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 بالد النهرين عقائدمكانتها فى العالم السفلى و آلهة رسل 
  باسم محمد خطاب د.                                            

     الملخص: 

بالد النهرين بيان أهمية رسل آلهة العالم السفلى فى معتقدات يهدف هذا البحث إلى 
 هاومهام تهاعلى وجود الرسل بمسمياالدالة  المصطلحات والمفردات المسمارية:عبروذلك 

حيث يالحظ  لعالم السفلى،فى ااإللهى مجتمع ال وطبقاتها فىفئات تلك الرسل ، و مختلفةال
كما ، لموتىلما بين الهة وشياطين وأشباح وجود أكثر من فئة للرسل فى العالم السفلى 

نو  اآللهة الرئيسيةمن قبل الدراسة المهام التى كانت توكل إلى تلك الرسل تتناول  غلب  ا 
حضارها إلى الجانب الشرير كأسر آلهةعليها  العالم السفلى، أو اإلصابة  عالم األحياء وا 

مكانة تلك  من خاللها تاتضح رواح البشر وغيرها من مهامباألمراض واألوبئة، وقبض أ
ترتكز كما ، أو عالم األموات األحياء وس باقى اآللهة سواء كانت آلهة عالمنف الرسل فى
كانت أدوراها  ما إذاو  ،لعبتها تلك الرسل واألدوار الثانوية التىعلى إبراز المهام الدراسة 

 ، أم أنها لعبت أدورًا خيرية . فقط دمريهيمن عليها الجانب الشرير والم
  الدالة:الكلمات 

آلهة عالم اال، العالم السفلى، ج، نمتار، الاألشباحرسل، آلهة، آلهة ثانوية، شياطين، 
 . أرش كى جال، نرجالاألحياء، 
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 : مقدمه
للشعوب لعبت الرسل دورًا هامًا فى مضمار الحضارة البشرية منذ البدايات األولى 

القبائل والشعوب فى كثير من األحيان لتواصل بين ماعات البشرية، فقد كانوا وسيلة لوالج
األدوات احدى ولما تقدم ركب الحضارة أصبحت الرسل ضى الظروف ذلك، تحسبما تق

ت للتواصل ما بين الحضارات المختلفة سواء كان ذلك فى مجاالالتى ال غنى عنها 
نصوص بالد الرافدين  شارتكما ا. الزيجات السياسية وغيرهاو ، التجارةو  ،السلمو  ،الحرب

وجود ليزكى الدينى  فقد جاء األدباليهم، الرسل وادوارها والمهام التى اوكلت إلى الدنيوية 
فى النصوص واالساطير شارات اال تفقد تعدد الرسل وحاملى الرسائل فى المجمع اإللهى،

  . السفلىفى العالم  رسلالوجود عدد كبير من  عنالدينية 
آلهة ر امورها يقيادتها وتسييقوم على  قد كان العالم السفلى مملكة قائمة بذاتهاف

فى ذلك العالم وما به من شياطين وارواح بشر وكائنات أخرى، لهة أما باقى اآل رئيسية، 
ومن بين هذا الجمع الغفير من تلك المخلوقات اصطفت فقد كان لكل منهم مكانته ودوره، 

كما اليهم بعض المهام واألدوار، مختارة لتكون رسلها، وأوكلت الرئيسية مجموعة لهة اآل
فقد تعددت مهام تلك نفسها، وعلى هذا تلقاء لهذه الرسل ادوار اخرى قامت بها من  تكان

 . ، كما تعددت فئاتها وأنواعهاالرسل
  : الرسل فى النصوص المسمارية -المحور األول
 مصطلحاتو المسمارية بمسميات  صأو المبعوث فى النصو  كلمة الرسولوردت 

، MULU-KIN-GA-A، Lú KIN-GI4-A (1) يةالسومر  اتالمصطلح منها مختلفة ومعانى
وتعنى رسول )الهى أو ، Mār-Sipri ، ويقابلها الكلمة األكديةعنى مبعوث، رسولتو 

لمعنى ، وجميع هذه المعانى مرادفات سفير،عميل، مندوب مبعوث، بشرى(،كما تعنى
 Udug Hul/Utukkū تعاويذ فى احدىذلك فقد ورد  ،)2(ومفهوم الكلمة فى سياقات مختلفة

Lemnūtu
 :كالتالى( 3) 

                                                           
(1)

 MDA., p.327.  
(2) 

CDA, Vol 10, M /1, p.260 ff. 
 حول تلك التعاويذ وتنظيمها والهدف منها  يراجع:( 3)

Thompson, R.C., Semitic Magic Its Origins and Development, Boston, 2000, p.XI; Panayotov, 

S.V et al., Mesopotamia Medicine and Magic, Leiden and Boston, 2018,p.354;  
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- (DINGER)- ĤUL-A-MEŠ MULU-KIN-GA-A DINGER-LUGAL-LA-MEŠ 

 -Ilâni 
pl

lim-nu-tum mâr-sip-ri Sa 
ilu

 A-nim Sar-ri Su-nu" 

 ،  وفى نص آخر تذكر أحد التعاويذ ما يلى :(4)"اآللهة الشريرة رسل الملك آنو"

- GA-E  MULU-KIN-GA-A  DINGER-SILIG-MULU-ŠAR ME –EN  

-  mâr-sip-ri-Sa 
ilu 

Marduk  a-na
3
-ku 

لداللة على الرسل لأيضَا  Mār-Sipriالكلمة  قد استعملت تلكو  ،(5)"أنا رسول مردوك "
فقد ورد فى أحد النصوص  Mār-Sipriلقب  حملت الشياطين ، حيثمن الشياطين يةلهاإل

رسل  مسبعته"،""si-bit-ti-šú-nu mar šip-ri šá da-nim šar-ri šú-nu ما يلى:
نفس المصطلح لهة الحظ أن النصوص المسمارية قد اعطت رسل اآل،  ي(6)الملك آنو"

إلى مالئمة هذا وربما فى هذا اشارة على الرسل فى عالم البشر،  شاع اطالقهالذى 
إلى الرسل فى عالم البشر وعالم اآللهة، ومن  من مهام متعددة ح مع ما كان يناطلطالمص

التى واألدوار على المهام دور الرسل فى عالم البشر  لتأثير فهو انعكاسجانب آخر 
فقد استعملت كلمات آخرى وباإلضافة لهذا المصطلح . لهةعالم اآل اوكلت إلى الرسل فى

تعنى  التى "SUKKAL"السومرية كلمةال ه على الرسل فى النصوص المسمارية منهاللدالل
 nusku sukkal"ففى أحد النصوص نقرأ ما يلى: ،)7(، وزيرممثل موفد،ل، مبعوث، و رس

d
en-lil-la-ge ""ن لم تحملوا  دية اكويقابل هذه الكلمة فى األ، (8)نوسكو وزير اإلله انليل 

" Šukkallu(m) "sukkallu(m)"المعنى السومرى، كلمة  االمعانى التى تطرق إليه كل
وردت ، كما )9(والتى تعنى وزير، وزير اآللهة، وزير الملك، نائب الوزير، رئيس محكمة

                                                                                                                                                            

، 2003، 36جامعة الموصل، العدد  -سهيلة مجيد أحمد،"السحر فى العراق القديم"، مجلة كلية اآلداب= 
 . 107ص 

)4) Thompson, R.C., The Devils and Evil Spirits of Babylonia, London, 1903,pl. XIX,N.100, 

p.95.   

)5) Thompson, R.C., The Devils and Evil Spirits,pl.XIX,No.300 pp.110-111.  
(6) 

Konstantopoulos, G.V., They are Seven: Demon and Monsters in the Mesopotamian Textual 

and Artistic Tradition, PHD, University of Michigan, 2015, p.254. 
(7) 

Halloran, J.A., Sumerian Lexicon: A Dictionary Guide to the Ancient Sumerian Language,                

Los Angeles ,2006, p.66. 
(8) 

Langdon, S., Sumerian Liturgical Texts, Philadelphia, 1917, P.146. 
(9) 

CDA., p.381.  
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والتى تعنى  ،)lu2-kiĝ-ĝi4-a(10 السومري مصطلحبال أيضاً  اإللهية اإلشارة إلى الرسل
 lu2-kiĝ-ĝi4-a   diĝir gal-gal-e-ne" :أحد التعاويذ كالتالىفى  رسول الهى، وذلك
e2-e me-en "...11( " " رسول اإلله العظيم الـ(    
 ا:العالم اآلخر والتعريف بهآلهة رسل فئات  –المحور الثانى 

، ملهذا العال الطبقة الحاكمه هايأتى على رأس (12)إلى فئات وطبقاتسفلى ٌقسم العالم ال
 ، أما بقيةنرجالزوجها اإلله و  ،رأس السلطة والحكمعلى  وكانت أرش كى جال ةوهما اإلله

فى ذلك العالم المظلم وما به من شياطين وأرواح بشر ومخلوقات آخرى، فقد كان لهة اآل
ت الرسل على رأس لكل منهم دوره الخاص حسب مكانته ودوره فى ذلك العالم، وقد كان

الرئيسية والمنفذى لهة عتبارهم حاملى رسائل اآل، بإك التنظيم اإلدارىتلك المنظومه وذل
 لفئات هم كالتالى: ، وقد قسمواألوامرها

 اآللهة: -(أولا 
آلهة كانوا  نالثانوية سواء مملهة احتوى العالم السفلى على مجموعه هائلة من اآل

لهة أت اآل، وقد تبو (13)كم عليها بالنزول إلى العالم السفلىالتى ح  لهة للموتى أو من تلك اآل
الرسول مكانه خاصه فى ذلك العالم، لما كانت تمثله هذه الوظيفة من  التى شغلت مهنة

من تبعات ومسئوليات ومهام، لذا  الرئيسية، وما يترتب على ذلكلهة مكانه فى بالط اآل
من  من تقلد هذه الوظيفهوأشهر فإننا نرى عدد قليل ممن شغلوا هذه المهنه من اآللهة، 

 هم كالتالى:لهة اآل
 
 

                                                           
(10)

 Halloran, J.A., Sumerian Lexicon, p.112. 
(11)

 Konstantopoulos, G.V., They are Seven, p.282. 
 :سطورة البابلية اتراحاسيس يراجعاسطورة انكى وننماخ،وكذلك فى اال ورد تقسيم اآللهة إلى طبقتين فى(12)

Komoroczy, G.," work and Strike of Gods New Light on the Divine Society ": in the Sumer-

Akkadian Mythology,Oikumene-1, 1976, p.23; Bottéro,J., Mesopotamia Writing, Reasoning and 

the Gods, Translated by: Zainab Bahrani and Marc Van De Mieroop, Chicago&London, 1992, 

p.222; 

طير سومر وأكاد وآشور، الكتاب األول، الطبعة األولى، دار الساقى، بيروت، قاسم الشواف، ديوان األسا
 وما بعدها.  63، ص 1996

 .169، ص 1986نائل حنون، عقائد ما بعد الموت فى حضارة بالد وادى الرافدين القديمة، بغداد،( 13)
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 : NAM.TAR نمتاراإلله  -أ(

(NAM.TAR) أ(وnamtaru, namtarru)
، وقد (15)العالم السفلى آلهة هو أحد((14

، فهو )وزير ملكة العالم السفلى(قية فى العالم السفلىشغل هذا اإلله مناصب إدارية را
منها ما  ، والمنفذ لرغباتها، والنصوص الداله على ذلك متعددةأرش كى جاللهة اإلرسول 
" وسلموا على نمتار رسول اختهم ، كالتالى:أرش كى جالو  نرجال اسطورةورد ب
، كما ورد ذكر نمتار كرسول العالم (17)نمتار" رسولهال أرش كى جالفقالت " ، (16)الجليلة"

ى يد نمتار " الشىء المؤذى فى بدنى ولحمى وعروقى احيلوه إل :تالىالكالسفلى فى تعويذه 
 .(18)رسول العالم السفلى "

 :IŠumاإلله ايشوم  -ب(
وصف فى  ،(20)وقد عرف بالسومرية باسم "خيندرساك"، (19)ىالعالم السفلآلهة حد أ

مستشار الرسول و ، فهو ال(21)أحد النصوص المسمارية بأنه "الرسول العظيم ومشير اآللهة"
حيث اشارت  (22)"إيرا"اسطورة ثنايا يتأكد ذلك من ، إله األوبئة والطاعون "ايرا"إلله لاألمين 
"اذهب يا ايشوم فى الفقرات التالية: المختلفة، المنفذ ألوامر سيدهبدور الرسول  مهإلى قيا

                                                           
 حول اسماء اإلله نمتار ومعانيها فى النصوص المسمارية يراجع : (14)

CDA., p.236.  
 يراجع: والعائلة اإللهية التى ينسب إليها  حول نسب هذا اإلله( 15)

Black, J and  Green, A., Gods, Demons  Symbols of Ancient Mesopotamia an Illustrated 

Dictionary,  London,1992, p.134. 
صوص البابلية، تعريب: االب البير رينيه البات، المعتقدات الدينية فى بالد الرافدين مختارات من الن (16)

 .103، ص 1988ابونا، وليد الجادر، بغداد، 
 .103، ص رينيه البات، المعتقدات الدينية (17)
 -شيماء ماجد كاظم، "طرد الشياطين واألرواح الشريرة فى نصوص بالد الرافدين"، مجلة كلية اآلداب (18)

 .26، ص 2011، 96جامعة بغداد، العدد 
 يراجع: والعائلة اإللهية التى ينسب إليها حول نسب هذا اإلله   (19)

 Black, J and  Green, A., Gods, Demons, p.112.                
(20)

 Leick, G., A Dictionary of Ancient Near Eastern Mythology, London and New York, 1991, 

p.100. 
 .210، ص عقائد ما بعد الموتنائل حنون،  (21)
 .148 ،128،137، 125، 146  ص المعتقدات الدينية، رينيه البات، 22))
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وفى موضع آخر" لماذا تظل ساكتًا بعد ما سمعت ، وحقق تمامًا األقوال التى نطقت بها"
اسلحتى )وليكونوا هم( وكذلك النص التالى:"" السير على الدرب هذا؟ افتح لى الطريق

 ." ها نحن تحت أوامرك "  ، "وانت سر امامى )وسر ورائى( الغاضبة،

، (24)العالم السفلىآلهة كان أحد رسل  (23) نين نيش زيدااإلله يرى بعض الباحثين أن 
إليه أى من مهام رسل العالم حيث لم يوكل  ينط به ذلك الدور، غير أن هذا اإلله لم

 حيث ،gu-za-lá-kur-ra-ke4 (25)ىسفلالعالم الحامل كرسي  هوفقد كان دوره  ، السفلى

كما ذكر هذا  وليس رسول، (26)العرشالكرسى، أو حامل حامل  ûguzalتعنى كلمة 
نضيف إلى ذلك أن  (،Šul-ur-sag)البطل الشابكما وصف فى ذلك العالم بـ  الرأى،

وسيد الراعى، كانت بعيده عن دور الرسل فهو اإلله ى لعبها ذلك التخرى المهام األ
 . )28(كما كان يتقلد هذا اإلله وظيفة اإلله الحارس لبوابه اإلله انليل، (27)الحقول

  :)األشباح(األرواح الشريرةالشياطين و  -(ثانيا
، واألرواح انعقدت تخيالت العراقى القديم منذ أوقات مبكرة من تاريخه بأن الشياطين

المكلفون لهة فهم مبعوثى ورسل اآل ،(29)لهةهم أصحاب ومنفذى األعمال الكبيرة لآل الشريرة
، (30)فيذ الغضب اإللهىناألدوات واألسلحة األكثر مضيًا لت واقد خلقوا ليكون، فبتنفيذ رغباتها

الشريرة )الشياطين( رسل آنو هم سند الشر لهة " اآل:النص التالىيستدل على ذلك من 

                                                           
 حول نسب هذا اإلله والعائلة اإللهية التى ينسب إليها يراجع: (23)

Van Buren, E.D., " The God Ningizzida ", Iraq, Vol.1, No.1, 1934, p.63. 
 . 211، ص عقائد ما بعد الموتنائل حنون، ( 24)
وخادم  (guzalû)هذا اإلله في بعض الترانيم اإللهية بـصفته المسؤول عن وظيفة حمل العرشي عرف  (25)

 . 83-82، ص 1998األرض الواسعة: خزعل الماجدى، الدين السومرى، عمان، 
(26)

 CDA, P.97.    
(27) 

Katz, D., The Image of the Nether World in the Sumerian Sources, Bethesda, 

2003,p.365,391. 
(28) 

Van Buren, E.D.," The God Ningizzida ", p.63. 
اآللهة، ترجمة : األب البير ابونا، مراجعة: وليد  –العقل  –جان بوتيرو، بالد الرافدين الكتابة ( 29)

 . 355، ص 1990الجادر، بغداد، 
)30( 

Loisel, A.C.R., "Gods, Demons and Anger in the Akkadian Literature", SMSR 77/2, 2011, 

p.326.  



  21دراسات في آثار الوطن العربي                           

65 

، (31)وزمان يبحثون عن الشر" يضربون األرض بأرجلهم فى كل صوب هم فى كل مكان
كانت تعمل على خدمه  قد كان العالم السفلى مليئًا بأنواع ال حصر لها من تلك الشياطينو 
بعض لتنفيذ بهم استعانت آلهة العالم السفلى على  همحيث دلت أدوار  الرئيسية،لهة اآل

الـ ، حيث أوكل هذا الدور إلى شياطين األحياء عالم آلهةبعض  رأسك ،عنهاالمهام كرسل 
GALLA  وفى(األكاديةgallÛ ) هى واحدة من أنواع عديدة من شياطين العالم السفلى، و

وكانت رسل آلهة العالم السفلى لنقل الذين حكم عليهم بالموت والنزول إلى العالم السفلى 
النصوص على أنهم سواء كان ذلك من اآللهة أو من البشر، وقد ورد ذكرهم فى بعض 

التى  من المهامإصابة البشرية باألمراض  ت، كما كان(32)سبع أنواع من الشياطين األشرار
أحد  (33)(MA^KIM) (rābișu)لشيطان رابيصوا منهاأوكلت إلى عدد كبير من الشياطين 

الشريرة التى خلقها  مخلوقاتنه أحد الوقد ذكرت بعض النصوص أ ،شياطين العالم السفلى
أطلق هذا اإلسم على أحد شياطين العالم  (Namartu)نامارتو والشيطان  ،(34)"انليل اإلله

                    الشيطانو  ثة ومنها الطاعون،مراض الخبيوهو شيطان األ السفلى،
من الشياطين، يعنى مصطلح أطلق على نوع معين  (utukkū)أو ((UDUG )اوتوكو(

 ويعنى روح الميت ،فى األكادية "اطمو"( eţemmu) أو (GIDIMالـ )و ، (35)اسمه"الشرير"
كانت و  ،(37)الخ كالموت غرقًا أو ماتت عذراء (36)الذى مات بطريقة غير عادية ،)شبحه(

                                                           
، 7الشياطين وآثرهم فى بالد الرافدين"، حولية المنتدى للدراسات اإلنسانية، العدد غيث سليم فرحان،"( 31)

 . 160، ص 2014، 17المجلد 
)32  (

Black, J and Green, A., Gods, Demons, p.85. 
 للمزيد عن اسماء وصفات هذا الشيطان يراجع: (33)

CAD, Vol.14,p.20; Bane,T., Encyclopedia of Spirits and Ghosts in World Mythology, USA, 

2016, p.103. 
(34) 

Konstantopoulos, G.V., They are Seven, P.176.  
(35)

 Bertman, S., Handbook to Life in Ancient Mesopotamia, New York, 2003, p.122. 
 .150، ص1987بيروت،  -ساطير، دار الشرق العربى، لبنانقاموس اآللهة واألد.ارزادر وآخرون، ( 36)

 سامى سعيد األحمد،عن الحاالت التى كانت تتحول فيها الروح إلى روح خبيثة أو شبح، يراجع:  ((37
، ص عقائد ما بعد الموت، نائل حنون، 115، ص 2003المعتقدات الدينية فى العراق القديم، بيروت، 

112 . 
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 مثل بعض أدوارهاأو تقوم ب فقد كانت تعاونها ،(38)فى مرتبة تلى الشياطين األشباح
 . فى حينهكل بالتحليل  سوف يتم تناول تلك األدوارو  ،اإلصابة باألمراض

 : العالم السفلىآلهة رسل الرئيسية ل المهام -المحور الثالث
ء فجاوكلت إليها من قبل اآللهة، التى ا العام السفلىآلهة ادوار ومهام رسل تنوعت 

واإلصابة  ،اآللهة كأسر اآلخر ضارو  ،حياءعالم األمع التواصل ك نافعاً  منها بعض 
إلى فئات معينه من المهام من تلك ألرواح، وقد اوكلت بعض باألمراض واألوبئة، وانتزاع ا

 :الرسل دون غيرها، وفيما يلى تحليل لتلك األدوار كالتالى
 :األحياء التواصل مع عالم  -(1

 ار عليها عالمىالد النهرين مجموعة من القوانين صالعقائد الدينية فى ب فرضت
بما فى األحياء دنيا العالم السفلى إلى  آلهةوات، من هذه القوانين عدم خروج واألماألحياء 
العالم آلهة الرئيسية، على النحو نفسه فقد كانت تلك القوانين تقضى بعدم نزول لهة ذلك اآل

العالمين سوى إيجاد آلهة أمام  ، لذا فلم يكن هناك مناص(39)السماوى إلى العالم السفلى
فهم من كان لهم القدرة والحرية على ، تمثل هذا الحل فى الرسل، طريقه للتواصل بينهما

دون أن تطبق عليهم تلك القوانين  بحرية تامة لنزول والخروج من العالم السفلىا
 . (40)لهيةاإل

ت حيث لعب"، أرش كى جالو  نرجال" اسطورة وقد اتضحت تلك العقائد فيما ورد ب
ذلك  )اإلله نمتار( العالم السفلىالسماء)اإلله كاكا( أو رسل آلهة الرسل سواء كانت رسل 

غير ان البحث يرتكز على رسل العالم السفلى، لذا ، وهو التواصل بين العالمين الدور
من  سلم حصة سيدتهتيصعد إلى السماء لي كان على نمتار أنة ر االسطو ألحداث  اً وطبق
، وقالت هذه أرش كى جالنطقت  "يلى: ما حيث يذكر النصلهة دبة التى أقامتها اآلالمأ

                                                           
 عن الفرق بين الشياطين واألشباح يراجع: (38)

Geller, M.J., "The Faceless Udug-demon", SMSR .77 (2/2011), p.340 
(39)

 Katrina ,M., Descent A Journey for Women, USA, 2011, p.21.  
إلى أن الرسل قد منحوا امتيازات سلبت من أى آلهة غيرهم،  أرش كى جالال و جتشير اسطورة نر  (40)

وهو عدم تجريدهم من شاراتهم أو امتيازاتهم عند نزولهم إلى العالم السفلى والمرور ببواباته ) أنظر ما 
( 65-40حدث مع اإللهة عشتار حينما نزلت إلى العالم السفلى وج ردت من كل شىء تحمله )الفقرات

 . 315 -314، ص صالمعتقدات الدينيةع : رينيه البات، لنص األسطورة يراج
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إلى سموات أبينا آنو، فاصعد يا الكلمات لنمتار رسولها:" يا نمتار )رسولى( أريد أن ارسلك 
ما سيعطيك اياه نمتار )طوال درج السموات(، وخذ من المائدة )وتلق حصتى(، ومن كل 

إلى اًل ألوامر سيدته ثنمتار ممتوبالفعل يصعد اإلله ، (41) "آنو لى )عد وقدمه اكرامًا لى(
، حيث يذكر النص ما بحفاوة كبيرهلهة تستقبله اآلآنو ويدخل بالطه، ولدى دخوله  سماء

 .(42)ماء أرباب األقدار"ظالعلهة راكعين معًا أمامه، اآللهة يلى:" اآل
العالم السفلى فى معتقدات العراقى آلهة عند تحليل هذا النص يتبين مدى قداسة رسل 

حيث  ،السماءآلهة ته اياه كل واإلحترام الذى أعطالقديم، اتضح ذلك جليًا من التبجيل 
، وكان هذا اإلحترام مبعثه أمران أرباب األقدارالعظام لهة بما فيهم اآللهة نحنت له كل اآلا

فى ذلك العالم  تهله ومكانأهمية هذا اإل :ثانياا كون نمتار رسول العالم السفلى:  :اولا 
لهة( الذين سلطات، انه يتولى سلطات )اآلتولى ( يألنه هو)المخيف، حيث يذكر النص:"
السماء لم يعامل بتلك آلهة فى المقابل نرى أن رسول ، (43)يسكنون فى حضن ايركال"

ى لقدومه نتنح ارش كى جالاإللهة مل بها رسول عالم األموات، فلم نرى و الحفاوة التى ع  
، أمامهاإال وقد سجد  قصرها، ن رسول اإلله " آنو" لمجرد دخولهأو غير ذلك، بل نرى أ

، ويالحظ أن هذا (44)ئها الفسيح أمامها وقبل األرض"حيث يذكر النص:"ركع ودخل فنا
 الدور قد اوكل إلى الرسل من اآللهة فقط دون غيرها. 

كان العالم السفلى فى معتقدات العراقى القديم مكانًا يخدم أكثر من   :لهة اآلأسر  -(2
آلهة ، وكانت رسل (45)دائم أو مؤقتأسر لهة بعض اآلسر ه كان مكان ألغرض، منها أن

 : كالتالى ذلك المسؤوليين عن همأوشياطين آلهة  العالم السفلى سواء كانوا من
 
   

                                                           
 .109رينيه البات، المعتقدات الدينية، ص  (41)

)42)
 Dally, S., Myths from Mesopotamia: Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others, Oxford, 

1989,  p.167. 
 .109رينيه البات، المعتقدات الدينية، ص  (43)

(44)
 Dally,  S., Myths from Mesopotamia, p.166.  

عقائد ما بعد يراجع: نائل حنون،  ،حول اآللهة التى اسرت أسر مؤقتًا أو دائم فى العالم السفلى (45)
 .76-68، ص ص الموت
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  : لهة دور الرسل من اآل -أ(
حضار أسر إلى دور اإلله نمتار فى  أرش كى جالال و جسطورة نر ات اشار  أحد وا 

حينما  وذلك تنفيذًا ألوامر سيدته، إلى العالم السفلى، نرجالاإلله وهو األحياء عالم آلهة 
-5)الفقرات من (46)ورفض اإلنحناء له ىلبتجاهل رسول ملكة العالم السف نرجالاإلله  قام
تار الذى اوكلت اليه سيدته احضار هذا فقد كان فعل هذا اإلله البداية لمهمة نم، ((47)10
عالم الوبالفعل يصعد اإلله نمتار إلى ، حياتهنهى لكى ت  عنوه إلى العالم السفلى  اإلله

، وهذا ما تخبرنا به نسخة (48)ى هذا اإللهلم يعثر علر أنه غيالسماوى لتنفيذ ما أوكل إليه، 
لى، جئنى به رسو  ( لم ينهض )أمام(الذى)" قالت له: اإلله :تل العمارنة على النحو التالى

اإلله الذى لم يقم لك، خذه ..، .لتكلمهلهة ونادته اآل ،...لهةقتله، وصعد نمتار ليبلغ اآلأل
اإلله الذى لم يقم لى  له لم يكن موجود،غير أن هناك إوعدهم نمتار،  إلى حضرة سيدتك،

 . (49)"ليس هنا 
آلهة عند تحليل النص السابق تتضح مجموعة من عقائد العراقى القديم حول رسل 

آلهة على رسل  مآل ومصير كل من يتجرأ، أواًل: أن الموت كان ومكانتها العالم السفلى
، وهذا إن عالم السفلىتجاهل رسول ملكة الحينما  نرجالإلله لالعالم السفلى، وهذا ما حدث 

ثانيًا: عالمين السماوى والسفلى، مدى قداسة تلك الرسل فى كال ال دل فإنما يدل بجالء على
نما كان  أن الحكم حول هذا اإلله لم يصدر نتيجة قرار من المجمع اإللهى فى السماء، وا 

العالم السماوى لم يكن لها آلهة نتيجة قرار صادر عن ملكة العالم السفلى وحدها، حتى أن 
القدرة على معارضة هذا القرار، بل لم يكن أمامهم سوى التصديق على قرارها، وهذا ما 

، (50):" فتش وحين ترى اإلله الذى لم يقم لك، خذه إلى حضرة سيدتك" ن قولهميتضح م

                                                           
(46) 

Longenecker, R.N., Life in the Face of Death, The Resurrection Message of the New 

Testament ,Cambridge ,1998, p.31.  
 .110-109ص ص  ،المعتقدات الدينيةالرواية اآلشورية: رينيه البات، ( 47)

(48)
 Wildwood, G and Matthews, R., Ancient Mesopotamian Civilization, New York, 2010, p.28. 

ثوركيلد جاكوبس، أديان ما بين النهرين )إطاللة عامة(، ترجمة: محمود منقذ الهاشمى، موسوعة تاريخ 
 . 184، ص 1993األديان، الكويت، 

(49) 
Heidel, A., The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels, University of Chicago press,  

Chicago & London, 1946, p.130.  
(50) 

Heidel, A., The Gilgamesh Epic, p.130.  



  21دراسات في آثار الوطن العربي                           

69 

سيحدث له فقد أصابه الرعب والهلع، كما أنه  علم ويقين بماعلى كان  نرجالاإلله وألن 
لن  يجد من يسيطيع أن يعارض قرار سيدة العالم السفلى، لذا فقد ذهب  هكان على علم بأن

 فيما يتوجب عليه فعله تجاه ما حدث ، ليأخذ مشورته"آيا"اإلله  الحكمة والداهية إلى إله
 .(51)(45 -43)الفقرات من 

والعودة  نرجالاإلله أسر لم يوفق فى  نمتارله وبالرجوع ألحداث االسطورة نرى أن اإل
خفاءه  لم يستطع نمتار  وبذلك نرجاللإلله به إلى العالم السفلى نتيجة تدخل اإلله آيا، وا 

قد كلفت نمتار بمعاودة البحث عن هذا أرش كى جالاإللهة ويبدو أن التعرف على بغيته، 
ت اشار واإلستمرار فى الصعود إلى السماء حتى يتمكن من القبض عليه، حيث اإلله 
تجده " لكى  :سولهار لى:")وقالت هذه الكلمات لنمتار( ، كالتاذلك إلى تل العمارنة نسخة

عند  .لم يوفق فى العثور عليهوعلى الرغم من ذلك  (52) "إلى السموات كل( شهر.ستذهب 
كتب له النجاح فى حيث لم ي   طبقًا لرواية تل العمارنة هى دور الرسول نمتارينتهذه النقطة 

لم ينتهى عند هذا دور نمتار أن أن النسخة اآلشورية تشير إلى فى حين  ،هذا اإللهأسر 
حضار  ملكة العالم اآلخره حيث أمرتالحد،  اإلله بالذهاب إلى عالم السماء مرة أخرى وا 
كما أمرته ، ىفترة فى العالم السفل ابعد أن قضى معه الذى تركها وفر إلى السماء نرجال
يخرجوا بأنها سوف تطلق األموات  فيها همتتوعد السماءآلهة إلى  نقل رسالة تهديدبأن ي
 لك، وبذ(54)(20-15)الفقرات من  هذا اإلله عن تسليم امتنعوا، إذ (53)عالم األحياءإلى 

هذا اإلله أسر حاماًل لرسالة سيدته، وكان عليه دور نمتار دورًا مزدوجًا فقد كان فقد كان 
السماء حول وال قوة لمجادلة أوامر سيدة العالم لهة ولم يكن آل. والعودة به إلى العالم السفلى

غير أنه لم يستطع العثور ، نرجالاإلله سولها ليبحث عن السفلى ورسولها، لذا فقد تركت ر 
وبذا فقد فشل نمتار مره آخرى فى ، طاعن فى السنله إهيئته إلى عليه فقد حول اإلله آيا 

 ، وحينما عاد إلى سيدته أخبرته بأنه ذلك اإلله االحول األصلعنرجالالعثور على اإلله 

                                                           
(51) 

Dally, S., Myths from Mesopotamia, p.167.  
 .104المعتقدات الدينية، ص رينيه البات،  (52)

(53) 
Harris, R., Gender and Aging in Mesopotamia: The Gilgamesh Epic and Other Ancient 

Literature  Ok: University of Oklahoma press, Norman, 2000,p.137. 
 . 117-116رينيه البات، المعتقدات الدينية، ص ص  (54)
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أسر مرة أخرى بالعودة إلى سماء آنو و نها تأمره ، لذا فإ(55)أن آيا هو الذى غير هيئتهوب
وبالفعل يمتثل اإلله نمتار  ،(56)تنى به"وآ ا اإللهاقبض على هذوذلك فى قولها:" هذا اإلله،

ويرغمه  نرجالالقبض على من  المرة  يتمكن هذه ألوامر سيدته، ويصعد إلى سماء آنو و 
 .(57)على العودة معه إلى الجحيم

 : اآللهةأسر دور الشياطين فى  -ب(
ويبــدو أن ، نرجــالاإللــه أســر فــى  ســالفة الــذكر إلــى دور اإللــه نمتــاراألســطورة أشــارت 

 هـــم لنـــوع آخـــر مـــن الرســـهـــذا اإللـــه إلـــى أســـر قـــد عهـــدت مهمـــة  أرش كـــى جـــال    لهـــةاإل
ـــه ل مرثيـــةبـــه  نـــاخبر توهـــذا مـــا اال(، جـــالشـــياطين شـــياطين )ربمـــا ال الـــذى الحقتـــه  نرجـــالإلل

ربمـا  عتقـد أن هـذه الشـياطين، وي  (58) هـاجموه وقيـدوه وقطعـوا وجهـهو ، شياطين العالم السفلى
 رســولها اإللهــىلجــأت إلــيهم حينمــا عجــز  ، وانهــاأرش كــى جــاللهــة قــد أرســلت مــن قبــل اإل

كمـا ذكرنـا ذلـك نسـخة تـل العمارنـه شـارت إلـى ذلـك أهانها، حيـث عن إحضار من ا "نمتار"
تقـال علـى لسـان لمراثـى دمـوزى التـى كانـت  كنـوع مشـابهجاءت هـذه المرثيـة أو ربما ، سالفاً 

ــأمــه وزوجتــه، وجــاءت تفســيرًا إلقت ــه إلــى العــالم الســفلىي بواســطه شــياطين  عنــوه اد هــذا اإلل
 المحـارب، السـيد أسـفاهاأسفاه على الرجل القـوي واو مما دعى أمه لتنوح عليه قائلة:" اال، جال

قـع الرجـل القـوي فـي الفـخ فـي الجبـل، سـيدي، لقـد لقـد و ، واأسفاه على الرجـل القـوي،  نرجال
أيها الرجل الشاب، إن عينك اليسرى مليئة لقد جرحت عينك اليمنى، .. بالمكان،. حل الفزع

األمـــور  عنـــد تحليـــل الـــنص ســـالف الـــذكر يتضـــح أن . (59)ماء،وأمـــه، تنـــوح عليـــه نوحـــًا"بالد
 ،هــذا العــالم مــن شــياطينة فــى العــالم الســفلى كانــت توكــل إلــى الرســل المتعلقــة بالشــدة والقــو 

شــياطين(  –بــين الطــرق التــى نفــذ بهــا رســل اآللهــة )آلهــة إذا مــا عقــدنا مقارنــة  يتأكــد ذلــك
 لمهامهم التى اوكلت اليهم.

                                                           
(55) 

Leick, G., A Dictionary of Ancient Near Eastern, p.57.   
 .117المعتقدات الدينية، ص  رينيه البات، (56)
 . 118المعتقدات الدينية، ص  رينيه البات، (57)
 . 174ص  ،2008سوريا،-الرافدين، الطبعة األولى، دمشق فى بالد حكمت بشير األسود، أدب الرثاء(58)
 . 174حكمت بشير األسود، أدب الرثاء، ص  (59)
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إلـــى العـــالم لهـــة اآليـــاد إقتمهمـــة  الشـــياطين غالبـــاً الصـــقت النصـــوص الدينيـــة بهـــذه  قـــدف
اســطورة فــى  ايضــاً ، وهــذا مــا اتضــح طبقــا لمراســيم هــذا العــالم وطبقــا ألوامــر ســيدته الســفلى

فـــى اال جـــياهـــا إلـــى دور الرســـل مـــن شـــياطين النـــزول إنانـــا إلـــى العـــالم الســـفلى، إذ تشـــير ثنا
أن تحضـر لهـا التـى كـان البـد كبـديل عـن زوجتـه، إحضار اإلله دموزى إلـى عـالم األمـوات 

يســمح ألحــد  كانــت تقضــى بأنــه ال ألن قــوانين العــالم اآلخــربــديل عنهــا فــى العــالم الســفلى، 
اإللهـــة إنانــــا ، لــــذا فقـــد خرجـــت (60)الخـــروج مـــن  هـــذا العـــالم إال بإحضــــار مـــن ينـــوب عنـــه

كانــت و ، كبــديل عنهــااألحيــاء عــالم آلهــة آحــد ســر ، ألالعــالم الســفلىآلهــة مصــحوبه برســل 
اال جـلى الضـحايا التـى أرادت شـياطين الو أ   هم "لوال"واإلله  "شارا"ثم اإللهين  ننشوبورلهة اإل
تــرفض اإللهــة إنانــا ، غيــر أن (61) (347-311الفقــرات مــن ) عــالم المــوتىإلــى  ختطــافهما

" أطلقـت ضـده الـنص : رحيـث يـذكسـلمهم اإللـه دمـوزى فـى النهايـة كبـديل عنهـا ، لت  (62)ذلك
نـدفعت تلـك نطقـت اإللهـة بتلـك الكلمـات إال واوبمجـرد أن  ،(63)"هالك إنـه هـو خـذوهصرخة 

إلقتياده إلى العالم السفلى، غير أنه يتمكن من الفرار  الرسل من الشياطين إلى اإلله دموزى
مــن رســل المنايــا بعــد أن توســل إلــى اإللــه "أوتــو"  ليغيــر مــن هيئتــه، ويحــول بعــض اعضــاء 
جســده إلــى هيئــة ثعبــان، لكــى يــتمكن مــن اإلفــالت مــن قبضــتهم، حيــث يــذكر الــنص: " رفــع 

جلـى حـول يـدى إلـى حيـة حـول ر "دموزى يديه نحو السماء والدموع تنهمر على وجهـة قـائاًل 
يـتمكن وبالفعل ، (64)، ولكى ال يحتفظوا بى أبدًا "ىشياطين من إلى رجلى حية لكى أتخلص

غيــر أن وذلـك بمســاعدة اإللـه أوتـو، اإللـه دمـوزى مـن الفــرار مـن تلـك الشــياطين عـدة مـرات 
مــن العــودة إلــى  هكمــا لــم يثنــيهم هروبــ، كناتلــك الرســل لــم تكــف عــن مالحقتــه فــى كــل األمــ

ب لـدى أختـه، تبعتـه تلـك الرسـل، وأذاقـوا أختـه مـن الهـرو تمكـن  فحينما، هالعالم السفلى بدون
اإللهــة "كشــتن أنــا" ألــوان العــذاب حتــى تعتــرف بمكــان أخيهــا غيــر أنهــا لــم تــدلهم عليــه علــى 

                                                           
صموئيل كريمر، إينانا ودموزى طقوس الجنس المقدس عند السومريين، ترجمة: نهاد خياطة، الطبعة  ((60

 . 167ص ، 1993الثانية ، دمشق، 
(61)

 Jeremy, B and Graham, C., The Literature  of Ancient Sumer, Oxford, 2004, p.74.  
 . 58-57، ص ص عقائد ما بعد الموتنائل حنون،  (62)
ديوان األساطير سومر وأكاد وآشور، الموت والبعث والحياة األبدية، الجزء الرابع، قاسم الشواف،  (63)

 .77، ص2001الطبعة األولى، بيروت، 
(64)

 Jeremy, B and Graham, C., The Literature, p.75.  
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" اكشفى لنا عن مقر أخيك  :الرغم مما تعرضت إليه من تعذيب، حيث يذكر النص ما يلى
..( مخيفــًا ولكنهــا لــم تفــه بكلمــة عملــوا لهــا لــم تنــبس بكلمــة رمــوا عليهــا ).قــالوا لهــا( ولكنهــا )

ن تمكــن ، وعلــى الــرغم مــ(65) "بكلمــة)...( مرعبــًا حتــى أنهــم شــطبوا وجههــا ولكنهــا لــم تنــبس 
إال يتبعــوه، ويتمكنــوا مــن القــبض عليــه فــى حظيرتــه  ،خــرىأدمــوزى مــن الهــروب مــنهم مــرة 

صويره ، ثم يسوقونه إلى عالم الموتى، وهذا ما تم تالتعذيبمن  اً بعد أن اذاقوه الوان المقدسة
اال علــى جــيتعــرض للضــرب المبــرح مــن عفاريــت ال، حيــث صــور دمــوزى علــى أحــد األختــام

ياطين الــدور قــد لعبتــه اآللهــة والشــ هــذا، ويالحــظ أن  ( 1ابــواب العــالم الســفلى )الشــكل رقــم 
 فقط.

 
 ال. جله دموزى للضرب بواسطة شياطين الاإل (  تعرض 1)شكل 

 ,Renata,M., Remembrance and the Dead in Second Millennium BC Mesopotamia ,PHD المرجع:

University of Leicester, 2014, Fig.10.  
 األمراض واألوبئة :ب اإلصابة -(3

أرواح شريرة أو شياطين آمن العراقى القديم بأن معظم األمراض واألوبئة ناتجه عن 
نظرًا  تأوياًل دينيًا، فى الغالب األمراض وجودل ، فقد كان تأويلهلمعاقبة البشرلهة أرسلتها اآل

فهو لم يتفهم أسباب المرض)كما تعنى  ،(66)الكافيه بوجود الجراثيمالعلمية لعدم معرفته 
بإحالل  وذلكلهة تآمر اآل إلىما ينسب وجود األمراض  اً الكلمة(، لذا فهو غالب

لتقوم  رض بل كانت تعهد بذلك إلى رسلهاال تقوم بإحداث الملهة غير أن اآل ،(67)المرض
                                                           

 . 85، ص ، الجزء الرابعديوان األساطيرقاسم الشواف،  (65)
(66) 

Nardo, D., Ancient Mesopotamia, USA, 2007, p.94.  
(67)

 Black, J and  Green, A.,Gods, Demons, p.67.  
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حيث العالم السفلى، آلهة لدى وقد اختلف مفهوم اإلصابة باألمراض  بدورها فى ذلك،
، لكى تستطيع أن تعمر ودى بحياة البشرمن األمراض أن تلهة كانت ترتجى تلك اآل

نضيف إلى ذلك  ،(68)ألوبئة واألمراض الفتاكةيتحقق إال من خالل ا وذلك لنمملكتها، 
العالم السفلى آلهة  وعلى ذلك فقد جندت، ألمراض واألوبئةآلهة االعالم السفلى هى آلهة ف

 : كالتالى لتحقيق تلك الغاية لهاالرئيسية رس
 فى اإلصابة باألمراض واألوبئة :لهة دور الرسل من اآل -أ(

أرش لهة رسول اإل ذلك الدور بصفته إله األمراض واألوبئة، وبصفته نمتارلعب اإلله 
نزول عشتار إلى الجحيم حيث يذكر النص اسطورة يستدل على ذلك من خالل ، كى جال
لرسولها نمتار، تكلمت، وقالت هذه الكلمات فمها و  رش كى جال" إذ ذاك فتحت ا: ما يلى

امراض العيون  وأطلق األمراض الستين على عشتاراذهب يا نمتار)واسجنها فى بالطى(، 
)على( عينها، امراض األذرع )على( ذراعيها، امراض األرجل)على( رجليها، امراض 

لها، ضدها اطلق األمراض )على( قلبها، امراض الرأس )على( رأسها، ضدها كالقلب
انتقامها من اختها قد حققت  أرش كى جالاإللهة عند تحليل النص يتضح أن ، (69)الستين"

اإلله  بواسطة رسولهاالتى سولت لها نفسها النزول إلى مملكة العالم السفلى عشتار لهة اإل
يحقق نمتار لسيدته مآربها حيث أمرته بأن يسلط عليها األمراض الستين، وبالفعل ، نمتار

نتقامها الفتك فى أرش كى جال لهة إلى دور رسول اإلالطوفان اسطورة كما أشار نص . وا 
وهذا ما تشير ، عليهمللقضاء لهة بالمعصية، فاستعانت به اآللهة بالبشرية حينما جاهروا اآل
الطوفان:" ليقضى اإلله نمتار على ضجيجهم، ولتفتك بهم اسطورة إليه األسطر التالية من 

التعاويذ إلى ما احدى كما تشير ، (70)كاإلعصار األمراض واألوجاع واألوبئة واألساككو"

                                                           
 . 355، ص بالد الرافدين جان بوتيرو، (68)

 . 315المعتقدات الدينية، ص رينيه البات،  (69)
اسامة عدنان، السحر والطب فى الحضارات القديمة دراسة تاريخية مقارنة، الطبعة األولى، بغداد، ( (70

 . 28ص  2015



  21دراسات في آثار الوطن العربي                           

74 

لمريض حينما أدنو من اللبشر فى النص التالى:" ومعاناه  امراضيتسبب به هذا اإلله من 
 .(71)الذى استحوذ عليه نمتار"

   :واألوبئة فى اإلصابة باألمراضواألرواح الشريرة دور الشياطين  -ب( 
لإلنتقام من لهة الرسل التى استعانت به اآلاحدى كانت الشياطين واألرواح الشريرة 

ورد فى أحد النصوص ما يلى:" لقد وضعنا اساككو  حيث البشر عبر إصابتهم باألمراض،
 ، يوضح(72)فى جسدك ليعذبك، وقدرنا لجسدك مصيرًا سيئًا، وأدخلنا إلى جسدك مرضًا"

آلهة  تفقد جندلهة، من اآلبأمر كان المرض الذى سبب  االساكوأن ارسال شيطان  النص
 نرجالاإلله جند على سبيل المثال لتنفيذ ذلك، ف واألرواح الشريرةم السفلى الشياطين العال

ليبلى البشرية باألمراض ( Rabisu(، والشيطان )رابيصو Namartuالشيطان)نامارتو 
يرسل احد شياطين العالم السفلى  نرجال، وهناك ختم يصور عليه (73)ة والطاعونالخبيث

 (.2لمعاقبة أحد البشر) الشكل رقم 
 

 
 .بمعاقبة أحد البشر يأمر أحد الشياطين نرجال( اإلله 2شكل )

 Black, J and  Green, A., Gods, Demons, p.67, fig.77 المرجع:
                                                           

" العفاريت واألرواح الشريرة وأشباح الموتى ودورها فى ديانة بالد الرافدين"، دورية كان اسامة عدنان، 71))
 . 65، ص  16،2012العدد التاريخية، 

 .65، ص "العفاريت واألرواح"اسامة عدنان،  (72)
شيماء ماجد الحبوبى،"الشياطين الشريرة السبعة فى بالد الرافدين"، مجلة التراث العلمى العربى، العدد ( 73)

 . 96، ص ،2010، 14
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، حيث واحد لتنقض على فردالعالم السفلى  عدد من شياطين رسلت   كانت وأحيانا
، ويكون سببًا فى مرضه وعلته، حيث الجسمعضو من أعضاء يقوم كل منهم بإصابه 

( الشرير على رأسه، سيطر namtaruسيطر نمارتو)ما يلى:" يذكر النص
 اطمو سيطر( الشرير على صدره، alûسيطر الو) عنقه، على( الشرير utukkuاوتوكو)
( على يده، سيطر اإلله الشرير على gallûسيطر كالو) كتفه، (علىeṭemmu) )الشبح(

كانت  فقد .)74)هذا الرجل كالشبكةلقد غطوا ( على قدميه، rābiṣu)  رابيصويده، سيطر 
، ة اسبابلعد أشد ما يخشاه العراقى القديم ويهابه أرواح شريرةو شياطين من  رسلال هذه
 ثانيًا: األوبئة والموتى،آلهة  هى ناقمه على البشرآلهة نها كانت تحمل جانب من أل أواًل:
 الشياطين كان بإمكانها أنأن هذه ثالثًا: ، )75(الشر متأصل فى تركيبها وفى بنيتهاأن 

فعلى الرغم من إيمان العراقى  ،بصحة جيده تودى بحياة اإلنسان حتى ولو كان يتمتع
قوا ار ناس فتشير إلى الموته، إال أن النصوص لهة القديم بأن له موعد محدد من قبل اآل

 ، وقد كانت الشياطين(76)قت لم يكن )يوم مصيرهم(و وفى  ،الحياة قبل موعدهم المحدد
ن ىاحد بصحة جيدة، حيث  هاء حياة الفرد حتى ولو كان يتمتعالطرق للموت المفاجىء، وا 

الذى فى الصحراء يقتل اإلنسان المتمتع " اوتوكو الشرير :التعويذات ما يلىاحدى تذكر 
 . (77)بصحة جيدة"

تترك  الوأرواح شريرة وألن العراقى القديم كان على قناعه بأن هذه الرسل من شياطين 
يرضيها يعلم بأنها لن كان  أنهالعالم اآلخر، كما  إلىضحايها إال وهى مصحوبه بهم 

أن يردعها ويعيدها إلى فقد كان عليه  ،(78)والتضرعأيهدأ من غضبها الصالة  نمات وليتقد
ه على ر يتصو وهذا ما تم  ،أو أحد الكائنات الحاميةلهة وذلك باالستعانه باآل ،العالم اآلخر

 .)79) (3أنظر الشكل رقم ) إلى العصر البابلى الحديث البرونز يرجعلوح من 

                                                           
(74)

 Konstantopoulos, G.V.,They are Seven, p.36.  
(75)

 Loisel, A.C,R.,"Gods, Demons", pp.326,328.  
 . 82، ص عقائد ما بعد الموت نائل حنون، (76)
 . 65، ص "ريت واألرواحالعفا"اسامة عدنان،  77))

(78)
 Loisel, A.C,R., " Dieux, Démons et Colère dans l’Ancienne Mésopotamie" in: Mythos, 

Rivista di Storia delle Religioni,4 n. s.(17)(2010), p.108. 
(79)

 Black, J and  Green, A., Gods, Demons, p.181, fig.151. 
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 .( طقوس معالجة أحد المرضى3)شكل 

 Black, J and  Green, A., Gods, Demons, p.181, fig.151 المرجع:
وفى بعض األحيان كان علي الشخص أن يقدم بديال يحل محله، سواء كان ذلك 

، وقد كان (80)تقديم بديل من الحيوانات أو غير ذلكبصنع تمثال للشخص المريض، أو 
الهدف من تلك الطقوس هو تضليل رسل آلهة الموتى من شياطين وغيرها، وبذلك تكف 

 .(81)عن مطارده المريض وتعود إلى العالم السفلى
 انتزاع أرواح البشر : -(4

مقتصرًا على آمن العراقى القديم بحتميه الموت وبأنه ال مفر منه، وأن الخلود كان 
وحدها هى التى تعلم ساعة ولحظة الموت، ألنها لهة دون غيرها، كما آمن بأن اآللهة اآل

العالم السفلى هى من آلهة ويبدو أن  ،(82)هى التى قدرت مصيره وقسمت الحياة والموت
كانت تقبض ارواح البشر وتسوقهم إلى مآلهم األخير، وذلك عبر رسلها، سواء كانوا من 

 اإلله نمتار، فقد أوكل إليه نزع أرواح البشرتلك الرسل  ويأتى على رأس شياطين،أو آلهة 
نهاء أرواح البشر، ا، حيث كان ينتظر أوامر سيدته إلنتزاع و التى اوكلت إليهالمهام احدى ك

قدر اإلنسان ومصيره بهذا اإلله بداية من اسمه الذى   إلى ارتباطشارات فلقد تعددت اال

                                                           
للمزيد حول الطقوس التى استعملت للوقاية من مطارده شياطين العالم السفلى يراجع : سامى سعيد  (80)

 .31-26، ص ص""طرد الشياطين شيماء ماجد كاظم، ;110-103األحمد، المعتقدات الدينية، ص ص
 .28، ص ""طرد الشياطينكاظم، شيماء ماجد (81)
 . 81نائل حنون، عقائد ما بعد الموت، ص  (82)
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الموت النتزاع آلهة يجثم فوق رقاب البشر منتظرًا إشارة  فهو المصير(،يعنى )القدر أو 
خماد أنفاسهم اشارات ) إله الموت الذى يقطع(، كما وردت  ، كما وصف بأنه(83)أرواحهم وا 

  . (84)أخرى بأنه يحمل سيفًا مسلطًا على البشر
فى أوقات ولم يكن اإلله نمتار هو رسول الموت فقط، بل لقد كانت الشياطين أيضًا 
لهة من اآل اً ءكثيرة هى رسل الموت المسئوله عن احضار الضحية إلى أرض األموات،  بد

بالبشر الذين  اً لهة، وانتهاءاآلا من مودموزى وغيره نرجالاإلله كم عليها بالموت كالتى ح  
حانت ساعة موتهم، حيث كان يعتقد بأن اإلنسان حين يحتضر ترفرف الشياطين حول 

نصوص ، فقد أشارت (85)سريره، وبعد موته ترحب به معها كما رحبت فى السابق بآبائه
لكلكامش كان بواسطه شيطان من مصير أنكيدو الصديق المقرب إلى أن  ملحمة كلكامش،

" لقد ظهر شيطان رجيم :فيقولحيث يذكر كلكامش ذلك العالم السفلى صعد لينهى حياته، 
تتربص بالمريض كانت  انهالطرد الشياطين عكس التعاويذ المستعملة وت،  (86)منى" وسرقه

كتابى عن طرق فهناك دليل إلى العالم السفلى، بعد ذلك تصحبه ثم حتى تنهى حياته 
التعاويذ التى تصف ما يدور فى احدى فى شياطين العالم السفلى التخلص من مالحقة 

 الموتلهة إتلك الشعائر وهو أن يمدد الشخص المهدد بالموت ) أى أنه مطلوب من قبل 
 التى بعثت اتباعها من الشياطين لجلبه إلى العالم اآلخر( ويمدد معه جدى أرش كى جال

يه رداء وعمامة المريض، ضع عليالكاهن بذبحه بعد أن  ، حيث يقومليكون بديال عنه
 .(87)العالم اآلخر ويتمكن من إعادتها إلى، تلك الشياطين كاهن أن يخدعالع يطيست وبذلك

 العالم السفلى:آلهة لرسل  أدوار ثانوية  -المحور الرابع
نما وحسب الرئيسيةلهة أوامر اآل على تنفيذالعالم السفلى آلهة لم يقتصر دور رسل  ، وا 

 حاولوا، منها ادوار العالم السفلىآلهة قبل غير التى أوكلت إليهم من كانت لهم أدوار 
                                                           

، 1998لبنان،  -أثر الكتابات البابلية فى المدونات التوراتية، الطبعة األولى، بيروتسهيل قاشا،  ((83
 .307ص 
 .  206، ص عقائد ما بعد الموت نائل حنون، (84)
 .  93ماجد الحبوبى، "الشياطين الشريرة "، ص  شيماء(85) 

 . 217، ص عقائد ما بعد الموت نائل حنون، (86)
 . 218، ص عقائد ما بعد الموت نائل حنون،(87)
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، كتحريض آلهة العالم السفلى على احداث الكوراث عليهم هالغالبنتيجة طبيعتهم تنفيذها 
 هيأدوارًا خير  بعض الرسل لعبت فقدومنها أدوار كانت منافيه لطبيعة تلك الرسل الشريرة، 

وفيما يلى  ،كالشفاعة للبشر، أو إهالك اعداء البالد، باإلضافة للمساعدة فى رفع األمراض
 : كالتالىلتلك األدوار تحليل 

   : احداث الكوارث حريض علىالت -(1
بأمر من والنكبات تسبب فى إحداث اإلضرار دائمة الالسفلى كما كانت رسل العالم 

إحداث الكوارث بكافة أنواعها، فقد ورد فى دائمة التحريض على أيضًا  تكان فقد ،اآللهة
، وتبقى فى البيت مثل صبى لماذا تبقى فى المدينة مثل شيخ بائساسطورة ايرا ما يلى :" 

آخر من موضع ، وفى (88)" ؟صغير؟ ومثل من ال يذهب إلى الغزو سنأكل خبر النساء
يشير النص ، (89)سلحتك "امض اذن إلى الغزو اضرب بأالباسل يا ايرا االسطورة نقرأ:" 

ق حيث لم تر  لإلله ايرا الذى كان فى حاله من السكون، (90)إلى تحريض الشياطين السبعه
ويحرضونه على الفتك بالبشرية وآلهة بثون الحماس فى قلبه، ي لهم، لذ فقد بدءواهذه الحاله 

خرج اإلله ايرا من حالة السكون أن ت  ع تلك الشياطين ، وبالفعل تستط(91)األحياء عالم 
:" سوف أمحو  لتعصف به حالة من الغضب، ليعلن عما ينطوى به قلبه، وذلك فى قوله

، سوف أخرب الجبال وأبيد قطعانها الوحشية، سأقتلع األشجار كل الديار وأحيلها ركاماً 
 .(92)حية"وغيضات القصب وأضرم فيها النار، سأمحق البشر ولن أبقى على الكائنات ال

ك ويطمئنه بأنه سوف يحل و وبالفعل يبدأ اإلله ايرا بعد أن استطاع أن يخدع اإلله مرد

                                                           
 .126، ص المعتقدات الدينية رينيه البات، (88)
 .127، ص المعتقدات الدينية رينيه البات،(89)
 يرد ذكر الشياطين السبع فى االسطورة كآلهة، وقد حدد اإلله آنو مصائرهم وجعلها تحت إمرة ايرا (90)
(، وورد  ذكرهم 125(، وقد ورد ذكر الشياطين السبعة فى اسطورة اتراحاسيس فى السطر )30-40)

بى، : شيماء ماجد الحبو (32 -30لرياح السبعة فى األسطر )أيضا فى اسطورة" آنزو" تحت لفظة ا
 .96، ص" "الشياطين الشريرة

)91(
 Loisel, A.C.R.,"Gods, Demons", p.324. 

سعد عبود سمار، على جبار عزيز، " تمرد كائنات العالم األسفل على اآللهة فى ضوء أساطير بالد  (92)
 . 196، ص 2016، 25الرافدين القديمة"، مجلة كلية التربية، جامعة واسط، العدد 
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نشر الخراب فى بل وي "آكد"و "كسبار"وغيرها من المدن  "بابل"بتدمير مدينة  ،(93)محله
حقدها  تستطيع تلك الشياطين أن تثير هذا اإلله الساكن لتحقق ، وبذلك(94)كافة األرجاء

:" لقد ذللنا يا ايرا وسلب آلهة العالم العلوى  ك فى قولهملوذ ،تجاه العالم السماوى وآلهته
أبطالنا، وخنقوا حياتنا وسدوا منافذ النور عنا، لقد بتنا نأكل الطعام الردىء وصرنا نخاف 

السماوى، مدى كراهية تلك الشياطين آللهة العالم عن تحليل هذا النص يتضح . (95)الوغى"
، كما يشير أيضا إلى أن سبب هذا الكره هو من حقد تجاه أفعالهم مومدى ما تملكه

ألنهم لم حرموا من التقدمات م الجيد الذى كان مصدره التقدمات، فقد حرمانهم من الطعا
تلك  لتدخلاألحياء ومن جانب آخر فهو يشير إلى تصدى آلهة عالم  ،كآلهة يعاملوا

إلى األحياء آلهة  سعتلذا فقد الشياطين التى دائمًا ما كانت تسعى لتخريب عالمهم، 
والدائم من تلك  إضافه لذلك التحريض المستمرإلى العالم السفلى. قمعهم وردعهم 
وتنفيذ أعمال شريرة يمكن أن تكون  من التصرف بمفردهاتمكنت فقد  الشياطين لآللهة،

بل فكان فى إمكانها أن تصيب البشر باألمراض واألوبئة، ، (96)خطيرة على الخليقة كلها
ذلك إلى نشر األوبئة فى قطعان األغنام واألبقار والخيول، وتحويل األرض وقد يتعدى 

 . (97)الخصبة إلى صحارى
 :لهة اآلالشفاعه والوساطة للبشر لدى  -(2

العـــالم آلهـــة ذلـــك التنـــاقض الغريـــب فـــى أدوار بعـــض مـــن رســـل  مـــن الملفـــت لإلنتبـــاه 
لرفــع وردع هـــذا  خــرى تكـــون ســبباً اتكـــون هــى المســبب لأمـــراض وأحيانــًا  اً الســفلى، فأحيانــ

العــالم الســفلى علــى لهــة خــرى يكــون بعضــا منهــا المحــرض األساســى آلالمــرض، وأحيانــا أ
ة الفعالــه واألدا حيــاء، وفــى الوقــت ذاتــه يكــون بعضــًا منهــا الوســيلةعــالم األلارث حــداث الكــو إ

قـد ، فIšumالرئيسية وبين البشر، على سبيل المثال اإللـه  إيشـوم الموتى آلهة بين  الرابطه
، ويعمــل علــى نرجــالأى الــذي يشــفع للبشــر عنــد اإللــه وظيفــة اإللــه الشــفيع هــذا اإللــه  تقلــد 

، يستدل علـى هـذا الـدور مـن (98)ويعمل على رعاية بني اإلنسان في الليل انقاذ حياة الناس
                                                           

(93)
 Nardo, D., Ancient Mesopotamia, p.342.  

(94) 
Loisel, A.C,R., "Dieux, Démons", p.100.  

 . 196، ص "سعد عبود سمار، على جبار عزيز، " تمرد كائنات (95)
)96(

 Loisel, A.C.R., "Gods, Demons ", p.326.  
(97)

 Loisel, A.C,R.,"Gods, Demons ", p.328. 
(98)

 Bertman, S., Handbook to Life, p.119. 
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للعـالم السـفلى ، ففى رؤيا هـذا األميـر "األمير اآلشورى كوما للعالم السفلىرؤيا "نص خالل 
من ضمن تلك اآللهة، غير أن هـذا وكان اإلله ايشوم  مخيفه،وكائنات مرعبة و آلهة  يشاهد

عين لهذا األمير فى ذلك العـالم المخيـف، فهـو الـذى أنقـذه مـن غضـب وبطـش اإلله كان المٌ 
والعصــا عالمــة الوهيتــه، ، حيــث يــذكر الــنص مــا يلــى: "يفتــك بــهحينمــا أراد أن  نرجــالاإللــه 

وهنا تدخل اإللـه إيشـوم ليكـون الشـفيع  .(99)الهلع مثل حيه، سددها الى ليقتلنى"وهى مليئة ب
لهذا البشرى أمام ملك العالم اآلخـر لكـى ال يقتلـه، وبالفعـل يسـتطيع أن يحصـل علـى العفـو 

لـــه الغاضـــب،حيث يـــذكر فـــى إقنـــاع اإل ودهائـــه، بعـــد أن اســـتعمل حكمتـــه نرجـــالاإللـــه مـــن 
القـاب ايشـوم( قـائال : "  ..مستشاره الشفيع الذى ينقـذ الحيـاة،) إال أن ايشوم "النص ما يلى:

يــــا ملــــك الجحــــيم القــــدير، لكــــى يســــمع ســــكان الــــبالد دومــــًا تســــبحة ال تمــــت هــــذا اإلنســــان 
، حتـى صـار نرجـالب اإللـه لقد كان لكلمات ايشوم من التـأثير القـوى علـى قلـ، (100)مجدك"

 . األحياءمير وسمح له بالعوده إلى عالم عفى عن األ ر فى هدوئه، وبذلككماء البئ
ايرا،  ةفى اسطور  فيما ورد بصوره أكثر فعاليه  أيضا لإلله ايشوم تجلى هذا الدوروقد 

لكى له ايرا لإل )الشياطين(السبعهلهة إلى تحريض اآلاألسطورة حيث تشير أحداث هذه 
رث بالبشرية، ومنذ ذلك الحين وقد انبرى اإلله ايشوم محاواًل اقناع اإلله ايرا بعدم ال الكو ينز 

مما ، (101)حاول مرارًا وتكرارًا مع اإلله ايرا ولكن بدون فائدة هاإلقدام على ذلك، ويبدو أن
" فهل من وسيلة لردك إلى مكانك اهدأ يا حيث يذكر النص ما يلى: دعى ايرا لزجره،

ربه فى دمار أوبعد أن يحقق اإلله ايرا جزءًا من م، (102)اهدأ، صمتًا يا )ايشوم( سيدى،
ها الدمار زل بالمدن، ويننشر الموت فى جميع األرجاء فى بابل وغيرها من ياألرض و 
، يشفق اإلله ايشوم على ما تبقى من البشرية والمدن، لذا يتجه (103)قتل سكانهايوالخراب و 

يستعمل ولكى ال يستمر فى هذا التدمير  أخرى للبشرية، ةمر  شفيعاً إلى اإلله ايرا ليكون 
قد أفنى وأهلك الصالح والطالح،  هحكمته لكى يثنى سيده عن تدمير ما تبقى، فيذكره بأن

 أيها المحارب ايرا، لقد أمت بعدل، وأمت ظلمًا. "، وذلك فى قوله :والملتزم وغير الملتزم
                                                           

(99) 
Heidel, A., The Gilgamesh Epic, p.134. 

 .100 ، صالمعتقدات الدينية رينيه البات، ((100
(101)

 Loisel, A.C,R., "Dieux, Démons", p.100.  
 .  197، ص "سعد عبود سمار، على جبار عزيز، " تمرد كائنات (102)

(103)
 Loisel, A.C,R., "Dieux, Démons", p.100.  
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الغيور لقد أمت الحبر العظيم ، من لم يكن قد أغاظكلقد أمت من كان قد أغاظك، وأمت 
شوم أن يقنع اإلله وأخيرًا وبعد جهد طويل استطاع اي، (104)" على تقدمة القرابين  لآللهة

:" وألن ايرا تملكه ما يلى تدمير ما تبقى من المدن حيث يذكر النص ايرا بالكف عن 
بادة السكان، وتمكن  ايشوم مستشاره بذكاء فائق من تهدئة الغضب وهدد بتدمير البالد وا 

سيده، وارجاعه إلى  فقد استطاع  ايشوم من تهدأة قلب ،(105)غضبه فأنقذ بذلك ما تبقى "
 .(106)حالة السكون التى كان عليها

 هنراه يحول غضب بلوحسب قلب سيده  تهدأةم لم يستطع ن ايشو فإ باإلضافة لذلك
:" اذ ذاك تكلم المحارب ايرا)ليقم( عداء بالد النهرين، حيث يذكر النص ما يلى تجاه أ
ضد البحر سوبارتو ضد سوبارتو، اشورى ضد اشورى، سوتى ضد سوتى، غوتى  رالبح

عند تحليل النص يتضح مدى فاعلية كلمات ايشوم  ،(107)، لولوبى ضد لولوبى "ضد غوتى
بابل وغيرها من البلدان، اإلله الشفيع على قلب سيده، فلم يحصل فقط على عفوه عن بالد 

ن، واآلشوريين، سوبارتو، والسوتياألعداء المحيطة ككقبائل اليدمر كل مدن أن بل استطاع 
لبابلى لتلك الشعوب، وامنيته شعب اجانب آخر يعكس مدى كراهية ال والكوتيين، وهو من

 الدفينه فى التخلص منها. 
  رفع المرض والمساعده فى الشفاء: -(3

فى بعض قد لجأ  الدينية واألدعية إلى أن العراقى القديم النصوص بعض شارت أ
المسببة لأمراض لكى ترفع عنه البالء  واألرواح الشريرة والشياطينلهة األحيان إلى اآل

والوباء، ففى بعض نصوص األدعية نرى العراقى القديم يتضرع إلى اإلله نمتار وهو إله 
هم، لكى ينقذه من األرواح الشريرة التى تطارده، والتى ألمراض الذى يهاجم البشر ويفتك با

تم يا أرواح عائلتى أن" :تنغص عليه حياته، حيث ورد ذلك فى أحد األدعية كالتالى
الكثيرين الراقدين فى راحة فى العالم االسفل قدمت لكم قرابين الدفن وسكبت الماء لكم قفوا 

                                                           
 .144، صالمعتقدات الدينية رينيه البات، ((104

 .196، ص "سعد عبود سمار، على جبار عزيز، " تمرد كائنات (105)
)106  (

Loisel, A.C,R., "Gods, Demons", p.325.  
 .146، صالمعتقدات الدينيةرينيه البات،  ((107
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اصدروا تفاصيل الحكم بشأن الشىء و  ،فى قضيتى واحكموا ،اليوم أمام شمش وكلكامش
 .(108)وعروقى احيلوه إلى يد )نمتار( رسول العالم األسفل" ،ولحمى ،المؤذى فى بدنى

استعانة العراقى القديم بقوى العالم السفلى التى هى السبب عند تحليل النص يتضح 
ببه له فى العذاب والقادمه هى األساسى فى شقاء البشر عامة للقبض على تلك الروح المس

التعويذات التى تتعلق بطرد احدى ، وهذا ما نراه أيضا فى خرى من العالم السفلىاأل
أن يشدد تجى شخص ما من حارس بوابة العالم السفلى" نيدو" األرواح الشريرة، حيث ير 

سه على تلك الروح الشريرة التى تطارده وتسبب له الرعب والفزع، وتسبب له األرق ار الح
فال يغمض له عين بسبب الخوف حتى حل به الوهن وانهك جسده، حيث يذكر 

، (109)ق القفل عليه "النص:"... عسى "نيدو" أن يشدد قبضته عليه، عسى مفتاحه أن يغل
ملجأ له لتكون سبببًا فى شفائه  اولكن لما توجه العراقى القديم لتلك القوى الشريرة، وجعله

 ه؟وحمايت
: أن بعضًا من تلك الرسل قد حملت بالفعل فى األولعتقد أن ذلك كان ألمرين ي  

نمتار وهذا ما تركيبها بعضًا من الجوانب الخيريه، كما رأينا فى شخص اإلله ايشوم وكذلك 
بأنها  اقى القديم لتلك القوى كان لمعرفتهالعر  : أن لجوءالثانىاألمر   أدركه العراقى القديم،

أقدر القوى عن رفع ما تسببت به من أزمات أو كوارث، كما أنها األقدر على التعامل مع 
نصوص بالد الرافدين فى ثنايا  هالقوى القادمة من عالمها عالم الظلمة، وهذا ما ذكرت

 نمتار إله اإلله مسلط عليهي نراهنليل إهالك البشرية ا الطوفان، فحينما أراد اإللهاسطورة 
ولما  ،تفشى الوباء بين البشر بالفعل يتحقق النليل ما أراد حيثاألوبئة واألمراض، و 
حل بهم، غير أنه لم " لكى ينقذهم مما نكىإلى اإلله "ا "تراحاسيسا"أضناهم ذلك توجه 

نصح اتراحاسيس بأن  هالشافية، إال أنلهة يرفع عنهم ذلك الوباء وهو أحد اآليستطع أن 
لهم  ه فى إرشاده، وكأنالمسئول عن تلك الباليا عليه أن يقدموا القرابين المختلفة لهذا اإلله

إلله نمتار سوى ا اآلخرى يستطيع رفع تلك األوبئة التى انزلهالهة يؤكد بأن ال أحد من اآل
يرفع ذلك البالء،  هاتراحاسيس بتقديم القرابين لهذا اإلله فإن ، وبالفعل حينما يقومنمتار نفسه

                                                           
 . 26، ص ""طرد الشياطين شيماء ماجد كاظم، (108)

 . 183، ص عقائد ما بعد الموتنائل حنون،  109))
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حيث يذكر النص ما يلى: وعندما وجد نفسه مغمورا بكل هذه الهدايا ،قام بإيقاف عمله 
 . (110) دوا من جديد ] إلى االزدهار[)؟(وعندئذ ] بعد الوباء عن البشر[، وعا المؤذى ،
 : الخاتمة 

استعملت نفس المصطلحات للداللة قد يتضح من الدراسة أن النصوص المسمارية 
إلى فئات  السفلىسمت رسل آلهة العالم ق  وقد  ،ودنيا األرباب فى دنيا البشر،الرسول  على

الفئة نحت مٌ  وقد ،(األشباحاألرواح الشريرة )يأتى على رأسها اآللهة يليها فئة الشياطين ثم 
داللة  صل مع آلهة عالم األحياء، وذلككالتواغيرها،  لم توكل إلىبعض األدوار األولى 

ذلك النوع إلى مدى قداسة  لهاالمهام المخوله  كما دلت ،رسل من اآللهةفئة العلى رقى 
واألموات، كما عكست مكانة العالم السفلى وحاكمته فى األحياء الرسل فى عالمى من 

اتخذت رسل الهة العالم السفلى طرق مختلفة فى تنفيذ نفس المهام معتقدات بالد النهرين. 
التى نسبت اليهم، فالرسل من الشياطين استعملت فى تنفيذ اوامرها عنف وقسوة مفرطه مع 

بلت والشر النابعة من فطرتها التى ج  ججه فى األذى أكل ضحاياها، نتيجة رغباتها المت
إلى ذلك النوع نسب األمور المتعلقة بالشدة والقوة فى العالم السفلى عليها، وهذا ما يفسر 

من الرسل، كما اشارت النصوص إلى أن شرور الرسل من اآللهة كان يمكن تهدأته 
ه بل كان البد من الشياطين ال يمكن تفاديفى حين أن األذى القادم من بواسطه القرابين، 

تالى فقد حرمت من لهة وبالسفلى، حيث أنها لم تعامل ابدًا كآه وردعه إلى العالم العقم
تشير بعض األدوار الثانوية التى لعبتها رسل الهة ا مكى كانت تقدم لآللهة. التالتقدمات 

هالك أعداء الشفاعه لدى آك عالم السفلىال البالد من لهة العالم السفلى من أجل البشر، وا 
رسل العالم  اجية فى أدواروالمساعدة فى رفع المرض والشفاء، إلى اإلزدو  البلدان المجاروة،

 . السفلى
 
 
 

                                                           
قاسم الشواف، ديوان األساطير سومر وآكاد وآشور، اآللهة والبشر، الكتاب الثانى، الطبعة األولى،  (110)

 .  252، ص 1997ت، بيرو 
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Messengers of the Deities of the underworld and their 

Status in the beliefs of Mesopotamia 

Dr. Basem Mohamed khatab
 

Abstract: 
This research purpose to show the importance of messengers of 

the gods of the Netherworld in the beliefs of Mesopotamia, through: 

Cuneiform terms and vocabulary that indicating the existence of the 

messengers with their different names and tasks, and the categories 

of those messengers in the divine society in the underworld, where 

more than one class of messengers is observed in the underworld 

between gods, demons, and ghosts of the dead, and the tasks that 

were entrusted to those messengers by The major gods if the evil 

side dominated them, such as the captives of the gods of the living 

world and their bringing to the underworld, Or infection with 

diseases and epidemics, catch of human souls and other tasks 

through which the status of those messengers became clear to the 

rest of the gods, whether they were the gods of the living world or 

the world of the dead, The study also focuses on highlighting The 

secondary missions and roles that these Messengers play, and 

whether their roles are dominated by the evil and destructive side 

only, or whether they played charitable roles. 

 Key words:  

Messengers, gods, secondary gods, demons, ghosts, Namtar, Galla, 

Netherworld, gods of the living world, Nergal, Eresh-kigal. 
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