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ملخص البحث :
دیمة یهدف البحث إلى تسلیط الضوء على واحدة من المعتقدات الدینیة العراقیة الق

والمتمثلة في تقدیم النذور لاللهه. أذا كانت الهراوات واحدة من هذه المواد النذریة والتي كانت 

تستخدم من العصور األولى في العراق القدیم.

یشتمل البحث على التعریف بمحتوى الكتابات على هذه الهراوات ، وكذلك الصلة 

ي احتوتها هذه الهراوات ومادة صنعها .الرمزیة لهذه الهراوات باال لهه، إلى األشكال الت

the sacred stick of Religious thought in Ancient Iraq
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Abstract:
The research focuses to shed light for one of Religious thought in

Ancient Iraq, by offering views to Gods. So, the sacred stick was one of

offering material which took place in Ancient Iraq.

The research explains the content of manuscripts in Ancient Iraq

history, and the symbolic relation of those sacred sticks with Gods, in

addition to the form and the core of those sacred sticks.
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المقدمة :
الغرض من تقدیم النذور وضع حیاة صاحب النذر تحت حمایة االله ونیل رضاه على 

شرط ان یكون لصاحب النذر حضور امام االله، وكانت تؤدى في حینها الصالة التي هي ادعیة 

االكتشفات االثاریه تدل بوضوح على ان الهراوات الحجریه (وتقلیداتها .)١(عند تقدیم النذور

یة) للفترة الزمنیة التي نتناولها بالبحث انتجت دائما اسلحه للمعبد، وبدایة مع عصور فجر المعدن

تظهر االشكال العدیدة لمحاربي عصورفجرالسالالت االولى والعصر االكدي .)٢(السالالت االولى

بوضوح باعتبار الهراوات اسلحة غیر موجودة، اما االشكال المسلحة فهي بالهراوات الهة او 

فجرالمكتشفات االصلیة للهراوات الحجریة مقتصرة منذ عصور.)٣(خاص (خرافیون) فقطاش

المعدنیة تعود حتما للموجودات المالوفة في قبور على المعابد اال ان االسلحة السالالت أالولى 

إذ یمكننا القول بكل تاكید ان محاربي السالالت االولى من .)٥(واور الغنیة باالسلحة)٤(كیش

لم یكونوا مسلحین بهراوات، لذلك فان الهراوات الحجریة المصنوعة بعنایة التي )٦(كیش واورمدن 

عثر علیها في محیط المقابر لعصور ما بعد السالالت االولى تعد دائما هدایا نذریة حتى لو 

كانت ال تحمل نقوشا كتابیة، انها اسلحة االله وكان تقدیهما لالله مثل جمیع النذور االخرى 

.)٧(تحقیق الخیر لصاحب النذر والثراء المعبدل

:تسمیة الھراوة
حملت رؤوس هراوات مصنوعة من الحجر باعتبارها أسلحة اآللهـة نقوشـًا وكتابـات نذریـه 

یقتصـر ،)٨(من عصـور فجـر السـالالت األولـى، كانـت ومـا تـزال مفضـله فـي األلـف الثـاني ق. م.

ــــــــى اســــــــلحmittumو  sitaاســــــــتعمال التعــــــــابیر  ــــــــر عل ة االلهــــــــة وتــــــــأتي أیضــــــــًا ضــــــــمن التعبی

gištukul: kakkum .الذي یستخدم لوصف أسلحة إلهیة وبشریة

الهراوة  šittaیتبین من كتابات الهراوات المقدمة نذورًا لكودیا في مدینة لكش كانت تعرف 

، ذات ثالث رؤوس على شكل اسود منحوتة نحتًا بارزًا تحمل نقوشًا كتابیة، یتحدث فیها كودیا

للتعبیر šittaلم یستعمل مصطلح šitta-ur-sag-eš-šeعن إحضاره حجرًا صنعت منه الهراوة 

عن هراوة حجریة فقط بل استعمل في تسمیة الهراوة الفخمة المصنوعة من حجر ثمین والمكسوة 

بمعدن نفیس وكذلك الهراوة المصنوعة من النحاس.

صلة الھراوة النذریة بااللھ وباصحاب النذور
فظت الهراوات الحجریة البسیطة في غرف المعابد، وكان قسم كبیر منها یتعلق بنذور ح

شخصیة وكانت تعتبر هدایا مقدمة لالله الخیر صاحب النذر لكن صلة مباشرة مع تمثال العبادة 

. والسؤال المطروح هو هل یجب ان تناسب الهراوة باعتبارها سالحًا )٩((االله) لم تكن مقصودة
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مسألة بالنسبة للهراوات النذریة تتعلق بصورة عامة بنعوت (اوصاف) الهیة (خصائص لالله؟ ال

او صفات الهیة ممیزة) یمكن ان تنسب الى أي من االلهة ان الشيء الملفت للنظر هو كثرة 

الهراوات النذریة في معابد معینة من عصور فجرالسالالت االولى في منطقة دیالى، وكذلك في 

جود لها في معابد اخرى من نفس الحقبة الزمنیة مثل المعبد المسمى بمعبد خفاجي في حین الو 

.)١٠(سن في خفاجي ومعبد اننا لعصر السالالت االولى في مدینة نفر

واللیم Šulšaganaفي مدینة تلو وجد العدید من نذور الهراوات لاللهة ننكرسو وشلشاكنا 

Igalim وكذلك كندازيKindazi على ایة هراوة نذریة خاصة بهذه االلهة اما بابا فلم یعثر

. في العصر االكدي كانت نذور الهراوات تقدم )١١(رغم انها كانت تقدم لها انواع اخرى من النذور

بالتأكید الى االلهة ننا. لكن هل كانت اننا في نفر خالل عصرفجر السالالت االولى تعبد لیس 

. في )١٢(ت نذریة یبقى هذا التساؤل مجرد تخمینبصفتها الحربیة وبالتالي لم تكن تقدم لها هراوا

عصور السالالت االولى والسومریة الحدیثة لم یعثر على هراوات نذریة باستثناء نذر شولكي من 

، Nanšeشيء -سوسا أللهة غیر معروفة، والنموذج المشكوك بعائدتیه الى شولكي مقدم لـ نان

م في عصور السالالت االول والسومري وهناك بعض االلهة تشیر الى ان هراوات كانت تقد

الحدیث تحدیدًا لاللهة الذكور باستثناء عشتار، لكن نذور هراوات لملوك اكد كانت تشمل االلهة 

.)١٣(ذكورًا واناثاً 

-نذائر الهراوات المقدمة من الملوك مثبتة بالنسبة لجمیع العصور، اما لفترة ما بعد اور

هراوة اصلیة الحد الملوك من تلك الفترة الى الحقبة البابلیة نمو، صحیح انه لم تعد توجد كتابة 

، تواریخ السنین وكتابات االجر تشیر الى ان الهراوات كانت ما تزال تهدي لاللهة من )١٤(القدیمة

قبل الملوك، من عصر فجر السالالت االولى الى العصر البابلي القدیم هناك ایضًا هراوات 

و افراد كانوا یضمنون نذورهم رجاء التضرع وااللتماس من االلهة مقدمة كنذائر خاصة لموظفین ا

، اكثریة لقى الهراوات جاءت من لكش واور، ویحتمل ان نذائر البانثیون )١٥(الجل حیاة ملوكهم

(مجمع االلهة) الهة لكش، مصدرها االصلي منطقة لكش حتى لو انها ال تتضمن على ما یشیر 

وع یتعلق بااللهة ننكر سو، وایكم وشلشكانا، وكندازي الى ذلك، بهذا الخصوص فان الموض

.)١٦(وناشي بابا ال یعرف لها نذور من هذه المنطقة

في حین ال توجد Ningublagaاما نذائر مدینة اور من الهراوات فهي لاللهة ننا 

ور هراوات لاللهة ننكال (لم یثبت وجود لقى من الهراوات لهذه االلهة)، بالنسبة لباقي مناطق ا

.)١٧(فضال نذور من الهراوات تعود لاللهة عشتار وخندر ساك وأوتو

شري، -كالي-ومن الهراوات المنقوشة بكتابة من مدینة سیار، تلك المهداة لـ شار

سو أي المقدمة الى االله الرئیس لمدینة سیار والى زوجته، ویوجد هراوة -شتو-وشمش، ولـ مان
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ولمدینة ایریش Nisabaوتذكر نیسابا Ninisinaنسانا شتو تذكر ن-من ایسن والمقدمة لـ مان

باعتبارها مكان تقدیم النذر (یحتمل ان نارام سین هو صاحب النذر).

ـــذرًا الـــى شـــارا  ـــذرین )١٨(araŠوهنـــاك احتمـــال ان الهـــراوة المقدمـــة ن مـــن اومـــا ان احـــد الن

اریخهــا یرجــع الــى منقــوش علــى هــراوة مــن كــیش یحتمــل ان ت)١٩(المنفصــلین المقــدمین لأللــه انكــي

.)٢٠(عصر اكدي

المواد المستعملة في صنع الھراوات
ان مجــال الهــراوات الحجریــة وبالتــالي قیمتهــا الغالبــة ال یمكــن معرفتهــا فــي اغلــب االزمنــة 

، ال تظهـر )٢١(خالل القطع االصلیة، ان نظـرة علـى مخـزن الهـراوات فـي معبـد شـارا فـي تـل اجـرب

مختلفة وعروق الحجر الذي كان الصقل الجید یضاف الیه لمعـاٍن فقط تنوع االشكال بل االلوان ال

وبالنسبة لرؤوس الهراوات المنقوشـه نقشـا )٢٢(خاصة ان هذه الهراوات كانت حقا هدایا قیمة لاللهة

بارزا لعصور فجر السالالت االولـى والعصـر السـومري الحـدیث اسـتعمل فـي الغالـب حجـر جیـري 

وفي ماري وجد الكثیر مـن النمـاذج غیـر المنقوشـة المصـنوعة مصفر اللون او بلون رمادي فاتح،

.)٢٣(من حجر جیري فاتح اللون، لكن البعض منها كان من المرمر ذي العروق

في عصر اكد یطغى ایضًا الحجر الجیري، فاتح اللون بالنسبة للهراوات المنقوشة بكتابـة 

د ورمادي وبني بعـروق وردیـة لكن البعض منها مصنوع من مرمر بعروق، وذو الوان ابیض واسو 

اللون، وهناك هراوة لونها اخضر الملفت ان هراوة ریموش صغیرة مصنوعة من حجر الدم (حجـر 

. ان هــذا الحجــم الصــغیر الصــلب جــدًا نــادر الوجــود فیمــا عــدا هــذه )٢٤(مــن خامــات احمــر اللــون)

ضــراء المهــداة نــذرًا الجــل اللقیــة بــین الهــراوات المنقوشــة بكتابــة، او بالنســبة للمطرقــة الحجریــة الخ

.)٢٥(فقد استخدم في صنعها حجر الدیوریتudurulŠحیاة شدرول 

العصـــر الســـومري الحـــدیث اســـتخدم فضـــًال عـــن حجـــر الجیـــري فـــاتح اللـــون حجـــر كثیـــر 

العــروق وكــذلك كرانیــت احمــر اللــون ودیوریــت والحجــر الصــابوني (اســتین) فــي مجموعــة الهــراوات 

یم المنــذورة لـــ خنــدر ســاك، وفــي اور هنــاك ایضــًا نمــاذج مصــنوعة مــن لمعبــد الشــارع البــابلي القــد

الدیوریت الى جانـب هـراوات مـن الحجـر الجیـري ابـیض اللـون وكـذلك مرمـر مطبـع وحجـر رمـادي 

.)٢٦(واحمر

كودیا امر بصنع هـراوات مـن احجـار عادیـة ونحـاس ومـن احجـار نفیسـة مزینـة بالـذهب، 

ال یمكــن ان تكــون قــد صــنعت مــن حجــر. وفــي هــذا الســـیاق الهــراوة االلهیــة ذات الخمســین رأســًا 

یمكن فهم ما تعرف بالهراوة ذات الرأس المزدوج على شكل اسدین كما تظهـر فـي االختمـام ابتـداء 

ـــد االلهـــة باعتبارهـــا احـــدى صـــفات االلهـــة ورمـــزًا مـــن  ـــدًا بی مـــن العصـــر الســـومري الحـــدیث وتحدی

.)٢٧(رموزها



الهراوات ووظیفتها الدینیة في العراق القدیم

٣٦٥

حجم الھراوات
فجــر   الهــراوات المنــذورة بالنســبة للعصــور المختلفــة، فنمــاذج عصــوریتذبــذب كثیــرًا حجــم

ذات  Mesilimالســالالت االولــى المنقوشــة قســم منهــا كبیــر الحجــم بشــكل ملفــت: هــراوة میســلیم 

 ١٠×١٦سم، والهراوة مـن سـبار باشـكال االسـود  ١١.٢×١٢.٧سم، همارة بركب  ١٦×١٩قیاس 

.)٢٨(سم ارتفاعاً  ٥.٧ال تزید عن سم لكن الهداوة غیر المنقوشة سنة كانت

سم بینما ال یزید حجم هراوة  ٢١×١٩ریموش كان یقدم احیانًا نذور هراوات كبیرة، بقیاس 

ســـم، بالنســبة لكودیـــا كــان هنـــاك تبینــًا كبیـــرًا فــي احجـــام الهـــراوات  ٨.٨×٧.٧ســـو عــن –ماتشــتو 

نمو -سم فقط. اما هراوة اور ٩سم بینما هناك قطعة اخرى یبلغ طولها  ٢٠المنذورة كقطر مقداره 

كاشین من الوركاء هراوات صغیرة الحجـم -سم، ومن المعبد البابلي القدیم لـ سن ١٢×٩.٥قیاسها 

.)٢٩(مصقولة بشكل جید الى جانب هراوات ذات حجم كبیر

بعد منتصف االلف الثاني قبل المیالدنذریھأسلحةالھراوات باعتبارھا 
دة مــن العصـــر الكیشــي الوســیط، التــي قســم منهــا یحمـــل تبــین مــن رؤوس الهــراوات العدیــ

كتابات نذریة وكثیرًا ما تحمل كتابـات باسـم الملـك او كتابـات العصـر، واسـتخدامها كـان الغـراض 

مختلفــة، مجموعــة هــراوات حجریــة عثــر علیهــا فــي اشــور فــي بوابــة تــابیرا تعــود هراوتــان منــذورتان 

.)٣٠(اشوري وسیط وحدیث وهي ذات اشكال مختلفةلألله نركال، تاریخ الهراوات یرجع الى عصر

-Kuوهناك هراوة من عقرقوف ذات نقش بارز لم تكن بالتأكید تسـتعمل كسـالح فالكتابـة 

ri-gal-2uē-gal BADri2 تقــول بوضــوح بــأن المســألة ال تتعلــق بهــراوة نذریــة بــل بشــيء مــن

هـذا الشـيء بالتسـمیة العامـة ممتلكات القصـر مـن دور كوركـالزو وفـي حالـة اننـا ال نفضـل تسـمیة 

ـــاش )٣١("یـــد مزخرفـــة" یمكـــن اقتـــراح تســـمیته بــــ "ســـالح احتفـــالي" ــــ اوالم بوری . وفـــي هـــراوة حجریـــة ل

Ulamburias ـــة التـــي عثـــر علیهـــا ســـویًا مـــع مقـــابض حجریـــة اخـــرى فـــي بابـــل مـــع نفـــائس اثری

مـن مـرة بمعنـى وان هـذه مثبتـه اكثـرpinguوموجودات المعبد لاللف االول قبـل المـیالد وتسـمى 

مقبض (ید)، ویمكن ان یكون ثمینًا، لكن معنى سالح مسـتبعد بشـكل واضـح. وفیمـا یخـص كتابـة 

اوالم وریــاش فالموضــوع هــو عالمــة ملكیــة (تملــك) مــع صــفة لعــن مــن القــرن الخــامس عشــر ق.م. 

ذیره ویحتمـل اسـتخدام الهــراوة كمقـبض (یـد) احتفــالي ولكـن اســتعمالها ربمـا اسـتعمل متــأخر جـدًا كنــ

.)٣٢(لیس مستبعداً 

فــي بــالد اشــور، ومنــذ القــرن الثالــث عشــر ق.م علــى ابعــد حــد حملــت الهــراوات باعتبارهــا 

عالمـة تــدل علــى المنصــب والجــاه ســواء مــن الملــك او مــن قبــل مــوظفین كبــار مــن حاشــیة الملــك. 

ال یظهــــر الملــــك-وفــــي مشــــاهد تصــــور الحیــــاة الواقعیــــة مثــــل الحــــرب والصــــید واحتفــــاالت الــــبالط
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االشـوري ابـدًا وهــو یحمـل هــراوة سـالحه یتكـون مــن سـیف وقــوس. اذا ظهـر امـام الــه او امـام رمــز 

حمـــل بیـــده الیســـرى الهـــراوة ذات المقـــبض المـــدور -االلهـــة كمـــا یبـــین ذلـــك مـــن المســـالت والتماثیـــل

. رجـــال الحاشـــیة بـــاردیتهم الطویلـــة وتجهیـــزاتهم مـــن الكنانـــة )٣٣(االملـــس والهـــدب فـــي نهایـــة العصـــا

قــواس والهــراوات ذات رؤوس مختلفــة مــن ناحیــة الزخرفــة والشــكل یحتلــون دائمــًا موقعــًا خاصــًا واال

وعلــى وجــه التحدیــد خلــف الملــك مباشــرة، ویتبعــون عربتــه ســواء فــي االحتفــاالت او فــي الحمــالت 

.)٣٤(العسكریة

شكل ونوع زخرفة الھراوات
لشـكل، وكثیـرًا مـا یكـون لـه ان اكثر االشكال المعروفة للهراوات ذو مقطع طولي بیضوي ا

كتف ملتویة بشدة لكنه مدور احیانًا بشكل بیضـوي، وفـي الوقـت نفسـه فـان رؤوس هـراوات قصـیرة 

. وفي اغلب االحیان تكون هذه الهراوات من العصور )٣٥(وثخینة وكرویة الشكل تقریبًا مثبته ایضاً 

ل شـقوق متوازیـة وكأنهـا نقـوش المبكرة ملساء تمامًا اال ان سطحها ینسخ احیانًا بخطـوط علـى شـك

هندسیة، البعض منها مزدانة بزخرفة منحوتة نحتا شبه بارز تذكر بنقـوش االوراق (زخرفـة ورقیـة) 

. لكنهــا موجــودة ایضــًا فــي مكتشــفات االمــاكن اآلمنــة )٣٦(مثبتــه بالنســبة للعصــر الســومري المبكــر

تحســب موجــودات قیمــة لعصــور فجــر الســالالت االولــى فــي منطقــة دیــالى، ومعهــا ینبغــي ایضــاً 

. ان الهراوة ذات النتوء المسطح المحیط بها مثبتـة بالنسـبة للعصـور السـومریة )٣٧(منقولة (متوازیة)

المبكـــرة حتـــى العصـــر البـــابلي القـــدیم وعـــن طریـــق رؤوس الهـــراوات المنقوشـــة بكتابـــة یمكـــن تحدیـــد 

ذو الكتف الملتو بشدة (مفتول بعض االشكال اكثر دقة من الناحیة الزمنیة، فالشكل الرفیع العالي 

بشـــدة) یخـــرج مـــن النمـــاذج المســـتعملة مـــع نهایـــة عصـــور فجـــر الســـالالت االولـــى، لكـــن الـــرؤوس 

.)٣٨(الشبیهة بالكمثرى ذات الكتف االقل ارتفاعًا ما تزال موجودة

ان النوع المفضل للعصور االكدیة والسومریة الحدیثة هو الشكل الشبیه بالتفاحـة او علـى 

تقریبـًا، مسـطح بعـض الشـيء فـي االعلـى وقطـره االكبـر فـي الثلـث العلـوي الحافـة الشـبه شكل كـرة

مدوره او على شـكل قـرص حـول الثقـب العلـوي والسـفلي مـا زال غیـر مثبـت بالنسـبة لعصـور فجـر 

ـــــة والســـــومریة  ـــــي اثنـــــاء العصـــــور االكدی ـــــه منتشـــــر (معـــــروف) عمومـــــًا ف ـــــى، لكن الســـــالالت االول

كل االملس للرؤوس لكنها في العصـر البـابلي القـدیم لـم تعـد الحافـة شـبه . مع صنع الش)٣٩(الحدیثة

المـــدورة العلیـــا مثبتـــه، فـــي حـــین ان بعـــض رؤوس الهـــراوات لهـــا حلقـــة ســـفلیة او لهـــا امتـــداد نحـــو 

یصــبح هــذا االمتــداد )٤٠(االســفل علــى شــكل رقبــة (مطــول علــى شــكل رقبــة)، فــي العصــر الكشــي

الشــبیه بــالكمثرى الــذي تتمیــز بــه هــراوات هــذا العصــر الــذي (التطویــل) ممیــز جــدًا وینشــأ الشــكل

.)٤١(یستمر وجوده الى العصر االشوري الحدیث
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وعلــى عكــس الهــراوات الســابقة التــي تســمى ایضــًا بالشــكل الشــبیه بــالكمثرى فــأن الهــراوات 

ًا الكیشــیة قریبــة مــن شــكل الكــرة فــي ثلثهــا العلــوي ثــم تنســاب نحــو االســفل اســطوانیة الشــكل تقریبــ

.)٤٢((احیانًا بحافة مثخنة)

ومــا عــدا بعــض االســـتثناءات فــان الهــراوات مثــــقوبة كلیــًا، وكثیــرًا مـــا قطــر الثقــب یضـــیق 

باتجاه االعلى، هراوات السالالت االولى التي یوجد في سطحها العلوي شكل حیوان منحوت نحتـًا 

ماثیـل) صــغیرة التـي غالبــًا مــا بـارزًا غیــر مثقوبـة فــي قسـمها الســفلي، الهــراوات المزخرفـة باشــكال (ت

تكون منقوشة بكتابة كانت هي المفضلة على ما یبـدو فـي عصـور فجـر السـالالت األولـى، لكنهـا 

غیر مثبته بالنسبة للعصر االكدي.

امــا العصــر الســومري الحــدیث فــال توجــد ســوى بعــض النمــاذج القلیلــة ذات النقــوش البــارزة 

.)٤٣((المنحوتة نحتًا بارزًا)

ھراوات مزخرفة باشكال اسود
األسد موضوع متكرر في زخرفة االشكال المنحوتـة نحتـًا بـارزًا فـي الهـراوات وقـد اسـتعمل 

ایضًا استعماًال محببـا فـي غلبـة االسـلحة عمومـًا ألنـه باعتبـاره حیوانـًا قویـًا ومهاجمـًا یضـیف تـأثیرًا 

الى السالح.

دًا فـي رؤوس الهـراوات، وفـي النمـوذج ویمكن ألشكال األسـود ان تظهـر بـانواع مختلفـة جـ

المبكر غیر المنقوش بكتابة من تل اجرب وحدة یبرز رؤوس اربعة اسود بشكل مجسم جدًا بدرجة 

. وكثیرًا ما یكون المحـیط الخـارجي لـرأس الهـراوة محمـوًال فـي )٤٤(انها تغطي الشكل االصلي للهراوة

كبــر، ان لــرؤوس هــراوات ملســاء غیــر نحــت شــبه بــارز وتكــون الجهــة العلیــا فقــط مجســمة بشــكل ا

مزخرفـــة بشـــيء عـــدا بشـــكل اســـد او اســـدین یحیطـــان بالثقـــب مثبتـــه باشـــكال متشـــابهه بعضـــها مـــع 

بعــض فــي امــاكن متباعــدة مثــل لكــش وخفــاجي ومــاري. المثبــت ایضــًا اشــكال اســود علــى المحــیط 

.)٤٥(الخارجي لرأس الهراوة في خفاجي وسیاروتلو

كونــة مــن حجــر غــامق اللــون وفیهــا شــكل اســد منتصــب علــى ان الكســرة مــن تــل بــراك الم

المحــیط الخــارجي لــرأس الهــراوة تختلــف مــن ناحیــة االســلوب عــن القطــع القادمــة مــن عصــورفجر 

الســـالالت االولـــى، وكــــذلك ان الحجـــر الغـــامق غیــــر مـــألوف فـــي الهــــراوات بالنســـبة لهـــذه الحقبــــة 

الرجـح، ومـن العصـر السـومري الحـدیث الزمنیة، كذلك فإن ارجاع تاریخها الى عصـر اكـدي هـو ا

توجـد هـراوات مزخرفــة باشـكال اســود ایضـًا. فبالنسـبة للهــراوات العائـدة لكودیــا اشـكال رؤوس ثــالث 

. وفـي الكتابـة المنقوشـة علـى )٤٦(اسود منحوتة نحتًا شبه بارز عـن المحـیط الخـارجي لـرأس الهـراوة

معمولـــة مــن حجـــر )٤٧(بــة مـــن سوســةالهــراوة یشــار الـــى هــذه الـــرؤوس وهنــاك قطعـــة ال تحمــل كتا
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نصــف شــفاف تتشــابه مــن ناحیــة الشــكل مــع هــراوة كودیــا، ویظهــر نمــوذج لهــراوة منــذوره مــن اجــل 

.)٤٨(حیاة شولكي ان زخرفة الهراوات باشكال اسود كانت مألوفة في سوسة في هذا العصر

ھراوات معدنیة
اتلي بـالد الرافـدین القـدماء سبق االشارة الى ان الهراوات لم تعد تشكل جزء من اسـلحة مقـ

مــن االلــف الثالــث ق.م، بــین العــدد الكبیــر مــن االســلحة المعدنیــة التــي جهــزت بهــا قبــور عصــور 

فجر السالالت االولى إذ قطعـة معدنیـة علـى شـكل قصـبة صـغیرة مصـنوعة مـن النحـاس فـي احـد 

.)٤٩(قبور المقبرة الملكیة في اور بما امكن وصفها بانها بقایا هراوة معدنیة

وبالنسبة للعصور االكدیـة والسـومریة الحدیثـة لـم یعثـر علـى قبـور مجهـزة باشـیاء معدنیـة، 

ومن المؤكد ان الهراوات في هذه العصور كانت ایضًا غیر مستعملة كأسلحة قتالیة والـى االن لـم 

تســتظهر ســوى هــراوة معدنیــة واحــدة یرجــع تاریخهــا لــى هــذه الحقبــة الزمنیــة. ومــن موقــع اثــري ومــا 

رف باالكتشاف النحاسي (اللقـى النحاسـیة). الـذي اكتشـفت فـي معبـد اشـور والـذي یمكـن ارجـاع یع

تاریخه الى العصر السومري الحدیث، ففي هذا المكان وجدت اسلحة مصنوعة مـن النحـاس سـویًا 

.)٥٠(مع موجودات المعبد اشاء تخص المعبد بشكل واضح

ستعمل استعماًال اعتیادیًا ام انها سالح لكن السؤال هل ان هذه الهراوات من النوع الذي ی

یعتبــر هــذه الهــراوة (اللقیــة) Calmeyerنــذري؟ لــیس مــن الســهولة االجابــة علــى هــذا الســؤال ان 

ضــمن المجموعــة التــي تضــم هــراوات قصــبات أي ذات عمــود (قصــبة) قصــیرة ورأس علــى شــكل 

.)٥١(الكرة التي یعتبرها ذات منشأ ایراني

ــــًا ان جمیــــع هــــذه الهــــراوات  ــــف اختالف ذات الشــــكل القصــــبي وذات المنشــــأ االیرانــــي تختل

جوهریًا عن الهراوات الحجریة لبالد الرافدین، إذ ان الهراوة الحجریـة السـومریة القدیمـة ذات الشـكل 

الشـــبیه بـــالكرة او الكمثـــرى لـــم تحـــول الـــى هـــراوة معدنیـــة علـــى مـــا یبـــدو، وشـــیوع اســـتعمال الســـالح 

افدین السلح الحجري االعتیادي المصنوع علـى شـكل كـرة، اسـتبعد مـن المعدني استبعد في بالد الر 

االسلحة القتالیة، ولـم یعـد اال علـى هـراوتین مـن المعـدن تشـكالن تقلیـدًا لهـراوات حجریـة مـن النـوع 

الــذي كــان یقــدم نــذرًا الــذي وجــد بــوفره فــي معابــد عصــور فجــر الســالالت االولــى والعصــر البــابلي 

حمل كتابه باسم شولكي هي نسخة لهراوات حجریة تعود لنفس الفترة الزمنیة القدیم اللقیة من نفر ت

ذات كتف عالیه وحافات شبه مدورة (أي تدویرها غیـر كامـل)، امـا یـد الهـراوة التـي ینبغـي اكمالهـا 

من الخشب كما هي الحال بالنسبة للهراوات الحجریة فهـي هنـا مصـبوبة مـع الهـراوة النحاسـیة، ان 
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ر المألوفة (أي صب یـد الهـراوة مـع رأسـها سـویة) توضـح ان المسـألة هنـا ال تعلـن هذه الطریقة غی

.)٥٢(ابدًا بسالح اعتیادي

وهنــاك مجموعــة مــن الهــراوات المعدنیــة شــكلها قریــب مــن الشــكل الكــروي عثــر علیهــا فــي 

سوسا یمكن ارجاع تاریخها الى حقبة متأخرة من االلـف الثالـث ق.م وتتعلـق المسـلة هنـا بنـوع مـن 

ســم) لثقــب الهــراوات ٢. ان القطــر الكبیــر نســبیًا ()٥٣(الهــراوات كــان قلیــل االنتشــار فــي سوســا ایضــاً 

ســـم) یشــیران الـــى ان اســـتعمال هـــذه الهـــراوات كـــان ســـالحًا  ٥ســـم الـــى  ٣.٥وحجــم رؤوســـها مـــن (

للضــرب (للقتــال)، لكــن احــدى هــذه القطــع كــان مصــنوع مــن الفضــة لــذلك البــد لنــا مــن ان نفتــرض 

احتفالیـًا لقسـم مـن هـذه الهـراوات علـى االقـل، والـى عصـر بـابلي قـدیم یرجـع تـاریخ ثـالث استعماالً 

-ē-gal-ha-am-muهــراوات نحاســیة عثــر علیهــا فــي الموقــع االثــاري تــل محمــد وتحمــل كتابــة 

ra-pēقطـــر الثقـــب كبیـــر بشـــكل ملفـــت للنظـــر، والثقـــب )٥٤(جمیعهـــا ذات شـــكل كـــروي مكبـــوس .

شبه مدورة كما هي الحال ایضًا بالنسبة للعدید من هراوات النذور مؤطي في السفل بحافة صغیرة

.)٥٥(البابلیة القدیمة المصنوعة من الحجر

علـى  ē-galxوما یشبه ایضًا من العصر البـابلي القـدیم اسـلحة تحمـل (كتابـات القصـر) 

اًال ، ان استعمال االسلحة استعمRimsinسن -سبیل المثال كتابة على بلطة من قصر الملك ریم

احتفالیًا في بالد الرافـدین یمكـن اثباتـه حقـًا ابتـداء مـن اواخـر االلـف الثـاني ق.م لكـن السـؤال الـذي 

یبقى مطروحًا وبدون اجابة هل ان الهراوات البابلیة القدیمة المنقوشة كانت اسـلحة حقیقیـة ام انهـا 

.)٥٦(كانت حجر واشارات (عالمات) منصب وجاهه؟
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:الخـاتمـة
ات المصنوعة من الحجـر منـذ عصـور سـومریة مبكـرة مـن موجـودات المعبـد، كانت الهراو 

وعلى ابعد حـد مـن بدایـة عصـورفجر السـالالت االولـى وكانـت الهـراوات اسـلحة لاللهـة وعلـى هـذا 

االســــاس كانــــت تصــــنع دائمــــًا بشــــكل خــــاص لاللهــــة باعتبارهــــا رمــــوز لاللهــــة اوصــــفات او نــــذائر 

لثالث الى االلف االول ق.م في بالد بابل واشور.شخصیة. الهراوات موجودة من االلف ا

كانت الهراوات تنذر بالدرجة االولى لاللهة ذكور وال تذكر الكتابات التي ما تزال موجوده 

الهه اناث اال في حـاالت قلیلـة، لكـن بالنسـبة لعشـتار اثبتـت اكثـر مـن كتابـة هـراوة ربمـا تـدل علـى 

االلــه المحــارب نركــال / مســالمني الــذي تصــوره صــفتها الحریــة، كــذلك كــان مــن المفضــل اهــداء

المشــاهد دائمــًا وهــو یحمــل الهــراوة اهــداءه هــراوات (مطــارق حجریــة) حتــى االلــف االول ق.م االلــه 

المحارب ننكرسو كان یتسلم في لكش عددًا وفیرًا من الهراوات اضافة الى نذائر اخرى كثیرة.

تعــرف بصــورة مباشــرة عالقــة الســالح وبالنســبة اللهــة اخــرى مثــل اوتو/شــمش وننا/ســن ال

االلهي باالله وألن الهراوات ال وجود لها كلیًا في بعض المعابـد فمـن المحتمـل ان الجانـب الحربـي 

للهـراوة النذریــة بالنســبة لـبعض االلهــة غیــر مناســب علـى مــا یبــدو (یبـدو ان الهــراوة النذریــة بجانــب 

(صفتها) الحربیة ال تتناسب مع بعض االلهة.

بقیة النذائر كانت الهراوات تقدم للاللهة من اجل خبر (حیـاة) صـاحب النـذر وغیـره ومثل

مــن االشــخاص وال شــيء یــدل علــى ان نــذور الهــراوات تختلــف فــي هــذا الغــرض عــن بقیــة النــذور 

خصوصــًا عنــدما تكــون مرتبطــة بنجــاح عســكري ان االشــارة الــى الحــرب والغنیمــة غیــر مثبــت فــي 

قدر الذي ذكرت فیه كتابات االنیة النذریة والتماثیل.كتابات الهراوات بنفس ال

الجهات التي كانت تقدم نذور الهراوات متباینة كثیرًا: كان باالمكـان تقـدیم نـذور الهـراوات 

في جمیع االوقات من قبل الملوك انفسـهم، ومـن المـوظفین (قسـم منهـا مـن اجـل حیـاة الملـوك) او 

الشــخاص كمــا تبــین النمــاذج العدیــدة التــي ال تحمــل مــن الحــرفین ومــن اوســاط كثیــرة اخــرى مــن ا

كتابات نذور مقدمة من نساء غیر مثبته الى االن ماعـدا اكشـف فـي لكـش وربمـا كـان السـبب فـي 

نــدرة نــذور النســاء لتفضــیلهن تقــدیم اللهــة انــاث فــي معابــد عصــورفجر الســالالت االولــى لمنطقــة 

قطعــة ال یوجــد ســوى قطعــة واحــدة  ٥٠٠دیــالى وجــدت الهــراوات بشــكل وثیــر: مــن بــین اكثــر مــن 

تحمل نقشًا كتابیًا لـ (إننا) لكن حتى بالنسبة للعصـر البـابلي القـدیم كانـت معابـد صـغیرة فـي احیـاء 

سكینة مجهزة باعداد كبیرة من الهـراوات النذریـة ال یحمـل منهـا نقوشـًا كتابیـة سـوى القلیـل (مصـلى 

ة بكتابــه هنــاك قطعتــان فقــط تحمــل نقــش قطعــة غیــر منقوشــ ٤٠خنــدر ســاك فــي اور، الــى جانــب 

كتابیًا) لكن في المعابد الرئیسیة تستبعد النذور الشخصیة (الخاصة) ابتداءًا مـن العصـر السـومري 

الحدیث، هراوات غیر منقوشة بكتابه لم تعد مثبته في اور بالنسبة لهذه الحقبة.
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ًا مــا ال تختلــف هــراوات امـا الهــراوات التــي تحمــل كتابـات فجمیعهــا تــذكر اســم الملـك وكثیــر 

النذور للملوك وهراوات االشخاص الخاصة (هـراوات شخصـیة) عـن بعضـها ال فـي الحجـم وال فـي 

طریقــة الصــنع. وفــي حــاالت كثیــرة یتجــاوز الحجــم خصوصــًا بالنســبة للنــذور الملكیــة علــى الحجــم 

بكتابة كانت تمثل االصلي لهراوة تستعمل استعماًال عادیًا كذلك ان هراوات صغیرة الحجم منقوشة 

قیمــة عالیــة الن مــادة الصــنع كانــت فــي الغالــب مســتوردة هــذا مــن ناحیــة ومــن ناحیــة اخــرى كــان 

صنعها یتم في ورش عمل متخصصة.

وبالنسبة لنذور الملوك من الهراوات الموجودة فأن االمر یتعلق بهدایا شخصیة لاللهة ان 

مولة من مواد نفیسة لـم تصـل المعبـد كنـذور اال الهراوات الفخمة المعروفة من تواریخ السنین والمع

بشكل استثنائي حتى لو ان الملك كان مسؤوًال في كل مرة عن صنعها وادخالها إلى المعبد.

ان عــادة تقــدیم الهــراوات نــذورًا لــم تشــهد اثنــاء االطــار الزمنــي الــذي تناولنــاه بالبحــث ایــة 

ن الحجــر بعــد عصــورفجر الســالالت تغیــرات حتــى مــع تراجــع عــدد رؤوس الهــراوات المصــنوعة مــ

االولى شأنها في ذلك شأن جمیع الهدایا النذریة المعمولة من الحجر.
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