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امللخص:
تعد دراسة التعاويذ من الدراسات اهلامة اليت تلقي الضوء على جوانب متعددة من تفاصيل احلياة اليت عاشها سكان بالد الرافدين
القدماء ،وابدعوا فيها على مر العصور التارخيية ،و تتجلى اهمية التعاويذ والرقى يف كونها تظهر بعض اجلوانب احلية اليت كان يتعلق
بعضها مبعتقدات الناس الدينية وتصوراتهم كأعتقادهم بوجود عدد كبري من االهلة اليت تدير شؤون الكون والبشر على األرض و
تنظيماتها  ،وحتاسب البشر على ما يقرتفون من ذنوب ومعاص و تسلط عليهم االرواح الشريرة والعفاريت اليت تسبب االمراض واالذى
للناس وهذا ما دفع الناس اىل االستعانة بالكهنة واملعبد من اجل التخلص من هذه االمراض واالرواح الشريرة اليت تسببها عن طريق
ال تعاويذ والرقى  .كما إن هذه الدراسة تلقي الضوء وبشيء من التفصيل على أهم أنواع التعاويذ والرقى اليت شاع استخدامها يف بالد
الرافدين وطرق استخدامها فقد كانت بعض هذه التعاويذ تستخدم من اجل طرد االرواح الشريرة من جسد املريض  ،اما البعض االخر
فكان يستخدم إلبطال اعمال السحر و اخطار الشياطني اليت كانت تسبب االذى واالمراض للناس ومنها مرض وجع االسنان ووجع
الرأس ووجع العيون ولسع االفاعي وكذلك فان بعض هذه التعاويذ كانت تستخدم حلفظ املباني واحلقول واملدن وغريها  ،وكذلك
التطرق اىل تصنيفات هذا النوع من النصوص املسمارية وتعريفها يف اللغة واالصطالح ،كما وضحنا من خالل هذه الدراسة أهم االمراض
اليت كانت تعاجلها التعاويذ يف بالد الرافدين .
الكلمات الدالة :التاريخ القديم  ،حضارة بالد الرافدين ،أنواع التعاويذ الرقى.
املقدمة

ومنها)(EN, NAM.SUB , KA.INIM . MA , TU6

ال خيتلف معنى الرقى عن معنى التعاويذ يف اللغة ،فكالهما شيء واحد،
فهما يدالن على االلتجاء ،فيقال "ورَقَى الراقي يَرْقي رُ ْقيَةً ورَقْياً إذا عوذ

( ،)CAD,Š,III,86وردت مفردة تعويذة يف اللغة السومرية باملقطع
)(EN2وهي عالمة مركبة من مقطعني )  (ŠU2+ANحيث دونت
باخلط املسماري ويقابلها باللغة االكدية املفردة )(Šiptu

 ،ج .)211 ،5وكذلك "رقى الراقي رقية ورقيّاً :إذا عوَّذ
ونفث""(االزهري  .)224 ،9، 2001،وقال ابن فارس (ت 385

مبعنى تعويذة وهو املقطع األكثر وروداً للدلة على التعاويذ  ،ومن
املقاطع السومرية االخرى اليت تعين) تعويذة أو رقية (هو املقطع
)(TU6وكذلك املقطع ) (TUKوتقابلهما ايضا املفردة االكدية

ستَرْقىً""(الفراهيدي
ونفث يف عوذته ،وصاحبه رَقّاءٌ وراقٍ ،واملَرْقِيُّ مُ ْ

هـــ)" :الراء والقاف واحلرف املعتل أصول ثالثة متباينة ،...فالرقية
هي العوذة (ابن منظور ،1955،مج  .)332 ،14ويتضح أن معنى
(الرقية) يف اللغة ،هو (امللتجأ) (الفريوز أبادي،)335، 1، 2005 ،
إذ يلتجئ املُرقى إىل الرقية؛ كي يشفى ويُدفع عنه البالء.
تعد النصوص املسمارية اخلاصة بالتعاويذ احدى ضروب النصوص
املسمارية الدينية رغم انها تدخل يف باب السحر  ،اال ان بعضها يتضمن
بعض مسات النصوص االدبية يف متجيد االهلة املستعاذ بها (الدوري
 .) 143 ، 2009،فقد وردت التعويذة يف اللغة السومرية بعدة مقاطع
*

املؤنثه ) (Šiptuوتعين) تعويذة ،رقية ،طرد االرواح الشريرة أو
طقس ديين( ومتثل تعاويذ شيبتو ) (Šiptuنصوصاً مسمارية دينية،
و يدرجها بعض الباحثني ضمن نصوص السحر ،بينما حيبذ البعض
االخر جعلها ضمن باب النصوص املسمارية األدبية ألنها تتضمن
عبارات لتمجيد االهلة املستعاذ بها ،وكانت توضع أو تقرأ لغرض طرد
الشياطني واالشباح واالرواح الشريرة املؤذية اليت تتسبب يف كثري من
االمراض اجلسدية واحيانا العقلية للناس وذلك حبسب املعتقدات
الدينية يف بالد الرافدين ( .)CAD,Š,III,86

الباحث املسؤل.
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لذلك استعان اسكان بالد الرافدين القدماء بها حلماية االشخاص

) ،129حيث يدعي انا مبعوث مردوك لتنفيذ الوصاية االهليةً

من خطر الشياطني واالرواح الشريرة أو لشفائهم من االمراض
املستعصية والسيما تلك اليت ال يُعرف سبب اصابة الناس بها(نقصد

) ،(Geller,2007,xi-xiiويعد أتوكي -ليموتي ضمن العفاريت
الشريرة وغري واضح السمات وتظهر غالباً يف الرقى اليت يردُّ بها شر

بها االمراض الغامضة ) ،لذلك جلأ كهنة املعبد العراقي القديم اىل
التعاويذ والرقى واالحراز اليت دون عليها ادعية وابتهاالت اىل االهلة
العظيمة حلماية الشخص املصاب من العارض الذي اصابه  ،وقد حوت

االخرين (ادزارد.)150 ،2000،
ويعد من أكثر الشياطني سراً يف بالد الرافدين اذ كان فتاكاً وذو قوة،
ويصعب على االهلة ختليص االنسان من شره ،كما تصفه املصادر بانه

بعض التعاويذ صوراً للشياطني أو العفاريت اليت يراد بها معاجلة
الشخص املريض وختليصه منها(شيت  ) 130، 2011 ،وهناك

يقوم بربط فم االنسان ويقيد ذراعيه وساقيه حتى ميوت االنسان من
اجلوع والعطش (فرحان )173 ،2014 ،لذلك كان يعرف ايضاً باسم

العديد من املواد اليت أستخدمها العراقيون القدماء كتعاويذ كاالختام
االسطوانية والتمائم والداليات(عباس  ) 8 ، 1989 ،اليت كانت تعلق

(االشرار السبعة) فقد كان يتسلل اىل بيوت الناس ويسرق النوم من
عيونهم وينشر الرعب بينهم (براندت .)103، 2010 ،وتعد تعاويذه

يف رقبة الشخص املصاب (الدوري)143، 2009،

خاصة ضد انواع معينة من االمراض واملصائب (Geller,2007,

أوال :انواع التعاويذ :

).xiii
تعد تعاويذ Udug-Ḫulواحدة من أهم جماميع التعويذات وأقدمها يف

لقد استخدم الكاهن املعزم االشيبو( )1جمموعة من التعاويذ لطرد االرواح
الشريرة من جسد املريض( ،عبد الرمحن  ،)18، 1989،بينما
استخدم جمموعة أخرى من التعاويذ يف ابطال السحر واخطار االشباح،
وابطال اللعنة ووجع االسنان ووجع الرأس ووجع العيون ولسع االفاعي
وكذلك حلفظ املباني واحلقول واملدن وغريها من التعاويذ اليت
استخدمت يف بالد الرافدين (الدوري .)211، 2009،فقد كانت
الشياطني غالبًا سببًا مباشراً أو غري مباشر للعديد من األمراض مثل
العجز اجلنسي ،ومع ذلك ميكن أن تشكل أيضًا تهديدًا للمجتمع ككل
ولآلهلة وللطبيعة األساسية املنظمة للكون وعليه جند قدر كبري من
الغموض يف أفعاهلم ،لكن جيب علينا تقديم املزيد من التفاصيل
عن الشياطني وتاثريها على االنسان كونها تعد كائنات خارج اجملال
البشري) . (Konstantopoulos ,2020 ,2ومن اهم انواع
التعاويذ املعروفة يف بالد الرافدين هي:
( )1-1تعاويذ االرواح الشريرة ):)Utukki- Limuti
وهي صيغة اكدية يقابلها يف اللغة السومرية املصطلح UDUG-ḪUL
تعين الروح الشريرة أو شبح الشر أو شيطان القرب ،وقد شاع استخدام
هذا النوع من التعاويذ يف العصور االتية :االشوري القديم(-2000
 )1521ق.م والبابلي القديم( )1596-1894ق.م ويف لغة الشعر
واالدب اي البابلية القياسية و كذلك يف العصر االشوري احلديث(-911
)612ق.م  ،كما وردت بالصيغة االكدية Utukku Limnuti
).(CAD,U/W,339
ان سلسلة تعاويذ أوتوكي ليموتي اليت ترتجم" االرواح الشريرة" ،وهي
نصوص مسمارية تعنى بطرد نوع معني من االرواح الشريرة (ساكز ،
 )346، 1979فقد كانت هذه التعاويذ منتشرة يف كل من بالد بابل
واشور على حد سواء ،وتطورت هذه السلسلة من التعاويذ حبلول االلف
االول قبل امليالد وهي عبارة عن ( )16لوحاً مسمارياً ،وهذه السلسلة
تعتمد على قوة تاثري مردوك( )2على الشياطني (Wee,2016,127-
314

بالد الرافدين ،ومناذجها متتد من احلقبة االكدية القدمية (- 1271
 )2230ق.م حتى العصر السلوقي ( )126-311ق.م .لطاملا كانت
هذه التعاويذ معروفة ضمن نصوص التعاويذ اهلامة لغوياً وادبياً
) ،(Geller ,1985 ,5فهذا الشيطان يدعي الشرف املريب لكونه
أكثر الشياطني غموضاً وضبابية وغري حمدد املعامل يف بالد الرافدين
وعلى هذا النحو كان يُنظر اليه على انه عنصر خري وأحيانًا شر ،فهو
الشكل األكثر مرونة الذي يظهر يف التعاويذ  ،وهو قادر على االندماج يف
أي عدد من األدوار املختلفة اليت يتطلبها نص التعويذة على وجه
اخلصوص عند مواجهته لشخصيات خارقة للطبيعة مثل الشيطانة
الماشتو اليت لديها سلسلة معروفة وقدرات حمدودة ،نرى أن هناك عددًا
قليالً من األوصاف لشيطان أدوك وال توجد مشاهد تصويرية له على
طبعات االختام أو التماثيل لذلك مل يتم حتديد أي منوذج مصور لـ
أوتوكو حتى اآلن مما يزيد االمر تعقيداً ،ميكن أن تنطبق كلمة udug
نفسها على شيطان معني أو ميكن استخدامها لإلشارة إىل فئة واسعة من
جماميع الشياطني يف بالد الرافدين ،يظهر أوتوكو يف جمموعة واسعة من
النصوص املسمارية) . (Konstantopoulos ,2017,24من
حيث الرتتيب الزمين واجلغرايف على حد سواء من االلف الثالث وحتى
أواخر األلف االول قبل امليالد حيث مت العثور على تعويذة udug
مستخدمة يف متيمة على لوح مسماري من العصر البابلي القديم يعود
تارخيها اىل االلف الثاني قبل امليالد).(Zomer ,2018, 211
وأقرب شيْ لدينا لتصوير هيئة الشيطان يأتي من سلسلة مدونة باللهجة
البابلية القياسية وقد أنتشرت على نطاق واسع حتت اسم "الشياطني
الشريرة " ،حيث يعد أدوك واحدًا من العديد من الشياطني اليت تهدد
البشرية  .ففي أحد النصوص املسمارية ميثل جزء من سلسلة تعاويذ
ثنائية اللغة (سومري – اكدي) ،كما هو موضح يف القسم املقتبس
أدناه ،حيث يصف اإلله آسلوخي Asalluḫiالشيطان لوالده أيا وفق
الوصف االتي:
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" يا أبي ،مظهره خبيث وقوامه شاهق ،على الرغم من أنه ليس

وهي مفردة اكدية تعود اصوهلا اىل اللهجة البابلية القدمية من املصدر)

إهلًا ،إال أن صراخه عظيم وإشراقه هائل ،فهو مظلم ،وظله أسود
قامت ،وال يوجد نور يف جسده ،فهو دائمًا خيتبئ ،ويلتجئ( ،هو)
ال يقف بفخر ،تقطر خمالبه مع الصفراء ،وترتك السم يف
أعقابها ،مل يتم حترير حزامه ،وذراعيه حماطان ،متأل الدموع
هدف غضبه ،يف مجيع األراضي ،ال ميكن كبح صراخه
القتالي" ).(Konstantopoulos ,2017 ,24-25
كما يوضح هذا النص ان الشرير أدوك يتميز بانه ليس له شكل معني
يظهر فيه فهو كشيطان جمهول وبال شكل حتى يف ظهوره املبكر

 ،(Šurāpuويقصد بها التعاويذ اخلاصة بطقوس احلرق ،وهناك
سلسلة من النصوص املسمارية اخلاصة بهذا النوع من املمارسات

يف تعويذة بابلية وصفته على النحو االتي " :الشخص الذي،
منذ البداية ،مل يُدع باسم . . .الشخص الذي مل يظهر
أبدًا بشكل " .تعريفه مقدم بالنفي حتى يف النص املقتبس أعاله
مت إخفاء شكل أدوك وبدالً من ذلك مت إبراز قدراته املرعبة اليت جتذب
االنتباه إىل ظله ،وغياب الضوء احمليط به ،وقوة صوته اليت تصم
اآلذان وكلها خصائص مشرتكة بني الشياطني والوحوش يف بالد
الرافدين ككل ،إن هذا الوصف على الرغم من كونه ضعيفًا كما هو
بالفعل ،لكنه أصبح غامضًا بشكل متزايد من خالل حقيقة أنه ال يتم
احلفاظ عليه بشكل موحد عرب املصادر والتصورات القابلة للتغيري يف
النصوص املسمارية األخرى اليت يوصف فيها هذا النوع من
الشياطني ) .(Konstantopoulos ,2017 ,24-26وحبسب
الباحث اندرو جورج الذي يذكر :حلد االن مل يعثر على لوح طقوسي
موثوق به يعود اىل سلسلة تعاويذ (,2015, 74) )Udug- Ḫul
 .(Georgeأن مجيع التهديدات احملتملة قد مت حتديدها بوجود
udugهو األكثر انتشارًا وشهرةً بشكل متكرر من بني مجيع الشياطني
يف بالد الرافدين ،على الرغم من عدم وجود أي شخصية بارزة
غري ،إنه يعمل كبديل للشياطني ككل يف نصوص بالد الرافدين،
وهو أقرب مصطلح ميكن اطالقه على فئة الشخصيات اخلارقة للداللة
على عالمة عامة للشياطني حتى عندما يعمل كفرد فإن طبيعته غري
حمددة بشكل واضح .غالبًا ما يكون مبثابة ناقل للمرض ،سواء كان
جسديًا أو عقليًا ويتصرف بهذه الطريقة اخلبيثة باستمرار يف التعاويذ،
وهي طبيعة متيل إىل التعبري عنها حتى عندما يتم كتابتها ببساطة
 utukkuبدالًمن Udug
بالصيغة
) .(Konstantopoulos ,2017 , 26كما جاء يف نص االتي:
انها سبعة تسكن االرضانها سبعة خرجت من االرضانها سبعة ولدت على االرضانها سبعة ترعرعت على االرضجاءت لتطأ بأقدامها شواطئ احمليط (األسود)63، 2007 ،( )2-1تعاويذ احلرق ):( Šurpu

الطقوسية ذات عالقة مباشرة بالتعاويذ لذا مسيت بتعاويذ ألـ " شربو
").(CAD, Š/III, 354
تتكون سلسلة تعاويذ شربو مما يزيد على ألف سطر وتعد االطول
واالكثر تفصيالً يف نصوص تعاويذ بالد الرافدين ،حيث يوجد حالي ًا
أكثر من ( )170لوح مسماري خاص بتعاويذ الشربو ،فقد متكن منقبو
القرن التاسع عشر من العثور على أكثر من مئة تعويذة من هذه السلسلة
يف حفريات مكتبة اشور -بانيبال ومن اماكن أخرى داخل وخارج مدينة
نينوى ،وتتوزع تعويذة شربو اىل عشرة الواح مسمارية – كانت تتلىَ
ضمن طقوس دينية مرافقة ،كما مت تدوين معظم سلسلة تعاويذ الشربو
باللغة االكدية على الرغم ان بعض منها يتميز خبطوط سومرية .كما ان
االلواح االخرية من تعاويذ شربو كانت مدونة باللغة السومرية
).(Simons,2017,1
فقد مجعت حتت عنوان " طقوس شربو " التعاويذ والصلوات ووصايا
املمارسات السحرية اليت تعين مجيعها االشتعال أواالحرتاق و كذلك
تشري بعض النصوص اىل العملية السحرية اليت تؤدى بينما تتم تالوة
التعاويذ والصلوات اثناء ذلك ،وان نصوصها كانت تعنون اىل كاهن
التعاويذ نفسه ،حيث هو من يقوم بإعطاء التعاليم والطرائق واساليب
العمل اليت تقتضيها التعاويذ الفعالة واملناسبة ،وان طقوس التعزيم هي
عمل او فن سحري مناسب ،فهي تتألف من احراق بعض االشياء
املخالفة اليت ترمز اىل اخلطيئة واالثم وترمز ايضا اىل معاناة
املريض(الدوري .)211، 2009،وان الشربو مرتبط بعالقة املريض
مع االهلة ،كما خياطب عدد كبري من االهلة وباألخص االله مردوك
) .(Simons,2017,2وان طقوس الشربو يعدها الباحثون من
الطقوس املعقدة ،والسيما عند ظهور ثالثة اشخاص يعملون على ادائها،
ففي معظم النصوص تشري ان شخصيات الطقوس كانت تتضمن كل
من املريض والكاهن املعزم وكذلك ظهر شخص آخر يقوم بدور املساعد
او املعاون لكاهن التعاويذ ،ويف طقوس (بيت رمكي) يذكر اىل جانب
امللك والكاهن مساعد او معاون الكاهن الذي أطلق عليه كاهن مامشاشو
وهو الذي يقوم بطقوس (غسل الفم) ولكن يعتقد الباحث (ثروداجنن)
ان كاهن مامشاشو وكاهن التعاويذ هما شخص واحد (حسني1991 ،
 .)133،فقد استهدفت تعاويذ الشربو انقاذ الشخص من الذنوب اليت
أقرتفها و منها انتهاك احملرمات الدينية و إساءتهم لإلهلة اليت كانت
السبب الرئيس يف العارض الذي تسبب باملرض (امحد10 ،2003،
) عندما يأتي املريض اىل الساحر وهو يف حالة خطرية يعاني من القلق،
واالرق ،واملريض يف بعض االحيان يرجتف ،الزبد يف فمه ،ضربه
اخلرس ،او يعاني من وجع الرأس وكذلك بعض العالمات (اليت حتال
حديثاً اىل طبيب نفسي) واحتمال "الذنوب" اليت عدت كاملة سببها
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تأثريات القسم واحلنث بالقسم الذي يرتد على شكل لعنة ،او ان القسم

هلا وكان االعتقاد السائد أنها جمموعة عشوائية من مواد السحر

الذي حافظ عليه بثقة كبرية مما جيعله متيقظ ليواجه القوى السحرية
اليت رمبا أصلها الشيطان (الدوري .)212، 2009،ويقوم الكاهن

 ،وجاءت طفرة مهمة يف فهم املقلو بعد اكتشاف ميثل طقس ًا أو حفلًا
معقدًا مت إجراؤه خالل ليلة واحدة وحتى صباح اليوم الالحق يف نهاية

بعمل الطقوس الالزمة لتخفيف تلك االالم عن الشخص املريض
).(Reiner,1970,1
ويعد االحراق واللهب جزء هام من طقوس الشربو وكذلك حرق البخور

شهر(أب) ،وهو الوقت الذي كان يُعتقد أن األرواح تتحرك فيه ذهابًا
وإيابًا بني العامل السفلي و العامل على االرض وكان املشاركون
األساسيون فيه هما طارد األرواح الشريرة واملصاب.
)(Abusch,2002,250
وقد دونت نصوص املقلو بأسلوب مطول وصعب ،وان سبب طوهلا
كونها تتألف من نسخة معقدة استحضرت بواسطة تعاويذ متماثلة

ويقومون ايضاً بقشر البصل ويطلبون من املريض برمي قشور البصل
يف النار ،وينزع التمر من العذق ويرميه يف النار ،بينما يرتل مضمون
التعويذة اليت تفك ذنوبه وتساعده على اجناز فعاليته ،ويقوم الساحر
بإطفاء النار بأمل التأثري على الشخص املريض
) .(Geller,2007,391كما تشمل طقوس احلرق مواد اخرى مثل
التمر ،الصوف ،البذور ورميها يف النار مع تالوة صيغة سحرية عليها
(الدوري .)212، 2009،كما جاء يف نص االتي:
(مثل البصل املقشر واملرمي يف النار ،املستهلك يف النار
املشتعلة ،ال يزرع يف بستان ،يف االخدود ،احلفرة ال توضع،
وجذورها ال تثبت يف االرض وساقها ال ينمو وال ترى الشمس
وال تأتي اىل مائدة إله او ملك ،هال تؤمل وتؤذي ونفذت اللعنة،
مرض ،اوجاع ،ذنب ،اخطاء ،تعدي ،املرض يف جسمي
وعضالتي يقشر مثل هذه البصلة وحيرق اليوم يف النار
املشتعلة هال آكل العقدة وهال ارى الضوء) (الدوري،2009 ،
.)212
( )3-1تعاويذ احلرق ):( Maqlu
مفردة اكدية من املصدر ) (maqqālûمبعنىَ " حرقَ ،احرتاق " وهي
ايضاً اسم لسلسلة طقوسية مشهورة هلا عالقة بتعاويذ احلرق أواختبار
احلرق ،وشاع استخدامها يف نصوص اللهجة البابلية القياسية وكذلك يف
نصوص العصر االشوري احلديث ) .(CAD, M/І, 251-252وقد
عثر على الكثري من النصوص املسمارية املضادة للسحر يف بالد
الرافدين اليت يعود تارخيها اىل االلف االول قبل امليالد من بينها سلسلة
تعاويذ مقلو اليت تعد أحد أهم انواع التعاويذ يف بالد الرافدين
) (Zucconi,2019,26وهي ضمن سلسلة التعاويذ االكدية.
) (Abuscb,2015,4اذ ذكرت كونها جزء من ذلك االدب اللغوي
الذي سجل االهتمام بالطب السحري يف بالد الرافدين الذي يبطل مفعول
ما يقوم به الساحر وتأثرياته (الدوري .)213، 2009،هذه السلسلة
هي أال طول واالهم يف النصوص املسمارية من هذا النوع يف بالد
الرافدين اليت تتعلق مبكافحة السحر تتألف املقلو من مثانية الواح
تعاويذ ولوح طقوسي ) (Abuscb,2007,379حيث تسجل ألواح
التعزيم نصوصاً مسمارية ملا يقرب من مائة تعويذة يف لوح الطقوس ،
ويتم االستشهاد بهذه التعاويذ عرب عناوين افتتاحية (اخلط االفتتاحي)
 ،وإىل جانب كل اقتباس يتم حتديد التوجيهات الطقوسية املناسبة
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ومتداخلة مع بعضها البعض لكن نقاط االختالف حتدث بطريقة العمل
كونها طقوس ال تتعلق ظاهريا بالتعاويذ (الدوري .)213، 2009،كما
مل يتبني حلد االن من ان تلك االلواح او االعمدة الكتابية اليت اكتشفت
كانت مقسمة اىلَ جزئني أو طقس واحد ملكافحة السحر فقد مت العثور
على بعض من هذه االلواح يف مدينة منرود( )3ويرجع معظمها اىل العصر
االشوري الوسيط ()911-1521ق.م Schwemer,2010,3-
) ،( 6وعلى الرغم من وجود ترابط وأوجه تشابه بني املقلو والشربو
لكن مع ذلك يوجد هناك اختالف شاسع بني الصنفني ،حيث يهدف
املقلو اىل تفكيك السحر والشعوذة عن الناس ،بينما جند الشربو يرتكز
على عالقة املريض باإلهلة فقط ).(Simons,2017,2
وعند اداء تعويذة املقلو يقوم الكاهن املعزم ببعض الطقوس اخلاصة
ومنها احلرق والتبخري والغسل وذلك للتخليص واحلماية من اي هجوم
سحري مستقبالً) . (Abuscb,2007,379لذلك كانت تعويذة
املقلو تعرف باحلرق حيث ان النار كانت وسيلة فاعلة لطرد تأثريات
الشر من جسد املريض ،فتعاويذ مقلو كانت توصف بشكل رئيس
إلحباط كيد السحرة والعرافني ضد البشر .كما كانت توصف ضد السحر
االسود وكذلك كانت تتلى وكان جمسم للساحر الذي قام بصناعة الشر
واملصنوع من اخلشب والشمع والربونز أو القماش حيرق بالنار
(ساكز .)346، 1979،وبشكل عام فإن تعويذات وطقوس
مقلو موجهة ضد السحرة وكبح سحرهم .كان القصد من هذا الطقس
مواجهة وتبديد السحر الشرير وآثاره ،ومحاية املريض،
ومعاقبة املسؤولني عن الشر وإبطال عملهم ،وكان يقرر قتل السحرة
بشكل عام ومل يتم دفنهم يف مقلو  maqluبل كانت النار أو احليوانات
تلتهم تأكل جثثهم ،وبذلك حرموا من أي إمكانية للدفن وكان القصد
من الطقوس تدمري كل من جسد وشبح السحرة .
)(Abusch,2002,252كما موضح يف النص االتي:
-

لقد ذهب ،انصرف ،انصرف.

-

يرحل ،يرحل ،يهرب ،يهرب

-

خرج ،ابتعد ،ذهب ،انصرف
عسى ضعفك مثل الدخان يرتفع دائما حنو السماء
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-

من جسمي يذهب

-

من جسمي يغادر

-

من جسمي يرحل

-

من جسمي يهرب

-

من جسمي لقد ذهب (الدوري)218 ،2009 ،

( )4-1تعاويذ غسل الفم (:)Mīs pÎ
وهي صيغة اكدية تدل على تعاويذ غسل الفم ويقابلها يف اللغة السومرية
املصطلح
 KA-LUḪأو  LUḪ.U3. DAأو KA-LUḪ. ḪU. DA
)(CT,17 ,39, 73ومجيعها يقصد بها تعاويذ غسل الفم وقد شاعت
يف العصور :البابلي القديم والبابلي الوسيط واالشوري الوسيط
). (CAD, M/ІІ ,282
ان من اهم انواع التعاويذ يف بالد الرافدين السلسلة املعروفة بتعاويذ
Mīs pîقد يكون اسم السلسلة املعروف لدى الباحثني باسم مس بي
وهي "غسل الفم" أو أحيانًا باسم "Pīt pîفتح الفم" قد اختلف يف
العصور القدمية كما ناقشها الباحث ولكرالذي افرتض عدة احتماالت
حول تسمياتها لكنها مجيعاً تصب يف معنى واحد هو "غسل فم اإلله
"أو"غسل الفم " وكما ذكرنا فقد ورد ايضاً بصيغة "فتح الفم" يف دليل
طارد األرواح الشريرة الذي استخدم كعنوان شامل لـ مس بي هنا.
) .(Gabbay & Mirelman ,2017 ,107/1 ,22-25و فتح
الفم  ،يتم عن طريق وضع مواد لذيذة ورائحة على الفم (واألنف) مثل
(العسل والسمن واألرز) وغريها من املواد  ،وكان الغرض منه تنشيط
وتوعية االله  ،ومتكينه من تناول الطعام وشم رائحة البخور  ،بينما كان
"غسل الفم"يتم باملاء املعزز بالعديد من عوامل التطهري واجملمَّع يف
إناء خاص يهدف إىل حتقيق النقاء التام والسماح لإلله أن يتوىل منصبه
يف رفقة اآلهلة األخرى) . (Hurowitz,2003,147كما كان يتم
غسل او فتح الفم بشكل ركزي يف بعض االماكن القريبة من النهرغالباً
ويف بعض االوقات املعينة من ساعات الليل و الفجر يف يوم حسن الطالع
وتضمن هذه الطقوس ادءات عدة كما يصاحبها تالوة الرتاتيل
والتعاويذ ).(Walker&Dick,1999,57
كما مت العثور على مصادر اخرىَ لسلسلة طقوس مس بي يف مدن أشور
وقوينجق( )4وكلخو وسلطان تبة وبابل( )5وسبار( )6ونفر( )7والوركاء(.)8
يبدو أن هناك جمموعتني خمتلفتني متامًا من موقع قوينجق وبابل،ان
الغرض األساس من طقوس مس بي يف هاتني اجملموعتني هو ايضاح
تفاصيل االلواح قوينجق املكونة من ( )8-6الواح خاصة بهذا النوع
من التعاويذ فضالً عن لوحاً طقوسيا يعود للملك البابلي نبو-أبال-
إيدينا يف القرن التاسع وضمت لنا بعض جوانب وأجزاء معينة من
الطقوس ،رمبا كانت مجيع تراتيل اآلهلة السومرية يف األصل تعويذات

مقتبسة من (مس-بي) ميكن ارجاعها إىل االلفني الثالث والثاني قبل
امليالد .يف الواقع تشري أقدم إشارة إىل سلسلة طقوس مس -بي يف
نسختها املوحدة إىل أن السلسلة اليت عثر عليها يف مدينة بابل تضمنت
ما ال يقل عن مخسة ألواح تعاويذ مت تأليفها ليتم تالوتها عند تعريض
متثال معني لإلله .وميكن العثور على أقدم متثيل للطقوس نفسها يف
أحد الواح نصوص عصر أور الثالثة()2006-2013ق.م الذي
تضمن طقوس خمتلفة من التعويذات متت تالوتها عند تكريس متثال
عبادة .وحدد الباحث كننكهام ثالث تعويذات يرجع تارخيها إىل عصر
أور الثالثة من احملتمل أن تكون معنية بتكريس متاثيل اإلهلة217: ،
) )ISET, 1 ,aحيث احتوت على وصفة من نباتات القصب والطرفاء
والعرعر كعناصر تنقية.
التعويذات األخرى ذات الصلة بهذه النوع من التعاويذ اليت قدمها
الباحث اندرو جورج و قام بشرها يف ) ، (CUSAS 32,5fو
)(CUSAS 32,6eوهي خاصة (بسحب "املاء)  ،و CUSAS
)( )32,6hغسل فم إله).وقد ال تكون وظيفتها األساسية معنية
بتماثيل العبادة على اإلطالق؟ كما ميكن استخدامها بدالً من ذلك بـ
"فتح الفم" بناءً على أوجه التشابه مع سلسلة االلف األول قبل امليالد.
كما قدم الباحث ماول دراسة جديدة ونسخة من نص مسماري يثبت
أنه ينتمي إىل أرشيف اشوري من العصر الوسيط ،كما عثر على
نصوص تشري اىل ممارسة الطقوس اخلاصة بفتح الفم يف احلياة اليومية
يف العصر البابلي الوسيط(  .(Zomer ,2018 ,196-198كما
استعمل السومريني طقوس  Mīs pîكونها طقوس تهدف اىل ضخ
الطاقة أو الوجود االهلي يف متاثيل عبادة أو حيوانات ،كما كان االعتقاد
سائداً يف ذلك العصر ،وكانت تهمس التعويذة باللغة السومرية يف جوف
أذن التماثيل أو احليوانات ،ويرددونها بأسلوب شعري مجيل , 2018
)(Caroline & Loisel ,13 ,100كما جاء يف نص االتي:
مشش ) ،)Woods,2004,231أضع على فمي خشب أرز
نقي
-

َ مع حصلةٍ من شعري
أربطــــــ(ــــهُ) لك

-

أضعُ يف حُضين

-

 .......خشب أرزٍ

-

قد غسلتُ فمي بـــ .......خشب أرزٍ

-

ربطتُ خشب أرزٍ نفي خبصلةٍ من شعري

اآلهلة

سكبتُ  ........خشب أرزٍ
أنا (اآلن) طاهرٌ (وجيوزُ لي) أن أقرتب اىل جملس

للحكم (الطائي)123 ،2012 ،
( )5-1تعاويذ املسح والتدليك (:)Muššu,u
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كلمة اكدية تعين "مسح ،فرك ،تدليك " ،كما ورد بصيغة مؤنثةtu

األحالم السيئة اىل حسنة وهي مرتبطة بنصوص الفال من كتاب األحالم

 Muššu,وهي متثل عالج أو دواء يستخدم كمرهم للتدليك أو الفرك
لالماكن املصابة يف جسم املريض ،وهي تندرج ايضاً ضمن سلسلة

لعالقتها بها(امحد  ، 1974،مج  ، 3عدد  ، ) 49،4أما األلواح
املتبقية اليت ينقصها اللوح السادس اآلن ،فقد أعطيت عناوين خمتلفة

خاصة بالتعاويذ حتمل نفس االسم" تعاويذ املسح " (CAD, M/ІІ
) .,282
كانت سلسلة " " Muššu 'uاليت مت نشرها مؤخرًا من قبل الباحث

فاللوح األول حيمل اسم ( االله زاقيقو ) اله االحالم .واأللواح الثالثة
االخرى تشمل دعوات وسحر وطرد شرور فقد استعملت يف مناشدة اآلهلة
بهذه اخلصوص ،كما كان يقوم بهذه الطقوس بتحويل احللم من السيء

بوك هي عبارة عن سلسلة من التعاويذ املدونة واملقسمة اىل تسع الواح
مسمارية حلد االن متكن الباحثني من التعرف على مثانية الواح منها،

اىل احللم الطيب أو السعيد عن طريق اقناع االهلة والتوسل اىل اآلهلة
حلمايته ،وتعد سلسلة طقوس وتعاويذ  Zaqiquاملوجودة أصالً يف

كما مت العثور ايضاً على ما يقارب من  47تعويذة تندرج ضمن سلسلة
 Muššu'uاليت ختتلف من جانب اللغة وطول التعويذة ،ودونت بلغة

دليل مفصل قبل أن تُنظم ضمن نُذر االحالم ،حيث جند ادخال ḪUL
 MAŠ.GI6 SIG5. GAجلعل احللم السيئ مناسباً اليت بدورها قد

ثنائية (السومرية واالكدية))  . (Böck , 2009 , 154ومت العثور

تكون مرتبطة مبجموعة االحالم االشورية وال ميكن االشارة اىل رواد

على بعض االلواح اخلاصة بسلسلة تعاويذ  Muššu 'uيف مدينة بابل،
كما عثر على أجزاء أخرى يف مدن الوركاء ونفر والرسا وبعض املدن

مباشرين هلدة السلسلة أو خالصة األحالم ذات الصلة ،ومع ذلك فان
املقدمة السومرية هلذه السلسلة يرجح انها تعود اىل العصر البابلي

االخرى).(Böck, 2007, 15- 17
كما استخدمت تعاويذ  Mušu'uألمراض خمتلفة مع العالج الرئيس
الذي يركز على فعل "االحتكاك" .(Zomer ,2018, 199) .ومن

القديم ).) Zomer ,2018, 223
( )2-2تعاويذ األمراض اليت يسببها الشيطان :Asakku
هي مفردة اكدية تلفظ ايضاً ) ašakkuأشاكو( ويقصد بها "االمراض

التدابري العالجية اليت كانت تستخدم سلسلة تعاويذ  Mušu'uخالل
تالوة التعويذة هي حتظري البخور واجلرعات وكذلك صناعة التمائم،

اليت يسببها الشيطان " ويقابلها بالسومرية املصطلح )(A2-SAG3
 ،وعلى مايبدو هلا عالقة وثيقة بعفريت نامتارو  namtaruاخلاص

فضالً عن استخدام عالج الفرك والتدليك ألمراض االطراف كما يف حالة
اليدين املشلولة أو اليت اضعفتها امراض العضالت وكذلك اقدام وسيقان
الرجال املصابة ،فضالً عن استخدام هذه التعويذة لعملية تسهيل

باملوت). (CAD ,A/П , 325هذه السلسلة من التعاويذ تعرف
)(asakku maršutuاليت تعرف بالسومرية
باالكدية

الوالدة ).(Böck , 2007 , 10
ثانياً :تعاويذ أخرىَ متنوعة:
( )1-2طقوس الشبح (الشرير) :Zaqiqu
مفردة اكدية وتعين "شبح ،روح شريرة " ويقابلها بالسومريةan-
) ،zag-gar-(raوهي طقوس هلا عالقة بالتعاويذ أو مرافقة هلا ،كما
ترتبط ايضاً باله

االحالم()9

 ،وقد ورد هذا النوع من النصوص

املسمارية باللهجة البابلية القياسية وكذلك يف النصوص البابلية احلديثة
) .(CAD, Z, 58وكان االله زاقيقو من اآلهلة املختصة باألحالم
وتفسريها ،وكان له دوره املهم عند البابليني ويعين امسع ايضاً
(النَفس) ،وكان العراقيني القدماء جيتهدون يف تفسري االحالم ويروونها
ويعتقدون انّها مساوية للحقيقة حتى لو كان احللم مفزع وحينها يتوجب
عليهم أن يقوموا بطقوس خاصة ألبعاد الشر عن أنفسهم( .الكوللي
 .)29- 21، 2016،وحتتوي سلسلة  Zaqiquاليت حتمل اسم إله
احللم وتشمل على كل من طوالع االحالم). (Zomer ,2018 , 223
وعادة ما كان يشار اىل هذه السلسلة باسم كتاب( األحالم االشوري)
الذي يضم أحد عشر أو أثين عشر لوحاً عثر عليها يف مكتبة امللك
آشور -بانيبال وهي مكونة من ( )80قطعة تدور حول تفسري األحالم
وانّ اللوح األول والعاشر واحلادي عشر يتضمن أدعية وتعاويذ وطقوساً
وهذه االلواح الثالثة باألصل كانت جمموعة منفصلة عنوانها حتويل
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 A.SAG.GIG.GAmešشياطني اساكو املقززة وتتكون سلسلة
تعاويذ  asakkuمن ( )13لوح مسماري ويشتمل كل لوح على
كتابات مسمارية خاصة وان السلسلة بشكلها احلالي مأخوذة من
نصوص تل قوينجق  .والسمة االمنوذجية لسلسلة  A.sag.gigهي
ازالة الشر واملرض من الشخص املريض عن طريق احليوانات البديلة
املشابهة الستخدام التماثيل البديلة اي يكون تنفيذ التعويذة على متثال
حتى يتأثر االنسان املصاب اجياباً أو سلباً بالتعويذة أو أخراج الروح
الشريرة منه ) .(Zomer ,2018 , 181كما تعد احدى الطرائق
اليت كانت تتم بتشخيص حالة املريض وكانت تسجل االعراض الطبية
مثل اوجاع الرأس والرقبة وما اىل ذلك وكانت هلذه التعاويذ وصفات
عالجية لالمراض ).(Geller ,2018 , 304
وحلد االن مل يتم نشر مادة مستقلة لسلسلة  A.sag.gigضمن طبعة
شاملة وان هذه السلسلة من التعاويذ كانت معروفة يف دليل طارد االرواح
الشريرة وقد استمر استعمال هذه التعاويذ ملدة طويلة ،كما استخدمت
يف عصر اور الثالثة طريقة  A.sag.gigبشكل غري قانوني ،وكذلك
احلال يف العصر البابلي القديم حيث استخدموا طريقة A.sag.gig
مثل السومريني  ،فقد كان للبابليني القدماء اسلوبني غري قانونني يف
استعمال طريقة  A.sag.gigفقد استخدموا يف هذه الطريقة اعضاء
احليوانات ومنها قرون املاعز ،كما استعملوا عدة طرائق اخرى ولكن مل
تصل الينا تلك االلواح اليت قد توضح لنا تلك الطرائق واالساليب ،كما
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ال ميكن لنا ان نقارن هذه الطريقة بطرق اخرى لعدم وجود اي دليل

 Sag.gigوجعلوها ضمن سلسلة  Muššu'uكما يوحي امسها ،كان

يوضح لنا تفاصيل موثقة عن طرائق استخدامها(Zomer ,2018 .
)., 181-182

الغرض من هذه السلسلة هو مواجهة آثار الصداع أي مواجهة الشياطني
الذين يتسببون بأوجاع الرأس وعلى الرغم من ندرة هكذا نوع من

)  )3-2طقوس مضادة للسحر :Ušburrudû
مفردة وردت يف نصوص العصر االشوري احلديث واللهجة البابلية

النصوص املسمارية لكننا جند مثالني من العصر البابلي الوسيط من
مناطق جماورة لبالد الرافدين مثل حاتوشا وكذلك أوغاريت( )10من
الواضح أنهم رواد أساسيون يف هذا اجملال فهم يعكسون احنرافات

القياسية وتعين "طقوس فعالة ضد السحر والساحرات" ويقابلها
بالسومرية  UŠ-BUR2-RU-DAاي طقوس مضادة للسحر ،وكان
هذا النوع من الطقوس يتم بتالوة التعويذة ثالث مرات مع استخدام

خمتلفة عن السلسلة الالحقة .أما بالنسبة ملدينة اميار( )11فإن كسرة
صغرية تتطابق بوضوح مع تعويذة أوجاع الرأس وتذكر االفتتاحية

بعض االنواع من النباتات واالعشاب.(CAD, U/W ,300) .
وصلتنا رسالتان من التعويذة الرئيسة اليت تعود اىل كاهن االله مردوك

شيطان الصرع  Sag.gigقد يأتي من  E2 KURمعبد اجلبل العائد
لالله انليل ،بينما يف نص اميار يأتي من العامل السفلي ،وأن ما ميكن

شاكن-شوم  šakin- šumيف عهد امللك أسرحدون(669_680

قراءته من نص اميار ال يتوافق مع التعويذات املعروفة يف سلسلة أوجاع

) ق.م تشري إىل العديد من األلواح اخلاصة بطقوس مضادة للسحر.
ويرتاوح عدد الواح  Ušburrudaما بني ( )30إىل ( )40لوح

الراس ،لذلك نص هذه املدينة ال يعد ذا اهمية.
وأقدم التعويذات غري الكهنوتية ضد شيطان الصداع تعود اىل عصر

مسماري رمبا اىل حد االن مل يتم الكشف عن اسلوب تنظيم هذه السلسة
فضالً عن اعدادها املؤكدة اليت تتكون منه ،كما تطورت هذه السلسلة
يف عهد امللك االشوري اشور-بانيبال حتى وصل عددها اىل ( )63لوحاً

أور الثالثة  ،أي اليت قام بنشرها الباحث هيلربخت فكال النسختني
تتعلقان بشكل خاص بصداع ملك أور أمار_سني ()2039-2046
ق.م .وقد الحظ الباحث كيلر  Gellerأن نفس االفتتاحية هلذه

ضمن سلسة هذه النوع من التعاويذ ،ويبدو أن اكتمال هذه السلسلة مت
يف هذا العصر ،كما مت العثور على سلسلة مضادة للسحر يف دليل طارد

التعويذة اخلاصة بأوجاع الرأس موجودة يف تعويذة بابلية قدمية غري
منشورة فضالً عن تعويذة بابلية قدمية أخرى ،وقد مجعت عدة تعاويذ

االرواح الشريرة(Zomer ,2018 , 222) .

.

( )4-2تعاويذ أوجاع الرأس): (Sag.gig
مصطلح سومري ورد بعدة صيغ وهو معروف ضمن طقوس مرافقة
للتعاويذ اخلاصة مبعاجلة أالم وأوجاع الرأس ،وحمتمل ايضاً نوبات
الصرع املفاجئة ( .)SZ ,2006 , 712حتى اآلن اإلصدار الوحيد من
هذه السلسلة املعروفة باالكدية)  (Muruṣ qaqqadiوبالسومرية
)SAG.GIG. (GAوتعين الصداع أو اوجاع الرأس متت دراستها من
قبل الباحث لينتون  )1970( Deirdre Lintonيف رسالة
ماجستري غري منشورة تضمنت ( )19تعويذة ضد الصداع وهي مؤلفة
من ( )9الواح مسمارية قصرية كانت معروفة يف دليل طارد األرواح
الشريرة ) .(Zomer ,2018, 207ومرض الصرع هو واحد من
االمراض اليت شخصها سكان بالد الرافدين ،ويعزى االصابة مبرض
الصرع اىل عدة اسباب منها سبب ديين لغضب االهلة على البشر
) ،(Boivin,2016,24-26وكذلك الشياطني اليت كانت تهاجم
البشر وتسبب هلم املرض فقد كان صنف من الشياطني يهاجم البشر
يف الليل ويسبب هلم املرض مثل الشياطني منتارو واتيمو وبينو ومقتو
و لوكال-أروا .فقد ذكرت أمساء هذه الشياطني وعرفوا بأنهم شياطني
مرض الصرع (املتولي ،)25-23 ،2020 ،حيث يذكر لينتون
 Lintonأنه عُثر ضمن نصوص قوينجق على نسختني من هذا النوع
من التعاويذ متت اعادة قراءتها .وهناك نسخ أخرى معروفة من موقع
سلطان تبه والوركاء مت دمج العديد من هذه التعاويذ يف سلسلة

بابلية قدمية ضمن سلسلة موحدة خاصة بأوجاع الرأس (Zomer
,2018, 207-208) .
( )5-2تعويذة بيت-نورو : E2 –nur
من بني األلواح املسمارية العديدة احملفوظة يف مكتبة
جامعة سرتاسبورغ الوطنية  ،حيتوي أحدها على تعويذة وفقًا لشكل
الكائن وحالة اللغة وتهجئة العالمات املدونة عليه ،يعود تاريخ هذا اللوح
إىل العصر البابلي القديم ،أي اىل النصف االول من االلف الثاني وهي
حتتوي على حوالي ()14سطرًا على الوجه و ( )12سطرًا على القفا،
وتهدف هذه التعويذة إىل حماربة شبح ،كما إن امسها ذو أصل سامي
وكتبت هذه التعويذة بنص ثنائي اللغة ومت ختم التعويذة بـ"صيغE2-
"nurمن البداية ،ومتت مناقشة التعويذة من قبل علماء اآلشوريات،
وأكد عامل اآلشوريات كريبرينيك أن الصيغة حرفيا "تعويذة– "E2
 nurأي (بيت النور او الضياء) وهي مشابهة لنصوص شروباك (فارا)
وابال من منتصف االلف الثالث قبل امليالد اليت كانت الواحها مدونة
بالسومرية ليكون  E2 nurمكان املعرفة (الطقوس) بامتياز ،وهي
تسمية جغرافية أسطورية مرتبطة باإلله العظيم إنكي(.)12
تعد هذه التعويذة احد األلواح الطينية الكثرية اليت شاعت يف بالد
الرافدين وبالد الشام ،لكنها تفتقر إىل الكثري من السياقات املتعارف
عليها يف نصوص التعاويذ املعروفة وعلى ما يبدو أن تالوتها تدخل
ضمن اختصاص خبري طرد األرواح الشريرة أي ان الفائدة منها هي
للتذكري مبتطلبات التالوة اليت ميكن تكييفها وفقًا حلالة املريض ،اذ
ال توجد وظيفة أخرى هلذا اللوح سوى أن يكون مبثابة دعم وتدريب
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للممارس أو املرتل؛ وبالتالي فهي ليست جزءا من لوح الطقوس وعلى

هنا هي املواد اليت قدمها الباحث ليسو عام ( (1955عن لوح الطقوس

ما يبدو أنها مل ختصص لتكريس معني إال أنها نظمت لغرض ترديد
الكلمات ومعرفة أصول تالوتهاCaroline & Loisel, 2018 .

املرافقة لـطقوس بيت رمكي .فقد مت العثور عليها ضمن جمموعة من
التعويذات اخلاصة بـ "التنقية او التطهري" كما هو موصوف بصالة االله

)),96
ثالثاً :طقوس مرافقة للتعاويذ:
( )1-3طقوس االستحمام (بيت –رمكي : (Bīt- rimki
من املفيد توضيح مفردة  rimkiاليت اصلها من املصدر
االكدي  ،rimkuوهي مفردة اكدية ذات معاني عدة ومنها  :االستحمام

مشش(.)Woods,2004,23-27) ki 'utu )13
فقد الحظ الباحث كوبر بالفعل أن قائمة األحكام أقصر بكثري من
نظرياتها الالحقة اليت وفقًا للباحث كوبر ميكن تفسريها من خالل افتقار

باملاء  ،احلمام  ،طقوس االغتسال أو التطهري حبسب ما ورد يف
النصوص البابلية القدمية واالشورية الوسيطة  ،وهي مفرد مجعها
( ، )rimkūكما وردت يف العصر االشوري احلديث بالصيغة السومرية
) ، ) CAD , R, 355 ) TU5-(Aاما مفردة بيت رمكي ما عدا
كونها مفردة اشورية تطلق بشكل عام على مكان أو موضع االستحمام
(احلمام )  ،لكنها بنفس الوقت هلا استخدام ديين واضح يف طقوس
التطهري اليت كان يقوم بها كاهن التعزيم لطرد االرواح الشريرة من
اجساد املرضى وهي الطقوس اليت اطلق عليها طقوس االغتسال أو
التطهري اليت كانت تتم وفق توقيتات معينة السيما اذا كان املقصود
باالغتسال هو امللك حيث كانت جترى يف اليوم االول والسابع واخلامس
عشر من الشهر ) .(CAD, R ,356وان مصطلح بيت رمكي bīt
 rimkiاستخدم كمكان لالستحمام أو إلقامة طقوس االغتسال
والتطهري اليت ترافقها تالوة التعاويذ يف العصر البابلي القديم واحلديث
وكذلك العصر االشوري احلديث كما اطلقت نفس التسمية على الشخص
الذي ميتهن العمل يف احلمام بعد ان تسبق بالعالمة الدالة على املهن
(CAD, R, 357-358) LU2
اليوجد نشر واضح ومقنع من سلسلة"  " Bīt rimkiفقد قدمت دراسة
أولية للمواد املتوافرة يف ذلك الوقت ،وقد ظهر بيت رمكي خالل العقود
املاضية مما زودنا به من نصوص تعاويذ ذكر فيه بيت-رمكي ضمن
سلسلة اداء طقوس هلا عالقة بالنقاء والنظافة ،ويبدو أن سلسلة بيت-
رمكي كانت وظائفها متداخلة بقوة مع جمموعات طقوس أخرى من
األلف األول قبل امليالد ،أي دمج حلقات من تعاويذ  Maqlûو
Uš.bur.ru.daو  Šurpuو  ،Dinğir.šà.dib.baفضالً عن
ذلك فأن تعاويذ مشرتكة مع سالسل أخرى أيضًا على سبيل املثال
 .Muššu'u ،Udug.ḫulومن الطقوس االخرى اليت ارتبطت مع
طقوس  Bīt rimkiارتباطًا وثيقًا مثل  Bīt mēseriوBīt sala
و  Mis pîمما قد يفسر سبب إدراجهم ضمن نفس التسلسل والرتقيم
مع بيت رمكي يف دليل طارد األرواح الشريرة .كان من املفرتض أن
يؤدي امللك طقوس بيت رمكي اليت تتألف من سبعة (منازل من
القصب) أو باألحرى غرف مع كل منها طقوسها اخلاصة مصحوبة بزوج
معني من التعاويذ ،أي ( ki' utuالسومرية) وهي تعويذة صالة قاهلا
الكاهن وهي صالة تعويذة للملك ،ان اخلطوط العريضة األساسية املتبعة
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الكتبة احلثيني إىل معرفة آهلة بالد الرافدين .كما نالحظ أن بعض مناذج
هذه النصوص قد دون خبط اشوري _ميتاني((Assyro- )14
)  Mittanianمما يشري إىل أن أصول هذا النص و مؤلفه تعود إىل
بالد الرافدين قد يعكس تقليدًا أقدم من التعويذة نفسها ،ورمبا يكون
النص املسماري يعود اىل مدينة االالخ ،وكما متتع فن صياغة التعويذات
لـدى احلوريني بتقدير كبري يف جنوبي بـالد الرافدين منذ العصر البابلي
القديم .فقد وصلتنا بعض الرقم اليت يعود بتارخيها اىل ذلـك العصـر –
ولكن مصـدر معظمها لألسف غري مؤكد – واليت تتضمن بعض
النصوص باللغة احلورية ،ويف حواشيها بعض الشروحات باللغة
السومرية وتبني من تلك الشروحات أنها تعويذات ذات أغـراض خمتلفة
ومنها(ضـد لدغة األفاعي مثالً) .وعلى الرغم من أن معاني أغلب كلماتها
غري مفهومة ،إال أنها تكشف يف مفاهيمها األساسية ومنها (جبل – نهر،
مساء – أرض) .عـن تشـابه مع النصوص الدينية احلورية األحدث
بقرون عدة واملكتشفة يف يف مناطق حاتوشا وأوغاريت .ومن املتوقع
أن هذه التعويذات انتقلت إىل هناك من املناطق احلورية يف مشالي بالد
الرافدين وشرقي دجلة خالل عصر ساللة أور الثالثة .وال نعتقد كما يرى
بعض الباحثني بوجود عناصر حورية مماثلة دخيلة يف احلضارة
السومرية .كما عثر يف ماري أيضا على بعض التعويذات املدونة باللغة
احلورية ،تعـود إىل حـوالي  ١۷۰۰ق.م  .وهي مدونة أحيانا مع
تعويذات باللغة األكدية ،ولكنها ليست متماثلة.تتميز جمموعة من
نصـوص شعائر التطهري ذات الطابع احلـوري بصيغة نذرية خاصة
الجندها يف غريها مـن نـصـوص خاتوشا ،ونادراً ماترد يف نصوص بالد
الرافدين ،كما وان العديد من طقوس الغسل واالستحمام لدى احلوريني
انتقلت اىل بالد الرافدين واحلثيني أيضاً(جرنوت -128، 2000،
.)132ومنذ ان قدم الباحث وايزمان نسخة للنص عام ( )1953مل
يتم تقديم نسخة كاملة اخرى رمبا تكون نسخة االالخ هذه من أصعب
نصوص التعاويذ لذلك اقتصر الباحثني على االقتباس من اسطرها
عرضياً فقط  .إن مطلع التعويذة يبدأ بالسطر االتيen gal { :
 }ga.t [a] e.da.zu. [ne ،eš.ša.an.ku3تعكس ÉN2 en
 gal an.šà3.kù3.ga.taمن البيت الرابع لبيت رميكي ،ويف احلقيقة
فأنها تتوافق كثريا مع األسطر األربعة األوىل من صالة  ki’utuاألخرية
وان ما تبقىَ منها ميكن حتديده يف النص املسماري املرقم (AIT.
) 453وهو عبارة عن مصطلحات وعبارات واضحة تتعلق مبواد و مكان
االغتسال  ، Bīt rimkiلكننا ال ميكن ان ننسبها لتعويذة معينة ومن
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املثري لالهتمام أننا جند نفس االفتتاحية ÉN en gal

التطهري أو التبخري استخدمت يف التعاويذ ومنها التعويذة املسماة

 an.šà.kù.ga.taكمخطط للوح مسماري أخر حيتوي على صالة
 ki’utuمن مدينة نفر ،اذ الميكننا التعرف على صالة كي-اوتو

"انليل هو رأسي " ويشري أحد النصوص املسمارية املكتشفة يف مدينة
كلخو (منرود ) يعود اىل العصر االشوري احلديث اىل مبخرة مصنوعة

الرئيسة املوجودة على هذا اللوح املسماري ومطابقتها بأي مادة متاحة
من السالسل الالحقة.
ان الغرض الرئيس واالهتمام بـرتاتيل Nam.érim.búr.ru.da

من الذهب ألداء طقوس اخلاصة بالتبخري قوتارو (CAD , Q , 322
).
حتتل طقوس قوتارو موقعًا فريدًا بني الطقوس يف بالد الرافدين ،وتعد

لتجنب آثار اللعنة اليت قد تلحق بالشخص الذي حينث بيمينه .انه امر
مثري لالهتمام على الرغم من ظهورهذا النص املسماري كتكوين مستقل

سلسلة  Qutāruللتبخري من التعاويذ غري الشائعة نوعاً ما .كما ال
يوجد دليل واضح يؤكد على معاجلتها لنفس املريض من االرواح

ال عالقة له بالتعاويذ  ،إال أن طقوسه املصاحبة تشبه إىل حد بعيد تلك
املوجودة يف بيت رميكي اخلامس وان الباحث ليسو قد ادرج عام

الشريرة عن طريق التبخري ،ولكن لدينا سلسلة منظمة تعود اىل نهاية
االلف االول قبل امليالد كما هو احلال مع النص املرقم لـ (TCL 6,34

( ) 1955الواح الطقوس اخلاصة بـيت رميكي على شكل حلقات

( لوح  Iqišaمن مدينة الوركاء الذي من خالله يرجح ان قوتارو

خمتلفة من سالسل وملخصات أخرى  ،ومن ثم قد نالحظ أن اصول
تعويذة  Maqluوكذلك تعاويذ  Muššu'uترتبط بشكل غري

بناء على دليل
 Qutāruتعد مشابهة لطقوس موشوئو
طارد االرواح الشريرة الذي قام الباحث فينكل  1991بإعادة بناء

مباشر بتعاويذ اخرى موجودة يف الواح بيت رميكي و من الصعوبة مبكان
تعيني النصوص غري القانونية لصالة التعويذة على الرغم من أن مجيع
صلوات التعويذة يف  Bīt rimkiتدور حول االله مشش  ،وبغية سرد

جماميع من النصوص املسمارية يف دليل التعاويذ احملفوظة يف متحف
برلني تنتمي اىل سلسلة تعاويذ  ، Qutāruوهذه التعاويذ األربع
معروفة بشكل أساس ضمن دليل طارد األرواح الشريرة وموجودة أيضاً

ومناقشة مجيع الصلوات اخلاصة بتعويذة االله مشش اليت تعود اىل
االلف الثاني قبل امليالد  .إن ممارسة طقوس االستحمام متأصلة بعمق

يف لوح الطقوس االساسية  ،Muššu,uمما يشري اىل انه رمبا يعد
عمالً مصاحبًا للمشوئو (Zomer ,2018, 204).كما هو واضح

يف حضارة بالد الرافدين وقد تعود إىل تقاليد االلف الثالث قبل امليالد.
ومن مسات التعاويذ األكدية املوجودة يف هذه الطقوس هي دعوة اإلهلة
املستمرة لتناول الطعام والشراب ،وهي مسة مميزة لطقوس بالد

لنا فقد مت دمج نصوص التبخري ضمن تعاويذ خارجية ضد أمراض
خمتلفة لكن يف هذه احلالة يركز العالج بشكل اساس على القيام بالتبخري
ملعاجلة املريض من االمراض املختلفة ومنها القضاء على مرض الصرع

الرافدين وال سيما تلك اليت تتم يف بيت رميكي ( Zomer ,2018
) ., 185كما جاء يف النص االتي:
"امللك دخل الكوخ اخلامس ،بينما الساحر
يرتل الصالة بعد صيغ :السيد العظيم،الذي يف السماء
الصاخبة "
امللك يقول التعويذة " مشش قاضي السماء واالرض".
انت تبدأ صنع الدمى عن لعنة الشيطان ".
يطلعنها خبنجر صنع من خشب الطرفاء
هو (امللك) يغسل فمه باملاء واجلعة.
يبصقه فوق (الدمى) عندئذ انت تدفنها يف اجلدار السادس.
(الدوري.)208، 2009 ،
( )2-3طقوس التبخري (قوتارو :)Qutāru
وهي مفردة اكدية مجعها  qutārūمبعنى" تبخري " استخدمت يف

أو يد االهلة اليت وقعت على شخص ما وكذلك من االرواح الشريرة .ولدينا
وصفة طقوسية متقنة تعود اىل العصر السلوقي  ،فضال عن كسر معروفة
من مدينة أشور ونينوى ،ومن جتميع هذا النص غري املكتمل نفهم ان

اللهجة البابلية القياسية و كذلك يف اللهجة االشورية احلديثة ،واحيان ًا
جندها يف النصوص املسمارية ترد باملصطلح السومري KU3.GI
وكذلك  KU3 .Gurواملصطلحني يقابلهما باللغة االكدية املفردة
) ، (qu-târuوبشكل عام تستخدم هذه املفردات يف طقوس التطهري
ملعاجلة املرضى  ،كما استخدمت يف تبخري االمري الذي قد يصاب
بأعمال سحرية أو عند مرضه ) ، (CAD ,Q , 321كما ان طقوس

Muššu,u

وجه اللوح قد تضمن ( )14عشبة استخدمت للتبخري ضد مرض الصرع
وعلى القفا "التبخري واملراهم اليت كانت تستخدم ضد كسر القلب
واللعاب وضد احلصى" ،كما يوجد يف املتحف الربيطاني أربع اوانٍ من
الطني حتمل النص االتي" :تبخري املاعز ،تبخري انتاشوبا (الصرع)،
تبخري كسر القلب ،تبخري احلمى" وكانت هذه االواني تستخدم يف
ممارسات أداء الطقوس اليومية (املتولي .)29 ،2020 ،كما ذكرنا
فان طقوس قوتارو مت نظمها يف عصور متأخرة جداً ويبدو ان التعاويذ
اخلاصة بها قد مت استعارتها من سالسل تعاويذ أخرى من العصرين
االشوري الوسيط والبابلي القديم(Zomer, 2018, 204) .
( )3-3طقوس منع الشر (الكوارث واآلفات الزراعية)
:Namburbû
وهي مفردة اكدية معناها "طقوس منع الشر او جتنب الشر " ويقابلها
باللغة السومرية الصيغة  NAM.BUR2-BIمبعنى "طقوس االنقاذ "
)(CAD ,N/І ,224وهي تقع ايضاً ضمن انواع ادب املراثي اخلاصة
باملدن (االسود  .)206 ،2005،أشار الباحث اندرو جورج ()1999
إىل أن العديد من كسر االلواح املسمارية اليت مت حتديدها سابقًا باسم
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" Nam-bur-biاالستيالء على سن اجلراد" املعروفة يف دليل طارد

-1يتبني من العرض املقدم أن التعاويذ والرقى كانت جزء من معتقدات

األرواح الشريرة وآفات  Nam-bur-biاملوجودة يف الواقع ضمن
سلسلة طقوس  "zû buru5 dab.bé.daحسب نفس الدليل ،

االقوام يف العصور القدمية وقد جلاءوا إليها ملعاجلة األمراض اليت كانوا
يتعرضـون لـهـا وإبعـاد خـطـر أشباح املوتى واألرواح الشريرة عنهم.

فقد مت اعادة ثالث سالسل لتعاويذ مت تنظيمها وفق سلسلة zú
 buru5 dab.bé.daاليت جاءتنا من مواقع تعود اىل العصر
االشوري احلديث و حتديداً تل قوينجق وأخر من موقع سلطان تبه،

 -2تطرق البحث اىل دور املعوذ الذي يقوم ببعض املمارسات
الكهنوتية اليت اعتقد العراقييون القدماء أنها فعالة لطرد االرواح الشريرة
من جسد الشخص املريض كقراءة التعاويذ عليه وكذلك استخدام عُقد

فضالً عن لوحني مسماريني من العصر البابلي املتأخر عثر عليهما يف
مناطق جنوب بالد الرافدين ،وقد يوحي اسم السلسلة اىل اهلدف الرئيس

اخليوط واحلبال وعمل التمائم والدمى الصغرية الشبيهة باشكال املوتى
وكذلك استخدام احليوانات بدالً عن الشخص املريض ،فضالً عن تقديم

لـ  Zú buru5 dab bé.daكان ملواجهة شر مجيع أنواع اآلفات
احلقلية اليت تدمر احملاصيل .وقد قام الباحث اندرو جورج بإعادة

االضاحي.
 -3يتضح من خالل هذه الدراسة وجود اصناف خمتلفة من الشياطني

تنظيم هذه السلسلة بأكملها اليت تتكون من صلوات وتعاويذ

اما ان تكون فوق األرض وحميطة حبياة االنسان او تكون يف العامل

خمتلفة( ،)CUSAS, 32, 9h; 16bاذ ال يوجد نصوص اصلية
سابقة كما ال يوجد أسالف قانونية هلذه الصلوات أو التعاويذ تعود اىل

السفلي.
-4ان الباحث يف حضارة بالد الرافدين يلتمس حقيقتني رئيسيتني وهما

االلف الثاني قبل امليالد ،لكن ميكننا تقديم حملة عامة عن التعويذات
اخلاصة مبواجهة خطر اآلفات احلقلية وحتديداً من مدينة ميتوران (تل
حداد) احد مواقع سد محرين يف حمافظة دياىل عثر فيه على العديد من

(اخلري ،والشر) وهذان األمران ال ميكن ان يلتقيا يف آنٍ واحد ،لذلك
تتضح شخصية الشر بـ (الشيطان أو العفريت) الذي يظهر بوجوه كثرية
ومتعددة فتارة يظهر على شكل اهلة شريرة ،وتارة أخرى بدور املعذب

النصوص البابلية القدمية ذات االغراض الزراعية &(Cavigneaux,
) ،al-Rawi,2002,1-2وجتدر اإلشارة إىل أن بداية التعويذة األوىل

يف عامل ما بعد املوت وتارة يظهر مبرض فتاك وقاتل وتارة بدور كابوس
اخل ،أنه مصدر ليس للخري ،وامنا للشر ولكن بوجه واحد املتمثل

تعكس اإلضافات األخرية  maš.maš edin.naمن دليل طارد
األرواح الشريرة ،)CUSAS, 32, 9h; 16b( .وقد خصصت
بالعبارة  ka.inim.ma zú buru5mušen zi.zi.da.kam.اليت

بالشيطان.
 -5لقد عزى سكان بالد الرافدين منشأ االمراض اىل اسباب عديدة ياتي
يف مقدمتها غضب االهلة على االنسان وتسليطها االمراض عليه ،وبذلك

تضمنت تغيريات طفيفة على النص حبسب نسخة مدينة نفر.
وقد بني الباحث فايزرمان ( )1999يف مسح للمصادر البابلية
القدمية حول الوقاية من اآلفات حدد بالفعل األهمية الزراعية اليت حتتوي

اختصت اهلة معينة ببعض االمراض اليت يصاب بها االنسان.
 -6كما اعتقد سكان بالد الرافدين ان الشياطني واالرواح الشريرة اليت
تتسبب ايضا حبدوث االمراض واألوبئة لبين البشر ،فمن خالل استقراء

على تعويذة سومرية ضد القوارض ،و تعويذة سومرية مع الطقوس
األكدية ضد الغربان و تعويذة أكدية أخرى ضد مرض maškadu

النصوص املسمارية وحتليلها كانت هناك عوامل أخرى لعبت دوراً يف
نشوء هذه االمراض ومنها بيئة االنسان.

والتعويذة األكدية الرابعة واألخرية وهي نوع من السحر ملنع العدو

 -7كما بينت النصوص املسمارية أن هنالك أشخاصاً خمتصون

والسارق من االقرتاب من احلقول ،كما نشر فايزرمان ( )2010لوحني
بابليني قدميني اخرين مع تعويذات زراعية مشتقة على األرجح من نفس

بطرد األرواح الشريرة من جسد االنسان وكل حبسب حالته ويف حالة
تعذر العالج فيتم االستعانة بأحد االهلة اليت تساعده يف شفاء الشخص

األرشيف حمفوظة االن يف املتحف الربيطاني على الرغم من ان التعويذة
السومرية هلا هدف زراعي حبت وفقًا لتفسري فايزرمان لكنها تبعت

املصاب.

بطقوس أكدية تعنى باحلب اليت ميكن تفسريها بفكرة أن تعويذات
بالد الرافدين متعددة االستخدام والوظيفة أو قد توحي بضرورة قراءة
التعاويذ الغامضة بشكل خمتلف ومغاير حبسب احلالة اليت تستخدم

اهلوامش
()1االشيبو :مفردة أكدية تطلق على صنف من اصناف الكهنة يف العصر البابلي
القديم والعصرين البابلي واالشوري الوسيطني ومعنىَ امسه " طارد االرواح الشريرة
"  ،أو املعزم ويقابله باللغة السومرية MAŠ . MAŠ

lu2

أو  lu2MAŠكما ورد

فيها اال انها اشتملت على تعويذات سومرية ضد اآلفات احلقلية املسماة
تعويذة(طرد دودة الفاكهة) ).(Zomer ,2018 , 225-226

بصيغة  lu2MEأو MU7-MU7
CAD , A/ІІ ,p. 431
( )2مردوك :االله القومي للبابليني واله مدينة بابل الرئيس و ورث من ابيه العلم

اخلامتة

والسحر ،ومن القابه خلق الكون و كان معبده الرئيس يف مدينة بابل يسمى (ساكيال

ومن خالل ما تقدم فقد توصلت هذه الدراسة اىل النتائج االتية:

lu2

) .ينظر :الشاكر ،فاتن موفق فاضل علي ،رموز اهم االهلة يف العراق القديم –دراسة
تارخيية داللية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة املوصل ،2002 ،ص-115
.119
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ومجيعها يقصد بها الكاهن املعزم.،ينظر:
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( )3مدينة منرود :عرفت بـ كاحل أو كاخلو وهي احدىَ العواصم االشورية املهمة يف

()14ميتاني :وهو مصطلح سياسي خيص اململكة امليتانية ويشمل مناطق واسعة

العصر االشوري احلديث ،و تقع على بعد حوالي  35كم جنوب شرقي مدينة نينوى

خارج بالد الرافدين كونها اخضعت هلا ممالك اخرى منها اراخبا (كركوك) و موكيش

احلالية .ينظر اىل :تدمري ،حممد غازي ،حضارات التاريخ الكربى ،ج  ،1دمشق

واراضي أخرى،عرفت عاصمنها بـ واشوكاني .ينظر :شيت ،أزهار هاشم ،عالقة بالد

 ،2018،ص .234

أشور مع بالد أناضول خالل االلفني الثاني واالول ق م ،رسالة ماجستري غري

( )4قوينجق :وهو تل يقع يف القسم الشمالي الغربي من مدينة نينوىويشمل على

منشورة ،كلية االداب ،جامعة املوصل ،ص.27

القصور واملعابد .ينظر :ينظر  :الفتالوي ،أمحد حبيب سنيد  ،أسرحدون -680
 669ق.م  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة واسط  ،2006 ،ص . 224
()5بابل :من أشهر مدن العصر البابلي القديم واحلديث وكانت عاصمة ساللة بابل
االوىل ،وتقع على بعد 90كم جنوب بغداد بالقرب من مدينة احللة حالياً ،امسها ( باب
ايلي ) أي باب االهلة  ،ينظر  :روثن  ،مارغريت  ،تاريخ بابل  ،ت :زينة عازار و
ميشال ابي فاضل ،بريوت  ،1984 ،ص. 19-12
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املصادر العربية:
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ط ، 3بريوت .1955 ،
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جؤرين راسثاردن و ثيَظةخواندن ل دوال دوو ئاظا
ثوختة:
ظةكولني ل سةر بابةتى راسثارندن دهيَتة هذمارتن ئيَك ذ ظةكولينيَن طرنط  ،ييَن كو رِوناهييىَ د ئيَخنة ل سةر اليةنيَن جوداجودا ل سةر ذيانا ئاكنجييَن كةظنار ييَن ووالتىَ
دوالدووئاظا  ،ييَن د سةردةميَن ميَذووييدا سةركةفنت بدةستظةهيناتى .هةروةسا طرنطيا راسثارندن وثيَظةخواندن بؤ هندىَ دزظريت كو هندةك اليةنيَن ذيانيَدا دياردبيت،
ييَن كو ثةيوانديا و طريَدان ب بريوباوةريَن مرؤظان هةين  ،ل دويظ هزرا بريوباوريَن وان ذمارةكا زؤرا خوداوةندان هةنة كو كاروباريَن طةردوونى ومرؤظان ل سةر روويىَ
عةردى ريَكدئيخيت و رِيَظةدبيت  ،هةروةسا بةرثرسيايرتييا مروَظان ل سةر كاريَن خراب و طؤنةهان  ،زالكرنا طيانىَ شةرخواز و ئةجنان  ،ييَن كو دبنة ئةطةر دروستبوونا
نةخؤشييان و زايانطةهاندنىَ بؤ مروظان  ،ئةظآ ضةندىَ مرؤظ ثالد اية و بووية ئةطةر ثشتبةستنىَ ل سةر زةالميَن ئاينيى ثةرستةطةهىَ بكةن  ،ذ ثيَخةمةت رِزطاربون ذ
نةخؤشى و طيانىَ شةرخواز ييَن كو ثةيدابووين ب رِيَكا رِاسثارندن وثيَظةخواندنىَ .
هةروسا ئةظ ظةكؤلينة رِوناهيةكىَ دئخيتة ل سةر بةرفرةهكرن و دريَذطوَتن ل سةر طرنطرتين جوَريَن رِاسثارندن وثيَظةخواندنىَ ييَن كو ب شيَوةكىَ بةربةالظ ل دوالدووئاظا
دهاتنة بكارئينان ذ ثيَخةمةت دةركرنا طيانىَ شةرخواز د طيانىَ كةسيَن نةخوَشدا  ،وهندةكيَن دى دهاتنة بكارهينان ذ بؤ رِاوستاندن و ذناظربنا كرياريَن جادوو و مةترسييَنن
شةيتانى ييَن كو دبنة ئةطةرىَ طةهاندنا زيانان و نةخوشيىَ بو مرؤظان  ،ذ ئةوان نةخؤشيان ئازارا ددانى ،سةرى  ،ضاظان و ثيَظةدانا مارى  ،هندةكيَن ديرت دهاتنة بكارهينان
بؤ ثاراستنا ئاظاهييا  ،زةظييان  ،باذيَران و طةلةط تشتيَن ديرت  .د ئةظىَ ظةكؤلييَندا ئاماذة ب ثولينيَن ئةظى جؤرىَ ييَن نظيسينيَن بزماريدا هاتينة دينت و دطةل ثيَناسةكرنا
وىَ ذاليىَ زمانى و زاراظيظة  ،دطةل دياركرنا طرنطرتين ئةو جؤريَن نةخؤشييَن ب رِيَكا رِاسثارندن دهاتنة ضارةسةركرن ل وةالتىَ دوالدووئاظادا
ثةيظيَن سةرةكى :ميَذوويا كةظن  ،شارستانيَةتا دوالدووئاظا  ،جؤريَن رِاسثارندن و ثيَظةخواندن.

Types of Incantations and Spells in Mesopotamia
Abstract:
The study of incantations is one of the important studies that shed light on various aspects of the details of alife lived
by the ancient inhabitants of Mesopotamia, and they excelled in them throughout the historical ages. A large number
of gods that manage the affairs of the universe and humans on earth and their organizations, and hold people
accountable for the sins and transgressions they commit, and evil spirits and goblins that cause diseases and harm to
people, and this is what prompted people to seek the help of priests and the temple to get rid of these diseases and evil
spirits by The path of spells and sophistication. Also, this study sheds light and in some detail on the most important
types of spells and spells that were commonly used in Mesopotamia and theways of using them. Some of these spells
were used to expel evil spirits from the patient’s body, while others were used to invalidate magic and the dangers of
demons that were causing harm and diseases. For people, including toothache, headache, eye ache, and snakebite, as
well as some of these incantations were used to preserve buildings, fields, cities, and other incantations that were used
in Mesopotamia. Diseases that were treated by spells in Mesopotamia.
Keywords: Ancient History, Mesopotamia Civilization, Types of spells and incantation.
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