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 جامعت القدسيت                 حماضراث املرحلت الثاويت  
 كليت اآلثار                          قسم الدراساث املسماريت 

 
 مـديـراق القـارة العـحض

 اوالً : احلياة الديىيت يف العراق القديم
احتلت المعتقدات والعبادات والطقوس الدٌنٌة حٌزاً كبٌراً ومهماً فً حٌاة 

الشعوب القدٌمة وتركت اثاراً واضحة على مسٌرتها الحضارٌة ، حٌث ان 

الجانب الدٌنً كان من أبرز العوامل المإثرة فً حضارات االمم القدٌمة ، 

واالعراف والقوانٌن فهو ٌسهم فً تحدٌد االطر العامة للعادات والتقالٌد 

وله اثرهُ فً الحٌاة االقتصادٌة والفنٌة واالدبٌة لذا فان دراسة الدٌانة تعتبر 

على قدر كبٌر من االهمٌة لمعرفة تؤرٌخ وحضارة اي امة من االمم . 

ومهما اختلفت الدٌانات وتباٌنت فٌمكن القول بصورة عامة انها تفترض 

دائماً للتقرب الٌها عن طرٌق  فً الكون ٌسعى االنسان وجود قوى علٌا

 عبادات وطقوس معٌنة تقم فً اماكن مخصصة .

وبقدر تعلق االمر فً بالد الرافدٌن فؤن االدلة على وجود المعتقدات الدٌنٌة 

والخاصة بعبادة االلهة االم بٌن السكان تعود الى اقدم المستوطنات 

قى زمنها الى إذ عثَر فً جرمو التً ٌر الزراعٌة المعروفة لحد اآلن .

االلف السادس قبل المٌالد على مجموعة من الدمى ٌمثل قسم منها نسوة 

حبالى مع سمنة مفرطة فً االرداف وقد عثر على نماذج لماكنة لإللهة 

االم فً مواقع اخرى تعود الى الفترات الالحقة من العصر الحجري 

د الحدٌث مثل تل الصوان وحسونه وحلف والعبٌد ومن جهة اخرى فق

الحظ الباحثٌن وجود الدالٌات الحجرٌة التً صنعها االنسان على شكل 

رأس وظلف الثور ووجود الرسومات الكثٌرة لرأس الثور على فخار 

عصر )بحدود عصر حلف . ٌشٌر الى أن الثور فً نظر سكان ذلك ال

للعنصر المذكر فً الطبٌعة وانه اعتبر نظراً قبل المٌالد( رمزاً  0524

 م .لإللهة اال
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 ثاويًا : مصادر دراست الدياوت يف العراق القديم وهي :
القصص واالساطٌر السومرٌة والبابلٌة التً تتعلق بخلق الكون  -1

واالنسان وعالم مابعد الموت كما ان بعض المإلفات االدبٌة 

كالمالحم والقصص تعرض فً كثٌر من االحٌان جوانب مختلفة من 

 المعتقدات الدٌنٌة .

 االلهة والقابها وعالقاتها مع بعضها . قوائم باسماء -5

 الشعائر والصلوات واالدعٌة . -3

نصوص تتضمن كٌفٌة اقامة الشعائر الدٌنٌة وكٌفٌة بناء المعابد  -0

وتطهٌرها وما ٌتوجب اقامته من شعائر عند حدوث بعض الظواهر 

 الطبٌعٌة كالخسوف والكسوف .

ٌمها نصوص تتضمن تفاصٌل االحتفاالت الدٌنٌة التً كان ٌق -2

 احتفال راس السنة والزواج المقدس.السومرٌون والبابلٌون ، مثل 

 التعاوٌذ و الرقً ونصوص سحرٌة . -6

 نصوص التنجٌم أي رصد الكواكب واالجرام السماوٌة . -7

النصوص االدارٌة الخاصة بالمعابد مما ٌسلط االضواء على  -8

 ممتلكاتها ووارداتها وكهنتها .

: تتصف الدٌانة فً بالد  بالد الرافديهثالثًا : خصائص الدياوت يف 

 الرافدٌن بعدة صفات وخصائص من ابرزها :

: اي االعتقاد بوجود قوى او ارواح كامنة فً مظاهر  الحٌوٌة  -1

 الطبٌعة وتجسٌدها بهٌئة الهة .

االستمرارٌة : اي ان المعتقدات والطقوس الدٌنٌة بقٌت محافظة على  -5

ختلفة وحتى فً الفترات التً جوهرها خالل العصور التؤرٌخٌة الم

 تعرض فٌها العراق القدٌم الى حكم اقوام اجنبٌة .

تعدد االلهة : وٌقصد به وجود اعداد كبٌرة من االلهة نتٌجة لتعدد  -3

 المظاهر الكونٌة والطبٌعٌة التً جسدها االنسان بهٌئة ألهه .
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العراقٌون القدماء الى الهتهم جمٌع صفات ومزاٌا التشبٌه : نسب    -0

البشر . فاإللهة حسب عقٌدتهم كانت تفكر وتعمل وتؤكل وتشرب 

وتتزوج غٌر انها كانت تنفرد بصفة واحدة عن البشر أال وهً 

  الخلود االبدي بٌنما جعلت لموت من نصٌب االنسان .

 : رابعًا : ابرز االهلت يف بالد الرافديه : وهي كما يلي
ٌُعبد فً مدٌنة الوركاء حٌث اقٌم  : كان هذا االله الهة السماء انو -1

له معبد ٌعرف بؤسم المعبد االبٌض والذي مازالت اثاره قائمة على 

هو الهة السماء حتى قدم( و 24مسطبة من الطٌن ترتفع الى حوالً )

( فً البابلٌة  A N O( فً السومرٌة و )آنو  A N Uان اسمُه ) آن 

 ٌعنً السماء .

( بمعنى السٌد  E Nمن مقطعٌن وهما ) : ٌتكون اسم هذا االلهانليل  -5

( الرٌح أو الهواء فٌكون معنى اسمُه سٌد الرٌح أو السٌد  L i Lو )

الهواء ، وٌعتبر انلٌل من أهم االلهة التً لعبت دوراً كبٌراً فً 

 االساطٌر والطقوس الدٌنٌة . 

: وٌؤتً االله انكً الذي ٌعنً اسمُه فً السومرٌة سٌد االرض  انكي -3

والبابلٌة وقد سماه رتبة الثالثة بٌن مجموع االلهة السومرٌة فً الم

( وكان مركز عبادته فً مدٌنة ارٌدو التً تعتبرها  E Aالبالٌون أٌا )

 المآثر الكتابٌة من اقدم المدن السومرٌة .

: عبد السومرٌون القمر تحت اسم ننا امام البابلٌون فقد سموه ننا  -0

وكان القمر من االلهة التً وسماه العرب الجنوبٌٌن )ود(  )سٌن( 

 حظٌت بقسط كبٌر من العبادة فً بالد الشرق االدنى القدٌم .

فً البابلٌة ( شمش: كان اله الشمس )اوتو( فً السومرٌة و) اوتو -2

من االلهة البارزة فً بالد الرافدٌن وقد عبد تحت مسمٌات اخرى 

فً مناطق الجزٌرة العربٌة والهالل الخصٌب  مثل شمس و شفش

 وكان رمزهُ قرصاً تنبعث منُه حزم الضوء .

: كانت انانا الهة الخصب عند السومرٌٌن وقد عبدها االكدٌون انانا  -6

والبابلٌون تحت اسم عشتار . وتعنً كلمة )انانا( فً السومرٌة 
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ة بصورة )السٌدة ( أما عشتار فتعنً فً االكدٌة االلهة أو المعبود

عامة وقد عرفت االقوام الشمالٌة من جزٌرة العرب اسم )عشترت( 

 وعرفت باسم )عثر( عند العرب الجنوبٌٌن .

: وهو اله البرق والرعد وكان اله الجو والفٌاضان اٌضاً  ادد  -7

والراجح ان عبادته كانت باألصل عند أقوام الجزٌرة العربٌة فً 

االله حدد ٌحتل مكاناً  ، حٌث عبد تحت اسم )حدد( وكانسورٌا 

مرموقاً عند االمورٌٌن فً مدٌنة ماري وعند البابلٌٌن اٌضاً كما ذكر 

فً خاتمة شرٌعة الملك حمورابً باعتباره االله المسٌطر على 

 فً السماء واالرض .بوابات الفٌضان 

: اشتهرت مدٌنة بابل بعبادة االله مردوخ وفً معبده  مردوخ -8

اٌال( وٌعتبر االله مردوخ ابناً  -د )اٌساك الشهٌر المعروف باسم معب

لالله )اٌا( اله الحكمة وكانت له زوجة هً )صربانٌتم(  وله ابن هو 

االله )نبو( اله الكتابة الذي كان ٌعبد فً مدٌنة بورسبا )برس 

 نمرود( .

: اشتهر االشورٌن بعبادة الههم اشور ومعروف ان كلمة  اشور -9

د  )ب( احد العواصم القدٌمة        اشور اطلقت على )أ( اله البال

والراجح ان ٌكون اسم االله  )ج( البالد التً سكنها االشورٌون .

 اشور هو المصدر الذي استمدت منه البالد والعاصمة تسمٌتها .

 خامسًا : خلق الكون واالوسان عىد السومريني والبابليني :
ألف السومرٌٌن والبابلٌٌن اساطٌر وقصص عجٌبة تتناول بصورة 

مباشرة او غٌر مباشرة موضوع خلق الكون وخلق االنسان ، وجاإا 

بهذا الخصوص بؤفكار مهمة . ارتكز السومرٌون على نقاط خمسة 

 اساسٌة بخصوص خلق الكون هً :

( واالرجح  NAMMUفً البدء كانت مٌاه البحر فً السومرٌة )نمو -1

 ن السومرٌون تصورا ان المٌاه هذه كانت ازلٌة .ا
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من مٌاه البحر االزلٌة هذه ولد جبل كونً ٌمثل السماء واالرض  -5

( واعتبرت عنصراً مذكراً  ANمتحدتٌن السماء فً السومرٌة )

 عنصراً مإنثاً . (Ki)واالرض فً السومرٌة 

 انلٌل .نتٌجة التحاد السماء واالرض ولد اله الهواء  -3

على  (انو )انلٌل فصل السماء عن االرض فحصل ابوه  ان االله -0

 السماء وحمل هو االرض .

بعد ان تم فصل السماء عن االرض وتم خلق الكواكب والنجوم  -2

 ظهرت معالم الحٌاة على االرض .

أما بالنسبة للبابلٌٌن فان قصة الخلٌقة البابلٌة الموسومة )عندما كان فً 

قدر كبٌر من االهمٌة بالنسبة لخلق  العال( )اٌنوما اٌلٌش( تعتبر على

 الكون إذ ترتكز على النقاط االتٌة :

لم ٌكن فً البدء سوى المٌاه االزلٌة  اٌسو )المٌاه العذبة، مذكر(  -1

 وتٌاما )المٌاه المالحة ، مإنث( .

نتٌجة امتزاج المٌاه العذبة مع المٌاه المالحة ولد الجٌل االول من  -5

 االلهة ثم الثانً والثالث .

تكاثرت االلهة نتٌجة امتزاج المٌاه واصبح ضخبها وضجٌجها    -3

 مداعاًة لضجر ابٌهم )ابسو( .

 عقد ابسو العزم على ابادة ابنائه . -0

كانت االلهة الحدٌثة قد اكتشفت المكٌدة التً اعدها االلهة ابسو  -2

 فعملت على قتله .

من  حاولت االلهة )تٌاما( االنتقام لزوجها القتٌل فجندت كل مالدٌها -6

 قوة وارواح شرٌرة وفتاكة لتدمٌر القتلة .

عمل االله مردوخ وحلفائه على الدخول فً صراع مع االله تٌاما إذ  -7

تمكن من قتلها وشطر جسدها الى شطرٌن جعل االول منهما السماء 

 والثانً االرض .
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أما خبصوص خلق االوسان فيمكه القول مايلي يف ضوء املآثر 
 السومريت والبابليت :

 ان االنسان خلق من طٌن ) او طٌن ودم اله( حسب المآثر البابلٌة . -1

ان خلق االنسان لم ٌكن غاٌة فً حد ذاتها . او نتٌجة مكملة لبقٌة  -5

مراحل خلق الكون وانما حدث بسبب العناء الذي اصاب االلهة من 

 جراء العمل فً االرض .

ة من انه خلق من أجل ان ٌفلح وٌكدح فً االرض لكً ٌرٌح االله -3

 عناء العمل .

انه خلق وقدر علٌه الموت ألن االلهة احتفظت لنفسها بالخلود  -0

 وجعلت الموت من نصٌب البشر .

  

 

 

 


