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1 
و
 الاله ان 

وهي كلمة يرادفها في  "AN" في اللغة السومريةالاله انو  اطلق على
الاتية تقابلها ايضا في الاكدية المصطلحات  AN" "وكلمة "Anu" الاكدية اسم

"šamû" أي سماء، و"eliš" وبشكل عام تعني كلمة "،(1)في العلى أي فوقAN 
َ بذلك  والاله،(2)السماء" انو هو مصدر كل السلطات والاوامر الالهية مجسدا

 .(3) السيادة المطلقة والقوة العليا
يأتي الاله انو الاول في قوائم اسماء الآلهة بصفته اباً للآلهة، اسمه يكتب 
ية التي كانت في الاصل صورة تشبه النجمة ذات ثمانية  بالعلامة المسمار

سماء، وكلمة إله ايضا كما في وهذه العلامة كتبت كلمة (4)رؤوس
لذلك استعملت كعلامة دالة تسبق اسماء الآلهة العراقية القديمة ،(1)الشكل

                                      
(1) Rene Labat ، Manuel D'epigraphie Akkadienne ،( Paris، 1988)، No 13. 
(2)  Daniel A. Foxvog، Elementary Sumerian Glossary،(Calfornia،2009) ،P.6. 

 . 50ص ،(2005بغداد: مركز الانماء ،  وتيرو ، جان ، الديانة عند البابليين ، ت: وليد الجادر )ب (3)
الا مؤشرات يرى بعض الباحثين ان سبب كتابة النجمة ذات الثمانية رؤوس ما هي في حقيقتها  (4)

الى جميع جهات ال كون الجغرافية التي تعبر عن الشمول وتهدف الى التأكيد على ان الاله موجود في 
في تاريخ وحضارة العراق القديم كل مكان من ال كون . ينظر : سليم ، احمد امين، دراسات 

ية : مكتبة بستان المعرفة ، )  . 263( ، ص  2004الاسكندر
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جميعها. ول كن في الوقت نفسه يرى بعض الباحثين أن هذه العلامة تعبر                          
 .(5) عن الشمول وان الإله موجود في كل مكان

َ للإلهة حسب المصادر السومرية اعتقد ا لسومريون ان الاله  انو هو ابنا
" وهي المياه الأزلية بصورتها المطلقة أوالمزدوجة " العذبة والمالحة" Nammuناممو"

ومن  ناممو ولد جبل كوني يمثل طالما لا يوجد ما يشير الى اصلها او مولدها، 
 (7)عنصر مؤنث  ki"(6)عنصر مذكر وكي "  Anالسماء والارض متحدتين  انو 

وحسب المصادر الاكدية عد الاله انو  .(8)ونتيجة لاتحادهما ولد الإله "انليل"
 كما جاء في النص: (9)ابناً للآلهة "انشار وكيشار"

                                      
ية فوزي ، ال، رشيد   (5) معتقدات الدينية ، بحث ضمن موسوعة حضارة العراق   ) بغداد : دار الحر

 .   149، ص  1م ( ، ج1985للطباعة ، 
" هي قرينة   TU –ENكي : تعني الارض استبدلت في النصوص البابلية القديمة ب )انتوم( " (6)

م( ، 1991دار الشؤون الثقافية ، الاله انو.  ينظر:  الدباغ ، تقي ، الفكر الديني القديم  ، ) بغداد : 
 .  17ص 

علي ، فاضل عبد الواحد ، مدخل الى معتقدات سكان وادي الرافدين ، مجلة مابين النهرين   (7)
 .  9، ص 90 – 89م ( العدد  1995)الموصل : د. مط ، 

ارض ، يأتي ليل ( اي ) سيد الريح والعاصفة ( سيد ما بين السماء وال –يعني اسمه ) ان انليل :  (8)
يعاقب الملوك  في المرتبة الثانية بعد الإله ) انو ( ، كان يقرر المصائر ويمتلك بين يديه الواح القدر، و

على اخطائهم بأعتباره مصدرا للسلطة فال كثير من حكام العراق القديم وملوكهم كانو يفخرون بأن  
بلاد ، ونظرا لذلك حازت مدينة نفرمركز الإله ) انليل ( هو الذي اعطاهم السلطة لممارسة الحكم في ال

 عبادته وتقديسه على مكانة رفيعة بين المدن السومرية المقدسة.  ينظر: 
Albero R . W . Green، The Storm – God in the Ancient Near East   ،Biblical and 
Judaic Studies (Indiana  ، 2003) vol. 8 ، p. 78 ؛ 
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 حينما في الاعالي لم يكن بعد للسماء اسم
 وفي الدنى لم تكن الارض بعد قد سميت باسم

 حينما لم يكن قط غير ابسو المبدأ والاصل موجدهم
 التي ولدتهم جميعا (10)ة والام تيام

                                                                                           
 .  265خ وحضارة العراق القديم ،  ص سليم ، دراسات في تأري  

انشار وكيشار: ورد ذكرهما في ملحمة الخليقة البابلية اذ لم يكن هناك سوى ) ابسو ( الماء الحلو  (9)
تيامة ( الماء المالحة ومن اتحادهما  ظهر للوجود الالهان ) لخمو ولخامو ( ومنح هذان الالهان الحياة )و

خيران الحياة الى الاله ) انو ( ، ويمثل هذان العنصران وجهان من الى) انشار وكيشار ( ومنح الا
عا كدائرة ) ذكر( تحيط بالسماء اوجه الأفق فالظاهر أن صانع الأسطورة تخيل الأفق كذكر وأنثى م

ية بعلامة دائرة في šarدائرة ) أنثى( تحيط بالأرض ونلاحظ إن )شار( )و ( تمثل في الكتابة المسمار
يه وهي تعني الكليةالأصل ثم حصل ا الكل بما في ذلك السماء والأرض والعالم الأسفل و تعني -لتشو

ية ال كونية كيانين أوليين هما ) آن ية و )كي-في النظر شار(  وهي  -شار ( وهي الكلية العليا أو السماو
بلية ، ت: الكلية السفلى أو الأرضية وقد اتحدا فولدت الآلهة . ينظر : هايدل ، ال كسندر، الخليقة البا

؛ روثن ، مارغريت، علوم البابليين ، 22( ، ص   2001ثامر مهدي محمد ) بغداد : بيت الحكمة ،  
 .112 -111م (، ص 1980ت : يوسف حبي ) بغداد : دار الرشيد ، 

يامة :  اسمها يعني في اللغة  الاكدية ) اليم ( والتي مثلت المياه المالحة  العنصر المؤنث في قصة ت (10)
خليقة البابلية )اينوما ايليش ( اي " حينما في العلا " عندما لم يكن في البدء سوى  العماء المكون ال

من المياه الازلية )ابسو(  والالهة ) تيامة(، ومن امتزاجهما ولد الالهة. ينظر : ادزارد ، قاموس 
، ص  1.ت( ، جالالهة والاساطير ، ت : محمد وحيد  خياطة ) بيروت : دار الشرق العربي،  د

يين ، مجلة سومر )بغداد : دائرة الاثار والتراث ، ؛ 115 ( مج 1946باقر، طه، ديانة البابليين والاشور
الاسود ، حكمت بشير ، التوراة وتأثيرها في حضارة وادي الرافدين ، مجلة ما بين  ؛13، ص 1، ج2

قاسم ، ديوان الاساطير ،  ؛  الشواف ،142، ص 30م( العدد  1980النهرين )الموصل : د. مط ، 
                .117 - 116، ص  2م ( ، ج1997تقديم : أدونيس ) بيروت : دار الساقي ، 
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 حينما كانت مياههما ما تزالان تمتزجان معا
 ولم تكن اليابسة قد تكونت ولا حتى مستنقعات

 حينما لم يكن اي من الالهة قد جيء به الى الوجود
 حينما لم يكونوا بعد قد وعوا اسماءهم 
 ولم تكن اقدارهم بعد قد جرى رسمها 

 ياهماعندما لم تخلق الالهة من بين ثنا
 اتيا لخمو ولخامو الى الوجود وسميا بأسميهما

 ثم خلق انشار وكيشار فبزاهما
 وتوالت ايام عديدة وكبرت سنون متطاولة

يه ومنافسهما  فكان ابنهما "انو " صنو ابو
 انو النجل البكر الذي ساوى والده انشار وكان عدلا له

    (12) على صورته ....... (11)وانجب انو " نوديمود " 
                                      

والد البشر ، وهو اله الارض والمياه العميقة  ، يعني  نوديمود : اسم من اسماء الاله  ايا/ انكي   (11)
يأتي في المرتبة  غة الاكدية الاله ) ايااسم انكي في اللغة السومرية )سيد الارض ( يقابله في الل ( و

الثالثة بين مجموعة الالهة السومرية والاكدية ومركزعبادته مدينة اريدو وهواله الحكمة والمعرفة وبيده 
فاضل عبد الواحد باقر، طه و علي ، اسرارالسحر المقدس اشتهر بحبه ال كثير للبشر. ينظر:

؛  13ص  ، 2م( ، ج 1980)بغداد ، مطبعة الجامعة ، ، تاريخ العراق القديم،  ،عامروسليمان
م ، ص  1998، سهيل ، اثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية )بيروت : مطبعة بيسان، قاشا

باقر، طه وسفر، فؤاد و الشمسي ،احمد  يعقوب، تأريخ العصور  القديمة )  بغداد : مطبعة  ؛ 300
، هاري، عظمة بابل ، ت : عامر سليمان )الموصل : د.مط ساكز  ، 83م ( ، ص 1969الجامعة ،

         .355م( ص 1979، 
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 Urašعدت الارض زوجة الاله انو التي اطلق عليها بالسومرية "و
" وباللغه الاكدية بأسم " انتوم " التي عرفناها  Ki"وعرفت فيما بعد بأسم كي " 

 (.13)سابقاً 

ً للعديد من الالهة الطيبة والشريرة والذي اعتبر بموجب  عُد الاله انو ابا
والشر في ان واحد لتحكمه بالعوامل ذلك في نظر العراقيين القدماء مصدراً للخير 

الطبيعية التي تؤثرا سلبا وايجابا على الانسان وعلى موارده الغذائية مثل الالهة "انانا 
الابن البكر له واله الجو اشكور" والاله انليل الذي عد taršI "(14  )" عشتار" 

                                                                                           
                   .  22 -21هايدل ، الخليقة البابلية ، ص (12)

(13 ) Germy Black and Anthony Green ، Gods Demons and Symbols of Ancient 
Mesopotamia (London ، 1998) ، p. 30 .   

  an  ): آلهة سومرية عرفت منذ الالف الثالث قبل الميلاد، اسمها مشتق من الصيغة عشتار (14)
(nin -an-  يعني " سيدة السماء " وتدعى بالاكدية " عشتار"  وبحسب قوائم الانساب للآلهة تعد و

 ( إله الشمس (utuواخوها اوتو " ningal( إله القمر وامها  الآلهة ننكال  (sinابنة  الإله  سين  
ية تنسبها خلافا لذلك ، فتجعلها  erškegalواختها  آلهة  العالم الاسفل غير أن  بعض النصوص المسمار

بنة الآله انو السامية " . -"  ومرة زوجة له وعندما اتخذها زوجة له اطلق عليها لقب " انتو"Anمرة إ
 ينظر :  

I.j .Gelb، The nam of the Coddess Innin، journal of near eastern studies 
(Chicago،1960 )، vol  19 ، no 2، p. 27؛ 

؛ 57م ( ، ص 1986علي ، فاضل عبد الواحد ،عشتار ومأساة تموز  )بغداد : دارالشؤون الثقافية ،
: مطبعة لابات ، رينيه، المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين ، ت: وليد الجادر ) بغداد

                   . 291 –290م( ، ص  1988،  الجامعة
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الة مدينة   (17)" ننكرسو" ة الاله زوج( 16)وايضا والد الالهة " باو "  (15) ادد " 
والالهة " الأطفال والالهة " كاتوم دوك" التي عدت ام لجميع ،(18)ل كش 

                                      
ياح وهو الإله المعروف عند السومريين بأسم   (15)  Iskurاشكر( " ) ادد : إله الجو والعواصف والر
كان يكتب في اللغة الاكدية بصيغة ) ادو  او ادادو ( . ينظر : ساكز، عظمة بابل ، ص اسمه ، "

389. 
، كانت آلهة الطب  ( Bauتب بصيغة ) ( ثم ك ba-baباو :  يكتب اسم الآلهة  باو  بصيغة ) (16)

ولانها آلهة للطب فقد ساوت في مرتبتها  ق.م(  1595 – 2006)والزراعة في العصر البابلي القديم 
( و )ننسينا ( كما تلقبت بألقاب ) انانا (عشتار . ينظر :        مرتبة ) كولا

Leick ، Gwendolgn، Dictionary of Ancient Near Eastern mythology Dictionary  
(London ، 1991 ) ، p.  23 ؛ 

؛ ادزارد،   113( ، ص 1998، متون سومر )عمان : منشورات الاهلية ،  ، خزعل الماجدي
 .  108، ص 1قاموس الالهة والاساطير، ج

(، اسمه يعني   (17) ية الإله ) ننكرسو( صورة  ثانية  للإله )ننورتا ننكرسو : عدت النصوص المسمار
السومرية ) سيد جرسو( و هواله الخصوبة وسيد الاراضي الزراعية كما كان اله الحرب والقتال باللغة 

دراسات في تاريخ وحضارة العراق  ، ينظر : سليم .عد ابن الإله    ) انليل (  وزوجته الالهة  ) باو(
 . 276القديم ، ص

صف المسافة مابين دجلة ل كش : مدينة سومرية تقع بالقرب من شط الحي ) الغراف ( في منت(18)
ية  10والفرات على بعد  اميال الى الشمال الشرقي من بلدة الشطرة وتتكون من جملة من التلول الاثر

مقدمة في  من ابرزها ) تل الهباء ( سرغل ونينا ، وسميت بأسمها دولة المدينة .  ينظر: باقر ، طه ،
                 .301،ص 1،جم(2009تاريخ الحضارات القديمة    ) بيروت : دار الرواق ، 
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والالهة الاله انو ابا لعدد من العفاريت فضلا عن ذلك كان (  19)"نيسابا
 . (21)ومنها الالهة السبعة "سبيتو"( 20)الشريرة

 (22)و" ابو الالهة والبشر""، بعدة القاب منها لقب" العظيملقب الاله انو 

 (23)و" ملك الالهة" 
 

                                      
ية   (19) ( في النصوص السومرية بالعلامة المسمار (   GA -NA)  نيسابا : ورد اسم الآلهة ) نيسابا

( . كانت منذالالف الثالث قبل الميلاد ألهة النبات والحقول والمزارع  Nisabaوبالصيغة الاكدية ) 
( إله الكتابة والحساب تابة  بسبب اقترانها بالإله ) نابوثم عدت في الالف الاول قبل الميلاد آلهة للك

 .ينظر:             والعلوم
Leick ،Dictionary of Ancient Near Eastern mythology، p. 137.   

،  15( ، مج 1959جي ، فرج، مسلة اور نانشة،مجلة سومر) بغداد : دائرة الاثار والتراث،  ه بصم   
 . 22، ص  2-1ج

      .  151شيد ، المعتقدات الدينية ، ص ر  (20)
في باريس  يحتوي على ثلاثة    clereq -( deسبيتو : هناك لوح برونزي موجود ضمن مجموعة )  (21)

افاريز مصورة يعلوها رأس شيطان مرعب مجسم النحت ، في الافريز الاعلى منه يوجد رموز تمثل 
تار وشمش  و سين  والالهة السبعة " ، ثم الافريز الثاني الالهة " انو وايا و ادد و مردوخ  و نابو وعش

الذي يوجد فيه سبعة شياطين بهيئة حيوانات مركبة ربما هي السبيتو ، وفي الافريز الثالث فيه مظهر 
)بغداد : دار الشؤون  2طلشعائر طرد الشياطين . ينظر : حنون ، نائل ، عقائد مابعد الموت ، 

 .            218-217 م ( ، ص 1986،   الثقافية
الاحمد،  سامي سعيد، المعتقدات الدينية في العراق القديم ) بغداد: دار الشؤون الثقافية ،  (22)

 . 20ص ، م(1988
 .  262سليم ،  دراسات في تأريخ وحضارة العراق القديم ، ص   (23)
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نسب سكان العراق القديم  صفات خاصة للالهة جسدوها في رموز 
. وهناك دينية صوروها على قطع فنية اصبحت بمرور الزمن علامات مميزة للآلهة

عدة رموز للاله انو صورت على مشاهد الاختام الاسطوانية والمنحوتات خلال 
 منها : عصور مختلفة من التاريخ 

 .(60اولا : رقمه الرمزي ستون )
ً رقمية لبعض الالهة  فكان رمز الاله انو  رمز العراقيون القدماء رموزا

ً واساساً 60الرقم ) ً مقدسا ( وهو اعلى رقم في مجمع الالهة الذي اصبح رقما
للحساب الستيني في قياس الزمن والدائرة . فالساعة ستون دقيقة والدقيقة ستون 

 .(24) " والدرجة ستون دقيقة6×  60درجة " 360لدائرة ثانية وا
 ثانيا: التاج المقرن.

" وتعني  Ki.Dur" او "  Ki.Iušاطلق على هذا الرمز باللغة السومرية " 
. وظهر هذا الرمز ubtuš  "(25)العرش او ال كرسي والتي يقابلها باللغة الاكدية " 

ضوعة على دكة كما في كما في  على المشاهد الفنية وهي قبعة مسطحة ذات قرون مو
( كأنه يتم تجميعها فوق الرأس على شكل قمة او عقدة مع القرون  2)الشكل 

استمر استخدام التاج المقرن كرمز مميز للالوهية على المشاهد الفنية كرمز للاله انو  

                                      
 .  269( ، ص  2010قاشا ، سهيل ، تاريخ الفكر في العراق القديم ) بيروت : ديموبرس ،   (24)
موفق ، فاتن ، رموز اهم الالهة في العراق القديم ، رسالة ماجستير غير منشورة)جامعة الموصل  : (25)

      .   22( ، ص  2002كلية الاداب ، 
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يل موضوع فوق  .(26) والاله  انليل كما وظهر التاج المقرن على شكل تاج طو
زواج من القرون تتراوح ما بين ثلاثة الى سبعة قرون تتجه نحو دكة مطوق بأ

 (28). ويبدو هذا الرمز واضحاً على احجار الحدود (27)( 3الاعلى كما في ) الشكل 
الذي يتكون من ستة  (29)منها على حجرحدود للملك " نبوخذ نصر الاول" 

 .(30)( 4  ) الشكلللتاج  كما في حقول يلاخظ في الحقل الثاني ثلاثة اشكال 
 
 
 

                                      
 . 21 – 20المصدر نفسه ، ص    (26)
 .  21ص قديم ،موفق ،  رموز اهم الالهة في العراق ال ؛ 152رشيد ، المعتقدات الدينية ،  ص  (27)
احجار الحدود : عبارة عن مسلات صغيرة غير منتظمة الشكل لا يتجاوز ارتفاع الواحدة منها المتر   (28)

بة ومنقوشة برموز بعض الالهة كان الغرض منها تثبيت مل كية مساحة  ومقسمة الى حقول عدة  مكتو
فها للمعابد فضلا عن إن هذه الاراضي الزراعية التي يعطيها الملك للموظفين وكبار ال كهنة او وق

عامرو . ينظر : سليمان ،الاراضي المحدودة  بواسطة هذه الاحجار كانت تعفى من الضرائب
 .  139م( ، ص 1978محاضرات في التأريخ القديم   ) بغداد : د.مط ،  ،احمد مالك ، الفتيان

رابع لسلالة ايسن ( الملك ال 1103 – 1124اوصور ) -كودورري-نبوخذ نصر الاول : نابو (29)
ريش ايشي الاول " . كانت له بعض –( سنة  ومعاصراً للملك الاشوري " اشور 24الثانية حكم لمدة )

الحروب مع العيلاميين ومع الاقوام الساكنة في الجبال الشرقية وكذلك مع القبائل على الحدود الغربية 
المصطلحات والاعلام في العراق القديم وحقق عليهم انتصارا جزئيا . ينظر : النجفي ، حسن ،  معجم 

 .   143، ص  1م ( ، ج 1982) بغداد : الدار العربية ، 
(30 )  Black and Green ، Gods Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia، 
p.113 .          
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يط متدلي ثالثا  .(5)شكل  : القصبة المعقوفة بدون شر
ظهر هذا الختم على عدد من المشاهد الفنية منها ختم عثر عليه في مدينة 

ر عبارة عن حظيرة للمواشي صممت على شكل قبة لها شباك صغي (31)الوركاء
ويخرج من  صغيرتان من القصب ذو النهاية المعقوفةيعلوها من الجانبين حزمتان 

جانبي الحظيرة عجلان صغيران وامامهما يسير قطيع من المواشي كما في ) الشكل 
6 ) (32). 

 .(7رابعا: عامود ينتهي بحلقة جانبية كما في )الشكل 
هو عبارة عن عامود ينتهي بحلقة جانبية ظهر بصورة واضحة على مشهد 

اعلى كل  عامودين في . هناك طبعة ختم يصور (33)اكتشف في مدينة لجش
منهما حلقة " ربما اعمدة باب " يليهما شخصين غير واضحين متجهين نحو اليسار. 
يظهر على مشهد اخر يصور معبدا على جانبيه عمودين على جانبيه عمودين  كما و
وعلى جانب كل واحد منهما حلقة . واحيط بالمعبد قوس كبير يرتكز على عمود 

                                      
مها في كم  جنوب شرقي السماوة التي  ورد اس 30الوركاء )اوروك القديمة (: تقع على بعد  (31)

التوراة باسم  )أرك ( ، وهي من المدن الدينية المهمة تعود بتأريخها  الى الالف الخامس قبل الميلاد ، 
( فضلا عن  بناية )بيت –إذ امتازت بوجود منطقتين  دينيتين مهمتين هما ) كلاب و اي   انا

م( مج  1955ر والتراث ، بغداد : دائرة الاثاينظر : بصمه جي ، فرج،الوركاء ، مجلة سومر )اكيتو(. 
؛ الشيخلي ، عبد القادر ، المدخل الى تأريخ الحضارات القديمة القسم الاول  47، ص 1، ج11

 . 67م(، ص  1990الوجيز في تاريخ العراق القديم  )بغداد : مطبعة الجامعة ،
 .   17موفق ،  رموز اهم الالهة في العراق القديم ، ص   (32)
 . 19 المصدر نفسه ، ص   (33)
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لى طرفي القوس نقشت عينان واسعتان مستقيم يتوسط القوس وردة ثمانية . وع
  (34)(  8يعلوها حاجبان مقوسان كما في ) الشكل 

كما وتذكر المصادر التاريخية بوجود رمز اخر للاله انو هو النجم المسمى " 
   (35)بابا" وهو الفهد  اور

الاكدية " في اللغة Pu- rum" في السومرية و" Ukkinتطلق كلمة " 
على مجلس الالهة والتي تستعمل ايضا للدلالة على مجلس المدينة ومجلس 

ً واناثاً (36)القضاء ً ذكورا ً وصغارا .وكان مجلس الالهة يضم جميع الالهة كبارا
ً يعاونه في ذلك الاله انليل   (37)ورئاسة المجلس بيد الاله انو ابو الالهة جميعا

وزمام ال كون اجمع في قبضة يديه لا يخرج . (38)حيوانه الرئيسي الثور السماوي 
 : وقوانين الطبيعة كما جاء في النصشيء عن امره ووفق طاعته يسير نظام ال كون 

 يا انو كلمتك هي العليا 
 من يستطيع ان يقول لها كلا 

                                      
 المصدر نفسه .  (34)
 . 91ص؛ بوتيرو، الديانة عند البابليين ،21الاحمد ، المعتقدات الدينية في العراق القديم ، ص    (35)
ية ، اطروحة دكتوراه غير   (36) عمران ، مريم، الفكر الديني عند السومريين في ضوء المصادر المسمار

 . 55، ص (  1996،  الآدابمنشورة ) جامعة بغداد : كلية 
 سليمان ،عامر ، القانون في العراق القديم ، ) بغداد : دار الشؤون الثقافية ،   (37)

 .  133ص،(1987
 .  20، ص  الاحمد ، المعتقدات الدينية في العراق القديم  (38)
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 يا ابا الالهة ان امرت 
 فأمرك اساس السموات والارض 

 يا صاحب الصولجان والخاتم 
 ياسيد الالهة ،ل كية يا من تدعو الى الم

 يا من كلمتك هي الغالبة  
 في مجمع الالهة الكبار المقرر 

 يارب التاج المجيد
 يا غالب الزوابع العاتية 
 ومرتقي منصة الالوهة

 الفاظ فمك المقدس -بجلالك وابهتك 
 تصغي اليها الاجيجي  والانوناكي

 كي تسير امامك خائفة
 وكلاقصاب في مهب الريح

 .(39)الالهة  كلأوامرتنحني 
يضم هذا المجلس خمسين الهاً يطلق عليهم الانوناكي والايگيگي ولم  (40)و

يكن جميعهم بمستوى واحد فالالهة الكبار كان دورها في المجلس وتأثيرها في 

                                      
ت: جبرا ابراهيم جبرا  و جون ولسن  و توركيلد جاكبسون ، ، ما قبل الفلسفة ،فرانكفورت   (39)
 . 163م( ، ص  1980: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت )
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اتخاذ القرارات اكبر من الالهة الصغار ورئيس المجلس الاله انو والاله انليل 
يضم ايضا يصدرانها كأوامر ائية و يتوليان اعلان القرارات النه واجبة التنفيذ . و

مجموعة من الالهة تسمى بالالهة التي تقدر الاجال ويبدو ان رأيها في اتخاذ 
وبعد ان يقرر الاله انو وهو الاله الاعلى  (41)القرارات كان لها دور في المجلس

ون في مجلس الالهة هذه المصائر يكتبها على لوح يسمى " لوح المصائر" الذي يك
وتقوم ايضا بانتخاب احد الالهة ليكون رئيساً ،(42)بحوزته كعلامه لسلطته العليا

عليها ومنحه السلطة المطلقة في حالة الطوارئ كما كان الحال عند انتخاب الاله" 
 .     (44)لمواجهة الالهة تيامة  (43) مردوخ "

                                                                                           
الانوناكي والاكيكي :اطلق العراقيون القدماء هذين الاسمين على مجموعة من الهة السماء   (40)

والارض وقد لا يميزون في خص احدى هاتين التسميتين على الهة معينة ول كن يغلب اطلاق 
الهة السماء و) الاكيكي( الالهة الصغيرة على الهة الارض كما  مصطلح ) الانوناكي(الالهة ال كبيرة على

في هذه الملحمة و قد يطلق اسم   )الاكيكي( على الهة السماء. ينظر: باقر ، طه، ملحمة كلكامش ، ) 
ية للطباعة ،   .     219م ( ، ص 1980بغداد : دار الحر

  .   134-133سليمان ، القانون في العراق القديم ، ص  (41) 
بوتيرو ،  بلاد الرافدين الكتابة العقل الالهة ، ت: الأب البير ابونا  ) بغداد : دار الشؤون  جان   (42)

 . 260م( ،ص 1990الثقافية ، 
إله مدينة بابل الرئيس ومعنى اسمه باللغة السومرية )عجل إله الشمس ( اما اسمه باللغة مردوخ :   (43)

لإله ) دوكو( ومعنى دوكو ) التل المقدس ( كما ان الإله  دوكو( اي ابن ا -الاكدية فهو ) مار
ية الاعظم خلال  مردوخ كان آلها  محلياً  خاصاً  بمدينة بابل اول الامر ل كنه اصبح إله الامبراطور

يين ولا سيما في زمن الملك  ) حمورابي ( وخلفاءه ، فأشتهرت مدينة بابل بعبادته  فترة سيادة الامور
يساكلا ( والذي يعني باللغة السومرية ) البيت الرفيع( اي بيت القمة العالية  وبمعبده الشهير) ا

؛  باقر واخرون ،  161وهوالمعبد الرئيس في مدينة بابل.  ينظر : رشيد ،المعتقدات الدينية، ص 
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ارمن ومن مهام المجلس ايضا منح الملوكية للبشر واستردادها منهم واختي
 كما جاء في النص :  (45)يقوم بتمثيلها على الارض 

 اه " انو"
 دونك اي سيد لا يستطيع ان يتولى العرش

 (46)واي ملك لا يتوافر له الارتقاء 
رية وقصة                      وكما ظهر دور المجلس بصورة واضحة وكبيرة في قصة الطوفان السوم 
لاساسية التي تبين القرارات المهمة التي تتعلق اتراخاسيس" البابلية من المراجع ا"

ية اتخذت من قبل هذا المجلس الذي سأذكره لاحقا.   بحياة ال كون وافناء البشر
وسلطة الاله انو في مجلس الالهة تدعى " انوتو" أي سلطة الاله انو وهي       

يعية  من  وكان مقر اجتماع المجلس كما يمكن استنتاجه(47)القدرة الكلية التشر
النصوص الدينية هي سماء انو التي تعد هي المكان المفضل لاجتماع مجلس الالهة 

 .(48)في كل الظروف وكان مقر انو يحرسه الهان هما تموز وكيزيدا
                                                                                           

 ؛ باقر،  طه، بابل وبورسبا،) بغداد : مطبعة الجامعة ، 18، ص  2تأريخ العراق القديم ، ج
 .8، ص (1959

 .   134سليمان ، القانون في العراق القديم ، ص    (44)
 .    134المصدر نفسه ، ص  (45)
م ( ، ص 1981الطعان ، عبد الرضا، الفكر السياسي في العراق القديم )بغداد: دارالرشيد، (46)

367 .     
     .  83لابات ، رينيه ، المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين ، ص  (47)
يتي و برهان  (48) كونتينو ، جورج ،  الحياةاليومية في بلاد بابل و أشور ، ترج م ة : سليم طه التكر

ية للطباعة ، (  يتي ، ) بغداد : دار الحر  .  346، ص 1979عبد التكر
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 دور الاله انو في الملاحم والاساطير:
 : د من الملاحم والاساطيرمنها نذكرانو دور في عد للإله

  .(49)اخاسيس: خلق الانسان في ملحمة اتراولا 
حاسس  –عرفت هذه الملحمة لدى الباحثين بأسم ملحمة " اترا 

("Atra-Hasis  وجاء الاسم نفسه في احدى نسخ العصر البابلي القديم بصيغة )
واقدم نص  (.50)حاسس" ويرجح ان يكون معناها المتناهي في الحكمة  –" اترام 

صادوقا " من سلالة بابل  –لهذه الملحمة يعود الى زمن حكم الملك البابلي "عمي 
وفيه اشارة واضحة الى الى موضوع خلق  (51)ق.م "  1626 – 1646الاولى " 

الانسان من قبل الالهة "  انو و ايا و انليل "  بعد تذمر الالهة الصغار من العمل 
الشاق فتم الاتفاق  بين الالهة العظام على خلق الانسان من اجل ان يحل محل 

فطلب ،(52)شقة العمل لاصلاح الارض واعمارها وزرعها الالهة في تحمل م

                                      
( بمعنى الحس  hasis( بمعنى كثير او زائد و) atraاتراخاسيس : يتكون اسمه من مقطعين ) (49)

ذا يعني )الواسع في الحكمة ( ، يوصف بأنه رجلاً تقياً استمع الى وحي الاله  ايا والفهم والحكمة وه
وادرك مغزاه بقرب حلول الطوفان . ينظر : علي ، فاضل عبد الواحد ، الطوفان ) بغداد : مطبعة 

 . 38(، ص  1975الجامعة ، 
 .214باقر ، ملحمة كلكامش،  ص  (50)
 . 60 – 59ص  حنون ، حقيقة السومريين ، (51)
 ون: دار الشؤ)بغداد،سومر اسطورة وملحمة ،فاضل عبد الواحد،علي (52)

 .   151ص،م(2000،الثقافية
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 (54)لتخلق الانسان  (53)الإله  ايا من آلهة النسل " ننتو " الالهة ننخرساك 
                     كما جاء في النص: (55)والذي عبر عنه النص البابلي بكلمة  " لوللو " 

 كان الالهة مثل البشر
يقاسمون ال كد وا  لعناءيضطلعون بالعمل و

 كان العمل ثقيلا والمقاساة شديدة
 ان الالهة الانوناكي السبعة العظام

 عو الهة الايكيكي يقاسون من العمل
 وكان الملك اباهم "انو"

 ومستشارهم "انليل " المحارب
 ومنفذ اوامرهم "انكي" ايا

                                      
(  : تأتي الآلهة ننخرساك في المرتبة الرابعة  من بين آلهة الخلق محتلة  Ninhursag) ننخرساك  (53)

ض النصوص على اسم بذلك  منذ زمن مبكرمنزلة عظيمة ، في الوقت نفسه كان اسمها يتقدم في بع
الإله )انكي(  بكونها تمثل " الآلهة الام" في معتقدات بلاد الرافدين عدت الآلهة ) ننخرساك ( زوجة 

(  Šuipaeالإله ) انكي( واختاً للإله )انليل( ، وهناك نصوص اخرى عدتها زوجة للإله ) شوباي( )
ية( ينظر : يمر ، صموئيل نوح، السومريون )سيد الوحوش البر تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم ،  كر

 ؛ 162م( ، ص  1973) ال كويت : وكالة المطبوعات ،  ت : فيصل الوائلي
Thorkild Jacobsen،The Treasures of Darkness( London، 1976)، p.103 .   

 . 51علي ، الطوفان ،  ص   (54)
مقطعين سومريين "لو" يعني لوللو : اطلق هذا الاسم على اول بشر خلقته الالهة وهو مركب من  (55)

، ملحمة كلكامش يعني الاول وبذلك يكون المعنى الانسان الاول . ينظر : باقر ، Ullaرجل و" الا " 
 .216ص 
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 لقد تعاهد الالهة وامسك احدهم بيد الاخر
 واقترعوا وتقاسموا فيما بينهم السلطات

 واخذ انو السماء......
ويستمر النص بشكل كبير في وصف كيف خلق الانسان من قبل الالهة 

 .  (56)والعمل على نشر الرخاء في الارض وتوفير الغذاء للبشر  
 ً   .: اسطورة تمجيد الالهة عشتارثانيا

تتناول هذه الاسطورة موضوعة البحث كيف ان الاله انو اشرك الالهة 
يله من حبه لها عشتار في تاجه بعد  واعترافاَ منه بجميلها فقد رغب في ،فترة طو

وتتألف ، (57)ان يرفعها الى نفس درجة المساواة معه كما انه اشركها في تاجه 
حكم الملك " نبوخذ الاسطورة من نص سومري تعود الى الفترة البابلية اثناء 

لهة " وايا الاكما وتبين كيف ان الإله  انو قام بأمر كلا من نصر الاول "،
وتتكون الاسطورة ،احياتهم وجعلوها تحكم الى جانبهمفي منح عشتار صلوانليل "

  (58)من  خمسة نصوص لم تصل منها سوى اللوح الثالث وقسم من اللوح الرابع 
 كما جاء في النص :

 يا انو ان امرك السامي يتقدم كل امر
 من من شأنه يقول لك لا

                                      
 .221 - 220باقر ، ملحمة كلكامش ، ص   (56)
   .  333ص  كونتينو ، جورج ،  الحياةاليومية في بلاد بابل و أشور ، (57)
 .  284، ص  3طير ، جالشواف ، ديوان الاسا (58)
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  (59)ء والارض .....متك هي اساس السماابا الالهة كل
 انا انو السيد الساهر على الالهة

 تولي قيادتهم اي عشتار
 ليكن لِك انِت مدار مل كهم

 انت وحدك كوني سيدتهم
 تعالي اصعدي حتى عرش مليكتي

 واستقري في اعلى السموات
 وكتجاوب مع اسمي الخاص

 (60)ليكن  " انتو السامية "  اسمك ...
عشتار بين مصاف الآلهة الى ان يصل الى درجة ويستمر النص في تمجيد ارتقاء 
 الإله انو كما جاء في النص  : 

 ايتها الالهة ان حكمي الجليل
 ومهمتي التي لا يمكن التماسها

 كل ما هو لي اهبك اياه
 وكما فعلت انا ذاتي ليفعل انليل سيد البلدان

 . (61فيعاملك ايضا شرعا بأكرام ....

                                      
  290لابات ، المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين ، ص  (59)
؛ لابات ، المعتقدات الدينية في بلاد  286 – 285، ص  3الشواف ، ديوان الاساطير ، ج  (60)

 .  293 – 292وادي الرافدين ، ص 
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   .ق الثور السماويثالثاً : دور الاله انو في خل
هذه الاسطورة هي جزء من ملحمة كلكامش " خامس ملوك سلالة 
اوروك الاولى" عرضت فيه الالهة عشتار الزواج على كلكامش وقدمت اليه 

يات   العديد من المغر
 كما جاء في النص : 

 تعال الي يا كلكامش وكن حبيبي 
 تعال وامنحني هدية من ثمرتك 

 كفتكون زوجي واكون زوجت
 سأجهز لك عربة من  اللازورد والذهب

 عجلاتها من الذهب
 .(62)وزواياها من حجر الميشو " البرونز".......

ل كن كلكامش رفض الزواج منها وذكرها بجحودها لعشاقها وتقلبها في هواها 
واخذ يسخر ويزدري بمطلبها وعند ذاك عمدت الآلهة عشتار وقد احزنها يأسها 

ن تصعد الى السماء قاصدة اباها إله السماء  انو بأن يخلق واغضبها واهانتها الى ا
ياً ويسلطه على اوروك ليقضي على كلكامش ويهلك مدينته  وهددت  ثوراً سماو
الآلهة عشتار اباها انه اذا رفض طلبها فأنها ستحطم ابواب العالم السفلي وتخرج 

                                                                                           
 .  293 – 292لابات ، المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين ، ص   (61)
 .  206علي ، سومر اسطورة وملحمة ، ص   (62)
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ثور سيكون نذيرً وحذرالاله انو ابنته بأن خلق ال (63)الاموات ليأكلوا الاحياء 
بحلول سبع سنين عجاف في البلاد بحيث لايجد الناس طعاما ولا الحيوانات علفاً 
غير إلا ان الآلهة عشتارطمأنته بأنها اتخذت الحيطة لذلك وخزنت ما يكفي من 
الناس والحيوانات فأضطر الاستجابة الى طلبها فهبط ثور السماء الى الارض 

يقتل عندها بادر كلكامش ،محاربيها وابطالها بالمئات  وشرع يدمر مدينة اوروك و
وفي النهاية استطاع ، (64)وصديقه انكيدو معا الى صد الوحش ومصارعته 

انكيدو من ان يمسك ثور السماء من ذيله حتى  تمكن كلكامش من طعنه 
يل  بسيفه طعنة مميتة فلما رأت عشتارماحل بثورها  خاطبت كلكامش قائلة " الو

لانك امعنت في اهانتي بقتلك الثور السماوي " وتذكر الملحمة لك يا كلكامش 
ان انكيدو عندما سمع دعاء عشتار اقتطع فخذ الثور وقذفه في وجهها قائلا " لو 
نالتك يداي لفعلت بك مثلما فعلت به ولعلقت احشاءه بأطرافك " عندها 

على  اجتمعت الالهة وقررت الحكم بالموت على احد البطلين ووقع الاختيار
 . (65)انكيدو  

 رابعاُ : دور الاله انو في قصة الطوفان 
الالهة في احداث الطوفان لافناء البشر بعد فشل جميع  جاء قرار

مخططاتها السابقة  وهذا القرارالذي يتعلق بحياة البشر وال كون اتخذ من قبل 

                                      
يمر  ، من الواح سومر ، ص   (63)  .  309كر
 .  69علي ، عشتار ومأساة تموز ، ص   (64)
 . 70المصدر نفسه ، ص   (65)
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يتعلق مجلس الآلهة وحتماً كان للاله انو دور في اتخاذ قرار الطوفان وبقدر ما 
الامر بدور الاله انو في احداث الطوفان فأنه كان من المتضامنين مع بقية الالهة 
الاخرى التي صممت على انزال ال كوارث المدمرة ال كبرى كالوباء والقحط 
والطوفان وبصفته رئيسا للالهة فأنه كان يجتمع بهم في كل مرة لتبادل الرأي 

يع  الطوفان نسختين نسخة سومرية  ولقصة. (66)المسؤولياتووضع الخطط وتوز
يو،ونسخة بابلية   -تشير نسخة  قصة الطوفان السومرية الى بطلها الذي يدعى " ز

بعد ان اخبره الاله انكي بقرار الالهة في احداث الطوفان وامره بأن  (67)سدرا "
ثم هاجت الاعاصير وهطلت الامطار الغزيرة ،يبني فلكا ينجو به من الهلاك 

البلاد طوال سبعة ايام وسبعة ليال وتقلبت السفينة العظيمة وجرف الطوفان 
ناشرا نوره  (68)فوق الامواج  ثم خفت شدة الطوفان وظهر الاله اوتو " شمش" 

يو ثم تشير اخر ،سدرا " وضحى الاضاحي  -في انحاء الارض وسجد امامه " ز
ة حيث يدخلانه الملحمة الى سجود الملك للالهين انو وانليل  ويمنحاه الحياة الخالد

                                      
 .  31علي ، الطوفان ، ص   (66)
يوسدرا : صيغة سومرية تعني  الخالد  او ) ذو الحياة الابدية (  وهو م  (67) لك مدينة شروباك  تل ز

 . 203فارة حاليا. ينظر : باقر، ملحمة كلكامش  ،ص 
بن  إله utuاوتو ) شمش ( : يسمى في اللغة السومرية  اوتو   (68) " وفي اللغة الاكدية )شمش ( وهو إ

القمر) ننار( واخو انانا الالهة )عشتار( ، عد إله العدل ومصدر القانون والقاضي الاعظم وسيد 
العرافة  ، ظهرعلى مسلة حمورابي وهو جالس على العرش بيده الصولجان والحلقة وعلى رأسه ال كهنة و

 تاجا مقرنا وله  لحية وتنبعث الاشعة من كتفيه . ينظر : باقر واخرون، تأريخ العراق القديم ،
 .  15ص،2ج
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كما جاء في   (69)في مجمع الالهة وينقلانه الى ارض دلمون " البحرين حاليا " 
 النص : 

 ادعوك بحق السماء والارض السفلى 
 اتوسل الى"  انو"  و" انليل"  بالسماء والارض السفلى

 واخرجت الحيوانات وتجمعت من الارض
يو  "سدرا " امام " انو " و" انليل -وسجد الملك " ز

 اللذين منحاه الحياة الخالدة مثل الالهة
يو ية البشر من الفناء                            -وحافظ الملك  ز  سدرا على ذر

 لقد اسكناه في ارض عبر البحار في المشرق
 (70)في ارض دلمون 

 .Adapa  "(71)خامسا : قصة ادبا "
يتها مما تسبب وجدت هذه القصة مدونة على اربعة الواح مهشمة عند نها   

في ضياع قدركبير من محتواها ومع ذلك تمكن الباحثين من رسم الاطار العام 

                                      
 .   205باقر ، ملحمة كلكامش ، ص   (69)
 .   208المصدر نفسه ، ص   (70)
( التي تعني )الحكمة ، العاقل ، ادبا   (71) ية البابلية مرادفات لاسم )ادبا : تعطي المعاجم اللغو

 .  241العارف ( . ينظر : علي ، سومر اسطورة وملحمة ، ص 
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يعود تاريخ اقدم ،للقصة في ضوء الاجزاء المتبقية منها  دونت باللغة البابلية  و
  (72)الواحها الذي عثر عليه في تل العمارنة 

تذكر  (73)يبال" اما الالواح الثلاثة الاخرى عثر عليها في مكتبة " اشور بان
وانه ،(75)مركز عبادة الاله ايا (74)القصة ان ادبا كان يعيش في مدينة " اريدو" 

ً واسعاً  كان كاهن زيت المسح في معبد الاله الذي اعطاه الحكمة وادراكا

                                      
بع ( من السلالة الثامنة عشر في مصروالذي يعود   (72) العمارنة : عاصمة الملك اخناتون ) امنوفس الر

بع عشر  م( عثر فيها  1887ق . م ، وهي عبارة عن نصوص اكتشفت سنة )تاريخها الى القرن الر
( رسالة مدونة بالخط المسماري واللغة الاكدية تعود الى زمن حكم الملك امنوفس الثالث  350على )

يين من الملوك الحثيين والميتانيين  وابنه اخناتون وكانت هذه الرسائل قد ارسلت الى الفراعنة المصر
يين والكاشي ية  والفلسطينية. ينظر : باقر ، والاشور ين وعدد من حكام وامراء بعض المدن السور

 .  495مقدمة ، ص 
كان محنكا في امور ق . م (  627 – 668اشور بانيبال : اعظم ملوك بلاد اشور حكم مابين )   (73)

ية الى أوج عظمتها  لاطه وجمع في بالدولة امتدت  سلطته من مصر الى عيلام إذ اوصل الامبراطور
في  نينوى "قوينجق " حالياً في مكتبة شهيرة ضمت كل النتاج الادبي في عصره والعصور السابقة، وقد 

يطاني في لندن .  20ر 000عثر في هذه المكتبة على نحو   لوح وقطعة معظمها الان في المتحف البر
، جم الحضارات السامية ؛ عبودي ، مع 361بوتيرو ، بلاد الرافدين الكتابة العقل الالهة ، ص ينظر : 

   .103ص
مدينة سومرية قديمة تقع اطلالها المعروفة اليوم بتل ) ابو شهرين ( غرب مدينة اريدو :   (74)

ية بحوالي  كم ، ينظر : صالح ، ال كشاف الاثري في  18كم وجنوب غرب اور بحوالي   40الناصر
 .  258العراق ، ص 

 .    241 - 240علي ، سومر اسطورة وملحمة ، ص  (75)
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وهناك من يذكر بأنه كان سماكاً يزود مائدة الالهة في  (76)ليكشف خطط البلاد 
تا الحالتين تذكر القصة بأنه ارتقى قاربه ليصطاد وفي كل.  (77)المعبد بالاسماك 

ً على عقب عندئذ غضب ادبا  فهبت ريح" ريح الجنوب " وقلبت قاربه راسا
ولم تهب الريح على البلاد لمدة سبعة  (78)فأمسك بريح الجنوب وكسر جناحيها 

عن سبب  (79)ايام وعندما استفسر الاله انو من وزيره " السوككال" ايلابرات 
وهنا امسك ،بوب الريح اعلمه بخبر ادبا فدعاه الاله انو اليه في السماء عدم ه

يلبس لباس الحداد  ويتظاهر بالحزن  (80)الاله ايا بادبا واخبره بأن ينثر شعره و
وسيلاقي عند بوابة الاله انو الهين هما تموز  الشديد عند صعوده الى السماء 

سبب لبسك الحداد فقل وسيسألانك عن  (82)"و"  جيزيدا (81)"دموزي "  
لهما بأنك حزين على اختفاء الهين من الارض هما تموز وجيزيدا عندئذ سيسران 

                                      
 .  389، ص  2الاحمد ، العراق القديم ، ج  (76)
 .  346جورج كونتنيو ،  الحياة اليومية في بلاد بابل واشور ، ص   (77)
    .    241علي ، سومر اسطورة وملحمة ، ص (78)
السوككال : وهو اسم من اسماء الالهة  نينشوبور . ينظر: ادزارد ، قاموس الالهة والاساطير ،  (79)

 172 ص
 . 390، ص  2الاحمد ، العراق القديم ، ج  (80)
يعني  الابن Apzu-zi-Dumuابزو ( " –زي  -دموزي : صيغة سومرية كانت تكتب ) دمو  (81) " و

الاصيل لابسو  وهو إله النبات وإبن الإله  انكي  وزوج الالهة عشتار.  ينظر : بوتيرو ، الديانة عند 
 .60البابليين ، ص 

يدا  (82) وهو احد الهة العالم الاسفل اسمه يعني ) سيد الشجرة الطيبة ( وزوجنه الالهة  ننازيموا  : جيز
 . 211. ينظر : حنون، عقائد ما بعد الموت ، ص 
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يوقفاك امام الاله انو وحينما يقدمان لك خبز الموت فلا تأكل  ويرحبان بك و
منه وعندما يقدمان لك ماء الموت فلا تشرب منه ايضا وعندما يعرض عليك 

ياك زيتاً امسح به جسدك " يا ادبا انك ذاهب الاله كسوة فألبسها وعندما يعط
هنا كان من الطبيعي ان يتمسك ادبا بوصايا سيده ايا اله  (83)امام انو الملك " 

صعد ادبا الى السماء ومر بالحارسين عند بوابة الاله انو فجرى بينه ،الحكمة 
سأله عن وبينهما على نحو ما توقعه اله الحكمة ثم جيء به ليمثل امام الاله انو ف

 ريح الجنوب فأجابه ادبا قائلا: السبب الذي دفعه الى كسر جناح
 كنت اصطاد السمك وسط البحر لعائلة سيدي ايا

 وكان البحر صافياً كالمرأة
 ل كن ريح الجنوب هبت واغرقتني

 .(84)وفي سورة الغضب أنزلت بها اللعنة 
دبا نحوهما وألتمسا هنا تدخل الالهان تموز وجيزيدا اللذان سبق واعجبا بعواطف ا

من الاله انو ان يعفوا عنه فأستجاب الاله انو لطلبهما وامر أن يعطى ادبا خبز 
ً بنصيحة سيده ايا ل كنه لبس ال كسوة التي  وماء الحياة ل كن ادبا رفض عملا
اعطاها له الاله انو ومسح بالزيت الذي قدمه له فضحك الاله انو من ادبا وقال 

لماذا لم تأكل ولم تشرب ؟ انك سوف لن تحصل على  له " تعال الان يا ادبا

                                      
 . 390، ص  2الاحمد ، العراق القديم ، ج  (83)
    .    242علي ، سومر اسطورة وملحمة ، ص  (84)
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هنا  (85)واخبره ادبا بنصيحة الاله ايا له ،الحياة ) الخلود ( ايها البشر الضال " 
التفت الاله انو الى الحراس وقال لهم عبارته المأثورة "خذوه وردوه الى ارضه " 

ان يتصرف على هذا واخيراً سخر اله السماء من نصيحة اله الحكمة الذي امر ادبا 
 :ً  النحو وقال ضاحكا

 من من الهة السماء والارض على كثرتهم
 اعطى مرة مثل هذه الاوامر

 ومن منهم يستطيع ان يجعل امره يفوق امر انو
فأمر الاله انو بأرجاع ادبا الى الارض وهكذا ضاعت الفرضه عليه في الحصول 

 .  (86)على الخلود الذي صار قريبا منه 
 ور الاله انو في مرثية اور وبلاد سومر واكد  دسادساً: 

اختلف الباحثين في تقسيم مرثية اور ومرثية بلاد سومر واكد وذلك 
لان مدينة اور تقع ضمن حدود بلاد سومر فمنهم من عدها مرثية واحدة ومنهم 
من قسمها الى مرثيتين ول كن في كلتا الحالتين فهي تندب الدمار الذي حصل 

اصه وبلاد سومر واكد بصوره عامه ودور الالهة العظام في في اور بصوره خ
  .اصدار القرار في تدمير هذه المدن

                                      
 . 391، ص  2الاحمد ، العراق القديم ، ج  (85)
ية علي ، فاضل عبد الواحد،   (86) الادب ، بحث ضمن موسوعة حضارة العراق   ) بغداد : دار الحر

 . 358، ص  1م ( ، ج1985للطباعة ، 
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" بيتاً من الشعرنظمت باللغة السومرية  436فمرثية اور تقع في حوالي" 
ومرثية سومر واكد هي الاخرى دونت باللغة السومرية ،في العصر البابلي القديم 

يين والعيلاميين  في رثاء بلاد سومر واكد وسقوطها  (87)على يد الامور
ونجد المرثية الثانية اكثر تفصيلا من المرثية الاولى  وتبدأ المرثية بندب 
المصير المؤلم الذي قدرته الالهة الاربعة "انو وانليل وانكي    وننخرساك " لبلاد 

" التي تدار بموجبها شؤون العالم  Meسومر واكد فعطلوا النواميس الالهية " 
لبشر وأعقب ذلك تدمير المدن والبيوت ومرابط الحيوانات وحظائر الاغنام وا

كما ،وجداول الانهار والحقول والمراعي ونقل الملوكية الى بلاد اجنبية معادية 
سين " ملك سلالة اور الثالثة  –وتذكر المرثية كيف ان الالهة سلمت الملك " ابي 

 (88)الى بلاد عيلام الذين اخذوه اسيراً هناك 
 ل كي يغير الاجل المحدد وتلغى الخطط المقدرة

 تجمعت العواصف لتضرب كالطوفان
 ل كي تغير النواميس الالهية لسومر

 لتدمر المدينة ويدمر المعبد
 ول كي يغير موضع الملوكية

يل العواصف على البلاد  وتدنس الحقوق والنواميس ليسلط و

                                      
 . 438 - 437، ص  2الاحمد ، العراق القديم ، ج  (87)
    .    309علي ، سومر اسطورة وملحمة ، ص  (88)
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 (89)وتلغى النواميس بأمر من انو وانليل ....... 
امام ابيه انليل الذي رفض استغاثته  (90)لمرثية بكاء اله القمر " ننار "  م تذكراث

ع ولم يكتف بذلك بل وبخه على التشفق لمدينته التي كتب عليها الدمار عند مجم
 (91)ولا يردالالهة وهو قرار لا يبدل  

هم امام الالهة العظام وهي تناشد  (92)ونجد فيها ايضا تضرع الالهة " ننكال "   
  -بأن يكفو عن تدمير المدينة قائلة :

 حينما امرت الالهة أن تكون مدينتي مدمرة
 حينما أمرت أن تكون اور مدمرة

 حينها أنا لم اغادر أنا بلادي،حينها لم اغادر أنا مدينتي 
 ولانليل أنا بنفسي رفعت الرجاء،امام انو سكبت الدموع 

                                      
( ، ص  2008لاد الرافدين ) دمشق : دار الزمان  ، حكمت بشير الاسود ، ادب الرثاء في ب  (89)

54   .    
" وفي نصوص اكدية sin: يسمى في اللغة السومرية  ننار  وفي اللغة الاكدية  سن إله القمر    (90)

يعني اسمه ) رجل السماء ( ، عد ابن الاله انو  في حين عدته نصوص ( ، zuenأقدم يسمى )  و
بن الإله انليل  ويرم ز له بهلال وحده  وبهلال مع صورته على هيئة بشر، اشتهربحكمته اذ كان اخرى إ

، ؛ سليم  53ص : بوتيرو ، الديانة عند البابليين ،يشترك مع الإله شمش  في شؤون العدالة . ينظر
    .273دراسات في تأريخ وحضارة العراق القديم ، ص 

     .  58الاسود ، ادب الرثاء في بلاد الرافدين ، ص   (91)
(:آلهة سومرية يعني اسمها ) السيدة العظيمة ( عدت زوجة اله القمر) سن   gal) –ninننكال   (92)

؛ قاشا ،  170، ص  1( وام اله الشمس )اوتو ( .  ينظر : ادزارد ،  قاموس الالهة والاساطير ، ج
      . 308اثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية، ص 
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 "لا تدعوا مدينتي تهدم " قلت لهم
 " ولا أن يفنى شعبها " قلت لهم،ا اور تهدم " قلت لهم " لا تدعو

 وقبل ان يدرك ان هذه الكلمات
 وانليل بقوله" ليكن وليحدث هكذا " لم يهدئ حزني

 لتكون اور مدمرة امروا،لتكون مدينتي مدمرة امروا 
 (93)بالمصير الذي حددوه ،ولفناء شعبها 

ت فيها معابد ومزارات من اهمها خصص لعبادة الاله انو مدن شيد
في منطقة كلاب معبد سمي ب"المعبد الابيض" والذي دينة الوركاء معبده في م

َ  مرتفعة ةلتشيده على مصطب اطلق عليه المنقبون اسم " زقورة انو" جدرانها ، قليلا
مصبوغة باللون الابيض من الخارج وتظهر قائمة على منصة مبنية بالطابوق غير 

ية ضئيلة  كما في ،شكل المنتظم ال واجهاتها المكسوة تنحدر نحو الداخل بزاو
 (95)الاول "–ايشي  -ريشا -كما وقام الملك الاشوري "اشور . (94)( 9)الشكل 

                                      
وهوسلاف و ماتو ،لوبور و بروستكي ،جيري و سوجكوفا ، يانا، الاساطير في هروشكا ، ب  (93)

م ( ، 2006حضارة وادي الرافدين  ، ت : عصام عبد اللطيف احمد ) بغداد : مطبعة الزمان ، 
    .  65- 64ص 

لويد ، سيتون ، اثار بلاد الرافدين من العصر الحجري القديم حتى الاحتلال الفارسي ، ت :   (94)
 .          54( ،ص  1980امي سعيد الاحمد ) بغداد : دار الرشيد للنشر ، س
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لعبادة كل من اله السماء انو واله العواصف  (96)بتشييد معبد في مدينة اشور
 –انب الجنوبي يتميز هذا المعبد بوجود مدخل في الج،( 10ادد كما في )الشكل 

يلة  وهذه الغرفة )أ( ،الشرقي من البناية يؤدي الى غرفة مدخل ضيقة وطو
تؤدي عبر مدخل في طرفها الثاني البعيد عن المدخل الرئيس الى ساحة داخلية 

الغربية من هذه الساحة يوجد جناحا العبادة  –)ب( وعلى الجه الشمالية 
لى غرفة حرم من نوع " الغرفة المتطابقان في مخططيهما وكل منهما يشتمل ع

يلة " )د وقد الحقت كل غرفة حرم بغرفتين ضيقتين على جانبيتين ،و( \الطو
 Tوهناك ممر ضيق بشكل حرف ،وعلى جانب كل جناح عبادة شيدت  زقورة 

. وهناك معبد اخر للاله انو سمي ببناية  "  (97)اللاتيني يفصل بين جناحي العبادة 
في الوركاء خصص جزء  (98)شيده السلوقيون  بيت ريش " وهو معبد ضخم

                                                                                           
ق.م( 1116-1133وهو ابو الملك الاشوري تجلات بليزر الاول )ايشي الاول :  –اشور ريشا   (95) 

في العصر الاشوري الوسيط، الذي حصل في عهده بعض التحسن والانتعاش في احوال البلاد 
ية . ينظر : باقر  .538، ص 1، المقدمة ، ج الاشور

يين الاولى تقع على الضفة اليمنى لنهردجلة على بعد حوالي   (96)  كم جنوب  110اشور : عاصمة الاشور
الموصل ، ت بهذا الاسم نسبة الى رئيس الهتها اشورالذي كان يوصف ) السيد العظيم ملك جميع 

.  ؛ مكاي ، دورثي ، مدن العراق  22الالهة ( . ينظر : صالح، ال كشاف الاثري في العراق ، ص 
 .  101م(، ص 1961القديم ،ت: يوسف يعقوب مسكوني )بغداد ، مطبعة شفيق ، 

يف ، حنون ، نائل ، المدافن والمعابد ،   (97)   .  40ص .  2م ( ، ج2006) دمشق : دار الخر
قس الاول احد السلوقيون : اطلق عليهم هذه التسمية نسبة الى مؤسس الاسرة الحاكمة سلو  (98) 

ية كبيرة بعد وفاة الاسكندر المقدوني تمتد قادة الاسكندر المقدوني  ، قام سلوقس بتأسيس امبراطور
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ويتألف هذا المعبد من عدة ساحات ،كبير منه لعبادة الاله انو وزوجته انتوم 
على أيضا مكشوفة واسعة تحيط بها الحجرات من جوانبها المتعددة ويحتوي 

ية للمعبد كما في الغرب –وهناك صورة للواجهة الجنوبية ،مصليات متعددة 
وله ايضا معبد في مدينة " دير " القريبة من مدينة بدره  (99)( 11الشكل )

 ً ول كش  (103)وسبار  (102)ونفر (101)وله معابد ايضا في اور  (100)حاليا
 . (104)خصصت لعبادة الاله انو 

 
 

                                                                                           
، ص  1من الهند الى حدود مصر ومن البحر الاسود الى الخليج العربي . ينظر : باقر ، المقدمة ، ج

655 . 
ية للطباعة ،  سعيد ، مؤيد، العمارة بحث ضمن موسوعة حضارة العراق ،  (99)  ) بغداد : دار الحر

 . 190، ص3( ، ج1985
 .     264سليم ، تاريخ وحضارة العراق القديم ، ص   (100)
ية . ينظر صالح، ال كشاف الاثري في  15اور : تقع على بعد   (101) كم جنوب غرب مدينة الناصر

 . 253العراق ،ص 
كم من مدينة   10ة الديوانية وعلى بعد كم  الى الشمال الشرقي لمدين35نفر :  تقع على بعد   (102)

عفك اشتهرت بمكانتها الدينية المقدسة بأعتبارها مركز عبادة كبير الالهة ) انليل وزوجته ننليل( .  
 .    235؛ صالح، ال كشاف الاثري في العراق ، ص 299، ص  1ينظر : باقر ، مقدمة ... ، ،ج

كم جنوب غرب بغداد . ينظر : صالح،  45على بعد  سبار )ابو حبة( : تقع في ناحية اليوسفية  (103)
 .     153ال كشاف الاثري في العراق ، ص 

  .20ص  ، الاحمد ، المعتقدات الدينية في العراق القديم  (104)
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2 

ركال له ن   الا 

 -Ne- unu نركال اله من الهة العراق القديم  اسمه سومري الاصل "
gal  يعني سلطة المدينة ال كبيرة  وهذا المعنى يشير الى  الجحيم او " العالم الاسفل "

اذعد ،"   Mislimtayaوعرف ايضا باسم ميسلامتايا "  (105)" ارض اللاعودة
ية اله العالم الاسفل ورب المرض والمعارك الدم كونه يتميز بصورة خاصة  (106)و

                                      
"   gi  –nu  –kurكي ""  –نو  –العالم الاسفل " ارض اللاعودة ": يسمى بالسومرية " كور  (105)

ا العبارتين تعني "الارض اللا عودة" ، ومن اسمائه  ايضا " الارض وبالاكدية "ارصه لاتاري "وكلت
" Arat – kigal" وصدر العالم "   ارات كيكال ""  ki – galكال ""  –العظمى " وبالسومرية " كي 

، والعالم الاسفل في    kurو" ارالو" و" كوثي " و" بيت دموزي " ، وسمي ايضا "ابسو " و" كر " 
ن القدماء مكان مظلم يقع تحت الارض تنزل اليها روح الميت وتبقى محتجزة هناك معتقدات العراقيي

.  نزول عشتار الى العالم الاسفل" الى الابد  . وله سبع بوابات تحرسها آلهة خاصة كما في اسطورة "
، 1( ، ج 2009ينظر : باقر ، طه  ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة  ) بيروت : دار الرواق ، 

ية للطباعة ، 372 ص م ( ،  1976؛ باقر ، طه ، مقدمة في ادب العراق القديم   ) بغداد : دارالحر
ية والتوراة ، مجلة 225ص  ؛  علي ، فاضل عبد الواحد  ، الموت والعالم السفلي بين النصوص المسمار

       . 234، ص  27م( العدد  1979مابين النهرين )الموصل : د.مط ، 
سامي سعيد المعتقدات الدينية في العراق القديم ) بغداد :دار الشؤون الثقافية ، الاحمد.،  (106)

 .  32، ص م (1988
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كما جاء في    (107)بالخوف والرهبة ومختص بملئ ممل كة العالم الاسفل بالبشر
  -النص : 

 ترتدي النور
 وتجني رؤوس المتكبرين

ية هي اياديك ورحب هو صدرك؛  قو
 وما ان تقع عظمتك المرهبة
 فان المسيء والشرير يرتميان
 (108)في اصداع الارض ....  

وعد ايضا زوجاً للالهة ماما "  (109) ج الثاني للالهة " ايريش كيكال " وهو الزو
 (111)ولاز "العاقر "  (110)ماميتوم "

                                      
م( ،  2005بغداد : مركز الانماء ،  بوتيرو ، جان  ، الديانة عند البابليين ، ت: وليد الجادر ) (107)

  .  55ص 
  307( ، ص  2010ة السائح ، قاشا ، سهيل ، تاريخ الفكر في العراق القديم ) بيروت : مكتب(108)
" لفظ   Ereshالمقطع الاول من اسمها  ايرش "" :   gal -kei  -hšEre" ايريش كيكال  (109)

يعني "سيدة المكان العظيم " فضلا  اكدي يعني حرفيا "سيدة اومل كة " ويرادفه في السومرية " نن"  و
" زوجا لها واسمه يعني " ثور السماء انا  -عن انها حاكمة العالم الاسفل  وذكران الإله  " كوكال

) 2، ط  ال كبير" وبعد وفاته تزوجت من الإله "نركال " ينظر : حنون،  نائل ، عقائد ما بعد الموت
 ؛ 190ص   - 188،  ص م( 1986بغداد: دار الشؤون الثقافية، 

Goodison،Lucy and Morris،Christine ، Ancient goddess  ( London ، 1998) ، p . 
71. 
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 (112)تذكر المصادر التاريخية على كون الاله نركال في الاصل اله شمسي 
فكما هو معروف ان سكان العراق القدماء جسدوا الشمس بهيئة اله سمي " اوتو" 

ضح ان علاقة العدالة بالشمس تعود الى العدالة التي ومن الوا (113)اله الشمش 
توزع بها الشمس اشعتها على الارض الطاردة للظلام والشياطين والارواح 
الشريرة الا انه في منتصف النهار حينما تصبح الشمس في منتصف السماء 
ترسل اشعتها الساخنة على البشر مسببة لهم الاوبئة والحمى واخيرا الموت هنا 

سكان العراق القديم هذه الحالة بالاله نركال كونه كما ذكرنا اله الاوبئة جسد 
. (116)اله الطاعون  (115)وبهذا الصدد ايضا طوبق بالاله ايرا"  (114)والموت 

                                                                                           
ماما )ماميتوم ( : الهة من الهات العالم الاسفل وبالنسبة للفظ مامي او ماما ربما تكون الفاظ   (110)

ادزارد،  قاموس الالهة والاساطير، ت: محمد وحيد تودية للام او مختصر لاسم الالهة ماميتوم . ينظر : 
 .  71خياطة )بيروت: دارالشرق العربي، د. ت ( ، ص 

  . 33المعتقدات الدينية في العراق القديم ، ص الاحمد .   (111)
 .  33المصدر نفسه ، ص   (112)
" وفي اللغة الاكدية "شمش " وهو   utuإله الشمس  يسمى في اللغة السومرية  اوتو" شمش :    (113)

بن  إله القمر" ننار" واخو انانا "عشتار"، عد إله العدل ومصدر القانون والقاضي الاعظم وسيد  إ
والعرافة  ، ظهرعلى مسلة حمورابي وهو جالس على العرش بيده الصولجان والحلقة وعلى رأسه  ال كهنة

تاجا مقرنا وله  لحية وتنبعث الاشعة من كتفيه . ينظر : باقر ،طه و علي ، فاضل عبد الواحد  و 
  .   15، ص  2م( ، ج 1980سليمان، عامر ، ، تاريخ العراق القديم ) بغداد ، مطبعة الجامعة ، 

 .   197عقائد ما بعد الموت، ص حنون ،   (114)
بأنه إله حرب ومختص بنشر الامراض، ايرا : إله الاوبئة عرف منذ العصر الاكدي القديم   (115)

سهيل ؛  65ادزارد ، قاموس الالهة والاساطير ، ص  ويشارك الاله نركال حتى في عبادته .  ينظر :
 . 296م ( ،ص  1998ونات التوراتية ) بيروت : مطبعة بيسان ، قاشا، اثر الكتابات البابلية في المد
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جته ووز (117) كما وعدت المصادر التاريخية  الاله نركال حيناً ابناً للاله " انليل "
ً حسب اسطورة انليل ون (118) الالهة " ننليل " وحيناً ،نليل التي سترد لاحقا

ً لاله السماء " انو" ً للاله "انكي " (119)اخرى ابنا    (120)كما اعتبر ايضا ابنا

                                                                                           
  .  55ص بوتيرو  ، الديانة عند البابليين ،   (116)
ليل " اي " سيد الريح والعاصفة " سيد ما بين السماء والارض ،  –انليل : يعني اسمه " ان   (117)

يعاقب الملوك يأتي في المرتبة الثانية بعد الإله " انو "، كان يقرر المصائر وي متلك بين يديه الواح القدر، و
على اخطائهم بأعتباره مصدرا للسلطة فال كثير من حكام  العراق القديم وملوكهم كانو يفخرون بأن 
الإله " انليل " هو الذي اعطاهم السلطة لممارسة الحكم في البلاد ،  ونظرا لذلك حازت مدينة نفرمركز 

 بين المدن السومرية المقدسة .  ينظر: عبادته وتقديسه على مكانة رفيعة 
 Albero R . W . Green، The Storm – God in the Ancient Near East، Biblical and 
Judaic Studies (Indiana  ، 2003) vol 8 ، p. 78 ؛ 

    سليم ، احمد امين، دراسات في تأريخ وحضارة العراق القديم ، ) القاهرة : مكتبة بستان المعرفة ،  
 .  265م (، ص 2004

آلهة سومرية اسمها يعني " سيدة النسيم " وهي الصيغة المؤنثة لاسم الإله انليل، قبل ننليل :   (118)
زواجها كان تسمى " سود " ول كنها حازت  بعد زواجها على لقب ننليل، كما وجعلتها المصادر 

ية زوجة للالة اشور لتحتل مقعدها الى جانبه مثل الالهة عشتار . ينظر :  قاشا ، اثر الكتابات  الاشور
 . 309البابلية في المدونات التوراتية ، ص 

ية التي كانت  انو :  (119) يأتي الاول في قوائم اسماء الآلهة . اسمه يكتب بالعلامة المسمار إله السماء و
يضا في الاصل صورة تشبه النجمة ذات ثمانية رؤوس وهذه العلامة كتبت كلمة سماء وكلمة إله ا

،لذلك استعملت بعضها علامة دالة تسبق اسماء الآلهة العراقية القديمة جميعها . ول كن في الوقت نفسه 
يرى بعض الباحثين أن هذه العلامة تعبر عن الشمول وتؤكد على ان الإله موجود في كل مكان . 

ية ينظر: رشيد ، فوزي، المعتقدات الدينية ، بحث ضمن موسوعة حضارة العراق   ) بغ داد : دار الحر
 . 149، ص 1م ( ، ج1985للطباعة ، 
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وذكر ايضا بأنه  ،شارا " وتعني  المل كة العظيمة اماً له  –واعتبرت الالهة " كوتو 
ً للالهة " بعلة   وهو لقب كان يطلق بالدرجة الاولى على الالهة ".ايلي "  –ابنا

اما رسوله العظيم ومستشاره في العالم ، (122)زوجة الاله ايا  (121) كينا "–دام
 . (123)الاسفل فكان الاله " ايشوم" 

" و" اللاكلا"   " u-gurلقب الاله نركال بعدة القاب منها  المفجع  
صربي"  وهذا اللقب يعني" سيد شجرة  –" بعل ،تشا" –المو" ،"بل ،اللامو" و"

-e- girو الموقد المقدس "  dun-ga " به ايضا البطل  "الصفصاف " ومن القا
ku   "  وغضب العالم الاسفل "hus- uru   " و العديم الشفقة "la-ma-har 

 ،"lugal- a-a-ba-baمللك البحار السفلية " ، " lu-husالرجل المرعب "،" 
 agiملك كوثى " ،"  -su -a lugal -duالملك المسبب ل كوارث الشمس "

                                                                                           
هو اله الارض والمياه العميقة  يعني اسمه في اللغة السومرية " سيد الارض " يقابله في انكي  :   (120)

يأتي في المرتبة الثالثة بين مجموعة الالهة السومرية والاكدية ومركزعبادته مدينة اللغة الاكدية الاله" ايا " و
باقر  هواله الحكمة والمعرفة وبيده اسرارالسحر المقدس، اشتهر بحبه ال كثير للبشر. ينظر:اريدو و
؛ قاشا ، اثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية،  13، ص 2، تأريخ العراق القديم ، جواخرون

د : باقر، طه وفؤاد سفر، والشمسي ، احمد  يعقوب، تأريخ العصور  القديمة )  بغدا ؛ 300ص 
 .  83م ( ، ص 1969مطبعة الجامعة ،

" وتعني  Dam . Gal . nuunaنونا " " –كال  –كينا : اطلق عليها ايظا " دام  –دام   (121)
" زوجة الامير ال كبير " والمقصود هنا الاله ايا " انكي " . ينظر : بوتيرو  ، الديانة عند  بالسومرية

 . 51ص البابليين ، 
 . 195عد الموت، ص حنون ، عقائد ما ب  (122)
 . 210المصدر نفسه ، ص   (123)
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lugal-gu-du-   "،  "  الملك المحارب المرعبlugal- gud-si-su ملك  "
و  مللك النهر" نهر العالم الاسفل  lugal –ki-gu-laالارض العظيمة " 

"da-id -lugal  (124)" وال كثير من النعوت او الالقاب الاخرى     . 
 نركال مكانة كبيرة بين الالهة العراق القديم  كونه اله وملك العالم وللإله

وهذا ،وهناك تعويذتان تصف لنا هذه المكانة وتذكر اسماء الهة على اعضاء جسده 
  -دليل على اهميته بين الالهة والتي جاء فيها : 

   الأولى:التعويذة 
 (125)الاابن البكر لننامر ،السامي ،ايها السيد القوي 

 اله الحرب ،حاكم الانوناكي 
 (126)لهة ننمينا  نركال : انت الاقوى بين الالهة محبوب الا

 ذا المقام السمي ،انت المتألق في السماء اللامعة 
 ليس لك منافس ،انت العظيم في عالم الاموات 

 مشورتك مسموعة في مجمع الاله كمشورة الاله ايا 
 (127)انت مشرق في السماء مثل الاله سين 

                                      
 .  196 – 195المصدر نفسه ، ص   (124)   

ننامر او نونامير : وهو احد القاب الاله انليل . ينظر :ادزارد ، قاموس الالهة والاساطير ، ص   (125)
102  . 

قائد ما بعد عننمينا : لقب من القاب الالهة كوتوشار والدة الاله نركال . ينظر: حنون، (126)
 .  199ص،الموت
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 ابوك الاله انليل يثق بك وذوي الرؤوس السود
 . (128)قل وكل المخلوقات في يدك وكل الاحياء وحتى دواب الح

 :التعويذة الثانية
 تصف لنا اعضاء الاله نركال وهي تطلق عليها اسماء كبار الهة العراق القديم 

 عينيه هما الالهين انليل وننليل 
 .(129)حدقتيهما الاله سين وردفيه الالهين انو وانتو 

 ا اذنيه الالهين ايا و دام كين،اسنانه الالهة السبعة سبيتو 
 . (132)وصدره الاله نبو (131)ورقبته الاله مردوخ  (130)ورأسه الاله ادد 

                                                                                           
" وفي نصوص اكدية   "sunسين : يسمى في اللغة السومرية " ننار " وفي اللغة الاكدية  سن   (127)

يعني اسمه " رجل السماء " ، عد  ابن الاله  انو  في حين عدته نصوص "، zuenأقدم يسمى "  و
بن الإله " انليل " ويرمز له بهلال وحده  وبهلال مع صو رته على هيئة بشر، حيوانه المقدس اخرى إ

،كما واشتهر اشتهر بحكمته اذ كان يشترك مع الإله " شمش" في شؤون العدالة.  30الثور المجنح ورقمه 
   . 25؛ الاحمد،المعتقدات الدينية في العراق القديم ، ص  53ص: بوتيرو،الديانة عند البابليين ،ينظر

 . 200  -199حنون ، عقائد ما بعد الموت ، ص    (128)
  "." انتوم:وهي الهة السماء  وزوجة الاله انو التي اطلق عليها  بعد اقترانها به " tu-An" انتو  (129)

 .97ينظرادزارد، قاموس الالهة والاساطير ، ص 
ياح وهو الإله المعروف عند السومريين بأسم  ادد :    (130) اشكر "  ادد : إله الجو والعواصف والر

Iskur "  ، كان يكتب في اللغة الاكدية بصيغة " ادو  او ادادو " . ينظر : ساكز ،هاري، عظمة اسمه
  .389م(  ص 1979بابل ، ت : عامر سليمان )الموصل : د.مط ، 

إله مدينة بابل اسمه يعني  باللغة السومرية "عجل إله الشمس " اما اسمه باللغة الاكدية مردوخ :   (131)
يعني " التل   المقدس " اصبحدوكو( اي ابن الإل -فهو ) مار ية الاعظم  ه " دوكو" و إله الامبراطور

يين ولا سيما في زمن الملك  "حمورابي " وخلفاءه ، فأشتهرت مدينة بابل  خلال فترة سيادة الامور
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ر صور الاله نركال على عدة اختام اسطوانية منها ختم يعود الى العص
ق.م "  يظهر فيه الاله وهو  1595 – 1894سلالة بابل الاولى  البابلي القديم "

يلة تصل الى منتصف الصدر ويمسك بكل يد  واقف بشكل مواجه وله لحية طو
يظهر مرتدياً  يلا يضيق من الاسفل كما و صولجان برأس اسد ويرتدي ازارا طو

ً وعلى رأسه تاج مقرن كما في) الشكل  يلا ً طو وظهر ايضا على  .(133)(1ثوبا
ً ثوباً  ختم اسطواني يعود الى العصر البابلي القديم يظهر فيه الاله نركال مرتديا

يل يلة تصل الى منتصف صدره وعلى رأسه طو اً مفتوحاً من الامام له لحية طو
تاج مقرن يحمل صولجاناً برأسي اسد في يده وفي اليد الاخرى يحمل سيفاً معقوفا 

                                                                                           
"والذي يعني باللغة السومرية بيت القمة العالية    E-sag-ilaبعبادته وبمعبده الشهير ايساكلا " 

؛  باقر واخرون ،  161ئيس في مدينة بابل.  ينظر : رشيد ،المعتقدات الدينية ،  ص وهوالمعبد الر
( ، 1959؛  باقر، طه، بابل وبور سبا،) بغداد : مطبعة الجامعة ،  18تأريخ العراق القديم ،  ص 

    .  8ص 
هة  صربنيتم نابو : يعني في اللغة الاكدية " اللامع " وهو الإبن البكر للإله " مردوخ والال  (132)

وزوجته الالهة " تشميتم " كما وعدت الالهة " نيسابا " زوجة له ، وهوإله القلم والكتابة والمعرفة ،  لذلك 
كان يحتفظ  بألواح القدروهذا يعني انه يتحكم كأله رئيسي بمقدرات ال كون . ينظر: الاحمد ، 

  .    31المعتقدات الدينية في العراق القديم ، ص
  (29)  Germy Blak and Anthony Green ، Gods Demons and Symbols of Ancient 
Mesopotamia (London ، 1998) ، p. 136 . 
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ملامس الارض وهو يضع احدى  قدميه فوق عدوه الساقط على الارض  كما 
ة خصصت للاله ( وفي خلفية المشهد نقشت عدة اعمدة من الكتاب2في ) الشكل 

ً دينياً  (134)نركال   ية ول كن ليس نصا . وهناك نص على شكل قصيدة نثر
 ً " كوما " ورؤيته ووصفه لعالم الجحيم والجزء الي لأمير مل كي واسمهيروي حلما

كان ثمة انسان جسمه اسود " -يهمنا من القصة هو وصفه للاله نركال جاء فيها :
ً بملاءة حمراء ويحمل بيده اليسرى  وكان،ووجهه يشبه الطائر انزو،كالقار  متوشحا

حينما ،وباليمنى يمسك سيفاً وكان برجله اليسرى يطأ بحية على الحضيض ،قوساً 
لابساً التاج ،رفعت نظري رأيت ان الباسل نركال كان جالساً على عرشه الملوكي 

ن ان الجحيم مليئة بالهلع ،امام اب،ويمسك بيديه مطرقتين رأساهما...،الملوكي 
عند ،الامير"نركال" ،يخيم صمت رهيب ؟. وامسكني بخصلة شعري وادناني منه 

شرعت ساقاي ترتجفان ،وبهاءه الرهيب صرعني على الارض فقبلت ،رؤويته 
ثم جثوت ونهضت وهو يرمقني ويهز برأسه،واطلق صرخة ،الوهيته العظيمة 

هي مليئة والعصا علامة الوهيته و،شديدة مثل عاصفة ثائرة ،صرخ بغضب علي
ً . (135) بالهلع مثل حية سامة ......" ية  وايضا هناك تعويذة تصف الهيئة البشر

   -:والتي جاء فيهللاله نركال 

                                      
رموز أهم الالهة في العراق القديم ،  ؛ فاتن موفق ، 201حنون ، عقائد ما بعد الموت ، ص   (134)

 .  175ص ، م(  2002رسالة ماجستير غير منشورة  ) جامعة الموصل  ، 
المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين ، ت: وليد الجادر ) بغداد : مطبعة  لابات ، رينيه،  (135)

 .  100 – 98م( ، ص 1988الجامعة ، 
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 وعرفاً متهدلا على ظهر ،له قرني ثور 
 له وجه رجل ...جناحاً .....

 (136)يقف منتصباً على اربعة ارجل ،له قدم أسد 

 رموز منها :  نركال عدد من ال للإله
 اولاً : الصولجان برأسي أسد و " رأس اسد "

ان رمز رأس الاسد اقترن بالاله نركال للدلالة على القوة والعنف 
اذ ظهر هذا الرمز وبشكل ،بالاضافة الى الرهبة كونه ملك واله العالم الاسفل 

واضح على شكل صولجان ينتهي برأسي اسد منحنيين متعاكسين ويتوسطهما 
ية كما في ) الشكل كتلة  وعثر ايضا على رمز للاله نركال في  . (137)(  3كرو

اخذت من بابل  (138)سوسة " جنوب غرب ايران " على حجر حدود كودرو
الى هناك كغنائم حرب وجدت منقوشة عليها رموز عدة الهة من ضمنها رمز 

                                      
 .  200حنون ، عقائد ما بعد الموت ، ص   (136)

     )137  (   Blak and Green ، Gods Demons and Symbols of Ancient 
Mesopotamia ،                   p . 97 . 

احجار الحدود : عبارة عن مسلات صغيرة غير منتظمة الشكل لا يتجاوز ارتفاع الواحدة منها   (138)
بة ومنقوشة برموز بعض الالهة كان الغرض منها تثبيت مل كية المتر  ومقسمة الى حقول عدة  مكتو

وقفها للمعابد فضلا عن إن هذه مساحة الاراضي الزراعية التي يعطيها الملك للموظفين وكبار ال كهنة او 
عامر  . ينظر : سليمان ، االاراضي المحدودة  بواسطة هذه الاحجار كانت تعفى من الضرائب

 . 139م( ، ص  1978محاضرات في التأريخ القديم   ) بغداد : د.مط ،  ،احمد مالك ، والفتيان
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ابلي " نبوخذ نصر تعود الى الملك الب،الاله نركال الصولجان برأسي أسد 
وهو عبارة عن ستة حقول عليها اشكال ورموز لعدد من الالهة كما  (139)لأول"ا

. كما ظهر رمز الاله نركال برأس اسد فقد ظهر على  (140)(  4في ) الشكل 
ق .م " على  539 – 626ختم اسطواني يعود الى العصر البابلي الحديث  " 

 .  (141)( 6و  5شكل صولجان ينتهي برأس اسد منحني كما في) الشكل 
 ثانياً : الصولجان برأس تنين  

ظهر رمز للاله نركال على شكل صولجان برأس تنين على ختم اسطواني 
 ق .م " 1162 – 1595" العصر الكاشي " kassiteيعود الى " العصر الكاشي 

 .(142)(7كما في ) الشكل
 
 

                                      
الرابع لسلالة ايسن الثانية حكم " الملك  1103 – 1124اشر "  –: نبوخدر  نبوخذ نصر الاول :  (139)

ريش ايشي الاول " . كانت له بعض الحروب –( سنة  ومعاصراً للملك الاشوري " اشور 24لمدة )
مع العيلاميين ومع الاقوام الساكنة في الجبال الشرقية وكذلك مع القبائل على الحدود الغربية وحقق 

: لاعلام في العراق القديم ) بغدادلمصطلحات واعليهم انتصارا جزئيا . ينظر : النجفي، حسن، معجم ا
 .   143، ص  1م ( ، ج 1982الدار العربية ، 

 (140 ( Blak and Green ، Gods Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia,                   
p . 113 . 
 (141 ( Blak and Green ، Gods Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia,                   
p . 139 . 
(142 )  Ibid ، p .124. 
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 ثالثا : المطرقة 
فقد ظهر ،ل هذا الرمز ايضا دليل على القوة التي اتصف بها الاله نركا

غلى بعض الالواح التي نفذت عليها النحت البارز على شكل مطرقة ذات رأس 
 .   (143)(8)الشكل مكعب كما في

 اسطورة انليل وننليل اولا : 
تبين هذه الاسطورة كيفية العلاقة التي توطدت بين اله الجو انليل وبين 

هة ننليل بعد ان شاهدها وهي تستحم في احد الجداول عملا بنصيحة امها الال
ومن خلال هذه الاسطورة عرفنا قصة ولادة  .(144)لجلب انتباه الاله انليل 

بالاضافة الى   وولادة إله القمرسن " ننار" (145)الاله نركال في العالم الاسفل 
يلولو وهو الوكيل المسؤول واله ثالث اسمه انب (147)اله العالم الاسفل (146)نينازو 

 .     (149)وقد تم العثورعلى هذه الاسطورة في مدينة نفر، (148)عن الاقنية 

                                      
 .  174رموز أهم الالهة في العراق القديم ، ص  موفق ،  (143)
، م( 2000) بغداد :دار الشؤون الثقافية ، علي،  فاضل عبد الواحد، سومر اسطورة وملحمة   (144)

 .                    92ص 
(،  1999قديم : أدونيس ، ) بيروت : دار الساقي ، الشواف ، قاسم ، ديوان الاساطير ، ت (145)

 .    39، ص  1ج
نركال " وابنه الإله" "نينازو : يعني اسمه " السيد الطيب " وهو ابن الآلهة  " ايريشكيكال والإله    (146)

و  . ينظر : قاشا ، اثر الكتابات  الاسفلكشزيدا " وصف بأنه  إله الشفاء والاغتسال في العالم  -نن 
 .  308لبابلية في المدونات التوراتية، ص ا
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عملت الاله ننليل بنصيحة امها لجلب انتباه الاله انليل واستحمت في 
مجرى الماء الصافي فرأها الإله الشاب وسلط عليها عينه ول كن ننليل رفضت ولم 

منها  في قاربه للنزهة احضره له وزيره نسكو تستجب لطلباته الا انه تمكن 
ففزعت الآلهة العظام وغضبوا لتلك  (150)وحملت منه بالإله " ننا " اله القمر

وهكذا يغادر انليل وفقا للمصير الذي ،الفعلة فقرروا نفيه الى العالم الاسفل 
وهو  قررته الالهة الى العالم الاسفل ول كن ننليل لم تشأ في البقاء وحدها فتبعته

يقه الى ذلك العالم وهذا يعني انها سوف تلد الإله " ننا"اله القمرهناك   في طر
والذي قدر له ان يكون موكلاً بأعظم جرم سماوي وهو القمر ول كي يمنع انليل 

يق ارتحاله من مدينة نفرالى ،من وقوع ذلك دبر خطة يضلل بها ننليل  ففي طر
يرجح ان يكونوا من الالهة الصغار وهم العالم الاسفل نجده يلتقي بثلاثة اشخاص 

البواب الموكل بمداخل العالم الاسفل والموكل بنهر العالم الاسفل وصاحب المعبر 
الذي ينقل الموتى بقاربه الى العالم الاسفل متخذاً هيئة كل من هؤلاء الثلاثة " 

                                                                                           
يمر، صموئيل نوح ، الاساطير السومرية ، ت : يوسف داود عبد القادر ) بغداد : مطبعة  (147) كر

 . 70(،ص1971المعارف ، 
 .  47، ص  1الشواف ، ديوان الاساطير ، ج (148)
يطلق عليها ايضا " نيبور " تقع على بعد   (149) كم من  10ينة الديوانية وكم شمال شرق مد 35نفر: و

: صالح، مدينة عفك ، ولها مكانة دينية كبيرة كونها مركز عبادة الاله انليل وزوجته ننليل . ينظر
م( ، 1987قحطان رشيد، ال كشاف الاثري في العراق  )بغداد : المؤسسة العامة للاثار والتراث ، 

 . 235ص 
 .  93علي ، سومر اسطورة وملحمة، ص  (150)  
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اي تقمص اشكالهم وهذا أول مثال عن التحول الالهي " فتحمل منه بثلاث 
من العالم الاسفل ليحلوا محل اخيهم ال كبير الإله " ننا " سين إله القمر  آلهة

يصعد الى السماء   كما جاء في النص : ،  (151)والذي يصبح نتيجة ذلك حرا و
 ليصعد فرع الملك العزيز الى السماء

 وليهبط ابني الى العالم السفلي
 ليهبط ابني الى العالم السفلي )عوضاً عن(

ي  .(152)زفرع مليكي العز
وهنا جرى ماء إلاله  نركال  في قلبها ماء " مسلامتايا " احد اسماء إلاله نركال ثم 
تمضي الاسطورة في وصف مسيرة انليل في العالم الاسفل وتتبعه ننليل وهي لا 

ً لوصف ولادة الاله " نينازو"   ،في العالم الاسفلتختلف عن كونها تكرارا
يظهرالإله  وتستمرالاسطورة في وصف ولادة الإله الثالث في العالم الاسفل و

وهنا تذكر الاسطورة عن ولادة اله ثالث وهو انبليلو ،انليل هنا بهيئة ملاح 
ً لانليل بوصفه إله الرخاء  ،(153) ثم تنتهي الاسطورة بمقطع يتضمن تمجيدا

 وهو الذي لا ترد كلمته واوامره  كما جاء في النص : ،والازدهار 
 هو الملكانليل ،انليل هو الرب 

                                      
يمر، صموئيل نوح السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم ، ت : فيصل الوائلي)   (151)  كر

 .  196م ( .  ، ص 1973ال كويت : وكالة المطبوعات، 
فرانكفورت ،و جاكبسون ، توركيلدا ، وفرانكفورت و ولسن ، جون ، ما قبل الفلسفة ، ت:   (152)

 .182م( ، ص  1980ات والنشر ، جبرا ابراهيم جبرا )بيروت : المؤسسة العربية للدراس
   47، ص  1الشواف ، ديوان الاساطير ، ج  (153)
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 كلمة انليل لا تتغير
 كلمة انليل المندفعة لا تتبدل

 (154)الحمد لابينا انليل ،الحمد لامنا ننليل 
هذه الاسطورة صورت لنا تصويرا جليا عن صفة التشبيه التي صورت 

ً في ،السومرية  بها الالهة فقد كان حتى اقوى الالهة واعلمها واحكمها يعد بشرا
يأكلون ،هيئته وافكاره واعماله  يعملون و وان الالهة كالبشر يريدون ويدبرون و

ية  يؤسسون الاسر ويحسون بالاحاسيس والعواطف البشر يتزاوجون و ويشربون و
وفيهم ايضا صفات الضعف البشري  والذي لمسناه بشكل واضح في هذه 

 . (155)الاسطورة 
 كيكال  -ثانياً : اسطورة زواج الاله نركال من الالهة ايريش 

هذه الاسطورة كيف اصبح الاله نركال ملكاً للعالم الاسفل ،عثر  تبين لنا
ية عاصمة الملك  اخناتون "  على جزء من هذه الاسطورة في تل العمارنة المصر

وفي عام ،( عبارة عن نص بابلي قديم 1354 – 1372منوفس الرابع "  )ا
ية اكثر تفصيلا في منطقة سلطان تبه الواقعة 1951 في  اكتشفت ترجمة اشور

ية وهذا واللوح الذي يحمل النص كان يتكون  الشمال الغربي للممل كة الاشور

                                      
  182فرانكفورت واخروان  ، ما قبل الفلسفة ، ص   (154)
يمر ، صموئيل نوح ، من الواح سومر  ، ت: طه باقر ) بغداد : مطتبة المتنبي ،  (155) ، (  1972كر

 .169ص
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وتختلف الترجمتان اختلافاَ ملحوظاً بكثير من التفاصيل وفي ،" سطراً 440"  من
يات الاحداث     .  (156)ك  النهايةلالا ان الجوهر يبقى ذاته وكذ مجر

ى دعوا اليها الهة فبموجب هذه الاسطورة اقام الالهة العظام وليمة كبر
فبحكم كونها مل كة  ،(157)العالم الاسفل اريشكيكال  غير انها لم تستطع الحضور

العالم الاسفل لا تستطيع الصعود الى السماء من العالم الاسفل وطلبو منها ان 
وبناءاً على ذلك ارسلت رسولها  (158)تبعث رسولا يأخذ حصتها من تلك الوليمة

ا ظهر بين الالهة قام الجميع احتراماً لسيدته بأستثناء لينوب عنها وعندم (159)نمتار
عندما رجع نمتار الى سيدته شكى اليها هذه الاهانة فأرسلته مرة ،الإله  نركال 

ً لها  ثانية الى السماء وهو يحمل امرا بوجوب تسليمه الاله الذي لم يقف احتراما
ثم   (160)م الاسفل وحذرت الالهة العظام الإله نركال من عدم نزوله الى العال

                                      
 102وادي الرافدين ، ص المعتقدات الدينية في بلاد  لابات ،   (156)
   . 18باقر واخرون ، تاريخ العراق القديم ، ص  (157)
   . 135علي ، سومر اسطورة وملحمة ، ص  (158)
نمتار : يعني اسمه بالسومرية " مقدر المصير " كان بيده زمام ستين نوعاً من الامراض والاوبئة  (159)

يعد بمثابة الوزير للالهة "ايريشكيكال " والمنفذ لاو امرها ووردت الاشارة بإنه يستطيع تسليط الاوبئة و
على البشر والالهة كما حدث ذلك بالنسبة للالهة " عشتار " عند نزولها الى العالم السفلي ،ونسبت الالهة   
" خشبيشاكك " زوجة له وورد اسمها احيانا بصيغة " نمتارتو" وهي الصيغة المؤنثة من اسمه وذكر في  

يفترض بعض الباحثين ان امه هي الالهة  بعض النصوص بأنه ال ابن المحبوب للإله  انليل و
 .    207ايرشكيكال  .  ينظر : حنون ، عقائد مابعد الموت ، ص 

)  2، ت : سليم طه وبرهان عبد ، ط كونتنيو ، جورج، الحياة اليومية في بلاد بابل واشور (160)
 . 334، ص  م(  1986بغداد : دار الشؤون الثقافية،  
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تذكر الاسطورة وصايا الإله  ايا إله الحكمة لابنه الإله  نركال  وهو على وشك 
النزول مكرهاً الى عالم الاموات بأن لايجلس على كرسي يقدم له ولا يأكل الخبز 
او يشرب من شراب ولا يغسل قدميه واوصاه في النهاية ان يحرص على تجاهل 

 . (161)يكال التي تقدمها اليه كل اغراءات  الآلهة ايرشك
وهناك مرثية تبين لنا رثاء والدة الاله نركال عما حدث لابنها عندما 

 "لاحقته شياطين العالم الاسفل والتي ورد اسمها في النصوص البابلية بأسم " 
Ummu bikiti    النائحة " اذ تصف هذه المرثية بأن الاله وتعني ام البكاء "

لا حول له ولا قوة ووجهه ملطخ بالدماء وامه تنوح  نركال ملقى على الارض
 عليه قائلة : 

 واسفاه على الرجل القوي واسفاه
 واسفاه على الرجل القوي ،المحارب السيد نركال 

 لقد وقع الرجل القوي في الفخ في الجبل 
 سيدي لقد حل الفزع..... بالمكان 

 لقد جرحت عيني اليمنى  
 ليسرى مليئة بالدماءايها الرجل الشاب ان عينك ا

 وامه تنوح عليه نوحا

                                      
 .  136علي ، سومر اسطورة وملحمة ، ص   (161)
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 .(162)قد ناحت عليه نوحا .......،التي اعتادت على تزويده بالطعام اثناء جوعه 
عند نزول الاله نركال الى العالم برفقة عدد من الشياطين مر بالابواب 
السبعة حتى وصل حيث كانت تجلس الآلهة  ايريشكيكال  فسجد الإله وقبل 

ثم وقف وقال لها ان اباها الإله  انو أرسله ليجلس على العرش  الارض امامها
فقدم له مقعد   (163)وليقضي في قضايا الالهة العظام الذين يعيشون في ايركالا

ً وصايا الآله ايا له ثم جلب له خبزا ولم يأكل  للجلوس عليه ل كنه رفض متذكرا
لهة وجلب له الجعة ولم يشرب ورفض غسل رجليه عند ذاك دخلت الآ

ايريشكيكال وكشفت له عن جسدها وتمكنت من اغرائه  وبقي معها ستة ايام 
،ويبدو من الاسطورة ان الإله  نركال اراد العودة الى العالم العلوي  (164)

لذلك عندما اخبرها وزيرها  ،واستطاع الخروج من العالم الاسفل دون علم الآلهة 
طلقت صرخة عالية ووقعت من نمتاربنبأ خروجه وقع عليها الخبر كالصاعقة فأ

عرشها على الارض وامرت وزيرها ان ينطلق الى السماء ويبلغ الآلهة العظام 
بوجوب عودة حبيبها اليها وان ينذرهم في حالة عدم الاستجابة لطلبها فأنها 

                                      
م ( ،  2008الاسود ، حكمت بشير ، ادب الرثاء في بلاد الرافدين ) دمشق : دار الزمان ،   (162)

 .  214ص 
ايركالا : تسمية اخرى للعالم الاسفل اي المكان او المسكن الذي لا يخرج منه احد .  ينظر :    (163)

، ص  4( ، ج  2001اطير ،تقديم : أدونيس ) بيروت : دار الساقي ، الشواف ، قاسم ، ديوان الاس
156 . 

 . 160علي ، سومر اسطورة وملحمة ،  ص   (164)
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فتوجه   (165)سوف تطلق الموتى الموجودين في العالم الاسفل ليلتهموا الاحياء 
ر الآلهة العظام  عن تحذيرها اياهم فطلبوا منه ان يفتش نمتار الى السماء واخب

عن الإله المطلوب ل كنه لم يتعرف عليه لان الإله  ايا  قام بتغيير شكل 
ً " وهو يجلس في مجمع الالهة  ً واكسحا ً واحولا ومظهرالإله نركال بجعله "اصلعا

المطلوب وانه العام  فعاد الى سيدته واخبرها انه لم يتمكن من التعرف على الإله 
فأدركت الآلهة    (166)رأى الها  ذو مظهر غريب بحسب تعبير النص البابلي 

ايريشكيكال ان الإله نركال  متنكرا بهيئة مسكين فذهب نمتار مرة اخرى الى 
العالم العلوي وجيء به الى سيدته مرة اخرى وهنا ينخرم النص البابلي ومن ضمنها 

د المصير الذي سيكون عليه الاله الملاحظات الاخيرة التي كانت تؤك
 .       (167)نركال

اما نص الرواية من العمارنه تذكران الإله  نركال  عندما توجه الى العالم 
الاسفل برفقة العفاريت مجتازا الابواب السبع وعند وصوله هاجم الآلهة 

ول كن ايرشكيكال ،ايرشكيكال وانزلها من شعرها عن العرش الى الارض 
قائلة " لا تقتلني يا اخي دعني انطق بكلمة اليك  عندما سمعها الاله  استنجدت به

نركال ارتخت يداه وقالت له وهي باكية " لتكن زوجا لي وسأكون زوجتك 
سأضع لوح الحكمة بيدك و ،وسأجعلك تتولى الحكم فوق العالم السفلي الواسع 

                                      
 .  136المصدر نفسه ، ص  (165)
 .  166، ص  4الشواف ، ديوان الاساطير ، ج (166)
 .  137علي ، ، سومر اسطورة وملحمة ، ص   (167)
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تضنها ومسح حينما سمع الإله نركال كلامها اح،لتكون السيد واكون السيدة 
 (168)دموعها وقال لها ما اردت مني منذ شهور فليكن الان 

 bitومنها جاءت عبارة "  Bitu "يسمى المعبد في اللغة البابلية  بيت  " 
ili –  يعني معبده وكان لكل مدينه معبدها الخاص بها  (169)" اي بيت الإله و

ً تتوقف عليه حياة تمارس فيه جميع الطقوس الدينية بأعتبا يا ً حيو ره مركزا
 . (170)المجتمع

اشارت  المصادر التاريخية الى  ان عبادة الاله نركال تعود الى فترات 
ً لمدينة كوثى التي كانت مركزاً  (171)تسبق العصر البابلي القديم حيث كان الها

يلات مدن العراق القديم وقد مارست السيادة كأقليم  ً لاحدى دو اساسيا

                                      
 . 418الاحمد ، العراق القديم ، ص  (168)
جستير غير منشورة  ) كلية مهدي ، علي محمد، دور المعبد في المجتمع العراقي ، رسالة ما  (169)

 .  37م ( ، ص 1975: جامعة بغداد ، قسم الاثار، الاداب
( ، 1964كييرا ، ادوارد، كتبوا على الطين ، ت: محمود حسين الامين ) بغداد : دار المتنبي ،  (170)

 .    98ص 
لمدينة المعروفة اليوم " تل ابراهيم " تقع على بعد ثمانية عشر ميلا من المسيب والتي كوثى : ا  (171)

ية  بأنها مجمع للاشباح حتى انها سميت  " مدينة الاموات " . ينظر :  وصفت في النصوص المسمار
  1961) بغداد : مطبعة شفيق ،  3مكاي ، دورثي ، مدن العراق القديمة ، ت : يوسف يعقوب ط

؛ الدباغ،  تقي، الهة فوق الارض ،  17؛  باقر واخرون ، تأريخ العراق القديم، ص  33ص م( ، 
 . 117،  ص  2-1، ج 23م ( ، مج 1976مجلة سومر )بغداد : دائرة الاثار والتراث  ، 
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لا ان بالرغم من ذلك فقد ظلت تفاصيل تاريخها مجهولة والاشارات ا،مستقل 
 . (172)عنها قليلة 

ميسلام  –خصص للاله نركال في مدينة كوثى معبداً عرف بأسم " أي 
ً "شجرة الميسة اليانعة" ويبدو ان هذا الاسم  " او " ميسلام " الذي يعني حرفيا

ية ميسلام " اي مسلامتايا الاله نركال وهو "مشتق من احد القاب  " يعني " ذر
يعود تاريخ هذا المعبد الى عصر سلالة اور الثالثة "  ،الخارج من ميسلام  و

كما  .(173) ق . م" حيث قام بتشيده ثاني ملوكها "شول كي" 2004 – 2112
ق . م "   2250-2271ملك سلالة ل كش الثانية "  (174)وذكران "كوديا " 

                                      
 .  203حنون ، عقائد ما بعد الموت ، ص   (172)
يلة في حدود الثمانية والاربعين عاما  ثاني حكام سلالة اور الثالثة استمر حكمه فترةشول كي :   (173) طو

يع بنائية وعمرانية ، ق . م "  2047 – 2094"  صرف معظم النصف الاول منها في اقامة مشار
وهناك اشارات تؤكد على انه بلغ في تقديسه الى حد التأليه والعباده اثناء حياته وبعد مماته فكانت 

ية مرتين في السنة وسمي احد شهورالسنة في التقويم القرابين تقدم الى تماثيله في انحاء  الامبر اطور
  .  422السومري  بأسم " شول كي المقدس " ، ينظر ، باقر ، مقدمة، ص 

" اي " ينادي أو نادى "   a –de  –Guورد اسمه في النصوص السومرية بصيغة " كوديا :   (174)
وهو اي " مناداة الإله بصوت عال "،   " وهي " المناداة " Nabuويرادفها في اللغة الاكدية كلمة " 

الملك السابع لسلالة لجش الثانية في نهاية الالف الثالث قبل الميلاد ، ازدهر العمران في عهده إذ شيد 
ً من المباني وخلف تماثيل عديدة بعضها لنفسه  جان ، بلاد الرافدين الكتابة ،  بوتيرو.  ينظر : كثيرا

؛ حمدان ، 270م(، ص 1990ر ابونا) بغداد : دار الشؤون الثقافية ، العقل الالهة ، ت : الأب البي
جنان شاكر، كوديا امير سلالة ل كش الثانية ، رسالة ماجستير غير منشورة ) جامعة بغداد : كلية 

؛ عجيل ، رجاء كاظم ، سلالة لجش الاولى والثانية ،  28م ( ،  ص 2006الاداب ،قسم الاثار، 
  .  82م( ، ص   2006ورة ) جامعة بغداد : كلية الاداب ، قسم التاريخ،رسالة ماجستير غير منش
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خصصه لعبادة الاله نركال او  (175)قام ببناء معبد في مدينة "كرسو "  
خصص لعبادة الاله  وله ايضا معبد في مدينة اور،(176)"ميسلامتايا " 

       (178)ومعبد في مدينة سيرارا  (177)نركال
وفي وقت معاصر تقريباً لسلالة ل كش الثانية مورست عبادة الاله نركال 

يين حيث عثر في منطقة سامراء وبالتحديد على بعد  كم شمال  60من قبل الحور
بغداد على لوح من البرونز موجود الان في متحف اللوفر في باريس يحتوي على 
كتابة منقوش يعود الى حاكم حوري يدعى " اريش" يعرف نفسه فيها بأنه ملك 
" اوركش " و" ناوار" وهما منطقتان واسعتان تقعان الى الشمال الشرقي من نهر 

                                      
كم شمال شرق مدينة الشطرة في محافظة ذي قار .  16كرسو  :  مدينة سومرية تقع على بعد   (175)

 .  261ينظر:  صالح ، ال كشاف الاثري في العراق  ، ص 
 .  203حنون ، عقائد ما بعد الموت ، ص   (176)

177) A.R.George ، House most high The temples of ancient 
Mesopotamia(Indiana، 1993) ، p.115. 

يون في الالف الاول  (178) ، ق.م على مدينة ميتورناة القديمة سيرارا : وهو الاسم الذي اطلقه الاشور
 لا " ، اكتشفت هذه المدينة من قبل الاثاري نائل حنون –خول  -شا –والاسم السومري له " اي 

ية " تل حداد "  اثناء قيامه بال كشف عن مدينة ميتورناة البابلية القديمة " تل السيب" وسيرارا الاشور
التي اعقبتها في المنطقة نفسها ول كن في الطبقات العليا من الموقع الذي ضم تلي السيب الاول والثاني 

ي ، ص  2م ( ، ج2006ف ، تل حداد . ينظر : حنون ، نائل ، المدافن والمعابد) دمشق : دار الخر
210  . 
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ً للاله نركال في تلك المنطقة التي عثر فيها على لوح  دجلة ذكر فيها بأنه بنى معبدا
 .  (179)البرونز 

  (180)كما وعبد الاله نركال من قبل القبائل العربية في منطقة " الحضر " 
ية الاثار العامة العراقية عن نص ارامي قديم  ية لمدير اذ كشفت التنقيبات الاثر

بد للاله نركال والذي يعود الى القرن الثاني او الثالث الميلادي جاء فيه اسم مع
 .  (181)شيده قبيلتان عربيتان هما تيم و بلعقب 

 (183)و بابل (182)واشتهرت ايضا عبادة الاله نركال في مدن نفر وايسن 
وايضا اشتهرت عبادته خارج بلاد الرافيدين حيث عرفه العبرانيون  (184)واشور 

                                      
 .  203حنون ، عقائد ما بعد الموت ، ص   (179)
ً غرب قلعة   (180) الحضر : تقع جنوب غرب مدينة الموصل وتبعد حوالي خمسة وعشرين ميلا

؛ مكاي ،  62الشرقاط وتعرف بأسم "عربايا"  . ينظر : صالح ، ال كشاف الاثري في العراق  ، ص 
 .  106 مدن العراق القديمة ، ص

 .  205حنون ، عقائد ما بعد الموت ، ص   (181)
ية " " ايسن :   (182) يات " سلالة امور ايرا"،  -ق . م " مؤسسها " اشبي 1794 -2017ايشان بحر

يات  30تقع على بعد  كم الى الجنوب من مدينة عفك وتقع بقاياها الان في التلول المسماة " ايشان بحر
 .  243؛ صالح ، ال كشاف الاثري في العراق  ، ص   448ص  " .  ينظر : باقر ، المقدمة ،

كم تقريباً ، الاسم السومري للمدينة " كاد نكررا"   90بابل : تقع جنوب مدينة بغداد على بعد   (183)
يعني باب الاله . ينظر :  صالح، ال كشاف الاثري في والاسم البابلي " باب ايلو" او " باب ايلي"  و

 .   193العراق ، ص 
يين الاولى تقع على الضفة اليمنى لنهردجلة على بعد حوالي اشور :   (184) كم  110عاصمة الاشور

جنوب الموصل ، سميت بهذا الاسم نسبة الى رئيس الهتها اشورالذي كان يوصف  " السيد العظيم 
 .   22ملك جميع الالهة ". ينظر : صالح، ال كشاف الاثري في العراق ، ص 



76 

 

مابعد ميلاد وورد اسمه في العهد القديم بصيغة " نركول"واستمرت عبادته الى 
 . (185)المسيح ويرد ذكر ذلك في نصوص مدينة تدمر

اما الشهر المخصص لعبادة الاله نركال فكان يدعى "كسليف " وهو شهر 
يكون ترتيبه الشهر التاسع في ال سنة البابلية التي تبدأ في كانون الاول و

ومن ضمن الشعائر التي كانت تقام له في هذا الشهر رفع المشاعل في الليل ،نيسان
ية اذ كان في اليوم الاول منه يسكب  في بيوت وشوارع المدن البابلية والاشور
الماء وينشر التمر في الهواء وفي اليوم الخامس والسادس عشر منه يسكب الماء 

لشهر كان اليوم السابع واضافة الى هذا ا،كيكال –لزوجته اللالهة ايريش 
والعشرين من شهر نيسان يشهد اقامة الشعائر المصحوبة بالترانيم الى الاله 

 .(186)نركال
 
 
 
 

 
 
 

                                      
 .  55؛ بوتيرو ، الديانة عند البابليين ، ص 205ما بعد الموت ، ص حنون ، عقائد   (185)
 . 206 – 205حنون ، عقائد ما بعد الموت ، ص   (186)
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آلهة بابل العظيمة
آنو ونركال

ختام عدنان علي

، اسمه يكتب بالعلامة يأتي الاله انو الاول في قوائم اسماء الآلهة بصفته اباً للآلهة
مة ذات ثمان شبه النج صورة ت صل  في الا نت  تي كا ية ال سمار هذه رؤوسية الم و

له  سماء، وكلمة إ بت كلمة  سبق استعملت كعللذلك ، أيضاالعلامة كت لة ت مة دا ا
عن العلامة هذه بر تعول كن في الوقت نفسه . اسماء الآلهة العراقية القديمة جميعها

كان كل م في  جود  له مو شمول وان الإ مة ذات اان وال بة النج ية سبب كتا لثمان
لى جميع جهات ال كون الجغرا ها الا مؤشرات ا تي رؤوس ما هي في حقيقت ية ال ف

كل في  جود  له مو لى ان الا يد ع لى التأك هدف ا شمول وت عن ال بر  من تع كان  م
. ال كون 


