فأل الكبد في العراق القديم
م.م .حيدر عقيل عبد
كلية االثار – قسم الدراسات المسمارية
مارس سككا العكالم القكديم عكدت معتقكدات سكحرية للتىلكو علكش قكلت الحكر التكي تحكي

بهم حسو ظنهم ل في العكراق القكديم كانكت العرافكة ل قكراطت الاكال احكدت لسكابل التىلكو علكش

االملر السيبة التي قد تصيو البحر .

العرافة اصاالحاﹰ  ،فهي عبارت ع معتقدات معينة تؤم بإمكانية معرفة اال اإلنسا

ل نتيجككة اياراتككل قبككل اتاامنككا  ،مك اككالل مجملعككة مك االنككاس الماتصككي بقكراطت الاككال ل

المي يعتمدل بابيعة الحال علش الحاالت المدلنة في المعاجم الفألية.

نحكككأت العرافكككة فكككي العكككراق القكككديم اثكككم لكككدت الحكككعلو الماتلفكككة بسكككو الاكككل

مككك

المجهككلل لالمسككتقبل ل محاللككة التىلككو عليككل  ،ال االسككتعانة بككل فككي رياككاه ا مككلر المبهمككة
ككككالظلانر الكلنيكككة الاارقكككة مثكككل الكككلاللل لالاسكككل

،لبالتالي التصر في الط نمه الق ار ارت.

لالكسكككل

لتىيكككر عالمكككات الكبكككد ل يرنكككا

ليمكككك مككك اكككالل الفكككأل معرفكككة رادت االهكككة  ،ل لكككملل ككككا الفكككأل اللسكككيلة الناجعكككة لمعرفكككة

المستقبل ا حسو اعتقاد تلل ا قلام .

لبالنسككبة ن كلاف الفككؤلل فككي الع كراق القككديم  ،فكمككا نككل معككرل

اصصلا فأال معينا

الع كراقيي القككدماط قككد

لو الظلانر الابيعية ظانرت ابيعية  ،ل قسملا العرافة رلش عرافة عملية

ل ارت سحرية معتمدت علش الظلانر الكلنية ل الابيعية فكا علم الفلل ل التنجيم في مرلتكل

 ،ل بكرل نكلاف الفككؤلل فهكي فككأل الكبككد ل تعتبكر نككم نكلاف الفكؤلل لمككا تتسككم بكل مك دقككة ل
عمليككات معقككدت  ،ل العتقككاد العكراقيي القككدماط بتككدال االهككة فيككل بحكككل مباحككر  ،ممككا يكسككبل
مصداقية كبيرت  ،ل تتم قراطتل بلاساة كهنكة متاصصكي بقكراطت العالمكات التكي تظهكر علكش
كبكد الحيكلا الماكحش بكل  ،ل لجكدت قكلابم ااصككة بهكمه العالمكات مكل مكا يقابلهكا مك حكلاد

صيىت علش مدار مبات السني  ،ل م ا مثلة عليل :

 - 1ما دااككل محككي الجهككة اليمنككش م ك مجككرت بقلككة الكبككدا قنككات الكبككد Hepatic Duct
ظهرت عصا متاامة ا نرالت  ،ل لها ما يحابل ساله االلل حمش فأ جيحي سل

المجد م اارج رض العدل .

يجلو

 – 2ما كا السكاله مثبتكا بكي اللجكلد ل الاريكل ل النقكا تاكيل نحكل اليمكي  ،فكأ مك ال
يحىل العرش سل

يستللش علش العرش.

 - 3ما كا الساله مثبتا بي اللجلد ل الاريل ل النقا تايل نحل اليسار  ،فكأ الحكا

المي نل ليس اب الملل سل

يستللش علش العرش .

 – 4رما الحككل المككلدلج الملجككلد فككي الفكك

يسككر للكبككد  ،ل يلجككد ثقككو مككام نككما الحككل

الملدلج  ،ل في الظهر يلجد ا  ،محنة  ،فأ جيحي سل

 – 5ل ما كا في ظهر الحل الملدلج ثقو فأني سل

يجلو المجد م اارج راي .

ام المجد بعيدا ع

رض العدل .
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