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داللة صػرة اإللو في الفغ الدػمخي
أ.م.د .ايشاس ميجي ابخاىيع الرفار
dr.enas.mahdy@gmail.com
الفرل االول
االشار السشيجي لمبحث  /مذكمة البحث
مشح أف خمق هللا تعالى اإلنداف ،أصبح مشذغبلً بفزل ما أكتي مغ قػػ معخفضة ،الى التداؤؿ كالتأمل فضسا
حػلو مغ ضػاىخ شبضعضة ككػنضة ،حتى أيقغ إف الحقائق ال يسكغ أف تتجمى كاممة في حجكد السجرؾ الحدي ،كأف
لمطػاىخ مدببات ،كشضئا فذضئا بجأ يتعامل عمى أساس فيسو إف لمسعمػالت عمة فاعمة تقف كراءىا مدػغاً لمبحث في
الغضب كحضثضاتو .لقج كاف مغ الصبضعي أف يػلج ىحا األمخ صخاعا معخفضا قبل أف يبػ ب عمى كفق عقضجة راسخة ،لحا
أختمف في تحجيج نػع الغضب كسبل الػصػؿ إلضو كاستخضائو مسا تسازج الخصأ بالرػا ب كضيخت مضػؿ كمسارسات نحػ
الخخافة كالدحخ كالذعػذة كاألساشضخ كشػع مغ التعامل كالدضصخة عمى القػػ الخفضة ،كسا ضيخت جخاء ذلظ شقػس
كمشاسظ كتقجيع الشحكر كاألضاحي ،تحجكىع دكافع فصخية ركحضة نحػ تقجيذ اإللو ،كاف األىتساـ بالسعشى اإلليي كبسا ىػ
ما كرائي يعج إحجػ الشدعات العالسضة الخالجة لئلندانضة .كمشح عرػر ما قبل التاريخ ،كالػعي يتشامى بالقػة الخكحضة
حتى عجت ىحه القػػ مبلزمة لػجػد الشاس كحضاتيع الضػمضة ،كتذيج عمى ذلظ بقايا السعابج كاليضاكل كأماكغ التزحضة
كتقجيع القخابضغ كالتساثضل الخمدية الرغضخة كتساثضل اآللية كتقالضج الجفغ .عمى مجار التاريخ ،يعج الجيغ قػة محخكة عطضسة
يفعل فعمو في السجتسعات كبو تتذكل البشضة الفكخية كالدمػكضة التي تتخصى حجكد الدمغ .فالجيغ بخغع األباشضل
كالترػرات السدبقة التي تحضمو إلى حضد البلمعقػؿ ،ىػ قػة ثقافضة أليست السبجعضغ ككسعت رؤاىع بسا يتخصى محجكدية
معصضات السجرؾ الحدي ،األمخ الحؼ حسل األشكاؿ رمػ از كدالالت أكتدبت صفة القجسضة رافقت العقضجة كشقػسيا .لقج
أرتبصت حزارات الذخؽ القجيع بتػجياتيا الخكحضة العسضقة ،كمشيا الخافجيشضة فيي حزارة عالسضة أصمت لمفكخ الجيشي
كعبخت عغ ذلظ عبخ جسضع مفاصل الحضاة الفكخية كالعسمضة ،ككاف الفغ الػعاء األمثل لتذضضج مشطػمة عقائجية عسمضة
تجمت برػرة اآللية كالعسارة الجيشضة عبخ مشافح التعبضخ في الخسع كالشحت كالفخار كغضخىا .كإف لكل ديغ كعقضجة آلية تعج
السرجر لقػة الجيغ كأصػلو كىي الخابط الخكحي الحؼ يجسع الشاس حػلو .لحا جاءت صػر اآللية مختبصة بالقػػ السؤثخة
في الػجػد ،فتعجدت اآللية بتعجد القػػ ،فزبل عغ تعجد تذكل تمظ الرػر فشضا كقضسة بشائضة قابمة لمتأثضخ الخكحي .في
ضػء ما تقجـ ،تتجمى مذكمة البحث عبخ التداؤؿ اآلتي :ما ىي داللة صػرة اإللو في الفغ الدػمخؼ؟
أىسية البحث والحاجة إليو :إف البحث في صػرة اإللو لو امتجاداتو السعخفضة كالفكخية كالجسالضة كالفشضة كتفرضبلتو في
العقائج كالصقػس كاألساشضخ كاألنساط كاألسالضب الفشضة ككضفضات تذكل تمظ الرػر ،التي تدتجعي قخاءة مزامضغ
األشكاؿ عبخ الخمػز كالجالالت الطاىخة كالخفضة .فزبلُ عغ البحث التاريخي كاآلثارؼ بػصفيا البشضة كالسخجعضة التي
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تذكل مشيا الفكخ .عمضو يمبي البحث الحالي حاجة الباحثضغ كالستخررضغ في مجاؿ التاريخ كالعقائج كالشقج كالفغ ،األمخ
الحؼ يجعل البحث رفجا لمجراسات الفشضة كالسكتبات كالسؤسدات الستخررة.
ىجف البحث :ييجؼ البحث الحالي إلى :تعخؼ صػرة اإللو في الفغ الدػمخؼ.
حجود البحث :يتحجد البحث الحالي بجراسة صػرة اإللو في الفغ الدػمخؼ الستسثل بالخسع كالشحت البارز كالسجدع
كالشحت الفخارؼ ،كلمسجة الدمشضة اآلتضة ( 2370 – 2800ؽ.ـ)
تحجيج السرصمحات /أوال:الرػرة  /التعخيف اإلجخائي :تعخؼ الباحثة (الرػرة) تعخيفا إجخائضا يتبلءـ كمػضػع بحثيا
باالتي :الرػرة :ىي كل ما يتجدج تذكضمضا كفقا لسزسػف رؤية ذىشضة قابمة ألستضعا ب العقضجة الجيشضة التي يسثميا إلو
معضغ في الحزارة العخاقضة القجيسة كتحجيجا عشج الدػمخيضغ.
ثانيا :اإللو /التعخيف إالجخائي :تعخؼ الباحثة اإللو تعخيفا إجخائضا بسا يتشاسب كمػضػعة بحثيا باالتي-:
ىي صػرة ذىشضة لذخرضة خارقة يعتقج إف ليا تأثضخ ركحي كغضبي عمى األفخاد كالجساعات  ،جدجت حدضا بعسل فشي
عشج الدػمخيضغ يحسل دالالت كرمػز ال تتػافخ في البذخ.
الفرل الثاني /اإلشار الشطخي /السبحث االول
صػرة اإللو في الفكخ اإلنداني مجخل تاريخي لرػرة اإللو في الفكخ اإلنداني
تعػد بجايات نذاط اإلنداف األكؿ في إنذاء التجسعات البذخية األكلى في العخاؽ القجيع إلى أكائل األلف
العاشخ ؽ.ـ إال إف ضيػر السدتػششات الدكشضة تتحجد في بجاية األلف الثامغ ؽ.ـ كمع ذلظ فأف أقجـ ضيػر لئلنتاج
الفشي لمفخاريات كأعساؿ الشحت الفخارؼ يزعشا في الخبع األكؿ مغ األلف الدابع ؽ.ـ مخك ار باألدكار الحزارية الخئضدة
ليحه الحقبة .كلقج تبمػرت فكخة السمكضة كنطاـ الحكع في العخاؽ القجيع مع نذػء السجتسع كتصػره بعج االنقبل ب الحؼ شيجه
الشذاط االقترادؼ ،كما تبعو مغ تصػرات اجتساعضة ميسة بطيػر التجسعات السشتجة لمقػت عمى أثخ تعمع اإلنداف
الدراعة كتخبضة الحضػانات الجاجشة( .)22مسا أكجج حالة مغ اإلستقخار لمجساعات الستذتتة التي ىي دائسة التخحاؿ بحثاً عغ
مػارد العضر .كمع زيادة عجد سكانيا كتصػر تقشضات الدراعة كالخؼ نذأت القخػ الدراعضة كقاربت أف تكػف مجناً صغضخة
عاشت في تشافذ كصخاع مع بعزيا مغ أجل حرػليا عمى فخص اإلستثسار األفزل لؤلرض الرالحة لمدراعة
كمرادر إركائيا .فكاف ال بج مغ كجػد سمصة مخكدية لقضادة الفعالضات الجساعضة كي تػحج كتشطع جيػدىا كتحقق ضساف
الخخاء كاألستقخار السشذػد مغ خبلؿ الترجؼ السذتخؾ لكافة األشساع كالسذكبلت السيجدة لكضاف السجتسع .كقج تصػر
الػاقع الدضاسي لببلد الخافجيغ لضذيج ضيػر عجة دكيبلت عمى ىضئة مجف مدتقمة كمشفرمة بعزيا عغ بعس ،غمب
عمضيا الشداع كالحخك ب فضسا بضشيا لبلستحػاذ كالسشافدة عمى األراضي الدراعضة كمرادر مضاه الخؼ( .)23يتزح في ىحا
اإلثبات أيزا مفيػـ عقضجة العخاقضضغ القجماء عغ أصل نطاـ الحكع كالسمػكضة الحؼ أرتبط باآللية كىي تحكع البذخ عمى
()22

بالر ،طه :ممدمة فً تارٌخ الحضارات ،ج ،1ط ،1مطبعة الحوادث ،بؽداد .1973 ،ص911

()23

عبد الحلٌم ،نبٌلة دمحم :معالم العصر التارٌخً فً العراق المدٌم ،دار المعارؾ ،اإلسكندرٌة .1983،ص54
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األرض .حضث أنتخبت نائبا عشيا لتحقضق إرادتيا عمى األرض .كبيحا تكػف حزارة كادؼ الخافجيغ قج تفخدت في ىحا
العرخ بأكؿ شكل مغ أشكاؿ نطاـ الحكع في التأريخ البذخؼ( .)24فإف السمػؾ يسثمػف أماـ الذعب سمصة تقػـ عمى
تشفضح أكامخ اإللو ،لضخزع ليا السجتسع خزػعاً مصمقاً كأكضجاً ما داـ مرجرىا الدساء ،كعمى ىحا األساس إكتدبت كافة
األكامخ كالتذخيعات قجسضة مدشجة إلى إرادة اآللية( .)25كيحكخ(فخانكفػرت) "إف الرخاعات بضغ حكػمات السجف كاف ُيشطخ

إلضيا كخبلفات بضغ اآللية"( .)26كقج مخت عبادات اإلنداف كأفكاره كمعتقجاتو الجيشضة بسخاحل تسثل تصػ ار متراعجا في
اتجاه اإلنداف نحػ تحقضق القشاعة الفكخية كالشفدضة تجاه الجافع الجيشي كىحه السخاحل ىي:
 –1الذامانية :كالذاماف إختراصي ديشي كزعضع ركحي ،كجج في األصل ضسغ ثقافة مجتسعات الرضج-جسع القػت،
التي تتدع بشطاـ رخػ كتقشضات بدضصة كتترف بالتجانذ األجتساعي .يتع استحزار األركاح لتحل في جدع إنداف أك
يتع شخدىا مشو بػاسصة مغ ىػ مدكػف باألركاح أؼ الذاماف ،لقج تع أختضار الذاماف الدضبضخؼ لضسشح أسسو ليحا الشػع
مغ السسارسات الدحخية ،الف دكره اإلجتساعي يعج نسػذجاً لكل األشباء– الدحخة ،كإختراصي العقاقضخ ،كالسعدمضغ،
كالسذعػذيغ أنو قادر عمى أف يزع نفدو في نػبة كجج أستحػاذ األركاح ،أؼ انو يختقي بشفدو إلى عالع األركاح بالػعي
كاإلرادة كالقػة ،عشج ذلظ يدتصضع التحكع بأركاح معضشة ،أىسيا تمظ السدضصخة عمى السخض كالسػت ،يبمي بيا الشاس أك
يصخدىا عشيع في أحػاؿ السخض(.)27
 –2الفتذية :ىػ حمػؿ قػة فػؽ شبضعانضة في أشضاء جامجة ،تتزسغ السسارسات الفضتذضة ،أستخجاـ أشضاء معضشة
كتبجضميا تدكشيا القػػ الشافعة دكف حاجة ألستحزارىا ،مثل ىحه األشضاء تجعى بالفضتر الصبضعي ،كمثاليا الحرى
السػسػمة بعبلمات غخيبة ،كاألحجار الشضدكضة ،كالعطاـ ،كالعري ذات األشكاؿ الغخيبة(.)28
-3االعتقاد بالسانا :السانا مرصمح لمجاللة عمى قػة سحخية فػؽ شبضعانضة ،قائسة بشفديا ،كتدخؼ في مطاىخ الكػف
كالصبضعة ،كذلظ بسعدؿ عغ أية صمة ليا شخرضات معضشة أك أركاح كىػ معتقج كاسع االنتذار .كىحه القػة تعسل بػضػح
كحخية أكبخ مغ خبلؿ األشخاص أكالكائشات الحضة كالستحخكة ،كيعتقج بأنيا قابمة لؤلنتقاؿ مغ األشضاء إلى اإلنداف ،كمغ
شخز آلخخ ،فسفيػـ السانا يجؿ عمى أستجابة لسا ىػ خارؽ في شبضعتو إذا قػرف بالضػمي كاألعتضادؼ(.)29
الخكحضة .كتسثل مخحمة الصبضعة في البشاء
 –4األرواحية( :األركاحضة) بسعشى(الخكح) ،كىػ أعتقاد كإيساف بالكائشات ّ
الفكخؼ البجائي ،مخحمة فرل بضغ عالسضغ ،بعج أف كاف عالساً متػحجاً كمتجانداً كغضخ مشفرل ،فالعالع بالشدبة إلى ندعة

()24

بالر ،طه :ممدمة فً تارٌخ الحضارات ،ج ،1مصدر سابك .ص999

( )25ثٛر١ش ,ٚعبْ :ثالد اٌشافذ(ٓ٠اٌىزبثخ  -اٌؼمً  -اٌٙ٢خ) ,د :األة اٌج١ش أث ٔٛب١ٌٚ :َ ,ذ اٌغبدس ,داس اٌؾإ ْٚاٌضمبف١خ اٌؼبِخ ,ثغذاد – اٌؼشاق .1990 ,ؿ262
– 264
()26

س ,ٚعٛسط :اٌؼشاق اٌمذ ,ُ٠د :ؽغ ٓ١ػٍٛاْ ؽغ :َ ,ٓ١فبضً ػجذ اٌٛاؽذ ػٍِٕ ,ٟؾٛساد ٚصاسح اٌضمبفخ ٚاألػالَ ,اٌؼشاق .1984 ,ؿ184 –183

(ِٛ :John B.Noss (27عٛػخ ربس٠خ األد٠بْ ,اٌىز بة األٚي (اٌؾؼٛة اٌجذائ١خ ٚاٌؼقش اٌؾغش ,)ٞرؾش٠ش :فشاط اٌغٛاػ ,رشعّخ :ع١ف اٌذ ٓ٠اٌمق١ش ,
ِٕؾٛساد داس ػالء اٌذ , ٓ٠عٛس٠ب – دِؾك  ,ط . 2007 , 2ؿ23
((28
 : John B.Nossموسوعة تارٌخ األدٌان (الشعوب البدائٌة والعصر الحجري)  ،مصدر سابك  .ص93
((29

 : John B.Nossموسوعة تارٌخ األدٌان (الشعوب البدائٌة والعصر الحجري) ،مصدر سابك .ص96 – 95

119

جامعت احلسني بن طالل للبحوث  ،جملت علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا اجمللد ( )4ملحق (9119)1

حضػية الصبضعة "يشقدع عمى كاقع كإلى ما فػؽ الػاقع ،كعمى عالع ضاىخؼ مشطػر ،كعالع أركاح غضخ مشطػر ،كعمى جدع
ٍ
فاف كنفذ خالجة"( .)30كتذكل عبادة(الخكح)أك(الشفذ)التي تحي الصبضعة ،كىحا ما يدسى اإليحائضة ،فالشفذ حدب
السفاىضع البجائضة ،كحضػاف مدتشفخ ،يدكغ كل األشضاء(.)31
-5عبادة األسالف :إف الفرل بضغ السادة كالخكح في مخحمة حضػية الصبضعة ،ميج لطيػر عبادة األركاح التي تسثمت في
أركاح األسبلؼ ،إذ يعتقج بتأثضخ أركاح األسبلؼ في حضاة الفخد كبذكل مباشخ كفاعل .كالحؼ كاف مػضعا ليحا التقجيذ
مغ كاف قج عخؼ في حضاتو بقػة خارقة مستازة تخكت أث اًخ باقضا في الصبضعة ،أكالسجتسع فمضذ السػت إذا شخشا كال سبباً
(.)32

في ىحا التقجيذ كإنسا معضار التقجيذ ىػ تمظ القػة الدخية الخارقة

-6عبادة الخرػبة :ىي عبادة القػة السشتجة كالسػلجة كقػػ الخرب كتقجيديا ،كالتي يعبخ عشيا عادة باألعزاء
التشاسمضة(الحكخية كاألنثػية)أك بفعل األتراؿ الجشدي ،كيعج الجشذ كالجيغ مغ أكثخ االىتسامات شضػعا بضغ البذخ،
بالخغع مغ إنيسا متعارضاف كػف األكؿ جدجانضاً زائبلً ،كالثاني ىػ ركحي سخمجؼ( .)33كفضسا لو أرتباط بسعشى الخرػبة،
فقج كاف لسطاىخ الصبضعة ،كالسصخ كالخعج كالبخؽ كما يترل بيا ،األثخ الكبضخ في ضيػر كبمػرة الفكخ الصقػسي–
الجيشي ،الحؼ يعتسج عمى قجسضة عػامل الصبضعة تمظ ،كالشطخ إلى الساء عمى انو أساس الحضاة ،فكاف السصخ كاحجاً مغ
عشاصخ قضاـ الحزارة العخاقضة ،لضختبط فضيا بسعشى الخرػبة التي عخفت في مشاشق مشيا ،كالتي دعت إلى االستضصاف
كتأمل الصبضعة كالحضاة ،لتجفع باإلنداف إلى أف يتجو بشطخه إلى العػامل السؤثخة عمى السصخ كالدرع ،أكثخ مغ اىتسامو
(.)34

بالخرػبة نفديا ،ألف الخرػبة ال يتحقق معشاىا ،إذا لع يكغ السصخ كافضاً

 –7التابػ :يحسل مفيػـ الحطخ كالتحخيع كبذكل أكثخ دقة تححيخ (ال تسذ) كىػ يصاؿ األشضاء كاألشخاص كاألفعاؿ،
ىحه السحخمات مػجػدة في األدياف كفي السجتسعات كميا ،رغع إنيا تتجمى في شكميا األمثل كفعالضاتيا األكبخ لجػ
البجائضضغ .فبعزيا يعكذ خػفا مغ الجنذ ،أك يقضع سضاجا حػؿ السعبػد ،أك يدعى لمتغمب عمى فقجاف القػة أك الرحة
أك الحع ( . )35يػجج شخز الخئضذ(تابػ) في العجيج مغ بقاع العالع ،كذلظ لحسايتو مغ األذػ ،كبدبب السانا التي

()30

ىاوزر ،آرنولد  :الفن واجملتمع عرب التاريخ  ،المصدر السابك نفسه

((31

ؾ :دٌاكوؾ /س .كوفالٌؾ :الحضارات المدٌمة ،ج ،1ت :نسٌم واكٌم الٌازجً ،دار عالء الدٌن ،ط ،3سورٌة – دمشك ،9119 ،ص46

 ،ص.96

()32

درازا ،دمحم عبد هللا :الدٌن بحوث مهداة لدراسة تارٌخ األدٌان ،مطبعة السعادة ،الماهرة ،1969 ،ص 19وٌنظر أٌضا ً ول دٌورانت  ،لصة الحضارة  ،ج1
 ،ص. 111 – 119
()33

بارندر  ،جٌفري  :الجنس فً أدٌان العالم  ،ت  :نور الدٌن البهلول  ،دار الكلمة  ،ب ت  .ص7

()34

نخبة من الباحثٌن  :حضارة العراق  ،فوزي رشٌد  ،ج ، 1بؽداد  ، 1985 ،ص 148 – 146

( )35فرٌزر ،جٌمس :الؽصن الذهبً،ج ،1ت :أحمد أبو زٌد ،الماهرة ،الهٌئة المصرٌة العامة للتألٌؾ وانشر ،المطبعة الثمافٌة،
.1971ص131
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تدكشو أيزاً ،فيػ مذبع بالسانا إلى حج يسشع لسدو ،أك لسذ ثضابو ،أك أكعضة شعامو ،أك حتى البداط أك السداحة
األرضضة التي يدضصخ عمضيا كالتي تعج خصضخة ججاً(.)36
 –8الصػشسية :الصػشع ىػ الكائغ الحؼ يسثل الخكح الحامضة أك الحارسة ألفخاد السجتسعات البجائضة كيتسثل في الغالب
بذكل حضػاف مغ "الحضػانات التي يؤكل لحسيا كىػ غضخ مؤذ ،أك بالعكذ خصخ كميا ب الجانب ،كفي الشادر أف يكػف
الصػشع نباتاً أك قػة شبضعضة كالسصخ أك الساء ،كتخبصو بالجساعة بخمتيا صمة خاصة ،كالصػشع ىػ في السقاـ األكؿ
سمف العذضخة ،كىػ في السقاـ الثاني ركحيا الحامي ككلي نعستيا الحؼ يبعث إلضيا بالشبؤات ،كالحؼ يعخؼ أكالدىا كال
يفتخسيع حتى كإف يكغ عطضع الخصػرة عمى أكالد العذائخ األخخػ"(.)37
 –9الدحخ" :إذا ما أصبح ترػر القػػ اإلليضة الخارقة حضاً في نفذ اإلنداف ،أصبح لمطػاىخ الصبضعضة ،كاألحبلـ
كالسػت كالحضاة مغدػ ديشضاٌ كاكتدبت مخاكفو كرغباتو صفة ركحانضة ،كالػسضمة الػحضجة ألترالو بالقػػ العمضا ،إما بصخيقة
مباشخة تدسى بصخيقة األحػاؿ التعبجية أك بصخيقة غضخ مباشخة تجعى بصخيقة األحػاؿ الدحخية"

(.)38

كأصبح الدحخ في

عقضجة القجماء بسثابة الخكح مغ شعائخ تمظ العبادة ،كترػر اإلنداف محاكالت ججيجة ألستخضاء اآللية كالقػػ الخفضة
التي ضل يجيل شبضعتيا كغايتيا(.)39
كتخػ الباحثة إف ىشاؾ أنػاعاً مغ السسارسات كالصقػس التي تسارس بذكل كاسع كتراحب مختمف العبادات كىي أجداء
متسسة لمعبادات كال تشػ ب عشيا بل تعج جدءاً مدتقبل مغ السسارسات الخكحضة التي تختبط لجػ اإلنداف بأحجاث ككقائع
كمشاسبات معضشة يسارس الشاس خبلليا شقػسا تربح فضسا بعج جدءاً مغ التخاث الخكحي كالجيشي كالعقائجؼ ليحه
السجتسعات حتى في حاؿ تبجؿ الجيانات كشضػع عبادات ججيجة كمشيا - :
 -1شقػس التصييخ :تتسطيخ شقػس التصيضخ بأشكاؿ شتى مشيا الرضاـ ،كحبلقة الذعخ ،كقز األضافخ ،كالدحف
خبلؿ سحب الجخاف التي يتع إحجاثيا عمى كفق شقذ معقج ،كالسخكر بضغ ألدشة الميب ،كالقفد فػؽ الشار ،كالغدل
بال ساء أك بالجـ ،كجخح بعس أجداء الجدج إلخخاج الذخ مع الجـ الستجفق ،كإذا أجتاحت ركح دندة جساعة ،أك دخمت
شخرا ،يتع شخدىا باستجعاء ركح أكثخ قػة يكػف لحزػرىا اثخ تصيضخؼ .إلى جانب الباعث الخئضذ لصقػس التصيضخ
كىػ التخمز مغ الجنذ ،ىشالظ بػاعث أخخػ تتعمق باألستعجاد لصقػس قادمة ،فالكاىغ يصيخ نفدو قبل أداء شقذ
متػجب عمضو ،كذلظ بالرضاح ،كاألمتشاع عغ الجشذ ،كالغدل ،كما الى ذلظ بضشسا يخزع السذاركػف في الصقذ لذعائخ
مذابية كلكشيا أقل صخامة(.)40

( : John B.Noss (36موسوعة تارٌخ األدٌان (الشعوب البدائٌة والعصر الحجري)  ،مصدر سابك  .ص31
()37

فروٌد ،سٌؽموند :الطوطم والحرام ،ت :جورج طرابٌشً ،دار الطلٌعة للطباعة والنشر ،ط ،1بٌروت ،1983 ،ص.11

( (38فش٠ضس,عّ١ظ:اٌفٍىٍٛس ف ٟاٌؼٙذ اٌمذ,ُ٠دٔ:جٍ١خ ئثشاِ٘, ُ١طبثغ اٌ١ٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ,اٌمب٘شح.1972,ؿ. 3
(ِ )39ظٙش,عٍّ١بْ :لقخ اٌذ٠بٔبد ,اٌّغٍظ األػٌٍٍ ٝضمبفخ ,اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ ٌؾإ ْٚاٌّطبثغ األِ١ش٠خ,2000 ,ؿ16
((40
 : John B.Nossموسوعة تارٌخ األدٌان (الشعوب البدائٌة والعصر الحجري) ،مصدر سابك  .ص31
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 –2القخابيغ :تدتسج قػتيا الى أبعج درجات الدسػ الخكحي لسفيػـ العبلقة بضغ اإلنداف كاآللية فيي كبذكل جػىخؼ
عبلقة التبعضة بضغ اإلنداف كالقػة التي تتحكع في السرضخ .كالقخابضغ تسثل ىبات مغ مختمف السػاد أك تزحضات تقجـ في
السشاسبات السختمفة إلرضاء اآللية .كال تقترخ عمى األضحضات كإنسا تقجـ كحلظ األسمحة كالسبلبذ كالحمي الحىبضة
كاألحجار الكخيسة كأصشاؼ الصعاـ الجضج كالذخا ب .كقبل تقجيع القخابضغ البج مغ القضاـ بصقػس معضشة مثل األغتداؿ
كأرتجاء السبلبذ الشطضفة كقخاءة األدعضة كالشرػص الجيشضة(.)41
 –3الشحور :ىػ كضع حضاة صاحب الشحر كمستمكاتو تحت حساية اإللو كنضل رضاه عمى شخط أف يكػف لراحب الشحر
حزػر أماـ اإللو .ككانت الشحكر تقجـ ألسبا ب خاصة كتقتخف بأمشضة معضشة أك بذكخ ككانت اآللية عمى كفق أعتقادىع
سخيعة الغزب شجيجة العقا ب ،لحا يسكغ تفادؼ غزبيا بالربلة كتقجيع الشحكر .كأعتقج العخاقضػف القجماء ،إف اآللية
مجدسة عمى شكل بذخ كسا كانت تشتطع في عػائل كدكلة كليا احتضاجات بذخية(.)42
-4الذعائخ الجيشية :الذعائخ كالصقػس ىي الجانب العسمي مغ أؼ ديغ ،كىي إذ تشقج بعس األكجو البلىػتضة لو فإنيا
تختكد عمى األساشضخ كػنيا السادة الحضة التي يعخفيا الستعبج كيتتبعيا ،كقج تشدى الجحكر الدببضة لمصقػس إال إف
مسارستيا تبقى حضة ألزمشة شػيمة رغع إنيا تتحػر بيحا القجر أك ذاؾ ،حدب شبضعة األدياف الػافجة كالسختمصة بيا أك
العدلة التي تجخميا ألسبا ب خاصة بيا .كتتفخع عغ الذعائخ الجيشضة الكبخػ السسضدة لكل حزارة مسارسات كشقػس فخعضة
تسارس بذكل يػمي عمى مدتػػ فخدؼ كأجتساعي ،كتقدع الذعائخ الجيشضة في العخاؽ القجيع إلى ثبلثة أنػاع أساسضة ىي
الذعائخ الضػمضة ،ك شعائخ السشاسبات ،ككحلظ الذعائخ الجكرية كىي -:
 -1الصقػس اليػمية( :الػضػء كاألغتداؿ ،الربلة ،التخاتضل ،الرػـ ،التصيضخ ،إحخاؽ البخػر ،سكب الدػائل ،شقذ
فتح فع اإللو كغدمو ،شقذ إشعاـ اآللية ،شقذ الفػىػ البجيل ،األضاحي)
 -2شقػس السشاسبات :شقػس الػالدة ،شقذ البشاء ،شقػس الدكاج ،شقذ السػت(مػاضضع الجفغ كأنػاع القبػر–
الذعائخ الجشائدية – شعائخ الحجاد كالحدف).
-3الصقػس الجورية األعياد :كتقاـ فضيا أحتفاالت كمػاكب كتقجـ اليبات كالعصايا إلى السعابج كيحتفل الشاس بسشاسبات
تختبط ببعس األحجاث السقجسة مثل كالدة اآللية أك الدكاج أك األحجاث السػسسضة السختبصة بالخرب مثل الفضزانات
(.)43

كالحراد .أك تتػيج السمػؾ أك زكاجيع أك انتراراتيع الحخبضة
الفرل الثاني /اإلشار الشطخي /السبحث الثاني

صػرة اإللو في الفكخ العخاقي القجيع  /مجخل فكخي لمحزارة العخاقية القجيسة

((41

عمر  ،سعد  :المرابٌن والنذور فً العراق المدٌم  ،ط ، 1بؽداد – العراق  . 9111 ،ص17 – 15

()42

عمر  ،سعد  :المرابٌن والنذور فً العراق المدٌم  ،مصدر سابك  .ص111

()43

النعٌمً ،راجحة خضر عباس :األعٌاد فً حضارة بالد وادي الرافدٌن ،دار صفحات  ،ط ، 1سورٌة – دمشك  .. 9111 ،ص11
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مشح أف كجج اإلنداف عمى األرض كىػ يذعخ بأنو محاط بالعجيج مغ الطػاىخ كالقػػ التي تدضخ عمى كفق
أنطسة ال يدتصضع إدراكيا ،كىػ مجفػع بالخغبة في فيع عالسو كتفدضخه األمخ الحؼ يجعمو يذعخ بػجػد قػػ ركحضة غضخ
مشطػرة تكسغ كراء الطػاىخ كاألشضاء كيحاكؿ إيجاد الػسائل التي يتقخ ب بيا مغ ىحه القػػ الغضبضة لكدب رضاىا كدفع
غزبيا مغ أجل أف يعضر كيعسل بدبلـ ،فيػ يخاؼ الرػاعق كالفضزانات كالبخاكضغ كالتي تبجك لمعقل البجائي ككأنيا
ناتجة مغ غزب القػػ الكبخػ التي تحكع الكػف كتشطع ضػاىخه .لحا أعتقج اإلنداف بػجػد كائشات ذات صفات خارقة
تعضر في عالع آخخ غضخ عالسشا كتتحكع بكل ما يجخؼ في الكػف السادؼ الحؼ نعضر فضو ،كتمظ ىي القػػ التي يجب
الخزػع إلرادتيا كتشفضح رغباتيا كأكامخىا كاستخضائيا لكي تعصف عمى اإلنداف كتسشحو الخضخ كاآلماف كالرحة كتجفع
عشو الذخ .كفضسا لو أرتباط بسعشى الخرػبة ،فقج كاف لسطاىخ الصبضعة ،كالسصخ كالخعج كالبخؽ كما يترل بيا ،األثخ
الكبضخ في ضيػر كبمػرة الفكخ الصقػسي الجيشي ،الحؼ يعتسج عمى قجسضة عػامل الصبضعة تمظ ،كالشطخ إلى الساء عمى أنو
أساس الحضاة ،فكاف السصخ كاحجاً مغ عشاصخ قضاـ الحزارة العخاقضة ،لضختبط فضيا بسعشى الخرػبة التي عخفت في
مشاشق مشيا ،كالتي دعت إلى األستضصاف كتأمل الصبضعة كالحضاة ،لتجفع اإلنداف إلى أف يتجو بشطخه إلى العػامل السؤثخة
عمى السصخ كالدرع ،أكثخ مغ أىتسامو بالخرػبة ذاتيا ،ألف الخرػبة ال يتحقق معشاىا ،إذا لع يكغ السصخ كافضاً(.)44لقج
ش أخ تحػؿ عمى الفكخ اإلنداني مغ خبلؿ التأمل السدتسخ ،فقج أىتع إالنداف العخاقي القجيع بالشاحضة الجيشضة ،كنزجت
لجيو بػصفيا نتضجة شبضعضة لسعتقجاتو كالسضسا في السجتسعات الدراعضة األكلى ،كذلظ بحدب شبضعة ببلد العخاؽ التي
تعتسج األمصار فقجسػا الخرػبة ككفخة اإلنتاج" .إف أكؿ معبػد ترػرتو السجتسعات الفبلحضة كاف ذا صمة بقػػ األرض
السشتجة السػلجة كخربيا ،كسا يخجح إف يكػف أكؿ معبػد ترػره اإلنداف كاف عمى ىضئة آلية تسثل األرض
كخربيا"( . )45كىحه الشطخة ىي التي أفخزت في البجء فكخة اإللية األـ التي عبجت في أماكغ مختمفة مغ العالع كمشيا
العخاؽ القجيع كصػرت برػر مختمفة تحسل سسات رمدية تختبط بذكل أساسي بفكختي الخرب كاألمػمة كسا في شكل
(.)1
كتخػ الباحثة إف ىحا التصػر في الفكخ العقائجؼ جاء نتضجة العسل كأحتكاؾ اإلنداف بالبضئة كرغبتو في معخفة
أسخار محضصو األمخ الحؼ كلج لجيو نػعاً مغ الفكخ التأممي دفعو إلى محاكلة اإللساـ باألبعاد الطاىخة كالباششة لعالسو
كإصجار أحكاـ غضخ محجدة بالسطاىخ الدصحضة السباشخة لؤلشضاء ،أؼ بجاية الحاجة إلى تحجيج أسبا ب كأصػؿ الطػاىخ
الصبضعضة كالكػنضة كاألجتساعضة.
كقج تصػرت ىحه التأمبلت كاألفكار لتربح قػػ محخكة لمعقل اإلنداني بأتجاه خمق عالع غضبي تعضر فضو
كائشات ذات صفات مصمقة كخارقة لمصبضعة تتجدج في الطػاىخ الصبضعضة لمعالع السادؼ في محاكلة مغ اإلنداف لؤلمداؾ
برفات ىحه القػػ كتخجستيا إلى أشضاء يسكغ أف يتسدظ بيا البذخ كتمظ الرفات ترب كتتبمػر في ىضئة آلية فخدية،
()44
((45

نخبة من الباحثٌن  :حضارة العراق  ،فوزي رشٌد  ،مصدر سابك  ،ص 148 – 146
بالر ،طه  :ممدمة فً تارٌخ الحضارات المدٌمة  ،1973 ،مصدر سابك  .ص199

193

جامعت احلسني بن طالل للبحوث  ،جملت علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا اجمللد ( )4ملحق (9119)1

مغ ىشا نذأت فكخة تعجد اآللية ،ماداـ الخارؽ لمصبضعة حمػلضا في جسضع الطػاىخ الصبضعضة( .)46لقج كانت صػر اآللية
كخرػصا (قبل  3000ؽ.ـ) ذات عبلقة مباشخة بالصبضعة حضث كاف كبار اآللية الدػمخيضغ ىع الصبضعة نفديا ،كسا تع
ترػر بعس اآللية عمى شكل حضػانات .كقج تصػر ترػر اآللية (بعج  3000ؽ.ـ) كأصبح أقخ ب إلى الذكل اإلنداني
كضيخت مرػرات اآللية بيحا الذكل لكشيا كانت تمبذ دائسا تاجاً مقخناً يذضخ إلى اإللػىضة كيسضدىا عغ السمػؾ كالبذخ،
لكغ الرػرة الصبضعضة كالحضػانضة لع تشحدخ بل تحػلت إلى رمػز ليحه اآللية( .)47فقج جدج اإلنداف العخاقي القجيع القػػ
كالطػاىخ بيضئة قػػ غضبضة ترػرىا بيضئة البذخ مغ الجشدضغ الحكخ كاألنثى كأصبح الجيغ نطاما سمػكضا يقػـ عمى
معتقجات تسثل العبلقات الخمقضة بضغ الشاس كبضغ ما يعبجكف( .)48إف الفشاف العخاقي القجيع كاف يحخر اإلنداف مغ صفتو
البذخية كيػحجه مع أشكاؿ اآللية لتػضضح فكخة تسطيخ البذخؼ بسدحة إليضة ،إذ تجعػ الحاجة إلى التحخر مغ الشسػذج
كصػالً إلى البشاء الخمدؼ الخالز في مخاشبة القػػ الساكرائضة التي يدتحضل التكيغ بصبضعتيا كذلظ بفعل عسل البشضة
الفكخية التي تخزع لقػانضشيا كنطسيا الخاصة كالتي تدتشج إلى كع متجاخل مغ العػامل البضئضة كالدضكػلػجضة كالسضثػلػجضة
كالحاجات كالستصمبات األجتساعضة بػصفيا (تسثبلت كتذكبلت) ليحه السجلػالت أك إشارات أك تذفضخات ليا( .)49كلشبجأ
بػ"عمع الكػف" كالبلىػت فأنو لع يكغ تحت ترخؼ الفبلسفة كالسفكخيغ الدػمخيضغ إال األفكار األبتجائضة كالدصحضة عغ
شبضعة الكػف كشخيقة عسمو ،كفي أنطار السعمسضغ كالحكساء الدػمخيضغ ،كاف السكػناف الخئضداف لمكػف ىسا الدساء
كاألرض ،كبالفعل كاف مرصمحيع الجاؿ عمى الكػف ىػ "آف–كي" كىي كمسة مخكبة تعشي (الدساء– األرض)( .)50فقج
أرتبط اإلنداف العخاقي باألرض كالدساء مشح القجـ ،كبسا تػافخ لجيو مغ ذلظ األرتباط الحؼ حكستو شبضعة الحضاة ،مغ
خبلؿ األساشضخ ،كالتعالضع الجيشضة ،مغ عػامل الصبضعة ،كبالطػاىخ االجتساعضة .إذ تعامل اإلنداف مع الصبضعة ،كأعاد
صضاغتيا لضزفي عمضيا مفاىضسو الفكخية كالجسالضة ،كسا تعامل مع ما ىػ فػؽ الصبضعة ،ناشجاً الخمػد كالبقاء( .)51حضث
كاف السجسع اإلليي السقجس يجرؾ عمى أساس انو ندخة مصابقة لمسجتسع البذخؼ في سػمخ كيشطع عمى كفق ىحا
األعتبار .فقج أسكشت الدسػات بسئات مغ السخمػقات شبو البذخية الجبارة كحجد لكل مشيا مجاؿ نذاط خاص( .)52فقج
ترػر اإلنداف الخالق األكؿ ،مرج ار رئضدا لمقػة كالخمق ،ييضسغ عمى كل شيء ،كيدضصخ عمى أركاف الكػف الذاسع.
يشطسػف الحضاة عمى األرض ،فكاف لكل مجيشة إلو كسا كاف لكل أسخة إلو .ككانت السعابج ال يكاد يخمػ مشيا ركغ إال

()46

تً بوتس ،دانٌال :حضارة وادي الرافدٌن -األسس المادٌة ،ت :كاظم سعد الدٌن  ،م :د إسماعٌل حسٌن حجارة بؽداد .9116 ،ص . 976 – 974

)(47

الماجدي  ،خزعل  :الدٌن السومري  ،سلسلة التراث الروحً لإلنسان  ، 9 /دار الشروق  ،ط ، 1عمان – األردن  ، 1998 ،ص 31 - 31

()48

بالر ،طه :ممدمة فً تارٌخ الحضارات المدٌمة ،ج ، 1دار الشؤون الثمافٌة العامة  ،بؽداد  . 1986 ،ص.339

((49

صاحب  ،زهٌر  :الفنون السومرٌة  ،دار األصدلاء  ،ط ، 1بؽداد  . 9118 ،ص179

((50
()51
()52

 : John B.Nossموسوعة تارٌخ األدٌان  ،تحرٌر  :فراس السواح  ،ن ، 9مصدر سابك  .ص187
عٍٔ , ُ١ضاس  :اٌفٓ اٌؼشال ٟاٌّؼبفش  ,اٌىزبة األٚي ٚ ,صاسح اٌضمبفخ ٚاإلػالَ  ,ثغذاد  . 1977 :ؿ . 14
رو  ،جورج  :العراق المدٌم  ،مصدر سابك  .ص199
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كيزع إليا( .)53فاإللو كائغ فػؽ– شبضعي ،يتستع بذخرضة ذات مبلمح كاضحة ،كقج يسػت كسا يسػت البذخ ،كبخغع إف
اآللية تشتسي إلى بعج آخخ لمػجػد ،إال إف حضاتيا متجاخمة مع حضاة الشاس ،كأف عبلقة البذخ باآللية ىي عبلقة أستسالة
كأستخضاء مغ قبل البذخ ،كعصف كمشة مغ قبل اآللية ،فالبذخ يقضسػف ليا السعابج ،كيخفعػف الرمػات ،كيتزخعػف
إلضيا ،كيتػاضعػف أماميا ،كقبل كل شيء يقخبػف إلضيا القخابضغ ،كبالسقابل فأف اآللية تمبي ليع مصالبيع

(.)54

 الفكخ األسصػري وتصػر صػرة اإللو :إف الترػيخ الذعخؼ الحؼ في األسصػرة ،لضذ مجخد سخد لقرة رمدية .إفىػ إال ثػ ب اختاره البجائي بعشاية لمفكخ السجخد .فالرػر ال يسكغ فرميا عغ الفكخ :إنيا تسثل الذكل الحؼ أصبحت
التجخبة فضو كاعضة بحاتيا( .)55كاف األربا ب الدػمخيػف ،كسا رسست صػرىع األساشضخ الدػمخية ،ذكؼ ىضئات بذخية
بذكل كامل ،كحتى األربا ب األقػػ ،كاألعخاؼ بضشيع جخػ ترػرىع بذخيضغ في الذكل كالفكخ كالعسل كىع ،كاإلنداف،
يخصصػف كيعسمػف ،كيأكمػف كيذخبػف ،كيتدكجػف كيعضمػف األسخ ،كيعزجكف البضػت الكبضخة ،كيدتحػذ عمضيع ما
يدتحػذ عمى البذخ مغ األىػاء كأحػاؿ الزعف ،ككثض اًخ ما يتحضخ اإلنداف في أمخىع كال يفيسيع ،ككاف يعتقج أنيع
يعضذػف فػؽ "جبل الدساء كاألرض ،حضث تبدغ الذسذ .أما مدألة كضف يتحخكػف فإنشا نعمع إف إلو القسخ يتحخؾ في
قار ب ،كإلو الذسذ في مخكبة حخبضة أك كفقا لخؤية أخخػ ،عمى قجمضو ،كإلو العاصفة عمى الغضػـ ،ككانت القػار ب
تدتخجـ م اخ اًر ( .)56رأػ سكاف ببلد العخاؽ القجيع السجيشة مكاناً يسكشيع أف يقابمػا فضو اإللو لقج كانت السجيشة تقخيبا إعادة
خمق لمفخدكس السفقػد ،كصارت الدقػرة مخك اد لمعالع بجيبلً عغ الجبل الحؼ مكغ البذخ األكائل مغ التدمق إلى عالع
اآللية ،كعاشت اآللية في السجف جشباً إلى جشب مع الخجاؿ كالشداء في معابج كانت صػ اًر عغ قرػرىا في العالع
اإلليي كعمست اآللية البذخ كضف يبشػف الدقػرات( .)57كلػ أستعخضشا الشتاج الفكخؼ الحؼ جاءت بو حزارة العخاؽ
القجيسة ،لشعخؼ أفكار الدمف عغ مخاحل تمظ الخحمة الصػيمة ،مغ البجء إلى الحزارة لػججنا أمامشا ثبلثة تحػالت كػنضة
ىي نتاج عقضجة كركحضة إبجاع أدبي .كاف التحػؿ الكػني األكؿ الخخكج مغ العساء لضخمق الكػف ،بعج ذلظ كاف البج
لمحضاة أف تج ب بسدتػػ الكػف الحؼ خمق فتجدجت اآللية في عسمضة التحػؿ الثاني ،كأخض اخ حجث التحػؿ الثالث حضشسا
بعثت الحضاة عمى األرض لتبجأ خمجاتيا بخمق اإلنداف .كما ييسشا ىشا ىػ السدتػػ الثاني حضغ تجدجت اآللية في
الكػف ،كالتصخؽ إلى نبحة عغ األساشضخ التي تتحجث عغ ضيػر اآللية كصػرىا .كمغ السسكغ األعتساد عمى ستة
نرػص مدسارية لمتعخؼ عمى عقائج حزارة العخاؽ القجيسة بخرػص أصل اآللية كضيػرىع برػرة معضشة كىي–1( :

((53

عكاشة ،ثروت :تارٌخ الفن  -الفن العرالً (سومر وبابل وأشور  ،) 4المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر ،اإلخراج واإلشراؾ اللؽوي  :عبد السالم
الشرٌؾ  ،مطبعة فٌنٌمٌا  ،لبنان – بٌروت  ،ب  .ت .ص55

()54

السواح ،فراس :دٌن اإلنسان – بحث فً ماهٌة الدٌن ومنشأ الدافع الدٌنً  ،منشورات دار عالء الدٌن  ،ط ، 4سورٌا – دمشك  . 9119 ،ص158

()55

فرانكفورت  ،هـ  :ما لبل الفلسفة – اإلنسان فً مؽامرته الفكرٌة األولى  ،ط ، 9ترجمة  :جبرا إبراهٌم جبرا ،المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر،
بٌروت  .1981 ،ص18 – 13
()56

 : John B.Nossموسوعة تارٌخ األدٌان  ،تحرٌر  :فراس السواح  ،ن ، 9مصدر سابك  .ص199- 191

()57

أرمسترونػ ،كارٌن :موجز تارٌخ األسطورة ،ترجمة :أسامة اسبر ،ط ، 1سورٌا – دمشك  . 9117 ،ص 55
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قرة الخمضقة البابمضة  –2حضشسا خمق (آنػ) الدساء  –3أسصػرة الساشضة كالغمة  -4خمق العالع مغ قبل مخدكخ –5
أسصػرة بابمضة عغ أصل اآللية  –6مػلج اآللية)(.)58
ترشيف اآللية الدػمخية :سشقجـ عخضاً ألىع الترشضفات التي عخضتيا السخاجع األساسضة لمثقافة الدػمخية.
الترشيف الدػمخي  :كىػ الذائع الحؼ كاف يأخح بو كالحؼ يعتسج عمى قػة كعطسة كتأثضخ اآللية الدػمخية ككضعيا في
مجامضع أك مقامات متجرجة حضث يشقدع (مجسع اآللية) الدػمخية عمى ثبلث شبقات ىي:
أوال :آلية السرائخ الكبخى :كىي اآللية الكػنضة الدبعة صاحبة األقجار كالسقجرات عمى الكػف كاإلنداف كالتي ليا
صبلحضات مصمقة كنفػذ شامل ،كىحه اآللية ىي التي تيب السمػكضة كتخمعيا ،كىي مرجر الدمصة بالسعشضضغ الجيشي
كالدضاسي ،ككاف ىحا السجمذ يتكػف مغ نػعضغ مغ اآللية.
اآللية الخالقة :كىي أربعة (آف ،كي(نشخخساج) ،أنمضل ،أنكي) كىي تسثل عشاصخ الكػف األربعة الكبخػ (الدساء،
األرض ،اليػاء ،الساء)(.)59
آلية الكػاكب :الثبلثة األخخػ :كىع (نشار  ،أكتػ  ،أنانا) (القسخ  ،الذسذ  ،الدىخة)
ثانيا :اآللية الخسدػن العطام( :اآلنػناكي) ككانػا مدؤكلضغ عغ األرض كاألرض الدفمى كيتخأسيع اإللو (أنمضل)
ثالثا :اآللية الثانػييغ( :اآلجضجي) كىع آلية صغار الذأف يطيخكف غالبا مشتذخيغ في الدساء(. )60
كقج استجلت الباحثة في أثشاء دراستيا عمى ترشضف آخخ لآللية الدػمخية كىػ ترشضف (جاكػبدغ) الحؼ يعتسج عمى
تػزيع اآللية الدػمخية عمى كفق الجغخافضة الصبضعضة ألرض سػمخ كيسكغ تمخضرو عمى الػجو األتي :
أ) آلية االىػار ب) آلية البداتيغ ج) آلية الخعاة د) آلية الحقػل الدراعية

(. )61

 فكخة اإللو في العقيجة الجيشية الدػمخية :إف العقائج الخاصة باألربا ب كاآللية الدػمخية تجمت في مجسػعة مغالرفات كالسسضدات التي قج تبجك في بعس أكجييا متشاقزة لكغ ذلظ متأت مغ السجة الدمشضة الصػيمة التي تصػرت فضيا
ىحه العقائج كبقضت بعس كشائجيا القجيسة مترمة مع الججيج دكف أف يرار إلى كضع تشاقس حاد بضشيسا.
كىي(األركاحضة ،التعجدية ،التذبضيضة ،التفخدية ،التػحضجية) تؤكج معطع األدياف القجيسة الربلت بضغ البذخ كالصبضعة كلع
تسضد تسضض اًد شجيجاً بضغ اإلنداف كالصبضعة كبضغ الحضػاف كالجساد ،ككانت تخػ إف كل شيء ،حتى الرخػر كاألحجار،
تدخؼ فضو الحضاة ىحا ما يصمق عمضو باألركاحضة ،فيي تعج عمى كجو التأكضج "حضة" كالبذخ سػاء بدػاء( .)62كلعل أبخز ما
يمفت إلى ديانة حزارة العخاؽ القجيع في جسضع عيػدىا كثخة اآللية فضيا ،ثع إف اآللية بػجو عاـ ،ماعجا تسضدىا عغ
((58

حنون  ،نائل  :عمائد الحٌاة والخصب فً الحضارة العرالٌة المدٌمة  ،دار الفارس ،ط ،1عمان – األردن . 9119 ،

((59

الماجدي  ،خزعل  :متون سومر  ،الكتاب األول ( التارٌخ – المٌثولوجٌا – الالهوت – الطموس )  ،ط ، 1المنشورات األهلٌة  . 1998 ،ص81

()60

الماجدي  ،خزعل  :الدٌن السومري  ،مصدر سابك  ،ص69

Jacobson , Thorkild : Toward the Image of Iammuz and other essays on Mesopotamian history and cuiture Edite by
william L.Moran, Harvard University Massachausetts . 1970 . P . 32 – 34
()62

)(61

رالً ،كافٌن  :الؽرب والعالم ( تارٌخ الحضارة من خالل موضوعات )  ،ج ،1ت :عبد الوهاب دمحم المسٌري و د .هدى عبد السمٌع حجازي  ،مراجعة
د .فؤاد زكرٌا  ،مجلس الثمافة الكوٌتٌة  ، 1985 ،ص 954
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البذخ بالخمػد كالقجرة ،تذبو البذخ في صفاتيا الخكحضة كالسادية كىحا ىػ مبجأ (التذبضو) ،كمغ مطاىخ ىحه الرفة إف
القػـ نقمػا إلى اآللية األفعاؿ كاألعساؿ التي يسارسيا البذخ في حضاتيع الخاصة كالعامة جسضعيا ،كالصعاـ كالمباس
كالدكاج كإقامة الػالئع كعقج مجالذ الذػرػ كالحكػمة اإلليضة كالسمػكضة كاآللية مثل البذخ تفخح كتغزب كتتخاصع فضسا
بضشيا ،كصار مجتسع اآللية الدساكؼ بسػجب ذلظ السبجأ ندخة ثانضة لمسجتسع البذخؼ في األرض ،إلى غضخ ذلظ مغ
مطاىخ ىحا السبجأ

(.)63

أما (التفخيج) ال يعشي التػحضج السصمق بل إبخاز إلو كاحج كتزخضسو عمى حدا ب ،أك بضغ اآللية

اآلخخيغ كال يعشي ذلظ بالز خكرة أقرائيع أك عجـ التعامل معيع  ،بل يرار في الغالب إلى إعصاء اإللو السفخد صفات
بقضة اآللية

(.)64

لحا "دأ ب سكاف العخاؽ القجيع عمى تجدضج(اآللية) بخمػز ،تراحبيع في حميع كتخحاليع ،لضحافطػا مغ

خبلليا عمى خضط األمتجاد السقجس( .)65فقج عثخ عمى الئحة بأسساء اآللية في مجيشة (فارا) ،يعػد تاريخيا إلى  2600ؽ
 .ـ ،كىي أقجـ قائسة معخكفة حتى الضػـ ،تترجرىا أسساء اآللية الدت الخئضدة ،كىي اآللية الخالقة (آف ،كأنمضل،
كأنكي) كآلية الكػاكب (إلو القسخ كإلو الذسذ كأنانا) .كسا تخد أسساء آلية كبضخة كصغضخة في نرػص معامبلت تجارية
كإدارية كاقترادية كقزائضة كلحلظ كفي نرػص التجشضغ كالقرائج كالسجائح اإلليضة( .)66ككانت ىحه القػائع مختبة عمى
كفق العػائل اآلليضة .)67( ،كفي القػائع األكلى كانت شخرضة (اإللية األـ) تقخف مع الثالػث األكؿ العطضع مغ
اآللية( .)68ثع يمي الثالػث األكؿ في السختبة ثالػث عطضع ٍ
ثاف تقخف معو إلػىضة مؤنثة ىحا الثالػث مؤلف مغ(نشار-
سضغ) إلو القسخ ،ك(أكتػ-شسر) إلو الذسذ ،كاإللػىضة السؤنثة عذتار( .)69أما اإللػىضة السؤنثة ،التي تقتخف معيع،
ككاف عبادتيا أكسع انتذا اًر مغ كل إلػىضة أخخػ ،إال كىي(عذتار) ،ككانت تدسى(أيشانا) في المغة الدػمخية( .)70كحضث
كانت اآللية تعج دائسا أشكاالً لمقػة .فثسة أمخاف أساسضاف في ىحا الدضاؽ ىسا:
 –1تطيخ السرادر إف آلية السجف كانت مشطسة عمى غخار حكػمة ممكضة تتزسغ مشاصب مساثمة لسا في القرػر
السمكضة لحكاـ السجف ،أؼ إداريضغ بػضائف مختمفة ،كحخفضضغ مغ اآللية أيزاً .كبحلظ تع في الغالب نقل شابع الشطاـ
الجنضػؼ إلى عالع اآللية الدساكؼ ،كأختز اآللية كل حدب مختبتو بػضائف ميسة في العالع العمػؼ.
 –2حطي أمضخ أك حاكع السجيشة أيزاً بسكانة تقجيخية خاصة استشاداً إلى كػنو نائباً ارضضاً إللو السجيشة(.)71
()63

بالر  ،طه  :ممدمة فً تارٌخ الحضارات  ،ط ، 1دار الوراق  ، 9119 ،ص . 367

((64

عكاشة  ،ثروت  :الفن العرالً المدٌم  ،مصدر سابك  .ص55

()65

الجابري ،علً حسٌن :الحوار الفلسفً بٌن حضارات الشرق المدٌمة وحضارة الٌونان  ،دار آفاق عربٌة للصحافة وانشر ،بؽداد .1985 ،ص. 81

((66

ادزارد ،وآخرون :لاموس اآللهة واألساطٌر (فً بالد الرافدٌن السومرٌة والبابلٌة – فً الحضارة السورٌة االوؼارٌتٌة والفٌنٌمٌة ) ،تعرٌب  :دمحم وحٌد
خٌاطة  ،ط ، 9دار الشرق العربً  ،بٌروت – لبنان  ،حلب – سورٌا  . 9111 ،ص93
()67

بوتٌرو ،جان  :الدٌانة عن البابلٌٌن  ،ترجمة  :ولٌد الجادر  ،بؽداد  . 1971 ،ص .31

((68

صاحب  ،زهٌر  :أؼنٌة المصب دراسة فً الحضارة السومرٌة  ،دار الجواهري  ،بؽداد  . 9111 ،ص191

((69

 : John B.Nossموسوعة تارٌخ األدٌان  ،تحرٌر  :فراس السواح  ،ن ، 9مصدر سابك  .ص941 - 941

((70

ؾ  :دٌاكوؾ  /س  .كوفالٌؾ  :الحضارات المدٌمة  ،ج ،1مصدر سابك  .ص119

((71

اوتس  ،جون  :بابل تارٌخ مصور  ،ت :سمٌر عبد الرحٌم الجلبً  . 1991 ،ص194
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الجيانة الدػمخية :إف تجيغ اإلنداف القجيع لع يكغ أم اًخ اختضارياً فائزاً ،كإنسا أقتخف بشطخية لمػجػد كالحضاة .كعمى الخغع
مغ السحافطة التي أتدع بيا الجيغ القجيع إال أنو خزع بسخكر الدمغ إلى تغضخات في التذجيج كحتى في السعتقج
كالسسارسة( .)72لقج كاف الجيغ كعاء الحزارة كركح السجتسع ،ألف اإلنداف كاف يذعخ بأستسخار بأنو يعتسج كمضاً في بقائو
بالػجػد عمى إرادة اإللو .كىحه اآللية قج تجدجت في العػامل الصبضعضة نفديا كإنيا بكل مػاصفاتيا مغ خضخ كشخ كاف
يػاجييا اإلنداف في حضاتو .كلعل الذعػر بػجػد نطاـ لؤلشضاء أسسى مغ كل ما يحضصشا ،كيتدع بالقجسضة كيخبصشا بو
انجحا ب أكخػؼ كرىبة إال كىػ الذعػر الجيشي .كإف التصػر في السفاىضع الجيشضة لع تحجث ىدات عشضفة في الفكخ
اإلنداني ألنيا حرضمة تصػر تجريجي بصيء السدار في كعي اإلنداف لػجػده األكؿ .الحؼ نزجو الدػمخيػف كأكدبػه
خرائز الشطاـ ،كصفة الخسػخ بأستسخار السسارسة( .)73أؼ إف اإلنداف حدب قػؿ فخيدر" :لجأ إلى الجيغ ال خػفاً مغ
الصبضعة بل رغبة مشو في الدضصخة عمضيا ،كسا لع تكغ رؤية العخاقي القجيع لمبخؽ كالخعج ،كالشػر كالطمسة آلية لسجخد أنو
كاف يخاؼ مغ تمظ الطػاىخ السختمفة أك يخغب بالسصخ ،كإنسا كاف يخػ فضيا آلية تعبخ عغ أحتضاجو الشفدي إلى
األرتباط بقػة عمػية يتحخؾ كيخغب مغ خبلليا(.)74
كتخػ الباحثة إف كضع اإلنداف كسط عالع الصبضعة كالكػف اليائل .جعمو في تداؤؿ دائع كبحث عغ أجػبة شافضة.
كفي خزع ىحا الحخاؾ الفكخؼ يكػف التأمل كبػابة لمتفكضخ الفمدفي كالعقائجؼ بأشكالو الكمضة السجخدة أك الجدئضة الشدبضة.
إف ذلظ اإلنداف باإلضافة إلى رغبتو بالدضصخة عمى الصبضعة ،فأنو يحتاج ما يؤكج أعتقاده كصحة مداعضو .كإف األىسضة
التي تشاليا صػرة اإللو كسػضػعة لمبحث ال سضسا في الفكخ الدػمخؼ ىي حفخ في البشضة الذاممة لؤلبعاد الخكحضة
كالسادية كاألجتساعضة كاإلندانض ة كالسضتافضديقضة ،كمغ ثع تصبضقاتيا في الفغ كاألد ب كالدضاسة كاالقتراد ،إف اإللو في
الفكخ العخاقي القجيع ال يحقق مجاه دكف الرػرة التي يطيخ بيا كتختدع في الحذ كالعقل كالحىغ ،كالصابع الجيشي الحؼ
يتسثل برػر اآللية مػضػعة البحث ،يذضخ إلى عجد اإلنداف كشعػره بزعف قجراتو كعجـ تسكشو مغ تحقضق ما تربػ
إلضو نفدو ،كل ذلظ خمق فضو الحذ الحاتي بتقجيذ اإللػىضة بأعتبارىا القػة الػحضجة الستحكسة في مرضخه كمدار الػجػد
مغ حػلو.
الفرل الثاني /اإلشار الشطخي /السبحث الثالث
صػرة االلو في الفغ العخاقي القجيع:
تشصػؼ شبضعة الفغ العخاقي القجيع بحدب رأؼ الباحثة ،عمى معصضات تؤكج القجرة عمى إحالة الفكخؼ إلى آثار
كنتاج فشي يسثل فحػػ ذلظ التخاكع الفكخؼ كالعقائجؼ في كل مشدجع يذكل البشضة الذاممة لمثقافة الخافجيشضة نطخياً
كتصبضقضاً ،فالفغ تجاخل مع الحالة التعبجية التي ييتع بيا اإلنداف كالسجتسع الخافجيشي عمى حج سػاء ،كانت تطيخ صػر
()72

ساكز،هاري:عظمة بابل– موجز حضارة بالد وادي الرافدٌن المدٌمة ،ت :عامر سلٌمان ،الموصل .1979،ص911

(

)

 73هاوزر ،أرنولد  :الفن والمجتمع عبر التارٌخ  ،ج ،1ط ،9ترجمة  :فؤاد زكرٌا  ،بٌروت  :المؤسسة العربٌة للطباعة والنشر  .1981 ،ص96

()74

فرٌزر ،جٌمس :الفلكلور فً العهد المدٌم ،ت :نبٌلة إبراهٌم ،مطابع الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،الماهرة.1979،ص.3
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عجيجة لآللية ،تختبط أرتباشاً كثضق الرمة بسا تؤكؿ إلضو الشدعة األشتغالضة لكل حقبة فشضة مغ حقب الحزارة في العخاؽ
القجيع .لقج كاف لؤلساشضخ كالسعتقجات الجيشضة كالصقػس الدحخية في ببلد الخافجيغ شأف كبضخ في أغشاء أعساليع الفشضة
كاألدبضة ،حضشسا شعخ اإلنداف بػجػد قػػ خفضة حػلو ،كقجرات كامشة في داخمو ،كأختمفت تمظ السعتقجات مغ حزارة إلى
أخخػ ،ككتب(مػرتكارت) قائبلً" :أنو مغ يػد اإللساـ بجػىخ الفغ في العخاؽ القجيع ،كجب عمضو محاكلة أستضعا ب فكخة
(.)75

اإللو التي كانت مقبػلة آنحاؾ"

كتخػ الباحثة إف شبضعة الفكخ العخاقي القجيع كبعجه الخكحي دعا الفشاف إلى مقاشعة تسثضل الػاقع كمحاكلة
تجخيجه كتفعضل البعج الخمدؼ لؤلشكاؿ .حضث تكتدب شبضعة التعجد في صػر اآللية الخافجيشضة أىسضة كاضحة ،في التعبضخ
عغ السػاقف كاألحجاث التي تعالج مذكبلت السعتقج الجيشي الخافجيشي ،آنحاؾ ،كتػضح تقدضسات اآللية ،األدكار الخئضدة
كالثانػية التي كانت تمعبيا اآللية السيسة ،كتمظ التي تكتدب أىسضتيا مغ السعصضات األسصػرية ،السحجدة ،ألشتخاشات
التزسضغ الخمدؼ لمػحجات الجدئضة الجاخمة في صضاغات الرػر الخاصة بتمظ اآللية ،فقج ُجدجت اآللية بخمػز
تراحبيع في حميع كتخحاليع لضحافطػا مغ خبلليا عمى األمتجاد السقجس مغ الجاخل إلى حضث يكسغ الدخ فضو ،إنيا

تعجدية األسبا ب السخئضة التي أُختدلت إلى إلو مخئي ممسػس .كلحلظ فقج كججت الباحثة ،إف مغ الزخكرؼ ،أستعخاض
تمظ اآللية كإعصاء شخكحات تفرضمضة عشيا.
أوال :اآللية الخالقة (آن – أنميل – أنكي – كي } نشخخساج { )
صػر اإللو (آن) :يقف عمى رأس اآللية العخاقضة القجيسة شضمة ثبلثة آالؼ مغ الدشضغ بكامميا لمجيانة الدػمخية–
(.)76

األكجية .ضيخت عجة رمػز لئللو "آنػ" عمى مذاىج األختاـ كالسشحػتات خبلؿ العرػر السختمفة

ككانت مغ أىع

رمػزه (الرػلجاف– التاج السمكي كرباط الخأس– عرا الخاعي)( .)77ككاف الخمد الخئضذ الحؼ أستخجـ لتسثضل ىحا اإللو
ىػ القمشدػة ذات القخكف

(.)78
(.)79

الشجسة ذات الثسانية رؤوس :كىػ في قسة اآللية الدػمخية الخئضدة كيكتب أسسو بالعبلمة السدسارية
(.)80

السدسارؼ يعشي اإللو عامة ،كيدبق ىحا الخمد كل أسساء اآللية

كرمده بالخط

التي كانت في األصل صػرة تذبو صػرة الشجسة

ذات الثسانضة رؤكس( )تأكج لشا باف ىحه الخؤكس الثسانضة ما ىي في حقضقتيا إال مؤشخات إلى جسضع جيات الكػف كىحا

))75

(

مورتكارت  ،أنطوان  :الفن فً العراق المدٌم  ،ترجمة  :عٌسى سلمان وسلٌم طه التكرٌتً  ،مطبعة األدٌب  ،بؽداد  ، 1975 ،ص. 15
)

 76نخبة من الباحثٌن العرالٌٌن  :حضارة العراق  ،فوزي رشٌد  ،مصدر سابك  .ص 149

()77

فرانكفورت  ،هـ  .وآخرون  :ما لبـل الفلسفـة  ،مصدر سابك  ،ص169 - 161

()78

ساكز  ،هاري  :عظمة بابل  ،مصدر سابك  ،ص368 - 367

()79
()80

نخبة من الباحثٌن العرالٌٌن  :حضارة العراق  ،فوزي رشٌد  ،مصدر سابك  ،ص149
د  .ادزارد  ،وآخرون  :لاموس اآللهة واألساطٌر  ،مصدر سابك  ،ص86
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يعشي إف ىحه الخؤكس كانت تعبخ عغ الذسػؿ كتيجؼ أيزا إلى التأكضج عمى إف اإللو مػجػد في كل مكاف مغ
الكػف( .)81شكل ()10
رمد الدمصة (عسػد (أو وتج) يشتيي بحمقة جانبية) :ضيخ ىحا الخمد عمى السذاىج الفشضة السكتذفة مغ مجيشة لكر
كاضحاً ،كىػ عبارة عغ عسػد يشتيي مغ األعمى بحمقة جانبضة ،ك يعج مانح الدمصة كالحكع كرمػزىا التي أستحػذ عمضيا
الحقاً(أنمضل) .كربسا كاف رمد العسػد ذؼ الحمقة الجانبضة تعبض اًخ ألحج شاراتو السمكضة أستشاداً إلى ما كرد في األساشضخ
(.)82

القجيسة مغ إف رمد السمكضة تسثل بالعرا ذات الحمقة الجانبضة

كقج ضيخ ىحا الخمد في أعساؿ فشضة مختمفة  ،مشيا

عمى شبعة ختع اسصػاني أللو يسدكو بضجه كسا في شكل ()11
القربة بأربع حمقات  :يتسثل ىحا الخمد بحدمة القرب السعقػفة كالتي شكمت عمى ىضئة عسػد أك عسػدؼ البػابة المحيغ
يربلف خط العتبة .كيذاىج عمى شبعة ختع شكل( )12عثخ عمضو في مجيشة الػركاء حطضخة لمسػاشي صسست عمى شكل
قبة ليا شباؾ صغضخ كباباف جانبضاف تعمػىسا حدمتاف صغضختاف كعمى جانبضيا نرب رمد األلو (آنػ) حدمة القرب
السعقػفة ،كمغ جانبي الحطضخة خخج عجبلف صغضخاف مغ البابضغ الجانضضغ كأماميسا يطيخ قصضع مغ السػاشي في حالة
(. )83

الدضخ

القبعة ذات القخون :شكل ( )13كأستسخ أستخجاـ ىحا الخمد بعج ذلظ كخمد مسضد لئللػىضة عمى السذاىج الفشضة ،كبحلظ
أضحى رمد القبعة ذات القخكف رم اًد ثبلثضاً خاصا لآللية الكبضخة الثالػث السقجس األكؿ(آنػ -أنمضل– كآيا) ،كيبجك كاضحاً
إف القبعة ذات القخكف كانت تعج أمتضا اًز خاصا كرم اًد لئللو(آنػ) ،فقج كصف ىحا اإللو نفدو في الشرػص ذؼ "العسامة
البيضة" ،كحلظ تخكؼ ممحسة(أيشانا) بيحا الخرػص إف الخمػز الفمكضة كبزسشيا غصاء الخأس السمكي(التاج) كعرا الخعي
كانتا مػضػعة أماـ اإللو آنػ في الدساء كتؤكج الشرػص السدسارية األخخػ باستسخار إلى إف التاج السقخف كاف ُيعج
(.)84

رم اد لئللو(آنػ)

لقج تصػر التاج السقخف عمى السذاىج الفشضة بعج ذلظ مغ عقجة كاشئة في األعمى تجريجضا أصبحت

مثل التاج الصػيل كالسصػؽ بأزكاج مغ القخكف تتخاكح ما بضغ ثبلثة إلى سبعة قخكف تتجو نحػ األعمى .كقج تصػر ىحا
الخمد كأصبح يسثل عمى مذاىج الفشضة بيضئة قاعجة مكعبة الذكل تذبو دكة القخابضغ كضعت عمضيا تاجاً مقخناً مغ عجة
(.)85

قخكف

كلحلظ أصبح رمده في نياية األلف الثالث ؽ.ـ عبارة عغ تاج اإللػىضة السقخف السػضػع عمى دكة معبج(.)86

( )أ  -اٌغٙبد اٌضّبٔ١خ ( سِض اإلٌ١٘ٛخ  ,األٌف اٌخبِظ ق  ) َ .ة – اٌؼالِخ اٌىزبث١خ دٔىش ( اإلٌٗ  ,اإلٌ١٘ٛخ  ,األٌف اٌشاثغ ق ٕ٠ ) َ .ظش اٌّبعذ , ٞخضػً :
ِز ْٛعِٛش  ,ؿ73
()81

نخبة من الباحثٌن العرالٌٌن  :حضارة العراق  ،فوزي رشٌد  ،مصدر سابك  .ص151 – 149

()82

فرانكفورت  ،هنري  :ما لبـل الفلسفـة  ،المصدر السابك  ،ص. 161-161
)(2

Jeremy Black and Anthnoy Green ;Gods, Demons and symbols of Ancient Mesopotamia , British museum Press ,1999.
P . 155
))84

()85

()86

Van Buren, E.D, Concerning The Horned Cap of the Mesopotamia Gods”, Or, Vol. 12, 1943. .p. 318
نخبة من الباحثٌن العرالٌٌن  :حضارة العراق  ،فوزي رشٌد  ،مصدر سابك  .ص159
الماجدي  ،خزعل  :متون سومر  ،مصدر سابك  ،ص91 - 89
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فقج ضيخ ىحا الخمد عمى عجة نساذج مغ أحجار الحجكد(شكل )14فقج نفح عمى سصح ىحه الحجخة ستة حقػؿ كيبلحع
في الحقل الثاني الحؼ يأتي مباشخة بعج الحقل األكؿ رم اد كيزع مذيجا لثبلثة عخكش لآللية العطضسة "الثالػث السقجس
األكؿ" (آنػ-أنمضل-آيا)

()87

صػر اإللو (أنميل) :كرد مخكد اإللو أنمضل في الشرػص الدػمخية السبكخة في السخكد الثاني في مجسع اآللية (.)88
ككاف أسع أنمضل يعشي في الدػمخية اليػاء كالخيح ،كعمى الخغع مغ إنو كاف سضجاً لؤلرض( .)89كيخمد لو مثل إلو الصقذ
(. )90

بالثػر البخؼ أك بالراعقة

كيستاز اإللو أنمضل بكثخة ألقابو كأسسائو فيػ سضج جسضع البمجاف ،كأبػ جسضع اآللية،

كالجبل الكبضخ ،كاإللو الحؼ يقخر السرائخ ،كاإللو الحؼ ال رجعة لق اخره ،كصاحب العضشضغ البخاقتضغ ،كاإللو الحؼ يستمظ
()91

بضغ يجيو ألػاح القجر

(.)92

رمد الدمصة(عسػد (أو وتج) يشتيي بحمقة جانبية) :أستحػذ أنمضل ىحا الخمد مغ كالجه اإللو(آنػ)

القبعة ذات القخون :رمده ضسغ السشحػتات كأحجار الحجكد ىػ التاج السقخف السػضػع فػؽ دكة كىػ بحلظ يذبو تساما
(. )93

رمد كالجه اإللو آنػ

كسا يطيخ اإللو أنمضل بيضئة بذخية مختجؼ التاج السقخف كسا في الذكل ()15
(. )94

رمد التذييج والبشاء :كىػ رمد التذضضج كالبشاء كأحج رمػز اإللو أنمضل

كسا مػضح في شكل ()16

رمد الفأس :كضيخ ىحا الخمد كسا مػضح في شكل( )17مخافقا لبشاء السجف كىشاؾ أسصػرة خمق الفأس الحؼ قجمو أنمضل
ىجية لمبذخ لبشاء مجنيع حضث كاف يػصف اإللو أنمضل في بعس الشرػص بعكذ صفاتو السجمخة ىحه فيػ اإللو الخحضع
(.)95

كصاحب العسخاف كىػ سبب الحضاة كالشبات كالحضػاف

الحسامة والثػر :ضيخ رمد الحسامة الدساكية الحؼ يذضخ إلى اإللو أنمضل شكل( )18أك يخافقو كقج أعتبخ الدػمخيضغ ىحه
الحسامة الدساكية مغ رسل الدساء ككانت تجعى عشج الدػمخيضغ( أياىػ) .ككجج رمد آخخ لئللو أنمضل في مجيشة نفخ
بػصفو إليا لمصقذ ككاف الخمد يسثل ثػ اًر شكل ( )19يقفد إلى األماـ تحت قػس كىػ عبارة عغ حخبتضغ ضخستضغ
ككاف الثػر يسثل القػة التي تجكر بيا األفبلؾ ،ألف الحخبتضغ كانتا تحسبلف رسػما ألثشتي عذخة كخة تخمد إلى شيػر
(.)96

الدشة أألثشي عذخ

()87

ساكز  ،هـ.و.ؾ  :البابلٌون  ،ترجمة  :سعٌد الؽانمً  ،ط ، 1مراجعة  :عامر سلٌمان  ،دار الكتاب الجدٌد المتحدة  ،بٌروت – لبنان  . 9119 ،ص184

()5

فرانكفورت  ،هـ  :ما لبـل الفلسفـة  ،مصدر سابك  ،ص . 168

()89

ساكز ،هاري  :عظمة بابل  ،مصدر سابك  ،ص. 368

( )90ادزارد  ،كآخخكف  :قامػس اآللية كاألساشضخ  ،مرجر سابق  ،ص104 – 103
( )91نخبة مغ الباحثضغ  :حزارة العخاؽ  ،ج ، 1ص154 - 152
( )92الساججؼ  ،خدعل  :متػف سػمخ  ،ص 94

( )93نخبة مغ الباحثضغ  :حزارة العخاؽ  ،ج ، 1ص154

()94
()95

)(96

الساججؼ  ،خدعل  :متػف سػمخ  ،ص 94

نخبة مغ الباحثضغ  ،حزارة العخاؽ  ،ج ، 1ص154 - 152
Van Buren, E.D, Concerning The Horned Cap of the Mesopotamia Gods”, Or, Vol. 12, 1943. .p. 593
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صػر اإللو (أنكي) :ىػ إلو الحكسة الحؼ صار فضسا بعج إلو السضاه العحبة الباششضة( .)97كىػ الحؼ خمق اإلنداف كأحبو
كأعصاه نػامضذ الحكسة كبعث مغ يعمسو فشػف الحزارة كالكتابة كىػ الحؼ أنقح اإلنداف مغ الصػفاف( .)98ككاف لئللو
أنكي في العرخ الدػمخؼ رمد كاحج ىػ اإلناء كقج أصبحت لو فضسا بعج عجة رمػز .ككاف الدسظ حضػاف قجيع داؿ
عمضو ،كليحا صار زؼ كيشتو عبارة عغ عباءة شػيمة مغ الخأس حتى القجمضغ ىي جدج سسكة بكل تفاصضميا .كلئللو
أنكي شجخة مقجسة أسسيا(كذكانػ) أما ألقابو فيي ر ب حدمة القرب ،اإللو ذك اإلذف الكبضخة السفتػحة ،عضغ الساء
البلمعة ،ر ب الحكسة ،ر ب التعاكيح ،نػديسػد(الخالق)( .)99أما مداعج اإللو أنكي فيػ حسػ(إلو الحخؼ كالسيارات)
(. )100

كالسداعج األساس ىػ أيدسػد (اإللو ذك الػجيضغ)

شكل ()20

الساء الستجفق مغ كتفي اإللو :ضيخ في شكل( )21بججكلضغ تشدا ب مشيسا السضاه مغ كتفضو كصػرت معو األسساؾ
(.)101

كىي تدبح ضج التضار كىػ جالذ عمى عخشو

كيػضح مذيج ختع آخخ شكل ( )22اإللو(آيا) في حالة الجمػس

كالسضاه تدضل م غ كل جانب مغ القدع األكسط مغ جدسو كتػجج سسكتاف أماـ اإللو كثبلثة خمفو كيقػـ(أكسسػ) كزيخ
اإللو "آيا" بتقجيع اإلنداف الصضخ إلو ثانػؼ رفع يجه الضسشى إلى األعمى تحضة لئللو(آيا)(.)102
الساء الستجفق مغ بيغ يجيو(اإلناء الفػار) :اإلناء الفػار الحؼ يذبو الكسثخػ ،تخخج مشو خضػط الساء العذخ مغ
الجانبضغ كىػ مغ الخمػز لؤلستجالؿ عمى اإللو(أنكي -آيا) .كقج ضيخ عمى حػض ماء لكػديا( . )103شكل ()23
(.)104

الدمحفاة  :ضيخت كخمد لئللو(آيا) ،كتطيخ في فغ بابمي عمى إناء نحكر مغ الفخار في األلف الثاني ؽ.ـ
(.)105

يطيخ رمد الدمحفاة عمى حجخة حجكد أخخػ تعػد لمسمظ نبػخح نرخ األكؿ كخمد لئللو آيا

كحلظ

(شكل)24

الخجل الدسكة والدسكة الساعدة  :يذار إلى إف لحع األسساؾ كاف ضسغ القخابضغ ككجبات األشعسة لآللية كالكيشة في
(.)106

السعبج .كيبجك مغ السذاىج الفشضة إف الدسظ كاف رم اًد لئللو(أنكي) إلو الحكسة كالسضاه

ككانت مغ رمػز(نانذة)

الصضػر كاألسساؾ ،دخمت األسساؾ في الفكخ األسصػرؼ مغ خبلؿ ذكخىا بأسساء خخافضة كأسصػرية كالخجل الدسكة حضث

()97

محسػد  ،كارـ  :أساشضخ التػراة الكبخػ كتخاث الذخؽ األدنى القجيع  ،ط ، 1دار الحراد لمشذخ كالتػزيع كدار الكمسة لمشذخ كالتػزيع  ،سػريا

– دمذق  ، 1999 ،ص56

()98
فخانكفػرت  ،ىشخؼ  :ما قبػل الفمدفػة  ،السرجر الدابق ،ص171-170
( (99ادصاسد ٚ ,آخش : ْٚلبِٛط اٌٙ٢خ ٚاألعبط١ش ِ ,قذس عبثك  .ؿ99

( )100اٌّبعذ , ٞخضػً  :اٌذ ٓ٠اٌغِٛشِ , ٞقذس عبثك  .ؿ71
( )101ػىبؽخ  ,صشٚد  :اٌفٓ اٌؼشال ٟاٌمذِ , ُ٠قذس عبثك  .ؿ362
()102

سؽ١ذ ,فجؾ ٟأٛسٚ ,ؽ١بح ػجذ ػٍ ٟاٌؾٛس :ٞاالخزبَ االوذ٠خ ف ٟاٌّزؾف اٌؼشال ,ٟثغذاد ,1983,ؿ.116

(ِٛ )103سرىبد  ,أطٛاْ  :اٌفٓ ف ٟاٌؼشاق اٌمذِ , ُ٠قذس عبثك  .ؿ .225
( )104ػىبؽخ  ,صشٚد  :اٌفٓ اٌؼشال ٟاٌمذِ , ُ٠قذس عبثك  .ؿ357
( )105ثبس,ٚأذس :ٗ٠عِٛش فٕٙٔٛب ٚؽضبسرٙب ,د :عٍ ُ١طٗ اٌزىش٠زٚ ,ٟصاسح اٌضمبفخ ٚاألػالَ ,ثغذاد .1970,ؿ369
( )106عّؼخٔ ,ؼّبْ  :رمذ٠ظ اٌؾٛ١أبد ف ٟثالد اٌشافذ , ٓ٠اطشٚؽخ ِمذِخ اٌِ ٝغٍظ وٍ١خ االداة – عبِؼخ فالػ اٌذ – ٓ٠اسث , 2009 , ً١ؿ 46
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صضغت مغ ىحه الرػرة الخخافضة أشكاالً مغ التعاكيح الدحخية ،كضيخت لجيشا مثل ىحه األشكاؿ عمى السذاىج بذكل
خخافي كمخكب بخأس بذخؼ كجدج الدسكة ذات حخاشف( .)107كسا في الذكل( .)25كسا ضيخت األسساؾ بيضئة خخافضة
مخكبة مغ جدع الدسكة كرأس السعدة ( . )108شكل ()26
خخوف او ججي  :إلو الساء كالحكسة ،عخؼ بحبو لمبذخ .كبسا إف الساء ىػ أساس الحضاة ،مشو تشذأ السخاعي لتحضا عمضيا
الساشضة ،فيػ أيزا يعج إلو الخعي كليحا يخمد لو بالخخكؼ أك الججؼ .زكجتو نشخخساؾ كأبشتو عذتار(.)109
ساق الخخوف (عرا مشحشية بخأس كبر)– صػلجان :اإللو آيا(أنكي) كاف يخمد لو أحضاناً بخأس خخكؼ ،كرأس كبر،
كيطيخ ىحا الخمد عمى أحجار الحجكد(كػدكدكر) شكل( .)110()27كسا ضيخ ىحا الخمد أيزاً عمى حجخ حجكد آخخ،
كيبجك ذلظ كاضحاً عمى حجخة حجكد (ماردكؾ – زاكضخ -شػمي) تطيخ فضو عجد مغ الخمػز الجيشضة لعجد مغ اآللية كمغ
ضسشيا رمد اإللو آيا( .)111شكل ()30
(التاج السقخن) أو القبعة ذات القخون  :كمغ الخمػز التي صاحبت اإللو "آيا" التي لع تكغ خاصة بو فقط كإنسا اتخحت
كخمد شامل ىػ رمد التاج السقخف الحؼ كاف يعبخ عغ رمػز الثالػث السقجس األكؿ "آنػ -أنمضل– آيا" .كقج تصػر ىحا
الخمد إلى ىضئة العخش اإلليي ،كعج رم اًد ثبلثضاً لآللية العطضسة "آنػ -أنمضل– آيا" .كتكخر ضيػر ىحا الخمد بكثخة عمى
أحجار الحجكد شكل ()28
صػر اإللية كي (نشخخساج) :ىي اإللية الدػمخية األـ كىي إلية اإلخرا ب ،كيسكششا القػؿ إف (نشخخساج) رديفة
(كي) ،كيقابل (آف) عمى األرض اإللية (كي) كتعشي(األرض–األسفل) كتدسى في الشرػص الدػمخية القجيسة بأسع
نادر ججاً(أكراش) كدكجة لئللو(آف) .)112أما ألقابيا كأسسائيا فيي :
 – 1دامكاؿ  –2نشكي(سضجة االرض)  –3نشخخساج(سضجة الجبل)  –4نشساخ (الدضجة الكبضخة)  –5نشتػ (سضجة الػالدة) –6
مامي (ماما)  :األـ (مخترخ األلية مامضتػ زكجة أيخا)  –7مارؼ  :العحراء أك الغخيبة  – 8كاتػـ دكؾ  :إلية األشفاؿ
كالسدؤكلة عغ تخبضتيع  –9بضمضتي  :إلية الشدل  ،أك بضمضت – إيمي أؼ سضجة االلية  –10أكراش  –11أركرك  :سضجة
األنجا ب كرمدىا الرقخ الػاقف عمى عسػد  –12دنكضخما  :األلية األـ  ،ككانت تمقب أيزا بػ(سضجة الدمغ)  –13نشسضشا:
كيعشي ىحا األسع بالدػمخية(سضجة القبعات اآلليضة)(.)113
Black , J and Green; Gods , Demons and symbols of Ancient Mesopotamia , P 131

)(4

( )108فبؽت  ,ص٘١ش  :اٌفٕ ْٛاٌجبثٍ١خ  ,داس اٌغٛا٘ش , ٞط , 1اٌؼشاق – ثغذاد  . 2011 ,ؿ159
))109

االحمد  ،سامً سعٌد  :المعتمدات الدٌنٌة فً العراق المدٌم  ،ط ، 1بؽداد  ، 1988 ،ص .94ص. 117

()110

سوسةةة  ،احمةةد  :تةةارٌخ حضةةارة وادي الرافةةدٌن  ( ،فةةً ضةةوء مشةةارٌع الةةري الزراعٌةةة والمكتشةةفات االثارٌةةة والمصةةادر التارٌخٌةةة )  ،ج ، 1المكتبةةة
الوطنٌة  ،بؽداد  ، 1993 ،ص447

()111

عكاشة  ،ثروت  :الفن العرالً المدٌم ( سومر وبابل واشور  ، ) 4مصدر سابك  ،ص698

()112

ادزارد  ،وآخرون  :لاموس اآللهة واألساطٌر  ،مصدر سابك  ،ص86

((113

الماجدي  ،خزعل  :الدٌن السومري  ،مصدر سابك  ،ص73
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(.)114

كفي مجيشة لكر عثخ عمى قصعة فشضة يذاىج عمضيا ىضئة اإللية نشخخساؾ شكل( )29ربة الجباؿ

كتطيخ في أعساؿ

آخخػ كىي تحزخ شقػس تقجيع الساء السقجس كسا في شكل ()30
رمد األوميغا :يذبو إلى حج ما الحخؼ اإلغخيقي أكمضكا أما مقمػباً أك قائساً إلى األعمى ،كقج فدخ ىحا الخمد عمى أنو
يسثل كفتي مضداف أك نضخ عخبة أك حضػاف ذؼ قخف كبضخ .كتػجج تفدضخات أخخػ عشو كمشيا أنو عبارة عغ حدمة كىي
الحدمة العطضسة لسعبج(أيداكضبل) كسا تفدخ األكمضكا عمى أنيا تسثل أشخشة قساط األشفاؿ حجيثي الػالدة الحؼ مثل كخمد
لئللية نشخخساؾ التي ذكخت في إحجػ التخنضسات إنيا " السػلجة في الدساء كاألرض الدضجة نشخخساؾ"( .)115كسا يبلحع
ضيػر ىحا الخمد عمى مذيج شبعة ختع آشػرؼ شكل( )31يعتمي ىحا الخمد فػؽ رأس شخرضغ رجل كأمخاة( .)116كبخز
(. )117

ىحا الخمد عمى حجخ(مضذػ) كقج نحت في الرف العمػؼ كسا في شكل()32
الفرل الثالث(اجخاءات البحث)

أوالً/مجتسع البحث :يذسل أعساالً فشضة مختمفة األجشاس كالخامات كاألسالضب كالتي ترػر مختمف صشػؼ كأشكاؿ
اآللية .مسا يرعب حرخىا إحرائضاً ،إال إف الباحثة سعت إلى تػصضف إشار مجتسع البحث أعتساداً عمى السرػرات
السػجػدة في القشػات الستاحة .كبحلظ أصبح متسثبل بػ( )24عسبلً عخاقضاً سػمخيا
ثانيا :عيشة البحث ارتأت الباحثة إستخخاج عضشة مقجارىا ( )4اعساؿ فشضة .كأعتسجت السدػغات اآلتضة في إختضار عضشة
البحث(.إىساؿ األعساؿ الستكخرة كالتالفة .إعتساد األعساؿ األكثخ شيخة كتجاكؿ في السرادر ذات االختراص .إعتساد
األعساؿ التي تسثل اآللية الخئضدة كالثانػية .تع إختضار العضشة).
ثالثا /مشيج البحث :أتبعت الباحثة السشيج الػصفي ،بأسمػ ب تحمضل السزسػف.
تحميل العيشة

()1

()3

()2

()4

أنسػذج ( :)1مشفح بأسمػ ب الشحت السجدع ،مغ مادة حجخ الكمذ البمػرؼ ،شكل مخكب مكػف مغ رأس أسج كجدع
إنداف يخفي ما يجؿ عمى ذكػرتو أك أنػثتو ،جدج الخأس بذكل جانبي ،أما جدجه فقج كاف مغ نياية الخأس كحتى
)(114

Frankfort, H., “God and Myths on Sargoind Seals”, Iraq, Vol.1,1934,op. cit.., P .27 .

( )115فاضل  ،فاتغ مػفق  :رمػز أىع اآللية في العخاؽ القجيع  ،أشخكحة مقجمة إلى مجمذ كمضة اآلدا ب – جامعة صبلح الجيغ – أربضل  ، 2009 ،ص.163
God and Demons and symbols of Ancient Mesopotamia.P.55 (116)Black, J and Green ,the

()117

بارك  ،أنجريو  :سػمخ فشػنيا كحزارتيا  ،مرجر سابق  ،ص 58
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الخرخ بذكل أمامي ،كمغ األسفل بذكل جانبي ،كقج بانت الضجاف أماـ الرجر بذكل أقخ ب إلى الستذابظ ،كسا بجت لو
بصغ كبضخة ،مع بخكز العزبل ت في كافة أنحاء الجدج .يحضل ىحا التخكضب ليحا الذكل بخأس األسج داللة عمى القػة
كالدضصخة فتشفتح دالالتيا عمى الخمػد مغ خبلؿ تزايف معشى الحزػر الجشذ لآللية عذتار كلمبػة-األسج ،ككاف ىحا
الحضػاف يتبع العجيج مغ اإلليات كاإللية(عذتار) كاإللية(لضمضت) ،إضافة إلى كػف األسج رم اد إليضاً فقج كاف األسج
السجشح كالقزضب بخأس أك رأسي أسج مغ رمػز اإللو نخكاؿ أما الجدج اإلنداني ،فكاف داللة الجشذ كالخرب ،كىحا
السديج بضغ الذكل اإلنداني كاألسج في ىحه السػضػعة يحكخنا أيزا باإللية عذتار كأسجىا ،إضافة إلى عج عذتار في
بعس األحضاف مغ اآللية الخشثػية عمى إفتخاض إف ىحا الذكل غضخ كاضح السعالع ،فقج "كانت أيشانا–عذتار في آف
(. )118

كاحج ربة الحب كالحخ ب أؼ إنيا تحكع الحضاة كالسػت ،كلمجاللة عمى كساؿ قجراتيا يقاؿ إنيا خشثى"

كبيحا الذكل

يحاكؿ الفشاف مشصمقاً مغ عقضجة ديشضة أف يجسع بضغ الذكل اإلنداني كالذكل الحضػاني ،ككأنو يحاكؿ أف يعصي صفة
الحضػاف السػضفة السسضدة إلنداف يفتقخ ليحه الرفة ،كفي الػقت نفدو فأف ىحا الشػع يعصضشا شكبلً عغ إضفاء أك معالجة
الذكل اإلنداني بعج مداكجتو مع الذكل الحضػاني ،أؼ السعالجة الذكمضة الخالرة التي تحاكؿ التعبضخ عغ الفكخة
أكالسزسػف أك الخمد كالسعالجة الجسالضة لو .إف الحؼ يسضد ىحا العسل عغ غضخه ىػ أقتخا ب الذكل مغ الػاقع مغ حضث
التذخيح ال سضسا رأس األسج كالخرخ كإضيار العزبلت ،لكغ عسػـ العسل يشع عغ صػرة ذىشضة مجخدة ليا القجرة عمى
األنفتاح عمى تزسضغ األشكاؿ دالالتيا كتعبضخىا عغ السزسػف العقائجؼ كخرائز كل إلو .كمسا ال شظ فضو إف رغبة
الفشاف في إختضار خامة العسل(حجخ الكمذ البمػرؼ) في نحت ىحا التسثاؿ ىػ محاكلة مشو إلغشائو بسزسػف فكخؼ أشج
ايحاء بدضادة الصابع الجيشي في العرخ الدػمخؼ .كقج حاكؿ األبتعاد عغ الخامات التقمضجية التي كانت سائجة في
تعبض اًخ ك ً
األعساؿ الشحتضة األخخ ليحا العرخ ،مسا شحغ العسل بصاقة تعبضخية أستثشائضة لتكػف جدءاً مغ السشطػمة الفكخية التي
أقتخنت بالذكل كىحا ما أضفى عمى لعسل الفشي قجسضة خاصة كمتسضدة .
انسػذج ( :)2اكتذف عالع اآلثار السعخكؼ(ىشخؼ فخانكفػرت) في مػقع(تل اسسخ) بسشصقة(ديالى) ،مجسػعة مؤلفة مغ
إثشي عذخ تسثاالً حجخياً ألشخاص بأحجاـ متبايشة يبمغ ارتفاع أكبخىا حجساً ( )72سع .تػزع حفطيا بضغ
متحف(شضكاغػ) كالستحف العخاقي .كالشسػذج أعبله ىػ كاحج مغ بضغ االثشى عذخ .لقج أشار(فخانكفػرت) "إف أىع
تسثالضغ في ىحه السجسػعة يسثبلف زكج مغ اآللية .كقج خالفو الخأؼ(أنجريو بارك) عشجما يذضخ إلى كػنيسا ممظ كممكة
مجيشة(أششػنا) ،كإف بقضة التساثضل ىي لذخرضات رفضعة السشدلة في السجيشة ترمي آللية الخرب كاإلنتاج"( .)119يسثل
الشسػذج العخاقي اإللو (آبػ) السجدج بأسمػ ب الشحت السجدع في كضعضة كقػؼ كسكػف تذابكت يجاه عشج مشصقة الرجر
كىي تحسل قجحاً ،كمثمت الضجاف بحجع صغضخ مقارنة مع باقي أجداء الجدع كبذكل مبالغ مغ لجف الفشاف كلع يخاع
تذخيحيسا ،كنتمسذ ىشا رغبة الفشاف كمضمو إلى تبدضط الذكل كعجـ تسثضمو لمشدب الػاقعضة كىي محاكلة لمكذف عغ
()118
()119

إلٌاد  ،مٌرسٌا  :تارٌخ المعتمدات واألفكار الدٌنٌة  ،ج ، 1ترجمة  :عبد الهادي عباس  ،ط ،1دار دمشك  ،سورٌة – دمشك . 1987 – 1986 ،
بارو  ،أندرٌه  :سومر فنونها وحضارتها  ،مصدر سابك  ،ص 156
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السجلػالت الغضبضة ،كسا بجا لو شعخ شػيل يتجلى عمى جانبي الخقبة عمى شكل خرمة عمى كل كتف ،كرأس مختفع إلى
األعمى مسا أضفى عمضيا مدحة جمضمة تحضل الستمقي لمذعػر باليضبة كالػقار ،كعضشاف كبضختا الحجع بذكل مبالغ جدجت
بخامات مغ أحجار ممػنة كبخاقة ،فضطيخ البؤبؤ السصعع بالقار األسػد الحؼ يذغل الجدء األكبخ مغ البضاض(،صػر
الستعبجكف آليتيع بتساثضل تختمف قمضبلً عغ شكل البذخ األعتضاديضغ ،فعضػنيع كاسعة كقج تكػف أربعا)( ،)120كلعمشا نتمسذ
الرفة القجسضة في الرػرة اإلليضة مغ خبلؿ ىحا التسثاؿ عغ شخيق السبالغة بأتداع العضػف ،مسا يشصػؼ عمى ذلظ مغ
إببلغ مفاىضسي يسثل أبعاداً فكخية ،فالعضغ ىي كسضمة لمخؤية كلكغ سعتيا السبالغ فضيا ىي داللة لمخؤية الثاقبة كالبرضخة
البعضجة السجػ التي تتستع بيا تمظ الذخرضة ،مع لحضة شػيمة مقدسة عمى ثسانضة خصػط عخيزة ترل إلى الرجر،
كقج بثت فضو ركح الػقار ،كقج أنزست الذفاه بذكل ممحػظ ،يختجؼ ثػبا كامبلً أك مغ قصعتضغ قرض اخ بحضث بانت
أرجمو ،ككانت نيايات الثػ ب مبخكزة بدخخفة ىشجسضة ذات أشكاؿ مثمثة تعتمضيا حدكز عسػدية بذكل مكثف ،كيػجج بسا
يذبو الحداـ أكالكسخ في مشصقة الخرخ متكػف مغ خصضغ ،ككانت األرجل مشفخجة كمثبتة القجماف بالحجع الصبضعي،
عمى قاعجة دائخية سسضكة الحجع ،صػر فضيا مذيج شائخ ناش اًخ جشاحضو كقج تػسط حضػانضغ مغ فرضمة األيل متجابخيغ
في كضعضة الجمػس أماـ كل مشيسا نبتة .كسا مبضغ في الذكل السكبخ.
كىحا السذيج مغ السذاىج ذات الجالالت الجيشضة السيسة التي عبخت عشيا نساذج أخخ مغ الفغ الدػمخؼ كسا
مػضح في األشكاؿ أدناه .كنمحع في العسل أعبله لئللو (آبػ) إف العسل بجا بذكل مختدؿ مغ التذخيح الجقضق كإضيار
التفاصضل ،كىشا نجج رغبة الفشاف في السضل إلى تبدضط الذكل كعجـ تسثضمو لمشدب الػاقعضة كىي محاكلة لمكذف عغ
السجلػالت الغضبضة الجيشضة الساكرائضة التي تقف كراء التكػيغ الذكمي لمعسل الفشي ،حضث تعصي صػرة اإللو انصباعاً ركحضا
يدػده اليجكء كالتأمل .كأستخجـ الفشاف حجخ الكمذ الرمب في نحت ىحا التسثاؿ ألغشائو بسزسػف فكخؼ أشج تعبض اًخ
كإيحاءاً بدضادة الصابع الجيشي .كعمى ىحا الشحػ حاكؿ الفشاف بخضاؿ خرب أف يشتقل بفكخة العسل في صػرة اإللو مغ
العالع الجنضػؼ إلى العالع الغضبي لجػ العخاقضضغ القجماء كذلظ عغ شخيق التسثضل غضخ الػاقعي لمذكل  ،حضث تجاكز
مزسػف التسثاؿ األبعاد الدمكانضة لتقتخف باإللو .
أنسػذج ( :)3جدج بأسمػ ب الشحت السجدع إلليي الخرب كالحب دمػزؼ كأنانا

()

كىسا رمد لمدكاج السقجس كالحؼ كاف

يعج مغ أىع الصقػس القجيسة ذات البعج األجتساعي ،قج كجج في السعبج السخرز لعبادة اإللية(أنانا) إلية الخرب
لجػ الدػمخيضغ كىػ يحسل أبعاداً سحخية ،كقج بجا اإللياف بذكل أمامي ككاف حجع اإللو بحجع اإللية ،كسا إف اإللية
أحتمت الجانب األيسغ لئللو ،كقج ضي اخ بذكل متعانق بحضث ضيخت يج كاحجة لكل إلو كلع تطيخ يجىسا األخخػ كقج
()120

()

الدباغ  ،تمً  :الفكر الدٌنً المدٌم  ،ط ، 1دار الشؤون الثمافٌة العامة  ،بؽداد  ، 1999 :ص. 96

فاضل سودانً  :طموس الخصب التراجٌدي http://www.alzakera.eu/music/vetenskap/Historia/historia-0094.htm،
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كانت الضجاف الطاىختاف في كضعضة التخابط ،كلع تطيخ أقجاميسا ،كيقخبشا ىحا العسل مغ عالع الحضاة ،ككأف الفشاف أراد أف
يذبو ىحيغ اإلليضغ باألشكاؿ البذخية ،ككأنيع يحسبلف مذاعخ شبضية بسذاعخ البذخ ،كسا بجا اإللياف كأنيسا في
كضعضة الجمػس ،فقج ضيخ اإللو بمحضة شػيمة متسػجة بعذخة خصػط ،كشعخ شػيل بذكل ججائل يشتيي إلى نياية
لحضتو ،أما اإللية فقج بجػ شعخىا بذكل اقرخ ،كقج بجت نطخات التأمل عمى كجيضيسا .كلػ عجنا إلى خرائز الفغ
الدػمخؼ ،لػججنا محاكلة تجدضج الفشاف بحدب عقضجتيع الجيشضة لتجدضج آليتيع بأسمػ ب يستاز بصابع األختداؿ كالتجخيج
حضث الدصػح الخالضة مغ التفاصضل كتحسضل األشكاؿ صفة رمدية ناتجة عغ رؤية ذىشضة ال حدضة ،بحضث لع تطيخ يج
لكل إلو ،إضافة إلى عجـ ضيػر القجمضغ ،بقرج تحقضق اليضسشة لمسػضػع الجيشي عمى السػضػع الجنضػؼ ،كذلظ مغ
خبلؿ التبلعب بعبلقات السبالغة بالشدب كالحجػـ كذلظ مغ خبلؿ تجدضجىسا بالحجع نفدو ،كأنو كانت ىشاؾ عشاية
بأجداء عمى حدا ب أجداء أخخػ لتأكضج فكخة أك مػضػعة معضشة .كحلظ يسكغ أف نمحع إف ثسة تقارباً بضغ السػضػعة
البذخية لمدكاج الحؼ يتسثل بالسبلصقة كالتعانق كالتقاء األيجؼ ،لكغ بتفعضل الخمد قج رافق األشكاؿ كمشحيا ىضبة ككقا اًر
يمضق باآللية السضسا العضػف الدػمخية السقتخنة بالحكسة كالتأمل كالجساؿ .كجدج الفشاف العسل بسادة الحجخ الكمدي كىي
محاكلة مغ الفشاف في شحغ العسل بصاقة تعبضخية أكبخ لئلببلغ عغ السفاىضع الغضبضة التي كضفت داخل العسل الفشي،
حضث شكمت تمظ السادة إحالة لسفيػـ القػة كالجيسػمة التي إنعكدت بالسػضػع الجيشي الستسثل برػرة اإللياف.
أنسػذج ( :)4يسثل إناء مغ السخمخ ،كىػ إناء شقػسي مجػؼ مغ الجاخل ،زيغ سصحو الخارجي بأشكاؿ كاف مغ
أبخزىا امخأة تخمد إلى اإللية ارشضكضجاؿ ككاف نرفيا العمػؼ عارياً ،أما الشز الدفمي فقج كاف مدتػ اًر ،تختجؼ تشػره
قرضخة ،نفح الخأس بذكل جانبي ،أما الجدج فقج نفح بذكل أمامي ،كقج بجت القجماف بذكل جانبي ككأنيا في حالة سضخ،
تطيخ كمتا يجييا بذكل مشحغ مخفػعة إلى األعمى عمى الجانبضغ ،يحضط بيا ثعباناف في جية الضسضغ كالضدار يبجكاف في
شكل مختفع في مدتػػ يجاىا ،إما في أسفل المػح كعمى جانبي قجمضيا في جية الضسضغ كالضدار تطيخ لبػتاف بذكل
جانبي كيطيخ الخأس جانبضاً معاكداً لمجدج .كتسثل ىحه اإللية العالع الدفمي حضث تطيخ رمػزىا إلى جانب الثعابضغ
كالمبػات .كسا إف الثعباف ىػ أحج رمػز اإللو نشكذديجا إلو العالع الدفمي ،كىػ أبغ اإللية آرشضكضجاؿ .كىحا العسل يفرح
عغ قجسضتو عغ شخيق الخامة التي نحت مشيا ،إذ نتمسذ ذلظ مغ خبلؿ الرفات التي تسضدت بيا مادة السخمخ مغ قػة
كديسػمة كىحا ما شكل خصابا فشضا لمستمقي يعبخ عغ مزسػف ديشي .كتحضمشا القخاءة البرخية لمعسل إلى تسثبلت الرػرة
اإلليضة ،كما يتجمى لشا في شكل اإللية كما يحضط بيا مغ أفاعي كلبػات ،كاألفاعي في السعتقجات الجيشضة تعج رم اًد
لمسػت بدب داء الدع السػجػد في جدجىا ،كتعج مغ رمػز الذفاء كالخمػد .كتخمد األفعى إلى الحضاة كالتججد في
الصبضعة مغ خبلؿ تغضضخ جمجىا بأستسخار فزبلً عغ كػنيا رمد الخمػد كالخرب ،أما المبػات فيي رمد يتسثل بالقػة لحا
أصبح ىشا إحج الخمػز اإلليضة حضث يتبع اإللية ،كالحؼ يسكغ أف يدتخجـ في الحخ ب كالقتاؿ لقػتو ،كىػ رمد السػت،
كبيحا تجدضج لمعالع اآلخخ .فضكذف لشا البشاء الفشي بتػضضفاتو الفكخية كالجسالضة خصاباً أنسػذجضاً لمتقري عغ صػرة
اإللية في الفغ العخاقي القجيع ،كلعل تفكضظ الخمػز البرخية كإحالتيا إلى مجلػالتيا الفكخية تداىع في قخاءة السفاىضع
السقجسة التي تزسشيا الشز جػىخيا ،إذ كضفت السفخدات بفكخىا(الساكرائي) لتكػف السحخؾ األكؿ في إخخاج ىحا العسل.
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الفرل الخابع  /نتائج البحث:
 - 1ناؿ مػضػع الخرب األكلػية في إىتساـ إالنداف الدػمخؼ جدج بسػضػع اآللية مغ خبلؿ تفعضل دالالت
األشكاؿ .كسا في نسػذج مغ عضشة البحث ()4 ، 3
 - 2إف اآللية الحيغ يذكمػف السجسع اإلليي لع يكػنػا كميع ذكؼ أىسضة كاحجة أك مختبة متداكية فقج كانت ىشاؾ آلية
رئضدة كالية ثانػية .ثع أتخحت اإللػىضة األشكاؿ اآلدمضة كالحضػانضة كاألشكاؿ السخكبة .األلػىة اآلدمضة كسا في()4،3،2
األلػىة السخكبة كسا في نسػذج ()1
 - 3نمحع إف السحخؾ األكؿ لفشاف لمحزارتضغ في األعساؿ الفشضة ىػ تجدضج الستخضل البلمخئي لمطػاىخ الكػنضة
بػصفيا آلية مقجسة يحاكؿ الفخد استعصافيا مغ خبلؿ السسارسات الصقػسضة التي اتخحت جانبا ديشضا مقجسا ،لحلظ
أقتخنت صػر اآللية بالجساؿ السثالي الحؼ نجج ارتباشو بالعالع الغضبي البلمخئي  .كسا في نسػذج ()2
 - 4أتخحت األشكاؿ السخكبة قضسة مقجسة في األعساؿ الفشضة كذلظ ضسغ أشتغاالت الفكخ الجيشي لئلنداف القجيع ،إذ
كضف الفشاف مجسػعة مغ الجالالت لضخمق شكبل خارقاً لمصبضعة مغ خبلؿ (االستعارة) لسفاىضع رمدية مثل :
رأس أسج كسا في نسػذج ( .)1كقج أعصت ىحه السفاىضع مغ خبلؿ الشز الرػرؼ لجػ الستمقي اإلحداس بالغخابة
كاإلشارة إلى القػة الستسثمة باآللية مغ خبلؿ ىحا التخكضب .مسا تقجـ نمحع إف ىشاؾ بعس الرػر السخكبة مغ األشكاؿ
الحضػانضة كاإلندانضة ،تسثمت بػ( رأس األسج )
 -5دعا الفشاف إلى تقجيذ بعس السفاىضع ذات الثشائضات الستجاكرة مثل (الخجل/السخأة)  ،كسا في نسػذج ()3
 -6أعتسج الفشاف عمى الفكخ السضثضػلػجي في صضاغة العسل شكبل كمزسػنا ،إذ حققت األعساؿ تشاصات مع األساشضخ
القجيسة مغ خبلؿ تجدضج األعساؿ السخكبة التي تكذف عغ األبعاد الفكخية لسفيػـ اإللو .كسا في (.)2
 -7إف شبضعة الفكخ العخاقي القجيع الحؼ يسضل إلى التجخيج يصسح إلى التدامي باإللو كصػره كتسثبلتو ،كاالرتفاع بيا
عغ مدتػػ الرػرة الػاقعضة ،كالتسثل الحدي السباشخ دفع العخاقضضغ إلى إبتكار الخمػز السراحبة لكل إلو ،كاألستعاضة
في إغمب األحضاف عغ صػرة اإللو بخمػزه التي تخرو كتأكج كجػده كتغشي عغ تسثمو السباشخ لمعضاف ،بخبلؼ الحزارة
اليشجية التي تؤكج عمى حزػر الرػرة الحدضة كالتسثل الػاقعي لآللية بػصفيا مػجػدة كتذارؾ الشاس كجػدىع األرضي
عمى عكذ اآللية العخاقضة القجيسة الستعالضة عغ البذخ كالتي تحكع مرائخىع دكف أف تتجمى بذكل دائسي .كسا في
نسػذج ()4،3،2
 -8يسكغ األستجالؿ عمى قجسضة اإللو مغ خبلؿ السشحػتات الفشضة لمحزارة ،ففي الشحت العخاقي القجيع  ،نجج محاكلة
الفشاف في خمق شكل أختدالي مغايخ لمػاقع سعضاً إلى تجدضج القػػ الكػنضة السقجسة التي تتجمى في السادة ،كسا إف ىحا
الذكل السجخد أ صبح كسضمة إلقشاع (الستعبج) بانتسائو إلى العالع السضتافضديقي لضتػجب تقجيدو كعبادتو كبحلظ فقج شغى
السزسػف عمى حدا ب شكل السشحػتة لضحسل تعبض اخ ركحضا أكثخ إببلغا .كسا في نسػذج ()3
 - 9تتزح قجسضة اآللية بتسضدىا عغ البذخ فقج أمتازت صػرة اإللو بالعضػف الػاسعة كسا في نسػذج (. )2
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 - 10تسثمت قجسضة اآللية بػصفيا قػػ كػنضة تحكست في حضاة اإلنداف ،فأصبحت دافعا سايكػلػجضا يقػـ عمى تبجيج
مخاكفو تجاه ما يحضصو في الصبضعة ،لحلظ نالت تمظ اآللية في مقتخباتيا الذكمضة داخل الشز بعجا غضبضا مقجسا ،عغ
شخيق محاكلة الفشاف في خمق أجػاء ديشضة تعدؿ ىحه القػػ عغ العالع السخئي كإحالتو إلى عالسيا الغضبي ،إذ نجج حخكة
األيجؼ كاألرجل كالدؼ الجيشي كالتخاكضب الخمدية كاألسصػرية تػحي بسذاىج تجاكزت بسػضػعضتيا الػاقع السعاش لتقتخف
بسشطػمة مضتافضديقضة اعتسجت عمى الخضاؿ السضثضػلػجي .كسا في نسػذج ()2
 – 11غمب عمى صػرة اإللو في الفغ العخاقي القجيع اليضبة كالتأمل كالدكػف  ،كسا تجدج في نسػذج ()2
 – 12إف مػضػعة القػة التي يستاز بيا اإللو تجدجت في صػرة اإللو في الفغ العخاقي كقج ضيخ برضغ مثل القتاؿ
بجالالت األسمحة .فقج عبخ الفشاف مغ خبلؿ تجدضجه لرػر اآللية عغ مجسػعة مغ الحاالت األخخ كحخكة األرجل عغ
حالة (الحخكة كالدضخ كالتقجـ كاالنترار كالثبات كالبصر باألعجاء) كسا في نسػذج ()4
 -13اعتسج الفشاف في تجدضجه ألشكاؿ اآللية مغ خبلؿ الخامة التي عػؿ عمضيا في خصابو الفشي كالجسالي ،إذ ضسغ
الفشاف عسمو قضسة مقجسة بعشرخ السادة لسا تحسمو مغ دالالت كرمػز تحضمشا إلى قجسضة السػضػع ،فشجج مادة الحجخ
الحؼ يعبخ عغ مفاىضع الربلبة كالقػة قج اقتخنت بأشكاؿ اآللية كسا في أنسػذج ()3،2،1
 -14كسا كذفت السعادف الثسضشة كالحىب كالبلزكرد كمادة البخكند عغ قجسضة السشحػتة بػصفيا مغ السعادف الشادرة
كالشقضة كقج ساىست تمظ السػاد في تجاكز حجكد الشز الدمكانضة لبلنتقاؿ بالستمقي الى العالع األسصػرؼ السقجس الحؼ
تحكع في مخضمة الفشاف.كسا إف ليحه السػاد داللة عمى القػة كالجيسػمة فزبل عغ مخكنتيا في صضاغة الذكل كإضفاء
الحخكة ،أما مادة العاج كالسخمخ فقج تجدجت في نسػذج (.)4
 –15أقتخنت صػر اآللية مع الجانب الػضضفي كإضيار السذاىج الصقػسضة العبادية ،فقج جاءت مجسػعة مغ األعساؿ
الفشضة تعمغ عغ قجسضتيا مغ خبلؿ جانبيا الػضضفي ضسغ السؤسدة الجيشضة (السعبج) ،إذ تع أستعساليا في شقػس ديشضة
معضشة ،فزبلً عغ السذاىج كالخمػز الجيشضة السقجسة التي نحتت عمى سصػحيا .كسا في نسػذج (.)4
االستشتاجات:
 -1إف تجيغ اإلنداف القجيع لع يكغ أم اًخ أختضارياً فائزاً ،كإنسا اقتخف بشطخية لمػجػد كالحضاة .كعمى الخغع مغ السحافطة
التي اتدع بيا الجيغ القجيع إال أنو خزع بسخكر الدمغ إلى تغضخات في التذجيج كحتى في السعتقج كالسسارسة  .كلع يؤد
الجيغ الجكر الكبضخ الحؼ أداه ىشا في أؼ مجتسع قجيع آخخ ألف اإلنداف في ىحا السكاف كاف يذعخ بأستسخار بأنو يعتسج
كمضاً في بقائو بالػجػد عمى إرادة اإللو.
 -2مغ ضسغ السعتقجات الجيشضة كاف ىشاؾ تسضضد كاضح بضغ الجيشي كالجنضػؼ في صػرة اإللو.
 -3أمغ اإلنداف األكؿ بالػحجانضة بدبب الفصخة التي تػجج بجاخمو كلكشو جدج ىحه الػحجانضة بالتعجد ،كقج بمغت مغ كثخة
العجد كالتشػع ،إنيا تذتسل عمى ألػؼ مغ صػر اآللية كعمى أصشاـ حجخية كخذبضة ،كيذتق مغ كل كاحجة مشيا أفكا اًر
فمدفضة كخخافات كثضخة .
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 -4ند تخمز مغ إختبلط السحاىب كاآللية عجة خصػط (مشحى) أساسضة في أالفكار .ففي العخاؽ القجيع تتبادؿ اآللية
مػاقع األىسضة بجؿ بعزيا كلكشيا تطل جسضعا مختبصة بجيانة كاحجة ميضسشة ال يسكغ أستبجاليا .
 -5أفخزت األساشضخ العخاقضة القجيسة عجة مفاىضع أتخحت صفة ديشضة مثل اإللو كالسمظ  ،كقج شكمت تمظ السفاىضع
انعكاساً لسذاىج فشضة مختمفة .
 - 7يحب العخاقضضغ القجماء الرػر كالعبلئع الخارجضة ،فيع شكمضػف في مسارسة أديانيع ميسا كاف نػعيا.
 - 8نتمسذ قجسضة السمظ في الفكخ العخاقي القجيع بػصفو كائشاً مفػضاً مغ اإللو إلدارة الببلد كمسارسة الدمصة الدضاسضة
عمى األرض  ،لحا أقتخنت تساثضل السمػؾ في بشائيا الذكمي بخمػز كمفخدات ديشضة لمجاللة عمى إلػىضتيا .
 -9كثق الفشاف مذاىج تسثل جانباً مغ الحضاة الجيشضة الصقػسضة السقجسة التي يسارسيا الجساعة تقخباً مغ القػػ السصمقة،
إذ أصبحت تمظ الصقػس حمقة كصل بضغ الفخد كاآللية بػصفيا مفيػماً متعالضاً يدسػ عمى السػجػدات .
 -10صػر الفشاف العخاقي القجيع في بعس أعساليع الفشضة اآللية بذكل كاقعي ،بذخؼ كذلظ لتقخيب صػرة اإللو بػصفيا
الرػرة األقخ ب لمسخضمة ،كبعزيا بذكل مخكب (بإضافات حضػانضة) كذلظ ألف بعس الحضػانات تستمظ قجرات ال يستمكيا
اإلنداف  ،كعشج إضافتيا إلى ىضئة الرػرة البذخية تعصضيا أمتضازات أكثخ .
 -11تبمػرت عقائج ما بعج السػت لتؤكج عمى قجسضة العالع اآلخخ  ،فالعخاقي القجيع كاف يصسع بخضا اآللية.
 -12إف الفشاف العخاقي القجيع صػر آليتيع بيضئة بذخية كأضفى عمضيا خرائز كصفات كرغبات البذخ مثل اآلكل
كالذخ ب كاألستحساـ .
 -13تتأكج قضسة الرخاع كالتشاحخ الجائع بضغ اآللية العخاقضة بػصفيا سببا في ديسػمة كتصػر الحضاة كالػجػد .
 -14اآللية العخاقضة غامزة مبيسة كال تحسل سسات الجساؿ بل الغزب أك التأمل أك العبػس.
 -15أبجع الفشاف ف ي الحزارة العخاقضة بأستخجامو عشاصخ التكػيغ كأسدو إلضيار الدسات الفشضة كالجسالضة في
األعساؿ الفشضة  .كذلظ إلضفاء مدحة جسالضة عمى صػرة اآللية .
 –26ىشاؾ تأثض اًخ نفدضاً كمعشػياً تجاه صػرة اإللو األسصػرية مغ خبلؿ دالالت متجاكلة شعبضا عبخ ثقافة السجتسع
التػصيات :في ضػء ما ضيخ مغ نتائج كإستشتاجات تػصي الباحثة بسا يأتي :
 -1تحجيج السفاىضع الجسالضة كدراستيا تحجيجا كربط السفاىضع العقائجية بالجراسات الفشضة الجسالضة التي تعشي باالتجاىات
الجسالضة فزبل عغ اتجاىاتيا التاريخضة .
 –2تشسضة الجػانب الشقجية كالتاريخضة عغ شخيق اشبلع الصمبة .
 -3مداىسة دكر الشذخ بإشخاؼ كدعع ك ازرة التعمضع العالي لتفعضل مثل ىحه الجراسات.
 -4تػفضخ الجراسات الحجيثة كالسرادر السخترة بجراسة فشػف كعقائجىا كأساشضخىا.
 -5التأكضج عمى دراسة فمدفات الحزارات الذخقضة كفشػنيا في مشاىج الجراسات العمضا في كمضات الفشػف الجسضمة.
 -6الحفاظ عمى السػركث الحزارؼ كالسػاقع األثخية كاألىتساـ بسقتشضات الستاحف كتجاكز حالة اإلىساؿ .
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 -7إستحجاث متحف مرغخ في السؤسدات السعشضة يحتػؼ عمى أعساؿ فشضة متشػعة بأشكاؿ مشدػخة مع شبع فػلجرات
ممػنة تتزسغ أشكاؿ األعساؿ الفشضة مع تػثضق معمػمات لكل عسل كي يتدشى لمصمبة معخفة السشجدات الحزارية فزبل
عمى دراسة تمظ األعساؿ عغ كثب .
السقتخحات :في ضػء ما ضيخ مغ نتائج كإستشتاجات كتػصضات كأستكساالً لمفائجة تقتخح الباحثة ما يأتي - :
 - 1دراسة مقارنة بضغ الجيانة الخافجيشضة كديانة كادؼ الشضل.
قائسة السرادر
القخان الكخيع
 االحسج  ،سامي سعضج  :السعتقجات الجيشضة في العخاؽ القجيع  ،ط ، 1بغجاد . 1988 ، ادزارد ،كآخخكف :قامػس اآللية كاألساشضخ (في ببلد الخافجيغ الدػمخية كالبابمضة – في الحزارة الدػرية االكغاريتضةكالفضشضقضة ) ،تعخيب  :دمحم كحضج خضاشة  ،ط ، 2دار الذخؽ العخبي  ،بضخكت – لبشاف  ،حمب – سػريا . 2000 ،
 أرمدتخكنغ ،كاريغ :مػجد تاريخ األسصػرة ،تخجسة :أسامة اسبخ ،ط ، 1سػريا – دمذق . 2007 ، إلضاد  ،مضخسضا  :تاريخ السعتقجات كاألفكار الجيشضة  ،ج ، 1تخجسة  :عبج اليادؼ عباس  ،ط ،1دار دمذق  ،سػرية– دمذق . 1987 – 1986 ،
 اكتذ  ،جػف  :بابل تاريخ مرػر  ،ت :سسضخ عبج الخحضع الجمبي . 1990 ، بارنجر  ،جضفخؼ  :الجشذ في أدياف العالع  ،ت  :نػر الجيغ البيمػؿ  ،دار الكمسة   ،ب ت . بارك،انجريو :سػمخ فشػنيا كحزارتيا ،ت :سمضع شو التكخيتي ،ك ازرة الثقافة كاألعبلـ ،بغجاد.1970، باقخ  ،شو  :مقجمة في تاريخ الحزارات  ،ط ، 1دار الػراؽ .2009 ، باقخ ،شو :مقجمة في تاريخ الحزارات القجيسة ،ج ، 1دار الذؤكف الثقافضة العامة  ،بغجاد . 1986 ، باقخ ،شو :مقجمة في تاريخ الحزارات ،ج ،1ط ،1مصبعة الحػادث ،بغجاد.1973 ، بػتضخك ،جاف  :الجيانة عغ البابمضضغ  ،تخجسة  :كلضج الجادر  ،بغجاد . 1970 ، بػتضخك ،جاف :ببلد الخافجيغ(الكتابة  -العقل  -اآللية) ،ت :األ ب البضخ أبػنا ،ـ :كلضج الجادر ،دار الذؤكف الثقافضةالعامة ،بغجاد – العخاؽ.1990 ،
 تي بػتذ ،دانضاؿ :حزارة كادؼ الخافجيغ -األسذ السادية ،ت :كاضع سعج الجيغ  ،ـ :د إسساعضل حدضغ حجارةبغجاد.2006 ،
 الجابخؼ ،عمي حدضغ :الحػار الفمدفي بضغ حزارات الذخؽ القجيسة كحزارة الضػناف  ،دار آفاؽ عخبضة لمرحافةكانذخ ،بغجاد.1985 ،
 حشػف  ،نائل  :عقائج الحضاة كالخرب في الحزارة العخاقضة القجيسة  ،دار الفارس ،ط ،1عساف – األردف 2002 ،.
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 الجباغ  ،تقي  :الفكخ الجيشي القجيع  ،ط ، 1دار الذؤكف الثقافضة العامة  ،بغجاد . 1992 : د ارزا ،دمحم عبج هللا :الجيغ بحػث ميجاة لجراسة تاريخ األدياف ،مصبعة الدعادة ،القاىخة.1969 ، رالي ،كافضغ  :الغخ ب كالعالع ( تاريخ الحزارة مغ خبلؿ مػضػعات ) ج  ، 1تخجسة د .عبج الػىا ب دمحم السدضخؼك د .ىجػ عبج الدسضع حجازؼ  ،مخاجعة د .فؤاد زكخيا  ،مجمذ الثقافة الكػيتضة . 1985 ،
 رشضج ،صبحي انػر ،كحضاة عبج عمي الحػرؼ :االختاـ االكجية في الستحف العخاقي ،بغجاد. 1983، رك ،جػرج :العخاؽ القجيع ،ت :حدضغ عمػاف حدضغ ،ـ :فاضل عبج الػاحج عمي ،مشذػرات ك ازرة الثقافة كاألعبلـ،العخاؽ.1984 ،
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