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الرؤى واألحالم يف حضارة وادي الرافدين وآثارها
على احلياة العامة

أ .م .د .عدي سالم عبدهللا
م .م .صفاء جاسم حمد
جامعة تكريت  -كلية التربية  -قسم التاريخ
بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
المقدمة
ه ذ ا ثحذذن يل ذذاوؤ الذذرؤى واألحذذبلم فذذي حضذذارة وادي الرافذذدين وآثارهذذا علذذى الحيذذاة

العامة) وه ا البحن فيه من األهمية الكبيرة إذ أن الرؤى واألحبلم مرتبطة ثال وم وال ي هو جزء
من حياة ال اس في كل زمان ومكان.
ويعد علم الرؤى واألحبلم من العلوم القديمة وث اء على ذلك فإن ه ا العلم ثصفاته ال

يدركه كل إنسان سوى من وهبه اهلل عز وجل الفهم واالسل باط والوقذو ع ذد أحكامذه وبذواثطه

ومفرداتذذه الكريذذرة ،وثعذذد مراجعذذة المصذذادر اللاريديذذة وجذذدنا أن علذذم الذذرؤى واألحذذبلم مذذن العلذذوم
المهمذة فذي حضذذارة وادي الرافذدين القديمذة وقذذد أعطذوا اهلمامذذا كبيذرا لهذ ا العلذذم وشذلل ثذذالهم

ظذذاهرة الذذرؤى الم اميذذة ومافيهذذا مذذن رمذذوز غريبذذة تذذىوؤ إلذذى أةبذذار غيبيذذة ثذذم تذذىثر علذذى حيذذاتهم
السياسية والفكرية واالجلماعية وه ه المفردات وجذدنا صذعوثة كبيذرة أمامهذا وةاصذة فذي إي ازهذا

إذ أن المص ذذادر الل ذذي ت اولذ ذ حض ذذارة الع ذذراقيين الق ذذدماء كانذ ذ مليو ذذة ث ذ نواع المعلوم ذذات ح ذذوؤ
اهلمامهم ثه ا العلم.
وق ذذد اقلضذ ذ ب ذذرورة البحذ ذن أن ي قس ذذم إل ذذى ثبلث ذذة مباح ذذن ،األوؤ م ه ذذا ت اول ذذا في ذذه

اللعري ذذا ث ذذالرؤى واألح ذذبلم ف ذذي حض ذذارة وادي الراف ذذدين ،والر ذذاني ت اول ذذا في ذذه االهلم ذذام ث ذذالرؤى

واألحبلم في ه ه الحضارة ،وأما المبحن الرالن فكان مكمبل لمذا قبلذه فقذد ت اول ذا فيذه نماذجذا
من الرؤى واألحبلم ثم جاءت الدبلصة وأهذم ال لذا ب ثعذد ذلذك ذكرنذا الهذوامص والمصذادر اللذي
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اسذذلقي ا م هذذا المذذادة العلمي ذذة مرتبذذة حسذذم الحذذرو اله ا ي ذذة ماسذذوى القذذران الكذذريم لمكانل ذذه
الشريفة وك ا اللوراة لقدسيله واليسع ا إال أن ندعوا اهلل تبارك وتعالى أن نوفق فيما كلب ا وجمع ا.

المبحث األول  :التعريف بالرؤى واألحالم في حضارة وادي الرافدين
ذل ال م ذذع رؤى وفيه ذذا أرث ذذع لل ذذات  1ذ ذ رؤي ذذا ث ذذالهمز،
الرؤي ذذا ال ذذراء والهم ذذزة والي ذذاء أص ذ ٌ
 3ذ رويا ثالواو ثبل همز وهاتان يقرأ ثهما 2 ،ذ رويّا ثاإلدغام 4،ذ ريا ثكسذر الذراء وال تقذرأ ثهذاتين.
وإذا ترك العرب الهمزة من الرؤيا قالوا الرويا طلبذاً للدفذة وكذ لك مذن شذ نهم تحويذل الذواو إلذى
اليذاء فيقذاؤ اريذذاك والذوزن فعلذذى )1ورأيذ الشذذيء رويذة فذذي العلذم واألمذذر رأيذا والرؤيذذة ال ذر ثذذالعين

وثالعكس .)3

والرؤيذذة مفذذرد رؤى وهذذي مذذا يذذراه اإلنسذذان فذذي م امذذه ورأي ذ ع ذذك رؤى حس ذ ة حلملهذذا

وارأى الرجل إذا كررت رؤاه وهي أحبلمه

،)2

وتسلددم في اليق ة )4قذاؤ تعذالى ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ )5ف نهذا رؤيذا عذين يق ذة فذبل فذر

ثين الرؤية والرؤيا .)6

تعلبذذر ثذذبلد وادي الرافذذدين مذذن أقذذدم الحضذذارات االنسذذانية وتملذذد البي ذذات ع هذذا إلذذى مذذا

قبل ةمسة أال سذ ة مذن المذيبلد غيذر أن هذ ه البي ذات ت ذوه ثوجذود أسذس حضذارية سذاثقة لهذ ا
اللذذاريف وف ذذي البح ذذن ع ذذن أدل ذذة ع ذذن أح ذذبلم ال ذذاس ف ذذي هذ ذ ه الحقب ذذة الزم ي ذذة الملقدم ذذة ن ذذد إن
ال صوص المباشرة عن األحبلم قليلة ولعل ه ه القلة تعود ليس إلى نذدرة األحذبلم أو االنصذرا

ع ها في حياة ال اس وإنما الةلبلط محلوى األساطير ثمحلوى األحبلم إلى حد الل ذاظر أو حلذى

اللكامل ثي هما .)7

وقذذد اعلبذذرت األحذذبلم اللذذي وجذذدت فذذي ه ذ ه الذذببلد مذذن أقذذدم األحذذبلم المس ذ لة فذذي

اللذذاريف اإلنسذذاني وأكررهذذا أهميذذة ويعلقذذد أن أقذذدم كلذذم األحذذبلم فذذي عالم ذذا اليذذوم هذذي مذذزيب مذذن

األحبلم األشورية )8والباثلية )9والمصرية القديمة .)11

كذذان محذذور الفكذذر الذذدي ي البذذاثلي هذذو إن اإلنسذذان إنمذذا ةلذذق لددمذذة ابلهذذة اللذذي ثل ذ

عددها ما يقارب ةمسة وسلون ألا إله أحصي في القرن اللاسع  .م وقيل إن العدد اقل من
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ذلك ثكرير فه ا رقذم مبذال فيذه وأصذبر مذردوخ) الذه ثاثذل القذومي األوؤ ثذل كبيذر آلهذة البذاثليين

وإليه كان توجه أحر الصلوات واثل الدعاء .)11

وكذذانوا يل ب ذذون غض ذذم هذ ذ ا اإلل ذذه وغي ذذره ألن ابلهذذة يوح ذذون م ذذا يدط ذذر له ذذم ثواس ذذطة

األحبلم ألنها الوسيلة المهمة اللي تعر ال اس ثمراد ابلهة .)13

ول ذ لك كان ذ األحذذبلم ومذذا زال ذ مذذن األمذذور المهمذذة فذذي حيذذاة اإلنسذذان اليوميذذة سذذواء

ثاعلبارهذذا رسذذا ل مذذن ابلهذذة أو مذذن ذات اإلنسذذان نفسذذه ل فسذذه وسذذواء كانذ أدوات للذذلكهن ثمذذا
يمكن ان يحدث في المسلقبل )12واإلنسان البدا ي ةاصة ثه له ه األعاجيم اللذي يراهذا فذي

نوم ذذه وف ذذزع فزع ذذا ش ذذديداً ح ذذين ش ذذهد ف ذذي رؤاه أش ذذداص يعل ذذم عذ ذ هم عل ذذم اليق ذذين أنه ذذم ف ذذارقوا
الحياة .)14

وكان للكهان )15دور مهم في عملية نقل الرسا ل من ال اس إلى ابلهذة وثذالعكس وكذان

فريق مذن هذىالء الكهذان ملدصذ

فذي تعبيذر األحذبلم وكذانوا ي ةذ ون مقاثذل ذلذك أجذوراً ورواتذم

عالية جداً قياسا ثليرها من الوظا ا الدي ية )16والسذبم فذي ذلذك إنهذم يمرلذون اللسذان المذلكلم
لآللهة والم ف األوؤ لؤلوامر والددمة المطيعون في تلك المعاثد.

ومهمة تفسير األحبلم ال تمرل في حقيقة األمر إال جانبذاً واحذداً مذن ذلذك اإلطذار العذام

ال ي يعر ثعالم األحبلم ،وكان أسبلف ا في المابي وقبل أكرر من ةمسة أال س ة يمارسذون

ما يعر ثفن تحضير األحبلم واإلعداد لها .)17

وثشكل عذام فذان االهلمذام ثللذة األحذبلم قذديم ع ذد اإلنسذان وال ن ذد حضذارة لذم تهذلم

ث لك الكبلم العالمي المشلرك أي ثذ لك اللسذان الذ ي يذلكلم ثللذة ملقارثذة فذي كذل الحضذارات
واألزمان.
وكان الحضارة الباثلية غ ية في ه ا المضمار فقد شاع رثذ الحلذم ثالعذالم الم هذوؤ

وك لك فان الباثلي يعلقذد إن قذ

الحلذم يحذرر مذن عواقبذه الوةيمذة ولذ لك فذإنهم أقذاموا عبلقذة

ملي ة ثين الحلم والعلوم المسل بوة وجعلوه رسالة إلهية .)18

إن علم الرؤى واألحبلم من العلوم األولى والزاؤ في العصور الملقدمة والمل ةرة ،وهو

علم رفيع القدر جليل نفيس ورثما هو أكرر صعوثة من العلوم األةرى إذ أنه مب ي على البشذارة
ٌ
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وال ارة الليبية وعلى حسن الفهم والعبور من األلفاظ والمحسوسذات والمع ويذات مرتبطذة ثزمذان

ومكان حلى تكون الرؤيا على الوجه ال ي جاءت ثه ومن ه ا فإن حضارة العراقيين القذدماء كذان
لها اليد الطولى في ه ا العلم.

المبحث الثاني  :االهتمام بالرؤى واألحالم في حضارة وادي الرافدين
تشير المصادر اللي ثين أيدي ا إلى عدة وجوه من ه ا االهلمام.
أوالً احلوت مكلبة الملك األشذوري أشذور ذ ثذان ذ اثذل  669/ذ . 637م) )19علذى آال مذن
الكلم الرقم الطي ية) في م اؤ تفسير األحبلم اللي تحذدث ثفعذل اتصذاؤ األرواح الشذريرة
ثذابدميين أث ذاء ال ذوم وهذ ه األرواح قذد تعذذود لذبعو األمذوات الذ ين يعذرفهم الشذد
يحلم أو أنها أرواح شريرة من عالم آةر .)31

الذ ي

وت كر ثعو المصادر أن ه ه المكلبة حوت ايضاً ثعو الرقو الحاويذة علذى مدللذا

أنواع األحبلم وعلى محاوالت تفسيرها ومع م ه ه األحبلم كانذ للملذوك أو كبذار رعايذاهم كمذا
توفر لهىالء المفسرون المدلصون ثفك الرموز وجبلء نواحي اللموض في األحبلم .)31

ثانياً كان لدى العراقيين القدماء تص يا ةاص لؤلحبلم وفق الشكل اللالي
 -1أحبلم ت هر ثها ابلهة إرادتها واللي قد تحلاج إلى تفسير أو ال تحلاج.
 -3أحبلم تعكس وبع الحالم العقلي وسبلمله الروحية والحيوية.
 -2أحبلم ت بو ية.
وقد اةضع المفسرون ه ه األحبلم لطرقهم اإللهامية واالسل لاجية .)33
ثالر ذاً كذذان ع ذذد البذذاثليين احلفذذاالت ظ وهذذا قذذادرة علذذى ةلذذق الحلذذم أو تلييذذر عواقبذذه أو ترميذذره
وثداصة الحلذم الذ ي ي بذا ثذالطر الواجذم إتباعهذا أي الحلذم الذ ي يرشذد ويوجذه الواقذع
صوب الما ي م؟ وال افع والمبشر والواعد .)32

راثعاً وبعوا قواميس ةاصة تلضمن آال من الرموز واإلشارات كإفرازات لل هود المب ولة في
م اؤ تفسير األحبلم عبذر مراحذل تاريديذة طويلذة  ،)34فمذربل إعطذاء المذاء إلذى الحذالم كذي
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يشرب يدؤ على حياة مديدة ،وأحبلم البوؤ تدؤ على اإلن اب والرز ويدؤ الشيء على

نقيضه  )35أو إذا حلم انه يلبوؤ في جدوؤ ماء لن تزدهر غلله .)36

ةامساً كان ه اك طبقة ةاصة في الم لمع وحسم اعلقاد العراقيين القدماء ومن كبل ال سين
يسمون الملهمون أو المهلمون) يللقون الوحي اإللهي فذي الحلذم أو فذي رؤاهذم ويرسذلون
رسا لهم للملوك .)37

سادسذاً كذان ع ذدهم اعلقذاد ثذان ابلهذة تسذكن الكواكذم وال ذوم تسذمى علذى أسذما هم ولذ لك
كان ه اك رث ثين األحبلم وال وم .)38
ساثعاً كان ه اك ةصوصية لل ذوم فذي المعاثذد حيذن أنهذم يعلقذدون انذه ي لذم األحذبلم ال افعذة
سواء ثشفاء األمراض أو ثاسل بلب كل أنواع الدير .)39
ثام اً كان لدى سكان ارض الرافدين آلهة ةاصة ثاألحبلم ومن أهمها
 -1ان زا – أو وهذذو آلذذه لؤلحذذبلم ع ذذد والسذذومريين والبذذاثليين األشذذوريين وكذذانوا يعلقذذدون انذذه
يقيم م لس حكم أو قضاء فيما وراء الدنيا فيما سموه ثاألرض الع يمة .)21

 -3جشلي انا معبذودة سذومرية اسذمها يع ذي كرمذة السذماء) وقذد كانذ شذاعرة ومل يذة ومفسذرة
لؤلحبلم وقد وصف ثالسيدة الوقور .)21

 -2زاكار معبود أشوري ثاثلي رب الدطيوة وم لم األحبلم للبشر .)23
 -4زيقيقذو الذه ةذذاص ثذالحلم ع ذذد البذاثليين وقذذد اشذلقوا اسذذمه مذن ال ذ ر زاقذو – أي نفذذف)
وال ي يع ي الَذ َفس أو الَذفس .)22

 -5كشلن – انا وهي مفسرة أحبلم ت كرها القصا د السومرية وسي تي ذكرها الحقاً .)24
 -6ماةر وهو من آلهة الداصة ثاألحبلم ع د الباثليين .)25
 -7نانشذذي معبذذودة سذذومرية عبذذدت فذذي مدي ذذة ل ذذص )26وكان ذ مهملهذذا رؤيذذة الطذذالع وتفسذذير
األحبلم ورسولة اإلرادة اإللهية وال ام األةبلقي كما كان يسلعان ثها بد العفاري وتهلم

ثالعدؤ واإلنصا .)27

216

الم لد )19

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية

العدد )9

ايلوؤ )3113

 -8ني سونا أونسيون آلهة مدي ة كبلّب )28السومرية كما تعر ثذالبقرة الوحشذية ال يذدة وهذي
مفسرة أحبلم )29وسل تي الحقاً.

 -9مامو وهي ابلهة اث ة اله الشمس أوتو) وكلمة مامو ثالسومرية تع ي الحلم ون راً الرتباط
األحبلم ثالليل فان كلمة مامود أو مامو تع ي الليل وتدؤ على الحلم أيضا .)41

ان المصادر اللي ثذين أيذدي ا تذ كر هذ ه ابلهذة الداصذة ثذاألحبلم وال نسذلطيع ان ن ذزم

ثوجود ه ه ابلهة فق فال ي يبدوا ل ا ان ه اك الكرير من المعبودات  )41اللي كان يسذلعان ثهذا

في ه ا الم اؤ وك لك فان حضارة ارض الرافدين أحلوت على عدة أال من ابلهة فبل يمكن
حصرها في ثمانية معبودات إبذافة إلذى ذلذك فذان هذ ه الحضذارات السذومرية والباثليذة واألشذورية

املدت إلى أال السذ ين فذبل شذك ان علذم الذرؤى األحذبلم كذان موبذوع اهلمذام ال ذاس فذي هذ ه

الس وات ومع ذلك فانذا لذ م نعرذر إال علذى هذ ه الم موعذة القليلذة مذن أسذماء ابلهذة ذات الصذلة
ثاالحبلم.
تاسذذعاً لقذذد فذذر الكه ذذة السذذومريون والبذذاثليون ثذذين أحذذبلم الملذذوك ومذذن قذذارثهم مكانذذة
وثين أحبلم عامة ال اس ف روا إلى الطبقة األولى ث نها رسا ل من ابلهة وهي ال ت تي إال لمذن لذه

صذذلة ثهذذا أو ح ذذوة ع ذذدها أمذذا أحذذبلم عامذذة ال ذذاس فإنهذذا ال تحمذذل مرذذل هذ ه الداللذذة ون ذذروا إلذذى
مع م أحبلمهم ث نها من فعل الشياطين وث نها ال ت با ثحوادث مسلقبلية وإنما تفيد فق ثحاجة

صاحبها لطقوس سحرية لللدل

م ها .)43

عاشراً كان الملوك يعلمدون في إدارة شىون ممالكهم ،من حرب أو سلم ،أو قح أو يسر ،أو
إن ار أو تبشير ،على ما تقضي ثه األحبلم واللي اعلبروها تعبيذراً عذن إرادة ابلهذة وإعبلمذاً مسذبقاً
عما سي تي من تصحير مسيرة الحكم أو اسلرباء ابلهة .)42

حادي عشر وجود مرتبة عليا مذن الكه ذة اسذمها الشذا يلو) وهذم الملدصصذون ثقذراءة األحذبلم

وتفسذذيرها ،وي ذ كر ان ال سذذاء كذذن األكرذذر تدصص ذاً ثه ذ ه الكهانذذة وان الشذذا لة)) كان ذ تمذذارس
كهانلها ةارج المعبد .)44

ورثما ه اك وجوه أةرى لبلهلمذام ثذاألحبلم فذي حضذارة وادي الرافذدين ،لكذن ثذدت ل ذا
ه ه هي أساس ونلاج ه ه الحضارة الكبيرة.
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مما سبق يلبذين ل ذا مذدى االهلمذام ثعذالم الذرؤى واألحذبلم ع ذد العذراقيين القذدماء ونحذن

نعلذذم أن البشذذر مفطذذورين علذذى حذذم االسذذلطبلع ومحاولذذة معرفذذة الليذذم وأمذذور المسذذلقبل ثشذذلى
الطر والوسا ل ول لك فقد ل وا إلى أنواع الدرافات والضبلالت مطعمة ث نواع العلوم وةاصة

علذذم الل ذذيم فكذذان للسذذحرة والمشذذعوذين والكه ذذة والعذذرافين أسذذواقا را ذذة ع ذذد كريذذر مذذن األمذذم

والحضارات سواء حضارة وادي الرافدين أو غيرها.

المبحث الثالث  :نماذج من الرؤى واألحالم في حضارة وادي الرافدين
إن أية محاولة جديذة لملاثعذة أصذوؤ األحذبلم فذي الحضذارات القديمذة المدللفذة ي ذم

ان يعذذود الذذى مذذا قبذذل ال صذذوص اللاريديذذة المباشذذرة عذذن األحذذبلم وذلذذك ثالبحذذن ع هذذا فذذي ابثذذار
الحضارية المدللفة كالمبلحم وأساطير وابثذار والمعلقذدات والطقذوس الدي يذة وحلذى فذي الكلاثذة

والف ون وهي ابثار اللي تعكس أحذبلم الشذعوب فذي الحضذارات اللذي حذدث فيهذا وممذا يقلضذي

االللفات إليه هو ان اللذاريف الحضذاري علذى العمذوم لذم يسذ ل أحذبلم عامذة ال ذاس مباشذرة وإنمذا

عكذذا فذذي مع ذذم الحذذاالت علذذى تسذ يل أحذذبلم طذذا فلين مذ هم وهذذم الملذذوك ورجذذاؤ الذذدين مذذن

الكه ة أو أصحاب ال بوءة وفي كبل الحاللين اعلبرت أحبلمهم أكرر ت ثيراً وفعبلً فذي حيذاة ال ذاس

مذذن عامذذة أث ذذاء الشذذعم غيذذر ان ه الذذك مذذن ال صذذوص والبي ذذات م ذا يشذذير إال ان أحذذبلم ال ذذاس

االعلياديين قد ت اولها البحن ومحاولة اللفسير ايضاً .)45

وس حاوؤ جاهدين ان ن ةذ ثعذو الذرؤى المهمذة اللذي كذان لهذا تذ ثيرا علذى مسذار حيذاة

الم لمع في ذلك العصر تلك

أوالً الرؤى االجلماعية
الحلم األوؤ كرت)) يمرل دور اإلله وهو ممرل الهذي علذى األرض انذه ملذك يبحذن
عن زوجة له ويعلقد انه اثن الهيكل؟ كذرت)) ملذك غمرتذه األحذزان وتملكذه اليذ س ولذم يبذق لذه

زوجه أو ولد يقا الى جانبه ويدلفه ثعد مماته يلراءى له إيل)  )46في م امه مواسياً ويطلم م ه

ت هيز جيص ومهاجمة مملكة ادوم) .)47
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وثذذان ال يقبذذل أيذذة فديذذة تقذذدم لذذه إال اث ذذة ملذذك المملكذذة ال ميلذذة واسذذمها حوريذذة للكذذون

صبية له يعمذل كذرت ثال صذيحة وي فذ أوامذر إيذل) الذ ي جاءتذه ثذالحلم فيذرفو كذل الهذدايا اللذي

قذذدم لذذه ويطلذذم اث ذذة الملذذك حوريذذة اللذذي يضذذارع جمالهذذا ع ذذاة )48وعشذذلارة  ))49وتقذذوم ابلهذذة

ثزيارته وتبارك زواجه ليكون ةصباً وتكون حصيلة ه ا الزواج ثمانية أوالد .)51

وقذذد ورد هذ ا الحلذذم ثصذذيلة أةذذرى ولذذد قيريذ ) مذذن إيذذل) و اشذذيرات)  .)51ولك ذذه

ليس ثإله أو لم يكن كله إلها فهو مرل جل امص))  )53في الملحمة الباثلية وي م على المرأة
ان تكون اث ة ملك ثاثيذل) و ثاثيذل) هذ ه كانذ تذدعى أودوم) فهذي ثذبلد األودويذين ،اذن كذان
قيري ) يحكم ثبلد قريبذة دون شذك مذن أدوم) لقذد طذاؤ حكمذه وفذي ذات يذوم أةذ ه الدذو

من العقم ،إذ ال ولد له ،وه ه كما نعلم ،مس لة فلكلورية )52عالمية فعكا في غرفله في أحدى

زوايذا قصذذره يقضذي لياليذذه ثالبكذاء ،وفذذي ليلذذة غفذا فذذرأى فذي نومذذه أثذذاه اإللذه ووعذذده ثذان يهبذذه ذريذذة

كريرة ودله في نفس الوق على اللصرفات الواجم اتداذها ثكذل تفصذيل كيمذا يصذل إلذى غايلذه

الم شودة وع دما أفا من نومه قدم ةضوعه ألثيه اإلله إيل والى اإلله ثعل)  )54حاميه ثم صعد

إلى ثرج ورفع يديه نحو السماء وبحى ثحمل وجدي وةبز من ةير ص ا وثطير )55وةمر فذي

ك س من الفضة وثعسل في كوب من ذهم ولما نزؤ من البرج جمع ال اس عشرة أال وثذبلث

ما ذذة رجذذل – كمذذا يقذذوؤ الشذذاعر -مذذن غيذذر البذذدو الذ ين كذذانوا كريذذري العذذدد وعلذذى هذذىالء الرجذذاؤ

زحا حلى حدود ثبلد أودوم) فانددع ملك ثاثل كما يبدوا ث يات جاره وي ذم ان ي دذدع حقذاً
ألنه كان مسالماً طيم القلم ف رسل مبعوثين لبلسلفسار وتوال الرسل ولكي ير ي قيري ) عن

ه ومه قذدم لذه فضذة وذهبذاً وةذيبلً ومركبذات وعبيذداً ولكذن قيريذ ) رفذو الهذدايا ثاحلقذار وقذاؤ

ع ذذدي ذهذذم وفضذذة ،إنمذذا ي قص ذ ي وال يوجذذد فذذي ثيلذذي شذذيء م ذذه واحذذد ،وأن ذ وحذذدك وال احذذد

غيرك ي سلطيع ان يعطي يه ه ا الشذيء ال ذاق
مرذل الرثذات وال ميلذة مرذل عشذلروت)

)57

الليذر موجذود؟ وهذو حفيذدتك هوريذا)  )56اللطيفذة

وفذي ذلذك الوقذ زاؤ اسذم ثاثذل مذن الوجذود فربذف

ملك أودوم) لؤلمر الواقع وربي ثلزوي ه وه ا يلدةل ثعل) وأمر فيرتم) ان يلقدم مذن إيذل)

ويطلم م ه البركة – ثركة الزواج .)58
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الحلم الراني وهو حلم دموزي) ويمكن تلديصه على ال حو اللالي

ان دموزي وهو في غمرة من حزنه العميق جلس ليسلرير من الع اء ثذين أزهذار العشذم

وان ال عذذاس سذذرعان مذذا أدركذذه فلذ فذذي نذذوم عميذذق ثذذم انذذه رأى فذذي ةذذبلؤ نومذذه حلم ذاً ممذذا جعلذذه

يسلفيق م عوراً وتذ كر القصذيدة ان دمذوزي اةذ يفذرك عي يذه ثيديذه ويل مذل فذي مذا حولذه ثدهشذة
ولما أدرك انه في حلم مفزع ذهم على الفور إلى أةله كشلن – انا) .)59

لقد رأى دموزي نفسه تحي ثه سيقان طويلة من القصم والحظ ان ه اك قصبة كان

تقا وحدها وهي م ح ية الرأس وثي ما كان أغصان القصم تقا زوجاً زوجاً فذان غصذ اً واحذداً
م ها سرعان ما اثلعد عن اللصن ال ي كان ث واره ثم رأى أش اراً ترتفع من حوله ثشكل مديا

وصقراً يمسك حمبلً في مدلبيه وقدحاً يسق من وتد في ح يذرة الماشذية فيلهشذم علذى األرض
ثم رأى أغ امه وع زاته في حالة مزرية وهي تط طا الرؤوس في اللراب والحظ ايضاً نضوب اللبن

واةلفذذاء مح ذذه  )61وأةيذذراً شذذاهد عاصذذفة تهذذم علذذى ح يذذرة فذذبل تبقذذي لهذذا اثذذر ،وثعذذد ان انلهذذى

دموزي من سرد حلمه إلى أةله أشفق األةيرة عليه وراح تواسذيه ألن حلمذه ال ي بذا ثديذر)

على حد قولها ومن ثم ثدأت ثلفسير ثعو من جوانبه فقال ألةيها دمذوزي ان القصذم الذ ي

رآه يرتفع من حوله يرمز إلى شقاة سي هرون قريباً لمهاجمله وأما القصبة اللي رآهذا تقذا وحيذدة

وقد ح

رأسها فإنها أمه اللي تح و عليذه إشذفاقاً لمذا سذيحل ثذه ثذم قالذ أةلذه لذه أمذا القصذبة

اللذذي اثلعذذدت عذذن قصذذبة أةذذرى كان ذ إلذذى جانبهذذا فهذذو ن ذ ير ث ن ذذا نحذذن االث ذذين -أي دمذذوزي

وأةلذذه -س ذ فلر عمذذا قريذذم وأةيذذراً فقذذد ح رتذذه أةلذذه كشذذلن – انذذا ث ذ ن الشذذقاة وهذذم شذذياطين
كالبل)  )61من العالم األسفل رثما انقضوا عليه في أيذة لح ذة وإزاء ذلذك قذرر دمذوزي ان يهذرب

إل ذذى الم ذذروج ليدلب ذذا ث ذذين األشذ ذ ار وال بات ذذات ،وثع ذذد ذل ذذك تص ذذا القص ذذيدة الس ذذومرية أولو ذذك
ماء وال ت ة ها رأفة ثطفل أو امرأة.
الشياطين ث نهم مدلوقات ال ت كل طعاماً وال تشرب ً
ثذذم ان الشذذياطين جذذاءوا إلذذى ثي ذ

كشذذلن – انذذا) للبحذذن عذذن أةيهذذا دمذذوزي) فلمذذا

س لوها ع ه رفضذ ان تذدلهم علذى مكانذه ويبذدوا ان دمذوزي) كذان يدشذى مذن إمعذان الشذياطين

في تع يم أةلذه مذن اجلذه فعذاد إلذى المدي ذة وسذرعان مذا عذر ثذه الشذياطين فذ لقوا القذبو عليذه
ومذذن ثذذم شذذدوا يديذذه ورجليذذه ف ةذ وه معهذذم إلذذى العذذالم األسذذفل وثعذذد ذلذذك فذذان دمذذوزي) يمذذوت
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نصا س ة ثم يدرج من عالم األموات على ان تحلل أةله كشلن – انا مكانه في ال صا األةر

م ها ثصفلها ثديلة ع ه .)63

ومن ةبلؤ ه ين الحلمين نرى األثر االجلماعي ففذي الحلذم األوؤ ن ذد ان كذرت أو

قيريذ ) كيذا انذذه يب ذي زواجذذه علذى رؤيذذا رآهذا وي فذ أوامذذر اإللذه ايذذل) فذي زواجذذه مذن حوريذذة أو

هوريا) ثم تبارك ابلهة ه ا الزواج علماً ان ه اك الكريذر مذن الذ هم والفضذة ثذم تقديمذه إلفشذاؤ
ه ا الزواج لك ن كرت أو قيري ) أثى إال ت في رؤياه اللي كان له مقدسة ثكل وجوهها.

اما في حلم دموزي ف ن أةله تقا معه في مح له ثعد ان تفسر له حلمه فلل لذى أروع

صور اإليرار ع دما تحلل أةله كشلن – انا) مكانه في ال صا األةر ثصفلها ثديلة ع ه وجميع
ه ه األحداث ث ي على رؤى وأحبلم تم تفسيرها وتوظيفها على ما ترتضيه عقولهم.
ثانياً الرؤى الدي ية
الحلذذم األوؤ حسذذم اللقليذذد السذذومري ثعذذد ةلذذق اإلنسذذان انش ذ احذذد ابلهذذة ةمسذذة
مدن لقد أنش ها في أمك ة طاهرة وأعطاها أسماءها وعي ها مراكز للعبادة ورغب ابلهة ثعد ان

توصل الى الملوك مدط المدن والمقاثر فرأى الملك جذودا)  )62فذي الم ذام الرثذة نيذداثا)

)64

اللي أرته لوحة رسم عليها ال وم المقدسة وإنها كشف له مدط المعبد ،ويمكذن القذوؤ ان

نمذذاذج المعبذذد والمدي ذذة سذذماوية .)65نحذذن نذ كر ان األحذذبلم تعذذر ال ذذاس ثمذذراد ابلهذذة وم ذ ان

كانذ ذ الدليق ذذة كانذ ذ األح ذذبلم أداة ان ذذاز وإره ذذاص دا ذذم )66وثش ذذكل ع ذذام ف ذذان المعاث ذذد له ذذا
ةصوصذذية سذذواء كان ذ الذذديانات سذذماوية أو وث يذذة وفذذي ه ذ ه الرؤيذذا نذذرى ان قدسذذية تضذذا إلذذى
قدسية المعبد اذ ان تصميمه وتدطيطذه كذان مذن قبذل ابلهذة علذى بذوء حلذم رآه الملذك وهكذ ا

كان له ه الرؤيا اثار دي ية أقيم ثموجبها الشعا ر والطقوس الداصة ثه ا المعبد.
الحلم الراني ه ا ال

لحلم انسي)  )67وال ي يعود إلى األلا الرالن قبل الميبلد

علذذى اقذذل تقذذدير وانسذذي هذذو لقذذم رجذذل مذذن ال ذذاس اسذذمه الحقيقذذي غوديذذا) غيذذر انذذه مذذن ثي ذ هم

أعبلهم مرتبة في ةدمذة اإللذه ن لرسذو)  )68ومذن واجباتذه القيذام ث عمذاؤ إدارة مزرعذة اإللذه وإدارة
الدولذذة فذذي مدي لذذه ثمذذا فذذي ذلذذك األمذذن وال ذذام وإحقذذا العدالذذة كمذذا ان مذذن واجباتذذه ت فيذ أوامذذر
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اإلله ثصورة تامة ومن ه ه إعبلن الحرب والسلم وقرار إعادة ث اء الهيكل الر يسذي للمعبذد ولمذا

كذذان مذذن الملع ذ ر علذذى األنسذذي االتصذذاؤ مباشذذرة ثاإللذذه ن لرسذذو) فقذذد كان ذ وسذذا ل االتصذذاؤ
الممك ة ثي هما عبر واحد من ثبلثة طر األحداث الدارقة والع يبذة واللذي يفسذرها الكه ذة عذن

طريذذق تضذذحية حيذذوان معذذين وقذذراءة رسذذالة اإللذذه عذذن األشذذكاؤ ال ذذاهرة علذذى كبذذد الضذذحية وأةيذذرا

الطريق المباشر وهو االتصاؤ عن طريق األحبلم وفي ه ه الحالة فان االنسي ي هم الى الهيكل
ويقدم بحية لئلله ثم يصلي وي ام وفي نومه ي هر اإلله له في حلمه وي مره ثما يريد ت في ه.
وفذذي س ذ ة مذذا الحذذظ االنسذذي غوديذذا) ثذذان نهذذر دجلذذة لذذم يرتفذذع مذذاؤه ولذذم يفذذو علذذى

الحقوؤ كعادته ف وى إلى فراشه وفي نومه حلم حلماً رأى فيه عمبلقاً يلبس تاجاً إلهيا وله ج احا
طير ع ذيم وجسذمه ي لهذي فذي أسذفله ثموجذة فا ضذة وعلذى يمي ذه ويسذاره اسذود صذاغرة ،أمذر هذ ا
العمبل غوديا ثب اء هيكله ثم طلع ال هار في األفق وثرزت امرأة راحذ تمحذو المبذاني فذي احذد

األماكن وفي يدها قلم من ذهم ولوحذة طذين رسذم فيهذا أثراجذاً مذن ال ذوم فذلمعن فيهذا غوديذا

ودرسها ثم جاء ج دي يحمل لوحة من الزثرجد رسم فيها تدطيطاً لبيذ ورأى غوديذا أمامذه قالبذاً
من االجر وسلة رجاؤ ث جسام طيور يصبون الماء ثبل انقطاع في جرن )69وحمذاراً إلذى يمذين اإللذه
يضذذرب األرض ثحذذافرة وك نذذه ناف ذ الصذذبر ،وقذذد كذذان هذذد الحلذذم وابذذحاً للوديذذا ،وهذذو آمذذره

ثضذرورة إعذذادة تشذذكيل هيكذذل اإللذذه ن لرسذذو الملذذداعي غيذذر انذذه ع ذذز عذذن فهذذم اللفاصذذيل والرمذذوز
األةرى اللي تضم ها الحلذم ولذ لك قصذد ابلهذة نانشذي)المقيمة فذي ثلذدة صذليرة مذن المملكذة

لما عرف ثه مذن ثراعذة فذي تفسذير األحذبلم وثعذد رحلذة طويلذة وشذاقة وصذل إليهذا وثالحذاؤ ورثمذا

ثذدون االنل ذار حلذى يقذوؤ مذا ث فسذذه ،أجاثلذه ان العمذبل الملذوج هو ن لرسذو)اإلله والذ ي يذ مرك
ثب اء هيكل اني و)  )71من جديد ،أما بوء ال هار فهو اله غوديا الشدصي وأن ه ا اإلله سي ش

فذذي العذذالم كلذذه لكذذي تكلذذل ثال ذذاح ثعرذذة غوديذذا الل اريذذة فذذي أنحذذاء العذذالم السلحضذذار مذذواد ث ذذاء

الهيكل ،أما المرأة اللي راح تمعن ال ر في األثراج المرسومة في لوحة الطين فان ابلهة اللي
تقذذرر ال ذ م ال ذ ي سذذي لم الديذذر إلقامذذة الهيكذذل ال ديذذد أمذذا الدطذذة فذذي لوحذذة الزثرجذذد فهذذي

تصميم الهيكل ال ي يقلضي ث اؤه وأما القالم من ابجر والسلة فهما يمربلن ما سيحلاج إليهما

األجر ا لمقدس ع د الب اء وتفسير الرجاؤ ث جسام الطيور والذ ين يعملذون ثذدون انقطذاع فذي مذلء
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ال رن،هذذو ان غوديا)انسذذي لذذن ي ذذام قبذذل القيذذام ثهذ ا الواجذذم وأمذذا الحمذذار الذ ي يضذذرب األرض
ثحافره وقد فقد صبره فيرمز إلى االنسي)وقد نف صبره في انل ار البدء ثالعمل،
غيذر ان هذ ا اللفسذذير يقصذر عذذن أشذذياء أةذذرى قصذد ثهذذا الحلذذم ولمذا لذذم تسذذلطع ابلهذذة

نانشي اللوصل إليها نصذحله ثذان يسلوبذر األمذر مذرة أةذرى مذن اإللذه ن لرسذو) كمذا أوصذله ثذان
يسبق ه ا االسليضاح اسلرباء اإلله ثلقديم الهدايا الرمي ة له وإقامة الصلوات وقرع الطبوؤ لعل

ن لرسو يصلي إليه ويبين له نوع الهيكل ال ي ي م ان يب يه وما ي م ان يحويه ويفعل االنسذي
ذلذذك ثذذم ي ذذام فذذي الهيكذذل عذذدة ليذذالي ال ي هذذر فيهذذا لذذه أي حلذذم ي ذذوه ن لرسذذو) ،وأةيذذرا ظهذذر لذذه
ن لرسو) واةبره ثلفاصيل األقسام اللي ي م ان يلضم ها الهيكل وع ذدها أفذا غوديذا مذن نومذه

ونفذذو نفسذذه فقذذد رأى حلمذاً وأح ذذى رأسذذه ةضذذوعاً ألوامذذر ن لرسذذو) وراح ي فذ أمذذر اإللذذه ،وث ذذى
الهيكل حسم مشيوله اللي رآها في حلمه .)71

وهذ ا الحلذم مطذاثق للذ ي قبلذه أو رثمذا هذذو نفسذه ثروايذة أةذرى وفذي كذل األحذواؤ هذ ا

الحلذذم لذذه رمذذوز ومفذذردات معقذذدة كلهذذا تعطذذي مع ذذى واحذذدا هذذو إن ث ذذاء هذ ه المعاثذذد ي ذذري ثذ مر

اإللهة اللي أوصذل أمرهذا عذن طريذق الرؤيذا وهذ ا دليذل جلذي إن للذرؤى واألحذبلم اثذر دي ذي علذى
الم لمعات.
ثالراً الرؤى العسكرية
الحلم األوؤ وهو ن

من زمن الملك أشور ثانيباؤ يعود تاريف تدوي ه إلى عذام 648

.م ويلضمن أقواؤ ابلهة عشلار )73الذى الملذك وي هذر مذن الذ

إن الملذك األشذوري كذان قذد

قص ذ ذذد معب ذ ذذد ابله ذ ذذة ف ذ ذذي ارثي ذ ذذل )72ليلعب ذ ذذد إليه ذ ذذا ويسذ ذ ذ لها الع ذ ذذون عل ذ ذذى ةص ذ ذذمه تيوم ذ ذذان

)74

)TEUMMANملك ثبلد عيبلم ومن الطرا ذا إن أقذواؤ ابلهذة صذيل علذى شذكل حلذم

رآه كذذاهن معبذذدها فذذي أرثيذذل فقصذذه فذذي اليذذوم اللذذالي علذذى الملذذك ،اذ جذذاء فذذي ال ذ

انذذه لمذذا

سذذمعل ي ابلهذذة عشذذلار أتذ وه جزعذاً قالذ لذذي ال تدذذا) فمذذؤلت ثذ لك) قلبذذي ثقذذة ثذذم قالذ

إن ي رحيمة ثقدر ما ارتفع يداك للصبلة واغرورق عي اك ثالدموع)وفي تلك الليلة اللي مرل

أمامها عشلار) نام العذرا  )75ورأى حلمذاً وع ذدما أفذا أدرك أن عشذلار كانذ قذد أرتذه رؤيذا فذي

الليل فقذ

عل ّذي مذا رأى وقاؤ جذاءت عشذلار اللذي تسذكن ارثيذل والك ذا ن  )76تلذدلى مذن ج بيهذا
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كان تحمل القوس ثيدها وتشهر السيا للمعركة وك

واقفاً أمامها فكلملك وك نها أمك اللي

ولذذدتك لقذذد نادتذذك عشذذلار المع مذذة ثذذين ابلهذذة وأعطلذذك الوصذذايا اللاليذذة سذذو تكمذذل ان ذذاز

أوامذذري وانذذي سذ تقدم حيرمذذا وليذ وجهذذك انذذك قلذ لذذي يذذا سذذيدة السذذماء دعي ذذي اذهذذم معذذك
حيرمذذا ت ذ هبين) ثذذم أبذذاف قا لذذة سذذلبقى أن ذ ه ذذا حيذذن مسذذكن اإللذذه نبذذو  ،)77كذذل الطعذذام

واشذذرب الدمذذر واسذذلملع ثالموسذذيقى واملذذدح إلذذوهيلي فذذي حذذين اذهذذم أنذذا وأن ذذز تلذذك المهمذذة

ألجل ان ت اؤ ما يصبو إليه قلبك وليس ه اك ما يبرر شحوب وجهك وال تعم قدميك وال ةور
قواك في ميدان المعركة ثم بملك الى صدرها الحبيم وحم كل جسذمك إنهذا سذلزحا إلذى

جانبك لقهر أعدا ك ،اجل! إنها توجه بد تيومان ملك عذيبلم الذ ي حقذدت عليذه) .)78وفذي

ه ا الحلم نذرى ان اإللهذة عشذلار) وهذي مذن الهذة الحذرب كذان سذبباً فذي القيذام ثحملذة عسذكرية
ملوجهذذة إلذذى ملذذك عذذيبلم وه ذ ه الحملذذة مباركذذة ثكذذل أشذذكالها سذذيما إن اإللذذه كان ذ رابذذية عذذن
العبادات والطقوس اللي كان تقدم إليها وك لك حقدها على ملك ثبلد عيبلم.فان انطبل ه ا

ال يص وه ا العمل الحرثي ما كان اال نلي ة رؤيا وحلم تم ت في ه ثحملة عسكرية مهمة.

وه ا يدؤ على ان لؤلحبلم ت ثيراً علذى اإلنسذان وصذياغة تاريدذه وطريقلذه فذي الحيذاة أو

ن رته إليها وسواء كان ه ه األحبلم لمشذاهير أو عبذاقرة أو ألفذراد عذاديين وسذواء كانذ أحذبلم
إثداع أو اةلراع أو أحبلم تح يرية أو ت بىية فان العديد م ها قد أسهم فذي تقريذر مصذير اإلنسذان

وإعادة صياغة وتشكيل تاريف األمم والشعوب في نواحي عدة .)79

راثعاً رؤى عامة
في حضارة ثبلد وادي الرافدين ذكرت المصادر ل ا حلمذين مهمذين وقذد رأي ذا ان نفذرد
الحلمين
لهما ثاثاً ةاصاً لكررة الرموز واإلشارات الموجودة في محلوى كبل ا

الحلذذم األوؤ ع ذذن وه ذذم ثذذن م ب ذذه أن ثدل ص ذذر نبو ة نصذذر) )81ثع ذذد ان ة ذذرب ثيذ ذ

المقذذدس واسذذل ؤ ث ذذي إسذذرا يل ثسذذبع س ذ ين رأى فذذي الم ذذام رؤيذذا ع يمذذة هاللذذه ف مذذع الكه ذذة

والحذذزار  )81وس ذ لهم عذذن رؤيذذاه تلذذك ،فقذذالوا ليقصذذها الملذذك حلذذى ندبذذره ثل ويلهذذا ،فقذذاؤ إنذذي
نسذذيلها؟ وان لذذم تدبرونذذي ثهذذا الذذى ثبلثذذة ايذذام قللذذلكم عذذن آةذذركم؟ ف ذ هبوا ةذذا فين وجلذذين مذذن

وعيده ،فسمع ث لك ال بي دانياؤ  ) وهو في س ه ،فقاؤ للس ان اذهم إليه فقل له ان
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هاه ا رجبلً ع ده علم رؤياك وت ويلها ،ف هم إليه فاعلمه فطلبه ،فلما دةل عليه لذم يسذ د لذه؟

فقاؤ له ما م عك من الس ود لي؟ فقاؤ ان اهلل آتاني علما وعلمن وأمرني ان ال اس د لليره،
فقاؤ له ثدل صر إني أحم ال ين يوفون ألرثاثهم ثذالعهود فذ ةبرني عذن رؤيذاي؟ قذاؤ لذه دانيذاؤ

رأي ذ ص ذ ماً ع يم ذاً رجذذبله فذذي األرض ورأسذذه فذذي السذذماء ،أعذذبله مذذن ذهذذم ووسذذطه مذذن فضذذة
وأسذذفله مذذن نحذذاس وسذذاقاه مذذن حديذذد ورجذذبله مذذن فدذذار ،فبي مذذا أنذ ت ذذر إليذذه أع بذذك حسذ ه

وإحكذذام ص ذ عله ،ق فذذه اهلل ثح ذذر مذذن السذذماء فوقذذع علذذى قمذذة رأسذذه حلذذى طح ذذه اةذذلل ذهبذذه

وفضذذله ونحاسذذه وحديذذده وفدذذاره حلذذى تديذذل لذذك انذذه لذذو اجلمذذع األنذذس وال ذذن علذذى ان يميذذزوا
ثعضه من ثعو لم يقدروا على ذلك ون رت إلى الح ذر الذ ي قذ

يرثذوا ويع ذم وي لشذر حلذى

مؤل األرض كلها فصرت ال ترى إال الح ر والسماء فقاؤ لذه ثدل صذر صذدق هذ ه الرؤيذا اللذي
رأيلها فما ت ويلها؟ فقاؤ دانياؤ أما الص م ف مم مدللفة في أوؤ الزمان وفي وسطه وآةره ،وأما
الح ذذر الذ ي ق ذ

ثذذه الص ذ م فذذدين يق ذ

اهلل ثذذه ه ذ ه األمذذم فذذي آةذذر الزمذذان في هذذره عليهذذا

فيبعن اهلل نبياً أميذاً مذن العذرب فيذدوخ ثذه األمذم واألديذان كمذا رأيذ الح ذر دوخ أصذ ا الصذ م
وي هذذر علذذى األديذذان واألمذذم ،كمذذا رأي ذ الح ذذر ظهذذر علذذى األرض كلهذذا فذذيمح

اهلل ثذذه الحذذق

ويزهذذق ثذذه الباطذذل ويهذذدي ثذذه أهذذل الضذذبللة ويعلذذم ثذذه األميذذين ويقذذوي ثذذه الضذذعفة ويعذذز ثذذه األذلذذة

وي صر ثه المسلضعفين .)83

ه ه الرؤيا من الرؤى المشهورة وقد ذكرتها عذدة مصذادر  )82وفذي العهذد القذديم اللذوراة
وردت ثعدة ألفاظ.
وف ذذي هذ ذ ه الرؤي ذذا رم ذذوز كري ذذرة وف ذذي تعبيره ذذا تفاص ذذيل دقيق ذذة فق ذذد جمعذ ذ أث ذذاراً فكري ذذة

واجلماعية وكلها كان تصم في أمر دي ي ع يم وهو مبعن نبي أةر الزمذان سذيدنا محمذد )
وانلشار دين اإلسبلم على جميع األمم ،ول ا اعلبرت ه ه الرؤيا من أصد الرؤى اللاريدية.
الحلذذم الرذذاني وهذذي م موعذذة أحذذبلم وردت فذذي ملحمذذة جل ذذامص  )84اللذذي هذذي أكرذذر

شذذهرة وأكرذذر إثذذداعاً شذذعبياً وجل ذذامص ملذذك أوروك  )85وكذذان يعلقذذد انذذه ثلرذذي الذذه وهذذو اث ذاً للرثذذة
ني سين – ني سون)  )86كان أميراً ع يماً مقلدراً وكان رحيماً وعادالً في شعبه لك ه كان يسدرهم

للعمذذل المضذ ي إلذذى الحذذد الذ ي أل ذ هم إلذذى شذذكايله إلذذى ابلهذذة أورورا)  )87وتضذذرعوا إليهذذا ان
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تدلق رجبلً ندا ل ل امص كي ي عموا ثالراحذة ولذ لك شذكل

أورورا) اللذي كانذ صذانعة ةذز

رجبلً مقلدراً من الصلصاؤ ،كان ذلك الرجل انكيدو) رجل البراري ال ي عاش مع الوحوش ولم
يعر إنساناً ولم يكن ثمسلطاع احذد اصذطياد الحيوانذات اللذي فذي حمذى انكيذدو) الذ ي تكفذل

حمايلها  )88وفي ه ه الملحمة المشهورة وردت عدة رؤى وأحبلم س حاوؤ إي ازها

أوالً ثعد ان وجد علذى السذاحة كذل مذن جل ذامص وانكيذدو ثذدأت األن ذار تلوجذه صذوثهما حلذى
يرى من سيكون الم لصر ومن هو الداسر
لقد كان النكيذدو مذن القذوة مذا يسذلطيع ان يهذزم جل ذامص غيذر ان شذيواً آةذر كذان قذد

جد في األمر فقد كان

عشلار) قد رأت جل امص ف ع بها وقررت ان تم ع الصذراع الوحشذي

ال ي كان عليه ان يدوبه ،وثدت النكيدو في الحلم تهمس في
أذنه ان جل امص أكرر م ه قوة وةير له ان يركن إلى الحكمة؟ وان يبلعد عن الصراع!

ومذذع جل ذذامص حذذدث الشذذيء نفسذذه ،ثذذدا لذذه ك ذ ن امذذه قذذد جاءتذذه فذذي الحلذذم تح ذ ره مذذن م ازلذذة

انكيذذدو وتطلذذم م ذذه ان يكونذذا صذذديقين ،وقذذد كذذان؟ واللقذذى مذذن أريذذد لهمذذا ان يكونذذا عذذدوين فذذإذا

ثهما يصبحان صديقين وفيين وإذا ثهما يسيران كل يوم ج باً إلى ج م .)89

وهك ا ث ي ه ه الصداقة الحميمة على اثر حلم رآه كل م هما ثم انطلقا في رحللهما
ثاحرين عن الدلود.
ثانياً ت كر الروايذة ان الملذك جل ذامص كذان يعذاوده حلذم ،كذان فيذه ال بذل الذ ي يقذا عليذه مذع
صد يقه انكيدو ي هار من تحله األمر ال ي اسل لب م ه انه سي لصر على عدوه .)91
وفي مصدر أةر ان ال بل سق على جل امص ثم انبرق نور وانلشله من تح ذلك

ذاء ،فسذذر انكيذذدو هذ ا الحلذذم ث نذذه ثشذرى؟ فسذذقوط ال بذذل علذى شذذد
ال بذل وسذذقاه م ً
قوؤ انكيدو أي الفكر السومري يع ي ال اح والرفعة واالنلصار .)91

ثحسذذم

فذذي ه ذ ا الحلذذم ن ذذد انكيذذدو يفسذذره ل ل ذذامص ويبشذذره ثانلصذذاره علذذى أعدا ذذه مذذع ان

جل ذذامص كذذان يسذذلعين ث مذذه فذذي تفسذذير وتعبيذذر أحبلمذذه وكذ لك كذذان انكيذذدو يقذ

أحبلمذذه علذذى

جل امص ليفسرها  )93فكان كل م هما يسذلعين ثصذاحبه فذي تفسذير رؤاه وهكذ ا كانذ عبلقلهمذا
الحميمية وصداقلهما الملي ة.
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ثالرذ ذاً ة ذذبلؤ رحل ذذة هذ ذ ين البطل ذذين ن ذذد إنهم ذذا وقع ذذا ف ذذي ب ذذا قة فلوجه ذذا ثص ذذبلة لك ذذن ليسذ ذ
للشمس )92ه ه المرة ثل لل بل نفسه وهما يقوالن أيها ال بل هيا ل ا أحبلماً)) وأث اء نومهما

رأيا كريراً م ها .)94

وثشكل عام فهم يهلمون ثاألحبلم كريراً ألنهم اعلقدوا فيها تعبيرات دقيقة ومكاشفات

وادوات توصيل وذات وظا ا ملعددة .)95

راثعذاً ثعذذد العبلقذذة الوثيقذذة ثذذين الملذذك جل ذذامص وانكيذذدوا ن ذذد إنهمذذا يفلرقذذان ثمذذرض
انكيدو الممي وال ي ذكرته المصادر على عدة وجوه
أ -رأى انكيدو حلماً ف سرع يقصه الى صديقه ألنه كان في حاجة ماسة إلى من يعبره له لقد
رأى فذذي نومذذه انذذه حضذذر م لذذس ابلهذذة وكذذانوا أرثعذذة انذذو)  )96و ثذذل)  )97و ايذذا)  )98و

شذمص) وسذمع ثكذل وبذوح انذو) يقذذوؤ لبذل) ثمذا ان جل ذامص وانكيذدوا) قذلبل الرذذور

اإللهي وقطعا رأس مارد األرز ي م ان يموتا موتا وأجاب ثذل) ي ذم ان يمذوت انكيذدو

ح لما) وع د تدةل شمص) في ال قاش وس ؤ ثل) أليس ث مرك قلبل الرور والمارد) ؟
ولكن ثل)) لم يرد على ه ا السذىاؤ؟ ثذل أعلذن حكمذه ثله ذة قاطعذة سذيموت انكيذدوا

حلماً)؟ .)99

ب -ففي ذات الليلة يحلم انكيدو انه قذد أديذن مذن قبذل ابلهذة وفذي اللذد سذق مريضذا ومذات
ثعد اث ي عشر يوماً حصل تليير غير ملوقع جعل جل ذامص غيذر معذرو ةذبلؤ سذبعة أيذام

ثلياليها وهو يبكي صديقه ويرفو ان يذدفن؟ ولذيس إال مذع عبلمذة تحلذل ال سذم! ان قبذل

جل امص دف ه .)111

فمذذرض انكيذذدو كذذان عقاث ذاً لذذه مذذن ابلهذذة وكذذان االعلقذذاد سذذا داً ان كذذل مذذرض لذذيس إال

قصاصاً على ذنم أو ةط أو تقصيرا عن ةدمة األسياد وهم ابلهة .)111

وهك ا كان نهاية البطل انكيدوا فقد كان م ساة وفاجعة على صاحبه وثموتذه أسذدؤ
السلار على شدصية مهمة من شدصيات األساطير السومرية.
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ويلبين ل ا ثشكل عام ان للرؤى واألحبلم أثراً كريراً في حياة شعم ثبلد وادي الرافدين

فه ه الحضارة الكبيرة اللي املدت بال الس ين لم تهمل الذرؤى واألحذبلم ولذم تهمذل ال انذم
الروحي فذي حيذاة ال ذاس فلذم تقذا علذى الماديذات والموجذودات فقذ ثذل ه ذا ن ذرت وت ملذ مذا

ثعد المحسوسات والطبيعيات.

الخالصة وأهم النتائج
ك ذذا قذذد ت اول ذذا فذذي ثحر ذذا الذذرؤى واألحذذبلم فذذي حضذذارة وادي الرافذذدين وآثارهذذا علذذى
الحياة العامة) وقد ةلص ا إلى عدة نلا ب من أهمها
 .1تعد حضارة وادي الرافدين من الحضارات القديمة على وجه األرض وقد أول عالم الذرؤى
واألحذذبلم اهلمامذذا كبيذذرا وقذذد تذذم توثيذذق هذ ا العمذذل ثمذذا ع ذذدهم مذذن مذذدونات واللذذي تعلبذذر مذذن
أقدم ما وصل إلي ا وةاصة ثما وجد في مكلبة الملك ابشوري آشور ثانيباؤ.

 .3كذذان ه ذذاك ةذذو مذذن الذذرؤى واألحذذبلم ألنهذذا تلصذذل ثالعذذالم الم هذذوؤ الليبذذي ول ذ لك كذذان
ع دهم فن تحضير اللاية م ه الهروب من األحبلم السيوة.

 .2لعم الكهان دورا ثارزا في حضارة العراقيين القدماء وةاصذة فذي م ذاؤ تعبيذر وت ويذل الذرؤى
وكانذ مهمذذلهم األساسذذية فذذك رمذذوز األحذذبلم اللذذي كانذ رسذذا ل مذذن ابلهذذة إلذذى ال ذذاس تبذذين
مرادها وت ر ثشر وتبشر ثدير حسم اعلقاداتهم.
 .4كذان ع ذذد العذراقيين القذذدماء تصذ يفات وتقسذذيمات ةاصذذة لعذالم الذذرؤى واألحذبلم وقذذد رثطذذوا
ثعضها ثمراد ابلهة وابةر ثحالة الحالم ال فسية.
 .5كذان ه ذاك رثذ كبيذر ثذين علذم الذرؤى واألحذذبلم وثذين ال ذوم فذي المعاثذد وكذ لك كانذ ه ذذاك
عذذدة آلهذذة ةاصذذة هذذي اللذذي تقذذوم ث لذذم األحذذبلم لل ذذاس وحسذذم اعلقذذاداتهم كذذان لكذذل إلذذه

وظيفة ةاصة م وطة ثه.
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 .6كان ه اك قواميس ةاصة لفك رموز رؤاهم وقد فرقوا ثين أحذبلم الملذوك واألمذراء وأحذبلم
عامة الشعم ،وكان الملذوك يل ذ ون إلذى األحذبلم لحذل مشذاكلهم مذع شذعوثهم أو مشذاكلهم
االقلصادية وغير ذلك.
 .7كان لعالم الرؤى واألحبلم آثار سياسية ودي ية واجلماعية وقد وجدت الكرير من المذدونات
اللي تبين أن العراقيين القدماء قد ت ثروا ثه ا العالم في مدللا مفردات حياتهم اليومية.
وفي الدلذام لهذ ه ال لذا ب مال ذا ثذد إال أن نقذوؤ أن ذا وجذدنا إرثذا حضذاريا ع يمذا لذوادي

الرافدين في واحد من العلوم المهمة وه اك الكرير في ثطون الكلم ألنواع االهلمام وما نحن إال
ثشر ماأوتي ا من العلم إال قليبل.

هوامش البحث:
 ) 1ي ر الزجاج ،اثو اسذحا اثذراهيم ثذن السذري ت 211هذذ ،معذاني القذرآن واعراثذه للزجذاج،
شرح وتحقيق د .عبدال ليل عبده شلبي ،ةرج احاديره االسذلاذ علذي جمذاؤ الذدين محمذود
دار الحذذدين القذذاهرة1434 ،ه ذ 3114 -م) ج 2ص .74االزهذذري ،اثذذو م صذذور محمذذد

ثن احمد ت 271هذ ،ته يم الللة ،تحقيق االسلاذ اثذراهيم االثيذاري دار الكاتذم العرثذي،

القاهرة1287 ،هذ 1967-م) ج 15ص .216اثذن فذارس ،اثذو الحسذين احمذد ثذن فذارس

ثن زكريا ت 295هذ ،مع م مقاييس الللة ،اعل ى ثه محمد عذوض مرعذم – االنسذة فاطمذة
محم ذذد اصذ ذذبلن ،ط 1دار احي ذذاء الل ذ ذراث العرثذ ذذي ،ثي ذذروت لب ذ ذذان 1433هذ ذ ذ 3111 -م)

ص .415اثذذن م ذذور ،محمذذد ثذذن مكذذرم اثذن م ذذور االفريقذذي المصذذري ت 711هذذ ،لسذذان
العرب ،ط 1دار صادر ،ثيروت ب – ت) ج 14ص.398
 ) 2الصذذقلي ،اثذذو القاسذذم علذذي ثذذن جعفذذر ثذذن علذذي السذذعدي المعذذرو ثذذن القطذذاع ت515ه ذذ،

كلذذاب االفعذذاؤ ،قذذدم لذذه وبذذبطه ووبذذع حواشذذيه اثذذراهيم شذذمس الذذدين ،ط 1دار الكلذذم

العلمية ،ثيذروت  -لب ذان 1434ه ذ 3112 -م) ص  .319القرافذي ،شذهاب الذدين احمذد
ثن ادريس ثن عبدالرحمن الص هاجي ت683هذ ،الفرو – انذوار البذرو فذي انذواء الفذرو ،

تحقيذ ذذق ةليذ ذذل م صذ ذذور ،ط 1دار الكلذ ذذم العلميذ ذذة ثيذ ذذروت 1418هذ ذ ذ 1998 -م) ج4

ص .419الفيروزاثادي ،م د الدين محمد ثن يعقوب ت 817هذ ،القاموس المحي  ،رتبذه
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ووثق ذذه ةلي ذذل مذ ذ مون ش ذذيحا ،ط 1دار المعرف ذذة ،ثي ذذروت  -لب ذذان 1436ه ذ ذ 3115 -م)
ص.481
 )3ي ر الفراهيدي ،الدليل ثن احمد ت175هذذ ،العذين ،تحقيذق د .مهذدي المدزومذي – د.

اثراهيم السامرا ي ،دار مكلبة الهبلؤ ثيروت ب – ت)ج 8ص .217الزمدشري ،جاراهلل

اثو القاسم محمود ثن عمذر ثذن محمذد الدذوارزمي ت 528هذذ ،اسذاس الببلغذة ،دار الفكذر
ثيروت 1299هذ 1979 -م) ج 3ص .312اثن م ور ،لسان العرب ،ج 14ص.398
 ) 4ي ر الراغم االصفهاني ،اثو القاسم الحسين ثن محمد ت513هذ ،المفردات في غريذم
القذذرآن ،تحقيذذق وبذذب محمذذد ةليذذل ع يذذاني ،ط 4دار المعرفذذة للطباعذذة وال شذذر واللوزيذذع

ثيروت لب ان 1436هذ 3115-م) ص .111اللرناطي ،محمد ثن احمد ثن محمد الكلبي

ت741ه ذ ذ ذذ ،اللسذ ذ ذذهيل لعلذ ذ ذذوم الل زيذ ذ ذذل ،ط 4دار الكلذ ذ ذذاب العرثذ ذ ذذي لب ذ ذ ذذان 1412هذ ذ ذ ذ -
1982م)ج3ص.374الشذ ذ قيطي،محمد األم ذذين ث ذذن محم ذذد المدل ذذار ال ك ذذي1292هذ ذذ،
أبذذواء البيذذان ،تحقيذذق مكلذذم البحذذوث والدراسذذات دار الفكذذر للطباعذذة وال شذذر واللوزيذذع

ثيروت 1415هذ 1995 -م) ج 2ص.2
 )5سورة اإلسراء آية .61
 ) 6ي ر الرازي ،فدر الذدين محمذد ثذن عمذر اللميمذي الشذافعي ت 614هذذ ،اللفسذير الكبيذر،
ط 1دار الكلم العلمية ثيروت 1431هذ 3111 -م) ج 31ص .189السيوطي ،جبلؤ
الذذدين عبذذدالرحمن ثذذن الكمذذاؤ ت911ه ذذ ،الذذدر الم رذذور فذذي اللفسذذير ثالم ذ ثور دار الفكذذر

ثيروت 1412هذ 1992 -م) ج 5ص.311
 )7االشذذوريين قبا ذذل قديمذذة هذذاجرت حذذوالي . 2111م الذذى شذذماؤ ثذذبلد الرافذذدين نسذذبوا الذذى
اشذذور احذذد اث ذذاء سذذام ثذذن نذذوح وقيذذل الذذى الههذذم اشذذور كانذ حضذذارتهم كبيذذرة ومشذذهورة ومذذن

اشهر رجالها اشور ثانيباؤ .ي ر ديوران  ،ويذل ديورانذ  ،قصذة الحضذارة ،تقذديم د .محذي

الدين صذاثر – د .زكذي ن يذم محمذود دار ال يذل ،دار الفكذر ،ثيذروت لب ذان 1418ه ذ -

1988م) ج 3ص .364غرثذاؤ وآةرون،محمذد شذفيق غرثذاؤ ذ سذمير القلمذاوي ذ اثذراهيم
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مذ ذذدكور وجماعة،الموسذ ذذوعة العرثيذ ذذة الميسذ ذذرة ،دار ال هضذ ذذة للطباعذ ذذة وال شذ ذذر،ثيروت لب ذ ذذان
1417هذ ذ1987م) ج 1ص.267
 ) 8ي ر كماؤ،د.علي كماؤ،ثاب ال وم وثاب األحبلم ،دار واس للدراسات وال شذر واللوزيذع
ثلذداد 1411ه ذ ذ 1991م) ص .317هروشذكا وآةذرين ،ثوهذو سذبل هروشذكا – لوثذذور

ماتود جيري ثروسذلكي – يانذا سذوجكوفا ،االسذاطير فذي حضذارة وادي الرافذدين ،ترجمذه الذى
العرثية عصام عبداللطيا احمد ثي الحكمة العرا  ،ثلداد 1436هذ 3116 -م) ص6

وما ثعدها.
 ) 9الباثليون نسبة الى ثاثل ومع اها ثواثة اإلله وقيل غير ذلك ،دولة ما ثين ال هرين القديمة اللي
كان ذ تع ذذر ث ذذببلد سذذومر اسس ذذها حم ذذوراثي م ذذا ثذذين . 18م ال ذذى . 6م أي ف ذذي ح ذذدود

س ة  . 1793م) وظهر فيهذا ملذوك اقويذاء مذ هم نبوةذ نصذر .ديورانذ  ،قصذة الحضذارة،

ج 3ص 187وم ذذا ثع ذذدها .غرث ذذاؤ وآة ذذرون ،الموس ذذوعة العرثي ذذة الميس ذذرة ،ج 1ص.396

رشذذيد ،فذذوزي رشذذيد ،سذذرجون االكذذدي ،ط 1وزارة الرقافذذة واالعذذبلم ،ثلذذداد1411 ،هذ ذ -

1991م) ص 12وما ثعدها.
 ) 10ي ذذر الدليمي،ال ذذدكلور س ذذليمان ال ذذدليمي،عالم األح ذذبلم تفس ذذير الرم ذذوز واالش ذذارات،ط1
الكلم العلمية،ثيروت 1436هذ ذ 3116م) ص.11
 ) 11ي ر نعمة ،حسن ،موسوعة ميرولوجيا واساطير الشعوب القديمة ومع م اهم المعبودات
القديمة دار الفكر اللب اني ،ثيروت 1415هذ 1995 -م) ص.67
 )12ي ذذر فيرللذذو ،شذذارؤ فيرللذذو ،اسذذاطير ثاثذذل وك عذذان ،تعريذذم ماجذذد ةيرثذذك ،مراجعذذة هذذاني
الدير مطبعة الكاتم العرثي ،دمشق 1411هذ 1991 -م) ص 35ص.23
 )13ال ذذدليمي ،ع ذذالم األح ذذبلم – تفس ذذير الرم ذذوز واالش ذذارات ،ص .27وي ذذر ع ايذ ذ  ،راج ذذي
ع ايذ ذ  ،اغ ذذرب م ذذن الدي ذذاؤ – تفس ذذير األح ذذبلم والل ذذيم ،ط 2دار الش ذذرو  ،الق ذذاهرة
1411هذ 1991 -م) ص.69
 )14ي ر ديوران  ،قصة الحضارة ،ج 1ص.111
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 )15الكذذاهن مذذن الفعذذل كهذذن وكهانذذة اي أوعذذى علذذم الليذذم والكذذاهن وهذذو ال ذ ي يدبذذر عذذن
المليبات في المسلقبل أو ال ي يدبر عما في الضمير .ي ر السعدي ،اثو القاسم علذي

ثذذن جعفذذر ت515هذذ ،االفعذذاؤ ،ط 1عذذالم الكلذذم ،ثيذذروت 1412ه ذ 1982 -م) ج2
ص.87

 ) 16ي ر سعيد ،حبيم سعيد ،اديان العالم ،الك يسة االسقفية للل ليا وال شذر ،القذاهرة ب

– ت) ص .51سذذعفان ،د .كامذذل سذذعفان ،معلقذذدات اسذذيوية – العذذرا – ثذذبلد فذذارس -

اله د – الصين – الياثان ،ط 1دار ال دى ،مدي ة نصر 1419هذ 1999 -م) ص.56

ثليامسذذكي ،أ ثليامسذذكي ،اسذذرار ثاثذذل ،ترجمذذة فذذا ق نصذذار ،ط 2م شذذورات عذذبلء الذذدين،

سوريا – دمشق 1437هذ 3117 -م) ص .98
 )17ي ر الدليمي ،عالم األحبلم – تفسير الرموز واالشارات ،ص.5
 )18ي ر زيعور ،علي زيعذور ،تفسذيرات الحلذم وفلسذفات ال بذوة ،ط 1دار الم اهذل للطباعذة
وال شر واللوزيع ،ثيروت 1431هذ 3111 -م) ص 21وما ثعدها.

 )19ي ذذر اشذذور ثانيبذذاؤ اشذذور  -ثذذان -ايلذذي احذذد ملذذوك االشذذوريين المشذذهورين حكذذم مذذن
 . 669م الى . 637م كان مهلما ثالعلم واالدب تذرك مكلبذة مشذهورة فيهذا الكريذر مذن
االلواح فذي مدللذا العلذوم .ي ذر الكاتذم وآةذرون ،د .سذيا الذدين الكاتذم – اثذراهيم

حلمي اللوري – محمد ق ذة ،اطلذس اللذاريف القذديم ،دار الشذر العرثذي ،سذوريا حلذم،

لب ان ثيروت 1438هذ 3117 -م) ص .39غرثاؤ وآةرون ،الموسوعة العرثية الميسرة،
ج 1ص.167
 )20ي ذذر ال ذذدليمي ،ع ذذالم األح ذذبلم – تفس ذذير الرم ذذوز واالش ذذارات ،ط .1س ذذعفان ،معلق ذذدات
اسيوية ،ص.59
 )21كماؤ ،ثاب ال وم وثاب األحبلم ،ص .331ع اي  ،اغذرب مذن الديذاؤ –تفسذير األحذبلم
والل يم ،ص.71
 )22ي ذذر الماجذذدي ،ةزعذذل الماجذذدي ،ملذذون سذذومر ،ط 1االهليذذة لل شذذر واللوزيذذع االردن –
عمان 1418هذ 1998 -م) ص.259
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 )23ي ر زيعور ،تفسير الحلم وفلسفات ال بوة ،ص.46
 )24ي ر الدليمي ،عالم األحبلم – تفسير الرموز واالشارات ،ص.171
 )25زيعذذور ،تفسذذير الحلذذم وفلسذذفات ال بذذوة ،ص .45وي ذذر ع اي ذ  ،اغذذرب مذذن الديذذاؤ –
تفسير األحبلم والل يم ،ص.71
 )26ي ر الماجدي ،ملون سومر ،ص.259
 ) 27ي ر إلياد ،ميرسيا إلياد ،تذاريف المعلقذدات واألفكذار الدي يذة ،ترجمذة عبذدالهادي عبذاس،
ط 1مطذ ذذاثع الشذ ذذام ،دمشذ ذذق 1416هذ ذ ذ 1986 -م) ج 1ص .337الماجذ ذذدي ،ملذ ذذون
سومر ،ص.254

 )28ي ر الماجدي ،ملون سومر ،ص.259
 )29ي ذذر ع اي ذ  ،اغذذرب مذذن الديذذاؤ –تفسذذير األحذذبلم والل ذذيم ،ص .71علذذي ،د .فابذذل
عبدالواحد ،عشلار وم ساة تموز ،ط 1االهالي للطباعة وال شر واللوزيع ،سوريا 1419هذ
 1999م) ص ،27اسذذماعيل ،د .حلمذذي محمذذد وس ،الشذذر العرثذذي القذذديم وحضذذارةثبلد ما ثين ال هرين والشام وال زيرة العرثية القديمة مىسسة شباب ال امعة ،االسذك درية

1417هذ 1997 -م) ص. 111
 ) 30دي ،،نيريسي دي،األحبلم تفسيرها ودالالتها ذ كيا نفهم للة أسرار ال وم للامضة،تعريم
وتعليق وابافة الدكلور محمد م ير موسى عالم الكلم نشذر وتوزيذع ،القذاهرة 1434ه ذ ذ

3114م)ص.31
 )31نعمة ،موسوعة ميرولوجيا واساطير الشعوب القديمة ،ص.195
 )32المصدر نفسه ،ص.319
 )33ي ر زيعور ،تفسيرات الحلم وفلسفات ال بوة ،ص.45
 )34ي ر علي ،عشلار وم ساة تموز ،ص 91وماثعدها.
 )35ي ر الوردي ،علذي الذوردي،االحبلم ثذين العلذم والعقيذدة ،ط 3دار كوفذان لل شذر توزيذع
دار الك ذ ذ ذذاز االدثيذ ذ ذذة ،ثيذ ذ ذذروت لب ذ ذ ذذان 1434هذ ذ ذ ذ1994م)ص .23الش ذ ذ ذ ل اوي ،احمذ ذ ذذد
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الش ذذل اوي .الل ذذوء ثاللي ذذم ق ذذديماً وحذ ذذديراً دار المع ذذار  ،مص ذذر ،الق ذذاهرة 1229هذ ذ ذ-
1959م)ص.117
 ) 36ل ص سبللة سومرية مهمة دةل في صراع مع سبللة أوما) واسلطاع ملك أوما) لوكاؤ
زاكيذذري مذذن القضذذاء عليهذذا أي فذذي زمذذن ملكهذذا اوروكاجي ذذا) ثذذم وحذذدها سذذرجون االكذذدي
 3271ذ  . 3216م)جميعها في مملكة واحدة تعد أوؤ امبراطورية فذي تذاريف العذرا

القديم االكدية) ومن اشذهر الملذوك فيهذا هذو جوديذا الذ ي اسذس دوللذه .ي ر علي،فابذل

عبذ ذ ذذد الواحد،السذ ذ ذذومريون واالكذ ذ ذذديون دار الحريذ ذ ذذة للطباعة،ثلذ ذ ذذداد  1412هذ ذ ذ ذ

ذ

1982م)ص .73الكاتذذم وآةذذرون ،اطلذذس اللذذاريف القذذديم ،ص .39ثذذو فرحذذات ،هذذدى
ثوفرحذذات ،قصذذة وتذذاريف الحضذذارات العرثيذذة – تاريديذذة جلرافيذذة حضذذارية وادثيذذة – العذذرا

واالردن شركة اللحرير ،ثيروت ،مطاثع االسك درية 1419هذ 1999 -م) ص.39
 ) 37نعمة ،موسوعة ميرولوجيا واساطير الشعوب القديمة ،ص .378وي ر كماؤ ،ثذاب ال ذوم
ثاب األحبلم ،ص .318الماجدي ،ملون سومر ،ص.157
 )38كذ ذذبلب  )) Kullabبذ ذذاحية مذ ذذن مدي ذ ذذة أوروك الوركذ ذذاء)) وهذ ذذي مذ ذذن اشذ ذذهر المذ ذذدن
الس ذذومرية المهم ذذة وك ذذان يحكمه ذذا المل ذذك انمرك ذذار وق ذذد وردت ف ذذي الكري ذذر م ذذن القص ذذا د

السومرية .ي ر كريمر ،صمو يل كريمر ،من الواح سومر ،ترجمة طه ثاقر ،مراجعة وتقديم

د .احمد فدري ،ط 1دار الورا لل شذر ،العذرا ثلذداد 1423ه ذ 3111 -م) ص71
وما ثعدها.

 ) 39ي ذذر نعمذذة ،موسذذوعة ميرولوجيذذا واسذذاطير الشذذعوب القديمذذة ،ص ،387فيرللذذو ،اسذذاطير
ثاثل وك عان ،ص.42
 )40ي ر الماجدي ،ملون سومر ،ص.254
 )41ي ذذر السذذواح ،فذذراس السذذواح ،للذذز عشذذلار – االلوهيذذة المىنرذذة واصذذل الذذدين االسذذطورة،
دار عبلء الدين ،دمشق ب – ت) ص 342وما ثعدها.
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 )42كمذذاؤ ،ث ذذاب ال ذذوم وث ذذاب األح ذذبلم ،ص .331تيار،آنيذذا تي ذذار ،حذذدين األح ذذبلم – رمزي ذذة
األحبلم،ترجمذذة أديذذم الدذذوري،ط 1دار الطليعذذة ال ديذذدة سذذوريا دمشذذق  1418هذ ذ ذ

1998م) ص.32
 )43كماؤ ،ثاب ال وم وثاب األحبلم ،ص .331الماجدي ،ملون سومر ،ص.254
 )44ي ر الماجدي ،ملون سومر ،ص 372وما ثعدها.
 )45كمذذاؤ ،ثذذاب ال ذذوم وثذذاب األحذذبلم ،ص .316ي ذذر ثارنذذدر ،جفذذري ثارنذذدر ،المعلقذذدات
الدي يذذة لذذدى الشذذعوب ،د .امذذام عبذذدالفلاح امذذام ،مراجعذذة د .عبذذداللفاري مكذذاوي عذذالم

المعرفة ،الكوي 1412ه ذ 1992 -م) ص 38ومذا ثعذدها .ع ايذ  ،اغذرب مذن الديذاؤ
– تفسير األحبلم والل يم ،ص 68وما ثعدها.
 ) 46ايذذل معبذذود سذذامي واالسذذم عذذام لفكذذرة االلوهيذذة وهذذو ر ذذيس م مذذع ابلهذذة لذذدى الك عذذانيين
وتقاثله كلمة اهلل) وم ها ميدا يل اي شبيه اهلل وغيرها من االسماء .ي ر نعمذة ،موسذوعة
ميرولوجيا واساطير الشعوب القديمة ،ص.171
 ) 47ادوم مدي ة في حوض االردن نسبة الى عيسو ثن اسحا عليذه السذبلم وتع ذي احمذر وهذو
لقبه ثم اشلهر االدوميون كريراً في القرن الرالن عشر الى القرن السادس .م وثقي مدة
ةابعة لحكم االشوريون .ي ر ندبة ،قاموس الكلاثذة المقذدس ،ط 3صذدر عذن م مذع

الك ذذا س ف ذذي الش ذذر االدن ذذى مكلب ذذة الس ذذاعة ،ثي ذذروت 1291ه ذ ذ 1971 -م) ص.29
الكاتم وآةرون ،أطلس اللاريف القديم ص.67

 )48ع ذذاة معبذذودة أوغاريليذذه تلقذذم ثذذالزوراء مذذع صذذبلتها ال سذذية وعبلقاتهذذا العاطفيذذة وتسذذمى
البلذذوؤ والذذرحم وغيرهذذا ويع ذذي اسذذمها الع ايذذة .نعمذذة ،موسذذوعة ميرولوجيذذا واسذذاطير الشذذعوب

القديمة ،ص.347
 ) 49عشلارة معبودة في أوغاري وصف ثآلهة الدير والدصم والبركذة وكذ لك توصذا ثآلهذة
الل ذذدمير ف ذذي المع ذذارك وم ه ذذا ص ذذورة ف ذذي المس ذذبلت المص ذذرية .نعم ذذة ،موس ذذوعة ميرولوجيذ ذا

وأساطير الشعوب القديمة ،ص.344
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 ) 50نعمة ،موسوعة الميرولوجيذا واسذاطير الشذعوب القديمذة ،ص .358وي ذر ث ذدكلي ،روثيذر
ث ذذدكلي ،اللذراث اإلنسذذاني فذذي اللذراث الكلذذاثي – اشذذكالية االسذذاطير الشذذرقية القديمذذة فذذي
العهد القديم ،ط 3دار الشر  ،ثيروت 1411هذ 1991 -م) ص.913
 )51اشيرات وهذي زوجذة اإللذه ايذل وهذي والذدة كذل مذن ايذبلت وع ذاة توصذا ثانهذا آلهذة الرذروة
ورثمذذا قام ذ ثذذدورين ام ثعذذل وزوجلذذه .ي ذذر نعمذذة موسذذوعة ميرولوجيذذا وأسذذاطير الشذذعوب

القديمة ،ص.146
 )52ي تي اللعريا ثه الحقاً.
 )53فولكلور  )Folkloreعادات شعم مذا وتقاليذده وحكاياتذه واقوالذه المذ ثورة .البعلبكذي
وآةر ،م ير البعلبكي – د .روحي البعلبكي ،المورد – قاموس عرثي – انكليزي /انكليزي
– عرثي ،ط 13دار العلم للمبليين ،ثيروت لب ان 1432هذ 3112 -م) ص.163
 ) 54ثعل معبود ك عاني يقاثله دموزي في ارض الرافدين ولم تطلق اللسمية على اله ةذاص انمذا
تع ي كلمذة عامذة وهذي السذيد) وتسذلعمل فذي الللذة العرثيذة ثمع ذى الذزوج وهذو سذيد المطذر
والدصذم والطقذس وغيرهذا .ي ذر نعمذذة ،موسذوعة ميرولوجيذا واسذاطير الشذعوب القديمذذة،

ص.178

Wood coclc, p. G, Short Dictionary of Mythology New York
1953, p21.

 )55ثطيذذر مذذن ثطذذر يبطذذره اي يشذذقه والبطيذذر المشذذقو  .ي ذذر الزثيذذدي ،تذذاج العذذروس ،ج11
ص.312
 ) 56هوريا أو حورية أوغارتية اث ة ملك ادوم يضارع جمالها جماؤ ع اة وعشلارة تلذد مذن كذرت
ثمانية أوالد .ي ر موسوعة ميرولوجيا واساطير الشعوب القديمة ،ص.313
 )57عشذذلروت وهذذي ابلهذذة االم ع ذذد الفي يقيذذين ورثذذة الحذم والدصذذم واالحذذرب واذا دةل ذ

عليها اؤ اللعريا كان معبودة اةرى .ي ر نعمة ،موسوعة ميرولوجيا واساطير الشذعوب

القديمة ،ص.341
 )58ي ر فيرللو ،اساطير ثاثل وك عان ،ص.68
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 )59كشلن – انا – اما جشلن – جشذليانا وهذي اةذ اإللذه دمذوزي وهذي آلهذة سذومرية مع اهذا
كرمذذة السذذماء) ظهذذرت فذذي مدي ذذة ل ذذص حذذوالي . 3411م .ي ذذر موسذذوعة ميرولوجيذذا

واساطير الشعوب القديمة ،ص 151ص.194
 ) 60مح ذه مذذن الفعذذل ح ذذن والمح ذذه هذذي العصذى المعوجذذة الذذرأس .الدطذذاثي ،اثذذو سذذليمان
احم ذذد ث ذذن محم ذذد ث ذذن اث ذذراهيم البس ذذلي ت288هذ ذذ ،غري ذذم الح ذذدين للدط ذذاثي ،تحقي ذذق

عبدالكريم اثراهيم اللرث وي ،جامعة ام القرى ،مكة المكرمة 1413هذ 1983 -م) ج3

ص . 119القاب ذذي عي ذذاض ،اث ذذو الفض ذذل عي ذذاض ث ذذن موس ذذى اليحص ذذبي البس ذذلي الم ذذالكي

ت544ه ذذ ،مشذذار االنذذوار علذذى صذذحاح االثذذار ،المكلبذذة العليقذذة ودار الل ذراث العرثذذي،
ثيروت ب – ت) ج 1ص.183
 )61كالبل ج ود وجيوش العالم االسفل وهم عامة الشياطين ومن صفاتهم يسلبون الزوجة مذن
حضذذن الرجذذل والطف ذذل مذذن حضذذن ام ذذه الذذى غي ذذر ذلذذك .ي ذذر الماج ذذدي ،ملذذون س ذذومر،

ص.242
 )62ي ذذر علذذي ،عشذذلار وم سذذاة تمذذوز ،ص91ومذذا ثعذذدها .هروشذذكا وآةذذرون ،االسذذاطير فذذي
حضذ ذ ذذارة وادي الرافذ ذ ذذدين ،ص .37كذ ذ ذذبلرج ،جيسذ ذ ذذكا كذ ذ ذذبلرج ،الحكايذ ذ ذذات الفلكلوريذ ذ ذذة
والدرافات واالساطير ،ترجمة حذازم مالذك محسذن ،مراجعذة أ .د عبدالواحذد محمذد ،ط1

ثيذ الحكمذذة العذذرا  ،ثلذذداد 1438ه ذ  )3118 -ص .193الماجذذدي ،ملذذون سذذومر،

ص.338
 ) 63جودا أو غوديا ملك سومري مشهور ثلقم ث وديذا المسذل ير لذه تمرذاؤ فذي ملحذا اللذوفر
ثفرنس ذ ذذا اتدذ ذ ذ الهذ ذ ذاً ثع ذ ذذد موت ذ ذذه .ي ر ديوران ،قص ذ ذذة الحض ذ ذذارة ،ج 3ص.31الكات ذ ذذم
وآةرون،اطلس اللاريف القديم ،ص.39

 ) 64نيداثا معبودة سذومرية آلهذة ال بذات والكلاثذة عرذر علذى هيكذل كبيذر لهذا قذرب ثلذداد رمزهذا
القصم .نعمة ،موسوعة ميرولوجيا واساطير الشعوب القديمة ،ص.385
 )65إلياد ،تاريف المعلقدات واألفكار الدي ية ،ج 1ص .85الماجدي ،ملون سومر ،ص372
وما ثعدها.
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 )66ي ذذر فيرللذذو ،اسذذاطير ثاثذذل وك عذذان ،ص .42ال ذذار ،رمذذزي ال ذذار ،قذذاموس األحذذبلم –
أحبلمذذك تح ذ م هذذر علذذم ال ذ فس ،ط 3دار المعذذار  ،مصذذر 1417هذ ذ 1987 -م)

ص. 7
 )67إنسي وهو لقم سومري يطلق على الحاكم أو الملك األوؤ وه اك لقم آةر ثاتيزي).
الماجدي ،ملون سومر ،ص.371
 ) 68نلرسو أو ني رسو معبود سومري مع ى اسمه سذيد جرسذو وهذو الذه مدي ذة ل ذص وهذو الذه
الدصذذم وال مذذو والذذه المعذذارك والقلذذاؤ وهذذو اةذذو المعبذذودة نانشذذي .ي ذذر نعمذذة ،موسذذوعة

ميرولوجيا واساطير الشعوب القديمة ،ص .387ديوران  ،قصة الحضارة ،ج 3ص.39
 ) 69جذذرن ثضذذم ال ذذيم ح ذذر م قذذور يصذذم فيذذه المذذاء ويحفذذظ ثذذه اللمر.ي ذذر اثن ال وزي،اثذذو
الفذذرج عبذذدالرحمن ثذذن علذذي ثذذن محمذذد ت597ه ذذ،غريم الحذذدين الثذذن ال وزي،تحقيذذق

عبدالمعطي امين قلع ي ،ط 1دار الكلم العلمية ،ثيروت لب ان 1415هذ 1985 -م)

ج 1ص .153الزثيدي،محمذذ ذذد مرتضذ ذ ذذى الحسذ ذ ذذي ي  1315ه ذ ذ ذذ ،تذ ذ ذذاج العروس،تحقيذ ذ ذذق
م موعة من المحققين دار الهداية ب ذ ت) ج 24ص.212
 )70اني ذذو هذذو اني ذذو – امذذدوجود – ثيذذار) وهذذو اسذذم لمعبذذد اإللذذه ني رسذذو الذذه مدي ذذة ل ذذص.
ي ر نعمة ،موسوعة ميرولوجيا واساطير الشعوب القديمة ،ص.387
 )71كمذذاؤ ،ثذذاب ال ذذوم وثذذاب األحذذبلم ،ص .318- 317ي ذذر نعمذذة ،موسذذوعة ميرولوجيذذا
واساطير الشعوب القديمة ،ص .378الماجدي ،ملون سومر ،ص 116ص.257
 )72عش ذذلار معب ذذودة ثاثلي ذذة وه ذذي آله ذذة ال ذ ذ س والح ذذم وال م ذذاؤ والح ذذرب وه ذذي م ذذن اش ذذهر
المعبذذودات وقذذد ورد اسذذمها فذذي اسذذاطير كريذذرة جذذداً وفذذي عذذدة م ذذاطق مذذن العذذرا  .ي ذذر

نعمة ،موسوعة ميرولوجيا واساطير الشعوب القديمة ،ص .344ديوران  ،قصة الحضارة،

ج 3ص.315
 ) 73ارثيذذل مدي ذذة العذذرا المشذذهورة ،تقذذع فذذي شذذماله وهذذي الموقذذع االشذذوري الوحيذذد الذ ي ظذذل
اه ذبلً ثالسذذكان وهذذي مذذن الم ذذاطق الل اريذذة والزراعيذذة .الحمذذوي ،اثذذو عبذذداهلل يذذاقوت ث ذن
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العدد )9

عبذذداهلل ت636هذذ ،مع ذذم البلذذدان دار الفكذذر ،ثيذذروت ب – ت) ج 1ص .127غرثذذاؤ
وآةرون ،الموسوعة العرثية الميسرة ،ج 1ص.111

 ) 74تيومان الملك العيبلمي ال ي قلل اثر معركة ثي ه وثين اشور ثانيباؤ وقد انلصر االشذوريون
في ه ه المعركة وتوحد مع غيرهم س ة . 665م – . 655م .ي ذر ديورانذ  ،قصذة

الحضارة ،ج،3ص.371
 ) 75العرا من الفعل عر يعر وهو المذ م أو المذلكهن الذ ي يذدعي علذم مذاال يعلمذه اال
اهلل  )ويطلق على اشداص كريرين .ي ر االزدي ،محمد ثن اثي نصر فلوح ثن عبداهلل

ثن فلوح ت488هذ ،تفسذير غريذم مذا فذي الصذحيحين البدذاري ومسذلم ،تحقيذق د .زثيذدة
محمذ ذذد سذ ذذعيد عبذ ذذدالعزيز ،ط 1مكلبذ ذذة الس ذ ذ ة ،القذ ذذاهرة مصذ ذذر 1415هذ ذ ذ 1995 -م)

ص .578اثن م ور ،لسان العرب ،ج 9ص.328

 ) 76الك ا ن جمع ك ن وتاتي على عدة معذان م هذا االغطيذة والسذلر وال لذة علذى ثذاب الذدار أو
السقيفة وغير ذلك .ي ر اثن م ور ،لسان العرب ،ج 12ص.261

 ) 77نبو معبود اشوري ومعبود تدمري فهو لدى االشوريين إله الحكمة والرسا ل وعبد في عدة
مذذدن ث اهذذا االشذذوريين وعبذذد ك ذ لك فذذي مدي ذذة ني ذذوى .ي ذذر نعمذذة ،موسذذوعة ميرولوجيذذا

واساطير الشعوب القديمة ،ص .379ندبة ،قاموس الكلاب المقدس ،ص.952
 )78علي ،عشلار وم ساة تموز ،ص.28
 )79الدليمي ،عالم األحبلم – تفسير الرموز واالشارات ،ص.11
 )80ثدل صذذر أو نبوةذ نصذذر الرذذاني الملذذك البذذاثلي الشذذهير حكذذم مذذن . 563 – 615م)
انلصذذر علذذى اليهذذود فذذي معذذارك كريذذرة ثلحذذريو مذذن الملذذك الفرعذذوني وسذذا الملذذوك اسذذرى

فس ذ ذ ذذمي الس ذ ذ ذذبي الب ذ ذ ذذاثلي ازده ذ ذ ذذرت ثاث ذ ذ ذذل ف ذ ذ ذذي عص ذ ذ ذذره وثلل ذ ذ ذ ذروته ذ ذ ذذا ف ذ ذ ذذي الم ذ ذ ذذد
والحضارة.ي ر س ذ ذذليمان،عامر،العرا ف ذ ذذي الل ذ ذذاريف الق ذ ذذديم ،دار اث ذ ذذن االثي ذ ذذر ،الموص ذ ذذل

1421هذ ذ 3111م)ص .351ندبة ،قاموس الكلاب المقدس ،ص.954
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 )81الحزار من حزر وهو عذ ّد الشذيء ثالحذدس واللقذدير ورثمذا حذزاة جمذع حذاز وهذو المذلكهن

وقيذذل ان اللفذذظ كلذذداني مذذن الحذذازي وه ذو اسذذم للكذذاهن فذذي العرثيذذة أو ال ذذاظر أو الرا ذذي.

ي ذ ذ ذ ذ ذ ذذر اث ذ ذ ذ ذ ذ ذذن م ذ ذ ذ ذ ذ ذذور ،لس ذ ذ ذ ذ ذ ذذان الع ذ ذ ذ ذ ذ ذذرب ،ج 4ص .187الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ل وي ،الل ب ذ ذ ذ ذ ذ ذذى

ثالليذذم،ص.44الطهطذذاوي ،الشذذيف علذذي احمذذد عبذذد العذذاؤ ،تعبيذذر الذذرؤى واألحذذبلم ع ذذد

اال مذذة االعذذبلم – الحسذذين ث ذذن مسذذعود البلذذوي – عبذذداهلل ث ذذن عبذذد الذذرحمن ال ب ذذرين –

عبداهلل ثن عبذد العزيذز ثذن ثذاز -محمذد ملذولي الشذعراوي  -محمذد ثذن صذالر العريمذين -
محمود شللوت ،ط ،1دار الكلم العلمية ثيروت لب ان1436 ،هذ3116-م) ص.62

 ) 82ي ر اللوراة الكلاب المقدس ،العهد العليذق ،المكلبذة الشذرقية ،ثيذروت لب ذان 1416ه ذ
1986 -م) ص 651وما ثعدها -نبذوءة دانيذاؤ الفصذل الرذاني .ثليافسذكي ،اسذرار ثاثذل،

ص .323دي ،االحذذبلم تفسذذيرها ودالللهذذا ،ص .21وورد الحلذذم فذذي شذذبكة المعلومذذات
ثالفاظ مدللفة .ي ر حلم نبوة نصر .www.Google.com.
 ) 83ي ذذر اثذذن تيميذذة ،اثذذو العبذذاس احمذذد ثذذن عبذذدالحليم ثذذن عبدالسذذبلم الحرانذذي ت738ه ذذ،
ال واب الصذحير لمذن ثذدؤ ديذن المسذير ،تحقيذق د .علذي حسذين ناصذر .د .عبذد العزيذز

اث ذ ذذراهيم العس ذ ذذكر – د .حم ذ ذذدان محم ذ ذذد ،ط 1دار العاص ذ ذذمة ،الري ذ ذذاض 1414ه ذ ذ ذ -

1994م) ج 5ص . 376اثذذن القذذيم ،اثذذو عبذذداهلل محمذذد ثذذن اثذذي ثكذذر الزرعذذي ال وزيذذة

ت751ه ذذ ،هدايذذة الحيذذارى فذذي اجوثذذة اليهذذود وال صذذارى ،ال امعذذة االسذذبلمية ،المدي ذذة
الم ورة ب – ت) ص .82اثن كرير،اثو الفذداء عمذاد الذدين ثذن كريذر ت 774هذذ ،البدايذة
وال هاية،ةرج احاديره محمد ثيذومي ذ أ.عبذد اهلل الم شذاوي ذ أ.محمذد ربذوان مه ذا مكلبذة

اإليمذذان ،الم صذذورة ب ذ ت) ج 3ص 715واللفذذظ لذذه .الشذذيف ،ممذذدوح الشذذيف ،اشذذهر
االحبلم في اللاريف ،مكلبة اثن سي ا ،القاهرة 1413هذ 1993 -م) ص.64
 )84ورد اسذذمه ثعذذدة صذذي ويعلقذذد ان االسذذم ثيذذل جذذامس ومع ذذاه الع ذذوز لذذم يذذزؤ شذذاثاً) ورثمذذا
عاش في . 38م .ي ر نعمة ،موسوعة ميرولوجيا واساطير الشعوب القديمة ،ص.61
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 )85أوروك أو أورك وتسذ ذذمى الوركذ ذذاء مدي ذ ذذة سذ ذذومرية مذ ذذن اشذ ذذهر المذ ذذدن الحضذ ذذارية يقذ ذذاؤ ان
اثراهيم  ) ولد فيها ظهرت فيها الكلاثة المسمارية وكانذ عاصذمة سذومرية .الحمذوي،
مع م البلدان ،ج 5ص.273
 ) 86ني سين أو ني سون آلهة مدي ة كبلب السومرية كما تعر ثالبقرة الوحشية ال يدة وهي ام
جل امص وال اصحة له ومفسرة احبلمه .ي ر نعمة ،موسوعة ميرولوجيا واساطير الشعوب

القديمة ،ص.387
 ) 87أورورا معبذذودة رومانيذذة رثذذة الل ذذر يقاثلهذذا ايذذوس) لذذدى اليونذذان ،نعمذذة ،موسذذوعة ميرولوجيذذا
واساطير الشعوب القديمة ،ص.wood coack op. cit, p21 ،164
 )88ي ذ ذذر كذ ذذبلرج ،الحكايذ ذذات الفلكلوريذ ذذة والدرافذ ذذات واالسذ ذذاطير ،ص .63الي ذ ذاد ،تذ ذذاريف
المعلقدات واالفكار الدي ية ،ج 1ص.111
 )89ي ر م هر ،سليمان م هذر ،اسذاطير مذن الشذر  ،ط 1دار الشذرو  ،القذاهرة 1431ه ذ
 1991م) ص .119الياد ،تذاريف المعلقذدات واالفكذار الدي يذة،ج 1ص.113كريمذر،س .ن،ه ذذا ثذذدأ اللذذاريف حذذوؤ االصذذالة فذذي حضذذارة وادي الرافذذدين ،ترجمذة ناجيذذة المراي ذذي
دار ال احظ ،ثلداد 1411هذ 1981 -م) ص.96

 )90ي ر تيار ،حدين االحبلم – رمزية االحبلم ،ص.16
 )91ي ر زيعور ،تفسيرات الحلم وفلسفات ال بوة ،ص.46
 )92ي ر ثارندر ،المعلقدات الدي ية لدى الشعوب ،ص.31
 )93الشمس اسم معبود الشمس وهو شمص وهو معبذود لذدى السذاميين عامذة وكذان يكذرم فذي
ثاثل واشور وفي ال زيرة العرثيذة وكذان يصذور علذى االةلذام الباثليذة وهذو مذن اشذهر إلهذلهم.

نعمة ،موسوعة مريولوجيا واساطير الشعوب القديمة ،ص.325
 )94ي ر فريللو ،اساطير ثاثل وك عان ،ص.44
 )95ي ر زيعور ،تفسيرات الحلم وفلسفات ال بوة ،ص.137

241

الرؤى واألحبلم في حضارة وادي الرافدين وآثارها على الحياة العامة
م .م .صفاء جاسم حمد

أ .م .د .عدي سالم عبداهلل

 ) 96انو أو آن) أو آنذوم) معبذود سذومري اإللذه االع ذم لذديهم وعبذد فذي امذاكن عديذدة وكذان
مقدسذ ذاً اطلقذ ذ علي ذذه ع ذذدة اس ذذماء والق ذذاب .ي ذذر نعم ذذة ،موس ذذوعة ميرولوجي ذذا واس ذذاطير
الشعوب القديمة ،ص.154

 ) 97ثذذل معبذذود تذذدمري يقاثلذذه ثعذذل) لذذدى الفي يقيذذين ومذذردوخ) لذذدى البذذاثليين وكذذان لذذه معبذذدا
ةاص ذاً فذذي تذذدمر دمذذر عذذام 373م .ي ذذر نعمذذة ،موسذذوعة ميرولوجيذذا واسذذاطير الشذذعوب
القديمة ،ص.182

 ) 98ايذذا الذذه ثذذاثلي يقاثلذذه انكذذي) لذذدى السذذومريين الذذه الميذذاه الع ثذذة والحكمذذة والسذذحر وغيرهذذا
ولديذذه عذذدة ألقذذاب وأسذذماء .ي ذذر نعمذذة ،موسذذوعة ميرولوجيذذا واسذذاطير الشذذعوب القديمذذة،

ص.167
 )99ي ر فريللو ،اساطير ثاثل وك عان ،ص.47
 )100الياد ،تذاريف المعلقذدات واألفكذار الدي يذة ،ج 1ص.113الماجذدي ،ةزعذل الماجذدي،
إن يل ثاثل،ط 1األهلية لل شر واللوزيع ،عمان 1418هذ ذ 1998م) 311وماثعدها.
 )101ي ر فريللو ،اساطير ثاثل وك عان ،ص.42

المصادر والمراجع
 القرآن الكريم
 الل ذذوراة ،الكل ذذاب المق ذذدس ،العه ذذد العلي ذذق ،المكلب ذذة الش ذذرقية ،ثي ذذروت لب ذذان 1416ه ذ ذ -
1986م).
االزدي ،محمد ثن اثي نصر فلوح ثن عبداهلل ثن فلوح ت488هذ،

 1ذ تفسير غريم ما في الصذحيحين البدذاري ومسذلم ،تحقيذق د .زثيذدة محمذد سذعيد عبذدالعزيز،
ط 1مكلبة الس ة ،القاهرة مصر 1415هذ 1995 -م).
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االزهري ،اثو م صور محمد ثن احمد ت 271هذ،

 3ذ ته يم الللذة ،تحقيذق االسذلاذ اثذراهيم االثيذاري دار الكاتذم العرثذي ،القذاهرة1287 ،ه ذ -
1967م).
ثارندر ،جفري ثارندر،

 2ذ المعلقدات الدي ية لذدى الشذعوب ،د .امذام عبذدالفلاح امذام ،مراجعذة د .عبذداللفاري مكذاوي
عالم المعرفة ،الكوي 1412هذ 1992 -م).
البعلبكي وآةر ،م ير البعلبكي – د .روحي البعلبكي،

 4ذ المورد – قاموس عرثي – انكليذزي /انكليذزي – عرثذي ،ط 13دار العلذم للمبليذين ،ثيذروت
لب ان 1432هذ 3112 -م).
ثليامسكي ،أ .ثليامسكي،

 5ذ اسرار ثاثل ،ترجمة فا ق نصذار ،ط 2م شذورات عذبلء الذدين ،سذوريا – دمشذق 1437ه ذ -
3117م)
ث دكلي ،روثير ث دكلي،

 6ذ اللراث اإلنساني في اللراث الكلاثي – اشكالية االساطير الشرقية القديمة في العهد القديم،
ط 3دار الشر  ،ثيروت 1411هذ 1991 -م)
ثو فرحات ،هدى ثوفرحات،

 7ذ قصة وتاريف الحضارات العرثية – تاريدية جلرافية حضارية وادثيذة – العذرا واالردن شذركة
اللحرير ،ثيروت ،مطاثع االسك درية 1419هذ 1999 -م)
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تيار،آنيا تيار،

 8ذ حذدين األحذذبلم – رمزيذة األحبلم،ترجمذذة أديذم الدذذوري،ط 1دار الطليعذة ال ديذذدة سذذوريا
دمشق  1418هذ ذ 1998م)
ا ثن تيمية ،اثو العباس احمد ثن عبدالحليم ثن عبدالسبلم الحراني ت738هذ،

 9ذ ال ذذواب الصذذحير لمذذن ثذذدؤ ديذذن المسذذير ،تحقيذذق د .علذذي حسذذين ناصذذر .د .عبذذد العزيذذز
اثراهيم العسكر – د .حمدان محمد ،ط 1دار العاصمة ،الرياض 1414هذ 1994 -م).
اثن ال وزي،اثو الفرج عبدالرحمن ثن علي ثن محمد ت597هذ،

 11ذ غريم الحدين الثن ال وزي،تحقيق عبدالمعطي امين قلع ي ،ط 1دار الكلم العلمية،
ثيروت لب ان 1415هذ 1985 -م).
الحموي ،اثو عبداهلل ياقوت ثن عبداهلل ت636هذ،

 11ذ مع م البلدان دار الفكر ،ثيروت ب – ت).
الدطاثي ،اثو سليمان احمد ثن محمد ثن اثراهيم البسلي ت288هذ،

 13ذ ذ غريذذم الحذذدين للدطذذاثي ،تحقيذذق عبذذدالكريم اثذذراهيم اللرث ذ وي ،جامعذذة ام القذذرى ،مكذذة
المكرمة 1413هذ 1983 -م)
الدليمي ،سليمان،

 12ذ ع ذذالم األح ذذبلم تفس ذذير الرم ذذوز واالش ذذارات،ط 1الكل ذذم العلمي ذذة،ثيروت 1436ه ذ ذ ذ
3116م).
دي ،نيريسي،

 14ذ األحذذبلم تفسذذيرها ودالالتهذذا ذ كيذذا نفهذذم للذذة أسذذرار ال ذذوم للامضذذة،تعريم وتعليذذق وابذذافة
الدكلور محمد م ير موسى عالم الكلم نشر وتوزيع ،القاهرة 1434هذ ذ 3114م).
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ديوران  ،ويل ديوران ،

 15ذ قصذذة الحضذذارة ،تقذذديم د .محذذي الذذدين صذذاثر – د .زكذذي ن يذذم محمذذود دار ال يذذل ،دار
الفكر ،ثيروت لب ان 1418هذ 1988 -م).
الرازي ،فدر الدين محمد ثن عمر اللميمي الشافعي ت 614هذ،

16ذ اللفسير الكبير ،ط 1دار الكلم العلمية ثيروت 1431هذ 3111 -م).
الراغم االصفهاني ،اثو القاسم الحسين ثن محمد ت513هذ،
17ذ ذ المفذذردات فذذي غريذذم القذذرآن ،تحقيذذق وبذذب محمذذد ةليذذل ع يذذاني ،ط 4دار المعرفذذة

للطباعة وال شر واللوزيع ثيروت لب ان 1436هذ 3115-م).
رشيد ،فوزي،

18ذ سرجون االكدي ،ط 1وزارة الرقافة واالعبلم ،ثلداد1411 ،هذ 1991 -م)
الزثيدي،محمد مرتضى الحسي ي  1315هذ،

 19ذ تاج العروس،تحقيق م موعة من المحققين دار الهداية ب ذ ت)
الزجاج ،اثو اسحا اثراهيم ثن السري ت 211هذ،

31ذ ذ معذذاني القذذرآن واعراثذذه للزجذذاج ،شذذرح وتحقيذذق د .عبذذدال ليل عبذذده شذذلبي ،ةذذرج احاديرذذه
االسلاذ علي جماؤ الدين محمود دار الحدين القاهرة1434 ،هذ 3114 -م).
الزمدشري ،جاراهلل اثو القاسم محمود ثن عمر ثن محمد الدوارزمي ت 528هذ،
 31ذ اساس الببلغة ،دار الفكر ثيروت 1299هذ 1979 -م)
زيعور ،علي،

33ذ ذ تفسذذيرات الحلذذم وفلسذذفات ال بذذوة ،ط 1دار الم اهذذل للطباعذذة وال شذذر واللوزيذذع ،ثيذذروت
1431هذ 3111 -م)
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السعدي ،اثو القاسم علي ثن جعفر ت515هذ،

 32ذ االفعاؤ ،ط 1عالم الكلم ،ثيروت 1412هذ 1982 -م)
سعفان ،كامل،

 34ذ معلقدات اسيوية – العرا – ثبلد فارس  -اله د – الصين – الياثان ،ط 1دار ال ذدى،

مدي ة نصر 1419هذ 1999 -م).
سعيد ،حبيم،
 35ذ اديان العالم ،الك يسة االسقفية للل ليا وال شر ،القاهرة ب – ت).
سليمان،عامر،

36ذ العرا في اللاريف القديم ،دار اثن االثير ،الموصل 1421هذ ذ 3111م)
اسماعيل ،حلمي محروس،

 37ذ الشر العرثي القديم وحضارة ثبلد ما ثين ال هرين والشام وال زيرة العرثية القديمة مىسسة
شباب ال امعة ،االسك درية 1417هذ 1997 -م).
السواح ،فراس،

38ذ للز عشلار – االلوهية المىنرة واصل الدين االسطورة ،دار عبلء الدين ،دمشق ب – ت).
السيوطي ،جبلؤ الدين عبدالرحمن ثن الكماؤ ت911هذ،

39ذ الدر الم رور في اللفسير ثالم ثور دار الفكر ثيروت 1412هذ 1992 -م)
الش ل اوي ،احمد .

21ذ الل بوء ثالليم قديماً وحديراً دار المعار  ،مصر ،القاهرة 1229هذ1959-م)

246

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية

الم لد )19

ايلوؤ )3113

العدد )9

الش قيطي ،محمد األمين ثن محمد المدلار ال ك ي1292هذ،

 21ذ أبذواء البيذان ،تحقيذق مكلذم البحذوث والدراسذات دار الفكذر للطباعذة وال شذر واللوزيذع

ثيروت 1415هذ 1995 -م)
الشيف ،ممدوح،

23ذ اشهر االحبلم في اللاريف ،مكلبة اثن سي ا ،القاهرة 1413هذ 1993 -م)
الصقلي ،اثو القاسم علي ثن جعفر ثن علي السعدي المعرو ثن القطاع ت515هذ،

22ذ ذ كلذذاب االفعذذاؤ ،قذذدم لذذه وبذذبطه ووبذذع حواشذذيه اثذذراهيم شذذمس الذذدين ،ط 1دار الكلذذم
العلمية ،ثيروت – لب ان 1434هذ 3112 -م).
الطهطاوي ،الشيف علي احمد عبد العاؤ،

24ذ تعبير الرؤى واألحبلم ع د اال مة االعبلم – الحسين ثن مسعود البلذوي – عبذداهلل ثذن عبذد
الرحمن ال برين – عبداهلل ثن عبد العزيز ثن ثاز -محمذد ملذولي الشذعراوي  -محمذد ثذن صذالر

العريمين  -محمود شللوت ،ط ،1دار الكلم العلمية ثيروت لب ان1436 ،هذ3116-م).
علي ،فابل عبدالواحد،

25ذ السومريون واالكديون دار الحرية للطباعة،ثلداد  1412هذ ذ 1982م)
26ذ ذ ذ عشذ ذذلار وم سذ ذذاة تمذ ذذوز ،ط 1االهذ ذذالي للطباعذ ذذة وال شذ ذذر واللوزيذ ذذع ،سذ ذذوريا 1419هذ ذ ذ -
1999م).
ع اي  ،راجي،

 27ذ اغرب من الدياؤ – تفسذير األحذبلم والل ذيم ،ط 2دار الشذرو  ،القذاهرة 1411ه ذ -

1991م).
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غرثاؤ وآةرون ،محمد شفيق غرثاؤ ذ سمير القلماوي ذ اثراهيم مدكور وجماعة،

28ذ الموسوعة العرثية الميسرة ،دار ال هضة للطباعة وال شر،ثيروت لب ان 1417هذ ذ1987م).
اللرناطي ،محمد ثن احمد ثن محمد الكلبي ت741هذ،
29ذ اللسهيل لعلوم الل زيل ،ط 4دار الكلاب العرثي لب ان 1412هذ 1982 -م).
اثن فارس ،اثو الحسين احمد ثن فارس ثن زكريا ت 295هذ،

41ذ مع م مقاييس الللة ،اعل ى ثه محمد عذوض مرعذم – االنسذة فاطمذة محمذد اصذبلن ،ط1
دار احياء اللراث العرثي ،ثيروت لب ان 1433هذ 3111 -م).
الفراهيدي ،الدليل ثن احمد ت175هذ،

 41ذ العين ،تحقيق د .مهدي المدزومي – د .اثراهيم السامرا ي ،دار مكلبة الهبلؤ ثيروت ب
– ت).
فيرللو ،شارؤ،

 43ذ اسذذاطير ثاثذذل وك عذذان ،تعريذذم ماجذذد ةيرثذذك ،مراجعذذة هذذاني الديذذر مطبعذذة الكاتذذم العرثذذي،
دمشق 1411هذ 1991 -م)
الفيروزاثادي ،م د الدين محمد ثن يعقوب ت 817هذ،

 42ذ ذ الق ذذاموس المح ذذي  ،رتب ذذه ووثق ذذه ةلي ذذل مذذ مون ش ذذيحا ،ط 1دار المعرف ذذة ،ثي ذذروت  -لب ذذان
1436هذ 3115 -م)

القابي عياض ،اثو الفضل عياض ثن موسى اليحصبي البسلي المالكي ت544هذ،

44ذ ذ ذ مشذ ذذار االنذ ذذوار علذ ذذى صذ ذذحاح االثذ ذذار ،المكلبذ ذذة العليقذ ذذة ودار الل ذ ذراث العرثذ ذذي ،ثيذ ذذروت

ب – ت).

248

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية

الم لد )19

ايلوؤ )3113

العدد )9

القرافي ،شهاب الدين احمد ثن ادريس ثن عبدالرحمن الص هاجي ت683هذ،

45ذ الفرو – انوار البذرو فذي انذواء الفذرو  ،تحقيذق ةليذل م صذور ،ط 1دار الكلذم العلميذة
ثيروت 1418هذ 1998 -م).
اثن القيم ،اثو عبداهلل محمد ثن اثي ثكر الزرعي ال وزية ت751هذ،

 46ذ هدايذذة الحيذذارى فذذي اجوثذذة اليهذذود وال صذذارى ،ال امعذذة االسذذبلمية ،المدي ذذة الم ذذورة ب –

ت).
الكاتم وآةرون ،د .سيا الدين الكاتم – اثراهيم حلمي اللوري – محمد ق ة،

47ذ ذ اطل ذذس الل ذذاريف الق ذذديم ،دار الش ذذر العرثذذي ،س ذذوريا حل ذذم ،لب ذذان ثي ذذروت 1438ه ذ ذ -

3117م).
اثن كرير،اثو الفداء عماد الدين ثن كرير ت 774هذ،

 48ذ البدايذة وال هايذة،ةرج احاديرذه محمذد ثيذومي ذ أ.عبذد اهلل الم شذاوي ذ أ.محمذد ربذوان مه ذا
مكلبة اإليمان ،الم صورة ب ذ ت).
كريمر ،صمو يل كريمر،

49ذ من الواح سومر ،ترجمة طه ثاقر ،مراجعة وتقديم د .احمد فدري ،ط 1دار الورا لل شر،
العرا ثلداد 1423هذ 3111 -م).
كريمر ،س .ن،

51ذ ذ ه ذذا ثذذدأ اللذذاريف حذذوؤ االصذذالة فذذي حضذذارة وادي الرافذذدين ،ترجمذذة ناجي ذة المراي ذذي دار
ال احظ ،ثلداد 1411هذ 1981 -م).
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كبلرج ،جيسكا،

51ذ ذ الحكايذذات الفلكلوريذذة والدرافذذات واالسذذاطير ،ترجمذذة حذذازم مالذذك محسذذن ،مراجعذذة أ .د
عبدالواحد محمد ،ط 1ثي الحكمة العرا  ،ثلداد 1438هذ )3118 -
كماؤ،علي،

53ذ ذ ثذذاب ال ذذوم وثذذاب األحذذبلم ،دار واس ذ للدراسذذات وال شذذر واللوزيذذع ثلذذداد 1411هذ ذ ذ
1991م).
إلياد ،ميرسيا،

52ذ تاريف المعلقدات واألفكذار الدي يذة ،ترجمذة عبذدالهادي عبذاس ،ط 1مطذاثع الشذام ،دمشذق
1416هذ 1986 -م)
الماجدي ،ةزعل،

54ذ إن يل ثاثل،ط 1األهلية لل شر واللوزيع ،عمان 1418هذ ذ 1998م).
55ذ ملون سومر ،ط 1االهلية لل شر واللوزيع االردن – عمان 1418هذ 1998 -م).
م هر ،سليمان،

56ذ اساطير من الشر  ،ط 1دار الشرو  ،القاهرة 1431هذ 1991 -م).
اثن م ور ،محمد ثن مكرم اثن م ور االفريقي المصري ت 711هذ،

57ذ لسان العرب ،ط 1دار صادر ،ثيروت ب – ت).
ال ار ،رمزي،

 58ذ قاموس األحبلم – أحبلمك تح م هر علم ال فس ،ط 3دار المعار  ،مصر 1417هذ
1987 -م).
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ندبة،

59ذ قاموس الكلاثة المقدس ،ط 3صدر عن م مع الك ا س في الشر االدنى مكلبة الساعة،
ثيروت 1291هذ 1971 -م).
نعمة ،حسن،

61ذ موسوعة ميرولوجيا واساطير الشذعوب القديمذة ومع ذم اهذم المعبذودات القديمذة دار الفكذر
اللب اني ،ثيروت 1415هذ 1995 -م).
هروشكا وآةرين ،ثوهو سبل هروشكا – لوثور ماتود جيري ثروسلكي – يانا سوجكوفا،

 61ذ االساطير في حضذارة وادي الرافذدين ،ترجمذه الذى العرثيذة عصذام عبذداللطيا احمذد ثيذ

الحكمة العرا  ،ثلداد 1436هذ 3116 -م).
الوردي ،علي،

 63ذ االحذذبلم ثذذين العلذذم والعقيذذدة ،ط 3دار كوفذذان لل شذذر توزيذذع دار الك ذذاز االدثيذذة ،ثيذذروت
لب ان 1434هذ1994م).
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