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  تاريخ قبول النشر                     البحثتاريخ استالم
٤/٨/٢٠١١  ٢٤/٥/٢٠١١  

  :الملخص
 سببها األوساخ وتنتقل بالعدوى أما مـا        اعتقد اآلشوريون ان األمراض   

نسميه اليوم باألمراض النفسية والعقلية فهي باعتقادهم سببها األرواح الـشريرة           
والعفاريت، ولهذا فقد تنوعت وسائل المعالجات وكـانوا علـى علـم ودرايـة              

-باألعشاب والنباتات الطبية فقد  تم الكشف في مكتبة الملك اآلشـوري أشـور        
) ٢٥٠(على نصوص مسمارية تحتوي على أكثر مـن         )وربانيبالاش(ابلي  -بان

  .نوعا من النباتات واألعشاب المستعملة ألغراض العالج من مختلف األمراض
    وهناك وسائل أخرى استخدمها اآلشوريون ألغراض العالج أهمهـا اللجـؤ    
الى الكهنة والمعزمين إلخراج  األرواح الشريرة والعفاريت بوسـائل متعـددة            

و المسح بالزيت، و تقديم األضاحي والقرابين ،و اسـتخدام        ،  ها التطبب بالماء  من
  .الخيوط والحبال وعمل الدوائر السحرية و التمائم واألحجية  والتعاويذ

Some methodes used in treating The diseases 
 in Assyria  

ِِAbstract: 
      The Assyrians  believed that   the main cause of  diseases 
infected was the dirtiness . But  who is recently called 
psychiatric  and mind diseases , They thought them  caused by 
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demons spirits and jinn . So the methods of treatment varied . 
They were  had knowledge of herbs and medical plants . More 
than (250) species of herbs and plants were mentioned in the 
Assyrian king's library  ) Assur banipal ( king was used for 
remedy purposes , there are another ways One of  the most 
important methods used by Assyrians was their dependence 
on priests and their dependence on exorcisms  by using water 
, wiping with oil , offering oblations ، using fibers , ropes and 
making magic circles with the incantations and the amulets as 
well                                        

  :مقدمة
لطبية عند اآلشوريين  تعـدد الوصـفات           من ابرز ما امتازت به المعالجات ا      

وكـان الـدواء    . للمرض الواحد وذلك الستعمالها بديال في حالة فشل إحـداها         
يحضر على أشكال مختلفة كالمحاليل والعـصارات والمنقوعـات والـسفوفات            
وهي إحدى صور األدوية التي كانت تعطى عن طريق الفم ووصفت النشوفات            

هم والقطـرات للعـين واألذن،كمـا كـان         إلمراض األنف والغسول والمـرا    
اآلشوريون يعتقدون ان األمراض تسببها األوساخ  وتنتقل بالعدوى ولهذا فقـد            
اهتموا بالنظافة الشخصية  أما األمراض النفسية والعقليـة  فهـي باعتقـادهم               

ولهذا فقد تعـددت وسـائل المعالجـات        . )١(تسببها األرواح الشريرة والعفاريت   
  :يليعندهم وهي كما 

 كان اآلشوريون على علم ودراية باألعشاب والنباتات الطبيـة ومـدى            -:أوال  
تأثيرها في الشفاء من األمراض سواء استخدم ذلك النبات أم العشب منفـردا أم              
مركبا وبكميات قليلة أو كثيرة ،وتشير النصوص المسمارية الـى ان للطبيـب             

 دور كبير فـي تحـضير     asu)  (ةو وباالكدي )A.ZU(الذي يعرف بالسومرية    
 )٢("تم تحضير هذا المرهم بيدي طبيب     : "األدوية فقد جاء في احد النصوص انه        

اكثـر  ) اشـوربانيبال (ابلـي   -بـان -وقد ورد في مكتبة الملك األشوري أشور      
اسما ألنواع من النباتات واألعشاب المستعملة ألغراض العالج مـن      ) ٢٥٠(من

  . مختلف األمراض
 إليه أن هذه النصوص المسمارية ضمت مجموعة مـن          ومما تجدر اإلشارة    

النباتات التي استخدمت في الطب اآلشوري ومما يثير االستغراب أن الكثير من            
هذه النباتات والتي كان أجدادنا اآلشوريون يعرفونها ويعرفون فوائدها الطبيـة           
يعد معظمها غير معروف لدى الكثيرين وأهملت الكثير من هذه النباتـات فـي              

  بعض الوسائل المستخدمة لمعالجة االمراض في بالد آشور
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قتنا الحالي، ونحن في هذا البحث نحاول إلقاء الضوء على بعض من النباتات             و
التي  ورد ذكرها في الرقم الطينية والتي كانت تستخدم في الطـب اآلشـوري               

  :عسى أن ان تفيد المهتمين في هذا المجال وهي
 ERINبالـسومرية  يعرف في النصوص الطبيـة  Cedrus libani:  األرز -١

GIŠاالكدية بالمفردة  و)  erenu.()٣(  

شـجرة   وهي  األرز بصورة طبيعية في المناطق الجبلية المرتفعة       أشجار  وتنمو
  )٤(.نوع المخروطي أل ثمارها منكبيرة دائمة الخضرة بطيئة النمو

  المخاريط: الجزء الطبي 
  الزيت، الراتنج: المواد الفعالة 
دة وهـي مـصدر الـراتنج     الراتنجية الجامبأخشابها األرزتمتاز : األثر الطبي  

الذي يستخدم في األغراض الطبية حيث يحتـوي علـى البورنيـول وزيـت               
التربنتين، يستخرج من هذا الزيت مادة هيدرات التربين وهـي عـالج شـائع              

  )٥(. لعالج الروماتيزم وألنواع الزكام والسعال
 ورد فـي النـصوص الطبيـة اآلشـورية      .Juniper phoenicea   sp: عرعرال -٢
   .أشجار أو شجيرات )٦()burāšu  (المفردة االكديةب

  )٧( والقمم الطرفية والثماراألوراق: الجزء الطبي 
وهو  والثمار على زيت طيار هو زيت العرعر           األوراقتحتوي  : المواد الفعالة   

ويتركب الزيـت مـن   %  ١,٢صل نسبته إلى ت وقد Volatile oils الزيوت الطيارة من
  وعند تبريد الزيت تترسب مادة بلورية تسمى كـافور العرعـر    terpenesمواد تربينية 

juniper  camphor ، ١٠وراتنجيـة   % ٣٣على مواد سـكرية  كما يحتوي العرعر  % 
   )٨(.ومواد مرة وأحماض عضوية وشموع

 األوراق، ومـسحوق    لإلسـهال  مضاد   األوراقمغلي   : األوراق:* األثر الطبي 
 توسيع القنوات البولية، منـق للـدم،        ،الجروح المتقيحة وت الجلدية    االلتهابا لعالج

    .طارد للرياح
األصماغ المثبتة في صناعة العطـور ومستحـضرات التجميـل وبعـض            ومن األوراق   

  الصناعات الغذائية
الذي يستعمل بكثرة في مجـاالت الطـب       cade  oilويستخرج من أخشابها زيت الكاد 

  )٩(المواشي في عالج االكزيما وجرب البيطري
  يعرف في النصوص الطبيـة اآلشـورية بـالمفردة     .Crataegus sp: الزعرور -٣

  . والثمارواألزهار األوراق: الجزء الطبي أشجار وشجيرات  )١٠()arzallu(االكدية

  صمود حسين علي. ازهار هاشم شيت و د. د



 >>  

  

)١٢٤( 

 

 أوراقهـا وأزهارهـا وثمارهـا علـى مركبـات الفالفونويـد             تحتوي: المواد الفعالة   
والثمـار علـى    . نثوسينادينات والتانينات والفينـوالت   والجيلكوسيدات والصابونيات واال  

  )١١(. وحامض الستريك والتارتريكCفيتامين 
 يستعمل مستحلبه عالجاً ألمراض القلب المتوسطة الـشدة ومـا           :األثر الطبي   

  و  ضغط الـدم   ديرافقها من أعراض كالذبحة الصدرية وتصلب الشرايين وتزاي       
 لعالج تصلب الـشرايين وخفقـان      ومهدئ،مدر للبول وقابض، خافض للضغط      

القلب، لعالج توتر األعصاب والتـشنج، موقـف للنزيـف، لمعالجـة النزلـة              
لعـالج طنـين    و الصدرية، لتخفيف آالم انقطاع الدورة الشهرية في سن اليأس،        

تَحسين الذاكرِة السيئِة، عمـل     . األذن والتهاب البلعوم واللوزتين وآالم الحنجرة     
إلىبتَحسين تجهيِز الد ١٢(.اغالدم م(  

السومرية  يعرف في النصوص :Cupressus sympervirens  السرو األخـضر -٤

ŠUR.MINبالمفردة االكديةاآلشورية الطبية  وفي النصوص šur  menu) .()١٣(  
األوراق والثمار أي المخاريط الثمرية المؤنثـة     : شجرة دائمة ألخضره الجزء الطبي      

مركبـات  : المواد الفعالة .  فرع الغضة والزيت العطري     والبذور والخشب والقلف واال   

 Volatile والزيوت الطيارة Flavons والفالفونات Tannins تانيناتتربينية و 
oils وتحتوي كامفين Camphor . 

وقف النزيف الن له صفات قابضة لألوعية الدموية كما يفيد في عـالج             : األثر الطبي   
كي واإلسهال وقديما كان يستعمل مسحوق الثمار مع المـاء          التشنج واألنيميا والسعال ألدي   

لتسكين أالم اللثة واألسنان باستخدامه كغرغرة والقليل من مسحوق الثمار يفيد فـي إدرار           
البول وزيادة العرق ويسرع من التآم الجروح وشفائها فهو يستعمل كـضمادات مطهـرة              

 )١٤(.لضارةلشدة فعاليتها التي تقضي على البكتريا والفطريات ا
فـي الخمـر لعـالج     لقد استعمل اإلغريق المخاريط المهروسة والمنقوعة  

الـسرو علـى    وقد نقشت أشـجار .الزحار وبصق الدم بالسعال والربو والسعال
الجدران الخارجية لمعبد رمسيس الثالث بالكرنك بمصر حيث كان هذا النبـات            

أغـراض مـن    ي عـدة مقدساً، وكان الفراعنة يستخدمون أوراق نبات السرو ف
أهمها وصفه فرعونية قديمة لصبغ الشعر وكانت تستخدم جذور النبـات بعـد             

وعجنها بالخل ثم توضع على شعر الرأس على شـكل لبخـه بغـرض     سحقها

 .تقويته وصباغته
للشعر وورقه الطازج مـع   وقال ابن سينا في السرو يذهب البهاق  ومسود  

دق جوز السرو ناعماً مع التين وجعـل        الجوز والجميز للفتق إذا ضمد به وإذا        
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بالخل يسكن وجع األسـنان وهـو    منه فتيله في األنف ابرأ اللحم الزائد وطبخه
جوزه بالشرب لعسر التنفس وللسعال المزمن ينفع        و نافع من أورام العين ضمادا    

 )١٥(.من عسر البول وقروح األمعاء والمعدة
الجـراح ويحـبس    صمغه يلحم" عن السروداود االنطاكي في تذكرته وقال   

  ويجلو اآلثـار خـصوصاً  األوراميحلل و كانت أينالدم مطلقاً ويجفف القروح 
تسكن أوجاع األسـنان وقـروح       حاراً   بطبخه والغرغرةالبرحي طالءاً وشرباً    

رخاوتها وثمره طرياً يشد األجفان ويلحم الفتق اكآل وضماداً ويطرد  اللثة ويشد
العسل ولعق ابرأ الـسعال المـزمن وقـوى المعـدة           الهوام بخوراً وإذا عجن ب    

ورقه مع ثمره مع االملج والماء والخل حتـى   وصمغه يقطع البواسير وإذا طبخ
سوده وطوله ومنع تـساقطه ومـع    يتهرآ ثم طبخ ذلك في دهن وطلي به الشعر
وقال ابن البيطار في جامعـة ورق        .المر يصلح المثانة وتمنع البول في الفراش      

قضبانه وجوزه ما دامت طريه لينه تذبل الجراحـات الكبـار فـي     تهذا النبا
األجسام الصلبه ويستعمل أيضا في مداواة الجمره فيخلطونه أما مـع الـشعير             

مكسوراً بالماء وإذا شرب ورقه مسحوقاً بطالء  والماء أو مع خل ممزوج مزجاً

اما .البولتصب إليها الفضول ومن عسر  وشيء يسير من المر نفع المثانة التي
كدهون أو زيـت عطـري    انه عندما يوضع السرو خارجياففي الطب الحديث 

ويـستخدم   يحدث تقبضاً لألوردة الدوالي والبواسير ويضيق األوعيـة الدمويـة  
مغطس من المخاريط لألقدام لتنظيفها ومكافحة فرط التعـرق وعنـدما يؤخـذ             

 للشاهوق وبصق الـدم  داخليا يعمل مضاداً للتشنج ومقوياً عاماً ويوصف السرو
  )١٦(."ويفيد هذا العالج أيضا الزكام واألنفلونزا والتهاب الحلق والسعال التشنجي

ورد في النصوص االشورية بـالمفردة االكديـة    Pinus sp : الصنوبر -٥

asuhu)()١٧(. 
استعمل زيت الصنوبر الراتنجي قديماً في عالج بعـض حـاالت الرومـاتزم              

 كما تدخل بعض مكوناته في تكوين اللصقات المفيدة فـي        والتأم الجروح الكبيرة  
إزالة اآلالم الناتجة من البرد وعرق النسا وتدخل أيـضا ضـمن المطهـرات              
الداخلة في صناعة ضمادات الجروح المعقمة ويمكن استخدامها كمادة منـشطة           
ومدرة للبول وطاردة للبلغم ومطهرة للبلعوم ويفيد زيت التـربنتين المـستخلص    

 لتطهير بعض التقيحات الفطرية والحكة عند األطفال        ا شعبي اعالج لصنوبرمن ا 
وتخفيف حاالت ضيق التنفس وتخفيف االلتهاب الرئوي وتسيكن حاالت ألمغض          

  )١٨(.المعوي وطرد الديدان المعوية ويفيد في أالم األسنان واللثة
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-EŠI /GIšHU-LUورد بالسومرية بـصيغة    .Salix sp:  الصفصاف -٦
UB  GIš   وفي النصوص االشورية بـالمفردة االكديـة hilépu)()الجـزء . )١٩ 

المستخدم من نبات الصفصاف هو اللحاء الـذي يحتـوي علـى الساليـسيالت           
  .)٢٠(المكون الطبيعي لألسبرين

وفـي  ،AB.DUḪ úفي النـصوص الـسومرية بـالمفردة     ورد:  السماق-٧
يرة متساقطة األوراق   شج)٢١(kammantu)النصوص االشورية بالمفردة االكدية   

وتستعمل ثمارها واألوراق طبيا  لجعل لون الشعر اسود بغلـي ورق الـسماق              
  )٢٢(.ويفرك الشعر بمائها كل يوم

ورد فـي النـصوص الـسومرية     :  Ricinus communis : الخروع -٨
ــالمفردة  ــة  AG.PARب ــالمفردة االكدي ــورية ب ــصوص   االش ــي الن  وف

šagabegalza)٢٣( .  
لعالج مسمار األرجل    تعمل منه طبيا الزيت المستخلص من البذور      الجزء المس  

  واألصابع 
أمـا زيـت الخـروع لعـالج     . الخروع ينفع المصاب بالكزاز شربا ودهنـا    و  

  .)٢٤(كما انه يستخدم كمادة مسهلة. الحروق
ونذكر بعض األعشاب التي ورد ذكرها  في النصوص الطبية االشـورية مـع              

  :ائدها الطبية في الوقت الحاضرذكر مااثبته العلم من فؤ
ورد فــي النــصوص   Matricaria chamomilla :البــابونج  -١

 وفي النصوص االشـورية بـالمفردة   LAG A.ŠA  /LAG.GANالسومرية
  .)٢٥(kirban eqli  االكدية

عبارة عن نبات عشبي الجزء المستخدم منه أزهاره يحتوي علـى زيـت         وهو 
 مغلي البابونج مـشروبا لعـالج القرحـة         طيار واهم مركباته االزولين يستخدم    

ويعمل على تسكين الم الرجلين والصداع وانتعاش الجـسم ولعـالج حـساسية             
الصدر يؤخذ مستحلب البابونج ويشرب صباحاً ومساءاً كمـا يفيـد المـستحلب        
لغسل العيون المصابة بالرمد ولعالج أوجاع البطن و في حالة التهاب المـسالك          

ويفيد . جرة والقصبة الهوائية فيستعمل بخار مغلي األزهار        الهوائية األنف والحن  
البابونج لمعالجة البواسير وفي التهاب الفم والصداع واالكزيما ولمعالجة العديد          

  .)٢٦(من أمراض النساء كآالم الحيض وآالم المبيض وغيرها
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 ولجعل لون الشعر اصفراً ذهبياً نستعمل مستحلب البـابونج ولتـشقير الـشعر          
ك فروة الرأس بماء قدره لتر تغلى فيه قبضتان من زهـر البـابونج وهـذا              تفر

  .يقويه أيضا
ورد فـي النـصوص الـسومرية     Cuminum cyminum : الكمـون  -٢

  .)٢٧(kamunu  وفي النصوص االشورية بالمفردة االكديةGAMUMبصيغة
نبات عشبي حولي رهيف والجزء المستعمل طبيا هي الثمار المجففـة         وهو  

  . )٢٨(البذور أو الزيت العطري ويفيد الكمون في عالج الغازاتو
 BURU.DA ورد في النصوص السومريةMentha piperita  : النعناع-٣
 ùوفي النصوص االشورية بالمفردة االكديةurnu)٢٩(.  

    يوصف النعناع بأنه صديق للقلب واألعصاب والجهـاز الهـضمي ينـشط            
يهدئ هياج األعصاب وتفيد فـي شـفاء اللثـة          المعدة ويبعث القوة في الجسم و     

ولتسكين آالم األسنان يمضغ ورق النعناع حتـى        . واألسنان وتطيب رائحة الفم   
  )٣٠(ويعمل على طرد الغازات. يسيل ماؤه الى موضع األلم 

 وفـي  SI.SAورد في النصوص السومرية  :Eurica Sativa  الجرجير-٤

  .)٣١(šudunu النصوص االشورية بالمفردة االكدية
      ينقي الدم وينظف المعدة ويعالج نزيف اللثة ويعالج تساقط الشعر وتقويـه            

  .)٣٢(و منبه ومضاد لحفر األسنان ومدر للبول وهاضم للمعدة وملين للبطن
يردافها باالكديـة  )  GADA GIš(  اسمه بالسومرية .Linum sp  : الكتان-٥

Kitu        وهو نبات حولي ويفـاد     )٣٣(.ومعنى وهو الذي يقابل المفردة العربية لفظا 
  )٣٤(طبيا منه لمعالجة السعال والربو

 وفي النصوص   ḪAR.ḪAR بصيغةورد في النصوص السومرية    :الخردل-٦
  .)٣٥(haldappanu  االشورية بالمفردة االكدية

لعالج وجع األسنان يطبخ الخردل ويضمد الفم بمائه فانه يسكن وجـع        يستعمل    
  .)٣٦(األسنان

ــرك-٧ ــسومرية     Curcuma longa :م  الك ــصوص ال ــي الن ورد ف
   وفي النصوص االشـورية بـالمفردة االكديـة   KUR.GI.RIN.NAبصيغة

kurkānu)٣٧(.  
يستخدم لعالج القرحة  حيث أثبتت الدراسات العلميـة الباكـستانية إن زيـت               

الكركم وحتى بتراكيز خفيفة يؤثر على الكثير من انواع الفطريات باخذ جـزء             
  .)٣٨(الكركم واضافته الى ضعفه من الماء ثم يدهن به االماكن المصابةمن زيت 
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 بـصيغة ورد في النـصوص الـسومرية    Curcuma longa  : الكرات-٨
GA.RAŠSARوفي النصوص االشورية بالمفردة االكدية   karašu)٣٩(.  

 وينفع في اضطرابات الجهاز البولي ويساعد في طرد حصاة الكليـة والرمـال    
وهو منشط جيد لالذهان واالبدان ويرفع عـن األمعـاء اذى االمـساك             البولية  

والخمول وله فعل مضاد لمستوى الكوليسترول في الدم ويمكن استعماله غسوالً           
لما يظهر على البشرة من بقع حمـراء وطفـح جلـدي و مـاؤه ينفـع مـن                   

  .)٤٠(البواسير
  -:ثانيا

ريين إذ استخدم مـع قـراءة    كان للماء دورا مهما عند اآلشو   :  التطبب بالماء   
حيـث يـرش    "ماء الحياة   "األدعية والتعاويذ وعمليات الرقي  وكان يطلق عليه         

ورد في  .الماء  سبع مرات على وجه المريض ثم يقرا  الكاهن المعزم التعويذة              
  :احد النصوص

  دعهم يسحبون ماء التطهير"
   دعهم يرشوه على المريض

  hulalu دعهم يأخذوا هذه األقداح من حجر
   دعهم يسحبون الماء من المحيط من البحار الواسعة 

  )٤١("ماء دجلة والفرات
  تجاه الحمى الباردة المضرة للجسد"وجاء في نص 

  ماء من بئر لم تمسه يد
  وامأله في إناء شوخرراتو

  )٤٢("وتستمر التعويذة الى ان تقول واسكب الماء على  ذلك الشخص
عيون للتطهير والعالج في بالد الرافدين هي فكرة       كما ان استخدام مياه اآلبار وال     

توارثتها األجيال حيث يذهب المصابون وبخاصة األمراض الجلدية الى ينـابيع           
  الدافئة مثل حمام العليل وعين كبريت لالستشفاء بمائها واالستحمام فيهـا           هالميا

  .لألغراض العالجية 
   -:ثالثا

الذي كان بمثابة طقس التطهير سواء لتطهير األفراد من ذنوبهم           :المسح بالزيت 
التي ارتكبوها ام لتطهير األمكنة من العفاريت واألرواح الشريرة ويرافق هـذا            
الطقس العديد من التعاويذ والرقي وهناك أنواع أخرى مـن التعاويـذ تعنـون              

  -:ل بالحاالت التي وضعت لها تجري خاللها عملية  المسح بالزيت مث
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 السن مريضة العصب ، ومما جاء فيهـا شـأن   )التـسوس (تعويذة الدودة    - أ
 تخلط شيئا من الجعة ومن الزيت واقرأ عليها التعويذة          -:استعمال الزيت ما يلي   

  )٤٣(".ثالث مرات وضع المزيج على السن
 استعملت عملية  المسح بالزيت لتخفيـف        - :تعويذة لتسهيل االم الوالدة    –ب  

أسطورة جارية اله القمر أو البقرة السماوية والتي كانت         " لوالدة مثل االالم عند ا  
تتلوى من االم قاسية  في أثناء مخاضها مما حمل اإلله سين الـه القمـر الـى                 
تقديم المعونة إليها ألنه كان شغوفا بحبهـا ، فوضـعها علـى مـروج زكيـة                  

ر الـسماء    أنهال عليهـا نـو    . واعطاها ماءا لتشرب وعندما صرخت من األلم        
بحضور ابنتا أنو أحدهما تحمل ماء الوالدة المعسرة لتخفف من االم مخاضـها             
واالخرى تحمل زيتا مقدسا في ابريق لدهان جسمها فأتمت والدتهـا بـصورة             

  )٤٤(".طبيعية 
  -:رابعا

اعتقد اآلشوريون بقابلية األلوان في التأثير على الحـاالت المرضـية           : أللوانا
شفائها فمثال اللون األحمر له القـدرة علـى طـرد األرواح            والنفسية وبالتالي   

الشريرة حيث كان المعزم أو الكاهن االشيبو  يرتدي اللـون األحمـر بوصـفه     
اي ) مشمـشو (الدرع الواقي  وله القدرة على إبعاد األذى  كمـا ان كـاهن ال         

  :طارد االرواح الشريرة يصارع الشياطين ويصرخ مرددا 
  ة قماش حمراء براقة      لففت نفسي ضدك بقطع"

   )٤٥(".عصمت نفسي منك
و لهذا كانوا يعمدون على صبغ اطر األبواب باللون األحمـر لحمايـة مـدخل             
األبواب من كل التأثيرات الشريرة فضال عن قدرتـه علـى معالجـة بعـض               

، آمـا   )٤٦(األمراض كالحصبة ألنه يعطي ا لقوة الجسدية والحيويـة والنـشاط          
صفر فلربما توصلوا أن جرعات من دواء اصفر له القدرة على           بالنسبة للون األ  

معالجة اليرقان كما استطاعوا من خالل األلوان التي تظهر على المريض سواء            
في جسمه أم عينيه آن يعدوها عالمات مهمة تـساعدهم  فـي التنبـؤ بحالـة                 

  )٤٧(.المريض
   -:خامسا

ـ         : تقديم األضاحي والقرابين   راقيين القـدماء   كـان لألضـحية فـي نظـر الع
واآلشوريين باألخص مغزى ديني ذلك أن الحيوان المضحى به غالبا ما كـان             
يقدم تعويضا أو بديال لحياة الشخص المريض وكانت األغنام مـن الحيوانـات             
المفضلة عند تقديم القرابين فحسب اعتقادهم إنها كانت تمـنح مقـدميها القـوة              

   )٤٨(يرةورضا المعبودات وللتخلص من األرواح الشر
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  -:سادسا
ولغرض تخليص المريض من األرواح الشريرة التي       : استخدام الخيوط والحبال  

كانت باعتقادهم المسببة لألمراض كان كاهن االشيبو يعمد الى استخدام الخيوط           
خذ صوفا ابيض وعصب غزال واعشابا ثـم        :"والحبال جاء في احد النصوص      

ا تعقدها اربط العقاقير فـي صـوف        اعمل من ذلك حبال واعقده سبع عقد واينم       
احمر وكرر التعويذة سبع مرات وضع عنب شجر السدر على الحبل ثم اربـط              

  )٤٩(".هذه التعاويذ الملفوفة على الجبين بالحبل فانه سيعيش
 والزالت هذه العادة متوارثة وبخاصة عند الزيارات الى األضرحة ومقامـات           

  .الصالحين
  :سابعا

لمرجح من اختيار األيام المفضلة قد يعـود الـى أحـداث            ان ا : األيام المفضلة 
وقعت في أيام معينة مما جعلها فاأل حسنا عند الناس أو ربما العكس فعلى سبيل               

، ٧المثال كان األطباء اآلشوريين يمنعون مرضاهم من مراجعتهم فـي األيـام             
قابل   يوم أيفي  " من كل شهر جاء في احد النصوص مايلي          ٢٨، ٢١،  ١٩،  ١٤

  )٥٠(".... سبعة أو في اليوم ىلقسمة علل
  -: ثامنا

كان العراقي قديما يحمل كيسا فيه أحجار وحصى كتعويـذة لغـرض            : أألحجار
الوقاية من المرض وهناك مجموعة من األحجار لصد العين الحاسـدة وهـي              

 ومـازال   )٥١(.والالزورد) عين السمك (واللؤلؤ  ) حجر النصر (العقيق والفيروز   
وهـي متنوعـة   ) الحرز( يستخدمون أنواعا من الخرز واألحجارأهالي الموصل 

  . حسب الغرض الذي وجدت له
   -:تاسعا

وتعني طـارد األرواح مـستعمال      ) asipu(وذلك باللجوء الى المعزم     : التعاويذ
األدعية والتعاويذ  واألدوية من نصوص أدبية تمجد المعبـودات التـي كـانوا              

كانت توضع لطرد الجن الشريرة     ) siptu(ية  يستعينون بها، وتسمى باللغة االكد    
المؤذية التي تسبب األمراض الجسدية والعقلية وتستعمل إلبطال عمل الـسحرة،   
وهي طريقة في العالج ال تختلف من حيث المضمون عـن أسـاليب العـالج               
. النفسي المتبعة أالن لطمأنة المريض نفسيا علـى صـحته ورفـع معنوياتـه             

لتي يرقى بها اإلنسان من فزع أو جنون ألنه يعاذ بها أما            هي الرقية ا  : والتعاويذ
التعاويذ التي تكتب وتعلق على اإلنسان من العين وقد نهي عن تعليقـه وهـي               

 وكانـت أفـضل تعويـذة لحمايـة بيـوتهم مـن وبـاء               )٥٢(.تتسمى المعاذا 
الطاعون،وهي أسطورة ايرا إذ ان وجودها باعتقادهم يحفظ أصحاب البيت مـن    

  بعض الوسائل المستخدمة لمعالجة االمراض في بالد آشور



 >>  

  

)١٣١( 

 

الطاعون والرقيم الخامس منها حفظ كتعويذة وقد صنعت من حجـر           غضب اله   
 مسمار النحـاس فيـه وهـو        لاسود له بروز من األعلى وثقب صغير وال يزا        

  :محفوظ أالن في المتحف البريطاني جاء فيها
االلهه السبعة األبطال الذين ليس لهم نظير ينزلون الرحمة علـى ابـن إلهـك               "
هذه الفاجعـة هـذه الكارثـة يغـضب ايـرا           ...من هذا الوباء    )...الشخصي(
  )٥٣(..".الطاعون..

  -:عاشرا
الصرع الى يد العفريت ضع خمسة عقاقير علـى         إذا انتقل    :األحجبة والتمائم   

وجاء فـي   ، )٥٤("شريط من الجلد لفرخ صغير وعلقها حول عنقه فانه سيتحسن         
ـ       ) في متحف باريس  (تميمة أخرى من البرونز      ى ويظهر فيه طفـل راقـد عل

سريره ويقف  اثنان من االشيبو احدهما الى جانب السير واألخر عنـد قـدمي               
الطفل وهما يرتديان قناع سمكة ويظهر في الجزء العلوي من التميمـة سـبعة              
عفاريت بوجوه وحشية  وهي تفصل بين الطفل والكهنة وهناك ثالثة عفاريـت             

  .)٥٥(رتو المكان بقاربهاتغادر المكان من الجهة اليمنى بينما تغادر العفريتة البا
  -:حادي عشر
 وقد  )٥٦( damuوترادفها باال كدية  MUDورد الدم بالسومرية     : المسح بالدم 

استخدمت الدماء في معالجة أمراض عديدة مثل الصرع حيـث يمـسح علـى              
المريض بدم أسد أو كلب أو ذئب أو قط بري أو سلحفاة جاء في احد النصوص                

وزة ودم الحمام ودم الثعلب ويؤخذ مسحة مـن         يجب ان يمزج بالزيت ودم اإل     "
وكـان  . )٥٧("الدم بوساطة اإلصبع يتم وضعها على الجزء المعتل من المريض         

على الكاهن المختص بالتعاويذ ان يستخدم الدم عـن طريـق المـسح  لطـرد         
وقد ورد في احد النصوص ان الملـك قـام بنفـسه بتقـديم              ، األرواح الشريرة 

  .)٥٨(وتعاويذ ورش دم الضحيةالقرابين وأداء طقوس 
  :الخاتمة 

عندما يمرض اإلنسان هو أو احد أفراد عائلته في أي زمان ومكان فانه يلجـا                
العـالج   لـه    الى كل السبل والوسائل المتاحة أمامه للوصول الى حالة تحقـق          

وقد تنوعت وسائل المعالجات عند اآلشوريين فكانوا على        ،والشفاء من المرض    
فضال عـن اسـتخدامهم لوسـائل أخـرى         ،   والنباتات الطبية  دراية باألعشاب 

ألغراض العالج من األمراض التي نسميها اليوم باألمراض النفـسية والعقليـة      
 بـإخراج األرواح    وذلك بلجوئهم الى الكهنة فحسب اعتقادهم  كـان لهـم دور           

 و  ، منها التطبـب بالمـاء      متعددة بوسائل  من جسم اإلنسان      الشريرة والعفاريت 
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استخدام الخيوط والحبال وعمـل     ، و  تقديم األضاحي والقرابين   ، و المسح بالزيت 
  .الدوائر السحرية و التمائم واألحجية  والتعاويذ

  :الهوامش
  .٢ص،١٩٧٦،بغداد  ،من الطب االشوري ،عبد اللطيف  ،يالبدر - ١

  ضـمن بحـوث   ،الطب دوره ومكانته في حـضارة العـراق   ،خليل  ،بهيجة ،اسماعيل   - ٢
  ٧٠ص١٩٨٩بغداد ،دوة القطرية الخامسة لتاريخ العلوم عند العرب الن    

  ترجمة البير ابونا  وليـد الجـادر  وخالـد        ،قاموس العالمات المسمارية   ،رينيه ،البات   - ٣
 ٥٤١عالمة ،٢٠٠٤المجمع العلمي  ،سالم  اسماعيل      

  مديريـة  . راجيـة  الحـراج والمـشاتل الح   .  رحمة ، أديب و شلبي ، محمد نبيل            ;نحال ابراهيم    - ٤
  .٦٥ص ١٩٩٦، الكتب والمطبوعات الجامعية    

  دار ابـن االثيـر للطباعـة     . نباتات طبيـة ذكرتهـا الكتـب الـسماوية           الموصلي ، مظفر احمد    - ٥
 . ١٢٢ص).٢٠٠٧(والنشر في جامعة الموصل     

  ٥٩المصدر السابق عالمة  ،رينيه ،البات - ٦

ـ     دار ا . تصنيف أشجار الغابات    .  محمود   ،داؤد - ٧   . جامعـة الموصـل     . شر  لكتـب للطباعـة والن
   ١٢٠ص . ١٩٧٩العراق. الموصل     

  مطبعـة دار المـريخ للنـشر       . النباتات الطبية زراعتهـا ومكوناتهـا       . حسين ، فوزي طه قطب     - ٨
  .٥١ص، ١٩٨١، السعودية. الرياض     

  دار العربيـة للنـشر     ال. النباتات العطرية ومنتجاتها الزراعية والدوائية      . أبو زيد ، الشحات نصر     - ٩
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