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 دراسة تاريخيةلعخاقية القجيسة في القخآن الكخيم السعتقجات الجيشية لألقهام ا
 (التهحيج والذخك مثالا )

 أ.م.د.عبج الغشي غالي فارس       إبخاهيم   زيشب دمحم أحسج: الباحثة
 البرخة جامعة كمية التخبية لمبشات /

 السمخز
 دراسة تاريخية القخآن الكخيعفي القجيسة  العخاقية السعتقجات الجيشية لؤلقػامالبحث  تشاول   
تشاول األول مشيا نبحة عغ ىحه ، محػريغ رئيدييغعمى تع تقديسو وقج  (مثاال التػحيج والذخك)

 لى التػحيج والذخك  .إاألقػام ، في حيغ تصخق السحػر الثاني 
)ع(  إبخاليعاتزح أن ىحه األقػام ، ىع قػم نػح )ع( الدػمخييغ وقػم  مجسل ىحه الجراسةمغ و    

وقج قجم القخآن الكخيع معمػمات غاية في األىسية والجقة  شػرييغ،األمػرييغ وقػم يػنذ )ع( اآل
شخاك عغ ديانتيا ، بعزيا يجعع ما تػصل لو السخترػن والباحثػن عغ ىحه الجيانة ، مثل اإل

لية العخاقية القجيسة عمى ىيئة تساثيل وأصشام ، وبعزيا األخخ باأللػلية والخبػبية وتجديج اآل
قخار ىحه األقػام بػجػد هللا سبحانو ، واعتقادىا أن هللا وحجه ىػ إانفخد القخآن الكخيع بحكخىا ، مثل 

 وتػحيجىع لو .     ، فزبل عغ أيسان قػم الشبي يػنذ )ع( باهلل سبحانو ءالخالق والسػجج لكل شي
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The Ancient Iraqi Peoples' Religious Beliefs in The Holy Quran 
A Historical Study (Monotheism and polytheism an  example) 

Researcher: Zainab M. A.Ibrahim    Assist.Prof. AbdulGhani G. Faris 
College of Education for women/ University of Basrah 

Abstract 
     The research deals with the religious beliefs of the ancient Iraqi 
peoples in the Holy Quran, a historical study (monotheism and 
polytheism as an example). It was divided into two main axes, the first 
of which dealt with an overview of these peoples, while the second axis 
dealt with monotheism and polytheism. 
     From the entirety of this study it became clear that these people are 
the Sumerian people of Noah، the people of Abraham the Amorites and 
the people of Yunus the Assyrians. The Noble Qur’an provided very 
important and accurate information about its religion, some of which 
support what specialists and researchers have reached about this 
religion، such as engaging in divinity and deism and embodying the 
ancient Iraqi deities in the form of statues and idols, and some of them 
are the only ones mentioned by the Holy Qur’an, such as the 
recognition of these people in the existence of God Almighty And her 
belief that God alone is the Creator and Creator of everything, as well 
as the faith of the people of the Prophet Yunus in God، glory be to Him, 
and their unification of Him. 
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 السقجمة
يعج القخآن الكخيع الكتاب الػحيج الحي ال يخقى محتػاه لمذظ أشبلقا ، فيػ كبلم هللا عد وجل    

ْكَخ َوِإنَّا َلُو َلَحاِفُظهنَ الحي اندلو وتكفل بحفطو ، قال تعالى ))  . (1)(( ِإنَّا َنْحُن َندَّْلَشا الحِّ
 التػحيج والذخكالقخآن الكخيع )في القجيسة  العخاقية السعتقجات الجيشية لؤلقػام ولحلظ فجراسة   

التي تشاولشاىا في بحثشا ىحا مغ وجية نطخ تاريخية ، يقجم ألي باحث في الحزارة  (مثاال
 .بخز في ديانة العخاقييغ القجماءعغ الجانب األ العخاقية القجيسة معمػمات غاية في الجقة واألىسية

وما دفعشا لمبحث في ىحا السػضػع وفزبل عغ أىسيتو تمظ ، ىػ لتقجيع دليل ممسػس ونسػذج    
 حي عمى أن القخآن الكخيع يسكغ تػضيفو كسرجر لجراسة التاريخ .

ة بصبيعة الكخيس وفي مقجمتيا الشرػص القخآنية اعتسجت ىحه الجراسة عمى جسمة مغ السرادر   
الكتب والبحػث التي عشت أو أىتست بجراسة تاريخ وحزارة الحال  فزبل عغ كتب التفديخ و 

 العخاق القجيع.
تشاول األول مشيا نبحة عغ األقػام العخاقية القجيسة التي  محػريغ رئيدييغعمى تع تقديع البحث    

عشج األقػام العخاقية  التػحيج والذخكإلى ذكخىا القخآن الكخيع ، في حيغ تصخق السحػر الثاني 
وقج جاءت نتائج البحث في نيايتو لتدتعخض أىع االستشتاجات التي أفخزتيا قخاءة  القجيسة،

 األحجاث .
 نبحة عن األقهام العخاقية القجيسة التي ذكخىا القخآن الكخيمأول: 

خز القخآن الكخيع بالحكخ عجد مغ ىحه األقػام وتشاول جػانب عجة مغ معتقجاتيا الجيشية ،    
 وىي الشحػ االتي :

 م ()عميو الدالقهم نهح  -1
 وىحا ما أشارت لو اآليات القخآنية (1)إلى نبي هللا نػح )عمية الدبلم( يخجع ندب قػم نػح       

كحبت قهم نهح السخسمين ۞أذ قال ليم اخهىم نهح أل تتقهن ۞ِإنِّي َلُكْم َرُسهٌل قال تعالى ﴿
  . (3)انيع يختبصػن مع نػح بخابصة الشدب وىحا يعشي ،(2)َأِميٌن﴾
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وبالخجػع إلى السرادر التي حجدت مشصقة استيصانيع والعرخ الحي عاشػا فيو، يسكغ تحجيج    
واذا اردنا البجء باألقجم مشيا سشجج أن عجد مغ السرادر اإلسبلمية  ىػيتيع عمى وجو التقخيب

 (.4) الدبلم ( عاشػا بالقخب مغ الكػفة الحاليةالسعتبخة أجسعت عمى أن قػم الشبي نػح ) عميو 
الجانب الغخبي مغ  الػاقعة عمىقخى ال وقج تػصمت احجى الجراسات الحجيثة مػشغ القػم في   

وان ، (5)شخق نيخ الحمة في الػقت الحاضخ مػضع نيخ كػثى الحي يسثلنيخ الفخات القجيع ، 
في ىحا السػضػع ىػ حجيث األمام  سفيشو نػح رست عمى الجػادي ومغ اشخاف ما أعتسجه

( ذلظ ما وججه في )القامػس األشػري ( وشابق لدبلم )أن الجػدي ىػ فخات الكػفةالرادق عمية ا
رواية األمام الرادق عمية الحي أصجرتو جامعة شيكاغػ أن )جادو( اسع لمفخات القجيع وىػ عيغ 

 (.6)الدبلم

جساع يشعقج بيغ الباحثيغ أن الصػفان العطيع الحي فيكاد األ أما السرادر التاريخية الحجيثة    
 .(7)ورد ذكخه في الكتب السقجسة ، ىػ نفدو الصػفان الحي ذكخ في مأثخ حزارة وادي الخافجيغ

، ( 8)مغ السجن الػاقعة في جشػب ببلد الخافجيغ )اريجو ةواذا عمسشا أن الصػفان أصاب خسد
، (13)عمى حدب ما أفادت بحلظ ىحه السأثخ، ( (12)شخوباكو (11)، سيبار(10)، بادتبيخا(9)أوروك

، ظ السشصقة وفي فتخة سبقت الصػفانفيجػز لشا االعتقاد أن قػم نػح عاشػا وىمظ معطسيع في تم
دور جسجة نرخ وبيغ عرخ فجخ الدبلالت الحي ذىبت ارجح اآلراء انو حجث ما بيغ 

 . (15) ق.م 2900، أي  في حػالي عام (14)األول
في جسمة مػاضع اثخيو جخى التشقيب فييا مثل كير وما يجل عمى ذلظ التخسبات الغخيشية       

والػركاء وشخوباك ولجر ، وىي تفرل ما بيغ الصبقات العائجة إلى دور جسجة نرخ وبيغ 
إلى ثبلثة  وقج وصل سسظ الصسى في بعس السػاضع ،(16) عرخ فجخ الدبلالت األول

 .17))امتار
فخضية حجوث الصػفان في ىحه السجة ما أشيخ لو في ججاول السمػك الدػمخية ومسا يعدز     

مغ أنو تبل الصػفان ضيػر أولى الدبلالت الحاكسة في كير، التي يخجح أنيا حكست في بجاية 
  .(18)ق.م( 2550 – 2800عرخ فجخ الدبلالت الثاني )
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فسغ  ،غالبيتيع بالصػفان أيزاوىحا يعشي بجوره أن قػم نػح ىع الدػمخييغ وىع مغ اىمظ      
 ،السعمػم أن الدػمخييغ استػششػا في مشصقة جشػب العخاق مشح دور جسجة نرخ عمى اقل تقجيخ 

 – 3500ألول مغ العرخ الذبيو بالكتابي )فالكتابة الترػيخية  التي بجأت بالطيػر في الصػر ا
في الصػر الثاني مغ ىحا  ق.م ( أي دور الػركاء الستأخخ كانت المغة التي دونت بيا 2900

  .(19)العرخ)دور جسجة نرخ(ىي المغة الدػمخية
لى اسع اإلقميع الحي إمغ األقػام العخاقية القجيسة، وقج عخفػا بيحا االسع ندبة  ن ػ الدػمخيف     

استػششػا فيو في القدع الجشػبي مغ العخاق ، أي أن التدسية مذتقة مغ اسع السػضع الجغخافي 
ا فيو كسا نخى ذلظ في كثيخ مغ األقػام التاريخية التي اشتيخت في وادي الخافجيغ الحيغ استػششػ 

وبيحا يكػن  مثل األكجييغ ندبة إلى مجيشة بابل واألشػرييغ ندبة إلى أشػر عمى ما يخجح،
الدػمخييغ عخفػا باسسيع الخاص بيع ندبة إلى اإلقميع الحي استػششػا فيو في القدع الجشػبي مغ 

 .(20)مغ األقػام السحمية في وادي الخافجيغ في عرػر ما قبل التاريخ  فيع العخاق
 قهم إبخاهيم )عمية الدالم (   -2
وىحا ما أشارت الية اآلية القخآنية في قػلة  (21))ع( إبخاليعنبي هللا  إلى إبخاليعقػم يخجع ندب     

ُنهٍح َوَعاٍد َوَثُسهَد َوَقْهِم ِإْبَخاِهيَم َوَأْصَحاِب َمْجَيَن َأَلْم َيْأِتِيْم َنَبُأ الَِّحيَن ِمن َقْبِمِيْم َقْهِم تعالى ﴿
ِكن َكاُنها َأنُفَدُيْم يَ  َشاِت ۖ َفَسا َكاَن َّللاَُّ ِلَيْظِمَسُيْم َولََٰ ، ( 22)﴾ ْظِمُسهنَ َواْلُسْؤَتِفَكاِت ۚ َأَتْتُيْم ُرُسُمُيم ِباْلَبيِّ

ومغ ثع فالتعخف ألصػليع يمدم مشا معخفة ما  ، مسا يعشي انيع يختبصػن مع إبخاليع بخابصة الجم
 حيث تزاربت الخوايات بذان ذلظ . ، قيل عغ اصل إبخاليع

مسا يعشي ، (23)أن إبخاليع كان مغ األقػام االمػرية ، بل كان زعيسا امػريا  تذيخ ارجح اآلراء   
 أن قػم إبخاليع كانػا مغ األمػرييغ .

األمػريػن عمى أنفديع ، فاسسيع ىحا مذتق مغ كمسة امػرو ال يعخف االسع الحي اشمقو      
ووسع البابميػن فيسا بعج  ،(24)وىي الريغة االكجية لمتدسية الدػمخية ) مارتػ( بسعشى الغخب

ويسثل  ،لبحخ الستػسط ببحخ امػرو العطيعمجلػل االسع ، فرار يذسل سػرية كميا وسسػا ا
ديخة العخب إلى سػرية ، وذلظ في حػالي مشترف األمػريػن أول مػجة سامية ندحت مغ شبو ج

الذسالية ، وأسدػا دولة ليع  أقداميااأللف الثالث قبل السيبلد وقج تسخكدوا في بادى األمخ في 
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وفي السجة الػاقعة ما بيغ  ،في ماري ) تل الحخيخي اآلن( التي تقع في مشصقة الفخات األوسط 
لخافجيغ وأسدػا فييا سبلالت مغ آشػر في ق.م( اجتاحػا ببلد ا 1800 – 2100عامي ) 

الثاني قبل السيبلد بقخن تحػل مخكد ثقميع  األلفوبعج مشترف  ،في الجشػب  االذسال إلى إلرس
 . (25)إلى سػرية الػسصى وإلى فمدصيغ في الجشػب أيزا

 ففزبل عغ أن ،ى كػث فالخأي األكثخ قبػال ىػ ) عميو الدبلم (أما السػشغ األول إلبخاليع     
، فسا روي عغ أىل البيت عمييع الدبلم  (26)قالت بيحا الخأيأكثخية السرادر العخبية اإلسبلمية 

 -:يفيج بحلظ أيزا فقج ذكخ ياقػت الحسػي أنو عشجما سأل عميا ) ع ( عغ اصل قخير ، قال 
: أراد  قال ابغ األعخابي : واختمف الشاس في قػل عمي )ع( فقال قػم .مغ كػثى  نبط نحغ

قال  .كػثى الدػاد التي ولج بيا إبخاليع الخميل وقال أخخون : فاراد أنشا مكيػن مغ أم القخى مكة 
قػل عمي )ع( فأنشا نبط مغ كػثى ، ولػ أراد كػثى مكة لسا قال بأبػ مشرػر : والقػل ىػ األول 

)عميو الدبلم ( كان مغ  وأراد عميو الدبلم أن أبانا إبخاليع ، نبط ، وكػثى العخاق ىي سخة الدػاد
بغ عباس : نحغ معاشخ قخير نبط مغ أىل انبط كػثى وان ندبشا يشتيي اليو ، ونحػ ذلظ قال 

كػثى ربا مذيج  واألخخ ، في العخاق كػثيان : احجىسا كػثى الصخيق أنالحسػي . وأضاف  كػثى
 .(27) في الشار إبخاليعالخميل )ع( وبيا مػلجه وىسا مغ ارض بابل ، وبيا شخح  إبخاليع
وروي أيزا عغ األمام جعفخ الرادق )ع( قػلو : أن إبخاليع )ع( كان مػلجه بكػثى ربا      

 .(28)وكان أبػه مغ أىميا
كحلظ ورد في كتب تػاريخ الرابئة أن إبخاليع تخبى في كػثا ، ولسا انكخ عمى سكانيا       

أي ممظ بابل  –و األعطع ، نفاه السمظ عبادة الكػاكب والسيسا الذسذ التي كانػا يعجونيا االل
 (29)يو سياستو ويخد الشاس عغ أديانيعإلى اشخاف الذام ، ألنو خاف أن يفدج عم –عمى ما يبجو 

   (30) .أشبلل كػثا تعخف تل إبخاليع ، والى جانب التل مدار يدسى بسقام إبخاليعوال زالت ، 

 االمػرييغ ىػ كػثى . ىحا كمو فيسا يخز مػشغ قػم إبخاليع )عمية الدبلم (
وفيسا يخز عرخىع ، فشطخا إلى أن أحجث التحكيقات األثخية التي تػصل الييا العمساء     

،   (31)تذيخ إلى أن إبخاليع الخميل ) عميو الدبلم ( ضيخ في القخن التاسع عذخ قبل السيبلد
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فحلظ يعشي أن قػمو كانػا يعيذػن في كػثى خبلل ىحا القخن وقج بعث الخميل ) عميو الدبلم ( 
 ليجايتيع آنحاك أيزا .

 قهم يهنذ )عمية الدالم( -3
﴿ َفَمْهَل َكاَنْت قػم يػنذ إلى نبي هللا يػنذ وأشار القخان الكخيع بقػلة تعالى  ندبيخجع      

ْنَيا َقْخَيٌة آَمَشْت َفَشَفَعيَ  ا ِإيَساُنَيا ِإلَّ َقْهَم ُيهُنَذ َلسَّا آَمُشها َكَذْفَشا َعْشُيْم َعَحاَب اْلِخْدِي ِفي اْلَحَياِة الجُّ
البحث عغ أصل قػم يػنذ ) عميو الدبلم ( يقػدنا لمبحث أوال عغ و  ،(32)َوَمتَّْعَشاُىْم ِإَلىَٰ ِحيٍن﴾

ذكخت التػراة أن الشبي يػنان بغ امتاي )يػنذ( مغ سكان جت  مػششيع وعرخىع فقج
وقج كمفو الخب بالحىاب إلى نيشػى ليشادي  ،(34)الػاقعة بالقخب مغ الشاصخة بأرض الخميل (33)حافخ
 .(35))بأن أخبار شخورىا صعجت ألي (فييا 

لدبلم ( وبرخف الشطخ عغ الخصأ الػاضح الحي وقعت بو التػراة عشجما ندبت يػنذ ) عميو ا
 ، فيي تحجد قػمو بدكان نيشػى . (36)إسخائيللبشي 

مغ أىل نيشػى في  ) عميو الدبلم ( أن يػنذ أما السرادر العخبية اإلسبلمية فتكاد تجسع عمى   
مغ ( و)صل هللا عميو وآلدمحمخسػل ال روي عغوما يؤيج ىحا الخأي ما  ،(37)العخاق وقج بعث إلييع

 .(38)((قخية الخجل الرالح يهنذ أبن متى )) ىي نيشػى أنو قال أن 
أن  تفيجالتػراة أما الػقت الحي بعث فية يػنذ )عمية الدبلم( لدكان نيشػى فيشاك رواية      

يػنذ)ع( )يػنان( كان معاصخا لسمظ مسمكة إسخائيل الذسالية يخبعام الثاني ، أي أنو عاش في 
ق.م ( ، وىػ  743 -783كع ما بيغ عامي )، إذ أن ىحا السمظ ح(39)القخن الثامغ قبل السيبلد

 .(40) يعج السمظ الثالث عذخ ليحه السسمكة
 عاصخ احج ممػك أشػر السعخوفيغ وىع : ه الخواية فان يػنذ )عمية الدبلم(ىحعمى حدب و     

، أشػر (42)ق.م(  773 – 782شمسشاصخ الخابع )( 41)ق.م( 783 – 810أدد نيخاري الثالث )
تجبلث ،(44)ق.م(745 – 754، أشػر نيخاري الخامذ )(43)ق.م(  755 – 772دان الثالث )

ويخجح انو يػنان دخل إلى نيشػى في أيام السمظ أشػر  (45)ق.م(  727 – 744بيبلسخ الثالث ) 
  (46)ق.م( 755 – 772دان الثالث )
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اآلشػري  العرخفي  عاش ( ) عميو الدبلم عمى أن يػنذ وال خبلف بيغ السؤرخيغ السحجثيغ   
القخن التاسع  كان ذلظ في حػالي ذاإسا لكشيع اختمفػا في، ق.م (  612 – 911الحجيث ) 

في زمغ  ، أو (48) ق.م( 705 – 722في عيج السمظ اآلشػري سخجػن الثاني ) ، أو (47)ق.م
 . (49)ق.م(  669 – 680السمظ اآلشػري أسخحجون )

، ىع سكان نيشػى اآلشػرييغ ) عميو الدبلم (ن قػم يػنذ إذا في ضػء ما تقجم يسكغ القػل إ     
لييع في وقت ما مغ العرخ اآلشػري الحجيث . ومغ غيخ إ ) عميو الدبلم (وقج بعث يػنذ 

 قرخ تع العثػر عمى ، حيث السدتبعج أن ذلظ كان خبلل حكع اسخحجون عمى وجو التحجيج
الجاعذي لمسخقج  ثخ التفجيخأ عمى في السػصل ) عميو الدبلم ( تحت قبخ الشبي يػنذ لؤلخيخ
   .(50)2014سشة 
األشػريػن ىع فخع مغ األقػام ف ،األشػرييغ ىع قػم الشبي يػنذ ومػششيع كان مجيشة نيشػى و     

في  وامشيا إلى بػادي الذام والعخاق واستقخ  واكانت تقصغ أصبل في شبو الجديخة العخبية ثع ىاجخ 
واسع األشػرييغ ،(52)، وذلظ في مصمع األلف الثالث قبل السيبلد  (51)الجدء الذسالي مغ العخاق

عمى ما ىػ واضح مغ التدسية مأخػذ مغ الشدبة إلى أشػر وىي كمسة أشمقت عمى أقجم مخاكد 
 .(53)مغ اسع الييع القػمي أشػر األشػرييغ أي عاصستيع السدساة أشػر، وربسا مأخػذة

 ثانيا : التهحيج والذخك 
وديغ واحج فاختمفػا فبعث  ةكان الشاس في أدوارىع البذخية األولى أمة مجتسعة عمى ممة واحج   

﴿كان الشاس امة واحجة فبعث هللا وىحا ما يفيج بو قػلو تعالى  (54)هللا األنبياء مبذخيغ ومشحريغ
 .(55)واندل معيم الكتاب بالحق ليحكم بين الشاس فيسا اختمفها فيو ﴾الشبين مبذخين ومشحرين 

فالشاس كانػا بعج ادم )ع( يعيذػن أمة واحجة عمى بداشة وىع عمى الفصخة اإلندانية حتى      
 .(56)نذأت بيشيع االختبلفات وابتعجوا عغ ديغ الحق

ػحيج فدبق ونػىشا إلى أن الخوايات وبصبيعة الحال فاألقػام العخاقية القجيسة كانت مسغ دان بالت   
كانػا في األصل مػحجيغ   –الحي رجحشا انيع الدػمخييغ  –اإلسبلمية متفقة عمى أن قػم نػح 

 سبحانو. 
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فقج وجج  ،وفي الشرػص السدسارية ما يذيخ إلى أن الدػمخييغ كانػا عمى ىحا الحال فعبل   
جع تاريخ تجويشو إلى الفي سشة قبل السيبلد ، األستاذ كخايسخ رقيع شيشي في متحف استانبػل يخ 

وكان قج عثخ عميو في مجيشة نفخ ، وسساه أسصػرة انسخكار وسيجراتا ، وىػ يذيخ بػضػح إلى 
أمػر إيجابية عجة في حياة الدػمخييغ األوائل ، ما يعشيشا مشيا انيع كانػا يعبجون اليا واحجا فقط 

اركػن في عبادتو أحجا . فقج جاء في ىحه األسصػرة التي ويصمبػن مشو السعػنة في أعساليع وال يذ
 تعج أول أسصػرة اليية مجونة :

 )وقرج كاتب األسطهرة األيام الدالفة(........ ،في تمك األيام 
 كان الكهن كمو والشاس قاطبة

 .(57)تقجم إلى اللو أنميل بمدان واحج بالذكخ والمتشان 
)عمييع الدبلم( ويػنذ واذا امعشا الشطخ في معتقجات األقػام العخاقية في عيج نػح وإبخاليع    

سشجج أنيا قج كانت عمى الذخك والػثشية فعبل ، ولكغ الدؤال ىل بقي عشج ىحه األقػام شيئا مغ 
 التػحيج آنحاك ، أم انيع انحخفػا عشو تساما ؟

تػحيج ، إذ قدسو عمساء الجيغ إلى ثبلث محاور ، لئلجابة عمى ىحا الدؤال يجب فيع معشى ال 
 وىي :

 تهحيج الحات    -أ
أوليسا بديط ال جدء لو كسا في قػلو  -ويقرج بو عمساء الجيغ بان ذات االلو لو امخأن :   

﴿لم ، وثانييسا مشفخد ليذ لو مثيل وال نطيخ ، كسا في قػلو تعالى  قل ىه هللا احج ﴾تعالى ﴿
 .(58)يكن لو كفها احج﴾ 

وما ذكخه القخان الكخيع عغ السعتقجات الجيشية لؤلقػام العخاقية القجيسة سػاء أكان مشيا قػم نػح    
، يتزح مشو أن ىحه األقػام لع تكغ تعتقج بػجػد الو واحج ليا ، بل أو قػم يػنذ أو قػم إبخاليع 

واألدلة عمى أيسان قػم  ،لييةاليو كثيخة ومشيا اليو رئيدة ، أي انيع كانػا يؤمشػن بتعجد الحات اإل
َوَقاُلها َل َتَحُرنَّ آِلَيَتُكْم نػح بحلظ ما جاء في القخان الكخيع عمى لدان أشخافيع وسادتيع )السؤل ( ﴿

ا َوَل ُسَهاعاا َوَل َيُغهَث َوَيُعهَق َوَنْدخاا﴾  .(59)َوَل َتَحُرنَّ َودِّ
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صػروا اإللية الخسدة تمظ عمى ىيئة أصشام وقج ذكخت بعس الخوايات اإلسبلمية أن قػم نػح    
ف)ود( عمى صػرة  ،وان كل مشيا اتخح شكل معيغ(60) ونربػىا في احج مػاضع الكػفة الحالية

مى صػرة فخس، و)ندخ( ع رجل، و)سػاع( عمى شكل امخأة، و)يغػث( عمى ىيئة أسج، و)يعػق(
 .(61)عمى شكل ندخ

بسصمق اآللية  الػصية ، ولحا خرػىا بالحكخ مع كان ليع اىتسام تام بعبادتيغيبجو انيع و    
ولعل ترجيخ ود وذكخ سػاع ويغػث ببل السؤكجة لمشفي لكػنيا أعطع أمخا عشجىع مغ يعػق ،

 .(62)وندخ
فقج جاء في  عمى أن أيسانيع بآليتيع تمظ وغيخىا ال يعشي انيع كانػا يشكخون وجػد هللا سبحانو

﴿َوَلْه َشاَء َّللاَُّ أَلَنَدَل  ان سادة القػم وإشخافيع ) السؤل (احجى اآليات القخآنية الذخيفة عمى لد
ِليَن﴾  . (63)َماَلِئَكةا مَّا َسِسْعَشا بيحا ِفي آَباِئَشا اأْلَوَّ

كسا يجل ىحا عمى انيع كانػا يخون أن هللا سبحانو لػ شاء أن يجعػىع بجعػة غيبية ألرسل       
قخب باعتقادىع ، ولعل السخاد اليع السبلئكة الحيغ ىع السقخبػن عشجه والذفعاء فالخوابط بيشيع وبيشو 

   .(64) بالسبلئكة اآللية الستخحة مشيع
ىع اليو كثيخيغ مع إقخارىع بػجػد هللا سبحانو ، ما ذكخه أما قػم إبخاليع فسا يجل عمى اتخاذ   

َقاُلها ِلَقْهِمِيْم ِإنَّا ُبَخآُء ِمشُكْم َوِمسَّا َتْعُبُجوَن ِمن ﴿القخان الكخيع مغ أن إبخاليع )ع( واتباعو السؤمشيغ 
ا َحتَّىَٰ ُتْؤِمُشها ِباَّللَِّ َوْحَجهُ ُدوِن َّللاَِّ َكَفْخَنا ِبُكْم َوَبَجا َبْيَشَشا َوَبْيَشُكُم اْلَعَجاَوُة َواْلَبغْ  فقػليع (65)﴾َزاُء َأَبجا

 .(66)حتى تؤمشػا باهلل وحجه ، أي حتى تقمعػا عغ أشخاككع باهلل سبحانو وتػحجوه 
ُو َقْهُمُو ۚ َقاَل  )ع(وكحلظ قػلو تعالى وىػ يذيخ إلى محاججة القػم لشبييع إبخاليع    ﴿َوَحاجَّ

هنِّي ِفي  ا ۗ َوِسَع َربِّي ُكلَّ َأُتَحاجُّ َّللاَِّ َوَقْج َىَجاِن ۚ َوَل َأَخاُف َما ُتْذِخُكهَن ِبِو ِإلَّ َأن َيَذاَء َربِّي َشْيئا
 . ﴾ َشْيٍء ِعْمساا ۗ َأَفاَل َتَتَحكَُّخونَ 

فيحه اآلية تجل عمى انيع ما كانػا يجحجون وجػد هللا ولكشيع كانػا يذخكػن بو ىحه    
ذكخ السفدخون أن السحاججة كانت في تػحيج هللا بالجرجة األساس ، إذ أن قػم .فقج (67)اإللية

 .(68)إبخاليع ادعػا أن مع هللا اآللية أخخى وخػفػه بإليتيع
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وقج أوضح القخان الكخيع في آيات أخخى مغ آياتو الكخيسة ، أن قػم إبخاليع عميو الدبلم اتخحوا 
﴿َفَمسَّا لقسخ والدىخة قال تعالى وىػ يعشي إبخاليع )ع( الكػاكب كإلية وعبجوىا ، وابخزىا الذسذ وا

َحا َربِّي ۖ َفَمسَّا َأَفَل َقاَل َل ُأِحبُّ اْْلِفِميَن  َفَمسَّا رَ  َأى اْلَقَسَخ َجنَّ َعَمْيِو المَّْيُل َرَأىَٰ َكْهَكباا ۖ َقاَل ىََٰ
َحا َربِّي ۖ َفَمسَّا َأَفَل َقاَل َلِئْن َلمْ  الِّيَن  َفَمسَّا َرَأى  َباِزغاا َقاَل ىََٰ َيْيِجِني َربِّي أَلَُكهَننَّ ِمَن اْلَقْهِم الزَّ

َحا َأْكَبُخ ۖ َفَمسَّا َأَفَمْت َقاَل َيا َقْهِم ِإنِّي َبِخيٌء ِمسَّا ُتْذِخُكهنَ  َحا َربِّي ىََٰ ْسَذ َباِزَغةا َقاَل ىََٰ  .( 69) ﴾الذَّ
في تفديخ ىحه اآلية :)أن إبخاليع )عميو الدبلم ( وقع عمى  قال األمام الخضا )عميو الدبلم (   

فمسا جغ عميو الميل  ،وثالث يعبج الذسذ ،وأخخ يعبج القسخ ،ثبلث أصشاف: صشف يعبج الدىخة 
فمسا افل الكػكب قال :ال احب األفميغ  ،فخأى الدىخة قال ىحا ربي ؟ عمى األنكار واالستخبار 

فمسا رأى القسخ بازغا قال :ىحا ربي ؟عمى  ،غ صفات القجيع الن األفػل مغ صفات السحجث ال م
فمسا اصبح ورأى ،فمسا أفل قال :لئغ لغ ييجيشي ربي ألكػنغ مغ الزاليغ ،األنكار واالستخبار 

ال عمى  ،عمى األنكار واالستخبار ،الذسذ بازغة قال : ىحا ربي ؟ىحا اكبخ مغ الدىخة والقسخ 
﴿َيا َقْهِم ِإنِّي َبِخيٌء ال لؤلصشاف الثبلثة مغ عبجة ىحه الكػاكب : فمسا افمت ق،األخبار واإلقخار 
ا ۖ َوَما َأَنا ِمَن اْلُسْذِخِكيَن﴾ِمسَّا ُتْذِخُكهَن َساَواِت َواأْلَْرَض َحِشيفا ْيُت َوْجِيَي ِلمَِّحي َفَطَخ الدَّ  ِإنِّي َوجَّ

ويثبت عشجىع أن العبادة ال ،ن ديشيع وإنسا أراد إبخاليع )عميو الدبلم ( بسا قال أن يبيغ ليع بصبل
وإنسا تحق العبادة لخالقيا وخالق الدساوات  ،تحق لسا كان برفة الدىخة والقسخ والذسذ 

 .  (70)((واألرض
َفَمْهَل َكاَنْت َقْخَيٌة آَمَشْت ، فقج جاء في القخآن الكخيع بذأنيع )) ) عميو الدبلم ( أما قػم يػنذ    

ْنَيا َوَمتَّْعَشاىُ َفَشَفَعَيا  ْم ِإيَساُنَيا ِإلَّ َقْهَم ُيهُنَذ َلسَّا آَمُشها َكَذْفَشا َعْشُيْم َعَحاَب اْلِخْدِي ِفي اْلَحَياِة الجُّ
 . (71)(( ِإَلىَٰ ِحينٍ 

فقج ذكخ السفدخون في تفديخ ىحه اآلية الذخيفة أن القػم كانػا يعبجون األصشام ، فأرسل هللا    
سبلم وتخك ما ىع عميو ، ولكشيع كحبػه ، ومغ ثع ئللليجعػىع ) عميو الدبلم (  سبحانو نبيو يػنذ

 .   (72)عشجما رأوا عبلمات العحاب أمشػا باهلل وحجه
أن ما تقجم ذكخه يجعع ما ىػ متعارف عميو مغ أن العخاقييغ القجماء كانػا يؤمشػن بػجػد الية 
كثيخة ، ومشيا ما عجوىا قج احتمت مخكد الرجارة ، ولحا سشقف وقفة لمتعخف الىع ىحه اإللية 
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ووضائفيا الخئيدة  فقج أشيخ إلى أن ابخزىا ىحه اإللية الثالػث األعطع لسجسػعة اإللية ، 
 .(73)وىػ

(( وىي كمسة مخادفتيا في االكجية اسع ANأنػ : اشمق عمى االلو أنػ في المغة الدػمخية )) -1
((ANU   (( وكمسة ))AN وتعشي الدساء ))،  وىػ مرجر كل الدمصات واألوامخ اإلليية مجدجا

 .(74)بحلظ الديادة السصمقة والقػة العميا
والسخكد الخئيدي (75)وقج انتذخت عبادتو في جسيع أنحاء ببلد الخافجيغ خبلل العرػر القجيسة   

، ويكتب اسسو بالعبلمة السدسارية التي تذبو صػرة الشجسة ، وىي (76)لعبادتو مجيشة الػركاء
 تدتخجم كعبلمة دالة تدبق أسساء جسيع اإللية العخاقية القجيسة وتذيخ إلى الذسػل بسعشى انو

 . (77)مػجػد في كل مكان مغ الكػن 
الرػلجان ، التاج ، ورباط  وكان أنػ يسثل سمصة الحاكع ، لحلظ اعتبخت رمػز الدمصة)   

( كميا مدتسجة مشو ، وانيا ندلت مغ الدساء إلى األرض وكان أىل الخافجيغ يؤمشػن بان الخأس
أساس الدساء واألرض وسيج الجنيا اإلرادة اإلليية ىي التي خمقت الكػن ، لحلظ كانػا يعجون أنػ 

)) يا سيج اإللية ، يامن كمستك ىي الغالية ، يا غالب الدوابع فقج كان  يخاشب بالقػل االتي :
 .(78) العاتية ((

كحلظ كان سكان وادي الخافجيغ يشطخون اليو عمى انو مرجر الخيخ والذخ في أن واحج ،    
الجػية التي تؤثخ سمبا أو إيجابا عمى األندان والدبب يعػد إلى أن الدساء تحتزغ العػامل 

. وكحلظ النيع كانػا يعتقجون أن انػ ولج الية شيبة والية شخيخة وعفاريت (79)وعمى مػارده الغحائية
 .(81)وىػ اعمى رقع بيغ أرقام االلية  60وقج أعصي رقع ،  (80) وأرواح شخيخة

( الخيح أو  LiL( بسعشى الديج و ) Enيتكػن اسع ىحا االلو مغ مقصعيغ وىسا ) -أنميل : -2
 .(82)اليػاء فيكػن بسعشى اسسو الديج الخيح أو الديج اليػاء

وكان يمقب في أقجم الدجبلت بمقب )أبي اإللية ( و)ممظ الدساء واألرض( و ) ممظ البمجان    
غ . ، واإللو الحي يقخر السرائخ والحي ال رجعة لقخارتو وبراحب العيشيغ البخاقتي (83)جسيعا(

واإللو أنميل ىػ الحي قام بفرل الدساء عغ األرض وخمق الفأس الجارة العسل ، وقج صار اسسو 
 .(84)يعشي ) الخب ( أو ) الديج ( حتى انيع اشتقػا مغ اسسو صفة الخبػبية واأللػلية
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ففيسا يخز البذخ فاألساشيخ العخاقية القجيسة  ،ولئللو أنميل مػاقفو الدمبية تجاه البذخ واإللية    
أما ما يخز اإللية فاإللية )نشكال ( زوجة الو القسخ  ،تجسع انو مغ قخر إبادة البذخية بالصػفان 

ثة في زمغ أخخ ممػكيا  أبي سيغ دمار سبللة أور الثال (85)حسمت اإللييغ أنػ وأنميل مدؤولية
السارتػ ) اآلمػريغ ( والعيبلمييغ وعمى الخغع مغ ق.م ( عشجما ارسل جحافل  2006 – 2029)

، فقج كانت لو أساشيخ وتخاتيل تبيغ انو الو عطيع (86)صفات القدػة والذجة التي تشدب إلى أنميل
اإلحدان إذ كان االلو السػكل بخمق وتجبيخ اكثخ الطػاىخ الكػنية إنتاجا وانو يخخج في الشيار 

لشباتات مغ األرض ويحقق الػفخة والبخكة في الببلد وىػ ويذسل البذخ بعصفو ويخخج البحور وا
الحي أعصى الفأس والسحخاث وليأىسا ليكػنا نسػذجيغ لؤلدوات التي يدتخجميسا األندان في 

 . (87)الدراعة
كػر ( أو ) بيت الجبل ( الحي حاز  –وكان في مجيشة نفخ اىع معابج االلو أنميل واسسو ) أي    

اإلشارة إلى أن رقسو الخمدي ىػ خسدػن مسا  ،(88)العرػر التاريخية عمى شيخه واسعة عمى مخ
 . (89)يعشي أن مختبتو الثانية بيغ االلية  

ىػ ثالث االلية الكبخى في ببلد وادي الخافجيغ ، وأنكي ىػ االسع الدػمخي ومعشاه -أنكي : -3
وىػ الو السياه الجػفية العحبة الحي يأتي إلى  (90))) سيج األرض (( وسساه البابميػن بـ )) أيا ((

 . (92) 40. ورمده الدخي (91)الدصح في األنيار والبخك والسدتشقعات
وتشدب لو قرز الصػفان الدػمخية والبابمية الجور األبخز في إنقاذ البذخية مغ الفشاء         

انو يذخز في قرة الصػفان .واذا كان االلو انكي قج انقح البذخية مغ دمار محقق ف(93)بالصػفان
 .(94)وفي قرة الخميقة البابمية بجور االلو الخالق لئلندان 

وتبيغ السأثخ الدػمخية والبابمية أن أنكي أعصى لئلندان نػاميذ الحكسة وعمسو فشػن الحزارة    
أنغػرا ( ويدسى معبج األعساق  –والكتابة  ومجيشة أنكي ىي أريجو ومعبجه فييا معبج الغػر)أي 

 .(95)أبدػ( –)أي 
وعذتار)نجع  ( االلو القسخ وشساش الو الذسذSinوكان ىشاك ثالػث ثاني مكػن مغ سيغ )   

 :(96)الدىخة(
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سسػه الدػمخييغ القسخ)نشا( ومعشاه)رجل الدساء( وأما البابمييغ سسػه  -نشا)سيغ(: االلو القسخ -1
ويخمد لئللو سيغ بيبلل واحج أو  ،وأما عخب الجشػب )ود( واألرامييغ سسػه )شيخ( (97))سيغ(

بيبلل مع صػرتو عمى ىيئة البذخ ، واشتيخ ألو القسخ بالحكسة والسخكد الخئيذ لعبادتو مجيشة 
كسا احتمت عبادتو شان في مجيشة حخان ، (98)( )تل السقيخ( واسع معبجه فييا أغيذغػنفالurأور)

لصبيعة التي اعتسادىا األندان في وقج اشتيخ عبادتو عمى نصاق واسع كػنو مغ ابخز الطػاىخ ا
حداب األيام الذيخ ، ولحلظ الف األقجمػن الكثيخ مغ األساشيخ والصقػس الخاصة بالو 

. وتخوي أسصػرة متأخخة وىي عبارة عغ رقية شخعية التقاء شخور خدػف القسخ كيف (99)القسخ
خدػف القسخ لئللو ، أو األرواح الذخيخة لحلظ كانػا يرمػن عشج (100)كانت تياجسو الذياشيغ

. ورقسو الدخي (101)ويقخبػن القخابيغ حتى يطيخ مزيئا مخة أخخى بعج أن يقيخ الذياشيغ
30(102) . 
( بالبابمية مغ اآللية Shamash(في الدػمخية وشسر )Utuالو الذسذ : ويجعى اوتػ ) - 2

 . (103)البارزة في ببلد الخافجيغ
واعتقج البابميػن انو ابغ االلو )سيغ( القسخ ورمد إللو الذسذ عمى ىيئة قخص ولو اربع    

خصػط تشبعث مشيا األشعة ، وصػر في مدمة حسػرابي بييئة ممظ جالذ وبيجه اليسشى صػلجان 
 .(104)وحمقة

بمييغ مغ ، وىػ عشج البا (105)عجه الدػمخيػن والبابميػن اليا لمعجل ومرجرا لمقانػن في الببلد   
اممى عمى حسػرابي قػانيشو وىػ القاضي األعطع وسيج الكيانة والعخافة ولقج قجسو األشػريػن 
وشيجوا لو السعابج وقج جدع البابميػن العجل والحق واعتبخوىسا ابشيغ لو كسا اعتبخ أخا لئللية أنانا 

ر في الذسال وكان ومخكد عبادتو في مجيشتاه أرارما )الرسا( في الجشػب وسيبا، (106))عذتار( 
 .(108) 20ورقسو الدخي ،(107)معبجه في كمتا السجيشتيغ يجعى أيبار

 االلية عذتار )أنانا(-3
وىي اليو الخرب عشج الدػمخييغ وقج عبجىا األكجييغ والبابمييغ واألشػرييغ تحت اسع عذتار    

عبػدة برػرة عامة ، . وتعشي أنانا في الدػمخية سيجة أما عذتار فتعشي في االكجية اإللية أو الس
وعخفيا عخب ،كسا تعشي السعبػدة الذخرية التي يتخحىا الفخد وسيصا بيشو وبيغ اإللية العطسى 
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ومسا يحكخ أيزا أن اسسيا يكتب بالدػمخية (109)الذسال باسع عذتخت وعخب الجشػب باسع عذخ
 (NIN- AN-NA ( وباالكجية )ISTAR )(110.)  
الذجيج في شخريتيا وتعجد جػانبيا ، ويعتقج أن عجة أنػاع  والرفة السسيدة ليا ىي التخكيب   

وكان يجخي ترػيخىا في العادة شابة قػية  ، مختمفة مغ اصآل مغ اآللية كانت مشجمجة فييا
. وزوجيا االلو )تسػز( ، الحي يسثل الخزخة في الخبيع  (111)الذكيسة والحمسة وفي سغ الدواج

العالع األخخة عشج بجاية كل ربيع لتعيج زوجيا مغ عالع وجاء في بعس السبلحع ندول عذتار إلى 
ورقسيا الدخي ،(112)األمػات في الريف مغ كل عام ، وكانت عبادتو دائسا تقخن بعبادة عذتار

 .(113)ورمدىا الشجسة ذات الثسانية أو الدتة عذخ ضمعا ضسغ دائخة 15
 ومغ االلية األخخى السيسة :   
(: يدسى في الدػمخية ميخ ومػر وأشكخ ويدسيو الداميػن أدد وىػ الو الخعج  ADDأدد )  -1

 .(114)والبخق والدوابع والعػاصف والخياح واألمصار
رمد لو في حجود الشرف الثاني مغ األلف الثالث قبل السيبلد بسا يذبو الذػكة السددوجة    

 .(115)(6التي لكل مغ أشخافيا ثبلث إشارات بخق ، ورمده الدخي)
يحتل أدد مكانة مخمػقة عشج االمػرييغ في ماري وعشج البابمييغ خبلل األلف الثاني ق.م ،    

وذكخ في خاتسة شخيعة حسػرابي باعتباره االلو السديصخ عمى بػابة الفيزانات في الدساء 
 .(117)كسا عبجه األشػريػن وشيجوا لو معبجا في مجيشة أشػر ،(116)واألرض

بل السحمي ومعشى اسسو بالمغة الدػمخية )عجل الو الذسذ ( أما الو مجيشة با -مخدوخ : -2
دوكػ( أي بسعشى ابغ االلو )دوكػ( ومعشى دوكػ ىػ) التل  -اسسو بالمغة البابمية فيػ )مار

 .(118)السقجس (
واصبح الو مجيشة بابل الخئيدي  كان مخدوخ اليا محميا إلى أن رفعو حسػرابي إلى مختبة األولى   

في بابل باسع )أي ساكيبل( ومػضعو األن في خخائب بابل في السشصقة السعخوفة  ، وعخف معبجه
 .(119)بعسخان ، وكان الية بابل وبػرسيا يأتػن سشػيا في يػم عيج أكيتػ ليقجمػا لو والءىع
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أشارت الشرػص السدسارية إلى انو الو الحكسة والو شخد األرواح الذخيخة وشافي األراضي    
وكخست ممحسة الخمق أنػمااممر مخدوخ  (120)قػل والو الحاكع والجالب لمزياءوسيج القشػات والح

 .(121)سيجا مصمقا، وىي تقجمو كسشقح لؤلرباب وخالق ومشطع الكػن 
وىػ االلو القػمي لؤلشػرييغ وقج اقترخت عبادتو في بجاية األمخ عمى مجيشة  -أشػر : -3   

ي وتأسيذ إمبخاشػرتييع عطع شأن أشػر أشػر ، ولكغ بعج تجرج األشػرييغ في نسػىع الدياس
واصبح رأس اإللية البابمية واألشػرية وخرز لو دور فعال في شؤون الكػن وخمق األشياء 

 . (123)  عجه األشػريػن أبػ اإللية خالق الكػن والبذخ ومقخر مريخ الكػن  ،(122)واألندان
قابو نفذ القاب االلة أنميل اخح األشػريػن يذبيػن االلو أشػر باأللة أنميل ولحلظ صارت ال   

وىي الجيل الكبيخ وسيج البمجان وأبػ اآللية ومشح القخن التاسع ق.م ارتفعت مكانة االلو أشػر 
 .(124)فػق جسيع اإللية

وأقيست لو معابج في مجيشة أشػر وغيخىا مغ السجن اليامة في ببلد أشػر ، وكان االلو أشػر    
 .(125)وضع في يجه قػسا وسيسايسثل عمى ىيئة أندان لو جشاحان وقج 

مغ العخض السػجد ىحا لكبار الية العخاقييغ القجماء ، يتزح انيع أمشػا بالثالػث اإلليي وىحا    
يعشي أن العخاقييغ القجماء لع ييتجوا في احجى مخاحميع التاريخية القجيسة إلى تػحيج الحات اإلليية 

 الشرػص القخآنية مع األثار .  بل العكذ بتعجد الحات اإلليية فتبيغ لشا  تصابق
 تهحيج الخبهبية-ب 
لفع الخب بالمغة بسعشى  السالظ والديج والسجبخ والسخبي والستسع وال يصمق عمى غيخ هللا أال    

مالظ و  ،(126)باإلضافة . والخبػبية بسعشى رب البيت أو صاحبة أو رب الجابة أو فبلنة ربة البيت 
، أي السترخف والسجبخ والستحسل أمخ تخبية الذيء (127)الذيء ومدتحقو والجسع أرباب وربػب 

وحكيقة التجبيخ تشطيع األشياء وتشديقيا بحيث يتحقق السصمػب كل مشيا وتحرل لو غاية 
وأما األسباب والعمل  ،ىػ االعتقاد بان تجبيخ العالع بيج هللا  ويقرج بتػحيج الخبػبية ،السصمػب لو 

الكػنية فكميا جشػد لو يعسمػن بأمخه ويفعمػن بسذيئة . وقج صخح القخان الكخيع أن ىشاك مجبخات 
ألمخ العالع بأذنو قال سبحانو ) والسجبخات أمخا (  ويقابل التػحيج )الذخك بالخبػبية ( وىػ ترػر 
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خ األندان في حياتو تكػيشا أن ىشاك مخمػقات  لكغ فػض الييا امخ تجبيخ الكػن ومري
 .  (128)وتذخيعا

 وىحا ما كان عميو واقع األقػام العخاقية القجيسة ، التي أشار القخان الكخيع لسعتقجاتيا الجيشية     
َما َلُكْم َل َتْخُجهَن َّللَِّ  ﴿ فقج أشيخ في تفديخ قػلو تعالى عمى لدان نػح وىػ يخاشب قػمو

فالػثشييغ كانػا  الحي جعمكع ال تخافػن  عطسة تػجب أن تعبجوه، ما ىػ الدبب  (129)َوَقاراا﴾
أنو تعالى ال يحيط بو أفيامشا فبل سبيل لمتػجو العبادي إليو، والعبادة أداء لحق الخبػبية  يخون 

التي يتفخع عمييا تجبيخ األمخ و تجبيخ أمػر العالع مفػض إلى أربابشا ، الحيغ يجب عميشا عبادتيع 
الى فميذ لو إال إيجاد األرباب أما ىػ تعو  ء لشا عشج هللا، مثل السبلئكة والجغ وغيخىعليكػنػا شفعا

 . (130)مخبػبييع جسيعا دون التجبيخو 
كحلظ فقػم إبخاليع )عميو الدبلم ( كانػا يعتقجون بان األجخام العمػية ىي السترخفة في الشطام    

فػض الييا ، فيي أرباب العالع ومجبخات  األرضي مغ العالع وامخ تجبيخ الكػن وما فيو األندان
ولحلظ كان الشبي إبخاليع )عميو الدبلم( يخد عمييع بأبصال ربػبيتيا عغ شخيق  ال خالقات لو لو

  ، وىحا ما الحطشاه في اآلية القخآنية السار ذكخىا . (131)اإلشارة إلى أفػليا وغخوبيا 
، التي تتحجث عغ السيثػلػجيا العخاقية القجيسة  سشجج دققشا الشطخ في الشرػص السدساريةواذا    

أن الػثائق الدػمخية تخبخنا أن البلىػتييغ الدػمخييغ اعتقجوا بػجػد مجسػعة مغ اإللية الذبيو 
باإلندان شكبل، أال أنيا تسمظ صفتي الخمػد والتفػق وال تخى بالعيغ ، وان تمظ اإللية تقػد الكػن 

عيشة وقػانيغ معمػمة ، وان كل الو مشيا مدؤول عغ إدارة جدء مغ وتجبخه بسا فيو وفق خصط م
وتختمف أىسية كل الو وفقا لخصػرة الجدء الحي ىػ مدؤول عشو ،واعطع ىحه اآللية  ،ىحا الكػن 

  .(132)كسا بيشا سابقا ىي الية الدساء واألرض واليػاء .... الخ
فجيغ لع يكغ يعتقجون بخبػبية التساثيل ومسا يثيخ االنتباه بيحا الخرػص أن سكان ببلد الخا   

واألصشام التي صشعػىا مغ صخخ ونحػه ، بل كانػا يعتقجون بكػنيا تساثيل لئللية السجبخة لحلظ 
الكػن ولسا لع تكغ تمظ اآللية السدعػمة في متشاول أيجييع وكانت عادة اآللية بعيج عغ متشاول 

، صشعػىا مغ  (133)رػيخىا في تساثيلالحذ صعبة الترػر ، لحلظ عسجوا إلى تجديسيا وت
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، وصاروا يعبجونيا عػضا عغ أصحابيا الحكيقيغ وىي اآللية  (134)الحجخ أو مغ مػاد ثسيشة 
 .(135)السدعػمة

ِإْذ َقاَل ألِبيِو   ﴿َواْتُل َعَمْيِيْم َنَبَأ ِإْبَخاِهيمَ  وفي القخان الكخيع ما يذيخ لحلظ ، قال تعالى   
 .(136)﴾ اماا َفَشَظلُّ َلَيا َعاِكِفينَ َتْعُبُجوَن  َقاُلها َنْعُبُج َأْصشَ َوَقْهِمِو َما 

فقػليع نعبج أصشاما ال يخاد مشو أن قػم إبخاليع ) البابمييغ ( كانػا يعبجون ىحه األصشام لحاتيا ،   
بالحزػر  بل لسا يسثميا مغ الكػاكب التي اتخحوىا أربابا ، إذ انو )) لسا اختمفت أحػال الكػاكب 

والغيبة و الصمػع و الغخوب اتخحوا ليا أصشاما تسثل ما لمكػاكب مغ القػى الفعالة فيسا دونيا مغ 
عالع العشاصخ كالقػة الفاعمة لمصخب والدخور والشذاط في الدىخة فيرػرونيا في صػرة فتاة، و 

  .(137)((  لدفظ الجماء في السخيخ، ولمعمع والسعخفة في عصارد
ومغ شبيعة تجديج اإللية في ببلد الخافجيغ ىػ خمقيع بأنساط مغ ندل شبيو بالبذخ حتى أن    

فاإللية حدب  ، ، وىػ ما يدسى مبجا التذبيو (138)التساثيل البرخية لتمظ اآللية تتخح شكبل بذخيا
ال عقيجتيع كانت تفكخ وتعسل وتأكل وتذخب وتتداوج ، غيخ أنيا تشفخد برفة واحجة عغ البذخ أ

 . (139)وىي أنيا كانت تتستع بالخمػد األبجي بيشسا السػت كان مغ نريب البذخ
 ويبجو أن فكخة الخمػد اإلليي أخحوىا مغ األنبياء الحيغ بعثػا الييع والسيسا نػح وإبخاليع    

، في حيغ أن ذلظ  الػاحج يع حخفػىا بحيث اثبتػىا ألليتيع، ولكش ويػنذ )عمييع الدبلم(
 .(140)َمْن َعَمْيَيا َفاٍن* َوَيْبَقى َوْجُو َربَِّك ُذو اْلَجالِل َواإِلْكَخاِم ﴾ ُكلُّ ﴿فحدب 

وتػصبل في مجاراة تجديج الية ببلد الخافجيغ ، فاآللية لع تكغ تحتاج إلى مجػىخات ومبلبذ     
فحدب ، بل إلى شعام أيزا . ومغ السيع مبلحطة أن الصعام السحزخ لئللية كان جدء أساسي 

اقتراد السعبج في إعادة تػزيعو عمى الكيشة وشخريات السعبج ، وىكحا عشجما يقػم القخابيغ مغ 
 .(141)كسا يشبغي إلى االلو ، فالصعام نفدو يعاد تػزيعو عمى أعزاء السعبج في شكل عبلوة

ِتِيْم َفَخاَغ إلى آِليَ وىحا ما يمسح لو قػلو تعالى عمى لدان إبخاليع وىػ يػبخ تساثيل الية قػمو ﴿   
 .(142)﴾ َفَقاَل َأَل َتْأُكُمهنَ 

فقج ذكخ السفدخون في تفديخ ىحه اآلية أن إبخاليع )ع( عشجما دخل إلى السعبج وجج أن قػمو    
 (143)قج تخكػا شعاما بيغ يجي اليتيع لتبارك ليع فيو ، ولحا وبخيع قائبل أال تأكمػن 
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واترفت اآللية باعتقاد سكان ببلد وادي الخافجيغ بالذفاعة ، فقج يتخح الفخد اليا حاميا عشو      
، فيكػن شفيعا لو إزاء اآللية العطام ومدؤول عغ أعسال وترخفاتو ، كسا كان بسثابة السبلك 

نجج  وىحا ما أشارت لو السػاضيع الفشية والسيسا نقػش األختام األسصػانية ، إذ، الحارس لمفخد 
مجسػعة مغ األختام في بعس العيػد التاريخية وىي مشقػشة بسذيج يسثل فخدا عابجا )ىػ 
صاحب الختع ( يقجمو الو أو الية إلى بعس اآللية مغ مقام ورتبة أعمى ، وتكػن عبلقة الفخد 
باإللو الحامي عبلقة أبػة و أمػمة ولكغ بالتبشي ، كسا جاء ذلظ واضحا في نرػص حكام سبللة 

 . (144)ر األولىلج
ويعتقج البابميػن أن االلو الحامي يتقسز في جدع الفخد السشتدب اليو ويتخكو إذ أذنب فيكػن   

 .(145)فخيدة لمذياشيغ واألرواح الخبيثة التي تحل فيو
وفي القخان الكخيع ما يذيخ ضسشا العتقاد العخاقييغ القجماء بالذفاعة ، قال تعالى في محكع    

﴿َأِم اتََّخُحوا ِمْن ُدوِن َّللاَِّ ُشَفَعاَء ۚ ُقْل َأَوَلْه َكاُنها َل َيْسِمُكهَن َشْيئاا َوَل كتابو استشكارا لسعتقجاتيع 
 .(146)َيْعِقُمهَن﴾

السذخكيغ اتخحوا مغ دون هللا شفعاء وىع آليتيع الحيغ روي في تفديخ ىحه اآلية الكخيسة أن    
 يعبجونيع ليذفعػا ليع عشج هللا سبحانو ، ىحا مع انيع اليتيع تمظ ال يسمكػن مغ عشج أنفديع شيئا

 .(147)السبلئكة وال يعقمػن شيئا كاألصشام مثل
ن ىحه اإللية ، ماىي أال مخمػقات سساوية تقػم بسيام عمى أن ىشاك مغ الباحثيغ مغ يخى أ   

بتكميف مغ االلو خالق الكػن واستجل عمى ذلظ بسا ورد في تدبيحة ) أنانا ( عذتار السحكػرة في 
 أدناه :

 أنت أيشانا تعالى في الدساء واألرض .
 تستطين وحذا

 تخخجين
 تسطخين األرض بالحسيم والميب
 . (148)أن كمستك السذهمة تأتي بأمخ من 

 تهحيج الخاليقية-ج
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لقج ترػرت األقػام القجيسة الخالق األول مرجرا رئيدا لمقػة والخمق يييسغ عمى كل شيء 
﴿َوَلِئْن َسَأْلَتُيْم َمْن  وىحا يصابق ما ورد في القخان الكخيع ،(149)ويديصخ عمى أركان الكػن الذاسع

َساَواِت َواأْلَْرَض َلَيُقهُلنَّ َّللاَُّ ﴾ فالسذخكػن لع يشكخوا أن هللا ىػ الخالق ومشيع األقػام ( 150)َخَمَق الدَّ
مػضع البحث فقػم نػح كانػا يعمسػن أنو تعالى خمقيع وخمق العالع الحي يعيذػن فيو شػرا مغ 

﴿َما َلُكْم .وىحا ما يذيخ لو قػل نػح وىػ يدتشكخ عمى قػمو عجم تعطيسيع لمحق تعالى (151)الخمق
ا ۞ َوَجَعَل َل َتْخُجهَن َّللَِّ َوَقاراا ۞ َوَقْج َخَمَقُكْم َأْطَهاراا ۞ َأَلْم َتَخْوا َكْيَف َخَمَق َّللاَُّ َسْبَع َسَساَواٍت ِطَباقا 

ا ﴾اْلَقَسَخ ِفيِينَّ ُنهراا َوَجَعَل ال ْسَذ ِسَخاجا  .(152)ذَّ
﴿ َفَمسَّا َجنَّ َعَمْيِو المَّْيُل َرَأىَٰ َكْهَكباا ۖ  وجاء في القخان الكخيع وىي يعشي إبخاليع )عميو الدبلم (    

َحا َربِّ  َحا َربِّي ۖ َفَمسَّا َأَفَل َقاَل َل ُأِحبُّ اْْلِفِميَن ۞ َفَمسَّا َرَأى اْلَقَسَخ َباِزغاا َقاَل ىََٰ ي ۖ َفَمسَّا َأَفَل َقاَل َقاَل ىََٰ
َحا َربِّ  ْسَذ َباِزَغةا َقاَل ىََٰ الِّيَن ۞ َفَمسَّا َرَأى الذَّ َحا َلِئْن َلْم َيْيِجِني َربِّي أَلَُكهَننَّ ِمَن اْلَقْهِم الزَّ ي ىََٰ

 .(153)َأْكَبُخ ۖ َفَمسَّا َأَفَمْت َقاَل َيا َقْهِم ِإنِّي َبِخيٌء ِمسَّا ُتْذِخُكهَن ﴾
وىي داللة  ،فشخى انو استعسل كمسو )رب( في احتجاجو مع قػمو ولع يدتعسل كمسو )الخالق(   

 . (154)عجم إنكارىع لتػحيج الخالكية وإصخارىع عمى الذخك بالخبػبية 
كانػا  –ومغ بيشيع سكان العخاق القجيع  –كحلظ فإحجى اآليات القخآنية أكجت أن السذخكيغ       

﴿َأَوَلْم َيَخ الَِّحيَن َكَفُخوا كانتا متحجتيغ وان هللا سبحانو قام بفرميسا ،أن الدسػات واألرض  عمى
ا َفَفَتْقَشاُىَسا ﴾ َساَواِت َواأْلَْرَض َكاَنَتا َرْتقا     .(155)َأنَّ الدَّ

أن األقػام العخاقية القجيسة كانت تؤمغ بان هللا  –وال شظ في ذلظ  –اذا فالقخان الكخيع يحكخ    
سبحانو ىػ الخالق السػجج لكل شيء . ولكغ ىل أن ما كذفتو التشقيبات األثخية عغ ارث 

 الساضي يفيج بحلظ ، أم ماذا ؟  
لػ بجأنا أوال باستعخاض ما ورد في أساشيخ خمق الكػن ، سشجج أن األسصػرة الدػمخية التي    

التي كانت في بجايتيا ساكشة لكشيا  (156)(Nammuعشت بحلظ تحكخ أن كل شيء كان في نسػ )
تحخكت وبجافع الحخكة والدكػن ولج جيل كػني تسثل الدساء واألرض متحجيغ ، فالدساء في 

، ونتيجة اتحادىسا ولج الو اليػاء  (157)( عشرخا مؤنثاKi( عشرخا محكخ واألرض )ANالدػمخية )
 . (158)أنميل
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وتزيف األسصػرة أن أنميل االلو الذاب لع يصق الدجغ ، فقام بقػتو الخارقة بأبعاد أبيو عغ    
أمو )انػ وكي( ، رفع األول فرار سساء وبدط الثانية فرار أرضا ، لكغ أنميل كان يعير في 

لظ ضبلم دامذ ، فأنجب أبشو نشار ألو القسخ فبجا الطبلم في الدساء ويشيخ األرض ، وأنجب بعج ذ
قام أنميل مع بكية اإللية بخمق مطاىخ الحياة ثع  (159)اوتػ ألو الذسذ الحي أضاء الكػن 

 .(160)األخخى 
أما بالشدبة لمبابمييغ ، فقرة الخميقة البابمية السػسػمة عشجما كان في العمى ) ايشػما ايمير(    

ابل اإلليي الحي التي تعتبخ مغ اكثخ الػثائق السدسارية تفريبل ، ترػر االلو مخدوخ شفيع ب
استعاض عغ االلو أنميل اسسا ومشطسا لمعالع ، فانو في البجء لع يػجج سػى السياه األزلية )ابدػ( 
والسياه العحبة عشرخ محكخ)تيامو( والسياه السالحة)عشرخ مؤنث( وانو بعج امتداجيسا ولجت 

تدعج بزػضائيا بسخور الدمغ تكاثخ عجد اآللية بحيث أصبحت  و أجيال متعاقبة مغ اآللية
أباىا األكبخ)أبدػ( ، ولحا قخر األخيخ القزاء عمييا لكي يشعع باليجوء والخاحة ، غيخ أن أبشاؤه 

 .(161) ىؤالء لسا عخفػا السكيجة ضجىع قامػا بقتمو
وبعج ىحه األحجاث تحاول تيامو زوجو االنتقام ، فتقخر السرائخ قػة الكمسة الخبلقة وأتػه     

وسصيع  وشمبػا مغ مخدوخ أن يأمخ بالفشاء والثػاب فدال بكمسة مغ مخدوخ ثع بثػب وضعػه في 
عاد بكمسة ىشا تأكج اآللية أن مخدوخ اذا أراد شيئا أن يقػل لو كغ فيكػن فاعمشػه سيجا عمييع 
جسيعا ، ثع يمتقي بتيامو ويشترخ عمييا ويذقيا إلى نرفيغ نرف رفعو فرار سساء وسػى 

ضا ، ثع التفت بعج ذلظ إلى باقي عسميات الخمق فخمق الشجػم ووضع الشرف الثاني فرار أر 
 .(162)الذسذ والقسخ

أما بالشدبة لخمق األندان فتجسع األساشيخ الدػمخية والبابمية عمى أن الغخض األساس مغ    
خمق األندان ىػ خجمة اآللية عغ شخيق مجىع بالصعام والذخاب والسمجأ ليكػن بػسعيع التفخيغ 

عساليع اإلليية ، إذ كان سكان ببلد الخافجيغ مقتشعيغ بان األندان لع يخمق مغ قبل اآللية التام أل
فاإللية كانػا عمى حدب ترػرىع يقػمػن بكل األعسال ولكشيع تعبػا  (163)أال لسرمحتيا وراحتيا

 .(164)فأرادوا مغ األندان تحسل تمظ األعباء عغ كاىميع
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حيث ،  أيزا اليجف مغ خمق األندان كان لعبادة اآلليةوتزيف أسصػرة الخميقة البابمية أن 
)) لقج خمق مخدوخ األندان ليقيم السعابج التي تجخل الدخور إلى  جاء في احج نرػصيا :

 .(165)قمهب اْللية (( 
فقج وجج نز ، ولكغ ىحه األساشيخ اختمفت فيسغ تػلى خمق األندان مغ اآللية ومسا خمقو   

ان مشقػشا عمى لػحيغ مكخريغ لذخز واحج وجج احجىسا في سػمخي يخوي قرة خمق األند
مجيشة نفخ وىػ في متحف جامعة بشدمفانيا واألخخ مػجػد في متحف المػفخ حرمػا عميو مغ 

مغ  صمبب خمقيا لبلندان مغ شيغ  وقج ندب ىحا الشز لئللية األم ) نسػ ((166)تجار األثار
ىشاك أسصػرة سػمخية تدسى انميل وخمق السعػل تعدو خمق األندان النميل وحجه ، (167)االلو أنكي

(168). 
أما قرة خمق األندان عشج البابمييغ ) أسصػرة اتخاخاسيذ ( ، فقج أفادت أن اآللية العطام     

)أنػ ، أنميل وأيا ( اجتسعػا ليتجبخوا األمخ بذان التسخد الحي قامت بو اآللية السدساة االيكيكي 
، التي وكمت ليا ميسة استثسار األرض ، ومصالبتيا بخمق مغ يحسل عشيا الشيخ ، ألنيا (169)

تعبت مغ العسل بعج أن أمزت فيو أربعيغ عاما وبعج مشاقذة األمخ بيغ اإللية شمب أيا مغ 
 .(170) اآللية األخخى أن تبعث في شمب نيتػ الية الشدل لتخمق األندان

بتصييخ كل شيء وأعصػا )نيتػ( الصيغ لكي تبجا العسل ويحبحػن االلو ويبجو انو قامت اإللية     
 .(171)لو االمغ شيغ مسدوجا بمحع  خمق األندانفقامت نيتػ ب ، وي ومدجػه مع الصيغ

وعشج الػصػل إلى )أسصػرة الخميقة البابمية( نجج أنيا في المػح الدادس مشيا تشدب ذلظ     
عمسا انو ورد في المػح الدابع مغ (172)و خمق مغ دم الو فقطلئللو )انكي( وبصمب مغ )مخدوخ( وان
 . (173)(( خالق الشاس كميمىحه األسصػرة وصف مخدوخ بانو ))

قج تعاونت جسيعيا  ، نجج أن اآللية )انميل ، انكي ونشخخساك( (174)وفي حػارية العجالة اإلليية   
أن مخدوخ قام بسداعجة اإللية )نشخخساك( : (176)ويخد في رواية أخخى عمسا ،(175) في خمق البذخ

  (177)بخمق البذخ 
اذا في ضػء ما تقجم يتزح أن السشطخيغ لمجيانة العخاقية في العرػر التاريخية القجيسة ندبػا     

 الخمق باسخه الحج اليتيع العطسى أو لعجد مشيا ، ، فسا ىػ سخ ذلظ ؟



 املعتقدات الدييية لألقواو العراقية القدمية يف القرآن الكريه دراسة تارخيية

 )التوحيد والشرك مثاال(

  إبراهيه     أ.و.د.عبد الغين غالي فارس : زييب حمند أمحدالباحثة                                                       

 

   و(4243كاىون األول  – 53مة دراسات تارخيية )ممق  العدد جم 
262 

 

262 

لئلجابة عمى ىحا الدؤال البج وان نعمع أوال أن قرز وأساشيخ الخميقة الدػمخية السار ذكخىا    
دونت في العرػر التالية لعرخ الشبي نػح )ع( . وكحلظ الحال بالشدبة لسثيمتيا البابمية الستقجم 

ي أن ذكخىا ، فيي األخخى لع تجون أال في عرػر الحقة لعرخ إبخاليع )ع( . وىحا وذاك يعش
 ىحه القرز واألساشيخ تعخضت جسيعيا لمتحخيف الستعسج مغ واضعييا .

وعمى أي حال فسغ الػاضح انيع وعمى الخغع مغ ىحا التحخيف ابقػا عمى بعس ما كان     
يعتقجه أسبلفيع حػل الخميقة وان شالو أحيانا شيئا مغ التحخيف أيزا ، إذ تقجم انيع غالبا ما 

واألندان لكبيخ اليتيع وان لع يعشػن بو الحق سبحانو أو عشػا بو ذلظ  كانػا يشدبػن خمق الكػن 
 الن اختبلف األلفاظ ال يعشي بالزخورة اختبلف السعاني اذا كان السقرج واحج  .

ىحا ما اسستو اغمب كتابات السؤرخيغ بسبجأ التفخيج ، الحي يعطع بسػجبو الو واحج وبيحا     
ص السدسارية إلى وجػد الو لو السكانة األولى والقجرة العطسى الرجد ازدادت اإلشارات في الشرػ 

وتتصابق صفات  مغ بيغ سائخ السعبػدات التي أخحت تتبع االلو األعطع مكانة وقجرة وتشفح أوامخه
 –ىحا االلو ويتػحج دوره ميسا كان االسع الحي عخف بو عمى اختبلف العرػر سػاء ) انميل 

 -في أسصػرة األقاليع تعطيع لئللو مخدوخ جاء فييا :فػرد (178)سيغ ( –أشػر  –مخدوخ 
 تهن ىه مخدوخ فيسا يخز الفالحة

 كي ىه مخدوخ بهصفو ألو اليشابيع -لهكال أن
 نيتهريا ىه مخدوخ بهصفو الو السعخفة
 نخكال ىه مخدوخ يخز السعخكة ....

 أنميل ىه مخدوخ فيسا يخز الديادة والستذارة
 حداباتتابه ىه مخدوخ  فيسا يخز ال

 سين ىه مخدوخ في كل ما يخز العجالة
 (  .179)أدد ىه مخدوخ فيسا يخز السطخ

فشخى مغ خبلل ىحه األسصػرة تبايغ صػر ىحا الخالق في أذىان سكان ببلد الخافجيغ فامشػا    
بفكخة الخب الػاحج الحي يسثل دائسا في رب األرباب أو كبيخ اإللية سػاء كان مخدوخ أو أشػر أو 

عمػا اإللية األخخى اتباعا لو يكمفيع مداعجتو ويكسل لكع مشيع ميسة بعيشو ويسشحيع قػى غيخه وج
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خاصة يسارسشيا بإرشاده وشػروا مغ تمقاء انفديع دون أن يكػن في ذلظ مداس أو تجخيج لسا لو 
)مجسع ( 180)مغ ربػبية مصمقة وسمصان شامل عمى كل شيء سسػا ذلظ السجتسع اإلليي

 .(181)اإللية(
بجو أن ميميع نحػ التفخيج ، كانت بجعػات أنبياء ورسل تػاتخوا عمى تمظ األقػام القجيسة وي   

. فاألنبياء قاشبة ومشيع نػح وإبخاليع ويػنذ) عمييع الدبلم ( انتقجوا حالة (182)وخاشبػىع بألدشتيع
حيج وىحا الذخك ودعػا اقػاميع الى عبادة هللا وحجه مغ غيخ ان يذخك بعبادة احج غيخه ، وىػ التػ 

 .(183))اعبجوا هللا مالكم من الو غيخه ( ما اشار لو قػلو تعالى 
فسا ذكختو قرة الخميقة البابمية مغ أن األندان خمق مغ شيغ فحدب ، يؤيجه قػلو تعالى  كحلظ

 .(184))) وخمقشا األندان من صمرال كالفخار((
 .(185)فالفخار ىػ الصيغ كسثل الصيغ الحي يصبخ بالشار ليربح خدفا   
وعشجما نتأمل في قرة خمق األندان السار ذكخىا ، نبلحع أنيا تتحجث عغ وجػد كائشات    

كانت تعير قبل األندان اقل مختبة مغ اإللية وىع االنػنيكي ، وإذ ما رجعشا إلى كتب التفاسيخ 
عيدى بغ  عغاإلسبلمية نجج أنيا تؤكج أن ىشاك مخمػقات قج عاشت قبل األندان فػرد 

أن الشاس يدعسػن أن الجنيا عسخىا  فجاك قال رجل ألبي عبج هللا عميو الدبلم: جعمت قال: حسدة
سبعة آالف سشة فقال: ليذ كسا يقػلػن إن هللا خمق ليا خسديغ ألف عام فتخكيا قاعا قفخاء 
خاوية عذخة ألف عام، ثع بج هللا بجأ الخمق فييا، خمقا ليذ مغ الجغ وال مغ السبلئكة وال مغ 

قجر ليع عذخة ألف عام، فمسا قخبت آجاليع أفدجوا فييا فجمخ هللا عمييع تجميخا ثع تخكيا األنذ، و 
قاعا قفخاء خاوية عذخة ألف عام، ثع خمق فييا الجغ وقجر ليع عذخه ألف عام، فمسا قخبت 

فييا وسفكػا الجماء وىػ قػل السبلئكة " أتجعل فييا مغ يفدج فييا ويدفظ الجماء " آجاليع أفدجوا 
 .(186)سا سفكت بشػ الجان، فأىمكيع هللا ثع بجأ هللا فخمق آدم  ك

وزيادة عمى ما تقجم ، فسا ذكختو القرز واألساشيخ السار ذكخىا عغ تذاور اإللية مع االلو     
األعطع حػل خمق األندان ، لو نطيخ في القخان الكخيع إلى حج ما ، إذ كان ىشاك بالفعل مجمذ 

))ِإْذ َقاَل َربَُّك  عشجما قخر هللا سبحانو خمق األندان ، قال تعالىمغ السبلئكة كان مجتسعا 
 .   (187)ِلْمَساَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِميَفةا ((
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كانت عبادة  احج الػاح قرة الخميقة البابمية مغ أن الغاية مغ خمق األندان كحلظ فسا ورد في   
اإللية ، ليا اصل في الفكخ الجيشي الرحيح مع التذجيج أن اليجف مغ ذلظ ىشا ىػ عباد هللا 

ْنَذ ِإلَّ ِلَيْعُبُجوِن(( وحجه ، قال تعالى  .  (188)))َوَما َخَمْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ
فيكػن ، نجج  وما أفادت بو قرة الخميقة البابمية مغ أن مخدوخ اذا أراد شيئا أن يقػل لو كغ   

))ِإنََّسا َأْمُخُه ِإَذا َأَراَد َشْيئاا َأْن َيُقهَل َلُو ُكْن  ما يذيخ لو في القخان الكخيع في قػلو تعالى
 .(189)َفَيُكهُن((

 
 الخاتسة

 تػصل البحث إلى جسمة مغ الشتائج التي يسكغ إجساليا باآلتي :
) إن األقػام العخاقية القجيسة التي تحجث القخآن الكخيع عغ معتقجاتيا الجيشية ىع قػم نػح   -1

الدػمخييغ ، الحيغ عاشػا في األلفيغ الخامذ والخابع قبل السيبلد  ، وقػم  عميو الدبلم (
األمػرييغ ، الحي يخجح أن ) إبخاليع عميو الدبلم ( قج بعث ) عميو الدبلم ( إبخاليع 

اآلشػرييغ ،  ) عميو الدبلم (في القخن التاسع عذخ قبل السيبلد ، وكحلظ قػم يػنذ الييع
ق.م ( . وىحا يعشي إن  612 – 911الحيغ عاشػا في العرخ اآلشػري الحجيث ) 

القخآن الكخيع تشاول السعتقجات الجيشية ألىع األقػام التي استػششت في أجداء متفخقة مغ 
في  والحزاري يا الػاضحة عمى تاريخ الببلد الدياسي ببلد الخافجيغ ، وتخكت برسات

 العرػر القجيسة .
اتزح مغ القخآن الكخيع أن ىحه األقػام كانت تعتقج بتعجد الحات اإلليية ، أي أنيا تذخك   -2

باأللػلية . فسع إقخارىا بػجػد هللا سبحانو ، ولكشيا اتخحت ليا بالػقت نفدو آلية كثيخة 
يئة تساثيل وأصشام ، ومشيا آلية رئيدة مثل ود وسػاع أيزا ، وقج جدجوىا عمى ى

ويغػث ويعػق وندخ ، فزبل عغ الذسذ ) شسر ( والقسخ ) سيغ ( والدىخة ) عذتار ( 
وىحا يؤيج ما متعارف عميو عشج السختريغ مغ أن الذخك والػثشية كانت إحجى سسات 

 الجيانة العخاقية القجيسة .
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ام مػضع البحث كانت تذخك بالخبػبية أيزا ، إذ كحلظ كذف القخآن الكخيع أن األقػ  -3
اعتقجت أن مغ يجبخ شؤون الكػن ليذ ىػ الحق سبحانو وال إلو بسفخده مغ آليتيا ، بل 
مجسل ىحه اآللية وىحا وفي الػقت الحي يبجو أنو يخجع العتقاد األقػام  تمظ أن هللا عد 

ما تػصل لو عمساء األثار  وجل قج فػض أمخ التجبيخ ليؤالء اآللية فحدب ، فيػ يجعع
 مغ أن العخاقييغ القجماء كان لجييع إشخاك واضح في ىحا السجال أيزا .

أكج القخآن الكخيع أن ىحه األقػام  كانت تخى أن هللا وحجه ىػ الخالق لمكػن واألندان  -4
والسػجج لكل شيء ، أي انيا كانت تػحجه سبحانو مغ ىحا الجانب فحدب  وىحا يثبت 

األساشيخ العخاقية القجيسة التي ندبت الكيام بيحه السيسة إما ألحج اآللية ما جاء في 
) كحلظ انفخد القخآن الكخيع بحكخ أن قػم يػنذ  ، الخئيدة لمعخاقييغ القجماء ، أو لعجد مشيا

قج أمشػا في نياية السصاف باهلل وحجه وأقمعػا عسا كانػا عميو مغ إشخاك عميو الدبلم ( 
 وثان .   باهلل وعبادة لؤل
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 .314ص،1(،ج2009( باقخ، شو، مقجمة في تاريخ الحزارات القجيسة ، )دار دجمة، بغجاد،7)
مجيشة سػمخية قجيسة في جشػب ببلد ما بيغ الشيخيغ عثخ فييا السشقبػن اسفل الدقػرة العائجة إلى -( أريجو :8)

سبللة الثالثة في أور عمى معبج يعػد إلى عرخ )جسجة نرخ ( أسدت السجيشة في األلف الخامذ ق .م وكان 



 املعتقدات الدييية لألقواو العراقية القدمية يف القرآن الكريه دراسة تارخيية

 )التوحيد والشرك مثاال(

  إبراهيه     أ.و.د.عبد الغين غالي فارس : زييب حمند أمحدالباحثة                                                       

 

   و(4243كاىون األول  – 53مة دراسات تارخيية )ممق  العدد جم 
266 

 

266 

                                                                                                                                                                      

–شخابمذ ،2عبػدي، ىشخي س، معجع الحزارات الدامية )ط-ألييا أنكي .لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :
 .75-74ص،(1991لبشان،

ػركاء( وىي مجيشة كمكامر ازدىخت في األلف مجيشة سػمخيو ىامة في جشػب وادي الخافجيغ )ال -أوروك: (9)
 .526ألبات، السعتقجات الجيشية في ببلد وادي الخافجيغ،ص-الثالث ق.م لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :

احجى السجن الدػمخية الخسذ األولى التي تقػل األساشيخ أن اآللية أنذأتيا مخاكد عباده ليا ولع  بادتبيخا : (10)
يجخي تحجيج مػقع السجيشة برػرة أكيجه ويحتسل أن تكػن في مجيشة أوروك ، لمسديج مغ التفاصيل: يخاجع عبػدي 

 . 204، معجع الحزارات الدامية،ص
تي نذأت قبل الصػفان تقع عمى ضفة مغ الفخات الذخقية قبل أن يتبجل احجى السجن الدػمخية  ال -سيبار: (11)

 -مجخى الشيخ وىي ذات شان في عيج الدػمخييغ كمو وفي عيج بابل كحلظ ، لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :
 .28ص،مكاي، دورثي، مجن العخاق القجيسة 

كع مغ  60م فارة وتقع عمى بعج مجيشة سػمخية قجيسة في جشػب وادي الخافجيغ وتدسى اليػ  -شخوباك: (12)
 .528ألبات، السعتقجات الجيشية في ببلد وادي الخافجيغ،ص -الجيػانية في العخاق لمسديج مغ التفاصيل يخاجع :

 .11-10د.ت( ص ص ،( زايج، الذخق الخالج،)  دار الشيزة العخبية، القاىخة13)
 .314، ص 1( باقخ ، مقجمة في تاريخ الحزارات القجيسة ، ج14)
 .107عمي ، الصػفان في السخاجع السدسارية، ص  (15)
 .314، ص 1( باقخ ، مقجمة في تاريخ الحزارات القجيسة ، ج16)
 .621،ص1( صالح ، الذخق األدنى القجيع،ج17)
 .  288،  257،ص ص 1باقخ ، مقجمة في تاريخ الحزارات القجيسة ،ج (18)
 . 239ص ، 1( باقخ ، مقجمة في تاريخ الحزارات القجيسة ، ج19)
 .67، ص 1( السرجر نفدو ، ج20)
 .90ص،أقػام في القخان الكخيع،( البخكاتي 21)
 .70( سػرة التػبة، أية :22)
 .95( عمي ، إبخاليع الخميل )ع( اليػية التاريخية ، ص23)
 . 342، ص 2011( الفتيان ، احسج مالظ ، دراسات في التاريخ القجيع ، مشذػرات مكتبة عادل ، بغجاد ، 24)
حتي ، فيميب ، تاريخ سػرية ولبشان وفمدصيغ ،) تخجسة جػرج حجاد وعبجالكخيع رافق ، مخاجعة جبخائيل  (25)

 . 80، 75،  72، 71، 70، 68جبػر ، دار الثقافة ، بيخوت ، د.ت ( ، ص ص
 . 251العخب والييػد في التاريخ ، ص،( سػسو 26)
 .288، ص2العخبي، بيخوت ، د.ت ( ج( ياقػت الحسػي ، معجع البمجان ، )دار أحياء التخاث 27)
 . 370ص،8( الكميشي، الكافي،ج28)
، مصبعة لجشة  1، مػسى بغ ميسػن حياتو ومرشفاتو )تقجيع مرصفى عبجالخازق، ط( ولفشدػن، إسخائيل29)

 .112( ،ص 1936التأليف والتخجسة ، 
 . 251( سػسة ، العخب والييػد في التاريخ، ص30)
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 . 250السرجر نفدو ، ص( 31)
 .98( سػرة يػنذ : أية 32)
 .25: 14( السمػك الثاني ، 33)
 .188، ص 4( ميخان، دراسات ، ج34)
 . 2-1:1( سفخ يػنان، 35)
يتحجثػن  مغ بشي إسخائيل ، فيحا يعشي أن لغتو ىي العبخية ، بيشسا كان أىل نيشػى فمػ صح أن يػنذ)ع( ( 36)

مذكمة جديسة بخرػص تبميغ رسالتو الييع ، فيػ  يػنذ)ع( يػاجو فزبل عغ أنو سيجعلالمغة اآلشػرية . وىحا 
يخالف القاعجة األساسية لجسيع األنبياء أنيع يبعثػن ألقػام يتكمسػن لغتيع ، وىي قاعجة ذكخىا القخآن الكخيع بقػلو 

اس ، الشبي يػنذ)يػنان( الديجي ، عب، يشطخ: ﴿َوَما َأْرَسْمَشا ِمْن َرُسهٍل ِإلَّ ِبِمَداِن َقْهِمِو ِلُيَبيَِّن َلُيْم﴾ تعالى 
 .34-33( ، ص ص2006، الشجف األشخاف ، 1والحػت قخاءة ججيجة لمشز والجغخافية التاريخية لمحجث )ط

) تحقيق ثخوت عكاشة ، دار السعارف ، القاىخة ، د.ت( ، السعارف ، ، أبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع أبغ قتيبة  (37)
) تحقيق عمي شخي، مصبعة دار الفكخ تاريخ مجيشة دمذق  أبػ القاسع عمي بغ الحدغ ، أبغ عداكخ، ؛ 52ص، 

) تحقيق عمي ،البجاية والشياية عساد الجيغ أبػ الفجاء إسساعيل  أبغ كثيخ،؛  8، ص36،جىـ( 1415، ب.م، 
خحسغ ، جبلل الجيغ بغ عبج ال ؛ الديػشي، 267،ص1،ج( 1998، دار أحياء التخاث ، بيخوت ، 1شخي ، ط

 ناصخ مكارم ، ؛ الذيخازي، 291، ص5، جفي التفديخ بالسأثػر )دار السعخفة ، بيخوت ، د. ت( الجر السشثػر
 . 289، ص)أعجاد وتشطيع الديج حديغ الحديشي، قع ، د.ت(قرز األنبياء والتاريخ 

؛  286، ص 2( ،ج1963أبغ ىذام ، الديخة الشبػية ) تحقيق دمحم محي الجيغ عبج الحسيج ، القاىخة ،  (38)
؛ الثعمبي،  38، ص 2اليعقػبي ، احسج أبغ أبي يعقػب بغ جعفخ ، تاريخ اليعقػبي )دار صادر ، قع ، د.ت( ،ج

تخاث ، بيخوت ، تحقيق عبج الفتاح أبػ سشة وأخخون، دار أحياء ال1عبج الخحسغ بغ دمحم ، تفديخ الثعمبي ، ) ط
 1426، قع ، 1) طارم ، االمثل في تفديخ كتاب هللا السشدل ، ؛ الذيخازي ، ناصخ مك20، ص 9ىـ( ، ج1418

 . 295، ص16، ج ىـ (
؛ الفغالي ، الخػري  264؛ مدكيغ ، الشبػة واألنبياء في العيج القجيع  ، ص 25:  14السمػك الثاني ،  (39)

 . 1380 - 1379( ، ص ص2003، بيخوت ، 1بػلذ ، السحيط الجامع في الكتاب السقجس والذخق القجيع )ط
 . 1380الفغالي ، السحيط الجامع في الكتاب السقجس والذخق القجيع ، ص (40)
ىػ الحي تػلى عخش الجولة األشػرية بعج والجه شسذي أدد  -ق.م( : 783 – 810( أدد نيخاري الثالث)41)

عمية الخامذ وىػ اليدال شفبل فأصارت امو سسػرمات وصيو عمية وبعج أن اشتج عػده وانتيت وصاية امو 
استصاع إخزاع ارض أمػر وارض عسخي وأدوم وفمدصيغ وممظ دمذق اضصخ أن يكػن تابعا لو بعج دفعو 

-780،ص1ج،صالح ،الذخق األدنى القجيع )مرخ والعخاق ( -الجدية في قرخه بجمذق لمسديج مغ التفاصيل :
 .88زايج،الذخق الخالج،ص،781



 املعتقدات الدييية لألقواو العراقية القدمية يف القرآن الكريه دراسة تارخيية

 )التوحيد والشرك مثاال(

  إبراهيه     أ.و.د.عبد الغين غالي فارس : زييب حمند أمحدالباحثة                                                       

 

   و(4243كاىون األول  – 53مة دراسات تارخيية )ممق  العدد جم 
268 

 

268 

                                                                                                                                                                      

السمظ األشػري الحي خمف والجه أدد نيخاري الثالث وقج دافع ىػ  -ق.م( : 773 – 782شمسشاصخ الخابع ) (42)
زايج،الذخق  -عغ أشػر وقام بعجة حسبلت إلى جبل األرز ودمذق وغيخىا لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :

 .89الخالج،ص
وىػ ممظ أشػري تػلى الحكع بعج والجه أدد نيخاري الثالث وخمف  -ق.م(: 755 – 772( أشػر دان الثالث )43)

باقخ، مقجمة في  -قو شمسشرخ الخابع استسخ في عيجه تجىػر أحػال الجولة األشػرية لمسديج مغ التفاصيل :شكي
 . 527ص،1تاريخ الحزارات القجيسة،ج

ىػ السمظ األشػري ابغ السمظ ادد نيخاري الثالث وخمف  -ق.م(: 745 – 754أشػر نيخاري الخامذ ) (44)
مقجمو في تاريخ  ،باقخ -إلمبخاشػرية األشػرية لمسديج مغ التفاصيل :شكيقو السمظ أشػر دان الثالث في حكع ا

 . 527ص،1الحزارات القجيسة،ج
أكفا السمػك األشػرييغ فقج اشمع  -ق.م( : 727- 744تجبلث فبلسخالثالث ) تجبلث بيبلسخ الثالث () (45)

اءة اإلدارة اإلقميسية وشيج بإصبلحات أداريو واسعو وقمز إصبلحيات حكام األقاليع وزاد في الػقت نفدو كف
حكسو تػسع ججيجا في الشفػذ األشػري إلى بابل في الجشػب وسػريا وفمدصيغ في الغخب  لمسديج مغ التفاصيل 

ساكد، ىاري  و .ف، الحياة اليػمية في العخاق القجيع )ببلد بابل وأشػر ()تخجسة كاضع سعج الجيغ، دار  -يشطخ :
 .66(،ص2010السأمػن،بغجاد،

 .265مدكيغ، الشبػة واألنبياء في العيج القجيع ، ص( 46)
، دار 1)دراسة مقارنو بيغ القخآن والتػراة واألثار ، ط، األنبياء في العخاق الكيبلني ، رعج شسذ الجيغ ( 47)

 . 294، ص ( 2001الذؤون الثقافية العامة ، بغجاد ،
 .178، ص 4، دراسات تاريخية مغ القخآن الكخيع ، ج( ميخان 48)
( ، 2010، بيت الػراق ، بغجاد ،  1باقخ ، شو ، مغ تخاثشا المغػي القجيع ما يدسى في العخبية بالجخيل )ط( 49)

 .2000ص
 .     https://ar.rt.com/npjt( لمسديج مغ السعمػمات الخجػع ل 50)
 .143( سميسان ، العخاق في التاريخ ، ص51)
 .492، ص 1، مقجمة في تاريخ الحزارات القجيسة، ج ( باقخ52)
 .493،ص1( باقخ ، مقجمة في تاريخ الحزارات القجيسة ، ج 53)
 .455ص،2ج،(1995 ،بيخوت،دار الفكخ ،جامع البيان )تحقيق :الذيخ خميل السيذ ،ابغ جخيخ  ،الصبخي  (54)
 .213( سػرة البقخة : أية 55)
 .238، ص14( الذيخازي ، األمثل ، ج56)
 .201( ، ص2004( الجممػجي ، فاروق ، تاريخ األديان األلػلية وتاريخ اإللية ) بيخوت ، 57)
 .45( الدبحاني ، محاضخات في اإللييات ، ص58)
 .23( سػرة نػح : أية 59)

https://ar.rt.com/npjt
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 2ج،شيخان (،مكتبة أىل البيت ،تفديخ العياشي )تحقيق الديج ىاشع رسػلي ،دمحم بغ مدعػد ،( العياشي  60)
تاريخ ،؛البخاقي 349ص،2ج،؛ الحػيدي تفديخ نػر الثقميغ 332ص، 97ج،بحار األنػار ،؛ السجمدي 144وص

 .21ص،الكػفة 
 ،بيخوت، 1)ط،تفديخ مجسع البيان  ،الصبخسي ؛122ص،29ج،جامع البيان ،الصبخي  (61)

ص ، 19ج،تفديخ األمثل  ،؛ الذيخازي 309ص،18ج،تفديخ القخشبي ،؛ القخشبي 138ص،10(ج1995
 .309ص،18ج،تفديخ القخشبي ،؛القخشبي 66

 .33ص، 20ج،تفديخ السيدان ،( الصباشبائي 62)
 . 24( سػرة السؤمشػن، أية:63)
 .28ص، 15ج،تفديخ السيدان ،الصباشبائي  (64)
 .4( سػرة السستحشة ،أية : 65)
 .230ص،19ج،تفديخ السيدان ،( الصباشبائي 66)
 . 126، ص 4ج ،دراسات تاريخيو في القخان الكخيع ،( ميخان 67)
 .98ص،4ج،تفديخ مجسع البيان ،؛الصبخسي  328ص،7ج ،جامع البيان ،( الصبخي 68)
 . 78 – 76( سػرة األنعام ، اآليات : 69)
 .45-44صص ، 3ج،(  2006 ،بيخوت  2البخىان في تفديخ القخان )ط ، ،الديج ىاشع  ،( البحخاني 70)
 . 98، اآلية:  سػرة يػنذ( 71)
 .165، ص17؛ الصباشبائي، السيدان في تفديخ القخآن، ج290، ص8القخشبي، الجامع ألحكام القخآن، ج( 72)
( 1997،  2، )تخجسة: محخم كسال ، ط( د. يبلبػرت ، ببلد ما بيغ الشيخيغ )الحزارات البابمية واألشػرية ( 73)

 .140، ص
( ،  2018، دار أشػر بأنيبال لمثقافة ، العخاق ، 1ة أنػ ونخكال ) ط( عمي ، ختام عجنان ، الية بابل العطيس74)

 .9ص
( الذشاوي ، محسػد أيػب الجيغ ، في الحزارات الذخقية القجيسة واثخه في الجيانات الدخية والفمدفية لجى 75)

 .117( ،ص2002، مرخ ،1اليػنان )ط
 ،مكتبة الحزارات ، بيخوت  ،فيرل الػائمي الدػمخيػن تاريخيع وخائريع) تخجسة ،( كخيسخ ، صسػئيل نػح 76)

 .157د.ت ( ،ص
 .145، ص1( ،ج1985) بغجاد ،  ،( رشيج، فػزي ، السعتقجات الجيشية )  حزارة العخاق (77)
 .117( الذشاوي ، في الحزارات الذخقية القجيسة واثخه في الجيانات الدخية والفمدفية ،ص78)
ايخان ()دار السعخفة الجامعية  –( سميع ، احسج أميغ ، دراسات في حزارات الذخق األدنى القجيع)العخاق 79)
 .184ص،(1992،اإلسكشجرية ،
االلة )أن /انػ(في حزارة ببلد الخافجيغ )رسالة ماجدتيخ غيخ ،جشان عبج الخضا عبج الحديغ ،( مذكػر 80)

 . 85ص،( 2014،مشذػره جامعة القادسية 
 .24ألحسج، السعقجات الجيشية في العخاق القجيع، ص(ا81)
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 .11، ص2( ،ج 1980( شو باقخ وأخخون ، تاريخ العخاق القجيع ) بغجاد ، 82)
 .   157( كخيسخ ، الدػمخيػن تاريخيع وحزارتيع وخرائريع ، ص83)
 . 188ايخان (، ص  –( سميع ، دراسات في حزارات الذخق األدنى القجيع)العخاق 84)
 .153، السعتقجات الجيشية ، ص( رضا 85)
 .12( شو باقخ وأخخون ، تاريخ العخاق القجيع ، ص86)
 . 188( كخيسخ ،، الدػمخيػن تاريخيع وحزارتيع وخرائريع ، ص87)
 .233( ،ص 2019، بيخوت ، 2( الساججي ، خدعل ، السيثػلػجيا الدػمخية )ط88)
؛ األحسج،  70(ص2012،القاىخة ،1الدػمخية()طأساشيخ العالع )األساشيخ ،( معجى، الحديشي الحديشي 89)

 .26السعتقجات الجيشية في العخاق القجيع ، ص
 .117( الذشاوي ، الجيغ في الحزارات الذخقية القجيسة واثخه في الجيانات الدخية والفمدفية ، ص90)
سة فيشخ يػس وأخخون ( الدػاح ، فخاس ، مػسػعة تاريخ األديان الذخق القجيع الكتاب الثاني ) ديستخي ، تخج91)

 .234( ، ص 2017، دمذق ، 4، دار التكػيغ ،ط
 .27( األحسج، السعقجات الجيشية في العخاق القجيع ، ص92)
( وفي قرة الصػفان الدػمخية كان لئللو أنكي دور في انقاد البذخية مغ الفشاء بالصػفان ، حيث تخوي القرة 93)

ازعج االلو أنميل الحي اقشع مجسع اإللية بإفشاء األندان بصػفان انو بعج تدايج البذخ وتكاثخىع تعالى صخبيع و 
كػني . ولكغ أيا ) أنكي (، الحي كان حاضخا عشجما اتخح ىحا القخار ، تسكغ مغ نرح زيػسجرا ببشاء سفيشة ، 

د.  ،الحية  واتبع زيػسيجرا الشريحة وصار مقبػال لجى اإللية ومشحتو الحياة األبجية مكافأة لو عمى انقاد الكائشات
؛ الدػاح ، مػسػعة تاريخ األديان 164ص،فاضل عبج الػاحج وعامخ سميسان ، عادات وتقاليج الذعػب القجيسة 

 .235الذخق القجيع الكتاب الثاني ، ص
أما في قرة اتارحاسيذ وىػ فييا يحل محل زيػسػدرا انو بعج تػالج البذخ عمى األرض وبزجيجيع جفا الشػم  

ل إنميل تخفيس أعجاد البذخ بتعاقب األمخاض والسجاعات ولكغ إيا عثخ عمى شخيقو إليقاف انميل ولحلظ حاو 
الذخور قبل فػات األوان وسخعان ما تكاثخ أعجاد األندان كالدابق وأخيخا عدم انميل عمى إفشاء البذخية بالصػفان 

الحياة مع أسختو والحيػانات  ومخة أخخى احبط إيا الخصة بجعل اتارحاسيذ يبشي الدفيشة يبقى فييا عمى قيج
د. فاضل عبج الػاحج  -وعشجما خخج مغ الدفيشة قجم أضحية فابتيج األرباب الدػاح ،لمسديج مغ التفاصيل انطخ :

.؛مػسػعة تاريخ األديان الذخق القجيع الكتاب الثاني 164ص،وعامخ سميسان ، عادات وتقاليج الذعػب القجيسة 
 .236،ص

 .33ص  ،ج وعامخ سميسان ، عادات وتقاليج الذعػب القجيسة( د. فاضل عبج الػاح94)
 .75( معجى، الحديشي، أساشيخ العالع )األساشيخ الدػمخية(، ص95)
 .142( د. يبلبػرت ، ببلد ما بيغ الشيخيغ الحزارتان البابمية واألشػرية ، ص96)
 .111( د. فاضل عبج الػاحج وعامخ سميسان ، عادات وتقاليج الذعػب القجيسة ، ص97)
 .214ايخان (، ص –( سميع ، دراسات في حزارات الذخق األدنى القجيع)العخاق 98)
 .241( الدػاح ، مػسػعة تاريخ األديان الذخق القجيع ، ص99)
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 .240( شو باقخ وأخخون ، تاريخ العخاق القجيع ، ص100)
 . 141( الدػاح ، مػسػعة تاريخ األديان الذخق القجيع  ، ص101)
 . 29السعقجات الجيشية في العخاق القجيع ، صاألحسج،  (102)
 .15( شو باقخ وأخخون ، تاريخ العخاق القجيع ، ص103)
الذشاوي ،الجيغ في الحزارات الذخقية القجيسة واثخه في  ،147،  146( زايج ، الذخق الخالج ، ص ص 104)

 .119الجيانات الدخية والفمدفية لجى اليػنان ، ص
 .112ميسان ، عادات وتقاليج الذعػب القجيسة ، ص( فاضل عبج الػاحج وعامخ س105)
 .216ايخان (، ص –( سميع ، دراسات في حزارات الذخق األدنى القجيع)العخاق 106)
 . 242( الدػاح ، مػسػعة تاريخ األديان الذخق القجيع  ، ص107)
 . 30( األحسج، السعتقجات الجيشية في العخاق القجيع  ، ص108)
 .15العخاق القجيع ، ص ( شو باقخ وأخخون ، تاريخ109)
انػ ( في حزارة ببلد الخافجيغ ، رسالة ماجدتيخ غيخ  –جشان عبج الخضا ، االلو ) أن  ،عبجالحديغ  (110)

 . 2014مشذػرة ، بغجاد ، 
 .244( الدػاح ، مػسػعة تاريخ األديان الذخق القجيع ، ص111)
 .148( زايج ، عبج الحسيج ، الذخق الخالج، ص112)
 33السعتقجات الجيشية في العخاق القجيع ، صاألحسج،  (113)
 .208ص ،( الجممػجي ، تاريخ األديان األلػلية وتاريخ اإللية 114)
 .274( الساججي ، السيثػلػجيا الدػمخية ، ص115)
 .17( شو باقخ وأخخون ، تاريخ العخاق القجيع ، ص116)
 .147( زايج ، الذخق الخالج ، ص117)
 .159( رشيج ، السعتقجات الجيشية ، ص118)
 .223ايخان( ، ص –( سميع ، دراسات في حزارات الذخق األدنى القجيع)العخاق 119)
 . 226السرجر نفدو ، ص (120)
 .239( الدػاح ، مػسػعة تاريخ األديان الذخق القجيع ، ص121)
 .228ص ،ايخان( –( سميع ، دراسات في حزارات الذخق األدنى القجيع)العخاق 122)
 .39( األحسج ، السعتقجات الجيشية في العخاق القجيع  ،ص  123)
 .163( رشيج ، السعتقجات الجيشية ، ص124)
 .148( زايج ، الذخق الخالج ، ص125)
ج ،م (1994 ،بيخوت ،دار الفكخ ،تاج العخوس)تحقيق عمي شيخي ،دمحم بغ دمحم بغ عبج الخزاق ،( الدبيجي 126)
مكتبة أىل ،مجسع البحخيغ)تحقيق احسج الحديشي ،لجيغ بغ دمحم فخخ ا،؛ ويشطخ إلى الصخيحي 5 -4ص ص،2

 . 127ص،2ج،(1408،البيت 
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، 1ج،د.ت(،القامػس السحيط)مكتبو أىل البيت ،أبػ شاىخ مجيج الجيغ دمحم بغ يعقػب ،( الفيخوز أبادي  127)
 . 7ص

 .48( الدبحاني ، محاضخات في اإللييات ، ص128)
 .13سػرة نػح : أية  ) 129)
 .32ص، 20تفديخ السيدان ج،( الصباشبائي 130)
  .48( الدبحاني ، محاضخات في اإللييات ، ص131)
 .65-64( كخيسخ ، صسػئيل نػح ، مغ ىشا بجأ التاريخ ،ص ص132)
  .48محاضخات في اإللييات، ص ،( الدبحاني 133)
( ، 1986، 2، ط ، الحياة اليػمية في ببلد بابل وأشػر )تخجسة شو سميع التكخيتي، جػرج( كػنتيشػ134)

 .431ص
 .48( الدبحاني ، محاضخات في اإللييات ، ص135)
 .71-69( سػرة الذعخاء: االية136)
 .281ص، 15ج،تفديخ السيدان ،( الصباشبائي 137)
، بغجاد ،  1( بػتذ ، د. دانيال تي ، حزارات وادي الخافجيغ األسذ السادية ) تخجسة كاضع سعج الجيغ ، ط138)

 .276( ، ص2006
 .9اقخ وأخخون ، تاريخ العخاق القجيع ، ص( شو ب139)
 . 27-26( سػرة الخحسغ ، اآليات :140)
 .280( بػتذ ، حزارة وادي الخافجيغ األسذ السادية ، ص141)
 . 91( سػرة الرافات : اآلية 142)
 .94ص، 15ج،تفديخ القخشبي ،( القخشبي 143)
 .343، ص1ج،( باقخ ، مقجمة في تاريخ الحزارات القجيسة144)
 .6، ص1946،بغجاد  ،2مج ،2ج،ديانة البابمييغ واألشػرييغ ، مجمة سػمخ ،،شو( باقخ 145)
 .43( سػرة الدمخ : آية 146)
 .270ص،17ج،تفديخ السيدان ،( الصباشبائي 147)
( الحرػنة ، نعيع الخضػي ، مبلمح التػحيج في الجيانة العخاقية القجيسة ) مخجعة عادل ىاشع عمي ، لبشان 148)
 .79( ، ص 2019،
 .7( ، ص2000 ،القاىخة،، دار الذخوق  1سميسان ، أساشيخ مغ الذخق ) ط،طيخ ( م149)
 .38( سػرة الدمخ ، أية 150)
 .35،ص2( ج1997بيخوت ، ،1)ط ،( الصباشبائي، دمحم حديغ ، السيدان في تفديخ القخان 151)
 .16 -13( سػرة نػح :اآليات  152)
 . 78 – 76(  سػرة األنعام : اآليات 153)
 .58ص،محاضخات في اإللييات  ،( الدبحاني 154)
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 .30( سػرة األنبياء : آية 155)
وىي اآللية الدػمخية األم األولى والسعشى الحخفي السسيا ماء)األم( ويذيخ اسسيا إلى  -(:Nammu( نسػ )156)

افجيغ السعتقجات الجيشية في ببلد وادي الخ ،السياه األزلية وىي والجة االلو انكي .لمسديج مغ التفاصيل ريشيو ألبات 
 .193( ، ص2012، القاىخة ، 1؛ معجي ، أساشيخ العالع األساشيخ الدػمخية )ط 530ص،
 .20( شو باقخ وأخخون ، تاريخ العخاق القجيع ، ص157)
 .132( ، ص1998، بيخوت ، 1األب سييل ، اثخ الكتابات البابمية في الجونات التػراتية )ط ،( قاشا 158)
 . 42ص ( الدػاح ، مغامخة العقل األول ،159)
  .43ص ،مغامخة العقل األول ،( الدػاح 160)
 .109( عامخ سميسان وفاضل عبج الػاحج ، عادات وتقاليج الذعػب القجيسة ، ص161)
 .143، ص142ص( قاشا ، اثخ الكتابات في السجونات التػراتية ، ص 162)
 .164( كخيسخ ، الدػمخيػن تاريخيع وحزارتيع وخرائريع ، ص163)
 . 56( الدػاح ، مغامخة العقل األول ، ص164)
 .  435 – 434(  كػنتشيػ ، الحياة اليػمية في ببلد بابل وأشػر ، ص165)
 .208( كخيسخ ، مغ الػاح سػمخ ، ص166)
 .210 - 209صمغ الػاح سػمخ، ص،( كخيسخ 167)
مقجمة في  باقخ ،  -( : تعشي )قمعة او حرغ الكػن( . لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :Durankiدور انكي ) (168)

 .  95، ص   أدب العخاق القجيع
ىػ لفع جساعي مغ لفع أيشػناكي وىػ تعبيخ سػمخي جساعي يخمد إلى اليو الخرب والعالع  -االيكيكي :( 169)

أساشيخ مغ ببلد ما بيغ  ،دفمي .ستيفاني دالي وقج أصبحػا في ما بعج قزاة في العالع ال،الدفمي يخأسيع أنػ 
 . 464ص،الشيخيغ 

 .22ص،2( شو باقخ وأخخون ، تاريخ العخاق القجيع ، ج170)
 .33( البات ، السعتقجات الجيشية في ببلد وادي الخافجيغ ، ص171)
 .61ص ،( حػل نز ىحا المػح يشطخ  ألبات ، السعتقجات الجيشية في ببلد وادي الخافجيغ 172)
سفخ التكػيغ البابمي )قرة الخميقة ممحسة حيشسا في األعالي ()تخجسة  سعيج الغانسي ،  ىايجل ، الكدشجر  (173)
. وورد أيزا في المػح الدابع وصف مخدوخ بأنو : " الحي خمق البذخ كي 86(، ص2007،بغجاد ، 1ط،

لو )أيا( بخمق األندان . ومغ السحتسل أن األسصػرة اعتبخت شمب مخدوخ لئل 83يحخرىع" السرجر نفدو ، ص
دمحم فيج حديغ ، ،بسثابة األمخ بخمق األندان وبالتالي فقج ندبت خمق األندان لئللو ))مخدوخ(( ؛ يخاجع: الكيدي 

قرز الخميقة في العخاق القجيع بيغ السعصيات السدسارية والكتاب السقجس والقـــخآن الكخيــع دراســــة مقارنـــة ، 
 .  113، ص 2006شذػرة ، جامعة واسط ، رسالة ماجدتيخ غيخ م

( وىي عبارة عغ  قريجة تتألف مغ سبعة وعذخيغ دورا ، ويحتػي كل دور مشيا عمى احج عذخ بيتا ، ومغ 174)
مغ الػاح ،  ق.م . يخاجع : عمي ، فاضل عبج الػاحج  1000السحتسل أن زمغ تجويشيا يعػد إلى حػالي عام 

 . 377( ، ص  1989لذؤون الثقافية العامة ، بغجاد ، ، دار ا 1إلى التػراة ، ) ط سػمخ
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 . 116ص ( الكيدي ، قرز الخميقة في العخاق القجيع ،175)
ي الحجيث ( وىي رواية ثشائية المغة عغ خمق العالع مغ قبل اإللو ))مخدوخ(( يخجع تاريخيا إلى العرخ البابم176)
 . 86(، ص1976ر الحخية، بغجاد، داالقجيع )مقجمة في أدب العخاق  ،ق.م(. يشطخ: باقخ، شو 539 - 605)
وىي مغ األساشيخ القريخة  التي تتعمق بخمق العالع دونت بالمغتيغ الدػمخية والبابمية أي أنيا مددوجة المغة (177)

يخجع تاريخيا إلى العرخ البابمي الحجيث )القخن الدادس ق.م( وقج وججىا السشقب )ىخمد رسام (في انقاض 
 .  86مقجمة في أدب العخاق القجيع، ص  ،جيج االلة مخدوخ ممكا عمى االلو. يشطخ: باقخلتسمجيشة سبار خررت 

( حشػن ، نائل ، تصػيخ الفكخ الجيشي في حزارة وادي الخافجيغ القجيسة ) مؤتسخ العسيج العالسي األول ، 178)
 .370( ، ص2013كخببلء ، 

 .98، ص( البات ،السعتقجات الجيشية في ببلد وادي الخافجيغ 179)
 .7سميسان مطيخ ، أساشيخ الذخق ،ص (180)
ويحكخ كخيسخ انو يتألف مغ مجسػعة مغ الكائشات الحية التي تذبو األندان شكبل ولكشيا فػق البذخ  (181)

صط وخالجة وىي عمى الخغع مغ أنيا ال تخى بعيغ األندان الفاني كانت تديخ الكػن وتديصخ عميو وفق لخ
: كخيسخ ، صسػئيل نػح ، الدػمخيػن تاريخيع وحزارتيع وخرائريع ، يشطخوضعت بجقة وقػانيغ معيشة 

 .150ص
  .371( السرجر نفدو ، ص182)
 .178، ص 8( الصباشبائي ، تفديخ السيدان ، ج183)
 .14( سػرة الخحسغ : آية 184)
مكتبة ، 1ط،التبيان في تفديخ القخان )تحقيق احسج حبيب العاممي  ،أبػ جعفخ دمحم أبػ الحدغ،( الصػسي  185)

 . 468ص،9ج،ىـ (1409،أىل البيت 
شيخان ،تفديخ العياشي )تحقيق الديج ىاشع الخسػلي ،دمحم بغ مدعػد ،( العياشي 186)
 .87ص،54ج،بحار األنػار،العبلمة دمحم باقخ ،؛السجمدي 32ص،1ج،د.ت(،
 .30( سػرة البقخة : آية 187)
 .56( سػرة الحاريات : آية 188)
 .82( سػرة يذ : آية 189)


