
امل حلة االوىل -قسم التضاريخ ات يف تضاريخ الع اق القديم             اعداد /د.نضادية حممود ف حضان         ضار حم  

1 

 

 الجانب الحضاري للعراق القديم :

 الحياة الدينية :

أحتلت المعتقدات والعبادات والطقوس حيزاً كبيراً ومهماً في حياة الشعوب القديمة 

وتركت أثاراً واضحة في مسيرتها الحضارية . ويعد الجانب الديني من أبرز العوامل 

المؤثرة في حضارات األمم القديمة فهو يسهم في تحديد العادات والتقاليد وله أثر في 

سية واألدبية لذلك فدراسة الديانات تعتبر مهمة لمعرفة تاريخ الحياة االقتصادية والسيا

وحضارة األمم . أن ما خلفه لنا األنسان القديم من آثار مثل الرسوم على جدران 

الكهوف والدمى الطينية والحجرية أسهمت في الكشف عن جوانب من معتقدات 

قوس والسحر والذي األنسان القديم فقد مارس اإلنسان في عصور ما قبل التاريخ الط

أعتقد أن لها تأثيراً ايجابياً على الحياة اليومية من خالل معايشة اإلنسان للظواهر 

الطبيعية كالجفاف والبراكين والزالزل ... ألخ وتصوره أن بمقدوره تسخير هذه 

الظواهر الطبيعية وكان ذلك بداية االعتقاد بالسحر القائم على مبدأ ) المحاكاة ( وقد 

الكهوف القديمة على رسوم جدارية تمثل أنواع من الحيوانات التي كان  عثر في

يصطادها اإلنسان اعتقاداً منه انه إذا ما رسم هذه الحيوانات التي يرغب في 

اصطيادها فإن الحيوانات الحقيقة ذاتها سوف تقع تحت سيطرته كما صنع اإلنسان 

الحجر الراجح إن صنع هذه منحوتات صغيرة على شكل دمى من العاج أو العظام أو 

 الدمى من أجل التعبير عن الخصب .

 

 المصادر الكتابية عن ديانة بالد وادي الرافدين :

القصص واألساطير السومرية والبابلية التي تتعلق بخلق اإلنسان والكون وبعض  -1

 المؤلفات األدبية مثل المالحم .

عض األخر والمدونة على الرقم أسماء اآللهة وألقابها وعالقتها ببعضها مع الب -2

 الطينية )التابليتات( .

نصوص تتضمن بناء المعابد والشعائر الدينية التي تقام عند حدوث بعض  -3

 الظواهر الطبيعية كالخسوف والكسوف .

نصوص تتضمن تفاصيل االحتفاالت الدينية مثل احتفاالت رأس السنة البابلية  -4

 دس .)اآلكيتو( واحتفاالت الزواج المق

النصوص السحرية والتعاويذ والرقية ونصوص التنجيم )وهو رصد الكواكب  -5

 واألجرام السماوية لمعرفة أثرها في شؤون الناس( .

 المعتقدات الدينية في العراق القديم

ذكر القران الكريم في محكم أياتة وسورة أشارات عن أحداث تاريخية عدة لكن دون 

الكامل وإنما اخذ العبرة الدينية منها فقط وهذه هي إن يتطرق إلى ذكر تفاصيلها ب

قران الكريم إلى نقد اليمة العامة للكتاب الحكيم. وفي هذه اآليات المحكمات تطرق قال

جانب مهم وخطير اتجاه نوع العبادة والفكر الديني في العراق القديم الذي كان سائدا 

هدا على ممارسة تلك العقائد في فترة حياة النبي إبراهيم )ع( حيث كان بالطبع شا

 والطقوس والشعائر الدينية في زمانه وعصره..

كان الدين من أهم مقومات حضارة وادي الرافدين القديمة حيث شكل جانبا روحيا 
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من تفكير اإلنسان على مر العصور. فاألفكار والمعتقدات الدينية غالبا ما تحدد 

ته وتقاليده واعرافة ونمط بناءة الفكري الهيكل العام لسلوك اإلنسان وتؤثر على عادا

 والروحي. وتتركز الديانة العراقية القديمة على ثالثة عناصر رئيسة: وهي

 الفكر الديني 

 الشعور الديني 

 الشعائر والطقوس والعبادة 

ودراسة هذه الديانة من األشياء البالغة الصعوبة، ولكن سنحاول إعطاء حل أو تفسير 

 تاريخي.

 القوى الطبيعية:عبادة 

في الحقيقة ال نعرف بالتحديد متى كانت البداية األولى لنشوء فكرة الدين وممارسة 

العبادة للمرة األولى عند اإلنسان العراقي القديم. ولكن من المعروف إن في شمال 

العراق يكثر سقوط اإلمطارالغزيرة ويزداد عصف الرعود والبروق وفيضان 

قة الجبلية، فكان ذلك يسبب خوفاً شديداً  لدى إنسان العصر مجاري األنهار في المنط

الحجري القديم وبسبب عدم معرفته بحقيقة الظواهر الطبيعية فتصور هذا اإلنسان في 

بادئ األمر بوجود قوى وأرواح شريرة كامنة في هذه الظواهر فظهرت بذور 

 كن فوق قمم الجبال.عبادتها تحاشيا لشرورها وإرضاءاً لها فاعتقدوا بوجود آلهة تس

إما في جنوب العراق حيث السماء الصافية واألرض السهلية مكنت اإلنسان من 

رصد ومالحظة الكواكب والنجوم بشكل واضح والحظ التغيرات المناخية بين ليل 

ونهار وصيف وشتاء فعبد تلك الكواكب أيضا. وبذلك ظهرت المجموعة األولى من 

تقد إن عبادة هذه القوى كانت عبادة روحية تأملية اإللهة وهي إلهة الطبيعة. ونع

 وليست عبادة تجسيدية صورية لعدم العثور على دمى أو تماثيل

وبعد إن عرف اإلنسان الزراعة وظهرت القرى الزراعية في اإللف التاسع ق.م. 

أصبحت األفكار أكثر تعبيراً وشموالً لواقع المجتمع آنذاك، فتعلق اإلنسان بزرعه 

وارتبطت حياته بفكرة الخصوبة والنماء وخشي تقلبات المناخ المفاجئة.  ومحصوله

ولذلك ظهرت في قرية جرمو في اإللف السادس ق. م مجسمات دمى من الطين 

مثلت بعض الحيوانات المختلفة، وكذلك تم العثور على مجموعة دمى من الطين على 

عليها مثيولوجيا اسم )اإللهة  هيئة نساء حبالى أو بدينات الجسم ذات اثدية كبيرة أطلق

ـ إالم( وكانت تشير إلى رموز دينية اقترنت بوظيفة المرأة في عملية اإلخصاب 

واإلنجاب وأيضا ترمز إلى قوى الخصب واإلنجاب الطبيعي لألرض. وان تلك 

الدمى شهدت تطورا فنياً ملموسا مع تطور القرى الزراعية تدريجيا وهذا ما اكدتة 

 نقيبات والتحريات األثرية ظهور اإللهة:المكتشفات والت

  

تطور الفكر البشري مع مرور الزمن وتقدم الجوانب الحضارية فيه. وقد ساعد 

استقرار السومريين في جنوب العراق وازدهارهم االقتصادي والسياسي إلى نشوء 

حرية واسعة في الفكر والشعور الديني. فاتضحت معالم الديانة العراقية المنتظمة 

اكتمل نضوجها في العهد السومري في منتصف اإللف الرابع ق.م. أما االكديون و

والبابليون واألشوريون فقد اقتبسوا الديانة السومرية، وأضافوا إليها تغيرات طفيفة 
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في عدد اإللهة وأسمائها ونعوتها وأشياء أخرى لكنهم لم يغيروا جوهر الديانة 

لإللهة ومن خالله يقررون ويناقشون  األصلية واعتقد السومريون بوجود مجمع

مصير العالم وإدارة الكون وكان يرأس هذا المجمع احد اإللهة ويعتبر حينها الرب 

 القومي والوطني للبالد قاطبة.

إن أعظم آلهة حضارة وادي الرافدين هي التي شكلت الثالوث المقدس الذي عمت 

إله السماء، والذي لقب أبو  عبادته أرجاء البالد جميعها ولعدة قرون وهم: )أنو(

اآللهة وترأس مجمع اآللهة السومري طوال عهدهم السياسي ومعبدة في مدينة 

الوركاء. و)أنليل( إلة الرياح العاصفة ومسبب الفيضان، ومعبدة أي ـ كور في مدينة 

 نفر. وكان يترأس مجلساً إلهيا يسمى أالنونا أي الخمسين إلة.

وإلة الحضارة ومعبدة أي ـ أبسو في مدينة اريدو، ولقب و)أنكي( إلة المياه واألرض 

ملك اإللهة.  هؤالء الثالث هم الذين يقتسمون حكم الكون بينهم. ويأتي من بعدهم 

اآللهة األخرى ويمثلون الثالوث الثاني ويعتبرون أبناء اإللهة الثالثة في الثالوث 

 األول..

ور واستمرت عبادته حتى القرن وهم: )سين( إلة القمر ومركز عبادته في مدينة أ

السادس ق. م و)شمش( إلة الشمس وكان عند السومريين إلة الحرب، أما االكديين 

 فأعتبروة مصدر الضوء والحياة وكان مركز عبادته في مدينة سيبار. 

و)عشتار( السيدة العظيمة إلهة الحب والخير عند السومريين والبابليين، وإلهة 

 كان مركز عبادتها في معبد أي ـ الحرب عند األشوريين و

 

 إنا في مدينة الوركاء وانتشرت عبادتها بعد ذلك في الجزيرة العربية وبالد الشام. 

و)دموزي أو تموز( إلة الزرع والخصب وسمي باآللة الراعي، الذي يجدد نمائه في 

 فصل الربيع وهو زوج عشتار.

 

( رئيس مجمع اإللهة البابليين طوال فترة حكمهم السياسي ومجدوه بخمسين و)مردوخ

 نعت وصفة إلهية 

 و)نركال( إلة العالم السفلي عالم األموات وإلة الجحيم والنار.

 و)أدد( إلة اإلمطار والزوابع والعواصف ومعبدة في بابل.  

 لدة.و)ننخرساج( إلة إالم وعرفت ايصا باسم )ننماخ( أي السيدة الوا

و )نابو( أو )نبو( إلة الحكمة والعلوم واآلداب والكتابة، وأثار معبدة المسمى )أي ـ 

زبدا( مازالت خرائبه في مدينة بورسيبا المعروفة باسم برس نمرود قرب الحلة. 

واستمرت عبادته إلفي سنة وقد عبد السومريون واالكديون والبابليون واألشوريون 

إلة  2500هم في منتصف اإللف الثالث ق.م حوالي مئات اإللهة حيث وصل تعداد

حسب الوثيقة التي عثر عليها في مكتبة الملك األشوري أشور بانيبال، إما األب 

 ..1914اسم إلهة عام  3300دايمل فقد توصل في أبحاثة إلى تشخيص 

اك ولكن بالتأكيد لم يعبد سكان بالد الرافدين كل هذه األرقام من اإللهة مرة واحدة فهن

أسماء عدد كبير من اإللهة هي عبارة عن نعوت وصفات كانت تطلق لتمجيد اإللهة 

وامتداحهم. واإللهة التي ذكرناها كانت هي اإللهة األكثر شهرة عند الناس وبقوا على 
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 عبادتها لقرون طويلة من تاريخ العراق المالحم واألساطير:

بشر، ومنحوها صفات بشرية لقد صور العراقيون القدماء إلهتهم على شكل صور ال

باإلضافة إلى صفاتها اإللهية، فهي في نظرهم كاإلنسان كانت تفكر وتعمل وتأكل 

وتشرب وتتزوج وتنجب األبناء الذين هم اإللهة أيضا. وتخطط وتدير الكون في وقت 

 واحد وتجتمع فيما بينها في مجمع اإللهة فتقرر مصير البشر من خير وشر.

في وادي الرافدين على العبادة والطقوس الدينية فقط، وإنما شهدت ولم تقتصر الديانة 

والدة فلسفة جديدة عكست وجود شعب متحضر راقي ونقلت قصصه ونظرياته في 

خلق الكون واإلنسان والعالم وهذه القصص أو المالحم سميت مثيولوجيا باسم 

 )األساطير(، والتي تقسم مبدئيا إلى ثالث أنواع وهي

 الوجود والكائنات  أساطير أصل  -1

 وأساطير تنظيم الكون والحياة،  -2

 وأساطير التقييم والتشريع،  -3

فظهرت أسطورة انليل وننليل وهي تتحدث عن كيفية تكوين القمر وتكوين اآللة انليل 

وهو ابن آلة انو إله السماء وأمة إلهة كى إله األرض، وابنة إله القمر والصراع الدائم 

 بينهم.

انكي، واألسطورة األشهر واألكثر مأساوية أسطورة عشتار  وأسطورة اإللهة 

وتموز. وأسطورة الطوفان، وأسطورة ملحمة كلكامش وانكيدو. وهذه األساطير 

 جميعها تندمج تحت مصطلح )أساطير الخلق السومرية(.

ثم ظهرت أسطورة الخلق البابلية المسماة )االنيوما أيليش( والتي اكتشف أول كسر 

على يد المنقب أوستن هـ. اليارد وجورج سمث، وأما أخر  1848ام فخاري منها ع

 . ومطلع هذه األسطورة يقول:1925لوح اكتشف منها عام 

 حينما في األعالي لم تكن السماء )بعد( قد سميت.

 وفي االسافل لم تكن األرض )بعد( قد ذكرت باسم.

 )حينما( كان أبسو األول منجبهم.

 الجميع. و)ممو( و)تئامت( التي ولدت

 مازالت أمواههم خليطه ببعضها.

 ولم يكن قد تشكل مرعى، وال كان باإلمكان رؤية هور قصب.

 حينما لم تكن أية إلهة )أخرى( قد جاءت إلى الوجود.

 .7ـ  1اللوح األول 

إن أساطير ومالحم وادي الرافدين عكست لنا الكثير من الجوانب الواقعية الهامة 

القديم ويومياتها بما فيها الفكر الديني والعقائدي والفكر لحياة المجتمع العراقي 

 االجتماعي.

و تعتبر أسطورة االينوما ايليش مادة خصبة للكثير من التحليالت واألفكار عن العالم 

القديم ومعتقداته فهي تتضمن صراع مفاهيم عقلية وفلسفية. أسطورة االينوما ايليش 

ي حصرا ضمن المرحلة البابلية منذ بداياتها ال تشير مطلقا إلى مرحلة أكدية بل ه

االمورية وحتى أفولها على يد األشوريين. وكان للصراعات السياسية تدخل واضح 

في نوعية العبادة حيث كانت إلهة الدولة المنتصرة تسود على غيرها وتتزعمهم، 
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دوخ وتتوارى وتزول إلهة الدولة المنهزمة وتعتبر هذه إلهة خائنة لشعبها. مثل مر

الذي أصبح كبير لإللهة في عصر البابليين بعد إن كان الشأن النليل وانو وانكي. 

واالهم من هذا وذاك إن األدهى في المعتقدات الرافدينية وعموم ديانات الشرق 

األدنى القديم هو عدم االعتقاد ببعث ونشور وقيام وإنما مقر الجسد القبر حتى يبلى 

 اح العالم السفلي وتخلد فيه إلى األبد.والروح تنتقل إلى عالم األرو

 عصر إبراهيم:

في خضم هذه األفكار والمعتقدات والطقوس الدينية ورواج األساطير الفلسفية التي 

تمحورت اغلبها حول مبدأ الوثنية والشرك واعتناق الشعب بالعبودية لمئات اإللهة 

دينة أور، وعلى األرجح في المنتشرة في بالد الرافدين قديما ولد إبراهيم الخليل في م

اإللف الثاني ق. م. وكان عمة وربيبة يمتهن صناعة األصنام وبيعها. ونشأ في وقت 

عسير سياسياً حيث صادف نهايات الوجود السومري وضعف الدولة االكدية وبدايات 

تكوين دولة أور الثالثة وهذا ماجعل التذبذب واضحا على نمط الديانة عند المجتمع. 

 ة كثيرا ما كانت ترتبط بمصالح النظام السياسي للدولة الحاكمة آنذاك.فالديان

فارسلة هللا عزوجل إلى جنوب العراق أتياً بمبدأ جديد ودين جديد وهو مبدأ التوحيد 

وعبادة هللا وحدة ال شريك له. ونبذ عبادة األصنام جميعها وتصحيح مسار عبادة القوم 

 وإصالحهم اجتماعيا.

لمتداول شعبيا وليس )مثبت علمياً( إن إبراهيم  انتقل مع عائلته إلى ومن المعروف وا

كم، وهو صبي، وفي احد األيام  20مدينة بورسيبا التي تبتعد عن مدينة الحلة بحوالي 

حين خرج أهل بورسيبا إلى االحتفال بعيدهم الكبير والذي اعتقد أنة )عيد االكيتو 

ن الناس فدخل المعبد وهو الزقورة حتما؟ الشهير(؟ فاستغل إبراهيم خلو المدينة م

فرأى هناك عدد من األصنام متجمعة في مكان واحد. وعلى الفور رفع فأسه وحطمها 

جميعاً وعلق الفأس على عنق كبير اإللهة. وكبير اإللهة هنا هو كبيرها بالحجم 

 والهيئة من ناحية ومن ناحية أخرى كبيرها بالشأن والرفعة

 عروفة وواضحة في القران الكريم..والمقدرة والقصة م 

ويبقى السؤال الذي يحيرني كثيراً هو: أي معبداً دخلة خليل هللا، وأين يقع في بابل أم 

 في أور أم في أكد أم في مكان أخر في مدن العراق األثرية األخرى.

  

 

دور مما ال شك فيه ان الدين لدى االقوام القديمة التي عاشت في بالد الرافدين كان له 

مهم في الحياة اليومية، وال نغالي ان قلنا ان ذلك الدور ال يزال يحتل المكانة االولى 

لدى كل الشعوب في العالم. وقد حكم ملوك العراق القدماء باسم الحق االلهي 

باعتبارهم ممثلين حقيقين لاللهة ونوابا عنهم، وكانت االلهة متعددة وكان الملك يجمع 

دنيوية بيده. فهو القائد االعلى في الحروب، والملك في وقت السلم السلطتين الدينية وال

ورئيس الكهنة وممثل االلهة في ادارة المعابد ورعاية شؤون الرعية، وقد اصبح 

الملك بعد انتقال الحكم من السومريين الى االكديين الساميين ينظر اليه كاله بشري 

قد وضع الملوك االكديون امام يحكم باسم االلهة كما كان فرعون في مصر. لذا ف

اوايلو السامية( التي  -اسمائهم االشارة الخاصة بااللهة وهي )دنكو( السورية او )ايلو
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تعني االله، وقد تغير االعتقاد بعبادة الملك زمن ساللة حمورابي او الدولة البابلية 

راهم االولى، واصبح يمثل االلهة في االرض بالرغم من انه بشر يكلم االلهة وي

ويتلقى منهم االوامر،ويؤيد ذلك ما نراه واضحا في مسلّة حمورابي المشهورة التي 

( وقد قــال حمورابي ان 1يقف فيها الملك امام االله )الشمس( اله الحـق والعدالة)

االلهة قد نادتني المنع االقوياء من ان يظلموا الضعفاء وانشر النور في االرض 

تغير مفهوم الملك في الدولة االشورية واصبح يعد  (. وقد2وارعى مصالح الخلق)

الرئيس االعلى للدولة والقائد للقوات وفارس الفرسان فكانت مهمته سياسية 

وعسكرية ودينية وكان يرى االلهة في الرؤيا كما رأى اشور بانيبال االلهة 

لتعدد ( ونظرا 3عشتارالهة اربائيلو عندما هّم بمحاربة الثائر العيالمي تي اومان)

االلهة فقد كان لكل اله عمله واعياده الدينية المعينة. ولكن اهم هذه االعياد هو عيد 

 رأس السنة الجديدة او عيد السنة البابلية والذي يسمى بعيد )اكيتو(. 

 عيد اكيتو او عيد رأس السنة البابلية: 

حتفاالت تقام في يعتبر هذا العيد من االعياد المهمة في العراق القديم. ولقد كانت اال

بابل بمراسيم خاصة وكذلك كان يُحتفى به في مدن اخرى خارج بابل في اربائيلو، 

حران، اوروك، ونينوى. وقد تم التنقيب في اوروك وعثر على بيت )اكيتو( ومعابد 

(. وكانت هذه االعياد تقام في 4اخرى في بابل تعود الى العصر الكلداني الحديث)

روك وغيرها من المدن بسبب تاثيرها بتيارين قويين من العقائد بابل كما قلنا وفي او

الدينية السائدة اولهما: عبادة الهة الخصب ذات االصول العميقة الغور والشائعة في 

جميع انحاء الشرق االدنى منذ عصور ما قبل التاريخ. والثاني: نظرية نشأة الكون 

المدن السومرية كانت تؤمن  السومرية االحدث تاريخا نسبيا. اذ ان كل دويالت

وتعتقد بان خصوبة حقولها ومواشيها وسكانها كانت بواسطة الزواج المقدس بين اله 

المدينة والهتها. وقد ورد ذكر مثل هذه الزيجات في نصوص تعود الى عصر ساللة 

اور الثالثة وعلى سبيل المثال بين ننكرسو وبابا في لكش، وبين نانا وكوال في اور، 

آنو وانانا في اوروك وبين انليل وننليل في نفر، وتقام مراسيم هذه االحتفاالت وبين 

والتي تسمى: زامكوك )أي عام جديد بالسومرية( مرتين في كل عام في الربيع 

)االعتدال الربيعي( والخريف )االعتدال الخريفي(. ويتم تنظيم هذه االحتفاالت 

كر من حلول ايام العيد. ثم طور رجال والمراسيم من قبل حاكم المدينة قبل وقت مب

الدين في )نفر( قصة نشأة الكون فتسبى خلعة الى )انليل( بعد ان انتصر على تيامات 

وقوى الظالم، وبعد الخليقة اصبح مجمع االلهة العام برئاسة اله الريح الذي يجمع 

 بيده مصائر االرض وقدر البشرية. 

نهائية ثابتة تجري مرة واحدة في السنة  ولم يكن الخلق والبت في المصائر مسألة

لتستمر ابدا، بل كان االعتقاد السائد هو انها عرضة للنظر والمراجعة السنوية 

المشروطة بناًء على تجدد الصراع الكوني كل عام واستحالة التكهن بنتائج ذلك 

 الصراع، وهكذا فقد امتزجت في عيد رأس السنة الجديدة فكرة الزواج المقدس بقصة

الخليقة في وحدة متناغمة، حيث جرت مزامنة تحول الطبيعة من الجدب الى 

الخصوبة والنماء وفي تلك الدراما المزدوجة اسند الدو رالرئيسي الى االله )مردوخ( 

ليجمع مع شخصيته الخاصة كاله للخصب والنماء، وشخصية انليل بطل وملك 
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االلف الثالث قبل الميالد باعتباره  (. ولقد احتفل السومريون بهذا العيد منذ5االلهة)

(( ولكن في االلف االول قبل الميالد ادمج 6طقس الزواج المقدس )الزواج االلهي)

 هذا العيد بعيد اكيتو. 

 كيفية االحتفال بعيد اكيتو: 

يعتبر هذا العيد من اهم اعياد العراقيين القدماء في التاريخ ويحتفل به لمدة اثني عشر 

عيد في شهر نيسان حيث يحل فصل الربيع الذي يمثل نهاية الشتاء يوما، ويبدأ ال

البارد وبدء موسم الدفء والنمو الذي يرمز الى الحياة والخير، وينتهي في الثاني 

عشر من نيسان. ومغزى االحتفال به مشاركة االرض في افراحها حيث تلبس حلة 

رض وحلول االستقرار قشيبة في بداية كل عام في فصل الربيع، فهو عيد خلق اال

والخير والنمو والبركة كما ورد ذلك في قصة الخليقة البابلية ووفق منهاج خاص. 

وكانت االحتفاالت تقام في معابد المدن وكان الملك يشارك فيها وتقام في المعبد 

(. وقد تم العثور نتيجة التنقيبات على 7الرئيسي لالله الذي يسمى معبد اكيتو ايضا)

لحجر وااللواح االسطوانية وبالكتابة المسمارية تحوي نصوصا حول هذه الواح من ا

 (. 8االحتفاالت والتي تدوم اثني عشر يوما على عدد اشهر السنة)

وهذه المعابد الخاصة باالحتفاالت كانت خارج اسوار المدن وقد عثر في بابل على 

 (. 9شارع الموكب وباب عشتار من قبل بعثة المانية)

م الثمانية االولى من االحتفاالت تختص بالتكفير عن الذنوب حيث ان االله ان االيــا

مردوخ يكون محتجزا اثناءها في جبل العالم االسفل وتقدم فيها الضحايا والقرابين 

وتعين درجات الكهنة ومراتبهم لياخذ كل حسب درجته مكانته في االحتفاالت. بدءا 

ول من نيسان حتى اليوم الرابع منه ال يقيم رئيس الكهنة( في اليوم اال -ب )االورلو

احد من العباد في معبد )ايساكال( عدا الكهنة حيث تقام الصلوات وتنشد التراتيل 

ويجري التهيؤ لالحتفاالت التي تاتي بعدها. وفي اليوم االول ايضا ياتي االله )ناهو( 

لهة لالشتراك في من معبده البيت الحصين في بورسيبا لزيارة االله مردوخ كبير اال

هذا االحتفال، وياتي رئيس الكهنة في المقدمة والكهنة خلفه ليكسوا تمثال االله 

مردوخ بكسوة ثمينة وحلة مطرزة قشيبة من المحتمل انها كانت بيضاء اللون. وفي 

اليوم الثاني يتكلم رئيس الكهنة ويقوم منفردا في الطواف حول تمثال االله مردوخ 

الليل وتنشد تراتيل في مدح مردوخ. وقبل الفجر بساعتين يتطهر ويقوم بصلوات في 

هذا الكاهن بمياه النهر ويرتدي ثوبا من الكتان، ويدخل المعبد الذي فيه مردوخ، 

ويناجي االله ثانية ثم يفتح االبواب كالمعتاد، ويكون قد دخل قبله السادن والكاهن 

اهن اخر يشاركهم في قراءة تلك المختص، ويتم ترتيل قصائد العزاء ويلتحق بهما ك

التراتيل ويستمرون في اقامة الصالة امام االله حتى الصباح. وقبيل مغادرتهم مخدع 

االله مردوخ يؤدون بعض المراسيم الدينية االخرى لتاج االله انو ثم يصلون ثالث 

مرات لالله: ديب: وقد ورد وصف هذا اليوم على رقيم طيني فيه نقص في بعض 

من الكتابة المسمارية وقد ورد فيه: )أيها السيد يابيل الذي ليس له مثيل االسطر 

وبعد هذه الصالة ياتي الكاهن …( عندما يغضب، ايها السيد يا بيل الملك الجليل

ويتوجه الى باب المعبد لفتحه وينهض كهنة المعبد الذين يسمون باالكدية ايربابيتو أي 

لتراتيل امام االله بيل وااللهة بيليت )مردوخ خدم المعبد ويؤدون الصالة وينشدون ا
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بانشاد التراتيل المحزنة ثم  -كانو–وزوجه(، ثم يقوم الكهنة النائمون واسمهم بالبابلية 

ينفرد بعد شروق الشمس رئيس الكهنة باقامة الصالة لمردوخ ومن ثم يشترك مع بقية 

بر )االوريكالو( او الكهنة، وبعد مغيب الشمس بثالث ساعات يستدعى الكاهن االك

)اوركلو( بتالوة قصيدة )اينوما ايليش( أي قصة الخليقة المفصلة كاملة وتستغرق هذه 

االحتفاالت االيام االربعة االولى ويكرز اليوم الخامس للتطهير حيث يقوم الكاهن 

)المشماشو( برش اركان المعبد بالماء المطهر وتدق الطبول وتتلى االدعية وتحرق 

يجري اخيرا نحر خروف تمسح بدمه جدران المعبد ويرمى برأسه وجسمه  البخور ثم

(. ولم 10في النهر، وكان المعتقد ان كبش الفداء هذا ياخذ معه كل اثام تلك السنة)

كان المشماشو يصبح نجسا جراء هذه الطقوس لذلك فقد كان عليه ترك المعبد 

كان الناس يعبرون عن هياجهم  )ايساكال( لما تبقى من ايام العيد. وفي هذه االثناء

( يشير الى تعالي 11بطريقة اكثر رسمية وحسب ما جاء في نص منقوش على رقيم)

اصوات البكاء والنحيب عند االهالي، ونشوب فوضى تبلغ اشدها، وينشب عراك في 

اماكن عديدة، وتندفع عربة بعل مردوخ بدون سائق بسرعة الى بيت اكيتو، وان احد 

ى بلباس الملك وتطلق يده حرة للعبث في المدينة. وهذه هي بالتاكيد المجرمين يتخف

تجليات للهستريا والفوضى الجماعية التي ربما كان مبعثها محاولة خلق صورة 

فوضى التي تعم الكون بسبب اختفاء االله. وبعد مغيب الشمس بثالث ساعات 

عددا من الجواهر  يستدعي رئيس الكهنة حدادا وثالثة صناع مهرة وحائكا ويعطيهم

وذهبا من خزينة مردوخ، فيصنعون تمثالين الحتفاالت اليوم السادس من ايام العيد 

ويعطى الكاهن االكبر االله بيل ابتداءا من اليوم الثالث وحتى السادس قطعا من لحم 

الغنم المذبوح قرابين للصناع الذين كانوا يطعمون خيار لحوم االضاحي، اما الكتف 

(. وكذلك في اليوم الرابع يتوجه الملك الى بارسيبا )برس 12ب الحفار)فهو من نصي

نمرود( عشرة اميال جنوب بابل، كي يستدعى االله )نبو او نابو( الذي يتوجب عليه 

فك اسر ابيه مردوخ من سجن العالم االسفل، ويعود مصطحبا معه تمثال )نبو( الى 

خلى الملك عن شارة الملوكية ايساكال )المعبد( بعد يوم. وفي باب المعبد يت

)الصولجان والسيف( مسلما اياها الى الكاهن )االوريكالو( الذي يضعها على كرسي 

امام مردوخ، ثم يلطم الملك على خده. وضمن االحتفاالت الدينية كان الملك بنفسه 

يقوم بتقديم الطعام الى االلهة ويذكر انه كان يلبس المالبس البيضاء من اجل اتمام 

ا الطقس ومالبس اخرى من نوع آخر. وفي مناسبات كان الملك يرتدي المالبس هذ

(.وبموجب المفاهيم 13الخشنة البسيطة وكانت تعتبر من مالبس التوبة والغفران)

المعروفة عند سكان العراق القدماء ان مجمع االلهة في السماء هو الذي اول االمر 

صة بها وكانت رموز الملوكية حسب المظهر الخارجي للملوكية واالحتفاالت الخا

االساطير المدونة بالمسمارية وقد وضعت في احتفال خاص في السماء امام كبير 

( ومن ضمن هذه الرموز الصولجان والتاج وهذه الرموز 14االلهة المعروفة )آكو()

الخاصة بالملوكية كانت تميز ما بين االلهة الخالدين عن البشر وغير الخالدين بما في 

لك من هو من اصل الهي. وهذا المفهوم عن الملوكية بقي منتشرا الى زمن قيام ذ

الثورة الفرنسية وكانت تسمى نظرية الحق االلهي للملوكية. وكانت الوان االنسجة 

المستخدمة والمستعملة للمالبس لها ارتباط بمفاهيم دينية. وبتقاليدها الخاصة.فكان 
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واح الشريرة والى القوة الجسدية والنشاط وهو اللون االحمر عندهم رمز لطرد االر

اللون الذي يرمز الى الحرب والثورة. واالرجواني يدل على الرفعة والقوة، ويقوم 

الكاهن بمرافقة الملك عندما يتقدم الى حضرة االله )بعل( وعليه ان يجره من اذنيه 

قط: لم اذنب يا ويرّكعه على االرض، وعلى الملك ترديد هذه العبارات لمرة واحدة ف

سيد البلدان، ولم اغفل ربو بيتك، لم اخرب بابل، لم اسبب لها الهوان. لم انَس مناسك 

معبد ايساكال، لم اوسع باللطمات خّد أي من عبادك، ولم اهنهم. لقد حرصت على 

بابل ولم اقوض جدرانها. فيردد الكاهن مطمئنا ملكه قائال: )ال تخف: سيستجيب االله 

وسيعظم سلطانك ويعلي ملوكيتك ويباركك االله الى االبد ويحطم  بعل لصلواتك

اعداءك ويسقط كل مناوئيك(. ثم يعيد الكاهن للملك شارته )الصولجان والحلقة 

ويلطمه مرة اخرى(. على الكاهن لطم الملك فان سالت دموعه فهذا يعني ان االله 

وان العدو سينتفض راضي وان لم تظهر الدموع فتلك داللة على ان االله غاضب 

(. ان رمزية هذا الطقس الديني المهم تشير الى ان الملك يقوم بهذا الدور 15وينتصر)

الذي هو بمثابة تقديم نفسه كبش فداء للمجتمع والتكفير عن اثامه ويتذكر بانه مدين 

بسلطانه الى االلهة وليس الي شخص اخر، وبعد تطهره واعادة تثبيته يكون 

لمعبد للقيام باالحتفاالت التالية، اذ ال يجوز القيام بها عند غيابه. باستطاعته دخول ا

ومن هنا نستنتج كم كان دور الكاهن االعلى مهما آنذاك، وفي غضون اليومين 

السادس والسابع تصل الى بابل تباعا االلهة )سبا( )كوثا( )كيش( )اوروك(. والمدن 

في حين يكون الملك مشغوال في  االخرى. قادمة عن طريق البر او بواسطة االنهار

ايساكال )المعبد( بانجاز مناسك عديدة وطقوس خاصة بالمناسبة تستهدف اعادة 

مردوخ الى االرض والذي كان يبعث في اليوم الثامن من نيسان من جديد فيدخل 

الملك ضريح االله وياخذ بيده باعتباره المشارك في العيد ويضعه في الساحة الفسيحة 

جتمع كل االلهة لتمنحه القدرة والسلطان الواحد بعد االخر، وخالل هذا للمعبد وت

االجتماع لاللهة تمنح السلطة لمردوخ كما هو مدون في ملحمة الخليقة. وفي اليوم 

التاسع يبدا االحتفال بموكب هائل ويضم تماثيل كافة االلهة، يتقدمها مردوخ في 

ي يقودها الملك بنفسه وتطوف شارع عربته الوهاجة المزدانة بالذهب والفضة والت

الموكب عبر بابل وسط اريج البخور واصوات المغنين والتراتيل والموسيقى بينما 

يركع الناس تعبدا وخشوعا لدى مرور هذا الموكب المهيب. وفي العاشر من نيسان 

الذي هو انتصار لالله مردوخ مع االلهة االخرى ويترك الموكب المدينة مغادرا من 

عشتار وبعد مسيرة قصيرة على الفرات يبلغ الموكب بيث اكيتو. المعبد المزين باب 

بالنباتات والورود وسط ميدان فسيح. وقد تم التنقيب في اوروك واظهرت هذه 

كما تم التنقيب في بيت اكيتو العائد الشور والذي  -بيت اكيتو الخاص بها–التنقيبات 

ك ثالثة معابد لالكيتو في بابل خالل وصفه سنحاريب وحسب ما ورد فقد كانت هنا

العصر البابلي الحديث عصر االمبراطورية الكلدانية عهد نبوخذ نصر. وكانت 

المواكب تدخل من بوابة عشتار وهي البوابة الرئيسية لسور المدينة الداخلي وهي 

مدخل المدينة من الناحية الشمالية وتمثل النقطة التي يتوغل منها الى شارع الموكب 

ويعود بناء بوابة عشتار الى فترة سابقة لعهد نبوخذ نصر الكلداني ولكنه اعاد بناءها 

وتعميرها وتجميلها بحيث اصبحت اكثر اتقانا واحكاما وانه زيّنها بالثيران والتنين 
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وبالطابوق المصقول المطلي ووضع ابوابها بعد ان غطاها بالنحاس وثبت فيها 

وقد كشفت البعثة االلمانية عنها فوجدت اسس  (.16مغاليق ومفاصل من البرونز)

وقواعد بعض قطع الزينة اثناء التنقيبات التي قامت بها مما ساعدت على معرفة 

التشكيلة الزخرفية للبوابة التي كانت مزدوجة تتالف من بوابتين الواحدة خلف 

االخرى، باب خارجي وباب داخلي يوصل بينهما جدار قصير يجعل منهما بوابة 

حدة، ويوجد في مدخل كل بوابة منهما برجان بارزان خلف كل واحد منهما فناء وا

يرجح انهما مسقفان لحماية البابين اللذين يؤديان اليه من عوامل الجو. وان البرجين 

اللذين يقعان على جانبي المدخل في جهة الشمال والغرب شانهما شان الواجهة كلها 

الشرقية المواجهة للمدينة وقد زينت جميعها  والممر الرئيسي والواجهة الجنوبية

بحيوانات في صفوف افقية تبدو فيها تماثيل الثيران والتنانين لكل من يدخل المدينة 

وكانها تتقدم الستقباله وقد احصى عدد هذه الحيوانات التي تزين البوابة وملحقاتها 

البوابة. التي انتقلت ال تزال موجودة على  125تمثاال. ومن هذه التماثيل  575فكانت 

 (. 17الى متحف برلين)

 كيف يبدأ االحتفال: 

تدخل المواكب من بوابة عشتار وهي البوابة الرئيسية كما قلنا الىشارع الموكب الذي 

يعتبر الشارع الرئيسي لمدينة بابل والطريق المقدس الذي يربط المدينة ببيت 

شارع الموكب من بوابة عشتار  االحتفاالت الدينية المعروف ببيت اكيتو. ويخترق

في اتجاهه نحو الجنوب، ثم يمتد بمحاذاة الضلع الشرقي للقصر الجنوبي ويعبر قناة 

ليبيل حيكال بواسطة جسر خشبي ثم يمر بمعبد )نابوشخاري(. الواقع الى الغرب 

ويستمر الشارع جنوبا بمحاذاة سور الزقورة ومعبد ايساكال ثم ينعطف غربا حتى 

اراختو( وهو جدول ياخذ مياهه من نهر الفرات ثم يعبر النهر بواسطة يصل نهر )

جسر مخترقا المدينة وملتقيا بشارع )ادد( نتيجة تقاطع شارع )شمش( لها. ولقد اطلق 

البابليون على القسم الشمالي من الشارع والذي يبدا من بوابة عشتار شمالي المدينة 

بين زقورة بابل ومعبد مردوخ متصال الداخلية ثم يمتد جنوبا حتى ينحرف غربا 

شابو( ومعناه )لن يعبر العدو( والقسم الجنوبي من  -بالجسر المسمى جسر )بور

الشارع اطلق عليه اسم عشتار الماسو او اومياشو بمعنى عشتار حامية 

 (. 18جيوشنا)

 اجراء مراسيم الزواج المقدس: 

لتاسع والذي يعتبر انتصار االلهة بعد دخول الموكب الملكي الى بيت اكيتو في اليوم ا

(. وفي اليوم العاشر كانت تتم مراسيم 19على قوى الطبيعة فيعم الفرح كل الشعب)

اجراء الزواج المقدس في بيت اكيتو الخاص او يتم بعد ذلك في ايساكال، ويتم الجماع 

(. 20بين االله وااللهة المتجسدين في غرفة المعبد المقدس التي تعرف باسم اكبار)

وكانت االلهة كلها تمكث هناك ثالثة ايام وتعود الى ايساكال في الحادي عشر من 

نيسان حيث تجتمع من جديد لتقرير مصائر االرض واالعالن عن نبوات تتعلق 

بحوادث معينة كالحروب والمجاعات والفيضانات وغيرها. او ربما كانت االلهة تعيد 

كان المعتقد ينتخب من قبل االلهة ويقلد صفات حمايتها لبابل وملكها، الن الملك كما 

( وكان االحتفاالت تختتم بوليمة كبرى ترافقها الترانيم 21الملكية من قبلها)
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والموسيقى والصلوات. وفي اليوم الثاني عشر تعود جميع االلهة التي كانت قد قدمت 

صره وهكذا الى بابل راجعة الى مدنها كما يعود الكهنة الى معابدهم والملك الى ق

يختم االحتفال بعيد راس السنة العظيم. وهذه االحتفاالت لم تكن بعيدة العالقة عن 

الواقع الدنيوي للحياة االقتصادية في مملكة بابل الكلدانية، حيث كان رجال الدين 

يتابعون باهتمام في مناطق بعيدة لتطمين الحاجات المادية للمواطن اضافة الى 

في مدينة اور اصال كما في مدينة  -ن االحتفال بعيد اكيتوالحاجات الروحية. وكا

نيبور ايضا مرتين في السنة في الشهر الثاني عشر وفي الشهر السادس او الرابع. 

واكيتو قطع الشعير او  –وكان يفرق بين العيدين ويطلق عليهما: اكيتو موسم البذار 

 من احداث الخريف والذي الحصاد. وتشير االدلة الى ان االحتفال بالعيد كان اصال

يرتبط اصال باالرض المفتوحة في الخريف يعود باصوله الى تقليد نشأ من دافع 

العامة النفسي في مجتمع زراعي بان يخرجوا ويفتشوا الريف في نهاية الصيف، 

وعندما يخفض الهواء البارد من الحرارة المتوهجة التي تغلف بالد ما بين النهرين 

يلول لتعلن ثانية عن حلول موسم حراثة وبذار االرض، ولم يكن بين شهر مايس وا

لعيد اكيتو اصال عالقة بالزواج المقدس ولكن في االلف االول ق.م اصبح العيدان 

عيدا واحدا كبيرا يقع في الربيع في االيام االحد عشر الخاصة باالحتفال برأس السنة 

 الجديدة. 

من القرن الخامس ق.م( ان الكاهنة العليا يذكر )هيرودوتس  -وحول الزواج المقدس:

لم تكن تمضي الليلة مع الملك بل كانت يقظة وحيدة في غرفة الزفاف المقدسة حيث 

(. وعندما كانت االحتفاالت تقام في مدن اخرى كان 22كان االله نفسه ينزل الخذها)

ه. الملك يرسل من ينوب عنه لحضور واجراء مراسيمك االحتفاالت فيها عوضا عن

 539 -555واثر وفاة الملك نبوخذ نصر وفي عهد الملك نبونائيد بعده الذي حكم )

ق.م( اهملت االحتفاالت الن الملك كان غائبا لوجوده خارج بابل وقد اتهم الملك بانه 

يهمل االمور الدينية وهذا كان سببا من اسباب سقوطه. واثر سقوط بابل على يد 

قيم االحتفال بعيد اكيتو كي يكسب الفرس والء ق.م ا539الفرس االخمينيين سنة 

البابليين لهم وال سيما الكهنة. وال تزال بعض الشعوب في العالم تحتفل بانتهاء فصل 

الشتاء وقدوم فصل الربيع اذ يعتبر موسم تجدد الحياة في الطبيعة ويفسر هذا االحتفال 

ى نوروز أي اليوم حسب مفهوم كل شعب، له فعند الفرس والكرد وااليزيديين يسم

 الجديد وبدء السنة

 مميزات ديانة بالد الرافدين :

تتصف الديانة العراقية القديمة بمبدأ )الحيوية( وهو االعتقاد بوجود قوى وأرواح  -1

 كامنة في المظاهر الطبيعية وتجسيدها بشكل آلهة .

والقمر جسد العراقيون القدماء الظواهر مثل البرق والرعد والرياح والشمس  -2

وغيرها بهيئة آلهة وأطلقوا عليها أسماء معينة فتعددت اآللهة نتيجة لتعدد الظواهر 

 الكونية .

اتصفت الديانة العراقية القديمة ب )الشرك( ولم تصل إلى مبدأ التوحيد أي أنهم لم  -3

 يعبدوا اله واحد بل عبدوا آلهة متعددة ومتنوعة .

م صفات ومزايا البشر وهو ما يعرف بـ نسب العراقيون القدماء إلى آلهته -4
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 )التشبيه( أي أن اآللهة تأكل وتشرب وتفكر وتتزوج وتحارب .. الخ .

تتمتع اآللهة في العراق القديم بصفة تختلف عن البشر وهي صفة الخلود أي أنها  -5

 ال تموت إضافة إلى قيامها باألعمال الخارقة .

الحاكم الدنيوي مستمدة من اآللهة وأن الملك أعتقد العراقيون القدامى بأن سلطة  -6

 )الحاكم( ما هو إال ممثل لآللهة أي ينوب عنها وينفذ أوامرها .

أهتم العراقيون القدماء ببناء المعابد والزقورات لتأدية العبادات واالحتفاالت  -7

 والطقوس الدينية حيث يقدم فيها النذور والقرابين .

ون بأن الكون يتألف باألصل من السماء وقد أطلق أعتقد السومريون والبابلي -8

( واعتبروه بالمرتبة االولى وأطلقوا أسم Anoالسومريون على اله السماء أسم )آنو 

( على اله األرض واعتقدوا ان السماء واألرض متحدة وبعد انفصالها Anki)انكي 

)انليل(  عن بعضها تكّون ما يعرف بالفضاء وصوروه بشكل اله وأطلقوا عليه أسم

 أي اله الفضاء .

 أبرز اآللهة في العراق القديم :

 اله السماء ) آنو ( : -1
كان يعبد في مدينة الوركاء ويتمتع بمنزلة رفيعة باعتباره أبو اآللهة وملكها وكان 

أنا( أي بيت  -لهذا اإلله أبنية وهي اآللهة )أنانا( ويمسى معبده في الوركاء )أي 

 السماء .

 

 نليل :اإلله  أ -2
يتكون أسم هذا اإلله من مقطعين هما )أن( وتعني )السيد( و )ليل( وتعني )الفضاء( 

أي )سيد الفضاء أو الرياح أو الهواء( وقد لعب هذا اإلله دوراً في األساطير 

والطقوس الدينية . وزوجته اآللهة )ننليل( وأبناءه اإلله القمر )ننا( بالسومرية أو 

لعالم السفلي )نرجال( واله الحرب )ننورتا( او)ننجرسو( اله )سين( بالبابلية واله ا

مدينة لجش . وتذكر األساطير السومرية ان اإلله )انليل( خلف األشياء النافعة 

 لإلنسان مثل الحبوب واألشجار والمحراث وغيرها .

 

 االله انكي : -3

يدو( ومعبده وهو سيد األرض وسماه البابليون باسم )ايا( وكان مركز عبادته في )أر

فيها يسمى )أي أبسو( وهو اله الحكمة والمعرفة الذي علم األنسان المعارف والفنون 

وكان محباً للخير وصار مثالً لآللهة والبشر ليدلهم على الخالص من األزمات كما 

 جاء في األساطير السومرية .

 

 اله القمر )سين( : -4
ن فقد عبدوه باسم )سين( وعبد في عدة وقد عبده السومريون بأسم ) ننا( أما البابليو

مراكز أشهرها مدينة )أور( ومدينة )حران( وتسمى زوجته اآللهة )ننكال( بمعنى 

السيدة العظيمة وأبنه اله الشمس )شمش( في البابلية و ) أوتو ( بالسومرية . وكان اله 

ألشهر القمر يمثل أبرز الظواهر الطبيعية التي أعتمدها األنسان في حساب أيام ا
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وكان خسوف القمر من الظواهر المشؤومة بالنسبة لسكان وادي الرافدين اذ اعتقدوا 

 بأن أرواح شريرة تهجم عليه وتخيفه .

 

 اآللهة  أنانا )عشتار( : -5

وهي اآللهة األم مصدر العطاء عبدها السومريون تحت أسم )أنانا( والبابليون تحت 

 أسم )عشتار( .

 

 اله الشمس )شمش( : -6

وهذا هو سمه بالبابلية أما اسمه في السومرية فهو )أوتو( ويرمز له بقرص الشمس 

الذي  تنبعث منه حزمة ضوء وقد صور على مسلة حمورابي وهو جالس ويمسك 

بيده صولجان وباليد األخرى حلقة البناء وهو اله النور والحق والعدل ومصدراً 

تا )سبار( و )الرسا( بعبادته للشرائع والكاشف عن الظلم والبغي واشتهرت مدين

 ببار( . -وشيدت له معابد في مدن أخرى سميت )أي 

 

 االله مردوخ : -7

ساكال( وأسم زوجته )صربنيتم( وابنه  –وهو إله الحكمة ومعبده في بابل يدعى )اي 

هو اله الكتابة والقلم )نابو( الذي اشتهرت عبادته في )بورسبا( ألقريبه من بابل 

 يها )أي _ زيدا( .ويسمى معبده ف

 

وهو اإلله القومي لآلشوريين وكانت مدينة آشور )في الموصل  االله آشور : -8

 حاليا( مقر عبادته وهو من اآللهة العظام .

 

 

 

 المعبد والكهنة :

 للمعبد دور كبير في حضارة وادي الرافدين حيث انه يمثل :

 للقضاء بين الناس .مركز ديني للعبادة واقامة الطقوس الدينية ومركز  -1

 مركز اقتصادي لإليداعات والمعامالت االقتصادية . -2

مركز للتعليم والحياة الفكرية واألدبية كالمالحم والقصص والمعاجم وبقية  -3

 المعارف .

 

 وصف المعبد :

المعبد بناء مربع أو مستطيل تتجه زواياه نحو الجهات األربعة وتوصف جدرانه 

الطلعات ووجود غرفة تعرف بـ )الهيكل(  يوضع فيها تمثال بنظام بناء الدخالت و

االله وكذلك )الدكة( التي تستخدم للقرابين حيث تذبح الذبائح عليها قرباناً لإلله . 

والمعبد على شكلين أما أن يكون أرضي أو أن يكون على شكل زقورة )البرج 

عدة طبقات تصل إلى المدرج( والزقورة بناء صلد تتخلله احيانا بارية ويتكون من 
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سبع طبقات أما مربعة أو مستطيلة وبنيت من اللبن ويوجد في أعلى الزقورة غرفة 

صغيرة يوضع فيها تمثال االله وحسب اعتقادهم أن هذا المكان هو الذي يرتاح فيه 

االله قبل صعوده إلى السماء . ويصنع تمثال االله من الحجر أو الخشب ويزين 

هناك العديد من بقايا هذه الزقورات مثل زقورة )أور( في وبالمعادن الثمينة . 

الناصرية وزقورة )عكركوف او دور كوريكالزو( في بغداد وتعود للعهد )الكشي( 

وزقورة )الوركاء( في المثنى والتي بناها الملك )اور نمو( وغيرها من الزقورات 

 التي مازالت شاخصة إلى يومنا هذا .

 

 

 

 

 

 

 الكهنة :

السومرية كان السائد بأن اآللهة تقوم باختيار ممثل لها من البشر  في العصور

لالضطالع بمسؤولية الحكم واالشراف على ممتلكات اآللهة وخاصة الحقول 

( وان سلطته مزيج  En -واألراضي التابعة للمعبد ويعرف باللغة السومرية ) اين 

أخذت تنفصل السلطة الدينية من السلطتين الدينية والدنيوية ولكن في الفترات الالحقة 

عن السلطة الدنيوية وكان من واجبات الكاهن القيام بالطقوس والواجبات التي تخص 

المعبد ويوازيه منصب الكاهنة التي كانت تمثل زوجة اإلله . ومن المالحظ أنه عندما 

ة يكون المعبود الهاً ذكراً في المعبد فقد جرت العادة أن تنصب كاهنة وتسمى )الكاهن

العظمى( وإذا كان في المعبد آلهة أنثى فيكون هناك كاهن ويسمى )الكاهن األعظم( 

ومن مهمات الكهنة )العرافة( ويسمى الكاهن الذي يقوم بمعرفة وتفسير الطالع 

والمستقبل وتفسير األحالم ب )العراف( ويعتمد الكاهن في معرفة الفأل بفحص كبد 

خر من الكهنة بالتعزيم وطرد األرواح الحيوان المضحى به . وقد أختص قسم أ

الشريرة وشفاء المرضى واختص قسم أخر من الكهنة بالعزف على اآلالت 

 الموسيقية أثناء األناشيد والتراتيل الدينية .
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