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 املعابد يف اململكة اآلشوروة احلدوثة بني احلرمة والتدنيس

 صفوان سامي سعيد. د.م

 17/8/2009: تاروخ القبول 6/7/2009: تاروخ التقدوم

 

منذ أقدـ العصور التاريخية المعروفة أسيـ الديف في حضارات األمـ السابقة 
 يمثؿ واحدًا ؿإذ كاف وال يزا, بدوٍر ىاـٍ  وبارٍز في بمورة أفكار شعوبيا وتطمعاتيا 

فالمعتقدات . مف أىـ العوامؿ المؤثرة في سير حياتيا، وأسموب تطور حضارتيا
واألفكار الدينية كاف ليا األثر البارز في تحديد اإلطار العاـ لسموؾ اإلنساف 

وعاداتو وتقاليده وأعرافو وقوانينو، وتكويف الخمفية المؤثرة في حياتو , وحياتو
وقمما نجد أي عمؿ قاـ بو اإلنساف في . االجتماعية والفنية بؿ وحتى السياسية

ومف منطؽ تمؾ . (1)الماضي أو أي أثر تركو إال ولمديف األثر الكبير في ذلؾ
األىمية والمكانة التي شغميا الديف ومدى تغمغمو في نفوس القدماء، وتأثيره المباشر 

في  (المعابد)في حياتيـ الخاصة قبؿ العامة فقد حظَي الديف ومراكز العبادة 
حضارة بالد الرافديف بشكؿ عاـ وبالد آشور بشكؿ خاص بجانب كبير مف 

ولعؿ ىذا ما ,  ظؿ مالزمًا في نفوس وأذىاف سكانيا وحكاميا  (3)والقدسية (2)الحرمة
تجمى لنا بشكؿ واضح في ألقاب مموكيـ وصفاتيـ الممكية مف ذلؾ عمى سبيؿ 

                                                 

 جامعة الموصؿ/ كمية اآلثار/ قسـ الدراسات المسمارية/ مدرس .
, 1983, بغداد, العراؽ في التاريخ, جوانب مف حضارة العرؽ القديـ, عامر, سميماف, ينظر( 1)

 .208ص
ما ال يحؿ لؾ انتياكو،  وكذلؾ الَمْحَرَمُة والَمْحُرَمُة،  :  تعرؼ الحرمة في لغة العرب بأنيا(2)

ما ال يحؿ استحاللو،  : والَمحاِرـُ . إف لي محرمات فال تيتكيا: بفتح الراء وضميا، يقاؿ
 .616ت، ص.،  بيروت،  د1ينظر،  ابف منظور،  لساف العرب المحيط، ـ

ونحف نسبح : وفي التنزيؿ.  القدسية مف التقديس أي التطيير والتبريؾ وتقدس أي تطير(3)
معنى نقدس لؾ أي نطير أنفسنا لؾ وكذلؾ نفعؿ بمف أطاعؾ : بحمدؾ ونقدس لؾ؛ الزجاج

ومف ىذا بيت المقدس أي البيت المطير أي المكاف الذي يتطير بو مف . نقدسو أي نطيره
 .33ت،  ص.، بيروت، د2الذنوب، ينظر، ابف منظور، لساف العرب المحيط، ـ
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 Sin-ahhē-rība ريَب – أخي–المثاؿ ما جاء في إحدى كتابات الممؾ سيف
:  ـ يستيؿ ذكر حممتو األولى بألقابو اآلتية. ؽ681-704 (سنحاريب)

m.d
sin-ahê-eri-ba  šarru  rabû  šarru dan-nu  šar  Aššur-ki  

šarru  la  
 ša-na-an  ri-e-um  mut-nin-nu-ú  pa-lih  ilâni  rabûte

 (4)  
ممك بالد آشور، الممك , الممك القوي , الممك العظيم ,  ريَب – أخي –سين "

أو كما جاء في , " الذي ال مثيل لو، الراعي الورع الذي يخشى اآللية العظام
إلى الممؾ  (معـز الممؾ) Adad-šumu-usur  ُاُصػر –ُشـُ -  اددرسالة بعث بيا

ـ واصفًا . ؽ6/627-668 (آشور بانيباؿ) Aššur-bani-apli ابؿِ – بافِ –آشور
:   في أحد مضامينيا حكمو بالقوؿ

Pa-lu-ú  SIG5  UD.MEŠ   ke-nu-ú-ti  MU.AN.NA.MEŠ  sá  me-
šá-ri   
zu-un-ni  táh-du-ú-ti mi-i-li   gap-šu-ti   ma-hi-ru   dam-qu  
DINGIR.MEŠ  sa-al-mu  pa-lah  DINGIR  ma-a'-da  
É.KUR.MEŠ  ta-hu-da  DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ  ša   AN-a u  
KI.TIM  ina   tar-si   LUGAL  
EN-ia   us-se-lu-u-ni ( 5)    

, فيضانات ضخمة, أمطار غزيرة, سنوات عدل,  أيام صالحة–حكم جيد " 
وآلية , أكثر خوفًا من اإللو، يكثر المعابد, مستوى أسعار مالئمة، اآللية راضية

فعمى ". السماء واألرض العظيمة أصبحت في مقاٍم ساٍم في عيد سيدي الممك
غير أف ذلؾ ال يخفي , الرغـ مف أسموب المديح الواضح في كتابة ىذه الرسالة 

في حقيقتو جوىر الفكر الديني المتأصؿ في نفوس المموؾ اآلشورييف المتمثؿ 
بالخوؼ مف اآللية والعمؿ بكؿ ما بوسعيـ في سبيؿ كسب ثقتيا ورضاىا حسب 
دراكيـ  اعتقادىـ، وذلؾ ليس بوصفيـ ممثمي اآللية فحسب بؿ إليمانيـ القوي وا 
العميؽ حجـ المسؤولية المناطة بيـ، والمتمثمة بالحرص كؿ الحرص عمى توفير 
رضا اآللية عمى حكميـ، ألف ذلؾ ىو الضماف الرئيس الستمرارىـ في ممارسة 

                                                 
(
4
) Luckenbill , D.D , The Annals of  Sennacherib , Chicago , 1924 , p , 

48 , 1. 
(
5
) ABL , 2 = SAA , Vol, 10 , No, 226 , Obv, 9-15 . 
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إذ إف عدـ توفر رضا اآللية عمى حكميـ كاف . السمطة وبالتالي استمرار الحكـ
لذا ال . يعني سخطيا عمى ىذا الممؾ أو ذاؾ مما قد تجرىـ إلى الويالت و المآسي

 ِادِّف – أخُ –عجب أف نجد ذلؾ االعتقاد كاف واضحًا في إحدى كتابات الممؾ آشور
Aššur-ahu-iddin (اسرحدوف) ـ عندما قاؿ بخصوص سكاف . ؽ669-680

في بالد  (أثم)في عيد الممك السابق حدثت أيام شر  ": بالد سومر وأكد ما يأتي
 انقسموا إلى فرق Šuannaالناس الذين كانوا يسكنون في شوانا , سومر وأكد 

 تمردًا وىجروا آليتيم وتخمو عن عبادة آليتيم وذىبوا إلى بمدان او ارتكبو
 معبد اآللية انتيكت حرمتيا وبسطوا Esagilaحتى كنوز إيساگال . أجنبية

أيدييم وبذروا الفضة والذىب واألحجار الكريمة في بالد عيالم كمدفوعات 
 شريرة لقير البالد سيطر الغضب سيد اآللية مردوك ودبر خطط. (لممساعدة)

 النير الوافر، النير القوي ارتفع سيل Arahtuقناه َأَرخُت . وتدمير سكانيا
فيضاناتو مثل الطوفان جمب مياىو وصبيا في المدينة وجعل مظيرىا مثل أطالل 

من الركام، اآللية التي كانت تسكن بداخميا ىربت مثل الطيور وذىبت إلى 
الناس الذين يسكنون بداخميا ىربوا إلى أجزاء أخرى ووجدوا المالذ في . السماء

. (6)"بمدان غربية
وعمى ىذا األساس كانت مراعاة حرمة المعابد والحفاظ عمى قدسية آليتيا 

 في ذلؾ، ولعؿ ىذا ما يمكف أف نستشفو مف فمف أولويات اىتماـ المموؾ اآلشوريي
خالؿ العديد مف رسائؿ االطمئناف التي كانت ترسؿ عمى الدواـ إلى المموؾ 

اآلشورييف بخصوص واقع المعابد في المممكة، مف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ما جاء 
-Kisirآشور - ِكِصر (خرسباد)شروكيف -في رسالة بعث بيا حاكـ مدينة دور

Aššur إلى الممؾ اآلشوري يطمئنو في أحد مضامينيا عف واقع المدينة بعد وقوع 
  :زلزاؿ فييا قائال ما يأتي

DI-mu a-na  É  DINGIR.MEŠ-te  a-an  si-qur-e-te  a-na  
É.GAL   

                                                 
(
6
) ARAB , Vol, 2, 649. 
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a-na  BÀD   a-na   É.MEŠ   ša    URU    gab-bi   ŠÀ-bu   ša  
LUGAL  EN-ia  lu-u  DÙG.GA (7)  

بسالٍم المعابد، الزقورة، القصر، سور المدينة وكل بيوت المدينة، عسى أن " 
إذ يالحظ مف خالؿ مضموف الرسالة أف حاكـ المدينة . "يكون سيدي الممك فرحًا 

استيؿ ذكر أنواع المباني بالمعابد والزقورة قبؿ القصر وغيره مف المباني مما يدؿ 
ذلؾ في حقيقتو عمى عمو مكانة الديف ومراكز العبادة وسموىا عمى بقية األمور 

كما نجد الشيء نفسو في رسالة أخرى مماثمة بعث بيا شخص يدعى . الدنيوية
ـ يطمئف . ؽ705-721الثاني  (سرجوف)كيف -  إلى الممؾ شروHunniُخّني 

:  الممؾ باالتي
 šul-mu  a-na  É.KUR–ra-a-te   a-na  É.GAL.MEŠ ša  KUR   
aš-šur  
 gab-bu   šul-mu   a-na   

md
30.PAB. MEŠ.SU DUMU   LUGAL  

GAL-e  šul-mu  a-na  DUMU.MEŠ   MAN   gab-bu   am-mar  
ina  KUR  aš-šur   šu-nu-ni  ŠÀ-bu   LUGAL   be-li-iá   a-dan-
niš (8) .                                                                        

بسالٍم كل المعابد والقصور العائدة لبالد آشور، بسالٍم ابن الممك األكبر " 
ريَب، بسالٍم كل األمراء في بالد آشور، عسى أن يكون سيدي -أخي-سين

كما لـ تقتصر رسائؿ االطمئناف عند حدود المعابد اآلشورية ". الممك سعيدًا 
فحسب، بؿ تعدتيا إلى واقع الحياة الدينية وأمور العبادة لدى البابمييف، بدليؿ ما 
جاء في رسالة بعث بيا شخص إلى الممؾ اآلشوري يطمئنو بخصوص البابمييف 

: قائاًل لو ما يأتي
tè-e-mu   šá   TIN.TIR.KI    ma-a'-diš  ba-ni   
LÚ.TIN.TIR.KI.MEŠ   ha-mu-ú  UD-mu-us-su   a-na  É  
DINGIR.MEŠ  be-lí-šu-nu  

d
EN  u  

d
AGxx  a-na  É.SAG.ÍL  

il-la-ku  UD-mu-us-us  a-na  ba-lat   nap-šá-a-ti 
 šá   LUGAL KUR.KUR  be-li-iá  

d
AMAR.UTU  u  

d
zar-pa-ni-

                                                 
(
7
) ABL , 191 ,= SAA , Vol, 1 , No, 125 , Rev, 1-7. 

(
8
) ABL , 216 = SAA , Vol, 1 , No,133 , Obv, 7-13. 
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tum      
ú-sal-lu-ú ( 9) . 

يذىبون يوميًا إلى معبد . التقرير بشأن بالد بابل ممتاز، البابميون سعداء" 
 يصّمون يوميًا لـ مردوك وَزرَبِنُت Esaggilأسيادىم بيل ونابو، إلى ايساگال 

Zarpanituألجل الحياة الجيدة لسيدي ممك البمدان  ."
وفي الوقت ذاتو لـ يقتصر اىتماـ المموؾ اآلشورييف عند حدود االطمئناف 

عف واقع المعابد في المممكة بؿ تعده إلى مراعاة حرمتيا والتقيد بضوابطيا 
إذ كثيرًا ما تظير لنا الرسائؿ اإلدارية المرسمة إلى ىؤالء المموؾ فضاًل . وتعميماتيا

عف العديد مف اإلشارات النصية الواردة ضمف حولياتيـ الممكية أف ىناؾ مالمح 
:- لمحرمة اتسمت بيا المعابد عمى مر العصور تتمثؿ بالمحاور اآلتية

 :- حرمة المكان -1

أدرؾ سكاف بالد الرافديف منذ أقدـ الفترات التاريخية أف مواضع المعابد 
وأماكف إقامتيا حرمة ال يجوز ألي احد انتياكيا بأي شكؿ مف األشكاؿ، ولعؿ ىذا 

ما يمكف أف تفصحو لنا بطريقة غير مباشرة بعض الرسائؿ التي أتتنا مف بالد 
مف ذلؾ عمى سبيؿ . (ـ. ؽ612. 911)آشور إباف العصر اآلشوري الحديث

-  تكالؾNasibinaالمثاؿ ما جاء في رسالة بعث بيا حاكـ مقاطعة نصيبيف 
 إلى الممؾ اآلشوري ردًا عمى استفسار الممؾ بشأف Taklak-ana-belبيؿ - َأنا

 قيامو بفرض ضريبة أخرى عمى رئيس جماعة الرعاة المدعو 
:   وقدرىا وزنتاف مف الفضة جاء فييا ما يأتيilu-piya-usurُاُصر - بي- ِاؿُ 

ša  LUGAL  be-lí  iš-pur-an-ni  ma-a  
m
DINGIR.KA-a-PAB 

LÚ
*
.SIPA   

 i-da-bu-ub  ma-a  ina   MU.IM.MA   3  GÚ.UN  KUG.UD  at-
ta-as-ha   
ú-sa-lim  ma-a  ú-ma-a  

m
tak-lak-EN  iq-tí-bi-a   ma-a   

2 GÚ.UN   ah-hur   i-sa  a-ta-a  ana-ku  a-qa-ba-šú  LÚ.GAL   
ki-sir   
ša  LÚ

*
.SIPA.MEŠ   šu-u-tú   3-me   ŠE.ma-qa-ru-tú   ša   

                                                 
(
9
) CT , Vol, 54 , No, 156 = SAA , Vol, 17 , No , 32, Obv, 4 -13. 



 صفوان سامي سعيد. د.م/ املعابد يف اململكة اآلشورية احلديثة بني احلرمة والتدنيس

 538 

ŠE.IN.NU   GI.ap-pa-ru   SIG4.MEŠ   ina  UGU-hi-šu   ú-ta-si-
ik   me-me-ni   TA    
ŠÀ-bi  la id-din   UDU.MEŠ   ša ina   pa-ni-šú  up-ta-a-a-si  it-
ta-lak  ina  ŠÀ É.KUR-ri  kam-ma-su   a-sa-par  na-su-ni-šú   
nu-uk   UDU.MEŠ-ka  lu-u-ri-ma-ka   nu-uk   e-pu-uš ( 10) .

 

في : ُاُصر ما يأتي- بي- قال الراعي ِالُ " بخصوص ما كتب لي سيدي الممك " 
-  اآلن أخبرني تكالك; وزنات من الفضة وسممتيا 3السنة الماضية انتزعت 

بوجوب القيام بمثل ىذا )لماذا اخبره " بيل استممت وزنتين من الفضة - أنا
 رزمة من التبن 300 (الجباية) فرضت عميو ;؟ ىو رئيس جماعة الرعاة  (العمل

سرق األغنام التي  (وبداًل من ذلك)والقصب لمطابوق لكنو لم يعط أيا منيا 
خباره  (الرجال)أرسمت . بذمتو وذىب والتجأ إلى المعبد أني سوف " لجمبو إلي وا 

فكما يظير لدينا مف خالؿ تحميؿ  ". (عممك)تؤدي  (حالما)أتجاوز عن أغنامك 
األبعاد الحقيقية لمضموف الرسالة أف كبير الرعاة حاوؿ بعد قيامو بذلؾ العمؿ 
اليروب والمجوء إلى المعبد ظنًا منو أنو سوؼ يحميو مف رجاؿ حاكـ المقاطعة 

أو كما جاء أيضًا في . بوصفو حرمًا آمنًا ال يمكف ألحد انتياكو حسب اعتقاده
-Mardukِادِّف - ابال–مضموف رسالة أخرى بعث بيا شخص يدعى مردوؾ 

apla-iddina إلى الممؾ اآلشوري ردًا بخصوص استفسار الممؾ منو قائاًل ما 
:  يأتي
عندما أرسمت جنودك وتوغموا إلى داخل المدينة : " بخصوص ما كتب الممك" 

ال أحد " جنودي أعطوا واحدا لآلخر األوامر اآلتية " غطوا جدران المعبد بالسيام 
 (ىذه)أما أنيم لم يعطوا " ! يجرح أحد وسوف لن ينادي المنادي أي أحد 

األوامر واحدا آلخر خوفًا من اسم اإللو ؟ لماذا ىم ضّد الناس؟، ولماذا السيم 
عمى جدران المعبد؟ رجالي الذين ىجموا ووقفوا عمى مقربة من جدار المعبد أنا 

 كيف ألي قوس أن يضرب جدار . شخصيًا وضعتيم ىناك
. (11)"(المعبد)

                                                 
(
10

) ABL , 639 = SAA, Vol, 1 , No, 236 , Obv, 9-15 , Rev, 1-9. 
(
11

) ABL, 1339 = SAA, Vol, 17 , No, 158 , Obv, 3-13. 



                                   (        59) العدد –آداب الرافدون 

 م2011/هـ1432

 539 

كما يمكننا مف جانب آخر أف نتممس إشارات أخرى أكثر وضوحًا تبيف 
عمؽ االىتماـ ومدى االلتزاـ في مراعاة حرمة أماكف العبادة والحفاظ عمييا، وذلؾ 
مف خالؿ أعماؿ المموؾ اآلشورييف ونشاطاتيـ الدينية والمتمثمة ببناء أو إعادة بناء 

فقد عكست لنا الحوليات الممكية اآلشورية منذ العصر اآلشوري القديـ، . المعابد
فضاًل عف العديد مف الرسائؿ اإلدارية مف العصر اآلشوري الحديث طبيعة العالقة 

التي كانت تربط الممؾ باآللية، وذلؾ مف خالؿ االحتفاالت الرسمية التي كاف 
 ،(12)يحضرىا الممؾ شخصيًا عند بناء أو إعادة بناء أو ترميـ المعبد الخاص بو

ادف - آخ- مف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ما جاء في إحدى كتابات الممؾ آشور
: " يتفاخر مف خالليا بإعادة بناء معبد اإللو آشور الذي بناه أجداده قائاًل ما يأتي

نيراري ممك بالد - بن ادد (شممنصر)أشريد -معبد آشور القديم الذي بناه ُشممانُ 
 سنة سقط 586آشور األمير الذي سبقني سقط وأصبح خرابًا، وبعد انقضاض 

 (الزينة من)ذلك المعبد لم أغير موقعو، ولكن وضعت عميو . ثانية وأصبح خراباً 
الذىب والفضة واألحجار الكريمة والبخور وأخشاب األرز وثبت أسس جدرانو 

وغالبًا ما كانت تكمؿ مثؿ ىذه األعماؿ . (13) "ووضعت عميو اآلجر وأكممت بناءه
بذكر لعنات تدرج في نياية نص البناء غايتيا إضفاء صفة القدسية عمى النص، 
وتحذيرًا لآلخريف مف مراعاة ما جاء فيو وعدـ المساس بو مثؿ تغيير محتواه أو 

نيراري - مف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ما جاء في إحدى كتابات الممؾ ادد. مكانو
 Gulaـ عندما قاؿ في ذكرى إعادة بنائو معبد اآللية گوال . ؽ891-911الثاني 
في ذلك الوقت المعبد القديم العائد لسيدتي اآللية گوال الذي بناه : " ما يأتي
ذلك المعبد أصبح ميدمًا أزلت - ننورتا األول جدي األعمى نائب آشور- توكمتي

وسعت ذلك المعبد بشكل اكبر من امتداداتو . أنقاضو إلى أسفل حفرة األساس
عسى . وأكممتو من األسفل إلى األعمى وأودعت كتاباتي التذكارية. السابقة

األمير الالحق أن يعيد إصالحو ويعيد اسمي المنقوش إلى موضعو فان اإللو 
                                                 

،  الموصؿ، 1الجبوري، عمي ياسيف، نظاـ الحكـ، موسوعة الموصؿ الحضارية، ـ,  ينظر(12)
. 236، ص1991

(
13

) ARAB , Vol, 2 , 702. 
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آشور واآللية گوال سوف يصغون لصالتو وأي احد يزيل كتاباتي واسمي فعسى 
.  (14)"گوال وآشور يتغمبا عمى سمطتو العميا ويدمرون اسمو وذريتو من البالد

كما روعيت في حرمة المكاف أمور أخرى تمثمت باإلعفاءات الممكية لبعض 
المدف في المممكة، نظرًا لمكانتيا الدينية وحرمة معابدىا عمى ما يبدو، فقد دأب 
المموؾ اآلشوريوف عمى إعطاء أىمية خاصة لبعض المدف بما فييا آشور، لما 
كانت تتمتع بو مف مركز ديني مقدس في نفوس سكاف بالد آشور، ونظرا ليذه 

األىمية الخاصة فقد منح سكانيا امتيازات خاصة أعفو مف خالليا مف الضرائب 
كيف الثاني منحت -والخدمات اإلجبارية المفروضة لممممكة، ومنذ زمف الممؾ شرو
 مف الضرائب اتمؾ المدينة ميثاقًا عرؼ بميثاؽ آشور، أقر مف خالليا إعفائو

:   والخدمات جاء فيو ما يأتي
šá  DUMU.MEŠ URU  šu-nu-ti  za-ku-su-nu  uš-ta-bil  ka-bít-
ti  xxx  ina  il-ki  tup-šik-ki  di-ku-ut  KUR  ši-si-ti  
LÚ.NIMGIR  ina  mì-ik-se   
ka-a-ri   ne'-bi-ri  xxx  É.KUR.MEŠ   gab-bu  šá  KUR  aš-šur  
ú-zak-ki-šú-nu-ti (15) . 

 وقد أعفيتيم من أعمال السخرة xxxقررت تثبيت إعفاء أبناء المدينة " 
ومن رسوم . واألعمال الترابية، ومن الدعوة بشأن األرض، ومن إشعارات المنادي

كما شممت . "كافة المعابد في بالد آشور (و) xxالميناء والمعبر ومن 
اإلعفاءات الممكية اآلشورية بعض المدف البابمية أيضًا نظرًا لمكانتيا الدينية وحرمة 

ولعؿ ىذا ما يمكف أف نستدؿ عميو مف خالؿ رسالة بعث بيا شخص . معابدىا
 إلى الممؾ اآلشوري يخاطبو قائاًل لو في أحد Bel-ušezibُاشِزب - يدعى بيؿ

: مضامينيا ما يأتي
EN.LÍL.KI  É  AD.MEŠ  É  DINGIR.MEŠ  GAL.MEŠ  šá  AN-e  
ù  
KI-tim  šu-ú  a-na  il-ki  ul  id-de-ek-ku- ú  man-da-at-ta (16) .

 

                                                 
(
14

) RIMA , Vol , 2 , p, 154 , 128-133. 
(
15

) NARGD , p, 12 , = TCAE , p , 132. 
(
16

)CT , Vol, 54 , No, 212 = SAA, Vol, 18 , No, 124 , Obv, 9-10. 
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نيبور بيت اآلباء ومعبد اآللية العظيمة آلية السماء واألرض سوف لن تدعى " 
". ألعمال السخرة ولن تدفع اإلتاوة 

 

حرمة أراضي المعبد الزراعية  - 2
لـ تكف في يوـ مف األياـ أراضي المعبد الزراعية بمعزٍؿ عف ىالة الحرمة 
والقدسية التي تمتعت بيا المعابد في كنؼ المممكة اآلشورية، بؿ إف ممتمكاتيا 

ولعؿ ىذا ما يمكف . الزراعية كانت عمى ما يبدو جزءًا ال يتجزأ مف حرمتيا الدينية
شروكيف، - أف نستدؿ عميو مف خالؿ ما جاء في نص يتعمؽ ببناء مدينة دور

شروكيف وجد أف - كيف الثاني بناء عاصمتو الجديدة دور–فعندما أراد الممؾ شرو
- األرض التي يحتاجيا لبناء المدينة كانت في األصؿ ممنوحة مف قبؿ الممؾ أدد

 معفاة مف Maganubaنيراري الثالث إلى ثالثة أشخاص مف قرية َمگُنَب 
مف الطحيف كقرابيف سنوية لإللو آشور  (حمؿ حمار) 10الضرائب لقاء دفع 

كيف الثاني أصحاب تمؾ المنحة بأرض أخرى - واآللية بآو، لذلؾ فقد عوض شرو
في نينوى وأعفاىـ مف ضريبة الذرة والتبف شريطة االستمرار في تزويد اإللو آشور 

أفرزت لإللو " : بالطحيف كما ذكر ذلؾ في أحد نصوص المنح الممكية قائاًل اآلتي
 ىكتارا في الحقول المروية لقرية الكينة في نينوى 95 (مساحتيا)آشور أرضًا 

ألمر إلى -عشتار وأبناء أخ- َشر و أيَرِشدُّد وَاَبرَ - حقل بحقل أعطيتيم إلى ُشُمم
من الطحين  (حمل حمار) 10سابقًا . آِب وأبنائيم-ِرِصُص بن َقُنِن والى َمنُّدكي

 في مجاعة وحاجة سوف لن يقصروا xx نيراري كقرابين آلشور –قدميا أدد 
سوف لن تفرض ضريبة الذرة والتبن عمى األرض إنيا معفاة . عمى مدار السنة

.  (17)"إلى األبد ألجل تزويد اإللو آشور بالطحين
حرمة ممتمكات المعبد من األموال المنقولة  - 3

ليس ىناؾ أدنى شؾ في أّف ممتمكات المعبد مف األمواؿ المنقولة سواء 
الميداة منيا أو المكرسة أو تمؾ التابعة لخزينة المعبد أو اإللو كانت تحظى بقدر 

                                                 
(
17

) NARGD , No, 32 , Obv, 30-34 , Rev, 1-5 , = SAA , Vol, 12 , p ,20-
21. 
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ولعؿ ىذا ما يمكف أف نستنتجو . كبير مف الحرمة ال يجوز ألحد سمبيا أو سرقتيا
 إلى الممؾ Mar-Issarعشتار - مف خالؿ رسالة بعث بيا شخص يدعى مار

: اآلشوري يستيؿ ذكر رسالتو بعد تحية الممؾ بقولو
ki-i  

d
GAŠAN  ša   URU   ak-kad  a-na  KUR.NIM.MA.KI  tal-

lik-u-ni  NÍG.ŠID-šá  it-ta-su  A.ŠÀ.MEŠ   UN.MEŠ  ša  É   
DINGIR.MEŠ  šá-pal [xx].MEŠ  e-tar-bu  ki-i   MAN   be-lí  
URU ak-kad  ú-še-ši-bu-u-ni  un-qu   ina  UGU  LÚ*.2-i   
LÚ.GAL  É  ša  URU  la-hi-ri  MAN  be-lí  i-sap-ra  ma-a  gi-
nu-u  ša  DINGIR  di-i-na  ina  URU   ak-kad   li-iq-ri-ba [xx]  
MU.AN.NA.MEŠ  it-tan-nu  ù  ú-bat-tu-qu  a-du-na-kan-ni  la  
id-di-nu  TA*  bé-et  MAN  be-lí  a-na  URU.ak-kad  ú-še-ri-
ban-ni-ni.......  MAN  be-lí  ú-da  ki-i  kal-bu  ša  MAN  EN-iá  
a-na-ku-u-ni  TA*  MAN  EN-iá  ke-na-ku-u-ni  ú-ma-a  an-
nu-riq  a-na  MAN  EN-iá  a-sap-ra  MAN  be-lí  ki-i  ša  ina  
pa-ni-šú  ma-hir-u-ni  le-pu-uš  a-du  NÍG.ŠID  ša  É  
DINGIR.MEŠ  i-pa-ha-ru-né-en-ni (18) .  

أخذت ممتمكاتيا، الحقول  عندما ذىبت سيدة مدينة أكد إلى بالد عيالم " 
عندما سيدي الممك أعاد استقرار . xxxواألشخاص العائدين لممعبد عبروا تحت 

مدينة أكد أرسل أمرًا مختومًا إلى نائب وكيل الخراج العائد لمدينة آلِخُر 
Lahiru "  يجب عمييم أن يقدموىا إلى مدينة أكد! سمم القرابين العائدة لإللو .

لذلك لم يسمموىا منذ أرسمني . سنوات سمموىا ولكن اآلن قطعوىا (xxx)لـ
يعمم سيدي الممك أنني كمب سيدي الممك وَأنَّ .... سيدي الممك إلى مدينة أكد

اآلن كتبت إلى سيدي الممك عسى سيدي الممك يعمل ما . والئي لسيدي الممك
.  "يراه مناسبا حتى تجمع ممتمكات المعبد ثانية 

ومف خالؿ ىذه الصورة التي تظير مدى حرص المموؾ اآلشورييف المتزايد 
بأمور الديف ومراعاتيـ لحرمة المعابد، فإف الجانب اآلخر الميـ والمغاير لتمؾ 
الصورة تبيف لنا بوضوح أف تمؾ اليالة مف األىمية والمكانة التي تمتعت بيا 

المعابد في ظؿ رعاية المموؾ اآلشورييف كانت معرضة بيف الحيف واآلخر ألنواع 
أو مف  (السراؽ)مف االنتياكات والخروقات سواء مف الخارجيف عمى القانوف 

                                                 
(
18

) ABL, 746 , = SAA,Vol , 10 , No, 359 , obv , 4-13 , Rev,10-15. 
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القائميف عمى خدمة المعابد مف الموظفيف والكينة أو مف بعض الشخصيات 
فالرسائؿ العديدة والمتنوعة التي كانت ترسؿ مف . الرسمية الميمة في المممكة

بعض الكينة إلى المموؾ اآلشورييف حوؿ انتياكات حرمة المعابد ُتعّد عمى قدر 
كبير مف األىمية في تسميط الضوء عمى حقائؽ مف الواقع الديني الذي عاشو 

المجتمع اآلشوري في فترة مف الزماف، والمتمثمة في ضعؼ صفة التديف وانعداـ 
ويمكننا بموجب ما نمتمكو . ضوابط الردع الدينية لدى بعض األفراد والشخصيات

: مف أدلة نصية أف نقسـ مؤشرات التدنيس إلى المحاور اآلتية
 

:- سرقة ممتمكات المعبد والتعدّي عمييا -1
وىي مف أبرز مالمح االنتياؾ لحرمة المعبد واإلساءة إليو، وذلؾ عندما 

ولعؿ خير دليؿ عمى ذلؾ ما جاء في . تتعرض ممتمكاتو لمسرقة أو التعدي عمييا
 إلى الممؾ اآلشوري  Sin-na'diنيئدِ - رسالة بعث بيا محافظ مدينة آشور سيف

يخبره عف حصوؿ سرقة في المعبد، وأنو قاـ باعتقاؿ السّراؽ واستجوابيـ واسترجاع 
:  ما بذمتيـ مف أمواؿ مسروقة

as-sa-'a-al  KUG  1/2  MA.NA  us-se-si-a  UD-mu  ša  ú-še-su-
ni   
a-na  LUGUL  EN-ia  a-sap-ra   an-nu-rig  sa-a-ru  šá-ni-iu-
um-ma   
UD-21-KÁM  a-sab-ta  a-na-ku  

m
DÙG.GA.IM.

d
30  ni-sa-'a-al   

KUG.GI  nu-se-si-a   is-su-ri
 (19)  . 

عندما أعدتيا كتبت إلى . واعدت نصف مانًا من الذىب (السارق)استجوبتو " 
اآلن ىناك سارق آخر اعتقمتو في اليوم الحادي والعشرين وقمت . سيدي الممك
 ".    باستجوابو واعدنا الذىبTab-šar-sinسين - َشر- أنا و طاب

نيئد إلى الممؾ - كما جاء أيضًا في رسالة أخرى مماثمة بعث بيا سيف
ُأعممت بأن الصفيحة الذىبية العائدة لمعبد اإللو آشور " اآلشوري يخبره باالتي 

الذي  (xxx)في الحبس والـ  (xxx)والسراق  (xxx)التي أخذوىا قد استعيدت الـ 

                                                 
(
19

) ABL, 150, = SAA,Vol , 13 , No, 25 , obv , 11-15 , Rev, 1-6. 
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وفي  " (20) الصائغ أتى وأعاد تركيبيا Basaliَبَسِل . في اليد (منيم)اخذ الذىب 
- سياؽ آخر مماثؿ جاء في رسالة مطولة بعث بيا كاىف اإللو ننورتا آشور

ريصوا إلى الممؾ اآلشوري يخبره مف خالليا عف جريمة سرقة حصمت في معبد 
في عيد والد سيدي الممك  " :اإللو ننورتا قاـ بيا أحد الكينة، نقرأ فييا اآلتي
 أصابع مالحق ذىبية من أحزمة 3اقتطع رجل الدين العائد لمعبد اإللو ننورتا 

أثرت ذلك في تقرير إلى والد سيدي الممك، كل . ذىبية عمى رأس اإللو ننورتا
 ذراعًا 11أشبار وطول  (xxx)اقتطعوا عرض . (xxxx)لمالقاة  (ذىبوا)الجنود 
يجب أن يأتي موظف سيدي الممك ويحقق .  أشرطة فضية من الجدران8وأزالوا 

 اِرب- في المسالة نابو
Nabu-erib كاىن المناحة و گُمُل Galul حارس المعبد ىم المسؤولون عن 

اآلن ذىبنا أنا . القطع يجب أن يستجوبوا كما يجب أن تجمب مسروقاتيم
-Sanguعشتار - وَسنَك ُ Urdu-Mardukمردوك - ومحافظ كمل إلى ُأردُ 

Issarوألقى نظرة يجب عمى سيدي الممك أن يسألو ما .  مراقبين بوابات المدينة
ىو مقدار الكمية التي اقتطعت؟ ما ىو العدد الذي أصبح يمتمكونو 

 Eaكما يفيـ مف حالة أخرى مشابية أف سارؽ معبد اآللية آيا . (21)...".اآلن؟
-Aššurَخَمتوا - كاف احد كينتو أيضًا، ففي رسالة بعث بيا شخص يدعى آشور

hamatua إلى الممؾ اآلشوري يعممو عف قياـ كاىف اآللية آيا بسرقة ممتمكات 
 كاىن Nabu-epušابش - نابو" تعود لمعبد تمؾ اآللية جاء فييا ما نصو 

 (القرابين)فصل وأزال الذىب من لوح .  سرق ممكية تعود لممعبدEaاآللية آيا 
 Nabu-nadin-apliآبل -نادن- نابو. الضخم الذي ىو أمام اآللية عشتار

حتى قبل عيدي ارتكب . حارس المعبد ألقى القبض عميو متمبسَاً  بالجريمة
عسى . استردوىا وتستروا عمييا (سمطات المعبد)كاىن اآللية أيا سرقة لكنيم 

عندما لم يعينني بعد سيدي الممك . (الحالتين)الممك أن يسألو بخصوص كمتا 
ىذا ولـ تقتصر أشكاؿ السرقة . (22)"في موضعي ارتكبوا سرقات وتستروا عمييا

                                                 
(
20

) ABL , 551 , = SAA,Vol, 13 , No, 26 , Obv, 10-13, Rev, 1-9. 
(
21

) ABL , 493 = SAA , Vol, 13 , No,128 , Obv,  11-22 , Rev, 1-19. 
(
22

)ABL , 1389 = SAA , Vol, 13 , No, 138 , Obv, 6-19, Rev, 1-6. 
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عمى ىذا الحد بؿ تعدتيا إلى جشع بعض حكاـ المقاطعات ومحاوالتيـ التعدي 
عمى ممتمكات المعابد وسرقتيا وتبذيرىا تحت أي مسوغ أو ستار، وىذا ما تظيره 

 سابقًا حاكم : "عشتار إلى الممؾ اآلشوري يخبره بما يأتي- رسالة بعث بيا مار
 من 1400 مانا من الفضة و 10شروكين فتح أختامي، واخذ -مدينة دور
 وُخمُخم ووزعيم إلى Šimalu'a ثورًا عائدين إلى اآللية شممُؤ 15األغنام و 

(xx)  حاشيتوxxx... ،الحكام الذين من قبمو لم يأخذوا أي شيء من المعابد
أن كان . اآلن ىو فتح بتيور خزينة اإللو وسيدي الممك وأخذ الفضة التي فييا

حاكم البالد وحكام مدينة نينوى واربيل قد اخذوا الفضة من المعابد فميأخذ بقوة 
إنيا كنز اإللو وسيدي الممك لماذا يبذرىا ؟ عسى سيدي الممك أن . ىو أيضاً 

، الرجل الذي وضع حاكمًا (في المسألة)يرسل حارسًا شخصيًا يثق بو لمتحقيق 
دع اآلخرين يعممون ويرتعبون عمى األقل حتى ال يبذر الحكام . يجب أن يعاقب
. (23)"كل كنوز المعابد

 
االمتناع عن تقديم القرابين إلى المعبد والتمكؤ في دفعيا   -2

بقدر حرص المموؾ اآلشورييف عمى مراعاة حرمة المعابد مف خالؿ 
اىتماميـ ومتابعتيـ في تقديـ القرابيف آلليتيا كما جاء ذلؾ في رسالة بعث بيا 

 إلى الممؾ اآلشوري يطمئنو بخصوص أحد المعابد Šullumuشخص يدعى ُشمُّـُ 
معبد الممك . طعام المعبد ممتاز وجعة المعبد جيدة" قائاًل بعد التحية ما يأتي 

  Urašأنا أصمي يوميًا لآللية َأرش . جيد
غير أف واقع . (24)" ألجل الصحة الجيدة لسيدي الممك Belet Eannaوبيميت اّنا

القرابيف والعطايا المقدمة لممعابد مف قبؿ العامة أو مف بعض الشخصيات الرسمية 
فاالمتناع . في المممكة كاف عمى ما يبدو عمى العكس مما يشتيو المموؾ والكينة

والتثاقؿ في دفع المستحقات مف تمؾ القرابيف والعطايا كانت إحدى أبرز المشاكؿ 
الحقيقية التي واجيت القائميف عمى المعابد إباف العصر اآلشوري الحديث، ولعؿ 
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ىذا ما تظيره لنا العديد مف الرسائؿ التي كانت ترسؿ مف قبؿ الكينة إلى المموؾ 
اآلشورييف حوؿ ذلؾ الشأف ال مجاؿ لذكرىا بشكؿ كامؿ لضيؽ المقاـ، لكف نذكر 

مف ذلؾ ما جاء في رسالة بعث بيا الكاىف دادي : بعضا منيا عمى سبيؿ المثاؿ
Dadiمنذ بداية الشير حتى اآلن الراعي : "  إلى الممؾ اآلشوري يخبره باآلتي

أنا شخصيًا . المسؤول عن واجبات األطعمة الدينية رفض الذىاب لجمع ضريبتو
الراعي الذي يخدم . وقمت بتسمينيم (السوق)اشتريت أغنامًا من بوابة المدينة 

 لذلك xxx ولم يأخذ األغنام xxفي بيت العراف لم يأِت أيضًاَ  لجمع الضريبة 
ىؤالء الناس يرفضون خوف سيدي الممك وىم آشوريون،  (إذا). أنا لم ُأعِطيم

وفي رسالة أخرى بعث . (25)"سيدي الممك (تجاه)فكيف ىو إذا تصرف األجانب 
:  بيا دادي أيضًا إلى الممؾ اآلشوري جاء في أحد مضامينيا ما نصو

an-nu-rig  ša-ni-tu  MU.AN.NA URU ra-sa-ap-pa  URU ar-zu-
hi-na UDU.MEŠ ma-da-ti la  i-ma-gúr  la i-du-nu 3-šú  a-na 
LUGAL  
EN-ia[xxx] ( 26) .  

السنة الثانية التي ترفض مدينة َرَصبَّ و أرُزِخَن إعطاء إتاوة  (ىذه)اآلن " 
وال يعرؼ ما ىي األسباب . "ثالث مرات إلى سيدي الممك  (كتبت ذلك)األغنام 

الحقيقية وراء رفض تمؾ المدينتيف تقديـ اإلتاوة إلى المعبد، ىؿ ألسباب إدارية؟ أـ 
أمور تتعمؽ بنقؿ تمؾ األغناـ؟ أـ عدـ احتراميا لحرمة ىذا المعبد أو ذاؾ؟ لكف 

الذي يرجح عمى األغمب أف حرمة المعابد لـ تكف مف أولويات اىتماـ حكاـ 
المقاطعات عمى اقؿ تقدير بدليؿ ما جاء في رسالة بعث بيا احد المنجميف 

بخصوص ما : "  إلى الممؾ اآلشوري يخبره باآلتيAkkullanuالمدعو اكوالنو 
يتعمق بقرابين األغنام والعطايا لإللو آشور التي بخصوصيا كتب سيدي الممك 

؟ أنا لم استطع أن احددىم " أيا من النبالء لم يوافق عمى إعطائيم " إلى عبده 
اآلن ىؤالء النبالء الذين لم يعطوا . أنا لم اكتب البارحة إلى سيدي الممك (لذلك)

 و Kilizi و رصابا و كيميزي Barhalziقرابين األغنام حاكم مقاطعة برخالزي 
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كل . Arpadda و أربادا Kullania وكوالني Tille وتمي Isnaاسان 
لكف ميما يكف مف أمر فعمى ما يبدو أف . (27)"لم يعطوا قرابين األغنام (ىؤالء)

االلتزاـ اإلجباري في تقديـ القرابيف والعطايا إلى المعابد عمى نحو انتظامي، كما 
كيف الثاني لمدينة آشور والمذكور - يفيـ مف مضموف ميثاؽ آشور الذي اقره شرو

آنفًا، قد أمسى عبئًا ثقياًل عمى دافعييا عمى اختالؼ فئاتيـ وعناصرىـ المختمفة، 
لذا كانوا يتحيموف الفرص المؤاتية لالمتناع عف دفعيا أو التقميؿ منيا عمى اقؿ 
تقدير بدليؿ ما جاء في نص يضـ مواضيع متنوعة نقشت مع الممؾ منيا ما 

بخصوص الخمور العائدة " يخص القرابيف المقدمة لممعابد، إذ نقرا فيو ما يأتي 
في عيد والدك وجدك كانوا " لبالد آشور التي تكممت بشأنيا إلى الممك قائال 

بخصوص "  جرة 300 جرة لإللو بيل ونابو ونركال، اآلن يممئون 800يممئون 
الـ خامانين " قرابين األغنام المنتظمة التي تكممت بشأنيا الممك قائاًل 

Halmaneans اآلن منذ تولى ولي .  من األغنام لإللو بيل330 يعطون سنويًا
، وفي حالة أخرى مماثمة (28)"العيد العرش أبقوىا ألنفسيم ولم يعطوا أي شيء

في موسم : " عشتار إلى الممؾ اآلشوري، ما نصو-نقرأ في رسالة بعث بيا مار
الربيع أرسل سيدي الممك الحارس الشخصي إلى الحاكم العسكري وكاىن مدينة 

جّيز كما . احسب الثيران واألغنام العائدة لإللو نابو " (باألوامر اآلتية)بورسبا 
في األوقات السابقة، قرابين االكباش المنتظمة من أمالك مواطني بورسبا، 

الرعاة ارشوا الحاكم العسكري . اسمن االكباش يجب أن تسمم إلى اإللو نابو
والكاىن والى حّد اآلن لم يجِر حساب الثيران واألغنام، كما أنيم لم يجيزوا 
قرابين االكباش المنتظمة، ولم يضحوا حتى بقرابين الممك من الثيران غير 

. (29)"المخصية في شير نيسان
 

:   التمكؤ في بناء المعابد -3

                                                 
(
27

) ABL, 43 = SAA, Vol, 10 , No, 96 , Obv, 5-16. 
(
28

) ABL, 464 = SAA, Vol, 13 , No, 166 , Obv, 6-17. 
(
29

) ABL , 1252 = SAA, Vol, 10 , No, 353 , Obv, 14-23. 



 صفوان سامي سعيد. د.م/ املعابد يف اململكة اآلشورية احلديثة بني احلرمة والتدنيس

 548 

وُيعّد ىذا السموؾ أو التصرؼ واحدًا مف ابرز مؤشرات ضعؼ الديف في 
نفوس القـو واستيانتيـ بحرمتو وأركانو عندما يصبح بناء المعابد ىما يدفعو كؿ 
طرؼ إلى الطرؼ اآلخر ويستدؿ عمى ذلؾ مف خالؿ رسالة مطولة بعث بيا 

: عشتار إلى الممؾ اآلشوري يذكر في أحد محاورىا ما نصو-مار
É  DINGIR.MEŠ  ša   BÀD  DINGIR.KI TA

*
  bé-et uš-še-e-šú   

 kar-ru-u-ni   a-du-na-kan-ni  LÚ
*
.ŠÀ.TAM  ù  LÚ

*
.EN  pi-qit-

ta-ah-te  ša  BÀD  DINGIR.KI   ina  UGU   a-hi-iš  ú-bu-ku  
me-me-e-ni   ina  UGU-hi la  iq-ri-ib  MU.AN.NA  an-ni-tú  ú-
sa-ar-ri-i-u  i-ra-as-si-pu  UD-mu ep-pu-šu  UD-mu  ú-ra-am-
mu-u (30) . 

معبد اآللية الذي فيو مدينة الدير منذ لحظة وضع أسسو حتى اآلن الكاىن " 
ىذه . وموظفو مدينة الدير يدفعونو واحدا إلى اآلخر، وأيًا منيم ال يقترب منو

".  يوما يعممون واليوم التالي يتركونو  (لكن)السنة بدأوا ببنائو 
 

:- االعتداء عمى موظفي المعابد والقائمين عمى خدمتيا -4
لـ يكف االعتداء عمى رموز الديف وشخصياتو في يوـ مف األياـ بمعزٍؿ عف 
أشكاؿ ومالمح االنتياكات التي كانت تشيدىا المعابد في بالد آشور إباف العصر 

دامتيا  اآلشوري الحديث وذلؾ عندما يتعرض رجاليا والعامموف عمى خدمتيا وا 
. ألنواع مف اإلساءات مثؿ الشتـ والمضايقات واغتصاب حقوقيـ ومصادرتيا

 Mutakkil-Aššurآشور - ويستدؿ عمى ذلؾ مف خالؿ رسالة بعث بيا ُمتكؿّ 
 المحافظ إلى الممؾ اآلشوري يخبرونو Issar-na'di نيئد –وكيؿ الكاىف وعشتار

 نائب Tarditu-Aššurآشور-  حاكم الـ أتوا و َترِدتُ Bibiyaببَي " : باآلتي
حاكم الـ اتوأ يجمسون خارج مدينة آشور الداخمية أمام البوابة يأكمون الخبز 

عندما فتحت . ويشربون الخمر ويسرفون مستحقات خراج المدينة الداخمية
أنا ال . المفاوضة معيم انتزعوا أفضل األشياء وتحرشوا بي وأعادوا إليَّ مالبسي

 Sinneansالقوا القبض عمى الـ سّنينس . امتمك القوة الكافية لمتغمب عمييم
.  مانًا من الفضة18الذين ينقمون الخشب إلى معبد آشور واستمموا منيم 
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وفي سياؽ آخر مماثؿ جاء في رسالة . (31)"مسئول البريد حرر قيودىم وىربوا
بعث بيا الكاىف دادي إلى الممؾ اآلشوري يعممو عف قياـ رئيس التمويف باعتقالو 
واستجوابو وسمب ممتمكاتو مف دوف تفويض مف الممؾ أو ولي العيد عمى حد قولو 

من الممك أو من ولي  (تفويض)رئيس التموين اعتقمني واستجوبني من دون "
سرق ارثي وكل تمك التي حصل عمييا والدي تحت حمى الممك سمبيا . العيد

 مانًا من الفضة 20وفي الوقت نفسو أخذ وزنة من الفضة المصفاة و . وحمميا
. (32)"من مخزن األوعية ىدايا الممك والممكة األم

 

:- عدم احترام اآللية -5
ويمثؿ ىذا المحور واحدًا مف أبرز مالمح االنتياؾ لحرمة المعابد واإلساءة 

فالتعدي . إلييا، بؿ يمكف عده الركيزة الرئيسة لبقية أنواع االنتياكات المذكورة سمفاً 
والتقصير في تأدية حقوؽ المعابد ومستحقاتيا، إنما يعود في جذوره وجوىره إلى 

عدـ احتراـ ىذا اإللو أو ذاؾ، ولعؿ ىذا ما يمكف أف نستدؿ عميو مف خالؿ رسالة 
 بعث بيا احد المنجميف المدعو 

:   إلى الممؾ اآلشوري يعممو باآلتيNabu-ahhe-eribaاريَب - أخي- نابو
ina   UGU  A.ŠÀ  GAL   ša  LÚ.áš-šu-ra-a-a   ša   LUGAL   
be-lí   iš-pur-an-ni   ma-a   A.ŠÀ   id-di-mì-iq   a-dan-niš   
ŠE.PAD.MEŠ    
man-nu   ú-pa-sa-ak   LÚ.ENGAR.MEŠ  ša  ŠE.NUMUN  i-ru-
šu-u-ni  a-ka-an-ni    ana    

d
IM[xni]  la  i-pal-lu-hu   ina   ŠÀ-

bi   šu-u   i-šá-tú     
ú-sa-an-qit (33) . 

بخصوص الحقل الكبير العائد إلى اآلشوريين الذي كتب إلّي سيدي الممك " 
الفالحون الذين " أنو حقل غزير اإلنتاج، من الذي ينقل الحبوب ؟ " بخصوصو 
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يبذرون الحقول ال يخافون اإللو ادد أبدًا، وليذا سمح بالصاعقة المحرقة أن 
 ". (وتدمر الحقل)تضرب 

وفي خضـ ما تـ عرضو مف أدلة نصية تظير مدى وأنواع االنتياكات التي 
تعرضت ليا المعابد في المممكة اآلشورية الحديثة، فإف السؤاؿ الميـ الذي يطرح 
نفسو في المحور األخير مف البحث ىو ما موقؼ المموؾ اآلشورييف مف إزاء تمؾ 

.  االنتياكات؟
قد ال يخفى عمى احد أف طبيعة ىذه األعماؿ كانت تعّد آنذاؾ مف الجرائـ 
بؿ مف الذنوب الكبيرة في المجتمع، لذا كاف أصحاب تمؾ الرسائؿ يطالبوف الممؾ 

عشتار إلى الممؾ اآلشوري -بإنزاؿ العقوبة بحؽ مرتكبييا، كما يفيـ مف رسالة مار
شروكيف بسبب قيامو - المذكورة سمفًا يطالبو بضرورة معاقبة حاكـ مدينة دور

بالتعدي عمى ممتمكات اآللية مف األمواؿ المنقولة عمى حّد قولو، أو كما جاء ذلؾ 
إلى الممؾ  Nadin-Aššur آشور –أيضًا في رسالة بعث بيا شخص يدعى ناِدف 

حتى اآلن ال أحد جمب المنتج األول من فواكو بالده وال "اآلشوري يخبره باآلتي 
أنا بعت عبيدك في بيت التاجر، وحممت . ضريبة الخمس من مدينة برخالزي

يجب أن يسأل الممك كتبة حاكم برخالزي . (القرابين)ضريبة الخمس وأديتيا 
إذا لم يعاقب الممك ".... لماذا لم تعِط ضريبة الخمس إلى اإللو آشور؟ " اآلتي 

 .  (34)"فسوف لن يكتسب الرىبة (واآلخرون)أحد الكتبة 
وقد تشتمؿ العقوبة عمى الطرد مف الوظيفة كما يستدؿ عمى ذلؾ مف خالؿ 
: رسالة بعث بيا شخص ما إلى الممؾ اآلشوري يخبره في أحد مضامينيا ما نصو

ُاُصر أتى مع وكيل الخراج لمدينة الخرتي -  شرُّد –الحارس الشخصي نركال" 
Lahirte  حاممين أمر الممك بطرد ممثمي LÚ.qe-e-pa-a-ni معابد سبار 
سيدي الممك يجب أن يعمم .  ودلبات وتعين آخرينHursagkalamaوكوثا و 

ولعؿ سبب طرد ىؤالء األشخاص ىو إىماليـ بناء أحد معابد اآللية . (35) "ذلك
ومف جانب . وتثبيت كتابات الممؾ عميو كما يفيـ ذلؾ في الجزء اآلخر مف الرسالة

آخر فإننا يمكف أف نستدؿ بالقوؿ عمى أف الممؾ وبوصفو ممثؿ اآللية قد اختارتو 
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لكي ينوب عنيا في حكـ شعوبيا فيو إذف المسؤوؿ األوؿ أماميا عف تصرفات 
 الحديث كاف الممؾ أوؿ مف يحاسب أماـ اآللية عف يففي العصر اآلشور. شعبو

جميع الذنوب التي يرتكبيا سكاف بالد آشور فقد كاف يمضي بعض الوقت كالتائب 
لذنوب المجتمع المخطئ ولعؿ ىذا ما يبدو لنا واضحًا مف خالؿ بعض الرسائؿ 
التي كانت ترسؿ إلى الممؾ اآلشوري مف قبؿ كينة البالد فيذا الكاىف بالسي و 

ىذا يوم " : ادف قائميف ما يأتي- آخ- ريَب يكتباف إلى الممؾ آشور-  أخي–نابو
مضى منذ بدأ الممك بالصيام ولم يأكل كسرة، إلى متى ؟ ىل ىذا ىو السؤال 

 فعمى الرغـ مف أف "، الممك اآلن شحاذ !أيجب أن ال يأكل الممك طعامًا اليوم
الرسالة ال تشير إشارة واضحة إلى السبب الرئيس الذي مف أجمو اضطر الممؾ 
لمصياـ ولكف عمى األغمب فانو قاـ بمثؿ ىذه الممارسة مف أجؿ التكفير عف 

الذنوب التي ارتكبيا الممؾ نفسو والمجتمع الذي يمثمو، وكانت اآللية تشعر الكينة 
بسخطيا عف تمؾ االنتياكات عف طريؽ تفسير ىؤالء الكينة لمكوارث الطبيعية أو 

 .(36)عف طريؽ الفأؿ والتنجيـ
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Temples in the Neo-Assyrian Kingdom 
Between Sanctity and Sacrilege 

 Dr. Safwan Sami Saeed 

Abstract 
Temples and their rights was of great responsibility 

towards kings, governors and peoples. Any neglect of 
offering, building or rebuilding was reflected in the Assyrian 
inscription and corresponding. Their duty and the 
responsibility towards those who may not respect these 
religious places.      

 This research is regarded as one of the most important 
religious subjects because it reflects an aspect of the religious 
fact which the Assyrian society lived through the New 
Assyrian period via studying the temples and their prestige in 
the New Assyrian kingdom. So, the Assyrian kings took care 
seriously of the religious affairs that reflected clearly on their 
royal titles, and descriptions. Subsequently , the worshipping 
centers, i.e.(the temples) favored with great interest by them in 
terms of sanctity and holiness but that hallo of importance was 
subject occasionally to certain kinds of encroachments and 
sacrileges by the public and some official characters. 

According , this research sheds light on the range of care 
taken by the Assyrian kings as to the sanctity of those temples, 
binding to their controls on one hand. The study also tries 
know to the nature of those encroachments and what was the 
measures adopted by  the kings about this point on the other 
hand. 
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