرفاء مع عصر مكونات اخرى وتعطى للمریض لكي 

أنت تقطع  الطرفاء (؟) (ومكونات أخرى) وتعصر عصیرها یشرب منها فیتحقق الشفاء(...

  .)١٠٦((منه)...)وتعطیه(للمریض) لیشرب

اجزاء  ااالذن بعد ان یوضع معه ألمراض اعالجبوصفها وقد تستخدم اوراق هذه الشجرة       

،او )١٠٧(...)) من الطَُّرَقاء والسیدار(الخشب) في أذنیهاً (...هو یضع (قطع من خشب السیدار

او ان )١٠٨(یوضع صمغ هذه الشجرة في اذن المریض(...یضع صمغ الطرفاء في اذنیه...)

دواء(لمرض) المرارة ، (...أوراق الطرفاء ، (و) مقیاس ثعبان (؟) (هي) تستخدم كعالج للمرارة 

كما تخلط هذه الشجرة مع العسل لعمل خلیط شبیه بالمربى )١٠٩(...)تسحق ، وتشرب في جعة

انت تقوم باستنشاق بذور الطرفاء ، وتخلط (منها) في العسل و( لیتم تناوله من قبل المریض(...

خذ كدواء على ،او ان تخلط بذور الطرفاء مع العسل والسمن لتأ)١١٠(تقدم) كمربى وتشربها...)

(...تقوم بخلط (بذور الطرفاء المطحونة) مع العسل والسمن ویأخذه على الریق من قبل المریض 

،وفي نص اخر (...یخلط زیت الطرفاء ایضا مع العسل والسمن  یخلط مع  )١١١(...)معدة فارغة

 وتخلط مع نباتات اخرى ومكونات اخرى لعمل تركیة طبیة لعالج ، )١١٢(...)طرفاء زیت ال

ونبات طبي) ونبات ( ruttītu، ونبات الروتیتو musuالموسو (تخلط مًعا) الحجر المرضى(

و بذور الطرفاء (تخلط في بلسم خشب السیدار وتفرك المریض  (نبات طبي) amīlānuامیالنو 

 .)١١٣(وسوف یتعافى )...)

ویستلزم  من االمراض التي كان یصاب بها سكان بالد الرافدین مرض یدعى ید الشبح،      

الشفاء من هذا المرض بان یشرب المریض خلطة متكونة من عدة مكونات ومنها بذور شجرة 
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الطرفاء ،ان هذه التركیبة الدوائیة تشرب لعدة مرات لیتحسن بعدها المریض(... هو یشرب ولعدة 

،وكذلك تستخدم بذور )١١٤((ویشفى من مرض) ید الشبح...) IGI-LIM مرات (مزیج من)نبات 

 المرض (...براعم من الطرفاء دواء لتبدید "ید الیمین")١١٥(الطرفاء في عالج مرض ید الیمین

  .)١١٦(یشرب یوم اختفاء القمر... )(

فركتها (المرأة الحامل) ة الحامل لتسهیل والدتها(...أكما تستخدم بذور الطرفاء من قبل المر     

،كما یمكن استعمال بذور الطرفاء )١١٧(موش وبذور شجرة الطرفاء...)-بزیت الزیتون ونبات التار

 (...یمكنك مزج بذور الطرفاء  لرحم المرأة البكارتوة التي تعاني من االم في رحمها (...أللمر 

،وال یقتصر استعمال بذور الطرفاء او اوراقها للرجال والنساء فحسب بل  )١١٨((؟)...)العلیلة)

ایضا استخدمت بذورها في عالج االطفال ایضا كما اشار الى ذلك احد النصوص (...امزج 

،كذلك  )١١٩(...) لیسكت(بكاء) الطفل papparḫūtuزیت بذور الطرفاء مع نبات الحمقى

لعالجات ایضا ففي احد النصوص ان هذه المادة تلف تستعمل المادة الصمغیة لشجرة الطرفاء ل

 - لطرفاء، دواء لـ [...ا صمغ(... تتحسن حالتهلبشعر الماعز وتوضع حول عنق المریض و 

،وفي احیان اخرى یتم )١٢٠(المرض] تلف في شعر الماعز وتوضع حول عنق الشخص)...)

طهارة الماء على اعتبار غسل جسد المریض بالماء الطاهر وتوضع شجرة الطرفاء فیه لزیادة 

یغسل بالماء ، وتضع فیه الطرفاء في الماء (و) تدلك جسده انهم اعتقدوا بطهارة هذه الشجرة(...

ستحم ثالث مرات بماء یتغسل عینیه بماء الطرفاء ، و ،وفي نص اخر (...)١٢١(بها...)

ار الى تدلیك ،وفي بعض االحیان تسخن شجرة الطرفاء في االفران بماء ثم یص )١٢٢(...)الطرفاء

(...تضع الطرفاء في الماء وتسخنها في فرن وتدلكها المنطقة المشخصة في جسد المریض بها 

یتم خلط حبوب نبات الرشاد المحمصة وبذور الطرفاء مخلوطة مع  كما، )١٢٣(على جسده...)

أنت تسحق حب الرشاد وهذه المكونات تطبخ بعد وضعها بالجعة(... باألمیرالطحین المعروف 

وتخلط معها نوع من طحین إالمیرو ،تطبخه في  محمص غیر المنقى (و) الطرفاء،ال

أنت تغمس عینیه بمسحوق وتستعمل بذور الطرفاء كعالج للعین ایضا(... ،)١٢٤(الجعة...)

  .)١٢٥(النحاس (و) بذور الطَُّرفاء...)

  

  الطرفاء في النصوص االدبیة :

  مناظرة الطرفاء مع النخلة:

دب ألاامتاز أدب بالد الرافدین بممیزات عدة وواحدة من اهم هذه الممیزات هو تنوع هذا     

دب بالد الرافدین اهداف كثیرة یاتي في وأل ه بما یغطي الجوانب المتعددة لهذه الحیاة،ؤ وثرا

غراض دینیة او اجتماعیة ،ومن الجوانب المهمة مقدمتها ایصال الرسائل البالغیة عند المتلقي أل

هذا االدب هو ادب المناظرات وهو عبارة عن مناظرة ثنائیة بین جانبین الغایة منه الوصول الى ل
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ومن هذه المناظرات هو مناظرة  تهما وسلبیاتهما او تحقیق هدف دیني او اجتماعي مهم،اایجابی

وهي مدونة بالخط المسماري وتعود في تأریخها الى العصر  شجرة الطرفاء مع شجرة النخیل،

  )١٢٦(هذه المناظرة  نقرأ االتي :ابلي القدیم وفي الب

في األیام السابقة ، في السنوات البعیدة عندما ... كانت السماء حزینة واألرض تئن في  -١

  ... المساء ، اآللهة

توجیه األرض وٕاقامة الشعوب التي عینوها ملًكا. ... لحكم ذو الرؤوس السوداء ، وكثرة  -٢

  الشعوب ،

  النخیل في فنائه .. وغرس الطَُّرفاء. في ظل الطََّرَفاء َرتََّب مأدبةزرع الملك  -٣

 ولیمة. في ظل النخیل .... -٤

فتحت  الطرفاء فمها وتكلمت. خاطبت نخلة التمر: "جسدي ...... جثث اآللهة. -  ١٠-٥

(اإلشارة إلى تماثیل من خشب الطّرفاء ). أنت تزرع ثمارك لكن أحدهم یضعها أمامي مثل 

ة تقترب من سیدتها. أنت. ال تقدم أوعیة القیاس أنت ...... محاصیل ثانویة ولكن أنا خادم

  ....... قابالتك ...... قبلي من أجلك

أجابه نخیل التمر بغضب. خاطب أخیه  الطرفاء: "أنت تقول: إذا بنى الناس لي زهًرا - ١١- ١٩

قد تكون جسد اآللهة في  -(؟)."  وزینوها أیًضا، فمن المؤكد أنهم ال یقسمون باآللهة قبل الطین

حیاتهم األضرحة والناس قد یطلقون اسًما جیًدا على أزواج اآللهة ، لكن الفضة هي التي یمكن 

  " !أن تفتخر بأنها تراكب اآللهة. ...... ، ِصف جمالك

 ومما یالحظ على هذه المناظرة ان الكسر الذي یشوبها قد افقدها دقة المعلومة وبالتالي فهي غیر

مكتملة من ناحیة االطر المعلوماتیة والوصفیة للطرفاء والنخلة على حد سواء، ومن خالل التمعن 

شجرة الطرفاء اذ یذكر النص قول الطرفاء  بعض مفرداتها نستطیع ان نستنتج اهمیة وقدسیةفي 

من  تموت لكنه كان یعني تماثیل تلك االلهة تصنع ان االلهة ال وبالتأكیدجسدي ...جثث االلهة 

خشب الطرفاء للمكانة المقدسة التي امتاز بها في فكر سكان بالد الرافدین ،  وكذلك من عبارة 

  صف جمالك نجد هناك اشارة حقیقیة لالعتراف بجمالیة شجرة الطرفاء.

وفي نص اخر یذكر صفات هاتین الشجرتین وعالقتهما مع بعضهما البعض ،وفي هذا النص   

في قصره ویمأل الفراغ بجانبها بالطرفاء. یتم االستمتاع بالوجبات في اشارة الى غرس الملك نخلة 

ظل الطرفاء، ویتجمع الرجال المهرة في ظالل نخیل التمر ، وتدق الطبول ، ویمدح الرجال ، 

ویفرح الملك في قصره. الشجرتان ، األخ واألخت ، مختلفتان تماًما ؛ یتنافس الطرفاء والنخلة مع 

جادلون ویتشاجرون معا .. تقول الطرفاء: "أنا أكبر بكثیر!" وعادت النخلة بعضهما البعض  ، یت

قائلة: أنا أفضل منك بكثیر! أنِت یا َطَرَفاء َشَجَرٍة َعِدیَمة. ما فائدة فروعك؟ ال یوجد شيء اسمه 
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فاكهة الطرفاء! اآلن ثمرتي تزین مائدة الملك. الملك نفسه یأكل  بها والناس یقولون أشیاء لطیفة 

، تغذي طفلها بناًء على هدایا قوتيعني. أصنع فائضا للبستاني ویعطیه للملكة. لكونها أمًا فهي 

 ویأكلها الكبار أیًضا.  ثماري دائًما في حضور الملوك.

فترد الطرفاء، جسدي أسمى من جسدك! إنها أجمل بكثیر من أي شيء لك. أنت مثل فتاة  

شیقها. ومن ثم تذكر مزایاها، أن طاولة الملك جاریة تجلب وتحمل االحتیاجات الیومیة لع

واألریكة ووعاء األكل جمیعها مصنوعة من خشب الطرفاء، وأن مالبس الملك مصنوعة من 

،یتضح )١٢٧(أدوات من خشب الطرفاء وكذلك معابد اآللهة ملیئة باألشیاء المصنوعة من الطرفاء

اعتمادا على متانته وقدسیته من من هذا الحوار اهمیة شجر الطرفاء في الجوانب الصناعیة 

  ناحیة اخرى اذ یخص طاولة الملك او اریكته .

  جوانب اخرى عن الطرفاء :

اخرى عدیدة ،ومنها القسم فقد  اقسم العراقیون القدماء  بأمورارتبطت شجرة الطرفاء المقدسة     

شيء من القدسیة فاقسموا بااللهة وبرموزها على وي في جنباتها تا فیها انها تحأو عدیدة ر  بأشیاء

،ومن خالل النصوص المسماریة )١٢٨(وبالقیثارة والخنجر والسیف وغیرها من االمور الكثیرة

فقد اقسم بها  المتعلقة بشجرة الطرفاء نجد ان هذه الشجرة كان لها نصیب ایضا في عملیة القسم،

  سكان بالد الرافدین نظرا لقدسیتها.

وقد اشارت لنا النصوص المسماریة الى ذلك ،ففي احد النصوص اشارة الى القسم بشجرة      

بسحب شوكة الجمل  الطرفاء مع شجرة االشاكو(نبات صمغي)وكذلك النخلة (...سویة (القسم)

،وهناك اشارة اخرى الى تمثال )١٢٩(النخلة...) ونبات االشاكو(نبات صمغي)،شجرة الطرفاء،

مخصص للقسم ،ان هذا التمثال في احیان معینة وبغیة ابطال  بالتأكیدسم وهو یدعى تمثال الق

بخنجر مصنوع من شجرة الطرفاء كطقوس سحریة الغایة منها ابعاد  هلعنة القسم یتم طعن

  .)١٣٠(ضع تمثال القسم و ثقب قلبه بسكین الطرفاء...)الشر(...

ان نجد  لسان شجرة الطرفاء  كما ارتبطت هذه الشجرة مع الملوك ففي نص مسماري على   

كلون من االنیة المصنوعة منها(... الملك یأكل من اإلناء (المصنوع مني) (أي من أالملوك ی

،كما ان )١٣١(. (المصنوعة مني)...) mālaluاء) ، والملكة تشرب من وعاء الماللو فخشب الطرّ 

الثاني یشیر في كتاباته الى استخدامه لخشب الطرفاء في بناء احد قصوره(...  نیراري- الملك ادد

،وفي نص اخر اشارة الى )١٣٢(القصر(المبني من)خشب الطرفاء في مدینة اشور انا بنیت...)

أنا بنیت علیه (الشرفة) قاعات قصر من خشب األرز ، استخدام الطرفاء في بناء القصور(... 

ب البقس ، وخشب الموسكانو ، وقاعات قصر من بطم نوع من الشجر والسرو ، والعرعر ، وخش

  .)١٣٣(ومن ، (جمیع انواع  الطرفاء ) مسكني الملكي ، لقضاء وقت الفراغ المهیب...)
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كما استعملت شجرة الطرفاء في التشبیه ایضا ،فقد استعملها سكان بالد الرافدین في التشبیه    

االلهة  نقرأ أنففي احد النصوص  ، )١٣٤(لغایات لغویة وفكریة مور واالشیاء المراد التشبیه بهالأل

تحول الى لون باهت كلون الطرفاء(... یعشتار تغیر لونها بسبب نزولها الى العالم السفلي و 

،ووصفت هذه )١٣٥(لونها تحول الى اللون الباهت مثل غصن المقطوع من شجرة الطرفاء...)

ن وجهها ایضا اصبح شاحبا مثل غصن مقطوع من االسطورة ایضا اختها االلهة ایرشكیكال با

) شاحبا مثل غصن مقطوع من Ereškigalأصبح وجهااللهة ایرشكیكال  (شجرة الطرفاء (...

كما یشكو احدهم حاله وكانه كشجرة الطرفاء وحیدة في خضم العاصفة  )١٣٦(شجرة الطرفاء...)

رى تشبیه شجرة الطرفاء ،وفي اشارة اخ)١٣٧(وحیدة في العاصفة...) طرفاءجعلني مثل (...

 المقتلعة من جذورها واستحالة رجوعها لحالتها االول وتشبیهها بالشر الذي یتمنى ان ال یعود

،كما شبه كاهن التطهیر )١٣٨(یعود الشر...) (...مثل شجرة الطرفاء المقتلعة (الشر) یجب ان ال

أنا كاهن التطهیر نفسه بالطرفاء فعملیة تطهیره للمعبد یشابهه تطهیرها للمعبد ایضا(... 

) بشقیه االنثى nikiptu،وقد شبهه نبات الجولق( نیكبتو )١٣٩(...)كا(الطَُّرَفاء) ، أطهر المعبد

ط وأحمر ، وأنثى  (...ذكر النیكبتو هو مثل لحاء الطرفاء ، مضغو  والذكر بغصن الطرفاء

 urṭû،كما شبهت نبتة اخرى تدعى االرطو )١٤٠(...)النیكبتو  مثل لحاء الطرفاء ،رقیقة وصفراء

  .)١٤١((... نبتة االورطى  تشبه الطرفة ، لكنها حمراء...)بالطرفاء لكنها تمتاز بلونها االحمر

  

  :اتاالستنتاج

وسهلیة ،وهذا التنوع كان له االثر الكبیر تنوعت بیئة بالد الرافدین ما بین جبلیة وصحراویة -١

في تنوع المحاصیل الزراعیة واالفادة منها في جوانب الحیاة المختلفة ومنها الغذاء والدواء والبناء 

  من االمور المهمة. والصناعة وغیرها

 األشجارالمقدسة في حضارة بالد الرافدین وهي تنمو في  األشجارعدت شجرة الطرفاء من -٢

اما اماكن زراعتها فهي تكثر في بلدان الخلیج العربي والعراق  البریة والحقول على حد سواء،

  والیمن وصحراء سیناء.

 عماالً عدیدة من اهمها واكثرها است اطلق سكان بالد الرافدین على شجرة الطرفاء تسمیات-٣

  . bīnuاالكدیة في  والذي یقابله   GIŠ.ŠINGالمصطلح السومري 

وجاء هذا الوصف في  متعددة، بأوصافسكان بالد الرافدین القدماء شجرة الطرفاء وصف  -٤

  ادب بالد الرافدین وكذلك في النصوص المسماریة المختلفة.

فهناك العدید من  من اهم االمور التي تالحظ على هذه الشجرة ارتباطها بشجرة النخلة، -٥

ول بشجرة الطرفاء جنبا الى جنب مع االشارات المسماریة التي تشیر الى زراعة بعض الحق
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ان ادب المناظرات في حضارة بالد الرافدین خلف لنا مناظرة بین الطرفاء والنخلة كما  النخلة،

وعدت الطرفاء في  بب الكسر الموجود في نص المناظرة،وان كان یشوبها بعض الغموض بس

  فكر سكان بالد الرافدین اختا للنخلة.

المقدسة  األشجارارتبطت شجرة الطرفاء بالفكر الدیني في حضارة بالد الرافدین وعدت من -٦

  التي یتم فیها تطهیر المعبد واالنسان على حد سواء.

وخاصة فیما  للرقي والتعاویذ ةالمستخدم ارتبطت شجرة الطرفاء بالعدید من الممارسات  -٧

ممارسات دینیة وسحریة شتى اذ عدت من  ،كما استعملت فيیتعلق بطرد االرواح الشریرة 

  المقدسة والمطهرة في فكر ومعتقد سكان بالد الرافدین. األشجار

اذ استعملت اوراقها وبذورها وعصارتها  استعملت الطرفاء في العدید من العالجات الطبیة، -٨

ممتزجة مع  وكانت تؤخذ كعالج تارة لوحدها وتارة اخرى الدهنیة وحتى خشبها في االمور الطبیة،

م كمرهم دهني او اما عن طریق الفم كشراب او تستخدئها واكما یتم تناول د مواد طبیة اخرى،

  على شكل ضمادات.

  والرجاء. باألدعیةارتبطت هذه الشجرة ایضا -٩

فصنعت منها  استعملت شجرة الطرفاء في العدید من الصناعات في حضارة بالد الرافدین،- ١٠

 ،االبواب، ،القواعد المستعملة كقاعدة للتماثیل ،العوارض الخشبیة سةواالحواض المقد االنیة

فضال عن  ،كما عملت منها التماثیل والصور السحریة والدینیة، والمجارف الفؤوس، المعازق

النماذج الخشبیة الحیوانیة والدینیّة، وكذلك نماذج السفن المصغرة ونماذج الحیوانات كالسمك 

  والماعز.

كما  من ادوات التشبیه في حضارة بالد الرافدین، اداةً بوصفها ذه الشجرة ایضا استعملت ه - ١١

عدیدة من االخشاب  اً في بناء قصورهم مستعملین انواع ارتبطت مع كتابات الملوك الذین دأبوا

  للتشبیه . كأداةكما استعملت هذه الشجرة  ومنها شجرة الطرفاء،

  

  الهوامش:
                                                           

  عن الحمالت العسكریة ودوافعها ونتائجها، ینظر: )١(

نور الدین حسین، الحمالت العسكریة االشوریة: دوافعها ونتائجها في ضوء النصوص المسماریة محمد، نبیل 

الحاني،  ;.١٤٦- ١٤٠،ص ص ٢٠٦٦كلیة االداب،- المنشورة ،اطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الموصل

،رسالة ماجستیر -دراسة تاریخیة- م ٦١٢احمد سلطان محمد، الصناعات الخشبیة في العراق القدیم حتى سنة 

  .٤٩-٢٧،ص ص ٢٠١١كلیة االداب،-غیر منشورة، جامعة الموصل
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،ص ٢٠٠٢الحمداني، یاسر حاتم حسین، وسائط النقل في العراق القدیم، جامعة الموصل، كلیة اآلداب ، )٢(

 .١١٣- ٧١ص 

  . ١٦القران الكریم، سبأ/ )٣(

(4) - Pritchard.  J , Ancient Near Eastern Texts , Princeton , New Jersey , 1969,p123 
(5)- Pritchard. J,op.cit,p.145  
(6) CAD,A/2,P.505:a   
(7) CAD,B ,p.240:a; Lambert BWL 162:22 
(8) CAD,B ,p.240:b; Lambert BWL 158:26;Oshima,T,Babylonian Poems of Pious 
Suffers: ludlul bēl nēmeqi and the Babylonian Theodicy,Germany,2014,p.278. 
(9) CAD,E, p.382:b  
(10)  CAD,I/J,p.256:a  
(11) CAD,B,P.63:b  
(12) CAD,B ,p.91:a 

الجبوري، اسماء عبد الكریم عباس، النخلة في حضارة العراق القدیم، عن النخیل في حضارة بالد الرافدین،  )١٣(

، مجلة ”صورة النخلة في المعتقدات الرافدینیة”الحمداني، عبد االمیر،  ;  ٢٠٠٠دار الكتب والوثائق العراقیة،

  .٢٦- ١،ص ص ٢٠٠٩السومریة، العدد الرابع، السنة الثانیة، اآلداب

الصفار، حسن مهدي حمودي، زراعة الشعیر في العراق القدیم من االلف الثالث (ق.م) حتى نهایة  )١٤(

العصر البابلي القدیم (دراسة تاریخیة حضاریة لغویة)،رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بغداد، كلیة اآلداب 

 .١٣٨-١٠٢،ص ص ٢٠١١،

یر منشورة من العصر البابلي القدیم من تل بزیخ الشویلي، سعد سلمان فهد، نصوص مسماریة غ )١٥(

،ص ٢٢، نص ٢٠١٠(زابالم)وابو عنتیك (بیكاسي)،اطروحة دكتوراه غیر منشورة ،جامعة بغداد، كلیة اآلداب ،

١٤١ .  

(16) CAD,B ,p.239:b  
(17) CAD,B ,p.239:b  
(18) CAD,B ,p. 239:b; Dalley, S.,“Ancient Mesopotamian Gardens and the 
Identification of the Hanging Gardens of Babylon Resolved ”,Garden 
History,Vol.21,1993,p.1 
(19)  CAD,E, p.343:a; BBR No. 45, pl. 11 ii 10 

ماجستیر ىق.م،رسالة ٥٣٩- ٣٠٠٠بقة، بلخیر، اثر دیانة وادي الرافدین على الحیاة الفكریة سومر وبابل  )٢٠(

،ص ٢٠٠٩- ٢٠٠٨غیر منشورة، الجزائر ،جامعة الجزائر ،كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، قسم التاریخ،

 .١٢٩-٩٥ص

الفیاض، احمد لفته محسن دخیل، تاریخ الكتابة في بالد الرافدین منذ ظهورها حتى اختراع االبجدیة،  )٢١(

 .١٧- ١٤،ص ص ٢٠٠٨اطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة بغداد، كلیة اآلداب، ،

رة، ،رسالة ماجستیر غیر منشو -دراسة حضاریة-ابراهیم، هالة كریم، الطقوس الدنیویة في بالد الرافدین )٢٢(

  .٣٣- ٣٢،ص ص ٢٠١٧جامعة بغداد، كلیة اآلداب،

(23) CAD,B,p.240:a; Maqlu VI 5;Abusch,T and Der toorn,K.V.,Mesopotamian 
Magic:Textual,Historical and Interpretative Perspectives,Netherlands,  
1999,p.136;Cunningham,G.,Deliver me from evil….,p.22. 

ن ان بعض الباحثین یرى بانها عفریتة اال ان البعض االخر یعدها من األلهة وهي ابنة االله على الرغم م )٢٤(

  - انو وكانت تمارس اعمال الشر، للمزید ینظر:
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George,A.R. ;House Most High, the Temples of Ancient 
Mesopotamia,Indiana,1993,pp.115-116.(=HMH); CAD,B ,p.240:a 
(25) CAD,B ,p.240:a;Abusch,T.,The Magical Ceremony maqlû,Leiden,2016,p.339. 
(26)  CAD,D,P.183:a 
(27) CAD,E,P.36:b 
(28)  CAD,P,P.238:a;Lete,G.D.L.,Incantations and anti-witchcraft texts from 
Ugarit,Berlin,2014,p.53 
(29) CAD,B ,p.240:b; 
(30) CAD,B ,p.240:b 

 ٥٣٩- ٣٠٠٠عبد الهادي برغش، التوظیف السیاسي للفكر الدیني في العراق القدیم( االمیر، سعدون )٣١(

 .١٨٩-١٦٨،ص ص ٢٠١٠ق.م)،جامعة بغداد، كلیة اآلداب ،

(32)  CAD,E,p.82:b 
(33) Lambert BWL 48: 23;CAD,R,p.127:a 
(34) CAD,Š/1,p.272:b; Biggs Šaziga 43:9 
(35) CAD,B ,p.240:b; BBR No. 11 r. i 6 
(36) CAD,B ,p.240:b;Frevel,C.and Nihan,C.,Purify and the Forming of Religious 
Traditions in the Ancient Mediterranean Word and Ancient Judaism,Leiden,2013,p.83 
(37) CAD,B ,p.242:a 
(38) CAD,B ,p.242:a 
(39) CAD,B ,p.306:a 
(40) BRM 4 6:46;CAD,D,p.147:b 
(41)  CAD,E,p.50:b 
(42) CAD,L,p.85:a 
(43) CAD,N/1,P.87:a 
(44) CAD,B ,p.240:b 
(45) 4R 25 ii 22;CAD,N/1,p.179:a 
(46) CAD,R,p.110:b 
(47) CAD,Ḫ,p.21:a 

  حول كاهن االشیبو ینظر:

یحیى ،اسامة عدنان،  ;. ٥١،ص ٢٠١٣االحمد، سامي سعید، المعتقدات الدینیة في العراق القدیم،بیروت،

  .٢٦٨- ٢٦٦،ص ص ٢٠١٥السحر والطب في الحضارات القدیمة،بغداد،

(48) CAD,N/1,p.217:a 
(49) CAD,N/2,p.83:b 
(50) CAD,Š/1,p.24:b 
(51) CAD,Š/2,p.215:a 
(52) Morgenstern,J, The doctrine of sin in the Babylonian religion, California, 
1905,p.75. 
(53) CAD,E, P.81:b 
(54) CAD,E,P.141:a 
(55) CAD,N/2, P.25:a; OECT 6 pl. 6:13 
(56) CAD,P, p.238:b 

القصیر، احمد لفتة رهمة، التقنیة في العراق القدیم، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة واسط، كلیة  )٥٧(

البیاتي، امنة فاضل جعفر، نصوص مسماریة غیر منشورة من العصر البابلي المتأخر  ; ٦،ص ٢٠١٦التربیة، 

  .١٦—١٢، ص ص ٢٠١٦، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة بغداد، كلیة اآلداب ،

(58) CAD,A/1,P.249:b; lambert BWL 156:4f 
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(59) CAD,R,.p.99:a;Stol,M.,Birth in Babylonia and the Bible its Mediterranean 
Setting,Groningen,2000,p.94;Rochberg,F.,The Heavenly 
Writing,Cambridge,2000,p.84. 
(60) CAD,B ,p.242; RA , 132:194 
(61) KAR 298:33; CAD,A/1,P.74:a 
(62) CAD,A/2,P.167:a 
(63) CAD,B ,p.242:b 
 

كلیة  ،“القدیم(التأثیر والتأثر) دراسة تاریخیة تحلیلیةاالسد في الفكر العراقي ”النواب، رویدة فیصل موسى،  )٦٤(

  وما بعدها. ٢٤٢ص ٢٠١١،،٩٨اآلداب ، العدد 

(65) CAD,B,P.80:a 
(66) CAD,A/1,P.151:b 
(67) CAD,B ,p.242:b 
(68) CAD,B ,p.319:a 
(69)CAD,M/1,P.279:b 
(70) CAD,A/2,P.155:a. 
(71) CAD,P,P.266:b 
(72) CAD,B ,p.238:b 
(73) CAD,N/2,p.333:a 
(74) CAD,B ,p.242:a;Kouwenberg,N.J.C.,Gemination in the akkadian verb,Van 
gorcum,1997,p.186. 
(75) CAD,B ,p.242:a 
(76) CAD,B ,p.242:a; 
(77) CAD,B ,p.242:b 
(78)  CAD,M/1,P.288:b 
(79)  CAD,E,P.319:b 
(80) CAD,E, P.133:a; KAR 145:13 
(81) Lambert BWL 158:12; 
(82) CAD,M/1,P.288:b 
(83) CAD,E,P.250:a 
(84) CAD,E,p.349:a 
(85) CAD,P,p.518:a 
(86) CAD,M/1,p.142:a 
(87) Lambert ,BWL 158:21 
(88) Lambert, BWL 158:16;CAD,Š/2,P.273:b 
(89) CAD,B ,p.319:a; BBR No. 45 ii 11 
(90) CAD,B ,P.242:b  
(91) CAD,B ,P.242:b; AMT ,2,5:8 
(92) CAD,E,P.35:a 
(93) Lambert ,BWL 158:12;CAD,I/J.p.101:a 

  عن الصالة في بالد الرافدین، ینظر:

Lenzi,A.,Reading akkadian prayers and hymns,USA,2011,PP.2-23. 
(94) CAD,E,p.252:a 
(95) CAD,K,P.126:b 
(96) CAD,U/W,p.27 

  تعد من النباتات الطبیة نبات االریانو ونبات االزالو )٩٧(

CAD,A/2,P.232:b 
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الدلیمي، مؤید محمد سلیمان ،دراسة الهم النباتات واألعشاب في العراق القدیم في ضوء المصادر  )٩٨(

   ٩٣؛ ص١٦،ص ٢٠٠٦المسماریة  ،أطروحة دكتوراه غیر منشورة ،جامعة الموصل ،

 
(99) CAD,B ,P.240:a 
(100) CAD,B ,P.240:a 

    ٢١٤، ص، مؤید ، المصدر السابقالدلیمي  )١٠١(

(102)  CAD,Ṣ,P.4 
(103) CAD,B ,p.240:a  
(104) CAD,B ,p.241:a; AJSL 36 83:95 
(105) CAD,Ḫ,P.256:b 
(106) CAD,B ,p.240:a  
(107) CAD,B ,p.240:b 
(108) CAD,U/W,p.366 
(109) CAD,Š/2,P.464:a 
(110) CAD,B ,p.241:a 
(111) CAD,Š/2,P.214:b 
(112) Scheil, Sippar 16:8;CAD,Š/2,P.214:b 
(113) CAD,R,p.433:b 
(114) CAD,B ,p.241:a 

  وهو مرض یصیب الذي یحنث بالقسم او الیمین. )١١٥(

(116) CAD,B ,p.241:b   
(117) CAD,B ,p.241:a   
(118) CAD,P,p.34:b 
(119) CAD,P,p.110:a; LKU 32 edge 1 
(120) CAD,B ,p.241:b  
(121) CAD,M/2, p.152:a; Biggs Baziga 64 r. 3 
(122) CAD,P,p.112:b 
(123) CAD,Š/2,P.421:b 
(124) CAD,N/1, p.327:a 
(125) CAD,N/2, P.247:B 

   ١٦٧ص- ١٦٥،ص ١٢٦  ١٩٧٦باقر ،طه ، مقدمة في ادب العراق القدیم ،بغداد ،   )١٢٦(

(127) Dalley,S., “ Gardens and the Identification of the Hanging Gardens of Babylon 
Resolved Garden History”, Vol. 21, No. 1. ,Sumer, 1993, pp. 1-13 

  عن القسم في حضارة بالد الرافدین ،ینظر: )١٢٨(

Izumi,Y,Oath in Sumerian Archival Texts: A Case Study of Ur III nippur, unpub 
Dissertation,Yale University,1993;Mercer,S.A.B,“Oath in Cuneiform 
Inscriptions,JAOR,Vol.33,1913,pp.33-50. 
(129) CAD,A/1,p.409:b 
(130)  CAD,P, p.270:a; Laessoe Bit Rimki 59 : 97, 
(131) CAD,M/1, PP.160,161 
(132) ARAB,1,P.123 
(133)  CAD,Ṭ, p.62:b; AKA 186 r. 19 

الملویة للدراسات ، مجلة “ التشبیه في اللغة االكدیة”صابر، عباس ابراهیم، ومحمود، رشا، عبد الوهاب ، )١٣٤(

  .٢٣٢- ٢١٥، ص ٤،٢٠١٧االثریة والتاریخیة، العدد 

(135) CAD,A/2,P.232:a 
(136)  CAD,B ,p.240:a 
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(137)  CAD,B ,p.239:a; SBH,p. 10:133f 
(138)  CAD,B ,p.240:a 
(139)  CAD,E, P.31:b 
(140) CAD,N/2, P.222:b; BRM 4 32:11 
(141) CAD,U/W, p.256:a; BRM 4 32:10 
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