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  تقديم

ــة يف ســورية خــالل  ــذ عــرات الســنني مســألة الديان ــون من ــاول الباحث تن

العصــور القدميــة، وذلــك عــىل ضــوء الدراســات التــي جــرت يف مواقــع أثريــة 

ــة  ــافات  املتمثل ــا. وكان لالكتش ــت وغريه ــال وأوغاري ــاري وإب ــل م ــة؛ مث مهم

باملعابــد يف تلــك املاملــك أهميــة كبــرية يف إيضــاح جوانــب عديــدة مــن 

ــات  ــاف اآلالف مــن املنحوت ــيّام بعــد اكتش ــة، س املفاهيــم املتعلقــة بالديان

والرســومات والرمــوز والنصــوص التاريخيــة التــي ســاعدت يف فهــم املعتقــدات 

ــد.  ــز والحدي ــن عصــور الربون ــة م ــرتات املختلف الســائدة خــالل الف

ــة يف  ــة القدمي ــاة الديني ــن الحي ــة م ــب مهم ــاول جوان ــاب يتن ــذا الكت وه

ســورية، وذلــك مبــا تتضمنــه مــن عقائــد وطقــوس وشــعائر، كان قــد مارســها 

ــني منتصــف  ــدة ب ــك العصــور؛ أي يف الفــرتة املمت املجتمــع الســوري خــالل تل

األلــف الثــاين حتــى دخــول االســكندر املقــدوين لســورية يف القــرن الرابــع قبــل 

امليــالد. وقــد جــاء البحــث يف خمســة أبــواب حملــت عناويــن رئيســة، دلَّــت 

عــىل أننــا أمــام عمــل متامســك ومتكامــل. فتنــاول البــاب األول اآللهــة، والثــاين 

ــس  ــوت وتقدي ــوع امل ــاول موض ــم تن ــة، ث ــوس الديني ــث الطق ــد، والثال املعاب

األســالف يف البــاب الرابــع، ويف البــاب الخامــس واألخــري تحــدث عــن التفاعــل 

الدينــي بــني ســورية وجوارهــا. 
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ــة  ــة؛ تاريخي ــة  دقيق ــة وتحليلي ــة تفصيلي ــه دراس ــث في ــدم الباح ــد ق لق

وأثريــة، مســتندة عــىل النصــوص الكتابيــة املكتشــفة يف املواقــع األثريــة، وعــىل 

ــة يف تلــك املواقــع.  ــة والوطني ــات األجنبي نتائــج أعــامل البعث

ومــن هنــا نــرى؛ أن هــذا الكتــاب مبــا يحتويــه مــن دراســة شــاملة وعميقــة 

للمفاهيــم الدينيــة الســائدة يف تلــك العصــور، يعــد مرجعــاً علميــاً مهــامً للقــراء 

والباحثــني يف اللغــة العربيــة، ويــري مكتباتنــا الوطنيــة. ورغــم وجــود الكثــري 

ــالل  ــورية خ ــة الس ــن الديان ــة م ــب معين ــت جوان ــي تناول ــوث الت ــن البح م

ــموليته  ــن يف ش ــاب تكم ــذا الكت ــة ه ــرى أن أهمي ــا ن ــة، فإنن ــور القدمي العص

وتحديثــه للكثــري مــن األفــكار واملعطيــات العلميــة التــي نــرت خــالل 

الســنوات األخــرية، والتــي اســتطاع الباحــث أن يقدمهــا ضمــن ســياق تاريخــي 

ــة يف  ــاة الديني ــز، تســاعد يف فهــم الحي محكــم، وأســلوب لغــوي واضــح وممي

ــدة.   ســورية القدميــة بطريقــة صحيحــة ومفي

ــني  ــن الباحث ــود م ــود حم ــور محم ــن اإلشــارة إىل أن الدكت ــد م أخــرياً؛ ال ب

الجديــني الذيــن اهتمــوا بالبحــث العلمــي األثــري، ناهيــك عــن قيامــه 

باملســاهمة مــع زمالئــه يف دائــرة آثــار ريــف دمشــق بعــدد كبــري مــن أعــامل 

التنقيــب واملســح األثــري يف مناطــق ريــف دمشــق، وتــم نــر نتائــج الكثــري 

منهــا، وكان لهــا أهميــة علميــة كبــرية فضــاًل عــن مســاهمتها يف توثيــق وحفــظ 

عــدد كبــري مــن املواقــع األثريــة يف هــذه املنطقــة، األمــر الــذي يجعلنــا نعتمــد 

ــار. ــاً، وإضافــات ملحــة يف عــامل اآلث ــه مرجعــاً موثوق عــىل أعامل

أ.د.مأمون عبد الكريم

                                                           املدير العام لآلثار واملتاحف  
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المقدمـة

يــدور مفهــوم الديــن عــىل االعتقــاد بوجــود كائنــات قويــة، لهــا قــدرة فــوق 

ــات  ــة عالق ــم إقام ــب عليه ــر، ويتوج ــا الب ــة، يدركه ــوق طبيعي ــة، وف بري

ــة  ــرىض الكفيلــني مبــلء جــزء مــن املســاحة الروحي ــوا الــرسور وال ــا، لينال معه

الخاويــة لديهــم، وخلــق حالــة إميانيــة متنحهــم الطأمنينــة، وتشــعرهم بنــوع 

مــن التــوازن النفــي املنشــود. وقــد تبلــور هــذا الفهــم خــالل مراحــل التاريــخ 

ــم،  ــادات، ومفاهي ــد، والعب ــن العقائ ــة م ــواع مختلف ــة، عــىل شــكل أن املتعاقب

ومنظومــات للســلوك والقيــم واألخــالق، ومؤسســات قامــت عــىل حســن تنفيــذ 

الضوابــط الدينيــة املوضوعــة.

لقــد كانــت األرض الســورية؛ عــرب التاريــخ، مهــداً ألول املعتقــدات البريــة 

التــي ازدادت عمقــاً عــرب العصــور، ومــا ذلــك إال بفعل التنــوع الحضــاري، والرتاكم 

الثقــايف املســتمر. فبعــد البدايــة القويــة للعقائــد التــي ســادت يف عــرص النيوليت 

ــريف  ــياق املع ــس الس ــن نف ــت ضم ــد انتظم ــا وق ــث(، نجده ــري الحدي )الحج

لتحقــق نضوجهــا، وذلــك خــالل العصــور التاريخيــة، بعــد أن أكســبتها التبــّدالت 

السياســية، واالقتصاديــة، واالجتامعيــة، ثــراًء وتلّونــاً قــلَّ نظــريه.

إن اإلحاطــة بطبيعــة الحيــاة الدينيــة التــي قامــت يف املجتمعــات الســورية 
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القدميــة منــذ نشــأتها، لهــو موضــوع يحتــاج ألكــر مــن مجلــد لتغطيتــه 

ــىل  ــوء ع ــاء الض ــث إلق ــذا البح ــالل ه ــن خ ــنحاول م ــوب، وس ــكل املطل بالش

مالمــح تلــك الحيــاة خــالل الفــرتة املمتــدة مــن بدايــة عــرص الربونــز الحديــث 

ــالد  ــل املي ــاين قب ــف الث ــف األل ــني منتص ــد)1(، أي ب ــرص الحدي ــة ع ــى نهاي حت

وحتــى دخــول األســكندر لســورية، )وهــي الفــرتة التــي شــهدت بــزوغ شــمس 

عــدد مــن املاملــك واإلمرباطوريــات وأفــول أخــرى(. وســرصد مــن خاللــه أثــر 

التغــريات الحاصلــة عــىل الفكــر الدينــي املتجليــة بكثــري مــن أشــكال العبــادة، 

ــري  ــرصد املص ــام س ــرى، ك ــة أخ ــات ديني ــوس ومامرس ــا وطق ــة وبيوته كاآلله

الــذي آلــت إليــه الكثــري مــن أوجــه العبــادة الدينيــة املحليــة، والتأثــري الــذي 

تركتــه الديانــة الســورية عــىل ســكان املناطــق املجــاورة، والتأثــر الــذي طالهــا 

أيضــاً مــن هــذا الجــوار، وحالــة التالقــح الناشــئة عــن هــذا التداخــل الحضــاري، 

ومبعنــى آخــر العالقــات الدينيــة املتبادلــة التــي الشــك أنهــا كانــت مبنيــة عــىل 

عالقــات اقتصاديــة ســابقة لهــا.

نــادراً مــا نــال موضــوع الحيــاة الدينيــة يف ســورية القدميــة االهتــامم 

ــكل  ــه بش ــي مع ــمَّ التعاط ــد ت ــل فق ــني، وإن حص ــل الباحث ــن قب ــوب م املطل

ــة يف  ــب الديني ــض الجوان ــرض بع ــىل ع ــرص ع ــي يقت ــوان فرع ــريض، أو كعن ع

موقــع مــن املواقــع دون غــريه. ومــن هنــا يــأيت هــذا البحــث ليحــاول تقديــم 

عــرض بانورامــي وصفــي وتفصيــي ال يخلــو مــن التحليــل لكثــري مــن جوانــب 

الحيــاة الدينيــة يف ســورية القدميــة خــالل مــا يزيــد عــن األلــف عــام، تُْغنــي 

معــارف قــارئ العربيــة، وتُطلِعــُه عــىل أحــد الجوانــب الروحيــة مــن مكونــات 

ــرة. الحضــارة الســورية الغاب

1 درج اآلثاريــون عــىل تقســيم العصــور التاريخيــة يف ســورية ومنطقــة املــرق كالتــايل: عــرص الربونــز القديــم 

)الباكــر( 3000ـ 2000 ق. م، وعــرص الربونــز الوســيط 2000ـ 1600 ق. م، وعــرص الربونــز الحديــث )األخــري( 

1600ـ 1200 ق.م، ثــم عــرص الحديــد وميتــد مــن 1200 ـ 333 ق. م، ثــم العــرص الهلنســتي وميتــد حتــى 64 

ق.م، حيــث يبــدأ العــرص الرومــاين مــع دخــول بومبيــوس ســورية،  ويقســم كل عــرص مــن العصــور الســابقة 

لعــدد مــن التقســيامت الفرعيــة.
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وإلنجــاز هــذا البحــث، الــذي كان باألســاس أطروحــة لنيــل درجــة الدكتــوراة 

ــت  ــة دمشــق، ونال ــا بجامع ــث جــرى تحكيمه ــم، حي ــرق القدي ــخ ال يف تاري

مرتبــة اإلمتيــاز، كان ال بــد يل مــن االطـّـالع عــىل أغلــب املنشــورات ذات الصلــة، 

ــوص  ــتندة إىل النص ــة املس ــة والتاريخي ــات األثري ــدث الدراس ــا أح ــن بينه وم

املكتشــفة يف املواقــع األثريــة، وعــىل عــدٍد مــن التقاريــر التــي تتضمــن آخــر 

نتائــج ومعطيــات التنقيــب التــي أجرتهــا بعــض البعثــات الوطنيــة واألجنبيــة 

العاملــة يف القطــر العــريب الســوري. 

ــم البحــث لخمســة أبــواب، ســبقتها مقدمــة، وعــرض تاريخــي مختــرص  قُسِّ

ألهــم األحــداث واملتغــريات السياســية التــي حصلــت يف ســورية خــالل فــرتة 

البحــث. يتنــاول البــاب األول اآللهــة الســورية، والثــاين املعابــد، والثالــث 

ــالف،  ــس األس ــوت وتقدي ــرض للم ــع فيع ــاب الراب ــا الب ــة، أّم ــوس الديني الطق

ــورية  ــني س ــي ب ــل الدين ــوع التفاع ــري؛ موض ــس واألخ ــاب الخام ــاول الب ويتن

ــج. ــة والنتائ ــرض للخامت ــث بع ــي البح ــا، وينته وجواره

ــي  ــميّات الت ــات واملس ــض املصطلح ــتخدامنا لبع ــم اس ــه رغ ــوه إىل أن ونن

ــت  ــي عاش ــة الت ــعوب القدمي ــة والش ــات البري ــض املجموع ــىل بع ــق ع تطل

يف املنطقــة، مــن قبيــل الســومريني، والســاميني، واألموريــني، واألشــوريني، 

والكنعانيــني، واآلراميــني، والفينيقيــني، والحثيــني، والحوريــني، والعيالميــني، وغــري 

ذلــك، فإننــا نتحفــظ عــىل هــذه املصطلحــات التــي تعرضــت لكثــري مــن النقــد، 

ــود  ــدم وج ــك لع ــرورة، وذل ــرار وال ــار االضط ــا إال يف إط ــتخدامنا له ــا اس وم

بديــل علمــي دقيــق مــواز لهــا ميكنــه أن يجــد قبــوالً عنــد الباحثــني. إن مثــل 

ــن الشــخصيات  ــري م ــا أســامء الكث ــري غريهــا، ومنه ــع الكث هــذه املســميّات م

ــم  ــا القدي ــة، وأســامء األعــالم، واملــدن، ســبق وأن أُقحمــت يف تاريخن التاريخي

ــَل عــىل مقــاس العهــد القديــم بــكل تفاصيلــه،  الــذي تــم زجــه بالكامــل ليَُفصَّ

فجــرت حياكتــه بشــكل محكــم مــن كــرة خيــوط هــذا العهــد وكتبــه، مــا عــدا 
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بعــض القطــْب التــي فرضتهــا عوامــل الزخرفــة أو نفــاد الصــوف. أمــا الحاكــة 

ــن  ــني، وم ــني الغربي ــترقني واآلثاري اُد املس ــم روَّ ــة، فه ــذه البضاع ــرة له امله

اتبعهــم مــن طالبهــم، ثــم مــن اجــرتَّ أعاملهــم مــن الباحثــني املرقيــني، ومنهــم 

العــرب، الذيــن نقلــوا هــذا النتــاج درايــة ال رعايــة، وغالــوا يف تبّنيــه والدفــاع 

عنــه، وكأنــه حقيقــة علميــة مطلقــة وبديهيــة مقدســة ومســلٌَّم بهــا ال يجــوز 

ألحــد التطــاول عليهــا. ورغــم أنــه ال أحــد يســتطيع نفــي مــا قــد يحتملــه هــذا 

النتــاج مــن الحقائــق العلميــة، ألن أدبيــات العهــد القديــم كانــت جــزءاً مــن 

تاريــخ وتــراث ســكان املنطقــة قبــل أن يعرفهــا ويدونهــا أصحــاب هــذا الكتــاب 

بــآالف الســنني، فهــو يُخفــي اإلجحــاف واالســتخفاف الــذي تــم ومــا يــزال يتــم 

التعامــل بــه مــع آثارنــا، والتوظيــف الســيايس الخبيــث الــذي تعرضــت لــه عــىل 

يــد هــؤالء، وذلــك عــىل مــرأى الكثــري مــن أصحــاب الخــربة والقــرار الســاكتني 

عــىل تجيــري تراثنــا، مقابــل مكاســب ذاتيــة رخيصــة. 

لقــد أنبتــت األرض الســورية فكــراً أصيــالً نبيــالً وســامياً عابــراً للقوميــات، 

أرشقــت فضائلــه خــرياً ونــوراً عــىل أربــع جهــات األرض. وقــد أدرك الكثــري مــن 

ــاعر  ــر«)2( الش ــم »مالغ ــان، ومنه ــالف األزم ــذ س ــم من ــة وطنه ــوريني قيم الس

َ عــن ذلــك بقولــه: ».. أيهــا الغريــب إننــا نقطــن بلــداً واحــداً  القديــم الــذي عــربَّ

ــر  ــاعر اآلخ ــده الش ــر«. وأردف بع ــت كل الب ــد أنب ــامل، ويشء واح ــو الع ه

»فيلودميــي« موضحــاً حقيقــة وجوهــر الفكــر الســوري النبيــل، الــذي اســتطاع 

أن يســتوعب كل الديانــات واألجنــاس: »... يبــدو أن األقــدار أســمتني محــبَّ 

الناس ألنني أشعر دامئاً برغبة ملحٍة لشخٍص اسمه اإلنسان«. 

ــدة أم قيــس قــرب  ــة جــدرة Gadra الســورية )بل 2 فيلودميــي ومالغــر/ ميلغــر، شــاعران ســوريان مــن مدين

ــوري  ــوف أبيق ــو فيلس ــني 110-40 ق.م. وه ــاش األول ب ــة(. ع ــدود األردني ــل الح ــاً داخ وادي الريموك-حالي

ــة أو  ــه ألســباب ديني ــاين. ثــم هاجــر مــع أبوي ــو الصيــدوين، ودميرتيــوس اليون ــد زين مشــهور تتلمــذ عــىل ي

ــة صــور الواقعــة عــىل البحــر،  ــرىب يف مدين ــا. أمــا مالغــر فقــد ت ــم روم ــان، ث ــة إىل االســكندرية واليون مالي

وازدادت شهرته يف عهد امللك سلوقس السادس 95 - 93، ومتتلئ قصائده بالحب والتمرد. 
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أخــرياً؛ يدفعنــي الوفــاء لتوجيــه شــكري العميــق لــكل مخلــص وقــف معــي 

ــل:  ــاتذة األفاض ــر: األس ــصُّ بالذك ــه، وأخ ــث خواتيم ــذا البح ــع ه ــى وض حت

ــور  ــق(، والدكت ــة دمش ــو )جامع ــاغ قابل ــور جب ــي، والدكت ــد مرع ــور عي الدكت

فــاروق إســامعيل )جامعــة حلــب(، كــام أشــكر أصدقــايئ الدكتــور مأمــون عبــد 

الكريــم، والدكتــور عــامر عبــد الرحمــن، واملهنــدس ابراهيــم عمــريي، واألخــوة 

ــاهمتهم يف  ــف، ملس ــار واملتاح ــة لآلث ــة العام ــن املديري ــني م ــة املخلص واألحب

وصــول هــذا البحــث إىل أيــدي القــراء. 

                                                دمشق 26/ 3 / 2014 م 





الديانة السورية القدمية

17

عرض تاريخي

بــدأ الحثيــون)1( التوســع يف شــامل ســورية حــوايل )1650 ق.م( فدّمــر 

حاتوشــيي األول أالالخ وعــدداً مــن املــدن األخــرى. ثــم واصــل مورشــيي 

ــه  ــد عودت ــورايب )1595 ق.م(، وبع ــقط أرسة حم ــل ليس ــه إىل باب األول طريق

1 الحثيــون: أحــد الشــعوب القدميــة التــي اســتوطنت منطقــة رشقــي ووســط األناضــول، أّسســوا مملكــة قويــة 

ــمت  ــطة اتس ــرتة متوس ــام ف ــل بينه ــة، يفص ــة وحديث ــني: قدمي ــا مبرحلت ــالل تاريخه ــرّت خ ــة م يف كبادوكي

بالضعــف. نشــأت القدميــة مــن اتحــاد الدويــالت الصغــرية، واتخــذت مــن كوشــار عاصمــة لهــا، ثــم نيســا 

)رمبــا كانــت كانيــش(، وأخــرياً خايت/حاتوشــا، ودامــت مــا يزيــد عــىل املئــة ســنة. مــن أشــهر ملوكهــا أنيتــا: 

ــذي وســع رقعــة  ــا األول )حاتوشــيي( املؤســس الحقيقــي للمملكــة )1650-1620ق.م( ال 1700 ق.م، البارن

بــالده حتــى وصــل البحــر املتوســط وهــّدد شــامل ســورية وحلــب األموريــة. أمــا مورشــيي األول )1620-

1590ق.م( فقــد تابــع سياســة الحــرب والتوســع، واســتوىل عــىل حلــب، وهاجــم بابــل، وقــى عــىل اململكــة 

ــو  ــد تيليبين ــن، ويف عه ــالد الرافدي ــيني لب ــم الكاش ــق لحك ــداً الطري ــو 1590ق.م ممه ــة نح ــة القدمي البابلي

)1525-1500ق.م( ظهــرت اململكــة الحوريــة امليتانيــة يف القــرن الخامــس عــر. ومــن أشــهر ملــوك اململكــة 

املتوســطة  تاهوروإيــي ثــم زيدانتــا الثــاين )حــوايل 1450ق.م(، ثــم حاتوشــيي الثــاين، أمــا اململكــة الحديثــة 

فقــد أسســها شــوبيلوليوما )1380-1346ق.م( الــذي احتــل كركميــش وهاجــم العاصمــة امليتانيــة واشــوكاين، 

وخلفــه يف الحكــم مورشــيي مواتــايل )حــوايل 1320-1290ق.م( الــذي حــارب املرصيــني يف قــادش، ثــم وقــع 

ــا  ــث )1266-1236ق.م( وشــوبيلو ليوم ــم حاتوشــيي الثال ــم حك ــاين. ث ــع رعمســيس الث معاهــدة ســالم م

الثــاين )1214-1190ق.م(، وقــد ظهــرت خــالل هــذه الفــرتة بعــض اإلمــارات التــي كانــت خاضعــة للحثيــني، 

ومنهــا كركميــش )جرابلــس( التــي اســتخدمت منطــاً خاصــاً مــن الكتابــة الهريوغليفيــة القريبــة مــن الحثيــة 

ــد  ــدأت تتســاقط بي ــم ب ــاين، ث ــف الث ــارات أواخــر األل ــاح هــذه اإلم ــي يجت ــّد اآلرام ــدأ امل ــام ب ــة، ك اللوفي

اآلشــوريني الواحــدة تلــو األخــرى. بــدات التنقيبــات األثريــة يف العاصمــة الحثيــة خايت/حاتوشــا )بوغازكــوي( 

منــذ عــام 1906م، وتــم العثــور عــىل مــا يزيــد عــن العــرة آالف رقيــم فخــاري بلغــات متعــددة، معظمهــا 

بالحثيــة التــي صنفهــا بعــض الباحثــني )هــرزوين( عــىل أنهــا لغــة هنــدو أوربيــة رغــم تداخلهــا مــع لغــات 

املنطقــة، أهمهــا األكاديــة التــي كانــت أغلــب املراســالت تتــم بهــا.
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تــم اغتيالــه يف عاصمتــه حاتوشــا، لتمــر االمرباطوريــة الحثيــة بفــرتة مــن 

االضطرابــات، جعلتهــا غــري قــادرة عــىل التدخــل يف شــؤون شــامل ســورية، مــام 

مكــن حلــب مــن اســتعادة بعــض النفــوذ. لكــن الخطــر يتجــدد ويــأيت هــذه 

ــد  ــون ق ــون امليتاني ــث كان الحوري ــة؛ حي ــاملية الرقي ــة الش ــن الجه ــرة م امل

ــامل)2(.  ــو الش ــم نح ــد نفوذه ــدؤوا مب ــم، وب ــوا دولته أسس

ــزاع  ــاين ق.م أصبحــت ســورية منطقــة ن ــاين مــن األلــف الث يف النصــف الث

ــة،  ــة الحديث ــي املرصي ــربى؛ وه ــم الك ــرق القدي ــات ال ــني امرباطوري ــم ب دائ

والحوريــة امليتانيــة)3(، والحثيــة الحديثــة. وبــرزت خــالل ذلــك بعــض املاملــك 

املحليــة التــي حاولــت التخلــص مــن ســيطرة االمرباطوريــات الكــربى كمملكــة 

أمــورو وقــادش، لكــن دون جــدوى. )الشــكل1(.

بالنســبة ملــرص وبعدمــا أخــرج الفرعــون أحمــس األول )1550 - 1527 

ق.م مؤســس األرسة الثامنــة عــرة( فلــول الهكســوس مــن مــرص، خلفــه عــىل 

العــرش ابنــه امنحوتــب األول )1527 - 1506ق.م(، ثــم حفيــده تحومتــس األول 

ــورية،  ــه لس ــن حكم ــة م ــنة الثاني ــار يف الس ــذي س )1506 - 1494 ق.م()4(، ال

التــي كانــت املجــال الحيــوي للتوســع املــرصي املعتــاد، فلــم يلــق فيهــا 

2 انظر: قابلو، 1999، ص 210.

3 يعــود أصــل الحوريــني للجبــال الشــاملية والشــاملية الرقيــة مــن أرض الرافديــن، انطلقــوا كقــوة سياســية 

ــة يف  ــات الحثي ــه املجموع ــرت في ــذي ظه ــت ال ــس الوق ــاين ق.م، بنف ــف الث ــالل األل ــدة خ ــة جدي وثقافي

ــأيت أول ذكــر  ــزاعات واملنافســات حــول الســيادة يف ســورية، وي األناضــول، فنشــأت بينهــم الكثــري مــن النـ

ــرتة  ــا بف ــر له ــم تحومتــس األول 1506-1494، أو 1494-1482 ق.م، وكان آخــر ذك ــد حك ــاين بعه الســم ميت

حكــم تيغــالت ـ بليــرس األول 1114 - 1076 ق.م وهــي أرض عرفــت أيضــاً باســم حــوري، امتــدت حدودهــا 

ــن  ــوكاين، ظ ــا واش ــامالً، عاصمته ــرات ش ــايل الف ــاً، وأع ــط غرب ــايص واملتوس ــى الع ــاً وحت ــوك رشق ــن كرك م

ــازور يف  ــن مراكزهــا األساســية نوزي/غ ــرب القامشــي(، م ــة )ق ــل الفخريية/ســيكاين القدمي ــا ت ــون أنه باحث

ــم رشق  ــراك )ناجــار القدميــة( 40 ك ــل ب ــوك(، وت ــوب غــرب كرك ــه 12 جن ــان تب ــل يورغ ــد األكادي )ت العه

الحســكة قــرب نهــر جغجــغ. انفســمت مملكتهــم الحقــاً ململكــة حــوري ومملكــة ميتــاين، وبقيــت املنافســة 

ــم، 2000.  ــوت فيلهل ــون مملكــة حــوري. انظــر: جرن ــة بــني حكامهــام، وســاند الحثي ــة بينهــام رغــم القراب قوي

4 تبقــى هــذه التواريــخ تقريبيــة، فتــورد بعــض املراجــع  أن حكــم تحومتــس األول امتــد مــن 1525 - 1515، 

ــث مــن 1490 - 1436ق.م. وتحومتــس الثال
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مقاومــة تذكــر، ووصــل حتــى نهــر الفــرات، حيــث تبــدأ أرض )نهارينــا( وهــي 

االمرباطوريــة الحوريــة الثانيــة. ثــم عــرب نهــر الفــرات، عنــد مدينــة كركميــش، 

ــد شــاهد  ــه، وق ــه حــدود مملكت ــة، حــّدد ب ــه الرقي ــاً عــىل ضفت ــام نصب وأق

النصــب تحومتــس الثالــث أثنــاء حملتــه عــىل املنطقــة فيــام بعــد.

بعــد ذلــك شــجع الحوريــون عــىل قيــام تحالــف للماملــك واملــدن الســورية 
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ضــد مــرص، ضــم ثالمثئــة وثالثــني أمــرياً، بقيــادة أمــري قــادش)5(، الــذي اســتغل 

ــل املتســلم  ــّدو )ت ــف يف مِج ــوات التحال ــاة امللكــة حتشبســوت، وجمــع ق وف

شــامل فلســطني( )الشــكل2()6(، ودارت عندهــا املعركــة )1482ق.م( التــي 

ــىل  ــث )1490-1436 ق.م( ع ــس الثال ــد تحومت ــون الجدي ــا الفرع ــرص فيه انت

ــاً)7(. ــم جميع ــف وأخضعه التحال

5 قــادش: هــي تــل النبــي منــدو، تتموضــع عــىل نهــر العــايص )30 كــم جنــوب غــرب حمــص(، اســمها القديــم 

 P.J.Parr بــني 1921-1922م، ثــم ب.ج. بــار M. Pezard كينـــزا، تبلــغ مســاحة التــل 10هكتــار، نقــب فيــه

ــرص  ــة، فع ــور الربونزي ــم يف العص ــث، ث ــري الحدي ــرص الحج ــذ الع ــع من ــكن املوق ــني 1975 و 1996م. ُس ب

الحديــد، والعصــور الكالســيكية. جــرت فيــه املعركــة الشــهرية بــني رعمســيس الثــاين وملــك الحثيــني مورشــيي 

مواتــايل حــوايل 1285. للمزيــد، انظــر: 
-Bienkowski، 2000، p.16،162

6 يعتقــد بعــض الباحثــني أن ملــوك ميتــاين هــم مــن حــرّض ملــك قــادش عــىل التصــدي لجيــش مــرص يف مِجــّدو 

ــة ســبعة عــر شــهراً،  ــش املــرصي مــن محــارصة مجــّدو طيل ــد متكــن الجي ــراء، وق ــه مــن األم مــع حلفائ

وانتهــى الحصــار بعقــد معاهــدة أقســم فيهــا األمــراء الســوريون ميــني الــوالء للملــك املــرصي واالمتنــاع عــن 

محاربتــه.

7 مرعي، 2010، ص 139، 140.

الشكل رقم )2(
و - فلسطني تل املتسلم – َمِجدُّ
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واصــل ذاك الفرعــون حمالتــه عــىل ســورية، بحيــث بلــغ يف حملتــه 

الثامنــة شــاملها مرتحــالً مــن قطنــة )تــل املرفــة(، ووصــل منهــا إىل كركميــش 

)جرابلــس(، ومــن أجــل عبــور النهــر ملالحقــة فلــول جيــش ميتــاين، اصطحــب 

ــا  ــات تجره ــىل عرب ــة ع ــت مفكك ــل )ُحمل ــرب جبي ــا ق ــفناً صنعه ــه س مع

الثــريان(. لكــن امللــك امليتــاين اســتطاع االنســحاب »برسعــة مثــل أرساب 

ــا اجتــاح الجيــش املــرصي إميــار  ــة)8(. ومــن هن الطيــور«، إىل املناطــق الداخلي

ــاً( وعــاد منهــا إىل قلعــة املضيــق عــىل العــايص ومنهــا انطلــق  )مســكنة حالي

ــاً عــرب أرايض حمــص وحســياء والقلمــون إىل عــدرا فدمشــق، ومــن ثــم  جنوب

ــاً إىل حــوران فحــوض األردن وفلســطني إىل غــزة  جنوب

ورفــح، ليعــود إىل ممفيــس)9(. بعدهــا تابــع تحومتــس 

إرســال الحمــالت حتــى وصــل مجموعهــا إىل مثــاين 

ــة. )الشــكل3(. عــرة حمل

مل  املرصيــني  فــإن  االنتصــارات  ورغــم 

ــد  ــورية ض ــامل س ــن ش ــاع ع ــتطيعوا الدف يس

ــذ  ــورية من ــت س ــني. وأصبح ــامت الحوري هج

عهــد امنحوتــب الثــاين )1438 - 1412 ق.م(، 

شــاميل  قســمني،  الثالــث  تحومتــس  خليفــة 

ويصــل لقــرب قطنــة )تــل املرفــة حاليــاً( 

ويخضــع لحــوري ميتــاين، وجنــويب ميتــد عــىل 

ســاحل البحــر املتوســط حتــى أوغاريــت 

)رأس الشــمرا حاليــاً(، وتخضــع ملــرص. وبقــي هــذا الوضــع قامئــاً حتــى القــرن 

8 أحمد، 1996، ص 165.

9 أبو عساف، 2009، ص 8.

الشكل رقم )3(
متثال الفرعون تحومتس الثالث
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الرابــع عــر. ويظهــر أن الســالالت الحاكمــة املحليــة بقيــت قامئــة، مــا دامــت 

مواليــة لحــوري ميتــاين، أو ملــرص، ومتتعــت باســتقالل ذايت، ولكــن كان عليهــا 

تأديــة ميــني الــوالء والطاعــة للســيد األعــىل)10(. ويبــدو أن معاهــدة ســالم كانــت 

ــا  ــث )1412 - 1403 ق.م( وأرتامات ــس الثال ــني امنحوتب/أمنوف ــْت ب ــد ُوقِّع ق

امليتــاين، ســقطت بعدهــا نظريــة القــوة، وطغــت عليهــا سياســة الحــوار املبيّنــة 

ــث  ــس الثال ــة أمنوف ــا يف عاصم ــر عليه ــي ع ــة الت ــم الطيني ــرات الرق يف ع

ــة)11(. وتظهــر  ــخ باســم رســائل العامرن ــي ُعرفــت بالتاري ــون( وهــي الت )أخنات

دراســة هــذه الرســائل أن مناطــق النفــوذ املــرصي يف ســورية وفلســطني خــالل 

ــان  ــالد كنع ــم: ب ــة أقالي ــمة لثالث ــت مقس ــر كان ــع ع ــرن الراب ــف الق منتص

ومركزهــا غــزة، بــالد أمــورو )مــن جبيــل إىل جنــوب أوغاريــت( مركزهــا أمــورو، 

ــوز، كل واحــد مــن  ــد الل ــادش إىل حاصــور( ومركزهــا كام ــن ق ــو )م ــالد آب وب

ــم،  ــز األقلي ــن يف مرك ــرصي يقط ــف م ــىل موظ ــد ع ــم كان يعتم ــك األقالي تل

ــون)12(. ــح الفرع ــني مصال ــوم بتأم ويق

ومــع تزايــد إهــامل الســلطات املرصيــة ألمــور ســورية، ازداد دور الحــكام 

املحليــني الذيــن بــدأوا مبحاولــة توســيع مناطــق نفوذهــم عــىل حســاب 

جريانهــم، كــام حــاول بعضهــم التخلــص مــن الســيطرة املرصيــة، ونقــل 

والئهــم للحثيــني الذيــن ازداد تدخلهــم يف الشــؤون الســورية، وأشــهر الحــكام 

املحليــني حســب رســائل العامرنــة »عبــدي عشــريتا« وابنــه »عزيــرو« اللــذان 

ــا  ــائل كان يبعثه ــن خــالل رس ــرف أخبارهــام م ــورو، ونع ــامن يف أم ــا يحك كان

»رب عــدي« أمــري جبيــل إىل مــرص يشــتيك فيهــا مــن ترصفاتهــام ومحاولتهــام 

توســيع نفوذهــام. ويف هــذه املرحلــة نشــطت مجموعــات بدويــة يف املنطقــة 

10  مرعي، 2010، ص 143.

11  أبو عساف، 2009، ص 8.

12  البات، 2009، ص95.
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عرفــت بالخابــريو، الذيــن كانــوا يقدمــون خدماتهــم الحربيــة للحــكام املحليــني 

وخصوصــاً املعاديــن للســيادة املرصيــة. وتتضمــن رســائل العامرنــة معلومــات 

عــن ســعي الحثيــني للتحريــض ضــد املرصيــني)13(. وازداد التوتــر بــني املرصيــني 

والحثيــني بعــد متكــن شــوبيلوليوما مــن إخــراج الحوريــني مــن شــامل ســورية 

ــادش  ــة ق ــت معرك ــني، وكان ــع املرصي ــه م ــاً لوج ــح وجه ــايئ، وأصب ــكل نه بش

)حــوايل 1285 أو 1274 ق.م( بــني الطرفــني التــي مل تنتــه بنتيجــة حاســمة 

ــام. )الشــكل 4(. ألحــد منه

ويبــدو أنــه كان ملوقــع املدينــة الجغــرايف  أهميتــه بدعــم املتمرديــن ضــد 

ــا  ــل، ومتتُِّعه ــاحل والداخ ــني الس ــل ب ــق الواص ــا يف الطري ــني، لتحكُِّمه املرصي

بتحصينــات طبيعيــة ممتــازة)14(. لكــن معركــة قــادش شــكلت خســارة للهيبــة 

ــني،  ــون يف ســورية وفلســطني يتحــدون املرصي ــة، وأخــذ الحــكام املحلي املرصي

ــالل  ــود خ ــة، ويق ــية للمقاوم ــز األساس ــالل املراك ــد احت ــيس يعي إال أن رعمس

ســنتي حكمــه الثامنــة والتاســعة هجومــاً واســعاً ضــد األرايض الســورية التابعــة 

13  البات، 2009، ص 96.

14  أحمد، 1996، ص 164.

الشكل رقم )4(
تل النبي مند - قادش
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للحثيــني، وتســود حالــة مــن االســتقرار تــم إقرارهــا من خــالل معاهدة ســالم)15( 

وقعهــا مــع امللــك الحثــي حاتوشــيي الثــاين يف الســنة الحاديــة والعريــن مــن 

حكمــه)16(. ومــام دفــع إىل توقيــع هــذه االتفاقيــة )حــوايل 1270 أو 1259 ق. 

م( ظهــور خطــر اآلشــوريني وتوســعهم يف الشــامل الســوري والجنــوب البابــي، 

فــكان البــد للطرفــني مــن تقاســم النفــوذ والســيادة عىل ســورية لتصبح ســورية 

الشــاملية مــن نصيــب الحثيــني يف حــني بقــي الجنــوب الســوري مــن دمشــق 

ــذي  ــادش مــن القســم ال ــت ق ــد كان ــوذ املــرصي. وق إىل فلســطني تحــت النف

أصبــح تحــت ســيطرة الحثيــني، حتــى 

ــوايل  ــر ح ــعوب البح ــد ش ــقطت بي س

1200 ق. م)17(. أمــا الســاحل فيبــدو أن 

مدينــة أوغاريــت كانــت خــط حــدود 

النفــوذ بــني الطرفــني، فمــن أوغاريــت 

وإىل الشــامل كانــت منطقــة نفــوذ 

ــة  ــت منطق ــاً كان ــا جنوب ــي، ومنه حث

نفــوذ مــرصي)18(. )الشــكل 5(.

سورية يف بداية عرص الحديد:
األلــف  مــن  األخــري  الثلــث  كان 

ــة يف  ــل الفاصل ــن املراح ــاين ق.م م الث

ــراء  ــا األم ــارك فيه ــرية، ش ــالت كث ــادل مراس ــني، وتب ــني الطرف ــدة ب ــات وطي ــام عالق ــة لقي ــدت االتفاقي 15  مه

واألمــريات، كــام أدت لــزواج رعمســيس الثــاين مــن أمــرية حثيــة هــي ابنــة امللــك، وقــد كان للملكــة الحثيــة 

بودحيبــا Puduhepa دوراً بــارزاً يف املفاوضــات الطويلــة مــع الفرعــون، والتــي أدت لعقــد زواج ابنتهــا منــه، 

وتــم إرســال الخطيبــة ضمــن موكــب مهيــب برفقــة الكثــري مــن أفــراد الحاشــية والخــدم والهدايــا واملاشــية.

16  البات، 2009، ص 96.
17  Bienkowski، 2000، p. 161، 162

18  قابلو، 1999، ص 220.

الشكل رقم )5(
رمسيس ميسك بصولجان الحرب
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تاريــخ املنطقــة، إذ أدت التطــورات التــي حصلــت خاللهــا؛ إىل تغيــري كي وعميق 

لوجــه املنطقــة عنــد بدايــة القــرن الثــاين عــر ق.م. فقــد رضبــت كارثــة ضخمــة 

بعــض املناطــق الســورية، فأصابــت مراكــز املــدن، ودمــرت األرشــيفات الســورية 

ــا التاريــخ الســيايس للعــرص الربونــزي الحديــث. وحتــى اآلن  التــي أوضحــت لن

ال توجــد شــواهد مكتوبــة عــن القرنــني األخرييــن مــن األلــف الثــاين ق.م. 

ــم.  ــة إىل تســمية هــذه الفــرتة بالعــرص املظل ــدرة املعلومــات املكتوب ــادت ن وق

ويعــود نقــص املصــادر املكتوبــة مــن ســورية نفســها للتغــريات التــي حصلــت، 

وبشــكل أســايس هجــرة الجامعــات اآلراميــة، ولتطــور النظــام الجديــد للكتابــة؛ 

أي الكتابــة )الســامية( املســتقيمة، التــي اســتخدمت بشــكل رئيــس مــواد قابلــة 

ــن النصــوص)19(. ومــن التغيــريات التــي حصلــت  ــود( لتدوي ــردي، جل للتلــف )ب

خــالل هــذه الفــرتة التاريخيــة، تراجــع فراعنــة مــرص عــن ســورية وفلســطني أمام 

هجــامت عنيفــة ومتتابعــة لشــعوب البحــر القادمــة مــن بحــر إيجــه، وســقوط 

اإلمرباطوريــة الحثيــة التــي كانــت تشــكل إحــدى كفتــي امليــزان الناظــم للتــوازن 

ــار  ــوري للدم ــاحل الس ــىل الس ــربى ع ــة الك ــدن الكنعاني ــرض امل ــدويل، وتع ال

ــة  ــة، وحاضن ــارة والثقاف ــارة والحض ــة التج ــت مدين ــا أوغاري ــراب، وأبرزه والخ

الــرتاث الكنعــاين املكتــوب، وال شــك أن األحــوال االقتصاديــة واالجتامعيــة املحلية 

ــار هــذه الوحــدات)20(.  املتدهــورة؛ قــد عجلــت يف انهي

لقــد شــجع انهيــار القــوة الحثيــة يف ســورية آشــور عــىل توســيع نفوذهــا 

الســيايس حتــى املنطقــة الســاحلية الســورية، والســيطرة عــىل الطــرق التجارية. 

ــة اآلشــورية املؤرخــة يف عهــد تيغــالت - بليــرساألول  وتعكــس النقــوش امللكي

النشــاطات  ق.م(،   1056  -  1073( كاال  بيــل  وآشــور  ق.م(   1076  -  1114(

العســكرية يف شــاميل ســورية )خــايت(، ووســطها أمــورو)21(. 

19  كلينغل، 1998، ص 203.
20 Sader،2000،p.62.

21  كلينغل، 1998، ص 203.
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بــدأت أوغاريــت تفقــد دورهــا، ودمــرت مســتوطنة رأس ابــن هــاىنء 

ــواهد  ــري ش ــدد. وتش ــن الج ــاً بالوافدي ــكن جزئي ــل أن تس ــا(، قب ــاورة له )املج

ــيمريا(  ــزل )صومورا/س ــل الك ــة( وت ــوكي القدمي ــوكاس )ش ــل س ــن ت ــة م أثري
ويف تــل أرقــا )إرقاتــا( إىل انقطــاع يف االســتيطان، ودمــر القــرص يف كوميــدي)22( 

)كامــد اللــوز يف البقــاع( نحــو )1200 - 1100 ق.م(. أمــا املــدن الرئيســة عــىل 

الســاحل الجنــويب؛ مثــل جبيــل وصيــدا وصــور وصاريتــب، فيبــدو أنهــا مل تعــان 

أبــداً مــن تحــركات شــعوب البحــر، واســتمرت تحكــم مــن قبــل حــكام محليــني 

كانــوا مســتقلني سياســياً عــن مــرص. يف حــني مل يصــل مــّد شــعوب البحــر إىل 

مناطــق الداخــل الســوري، وهــذا مــا تظهــره نصــوص إميــار. ويبــدو أن الدمــار 

ــعوب  ــس ش ــرى ولي ــكانية أخ ــات س ــون أو جامع ــببه اآلرامي ــار س ــري إلمي األخ

البحــر، كــام أن كركميــش كانــت مــا تــزال تحكــم مــن قبــل ملــك حثــي)23(. 

سورية يف األلف األول
ــني  ــالد بســيادة مجموعت ــل املي ــف األول قب ــخ ســورية يف األل يتصــف تاري

ــة  ــتقرت املجموع ــد اس ــون، وق ــون والفينيقي ــام: اآلرامي ــني، ه ــني كبريت بريت

ــك - مــدن متعــددة، عــىل  ــايل مامل ــة، وأقامــت بالت األوىل يف املناطــق الداخلي

22  كامــد اللــوز: أكــرب التــالل األثريــة يف ســهل البقــاع اللبنــاين، أبعــاده 300-240 م، وارتفاعــه 26 م. يضــم يف 

طياتــه مدينــة كوميــدي القدميــة التــي عرفــت مــن خــالل النصــوص املرصيــة يف األلــف الثــاين ق.م كمدينــة 

ــة  ــا مدين ــد أنه ــام 1897م، وأك ــوث A. Guthe ع ــفها أ. ج ــة، اكتش ــة املرصي ــت لالمرباطوري ــة خضع مهم

كوميــدي القدميــة، وأثبتــت ذلــك أربعــة نصــوص مســامرية اكتشــفت الحقــاً عــام 1969م. نقبــت يف التــل 

 Rolf Hachmann عــام 1963م. ثــم رولــف هاشــامن  Arnolf Kuschkeبعثــة أدراهــا أرنولــف كوستشــك

ــرَ عــىل  ــز املتأخــر، كــام ُع عــام 1981م. ركــزت التنقيبــات عــىل كشــف التحصينــات العائــدة لعــرص الربون

تحصينــات تعــود لعــرص الربونــز الوســيط، ومعبــد وقــرص منفصلــني عــن بعضهــام بواســطة حديقــة مفتوحــة 

عــىل شــارع يقــود لخــارج املدينــة. إىل الــرق مــن القــرص عــر عــىل مدافــن رمبــا تعــود إىل حــكام كوميــدي. 

ــرص  ــع لع ــدة ترج ــىل بل ــت ع ــة دل ــويات أثري ــاين س ــاك مث ــن كان هن ــن الزم ــرتة م ــع لف ــر املوق ــد هج بع

الحديــد، مل تكــن محصنــة، وقــد تضمنــت بيوتــاً صغــرية بنيــت مــن الخشــب واللــن، كــام وجــدت ســوية 

تعــود لعــرص الحديــد الثــاين، والعــرص الفــاريس، والهلنســتي، والرومــاين، حيــث اقتــرص إشــغال املوقــع خــالل 

هــذه املراحــل عــىل الدفــن فقــط.

23  كلينغل، 1998، ص 204.
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حــني اســتوطنت املجموعــة الثانيــة يف املناطــق الســاحلية، وكان لهــا دور بارز يف 

التجــارة واملالحــة البحريتــني. يضــاف إىل هاتــني املجموعتــني جامعــات املؤابيــني 

ــف األول  ــني وغريهــم. كــام تعرضــت ســورية خــالل األل ــني والعموني واألدومي

ــت  ــها، وأخضع ــا بجيوش ــربى هاجمته ــاورة ك ــوى مج ــيطرة ق ــالد لس ــل املي قب

ــة  ــع جزي ــا دف ــب عليه ــتقالل، وتوج ــم باالس ــي مل تنع ــددة الت ــا املتع ماملكه

باســتمرار لهــذه القــوى. مــن هــذه القــوى االمرباطوريتــني اآلشــورية الحديثــة 

ــي ســيطرت عــىل ســورية  ــة)24( الت ــة اإلخميني ــة واإلمرباطوري ــة الحديث والبابلي

بشــكل متعاقــب خــالل األلــف األول قبــل امليــالد، كــام مل تســلم ســورية مــن 

ــوا اســتعادة مناطــق نفوذهــم القدميــة)25(. تدخــالت املرصيــني الذيــن حاول

ــاً  ــادس ق.م تقريب ــرن الس ــف الق ــن منتص ــدءاً م ــران ب ــة إي ــت منطق ــية حكم ــاللة فارس ــون: س 24  األخميني

ــنة،  ــوايل 200س ــتمرت ح ــاً(، واس ــوايل 600 ق. م تقريب ــن ح ــوا م ــني )حكم ــم امليدي ــت بحك ــا أطاح بعدم

امتــدت ســيطرتها مــن مــرص واملتوســط غربــاً، وحتــى وادي الســند رشقــاً، والبحراألســود شــامالً، ويعتقــد أن 

املؤســس األســطوري للســاللة هــو أخمينيــس Achaemenens )لفــظ يونــاين لألســم الفــاريس حاخامانيــش 

ــهر  ــن أش ــن ق.م، م ــرن الثام ــر الق ــة أواخ ــة اإليراني ــل الهضب ــدى قبائ ــم إح ــذي حك Hakhamanish( ال

ملوكهــا داريــوس Darius وكان ترتيبــه التاســع بينهــم، وَســريوس Cyrus الثــاين الــذي حكــم حــوايل 559 ق.م 

واســتطاع خــالل عريــن عامــاً أن يحتــل بابــل، وبالتــايل ســيطر عــىل كل ممتلــكات االمرباطوريــة البابليــة 

الحديثــة، ومنهــا: ســورية وفلســطني وفينيقيــا وآســيا الصغــرى وشــامل الجزيــرة العربيــة. وهنــاك َســريوس

Cyrus   االبــن، وكامبياســيس الثــاين )530-522 ق.م( Cambyses الــذي فتــح مــرص عــام 525 ق.م، ومــات 

يف طريــق عودتــه لوطنــه للقضــاء عــىل متــرد قــام ضــده، ثــم حكــم ســلفه داريــوس األول )522 - 486 ق.م(، 

ــم  ــة بتقســيمها ألقالي ــم االمرباطوري ــام بالقضــاء عــىل التمــرد، وأعــاد تنظي ــاً للعــرش، فق ورمبــا كان مغتصب

 Pasargadae يديرهــا حاكــم فــاريس، ونقــل العاصمــة مــن بازارغــادا Satrapies يدعــى واحدهــا بالســاتراب

ــوس  ــاين وداري ــريوس الث ــم َس ــة شــتوية. وخــالل حك ــاء ســوزا عاصم ــع بق ــيبوليس Persepolis  م إىل بريس

األول أصبحــت الزرداشــتية ديــن الدولــة ونســبت إىل مؤسســها زرداشــت الــذي- - عــاش يف حــوايل ســنة 600 

ق.م يف مدينــة بكرتيــا رشق إيــران )بأقليــم وزيرســتان بأفغانســتان(، والــذي علَّــم أن هنــاك إلــه واحــد أعــىل 

ــة  ــة االخميني ــت حــدود االمرباطوري ــة. وصل ــة محلي ــازدا” ســيد الحكمــة مــع وجــود آله يدعــى “أهــورا م

إىل أقــى اتســاع لهــا تحــت حكــم داريــوس. فبلغــت وادي الســند وباكســتان رشقــاً، وليبيــا غربــاً، وخليــج 

عــامن جنوبــاً، وبحــر آرال شــامالً، وحــاول احتــالل دويــالت املــدن اليونانيــة فُهــزَم يف ســهل املارثــون عــام 

490 ق.م، كــام ُهــزَم بعــده أكســريكيس )486-465( يف ســالميس عــام 480 ق.م، وحكــم االمرباطوريــة بعــده 

حــكام ضعفــاء رصفــوا جهودهــم ملواجهــة التمــردات والفضائــح والدســائس، وكان آخرهــم داريــوس الثالــث 

)336-330 ق.م( الــذي هزمــه اإلســكندر األكــرب يف معركــة غوغاميليــا الواقعــة شــامل العــراق عــام 331 ق.م، 

واســتطاع الفــرار، لكــن أحــد حكامــه عــىل ســاتراب بكرتيــا ويدعــى بيزيــوس غــدر بــه وقتلــه. انظــر:
The Assyrian Dictionary، 1961، Fourth Printing. 1998، Vol; 21.)Z(، Chicago)U.S.A(،p.1

25  مرعي، 2010، ص 189.
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اآلراميـون
ــة الســورية،  ــت يف البادي ــة عاشــت وتنقل ــل بدوي ــم إىل قبائ ترجــع أصوله

وبخاصــة مــا بــني سلســلة الجبــال التدمريــة وجبــل بــري. ظهــروا عــىل مــرسح 

التاريــخ يف منطقــة املــرق العــريب القديــم منــذ األلــف الثــاين، وقــد وقعــت 

ــم مل  ــاحة، ولكنه ــىل الس ــا ع ــروا فيه ــي ظه ــرتة الت ــالل الف ــة خ ــداث مهم أح

ــف األول  ــة إال يف األل ــاً يف املنطق ــياً ودولي ــوا دوراً سياس ــتطيعوا أن يؤسس يس

ق.م، وذلــك عندمــا قامــت لهــم دول يف ســورية، ويف بــالد بابــل. ولكــن دورهــم 

ــار  ــم، وانه ــزال نفوذه ــرون، ف ــة ق ــن أربع ــر م ــده أك ــل أم ــيايس مل يط الس

ــي  ــة، الت ــة القوي ــورية الحديث ــة اآلش ــور اإلمرباطوري ــدء ظه ــذ ب ــلطانهم من س

ــرياً عليهــم وعــىل جريانهــم مــن الشــعوب األخــرى)26(.  شــكلت خطــراً كب

حــلَّ اآلراميــون محــل البيــوت الحاكمــة املنهــارة يف حلــب وحــامة ودمشــق، 

ــىل  ــور، وع ــط والخاب ــىل واألوس ــرات األع ــويض الف ــىل ح ــيطرتهم ع ــّدوا س وم

ــني  ــل، حامل ــون، والجلي ــان، وحرم ــال لبن ــوس، وجب ــوروس واألمان ــفوح ط س

ــىل  ــا ع ــت بقواعده ــي احتفظ ــة الت ــن الكنعاني ــة ع ــم املختلف ــم لهجته معه

مناطــق الســاحل الشــاميل، ويف بــالد كنعــان. وأمــا كياناتهم السياســية املســتقلة 

ــك  ــت تل ــق تكيف ــذه املناط ــارش ق.م)27(. يف ه ــرن الع ــن الق ــدءاً م ــت ب فكان

الجامعــات البدويــة وبســهولة مــع ظــروف الحيــاة املدنيــة يف أماكــن ســكنها 

الجديــدة مســتفيدة مــن اإلرث الحضــاري للســكان املســتقرين الذيــن قابلوهم 

يف نفــس األماكــن)28(. ومــن طبيعــة تحــرك اآلراميــني واتجاهــه، تتضــح الدوافــع 

االقتصاديــة للســيطرة عــىل طــرق قوافــل التجــارة مــا بــني وادي الفــرات والبحــر 

املتوســط، ومــا بــني األناضــول والجنــوب، أي نحــو بــالد جزيــرة العــرب ومــرص، 

وهــي طــرق متــر كلهــا يف منطقــة حلــب)29(. 

26  دوبون، 1988، ص 14.
27 Sader،2000،P.61.
28  Trokay،1996،p.97. 29  فرزات، b 1985، ص 176.



الديانة السورية القدمية

29

ــي  ــك الحث ــم املل ــة، ومنه ــم كل حــكام املنطق ــت شــكا منه ويف هــذا الوق

حاتوشــيي الثالــث، الــذي وجــه رســالة إىل ملــك بابــل الــكايش كدشــامن انليــل 

ــكلون خطــراً عــىل  ــاروا يش ــون( ص ــاين يذكــر فيهــا أن األحالمــو )اآلرامي الث

ــني)30(.  ــني اململكت ــق ب الطري

وهنــاك مــن يــرى يف األحالمــو صفــة لآلراميــني أو قبيلــة منهــم، وقــد جــاء 

ــل )1325 - 1311  ــن إي ــك دي ــم اري ــور ومنه ــوك آش ــات مل ــم يف حولي ذكره

ق.م(، الــذي خــاض معركــة ضدهــم وضــد الســوتو. وكــام هــو معــروف فقــد 

كان اآلشــوريون يســيطرون يف تلــك الفــرتة عــىل منطقــة أعــايل نهــر دجلــة)31(. 

ــراري األول خليفــة اريــك - ديــن -  ونجــح بردهــم عنهــا حســبام رواه أدد - نِ

إيــل. ويشــري تيغــالت - بليــرساألول إىل أنــه وصــل إىل جبــال لبنــان وســواحل 

البحــر املتوســط للحصــول عــىل أخشــاب األرز، ويف نيتــه الســيطرة عــىل طــرق 

التجــارة العابــرة ملناطــق اآلراميــني الذاهبــة إىل خــايت وأمــورو واملمتــدة حتــى 

ســواحل املتوســط. 

كــام اتبــع آشــور - بــل كاال األســلوب نفســه، إذ يفتخــر بأنــه طــارد األعــداء 

ــرساألول )1112 -  ــالت - بلي ــم تيغ ــام ويزع ــان)32(. ك ــل لبن ــفوح جب ــى س حت

1074 ق.م( أنــه خــرَّب يف يــوم واحــد بــالد )أحالمــو آرام( املمتــدة مــن بــالد 

ســوخي عــىل أواســط الفــرات، حتــى كركميــش يف أعاليــه، ثــم اجتــاز النهــر إىل 

ــال بــري، التــي  ــر ســتاً مــن مدنهــم عــىل ســفوح جب ــة الشــامية، ودّم البادي

يظــن أنهــا هــي جبــال األحالمــو التــي ســبق ذكرهــا. واضطــرَّ هــذا امللــك ألن 

يجتــاز الفــرات مثــاين وعريــن مــرة ليحــارب األحالمــو – آرام)33(. 

30  اسامعيل، 2001، ص 7.

31  دوبون، 1988، ص 21.

32  كلينغل، 1998، ص 206 ـ 208.
33 Sader،2000،pp.61-76،p64-65
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أمــا املســار الــذي أدى لظهــور الدويــالت اآلراميــة فهــو غــري واضــح لنــدرة 

املصــادر الكتابيــة. إال أن الــيء األكيــد؛ هــو أن تاريــخ الــدول اآلراميــة يبدأ من 

اللحظــة التــي تبــدأ بذكرهــا الحوليــات اآلشــورية. رغــم أن اإلشــارات املوجــودة 

تســمح لنــا بــأن نستشــف الســياق العــام الــذي جــرت فيــه األحــداث)34(. لقــد 

ــاء  ــم بق ــاً رغ ــام تقريب ــالد الش ــىل كل أرايض ب ــة ع ــات اآلرامي ــت الكيان تأسس

ــة  ــة الســاحلية يف حقب ــات الكنعاني ــة، واســتمرار الكيان ــوب الحثي بعــض الجي

ــاً مــع اآلراميــني مــع احتفاظهــا بالكثــري مــن عنــارص  مزدهــرة وتفاعلهــا ثقافي

ــني  ــح ب ــزر، واألص ــد وج ــني م ــت ب ــورية فكان ــيادة اآلش ــا الس ــتقالليتها. أم اس

مامرســة اإلخضــاع الفعــي لبــالد الشــام وبــني الســلطة الشــكلية تبعــاً لقــوة أو 

ضعــف امللــك الحاكــم يف آشــور)35(.

ــة  ــت يف نهاي ــي تبع ــي الت ــق، وه ــورية؛ دمش ــة الس ــك اآلرامي ــن املامل م

األلــف الثــاين ق.م ملقاطعــة )آبــوم(، وكانــت عاصمتهــا كوميــدي )كامــد اللــوز 

حاليــا( ثــم انفصلــت. وتبعــت ململكــة صوبــا اآلراميــة الواقعــة عــىل األرجــح 

يف ســهل البقــاع الشــاميل وجبــال لبنــان الرقيــة. وقــد تطــورت آرام دمشــق 

ــرات إىل  ــن الف ــد م ــربى متت ــة ك ــت مملك ــارش ق.م، فأصبح ــرن الع ــر الق أواخ

الريمــوك جنوبــاً. وبلغــت درجــة كبــرية مــن القــوة والنفــوذ الواســع، مــام مكنهــا 

ــدول  ــف ال ــىل رأس تحال ــوف ع ــن الوق ــاين« م ــدد الث ــر ح ــا »ب ــد ملكه يف عه

ــة  ــث« يف معرك ــادة »شــلمنرص الثال ــة القــوات اآلشــورية  بقي ــة ملواجه اآلرامي

34 Sader،1987،P.274

35  الحلو، 2004، ص 703.
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قرقــر)36( ســنة 853 ق.م.  

قــاد شــلمنرص عــدة حمــالت ضــد دمشــق وملكهــا حزائيــل عــام 841 ق. 

م، ومل يســتطع احتاللهــا)37(. وبعــد موتــه قــام بــر حــدد الثالــث ابــن حزائيــل 

ــا  ــامة. ويخربن ــة ح ــاب مملك ــىل حس ــامل)38(، ع ــو الش ــته نح ــه سياس بتوجي

ــك آرام  ــري ضــده بزعامــة مل ــف كب ــام تحال ــك حــامة ولعــش عــن قي زكــري مل

دمشــق بــر حــدد بــن حزائيــل وســتة عــر ملــكاً آخــر، حــارصوه يف »حــزرك«. 

ــل  ــا. وفع ــر مدنه ــق ودم ــة دمش ــلمنرص غوط ــرب ش ــام 831 ق.م خ ويف الع

تيغــالت - بليرسالثالــث، الــيء نفســه بــني 737 - 735 ق.م)39(. لكــن دمشــق 

ــني،  ــا رص ــوا ملكه ــن أعدم ــوريني الذي ــة اآلش ــنة 732 ق.م، يف قبض ــت س وقع

وتــم تهجــري معظــم ســكانها، وحولــت دمشــق ملقاطعــة آشــورية. ورمبــا تبعــت 

بعــض اإلمــارات  الصغــرية يف غــريب دمشــق وجنوبهــا ململكــة دمشــق، مثــل: 

ــور)40(.  ــوالن، وجيش ــة الج ــكا(، يف منطق ــاكاح )مع ــوب، آرام م ــت رح آرام بي

ومــن امللــوك الذيــن عرفــوا كحــكام لدمشــق حتــى أواســط القــرن التاســع ق.م: 

36  يقــع تــل قرقــور شــاميل ســهل الغــاب مبحافظــة حــامة إىل الجنــوب 10 كــم مــن مدينــة جــرس الشــغور، وهــو 

واحــد مــن أكــرب املواقــع األثريــة يف حــوض العــايص مســاحته حــوايل 10 هكتــار، يتكــون مــن كتلتــني، ارتفاعــه 

حــوايل 30 م عــن األرض املحيطــة.  بــدأت التنقيــب فيــه بعثــة أمريكيــة مــن مدرســة الدراســات املرقيــة  

بــإدارة رودولــف دورمنــان Rudolph Dornemann مــن عــام 1993 وحتــى 2004، واســتمرت بــإدارة جيــس 

ــني أن  ــد تب ــى 2010، وق ــن 2005 وحت ــدءاً م ــة أركانســاس Arkansas ب ــن جامع ــانا Jesse Casana م كاس

أقــدم الســويات األثريــة يف املوقــع ترجــعِ لأللــف التاســع 8500 ق.م وآخرهــا يعــود للعــرص اململــويك، لكــن 

ــرص  ــع 2200 - 2000 ق.م، وع ــر الراب ــز املبك ــرص الربون ــدة لع ــك العائ ــت تل ــة كان ــر أهمي ــويات األك الس

الحديــد األول والثــاين 1200 - 500 ق.م. اعتقــد بعــض الباحثــني أن املوقــع هــو نفســه مدينــة قرقــر )كاركارا( 

ــك  ــف الســوري اآلرامــي ضــد املل ــني التحال ــا املعركــة الشــهرية ب ــي جــرت فيه ــف األول ق.م الت خــالل األل

اآلشــوري شــلمنرص الثالــث عــام 853 ق.م، وورد فيــه ذكــر جنديبــو العــريب، وهــو أول ذكــر لكلمــة عــريب يف 

التاريــخ القديــم، وجنديبــو هــو شــيخ عــريب كان مــن بــني املتحالفــني، وشــارك باملعركــة بألــف مــن راكبــي 

الجــامل، ومل تكــن املعركــة فاصلــة بدليــل اســتمرار الحمــالت اآلشــورية عــىل املنطقــة فيــام بعــد.

37  دوبون، 1988، ص 67 - 69.

38  فرزات، 1993، ص 131.
39 Hawkins،1982،P.413

40  دوبون، 1988، ص 38.
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ــاب  ــارش( - ت ــرن الع ــر الق ــون )أواخ ــارش( - حزي ــرن الع ــط الق ــزون )أواس ري

رامــان )أواخــر العــارش وبدايــة التاســع( - بــر حــدد )بدايــة التاســع( - حــدد 

ــل )842 -  ــاين )842/844( – حزائي ــر حــدد الث إدر )أواســط التاســع: 844( - ب

800( - بــر حــدد الثالــث )أوائــل القــرن الثامــن( – حاديانــو )الربــع الثــاين مــن 

ــان )أواســط القــرن الثامــن ق.م()41(. القــرن الثامــن( - رادي

ــني اللوفيــني مــع  ــزت باختــالط الحثي أمــا مملكــة حــامة ولعــش: فقــد متي

ــني  ــني بيئت ــورية ب ــب س ــز يف قل ــرايف املتمي ــا الجغ ــا، ومبوقعه ــني فيه اآلرامي

طبيعيتــني متاميزتــني، هــام: الباديــة الســورية يف الــرق، والجبــال يف الغــرب)42(. 

وكانــت مملكــة قويــة انتقــل الحكــم فيهــا مــن أيــدي حــكام حثيــني، إىل أيــدي 

أمــراء وملــوك آراميــني، أشــهرهم زكــري ملــك حــامة ولعــش، الــذي أفــاد مــن 

ــا، وهــي  ــة لعــش إليه ــه وضــم دويل الدعــم اآلشــوري لتوســيع نطــاق مملكت

التــي كانــت تعــرف يف النصــف الثــاين مــن األلــف الثــاين ق.م باســم )نوخــي(، 

وكانــت متتــد إىل الشــامل والشــامل الرقــي مــن حــامة)43(.

ــع  ــده م ــني ض ــىل رأس املتحالف ــت ع ــا كان ــث أنه ــلمنرص الثال ــا ش ذكره

مملكــة دمشــق يف معركــة قرقــر ســنة 853 ق.م، التــي ادعــى فيهــا االنتصــار، 

ــاً  ــد أن هــزم تحالف ــاين )722 - 705 ق.م( بع ــا شــاروكني الث ــة احتله ويف النهاي

ــري مــن ســكانها)44(. ــل الكث ــة آشــورية، ورّح ــا لوالي ــر، وحوله ضــده يف قرق

وتعــد شــأمل/يأدي )زنجــريل حاليــاً( التــي قامــت عــىل ســفوح األمانــوس، من 

أهــم املاملــك اآلراميــة. وكانــت محاطــة مبجموعة مــن اإلمــارات الحثيــة اآلرامية: 

ــل، وتتاخــم يف الجنــوب  ــز وقــو وتب يف الشــامل والغــرب جرجــوم وخيلكــو ومل

41  بيتارد، 2008، ص 96، 124.

42  إسامعيل، 2001، ص 25.

43  أبو عساف، 1988b، ص 58.

44  أبو عساف، 1988b، ص 58.
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والجنــوب الرقــي بيــت أجــويش. وقــد متيــزت بالتــامزج العرقــي بــني ســكانها 

ــم  ــا وتبعيته ــاري، ووالء ملوكه ــتواهم الحض ــن مس ــون..(، وتباي ــون، لوفي )آرامي

شــبه الدامئــة آلشــور، ووفــرة اآلثــار املاديــة والكتابيــة املكتشــفة فيهــا)45(.

جــاء ذكــر شــأمل يف أحــد نصــوص اململكــة اآلشــورية القدميــة )القــرن 19 

ــة  ــا عالق ــات له ــع نفق ــوري يدف ــر آش ــم تاج ــص اس ــن الن ــث تضم ق.م(، حي

برحلــة تجاريــة، يفــرتض أنهــا متوجهــة ملنطقــة جبــال األمانــوس لــراء 

ــام ورد  ــأمل. ك ــف يف ش ــرة موظ ــات أج ــن النفق ــر، وتتضم ــاب والخم األخش

ــال  ــك لالحتف ــون يف الكرن ــد آم ــىل معب ــت ع ــة نقش ــة مرصي ــمها يف قامئ اس

بالفرعــون تحومتــس الثالــث الــذي قــام بعــدة حمــالت عــىل هــذه املنطقــة)46(. 

مــن حــكام شــأمل، جبــار، مبــه، خايــه )والــد كيالمــو(، شــإيل )أخــو كيالمــو(، 

وأخــرياً كيالمــو نفســه)47(. ورمبــا كان بــر راكــب آخــر ملــوك شــأمل، إذ حولــت 

ــك يف حــوايل  ــا والة آشــوريون، وذل ــة آشــورية يحكمه ــة بعــده إىل والي املنطق

ــاروكني)48(. ــد ش ــىل ي 720 ق.م، ع

ومــن املاملــك اآلراميــة بيــت بخيــاين: عنــد منابــع الخابــور عاصمتهــا 

جــوزان )تــل حلــف حاليــاً(، انتهــى دورهــا الســيايس حــوايل 808 ق.م، عندمــا 

قامــت فيهــا ثــورة عــىل اآلشــوريني فأخمدهــا أدد - نِــراري الثالــث، وأصبحــت 

واليــة آشــورية منــذ ذلــك الحــني)49(. أمــا مملكــة بيــت عديــن فقامــت مبنطقــة 

الفــرات األوســط حتــى رافــده الخابــور باألســفل وعــىل معابــر الفــرات وأهمهــا 

ــل أحمــر()50(. يف حــني قامــت مملكــة بيــت زمــان يف  ــب )ت ــل - بارِس معــرب ت

45  إسامعيل، 2001،  ص 20.
46  Schloen،2009.P.2.
47  Trokay،1996،PP.96-122،P.109.
48  Hawkins j.D،1982،P408

49  أبو عساف، 1981،  ص 147.
50  Hawkins j.D،1982،P.375
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املنطقــة الواقعــة  شــامل طــور عابديــن، وينابيــع نهــر دجلــة، عاصمتهــا آمــد 

ــار بكــر(. ويف منطقــة الفــرات األوســط نشــأت بعــض اإلمــارات الصغــرية  )دي

ــب  ــد مص ــوب، عن ــت خال ــا بي ــفي منه ــور الس ــرات والخاب ــي الف ــىل ضفت ع

ــزور،  ــر ال ــوب رشق دي ــرات جن ــي الف ــي، عــىل ضفت ــرات، والق ــور يف الف الخاب

وخنــدان إىل الجنــوب الرقــي مــن القــي، وســوخي إىل الجنــوب مــن خنــدان 

ــت  ــي حل ــويش الت ــت أج ــاملية بي ــورية الش ــك س ــن مامل ــا)51(. وم ــى عان حت

محــل بيــت عديــن مــع نهايــة القــرن التاســع ق.م كأكــرب دولــة آراميــة قويــة 

ــال  ــارص ب يف الشــامل الســوري. ذكــرت بيــت أجــويش خــالل حكــم آشــور - ن

ــوك  ــه مل ــع ل ــذي دف ــث )858 ـ 824 ق.م(، ال ــه شــلمنرص الثال ــاين وخليفت الث

بيــت أجــويش الريبــة. ويذكــر أدد - نـِـراري الثالــث )810-783 ق.م( أنــه غــزا 

ــح  ــو. ونج ــن ادرام ــمك اب ــا عرتس ــويش، وكان يحكمه ــت أج ــة بي ــاد عاصم أرف

ابنــه متــع إيــل يف إبقــاء دولتــه املفتــاح األهــم يف ســورية الشــاملية)52(، وتزعــم 

ــس  ــراري الخام ــور - نِ ــدا آش ــام ح ــوريني، م ــد اآلش ــورية ض ــة دول س مقاوم

لتوقيــع معاهــدة معــه، حيــث أجــربه فيهــا عــىل أداء ميــني الــوالء والخضــوع 

آلشــور، وعــدم الوقــوف مــع أعدائهــا. لكــن أرفــاد ســقطت عــىل يــد تيغــالت 

- بليرسالثالــث بعــد محارصتــه لهــا بــني 742 ـ 740 ق.م، فحولهــا إىل مقاطعــة 

آشــورية، كــام كل الشــامل الســوري. )الشــكل 6(.

الفينيقيون
 كانــت املــدن الفينيقيــة مليئــة بالنــاس، وعامــرة بالحيــاة، متقدمــة 

بحضارتهــا التــي مل تــأت مــن فــراغ؛ بــل جــاءت مــن تراكــم لخــربات ومعــارف 

ــاء املــدن الســورية  ــري مــن الســكان، هــم أبن ــط كب ــا خلي ســابقة، ســاهم فيه

الذيــن عرفــوا بالكنعانيــني، وأطلــق عليهــم اليونــان اســم الفينيقيني )الشــتغالهم 

51  إسامعيل، 2001،  ص 16.
52 Hawkins،1982،P.407
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بصباغــة وتصنيــع األرجــوان(. ولعــل مــن أهــم الحــوارض الكنعانيــة الفينيقيــة: 

ــورو  ــكا، أرادوس )أرواد(، صم ــور، ع ــدا، ص ــل(، صي ــوس )جبي ــت، بيبل أوغاري

)تــل الكــزل(، إرقاتــا )عرقــا(، بــريوت، طرابلــس، وغريهــا. ومل تســتطع أي مدينــة 

ــت  ــه أوغاري ــذي لعبت ــدور ال ــب ال ــاحل أن تلع ــن الس ــاميل م ــم الش يف القس

ســابقاً خــالل هــذه الفــرتة، يف حــني أصبحــت جبيــل وصيــدا وصــور يف القســم 

الجنــويب مــن الســاحل قــوة مســيطرة، ليــس بســبب نشــاطاتها التجاريــة فقــط؛ 

بــل ككيانــات سياســية أيضــاً. وخــالل القــرن الحــادي عــر ق.م امتــدت تجــارة 

الفينيقــني عــىل يــد تجــار مــن صــور وغريهــا، إىل مناطــق أخــرى مــن املتوســط، 
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وأّسســوا هنــاك مســتوطنات يف قــربص ورودوس وبــالد اليونــان ومــرص ومالطــة 

ــة القــرن التاســع أســس بعــض  ــا. ويف نهاي ــة ورسديني ــة وصقلي وشــامل إفريقي

الفينيقيــني الهاربــني مــن صــور مدينــة قرطاجــة)53( )يف تونــس()54(.                                                                                            

بعــد تبعيــة طويلــة ملــرص خرجــت املــدن الفينيقيــة مــن ربقــة ســيطرتهم، 

وتؤكــد قصــة »وينامــون« املبعــوث املــرصي، الــذي جــاء للحصــول عــىل خشــب 

األرز ليصنعــوا منــه القــارب املقــدس لإللــه آمــون، واســتقباله املهــني لــه مــن 

قبــل أمــري جبيــل، الــذي قــال لــه: »وال أنــا خــادم ملــن أرســلك«، تؤكــد اســتقالل 

مــدن الســاحل الفينيقــي عــن مــرص.

لكــن األذى هــذه املــرة يــأيت مــن آشــور التــي قــاد ملكهــا تيغــالت – بليــرس 

األول )1112 – 1074 ق.م( حملــة عــىل ســورية، وأخــذ الجزيــة مــن أرواد 

وجبيــل وصيــدا)55(. وازدادت وتائــر التوســع اآلشــوري منــذ فــرتة حكــم آشــور 

ــك اآلشــوري  ــام املل ــه أي ــت وطأت ــاين )883 - 859 ق.م(. وثقل ــال الث ــارص ب - ن

ــرب  ــوايل 814 ق.م ق ــي ح ــاطئ التون ــىل الش ــور ع ــن ص ــوا م ــون قدم ــها فينيقي ــرة أسس ــة: معّم 53  قرطاج

معمــرة ســابقة لهــم اســمها يوتيقــا، وتعنــي العتيقــة وســميت قرطاجــة )قــرت حدشــت( وتعنــي املدينــة 

الحديثــة متييــزاً لهــا عنهــا، وقــد كانــت واحــدة مــن أهــم املحطــات التجاريــة الفينيقيــة التــي نشــأت عــىل 

ــا، ثــم توســعت وقويــت حتــى ســيطرت عــىل الجــزء الغــريب مــن مناطــق البحــر  ــا وأوروب ســواحل أفريقي

املتوســط وســواحل األطلــي والــرأس األخــر يف بريطانيــا، اســتمرت قرطاجــة بالتوســع حتــى اصطدمــت 

ــل أن  ــا قب ــان لجانبه ــب الروم ــتطاعت أن تكس ــوايل 550 ق.م، واس ــام ح ــرب بينه ــبت الح ــق فنش باإلغري

يتنكــروا لهــا وتنشــب ثالثــة حــروب بينهــام عــىل مــدى مئــة عــام بــني 246 و146 عرفــت بالحــروب البونيــة 

التــي انتهــت بقضائهــم عــىل حضــارة قرطاجــة وتدمــري وقتــل مــن فيهــا مــن الســكان. لكــن الرومــان أعــادوا 

ــة  ــاً ثرياً،بعدهــا تبعــت لســيطرة الدول ــزا إقليمي ــح مرك ــا لتصب ــد عــىل شــاكلة روم ــة مــن جدي ــاء املدين بن

ــة  ــود 247 ق.م(، وهــو ســليل امللك ــل )املول ــني يف قرطاجــة هانبيع ــادة التاريخي ــن أشــهر الق ــة. م البيزنطي

أليســار الفينيقيــة التــي هاجــرت مــن صــور وأسســت املدينــة، وقــد وصلــت جيوشــه إىل مــا يعــرف اليــوم 

بفرنســا وإســبانيا وســويرسا وتخــوم رومــا. اهتــم اآلثاريــون باملوقــع منــذ نهايــة القــرن التاســع عــر، لكــن 

أعــامل التنقيــب املكثفــة واملنهجيــة كانــت بــني 1973 - 1983م تحــت إرشاف اليونيســكو، حيــث عمــل فيهــا 

12 فريقــاً اكتشــفت الحــي الفينيقــي واملينــاء ومعبــد التوفــاة املخصــص لبعــل حمــون وتانيــت، والكثــري مــن 

املنشــآت واملبــاين األخــرى، وخاصــة املــدرج العائــد للعــرص الرومــاين. للمزيــد: فينفريــد إلليغــر، قرطاجــة، 

مدينــة البونيــني والرومــان واملســيحيني، ترجمــة: د. عيــد مرعــي، دمشــق، 2008.

54  كلينغل، 1988، ص 214.

55  الخطيب، 2006، ص 48.
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ــد  ــر يف عه ــوري أك ــط اآلش ــث )859 - 824 ق.م(. وازداد الضغ ــلمنرص الثال ش

تيغــالت - بليرسالثالــث )745 - 727 ق.م(، فكانــت كل املناطــق الســورية، مبــا 

ــراءة  ــة لآلشــوريني، وق ــم والجزي ــم الغنائ ــا مــدن الســاحل مضطــرة لتقدي فيه

تفاصيــل املــواد التــي جــاء ذكرهــا يعطــي انطباعــاً عــىل مــدى الغنــى والــروة 

الــذي كانــت تنعــم بهــا ســورية.

ــورية  ــدن الس ــت امل ــنحريب )705 - 681 ق.م( تحالف ــك س ــد املل ويف عه

ــدون )681 - 668  ــا أرسح ــاً. أم ــا جميع ــه قهره ــور، لكن ــد آش ــة ض والفينيقي

ق.م( فقــد اســتوىل عــىل صيــدا، وأعــدم امللــك عبــدي ملكــويت. ونعمــت املــدن 

الفينيقيــة بهــدوء نســبي بعــد تعيــني ملــوك تابعــني آلشــور عليهــا. وبدعــم مــن 

املرصيــني متــردت بعــض املــدن عــىل آشــور يف عهــد ملكهــا آشــور بانيبــال )668 

- 626 ق. م(، ومنهــا صــور، وأرواد، لكنــه متكــن مــن إخــامد الثــورة فيهــا 

بقســوة. إن نجــاح سياســة آشــور - بانيبــال الخارجيــة بالســيطرة عــىل مناطــق 

واســعة جــداً شــملت الهــالل الخصيــب وأجــزاء مــن مــرص، أدى ملشــاكل 

صّعبــت الســيطرة عليهــا، وكان هــذا الســبب، مــع اتباعــه سياســة اســتعامرية 

ــب(، كان  ــة والرائ ــا عــىل الجزي ــة )العتامده ــة، وضعــف اقتصــاد الدول ظامل

ــة)56(. ــة اآلشــورية الحديث ــار االمرباطوري ــي أدت النهي أحــد أهــم األســباب الت

اضطربــت األوضــاع يف الســنوات األخــرية مــن حكــم آشــور - بانيبــال 

بســبب نشــوب حــرب أهليــة تصــارع فيهــا ابنــاه التوأمــان، فرحــل إىل حــران 

حيــث قــى ســنواته األخــرية هنــاك. أضعفــت الحــرب قــوة آشــور فاســتطاع 

نابــو - بــوالرص أول ملــوك اململكــة الكلدانيــة بالتحالــف مــع كياكرسيــس امللــك 

امليــدي )625 - 588 ق.م(، احتــالل الحــوارض اآلشــورية: آشــور، كلــخ، نينــوى، 

ــا.  ــنة )612 ق.م(، وتدمريه س

56  انظر: كريشباوم، 2008،  ص 94.
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وتقاســم البابليــون وامليديــون مناطــق اململكــة اآلشــورية، واســتطاعوا 

احتــالل املقاطعــات الغربيــة)57(. ولكــن مــرص انتفضــت، فقــاد الفرعــون نــكاو/

نيخــاو )610 - 595 ق.م( جيشــاً وصــل إىل كركميــش، املــكان الــذي تحطمــت 

فيــه بالنهايــة االمرباطوريــة اآلشــورية حــوايل 605 ق.م، واســتطاع الجيــش 

ــوري)58(،  ــرصي اآلش ــف امل ــزم التحال ــاين ه ــرص الث ــذ ن ــادة نبوخ ــداين بقي الكل

ــد  ــام )597 - 586 ق.م(، بع ــني ع ــليم مرت ــل أورش ــاً، واحت ــه جنوب ــع فلول وتاب

ــوم.  ــي املزع ــني، وجــرى الســبي الباب ــف ضــد الكلداني ــادة تحال ــا بقي قيامه

ومل يفكــر نــكاو بالتدخــل يف شــؤون ســورية بعدهــا، واهتــم بشــؤون 

ــام  ــل ع ــوا باب ــد احتل ــون ق ــرس اإلخميني ــني كان الف ــالده)59(. يف ح ــاريع ب مش

ــدي  ــرى إىل أي ــالد األخ ــن الب ــا م ــا وجاراته ــري فينيقي ــل مص )539 ق.م(، لينتق

الفــرس، لكنــه بــدا مــن الواضــح أنــه كان انتقــاالً ســهالً، مل يصحبــه يشء 

مــن العنــف أو الخــراب)60(. وظلــوا يف البــالد حتــى احتــل االســكندر اململكــة 

اإلخمينيــة وممتلكاتهــا )الشــكل 7(.

57  زودن، 2003، ص 69.
58  Bienkowski،2000،P.65.

59  أحمد، 1996، ص 239.

60  الخطيب، 2006، ص .67
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الشكل رقم )7(
الدولة اآلشورية

Assyria c 800 BC
Assyria c 730 BC
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ــث تشــبههم يف  ــم عــىل شــاكلتهم بحي ــم آلهته ــا القدي ــكان مرقن تصّورَس

الصفــات الفيزيائيــة والروحيــة، فهــي تغضــب وتعطــف، تصــارع وتهــادن، تأكل 

وتــرب. أّمــا عالقتهــم مــع الكواكــب والنجــوم وظواهــر الطبيعــة؛ فقــد عرفــوا 

عــن طريقهــا دورة الزمــن وتجــّدد الحيــاة، وتأملــوا أعــامق الكــون، وغاصــوا يف 

أرساره، وتعرّفــوا مــن خــالل متابعــة هــذه املظاهــر الكونيــة عــىل الكثــري مــن 

ــُف تحــت مــا يســمى بالكهانــة والتنجيــم  العلــوم واملعــارف التــي كانــت تُصنَّ

والعرافــة وقــراءة الطالــع. 

ــة املهــد الــذي شــهد ظهــور املعبــودة األوىل  ــا املرقي لقــد كانــت منطقتن

لــدى البــر وهــي اإللهــة األم التــي ترمــز للخصوبــة والخلــق والتكاثــر ضــامن 

اســتمرار الوجــود البــري، وقــد تــم تشــخيصها بأنــواع مــن الدمــى الحجريــة 

أو الطينيــة األنثويــة ذات األعضــاء الجنســية الواضحــة. كــام كان هنــاك نظــري 

ذكــري لهــا، ميكــن فهمــه مــن خــالل قــرون ورؤوس الثــريان التــي وجــدت يف 

ــة خــالل  ــكار الديني ــا وأساســاتها. وقــد ترســخت هــذه األف ــوت ومصاطبه البي

العصــور التــي شــهدت بدايــة الزراعــة وتدجــني الحيوانــات وخاصــة يف الفــرتة 

املمتــدة بــني األلــف الثامــن والســادس قبــل امليــالد، فــازداد االهتــامم بالثــور 

كرمــز إلهــي يجســد القــوة والخصوبــة، إىل جانــب اإللهــة األم.

العالقــات  وتطــور  الثالــث(  األلــف  )بدايــة  املــدن  تأســيس  انعكــس 

ــرق  ــة امل ــكان منطق ــدات س ــىل معتق ــداً ع ــر تعقي ــكل أك ــة بش االجتامعي
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ــد  ــا املعاب ــم له ــد اآللهــة ويقي ــق ليعب ــم، فاعتقــدوا أن اإلنســان قــد خل القدي

والطقــوس الواجبــة، ويقــدم لهــا القرابــني، وإذا مل يُنّفــذ تلــك املناســك عوقــب 

ــا تســتند  ــزة ملعتقــدات هــؤالء يف أنه ــة املتمي ــاً شــديداً. وتكمــن الخاصي عقاب

ــن  ــا ضم ــا وتصنيفه ــىل تنظيمه ــوا ع ــة، فعمل ــدد اآلله ــن بتع ــان تؤم إىل أدي

ــة املتعــددة ال  ــك اآلله ــا. لكــن تل ــاً ألدوارهــا وأهميته ــة وفق ــة عقالني منظوم

يجــوز اعتبارهــا مجموعــة مــن اإللهــات واآللهــة املختلفــة األخــرى، بــل يجــب 

ــدف إىل  ــث يه ــاً، بحي ــا بعض ــرس بعضه ــارصه ويف ــل عن ــام تتفاع ــا كنظ فهمه

املحافظــة عــىل الكــون وتفســري ظواهــره، ويف إطــار هــذا النظــام مــن التفاعــل 

ــه)61(. ــه ومكانت ــة عــىل مكان ــه يحصــل كل مــن اإللهــات واآلله والتفســري، فإن

اســتخدمت مجموعــة مــن النجــوم والكواكــب كرمــوز لآللهــة، فــكان مــن 

ــة،  ــب الرئيس ــاك الكواك ــم هن ــمش(، ث ــمس )ش ــني(، والش ــر )س ــا القم بينه

ــه  ــر يف قارب ــوس(، والقم ــب الزهــرة فين ــاح عشــتار )وهــي كوك ــة الصب ونجم

الهــاليل يعــرب الســامء املظلمــة بانتظــام، أمــا الشــمش فهــي إلــه الشــمس الــذي 

يعــرب الســامء بعربتــه يوميــاً فيبــدد الظــالم والــر، موزعــاً أشــعته بالتســاوي 

عــىل جميــع املوجــودات عــىل نحــو صــارم وبــال تفرقــة، ويف الليــل يعــرب العــامل 

الســفي، ويواصــل دورتــه، بوصفــه القــايض األكــرب )إلــه القــرارات(، وكان يرمــز 

ــه يف  ــوا يصورون ــني كان ــىل ح ــة، ع ــعة األربع ــمس ذات األش ــل بالش ــه يف باب ل

آشــور بقــرص الشــمس املجنــح. وكان لــكل إلــه وظيفــة، كــام كان هنــاك آلهــة 

كبــرية لــكل املــدن والبــالد، أو آلهــة محليــة لــكل مدينــة بعينهــا، ناهيــك عــن 

ــون  ــون وينام ــر يأكل ــل الب ــة مث ــت اآلله ــرية. وكان ــة صغ ــة محلي وجــود آله

ويتزوجــون ويحاربــون، ويرتكبــون حتــى الجرائــم، وقــد يعاقبــون عليهــا مثــل 

61  يــرى بعــض الباحثــني أن مــا يبــدو مــن تعــدد لآللهــة، مــا هــو يف نهايــة املطــاف إال متثيــل إللــه واحــد محيــط 

بجميــع القــوى اإللهيــة، وهــذه اآللهــة املتعــددة هــي مظهــر مــن مظاهــر وجــود إلــه واحــد. انظــر: هــري 

ســاغز، عظمــة آشــور، 2009، ص 301.
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نفــي انليــل ألنــه أغــوى وخطــف العــذراء ننليــل، وقــام شــمش مبعاقبــة أحــد 

ــه بعــل ميــوت كالبــر  خــدام املعبــد، إثــر لعنــه، فحولــه إىل كلــب، وكان اإلل

ولكــن بطريقــة االختفــاء والعــودة مــن جديــد أو البعــث.

وكثــرياً مــا رافقــت اآللهــة الجيــوش يف تحركهــا، بــل كانــت ال تخطــو خطــوة 

واحــدة إال بعــد استشــارتها وســؤالها عــام يحملــه الغيــب لهــا، وإذا مــا جــرت 

ــت صورهــا وشــعاراتها يف مقدمــة الجيــوش، وهــي تحــارب يف  حــرب ُحمل

صفــوف املقاتلــني، وتتجــىل لهــم وكأنهــا يف مقدمتهــم، أو فــوق رماحهــم. 
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الفصل األول: آهلة أوغاريت

أوالً: آلهة أوغاريت

تقــدم لنــا املــادة األثرية والنصوص املكتشــفة يف رأس الشــمرا ) أوغاريت)62(، 

فكــرة واضحــة عــن عــامل اآللهــة واألســاطري، ليــس يف املدينــة فحســب بــل يف 

كل بــالد الشــام خــالل األلــف الثــاين قبــل امليــالد، والتــي يرجــع الكثــري منهــا 

إىل أصــول أقــدم، وميكــن أن نجدهــا يف أزمنــة مختلفــة يف العديــد مــن مناطــق 

مرقنــا القديــم، مثــل: إبــال ومــاري وبــالد الرافديــن. وقــد وردت أســامء اآللهــة 

ــارشة  ــط مب ــي ترتب ــة الت ــع اآلله ــوص مجم ــا نص ــم ومنه ــن القوائ ــدد م يف ع

بشــعائر تقديــم األضاحــي، ورغــم وجــود نصــوص مشــابهة غــري مرتبطــة بهــذه 

الشــعائر، إال أن القوائــم األطــول انبثقــت مــن نصــوص األضاحــي والصلــوات. 

إن تعــدد قوائــم اآللهــة يشــري إىل أنهــا كانــت تؤلــف مجموعــات تنضــوي ضمن 

62  يقــع تــل رأس الشــمرا )10كــم( شــاميل الالذقيــة، تبلــغ مســاحته 22 هكتــاراً، وهــو يحتــوي يف طياتــه مدينــة 

أوغاريــت الكنعانيــة القدميــة. تــم اكتشــاف املوقــع مصادفــة عــام 1928م عندمــا اصطــدم محــراث لفــالح من 

أهــايل قريــة مينــة البيضــا املجــاورة بحجــارة منحوتــة ضخمــة، تبــني فيــام بعــد أنهــا ســقف ملدفــن عائــي، 

إثــر ذلــك تــم تشــكيل بعثــة أثريــة فرنســية للتنقيــب برئاســة كلــود شــيفر، التــي متكنــت مــن التعــرف عــىل 

خمــس ســويات أثريــة يرجــع تاريخهــا مــن 7500 وحتــى 1200 ق.م. أهــم الســويات هــي الســوية األوىل 

RS.I املؤرخــة لعــرص الربونــز الحديــث 1600 - 1200ق.م، وهــي تغطــي مرحلــة العــرص الذهبــي للمملكــة. 

وقــد كشــف فيهــا عــدد مــن املعابــد والقصــور واملنشــآت، وعــدد مــن الرقيــامت الطينيــة التــي كان مــن 

أهمهــا األبجديــة األوىل يف العــامل، هــذا إضافــة للكثــري مــن التامثيــل والنصــب واللوحــات املنحوتــة، واللقــى 

العاجيــة والذهبيــة التــي عكســت مقــدار االزدهــار الحضــاري الــذي وصلــت إليــه املدينــة، والتــي انتهــت 

الحيــاة فيهــا عــىل يــد شــعوب البحــر، أو نتيجــة زلــزال أصابهــا حــوايل 1187ق.م.
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عضويــة مجمــع آلهــة أوغاريــت األكــرب)63(، مــع اإلشــارة إىل أن الكثــري مــن هــذه 

القوائم كانت تتضمن أسامء آلهة غري كنعانية. )الشكل 8(.

إذا كانــت نصــوص إبــال قدمــت مــا يتجــاوز األربعــني اســام إلهيــاً، ولبعضهــا 

ــادراً)64(، وإذا  ــن مل يذكــرا إال ن ــه ننــيك، اللذي ــل انــيك وزوجت اســامً ســومرياً مث

ــة،  ــه وإله ــم إلل ــة اس ــن املئ ــد ع ــا يزي ــت م ــد قّدم ــاري ق ــوص م ــت نص كان

ــن نصــوص  ــي جــاء ذكرهــا يف سلســلة “م ــة الت ــدد أســامء اآلله ــغ ع ــد بل فق

أوغاريــت” مــا مقــداره )234( اســامً، عــرف منهــا )178( مــن خــالل نصــوص 

ــة)65(.  ــات الديني األضاحــي والتقدم

ــة التــي تبــدو مختلفــة، مــا  ومــن املرجــح أن الكثــري مــن األســامء األلوهي

هــي إال وصــٌف ونعــٌت أو نســبٌة، أو صيغــٌة لغويــٌة محــورٌة تتطابــق مــع اســم 

63 Pardee،2002،P.11.

64  انظر: آريك، 1980، ص 94.
65  Pardee،2002،PP.19-22.

الشكل رقم )8(
أوغاريت – رأس الشمرا
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اإللــه األســايس يف مجمــع اآللهــة. وبالتــايل فــإن هــذا العــدد الكبــري مــن األســامء 

ــامء  ــط أس ــت فق ــي، ليس ــات واألضاح ــم التقدم ــرت يف األدب وقوائ ــي ذك الت

آلهــة، فاآللهــة الحقيقيــة أقــل بكثــري، وعددهــا باملجمــل وفــق النصــوص بــني 

ــا  ــرى م ــؤال: ت ــط. والس ــروف بالضب ــري مع ــو غ ــايل فه )100 ـ 110()66(. وبالت

الــذي حــدا مبنظــم مجمــع اآللهــة لــيك يقــرص عــدد اآللهــة عــىل )33( اســامً 

فقــط، وإغفــال األســامء األخــرى، التــي تزيــد عــن الســبعني، وإبقائهــا خارجــاً، 

يف طقــوس العبــادة العمليــة التــي ورد فيهــا مــا يزيــد عــن مئــة اســم؟)67(. 

هنــاك مــن يــرى أن ســبب املشــكلة قائــم يف عــدم التوافــق التــام بــني قامئــة 

أســامء اآللهــة هــذه واألســامء التــي تــرد يف النصــوص امليثولوجيــة، حيــث يعــود 

ــث  ــة، حي ــة األوغاريتي ــدم للديان ــل طــوراً أق ــامل أن تكــون األســاطري متث الحت

ــبة  ــا بالنس ــادة. أم ــىل العب ــاً ع ــرأت الحق ــورات ط ــريات وتط ــت لتفس خضع

ــا أن  ــك، فإم ــري ذل ــان يف تفس ــاك رأي ــم، فهن ــة يف القوائ ــامء اآلله ــب أس لرتتي

ــب  ــه يعكــس الرتتي ــا أن ــة نســبياً، وإم ــة املتباين ــب جــاء حســب األهمي الرتتي

الــذي تصطــف وفقــه رموزهــم يف املواكــب الدينيــة)68(. لقــد كان أحــد مظاهــر 

تديـّـن األوغاريتــني؛ هــو اســتخدامهم ألســامء اآللهــة يف تركيــب أســامء األعــالم، 

ــك،  ــم، املعــني، املل ــاء تابعــني إللههــم الرحي ــا ضعف ــي يظهــرون مــن خالله الت

العــادل، العطــوف)69(. 

ويف مــا يــي نعــرض لعــدد مــن أســامء اآللهــة ومعناهــا والوظائــف الرئيســة 

التــي كانــت منوطــة بهــا: 

66  Lete،2008،P.47
67  Lete،2008،P.47

68  كوبر، وكوجان، 2007، ص 65.

69  شيفامن، 1988b، ص 86.
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1 – إيـل

ــوص  ــمه يف النص ــرد اس ــه()70(، وي ــة )إل ــة األكادي ــل باللغ ــة إي ــي كلم تعن

ــه مــن األوالد ســبعون..  هكــذا إيــل= el’،.. ومؤنثــه إيلــت أي اإللهــة.. وكان ل

وكان يظهــر ميــالً للتخــي عــن بعــض ســلطانه ألوالده)71(، وهــو يقــف عــىل رأس 

مجمــع اآللهــة الكنعــاين، ويعــد أبــاً لآللهــة وللبــر وملــكاً عليهــم جميعــاً، مــا 

عــدا بعــل الــذي أزاح اإللــه الطيــب والعجــوز عــن الحكــم)72(. إن مــكان إقامــة 

إيــل حســب مــا يــراه األوغاريتيــون يقــع عنــد منبــع النهــر والينابيــع، حيــث 

ينبثــق املحيطــان: األريض والســاموي، أي مركــز الكــون، أو يف شــنم )الســامء(، 

ــة، وجدهــا  ــا، وهــو أب اآلله ــا هــو حــي عليه ــل األرض وكل م ــق إي ــد خل لق

األول، وخالــق البــر، وهــو الثــور الــذي يحمــل نطفــة اإلخصــاب، وهــو الخالــد 

ــدث يشء  ــن أن يح ــة، وال ميك ــامل اآلله ــة ع ــك األرض وخاص ــو مل ــدي، وه األب

دون إذنــه. ويــؤدي الــزواج املقــدس الــذي يشــرتك فيــه إيــل وزوجتــاه عشــريات 

والعــذراء إىل والدة إلهــي الخــري والعطــاء ســحر وشــامل )شــهر وشــامل(، وإحيــاء 

ــات الشــعرية والرســوم،  ــادة، حســب الرواي ــل ع ــدو إي ــي. ويب الخصــب الزمن

عجــوزاً ذا لحيــة مبيّضــة )أب الســنني كــام يوصــف دامئــاً( يجلــس عــىل عــرش 

عــال ويضــع قدميــه عــىل مســند. 

وأهــم الصفــات التــي يتميــز بهــا إيــل )منــوذج اإللــه املثــايل الحاكــم يف عــامل 

اآللهــة( هــي الحكمــة والخــري والتســامح، ومــع ذلــك فــإن إيــل ال يتدخــل يف 

شــؤون الحيــاة اليوميــة، فــراه يعــني بعــل حاكــامً عــىل اآللهــة، وعندمــا يهلــك 

ــم، وهــو  ــراه يتدخــل يف رصاع بعــل وي ــه. وال ن ــدالً عن بعــل يضــع عشــتارو ب

حــارض دامئــاً ألن يقــف إىل جانــب األقــوى)73(.

70  عبد الله، 2008، ص 29.

71  فريحة، 1966، ص41.

72  هبو، 2006، ص 56.

73  شيفامن، 1988b، ص 78.
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ورد تعبــري إيــل أكــر مــن 500 مــرة يف النصــوص األوغاريتيــة، ووجــد اســمه 

يف لغــات أخــرى؛ كالفينيقيــة والبونيــة واآلراميــة. وتصــوره 

النصــوص األوغاريتيــة كــراع حكيــم وخــرّي للمجلــس 

الكهنــويت، كــام تظهــر األســاطري صــورة غامضــة عــن 

موقــع بعــل بالنســبة إليــل، حيــث أن بعــل أكــر فعاليــة 

بينهــام.  يف األســاطري األوغاريتيــة، وال تذكــر أي رصاع 

وقيــل إن إيــل أَِذَن بعبــادة بعــل، وارتبــط إيــل بالثــور، 

ــكل 9(. ــرف. )الش ــوة وال ــارة إىل الق ــذا إش ويف ه

ــي منحــوت  ــي أوغاريت ــر يف عمــل فن ــد ظه وق

ــق،  ــم عتي عــىل الحجــر القــايس، وهــو شــيخ حكي

كان يجلــس بوقــار وعظمــة فــوق عرشــه، يتقبــل 

النــذور، ويهــب الرحمــة والحكمــة.. أمــا قلنســوته 

ذات الشــكل الهرمــي امللتــف، فتبــدو أكــر جــامالً 

ــة مــن قلنســوة املحــارب أدد/حــدد أو بعــل  ورهب

إىل جانبــه)74(. وعــىل مقربــة مــن معبــدي بعــل ودجن 

عــىل األكروبــول؛ عــر ضمــن بيــت نحــات عــىل نصــب 

حجــري غــري مكتمــل، كان قــد ُصنــع ليوضــع يف 

أحــد املعابــد، حيــث يعــرض مشــهد عبــادة وابتهــال، 

فتحــت شــمس مجنحــة يقــف املصــي أمــام إلــه 

ــك  ــر، ولذل ــه يف العم ــه إىل تقدم ــس، تشــري لحيت جال

ــه األب إيــل؛ فهــو يضــع التــاج  ــه اإلل فقــد اعتقــد أن

ذا القــرون، ويرتــدي ثوبــاً ملفوفــاً، ويجلــس عــىل العــرش 

74  أحمد، وعبد الله، وعيد، 1999، ص 345.

الشكل رقم )9(
اإلله إيل
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ذي املســند املنخفــض ولــه مســند للقدمــني، وهــو يرفــع يــده اليــرسى محييــاً، 

ــل،  ــوب طوي ــه بث ــام اإلل ــي أم ــف املص ــرة. ويق ــك بزه ــى ميس ــده اليمن وبي

وقبعــة عاليــة مروســة، ويحمــل يف يــده عصــا تنتهــي بــرأس حيــوان، وإبريقــاً 

ــه)75(.  يهــم بتقديــم مــا بداخلــه لإلل

ــوا موحديــن، أو أن قســامً منهــم  يــرى بعــض الباحثــني أن )الســاميني( كان

عــىل األقــل كان مييــل إىل األخــذ بفكــرة التوحيــد. وإن كلمــة إيــل، كانــت تعنــي 

لهــم اللــه تعــاىل، لكــن يــرص آخــرون، عــىل اعتبــار إيــل اســم علــم إللــه كبقيــة 

اآللهــة، لكنــه كان أكرهــم وقــاراً، وأعالهــم مرتبــة، ويســتندون يف قولهــم عــىل 

الوثائــق اآلراميــة والعربيــة والجنوبيــة ومؤلفــات املؤرخــني القدامــى التــي يــرد 

ــه فينيقــي  ــه إل ــي؛ إن ــون الجبي ــم. كــام يقــول فيل ــل كاســم عل ــا اســم إي فيه

ــالل  ــتخدماً خ ــل مس ــم إي ــل اس ــد ظ ــوس)76(. وق ــاين كرون ــه اليون ــادل اإلل يع

العصــور الالحقــة، مبــا فيهــا العــرص اآلرامــي حيــث يــرد يف عــدد مــن النصــوص 

اآلراميــة، كــام ســرى ذلــك الحقــاً. 

2 – بعـل

هــو بعــل النشــيط، ومــكان إقامتــه جبــل ســابون/َصُفن )األقــرع( شــاميل 

الالذقيــة، حيــث كان يوجــد عــىل قمتــه قــرص بعــل املتأللــئ)77(. وتعنــي كلمــة 

ــه الطقــس  ــة، وإل ــه الخصوب ــزوج. وقــد كان بعــل إل ــك والســيد وال بعــل املال

واألمطــار والعواصــف، ولقبــه بعــل عليــان؛ أي بعــل الســامي العظيــم)78(. وقــد 

أحبــه الســكان يف كل مــكان مــن الــرق القديــم، وكان يحمــل أســامًء أخــرى، 

مثــل أدد، أدو، أد تيشــوب، حــدد. ومــردُّ ذلــك إىل الوضــع املناخــي للمنطقــة 

75  كوملاير، 1985، ص 150.

76  الحكيم، 2010، ص 122، 126 و127.

77  فولكريت، 1985، ص 346.

78  عبد الرحمن )قيص(، 2008، ص 226.
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التــي تعتمــد عــىل الســقاية الطبيعيــة مبطــر الســامء أكــر مــن اعتامدهــا عــىل 

ري األنهــار)79(. ونجــد ذكــراً لهــذا اإللــه يف نــص مــن ممباقــة )إيكلتــي(، حيــث 

يــرد ذكــره بصيغــة »بعــالك«، وكان لــه معبــد يف املدينــة)80(. 

ــم  ــم العظي ــون هيكله ــرس األوغاريتي ــن، ك ــه دج ــن اإلل ــو اب ــل” ه و”بع

لــه، وكان لــه هيــكل يف أشــدود وفلســطني، وهــو مــن خــالل األســطورة شــاب 

شــجاع وســيم مقــدام  يحــب النظــام، ويكــره الفــوىض، يعمــل للحيــاة ويكــره 

املــوت، يحمــل بيــده عصــا ترمــز للخــرة، وبيــده الثانيــة الصاعقــة التــي ترمــز 

إىل الــربق والرعــد )املطــر(. وقــد ورد لقــب عليــان يف رصاعــه مــع “يــم”، ثــم 

“مــوت” فســمي الظافــر بعــل، وســمي بعــل »زبــل« أو »بعــل زيبــوب«؛ التــي 

ــال  ــلطان، فيق ــارة والس ــتعمل لإلم ــة، وتس ــرف والرفع ــمو وال ــري إىل الس تش

زبــل بعــل أي األمــري بعــل، وكذلــك »ر ك ب ع ر ف ت«، أي راكــب الســحب 

والغيــوم، صوتــه الرعــد، وبهــاؤه الــربق، وإذا احتجــب انحبــس املطــر، ويبــس 

العشــب، واختفــى الحــب بــني النــاس، وانقطــع التناســل والنســل. ومن أســامئه 

املتأخــرة أدوين أي ســيدي ومــوالي وريّب، وألحــق اإلغريــق ســيناً يف آخــر االســم 

ــري  ــوس كب ــخصية زي ــل يف ش ــكلها األكم ــه ش ــغ صورت ــس. وتبل ــح أدوني فأصب

ــام 1979م  ــر ع ــد ع ــرص فق ــل إىل م ــريه وص ــدو أن تأث ــب)81(. ويب ــة األومل آله

ــوري يف  ــس الس ــه الطق ــه إل ــر في ــرص، يظه ــة يف م ــل الضبع ــم يف ت ــىل خت ع

وضــع يخطــو فيــه بثقــة عــىل قمــة جبلــني، وكان قــد وجــد عــىل أرضيــة قــرص 

مرصــوف يعــود للمملكــة الوســيطة )الســاللة 13 القــرن الثامــن عــر ق.م(. 

وقــد افــرتض الباحثــون أن ختــم تــل الضبعــة إن هــو إال ابتهــال تصويــري لبعــل 

ســابون حتــى تهــب الريــاح، مستشــهدين بعــدد مــن النصــوص املتأخــرة التــي 

79  هبو، 2006، ص 57.
80  Werner،1998،P.128

81  السواح، 1996، ص 311.
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عــر عليهــا يف أوغاريــت)82(. )الشــكل10(.

ــي،  ــه ســامي ورئي ــه البطــل بعــل كإل ــت دور اإلل توضــح أســاطري أوغاري

ــاس، دون أن  ــة اآللهــة والن ــربق واملطــر، يتســيد مبوافقــة بقي ــك الرعــد وال مل

يكــون لديــه عــدو قــادر عــىل مجابهتــه ومنافســته عــىل عرشــه، يتــأىت مجــده 

وعزتــه مــن االعــرتاف بســيطرته والتســليم بهــا، وبصفاتــه كإلــه ثابــت ال يــزول 

لســيادته الناجحــة)83(. 

ــوت  ــد م ــطورية، ويع ــص األس ــل يف القص ــوم لبع ــدة خص ــاك ع وكان هن

ــذي  ــفي ال ــامل الس ــحيق، أي يف الع ــوادي الس ــني يف ال ــوم الرئيس ــد الخص أح

ــه املــوت والفســاد والجفــاف)84(. والخصــم  يحكمــه »مــوت« نفســه، وهــو إل

اآلخــر لبعــل هــو »عشــتارو«. واســتناداً إىل أن إيــل نصبــه ملــكاً بــدالً مــن بعــل 

82  Dijkstra،1991،P.127
83  Lete،2008،P.70،71.

84  فريحة، 1966، ص50.

الشكل رقم )10(
بعل ميي عىل جبلني
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ــق،  ــب أن تتطاب ــني يج ــن اإلله ــف هذي ــول: إن وظائ ــتطيع أن نق ــت، نس املي

ــه  ــة قــزم مضحــك: فعــرش بعــل واســع علي ولكــن عشــتارو يصــور عــىل هيئ

جــداً، ومــع أنــه اغتصــب الســلطة؛ إال أنــه مل يســتطع بعــث الحيــاة وإعــادة 

ــة. ــوازن إىل الطبيع الت

ــم  ــذا االس ــى ه ــا معن ــمح لن ــو، ويس ــو: يم/مي ــل ه ــث لبع ــم الثال الخص

)البحــر( أن نــرى فيــه إلــه الكــوارث البحريــة، وتعطينــا الصفــة األخــرى التــي 

ــر أساســاً ألن نفــرتض أن  ــايض النه ــى ق ــه، وهــي “ث ف ط”؛ مبعن ــق علي تطل

“يــم” ُعــّد ســيد النهــر أيضــاً، وقــد ُعــّدت األنهــار والبحــار مجمعــاً واحــداً. وال 

ــد منبعــه.  ــل” عن ــا هــو نهــر عاملــي يســكن “إي ــر املقصــود هن ريــب أن النه

وقــد كان القدمــاء يتخيلــون نهــراً يحيــط بأقــايص املعمــورة، وعنــد هــذا النهــر 

ينتهــي العــامل العلــوي ليبــدأ العــامل الســفي، وعنــده تــؤدي كل نفــس حســاباً 

قبــل دخــول عــامل األمــوات، ومبــا أن ســيد العــامل الســفي هــو “يــم”، فقــد كان 

عــىل كل إنســان أن يقــدم حســاباً لــه، فهــو قــايض األمــوات عنــد النهــر)85(. أمــا 

مــكان إقامــة “يــم” فهــو مدينــة كوســو)86(. وكان رصاع البعــل ضــد “يــم” إلــه 

الفــوىض رصاعــاً كونيــاً غايتــه ترســيخ النظــام، بينــام كان رصاعــه ضــد »مــوت« 

ــك  ــم املطــر، وذل ــة الفصــول، وتنظي ــه رتاب ــة من ــت الغاي ــاً، وكان ــاً فصلي رصاع

ليســقط يف أوانــه، وكلــه لخــري االنســان)87(. 

ــا  ــة كــام قدمته ــو مــن التناقضــات الداخلي ــار ال تخل وشــخصية بعــل الجب

ــاً  ــل: فارس ــد بع ــه يع ــن أحــد جوانب ــة، فم ــات الشــعرية األوغاريتي ــا الرواي لن

ومقاتــالً جبــاراً ينتقــم مــن أعدائــه بغــري رحمــة، لكنــه مــن جانــب آخــر هــو 

جبــان يرتعــد أمــام تهديــدات »مــوت«، ويعلــن نفســه عبــداً لــه، وقــد أظهــر 

85  فريحة، 1966، ص 53.

86  شيفامن، 1988b، ص 82، 83.

87  فريحة، 1966، ص 51.
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وصــف معركــة بعــل ومــوت أنهــام خصــامن عنيــدان تســاوت قوتهــام، ولذلــك 

مل ينتــرص أحدهــام عــىل اآلخــر فيهــا، بــل وأكــر مــن ذلــك؛ فــإن بعــل الجبــار 

ــاة وحاميتهــا)88(. ــاج مســاعدة عن يحت

ويبــدو مــن النصــوص أن بعــل مل يكــن كبــري اآللهــة، بــل هــو إلــه كنعــاين 

للطقــس، ويتمتــع بشــهرة عظيمــة بــني اآللهــة، انتــرت عبادتــه يف بالد الشــام، 

ــم  ــط اس ــط، وارتب ــوض املتوس ــل وح ــن ووادي الني ــالد الرافدي ــم يف ب ــن ث وم

بعــل مبــدن ومناطــق عديــدة، مثــل بعــل حاصــور، بعــل صيــدا، بعــل حــران، 

ــات  ــه صف ــام أن ل ــس بعــل ســابون، ك ــة إىل االســم الرئي ــاع، إضاف ــل البق وبع

كثــرية، بعــل أديــر )بعــل القديــر(، عــي إي )العــي(، راكــب عرفــة أي راكــب 

الغيــوم، فهــو إلــه الطقــس، يجلــب الغيــوم، وينـــزل األمطــار، ويســبب الرعــود 

والصواعــق، وهــو مالــك الســامء واألرض، العزيــز الجبــار الــذي يــرزق القــوم، 

ويزيــد نعمهــم مــن أرضــه )أرض بعــل()89(.

دعــا األوغاريتيــون النــدى بـــ »طــي ţly«)90(، وغيــاب املطــر والنــدى يــدالن 

عــىل الظــأم والجفــاف والقحــط، وكان يطلــق عــىل اإللــه بعــل »بعــل الظــأم«، 

ــدو  ــل تب ــات بع ــل. بن ــن بع ــأيت م ــدى ي ــر والن ــة املط ــد األوغاريتي ويف التقالي

ــف  ــاً عــىل مطــر لطي ــدل قدمي ــدى ي ــد كان الن ــدى، وق ــاب أو الن ــة الضب بهيئ

ــه  ــوم، ول ــه النج ــبب ب ــان وتتس ــىل األغص ــاء ع ــن م ــح م ــا ينض ــاب، وم وضب

أهميــة خاصــة؛ كونــه رشط أســايس لخصوبــة الرتبــة يف بعــض مناطــق املــرق، 

ــل)91(.  ــري مــن الغــالل واملحاصي ــه الكث حيــث تعتمــد علي

ــن  ــة م ــدم أســطورة معروف ــه البحــر هــو أق ــه الطقــس ضــد إل إن رصاع إل

88  شيفامن، 1988b، ص 80.

89  الحكيم، 2010، ص 130 ـ 132.

90  “طــي”: هــي إحــدى بنــات، أو رفيقــات بعــل الثالثــة، مــع “أريص” و “فيــداري” اللــوايت ميثلــن الظواهــر 

الجويــة، واســمها مشــتق مــن الطــل والطــالوة، وتلقــب بابنــة املطــر.
91 Healey،1994،P.17.
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ــد نشــأت يف األصــل عــىل الســاحل الســوري  ــاين ق.م، وق ــف الث ســورية يف األل

ــم انتــرت عــن طريــق حلــب يف املناطــق  ــل األقــرع، ث الغــريب يف منطقــة جب

الرقيــة، ووصلــت حتــى مــاري عــىل الفــرات األوســط)92(. أمــا صيغتهــا األدبيــة؛ 

فقــد وجــدت مكتوبــة عــىل ســتة ألــواح مــن سلســلة بعــل أوغاريــت، تحتــوي 

عــىل األســطورة البعليــة التــي تــدور أحداثهــا عــىل مجموعة متعــددة مــن الرقم، 

إال أنهــا تنتظــم يف مســار واحــد يــؤدي إىل فكــرة الــرصاع بــني الخــري والــر، بــني 

ــوى الحضــارة  ــرة رصاع ق ــني الخصــب والقحــط. أو هــي فك ــوت، ب ــاة وامل الحي

والبنــاء والنظــام مــن جهــة، مــع املــوت والدمــار والفــوىض مــن جهــة ثانيــة، قصة 

بــال نهايــة. يــدور الحديــث فيهــا عــن بنــاء قــرص بعــل، وعــن رصاعــه ضــد إلــه 

العــامل األســفل “مــوت”، ثــم عــن إنقــاذه وعودتــه مــن عــامل الظلــامت)93(. 

واألســطورة تتحــدث عــن قمــة )ســابون/ صفــن( حيــث يســود حكــم بعــل 

ويتجــىل يف الــربق والرعــد، وهــو مســكنه أو مــكان وجــوده امليتافيزيقــي 

الســاموي، يف حــني أن وجــود معبــد لــه يف أوغاريــت هــو وجــود مــدين، 

وتســتطيع العــني أن تدركــه فيهــا كــام يف بقيــة املعابــد)94(. كان األوغاريتيــون 

يرونــه يف مســكنه فــوق جبــل صفــن )األقــرع( وذلــك عن بعــد 50 كــم بوضوح، 

ويعتقــدون أن قــرصه الــذي بنــاه بــإرشاف إلــه الحــرف والفنــون »كوثــر« كان 

املــكان الــذي يصــدر عنــه صــوت بعــل فيــدوي الرعــد ويلمــع الــربق، وتنهمــر 

األمطــار، وترتعــش أبــدان البــر خوفــاً وهــي تتطلــع إىل الســامء. وإذا اختفــى 

بعــل حــل الجفــاف والقحــط واملجاعــة والبــؤس)95(. وقــد احتفــظ ســكان بــالد 

الشــام حتــى عرصنــا بتســمية األرايض التــي تعتمــد عــىل األمطــار يف ريِّهــا باســم 

92  هبو، 2006، ص 59.

93  نري، 2009، ص 78.
94  Lete،2008،P.70،71.

95  هبو، 2006، ص 57.



58

الباب األول: اآلهلة السورية

األرض البعليــة. ويبــدو أن الكنعانيــني  توصلــوا إىل أن دور الخصــب كان يــدوم 

ســبعاً مــن الســنني، وهــي املــدة التــي بقــي فيهــا “مــوت” عاجــزاً عــن التصــدي 

ــني “بعــل” و  ــال ب ــود القت ــدة يع ــد انقضــاء امل ــام يف األســطورة. وبع لبعــل ك

ــذي يختفــي يف عــامل  ــد، وينتــرص “مــوت” عــىل “بعــل” ال “مــوت” مــن جدي

املــوت الســفي، فتنحبــس األمطــار، وتجــف األرض، وميــوت النبــات، ويجــوع 

البــر والحيــوان، ويســود القحــط، ويحــل دور الجفــاف والجــدب مــدة مــن 

الزمــن تطــول أو تقــرص. وهكــذا يتنــاوب الــدْوران اللــذان يســود يف كل منهــام 

“بعــل” أو “مــوت”)96(.  

بعــد انتصــار بعــل وســيادته التدريجيــة عــىل مقــدرات الكــون بــدالً مــن 

ــة، وتحولــت املــدن واألماكــن كلهــا  ــل أصبحــت مظاهــر الكــون كلهــا بعلي إي

ــه،  ــاً ل ــل أو ابن ــكال بع ــن أش ــكالً م ــا ش ــح كل يشء إم ــل.. وأصب ــح بع لصال

والدليــل عــىل ذلــك وجــود بعــول املــدن واألماكــن، وبعــول الصفــات، ومنهــا 

بعــل أديــر أو القديــر، وبعــل قرنيــم، أي ذو القرنــني، وبعــول الصناعــة وأغلبهــا 

آلهــة تابعــة لإللــه بعــل، وهــي تعمــل مبثابــة الخــدم لــه ومنهــا كوثــر وخســيس 

وهــام إلهــا الفنــون والحــرف، وإلــش)97( منـــزل املطــر، وهــو بخــار بعــل، وجفن 

إلــه الكــروم، ورســول بعــل وآجــر وهــو إلــه األرض الزراعيــة)98(، واإللــه عليــون 

96  هبو، 2006، ص 60.

97  يــرد ذكــر إلــش يف ملحمــة قــريت، حيــث اســتدعي بواســطة التعويــذات بقصــد شــفاء امللــك مــن مرضــه 

وخــالص البــالد مــن غائلــة الجــوع والجفــاف، ويلقــب بالتعويــذة األوغاريتيــة بنجــار بيــت بعــل، وتحمــل 

زوجتــه اللقــب نفســه )نجــارة اإللهــات(، وتنحــرص مهمتهــام بالصعــود لســطح املنـــزل.. دون معرفــة املزيــد 

ــي اســتدرار عطــف  بســبب تشــوه النــص. ويُعتقــد أن كلمــة نجــار التعنــي حرفــة النجــارة بقــدر مــا تعن

الســامء لينـــزل املطــر بواســطة الســحر وأعــامل الشــعوذة، كــام أن أصــل معنــى إلــش مل يعــرف بعــد، انظــر: 

ــغ، 2004، ص 173. ــوب، و ف. رولين أدزارد. د، و م. ب

ــه بعــل، واالســامن مختلفــان يف الشــخصية  ــا يقومــان بــدور الرســول لإلل ــر: اســامن إللهــني كان 98  جفــن وأُج

والوظائــف وليــس اســامً مركبــاً إللــه واحــد، فاالســم األول: يعنــي الكرمــة، والثــاين مــن أصــل أكادي ويعنــي 

ــرد  ــر ل ــد اســتخدم اســم أُج ــران يف االقتصــاد الزراعــي الســوري، وق ــة، وكالهــام عامــالن مؤث األرض الزراعي

األعــداء املهاجمــني ملدينــة أوغاريــت، ومنــه اشــتق اســم املدينــة.
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الــذي ارتبــط اســمه بالحــدادة، رغــم أن عليــون كان أحــد أســامء إيــل، ويعنــي 

اســمه األكــر علــواً. وبعــول الكواكــب، مثــل: عجــل بعــل إلــه القمــر، وملــك 

بعــل إلــه الشــمس. وبعــول النــار، مثــل رشــف، واإللــه حمــوت إلــه املباخــر، 

واإللــه بعــل حــارات إلــه الثــأر. والثالــوث األول لبنــات بعــل: وهــن اإللهــات 

ــات بعــل:  ــاين لبن ــوث الث ــة(. والثال ــة )املطري ــة البعلي ــوايت ارتبطــن بالزراع الل

ــة  ــل أرصــاي إله ــوايت ارتبطــن مبظاهــر الكــون الكــربى، مث وهــن اإللهــات الل

ــذي  ــدى أو الطــل ال ــة الن ــدر أو القمــر، وطــالي إله ــة الب ــداري إله األرض، وب

يســقط فجــراً عــىل النباتــات يف الصيــف)99(.

ــرية الحجــم  ــل الصغ ــن التامثي ــد م ــىل العدي ــت ع ــر يف أوغاري ع

)دمــى(، وكذلــك النصــب الحجريــة التــي متثــل اإللــه بعــل، وهــي 

مبجملهــا تعــود للقرنــني الرابــع عــر والثالــث عــر قبــل امليــالد، 

ــز،  ــادة الربون ــاً مــن م ــل مصنوع ــك التامثي ــث كان بعــض تل بحي

ــي  ــك الت ــا؛ تل ــم مناذجه ــن أه ــب. وكان م ــى بالذه ومغ

ــى  ــده اليمن ــل بي ــو يحم ــل« وه ــه »بع ــا اإلل ــدو فيه يب

ــاً.  ــراوًة، أو رمح ــراً، أو ه ــالحاً، أو خنج س

إن منــوذج هــذا اإللــه املســلح الــذي يتخــذ وضعيــة الخطــو 

الوئيــد يعــد مميــزاً ملنطقــة ســاحل البحــر املتوســط، وقــد نقلــه 

ــس ومســينا ورودس  ــق، وإىل ترين ــالد اإلغري ــا إىل ب البحــارة منه

ــة  ــزر قصــري مزخــرف زخرف ــس ســوى مئ وتســاليا. وهــو ال يلب

ــي  ــوي، ينته ــبه بيض ــاء ش ــه غط ــىل رأس ــع ع ــرية، ويض قص

بقلنســوة متطاولــة مدببــة مــن األعــىل، ويحــايك هــذا الغطــاء 

ــا)100(. )الشــكل11(. ــض يف مــرص العلي ــاج األبي الت

99  الحكيم، 2010، ص 140.

100 كوملاير، 1985، ص 139.

الشكل رقم )11(
اإلله بعل
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الشكل رقم )12(
بعل إله العاصفة

وهنــاك لوحــة متثــل الــرب بعــل أكــرب مــن ســابقتها رســمت األشــكال فيهــا 

فــوق الســطح وفيهــا يلــوح الــرب بعــل بالدبــوس املرفــوع بيــده اليمنــى، بينــام 

يغــز نصلــة الرمــح بــاألرض. بــدا جســم الرمــح عــىل شــكل غصــن شــجرة يرمــز 

إىل الــربق الــذي هــو مــن أعــامل الــرب بعــل رب املطــر والعواصــف. يعتمــر 

تاجــاً عــىل شــكل غطــاء وعــاء ال يعــرف لــه مثيــل مــن قبــل، يــربز منــه نحــو 

ــرأس،  ــي ال ــان عــىل جانب ــان، وتتــدىل ضفريت األمــام قرن

نهايتهــام حلزونيتــان وتــدالن عــىل تأثــري مــرصي. 

يرتــدي الــرب مئــزراً يشــده إىل جســمه حــزام 

ــف  ــراً. يق ــيفاً أو خنج ــه س ــع في ــض يض عري

ــا  ــار له ــي يش ــال الت ــم الجب ــوق قم ــرب ف ال

ــا  ــٍض، وبجواره ــٍق وعري ــٍن عمي ــط منح بخ

تجــري األنهــار التــي يشــري إليهــا خــط متعرج 

دقيــق غــري عميــق متميــز عــن خــط الجبال. 

وأمــام الــرب يقــف متعبــد يبلــغ طولــه ربــع 

طــول الــرب تقريبــاً. )الشــكل12(.

3 – عنـاة

يعنــي اســم اإللهــة “عنــاة” العنايــة 

الغايــة  االســم  يعنــي  كــام  والتبــرص، 

والهــدف، والصيغــة اآلراميــة تعنــي شــأن، 

العربيــة  اللغــة  يف  أمــا  عمــل.  مهمــة، 

)العنايــة()101(،  املعنــى  واضــح  فاالســم 

وهــي أخــت بعــل ورفيقتــه، وهــي تحتــل 

مركــزاً مهــامً يف عــامل اآللهــة، ومــن صفاتهــا 

101 أدزارد، 2004، ص 230.
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البتــول. وهــي إلهــة الحــب والجــامل والخصوبــة، ويف الوقــت نفســه هــي إلهــة 

ــا  ــاة)102(. لقبه ــوة الحي ــة وق ــة الطبيع ــت إله الحــرب، ويف بعــض املناطــق كان

“ب ت ل ت” ويعنــي البتــول. وهــي ربــة متناقضــة الطبــاع والصفــات، تــذرف 

الدمــوع بســخاء عــىل مــوت أخيهــا بعــد مقتلــه، ويهفــو قلبهــا بحــب جــارف، 

ــرة تتســم بحــب  ــدو يف شــخصية مغاي ــة، وتب ــه ينبــض بعاطفــة صادق كــام أن

االنتقــام الشــنيع مــن قاتــل أخيهــا. ومثــة شــواهد كثــرية عــىل حبهــا للعنــف، 

ومنهــا تهديدهــا لوالدهــا “إيــل” نفســه مرتــني بربــه عــىل الرأس حتى ينـــزف 

ــذي  ــات)103( ال ــن أقه ــا م ــىل انتقامه ــق ع ــا، ويواف ــه إن مل يســتجب لطلبه دم

أىب التنــازل لــه عــن القــوس الــذي صنعــه لهــا كوثــر، فتوقــع بالشــاب أقهــات 

)الصيــاد( العقــاب الشــديد عــن طريــق صقــر الــذي ينقــض عليــه ويخطــف 

حياتــه، ثــم تنــدم وتبــيك ملــا حــل بأقهــات الــذي مل تكــن قــد خططــت إلزهــاق 

ــغ  ــط. ويبل ــا القح ــل به ــدب األرض ويح ــه، فتج ــاء بإيذائ ــل االكتف ــه ب روح

دانيــال خــرب موتــه، فيعلــن الحــزن ســبع ســنني، لكــن أخــت أقهــات تنتقــم مــن 

ــات. ــام مــن أقه ــر االنتق ــاة أم ــه عن ــذي أوكلت ــل ال القات

102 عبد الرحمن )قيص(، 2008، ص 226.

ــة  ــي لألرمل ــة يق ــاب املدين ــرب ب ــدر ق ــس عــىل البي ــاداًل يجل ــاً ع ــال قاضي ــات كان داني 103 يف أســطورة أقه

وينصــف اليتيــم، مل يرزقــه اللــه صبيــاً، وكان لــه ابنــة اســمها بوغاتو/فوغــة، فاعتكــف باملعبد يصــي ويضحي، 

حتــى ظهــر لــه بعــل الــذي أشــفق عــىل حالــه وشــفع لــه عنــد إيــل، فــأومل ســبعة أيــام ثــم ُولــد لــه أقهــات، 

ــا  ــده )رمب ــه عن ــه وجعبت ــر قوس ــا كوث ــرتك بعده ــام في ــة طع ــيس ملأدب ــر وخس ــوة كوث ــال بدع ــام داني فق

نســيها(، فأعطاهــا البنــه أقهــات طالبــاً منــه أن يُقــدم بواكــري صيــده للمعبد...وأثنــاء رحلــة صيــد رأت عنــاة 

القــوس مــع أقهــات فطلبتــه منــه، وعندمــا رفــض ثــار غضبهــا وتوجهــت ألبيهــا إيــل للتدخــل، ثــم اســتعانت 

برجــل اســمه يطفــان )شــبه إلــه( وقالــت لــه: سأمســخك نــرساً لتربــه عــىل رأســه وتأخــذ القــوس، لكــن 

يطفــان قتــل أقهــات وأخــذ قوســه وطــار بــه ليقــع يف البحــر ويضيــع القــوس، فحزنــت عنــاة عليــه وعــىل 

ــاً. وقــد تبــّدل وجــه األرض، وأصــاب البــالد الجفــاف، ألن نفســاً بريئــة  القــوس ووعــدت بإعــادة أقهــات حيّ

ــاً  ــام مناحــة دامــت ســبع ســنوات مقدم ــل مبــرصع أقهــات، فأق ــار داني ــور بإخب ــد قامــت الطي ــت، وق قتل

ــراً،  ــدت خنج ــدي، وتقل ــزي جن ــرت ب ــا فتنك ــأر ألخيه ــو الث ــه بوغات ــه ابنت ــت من ــم طلب ــة، ث ــح لآلله الذبائ

ولبســت فوقــه ثــوب إمــرأة )عنــاة(، وذهبــت ليطفــان الــذي دعاهــا للطعــام والــراب، وعندمــا مثــل أقــرَّ 

متباهيــاً بقتــل أقهــات، فصعــد الــدم إىل رأســها وهاجــت كأفعــى، ثــم ينقطــع النــص فجــأة. ونتمنــى أن نــرى 

نهايــة القصــة بالعثــور عــىل األجــزاء الباقيــة مــن النــص.
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ويــرد يف أحــد النصــوص أن “عنــاة” تســي نفســها مبذبحــة يســقط ضحيتهــا 

»نــاس مــن الــرق، ونــاس مــن الغــرب«، أي مــن جميــع جهــات العــامل، وتتخــذ 

لنفســها مــن أيديهــم املقطوعــة وروؤســهم املفصولــة زينــة، وهــي تخــوض يف 

دمائهــم )يتنفــخ كبدهــا مــن الضحــك، وميتلــئ قلبهــا بالفــرح، كبــد عنــاة مــيء 

بالطــرب، ألنهــا تخــوض حتــى الركــب يف دمــاء األبطــال(. وبصفتهــا أخــت بعــل 

تلعــب دوراً مركزيــاً يف أســطورة الخصــب الدائــرة عــىل مــوت وقيامــة بعــل)104(.

تظهــر يف الرســوم األوغاريتيــة يف الغالــب عاريــة، وأحيانــاً وهــي تحمــل خوذة 

ــوح بيدهــا باألســلحة. ورســم اإللهــة املجنحــة الجالســة عــىل  عــىل رأســها، وتل

ثــور مضطجــع هــو رمزهــا، كــام يف أحــد األختــام االســطوانية األوغاريتيــة الــذي 

نشــاهدها فيــه مجنحــة تجلــس فــوق ثــور ميســك أســدين يقعــدان أمامهــا)105(. 

وتظهــر عــىل لــوح مــن العــاج كان يخــص رسيــراً ملكيــاً يف القــرص امللــيك 

ــاً كــام تبــدو  يف أوغاريــت بصــورة أماميــة، بينــام تتخــذ قدماهــا وضعــاً جانبي

ــاه  ــر باتج ــىل، واآلخ ــو األع ــه نح ــا موج ــة، أحده ــن األجنح ــزوج م ــزودة ب م

األرض. يحيــط الشــعر بوجههــا عــىل شــكل ضفريتــني مشــابهتني لضفــار اإللهــة 

املرصيــة )حاتــور( بحيــث تنســدالن فــوق الكتفــني، وينبــت مــن جبهتهــا قرنــان 

يســبح بينهــام قــرص الشــمس، يف الوقــت الــذي ترتســم عــىل شــفتيها ابتســامة 

خفيفــة، وينــم منخراهــا الواســعان عــىل طبيعــة ناريــة صاخبــة، يقــف أمامهــا 

ــان تنــورة قصــرية وهــام يرضعــان مــن ثدييهــا املختفيــني تحــت  شــابان يرتدي

ــم،  ــرق القدي ــون ال ــني فن ــه ب ــن نوع ــد م ــل. إن هــذا املشــهد فري رداء طوي

والشــابان غــري معروفــني؛ فهــل هــام يــا تــرى اإللهــان املعروفــان يف القصيــدة 

الشــعرية “شــحر” و “شــامل” اللــذان ترضعهــام اإللهــة “أثــرية”؟ أم أن أحدهــام 

هــو يصــب ابــن امللــك )قــريت(، الــذي كانــت ترضعــه “أثــري” و “عنــاة” مــن 

104 فولكريت، 1985، ص 346.

105 آمييه، 1980، ص 87.
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ثدييهــا كــام جــاء يف امللحمــة)106(؟. )الشــكل13(.

مــرص  إىل  عنــاة  عبــادة  وصلــت  لقــد 

النصــوص  وتدعوهــا  الهكســوس،  مــع 

الهريوغليفيــة ربــة الســامء وســيدة اآللهــة، 

وقــد قــام رعمســيس الثــاين بتأســيس معبد 

لإللهــة الســورية عنــاة يف عاصمتــه)107(. 

وعنــاة هــذه هــي عشــتار يف بــالد مــا بني 

ــد  ــاب العه ــرتوت يف كت ــن، وعش النهري

عنــد  أفروديــت  وتقابــل  القديــم، 

ــان)108(.  ــد الروم ــوس عن ــق وفين اإلغري

4 – دجــن

ــاً  ــن بعض ــم دج ــف اس ــا يكش رمب

ــل  ــا كان أص ــام إذا م ــه في ــن طبيعت م

ــاك مــن يفــرتض أن اشــتقاق االســم جــاء مــن كلمــة:  التســمية صحيحــاً. فهن

ــه  ــاك مــن افــرتض أن داج »dag ســمك«)109(، أو »دجــن dagan القمــح«، وهن

مــن جــذر الكلمــة العربيــة »دجــى أو دجــن« والــذي يعنــي الظــالم أو الغيــوم 

ــه مل  ــه اســم غــري )ســامي(. ومبــا أن ــاك مــن يفــرتض أن ــة باملطــر، وهن املحمل

يتــم العثــور عــىل إثبــات أكيــد عــن أصلــه، فمــن املفــرتض التعامــل معــه كإلــه 

ــم األرض()110(.  ــدى )دس ــع الن ــرتك م ــح يش ــح، والقم ــن القم ــمه م ــتق اس اش

106 أدزارد، 2004، ص 234.
107 كراوس، 1985، ص 319.

108 هبو، 2006، ص 55.
109 يقــدم املــؤرخ والقديــس هريونيمــوس )املولــود يف ســرتيدون عــىل بحــر األدرياتيــك عــام 347م واملتــويف يف 
بيــت لحــم 420م ومرتجــم العهــد القديــم إىل اللغــة اليونانيــة(، رشحــاً لالســم عــىل أنــه مركــب مــن داج و 
أون، ويعنــي شــكالً مــن أشــكال الســمك، وتبنــى آخــرون هــذا التفســري عــىل الرغــم مــن أنــه مل يثبــت مــا 

يشــري أليــة عالقــة كانــت تربــط اإللــه مــع الســمك.
ــتخدمون يف  ــوري يس ــاحل الس ــة الس ــا منطق ــورية ومنه ــق الس ــض املناط ــكان بع ــارة أن س ــدر اإلش 110 تج

ــام. ــكل ع ــام بش ــز أو الطع ــىل الخب ــة ع ــن للدالل ــة دج ــة كلم ــم العامي لهجته

الشكل رقم )13(
عناة تطعم عنزين
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وقــد ورد اســمه ضمــن نصــوص أحــد معابــد إميــار، وقــد ورد يف أالالخ ضمــن 

الرقيــامت التــي وجــدت يف الحصــن العســكري والبوابــة)111(. 

كانــت أقــدم مراكــز عبادتــه يف األلــف الثالــث ق.م يف إبــال )تــل مرديــخ(، 

ــة -  ــل البيع ــول )ت ــارة()112(، وتوت ــل العش ــا )ت ــري(، وترق ــل الحري ــاري )ت وم

الرقــة(، وامتــدت إىل أجــزاء واســعة مــن ســورية وفلســطني حتــى أجــزاء مــن 

ــل يف  بــالد الرافديــن، وقــد كان دجــن توتــول مشــهوراً إىل درجــة أنــه كان يُبَجَّ

إبــال بصفتــه ملــك توتــول)113(.

ــع يف  ــه يوض ــظ أن ــالل، ونالح ــه الغ ــل إل ــىل األق ــورية ع ــن يف س وكان دج

ــل،  ــومريني انلي ــة الس ــري اآلله ــع كب ــب م ــاً إىل جن ــورية جنب ــة س ــة آله الئح

111 Healey،1994،PP.72،89

112 يقــع تــل العشــارة عــىل الفــرات األوســط 60 كــم شــاميل مــاري، جنــوب مصــب نهــر الخابــور يف الفــرات، 

ــه عــام 1923م  ــورو دانجــان )Thureau Dangin( ســرباً في ــي ت ــزور. أجــرى الفرن ــر ال ــع ملحافظــة دي يتب

بعــد العثــور فيــه عــىل رقيــم مســامري عــام 1910م، كــام عــر عــىل منحوتــة حجريــة آراميــة عــام 1948م. 

ثــم نقبــت يف املوقــع بعثــة أمريكيــة بــني عامــي 1974 - 1986م برئاســة  ترييــزا كارتــر، ثــم برئاســة جورجيــو 

بوتشــياليت ومارلــني كيلــي مــن جامعــة كاليفورنيــا. ثــم بعثــة  فرنســية برئاســة أوليفييــه رووه، ومــا تــزال 

ــة  ــح مدين ــم أصب ــث ق.م، ث ــف الثال ــة األل ــى لبداي ــع يرق ــني أن الســكن باملوق ــد تب ــى اآلن. وق ــل حت تعم

يحيــط بهــا ســور بطــول 2 كــم وعــرض 20 م، وكانــت مركــزاً دينيــاً وسياســياً واقتصاديــاً مهــامً تبــع ملــاري 

وتفاعــل معهــا يف كافــة األنشــطة التــي أدت لخلــق حضــارة متميــزة يف تلــك املنطقــة، ثــم خلفــت مــاري 

ــون،  ــف األول ق.م فقــد ســكنها اآلرامي ــا يف األل ــا. أم ــة بعــد ســقوطها وعرفــت مبملكــة خانا/عان يف األهمي

وعرفــت باســم ســريق وكانــت تدفــع الجزيــة مللــوك آشــور أحيانــا وتتمــرد عليهــم أحيانــاً أخــرى، قبــل أن 

تلحــق مبــارشة بــاإلدارة اآلشــورية. كشــفت التنقيبــات عــن ثالثــة أســوار تحصينيــة، وبيــوت، ومبــان إداريــة، 

ومنهــا مبنــى ضخــم يعــود للعــرص البابــي القديــم، وعــرص مــاري، إضافــة لبعــض الرقُــم املســامرية.

ــة عــام  ــة أملاني ــخ بالفــرات، أبعــاده 800×700م، نقبــت يف املوقــع بعث ــد ملتقــى البلي ــل البيعــة عن 113 يقــع ت

1990م برئاســة إيفــا شــرتومنغر E.Stromenger، وقــد أنهــت البعثــة أعاملهــا األولية عــام 1995م، وكشــفت أن 

اســتيطان املوقــع يعــود لأللــف الثالــث، وبــدأ يفقــد أهميتــه منــذ منتصــف األلــف الثــاين ليهجــر املوقــع بدايــة 

القــرن الثالــث ق.م، وتبنــى بجــواره مدينــة نيكفوريــون، حيــث بنيــت عليهــا كنيســة بيزنطيــة لهــا أرضيــة مــن 

املوزاييــك. كانــت توتــول املــكان الــذي ســجد فيــه شــاروكني األكادي لدجــن وقــدم لــه األضاحــي، كــام طلــب 

حفيــده نــرام الســني منــه املســاعدة يف القضــاء عــىل إبــال، وطلــب منــه ملــوك مــاري القــوة والبــأس، وقــد عــر 

عــىل املعبــد الرئيــس للمدينــة املكــرس لإللــه دجــن، وعــىل سلســلة مــن القصــور واملدافــن امللكيــة التــي تعــود 

لعــرص الســالالت الباكــرة، ولفــرتة إبــال وفــرتة حكــم امللــك اآلشــوري شــمي حــدد األول )بدايــة القــرن الثامــن 

عــر ق.م(، ولهــذه الفــرتة تعــود الكثــري مــن النصــوص املســامرية ذات املواضيــع اإلداريــة.
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ــه  ــا زوجت ــة، أم ــالد وســيد اآلله ــك الب ــب مبل ــم كان يلق ــه الحاك ــه اإلل وبصفت

ــه  ــو إل ــن ه ــن دج ــل. واب ــة انلي ــل زوج ــة ننلي ــاوية لإلله ــاالش املس ــي ش فه

ــامء ويف  ــه الس ــن إل ــك اب ــدا ذل ــام ع ــد في ــذي يع ــدد ال ــواء ح ــس واألن الطق

ــاين  ــاين مــن األلــف الث ــه عشــتار. ويف النصــف الث إحــدى املــرات ســميت ابنت

كان دجــن مســاوياً إللــه الشــعري الحــوري كوموروي/كومــريب أبــو اآللهــة، 

ــة  ــه كانــت أور كيــش وتوتــول )تــل البيعــة( ورمبــا أيضــاً مدين وأماكــن عبادت

كومــار التــي اشــتق منهــا اســمه عــىل األرجــح. وقــد جــاء ذكــر دجــن ضمــن 

إحــدى وثائــق تــل ممباقــة )ايَكلتــي(، حيــث يتحــدث عــن وجــود معبــد لــه يف 

املدينــة )البيــت P(، كــام جــاء وصفــه يف النــص مقرتنــاً بإلــه الطقــس أدو/حــدد، 

ــة األخــوة)114(.  عــىل أنهــام آله

كــرس لدجــن معبــد مهــم يف أوغاريــت، كــام ورد يف قامئــة اآللهــة الحوريــة 

ــاً لتيشــوب. وكان لــه دور يف األســطورة األوغاريتيــة،  يف أوغاريــت، وكان موازي

لكنــه مل يلعــب فيهــا إال دوراً صغــرياً وغامضــاً، وخاصــة يف قصيــدة نيــكال )إلهــة 

ــن  ــد لبعــل )اب ــر ســابقاً كوال ــة ومبعــرة، فقــد ذُك ــه قليل ــة حول القمــر(. األدل

دجــن(، كــام ذُكــر أيضــاً كوالــد إللــه القمــر ياريــخ. ولكــن مل يكــن لديــه نشــاط 

يف األســاطري الرئيســة، كــام أن اقرتانــه مــع “بعــل” رمبــا يشــري إىل أن مالمحــه 

قريبــة مــن مالمــح “بعــل”.

ويف الالهــوت األوغاريتــي الــذي تعكســه قوائــم مجمــع اآللهــة املحــي، كان 

دجــن مــن بــني الشــخصيات الرئيســة فيهــا، وذلــك وفــق عــدد مــن النصــوص، 

وكان موقعــه هــو الشــخصية الثالثــة بعــد “إيــل” و “إيليــب”، وجاء قبــل “بعل”. 

كــام تذكــره النصــوص األوغاريتيــة مرتــني باســم “دجــن تتــل ttl” ويعنــي دجــن 

مدينــة توتــول. وهــذا مــا يظهــر اســتمرارية الثقافــة الســورية القدميــة مــن خالل 

اســتمرار تقاليــد دجــن األوغاريتيــة مــع تلــك التــي كانــت يف مــاري. 

114 Werner،1998،P.129
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ــر  ــس التأخ ــا يعك ــل، رمب ــاطري بع ــاط يف أس ــن أي نش ــن م ــاب دج إن غي

ــه إىل الســاحل الســوري. وهــذا مــا دفــع بعــض الباحثــني ألن  النســبي لوصول

يفــرتض أن بعــل ليــس ابــن دجــن، لكنــه يتشــابه بالنهايــة معــه. وتبقــى مســألة 

نســب آلهــة أوغاريــت مــن املســائل املعقــدة التــي تحتــاج ملزيــد مــن الجهــد 

ــا)115(. إلثباته

5 - رشف

ذكــر رشــف أو رشــب يف نصــوص إبــال، باعتبــاره أحــد اآللهــة الرئيســة فيهــا؛ 

ــكل  ــا بش ــت كتابته ــي عرف ــة الت ــذه املدين ــداين، ه ــف ع ــوم رش ــيام أقن والس

)عدانيــدو()116(. أمــا يف أوغاريــت فــكان أحــد آلهــة العــامل الســفي، ومل يلعــب 

دوراً يذكــر يف األســاطري األوغاريتيــة. كــام ُعــدَّ إلهــاً للحــرب »صاحــب الســهام 

ــريت.  ــك ق ــة املل ــس عائل ــاء خم ــه إخف ــىل عاتق ــي ع ــود«، وألق ــابو الجن راش

وقــد ظهــر اســمه يف قوائــم األضاحــي بشــكل متأخــر، وذكــره أحــد النصــوص 

مســاوياً لإللــه الرافــدي نريجــال، اســتمرت عبادتــه لــدى دول آراميــة، ويبــدو 

 أن رشــف كان اســتثناًء مــن بــني القلــة مــن آلهــة العــامل الســفي الذيــن نــادراً 

ما استلموا التقدمات يف طقوس أوغاريت)117(.

ــز،  ــا مــن الربون ــَع بعضه ــه الحــرب رشــف، ُصن ــل صغــرية إلل وجــدت متاثي

وبعضهــا اآلخــر مــن النحــاس املطعــم أو املغــى بالذهــب، ووجــد عــدد البــأس 

بــه منهــا يف بــالد اليونــان ويف صقليــة ورسدينيــة، وكذلــك يف ديلــوس وفوالكــويب 

يف جزيــرة مولــس ويف باتــوس يف كريــت ويف ترينــس، ووجــدت متاثيــل أخــرى 

يف جبيــل وفلســطني وقــربص وغريهــا. يرجــع تاريــخ معظمهــا إىل القــرن الثــاين 

ــي  ــل ه ــة؛ ب ــة تجاري ــا بضاع ــن اعتباره ــر ق.م. وال ميك ــادي ع ــر والح ع

115 Healey،1994،P.68.

116 أريك، 1980، ص 95.
117 Yon،1994،P.244.
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هدايــا دينيــة مثينــة، ذات تأثــري ســحري قادمــة مــن الــرق البعيــد)118(. 

6 - يم

ــه  ــه إل ــار، إن ــور واألنه ــك البح ــيدون)119(، مل ــل بوس ــو مث ــر وه ــه البح إل

ــه  املــاء الــذي خــرس معركــة الســلطة ضــد بعــل، وتــروي بعــض األســاطري بأن

بعــد هــذه املعركــة ُزوَِّج مــن اإللهــة عشــتارت ملراضاتــه)120(. هــو يرمــز إىل يــم 

بلوياثــان )يف النصــوص: ل ت ن( الحيّــة املتلويــة ذات الــرؤوس الســبعة. ويرمــز 

ــه بالتنــني أيضــاً )يف النصــوص: ت ن ن()121(.  إلي

تعنــي كلمــة “يــم” لغويــاً البحــر، ومــن هــذه الكلمــة ومعناها نســتدل عىل 

طبيعــة هــذا اإللــه، فهــو ابــن إيــل املحبــوب، أمــر لــه إيــل ببنــاء قــرص، وهــو 

ــه الجفــاف  ــه املطــر، ويتوافــق مــع مــوت إل عــىل طــريف نقيــض مــن بعــل إل

ــفي.  ــامل الس ــكن يف الع ــار ويس ــراب والدم ــبب الخ ــذي كان يس ــط ال والقح

وقــد ورد اســمه يف أحــد النصــوص بوصيــة بعــل لرســله بعــدم االقــرتاب منــه 

ألنــه ســيبتلعهم كالخــراف، وإذا فتــح فمــه وصلــت شــفته العليــا إىل الســامء، 

واألخــرى إىل األرض. فهــو يف األســاطري أمــري البحــر، وحاكــم األنهــار الــذي أحبــه 

اإللــه إيــل، وســاعده ليبنــي قــرصه، ثــم وقــع الخصــام بينــه وبــني بعــل. توجــد 

ــروي  ــد الســاللة التاســعة عــرة 1345 - 1220 ق.م ت ــة مــن عه قصــة مرصي

أن إلــه البحــر “يــم” كان يطلــب الجزيــة مــن بقيــة اآللهــة)122(. و “يــم” عكــس 

اإللــه “مــوت” يف قســاوته، يســتطيع األحيــاء مــن البــر االبتهــال إليــه وهــو 

يســتمع إليهــم ويســتحوذ عــىل تعاطفهــم الطفــويل)123(.

118 هانس، 1985، ص 325.

ــة، وهــو نجــل  ــة يف األســاطري اليوناني ــزالزل والعواصــف البحري ــول وال ــه البحــر والخي 119 بوســيدون هــو إل

كرونــوس وريــا وشــقيق زيــوس كبــري اآللهــة، وزوجتــه أمفيرتايــت، وهــو مخلــوق تــم وصــف عــىل أن نصفــه 

رجــل ونصفــه ســمكة.

120 عبد الرحمن )قيص(، 2008، ص 228.

121 فريحة، 1966، ص52.

122 الحكيم، 2010، ص 137.
123 Lete،2008،P.46.  
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7 – مــوت

ــع  ــث م ــه الثال ــة )م ت(، وهــو اإلل ــر مــوت Mot يف النصــوص بصيغ يظه

البعــل ويــم الــذي كان يخــوض رصاعــاً عنيفــاً للفــوز بالســلطة بعــد إيــل)124(. 

وهــو إلــه الجفــاف واملــوت يف امليثولوجيــا الفينيقيــة الكنعانيــة، اســمه يعنــي 

املــوت وهــو ســيد العــامل األســفل )بيــت الجثــث األرضيــة(، بعــد أن قــام مــوت 

بابتــالع بعــل نزلــت اإللهــة عنــاة إىل العــامل األســفل، وقطعتــه بســيفها، وأنقذت 

حبيبهــا بعــل الــذي قــام مــن األمــوات)125(. 

لقبــه: »م د د إل« وكذلــك »ي د د«، ولفظــة مــدد ويــدد تعنــي شــيئاً 

واحــداً هــو الحبيــب مــن جــذر مشــرتك: ود، فهــو حبيــب إيــل أو الــذي يحبــه 

ــلطانه ألوالده انتخــب  ــض س ــن بع ــىل ع ــل أن يتخ ــا أراد إي ــذا عندم ــل. ول إي

أوالً يــم وأمــر ببنــاء قــرص لــه، وأرســل وراء كوثــر وخســيس إلــه البنــاء ليحــر 

مــن مــرص. وهــذا كان ســبب اعــرتاض عشــتار، وعندمــا وقــع الخيــار عليــه كان 

أول عمــل قــام بــه، هــو طلبــه تســليم البعــل خصمــه، الــذي ميكــن أن ينازعــه 

الســلطة. ولكــن النــرص كان يف آخــر األمــر لألمــري البعــل)126(.

ــذي مل  ــة، وال ــطورة البعلي ــل يف األس ــرب لبع ــم األك ــو الخص ــوت ه ــه م اإلل

يســيطر أبــداً عــىل عــامل بعــل. ينتهــي مــوت بــأن يصبــح العــدو الــكي للحيــاة، 

ويبقــى العنيــد الــذي ال يقبــل وال يتقبــل األعــامل الخــرية)127(.

هنــاك الكثــري مــن املشــاهد التــي يظهــر فيهــا »مــوت«، ويرمــز فيهــا لــألذى 

ــخصية  ــامء الش ــض األس ــن بع ــمه ضم ــظ ورود اس ــام لوح ــر. ك ــح وال والقب

ــن  ــم „اب ــت باس ــي ترجم ــت bnn’nt« الت ــن ن ــة »ب ــل كلم ــة، مث األوغاريتي

ــض  ــه بع ــخاص في ــامء األش ــىل أس ــمه ع ــالق اس ــون إط ــد يك ــوت“)128(. وق م

124 فريحة، 1966، ص54.

125 عبد الرحمن )قيص(، 2008، ص 228.

126 فريحة، 1966، ص55.
127 Yon،1994،P244.
128 Werner،1998،P.129
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الغرابــة، إال إذا كان مــن أطلــق االســم يحمــل فهــامً مغايــراً لهــذا االســم، أو رأى 

ــاً خــرياً، أو كان األمــر مجــرد اتقــاء لــره ودفعــاً ألذاه. ــه جانب في

ال توجــد مشــاهدة مصــورة مؤكــدة لإللــه مــوت يف الفــن، ويظــن أن 

النصــب املشــوه الــذي عــر عليــه يف أوغاريــت يحمــل صورتــه، وهنــاك نصــب 

آخــر عليــه صــورة بعــل عليــان ولكــن يعتقــد املنقبــون بتحفــظ أنهــا ميكــن أن 

تكــون ملــوت أيضــاً. ويرتــدي اإللــه يف النصــب رداًء قصــرياً لــه نطــاق ُعلـّـَق فيــه 

ــاك  ــام، وهن ــن األم ــاً م ــذاًء معكوف ــل ح ــو ينتع ــيف وه س

عقــد يف عنقــه، يحمــل بيــرساه رمحــاً، رأســه الحــاد متجــه 

ــاً يشــبه صولجــان  ــاه صولجان ــل بيمن نحــو األعــىل، ويحم

اإللــه املــرصي أوزيريــس. ومــام يلفــت النظــر؛ هــو شــكل 

ــة  ــرن أو ريش ــربز ق ــام ي ــن األم ــرأس، فم ــىل ال ــي ع الح

ــه  ــاج املعــروف يف مــرص الســفىل، ينهــض فوق يشــبه الت

ــة أو زخــارف الريــش. ولكــن  شــكل يشــبه شــجرة رمزي

مــن املســتبعد أن يكــون الشــكل ميثــل حزمــة مــن 

ســنابل القمــح، وهــذان الشــكالن )ســنابل القمــح مــع 

ــه  ــه( يشــريان إىل أن اإلل ــه اإلل ــذي يحمل الصولجــان ال

الظاهــر يف املشــهد هــو اإللــه مــوت)129(. )الشــكل 14(.

8 – عتــر

هــو عــرت أو عشــرت أو عشــتارو، واســمه الثــاين 

»أريــز«، أي املخيــف أو الرهيــب، حــّل محــل بعــل يف 

الوقــت الــذي كان فيــه بعــل يف العــامل األســفل)130(. إال أنــه ُعــزل بعــد عــودة 

129 أدزارد، 2004، ص 245.
130 عبد الرحمن )قيص(، 2008، ص 226.

الشكل رقم )14(
اإلله »موت« - أوغاريت
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ــوب)131(. ــامل والجن ــرب الش ــون وع ــون واملؤابي ــده الكنعاني ــة، عب ــل ثاني بع

ــذي  ــار، وال ــة جــاء بصيغــة عت وهــو مــن آلهــة مجمــع أوغاريــت الذكوري

ظهــر يف املجــال الكنعــاين بصفتــه نجمــة الصبــاح. بينــام ظهــر الشــكل األنثــوي 

ــوس  ــا مشــتقات النجمــة فين ــا نجمــة املســاء. أم )أشــتارت – عشــتار( بصفته

ــروب  ــامل)132( الغ ــاح(، وش ــة الصب ــر )نجم ــحر الفج ــان س ــان التوأم ــام اإلله فه

)نجمــة املســاء()133(. 

9 – عشتــارت

عشــتار أو عشــرتوت هــي إلهــة الخصــب والحــب والجنــس والحــرب، وهــي 

أعظــم اإللهــات وأســامهن منـــزلة. وتتصــف أنهــا إلهــة بــال زوج، وهــي مؤنــث 

ــه  ــة إل ــي ابن ــش األرض”، وه ــتار “عي ــن عش ــالد الرافدي ــمها يف ب ــرت، واس عش

ــمس.  ــه الش ــو« إل ــه »أوت ــا اإلل ــكال، وأخوه ــة نن ــا اإلله ــني”، وأمه ــر “س القم

ــي  ــاموات، وه ــور الس ــموات، ون ــرة الس ــامء، وعاب ــة الس ــاك ملك ــت هن وكان

الســاطعة واملنــرية والالمعــة. وبعدمــا أصبــح القمــر تجســيداً إللــه مذكــر هــو 

»ســن« الرافــدي )وأشــباهه(، أعطيــت عشــتار كوكــب الزهــرة، ثالــث األجــرام 

ــع الكواكــب.  ــرية يف الســامء)134(، وأمل الســاموية املن

ــل  ــوام جمي ــر، وق ــدر ناف ــم ذات ص ــة الجس ــابة ممتلئ ــا ش ــف بأنه وتوص

ســامية الــروح مرهفــة الطبــع، قويــة العاطفــة، تحنــو عــىل الشــيوخ واألطفــال 

131 الحكيم، 2010، ص 137.

132 يبــدو أن هذيــن اإللهــني ســحر وشــامل كانــا مــن األهميــة بحيــث أن لهــام قصيــدة خاصــة معنونة باســميهام 

متجــد والدتهــام وتصفهــام باآللهــة املُّنعمــة املحبوبــة. ويــرد اســم شــامل يف قامئــة األضاحــي، كــام تركــب مــن 

ــل غــروب الشــمس،  ــالج الفجــر، وشــامل الشــفق قب ــل انب ــَحْر قب شــحر أســامء األشــخاص، وشــحر هــو السَّ

وهــذا يعنــي أنهــام كانــا نجمــي الصبــاح والســامء. وقــد يرتبــط اســم مدينــة القــدس أورشــامل الــذي يــرد يف 

النصــوص املرصيــة يف عهــد األرسة الثانيــة عــرة ارتباطــاً وثيقــاً باســم هــذا اإللــه منــذ القــرن التاســع ق.م، 

وإذا أُضيــَف لشــلم ألفــاً ونونــاً يصبــح شــلامن الــذي كان اســامً ألحــد أهــم ملــوك االمرباطوريــة اآلشــورية 

الحديثــة مبنتصــف القــرن التاســع.

133 فولكريت، 1985، ص 346.

134 انظر: السواح، 1996، ص 66، 98.
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ــىل  ــفتيها تتج ــىل ش ــاة وع ــن رس الحي ــا يكم ــاء. يف فمه والنس

الرغبــة واللــذة، ومنهــا يعبــق العطــر والشــذا، يكتمــل 

األمــن  ابتســامتها  مــن  ويشــيع  الــرسور،  بحضورهــا 

والطأمنينــة يف النفــوس. )الشــكل 15(.

الحقــول بخفــة  مــا نشــاهدها تجــوب   غالبــاً 

ورشــاقة فتنفجــر الينابيــع خلفهــا باملــاء والعطــاء، 

وتزهــر بالســنابل والنــامء. وتكمــن أهميتهــا يف أن 

ــىل  ــف ع ــاءه يتوق ــدم أن بق ــذ الق ــان أدرك ومن اإلنس

ــت يف  ــل، فجمع ــذاء والتناس ــام الغ ــيني ه ــن أساس أمري

شــخصيتها الخصــب والجنــس معــاً، فمثلــت خصــب 

الطبيعــة مبياههــا وحيواناتهــا وهكــذا يتوفــر الغــذاء، 

الذكــر  بــني  التواصــل  تتيــح  التــي  الجنســية  والرغبــة 

ــمها  ــره. كان اس ــله وتكاث ــان تناس ــن اإلنس ــى فيضم واألنث

انتقلــت عبادتهــا  »إنانا/عينانــا« وقــد  الســومريني  عنــد 

ــني  ــم كاألكادي ــت به ــي احتك ــرى الت ــوام األخ ــم إىل األق منه

الذيــن ســموها »عشــتار«، وشــعوب الجزيــرة العربيــة الذيــن 

ــني  ــا لقــب »عــر أو عطــار«، والكنعاني أطلقــوا عليه

ــرتوت«،  ــارشا أو عش ــموها »ع ــن س ــني الذي والعرباني

وورد اســمها »أســرت« يف العهــد القديــم، ونظــراً ألن البابليــني واآلشــوريني هــم 

مــن ســيطر عــىل بــالد ســومر منــذ 1800 ق.م، وورثــوا ثقافتهــم ملــن بعدهــم، 

فــإن االســم األكادي »عشــتار« هــو الــذي شــاع بــني أهــايل البــالد)135(. ويف مــاري 

ــب  ــط كوك ــرب ارتب ــد الع ــني. وعن ــدة يوم ــدوم مل ــد كان ي ــتار عي ــرَِّس لعش كُ

ــمونه  ــوره ويس ــدى ظه ــه ل ــوا يعبدون ــربى، وكان ــة الك ــاألم العربي ــرة ب الزه

135 انظر: عي، 1999، ص34.

الشكل رقم )15(
اإللهة عشتار
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“العــزى”. كــام كانــوا يتفاءلــون لرؤيتــه ويعتقــدون بقدرتــه عــىل جلــب الحــظ 

ــد  ــس عن ــق والجن ــع العش ــه دواف ــبوا إلي ــعادة، ونس ــرسور والس ــاعة ال وإش

ــس)136(. ــب الح ــموه كوك ــر، وأس الب

ــتارت،  ــارت وعش ــم عت ــت اس ــْت تح ــد ُعرف ــت فق ــوص أوغاري ــا يف نص أم

وكانــت عبادتهــا يف بــالد مــا بــني النهريــن وســورية وآســيا الصغــرى أكر شــعبية 

ــدو أن عشــتار حملــت يف الفــرتات املبكــرة يف منطقــة  ــة اآللهــة. ويب مــن بقي

شــاميل ســورية ســامت اإللهــة األم. وكانــت عبــادة عشــتار –  شاوشــكا )الحثيــة( 

يف ســورية الشــاملية وجنــوب رشق آســيا الصغــرى، ذات عالقــة وطيــدة بالجبال 

أو بآلهــة الجبــال. وظهــرت يف عبــادات محليــة مختلفــة بصفتهــا عشــيقة إلــه 

الجبــل)137(. 

ــط  ــب ورأس شــمرا مرتب ــني حل ــع ب ــي( الواق ــل بشيشــا )به ــدو أن جب ويب

ــن  ــة م ــاب اإلله ــن اغتص ــا ع ــي تخربن ــامم الت ــرية لالهت ــطورة املث ــك االس بتل

ــتبدت  ــتار واس ــاء عش ــا( أعض ــل )بشيش ــا )رأى( الجب ــل عندم ــه الجب ــل إل قب

بــه فكــرة النــوم )معهــا(، وهكــذا نــام بشيشــا مــع عشــتار. أمــا عشــتار فقــد 

قفــزت وقالــت: »مــن الــذي قــام يف هــذا الوقــت باســتباحة رشيف وأصبــح عــدواً 

ــا  ــا رأى بشيش ــب وعندم ــتار بغض ــه عش ــا قالت ــذا م ــس«. ه ــه الطق ــر إلل آخ

عشــتار مغتاظــة، وســمع هــذه الكلــامت خــاف وارتعــب وســقط عنــد قدميهــا 

ــاة والنجــاة.  ــي، ســأمنحك الحي ــال: ال تقتلين كتفاحــة، وق

هــذه االســطورة مــن جملــة األســاطري الدائــرة عــن رصاعــات إلــه الطقــس 

مــع كومــاريب أو كومــوروي، إلــه الشــعري الحــوري )دجــن( املتمــرد عليــه مــع 

أتباعــه. وذكريــات هــذه الرصاعــات الرهيبــة بــني كومــاريب وجامعتــه ضــد إلــه 

الطقــس يــرتدد صداهــا كذلــك يف النـــزاعات بــني إلــه الطقــس واألنــواء وإلــه 

البحــر وإلــه الجبــل. ويبــدو أن بشيشــا عندمــا يحــاول أن يجامــع اإللهــة، كان 

136 السواح، 1996، ص 99.

137 فولكريت 1985، ص 348.
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يطبّــق ذلــك الحــق القديــم، وهــو القيــام بالعــرس املقــدس مــع عشــتار عــىل 

قمــة الجبــال)138(. 

10 – أثيــرات 

هــي يف أوغاريــت زوجــة كبــري اآللهــة إيــل 

وأم وخالقــة اآللهــة، وتدعــى أحيانــاً إيــالت، 

أي اإللهــة)139(. وتبــدو مرضعــة ووالــدة لآللهــة، 

ــة)140(.  ــر أو أم اآلله ــة البح ــا إله ــد كان لقبه وق

ــدو يف الرســوم وهــي تعتمــر قلنســوة ذات  وتب

ــل  ــة، وتحم ــة وعالي ــة مرتفع ــات خاص مواصف

بيدهــا كأســاً أو صليبــاً مثنيــاً، وهــي إشــارة 

املرصيــة  التزيينــات  مــن  املقتبســة  الحيــاة 

الفنيــة)141(. وقــد وردت يف نصــوص العامرنــة 

ــورو  ــك عم ــب ملل ــم مرك ــن اس )EA. 60( ضم

ــب  ــالة ألمنحت ــل رس ــذي أرس ــرية ال ــدي أش عب

الثالــث)142(. )الشــكل 16(.

يــرد اســمها باألحــرف األوغاريتيــة الســاكنة 

بصيغــة )أ - ث – ر- ت(، ولكــن الباحثــني الغربيــني املحدثــني قــد حركــوه 

بنــاء عــىل اللفــظ التــورايت لنفــس االســم فقالــوا: )أثــرية(، أو كــام ورد يف التــوراة 

)عشــرية(. ويــرى غالبيــة الباحثــني أن االســم أثــرت مســتجد مــن الجــذر )أ ت 

ر(، الــذي يفيــد معنــى املــي أو الخطــو واســتنتجوا أن اللفــظ الرئيــس لعشــرية 

138 فولكريت 1985، ص 348.

139 هبو، 2006، ص 56.

140 عبد الرحمن )قيص(، 2008، ص 226.

141 أحمد، وعبد الله، ومرعي، 1999، ص 348.

142 إسامعيل، 2010، ص 258.

الشكل رقم )16(
اإللهة عشرية
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وهــو )أ ث ر ت ي م(، يعنــي التــي تخطــو عــىل البحــر أو ســيدة البحــر. ومــن 

ألقابهــا األخــرى إضافــة ألم اآللهــة وعشــرية البحــر لدينــا يف نصــوص أوغاريــت 

لقبــان آخــران: األول )إيلــة( أو )إيــالت( وهــو مؤنــث )إيــل(، أمــا اللقــب اآلخــر 

فهــو )قــدش( أو )قدشــو( ويعنــي القدوســة)143(. 

ــت  ــي رمبــا كان ــة، الت ــل الربونزي ــت عــىل عــدد مــن التامثي ــر يف أوغاري ُع

مغشــاة بالذهــب أو الفضــة، والتــي رأى فيهــا الكثــري مــن الباحثــني أنهــا متثــل 

ــا  ــت عباءته ــد لف ــا وق ــف فيه ــي تق ــك الت ــا تل ــم مناذجه ــن أه ــريات. م عش

ــاً،  ــرس كلي ــذراع األي ــث تغطــي ال ــة ذات األهــداب حــول جســمها بحي الطويل

ــار  ــده زن ــق ويش ــل إىل العن ــاًل يص ــاً طوي ــرأة ثوب ــدي امل ــاءة ترت ــت العب وتح

مــن األعــىل. أمــا الســاعد األيــرس الــذي كان عــىل الغالــب ممــدوداً إىل األمــام؛ 

فقــد صــب عــىل حــدة، ثــم ركــب عــىل التمثــال، وجــرى تركيــب غطــاء الــرأس 

ــوع عــىل حــدة)144(.  املصن

11 - كوثر وخاسيس

إلــه ســوري قديــم للحــدادة وهــو ســيد الســحر، الــذي يلعــب يف أســاطري 

ــذي بنــى قــرص بعــل، وصنــع  أوغاريــت دور ســيد الفنــون والحــرف، وهــو ال

لــه األســلحة قبــل معركتــه ضــد “يــم”، ســادت عبادتــه أيضــاً يف قــربص تحــت 

اســم كينــرياس)145(. 

ــة،  ــاطري األوغاريتي ــاف األس ــل اكتش ــيئاً قب ــم ش ــذا االس ــن ه ــرف ع مل يع

ويلفــظ اســمه بأشــكال عديــدة، ويف النصــوص: ك ث ر. و خ س س، وهــو 

اســم مركــب جــزآه متصــالن بحــرف العطــف الــواو. وقــد ترجــم بعضهــم اســم 

“كوثــر” بالحــاذق واملاهــر، مــن الجــذر: ك ث ر، أمــا جــذر: خ س س فيجــب 

143 السواح، 2006، ص 77.

144 كوملاير، 1985، ص 139.

145 عبد الرحمن )قيص(، 2008، ص 228.
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ــر)146(. ــى فكَّ ــة مبعن ــي نجدهــا يف البابلي ، الت ــه حــسَّ أن يقابل

يــرد اســم كوثــر وخاســيس )خســيس( أكــر مــن 30 مــرة، وموطنــه جزيــرة 

كريــت التــي تدعــى يف النصــوص »ك ف ت ر« أي كفتــور أو كبتــار، ولكــن يف 

أســطورة أقهــات نقــرأ أن موطنــه »ح ك ف ت« حكفــت أو خيكوبتــا، أي مدينة 

ــة  ــاح«. ولفظــة مــرص يف اإلغريقي ــه » فت ــة القدميــة مقــر اإلل ممفيــس املرصي

Egyptos هــي تحريــف لهــذا االســم حكفــت)147(.

لعــب اإللــه كوثــر وخســيس األوغاريتــي دوراً جوهريــاً، والســمة الخاصــة 

التــي يتصــف بهــا هــذا اإللــه؛ هــي مهارتــه وفنــه البــارزان يف أي عمــل يقــوم 

بــه، فهــو الــذي يصنــع مختلــف أنــواع الهدايــا واملجوهــرات، وهــو الــذي يبنــي 

ــة  ــة والفضي ــات الذهبي ــاء الطوب ــة البن ــاء عملي ــكب يف أثن ــل، ويس ــت بع بي

ــاً  ــات. عموم ــوس ألقه ــع الق ــدن واألوراق، ويصن ــط املع ــم يخي ــار، ث ــىل الن ع

ــب  ــك يلق ــلحة، ولذل ــع األس ــز يف صن ــايس يرتك ــاطه األس ــول: إن نش ــن الق ميك

ــوايت  ــات الل ــث( هــو أيضــاً اســم اإلله ــر )اســم مؤن »صاحــب الســالح«. وكوث

يســاعدن يف الحمــل والــوالدة، وهــن بنــات اإللــه خااللــو. ويــدل لقبهــام الدائــم 

»الســنونوات« عــىل الطيــور املقدســة املرتبطــة بهــذه العبــادة، والتــي عــدت 

تجســيداً لهــن)148(.

12 - شبش 

ــاذا  ــا مل ــة؛ وهــي الشــمس، أم شــبس هــي شــفش يف النصــوص األوغاريتي

ــم  ــر أن املي ــه، ولكــن يجــب التذك ــاء فأمــر يصعــب تعليل ــم إىل ف تغــريت املي

ــرى كل  ــا ت ــان يف مخرجيهــام. وهــي إلهــة العــدل، ألنه ــان متقارب والفــاء حرف

ــرتى  ــه األرض، ف ــىل وج ــدث ع ــا يح ــرف كل م ــة. تع ــب كل حرك يشء، وتراق

146 فريحة، 1966، ص 65.

147 فريحة، 1966، ص66، وانظر: شيفامن، 1988a، ص 85.

148 شيفامن، 1988a، ص 85.
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القاتــل يقتــل والســارق يــرسق، وتعــرف كل مــا خفــي يف قلــب األرض، 

ــه  ــة لإلل ــة أمين ــل خادم ــح يف اللي ــط إىل جــوف األرض، فتصب ــا مســاء تهب ألنه

مــوت. أمــا خادماهــا يف تثبيــت العــدل فهــام »صــدق وميشــور« أي الصــدق 

واالســتقامة. ولكــن الشــمس يف أثنــاء النهــار ترســل أشــعتها املحرقــة بأمــر مــن 

مــوت فتحــرق العشــب وتجفــف األرض)149(. وتدعــى أيضــاً نــور اآللهــة، وهــي 

ــد العــرب شــبش. ــة الشــمس عن ــوي مــع إله ــس األنث املشــرتكة يف الجن

تســمى شباشــو عــادة، شــمعة إيــل. إنهــا تجفــف الســموات بحرّهــا، ويقــع 

ــبش يف  ــاطري ش ــا أس ــد وصلتن ــرق. لق ــة يف ال ــة أزادو الواقع ــا يف مدين مقره

ــة  ــف العالق ــك أن نكتش ــن ذل ــم م ــتطيع بالرغ ــا نس ــداً، لكنن ــيئة ج ــال س ح

القامئــة بــني هــذه العبــادة وعبــادة الحيــة، األمــر الــذي يعطــي بــدوره إمكانيــة 

ــاد املوجــودة يف شــخصية شباشــو. ويتقــوى هــذا  للحديــث عــن ســامت الصي

ــي  ــة الت ــي اآلله ــود باق ــث شباشــو تجمــع الســم )وتق ــاع باملقطــع حي االنطب

تفعــل الــيء نفســه( يك تبــدد الســحابة فــوق األرض، وال يســتبعد أن يكــون 

الحديــث قــد جــرى يف املقطــع نفســه )املخــرب جــداً( عــن عالقــة حــب مــا 

قامئــة بــني شباشــو والحيــة، وعــن بكائهــا ملــوت هــذه األخــرية.

ــات البحــث  ــه، وتنشــط يف عملي ــكاء بعــل ودفن ــاة يف ب وهــي تســاعد عن

ــمع  ــل«: »اس ــل »بع ــذي يقات ــوت« ال ــن »م ــي تلع ــث، وه ــه املنبع ــن اإلل ع

أنــت يــا مــوت، يــا ابــن إيــل! كيــف تجــرؤ أن تقاتــل بعــل الجبــار؟ عــى أال 

يســمعك إيــل الثــور، أبــوك! فلينـــزع أساســات بيتــك، فليهــدم عرشــك امللــيك، 

ــني  ــة ب ــات القامئ ــف العالق ــذا تكتش ــاض!«. وهك ــزك كق ــاك، رم ــرس عص وليك

عبــادة الشــمس وعبــادات الخصــب الزراعيــة. لكــن دعــوات شباشــو يف ملحمــة 

رصاع بعــل ويــم تبعــد غضــب إيــل عــن عشــتارو)150(. 

149 فريحة، 1966، ص 63.

150 شيفامن، 1988a، ص 85.
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عدوهــا تنــني هائــل أو وحــش ضخــم يحــاول ابتالعهــا )الكســوف(، ولكنــه 

ال يقــوى عــىل ذلــك ألنهــا تعــود حــاالً للظهــور والضيــاء. وقــد كافأهــا البعــل 

عــىل صنيعهــا عندمــا أســعفت عنــاة بالعثــور عــىل البعــل يف قلــب األرض، يف 

مملكــة »مــوت« وســاعدتها عــىل حمــل جثتــه إىل وجــه األرض، فــرد عنهــا رش 

التنــني، وقــال لهــا: إن كوثروخســيس ســيكون دومــاً لجانبــك يف وقــت الضيــق 

)وقــت الكســوف()151(.

13 – يــرخ )ياريخ(

هــو »ســن« إلــه القمــر الرافــدي، وزوجتــه إلهــة القمــر الســومرية نيــّكال 

)نينجــال Ningal(. انتقلــت عبادتــه إىل أوغاريــت عــن طريــق حــران، وتوجــد 

أســطورة حــول لقائــه مــع نينــكال وزواجهــام دون أن يــرد فيهــا أي ذكــر إليــل 

أو بعــل)152(.

وفيــام خــال هــذه األســطورة واملقطــع الــذي يتحــدث عــن زواج يــرخ مــن 

نينــكال إلهــة القمــر، فــال يوجــد عنــه الكثــري مــن املعلومــات، إال مشــاركته يف 

طقــوس الــزواج املقــدس)153(. كــام ربــط األوغاريتيــون بــني الخصوبــة البريــة 

ودورة القمــر اليوميــة والشــهرية.

14 – حــورون

يظهــر اســم هــذا اإللــه مركبــاً يف األســامء الكنعانية، ويف أســامء املواقــع واملدن 

منــذ عــام 1900 ق.م حتــى العــام 600 ق.م، ويحمــل ثالثــة أمــراء فلســطينيني 

ــة  ــة املرصي ــرد أســامؤهم يف نصــوص اللعن ــن ت ــوم، وهــم الذي اســم حــورون أب

خــالل حكــم الســاللة الثانيــة عــرة يف مــرص)154(. وينســب إىل حــورون انتــزاع 

ســم الثعابــني، وهنــاك مــن ينســبه إىل مجموعــة آلهــة قدمــاء )الســاميني(. ورد 

151 فريحة، 1966، ص 64.

152 الحكيم، 2010، ص 137.

153 شيفامن، 1988a، ص 85.

154 أدزارد. د، و م. بوب. و ف. رولينغ، 2004، ص 210.
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اســم )حــورون عبــم( يف مــاري بصيغــة )حــا- او- را - ان - ا - يب( أي )حورون أيب(. 

ويعــرف  يف رأس الشــمرا بـــ )حــورون الفتــى( أو )حــورون الغــالم(. 

ــورون  ــل ح ــن قب ــرأس م ــرس ال ــر بك ــه الثائ ــّدد ابن ــريت ه ــدة ق ويف قصي

وتحطيــم الجمجمــة مــن قبــل عشــتار. وظــل معروفــاً خــالل األلــف األول قبــل 

ــرأ:  ــش قُ ــا نق ــاش)155( عليه ــالن ط ــع أرس ــة يف موق ــىل متيم ــر ع ــالد إذ ع املي

ــه.  ــاً المــرأة التجــأت إلي )شــت حــورون = زوجــة حــورون(، حيــث كان حامي

كــام ظهــر حــورون الحقــاً يف القــرن الثامــن ق.م، كــرب حافــظ مــن األذى لــكل 

مــن تــوكل عليــه. 

ــام 1968م  ــت ع ــر يف أوغاري ــد ع وق

ــورون  ــنّي أن ح ــي يب ــم طين ــىل رقي ع

هــو الــرب الوحيــد الــذي يلبّــي 

ــام، يف  ــان س ــن لســعه ثعب ــداء م ن

حــني أن بقيــة اآللهــة تختفــي.. 

ــاً  ــورون رب ــن رأى يف ح ــاك م وهن

مواجهــة  عــىل  ويقــدر  يحمــي 

قــوى الــر التــي تعتــرب الثعابــني 

ــه الشــفاء. ورمبــا  أحســن صورهــا ومن

155 يعنــي اســم أرســالن طــاش )باللغــة الرتكيــة( األســود الحجريــة، الكتشــاف أعمــدة ومتاثيــل أســود بازلتيــة 

فيــه خــالل الفــرتة العثامنيــة. يضــم املوقــع مدينــة خــدو اآلراميــة التــي عرفهــا اآلشــوريون بخداتــو. جــرت 

أعــامل تنقيــب فرنســية باملوقــع عــام 1928م، أدارهــا F.Thureau Dnagin، كشــفت عــن حــارضة آراميــة 

آشــورية حثية/لوفيــة. عــر فيــه عــىل عــدد مــن املنشــآت، مــن أهمهــا: معبــد وقــرص بنــي وفــق املخطــط 

ــات  ــى العاجي ــى املســمى مببن ــاك املبن ــة، وهن ــه رســوم جداري ــض غرف ــىل جــدران بع ــد ع اآلشــوري، توج

لوجــود الكثــري مــن األعــامل الفنيــة العاجيــة فيــه، والتــي كانــت تزيــن أثاثــه.

الشكل رقم )17(
املعبود السوري حورون )أبو الهول(
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ارتبــط اســمه باملــكان وهــي املنطقــة الســورية مــن حــوران، أو هــو كان صيغــة 

ــن  ــف يف رأس اب ــص اكتش ــريب. ويف ن ــل ع ــن أص ــرين( م ــري )ح ــم التدم لالس

هانــئ عــام 1978م يظهــر لــه خصائــص ســحرية دينيــة يتنــاول طــرد كائنــات 

ســحرية مؤذيــة ذات مظاهــر شــيطانية، يســمى الــرب حــورون بطريقــة ال ترتك 

أي شــك بوظيفتــه الوقائيــة: »فليطــرد حــورون املشــاركني والفتــى الــركاء«. إن 

النــص يتعلــق حســب الظاهــر باملؤذيــني املتجمعــني ضــد الــذي لقــي الحاميــة 

ــاباً. ــَد ش ــل أُعي ــو رج ــورون()156(، وه )ح

انتقلــت عبادتــه إىل مــرص  منــذ الســاللة الثامنــة عــرة، وقــد رآه املرصيــون 

يف أيب الهــول، ورأى بعــض الباحثــني أن ذكــره ورد أربــع مــرات يف ملــف الــربدي 

الســحري )هاريــس 501( الــذي يعــود لــألرسة التاســعة عــرة، وقــد جــاء ذكــر 

هــذا الــرب مشــرتكاً مــع اآللهــة الكنعانيــة رشــف وعنــاة، وكان يبتهــل كالراعــي 

الحامــي الطــارد للحيوانــات املتوحشــة التــي تهــدد املؤمــن. وهنــاك مــن 

ُه معــادالً ملــوت، وقــد توحــد مــع حــوروس ألنــه عــدو ســيت املــرصي)157(،  عــدَّ

املســاوي لبعــل ضحيــة مــوت. وقــد عــرف رعمســيس الثــاين بحبيــب حــورون، 

وقــد رمــز لــه بالصقــر بعــد أن تــم املــزج بينــه وبــني حــورس. )الشــكل 17(.

ويُعــدُّ حــورون إلهــا رئيســاً يف مدينــة يبنيــا )حــورون يــن( يف القــرن الثالــث 

ق.م، كــام اقــرتن اســمه مــع هرقــل )ملقــارت( يف نــص مــدّون باللغــة اليونانيــة 

ــل  ــمه يف األص ــظ اس ــوس. وكان يُلف ــرة ديل ــا يف جزي ــر عليه ــلة ع ــوق مس ف

حــوران مثــل اســم املنطقــة يف جنــوب القطــر الســوري، ويعنــي االســم )حــور( 

ــادل يف  ــرت ويع ــرة أو جــوف وكان العــرب يقصــدون باســمه كوكــب جوبي حف

156 كاكو، 1980، ص 97، 98، 99.

157 يف االســطورة املرصيــة الشــهرية التــي متثــل دورة الحيــاة، يتــزوج أوزيــروس )إلــه الحيــاة والخصوبــة( مــن 

ــه الصحــراء والظــالم والعواصــف(  ــر ســت )إل ــذي انتقــم مــن عمــه الري ــه حــورس ال إيزيــس وتنجــب ل

ــن  ــداً، لك ــا بعي ــث نره ــة، حي ــالث عــرة قطع ــزق جســده إىل ث ــه، واغتصــب عرشــه، وم ــل أبي ــذي قت ال

إيزيــس متكنــت مــن جمعهــا، مــا عــدا قطعــة واحــدة التهمتهــا ســمكة.
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ــام  ــال ك ــة ونرج ــذ األكادي ــوص التعاوي ــال يف نص ــن نرج ــه الرافدي ــه إل وظائف

ــه العــامل الســفي والطاعــون يف التصــّور الرافــدي. وقــد عــر  هــو معــروف إل

عــىل مســلة يف شــيحان )مــؤاب( تحمــل صــورة إلــه يعتقــد أنهــا صــورة اإللــه 

حــورون.. وإىل جانبــه صــورة اإللــه حــوروس وقــد اتخــذ شــكل العقــاب)158(.

15 - إشخارا 

إلهــة  إنهــا  قــال  مــن  العقــرب(، هنــاك  )اإللهــة  أو شــهراي  إشــخارا 

حوريــة، بــرز اســمها يف عــدة نصــوص طقســية، ولكنهــا ال تظهــر يف النصــوص 

ــاك مــن قــال إن لهــا عالقــة مــع إلهــة ذكــرت يف عيــالم  ــة)159(. وهن امليثولوجي

منــذ العــرص األكادي القديــم، وعرفــت يف بــالد الرافديــن باســم )إشــخارا 

ــذ العهــود  وإيشــخارا( منــذ عــرص أور الثالــث، وكانــت مختصــة بضــامن تنفي

املقطوعــة أمــام اآللهــة، وتســمى بســيدة القضــاء واألضاحــي، وتشــارك عشــتار 

ــبعة أوالد)160(. ــي أم لس ــة، وه ــة املقاتل ــا الحربي ــض صفاته يف بع

ــرت يف  ــث ظه ــة حي ــة ســورية أصيل ــا إله ــرت أنه ــال أظه لكــن نصــوص إب

ــة  ــا اإلله ــتار. وبصفته ــابهة لعش ــا مش ــت طبيعته ــال وكان ــة إب ــة آله مجموع

العليــا يف منطقــة النفــوذ الحثــي يف ســورية فقــد ســميت يف االتفــاق املــرصي 

بــني رعمســيس الثــاين وخاتوشــيي الثالــث )أشــخارا ســيدة الجبــال واألنهــار يف 

ــني()161(.  أرض الحثي

كــام ورد ذكرهــا يف أحــد نصــوص تــل ممباقــة )ايكلتــي(، ويبــدو أنــه كان 

لهــا عالقــة بالفنــون)162(. وكان رمزهــا يف العــرص البابــي القديــم يتمثــل باألفعــى 

ــٌم كان يقــدم باســم )أفعــى باشــمو إشــخارا(،  ــاك قَس األوىل باشــمو. وكان هن

158 أدزارد. د، و م. بوب. و ف. رولينغ، 2004، ص 211.

159كوبر، وكوجان، 2007، ص 69.

160 أدزارد. د، و م. بوب. و ف. رولينغ، 2004، ص33.

161 فولكريت، 1985، ص 349.
162 Werner،1998،P.129
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وبعــد ذلــك أصبــح العقــرب كذلــك رمزهــا الحيــواين. وحســب نــص أوغاريتــي، 

فــإن امللــك يقــدم لـــ »عــر خلمــت« قربانــاً ســائالً. وهــذه الحــروف تعنــي 

ــا”  ــة “خلامت ــدو أن الكلمــة الرسياني ــك نوعــاً مــن األفاعــي. ويب أشــخارا وكذل

تعنــي بدورهــا الســحلية أو الحربــاء، وتشــكل هــذه اإللهــة وحــدة متينــة مــع 

ــاًً  ــر إله ــع القم ــا« م ــت يف »حاتوشا/خاتوش ــد كان ــر » كوشــوخ«. وق ــه القم إل

للقســم والحلفــان. أمــا خطرهــا فيعــرب عــن نفســه بشــكل خــاص، وذلــك  يف 

أنهــا أصــل مــرض إشــخارا املســمى باســمها)163(. 

16 - صفات اآللهة

    هنــاك العديــد مــن أســامء اآللهــة التــي وردت يف النصــوص األوغاريتيــة 

ــبت  ــة نس ــامء أمكن ــة، أو أس ــت باآلله ــات ألحق ــن صف ــارة ع ــا كان عب بعضه

إليهــا، وقــد اســتطعنا أن نحــيص إليــل مــن خــالل أربــع قوائــم فقــط، حــوايل 

27 اســامً، وهــي:

    إيــل، إيــل ســابوين )إيــل جبــل ســابون/صفن(. إيــل إيـــبي )اإللــه األب(. 

ــا  ــل ت ــب(. إي ــه أرض حل ــام )إل ــل دادمي ــا(. إي ــه أرض البان ــب – ن )إل ــل ل إي

ديــري بعــي )مســاعد اإللــه بعــل(. إيلــم... )إلــه النســاء والرجــال(. إيــل بــت 

ــو  ــل )عيل ــن إي ــل ب ــل القــوي(. إي ــل )إي ــزل(. عــزب إي ــه املنـ ــي: إل ــل بيت )إي

أبنــاء عليــو(. در بــن إيــل )دائــرة أوالد عيلــو(. مفــرت بــن إيــل )جمهــرة أوالد 

ــل  ــلم إي ــب(. ش ــل الصل ــل )إي ــبت إي ــيق(. نش ــل الرش ــل )إي ــن إي ــو(. خ عيل

)إلــو الحســن(. إيــل خــش إيــل نــد )إيــل القلــق، إيــل النشــيط(. يادبيــل )إيــل 

املســامح(. يارســيس )إيــل عــي الشــأن(. يارســيل )إيــل عــي الشــأن(. ب مــرخ 

إيــل )بنصلــة إيــل(. ب نيــت إيــل )بفــأس إيــل(. ب صمــد إيــل )بنــري إيــل(. 

بدتــن إيــل )بفتنــة إيــل(. ب رشب إيــل )نــار إيــل(. ب كنــت إيــل )مؤسســة 

إيــل(. ب غديــان إيــل )بعنايــة إيــل(. بــن إيــل )هــل بنــى إيــل(. إيــل قاريتــي 

163 فولكريت، 1985، ص 349.
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)آلهــة املدينــة()164(. وهنــاك لقــب إيــل دف إد )إلــه الرحمــة والشــفقة(، ولفظة 

ف إد هــي الفــؤاد العربيــة أي القلــب والقلــب يرمــز للرحمــة والحنــان. ومنهــا 

لقــب بنــي و بنــوت ويعنــي خالــق الخالئــق والفعــل بنــى يف األوغاريتيــة يعني 

ــو املعــايل(،  ــو الســنني أو أب ــك أب ــك أب شــنم )أي املل ــه مل ــق. ومــن ألقاب خل

ــل(  ــور إي ــل )ث ــر إي ــاس(، ولقــب ث ــه اللطــف واالين ــاك لقــب لطفــن )إل وهن

والثــور يف الــرق األدىن القديــم رمــز للقــوة واالنســان عنــد الذكــور)165(.

أمــا أســامء بعــل فجــاءت يف عــرات األشــكال منهــا: بعــل ســابون )بعلــو 

جبــل ســابون/صفن(. بعلومــا )تجــي مــن تجليــات بعلــو(. إيلتــا ديــري بعــي 

)مســاعد اإللــه بعــل(. بعــل حلبــي )بعلــو حلــب(. يارجبعــل )بعلــو املهيــب(. 

يارجمبيــل )بعلــو الرحيــم(.

ــن  ــة م ــر مجموع ــم ذك ــد ت ــل، فق ــل وبع ــن إي ــن املعبودي ــة لهذي إضاف

ــام  ــة ك ــا يف القامئ ــاء ذكره ــور وج ــا الذك ــاث ومنه ــا اإلن ــرى منه ــة األخ اآلله

يــي: أرصــو وا شــاموما )األرض والســامء(. كوتاراتــو )ســيدة التناســل النســايئ(. 

ياريبــو )القمــر(. بيدرايــا )الدهــون(. عــرتو. جورومــا واتاباماتــو )الجبــال وميــاه 

ــش.  ــد مي ــو. دم ــبارايا. عتارات ــا )األرض(. أوش ــاة. أرصاي ــو. عن ــة(. عتريات الهاوي

ــارة(.  ــارو )القيث ــرة(. كين ــو )املبخ ــة(. أوتبات ــن اآلله ــع م ــام )تجم ــرو إيلي بول

ــا.  ــمس(. تاراتي ــاب الش ــد غي ــار عن ــة النه ــامل)166( )نهاي ــوك(. ش ــا )املل ملكوم

شــاجر- وا - إيتــوم. رشــب - إدريبــي. دادميــش. مــرس. مــت. أوبارايــا. جاتــارو. 

ترياتــو. جورومــا - وا - تاباماتــو )الجبــال وميــاه الهاويــة(. م. مــر. ســو را. 

أوتاباتــو )املبخــرة(. أوشــهريا )أوشــبارايا(. يــم خ ل )ميــو: البحــر، بعلــو(. يــرخ 

ــو(.  ــو(. دقــت )داقيت ــارو: املهــارة(. ترمــن )تارومان ــو: القمــر(. كــرت )كوت )يايب

164 Pardee،2002،P.11،19،21،22.

165 فريحة، 1966،  ص 43.

166 هنــاك مــن يــرى أن جــذر كلمــة » ش ل م« يــدل عــىل التــامم والكــامل والنهايــة، أمــا الســالم فهــو معنــى 

ثانــوي وليــس أصيــاًل، انظــر: فريحــة، 1966، ص84.
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ــاة  ــي )عن ــت خب ــة(. عن ــه الكرم ــريوش )إل ــد(، ت ــر الجدي ــو: الخم ــرت )تريات ت

ــا  ــر(. ي ــيت القم ــخ، كس ــيت ياري ــي )كس ــرخ كت ــوهني(. ي ــاة املش ــا: عن خبالي

ــب(.  ــو املهي ــم )ليم ــد(. يارجبلي ــو العائ ــرت )آم ــم(. عم ــدو الكري ــد )ح جبخ

يادبخــد )حــدو املســامح(. ترمــن وســنم )تــوك أمانــو - وا - ســوناما(. أوغــرت 

ــة(. ــداول امللحق ــر الج ــي()167(. )انظ )األوغاريت

ــرد يف النصــوص اســام رســولني لبعــل والرســول » م ل أ ك« مــالك مــن  وي

ــة رســل الســامء. ويف  ــالك، واملالئك ــزة أصبحــت م ــت الهم جــذر ألك وإذا لّين

النصــوص األوغاريتيــة هــام »ج ف ن« و« أ ج ر«، وجــذر جفــن يعنــي الكرمــة 

ــد  ــر وعي ــز إىل الخم ــالك يرم ــذا الرســول أو امل ــة، وال شــك أن اســم ه والدالي

قطــاف العنــب الــذي كان يحتفــل بــه دينيــاً )مهرجــان العنــب(. أمــا جــذر«أ ج 

ر« أجــر فيفيــد معنــى املكافــأة أي األجــر. ويقــرن اســم هــذا الرســول أو املــالك 

باللفظــة البابليــة Ugaru ومعناهــا الحقــل ومنهــا »أ غ ر ت« أوغاريــت وتعنــي 

الحقــل أو حراثــة الحقــل، وطبيعــي أن يكــون رســل البعــل، إلــه املطــر، آلهــة أو 

أشــباه آلهــة لهــم عالقــة بالحراثــة وبالغــالل)168(.

ومــن اإللهــات هنــاك بنــات بعــل بيــدارى ابنــة النــور، وتــاالي ابنــة ســيد 

املطــر، وأريس )أي الزمنيــة( ابنــة يعبــد را إلــه الصيــد، وهــي مجموعــة تعطــي 

ــى  ــل، وحت ــن زوجــات بع ــت نفســه ك ــن يف الوق ــن املرجــح أنه الخصــب وم

اآلن ليــس هنــاك ترجمــة مرضيــة الســمي بيــدارى ويعبــدرا لكــن مــن املعتقــد 

أنهــام مرتبطتــان بوظائــف بعــل يف مجمــع آلهــة أوغاريــت. أمــا ذكــر األســامء 

الســتة األخــرى آللهــة باســم بعــل )حــدو يف األكاديــة( يف الالئحــة فــال يوجــد 

لــه تفســري مــرض وفقــاً ملــا يعــرف عــن الديانــة األوغاريتيــة، غــري أن هــذا ال 

ــا أمــام آلهــة محليــة مختلفــة أدخلــت املجمــع العــام  مينــع مــن االعتقــاد أنن

لآللهــة تحــت اســم مقــدس واحــد)169(.

167 Pardee،2002،P.11،19،21،22.
168 فريحة، 1966، ص 66.

169 شيفامن، 1988a، ص 81.  
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ــح أضاحــي  إضافــة ملــا ســبق مــن أســامء فقــد وردت مــن أوغاريــت لوائ

احتــوت أســامء آلهــة جــرى تصنيفهــا عــىل أنهــا غــري كنعانيــة، بعضهــا ســوري 

قديــم وبعضهــا حــوري أو حثــي، وهــي تنــم عــن تقديــر األوغاريتيــني 

وانفتاحهــم عــىل ثقافــات املنطقــة قدميهــا وجديدهــا، إضافــة إىل أنهــا تعكــس 

حالــة مــن التســامح الدينــي أفرزهــا التــامزج الدميغــرايف والتعايــش االجتامعــي 

الحاصــل يف اململكــة. وقــد عرفنــا هــذا التنــوع يف مــاري التــي تعكــس 

نصوصهــا وأدبياتهــا وفنونهــا املختلفــة حيــاة مليئــة بالتعدديــة والتنــوع الثقــايف 

ــول:  ــن الق ــا ميك ــن هن ــة)170(. وم ــامء اآلله ــدد أس ــه تع ــدل علي ــرايف ي والدميغ

إن ديانــة أوغاريــت متتلــك سالســة هائلــة مــن االنفتــاح والتشــاركية والتآلــف 

ــات األخــرى)171(.  ــي واملجمع ــا اإلله ــني مجمعه ــادل ب والتب

17 - مقدسات أخرى

تظهــر مقدســات أخــرى، وهــي كائنــات مليئــة بالقــوى الســحرية وأشــياء 

ــد اإلنســان.  ــات واألشــياء املصنوعــة بي ــل بعــض الحجــارة والنبات ــة، مث طبيعي

إن هــذه املوضوعــات التــي تحظــى بالتوقــري والعبــادة، ليســت فقــط أشــكاالً 

ــة  ــاً ذات مالمــح تجريدي ــا أصنام ــد يكــون بعضه ــل ق ــات، ب ألشــخاص وحيوان

ــة  ــعارات، وأوان األضحي ــة والش ــلحة اآلله ــل أس ــة مث ــادة مختلف وأدوات عب

وحتــى أثــاث املعابــد. وســنتوقف يف معالجــة هــذه املوضوعــات عنــد املعابــد 

املصغــرة املنتــرة جــداً. 

بــني مواضيــع العبــادة يف معبــد مدينــة تدعــى »هاشــورا« )موقعهــا املفرتض 

شــامل ســورية( نجــد منـــزلني مصغريــن مقدســني يســميان »حمــري«، وهــام 

ــيي األول  ــي حاتوش ــك الحث ــام املل ــد غنمه ــب، وق ــة والذه ــان بالفض مرصع

170 خليف، 2005، ص 251.
171 Lete،2008،P.48.
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ــو  ــري فه ــا حم ــا. أم ــة إىل حاتوشــا وأورين ــل بعــض اآلله ــع متاثي وأخذهــام م

رمــز للبنــاء املقــدس املكــرس إللــه الطقــس حــدد أو تيشــوب، وكذلــك لعشــتار 

ــاء حمــري،  ــه املدينــة املذكــورة. وكان الســكان يقســمون هنــاك بآلهــة بن وإلل

وكان »حمــري« املــكان املقــدس لإللهــة إشــخارا، كــام كانــت يف معبــد حاشــودا، 

ــن  ــرة. وم ــال املصغ ــوت الصلص ــبه بي ــاً يش ــل ديني ــري مبج ــت صغ ــو بي وه

الجديــر باالهتــامم وجــود منــازل عبــادة مصغــرة يف األلــف األول قبــل امليــالد 

أيضــاً، وفيــام بعــد أصبحــت أداة مقدســة ألفروديــت – )أورانيــا القربصيــة( يف 

ــة بشــكل خــاص)172(.  الســواحل الســورية الفينيقي

172 فولكريت، 1985، ص 349.
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قوائم أسامء اآللهة يف أوغاريت

قامئة اآللهة التي وجدت يف النصوص، كام وردت بشكلها القديم

Rs 1.017/Rs 24.264 + Rs 20.024/Rs 24.543
.Ilū Şapuni(The gods Mount Sapunu)’إيل سابوين )إله جبل سابون(1

Ilu ’ibi (the god of the father)’إيل إيـبي )اإلله األب(2

.Ilu’إيل3

.Daganدجن4

.Ba’lu Şapuni(Ba’lu of the Mountain Sapunu)بعلو سابون )بعلو جبل سابون(5

.Ba’luma(another manifestation of Ba’lu)بعلوما )تجي آخر من بعلو(6

.Ba’luma(another manifestation of Ba’lu)بعلوما )تجي آخر من بعلو(7

.Ba’luma(another manifestation of Ba’lu)بعلوما )تجي آخر من بعلو(8

.Ba’luma(another manifestation of Ba’lu)بعلوما )تجي آخر من بعلو(9

 .Ba’luma(another manifestation of Ba’lu)بعلوما )تجي آخر من بعلو(10

.Ba’luma(another manifestation of Ba’lu)بعلوما )تجي آخر من بعلو(11

.ArşuwaŜamūma(Earth and Heaven)’أرصو وا شاموما )األرض والسامء(.12

.Kôtaratu(Mistresses of Female Reproduction)كوتاراتو )سيدة التناسل النسايئ(.13

.Yaribu(Moon)ياريبو )القمر(14

.Şapunu(The Mountain Sapunu)سابون )جبل سابون(15

.Kôtaru(Skillful)كوتارو/كوثر )املهارة(16

.Pidray(Fatty)بيدرايا )الدهون(17

.Attaruعرتو18

جوروما وا تابا ماتو )الجبال ومياه الهاوية(.19
GūrumawaTabamatu(Mountains and Waters 
of the Abyss).

.Atiratu’عترياتو20

.Anatu ‘عناة21

.Ŝapŝu(Sun)شبشو )الشمس(22

.Arşay(Earthy)’أرصايا )األرض(23

.Uŝbaraya’أوشبارايا24

.Attartu’عتاراتو25

.Ilu Ta’diri Ba’li(AuxiliaryGodsBalu)’إيل تا ديري بعي )مساعد اإلله بعل(26

.Rašapرشب27

.Dadmišدمد ميش 28
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.Pulru ‘Ilima(Assemblyofthe –Gods)بولرو إيليام )تجمع من اآللهة(29

.Yammu(Sea)ميو30

.Utbatu(Censer)’أوتباتو )املبخرة(31

.Kinnaru(Lyre)كينارو )القيثارة(32

.Malakūma(Kings)ملكوما )امللوك(33

 .Šalimuشليمو

قامئة اآللهة التي وجدت يف النصوص

Rs 1.017/Rs 24.264 + Rs 20.024/Rs 24.543
Ilu ’ibi (the god of the father)’إيل إيبـي )اإلله األب(1

.ArşuwaŜamūma (Earth and Heaven)’أرصو - وا - شاموما )األرض والسامء(.2

.Ilu’إيلو3

.Kôtartu(Mistresses of female Reproducton)كوتاراتو )سيدة التناسل النسايئ(.4

.Dagan دجن5

.Ba’lu Halbi(Ba’lu of Aleppo) بعلو حلبي )بعلو حلب(6

.Ba’lu Şapuni(Ba’lu of the mountain Sapunu) بعلو سابون )بعل جبل سابون(7

.Tarratiya تاراتيا8

.Yaribu(Moon) ياريبو )القمر(9

.Şapunu(The Mountain Sapunu)سابونو )جبل سابون(10

.Kôtaru(Skillful)كوتارو )املهارة(11

.Attaru عتارو12

Atiratu’ عترياتو13

.Šagarwa‘Itum شاجر ـ وا ـ إيتوم14

.Šapšu(sun) شبشو )الشمس(15

.Rašap‘Idrippi رشب ـ إدريبي16

.MSR… مرس17

.Dadmiš دادميش18

.Mt.. مت19

20..........…

21..........…

.Ušbaraya‘ أوشبارايا22
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.Gataru جاتارو23

.Attartuعتاراتو24

.Tiratu(doara)ترياتو )دوارا(25

.Ilū Qariti(Gods of City)‘إيل قريتي )آلهة املدينة(27

.Ilū M…(Gods of Men and Gods of –Women)‘ إيلم... )آلهة النساء والرجال(28

29
 Gūruma –wa Tabamatu(Mountainsand جوروما ـ وا ـ تاباماتو )الجبال ومياه الهاوية(

Waters of the Abyss).

.Yammu(Sea) ميو )البحر(30

.MMR… م. م. ر31

.Su ra سو را32

33.....…

.Ilū Dadmima(Gods of theLandofAleppo)‘ إيل دادميام )آلهة أرض حلب(34

.Ilū LBN(Godsof Labana)‘إيل ل. ب ـ ن )إله أرض البانا(35

.Utbatu(Censer)‘ أوتاباتو )املبخرة(36

.Kinnāru(Lyre)  كينارو )القيثارة(37

.Ba’luma(another manifestation of Ba;lu) بعلوما )تجي آخر من بعلو(38

Ba’luma(another manifestation of Ba;lu) بعلوما )تجي آخر من بعلو(39

Ba’luma(another manifestation of Ba;lu) بعلوما )تجي آخر من بعلو(40

Ba’luma(another manifestation of Ba;lu) بعلوما )تجي آخر من بعلو(41

Malakūma(Kings) ملكوما )امللوك(42

.Šalimu شاليم43

قامئة اآللهة التي وجدت يف النص

RS 23.246
il bt   (’IluBeti; God of the House)’ إيل بت )إيل بيتي: إله املنـزل(.1

úšhry   (usbaraya)أوشهريا )أوسبارايا(2

ym. h‘l   (yammu:sea; Ba’lu)يم خ ل )ميو: البحر، بعلو(3

.yrh  (yaibu;Moon)يرخ )يايبو: القمر(4

kţţr   (kotaru:Skillful)كطر )كوتارو: املهارة(5

ţrmn  (Tarrumannu)طرمن )تارومانو(

pdry  (Pidray: Fatty)بدريا )بيدرايا: الدهون(7

dqt  (Daqqitu)دقت )داقيتو(8
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trt (Tiratu:Young Wineترت )ترياتو: الخمر الجديد(

ršp (Rašap)رشب )رشاب(0

1
 nt hbly (‘Anatu Hablay: ‘Anatu the‘عنت خبي )عناة خباليا: عناة املشوهني(

Mutilated)

špš pgr (šapšu Pagri: šapšuoftheCorpse)شبش بجر )شبشو بجري: شبشو الجثامني(2

3
 ltm hnqtm (‘Ilatama Haniqatama: The[i‘]إيلتم خنقتم )إيالتاما خانيقاتامو: إلهتا االختناق(

Two StranglingGoddesses).

yrh kţy (Kassite Yarihu.Kassite Moon)يرخ كتي )كسيت ياريخو، كسيت القمر(.4

gbhd (Haddu is generous)[y]يا جبخد )حدو الكريم(5

yrgbb’l (Ba’lu is awesome)يارجبعل )بعلو املهيب(6

ydbíl (Ilu is magnanimous)يادبيل )إيل املسامح(7

yársís (Ilu is concerned)يارسيس )إيل عي الشأن(8

mtr (Ammu has returned)عمرت )آمو العائد(0

yrbíl (Ilu is magnanimous)ياربيل )إيل املسامح(1

yrgblím (Limu is awesome)يارجبليم )ليمو املهيب(2

mtr (Ammu has returned)عمرت )آمو العائد(3

yársíl (Ilu is concerned)يارسيل )إيل عي الشأن(4

ydbbel (Balu is magnanimous)يادبيل )بعلو املسامح(5

yrgmbel (Balu is compassionate)يارجمبيل )بعلو الرحيم(6

azbel (Balu is powerful)عزب إيل )إيل القوي(7

ydbhd (Haddu is magnanimous)يادبخد )حدو املسامح(8

قامئة اآللهة التي وجدت يف النص

RS 4.474 
íl b[n]íl (’Ilu the sons of ’Ilu) إيل بن إيل )عيلو أبناء عيلو(1

dr b[n] íl (the circle of the sons of ’Ilu) در بن إيل )دائرة أوالد عيلو(2

3
 mphrt b níl (the assembly of the sons of مفرت بن إيل )جمهرة أوالد عيلو(

’Ilu)

trmn wsnm (tuk amunawa Sunama) ترمن وسنم )توك أمانو ـ وا ـ سوناما(4

il w atrt (’Ilu and Ateratu)’ عيل وا عرتت )عيلو وأترياتو(5
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hnn íl (the grace of ’Ilu) خن إيل )عيلو الرشاقة(6

nšbt íl (the solidity ’Ilu) نشبت إيل )عيلو الصلب(7

šlm íl (the well being of ’Ilu) شلم إيل )عيلو الحسن(8

íl hš íl[n]dd (solicitous ’Ilu active ’Ilu) إيل خش إيل ند )إيل القلق، إيل النشيط(9

b‘…spn bl (Balu Sapunu Balu) بعلو سابونو )بعل سابونو، بعلو(0

ugrt (of Ugarit) أوغرت )من أوغاريت(1

b mrh íl(by ’Ilu blade) ب مرخ إيل )بنصلة عيلو(2

b nit íl (by ’Ilu’s blade)ب نيت إيل )بفأس عيلو(3

b şmd íl (by ’Ilu;s crusher)ب صمد إيل )بنري عيلو(4

b dtn íl (by ’Ilu’s crusher)بدتن إيل )بفتنة علو(5

b šrp íl (by ’Ilu’s fire)ب رشب إيل )بنار عيلو(6

b knt íl (by ’Ilu foundation)ب كنت إيل )مبؤسسة عيلو(7

b ģdyn[i]l (by ’Ilus care)ب غديان إيل )بعناية عيلو(8

n[íl] (did ’Ilu build) [b]بن إيل )هل بنى ييلو( 9

    

وهكذا، ميكن تلخيص قامئة مجمع اآللهة األوغاريتي باآليت: 

ــي  ــي تعن ــامية( الت ــة )الس ــو الكلم ــل، وه ــن إي ــامء م ــة أس ــد ثالث - توج

إلــه. اإليــل األول ويدعــى إيــل ســابون )صفــن(، والثــاين هــو إيــل - إب، ومــن 

املحتمــل أنهــا تشــري إىل روح األســالف، تلــك القــوة القدســية التــي تعــرب عــن 

ــه  ــة ألبي ــروح املقدس ــل ال ــن أج ــة، أي م ــوىت األوغاريتي ــادة امل ــها يف عب نفس

املتــوىف. والثالــث هــو رئيــس مجمــع اآللهــة األوغاريتــي. هــؤالء اإليــالت الثالثة 

ــة  ــوة الحكيم ــي: الق ــة، وه ــة األوغاريتي ــة لأللوهي ــكال الرئيس ــون األش يعكس

ــي تســكن يف أي مــكان  ــة والبــر، والقــوة الت ــي أوجــدت اآلله والحكمــة الت

ــوىت.                               مقــدس، والحضــور امللمــوس ألرواح امل

- اإللــه الثــاين يف القامئــة هــو دجــن الــذي ال يلعــب أي دور يف امليثولوجيــة 

األوغاريتيــة، عــىل الرغــم مــن أن اإللــه بعــل يحمــل لقــب ابــن دجــن، وهــذا 
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أمــر إشــكايل يف حــد ذاتــه، ألن املفــروض أن إيــل هــو أب لــكل اآللهــة. ولحــل 

هــذه اإلشــكالية هنالــك ثالثــة تفســريات محتملــة: رمبــا كان دجــن مبعنــى مــا 

متطابقــاً مــع إيــل، ورمبــا ميثــل لقــب ابــن دجــن موروثــاً مختلفــاً بشــأن أبــوة 

بعــل، أو يجــب عــدم النظــر إىل صفــة ابــن هنــا حرفيــاً، ولكــن كداللــة عــىل أن 

بعــل ينتمــي إىل صنــف معــني مــن اآللهــة اتخــذت دجــن منوذجــاً لهــا.

ــابون  ــل س ــل جب ــو بع ــامء، األول ه ــبعة أس ــل بس ــأيت بع ــن ي ــد دج - بع

)صفــن(، إن الصيغــة األكاديــة الســم بعــل هــي آداد، التــي تــدل عــىل اســم إلــه 

الجبــل وإلــه الطقــس، األكــر شــهرة لــدى )الســاميني( الغربيــني. أمــا بخصــوص 

ــل  ــا ال يحم ــدة )وجميعه ــري مؤك ــم غ ــإن أهميته ــن ف ــتة اآلخري ــال الس األبع

ألقابــاً خاصــة بــه، ويقــرن أيضــاً مــع أدد(، ورمبــا ميثلــون تجليــات محليــة لبعــل 

يف معابــد متفرقــة، أو رمــوز عبــادة لــه، أو خصائــص متاميــزة مــن خصائصــه. 

ويف مقابــل إيــل املفــارق للطبيعــة، فــإن بعــل ميثــل القــوة الكامنــة يف العــامل، 

واملفّعلــة بظواهــره. فــإذا أخذنــا بالحســبان نــدرة األمطــار يف معظــم األقطــار 

املرقيــة، ال يفاجئنــا أن إلــه العاصفــة هــو األكــر أهميــة وحضــوراً بــني اآللهــة، 

والــذي يقــع عــىل عاتقــه عــبء إحــالل الخصوبــة ووفــرة إنتــاج األرض، وهــو 

ــه  ــوع اإلل ــن ن ــم. ولك ــكاً عليه ــوه مل ــن أعلن ــة الذي ــني اآلله ــل ب ــذا مبج له

الكامــن يف العــامل الطبيعــي تحــدده مجريــات هــذا العــامل نفســه، وهكــذا نجــد 

ــالن  ــة أعــداء، العــدوان األوالن ميث ــة يواجــه ثالث بعــل يف النصــوص امليثولوجي

قــوى التدمــري الكامنــة يف الطبيعــة، وهــام اإللــه يــم - البحــر، وآلهــة الصحــراء 

ــذي يعنــي اســمه  ــه مــوت ال املدعــوون باملفرتســني، والعــدو الثالــث هــو اإلل

املــوت والفنــاء، لقــد نجــح بعــل يف إخضــاع يــم وآلهــة الصحــراء، ولكنــه ينهــزم 

بــدوره أمــام مــوت )واســم هــذا اإللــه غــري وارد يف النصــوص الطقســية(.

- بعــد األبعــال الســبعة تــأيت القامئة عــىل ذكــر األرض والســامء، باألوغاريتية 
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»أرص وشــميم«، ووظيفــة هــذا اإللــه غــري واضحــة، ومــن املمكــن أنــه يــدل 

عــىل تأليــة مجــال حكــم اإللــه بعــل، علــامً بــأن اآللهــة ثنائيــة االســم، كانــت 

شــائعة يف أوغاريــت. أو هــي مــن قبيــل اإلشــارة إىل إلهــني كانــا مســتقلني ثــم 

ــة يف  ــامء جغرافي ــذ أس ــي تتخ ــة الت ــن اآلله ــدة. وم ــخصية واح ــا يف ش اندمج

ــه آخــر  ــاً، وإل ــور آنف ــان آخــران، األول هــو ســابون املذك ــا إله ــت لدين أوغاري

مــزدوج التســمية هــو الجبــل والــوادي. وداللــة هــذا األخــري غــري واضحــة، إال 

إذا كان يــدل عــىل مجــال حكــم اإللــه عثــرت الــوارد ذكــره قبلهــام يف القامئــة.

- إن اإللهتــني األكــر شــهرة يف النصــوص امليثولوجيــة هــام أثــريات أو 

ــىل  ــا األع ــة فإنه ــذه الصف ــل. وبه ــة إي ــي زوج ــريات ه ــاة. وأث ــرية( وعن )عش

مرتبــة بــني إلهــات مجمــع اآللهــة، لقبهــا الكامــل هــو أثــريات ســيدة البحــر )أو 

رمبــا هــي التــي تخطــو عــىل البحــر(، وهــي أم اآللهــة وتحمــل لقــب )خالقــة 

اآللهــة( وتدعــى أيضــاً إيلــة )إيــالت(، الصيغــة املؤنثــة مــن االســم إيــل. ويبــدو 

ــىل  ــة. وع ــن اآلله ــلها م ــن نس ــع ع ــح واملداف ــب دور املناف ــت تلع ــا كان أنه

ــاة هــي إلهــة عنيفــة للحــب الجنــي  عكــس إلهــة األمومــة أثــريات، فــإن عن

ــوت،  ــدوه م ــت ع ــي هزم ــل، الت ــه بع والحــرب وهــي أخــت )أو زوجــة( اإلل

لقبهــا األســايس هــو العــذراء، تبجيــالً لجاملهــا وشــبابها وجاذبيتهــا الجنســية، إال 

أن املشاكســة وحــب القتــال ميزتهــا الرئيســة يف النصــوص امليثولوجيــة، مثلــام 

ــل  ــات بط ــحرية ألقه ــوس الس ــي الق ــا تعط ــث نراه ــات، حي ــة أقه يف ملحم

ــه.  ــي تســببت يف موت امللحمــة، وهــي القــوس الت

- األسامء املقدسة الباقية عىل القامئة ميكن أن تجمع يف عدة زمر:

آلهــة وإلهــات معروفــة، أو عــىل األقــل مذكــورة يف النصــوص امليثولوجيــة، 

وهنــاك آلهــة أقــل أهميــة تــرد بشــكل مجموعــات، واآللهــة الحوريــة، وهنــاك 

ــارة  ــل القيث ــار، ورمبــا ميث ــا كين ــق، ومنه ــة أو ضعيفــة التوثي آلهــة غــري معروف
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املؤلهــة. وتــرد يف القامئــة أربــع تســميات جامعيــة، األوىل هي الكوثرات، وتشــري 

ــوايت يظهــرن يف املناســبات الســعيدة أو  ــات الل ــات اإللهي ــة مــن املغني إىل فرق

الحزينــة، كــام يف ملحمــة أقهــات، وقصيــدة نيــكال. ومــع أن للتســمية صلــة مع 

اســم اإللــه كوثــر، إال أنــه ال ميكــن قــول أي يشء بخصــوص هــذا التشــابه)173(.    

ثانياً: بيوتات اآللهة
ــا  ــطة صوره ــة بواس ــم اآلله ــكنها معظ ــن تس ــكل أماك ــد تش ــت املعاب كان

ــه  ــا تحتاج ــكل م ــا ب ــاس تزويده ــىل الن ــني ع ــية، وكان يتع ــا الطقس ورموزه

ــح  ــكل صحي ــة بش ــذه الرعاي ــام به ــل القي ــن أج ــاة. وم ــتلزمات الحي ــن مس م

وســليم، كانــت هنــاك طقــوس يتــوىل الكهنــة وضعهــا، والحــرص عــىل احرتامهــا 

وتطبيقهــا، وكانــت العنايــة باآللهــة الحــارضة عــرب صورهــا، وعــرب الرمــوز املعربة 

عنهــا، تشــمل تقديــم القرابــني واألضاحــي، مــن طعــام ورشاب وبخــور، والقيــام 

بغســل اللبــاس، وتزيــني التامثيــل اإللهيــة، هــذا إضافــة لالبتهــاالت وأداء 

ــع هــذه  ــؤد جمي ــة واملوســيقى. وإذا مل ت ــوات واألناشــيد واألغــاين الديني الصل

ــد،  ــن املعب ــاً م ــه غاضب ــحب اإلل ــة ينس ــة الصحيح ــة التقليدي ــام بالطريق امله

ــج عــن  ــاس، وينت ــه للن ــة، فتنقطــع مســاعدته ورحمت ــالً للمخاطب وال يعــد قاب

ذلــك انتشــار األمــراض والفــوىض والخــراب. ومــن أجــل تفــادي هــذه العواقــب 

الوخيمــة، كانــوا يضعــون قوائــم بأســامء اآللهــة، ويحرصــون عــىل عــدم إهــامل 

أي مــن اآللهــة الكبــارن وذلــك عنــد أداء الشــعائر الدينيــة وطقــوس العبــادة.

وكان ســدنة املعبــد يتألفــون إىل جانــب الكهنــة والكاهنــات مــن الراقصــني 

والقصابــني والســقاة أو حملــة املــاء، صحيــح أن الدخــول إىل قــدس األقــداس مل 

يكــن مســموحاً إال للكهنــة، إال أن عبــدة أحــد اآللهــة؛ كانــوا يقيمــون صلواتهــم 

أمامــه، مــن خــالل التامثيــل املخصصــة للمصلــني داخــل املعبــد.

173 كوبر، وكوجان، 2007، ص 66، 67، 68، 70.
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أمــا فــرص رؤيــة الصــورة الحقيقيــة لآللهــة، فكانــت تــأيت يف إطــار مواكــب 

احتفاليــة خاصــة خــالل بعــض األعيــاد. وكان الجــزء األســايس مــن هــذه 

ــص)174(. ــاء والرق ــيقى والغن ــن املوس ــف م ــاالت يتأل االحتف

ولكــن اآللهــة يغــادرون بــني الحــني واآلخــر بيوتهــم لــيك يقومــوا برحلــة، 

أو يــزوروا يف أماكــن بعيــدة آلهــة آخــرى مرتبطــني معهــم. وتتحــدث النصــوص 

عــن رحــالت طويلــة يف الــرب والبحــر، ويف مناســبات معينــة؛ كانــت تُقــام مواكب 

احتفاليــة، تُحمــل فيهــا متاثيــل اآللهــة عــرب املدينــة واملناطــق املحيطــة بهــا لــيك 

يراهــا النــاس. وكان هنــاك الكثــري مــن األماكــن املقدســة التــي مل توقــف إللــه 

ــه  ــة أو إل ــدة آله ــي أن ع ــن، وهــذا يعن ــة آخري ــت تضــم آله ــل كان واحــد، ب

ورشيكتــه ميكــن أن يســكنوا معــاً. وكانــوا يعاملــون كبــر، فيقــدم لهــم الطعــام 

ــة  ــة جــداً؛ فاآلله ــات بري ــم صف ــت له ــك، وكان ــاس وغــري ذل ــراب واللب وال

يأكلــون ويربــون، وهــم يربــون الخمــر حتــى اإلشــباع والثاملــة)175(. 

أمــا مــكان ســكن اآللهــة األخــرى، وحســب ملحمــة أقهــات، فــإن مدينــة 

ــخ يف  ــش ياري ــني يعي ــىل ح ــخ، ع ــر ياري ــه القم ــة إل ــد مدين ــالً تع ــوم مث أبول

ــس(  ــا أي يف )ممفي ــه الحــرف كوثروخســيس يف خيكوبت ــش إل ــوا، ويعي الرغيت

مــرص؛ ويف كبتــارو )كريــت(، أمــا »مــوت« فيعيــش يف مدينــة حمــراي، ومســكن 

إلــه الحبــوب ومعطــي الغــذاء دجــن يقــع يف توتولــو، ويســكن كل مــن اآللهــة 

توتــو وكيامســو يف خريياتــو، وماليكــو يف عشــرتوتو، أما ســحر وشــامل يف الصحراء، 

وحرانــو يف ماســادو، وشــبش إلهــة الشــمس تنتســب إىل أزادو املدينــة الرقيــة. 

وتقطــن عشــريات والــدة اآللهــة وســيدة البحــار يف البحــر، بينــام تعيــش عنــاة 

ــذي يســكنه اإلنســان  ــامل ال ــة تســكن الع ــرى أن اآلله ــذا ن ــاب... وهك يف أيناب

نفســه، وال يفصــل العاملــني أي فاصــل كان. ولكــن؛ هنــاك تصــور آخــر: ففــي 

ملحمــة قــريت نقــرأ أمــر إيــل املوّجــه إىل قــريت بالصعــود إىل كتــف الجــدار 
174 نري، 2009، ص 76.

175 ريم، 2009، ص 82.
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ــاً  ــور قربان ــم ث ــه نحــو الســاموات، وتقدي ــربج، وبســط يدي الواقــع يف أعــىل ال

ألبيــه إيــل، ليكســب رىض بعــل ودجــن.

ويبــدو جليــاً ملــن يقــرأ النــص األصــي أن الــراوي ومســتمعيه، يؤمنــون أن 

اآللهــة التــي يجــري الحديــث عنهــا تســكن الســامء )عــامل اآللهــة(. ويف نــص 

آخــر يوجــد بعــل يف جبــل ســابون الــذي يف الســاموات، وهكــذا يتحــول ســابون 

إىل جــزء مــن العــامل الســاموي. 

يتضــح مــن روايــة بعــل ومــوت، أنــه يوجــد وســط آخــر للخلــق يتمثــل يف 

ــص KTU=C51.5 ينبغــي عــىل  العــامل الســفي، مملكــة املــوت، فحســب الن

بعــل أن يلبــي دعــوة مــوت إىل الوليمــة، وينـــزل إليــه حيــث يســكن، وبــالد 

ــت  ــزول إىل بي ــل إىل النـ ــى بع ــر يُدع ــكان آخ ــوت هــي واد ســحيق، ويف م م

ــم  ــد القدي ــاء يف العه ــا ج ــع م ــة م ــني املقارن ــود يف األرض. وتب ــة املوج العزل

ــه بعــل عــن العــامل  ــارة عــن موقــع ينعــزل في أن الســياق األســطوري هــو عب

ــرب نفســه)176(. ــدو أن هــذا هــو الق الخارجــي ويب

- جبل اآللهة )قرص بعل(

يحفــظ جبــل األقــرع )صفــن( الكثــري مــن املالحــم واألحــداث التــي كانــت 

ــث  ــه حي ــم لقمت ــذا االس ــن به ــو مدي ــكل18(. وه ــا. )الش ــاً له ــكل مرسح تش

ــرب شــاطئ البحــر، وعــىل بعــد خمســني  ال تنمــو األشــجار، وهــو ينتصــب ق

كيلومــرتاً شــاميل الالذقيــة، تصــل ذروتــه إىل ارتفــاع 1760 م. وقــد هيمــن 

 »spn« الطابــع الدينــي عــىل أجوائــه منــذ أقــدم العصــور. وتأليــه الجبــل صفــن

ــك  ــدو يف ذل ــة، ويب ــعائرية األوغاريتي ــوص الش ــراراً يف النص ــر م ــح ويظه واض

إشــارة واضحــة ملســكن وإقامــة اإللــه. وهــو انعــكاس ملفهــوم »الجبــل اإللهــي« 

يف بــالد الرافديــن. وهــو املفهــوم الــذي ســيظهر مجــدداً، يف األدبيــات التوراتيــة 

بصيغــة »جبــل لســيون«)177(. 

176 شيفامن، 1988a، ص 54.
177 Lete،2008،p،45
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يظهــر الجبــل يف النصــوص التــي تعــود إىل مصــادر مختلفــة باعتبــاره 

مقــر إلــه العاصفــة. فــراه يف النقــوش الحثيــة يحمــل اســم »حــازي«، الســيام 

ــه  ــرى إل ــث ن ــي«، حي ــت باســم »نشــيد أوليكوم ــة عرف ــدة ميثولوجي يف قصي

العاصفــة متســلقاً ذروتــه، هــذا اإللــه بالــذات يبتهــل إليــه يف معاهــدة عقدهــا 

أحــد امللــوك الحثيــني مــع ملــك بلــد مجــاور.

وتوجــد يف الوثائــق األوغاريتيــة إشــارات كثــرية لهــذا الجبــل، فقــد ورد ذكره 

يف القــرارات الرســمية والقضائيــة التــي دونــت بالكتابــة البابليــة باســم: حــازي. 

ويف القصائــد الدينيــة املدونــة بالكتابــة األوغاريتيــة املحليــة ورد ذكــره باســم: 

صفــن، وبالتــايل يظهــر أن شــعب أوغاريــت كان يدعــو الجبــل الكنعــاين باســم 

صفــن. وكان يحمــل اســم خــازي يف األلــف الثــاين أيضــاً، يف ســورية الشــاملية 

ــه  ــر في ــم تظه ــامم أن نشــري إىل رقي ــري لالهت ــن املث ــدان املجــاورة. وم ويف البل

عــىل عمــود قامئــة بأهــم اآللهــة األوغاريتيــة ويف عمــود مقابــل أســامء اآللهــة 

الشكل رقم )18(
جبل الصفن )األقرع(
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البابليــة املوازيــة. ومــن بــني آلهــة العمــود األول نجــد بعــل صفــن وقبالتــه يف 

ــع مقــر  ــا كان يف نظــر الجمي ــل خــازي، ألن جبلن ــاين اســم أدد جب العمــود الث

إلــه العاصفــة فهــو بعــل عنــد الكنعانيــني، وأدد عنــد البابليــني والعموريــني)178(.

أمــا التســمية اليونانيــة للجبــل فكانــت »أورس كاســيون«، والتســمية 

الرومانيــة هــي »مونــز كاســيوس«، وتعــود التســميتان إىل االســم القديــم 

ــه  ــذي وجــد عــىل قمت ــل اآللهــة املقدســة ال ــل جب »حــازي«. وكان هــذا الجب

قــرص بعــل، وعــربه هبطــت اآللهــة مــن الســامء، يف حــني ســلكت قــوى محليــة 

أقــل منـــزلة الجبــال األخــرى. ومل يفقــد الجبــل قدســيته يف العــرص الهلنســتي، 

ــة  ــري اآلله ــوس كب ــواء زي ــس واألن ــه الطق ــكن إل ــت مس ــه أصبح ــن قمت لك

ــم يف ســورية  ــة خــالل حمالته ــوش الروماني ــواد الجي ــّدم ق ــد ق ــيته، وق وحاش

أضحيــة جوبــرت - كاســيوس عــىل قمــة الجبــل. وقــّدم ترايــان وهادريــان كؤوســاً 

فضيــة، وقــرون ثــور مذهبــة، وهــي األعطيــات التــي كانــت اآللهــة ترحــب بهــا 

منــذ العصــور الحثيــة، إذ كانــت أوعيــة الــراب نــذوراً محببــة لــدى تيشــوب. 

وال نعــرف تفاصيــل أدق عــن العبــادات هنــاك يف ذلــك الوقــت، ووجــد عــىل 

قطــع نقديــة ســلوقية هيــكالً مبنيــاً عــىل جبــل أو عــىل صخــرة مقدســة مــن 

ــل)179(.  جب

ويحــر إلــه جبــل خــازي شــاهداً يف العديــد مــن القــرارات الدبلوماســية 

ــد  ــدة قصائ ــاف ع ــم اكتش ــام ت ــت. ك ــوك أوغاري ــن مل ــادرة ع ــمية الص والرس

ــد  ــة، وق ــغ األهمي ــدور بال ــا ب ــوم جبلن ــا يق ــة يف رأس الشــمرا، وفيه ميثولوجي

ــه  ــل إل ــم بع ــث يقي ــدس حي ــمى املق ــكان األس ــه امل ــن. إن ــم صف ــل اس حم

ــة.  العاصف

178 سعادة، 1987، ص 121.

179 فولكريت، 1985، ص 349.
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- قصة بناء قرص بعل

تتلخــص قصــة بنــاء مســكن )معبــد( لبعــل، بــأن تتوســط شــقيقته، الربــة 

عنــاة، لــدى إيــل، رب األربــاب يف مجمــع اآللهــة األوغاريتــي، يك يحصــل عــىل 

ــرصاً  ــن، وكان ق ــة صف ــوق قم ــرصاً ف ــذاك ق ــه حين ــي ل ــه، فبن ــق ب ــرص يلي ق

زاخــراً بالفخامــة واألبهــة، نقلــت إليــه األخشــاب مــن أقطــار نائيــة، وذوبــت 

ــا  ــور لن ــام تص ــة. ك ــب والفض ــن الذه ــدة م ــبائك عدي ــه س ــل تزيين ــن أج م

ــم  ــل األناشــيد. ث ــا الخمــور وترت ــرق فيه ــاالت بهيجــة ته ــد احتف ــك القصائ  تل

هــا نحــن نــرى بعــل يف معركــة رضوس مــع التنــني، وحــش البحــر، عىل الشــطآن 

ــاء قــرص بعــل عــىل جبــل ســابون فقــد  املمتــدة أســفل الجبــل. أمــا قصــة بن

جــاءت عــىل عــدد مــن األلــواح الطينيــة، نوردهــا حســب مراحلهــا ألهميتهــا:

- مساعي بناء قرص بعل

“اســتقبلها بعــل بحفــاوة، ولكــن عندمــا واجهتــه علمــت عنــاة شــيئاً قاطعاً؛ 

هــذا اإللــه ليــس لديــه قــرص، العنــرص األســايس ليثبــت ملوكيتــه املرتبطــة برضــا 

ــل،  ــيقة، أج ــوة رش ــا خط ــل لحظته ــت بع ــت أخ ــل EL. خط ــىل إي ــه األع اإلل

البنــة أبيــه”. 

ــو أدى  ــى ل ــاء الحصــول عــىل هــذا الرضــا، حت ــررت أن تتحمــل أعب ــم ق ث

ــة األوىل  ــا بالدرج ــع الرض ــف. يرج ــتخدام العن ــد باس ــوء للتهدي ــك إىل اللج ذل

إلعالنــه كملــك لآللهــة، اللقــب الــذي حصــل عليــه بعــل ســابقاً يف رصاعــه مــع 

يــم، النــص )53-46 و IV » 1.3 KTU « 37 - 42(. عنــاة. أجابــت العــذراء 

 .)KTU1.3 V1- 34( ــل”، النــص ــا إي ــزله، آه، ي ــق( مــن منـ ــاة. )يف الطري عن

ــاة: فبعــل ليــس لديــه  “ثــم ظهــرت املعارضــة الســابقة التــي واجهتهــا عن

قــرص ولــيك تقهر)عشــريا( تحمــل الرســائل اإللهيــة، لكوثــر إلــه الحــرف الــذي 

خضــع ألوامــر بعــل وقبــل بتنفيذهــا. ولكــن البــد مــن رضــا عشــريا لــيك مينــح 

إيــل املوافقــة عــىل هــذا البنــاء ويعطيــه امللكيــة األكيــدة كــام يفــرتض”)180(. 

180 Lete،2008،P.60.
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- موافقة إيل عىل بناء  قرص بعل )اململكة اإللهية( 

وجــدت األســطورة التــي تتطــرق للحديــث عــن بنــاء القــرص يف النصــوص 

ــد  ــه األكي ــة حق ــل حافظ ــاة إىل بع ــودة عن ــر ع ــي تظه KTU 1.3 - 1.4، وه

باالنتصــار والرفعــة، لكــن اآلن األمــر ال يتعلــق بضــامن حــق بعــل باالســتحواذ 

عــىل القــرص لنفســه إمنــا ببنــاء القــرص الــذي سيفســح املجــال لعــرض أســطوري 

عــن طبيعــة وظيفــة هــذه اآللهــة.

 ويبــدو أن النصــوص تختلــف يف تفاصيلهــا حــول ســري القصــة، فريينــا النــص 

)1ـ3،27 ـKTU، 1.6V3 SS73III 1.3،30(، إشــارة النتصــار عنــاة عــىل يــم 

ــن  ــو م ــل ه ــص )KTU SS 53IV14.2( أن بع ــرد يف الن ــني ي ــه، يف ح وحلفائ

هــزم يــم.

وهنــاك اختــالف حــول اهتــامم كل مــن عنــاة وعشــريا للحصــول مــن إيــل 

ــة  ــدو أن وســاطة األوىل مل تكــن كافي ــاء قــرص بعــل، لكــن يب عــىل موافقــة بن

ــىل  ــل ع ــواب إي ــو ج ــا ه ــرف م ــال ال يع ــىل كل ح ــوع)181(. ع ــذا املوض يف ه

اهتــامم عنــاة، حتــى نتمكــن مــن تحديــد قيمــة التدخــل لــكل منهــام إذا مــا 

ــاة ميكــن  ــدات عن ــل ضغــوط وتهدي ــب. ولكــن وبعــد أن واجــه إي ــل الطل قب

االفــرتاض، أنــه أمــر بــأن يطلــب ســلفاً موافقــة عشــريات/ عشــريا ورضاهــا ورىض 

 .)CF.KTU 1.4 II21SS( ــص ــة، الن ــا اآلله أبنائه

ومــن املمكــن أن يكــون لهــذا اللجــوء لعشــريا معنــى طوباويــاً، القصــد منــه 

ــة وبشــكل خــاص بعــل،  ــار اإللهــة األم للمرشــح للمملكــة اإللهي انتخاب/اختي

 .)KTU 1.6 I43- 55( كــام افــرتض النــص

إن الظهــور الجــي واملفاجــئ لإللــه يــم يوضــح أنــه مل يكــن مهمشــاً بــل كان 

لــه وجــود يف املســار األســطوري، فــام يــزال هــو املعــارض لبعــل. 

يف الجــزء الثــاين مــن األســطورة يغيــب الــرصاع بــني اآللهــة، ويبــدأ ببعــض 

181 Lete،2008،p.61.
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مشــاهد االســتقبال الســاموي والتحــرر )الطقــي ـ الســحري( لـــ »عنــاة«.

“حســناً تخبطــت عنــاة يف الــوادي. تخبطــت بــني اآللهــة املذكوريــن. 

ســحقت شــعب ضفتــي البحــر. دحــرت أنــاس الشــمس املرقــة. عنــد قدميهــا 

تدحرجــت الــرؤوس ككــرات صغــرية. ويف األعــىل حلقــت األيــادي كالجــراد...«، 

 .)KTU1.3II541( النــص

ــن هــدف  ــاة، ع ــع عن ــه أحدهــم م ــد يتحــدث خالل ــا القصــة ملوع توصلن

ــد أن  ــة بع ــاة برسع ــه عن ــت خالل ــد أجاب ــاء يخصــه. موع ــارشة ببن ــل للمب بع

تأكــدت مــن اســتقرار أخيهــا وهــي متــي للســقاية:  “رســالة مــن بعــل القــادر. 

)KTU 1.3III 28- 38; IV 7( ــص ــدرة”، الن ــر ق ــول البطــل األك ق

“ســأقول لــك شــيئاً آخــر. خــذ حــذرك لــو ســمحت مــن اللقــاء املهيــب..«، 

.)KTU1.4 I19- 30( النــص

“بفضــل الهدايــا التــي صنعهــا كوثــر، اتجــه كل مــن عنــاة وبعــل إىل مــكان 

إقامــة عشــريا، التــي قفــزت يف البدايــة، عنــد رؤيتهــا ثــم اســتقبلتهام بطريقــة 

ــان(«...  ــا )ترتجف ــا رأت قدميه ــت عينيه ــا رفع ــود. عندم ــن ال ــل م ــا قلي فيه

ــا وحذرتهــا  ــك، فُتنــت بعدهــا بالهداي النــص ). KTU 1.4 II 12.26( رغــم ذل

.)KTU 1.4 II 26- 38( ــم، النــص ــا ي مــن طمــوح واحتجــاج ابنه

وعندمــا ســمعت تســبيحها وشــكواها، طلبــت منهــام تســبيح الــرب األعــىل 

إيــل، وأخــذت الطريــق معهــام إىل مــكان إقامتــه لتقديــم طلبهــام:

 “أجــاب بعــل القــادر جــداً. تلفــظ بذلــك لســائق عربــة األنــواء. إنــه واقــف 

 .)182( )KTU 1.4 III 16- 32: IV 20- 26( :ملقاومتــي”، النــص )يتهيــأ )يــام؟

لقــد اتبــع عنــاة وســيلة مــن مراســم الســحر وااللتــامس مــن خــالل القربــان 

الــذي قدمتــه قبــل أن تبــدأ مســاعيها لبنــاء بيــت بعــل هــو مثــال عــىل املراســم 

الســحرية التــي أفضــت إىل نجــاح املســعى)183(. كانــت ردة فعــل إيــل مليئــة 

182 Lete،2008،P62،65،71.
183 شيفامن، 1988a، ص 90.
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بالفــرح ورحــب بهــا، فاقرتحــت عليــه عشــريا رغبتهــا دون أيــة مقدمــة:

ــك  ــه مل ــل( أن ــه )إي ــرار من ــل بق ــرف بع ــا أن يع ــاة عينه ــة عن ــي رغب “ه

ــت/ ــاء بي ــراً ببن ــرة، آم ــذه امل ــل، ه ــاب إي ــل.... أج ــا إي ــكاد رآه ــة. بال لآلله

قــرص، لبعــل. أجــاب الرقيــق والعطــوف... فلتبنــوا لبعــل منــزالً كمنــزل اآللهــة. 

مســكناً، أجــل، يشــبه ســكن ابــن عشــريا«، النــص )KTU 1.4 IV 58V( والنــص 

)KTU 1.4 IV27- 43 ( “، أمــر كهــذا مــأل قلــب عشــريا بالفــرح، فطلبــت أن 

ــل، مســارعني  ــاة وبع ــن عن ــاه، كل م ــر تلق ــة، أم ــل برسع ــن الخــرب إىل بع يعل

ــيدة  ــريا، س ــرية، عش ــيدة الكب ــذ. الس ــاه بالتنفي ــر ليكلف ــن كوث ــل، منادي للعم

ــاء فيــه محــراب أمــر خطــأ، وهــذا مــا عارضــه بعــل  البحــر أجابــت: لكــن بن

إذ خــي أن يالقــي منـــزالً... يدعــو للســخرية عليــه. أجــاب كوثــر: اســمع – يــا 

ــه، وبنــى  ــه( تــرك هــذه املســألة عالقــة، أحــر عدت بعــل – القــادر...«. )لكن

ــع اآللهــة. النصــوص: ــا جمي ــة، دعــي إليه ــح باحتفالي ــذي افتت القــرص ال

)KTU 1.4 VI 16- 46و KTU 1.4 VI 3- 15وKTU 1.4 V2- 57 (    

ــات  ــة إلثب ــق يف حمل ــه وانطل ــت ل ــي منح ــات الت ــل الصف ــتحق بع “واس

مملكتــه التــي قصدهــا. فشــق منــوراً صغــرياً لبيتــه كعنــرص البــد منــه ليســمع 

جميــع اآللهــة والنــاس فعاليــة صوتــه القــوي )الرعــد( وروحــه )الــربق(. اغتبــط 

كوثــر بعــد أن قبلــت نصيحتــه فنفــذ املنــور يف بيــت بعــل الــذي برهــن عــىل 

قدرتــه عــىل إنــزال الرعــب يف قلــوب أعدائــه«.

ــدوه األخــري  ــرتاح تحــدي حاســم لع ــاً الق ــأ متام ــه مهي ــل اآلن بأن شــعر بع

املتبقــي لــه وهــو »مــوت«، اإللــه الــذي عرشــه يف الجحيــم. وبذلــك ال ميكــن 

لخصمــه أن يبقــى مرتبعــاً عــىل عــرش اآللهــة والنــاس.. فأرســل لــه رســائل فيهــا 

أوامــره لقبــول ســيادته املســلم بهــا«. 

.)184()KTU 1.4 VII 41 –VIII 24 و KTU 1.4 VII 5- 41( :النص

184 Lete،2008،P66،64
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توضــح األســطورة دور اإللــه البطــل كآلهــة ســامية ورئيســة تســود، كملــك 

ــدو  ــه ع ــون لدي ــاس، دون أن يك ــة والن ــة اآلله ــر مبوافق ــربق واملط ــد وال للرع

قــادر عــىل مجابهــة عرشــه وعزتــه، واالعــرتاف بســيطرته والتســليم بهــا. وضمن 

هــذا املعنــى؛ فالقــرص هــو وجه ملوضــوع املواجهــة أو الــرصاع، إلثبات الســيادة 

التــي جــاءت بعــد الفــوز بقــرار إلهــي بتشــييد املعبــد وعبــادة صاحبــه)185(. 

ــى اآلن فــوق قمــة  ــم يعــر حت ــد، فل ومــع هــذا ورغــم شــهرة هــذا املعب

جبــل صفــن/ كاســيوس عــىل بقايــا أي معبــد، لكــن التحــري األثــري متكــن مــن 

كشــف بقايــا القرابــني التــي اُحتفــل بتقدميهــا يف األزمنــة القدميــة، حيــث تــم 

الكشــف عــن وجــود تــل اصطناعــي فــوق قمــة الجبــل قطــره 55 م، وارتفاعــه 

ــت  ــي كان ــار الت ــاد والحجــارة املحمــرة بفعــل الن 8 م، وهــو مكــون مــن الرم

توقــد لــي األضاحــي املقدمــة. 

ارتبــط مصــري اإللــه منــذ ذلــك الوقــت ارتباطــاً وثيقــاً مبصــري الجبــل، ومــن 

هنــا نفهــم الــرس يف تســميته باســم بعــل صفــن، وهــو االســم الــذي نجــده يف 

ــد بعــل  ــني أنقــاض معب ــات. واكتشــفت يف رأس الشــمرا ب ــد مــن الكتاب العدي

شــاهدة حجريــة تتحــدث عــن مجــد بعــل صفــن. وهــي مكتوبــة بالهريوغليفية 

املرصيــة، كــام أن حوليــات امللــوك اآلشــوريني تتحــدث عــن بــالد صفــن الواقعــة 

عــىل ضفــاف العــايص. ويبــدو أن الشــعوب اإليجيــة كانــت قــد عرفــت أيضــاً 

هــذا الجبــل)186(.

ثالثاً: رصاع اآللهة

ترمــز رصاعــات اآللهــة فيــام بينهــا يف الديانــة الكنعانيــة إىل انتصــار الخري يف 

الطبيعــة وحاميتهــا مــن الجفــاف واملــوت. ونصــادف بــني املؤلفــات الشــعرية 

185 Lete،2008،P.70،71

186 سعادة، 1987، ص 123، 124.
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األوغاريتيــة روايــات عــن اآللهــة ورصاعهــا مــن أجــل الســلطة، ومنهــا مجموعة 

املالحــم التــي تتحــدث عــن اإللــه بعــل الجبــار - وإلهــة الشــمس شــبش. أمــا 

املجموعــة األخــرى فهــي شــبه أســاطري عــن قــريت وأقهــات. 

ويشــار هنــا، إىل أن أهــم أهــداف تســجيل الروايــات الشــعرية األوغاريتيــة 

عــىل الرقــم الطينيــة، كان تثبيــت نصهــا الدقيــق، بشــهادة أعــىل املصــادر وهــو 

كبــري الكهنــة، الــذي يعــد حافــظ التقاليــد وحاميهــا)187(. 

تبــني الروايــات الشــعرية عــن بعــل الجبــار أن العالقــات االجتامعيــة 

ــني عــىل ســلطة  ــة قامــت حســب رأي األوغاريتي ــامل اآلله ــي صيغــت يف ع الت

ــل هــو  ــة أخــرى. فإي ــف الســافر مــن جه ــة، والعن ــة مــن جه ــم املطلق الحاك

ســيد الكــون، وأبــو اآللهــة، وكبريهــا، وقــد بــدت ســلطته مطلقــة، وال تســتطيع 

ــه. ولكــن يكفــي أن نلقــي نظــرة عــىل عــامل  ــة أن تفعــل شــيئاً دون إذن اآلله

ــه رصاعــاً حــاداً وعنيفــاً عــىل الســلطة، وينتــرص األقــوى  ــرى في  اآللهــة ذاك ل

ويفوز بها. 

فبعــد أن فقــد إيــل ســلطته أُزيــح عمليــاً إىل النســق الثــاين، وكل ما اســتطاع 

عملــه أنــه ُعــني يف أحــد املشــاهد ملــكاً عــىل اآللهــة)188(، لكــن قــراره هــذا مل 

187 شيفامن،  1988a، ص 56.

188 يف ملحمــة البعــل وعنــاة، يقــوم إيــل بتعيــني يــم نائبــاً لــه، مــام أثــار حفيظــة عشــرت/ عشــتارو، وغضــب 

بعــل الــذي رفــض أن يكــون يــم أمــري البحــر وامليــاه املتمــردة هــو مدبـّـر األرض، فبعــل يريــد النظــام والرتابــة 

ال الفــوىض والتخريــب. وهــذا مــا أدى لقيــام رصاع بــني يــم وبعــل، وكاد بعــل يقــي عــىل يــم لــوال تدخــل 

عشــرتوت وتوبيخهــا لبعــل، لكــن الجــو خــال بعــد ذلــك لــه، فــراح يخلــق الــربق والرعــد، وينظــم أمــر املطــر، 

ــز عــىل  ــك، راح البعــل يُجه ــام الحفــالت ابتهاجــاً لذل ــه ،وقي ــر القــرص ل ــاء كوث ــه. وبعــد بن لينهمــر يف أوان

أعدائــه، فذهــب إىل الشــاطئ، وقــى نهائيــاً عــىل يــم، وراح ينتقــل مــن مدينــة ألخــرى، ليثبــت ســلطانه. 

يف حــني راحــت أختــه عنــاة تُْجِهــز عــىل مــا تبقــى مــن أعدائــه، وانتقــل الــرصاع بــني بعــل يف هــذه املــرة 

ومــوت، الــذي دعــا بعــل ملأدبــة يف عــامل األموات)العــامل الســفي(، فقبــل بعــل التحــدي رغــم تحذيــر عنــاة 

لــه. ويف هــذه األثنــاء يحتــل عشــتارو عــرش أخيهــا، يف حــني تذهــب عنــاة للبحــث عنــه، وأخــربت إيــل بذلــك، 

فأوعــز لهــا باالســتعانة بالشــمس عــىل اســرتداده، وأذاعــت الخــرب الســار: لقــد عــاد البعــل، وســتمطر الســامء 

زيتــاً، وستســيل األوديــة عســالً، وهنــا رمــز النتصــار الحيــاة عــىل املــوت.



104

الباب األول: اآلهلة السورية

ــد  ــة. ولق ــذي حقــق االنتصــار يف املعرك ــك ال ــىل العــرش ذل ــاً واعت يكــن موفق

ــدل  ــراه يرتاجــع أمامهــا. وت ــل باالنتقــام ون ــاة إي ــة عن هــددت العــذراء املقاتل

ملحمــة قــريت أن هــذه الصــورة ميكــن أن تتكــرر يف الحيــاة العمليــة، فهنــاك 

ــىل  ــلطة ع ــزاع الس ــة، انت ــل الرواي ــرب لبط ــن األك ــب، االب ــة يص ــف ملحاول وص

البيــت وذلــك مــن أبيــه الــذي يعــاين مــن مــرض صعــب. وال ريــب أن الوثائــق 

األوغاريتيــة تخفــي خلفهــا كــرة مــن النـــزاعات املامثلــة)189(.  

ــفل  ــامل األس ــه الع ــد إل ــه ض ــل، ورصاع ــرص بع ــاء ق ــطورة بن ــاك أس وهن

مــوت، وإنقــاذه وعودتــه مــن عــامل الظلــامت)190(. ونالحــظ يف هــذه القصــص 

ــل  ــني بع ــة ب ــة اإللهي ــل امللكي ــن أج ــس م ــود تناف ــة وج ــة البطولي امليثولوجي

ــص  ــل: الن ــاً تحــت ســقف ســلطة إي ــن؛ غالب ــة ولك ــة اإللهي ــىل امللكي ــم ع وي

)KTU1.1، 102(. إذ يظهــر بعــل وقــد كان لــه ملكيــة ســابقة ثــم جــرى 

االنقــالب عليهــا، يف حــني أعطــي »يــم« الصفــات امللكيــة، حينــام يجلــس عــىل 

ــر  ــا يظه ــده، عندم ــم تقيي ــك كســجني يت ــد ذل ــل بع ــل بع ــل، ويعام عــرش إي

كوثــر باألســلحة مــن أجــل بعــل ويخــربه بأنهــا فرصتــه للنجــاة، تقلــب الطاولــة، 

فيقــوم بعــل بقتــل يــم بعــد عــراك بينهــام، ثــم ينتــرص امللــك بعــل ويتــوج بعــد 

أن يســتعيد مرياثــه: النصــان )1.3، 1.4(. لكــن هــذا النــرص يبــدو أنــه ال يــدوم 

إال لوقــت قصــري أمــام تهديــد خطــري ميثلــه »مــوت«، وأخــرياً يتلقــى املســاعدة 

.)KTU1.5، 106( ــيك شــبش، النصــان ــه املل ــن اإلل م

ــه  ــة اإلل ــة واملفصل ــو بشــكل مقتضــب، يف هــذه القصــة الطويل ــر، ول يظه

ــده،  ــة عن ــة ملكي ــة بعــدم وجــود رغب عشــرت/ عشــتارو وهــو يــرصح يف البداي

لكنــه الحقــاً، يتــوج مــكان بعــل خــالل غيابــه للعــامل الســفي. يف حني نــرى بعل 

يحتفــل بانتصــاره وزواجــه، النــص )KTU1.10()191(. باختصــار تنتظم األســطورة 

189 شيفامن، 1988a، ص 51، 52.

190 نري، 2009، ص 78.
191 Wyatt،2006،P.701
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البعليــة يف مســار واحــد يــؤدي إىل فكــرة الــرصاع بــني الخــري والــر، بــني الحياة 

واملــوت، بــني الخصــب والقحــط. أو هــي فكــرة رصاع قــوى الحضــارة والبنــاء 

ــة  ــة، قص ــة ثاني ــن جه ــوىض م ــار والف ــوت والدم ــع امل ــة م ــن جه ــام م والنظ

ــر  ــام أن الفك ــا، ك ــي نعرفه ــاطري الت ــه يف كل األس ــك أن ــة)192(. وال نش ــال نهاي ب

امليثولوجــي برمتــه لــدى مختلــف الشــعوب، يتجســد فيــه الــرصاع بــني هــذه 

املفاهيــم املتناقضــة، ينتــرص يف نهايتهــا النــور عــىل الظــالم، والخــري عــىل الــر، 

والعــدل عــىل الظلــم، والعمــل عــىل الكســل، واملحبــة عــىل البغــض، والتســامح 

عــىل الحقــد، والســمو والرفعــة عــىل اإلســفاف والوضاعــة.

رابعاً: امللك واآللهة يف أوغاريت

كانــت الديانــة القدميــة يف مــرص تؤلــه امللــوك، وتقــر بقدرتهــم وســيطرتهم 

ــة  ــوا األلوهي ــد ادع ــوك اآلشــوريني ق ــوال نجــد املل ــس املن ــة، وعــىل نف الفائق

املبطنــة مــع إلــه الحــرب نينورتــا يف بحثهــم القلــق نحــو فتوحــات جديــدة.

وعمومــاً كان وضــع امللــوك يف ماملــك املــرق الصغــرية، ومنهــا أوغاريــت، 

مختلــف فقــط  يف الدرجــة. فــام زالــت عنــارص اإليديولوجيــة الدينيــة يف هــذه 

ــي(  ــرم االجتامع ــك )ذروة اله ــور املل ــي تص ــيئاً، وه ــيئاً فش ــر ش ــة تظه اململك

يحكــم بثبــات تحــت ســيادة اآللهــة ألنهــا شــكلت املثــل العليــا لألمــة. وجميــع 

األدبيــات والرمــوز الدينيــة توجهــت نحــو دعــم البنيــة القويــة القــادرة عــىل 

صيانــة اململكــة)193(. 

ــده  ــادة تع ــك يف العب ــمي للمل ــدور الرس ــن ال ــرة ع ــات املتوف كل املعلوم

ممثــل اآللهــة عــىل األرض أو ينــوب عنهــا، فقــد منحتــه اآللهــة الســلطة لــيك 

يتــرصف نيابــة عنهــا، وهــى تتوقــع منــه أن يعامــل النــاس بالعــدل وبــال محاباة 

192 هبو، 2006، ص 59.
193 Wyatt،2006،P.695
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بحيــث يدافــع عــن الضعيــف أمــام القــوي، وأن يكــون نصــرياً لليتامــى واألرامل، 

ــامً عــىل تطبيــق املعايــري األخالقيــة ملــا تجلبــه مــن رضــا اآللهــة وبركاتهــا  وقيِّ

ومــا مينــع لعناتهــا. ولقــد تداولــت األجيــال طرائــق الحيــاة، والحكــم الســليمة، 

ــوا يعتقــدون  وأيدتهــا بالنصــوص التــي تقــدم التعليــامت والنصائــح. لقــد كان

أن ســالمة امللــك تقــوم عليهــا ســالمة الجامعــة، ولهــذا فإنــه تتخــذ إجــراءات 

صارمــة لضــامن ذلــك، ومــا يقــوم بــه امللــك طــوال حياتــه مــن أعــامل تحكمــه 

ــاالت  ــخصه، ويف ح ــرس ش ــه وتح ــن طهارت ــاالت تضم ــة واحتف ــوس ديني طق

معينــة كحالــة ترقــب نذيــر مشــؤوم يوضــع عــىل العــرش ملــك بديــل يتلقــى 

الفــأل الســيئ أو حتــى املــوت إذا كانــت النبــوءة تقــول بــه)194(. 

كانــت العالقــة بــني امللــك والنــاس عــىل الشــكل التــايل: يشــكل امللــك صلــة 

ــاس  ــد والن ــل إىل البل ــذي ينق ــيط ال ــو الوس ــاس، فه ــة والن ــني اآلله ــل ب الوص

الربكــة والســالمة، ويبنــي املعابــد ويعــني الكهنــة ويتقــدم العبــادات والشــعائر 

الدينيــة التــي تقــدم باســمه)195(.  

وكان يحــق للملــك، بصفتــه الســيد األعــىل لالحتفــاالت الدينيــة، أن يتــوىل 

بنفســه يف أحيــان كثــرية أداء الشــعائر املهمــة، وإن كان التنفيــذ العمــي يؤديــه 

ــك إال يف حــاالت  ــواله املل ــن يت ــة مل يك ــري الكهن ــة، ألن منصــب كب ــري الكهن كب

نــادرة)196(. 

إذن؛ فامللــك مل يكــن إلهــاً لكنــه اعتــرب ابــن اإللــه األكــرب ويتــرصف بصفتــه 

ممثلــه عــىل األرض، وعــىل هــذا األســاس كان امللــك يشــكل الضامنــة للنظــام 

ــادات  ــطة العب ــتقراره بواس ــتمراره واس ــىل اس ــظ ع ــه ويحاف ــذي أراده اإلل ال

والطقــوس التــي متــارس يف املعابــد، وأيضــاً؛ بواســطة اهتاممــه بوضــع القوانــني 

194 بارندر، 1993، ص 22.

195 نري، 2009، ص 76.

196 ريم، 2009، ص 83.
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والســهر عــىل تطبيقهــا)197(. وإذا مل يكــن امللــك يُعــدُّ إلهــاً يف حياتــه، لكنــه كان 

مُينــح، بعــد موتــه يف إطــار طقــوس الدفــن والتكريــم امللكيــة، صفــات إلهيــة، 

بحيــث أنــه يصعــد إىل ســامء اآللهــة ويحصــل عــىل حصــة مــن األضاحــي.

يصــف لنــا النــص األوغاريتــي )KTE.1،41( نهايــة طقــس ملــيك يقــوم بــه 

امللــك عــىل تــراس معبــد بعــل. رغــم أنــه مــن الصعــب تخيــل كيــف كان امللــك 

يــرتأس مــن الــرتاس طقــس األضاحــي الــذي يقــدم فيــه أربعــة عــر حيوانــاً، 

هــم ســبعة خرفــان وســبعة جواميــس، ألنــه مــن الصعــب إدخالهــا عــن طريــق 

ــت تجــري يف باحــة  ــة األضاحــي كان ــد أن تهيئ ــن املعتق ــد! لكــن م درج املعب

املعبــد، فيــام يجــري تقدميهــا فــوق الــرتاس مــن قبــل امللــك الــذي يبتهــل للــرب 

:)198()KTE.1،41( رافعــاً يديــه نحــو الســامء

“عندمــا قــدم امللــك أضحيــًة لربغــايل )إلهــة ميكــن أن تكــون حوريــة(، عــىل 

الــرتاس، حيــث يوجــد أربــع...، وأربــع دعامــات مــن أغصــان الشــجر: خــاروف 

للمحرقــة، جامــوس وخــاروف أضحيــة للتنــاول، ســبع مــرات.. الجميــع كانــوا 

ــك ينهــي )حفــل(  ــك.. تغيــب الشــمس واملل ــا املل ــرتاس، ســيعطي فيه عــىل ال

القداســة، فيلبســونه ثيابــاً مهيبــة، وميســحون لــه وجهــه، و يعيدونــه إىل املعبــد 

وعندمــا يعــود إليــه يرفــع ذراعيــه«.

197 نري، 2009، ص 76.
198 Tarragon،1993،pp.203-211
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الفصل الثاني: آهلة قطنة، أالالخ، وإميار

أوالً: آلهة قطنة

جــاءت مــن هــذه اململكــة الواقعــة يف وســط ســورية)199( مجموعــة قليلــة 

ــالد، وهــي  ــل املي ــاين قب ــف الث ــن األل ــاين م ــود للقســم الث ــن النصــوص، تع م

ــاً مــن عبادتهــا، ومجمــع اآللهــة فيهــا.  توضــح جانب

ويبــدو أن اإللــه الحامــي للمعبــد الرئيــس املكتشــف )معبــد اإللهــة 

إيكاليم/بالــت بختــم  - بيليــت  أنثــى تدعــى  نينجــال)200(، كان 

belet - ekallim\balt - bhtm سيدة املعبد/القرص. وقد دعيت »بيليت 

قطنة« )سيدة قطنة(، باإللهة الحامية للمدينة. )الشكل 19(.

هنــاك أربعــة نصــوص؛ وهــي عبــارة عــن قامئة جــرد بكنـــز مــن املجوهرات 

ــط  ــار، يحي ــوايل 100 هكت ــاحته ح ــص، مس ــامل رشق حم ــم ش ــد 18 ك ــة، تبع ــل املرف ــي ت ــة: ه 199 قطن

ــل امليــالد عاصمــة ســورية  ــاين قب ــة خــالل األلــف الث ــات، كانــت  قطن ــع بواب ــه ســور ضخــم تخرتقــه أرب ب

الوســطى، وبلغــت مكانــة مرموقــة بــني ماملــك بــالد الشــام يف عــرص ملكهــا امــوت بيــل، املعــارص لحمــورايب 

البابــي وزمــري ليــم ملــك مــاري. عملــت يف املوقــع خــالل عرينيــات القــرن العريــن بعثــة فرنســية لعــدة 

مواســم، أدارهــا دومينيــك دو بواســون D. Du Buisson كشــف فيهــا عــن القــرص امللــيك، ومنشــآت أخــرى، 

ــة برئاســة ميشــيل  ــة وطني ــذ التســعينيات تنقــب بعث ــة. ومن ــل، ولقــى مختلف ــامت مســامرية، ومتاثي ورقي

املقــديس )وعــامر عبــد الرحمــن عــام 1999(، ثــم تشــكلت بعثــة مشــرتكة ســورية ايطاليــة أملانيــة مازالــت 

ــا مدفــن ملــيك وقــرص وعــدد مــن  ــد مــن املنشــآت واللقــى، مــن أهمه ــى اآلن، كشــفت العدي تعمــل حت

الرقيــامت املســامرية.

200 نينجــال إلهــة ســومرية، يعنــي اســمها الســيدة الكبــرية، وهــي زوجــة إلــه القمــر الســومري نانــا، واألكادي 

ســن وأم إلــه الشــمس، انتقلــت عبادتهــا إىل ســورية منــذ نهايــة األلــف الثالــث ق.م، وأصبحــت تعــرف باســم 

نيــّكال. انظــر: أدزارد، 2004.
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ــاري   ــي ش ــمي بـــ »إيلم ــع س ــر ملجم ــا ذك ــاء فيه ــون، ج ــه الحثي ــي نهب والح

elumesaei )آلهــة امللــوك(”، وهــي تســمية عرفناهــا مــن خــالل رســائل 

العامرنــة، التــي يــرد فيهــا ذكــر قطنــة وشمش/شــبش إلــه األرض. ومــن خــالل 

ــة”  ــزي قطن ــة “أكي ــك قطن ــر ملل ــا ذك ــرد فيه ــة، ي ــن العامرن خمــس رســائل م

ــه  ــرية لإلل ــة الكب ــظ املكان ــه األرسة)201(، نالح ــة إل ــو وبالحقيق ــه أيب(، وه )اإلل

ــك  ــم تشــبيه مل ــام يت ــرتة، خاصــة حين ــك الف ــة خــالل تل أدد/حــدد يف املنطق

ــائل أخــرى، وهــذا هــو موضــوع  ــرد يف رس ــا مل ي ــه، وهــذا م ــذا اإلل مــرص به

الرســالة )EA52(، التــي يؤكــد فيهــا هــذا امللــك وفــاء األرسة الحاكمــة يف قطنــة 

لـــ »أمنحتــب الرابــع« ويطلــب منــه املجــيء إليــه، ويعــده بــأن ال يكــون مــن 

املتمرديــن، ولــن يخاصــم برييــا وازا ملــك دمشــق: “إىل ملــك بــالد مــرص، هكــذا 

ــددي(،  ــيدي، أددي )ح ــي س ــام قدم ــوت أم ــد جث ــك، لق ــزي خادم ــول أكي يق

201 Lete، 2008، P. 53..

الشكل رقم )19(
املرفة )قطنا(
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ــا  ــة، وأنه ــوت قطن ســبع مــرات، تفحــص ياســيدي رُقمــه، )ســتجد أســامء( بي

ــع ســيدي )وحــده(”)202(.  تتب

ويف رســالة أخــرى )EA55(، نــرى ذكــراً لإللــه شــيميجيا الــذي تعــرض متثالــه 

للنهــب مــع عــدد مــن متاثيــل اآللهــة األخــرى ومقتنياتهــا، عــىل يــد الحثيــني 

بعــد غزوهــم للمدينــة مــع قــوات عزيــرو )ملــك عمــورو(، وإحراقهــا واعتقــال 

رجالهــا. ويطلــب مــن أمنحتــب الرابــع مســاعدته يف تحريــر الرجــال، وبعــض 

الذهــب، إلعــادة صنعــة التمثــال وتزيينــه مــن جديــد:

“ســيدي: لقــد صنــع أســالفك )متثــاالً( لإللــه شــيميجيا، إلــه أيب، فتحققــت 

لهــم شــهرة مــن لدنــه. واآلن أخــذ ملــك بــالد ختــى )متثــال( اإللــه شــيميجيا 

ــو  ــا ه ــة، واآلن ه ــال اآلله ــون أفع ــف تك ــرف كي ــيدي يع ــن س ــه أيب. ولك إل

)متثــال( اإللــه شــيميجيا إلــه أيب، قــد عــاد إيل، فــإن يســعد ذلــك قلــب ســيدي 

ليعطــي كيســاً مــن الذهــب، بقــدر الحاجــة مــن أجــل )متثــال( اإللــه شــيميجيا 

إلــه أيب حتــى يصنعــوه يل مــن جديــد. وبذلــك وبســبب اإللــه شــيميجيا يصــري 

ســيدي مشــهوراً أكــر مــن ذي قبــل«)203(. وكنــا قــد رأينــا هــذا اإللــه يف أالالخ 

وعــرف بأنــه ســيد أشــباح املــوىت، ســيد العــامل األعــىل واألســفل)204(. ورمبــا كان 

لــه عالقــة باإللــه األب، وعبــادة األســالف. 

وال يفوتنــا أن نذكــر متثــاالً لــرب وجــد يف قطنــة، رأســه مشــابه لــرأس حجري 

وجــد يف الجبــول، كــام يرتــدي برديــة مشــابهة لربديــة إدرميــي يف أالالخ. حيــث 

يجلــس الــرب عــىل كــريس ثــاليث األرجــل، يرجــح أنــه كان مثبتــاً عــىل قاعــدة 

أكــرب مــن مــادة أخــرى، ويضــع قدميــه عــىل دواســة خاصــة)205(، ورمبــا كان لــه 

عالقــة بعبــادة تقديــس األســالف. )الشــكل 20(.

202  إسامعيل، 2010، ص 240.

203 إسامعيل، 2010، ص 248.
204 Oesch، 1995، p. 58.

205 انظر: أبو عساف، 1988، ص 229.
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لقــد بــدا التنظيــم الدينــي الثقــايف يف قطنــة حســب النصــوص 

مشــابهاً لــذاك املوجــود يف املــدن الفينيقيــة يف األلــف األول ق.م، 

ــه  ــا يف أالالخ، ويف الوج ــد م ــاه إىل ح ــٍم الحظن ــابهاً لتنظي ومش

امللــيك للعبــادة األوغاريتيــة، ويبــدو فيــه أن قــوام الحيــاة 

الدينيــة يف قطنــة كان اندماجــاً بــني العنــارص الالهوتيــة 

واالجتامعيــة، بحيــث رأينــا مثيــالً لــه يف نصــوص مــدن 

ــاين ق.م)206(.   ــف الث ــرى يف األل ــورية أخ س

ثانياً: آلهة أالالخ   
نظــراً لطابــع الكتابــة الرمزيــة ألســامء اآللهــة التــي 

تقدمهــا نصــوص أالالخ)207(، فإنــه بوســعنا فقــط أن 

ــالل  ــن خ ــا م ــودة فيه ــة املوج ــامء اآلله ــتنتج أس نس

مقارنــة األســامء الــواردة يف نصوصهــا مــع أســامء 

اآللهــة الســورية الســائدة يف املنطقــة، والعائــدة للقــرن 

ــي دون  ــار، وه ــت وإمي ــا أوغاري ــر، ومنه ــس ع الخام

أدىن شــك مشــابهة ومطابقــة لنظائرهــا الرافديــة والحثيــة 

والحوريــة. وهــذا الــيء يتــم مــن خــالل دراســة أســامء 

األعــالم الــواردة يف النصــوص، التــي ال يوجــد إال القليــل 

206 Lete، 2008، P. 53.

207 أالالخ: مملكــة ســورية قدميــة قامــت يف تــل عطشــانة )قــرب أنطاكيــة يف لــواء اســكندرون(. نقبهــا 

ــة  ــاب »مملك ــف كت ــه بتألي ــوج أعامل ــني 1936-1949م، ت ــاردو وويل  Leonard Wolley ب ــزي ليون اإلنكلي

منســية« عــام 1953م. تبعــت ليمحــاد )حلــب( خــالل القرنــني الثامــن والســابع عــر ق.م. أعــاد لهــا ادرميــي 

قوتهــا وشــهرتها، وخلـّـف لنــا قــرصاً ومعبــداً وداراً للمحفوظــات، حــوت عــىل الكثــري مــن الوثائــق. وجــد وويل 

أن املدينــة ُســكنت منــذ عــرص الربونــز القديــم، ودامــت قرابــة األلفــي عــام. كُشــف يف املوقــع الكثــري مــن 

اللقــى، مــن أهمهــا 400 نــص مســامري، وعــدد مــن املعابــد والقصــور والتحصينــات. تحمــل املدينــة طبعــات 

ــت  ــي، وكان ــن اإلغريق ــة والف ــرت يف تطــور الثقاف ــني، وأث ــني وامليتاني ــل ومــرص والحثي حضــارة ســومر وباب

نهايتهــا عــىل يــد شــعوب البحــر.

الشكل رقم )20(
متثال إله من قطنا
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 AT( منهــا الــذي يفيــد يف هــذا املوضــوع، ومنهــا النصــان الدينيــان الوحيــدان

ــني رئيســيتني)208(.  ــارشة، إىل آلهت ــري مب ــة غ ــذان يشــريان بطريق 127- 126( الل

ــز وســيط( أن أهــم  ــر النصــان املكتشــفان بالســوية الســابعة )برون ويظه

ــد  ــتار. وق ــات، وعش ــس، وخيب ــه الطق ــي إل ــب ه ــت يف حل ــي كان ــة الت اآلله

ــث  ــف الثال ــذ األل ــي »أدا« من ــس الحلب ــه الطق ــًة إلل ــات زوج ــربت خيب اعت

ق.م. كــام قــد تكــون عبــادة إلــه الطقــس قــد انتقلــت مــن حلــب إىل مــاري 

ــه  ــب تبجــل هــذا اإلل ــت حل ــذاك. وظل ــة النشــيطة آن ــادالت التجاري مــع املب

بعــد ســقوط مــاري. وعندمــا زحــف الحثيــون نحــو حلــب، كان أول مــا قــام 

ــي  ــس الحلب ــه الطق ــل إل ــب، أن نق ــور حل ــه لثغ ــد مهاجمت ــيي عن ــه مورش ب

إىل العاصمــة حاتوشــا )خــايت(، وظــل معبــوداً عنــد الحثيــني حتــى نهايــة 

ــم)209(.  دولته

ــا أن نتعــرف عــىل عــدد مــن  ومــن خــالل تتبــع األســامء الشــخصية ميكنن

اآللهــة التــي كانــت تعبــد خــالل هــذه املرحلــة يف أالالخ، حيــث ورد اســم اإللــه 

إيــل ضمــن تركيــب اســم امللــك إليــام إيليــام، وكان ملــكاً عــىل أالالخ، وحمــل 

اســم جــده نفســه الــذي كان ملــكاً عــىل ميحــاض قبــل أن تضــع ثــورة عليــه 

الحــدَّ لحكمــه عليهــا.  كــام اســتخدم ملــك أالالخ نيقميبــا بــن ادرميــي ختــامً 

يحمــل اســم ملــك ميحــاض العظيــم أبــا إيــل.

ــاً، بشــكل واضــح،  ــاً وفضائي ــل، بوصفــه إلهــاً كوني ــه إي ــاب ذكــر اإلل إن غي

ــه  ــا بســمو هــذا اإلل ــر مدهــش، ملعرفتن ــة أخــرى هــو أم ــل حضــور آله مقاب

يف املنطقــة. ولكــن هنــاك مــن يعتقــد أنــه رمبــا كان موجــوداً بشــكل مبطــن 

ــض  ــا ببع ــرف فيه ــة ع ــي صيغ ــل ans، وه ــوز مث ــض الرم ــت بع ــوه تح ومم

ــه)210(. النصــوص األكاديــة يف أوغاريــت. وقــد يكــون اختصــاراً الســم هــذا اإلل

208 Lete، 2008، P. 51.

209 عبد الرحمن )عامر(، 2008، ص 172.
210 Lete، 2008، P. 51.
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ومــن جانبــه؛ فــإن نقــش أدرميــي الــذي ميكــن أن يضــاف لصلــب نصــوص 

أالالخ، يقــدم لنــا مــا ميكننــا تعريفــه بأهــم آلهــة أالالخ يف ذلــك الوقــت. وهــو 

يذكــر نفــس اآللهــة التــي ذكــرت يف نصــوص الســوية الســابعة: فــريد فيــه اســم 

ــيد  ــيمجيا »س ــكا، ش ــات، شاوش ــوب، خيب ــي تيش ــة وه ــن اآلله ــة م مجموع

أشــباح املــوىت، ســيد العــامل األعــىل واألســفل«، وكوشــوخ. إن ذكــر النــص لعــدد 

ــات وشاووشــكا )عشــتار(  ــني: تيشــوب، خب ــي تنســب للحوري ــة الت ــن اآلله م

ســيدة أالالخ، ســيديت، ســيد الســامء واألرض واآللهــة الكبــار)211(، يشــري للتزايــد 

العــددي للســكان الحوريــني يف املدينــة، الذيــن يعــدون اإللــه )تيشــوب( هــو 

ــني ادرميــي  ــي عقــدت ب ــص املعاهــدة الت ــرد يف ن ــام ي ــم)212(. ك األســمى لديه

ــن،  ــق باســتعادة الفاري ــوايل 1480 ق.م، وتتعل ــا( ح ــم كيزوانت ــا )حاك وبلليي

ذكــراً لبعــض اآللهــة، وهــي إيــم إلــه العاصفــة، وأوتــو إلــه الشــمس، وإيشــارا، 

وجميــع اآللهــة)213(.

ثالثاً: آلهة إميار

ــك املرتبطــة  ــة يف نصــوص إميــار)214( وخاصــة تل وردت أســامء بعــض اآلله

211 مرعي، 1988، ص 108، 119.
212 Oesch، 1995، p. 58.

213 عبد الرحمن )عامر(، 2008، ص 156.
214 إميــار: هــي مســكنة الحاليــة، تبعــد 90 كــم جنــوب رشقــي حلــب عنــد منعطــف الفــرات رشقــاً، تتوضــع 
فــوق تــل طبيعــي اســرتاتيجي يــرف عــىل نهــر الفــرات. كانــت ملتقــى القوافــل القادمــة مــن كل الجهــات 
ــاً مهــامً ترســو فيــه املراكــب القادمــة مــن كركميــش أو مــن مــاري. عرفــت يف العصــور  ــاًء فراتي كونهــا مين
ــة فرنســية برئاســة جــان  ــا بعث ــت فيه ــس. نّقب الكالســيكية باســم بارباليســوس ويف العصــور االســالمية بال
مارغــرونG. Margueron  بــني 1971-1976م. كشــفت عــن املدينــة القدميــة التــي ورد ذكرهــا يف نصــوص 
األلــف الثالــث والثــاين ق.م. وكانــت عاصمــة عموريــة مهمــة منــذ مطلــع األلــف الثــاين ق.م قبــل أن تتبــع 
لكركميــش مقــر نائــب الحاكــم الحثــي. وقــد تــم الكشــف عــن ســور املدينــة وخنــدق بطــول 500 م، وعــرض 
25 م، وعمــق 15 م، وعــن قصــور ومعابــد وبيــوت ســكنية ونصــوص مســامرية. انتهــت املدينــة حــوايل 1200 
ــة  ــأيت مــن كونهــا فقــط مدين ــة اكتشــاف إميــار ال ت ق.م بســبب التغــريات التــي أملّــت باملنطقــة. إن أهمي
ــالد  ــني ب ــاء ب ــع عــر والخامــس عــر ق.م كنقطــة التق ــرن الراب ــت دوراً مهــامً وأساســياً يف الق كــربى لعب
الرافديــن وســورية واألناضــول، إمنــا ملــا هــو وراءهــا؛ أي العــامل الســوري بحالــه، والعــامل الحثــي اللــذان بــرزا 

مجــدداً للوجــود.
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باملهرجانــات واألعيــاد وكذلــك املعابــد. ومــن املهــم أن نذكــر أن أســامء اآللهــة 

املوجــودة يف إميــار، ال تختلــف كثــرياً عــن اآللهــة الســورية التــي ســادت عبادتها 

يف املنطقــة، خــالل نفــس املرحلــة التاريخيــة، وبعدهــا، أو حتــى قبلهــا. وخاصــة 

تلــك املطابقــة لنظرياتهــا الرافديــة والحثية والحوريــة)215(. )الشــكل 21(.

ــة  ــوم أن منطق ــن املعل ــار، وم ــة يف إمي ــع اآلله ــس مجم ــن رئي ــّد دج يُع

عبادتــه، امتــدت، مــن إبــال إىل مــاري وترقــا وتوتــول التــي كانــت تعتــرب أقــدم 

ــورية  ــن س ــعة م ــزاء واس ــملت أج ــام ش ــث. ك ــف الثال ــه يف األل ــز عبادت مراك

وفلســطني ومــن بــالد الرافديــن. وقــد كان دجــن توتــول مشــهوراً إىل درجــة أنــه 

كان يبجــل يف إبــال بصفتــه ملــك توتــول، وســمي معبــداه يف ترقــا بيــت راحــة 

املــوىت وبيــت رعشــة الــربد. وقــد ورد اســمه ضمــن نــص جــاء مــن أحــد معابــد 

ــاه يف أالالخ)216(. ــار، وعرفن إمي

ــة،  أشــارت نصــوص إميــار املســامرية، إىل أن بعــل وعشــتار ُعبــدا يف املدين

فنســب لهــام معبــدان متجــاوران مرتبطــان بفنــاء واحــد، وقــد حــدد املنقــب 

بــأن املعبــد الشــاميل كان مخصصــاً لعبــادة بعــل، أمــا املعبــد الجنــويب فــكان 

مخصصــاً لعبــادة اإللهــة عشــتار)217( وهنــاك معبــد ثالــث، كــرس لجميــع اآللهة، 

215 Lete، 2008، P. 51.
216 Healey، 1994، PP. 72-89.
217 Margueron، 1985، p14.

الشكل رقم )21(  إميار القدمية عىل الفرات
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يف حــني مل يعــرف اإللــه الــذي كــرس لــه املعبــد الرابــع)218(. وكان حفــل تنصيــب 

ــو« اإللهــة  ــد بعــل)219(. وتظهــر يف احتفــال »مــاش أرت ــة يجــري يف معب الكاهن

ــتار  ــة بعش ــس عالق ــذا الطق ــدو أن له ــتار، ويب ــل عش ــة لبع ــات كريك خيب

املحاربــة وليــس بعشــتار الريكــة لبعــل.

مــن بــني االحتفــاالت يف إميــار؛ الطقــس الــذي كان يجــري يف معبــد بعــل 

وعشــتار كآلهــة مزدوجــة، وكذلــك دجــن وبعــل. وقــد جــاء ترتيــب بعــل ثانيــاً 

ــد  ــال العــرش املســمى »كيســو« فق ــا احتف ــة بعــد دجــن. أم يف مجمــع اآلله

شــارك فيــه إضافــة لدجــن هنــاك آلهــة أخــرى مــن أعضــاء مجمــع اآللهــة الــذي 

يتكــون أيضــاً مــن: »إيريــش. يك. جــال«، و»إيــا«، و»إشــخارا«، و»نني كــور«)220(. 

ــن  ــو البطــل واب ــا NIN.URTA«، وه ــر »نينورت ــىل ذك ــأيت النصــوص ع وت

انليــل )الســومري()221( ، ولعــب دور إلــه مدينــة إميــار)222(. وذكــرت أســامء آلهــة 

مــدن محليــة مثــل مدينــة شــومي، وشــبتي، وغريهــا)223(. كــام يــأيت ذكــر “إيــم 

شــا يك نــا يIM  SA KI NA I” الــذي يعــادل، أحيانــاً، إلــه العاصفــة يف إميــار، 

وهــو بعــل)224(.

كــام ُعبــد يف إميــار، إلــه القمــر الرافــدي ســني، )سهر/شــهر منطقــة حــران(، 

وهــو الــذي متــت اإلشــارة إليــه يف نصــوص إبــال تحــت اســم »ســا نــو جــا رو 

SA NU GA RU«. وقــد شــارك يف مهرجانــات اكتــامل القمــر يف إميــار)225(.

218 مارغرون، 1983، ص 270.
219 Flieming، 1992، pp. 58-59.
220 Flieming، 1992، pp. 58-59.

ــمه  ــكل اس ــىل ش ــظ ع ــة، وحاف ــة األكادي ــرسب للديان ــيد األرض، ت ــمه س ــومري، اس ــه س ــور: إل ــني ك 221 ن

الســومري، وهــو ابــن اإللــه انليــل، زوجتــه إلهــة الشــفاء جــوال، وهــو يجســد الخصوبــة يف أقــدم مظاهــره، 

ــع. ــة الرائ ــك الصواعــق املرعب ــه مل ــن ألقاب وم
222 Fliming، G، 1992، pp. 248-252.

223 جاموس، 2004، ص 77.
224 Fliming، 1994، pp. 129-130.
225 Lipinski، 2000، p. 623.
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الفصل الثالث: آهلة الفينيقيني

عنــد الحديــث عــن جوانــب الحضــارة الفينيقيــة، كثــرياً مــا تتــم االســتعانة 

مبــا قدمتــه أوغاريــت مــن أدبيــات ونصــوص للتعــرف عــىل الكثــري مــن تفاصيل 

املجتمعــات الســاحلية الســورية، فالســكان هــم أنفســهم، والعــادات والتقاليــد 

ــدة  ــارص جدي ــن دخــول عن ــا م ــا تخلله ــة هــي نفســها، إال م واحــدة، والثقاف

جــاءت بعــد نضــوج الفكــر االجتامعــي واالقتصــادي والثقــايف للمجتمــع، وكذلك 

ــز  ــري واملمي ــاط الكب ــن النش ــم ع ــاري الناج ــع الحض ــوف والتوس ــة الكش حرك

لســكان حــوض الســاحل، خاصــة يف مجــال التجــارة البحريــة. تواكــب ذلــك مــع 

نهضــة وامتــداد مشــابه لآلراميــني، ســكان الداخــل الســوري، الذيــن وصلــوا إىل 

أماكــن قصيــة مل يألفهــا الســوريون مــن قبــل. 

ــا  ــاً، هــو م ــني عموم ــني والكنعاني ــادات بالنســبة للفينيقي كان جوهــر العب

يعكــس اهتامماتهــم الزراعيــة. إذ كانــوا يتوســلون إىل اآللهــة يك متدهــم دامئــاً 

بالخبــز واملــاء والصــوف والكتــان والزيــت والخمــر والحليــب والعســل. فــكان 

ــاة  ــع تغــريات الفصــول، والحي ــق م ــاد عندهــم تتف ــد مــن وجــود أعي إذاً ال ب

الزراعيــة، كمواســم الــزرع والربيــع والحصــاد والبيــع وقطــف الثــامر.

ــاً  ــم مرجع ــن ديانته ــون م ــل الفينيقي ــة، جع ــم الزراعي ــة الهتامماته إضاف

ــري إىل  ــرب كب ــاء، بق ــكان القدم ــل كل الس ــعروا مث ــتهم، وش ــم وسياس لتجارته

آلهتهــم. لقــد كان اإللــه هــو ســيد املدينــة، لــه ســلطته القويــة عــىل املجتمــع 
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مــن خــالل املعبــد، وبالتــايل كان الديــن الفينيقــي أحــد األدوات الرئيســة للدولة 

ــي، ونقــالً عــن ســانخونياتون)226(،  ــون الجبي والســاللة الحاكمــة. وحســب فيل

ــن اكتشــفوا  ــك الذي ــني، عــّدوا آلهــة كــربى أولئ ــني، وكــام املرصي ــإن الفينيقي ف

أشــياء مفيــدة للحيــاة، الذيــن أفــادوا شــعوبهم بطريقــة مــا، اعتربوهــم مصــدراً 

ــد، وأقامــوا  ــوا لهــم بعــد وفاتهــم معاب للخــري والربكــة، فعبدوهــم كآلهــة، وبن

ــوا  ــرياً، وأقام ــون كث ــم الفينيقي ــد عظمه ــامئهم، وق ــالت بأس ــاً ومس ــم نصب له

أعيــاداً كــربى عــىل رشفهــم، وأطلقــوا أســامء منتقــاة مــن أســامء ملوكهــم عــىل 

عنــارص الكــون وعــىل بعــض اآللهــة املعــرتف بهــا. ومــن بــني قــوى الطبيعــة 

ــياء  ــارص واألش ــب األخــرى والعن ــر والكواك ــط الشــمس والقم ــة فق ــّدوا آله ع

املرتبطــة بهــا. وهكــذا أصبــح لديهــم بهــذه الطريقــة بعــض اآللهــة البريــة 

ــة)227(.  وبعــض اآللهــة غــري البري

لقــد حــل تدريجيــاً محــل اآللهــة الكثــرية لــدى ســكان الســاحل الســوري، 

ــيد،  ــو الس ــذي ه ــل ال ــرب، وبع ــه األك ــل اإلل ــن إي ــم كالً م ــم يض ــوث أعظ ثال

وبعلــة التــي هــي عشــرتوت، باإلضافــة إىل إلــه شــاب هــو مبــدأ الحيــاة والعمل 

يدعــى يف أوغاريــت عليــان وكانــت لــه تســميات أخــرى، إذ دعــي ملقــارت يف 

226 كان كتــاب أوزيــب املتــوىف عــام 340م يتضمــن مقتطفــات مــن مؤلــف فيلــون الجبيــي الواقــع يف مثانيــة 

ــدوا  ــن اعتم ــني الذي ــن املؤرخ ــد م ــب الوحي ــن أوزي ــا، ومل يك ــخ فينيقي ــا أو تاري ــوان فينيقي ــدات بعن مجل

كتابــات فيلــون التاريخيــة، إذ أن عملــه كان معروفــاً وشــائعاً يف حينــه، وكتابــات فيلــون نفســه عبــارة عــن 

ترجمــة، وبعبــارة أدق ترجمــة وتحقيــق لكتــاب مــؤرخ يدعــى ســانخونياتون أو ســانخينتون )اســم شــائع يف 

الكتابــات البونيــة وهــو مركــب ومخفــف مــن ســاكون يــن أي ســاكون يعطــي( عــاش قبــل حــرب طــروادة 

يف مدينــة بــريوت )أو صيــدا أو صــور( رمبــا يف القــرن الســابع ق.م ورمبــا يف النصــف الثــاين مــن األلــف الثــاين 

ق.م. تلقــى علومــه عــن كاهــن اإللــه يــو ويدعــى هريومبالــوس، ولقيــت كتاباتــه صــدى حســناً لــدى امللــك 

أيب بعلــوس وحاشــيته. فقــام ســانخونياتون بنســخ وجمــع الكتابــات املوجــودة داخــل املعابــد ودّونهــا باللغــة 

الفينيقيــة. والقســم األعظــم عــن كتاباتــه الدينيــة تتضمــن نظريــة الخلــق ونشــوء الكــون، ونشــوء الحيــوان، 

واآللهــة الخالقــة، ونشــوء املعــادن، وحكــم كرونــوس وأجيــال اآللهــة، ومقاطــع تتحــدث عــن تأليــه الثعابــني 

والتضحيــة باألطفــال. انظــر: أدزارد، 2004، ص216.

227 مرعي، 1993، ص 28.



ــارت وإشــمون  ــل. وكان ملق ــس)228( يف جبي ــدا، وأدوني ــور، وإشــمون يف صي ص

يرمــز إليهــام بشــخص محــارب منتــرص أو بحــار عظيــم)229(. 

وحــوايل القــرن الســابع ق.م أصبــح مجمــع اآللهــة الفينيقــي أكــر تعقيــداً 

وتأرجــح التأثــري والنفــوذ لبعــض اآللهــة فتزايــد تأثــري تانيــت وبعــل حمــون، 

ــط  ــد ارتب ــارت فق ــا ملق ــوين. أم ــرب الب ــة يف الغ وأصبحــت ذات شــعبية عارم

ــة وتوســعها يف البحــر املتوســط. ولكــن؛ مل يعــرف مللقــارت  بالتجــارة الفينيقي

أجــداد أســالف يف األلــف الثــاين، وشــخصيته والطقــوس الدينيــة توثــق فقــط 

مــن الوقــت الــذي ربحــت فيــه صيــدا الســيادة عــىل املــدن الفينيقيــة. لقــد 

كان إلــه الخصوبــة، والبحــر، وســكان صــور، حيــث ُدعــي بســيد صــور، واســمه 

ملقــارت يعنــي ســيد املدينــة )ملــك قــرت(، وهــذا يظهــر أن أصــول طقوســه 

228 أدونيــس: إلــه مــن آلهــة الخصوبــة الســورية، ورغــم أنــه ســوري األصــل، لكــن مل تعــرف عبادتــه يف ســورية 

إال يف عصــور متأخــرة، ويعنــي اســمه )أدون( الســيد، و)أدوين( ســيدي، ولحقــت باالســم النهايــة اليونانيــة 

)س(. أقــدم الوثائــق اليونانيــة التــي تــأيت عــىل ذكــره تعــود للقــرن الخامــس ق.م، لكــن الكتابــات املكتشــفة 

ــة  ــن اآلله ــن م ــه مل يك ــود ألن ــبب يع ــد أن الس ــد، ويعتق ــن بعي ــب وال م ــن قري ــره ال م ــورية ال تذك يف س

ــه كانــت منتــرة بشــكل أوســع يف  ــك مل تقــدم األضاحــي باســمه، رغــم أن عبادت الرئيســة يف ســورية، لذل

ــا  ــل يف أفق ــة فــوق جبي ــال املنتصب ــوم مســري، يف الجب ــد ي ــم. تقــول األســطورة إن أدونيــس ول العــامل القدي

بالقــرب مــن الينابيــع املتفجــرة مــن ذلــك الشــالل الكبــري الــذي مايــزال يحمــل اســمه، ويقــال إنــه ذهــب 

للصيــد رغــم تحذيــرات عشــيقته أفروديــت، وأصيــب بجــرح قاتــل عندمــا هاجمــه الخنـــزير الــربي، ومــزق 

فخــذه، وظــل دمــه ينـــزف وهــو ممــدد عــىل بســاط مــن العشــب الطــري، ثــم تــرسب دمــه يف األزهــار، 

ــس( لتصــب  ــس حمــراء )دم أدوني ــر أدوني ــاه نه ــت شــقائق النعــامن، ويف كل ســنة تســيل مي وهكــذا نبت

ــة املصــورة عــىل الصحــون واألواين )حدائــق أدونيــس( ترمــز ملــوت هــذا  يف البحــر. وكانــت األزهــار الذابل

ــي كانــت تقــام مــن أجــل أدونيــس يف الصيــف،  ــه. وتتحــدث األســطورة عــن االحتفــاالت الســنوية الت اإلل

ــذ  ــكندرية من ــوايل 415 ق.م واإلس ــا ح ــن أثين ــه يف كل م ــىل فقدان ــب ع ــكاء والنحي ــا الب ــر فيه ــي يك والت

عــرص بطليمــوس الثــاين، ويف جبيــل حــوايل القــرن الثــاين للميــالد، ويف أنطاكيــة حــوايل 362ميــالدي، ووصلــت 

عبادتــه رومــا حــوايل القــرن األول ق.م. وكانــت ترافــق طقوســه العهــر الجنــي املقــدس يف جبيــل حســب 

املــؤرخ )لوســيان( يف كتابــه آلهــة ســورية الــذي يجعــل مــن قــربص موطــن األســطورة، فأدونيــس ابــن امللــك 

كنــرياس نشــأ وترعــرع وشــب عــن الطــوق يف قــربص، وتعــرف عــىل ملكتهــا بالتــي )بعلــة(، ويف روايــة أخــرى 

يتعــرف عــىل عشــتار )أفروديــت( التــي تقــع يف غرامــه، وتصفــه الروايــة بالصيــاد أو الراعــي، فتثــري يف ذلــك 

غــرية زوجهــا أريــس الــذي يتخــذ شــكل الخنـــزير ويقتــل عشــيق زوجتــه.

229 مازيل، 1998، ص 33.
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ــة  ــوة الســاللة امللكي ــه ق ــل اإلل ــد مث ــة واضحــة. لق ــت ذات جــذور مدني كان

واحتفــظ بشــخصياته اإلنســانية، كــام نســب إليه تأســيس املدن واملســتعمرات، 

وهنــاك بعــض األســاطري التــي تشــري لــه كصيــاد)230(. 

يعــد كل إلــه مــن مجمــع اآللهــة يف كل مدينــة إلهــاً حاميــاً للمدينــة، وميثــل 

الشــكل األنثــوي مجــاالً للخصوبــة مبفهومهــا الواســع، أمــا اإللــه الشــاب فيمكــن 

ــري  ــتمرارية تأث ــذه اس ــة ه ــالت اآلله ــظ يف عائ ــة. ونالح ــن للرب ــد كاب أن يع

ــد  ــدم تحدي ــن ع ــوع م ــل يف ن ــد يتمث ــح الجدي ــة، إال أن امللم ــد القدمي التقالي

وظيفــة لــكل إلــه، وهــذا رمبــا يشــري إىل وجــود حالــة مــن التطــور يف العقيــدة 

ــة  ــر اآلله ــذي ال ينك ــد ال ــن التوحي ــو يشء م ــة نح ــدد اآلله ــن تع ــة م الديني

األخــرى. فلــم يعــد هنــاك آلهــة محــددة املعــامل بدقــة تنفصــل مجاالتهــا عــن 

بعضهــا بوضــوح. ومــن أهــم اآللهــة الفينيقيــة:

1ـ ملقارت ورشف 
ــة  ــرت هــي القري ــك، وق ــى املل ــك مبعن ــن: مل ــه م ــون اســم هــذا اإلل يتك

أو املدينــة، وهــو يشــري للســيد األعــىل، لكــن ارتباطــه بالقريــة املدينــة يظهــر 

احتــامل وجــود خصائــص تحــت أرضيــة لهــذا اإللــه إذا مــا كان معنــى كلمــة 

ــد  ــام يعتق ــة املســتقر تحــت ســطح األرض، ك ــامل الســفي أو املدين ــرت، الع ق

ــني.  بعــض الباحث

ارتبــط اســم ملقــارت مبدئيــاً بصــور، فقــد ظهــرت عبادتــه فجــأة يف 

القــرن العــارش ق.م يف احتفــاالت كانــت تجــري بحضــور امللــك، وقــد عرفــت 

مقاربتــه مــع هرياقليــس عنــد اإلغريــق منــذ وقــت مبكــر، ويف أحــد التفاســري 

امليثولوجيــة هــو ابــن زيــوس/زوث وأســرتيا )عشــرتت(. ويف تفســري آخــر عنــد 

ــب  ــوس()231(. وحس ــل أوران ــن نس ــروس )م ــدد دم ــو ح ــي ه ــون الجبي فيل

230 Aubet، 1999، p. 128. 

231 فرزات، 1992، ص 49.
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روايــات اإلغريــق، فقــد كان ملقــارت يظهــر بشــكل ســنوي أو دوري يف مدينــة 

صــور وعــدد مــن األمكنــة. ونــرى ذكــراً تصويريــاً لــه وهــو يرفــع الفــأس بيــده، 

عــىل منحوتــة النــريب الحجريــة التــي يظــن أن ملــك دمشــق بــر حــدد، هــو 

ــا)232(. )الشــكل 22(. ــذي أقامه ال

كان ملقــارت مــن أهــم آلهــة الفينيقيــني 

مــع أدونيــس إال أن ارتباطــه بالقــدرة عــىل 

الشــفاء ليســت بالواضحــة دومــاً، رغــم أنــه 

ارتبــط مــع إلــه الشــفاء شــادرابا يف عمريت 

حيــث كُــرِّس لــه هنــاك املعبــد النبــع، وكان 

ــزار.  ــطها م ــرية يتوس ــة كب ــكل برك ــىل ش ع

ــتعمرات  ــيس املس ــارت يف تأس ــق ملق انطل

مــن صــور، وانتــر يف قــربص ومنطقــة 

البحــر املتوســط وشــاميل أفريقيــا، لكــن 

املشــكلة املرتبطــة بهــذا اإللــه تتجســد 

ــذا  ــم يف ه ــن امله ــخصيته، وم ــف ش يف وص

الصــدد داللــة اســمه، ملــك وقــرت، حيــث إن قــرت ليســت املدينــة؛ أي صــور، 

بــل العــامل الســفي أيضــاً. وتســتند عالقــة ملقــارت بالعــامل الســفي مــن خــالل 

مســاواته بهرياقليــس )هرقــل(، وال تعــود بالــرورة الســامت الشمســية التــي 

ــت أو  ــاً، يف أوغاري ــروف أيض ــن املع ــه م ــك. ألن ــاً لذل ــارت نقيض ــا ملق يظهره

بــالد الرافديــن، تلــك التقاليــد التــي تربــط بــني إلــه الشــمس والعــامل الســفي، 

ــرق.  ــن ال ــه م ــة بزوغ ــفي إىل نقط ــامل الس ــرب الع ــل ع ــود يف اللي ــا يع عندم

إن الشــخصية التــي تقيــم االرتبــاط مللقــارت مــع العــامل الســفي، هــي ملــك 

ــوم«)233(.  ــوص »ملك ــاءت يف النص ــو« وج »ميلك

232 GI، 2000، p. 192.
233 Hutter، 1995، pp. 128-136.

الشكل رقم )22(
رأس متثال ملقارت )عمريت(
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ــني  ــاً للفينيقي ــاً رئيس ــارت إله ــدَّ ملق ــا، ُع ــور وتفوقه ــيادة ص ــبب س وبس

عمومــاً، خاصــة قرطــاج املدينــة الشــقيقة لصــور، وكان مــن الشــائع أن يُدعــى 

ــاً  ــب أيض ــه اكتس ــياً، لكن ــاً شمس ــل إله ــارت يف األص ــارت. وكان ملق ــل ملق بع

ــا  ــة. وم ــم املالحي ــورون اهتامماته ــون يط ــني راح الفينيقي ــة، ح ــات بحري صف

ــال  ــىل إرس ــة ع ــنوات طويل ــت س ــي واظب ــة )الت ــه يف قرطاج ــري إىل أهميت يش

االلتزامــات واألمــوال إىل مــزار ملقــارت يف صــور(، عــدد األســامء التــي تحتــوي 

يف جزئهــا الثــاين عــىل اســم ملقــارت، مثــل هاملقــار، وبوملقــار التــي شــاعت 

ــاك)234(.  هن

وقــد جــاء ذكــر ملقــارت يف املعاهدة التــي وقعهــا امللك اآلشــوري أرسحدون 

مــع ملــك صــور، حيــث ظهــر بــني عدد مــن اآللهــة التــي تم القســم بهــا)235(.

يطلعنــا يوســيفوس فالفيــوس عــىل نبــأ مفــاده؛ أن ملــك صــور حــريام شــيَّد 

معبــداً مللقــارت هرياكليس/هرقــل ولعشــرتوت أفروديــت، وكان أول ملــك 

يحتفــل يف شــهر بريتيــوس )آذار - نيســان( ببعــث الحيــاة يف اإللــه. يســتخلص 

مــن هــذه املعلومــة ومــن غريهــا مــن األخبــار األخــرى، أن ملقــارت يعنــي كإلــه 

ميــوت ويحيــا ثانيــة. فتبعــاً ملرويــات األســاطري تعــرض ملقــارت للمــوت أثنــاء 

ــا يشــم  ــاة عندم ــم يعــود للحي ــه(، ث ــا )يعرتضــه تيفــون ويقتل ــه إىل ليبي رحلت

ْن )أو الحــامم( املشــوي)236(. وميكــن أن يســتنتج مبدئيــاً من  رائحــة طيــور الُســمُّ

مالحظــات أخــرى، أن ملقــارت وجــد املــوت مــن خــالل النــار، حيــث جســدت 

هــذه الناحيــة يف العبــادة مــن خــالل حــرق عــروس ســنوياً. وكانــت تــرم النــار 

باســتمرار عــىل املذبــح، حيــث تبــني قــوة الشــعلة والحريــق املرتبــط بهــا، أن 

ملقــارت وصــل إىل درجــة التطابــق مــع اإللــه األوغاريتــي رشــف )كلمــة رشــف 

234  دونالد، 2007، ص 112.
235 GI، 2000، p. 192.  

236  وهــذا مــا دعــى الباحثــني لالعتقــاد أن ملقــارت كان واحــداً مــن آلهــة الخصــب والنبــات، ميــوت ويحيــا 

يف فصــول معينــة مــن الســنة.
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ــادر  ــه يف أوغاريــت هــو الق ــد كان هــذا اإلل ــق أو الشــعلة(، وق ــي: الحري تعن

عــىل جلــب الحريــق واألوبئــة، وميكــن لذلــك أن تتحــدد عالقاتــه مــع العــامل 

الســفي أيضــاً. ويتضــح ارتباطــه مــع ملقــارت أيضــاً مــن خــالل االســم املــزدوج 

»رشــف ملقــارت«)237(. 

كان رشــف مــن اآللهــة الفينيقيــة الرقيــة املهمــة، وكان إلهــاً للــربق والنور، 

ويــوازي أبولــو، لكنــه يختلــف اختالفــاً واضحــاً عــن حــدد وتيشــوب الســوريني 

ــول  ــام تق ــو ك ــد ألبول ــاج يف معب ــد رشــف أيضــاً يف قرط ــد عب الشــامليني. ولق

النصــوص القدميــة، حيــث كان يقــع بــني املوانــئ وبريســا)238(.

2 ـ أشمون
ــس ق.م.  ــرن الخام ــك يف الق ــدون وذل ــل صي ــة بع ــدا بصيغ ــتهر يف صي اش

فامللــك أشمن/أشــمون عــزر = )أشــمون ســاعد( يقــول عــن نفســه وعــن أمــه 

التــي يدعوهــا كاهنــة عشــرتت: “نحــن مــن بنــي بيــت أشــمون األمــري املقــدس 

عنــد نبــع يف الجبــل، وأقمنــا لــه يف الســموات العــىل”.

وقــد جــاءت معظــم النقــوش التــي تتحــدث عــن أشــمون مــن التنقيبــات 

ــة  ــه. وهــو يف الديان ــامً ل ــه األرسة املالكــة تعظي ــد أقامت ــي أجريــت يف معب الت

الفينيقيــة مثــل ملقــارت وأدونيــس، ميــوت ويرجــع إىل الحيــاة. وقــد انتقلــت 

أخبــاره إىل املصــادر الهيلينيــة، حيــث ترجعــه إىل أصــول فينيقيــة مــن صيــدا، 

ويتــم وصفــه بأســكليبيوس الفينيقــي، الــذي يتحــدر مــن الشــمس ومــن 

ــة  ــه كقص ــة قصت ــراض. ونهاي ــن األم ــفاء م ــىل الش ــدرة ع ــه الق ــدة، ول أم خال

ــه ال  ــة إل ــادر إىل مرتب ــه املص ــى ب ــه، وترق ــه وبعث ــه وموت ــس يف مرصع أدوني

ميــوت)239(. لقــد كان إشــمون الخــاص بصيــدا إلهــاً للعــامل الســفي، وكان أيضــاً 

يــرف عــىل الصحــة والشــفاء، شــأن اســكليبيوس. وكانــت أســطورة الخصــب 

ــة يف  ــي معروف ــرق األدىن، فه ــن ال ــكان م ــائعة يف كل م ــاد ش األريض والحص

237 Hutter، 1995، pp. 128-136.
238  دونالد، 2007، ص 113.
239  فرزات، 1992، ص 49.



124

الباب األول: اآلهلة السورية

األدب عــىل أنهــا أســطورة فينــوس وأدونيــس، أو عشــرتوت وإشــمون، بحســب 

ــل عــىل أنهــام عشــتار  ــرا يف باب ــن ظه ــني، واللذي ــني التقليدي االســمني الفينيقي

ــوس)240(.  ــس وأوزيري ومتــوز، ويف مــرص عــىل أنهــام إزي

3 ـ بعلشمني
يتجــىل تأثــري القيــم الدينيــة لــدى ســكان الســاحل الفينيقــي مبــا رواه عنهــم 

فيلــون الجبيــي: “عندمــا كان يحــدث جــدب كانــوا يرفعــون أيديهم إىل الســامء 

باتجــاه الشــمس. حيــث عــّدوا ســيد الســامء اإللــه الوحيــد ودعــوه بعلشــمني 

ــق«)241(. ونجــد يف  ــوس لإلغري ــني وزي ــي ســيد الســامء للفينيقي ــذي كان يعن ال

ــيد  ــه س ــة اإلل ــاد بوحداني ــون االعتق ــن أن يك ــا ميك ــة مل ــارة واضح ــه إش كالم

الســامء املتجليــة قدرتــه بالشــمس والقمــر وظواهــر الطبيعــة جميعهــا)242(.

4 ـ عشرتت )تانيت(

لقــد أصبحــت وظائــف وصفــات كل إلهــة أنثــى، مثــل بعــالت وعشــرتوت 

وتانيــت أو عنــاة، متبادلــة فيــام بينهــن، وانصهــرن أكــر عــىل الــدوام، ومل يعــد 

ــامء  ــت أس ــا كان ــز)243(. أي أنه ــمة للتميي ــاف س ــة املط ــم يف نهاي ــكل االس يش

وصفــات مختلفــة لنفــس اإللهــة التــي يف الواقــع مل تكــن عــىل اتســاع فينيقيــة، 

ســوى إلهــة واحــدة، هــي عشــرتوت إلهــة الخصــب واإللهــة األم، والتــي 

ــريان إىل  ــمني يش ــع أن االس ــت. وم ــم تاني ــي باس ــرب القرطاج ــت يف الغ عرف

اإللهــة ذاتهــا، فــإن مــن الغريــب أن أســامء أشــخاص مثــل بودعشــرتوت وعبــد 

عشــرتوت كانــت شــائعة، يف حــني أن قلــة مــن األســامء هــي التــي كانــت تحمل 

اســم تانيــت، عــىل الرغــم مــن غلبــة هــذا االســم عــىل اإللهــة. وباملثــل فــإن 

اســم تانيــت مل يكــن موجــوداً كــام يبــدو كاســم لإللهــة يف الــرق، يف املراحــل 

240  دونالد، 2007، ص 113.

241  مرعي، 1993، ص 31.

242  فرزات، 1992، ص 49.
243 Hutter، 1995، pp. 128-136.
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القدميــة عــىل األقــل. وكانــت عشــرتوت بوصفهــا إلهــة الخصــب تقابــل عشــتار 

وأفروديــت، غــري أنهــا كانــت أشــد تعــدداً منهــام يف مزاياهــا، فقد تغلبــت لديها 

مزايــا امللكــة والزوجــة عــىل مزايــا الخصــب، واســمها الثابــت يف النقــوش هــو 

تانيــت بينــي - بعــل )تانيــت وجــه البعــل(، حيــث دارت نقاشــات حــادة حــول 

هــذا االســم. فبعضهــم يعتقــد أنــه صــورة أو وجهــاً مــن صــور بعــل أو وجوهــه، 

يف حــني يعتقــد بعضهــم اآلخــر، أن اســم تانيــت هــو اســم محــي مــواز لالســم 

اليونــاين بروســو بــون ثيــو )وجــه اإللــه(. لكــن هــذه اإللهــات مهــام تعــددت 

أســامؤهن وتباينــت، مل تكــن الواحــدة منهــن تختلــف كثــرياً عــن األخريــات يف 

الجوهــر، وميكننــا أن ننظــر إليهــن جميعــاً باعتبارهــن تجليــات مختلفــة لإللهــة 

األنثــى األساســية لــدى الفينيقيــني)244(.

مــن اآلثــار التــي تلقي الضــوء عــىل الشــعائر الفينيقيــة املتعلقة بعشــرتوت، 

متثــال صغــري مــن املرمــر يتضــح مــن أســلوبه الفنــي أنــه مرقــيٌّ مــن القــرن 

الســابع أو الســادس ق.م. غــري أن القــرب الــذي وجــد فيــه رمبــا ال يعــود إىل أكــر 

مــن القــرن الرابــع. )الشــكل23(.

يف هــذا التمثــال تبــدو عشــرتوت مرتبعــة عــىل عــرش يحيــط بهــا كائنــان 

ــا  ــت ثدييه ــا تح ــرية متده ــة كب ــل طاس ــي تحم ــة، وه ــن كل جه ــان م مجنح

ــرتاح  ــتخدم يف اج ــال كان يس ــذا التمث ــح أن ه ــن الواض ــة، م ــي الحلم مفتوح

ــن  ــدد م ــت مح ــب يف وق ــن للحلي ــث كان ميك ــتحداثها، حي ــزات أو اس املعج

طقــس العبــادة أن يجــري يف األثــداء إىل الطاســة مــن فــراغ ميــأل عــن طريــق 

ــادة  ــمع أو أي م ــدان بالش ــان يُس ــزة؛ كان الثقب ــري املعج ــرأس، وإىل أن تج ال

أخــرى، ميكــن أن تــزال بالتســخني اللطيــف)245(. وهــذا الطقــس يذكرنــا بعبــادة 

ــدت  ــث تجس ــيط، حي ــز الوس ــرص الربون ــدة لع ــاري، العائ ــوع يف م ــة الينب إله

244  دونالد، 2007، ص 114.

245  دونالد، 2007، ص 122.
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ــن  ــال ع ــوم االحتف ــاه ي ــه املي ــض من ــاًء تفي ــا إن ــل بيديه ــي تحم ــال وه بتمث

طريــق ثقــب مــن داخــل التمثــال، ويجــري وصلــه مــن خــزان مــاء يوضــع يف 

أعــىل املعبــد، كل ذلــك يف إشــارة إىل قــدرة هــذه اإللهــة عــىل بعــث الحيــاة.

5 ـ بعل حمون
يعنــي االســم بعــل حمــون رب مذبــح البخــور، وذلــك انطالقــاً مــن كــون 

البخــور يشــّكل التقدمــة الرئيســة عــىل مذبحــه، والباحثــون املحدثــون يعرفونه 

بإيــل ال باإللــه بعــل، مثلــام تعــرف زوجتــه تانيت/عشــرية. ونجــده إلهــا رئيســاً 

يف الغــرب الفينيقــي، وتواجــد أيضــاً يف كثــري مــن املعّمــرات الغربيــة األخــرى. 

ــل  ــة وعظمــة رومــا، يقاب ــام الســيطرة الروماني ــه القرطاجــي أي وكان هــذا اإلل

ســاتورن )كرونــوس(، الــذي ذكــر أنــه كان لــه معبــداً يف قرطــاج، ولعلــه قبــل 

ذلــك كان يقابــل زيــوس أيضــاً )والــد هرقــل ـ ملقــارت()246(.

246  السواح، 2006، ص 79.

الشكل رقم )23(
قبور فينيقية من عمريت
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وهنــاك كثــري مــن األنصــاب الحجريــة الفينيقيــة الغربيــة املوقوفــة لبعــل 

حمــون وتانيــت امللقبــة )بينــي - بعــل( معــاً، حيــث يظهــر بعــل حمــون عــىل 

ــاب  ــض األنص ــىل بع ــاً ع ــر أيض ــه يظه ــري أن ــني. غ ــني اإلثن ــأناً ب ــل ش ــه األق أن

الحجريــة وحيــداً، وكانــت لــه مقاماتــه الخاصــة كــام يف جبــل بوقرنــني مثــاًل، 

ذلــك الجبــل الــذي يطــل عــىل قرطــاج عــرب الخليــج. ولعــل بعــل حمــون كان 

ميثــل نوعــاً مــن التداخــل بــني بعــل الفينيقــي الرقــي واإللــه األفريقــي )ليبي( 

ــون  ــن أن يك ــون ال ميك ــل حم ــيوة. وبع ــة س ــون يف واح ــوس آم ــابه لزي املش

آمــون وحــده، وقــد كتــب اســمه بحــروف اللغــة الفينيقيــة، وذلــك عــىل الرغــم 

مــن أنــه غالبــاً مــا كان يصــور مثلــه بقــرون كبــش ولحيــة)247(.

وال بــد أن نذكــر هنــا أن تلــك األشــكال املتباينــة واملحليــة لبعــل والتــي جــاء 

ذكرهــا يف النصــوص مثــل بعــل ســافون وبعــل حمــون وبعــل مــاالج وبعــل أدير 

أو بعــل لبنــان وبعــل أيبثيتيــونEpitheton  إمنــا هــي تقديــس للســيد األعــىل 

بعــل الــذي يحتــل املرتبــة األوىل يف مجمــع اآللهــة)248(. وقــد يشــري هــذا الــكالم 

إىل أن األســامء املحليــة لآللهــة التعنــي وجــود فروقــات بينهــا بــل هــي آلهــة 

واحــدة بصفــات محليــة مختلفــة.

إن أســامء أربــاب بعينهــم ميكــن أن تكــون ألقابــاً كــام هــو الحــال يف 

ــان مبعنــى ســيد،  ــل ميكــن أن يكــون كالهــام لقب ــل إي أوغاريــت، إن بعــل مث

كــام ميكــن أن يكــون إلهــاً معينــاً خصــص فيــام بعــد باإلضافــة إىل اســمه، مثــل 

بعــل صفــون، وبعــل لبنــان وبعــل أدر )أي القــوي ومنــه جــاء اســم شــهر آذار( 

ــه إىل  ــت عبادت ــم انتقل ــل، ث ــس ق.م يف جبي ــرن الخام ــروف يف الق ــو مع وه

ــافياً،  ــيداً ش ــا كان س ــص - رمب ــيد الرق ــود، س ــل مرق ــرب، وبع ــة، واملغ قرطاج

وبعــل حمــون، ســيد األمانــوس يف شــامل ســورية، وأضحــى فيــام بعــد معبــوداً 

شــعبياً يف قرطاجــة واملغــرب، وبعــل صــور وبعــل صيــدا وبعــل املجــن )مجنيــم 
247  دونالد، 2007، ص 113.

248 Hutter، 1995، pp. 128-136.
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جمــع مجــن(، ويظــن أنــه رشــف، وهنــاك أيضــاً بعــل بقعــة )بعــل البقــاع(.

ــكان يكــون  ــاً إىل م ــون غالب ــاب مييل ــن املصــادر، كان األرب ــام يتضــح م وك

عــىل األرجــح مــؤرشاً عــىل ظاهــرة طبيعيــة، كأعــايل الجبــال أو النبــع العظيــم. 

وهكــذا جــاءت تســمية بعــل باإلضافــة إىل األمانــوس وصفــون لبنــان والكرمــل. 

أمــا اآللهــة الفلكيــة املمثلــة للكواكــب، فقــد ذكــرت يف مجامــع األربــاب 

ــة، لكنهــا مل تذكــر بكــرة كــام هــو الشــأن يف أوغاريــت)249(. الفينيقي

اآللهة واملدن الفينيقية

ــلف  ــي س ــة الت ــا اآلله ــا، منه ــة به ــا الخاص ــة آلهته ــكل مدين ــد كان ل لق

ذكرهــا، ومنهــا مــا قــد يحمــل اســامً مختلفــاً، وميكــن أن نــرى تجســيداً لآللهــة 

الفينيقيــة. بشــكل عــام، يف مواقــع مثــل جبيــل: حيــث ُعبــَد فيهــا إيــل، واحتلت 

ــاً مركزيــاً يف املدينــة التــي كان لهــا فيهــا  بعــالت جبيــل »ســيدة جبيــل« مكان

ــا كان  ــة)250(، فإليه ــاللة امللكي ــة والس ــة املدين ــاوزت حامي ــة تج ــد قدمي تقالي

النــاس يترعــون، بحســب النقــوش الكتابيــة األقــدم يف جبيــل، لتهبهــم الربكــة 

والحيــاة املديــدة)251(. وقــد ســادت املدينــة باالشــرتاك مــع قرينهــا اإللــه بعــل 

شــمني. ويــربز اســم أدونيــس يف جبيــل وهــو مثــال عــىل تهلّــن معبــود ســوري 

أصيــل، هــو أدن/أدوين، وهــو يعنــي ســيد وســيدي. ومل يظهــر اســم أدونيــس 

اســامً لعلــم بهــذا الشــكل مطلقــاً يف أي نقــش فينيقــي. ولكــن قصتــه معروفــة 

متامــاً مــن املصــادر اليونانيــة والالتينيــة، كولــد جميــل ولــد ســفاحاً، تنازعــت 

ــد،  ــام كان يصي ــري بين ــزير ب ــه خنـ ــت وبرســفونة، وقتل ــان أفرودي ــه الربت علي

وأضحــى مرصعــه موضوعــاً لطقــوس حــداد خاصــة، كانــت تنظــم يف جبيــل)252(. 

249  فرزات، 1992، ص 48.
250 Aubet، 1999، p. 126.
251 Hutter، 1995، pp. 128-136.

252 فرزات، 1992، ص 48.
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ــة. ويف حقيقــة  ــه بصيغــة دا- مــو DA.MU يف رســائل العامرن أُشــري لهــذا اإلل

األمــر ال يوجــد مــواز دقيــق، وال تفاصيــل حولــه يف األســطورة اإلغريقيــة، لكنــه 

ارتبــط بزيــوس الــذي نحــا منحــاه يف املــوت ألربعــة أشــهر يف العــامل األســفل، 

وقضــاء مــا تبقــى مــن الســنة مــع أفروديــت)253(.  

ويف صيــدا )صيــدون(، نجــد بعــل يف املكانــة األوىل، وإىل جانبــه عشــرتوت 

ــوش  ــى. ويف النق ــه الفت ــمون، اإلل ــل وإش ــم بع ــل أي اس ــم بع ــب ش ــع اللق م

الكتابيــة مــن صيــدا )القــرن الخامــس ق.م(، وصفــت اآللهــة الثالثــة الصيداويــة 

ــازار ملــك الصيداويــني ابــن امللــك  ــا اشــمو ن ــازار »أن يف نقــش امللــك اشــمو ن

تابنيــت وأمــي أمــا شــتارت، الفارســة عشــرتوت ســيدتنا.. كنــا مــن بنــى معبــد 

اآللهــة واملعبــد مــن أجــل عشــرتوت يف دائــرة صيــدا البحريــة ونقلناهــا إليــه، 

هنــاك، باألعــىل كنــا نحــن مــن أمــر ببنــاء معبــد مــن أجــل إشــمون، واألمــري 

املقــدس للنبــع النـــزاز عــىل الجبــل ونقلنــاه. هنــاك باألعــىل، كنــا نحــن أيضــاً 

ــد  ــة، ومعب ــدا البحري ــرة صي ــني، يف دائ ــد مــن أجــل آلهــة الصيدوني ــاة املعب بن

مــن أجــل بعــل صيــدا، ومعبــد مــن أجــل عشــرتوت - اســم بعــل«)254(.

ــه الرئيــس هــو ملقــارت الفتــى الشــاب ســيد وحامــي  ويف صــور، كان اإلل

املدينــة، ورمــز املؤسســة امللكيــة، ومؤســس املســتعمرات. أمــا عشــرتوت وبعــل 

ــات  ــجل الحولي ــون)255(. وتس ــل حم ــع بع ــامً م ــوا دوراً داع ــد لعب ــمني فق ش

الصوريــة أن امللــك أحــريام بنــى معابــد مللقــارت ولعشــرتت يف القــرن العــارش 

ــث  ــوع بع ــة موض ــون بعام ــاول الباحث ــه. ويتن ــل بقيامت ــن احتف وكان أول م

اإللــه بوصفــه دليــاًل عــىل مــوت اإللــه وقيامتــه. وملقــارت مثلــه مثــل اآللهــة 

األخــرى ميــوت ويقــوم)256(. ويف االتفــاق الــذي تــم بــني ارسحــدون وبعــل صــور، 

253 Beinkowski، 2000، p. 40.
254 Hutter، 1995، pp. 128-136.
255 Aubet، 1999، p. 129.

256 فرزات، 1992، ص 54.
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أىت يف الطليعــة ملقــارت وهــو يتطابــق بنيويــاً يف مكانتــه وإيــل جبيــل وبعــل 

صيــدا، وهنــاك مالمــح واضحــة يف جوهــره مــع أدونيــس وتــأيت إىل جانبــه مــرة 

ثانيــة عشــرتوت، يف حــني مل يكــن اإللــه الثالــث واضحــاً متامــاً)257(. لكــن ملقــارت 

كان عــىل األرجــح رب البيــت املالــك كــام يوحــي بذلــك أحــد النصــوص أكــر 

مــام يحتمــل أن يكــون رب املدينــة)258(. 

أمــا يف بــريوت، فقــد كانــت بعــالت األنثــى هــي رئيــس اآللهــة هنــاك)259(. 

بينــام ظهــر يف قــربص كل مــن ملقــارت – إشــمون، كمؤسســني ململكــة كيتيــون، 

التــي كانــت تســك العملــة وعليهــا صــورة ملقــارت يف القــرن الخامــس ق.م.)260( 

)الشكل24(.

257 Hutter، 1995، pp. 128-136.

258 فرزات، 1992، ص 47.
259 Aubet، 1999، p. 127.
260 Aubet، 1999، p. 129.

الشكل رقم )24(
دمى طينية متثل آلهة من صور
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الفصل الرابع: آهلــة اآلراميــني

ــي  ــة الت ــون يف الحــوارض، اتخــذوا بشــكل عــام اآلله ــام اســتقر اآلرامي حين

كانــت تعبــد يف املناطــق التــي ســكنوها كآلهــة بــالد مــا بــني النهريــن واآللهــة 

ــكان  ــع الس ــم م ــم وعباداته ــت ثقافته ــام تداخل ــة)261(، ك ــة والفينيقي الكنعاني

الذيــن أطلــق عليهــم الباحثــون اســم الحثيــني والحوريــني. وقــد قدمــت بعــض 

النصــوص عــدداً مــن اإلشــارات لآللهــة واملعابــد والكهنــة اآلراميــني، كــام وردت 

يف أســامء األعــالم اآلراميــة املركبــة، الكثــري مــن اإلشــارات التــي ميكــن أن 

يســتنتج منهــا أســامء اآللهــة التــي عبــدت يف كل منطقــة عــىل حــدة، واآللهــة 

الرئيســة التــي كانــت تعبــد يف كل املــدن، والتــي منهــا:

1 ـ حــدد 

جــاء ذكــره بأكــر من صيغــة؛ منها أدد وأدو وحــدو وهدد، ويعنــي الـ«أحد« 

أو الواحــد، ورمبــا الهــّد مبعنــى مطلــق الرعــد، وهــو إلــه الطقــس والعواصــف 

ــة تعتمــد إىل  ــرياً عندمــا كانــت البري ــوأ دوراً كب ــذي تب ــوم املمطــرة، ال والغي

ــك نجــد  ــني. لذل ــاء الســكان القاطن ــة يف بق ــري عــىل الهطــوالت املطري حــد كب

ــه بصــورة  ــذي ترتــوي حقول ــم ال ــه بشــكل خــاص يف بقــاع العــامل القدي تبجيل

رئيســية أو شــاملة مبيــاه املطــر. وســهول شــامل ســورية املحيطــة بحلــب هــي 

واحــدة مــن هــذه املناطــق، إنهــا منطقــة ذات زراعــة بعليــة واســتيطان كثيــف 

261 سومر، 2007، ص 133.
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نســبياً، وهــذه الحقيقــة تشــهد عليهــا النصــوص املســامرية مــن محفوظــات 

إبــال يف منتصــف األلــف الثالــث ق.م. إن كميــة التهطــال التــي كانــت كافيــة 

ــة إىل الحمــرة أيضــاً جعــال مــن  ــرتب الضارب ــة ال ــام زراعــة دامئــة وخصوب لقي

شــامل ســورية أحــد أهــم املناطــق الزراعيــة يف الــرق األدىن، لــذا مل يكــن مــن 

قبيــل الصدفــة أن أصبحــت ســورية الشــاملية أيضــاً إحــدى املناطــق املركزيــة 

لتبجيــل إلــه الطقــس)262(.

إن متثيــل إلــه الطقــس بــأي دور مــن األدوار يتغــري ويتعــرض للتبديــل عــىل 

الــدوام، وقــد أضحــت هــذه الظاهــرة أمــراً مألوفــاً يف تاريــخ منطقتنــا، إذ كثــرياً 

مــا نــرى أن رمــز إلــه مــا قــد دل عــىل إلــه آخــر، أو أنــه اســتعمل لعــدة آلهــة 

يف آن واحــد)263(. وقــد أطلــق عــىل حــدد اســم بعــل، رغــم أن هــذا اللقــب مل 

يقتــرص عــىل إلــه الطقــس فقــط يف ســورية بــل شــمل آلهــة أخــرى. كــام حمــل 

لقــب رامــون، ورامانــو وهــو معــروف بهــذا االســم يف النصــوص اآلشــورية أيضاً، 

ويعنــي املزمجــر كالرعــد وهــذا مــا يتناســب وإلــه الطقــس)264(.

ُعبــَد حــدد يف جميــع »دول« املــدن اآلراميــة، وظهــر زعيــامً ملجمــع اآللهــة 

ــدو أن الســوريني  ــن. ويب ــالد الرافدي ــوب الرقــي لب اآلرامــي يف ســورية والجن

ــل  ــث التبجي ــن حي ــة األوىل م ــأيت باملرتب ــذي ي ــه ال ــدد لإلل ــم ح ــوا اس أعط

والتوقــري. وهــو األقــوى واألعظــم مــن بــني كل اآللهــة، واقــرتن ذكــره مــع اإللهــة 

ــدو  ــوق كل يشء. ويب ــى ف ــوة العظم ــني الق ــن اإلله ــّدوا هذي ــس، وع عرتغاتي

أنــه يديــن باملنـــزلة واملكانــة التــي حظــي بهــا خــالل هــذه املرحلــة يف بعــض 

املناطــق، لألقــوام املرقيــة القدميــة التــي اعتــادت عــىل عبادتــه يف عــدد مــن 

املراكــز الدينيــة املهمــة مثــل حلــب. وقــد تــم التحقــق والتثبــت مــن عبادتــه 

يف شــامل ســورية مــن خــالل نصــوص إبــال والتــي تذكــر اســمه حــدا »أّدا« كــام 

262 كلينغل، 1988، ص 311.

263 أبو عساف، 1966، ص 85.
264 Kreuzer، 1995، p. 101-115.
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تذكــر حــدد حلــب »أّدا خلــم«)265(.  وخلــم اســم مــكان ال بــد أن يتطابــق مــع 

حلــب فالحرفــان “ب” و “م” يقبــالن التبــادل، وكان اســم قرينتــه خــا - أبــات  

HA-ABATU والحــرف الصامــت » ل L” ال يكتــب أحيانــاً يف اإلبالئيــة وعليــه 

فــإن خابــات )خبــت الحقــاً( تعنــي خلبيــت )مؤنــث خلــب(. )الشــكل25(. 

وخــالل القــرن الرابــع والعريــن كانــت خلــب واحــدة مــن أهــم األماكــن 

ــالد  ــل املي ــاين قب ــف الث ــن األل ــال. ويف النصــف األول م ــة إب املقدســة يف مملك

ــها،  ــه طقس ــري إل ــب مبص ــري حل ــط مص ارتب

)يف  ملــك حلــب  ليــم  ياريــم  فهــا هــو 

العقــود األوىل مــن القــرن الثامــن عــر 

 :)A1314 ق.م( يُعلــم ملــك “در” )النــص

» لقــد أنقــذت مدينــة بابــل بفضــل جيــوش 

اإللــه أّدو إلــه ياريــم ليــم، ووهبــت الحيــاة 

ــك«.  ــك وملدينت ل

ــاري  ــوص يف م ــد النص ــالل أح ــن خ وم

يظهــر أن هــذا اإللــه كان يُعبــَد هنــاك 

حيــث يقــدم زمــري ليــم النــذور واألضاحــي 

والًء لــه ويشــري فيــه للعــام الــذي قــّدم 

ــذا  ــي)266(. إن ه ــّدا« الحلب ــه »لح ــه متثال في

الوضــع يختلــف يف بابــل حيــث يَُعــدُّ غيــاب 

حــدد مــن املفــردات الكلدانيــة ومــن لغــة 

ــاً للنظــر،  ــة فيهــا أمــراً ملفت ــل اآلرامي القبائ

كــام أنــه مل يظهــر يف نقــوش أي حاكــم، ومن 

265 Lipinski، 2000، p. 626.
266 أريك، 1999، ص291.

الشكل رقم )25(
منحوتة متثل اإلله حدد )حلب(
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هنــا يتضــح لنــا بأنــه مل يكــن مــن اآللهــة الســائدة عنــد البــدو الرحــل اآلراميــني 

وأنصــاف البــدو. ويُعــدُّ حــدد نظــري اإللــه أدد عنــد البابليــني واآلشــوريني، كــام 

مياثــل يف وظائفــه اإللــه األكــرب عنــد الحثيــني والحوريــني.. وألنــه إلــه الســامء 

قبــل كل يشء ُعــدَّ فيــام بعــد نظــرياً إللــه الشــمس، وكان يصــور ممســكاً بالــربق 

ــه  ــور، وهــو حيوان ــر ث ــاً عــىل ظه ــأس يف األخــرى، وواقف ــه وبف يف إحــدى يدي

املقــدس. وقــد دخــل دنيــا اليونــان والرومــان عــىل أنــه إلــه الشــمس، فاعتــربوه 

ــرت)267(.  ــوس وجوبي زي

ــد، مل يســتمر  ــزي وعــرص الحدي ــني العــرص الربون ــة ب ــرتة الفاصل خــالل الف

ــاً  ــائع نوع ــه ش ــداً كإل ــداً جدي ــب بع ــه اكتس ــل، لكن ــس بع ــه الطق ــل إل تبجي

ــع  ــة أوس ــن منطق ــن م ــذب املتعبدي ــتطاع أن يج ــة، اس ــاءة عالي ــا، ذي كف م

ــس. وأدى  ــه الطق ــاص بإل ــب الخ ــدون الجان ــاس يعب ــي كان الن ــك الت ــن تل م

هــذا التطــور إىل رضورة ابتــكار مزيــد مــن التجليــات، ولرمبــا يف هــذا الســياق 

اســتطاع بعــل ســابون )الصفــن( أيضــاً أن ينــال اهتاممــاً خاصــاً. فقــد عــر يف 

مواقــع اآلراميــني واللوفيــني عــىل شــواهد كتابيــة ونحتيــة تــدل عــىل اســتمرار 

ــة  ــة بصف ــوش اآلرامي ــذاك يف النق ــى آن ــام كان يدع ــدد، ك ــل أو ح ــل بع تبجي

خاصــة. وقــد اكتشــفت املســالت التــي تصــور اإللــه بعل/حــدد يف عــدة مواقــع 

يف ســورية وشــاميل بــالد الرافديــن. ويف نقــش آشــوري مــن عهــد امللــك تيغــالت 

- بليرسالثالــث )القــرن الثامــن( تــم تصويــر عمليــة نقــل اآللهــة، ومــن بينهــا 

إلــه الطقــس بعــد عمليــة عســكرية ناجحــة عــىل ســورية. وتشــري الحوليــات 

اآلشــورية أيضــاً إىل بعــل صُفن/بعــي ســابون باعتبــاره اســامً جغرافيــاً، ويــأيت 

مــن نفــس الفــرتة تقريبــاً دليــل عــىل تبجيــل بعــل بوصفــه بعــل صفــن مــن 

العهــد القديــم، وقــد جلــب التوســع التجــاري الفينيقــي املنطلــق مــن مــدن 

ــق  ــن إىل مناط ــل صف ــة بع ــاً ديان ــة أيض ــن قرطاج ــم م ــوري، ث ــاحل الس الس
267  موسكايت، 1986، ص183، 184.
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ــة)268(.  املتوســط الغربي

نجــد يف نقــوش زنجريل/شــأمل)269( الكثــري مــن الدالئــل عــىل املكانة الرئيســة 

ــي تصــور مجمــع  ــده الت ــا برراكــب لوال ــي أقامه ــا الشــاهدة الت لحــدد، ومنه

ــع  ــذا املجم ــرش ه ــاً ع ــرات مرتبع ــدة م ــدد ع ــا ح ــر فيه ــأمل، ويظه ــة ش آله

ــه: ــه في ــازع ل ــي بشــكل ال من الدين
“حدد، إيل، رشف، راكب إيل، شمش  

حدد، إيل، راكب إيل، شمش، أرق، رشف 
حدد، إيل، راكب إيل، شمش 

حدد، إيل، راكب إيل، سيد الساللة، شمش وسائر أرباب يأدي«)270(.

تشــري املعاهــدات املوقعــة بــني الحــكام اآلراميــني إىل الــدور الفعــال الــذي 

ــاً  ــوون دامئ ــة مدع ــث أن اآلله ــة، حي ــاة اليومي ــة يف الحي ــه اآلله ــت تلعب كان

ليشــهدوا عــىل توقيــع املعاهــدات، ولتحــل لعناتهــم الســاموية عــىل أي انتهــاك 

ــور  ــع آش ــدة م ــويش معاه ــت أج ــك بي ــل مل ــع إي ــد مت ــد عق ــا. فق ملضمونه

نـِـراري الخامــس )754 ـ 745 ق.م( نجــد فيهــا امللــك اآلشــوري يدعــو اآللهــة أن 

تلعــن متــع إيــل إذا مــا أخــل بــروط املعاهــدة. وذكــر كل مــن ســن وحــدد 

بشــكل خــاص)271(.

ويف نقــش الســفرية )رشقــي حلــب( نجــد معاهــدة رســمية بــني ملــك كتــك 

268 كلينغل، 1999، ص 314.
269 يعنــي اســم زنجــريل )باللغــة الرتكيــة(، ذات السالســل الحديديــة، وتعنــي كلمــة هيــوك؛ التــل، فيكــون تــل 
السالســل الحديديــة. وهــو  يقــع يف محافظــة عينتــاب ضمــن وادي خصيــب عــىل الســفوح الرقيــة لجبــال 
األمانــوس حــوايل 110 كــم شــامل أنطاكيــة و60 كــم جنــوب جبــال طــوروس، وهــو مدينــة يــأدي أو شــأمل 
)الشــامل( التــي ُعرفــت ببيــت جبــاري التــي ذاع صيتهــا خــالل عــرص الحديــد ســيام بــني 1000 و 725 ق.م 
قبــل أن تفقــد ســيادتها عــي يــد اململكــة اآلشــورية الحديثــة. تنقــب يف املوقــع منــذ عــدة ســنوات بعثــة 
أمريكيــة بعدمــا كانــت قــد نقبــت فيــه بعثــة أملانيــة بــإدارة فــان لوشــان بــني 1888 و 1902م، حيــث تــم 
الكشــف عــن الكثــري مــن املنشــآت التحصينيــة واملعابــد والقصــور وبعــض النقــوش الكتابيــة اآلراميــة، وقــد 

متيــزت املدينــة بطابعهــا الثقــايف املختلــط اآلرامــي والحثي/اللــويف.
270 Kreuzer، 1995، p. 101-115.

271 تيكسيدور، 2007، ص 135.
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وملــك أرفــاد)272( يــرد فيهــا ذكــر عــدد مــن اآللهــة: “أمــام مــردوخ)273( وزربانيــد 

وأمــام نابــو)274( وتشــمت... وأمــام نــركال واليــس، وأمــام شــمش وويــر، وأمــام 

ســني نيــّكال )إلــه وإلهــة القمــر()275( ، وأمــام نــكار وكديعــة، وأمــام حــدد حلب 

ــام الســامء  ــون وأم ــل وعلي ــام إي ــام ســيبيتي وأم ــا، وأم ــة روحب ــام كل إله وأم

واألرض والينابيــع وأمــام النهــار والليــل«. ويالحــظ أن كل أســامء اآللهــة التــي 

جــاءت يف هــذه املعاهــدة معروفــة مــا خــال اســمني: نــكار وكديعــة الزوجــني، 

وتــأيت يف املقدمــة آلهــة مــا بــني النهريــن الكــربى زوجــاً زوجــاً، ثــم يــأيت حــدد 

حلــب الــذي كان معبــده قريبــاً مــن هنــاك ثــم ســيبيتي )اإللــه ســبعة(، ويليــه 

ــأيت الســامء واألرض  ــام الالئحــة ت ــة كنعــان الكــربى، ويف خت ــون إله ــل وعلي إي

والينابيــع ثــم النهــار والليــل، حقائــق الكــون املــادي املؤلهــة. وقــد يكــون ذلــك 

تحــت التأثــري الحثــي. وتعكــس الالئحــة صــورة األوســاط املختلفــة التــي احتــك 

بهــا اآلراميــون)276(.
272 أرفــاد: مدينــة قدميــة يعتقــد أنهــا تقــع يف تــل رفعــت 35 كــم شــاميل غــرب حلــب عــىل طريــق عفريــن، 
نقبــت يف املوقــع بعثــة تشيكوســلوفاكية، ثــم بعثــة بريطانيــة خــالل الســتينيات مــن القــرن املــايض، كشــفت 

الكثــري مــن املنشــآت واللقــى األثريــة العائــدة لعــرص الحديــد.
273 كان اســم مــردوخ يف األصــل الســومري )أمــار- أوتــوك( ويعنــي عجــل إلــه الشــمس الفتــي، ثــم شــاع اســمه 
املعــروف مــردوخ. ويفــرس اســمه )مــار - دوكــو( عــىل أنــه ابــن اإللــه دوكــو. ويعــود صعــوده لقمــة الهــرم 

اإللهــي يف املجمــع البابــي ألســباب سياســية محضــة. انظــر: أدزارد، 2004.
274 نبــو: إلــه أكادي ظهــر بدايــة عــىل شــكل نبيــوم، ثــم تحــول لنابــو، وهــو ابــن مــردوخ واإللهــة رصبنيتــو 
ــذا  ــم. وبه ــع عنه ــاء، واملداف ــى األدب ــي حم ــة، وحام ــه الكتاب ــه كان إل ــه أن ــن صفات ــة(، م ــة الالمع )الفض
ــه قامئــة  ــت عبادت ــه كــوين. ظل ــه محــي صغــري إىل إل ــد اكتســب صفــة الحكمــة، وتحــول مــن إل يكــون ق
ــواح  ــه كان يحتفــظ بأل ــاً فإن ــه كاتب ــم، وبصفت ــه بالقل حتــى العــرص الســلوقي، ووصلــت إىل تدمــر. يرمــز ل
القــدر، وهــذا يعنــي أنــه كان يتحكــم كإلــه رئيــس مبقــدرات الكــون، فانتــزع بذلــك أســامء مــردوخ الحســنى 
ــح الخصــب والنمــو  ــع، ومان ــة، ووصــف يف أحــد أناشــيد العــرص اآلشــوري مبفجــر الينابي ــح اإللهي يف املدائ
للمزروعــات، وهــذه مــن صفــات اإللــه إنــيك إلــه الحكمــة وامليــاه العذبــة، ورمبــا كان ميثــل اتجاهــاً جديــاً 
يف تكويــن الديانــة التوحيديــة منــذ القــرن الثامــن ق.م، حيــث تذكــر كتابــة عــىل أحــد التامثيــل يف نهايــة 

ــق بغــريه مــن اآللهــة ». انظــر: أدزارد، 2004. ــو وال أث ــق بناب النص«أث
275 نيــّكال: إلهــة ســومرية، ظهــر اســمها يف بــالد الرافديــن عــىل شــكل نينجــال، ويعنــي الســيدة الكبــرية، وهــي 
زوجــة إلــه القمــر الســومري نانــا؛ واألكادي ســن؛ وأم إلــه الشــمس. انتقلــت عبادتهــا لســورية منــذ نهايــة 
األلــف الثالــث، وأصبحــت تعــرف بنيــّكال، وقــد ذكــرت يف نصــوص أوغاريــت ضمــن قصيــدة مديــح عندمــا 
تــم تزويجهــا مــن إلــه القمــر )يــرخ(، كــام ورد اســم اإللهــة مركبــاً عــىل شــكل )نيــكال- إب( مرتــني، ويفــرس 

القســم الثــاين أنــه مشــتق مــن األصــل األكادي )إينــو( ويعنــي الخصــب. انظــر: أدزارد، 2004، ص248.
276 سومر، 2007، ص 139.
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يف زنجــريل )شــأمل( أيضــاً، يظهــر حــدد وهــو يعطــي لبنمــوا األول صولجــان 

وراثــة العــرش. هــذه الوظيفــة لحــدد رمبــا ترتبــط مبؤهــالت حــدد امللــك، التــي 

ــم  ــيك« ويف اس ــة »أدد ميل ــة يف مجموع ــورية الحديث ــامء اآلش ــدت يف األس وج

ــك املعطــي)277(. وقــد  ــة، وتعنــي حــدد املل ــور االخميني »إم ملــيك مــو« يف نيب

ــواء يف  ــة س ــع اآلله ــن مجم ــة األوىل ضم ــالء املكان ــس وبج ــه الطق ــل إل احت

النقــوش الكتابيــة اآلراميــة أو اللوفيــة. وقــد أطلقــت عليــه تســمية )تارخونــت/

تارخونــزا( يف النصــوص اللوفيــة، إال أنــه ال بــد وأن يؤخــذ يف االعتبــار تداخــل 

ــب،  ــه الطقــس يف حل ــرية: أشــهرها شــكل التجــي إلل ــة كث ــات محلي يف تكوين

الــذي متتــع بتقديــس تفصيــي يف األلــف الثــاين ق.م. فصــور عــىل مــا يســمى 

ــاه  ــل يف مين ــرق، ويحم ــة ب ــرسى حزم ــده الي ــك بي ــه ميس ــل كإل ــاهدة - باب ش

إســفني الرعــد. مــن الواضــح يف كال النقشــني الكتابيــني أن املوضــوع يتعلــق بإلــه 

الطقــس الحلبــي. لكــن األهــم بالنســبة ملوضوعنــا؛ تلــك النصــوص التــي تتعلــق 

بهــذا اإللــه، فــإذا مــا ذكــر يف النصــوص اآلراميــة واللوفيــة عــىل حــد ســواء، فــإن 

ذلــك يعــد دليــالً جليــاً عــىل أنــه مل يكــن يف األصــل ال لوفيــاً وال آراميــاً، وإمنــا 

لجــأت إليــه كلتــا الجامعتــني، وجعلتــه مطابقــاً إللــه الطقــس الخــاص بهــام)278(. 

ونعلــم مــن كتابــة كيالمــو أن اإللــه الخــاص بجبار/جربا، مؤســس ســاللة شــأمل، 

كان )بعــل - صمــد(، كــام كان إلــُه مــن َخلََفــُه )مبــه( هو)بعــل - حــامن(. وقــد 

تكــون هــذه اآللهــة مــن اآللهــة املحليــة الصغــرية، غــري أنــه مــن املحتمــل أن 

يشــري اللقبــان إىل اإللــه األعظــم )بعــل( نفســه يف مناســبات دينيــة مختلفــة. 

وهكــذا ترســخت زعامــة إلــه العاصفــة يف ديانــة آراميــي شــأمل)279(.

وقــد ُعبــَد يف دمشــق حيــث كــرس معبدهــا لــه، كــام اتخــذ ثالثــة ملــوك 

277 Lipinski، 2000، p. 631.
278 Hutter، 1995، pp. 117-118.

279 سومر، 2007، ص 137.
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اســامً مشــتقاً مــن اســمه: بــر – حــدد األول والثــاين، وحــدد عيــزر. لقــد احتفــظ 

حــدد يف مجمــع اآللهــة اآلراميــة بتلــك املنـــزلة التــي شــغلها بعــل يف مجمــع 

ــان  ــىل رام ــالوة ع ــة، فع ــامء مختلف ــت أس ــد تح ــام عب ــة، ك ــة الكنعاني اآلله

)املرعــد( ُعــرف بـــ »إيــل ويــر« الــذي ورد يف نقــش زكــري، إضافــة الســمه كحدد 

حلــب)280(.

ويعرفنــا الفقيــه الســوري لوقيانــوس السميســاطي )125 - 190 م(، يف كتابه 

)يف اآللهــة الســورية(، عــىل املعبــد الــذي كــرس لهــذا اإللــه يف هريابوليــس، إذ 

ــأم  ــي شــاهدها ب ــه بنفســه، ويصــف الحفــالت الت ــه ل ــد زيارت ــا بع ــه لن يصف

ــة الســائدة آنــذاك بعنارصهــا الجوهريــة،  عينــه. تقــدم هــذه الشــهادة الديان

ــه كان  ــظ أن ــة. ونالح ــه العاصف ــدد إل ــاك كان ح ــود هن ــه املعب ــا أن اإلل ومنه

ــة )عــرت  ــة يف هريابوليــس هــي اإلله ــه قرين ــني، وكان ل ــدى اآلرامي ذا حظــوة ل

غاتيــس(، إلهــة الخصــب الكــربى املامثلــة لعشــتار مــا بــني النهريــن، ولعشــتار 

ــة القدميــة)281(.  ــاة( اإللهــة الكنعاني ــني، و)عن - أشــرتيت إلهــة الفينيقي

وعبــده النــاس يف دوليــي الواقعــة يف مقاطعــة كامجينــا )يف الشــامل 

ــة  ــاد يف اململك ــار وعب ــري أنص ــي الكب ــه دولي ــأمل(. وكان إلل ــن ش ــي م الرق

ــب  ــَد تحــت لق ــاين، فُعِب ــى العــرص الروم ــه مســتمرة حت ــت عبادت ــا وظل كله

ــهد  ــار تش ــات واآلث ــن الكتاب ــري م ــدد كب ــاك ع ــوس(، وهن ــي ن ــرت دولي )جوب

بانتشــار عبادتــه التــي دخلــت مــع الكتائــب الرومانيــة حتــى إىل إفريقيــة وإىل 

ــا)282(.  بريطاني

ــك حــامة ولعــش،  ــل آفــس، حيــث وجــد النصــب الشــهري لزكــري مل ويف ت

ــون أيضــاً اســمه  ــو يكتب ــر )وكان ــه وي ــم لإلل ــد قدي ــاك معب ــه كان هن ــد أن ال ب

مــري( إلــه العاصفــة الكبــري املامثــل لحــدد، وقــد أقــام امللــك نصبــه إكرامــاً إللــه 

280 Hutter، 1995، pp. 118.

281 سومر، 2007، ص 134.  
282 سومر، 2007، ص 138.
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هــذا املعبــد، ولكــن الغريــب أن الكتابــة تشــيد ليــس بذكــر ويــر، بــل بذكــر 

بعــل شــاميني )أي رب الســامء( ويبــدو أن بعــل شــاميني ليــس إال ويــر نفســه، 

ــر لقــب  ــد ظه ــه وهــو حــدد بعــل، وق ــان عــىل نفــس اإلل ــني يطلق وأن اللقب

بعــل شــميني ألول مــرة يف بيبلــوس املدينــة الفينيقيــة يف كتابــة ترتقــي، حســب 

الــرأي الســائد اليــوم إىل نحــو 1000 ق.م ورمبــا أىت مــن فينيقيــا إىل حــامة. فقــد 

ــمني  ــل ش ــون بع ــد الفينيقي ــة، وعب ــورية الداخلي ــدد يف س ــون ح ــد اآلرامي عب

عــىل ســاحل املتوســط. وميكــن أن يكــون املقصــود مــن تحالــف إلــه الســاموات 

الفينيقــي مــع إل ويــر )حــدد( يف نقــش زكــري هــو نــوع مــن اإلجــراء الســيايس 

ليكســب امللــك إىل جانبــه تحالــف بعــض الســكان)283(. 

ــة الشــخصية بــيء مــن االختــالف  ــه يف األســامء اآلرامي ويظهــر هــذا اإلل

فــريد: حــدد، دد، حــد، د. ويعــزا االختــالف إىل ضعــف يف لفظ األحــرف الخارجة 

ــخصية  ــامء الش ــدد باألس ــم ح ــىل ورود اس ــل ع ــاك دلي ــرة. وهن ــن الحنج م

اآلراميــة، إذ ذكــر اســم نــور حــدد حاكــم نصيبــني حــوايل 900 ق.م يف عهــد أدد 

- نـِـراري الثــاين. وقــد ثبــت وجــود االســم )حــدو، حــدد( يف األســامء امللكيــة يف 

القــرن التاســع، وذلــك يف كل مــن أرفــاد ودمشــق وجــوزن. كــام كــرس التمثــال 

ــة  ــال يف مدين ــد نصــب هــذا التمث ــة للحاكــم حــد يســعي، وق ــل الفخريي يف ت

ســيكاين أمــام معبــد إلــه طقــس جــوزن. كــام اســتخدم اســم رامــان “املرعــد” يف 

أســامء الســكان بــدالً مــن اســم حــدد. رغــم أنــه كإلــه مل يــرد اســمه يف النقــوش 

اآلراميــة حتــى اآلن، لكنــه ورد يف األســامء الشــخصية يف بعــض النصــوص)284(.  

ــذا  ــان، وه ــا رام ــد فيه ــي عب ــق الت ــن املناط ــان م ــت زم ــت بي ــد كان وق

واضــح مــن اســم »بــر رامــان« ابــن رامــان الــذي حكــم حــوايل 879 ق.م. ومــن 

ــام 847  ــىل الع ــان ع ــر رام ــي ب ــم اآلرام ــوا االس ــوريني أطلق ــروف أن اآلش املع

283 تيكسيدور، 2007، ص 135.
284 Lipinski، 2000، p. 627.



140

الباب األول: اآلهلة السورية

ق.م، وهنــاك موقــع بلــدة يف الشــامل اســمها بيــت رامــان، وهــي منطقــة عــىل 

ــم الرســابا  ــل حاك ــا« وكي ــل »داناي حــدود أرض بيعــت عــام 672 ق.م مــن قب

ــة()285(.  )الرصاف

ومــن األدلــة عــىل اســتخدام االســم يف الكتابــة اآلراميــة ختــم يعــود للقــرن 

الثامــن ق.م كتــب عليــه »رامــان الصالــح«، كــام وجــدت عــدة أســامء وأجــزاء 

مــن اســم رامــان خــالل الفــرتة اآلشــورية والبابليــة الحديثــة. كــام ورد يف الحقبة 

الفارســية يف نقــش تايامــا اســم »رمنــن RMNNTN« وتعنــي )رامــان أعطــى(، 

ووجــد يف بابــل رقيــم عليــه كتابــة تعنــي »رمــان هــو مخلــيص« وعــىل نفــس 

.»RMN YLY الرقيــم كتــب اســم الشــيخ باآلراميــة »رمــن يليــا

ــح  ــي بشــكل رصي ــع، وهــو يعن ــئ أو الطــريان الرسي ورامــان الرعــد املتألل

ــو  ــايل، وه ــه الع ــان« باإلل ــي »رام ــون الجبي ــم فيل ــد فه ــف. وق ــربق الخاط ال

ــو  ــد، وه ــة بالرع ــه عالق ــة ل ــه العاصف ــو إل ــذي ه ــدد ال ــايس لح ــر األس املظه

ــش  ــالل نق ــن خ ــاً م ــذا واضح ــدو ه ــة، ويب ــر والخصوب ــع املط ــط بتوق مرتب

ــة.  الفخريي

نفــس املظهــر إللــه العاصفــة يــدل عــىل »بعــل الســامء« والــذي يشــري إىل 

ــل  ــة لبع ــذه الوظيف ــي. ه ــدي والربق ــاه الرع ــموات مبعن ــه يف الس ــور اإلل ظه

الســامء ظهــرت الحقــاً يف تدمــر، وحتــى الثــور وهــو الحيــوان الــذي يرمــز لبعل 

ارتبــط بــه بعملــة املدينــة)286(. كــام اســتمرت عبادتــه يف بعلبــك )بعــل بقــاع(، 

وعرفــت انتشــاراً واســع النطــاق يف العرصيــن الهيلينــي والرومــاين، ولكــن؛ تحت 

ــه  ــم باإلل ــة القدي ــه العاصف ــج إل ــذاك، اندم ــر آن ــد املنت ــع التوحي ــري داف تأث

الشــمس: فاتخــذت املدينــة اســم هليوبوليــس أي )مدينــة الشــمس(. وعــرف 

العــامل الرومــاين اإللــه الســوري تحــت اســم »جوبيــرت هليوبوليتانــوس«)287(.

285 Lipinski، 2000، p. 628.
286 Lipinski، 2000، p. 630.

287 سومر، 2007، ص 141.
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ــل  ــن قب ــد م ــذي كان يعب ــي ال ــة الحلب ــه العاصف ــح  إل ــت مالم ــا تركب رمب

الحثيــني اللوفيــني، مــن »تارخونــزا TARHUNZA« اإللــه الحثــي ومــن حــدد. 

ــد  وقــد ارتبــط يف منطقــة األمانــوس التــي ســكنها هــؤالء خــالل عــرص الحدي

مــع هــذا اإللــه األكــرب “تارخونــزا”، كــام عرفــت لــه عــدة معابــد منهــا معبــد 

.”IMMA ــا “امي

 وقــد جــاء ذكــر حــدد يف النصــوص ثنائيــة اللغــة اآلشــورية اآلراميــة التــي 

جــاءت مــن منطقــة حــران وتتعلــق بحــدد جــوزن. ويف نقــش تــل الفخرييــة 

)بالنســخة اآلراميــة( ظهــر باســم “حــدد ســيكاين” أو “حــدد املقيم يف ســيكاين”، 

يف حــني أطلقــت عليــه النســخة اآلشــورية »أدد املقيــم يف جــوزن« و”أدد 

ــة  ــد محلي ــود معاب ــي لوج ــص آرام ــن ن ــر م ــح أك ــيكاين”. ويلم ــم يف س املقي

منهــا معبــد حــدد يف »معاالنــا MA`ALLANA«، وعــرف مــن خــالل إرســالية 

مــن القصديــر توجــب دفعهــا لشــخص اســمه حــراين، كــام أودعــت كميــة مــن 

الفضــة يف معبــد محــي، ونســبت لحــدد »فضــة حــدد«. مــع الحــذر هنــا، فمــن 

املمكــن أن تكــون لهــذه املــواد عالقــة باملعبــد املركــزي، الــذي كان يف جــوزن 

أو ســيكاين. ونُّنــوه إىل أن اإللهــة »شــو واال ŠUWALA« تظهــره قرينــة لحــدد 

يف جــوزن وســيكاين)288(. 

يرفــع حديســعي حاكــم ســيكاين وجــوزن يف نقشــه املعــروف، امتنانــه إىل 

ــاً  ــة غالب ــة واآلشــورية( يف صيغ حــدد ســيكاين، وميجــده يف النســختني )األرامي

ــن.  ــني النهري ــا ب ــالد م ــة يف ب ــوش األكادي ــد أداد يف النق ــتخدم يف متجي ــا تس م

ويلقــب اإللــه مبفتــش ميــاه الســامء واألرض والــذي يســكب الخصــب، ومينــح 

املرعــى والحقــول النديــة إىل كل البلــدان، وحــدد هــو الــذي ميــد اآللهــة 

إخوتــه بالســكينة والــرزق، وهــو رب ســيكانو العظيــم إلــه رحيــم، رب تضعــه 

خصائصــه اإللهيــة فــوق اآللهــة اآلخريــن، ويجعلــه البــر إلهــاً للعاصفــة، وإلهاً 

288 Lipinski، 2000، p. 636.
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ــل  ــكن. جوج ــدد س ــدام ح ــا ق ــي نصبه ــعي الت ــد يس ــة ح ــس)289( “دمي للطق

ــت(  ــزل الخــريات، ومعطــي )ومنب ــب( الســامء واألرض، منـ )أي ســيد أو مراق

الرعــي. ومســقي البــالد كلهــا، ومعطــي الســلوة والــراب. لــكل اآللهــة أخوتــه. 

جوجــل )أي ســيد أو مراقــب( األنهــار كلهــا ومجمــل )مســعد( البــالد كلهــا. إلــه 

رحيــم، الــذي صالتــه طيبــة. ســاكن. ســكن )مدينــة ســيكاين( الســيد رب حــد 

يســعي ملــك جــوزن بــن سســنوري )شــمس نــوري( ملــك جــوزن لتحيــا نفســه 

ولتطــول أيامــه...«)290(. 

ــور  ــوري آش ــك اآلش ــد املل ــة عن ــدد، املرموق ــوزن ح ــه ج ــة إل ــرى مكان ون

نــارص بــال الثــاين يف حولياتــه: “إىل اإللــه أدد مراقــب قنــاة الســموات والعــامل 

ــاس  ــت املراعــي ويســقي الن ــذي ينب ــذي يرســل املطــر بغــزارة، ال الســفي، ال

يف كل املجتمعــات، الــذي يــزود املعبــد بحصتــه وبالتقدمــات لآللهــة أخوتــه، 

ــه  ــة، اإلل ــات األربع ــاء إىل الجه ــب الرخ ــذي يجل ــار، ال ــوات األنه ــب قن مراق

الرحيــم الــذي يكــون خــرياً يف الصــالة لــه، الــذي يقيــم يف مدينــة جوزنــو الســيد 

ــم ســيده«)291(.  العظي

ــوزن،  ــدد يف ج ــد ح ــمه يف معب ــاين اس ــال الث ــارص ب ــور ن ــش آش ــد نق وق

والهــدف عــىل مــا يبــدو كان طلــب الرعايــة والحاميــة: “كل مــن ميحــي اســمي 

مــن أثــاث معبــد اإللــه حــدد، ســيدي، رمبــا اإللــه حــدد ال يقبــل خبــزه وال ماءه 

ــف وال يكســب إال الواحــد،  ــذر األل ــذر واليحصــد رمبــا يب ــه(. رمبــا يب )تقدمات

رمبــا مئــة مــن نعاجــه ال تســتطيع إطعــام خــروف واحــد. رمبــا مئــة مــن أبقــاره 

ال تســتطيع إطعــام أكــر مــن عجــل واحــد. رمبــا مئــة أم ال تســتطيع إطعــام 

ــور واحــد. رمبــا يكــون  ــئ تن ــاز ال يســتطيعون مل ــة خب طفــل واحــد. رمبــا مئ

ــات. رمبــا األمــراض )التــي تدعــى(  ــذي يعيــش عــىل النفاي ــات وال جامــع نفاي

289 تيكسيدور، 2007، ص 132.
290 أبو عساف، 1982، ص 41.

291 Grayson، 1996، p. 391.
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)ديــو، شــيبتو، ديليبتــو DILIPTU ŠIBTU DI`U( ال تتوقــف يف أرضــه«)292(. 

يف املناطــق التــي دانــت بالســيطرة آلشــور أو كانــت حــوارض لهــا، نشــاهد 

بعــض األعــامل الفنيــة التــي تعكــس بعــض التصــورات واالعتقــادات الدينيــة 

ــل الشــيخ حمــد،  ــا يف ت ــي عــر عليه ــة الت ــا املنحوت املتشــابهة للســكان، ومنه

والتــي وجــدت يف القاعــة B يف بيــت هيــالين، وهــي تصــور إلــه العاصفــة ولــه 

ــى،  ــده املرتفعــة اليمن ــم بالــرب ماســكاً فأســاً بي ــاج مرشــب يه ــرون وت ق

ــدد. إن  ــتار، ســني، وح ــيبيتو، عش ــل، س ــة انلي ــارات اآلله ــرأس إش ــب ال وبجان

ــة وتركيبهــا  ــه. إن منــوذج هــذه املنحوت ــا يوضــح أصل ــه الطقــس هن وجــود إل

ــد يف  ــتثناء وحي ــوري، باس ــن اآلش ــا  يف الف ــري له ــه ال نظ ــوري إال أن ــي آش الفن

نينوى)293(.)الشــكل 26(.

2 ـ إيــل

ــف األول ق.م  ــة يف األل ــامء اآلرامي ــن األس ــيوعاً ضم ــر ش ــو األك ــمه ه اس

وهــذا يعكــس االهتــامم الكبــري بطقــس إيــل، وقــد عــرف يف كل منطقــة 

292 Grayson، 1996، p. 391.
293 Kuhne، 2009، p. 52 &: Bobtaz، 1998، p. 121.

الشكل رقم )26(
منحوتة تل الشيخ حمد
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ــا. ــام رأين ــم ك ــرق القدي امل

ــب  ــدد حل ــد ح ــمه بع ــرد اس ــفرية وي ــدة الس ــش معاه ــل يف نق ــر إي يذك

والكواكــب الســبعة ال »ســبتي SIBITTI” قبــل عليــون: »والعهــود هــذه التــي 

أبرمهــا برغايــة قــدام... ملــش وقــدام مــردوك وزرفنــت وقــدام نبــو وتشــمت 

ــن  ــدام س ــور وق ــمش ون ــدام ش ــص وق ــال ول ــدام نرج ــك وق ــدام إر ونوس وق

ــدد  ــدام ح ــة وأدوم... وق ــة رحب ــدام كل آله ــدأه وق ــكار وك ــدام ن ــكال وق ون

ــاه  ــدام مي ــدام الســموات واألرض وق ــون وق ــدام علي ــدام ســبتي وق ــب وق حل

ــل شــهوداً«)294(. ــار واللي ــدام النه ــع وق اللجــة والينابي

ــد  ــة بع ــة اآلله ــني مجموع ــاً ب ــره ثاني ــرل ورد ذك ــن ق ــوا ب ــش بنم ويف نق

ــص  ــع ن ــمش)295(. )راج ــل وش ــب إي ــف وراك ــده رش ــاء بع ــني ج ــدد، يف ح ح

ــني(. ــد اآلرامي ــالف عن ــس األس ــع - تقدي ــاب الراب ــوا يف الب بنم

يقــف حــدد منفــرداً وغالبــاً مــا يذكــر وحيــداً، يف حــني يوجــد ســبب يوضــح 

ــة  ــة الثالث ــي«. اآلله ــت مع ــف وقف ــة »رش ــذه املجموع ــف يف ه ــور رش حض

اآلخــرون يرأســهم إيــل ويظهــرون كثالــوث منظــم. ويظهــر اإللــه الثــاين »كســيد 

 .RA KAB BI للســاللة« يحمــل اســامً مبعنــى »ســائق إيــل”، ويلفــظ راكــب يب

ويفــرتض هــذا االســم أن الثالــوث املؤلــه يف شــأمل ِيُصــور كفريــق مؤلــف مــن 

ثالثــة رجــال عــىل عربــة فيهــم آمــر للفريــق وســائق والشــخص الثالــث حامــل 

للــدرع. هنــاك مفهــوم مســتمد مــن فكــرة قدميــة؛ وهــي أن الشــمس عبــارة 

عــن دوالب يــدور عــرب الســموات)296(.

ــك  ــه زكــري مل ــر “WER - IL” إل ــل وي ــا كاســم إلهــي مركــب مــن إي وهن

حــامة ولعــش. وال يوجــد شــك أنــه هــو اإللــه الرافــدي إيــل مــري الــذي عــرف 

مــع إلــه العاصفــة. وإذا مــا كان »إيــل ويــر« إلــه الحبــوب مثــل دجــن، فمــن 

294 إسامعيل، 2001، ص 225.

295 إسامعيل، 2001، ص 300.
296 Lipinski، 2000، p. 615.
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الطبيعــي أنــه يعــرف مــع إلــه العاصفــة موزعــاً الــري الطبيعــي بشــكل 

أمطــار)297(. كــام يــرد ذكــر إيــل يف نقــش قــره تيبيــه الفينيقــي حيــث ينســب 

أزتــود جميــع النعــم املتدفقــة عــىل مملكتــه وشــعبه إىل فضــل بعــل ورشــف 

وبعــل شــميم وإيــل)298(.

وهنــاك إشــارة ألهميــة إيــل نجدهــا يف نــص كيالمــو )825 ق.م( باعتبــاره 

ــى اآلن بصــورة عامــة فقــط. وقــد  ــاً للبيــت الحاكــم، ميكــن أن تحــدد حت إله

أضيــف االســم إىل الفعــل ركــب املعــروف جيــداً خاصــة يف الكتابــات الشــاملية 

الغربيــة، ويعنــي )ســافر( أو )امتطــى(، وبذلــك تعنــي راكــب كصيغــة اســمية: 

املســافر/فارس إيل/اإللــه، ويفهــم مــن ذلــك أنــه اإللــه الحامــي للســاللة 

الحاكمــة. ويبــدو لنــا أننــا مــع اإللــه الحامــي للســاللة الحاكمــة أمــام عنــرص 

آرامــي خــاص. فراكــب - إيــل يرمــز إىل اآللهــة الفعالــة العاملــة عــىل مســاعدة 

الحاكــم، أو باألحــرى القيــام بهــذا الجانــب مــن قبــل اآللهــة. 

إن اســتخدام اســم إيــل يف الكثــري مــن األســامء الشــخصية، وبشــكل واســع 

ــرية  ــدل عــىل الشــعبية الكب ــم، لي ــا القدي ــة، وكل مرقن يف املجتمعــات اآلرامي

التــي حظــي بهــا هــذا اإللــه يف تلــك الفــرتة.

ــه والبيــت امللــيك  ــل يف العالقــة بــني اإلل ــة راكــب - إي أخــرياً تتجــىل أهمي

ــت  ــيد لبي ــل كس ــب - إي ــر راك ــث ذك ــو، حي ــايب )كيالم ــش الكت ــة يف النق ثاني

ــاً يف أســامء  ــر آنف ــام ذك ــت( توجــد ك ــك( فتســمية الســاللة الحاكمــة )بي املل

ــرية)299(. ــة كث دول آرامي

ويشــهد مجمــع آلهــة شــأمل )زنجــريل( بــدوره عــىل تعــدد مامثــل لآللهــة، 

فذكــر كل مــن حــدد وإيــل ورشــف وراكــب - إيــل وشــمش، ويف الئحــة بنمــوا 

الثــاين ورد حــدد وإيــل وراكــب - إيــل رب البيــت )الســاللة الحاكمــة( وشــمش 

297 Lipinski، 2000، p. 617.

298 البستاين، 1985، ص 110 و146.
299 Hutter، 1995، pp. 137-138.
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وكل آلهــة يــأدي. فــرى أن حــدد يــأيت دومــاً يف املقدمــة ثــم يليــه إيــل اإللــه 

الكنعــاين ويتبعــه راكــب - إيــل )أي عربــة إيــل( ويظهــر أنــه إلــه مــن املرتبــة 

ــت أي رب  ــه رب البي ــة بصفت ــة مرموق ــأمل مكان ــل يف ش ــه يحت ــة، ولكن الثاني

الســاللة املالكــة أو البــالط)300(.

ــرية  ــة الكب ــة كيالمــو الفينيقي ــك يف كتاب ــه هــذا اللقــب كذل وقــد أعطــي ل

التــي فيهــا أظهــر امللــك برراكــب، واســمه يعنــي ابــن راكــب، وهــو مختــرص 

لراكــب - إيــل، أنــه مــن عبــاد هــذا اإللــه. ولكننــا نالحــظ أن كتابــة متثــال حــد 

يســعي تعطــي األســبقية مــرة واحــدة الســم رشــف عــىل اســم اإللــه راكــب - 

إيــل، وهــو يــأيت بعــد إلــه العاصفــة، وبجانبــه كمســاعد لــه، أو كقائــم مقامــه. 

وأخــرياً يــأيت )شــمش( اإللــه الشــمس، وهــو إلــه العدالــة، ونجــده يف كل املعابد 

الرئيســة يف الــرق القديــم. 

وهنــاك نقــش بــارز للملــك برراكــب يصــور لنــا الهــالل فــوق رأس العاهــل 

ومــع هــذه الكتابــة: )ســيدي بعــل حــران(. ونعلــم أن بعــل حــران وســيد حــران 

ليــس إال )ســني( الــذي كان لــه معبــد شــهري يف حــران)301(. 

ــني  ــورية ب ــد، يف س ــة بالي ــة املصنوع ــى الطيني ــن الدم ــاذج م ــرت من انت

القرنــني الرابــع عــر والثــاين عــر ق.م، وهــي متثــل فرســاناً متتطــي صهــوات 

الخيــول. ومثلهــا دمــى الخيّــال الفــاريس أو اإلخمينــي التــي تظهر بشــكل واســع 

يف العديــد مــن املواقــع األثريــة، وقــد جــاءت مــع فــرتة الســيطرة االخمينيــة، 

وظلــت منتــرة حتــى العــرص الهلنســتي)302(. وقــد رأى فيهــا بعــض الباحثــني 

تعبــرياً عــن عقيــدة دينيــة، ومتثيــالً آللهــة مــا، فهــل ميكــن ربــط هــذه الدمــى 

مــع صــورة اإللــه راكــب إيــل؟. )الشــكل 27(. 

300 سومر، 2007، ص 136.

301 سومر، 2007، ص 137

302 وليامز، 1967، ص 173
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3 ـ شهر 
هــو إلــه القمــر شــهر، أو ســهر، أو ســحر، الــذي ورد ذكــره يف إبــال تحــت 

اســم »ســا نــو جــا رو SA NU GA RU”، كــام ورد يف نــص مــن إميــار يتعلــق 

مبهرجــان اكتــامل القمــر)303(، أمــا يف أوغاريــت فقــد عــرف باســم ياريــخ )يــرخ(.

اكتســبت عبــادة إلــه القمــر شــهرة واســعة يف حــران وعــرب اقليــم مــا بــني 

ــاة  ــاً للحي ــلوباً متنوع ــور أس ــة تص ــوش اآلرامي ــن النق ــوري، ولك ــن الس النهري

الدينيــة يف هــذه األرايض: فتكشــف شــواهد القبــور التــي متثــل كاهنــني إللــه 

ــرن  ــا للق ــود تاريخه ــب( ويع ــوب رشق حل ــريب )جن ــفت يف الن ــر اكتش القم

الســابع ق.م، أن الكهنــة حملــوا أســامًء أكاديــة مركبــة تحتــوي يف أحــد شــطريها 

عــىل االســم ســن، ولكنهــم عبــدوا هــذا اإللــه تحــت االســم )الســامي( الغــريب 

ــحر)304(.  شــهر/ ســهر أو شــحر الــذي يعنــي اســمه السَّ

أصبــح إخــالص الشــعب اآلرامــي إللــه القمــر )تحــت كل األســامء( معلــامً 

303 Lipinski، 2000، p. 623.

304 تيكسيدور، 2007، ص 133.

الشكل رقم )27(
دمى الخيال الفاريس
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بــارزاً للتديــن يف ســورية الشــاملية، والســيام عندمــا خضعــت املنطقــة للحكــم 

البابــي بعــد تدمــري اإلمرباطوريــة اآلشــورية)305(. 

ــىل  ــفة ع ــة املكتش ــوش الحجري ــة والنق ــامل الفني ــن األع ــري م ــدل الكث وت

ــه  ــز ل ــث كان يرم ــورية حي ــق الس ــن املناط ــد م ــه يف العدي ــذا اإلل ــة ه مكان

بالهــالل. ففــي شــأمل )زنجــريل( وعــىل اللوحــة التــي تحمــل نقــش بــر راكــب 

ــك  ــب رأس املل ــه وبجان ــك وخادم ــراً للمل ــرش، نجــد تصوي ــىل الع ــس ع الجال

ــري  ــه حــدد، ون ــني، رمــز اإلل ــا خــوذة ذات قرن ــة منه ــر رمــوز إلهي األميــن تظه

عربــة، رمــز اإللــه راكــب إيــل، ونجمــة خامســية ضمــن دائــرة وقــرص الشــمس 

ــه ســني ســيد حــران)306(.  ــه شــمس، والهــالل رمــز اإلل املجنحــة رمــزا اإلل

ــه مل يذكــر ضمــن  ــه القمــر، أن ــاه، ورغــم ورود رمــز إل مــن امللفــت لالنتب

مجموعــة األســامء التــي رسدت يف بعــض نقــوش شــأمل، باســتثناء القليــل منهــا، 

ــع  ــب م ــش برراك ــك نق ــني ذل ــام يب ــربى، ك ــة ك ــد بأهمي ــه حظــي بالتأكي لكن

خادمــه )الكاتــب( املؤلــف مــن ســطر واحــد هــو »مــري بعــل حــران«، ومعنــاه 

ــر الشــهري يف حــران،  ــه القم ســيدي هــو بعــل حــران. فبعــل - حــران هــو إل

وهــو يحتــل هنــا مكانــة إلــه الســاللة الحاكمــة، حيــث يذكــر يف أمكنــة أخــرى 

راكــب - إيــل ومــن املحتمــل أن التطابــق بــني راكــب إيــل وســن مــا هــو إال 

تعبــري عــن والء برراكــب لآلشــوريني، إذ لعبــت حــران وإلههــا ســن دوراً مهــامً 

ــال ســواء بالنســبة لشــأمل، وحــران  ــه يجــب أال يغــرب عــن الب لديهــم. إال أن

أيضــاً، األهميــة الكــربى للقمــر، وميكــن أن يفــرتض أيضــاً أن ســن وراكــب - إيــل 

متطابقــان، ولذلــك يوجــد عــىل شــاهدة برراكــب زوجــان مــن اآللهــة، حــدد 

وإيــل وراكــب - إيــل )القمــر( وشــمش )الشــمس()307(. 

ــه  ــت حــران مدينت ــد كان ــه القمــر، وق لقــد كان بعــل حــران هــو ســني إل

ــاك مــع  ــد هن ــاين ق.م. وقــد ُعب ــف الث ــة األل ــذ بداي املقدســة، عــىل األقــل من

305 تيكسيدور، 2007، ص 134.
306 إسامعيل، 2001، ص 281.

307 Kreuzer، 1995، p. 623.
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ــك  ــني ونوسكو/نُش ــعائر س ــكو)308(. كان لش ــه نوس ــا اإلل ــكال وابنه ــة ني اإلله
مــكان بــارز يف الديانــة اآلراميــة يف مناطــق الرافديــن العليــا وشــامل ســورية، 
كــام يظهــر مــن خــالل الكثــري مــن األســامء اآلراميــة األصيلــة املتداخلــة مــع 

ــة)309(. ــارص مــن أســامء آله عن

ويبــدو أنــه كان مــن أهــم اآللهــة يف منطقــة النــريب بحلــب التــي أطلــق 

 ši و«يش جبــار ” šin zer ibni  كهنتهــا عليــه تســمية »شــني زيــر ابنــي

ــهر()310(. ــن ش ــهر )كاه ــر ش ــمي كم ــل الرس gabbar”، والعم

النقــش  اإللــه ســني يف هــذا  وتــربز أهميــة 

لــورود ذكــره يف أول مجموعــة أســامء اآللهــة: ســهر 

وشــمش ونيــكال ونشــك. ونيــكال هــي زوجــة إلــه 

القمــر أمــا نشــك فهــو ابن هــذا الــزواج اإللهــي)311(. 

كــام يــرد يف نقــش الكاهــن اســم اإللــه شــهر وهــو 

يشــري لســني:  “شــاجبار كاهــن اإللــه شــهر يف نــريب، 

ين اســامً  هــذا متثالــه، بفضــل إخــاليص تجاهــه، ســامَّ

جميــالً، وأطــال أيامــي، يف اليــوم )الــذي( ُمــتُّ 
ــاًً  ــه( مــا توقــف فمــي عــن نطــق كلــامت... أي )في
ــت  ــي، لي ــتؤذيني، وتحركن ــذي( س ــت )ال ــون أن تك
شــهر ونــكال ونشــك يعــرسون، مامتــه. وتفنــي 

ــكل28(. ــه”)312(. )الش ذريت

وُصفــت الغنيمــة التــي أخذهــا اآلشــوريون عــام 
308 نوســكو: إلــه ســومري تــرسب للديانــة األكاديــة بنفــس االســم، وهــو معــروف عــىل أنــه ابــن ووزيــر اإللــه 
ــي نشــأت بعــد  ــذ الت ــار، وكان يســتدعى يف التعاوي ــاً للضــوء والن ــة إله ــل، ويظهــر يف النصــوص األكادي انلي
ــة حــران خــالل  ــة يف مدين ــه اإللهي ــم لحــرق الســحرة واملشــعوذين، وارتفعــت مرتبت ــي القدي العــرص الباب
العــرص اآلشــوري الحديــث، ليصبــح معروفــاً بابــن إلــه املدينــة الرئيــس ســن إلــه القمــر. انظــر: أدزارد، 2004: 

قامــوس اآللهــة واألســاطري.

309 إسامعيل، 2001، ص 315.
310 Lipinski، 2000، p. 621.

311 سومر، 2007، ص 138. 
312 أحمد، 2000، ص 55، وانظر: إسامعيل، 2001، ص 319.

الشكل رقم )28(
كاهن معبد اإلله شهر
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833 ق.م مــن معبــد إلــه القمــر يف ماالخــا، عــىل أنهــا جــاءت مــن معبــد شــهر. 

كــام ذكــر شــهر يف نقــش زكــري، واملنحوتــة البازلتيــة املكتشــفة عــام 1994م يف 

تــل آفــس رمبــا تعــود لنفــس النمــط، وقــد نحتــت مــع نجم فــوق هــالل القمر. 

كــام ظهــر شــهر أيضــاً يف وثيقــة بيــع آراميــة تعــود للقــرن الســابع ق.م يتــم 

فيهــا اســتالم أحصنــة بيضــاء كانــت مكرســة لشــهر كفديــة فرضــت عــىل إثــم 

مرتكــب. كــام جــاء بصيغــة اللعــن عــىل نــص قضــايئ آرامــي، كــام ذُكــر مؤخــراً 

ــو KESECEK KOYU« ويف  ضمــن نقــوش جــاءت مــن »كيــي تشــيك كوي

»غــوزين GOZNE«، حيــث يظهــر ســوية مــع إلــه الشــمس)313(.  

ــجر  ــر »ش ــك يظه ــب ذل ــاجار، إىل جان ــي ش ــال الطين ــر ع ــص دي ــر ن ويذك

sgr” كاســم آرامــي للقمــر عــىل كأس برونــزي الشــكل وجــد يف غــرب إيــران، 

يف منطقــة لورســتان. وتــم تأريخهــا بالقــرن الثامــن ق.م، وقــد زخــرف داخلهــا 

ــة  ــوش آرامي ــاً بنق ــامؤها أحيان ــت أس ــراج، كتب ــوم واألب ــل بالنج ــكل كام بش

 qrr قمــر(، “قــّر تيمــن( ”šgr شــجر“ ،)شــمس( ”šmš قصــرية، مثــل »شــمش

ــم  ــب اس ــد كت ــور(. وق ــوب(، “ر ش رش r’š šr” )رأس الث ــائق الجن tymn” )س

ــىل  ــار ع ــد آث ــالل. ال توج ــل وه ــر مكتم ــرتكة لقم ــورة مش ــوق ص ــجر” ف “ش

طقــوس لـــ “شــجر” يف العــامل اآلرامــي القديــم، باســتثناء نقــش ديــر عــال، لكــن 

ــر يف دورا  ــث يظه ــاين، حي ــي الروم ــرص اإلغريق ــت يف الع ــس مثب ــذا الطق ه

ــن شــجر)314(.  ــة اب ــوس، بصيغ أوروب

انتــرت عبــادة هــذا اإللــه لتصــل إىل منطقــة عــني العــرب وســهل 

الســاروج حيــث أرســالن طــاش، وبالقــرب منــه نحــو الشــامل الرقــي يقــع تــل 

الحاجــب الــذي عــر فيــه ضمــن أحــد بيــوت املدينــة الســفىل عــىل كتلــة عليهــا 

مشــهد نحــت عــىل حجــر لــوزي ديابــاس )ارتفاعــه 26 ســم، وعرضــه 30 ســم، 

وعمقــه 23 - 28 ســم(، يوجــد عليــه هــالالن كل منهــام عــىل منصــب قصــري، 
313 Lipinski، 2000، p. 621.
314 Lipinski، 2000، p. 623.
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ــه  ــان إىل إل ــا القمــر االثنت ــة، رمبــا رمــزت قاعدت يقومــان عــىل قاعــدة متطاول

القمــر ومرافقتــه)315(. كــام ورد إىل متحــف حلــب نصبــان مــن حجــر البازلــت 

ــهد  ــام مش ــىل أحده ــرب( ع ــني الع ــن ع ــرب م ــن )بالق ــام يف رصي ــر عليه ع

عربــة يقودهــا رجــالن، ومــن دراســة أســلوب النحــت فيــه، نــرى أنــه مشــابه 

ملنحوتــات الدولــة اآلشــورية وميكــن ضمــه إىل مجموعــة املنحوتــات املكتشــفة 

يف أرســالن طــاش )خدو/خداتــو( يف متحــف حلــب الوطنــي. أمــا النصــب اآلخــر 

فهــو بحجــم األول وقــد نقــش عليــه رمــز إلــه القمــر )ســن( وهــو عبــارة عــن 
هــالل يرتكــز فــوق رمــز آخــر لإللــه مــردوخ)316( 

هنالــك مــا يرجــح وجــود صــالت دينيــة بــني اآلراميــني يف حــران، والقبائــل 

العربيــة يف ديــدان وتيــامء يف شــامل الجزيــرة العربيــة. ويذكــر أحــد املصــادر 

املتعلقــة بإخضــاع الواليــات اآلراميــة لســيطرة امللــك اآلشــوري أدد نـِـراري الثــاين 

)911 - 891 ق.م( وجــود ثالثــة مشــايخ تيامئيــني يف املنطقــة، كــام أن اإلقامــة 

الطويلــة لنابونيــد )واملحتمــل أنهــا لدافــع دينــي( يف تيــامء ال ميكــن إال أن تقوي 

هــذه الروابــط. وتثبــت النقــوش اآلراميــة مــن القــرن الســادس ق.م املكتشــفة 

يف تيــامء صحــة هــذا، حيــث اكتشــفت غالبــاً رؤوس ثــريان مــع النقــوش، وهــذا 

يــدل عــىل وجــود عبــادة القمــر بــني الشــعوب متكلمــي اآلراميــة يف الصحــراء 

العربيــة)317(. 

يف نهايــة القــرن الســابع ق.م وطّــَن نابــو - بــوال رص )625 - 605 ق.م( 

ونبوخــذ نــرص )604 - 562 ق.م( البابليــني يف البلــدان املتعــددة التي أخضعوها. 

وعــرف الديــن فــرتة ازدهــار يف ظــل نابونيــد آخــر ملــوك بابــل، حيــث أعــاد 

بنــاء معبــد ســني يف حــران الــذي دمــره امليديــون عــام 610 ق.م عندمــا ســحقوا 

ــه  ــامت أم ــه وكل ــد نفس ــامت نابوني ــن كل ــة. وم ــورية يف املدين ــة اآلش الحامي

315 أينفاك، 2005، ص 152 

316 خياطة، 1999، ص 132.

317 تيكسيدور، 2007، ص 134. 
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كاهنــة اإللــه يف الحــرم، نفهــم أن ســن هــو ملــك اآللهــة. وباســتثناء نابونيــد 

ــران، مل  ــام يف ح ــذي أق ــال )668 - 627 ق.م( ال ــور بانيب ــوري آش ــك اآلش واملل

ــه منــح رب حــران هــذه الصفــة  يعــرف عــن ملــك آشــوري أو بابــي آخــر أن

)ملــك اآللهــة( التــي كانــت متنــح إىل اإللهــني آشــور ومــردوك)318(. 

ــع  ــفت يف موق ــي اكتش ــوص الت ــن النص ــدد م ــني يف ع ــم س ــام ورد اس ك

ــت  ــا كان ــم )رمب ــدود 20 ك ــران بح ــن ح ــامل م ــع إىل الش ــه الواق ــلطان تب س

مدينــة حوزيرينــا املعروفــة يف الحوليــات اآلشــورية(، وكان أكريــة ســكانها مــن 

اآلراميــني. وهــذا يتوافــق مــع املعلومــات التــي جــاءت فيــام عــرف بـــ »إحصــاء 

ــو )يجــب أن  ــة كان حــران«، وهــي مجموعــة مــن النصــوص لهــا عالقــة مبدين

تكــون مجــاورة لحــران(.

وهنــاك نصــوص تعــود لعــرص شــارو نــوري، ومانــو زيــري، يتعلــق أحدهــا 

ــهود:   ــود ش ــن بوج ــع دي ــا دف ــني موضوعه ــني طرف ــة ب )S.U. 52\36( باتفاقي

“مــن ناشــوخ غورينــي.... مــن املــرأة التــي بيعــت.... )أَمـــتَُه( مــع ثالثــة روتــو 

ــن  ــي، ســيع - رايب، اب ــاس رمبــا كان أقــل مــن ذراع( هــم لناشــوخ غورين )مقي

ــع شــيقالت مــن الفضــة«، وميكــن  ــا حــق مكتســب ألرب ــب - كين ســني - زكي

 S.U.( كــام يــرد اســم ســني يف النــص ،)ربــط اســم ســني بإلــه القمــر يف حــران)319

.)320()52\44

4 ـ شبش 
شــبش أو شــمش آلهــة الشــمس، وهــي يف أغلــب األحيــان إلهــاً ذكــراً، وقــد 

كانــت متثــل الســفر والَجــَوالن يف الســامء يف ســفينة تشــبه القــارب أو العربــة 

أو الفنجــان.

نــادراً مــا ذكــرت يف النقــوش اآلراميــة خــالل األلــف األول، مــام يــدل عــىل 

318 تيكسيدور، 2007، ص 134.
319 Finkelstein، 1957، p. 141.
320 Finkelstein، 1957، p. 143.
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أنــه مل يكــن لهــا دور بــارز خــالل هــذا الوقــت، لكــن يف نقــش ديــر عــال الجيص، 

نجــد مــا يفــرتض أن إلهــة الشــمس تســبب كســوف الشــمس، ولهــذا فــإن لهــا 

تأثــريات مشــؤومة، ومتلــك القــدرة عــىل تحــدي قوانــني الطبيعــة عــىل األرض. 

أمــا يف نقــوش شــأمل؛ فيبــدو أن إلــه الشــمس كان ينتمــي ملجمــع إلهــي جــاء 

ترتيبــه متأخــراً دامئــاً بينهــم، وقــد ضــم هــذا املجمــع كــام ذكرنــا: حــدد وإيــل 

ــرياً:   ــأيت أخ ــاين ي ــب الث ــر راك ــش ب ــمش)321(. ويف نق ــل وش ــب إي ــف وراك ورش

ــأدي  ــة ي ــمش وكل آله ــت، وش ــيد البي ــل، س ــب إي ــل وراك ــدد وإي ــت ح “فلي

يرضــون عنــي أنــا ابــن بنمــوا«)322(. ولكنــه كان ضمــن فريــق العربــة الســاموية 

املقدســة، ال بــل رمبــا جســد العربــة الشمســية نفســها، حــني كانــت الشــمس 

تظهــر يف املنحوتــات الفنيــة كــدوالب يــدور يف الســاموات.

يف نصــوص أخــرى ومنهــا نقــش زكــري، ونقــوش النــريب وكيسيشــيك كويــوك 

ــرد يف نصــب  ــام ي ــر، بين ــه القم ــع إل ــه الشــمس ببســاطة م ــر إل وغــوزين، ذك

الســفرية شــمش ضمــن مجموعــة آلهــة بــالد الرافدين )ملــش ومــردوك وزرفنت 

ونبــو وتشــمت وإر ونوســك ونرجــال ولــص وشــمش ونــور وســني ونــكال ونــكار 

وكــدأه(. وال واحــد مــن هــذه النصــوص كشــف خصائــص الشــعائر املكرســة 

إللــه الشــمس، والتــي مــا تــزال غامضــة)323(. 

الوضــع ليــس مختلفــاً جــداً يف محيــط حــران نهايــة القــرن الثامــن، حيــث 

ــة، وردت يف إحصــاء حــران  ــر شــمش يف عــدد مــن أســامء األعــالم اآلرامي ظه

الســكاين، حيــث نجــد »ســمي إيــايب« مبعنى شــمش املعطــي، و»ســمي إيدي 

ري« مبعنــى شــمس هــو معينــي، واالســامن كالهــام آراميــان. وهناك»ســمي 

دينجــري أ« مبعنــى شــمش إلهــي، وهــو اســم أكادي.. ويف أرســالن طــاش وجــدت 

منحوتــة تعــود للقــرن التاســع صنعــت مــن العــاج والذهــب، وهــي متثــل والدة 

321 إسامعيل، 2001، ص 299.

322 إسامعيل، 2001، ص 308.
323 Lipinski، 2000، p. 624.
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إلــه الشــمس، حيــث نجــد إلهــني مجنحــني حارســني يحمــالن الزنبــق يف أيديهام، 

وبينهــام نبتــة اللوتــس التــي يجلــس إلــه الشــمس الصغــري عــىل زهرتهــا، وهــو 

تقليــد للتصــور املــرصي القديــم حيــث يلــد هــذا اإللــه كل صبــاح مــن جديــد. 

وزهــرة اللوتــس املتفتحــة، والتكويــن، وحركــة الخطــوط، والكثــري مــن املالمــح 

مســتمدة مــن منــاذج الفــن املــرصي، والتــي يُعــد التــاج املــزدوج، وذنــب البقــر 

ــة يف  ــة امللكي ــة والعظم ــات األبه ــن عالم ــني، م ــني اإلله ــكال الحارس ــل ل الطوي

مــرص، أمــا املئــزر فهــو قطعــة لبــاس مــن الــرق األدىن)324(. 

وســادت عبــادة هــذا اإللــه بقــوة يف أرســالن طــاش )خــدو(، كــام انتــرت 

ــل، وهــذا  ــة الســم إي ــا اســمه إضاف ــي يدخــل يف تركيبه األســامء الشــخصية الت

ــأن شــخصاً اســمه  ــص ب ــا الن ــث ينبؤن ــع، حي ــا نالحظــه يف أحــد نقــوش املوق م

شــمش إيــل، هــو الــذي بنــى مدينــة خدو/خداتــو وجعــل أبوابهــا مــن خشــب 

ــاين  ــام ورد يف الســطرين الث ــا ورصــف شــوارعها، ك ــن بواباته األرز الشــهري، وزي

والثالــث، وعمــد الكاتــب إىل وضــع كلمــة )بشــنته( بعد الســطر الثالث، وبســطر 

خــاص، والتــي تعنــي بأيامــه أو بعهــده؛ أي بعهــد شــمش إيــل أنــره بلــرص. وأمــر 

ــروج  ــول والخ ــي الدخ ــن بوابت ــت، تزي ــر البازل ــن حج ــود م ــة أس ــب أربع بنص

ــان يف  ــان املتقابلت ــي الدخــول والخــروج هــام البوابت وتحرســها، ونظــن أن بوابت

الــرق والغــرب، أمــا يف األســطر الثالثــة األخــرية، فقــد أوكلــت إىل الــرب شــمش 

حراســة وحاميــة املدينــة إىل األبــد، واســتجار أنــره بلــرص بالــرب آشــور عــىل كل 

مــن ميحــي اســم أنــرة - بلــرص وينقــش اســمه محلــه، عندهــا تحــل عليــه لعنــة 

وغضــب الــرب آشــور، ونجــد يف الســطر األخــري ترعــاً للــرب حــدد الــذي بيتــه 

بــكار شــلمنرص، أن يبســط عــىل املنطقــة العــز والفــرح طيلــة حياتــه)325(.

انتــر هــذا االســم أيضــاً يف جــوزن يف الجزيــرة الســورية يف تــل الفخرييــة، 

حيــث ورد يف نقــش حديســعي ثنــايئ اللغة اســم شــمش نــوري ملك جــوزن)326(.  

324 كوملاير، 1985، ص159.
325 أبو عساف، 2003، ص 34.
326 إسامعيل، 2001، ص 171.
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ويــرد ذكــر هــذا الحاكــم أيضــاً يف أحــد نصــوص امللــك اآلشــوري آشــور - نــارص 

بــال الثــاين »أدد إيتــي ADAD IT`I” حاكــم مدينــة جــوزن ابــن شــمش نــوري 

)الــذي كان( أيضــاً حاكــامً للمدينــة، الــذي نــذر وكــرس هــذه األشــياء مــن أجــل 

حياتــه، لتكــون أيامــه أطــول، وســنواته أكــر، ولســعادة عائلتــه، نســله، والنــاس، 

لطــرد املــرض مــن جســده، لعــل صلواتــه تلقــى االســتجابة، لعــل كلامتــه تلقــى 

القبــول )مــن حــدد()327(. 

ــه  ــارات إلل ــدة إش ــابع ق.م ع ــرن الس ــن الق ــار م ــات أحيق ــن رواي تتضم

ــم، ورب  ــة العظي ــة ورب اإلراق ــة اإللهي ــه العدال ــىل أن ــمش« ع ــمس »ش الش

الحكمــة، ورب الحراســة. هــذه املالمــح تــوازي شــخصية شــمش يف األدب 

األكادي ونصوصــه الشــعائرية، وتعــد انعكاســاً ملفهــوم إلــه الشــمس اآلشــوري 

ــي)328(.  الباب

ــة  ــة الحديث ــورية والبابلي ــور اآلش ــة يف العص ــامء اآلرامي ــة األس ــا دراس زودتن

واإلخمينيــة بعــدد جديــد مــن األســامء الشــخصية التــي ترتبــط بشــمش، وهــي 

أســامء مثبتــة يف النصــوص املســامرية التــي وجــدت يف بــالد مــا بــني النهريــن، 

حيــث لعــب شــمش فيهــا دوراً مهــامً يف طقــوس العبــادة اآلشــورية البابليــة، وقد 

ملــس ذلــك الحقــاً يف تدمــر وحــرا. مل يــرد ذكــر الســم شــمش يف برديــات وادي 

الداليــة، والقليــل منهــا وجــدت يف وثائــق آراميــة جــاءت مــن مــرص. كــام وردت 

أســامء مثــل »شــمش لــك ŠMŠLK” و”شــمي ŠMŠY” بشــكل رصيــح يف بعض 

مــن النقــوش الفينيقيــة، وممــن حمــل هــذا االســم الصانــع الرئيــس للســفن يف 

ممفيــس وهــي املهنــة التــي تعــزز الخلفيــة الفينيقيــة لهــذا االســم)329(.

327 Grayson، 1996، p. 391.
328 Lipinski، 2000، p. 625.
329 Lipinski، 2000، p. 24-624.
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5 ـ عتــر

لعبــت عــرت دوراً مهــامً يف الديانــة اآلراميــة، ولهــا دور إلــه نجمــي.  ظهــرت 

مرتبطــة مــع »شــجر« ومــع »شــمش« يف ثالــوث واضــح. ويف الجنــوب العــريب 

كانــت عــرت إلهــاً ذكــراً للعاصفــة الرعديــة، ومــوزع الــري الطبيعــي عــىل شــكل 

املطــر، ذكــرت معــه كقرينــة لــه »كــروم Krwm«، وظهــر عــدد مــن األســامء 

ــر  ــور بصيغــة ب ــة يف القــي يف وادي الخاب ــا اســم شــيخ قبيل ــه، منه املرتبطــة ب

عــرت، وكذلــك يف عــرت ســمك ملــك أرفــاد. وجــاءت ضمــن اســم »عــرت أمــو«،  كام 

حملــت طبعــة ختــم تعــود للقــرن الثامــن ق.م اســامً آراميــاً هــو »بــر عــرت« أي 

ابــن عــرت، وهنــاك ختــم اســطواين آرامــي باكــر لخــادم »عــرت الســموات« يــؤرخ 

ــة الســورية، يصــف مالكــه نفســه بخــادم »عــرت  للقــرن التاســع وجــد يف جبل

ــه الرعــد  ــرق«، وهــو يشــري بوضــوح إىل إل الســموات« وهــو يحمــل اســم »ب

ــوان مضطجــع هــو  ــد نحــت االســم فــوق حي ــذي كان يخدمــه، وق ــربق ال وال

نفســه الحيــوان املقــدس الــذي يرمــز لعــرت يف الجنــوب العــريب)330(.

ــام كان  ــا ع ــي يف حوزتن ــادر الت ــح املص ــويش ال توض ــت أج ــة بي يف مقاطع

يحتويــه مجمــع آلهــة أرفــاد العاصمــة مــن اآللهــة. إمنــا نعــرف كــام ذكرنــا اســم 

متــع إيــل يف نقــوش الســفرية التــي يتضمــن معاهــدة سياســية بــني مملكتــي 

ــك  ــة مل ــود برجاي ــل: عه ــع إي ــة ومت ــام برجاي ــني مبلكيه ــاد ممثلت ــك وأرف كت

كتــك مــع متيــع إيــل بــن عــرت ســمك ملــك أرفــاد)331(. لقــد حمــل االســم والــد 

ملــك أرفــاد، متــع - إيــل هــذا الــذي يعتصــم بحبــل إيــل ولكنــه يشــري أيضــاً 

ــوداً أيضــاً يف  ــامالً أن يكــون حــدد معب ــة عــرت. ومــن األكــر احت ــده لإلله لتعب

أرفــاد بجانــب عــرت)332(. 

ويف حــران الواقعــة عــىل نهــر البليــخ، وجــدت وثيقــة آشــورية مهمــة مــن 

330 Lipinski، 2000، p. 610.

331 إسامعيل، 2001، ص 225.
332 سومر، 2007، ص 138.
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القــرن الســابع ق.م، وهــي نــوع مــن ســجل األمــالك تطلعنــا عىل أســامء ســكان 

املقاطعــة، وتــورد عــدداً مــن أســامء أشــخاص آراميــني - وهــي يف أغلبهــا مركبــة 

مــن أســامء اآللهــة املعبــودة، ومنهــا عــرت وإيــل اإللــه الكنعــاين الكبــري، ونبــو 

أحــد آلهــة بابــل الكــربى، وشــمش )إلــه الشــمس( وســني )إلــه القمــر( الــذي 

لــه معبــد يف حــران منــذ أقــدم العصــور، والبــن اإللــه ســني وهــو نشــك)333(. 

ويف مــرص تكشــف األســامء اآلراميــة الشــخصية عــن عبــادة بعــل وشــمش 

ونرجــال وعــرت، باإلضافــة إىل آلهــة املرصيــني)334(. 

يبــدو أن ترابــط الديانــة الســورية اســتمر حتــى الوجــود الســلوقي يف القــرن 

الرابــع ق.م، وتظهــر عبــادة اإللــه األعظــم مهــام كانــت تســميته )بعــل -ح بل - 

حــدد - بعــل شــمني( أكــر توحــداً. ومــن املحتمــل أن هــذا حصــل بعــد عبــادة 

ــرب  ــر يوســف ق ــدة كف ــن بل ــد جــاء م ــوك الجــدد. وق ــل املل ــن قب ــوس م زي

عــكا لــوح مــن الحجــر الجــريي يعــود للقــرن الثــاين ق.م يحمــل نقشــاً إغريقيــاً 

ــان إىل املصــي  ــذان يصغي ــان الل ــس اإلله نقــرأه كاآليت:  “إىل حــدد وعــرت غاتي

ديودوتــس ابــن نيــو تبوليمــوس”)335(. وهــذا يشــري بوضــوح الســتمرار عبــادة 

عــرت بجانــب حــدد يف املنطقــة حتــى وقــت متأخــر. 

6 ـ رشف

عبــد رشــف يف شــامل ســورية منــذ األلــف الثالــث ق.م ولعــب هنــاك دوراُ 

ــال وال ســيام  ــة الرئيســة يف إب ــة)336(. وكان أحــد اآلله مهــامً يف الطقــوس الديني

رشــف عــداين هــذه املدينــة التــي تعــرف كتابتهــا بشــكل عدانيــدو)337(. ويُعــد 

ــب، وهــو  ــربق واللهي ــه ال ــون إل ــاً، ويعــده املرصي ــاً معروف ــاً كنعاني رشــف إله

333 سومر، 2007، ص 136.
334 تيكسيدور، 2007، ص 136.

335 تيكسيدور، 2007، ص 136.
336 Lipinski، 2000، p. 617.

337 أريك، 1980، ص 95.



158

الباب األول: اآلهلة السورية

ــرب هــذا  ــة)339(. كــام اعت ــه العاصف ــه بعــد إل ــان)338(، ومرتبت ــد اليون ــون عن أبول

ــاً للطاعــون وللشــفاء والعــامل الســفي، ولكــن أيضــاً صاحــب  ــاً إله ــه الحق اإلل

ــري)340(.  الخ

يف شــأمل كان اإللــه رشــف مــن أهــم أعضــاء املجمــع اإللهــي، ويبــدو أنــه 

ــاً  ــده واضح ــا نج ــذا م ــة، وه ــة يف املنطق ــة آله ــم خمس ــد أه ــن أح كان ضم

مــن نقــش بنمــوا بــن قــرل:  “لقــد قامــت معــي اآللهــة حــدد وإيــل ورشــف 

ــل  ــب إي ــل وراك ــدد وإي ــة ح ــدي اآلله ــت بي ــمش. وأعط ــل وش ــب إي وراك

وشــمش ورشــف عصــا الحكــم«)341(. لقــد جــاء ترتيــب رشــف ضمــن هــذا النص 

يف البدايــة ثالثــاً بعــد حــدد وإيــل ثــم جــاء خامســاً، كــام ورد ذكــر هــذا اإللــه 

يف نقــوش قــره تبــه)342( ومــن الواضــح أنــه كان ذا مكانــة كبــرية فيهــا:

“أنــا هــو أزتــود بــر كبعــل، عبــد بعــل الــذي رفعنــي أورك ملــك الدنيــني، 

ــه  ــعت أرض عمــق أدن ــني وّس ــت الدني ــاً، أحيي ــاً وأم ــني أب ــي بعــل للدني جعلن

ــني وخــري  ــا وكان بأيامــي كل ســعد للدني ــى مغربه ــق الشــمس وحت مــن منبث

ونعيــم..... وبنيــت هــذه املدينــة وجعلــت لهــا اســم أزت ودي ألن بعــل 

ورشــف ص ف ر م أرســالين لبنائهــا فبنيتهــا بفضــل بعــل وبفضــل رشــف ص ف 

ــاء”)343(.  ــتقرار وهن ــم ويف اس ــري ويف نعي ر م يف خ

وال بــد مــن اإلشــارة إىل أمــر ملفــت، وهــو عــدم ورود اســم رشــف ضمــن 

338 أبولــون )أو أبولــو( هــو أكــر آلهــة األســاطري اليونانيــة انتشــارا،ً وأســامهم منـــزلة بعــد أبيــه زيــوس، أمــه ليتــو 
وأختــه التــوأم أرمتيــس. وترجــح األســاطري أنــه ولــد يف جزيــرة ديلــوس )يف بحــر إيجــه(، وانطلقــت عبادتــه منهــا 
إىل اليونــان وآســيا الصغــرى، ويقــال أنــه بنــى أســوار طــروادة بيديــه، ونــارص الطرواديــني. بينــام نــارص بقيــة 
اآللهــة اإلغريــق، وكانــت لــه وظائــف متعــددة فقــد ُعبــد يف البــدء إلهــا للشــمس، ولقبــه فيبــوس أي الســاطع.

339 سومر، 2007، ص 76.

340 تيكسيدور، 2007، ص 133.

341 إسامعيل، 2001، ص 299.
342 قــره تبــه: هــو موقــع مدينــة أدنــة اآلراميــة القدميــة الواقعــة يف قضــاء كيليكيــة، التــي اّدعــى ملكهــا أزتودي 
بــر كعبــل )القــرن الثامــن ق.م( أنــه هــو املؤســس للمدينــة، وافتخــر ببنائهــا، وجعــل اســمها أزتــودي، ليعــش 

ســكانها بأمــان وبســعادة ورفــاه طيلــة فــرتة حكمــه.

343 البستاين، 1985، ص 119ـ120.
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تركيــب األســامء الشــخصية لــدى الســكان اآلراميــني، دون أن يُعــرف الســبب، 

رغــم األهميــة التــي يحظــى بهــا ذاك اإللــه بينهــم.

ــة  ــه الســوري إىل مــرص خــالل عــرص الدول ــادة هــذا اإلل ــت عب ــد وصل لق

الحديثــة، وُعــدَّ فيهــا ربــاً حاميــاً ضــد األمــراض والــر، وربــاً للحــرب والرعــد، 

ومعينــاً للملــوك يف حروبهــم. وحمــل لقــب )املُنصــت إىل الصلــوات(، وهــو مــن 

ألقــاب املعبــود »بتــاح«، كــام حمــل لقــب )الــرب العظيــم(. ويظهــر رشــف أو 

رشــب يف هيئــة آدميــة لرجــل يضــع قلنســوة مخروطيــة الشــكل عــىل رأســه، 

ــاه. وكان رشــف  ــال يف مين ويحمــل درعــاً ورمحــاً يف يــده اليــرسى، ودبــوس قت

ــوق  ــض، وف ــد األبي ــاج الصعي ــاً ت ــلحة البس ــف األس ــوح مبختل ــو يل ــور وه يص

ــن أيضــاً  ــالد الرافدي ــَد يف ب ــد ُعب ــل)344(. وق ــزال كام ــان، أو رأس غ ــة قرن الجبه

ــو عنــد اإلغريــق)346(.  ــاك بنريغــال)345( وعــرف بأبولل حيــث عــرف هن

7 ـ عشتار )عرتغاتيس( 
ــة  ــع اآلله ــهورات يف مجم ــات املش ــن الرب ــس( م ــتار )عرتغاتي ــت عش كان

اآلرامــي، غــري أن دورهــا يف الحيــاة الدينيــة مل يكــن دامئــاً واضحــاً، ألن مالمــح 

ــة يف النصــوص. ــا كانــت ضبابي ــاً م ــى الشــخصية غالب اإللهــات األنث

ــني  ــة الكــربى لعشــتار مــن خــالل وجودهــا ب ميكــن التعــرف عــىل األهمي

ــة القــرص امللــيك اآلرامــي يف جــوزن، حيــث تقــف  ــة عــىل بواب ــاب الثالث األرب

اإللهــة عــىل ظهــر لبــوة. ويف معبــد عــني دارة عــر عــىل منحوتــة تصــور الربــة 

املحاربــة عشــتار، التــي مل تكــن محاربــة فقــط؛ بــل هــي ربــة للحــب والحــرب، 

أو الربــة الحاميــة، هــذه هــي نفــس الســامت املميــزة لعرتغاتيــس املعبــودة يف 

فــرتة الحقــة يف هريابوليــس، والتــي عرفــت بصــورة مميــزة بـــ »دياســورية«)347(. 

344 نور الدين، 2009، ص369.
ــاه مجمــع األشــباح،  ــه الحامــي لكوث ــه الجائحــات واألمــراض والعــامل الســفي، وهــو اإلل 345 نريغــال: هــو إل
ــه تدعــى ايــدش كيغــال. ــه ســيد العــامل الســفي، فقــد كانــت قرينت ــة تســمى الز، ولكــن وبصفت ــه قرين كان ل

346 Beinkowski، 2000، p. 241.
347 Kreuzer، 1995، p. 101-115.
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ــني متشــابهتني، وتظهــر  ونشــاهدها يف شــأمل ضمــن مشــهد عــىل ميداليت

ــا  ــرون بأنه ــن الق ــري م ــدد الكب ــري الع ــا. ويش ــة يديه ــد رافع ــىل أس ــة ع واقف

ــة رفيعــة، وعرفــت مــن خــالل وجــود النجــم الكبــري معهــا.  كانــت ذات مرتب

ــتار، إذ  ــربى عش ــة الك ــادة اإلله ــدو( عب ــاش )خ ــالن ط ــت يف أرس ــد ثب وق

ذكــرت يف أحــد النقــوش الكتابيــة كســيدة للمعبــد، الــذي بنــاه أو رمبــا جــدده 

تيغــالت - بليرسالثالــث )745ـ727 ق.م()348(. 

ــة  ــص S.U.51\44(،  ذكــرت ضمــن مجموع ــه )الن ويف نصــوص ســلطان تب

أســامء تضــم إضافــة لهــا اســم ســني وبعــل)349(. 

يبــدو أن حــامة)350( عاصمــة العــايص خصصــت مكانــاً للعبــادات الفينيقيــة 

املقربــة لإللهــة »بعــالت«، ولإللهــة الكبــرية »أشــتاريت« )عشــتاروت(، وأدونيــس 

ابــن هــذه اإللهــة أو حبيببهــا، وكانــوا كل ســنة يحتفلــون بآالمــه وموتــه 

ــة بعــالت يف حــامة عــىل كــرسة  ــد ورد اســم اإلله ــه()351(. لق ــه )انبعاث وقيامت

ــة. ورغــم عــدم ورود  ــد اإللهــة بعل مــن الفخــار تحمــل نصــاً صغــرياً هــو: عب

االســم يف النقــوش اآلراميــة األخــرى، لكنــه كان لــه مامثــل يف نصــوص أوغاريــت 

األكاديــة، واألســامء األموريــة يف نصــوص مــاري. واإللهــة بعلــة هــي إلهــة الحب 

ــا  ــل، وكان له ــني، تركــزت عبادتهــا يف جبي ــني الفينيقي ــدى الكنعاني والخصــب ل

معبــد هنــاك. ويبــدو أنهــا متتعــت مبكانــة مهمــة يف حــامة، حيــث تذكــر كذلــك 

348 Kreuzer، 1995، p. 101-115.
349 Finkelstein، 1957، p. 143.

350 يقــوم يف قلــب مدينــة حــامة تــل أثــري أبعــاده 400×300م، إضافــة ملنطقــة املدافــن يف الجنــوب والغــرب، 
نقبــت فيــه بعثــة دامنركيــة بــني األعــوام 1931 - 1938م برئاســة االســتاذ انغولــت Angult، حيــث كشــفت 
عــن ســويات أثريــة متتــد مــن النيوليــت )األلــف الســادس( إىل العصــور الوســطى، وقــد كان امتــداد الســوية 
ــز القديــم والوســيط فقــد توســع الســكن  األقــدم محــدوداً عــىل قســم مــن التــل، أمــا خــالل عــرص الربون
أكــر عــىل التــل. عــر عــىل بيــوت، وشــوارع ضيقــة، ومســتودعات أســطوانية الشــكل للحبــوب، وقــد عرفــت 
ــرص  ــدة لع ــدة العائ ــىل البل ــر ع ــام ع ــو ’Amatu، ك ــو أو حامت ــم أمات ــة باس ــذه املرحل ــالل ه ــة خ املدين
ــات األســد، وقــد تعــرف الباحثــون  ــة مبنحوت ــة العامــة املزين ــة، واألبني ــد، وعــر عــىل املقــربة، والبواب الحدي

عــىل هويــة القــرص واملعبــد. للمزيــد، انظــر:
-The Assyrian Dictionary، 1961، Fourth Printing 1998، Vol، 21. )z(، Chicago )U.S.A(،p. 138.

351 سومر، 2007، ص 140.
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يف النقــوش الحثيــة الهريوغليفيــة املكتشــفة يف حــامة التــي تعــود للقــرن الثامن 

ق.م)352(. إن ورود اســم هــذه اإللهــة يف حــامة بعــد ذكرهــا يف مــاري وأوغاريت، 

ــرتة  ــرب ف ــة ع ــة الديني ــتمرارية الثقاف ــك إىل اس ــاالً للش ــدع مج ــا ال ي ــري مب يش

طويلــة مــن الزمــن، ويشــري إىل أصالــة الكثــري مــن عنــارص تلــك الثقافــة التــي 

منــت وتفاعلــت ضمــن حــوض جغــرايف كبــري اســمه ســورية، بحيــث مل يكــن 

مغلقــاً أمــام أي تأثــري خارجــي عــىل اإلطــالق.  

ــا  ــود، مب ــىل األس ــة ع ــي متوج ــدد، فه ــع ح ــوية م ــس س ــدت عرتغاتي ُعب

ــىل  ــدد ع ــّوُج ح ــام يُت ــاً، بين ــورة آنف ــتار املذك ــة عش ــورة ميدالي ــق وص يتطاب

ــني،  ــا اإللهت ــني كلت ــس هــي األهــم ب ــريا بولي ــس بالنســبة له ــريان، وعرتغاتي الث

ــا.  ــع معبده ــا م ــي ورثوه ــني الت ــرياث اآلرامي ــي م وه

والقســم األول مــن اســم عرتغاتيــس؛ مشــتق مــن اســم امللــك عرتســمك )عــرت 

- حمــى( والــد متــع إيــل مــن أرفــاد. ورمبــا يكــون اســمها مــن عشــرتوت وعنــاة، 

الــذي يبــني تقاليــد الربــة األم وربــة الحــب والحــرب؛ أو باألحــرى الربــة الحاميــة.

ــاً  ــه الحق ــذي بلغت ــتوى ال ــني املس ــد اآلرامي ــس عن ــادة عرتغاتي ــغ عب مل تبل

ــد يف  ــه ال يوج ــه أن ــف ل ــام يؤس ــاً()354(، وم ــج)353( حالي ــس )منب ــريا بولي يف ه

هريابوليــس مكتشــفات أثريــة، بــل أثبتــت عبــادة عرتغاتيــس بالنســبة للمنطقة 

ــة  ــه اآلله ــوس )يف كتاب ــات والنقــود فقــط. وبحســب لوقيان مــن خــالل األدبي

الســورية(؛ فــإن متثــايل حــدد وعرتغاتيــس كانــا يحمــالن إىل البحــر يف موكــب 

مهيــب مرتــني يف الســنة، وكان يــأيت النــاس إىل املدينــة املقدســة مــن كل أنحــاء 

ســورية، ومــن الجزيــرة العربيــة وحتــى مــن وراء الفــرات.

ويف نقــش الحــق مــن دورا أوروبــس تظهــر عرتغاتيــس وزوجهــا يجلســان 

352 إسامعيل، 2001، ص 193.
 Lita Assurودعاهــا اآلشــوريون »ليتــا آشــور Nappigu 353 عرفــت منبــج خــالل األلــف األول ق.م باســم نَبِّــج

»، وكانــت تتبــع ململكــة بيــت عديــن اآلراميــة، وعاصمتهــا تــل - بارســيب )تــل أحمــر حاليــاً(.

354 تيكسيدور، 2007، ص 138.
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جنبــاً إىل جنــب، ولكــن عرتغاتيــس املحاطــة بأســديها تبــدو أضخــم مــن حــدد. 

وكــام الحالــة يف هريابولــس فــإن عظمــة إلــه الطقــس قــد غطــت عليهــا شــعبية 

رشيكتــه األنثــى. 

تغــري لفــظ عنــاة يف املصــادر اآلراميــة املتأخــرة إىل عتــا وعــّت أو عــت، وقــد 

عــر يف تدمــر واملناطــق املجــاورة عــىل مجموعــات مــن األســامء تتضمــن اســم 

اإللهــة بألفــاظ وأشــكال مختلفــة، مثــل )ع. ت. أ. م( أي عنــاة أمــي، و )ع. ت. ن. 

ــاة  ــوري، و )ع. ت. ك. ب. ر( أي عن ــاة ن ــي عن ــي تعن ر(، و )ع. ت. ن. ر. ن( الت

الكبــرية، و )ع.ت.ن.ت.ن( وتعنــي عنــاة أعطــت، و )ز.ب.د.ع.ث( أي عطيــة عناة، 

ــت  ــة كالوجــود. ويالحــظ أن اســم ع ــاة قوي ــي عن و )ي. ك. و. ن. ع. ث( وتعن

أو عــث يلحــق باألســامء املركبــة يف أولهــا أو آخرهــا، ثــم تتحــول كلهــا يف عــرص 

الحــق إىل اســم مركــب، تشــرتك فيــه عنــاة وعشــتار ويلفــظ )عــرت غاتيــس()355(.

وميكــن أن يشــاهد اليــوم الرمــز األعظــم لإللهــة يف تدمــر عــىل لــوح مــن 

الحجــر الجــريي الضخــم يف معبــد بــل، وعــىل اللــوح يبــدو بــل يف عربتــه يهاجم 

وحشــاً، وتشــهد عــىل القتــال ســت ربَّــات، إحداهــن عرتغاتيــس التــي تعــرف 

مــن خــالل الســمكة عنــد قدميهــا، وهــو تقليــد فنــي يُصــور عرتغاتيــس حوريــة 

بحــر)356(. 

ــكاد نجدهــا  ــالد، ون ــل املي ــل عشــتار خــالل األلــف األول قب انتــرت متاثي

تقريبــاً يف كل املواقــع العائــدة لهــذه املرحلــة، وكانــت ذات أشــكال مختلفــة، 

ــى  ــن الطــني، أو دم ــر رســمت عــىل لوحــات م ــرت عــىل شــكل تصاوي إذ ظه

طينيــة مختلفــة، بحيــث صنعــت بالقالــب يف أغلــب األحيــان، وهــذا كلــه يــدل 

عــىل االنتشــار الواســع لعبادتهــا يف ســورية، وعــىل تنــوع الوظائــف التــي كانــت 

منوطــة بهــا. 

355 أدزارد، 2004، ص229.
356 تيكسيدور، 2007، ص 138.
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ليــس مــن الســهل اإلجابــة عــن وظيفــة الدمــى والتصاويــر الطينيــة الخاصة 

بعشــتار، ولكــن يفــرتض الباحثــون أنهــا رمبــا كانــت متثــل إلهــة الخصــب والحظ 

ــر أن تفســري الدمــى  ــا يجــب أن نذك ــك الحــب والحــرب. وهن الســعيد، وكذل

العاريــة بالشــكل املعــروف »إلهــة الخصــب« يعــود بجــذوره إىل املــايض الــذي 

يبــدأ مــن القــرن التاســع عــر ق.م، حــني ظهــرت الدمــى النســائية املصنوعــة 

بالقالــب يف العــرص الربونــزي الوســيط يف شــامل ســورية، لكنهــا مل تصبح واســعة 

ــظ أن  ــد لوح ــاريس. وق ــرص الف ــد والع ــرص الحدي ــر ع ــد أواخ ــار إال عن االنتش

الدمــى النســائية بــدأت بالتزايــد يف جنــوب منطقــة مرقنــا القديــم منــذ عــرص 

ــادة يف  ــل وبوضــوح الزي ــاين)357(. وميكــن أن نفهــم مــن هــذا الدلي ــد الث الحدي

انتشــار عبــادة اإللهــة عشــتار يف هــذه املناطــق، وتعلــق النــاس الشــديد بهــا 

خــالل هــذه املرحلــة. 

ــذه  ــدة له ــع العائ ــب املواق ــى عشــتار يف أغل ــة لدم نالحــظ منــاذج مختلف

املرحلــة مــن تــل آفــس إىل تــل رفعــت )إعــزاز( إىل عــني دارة )عفريــن( 

الســورية  الجزيــرة  منطقــة  إىل  )بإدلــب()358(،  دينيــت  وتــل  واملســطومة 

الشــاملية والوســطى والجنوبيــة، كــام يف تــل العبــد حيــث عــر عــىل صفائــح 

متثــل عشــتارت وهــي تحمــل زهــرة، أو بأوضــاع أخــرى)359(. 

ويف قــربص ُعــر عــىل وثيقــة نذريــة مبناســبة تدشــني معبــد مكتوبــة باللغتني 

ــاء، يف حــني يســمي النــص  ــاة ملجــأ األحي الفينيقيــة واليونانيــة، مــن أجــل عن

ــة  ــني اليوناني ــون أن اإللهت ــد الباحث ــويرتانيكه، ويعتق ــا س ــة أثين ــاين اإلله اليون

والفينيقيــة يف صفاتهــام القتاليــة املشــرتكة ليســتا ســبباً يف تبــادل مراكزهــام بــل 

يف تشــابه لفــظ األســمني أيضــاً)360(.

نشــري أخــرياً إىل أن النصــوص اآلراميــة أوردت عــدداً آخــر مــن أســامء 

ــد  ــن جدي ــؤرش م ــذا ي ــل، وه ــدي األص ــا راف ــي؛ وبعضه ــا مح ــة، بعضه اآلله
357 Nishiyama، 1997، pp. 73-98. 

358 شعث، 1990، ص 59.
359 البني، 1974، ص 55.

360 أدزارد، 2004، ص 230.
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ــام يشــري إىل وحــدة  ــات، مثل ــة الثقاف ــي عــىل كاف ــل اآلرام ــاح العق عــىل انفت

ــم خــالل  ــاء املــرق القدي ــي كانــت تجمــع أبن ــة الت ــة والثقافي ــة الفكري البني

ــرا بعــد شــهر  ــذان ذك ــكال ونشــك الل ــة: ن ــة. و مــن هــذه اآلله هــذه املرحل

وشــمش يف نقــش ســني زر ابنــي بالنــريب، كــام ورد ذكــر أرق مــع عــدد مــن 

اآللهــة يف نقــش بنمــوا األول. ومنهــا الــذي ورد يف نقــش الســفرية، مثــل ملــش 

ومــردوك وزرفنــت وبنــو وتشــمت وإر ونوســكك ونرجــال ولــص ونــور ونــكار 

وكــدأه عليــون وأنــرت)361(. كــام ذكــر اإللــه ملقــارت املعــروف أكــر لــدى مــدن 

الســواحل)362(. وذكــرت إلهــة أنثــى حملــت اســم شــاال مــن الواضــح أنــه كان 

ــة رفيعــة يف جــوزن)363(. ــا مكان له

ـ اآللهة والتحالفات السياسية:
مــن املعتقــد أنــه كان للحيــاة االقتصاديــة؛ وبالتــايل السياســية التــي عاشــها 

ــل  ــؤالء. إن التحلي ــة له ــاة الديني ــل، انعــكاس عــىل الحي ــون، دوالً وقبائ اآلرامي

الدقيــق ال بــد أن يقودنــا إىل هــذا االســتنتاج، فاألزمــات السياســية، والنـــزاعات 

ــا  ــوش املكتشــفة، وفيه ــرت يف النق ــات والحــروب ظه ــات واالصطفاف والتحالف

أســامء آلهــة رمبــا مل يكــن لــه مــن داع للظهــور إال االســتثامر الســيايس. 

لقــد كان ذكــر آلهــة مــن أصــول مختلفــة شــائعاً يف النقــوش، ولكــن مــن 

ــية،  ــادات سياس ــة اتح ــام نتيج ــف ق ــدو كتحال ــع يب ــذا التجم ــل أن ه املحتم

ــا الخاصــة مــن  ــل وجامعــات مختلفــة ســوف تبتهــل إىل آلهته ــث أن قبائ حي

أجــل أن تضمــن عهودهــا املشــرتكة)364(. ونتذكــر يف هــذا الســياق نقــش زكــري 

ملــك حــامة ولعــش )يف محيــط حــامة( الــذي يبــدو أنــه كان مغتصبــاً للعــرش، 

وقــام ضــده التحالــف اآلرامــي الشــهري بقيــادة ملــك دمشــق، يف وقــت وصلــت 

361 إسامعيل، 2001، ص 225.

362 إسامعيل، 2001، ص 156.

363 إسامعيل، 2001، ص 171 و190.

364 تيكسيدور، 2007، ص 134.
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النـــزاعات يف هــذا الجــزء الغــريب مــن ســورية إىل حــد مأســاوي، وذلــك يف بداية 

القــرن الثامــن ق.م. 

“النصــب الــذي أقامــه زكــري ملــك حــامة ولعــش لـــ )إيــل ور( ســيده - أنــا 

زكــري ملــك حــامة ولعــش. رجــل وضيــع أنــا )كنــت( فأنقــذين - بعــل شــمني، 

ــر  ــكاً عــىل - حــزرك. فوحــد ضــدي ب ــل شــمني مل ــي بع ــي، وجعلن ــام مع وق

ــه  ــدد وجيش ــر ح ــم( ب ــكاً )ه ــر مل ــتة ع ــك آرام - س ــزايئ مل ــن ح ــدد ب ح

وبرجــش وجيشــه و - وملــك شــأمل وجيشــه وملــك ملــز وجيشــه وملــك -... 

وجيشــه وملــك... وجيشــه وســبعة آخريــن، - هــم وجيوشــهم. وأقــام كل هؤالء 

امللــوك حصــاراً عــىل حــزرك - ورفعــوا ســوراً )أعــىل( مــن ســور حــزرك، وحفــروا 

خندقــاً )أعمــق مــن خندقهــا( - فرحــت أرفــع يــدي إىل بعــل شــمني، و)بــدأ( 

يجيبنــي بعــل شــمني ويتحــدث - بعــل شــمني إيل بوســاطة العرافــني وبوســاطة 

الرســل ويقــول - يل بعــل شــمني: ال تخــف ألننــي جعلتــك ملــكاً وأنــا - ســأقوم 

معــك، وأنــا ســأنقذك مــن كل هــؤالء امللــوك الذيــن - فرضــوا عليــك حصــاراً. 

ويقــول يل بعــل شــمني... - كل هــؤالء امللــوك الذيــن فرضــوا عليــك حصــاراً -... 
وهــذا الســور الــذي رفعــوا..”)365(

بعــد أن تحقــق للملــك زكــري مــا أراد، بــدأ بإيفــاء التزاماتــه تجــاه اآللهــة 

ــذي  ــري ال ــف الكب ــىل التحال ــه ع ــه ونرصت ــدة، وحمت ــت الش ــه وق ــي آزرت الت

تشــكل ضــده، فبنــى لهــا املعابــد يف كل مــكان تعبــرياً عــن شــكره الجزيــل لهــا، 

ويخربنــا النقــش أن زكــري قــد أقــام نصبــاً إللهــه إيــل ويــر، ليعــرب عــن امتنانــه 

لبعــل شــمني ملســاعدته لــه يف التخلــص مــن أعدائــه اآلراميــني الكــر: 

ــت  ــا - بني ــا بوســطها. أن “... حــزرك.... -.... للراكــب وللفــرس.... -.... ملكه

حــزرك )ثانيــة( وأضفــت - لهــا كل منطقــة - الحصــون، وأنشــأتها كمملكتــي - 

ــي  ــت - كل الحصــون أوالء يف كل )مــكان مــن( مقاطعت وأنشــأتها كأريض وبني

365 إسامعيل، 2001، ص 212.



166

الباب األول: اآلهلة السورية

- وبنيــت بيــوت اآللهــة يف كل )مــكان مــن( - أريض وبنيــت... و - وبنيــت آفــس 

وأســكنت - اآللهــة يف بيــت إيــل ور - بآفــس وأقمــت قــدام إيــل ور - النصــب 

هــذا، وكتبــت - عليــه أثــر يــدي مآثــري.... - مــن يزيــل أثــر -  يــدي زكــري ملــك 

حــامة ولعــش - مــن هــذا النصــب، ومــن -يزيــل هــذا النصــب مــن - قــدام 

إيــل ور، ويحركنــه مــن - مكانــه، أو مــن يرســل ابنــه.... - ليقتــل بعــل شــمني 

وإيــل ور - و.... وشــمش وشــهر - و.... وآلهــة الســموات - وآلهــة األرض وبعــل 

-... الرجــل و - ابنــه وكل نســله”)366(.

يف نــص حثــي لــويف مــن تــل أحمــر نجــد صياغــة مشــابهة لنــص زكــري عنــد 

ــيك  ــة ل ــوات إىل اآلله ــدأ بالصل ــك يب ــا املل ــات، فهن تعرضــه للمشــاق والصعوب

ــه  ــه وانتــرص عــىل أعدائ ــه، وقــد اســتجابت لصلوات تحمــي حكمــه مــن أعدائ

بفضــل تدخلهــا:

ــذه  ــل به ــه أرت ــزاس - ول ــو ن ــه تارح ــذا اإلل ــدي إىل ه ــت ي ــي رفع “ولكن

ــا بنفــي ســأجعل  ــايئ.... - )و( أن ــودة -... ابن ــة مفق ــامت.... صــالة طويل الكل

بنــات أعــدايئ عبيــداً لهــم - وهــذا اإللــه تارخونــزاس اســتجاب يل - فهــو مــن 

أجــي أخضــع أعــدايئ - وأنــا حطمــت رؤوســهم - وأبناءهــم... - وبناتهــم 

ــداً(«)367(. ــم عبي )جعلته

وينــدرج ضمــن هــذا اإلطــار كل أنــواع املعاهــدات التــي عقدهــا اآلراميون مبا 

فيهــا املعاهــدات التــي وقعهــا متــع إيــل ملــك أرفــاد اآلرامــي مــع برجايــة ملــك 

كتــك، ويف هــذه الحــاالت البــد أن ترغــم اآللهــة عــىل اتخــاذ موقــف يتــامىش مــع 

املوقــف الســيايس الســائد، كــام تســتحر آلهــة بعيــدة رمبــا لالســتقواء بالقــوى 

السياســية التــي تبجــل هــذه اآللهــة، كاآلشــوريني والحثيــني وغريهــم: 

ــاد -   ــك أرف ــن عرتســمك مل ــل ب ــع إي ــك مــع متي ــك كت ــة مل “عهــود برجأي

366 إسامعيل، 2001، ص 212، 213.

367 هوكنز، 1989،ص 275.
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وعهــود، أبنــاء برجأيــة مــع أبنــاء متيــع إيــل، وعهــود كتــك مــع عهــود - أرفــاد، 

ــود اتحــاد... -  ومــع آرام  ــاد، وعه ــود ســادة أرف ــك مــع عه ــود ســادة كت وعه

كلهــا ومــع مــرص ومــع ابنائــه الذيــن ســيعتلون العــرش بعــده ومــع ملــوك - كل 

آرام العليــا والســفىل، ومــع كل داخــل بيــت امللــك. والنصــب مــع هــذا النقــش 

- أقــام و)كذلــك( هــذه العهــود. والعهــود هــذه )هــي( التــي أبرمهــا برجايــة 

ــدام إر  ــو وتشــمت وق ــدام بن ــت وق ــردوك وزرفن ــدام م ــش وق ــدام....- ومل ق

ــكال  ــن ون ــدام س ــور وق ــمش ون ــدام ش ــص وق ــال ول ــدام نرج ــك -  وق ونوس

ــه وآدم.... وقــدام حــدد حلــب -  ــكار وكــدأه وقــدام كل آلهــة رحب وقــدام - ن

ــاه  ــدام مي ــدام الســموات واألرض وق ــون وق ــل وعلي ــدام إي ــبتي وق ــدام س وق

اللجــة - والينابيــع وقــدام النهــار والليــل شــهوداً. )يــا( كل آلهــة كتــك وآلهــة 

أرفــاد - افتحــوا عيونكــم لرؤيــة عهــود برجأيــة مــع متيــع إيــل ملــك - أرفــاد. 

ــة - ملــك كتــك، وإن  وإن يغــدر متيــع إيــل بــن عرتســمك ملــك أرفــاد بربجأي

يغــدر نســل متيــع إيــل بنســل برجأيــة - .. وإن يغــدر بنــو جــش......- )ســبعة 

ــاش يجامعــون؟( شــاة فــال تحبــل، وســبع مرضعــات يدهــن أثداءهــن و...  كب

ــل،  ــة الرم ــه كمملك ــن مملكت ــله فلتك ــه ونس ــل و - ابن ــع إي ــدر متي وإن يغ

مملكــة الحلــم التــي يســود )عليهــا( آشــور ليصــب )عليهــا( - حــدد كل مــا هــو 

رش يف األرض والســموات وكل مــا هــو بــالء، ويصــب عــىل أرفــاد حجــارة.... - 

الغــازي والعويــل. ولرتســل اآللهــة كل مــا هــو مفــرتس إىل أرفــاد، ومــن شــعبها 

ليفــرتس فــم«)368(.

ويف معاهــدة ثانيــة لنفــس امللــك يســتقوي بآلهــة الطرفني يف ســبيل الحفاظ 

عــىل العهــد وحاميــة االتفــاق: »عهــود كتــك مــع عهــود أرفــاد، وعهــود ســادة 

كتــك مــع، عهــود ســادة أرفــاد ومــع شــعبها، وعهــود آلهــة كتــك مــع عهــود، 

آلهــة أرفــاد، وعهــود اآللهــة أنفســها التــي قــررت: بالخــري ليحكــم، برجأيــة إىل 

368 إسامعيل، 2001، ص 225.
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ــود، أوالء كل  ــموات، والعه ــود أوالء..... والس ــن العه ــامً. وم ــكاً عظي ــد مل األب

اآللهــة يحمونهــا، وال تســكت واحــدة مــن كلــامت هــذا النقــش، بــل تســمع 

ــان حتــى يــربود،  ومــن دمشــق حتــى  ــز، مــن لبن ــأدي وب مــن عرقــو حتــى ي

عــرو ومــن.... ومــن البقــاع حتــى كتــك«)369(. 

369 إسامعيل، 2001، ص 242.
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املعابــد السوريــة

ــور  ــدن، وظه ــرة التم ــرية بظاه ــزة وكب ــة ممي ــد كأبني ــور املعاب ــط ظه يرتب

ــدة.  ــية جدي ــة وسياس ــه اجتامعي بيئ

ونظــراً ألنهــا كانــت تعــد بيوتــاً لآللهــة؛ فقــد ُشــيِّدْت يف أماكن بــارزة ومهمة 

بالنســبة للمحيــط، ويف الغالــب فقــد بُنيــت مــع القصــور امللكيــة، وذلــك فيــام 

يُعــرف مبنطقــة األكروبــول، واألماكــن األكــر علــواً يف املــدن والبلــدات، بالنســبة 

ــايل  ــهول، وأع ــدن، ويف الس ــارج امل ــت خ ــام بُني ــني. ك ــكان العادي ــاكن الس ملس

الجبــال، وهــذا ماحصــل خاصــة خــالل األلــف األول قبــل امليــالد.

لقــد كانــت الحاجــة األوىل لإللــه هــي وجــود معبــد كبيــت لــه، وقــد كانــت 

املعابــد األوىل ذات أبعــاد عاديــة بحيــث تــم بناؤهــا بشــكل متواضــع قبــل أن 

تتســع وتصبــح ذات أبعــاد كبــرية ضاهــت القصــور يف عظمتهــا. 

ــع الجهــات،  ــة مســتقلة حــرّة مــن جمي ــد الحــوارض أبني لقــد كانــت معاب

وذلــك لتــرتك املجــال واســعاً للطائفــني حولهــا. أمــا املــواد التــي بُنيــت منهــا؛ 

فقــد تشــكلْت مــن الحجــارة واللــن والطــني والخشــب وأغصــان األشــجار. ومــن 

الثابــت أن اســتخدام هــذه املــواد يحتــاج لرتميــم دائــم وتجديــد دوري، وهــي 

ــوك  ــربي الحــكام واملل ــا كان ين ــاً م ــرياً، وغالب ــاالً وف ــداً وم ــب جه أعــامل تتطل

للتصــدي لهــذه املهمــة، رغــم وجــود موظفــني دامئــني مهمتهــم العنايــة الدامئــة 

ــؤالء  ــوت له ــا بي ــن الحــاالت وكأنه ــري م ــد يف كث ــدت هــذه املعاب ــد ب ــا. وق به
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ــالل  ــن خ ــا، أو م ــوس فيه ــة الطق ــىل إقام ــم ع ــالل مواظبته ــن خ ــوك م املل

املوظفــني والكهنــة الذيــن قامــوا بخدمتهــا وكان أهمهــم ينتمــى للعائلــة 

الحاكمــة، ومل ال..؟ فطاملــا كانــت أماكــن العبــادة أيــرس الطــرق لتمجيــد الحــكام 

ــة عــرب التاريــخ. وفــرض ســيادتهم عــىل الرعيّ

ويف مرقنــا القديــم مل يكــن املعبــد مركــزاً عمرانيــاً فقــط، بــل شــكَّل 

مؤسســة دينيــة وروحيــة للمملكــة، ســاعدت يف خلــق حالــة مــن التآلــف بــني 

أفــراد املجتمــع بــكل فئاتــه وطبقاتــه، وذلــك مــن خــالل منظومــة مــن القوانــني 

والضوابــط التــي متــت صياغتهــا عــرب املراحــل التاريخيــة.  

اختلفــت أشــكال املعابــد بــني مــكان وآخــر، فمــن البنــاء البســيط املؤلــف 

مــن غرفــة واحــدة، إىل املعابــد التــي وجــدت داخــل القصــور أو أُلِحَقــْت بهــا، 

إىل املعابــد املعقــدة التــي كانــت تحتــوي عــىل العديــد مــن الغــرف املحيطــة 

بالحــرم املركــزي، والتــي كان لهــا فنــاء وردهــات وممــرات بســيطة أو معقــدة.

لقــد شــاع يف ســورية منــذ العصــور الباكــرة منــوذج املعبــد الطــوالين 

ــذي كان قــد شــاع خاصــة يف  )Antins( مــع بعــض االختالفــات البســيطة، وال

غــرب ســورية، بينــام كانــت املعابــد يف منطقــة الجزيــرة ذات ســمة رافديــة)1(. 

وكان لهــذه املعابــد مذابــح مقدســة تتقــدم مــا يُدعــى بقــدس األقــداس، وهــو 

تجويــف توضــع فيــه متاثيــل اآللهــة أو األشــياء التــي متثلهــا، كــام احتــوت بعض 

املعابــد عــىل مصاطــب )بوديــوم(، أو عــىل مقاعــد تحيــط بجــدران الحــرم، أو 

بجــزء منهــا. 

1 Akkermans & Schwartz، 2003، P. 325.
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الفصل األول: معابــد أوغاريــت

ــدودة  ــى اآلن، مح ــت، حت ــفة يف أوغاري ــة املكتش ــة الديني ــت األبني مازال

جــداً وال تتجــاوز األربعــة أبنيــة، هــي معبــدا بعــل ودجــن واملعبــد الحــوري 

ــات، بينــام مــن املتوقــع أن يوجــد  ــد الريتون ومــا اصطلــح عــىل تســميته معب

ــرة  ــا، وك ــرة آلهته ــه، لك ــور علي ــم العث ــام ت ــري م ــر بكث ــد أك ــة معاب يف املدين

االحتفــاالت والشــعائر التــي كانــت تجــري فيهــا إذا مــا صدقنــا النصــوص التــي 

جــاءت منهــا، والتــي تعطــي انطباعــاً واضحــاً أن آلهتهــا لعبــت دوراً كبــرياً يف 

ــت)2(. ــاة ســكان أوغاري حي

كشــفت التنقيبــات يف أكروبــول املدينــة عــن معبديــن رئيســني نُســبا 

لبعــل ودجــن للعثــور قربهــام عــىل نصبــني حجريــني يخّصــان هذيــن اإللهــني. 

ــذي  ــث ال ــه ونتيجــة العب ــنّيُ أن ــد هــذه النقطــة نُب ــوف عن ــة وللوق يف الحقيق

ــه املوقــع بواســطة الباحثــني عــن الكنــوز، فقــد تــم تحريــك الكثــري  تعــرض ل

مــن الحجــارة مــن مكانهــا، ورغــم ذلــك فإنــه توجــد أهميــة كبــرية للمنحوتــات 

الحجريــة التــي عــر عليهــا يف أمكنــة مجــاورة مبــارشة للمعابــد، ومنهــا املســلة 

املســامة »مامــي«، وهــي تقدمــة لإللــه بعــل، فقــد وجــدت مجــزأة؛ بعضهــا يف 

ــا »صاعقــة  ــات أخــرى، منه ــاك منحوت ــاء. وهن ــا اآلخــر يف الفن الحــرم، وبعضه

بعــل«. هــذه األشــياء هــي التــي دفعــت املنقبــني اآلثاريــني إلطــالق اســم معبــد 

بعــل عــىل هــذا املعبــد. 

2 Yon، 1994، P. 405
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تشــكل املســالت جــزءاً مــن القســم الشــعائري املتحــرك يف املعبــد، بعضهــا 

يجــب أن يكــون يف الحــرم،  وبعضهــا اآلخــر يف الهــواء الطلــق يف ســاحات الحــرم 

حيــث عــر عــىل قواعــد حجريــة رمبــا خصصــت للحفــاظ عــىل الهبــات النذرية، 

كذلــك الحــال يف الجانــب الجنــويب الرقــي مــن املعبد املســمى »دجــن«، الذي 

أثــار شــكوكاً فيــام يتعلــق بنســبته إىل دجــن ألســباٍب ليســت معامريــة وإمنــا 

دينيــة، فقــرب املنحوتــات مــن محيــط الحــرم ال يشــكل برهانــاً قاطعــاً يجعلنــا 

ــل  ــت ال يجع ــن يف أوغاري ــن الدي ــه ع ــا نعرف ــه، ألن م ــد ل ننســب هــذا املعب

مــن دجــن إلهــاً يضاهــي بعــل)3(، ولهــذا يجــب أن نرتقــب العثــور عــىل معبــٍد 

ثالــث يف منطقــة األكروبــول. لكــن يبقــى املعبــدان )بعــل ودجــن( مــن املعابــد 

الســورية الكنعانيــة املتميــزة التــي عــر عليهــا يف إميــار، إبــال، حاصــور، مِجــّدو... 

ــا، ورغــم  ــة بينه ــة املعروف ــات الثانوي ــك بغــض النظــر عــن االختالف ــخ، وذل ال

الدمــار الكبــري الــذي تعرضــا لــه مــع ســقوط املدينــة وذلــك فيــام بــني 1195 ـ 

1185 ق.م. )الشــكل 29(.

أوالً: معبد بعــل

يُعــدُّ معبــد بعــل، الــذي شــيد بدايــة األلــف الثــاين قبــل امليــالد عــىل منحدر 

ــد  ــل معاب ــرون، أفض ــدة ق ــتخدماً ع ــي مس ــا(، وبق ــة العلي ــول )املدين األكرب

أوغاريــت مــن حيــث املحافظــة عــىل شــكل البنــاء ووضــوح مخططــه. ويتألــف 

املعبــد مــن بنــاء متجمــع عــىل شــكل بــرج تظهــر فيــه بقايــا درج كبــري، وكان 

بحكــم موقعــه يُــرى مــن مســافة بعيــدة يف البحــر فــكان مبثابــة نقطــة عــالم 

للبحــارة القادمــني إىل مرفــأ مينــة البيضــا قــرب املوقــع. لكــن هنــاك مــن رأى يف 

هــذا الــكالم مجــرد فرضيــة كــام ســنبني فيــام بعــد. )الشــكل30(.

3 Yon، 1994، P. 406.
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ــو  ــاده 22×16 م، وه ــم، أبع ــاع 120 س ــة بارتف ــوق مصطب ــد ف ــيد املعب ش

ــاً، يتقدمــه مدخــل كبــري، ورواق يقــل  يتألــف مــن حــرم مربــع الشــكل تقريب

ــح مرتفــع  ــا مذب ــرية مســورة فيه ــام املدخــل باحــة كب عرضــه عــن الحــرم. أم

ــه  ــة ل ــة التابع ــع األرض املقدس ــي م ــو يغط ــد، وه ــور املعب ــس مح ــىل نف ع

ــاً)4(. ــرت مربع ــاحة 850 م مس

4 حيدر، 2010، ص 58.

الشكل رقم )29(
مخطط أوغاريت



176

الباب الثاني: املعابد السورية

ــة  توجــد يف الجهــة الغربي

ــق  ــور مالح ــاء املذك ــن البن م

ــرض  ــه بغ ــت ب ــكنية ألحق س

تتوضــع  وهــي  الحاميــة، 

ــدد  ــذي يُح ــور ال ــل الس داخ

للبنــاء)5(.  املقــدس  املــكان 

ويســتدل مــن عــامرة هــذا 

جدرانــه  وســامكة  املعبــد، 

أنــه  ســم(،   170( البالغــة 

ــاًء ضخــامً عــىل شــكل  كان بن

بــرج عــال مؤلــف مــن عــدة 

طوابــق)6(. 

وجــد يف هــذا املعبــد عــدد مــن الرقيــامت الطينيــة التــي تحمــل نصوصــاً، 

مــن بينهــا نــص يشــتمل عــىل وصــف الفــت لقيــام اآللهــة ببنــاء معبــد بعــل 

بتشــجيع مــن عشــرية، ويصــف هــذا النــص كيــف يقطع بعــل أشــجار األرز كيام 

تســتخدم يف البنــاء، وكيــف يقــوم بعــل عليــان بفتــح املنــور أو كوة الســقف، يف 

حــني تقــوم وصيفــة عشــرية بصنــع اآلجــر وتشــكيله، بــل إن هــذا النــص يصــف 

كيــف جمعــت عشــرية املــال مــن أجــل العمــل، وأقامــت خزينــة للمعبــد)7(.

ويتنــاول نــص آخــر بعــض اإلصالحــات املتعلقــة يف الطقــوس واملامرســات 

التــي كانــت تتــم داخــل املعبــد. فيذكــر ضيــق املــكان لوضــع األعــداد الكبــرية 

ــود باألضاحــي  ــم(، ووجــود مشــكلة يف الصع ــز، غن ــر، ماع ــن األضاحــي )بق م

5 الدااليت، 1980، ص 51.

6 محيسن، 1988، ص 269.

7 دونالد، 2007، ص 110.

الشكل رقم )30(
مخطط معبد بل
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أعــىل إىل الــربج، كــام أن املعبــد مل يعــد 

يتســع لجميــع مــن يدخلــه، من كهنــة وزوار 

وأضاحــي وتقدمــات. ويتحــدث نــص آخــر 

عــن األضاحــي عــىل قمــة املعبــد، حيــث قام 

 امللــك بتقديــم 40 أضحية مــن رؤوس الغنم، 

نقلهــا  وكان  البقــر،  مــن  أضاحــي  و7 

تعتقــد  وال  صعبــاً)8(.  أمــراً  الســطح  إىل 

ــك  ــه كان باســتطاعة املل ــون أن مارغريــت ي

تــرؤس طقــس األضاحــي لهــذا العــدد مــن 

الحيوانــات التــي كانــت تجــري عــىل تــراس 

عــن  إدخالهــا  لصعوبــة  وذلــك  املعبــد، 

طريــق درج املعبــد. فــكان ال بــد لهــذا 

الطقــس أن يتــم حســب القواعــد املألوفــة يف باحــة املعبــد، ويف وقــت الغســق 

ــاك مقطــع  ــرتاس)9(. ويف أســطورة قــريت؛ هن ــه عــىل ال كان امللــك يقدمهــا لإلل

ــة، ولكــن النــص مل يؤكــد إن كان  ــربج ليقــدم أضحي ــه إىل ال يصعــد البطــل في

هــذا الفعــل قــد حــدث يف معبــد أو يف قــرص، رغــم احتــامل أن يكــون الصعــود 

لــرتاس القــرص غــري مســتبعد)10(: “... اصعــد إىل ســطح املجــدل )الــربج(، وعــىل 

ســطح املجــدل قــف )اركــب(، عــىل مــن )كتــف( الجــدار وارفــع يديــك نحــو 

ــداً )؟( للبعــل مــن ذبحــك،  ــع[ ثري ــك ]واصن ــل أبي ــور - إي ــح لث الســامء، واذب

ــكل 31(. ــري()11(. )الش ــة الط ــن ذبيح ــدك )أي م ــن صي ــل( م ــن )بع ــن دج الب

8 Tarragon، 1993، P. 208.
9 Yon، 1994، P. 406.
10  Yon، 1994، P. 406. 

11 فريحة، 1966، ص 487.

الشكل رقم )31(
معبد بعل )مشهد تخيي( - أوغاريت
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ثانياً: معبد دجــن

يقــع إىل الجنــوب الرقــي مــن معبــد بعــل، عــىل بعــد ســتني مــرتاً منــه، 

وعــىل مســتوى واحــد مــن حيــث االرتفــاع، ومل يعــر فيــه إال عــىل األساســات، 

والقواعــد التــي ارتفعــت بشــكل بــارز فــوق الســكن املحيــط باملعبــد)12(، وقــد 

ــة  ــت كافي ــه فكان ــا أطالل ــا 28×17 م. وأم ــتطيلة أبعاده ــىل أرض مس ــيد ع ش

ملعرفــة مخططــه املشــابه ملخطــط معبــد بعــل، لكنــه أصغــر حجــامً منــه)13(، 

ــا )5  ــغ عرضه ــامكة، إذ بل ــر س ــه أك ــن جدران ــة، لك ــوق مصطب ــي ف ــام بن ك

ــه دجــن  ــة باســم اإلل ــة املدون ــه عــىل عــدد مــن النصــب الحجري م(. عــر في

املعــروف لــدى األوغاريتيــني باســم إلــه الحصــاد والحبــوب)14(. كــام أن ســامكة 

جدرانــه تقــّوي الظنــون بــأن طقوســاً غريبــة كانــت متــارس بداخلــه. وقــد وجــد 

بجانبــه عــدد مــن أقــداح الــراب، مــا يوحــي بأنهــا كانــت تســتخدم لســكب 

الخمــر)15(. 

ــث  ــن حي ــابه م ــه، املش ــل ووظائف ــد بع ــط معب ــراءة مخط ــل وق إن تحلي

التصميــم ملعبــد دجــن سيســاعدنا يف فهــم هــذا البنــاء القائــم عــىل األكربــول 

ــا(، الــذي يتــم الوصــول اليــه مــن عــدة طــرق قادمــة مــن كل  )املدينــة العلي

االتجاهــات، للوصــول مــن الجنــوب إىل ســاحة صغــرية عامــة تقــع مقابــل هــذا 

املعبــد، الــذي كان ســوره  يحدهــا مــن الجهــة الشــاملية.   

البــد بدايــة مــن اإلشــارة إىل براعــة ومهــارة بّنــايئ أوغاريــت، فقــد خططــوا 

12 الدااليت، 1980، ص 52.

13 محيسن، 1988، ص 269.

14 عــر حتــى اآلن عــىل )23( نصبــاً حجريــاً يف أوغاريــت، تســعة منهــا يف معبــد بعــل ومحيطــه، وأربعــة منهــا 

يف معبــد دجــن ومحيطــه والعــرة الباقيــة يف باقــي أنحــاء املدينــة. للمزيــد انظــر:
Caubet، Annie. »Stela Depictting the Storm God Baal«. Musee du Louvre. http: www.
louvre.fr/node/38663. Retrieved 27 October 2012.

15 حيدر، 2010، ص 58.
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ــاء. لقــد كان  ــى انتهــاء البن ــدءاً مــن األساســات وحت ــى بشــكل كامــل، ب للمبن

مــن الصعــب حســاب مســاحة املعبــد واملرفقــات بســبب الفراغــات يف الجهــة 

الجنوبيــة الرقيــة، وميكــن تقديرهــا بحــوايل 650 مــرتاً مربعــاً، كــام يبــدو أنــه 

ــرة  ــه جزي ــت في ــد بعــل؛ فقــد كان ــل معب كان معــزوالً بشــوارع وســاحة، ومث

ســكنية. جــدار الســور يف الجنــوب كان مرتفعــاً عــىل األرجــح، اتجاهــه جنــوب 

غرب/شــامل رشق، ومل يكــن موازيــاً متامــاً لواجهــة املعبــد، ومــا فــرض هــذا هــو 

الهندســة العمرانيــة والرتتيبــات املوجــودة يف املــكان ســابقاً. كان البــاب منحرفــاً 

قليــاًل عــن محــوره بالنســبة لواجهــة املعبــد، ولــه دعامتان مــن الــرق والغرب. 

كــام ميكــن افــرتاض وجــود فنــاء )باحــة(، مشــابهة لتلــك املوجــودة يف الجانــب 

ــاب عرضــه خمســة أذرع )275 ســم(،  ــه ب ــد بعــل، ول الغــريب مــن ســور معب

ــل  ــاء يُط ــذا الفن ــل. وكان ه ــن الداخ ــام م ــه وإغالقه ــم مبرصاعي ــن التحك ميك

عــىل قاعــة واقعــة أمــام املعبــد، وكان لــه مدخــل ثــان. ويف الطــرف الجنــويب 

ــان؛ األول يف  ــه باب ــكل، ل ــتطيل الش ــري مس ــاء صغ ــار بن ــد آث ــور توج ــن الس م

الجنــوب، يصــل بــني الســاحة العامــة واملبنــى. والثــاين، األكــر عرضــاً يف الــرق، 

ــالً  وهــو يســمح باملــرور مــن املبنــى إىل القاعــة. والقاعــة نفســها عميقــة قلي

)حــوايل 5م(، وهــي  متطاولــة مــن الغــرب إىل الــرق، مــع مخطــط منحــرف 

الزوايــا قليــالً. ونجــد هنــا أيضــاً نظــام الدخــول نفســه إىل هيــكل بعــل، وهــو 

عبــارة عــن باحــة ضخمــة، وملحــق يضــم ممــراً ثانويــاً يراقبــه حــارس، وهــذا 

يعنــي أنــه مل يكــن الدخــول متاحــاً دامئــاً للفســحة الرئيســة، وقــد امتــد الســور 

ــرتاض أن  ــى، وميكــن االف ــف نحــو الشــامل ليضــم املبن ــي الفســحة، والت لرق

هــذا القطــاع الخارجــي كان جــزءاً مــن املــكان املقــدس كــام يف هيــكل بعــل)16(.

ــكان  ــني امل ــال ب ــة لالنتق ــة رده ــة الجنوبي ــع يف الجه ــو الواق ــّكُل البه يش

16  Caloot، 2011، P. 95.



180

الباب الثاني: املعابد السورية

املقــدس الخارجــي والبنــاء املقــدس يف الداخــل، والــذي كان يحيطــه جــداران 

مــن الــرق والغــرب، وهــو مســبوق بعــدة درجــات عىل كامــل عــرض الواجهة. 

ويف عمــق الردهــة كان ينبغــي وجــود بــاب يــؤدي إىل قــدس األقــداس، لكــن مل 

يبــق أي أثــر لوجــود بــاب كهــذا قابــل للفتــح واإلغــالق مــن الداخــل، مشــابه 

ملعبــد بعــل)17(. )الشــكل رقــم 32(.

ونالحــظ يف الجهــة الرقيــة مــن املــكان املســّمى قــدس األقــداس وجــود 

17  Caloot، 2011، P. 95.

الشكل رقم )32(
معبد دجن - أوغاريت
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دعائــم وأساســات املشــكاة التــي تحتــل مركــز الجــدار الرقــي وهــو املــكان 

ــل الحضــور اإللهــي بشــكل أو بآخــر.  ــا ميث ــه م ــذي ينبغــي أن يوضــع في ال

وعنــد الجــدار الرقــي كان هنــاك بــاب يُِطــلُّ عــىل مــكان ضيــق وصغــري 

ــر  ــالل مم ــن خ ــي.. وم ــارس اللي ــتخدم للح ــا اس ــدرج، رمب ــت ال ــم تح ومظل

موجــود ضمــن الجــدار الداخــي الرقــي كان ميكــن الوصــول إىل الــدرج الــذي، 

ــة  ــة الواقع ــل إىل املنص ــب، وكان يوص ــن الخش ــَي م ــل، بُن ــد بع ــام يف معب ك

عــىل ارتفــاع حــوايل 5،50 م فــوق مســتوى األرضيــة الداخليــة. وبخــالف املنصــة 

املوجــودة يف هيــكل بعــل، فــإن املنصــة مل تشــغل ســوى الجهــة الرقيــة مــن 

املــكان املســمى قــدس األقــداس.

ــه  ــدو أن ــدار، يب ــي( يف الج ــبه املخف ــدرج )ش ــارة إىل أن ال ــن االش ــد م والب

كان ممــراً خفيــاً، وقــد ُحــرص اســتخدامه عــىل بعــض الشــخصيات فقــط. هــذا 

الرتتيــب الخــاص جــداً يف هيــكل دجــن؛ قــاد الباحثــني الفــرتاض وجــود نظــام 

مــن الســتائر املخصصــة إلخفــاء قلبــة الســلم الثانيــة عــن هيــكل بعــل. وكانــت 

الرفــة العلويــة واقعــة عــىل بعــد حــوايل 27 ذراعــاً؛ )14.85م( فــوق مســتوى 

األرضيــة الداخليــة. )30 درجــة =16.50م فــوق األرضيــة الخارجيــة()18(. 

لقــد رأى بعــض العلــامء ومنهــم أندريــه Andrae يف املعابــد املرتفعــة 

والزقــورات مكانــاً لســكن اإللــه الــذي كان ينـــزل يف أوقــات مناســبة إىل املعبــد 

ــد العــايل كان مــكان اســرتاحة مؤقــت  الســفي، يف حــني رأى آخــرون أن املعب

لإللــه وهــو يف طريقــه مــن الســامء إىل املعبــد الســفي. وهكــذا اعتــربوا األدراج 

املوجــودة يف الزقــورة واســطة للحصــول عــىل االرتفــاع املناســب، لالتصــال مــا 

بــني الســامء واألرض وكانــت املالئكــة تســتعمل هــذه األدراج أيضــاً يف الصعــود 

والهبــوط)19(. 

18 Caloot، 2011، P. 95.

19 ساغز، عظمة بابل،  2008، ص373.
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لقــد كان الــدرج )يف أوغاريــت( عمــالً معامريــاً باهــراً، ورمبــا مل يكــن مصمامً 

فقــط كــدرج خدمــة بســيط، وهــذا مــا دفــع بعضهــم لالعتقــاد بإمكانيــة أن 

يتوضــع فوقــه مــكان شــديد القدســية. لكــن؛ وقياســاً عــىل بنــاء معبــد بعــل 

ــبقاً  ــط مس ــكل مخط ــداس بش ــدَس األق ــّمى ق ــزء املس ــم الج ــمَّ تصمي ــد ت فق

ــز يف قمــة  ــاء ممي ــَي الجــدار الشــاميل الســميك لدعــم بن ــل التأســيس، فبُن قب

ــم األضاحــي. لكــن  ــص كمــكان لتقدي ــرتاس املخّص ــذي ســيكون ال ــد، وال املعب

ــارة يف الجــدار  ــي مبه ــوي، مخف ــب ثان ــن ســوى ترتي ــد دجــن، مل يك درج معب

الداخــي الضخــم)20(. )الشــكل 33(.

ثالثاً: املعبد الحوري

ــرب  ــع بالق ــيط يتوض ــد بس معب

ــة  ــن الجه ــور )م ــة القص ــن منطق م

الشــاملية(، ويبــدو أنــه بنــي يف عرص 

ــتخدماً  ــل مس ــيط وظ ــز الوس الربون

حتــى نهايــة أوغاريــت. وال ميكــن 

الحوريــة  املعابــد  مــن  اعتبــاره 

ــد  ــني التقالي ــه جمــع ب ــة، لكن األصيل

ــو  ــة. وه ــد املحلي ــة والتقالي الحوري

أصغــر بكثــري مــن املعبديــن األولــني، 

ــه،  ــل معهــام يف تفصيالت ــه يتامث لكن

وخاصــة مــا يتعلــق بالــدرج القائــم 

يف الغرفــة الداخليــة منــه، والــذي 

20  Caloot، 2011، P. 95.

الشكل رقم )33(
معبد دجن – مشهد تخيي - أوغاريت
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يصــل إىل القســم العلــوي مــن املعبــد، حيــث تتــم تــالوة الطقــوس الدينيــة)21(. 

ــم الدخــول  ــني، يت ــني مســتطيلتني متتاليت ــف مــن حجرت ــاده 12×8 م، يتأل أبع

ــن  ــاك م ــس هن ــة.  لي ــؤدي إىل رده ــاب ي ــرب ب ــة ع ــة الجنوبي ــن الجه ــه م إلي

 temenos ــه ليــس هنــاك باحــة للمعبــد رواق وأعمــدة تتقدمــه، وامللفــت أن

وهيــكل لتقديــم األضاحــي، وهــذا مــا دفــع الباحثــني للقــول إن دوره اقتــرص 

ــرص)22(.  ــه ملحــق بالق ــرأي أن ــذا ال ــزز ه ــرص، ويع ــون مصــىل للق ــىل أن يك ع

ــق  ــه درج يقــود للطاب ــه ســاحة صغــرية، ل ــه غــري مرتفــع، ويوجــد حول مدخل

الثــاين. وجــدت بداخلــه فــأس ميتانيــة الطــراز، والكثــري مــن األرسجــة، واللقــى 

ــكل34(. ــرى. )الش األخ

كــام وجــد فيــه متثــاالن صغــريان قــرب الــدرج )يف الســيال(، وهــام مصنوعان 

ــىل  ــوس ع ــة الجل ــة بوضعي ــام إلله ــب. أحده ــان بالذه ــز، ومطلي ــن الربون م

العــرش، واآلخــر إللــه بوضعيــة الوقــوف)23(، وقــد كان هــذان التمثــاالن الســبب 

ــاء. أمــا االكتشــافات األخــرى  ــد الحــوري عــىل هــذا البن يف إطــالق اســم املعب

ــدة  ــد قاع ــي أودعــت عن ــة الت ــة النذري ــات األرسجــة الزيتي ــي مئ ــة؛ فه املهم

ــداً.  ــرية ج ــرار واألواين الصغ ــن الج ــد م ــة للعدي ــداس، إضاف ــدس األق درج ق

21 الدااليت، 1980، ص 52.

22 حيدر، 2010، ص 59.
23 Tarragon، 1993، P. 207.

الشكل رقم )34(
فأس ُعر عليه يف املعبد الحوري )أوغاريت(
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ــة مــن التعايــش والتآلــف والتســامح  ونحــن نعلــم أن أوغاريــت شــهدت حال

بــني العبــادة املحليــة والعبــادة الحوريــة، لكــن املعبــد بقــي حوريــاً، ومل 

ــاً خالصــاً، وهــذا مــا يربهــن عــىل وجــود اتصــاالت وعالقــات  ــح أوغاريتي يصب

ــة، مثلــام كانــت مــع مــرص، التــي تــدل  سياســية وطيــدة مــع املراكــز الحوري

عليهــا الكثــري مــن األشــياء املرصيــة، أو ذات الطابــع املــرصي رغــم أنهــا التعنــي 

ــت)24(. ــارشاً يف أوغاري ــاً مب وجــوداً مرصي

ــد  ــد؛ فق ــام يخــص ســري بعــض الطقــوس الشــعائرية يف هــذا املعب ــا في أم

وجــدت فســحة مبســاحة كافيــة تحيــط باملبنــى مــن كل جوانبــه، كانــت 

مخصصــة ملامرســة بعــض الطقــوس؛ ومنهــا الطــواف، حيــث كان املوكــب 

ــادة  ــل العب ــة يذهبــون ألخــذ متاثي امللــيك ميــر فيهــا حــني كان امللــك أو الكهن

الصغــرية مــن الصــدر املعتــم يف الـــحرم )cella(، لنقلهــا بشــكٍل احتفــايل ألحــد 

ــرية.  ــول الكب ــد األكروب معاب

ــد أمــام املدخــل، إذ  ــاء املمت ــٌة أخــرى إضافــة للفن ــد الحــوري خاصي للمعب

توجــد مصطبــة عــىل الواجهــة يف عمــق الحــرم )الســيال(، وهــذا التجهيز مشــابه 

ملــا هــو موجــود يف املعابــد الكــربى، لكنهــا تختلــف عنهــا يف أنهــا أكــر بســاطة. 

ــض،  ــدران منخف ــتوى الج ــظ أن مس ــة إذ يالح ــات معامري ــد اختالف ــام توج ك

وهــذا ينفــي وجــود مبنــى برجــي مرتفــع، كــام أن الــدرج يوصــل فقط للســطح 

ــوس  ــض الطق ــه بع ــرت علي ــا ج ــذي رمب ــد، ال ــق األريض الوحي ــراس الطاب أو ت

ــوري  ــد الح ــرى يف املعب ــارص أخ ــد عن ــب. وال توج ــادة الكواك ــة لعب املخصص

تتيــح افــرتاض عبــادة وشــعائر مختلفــة، كــام أنــه مــا مــن أحــواض، أو مقاعــد 

جانبيــة، أو قواعــد متاثيــل، أو مشــكاًة شــعائرية)25(. 

24 Michel، 1993، P. 204.
25 Michel، 1993، P. 203.
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ال بــد مــن القــول: إن هندســة بنــاء 

ــري  ــب كب ــىل جان ــت ع ــادة كان ــن العب أماك

ــة  ــد معامري ــا تقالي ــة، وكان له ــن األهمي م

وهندســية راســخة. كــام أن وجــود عــدد 

مــن التامثيــل التــي رأى فيهــا املنقــب تأثــرياً 

حوريــاً ضمــن أحــد هــذه املعابــد ال يكفــي 

وحــده لنســب املعبــد الثالــث للحوريــني 

ــد  ــع تقالي ــم م ــه متناغ ــط بنائ ــون مخط ك

ال  وهــو  األوغاريتيــة،  الدينيــة  العــامرة 

ــكل 35(. ــى اآلن)26(. )الش ــفة حت ــة املكتش ــة الحوري ــد املعامري ــابه التقالي يش

رابعاً: معبد الريتونات

ــد  ــىل معب ــر ع ــد ع ــد الســابقة؛ فق ــة للمعاب إضاف

جديــد يف أوغاريــت وذلــك فيــام بــني عــام 1978 وحتــى 

1983م، وقــد اعتــربه املنقبــون منشــأة شــعائرية، أو معبــداً 

ــات  ــد الريتون ــم معب ــه اس ــوا علي ــة، أطلق ــاٍد متواضع بأبع

ــن األواين  ــري م ــدد كب ــىل ع ــور ع ــبب العث )Rhytons(، بس

ــت  ــون، وكان ــمى ريت ــي تس ــكل الت ــة الش ــة القمعي الفخاري

ــور  ــت والخم ــائلة، كالزي ــة والس ــذور النباتي ــىل الن ــوي ع تحت

ــكل 36(. ــا. )الش وغريه

ــاء إىل الجنــوب مــن مركــز املدينــة، ضمــن الحــي  يقــع البن

الســكني الجنــويب. وتحيــط بــه عدة شــوارع، وبســبب 

26  Yon، 1994، P. 405.

الشكل رقم )35(
املعبد الحوري )أوغاريت(

الشكل رقم )36(
إناء فخاري ريتون )أوغاريت(
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موقعــه؛ فقــد كان أكــر شــعبية مــن املعابــد األخــرى الكبــرية إىل الحيــاة اليومية 

للســكان. لكــن توضعــه يف هــذا الحــي؛ يزيــد مــن احتــامل وجــود معابــد كثــرية 

يف أحيــاء املدينــة كانــت مخصصــة ملامرســة العبــادات اليوميــة)27(.

ــارش، إذ يجــب االســتدارة نحــو  ــري مب ــم بشــكل غ ــد يت إن الدخــول للمعب

اليمــني باتجــاه الغــرب عــرب دهليــز حيــث املدخــل الــذي مــا تــزال الحجــارة 

التــي تــدل عليــه موجــودة)28(. يتألــف املعبــد مــن قاعــة كبــرية ذات مدخــل 

غــري محــوري، أبعادهــا 7 م طــوالً، وحــوايل 6 م عرضــاً، لــه أرضيــة طينيــة، وفيهــا 

آثــار أعمــدة خشــبية لحمــل الســقف، أمــا الســقف؛ فقــد بُنــي مــن عــوارض 

خشــبية، ُوضــع فوقهــا اللــن )اآلجــر(. )الشــكل 37(.

ويالحــظ هنــاك وجــود مقاعــد للجلــوس عــىل الجداريــن الشــاميل والغــريب، 

ويف منتصــف الجــدار الرقــي؛ هنــاك مصطبــة فيهــا ثــالث درجــات، عــىل حــني 

27 الحكيم، 2010، ص 169.
28 Yon، 1994، P. 407.

10m0

rue rue

الشكل رقم )37(
مسقط معبد الريتون )أوغاريت( 
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يوجــد مخــرج يــؤدي إىل الــدرج الــذي يقــود لألعــىل يف الجهــة الجنوبيــة الرقية. 

ويف الزاويــة الشــاملية الرقيــة هنــاك حجــرة صغــرية؛ لعلهــا بيــت املعبــود، أو 

مــكاٌن لحفــظ معــدات الطقــوس واالحتفــاالت الدينيــة)29(. ولهــذا املعبــد الصغــري 

منصــة مرتفعــة بالداخــل. كــام وجــد فيــه مذبــح صغــري، إال أنــه ال وجود لســاحة 

محيطــة بــه، كذلــك ال وجــود ملذبــح مخصــص لتقديــم األضاحــي)30(.

لقــد عــاىن املعبــد كغــريه مــن الســلب والنهــب، وتحطــم أثاثــه ومحتوياتــه، 

وتبعرهــا يف داخــل املبنــى وخارجــه، ومنهــا العديــد مــن الريتونــات، واألدوات 

املســتخدمة يف الطقــوس والتقدمــات مــن الربونــز والعــاج)31(. 

ــد املــرق  ــض معاب ــر ببع ــة، يذك ــامرة املقدس ــن الع ــوذج م ــذا النم إن ه

مــن العــرص الربونــزي الحديــث ومنهــا: معابــد وجــدت يف إميــار، ويف اينكومــي 

ــد مل  Enkomi )قــربص(، وبيســان )يف فلســطني(. ومــن املعتقــد أن هــذا املعب

ــامع  ــاً الجت ــا كان مخصص ــل رمب ــت ب ــة يف أوغاري ــد التقليدي ــن املعاب ــن م يك

ــت  ــد أوغاري ــت معاب ــني كان ــوس)32(. يف ح ــض الطق ــتهم لبع ــة ومامرس الكهن

األخــرى )بعــل ودجــن(، تنتمــي لطــراز ســوري لــه نظائــر يف أكــر مــن مــكان، 

ومنهــا إبــال )تــل مرديــخ(، الــذي يعــود للعــرص الربونــزي الوســيط، ويف مســكنة 

)إميــار( الــذي يعــود للعــرص الربونــزي الحديــث)33(.

مــن الناحيــة املعامريــة، ال يُعــدُّ هــذا البنــاء معبــداً باملعنــى الدقيــق، حيــث 

يــرى املنقبــون أنــه مل يكــن مؤهــاًل لتقديــم األضاحــي الدمويــة فيــه، بــل هــو 

مبنــى مؤلــف مــن طابــق واحــد، فيــه الحجــرة الرئيســة)34(، وقــدس األقــداس 

29 يون، 1983، ص 190.
30 Tarragon، 1993، P. 204-205.

31 يون، 1983، ص 190.
32 Tarragon، 1993، P. 204-205.

33 يون، 1984، ص 246. 
34  Michel، 1993، P. 204.
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ودرج متكــئ عــىل الجــدار الرقــي للحجــرة وهــو مكــون مــن أربــع درجــات 

ارتفاعهــا مبجموعهــا حــوايل 70 ســم.. كلهــا مغطــاة بطينــة ســميكة تســاعد يف 

ــة  ــة أضاحــي قليل ــا طاول الحفــاظ عــىل متاســكها، وقــد شــكلت الدرجــة العلي

العمــق، كــام وجــدت يف الحجــرة األكــواب واألواين والقــرون املخصصــة للنــذور. 

ــا أمــام حجــرة ملامرســة الطقــوس، وتقديــم القرابــني  وبهــذا ميكــن القــول: إنن

النذريــة دون أضحيــات، والتــي رمبــا اقتــرصت عــىل إراقــة الخمــر)35(. 

ــن  ــر م ــاً أك ــا تلعــب دوراً رمزي ــال شــك أنه ــدرج؛ ف ــة ال ــودة إىل بني وبالع

الــدور الوظيفــي، فقاعــدٌة مســبوقة بدرجــٍة واحــدة، قــد تفــي بالغــرض عوضــاً 

عــن أربــع درجــات، فرجــٌل بقامــٍة متوســطٍة يســتطيع وضــع األشــياء املقدســة 

ــدُّ  ــذا يُع ــة بارتفــاع 70 ســم، وبصعــوده درجــٍة واحــدٍة فقــط. وله عــىل طاول

وجــود الدرجــات األربعــة ميــزٌة معامريــٌة قصــد منهــا شــيئ مــا يظــل موضــع 

الشــك)36(. ومــن العنــارص امللفتــة للنظــر وجــود املقعديــن، إذ مل يســتطع 

املنقبــون معرفــة العالقــة بينهــام وبــني الــدرج، ومل يعــرف ملَ هــذا التكــدس يف 

هــذا الحيّــز، يف حــني بقــي الجــدار الجنــويب شــاغراً. كــام أن املقعــد الثــاين أكــر 

انخفاضــاً؛ فارتفاعــه )15( ســم. ويف األســفل توجــد ثــالث مقصــوراٍت محــدودٍة 

بثالثــة مــن الحجــارة املصفوفــٍة بشــكٍل عمــودي باتجــاه املقعــد. وإذا حاولنا أن 

نتخيــل وبشــكل مجــرد طبيعــة اســتخدام هــذه املنشــأة لبقينــا حائريــن. ولكــن 

يُعتقــْد أن هــذه املقاعــد هــي موائــد قرابــني أو طــاوالت يضــع عليهــا محتفلــو 

القــداس أغــراض العبــادة، وليــس بالــرورة التامثيــل اإللهيــة، التــي غالبــاً مــا 

تُعــرض يف مشــكاة أو محــراب، أو عــىل قواعــد متاثيــل أكــر وقــاراً بالقــرب مــن 

املعبــد. وميكــن أن تكــون أغــراض العبــادة املوضوعــة عــىل املقاعــد املتواضعــة 

أواٍن مــن الســرياميك ليــس إال، إذ إنهــا تحتــوي عــىل القرابــني النباتيــة وبشــكٍل 

35  Michel، 1993، P. 204.
36  Michel، 1993، P. 204.



189

الديانة السورية القدمية

أســايس الســوائل والزيــوت... الــخ. وقــد تســاءل بعــض فيــام إذا كانــت هــذه 

ــة  البنــى مقاعــد للمشــاركني. لكــن االعتقــاد األرجــح هــو أن املســاند الحجري

ليســت ســوى حجــارة، الهــدف منهــا فصــل وتقســيم وعــزل بعــض القرابــني. 

وقــد ذكــرت مارغريــت يــون، أن هنــاك تشــابهاً يف هــذه العنــارص مــع معابــد 

ُوجــدْت يف إنكومــي مبعبــد الــرب ذي الســبيكة مــع مقاعــده، ومعبــد القاســيل 

ــا مل  ــدو أنه ــي يب ــده، الت ــش ومقاع ــوس يف الكي ــد الف ــرياً معب ــده، وأخ مبقاع

ــاك  ــا. وهن ــن بعضه ــة جــداً م ــة وقريب ــا متوازي ــك ألنه ــوس، وذل توضــع للجل

ــوي  ــذي يحت ــس« يف بيســان )الســوية الســابعة(، ال ــد املســمى »أمينوفي املعب

ــه،  ــع درج ــش م ــاع »ب« يف الكي ــد القط ــد، ومعب ــدرج ومقاع ــطح لل ــىل س ع

ــة  ــده املصفوف ــد »عشــتار« مبقاع ــار، وخاصــًة معب ــني يف إمي ــن التوأم واملعبدي

عــىل طــول الجــدار الكبــري )مقاعــد ميكننــا الجلــوس عليهــا بارتيــاح(، وخلــف 

املعبــد معبــد الكاهــن مــع مقاعــد ومذابــح خلــف املعبــد)37(.

يف  اكتشــفت  التــي  األربعــة  الدينيــة  األبنيــة  مــن  أنــه  إىل  ونخلــص 

ــة،  ــدت يف املدين ــة عب ــت آلله ــد كُرّس ــا معاب ــة منه ــاك ثالث ــت، كان هن أوغاري

ــن  ــة ع ــت مختلف ــف كان ــه وظائ ــاً ل ــاًء ديني ــع فيمكــن أن يكــون بن ــا الراب أم

املعابــد األخــرى. ويبــدو أن معبــدي بعــل ودجــن، شــّكال اختالفــاً )وإن مل 

ــذي  ــدي ذي املخطــط الطــوالين ال ــد الســوري التقلي ــن املعب ــاً( ع يكــن جذري

عرفنــاه يف العديــد مــن املواقــع الســورية، وقــد تكــّون بناؤهــام مــن جــدران 

ضخمــة، وهــذا مــا دفــع لالعتقــاد أنهــا أبنيــة اســتخدمت كأبــراج، وجــرت عــىل 

ــاعدة،  ــة مس ــا وظيف ــم له ــع بعضه ــة، ووض ــعائر الديني ــض الش ــطحتها بع أس

وهــي اســتخدامها كمنــارات للبحــارة، وقــد دعــم هــذا الــرأي اكتشــاف بعــض 

ــات  ــاك كتقدم ــا هن ــم وضعه ــث ت ــل، حي ــد بع ــوار معب ــرايس بج ــارة امل حج

37  Michel، 1993، P. 203-204.
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نذريــة. أمــا البنــاء الثالــث يف املوقــع فقــد تألــف مــن غرفتــني صغريتــني شــكلتا 

ي باملعبــد الحــوري، ورمبــا كان معبــداً ملكيــاً. أمــا البنــاء الرابــع؛ والــذي   مــا ُســمِّ

ــي  ــعائرية الت ــات الش ــن املصلّي ــاً م ــُل نوع ــو مُيثّ ــات، فه ــد الريتون ــي مبعب ُدع

تخــدم الســكان املجاوريــن لهــا)38(. يف حــني افرتضــت الســيدة يــون أنــه ميكــن 

أن يكــون مكانــاً يحتشــد فيــه أعضــاء املجموعــة التــي ُعرفــت باملرزيخ/مــرزح، 

وهــذا يجعــل مــن غــري املمكــن أن نطلــق عليــه اســم املعبــد باملعنــى التقليدي 

للكلمــة، خاصــة بســبب غيــاب مذبــح األضاحــي يف الفناء. مــع التنويــه إلمكانية 

وجــود عبــادة شــعبية، ميكــن أن تقتــرص تقدماتهــا عــىل بعــض الهبــات والهدايــا 

دون األضاحــي، وإن مبنــى كهــذا ميكــن أن يســتخدم لهــذه الغايــة، وميكــن أن 

يكــون بديــالً للعبــادة الرســمية الكــربى، وإن حظيــت بتمثيــٍل فيــه)39(. 

معابد أم أبراج للمنارة؟

افــرتض بعــض الباحثــني أنــه كان يتــم إيقــاد النــار عــىل قمــم املعابــد لتظهــر 

ــت،  ــاء أوغاري ــل مين ــاًل ملدخ ــارة لي ــدي البح ــة ته ــارات ضوئي ــىل شــكل إش ع

ــة  ــن جه ــد” م ــع “املعاب ــع توضُّ ــد دف ــف. وق ــس العاص ــات الطق ــة أوق خاص

مدخــل املينــاء، الســتخدامها كمعلــم يهتــدي بــه العاملــون يف البحــر، فيتمكنــوا 

مــن إدخــال مراكبهــم إىل داخــل حــوض املينــاء.

مــن املؤكــد أن ارتفــاع هــذه املعابــد قــد ُجعــل عــىل هــذا النحــو لــيك تكون 

ــل  ــل أن يجع ــه وقب ــر، إال أن ــن البح ــام م ــة ك ــن اليابس ــد؛ م ــن بعي ــة م مرئي

بعــض الباحثــني منهــا منــارة ســابقة ملنــارة اإلســكندرية، فمــن الــروري إبــراز 

الفــروق الدقيقــة بــني هــذه الفرضيــات.

ــا اإلشــارات الخاصــة  ــاً لتصــدر منه ــة إطالق ــد الربجي مل تصمــم هــذه املعاب

ــان  ــن مب ــا، مل تك ــم ارتفاعه ــة، رغ ــذه األبني ــام أن ه ــالً. ك ــارة لي ــة البح بهداي

38  Akkermans & Shwartez، 2003، P. 339.
39  Michel، 1993، P. 203-204.
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ــم  ــات. ورغ ــة الجه ــن كاف ــة م ــة بأبني ــت محاط ــل كان ــة، ب ــوق تل ــة ف معزول

أن للمعبديــن )بعــل ودجــن( نفــس االتجــاه )شــامل - غــرب( صــوب البحــر، 

فــال وجــود ألدىن صلــة مــع الواقــع بشــأن هــذا الزعــم. وال ميكــن متييــز هــذه 

املعابــد البعيــدة جــداً، مــن مركــب بعيــد يف عــرض البحــر، ال بــل ميكــن مالحظة 

مجمــل املدينــة، دون التمكــن مــن متييــز املعبديــن إال فقــط يف حــال االقــرتاب 

مــن الشــاطئ، وعندهــا تصبــح هــذه املعابــد غــري ذات فائــدة. )الشــكل 38(.

كــام أن هــذا االفــرتاض )أبــراج منــارة(، مل يكــن وارداً إال يف الطقــس الجيــد، 

ألنــه كيــف كان يصبــح األمــر حــني تكــون الســامء ملبــدة بالغيــوم، أو يف األجواء 

العاصفــة يف البحــر؟ ونــادراً مــا كان اإلبحــار يتــم ليــاًل يف ذلــك العــرص)40(. 

ــوان حــارة، فيمكــن القــول:  ــة بأل ــد كانــت مطلي ــأن املعاب ــا االفــرتاض ب أم

إنهــا مل تكــن األبنيــة الوحيــدة يف املدينــة املطليــة باأللــوان الحــارة. ويف الواقــع، 

40 Caloot، 2011، P. 81-82.

الشكل رقم )38(
برج معبد بعل – مشهد تخيي – )أوغاريت(
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لقــد كانــت املدينــة نفســها هــي املعلــم الوحيــد املمكــن االهتــداء بــه، وعــىل 

األغلــب بســبب ألوانهــا املتنوعــة التــي جعلــت منهــا نقطــة العــالم الحقيقيــة 

)خــالل النهــار( التــي كان يبحــث عنهــا البحــارة.

وهنــاك أســئلة عــدة تُطــرح حــول اإلشــارات البرصيــة باتجــاه البحــر، وحول 

منشــأة ابــن هــاين، وبالتأكيــد حــول التجمعــات الســكنية األخــرى يف اململكــة. 

إن اإلشــارات البرصيــة إجــراء شــاع اســتخدامه منــذ أقــدم العصــور، ويرجــح أن 

يكــون مثــل هــذا النظــام معمــوالً بــه يف أوغاريــت. وإذا مــا كانــت مثــل هــذه 

ــد أُرســلْت  ــت ق ــم إرســالها فعــالً، فليــس مــن املؤكــد إن كان ــد ت اإلشــارات ق

مــن املعابــد كــام افــرتض بعــض الباحثــني. لقــد كانــت هــذه املعابــد وبالتحديــد 

ــة  ــاط ذي طبيع ــداً ألي نش ــة أب ــري متاح ــة غ ــن مقدس ــة، أماك ــا العالي رشفاته

ــة  ــرى عالي ــن أخ ــدت أماك ــل؛ ووج ــرت البدائ ــد توف ــكرية، فق ــة أو عس مدني

ميكــن رؤيتهــا عــن بعــد، كــام حــال الــربج الكبــري، الــذي يضــم البــاب املفــي 

إىل الجــدار امللــيك يف الجهــة الغربيــة، ويبــدو واضحــاً أن هذيــن املبنيــني كانــا 

مرتبطــني بالقــرص وبتحصيناتــه، وأنهــام كانــا يقعــان عــىل ارتفــاع أعــىل بقليــل 

مــن املبــاين األخــرى. 

وينبغــي أخــرياً التذكــري ببعــض املعلومــات الخاصــة بالتسلســل التاريخــي 

مبعابــد أوغاريــت، وهــي أن املعبديــن، حتــى ولــو اســتخدما كمنــارات لإلشــارة، 

فقــد اســتمرا بالعمــل طــوال الوقــت كأمكنــة للعبــادة، وقــد تعــرض املعبــدان 

للهــدم يف عــام 1250، وأعيــد بنــاء معبــد بعــل حــوايل 1213 - 1212 ق.م، يف 

حــني مل يتــم إعــادة بنــاء معبــد دجــن. أمــا قــرص موقــع ابــن هــاين )املجــاور 

ــتخدم  ــه مل يس ــم أن ــام 1250 ق.م، رغ ــوايل ع ــاؤه ح ــم بن ــد ت ــت( فق ألوغاري

ــال  ــز إلرس ــتخدم كمرك ــه اس ــت أن ــن الثاب ــداً، فم ــزة ج ــرتة وجي ــرص إال لف كق

اإلشــارات)41(.
41 Caloot، 2011، P. 81-82.
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الفصل الثاني: معابد أالالخ، إميار، إيَكليت، وبراك

أوالً: معابد أالالخ

ــىل  ــوم ع ــل تق ــا الطوي ــالل تاريخه ــدة يف أالالخ وخ ــد الجدي ــت املعاب كان

أطــالل املعابــد الســابقة، وقــد جــرى اســتعامل أنقــاض املعبــد القديــم بغيــة 

ــه أكــر بهــاء وأكــر  إعــداد أرضيــة مرتفعــة )بوديــوم( للمعبــد الجديــد تجعل

ــد الســوية الخامســة)42(.  ــد ســوى معب ــة، ومل يشــذ عــن هــذا التقلي إطالل

1 ـ معبد السوية الخامسة

ــابقة  ــوية الس ــد الس ــا معب ــوية بقاي ــاؤون إىل تس ــأ البن ــن أن يلج ــدالً م ب

)السادســة(، فقــد قامــوا بالحفــر يف وســط معبــد هــذه الســوية حفــرة 

مســتطيلة الشــكل، وأقامــوا عليهــا معبــد ســوية البنــاء الخامســة الجديــدة، ومل 

ينــج مــن التخريــب الكامــل ســوى وجــه الجــدار الشــاميل الرقــي مــن معبــد 

ــة. ــوية السادس الس

يقــع املعبــد الجديــد وســط باحــة ســاموية، تحيــط بهــا غــرف الخدمــات، 

ووجــدت بقايــا تلــك الغــرف مبعــرة يف الجهتــني الشــاملية الرقيــة، والشــاملية 

42 تــم الكشــف يف تــل عطشــانة )أالالخ( عــن 17 ســوية أثريــة متتــد أللفــي عــام، أمــا أهــم الســويات بينهــا؛ 

فهــي الســوية الســابعة العائــدة للعــرص البابــي القديــم، وخاصــة القرنــني 18 و 17ق.م، وتعلوهــا الســوية 

السادســة، ومتتــد حتــى القــرن الســادس عــر، ثــم الســوية الخامســة، ومتتــد حتــى حــوايل 1500 ق.م، أمــا 

الســوية الرابعــة فرتجــع للفــرتة املمتــدة بــني 1450 - 1370 ق.م، وهــي عــرص امللــك إدرميــي، ثــم الســويتان 

الثالثــة والثانيــة، وتعــودان للقرنــني الثالــث والثــاين عــر، ثــم الســوية األوىل التــي تنتهــي حيــاة املدينــة فيهــا 

عــىل يــد شــعوب البحــر حــوايل 1187 ق.م.
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ــت  ــة دخــول كان ــد صال ــر أن للمعب ــام ظه ــورة، ك ــن الباحــة املذك ــة م الغربي

قامئــة عــىل ســوية األرض، ومل يبــق منهــا أي أثــر، ولكــن قاعــة املعبــد األخــرى 

الواقعــة إىل الــوراء، كانــت أخفــض مبرتيــن عــن ســوية األرض، وكانــت واســعة 

ومنخفضــة، حيــث بلــغ انخفاضهــا ثالثــة أمتــار ومثانــني ســنتميرتاً يف الوســط، 

وبلــغ الضعــف يف األطــراف. وأمــا الطــرف الجنــويب الغــريب مــن الصالــة املذكورة 

ــاد  ــاء الرابعــة)43(. بلغــت أبع ــا قامــت أساســات ســوية البن ــدم عندم ــد ته فق

الصالــة مــا تحــت األرضيــة 3.80×8 م عــىل طــول الجداريــن؛ الشــاميل الغــريب، 

والشــاميل الرقــي)44(. وقــد كان لهــذه الصالــة مصطبــة عريضــة ومرتفعــة عــىل 

امتــداد جــدران املعبــد الداخليــة، أمــا الجــدار األمامــي مــن املعبــد، أي الجــدار 

الجنــويب الرقــي؛ فقــد حــوى البــاب املــؤدي إىل غرفة الدخــول وصــوالً إىل درج 

خشــبي يهبــط إىل أرض أخفــض قــام أمامــه مبــارشة، وبالقــرب مــن املصطبــة 

الواقعــة يف قلــب املعبــد هنــاك مذبــح مخصــص للقرابــني التــي تشــوى عــىل 

النــار. واملذبــح مســتطيل الشــكل، مبنــي مــن اللــن، ومطــي باملــالط، ارتفاعــه 

57 ســم، يوجــد يف أعــاله تجويــف تســمح آثــار الحــرق الشــديد الباقيــة عليــه 

بالتعــرف عــىل وظيفتــه كمذبــح)45(.

ــه تحــت  ــام هيكل ــد ق ــم ســابقة معب ــالد املــرق القدي هــذا ومل تعــرف ب

ــت  ــذي بُني ــرتا” ال ــرب “مي ــد ال ــد عرفــت يف معاب ــا بالتأكي ســوية األرض، لكنه

ــد،  ــذه املعاب ــالل ه ــة أط ــالل مقارن ــن خ ــات)46(، وم ــذه املواصف ــه به محاريب

ومصاطبهــا، ودرجهــا، ومذبحهــا املخصــص لوقــد النــار فيــه، فقــد بــدت هــذه 

43 وولي، 1992، ص 87.
44  Oesch، 1995، P. 57.
45  Oesch، 1995، P. 57.

46 ميــرتا Mithra، إلــه الشــمس الفــاريس، عــرف يف منطقــة مرقنــا القديــم، وانتقلــت عبادتــه إىل رومــا، فعبــده 

فيــام بعــد جنــود اإلمرباطوريــة الرومانيــة، وأخــذت الفــرق الرومانيــة تقيــم يف معســكراتها املعابــد تكرميــاً 

لــه، وكان ميثــل جنديــاً مــن الجنــود.
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ــة عطشــانة )أالالخ()47(.  ــد قري ــادة، مشــابهًة ملعب ــاً للع ــاً؛ وخالف ــد أحيان املعاب

ومــن معبــد هــذه الســوية؛ يعــود متثــال إللهــة مــن الربونــز، وهــي مرسَّحــة 

ــت يديهــا فــوق نهديهــا، وأُشــري ألعضائهــا  الشــعر، وترتــدي ثوبــاً طويــالً، كــام لفَّ

التناســيلية مبثلــث مــن فــوق الثــوب، وهــو متثــال ال يختلف عــن بقيــة التامثيل 

إال مــن خــالل املــادة فقــط. كــام عــر عــىل متثــال آخــر ألحــد اآللهــة املذكــرة 

بالقــرب مــن بوابــة املدينــة، يضــع اإللــه تاجــاً مرتقعــاً، وثقبــت فيــه األذنــان 

بهــدف وضــع األقــراط التــي مل يعــر إال عــىل أحدهــا، أمــا العيــون فقــد نفــذت 

عــىل شــكل كــرات صغــرية، األنــف طويــل، وفيــه بــدا اإللــه وهــو ميــّد ذراعــه 

اليــرسى، بينــام يحنــي مينــاه إىل األمــام)48(. 

عــر عــىل عــدد مــن اآلبــار يعــود تاريخهــا لنفــس تاريــخ معبــد ســوية البناء 

الخامســة، وقــد احتــوت عــىل أوان فخاريــة مزخرفــة. وكانــت اآلبــار املذكــورة 

عبــارة عــن مســتودع لنــذوٍر ســابقٍة جــرت طقوســها يف املعبــد، وتلــك النــذور 

تتألــف مــن أوان فخاريــة انتهــى اســتعاملها، ومل تعــد مرغوبــة، أو لعلهــا أوان 

ــري إىل  ــل يش ــىل أي دلي ــر ع ــه مل يع ــامً بأن ــداً )عل ــا عم ــرى كرسه ــة ج فخاري

أن املعبــد قــد تــم ســلبه أو نهبــه(. هــذا؛ وملـّـا كانــت هــذه األشــياء قــد تــم 

نذرهــا لآللهــة، فإنــه ال ميكــن أن تعامــل كفضــالت رخيصــة يلقــى بهــا خــارج 

محيــط املعبــد، بــل ســبق وأن وضعــت يف آبــار قريبــة مــن املعبــد كانــت قــد 

حفــرت خصيصــاً لهــا)49(. وتعــد األواين الفخاريــة مــن أهــم األشــياء التــي عــر 

عليهــا، ومنهــا قطعــة كبــرية مــن طاســة مــن صناعــة مرصيــة مزججــة باللــون 

األزرق، وعليهــا مشــهد تقديــم أضحيــة، رســمت فيــه زهــرة اللوتــس )أفانثيــا( 

رباعيــة الوريقــات باللــون األزرق، مــع صــورة رجــل يجلــس عــىل مقعــد أمــام 

47 وولي، 1992، ص 88.
48  Oesch، 1995، P. 57.

49 وولي، 1992، ص 86.
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طاولــة األضحيــة محاطــاً بأرغفــة مــن الخبــز، 

وبــدا وهــو يقــدم األضحيــة)50(، يف رمــز لقصــة 

ــة  ــورة كتاب ــىل الص ــة، ويف أع ــة معروف مرصي

بالهريوغليفيــة تضمنــت طريقــة أو أصــول 

تقديــم النــذور.

ومــن املؤســف أن الكتابــة الســابقة كانــت 

ناقصــة، واســم املوظــف كان غائبــاً، لكنــه 

يرمــز إىل الكاتــب، وهــو لقــب يخصــص عــادة 

ملوظــف كبــري ميثــل اإلدارة املدنيــة املرصية يف 

ــون مــرص “تحومتــس األول”  أالالخ. وكان فرع

ــداً  ــة تخلي ــه النصــب التذكاري ــام عــىل ضفاف ــر الفــرات، وأق ــد وصــل إىل نه ق

ــة، ومنهــا االســتيالء عــىل  ــه، ومل يكــن غــزوه إال لتحقيــق أمــور معين النتصارات

املــدن والقــرى، وجعلهــا مســتعمرة تابعــة ملــرص)51(.

لكــن الســيطرة املرصيــة عــىل ســورية الشــاملية مل تــدم طويــالً، إذ اســتطاع 

الحوريــون يف الشــامل الســوري، ومنهــم مملكــة امليتانيــني، لعــب دور رئيــي 

يف طــرد املرصيــني والحلــول مكانهــم. )الشــكل 39(.

2ـ معبد السوية الرابعة

ــوية  ــة يف الس ــأة الرئيس ــدة، املنش ــة الجي ــيك ذو الحال ــرص املل ــكل الق يش

الرابعــة، ويعــود تاريخــه للقــرن الرابــع عــر ق.م، ولرمبــا كان قــد بُنــي مــن 

قبــل نيقميبــا. تــم فيــه الكشــف عــن 281 رقيــامً. باملقابــل مل يبــق مــن املعبــد 

إال القليــل، إال أنــه هــدم مــن أجــل إشــادة مبنــى آخــر. )الشــكل40(.

50  Oesch، 1995، P. 57.

51 وولي، 1992، ص 86.

الشكل رقم )39(
معبد السوية 5-)آالالخ(
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تــم اكتشــافه مــن قبــل “وويل” حــني كان عــىل وشــك االنتهــاء مــن كشــفه 

للســوية الثالثــة، وبــدا املعبــد وكأنــه يتألــف مــن غرفتــني، باإلضافــة إىل ســاحة 

كانــت عــىل مســتوى أخفــض مــن مســتوى الغرفتــني، وتبــني أن مســقط ذاك 

املعبــد مربــع الشــكل تقريبــاً، بحيــث بلغــت أبعــاده 17×20م، ووجــدت قاعــة 

أماميــة، ورمبــا كانــت غــري مســقوفة، وهــذا أمــر غــري شــائع. كــام كُشــف هنــاك 

ــاب الخارجــي  عــن درج متموضــع ضمــن الجــدار الشــاميل الرقــي. وكان الب

ــد  ــل املعب ــد كان يقاب ــك فق ــه، وبذل ــط مقدمت ــاً وس ــاً وواقع ــد عريض للمعب

الداخــي. أمــا بابــا الغرفتــني؛ فــكان عرضهــام كبــري، بحيــث بلــغ 930 ســم)52(.

52 عبد الرحمن )عامر(، 2008، ص41.

الشكل رقم )40(
معبد السوية 4-- )آالالخ(

d
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تتوضــع الحجرتــان خلــف بعضهــام: بلغــت أبعــاد الحجــرة األوىل )3×12م(، 

عــىل حــني كانــت أبعــاد الثانيــة )7×12 م(. تقدمهام بهــو أبعــاده )2.30×12م(، 

وإذا مــا دخــل املــرء إىل املعبــد عــرب البوابــات العريضــة جــداً لهــذا البهــو، فإنــه 

يتامثــل أمــام ناظريــه حنيــة عريضــة يف الهيــكل املركــزي يبلــغ عرضهــا 3.30م، 

وعمقهــا 0.60م، وهــذه تشــكل تجديــداً يف عــامرة املعابــد يف أالالخ)53(.

ــر قــرص الســوية الرابعــة بصــورة عنيفــة، حيــث التهمــه حريــق هائــل،  ُدمِّ

ويرجــح أنــه كان عــىل يــد القــوة الحثيــة بقيــادة شــوبيلوليوما)54(، حيــث انتهــى 

فيــه عــرص ســوية البنــاء الرابعــة ليحــل محلــه عــرص الســوية الثالثــة. 

3ـ معبد السوية الثالثة

ضمــت هــذه الســوية قلعــة انتصبــت جدرانهــا مبــارشة فــوق أطــالل قلعــة 

ــا)55( عــر  ــك نيقميب ــل مســاحة قــرص املل ــة وشــملت كام ــاء الرابع ســوية البن

ــعاً  ــوء واس ــاء الض ــاهامن يف إلق ــن يس ــن صغريي ــىل بناءي ــوية ع ــذه الس يف ه

ــة أحدهــام بصــورة  ــة يف أالالخ، وميكــن التعــرف عــىل بني ــاة الديني عــىل الحي

أوضــح مــن الثــاين، وهــو بنــاء صغــري مؤلــف مــن غرفــة واحــدة)56( أضيــف لــه 

بنــاء آخــر؛ اعتقــد بدايــة أنــه بيــت عــادي، وقــد أقيــم عــىل أرضيــة منخفضــة 

ــة  ــدران مائل ــن ج ــارة ع ــت عب ــاء؛ فكان ــدران البن ــا ج ــر. أم ــة باآلج مفروش

ــن  ــام حاجــز م ــوق هــذه الجــدران ق ــة، وف ــة غضاري ــة مبون بانحــدار، ومطلي

اآلجــر. جــدران املعبــد كانــت ســميكة، وقــد بلغــت 1.20 م، وأرضيتــه كانــت 

مــن حجــارة كلســية فرشــت باآلجــر. 

للمعبــد بــاب واســع ذو قوائــم، وعتبــة حجريــة، أمــا داخــل املعبــد؛ فــكان 

عرضــه أقــل مــن ثالثــة أمتــار يف حــني بقــي طولــه مجهــوالً لعــدم الكشــف عــن 

53 Oesch، 1995، P. 58.
54  Akkermans & Shwartez، 2003، P. 339.

55 وولي، 1992، ص 109 
56  Oesch، 1995، P. 57.
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ــا  ــة. أم ــواح حجري ــت مفروشــة بأل ــك أرضــه كان ــريب، وكذل ــويب الغ ــه الجن طرف

ــد الداخــي؛  ــاب املعب ــد ومتقــن. وبالقــرب مــن ب ــة بطــالء جي ــه فمطلي جدران

وجــدت حليــة ذهبيــة صغــرية عــىل شــكل صليــب، وبالقــرب منهــا وجــد نصــب 

للربــة املعبــودة، وهــو عبــارة عــن لــوح حجــري ثــاليث الشــكل، ارتســمت عــىل 

ــورة  ــرون، كص ــاج ذو ق ــه ت ــه)57(، ول ــس الوج ــان عاب ــورة إنس ــه ص ــد أطراف أح

للعبــادة)58(. كــام وجــد وعــىل بعــد مرتيــن مــن هــذا اللــوح، ويف الطــرف الشــاميل 

الغــريب مــن املعبــد، قســم مــن أرضيــة مشــابهة ألرضيــة املعبــد، ويبــدو أن هناك 

معبديــن متجاوريــن متقابلــني خصصــا لعبــادة ربــات تــوأم)59(.

أزيــل املعبــد بصــورة تامــة، وذلــك مــن أجــل بنــاء حــرم جديــد يتطابــق مــع 

املعبــد الســابق لــه مــن حيــث االتســاع واألبعــاد الخارجيــة، إال أنــه يختلــف 

عنــه يف املســقط األفقــي، وللبنــاء بهــو لــه عضائــد عاليــة نســبياً بارتفــاع 2م، 

وهــو يقــود إىل الحــرم املركــزي، )عرضــه 5.50م، وعمقــه 3.30م(، وهــو يرتفــع 

ــة، ومــن هــذا البهــو  ــة الجنوبي ــدرج يقــع يف الزاوي ــه ب حــوايل 2م. يصعــد إلي

ــه  ــاده 5.50×12م(، جدران ــزي )أبع ــكل املرك ــل الهي ــول إىل مدخ ــن الوص ميك

ســميكة، يصعــد منــه عــرب درج بســبب ســامكة الجــدران إىل الطابــق العلــوي. 

إن بهــو الهيــكل املركــزي ذي العضائــد يدعــو إىل التفكــري بنظائــر حثيــة)60(.

بــدا أن شــكل معبــد هــذه الســوية يتوافــق وشــكل معبــد تقليــدي آخــر 

ــه أعمــدة، وثــالث فتحــات، وغرفــة وحيــدة يف  موجــود يف مدينــة كركميــش ل

الطابــق األريض، ولــه يف الخلــف درج يقــود إىل الطابــق الثــاين، وهــذا التشــابه 

يقــود إىل القــول: إن هــذا النمــوذج مــن املعابــد هــو النمــوذج األصــي للبنــاء 

املســمى بيــت هيــالين والــذي أرجعــه املنقــب إىل أصول آشــورية. )الشــكل41(.

57 وولي، 1992، ص 89.
58  Oesch، 1995، P. 57.

59 وولي، 1992، ص 89.
60  Oesch، 1995، P. 58.
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الشكل رقم )41(
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احتــوى ذاك البنــاء الدينــي باألعــىل عــىل غرفــة علويــة خاصــة بامللــك، وعىل 

األرجــح كانــت مخصصــة لنــذور امللــك. لكــن ظهــوره هنــا قــد يكــون بفضــل 

الحثيــني الذيــن نســبوه إىل أنفســهم، ومــا قــد يعــزز هــذا االســتنتاج، الرقيــم 

ــوية  ــد الس ــات معب ــني أساس ــد ب ــة املعب ــه يف منطق ــر علي ــذي ع ــرتق ال املح

الثانيــة، وهــذا دليــل عــىل أن تاريــخ الرقيــم أســبق مــن تاريــخ البنــاء. وأهميــة 

هــذا الرقيــم ليســت فيــام احتــوى مــن معلومــات ولكــن يف متيــزه، إذ هــو مــن 

منــوذج حثــي، ومل يعــر عــىل مــا مياثلــه خــارج عاصمــة الحثيــني /بوغازكــوي/ 

وظهــوره هنــا يف أالالخ، يف منطقــة بعيــدة غــري حثيــة، لــه الكثــري مــن الــدالالت 

ــاء  ــة واالســتمرارية يف بن املهمــة)61(. إن املعبــد يشــري إىل وجــود عنــارص األصال

ــاع  ــن إرج ــًة؛ ميك ــة. وحقيق ــد الحثي ــن املعاب ــف ع ــي تختل ــد أالالخ الت معاب

ــد يف أالالخ  ــد املعاب ــس تقالي ــوية، إىل نف ــذه الس ــد ه ــايس ملعب ــط األس املخط

ــد الســوية )5( فقــط.  ــا ســوى انقطــاع قصــري كان يف معب ــي مل يطــرأ عليه الت

وهــي تتألــف مــن حــرم مركــزي )وغالبــاً مــا يكــون حجــرة عريضــة( مــع بهــو، 

إضافــة إىل فنــاء، ومذبــح النــار، وهــي عنــارص تقليديــة دامئــة يف تقاليــد هــذه 

املعابــد)62(. 

4ـ معبد السوية الثانية 

لقــد تعــرض كامــل معبــد الســوية الثالثــة للتخريب جــراء النريان الشــديدة، 

وبنــي مكانــه املعبــد الجديــد وفــق نفــس التصــور؛ لكــن بشــكل أكــر تواضعــاً. 

نصــادف يف هــذه الســوية هيكلــني مركزيــني متوضعــني جانــب بعضهــام، 

ــو  ــام به ــداره )5×5 م(، ويتقدمه ــا مق ــغ م ــي تبل ــاحة الت ــام ذات املس ولكليه

أبعــاده )4×12م(، لــه مدخــل عــىل محــور الهيــكل الغــريب للبهــو، وتتموضــع 

أمامــه وعــىل بعــد 2 م عــدة درجــات، ويوجــد عــىل نفــس املحــور مذبــح كبــري 

61 وولي، 1992، ص 126.
62  Oesch، 1995، P. 58.
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ــح ومدخــل  ــارص، )مذب ــع للعن ــب املتتاب ــذا الرتتي لحــرق األضاحــي. ونظــراً له

إىل بهــو الفنــاء ومدخــل إىل الهيــكل املركــزي(، فإنــه يبــدو أن الهيــكل املركــزي 

ــات  ــد منحوت ــذا املعب ــع له ــت تتب ــة. وكان ــة الرئيس ــاً لآلله ــريب كان مكرس الغ

ــد الســوية األوىل.  ــاً يف معب ــد اســتخدامها الحق ــد أُعي بشــكل أســود أيضــاً، وق

وتبعــاً للغايــة مــن وجودهــا كحاميــة )مــن األذى والــرور( فقــد توّجــب أن 

ــع املنقبــون وجــود حــرم ثالــث  توضــع عــىل جانبــي أحــد املداخــل. كــام توقّ

ــر  ــق يشء مــن أث ــه مل يتب ــة، إال أن ــد الســوية الثالث ــى امللحــق مبعب ــرب املبن ق

البنــاء، الــذي اســتخدم كملحــق ملعبــد 

الســوية الثالثــة لتقديــس األســالف)63(.

هنــاك بنــاء ملحــق آخــر يقــع 

ــن  ــه احتض ــدو أن ــد، ويب ــاميل املعب ش

كنـــز املعبــد، فقــد أمكــن العثــور فيــه 

ــة،  ــة القيم ــة عالي ــع مختلف ــىل قط ع

مــن بينهــا دميــة مــن الــالزورد إلحدى 

اإللهــات التــي كانــت مذّهبــة جزئيــاً.

)الشــكل 42(.

5ـ معبد السوية األوىل

ميكــن االفــرتاض أن الدواعــي إلزالة 

ــادة  ــة )2( وإش ــوية الثاني ــد الس معب

حــرم جديــد بــدالً منــه كانــت دنيويــة 

رصفــة، حيــث أنــه وحــني كان املعبــد )2( يف األصــل يقــوم عــىل منصــة، ومــع 

مــرور الزمــن ارتفعــت ســوية األرض املحيطــة بشــكل كبــري، مــام أدى إىل زوال 

املنصــة، وهــذا مــا اقتــى ضــم هــذه القطعــة مــن األرض املحيطــة، وإنشــاء 

63  Oesch، 1995، P. 58.

الشكل رقم )42(
معبد السوية 2-- )آالالخ(

d



203

الديانة السورية القدمية

بنــاء جديــد عليهــا، وهــو مــا تطلبتــه هيبــة ســلطة الدولــة الحثيــة. وقــد وضــع 

هنــاك يف البنــاء الجديــد )ب .1( يف مــكان مــا، لــوح مــن النحــت النافــر مــع 

ــا )Tudhaliya( الرابــع  ــال شــخيص للملــك الحثــي الكبــري تودخاليا/توضالي متث

ــريان  ــراء الن ــف ج ــاء بشــكل عني ــد أن هــدم البن ــت بع ــي نقل ــه، والت وعقيلت

ــك  ــَل املل ــد ُمثِّ ــد. وق ــاء الجدي ــى البن ــد درج مبن ــت يف مصع ــىل، وبني إىل األع

توضاليــا الرابــع وزوجتــه بوضعيــة التعبــد، وكُتــَب أمــام امللــك، وبــني الشــكلني، 

ــب يشــاهد شــخص  ــىل الجان ــرية، وع ــة كب ــة هريوغليفي نصــان قصــريان بكتاب

ــن  ــم... اب ــا، العظي ــو: )توضالي ــص فه ــا مضمــون الن ــق، يحمــل رمحــاً. أم مراف

امللــك(. ومــن النــص الثــاين أمكــن قــراءة: )ابــن امللــك()64(. 

كان معبــد الســوية األوىل مربــع الشــكل، حيــث بلغــت أبعــاده 15×15م، 

وكان املدخــل يف منتصــف الواجهــة، حيــث قامــت عــىل جانبيــه غرفتــان 

مربعتــا الشــكل تقريبــاً، ووجــد مقابــل املدخــل املحــراب، كــام وجــدت عــىل 

ــد ســاحة بلغــت  هــذا املحــور النصــب املقدســة، يف حــني امتــدت أمــام املعب

12.60×13.50م)65(. أبعادهــا 

ــذي  ــكان ال ــاء ملحــق، وهــو امل ــد )ب .1( بن ــاء املعب ــة إىل فن ــف ثاني أضي

قــام أحــد الكهنــة بدفــن متثــال امللــك أدرميــي فيــه بعنايــة، بعدمــا تــم قطــع 

رأســه بصــورة عنيفــة، كــام عــر هنــاك عــىل عــرش التمثــال؛ وعــىل مذبــح، مــام 

ــداء.  ــد لالعت ــل أن يتعــرض املعب ــاك قب ــاً هن ــال كان منصوب يشــري إىل أن التمث

ولكــن رسعــان مــا أُعيــد بنــاء املعبــد بصيغــة أبســط، فتألــف مــن بهــو )طولــه 

3.50م( لــه مدخــل ضيــق، وهيــكل مركــزي بعمــق حــوايل 7.50 م، يــؤدي إليــه 

ــوى  ــالث ك ــاك ث ــي هن مدخــل بعــرض مضاعــف. وعــىل طــول الجــدار الخلف

)محاريــب( لُبَِّســْت الوســطى بالخشــب، والجانبيتــان مبشــاهد منحوتــة، ومــن 

64  Oesch، 1995، P. 58.

65 عبد الرحمن )عامر(، 2008، ص 44
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ــن  ــن أن تفصــح ع ــىل أدوات ميك ــر ع ــق. ومل يع ــىل بواســطة ســقف رقي األع

وظائــف هــذه الكــوى، ســيام وأنــه اليوجــد نظــرياً لهــا)66(. )الشــكل 43(.

ــد  ــرية، فق ــه األخ ــا، يف مرحلت ــد به ــني املعب ــم تزي ــي ت ــات الت ــا املنحوت أم

كانــت عــىل شــكل أســود مــن الحجــر البازلتــي، وتعرضــت جميعهــا للتحطيــم. 

ــد اســتخدامها،  ــا عطــب شــديد، وأُعي ــد بأشــياء أخــرى أصابه ــَن املعب ــام ُزيِّ ك

ــد  ــا يف أساســات معب ــم الكشــف عنه ــت قطــع مــن هــذه األســود ت ــا كان ومل

يعــود لســوية أقــدم، فمــن البداهــة أنهــا تعــود بتاريخهــا عــىل األقــل إىل عــرص 

ســوية البنــاء الثانيــة، إن مل يكــن لعــرص أســبق. ومــن املرجــح أن تكــون بعــض 

منحوتــات األســود كانــت تشــكل دعامــات أبــواب املعبــد، كــام أن املنحوتــات 

ــات،  ــذه املنحوت ــا. وه ــرص توضالي ــُن ق ــت تزيِّ ــي كان ــك الت ــبه تل ــرة تش الناف

66 Oesch، 1995، P. 58.

الشكل رقم )43(
معبد السوية 1-)آالالخ(
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عــالوة عــىل أهميتهــا كعنــرص إنشــايئ وتزيينــي يف هــذه األبنيــة، فهــي تشــهد 

ــذي  ــوري ال ــي - الس ــم الحث ــرة التناغ ــىل ظاه ــن، وع ــخ الف ــور تاري ــىل تط ع

متيــزت بــه منطقــة ســورية الشــاملية)67(. 

املعبد والقرص

تظهــر نصــوص أالالخ تبعيــة املعبــد للقــرص الحاكــم، وتبني أن الــدور الرئيس 

كان للقــرص الــذي تبعــه املعبــد معامريــاً واقتصاديــاً، فَتَُســلَّم مخصصاتــه مــن 

القــرص، يف حــني اقتــرص دور املعبــد عــىل الشــؤون الدينيــة فقــط. أمــا دوره يف 

إدارة الشــؤون السياســية واالقتصاديــة فهــو غــري ملحــوظ.

ــيك،  ــرص املل ــني الق ــد كان ب ــة أالالخ فق ــايس يف مملك ــام األس ــن االنقس لك

ــل  ــذي يســيطر عــىل كل يشء مــن األرايض واالقتصــاد، مقاب ــد ال ويتبعــه املعب

عامــة الســكان ومراكــز أخــرى مســتقلة عــن القــرص. وهــذا مــا تؤكــده 

ــة يف أالالخ. حيــث كشــف “وويل” يف الســوية الســابعة عــن  ــات األثري الحفري

ــاء، ويف الســوية  ــق فن ــه عــن طري ــط ب ــارشة يرتب ــب القــرص مب ــد إىل جان معب

ــدل عــىل  ــد يقــع إىل الجنــوب الرقــي مــن القــرص، مــام ي الرابعــة كان املعب

اســتمرار االرتبــاط بينهــام بشــكل وثيــق. ويجــد هــذا االنطبــاع مصداقيتــه يف 

ــا  ــرد فيه ــا وي ــم توزيعه ــي ت ــم املخصصــات الت ــن قوائ ــي تتضم النصــوص الت

ذكــر الكثــري مــن الســلع املســلمة ملعبــد عشــتار، مثــل الشــعري والقمــح، وذلــك 

تحضــرياً الحتفــال ســيقام يف أحــد أيــام شــهر أوتيخــي، وكأن معبــد عشــتار كان 

يتلقــى مخصصاتــه مــن القــرص كأي قطــاع تابــع لــه)68(.

ثانياً: معابد إميار
ــد الســورية يف  ــص املعاب ــد إميــار الضــوء الســاطع عــىل خصائ ألقــت معاب

فــرتة الربونــز الحديــث، وعّمقــت معرفتنــا بأوجــه التشــابه واالختــالف بينهــا، 

67 وويل، 1992، ص 132.

68 عبد الرحمن )عامر(، 2008، ص 174.
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ــي  ــة الت ــت الخصوصي ــام أوضح ك

ــي  ــد، والت ــا هــذه املعاب ــز به تتمي

بينــت املقارنــات التــي أُجريــْت 

بينهــا وبــني بعــض معابــد بــالد 

ــباد(، أن   ــا )خورس ــن، ومنه الرافدي

جذورهــا األوىل كانــت يف ســورية. 

ــة  ــس بعث يقــول مارغــرون رئي

ــار/ ــت يف إمي ــي عمل ــب الت التنقي

ليســت  املدينــة  “إن  مســكنة، 

ســورية منوذجيــة، ففيهــا تأثــري 

حثــي قــوي واضــح يف املخطــط 

العمــراين والعــامرة املدنيــة، ويف 

دينــي  تأثــري  ويرافقــه  النحــت 

رافــدي، ولكــن ذلــك ال يخفــي 

األصالــة الســورية يف عــامرة املعابــد ويف بعــض مظاهــر الفــن”)69(. 

لقــد أقيمــت األبنيــة الرســمية يف إميــار يف مــكان بــارز يهيمــن عــىل املدينــة 

والــوادي بــآن واحد)الشــكل 44(، ومتتــد شــوارع املدينــة بــني هذيــن املوقعــني، 

كذلــك توجــد داخــل هــذه املدينــة املعابــد املبنيــة عــىل شــكل أســطحة 

متتاليــة، لتشــكل بالتــايل نوعــاً مــن املــدرج الكبــري أمــام الــوادي. )الشــكل 45(.

ــا  ــد، يعــود تاريخه ــة يف إميــار عــن أربعــة معاب ــات األثري كشــفت الحفري

إىل عــرص الربونــز الحديــث، ويبــدو أنهــا بنيــت عــىل األغلــب يف نهايــة القــرن 

ــة  ــد الكارث ــت بع ــث عــر، واختف ــرن الثال ــع عــر، واســتخدمت يف الق الراب

ــي جــاءت عــىل إميــار حــوايل 1187 ق.م)70(. الت
69 البني، 1982، ص 205.

70 Margueron، 1985، P، 12.

الشكل رقم )44(
مخطط ملعابد إميار
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شــيدت جميــع املعابــد بشــكل متشــابه عــىل منــط معبــدantis  ذي الــرواق 

ــة  ــن قاع ــارة ع ــو عب ــورية، وه ــد الس ــني املعاب ــيوعاً ب ــر ش ــدا األك ــذي ب ال

مســتطيلة مغلقــة مــن جهــة، ومفتوحــة مــن الجهــة األخــرى مبدخــل يســبقه 

رواق بعموديــن. أمــا يف الداخــل فهنــاك مذبــح يقــع عــىل طــول ثلثــي القاعــة، 

ثــم مقاعــد عــىل طــول الجــدار املقابــل، وأحيانــاً عــىل الجــدار الجانبــي، وتزيــن 

الواجهــة مســامري مــن الطــني املشــوي. 

الشكل رقم )45(
بيوت إميار – مشهد تخيي
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عــىل قمــة هــذا املوقــع؛ بنــي معبــدان متجــاوران لبعــل وعشــتار، يرتبطــان 

بفنــاء واحــد، ويشــكالن مجموعــة مــن األبنيــة الدينيــة املهمــة عــىل حافتــي 

الطريــق املؤديــة إىل املدينــة. أمــا املعبــد الثالــث فهــو مشــابه، لكنــه ُشــيد يف 

ــراً لنشــاطات أحــد  ــامً، ومق ــداً مه ــه كان معب ــدو أن ــة، ويب ــاء املدين أحــد أحي

الكهنــة املهمــني، إذ كان محميــاً مــن قبــل ويل العهــد الحثــي، وقــد تــم العثــور 

ــن  ــذا الكاه ــن الســجالت. إن دور ه ــدد م ــة، وع ــن املكتب ــزء م ــىل ج ــه ع في

جعــل مــن هــذا املعبــد املكــرس لجميــع اآللهــة مركــزاً للحيــاة الفكريــة. أمــا 

ــن  ــرف ألي م ــه مل يع ــه؛ لكن ــم أهميت ــري، فرغ ــع واألخ ــد الراب ــبة للمعب بالنس

ــة كان مكرســاً)71(.  اآلله

1 ــ معبدا بعل وعشتار

شــيد املعبــدان املخصصــان لبعــل وعشــتار جنــوب رشقــي املوقــع، يف 

القطــاع E يف وضــع اســرتاتيجي مــريئ مــن جميــع الجهــات، وذلــك عنــد طــريف 

شــارع عريــض، اتجاهــه رشق غــرب. املعبــد الشــاميل أكــر حفظــاً مــن الجنــويب، 

ورغــم الدمــار الــذي تعــرض لــه البنــاء، إال أنــه أمكــن معرفــة املخطــط الــذي 

كان عليــه، وهــو ذو شــكل مســتطيل عرضــه حــوايل 10م، وطولــه تقريبــاً 

ــة  ــة الرقي ــن الجه ــه م ــول إلي ــم الدخ ــامكة 2م. يت ــدار بس ــه ج 20م، يحيط

عــرب بــاب وســط الجــدار، ثــم وبعــد الدخــول بعمــق حــوايل 530 ســم، هنــاك 

جــدار مواجــه يتخللــه بــاب يوصــل إىل املصــىل، وهــو قاعــة مســتطيلة الشــكل 

طولهــا أقــل مــن 11م، وعرضهــا 560 ســم. يوجــد يف هــذه القاعــة مقعــد ميتــد 

ــزات  ــاك تجهي ــة؛ هن ــة الغربي ــويب)72(. ويف الجه ــدار الجن ــن الج ــزء م ــىل ج ع

)مصاطــب، ومقاعــد، ومطالــع أدراج(. وعــىل محــور البــاب؛ يقــوم مذبــح مبنــي 

مــن اللــن املغطــى بطــالء ســميك، وهــو معقــد البنــاء، لــه درجــات، وأمامــه 

71 مارغرون، 1983، ص 270.
72  Margueron، 1985، P، 13.
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مصطبــة منخفضــة. القواعــد الصغــرية مربعــة الشــكل، كانــت عــىل صــف واحد 

مــن الجهتــني، وكأن وظيفــة ذلــك كانــت؛ الطــواف والــدوران مــن البــاب نحــو 

ــد  ــه، وعــىل الجــدار الداخــي وجــدت مقاع ــي طول ــح عــىل مســافة ثلث املذب

صغــرية، وأهمهــا املقعــد املوجــود يف الجنــوب. )الشــكل 46(.

أمــا املعبــد الجنــويب فقــد تهــدم بكاملــه، ومل يبــق منــه ســوى بعــض عنــارص 

األساســات، لكــن قياســات القاعــة الكــربى ومخططهــا ال يختلــف عــن املعبــد 

ــذي  ــن، وال ــن الل ــي م ــح املبن ــة، واملذب ــق الداخلي ــث املراف الشــاميل، مــن حي

طــي هــذه املــرة باألصفــر. )الشــكل 47(.

تشــري الرقــم املســامرية املكتشــفة مــن معبــدي بعــل وعشــتار إىل أن 

ــأن  ــب ب ــدّد املنق ــرتة، وح ــك الف ــن يف تل ــا معبودي ــتار كان ــل وعش ــني بع اإلله

املعبــد الشــاميل كان مخصصــاً لعبــادة بعــل، يف حــني ُخصــص املعبــد الجنــويب 

لعبــادة اإللهــة عشــتار)73(. وقــد وجــد بــني املعبديــن ممــر يقــود إىل رصيــف 

عــىل االمتــداد الغــريب للتلــة، وفــرّست البعثــة الفرنســية هــذا الرصيــف عــىل 

73 Margueron، 1985، P، 16.

الشكل رقم )46(
معبد بعل وعشتار - إميار
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الشكل رقم )47(
معابد إميار

ــن  ــة م ــق بطبق ــذا الطري ــي ه ــادة. ُغطِّ ــة للعب ــت مخصص ــة كان ــه مصطب أن

ــى  ــاد ســامكتها حت ــام أدى إىل ازدي ــرة، م ــن م ــر م ــده أك ــم تجدي الجــص، وت

ــب بشــكل  ــه املواك ــر في ــت مت ــق كان ــدو أن هــذا الطري بلغــت 20 ســم. ويب

ــرق)74(.  ــرب إىل ال ــن الغ ــل م متواص

ــرم  ــل أن ت ــب قب ــداء والنه ــد تعرضــا لالعت ــن ق ــن الواضــح أن املعبدي م

ــات. ومــن  ــا التزيين ــات مبــا فيه ــي جــاءت عــىل كل املحتوي ــار فيهــام، والت الن

بــني اللقــى املهمــة املتبقيــة هنــاك بعــض الرقــم املســامرية التــي وجــدت عــىل 

أرضيــة املعبديــن وبــني أنقــاض القبــور، وكذلــك متثــال إلــه مــن الربونــز، ودميــة 

ــى  ــة هــذا املبن ــدل عــىل أهمي ــا ت ــاج، وكله ــور، ورؤوس ســهام، وخــرز، وع لث

املــزدوج)75(. 

74 جاموس، 2004، ص 110.
75 مارغورون، 1975، ص 223.
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2 ـــ املعبد الثالث )مجمع األرباب(

ــة  ــو مبثاب ــاب، وه ــع األرب ــاً لجمي ــاع )M(، وكان مكرس ــه يف القط ــر علي ع

مجمــع ألربــاب إميــار. كان يقــوم عليــه كاهــن عــرّاف لــه عالقــة وثيقــة 

بالســلطة الحثيــة، كــام تــم اســتنتاجه مــن الوثائــق الفريــدة املكتشــفة، وهــي 

باملئــات، التــي رمبــا شــكلت مكتبــة للكاهــن، وتضــم نصوصــاً حــول العبــادات، 

ــة.  ــومرية والحوري ــة والس ــوءات باألكادي ــم، ونب ومعاج

للمعبــد شــكل مامثــل ملخطــط املعبديــن يف القطــاع )E(، اتجاهــه شــامل 

رشق - جنــوب غــرب ويتألــف مــن قاعــة مســتطيلة طولهــا 610 ســم، وعرضهــا 

ــة يف صــدر  ــح مــدرج يتوضــع أمــام املصطب ــروزان، وفيهــا مذب ــا ب 5م، يتقدمه

الحجــرة. ويختلــف هــذا املعبــد عــن املعبديــن الســابقني بوجود ثــالث حجرات 

مــن الناحيــة الرقيــة، كــام يوجــد يف جنوبــه بيــت للســكن لــه مخطــط بيــوت 

إميــار املعروفــة. وهــذان البنــاءان مســتندان إىل جــدران اســتنادية، تقــوم عــىل 

ســطيحة أكــرب تجــري عليهــا بعــض الطقــوس واألضاحــي كــام تذكــر النصــوص، 

ــض  ــىل بع ــر ع ــد ع ــاع )E()76(. وق ــد يف القط ــا وج ــل مل ــب مامث ــذا الرتتي وه

أدوات العبــادة املهمــة كاملذابــح واألحــواض، واألواين النذريــة وبعــض الدمــى 

الطينيــة)77(. وعــر عــىل مجموعــة مــن منــاذج منــازل عــىل شــكل أبــراج )رمبــا 

كانــت مذابــح طقســية أو مناصــب( كانــت تلعــب دوراً يف مجــال العبــادات)78(. 

إن تكريــس هــذا املعبــد لعبــادة جميــع اآللهــة، يشــكل ظاهــرة غريبــة بعــض 

ــذا  ــمحان به ــراق، يس ــورية والع ــري يف س ــي الكب ــع اإلله ــيء، إال أن املجم ال

التســامح والتعدديــة اإللهيــة. )الشــكل 48(.

76  Margueron، 1985، P، 14.
    وانظر أيضاً: مارغورون، 1975، ص203.

77 جاموس، 2004، ص 111.

78 مارغرون، 1983، ص 271.
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3 ـ املعبد الرابع

أمــا املعبــد الرابــع؛ فمــن الصعــب التأكــد مــن مخططــه، لكــن مكتشــفاته 

تــدل عــىل أهميتــه، ولكنهــا مل تؤكــد لنــا ألي مــن اآللهــة قــد ُخصــص املعبــد)79(، 

رغــم غنــاه باألثــاث الــالزم ملامرســة الطقــوس الدينيــة. 

بني معابد أوغاريت وإميار

ــة  ــا أربع ــد فيه ــي وج ــت الت ــد أوغاري ــار ومعاب ــد إمي ــني معاب ــة ب باملقارن

ــان توأمــان لقربهــام جــداً مــن بعضهــام، وألن لهــام الحجــم  معابــد، منهــا اثن

ذاتــه تقريبــاً، وهــام معبــدا بعــل ودجــن، فإنــه يالحــظ وجــود بعــض 

ــإن  ــة، ف ــت برجي ــار ليس ــة يف إمي ــة إىل أن األبني ــام، فباإلضاف ــات بينه االختالف

79 مارغرون، 1983، ص 270.

الشكل رقم )48(
املعبد الثالث - إميار
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ــة أكــر، ولكــن يوجــد مذبــح للمعبــد، وكذلــك مقاعــد  شــكل املعابــد متطاول

وركائــز )يف املعبــد الشــاميل(، يف حــني ليــس لدينــا مذبحــاً كبــرياً لألضاحــي أمــام 

الــرواق. أمــا الــرتاس املخصــص للطقــوس، فقــد كان مــن التجهيــزات األساســية 

يف أوغاريــت، ومبســاحة واســعة يف الهــواء الطلــق، يف حــني كان الــرتاس يف معابد 

إميــار يقــع يف صــدر املعبــد ال أمــام الــرواق. إن العثــور عــىل قاعــدة مذبــح يف 

هــذا الــرتاس، الواقــع يف الصــدر، يدفــع لالعتقــاد أنــه كان يســتخدم مــن أجــل 

األضاحــي الدمويــة. كــام كانــت أرضيــة الــرتاس مزروعــة باألقــامع، وهــو إجــراء 

ــع  ــد الراب ــا املعب ــات. أم ــد الريتون ــره يف أوغاريــت باســتثناء معب شــعائري مل ن

يف إميــار؛ فقــد كان كتلــًة معامريــًة ممتــدًة، ُوجــَد بداخلــه إنــاء للســكب أمــام 

ــدار  ــول ج ــىل ط ــت ع ــي وضع ــد الت ــزه باملقاع ــم تجهي ــام ت ــل، ك درج املدخ

الحــرم الداخــي)80(.

ثالثاً: معبد ممباقة )إيكلتي(

ــة)81(،  ــل ممباق ــي جــرت يف ت ــات الت ــن التنقيب خــالل الســنوات األخــرية م

تــم الرتكيــز عــىل املنطقــة الواقعــة قــرب ســور املدينــة الشــاميل، وأظهــر املســح 

الجيوفيزيــايئ عــام 1993م بنــاًء مســتطيل الشــكل، مل تعــرف وظيفتــه يف 

البدايــة. ويف عــام 1999م تــم البــدء بالكشــف عــن البنــاء الــذي يُظهــر أهميتــه 

املوقــع االســرتاتيجي الــذي بُنــي فيــه بــني البوابــة الشــاملية للمدينــة، واملمــر 

املــؤدي إىل قمــة التــل. )الشــكل 49(.

80  Michel، 1993، P. 203-204.

ــة 60  ــرب الرق ــة بحــرية األســد، غ ــرات يف منطق ــر الف ــرسى لنه ــة الي ــىل الضف ــة ع ــل منباقة/ممباق ــع ت 81 يق

كــم، نقبــت فيــه بعثــة أملانيــة منــذ عــام 1969 كشــفت أن التــل، البالــغ مســاحته 20 هكتــاراً، يحتــوي عــىل 

ــذ  2500 ق.م  ــع من ــث. ســكن املوق ــز الحدي ــي ازدهــرت خــالل عــرص الربون ــة الت ــي القدمي ــة إيَكلت مملك

وازدهــر خــالل عــرصي الربونــز الوســيط والحديــث حيــث كان إليكلتــي دور كبــري يف الــرصاع بــني الحثيــني 

ــد متجــاورة ضمــن حــّي خــاص، كــرس واحــد منهــا  ــة معاب ــم الكشــف عــن ثالث ــني، ت واآلشــوريني واملرصي

ــرَ عــىل  ــه عشــتار، وُع ــرب الطقــس بعالك/بعــل، ورمبــا كان الثالــث لزوجت ــاين ل ــرب دجــن، والث ــادة ال لعب

ــع  ــم املســامرية ذات املواضي ــن الرق ــة م ــة عشــتار، ومجموع ــل اإلله ــي متث ــة الت ــى الطيني ــن الدم ــدد م ع

ــة. االقتصادي
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أثبتــت املعطيــات األثريــة ومنهــا دراســة املــادة الفخاريــة وبعــض اللقــى 

ــرص  ــود لع ــد يع ــن معب ــارة ع ــى عب ــه، أن املبن ــة إلل ــة طيني ــرية، ودمي الصغ

الربونــز الحديــث )حــوايل 1400 ق.م(، وقــد أُطلــق عليــه اســم البنــاء الحجــري

  Antentempel”وهــو ينتمــي إىل منط العامرة املســمى »أنتــني ، Steinbau 4\4

بالالتينيــة antis )املعابــد الطويلــة ذات الــرواق(، وهــو مشــابه للبنــاء الحجــري   

ــاء الحجــري Steinbau/ 2  املكتشــفني ســابقاً عــىل قمــة  Steinbau 1\1 والبن

التــل )األكروبــول(، وهــام مــن نفــس النمــط املعــامري. كــام كان قــد كشــف 

ــذا  ــن ه ــة ع ــل ممباق ــن ت ــة م ــالوة القريب ــل ح ــة ت ــم  A يف قري ــل رق يف الت

 W. orthmanــد أورمتــان ــاين فينفري ــاري األمل ــل اآلث النمــط املعــامري مــن قب

 .Margeuron ــورون ــفها مارغ ــي اكتش ــار الت ــد إمي ــط معاب ــابه لنم ــو مش وه

لكــن، مــا مييــز هــذا البنــاء الحجــري عــن األبنيــة األخــرى مــن نفــس النمــط، 

الشكل رقم )49(
تل ممباقة
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هــو أن معبــد ممباقــة ال ميلــك الغرفــة املقابلــة للحــرم. لكــن، وبــدالً عــن ذلــك، 

يبــدو أن ســكان مدينــة إيَكلتــي وجــدوا طريقــة أخــرى إلضافــة غــرف وجــدران 

لهــذا النمــط املعــامري املتميــز أساســاً بالبســاطة. 

ــرف  ــدة غ ــن ع ــة م ــة مؤلف ــة معامري ــن كتل ــام 2008م ع ــم الكشــف ع ت

ــاء الواقــع يف وســطها. أبعــاد غرفــة الحــرم يف هــذا  وأفنيــة محيطــة بهــذا البن

املعبــد املســتطيل الشــكل هــي )11.3×5.8 م(. يف نهايــة الحــرم مقابــل املدخــل 

توجــد منصــة مبنيــة مــن الحجــر. كــام عــر فيــه عــىل أجــزاء معامريــة صغــرية 

مبنيــة مــن اللــن والحجــر، بُنــَي بعضهــا فــوق املصطبــة، إضافــة لبعــض الكــوى 

ــدار  ــرم والج ــني الح ــرية، ب ــة صغ ــد غرف ــام توج ــم. ك ــة بالفح ــوب املليئ والثق

ــا  ــرم، رمب ــق الح ــن طري ــا ع ــول إليه ــن الوص ــد، ميك ــي للمعب ــريب الخارج الغ

ــارج  ــان إىل خ ــان يؤدي ــد درج ــام يوج ــادة. ك ــظ أدوات العب ــتخدمت لحف اس

املعبــد باتجــاه الشــامل، أحدهــام مــن الغرفــة )g(، واآلخــر مــن الغرفة الرئيســة 

للمعبــد، أي مــن الحــرم نفســه. 

مســاحة املجمــع )املعبــد مــع محيطــه( حــوايل 520 مــرت مربــع، وهــي تبدو 

كأن لهــا وظيفــة واحــدة. هــذا املجــال 

حــدد بشــكل واضــح وهــو محــاط 

ــا  ــد له ــاً بجــدار مــع مدخــل وحي جزئي

ــكل 50(. ــا. )الش جميعه

1999م  عــام  حفريــات  خــالل 

وجــدت كــوة )يف الغرفتــني b وa( مليئــة 

بالجــرار وقواعدهــا. هــذه الكــوة كانــت 

إحاطتهــا  ومتــت  باللــن،  مســدودة 
الشكل رقم )50(

مخطط معبد تل ممباقة
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مبســامر برونــزي، وزوج مــن القالئــد املصنوعــة مــن الصــدف والزجــاج، كانــت 

وظيفــة هــذه القطــع هــي الحاميــة الســحرية للكــوة. لقــد تم بنــاء الكــوة ضمن 

جــدار حجــري ضخــم ميتــد مــن الشــارع باتجــاه الشــامل ويختفــي تحــت املعبد. 

وهــو مــا يتطابــق بشــكل كبــري مــع الجهــة الغربيــة للقســم الدينــي مــن البنــاء. 

يف حــني كانــت الجهــة الشــاملية للجــدار موازيــة لســور املدينــة الشــاميل. رمبــا 

كان هنــاك مدخــل صغــري بــني جــدار املدينــة وجــدار املعبــد. يف جنــوب مجمــع 

ــرية. )الشــكل 51(. ــة مفتوحــة وكب ــد توجــد منطق املعب

ــد،  ــؤدي إىل املعب ــدرج امل ــن ال ــرب م ــة بالق ــامة F الواقع ــة املس يف املنطق

يوجــد حجــر عــىل شــكل عمــود بُنــَي بعنايــة، ثُبِّــَت الحجــر بشــكل دقيــق عــىل 

الرصيــف، وهــو محــاط بجــرة مصنوعــة مــن الحجــر مــع لــوح، ميكــن مقارنــة 

هــذا التجمــع للقطــع الثالثــة مــع تلــك التــي اكتشــفت يف بعــض البيــوت التــي 

تــم الكشــف عنهــا يف املوقــع يف املــكان املســمى حدائــق إبراهيــم. رمبــا تشــكل 

الشكل رقم )51(
تنقيبات تل ممباقة
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هــذه املقارنــة دليــالً عــىل أن هــذا التجمــع للقطــع الثالثــة ذو أهميــة ســحرية 

أو دينيــة. ويشــار إىل وجــود غــرف مختلفــة تحيــط بهــذا املعبــد )البنــاء 

 .)Steinbau 4\4 الحجــري

ُوجــَد يف املعبــد والغــرف املحيطــة بــه الكثــري مــن األواين الفخاريــة، التــي 

ــد. وقــد  اســتعملت للطعــام والــراب، حيــث كانــت تســتخدم لخدمــة املعب

حملــت بعــض كــرس الجــرار الفخاريــة متاثيــل املــرأة العاريــة، ووجــدت جــرار 

فخاريــة وقواعدهــا عــىل غــرار تلــك التــي وجــدت يف الكــوة، وعــر أيضــاً عــىل 

مجموعــة مــن عظــام الغنــم واملاعــز والبقــر، وبعــض أنــواع األحجــار. كــام عــر 

عــىل ألــواح طينيــة تحتــوي عــىل عقــود بيــع بــني املواطنــني واملعبــد، ال يوجــد 

ــد، أو يف  ــخْت يف املعب ــا نُس ــد أنه ــن املعتق ــها، وم ــي نفس ــل يف إيَكلت ــا مثي له

مركــز دينــي قريــب منــه)82(.

إن وجــود املعبــد مــع األبنيــة التابعــة لــه داخــل املدينــة، إضافــة إىل واجهــة 

املعبــد ذات اإلطاللــة املميــزة، يعــد أمــراً ملفتــاً للنظــر، وهــي تدعونــا لتخيــل 

ــث.  ــزي الحدي ــرص الربون ــرتة الع ــي يف ف ــة إيَكلت ــن مدين ــة ضم ــاة اليومي الحي

فعنــد دخــول النــاس املدينــة مــن البوابــة الشــاملية كان أول يشء يتــم رؤيتــه 

ــة  ــاس يجلســون عــىل طاول ــا كان الن ــه، ورمب ــة املرتبطــة ب ــد واألبني هــو املعب

طويلــة مقابــل املعبــد. وكان هنــاك ميــزة معامريــة لهــا تأثــري مدهــش، فعنــد 

ــاري  ــف اليس ــري يف النص ــاب صغ ــود ب ــظ وج ــد، يالح ــل املعب ــر إىل مدخ النظ

مــن هــذا الجــدار، وهــو يقــع عــىل نفــس محــور بوابــة املدينــة. توفــر هــذه 

ــد،  ــهالً للمعب ــوالً س ــتخدامه دخ ــم اس ــذي يت ــق ال ــة والطري ــة املفتوح املنطق

ــدون  ــد، رمبــا كان املتعب ــاس الدخــول إىل املعب وعندمــا مل يكــن باســتطاعة الن

ــادة إىل الحجــر املنتصــب املذكــور ســابقاً.  يتوجهــون بالعب

82 Felix، & Dittmar، 2011، PP. 125-129.
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رابعاً ـ معبد تل براك
خالــط امليتانيــون األكاديــني واألموريــني وشــاركوهم يف أمــور عديــدة؛ 

ــد  ــة معب ــة امليتاني ــة الحوري ــي تنســب للثقاف ــاين الت ــن، ومــن املب ــا الدي أهمه

تــل بــراك)83( يف الجزيــرة الســورية العائــد ملنتصــف القــرن الســادس عــر ق.م، 

إبــان عهــد امللــك باراتزنــا الــذي قــاد مملكتــه لقمــة املجــد والتوســع، فامتــدت 

ــراك  ــل ب ــرب وكان ت ــق يف الغ ــرق إىل ســهل العم ــوك يف ال ــن كرك ــا م رقعته

أحــد مراكزهــم.

بُنــَي قــرص ومعبــد يف أعــىل قمــة مــن التــل، يفصــل بينهــام زقــاق بعــرض 

ــه عــدد مــن الغــرف  ــاء مرصــوف باآلجــر، حول ــف القــرص مــن فن 2.5 م. يتأل

الصغــرية، وهنــاك درجــان يشــريان لوجــود طابــق ثــان. وبجانــب القــرص يوجــد 

معبــد لــه مخطــط غرفــة واســعة مربعــة الشــكل، هــي الحــرم )الســيال(، تتميــز 

باســتخدام أنصــاف أعمــدة )عضــادات( مــن اللــن)84(. 

املعبــد مســتطيل الشــكل 16×18 م، يقــع مدخلــه بعــرض 1.5م يف الجــدار 

الجنــويب، وعــىل جانبيــه برجــان أصــامن. زينــت واجهتــاه الجنوبيــة والرقيــة 

ــو املدخــل قاعــة كبــرية مســتطيلة الشــكل،  بأنصــاف أعمــدة )عضــادات(. يتل

هــي املصــىل، أبعــاده 560×1120 ســم، وبصــدره قبالــة املدخــل محــراب غــري 

عميــق، صفحتــاه مدرجتــان، وعــىل جانبيــه أنصــاف أعمــدة بــارزة مــن الجــدار 

ــة للمصــىل  ــة الشــاملية الغربي ــرى يف الزاوي ــدرج. ن ــه ب ــد إلي الشــاميل، ويصع

ــار،  ــد مســاحته عــن 100 هكت ــي الحســكة، تزي ــار القدميــة( عــىل بعــد 40 كــم رشق ــراك )ناغ ــل ب ــع ت 83 يق

ُســكن املوقــع منــذ األلــف الســادس ق.م، واســتمر خــالل الخامــس والرابــع )فــرتة حلــف، عبيــد، أوروك(، 

أّمــا يف األلــف الثالــث فــكان مــن أهــم املواقــع يف املنطقــة، وخاصــة خــالل عهــد الدولــة األكاديــة )2300-

2100ق.م( عندمــا جعلــه نــرام ســني عاصمــة لــه، فبنــى فيــه قــرصاً طبــع اســمه عــىل طــوب البنــاء. اكتشــفه 

اإلنكليــزي ماكــس مالــوان بعــد موســمي تنقيــب )1937-1938م(، ثــم وبعــد انقطــاع طويــل تابعــت بعثــة 

إنكليزيــة برئاســة ديفيــد وجــون أوتــس التنقيــب يف املوقــع بــدءاً مــن عــام 1976م، كشــفت عــن العديــد 

مــن املنشــآت مــن بينهــا معابــد وقصــور.
84  Akkermans & Shwartez، 2003، P. 346.
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ــوي،  ــن املش ــن الل ــراب أزواج م ــام املح ــة، وأم ــي القاع ــق ضلع ــداً يالص مقع

مغموســة باألرضيــة، كانــت توضــع فوقهــا منضــدة النــذور، ورمبــا املذبــح. أمــا 

ــا  ــْت ُحجرت ــام ُجعل ــارشة، بين ــم وضعــه عــىل ميــني املدخــل مب ــد ت ــد فق املوق

ــاور  ــام مدخــل للقــرص املج ــة الشــاملية، بينه ــف املصــىل بالجه ــن خل التخزي

ــه)85(. )الشــكل52(. ل

مــن املعابــد األخــرى ذاك الــذي وُجــَد يف تــل محمــد ديــاب)86(، وهــو يعــود 

ــام  ــن الحــي األهــي، ك ــدة ضم ــة وحي ــن غرف ــف م ــد تأل ــاين وق للعــرص امليت

ــرة)87(.  ــل خوي ــر يف ت ــد آخ ــد معب وج

85 أبو عساف، 2011، ص 266.

86 يقــع تــل محمــد ديــاب يف الجزيــرة الســورية، تنقــب فيــه بعثــة فرنســية )املركــز الوطنــي للبحــث العلمــي، 

باريــس( منــذ عــام 1987م وحتــى اآلن. أهــم فــرتات اســتيطان املوقــع؛ تعــود لأللفــني الثالــث والثــاين ق.م، 

وخاصــة تلــك املعــارصة ملواقــع ماملــك بــالد الرافديــن العليــا ومملكــة مــاري، تنقــب فيــه بعثــة فرنســية 

برئاســة جــان مــار- - ديــوران. أمــا تــل خويــرة فيقــع بــني نهــري الخابــور والبليــخ رافــدي الفــرات رشقــي 

تــل أبيــض، نقبــت يف املوقــع بعثــة أملانيــة منــذ منتصــف القــرن املــايض برئاســة أنطــون مورتغــات، وتبــني 

بنتائجهــا أن الســكن يف املوقــع يعــود لأللــف الثالــث )عــرص الســالالت الباكــرة(، ثــم العــرص األكادي )2300-

2000 ق.م( وكذلــك عــرص الربونــز الوســيط، والحديــث )2000-1200 ق.م(.
87  Akkermans & Shwartez، 2003، P. 348.

الشكل رقم )52(
تل براك 
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الفصل الثالث: معابد املنطقة الساحلية

أوالً: معبد تل الكزل

ــم  ــد ت ــل الكــزل)88( هــو ســيمريا/صمورو القدميــة، وق ــع ت ــد يكــون موق ق

ــان  ــق، يعــود اثن ــدة للتوثي ــا غــري جي ــد، حالته ــة معاب ــه عــن ثالث الكشــف في

منهــا لعــرص الربونــز الحديــث، والثالــث لعــرص الحديــد. أهمهــا املعبــد الــذي 

ــام 1996م يف القطــاع IV )الشــكل 53( ــه ع ــر علي ع

قرب البوابة الغربية من املدينة، وهو عبارة عن غرفة مستطيلة كبرية، تتجه 

88 يقــع تــل كــزل األثــري 28 كــم إىل الجنــوب مــن مدينــة طرطــوس، يف ســهل عــكار، عــىل الشــاطئ األميــن 

لنهــر األبــرش، ويُعــدُّ مــن أكــرب التــالل األثريــة يف الســاحل الســوري، طولــه 350م، وعرضــه 200م. تنقــب يف 

املوقــع بعثــة لبنانيــة ترأســها ليــىل بــدر. كانــت املدينــة عاصمــة ململكــة صومــورو القدميــة، التــي ذكــرت يف 

مراســالت تــل العامرنــه املرصيــة.

الشكل رقم )53(
تـل الكــزل
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 رشق غرب، عرضها 5م، وطولها حوايل 15م، رمبا متثل حرم املعبد، وتبدو هناك 

مالحق واضحة لهذا الحرم من ثالثة اتجاهات؛ الشامل والرق والغرب. 

)الشكل 54(.

ــد الســورية والفلســطينية  ــه باملعاب وميكــن االســتنتاج، ومــن خــالل مقارنت

العائــدة لعــرص الربونــز الحديــث، أن مدخلــه يتوضــع يف الجهــة الجنوبيــة، عــىل 

األرضيــة الخارجيــة للمعبــد، وبجانــب الجــدار الشــاميل ُوجــَد الكثــري مــن اللقى 

ُه مــواد طقســية كامليــة، ومنهــا تشــكيلة  التــي تضمــن أكرهــا مــا ميكــن عــدُّ

ــواد  ــن، وم ــة، أكرهــا ذات حجــم صغــري، وجــرار تخزي ــق الطيني مــن الصنادي

خزفيــة، ومنهــا صحــن لــه شــكل ثــاليث األقســام، ميكــن مقارنتــه بآخــر وجــد يف 

أوغاريــت، وهنــاك مقبــض ســيف كــروي الشــكل مزخــرف، ولــه ثالثــة ألــوان، 

ــه مــن مــادة الفريــت  ــع أغلب هــذا إضافــة لعــدد كبــري مــن الخــرز التــي ُصن

املذابــة ضمــن تنويعــة مــن األشــكال، وعــدد آخــر ُصنــع مــن الكهرمــان، أو مــن 

الشكل رقم )54(
تنقيبات تل الكــزل
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املعجــون الزجاجــي متعــدد األلــوان، إضافــة لعــدد مــن األختــام األســطوانية، 

كلهــا ســاحلية الطــراز، تعــود لعــرص الربونــز الحديــث، وهنــاك خــرزة برونزيــة 

متثــل متثــاالً نصفيــاً إللهــة الخصوبــة، بشــعرها املميــز، وهــي مشــابهة لخــرزة 

ذهبيــة كانــت قــد وجــدت يف أوغاريــت، كــام وجــدت مجموعــة مــن التامثيــل 

الربونزيــة مــع عــدد مــن املــواد القربصيــة، وكميــة كبــرية مــن املــواد الطقســية 

ــة الصنــع، ولكــن وجــد بينهــا بعــض األواين  واألواين، أكرهــا كانــت أواين محلي

املســتوردة)89(. وهنــاك معبــد آخــر غنــي مبحتوياتــه. يبلــغ طولــه 590 ســم، ومل 

ــه الرقــي يوجــد  ــة، وعــىل جانب ــه مدخــل يف الجهــة الغربي ــرْف عرضــه، ل يُع

مقعــد مــن اللــن، ويحتــوي عــىل طاولتــني لتلقــي التقدمــات، وقــد توضعتــا يف 

الجهة الشاملية من القاعة)90(. 

ثانياً: معبد عمريت

 عمريــت)91( هــي أحــد املواقــع البــارزة خــالل مــا يســمى بالحقبــة الفينيقيــة، 

ويحتــوي عــىل عــدد مــن املنشــآت األثريــة مــن بينهــا امللعــب، أبعــاده 230 م 

ــه ســبع درجــات. إضافــة ملدافــن ذات شــكل مغــزيل  طــوالً، و30 م عرضــاً، ول

ــاً  ــة حفظ ــد الفينيقي ــل املعاب ــن أفض ــدُّ م ــد يُع ــىل معب ــالوة ع ــي)92(. ع وقبب

89  Badre، 2000، P. 39-40.
90  Badre، 2000، P. 67.

ــان  ــة قدميــة أســامها اليون ــويب طرطــوس، وهــي مدين ــري أبعــاده 2×3 كــم2، يقــع جن ــع أث 91 عمريــت موق

ماراتــوس، أقــدم ســكن يف املوقــع يعــود لأللــف الثالــث ق.م، تبعــت ململكــة أرواد الفينيقيــة، وكانــت املدينــة 

الرئيســة فيهــا، كــام ازدهــرت خــالل عــرص الوجــود الفــاريس والســلوقي يف ســورية، ومعظــم أطاللهــا الظاهــرة 

تعــود لهــذه املرحلــة، وقــد مكــث فيهــا االســكندر أربعــة أيــام عندمــا كانــت قواتــه تحتــل دمشــق. زارهــا 

أرنســت رينــان عــام 1860م وتحــدث عــن املعبــد، ويف عــام 1926م أجــرى فيهــا الفرنــي موريــس دونــان 

بعــض األســبار التــي وثــق مــن خاللهــا املعبــد وبعــض املبــاين، وتــم الكشــف عــن مجموعــة متاثيــل نذريــة. 

ــام 1952م، واســتمرا عــدة مواســم، وكشــفا  ــع ع ــب يف املوق ــي التنقي ــع نســيب صليب ــان م ــع دون ــام تاب ك

خاللهــا امللعــب األوملبــي. ثــم تتالــت مواســم التنقيــب منــذ عــام 1978م. وبــدءاً مــن عــام 1988م ازدادت 

وتــرية العمــل يف املوقــع، التــي مــا تــزال مســتمرة عــىل أيــدي بعثــات وطنيــة مختلفــة حتــى اليــوم.
92  Salepy، 1997، P. 112-113.
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ــة،  ــة عالي ــه، وقيمــة معامري ــن نوع ــد م ــم فري يف الوطــن األصــي. وهــو معل

تشــهد عــىل حقيقــة تاريخيــة مهمــة لســورية؛ وللعــامل بأكملــه)93(. كُــرِّس املعبد 

ــه  ــة صــور واإلل ــه مدين ــارت إل ــرب الشــفاء، ملق ــق ل ــواء الطل ــوح يف اله املفت

إشــمون)94(. )الشــكل 55(.

يتألــف هــذا البنــاء الرائــع املحفــور بالصخــر مــن ثالثــة أروقــة قامئــة عــىل 

أعمــدة تُحيــُط بحــوض كبــري مســتطيل الشــكل، طولــه 46.7م مــن الشــامل إىل 

الجنــوب، وعرضــه 38.50 م مــن الــرق إىل الغــرب، بعمــق بــني 3 م و3.5م)95(. 

ــة عــىل  كانــت األروقــة مــن الشــامل والــرق والغــرب مســقوفة ومحمول

ــار، وعرضــه مــرت،  ــه 3 أمت ــف مــن حجــر واحــد طول ــا مؤل عضــادات، كل منه

ــويب، و15 عضــادة يف كل  ــرواق الجن ــك العضــادات 13 عضــادة يف ال ــدد تل وع

ــو  ــربوز نح ــرية ال ــات( كث ــا )أرتيراف ــريب. وفوقه ــي والغ ــني الرق ــن الرواق م

ــة،  ــقوف األروق ــل س ــل لحم ــو الداخ ــة، أو نح ــة بحت ــة تزييني ــارج، لغاي الخ

وكانــت واجهتــا الرواقــني الغــريب والرقــي مزينتــني بالراريــف )املريلونــات(. 

يف الجهــة الشــاملية نجــد الطبقــة الصخريــة يف مســتوى الســهل املجــاور، 

ــربز  ــة ت ــة صخري ــه عتب ــذي تتقدم ــوم جــدار يتوســطه املدخــل ال ــاك يق وهن

3.5م داخــل الحــوض املقــدس، وتنحــدر تدريجيــاً نحــو املــاء. وكان هنــاك عــىل 

ــوق ســطح  ــان كربجــني ف ــويب ترتفع ــرواق الجن ــان يف طــريف ال ــا يظــن غرفت م

ــد يف  ــط املعب ــا كان مخط ــيف)96(. رمب ــان بالراش ــاً مزينت ــام أيض ــرواق، وه ال

ــد الــرق والغــرب  ــه ينفــرد عــن كل معاب ــة)97(، لكن مركــزه ذي أصــول مرصي

ــج)98(. ــد منب ــي ليــس مثــة مــا يشــابهها إال يف معب ــه املقّدســة، الت ببحريت
93 Dunand، 1985، P. 56.

94 البني، 1990، ص 112.
95  Dunand، 1985، P. 14.

96 دونان، 1962، ص 129 - 130.
97  Mazzoni، 2002، PP. 97.

98 البني، 1990، ص 112.
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ــالط، أو  ــة الحــوض املقــّدس مــن الصخــر الطبيعــي دون مــالط، أو ب أرضي

ســرياميك، وجوانبــه متآكلــة مــن تأثــري املــاء، وليس لــه درج للنـــزول فيــه. وكان 

ــة، وحــني  ــة الشــاملية الغربي ــز يف الزاوي ــم تفريغــه باألصــل بواســطة كهري يت

حفــر الحــوض يف الصخــر شــيدت جوانبــه بجــدارن حجريــة مائلــة ملنــع تأثرهــا 

ــة  ــة الصخري ــن الكتل ــوت م ــكل، واملنح ــع الش ــكل املرب ــب الهي ــاء، ينتص بامل

بارتفــاع 5.5م، وبنيــت أجــزاؤه العليــا مــن ثالثــة مداميــك، األســفل مــن الكتلــة 

الصخريــة نفســها، والعلــوي الــذي يشــكل ســقف املعبــد، وقــد بنــي مــن حجــر 

واحــد)99(، يتقــدم البنــاء يف الضلــع الشــاميل للــرواق بنيــان منقــور يف الصخــر، 

لكــن مل يبــق منــه اآلن إال الجــزء الســفي، وهــذا البنيــان ليــس إال املذبــح)100(، 

الــذي تــم تتويجــه برفــة، كــام اســتخدمت تزيينــات املســننات لإلطــار املحيط 

ــران.  ــة يف إي ــة اإلخميني ــز االمرباطوري ــروف مبراك ــراز املع ــق الط ــطح، وف بالس

)الشــكل 56(.

احتــوت حفــرة الشــعائر الكبــرية عــىل متثــال ملقــارت )هريقليــس(، الــذي 

يُّصــور كرجــل شــاب، يقــف بحــذر، وتبــدو رجلــه اليــرسى متقدمــة نوعــاً مــا، 

يلبــس جلــد أســد يلــّوح بالهــراوة)101(.، وهــو ال يظهــر تأثــرياً إغريقيــاً يف الفــن 

ــك يف  ــام نشــاهد ذل ــن. ك ــة يف هــذا الف ــة مرصي ــر نزع ــه يظه ــي، لكن الفينيق

منــوذج التابــوت الحجــري املنحــوت عــىل شــكل بري)102(.)الشــكل57(.

ــاك  ــاً إال بســلُّم، وليــس هن إن الصعــود إىل الهيــكل املركــزي مل يكــن ممكن

صحــة ملــا كان يتخيلــه بعضهــم مــن وجــود عموديــن تحــت ســقيفته البــارزة. 

ــو كل  ــان، كان يعل ــان صخريت ــد كتلت ــد توج ــام املعب ــه أم ــوض نفس ويف الح

منهــام عمــود، وهاتــان اآلبدتــان نذريتــان، أو تتعلقــان ببعــض الطقــوس، وهــام 

99 دونان، 1962، ص 130.

100 كلينغل 1985، ص 55.
101 Dunand، 1985، P. 38.
102 Akkermans & Shwartez، 2003، P. 391.
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معروفتــان يف بعــض املعابــد الفينيقيــة والســورية. ويف قــاع الحــوض آثــار تــدل 

ــح.  ــاب واملذاب ــض األنص ــم بع ــت تض ــة فكان ــا األروق ــز، أم ــود حاج ــىل وج ع

ــف  ــن كه ــق م ــوس، كان يتدف ــي يف الطق ــرص رئي ــو عن ــدس، وه ــع املق والنب

ــه  ــز مياه ــي تحتج ــرواق الرق ــدار ال يف ج

بحاجــز، وتتفــرع منــه قناتــان األوىل عميقــة 

تجــري يف أرض الرواقــني الرقــي والجنــويب؛ 

بعــرض  واألخــرى  للتطهــر،  وتســتخدم 

ــني،  ــن الرواق ــدران هذي ــر يف ج ــني، مت قبضت

وهــي معــدة للــرب عــىل األرجــح. وفــوق 

مهيئــة  لعلهــا  مســتطيلة  ثغــرات  النبــع 

لبعــض الجــذوع الخشــبية التــي تحمــل 

ــع)103(.  ــل النب ــقيفة تظل س

103 دونان، 1962، ص 130.

الشكل رقم )56(
معبد عمريت 

)الشكل57(
ملقارت - عمريت
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ويظهــر أنــه كان لهــذا النبــع دور يف الطقــوس الدينيــة التــي كانــت تقــام 

ــب،  ــىل الغال ــدس ع ــمك مق ــن، س ــا يُظ ــىل م ــوض ع ــكان يف الح ــد، ف يف املعب

ويغــرتف طالبــو الشــفاء املــاء املقــدس مــن البحــرية بأباريــق لهــا مصــاف حتــى 

ال يتــرسب إليهــا الســمك)104(. 

يعتقــد املنقبــون أن هنــاك صعوبــة يف إثبــات تاريــخ البنــاء، رغــم أن هنــاك 

ميــل بإعادتــه لبدايــة القــرن الســادس)105(، إذ عــر يف قــاع الحــوض عــىل أجــزاء 

متاثيــل مامثلــة للتامثيــل التــي اكتشــفت ســابقاً يف مخبــأ للنــذور غــريب املعبــد، 

وهــي مــن القرنــني الخامــس والســادس ق.م، وهنــاك كــرس فخار رودوســية من 

القــرن الســادس. وأقــدم اآلثــار يف قــاع الحــوض هــي كــرس الجــرار )املرفوعــة 

اآلذان(، مــع كــرس أواين أتيكيــة مــن مطلــع القــرن الخامــس)106(.

ليــس يف عــامرة املعبــد األساســية أي تأثــريات يونانيــة، فهــي باملجمــل 

خاضعــة لتأثــريات رشقيــة ســورية ومرصيــة وإخمينيــة، ومخطــط البنــاء 

ــه الــذي يتوســط الباحــة مطابــق للمفهــوم العمــراين للمعبــد املرقــي  بهيكل

)الســامي(، وهــو منــوذج قديــم نجــده يف جبيــل مثــالً منــذ حــوايل 3000 ق.م، 

لكنــه يحتــوي عــىل بعــض التفاصيــل التــي نجدهــا لــدى األموريــني واملرصيــني 

ــم)107(.  ــرق القدي ــة امل ــوم منطق ــني وعم واإلخميني

لقــد نــال هــذا املعبــد مكانــة مهمــة عــرب التاريــخ، فإضافــة ملــا ميثلــه مــن 

ــة  ــن ناحي ــز م ــو متمي ــة، فه ــد املحلي ــة والتقالي ــريات الرقي ــني التأث ــازج ب مت

ــث  ــن حي ــة م ــذى، وخاص ــالً يُحت ــيصبح مث ــور. وس ــامري املتط ــلوبه املع أس

الراريــف التــي تزيــن املعبــد املركــزي، وقاعدتــه الصخريــة، وكذلــك الواجهــة 

104 لبني، 1990، ص 112.
105 Mierse، 2004، P. 566.
106 Mazzoni، 2002، P. 98.

107 دونان، 1962، ص 130 – 131.
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التــي تتصــل بربجــني جانبيــني، والتــي أصبحــت تتبــع أســلوباً عمرانيــاً ســينتر 

يف العــامل الرومــاين، وســتدخل الحقــاً يف صميــم الهندســة املعامريــة البيزنطيــة 

وأوربــة املســيحية، كــام أن الباحــة التــي تحــف بهــا األروقــة، والغــرف، ســتصبح 

ــيلقى  ــاً س ــم، والحق ــد شــعوب املــرق القدي ــد عن ــوف للمعاب ــوذج املأل النم

ــرياً، خاصــة يف العــرص اإلســالمي، حيــث ســيدخل يف  هــذا األســلوب رواجــاً كب

تصميــم املســاجد، خاصــة خــالل القــرن األول الهجــري)108(. 

وقــد يزيــد االكتشــاف الجديــد الــذي قامــت بــه البعثــة الوطنيــة يف املوقــع، 

يف موســم صيــف 2010م معرفتنــا باملزيــد عــن طبيعــة التقاليــد، واملامرســات 

ــن  ــف م ــاء يتأل ــىل بن ــر ع ــد ُع ــي، فق ــع الفينيق ــذا املوق ــكان ه ــة، لس الديني

ــا عــىل ســطح صخــري كبــري، بارتفــاع يصــل ألكــر  واجهــة ذات مدخلــني، نحت

ــن مــن الداخــل، مــع زخرفــة الواجهــة بعــدد مــن املحاريــب التــي  مــن مرتي

تضــم مشــاهد تحمــل رمــوزاً جنائزيــة، كــام تضــم الواجهــة الرقيــة زخــارف 

مبحرابــني ضخمــني، وثبتــت عليهــام زخرفــة رمزيــة »النقــش للنفــس والــروح« 

وهــي منفــذة بشــكل متقــن. ويبــدو أن وقــوع هــذا البنــاء يف منطقــة مقابــر 

ــاد  ــع لالعتق ــة الشــكل املعــامري، تدف ــز النفــس، وطبيع ــازل، ووجــود رم املغ

أنــه نــوع مــن البنــاء الدينــي الــذي يُكتشــف ألول مــرة يف املناطــق الفينيقيــة. 

ومــن املتوقــع أن يكــون للتنقيــب يف هــذا البنــاء، ودراســته املعامريــة واألثريــة 

ــم الكثــري مــن العــادات والتقاليــد الدينيــة  ــارش لفه الدقيقــة، اإلســهام املب

ــني)109(. )الشــكل 58(. للفينيقي

108 دونان، 1962، ص 132.

109 املقديس، 2010 .
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الشكل رقم )58(
مخطط معبد عمريت – مشهد تخيي-

ثالثاً: معبد التويني

ــة، ويتموضــع  ــة جبل ــن مدين ــي م ــي)110( إىل الشــامل الرق ــل توين ــع ت يق

وســط ســهل خصيــب عــىل بعــد 500 م مــن البحــر، وكان عــىل عالقــة مبــارشة 

ســت يف العــرص الفينيقــي، تبلغ مســاحته  مــع مدينــة جبلــة التــي كانــت قــد أُسِّ

حــوايل 12 هكتــاراً، وارتفاعــه يقــع بــني 16 - 20م. )الشــكل 59(.

تــم الكشــف يف الســويّات التــي تعــود لأللــف األول قبــل امليــالد، ويف الحقل 

)G( عــن مجمــع دينــي يعــود للقرنــني الســادس والخامــس ق.م، يتألــف مــن 

ــن الباحــات  ــدد م ــة مقدســة رئيســية، وع ــاء ضخــم يتمحــور حــول منطق بن

ــم  ــتطيل يض ــكل مس ــية ش ــر قدس ــز األك ــذ الحي ــة، ويأخ ــة والداخلي الخارجي

غرفتــني متتاليتــني، وظيفتهــام الدينيــة محــددة بصــورة دقيقــة)111(. والشــك أن 

هنــاك حاجــة ملعرفــة الكثــري مــن البيانــات واملخططــات، وإنجــاز الكثــري مــن 

110 بــدأت بعثــة ســورية - بلجيكيــة التنقيــب يف موقــع تــل توينــي منــذ عــام 1999م، حيــث كشــفت العديــد 

مــن الســويات األثريــة العائــدة لعــرص الربونــز القديــم مــن 2500-2000 ق.م، والوســيط حتــى 1600 ق.م 

والحديــد بــني 1200 - 333 ق.م كــام تــم الكشــف عــن عــدد مــن األحيــاء الســكنية، واملنشــآت، واملدافــن، 

واللقــى املهمــة، ومنهــا دميــة للربّــة »عشــتار« مصنوعــة مــن الفريــت.

111املقديس، 2009، ص 12.
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الشكل رقم )59(
تل التويني 

الشكل رقم )60(
تنقيبات تل التويني

ــة لوضــع اكتشــافات هــذا  ــة املطلوب ــة املقارن ــام بعملي الدراســات الالزمــة للقي

املوقــع، وخاصــة أبنيتــه الدينيــة ضمــن ســياقها التاريخــي الدقيــق. )الشــكل 60(.
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رابعاً: معبد تل سوكاس
يقــدم تــل ســوكاس)112( مزيجــاً حضاريــاً لعــدد مــن الثقافــات القدميــة ألنــه 

كان نقطــة تواصــل ثقــايف وتجــاري بــني عــامل البحــر املتوســط واملــرق القديــم. 

ــود  ــوية تع ــا س ــن بينه ــة، م ــويات األثري ــن الس ــدد م ــىل ع ــع ع ــر يف املوق ع

لعــرص الربونــز الوســيط، وأخــرى للربونــز الحديــث، حيــث كان املوقــع معــارصاً 

ألوغاريــت، وهنــاك ســوية أثريــة ترجــع لعــرص الحديــد، تبــني مــن خاللهــا أن 

ــي تدعــى  ــني. ويف هــذه الســوية الت ــوا مــن اليوناني ــع كان بعــض ســكان املوق

)G( وتعــود تحديــداً للفــرتة املمتــدة مــن القــرن الســابع حتــى الخامــس ق.م، 

يوجــد بقايــا معبــد إغريقــي مــع مذبــح ومحتويــات مختلطــة مــع الكثــري مــن 

الفخــار اإليجــي، وســقف قرميــدي وهــو االخــرتاع اإلغريقــي الــذي تحقــق يف 

القــرن الســابع ق.م)113(. مخطــط املعبــد ذو تقليــد ســوري، وهنــاك القليــل مــن 

املنحوتــات عليهــا صــور وزخــارف إغريقيــة، وهــي ملســتوطنني إغريــق)114(. وقد 

عــر يف املوقــع عــىل بعــض اللقــى منهــا دمــى متثــل اإللهــة عشــتار، وحجــارة 

مرصيــة مقّدســة تحمــل اســم  تحومتــس الثالــث. )الشــكل 61(.

خامساً ـ معبد بعل الجبيل )حصن سليامن(

ــة إىل  ــال الواقع ــليامن يف الجب ــن س ــم حص ــروف باس ــد املع ــوم املعب  يق

ــداً  ــد يف األصــل معب ــش. كان هــذا املعب ــة دريكي ــن مدين ــي م الشــامل الرق

ــع  ــكَن املوق ــة«، ويرتفــع )24( م عــن ســطح البحــر. ُس ــة »جبل ــويب مدين ــل ســوكاس )7 كــم( جن ــع ت 112 يق
ــا أهــم  منــذ العــرص الحجــري الحديــث )األلــف الخامــس(، وحتــى نهايــة القــرن الرابــع عــر للميــالد، أّم
فــرتة ازدهــار يف املوقــع؛ فقــد كانــت يف األلــف األول والثــاين قبــل امليــالد )الحضــارة الكنعانيــة والفينيقــة 
والهلنســتية(، حيــث كان املوقــع أحــد املرافــئ الرئيســة الواقعــة يف ســهل »جبلــة«، وشــهد نشــاطات تجاريــة 
واســعة مــع دول حــوض املتوســط، أجــرى الباحــث الســويرسي فوريــر عــدة أســبار يف املوقــع عــام 1934م، 
ثــم نقبــت فيــه بعثــة دامنركيــة بــني )1958 - 1963م(، عــرت فيــه عــىل ســور وبــرج متهــدم بفعــل زلــزال 

رضب املنطقــة.
113 Akkermans & Shwartez، 2003، P. 392.
114 Mazzoni، 2002، P. 99.
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كنعانيــاً، مــن معابــد القمــم الجبليــة يف إقليــم أرواد، وهــو يبعــد عــن البحــر 

نحــو 30كــم. وليــس هنــاك حاليــاً مــا يشــري إىل الزمــن الــذي بــدأ فيــه الحــج 

إليــه، لكــن مــن البديهــي أنــه بســبب موقعــه؛ فقــد كان مكرســاً لعبــادة الــرب 

بعــل الكنعــاين املولــج بالصواعــق واملطــر والخصــب. وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه 

تــم العثــور قــرب تــل الكــزل عــىل ضفــة نهــر األبــرش، عــىل منحوتــة نســبت 

إىل هــذا  املعبــد الجبــي الشــهري املعــروف خــالل العــرص الرومــاين جيــداً)115(. 

ــلوقيني )312 - 63  ــن الس ــاً زم ــد كان قامئ ــوص أن املعب ــن النص ــرف م نع

ــاين املقابــل لبعــل ولبعلشــمني  ق.م(، وكان ينســب لزيــوس، وهــو الــرب اليون

115 البني، 1990، ص 114.

الشكل رقم )61( – تل سوكاس
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)رب الســموات(. وكان يتبــع آنــذاك اتحــاد املــدن األرواديــة الســبعة ذات 

ــاالت  ــهر، واحتف ــني يف الش ــد مرت ــوق تعق ــازات وس ــه امتي ــذايت، ول ــم ال الحك

ــه  ــت علي ــد وقف ــه. وق ــن ب ــاء العائذي ــق إلج ــع بح ــم، ويتمت ــة ومواس ديني

ــرى  ــرتة ال ن ــذه الف ــن ه ــاورة. وم ــة( املج ــت الخوخ ــي )بي ــت خيخ ــة بي قري

إال القليــل، فاملعبــد الحــايل يعــود إىل نهايــة القــرن الثــاين أو الثالــث امليــالدي 

)زمــن الســاللة الســيفريية - الربقاويــة الســورية التــي بــدأت يف 193 وانتهــت 

يف 239 م(، وقــد ُشــيَّد هيكلـُـه املركــزي عــىل منصــة عاليــة، وُزّوَد بــدرج عريــض 

ــت  ــح، وُضوعف ــالن املذاب ــا ســطيحتان تحم ــن بينه ــن 39 درجــة، م ــف م يتأل

ــد،  ــق األســلوب املشــابه باملعب ــة بأنصــاف أعمــدة وف ــه األصلي جــدران حجرت

وذلــك شــكل رومــاين شــاع يف عــامل البحــر املتوســط، ليناســب الــذوق الرائــج 

ــكل 62(. ــد)116(. )الش ــد املعب ــت تجدي وق

سادساً: معبد قضبون
يقــع عــىل قمــة أحــد جبــال محافظــة طرطــوس )قــرب القدمــوس(، عــىل 

ارتفــاع حــوايل 1200 م عــن ســطح البحــر، يعــود تاريخــه لحــوايل القــرن 

التاســع قبــل امليــالد، وهــو معبــد صغــري كُــرَِّس لإللــه بعــل. مخططــه مســتطيل 

الشــكل حــوايل 12×9م، يتبــع التقاليــد الســورية القدميــة، ويُشــابه معابــد إميــار 

ــت وأالالخ وعــني دارة وغريهــا. )الشــكل 63(. وأوغاري

ــَي مــن الحجــارة الكلســية القاســية، ومــا زالــت منحوتــة إلــه العاصفــة  بُن

تقــف عــىل جهــة مــن مدخــل املعبد الــذي أُعيــَد بنــاؤه خــالل العــرص الروماين، 

والصــورة متثــل اإللــه مــع رمــح وفــأس وهــو يتمــى عــىل حيوانــه )األســد()117(. 

ــري  ــذي نشــاهده يف الكث ــم ال ــد الســوري القدي ــد مشــابه ملخطــط املعب واملعب

مــن املواقــع. )الشــكل 64(.

 116البني، 1990، ص 114.
117 Mazzoni، 2002، P. 96.
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الشكل رقم )62(
حصن سليامن

الشكل رقم )63( 
معبد قضبون
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الشكل رقم )64(
مخطط معبد قضبون
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الفصل الرابع: معابد العصر اآلرامي 

أطلقنــا عنــوان معابــد العــرص اآلرامي لهــذا الفصــل؛ وليس معابــد اآلراميني، 

ــة  ــد تعــود لهــذا العــرص، ولكنهــا رمبــا كانــت غــري منتمي وذلــك لوجــود معاب

لهــم، ولثقافتهــم، كــام ســرى. أمــا شــكل املعبــد اآلرامــي فقــد نشــأ عــن امتزاج 

تقليديــن حضاريــني عريقــني يف بــالد الشــام: أولهــام املعبــد الكنعاين/األمــوري، 

والثــاين بيــت هيــالين اآلرامــي. فاملعبــد الكنعــاين بنــاء مســتطيل الشــكل، لــه 

مدخــل محــرايب، ألن بابــه يرتاجــع عــن جــدار الواجهــة إىل الــوراء لصالــح درج، 

ورشفتــان جانبيتــان، ويــي البــاب قاعــة أماميــة مســتطيلة الشــكل، ثــم املصــىل 

الــذي يضــم املحــراب يف الجــدار الصــدراين، وقــد يكــون فيــه حــوض الذبائــح، 

ــت  ــالين، أو البي ــت هي ــا منــوذج بي ــاب واملحــراب عــىل محــور واحــد. أم والب

العــايل، الــذي أصبــح مــن مميــزات العــامرة يف كافــة أنحــاء بــالد الشــام؛ وخاصة 

يف الشــامل، فهــو مــن املبتكــرات املعامريــة التــي انتــرت يف العهــد اآلرامــي، 

ــا  ــه، ألنه ــة حجــرات إلي ــع، ال ميكــن توســيعه بإضاف ــق مرتف ــاء مغل ــه بن إذ أن

ستشــوه املخطــط)118(، يبــدأ مبدخــل واســع ســاكفه مرفــوع عــىل أعمــدة، يــؤدي 

إىل قاعــة أماميــة مســتطيلة الشــكل، تعقبهــا قاعــة رئيســية مســتطيلة الشــكل، 

أيضــاً فيهــا موقــد، وتحيــط بهــا الحجــرات مــن جوانبهــا الثالثــة، وغالبــاً بيــت 

الــدرج عنــد أحــد ضلعــي القاعــة األماميــة.

118  أبو عساف، 1988، ص 185.
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بيت هيالين: معبد أم قرص؟

ــاء  ــط البن ــامرة، فنم ــال الع ــزاً يف مج ــاً ممي ــة تجانس ــدول اآلرامي ــر ال تظه

ــة،  ــل الفخريي ــل حلــف، وت ــالين، ُوجــد يف ت ــا واملعــروف ببيــت هي الخــاص به

وزنجــريل، وعــدد آخــر مــن املواقــع األثريــة، لكنــه غري موجــود بشــكل واضح يف 

الــدول الحثيــة الحديثــة كــام يف كركميــش ومالطيــة، ورغــم أن كل هــذه املبــاين 

ــود  ــي: وج ــابهة، وه ــية متش ــات أساس ــا صف ــه له ــل، إال أن ــوع يف التفاصي تتن

ــكل،  ــتطيلة الش ــرية مس ــية كب ــة أساس ــم قاع ــرد، ث ــه رواق مف ــل يتقدم مدخ

ــدة لهــا متوضعــات مختلفــة. )الشــكل 65(.  وحجــرات ملحقــة عدي

لقــد تــم الكشــف يف أالالخ عــىل منــوذج مــن مخطــط هــذا البنــاء، حيــث 

ــت  ــاء آخــر عــىل منــط بي ــن بن ــام كشــف ع ــاء ملخطــط حــوري، ك ــزَي البن ُع

الشكل رقم )65(
مخطط بيت هيالين
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ــني ألن  ــع بعــض الباحث ــا دف ــار، وهــذا م ــرن 14 ق.م يف إمي ــود للق ــالين يع هي

يرجــح األصــل الحثــي لهــذا النمــط مــن البنــاء وليــس ألصــل حــوري كــام كان 

الــرأي ســائداً. ومــع هــذا فــإن هــذه األبنيــة بــدأت بالظهــور بالشــكل الــذي 

ــالت  ــا الدوي ــي نشــأت فيه ــرتة الت ــرن التاســع، وهــي الف ــة الق ــه يف نهاي نعرف

اآلراميــة، لكــن وظيفــة هــذه األبنيــة مل تحــدد بعــد، فيــام إذا كانــت تســتخدم 

ــد؟. كقــرص أم كمعب

ــاً إىل  ــتندين خصوص ــوراً، مس ــت قص ــا كان ــني أنه ــض الباحث ــد رأى بع  لق

نقــش كبــارة الــذي يصــف بيــت هيــالين بشــكل واضــح كقــرص، ويعــزز هــذا 

ــات قــرب بيــت هيــالين، ويف زنجــريل  ــل طعين ــد يف ت ــور عــىل معب ــرأي العث ال

ــام كان  ــل، بين ــب – إي ــي راك ــه املح ــاً لإلل ــا كان مكرس ــد، رمب ــىل معب ــر ع ع

املبنــى املجــاور لــه مــن منــط بيــت هيــالين يقــوم بوظيفــة القــرص، وقــد رأى 

بعــض الباحثــني يف هــذا النمــوذج الثنــايئ املتكــرر ترابطــاً مــع منــوذج العــامرة 

املعــروف باملعبــد املــزدوج)119(. ويشــار إىل أن شــاروكني الثــاين بنــى قــرصاُ متأثراً 

بهــذا النمــوذج مــن العــامرة اآلراميــة فاســتعار منــه عنــرص الــرواق، وأورد ذلــك 

ــن  ــورية كل م ــامرة الس ــن الع ــط م ــذا النم ــر ه ــام ذك ــوص، ك ــد النص يف أح

ــث وســنحريب)120(. )الشــكل 66(. امللكــني تيغــالت - بليــرس الثال

ــة ميكــن أن تتكــرر  يفــرتض مارغــرون Marguron أن التجمعــات املعامري

وفــق نفــس املخطــط، وقــد تكــون لهــا وظيفــة إمتــام بعــض الطقــوس الدينيــة 

ذات العالقــة بالســلطة السياســية، واســتخدمت كصــاالت للعــرش ذات طابــع 

ــمية يف  ــاالت الرس ــن الص ــدون ع ــن بعي ــل نح ــاءل: ه ــد تس ــاً، وق ــر عمق أك

ــع  ــي م ــق النشــاط الدين ــا بشــكل وثي ــي يتشــابك فيه القصــور اآلشــورية، الت

ــك؟.  ــوي يف نفــس الوقــت يف شــخص املل الدني

119 Sader، 1987، P. 284.
120 BienKowski، 2000، P. 53.
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؛ بقــي منــوذج بيــت هيــالين منوذجــاً معامريــاً لــدول شــامل ســورية  عــىل كلٍّ

اآلراميــة، وهــو مل يصــل إىل حــامة حيــث نجــد منطــاً آخــر مختلفــاً، ومل يعــر يف 

ســورية املركزيــة أو الجنوبيــة )وال حتــى يف مناطــق فلســطني واألردن ولبنــان( 

ــة  ــد ثقافي ــك وجــود تقالي ــي ذل ــوذج. هــل يعن ــن هــذا النم ــاء م عــىل أي بن

آراميــة مختلفــة)121(؟.

املعابد الريفية

مــن املالحــظ أن املــوروث األديب واملوجــودات األثريــة عــىل حد ســواء كانت 

ــن  ــد م ــب واح ــىل جان ــز ع ــة إىل الرتكي ــة الحديث ــاث األركيولوجي ــه األبح توج

121 Sader، 1987، P. 284.

الشكل رقم )66(
مخطط زنجريل )شأمل(
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العبــادات، وهــو املامرســات الدينيــة الرســمية يف املــدن، والتجمعــات الســكنية 

الكبــرية، لذلــك كان عامــل املامرســة الدينيــة يف البيــوت، وعــىل مســتوى 

القريــة، أو خــارج املســتوطنات الســكنية يُهمــل كليــاً يف أغلــب األحيــان، ولكــن 

كان هنــاك إىل جانــب املعابــد الرئيســة يف املــدن مقّدســات محليــة، أي أماكــن 

للعبــادة ومامرســة الطقــوس، كانــت موجــودة يف الغالــب يف العــراء، ويف أماكــن 

خــارج املــدن، كالجبــال، والينابيــع، والغابــات الصغــرية املقدســة)122(. 

ــف األول  ــالل األل ــال خ ــاف والجب ــد يف األري ــار للمعاب ــد أعيــد االعتب لق

ق.م مــن جديــد، وحققــت انتشــاراً ملحوظــاً، وبــدأت تلعــب دوراً رئيســياً يف 

ــة صغــرية آللهــة  ــات مناطقي ــارة عــن مصلي املامرســات الطقســية. وكانــت عب

ــون،  ــاس العادي ــا الن ــي عبده ــف الت ــال والعواص ــة، كالجب ــر الطبيعي الظواه

لقواهــا املؤثــرة والشــافية، أو ألنهــا ترتبــط بأمكنــة شــهرية بالينابيــع الصحيــة 

ونباتاتهــم. وغالبــاً مــا بنيــت هــذه املعابــد يف أمكنــة بعيــدة، ليــس مــن الســهل 

الوصــول إليهــا، ومــن املعتقــد أنهــا قامت بــدور إيديولوجــي أثناء ســيادة املدن 

الســورية الحثيــة، حيــث تــم رعايتهــا واالهتــامم بهــا مثــل معابــد آلهتهــم. وقــد 

ــني  ــل اآلشــوريني، ومــن بعدهــم البابلي ــار مــن قب ــن التدمــري واالنهي نجــت م

الجــدد )الكلدانــني(، ال بــل كانــت مــالذاً آمنــاً مــن كل تهديــد، وشــهدت 

ــدم  ــذا التق ــكانية. ه ــادة الس ــواً يف الزي ــاً، ومن ــاراً عام ــا ازده ــز تواجده مراك

الــذي تحقــق خــالل العــرص البابــي الحديــث والعــرص اإلخمينــي، تــواىل خــالل 

العــرص الهلنســتي والرومــاين. لقــد اســتمرت املامرســات الطقســية الدينيــة يف 

هــذه األماكــن، واســتمر تعاقــب الشــكل املعــامري لهــذه املعابــد لفــرتة طويلــة 

مــن الزمــن. ورمبــا ترافــق الــدور املؤسســايت لهــذه املعابــد الســورية مــع ظهــور 

منــاذج إيديولوجيــة يف الكيانــات السياســية )اآلراميــة والحثيــة اللوفيــة( التــي 

قامــت خــالل هــذه الفــرتة يف املناطــق الغربيــة مــن ســورية)123(. 

122 نري، 2009، ص 76.
123 Mazzoni، 2002، P. 99. 
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- أوالً: معبد عني دارة

رمبــا يكــون أفضــل منــوذج للمعابــد التــي نشــأت مــن التــزاوج بني األســلوب 

ــني دارة)124(،  ــد ع ــو معب ــي، ه ــلوب اآلرام ــوري واألس ــامري الكنعاين/األم املع

ــىل  ــع ع ــث يق ــد حي ــكل جي ــوظ بش ــد محف ــل معب ــون أفض ــن أن يك وميك

الطــرف الشــاميل الغــريب مــن املدينــة العليــا )األكربــول( رشق تــل طعينــات يف 

مملكــة بيــت أجــويش)125(. )الشــكل 67(.

ــدة  ــد الفري ــن األواب ــد م ــّد املعب يُع

ــي  ــي جــددت؛ أو الت ــالد الشــام الت يف ب

ــم  ــرة. ورغ ــن م ــر م ــا أك ــد بناؤه أعي

تهدمــه فــال يــزال يزهــو مبنحوتاتــه التي 

تــدل عــىل روعتــه، وإتقــان بنائــه. وقــد 

ــا  ــع منحوتاته ــة م ــه املصطب ــت من بقي

ــة؛  ــود الرابض ــات األس ــة، ومقدم البازلتي

التــي تشــكل جــدران واجهتــه الرئيســة، 

ــات  ــة إىل العتب ــىل. إضاف ــة املص وواجه

واألرضيــة وأجــزاء مــن جــدران املدخــل، 

والقاعــة األماميــة، وأجــزاء مــن الــرواق.

ــد فــوق األرض املجــاورة، مــام  يرتفــع املعب

124 تــل عــني دارة: يقــع عــىل ضفــة نهرعفريــن تقــارب مســاحته 35 هكتــاراً يتألــف املوقــع مــن مدينــة عليــا 

)االكروبــول( ومدينــة ســفىل، للتــل ســور مرتفــع وبوابــات )مل يتــم الكشــف عنهــا حتــى اآلن(. تبــع املوقــع 

ململكــة بيــت أجــويش التــي ســيطرت عــىل مناطــق واســعة يف شــامل ســورية وامتــدت مــن الفــرات رشقــاً إىل 

ســهل العمــق غربــاً. بــدأت املديريــة العامــة لآلثــار واملتاحــف التنقيــب بالتــل حاملــا اكتشــف أحــد الرعــاة 

متثــاالً ألســٍد بازلتــي عــام 1954، فجــرى موســم تنقيــب أول عــام 1956، وآخــر عــام 1962 ثــم عــام 1964. 

وبــدءاً مــن 1976 بــارش عــي أبــو عســاف التنقيــب يف املوقــع وانتهــى عــام 1986 بعــد أن كشــف عــن معبــد 

ــك اآلشــوري  ــد املل ــم عــىل ي ــه ت ــه وتهدم ــد، واملعتقــد أن احرتاق ــدة لعــرص الحدي الســوية السادســة العائ

تيغــالت ـ بليــرس الثالــث أثنــاء حصــاره ملدينــة أرفــاد بــني 742 - 740 ق.م.
125 Akkermans & Shwartez، 2003، P. 273.

الشكل رقم )67(
مخطط معبد عني دارة



243

الديانة السورية القدمية

يشــري إىل أنــه ُشــيد فــوق مصطبــة متدرجــة االرتفــاع مــن األمــام إىل الخلــف. 

وقــد كُســيْت الواجهــة األماميــة للمصطبــة بلوحــات بازلتيــة مزخرفــة بأشــكال 

تشــبه الضفائــر)126(. 

بنــي املعبــد فــوق أنقــاض مســاكن أقــدم، وهــي اآلن طبقــات فــوق طبقات 

ال يعــرف عددهــا، وترتفــع حــوايل عريــن مــرتاً فــوق األرض املجــاورة. يتجــه 

املعبــد نحــو الجنــوب الرقــي، وهو مســتطيل الشــكل، تبلــغ أبعــاده 32×38م، 

ــة  ــة الكلســية البيضــاء والبازلتي ــواح املنحوت ــد أمامــه ســاحة مبلطــة باألل ومتت

الســوداء، وفيهــا حــوض مــاء كبــري مــن الحجــر الكلــي وبجانبــه البــر. يربــط 

درج ضخــم عريــض بــني ســاحة املعبــد ومدخلــه الــذي يتألــف مــن ممــر عــىل 

جانبيــه رشفتــان وعمــودان يحمــالن ســاكف املدخــل، ويحتــوي عــىل عتبتــني 

ــني، أمــا يف  ــني ضخمت ــا قدمــني بريت ــني نقشــت يف وســط األوىل صورت ضخمت

وســط الثانيــة؛ فقــد ُحفــرت صــورة القــدم اليــرسى إلنســان عمــالق، وحينــام 

نصــل عتبــة الحــرم فإننــا نشــاهد يف وســطها أيضــاً صــورة قــدم مينــى إلنســان 

أيضــاً. )الشــكل 68(.

بلغــت أبعــاد القــدم حــوايل 97×36 ســم. ورمبــا كان الغــرض مــن صــورة 

هــذه األقــدام إرشــاد املتعبــد الــذي عليــه أن يقــف خاشــعاً عــىل العتبــة األوىل، 

حيــث القدمــان متجاورتــان، ثــم يخطــو بالقــدم اليــرسى نحــو القاعــة األماميــة، 

ثــم يدخــل املصــىل باليمنــى. القاعــة األماميــة مســتطيلة الشــكل تتقــدم الحــرم 

ــم،  ــا 1550×600 س ــم، أبعاده ــدار 70 س ــه مق ــن عتبت ــا ع ــض أرضيته وتنخف

وللصعــود إليهــا ُشــيِّد درج يتألــف مــن ثــالث درجــات بازلتيــة منحوتــة. والحرم 

مربــع الشــكل تقريبــاً أبعــاده 1680×1670ســم، قســم إىل نصفــني: خلفــي وهو 

املنصــة التــي وضعــت عليهــا التامثيــل وحــوت واجهتهــا عــىل محــراب ُزيّنــْت 

126  أبو عساف، 1991، ص 39.
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جوانبــه مبنحوتــات متثــل صــور اآللهــة، وأمامــي وهــو الــذي كان عــىل األغلــب 

للمصلــني. أصــاب املنصــة الخــراب بفعــل النشــاط العمــراين الــذي حــدث بعــد 

حريــق املعبــد. يحيــط باملعبــد مــن جهاتــه الثالثــة رواق اصطفــت عــىل جانبيه 

دعامــات مزخرفــة بأشــكال متعــددة، وتزيــن مصطبتــه لوحــات بازلتيــة عديــدة 

ذات قيمــة فنيــة عاليــة. نُّصبــْت هــذه اللوحــات بأشــكال األســود وأيب الهــول 

فــوق قاعــدة مــن الحجــارة البازلتيــة املنحوتــة. وتشــكل منحوتــات معبــد عــني 

دارة جــزءاً ال يتجــزأ مــن بنيتــه، وهــي التــي تضفــي عليــه مزيــداً مــن الروعــة 

ــة  ــى الدول ــة وغن ــه، وتعكــس عظم ــرص األهــم يف جدران ــا العن والجــامل ألنه

املســيطرة)127(. )الشــكل69(.

يــؤرخ معبــد عــني دارة وفقــاً ملنحوتاتــه بالفــرتة املمتــدة بــني 1300 - 1000 

ــم  ــه عشتار/شاوشــكا، وت ــه العاصفــة وقرينت ــه كان مكرســاً إلل ق.م، ويعتقــد أن

127 أبو عساف، 1991، ص 41.

الشكل رقم )68(
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تصويــره عــىل منحوتــة تــؤرخ للقــرن الثالــث والثــاين عــر قبــل امليــالد. كــام أن 

املعبــد، املشــابه ملعبــد حلــب، كان قــد بنــي أو أعيــد بنــاؤه خــالل فــرتة الســيادة 

الحثيــة عــىل شــاميل ســورية، ويظهــر ذلــك واضحــاً مــن خــالل األلــواح الفنيــة 

واألنصــاب املنحوتــة التــي تحمــل تقاليــد الفــن الحثــي)128(. )الشــكل 70(.

ــع  ــوا يف املوق ــن عاش ــني دارة الذي ــكان ع ــرتك س ــد، اش ــري املعب ــد تدم بع

ــارس  ــرب الف ــتار، وال ــة عش ــادة الرب ــاملية يف عب ــام الش ــالد الش ــكان ب ــع س م

ــل  ــن التامثي ــل م ــدد الهائ ــذا الع ــم به ــن تقديســهم له ــربوا ع ــال، وع أو الخي

ــن 6 - 4 )129(.  ــات م ــدت يف الطبق ــي وج ــة الت ــى الطيني والدم

128 Mazzoni، 2002، P. 91.

129 أبو عساف، 2000، ص 10.

الشكل رقم )69(
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ثانياً: معابد تل آفس

إىل الجهــة الغربيــة مــن أكروبــول تــل آفــس)130(، أقيــم خــالل عــرص الحديــد 

130 يقــع تــل آفــس يف ســهل خصيــب قــرب رساقــب )12كــم( رشقــي إدلــب، وقــرب الطريــق الــدويل حلــب 

ــول( ومنخفضــة.  ــا )أكرب ــة علي ــف مــن مدين ــري يتأل ــل دائ ــغ أبعــاده 750×500 م، وهــو ت – دمشــق، تبل

تنقــب فيــه منــذ عــام 1972 بعثــة مــن جامعــة رومــا أدارهــا باولــو ماتييــه. ومنــذ عــام 1986م تقــوم بعثــة 

مــن جامعتــي بيــزا ورومــا وبولونيــا يف إيطاليــة برئاســة اســتيفاين ماتــزوين بالتنقيــب يف املوقــع أيضــاً، وقــد 

ــع  ــف الراب ــايس )األل ــري النح ــرص الحج ــود للع ــا تع ــة، أقدمه ــوية أثري ــىل 26 س ــوي ع ــل يحت ــني أن الت تب

ــف األول ق.م  ــالل األل ــا خ ــاين. أم ــث والث ــني الثال ــالل األلف ــة خ ــعت املدين ــم توس 3500 – 3300 ق.م(، ث

فتــم التعــرف عــىل أن املوقــع هــو مدينــة حــزرك اآلراميــة الشــهرية التــي يحيطهــا ســور عريــض، والتــي ورد 

ــد القنصــل الفرنــي بحلــب هــري بانيــون،  ذكرهــا يف نقــش اكتشــف عــام 1903م بنفــس املوقــع عــىل ي

وذلــك عندمــا شــاهد حجــراً منحوتــاً يف جــدران أحــد األبنيــة قــرب املوقــع )محفــوظ اآلن مبتحــف اللوفــر(. 

اكتشــفت البعثــة قــرصاً يعــود لعــرص الحديــد، والعديــد مــن األبنيــة واللقــى املهمــة، مــن بينهــا نصبــاً بازلتيــاً 

يحمــل إشــارة نجمــة فــوق هــالل رمــز إلــه الطقــس الســوري، وهنــاك دميــة حيوانيــة لثــور جالــس، ورأســه 

باتجــاه الخلــف وهــي مصنوعــة مــن العــاج ومرصعــة بالذهــب، كــام تــم العثــور عــىل عــدد مــن الرقيــامت 

الطينيــة املســامرية. وأظهــرت التنقيبــات أهميــة املدينــة خــالل املرحلــة املمتــدة مــن القــرن التاســع حتــى 

الثامــن ق.م.

الشكل رقم )70(
رأس متثال ومنحوتة لعشتار من عني دارة
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ــع  ــة، م ــد املتعاقب ــث )1100 - 600 ق.م( عــدد مــن املعاب ــاين والثال األول والث

 )AII( ويتوضــع تحتــه املعبــد )AI( ملحقــات شــعائرية لهــا. أول املعابــد هــو

الــذي يصعــب إعــادة تخيلــه بســبب تعرضــه للتخريــب الشــديد، والقطــع عنــد 

ــم  ــد ت ــاين، وق ــث )AIII( تحــت الث ــد الثال ــد األعــىل. يتوضــع املعب ــاء املعب بن

تأريخــه بالقــرن العــارش والحــادي عــر قبــل امليــالد. ورمبــا كان مكرســاً إللــه 

العاصفــة حيــث وجــد ختــم رســمت عليــه صــورة هــذا اإللــه فــوق ثــور، كــام 

وجــد عــىل أرضيتــه إنــاء عليــه رأس ثــور. وكال االكتشــافان يؤكــدان أن املعبــد 

كان مكرســاً إللــه العاصفــة. 

يُعــدُّ املعبــد )AI( مــن أهــم املبــاىن التــي ظهــرت مؤخــراً، وهــو مبنــى ذو 

مخطــط ثــاليث، لــه محــور طــوالين، اتجاهــه شــامل جنــوب. املعبــد مخــرب مــن 

الداخــل بشــكل كبــري نتيجــة تعرضــه العتــداء كبــري الحــق، ولكــن ميكــن إعــادة 

تصــور الوضــع الــذي كان عليــه مــن خــالل األساســات العميقــة املتبقيــة املبنيــة 

مــن الحجــارة الكبــرية الحجــم. )الشــكل 71(.

الشكل رقم )71(
تل آفس
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حجــم املعبــد ملفــت للنظــر، إذ يبلــغ امتــداده حــوايل 32م مــن الشــامل 

نحــو الجنــوب. وهــو يتألــف مــن قاعــة مركزيــة ذات أرضيــة صلبــة، وغــرف 

ــا  ــزال أرضياته ــا ت ــث م ــة، حي ــة الغربي ــن الجه ــة م ــة املركزي ــة للقاع مالصق

ــا 8.5 م،  ــة عرضه ــد عتب ــة توج ــة الجنوبي ــاً. يف الواجه ــة أيض ــة واضح األصلي

حجارتهــا مســتطيلة الشــكل، وهــي متيــز املدخــل الرئيــس للبنــاء. يف الواجهــة 

ــة،  ــة الغربي ــة الجنوبي ــام يف الزاوي ــان، أحده ــان جانبي ــاك برج ــة؛ هن الجنوبي

ــة.  ــة الرقي ــاين يف الجنوبي والث

أبعــاد البنــاء ووجــوده يف منطقــة األكروبــول تقودنــا إىل التفكــري بأننــا أمــام 

املعبــد الرئيــس يف املدينــة اآلراميــة والــذي رمبــا كان مكرســاً إللــه العاصفــة)131(. 

تتموضــع أمــام املعبــد ســاحة أبعادهــا 30×15م، كشــف قربهــا مــن الــرق 

عــن حجرتــني متالصقتــني، وقربهــام حفــرة أو بــر، كانــت الحجرتــان والحفــرة 

خــاص  وبشــكل  الفخاريــة،  واألواين  املحروقــة،  بالبقايــا  متامــاً  مملوءتــان 

ــن  ــع م ــري صن ــوح صغ ــىل ل ــور ع ــم العث ــق. وت ــاق، واألباري ــؤوس، واألطب الك

العــاج، وهــو مغطــى بطبقــٍة مــن الذهــب، يحمــل رســم ثــوٍر صغــري، وقــد كان 

اللــوح باألصــل زخرفــًة لغطــاء علبــة مجوهــرات. كــام عــر عــىل بعــض الدمــى 

الفخاريــة الصغــرية، والدبابيــس الربونزيــة، والوزنــات، وكميــة كبــرية مــن بــذور 

ــذور العنــب والعظــام)132(. )الشــكل72(. ــون، وب الزيت

يف القطــاع A2 وإىل الجنــوب مــن القــرص الكبــري G العائــد للعــرص اآلشــوري 

ــه قاعــدة نصــب  ــدة، بالقــرب من ــة جي ــى بحال ــم مؤخــراً الكشــف عــن مبن ت

تــذكاري أو متثــال. وظيفــة املبنــى ذات طابــع دينــي أكيــد. 

ــى  ــذا املبن ــوري وه ــرص اآلش ــني الق ــث ب ــاء ثال ــن بن ــف ع ــم الكش ــام ت ك

الدينــي، ويبــدو أن معاملــه طُمســت أثنــاء حفــر أســاس القــرص، وكشــف ضمــن 

131 Soldi، 2009، P. 106.
132 Mazzoni، 2002، P. 3.
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هــذا البنــاء عــن حجــر أبعــاده 94×55×25 ســم، وهــو مغطــى بالرمــاد. ســمح 

ــت  ــعائرية، ضم ــات ش ــار ملامرس ــىل آث ــرف ع ــر بالتع ــت الحج ــذ تح ــرٌب نُفِّ س

عظــام حيوانــات وطيــور وخاصــة منهــا »الياممــة«. إىل األســفل مــن هــذا البنــاء 

ُعــر عــىل بقايــا منشــأة تعــود لســوية أقــدم، كانــت مليئــة بعظــام الحيوانــات 

ــداول  ــوذج املت ــس النم ــن نف ــكأٍس م ــود ل ــٌع تع ــا قط ــرب منه ــور. بالق والطي

ــم  ــة لتقدي ــاق املخصص ــع األطب ــياء م ــذه األش ــود ه ــد )AIII( إن وج يف املعب

القرابــني يف أماكــن مختلفــة مــن املبنــى وجــواره، يزيــد مــن فرضيــة احتــامل أن 

املبنــى كان مخصصــاً الحتفــاالت ذات طابــع دينــي خــاص)133(. والشــك أن هــذه 

األبنيــة تحتــاج للمزيــد مــن التنقيبــات لجــالء أمرهــا. )الشــكل 73(.

ــل  ــول ت ــة يف أكروب ــة املقدس ــرون يف املنطق ــدة ق ــرب ع ــتمرارية ع إن االس

ــة هــي  ــرتاض أن املدين ــع إدوارد ليبنســيك، وســتيفاين ماتســوين، لالف آفــس دف

»آفــس« التــي ورد ذكرهــا يف نقــش زكــري، واملعروفــة مــن قبــل طبقــاً للســويات 

133 Mazzoni، 2002، P. 4.

الشكل رقم )72(
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األثريــة املتعاقبــة التــي ترجــع لعــرص الكالكوليــت بدايــة األلــف الرابــع 

ــوص  ــا نص ــث ذكرته ــة، حي ــور الالحق ــة العص ــكنت طيل ــد س ــت ق ق.م، وكان

ــا  ــال وأالالخ وأوغاريــت باســم »أبســو Apsu”، “أبســونا Apsuna”، و”أبزون إب

ــم  ــت باس ــف األول ق.م عرف ــامً يف األل ــزاً مه ــت مرك ــام أصبح Apzuna”. ك

ــل أن تتحــول  ــري، قب ــا زك ــي حكمه ــة الت آفــس عاصمــة مملكــة لعــش اآلرامي

ملوقــع تحــت الســيطرة اآلشــورية، وكانــت مقــراً للحاكــم اآلشــوري، واســتمرت 

ــكا )حــزرك(،  ــه باســم حتاري ــت في ــذي عرف ــذا العــرص ال ــا خــالل ه مبعابده

ــة)134(.  ــة واآلشــورية الحديث ــني اآلرامي ــني الثقافت ــري ب ــازج كب ــا مت ــر فيه وظه

134 Soldi، 2009، P. 97، 108.

الشكل رقم )73(
معبد من منوذج بيت هيالين – تل آفس



251

الديانة السورية القدمية

- ثالثاً: معبد قلعة حلب

مــن أهــم االكتشــافات التــي متــت مؤخــراً، هــو معبــد قلعــة حلــب الــذي 

ــة  ــات حجري ــن مبنحوت ــد زي ــب، وق ــة يف حل ــه العاصف ــرس إلل ــه ك ــد أن يعتق

ــات أســطورية)135(. ــة مــع مخلوق ــارزة لآلله ب

مثــة وثائــق مــن أواســط األلــف الثالــث ق.م يذكــر فيهــا اســم املــكان »خلــم 

لــب« الــذي كان عــىل األرجــح يــدل آنــذاك عــىل املرتفــع الــذي يوجــد بــه مقــر 

ــوم  ــني، وتق ــدم القراب ــت تق ــال كان ــة يف إب ــر أن الســاللة امللكي ــام تذك ــي. ك دين

ــز يف معلومــات  ــا يصعــب التميي ــاً م ــه غالب ــر أن ــم، ويجــدر الذك بأعــامل الرتمي

ــي املقصــود هــو املوجــود يف حلــب، أم  ــام إذا كان املقــر الدين ــال في نصــوص إب

املوجــود يف إبــال نفســها، إذ أن إلــه الطقــس ُعبــَد يف إبــال أيضــاً. لقــد كان معبــد 

ــاً  ــت طبق ــك الوق ــورية يف ذل ــعبية يف س ــر ش ــو األك ــب ه ــس يف حل ــه الطق إل

 »Ha’abaru ملصــادر إبــال التــي ذكــرت إلــه حلــب »حــدا« مــع قرينتــه »حبــارو

)والتــي رمبــا جــاء اســمها مــن حلــب، وقــد أصبحــت فيــام بعــد خيبــات الحثية(. 

ــه »أدو Addu« مــع اإللهــة عشتار/شاوشــكا، )وأدو  ويف األلــف الثــاين ظهــر اإلل

هــو الــذي أعطــى مملكــة مــاري ليخــدون ليــم، ثــم لشــمي أدو وبعــده لزمــري 

ليــم(، وهواإللــه الــذي رعــى قََســَم عهــد ملــك أالالخ ياريــم ليــم)136(.

ــداد  ــع امت ــع، وم ــاق واس ــة ذات نط ــة خارجي ــس بأهمي ــه الطق ــع إل متت

مملكــة ميخــد ازدادت أهميتــه أكــر، وبصيغــة االســم أدو. وخــالل عــرص 

اململكــة الحوريــة - امليتانيــة متــت مطابقتــه مــع اإللــه تيشــوب، وُعبــَد بهــذا 

ــر  ــة ختوشــا. وتذك ــات يف العاصمــة الحثي ــه خيب ــع قرينت ــام بعــد م االســم في

جــداول القرابــني املكتشــفة هنــاك، أن دائــرة اآللهــة املرتبطــة بتيشــوب حلــب 

ــب  ــس يف حل ــه الطق ــظ إل ــر. احتف ــاً آخ ــتني إله ــن س ــر م ــمل أك ــت تش كان

135 Akkermans & Shwartez، 2003، P. 374.
136 Mazzoni، 2002، P. 89.



252

الباب الثاني: املعابد السورية

مبكانتــه الكــربى يف بواكــري األلــف األول ق.م أيضــاً. وُدعــَي يف املحيــط الحثــي 

ــل  ــة ماصواري/ت ــوب يف مدين ــه مخــزن للحب ــزا، وخضــع لحاميت باســم تارخون

ــل أحمــر(. ــب )ت برِس

وكان - وفــق وثيقــة آشــورية - يعــد مــن آلهــة الطقــس الكــربى الســبعة يف 

املــرق القديــم، ويذكــر ضمــن معاهــدة مــن القــرن الثامــن ق.م كشــاهد إلهي 

يُرتجــى منــه حاميــة حــق اللجــوء، األمــر الــذي كان يرتبــط مبعبــده مــن قبــل. 

منــذ بواكــري األلــف الثــاين ق.م)137( يبــدو أن زيــارة بيــوت اآللهــة الكبــرية كانــت 

ــة أو غــزوة عــىل املــدن  ــام بحمل ــا كل مــن أراد القي ــام به ــة ق مســألة تقليدي

الســورية طلبــاً للمســاعدة يف التغلــب عــىل أهــل البــالد األصليــني وحكامهــم، 

ــوك أكاد  ــام مل ــد قي ــث ق.م عن ــف الثال ــذ األل ــد من ــذا التقلي ــا ه ــد عرفن وق

ــة  ــل متابع ــده قب ــي يف معب ــم األضاح ــول، وتقدي ــن يف توت ــد دج ــارة معب بزي

ــام  ــث ق ــج، حي ــاع هــذا النه ــىل اتب ــوك اآلشــوريون ع ــد درج املل ــة. وق الحمل

عــدد منهــم بزيــارة بعــض بيــوت اآللهــة يف املناطــق الســورية أثنــاء حمالتهــم، 

وذكــروا منهــا عــىل األخــص؛ معبــد إلــه الطقــس يف حلــب، ومعبــد إلــه القمــر 

ــه أدد/ ــي لإلل ــه األضاح ــه تقدمي ــر يف حوليات ــلمنرص يذك ــذا ش ــران. وه يف ح

حــدد يف معبــد حلــب، متوخيــاً مــن وراء ذلــك كســب رىض اإللــه األكــرب عــىل 

ــاه مبنحــه  ــاً إي مــا ســيقوم بــه مــن أفعــال )كثــرياً مــا كانــت شــنيعة(، ومطالب

الغفــران واملباركــة عــىل التدمــري والنهــب والقتــل والحــرق:

 “دنــوت مــن حلــب )خلــامن(. كانــوا خائفــني مــن نشــوب معركــة معــي، 

فخضعــوا يل. تلقيــت جزيتهــم مــن الفضــة والذهــب وقدّمــُت األضاحــي أمــام 

أدد/حــدد إلــه حلــب )خلــامن(، اقرتبــت مــن مــدن أرخولينــو الحمــوي، مدنــه، 

ــت أرساه  ــة. جلب ــه امللكي ــا مدن ــا، وأرحان ــو، بارج ــدن أدين ــىل م ــتوليت ع اس

أمالكــه ومقتنيــات قصــوره وأحرقــت القصــور«)138(. 

137 كوملاير، 2006، ص 31.
138 Grayson، 1996، P. 23.
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ويف مرة ثانية يصف سري حملته كاآليت:

 “عــربت الفــرات وقــت الفيضــان وتلقيــت جزيــة مــن ملــوك أرض خــايت، 

تحركــت مــن أرض خــايت ودنــوت مــن مدينــة حلــب )خلــامن( وقدمــت 

األضاحــي أمــام إلــه حلــب أدد/حــدد، تحركــت مــن حلــب )خلــامن( ودنــوت 

ــوي  ــو الحم ــقي وأرخولين ــزر )أدد إدر( الدمش ــدد عي ــر، ح ــة قرق ــن مدين م

ســوية مــع اثنــي عــر ملــكاً مــن ملــوك الســاحل وثقــوا مــن قوتهــم املتحــدة 

ــة«)139(.  ــرب واملعرك ــعلني الح ــوين مش هاجم

ــم باتــني، ويخمــد  ــه النــرص يف إقلي ــة أخــرى؛ وبعــد أن يتحقــق ل ويف حمل

ــهل  ــات يف س ــل طعين ــا ت ــوا )رمب ــة كينال ــكان مدين ــا س ــام به ــي ق ــورة الت الث

العمــق( بقتــل ملكهــم املــوايل آلشــور، يقــوم شــلمنرص الثالــث باالنتقــام مــن 

ــة: ــد املدين ــه لوضعــه يف معب ــال ضخــم ل الســكان، ويأمــر بصناعــة متث

“أرســلت القائــد امليــداين دايــان آشــور، عــىل رأس الجيــش إىل مدينــة 

ــوا  ــا وعين ــم لوبارن ــوا ملكه ــكانها وقتل ــار س ــي ث ــة الت ــة امللكي ــوا املدين كينال

ــم( ذي األصــل غــري امللــيك. عــرب جيــي الفــرات يف  ــه »سوري«)اســم عل مكان

ــيدي،  ــور، س ــاء آش ــن ضي ــوا، غمرهــم الخــوف م ــد كينال ــم عن الفيضــان وخي

ســوري الشــخص الــذي ال ينتســب لعائلــة مالكــة غــادر هــذه الحيــاة. ســكان 

أرض باتينــو خافــوا مــن مواجهــة وميــض ســالحي القــوي، وتــم اإلمســاك بــأوالد 

ســوري، مــع الجنــود املذنبــني، وتــم تســليمهم. وعلــق الجنــود عــىل الخوازيــق. 

ــوه ســلطاناً عليهــم. تلقــى  ــه، وعين »ســايس« رجــل أرض »كوروســا«، خضــع ل

منهــم فضــة وذهبــاً وقصديــر وبرونــز وحديــد، وعــاج فيلــة، مــن دون حــدود. 

ــة، يف  ــه امللكي ــوا(، مدينت ــوا )كونال ــوه يف كينال ــاالً ضخــامً يل ووضع ــوا متث صنع

ــه«)140(.  ــد آلهت معب

139 Grayson، 1996، P. 36.
140 Grayson، 1996، P. 69. 
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املعلومــات املتوفــرة عــن مســاحة املعبــد محــدودة جــداً مــام تــم كشــفه 

حتــى اآلن، ولكنــه مــن الواضــح أنــه ينتمــي لطــراز القاعــة أو الغرفــة الواســعة 

التــي لهــا محاريــب للعبــادة يف الشــامل، وكذلــك بالقــرب مــن املدخــل 

ــويب)141(.  الجن

ــزء  ــن الج ــق م ــم(، ومل يب ــي )1450س ــب الداخ ــن الجان ــد م ــول املعب ط

ــويب للجــدار الغــريب ســوى حجــارة األســاس، كــام أمكــن التأكــد مــن أن  الجن

أرضيــة املعبــد متتــد عــىل مســافة 25 م جنــويب الواجهــة الداخليــة الشــاملية.

ــة  ــا قاع ــراب، وأمامه ــا مح ــة، يف صدره ــعائر طويل ــة ش ــد قاع ــم املعب يض

ــام، وهــو  ــارزة إىل األم ــة بجــدران ب ــة مكشــوفة نحــو الخــارج، ومحمول أمامي

مــن منــط املعابــد التــي شــاعت يف شــاميل ســورية منــذ بواكــري العــرص 

ــث ق.م،  ــف الثال ــن األل ــف األول م ــر النص ــذ أواخ ــل من ــىل األق ــزي، ع الربون

وميكــن مقارنتــه باملعبــد P2 املكتشــف يف القســم الســفي مــن مدينــة إبــال، 

ــم)142(.  ــوري القدي ــرص الس ــاً إىل الع ــود أيض ــذي يع وال

ومــع الكشــف عــن املحــراب الطقــي؛ توافــرت نقطــة اســتناد يعتمــد عليها 

يف تحديــد الجانــب الرفيــع مــن املعبــد، ألنــه كان يقــع بالتأكيد بشــكل متقاطع 

مــع جــدران املحــراب، وميكــن -بنــاء عــىل ذلــك- تقديــر عرضــه الظاهــر بنحــو 

)2665 ســم(. وال شــك أن تغطيــة هــذا الجانــب الكبــري كانــت صعبــة، وتحتــاج 

إىل نفقــات إنشــاء باهظــة، وال ميكــن تنفيذهــا إال بخشــب األرز اللبنــاين، ألن 

هــذا النــوع مــن الشــجر قــد يصــل ارتفاعــه إىل أربعــني مــرتاً، وقــد أمكــن متييزه 

مــع قطــع مــن خشــب الســنديان بــني البقايــا األثريــة. وبذلــك تكــون أبعــاد 

 p2 ــد ــوق املعب ــو يف ــى اآلن، وه ــة حت ــد املعروف ــن كل املعاب ــرب م ــد أك املعب

ــة 33 - 20م،  ــاده الخارجي ــه 12م، وأبع ــغ عرض ــذي يبل ــال، ال ــف يف إب املكتش

141 ورشة معبد إله العاصفة، 2005، ص 6.

142 كوملاير، 2006، ص 32.
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ويضــم أعمــدة قامئــة لدعــم عــوارض الســقف مــن الداخــل ولكــن مل يعــر يف 

معبــد القلعــة عــىل أعمــدة تقويــة مامثلــة بعــد.

يتألــف الجانــب الداخــي مــن جــدار املعبــد مــن سلســلة أنصــاب حجريــة 

ــق  ــا 115 - 120 ســم، ويتف ــغ ارتفاعه ــث بل ــن الحجــر الجــريي، بحي ــة م عالي

أســلوب تنفيــذ األنصــاب وحجــارة األساســات غــري املنتظمــة التــي تعتمــد عليها 

مــع أعــامل بنــاء مامثلــة تعــود إىل العــرص الســوري القديــم؛ أي مطلــع األلــف 

ــة،  ــة الرقي ــة الجنوبي ــة املدين ــخ( يف بواب ــل مردي ــال )ت ــا إب ــاين ق.م، ومنه الث

ــك يف أالالخ  ــالً)143(. وكذل ــاميل، مث ــرص الش ــة الق ــريب، وبواب ــرص الغ ــة الق وبواب

ــوك  ــن هوي ــع تيلم ــاً يف موق ــم، وأيض ــم لي ــرص ياري ــن ق ــانة( ضم ــل عطش )ت

)جنــوب تركيــا(. ويصعــب حاليــاً تقديــم تاريــخ محــدد ملبنــى األنصــاب، وال بــد 

قبــل ذلــك مــن انتهــاء الكشــف عــن الطبقــات املقابلــة للمبنــى مــن الخــارج. 

ولكــن تجــدر اإلشــارة إىل أنــه ُعــر بالقــرب منهــا عــىل عــدد محــدود مــن األواين 

ــوايل 1600 -  ــيط، أي ح ــزي الوس ــرص الربون ــر الع ــدة إىل أواخ ــة العائ الفخاري

ــد عــن قاعدتــني مدورتــني  ــة الشــاملية مــن املعب 1700 ق.م، كُشــَف يف الزاوي

قطــر كل منهــا 1.2 م، تقدمتــا الجــدار الشــاميل، مل تعــرف وظيفتهــام متامــاً، رمبــا 

وضعــت عليهــام نــذور أو أدوات شــعائرية، أو وضــع فوقهــام رابــط مــع جــدار 

املحــراب، أو أنهــام كانتــا جــزءاً إنشــائياً مقدســاً مبنيــاً مــن الخشــب، وال يعــرف 

شــواهد مامثلــة لهــا يف معابــد شــاميل ســورية)144(. 

تــم تجديــد بنــاء املعبــد بشــكل مــواز ملســتوى األرضيــة العليــا، ووضعــت 

ــاميل  ــدار الش ــة للج ــات موازي ــىل أساس ــرى ع ــة أخ ــاب حجري ــلة أنص سلس

القديــم. فشــّكلت سلســلة األنصــاب الحــدَّ الداخــي الجديــد للجــدار الشــاميل، 

ــدة  ــن األنصــاب؛ وضعــت أنصــاب جدي ــوب م ــه. وإىل الجن ــة ل ــت داعم وكان

143 كوملاير، 2006، ص 33.

144 كوملاير، 2006، ص 34.
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عليهــا مشــاهد تزيينيــة. ويف أعــىل اللــوح الســابع منهــا، ُوِضعــْت قاعــدة عــىل 

ــابه  ــه تتش ــظ أن ــرى. يالح ــاهد أخ ــا مش ــىل جوانبه ــْت ع ــد نِحتَ ــكل مقع ش

األنصــاب الحجريــة الجديــدة مــع مثيالتهــا القدميــة مــن حيــث الحجــم، 

ومــادة الصنــع، ولكــن تطبيقهــا كان بشــكل متعاكــس عــن األوىل مــن حيــث 

ــا، فقــد كانــت  ــدة. ويختلــف أســلوب نحته ــا الجي ســامكة الحجــارة، ونوعيته

الجديــدة ذات ســطح أملــس، بينــام كان ســطح القدميــة خشــناً، والســبب يعــود 

لكــون املنحوتــات القدميــة كانــت قــد ُشــكلْت بــأدوات برونزيــة، بينــام نُحتــت 

ــد. )الشــكل 74(. ــأدوات مــن الحدي ــا ب ــة منه الحديث

يبــدو أن املعبــد قــد تعــرض للحريــق خــالل عمليــة تجديــده، حيــث ُهجــر 

بعدهــا. وقــد تــم الكشــف بالقــرب مــن اللوحــات الفنيــة املنحوتــة، عــن كتــل 

ــه  ــات مل ينت ــدو أن النح ــام يب ــات، ك ــواد النح ــن م ــة م ــة باقي ــظايا بازلتي وش

ــب  ــق والخش ــاض الحري ــت أنق ــد غطّ ــه. وق ــالت أعامل ــاز كل تفصي ــن إنج م

والكتــل الطينيــة وقطــع اآلجــر املنهــارة مــن الســقف أرضيــة املــكان، وأجــزاًء 

الشكل رقم )74(
منحوتات معبدد حدد - حلب
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مــن قاعــدة حجريــة منحوتــة نحتــاً نافــراً. 

ــات  ــن املنحوت ــرب م ــة بالق ــن القطــع الفخاري ــدد م ــن ع ــم الكشــف ع ت

ــخ  ــالت أن تاري ــت التحلي ــام بين ــف األول ق.م، ك ــري األل ــود إىل بواك وهــي تع

ــرتة 1120 - 940 ق.م)145(. ــح للف ــىل األرج ــود ع ــى تع ــالت يف املبن التعدي

ــات  ــىل املنحوت ــامد ع ــد دون االعت ــة التجدي ــخ مرحل ــن تأري ــك، ال ميك لذل

ــات املتوفــرة حتــى اآلن تشــري إىل أنهــا تعــود للقــرن العــارش  ــة. واملعطي الفني

ــح  ــة، ويتض ــة ومفصل ــكاالً مختلف ــة أش ــات الفني ــت املنحوت ــد تضمن ق.م، وق

مــن تدقيــق الجزئيــات، وأســلوب التشــكيل الفنــي ألعضــاء الجســم أو العيــون 

ــة  ــوِّرت اآلله ــل، وُص ــرتكوا يف العم ــني اش ــن الفنان ــدداً م ــاص، أن ع ــكل خ بش

ــت  ــام اختلف ــة، ك ــة رأس مختلف ــة وأغطي ــة بألبس ــة املركب ــكال الخرافي واألش

أشــكال األســلحة واألدوات التــي تحملهــا يف أيديهــا، ولذلــك كان مــن املمكــن 

ــر  ــاك مظاه ــى هن ــن يبق ــد، ولك ــح ومؤك ــكل واض ــا بش ــن بعضه ــا ع متييزه

يصعــب فهمهــا. ولعــل أوضــح مــا ميكــن اســتنتاجه هــو اإلطــار الدينــي الــذي 

ــا، إىل  ــة مكانه ــا وطبيع ــني طبيعته ــزج ب ــه، وهــذا امل ــه وتنتمــي إلي توجــد في

ــذي يكســبها ســحراً خاصــاً. ــز، وال ــي املتمي ــب املســتوى الفن جان

لقــد تــم الكشــف حتــى اآلن عــن )1090 ســم( مــن الجــدار الــذي تســتند 

ــغ ارتفــاع  ــد نحــو الغــرب أكــر. حيــث يبل ــة، وهــو ميت ــات الفني ــه املنحوت إلي

الكتــل البازلتيــة 95 ســم وأكــرب عــرض فيهــا نحــو مرتيــن)146(. )الشــكل 75(.

تظهــر االكتشــافات أن هــذا املعبــد كان مكرســاً إللــه الطقــس، ورمبــا آللهــة 

مزدوجــة، فقــد ُوِجــدْت عــىل إحــدى اللوحــات املنحوتــة يف الجــدار الخلفــي 

مــن الحــرم، صــورة هــذا اإللــه يف املركــز وبرفقتــه عشــتار، بينــام تبــدو صــورة 

إلــه آخــر عــىل نفــس اإلفريــز، ويظهــر منتــرصاً عــىل عــدوه)147(.

145 كوملاير، 2006، ص 35.

146 كوملاير، 2006، ص 36.
147 Mazzoni، 2002، P. 90.
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تتضمــن املشــاهد املنحوتــة صــوراً آللهــة وأشــكاالً ميثولوجيــة، وطبيعيــة، 

وحيوانيــة، ونباتيــة، وزخــارف هندســية، يوجــد مثيــل لهــا يف عــدد مــن املواقــع، 

منهــا: كركميــش ودمــوز تبــه )تركيــا(. ولعــل مــن أجمــل النقــوش، مشــهد إلــه 

ــور،  ــا ث ــة يجره ــاً عرب ــده، راكب ــه يف ي ــك هراوت ــو ميس ــدد(، وه ــة )ح العاصف

وهنــاك أســود تتصــارع، ورجــال وثــريان)148(.

ــن  ــية م ــة األساس ــة يف املجموع ــور املنحوت ــكال والص ــذه األش ــل ه إن تأم

اللوحــات يظهــر بوضــوح التأثــر باملحيــط الحضــاري األناضــويل. وهــذا يعنــي 

أن هــذا الجــزء مــن املجمــع الدينــي وأشــكاله املصــورة يتوافــق مــع التقاليــد 

الحثيــة. وهــذه اللوحــات الفنيــة توفــر بــال شــك املجــال لفهــم أفضــل لطبيعــة 

ــاميل  ــق ش ــاع يف مناط ــذي ش ــني ال ــني واآلرامي ــني اللوفي ــاري ب ــف الحض التثاق

ــة. ــل امليــالد، رغــم كل التأثــريات الخارجي ــع األلــف األول قب ســورية يف مطل

ــك  ــة إىل ذل ــة إيجابي ــة حقيقي ــة إضاف ــات الحلبي ــة املنحوت ــدُّ مجموع وتُع

ــكيلية.  ــة التش ــامل الفني ــن األع ــط م ــذا النم ــن ه ــد م ــري املتزاي ــدد الكب الع

148 ورشة معبد إله العاصفة، 2005، ص 6.
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ــات  ــن املنحوت ــان م ــان القدميت ــا؛ املجموعت ــامذج تشــابهاً معه ــر الن ولعــل أك

املكتشــفة يف موقــع زنجــريل )شــأمل(، واملنحوتــات األقــدم املكتشــفة يف موقــع 

كركميــش. بينــام تبــدو منحوتــات تــل حلــف أبعــد عنهــا، وكذلــك املجموعــة 

ــة التــي ميكــن تأريخهــا اعتــامداً عــىل النقــوش  القدميــة مــن منحوتــات ملطي

ــاين عــر أو الحــادي عــر ق.م. وتوجــد  ــا بالقــرن الث ــة عليه ــة املدون املرافق

بــني منحوتــات ملطيــة مجموعــة أحــدث تاريخيــاً - ولكنهــا تخلــو مــن نقــوش 

تعــني عــىل تأريخهــا بدقــة - تبــدو غــري بعيــدة زمنيــاً عــن منحوتــات حلــب. 

ويــرسي ذلــك عــىل مجموعــة منحوتــات شــأمل أيضــاً.

أمــا منحوتــات كركميــش القدميــة التــي تظهــر تشــابهاً مــع منحوتــات حلــب 

فتعــود عــىل األرجــح إىل مــا بعــد القــرن العــارش ق.م، وذلــك اعتــامداً عــىل نقوش 

كتابيــة مرافقــة وعــىل الوضــع التاريخــي الســيايس العــام، ولكنهــا يف كل األحــوال 

ســابقة لتاريــخ حكــم امللــك اآلشــوري آشــور نارصبــال الثــاين )883 - 859 ق.م(.

ــفة يف  ــة املكتش ــة املنحوت ــات الفني ــخ اللوح ــد تأري ــكلة يف تحدي ــة مش مث

معبــد إلــه الطقــس يف حلــب، فانطالقــاً مــن املقارنــة باألعــامل الحثيــة املامثلــة، 

يفــرتض تأريخهــا بالقــرن العــارش ق.م، بينــام تدفــع األعــامل اآلشــورية املشــابهة 

ــم  ــذي اهت ــك ال ــاين، املل ــال الث ــور نارصب ــم آش ــد حك ــا بع ــا إىل م إىل تأريخه

إىل حــد كبــري بتزيــني قــرصه واملبــاين الدينيــة يف مدينــة منــرود بأشــكال كثــرية 

ألشــخاص لهــم رؤوس الطيــور، وذلــك ألنــه نــادراً مــا نجــد شــواهد يف األعــامل 

ــض،  ــدالء واألواين ذات املقاب ــىل ال ــرصه ع ــابقة لع ــورية الس ــة اآلش التصويري

وعــىل اســتخدام قطــع )أكــواز( الصنوبــر، وســيلة للتطهــري، وهــي موضوعــة يف 

أيــدي أشــخاص.

وتظهــر منحوتــات حلــب، يف بعــض التفصيــالت املصــورة، صــالت مــع أعامل 

فــن النحــت العائــدة إىل عهــد امللــك آشــور نارصبــال الثــاين، منهــا عــىل ســبيل 
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املثــال: األســلوب التشــكيي الثخــني البــارز يف تصويــر فــرو القفــا لــدى العجلــني 

يف اللوحــة األوىل، وكذلــك يف صــور األذن، والقــرن املتقــدم إىل األمــام، والعــني، 

والفــم املتهــدل املعــوج، ويف تفصيــالت تصويــر الســاقني يف املنحوتــات األخــرى، 

وكذلــك شــكل املفاصــل، وأســلوب عــزل عضلــة الفخــذ الســفلية. )الشــكل 76(.

ــدى  ــال ل ــة درجــة اســتلهم امللــك آشــور نارصب والتســاؤل املطــروح: إىل أي

بنــاء مدينتــه منــرود مظاهــر مــن الفــن التشــكيي اللــويف - اآلرامــي، الــذي كان 

يعتمــد بــدوره عــىل تقاليــد فنيــة متنوعــة مــن مناطــق شــاميل ســورية، وبــالد 

األناضــول، وشــاميل بــالد الرافديــن وجنوبيهــا؟

ــن اآلشــوري  ــري الف ــد تأث ــن جدي ــك م ــد ذل ــدأ بع ــف ب ــى وكي ــك مت وكذل

الحديــث عــىل الفــن التشــكيي اللــويف - اآلرامــي؟ وللباحثــني آراء متضاربــة يف 

املســألة األخــرية)149(. 

149 كوملاير، 2006، ص 36.
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- رابعاً: معبد كركميش

يشــتمل موقــع كركميــش)150(، تبعــاً ملــا تــم تنقيبــه، عــىل أبنيــة وتحصينــات 

ــا(،  ــة العلي ــول )املدين ــدت يف األكرب ــات ُوج ــوت وبواب ــد وبي ــور ومعاب وقص

واملدينــة املنخفضــة والخارجيــة. يتوضــع املعبــد الــذي كان مكرســاً إللــه 

ــط  ــه مخط ــاء ل ــف بن ــول خل ــىل األكروب ــش، ع ــس يف كركمي ــة والطق العاصف

ــل.  ــه مدخ ــوالين يتقدم ــور ط ــىل مح ــو ع ــالين، وه ــت هي بي

املعبــد محفــوظ بشــكل جيــد وهــو عــىل منــوذج )antis(، وهــو يتناســق يف 

موضعــه مــع بنــاء بيــت هيالين، ولــه بوابــة، ودرج عظيم يقــود ألبنيــة األكربول. 

والبنــاء مطــوق بواجهــة طويلــة، اســتخدمت يف بنــاء الجــدار حجــارة كلســية 

ــات  ــن املنحوت ــز م ــا إفري ــاوب، وعليه ــت بالتن ــوداء وضع ــة س ــاء وبازلتي بيض

الفنيــة عرفــت بجــدار هيــالرد)151(. تظهــر املنحوتــات احتفــاالت الحاكــم 

بانتصــاره عــىل أعدائــه مــن خــالل عــرض عســكري وحكومــي، وهنــاك عــرض 

150 كركميــش: مدينــة تجاريــة قدميــة تقــع شــاميل ســورية قــرب بلــدة جرابلــس الحاليــة عــىل الضفــة اليمنــى 

لنهــر الفــرات عنــد دخولــه مــن تركيــا قــرب الحــدود. وجــدت املدينة منــذ حــوايل 3000 ق.م ، وظلت تســكن 

حتــى العــرص الرومــاين، أول ذكــر لهــا جــاء مــن يعــود للقــرن الثامــن عــر عندمــا كانــت تحــت نفــوذ الثقافة 

ــرن  ــم للمرصيني)بالق ــاين ث ــة ميت ــز املتأخــر)1600-1200ق.م( تبعــت ململك ــة، وخــالل عــرص الربون الرافدي

الخامــس عــر ولوقــت قصــري(، ثــم وحتــى حــوايل 1200ق.م تبعــت للملكــة الحثيــة وأصبحــت العاصمــة 

الثانيــة لهــذه اململكــة ومقــراً لنائــب امللــك الحثــي. كــام أصبحــت فيــام بعــد وخاصــة خــالل القــرن التاســع 

ق.م أحــد أهــم املواقــع الســورية املســتقلة التــي متيــزت بوجــود حضــارة مزدوجــة آراميــة وحثيــة لوفيــة 

بــدت مــن خــالل النقــوش واألعــامل الفنيــة واملنحوتــات املكتشــفة عــىل واجهــات األبينــة يف املوقــع، وظلــت 

هكــذا حتــى ســيطر عليهــا امللــك األشــوري شــاروكني الثــاين حــوايل 717ق.م. وشــهدت عــام 605ق.م املعــارك 

التــي هــزم فيهــا امللــك الكلــداين نبوخــذ نــرص الفرعــون املــرصي نيخــاو وامللــك األشــوري أشــور أوباليــط مــام 

أدى للقضــاء عــىل االمرباطوريــة األشــورية. نقــّب يف املوقــع ج. هندرســون بــني 1878-1881 ثــم هوغــارث 

1911، حيــث كشــف عــن بعــض التحصينــات واألساســات واألبنيــة واملعابــد واملنحوتــات وبعــض النقــوش 

املســامرية والهريوغليفيــة. وبعــده نقــّب يف املوقــع ليونــارد وويل L.C.Woolley بــني بدايــة القــرن العريــن 

حتــى وقــوع الحــرب األوىل 1914. بعــد ذلــك وخــالل فــرتة التســعينات نقــّب يف املوقــع فريــق مــن جامعــة 

ــني 2006و 2008 بعــض  ــربغ وطــوين ويلكنســون مــن جامعــة دورهــام ب ــار بلتين ــربغ. كــام أجــرى ايدغ اين

املســوحات األثريــة يف املوقــع ومحيطــه. 
151 Hawkins، 1997، P. 425 & look: Bienkowski، 2000، P. 65.
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ملشــهد صعــود اآللهــة عــىل الســلم العظيــم يف إشــارة لفضــل اآللهــة)152(. لقــد 

أثبتــت الدراســات أن منــط املنحوتــات يف املوقــع كان فيــه الكثــري مــن التأثــري 

والتداخــل بــني عنــارص الثقافــة اآلراميــة الباكــرة والثقافــة الحثيــة اللوفيــة، مبــا 

يف ذلــك الكتابــة الهريوغليفيــة التصويريــة واآلراميــة)153(. )الشــكل 77(.

لقــد كانــت هــذه األبنيــة مروعــاً معامريــاً رئيســياً بالنســبة مللــوك 

ــول، يف  ــل األكروب ــكنية داخ ــدات الس ــن الوح ــاً م ــا قريب ــم بناؤه ــش ت كركمي

حــني يــرف معبــد كوبابــا عــىل املدينــة مــن أعــىل نقطــة يف املوقــع، يف حــني 

ــوت  ــذا بي ــايئ، وك ــكل فيزي ــة بش ــة ومتالصق ــور مرتابط ــد والقص ــت املعاب كان

النــاس واآللهــة الراعيــة للمدينــة، وكان مــن بينهــا إلــه العاصفــة كوبابــا، الــذي 

ــة)154(.  ــة وللمدين ــاللة الحاكم ــي للس كان الراع

لقــد وجــدت املنحوتــات التذكاريــة بكثافــة يف كركميــش، فُزيِّنــت البوابــات، 

والقصــور، واملعابــد، بشــكل بــاذخ عــرب عــدة قــرون. وهــذا يفــرتض أن كركميش 

كانــت مركــزاً رئيســياً إلنتــاج املنحوتــات التذكاريــة، واألعــامل الفنيــة الراقيــة. 

ــد بهــذه املنتجــات  وقــد ُزوِّدت املراكــز الســورية األخــرى خــالل عــرص الحدي

املنحوتــة، أو باألفــكار واألســلوب. وكانــت صناعــة هــذه املنتجــات التذكاريــة 

 ،“ Yesemekالنحتيــة تتــم يف مواقــع املقالــع، وعــرف منهــا مقالــع »يســيميك

و”ســيكيزالر Sikizlar” )الواقعــة شــامل رشق حلــب(، ويف هــذا املوقــع األخــري؛ 

ــري  ــم يج ــني، ث ــم املطلوب ــكل والحج ــاً للش ــارة طبق ــار الحج ــم اختي كان يت

ــاك)155(.  ــا هن ــة املقصــودة لنحته ــا للجه ــل نقله ــدي، قب تشــذيبها بشــكل متهي

)الشــكل78(.

152 Mazzoni، 2002، P. 94.
153 BienKowski، 2000، P. 65.
154 Mazzoni، 2002، P. 94.
155 Akkermans & Shwartez، 2003، P. 375.
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الشكل رقم )77(
منحوتات من كركميش – جرابلس -

الشكل رقم )78(
منحوتات من كركميش – جرابلس -
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- خامساً: معبد تل طعينات

ــة،  ــة أنطاكي ــات)156( يف ســهل العمــق 25 كــم رشقــي مدين ــل طعين يقــع ت

ــذي كان عاصمــة ململكــة آالالخ  ــل عطشــانة ال وال يبعــد ســوى 800 م عــن ت

الشــهرية، الواقعــة يف شــامل غــرب ســورية. )الشــكل 79(.

أمــا أهــم الفــرتات التــي ازدهــر فيهــا املوقــع، فكانــت خــالل عــرص الحديــد، 

وخاصــة الفــرتة اآلراميــة )القــرن التاســع والثامــن ق.م(، ولهــذه املرحلــة يعــود 

ــني عــىل منــط  ــع بنائ ــري يتصــل م ــد صغ ــة، وهــو معب ــاالت املدين ــز احتف مرك

بيــت هيــالين، تــم بناؤهــام حــول الســاحة املبلطــة، ويتألــف هــذا املعبــد مــن 

156 تــل طعينــات: نقبــت يف املوقــع بعثــة أمريكيــة مــن معهــد الــرق يف شــيكاغو خــالل ثالثينيــات القــرن 

املــايض، وتبــني لهــا أن بدايــة الســكن يف التــل يعــود لعــرص الربونــز القديــم )3000 - 2000 ق.م(، وازدهــرت 

املدينــة خــالل عــرص الحديــد )1200 - 550 ق.م(، واكتشــفت العديــد مــن املنشــآت، أهمهــا قــرص مبنــي 

عــىل منــوذج بيــت هيــالين، ومعبــد مجــاور لــه مخطــط األنتيس/األنتــني. كــام عــر يف املوقــع عــىل العديــد 

ــو  ــع ه ــىل أن املوق ــا ع ــد دلَّ أحده ــورية، وق ــة واآلش ــة واآلرامي ــة اللوفي ــوش الحثي ــات والنق ــن املنحوت م

مدينــة كونولــوا عاصمــة مملكــة باتــني Patina، أو أومقــي Umqi )عمــق(، التــي ورد ذكرهــا أكــر مــن مــرة 

يف حوليــات امللــوك اآلشــوريني.

الشكل رقم )79(
تنقيبات تل الطعينات
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قاعــة طويلــة، لهــا محــراب يف الواجهــة الخلفيــة مــع طاولــة أضاحــي ومذبــح، 

ــة  ــام الحجري ــىل قاعدته ــر ع ــن ع ــىل عمودي ــوم ع ــاء رواق يق ــدم البن ويتق

املزخرفــة عــىل شــكل أســدين يــزأران)157(. )الشــكل80(.

الســوري )antis( مبجاورتــه  للمعبــد  التقليــدي  الشــكل  ارتبــط  لقــد   

للقصــور، وميكــن مالحظــة العالقــة الوثيقــة بــني الحــكام واآللهــة الراعيــة مــن 

خــالل املعابــد التــي بُنيــت يف أماكــن مجــاورة لســكن وقصــور الحــكام، وكان 

منهــا معبــد تــل طعينــات، البنــاء )II( الــذي يتوضــع خلــف البنــاء )I( املبنــي 

ــالين)158(. )الشــكل81(. ــت هي عــىل منــوذج بي

- سادساً: معبد تل حلف )جوزن( 

يتوضــع الحــي امللــيك يف تــل حلف)159(عــىل األكربــول )املدينــة العليــا( وقــد 

ــن،  ــة بالحجــارة والل ــة أضــالع مبني ــه ثالث ــَط بســور مســتطيل الشــكل، ل أُحي

بينــام يُشــكل نهــر جرجــب ضلعــه الرابــع مــن الشــامل. والواقــع أن هــذا الحــي 

كان حصنــاً داخــل مدينــة محصنــة. ومــن أشــهر مبانيــه: املعبــد القــرص الــذي 

يعــود إىل القــرن العــارش ق.م، والــذي بنــاه كبــاره يف الجهــة الغربيــة مــن الحــي 

امللــيك. بنــي القــرص حســب النمــوذج املعــروف باســم بيــت هيــالين، ويُعــدُّ من 

ــرية  ــة كب ــف مــن قاعــة أمامي ــوع، يتأل ــة مــن هــذا الن ــد املعامري ــدم األواب أق
157 Akkermans & Shwartez، 2003، P. 370.
158 Mazzoni، 2002، P. 92، & Akkermans & Shwartez، 2003، P. 374.

ــني مســاحته حــوايل 90  ــرب رأس الع ــي ســورية( ق ــة القامشــي )شــامل رشق ــع يف منطق ــف: يق ــل حل 159 ت

 M.Von.Oppenheim هكتــاراً، مســاحة املدينــة العليــا 12 هـــ، أجــرى فيــه األملــاين ماكــس فــون أوبنهايــم

بعــض األســبار عــام 1899، بعــد أن أبلغــه بعــض املواطنــني بوجــود متاثيــل يف منطقــة تــل حلــف، ثــم تابــع 

حفرياتــه بــني األعــوام 1911 و1913 و1927 و1929م. وقــد دلــت التنقيبــات األثريــة أن االســتيطان ابتــدأ يف 

املوقــع منــذ األلــف الســادس قبــل امليــالد، ثــم أصبــح مســتوطنة مزدهــرة يف األلــف الخامــس قبــل امليــالد، 

ــة  ــاين اآلرامي ــت بحي ــع بـــ )جــوزن( عاصمــة مملكــة بي ــالد يعــرف املوق ــل املي ــف األول قب ــع األل ويف مطل

ــاين )894 ق.م(، وأخــرياً يف  ــراري الث ــك اآلشــوري أدد - ن ــن خــالل نصــوص املل ــرت أوالً م ــي ذك ــة الت القوي

نصــوص امللــك أدد - نــراري الثالــث )808 ق.م( قبــل أن تتحــول ملقــر للحاكــم اآلشــوري. كــام ســكن املوقــع 

خــالل العــرص الفــاريس والهلنســتي والرومــاين واإلســالمي. تجــددت اعــامل التنقيــب يف املوقــع عــام 2006م 

عــىل يــد بعثــة ســورية أملانيــة مشــرتكة يرأســها لوتــز مارتــني Lutz Martin وعبــد املســيح بغــدو.
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الشكل رقم )80(
معبد تل الطعينات

الشكل رقم )81(
مخطط قرص ومعبد تل الطعينات
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أبعادهــا )36.75 - 5.22 م(، تليهــا قاعــة رئيســية بنفــس الطــول لكنهــا أعــرض 

)805 ســم(، وتُحيــُط بهــا الحجــرات مــن جوانبهــا الثالثــة)160(. )الشــكل82(.

ــغ  ــارج، ويبل ــو الخ ــارزان نح ــان ب ــد برج ــس للمعب ــل الرئي ــط باملدخ يحي

عــرض املدخــل 9م تقريبــاً، وارتفاعــه 6م، تــم تقســيمه ألربعــة ممرات بواســطة 

ثالثــة أعمــدة، يتألــف كل منهــا مــن: قاعــدة عــىل شــكل حيــوان ضخــم يبلــغ 

طولــه 3م، وهــو منحــوت مــن الحجــر البازلتــي، والحيوانــات الثالثــة هــي ثــور 

ــة  ــي ثالث ــدة فه ــا األعم ــني. أم ــوة يف اليم ــار ولب ــىل اليس ــد ع ــط وأس يف الوس

متاثيــل، ارتفــاع كل منهــا 2.60 ســم، وهــي تنتصــب فــوق ظهــور الحيوانــات، 

وهــي أيضــاً مــن الحجــر البازلتــي، متثــل أربابــاً لهــا تيجــان مخروطيــة عاليــة 

تحمــل الســقف الخشــبي)161(. )الشــكل83(.

كُســيت الواجهــة بنعلــة تتألــف مــن ســت لوحــات بازلتيــة، ثالثــة مــن كل 

جانــب، نُقــَش عــىل اللوحــات الواقعة إىل يســار املدخل مشــهد حيوانات وشــمس 

مشــعة، كــام كُســيت قاعــدة الجــدار الجنــويب وبعــض أجــزاء الجــدران الرقيــة 

والغربيــة بلوحــات حجريــة مزخرفــة بنقــوش متنوعــة، مصفوفــة بالتنــاوب لوحة 

بازلتيــة تليهــا لوحــة مــن الحجــر الكلــي املصبــوغ باللــون األحمــر، ومــن بينهــا 

لوحــات تعــود لعــرص أقــدم، أُعيــَد اســتخدامها يف هــذا املــكان. 

ال بــد للناظــر نحــو واجهــة املعبــد الضخمــة مــن أن يعرتيــه الخــوف مــن 

ــا ويشــعر  ــد أن يتعجــب مــن ضخامته ــاب، وبنفــس الوقــت ال ب ــل األرب متاثي

بعظمتهــا، ومــام يقــوي هــذا الشــعور متثــال طــري جــارح يقــف منتصبــاً فــوق 

ــوايل  ــري ح ــاع الط ــغ ارتف ــة األوراق، يبل ــرة مثاني ــكل زه ــىل ش ــري، ع ــاج حج ت

160 أبو عساف، 1988، ص 452.

161 نحتــت األعمــدة عــىل شــكل آلهــة تقــف عــىل حيوانــات تشــكل قواعــد لهــا، أحدهــا يقــف عــىل ثــور، 

ــان أليب الهــول. انظــر:  ــة منحوتت ــوة، وتحيــط بالبواب وآخــر عــىل أســد، وإلهــة عــىل لب
Abdel Masih Baghdoo، and Lutz Martain. New excavations at Tall Halaf، )Chronique 

Archeologique en Syrie، III، 2007(، PP. 103-111(.
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ــدان آســية  ــى اآلن يف بل ــه حت ــرب طــري مــن الحجــر عــر علي 1.84 م، وهــو أك

الغربيــة، ورغــم أنــه ال يوجــد متثــال طــري بهــذا الحجــم، فــإن ضخامتــه ال تؤثــر 

عــىل منظــره الجميــل ودقــة نحتــه. )الشــكل 84(.

ــة  ــل القاع ــاك مدخ ــة، هن ــة األمامي ــاز القاع ــل واجتي ــور املدخ ــد عب بع

ــَن  الكــربى، الــذي يقــع عــىل امتــداد املدخــل الرئيــس، ويبلــغ عرضــه 4 م، ُزيِّ

مــن كل جانــب بتمثــال تنــني ضخــم يبلــغ طولــه 2.4 م، وتعلــوه بالطــة حجريــة 

ترتفــع نحــو الســقف.

كان هــذا هــو املعبــد القــرص، الــذي يعــود إىل نهايــة القــرن العــارش قبــل 

ــد  ــذي يبع ــيك ال ــرص املل ــد الق ــه؛ فيوج ــي من ــامل الرق ــا إىل الش ــالد، أم املي

ــاء ملحــق،  ــة بن ــة الرقي ــن الجه ــه م ــام التصــق ب ــه، بين ــار عن عــرات األمت

ــي  ــارب الت ــة العق ــة ببواب ــة معروف ــد القــرص ســوى بواب ــن املعب ــه ع ال يفصل

الشكل رقم )82(
منوذج لبيت هيالين
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الشكل رقم )83(
واجهة قرص املعبد – تل حلف -
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ــيك  ــي املل ــي للح ــاب الخارج ــني الب ــت ب ربط

ــميت  ــد ُس ــرص، وق ــد الق ــني املعب ــور، وب املس

بهــذا االســم ألن صفحتيهــا مزينتــان مبنحوتتني 

ــه  ــاً ضخــامً ل ــل كل منهــام كائن ــني، متث ضخمت

رأس إنســان، وصــدر طــري، وجســم عقــرب)162(. 

- سابعاً: معبد سيكاين )تل الفخريية(

ــع  ــة الواق ــل فخريي ــات يف ت ــت التنقيب أثبت

كــم(،   85( العــني  رأس  بلــدة  جنــوب  إىل 

شــامل غــرب الحســكة)163(، أنــه كان يضــم 

مدينــة تتبــع ململكــة جــوزن التــي رمبــا كانــت 

هــي مدينــة ســيكاين القدميــة، عــر فيهــا 

وبطريــق الصدفــة يف شــباط 1979م )جنــوب 

األكروبــول(، عــىل متثــال مــن الحجــر البازلتــي 

ارتفاعــه 2م )محفــوظ مبتحــف دمشــق(، ميثل 

الحاكــم اآلشــوري املحــي حــد يســعي )أواخــر 

ــكل85(. ــن ق.م( )الش ــع الثام ــع ومطل ــرن التاس الق

 وقــد نقــش عليــه نــص مــزدوج اللغــة: آشــوري )مؤلــف مــن 38 ســطراً(، 

ــام  ــب أم ــال نص ــص أن التمث ــح الن ــطراً(. ويوض ــن 23 س ــف م ــي )مؤل وآرام

162 أبو عساف، 1988، ص 457.

ــة  ــار( ومدين ــول؛ 12هكت ــا )أكروب ــة علي ــن مدين ــف م ــاراً، ويتأل ــة 90 هكت ــل الفخريي ــاحة ت ــغ مس 163 تبل

منخفضــة. نقبــت فيــه بعثــة أمريكيــة برئاســة كالفــن مــاك أيويــن 1940م، ثــم بعثــة أملانيــة 1955 - 1956م. 

ــون  ــد اعتقــد الباحث ــدءاً مــن 2001م، وق ــع ب ــب يف املوق ــة مشــرتكة التنقي ــة ســورية أملاني ــدأت بعث كــام ب

األوائــل أن التــل يحتــوي يف طياتــه عــىل العاصمــة امليتانيــة واشــوكاين، ومل يتــم العثــور عــىل مــا يؤكــد ذلــك، 

وكل مــا عــر عليــه بعــض األبنيــة التــي تعــود للقرنــني )8 7- ق.م(، ومنهــا بيــت ألحــد التجــار، ومجموعــة 

مــن الرقــم التــي تعــود للعــرص اآلشــوري الوســيط )النصــف الثــاين مــن القــرن الثالــث عــر ق.م(، وآثــار 

أخــرى تعــود للعصــور الهلنســتية والرومانيــة والبيزنطيــة واإلســالمية.

الشكل رقم )84(
طري من تل حلف 
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معبــد إلــه الطقــس مــن جــوزن يف مدينــة ســيكاين)164(، وقــد نصبــه حديســعي 

ــة ســيكاين. ال شــك أن  ــه حــدد يف معبــده مبدين ــذراً لإلل ــوري ن ابــن شــمي ن

تكثيــف التنقيــب يف املوقــع ســتقود للكشــف عــن املعبــد وعــن أحــد املركــز 

ــة. )الشــكل 86(.  ــة املهمــة يف املنطق العمراني

- ثامناً: معبد أرسالن طاش )خدو\خداتو( 

ــط  ــرات، وس ــر الف ــي نه ــة رشق ــدود الرتكي ــرب الح ــري ق ــع أث ــد موق يوج

ــة  ســهل رسوج الخصــب، بيضــوي الشــكل، أبعــاده 700×550م، ُســمي بالرتكي

ــة الضخمــة التــي وجــدت  ــل األســود البازلتي أرســالن طــاش لكــرة عــدد متاثي

ــاً فقــط.  عــىل ســطحه واملطمــورة جزئي

164 روس، 2005، ص 3.

الشكل رقم )85(
تل الفخريية
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الشكل رقم )86(
متثال هديسعي – تل الفخريية -
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ــخ  ــق بتاري ــرية، تتعل ــج مهمــة ومث ــات عــام 1928م عــن نتائ أســفرت حفري

املدينــة؛ وببعــض أبنيتهــا، ومــع أن القســم األكــرب مــا زال مطمــوراً يف أرض املوقع، 

ــود  ــة، يع ــوراً للمدين ــاً، وس ــاء ديني ــرياً، وبن ــاً كب ــرصاً وبيت ــرف اآلن ق ــا نع إال أنن

للقرنــني 8/9 ق.م، باإلضافــة إىل معبــد مــن الفــرتة الهلنســتية. )الشــكل 87(.

لعــل أهــم اكتشــافات هــذا املوقــع هــو املبنــى الــذي وصــف بأنــه مبنــى 

العاجيــات، ويتألــف مــن باحتــني، عــىل جوانبهــام أكــر مــن مثــاين عــرة حجرة، 

عــر يف بعضهــا عــىل مجموعــات مــن قطــع األثــاث العاجيــة، تــم تأريخهــا مــع 

املبنــى بالقــرن التاســع، أي مــن العــرص اآلرامــي الــذي ســبق العــرص اآلشــوري 

الحديــث)165(. )الشــكل 88(.

يُعتقــُد أن هــذه املدينــة قــد ُضّمــْت للدولــة اآلشــورية منــذ عهــد شــلمنرص 

ــف إال  ــم يُكش ــد فل ــا املعب ــة. أم ــم الوالي ــراً لحاك ــح مق ــل أن تصب ــث، قب الثال

عــن جــزء منــه، إذ كان مدخلــه املــزّود بــرواق محميــاً بتمثالــني لثوريــن 

كبرييــن، عليهــام كتابــة منقوشــة، تفيــد أن بــاين املعبــد هــو امللــك تيغــالت - 

بليرسالثالــث، وصاحبتــه اإللهــة عشــتار. ومــن بــني محتويــات املعبــد ســتة مــن 

ــات)166(. ــدوق للتقدم ــة، وصن ــل اآلله متاثي

ــوادي الفــرات، نقبــت  ــري ب ــاك موقــع يســمى الجــرن الكب نشــري إىل أن هن

فيــه بعثــة دامناركيــة، وقــد شــكَّل نقطــة مراقبــة خــالل عــرص الحديــد، واحتوى 

عــىل قلعــة بيضويــة محاطــة بعــدد مــن الغــرف التــي بُنيَــْت بالســوية الثالثــة 

وتعاقبــت يف الســوية الثانيــة، وترينــا منوذجــاً واضحــاً لبيــت هيــالين)167(، الــذي 

مــا زال الشــك موجــوداً حــول وظيفتــه الدينيــة إضافــة للمدنيــة.  

165 أبو عساف، 2003، ص31 ـ 32.

166 شرتومينغر، 1985، ص 170.
167 Akkermans & Shwartez، 2003، P. 376.
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الشكل رقم )87(
مخطط تل أرسالن طاش )تل خداتو(

الشكل رقم )88(
املبنى العاجي – أرسالن طاش
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- تاسعاً: معبد حدد دمشق

كانــت مملكــة دمشــق أقــوى املاملــك اآلراميــة، وقــد حــاول ملوكهــا توحيــد 

ــوريني  ــداء اآلش ــل ع ــة مث ــة، خارجي ــباب مختلف ــوا ألس ــم يوفّق ــني، فل اآلرامي

ــىل أســاس  ــد نشــأت ع ــة ق ــك اآلرامي ــة تكمــن يف أن املامل ــني، وداخلي لآلرامي

ــه.  نظــام قبــي بــدايئ، مل يســتطع أحــد تبديل

مل تجــر الحفريــات املطلوبــة يف العاصمــة اآلراميــة دمشــق، والتــي ذكرهــا 

عــدد مــن امللــوك اآلشــوريني يف حولياتهــم، لذلــك تبقــى الحضــارة التــي ترجــع 

ــا متامــاً، وقــد جــاء ذكــر إلــه  لهــذه الحقبــة ولــكل العصــور القدميــة غائبــة عنَّ

ــن  ــذي م ــد ال ــارة للمعب ــي دون اإلش ــش آرام ــن نق ــر م ــدد يف أك ــق ح دمش

املتوقــع أنــه يتوضــع يف مركــز املدينــة القدميــة تحــت املســجد األمــوي، وقــد 

جــرت خــالل ســتينيات القــرن املــايض بعــض أعــامل التنقيــب األثــري يف محيــط 

ــدة  ــة العائ ــور عــىل بعــض الكــرس الفخاري الجامــع، حيــث أســفرت عــن العث

ــذي  ــري ال ــة املص ــا، أو معرف ــم توثيقه ــف؛ مل يت ــن لألس ــي. ولك ــرص اآلرام للع

آلــت إليــه)168(. ومــا يعــزز هــذا الــرأي العثــور عــىل لوحــة مــن حجــر البازلــت 

تراوحــت أبعادهــا بــني 70 - 80ســم، حفــر عليهــا صــورة أبــو الهــول )معروضــة 

ــطينية يف  ــورية الفلس ــات الس ــبه املنحوت ــي تش ــق(، وه ــف دمش اآلن يف متح

القــرن التاســع ق.م، وتعــد الشــاهد الوحيــد عــىل فــن النحــت يف هــذه اململكة. 

وقــد تــم العثــور عــىل هــذه اللوحــة عــن طريــق الصدفــة نهايــة عــام 1940م 

خــالل بعــض أعــامل الرتميــم التــي كانــت تجــري يف الزاويــة الشــاملية الغربيــة 

للســور القديــم الــذي يحيــط بفنــاء املعبــد الرومــاين)169(. )الشــكل89(.

168 حصلــت عــىل هــذه املعلومــة مــن أحــد املشــاركني يف هــذه التنقيبــات، وهــو الدكتــور الباحــث عبــد القــادر 

الريحــاوي )املديــر األســبق ملديريــة املبــاين يف املديريــة العامــة لآلثــار واملتاحــف(.

169 بيتارد، 2006، ص 10، وانظر أيضاً: أبو عساف، 1988.
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- عارشاً: معابد دور كاتليمو وجوارها

بــدأ  العــارش،  القــرن  نهايــة  عنــد 

امللــوك اآلشــوريون سلســلة مــن الحمــالت 

الناجحــة ضــد املاملــك الغربيــة، وحققــوا 

بذلــك تأســيس االمرباطوريــة اآلشــورية 

الحديثــة )900 - 609 ق.م()170(. وقــد قــام 

ــاذ  ــرص باتخ ــذا الع ــالل ه ــوريون خ اآلش

بعــض الحــوارض مراكــز إقليميــة لهــم 

إلدارة املناطــق التــي كانــوا يســيطرون 

عليهــا، أو لتنظيــم الحمــالت للســيطرة 

ــدة. ومــن أكــر هــذه  عــىل مناطــق جدي

املواقــع شــهرة هــو دور كاتليمــو )الشــيخ 

ــذ عــرص  ــع لآلشــوريني من ــذي كان يتب ــور األدىن، ال حمــد()171( يف منطقــة الخاب

مملكتهــم الوســيطة، واســتمر كذلــك خــالل العــرص اآلشــوري الحديــث، حيــث 

تعــزز وضعــه أكــر وأصبــح خــالل القــرن الثامــن ق.م مدينــة محصنــة مســورة 

ــكل90(. ــاراً)172(. )الش ــن 55 هكت ــد ع ــاحتها تزي مس

170 Akkermans & Shwartez، 2003، P. 374.

ــد  ــىل بع ــور ع ــر الخاب ــة لنه ــة الرقي ــىل الضف ــار، ع ــغ مســاحته 110 هكت ــد البال ــل الشــيخ حم ــع ت 171 يق

68 كيلــو مــرتا شــامل رشق مدينــة ديــر الــزور ويرتفــع 40 مــرتاً عــن ســطح األرض املجــاورة. وهــو مدينــة 

 Dur- مجــداال أو مجــدل القدميــة)أي الــربج( وأطلقــت عليهــا النصــوص األشــورية اســم دور ـ أدوك ـ ليــم

aduk -lim. بــدأ التنقيــب يف املوقــع االملــاين هارمتــوت كونــه منــذ أواخــر ســبعينيات القــرن املــايض ومــا 

يــزال العمــل مســتمراً حتــى اآلن، وقــد تبــني أن ســكن املوقــع بــدأ منــذ االلــف الرابــع ق.م، واســتمر خــالل 

ــة بــني 1300-600 ق. م حيــث ُدعــَي بالتســمية األشــورية  ــة اآلشــورية الوســيطة والحديث فــرتة االمرباطوري

ــغ  ــع بســور بل ــط املوق ــة. أحي ــة الغربي ــة العســكرية الرئيســية عــىل الجبه ــراً للحامي دوركاتليمــو وكان مق

طولــه 4 كــم، وهــو يضــم الحــي الرســمي املرتفع)األكروبــول(، واألحيــاء الشــعبية املنخفضــة، ومنهــا مــا هــو 

موجــود خــارج الســور. عــر يف املوقــع عــىل الكثــري مــن املبــاين أهمهــا القــرص األحمــر نســبة للــون جدرانــه، 

وأرشــيفاً تضمــن مئــات النصــوص املســامرية، واآلراميــة.
172 Akkermans & Shwartez، 2003، P. 374.

الشكل رقم )89(
منحوتة دمشق )ابو الهول(
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الشكل رقم )90(
دورر كاتليمو – معبد الشيخ حمد
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ــد  ــن املعاب ــنّيْ النصــوص اآلشــورية وجــود عــدد م تُب

يف مدينــة دور كاتليمــو وجوارهــا، والتــي مل يتيــرس 

ــه  ــى اآلن. رغــم أن ــا حت ألعــامل التنقيــب الوصــول له

ــوذج  ــن من ــه م ــاء مخطط ــىل بن ــراً ع ــور مؤخ ــم العث ت

ــد  ــه يعتق ــالين، إال أن الباحــث هارمتــوت كون ــت هي بي
ــف مــن  ــى املــؤرخ للقــرن الســابع ق.م واملؤل أن املبن
ــد. وقــد  ــه للمعب ــة أقســام أقــرب إىل القــرص من ثالث
عــر فيــه عــىل مــرآة برونزيــة مصــورة بقــرص شــمس 

مجنــح فــوق شــجرة الحيــاة، ودميــة برونزيــة للعفريــت بــازوزو 
يف الصالــة الرئيســة، ومــن املحتمــل أنهــا كانــت معلقــة يف األصــل 

عــىل الجــدار، مــن أجــل طــرد الــرور واألمــراض مــن 
ــكل91(. ــرة)173(. )الش الحج

- أحد عرش: معبد ساملانو 

أحــد أهــم املعابــد املعروفــة مــن خــالل نصــوص دور كاتليمو )الشــيخ حمد( 

اآلشــورية الحديثــة. وقــد أوردت هــذه النصــوص أســامء تســعة مــن املوظفــني 

والكهنــة )شــانغو()174( بحيــث كانــوا رفيعــي املســتوى، وكانــت مهمتهــم خدمــة 

وإدارة املعبــد، وهــؤالء املوظفــون هــم: بانيــا وكانــت خدمتــه حــوايل عــام 828 

ق.م، والثــاين هــو آشــور - شــومو - أوكــني وخــدم حــوايل عــام 667 ق.م، والثالــث 

173 Kunhe، 2009a، Dur – Katlimmu – Der Assyrische Zentralort Am Khabour.
174 عــرف املديــر الرئيــس يف بعــض املعابــد اآلشــورية باســم املديــر املســؤول عــن البيــت، بينــام كان يدعــى يف 
معابــد أخــرى شــانغو؛ وهــو املوظــف الكهنــويت األول، وعــادة مــا كان لــه نائــب. ألن شــانغو معبــد عظيــم كان 
رجــالً ذا أهميــة كــربى، وغالبــاً مــا كان لــه اتصــال مبــارش مــع امللــك شــخصياً، أو يف املناســبات االحتفاليــة، أو 
عــن طريــق املراســلة حــول حــوادث تجــري يف املدينــة، وكان مــن املمكــن أن يكــون ذا ثــروة هائلــة، وأن ميتلــك 
الضيــاع الكبــرية إضافــة لألجــور التــي يتقاضاهــا كحصــة مــن مدخــول املعبــد. وكانــت مهمــة النائــب األوىل 
إضافــة لتســيري الطقــوس الدينيــة، هــي العنايــة بالشــؤون املاليــة للمعبــد، فهو مســؤول عــن اســتالم التقدمات، 
وإدارة شــؤون املعبــد املاليــة، وحاميــة أمالكــه التــي كثــرياً مــا تعرضــت لالختــالس مــن قبــل بعــض املوظفــني. 
وهنــاك طبقــة ثانيــة مــن املوظفــني الرســميني يف املعبــد اآلشــوري هــم الكالــو )كاهــن االبتهــاالت(. وكان الكالــو 
يقــوم بــكل األنشــطة التــي ال يؤديهــا الشــانغو ونائبــه، لكــن وظيفتــه الرئيســة هــي اإلنشــاد، علــامً أن الكالــو 
املثقــف عمــل بصفــة كاتــب إضافــة لعملــه، ومــن املمكــن أن يعمــل شــانغو يف معبــد أقــل أهميــة، وكالــو يف 
معبــد مهــم. وليــس مــن املطلــوب أن يكــون الكالــو مــن طبقــة اجتامعيــة راقيــة، فقــد تــم عتــق أحدهــم مــن 

العبوديــة إكرامــاً لإللــه بعــل. نظــر: ســاغز، عظمــة بابــل، 2008، ص 312، 314.

الشكل رقم )91(
بازوزو – تل الشيخ حمد
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ــه حــوايل  ــت خدمت ــا وكان ــاملانو - أخــو - أدين ــن س ــارو - أصــور، اب ــال - ش نرغ

650 ق.م، والرابــع )تعــرض اســمه للتلــف( وخــدم حــوايل 639 ق.م، والخامــس 

ــور  ــو - أص ــا - أخ ــادس إنورت ــوايل 634 ق.م، والس ــدم ح ــي - إالين وخ أدد كابت

حــوايل 632 ق.م، والســابع ســاملانو - شــانغو - أصــور حــوايل 602 ق.م، والثامــن 

أنورتــو - إيس - عــا )تعــرض التاريــخ للتلــف(، والتاســع كيتــورو - نــا عيــد )تعــرض 

التاريــخ للتلــف(. وكانــت العــادة )حســب النصــوص( أن يعمــل يف املعبــد كاهــن 

واحــد فقــط، وميــارس هــذه الوظيفــة مــدى حياتــه، وكان يلحــق بالقامئــني عــىل 

خدمــة املعبــد موظــف يــرف عــىل األضاحــي، وهنــاك املغنــي واملغنــي األكــرب 

والطبيــب)175(. 

ــا مــن نقشــني  ــد وردتن ــد ســلامنو، وق ــات قيمــة حــول معب ــاك معلوم هن

كتابيــني وجــدا عــىل كــرسة مــن شــاهدة ملكيــة آشــورية وقعــت بــني أيــدي 

تجــار اآلثــار منــذ فــرتة ليســت بالبعيــدة، وقــد كانــت هــذه الكــرسة مكّملــة 

ــنة 1879م يف  ــام H. Rassam س ــا هـــ. رس ــر عليه ــد ع ــي كان ق ــرسة الت للك

ــة و  ــكاً يلتفــت نحــو اليمــني، مــع رمــوز إلهي نفــس املوقــع، وهــي تصــور مل

نقــش كتــايب آلدد - نـِـراري الثالــث )811 - 793 ق.م( يتحــدث عــن حملــة  قــام 

بهــا ضــد “بــالد خــايت” وأرفــاد. ثــم ينتقــل للحديــث عــن أعــامل ترميــم وإعادة 

بنــاء يف معبــد ســلامنو، الــذي بُنــي مــن قبــل والــده شــلمنرص، )دي - مــا - نــو - 

مــاش أ - يب(. ويبــدو أن حالــة التصــّدع التــي أصابــت البنــاء هــي التــي دفعتــه 

إلعــادة تجديــده بصــورة جذريــة. ويذكراســتخدامه يف بنــاء األســقف لجــذوع 

ــاء  ــه رج ــص بتوجي ــي الن ــان، وينته ــال لبن ــن جب ــا م ــي جلبه ــجار األرز الت أش

ــايب يف  ــش الكت ــاء النق ــد، وإبق ــالمة املعب ــىل س ــة ع ــل للمحافظ ــم املقب للحاك

مكانــه. ومبــا أن شــلمنرص ليــس اســم األب العضــوي ألدد - نـِـراري الثالــث، فقــد 

اســتخدم هنــا كلمــة »أبــو« مبعنــى »األب األول، الســلف«، وقصــد بــه شــلمنرص 

األول، الــذي ميكــن أن ينســب إليــه بنــاء معبــد ســلامنو)176(.

175 Radner، 2004، PP. 1-16.
176 Radner، 2004، PP. 15.
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- اثنا عرش: معبد بورو

ــي اســمه  ــورو ويعن ــه يدعــى ب ــل الشــيخ حمــد ذكــراً إلل ــورد نصــوص ت ت

)الثــور العجــل(، الــذي كان لــه معبــد بالقــرب مــن دور كاتليمــو. ومــا زالــت 

املصــادر عــن هــذا املعبــود قليلــة، ومــن بينهــا ظهــوره يف تركيــب عــدد مــن 

أســامء األعــالم، والتــي يتَّضــُح مــن خاللهــا أنــه ُعبــَد يف املنطقــة الواقعــة بــني 

حــران وخنــدان )عــىل الفــرات األوســط(، فيــام كان مركــز عبادتــه ليــس مدينــة 

دور كاتليمــو بــل موقعــاً مجــاوراً رمبــا كان يف إمــارة القــي، أو يف خنــدان)177(.

- ثالثة عرش: معبد تل الشيخ حسن 

A ــاء عــر يف الســوية الثالثــة مــن موقــع تــل الشــيخ حســن)178( عــىل البن

ــوب  ــدي، عرضــه مــن الشــامل للجن ــل قــرصاً ينتمــي للعــرص الحدي ــذي ميث ال

21م، ومــن الــرق للغــرب 531ســم، أساســاته من الحجــارة الكلســية، وجدرانه 

 )V( مبنيــة مــن اللــن املشــوي بعــرض 120ســم. وكان ملفتــاً لالنتبــاه الغرفــة

التــي رُصفــَت أرضيتهــا بأجــزاء مــن القرميــد املشــوي، بحيــث ُوضعــْت لتكــون 

أساســاً ألرضيــة طينيــة تعلوهــا. 

ــد،  ــن أواخــر عــرص الحدي ــامً م ــاًء مه ــل بن ــإن القــرص ميث ــن، ف ــام يك ومه

ــام  ــالين )2(، ك ــالين )1( وهي ــم هي ــة باس ــريل املعروف ــة زنج ــبه أبني ــو يش وه

ــن  ــذا فم ــد. وله ــد بعي ــابهة إىل ح ــا، متش ــلوب بنائه ــرف، وأس ــام الغ أن أحج

املعتقــد أن تاريــخ القــرص يعــود للفــرتة الواقعــة بــني القرنــني الثامــن والســادس 

ق.م)179(. وهــذا النمــوذج مــن البنــاء )بيــت هيــالين( يبقــى مــن املواضيــع التــي 

مل تحســم بعــد فيــام إذا كانــت معبــداً أم قــرصاً أم اإلثنــني معــاً، يف ظــل العثــور 

177 Radner، 2004، PP. 15.

ــرتة  ــالل ف ــة خ ــة أملاني ــه بعث ــت في ــرات، نقب ــر الف ــاف نه ــىل ضف ــة ع ــن يف الرق ــيخ حس ــل الش ــع ت 178 يق

الثامنينيــات، فكشــفت عــن عــدد مــن املنشــآت املهمــة، مــن بينهــا بيــوت ســكنية ومعابــد. وننــوه لوجــود 

ــه يعــود للفــرتة الهلنســتية. ــدم اســتيطان في ــخ، لكــن أق ــل يحمــل نفــس االســم، ويقــع يف وادي البلي ت

179 بوزه، 1989، ص 226.
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ــل الشــيخ  ــاء ت ــا يف بن ــة. ومــن بينه ــة باملامرســات الديني ــا عالق عــىل لقــى له

حســن هنــاك طاولــة أضاحــي صغــرية مصنوعــة مــن البازلــت عليهــا زخــارف 

)رأس ثــور( تشــبه لقــى أخــرى معروفــة يف تــل حلــف، وتعــود للفــرتة املمتــدة 

مــن القــرن التاســع وحتــى الســابع ق.م. كــام ُعــر يف نفــس املــكان عــىل ختــم 

ــىل  ــش ع ــري، نُق ــي الط ــر الكل ــن الحج ــان، م ــدون اتق ــوع ب ــطح، مصن مس

قاعدتــه املســطحة خمســة رمــوز إلهيــة عــىل شــكل أثــالم. يتضــح مــن موضــوع 

النقــش أن الختــم يعــود للعــرص البابــي الحديــث)180(. 

- أربعة عرش: معبد تل بويض

 يقــع عــىل بعــد 18 كــم جنــوب رشق الحســكة عــىل الضفــة اليمنــى لنهــر 

ــه  ــت في ــف، نقب ــم والنص ــاحته الدون ــارب مس ــري تق ــل صغ ــو ت ــور، وه الخاب

ــإدارة أنطــوان ســليامن عــام 1997م. )الشــكل92(. ــة ب ــة وطني بعث

 ُعــر فيــه عــىل ســويتني أثريتــني، ترجــع إحداهام للعــرص الحجــري الحديث 

)النيوليــت(. واكتشــَف يف التــل قــرص يعــود للعــرص اآلشــوري الحديــث )1000 

ــة،  ــة املركزي ــم يف الباح ــري أُقي ــد صغ ــيك معب ــه املل - 700 ق.م()181(، يف جناح

ــا  ــي، ُوجــَد يف داخله ــع الرق ــا يف الضل ــع محرابه ــة يق ــن غرف ــارة ع وهــو عب

حــوض مــن الفخــار، ومتثــال مصنــوع مــن الطــني إلمــرأة عاريــة، يداهــا 

متشــابكتان كرمــز للعطــاء، مــام يرّجــح أن هــذا املعبــد كان مخصصــاً لعبــادة 

ــة عشــتار)182(.  الرب

ــرية،  ــة كب ــه باح ــرص، ل ــن الق ــوب م ــر إىل الجن ــد آخ ــَف معب ــام اكتش ك

وغرفتــان متجاورتــان، ُزيِّنــْت واجهتيهــام الداخليــة مــن الجهــة الرقيــة بثالثــة 

محاريــب. ويتــم الدخــول للمعبــد مــن الجهــة الجنوبيــة عــرب بوابتــني تؤديــان 

180 بوزه، 1989، ص 231.

181 ينقســم القــرص لثالثــة أجنحــة: ملــيك، وإداري، وخدمــات عامــة. ويتألــف مــن )45( غرفــة مربعــة 

ــن  ــري م ــا، ويحمــل القــرص الكث ــام بينه ــواب في ــا أب ــوب، له ــن الشــامل للجن ومســتطيلة الشــكل، تتجــه م

ــيطة. ــورية الوس ــامرة اآلش ــات الع صف
182 بغدو، 2009، ص 262.
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إىل باحــة، ومــن ثــم يتــم االنتقــال إىل غرفــة أماميــة، ومنهــا إىل املصــىل، وقــدس 

األقــداس)183(. 

- خمسة عرش: معبد هريابوليس )منبج(

مل يعــرف هــذا املعبــد مــن خــالل املكتشــفات األثريــة، ولكنــه ُعــرف مــن 

ــة  ــه )يف اآلله ــاطي يف نبذت ــوس السميس ــُه لوقيان َم ــذي قدَّ ــف ال ــالل الوص خ

ــد أن  ــس(. واعتق ــد هــريا بولي ــه وســاّمه )معب ــد أن زاره ووصف الســورية(، بع

كل مــا كان يجــري فيــه تقريبــاً هــو مــن أصــول أقــدم مــن عــرصه، مبــا يف ذلــك 

البنــاء نفســه، أي أنــه رمبــا يعــود للفــرتة التــي هــي موضــوع بحثنــا، أو قبــل 

ــي  ــك. ويف هــذا العــرض رمبــا نســتطيع التعــرف عــىل بعــض الطقــوس الت ذل

ــه)184(:  ــد وموجودات ــة لشــكل املعب ــه، إضاف ــت تجــري في كان

ـ هريابوليس: )املدينة املقدسة( 

ــة يســمونها املقدســة  ــرات؛ مدين ــن الف ــداً م ــس بعي توجــد يف ســورية، لي

)هريابوليــس، أو املدينــة املقدســة(، إنهــا يف الواقــع مخصصــة لـــ )هــريا( 

183 بغدو، 2009، ص 264.
184 بن ذريل، 1964، ص 55 ـ 76.

الشكل رقم )92(
معبدان من تل بويض
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اآلشــورية، ولكنــي )كالم لوقيانــوس( أعتقــد أن هــذا االســم ال يرجــع تاريخــه 

ــا اكتســبت هــذه  ــا اســم آخــر، وأنه ــة كان له ــة، وأن املدين إىل تأســيس املدين

ــن  ــة... ســأتحدث ع ــن يف املدين ــه الدي ــذي ازدهــر في ــت ال التســمية، يف الوق

الشــعائر التــي نالحظهــا يف ديانتهــا، والجمعيــات التــي تنعقــد فيهــا، واألضاحــي 

التــي تُقــّدم. وســأتحدث أيضــاً عــن كل مــا يــروى عــن مؤســي ديانتهــا، وكيــف 

ــد  ــوري، وق ــاب، إين آش ــذا الكت ــب ه ــذي يكت ــي ال ــا نف ــا، وأن ــأ معبُده أُنش

رأيــت بــأم عينــي جــزءاً مــام أرويــه، يف حــني أن الباقــي، أي مــا هــو ســابق عــىل 

ــة. )الشــكل93(. ــه الكهن ــه كــام أخــربين ب ــا أنقل عــرصي، أن

املعبد واألعمدة

األرض التــي بُنــَي عليهــا املعبــد هضبــة، وهــو قائــم عــىل وجــه التقريــب يف 

وســط املدينــة، ومحــاط بســورين، أحدهــام قديــم، واآلخــر ال يرقــى إىل أبعــد 

ــد عــىل  ــة نحــو الشــامل، ومتت ــد مائل ــات propylees املعب ــا، وبواب ــن عرصن م

ســاحة تقــرب مــن مئــة »براســة«. يف هــذه الرقعــة تقــوم األعمــدة التــي رفعهــا 

ــان يف  ــة«، ومرت ــون »براس ــا ثالث ــد منه ــود الواح ــاع العم ــوس(، وارتف )ديونيس

العــام يصعــد رجــل إىل قمــة أحدهــا، وميكــث هنــاك مــدة أســبوع. هــذا هــو 

ســبب هــذا االســتعامل، إن الشــعب مقتنــع أنــه مــن هــذا املوضــع املرتفــع، 

ــكل  ــا ل ــد بركاته ــا أن تعق ــة، ويرجوه ــع اآلله ــاور م ــان أن يتح ــن لإلنس ميك

ســورية، وأن اآللهــة تســمع عــن قــرب صلواتــه أكــر، وآخــرون يظنــون أنهــم 

يفعلــون ذلــك كذكــرى لديكاليــون، ولذلــك الزمــن الشــقي الــذي كان النــاس 

ــان، بالنســبة  ــه إىل املرتفعــات واألشــجار الباســقة خشــية الطوف يصعــدون في

إيل، أجــد هــذا التفســري غــري مقــارب للواقــع، وأعتقــد أنهــم يفعلــون ذلــك عــىل 

رشف ديونيســوس، وهــذا مــا ابنــي عليــه فرضيتــي، إن مــن يقيمــون األعمــدة 

يضعــون عليهــا متاثيــل خشــبية! ملــاذا؟ لســت أدري.. ولكنــي أعتقــد أن هــذا 

الرجــل يصعــد عــىل العمــود ليمثــل ذلــك التمثــال الخشــبي.
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 صعود العمود 

ــه، وحــول  ــرر الصاعــد حول ــة، مُي ــم عــىل الصــورة التالي وصعــود العمــود يت

العمــود حبلــة صغــرية، ثــم يرقــى إىل األعــىل عــىل قطــع خشــبية مثبتــة عــىل 

العمــود، تكفــي فقــط ملوضــع رأس األصابــع، وكلــام صعــد رفــع الحبلــة مــن كال 

الطرفــني، كــام ترفــع األعنــة. وعندمــا يصــل الصاعــد إىل آخــر مرحلــة يف صعــوده 

يرمــي بحبلــة أخــرى، هــي طويلــة هــذه املــرة، ويرفــع إليه مــن األرض بواســطتها 

مــا يريــد: خشــب، ثيــاب، أدوات، يؤلــف منهــا مقعــداً شــبيهاً بالعــش، وهنــاك 

يجلــس، وميكــث كــام قلــت ســبعة أيــام، وكثــري مــن النــاس ممــن يؤمــون املعبــد 

يجلبــون إليــه الذهــب، والفضــة، وأشــياء أخــرى مــن املعــادن، يضعونهــا أمامــه 

عــىل األرض، ويذهبــون، بعــد أن يذكــروا أســامءهم، ويــرصخ عابــد آخــر، يكــون 

يف أســفل العمــود بأســامئهم لــه، وعندمــا يســمعها العابــد فــوق، يقــوم بصــالة 

لــكل واحــد منهــم، ويــرب وهــو قائــم يصــي عــىل أداة معدنيــة، تحــدث بفعل 

الشكل رقم )93(
قلعة نجم – قرب منبج – عىل الفرات
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رضباتــه صوتــاً عاليــاً، ومقرقعــاً. إنــه ال ينــام أبــداً، وإذا أســلم نفســه للنــوم، فــإن 

عقربــاً تصعــد لتوقظــه بلدغــة مؤملــة، وذلــك عقــاب النــوم فــوق. وإن مــا يقــال 

عــن العقــرب ينــم عــن أصــل دينــي مقــدس، ولكــن هــل هــذا صحيــح؟ لســت 

أدري!. عــىل كل حــال، إين أعتقــد أن الخــوف مــن الســقوط يســاهم أيضــاً يف أن 

يظــل العابــد صاحيــاً، وقــد تكلمــت كثــرياً عــن الذيــن يصعــدون األعمــدة. أمــا 

املعبــد فإنــه ينظــر إىل الشــمس املرقــة. 

وصف املعبد

مــن حيــث الشــكل، والطــراز، إنــه يشــبه املعابــد التــي بنيــت يف )أيونيــا(، 

إن القاعــدة التــي يرتكــز إليهــا ترتفــع عــن األرض مقــدار »براســتني«. ويصعــد 

إىل املعبــد بواســطة درج ضيــق. وعندمــا نكــون اجتزنــا الــدرج، يهــب الدهليــز 

منظــراً مدهشــاً، إن األبــواب التــي تزينــه كلهــا مــن ذهــب، ويف الداخــل يتــألأل 

املعبــد بألــف زينــة ذهبيــة، والســقف كلــه مــن ذهــب، ورائحــة رشاب اآللهــة 

ــالد العــرب،  ــي تعطــر، كــام يقــال يف ب ــل الت ــاء مث ــربي تتصاعــد مــن البن العن

ــه،  ــة التــي تخــرج من وعندمــا يدخــل املــرء إىل املعبــد يحــس بالنســمة العذب

هــذه الرائحــة ال ترتكنــا عندمــا نبتعــد عنــه، بــل تظــل طويــالً يف الثيــاب، ويظــل 

املــرء يتذكرهــا دامئــاً. 

التامثيل الذهبية

داخــل املعبــد ليــس خاويــاً، لقــد بنيــت فيــه غرفــة يوصــل إليهــا بواســطة 

درج صغــري وليــس للغرفــة أبــواب، وواجهتهــا مفتوحــة متامــاً، وميكــن لجميــع 

النــاس أن يدخلــوا املعبــد، إال أن الكهنــة وحدهــم هــم الذيــن يحق لهــم دخول 

ــن  ــة، والذي ــة باآلله ــن هــم أكــر صل ــل الذي ــاً ب ــة، وأيضــاً ليســوا جميع الغرف

ــريا،  ــام له ــاالن أحده ــة متث ــد يف الغرف ــة. ويوج ــامل الديني ــم األع ــوكل إليه ت

واآلخــر رمبــا لزيــوس، إال أن الســوريني يســمونه باســم آخــر، وكال التمثالــني مــن 

الذهــب، وكالهــام جالــس، هــريا تجرهــا األســود يف حــني يجــر زيــوس طاقــم 
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ــه، عرشــه،  ــال يذكــر بزيــوس، رأســه، ثياب ــريان. وحقــاً كل يشء يف هــذا التمث ث

واملرجــو أن ال يؤخــذ لغــريه. إال أن متثــال هــريا عندمــا يتأملــه اإلنســان يقــدم 

ــه مالمــح  ــاً هــريا، إال أن في ــرية يف املالمــح، يف املجمــوع هــو حق ــات كب اختالف

مــن أثينــا وأفروديــت وســيلينة ورحيــا وأرتيميــس ونيميزيــس والتامثيــل ذات 

ــزالً  ــرى مغ ــاً وباألخ ــا صولجان ــدى يديه ــك بإح ــي متس ــة وه ــة املتموج األردي

ــت  ــة مخصصــة ألفرودي ــار، هــو زين ــر بزن ــة وتتزن وحــول رأســها أشــعة وهال

الســاموية، يُضــاف إىل ذلــك أنهــا مكســوة بالذهــب والحجــارة الكرميــة وبعــض 

هــذه الحجــارة بيضــاء وبعضهــا اآلخــر بلــون املــاء، والكثــري منهــا بلــون الخمــر 

أو لــون النــار، وكثــري منهــا هــي كوارتــز رسدينيــا وياقــوت وزمــرد، وقــد جلبهــا 

إليهــا املرصيــون والهنــود واألحبــاش وامليديــون واألرمــن والبابليــون، ولكــن بــني 

األشــياء األكــر إعجابــاً ذلــك الحجــر الــذي عــىل رأســها ويســمى قنديــل، وهــو 

اســم يــأيت مــن األثــر الــذي يحدثــه الحجــر، فهــو يلقــي يف الليــل بإشــعاع قــوي 

ــل  ــا أيُضء بالقنادي ــه: إمن ــه هــريا كل ــن علي ــذي تهيم ــد، ال ــث يضــاء املعب بحي

وبريــق الحجــر يف النهــار الضعيــف، ولكنــه يحتفــظ مــع ذلــك بلونــه النــاري. 

ــن  ــه م ــه إذا تأملت ــي أن ــرى، ه ــة أخ ــة مدهش ــاً خصيص ــال أيض ــب التمث ويه

وجهــه فهــو ينظــر إليــك وإذا غــريت مكانــك ظلــت عينــاه تتبعانــك، وإذا نظــر 

إليــه رجــل آخــر مــن زاويــة أخــرى فعــل معــه مثــل ذلــك.

وهنــاك بــني التمثالــني متثــال آخــر هــو أيضــاً مــن الذهــب لكنــه ال يشــبهها، 

ال شــكل خــاص لــه، ومالمحــه هــي مالمــح اآللهــة األخرى، ويســميه اآلشــوريون 

ــه وال  ــه اســامً خاصــاً وال يذكــرون شــيئاً عــن أصل الصنــم دون أن يطلقــوا علي

عــاّم ميثــل، وينســبه بعضهــم إىل ديونيســوس وآخــرون إىل ديكاليــون وآخــرون 
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ــك  ــب، ولذل ــن ذه ــة م ــه حامم ــىل رأس ــل ع ــه يحم ــمرياميس)185(، ألن إىل س

يزعمــون أيضــاً أنــه ميثــل ســمرياميس، وهــو ينـــزل إىل البحــر مرتــني يف العــام، 

ليجلــب املــاء الــذي كنــت تحدثــت عنــه.

ــرش  ــاهد ع ــا نش ــاهد أول م ــون، نش ــن داخل ــار ونح ــد؛ وإىل اليس يف املعب

ــام  ــر ه ــمس والقم ــه، ألن الش ــت في ــه ليس ــذا اإلل ــورة ه ــمس، إال أن ص الش

وحدهــام اإللهــان الوحيــدان اللــذان ال ميثــالن بواســطة الصــور. ملــاذا يلجــؤون 

إىل هــذا االســتثامر؟ هاكــم الســبب الــذي قدمــوه يل: يقولــون إنــه مســموح، 

ــن  ــة م ــري مرئي ــكالها غ ــل، ألن أش ــام التامثي ــرى أن تق ــة األخ ــل اآلله ــن أج م

عيــون النــاس، ولكــن الشــمس والقمــر يظهــران يف مــأل النــور، وجميــع النــاس 

ــل بواســطة النحــت لكواكــب تتقــد يف الســامء؟.  تراهــام، وإذاً ملــاذا التمثي

ــي  ــل الت ــه ال يشــبه التامثي ــون، ولكن ــاالً ألبول ــد هــذا العــرش متث نجــد بع

تُرفــُع بالعــادة لــه، فــإن جميــع الشــعوب بالفعــل متثــل )أبولــون( عــىل شــكل 

شــاب يف زهــرة العمــر، والســوريون وحدهــم أعطــوا متثالــه وجهــاً بذقــن، وهــم 

ــا  ــقالن(، أوصلته ــن عس ــق أو م ــن دمش ــا م ــة )أصله ــورية آرامي ــة س ــايل( ملك ــم الع ــّمورامات )االس 185 س

ــة  ــا املصــادر اليوناني ــل. عرفته ــم، وهــو حكــم آشــور وباب ــرق القدي ــة يف ال ــر العــروش رهب ــة ألك الصدف

باســم ســمريأميس )الحاممــة(، ألن الحاممــة هــي التــي أرضعتهــا وأطعمتهــا عندمــا كانــت طفلــة، ويــروى 

ــا يف مخيمــه  ــس«، التحقــت بزوجه ــط آشــوري »أوني ــة رائعــة الجــامل لضاب ــت زوجــة ذكي ــا كان ــا أنه عنه

الــذي أقامــه لحصــار املدينــة األخمينيــة بكرتيــا Bactria )وزيــر أبــاد شــامل أفغانســتان حاليــاً(، واســتطاعت 

أن تضــع خطــة ناجحــة اســتوىل مــن خاللهــا الجيــش اآلشــوري عــىل املدينــة املحصنــة. أراد امللــك نينــوس 

)شــمي - أدد الخامــس( الطاعــن يف الســن أن يتعــرف عــىل مســبّبة النــرص، فغمرهــا بالهدايــا قبــل أن يبهــره 

ــازل عنهــا لحبــه الشــديد لهــا، رغــم أن امللــك عــرض عليــه  جاملهــا، فطلبهــا مــن زوجهــا الــذي رفــض التن

ابنتــه ســوزان بــدالً عنهــا، فأخــذ امللــك يهــدد ضابطــه بفــقء عينيــه مــام اضطــره لالنتحــار شــنقاً، وتـــزوج 

ــا  ــة عــن ابنه ــالد نياب ــك شــمي - أدد تســلمت الســلطة يف الب ــاة املل ــك مــن ســمرياميس -- وبعــد وف املل

ــراري الثالــث( ملــدة خمــس ســنوات )811 - 806 ق.م( حكمــت خاللهــا باقتــدار  الصغــري نينيــاس )أدد - نِ

عجيــب، فكانــت »األجمــل واألقــى واألقــوى واألحيــل بــني ملــكات الــرق«. ذاعــت شــهرة ســمرياميس يف 

العــامل القديــم، وصيغــت عنهــا أســاطري ال عالقــة لهــا بالواقــع، مثــل قيــادة الحــروب، وبنــاء املــدن، ومنهــا 

ــن.  ــني واألرم ــني واأليرايني ــني واألورارتي ــان والبابلي ــل اليون ــل. وحــاول كل شــعب أن ينســبها لنفســه، مث باب

ــو، ســمرياميس، ترجمــة عيــد مرعــي، دمشــق، 2008. ــد انظــر: جيوفــاين بيتينات للمزي
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ميتدحــون كثــرياً طريقتهــم تلــك، ويلومــون اإلغريــق، وجميــع الذيــن يعتقــدون 

أنهــم يرضــون أبولــون بإعطائــه مالمــح الفتــى املراهــق، إنــه يف نظرهــم عــدم 

مقــدرة، وشــعوذة أن متثــل اآللهــة مبالمــح ناقصــة، ألن الشــباب يف رأيهــم يشء 

ــا،  ــن به ــي يتزي ــه الت ــال، وهــي ثياب ــة أخــرى تالحــظ يف التمث ــص، ومفارق ناق

والتــي ال يــرى لهــا مثيــل يف الخــارج.

ويشــار يف موضــوع املعابــد، إىل أن ظاهــرة زخرفــة األبنيــة الرســمية، ومنهــا 

الدينيــة؛ وإعــادة إشــادتها يف العواصــم املحليــة توقفــت فجــأة بعــد الســيطرة 

اآلشــورية، وضيــاع اســتقالل املاملــك املحليــة. لكــن بعــض املواقــع والبلــدات 

ــد  ــا حــامة؛ فقــد أُعي ــة والعســكرية لآلشــوريني، ومنه ــة االقتصادي ذات األهمي

ــدة. يف حــني  ــد تحــت الســيادة اآلشــورية الجدي ــا مــن جدي ــا وبنائه تخطيطه

جــرى إعــادة بنــاء القليــل مــن املعابــد، ومنهــا معبــد إلــه العاصفــة يف حلــب، 

ــة  ــرتض أن تدهــور حال ــن املف ــايل فم ــن. وبالت ــتمر يجــذب املتعبدي ــذي اس ال

املعابــد ترجــع للوضــع االقتصــادي، والبنيــوي )املتدهــور(، وليــس فقــط بســبب 

عامــل الســيادة اآلشــورية، التــي قــد تكــون ســبباً ليــس إال)186(.

186 Mazzoni، 2002، P. 94.
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الطقوس الدينيــة 

ــاد التــي  ــواع االحتفــاالت واألعي ــد مــن أن عرفــت املناطــق الســورية العدي

ــا،  ــنة وفصوله ــاد رأس الس ــك أعي ــا يف ذل ــي، مب ــع الدين ــا الطاب ــدى أغلبه ارت

واكتــامل القمــر، ومهرجانــات تنصيــب الكهنــة، وتتويــج امللــوك، ووالئــم الذكــر 

وغريهــا. ورغــم كــرة هــذه األعيــاد، وتنوعهــا، إال أن املعلومــات املتوافــرة 

ــاالت قامئــة  ــت هــذه االحتف ــد ظل ــة. وق ــرة وغــري كامل ــت متناث ــا زال ــا م عنه

ــور  ــة العص ــذ بداي ــنني من ــدى آالف الس ــىل م ــددة ع ــة ومتج ــكال مختلف بأش

التاريخيــة، ورمبــا مــا قبــل التاريخيــة، وحتــى العصــور الكالســيكية، ال بــل مــا 

زلنــا نــرى بعضهــا بشــكل محــّور حتــى يف أيامنــا هــذه. ودامئــاً مــا كانــت هــذه 

ــهد  ــا. وتش ــة يف معابده ــا لآلله ــني والهداي ــم القراب ــع تقدي ــق م ــاد ترتاف األعي

مــت لعــدد كبــري  القوائــم عــىل كميــات كبــرية مــن األضاحــي واملــواد التــي قُدِّ

ــىل  ــالوة ع ــملت ع ــد ش ــي فق ــواع األضاح ــا أن ــت. أم ــة يف أوغاري ــن اآلله م

ــا،  ــون منه ــة الزيت ــة، وخاص ــوت النباتي ــل الزي ــرى، مث ــواد أخ ــات م الحيوان

ــوب، واألدوات املختلفــة، واأللبســة واألحجــار  ــذ والفاكهــة والحب ــك النبي وكذل

الكرميــة واملجوهــرات إللباســها لآللهــة، وغريهــا. وتعــّدى ذلــك )حســب بعــض 

ــا.  ــاء لغضبه ــة واتق ــاألوالد، مرضــاة لآلله ــة ب ــني( إىل التضحي الباحث

ع  وقــد ترافقــت املهرجانــات والطقــوس الدينيــة مــع إقامــة صلــوات التــرُّ

ــا املنشــدون يف  ــي كان يؤديه ــة، الت ــل األناشــيد الديني ــة، وترتي واملباركــة لآلله
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ــام بشــكل محــي،  ــت تق ــوات كان ــن الجنســني. ولكــن بعــض الصل ــد م املعاب

وعــىل نطــاق شــبه فــردي، وخاصــة مــا كان منهــا متعلقــاً بالتعاويــذ، وقضايــا 

املعالجــة، وطلــب الشــفاء للنــاس. 

مل يقتــرص دور الكهنــة عــىل االضطــالع بطقــوس العبــادة، بــل كان لهــم دور 

آخــر مــواز المــس حاجــات النــاس، حيــث كان يتــم اللجــوء إليهــم، للتخلــص 

مــن الــرور املرضيــة والنفســية واالجتامعيــة والكونيــة التــي تهددهــم. ولهــذا 

ــٍص وتحصيــٍل للكثــري مــن املعــارف  فالوصــول ملرتبــة الكهنــوت يحتــاج إىل تخصُّ

ــن  ــه م ــدَّ ل ــا كان ال ب ــن أراده ــع، وم ــاول الجمي ــن مبتن ــي مل تك ــوم، الت والعل

البحــث عنهــا يف ثنايــا بعــض الكتــب والكراريــس التــي دونــت طــرق التعاطــي 

مــع الكثــري مــن الحــاالت، مبــا فيهــا األمــراض، واألحــالم، والتنبــؤ، وقــراءة أعضــاء 

ــن  ــخ. والكاه ــوف.. ال ــوف والخس ــل الكس ــة، مث ــر الطبيع ــوان، وظواه الحي

ــذي حصــل عــىل أكــرب قــدر مــن  ــز هــو، كــام الطبيــب الناجــح، ذاك ال املتمي

املعــارف، وأفلــح يف تطبيقهــا، وعالــج مــا نتــج عنها مــن رشور وأخطــار مختلفة.
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الفصل األول: االحتفاالت

أوالً: االحتفاالت يف أوغاريت

ــة  ــة واالقتصادي ــة والطبيعي ــداث االجتامعي ــط األح ــرورة لضب ــت ال كان

التــي تؤثــر عــىل حيــاة النــاس ومعيشــتهم أهــم األســباب التــي دفعــت ســكان 

مرقنــا القديــم لتنظيــم التقاويــم الزمنيــة، التــي كانــت أحــد أهــم اإلنجــازات 

العلميــة يف تاريــخ البريــة، كونهــا شــكلت بدايــة الذاكــرة التاريخيــة لإلنســان. 

ــاس  ــؤرش األهــم لقي ــني، هــي امل ــد األقدم ــر الشــهرية عن ــة القم ــت حرك وكان

الزمــن، فــكان مــرور األيــام يُحســب بالليــايل، ومــرور الشــهور يُحســب بظهــور 

القمــر، وانقضــاء العــام يُحســب بانقضــاء اثنــي عــر قمــراً متتاليــاً. ومل تكــن 

ــة ترصــد الوقــت، بــل كانــت بالفعــل  حركــة القمــر هــذه مجــرد ســاعة كوني

تصنــع حركــة الزمــن، فــاألم القمريــة الكــربى، هــي التــي ابتــدأت زمــن الكــون 

ــىل  ــة ع ــيدته القيِّم ــي س ــوىل األوىل، وه ــن الهي ــت م ــد أن خرج ــم، بع املنظّ

اســتمراره وتدفقــه. ورغــم غلبــة اآللهــة الشمســية عــىل ســيدة القمــر القدميــة، 

ــنتهم  ــم وس ــوا تقوميه ــن، ومل يضع ــىل الزم ــيطرة ع ــتطيعوا الس ــم مل يس فإنه

الشمســيّة إال يف وقــت متأخــر جــداً مــن تاريــخ الحضــارة، حيــث بقــي التقويــم 

ــب  القمــري األداة الوحيــدة التــي اســتخدمها اإلنســان لحســاب الوقــت، وترقُّ

حركــة الفصــول.

مثَّــل البابليــون شــهور الســنة القمريــة بأبــراج الســامء اإلثنــي عــر التــي 
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ــي  ــم الت ــرق القدي ــارات امل ــعوب حض ــادة ش ــر، وكع ــازل القم ــموها من أس

بقيــت عــىل تقوميهــا القمــري إىل أن تــم اكتشــاف التقويــم الشــمي)1(، وقــد 

رأى البابليــون أن الشــهر القمــري أنســب أنــواع التقاويــم)2(، إذ باإلمــكان 

تقســيمه إىل أربــع فــرتات زمنيــة واضحــة وفــق أوجــه القمــر األربعــة، وذلــك 

ــن)3(. ــن والعري ــوم الثام ــاح الي ــه يف صب ــى اختفائ ــوره؛ حت ــن أول ظه م

وضبطــوا  والســنوات،  األشــهر  الزمــن  حركــة  يف  األوغاريتيــون  حــّدد 

امتدادهــا، ومــع ذلــك؛ فــإن تاريخهــم للحــوادث كان بعيــداً عــن الواقــع متامــاً، 

واملقصــود هنــا هــو الصيغــة شــبه التأريخيــة التــي اســتخدموها، )ابتــداًء مــن 

هــذا اليــوم(، فمهــام كان منشــؤها، فإنهــا تــدل عــىل تســجيل اليــوم إيــاه، دون 

تدويــن أيــة عالمــات تاريخيــة واضحــة ومحــددة، غــري أن وجــود الظاهــرة بحــد 

ــتبدْل  ــة، ومل تُس ــا موجــودة يف اللحظــة املعني ــاً، ألنه ــراً جوهري ــه، يعــد أم ذات

بأخــرى، أمــا زمــن بدئهــا فليــس لــه أهميــة. ويف هــذه النقطــة بالــذات يتالقــى 

ــل  ــام يخــص مــا قب ــة مــع الزمــن الكــوين، أمــا في ــات األوغاريتي ــخ اليومي تأري

ــي تتصــف بالســكون، ويتصــف  ــة، وهــي الت ــه، فهــي األزلي الزمــن الكــوين كل

ســكونها هــذا يف تكــرار الــدورة الزمنيــة، فالليــل يــأيت بعــد النهــار، ويــأيت بعــده 

الليــل، وبعــد الشــهر يحــل شــهر آخــر إىل أن ينتهــي العــام، ونهايتــه ال تعنــي 

شــيئاً آخــر ســوى بدايــة الــدورة مــن جديــد، ليتكــرر الــيء نفســه يف كل مــرة. 
1 السواح، 1996، ص 92.

ــع  ــف( م ــدأ األول )الصي ــارد، يب ــني: حــار، وب ــني إىل فصل ــالد الرافدي ــد ســكان ب 2 تقســم الســنة )Shattu( عن

 بدايــة الســنة بشــهر نيســان، والثــاين )الشــتاء( يبــدأ يف تريــن األول، بحيــث تتألــف الســنة مــن 12 شــهراً 

)Warhu( قمريــاً، ويتألــف الشــهر مــن 29-30 يومــاً )Umu(.  أمــا يف مــرص فقــد ارتبــط التقويــم بالــدورة 

الشمســية، فقســموا الســنة إىل 12 شــهراً، كل منهــا ثالثــون يومــاً، فيكــون إجــاميل أيــام الســنة 360 يومــاً، 

وملواجهــة هــذا النقــص البالــغ خمســة أيــام، فقــد لجــأ املرصيــون إلضافتهــا عقــب شــهور الســنة، وأطلقــوا 

ــة،  ــاً غــري محبب ــري مــن األســاطري، وكانــت أيام ــام الكث ــام النــيء، ونســجوا حــول هــذه األي ــا اســم أي عليه

تجنبــوا العمــل فيهــا خوفــاً مــن وقــوع رضر أو ســوء، وكانــت هــذه األيــام أشــد أوقــات الســنة قحطــاً وجفافــاً 

قبــل قــدوم الفيضــان الــذي ميثــل بدايــة العــام املــرصي. انظــر: نــور الديــن )الجــزء الثــاين(، 2009، ص288.

3 األسود، 2007، ص 33.
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ــع  ــق تتاب ــاً، وف ــرر أيض ــب أن يتك ــون يج ــا يف الك ــي أن كل م ــذا يعن وه

ــي  ــع فص ــق تتاب ــع وف ــوادث ال تق ــذه الح ــد، ه ــدة وإىل األب ــرة واح ــأ م نش

ــع عــىل  ــا تق ــوب فحســب، وإمن ــو الحب ــذار ومن ــة، وب منتظــم، ومراحــل قمري

شــكل حــوادث تتكــرر بصــورة ثابتــة يف عــامل اآللهــة، وتظهــر للنــاس عــىل شــكل 

ــة  ــداث دراماتيكي ــكل أح ــىل ش ــال، أو ع ــة واألبط ــن اآلله ــا ع ــاطري وحكاي أس

ــا)4(.  يشــاركون فيه

وهكــذا، فالوحــدات الزمنيــة األساســية يف منطقــة املــرق القديــم، عمومــاً، 

كــام يــي: املســافة بــني مســاءين: يــوم، ثــم املســافة بــني ظهــور قمريــن: شــهر، 

ــرة  ــدل ك ــنة. وت ــني: س ــني أو ربيع ــني، خريف ــي فصل ــني بدايت ــافة ب ــم املس ث

ــت  ــك أن الوق ــىل ذل ــام. زد ع ــذا النظ ــت ه ــت عرف ــىل أن أوغاري ــق ع الوثائ

العــادي كان ينقســم إىل دورات ســباعية: ســبعة أيــام وســبع ســنوات)5(. وكانــت 

أشــهر الســنة األوغاريتيــة املعروفــة هــي عــىل الشــكل التــايل:

 )nql( إيلول، وترين األول )االعتدال الكامل(.

)pgrm. magmaru( ترين األول، والثاين.

)pgrm، pagruma\ dbh، dabhu( ترين الثاين، وكانون األول.

)ib’lt،’ib’altu( كانون األول، والثاين، االنقالب الشتايئ.

)hyr; hiyyâru( كانون الثاين، وشباط.

)hlt; hallatu( شباط، وآذار

)gn( آذار، ونيسان، االعتدال الربيعي.

)itb( نيسان، وأيار.

)..؟( أيار، وحزيران.

)..؟( حزيران، ومتوز)االعتدال الصيفي(.

4 شيفامن، 1988b، ص 55.

5 شيفامن، 1988b، ص 41، 42.
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)ittbnm( متوز، وآب

)ris yn( آب، وأيلول)6(.

ال ريــب أن وضــع التقويــم يتطلــب مراقبــة دورة الطبيعــة مراقبــة دقيقــة 

وخاصــة مراقبــة النجــوم، ويف هــذا الصــدد فقــد كانــت أخــت بطــل ملحمــة 

ــا  ــل)7(« توصــف يف امللحمــة بأنه ــة »داني ــات، املســامة »بغاتو/فوغــة« ابن أقه

عارفــة حركــة النجــوم)8(.

ــزة  ــاً متمي ــدُّ أيام ــة، وتُع ــاة اليومي ــاً للحي ــكل انقطاع ــاد تش ــت األعي كان

ــج  ــا نس ــري فيه ــادات، ويج ــوس والعب ــا الطق ــل، وتتخلله ــا العم ــف فيه يتوق

ت بعــض األوقــات مقدســة يتعــنّي فيهــا عــىل النــاس  الحكايــا عــن الزمــن، وُعــدَّ

ــه معــني يف  ــني إلل ــت تقــدم القراب ــادات. وكان مامرســة بعــض الطقــوس والعب

ــوم  ــا: الي ــة، ومنه ــهرية املنتظم ــاد الش ــام األعي ــة إىل أي ــة، إضاف ــام املقّدس األي

ــابع،  ــوم الس ــد، والي ــر الجدي ــد القم ــا يول ــري، عندم ــهر القم ــن الش األول م

ــك  ــن، وكذل ــوم الخامــس والعري ــح فيــام بعــد الي ــم أصب والخامــس عــر، ث

يــوم اكتــامل القمــر، ويــوم اختفائــه، وغريهــا. كــام تــّم ترتيــب أعيــاد تقديــس 

األجــداد باملراحــل التــي ميــر بهــا القمــر )مــن حــال الهــالل إىل البــدر(، وكان 

ــا  ــال به ــا، وكان يجــري االحتف ــة وغريه ــاد أخــرى مخصصــة للزراع ــاك أعي هن

شــهرياً، أو ســنوياً، أو كل عــدة ســنوات)9(. كــام كانــت مواســم الحصــاد، وجــزُّ 

صــوف الغنــم ترتبــط بإقامــة االحتفــاالت واملواكــب، أمــا العيــد الرئيــس 

ــاد التــي يتــم  ــذي كان مــن أهــم األعي ــدة)10(، ال ــد رأس الســنة الجدي فهــو عي

6 Pardee، 2002، P. 26.

ــه  ــمه« الل ــى اس ــون معن ــايل يك ــه، وبالت ــل؛ أي الل ــايض. وإي ــى ق ــني: داين مبعن ــن مقطع ــمه م ــون اس 7 يتك

ــا. ــة حقه ــذ لألرمل ــم ويأخ ــُف اليتي ــذي يُنص ــادل ال ــايض الع ــز للق ــايض«، وكان يرم الق

8 شيفامن، 1988b، ص 41،42.

9 ريم، 2009، ص 82.

10 بارندر، 1993، ص 26.
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االحتفــال بهــا بدايــة كل عــام يف فصــل الخريــف مبناســبة عــودة إلــه الطقــس 

ــاة إىل األرض، وعــامل  ــك مــن عــودة الحي مــن العــامل األســفل، ومــا يرتبــط بذل

النبــات)11(. ودامئــاً مــا كان االحتفــال مبهرجــان الخريــف )بدايــة العــام الزراعي(، 

يرتافــق مــع قــراءة القصــص واملالحــم األســطورية. ولكــن ال توجــد الكثــري مــن 

املعلومــات واملعطيــات األثريــة حــول طبيعــة هــذا املهرجــان وتفاصيلــه)12(.

األزمنة واألمكنة 

كانــت روزنامــة الطقــوس تعتمــد التقويــم القمــري بــال شــك، كــام أن كل 

األحــداث الدنيويــة كانــت قــد ارتبطــت بالشــهر القمــري، أو بأجــزاء منــه. وقــد 

ــَر يف نصــوص شــعائر األضاحــي واحــد وعــرون يومــاً مــن الشــهر )مــا مل  ذُك

يــرد يف النصــوص مــن أيــام الشــهر هــي: اليــوم الثــاين، الرابــع، الخامــس، الثــاين 

ــع  ــرون، التاس ــابع والع ــرون، الس ــع والع ــرون، الراب ــث والع ــر، الثال ع

ــون(.  والعــرون والثالث

كان الشــهر مقســامً وفــق أربــاع القمــر، وهنــاك إشــارات إىل أن كل أســبوع 

م  مــن الشــهر القمــري كانــت لــه سلســلة مــن الشــعائر، وكانــت األضاحــي تُقــدَّ

ــي  ــك الت ــت تل ــة، كان ــر الشــعائر األســبوعية أهمي ــة كل قمــر، وأك ــد بداي عن

ــود  ــد بوج ــي تفي ــارات الت ــض اإلش ــاك بع ــر. وهن ــامل القم ــد اكت ــدم عن تق

ــة.  ــات الفصلي ــة، واالنقالب ــداالت املناخي ــة لالعت ــعائرية مخصص ــاالت ش احتف

ــىل  ــة ع ــعائر األوغاريتي ــوص الش ــر يف نص ــل أو أث ــد دلي ــه ال يوج ــني أن يف ح

ــا. ــية ومظاهره ــنة الشمس ــة بالس ــاالت مرتبط احتف

ــة إىل  ــول« اآلله ــعرية »دخ ــياق ش ــذا الس ــة يف ه ــات املهم ــن املامرس وم

القــرص امللــيك، وكذلــك شــعائر تعــرف بـــ »التأمــل« التــي رمبــا يتــم فيهــا تأمــل 

11 نري، 2009، ص 76.
12 BienKowski، 2000، P. 114.
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م ضمــن ترتيــب  امللــك لآللهــة. وال بــد مــن اإلشــارة إىل أن األضاحــي كانــت تُقــدَّ

زمنــي، ولكــن ال يوجــد يف النصــوص ذكــر واضــح ألي تاريــخ)13(. 

املدينــة وشــوارعها، هــي  املعابــد والقصــور وبعــض ســاحات  كانــت 

املــكان الــذي تجــري فيــه مختلــف أنــواع االحتفــاالت. وكان كهنــة وكاهنــات 

ــؤدُّون الشــعائر الدينيــة، وكان هنــاك الســحرة  املعابــد يقيمــون الصلــوات، ويُ

ــون الذيــن يــؤّدون الرتاتيــل املرافقــة  و األحــالم، واملغنُّ مــون، ثــم ُمَفــرسِّ واملنجِّ

للطقــوس، وينشــدون األغــاين مــن أجــل ســالمة اإللــه واملعبــد. وكانــت الشــعائر 

الدينيــة؛ وهــي غالبــاً تراتيــل متكــررة وعــىل وتــرية واحــدة، تــؤدى يف املعبــد؛ أو 

ــون  يف باحتــه، أو يف مــكان مــا خــارج النطــاق املقــدس. وكان ســدنة املعبــد يضمُّ

أيضــاً األشــخاص الذيــن يتولــون تحضــري األضاحــي الذيــن يجــب أن يتطهــروا، 

ثــم يــؤدوا عملهــم، وهــم يلهجــون بالصلــوات واألدعيــة)14(. 

ــني خــالل  ــاُح للراغب ــد تُتَ ــة؛ فق ــة لآلله ــة الصــورة الحقيقي ــا فرصــة رؤي أم

بعــض األعيــاد، وضمــن مراســم ومواكــب احتفاليــة مخصصــة، بحيــث كانــت 

ــاء والرقــص)15(. ــاً مــع املوســيقى والغن مرتافقــة أحيان

لقــد كان أداء الطقــوس األخــرى واجبــاً إلزاميــاً، ومــن الــروري القيــام بــه، 

وتختلــف املســافة الزمنيــة لالحتفــال مــن طقــس آلخــر، فمنهــا مــا يــدوم ليــوم 

واحــد، ومنهــا ليومــني، وقــد متتــد لشــهر أو لشــهرين. وتُغطِّــي بعــض النصــوص 

ــاً. وقــد  ــا متام ــي غــري واضــح فيه فــرتات قصــرية ومتقطعــة، لكــن اإلطــار الزمن

ُعرفــت هــذه النصــوص بصياغاتهــا املوجــزة، وبذكرهــا ملناســبات مختلفــة، بحيث 

ــة  ــر أن أي مامرس ــا. وتُظه ــة له ــة املكرس ــا، واآلله ــني، وأنواعه ــت القراب ن تضمَّ

للشــعائر ال بــد وأن ترتافــق مــع تقديــم القرابــني، ســواء كانــت أضاحــي مذبوحة، 

13 Pardee، 2002، P. 227.

14 ريم، 2009، ص 83.

15 نري، 2009، ص 76.
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أو أنــواع أخــرى مــن القرابــني)16(. أمــا عــدد االحتفــاالت فلــم يكــن واضحــاً، رغــم 

التوقــع أنهــا كانــت تزيــد عــن العــرة، مقارنــة مــع مناطــق مجــاورة. إذ يرصــد 

أحــد النصــوص وجــود ثالثــة عــر احتفــاالً يف إحــدى مناطــق األناضــول، وكانــت 

ــن مــن  ــوم التاســع والعري ــرد يف نــص آخــر ذكــر الي تجــري بشــكل دوري، وي

االحتفــال املســمى »أنتاخشــوم ANTAHŠUM« الــذي كان مكرســاً لإللــه “إيــا 

EA”)17(، والــذي يظهــر فيــه كاهــن »إلــه العاصفــة يف حلــب« الــذي كان يــؤدي 

الصلــوات، كأبــرز شــخصية فيــه)18(. 

1 ـ احتفاالت قصرية األجل:

تُعــدُّ احتفــاالت التأمــل مــن أقــرص االحتفــاالت التــي تــم رصدهــا يف 

النصــوص، وكانــت تســتمر ليــوم واحــد. فيــام تصــف نصــوص أخــرى الشــعائر 

التــي كانــت تجــري خــالل يــوم بعينــه أثنــاء النهــار، أو يف النهــار والليــل، وتــرد 

ــة  ــا أضحي ــني؛ ومنه ــن القراب ــك لعــدد م ــم املل ــا تقدي ــل، ومنه بعــض التفاصي

الســالم، وقــد ترافقــت مــع إحضــار ســلحفاة، وعــدد مــن الحاممــات، تــال ذلــك 

:)RS24.260( ــص ــة. الن ــم اإلراق ــة، ث ــم الوليم ــر، وتقدي ــة التطُّه عملي

“يف ذلــك الوقــت، قــدم امللــك القرابــني، إىل )أوشــوخارا خومليــزي(، داخــل 

ــر  ــخ QLH، طه ــامم لقل ــلحفاة وح ــزي، وس ــش لخوملي ــي: كب ــد إيل بيت معب

األيــادي للمشــاركني يف التضحيــة إليــل بيتــي. املرأة/النســاء رمبــا يأكلــون )مــن 

وليمــة األضحيــة(. كبــش إليــل - بيتــي كتقدمــة ســالم، الــكل رمبــا يــأكل منــه. 

ثانيــة ضمــن املعبــد: اإلراقــة )الســكب(، كبــش ألوشــخارا خومليــزي. وســلحفاة 

- حاممــة لـــقلخ QLH يــوم واحــد«)19(.  

16 Pardee، 2002، P. 26.

17  هو االسم األكادي إلنيك سيد األرض وإله الحكمة والخري والعذوبة مانح الخصب ومفجر الينابيع. 
18 Hoffner، 1992، P. 102.

19 تتميــز اإلراقــة عــن املروبــات املقدمــة لآللهــة يف أوقــات وجبــات الطعــام، وقــد عرفــت اإلراقــة منــذ زمــن 
الســومريني األوائــل حيــث كان يصــب املــاء أو البــرية أو الخمــر أو الزيــت أو دم األضحيــة الحيوانيــة لآللهــة، 

وكانــت اإلراقــة تتــم يف وعــاء أو عــىل األرض أو عــىل األضحيــة. 
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وهنــاك احتفــاالت تســتمر لفــرتة أطــول قليــاًل؛ ومتتــد ليومــني عــىل األقــل، 

ومنهــا مناســك الدخــول التــي نجدهــا يف النــص )RS1.005(، وهــي مامرســات 

أموريــة قدميــة، ظهــرت بشــكل متكــرر يف نصــوص مــاري، ثــم يف إميــار. 

يف مــاري يبــدو واضحــاً أن الدخــول يشــري ملــرور اإللــه مــن ملجــأ »غرفــة« 

يف املدينــة، أو حتــى مــن بلــدة أخــرى إىل مدينــة مــاري. وقــد كانــت النقطــة 

التــي ينتهــي عندهــا االحتفــال يف أوغاريــت هــي القــرص، فيــام مل يــورد النــص 

ــام إذا كانــت هــذه الشــعائر ترتافــق مــع  مــكان االنطــالق، كــام مل توضــح في

نقــل متاثيــل اآللهــة مــن ملجــأ آلخــر ضمــن املدينــة. أمــا اآللهــة التــي جــرى 

تســميتها فهــي: عتاراتــو - حــوري، عتاراتــو - صــادي، جاتارومــا، ورصابومــا.

ويف النــص )+RIH 77\4( نجــد إشــارة لخــروج رشب/رشــف - جــوين، 

املعبــود الوحيــد املســمى مــن بــني هــذه اآللهــة، وهــي الحالــة الثانيــة التــي 

ــكان  ــروف م ــري املع ــن غ ــة. وم ــوار املدين ــارج أس ــة خ ــة اإلقام ــري إلمكاني تش

ملجــأ اإللــه رشــف، وهــي اآللهــة التــي ُعبــدْت يف عــدد مــن املناطــق ومنهــا 

ــع  ــول م ــعائر االدخ ــت ش ــد تواكب ــا Bibitta(. وق ــب - بيبيت ــول، )رش األناض

ــك وهــو  ــر املل ــم ذك ــام يت ــل، ك ــي تتشــارك الحف ــة الت ــني لآلله ــم القراب تقدي

ــيك)20(. ــب املل ــارك يف املوك يش

2 ـ احتفاالت متوسطة األجل )شهرية(:

ــام  ــدة أي ــرص عــىل ع ــدى شــهر واحــد، أو يقت ــا يجــري عــىل م كان بعضه

منــه، ومــن أهــم هــذه االحتفــاالت: اكتــامل القمــر، وتقديــس األمــوات، إضافــة 

الحتفــاالت الشــهر األول مــن الســنة. وهــي تقاليــد قدميــة عرفتهــا الكثــري مــن 

ــوم  ــا يقــوم بالي ــي كان الكاهــن فيه ــا مــاري الت ــم، ومنه مواقــع الــرق القدي

ــة بعــد قطعــه، وكذلــك متريــغ  ــرأس األضحي ــد ب الخامــس بتمريــغ حــرم املعب

ــوا يتوخــون مــن وراء هــذا الطقــس  ــة. وكان ــاب والجــدران بجســد األضحي الب

20  Pardee، 2002، P. 70.
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أن متتــص األضحيــة كل الخبائــث وتنقلهــا إليهــا، ثــم تُقــذف رأســاً وجســداً إىل 

النهــر الــذي يذهــب بهــا، ومبــا تحملــه مــن خبائــث)21(.

ميــر القمــر يف ثالثــة أطوار منــذ ظهوره يف أول الشــهر وحتى اختفائه بشــكل 

تــام يف آخــر مراحلــه، الطــور األول: هــو فــرتة التزايــد، والتحــول التدريجــي مــن 

خيــط رفيــع إىل قــرص مكتمــل. والطــور الثــاين: هــو فــرتة القمــر البــدر، الــذي 

يتوســط كبــد الســامء بكامــل اســتدارته وتألقــه. والطــور الثالــث: هــو الفــرتة 

التــي يقضيهــا يف التناقــص وامليــالن عــن كبــد الســامء، حتــى التــاليش والغــوص 

يف أعــامق الظــالم. 

ــا تكمــن يف  ــة إمن ــر، وخصائصــه اإليجابي ــَة القم ــون أن بَرَكَ ــد األقدم واعتق

طــوره املتزايــد؛ طــور اكتــامل النــور، لذلــك كانــوا يبــارشون تحضــري حقولهــم 

للموســم الزراعــي، ويقومــون بفالحتهــا، وبذرهــا، خــالل أيــام القمــر املتزايــد، 

ــص،  ــر بالتناق ــدأ القم ــا إذا ابت ــاح. أم ــه النج ــل أرادوا ل ــال كل عم ــك ح وكذل

ــون  ــل يأمل ــة، وكل عم ــامل الزراعي ــف األع ــل، فتتوق ــر ســوء محتم ــذا نذي فه

لــه الفــالح. وتفســري ذلــك؛ هــو أن األم القمريــة مســؤولة عــن القــوى الســالبة 

يف الكــون بقــدر مســؤوليتها عــن القــوى املوجبــة، ومســؤولة عــن الخــري 

كمســؤوليتها عــن الــر، ومســؤولة عــن الحيــاة مثــل مســؤوليتها عــن املــوت، 

ــا  ــد، وعندم ــا املتزاي ــه يف طوره ــا أعطت ــذ م ــص؛ تأخ ــا املتناق ــي يف طوره وه

ــت العــامل األســفل لقبــض أرواح مــن  ــاً يف األعــامق ترســل عفاري تختفــي متام

ــوازن الطبيعــي يف الكــون. ــريس الت ــون ي ــه قان ــاة)22(، إن وهبتهــم الحي

تتضمــن نصــوص أوغاريــت العديــد مــن اإلشــارات لسلســلة مــن الطقــوس 

التــي نُظِّمــْت عــىل مســاحة زمنيــة متتاليــة، خــالل جــزء مــن شــهر واحــد، أو 

عــىل مــدى كل أيــام الشــهر. وقــد تعــذر يف كثــري مــن األحيــان، معرفــة اســم 

الشــهر أو اليــوم املحــدد الــذي يتــم منــه بــدء الطقــس، وذلــك بســبب فقــدان 

21 خليف، 2005، ص 255.

22 السواح، 1996، ص 85.
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 )RS 24.253( النــص لبدايتــه. ومــن بــني ثالثــة مــن هــذه النصــوص؛ كان النــص

هــو األوضــح بينهــا، لكنــه ال يغطــي أكــر مــن جــزء مــن أيــام الشــهر )أربعــة 

 RS 1.( يف حــني تضمــن النــص .)ًــا ــام - وســبعة عــر يوم ــام - وخمســة أي أي

009( سلســلة طويلــة مــن املامرســات التــي تغطــي احتفــاالً رئيســياً يف شــهر 

 ،)23(RS 24.284( ــم ــص رق ــر، فنجــده يف الن ــامل القم ــال اكت ــا احتف واحــد. أم

وكذلــك يف النــص رقــم )RS 1. 009( الــذي يتضمــن معلومــات أساســية ومهمــة 

ــي تجــري  ــا، واملامرســات الت ــة املكرســة له ــات واآلله ــن األضاحــي والتقدم ع

خــالل عــدة أيــام مــن الشــهر، ونــرى فيــه أعــداداً كبــرية ومنوعــة مــن األضاحــي 

ــول:  ــع للق ــا يدف ــا، وهــذا م ــرد ذكره ــة ي ــن اآلله ــري م ــدد كب ُم لع ــدَّ ــي تُق الت

ــري يف  ــت تج ــي كان ــاالت الت ــم االحتف ــن أه ــا كان م ــال رمب ــذا االحتف إن ه

أوغاريــت. ويبــدو واضحــاً مــن خــالل النــص اإلرشاف املبــارش للملــك عــىل هــذا 

االحتفــال، وقيامــه ببعــض املامرســات، ومنهــا مــا كان يجــري يف اليــوم الرابــع 

عــر منــه، عنــد اكتــامل القمــر، إذ عليــه أن يكــون قــد اغتســل وتطهــر قبــل 

أن يذبــح ثوريــن مــن أجــل ياريــخ:

ــاة،  ــن أجــل عن ــور م ــاش، وث ــن الكب ــان م ــدان، واثن ــة، وكب ــة كأضحي “رقب

ــرة  ــن،... وبق ــش لدج ــو وكب ــش لبع ــو، وكب ــش لبع ــل... وكب ــن أج ــش م وكب

لعتــارو عطتبــال، ونعجــة لـــ ســابونو،... ثــور، وبقــرة لعنــاة. يف اليــوم الثالــث 

ــرة...،  ــايب، وبق ــو - كان ــرة لبع ــو، وبق ــش ليم ــل، وكب ــش إلي ــن الشــهر... وكب م

ــو،  ــو وعتريات ــور لبع ــة ســالم:... ث ــة، وكتقدم ــة محروق ونعجــة لســابونو تقدم

ــون  ــب الشــمس يك ــا تغي ــد. عندم ــرة للمعب ــام،... وبق ــران إلناصــو - إيلي طائ

ــك  ــر املل ــع ع ــوم الراب ــا. يف الي ــب إقامته ــض الواج ــد وىف كل الفرائ ــك ق املل

ــون  ــالً، يك ــر مكتم ــه القم ــح في ــذي يصب ــوم ال ــداً. يف الي ــل جي ــوف يغتس س

قــد ذبــح ثــوران لياريــخ. وليمــة لبعــل ســابون، ونعجتــان وحاممتــان وكليتــي 

23  Pardee، 2002، P. 27.
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كبــش لرمــش، وكبــد وكبــش لشــامل، وكبــد ثــور، وكبــش لبعــو ســابون، ونعجــة 

ــت، بعــض/ ــد بعــل أوغاري ــة. وتقدمــة ســالم: يف معب لســابون: تقــدم محروق

ــاة  ــور لعن ــش وث ــو، وكب ــش لبع ــي، كب ــل إيب ــرة إلي ــة، بق ــن.. ورقب ــان م اثن

وســابونو... تقــدم محروقــة... يف اليــوم الرابــع عــر مــن الشــهر ســوف يغســل 

امللــك نفســه جيــداً. يف يــوم اكتــامل القمــر يذبــح ثــوران لياريــخ. وتقــام وليمــة 

ــش  ــد وكب ــش، وكب ــش لرم ــان وكب ــان، وكليت ــان وحاممت ــابون. نعجت ــل س لبع

لســابونو. كبــد ثــور وكبــش لبعــل ســابونو، ونعجــة لســابونو تقــدم محروقــة. 

ــان..  ــت بعض/اثن ــد بعــل أوغاري ــات الســالم: بشــكل مشــابه. ويف معب وتقدم

ورقبــة. وبقــرة إليــل أيب، وكبــش إليــل وكبــش لبعــل، ولعنــاة صابــو ثــور وكبش، 

ولبيــدراي كبــش يقــدم محروقــاً، وكتقدمــة ســالم كبــش إليــل عيبــي، وكبــش 

ــور  ــو ث ــاة صاب ــخ، ولعن ــش لياري ــب، وكب ــل حل ــش لبع ــت، وكب ــل أوغاري لبع

ــي  ــل إيب ــش إلي ــة: كب ــش، ويف البداي ــش لدادمي ــدراي وكب ــش لبي ــش، وكب وكب

وثــور وكبــش لبعــل، وكبــش لدجــن، وكبــش لجاللــة اآللهــة - البعــول. وكبــش 

لعنــاة، وكبــش لرشــف كتقدمــة ســالم. وتقدمــة: كبــش إليــل، وكبشــان لعنــاة 

خلــص، وثــوران ثــم ثــور وكبــش لجاترومــو، تقــدم محروقــة. وكتقدمــة ســالم: 

ــش  ــرة. كب ــني م ــاء ثالث ــجرة الطرف ــط ش ــابون، وس ــل س ــابهة، لبع ــياء مش أش

لقــورت، لقامئــة بعالتــو - باخاتيــام. يف اليــوم التــايل: بقــرة لبعــل ســابون واحــد/

بعــض... وكبــد نعجــة لســابون. تقدمــة لبعــل أوغاريــت، وبقــرة إليــل إيبــي، 

ــاة ســابون تقدمــة«)24(.  ــت، ولعن وكبــش لبعــل أوغاري

ونجــد شــعائر تقديــم األضاحــي الحيوانيــة املذبوحــة خــالل الشــهر األول مــن 

الســنة، يف النــص )RS 24. 298(، ومــن الواضــح الكميــة الكبــرية واملتنوعــة مــن 

األضاحــي التــي كانــت تقــدم يف هــذا االحتفــال املهــم جــداً، والــذي رمبــا كان لــه 

عالقــة ببدايــة الســنة، ويالحــظ مشــاركة هــذه األعــداد الكبــرية مــن اآللهــة فيــه. 

24  Pardee، 2002، P. 31- 33.
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ومــن االحتفــاالت التــي تجــري يف شــهر رايشــيانو )أول شــهر يف الســنة(، مــا 

كان لــه عالقــة ببدايــة الســنة الجديــدة، والــذي جــرت فيــه الطقــوس التاليــة: 

ُم  ُم ســلًة مــن العنــب قربانــاً إليــل، ويف الفــرتة نفســها تُقــدَّ يف بدايــة الشــهر تُقــدَّ

م القرابــني الخاصــة يف اليــوم  ذبيحــة مؤلفــة مــن جديــني لعشــتارتا، يف حــني تُقــدَّ

الخامــس والســادس والســابع مــن الشــهر. لقــد متيــزت القرابــني يف بعــض األيام، 

ــي شــبش )الكواكــب والنجــوم  ــذي افرتضــوا أن مقات ــوم الســابع ال ــا الي ومنه

وجيــش يــم(، وكذلــك جنــود امللــك، كانــوا يشــاركون يف إقامــة الطقــس. وبنــاء 

ــه تفــوق  ــت تجــري في ــي كان ــاد أن املامرســات الطقســية الت ــه مثــة اعتق علي

ــث عــر كان  ــوم الثال ــام يف منتصــف الشــهر. يف الي ــت تق ــي كان املراســم الت

امللــك يقــوم بطقــس االغتســال، ويف اليــوم الرابــع عــر كان يلبــس األرجــوان، 

ويجلــس عــىل العــرش ويُعلــن اليــوم، ويُقصــُد بذلــك يــوم اســتواء اإللــه بعــل 

ــكل  ــي يجــب أن تقــدم ل ــف الذبيحــة الت ــرد ذكــر صن عــىل عــرش العــامل. وي

إلــه، أمــا أهميــة اليومــني الثالــث عــر والرابــع فرتجــع إىل أنهــام يقفــان عنــد 

منتصــف الشــهر القمــري)25(.

ويبــدو أن النــص )CRS 24.284( ال يخــرج عــن هــذا املضمــون فنجــد فيــه 

تشــابهاً يف التقدمــات، ويف أســامء اآللهــة مــع النصــوص الســابقة:

 “يف يــوم.. ثــوران  لياريــخ. ولبعــل ســابون نعجتان وحاممة أضحيــة، وكليتان 

أضحيــة، وكبــدان لـــ...، وكبــش لرمــش وكبــش لشــامل، وثــور وكبش لبعل ســابون 

ــور وكبــش لبعــل ســابون.  تقــدم مشــوية. وطــري لســابون، وكتقدمــة ســالم: ث

وطــري لســابون. وثــور يف معبــد بعــل أوغاريــت، وبقــرة إليــل... وكبــش لبعــل.. 

وثــور وكبــش لعنــاة ســابون، وكبــش مشــوي لبيــدار )بيــدراي(. وتقدمــة ســالم: 

ــش لريخــو،  ــب، وكب ــل حل ــش لبع ــت، وكب ــل أوغاري ــش لبع ــل، وكب ــش إلي كب

وثــور وكبــش لعنــاة ســابون، وكبــش لبــدار، وكبــش لدادميــش«)26(.  
25 شيفامن، 1988b، ص 90.

26  Pardee، 2002، P. 33.
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ــب وهــو  ــوان عــىل الغال ــس العن ــص )RS.24.248( تحــت نف ــدرج الن وين

االحتفــال باكتــامل القمــر. فيبــدأ النــص بكلمــة إرصــت )Iršt( مبعنــى الطلــب، 

ويــرد ذكــر األيــام »يف اليــوم العــارش« بجانــب كلــامت قُُرِئــت عــىل أنهــا تشــري 

ــام أن وجــود فعــل »اســتهلك« يشــري  ــوم التاســع. ك ــا الي ــن، ورمب ــوم الثام للي

إىل مــواد غذائيــة معينــة، أمــا ذكــر األزيــاء فرمبــا يكــون مــؤرشاً عــىل شــعائر 

احتفاليــة كانــت تجــري، ويتــم فيهــا إلبــاس اآللهــة أنواعــاً معينــة مــن األلبســة. 

أمــا كلمــة ســكن فهــي  تشــري لشــعرية وضــع متثــال أحــد اآللهــة بشــكل مؤقــت 

يف الحجــرة الصغــرية )قــدس األقــداس(:

“طلــب... مــن اآللهــة، مــاذا ميكــن أن يســتهلك )يــؤكل(... ثالثــون... عــرة/

ــان...  ــوع )spL(... اثن ــن ن ــْدر م ــن... و.. ِق ــوم الثام ــاء... يف الي عــرون... وأزي

ــة...  ــح كبشــاً للتضحي ــوم( التاســع... أحدهــم يجــب أن مين وأربعــة... ويف )الي

معبــد دايتانــو ومعبــد بـــ... ومعبــد رص. يف اليــوم العــارش أنــت ســوف تنقــل 

األزيــاء إىل “الخمــن HMN” امللجــأ. أنــت ثانيــة ســوف تؤثــث مرتــني، عندئــذ 

ســوف تجلبهــم قريبــاً وتضعهــم مرتــني )بشــكل مالئــم(. مقاعد/ســكن اآللهــة، 

ثامــن..”)27(.

ومتتــد الشــعائر املوصوفــة يف النــص )RS 24.253( مــن اليــوم األول يف 

الشــهر وحتــى اليــوم الســابع عــر، وهــي تتعلــق مبشــاركة العائلــة املالكــة يف 

أيــام االحتفــال، ورمبــا شــارك امللــك مبــارشة يف أكرهــا أو فيهــا كلهــا، )التوجــه 

للَحــاّمم يف اليــوم الثالــث عــر يــدل عــىل مشــاركة ملكيــة يف احتفــال اكتــامل 

ــس األســالف  ــس تقدي ــة بطق ــص عالق ــذا الن ــد أن له ــن املعتق ــر()28(، وم القم

والراحلني من العائلة املالكة.

مــن األنظمــة الخاصــة بتقديــم الذبائــح تلــك التــي ترتبــط أيضــاً بالــدورة 

27 Pardee، 2002، P. 36.
28 Pardee، 2002، P. 36.
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الشــهرية القمريــة، يف شــهر حيــارو، يف يــوم بدايــة الشــهر الجديــد، كان يجــب 

أن تقــدم أضحيــة لســيدة البيــت )ثــوراً أو نعجــة(، ويف اليــوم الرابــع عــر منــه 

أضحيــة لســيدة النقــل، )حتــى اآلن مل يحــدد الــدور املنــاط بهــذا املــالك(، ويف 

اليــوم الثامــن عــر مــن شــهر حيــارو كان يجــري االغتســال الطقــي للملــك، 

ويف هــذا الشــهر نفســه، )مل يتــم تحديــد التاريــخ بالضبــط( كان يجــري حــرق 

وتطهــري حرشــة راشــابو)29(. 

3 ـــ احتفاالت طويلة األجل )شهرين(

هنــاك احتفــاالت طويلــة األمــد كانــت تجــري عــىل مــدى شــهرين، فــريد يف 

 ،)HiyyaruـIba’latu’( اســم الشــهر، ويوم القمــر الجديــد )RS:24.249( النــص

وهــو يوضــح القرابــني املقدمــة واملرتافقــة مــع أداء بعــض الصلــوات والرتاتيــل، 

ــال يحمــل النــص سلســلة مــن الشــعائر التــي متتــد عــىل مــدى  ويف مشــهد ت

شــهرين، تتلوهــام فــرتة االعتــدال الشــتايئ.)30( 

الشــك أن محــور هــذه االحتفــاالت، كان يتعلــق بــدوران الطبيعــة والفصول، 

كــام أنــه يرتبــط باملواســم الزراعيــة، والحصــاد، والقطــاف، وهنــاك الكثــري مــن 

االكتشــافات األثريــة التــي تؤكــد وجــود مثــل هــذه االحتفــاالت، منهــا اكتشــاف 

أنبــوب مــن الطــني، كان قــد تــم زرعــه يف األرض بشــكل عمــودي، حيــث كان 

ــوب  ــرب ثق ــة ع ــائل إىل الرتب ــذ الس ــه، لينف ــر في ــت أو الخم ــكب الزي ــم س يت

أُحدثــت يف األنبــوب عــىل مســتويات مختلفــة، وعنــد النهايــة الســفىل لألنبــوب 

حفــرت أمكنــة كانــت تحــوي الهدايــا الطقســية. ومــن املعتقــد أن يكــون لهــذا 

ــدء  ــؤرش لب ــون امل ــتبعُد أن يك ــة، وال يُس ــادات الزراعي ــة بالعب ــس عالق الطق

موســم العمــل يف الحقــول)31(. 

29 شيفامن، 1988b، ص 89.
30  Pardee، 2002، P. 41.

31 شيفامن، 1988b، ص 91.
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4 ـــ احتفاالت وشعائر اجتامعية ذات بعد وطني 

مكتبــة  يف  النصــوص  أجــزاء  أو  النصــوص  مــن  مجموعــة  وجــدت 

وأمكنــة  امللــيك،  القــرص  ويف  )األكروبــول(،  العليــا  املنطقــة  يف  الكاهــن 

كان  وطنيــة  احتفــاالت  لوجــود  تشــري  مبامرســات  تتعلــق  أخــرى، 

 )RS 1.002( النصــان  ويُعطــي  الســكان،  مجمــوع  فيهــا   يشــارك 

و)RS 17 ،100A+B( مــع أربــع كــرس صغــرية، معلومــات مهمــة متنوعــة عــن 

ــكان، ووجــود  ــن م ــر م ــدل وجــود هــذه النصــوص يف أك هــذا املوضــوع. وي

أكــر مــن صياغــة لنفــس الطقــس عــىل أنهــا مل تنتــج يف مدرســة واحــدة.

ــة  ــل مامرس ــة لتفاصي ــع تعليمي ــدة مقاط ــوص ع ــد النص ــوى أح ــد احت وق

هــذا الطقــس الفريــد، وكانــت مرجعــاً يدرســه الذكــور واإلنــاث مــن الســكان، 

ــة  ــظ ورود كلم ــكانية، ويالح ــة س ــم فئ ــع اس ــفل كل مقط َد يف أس ــدِّ ــد ُح وق

ــب املقاطــع عــىل عــدة مســائل.  ــن املحتمــل أن تجي ــا، وم ــرة( ضمنه )املغف

يف املقطــع الثالــث، نجــد كلمة )مر mšr(، وتعني »االســتقامة، النـــزاهة«.. 

ويبــدو مــن طبيعــة الطقــس أنــه كان لهــا عالقــة بـــ »طلــب الغفــران«، الــذي 

ومــن أجــل الوصــول إليــه يتــم التقــرب مــن اآللهــة بتقديــم قربــان، )يجــب أن 

يكــون خــروف( لـــ )t ˘Y()32(. وبســبب أهميــة الطقــس؛ ولكونــه يجمــع عــدداً 

مــن الفئــات االجتامعيــة املتنوعــة ضمــن مملكــة أوغاريــت، وألن )دبــح( تشــري 

ــني أن  ــعائر، تب ــن الش ــع األوىل م ــإن املقاط ــة، ف ــىل أضحي ــام ع ــة تق إىل وليم

الهــدف منهــا هــو تعزيــز التواصــل االجتامعــي، والوحــدة الوطنيــة، والتســامح 

بــني ســكان اململكــة مبختلــف انتامءاتهــم، مبــا فيهــا تلــك التــي مل تــأت 

ــة  ــع اآلله ــة م ــز الصل ــدف إىل تعزي ــت ته ــام كان النصــوص عــىل تســميتها. ك

التــي يعبدونهــا، وعــىل رأســها إيــل وعائلتــه، كل ذلــك تكفــرياً عــن األخطــاء، 

32 هنــاك خــالف حــول معنــى الكلمــة؛ بــني مــن يعتقــد أنهــا اســم مدينــة تتبــع ألوغاريــت، وبــني مــن يــرى 
أنهــا تعنــي التدشــني.
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وبحثــاً عــن االســتقامة، وطلبــاً للغفــران، يف العالقــة بــني النــاس واآللهــة. ومــن 

املعلــوم أن الكثــري مــن الجاليــات كانــت تســكن أوغاريــت، وتحظــى باحــرتام 

ــم  ــن أه ــون. وم ــكان املحلي ــا الس ــع به ــي يتمت ــك الت ــاوية لتل ــوق مس وبحق

الجاليــات هنــاك: الحوريــة، والحثيــة، واإليجيــة، واملرصيــة، والقربصيــة... الــخ. 

وتجــدر اإلشــارة إىل أن النــص يبــني اســتخدام الحــامر كأحــد القرابــني التــي كان 

ــاري يف  ــة قدميــة، جــرت يف م ــوس أموري ــر بطق ــا يذكِّ ــا، )وهــذا م يضحــى به

بعــض األحيــان(، وبعــد فــرتات انقطــاع يبــدو أن هــذا الطقــس قــد أُعيــَد مــن 

جديــد، رغــم عــدم وجــود مــؤرشات نصيــة، تثبــت تواتــراً منتظــامً يف أدائــه)33(:

ــارة(...،...  ــان )عب ــاُ لبي ــت...،... )Y يكــون وفق ــاه ألوغاري ــاه.. الرف “... والرف

ــارة..”. ــاً لعب )BR˘( يكــون وفق

“أضحية الـ )،t(، قدمت، إىل دائرة أبناء إيل”.

“والرفــاه، الرفــاه ألوغاريــت، قاطــني )Qaþien(، تــم األضحيــة، رمبــا يضــع 

مجموعــة مــن أبنــاء إيــل، توكامونــا ـ وا ـ شــوناما: هنــا يكــون الكبــش«.

ــاه  ــاه...، الرف ــت، والرف ــب )القاطنــني ضمــن( أســوار أوغاري ــاه لألجان “الرف

 ،)DDMY( أو وفقاً لبيــان ددمــاي ،)لـــ... حتــى لــو أمثــت: وفقــاً لبيــان ) قاطــني

ــاً  ــو كان وفق ــى ل ــني، أوحت ــان الحثي ــاً لبي ــني، أو وفق ــان الحوري ــاً لبي أو وفق

ــرب )GBR(، أو كان  ــان ج ــاً لبي ــواء كان وفق ــيني )’Alashian()34(، أو س للعالش

ــاً  ــك ســواء كان وفق ــك، وكذل ــان فقرائ ــاً لبي ــن، أو وفق ــان املضطهدي ــاً لبي وفق

لبيــان قرزبــل )QRZBL(، حتــى لــو أمثــت، ســواء يكــون يف غضبــك، أو ســواء 

33 Pardee، 2002، P. 78-79.

34 جــاء أول ذكــر ألرض أالشــية Alashia يف نصــوص مــاري التــي ترجــع  للقــرن الثامــن عــر كمصــدر لتجــارة 

وإنتــاج النحــاس، كــام ورد ذكرهــا يف نصــوص جــاءت مــن بابــل، وأالالخ، وخــايت، ومــرص، ورســائل العامرنــة، 

وتشــري الكلمــة يف العهــد القديــم إىل شــعب يف منطقــة بحــر إيجــة، زود مدينــة صــور باملنســوجات امللونــة، 

ــة جــرت بــني الحثيــني والألشــيني. ويــرى كثــري مــن الباحثــني إىل أن  ــة معركــة بحري ــورد النصــوص الحثي وت

أالشــية كان االســم الــذي أطلــق منــذ األلــف الثــاين ق.م عــىل جــزء مــن قــربص، وكانــت عاصمتهــا إنكومــي 

Enkomi ورمبــا أشــارت تســمية أالشــية للعاصمــة نفســها.
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ــه،  ــد تقرتف ــذي ق ــض الرجــس ال ــون يف بع ــواء يك ــذ، س ــون يف صــربك الناف يك

 )’t( أضحيــة ،)ســواء يف إمثــك، كقلــق األضاحــي..، األضحيــة متــت )ضحــي بهــا

ــل،  ــاء إي ــد أبن ــه، رمبــا تكــون قــد حملــت إىل وال قُدمــت، وقــام الجــزار بعمل

ــا - وا -  ــل، إىل توكامون ــاء إي ــل، ملجموعــة أبن ــاء إي ــرة أبن رمبــا حملــت إىل دائ

ــش«. ــد كب ــا يوج ــوناما )Tukamuna-wa- šunama(: هن ش

“أجلــب الحــامر مــن أجــل “االســتقامة” اســتقامة ابــن أوغاريــت ســواء كان 

 )YM’AN( داخــل أســوار أوغاريــت، الرفــاه ليــامن )مــن األجانــب )القاطنــني

الرفــاه لرمــت )’RMT(، الرفــاه لـــ...، الرفــاه لنيقــامدو )Niqmaddu(، ســواء 

ــان  ــاً لبي ــني،.. وفق ــان قاط ــاً لبي ــن وفق ــواء يك ــدل، س ــد تب ــك ق ــن جامل يك

ــني، أو  ــان الحوري ــاً لبي ــاي )DDMY(، أو وفق ــان ددم ــاً لبي ــني(، أو وفق )قاط

وفقــاً لبيــان الحثيــني، أو حتــى لــو كان وفقــاً للعالشــيني )’Alashian(، أو ســواء 

كان وفقــاً لبيــان جــرب )GBR(، أو كان وفقــاً لبيــان مضطهديــك، أو وفقــاً لبيــان 

فقرائــك، وكذلــك ســواء كان وفقــاً لبيــان قرزبــل )QRZBL(، حتــى لــو أمثــت، 

ســواء كان جاملــك قــد ذهــب، ســواء يكــون يف غضبــك، ســواء يكــون يف صــربك، 

ــق  ــك، كقل ــه، ســواء ذهــب جامل ــذي تقرتف ســواء يكــون يف بعــض الرجــس ال

ــه،  ــة )t’( قُدمــت، أدى الجــزار عمل ــة )t’(، األضحي ــق أضحي األضاحــي، او كقل

رمبــا تكــون قــد حملــت إىل والــد أبنــاء إيــل، رمبــا حملــت إىل دائــرة أبنــاء إيــل، 

إىل مجموعــة أبنــاء إيــل، إىل توكامونــا - وا - شــوناما: هنــا يكــون الحــامر.

ــب  ــاه لألجان ــت: الرف ــة أوغاري ــالوة )االســتقامة( اســتقامة ابن ــودة إىل ت ع

)القاطنــني( داخــل أســوار أوغاريــت، الرفــاه للمرأة/للزوجــة، ســواء كان جاملــك 

قــد تبــدل، ســواء كان وفقــاً لبيــان قاطــني، ســواء يكــن وفقــاً لبيــان...، الحــامر 

يكــون هنــا«)35(. 

35 Pardee، 2002، P. 83.
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5 ـ احتفاالت وشعائر آللهة األرض

عنــوان هــذا الطقــس الدينــي كان معروفــاً قبــل ظهــور النــص 58(-

RS19.015( املكتشــف عــام 1955م، وتــم نــر عــام 1965م، وذلــك مــن خــالل 

نصــوص غــري مبــارشة. والنــص يتعلــق بواحــدة مــن األضاحــي امللكيــة التــي من 

الواضــح أنهــا كانــت منــذورة إليــل، وتحمــل اســم »إيــل بلــدن ilbldn”، وهــي 

تتكــون بشــكل أســايس مــن تقدمــة محروقــة، تتلوهــا تقدمــة ســالم. ويتميــز 

ــم  هــذا الطقــس بتقدمــة تســمى )نســكت قــل nskt ql( والتــي تعنــي تقدي

“قوقعــة مــن معــدن مثــني”، وهــي عــادة غــري مألوفــة مــن قبــل. أمــا ترتيــب 

ــم أن  ــع العل ــاً، م ــري واضحــة متام ــي غ ــة الســالم، فه ــة يف تقدم ــة املبجل اآلله

آلهــة غــري معروفــة مثــل )أمــرت ámšrt(، ظهــرت معهــا )الســطر الخامــس 

عــر(: “أضحيــة شــعائرية آللهــة األرض، قوقعــة مــن معــدن مثــني إليــل ايبــي، 

ــي،  ــان إلياليب ــوران وكبش ــالم: ث ــة س ــة، وكتقدم ــة محروق ــش كتقدم ــور وكب ث

كبــش إليــل وكبــش لبعــل وكبــش لدجــن، وكبــش لياريــخ، وكبــش ليــم، وكبــش 

لجاللــة اآللهــة بعــل، وكبــش لعنــاة خإباليــا، وكبــش لعمــرت، وبقــرة لدائــرة 

إيــل ولجمهــرة بعــل، وبقــرة لســابون، واحــد وعــرون مــرة، مهــام تــرك يكــون 

مــن أجــل الراكضــني مــع العربــات«)36(. 

6 ـ احتفاالت وشعائر التأمل

ــي الشــديد  ــز الذهن ــا نهــج تأمــي فلســفي يقــوم عــىل الرتكي ــا أنه تقديرن

ــع  ــان م ــد والذوب ــات، التوح ــن الدرج ــة م ــا؛ وبدرج ــىل األمل، ورمب ــب ع للتغل

ــوة  ــاً للق ــه، وبث ــرة من ــرىض واملغف ــالً لل ــاً، وني ــاً وتقرب ــاً وهيام ــر، حب الجوه

الروحيــة والنفســية يف املتعبــد. وبهــذا املعنــى قــد يكــون شــكالً مــن أشــكال 

الصوفيــة األوىل، أو قــد يكــون منطــاً مــن التأمــل الباطنــي. وإذا كان كذلــك؛ فــال 

شــك أن متبعــي هــذه الطريقــة، أرادوا االنــرصاف عــن العــامل املــادي والتخلــص 

36  Pardee، 2002، P. 85.
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مــن عبوديتــه وبلــوغ الطهــارة)37( والســعادة املطلقــة. وإذا مــا كان كذلــك فــال 

ــني  ــس ب ــذا الطق ــؤدون ه ــوا ي ــن كان ــم م ــاس، ه ــن الن ــني م ــب أن العارف ري

ــك أحدهــم. مجمــوع الســكان، ورمبــا كان املل

ــا  ــني واألضاحــي ضمــن طقــس رمب ــم القراب ــل بتقدي ــرتن موضــوع التأم اق

ــع  ــل م ــه كان يتكام ــدو أن ــص )+IRH 77\2B(. ويب ــق الن ــني وف ــد ليوم امت

ــىل  ــم ع ــرق تت ــدة ط ــؤدى يف ع ــث كان ي ــداً، بحي ــر تعقي ــمل وأك اس أش ــدَّ ق

مراحــل متتاليــة؛ الواحــدة بعــد األخــرى، النــص )+IRH 77\10B(. أمــا مــكان 

إقامتــه، فهــو أحــد الخلــوات، أو أحــد األمكنــة التــي كانــت مخّصصــة لذلــك.

وقــد ترافــق هــذا الطقــس مــع تقديــم القرابــني والتقدمــات، ولكنــه مل يكــن 

ــوك  ــك املل ــاس، مبــا يف ذل ــه كل الن ــل شــارك ب ــن؛ ب ــاس محددي حكــراً عــىل أُن

ــم،  ــة به ــة خاص ــية تأملي ــات طقس ــم مامرس ــن كان له ــة الذي ــة املالك والعائل

:)RS 19.013وRHI 77\10B+( النــص

ــة،  ــك يجــب أن ينظــر لرشــف - خاجــاب: رأس ورقب ــت، املل “يف ذاك الوق

شــيقل مــن الفضــة وشــيقل مــن الذهــب، نفــس الــيء، إضافــة لســهم وثــور 

وكبــش لرشــب... وطرييــن لعناســو - عليــام، و... شــيقل... شــامل... وكبــش 

ــؤدي  ــداً لي ــك ســوف يتحــرك بعي ــش لشــامل واملل ــش لرشــب وكب ــات وكب لعلي

ــة”)38(.  األضحي

ــني  ــر، يف فقرت ــداس فيذك ــدء الق ــة ب ــص )+RHT 77\2B( كيفي ــف الن يص

منــه، مجموعــة كبــرية مــن الشــعائر التــي تجــري يف اليــوم األول بعــد تقديــم 

ــة  ــل، واآلله ــس التأم ــر طق ــم ذك ــاين يت ــوم الث ــي، ويف الي ــن األضاح ــدد م ع

األساســية املمجــدة، التــي تُكــرس لهــا األضاحــي والقرابــني، وهــي هنــا اثنــان: 

37 بعــد الغســل والتطهــري، كان ال بــد للشــخص مــن أن يتطهــر مــن خــالل تقديــم القرابــني وإقامــة الشــعائر، 

وكان التطهــري يجــب أن يســبق تقديــم القرابــني، حيــث يتــم تطهــر الشــخص الــذي يقــوم بالتقدمــة، إضافــة 

لتطهــري املــكان واألدوات التــي تلمســها القرابــني، وكانــت شــعرية ســكب مــاء التطهــري مــن أهــم الطقــوس 

التــي تســبق شــعائر تقديــم القرابــني يف املعابــد. انظــر: نــور الديــن )الجــزء الثــاين(، 2009، ص96.
38 Pardee، 2002، PP. 73-74.
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إيــل إيبــي، وإيــل. مــع عــدم وجــود أي إشــارة فيــام إذا كان هنــاك إلهــاً محــدداً 

هــو موضــوع التأمــل)39(. 

7 ـــ احتفاالت الزواج املقدس 

ــَد الســومريون، ومــن بعدهــم  يف عــرص مبكــر مــن تاريــخ الرافديــن، جسَّ

ــب،  ــة للخص ــاء بآله ــر واإلمن ــبب التكاث ــي تُس ــب، الت ــوى الخص ــون، ق البابلي

التــي هــي إنانــا )عشــتار(، وبإلــه للنبــات واملاشــية الــذي هــو دمــوزي )متــوز(

)40(. واعتقــدوا بــأن زواج هــذا اإللــه الشــاب مــن هــذه اإللهــة الجميلــة التــي 

اعتربوهــا أيضــاً إلهــة الحــب، كان املصــدر لــكل مظاهــر الخصــب يف الحيــاة. 

ــا  ــة، ومنه ــال اآلله ــايك أفع ــي تح ــة الت ــوس الديني ــاالت والطق ــوا االحتف وأقام

ــن  ــع. ويتضم ــم الربي ــنوياً يف موس ــه س ــوا يقيمون ــذي كان ــدس ال ــزواج املق ال

ــان  ــىل لس ــومريون ع ــعراء الس ــه الش ــام يؤلف ــد م ــيد والقصائ ــل األناش ترتي

العــروس املقدســة إنانــا التــي تقــوم بتمثيــل دورهــا إحــدى كاهنــات املعبــد، 

وعــىل لســان العريــس اإللــه دمــوزي الــذي يقــوم بــأداء دوره امللــك )أو أحــد 

ــي  ــدة تنته ــاً عدي ــم وطقوس ــن مراس ــدس يتضم ــزواج املق ــة(. وكان ال الكهن

بدخــول امللــك بالكاهنــة، محــاكاة لــزواج إلــه الخصــب مــن إلهــة الخصــب)41(. 

ــة  ــهم بعملي ــون بأنفس ــة يقوم ــني كان اآلله ــدء، ح ــة الب ــت أزمن ــك كان تل

اإلخصــاب، وحــني كانــت إنانــا تدعــو عشــيقها دمــوزي لحــرث فرجهــا، وحــني 

ــه مجــرى الفــرات، ويُخضــع دجلــة حــني يســكب  كان اإللــه أنــيك)42( ميــأل مبنيِّ

39 Pardee، 2002، P. 74.
ــه للخصــب  ــني أن دوره كإل ــرى بعــض الباحث ــن الرعــي«، ي ــي اســم دمــوزي باللغــة الســومرية »االب 40 يعن
ــة  ــه يف صيان ــه راعــي ميــارس عمل ــر، فهــو إل ــوالً وهــو دور صغــري وغــري مؤث يف بــالد الرافديــن مل يعــد مقب
الحظائــر واإلرشاف عليهــا، ورعــي األغنــام. يف حــني كانــت مســؤولية الخصــب لإللــه انــيك )أيــا( الــذي وزعهــا 
ــر  عــىل آلهــة أقــل شــأناً منــه وكلــف أصغــر إلهــني يف املجموعــة مبتابعــة تنفيــذ الشــؤون اليوميــة للحظائ
والحقــول، وليــس بضــامن إنتاجهــا وتكثيفــه وكان دمــوزي واحــد مــن هذيــن اإللهــني. انظــر: حنــون، 2005، 

ص114.

41 عي، 1978، ص 17.
42 إله املعرفة ومهارة الصنع وهو إيا األكادي.
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ــاء  ــه غط ــد بنفس ــو)43( يع ــني كان أوت ــيك(، وح ــّي أن ــرس )من ــة الع ــه هدي في

ــه  ــع إل ــا م ــه إنان ــاء أخت ــه لق ــم علي ــذي ســوف يت ــرس ال ــراش الع ــان لف الكت

ــوزي)44(.  ــامء دم الس

يعتقــد الكثــري مــن الباحثــني أن طقــوس الــزواج املقــدس كانــت شــائعة يف 

جميــع أنحــاء املــرق القديــم، والهــدف مــن االحتفــال بــه هــو تأمــني راحــة 

املدينــة يف الســنة القادمــة، وتتويــج امللــك مــن جديــد)45(. ويروي هــريودوت)46( 

أن كل الشــعوب القدميــة مــا عــدا اإلغريــق واملرصيــني، كانــت متــارس الجنــس 

ــربص  ــد يف ق ــن أوج ــم أول م ــني ه ــف أن الفينيقي ــد، ويضي ــدس يف املعاب املق

ــة  ــي مقدس ــد كبغ ــدم يف املعب ــاة أن تخ ــىل كل فت ــت، وكان ع ــد أفرودي معاب

تعطــي جســدها للغربــاء فــرتة مــن الزمــن قبــل أن تتــزوج، حيــث كان الجنــس 

ــن  ــر م ــن أي مظه ــداً ع ــه، بعي ــي وجديَّت ــس الدين ــة الطق ــكل أبَّه ــارس ب مي

مظاهــر الدعــارة الرخيصــة، أو إرضــاء امليــل الشــخيص. ويضيــف أن رسينيــاس 

الفينيقــي ملــك قــربص األســطوري هــو الــذي أوجــد هــذه الطقــوس، وكانــت 

ــادة، فاشــتهرت  ــربص عــىل هــذه الع ــد)47(، ودرجــت ق ــا املعب ــن بغاي ــه م بنات

ــه بعــل مــردوخ  ــد اإلل ــد أفروديــت يف باخــوس. ويصــف هــريودوت معب مبعب

يف بابــل قائــالً: »يف هــذا املعبــد رسيــر كبــري، مزيــن زينــة فخمــة، وإىل جانبــه 

ــت أي  ــا. كــام ال يبي ــه هن ــال ألي إل ــس مثــة صــورة أو متث ــة. ولي ــدة ذهبي مائ

43 إله الشمس السومري وأخو إنانا.

44 الشواف، 1996، 103.

45 ساغز، عظمة آشور، 2008، ص309.

ــيا  ــوس يف آس ــة هاليكارناس ــد يف مدين ــني 484-420 ق.م، ول ــاش ب ــاين، ع ــة يون ــؤرخ ورحال ــريودوت؛ م 46 ه

الصغــرى، أطلــق عليــه لقــب أبــو التاريــخ، نفــي ألســباب سياســية إىل ســاموس، ثــم أثينــا، وأخــرياً للمســتعمرة 

األثينيــة ثــوري Thurii الواقعــة جنــوب إيطاليــا حيــث تــويف فيهــا. كتــب بــني 430 و425ق.م تســعة كتــب 

ــامل  ــاع الع ــن بق ــري م ــا الكث ــف فيه ــب يص ــدة كت ــه ع ــرس. ل ــق والف ــني اإلغري ــرب ب ــت للح ــة أرخ تاريخي

ومنهــا بابــل وآشــور ومــرص وآســيا الصغــرى ومنطقــة املــرق. يســتخدم يف وصفــه التاريــخ واألنرتوبولوجيــا 

والجغرافيــا، واســتخدم يف كتابتــه األســلوب الدرامــي، مدخــالً عليــه الكثــري مــن العنــارص الرتاجيديــة.

47 السواح، 1996، ص 192، 193.
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انســان ليلــة هنــا، مــا عــدا امــرأة واحــدة. يقــول الكلدانيــون كهنــة هــذا اإللــه: 

إن اإللــه يختارهــا لنفســه مــن بــني النســاء املحليــات. ويؤكــد الكهنــة أن اإللــه 

يــأيت إىل املعبــد أحيانــاً، ويقــي ليلــة عــىل الرسيــر«)48(.

ــب  ــد عشــتار ألول غري ــل كان عــىل كل امــرأة أن تستســلم يف معب ويف باب

يطلبهــا، وتأخــذ منــه أجــراً رمزيــاً غــري محــدد تســلمه إىل الهيــكل هبــة منهــا 

ــة لفعلهــا الجنــي، ومل  ــداً عــىل انعــدام األهــداف الفردي إللهــة الحــب، وتأكي

تكــن املــرأة بقــادرة عــىل العــودة إىل بيتهــا قبــل أن ميــرَّ بهــا ذلــك الغريــب. 

ــى  ــا ق ــار، ولرمب ــوة يف االنتظ ــدوام بنس ــىل ال ــاً ع ــد مليئ ــاء املعب ــذا كان فن ل

بعضهــن ســنوات قبــل أن يقــع عليهــن اختيــار أحــد)49(.

ــاً  ــدم نصوص ــذي ق ــد ال ــاين الوحي ــز الكنع ــي املرك ــت ه ــة أوغاري ومدين

ــني الواضــح بالخصــب واإلخصــاب.  ــامم األوغاريتي ــا اهت ــة أكــدت لن ميثولوجي

ــل  لقــد عــرف املجتمــع األوغاريتــي إنشــاد األســاطري، وقراءتهــا، إضافــة لتمثي

وقــراءة بعــض األفعــال املقدســة، ومنهــا زواج إيــل املقــدس وزوجتيــه عشــريات 

والعــذراء، وكان يجــري عــرض بعــض األحــداث املعيّنــة أثنــاء متثيــل األســطورة 

أو تأديــة املأســاة، وكل حــدث منهــا كان يرمــز لظواهــر طبيعيــة متجــّددة، كان 

يتحقــق مــن خــالل تكرارهــا اســتقرار الكــون)50(.

ــن  ــط ع ــؤوالً فق ــوم( مس ــي الغي ــل )ممتط ــي بع ــه األوغاريت ــن اإلل مل يك

األمطــار التــي تخصــب األرض، بــل كان أيضــاً يهتــم بإخصــاب قطيــع البقــرات 

ــة  ــه امللقب ــع قرينت ــة يضاج ــوص األوغاريتي ــد النص ــراه يف أح ــالت، إذ ن والعج

بـ«العجلــة« ومــام يــرد يف النــص:

„ تهّيج )بعل( فأخذها من فرجها

48 ميغوليفسيك، 2005، ص24.

49 السواح، 1996، ص 192، 193.

50 شيفامن، 1988b، ص 90.



315

الديانة السورية القدمية

تهيجت هي، فأخذته من قضيبه

وسيطرت عىل بعل الشهوة

نحو قطيع البتولة عناة«

ونقرأ يف النص نفسه أن:

„بعل سوف يتقدم و ]قضيبه[  ممتلئ

سوف يتقدم حّدو )حدد( وأصبعه ممتلئ«.

ويبتهــج  بعــل عندمــا تعلمــه عنــاة بــأن عجــالً ســيولد لــه، وهنــا عــىل مــا 

يظهــر يحتــل بعــل مكانــة اإللــه إيــل رأس آلهــة أوغاريــت، فيــام يتعلــق بــدور 

اإلخصــاب)51(.

ــة  ــكل حواري ــىل ش ــزي ع ــكل رم ــَغ بش ــذي صي ــوس ال ــد الطق ــاك أح هن

مرسحيــة، بــني عــروس وعريــس وكاهــن، كــام لــو أنهــا أغنيــة مــن األغــاين، ورغــم 

أن هويــة املتكلمــني غــري محــددة، فمــن املعتقــد أن النــص يتحــّدُث عــن الــزواج 

  :)KTU 1.100،70- 76( ــص ــن، الن ــالد الرافدي ــداً يف ب املقــدس املعــروف جي

„العريس: خلفها يوجد الرصح، إنها تعويذيت 

الكاهــن: الــرصح الــذي أغلقتــه هــي يوجــد خلفهــا، هــي أســقطت الربونــز 

)أفلتته( 
العريس: افتح البيت، يف تعويذيت

الكاهن: القرص ذاك الذي رمبا أدخله
العروس: أعط األفعى كهدية يف العرس،

أعط السحلية كهديتي يف العرس،
نعم، األفعى هدية من أجل حبي

العريس: أنا أعطي األفعى هديتك يف العرس،
األفعى الصغرية هدية لحبك«)52(.

51 الشواف، 1996، ص 151.
52  Moor، 1990، PP. 233-245.
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مثــة اعتقــاد راســخ لــدى الباحثــني الغربيــني بــأن األفعــى ترمــز إىل العضــو 

ــس  ــن الجن ــدث ع ــي تتح ــومرية الت ــوص الس ــك بالنص ــون ذل ــري، ويقرن الذك

املقــدس يف بــالد الرافديــن، وإذا مــا ثبتــت صحــة ذلــك، فهــو يــدل عــىل وجــود 

ــص ســومري  ــد ورد يف ن ــة. وق ــدة األوغاريتي ــىل العقي ــدي واضــح ع ــري راف تأث

تعبــري مشــابه: »رفــع قضيبــه، جلــب هديــة العــرس«.. لكــن مــا يُنتجــُه الحــب، 

ومــا ينتهــي إليــه مــن فعــل املضاجعــة، يســتتبعُه املــوت بشــكل مؤكــد)53(.

لقــد أحــبَّ دمــوزي إنانــا الخصــب، فأنتجــت لــه وللبــالد املاشــية والحبــوب 

ــري  ــدها، بتعاب ــه، وبجس ــامل حبيبت ــة بج ــكل محب ــى ب ــراه يتغن ــار.. ون والخض

رقيقــة. لكــن إنانــا يف إجابتهــا لدمــوزي تستشــعر املــوت الــذي ينتظــره، وتعــد 

نفســها مســؤولة عــن ذلــك، فهــل املــوت الــذي عرفــه دمــوزي هــو مثــن قبولــه 

بعالقتــه مــع إنانــا، لحْمــل الخصــب إىل البــالد وتحقيــق تكاثــر املاشــية والبــر؟ 

فــكان بذلــك أول »فــادي« باملعنــى املســيحي للفــداء الــذي اكتســب بعــد أكــر 

مــن ألفــي عــام الروحانيــة والرمــز الــذي يحملــه؟)54(.

ــة  ــات الشــعرية األوغاريتي ــه الرواي ــذي نشــأت في ــع ال ــب أن املجتم ال ري

ــري أن  ــة، غ ــا الزوجي ــة لحياته ــة ومخلص ــون حكيم ــرأة أن تك ــن امل ــب م طل

الكاهنــات أُعفــنَي مــن هــذا االلتــزام األخــري كونهــن عــىل اتصــال بعــامل اآللهــة، 

ــة  ــل امللحم ــىل بط ــا ع ــرض حبه ــها أن تع ــاة لنفس ــة عن ــمحت اإلله ــد س فق

الشــعرية )كــام يف ملحمــة أقهــات(. لقــد وقــف املجتمــع موقفــاً ســلبياً مــن 

ــا  ــم. فقــد كانــت زوجت ــدم يف حــني عرفــه عــامل اآللهــة بشــكل دائ اختــالط ال

ــس  ــام كان يف نف ــاه، ك ــت نفســه أخت ــذراء، هــام يف الوق ــل، عشــريات والع إي

ــة)55(.  ــه الثالث ــن بنات ــت  متزوجــاً م الوق

يتحــدث أحــد نصــوص أوغاريــت عــن والدة إلهــي الخــري والعطــاء ســحر 

53 Moor، 1990، P. 242.
54 الشواف، 1996، ص 139.

55 شيفامن، 1988a، ص 51.



317

الديانة السورية القدمية

ــوات  ــه صل ــذي تتخلل ــدس، ال ــزواج املق ــو ال ــي ه ــل طق ــن فع ــامل ضم وش

ــا شــخصيات املشــهد، ووصــف للحــركات  ــة ومنولوجــات تؤديه ــا الكهن يؤديه

ــري  ــة الخ ــادة آلله ــروض العب ــة ف ــد تأدي ــاهدين. وبع ــام املش ــؤدى أم ــي ت الت

والعطــاء يتقدمــون بآخــر رجــاء يطلبــون فيــه التوفيــق والخــري للملــك وامللكــة، 

ــه املــوت »مــوت وشــار« حامــالً  ــر إل ــم يظه وباقــي املشــاركني يف الطقــس، ث

بيــده رمــز العقــم والرتمــل )أي يســود العــامل الجــدب(. ويــرّدد املشــاركون يف 

الطقــس خلــف الكاهــن هــذه اللعنــة، ويســتدعون جــربوت اآللهــة، وجــربوت 

عشــريات والعــذراء، زوجتــي إيــل. أمــا الغلــامن فيطبخــون الجــدي بالحليــب 

ســبع مــرات، والخــروف ســبع مــرات بالســمن )الوجبــة املخصصــة لعشــريات(، 

لقــد كانــوا يعتقــدون أن هــذه الوجبــة تســاعد عــىل الحمــل والــوالدة يف الزواج 

ــن  ــه ع ــكالم يجــري في ــي، أن ال ــن املقطــع املتبق ــا م ــم بعده ــدس. ويفه املق

الصيــد الــذي متارســه العــذراء، ثــم يدخــل املشــاركون يف الطقــس بيــت اآللهــة، 

ــار  ــن الن ــعلتني م ــل ش ــذ إي ــط، فيأخ ــاطئ املحي ــداث إىل ش ــل األح ــم تنتق ث

)التــي أعــد عليهــا الطعــام(، ويدخلهــام بيتــه، ثــم ينـــزل عصــاه، ويأخذ دبوســاً، 

ويرمــي طــرياً، ثــم يضعــه عــىل النــار. وتشــري ترصفــات إيــل إىل عــدم اهتاممــه 

بالعــامل وبزوجتيــه، ويف الوقــت الــذي دخلــت إليــه عشــريات والعــذراء)56(. 

ــية،  ــه الجنس ــن قدرت ــن م ــدم الس ــع تق ــد م ــور يفق ــب بالث ــل امللق إن إي

ــىل  ــتمل ع ــذي يش ــامل، ال ــحر وش ــني س ــالد اإلله ــص مي ــره ن ــا يظه ــذا م وه

تعليــامت بصــدد اســتعامل العــود )العصــا( وتكــرار أحــد املقاطــع ســبع مــرات، 

ــه  ــزواج إلهــي نشــاهد في ــدُّ طقســاً لالحتفــال ب وهــو يرتبــط باإلخصــاب ويَُع

إيــل ينجــح بعــد محاولــة فاشــلة يف إخصــاب امرأتــني )إلهتــني( كانتــا تســحبان 

ــك بقصــد اســتحثاث الخصــب بواســطة  ــه يف خــزان مرتفــع، وذل املــاء وتصبان

مادتــه األساســية أي مــاء الينابيــع. وبعــد ذلــك ينجــح إيــل يف تحقيــق انتصــاب 

56 شيفامن، 1988b، ص 64.
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قضيبــه، وميــارس الحــب مــع عشــريات والعــذراء، فتلــدان ســحر وشــامل، فيأمــر 

إيــل بتقديــم القربــان لشــبش والنجــوم... يقــول النــص:

„ مييل )إيل( ويقبل شفتيهام
ها هام شفتاهام عذبتان

عذبتان كالرمان
 وبعد القبلة، الحمل

وبعد االحتضان املتقد
أىت أجل والدتهام،

فولدتا سحر وشامل«)57(.
ــقا  ــذان ش ــاء الل ــري والعط ــا الخ ــام إاله ــامل بأنه ــحر وش ــف شحر/س ويوص

عبــاب البحــر، ورضعــا مــن صــدر الســيدة؛ أي مــن صــدر عشــريات، فاإلثنــان 

ــاً، وبعــد  ــم يرســلهام إيــل إىل الصحــراء ليصطــادا ويقدمــا قربان ال يشــبعان. ث

انقضــاء ســبع ســنوات، يعــودان إىل العــامل فيطعمهــام أمــني املحصــول الخبــز، 

ــر)58(. ويســقيهام الخم

وهنــاك نــص أوغاريتــي ثالــث يرتبــط بالخصــب والــوالدة، وهــو نشــيد زواج 

إلــه القمــر ياريــخ مــع إلهــة القمــر نيــّكال الــذي كان عــىل األرجــح يـُـردُد أثنــاء 

الــوالدة بغيــة تســهيلها أو خــالل احتفــال بعــرس يُعــّد لــوالدة قريبــة)59(، وقــد 

يعكــس هــذا الطقــس والدة شــهر قمــري جديــد كل شــهر. والنــص الــذي يحمل 

ــد  ــروي توّح ــدس، وي ــزواج املق ــس ال ــل طق ــد متثي ــاالت( يُعي ــوان )أم باخ عن

اإللهــني. فيطلــب ياريــخ يــد نيــّكال مــن أبيهــا حارحــايب Harhabi ويَِعــُدُه أن 

ــه أن  ــة، ويقــرتح علي ــرياً، لكــن حارحــايب  يرفــض يف البداي ــراً كب ــه مه ــع ل يدف

يتــزوج إحــدى بنــات بعــل، و يـُـرِصُّ ياريــخ عــىل طلبــه حتــى يرضــخ حارحــايب، 

57 الشواف، 1996، ص 151.
58 شيفامن، 1988b، ص 65، 66.

59 الشواف، 1996، ص 151.
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ــات  ــيد إىل اإلله ــُص بنش ــُم الن ــم يُْختَتَ ــوع، ث ــر املدف ــف امله ــك وص ــي ذل وي

الجميــالت اللــوايت ســاعدنها عــىل الــوالدة. ينتســب النــص إىل مجموعــة أســاطري 

إلهــة الشــمس شــبش التــي تســمى باخــاالت، والتــي تتوجــه إىل شــبش توجههــا 

إىل أمهــا باســم ابنــة النبــع، ابنــة الحجــر، ابنــة الســموات واملحيــط، واملقصــود 

هنــا زوج شــبش اإللهــي)60(.

ــام  ــني في ــض الباحث ــدى بع ــدة ل ــكار جدي ــور أف ــارة لظه ــن اإلش ــد م وال ب

يتعلــق مبوضــوع الــزواج املقــدس، تقــوم عــىل التشــكيك بوجــود هــذا الطقــس 

ــث  ــتاذ الباح ــق األس ــايت تعلي ــار ي ــذا اإلط ــم. ويف ه ــا القدي ــة مرقن يف منطق

ــف  ــىل وص ــح ع ــل واض ــن دلي ــاك م ــس هن ــه لي ــرى أن ــذي ي ــون ال ــل حن نائ

هــريودوت لعبــادة اإللهــة عشــتار ومعابدهــا. والنصــوص املســامرية، حتــى اآلن 

مل تـُـِرْ إىل وجــود هــذه املامرســة، بــل إن ديانــة املنطقــة كانــت تنحــو منحــًى 

مختلفــاً، حيــث كانــت القوانــني والرائــع القدميــة تحــّدد ضوابــط صارمــة عــىل 

مثــل تلــك املامرســات. واســتخدام بعــض اإلشــارات مــن هــذه النصــوص ال يُعــدُّ 

دليــالً عــىل موضــوع الــزواج املقــدس. فالقصائــد الســومرية التــي تتضمــن غــزالً 

بامللــوك؛ اعتــربت دليــالً عــىل دورهــم يف الــزواج املقــدس، لكــن تلــك القصائــد 

تخلــو مــن أي وصــف أو إشــارة لشــعائر دينيــة محــددة. 

ثــم إنــه ال توجــد نصــوص أخــرى تســند الداللــة املفرتضــة لتلــك القصائــد 

ــا  ــل منه ــن أن تجع ــي ميك ــة الت ــي الدالل ــاله، وه ــا ورد أع ــا م ــة، ومنه الغزلي

وســيلة إلثبــات وجــود طقــس دينــي مثــل الــزواج املقــدس فيــام لــو وجــدت. 

وعمومــاً تلــك القصائــد الغزليــة ال عالقــة لهــا بالشــعائر الدينيــة، وقــد اقتــرصت 

ــات  ــن عالق ــد يعربع ــذي ق ــزيل ال ــن األدب الغ ــوع م ــوك يف ن ــة مل ــىل بضع ع

ــد. كــام أن اســتخدام  خاصــة بــني أولئــك امللــوك، ونســاء مــن البــالط أو املعب

ــزواج املقــدس،  ــل عــىل وجــود ال بضعــة أســطر مــن ملحمــة جلجامــش كدلي

60 شيفامن، 1988b، ص 65، 66.
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ليــس كافيــاً؛ فهــي تشــري إىل تهيــئ جلجامــش لالتصــال مســاًء باإللهــة إشــخارا 

ــة هــريودوت عــن البغــاء املقــدس،  ــدو. أمــا رواي حينــام اعــرتض طريقــه انكي

فأصلهــا يعــود للديانــة اإلغريقيــة القدميــة، وليــس إىل بــالد بابــل التــي نََســَب 

لهــا مــا خــربه هــو يف بــالده)61(.

إن التســليم بــكل مــا كتبــه الباحثــون الغربيــون، ومنهــم صموئيــل كرميــر، 

عــن طقــوس الجنــس املقــدس عنــد الســومريني وســكان بــالد الرافديــن، أمــر 

غــري جائــز مــن الناحيــة املوضوعيــة، لعــدم خضــوع املوضــوع للنقــاش بالشــكل 

املطلــوب، كــام أن الرباهــني املقدمــة ال تشــكل دليــالً كافيــاً عــىل وجــود هــذه 

املامرســة. وال شــك أن املوضــوع يحتــاج لكثــري مــن الدراســات واألبحــاث 

ــة(  ــومرية واألكادي ــة )الس ــوص القدمي ــة النص ــن دراس ــة م املعمقــة املنطلق

وإعــادة قراءتهــا وترجمتهــا مــن جديــد، وتوضيــح البيئــة واألجــواء التــي كانــت 

تجــري فيهــا هــذه الطقــوس. أمــا األدلــة املتوفــرة مــن مناطق الســاحل الشــامي 

ــا القــول فيهــا:  ــة، أقــل مــا ميكنن فهــي تقتــرص عــىل بضعــة نصــوص أوغاريتي

إنهــا غــري واضحــة يف إشــارتها لوجــود مامرســات زواج مقــدس، وبالتــايل فهــي 

غــري مقنعــة بالشــكل املطلــوب. وكل مــا وصلنــا ال يعــدو أن يكــون نوعــاً مــن 

األدبيــات الدينيــة الخياليــة التــي متحــورت حــول الخصوبــة والســعادة، التــي 

صاغهــا خيــال خصــب، طاملــا متيــز بــه شــعراء املــرق بــكل العصــور، بطريقــة 

ــرايث  ــل وامل ــن الرتاتي ــري م ــه الكث ــق، في ــفاف رقي ــعري ش ــلوب ش ــة وبأس رمزي

واملنازعــات والحــب اآلرس للرفــاه والــرتف، للحقــل الخصيــب والرحــم املنجبــة.

ــي بالجــامل وكل  ــرب العصــور يف التغن ــة ع ــرع شــعراء هــذه املنطق ــد ب لق

مــا ميثلــه مــن قيــم فنيــة، فعــرّبوا عــام كان يجــول يف خواطرهــم بجــرأة 

منقطعــة النظــري أحيانــاً، كــام فعــل الشــاعر الجاهــي امــرؤ القيــس يف معلقتــه 

61 حنون، 2005، ص 182، 183.
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ــد الشــاعر األمــوي  ــراه عن ــق وشــفاف، كــام ن الشــهرية)62(، وبشــكل غــزيل رقي

جريــر، الــذي أبــدع يف وصــف معشــوقة مل يعرفهــا قــط، وال ذاق طعــم حبهــا 

ــه)63(.  ــا وجــود إال يف خيال ــا مل يكــن له ــاً، ألنه يوم

 ثانياً: االحتفاالت يف أالالخ

ــن  ــن م ــام يف أالالخ، ولك ــت تق ــي كان ــاالت الت ــن االحتف ــرف يشء ع ال يع

ــي كانــت  ــك الت ــد مــن االحتفــاالت املشــابهة لتل املعتقــد أنهــا شــهدت العدي

ــن  ــرج ع ــن أن تخ ــاورة، وال ميك ــة املج ــورية واألناضولي ــدن الس ــري يف امل تج

الســياق الثقــايف االجتامعــي والدينــي للمنطقــة، وذلــك بحكــم موقعهــا 

الجغــرايف وتركيبتهــا الدميوغرافيــة واإلثنيــة املتنوعــة. ونحــن نعلــم أن منطقــة 

قريبــة يف األناضــول شــهدت قيــام ثالثــة عــر احتفــاالً خــالل عــام واحــد فقط. 

عــالوة عــىل عــرات االحتفــاالت التــي كانــت تقــام أيضــاً يف شــقيقاتها املــدن 

62 هــو امــرؤ القيــس ابــن حجــر بــن الحــارث الكنــدي 496 - 544 م، شــاعر جاهــي، مــن أشــهر شــعراء العــرب. 
ثــار بنــو أســد عــىل أبيــه فقتلــوه، فبلغــه ذلــك وهــو جالــس للــراب، فقــال: رحــم اللــه أيب! ضيَّعنــي صغــرياً 
لنــي دمــه كبــرياً، ال صحــو اليــوم وال ســكر غــداً، اليــوم خمــر؛ وغــداً أمــر. ونهــض مــن غــده، فلــم يــزل  وحمَّ
حتــى ثــأر ألبيــه مــن بنــي أســد. ويف معلقتــه بعــض األبيــات التــي تصــف نوعــاً مــن العالقــة العاطفيــة ومنهــا: 

مطيتــي           للعــذارى  عقــرت   ويــوم 
بلحمهــا            يرمتــني  العــذارى   فظــل 
عنيــزة           خــدر  الخــدر  دخلــُت   ويــوم 
 تقــول وقــد مــال الغبيــط بنــا معــاً         
زمامــه           وأرخــي  ســريي  لهــا:   فقلــت 
 فمثلــك حبــىل قــد طرقــت ومرضـــع           
ــه ــت ل ــا انرصف ــن خلفه ــى م ــا ب إذا م

 فيــا عجبــاً   مــن   كورهــا   املتحمــل
املفتــــل الدمقــس  كهــداب   وشــحم 
ُمرجــي أنــك  الويــالت  لــك   فقالــت 
ــا امــرأ القيــس فانـــزل  عقــرت بعــريي ي
املعلــل جنــاك  مــن  تبعدينــي   وال 
محـــول متائــم  ذي  عــن   فألهيتهــا 
يُحــوَّل شــقهامل  وتحتــي  بشــق 

63 هــو جريــر بــن عطيــة بــن حذيفــة الخطفــي بــن بــدر الكلبــي الريبوعــي، أبــو حــزرة، مــن متيــم. عــاش بــني 
648 - 728 م/ - 28 110هـــ /، ولــد ومــات يف الياممــة، وعــاش عمــره يســاجل شــعراء زمنــه، فلــم يثبــت أمامه 
غــري الفــرزدق واألخطــل. وهــو مــن أغــزل الشــعراء يف تاريــخ العــرب، رغــم أنــه كان معرضــاً عــن الحــب 
وهــو القائــل، مــا عشــقت قــط، ولــو عشــقت لنســبت نســيباً تســمعه العجــوز فتبــيك عــىل مــا فاتهــا مــن 

شــبابها. ومــن أبياتــه الغزليــة الشــهرية يف هــذا اإلطــار:

التــي  يف  طرفهــا  حــور            العيــون   إن 
 يرصعــن ذا اللــب حتــى ال حــراك بــه         
 طــار الفــؤاد  مــع الخــود التــي طرقــت          
ــًة           ــوم   واضع ــد الن ــق  بع ــة الري  مثلوج
يــا حبــذا  جبــل  الريــان مــن جبـــل           

قتالنـــا يحيــني  مل   ثـــم   قتللننـــا 
 وهــن أضعــف خلــق  اللــه  أركانـــا
ِمبدانـــا األعطــاف  طيّبــَة  النــوم   يف 
 عــن ذي مثــاٍن متُــجُّ املســك و البانــا
كانــا مــن   الريــان   ســاكن  وحبــذا  
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ــه  ــك- أن ــذي -ال ش ــر ال ــا، األم ــة به ــة آالالخ معرف ــي كان ململك ــورية، الت الس

ــام أنشــطة  ــا، وعــىل قي ــة فيه ــة والديني ــاة االجتامعي ــراً عــىل الحي ــرك أث ــد ت ق

ــا. ــة فيه ــة موازي احتفالي

مــن أشــهر االحتفــاالت التــي شــهدتها آالالخ، االحتفــال الــذي أقامــه امللــك 

ادرميــي مبناســبة بلوغــه الســنة الثالثــني مــن الحكــم، ومــن ثــّم توليتــه البنــه، 

والــذي ســطره عــىل متثالــه الحجــري. ورمبــا كان هــذا االحتفــال محــاكاة ملــا كان 

يقــوم بــه الفراعنــة مبناســبة اليوبيــل الثالثينــي لجلوســهم عــىل العــرش. ونحــن 

نعلــم أن أمنحتــب الثالــث أقــام ثالثــة احتفــاالت أشــري لهــا بعيد/احتفــال )ســد()64( 

ــني،  ــة والثالث ــني، الرابع ــه )الثالث ــنوات حكم ــوايل يف س ــىل الت ــاءت ع ــد ج وق

الســابعة والثالثــني(. حيــث آمــن املرصيــون القدمــاء بــأن إحيــاءه يعيــد للملــك 

ــب  ــدران، والنص ــىل الج ــورة ع ــعائره مص ــدْت ش ــد ُوِج ــه. وق ــبابه، وحيويت ش

ــكل 94(. ــة)65(. )الش األثري

ثالثاً ـ االحتفاالت يف إميار

مل تكــن الديانــة الســورية القدميــة معروفــة بشــكل جيــد، خــال مــا زودتنــا 

بــه أوغاريــت، حتــى اكتشــاف إبــال وإميــار؛ املوقعــان اللــذان قدمــا كميــة كبــرية 

مــن الوثائــق الدينيــة، وهــي قصــص فريــدة تؤطــر العالقــات بــني عــامل اآللهــة 

64 رمبــا جــاءت كلمــة »ســد« مــن املعبــود ســت، ورمبــا ترتبــط بذيــل حيــوان اســمه ســت، وهــو مــن فصيلــة 
الــكالب، ورمبــا تشــري لقطعــة مــن املالبــس. وقــد ظهــر هــذا العيــد يف مــرص منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ 
ــر بالعصــور  ــم تطــور األم ــنه، ث ــرب س ــراً لك ــاً نظ ــذي صــار ضعيف ــا ال ــل حاكمه ــة تقت ــت القبيل ــا كان عندم
ــم  ــال يت ــد. وكان االحتف ــة يف هــذا العي ــوك لقوتهــم مبامرســة طقــوس معين ــار املل ــة إظه ــة مبحاول التاريخي
ــوا بــه وبطريقــة مكــررة يف فــرتات زمنيــة  مبــرور 30 عامــاً عــىل تتويــج امللــك، إال أن العديــد منهــم احتفل
ــت  ــي كان ــث 14مــرة. ومــن الطقــوس الت ــه رعمســيس الثال ــام دعــت الحاجــة، فاحتفــل ب ــة، أو كل متقارب
تجــري يف هــذا العيــد: وضــع متثــال امللــك يف املقصــورة، ثــم إقامــة عمــود الـــ »چــد« وترمــز إلعــادة تجــدد 
الحيــاة مــن خــالل إعــادة الــوالدة، ثــم الهرولــة، حيــث يجــري امللــك برسعــة خلــف ثــور قــرب البــالط امللــيك 
ــة، وتقديــم الصولجــان »واس«، وترمــز لتتويــج امللــك وتســلمه للســلطة، ثــم  عــرب الحقــول، ثــم موكبــة املحفَّ
طقــس رمــي الســهام، ويتــم فيهــا إعــالن تــويل امللــك بإطــالق أربعــة ســهام يف الجهــات األربعــة. انظــر: عبــد 

ــن، )ج2(، 2009، ص192. ــور الدي ــم ن الحلي

65 إسامعيل، 2010، ص 74.
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وعالقتهــم مــع البــر، ومجموعــة مــن املامرســات والطقــوس الدينيــة. 

لقــد قدمــت إميــار أفــكاراً موازيــة ومكملــة ألوغاريــت، ورغــم عــدم وجــود 

أســاطري يف نصــوص إميــار، إال أن نصوصهــا الشــعائرية، فاقــت بأهميتهــا نصــوص 

أوغاريــت، ألنهــا قدمــت الكثــري مــن املعلومــات الجديــدة. وهــي تذخــر 

ــود  ــد وج ــاالت، تؤك ــة خاصــة باالحتف ــراد كلــامت متنوعــة غــري معروف بإي

لهجــة ســورية داخليــة متميــزة. وتظهــر النصــوص التــي متثــل جــذور التقاليــد 

الســورية األصيلــة، أن االحتفــاالت الرئيســة كانــت طويلــة ومعقــدة، وكل واحــد 

منهــا كان ميثــل موضوعــاً دينيــاً مختلفــاً، ويقــدم كنـــزاً مــن املعلومــات حــول 

ــة  ــة املحــددة ذات الصل ــة املقدســة، واألعــامل الثانوي مجمــع اآللهــة، واألمكن

بــكل مســألة)66(.

66  Flieming، 1992، P. 60-61.

الشكل رقم )94(
متثال إدرميي
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ــي هــو  ــوان رئي ــف املامرســات الشــعائرية يف إميــار ضمــن عن ــا تصني ميكنن

ــا  ــددت نصوصه ــث ح ــن ezen”(، حي ــومرية »إيزي ــاالت )بالس ــاد أو االحتف األعي

املناســبات التــي تــؤدى فيهــا الشــعائر التــي تتضمــن الكثــري مــن التفاصيــل املهمة. 

وميكــن أن تـُـدرَج الطقــوس التــي لهــا عالقــة بالتقويــم، تحــت عنــوان االحتفــاالت، 

باعتبارهــا مــن املناســبات التــي تجــري فيهــا أشــكال مختلفــة مــن األنشــطة.

ــات  ــن التقدم ــة م ــكال مختلف ــوس أش ــاالت والطق ــذه االحتف ــق ه وتراف

م كقرابــني يف العديــد مــن املناســبات  واألضاحــي النباتيــة والحيوانيــة التــي تُقــدَّ

ــود،  ــدم للمعب ــام مق ــن طع ــان يتكــون م ــث كان القرب ــة، حي ــة والزمني الديني

يصحبــه حــرق بعــض النباتــات ذات الرائحــة، وكانــت الســوائل تســتخدم عــن 

طريــق إراقتهــا، وتقــدم قوائــم الطقــوس بيــان األضاحــي التــي تختلــف تبعــاً 

للغــرض املــراد.     

ــا،  ــا، ووظائفه ــودة، ونعوته ــة املعب ــامء اآلله ــوص أس ــفت النص ــد كش وق

املجتمــع  الكهنــة يف  دور  عــن  معلومــات  وأعطتنــا  ومكانتهــا،  وصفاتهــا، 

ومراتبهــم، وعالقاتهــم مــع األرسة الحاكمــة، ومــع عامــة الشــعب، كــام وضحــت 

ــاد)67(. ــاالت واألعي ــالل االحتف ــة خ ــة املتبع ــعائر الديني ــا الش لن

ــوُِّر النصــوص  ــز الطقــوس يف إميــار، وتُص لكــن االحتفــاالت هــي أهــم مــا مييِّ

املامرســات الدينيــة املحليــة يف املدينــة. ورغــم أن هنــاك تنوعــاً يف الطقوس حســب 

املعبــد واإللــه الــذي تــؤدى لــه، إال أن هنــاك الكثــري مــن أوجــه الشــبه بينهــا. 

تعــرض هــذه الطقــوس لتنــوع كبــري ضمــن مشــهد التواصــل الثقــايف الكبــري 

يف ســورية القدميــة، ولعــل هــذا هــو الســبب الــذي يعطــي الديانــة الســورية 

القدميــة كل هــذه األهميــة، فهــي تعكــس فكــر وفلســفة وطريقــة عيش ســكان 

هــذه املنطقــة. فقــد كان مــن أهــم االحتفــاالت التقليديــة يف إميــار ذاك الــذي 

ــال دجــن  ــك احتف ــة يف معبدهــام املــزدوج، وكذل يجــري لبعــل وعشــتار كآله

67 جاموس، 2004، ص 78.
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ــع  ــن مجم ــن ضم ــد دج ــة بع ــة الثاني ــل باملرتب ــه بع ــر في ــذي يظه ــل ال وبع

اآللهــة)68(. 

1 ـ التنصيب

تواجــد يف إميــار احتفــاالن للتنصيــب؛ كانــا يتشــاركان يف الكثري مــن املظاهر، 

وهــذا مــا جعــل كتــاب إميــار يعتربونهــام احتفــاالً مزدوجــاً، كالهــام يســتغرق 

 .»malluku عــرة أيــام ويطلــق عليهــام اســم »ملوكــو

 »nin dingir ــني. دينجــري ــة األعــىل »ن ــب الكاهن ــال األول: لتنصي ـ االحتف

ملعبــد بعــل إلــه العاصفــة، ويتضمــن: االختيــار، الفصــل “يــوم الحالقــة”، وأيــام 

التنصيــب، والتقدمــات، والوالئــم، التــي تبــدأ بالتتويــج، وتنتهــي بحركــة مــن 

الكاهنــة يف معبدهــا الــذي تقيــم فيــه)69(.

توضــح النصــوص كيفيــة االحتفــال الختيــار إحــدى الفتيــات كاهنــة لإللــه 

بعــل، وتقبــل الــزواج بــه، حيــث تبــدأ املراســم واالحتفــاالت أثنــاء انتقــال الفتاة 

مــن بيــت أبيهــا إىل معبــد بعــل، ومــن ثــمَّ العــودة، حيــث يقــام عــرس كبــري، 

ــاة،  ــة عــىل الفت ــذور، وتُنشــُد األغــاين، وتُوضــع الزين ــة والن ــه األضحي ــام في تق

ويُدهــُن الــرأس، ويُقــُص الشــعر، وغــري ذلــك)70(.

ــان  ــرة القرب ــل فك ــي متث ــد بعــض املظاهــر الت ــدو يف شــعائر هــذا العي تب

ــل  ــرى، مث ــات األخ ــض املامرس ــا بع ــة، أم ــبيل اآلله ــس يف س ــة بالنف والتضحي

ــة،  ــارص رمزي ــا عن ــح أنه ــن الراج ــعر، فم ــص الش ــت، وق ــرأس بالزي ــن ال ده

ــت  ــذي أغفل ــس ال ــخيص العري ــن تش ــو م ــا تخل ــا، ألنه ــزوج فيه ــود لل ال وج

مشــاركته يف الشــعائر)71(.

68  Flieming، 1992، P. 58.
69 Flieming، 1992، P. 58-59

70 جاموس، 2004، ص 81.

71 إسامعيل، 2007، ص 27.
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ـ االحتفــال اآلخــر: لتنصيــب »مــاش أرتــو maš’ artu him« كاهنــة عشــتار 

إلهــة الحــرب، ويغطــي مثانيــة أيــام، يــوم متهيــدي إضافــة لســبعة أيــام للقيــام 

بالتنصيــب. وبعــد انتهــاء مرحلــة التعامــل مــع اآللهــة، تجــري إجــراءات 

تنصيــب »مــاش أرتــو« خــالل الليــل، وتتــم الصلــوات الرئيســة يف االحتفــال مــن 

قبــل »رجــال الحــرب«، وذلــك ألن تنصيــب الـــ »مــاش أرتــو«؛ يبــدو أنــه ينتمــي 

لطقــس »عشــتارت املحاربــة« مــن حيــث األصــل، وليــس لعشــتارت كريكــة 

لبعــل)72(.

إجــراءات التقدمــة يف االحتفالــني متشــابهة؛ مبــا فيهــا مــن ذبــح الحيوانــات 

ــم  ــم تقدي ــز، وســكب الخمــر، ث ــب حصــص اللحــوم والخب ــا ترتي ــي يعقبه الت

ــن  ــن الذي ــة. يعتمــد كل طقــس عــىل ســاكني املعبدي الطعــام بواســطة الكهن

تقيــم بهــام كل مــن الكاهنــة الجديــدة »بيــت نــني. دينجــري« و«بيــت مــاش 

أرتــو«. ويظهــر بعــل وعشــتار يف الطقــس كآلهــة ملعبــد مــزدوج. وبالرغــم مــن 

التشــابه الكبــري بــني كل مــن الطقســني، فقــد ظهــرت بينهــام فروقــات جوهرية.

»kissu 2 ـ احتفاالت العرش »كيسو

اختلــف الباحثــون يف تحديــد اســم )كيســو(، والراجــح أن صيغتــه محرفــة 

ــو(، بضــم الــكاف ال كرسهــا  وتعنــي الكــريس أو العــرش)73(.  عــن كلمــة )كُسُّ

ــددة  ــتلزمات مح ــعائر ومس ــا ش ــوس له ــة طق ــو؛ مجموع ــاالت الكس احتف

بدقــة، تشــرتك فيهــا آلهــة متنوعــة، تقــام خــارج إميــار يف بلــدة تدعــى »شــاتايب 

ــد منطقــة الفــرات األوســط  Šatappi«، ورمبــا تنتمــي يف حقيقــة األمــر لتقالي

ــة. وتتألــف مــن خمســة طقــوس، هــي األكــر غموضــاً يف االحتفــاالت،  املحلي

جــاء ذكرهــا ضمــن عــدة نســخ، ويف تراكيــب متنوعــة، ورغــم ورود الكثــري مــن 

72 Flieming، 1992، P. 58-59.

73 إسامعيل، 2007، ص 23.
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املناســك فيهــا، إال أن مغزاهــا الحقيقــي غــري معــروف متامــاً)74(. والواضــح فيهــا 

هــو مشــاركة أغلــب أعضــاء مجمــع اآللهــة يف االحتفــال، مبــا يف ذلــك: دجــن، 

ايريــش يك، جــال، إيــا، إشــخارا، ونــني كــور، يف حــني مل يــرد ذكــر نينورتــا، وبعــل، 

وعشــتارت)75(. أمــا شــخصيات االحتفــال الرئيســة، فهــي: امللــك، العــرّاف، كبــري 

الكتبــة، وكانــوا يأتــون مــن مدينــة إميــار)76(. 

تباينــت الشــعائر أحيانــاً؛ وتشــابهت أحيانــاً أخــرى، فقــد كان يحتفــل باإللــه 

دجــن يف عيــد العــرش املخصــص لآللهــة دجــن وأيريــش يك جــال، ويصــف أحــد 

النصــوص الشــعائر التــي تجــري بهــذا االحتفــال:

“يف اليــوم األول يضعــون أربــع مناضــد بــني اآللهــة، منضــدة اإللــه دجــن، 

ــا، منضــديت إالل وأمــازا”، ثــم توضــع خالصــة العطــر  منضــدة اشــخارا ونينورت

ــز والجعــة،  ــواع الخب ــات مــن أن ــة بكمي عــىل املناضــد، ويكرمــون آلهــة املدين

وكذلــك الكاهــن وكبــري الكتبــة. ثــم يدعــون اإللــه نــني كــور لريقــد يف معبــده، 

ويقدمــون بقــرة وخروفــاً قربانــاً لــه، ثــم تُطلــُق النائحــُة رصاخهــا، ويضعــون 

وجــه البقــرة والخــروف تجــاه اإللــه نــني كــور. 

ــز  ــاً، ويوزعــون خب ــة قربان ــز املؤون ــون اللحــوم وخب ــاين يقدم ــوم الث يف الي

ــم  ــة شــاتايب أيضــاً، ث ــكل واحــد، وآللهــة مدين ــد دجــن مــرة ل ــذور يف معب الن

ــوَن  ــاً، ويولُّ ــد قربان ــل املعب ــودة داخ ــرة املوج ــىل املبخ ــني ع ــون بخروف يضح

ــة.  ــا نحــو موضــع اآلله وجهه

يــأكل الرجــال منظمــو مراســم التقديــس ويربــون يف املعبــد ملــدة ثالثــة 

أيــام، ويف اليــوم الثالــث يقدمــون خروفــني قربانــاً، وتقــوم كاهنــة إلــه العاصفــة 

ــم  ــم يت ــراءات، ث ــض اإلج ــاتايب ببع ــة ش ــة مدين ــومي وكاهن ــة ش ــة مدين وآله

74  Flieming، 1992، P. 54.
75 Flieming، 1992، P. 59.

76 إسامعيل، 2007، ص 23.
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إدخــال أربــع قطــع مــن خبــز النــذور لوضعــه أمــام اآللهــة، ثــالث منهــا مــن 

الخبــز املجفــف، وواحــدة مــن املجفــف املعجــون بالفواكــه.

يف اليــوم الرابــع يدعــون اإللــه نــني كــور ينهــض، وبعــد أن يدخلــوا الخبــز 

ــه شــواال  ــم اإلل ــه أودخــا يدخــل املنشــدون، ويتقدمه ــد اإلل ــة إىل معب والجع

ــذ كل  ــس، فيأخ ــعائر التقدي ــو ش ــال منظم ــل الرج ــام يدخ ــال. ك ــه نرج واإلل

ــالد والكاهــن  ــك الب ــذور ثــالث مــرات، ويقــوم مل ــز الن واحــد منهــم مــن خب

وكبــري الكهنــة باملباركــة بالخبــز وبجــرة مــن الجعــة، ويعطــون ثالثــني )مثقــاالً( 

مــن الفضــة لآللهــة إيريــش يك جــال. 

ــة  ــم املبارك ــال تت ــش يك ج ــة إيري ــاص باآلله ــرش الخ ــد الع ــوم عي ويف ي

بتقديــم الخبــز وجــرار الجعــة وذبــح بقــرة وثالثــة خــراف، ثــم وخــالل يومــني؛ 

ــف مــن رؤوس خــراف، ورأس بقــرة، وأربعــة أرغفــة مــن  ــة تتأل تقــدم أضحي

خبــز النــذور، وأربــع قطــع مــن الخبــز املجفــف، تكــون واحــدة منهــا معجونــة 

بالفواكــه.

ــش يك  ــة ايري ــا لآلله ــون به ــم يتقدم ــي، ث ــو األضاح ــدون نح ــري املنش يس

جــال، وبعدهــا يوضــع أمامهــا ســبعني رغيفــاً مــن الخبــز، وســبعني قطعــة مــن 

اللحــم، وأربــع جــرار مليئــة بالجعــة. بعدهــا يتقاســم املرتلــون الذيــن قامــوا 

بإحيــاء املباركــة كل مــا يف الجــرار، ثــم يأكلــون ويربــون ويطوفــون باملعبــد، 

ويجلــس الرجــال الطاهــرون عــىل منضدتــني)77(.

 »zukru 3 ـ احتفال الذكر » زوكرو

ــور  ــىل ذك ــدل ع ــي وت ــة باملراع ــة األكادي ــة »zukru« يف اللغ ــط كلم ترتب

الحيوانــات)78(، وهنــاك مــن ربطهــا بتكاثــر املــوايش والعبيــد، واعتــربوا أن إلــه 

هــذا العيــد هــو دجــن الــذي يُنعــت بســيد املــوايش واألبقــار. فيــام رأى آخــرون 

77 جاموس، 2004، ص 77.
78 Gelb. I، 1961، P. 153.
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ــة  ــا صل ــون له ــد يك ــل ق ــرة، ب ــات املذك ــوايش والحيوان ــا بامل ــة له ــه ال عالق أن

بالتعبــري عــن التقــوى والــورع والخضــوع والدعــاء واالبتهــال. ويبــدو أنــه كان 

عيــداً شــعبياً يشــارك بــه أهــل الباديــة أكــر مــن أهــل املدينــة، والراجــح أنــه 

ذو جــذور قدميــة ترقــى إىل العصــور الســابقة للقــرن الثالــث عــر ق.م. ورمبــا 

كان للكلمــة ارتبــاط أيضــاً بكلمــة ذكــر والتذكــر)79(. 

عــر يف مدينــة إميــار عــىل رقيــم فخــاري، متيــز بطــول نصــه، ويقــع يف مئتــني 

وأربعــة عــر ســطراً، ضــم مجموعــة مــن الشــعائر الدينيــة التــي كانــت متــارس 

خــالل هــذا العيــد الــذي كان يشــكل احتفــاالً هــو األكــرب مــن نوعــه يف إميــار، 

كونــه يتميــز بتنــوع الطقــوس، وتقديــم األضاحــي والنــذور، وكــرة عــدد اآللهــة 

املشــاركة، ويف مقدمتهــم اإللهــان الرئيســان دجــن كبــري آلهــة املجمــع الدينــي 

يف إميــار ونينورتــا إلهــة املدينــة، إضافــة إىل بعــل إلــه املطــر وحبيبتــه عشــتار. 

ــر  ــع ع ــني الراب ــدراً يف اليوم ــر ب ــور القم ــاء ظه ــم أثن ــال يت كان االحتف

ــة  ــهر زرت: أي الزراع ــنة، )ش ــن الس ــري م ــهر األخ ــن الش ــر م ــس ع والخام

ــدة، وينتهــي بعــد  ــذار(، ويســتمر خــالل الشــهر األول مــن الســنة الجدي والب

أســبوع مــن الشــهر الثــاين، أي أنــه كان يــدوم ســبعة أســابيع، وتجــري شــعائره 

خــارج أســوار املدينــة عنــد البوابــة الرئيســة)80(، ويشــارك فيــه جميــع الســكان، 

وتتحــول املعابــد إىل محطــات وأمكنــة لتقديــم األضاحــي. ويســتنتج مــن خــالل 

الشــعائر التــي كانــت متــارس يف ذلــك االحتفــال مــن خــالل تقديــم األضاحــي 

والنــذور واألكل والــراب وبحضــور اآللهــة، بــأن هنــاك دالالت رمزيــة وفكريــة 

لهــذا االحتفــال، فمــن جهــة نــرى غيــاب مشــاركة امللــك واألرسة الحاكمــة يف 

هــذا االحتفــال، ومــن جهــة أخــرى ميثــل دورة فصــول الســنة، وتقديــم الــوالء 

والخضــوع لآللهــة)81(.

79 إسامعيل، 2007، ص 20، 23.

80 إسامعيل، 2007، ص 21.
81 جاموس، 2004، ص 74.
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وتوجــد قامئــة طويلــة متسلســلة توضــح كيفيــة تقديــم القرابــني لــكل آلهــة 

ــا  ــن أهمه ــل، م ــا قلي ــيطاً عدده ــب دوراً نش ــي تلع ــة الت ــن اآلله ــار، ولك إمي

ــر  ــة، وظه ــات الحجري ــمت صــوره عــىل املنحوت ــذي رُس ــة ال ــه املدين دجــن إل

وهــو يركــب عربــات النقــل يف املواقــع املقدســة خــارج أســوار املدينــة. ويُعــدُّ 

ــامء  ــن األس ــات وم ــوص التقدم ــن نص ــلة م ــب سلس ــايس حس ــار األس ــه إمي إل

ــخصية)82(.  الش

إذن وبعــد الجلــوس عــىل املناضــد وانتهــاء القرابــني واألكل والــرب، يبــدأ 

ــا  ــا، بعده ــي ودمائه ــن األضاح ــة بده ــاب الحجري ــح كل األنص ــع مبس الجمي

ــن )مــن الشــهر األول(  ــوم العري ــاًل. ثــم ويف الي ترجــع اآللهــة إىل أماكنهــا لي

تــوزع النــذور عــىل جميــع آلهــة املدينــة والقــرى واملــدن املجــاورة لهــا، ومتــر 

ــف  ــا تتوق ــا، وعندم ــة خلفه ــة، وتســري اآلله ــاب املدين ــني أنص ــن ب ــة دج عرب

اآللهــة؛ يكشــف عــن وجــه اإللــه دجــن، وتقــدم النــذور لــه ويحتفــل بقدومــه، 

ــر  ــن، ومت ــه دج ــون وج ــرة، يغط ــن الخم ــواء م ــرب واالرت ــد األكل وال وبع

ــا  ــة نينورت ــه اإلله ــب مع ــة، وترك ــد البواب ــني املذبحــني املقدســني عن ــه ب عربت

ــس  ــرر نف ــة، وتتك ــن للمدين ــني عائدي ــا الوجه ــام مغطي ــام وه ــري عربته وتس

هــذه الشــعائر نفســها يف الشــهر الثــاين. ويذكــر النــص أن مجمــوع األضاحــي 

ــرة، و12 عجــاًل.  ــاً، و50 بق ــغ 700 خروف ــال بل ــذر خــالل االحتف ــي تن الت

يبــدو أن هــذا االحتفــال أو العيــد؛ كان ميثــل دورة الســنة، وتجديــد الــوالء 

والخضــوع للســلطة ممثلــة باآللهــة يف حبكــة مرسحيــة متثيلية، فالزمــان املختار 

لــه )آخــر الســنة املاضيــة ومطلــع القادمــة( يشــري بوضــوح إىل دورة الســنة، كام 

أن املــكان )أكيتــو( موقــع متطــرف خــارج أســوار املــدن، حيــث كانــت تقــام 

ــور وأور وأوروك  ــالد نيب ــام يف ب ــن، ك ــالد الرافدي ــنة يف ب ــاالت رأس الس احتف

82 Flieming، 1992، P. 59.
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ــة  ــة والثانوي ــة الرئيس ــوبة إىل اآلله ــى أن األدوار املنس ــور. وال يخف وأدب وآش

ذات طابــع رمــزي، واألرجــح أن امللــك وامللكــة والشــخصيات القياديــة املدنيــة 

منهــا والدينيــة، هــي التــي كانــت متثــل أدوار دجــن ونينورتــا ومجموعــة اآللهــة 

األخــرى)83(. 

4 ـ احتفاالت الدورة الزمنية

 رمبــا كان الســومريون واألكاديــون هــم أول مــن اعتمــد أول مقيــاس 

للزمــن، وهــو الشــهر القمــري، وقــد نظمــوا بدايتــه بظهــور الهــالل يف الســامء، 

وكان ظهــوره يســتمر حتــى يعــود للظهــوره ثانيــة، وكان ظهــور القمــر الجديــد 

ــني؛  ــني األولي ــة، ويف الحالت ــاالت ديني ــاً الحتف ــالل موضع ــاء اله ــدر؛ واختف والب

كانــت تقــدم التضحيــات يف القــرص، أمــا يــوم اختفــاء القمــر فــكان يُعــدُّ يــوم 

ــة)84(. حزن وكآب

ويف أوغاريــت ورد الكثــري مــام يتعلــق بهــذه الطقــوس ضمــن نصــني كاملني، 

وبعــض الكــرس، وهــي تصــف مامرســات كانــت تجــري ضمــن أشــهر متنوعــة 

مــن الســنة، ومــن ضمنهــا طقــس شــهر آب »آبــو«)85(، ولكنهــا ال تغطــي بشــكل 

كامــل ومتسلســل كافــة االحتفــاالت التــي تجــري خــالل أيــام وأشــهر الســنة. 

ويــربز مــن بينهــا االحتفــال الــذي تجــري فيــه طقــوس الشــهر األول، وبدايــة 

ــام واضحــني  ــز عــىل شــهر وأي ــه يرك ــه مــن أن ــع أهميت ــدة، وتنب الســنة الجدي

ومحدديــن. ومــن املفيــد أن نشــري إىل أن احتفــاالت ذوكــرو تنــدرج تحــت هــذا 

العنوان...ويبــدو أنــه كان لهــذا االحتفــال جــذور عميقــة يف منطقــة إميــار)86(.

ــس  ــة والطق ــه العاصف ــاالً بإل ــص )VI.3، 446،107- 117( احتف ــف الن يص

83 إسامعيل، 2007، ص 22.

84 بورت، 1997، ص 236.
85 Flieming، 1992، P. 295-301.
86 Flieming، 1992، P. 59.
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 »Halma يف اليــوم التاســع مــن شــهر »خاملــا )IM ــه بـــ )إيــم الــذي يشــار ل

ــتعرض  ــو يس ــه. وه ــن بدئ ــوم م ــل ي ــريات قب ــض التحض ــبقته بع ــذي س وال

lu MÁŠ. ŠU.GÍD. الطقــس املتعلــق بالـــ “العــراف” )لو ماش شــو جيــد جيــد

ــكل  ــة بش ــه العاصف ــوع إل ــدَم موض ــورة، ويُق ــهر منظ ــتة أش ــالل س GÍD( خ

ــا يتــم  منطــي عــرب مجموعــة مامرســات تجــري يف املوكــب خــارج املعبــد. هن

تعريــف مختلــف اآللهــة بـــ »إيــم شــا يك نــا إي IM ša ki –naـi«)87(، وتوصــف 

القرابــني: يف اليــوم الثامــن يتــم التضحيــة بخــروف يف معبــد إلــه العاصفــة، ويف 

ــى بثــور وســتة خــراف  اليــوم التاســع يصعــد إلــه العاصفــة الكنعــاين، ثــم يُضحَّ

ملعبــده، وســط ذلــك... معبــد دجــن ســيد... الـــ »كاوانــور kaـwa nu”... أخذ... 

إىل... الرجــال الذيــن يعطــون الهديــة املقدســة... الجلــود، األمعــاء، الدهــون... 

تعــود للعــراف... أمــا الــكىل فهــي مللــك البــالد)88(. 

يتضمــن الطقــس الرئيــس التضحيــة بخــروف قبــل يــوم مــن بدئــه، يحــدد 

»معبــد إلــه العاصفــة« مكانــاً لجميــع األحــداث، وهــو املعبــد الرئيــس الــذي 

ــاك تحضــريات مشــابهة  ــني دينجــري. وهن ــة ن ــه حفــل تنصيــب الكاهن ــم في يت

كانــت تجــري الحتفــاالت نــني كــور NIN، KUR حيــث نــرى اإللهــة نفســها 

ــي بثــور وســتة خــراف. يقــوم  يف املوكــب. وموكــب »إيــم شــا يك نــا إي« يُضحِّ

الرجــال بتقديــم الهديــة املقدســة، بينــام يقوم الـــ »كاوانــو kawanu« بالخدمة، 

يف حــني يقــوم العــراف باســتالم الجلــود واألمعــاء والدهــون.

 يالحــظ متييــز إلــه الطقــس يف إميــار ضمــن احتفــال اليــوم التاســع من شــهر 

ــب  ــاً مبنطقــة كنعــان. ومــن املفــرتض أن هــذا األمــر غري ــا، بذكــره مقرتن خامل

بالنســبة ملوقــع فــرايت، حيــث مــن املفــرتض أن تكــون هــذه املنطقــة تقــع غرباً، 

ــح الجغــرايف »كنعــان« مســألة مهمــة  ــد أوســع للمصطل ــاء مجــال جدي وإضف
87 Flieming، 1994، P. 127.
88  Flieming، 1994، P. 128.
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جــداً يف النــص، ألن عبــادة إلــه الطقــس كانــت قــد دخلــت إميــار مــن الغــرب، 

حيــث كان لــه نفــوذ عظيــم )شــاميل ســورية واملناطــق الســاحلية(. وهــذا ليــس 

امــراً مفاجئــاً، فبُْعــُد إميــار مــن املنطقــة التــي تدعــى بــالد كنعــان، ال يجعــل 

الرتابــط مفاجئــاً لنــا، فقــد قــام ادرميــي مــن قبــل بالســفر إىل أقربائــه يف إميــار 

ــان،  ــاً إىل كنع ــاً إىل أرض الســوتيني، وغرب ــل أن يذهــب جنوب ــك قب ــاً، وذل رشق

وبلــدة »أمييــا Ammiya”، حيــث بقــي حتــى عودتــه)89(. 

رابعاً ـ االحتفاالت اآلرامية

ال يســتنتج مــن النصــوص اآلراميــة، العائــدة لأللــف األول قبــل امليــالد، أي 

معلومــات عــن االحتفــاالت واألعيــاد التــي كانــت تجــري، وال عــن مواعيدهــا. 

ــت  ــاالت كان ــا يشــري الحتف ــه، م ــره تب ــش ق ــن نق ــا أن نســتنتج م ــن ميكنن لك

ترتافــق بتقديــم بعــض األضاحــي لعــدد مــن اآللهــة التــي جــرى تســميتها يف 

النــص. وأشــهر االحتفــاالت عــىل مــا يبــدو كانــت ثالثــة: 

ـ احتفــاالت ســنوية رمبــا كانــت مــع نهايــة العــام وبدايــة العــام الجديــد، 

وتســمى باحتفــال األيــام، ورمبــا كانــت تجــري خــالل االنقــالب الفصــي 

الشــتوي، الــذي يــأذن ببــدء العمــل والتحضــري ملواســم الزراعــة، وكان يُذبــُح يف 

ــاً لآللهــة.  ــوٌر قربان هــذه املناســبة ث

ـ احتفال مبوسم الحرث أو الفالحة وأضحيته شاة.

ـ وهنــاك موســم الحصــاد الــذي كانــت أضحيتــه شــاة أيضــاً. كل ذلــك حتــى 

ــود  ــة ألزت ــة املدين ــع آله ــرن الخصــب«، ولتُعطــي جمي ــه »بعــل ق يعطــي اإلل

ــوك،  ــاه كل املل ــرية تج ــوة الكب ــعيدة والق ــة الس ــنني والوالي ــام والس ــول األي ط

ــوة  ــش بســالم وميــده بق ــودو ليعي ــاة أزت ــرن الخصــب« حي ــل ق ــارك »بع وليب

كبــرية أمــام كل امللــوك: “أنــا هــو أزتــود بــر كبعــل، عبــد بعــل الــذي رفعنــي 

ــعُت  أورك ملــك الدنيــني، جعلنــي بعــل للدنيــني أبــاً وأمــاً. أحيّيــُت الدنيــني وسَّ

89  Flieming، 1994، P. 129-130.
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أرَض عمــق أدنــه مــن منبثــق الشــمس وحتــى مغربهــا، وكان بأيامــي كل ســعد 

للدنيــني وخــري ونعيــم.... وبنيــت املدينــة هــذه، وجعلــت لهــا اســم أ زت ودي، 

أقمــت فيهــا بعــل ك ر ن ت ر ي ش وجــرى ذبــح لــكل املعابــد: ذبــح: األيــام، 

ثــور، يف موســم الحــرث شــاة، ويف موســم الحصــاد، شــاة فبــارك بعــل ك ر ن ت 

ر ي ش أ زت ودي )بركــة( حيــاة وســالم وعــز القــدرة عــىل كل ملــك، إذا أعطــى 

بعــل ك ر ن ت ر ي ش وكل آلهــة املدينــة ألزتــودي طــول أيــام وربــوة ســنوات 

وقمــة نعــم وعــّز قــدرة عــىل كل ملــك. وشــمس العــامل وكل ذريــة بنــي اآللهــة 

)اململكــة ذاتهــا( وامللــك ذاتــه و....، والذبــح الــذي قدمــت آللهــة كل املعابــد 

هــذه. هــذا ذبــح األيــام، ثــور، ويف موســم الحــرث، شــاة، ويف موســم الحصــاد، 

شــاة....... الــذي كان بأيامــي خــري ونعيــم لشــعب الدنيــني. أقمــت يف األقــايص 

هــذه كل اآللهــة هــذه بعــل ك ر ن ر ي ش وبعــل شــميم. وبكــرة يلــد وبكــرة 

يقــوى وبكــرة يخــدم أزت ود«)90(. 

ميكــن أن نســتقي أكــر مــن مالحظــة مهمــة مــن خــالل هــذا النــص )الــذي 

يصنــف أحيانــاً عــىل أنــه نــص فينيقــي(، وهــي أن اآلراميــني كانــوا مقتصديــن 

جــداً يف احتفاالتهــم قياســاً باحتفــاالت كانــت تجــري يف ماملــك ســورية ســابقة، 

مثــل: أوغاريــت وإميــار، التــي شــهدت نوعــاً مــن الــرتف والبــذخ يف القرابــني 

الدينيــة املختلفــة التــي يجــري تقدميهــا يف عــدد كبري مــن املناســبات االحتفالية. 

واملالحظــة الثانيــة املهمــة؛ هــي أن أعيــاد اآلراميــني كانــت ذات طابــع عمــي 

أكــر، حيــث توجهــت نحــو اإلنتــاج وبــذر األرض والحصــاد. وإذا مــا قارنـّـا ذلــك 

مــع األمثــال والحكــم التــي كان يطلقهــا الحكيــم اآلرامــي أحيقــار يف أدبياتــه 

عــن أهميــة الزراعــة والعمــل، وحثــه البنــه، ومــن خاللــه لــكل أفــراد املجتمــع، 

عــىل العمــل والعطــاء يف الزراعــة ويف كل يشء، )بنــي احصــد أي حصــاد، اعمــل 

90 البستاين، 1985، ص 120 ـ 124.
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ــدرَك  ــا نُ ــأكل وتشــبع وتعطــي ألوالدك()91(، تجعلن ــذ ســوف ت أي عمــل، عندئ

عمالنيــة املجتمــع اآلرامــي وجّديتــه، ونتفهــم ملــاذا بقيــت عنــارص حضارتهــم 

ــذي الزمهــم  ــالً، ووصلــت إىل أبعــد األطــراف، رغــم الضعــف الســيايس ال طوي

طيلــة تاريخهــم تقريبــاً. لكــن اقتصــار اآلراميــني عــىل احتفــاالت بعينهــا ذات 

طابــع انتاجــي، قــد ال يعنــي تخــي هــؤالء عــن آلهتهــم، واقتفائهــم أثــر الحيــاة 

الدنيــا، بــل يعنــي أن العمــل لديهــم هــو العبــادة، ومــن يعمــل ويتقــن عملــه 

جيــداً، وينتــج كثــرياً ينــل مرضــاة اآللهــة. ومــن املفيــد أن نذكــر أن اآلراميــني إذا 

صّحــت الروايــات التــي تُصّنفهــم عــىل أنهــم كانــوا مجموعــات بدويــة متنقلــة، 

فقــد اســتطاعوا أن يندمجــوا برسعــة يف املناطــق التــي اســتّقروا فيهــا واقتبســوا 

ــي  ــة، الت ــة والروحي ــة املادي ــارص الحضاري ــن العن ــري م ــا الكث ــن مجتمعاته م

عملــوا عــىل مزجهــا، مــع مــا جــاؤوا بــه مــن قيــم وأفــكار وعــادات وتقاليــد، 

لينســجوا ثقافــة متعــددة املشــارب واألطيــاف، اســتمرت أصداؤهــا تــرتدد 

قرونــاً بعــد أفــول نفوذهــم الســيايس. إن هــذا األمــر لـَـاَم كان ليَتـُـمَّ لــوال الجهــد 

ــض  ــة تح ــات تربوي ــم وأدبي ــف وراءه تعالي ــذي تق ــوه، وال ــذي بذل ــّد ال والج

ــه.  ــزدري كل مــن العمــل ل ــار عــىل العمــل مهــام كان، وت ــل الكب الصغــار قب

91 Lipinski، 2000، P. 516.
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الفصل الثاين: األضاحي

يعــرف القربــان بأنــه وســيط بــني املضحــي وإلهــه، وهــذا يحــرص العالقــة 

القامئــة بــني املُضّحــي واملُضّحــى مــن أجلــه، واألُضحيــة بالــذات، واملناســبة التــي 

تذكــر فيهــا األضحيــة وفــق طقــس معــني.

ــة،  ــم أضحي ــن تقدي ــه م ــد ل ــه، كان الب ــان إىل رىض اإلل ــل اإلنس ــى يص حت

ــران، والشــفاء للمــرىض.  ــب الغف ــن الســيئات، وطل ــري ع ــدم للتكف ــت تق وكان

واعتقــدوا أن الــرَّ الناجــم عــن الغضــب اإللهــي ينـــزل يف األضحيــة املقدمــة 

ــت  ــد كان ــني، فق ــي والقراب ــم األضاح ــا أه ــا. أم ــن مقدمه ــداً ع ــرج مبتع ليخ

الثــريان، والعجــول، والكبــاش، والحمــالن، واملاعــز، والظبــاء الصغــرية، والطيــور، 

ــذ.  ــن، والنبي ــت، والل ــوب، والزي والحب

لقــد كان املضحــي يشــعر بأنــه تطهــر مــن الذنــوب واملعــايص التــي اقرتفهــا 

ــه يُوصــل  ــة، ألن ــدم؛ فشــديد األهمي ــة ال ــا إراق ــا. أم ــة ولحمه عــرب دم األضحي

صاحــب األضحيــة للُمقــدس، وعندهــا يتضاعــف الثــواب. إن الغايــة مــن 

ــة. ــادات الصوفي ــا، مــع االعتق ــق، إىل حــد م ــة يتطاب ــني الغذائي ــم القراب تقدي

ــب  ــة، ولطل ــادات االعتيادي ُم يف العب ــدَّ ــح تُق ــت األضاحــي والذبائ ــد كان لق

ــي مل تكــن  ــا األضاحــي الت ــة. أم ــوب، ولشــكر اآلله املغفــرة والعفــو عــن الذن

مناســبة وصالحــة لتقــدم كقرابــني لآللهــة، فقــد كانــت تُْســهُم بشــكل كبــري يف 

ــد)92(. ــني يف املعاب ــة والعامل ــك الكهن ــة ألولئ تأمــني الحاجــات الغذائي

92 مازيل، 1998، ص 36.
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ــوان  ــه الحي ــرِّب إلي ــذي يُق ــه ال ــني اإلل ــة ب ــود عالق ــون بوج ــد البابلي اعتق

ــه،  ــدم إىل اإلل ــوان ويق ــى بالحي ــا يضح ــه، إذ عندم ــوان نفس ــى والحي املضح

ــن  ــاس الذي ــه، كــام يكــون جــزءاً مــن أجســام الن ــه يكــون جــزءاً مــن اإلل فإن

يأكلونــه، فتكــون روح اإللــه أو نََفُســُه هــي روح الذبيحــة أو نََفُســها. أو أن روح 

الحيــوان تتمثــل بــروح اإللــه، وعــىل ذلــك فمــن املمكــن للبــر أن يتطلعــوا إىل 

روح اإللــه، ومــن ثــم معرفــة إرادتــه بدراســة روح الذبيحــة. واعتقــدوا أن روح 

ــا  ــد نواي ــن أن تشــاهد يف الكب ــم كان ميك ــن ث ــا، وم الذبيحــة توجــد يف كبده

اإللــه الــذي تقبــل الحيــوان املضحــى كتقدمــة، وكان مــن الــروري أن يكــون 

ــاً مــن العيــوب)93(.  الحيــوان خالي

ــي  ــت أضاح ــادة، وكان ــوس العب ــن طق ــياً م ــزءاً أساس ــي ج ــل األضاح متث

ــة  ــو طاول ــح - وه ــىل املذب ــح ع ــرة، وتذب ــا مطه ــىل أنه ــدم ع ــات تق الحيوان

حجريــة، أو يف فنــاء املعابــد، أو عنــد املدخــل، ولكــن أضــاٍح أخــرى كان يتــم 

تقدميهــا عــىل ســطح )تــراس( الــربج)94(. وكانــت أفضــل قطــع األضحيــة القلــب 

والكبــد، وتقــدم األضاحــي بصــورة دوريــة يف املناســبات واألعيــاد خاصــة. وعــىل 

كل فــرد أن يقــدم أضحيــة إرضــاء لآللهــة، وتقــدم األضاحــي قبــل بــدء الحــرب 

ــه إىل جانــب املحاربــني)95(.  لشــد اإلل

كان يجــب عــىل جميــع التقدمــات مــن هدايــا ونــذور أن تكــون طاهــرة. 

وقــد تشــكلت األضاحــي يف أغلــب األحيــان، مــن لحــم البقــر أو الغنــم املحــر 

بأكــر مــن طريقــة، ويف أحيــان نــادرة، تشــكلت مــن لحــم الطيــور أو الحيوانات 

الربيــة. ومــن التقدمــات البــارزة كان هنــاك الحبــوب واملــواد الغذائيــة األخــرى 

ــذ  ــة كالنبي ــوائل املختلف ــن الس ــالً ع ــه، فض ــم والفواك ــل والسمس ــل العس مث

93 سليم، 1992، ص 234.
94 Pardee، 2002، P. 228.

95 عبد الله، ومرعي، 2008، ص 155.
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والبــرية والحليــب واملــاء التــي كان تــراق أمــام متاثيــل اآللهــة. وتوضــح قوائــم 

األضاحــي والتقدمــات الكثــري مــن املعلومــات عــن اآللهــة التــي أهديــت لهــا، 

ــة،  ــدم بصــورة يومي ــت األضاحــي تق ــد كان ــا. لق ــكل منه ــات ل ــة التقدم وكمي

ــح  ــاوالت ومذاب ــن ط ــوص ع ــدث النص ــاد. وتتح ــالل األعي ــايف خ ــكل إض وبش

متنقلــة، ألن الشــعائر الدينيــة كانــت تــؤدى يف أماكــن مختلفــة وخــارج 

ــد)96(.  املعاب

إال أن أهــم تقدمــة يقدمهــا املتعبــدون لإللــه هــي الطعــام والــراب 

ــن أو  ــام منتظمــة اثنتين ــات طع ــة يتمتعــون بوجب ــث كان اآلله ــت.. حي والزي

يف بعــض األماكــن أربــع وجبــات يوميــاً وكانــت الوجبــات الدســمة والخفيفــة 

توضــع أمــام اآللهــة صباحــاً ومســاًء، وذلــك عــىل موائــد أمــام متاثيــل اآللهــة)97(. 

ترافقــت مراســم تقديــم األضاحــي مــع التبخــري الــذي مــن شــأنه إحضــار 

ــة الرائحــة كالعرعــر،  ــدان طيب ــف مــن عي ــت مــواد التبخــري تتأل اآللهــة، وكان
ــُه)98( ــة مــن الطحــني يجــري رشُّ ــواع مختلف ومــن أن

وعندمــا يســتطيع شــخص عــادي أن يُْحــِرَ األضاحــي والهدايــا إىل املعبــد، 

فقــد كان امللــك هــو الــذي يَُعــدُّ مضحيــاً أيضــاً، بصفتــه أعــىل هيئــة يف الوحــدة 

السياســية، لذلــك كانــت بعــض الهدايــا تؤخــذ مــن أمالكــه ومــن أمــالك 

املعبــد. وكان مــن املمكــن أن يُكتــَب اســم املتــربع عــىل الهدايــا الثمينــة، وكان 

96 ريم، 2009، ص 82.

97 ساغز، عظمة بابل، 2008، ص370.

ــة  ــاب ذات الرائح ــعال األخش ــك إش ــد، وكذل ــوس املعاب ــائعة يف طق ــر الش ــن املظاه ــور م ــرق البخ 98 كان ح

ــه، نظــراً ألن اآللهــة كانــت تبتهــج  ــي كانــت إمــا طقســاً مــن طقــوس الطهــارة، أو خدمــة لإلل ــة، الت الزكي

مــن الروائــح الزكيــة، وكانــت رائحــة البخــور هــي رائحــة املعبــودات، وكان طقــس البخــور يدخــل يف كافــة 

املامرســات والشــعائر التــي تجــري داخــل املعبــد ويف املقابــر، وتوجــب عــىل امللــك أو الكاهــن أن يتطهــر 

بالبخــور قبــل القيــام بــأي مــن الطقــوس أو شــعائر التقدمــة. ويذكــر هــريودت أن حــوايل )2 طــن ونصــف( 

ــاء خــاص  مــن البخــور كانــت تحــرق ســنوياً يف معبــد بعــل يف بابــل، وكان يتــم حــرق البخــور بواســطة إن

ــاين(  ــن، )الجــزء الث ــور الدي ــل،  2008، ص 373، وانظــر: ن ــة باب ــن الفخــار. انظــر: ســاغز، عظم ــوع م مصن

ص106.  ،2009
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كهنــة املعبــد يــؤدون، بصفتهــم وســطاء بــني اآللهــة والبــر، جميــع الطقــوس 

والشــعائر الدينيــة.

نعــرف مــن إميــار أن األضاحــي والهدايــا كانــت كبــرية جــداً، كــام هــو الحــال 

يف عيــد كبــري يقــام مــرة واحــدة كل ســبع ســنوات. يف هــذا العيــد  قــدم امللــك 

ــة دجــن. وكــام  ــه املدين ــة، وعــىل رأســهم إل ــري مــن اآلله ــات لعــدد كب أضحي

ذكرنــا آنفــاً؛ فقــد بلــغ عــدد األضاحــي الحيوانيــة خــالل احتفــال اســتمر ســبعة 

ــن  ــريٍ م ــوب وكث ــب الحب ــالً، إىل جان ــرة، و25 عج ــاً، و50 بق ــام: 700 خروف أي

ــن أفضــل  ــرت م ــن )نصــف ل ــالزم للده ــت ال ــا، كالزي ــة، ومتاثيله ــا لآلله الهداي

الزيــوت، وخمــس شــقالت، نحــو 41.5 غــرام، مــن زيــت األرز مــن أجــل حــامم 

إلــه الطقــس أدد/حــدد يف قريــة أبــان(، كــام كان هنــاك هدايــا ســخية أخــرى 

تهــدف إلثــراء املعبــد وتجهيزاتــه، وبــثُّ الراحــة والرضــا يف اآللهــة)99(. 

أوالً ـ األضاحي والقرابني يف أوغاريت

كانــت أضاحــي الذبــح أكــر األعــامل جوهريــة ضمــن الشــعائر األوغاريتيــة، 

وتوجــد العديــد مــن النصــوص التــي تُحدثنــا عــن قرابــني ذات طبيعــة 

ــن  ــح م ــي تصب ــة الت ــدم لآلله ــي تق ــذور الت ــا والن ــا الهداي ــة، ومنه ــري دموي غ

ــام  ــاً، إلمت ــا دامئ ــة بكامله ــة مطلوب ــن األضحي ــام مل تك ــة. ك ــا الدامئ ممتلكاته

الطقــوس، حيــث تُحــدد بعــض النصــوص األحــداث والحــاالت التــي ميكــن أن 

تُقــّدَم فيهــا األضحيــة، جزئيــة أو غــري كاملــة، وأوضــح مثــال عــىل ذلــك أصنــاف 

ــب الطقســية.  ــل« واملواك ــوس التأم ــوس »الدخــول«، و«طق ــن طق م

وتــم وصــف بعــض املامرســات باعتبارهــا أعــامالً مســاعدة أو ملحقــة 

ــاين،  ــوات، واألغ ــض الصل ــل بع ــال: ترتي ــبيل املث ــىل س ــة، ع ــعائر التضحي بش

ــي ومل  ــم األضاح ــع تقدي ــق م ــن ترتاف ــي مل تك ــة، الت ــامل العام ــض األع وبع

99 ريم، 2009، ص 83.



341

الديانة السورية القدمية

ــال عنهــا مامرســات مجمــع املــرزح »مارزيخــو  تكــن جــزءاً منهــا. وأفضــل مث

marzihu«، فهــي شــعائر قــد متــارس يف الطبيعــة، وال تقتــرص مزاولتهــا عــىل 

احتفــاالت دينيــة محــددة، كــام أن قرابــني اإلراقــة يف املرزح/مارزيخــو، وهــي 

غــري مؤكــدة بشــكل واضــح، ال تحــوِّل هــذا االجتــامع لعمــل شــعائري مبعنــاه 

الضيــق، فقــد ال يكــون منعقــداً ألكــر مــن االبتهــال والتــرع لآللهــة. باختصــار 

ــري  ــن غ ــعائري، وم ــرسح الش ــبه امل ــدو يشٌء يش ــا يب ــىل م ــاك ع ــد كان هن فق

ــن منــوذج)100(.    ــر م ــه أك ــام إذا كان ل املعــروف في

يف قامئــة أوغاريتيــة لألضاحــي والتقدمــات الدينيــة تــم تكريســها إرضــاًء لـــ 

178 معبــوداً، تتضمــن مــا مجموعــه )2509( قربانــاً مــن مختلــف األنــواع، نــال 

الحصــة األكــرب منهــا وهــي %87 عــدد قليــل فقــط مــن كبــار اآللهــة، أي مــا 

مجموعــه 2192. فيــام توزعــت النســبة الباقيــة منهــا عــىل مــا تبقــى مــن آلهــة 

أقــل أهميــة. وقــد شــّكلت األضاحــي الحيوانيــة مــا نســبته %54 مــن مجمــوع 

األضاحــي، وتــم تقدميهــا كحيوانــات كاملــة مذبوحــة، أو كأجــزاء مــن الحيوانات 

ــه والخطــوم )مقدمــة  ــوان وأحاليل ــوض الحي ــرأس، بي ــد، ال ــة، الكب ــل: الكلي مث

الــرأس مــع الفكــني واألنــف(، وتنتمــي كلهــا لحيوانــات لبونــة كاملاعــز والغنــم. 

ومــن املؤكــد أنــه كان مــن بــني التقدمــات نســبة جيــدة مــن الطيــور النــص 

)RS 1.019(، ولكــن مــا هــو غــري مؤكــد، مــا إذا كانــت تقــدم لوحدهــا أم أنهــا 

ترافقــت مــع تقدمــات أخــرى)101(. كــام كان هنــاك مــا نســبته %1 مــن الحمــري. 

ــني فقــد شــكَّلت األلبســة واملنســوجات مــا  ــاف األخــرى مــن القراب أمــا األصن

نســبته %19، واملنتجــات النباتيــة %6، واملنتجــات املعدنيــة %2، وهنــاك أقــل 

مــن %1 مــن مــواد أخــرى متنوعــة، إضافــة للكثــري مــن املــواد التــي مل تكــن 

واضحــة يف النــص.

100 Pardee، 2002، P. 227،232.
101 Pardee، 2002، P.117، 223،225.
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رغــم انخفــاض نســبة املعــادن الثمينــة؛ فهــذا ال يقلــل مــن أهميتهــا، خاصة 

ــادن  رَت نســبة املع ــدِّ ــد قُ ــني األخــرى. فق ــا بقيمــة القراب ــا قيمته ــا قارن إذا  م

بحــوايل %4 مــن قيمــة الحيوانــات )أي مــا يقــارب 200 شــيقل مــن الفضــة مــن 

مجمــوع يزيــد عــن 5000 شــيقل(. ومــع هــذا تبقــى كميــات الذهــب والفضــة 

َمهــا األوغاريتيــون آللهتهــم عاديــة، إذا مــا صدقــت النصــوص)102(.  التــي قدَّ

شــّكلْت املــواد الغذائيــة النســبة األكــرب بــني القرابــني حســب مــا تفيدنــا بــه 

ــد عــدد األضاحــي املقدمــة لرتاكــم احتياطــي  ــد أّدى تزاي ملحمــة أقهــات، وق

كبــري مــن املــواد الغذائيــة يف املعبــد والتــي تــم عــىل األرجــح توزيعهــا عــىل 

ــب  ــىل نصي ــول ع ــق يف الحص ــع الح ــراد املجتم ــن أف ــرد م ــكل ف ــراء.. فل الفق

ــل  ــام مث ــت تق ــا كان ــل)103(، وعندم ــد بع ــودة يف معب ــات املوج ــن االحتياط م

هــذه الوالئــم يف املعابــد وعــىل نفقتهــا، كان يحــق لــكل فــرد يتمتــع بحقــوق 

ــراد الضعفــاء  ــا. لكــن النــص يشــري إىل أن األف ــة أن يشــارك فيه ــة كامل املواطن

ــن  ــاء، كان ميك ــاء أقوي ــن ال يســاندهم أبن ــم الشــيوخ الذي ــا فيه ــاً، مب اجتامعي

ــا)104(. حرمانهــم مــن املشــاركة وســلبهم نصيبهــم منه

ُوِجــَد نقشــان عــىل منحوتــة حجريــة موضوعهــام احتفــال بذكــرى مناســبتني 

ــارة  ــة القدميــة، وقــد ورد فيهــام عب معروفتــني ضمــن ســياق الشــعائر األموري

بجــرو pagru وهــي تعنــي جســم األضحيــة، )كانــت قــد وجــدت يف نصــوص 

ــوان أو  ــة لحي ــة، وجث ــة: أضحي ــي باألكادي ــة »pagra um” وتعن ــاري بصيغ م

انســان، يف حــني تعنــي يف البابليــة الحديثــة ثيــاب وحــي()105(. ويظهــر دجــن 

مــاري هــو اإللــه األكــر ارتباطــاً بهــذه األضاحــي. وكان لهــذا املصطلــح )بجــرو( 

ــد شــك أن  ــالد، وال يوج ــل املي ــر قب ــث ع ــرن الثال ــر الق ــى أواخ ــس املعن نف

نفــس الطقــوس ظلــت مســتمرة.

102 Pardee، 2002، P. 223،225.

103 شيفامن، 1988b، ص 29.

104 شيفامن، 1988b، ص 90.
105 Biggs، 2005، P. 11،12.
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ــني مــن  ــي أُقيمــْت مــن أجــل أعضــاء راحل ــرد ذكــر أحــد الطقــوس الت وي

ــح  ــارة دب ــرد عب ــة. وت ــة امللكي ــراد العائل ــه كل أف ــارك ب ــة، ش ــة املالك العائل

ــا  ــات له ــر وجــود طقــس وتقدم ــح األضاحــي، وتظه ــط بذب ــي ترتب DBH الت

عالقــة بشــعائر املــوت، ورمبــا ارتبــط فعــل »دبــح DBH« يف نصــوص التضحيــة 

الشــعائرية بتلــك النصــوص التــي تصــف أعــامل تضحيــة فرديــة، أكــر مــن تلــك 

ــة)106(. املشــرتكة أو الجامعي

وتحتــوي نصــوص أوغاريــت عــىل تعليــامت تتعلــق بالذبائــح التــي يجــب 

ــام أو الثــريان وغريهــا، لكــن حتــى اآلن مل يعــرف ملــاذا  تقدميهــا، ومنهــا: األغن

ــب كل  ــا)107(، حس ــح دون غريه ــن الذبائ ــة م ــواع معين ــار أن ــري اختي كان يج

ــبة)108(.  مناس

ــة، أو مــا  ــة التعامــل مــع جســم األضحي ال يوجــد دليــل دقيــق عــىل كيفي

ــع جســم  ــم تقطي ــه كان يت ــت، ســوى أن يعــرف بـ«بجــرو “pagru، يف أوغاري

الحيــوان املذبــوح، ويــوزع لحمــه لآللهــة وللمشــاركني يف االحتفــال، أمــا 

التخلــص مــن بقايــا األضحيــة فيتــم بطريقــة غــري معروفــة. وتصــف النصــوص 

دجــن كســيد التقدمــة، ويُوصــُف الثــوُر املقــدم للوليمــة )األضحيــة( عــىل أنــه 

آٍت للتــو مــن الحراثــة. ويف نــص آخــر يوصــف عــىل أنــه آت مــن بــني القطيــع 

)ماشــية تخصيــب àlpm mrum(، وتذكــر النصــوص أضحيــة جنائزيــة قدمهــا 

أوزينــو إىل دجــن ســيده، وهــي عبــارة عــن ثــور )النــص RS 6.28(، اســتُخدَم 

كبجــرو يف وليمــة أحــد الطقــوس، ومــن املعتقــد أن يكــون أوزينــو هــو الحاكــم 

ــة)109(.  ــاكينو sakinu( باألكادي )س

106 Pardee، 2002، P. 230.

ــت  ــام إذا كان ــا، وفي ــا أو عذريته ــا، لونه ــا: عمره ــة، منه ــري صارم ــق معاي ــم وف ــة يت ــار األضحي 107 كان اختي

ــل،  2008. ــة باب ــاغز، عظم ــر: س ــخ. انظ ــائش أم بالذرة...ال ــذى بالحش تتغ

108 شيفامن،1988b، ص 89.
109 Pardee، 2002، P. 123، 124.
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 )RS 6.21 النــص( Tarriyelli ذكــرت النصــوص تقدمــات جنائزيــة لتارييــي

حيــث أقامــت تارييــي نصبــاُ لدجــن »النصــب املقــدس«، ترافــق مــع تقديــم 

ــي هــي  ــور مــن أجــل الطعــام، ومــن املعتقــد أن تاريي ــة، وث ــة جنائزي أضحي

ــي جــاء ذكرهــا يف النــص ) RS 34.124، 32(. لقــد كان املــكان  امللكــة األم الت

ــرج  ــو ب ــريت، ه ــطورة ق ــع يف أس ــب مقاط ــي، حس ــه األضاح ُم في ــدَّ ــذي تُق ال

املعبــد الــذي يصعــد إليــه البطــل ليقــدم األضحيــة)110(.

إن اســتخدام بعــض املعطيــات النصيــة مُيكُِّننــا مــن توضيــح البيئــة املعامرية 

التــي كانــت تجــري فيهــا هــذه الطقــوس، ويبــدو جليــاً أن املعبديــن الربجيــني 

الكبرييــن يف أكروبــول أوغاريــت، هــام فقــط املؤهــالن ملــرسح األحــداث التــي 

ــتطيع  ــص )KTU. 41،1(. ويس ــاء يف الن ــا ج ــة م ــوص، وخاص ــا النص تضمنته

ــم  ــات الطقــوس املوصوفــة ومــن ضمنهــا تقدي ــدان اســتيعاب كل متطلب املعب

األضاحــي، رغــم أنــه مل يكــن مــن اليســري تنفيــذ طقــوس األضاحي فيهــا، وخاصة 

عندمــا يتعلــق األمــر بالحيوانــات الضخمــة )كالجواميــس والثــريان واألبقــار()111(. 

فمــن الصعــب املجــيء بعــرات األبقــار إىل معبــد بعــل، لكــن مــن املعتقــد 

أنهــا كانــت تعــرب ممــراً ضيقــاً مــن الجانــب الشــاميل الرقــي للبنــاء، ثــم تلتقي 

أمــام الــرواق قبالــة مذبــح األضاحــي، رغــم ضيــق املســاحة)112(. 

إن ارتفــاع املعبــد الربجــي )بعــل( يظهــر بجــالء احتــامل مامرســة العبــادة 

ــيد  ــي املش ــدرج الداخ ــة لل ــب إضاف ــامل التنقي ــفته أع ــا كش ــه، إن م يف قمت

يف الزاويــة الجنوبيــة الرقيــة للحــرم، يدفــع للتفكــري بوجــود تــرّاٍس شــعائري 

عــىل قمــة املعبــد، وتتوقــع مارغريــت يــون أن ارتفــاع املعبــد الربجــي تــراوح  

ــة -  ــة الجنوبي ــع يف الزاوي ــرتاس الواق ــود إىل ال ــم الصع ــرت. ويت ــني 18 ـ 20 م ب

110 Tarragon، 1993، PP. 203-211. 
111 Yon، 1994، P. 407. 
112 Tarragon، 1993، PP. 203-211.
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الرقيــة عــرب درج يصعــد عكــس عقــارب الســاعة. وال ميكــن أن يكــون مطلــع 

الــدرج املــؤدي لســقف الــرتاس مبنــي بشــكل بســيط ألنــه لــن مينــع نفــوذ املــاء 

شــتاًء، ولهــذا فمــن املعتقــد وجــود بنــاء صغــري عــىل الــرتاس كان يغطــي فتحــة 

الــدرج. )الشــكل 95(.

لقــد كان الرتاس/الســطح هــو املــكان الــذي تجــري فيــه نهايــة أحــد 

الطقــوس، النــص )KTU. 41،1(، وهــو طقــس ملــيك، يقــدم امللــك فيــه 

ــاحة  ــن املس ــرتاس. لك ــىل ال ــاً( ع ــاً حوري ــا كان إله ــايل« )رمب ــي »لربغ األضاح

ــذي  ــكان ال ــون امل ــن أن تك ــدرة بـــ 500 م2 ميك ــل واملق ــد بع ــة مبعب املحيط

ــا،  ــىل األرض، ونحره ــا ع ــري رميه ــي يج ــي، الت ــرات األضاح ــتقبل ع كان يس

ــة وألشــخاص  ــرب وللكهن ــا، )لل ــا، وتقســيم الحصــص فيه ــا، وتنظيفه وتقطيعه

ــكل96(. ــخ()113(. )الش ــا... ال ــم منه ــري املالئ ــي غ ــن ورم آخري

ــني يف  ــفي القراب ــامل الس ــة الع ــت آله ــا تلّقَّ ــادراً م ــه ن ــا إىل أن ــار هن  ويُش

طقــوس أوغاريــت، رغــم بعــض الحــاالت لـــ »رشف/رشــبو« وهــو »نريجــال« 

الرافــدي، وكذلــك لـــ »إليــم، أرص« إلهــة األرض، املعروفــة بإلهــة املــوىت، التــي 

ــرات)114(. ــة يف إحــدى امل ــت أضحي تلق

ــط  ــوص ويرتب ــر يف النص ــاً يظه ــرياً مختلف ــن تعب ــن عري ــر م ــاك أك هن

بتأديــة الشــعائر، وتصــف املامرســات التــي كانــت تجــري، ومنهــا مــا يُعــرُف بـــ 

ُ عــن عــرض التقدمــة. و”تاعــو ta’u”، التــي  »شــانوباتو šanupatu« التــي تُعــربِّ

ــا  ــد أنه ــاك مــن يعتق ــا، رغــم أن هن ــي تشــري له ــة الت ــد الوظيف صعــب تحدي

تشــري ألضــاح اســتثنائية. 

ــا تعبــري »دبــح DBH«، فهــو اشــتقاق يــدل عــىل قتــل )ذبــح( األضاحــي،  أمَّ

 ”šalamûma قبــل أن يرتبــط فقــط بصنــف معني مــن األضاحي. أمــا “شــاالموما

113 Yon، 1994، P. 204.
114 Moor، 1990، P. 243.
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الشكل رقم )96(
معبد دجن - األضاحي

الشكل رقم )95(
معبد بعل - األضاحي
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و“شــوربو šurpu”، فكانتــا أكــر العبــارات تكــراراً، وقــد وردتــا يف مــا يقــارب 

ثالثــة أربــاع القرابــني، ومل يُعــرف عــىل مــاذا تشــريان. 

ــر  ــة أك ــي كمي ــالم« تقت ــة الس ــوص أن »تقدم ــات النص ــر محتوي وتظه

ــث  ــة الحــرق، )حي ــم بطريق ــي تت ــات الت ــاً مــن الحيوان بخمــس مــرات تقريب

كان الهــدف مــن تقدميهــا حرقــاً؛ أن تصعــد لآللهــة عــىل شــكل دخــان(، مــع 

مــا لنفــس العــدد مــن اآللهــة. ولوحــظ أن  اإلشــارة إىل أن كال النموذجــني قــد قُدِّ

األضاحــي مــن الحيوانــات املؤنثــة، كانــت تقــدم بشــكل أقــل مــن الحيوانــات 

ــة  ــن طريق ــر م ــرق، أك ــة الح ــائعاً بطريق ــذاك ش ــا آن ــرة، وكان تقدميه املذك

تقدمــات الســالم، مــام قــد يشــري باملحصلــة إىل أن الحيوانــات املؤنثــة كانــت 

أكــر قيمــة مــن الذكريــة، وذلــك ألهميتهــا يف التكاثــر، ولهــذا كانــت يف الغالــب 

أقــل تقدميــاً. 

يف حــني جــاء ذكــر القرابــني الســائلة، مثــل الزيــت والخمــر، بشــكل معتدل، 

وقــد ذكــر الزيــت بشــكل واضــح يف تقدمــات 

 .)115()RS 24.266،25( ــص ــة، الن اإلراق

كــام ٌعــر عــىل الكثــري مــن األواين الفخاريــة 

الريتونــات. والريتونــات  املعابــد، ومنهــا  يف 

عبــارة عــن أوان فخاريــة، قمعية الشــكل، كانت 

وظيفتهــا أن متــأل بالنــذور النباتيــة والســائلة، مثــل 

الزيــت وغــريه)116(. )الشــكل97(.

كان للحوريــني نشــاط حافــل يف الحيــاة الدينيــة 

يف  يتجــىل  مــا  وهــذا  األوغاريتيــة، 

هــم يف املدينــة،  بنائهــم ملعبــد يخصُّ

115 Pardee، 2002، P. 226.
116 Yon، 1994، P. 407.

الشكل رقم )97(
ريتون عىل شكل راس خنزير - أوغاريت -
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وكذلــك بوجــود عــدد مــن النصــوص التــي تتحــدث عــن الشــعائر واملامرســات 

ــة بأســامئهم وكــذا أســامء آلهتهــم. فــرى كلمــة  ــا هــؤالء، واملليئ ــام به ــي ق الت

)أطخــم áthm( يف النــص )RS 24.254(، التــي تعنــي أضحيــة باللغــة الحوريــة. 

كــام تــرد أســامء اآللهــة املســتلمة لهــذه التقدمــات، وأغلب هــذه األســامء ينتمي 

إىل اللغــة الحوريــة، رغــم حضــور إيــل بينهــا: »أضحيــة مــن أجــل اإللــه تــاالين 

Talanni”، ألجــل “إينــي أتــاينEne’ Attanni “، )اإللــه األب(، و”إليــل Ilu”، ولـــ 

ُم فيه  “تيتــوب Tettub”، لـــ “كــودوج Kudug”...”الــخ. كــام نصــادف طقســاً تُقــدَّ

األضاحــي ملــدة ثالثــة أيــام متتاليــة، يعقبــه طقــس خطوبــة أحــد اآللهــة، النــص 

ــام  ــدس. ك ــزواج املق ــة بال ــس عالق ــذا الطق ــون له ــا يك )RS 24.255()117(، ورمب

عــرف املجتمــع األوغاريتــي عــدداً آخــر مــن الطقــوس الخاصــة التــي كانــت تؤثر 

ــال  ــا، واألفع ــام األول إنشــاد األســاطري، أو قراءته ــا يف املق ــوى الكــون، ومنه يف ق

ــل  ــد مث ــذراء، وق ــريات والع ــه عش ــدس وزوجتي ــل املق ــل زواج إي ــة، مث املقدس

ــاة كان كل  ــة املأس ــل األســطورة أو تأدي ــاء متثي ــة، فأثن ــاً معين ــذا وذاك أحداث ه

حــدث مــن األحــداث املعنيــة يتجــدد، وبهــذا يكــون قــد تحقــق تكــرار الظواهــر 

ــة واســتقرار الكــون)118(. الطبيعي

ــوا  ــني قدم ــأن األوغاريتي ــني ب ــض الباحث ــدى بع ــاد ل ــود اعتق ــري لوج ونش

ذبائــح بريــة، واالبــن البكــر بالــذات، ويُدلّلــون عــىل ذلــك يف دفــن األطفــال 

ــاء، ويصورهــا بعضهــم  ــني( بن ــح )قراب ــة خاصــة تحــت الجــدران: ذبائ يف أوعي

بطولــة، وليســت ظاهــرة بربريــة خالصــة ال تتصــف بالرحمــة أو الشــفقة، ألن 

ــام بهــا الشــخص مــن أجــل الخــري العــام، مانحــاً كل قــواه  ــة ق تقدميهــا بطول

ــد  ــة، ال يع ــدران األبني ــت ج ــن تح ــن الدف ــك)119(. لك ــا ميل ــزِّ م ــاً بأع ومضحيّ

ــادة  ــىل اإلطــالق، ألن ع ــض ع ــس البغي ــذا الطق ــىل وجــود ه ــاً ع ــؤرشاً كافي م

117 Pardee، 2002، P. 91.

118 شيفامن، 1988b، ص 90.

119 شيفامن، 1988b، ص 87.
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الدفــن تحــت الجــدران أوتحــت األرضيــات، أقــدم بكثــري مــن أوغاريــت، ال بــل 

أن هــذا النــوع مــن الدفــن قــد يكــون أقــوى األدلــة عــىل عــدم وجــود طقــوس 

ــالفهم  ــم وأس ــم بأوالده ــىل تعلّقه ــالً ع ــون دلي ــد يك ــاألوالد، وق ــة ب التضحي

وتبجيلهــم لهــم، عــن طريــق تقريبهــم مــن ســكنهم ومــكان إقامتهــم تعبــرياً 

ــام مبــا  ــا والقي ــة الســتحضار أرواحهــم والتقــرب منه ــاء لذكراهــم ومحاول للوف

ــا النســيان.   ــا يك ال يطويه يجــب تجاهه

1 ـ الخمور عىل املوائد اإللهية

ــاب،  ــدم لألرب ــي تق ــني الت ــاف القراب ــم أصن ــن أه ــذ م ــان النبي ــدُّ قرب يُع

وكذلــك يف مناظــر التقدمــة يف املعابــد الجنائزيــة واملقابــر، وكان يتــم تقدمتــه 

بأشــكال مختلفــة مــن األواين)120(. ويف أوغاريــت كثــرية هــي الوثائــق التي تشــري 

ــة إنفاقــه، وتوزيعــه،  ــه، وأنواعــه، وعملي ــذ، ومــكان تواجــده، وتخزين إىل النبي

ــة، ومنهــم العــامل أيضــاً. كــام توجــد جــداول  وأســامء األشــخاص ذوي العالق

تبــني مــا تقدمــه املعــارص مــن نبيــذ وأســامء املعــارص، وكميــات األنــواع الجيــدة 

مــن النبيــذ، وكميــات الرديئــة منــه)121(. 

وهنــاك نــص غنــي مبعلوماتــه ألنــه يزودنــا بخلفيــة إداريــة لظاهــرة 

اســتهالك الخمــور، وهــو يتعامــل حرصيــاً مــع موضــوع التــزود مبــؤن الخمــر 

ــوع  ــت، ويذكــر أكــر مــن ن ــدات التابعــة ململكــة أوغاري يف سلســلة مــن البل

ــوص  ــبياً يف النص ــادر نس ــر ن ــة، أم ــان لآلله ــر، كقرب ــر الخم ــر. وألن ذك للخم

الشــعائرية، فرمبــا كان الهــدف مــن هــذا الخمــر هــو إقامــة الوليمــة، ومصاحبة 

ــة،  ــص )RS 19.015( بقامئــة عــن أســامء اآلله ــا الن شــعائر األضاحــي. ويزودن

واألماكــن، واألشــخاص، والكثــري مــن األضاحــي، واملناســبات التــي تُقــدم خاللهــا، 

 :»DBH ضمــن مناســك شــعائرية ملكيــة ترافقــت مــع الـــ »دبــح

120 نور الدين، )الجزء الثاين(2009، ص125.

121 شيفامن، 1988a، ص 202، 203.
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“الخمــر الــذي سيســتهلك تحــت مراقبــة... خــالل شــعائر األضاحــي امللكيــة. 

أضاحــي ســابونو، أضاحــي )تــزغ tzg (، األضاحــي إليــل إيبــي، األضاحــي 

إللهــة األرض، األضاحــي لبيــداري يف القــرص امللــيك.... األضاحــي للوقــت 

ــذي  ــت ال ــيك. األضاحــي للوق ــاة - شــدي( القــرص املل ــه )عن ــذي تدخــل في ال

ــو دج  ــه )رشــبوما Rašapuma( القــرص امللــيك. األضاحــي مــن )خل يدخــل في

HL’U DG(، األضاحــي لألقــامر الجديــدة، األضاحــي لبعــل، األضاحــي لتجــي 

)بعالتــو - بختيــام Ba’latuـ Bahatima(، األضاحــي يف حفــرة أضاحــي )رشــب 

ــدل  ــة ت ــة معياري ــد kd( )قيم ــرة )ك ــا: ع ــي Rašab Saba’i(.  البنوم صباع

ــايت:  ــو جانجان ــر. خلب ــن الخم ــل م ــر( مكايي ــن الخم ــاء م ــة أو وع ــىل حاوي ع

ثالثــة مكاييــل مــن الخمــر، بصــريو: عــرة مكاييــل مــن الخمــر، نايعــو: أربعــة 

مكاييــل مــن الخمــر، شــوقالو: ثالثــة مكاييــل مــن الخمــر. شــمنايا: مكيــاالن 

مــن الخمــر. شــمينيايا مكيــال واحــد مــن الخمــر. هيزبــو تســعة مكاييــل مــن 

الخمــر. بيعــرو: عــرة مكاييــل مــن خمــر )مصــب msb(، )... رقــم( مــن خمــر 

ــد  ــام ق ــى لكنه ــا املعن ــري محددت ــان غ )خســب hsp( )مصــب وخســب عبارت

تشــريان إىل نــوع مــن الخمــر الخفيــف والثقيــل، أو رمبــا مشــتقان مــن نــوع 

الكرمــة(... املجمــوع مــن خمــر مصــب ســبعني مكيــاالً، إضافــة ملكيالــني مــن 

خمــر خســب”)122(. 

ــر،  ــن الخم ــرية م ــات الكب ــذه الكمي ــتهالك ه ــة باس ــاهمت اآلله ــد س لق

حيــث صــودف إيــل وهــو يف حالــة مــن الثاملــة يــرىث لهــا)123(، وكان عــىل ابنــه 

الــويف حملــه إىل البيــت )وهــذا أيضــاً مــن واجبــات االبــن الــواردة يف ملحمــة 

أقهــات()124(. وقــد كان للــراب والنبيــذ بوجــه خــاص أهميــة كبــرية يف مــرص 

122 Pardee، 2002، P. 215.

123 شيفامن، 1988a، ص 50.

124 كوبر، 2007،  ص 66.  
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القدميــة، إذ اعتــاد املرصيــون احتســاء النبيــذ، وغــريه مــن املروبــات املســكرة 

ــكر  ــة الس ــرية، إذ أن حال ــاد الكب ــم واألعي ــه يف الوالئ ــك ملكانت ــة(، وذل )كالجع

والثاملــة اعتــربت مــن املتــع التــي تدخــل الــرسور، وتســاعد عــىل االتصــال بــني 

ــاء واألمــوات، فيتــالىش  البــر واألربــاب. كــام أنهــا تزيــل الحواجــز بــني األحي

الحــد الفاصــل بينهــام. واســتخدمت أصنــاف الــراب والنبيــذ يف طقــوس 

العبــادة الخاصــة بتهدئــة وإرضــاء املعبــودات وتلطيــف حــدة الغضــب عندهــا، 

وإدخــال البهجــة والــرسور إىل قلبهــا. وقــد وصفــت الربــة حتحــور بأنهــا ســيدة 

ــخمت  ــوت وس ــل: م ــة مث ــكر والثامل ــات بالس ــض الرب ــت بع ــة وارتبط الثامل

وتفنــوت وباســتت وتنمــي واملعبــودة منكــت ربــة الجعــة)125(. واعتــرب النبيــذ 

الــراب األســايس للملــك بعــد صعــوده إىل الســامء، ووصــف بأنه غــذاء ورشاب 

إلهــي، ورشاب للمــوىت يف العــامل اآلخــر، إذ مينــح املتــوىف القــدرة عــىل البعــث 

ــود)126(. والخل

2 ـ أضاحي الزيت

ــة،  ــق األوغاريتي ــري مــن الوثائ ــي تذكرهــا الكث يعــد الزيــت مــن املــواد الت

ونحــن نعــرف أنــه اســتخدم قبــل ذلــك يف الكثــري مــن املواقــع القدميــة، ومنهــا 

ــون(،  ــت الزيت ــت )خاصــة زي ــاك حاجــة ماســة للزي ــت هن ــث كان ــاري. حي م

الــذي جــرى اســتخدامه ملســح ودهــن أصنــام اآللهــة بالزيــت)127(، يف احتفــال 

125 نعــرف أن مــوت يف أوغاريــت ميثــل إلهــاً مذكــراً، لكــن مــوت يف مــرص إلهــة مؤنثــة. يعنــي اســمها »األم«، 

وقــد اتخــذت شــكل أنثــى النــرس؛ أو امــرأة عــىل رأســها التــاج املــزدوج. واإللهــة ســخمت؛ ويعنــي اســمها 

العظيمــة ســيدة األرضــني، وكانــت زوجــة اإللــه بتــاح، وهــي إلهــة البطــش يف مــرص القدميــة، تظهــر عــىل 

شــكل لبــوة األســد، يعلــو رأســها قــرص الشــمس وثعبــان الكوبــرا، يف حــني كانــت تفنــوت مــع أخيهــا وزوجهــا 

شــو أوىل املخلوقــات التــي خلقهــا أتــوم مــن ذاتــه وحيــداً، وهــام ميثــالن عينــا حــوروس، واتخــذت مــع شــو 

شــكل األســد. أمــا باســتت فيعنــي اســمها ربــة الســامء؛ ســيدة كل األرايض، وإلهــة املــرح. وكان رأس القطــة 

رمــزاً لهــا، وتنمــو أو تينيمــي هــو أحــد أســامء البــرية.

126 نور الدين، )الجزء الثاين( 2009، ص 130.
ــة الجســد  ــد حيوي ــني، وهــي تســاعد عــىل تجدي ــني التزي ــوت املقدســة مــن أهــم قراب ــان الزي 127 يعــد قرب

ــاين( 2009، ص 117. ــزء الث ــن، )الج ــور الدي ــر: ن ــارة، انظ والطه
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شــعائري لعشــتار يف مــاري أنشــد خاللــه املغنــون الشــعائريون أغــاين ســومرية، 

ــة ألرواح املــوىت)128(. كــام كان الدهــن بالزيــت  مــت خــالل الحفــل أُضحي وقُدِّ

أمــراً رضوريــاً يف العبــادة والتطهــر، ويف تتويــج امللــوك. وهــذا مــا تثبتــه عــدة 

ــراري« ملــك نُخــي  نصــوص ومنهــا نــص رســالة مــن العامرنــة أرســلها »أدو نِ

ــا«  ــخ بِي ــده »من ــا أن ج ــه فيه ــد ل ــرص، ويؤك ــك م ــع مل ــب الراب إىل أمنحوت

)تحومتــس الثالــث( كان قــد عــني جــده تاكــو ملــكاً عــىل بــالد نوخــي، وأنــه 

رفــض التحالــف مــع امللــك الحثــي، ومــا يــزال وفيــاً ملــرص. ثــم يدعــوه للقــدوم 

 :)EA. 51( ــص ــورية الن ــاميل س ــة يف ش ــيادة املرصي ــادة الس ــه، إلع ــع قوات م

“انظــر عندمــا جعــل )منــخ بيــا( ملــك بــالد مــرص، جــدك، تاكــو جــدي ملــكاً يف 

ــأيت: )هــذا  بــالد نوخــيNuhašše)129(، وضــع الزيــت عــىل رأســه وقــال مــا ي

هــو( الــذي جعلــه ملــك بــالد مــرص ملــكاً، ووضــع لــه )الزيــت عــىل رأســه(..

الــخ)130(”. )الشــكل 98(.

ُســطِّرَْت عــىل أحــد النصــوص مالحظــة إداريــة تبــدو وكأنهــا رضيبــة 

ــذي  ــت يف ســبيل الطقــس ال ــة مــن الزي ــع كمي ــد بوجــوب دف مفروضــة، تفي

ــة  ــد توجــب عــىل خمســة أشــخاص تأدي ــي )حلــب(، وق ســيُقام لبعــل - خلب

:)RS 24.292( هــذه الكميــة مــن الزيــت، النــص

ــام كان  ــاً، ك ــع زيت ــذي دف ــب ال ــل حل ــب لبع ــت رضائ ــرك ’RK(، زي “)ع

 )TH ينبغــي مــن قبــل: موناخيمــو، أوبايانــو، بدونــو، بدونــو ابــن )تــخ

عمويانــو، عمويانــو ابــن...”)131(. 

128 فولكريت 1985، ص 345.

129 وخــي، مملكــة نشــأت منــذ أواســط القــرن الخامــس عــر ق.م يف منطقــة الســهول بــني حلــب وحــامة، 

ــت هــي نفســها  ــا كان ــي، ورمب ــرصاع املــرصي الحث ــة ال ــد وقعــت يف منطق ــة، وق ــا مجهول ــت عاصمته الزال

مملكــة لعــش اآلراميــة التــي جــاء ذكرهــا يف أكــر مــن نــص آرامــي.

130 إسامعيل، 2010، ص 238.
131 Pardee، 2002، P. 217.
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يشــري أكــر مــن نــص ألضــاٍح جــرى تقدميهــا خــارج مدينــة أوغاريــت، ففــي 

ــرد  ــه رشــب، وي ــت مكرســة لإلل ــرى أن األضاحــي كان ــص )RS 13.006(، ن الن

 ،»DBH عــن األضحيــة بكلمــة »دبــح ُ فيــه اســم »صيتقانــو Sitqanu«، ويُعــربِّ

ويُظهــُر الحيوانــات املضحــى بهــا، وهــي الغنــم واملاعــز. وجــاءت املاعــز بصيغة 

»جــدي gdy« وهــو صغــري املاعــز الذكــر، وورود هــذه الكلمــة غريــب ونــادراً 

مــا تذكــر يف النصــوص األوغاريتيــة: 

“جيتــو - NTT  كبشــه، وحســانو أعطــى هــذا.  الــذي هــو خــادم عوملــي 

Gittu- ــري إىل ــدي الصغ ــذ الج ــو أخ ــر. صيتقان ــن التذم ــانو أعل ’Ulmi. خاس

Banu-Nabaki ونبــات املــر myrrh يف جيتــو - NTT. حســانو أعطــى هــذه 

إىل N-RG. مــاذا أخــذ صيتقانــو إىل بيــت قبــص qbs وإىل )جيتــو إيليســتامي 

ــو، ضحــى لرشــب”)132(.  Gitu ’Ilistami( هــو صيتقان
132 Pardee، 2002، P. 119-120.

الشكل رقم )98(
جرار للزيت - أوغاريت -
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ــة  ــي املوازي ــكا tautka«، وه ــة »تاوت ــر اإلله ــة تذك ــعرية تضحي ــاك ش وهن

ــات،  ــن التقدم ــامً م ــزءاً مه ــتلم ج ــي تس ــر وه ــتارت”، وتظه ــة “لعش الحوري

:)RS 24.261( النــص

 ،ta’uaka أضحيــة عتاراتــو )عشــتارت( تجمــع يف الجــرن، أضحيــة لتاوتــكا“

يف الـــ )عجنــد ’AGHD( يف الـــ )تدنــد TDND(، يف الـــ )عنمــي ’NMI(، يف الـــ 

،)HMN (، من أجل إلــه )حمنKuzug (، مــن أجل )كــوزوغINHZZ’ عنهيــز( 

ــة  ــة لآلله ــد، أضحي ــغ Nubadig( يف املعب ــا Ninatta(، لـــ )نوبادي  لـــ )نينات

ــة(،  ــو اآلله ــا ’Enna’ Attanna( )أب ــا عتان ــل )عين ــن أج ــاالين Talanni(، م )ت

،)Eya’ (، لـــ )عياKuzug( لـ ،)Kumarbi إليــل، لـــتيتوب، لتاوتكا، لـــ )كومــاريب 

،)Nubadig )نوباديــج  لـــ   HMN إلــه  أجــل  مــن   ،)Attabi’ )عاتــايب  لـــ    

 Pidadaphi(،...... ــدادايف ــاة’Anatu( لـــ )تيميغــي Timegi(،  لـــ )بي  لـــ )عن

ــكا، يف الـــ )ن ن غ NNG(، ويف الـــ )م ل غ MLG(،... يف الـــ  M... ألجــل تاوت

ــا  ــن أجــل )كوليت ــا Ninatta(، م ــن أجــل )نينات )...BR..T(، يف الـــ )..WR(، م

 .)133(”Nubadig مــن أجــل ،)Kulitta

يعــرض النــص، كــام هــو واضــح، لسلســلة طويلــة مــن األضاحــي التــي يتــم 

تقدميهــا، وتظهــر مــع اإللهــة الحوريــة »تاوتــك« مجموعــة مــن اآللهــة األخــرى. 

كــام نجــد الكثــري مــن أســامء األمكنــة. ومــن البدهــي أن تكــون أســامًء لقــرى 

وحــوارض تابعــة ألوغاريــت التــي كانــت مســاحتها تقــارب مســاحة محافظــة 

الالذقيــة الحاليــة، ويصــل امتدادهــا إىل ســهل الغــاب. ومــن غــري املؤكــد فيــام 

ــكا« كانــت تقــام يف نفــس هــذه  إذا كانــت التقدمــات املكرســة لإللهــة »تاوت

ــت  ــي كان ــي الت ــددة ه ــة مح ــة محلي ــا، أم أن آله ــبَْت له ــي نُِس ــة الت األمكن

تتلقــى القرابــني.

133 Pardee، 2002، P. 93، 95، 96. 
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ــرد  ــص )RS 13.006(، وي ــو«، الن ــارزة »صيتقان ــخصية الب ــر الش ــرر ذك يتك

فيهــا ذكــراً لقريــة »عيــي ســتامي ’Ilistami«. لكــن هــذه املــرة؛ نجــد صيتقانــو 

يعمــل وحيــداً دون مشــاركة حســانو، ويظهــر نشــاطه واضحــاً ليمتــد ملســاعدة 

عائلــة )أوبينــي يانــا(، عندمــا يهاجــم الغربــاء القطعــان. لكــن صيتقانــو هنــا 

ليــس لــه الــدور الكبــري واملهــم؛ كالكاهــن الريفــي الــذي يقــوم بواحــدة مــن 

الشــعائر التــي تذبــح فيهــا الحيوانــات بعيــداً عــن الطقــوس املعقــدة. جميــع 

هــذه األضاحــي كرســت لإللــه املحــي، كــام نالحــظ أن األضاحــي كانــت تقــدم 

ــع للخطــر. وال شــك أن هــذه  ــة، أو تعــرض القطي ألبســط املناســبات، كالحالق

األضاحــي كانــت نوعــاً مــن النــذور التــي قدمهــا أصحابها طلبــاً ملســاعدة اآللهة 

ومباركتهــا، النــص )RS 15.072(. ويُشــاُر إلســتخدام كلمــة “طبــخ TBH” لفعل 

ذبــح الحيوانــات دون اســتخدام فعــل “دبــح”.. وميكــن القــول: إن كلمــة »طبخ 

TBH« قــد تكــون داللــة عــىل عــدم وجــود عمــل تعبــدي معقــد ومتكامــل، 

ــا الواقــع يف قريــة )جيتــو - عيليشــتامي(، كان.. كبشــه،  يف بيــت: “أوبينــي يان

الــذي أعطــاه صيتقانــو. صيتقانــو ذبــح نعجــة. عندمــا هوجمــت املاعــز قــام 

بذبــح حمــل. وأثنــاء وقــت الحالقــة، ذبــح حمــالً«)134(.

ــط،  ــاف فق ــىل األري ــرص ع ــي مل تقت ــة، الت ــة املعروف ــا النذري ــن الهداي م

ــاك األواين املختلفــة  ــل اآللهــة، وهن ــي تُلبــس لتامثي األلبســة واملجوهــرات الت

ــه شــكل  ــاء فخــاري ل كذلــك، وقــد وجــد العديــد منهــا يف أوغاريــت، مثــل إن

ــه  َم لإلل ــدِّ ــة، وقــد قُ ــه بعــض الزخــارف عــىل شــكل خطــوط أفقي أســد، وعلي

»رشــب - غــوين RašapـGuni«، وال شــك بأنــه كان متميــزاً ومثينــاً. وقــد وضــع 

ــاء، ويف مــكان آخــر كتــب اســم صاحــب  الفاخــوري اســمه عليــه كصانــع لإلن

 Agaptarriالنــذر ويدعــى »نورانــو«، مقــدم اإلنــاء الطقــي »بينــو أغابتــاري ٫

134 Pardee، 2002، P. 210، 211.
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Penu« النــص)RS 318.25()135(. )الشــكل 99(.

ــن  ــامً م ــزءاً مه ــكل ج ــت تش ــة كان ــح الحجري ــالت واملذاب ــدو أن املس ويب

ــي  ــد، والت ــرك يف املعب ــعائري املتح ــاث الش ــن األث ــد م ــد، وتع ــات املعب مكون

وضــع بعــض منهــا يف غرفــة الحــرم عنــد قــدس األقــداس، أو يف الهــواء الطلــق 

والســاحات، حيــث كانــت مخصصــة لوضــع الهبــات والقرابــني النذريــة 

عليهــا)136(، كــام وضعــت مــرايس الســفن بهــدف التــربك، وطلــب الحاميــة مــن 

ــكل100(. ــا. )الش ــك وربابنته ــذه الفل ــة له اآلله

قامئة تبني عدد التقدمات آللهة أوغاريت
عددهااسم اإللهالتسلسل

Ìb377إيب1

Ìy266إيا2

Ì163إيل3

kbkb)142(Ìlإيلم )كبكم(4

Ì  d ’l126إيل تع در بعل5

ÌlÌb92إيليب6

Ìl71إيلخ7

Ìlhm60إيلخم8

Ìl mgdl50إيلت مجدل9

àmšr46عمرت10

Ìàtn45إين عنت11

Ì ţln41إين تلن12

Ìn Ìlm41إينش إليم13

àrs40أريص14

àtrt36عرتت15

135 Pardee، 2002، P. 126.
136 Tarragon، 1993، PP. 203-211.
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الشكل رقم )99(
إناء نذري من الفخار عىل شكل أسد - أوغاريت –

الشكل رقم )100(
مرىس سفينة - أوغاريت -
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'l35بعل16

-'34بعل ـ م 17

' ŭgrt32بعل أغارت18

' şp28  بعل سابون/صفن19

'lm27بعلم20

'l( (m26بعلت بـ )خ( تم21

Gtr25غرتم22

Hy24خري23

Dgn24دجن34

D Ì  ph ’l23در إيل و بخر بعل25

Ym22يم26

Yrh22يرخ27

Kzg/ kdg19كزغ/كدغ28

Kmr/kmrw18كمرب/كمرو29

Ktr18كطر30

šlm15شلم31

špš15شبش32

Nbdg14نبدج33

nk14نكل34

nt12’عنت35

nt hbly12’عنت خبي36

n spn12’عنت سابون37

ttrt11’عرتت38

ţţr hr11’عرتت حر39

ţţr sd11’عرتت شد40

Pdr11بدري41

Prg sqrn11برجل صقرن42

spn10سابون43
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Ršp10رشب44

Rš hgb10رشب خجرب45

Rš...10رشب...46

Tkm  sn10تكم وا شنم47

glmt10غلمت48

tţb10تتب49

ثانياً: األضاحي والقرابني عند الفينيقيني

دأب الفينيقيــون عــىل تقديــم القرابــني زمنــاً طويــالً، كبقيــة ســكان مرقنــا 

القديــم، وكان املضحــي يتبــع تقليــداً معينــاً، إذ يتقــدم مــع الحيــوان املضحــى 

بــه واضعــاً يديــه فــوق رأســه كتعبــري عــن طلــب الربكــة.

ــت  ــي كان ــياء الت ــة، فاألش ــات القرباني ــن املامرس ــاً ع ــات أيض ــة معلوم مث

ــرية، طعــام  ــان، هــي أشــياء كث ــة للبــر يف بعــض األحي ــني، إضاف تقــدم كقراب

ورشاب، طيــور وحيوانــات ومــواد مثينــة. هــذا مــا ينقلــه “فيلــون” عــن 

الفينيقيــني واملرصيــني القدمــاء: »قدســوا األشــياء التــي تنبــُت مــن األرض 

وعّدوهــا آلهــة، وعبــدوا تلــك األشــياء بالطــرق التــي حافظــوا عليهــا هــم وكل 

أســالفهم وأحفادهــم، وقدمــوا أضاحــي مــن الخمــر والبخــور، وأقامــوا طقوســاً 

ــن األرض،  ــو م ــدأ بالنم ــا تب ــل، لألعشــاب عندم ــب والعوي ــكاء والنحي ــن الب م

ولــوالدة الحيوانــات، ولألصــل األول، لألشــياء الحيــة مــن األرض، وألصولهــا مــن 

بعضهــا، وملوتهــا عندمــا ترحــل عــن الحيــاة، وتعــزى مبــادئ العبــادة هــذه؛ إىل 

ــي«)137(.  ــم الروح ــاص وخوفه ــم الخ ضعفه

ــا  ــة، ويُخربن ــدن الفينيقي ــودة يف امل ــة موج ــة القرباني ــت التعرف ــد كان لق

نــص جــاء مــن مرســيليا عــن معبــد بعــل ســابون يف قرطــاج، وقواعــد التعرفــة 

ــوم  ــابون، الرس ــل س ــد بع ــايل: »معب ــو الت ــىل النح ــص ع ــدأ الن ــة. ويب القرباني

137 مرعي، 1993، ص 40.
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التــي ثبتهــا مراقبــو النفقــة لــكل ثــور ســواء كان أضحيــة ذبيحــة أو )أضحيــة( 

خطيئــة، أو )أضحيــة( ســالم، أم كانــت )أضحيــة( محروقــة، للكهنــة عــر قطــع 

مــن الفضــة لــكل منهــا، وعــالوة زنــة ثالمثئــة مــن لحــم الذبيحــة الخطيئــة«... 

ثــم يواصــل النــص ليمــر عــىل الحيوانــات الصغــرية والطيــور، وصــوالً إىل الزيــت 

ــني،  ــذه القراب ــاً ه ــة أيض ــاب الحجري ــح األنص ــام توض ــب، ك ــن والحلي والده

ــة مختلفــة)138(.  ــات عديــدة، وأدوات قرباني حيــث تبــدي رســومها حيوان

حقيقة األضاحي البرشية عند الفينيقيني

هنــاك طقــس غــري مألــوف خــالل عــرص الحديــد، وهــو التضحيــة البريــة. 

لكنهــا كانــت متقطعــة، واختفــت يف منتصــف األلــف األول ق.م)139(، وعــىل مــا 

يبــدو أصبحــت مــن الســامت األساســية لديانــة الفينيقيــني التــي أثــارت جــدالً 

واســعاً، خاصــة فيــام يتعلــق بحــرق البــر واألطفــال تقديســاً لآللهــة.

فيــام رأى بعضهــم أن الوقائــع التاريخيــة واالجتامعيــة املســتقاة مــن أمكنــة 

أخــرى مــن العــامل القديــم، توحــي بــأن التضحيــة باألطفــال، مل تكــن طقســاً دينياً 

وحســب، بــل كانــت طريقــة مــا لتنظيــم تزايــد الســكان حســب رأيهــم)140(.

لكــن، ورغــم أن النقــوش الكتابيــة األصليــة حــول التضحيــة باألطفــال 

ليســت واضحــة يف مواقــع رشق املتوســط، إال أن مرويــات املرحلــة الكالســيكية 

ــا أن  ــة، ومب ــرات البوني ــال يف املعم ــي األطف ــري إىل أضاح ــة تش ــى األثري واللق

املعمــرات البونيــة كانــت شــديدة املحافظــة يف املجــال الدينــي عــىل تقاليدهــا 

ــا يف  ــة عكســت مثيلته ــأن مامرســاتها الديني ــذا ميكــن االســتنتاج؛ ب ــة، ل األصلي

ــة  ــق الفينيقي ــدرة الوثائ ــن ن ــرصف النظــر ع ــع الســاحل الســوري األم، ب مواق

ــة)141(.  األصلي

138 دونالد، 2007، ص 123.
139 Aubet، 1999، P. 126.

140 فرزات، 1992، ص 52.
141 Hutter، 1995، PP. 128-136.
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ــا  ــة ومعمراته ــن قرطاج ــاءت م ــة ج ــذه املامرس ــىل ه ــواهد ع إن كل الش

يف الحــوض الغــريب للمتوســط، فقــد عــر يف قرطاجــة عــىل عريــن ألفــاً مــن 

ــت  ــة أُحرِق ــانية وحيواني ــة إنس ــاكل عظمي ــا هي ــا بقاي ــة، فيه ــرار الجنائزي الج

ــوي عــىل  ــي تحت ــة الت ــاك بعــض الجــرار الجنائزي ــام، وهن ــدى 600 ع عــىل م

بقايــا عظــام حيوانيــة، وجــرار أخــرى تحتــوي عــىل رفــاة أطفــال، ومجموعــة 

ثالثــة مــن الجــرار، تضــم بقايــا حيوانــات وأطفــال معــاً، وكانــت كلهــا محروقــة. 

ــني.  ــن محروق ــا آخري ــني، وبقاي ــات أوالد مدفون ــة؛ رف ــر العادي ويف املقاب

ــغ  ــد بال ــتثنائية، وق ــت اس ــي كان ــذه األضاح ــات أن ه ــض الدراس ــنّي بع تُب

ــاب يف الحديــث عنهــا؛ ويف إطــالق التعميــامت، فاملقــربة املكرســة  بعــض الكت

لتانيــت اللطيفــة ولبعــل حمــون، هــي ألطفــال تُوفُّــوا ألســباب طبيعيــة. وأمــا 

الطقــس املتعلــق باملــرور يف النــار والــذي رافــق تلــك املامرســات، فهــو يرمــز 

ــة. وقــد دلــت املراجعــة  ــه تضحي ــوالء الدينــي أكــر من ــة ال للدخــول يف مرحل

التــي جــرت إلعــادة تقديــر عــدد األطفــال الذيــن أُحرقــوا يف املقابــر العاديــة يف 

قرطاجــة ومنهــا مقــربة )وفــت(، أن النســبة كانــت ضعيفــة وعاديــة. لكــن تــم 

يت  رفــض هــذه النظريــة لعــدة أســباب، مــن بينهــا؛ أن أجســاد األطفــال ُســجِّ

بوضــع مختلــف عــن وضــع أجســاد البالغــني. 

نجــد ضمــن ســياق األســاطري؛ الكثــري مــن املواضيــع التــي تتضمــن مــا يشــري 

ــالً عــن ســانخونياتون  ــون نق ــر فيل ــال، ويذك ــة أو أطف ــم أضاحــي بري لتقدي

الكثــري مــن األمثلــة عــن عــادة الفينيقيــني بالتضحيــة بأطفالهــم )األكــر محبــة 

لهــم( أثنــاء الحــروب والكــوارث الطبيعيــة، كالقحــط واألوبئــة، وذلــك ملجابهــة 

اإلبــادة الكليــة، وعــادة لإللــه كرونــوس)142(. 

كان أولئــك األطفــال يذبحــون حســب طقــوس رسيــة، وهنــاك حكايــة عــن 

ــَه بعــد موته كنجــم كرونوس،  كرونــوس الــذي دعــاه الفينيقيــون إيــل، والذي أُلِـّ

142 مرعي، 1993، ص 40.
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ــت،  ــمها أنوبري ــة اس ــة( محلي ــروس )حوري ــن ع ــط م ــد فق ــن واح ــه اب كان ل

لذلــك دعــوه إيــود. وكــام درج الفينيقيــون عــىل إعطــاء ابنهــم الوحيــد هــذا 

االســم. وعندمــا حلــت بالبــالد أخطــار حــرب جســيمة، ألبــس كرونــوس ابنــه 

لباســاً ملكيــاً، وجّهــَز مذبحــاً، وقّدمــه قربانــاً)143(.

إىل جانــب هــذه الروايــة نجــد مــن يعّمــم هــذه املامرســة عــىل كل فينيقيــا، 

يــروي كورتيــوس روفــوس أن ســكان صــور أرادوا إعــادة تقديــم أضاحــي 

األطفــال ثانيــة إىل هريقليــس ملقــارت وذلــك أثنــاء فــرتة حصــار املدينــة مــن 

ــة  ــرة الفينيقي ــك)144(. ويف املعمَّ ــم ُمِنعــوا مــن ذل ــرب، لكنه ــل اإلســكندر األك قب

ــَت  ــور، أُثب ــة األم ص ــع املدين ــة م ــة وثيق ــة بعالق ــة، املرتبط ــاملية قرطاج الش

ــرتة  ــى ف ــس حت ــال إىل هريقلي ــي األطف ــا أضاح ــتمرار تقدميه ــاً اس ــاً وأثري أدبي

ــاين.  ــالل الروم االحت

تحليليــة  مصــادر  هنــاك  الكالســيكية،  املرحلــة  نصــوص  جانــب  وإىل 

تدعــي وجــود محــاوالت لتقديــم أضاحــي األطفــال، وتثبــت وجــود مثــل 

ــة التــي ميكــن أن تربــط مــع  هــذه املحــاوالت يف النصــوص البونيــة والفينيقي

املســتندات املذكــورة آنفــاً. 

ويذكــر نقشــان جــاءا مــن فنــاء معبــد تانيــت يف قرطــاج، وجــود التضحيــة 

باألطفــال، ومــن القصــص املعروفــة بهــذا الشــأن، مايرويــه ديــودور عــن متثــال 

برونــزي وضعــت بــني يديــه األضاحــي )األطفــال( يك يلقيهــا يف النــار يف حــني 

راح األقربــاء يربتــون عــىل األطفــال ملنعهــم مــن البــكاء.

ــث  ــت، حي ــرور الوق ــع م ــادرة م ــدت ن ــد غ ــال ق ــني األطف ــدو أن قراب ويب

اســتبدلت بهــا الطيــور والحيوانــات الصغــرية التــي غــدت التضحيــة بهــا أكــر 

شــيوعاً، فتذكــر النقــوش الكتابيــة البونيــة مامرســات األضاحــي املســامة قربــان 

143 مرعي، 1993، ص 41.
144 Hutter، 1995، PP. 128-136.
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»ملــك« ومــا يشــابهها، والتــي قُدمــت غالبــاً يف الليــل آللهــة مــا تحــت األرض. 

ــروف  ــم خ ــي تقدي ــي تعن ــذه األضاح ــة ه ــواهد؛ أن دالل ــن الش ــف م يُستش

كأضحيــة بديلــة عــن طفــل )إنســان()145(.

قــد يكــون موضــوع التضحيــة باألطفــال حقيقــة يف قرطاجــة، حســب 

الرباهــني األثريــة املقدمــة، وحســب االنتقــادات التــي وجهــت لهــذه العــادة يف 

الكتــب التاريخيــة وأســفار العهــد القديــم)146(. ولكــن ال ميكــن الربهنــة عــىل أن 

هــذه العــادة كانــت متــارس بصــورة نظاميــة يف فينيقيــا األم، وهــو مــا مل تثبتــه 

التنقيبــات األثريــة يف املــدن الفينيقيــة، ويبقــى املوضــوع مــن ضمــن القضايــا 

املعلــق الجــواب عليهــا، بانتظــار  املزيــد مــن أعــامل التنقيــب.

ــد  ــرار معب ــات ج ــدة ملحتوي ــة ومحاي ــة وافي ــة لدراس ــاك حاج ــى هن ويبق

تانيــت. وكل مــا ميكــن قولــه اآلن هــو: أن عظــام الطيــور والحيوانــات الصغــرية، 

تتواجــد يف الجــرار يف ظــل هيمنــة طاغيــة لعظــام األطفــال مــن البــر. 

أمــا التضحيــة بالبالغــني يف األرايض الفينيقيــة فهــي نــادرة، مــع أن التاريــخ 

يــروي عــن بعضهــا كالتضحيــة بـــ 300 ســجني يف منطقــة دعيــت )حمــري( عــام 

ــام 480  ــك ع ــة وقعــت هنال ــكار يف معرك ــل هاملي ــرياً عــن مقت 409 ق.م تكف

ــنوية  ــة الس ــك التضحي ــر(، وكذل ــام متأخ ــرد انتق ــذا مج ــن ه ــا مل يك ق.م )م

ــان بــري واحــد مــن أجــل ملقــارت يف قرطــاج)147(.  بقرب

ــل، يف  ــن قب ــس م ــذا الطق ــود ه ــني وج ــض الباحث ــى بع ــة ادع يف الحقيق

ــة مل  ــن الرباهــني املُقَدم ــا، ولك ــف وغريه ــل حل ــل أالالخ وت ــع مث بعــض املواق

ــذه  ــود ه ــي وج ــدار اليعن ــاس ج ــل يف أس ــكل طف ــود هي ــة، فوج ــن كافي تك

العــادة، ووجــود بعــض املدافــن، ومنهــا مــا هــو ضمــن جــرار فخاريــة تحتــوي 

عــىل بعــض العظــام املحروقــة ال يكفــي لتأكيــد وجــود هــذه املامرســة خــالل 

145 Hutter، 1995، PP. 128-136.

146 فرزات، 1992، ص 52.
147 دونالد، 2007، ص 122.
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ح  األلــف الثــاين ق.م. كــام أن الوثائــق األثريــة يف املــدن الفينيقيــة األم ال تــرصِّ

خــالل األلــف األول ق.م بوجــود هــذه املامرســة، رغــم زعــم بعــض الباحثــني 

بوجودهــا يف مســتعمرات الشــامل اإلفريقــي، ومنطقــة غــرب املتوســط. وتبقــى 

ــة إىل  ــدس، بحاج ــزواج املق ــألة ال ــل مس ــا مث ــر، مثله ــة بالب ــألة التضحي مس

أدلــة أوضــح وأكــر إقناعــاً.
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الفصل الثالث: الصلــوات

الصــالة هــي إخــراج الجســد مــن حالتــه املرئيــة إىل حالتــه التخيليــة طائفــاً، 

فــاً بــه. وهــي إجــراء تغيــري وترتيــب للجســد، حيــث تـُـري اآلخريــن مــا  أو ُمطَوَّ

تقــوم بــه يف خدمــة الــروح، وألن الرهــان عــىل الصــالة يكــون كبــرياً، فإنــه يتــم 

رســم مــا يرتتــب عــىل الصــالة هــذه، مــن أنهــا تكــر مــا هــو مذكــور، مــن إكثــار 

أو زيــادة يف الحبــوب مــن خــالل االرتبــاط بــكل الكائنــات )النبــات(، واملاشــية، 

والحيــاة التــي كانــت فيــام ســبق ترتكــز عــىل الجانــب املــادي الجســدي، ومــا 

يخــص املجتمــع)148(.

ترتافــق الصلــوات مــع الرتاتيــل الدينيــة التــي كان لهــا أهميــة كبــرية، فهــي 

ــة الصــوت  ــراءة، والدخــول يف طاع ــة الجــذب للق ــة الســامع وفتن ــارس فتن مت

ــة  ــل، ألن اللغ ــام يف صــوت املرت ــه ك ــب، لصــوت عــذب هــو صــوت اإلل النائ

املقــروءة هــي التــي تعلــم بذلــك، وخصوصــاً حــني يتعلــق األمــر مبــا وضعــت 

ــدة أو  ــرة أو املرش ــم األرواح الطاه ــذه، وه ــالت ه ــامت والرتتي ــم الرتني ألجله

ــا،  ــا فيه ــارس تأثريه ــتثناء، ومت ــات دون اس ــكن كل الكائن ــث تس ــة، حي النقي

ــاة، واإلنســان يف  بحســب موقــع كل منهــا، أو املهنــة التــي تكــون لهــا يف الحي

ــدارة)149(. الص

148 عبد الرحمن )خليل(، 2007، ص 695.

149 عبد الرحمن )خليل(، 2007، ص 692.
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لقــد كانــت الصلــوات والرتاتيــل مظهــراً مهــامً يف الطقــوس الرافديــة القدمية 

ــدح  ــا م ــومرية كان موضوعه ــد. ويف اآلداب الس ــؤدى يف املعاب ــت ت ــي كان الت

اآللهــة، والتــرع، واالبتهــال لهــا. وهنــاك تراتيــل ملكيــة يؤديهــا املصلــون مــن 

أجــل صحــة امللــك املؤلــه، وطــول عمــره. كــام كان هنــاك تراتيــل )مشــفوعة 

بالصلــوات( موجهــة ملــدح املعابــد باعتبارهــا مراكــز مقدســة ملامرســة العبــادة 

والتطهــر، عــالوة عــىل أنهــا أمكنــة جميلــة، والهــدف الدائــم لهــذه الصلــوات؛ 

هــو تهدئــة القلــب والطامنينــة)150(. كــام عــرف النــاس الصيــام والتقيّــد 

بتعليامت محددة بشأن الطعام وغري ذلك)151(. 

الصلوات يف أوغاريت

ــا كان  ــا م ــني، فمنه ــة والقراب ــاد الديني ــوات واألعي ــد والصل ــت العقائ تنوع

خاصــاً بالعرافــة، ومنهــا مــا كان لدفــع األذى الروحــي )ذي املصــدر البــري(، 

وشــفاء املــرىض، ومنهــا مــا يتعلــق بالســحر، ومنهــا مــا كان  ملوضــوع حفــظ 

امللــك واململكــة. وقــد تعــددت الصلــوات التــي كان يقــوم بهــا الكهنــة ورجــال 

الديــن، أو تلــك التــي يقــوم بهــا اإلنســان بنفســه دون تدخــل رجــال الديــن. 

قليلــة هــي نصــوص الصلــوات يف أوغاريــت، أحدهــا يتعلــق بوصــف صــالة 

مختــرصة كانــت تــؤدى يف أحــد الطقــوس القصــرية. هــذا إضافــة ملا تصفــه قصة 

قــريت مــن صلــوات وتراتيــل)152(. وهنــاك نصــوص تصــف صلــوات كانــت تؤدى 

بشــكل جامعــي يشــارك بهــا ملــوك أوغاريــت، وهــي مــن أجــل امللــك وأجــل 

اململكــة. وهنــاك منــوذج لصــالة جامعيــة أقيمــت أثنــاء وقــوع املدينــة تحــت 

حصــار األعــداء. كــام تضمنــت ملحمــة قــريت وأقهــات صــالة فرديــة التامســاً 

ــأداء بعــض الحــركات،  ــق ب ــت ترتاف ــوات كان ــع هــذه الصل لحاجــة)153(. وجمي

150 Jad، & Arm، 2000، P. 151.

151 نري، 2009، ص 76.
152 Jad، & Arm، 2000، P. 151.

153 شيفامن، 1988b، ص 86.
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ومنهــا رفــع األيــدي إىل الســامء، أو الركــوع أمــام متاثيــل اآللهــة، مرتافقــاً مــع 

ــة  ــت تســبق بحال ــوات كان ــري أن الصل ــال املصــي وترعــه)154(. ومــن املث ابته

مــن التطهــر والوضــوء والغســل باملــاء واألصبغــة الحمــراء )ملحمــة قــريت(: » 

ستغتســل وتتحنــى )تصطبــغ باألحمــر(، اغســل يديــك حتــى املرفــق، وأصابعــك 

حتــى الكتــف، ثــم ادخــل إىل ظــل خيمتــك، وخــذ َحَمــالً بيــدك..«)155(.  

أثنــاء الطقــوس؛ كانــت الصلــوات تــؤدى إللــه بعينــه أو لعــدد كبــري 

والســعادة،  والخــري  والرفــاه  والخــالص  للحاميــة  اســتجداًء  اآللهــة  مــن 

بتقديــم  تقــرتن  مل  صــالة  وهــي  لبعــل،  مكرســة  صــالة  يف  جــرى  كــام 

ــل  ــه بع ــُد اإلل ــا تِع ــا بأنه ــن مضمونه ــم م ــن يفه ــا، لك ــل إقامته األضاحــي قب

 بإيفــاء النــذور والوالئــم والتقدمــات املختلفــة التــي رســمت لــه، النــص 

ــه  ــن اإلل ــامس م ــمني: االلت ــن قس ــالة م ــذه الص ــف ه )RS24.266()156(. وتتأل

املوجهــة لــه النــذور أوالً، ثــم تعــداد االلتزامــات التــي يأخذهــا املصلــون عــىل 

ــي أحاطــت  ــددة الت ــى اآلن الظــروف املح ــرُف حت ــا. وال يُع ــم لتنفيذه عاتقه

بهــذه الصلــوات، ولكــن ميكــن القــول: إنــه التــامس املعونــة، والرحمــة، 

ــون)157(.  ــداء محتمل ــن أع ــام م واالنتق

ــع  ــوف ترف ــوارك، س ــك، أس ــارب بوابت ــوي مح ــم ق ــم خص ــا يهاج “عندم

ــل  ــا، حام ــن بوابتن ــوي ع ــع ذاك الق ــل، إن تدف ــا بع ــول: ي ــل وتق ــك لبع عيني

الســالح مــن أســوارنا، ثــور بعــل ســوف نقــدس، قســامً، يابعــل، نحــن ســوف 

ننجــز، الــوالدة األوىل. يــا بعــل، نحــن ســوف نقــدس، تقدمــة ختــب، يــا بعــل 

نحــن ســوف ننجــز، وليمــة يــا بعــل نحــن ســوف نقــدم، إىل الحــرم، يــا بعــل 

154 Jad، & Arm، 2000، P. 151.

155 فريحة، 1966، ص 486.
156 Pardee، 2002، P. 149،150.

157 شيفامن، 1988b، ص 87.
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نحــن ســوف نعتــي، الطريــق، يــا بعــل، سنســلكه، هــو ســوف يدفــع الخصــم 

القــوي عــن بوابتــك، حامــل الســالح عــن أســوارك«. 

ــم،  ــني ومزاجه ــوات أي يشء يشــري إىل شــعور املصل ــن هــذه الصل مل تتضم

لكنهــا كانــت عــىل أي حــال التامســاً مــن اإللــه، وإذا تحققــت رغبــات املُصــّي 

فإنهــم كانــوا يقولــون إن اإللــه ســمع واســتجاب لصالتــه وباركــه)158(.

صالة من أجل امللوك

ــة  ــم صل ــم ه ــرق القدي ــة يف امل ــر الديني ــة النظ ــن وجه ــوك م كان املل

الوصــل مــا بــني اآللهــة والشــعب الذيــن خلقتهــم اآللهــة ليقومــوا بعبادتهــم 

وخدمتهــم، فقــد كان ميثــل الشــعب أمــام اآللهــة. وبالتــايل كانــوا هــم األنبــوب 

الــذي مــن خاللــه نظَّــَم اآللهــة شــؤون الدولــة والشــعب. وملـّـا كانــت مصلحــة 

ــك كان ذا  ــدد املل ــر كان يه ــإن أي خط ــك، ف ــة املل ــىل مصلح ــد ع ــة تعتم األم

أهميــة بالغــة، وعندمــا كانــت التنبــؤات واإلشــارات تعلــن مثــل هــذه األخطــار 

املحدقــة، فإنــه كان مــن الواجــب اتخــاذ إجــراءات خاصــة، ويف بعــض الظــروف 

كانــوا يختــارون رجــاًل بديــالً عــن امللــك)159(، وكان يعــدم بــداًل عــن امللــك)160(. 

158 شيفامن، 1988b، ص 87.

159 أقــدم حادثــة معروفــة مــن هــذا النــوع كانــت مــن الفــرتة البابليــة القدميــة )حــوايل 1860ق.م( يف مملكــة 

إيســني، ففــي أحــد األعيــاد البابليــة، نجــد أثــراً باقيــاً مــن عــادة قتــل امللــوك املوغلــة يف القــدم. يف هــذا العيد 

ــة عبيدهــم،  ــوم الســادة بخدم ــد أدوارهــم، فيق ــادل الســادة والعبي ــادات، يتب ــب الع املــيء باملــرح وغرائ

ويلعــب العبيــد دور الســادة. ويف اليــوم األول مــن العيــد يــؤىت بأحــد الســجناء املحكومــني باإلعــدام فيكــى 

مبالبــس امللــك، ويوضــع عــىل العــرش، ويُســمح لــه بإصــدار األوامــر، ويــرتك عــىل ســجيته، فيــأكل ويــرب 

وميتــع نفســه بــكل وســيلة ممكنــة، حتــى أنــه ينــام مــع محظيــات امللــك، وذلــك إىل اليــوم الخامــس وهــو 

آخــر أيــام العيــد، حيــث تنـــزع عنــه الثيــاب امللوكيــة؛ ثــم يُقتــل. كل هــذا يعنــي أننــا أمــام قربــان البــدل 

الــذي حــل تدريجيــاً محــل التضحيــة بامللــك نفســه. كــام ُعرفــت حادثــة أخــرى يف بعــض الرســائل اآلشــورية 

الحديثــة زمــن حكــم أرسحــدون، حيــث جــرى تنصيــب ملــك بديــل ملــدة مئــة يــوم نتيجــة الخــوف مــن 

ــل  ــل أن يتحم ــك البدي ــن يف القــرص. وكان دور املل ــك وأوالده محصوري ــي املل ــر، يف حــني بق خســوف القم

جميــع املصائــب التــي كانــت ســتحدث للملــك األصيــل. للمزيــد، انظــر: ســاغز، عظمــة بابــل، 2008، ص379. 

وانظــر أيضــاً: الســواح، 2006. 

160 ساغز، عظمة بابل، 2008، 379.
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وقــد كان هــذا الفهــم أحــد أهــم األســباب التــي دفعــت األوغاريتيــني إلقامة 

الصــالة مــن أجــل امللــك، حيــث كان يجــري فيهــا االبتهــال لآللهــة يك تحفــظ 

امللــك، وتُطيــل أيامــه، وتُديــم حكمــه، وتباركــه وتعطيــه الرخــاء والوفــرة وكل 

وســائل القــوة التــي يحتاجهــا. وهــذا مــا نــراه يف أحــد النصــوص الرتتيليــة التــي 

كانــت بعــض املقاطــع فيــه غــري واضحــة، فتــم االعتــامد عــىل نــص ذي مضمون 

مشــابه مــن إميــار، وهــو محفــوظ جيــداً، ملعرفــة محتــواه. وهــو مشــابه لروايــة 

ــة  ــام رواي ــا أم ــول: إنن ــا الق ــايل ميكنن ــون، وبالت ــس املضم ــل نف ــة تحم بابلي

أوغاريتيــة ذات تقاليــد إمياريــة وأصــول بابليــة. )الشــكل 101(.

ويبــدو أن إقامــة هــذه الصــالة ليــس لــه عالقــة بطقــس تقديــس األســالف 

مــن امللــوك:

»ســيدي، الحيــاة، رمبــا تكــون أيامــك أطــول. رمبــا ســنواتك تجــدد نفســها. 

ــد  ــامحها. ق ــن تس ــاركك وتعل ــل تب ــا مولي ــريك. رمب ــري مص ــن يغ ــل ل ــا انلي رمب

ــوة.  ــة متنحــك الق ــة، الســيدة العظيم ــا ســيدة اآلله ــة األرض. رمب ــاركك آله تب

الشكل رقم )101(
منحوتة رب الجبل - عني دارة -
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ــاه الجوفيــة مــن أجلــك.  ــاه الجوفيــة يبلــج ينبــوع املي رمبــا مــردوخ ســيد املي

ــا  ــياء. رمب ــس األش ــك نف ــني يعطي ــا س ــاة. رمب ــرة الحي ــك بوف ــو يتخم ــا آن رمب

ــني  ــيد املرقم ــوم س ــا نبي ــار. رمب ــوء النه ــام ض ــريك ك ــي األرض ين ــمش راع ش

يرســم مســتقبل أيامــك. رمبــا نينورتــا املنتــرصة تجعــل بأســك عظيــام إىل 

أقــى الحــدود. رمبــا نرجــال أمــري اآللهــة العظيمــة مينحــك ســالح البــأس. رمبــا 

عشــتار الســيدة، متنحــك مظهــر املهابــة املتوحشــة. قــد مينحــك الظــالم املهابــة 

الروحيــة. قــد متنحــك الباديــة فزعهــا، لتمتلــك الرعــب كفيضــان النهــر. لتكــن 

مثــل امليــاه، الحيــاة بالنســبة لــألرض. رمبــا األمطــار، تنهمــر عليــك مــن الســامء. 

رمبــا العشــب، مبهــج القلــوب، ينمــو مــن أجلــك. رمبــا الجبــال تجلــب غاللهــا 

لــك. رمبــا األنهــار تجلــب فاكهتهــا لــك. عــام بعــد عــام، شــهر بعــد شــهر، يــوم 

بعــد يــوم لتكــن حياتــك«)161(.

ــا للملــك، ويالحــظ يف النــص  لقــد شــملت الدعــوات مباركــة اآللهــة العلي

ترعــاً لآللهــة بشــكل إفــرادي، ليمنحــوا امللــك بركاتهــم. وقــد ورد يف القامئــة 

ــة  ــا آله ــوة، ومنه ــن الق ــك شــيئاً م ــح املل ــي تســتطيع من ــة الت اســم كل اآلله

رافديــة مثــل اإللــه األول مــردوخ الــذي يُعطــى هنــا لقــب والــد إنيك/إيــا)162(. 

ــاً  ــة طلب ــودات الطبيعي ــة األخــرى، واملعب ــن اآلله ــرع لعــدد م ــم الت ــام يت ك

ــذ يكــون  ــاركاً، وعندئ ــك مب ــح املل ــة أصب ــا اســتجابت اآلله للمســاندة. وإذا م

قــادراً عــىل الحكــم بالقســط. ومــا رأينــاه يف النــص هــو ترنيمــة مــن التقاليــد 

ــل  ــدو واضحــاً أن انلي ــل، ويب ــل ومولي ــارك النلي ــث يب ــة الســومرية، حي البابلي

يُعــدُّ فيهــا ملــكاً للكــون. أمــا مــردوخ فحاملــا يتــم ذكــره يــرد معــه ذكــر املُنِشــْد 

161 Dietrich، 1994، P. 43، 44.

162 إنــيك: يعنــي يف الســومرية ســيد األرض، ويقابلــه باألكاديــة اســم إيــا، ويعــرف عنــه أنــه إلــه الحكمــة، وإلــه 

الخــري والعذوبــة، ومانــح الخصــب، ومفجــر الينابيــع، وزوجتــه هــي اإللهــة دمجلنونــا، ويقابلهــا يف األكاديــة 

دمكبنــا. ومل يســتخدم إنــيك العنــف مطلقــاً للوصــول لغايتــه، حتــى يف األوقــات التــي يلجــأ فيهــا إىل الغــش 

والخــداع، كــام يف ملحمــة التكويــن التــي تصــوره مقاتــالً.
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ــه.  ــام يصغــي إلي ــذ، بين ــو التعاوي ــذي يتل »أســالوخي Asalluhi«، ال

ــوا  ــني نهل ــرى، أن األوغاريتي ــوص أخ ــص، ونص ــذا الن ــون ه ــا مضم ويرين

الكثــري مــن معــارف إميــار، وأعــادوا صياغتهــا بطريقتهــم، وفــق مــا كان يســمح 

ــم أن نعــرف  ــة الشــعرية. ومــن امله ــه الصياغ ــي، وتقتضي ــه تفكريهــم الدين ب

ــح  ــا انفت ــار، عندم ــخة يف إمي ــد راس ــد تقالي ــد وطّ ــامري كان ق أن األدب املس

ــرْت  ــي ذُكِ ــوص الت ــا، والنص ــتعاروه منه ــذا األدب واس ــىل ه ــون ع األوغاريتي

ــت)163(.  ــدي يف أوغاري ــي التقلي ــب األدب الباب ــد جوان ــا، أح ــر لن تظه

ــا  ــام به ــة بالحــركات الواجــب القي ــة دقيق ــاك معرف ــس هن ــة لي يف الحقيق

ألداء الصلــوات، لكــن؛ وحســب النصــوص، هنــاك بعــض الحــاالت التــي ترفــع 

فيهــا األيــدي إىل الســامء. كــام أن الجثــو والســجود أمــام كل مــا ميثــل القــوى 

اإللهيــة مــن متاثيــل ومظاهــر طبيعيــة، كان أمــراً شــائعاً. فطاملــا جثــى النــاس 

وســجدوا لحكامهــم، كــام جثــى صغــار امللــوك أمــام كبارهــا، فمــن الطبيعــي 

أن يســجدوا آللهتهــم. ويف رســائل العامرنــة؛ يظهــر امللــوك واألمــراء املحليــون 

الصغــار يف املناطــق الســورية، خائفــني، مثرييــن النخــوة، وطالبــني النجــدة مــن 

ســيدهم، ملــك مــرص املعظــم، ضــد خطــر يحــدق بهــم مــن جريانهــم أو مــن 

بعضهــم البعــض. ونــرى فيهــا الكثــري مــن عبــارات التذلـّـِل، ومنهــا الجثــو ســبع 

ــم بالشــمس  ــك العظي ــد أن يشــبّه ســيده املل ــك بع ــم ذل ــررة، ويت ــرات مك م

املرقــة وباإللــه، وأكرهــا يتكــرر فيــه الرقــم ســبعة مرتــني مبــا يعنــي مجموعــاً 

قــدره )14( مــرة، وهــذا مــا نجــده يف رســالة »عبــدي أشــرية« ملــك أمــورو إىل 

»أمنحتــب الثالــث«، النــص )EA60(: يقــول:  “إىل امللك الشــمس ســيدي، هكذا 

يقــول عبــدي أشــرية خادمــك، غبــار قدميــك، لقــد جثــوت لــدى قدمــي امللــك، 

ــلة  ــالة )EA261(، املرس ــك يف الرس ــد ذل ــام نج ــبعاً”)164(. ك ــبعاً فس ــيدي، س س

163 Dietrich، 1994، P. 45.
164 إسامعيل، 2010، ص 552، 258.
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ــه:  ــي معلومات ــه تلق ــع« يعلم ــب الراب ــك »أمنحت ــك »درشوا« إىل املل ــن املل م

ــويف: لقــد  “قــل للملــك، ســيدي، شــمي، هكــذا يقــول درشو خــادم امللــك ال

جثــوت لــدى قدمــي امللــك، ســيدي وشــمي ســبعاً فســبعاً”. وكذلــك الرســالة 

)EA241(، املرســلة مــن روصامنيــا حاكــم مدينــة رشونــا إىل نفــس امللــك 

املــرصي، يؤكــد فيهــا وفــاءه، ويشــتيك مــن حــوادث قتــل تحصــل يف منطقتــه:  

ــة  ــا حاكــم مدين ــك ســيدي، إلهــي، شــمي: هكــذا يقــول روصامني “قــل للمل

ــد  ــيدي )لق ــي س ــند قدم ــك، مس ــني وطئ ــك، ط ــار قدمي ــك، غب ــا خادم رشون

جثــوت لــدى قدمــي امللــك( ســبعاً فســبعاً«. وهنــاك رســائل أخــرى مشــابهة 

مرســلة مــن “أكيــزي” ملــك قطنــة )EA52( و)EA54( و)EA55(، وغريهــا 

ــة  ــم وجــود حــركات جســدية معين ــي هــذا الرق ــل يعن ــائل)165(. فه ــن الرس م

لهــا شــكل محــدد يتــم تكرارهــا ســبع مــرات عــىل دفعتــني. ونحــن نعلــم أن 

الرقــم ســبعة عنــد البابليــني كان تعبــرياً عــن أعظــم قــوة وعــن كــامل الرقــم، 

كــام كان ملضاعفــات الرقــم ســبعة يف الفكــر العراقــي القديــم تعبــري شــعائري 

ــاج  ــرة واالندم ــري إىل الك ــة تش ــة رمزي ــه دالل ــية، ول ــىل قدس ــدل ع ــف ي لطي

والتضخيــم. وإن التعبــري )14( بالقــول ســبعة وســبعة هــو تعبــري طقــويس، بــدالً 

مــن القــول )14(، وهــو يــدل عــىل التأكيــد وزيــادة الثقــة واالطمئنــان، حيــث 

يــرد بأســطورة تــركال وايرشــيكال عــن رؤيــة عــامل الجحيــم مــا نصــه:... ال تخــف 

)يابنــي(. ســأعطيك ســبعة وســبعة حــراس أخصــاء ليذهبــوا معــك)166(.  

165 إسامعيل، 2010، ص 552، 527، 246، 240، 248.

166 األسود، 2007، ص 11.
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الفصل الرابع: الـ )مــرزح(

ــرزح/ ــات م ــر جامع ــت ذك ــن أوغاري ــت م ــي وصل ــق الت ــرتدد يف الوثائ ي

ــات  ــقوط الديان ــى س ــدم وحت ــذ الق ــة من ــْت يف املنطق ــي ُعرف ــو، الت مارزيخ

الوثنيــة، وهــي كلمــة تظهــر يف كثــري مــن األزمنــة واألمكنــة، ووردت يف العهــد 

القديــم مرتــني، ووصــف املظهــر الجنائــزي لـــ )مــرزح(، عندمــا يتنبــئ النبــي 

بكارثــة مميتــة يعــاين فيهــا شــعبه قطــع الســيف والجــوع واألمــراض، فيعلــن 

ــكاء  ــرزح( وب ــزواج، وإنجــاب األوالد، والذهــاب إىل )دار م ــد ال ــن املفي ــه م أن

ــني. ــن الراحل ــازي باألبوي ــز، ورشب كأس التع ــام الخب ــوىت، واقتس امل

وميكــن االســتنتاج أن الكلمــة تتعلــق بـــ )مناســبة(، يــؤكل ويــرب فيهــا يف 

جــو مــن الفــرح أو الحــزن. وهــو املــكان الــذي يُعــرف بعبــارة )بيــت ميشــة( 

أي )دار الوليمــة(، مــع ذكــر حالــة البهجــة والفــرح واألغــاين. وليــس هنــاك مــا 

يوحــي بخــالف رئيــي بــني )بيــت مــرزح( و)دار الوليمــة(، وهاتــان العبارتــان 

ــث  ــاد 2:4(، حي ــورة يف )اإلنش ــر( املذك ــان لـــ )دار الخم ــاً مرادفت ــام تقريب ه

ــج  ــي تعال ــق الت ــم الوثائ ــر)167(، ومعظ ــوح رشب الخم ــاطها بوض ــن نش يتضم

ــذا  ــة. ويف ه ــى الثامل ــام حت ــر والطع ــتهالك الخم ــن اس ــدث ع ــرزح( تتح )م

النــص فــإن إيــل »أبــو اآللهــة« بصفتــه ضيــف املائــدة اإللهيــة، يــرب حتــى 

 RS( الثاملــة، ويصــل ملرحلــة الهذيــان واالنهيــار واإلغــامء. ويــأيت مضمــون النص

167 بوب، 1980، ص 79.
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24.258( ليؤكــد هــذا الزعــم الــذي يحصــل عــىل هامــش املامرســة الشــعائرية 

التــي متـّـت يف املرزح/مارزيخــو، حيــث تضمــن وصفــة طبيــة ملعالجــة االنهيــار 

ــة)168(. الناتــج عــن اإلفــراط يف رشب الكحــول حتــى الثامل

ــدر )رزح( يف  ــودة ملص ــرزح(، وبالع ــة )م ــتقاق كلم ــة اش ــري قضي ــذا يث وه

ــرزح(  ــزاالً، و)امل ــاًء أو ه ــىل األرض( إعي ــقط )ع ــي س ــه يعن ــرى أن ــة ن العربي

املقطــع البعيــد، ومــا اطــأمن مــن األرض)169(، وعبــارة )مــرزح( يف العربيــة تعنــي 

)متــرغ(، كــام توجــد ملــرزح معــاين مشــابهة يف اللهجــات اآلراميــة القدميــة، كــام 

ــف األول  ــالل األل ــة( خ ــتعمراتها )البوني ــا ومس ــري يف فينيقي ــذا التعب ــرف ه ع

ــة،  ــة الديني ــن املؤسس ــوع م ــري لن ــة، ويش ــد املقدس ــط باملوائ ق.م، وكان يرتب

ــع ق.م  ــرن الراب ــود للق ــزي يع ــاء برون ــىل إن ــش ع ــي نق ــص فينيق ــاك ن وهن

»عقــب عنحــن عربــت ملــرزح شــمش ’qb’/ ’nh ’rbt lmrzh sms، قدمنــا 

ــمش«)170(. ــرزح ش ــني إىل م فنجان

 ويف تدمــر اســتخدمت كلمــة mrzh يف القــرون األوىل للميــالد للداللــة 

عــىل جامعــات مهنيــة تجمعهــا عبــادة إلــه واحــد، لكــن مثــل هــذا التغــري )يف 

ــة مــن التطــور)171(.  ــة طويل ــاً إال نتيجــة ملرحل ــح ممكن ــى(، مل يصب املعن

كان املرزح/املارزيخــو، يتمتــع مبلكيــات متفاوتــة الحجــم، تتألــف مــن 

ــوت  ــارات كالبي ــا بعــض األعضــاء، ومــن عق ــربع به ــة كان يت مســاهامت نقدي

واألرايض. وقــد أعطــت هــذه امللكيــات املارزيخــو القــدرة عــىل املشــاركة 

ــت  ــادل. وكان ــراء والتب ــع وال ــات البي ــد صفق ــة، وعق ــات التجاري يف العملي

ــا وتضبــط عالقاتهــم،  ــني أعضائه ــي تنشــأ ب ــات الت املارزيخــو تحــل كل الخالف

ــو  ــة مارزيخ ــتخدام كلم ــاء اس ــا ج ــن هن ــم، وم ــرتكة له ــم املش ــم الوالئ وتنظ

168 Pardee، 2002، P. 231.

169 الفريوز آبادي، 2003، ص 219.
170 Heltzer، 2006، P. 345.

171 شيفامن، 1988a، ص 229.
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ــني  ــة القراب ــمى بتعرف ــا يس ــق مل ــود الالح ــري إىل أن الوج ــة. ونش ــى وليم مبعن

املرســيلية لبعــض الجامعــات القرطاجيــة، فُهمــت أنهــا جامعــات مــن النــاس 

كانــت تُقيــم والئــم مشــرتكة ذات طابــع دينــي ضمــت أشــخاصاً اعتــادوا عــىل 

إقامــة هــذه الوالئــم املشــرتكة بشــكل دوري وعــىل تقديــم القرابــني لآللهــة)172(. 

ــة، فقــد تحولــت إىل  ــروات معين ــك ث ومبــا أن هــذه الجامعــات كانــت متل

ــن  ــرة م ــل املبك ــت يف املراح ــام كان ــرة)173(، ك ــة ومؤث ــة ضاغط ــوة اجتامعي ق

ــه  ــارة عــن اتحــادات ملبجــي هــذا اإلل ــاين(، عب ــا )منتصــف األلــف الث تاريخه

أو ذاك، وقــد ظهــرت مببــادرة مــن أفــراد أو جامعــات خــارج إطــار العالقــات 

ــد. ــارشة مــع املعب املب

كان للامرزيخــو تنظيمهــا الداخــي الــذي وقــف عــىل رأس هرمــه )عظيــم(، 

وهــو الشــخص األكــر شــهرة وقــدرة عــىل تنظيــم االتحــاد، وكثــرياً مــا أومل قــادة 

)املــرزح( لآللهــة، كــام يظهــر ذلــك يف مقطــع مــن األســطورة: »يجلــس إيــل يف 

مارزيخــه«، ثــم يتضــح مــن محتــوى النــص حينــام توصــف وليمــة اآللهــة التــي 

أقيمــت عنــد إيــل أن كلمــة mrzh تعنــي وليمــة)174(. 

ويف أحــد النصــوص، كانــت تقــام تلــك الوالئــم - القرابــني - كصــالة لبعــل 

عندمــا يحــارص أعــداء املدينــة:  “ســوف يقيــم وليمــة لبعــل”، غــري أنــه يشــار 

إىل الوليمــة هنــا بكلمــة SRT، كــام أن التقاليــد التوراتيــة حملــت لنــا أخبــاراً 

عــن مثــل هــذه الوالئــم.

ــاً للمــرزح، أقيمــت مــن  ــة أو اجتامع ــة تتضمــن حفل ــرى هــذا يف وثيق ون

ــل أحــد الوجهــاء:  قب

»مــرزح  mrzhالــذي أقامــه. شــامامانو. يف بيتــه. وأســكن أبســانو. الكامــو 

172 شيفامن، 1988a، ص 229.

173 شيفامن، 1988a، ص 90.

174 شيفامن، 1988a، ص 229.
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وماعاغــو. بصفتهــم راشــكوم. يف بيتــه. خمســني وزنــة مــن الفضــة. فعــالً دفعها. 

وشــامامانو. عظيــم حقيقــة إنــه محبــوب. مــن قبــل رجــال مارزيخــو. وقالــو. 

امامانــو: اعــط. فضــة، الوزنــة التــي معــك. لكنــه أعطــى وزنتــني. الشــهود: أخــي 

رشــب. بــن أوجينينــي. وعيدانــو. بــن ســاغالدو«)175(.

إن املميــز هنــا هــو واقــع إقامــة املارزيخــو يف بيــت فــرد أُطلــق عليــه اســم 

شــامامانو، وال ريــب أن ذلــك جــرى تحــت قيادتــه، األمــر الــذي أشــري إليــه يف 

ــه كان ميكــن  ــم(. وتظهــر هــذه الحقيقــة أن الوثيقــة بالصفــة »رب rb« )عظي

تنظيــم املارزيخــو مببــادرة فرديــة بعيــداً عــن العالقــات املبــارشة مــع املنظمــة 

ــاد أن  ــة االعتق ــة التوراتي ــة الرواي ــُز مقارن ــد. تُجي ــة املعب ــة، أو منظم الحكومي

ــف  ــو وظائ ــد أدُّوا يف املارزيخ ــامامانو ق ــت ش ــوا يف بي ــن اجتمع ــاس الذي الن

جامعيــة كهنوتيــة مــا، وان مصطلــح rsku اســتُخدم للداللــة عــىل األفــراد 

الذيــن أُنيطــت بهــم هــذه الوظائــف، أمــا وجودهــم عنــد شــامامانو، فيفــرتض 

طبعــاً أنهــم يعيشــون عــىل نفقتــه.

ومــام يثــري االهتــامم حقــاً هــي مدفوعــات شــامامانو النقديــة التــي تحدثت 

ــة  ــات املســاهامت النقدي ــذه املدفوع ــة، ويرجــح أن املقصــود به ــا الوثيق عنه

التــي دفعهــا شــامامانو لصالــح خزنــة املارزيخــو، ويبــدو أن الكــرم غــري العــادي 

الــذي اتســم بــه ســلوك شــامامانو هــو الــذي ضمــن لــه قيــادة املارزيخــو.

ــه  ــم معرفت ــا ت ــم م ــارش يدع ــد مب ــان واح ــود بره ــي وج ــن ينف ــاك م هن

عــن )مــرزح( وعالقتــه باإلنشــاد، لعــدم وجــود برهــان مبــارش أو نــص يحــيص 

ويــرح كل مظاهــر هــذه املناســبة، مــن إمــداد، وعنــارص فاعلــة، وأعــامل، مبــا 

يف ذلــك األنشــطة التــي تجــري فيهــا مراســم الحــزن أو التهليــل والــرب )حتــى 

الثاملــة(، والطقــوس الجنســية املقدســة، وحتــى الِســفاح والتضحيــة باألطفــال 

175 شيفامن، 1988a، ص227.
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وتنــاول اللحــم البــري والــدم. وبالرغــم مــن ذلــك فــإن وجودهــا فرضيــة ليــس 

فيــه مبالغــة. 

وإذا كان املعنــى األســايس لـــ )مــرزح( هــو املــكان الــذي يقــع فيــه 

ــامع  ــاً الجت ــات مكان ــد الريتون ــرى يف معب ــني ي ــض الباحث ــإن بع ــان(، ف )اإلنس

أعضــاء املرزح/مارزيخــو، وهــذا يجعــل مــن غــري املمكــن أن نُطلــَق عليــه اســم 

ــي يف  ــح لألضاح ــد مذب ــه ال يوج ــيام أن ــة، س ــدي للكلم ــى التقلي ــد باملعن معب

ــي ال  ــادة الشــعبية الت ــز العب ــي مُتيّ ــه األضاحــي الت ــب عن ــك تغي ــه، وكذل فنائ

ــالً  ــى رمبــا اســتُخدَم بدي ــي أن هــذا املبن ــا، مــام يعن ــات والهداي تكتفــي بالهب

ــار  ــك ميكــن اعتب ــه)176(، وبذل ــل في ــت بتمثي ــادة الرســمية وإن حظي عــن العب

ــة القســم املركــزي مــن  ــى املقــدس مبثاب ــة ذات املقاعــد( يف هــذا املبن )الصال

ــت )مــرزح()177(. بي

ــا بــن نقمد/نقــامدو«، أن املارزيخــو  ــا وثيقــة مــن عهــد »نقميب وتــروي لن

تلقــى هديــة مــن امللــك:

“مــن هــذا اليــوم اقتطــع نقميبــا بــن نقمــد ملــك أوغاريــت بيــت املارزيخو 

ووهبــه إىل املارزيخــو نفســه وإىل أوالدهــم إىل األبــد. لــن يأخــذ أحــد منهــم 

هــذا. خاتــم امللــك العظيــم شاماشــاري الكاتــب”. 

ــو،  ــق باملرزح/مارزيخ ــم يتعل ــيئ مه ــت ش ــوص أوغاري ــن نص ــح م ويتض

فقــد قــام امللــك بانتــزاع إقطاعــات مــن أرايض املــرزح، وأعــاد تقســيمها مــن 

جديــد، ومنحهــا ملــرزح آخــر، والســبب يف ذلــك هــو أنــه كان مطعونــاً برعيــة 

ــمت  ــي قس ــة الت ــرف أن أرايض اآلله ــم أن نع ــن امله ــا. وم ــرزح له ــالك امل امت

عــىل مؤسســة الـــ »مــرزح« الجديــدة أعطــت فرصــة ألعضائهــا الســتثامر األرض، 

ــة التــي جــاءت مــن تلــك األرايض)178(. والتمتــع باســتخدام املنتجــات الزراعي
176 Michel، 1993، P. 204.

177 بوب، 1980، ص 80.
178 Heltzer، 2006، P. 346.
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ــك  ــام رابيســو املل ــد ق ــة، فق ــا الوثيق ــدأ نقلته ــر تعقي ــات أك ــة عملي ومث

بأخــذ بيــت املارزيخــو الــذي يدعــى شــاترانو وجعلــه ملــكاً لــه )للرابيســو(، 

ــة  ــى جامع ــم أعط ــاين، ث ــتامرو الث ــك( أميش ــور املل ــك )بحض ــم ذل ــد ت وق

ــوزا،  ــت إبرام ــى بي ــاً آخــر يُدع ــت بيت ــذا البي ــن ه ــدالً م املارزيخــو هــذه ب

وتضــم الوثيقــة صيغــاً معروفــة تُثبــت حــق كل مــن الطرفــني يف امللكيــة التــي 

حصــل عليهــا، ويشــهد عــىل ذلــك خاتــم أميشــتامرو الثــاين املثبــت يف نهايــة 

الوثيقــة، وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن املارزيخــو هنــا مالــكاً جامعيــاً بوصفــة 

ــادل البيتــني. ــة تب أحــد طــريف عملي

ال بــد أن الصــورة التــي عكســتها الوثيقــة كانــت واضحــة: فلــم يكــن البيــت 

ــب  ــك - عــىل األغل ــل للمل ــا، ب ــكاً له ــة املارزيخــو مل ــذي اســتخدمته جامع ال

ــة،  ــذه املجموع ــك له ــاه املل ــرة، واآلن أعط ــات مغاي ــد معلوم ــا ال توج - طامل

ــك  ــن ذل ــح م ــا. يتض ــاء أعضائه ــد أبن ــه ألح ــق أن تورث ــا يح ــكاً له ــح مل فأصب

أن امللكيــة داخــل جامعــة املارزيخــو كانــت وراثيــة أيضــاً، والوثيقــة ال تُحــدد 

ــا  بالضبــط أي مــن املارزيخــو هــو الــذي حظــي بهــذه املنحــة امللكيــة، ولكنن

نعتقــد أنهــا مارزيخــو أوغاريــت، فقــد كانــت جامعــة املارزيخــو تتمتــع فيهــا 

بســمعة طيبــة وشــهرة واســعة، األمــر الــذي مل يكــن يتطلــب تســميتها باالســم.

ــعت  يبــدو أن هــذه امللكيــات الضخمــة التــي متتعــت بها هذه املؤسســة وسَّ

ــْد دورهــا مقتــرصاً عــىل  مــن مجــال نفوذهــا عــىل املســتوى اإلقليمــي، ومل يَُع

املســتوى املحــي، فــكان لهــا الحــق بالتدخــل يف الكثــري مــن أنــواع القــرارات 

ــيانو  ــك س ــم مل ــة بخات ــة مذيل ــه وثيق ــا تثبت ــذا م ــة، ه ــات االقليمي واالتفاقي
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املدعــو »بيدايــو«)179(، والتــي يتــم فيهــا اقتســام كــرم العنــب التابــع لعشــتار 

ــدو أن  ــي آرو وســيانو، ويب ــني مارزيخــو مدينت ــع يف شوكســو ب ــة الواق الحوري

لــنَي لعشــتار الحوريــة، األمــر  املجموعتــني يف كال املدينتــني، كانتــا تضــامن مبُجِّ

الــذي ســمح لهــا امتــالك نصيــب مــن أوقــاف وأمــالك هــذه اآللهــة. كــام يذكــر 

ــني أخــوة  ــة ب ــة ملكي ــق بتســوية عالق ــص آخــر املارزيخــو يف موضــوع يتعل ن

مارزيخــو، وإذا كان األمــر كذلــك فقــد كان ملنظمــة املارزيخــو، التــي يتقــاىض 

األخــوة أمامهــا، وظائــف قضائيــة)180(. )الشــكل102(.

يُشــاُر إىل مشــاركة الـــ )مــرزح( بالشــعائر الجنائزيــة، ومناســبات الخصــب، 

التــي كان يدعــى إليهــا »الربــوم«، وهــذا مــا نــراه يف أســطورة )دانيــل – 

أقهــات(، إذ أن )ربــوم(، الذيــن كانــوا مــن املدعويــني مــن قبــل )دانيــل( 

للطعــام والــراب يف )مــرزح( هــم أرواح األجــداد)181(. 

ومــن هــذا املنطلــق ميكــن فهــم مــن افــرتض توازنــاً بــني )مــرزح( و)كيســبو( 

الرافــدي، فاملدعــوون إىل املائدتــني هــم األجــداد - أرواح املــوىت - الذيــن جــرت 

ــو(. وكان  ــة )إتيمم ــة األكادي ــوم(، ويف اللغ ــت )رب ــة أوغاري ــميتهم يف لغ تس

ــُص إلقامــة هــذه املوائــد الكثــري مــن الوقــت واملــال. وإن عــدم التعــرف  يُخصَّ

عــىل الطبيعــة األساســية لـــ )مــرزح( كوليمــة للمــوىت واألحيــاء قــد حــال دون 

فهــم هــذه املؤسســة الواجــب مقارنتهــا باحتفــاالت مشــابهة يف مختلــف 

179 مملكــة ســيانو أو شــيانو، ورد اســمها يف نصــوص أوغاريــت، وكانــت تقــع تحــت ســلطة أوغاريــت أحيانــاً 

أو دامئــاً، تنفصــالن وتتحــدان. كــام ورد ذكرهــا يف رســائل العامرنــة، وجــاءت بصيغــة تيانــا بعــد امنحوتــب 

ــه مملكــة  ــذي تزعمت ــه، عندمــا شــاركت بالحلــف ال ــم ذكرهــا امللــك اآلشــوري شــلمنرص بحوليات ــع، ث الراب

دمشــق ضــده يف معركــة قرقــر بســهل الغــاب )853 ق.م(، والــرأي الســائد أن مملكــة ســيانو تتوضــع يف تــل 

ســيانو الحــايل الواقــع )8 كــم( رشق جبلــة، وتبلــغ مســاحته )10 هـــ(، وهــو واحــد مــن أهــم خمســة تــالل 

مبنطقــة الســاحل الســوري. جــرت يف املوقــع تنقيبــات أثريــة منــذ أواخــر فــرتة الثامنينــات بــإدارة عدنــان 

البنــي، ومنــذ فــرتة التســعينات ومــا بعــد بــإدراة ميشــيل املقــديس، وبســام جامــوس.

180 شيفامن، 1988a، ص227، 228.

181 بوب، 1980، ص 80.
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الثقافــات)182(، وهــذا ال يُقلــُل مــن الــدور الــذي لعبتــه عــىل املســتوى املحــي 

واإلقليمــي، ورمبــا شــكلت »لوبيــاً« ضاغطــاً عــىل امللــك وأرغمتــه عــىل اتخــاذ 

الكثــري مــن القــرارات، أو عــىل األقــل؛ اســتطاعت اســتغالل موقعهــا  لتحقيــق 

الكثــري مــن املصالــح الخاصــة بهــا.

182 بوب، 1980، ص 81.

الشكل رقم )102(
تنقيبات تل سيانو
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الفصل الخامس: الكهــانــة

يحتــاج  القيــام بشــؤون العبــادة إىل مجموعــة كبــرية مــن املوظفــني املدربني 

مــن الجنســني الذكــور واإلنــاث. وقــد كان عــىل امللــك أن يحافــظ عــىل األداء 

ــع  ــة م ــا انســجام العالق ــي يتوقــف عليه ــاالت الت ــح للطقــوس واالحتف الصحي

ــات الخاصــة  ــة متخصصــني ببعــض الواجب ــد إىل كهن ــا عه ــان م ــة. ورسع اآلله

ــداس،  ــدس األق ــوم بالدخــول إىل الحــرم وق ــم كان يق ــس له تحــت إرشاف رئي

ــم القرابــني وصــب الســكائب،  ــة الذيــن يقومــون بتقدي ــه أولئــك الكهن يصحب

والتطهــري ومســح )متثــال املعبــود( بالزيــت، يف حــني  ينشــغل آخــرون بتــالوة 

التعاويــذ والرقــى، أو عــن طريــق الغنــاء واإلنشــاد واملوســيقى، ويعمــل كهنــة 

ــوا  ــا كان ــرياً م ــه، وكث ــد وخارج ــل املعب ــارو()183( داخ ــون )الب ــذ والعرّاف التعاوي

ــام  ــة القي ــات الكهن ــم واجب ــن أه ــة)184(. وكان م ــازل الخاص ــون إىل املن يذهب

ــا كان  ــادة م ــد املســاء، فع ــرية وعن ــد الظه ــة، وعن ــة الصباحي بالشــعائر اليومي

183 حــاول اإلنســان القديــم معرفــة مــا ســيحدث يف املســتقبل، واخــرتع الكثــري مــن تقنيــات العرافــة للتنبــؤ 

بــه، وضمــن مكتبــة يف أحــد مواقــع شــامل العــراق، عــر فيهــا عــىل 1200 رقيــم طينــي، كان مــن بينهــا 300 

رقيــم لــه عالقــة بالعرافــة، مــام يشــري ألهميــة هــذا املوضــوع. وقــد عــرف الكاهــن العامــل بهــذا املجــال 

بالبــارو، الــذي يجــب لــكل مــن يشــغل هــذه الوظيفــة أن يكــون خاليــاً مــن العيــوب الجســدية، وأن يكــون 

مــن أصــل حــر، ونظــراً لحاجتهــم الســتعامل وقــراءة النصــوص املســامرية يف عملهــم؛ فقــد انتمــوا لألقليــة 

املثقفــة التــي نالــت حــظ االقــرتاب مــن ســلطة الدولــة، ومــن إدارة املعبــد، ولذلــك كان الكثــري منهــم هــم 

مــن أبنــاء الشــانجو. والبــارو هــو الفئــة األعــىل مــن العرافــني، وهنــاك فئــات أخــرى منهــا شــا إيكــو، التــي 

تعنــي الشــخص املصــاب بجنــون مؤقــت، وهنــاك املاكــو الذيــن كان يحــق لهــم االشــرتاك يف حفــالت املعابــد. 

انظــر: ســاغز، عظمــة آشــور، 2008، ص 215، 216.

184 بارندر، 1993، ص25، 26، 27.



382

الباب الثالث: الطقوس الدينية

الكهنــة والعاملــون يف املعبــد يســتيقظون منــذ الفجــر بنــاء عــىل إشــارة 

ــر وأداء  ــوس التطه ــدأ طق ــث تب ــوم، حي ــة النج ــوم مبراقب ــذي يق ــن ال الكاه

ــاء  ــب يف أنح ــاط الدائ ــة والنش ــزداد الحرك ــمس ت ــع رشوق الش ــوات، وم الصل

املعبــد مــن املخــازن واملخابــز واملطابــخ لتحضــري الطعــام والتزيــني والتعطــري، 

ــال  ــاء عــىل متث ــرش امل ــاح ب ــوس الصب ــي طق ــري والتبخــري، وتنته ــة للتطه إضاف

ــدس  ــالق ق ــم إغ ــم يت ــارة، ث ــداً للطه ــداس تأكي ــدس األق ــىل ق ــود، وع املعب

األقــداس لينــرصف الكهنــة لتأديــة واجباتهــم األخــرى. وال تختلــف مامرســات 

ــة  ــام بعــض الكهن ــل يشــهد قي ــاح، ســوى أن اللي ــن الصب ــرية واملســاء ع الظه

ــيٍك للنجــوم)185(.  ــة رصــٍد فل بعملي

ــك،  ــب ذل ــاك إىل جان ــاً، وكان هن ــني صنف ــة حــوايل الثالث ــواع الكهن ــغ أن بل

ــة،  ــة خاص ــات أردي ــة والكاهن ــدى الكهن ــد ارت ــات، وق ــن الكاهن ــات م طبق

وأُجريــْت عليهــم مرتبــات مــن إيــرادات املعبــد)186(، كــام كانــوا يأخــذون مــن 

ــة  ــج الجانبي ــن النوات ــة، وم ــاء التضحي ــتهلك أثن ــي ال تُس ــة، الت ــواد الغذائي امل

ــزاً  ــة مرك ــى ومؤسس ــد كمبن ــّكل املعب ــد ش ــا. لق ــود وغريه ــي كالجل لألضاح

عمرانيــاً وروحيــاً للمملكــة الرقيــة القدميــة، بحيــث ارتبــط مــع امللــك 

ــدم  ــد، الخ ــول املعب ــة)187(. وكان ح ــات الوثيق ــن العالق ــبكة م ــكان بش والس

والعبيــد، فضــالً عــن  التجــار والحرفيــني والجزاريــن والخبازيــن، وعــاّمل املعادن 

ــا  ــى وم ــة املبن ــني وصيان ــداد القراب ــون بإع ــن يقوم ــب الذي ــة والخش والفض

يحتويــه مــن متاثيــل، كــام يقــوم الرعــاة بالعنايــة بقطعــان املعبــد، والفالحــون 

بالحقــول. وكان لبعــض املعابــد مجموعــة مــن الكهنــة أو الكاهنــات، ويســاند 

هــذا النشــاط كلــه هيئــة إداريــة كبــرية مــن الكتبــة وأمنــاء املخازن والحــراس. 

185 نور الدين، )الجزء الثاين(، 2009، ص 30.

186 زايد، 1967، ص 150.

187 ريم، 2009، ص 83.
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ــب أن  ــار، ويتطل ــة الكب ــدده الكهن ــا يح ــة العلي ــات الكهن ــول إىل طبق والوص

يكــون املرشــح ســليامً مــن الناحيــة الَخلْقيّــة صحيــح البــدن جيــد التعليــم)188(. 

ــع  ــراب توض ــام وال ــن الطع ــة م ــؤن منتظم ــر، إىل م ــة، كالب ــاج اآلله وتحت

أمامهــا عــىل املوائــد يف الصبــاح واملســاء، واللحــوم املفضلــة عندهــا هــي لحــوم 

القرابــني، وال بــد أن يصــب الــدم أوالً يف فناجــني، ثــم تختــار األجــزاء املمتــازة 

كالرئتــني والكبــد ملعرفــة الطالــع. وتُقــدم إىل اآللهــة الفاكهــة والســمك والطيــور 

والعســل والزبــدة واللــن، إىل جانــب األطعمــة الرئيســة كخبــز الشــعري والبصــل 

وغريهــا. أمــا الزيــت والخمــور والبخــور فهــي تُقــدم بســخاء وكل يشء يســجله 

الكتبــة بدقــة شــديدة ثــم تــودع تقاريرهــم يف أرشــيف املعبــد، وتحظــى متاثيــل 

اآللهــة بزينــات جديــدة وزخــارف حديثــة يف العيــد الخــاص بهــا)189(. كان 

الكهنــة يتولــون وظائــف مختلفــة يف املعابــد الصغــرية، أمــا يف املعابــد الكبــرية 

ــه  ــد من ــة رشطــاً ال ب ــارة الديني ــت الطه ــر تخصصــاً، وكان ــون أك ــكان العامل ف

ــة، بواســطة  ــوَن بعناي ــد)190(. كان املرشــحون يُنتق ــني يف املعب لألشــخاص العامل

عمليــة الكشــف عــن الكبــد الحيــواين ومــن ثــم يخضعــون المتحانــات ودورات 

تأهيليــة، وكان حلــق الشــعر يشــكل خطــوة حاســمة ملــن يُعــنّيُ كاهنــاً. هنــاك 

نــص حــول تعيــني كاهنــة يف مدينــة إميــار يصــف بالتفصيــل مراســم التعيــني 

188 لالنخــراط يف ســلك الكهنــوت؛ تطلــب األمــر ثقافــة دينيــة معينــة، وقضــاء فــرتة مــن التدريــب عــىل طقــوس 

العبــادة الصارمــة، علــامً أن حقــوق الوراثــة أو التعيــني مــن قبــل امللــك، أحــد أهــم املتطلبــات لشــغل هــذه 

الوظائف.  

189 بارندر، 1993، ص 25، 26، 27.

ــوب  ــو وج ــة ه ــياء املقدس ــن األش ــرتب م ــن يق ــن، وكل م ــن كل كاه ــب م ــذي يُطل ــيء األول ال 190 كان ال

الطهــارة، وقــد ذكــر هــريودوت أن الكهنــة يف مــرص كانــوا يغتســلون باملــاء مرتــني يف النهــار، ومرتــني يف الليــل، 

وغالبــاً مــا كان االغتســال يتــم يف البحــريات املقدســة امللحقــة باملعابــد، ولذلــك نجــد يف ســاحات املعابــد؛ 

وخاصــة عنــد مداخلهــا األحــواض الحجريــة التــي خصصــت لهــذه الغايــة. وهنــاك رضب آخــر مــن الطهــارة 

املاديــة، وهــي حلــق الشــعر. وقــد ذكــر هــريودوت أن الكهنــة يف مــرص كانــوا يحلقــون أجســامهم بأكملهــا، 

حتــى ال يتوالــد بهــا القمــل، أو غــريه مــن الحــرات أثنــاء قيامهــم بخدمــة اإللــه. انظــر: عبــد الحليــم نــور 

الديــن، )الجــزء الثــاين(، 2009، ص9.
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التــي تســتمر ســبعة أيــام تُقــام خاللهــا املواكــب االحتفاليــة والصلــوات، وتقــدم 

األضاحــي املرافقــة للشــعائر الدينيــة، وكانــت الكاهنــة املقبلــة تتلقــى هدايــا 

كالعــروس تتكــون مــن جهــاز كامــل، منهــا املالبــس ومنهــا األثــاث املنـــزيل)191(.

ــوا مراتــب وشــهرة مرموقــة حتــى خــارج  ــة الســوريني نال ويبــدو أن الكهن

بلدانهــم، فتظهــر نصــوص حاتوشــا أن بعــض الطقــوس التــي كانــت تجــري يف 

معبــد حاتوشــا، ذكــر فيهــا الكاهــن املختــص بالتعاويــذ، طــارد األرواح الريــرة، 

 .”Ehal Teššup الحلبــي، مــع اســم “ايخــال تيشــوب »HAL وســمي بـــ »خــال

كــام جــاء ذكــره بعــدة نصــوص أخــرى)192(. 

أوالً: الكهانة يف أوغاريت

تــربز عمليــات الطقــوس الســحرية الــدور الخــاص للكهنــة، وهــي توضــح 

كيــف كانــوا ينظمــون األنشــطة العمليــة للنــاس بحيــث يتوافــق مــع متطلبــات 

مامرســة طقــوس العبــادة)193(.  

ُعــرف الكاهــن الــذي يقــوم بأمــور الســحر باســم »شــامان« وكثــرياً مــا كان 

ــد  ــت ق ــر كان ــو أم ــاحر، وه ــه كس ــة لوظيفت ــد إضاف ــاً يف املعب ــداً ومغني منش

عرفتــه مجتمعــات املــرق القديــم، ولهــذا التقليــد ارتبــاط مبوضــوع اإلميــان 

ــات الشــعرية)194(. بالقــوة الســحرية وبالطبيعــة املقدســة للرواي

ــن  ــر م ــت أك ــة يف أوغاري ــات الكهنوتي ــن املامرس ــات ع ــح املعلوم تتوض

خــالل مامرســة تفحــص أكبــاد األضاحــي الحيوانيــة، فبعــد التضحيــة بالحيــوان 

يتــم الحصــول عــىل أعضائــه الداخليــة لفحصهــا، لقــد كان هــذا الــيء عمــالً 

ــه الكتــب ومنــاذج مــن األكبــاد ألغــراض تعليميــة. ــاً متطــوراً أعــدت ل علمي

191 ريم، 2009، ص 83
192 Hoffner، 1992، P. 102، 103.

193 شيفامن، 1988b، ص 92.

194 شيفامن، 1988b، ص 55.
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تضمنــت الكتيبــات األوغاريتيــة طيفــاً واســعاً مــن املامرســات الكهنوتيــة، 

التــي تــرتاوح مواضيعهــا مــن النظــر بالــوالدات البريــة والحيوانيــة املشــوهة 

إىل األحــالم. وليــس مــن املســتبعد أن يكــون الّكهــان األوغاريتيــون، قــد أطلعــوا 

عــىل العلــوم الكهنوتيــة الرافديــة بشــكل كامــل. والســؤال املطــروح هــو 

معرفــة مــدى التأثــري الــذي وصلــت إليــه الطقــوس الكهنوتيــة الرافديــة ومــدى 

الحــامس الــذي القتــه يف أوغاريــت)195(. 

إضافــة للتأثــري الرافــدي فقــد كانــت نصــوص أوغاريــت »العلمية«، انعكاســاً 

لتجــارب فرديــة ســابقة، ســاهمت يف خلــق خــربة، زّودْت العــرّاف باملعلومــات 

الالزمــة يف قراءتــه للظواهــر، و أصبحــت تقليــداً أوغاريتيــاً أصيــالً ومتوارثــاً بعــد 

نســخها عــىل كتيبــات طينيــة ليَفيــَد منهــا املتخصصــون الجــدد)196(. 

ثانياً: الكهانة يف إميار

ــذي  ــن )lu HAL. LU MAŠ. ŠU.GID. GID(، ال ــار الكاه ــتهر يف إمي اش

كان يُديــر املنشــأة التــي عــر فيهــا عــىل األلــواح الرئيســة )مــا يشــبه املكتبــة(، 

وهــذه الحالــة توضــح أن وظيفــة الكاهــن، تجــاوزت املعنــى العمــي املتوجــب 

ــدوره النشــط يف إدارة  ــام ب ــه، والقي ــه مل يتخــلَّ عــن واجبات ــه شــغله، لكن علي

العبــادة الشــعبية يف املدينــة. 

 ويــربز أحــد الكهان الذي بقي مركزه حكــراً عليه، وهو الذي ينتمي لعائلة زو 

بعــال Zu-Ba´La، وقــد بقــي يف منصبــه طــوال الفــرتة التــي تُغطيّهــا النصــوص، 

ثــم ينتقــل املنصــب لوريثــه كجــزء مــن اإلرث. 

ــفت  ــاراد qarràrd - Ba’al كش ــل ق ــى: بع ــر يدع ــن آخ ــة لكاه ويف وصي

ــة،  ــات مــن املؤون النصــوص )عــر عليهــا يف أرشــيف هــذا الكاهــن( عــن كمي

195 Pardee، 2002، P. 229.
196 Pardee، 2002، P. 130، 132، 134.
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تضمنــت مــواًد مــن الزيــت والخبــز والبــرية والنبيــذ والخرفــان، إضافــة لبعــض 

ــاً  ــامً ومراقب ــن منظ ــذا الكاه ــا ه ــر فيه ــة، ظه ــة لآلله ــع كتقدم ــكال الدف أش

ــذا العمــل)197(.  رســمياً له

فيــام يتعلــق بنظــام حــل املشــاكل الشــخصية، كان الكاهــن عــىل اتصــال 

ــك  ــن تجــاوز املل ــش، فتمكــن م ــك يف كركمي ــاون املل ــع حاشــية مع ــارش م مب

ــن  ــب للكاهــن ع ــال شــيميجي( يكت ــي )آغ ــرى البريوقراطــي الحث الحــايل. ون

أحــد األشــخاص ويدعــى »زو بعــال« قائــالً: “أمل أقــل لــك أن هــذا الرجــل رُّشــح 

للعمــل الكهنــويت يف “نــني. كــور  NIN. KUR”؟. دعــه يعمــل يف الكهنــوت، لـِـَم 

ملْ تضعــه هنــاك؟ قلــت يل عيّنــه عندمــا تصبــح هنــاك. واآلن أنــا لســت قــادراً 

عــىل املجيــئ، وملــا مل تعيّنــه. اآلن عندمــا يتغــرّي الكهنــة ضــع )أدا ابــن أشــدي 

.”NIN. KUR ــوت دجــن( يف كهن

ــن  ــن م ــن نشــاطات أعضــاء آخري ــات ع ــن املعلوم ــل م ال يوجــد إال القلي

مخدمــي دور العبــادة، ولكّننــا نصادفهــم أكــر يف القوائــم اإلداريــة والنصــوص 

التــي تصــف املراســم االحتفاليــة. ويبــدو أنــه كان للنســوة العامــالت بشــكل 

ــر  ــأيت بشــكل خــاص، ذك ــار. وي ــة يف إمي ــة مرموق ــادة مكان ــدور العب رســمي ب

العاصفــة NIN. DINGIR والتــي كان  إلــه  الكاهنــة »إيتــو« أو »إنتــو« 

ــر  ــاً نذك ــامت أيض ــات امله ــن الكاهن ــويت. وم ــل الكهن ــري يف العم ــا دور كب له

ــور الحــرب،  ــة بأم ــت متخصص ــا كان ــدو أنه ــي يب ــو«، الت ــاس آرت ــة »م الكاهن

وهنــاك الكاهنــة »نوغــاغ تــو« التــي تطلــق الرصخــات الشــعائرية، والكاهنــة 

ــو«)198(. ــالت »مونابيات ــات املبته ــتو«، والكاهن »كاديتس

ــن  ــعائرية الكاه ــوص الش ــا يف النص ــرتف به ــورة املع ــن املذك ــن امله تتضم

ــن  ــرو«، والكاه ــون »زمام ــاك املغن ــا، وهن ــن ولنينورت ــو« لدج ــام »زابيه اللح

197 Lete، 2008، P. 9.
198 Lete، 2008، P. 9.
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ــانجا«.  ــن »س ــا«، وكاه ــل، و«إيبيلي ــل التامثي ــايب« حام ــل »لون املبته

إن آليــة االنخــراط يف الخدمــة الدينيــة ضبابيــة بعــض الــيء، ولكــن وكــام 

ــص  ــا ن ــد أعلمن ــة بعــض األجــور، وق ــا أعــاله؛ فقــد ســمح للكاهــن بجباي رأين

قديــم - رمبــا مــن الحقبــة الزمنيــة التــي ســبقت الغــزو الحثــي - أن تنصيــب 

الكاهــن يتــم بأمــر مــن القــادة امللكيــني واملدنيــني. 

ــع مــن  ــد دف ــب - بعــل Ir’ib - Ba’al”، كان ق ــة ويدعــى »إري أحــد الكهن

مالــه الخــاص مبلغــاً هائــالً باســم املدينــة، مقابــل قيــام امللــك ومعــه مدينــة 

ــوق،  ــرب الس ــع ق ــال« الواق ــد »نريغ ــايس يف معب ــن األس ــه الكاه ــار، بجعل إمي

وســيبقى إىل األبــد كاهنــاً مســؤوالً عنــه، ومــن بعــده، ابنــه، وحفيــده، وخلفــه، 

وخلــف خلفــه. 

يبــدو أيضــاً أنــه كان متاحــاً لألشــخاص بنــاء هيــكل مــا مــن مالهــم الخــاص، 

فيوهــب لــه، ويضمــن بقــاء كهونتــه يف حيــازة مــن يخلفه مــن ذريتــه: “وهكذا، 

ــاء معبــد صخــري يف نريغــال. دعــي قدمــاء إميــار  بيلســو ـ دجــن، ابــن...، وبن

ليجلســو فيــه وكتابــة الوثائق.منــذ ذلــك اليــوم ســيكون بيلــو – دجــن كاهــن 

معبــد نريغــان دورويش الصخــري، وســيعطى لســاللته كهنــوت معبــد نريغــال 

لألبــد«)199(.  

ثالثاً: الكهانة الفينيقية

ــة مــن الجنســني، ويبــدو أن املجمــع الكهنــويت  تذكــر النقــوش وجــود كهن

كان مســؤوالً عــن العبــادة وإدارة املعبــد، وكان الكهنــة موظفــني ينتمــون 

ــة الكاهــن  ــرياً، فوظيف ــب األكــر تأث ــة، واملرات ــالت نفــوذاً يف املدين ألكــر العائ

األعــىل كانــت بيــد العائلــة املالكــة)200(، ال بــل اضطلــع امللــوك يف صيــدا 

وصــور وبيبلــوس مبهــام الكهنــوت)201(، وتظهــر عــدة نصــوص مــن صيــدا تقلِّــد 

199 Lete، 2008، P. 11.
200 Aubet، 1999، P. 129.
201 Hutter، 1995، PP. 128-136.
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ــني:  ــكاً عــىل الصيدوني ــه مل ــة ملنصب ــت” منصــب كاهــن عشــرتت، إضاف “تبني

ــزر كاهــن  ــن أشــمون ع ــني، اب ــك الصيدوني ــت كاهــن عشــرتوت مل ــا تبني “أن

ــه أم  ــزر؛ أن أم ــمون ع ــش أش ــد يف نق ــني...”. ونج ــك الصيدوني ــرتوت مل عش

عشــرتت تقلــدت منصــب كاهنــة عشــرتوت إضافــة لكونهــا ملكــة)202(. كــام كان 

للملــوك وامللــكات يف فينيقيــة وظائــف كهنوتيــة)203(، وهــذا مــا فعلــه القــادة 

األرســتقراطيون أيضــاً، مثــل ملخــوس يف قرطــاج بالقــرن الســادس، كــام يــرى 

ــاة  ــدة الحي ــوا أعم ــة، كان ــم الديني ــىل واجباته ــالوة ع ــة ع ــم أن الكهن بعضه

الفكريــة والتقاليــد الفينيقيــة، وأن الكهانــة هــي التــي رســخت العــادات 

ــا)204(.  ــامل إفريقي ــالً يف ش ــة طوي ــة الفينيقي واللغ

أمــا املناصــب الكهنوتيــة الخاصــة فكانــت يف بعــض األحيــان حكــراً لعائلــة 

محــددة عــىل مــدى أجيــال عــدة، ففــي قرطــاج يوجــد نقــش حجــري يذكــر 

ســبعة عــر جيــالً مــن الكهنــة، وهنــاك نقــش آخــر عــىل رضيــح يذكــر خمســة 

أجيــال دفنــت يف قــرب واحــد.

ــع  ــة م ــات وثيق ــكاً، بعالق ــىل ومل ــاً أع ــه كاهن ــك بصفت ــظ املل ــد احتف لق

ــا األشــياء  ــد، ووقــف له ــا املعاب ــى له ــات، وبن ــا والهب ــا الهداي اآللهــة، قــدم له

املختلفــة لكســب وّدهــا، والحصــول عــىل رضاهــا ومباركتهــا. والنصــوص كثــرية 

202 حامدة، 1994، ص -129 160.

203 مل يكــن شــغل امللــوك وعائالتهــم واملقربــني منهــم خارجــاً عــن املألــوف يف املــرق القديــم، فمــن املعلــوم 

أن الفرعــون يف مــرص بوصفــه ابنــاً وخليفــة لألربــاب، فإنــه كان يقــدم لهــم القرابــني باعتبارهــم أســالف لــه، 

كــام كان مثــل بقيــة أفــراد املجتمــع يقــدم قرابينــه ألرواح أجــداده، ومــن ثــم كان هــو الكاهــن األول لــكل 

معبــود يف البــالد، ومــع الزمــن تنــازل عــن الكهانــة ملتخصصــني انتدبهــم عنــه، ومنهــم أوالده أو أحــد األمــراء 

مــن أرستــه، أو أحــد خلفائــه يف البــالط الذيــن كانــوا نوابــه الدامئــني يف منصــب كبــري الكهنــة. كــام كان مــن 

ــا  ــاً، وم ــي وراثي ــح هــذا املنصــب الدين ــد، وأصب ــرف إدارة املعب ــة أن تشــارك ب ــرية القدمي حــق األرس الكب

ــه يســتطيع عمــل التقدمــات، وأداء كل االحتفــاالت، وذكــر  ــه؛ فإن ــه عــن أبي دام الكاهــن قــد ورث وظيفت

هــريودوت أنــه عندمــا كان ميــوت أحدهــم، فإنــه كان يتــم تنصيــب ابنــه محلــه، )وهــذه ليســت القاعــدة بل 

تقليــد متبــع(، ولهــذا تذكــر النصــوص عــدة أمثلــة ألرس حقيقيــة مــن الكهنــة، ونجــد الــيء نفســه يف الكثــري 

مــن املواقــع الســورية. انظــر: نــور الديــن، )الجــزء الثــاين(، 2009، ص5، 14.

204 دونالد، 2007، ص 121.
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بهــذا الخصــوص منهــا، لوحــة نذريــة جلبهــا »أيب بعــل« ملــك جبيــل مــن مــرص 

آللهتــه بعلــة جبيــل، لتعطيــه املــدد: 

ــك  ــك مل ــد أورو مل ــل حفي ــن يحــار بع ــل، اب ــك جبي ــك مل ــا يحــاو مل “أن

ــا  ــت أن ــل. ونادي ــىل جبي ــكاً ع ــل مل ــة جبي ــة بعل ــي الرب ــذي نصبتن ــل، ال جبي

ــا لربتــي بعلــة جبيــل هــذا  ربتــي بعلــة جبيــل وســمعت نــدايئ، فصنعــت أن

ــذي  ــي ال ــاب الذهب ــذي يف هــذا....، وهــذا الب ــزي( ال ــح النحــايس )الربون املذب

أمــام بــايب هــذا، وهــذه األروقــة وأعمدتهــا والتيجــان التــي فوقهــا، وســقفها، 

صنعتهــا أنــا يحــاو ملــك جبيــل لربتــي بعلــة جبيــل، كــام دعــوت ربتــي بعلــة 

جبيــل، وســمعت دعــايئ، وجعلــت يل النعــم )الخــريات( لتبــارك بعلــة جبيــل 

يحــاو ملــك جبيــل، وتحييــه وتطيــل أيامــه وســنواته عــىل جبيــل، ألنــه ملــك 

صــادق هــو، وتعطيــه الربــة بعلــة جبيــل الرحمــة )الحنــان( أمــام اآللهــة وأمــام 

شــعب األرض هــذا وحنــان شــعب األرض هــذا، والحنــان أمــام كل امللــوك وكل 

ــذا  ــي ه ــاب الذهب ــح والب ــذا املذب ــل له ــز العم ــع لينج ــذي( يجم ــان )ال إنس

ــك  ــتضع نفس ــل س ــل. ه ــك جبي ــك مل ــاو مل ــا يح ــمي أن ــة. اس ــذه األروق وه

لهــذا العمــل؟ لكــن إذا مل تضــع لنفســك اســامً، أو تبعــد هــذا العمــل أو تنقــل 

هــذا.... مــع أساســه مــن هــذا املــكان وتزيــل مخبــأه فعندئــذ ســتهلك الربــة 

ــة جبيــل اإلنســان هــذا وكل نســله أمــام كل آلهــة جبيــل”)205(. بعل

ــن  ــة الذي ــض الكهن ــات، وبع ــن كاهن ــني م ــة متزوج ــوش كهن ــر النق  وتذك

كانــوا مجــرد خــدم الديانــة وليســوا كــام يف بعــض البلدان حكامــاً أو قضــاة أيضاً 

بحكــم مناصبهــم، ومــع ذلــك، يبــدو يف بعــض األحيــان أن أشــخاصاً معينــني قــد 

زاوجــوا بــني هذيــن الدوريــن، كــام تذكــر موظفــني آخريــن غــري الكهنــة، كتبــة، 

خــدم، موســيقيون، حالقــون. إن وجــود الحالقــني يشــري إىل أن الحالقــة وإزالــة 

205 حامدة، 1994، ص 160-129 .



390

الباب الثالث: الطقوس الدينية

الشــعر كان جــزءاً مــن الشــعائر. ومــن بــني الخــدم مثــة عاهــرات دينيــات مــن 

النســاء والغلــامن، فقــد زعمــوا أن هــذه املامرســة كانــت شــائعة يف املقامــات 

الفينيقيــة وال ســيام يف املــرق، ويشــري هــريودوت إىل وجودهــا يف قــربص، كــام 

كان لــدى اآلبــاء األوائــل الكثــري مــام يقولونــه عــن ذلــك يف فينيقيــة، غــري أن 

هــذه املامرســة كانــت موجــودة يف الغــرب الفينيقــي أيضــاً، ذلــك أن تصويــر 

غلــامن املعبــد تكــرر أكــر مــن مــرة عــىل األعمــدة الحجريــة القرطاجيــة)206(. 

206 ونالد، 2007، ص 122.
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الفصل السادس: التنجيم والسحر

مل يكــن مــن الســهولة مبــكان وضــع حــدود دقيقــة بــني الســحر واملعتقــدات 

الدينيــة الختالطهــام يف الكثــري مــن مجــاالت الحيــاة االقتصاديــة واالجتامعيــة 

واملعرفيــة. لقــد كان التنجيــم يعتمــد عــىل مالحظــة النجــوم والكواكــب، 

ومراقبــة األحــداث الفلكيــة مراقبــة دقيقــة، وهــي تنبــئ عــن األحــداث التــي 

ــه إىل  ــود الســبب في ــا يحــدث يع ــا أن كل م ــىل األرض. ومب ســوف تحــدث ع

إرادة اآللهــة وفعلهــا، فقــد كان للتنبــؤ مبــا تريــد اآللهــة أهميــة حاســمة، إذ أن 

حــاالت الشــؤم والتعاســة كالطاعــون واملجاعــات والحــروب، وأيضــاً يف املجــال 

الشــخيص كالعقــم والفقــر وغــري ذلــك، كانــت تُعــدُّ مــؤرشات تــدل عــىل غضب 

ــباب  ــن األس ــون ع ــوا يبحث ــاعدة كان ــىل املس ــول ع ــل الحص ــن أج ــة. وم اآلله

التــي أدت إىل غضــب اآللهــة، ومعرفــة الطــرق التــي ميكــن مــن خاللهــا تهدئتها 

وإرضائهــا، وكان التنجيــم مــن األشــياء املســاعدة عــىل ذلــك. ولجلــب عطــف 

اآللهــة ومســاعدتها يف حــاالت الشــدة؛ كان ال بــد مــن اتبــاع بعــض املامرســات 

الســحرية، ونــذر النــذور والقرابــني)207(.

ــرباء  ــم الخ ــال ه ــذا املج ــان يف ه ــن الكه ــني م ــط العامل ــهر وأنش كان أش

بالتعاويــذ الســحرية، وقــد عرفــوا يف آشــور باســم األشــيبو )مــاش ميشــو( التــي 

ترتجــم بطــاردي األرواح الريــرة. وكان معظــم هــؤالء يعملــون خــارج املعبــد، 

207 نري، 2009، ص 77.
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وكان بعضهــم يعمــل بخدمــة امللــك، وموظفــاً يف مــالك القــرص)208(.

وكانــت آليــات التنجيــم تشــمل مشــاهدة الكبــد والرئــة، وتفســري مناظــر 

النجــوم والكواكــب، وطــريان الطيــور، وحــاالت التشــوه الــوالدي لــدى اإلنســان 

والحيــوان، واســتجواب املــوىت، وطلــب الربكــة مــن األمــوات، والعرافــة والشــفاء 

مــن األمــراض. والتنجيــم نوعــان: أولهــام رصــد األجــرام الســاموية، ومراقبتهــا، 

ــا  ــة. أم ــك أو الدول ــا ســيحل باملل ــن هــذه املالحظــات مب ــادة م ــة اإلف ومحاول

النــوع الثــاين فهــو طالــع اإلنســان بالنســبة للــربج منــذ والدتــه. 

ــذا  ــىل األرض، وله ــابهه ع ــا يش ــه م ــامء ل ــدث يف الس ــادث يح ــكل ح إن ل

تشــاءموا مــن خســوف القمــر، وكســوف الشــمس. وعّدوهــا مــن فعــل 

ــل  ــت متث ــرة، وكان ــوا الزه ــك راقب ــة، كذل ــع اآلله ــا م ــة قتاله ــياطني، نتيج الش

اإللهــة عشــتار واســتخدموها يف التنجيــم، كــام اعتمــدوا عــىل قــراءة املشــرتي يف 

التنجيــم، الــذي اســتخدمت لــه قــراءة ظواهــر طبيعيــة أخــرى، رأوا فيهــا فــأالً 

ــق)209(.  ــع والصواع ــاح والزواب ــوب الري ــر وهب ــا املط ــؤماً، ومنه أو ش

واعتمــدوا عــىل الرؤيــة واألحــالم، وعــىل بعــض املخلوقــات التــي يظهــر فيها 

ــة. واألصــل يف هــذا اللــون  بعــض الشــذوذ، مثــل فحــص كبــد حيــوان األضحي

مــن العرافــة هــو وجــود عالقــة بــني الحيــوان املضحــى بــه وروح اإللــه، وكانــت 

تظهــر بعــض العالمــات عــىل الكبــد مثــل الفقاقيــع والتشــققات. وتوجــد بعــض 

األلــواح الطينيــة، عليهــا صــور الكبــد وأســامء أجزائــه، وتعليــامت خاصــة كان 

يتــم االســتعانة بهــا، خاصــة إذا مــا أُريــد القيــام باختبــارات خاصــة بالتنبــؤ.

كــام كان لزجــر الطــري، ومتــوج املــاء، واللهيــب، مغــزًى عندهــم. واســتخدموا 

ــن  ــا ينشــأ م ــرّاف م ــاء، فيالحــظ الع ــت يف اإلن ــع الزي ــاء م ــة صــب امل للعراف

حلقــات مــن الزيــت، ومقــدار طوافهــا فــوق املــاء واتجهاتهــا)210(.

208 ساغز، عظمة آشور، 2008، ص 316.

209 زايد، 1967، ص 151.

210 زايد، 1967، ص 151.
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لقــد ظــل الســحر والتنجيــم وكل مــا يرتبــط بهــام، مــن عرافــة وتنبــؤ وغريه، 

الشــغل الشــاغل لســكان مرقنــا القديــم واملناطــق املجــاورة، وأكــر املناطــق 

ــان وجزرهــا  ــالد اليون ــي، هــي ب ــر املرق ــذا الفك ــا صــدًى له ــي نجــد فيه الت

املختلفــة)211(.

أوالً: التنجيم والسحر يف أوغاريت

1 ـ التنجيم 

ــة للســكان،  ــت املامرســات اليومي ــة يف أوغاري ــا نصــوص العراف تعكــس لن

مبــا تتضمنــه مــن أحــداث وظواهــر فُــرست عــىل أنهــا تــي بالشــؤم أو بــيء 

ــادرة يف  حســن. ورصــدت النصــوص لحظــات التنبــؤ، وهــي مــن املواضيــع الن

ــة هــذه الطقــوس  ــا. وغاي ــأيت قيمته ــا ت ــن هن ــم، وم ــا القدي أرشــيفات مرقن

هــو التكهــن، وتزويــد النــاس الذيــن يطلبــون االســتخارة، باإلرشــادات املطلوبــة 

ــة. )الشــكل 103(.  إلدارة شــؤونهم الحياتي

وقــد نســخت منــاذج مــن النصــوص عــىل أشــكال طينيــة تأخــذ شــكل أكبــاد 

الحيوانــات التــي كان تجــرى عمليــة االســتخارة مــن خاللهــا، ومل تقتــرص عمليــة 

التفحــص عــىل كبــد الحيوانــات املضحــى بهــا، بــل شــملت أحيانــاً أعضــاًء أخرى 

كالــكىل والخصيتــني والرئة. 

يقــوم بهــذه العمليــة كاهــن مختــص يفــرس كافــة التشــكيالت التــي 

يشــاهدها، وتظهــر النصــوص براعــة هــؤالء وقدرتهــم عىل تفســري اإلشــارات التي 

ــة،  ــا غــري الطبيعي ــوا يعيشــون يف عــامل مــيء بالقــوى العلي 211 لقــد خيــل إىل أهــل ذلــك الوقــت الذيــن كان

أن حــوادث الحيــاة رهينــة بــإرادة الشــياطني واآللهــة، ومل يكــن أمــام اليونــان الذيــن يريــدون معرفــة هــذه 

اإلرادة إال اللجــوء للعرافــني واملتنبئــني ليستشــريونهم يف أمرهــم، وكان هــؤالء ينبئــون باملســتقبل مــن خــالل 

ــون  ــون املحرتف ــور، وكان العراف ــوان، وزجــر الطي ــل األحــالم، وبحــث أحشــاء الحي النظــر إىل النجــوم وتأوي

يؤجــرون أنفســهم لــألرس والجيــوش والــدول. مــن ذلــك أن نســياس Nicias اســتخدم قبــل أن يســرّي حملتــه 

عــىل صقليــة طائفــة كبــرية مــن مقــريب القرابــني، وزاجــري الطيــور، وقــاريئ الغيــب. 
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تــرتاءى لهــم عــىل العضــو املفحــوص. هــذه املهــارة ترتكــز عــىل معــارف وخــربات 

ــة، وهــي تتضمــن  موجــودة ســابقاً وموضوعــة ضمــن كراســات صغــرية مكتوب

تفاصيــل مالحظــة كل حالــة، وربطهــا مــع الوقائــع التــي نتجــت عنهــا، وقــد بــرع 

مــن بــني الكهنــة أولئــك الذيــن اعتمــدوا يف تفســرياتهم عــىل املعــارف الســابقة 

التــي وجــب أن يكونــوا قــد اطلعــوا عليهــا. وإضافــة للكتابــة التــي حملتهــا هــذه 

ــة فقــد حملــت أيضــاً رســوماً مختلفــة تشــابه تلــك املوجــودة  األشــكال الطيني

عــىل الكبــد الحقيقــي للحيــوان وكل شــكل يعكــس أيضــاً قــراءة لحالــة مختلفــة 

موجــودة، كــام يف النــص )RS 24.312( الــذي يحمــل إشــارات ورســوم، دون أي 

كتابــة، تعطــي تفســرياً لــه عالقــة بالكــون والطبيعــة. )الشــكل 104(.

    أمــا النــص )RS 24.277(، وهــو عــىل شــكل رئــة حيــوان مــن فئــة الغنــم 

أو املاعــز، فيحمــل بعــض العبــارات النصيــة، التــي ال تقتــرص فقــط عــىل كونهــا 

اســتخارات تنبؤيــة، بــل تعــرب عــن أداء أنــواع معينــة مــن الطقــوس التكهنيــة. 

وهــذا النــص ومــا يشــابهه ينتهــي بذكــر أعــداد القرابــني )أغلبهــا مــن املاعــز( 

ــَي بهــا يف عمليــة التنبــؤ)212(. لقــد كانــت مالحظــة الرئــة يف الحيــوان  التــي ُضحِّ

212 Pardee، 2002، P. 127، 128.

الشكل رقم )103(
أكباد طينية تستخدم للتنجيم
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املذبــوح طريقــة شــائعة االســتخدام يف بــالد الرافديــن عندمــا تكــون الدولــة عــىل 

وشــك إصــدار قــرارات مهمــة كاالتفاقــات الدوليــة أو شــن الحــروب)213(. ترى هل 

كان النظــر يف رئــة األضحيــة خــاص بهــذه القضايــا املشــابهة يف أوغاريــت؟. 

    يف الحقيقــة ال تفصــح نصــوص أوغاريــت عــن هــذا املوضــوع بوضــوح، 

ولكــن مــن املحتمــل جــداً أن يكــون هــذا األمــر ســارياً أيضــاً هنــا، مــا دامــت 

طريقــة التفكــري واحــدة ومتقاربــة جــداً يف كل مرقنــا القديــم، التــي اعتمــد 

ــاؤم أو  ــون يف التش ــوا ينطلق ــور)214( وكان ــري الطي ــىل تطي ــؤ ع ــكانها يف التنب س

التفاؤل عىل اتجاهات طريانها.

2 ـ النبوءة  

التنبــؤ؛ فــٌن نشــأ لقــراءة إشــارات اآللهــة ملعرفــة رغباتهــا مــن خــري أو رش، 

فقــد اهتــم النــاس منــذ القــدم مبعرفــة الغيــب، ورغبــوا يف معرفــة مســتقبلهم 

ليتجنبــوا األخطــار، وهــم يف ذلــك يحاولــون معرفــة إرادة اآللهــة. وحتــى يصلــوا 

213 بارندر، 1993، ص 29.

214 نشــط يف األلــف األول ق.م عرَّافــون يف آشــور ُعــرف واحدهــم بـ”مالحــظ الطيــور”، وهــو شــخصية رســمية 

يخــدم امللــك، ويقــدم تقاريــره لــه، بحيــث تتضمــن تنبــؤات فلكيــة معتمــدة عــىل حــركات الطيــور واتجــاه 

طريانهــا.

الشكل رقم )104(
كبد طيني - أوغاريت -
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ــات  ــن الكتيب ــات م ــم مجموع ــرباء لديه ــة خ ــوم بالعراف ــم، كان يق إىل غرضه

التــي ُدونــت فيهــا املعــارف والقواعــد القدميــة لدراســة هــذه الحــاالت املتنوعة 

مــن الظواهــر التــي متكنــوا مــن تتبعهــا بدقــة شــديدة، ووضعــوا لهــا قواعــد 

الحلــول التــي تعتمــد عــىل مشــيئة اآللهــة)215(.

يقــدم أحــد النصــوص الشــائكة، يشء عــن الوحــي اإللهــي:  “عندمــا اقــرتب 

ــان، وحــي  ــان، التمــس، ديت ــن ديت ــل( م ــدة )إي ــة العدي ــة العظيم ســيد اآلله

ــق  ــل عــن طري ــه ميكــن الوصــول إىل إي ــا، أن ــى هن بخصــوص الطفــل”. واملعن

ــني باســم  ــني املعروف ــي األســالف املؤله ــان، حام ــا ديت وســيط وحــي، هــو هن

ــري  ــة وغ ــامت املتقطع ــن التعلي ــلة م ــص سلس ــع الن ــم يتاب ــان. ث ــع ديت مجم

ــري  ــىل الكث ــن الحصــول ع ــأنها متكــني الســائل م ــن ش ــش، م الواضحــة يف النق

ــدل  ــا ت ــة، فإنه ــذت هــذه النصــوص مجتمع ــة. إذا أُخ ــات املطلوب ــن اإلجاب م

ــوص  ــذه النص ــن ه ــت، ولك ــة يف أوغاري ــون الكهان ــامم بفن ــدى االهت ــىل م ع

وغريهــا ال تقــدم لنــا مــن الناحيــة العمليــة معلومــات بخصــوص القامئــني عــىل 

تلــك الفنــون، ورمبــا يرجــع الســبب يف ذلــك إىل أنهــم كانــوا ميارســون فنونهــم 

ــة الرســمية)216(. بشــكل هامــي بالنســبة للمؤسســات الديني

والعرافــة واحــدة مــن أهــم العلــوم التــي ُمورســت يف بــالد الرافديــن، وقــد 

ــق  ــت وف ــوص، وصنف ــن النص ــة م ــن مجموع ــر ضم ــذه الظواه ــت ه جمع

املواضيــع التــي تحــدث فيهــا هــذه الظواهــر غــري االعتياديــة )تغــريات القمــر، 

ــن  ــر م ــرتة أبك ــخ(. وهــي تعــود، يف األصــل، لف وأشــكال النجــوم، واألحالم...ال

العهــد البابــي القديــم. واألوغاريتيــون مل يبتدعــوا هــذه األشــياء مــن عندهــم، 

ــة  ــية األموري ــة والسياس ــيادة الحضاري ــرص الس ــود لع ــا تع ــوارد أنه ــن ال وم

215 زايد، 1967، ص 151.

216 كوبر،2007، ص 73.
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ــل إىل حاصــور)217(،  ــن باب ــب م ــالل الخصي ــة اله ــل منطق ــوق كام ــة ف العظيم

منــذ بدايــة األلــف الثــاين قبــل امليــالد. ورمبــا كان األموريــون الســبب يف 

انتشــار علــوم العرافــة يف كل بــالد الرافديــن ومرقنــا القديــم، لكــن النصــوص 

األوغاريتيــة تظهــر اختالفــاً عــن النصــوص الرافديــة واألناضوليــة الســابقة لهــا، 

مــن حيــث أنهــا تحــاول تقديــم احتــامالت متعــددة يف التعاطــي مــع الحالــة 

املدروســة. فــكل حالــة لهــا تقييــم مختلــف أو أكــر مــن تفســري، فــوالدة عجــل 

بخمســة أرجــل رمبــا كان لــه أكــر مــن تفســري، كــام يتبــني مــن أحــد النصــوص. 

وقــد جــرى تصنيــف هــذه النصــوص عــىل أنهــا »علميــة« كونهــا شــكل مــن 

أشــكال املالحظــة التجريبيــة )إذا مــا لوحظــت نفــس الظاهــرة فإنــه ســيكون 

ــة  ــة الطبي ــوم التجريبي ــج(، وأيضــاً بســبب تشــابهها مــع العل ــا نفــس النتائ له

ــت هــذه األعــراض، يعطــى ذاك العــالج()218(. ــة، )إذا حدث الحديث

3 ـ تقرير تنجيمي 

ــد  ــام يرص ــمس، ك ــوف للش ــدوث كس ــص )RS 12.061(، إىل ح ــري الن يش

مشــهداً متكــرراً ملــارس )املريــخ( »رشــب« عنــد غــروب الشــمس لســتة أيــام 

متتاليــة، فيتــم وصــف خمســة أيــام متواصلــة مــن رؤيــة الكوكــب عنــد غــروب 

الشــمس، بــدءاً مــن املســاء قبــل ظهــور القمــر الجديــد، ويف اليــوم الســادس، 

يظهــر مشــهد فلــيك جديــد عــىل ســطح املريــخ)219( يبــدأ الســكان عندهــا بنــوع 

217 حاصــور أو حــازور، هــي تــل القــدح الحــايل، يقــع يف فلســطني، شــامل بحــرية طربيــا، مســاحته 82 هكتــاراً، 

مســاحة املدينــة العليــا فيــه 12 هكتــاراً، يعــود الســكن فيــه للفــرتة املمتــدة مــن عــرص الربونــز الباكــر حتــى 

العــرص الهلنســتي، أمــا املدينــة املنخفضــة فمســاحتها 70هـــ. ُســكنت يف عــرصي الربونــز الوســيط والحديــث. 

ــا أوالً يف  ــد ورد ذكره ــة، وق ــع املنطق ــرب مواق ــن أك ــة، وم ــة، ومحصن ــة مهم ــة كنعاني ــور مدين ــت حاص كان

ــز املتأخــر، وكذلــك يف رســائل  ــة للمــدن الســورية تعــود لعــرص الربون نصــوص مــاري، ثــم يف قوائــم مرصي

العامرنــة.
218 Pardee، 2002، P. 130، 132، 134.

ــه الشــهر القمــري  ــي عــىل أن ــص األوغاريت 219 ترجــم الباحــث ســولدت الشــهر القمــري »هــري« حســب الن

الــذي أىت يف شــهري شــباط وآذار مــن عــام 1223 ق.م. وحســب التقويــم املــرصي ظهــر هــالل القمــر الجديــد 

يف اليــوم الســادس مــن شــهر آذار، وهكــذا تأكــد للباحثــني أن الكســوف الــكي للشــمس املذكــور يف النــص قد 

حــدث يــوم الخامــس مــن آذار، يف الســاعة الثالثــة عــر ظهــراً، ودام حــوايل خمــس دقائــق.
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ــني الحضــور إىل  ــن ب ــم يســعى الرجــال م ــدم kbdm(، ث ــن املشــاورات )كب م

ــؤ يف  ــني بالتنب ــة املختص ــار الكهن ــام  باختي ــه القي ــني من ــة، طالب ــم املدين حاك

ــذه  ــة له ــي املكرس ــم األضاح ــرة، وتقدي ــذه الظاه ــهد وه ــذا املش ــى ه معن

الحالــة مــن التكهُّــن، ويبــدو أن هــؤالء املنجمــني كانــوا أعضــاء ضمــن مجموعــة 

أكرب)220(. 

مــن الحــاالت التــي تتعاطــى مــع الظواهــر الطبيعيــة يف قضيــة التنبــؤ، مــا 

ورد يف النــص )RS 87\14(، وهــو مــن ضمــن سلســلة نصــوص مرتبطــة بســني 

)إلــه القمــر(. وينطلــق مــن أشــكال القمــر للتكهــن مبــا ســيقع مــن أحــداث: 

“يف ذلــك الوقــت إذا كان القمــر جديــداً... ســوف يكــون هنــاك فقــر. وإذا كان 

القمــر عنــد طلوعــه أحمــر، فســوف يكــون هنــاك إزدهــار خــالل هــذا الشــهر. 

إذا كان القمــر عنــد طلوعــه أصفــر مائــالً لألخــر... ســوف متــوت القطعــان. 

ــداً...  ــد طلوعــه أحمــر...،... ســوف ميــوت... إذا القمــر جدي إذا كان القمــر عن

املوظفــون... وســوف يرتكــون )مراتبهــم(. وإذا... )يــم يــه يــرخ كســلم(، ســوف 

ــم البعــض. إذا متــت مشــاهدة  ــون( بعضه ــىل )يرقب ــم ع ــوك أعينه ــي املل يبق

القمــر ثــالث مــرات يف الشــهر وفيــام بعــد... ســوف تطــري. إذا ســقط نجــم يف 

اليــوم الثالثــني فــإن امللــك...”)221(. 

إذاً، مل يقتــرص موضــوع العرافــة عــىل النظــر يف املظاهــر غــري العاديــة 

التــي يشــاهدها النــاس يف محيطهــم، بــل تعــداه للنظــر يف الظواهــر الحيوانيــة 

ــة الحيوانيــة؛ ال بــل وحتــى  والبريــة غــري الطبيعيــة أيضــاً، ويف حــاالت األجنَّ

ــة املشــوَّهة. البري

ــأل  ــراً لف ــامم، وتشــكل نذي ــري االهت ــت تث ــة املشــوهة كان ــدو أن األجنَّ ويب

ــب  ــن يف األغل ــني املشــوه. ولك ــالف شــكل الجن ــه باخت ــف توقع ــيقع، يختل س

220 Pardee، 2002، P. 132.
221 Pardee، 2002، P. 143.
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كان الجنــني املشــوه هــو نذيــر شــؤم، والحــدث املرتبــط بــه واملتوقــع وقوعــه 

ــديد  ــي )RS 24. 302( ش ــص األوغاريت ــدُّ الن ــذا يَُع ــب. وله ــيئاً يف األغل كان س

األهميــة ألنــه يشــري لهــذا النــوع مــن األجنــة، والتوقعــات التــي ترافــق كل نوع 

منهــا، والتــي تظهــر وجــود تقاليــد قدميــة يف التعامــل مــع مثــل هــذه الحــاالت، 

ــسلسلة  ــومرية بـ ــة والس ــة األكادي ــرُف باللغ ــا يُع ــع م ــق م ــا يتواف ــذا م وه

»شــوما سينيشــتو«، وهــي تعنــي: أنــه إذا أنجبــت املــرأة جنينــاً مشــوهاً بكــذا 

وكــذا.. الــخ، فهــذا يعنــي افــرتاض وقــوع مجموعــة مــن األحــداث الشــخصية 

ــد إمــرأة...  ــد إمــرأة... األرض...، عندمــا تل ــة: “عندمــا تل أو العامــة أو الطبيعي

ســوف يصبــح أكــر قــوة مــن...، عندمــا تلــد إمــرأة... أرض األعــداء ســوف...، 

عندمــا تلــد إمــرأة املــدد )اإلغاثــة(...، عندمــا تلــد إمــرأ... ســالح الـــ...، ســوف 

لــن تحصــل عــىل ذريــة«)222(.  

4 ـ طوالع الحلم

الحلــم أحــد الوســائل التــي كان يتــم مــن خاللهــا فهــم إرادة اإللــه والتنبــؤ 

بأوامــره ورغباتــه وتفســريها، وكان لألحــالم احرتامهــا عنــد الســكان، خصوصــاً 

تلــك التــي يراهــا الصالحــون، وكان بعضهــا يحتــاج إىل مــن يعــرب عــن مدلــول 

ــالم  ــت األح ــة، كان ــوص الرافدي ــاً للنص ــة. ووفق ــت غامض ــرؤى إذا كان ــك ال تل

قنــاة تواصــل لـــ )رســائل إلوهيــة قصــرية(، وتحتــاج ملنهــاج وتقنيــة كهنوتيــة 

مــن أجــل تفســريها. وهنــاك العديــد مــن النصــوص الرافديــة عــن األحــالم)223(، 

بــدءاً مــن جلجامــش وليــس انتهــاًء بآشــور بانيبــال، الــذي يبــدو أنــه كان مولعــاً 

ــوى، ومنهــا حلمــه  ــه يف قــرصه يف نين ــرتاءى ل ــي كانــت ت بتفســري األحــالم، الت

برؤيــة اإللهــة عشــتار)224(. 

222 Pardee، 2002، P. 141، 142.
223 Bienkowski، 2000، P. 95.

224 نظــراً الهتــامم امللــوك اآلشــوريني بتفســري األحــالم، فقــد جلبــوا بعــض مفــرسي األحــالم مــن مــرص، إلضافــة 
هــؤالء إىل مــا عندهــم مــن جامعــة املتنبئــني يف املســتقبل.
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ــي  ــاري، ودع ــم يف م ــني دور مه ــان واملتنبئ ــه كان للكه ــروف أن ــن املع م

ــاالت  ــيام يف الح ــك رؤاه، والس ــُل للمل ــذي كان يَْنق ــو ال ــو«، وه ــم »نب واحده

ــرّاف  ــة الع ــة عــىل رؤي ــوي وثيق ــة. وتحت ــاة اململك ــة والخطــرية يف حي املصريي

التــي نقلتهــا شــيبتو امللكــة إىل زوجهــا الغائــب يف املعــارك، حيــث تطمئنــه إىل 

أن اإللــه ومالئكتــه مصّممــون عــىل حاميــة مدينــة مــاري وأن أحــداً ال يســتطيع 

ــني يف  ــل العراف ــن قب ــتخارة م ــتخدام االس ــن اس ــا ع ــام تحدثن ــا. ك املســاس به

مــاري، حيــث تتــم استشــارة اإللــه مــن أجــل اتخــاذ قــرارات مصرييــة يف حيــاة 

ــة)225(. اململك

توضــح نصــوص أوغاريــت وجــود تفســري لكثــري مــن األحــالم، فلــكل حلــم 

ــم  ــص )RS 18.041( رغ ــون الن ــن مضم ــه م ــا نلمس ــذا م ــني، وه ــري مع تفس

عــدم القــدرة عــىل معرفــة ماهيــة تفصيــل تفســري كل حلــم بســبب التخريــب 

الــذي تعــرض لــه النــص: “وثيقــة األحــالم: ثــور عمــره ســنة و... ســنتان، الثــور 

البالــغ: )تفســريه(...، الثــور: الثــور الصغــري لبعــل... العجلــة أوشــكت أن تذبــح، 

ــع الحصــان:  ــو وحصــان ش... وحصــان... وإذا وق ســنة واحــدة، حصــان عتارت

ــه...  ــيء نفس ــامر... وال ــامر... الح ــون. والح ــل يك ــول الرج ــريه(... وص )تفس

ــل...  ــن بع ــروف... اب ــل... الخ ــد، نس ــني... الول ــن املوظف ــو م ــن... إىل عض واب

ــل  ــادم يك...، العام ــم، الخ ــأس... يتكل ــذ الف ــأس... عندئ ــة... الف ــاة الخادم الفت

)أو العمــل( الـــ hrmtt  أيضــاً... وأكــواب شــقيم/ت... أبنــاء حامــي الكــؤوس... 

تكبــد املوظفــني... الصنــادل... يف حلــم... وجــه... املوظــف الذكــر، املــرأة...، و... 

يف..«)226(. 

225 خليف، 2005، ص 253.
226 Pardee، 2002، P. 146.



401

الديانة السورية القدمية

5 ـ التامئم )التعاويذ( والسحر 

ــىل  ــكان أو ع ــت أو م ــق يف بي ــا يُعلَّ ــي كل م ــة(، ه ــع متيم ــم؛ )جم التامئ

جســم إنســان )يف العنــق أو يف املعصــم أو يف األلبســة( أو حيــوان، بهــدف دفــع 

البــالء واألذى وطــرد األرواح الريــرة، وجلــب املنفعــة والخــري لواضعهــا، ودرء 

كل مكــروه. ولهــا أشــكال متنوعــة )خــرزة، حلــق، دميــة، قالدة...الــخ(، شــغلت 

مــن مــواد مختلفــة كالطــني والحجــارة واملعــدن والعظــام وغريهــا، وغالبــاً مــا 

كان يكتــب عليهــا بعــض العبــارات الواضحــة أو الطلســمية. وقــد اســتخدمت 

ــا  ــح حامله ــرض أن متن ــد( وبغ ــرة )الحس ــني الري ــن الع ــة م ــم للحامي التامئ

صحــة وعافيــة أفضــل. كــام أنهــا قــد تســتخدم لدفــع ومحــو أمل مــا قــد يصيــب 

االنســان. إال أن األمــر يتطلــب يف األغلــب تــالوة بعــض التعاويــذ والصيــغ فــوق 

التميمــة، مــن أجــل أن تكــون ذات فعاليــة)227(.

ــاد غضــب  ــزال، يف كل الحضــارات، ويهــدف إلبع ــا ي اســتخدم الســحر، وم

ــن أن  ــاين. ويُظ ــق األم ــرور، أو تحقي ــاد ال ــتقبل إلبع ــتقراء املس ــة، واس اآلله

يــراً يف هــذا الطقــس، وميكــن تلخيــص وظائفــه  اً أو رشِّ الجــن، يــؤدي دوراً خــريِّ

لــدى جميــع البــر وعــرب العصــور بالتطهــري والطهــارة، وتحقيــق املــآرب الخرية 

ــب  ــه، ويج ــايس في ــدور األس ــري ال ــكالم والتعب ــؤدي ال ــر. وي ودرء األذى وال

ــد  ــة)228(. ويوج ــارات خاص ــا بعب ــات ومخاطبته ــن والجني ــامء الج ــة أس معرف

العديــد مــن النصــوص الســحرية التــي كانــت تُتــىل مــن أجــل أن ينفــذ مفعــول 

الســحر املعمــول بــه، أو لــيك يتــم الحاميــة والتخلــص مــن الســحر املضــاد.

ــة  ــراض نتيج ــدون أن األم ــوا يعتق ــم كان ــحر ألنه ــم بالس ــوا مرضاه عالج

ــون  ــون التشــابه، وقان ــة، وانطلقــوا يف املعالجــة مــن قاعدتــني: قان أرواح خبيث

ــداث يشء،  ــاحر بإح ــوم الس ــدة األوىل يق ــي القاع ــدوى. فف ــة أو الع املصاحب

227 نور الدين )الجزء الثاين(، 2009، ص331.

228 عبد الله، ومرعي، 2008، ص، 54.
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وذلــك بتقليــد حدوثــه فــإذا أُريــَد إيــذاء أحــد األعــداء تُعمــُل دميــة أو صــورة، 

ويعــنيِّ الســاحر املــواد التــي تصنــع منهــا الدميــة أو الصــورة، وتُكــرس أو تحــرق 

مــع تــالوة بعــض التعاويــذ، ومبقتــى هــذه القاعــدة؛ وهــي كــرس أي عضــو 

ــت  ــذي كان ــدو ال ــذا الع ــرر له ــة أو الصــورة، يحــدث ال ــن أعضــاء التميم م

ــام بإحــداث خــري  ــي القي ــة فه ــدة الثاني ــا القاع ــة أو الصــورة. أم ــه الدمي متثل

أو رش ببعــض أجــزاء مــن اإلنســان مثــل شــعره أو أجــزاء مــن مالبســه، ومــن 

الطريــف أن هــذا اللــون مــن الســحر ال زال قامئــاً يف كثــري مــن القــرى وبــني 

كثــري مــن النــاس)229(. 

البــد للذيــن يريــدون أن يكفــروا عــن خطاياهــم املقرتفــة، مــن تــالوة تراتيل 

التوبــة، والصــالة أو الندبــة، والنــواح. كــام ميكنهــم التحــّرر منهــا بتقديــم قربــان 

الغفــران، الــذي يحــل فيــه الحمــل مــكان اإلنســان، رغــم أن مثــن هــذا القربــان 

ــن  ــوة الكاه ــاؤون( بدع ــوم )الخط ــعب. ويق ــة الش ــبة لعام ــاً بالنس كان مكلف

املتخصــص لطــرد األرواح الريــرة بتــالوة التعاويــذ املناســبة. وعندمــا يكــون 

ســبب املــرض مجهــوالً، أو عندمــا تكــون حالــة املــرض ناتجــة مــن غضــب اإللــه 

ــة أن تتوجــه  ــوس املصاحب أو األرواح أو دخــول الشــيطان، فيجــب عــىل الطق

ــه وال قــوة.  ــه إىل يشء جامــد ال حــول ل ، وقلب ــل الــرِّ ــة لتحوي يف هــذه الحال

ويتــم ذلــك بالقيــام بفعــل رمــزي، كربــط متثــال صغــري مــن الطــني أو الخشــب 

ب، أو إذابــة متثــال مــن الشــمع أمــام النــار. كــام يتــم اســتدعاء  للمريــض املعــذَّ

الكاهــن كلــام كان ذلــك رضوريــاً، للتغلــب عــىل قــوة عــدو، أو الســيطرة عــىل 

أخطــار قــوى ُمحدقــة، فــوق طبيعيــة)230(.

ــة الصغــرية، التــي يظــن إنهــا متثــل  ــاك مــن يــرى يف التامثيــل املعدني وهن

ــذ ذات  ــة، وطالســم وتعاوي اآللهــة واإللهــات، أنهــا اســتخدمت كتامثيــل نذري

229 زايد، 1967، ص 152.

230 بارندر، 1993، ص 28.
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غــرض ســحري يف العبــادات املنـــزلية والجنائزيــة، وأنهــا كانــت نســخاً مصغــرة 

لتامثيــل إلهيــة خشــبية، قــد ضاعــت اآلن)231(. 

أ ـ تعاويذ للحامية 

ــا أشــكال  ــة نســبياً، وكان له ــت قليل ــم يف أوغاري ــت أعــداد التامئ لقــد كان

مختلفــة، واحتــوت بعــض النصــوص عــىل عنــارص متامئيــة عكســت صيغــاً مــن 

الكيانــات القدســية التــي كان النــاس يعتقــدون أنهــا تحمــل قــوة مؤثــرة 

عــىل حياتهــم، وهــي تحتــوي عــىل عبــارات أساســية، تحــّدد األهــداف املــراد 

ــا. تحقيقه

هنــاك تعاويــذ مخصصــة للحاميــة مــن الكثري مــن أنــواع األخطار، مــن بينها 

الخطــر اآليت مــن العــني الحاســدة، ومــن لســعات العقــارب، ولدغــات األفاعــي، 

وبعضهــا مخصــص لطــرد األمــراض مــن األطفــال والكبــار، وتعامــل بعضهــا مــع 

حــاالت خاصــة مثــل الضعــف الجنــي، واإلنجــاب، وحتــى االكتئــاب النفــي. 

ــم  ــري »دب ــاك تعب ــني(، وهن ــداء )مفرتض ــد أع ــُه ض ــذة تُوجَّ ــت التعوي كان

ــوع  ــن ن ــدو م ــو ع ــم ه ــان املهاج ــني، والكي ــري للمتكلم ــذي يش dbbm«، ال

 .)RS 22.225 مختلــف، إنــه “عــني الــر” )العــني الحاســدة(، )النــص

ــات مــن األشــخاص عــىل أنهــا مــن املمكــن أن  وقــد تــم تســمية عــدة فئ

 d’tm ــم ــم glm، دعت ــب kšp، غل ــم: كش ــدة، وه ــني الحاس ــع الع ــل م تتعام

ــن  ــل واحــد م ــوف(، وخــربم hbrh )املصاحــب(، ويســتطيع وكي ــي املأل )وتعن

هــؤالء عــىل األقــل، العمــل والتكلـّـم باســم الفئــة املهاجمــة، وبالتــايل كان يُعــدُّ 

مبثابــة الكاهــن »تعيــا y،t”. أمــا الشــخص املســتفيد مــن التعويــذة فقــد كان 

يف النــص )RS 91.2014( فــرد عــادي وهــو »أورتينــوUrtenU« مالــك البيــت 

الــذي وجــد فيــه النــص)232(. 

231 كوبر،2007، ص 72.
232 Pardee، 2002، P. 157.
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ــاء هــذه  ــالوة أثن ونشــري يف هــذا الســياق؛ إىل أن النصــوص توضــح أن الت

الطقــوس مل تكــن مقتــرصة عــىل الرجــال، فكثــرياً مــا كانــت النســوة يشــاركن يف 

مجموعــات اإلنشــاد، كــام يبــدو ذلــك واضحــاً مــن نــص تــؤدى فيــه األناشــيد 

طلبــاً لصــدِّ خطــر خارجــي)233(.

ب ـ تعاويذ ضد األفاعي والعقارب

يوســع مضمــون النــص )RS 92.2014( فهمنــا ألشــكال التفكــري يف مرقنــا 

ــد  ــذة ض ــق بتعوي ــو يتعل ــث، فه ــز الحدي ــرص الربون ــة ع ــذ نهاي ــم من القدي

ــر  ــب خط ــة تجن ــني كيفي ــارات تب ــع عب ــه بض ــرى في ــارب، ون ــي والعق األفاع

الثعابــني والعقــارب، كــام يوضــح كيفيــة جعلهــا غــري مؤذيــة، وصــد هجامتهــا 

 rš//bn بشــكل شــفوي باعتبارهــا عــدواً، ومــن فعــل ســحري )رص/بــن نشــم

ــرض  ــبم دم dbbm kšpm…kšpm dbbm -( يح ــبم... كس ــم كس nšm(، )دب

العــراف املخلوقــات الســامة ويحضهــا عــىل األذى. لقــد ِصيــَغ النــص كحواريــة 

ــرة،  ــذي ســوف يقــود الهجــامت الري ــا(، ال ــني مــامرس الســحر األبيــض )أن ب

ووكيلــه )أنــت(، الــذي هــو موضــوع الهجــوم الــذي ســريد الــر أو الشــيطان، 

وتتــم اإلشــارة لــكل أشــكال الــرور بالشــخص الثالــث )الغائــب(. ويتبــني مــن 

النــص أن الخدمــة املــراد تحقيقهــا مــن التعويــذة هــي حاميــة أورتينــو:

ــك.  ــوف أنادي ــي، س ــن جهت ــا م ــدد، أن ــا ويه ــول م ــك مجه ــا ينادي “عندم

ســوف أهــز قطعــاً مــن الخشــب املقــدس، لــيك ال يــأيت إليــك الثعبــان، لــيك ال 

يــأيت العقــرب تحتــك. ســوف لــن تــأيت األفعــى تحتــك، العقــرب ســوف لــن يــأيت 

تحتــك، وهكــذا رمبــا العــذاب، الســحرة رمبــا لــن يعطــوا أذنــاً لكلمــة الرجــل 

الريــر، لكلمــة أي رجــل )ابــن أي إنســان(. عندمــا يبــدو صاعــداً مــن فمهــم 

عــىل لســانهم.. رمبــا الســحرة، اســكب العــذاب عــىل األرض. مــن أجــل أورتينــو، 

وجســمه، وأعضائــه”)234(. 

233 شيفامن، 1988b، ص 89.
234 Pardee، 2002، P. 158، 159.
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تســتخدم كلمــة »دبــم dbmm« لتعــرّبَ عــن أحــد األعــداء الرئيســيني. 

ــا الزواحــف الســامة للهجــوم  ــع مفعوله ــامت يدف إن أدوات الهجــوم هــي كل

وجلــِب األمــراض. كــام أن »عــني السوء/الحســد« تعمــل ككيــان مهاجــم آخــر، 

وتفعــل الفعــل نفســه. 

هنــاك مــن رأى يف شــخصية »حــورون«، ربــاً يحمــي ويقــدر عــىل مواجهــة 

قــوى الــر التــي تُعــدُّ الثعابــني أحســن صورهــا، ومنــه الشــفاء أيضــاً، ويبــدو 

ــل  ــام، يف ظ ــان س ــعه ثعب ــن لس ــداء م ــي ن ــذي يلب ــد ال ــرب الوحي ــه ال وكأن

 )RS. 24،251( كــام ينســب النــص .)RS. 24،241( اختفــاء بقيــة اآللهــة، النــص

إىل حــورون انتــزاع ســم الثعابــني)235(. 

ــي  ــد األفاع ــحر ض ــة س ــو رقي ــور )RS. 24،244( ه ــص املذك ــون الن مضم

ــكل  ــت بش ــطر، عرض ــة س ــن مئ ــل م ــة يف أق ــكل قص ــىل ش ــرد ع ــامة ت الس

ميثولوجــي. وتتألــف مــن عــرة ابتهــاالت موجهــة مــن قبــل امــرأة تســمى أم 

الفحولــة الكافــال، التــي هــي ابنــة ربــة الشــمس )شــبش(، إىل آلهــة أوغاريــت 

ــا القــدرة عــىل إبطــال ســم األفاعــي،  ــب مــن كل منهــم منحه وغريهــا. وتطل

ويذهــب حــورون وهــو اإللــه الثــاين عــر املبتهــل إليــه لتلبيــة طلبهــا، فبعدمــا 

زارتــه شــبش بنفســها، أخــذ  األمــور بيــده وانطلــق إىل أعــامل عديــدة، تهــدف 

إىل جعــل الســم غــري فعــال، وكجائــزة عــىل إحســانها حصلــت أم فحــل بنــت 

شــبش، عــىل جعــل ســلطة حــورون عــىل األفاعــي تنتقــل إليهــا:

ــرك  ــد ت ــا وق ــدون طفــل. يف ميادينه ــا نحــو حــورون فهــي ب ــر وجهه “تدي

مدينــة الــرق. وهاهــو يتجــه نحــو أراســيخ الكبــرية. ونحــو أراســيخ املرويــة 

ــال،  ــجريات دغ ــني ش ــوت ب ــات امل ــجار. إن نب ــني األش ــة ب ــزع األثل ــداً وانت جي

وقــد هــز غرســة األثلــة مــن أجلهــا املبتهلــة. وقطــف عنقــود التمــر يف ســبيلها 

ــال يف ســبيلها،  ــا الوب ــك يف ســبيلها. واختطــف معه ــي وذل ــرر مي وجعــل ال
235 كاكو، 1980، ص 97، 98، 99.
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ووصــل حــورون إىل بيتهــا. فاتجــه نحــو غرفتهــا ففقــد الســم قوتــه كالســيل. 

ــه  ــوت. علي ــت البي ــه أغلق ــوت، وعلي ــرت البي ــه طه ــاء. علي ــبكة م وذاب كش

ــي  ــت. أعطن ــت وأحجــار القــرص وذهب ــاب البي ــاب ســحر األذى. ب صفحــت ب

كهديــة األفاعــي، والحــردون الســام، أعطنــي إياهــا. كمهــري وصغــار الزواحــف 

ــة«. ــة. أعطيــك األفاعــي مهــراً وصغــار الزواحــف هدي هدي

ــه  ــح لحاميت ــه يطم ــن ب ــت مؤم ــوده يف بي ــص أو وج ــذا الن ــالوة ه إن ت

وأرستــه مــن لدغــات األفاعــي الســامة، وال ســيام الخطــرية منهــا التــي تظهــر 

ــة  ــك، وتفســري هــذه الوثيق ــع، وميكــن الذهــاب أبعــد مــن ذل يف فصــل الربي

ككتيــب صغــري لطقــس ســنوي يهــدف لحاميــة أوغاريــت وشــعبها من لســعات 

ــي)236(. األفاع

 ،)RIH 78\20( يف النــص ،»Hôranu كــام وردت إشــارة لإللــه »حــوران

ــتدعي  ــون اس ــد يك ــحري، وق ــوم الس ــد الهج ــاً ض ــاً قوي ــه وجه ــرف بوصف وع

باعتبــاره وكيــالً لآللهــة، للدفــاع وصــد هجــوم الســحرة. وقــد ورد اســم اإللهــة 

ــص  ــة الن ــن حال ــص، لك ــن الن ــليم م ــزء الس ــة الج ــريات Atiratu يف نهاي عت

ــة)237(. ــا بدق ــة دوره ــت دون معرف ــيئة، حال الس

كــام وجــد عــىل رقيــم مســامري، يف بيــت أحــد الكهنــة نــص آخــر لتعويــذة 

ــة املســامرية  ــوب باألبجدي ــد ومكت ــص فري ــه ن ضــد لدغــة األفعــى، ورغــم أن

األوغاريتيــة، لكنــه يُفهــم بــكل تفاصيلــه:

“أم الحصــان. الفــرس. ابنــة الينبــوع. ابنــة الحجــر. ابنــة العامل الســفي. والعامل 

الســاموي تنــادي آلهــة الشــمس شــبش، أمهــا: شــبش، يــا أمــي. انقــي كلمتـــ )ي( 

إليــل عنــد منبــع النهريــن وملتقــى الواديــني. إنهــا تعويــذة ضــد لســعة األفعــى. 

ــا قــارئ التعويــذة، أبعــد الســم  واســم األفعــى ذات الحراشــف أيهــا الســاحر ي

236 انظر: بوردروي، 1984، 277، 278.
237 Pardee، 2002، P. 158.
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عنهــا وأبطــل مفعولــه )ولكــن( انظــر، هاهــو يرفــع األفعــى إىل األعــىل ويطعــم 

األفعــى ذات الحراشــف. ويأخــذ كرســياً ويجلــس عليــه«.

تناجــي هــذه األبيــات، املنظومــة نظــامً محكــأم عــىل إيقــاع مــوزون، عــدداً 

مــن اآللهــة منهــم: بعــل صفن/ســابون، ودجــن توتــول، وعنــاة وعشــتار إلهتــي 

جبــل اآللهــة، وإلــه القمــر ياريــخ األوغاريتــي، وإلــه األوبئــة )رشــب(، واآللهــة 

عشــتار مــن مــاري، وزيــزو، وكاموشــو بــن حريــات، ومليكــو، وإلــه الحرفيــني 

كوثار/كوثــر، وشاســيش مــن جزيــرة كريــت، وإلهات الســامء شاشــار وشــامل)238(. 

ج ـ تعاويذ ضد عني الحسد

ــد  ــدم، وق ــذ الق ــاس من ــا الن ــه إليه ــي انتب ــع الت ــن املواضي ــد م كان الحس

أدركــوا ذلــك عندمــا اقرتنــت بعــض أنــواع الــرور واألذى الــذي يلحــق بهــم، 

بحضــور بعــض األشــخاص ونظراتهــم، وكان ال بــد مــن مواجهــة هــذا الســحر 

ــة وااللتفــاف عــىل العــني الحاســدة لتــاليف  بســحر مضــاد للتخلــص مــن الحال

ــا النــص )RS 22.225( هجــوم العــني الريــرة  األذى الــذي علــق منهــا. ويرين

ــل  ــن تفاصي ــا ويتضم ــَع ضده ــذي ُوِض ــس ال )الحاســدة()239(، والهجــوم املعاك

الخــروج مــن األزمــة: 

ــذي هوالخــري، أخيهــا  ــا، ال “العــني تذهــب، نعــم إنهــا تحــوم، رأيــت أخيه

املحبــوب. لقــد بــدأت تلتهــم ألقــه بــال مديــة، تــرب دمــه بــال فنجــان، أنهــا 

ــخص  ــز إىل الش ــومرية وترم ــة الس ــن اللغ ــاءت م ــا ج ــي BTY )رمب ــني بط ع

ــوي  ــه، للعــني مثــن محــدد )تشــري لتفســري دني ــك املــرأة التــي رأت ــر( تل الري

وللشــخص الــذي يضــع ســعر التكهــن(، عــني املــأل )مــن يجمــع املــواد(، عــني 

238 كوملاير، 1985، ص 160.

239تعــرف العــني الريــرة يف مــرص القدميــة باســم )عــني أبــو فيــس الريــرة(، وأبــو فيــس هــو الثعبــان الــذي 

يهــدد بالخطــر مركــب إلــه الشــمس. وعــادة مــا كان يطلــب مــن املعبــودات أن تحمــي شــخصاً مــا مــن العني 

الريــرة، ومنهــا الربــة ســخمت، وهنــاك متائــم وشــعائر ضــد هــذه العــني، يف حــني كان املعبــود ســت عــىل 

رأس قامئــة املعبــودات، واملــردة الشــياطني التــي كان يخشــاها املــرصي.
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ــا  ــه مفتاحه ــات ومع ــظ البواب ــن حف ــؤول ع ــخص املس ــة )الش ــب البواب مراق

يقفلهــا ويفتحهــا لهــم(. عــني مراقــب البوابــة، إىل مراقــب البوابــة دعهــا تعــود. 

عــني املــأل إىل املــأل دعهــا تعــود. العــني املحــددة الســعر إىل ســعرها املحــدد 

دعهــا تعــود، عــني الرجــل )بطــي( إىل بطــي دعهــا تعــود، عــني املــرأة )بطــي( 

ــا تعــود«)240(.  إىل املــرأة بطــي دعه

ومــن الواضــح أن شــخصية بطــي، تجســد العني الحاســدة، ســواء كانــت لرجل 

أو امــرأة، أمــا التصــدي لهــا فيتــم بجعلهــا تعــود لصاحبهــا لريجع أذاهــا عليه.  

مل تقتــرص املعالجــة بالتعاويــذ الســحرية عــىل أهــايل أوغاريــت، بــل 

ــني  ــا يظهــر مــن قطعت ــا أيضــاً، وهــذا م ــات املوجــودة فيه اســتخدمتها الجالي

مثقوبتــني مــن العقيــق، عــر عليهــام يف أوغاريــت، وكانتــا تعلقــان يف الطــوق 

)عــىل العنــق(، ولهــام شــكل الصقــر وأيب الهــول الصغــري، ويبــدو أنهــام تخصــان 

املعتقــدات املرصيــة، رغــم أن أوغاريــت مل تكــن مــن املناطــق الخاضعــة لإلدارة 

املرصيــة)241(، ورغــم عــدم معرفــة طبيعــة هاتــني التعويذتــني، والهــدف منهــام، 

إال أنــه مــن الواضــح أنهــام تشــريان لوجــود جاليــة مرصيــة فاعلــة يف املدينــة، 

كــام الكثــري مــن الجاليــات واألقليــات التــي كانــت تتمتــع جميعهــا مبامرســة 

كافــة املعتقــدات والرائــع التــي تؤمــن بهــا. 

د ـ تعاويذ للمعالجة الطبية

توجــد بعــض التعاويــذ التــي تتعامــل مــع أنــواع معينــة مــن األمــراض، ورمبا 

كان لــكل مــرض تعويذتــه الخاصــة، فمنهــا مــا هــو مخصــص لألطفــال، ومنهــا 

ــه عالقــة  ــا مــا ل ــة، ومنه مــا كان مخصصــاً للضعــف الجنــي وخدمــة الفحول

بالخصوبــة واإلنجــاب)242(، ووصــل االهتــامم حتــى األمــراض النفســية فعالجــت 

الكثــري مــن أنواعهــا، ومنهــا االكتئــاب النفــي. وتظهــر النصــوص عــىل شــكل 

240 Pardee، 2002، P. 162.

241 انظر: كونتانسون، 1975، ص 213.

242 عبد الله، ومرعي، 2008، ص 164.
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وصفــات طبيــة يجــب عــىل املريــض اتباعهــا ليــربأ مــن ســقمه ويتامثــل للشــفاء 

كــام هــو حــال النــص )RS 24،272(، وكذلــك النــص )RIT 78\20( املكتشــف 

عــام 1978م، وهــو رقيــة ملعالجــة الضعــف الجنــي، صيغــت بشــكل أخالقــي 

ضمــن قالــب شــعري: 

“هــذه التــالوة تطــرد العــذاب مــن الرجــل الشــاب: األمل، بفضــل صولجانــك 

ــن،  ــوت الكاه ــرب ص ــرج ع ــك، تخ ــن صولجان ــببات األمل، م ــاده، مس ــم إبع ت

ــل تســلق املاعــز  ــان مــن عمــود )الســقف(، مث ــذة، كثعب كالدخــان مــن الناف

الجبــي إىل القمــة، مثــل تبخــرت األســود نحــو عرينهــا. هــل تقــرتف إمثــاً ضــد 

جســدك، هــل يجــب أن تلحــق رشاً بجســدك. يجــب أن تــأكل خبــزاً متعفنــاً، 

وتــرب، بــأىس، عصــري التــني، فــوق املرتفعــات يف الوديــان )التــي يرويهــا( بــر 

املــاء، يف الظــالل حتــى يف الحــرم. عندئــذ، االكتئــاب، كــام الســحرة، )حورانــو( 

ــركاء، هــو ســوف يســوقهم خارجــك.  ــى كل ال ســوف يســوقه خارجــك، حت

فيــام يتعلــق بالحــرارة، ال تعمــل عــىل خفضهــا. رمبــا  يتلعثــم لســانك. يســتطيع 

اإللــه أن يكســيك. يســتطيع اإللــه أن يعريــك، للرجــل، الــذي يهبــط عــن 

ــن الرجــل، اُشــف مــن مرضــك. انظــر يف حنجــرة  الصولجــان إىل األرض. الب

الســيدة )عترياتــو(، اصنــع... مــع العصــري إىل... أنــا ســوف أميــزك... املنــزل الذي 

يدخــل، يجــب أن ال تدخــل... ال تــدر رأســك«)243(. 

ومــن بــني املواضيــع التــي وردت ضمــن نفــس الســياق موضــوع استشــارة 

طبيــة لـــ »دايتانــو« مــع تعويــذة الشــفاء )النــص RS 24،272(. إضافــة ملوضوع 

 RS ــص ــو )الن ــد شــبش ومبســاعدة حوران ــن األفاعــي عــىل ي ــري األرض م تطه

 ،)RS 24،258 24،251(. وهنــاك وصفــة طبيــة لصــداع تنــاول الكحــول )النــص

تقــدم يف بدايتهــا األضاحــي إليــل، وتجــري بعدهــا الطقــوس والصلــوات 

ــوب: ــة الالزمــة للوصــول إىل الشــفاء املطل والخطــوات الطبي

243 Pardee، 2002، P. 159، 160.
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“يذبــح إيــل )أضاحــي(، يلهــو يف بيتــه، يصــي ضمــن قــرصه، دعــى اآللهــة 

ــة. ياريبــو  ملشــاركته، رشبــوا الخمــر حتــى الشــبع، خمــراً جديــداً حتــى الثامل

أعــدَّ طاســه، ســحبها كالكلــب، تحــت الطاولــة. أي إلــه يعرفــه يعــد لــه حصــة 

ــه يف العصــا، تحــت  ــن ال يعرفهــم رضب مــن الطعــام، ولكــن واحــداً مــن الذي

ــم،  ــن اللح ــة nšb م ــه قطع ــد ل ــو تع ــاة، عرتات ــو وعن ــد لعرتات ــة. صع الطاول

ــاك ال يجــب أن  ــو قطعــة الكتــف. بــواب بيــت إيــل يــرصخ عليهــم. هن عرتات

يعــدوا قطعــة »نشــب nšb« للكلــب، وال قطعــة الكتــف لكلــب الصيــد. ابتهــل 

إليــل، والــده، يأخــذ إيــل مقعــده ويناديــا ســوية مجموعــة الــرب، يأخــذ إيــل 

مقعــده يف نــادي رشبــه. رشب الخمــر حتــى الشــبع، خمــراً جديداً حتــى الثاملة. 

يعــود إيــل إىل بيتــه يصــل إىل بالطــه. توكامونــا - وا - شــوناما تحملــه طويــاًل، 

ويلتقيــه »خبــي HBY«، )هــذه الكلمــة غــري محــددة املعنــى بعــد، رمبــا كان 

لهــا عالقــة بعبــادة الثــور املرصيــة القدميــة حيــث تــدل عــىل مــن يقــوم بــدور 

ــامل الســفي(. هــو  ــل األرواح إىل الع ــوت، أو ناق ــكان امل ــل األرواح نحــو م دلي

مــن كان لــه قرنــان وذيــل، يربــه يف غائطــه وبولــه. يســقط إيــل كأنــه ميــت، 

إيــل يســقط مثــل هــؤالء الذيــن ماتــوا يف األرض. عنــاة وعرتاتــو يذهبــا، لقضــاء 

ــا  ــد...، عندم ــم تعي ــاة... وفيه ــو وعن ــدش QDŠ....عرتات ــد... ق ــة، يف الصي عطل

 PQQ تشــفيه، يصحــو. مــا الــذي ســيوضع عــىل رأســه، شــعر الكلــب. ورأس الـــ

ونبتــة، هــو يــرب مروبــاً ممزوجــاً مــع زيــت زيتــون طــازج )العبــارة هنــا 

تــأيت بصيغــة دم زت dm zt مبعنــى دم شــجرة الزيتــون(«)244(. 

244 Pardee، 2002، P. 169، 179.
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ونعلــم يف أســطورة »امللــك قــريت«)245(، أن هــذا امللــك كان قــد مــرض حتــى 

شــارف عــىل املــوت ووجــب تهيئــة القــرب لــه، وتشــاركه الطبيعــة مرضــه، فيعــّم 

الجــدب والقحــط البــالد، وتنفــذ مخزونــات القمــح والنبيــذ، حتــى خــي الناس 

غائلــة الجــوع. فيحــزن عليــه اإللــه إيــل، وينــادي اآللهــة ويســألهم مــن يــداوي 

قــريت ويطــرد الشــيطان، فرتســل لــه شــعثقات، ويعتقــد أنهــا ســاحرة أو جنيــة، 

ويــدل اســمها عــىل أنهــا تعتــق مــن مــرض، فتقــدم لقــريت رشاب الخطمــي، 

ــه  ــود إلي ــن مرضــه، وتع ــى م ــه الحم ــاً، وتفارق ــرب وينضــح جســمه عرق في

شــهية الطعــام: 

 “تنــاول كأســاً بيــده، كــوراً بيمينــه قائــالً: أنــت يــا شــعثقات، طــريي خلســة 

ــيخرج  ــي، س ــقيه رشاب الخطم ــرى، اس ــرب الق ــة ع ــريي خفيف ــة، ط إىل املدين

ــم فخاريــة مــن الحجــم الكبــري نســبياً، وقــد اكتشــفتها بعثــة رأس  245 وصلتنــا ملحمــة قــريت عــىل ثالثــة رُقُ

ــدور  ــب(، ت ــف حل ــة يف متح ــىل )محفوظ ــن األع ــة الكاه ــن مكتب ــمي 1930–1931م ضم ــمرا يف موس الش

األحــداث حــول ملــك عــاش يف ســالف األزمــان يدعــى قــرِيت، عصفــت بــه الكــوارث، ففقــد أخوتــه الســبع، 

وزوجاتــه الســبع أيضــاً تباعــاً دون أن يــرزق منهــن بولــد يرثــه عــىل العــرش، فبقــي وحيــداً مقهــوراً يســأل 

اآللهــة أن ترزقــه ابنــاً. ويف إحــدى الليــايل عرضــت لــه رؤيــا تجــىل لــه فيهــا اإللــه إيــل ليســأله عــام يحتــاج، 

فطلــب أن يرزقــه بولــد يرثــه، فطلــب منــه الكــف عــن البــكاء، والتطهــر، وتقديــم القربــان، وتجهيــز جيشــه 

للتوجــه نحــو أدوم الواقعــة جنــوب البحــر امليــت للحصــول عــىل ابنــة فابــل ملــك أدوم التــي ســتكون لــه 

زوجــة تولــد لــه ذريتــه، وهكــذا فعــل قــريت. ويف طريقــه زار معبــد عشــرية يف صيــدون وصــور، ونــذر لهــا 

ــاً، وحــارص  ــة أضعــاف مهرهــا ذهب إذا مــا ظفــر بالعــروس أن يقــدم ملعبدهــا ضعفــي مهرهــا فضــة، وثالث

أدوم ســتة أيــام، ويف اليــوم الســابع أرســل لــه ملكهــا عرضــاً بأخــذ مــا يريــد مــن الذهــب والفضــة والعبيــد 

والعربــات وغريهــا مقابــل أن يــدع أدوم بســالم، فقــال لــه إنــه جــاء مــن أجــل الحصــول عــىل ابنتــه البكــر 

حوريــة التــي تشــبه عنــاة وعشــتارت بجاملهــا فقــد وهبهــا لــه إيــل يف الحلــم، وبعــد مامنعــة يوافــق امللــك 

عــىل إعطائــه ابنتــه التــي يفتقدهــا الجميــع ألنهــا كانــت تطعــم وتســقي العطــاش، وتأخــذ بيــد الضعيــف. 

و أصبحــت زوجــة لقــريت، وأنجبــت لــه ســبعة أوالد ومنهــم يصــب، ولكــن »قــريت« نــي نــذره لعشــرية، 

ــم  ــة، ث ــان الدول ــا أعي ــو له ــة- - وتدع ــد وليم ــه أن تع ــن زوجت ــب م ــرض، وكاد أن ميــوت، فطل ــه امل فأصاب

ــاً،  ــق جواب ــر ومل يل ــض وطــرد ال ــداوة املري ــم م ــاً منه ــة طالب ــل اآلله ــع إي ــالد، ويجم ــب القحــط الب يصي

فيبــدأ إيــل بعمــل ســحري، ويقبــض عــىل روث ناعــم  يحرقــه، فتخــرج منــه اإللهــة شــعتقات شــافية املــرض 

التــي جلبــت لقــريت األعشــاب مــن القــرى واملــدن، وجعتلــه يتعــرق حتــى اغتســل بعرقــه، وفارقتــه الحّمــى 

وانهــزم املــوت. وعــاد ملامرســة ســلطته، فيخــرج ابنــه يصــب عــن طاعتــه، ويطلــب منــه التنــازل عــن العــرش 

لعــدم قدرتــه عــىل االضطــالع مبســؤولياته، فتثــور ثائــرة قــريت، ويلعــن ابنــه، ويدعــو حــورون وعشــتارت 

لالنتقــام منــه، وعنــد هــذه النقطــة تضيــع القصــة لعــدم وضــوح بقيــة النــص. انظــر: الســواح، 2006.
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املــرض مــن صدغيــه، والوبــاء مــن رأســه، وتجلســني حتــى يجللــه العــرق....” 

ثم تصف األسطورة انتصار شعثقات عىل املرض:

ــعثقات،  ــادرت ش ــيندحر، وغ ــوت س ــرة، ألن امل ــعثقات املظف ــاً لش  “هنيئ

ــارت  ــة، ط ــة إىل املدين ــارت خفي ــد ط ــريت، لق ــزل ق ــطر من ــا ش ــت وجهه ميم

خفيــة عــرب القــرى، تطلــب الخطمــي لتطــرد املــرض، وداوت املريــض يف رأســه، 

ــه العــرق، وفتحــت شــهيته للطعــام”.  ــى جلل وجلســت حت

وهكــذا اندحــر املــوت، وشــعثقات باتــت منتــرصة. ثــم أمــر قــريت زوجتــه 

ــت  ــمن، فقام ــروف املس ــم الخ ــن لح ــراً م ــاً فاخ ــه طعام ــد ل ــة أن تع حوري

الزوجــة الوفيَّــة بإعــداد الطعــام وعــادت إىل قــريت قوتــه وبعــد يومــني جلــس 

عــىل كــريس العــرش ليســوس البــالد مــن جديــد)246(. 

لقــد جــاء ذكــر »حــورون« مشــرتكاً مــع اآللهــة رشــف وعنــاة، وكان يبتهــل 

ــن. وهــو  ــي تحــدد املؤم ــات املتوحشــة الت ــي الطــارد للحيوان كالراعــي الحام

 )RS 24،244( الــرب الشــايف مــن لســعة الثعابــني الســامة، حســب النــص

ــحري، إذ  ــه الس ــورون بفعل ــطورة ح ــص أس ــن الن ــاً. ويتضم ــه آنف ــار إلي املش

ــة  ــرس( ابن ــال: الف ــوم باه ــخصية )ع ــرب ش ــفاء ع ــب الش ــة تطل ــرى األضحي ن

)شــبش( التــي توســلت ألمهــا ربــة الشــمس، يك تتوســط لــدى مختلــف 

ــذي  ــون لحــورون، ال ــد الع ــد ي ــة. فتســتطيع )شــبش( الحصــول عــىل م اآلله

قــام بقطــف النباتــات الشــافية، وأخذهــا معــه لعيــادة املريــض. ليــدور حــوار 

يف الفقــرة األخــرية بــني حــورون و)عــوم باهــال( يفيــد: »أن الربــة املترعــة؛ 

قــد حصلــت عــىل قــوة تقهــر الثعابــني، وذلــك كهديــة زواج، أو مكافــأة ُحــٍب 

مهــا )حــورون(... وغــدت )عــوم باهــال(، زوجــة حــورون، وكمكافــأة عــىل  قدَّ

لطفهــا حصلــت عــىل أن ميــارس الــرب تجــاه البــر قدرتــه عــىل الشــفاء. ولهــذا 

246 مصطفى، 2006، ص 70.
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أصبــح اإللــه )حــورون( ربــاً، ومنــه شــافياً وحاميــاً وقــادراً عــىل مواجهــة قــوى 

الــر، التــي تُعــدُّ الثعابــني أحســن صورهــا. ويبــدو أن توحيــد )حــورون( مــع 

ــاظ)247(. حــوروس )املــرصي(، ليــس أكــر مــن لعــب باأللف

اكتشــف نــص يف رأس ابــن هانــئ عــام 1978م، وهــو ذو خصائــص ســحرية 

دينيــة، غنــي مبفــردات جديــدة، يتحــدث عــن طــرد ســحرة وكائنــات مؤذيــة 

ذات مظاهــر شــيطانية، ويذكــر أحــد املقاطــع األكــر وضوحــاً يف النــص الــرب 

»حــورون« بطريقــة ال تــرتك أي مجــال للشــك بوظيفتــه الوقائيــة: 

“فليطــرد حــورون املشــاركني والفتــى الريــك«. إن النــص يتعلــق حســب 

ــَل »حــورون« بحاميتــه.  الظاهــر باملؤذيــني املتجمعــني ضــد مــن تكفَّ

وقــد عرفنــا »حــورون«، يف رأس الشــمرا يف مظهريــن يقومــان عــىل الربــط 

بــني مظهــره القتــايل ومظهــره الشــفايئ الــذي يتجــىل باســتخدامه ضمــن 

النصــوص الســحرية كخصــم يواجــه الكائنــات املؤذيــة. فهــل هــو مقاتــل بقــدر 

مــا هــو شــاف، ويعاقــب قــوى الشــؤم التــي يســعى الســحر إلضعافهــا، أم أنــه 

املنتــرص عــىل هــذه القــوى ألنــه بشــكل عــام رب حافــظ؟.

 إن الوثيقــة املوجــودة متيــل بالــرأي إىل الجــواب األول. بحيــث أن حــورون 

مل يكــن ربــاً حربيــاً، ومل ميــارس شــجاعته - مثــل بعــل - ضــد أعــداء عموميــني، 

ــات مــن »حــورون«، لجــأ لصيغــة اللعــن  وعندمــا هــّدد قــريت، يصــب برب

التــي يحتمــل أنهــا كانــت دارجــة، لحاميــة األفــراد وردِّ الخصــم الشــيطاين)248(. 

خضعــت منطقــة الفــرات األوســط خــالل عــرص الربونــز الحديــث لســيادة 

ــى  ــوري وحت ــاحل الس ــن الس ــم م ــدت دولته ــن امت ــني، الذي ــوك امليتاني املل

247 كاكو، 1980، ص 97، 98، 99.

248 انظر: كاكو، 1980، ص  102.
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ــذي  ــت، وال ــارص ألوغاري ــازي)249(، املع ــل ب ــم ت ــم مواقعه ــن أه ــروس، وم زغ

ُعــرَ يف أكروبولــه عــىل مركــز للعبــادة ومســاكن للكهنــة، وفراغــات تقــدم فيهــا 

جملــة مــن األشــياء، منهــا األضاحــي الحيوانيــة. ونجــد هنــاك الكثــري مــن اللقــى 

ــا  ــحرية، تطلعن ــف الس ــعائرية والوظائ ــتخدامات الش ــة لالس ــة املخصص األثري

عــىل التصــورات الدينيــة لــدى ســكان املوقــع واملنطقــة، ومنهــا إنــاء مــن الطــني 

ــرية، ورأس  ــون صغ ــة صح ــوف، خمس ــه املج ــىل محيط ــت ع ــوي، توضع املش

كبــش، ميكــن أن ينســاب مــن فمــه الــراب املقــدم خــالل األضاحــي. 

ويف مجــال الشــعائر الخاصــة مبلكــوت الســحر توجــد بضعــة متاثيــل، أحدها 

ــة  ــأً تحــت عتب ــظ، كان مخب ــه رأس ووجــه ذو شــكل أســطواين وجســم غلي ل

أحــد البيــوت، ويبــدو أنــه وضــع لطــرد األرواح الريــرة، وهــي العــادة التــي 

كثــرياً مــا جــاء ذكرهــا يف النصــوص املســامرية)250(.

ويف موقــع ممباقــة؛ ذكــر أحــد النصــوص عــدداً مــن اآللهــة أغلبهــا لــه صلــة 

باللعــن والَقَســْم، ومنهــا اإللــه »دجــن« و»أدو«)251( ومــن املؤكــد أنهــا تــأيت يف 

ــراد  ــدد األف ــي ته ــة الت ــرة واملؤذي ــوى الري ــن الق ــة م نفــس الســياق للحامي

ــات.  واملجموع

249 يقــع تــل بــازي عــىل الضفــة الرقيــة لنهــر الفــرات )منطقــة غمــر ســد تريــن(، نقبــت فيــه بعثــة أملانيــة، 

تبــني لهــا أن املوقــع كان أحــد املراكــز املدنيــة املهمــة التابعــة للمملكــة امليتانيــة يف القرنــني الخامــس والرابــع 

عــر ق.م، ثــم تبــع للمملكــة الحثيــة، وظــل املوقــع مســكوناً خــالل العــرص الرومــاين. وقــد تــم الكشــف 

ضمــن مســاحة هكتــار فقــط عــن واحــد وخمســني بيتــاً مــع الشــوارع واألزقــة والســاحات. تتخــذ البيــوت 

الشــكل الــذي يطلــق عليــه منــوذج بــازي، وهــو موحــد جــداً، فدامئــاً توجــد قاعــة رئيســية متطاولــة، ويقــوم 

عــىل جنباتهــا صــف مــن الحجــرات الثانويــة الصغــرية. كذلــك فــإن محتوياتهــا متجانســة، بحيــث تســمح 

بإعــادة تصميــم الفعاليــات يف البيــوت إىل حــد بعيــد. اســتخدم أحــد البيــوت كموقــع لالتصــاالت االجتامعيــة، 

وكموقــع ألداء األمــور الدينيــة – الطقســية. وكان يف الكثــري مــن البيــوت طابــق ثــان للســكن. وكشــف مبنــى 

مميــز بشــكله وأبعــاده، وميكــن أن يكــون معبــداً، عــر فيــه عــىل لقــى نــادرة تشــري ألهميــة املبنــى، ومنهــا 

إنــاء مــن األلباســرت، وهــو قطعــة مثينــة مســتوردة مــن مــرص أو فلســطني.

250 أينفاك، 1999، ص 11.
251 Werner، 1998، P. 128.
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ثانياً: التنجيم والسحر يف العرص اآلرامي

يبــدو أن هــذا املوضــوع كان واســع االنتشــار، وميكــن أن نلمســه مــن خــالل 

بعــض النصــوص، كــام يف نــص تعويــذة مــن أرســالن طــاش »خــدو« يف شــامل 

ــورون  ــزام  وح ــدي س ــري إىل تص ــابع ق.م، تش ــرن الس ــود إىل الق ــورية، تع س

للربــة الطائــرة ولخانقــي الليــل.

التعويــذة:  “يــا أيتهــا الربــات الطائــرة، يــا ســزام بــن بــدر يشيشــا، رب، ويــا 

خانقــي الحمــالن، البيــت أدخــل، أمــا يــي فســوف لــن يطــأه، القــرص أطــأ، أمــا 

ــا عهــداً، عــارشة عقــدت  يــي فســوف لــن يدخلــه، الواحــد األبــدي عقــد معن

ــع  ــيني، م ــاد املقدس ــس كل اآلح ــري يف مجل ــل، والكب ــاً، وكا أوالد إي ــا حلف معن

عهــود الســموات واألرض القدميــة، مــع عهــود بعــل ســيد األرض، مــع عهــود 

حــورون الــذي كلمتــه حــق مــع جواريــه الســبع، ومــع زوجــات بعــل قــدس 

ــة”)252(.  الثامني

ــني  ــت لجني ــن حجــر البازل ــة ضخمــة م ــب عــىل كتل عــر يف قلعــة حل

ــرت  ــام انت ــة مبوضــوع الســحر)253(. ك ــام عالق ــد أن له ــن املعتق مجنحــني، م

ــة  ــا رقيَّ ــحر، ومنه ــة بالس ــا عالق ــا كان له ــة، ورمب ــذه املرحل ــالل ه ــى خ الرق

جرييــة وجــدت يف تــل آفــس كانــت مصنوعــة بــروح الصناعــة الحجريــة التــي 

ســادت يف ســورية طيلــة العــرص الربونــزي الحديــث عــىل نطــاق واســع، ونحــن 

ــاين.  ــيط األول والث ــزي الوس ــرص الربون ــا كان يف الع ــور له ــم أن أول ظه نعل

كــام كان لتفتيــش أحشــاء حيوانــات القرابــني ألغــراض العرافــة والتواصــل 

و األحــالم والعرَّافون  مــع القــوى الخارقــة شــعبية كبــرية يف املنطقــة، وكان مفــرسِّ

ــة عــن  ــة، ونقــرأ يف النقــوش اآلرامي ــة اآلرامي ــاة الديني عنــرصاً أساســياً يف الحي

252 فرزات، 1992، ص 51.

253 خياطة، 1999، ص 131.
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امللــك بنمــوا الــذي أقــام متثــاالً لحــدد بنــاء عــىل طلبــه، وعــن امللــك زكــري الــذي 

أعانــه بعلشــمني عــرب العرافــني والرســل)254(.

ــي تحمــي  ــم الت ــذ والتامئ ــف األول، اســتمر اســتخدام التعاوي وخــالل األل

اإلنســان مــن األخطــار التــي تحــدق بــه مــن كافــة الجهــات، ويبــدو أن هــذه 

ــيخ  ــل الش ــو )ت ــا دور كاتليم ــورية ومنه ــع األرايض الس ــملت جمي ــة ش الثقاف

ــزو الشــيطان، وهــي شــكل رمــزي  ــة لبي ــاك عــىل دمي ــرَ هن حمــد(، حيــث ُع

مركــب مــن ثــور وأســد وطائــر جــارح وعقــرب وأفعــى، يرمــز إللــه الطقــس، 

والحــرب، والحــب، والعــامل الســفي بــازوزو وهــو جّنــي خــرّي، ميــال لإلنســان 

الــذي يقــدم لــه الحاميــة مــن األمــراض واألرواح الريــرة. والعلــل واألمــراض 

ــة)255(.  املختلف

254 تيكسيدور، 2007، ص 138.
255 Bontaz، 1998، P. 126.
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املوت وتقديس األسالف 

، والحــق املكــروه والوحــش الــرس الــذي  املــوت؛ هــو اللغــز املحــريِّ

ــكان  ــد أدرك س ــد. وق ــه أح ــن أنياب ــت م ــن أن يفل ــة، وال ميك ــف األحب يخط

مرقنــا القديــم هــذه الحقيقــة الرهيبــة، فابتدعــوا الكثــري مــن األفــكار 

ــا يف  ــي صاغوه ــهم، والت ــا يف نفوس ــف وقعه ــىل تخفي ــاعدة ع ــد املس والعقائ

ــة، فــرأوا فيــه انتقــاالً للــروح مــن جســدها  قوالــب ميثولوجيــة وأدبيــة جميل

ــاً  ــاج لجهــود مــن ظــلَّ حي املــادي، إىل أبديتهــا يف العــامل الســفي، حيــث تحت

ــوب  ــوا باملطل ــا، وإن مل يُوف ــة تجاهه ــعائر املطلوب ــام بالش ــني، للقي ــن املقرب م

تَتَعــُب هــذه الــروح، وتشــقى يف عاملهــا الســفي، وتُتِعــب وتُشــقي الورثــة يف 

ــه. ــون في ــذي يعيش ــم األريض ال عامله

ــة عــىل  ــم، واملواظب ــة الشــعائر له ــوات، وإقام ــة باألم ــت العناي ــك كان لذل

ــاء.  ــرق القدم ــكان امل ــة لس ــدة الديني ــزات العقي ــم مرتك ــن أه ــا، م تقدميه

وألهميــة هــذا املوضــوع فقــد حــرص اآلبــاء، يف وصاياهــم، عــىل تذكــري ورثتهــم 

بــرورة إقامــة الشــعائر مــن أجلهــم. ألن يف عــدم إيفائهــم بإلتزاماتهــم، إلحاق 

ــاء املقربــني الذيــن  لــألذى بــروح امليــت يف عاملــه الســفي، وأيضــاً بــكل األحي

تالحقهــم أطيــاف هــذه األرواح، جالبــة لهــم كل أنــواع الشــؤم والقلــق والفــأل 

الــيء)1(. 
1 اعتقــد ســكان بــالد الرافديــن واملــرق أن بعــض األرواح مل تكــن تنـــزل اىل العــامل الســفي أو أنهــا تغــادره 
لســبب مــن األســباب، مثــل تعــرض قــرب صاحبهــا لتخريــب أو عــدم دفــن جســده بعــد املــوت. ويف هــذه 
ــاء، أو إلحــاق األذى بهــم، والتســبب بإصابتهــم بأمــراض  ــة تكــون تلــك األرواح مصــدراً إلزعــاج األحي الحال
شــتى. وكانــت أرضار هــذه األرواح تعالــج بالتعاويــذ وتعزيــم الكهنــة. وهنــاك إشــارات عديــدة يف نصــوص 
 التعاويــذ املســامرية اىل الحــاالت التــي كانــت تعــزى لــألرواح الريرة وتلبســها لألحيــاء. انظر: حنــون، 2005، 

ص 213.
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قــد يكــون مــا خلَّفــه املــوت مــن فجائــع يف نفــوس النــاس، الدافــع األكــر 

أهميــة لظهــور مــا أُطلــق عليــه عبــادة تقديــس األســالف، والتــي رمبــا ال تعــدو 

أن تكــون طريقــة إليجــاد حالــة روحيــة عاطفيــة تربــط بــني األحيــاء والراحلــني 

مــن أحبتهــم، مبــا يف ذلــك امللــوك الذيــن نســجوا ألنفســهم هالــة اســتطاعت 

أن تُقنــَع النــاس أنهــم خلفــاء اآللهــة عــىل األرض. لقــد كانــت هــذه العبــادة 

مــن أقــدم وأهــم العبــادات التــي عرفتهــا مجتمعاتنــا املرقيــة، منــذ العــرص 

الحجــري الحديــث ونشــوء القــرى الزراعيــة األوىل يف العــامل، ثــم انتــرت عــىل 

نطــاق واســع خــالل العصــور الالحقــة، فعرفناهــا يف الكثــري مــن املواقــع األثريــة 

ومنهــا أوغاريــت وقطنــة وأالالخ وإميــار واملواقــع الفينيقيــة واآلراميــة. 
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الفصل األول: املوت كام رآه قدماء السوريني

يف ديانــة ســورية القدميــة، ويبــدو أنــه يف كل مرقنــا القديــم، كان هنــاك 

ــي تســتحق العطــف إن مل  ــة الت ــن اآلله ــوت كواحــد م ــه امل ــل إل ــل لتمثي مي

يكــن بعــض الحــب، وهــي إحــدى الطرائــق التــي واجــه مــن خاللهــا املؤمنــون 

حتميــة القــدر. وطبقــاً لنصــوص أوغاريــت فــإن الحــب واملــوت قريبــان مــن 

بعضهــام، ومرتبطــان منــذ بــدء الخليقــة. إلــه املــوت »مــوت« وحــش مرعــب، 

ــري  ــك الكث ــا، فقــد كان ميتل ــي ال يســتطيع كبته ــه الت رَشِه، وهــو ورغــم غريزت

مــن مالمــح اللطافــة، ومنهــا الصفــة التــي ُعــرَف بهــا، وهــي حاصــد الحبــوب 

الــذي ينقــل اإلنســان مــن ضفــة الخــوف إىل قــدره ومســتقره الجديــد)2(.

وهكــذا، فاآللهــة التــي تحكــم العــامل الســفي ليســت بالســوء املطلــق، وقــد 

قــدم لهــا النــاس األضاحــي يف مــرص وبابــل وخــايت، وهــي تقــوم ببنــاء الجــرس 

الــذي ميــأل الفــراغ بــني عــامل الحيــاة وعــامل املــوت الــذي يبــدو أنــه وتحــت كل 

الظــروف، ميكــن أن يكــون محببــاً كــام الحــب ميكــن أن يكــون مميتــاً)3(. 

أوالً: املوت عند األوغاريتيني

ــع  ــىل أن املجتم ــم ع ــا القدي ــة يف مرقن ــوس الجنائزي ــود الطق ــدل وج  ي

ــاة  ــن الحي ــان م ــروج اإلنس ــق خ ــد تراف ــديد. فق ــرتام ش ــوات باح ــاط األم أح

2 Moor، 1990، PP. 233-245.
3 Moor، 1990، PP. 233-245.
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مبراســم واحتفــاالت خاصــة، كان البــكاء يبــدأ عــادة عنــد فــراش املحتــر )كــام 

ــة  ــام يف ملحم ــل )ك ــت والحق ــت يف البي ــون املي ــم يبك ــريت( ث ــة ق يف ملحم

أقهــات(، ويســتمر البــكاء ملــدة ســبعة أيــام )يف امللحمــة مــدة ســبع ســنوات(. 

يرتافــق النــواح والنــدب مــع منــح كثــري مــن العطايــا، التــي كان مــن املمكن 

أن تــؤدي إىل إفــالس العائلــة)4(. وخــالل إقامــة املــرايث غالبــاً مــا كان املفجوعــون 

ــت  ــات. وإذا كان ذوو املي ــة وعاه ــروح عميق ــداث ج ــامهم بإح ــؤذون أجس ي

ــر  ــني، ويذك ــات محرتف ــني ونوَّاح ــتأجرون نوَّاح ــم يس ــوم؛ فإنه ــاء الق ــن أغني م

ــدى  ــكاء ل ــم للب ــذا الفه ــد ه ــات)5(. وال يبتع ــريت وأقه ــي ق ــؤالء يف ملحمت ه

األوغاريتيــني عــن فهــم ســكان بــالد الرافديــن لــه، حيــث كان االعتقــاد الســائد 

لديهــم أن دمــوع األحيــاء ومراثيهــم، ميكــن أن توفــر للمــوىت بعــض الراحــة)6(. 

)الشــكل105(.

كان املــوت طبقــاً للتقاليــد الكنعانيــة؛ مرتبطــاً بالحــب منــذ بــدء اإلنســانية، 

4 كانــت املراســم الشــعائرية والجنائزيــة تقســم بحســب مواعيدهــا لنوعــني، يتضمــن األول منهــام مــا كان يقــام 

بعــد حــدوث الوفــاة مبــارشة، ويشــمل الثــاين الشــعائر التــي كانــت تــؤدى يف أوقــات معينــة مختلفــة ملــدة 

طويلــة بعــد مــوت الشــخص. إن مراســم النــوع األول وشــعائره، كانــت تختلــف بحســب اختــالف مكانــة 

الشــخص ومنـــزلته االجتامعيــة، كأن تكــون قصــرية وبســيطة للفقــراء وذوي املكانــة الدنيــا يف املجتمــع، وأكــر 

ــة إمــا أن تدفــن مــع جثــث  ــا أطــول للميســورين. كانــت القرابــني الجنائزي ــاً وفخامــة، وتســتغرق وقت وقت

األمــوات يف داخــل القبــور، أو تــوزع عــىل النــاس بعــد االنتهــاء مــن عمليــة دفــن املتــويف. ويف كلتــا الحالتــني 

ــه  ــدرة عائلت ــويف ومق ــة املت ــالف مكان ــف باخت ــة تختل ــني جنائزي ــة كقراب ــام املقدم ــات الطع ــت كمي كان

ــت أجســادها  ــا كان ــارشة، وإمن ــاة مب ــن بعــد الوف ــدو أن الشــخصيات املهمــة مل تكــن تُدف ــة. ويب االقتصادي

مُتــدد يف قصورهــا لفــرتة مــن الزمــن، فيــام يســتمر العمــل يف إقامــة الشــعائر. وكان هنــاك موعــدان إلقامــة 

ــوم  ــهري كان يف الي ــد الش ــنوي. واملوع ــر س ــهري؛ واآلخ ــام ش ــة، أحده ــعائر الجنائزي ــن الش ــوع م ــذا الن ه

ــىل  ــه ع ــامل الســفي، ويتوجــب في ــوىت يف الع ــه أرواح امل ــع في ــوم تجتم ــن الشــهر، ي ــن م التاســع والعري

األحيــاء أن يقدمــوا ألجلهــا القرابــني، ويقيمــوا الشــعائر الجنائزيــة. وأطلقــت عليــه نعــوت مقرتنــة بالشــعائر 

ــا املوعــد الســنوي  ــدب(، أم ــوم الن ــوم الكــور(، )ي ــوم وليمــة املــوىت(، )ي ــا )ي ــه ومنه ــام في ــت تق ــي كان الت

ــدأ يف  ــي تب ــة الت ــس يف الســنة البابلي ــو الشــهر الخام ــكان يف شــهر آب، وه ــة؛ ف ــة الشــعائر الجنائزي إلقام

ــون،  ــا. انظر:حن ــك الشــهر، وترفــع املشــاعل مــن أجله ــني تقــدم ألرواح املــوىت يف ذل نيســان، وكانــت القراب

.188 ،178 ،2005

5 شيفامن، 1988b، ص 17 – 18.

6 حنون، 1978، ص 292.
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ــع  ــج الربي ــو ينت ــاة، وه ــوت والحي ــني امل ــور ب ــدِّ الجس ــىل م ــادر ع ــب ق فالح

ــه  ــل صاحب ــرّة أوص ــن م ــم م ــوال، وك ــه األه ــت دون ــا كان ــرياً م ــاة. وكث والحي

ــف  ــرية تص ــة قص ــب يف أهزوج ــة للح ــة القاتل ــذه الطبيع ــر ه ــالك. وتظه لله

حــب عنــاة لبعــل يف النــص )KTU 1.96، 2- 5(: „جــامل أخيهــا، حســن أخيهــا، 

ــاة  ــال كأس. فت ــه ب ــت دم ــة، رشب ــال مدي ــه ب ــت لحم ــاً، ألتهم ــم كان مبهج ك

ــة“. ــل األضحي ــا، تذبحــه مث ــم عشــيقها بعينيه عاشــقة تلته

ــأن  ــوا ب ــني آمن ــطورياً، أن الكنعاني ــاً أس ــان نص ــني تتضمن ــن كرست ــُد م نَفي

أصــل املــوت هــو خطيئــة ارتكبــت يف نــوع مــن الجنــة يف شــامل بــالد مــا بــني 

ــم يكــن  ــة، أمــا يف أوغاريــت فل ــن مــن روافــد نهــر دجل ــني رافدي ــن، ب النهري

ســبب املــوت تنــاول أحــد أنــواع الطعــام، ولكــن ألن رجــالً ملــس شــجرة محرمــة 

فلدغتــه األفعــى.

ويُصــوِّر إلــه املــوت األوغاريتــي كوحــش رشس: »بكلتــا يديــه يغــرتف كتــل 

الشكل رقم )105(
مدفن أوغاريتي
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ــاس كــام ميضــغ  ــان ميضغــان الن ــري، فــكاه املرعب اللحــم ويضعهــا يف فمــه الكب

الغنــم. هــو يعيــش يف حفــرة مملــوءة بالطــني، عميقــة يف عــامل ســفي مظلــم 

وبــارد. يبــدو مــوت األوغاريتــي بعيــداً عــن محبوبــه«)7(.

ــعة  ــورة البش ــذه الص ــل ه ــاء مث ــألة إعط ــري مس ــن تفس ــه ميك ــرى أن ون

لآللهــة انطالقــاً مــن افــرتاض أن الطبيعــة اإللهيــة الخاصــة التــي اتصفــت بهــا 

اآللهــة أعفتهــا مــن االلتــزام باملعايــري األخالقيــة الســائدة يف املجتمــع البــري، 

وخاصــة املحرّمــات األخالقيــة، ولذلــك فاآللهــة التــي تســلك ســلوكاً ال أخالقيــاً 

ــا  ــي مل ــا، لكــن هــذا ال يلغــي املوقــف األخالق ــاً ســلبياً منه ال تســتدعي موقف

ــاً)8(.  ه املجتمــع ســلوكاً ال أخالقي ــدُّ يَع

، هــو الــرُّ والقبــح واألذى، الــذي ميثلــه  الضــد الــذي يظهــر ُحســَن الحــبِّ

ــوت  ــص )KTU 1.23، 8- 11(: „م ــياء، الن ــذه األش ــاً له ــه إله ــوت«، بوصف »م

وشــارو جالســني، مــع مجموعــة الحــزن بيــد، ومجموعــة األرامــل بيــد أخــرى. 

يجــب عــىل مشــذب )ُمقلـّـم( الكرمــة أن يشــذب كرمــه. حــازم أغصــان الكرمــة 

يجــب أن يوثِــَق ِحْملَــُه، يجــب أن يُدعــى إىل املصطبــة مثــل الكرمــة“. ال شــك 

ــح والــر، هــذا هــو املعنــى  ــه القب أن املشــهد يرمــز ملــدى األذى املقــرتن بإل

الــذي كان ســكان أوغاريــت يرمــزون بــه إللــه املــوت »مــوت« وإىل مســاعديه. 

ــوَن  ــتطيع أن يَُك ــوي يس ــب الق ــة أن الح ــت إمكاني ــوص أوغاري ــس نص وتعك

ــاء  ــد اإليف ــك عن ــاة واملــوت، ويكــون ذل ــني عــامل الحي جــرساً يصــل الفجــوة ب

بالواجبــات وقيــام األقــارب بالطقــوس املطلوبــة ألمواتهــم إىل أبعــد حــد. 

ــوت  ــه امل ــا إل ــذر فيه ــة يعت ــراً لحال ــة متري ــطورة األوغاريتي ــن األس تتضم

ــذي  ــخص ال ــد أراد الش ــتغرب، وق ــكل مس ــاً بش ــر لطيف ــعه فيظه ــن جش ع

كتــب هــذه النصــوص، وهــو كبــري الكهنــة »إيــي ميلكــو ili milku«، أن يــربِّر 

7 Moor، 1990، PP. 242.

8 شيفامن، 1988b، ص 50، 51.
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ســلوك „مــوت“، فشــهية »مــوت« لفريســته الحيَّــة تقــارن بتلــك التــي لألســد، 

ــال  ــإن „مــوت“ مضطــر لالمتث أو بحــوت مبتهــج يف البحــر، وبكلمــة أخــرى ف

ــوب  ــراراً مبحب ــراراً وتك ــَي م ــد ُدع ــاً، وق ــاً ســيئاً دامئ ــس إله ــه، وهــو لي لغريزت

)مــد، يــد ydd، mdd( والــده إيــل)9(.

مــن هــذ املنطلــق نفهــم دور بعــل كإلــه للعاصفــة واملطــر، وكذلــك عليــان 

)شــديد القــوة(، كإلــه للينابيــع واألنهــار، وأيضــاً إلــه للفيضــان يغمــر األرض. أما 

ٌ أيضــاً ويرمــز للحصــاد. وقــد كان كل مــن اإللهــني )عليــان  »مــوت« فهــو خــريِّ

ــتار  ــطورة عش ــق أس ــول، وف ــب الفص ــا تعاق ــا، عكس ــا اجتمع ــوت( إذا م وم

ــا  ــي تقســم ألربعــة مراحــل: أوله ــع والشــتاء، والت وأدونيــس، وأســطورة الربي

موافقــة إيــل عــىل أن يبنــي معبــداً لبعــل، وثانيهــا اختيــاره املهنــدس املســّمى 

كوثــر ليبنــي املعبــد، وإخالئــه مكانــاً ملــوت فينـــزل إىل الجحيــم حيــث تنعيــه 

أختــه )عنــاة(، وثالثهــا وقــت الحصــاد فيقطــع ســنبلة ويــذري ويخبــز ويــأكل، 

ــه، وكان مكلفــاً بالبحــث عــن  ــان مــن مــكان اختفائ ورابعهــا بعــث بعــل علي

آلهــة الشــمس )شــبش( والشــمس هنــا مؤنثــة)10(.  

املــوت بهــذا املعنــى هــو انتقــال إىل حالــة ال يراهــا اإلنســان، وهــو الــذي 

ــة  ــة القــوى املحرك ــة، أي معرف ــا حتمي ــة ويجعله ــة إدراك اآلله يعطــي إمكاني

للعــامل)11(. 

ــوت  ــوة امل ــني ق ــوازن ب ــة الت ــي إقام ــوت تعن ــل وم ــني بع ــة ب إن املعرك

والحيــاة)12(، إنــه الــرصاع بــني إلــه املــوت وإلــه الحيــاة، بــني القــوة التــي تهــدم 

والقــوة التــي تبنــي)13(. وإن اســتطاع املــوت قهــر الحيــاة والتغلــب عليهــا، فــإن 

9 Moor، 1990، PP 242.

10 زايد، 1967، ص 289.

11 شيفامن، 1988b، ص 57. 

12 فيصل، ومرعي، 1999، ص 300.

13 السواح، 1996، ص 198.
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الــوالدة هــي إحــدى طــرق خــداع املــوت والتغلــب عليــه. عندمــا يبتلــع مــوت 

إلــه الحيــاة بعــل، فــإن حــب عنــاة يدفعهــا لالنتقــام بقتــل »مــوت« بطريقــة 

قاســية. ويف أســطورة أقهــات هنــاك الفتــاة »بوغاتــو Pughatu« التــي تنتحــل 

شــخصية „عنــاة“ وتحــاول أن تقتــل قاتــل أخيهــا، فالحــب يقتــل املــوت، ويف 

ــن  ــنوات م ــبع س ــد س ــة بع ــاة ثاني د الحي ــدَّ ــي تتج ــاين األوغاريت ــامل الكنع الع

املــوت. بعدهــا يرتاجــع مــوت عــن قــراره، ويُظهــُر نفســه ميَّــاالً لتحريــر بعــل 

.)KTU q.6، v- vi( ــل، النــص ــا أُعطــي البدي مــن العــامل الســفي إذا م

ــدوع  ــه املخ ــف اإلل ــا يكتش ــوت، وعندم ــداع م ــل بخ ــح بع ــذا ينج وهك

»مــوت« ذلــك يغتــاظ، وبشــكل ميكــن تفهُّمــه، لكــن يف النهايــة يجــب عليــه أن 

يُطلــَق خصمــه بعــل)14(.

لقــد كان الحــب هــو الــذي دفــع عنــاة للبحــث عــن زوجهــا بعــل يف املجــال 

الــذي يســيطر عليــه مــوت، النــص )KTU 1.6،11. 4- 9(: „مــر يــوم، يومــان، 

والفتــاة عنــاة تســعى إليــه، مثــل قلــب بقــرة تبحــث عــن عجلهــا، مثــل قلــب 

نعجــة تبحــث عــن حملهــا، هكــذا كان قلــب عنــاة وراء بعــل“.

إن وصــف اآللهــة يف الروايــات الشــعرية األوغاريتيــة مغايــر لوصــف امللــوك 

والقــادة، ففــي مالحــم بعــل الجبــار توصــف بطوالتــه القتاليــة: )يقتــل األفعــى 

ألتانــو وينتــرص عــىل مــوت ويــم وينتقــم مــن أعدائــه رشَّ انتقــام(، غــري أنــه 

يصــور يف الوقــت نفســه وقــد أقــرَّ بســلطة عــدوه مــوت عليــه)15(. 

ــامل  ــحيق، أي يف الع ــوادي الس ــيني يف ال ــوم الرئيس ــد الخص ــوت أح ــدُّ م يُع

ُر »مــوت« بشــكل مخيــف: “شــفة  الســفي الــذي يحكمــه هــو نفســه، ويصــوِّ

ــوت  ــهية م ــوم”. وش ــإىل النج ــان ف ــا اللس ــموات، أم ــفة إىل الس إىل األرض، وش

ــوَُّل  ــد تس ــع كل واح ــتطيع أن يبتل ــدي ويس ــم أب ــوع دائ ــه يف ج ــبع، إن ال تش

14  Moor، 1990، PP. 242.

15 شيفامن، 1988b، ص 49.
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ــم:  ــوت حّذره ــله إىل م ــل رس ــل بع ــا أرس ــه. فعندم ــرتب من ــه أن يق ــه نفس ل

»احــذروا يــا رُســَل اآللهــِة، التقرتبــوا مــن ابــن إيــل، موتــو، يك ال يبتلعكــم، كــام 

ــُع الجــدي«. ــُع الضــأن، كــام يُبتل يُبتل

يف ملحمــة قــريت يُوصــُف مــوت بأنــه دمــوي، ومــا الشــفاء مــن األمــراض 

ســوى انتصــار عــىل مــوت، ويف مشــهد يظهــر مــوت مجّســداً للعقــم: » يجلــس 

موتــو وشــارو، ويف يــده عصــا العقــم، ويف يــده عصــا الرتمــل«، وهــذا مــا يرمــز 

ــة  ــاة للطبيع ــد الحي ــوت يعي ــالك م ــن ه ــط. لك ــاف والقح ــة للجف يف الطبيع

ــيل  ــار تس ــراً، واألنه ــت مط ــكب الزي ــامء تس ــث: “الس ــذا البع ــات ه وعالم

عســاًل”. ولقــد أرشنــا إىل أن نــر نتــف جســد مــوت هــو الحافــز املبــارش لبعــث 

الخلــق مــن جديــد. ويجيــز لنــا أن نفــرتض بــأن مــوت يحمــل يف داخلــه بــذرة 

ــة تتحــرك  ــل كينون ــاة أيضــاً)16(. إن الكــون املــادي ليــس وجــوداً ســاكناً ب الحي

ــن  ــدة ع ــأ كل واح ــني تنش ــني متناوبت ــان، وطاقت ــة الزم ــني إىل نهاي ــني قطب ب

ضدهــا، الطاقــة األوىل ســوداء ســالبة تحمــل املــوت، والثانيــة بيضــاء موجبــة 

فيهــا الحيــاة، وال مــوت بــال حيــاة، وال نهــار بــال ليــل، وال ليــل بــال نهــار، وال خري 

بــال رش، وال رش بــال خــري)17(.

ــك  ــوع مــن الفزاعــة، وذل ــم تجســيد »مــوت« يف أســطورة بعــل كن لقــد ت

ــف، وبعــد االنتصــار عــىل بعــل.  ــال الســنوي يف فصــل الخري ــة االحتف يف بداي

ــت  ــوص أوغاري ــدو يف نص ــه يب ــح أن ــاً، صحي ــر أيض ــه آخ ــوت وج ــن للم لك

ــة  ــة دافق ــع كتل ــق م ــاً يرتاف ــه دامئ ــى أن وصف ــن، حت ــدي حزي ــكل تراجي بش

ــا كان  ــة)18(، ورمب ــة الطبيع ــه يف ميكانيكي ــى عن ــن ال غن ــات، لك ــن الوجداني م

ــت إىل  ــع ســكان أوغاري ــيء دف ــم، هــذا ال ــني وخالصه ســبيالً إلصــالح املؤمن

16 شيفامن، 1988b، ص 82.

17 السواح، 1996، ص 197، 198.

18 يرمز املوت لفصل الصيف حيث تنقطع األمطار وتجف الينابيع واألنهار.
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ــل »أرص، حشــن ــاً، مث ــة أحيان ــب بأســامء لطيف ــامل الســفي الكئي ــاداة الع من

ars hšn  مبعنــى أرض النعيــم )الجنــة(، و»نعــامي n’my« مبعنــى النعيــم، 

و“يســمت ysmt“ مبعنــى الــرسور أو البهجــة، و“بــت حبــت bt hptt“ مبعنــى 

ــة. ــت الحري بي

ونشــري أخــرياً إىل ورود بعــض األســامء الشــخصية والكلــامت األموريــة 

ــن مــت«  ــا »ب ــه املــوت، ومنه ــي تضمنــت أســامء إل ــة يف أوغاريــت، الت املركب

التــي متــت ترجمتهــا بـــ »ابــن مــوت«، وكذلــك كلمــة »أومــت ummt« التــي 

تُرجمــت »أمــي تكــون موتــو«)19(. وهــذا مــا قــد يؤكــد اعتقــاد الســكان بوجــود 

وجــه لطيــف ومحبــب لـــ „مــوت“.

يَُجيــُز لنــا مــا تــم عرضــه هنــا أن نطــرح ســؤاالً حــول الــدور املميــز الــذي 

ــوت  ــت م ــد أن قتل ــاة بع ــوم أن عن ــن املعل ــو«. وم ــوت »موت ــه امل ــه إل يلعب

قطَّعــت جســده إىل أجــزاء صغــرية ونرتهــا يف الحقــل، ونقــرت الطيــور عظامــه 

كــام تنقــر حــب البــذار الــذي مل يُطمــْر بالــرتاب، وإذا نظرنــا إىل الصــورة التــي 

رســمها الــراوي لرأينــا أنهــا تشــبه أعــامل البــذار العاديــة شــبهاً مذهــالً، ومــن 

مــات بعــث الحيــاة يف بعــل،  املعتقــد أن نــر أجــزاء جســد مــوت هــو أهــم مقدِّ

ــب  ــاك جان ــا. وهن ــة منوه ــو بداي ــذار ه ــن الب ــاة نفســها، فدف ــث الحي أي بع

آخــر يف الروايــة يتحــدث عــن رصاع بعــل ومــوت عــىل الســلطة، يف هــذا النــص 

ُم بعــل لنــا ملــكاً ســيداً عــىل األرض، وكــام أن ملــك كل مجتمــع معــني يعــد  يُقــدَّ

ضامنــة لرخــاء هــذا املجتمــع وازدهــاره، كذلــك يُعــدُّ بعــل ضامنــة لخــري األرض 

وازدهارهــا. لكــن بعــد هــالك بعــل أصبــح مــكان ســيد األرض فارغــاً، فقــام إيــل 

كبــري اآللهــة وزوجتــه عشــريات بجعــل عشــتارو ملــكاً عــىل األرض، وعشــتارو 

هــذا هــو نقيــض بعــل الجبــار متامــاً، ومــا يلفــت االنتبــاه هنــا هــو، خضــوع 

19 Moor، 1990، PP. 245.
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ــوع،  ــة الخض ــل بصف ــف بع ــني مل يتص ــريات، يف ح ــل وعش ــتارو إلرادة إي عش

ــوف يف  ــث الخ ــتارو،  ليبع ــا عش ــَف به ــذي ُوص ــب« ال ــة »املرع ــام أن صف ك

ــا  ــم توظيفه ــكان مل يت ــف يف كل م ــون العن ــن يزرع ــوك الذي ــخاص واملل األش

ــه الجــدب  ــد أن عشــتارو، إل ــه فمــن املعتق ــادراً. وعلي ــى اإليجــايب إال ن باملعن

والقحــط يف األســاطري األوغاريتيــة، مل يكــن أهــالً ألن يصبــح ملــكاً، فقــد رأينــا 

أن جلوســه عــىل العــرش مل يبعــث التــوازن عــىل األرض، ومل يكــن لهــذا التــوازن 

أن يعــود إال يف ظــل حكــم بعــل الجبــار، وهــذا مــا يحــدث يف األســطورة فعــالً.

ــادة الزراعيــة واضحــة يف األســطورة، فهــالك بعــل يجــر وراءه  إن عنــارص العب

ســبع ســنوات مــن الجفــاف، وينتهــي املقطــع بحــوار بــني ابنــة إيــل وشــخص آخر:

 “ســوف أخــرج إىل القــوي، واســكب الزيــت يك يحييــه” »اســكبي الزيــت 

ــت  ــكبي الزي ــع! اس ــن النب ــه م ــذي أخذت ــت ال ــكبي الزي ــادل! اس ــك الع للمل

ــة الخالــق!«. ــارة يابن ــل، واعــزيف عــىل القيث ــة إي ــع يابن قــرب النب

ــار إىل أن  ــوازن إىل األرض. ويش ــود الت ــل ليع ــام بع ــن قي ــّد م ــن ال ب ولك

ــا  ــأن )له ــة ملحوظــة، وهــي توصــف ب للكــوارس والضــواري يف امللحمــة أهمي

قــرون كالثــريان، وســنم كالجواميــس(، وميكــن مقارنــة هــذا التوصيــف باملشــهد 

الــذي وجــد محفــوراً عــىل جــدار يف إبــال، وكان ميثــل كائنــاً مخيفــاً لــه قــرون 

ــد  ــة، ق ــة األوغاريتي ــع الرواي ــذا التشــابه الواضــح م ــوراً، وه ــنم يصــارع ث وس

يــدل عــىل منشــئها)20(.

1ـ النفس والروح

كانــت الحيــاة بالنســبة لألوغاريتيــني وظيفــة لجوهــر خــاص، يبقى اإلنســان 

ــاً مــا بقــي هــذا الجوهــر فيــه، وميــوت لحظــة مغادرتــه لجســده )هكــذا  حي

ُوصــُف املــوت يف ملحمــة أقهــات(، أحــد عنــارص هــذا الجوهــر هــو الــروح، أمــا 

20 شيفامن 1988b، ص 60، 61.
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العنــرص اآلخــر فهــو النفــس األوغاريتيــة وهــو العنــرص الــذي يختنــق لحظــة 

املــوت وهــي تشــبه الزفــري)21(. ومُيكننــا أن نرصــد وجــود تصــوري مامثــل خــارج 

ــاً )ســريد الحديــث  أوغاريــت أيضــاً يف زنجــريل بنقــش كتمــو املكتشــف حديث

عنــه الحقــاً(، وعنــد األنبــاط الذيــن أطلقــوا تســمية )ن ب س( عىل الشــاهدات 

ــت، ويف  ــخصية املي ــل ش ــا متث ــوروا أنه ــم تص ــن ألنه ــىل املداف ــع ع ــي توض الت

العهــد القديــم يــرد أن املــكان الــذي تتواجــد فيــه النفــس هــو الــدم، وهــذا مــا 

غــدا أساســاً لتحريــم اســتخدامه يف األكل.

ــي يقــوم  ــة، الوظيفــة الت ويحــدد نشــاط الفــرد، وخاصــة دوافعــه الداخلي

ــإذا تــرصف اإلنســان مبــا يوافــق  ــن الروحيــني، ف ــن العنرصي بهــا كل مــن هذي

روحــه، فهــذا يعنــي بأنــه يتــرصف وفــق رغباتــه، ويختلــف هــذان العنــرصان 

الروحيــان عــن الجســد بأنهــام كانــا موجوديــن قبلــه وســوف يســتمران بعــده. 

ويُعــدُّ تحررهــام مــن اإلطــار الجســدي الزمنــي واحــد مــن أهــم عنــارص الــوالدة 

مــن جديــد التــي تتمثــل باملــوت. لكــن الــروح ال تقطــع صلتهــا بالجســد الفــاين 

21 اعتــرب ســكان الرافديــن واملــرق القديــم أن اإلنســان كائــن مركــب مــن عنرصيــن؛ مــادي وهــو الجســد، 

ــروح عــن الجســد باملــوت، لتخلــد يف عــامل األمــوات أو العــامل الســفي.  ــروح. وتنفصــل ال وشــفاف وهــو ال

ــة الجســد بعــد حــدوث املــوت، وبهــذا تختلــف معتقــدات هــذه  -- ومل يكــن وجودهــا يعتمــد عــىل حال

الحضــارة عــن معتقــدات حضــارة بــالد النيــل التــي كانــت تعتــرب وجــود الــروح وخلودهــا يف عــامل مــا بعــد 

ــع  ــا دف ــذا م ــكان. وه ــدر اإلم ــي ق ــكله الطبيع ــاً بش ــه محتفظ ــد، وبقائ ــة الجس ــىل حال ــاً ع ــوت متوقف امل

املرصيــني القدامــى إىل بــذل العنايــة الشــديدة بأجســاد املــوىت، وتحنيطهــا للمحافظــة عليهــا؛ وبالتــايل ضــامن 

خلــود الــروح. وهنــاك إشــارات تــدل عــىل وجــود معتقــد لــدى ســكان بــالد الرافديــن بــأن اآللهــة ميكنهــا 

ــاء  ــه. وكان القدم ــذي حــل ب ــه ال ــم( لإلل ــا روحــاً )أطي ــح الواحــد منه ــات فيصب أن تحــل يف بعــض الحيوان

يــؤدون القســم بــأرواح املــوىت. واعتقــدوا أن الــروح تكــون مالزمــة للبــدن بصــورة غــري محسوســة أثنــاء حيــاة 

الشــخص، وتنفصــل عنــه يف لحظــة املــوت. وكان وجــود الــروح )أطيــم( ال يتحقــق إال بانفصالهــا عــن الجســد 

أي باملــوت فــإن مــا يكمــن يف االنســان ويســتمر معــه يف حياتــه هــو النفــس، وقــد اســتعملت لهــا يف اللغــة 

اآلكديــة كلمــة »نبشــُتnapistu”، بداللــة كلمــة نفــس العربيــة ذاتهــا، وكان دور النفــس ينتهــي بحــدوث 

املــوت. وأطلقــت بالســومرية كلمــة كــدم GIDIM للداللــة عــىل روح املتــويف أو شــبحه، ورمبــا كانــت مركبــة 

مــن كلمتــني كــد GID  مبعنــى ظــالم ودم DIM  مبعنــى كائــن مخلــوق فيكــون معناهــا كائــن الظــالم، ويف 

األكاديــة أطلــق عــىل الــروح الهامئــة مصطلــح أطيــم متّجــش etemmu muttaggisu. ـ الــروح بعــد املــوت. 

انظــر: حنــون، 2005، ص ص212، 213. 
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بعــد املــوت، وبهــذا التصــوُّر فقــط نســتطيع أن نفهــم العنايــة الفائقــة بالجســد 

امليــت وخاصــة الــرأس منــه، وهــو الســلوك الــذي فرضتــه التقاليــد األوغاريتيــة، 

ــة املــوت “ســينرون الحــّوارة البيضــاء عــىل  ومــن كلــامت أقهــات عــن حتمي

رأيس والذهــب ســينرونه فــوق جمجمتــي”)22(.

2 ـ األرواح الطائرة

ــذا  ــر، وه ــورة الطائ ــروح ص ــص ال ــا تتقم ــرياً م ــروح وكث ــل ال ــر ميث الطائ

معــروف يف حضــارات مرقنــا العــريب القديــم)23(، ووفقــاً للبابليــني فــإن أرواح 

املــوىت كانــت مكســوة مبالمــح تشــبه الطيور، كــام كان للحكــامء وجــوه وأجنحة 

تشــبه الطيــور. ووفقــاً لنــص ســومري؛ فــإن الــروح تــرتك الجســم »مثــل الصقــر 

عندمــا ينقــض عــىل طائــر«. ويف الطقــوس األكاديــة اســتخدمت األحصنــة مــع 

ــتا”  ــزو)24(. ويف “اآلفس ــري أن ــطورة الط ــروح يف أس ــل ال ــز ميث ــل كرم ــة النق عرب

األرواح تكــون محلقــة باحثــة عــن بعضهــا بعضــاً مثلــام تكــون متداخلــة مــع 

بعضهــا كونيــاً)25(. 

يف الديانــة املرصيــة تأخــذ الــروح »بــا ba” بعــد املــوت شــكل الطائــر، وعىل 

الغالــب توصــف جالســة عــىل شــجرة بجانــب القــرب. املخلوقــات الهجينــة مــع 

رأس وســواعد بريــة تظهــر انتقــاالً هادئــاً بــني شــكل وآخــر بعــد الحيــاة.

يف الديانــة الفلســطينية القدميــة نجــد تقاليــداً مشــابهًة، فــأرواح املــوىت مُتثَُّل 

ــة  ــة الكنعاني ــد تشــري إىل الديان ــرتض أن هــذه التقالي ــور، ويُف عــىل شــكل طي

القدميــة التــي نعرفهــا يف أوغاريــت)26(. هنــا نجــد أن أرواح املــوىت تُصــوَّر عــىل 

شــكل كائــن يذكّــُر بالنحلــة)27(، أو تبــدو عــىل شــكل طيــور لهــا أجنحــة ترفــرف 

22 شيفامن، 1988b، ص 74.

23 فنطر، 1980، ص 116.
24 Korpel، 1994، P. 99.

25 عبد الرحمن )خليل(، 2007، ص 694.
26 Korpel، 1994، P. 100.

27 شيفامن، 1988b، ص 75.
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ــف،  ــىل كت ــاً ع ــون كتف ــوة يقف ــاك، كان األخ ــص )KYU 1.22i(: “هن ــا، الن به

ــل  ــارك إي ــوت، مب ــب امل ــل جل ــاك اســم إي ــة، هن ــون برسع ــل يقف ــم إي جعله

باســمه خلقــت األبطــال. الصعــود، هنــاك األرواح املخلصــة مــن بعــل، جنــود 

بعــل وجنــود عنــاة. هنــاك يندفــع الضيــف البــذيء، األمــري، وامللــك، املغتصــب، 

مثــل عنــاة عندمــا تســببت بهــرب الطريــدة، أطلقــت  طيــور الســموات«)28(. 

إن مطــاردة عنــاة للطَّــري بشــكل ســنوي، تشــبه مطــاردة األرواح وتطيريهــا 

يف العــامل الســفي، وقــد يكــون يف هــذا الــكالم تلميــح ألصلهــا، وأصــل الكثــري 

مــن اآللهــة، فجــرى تصويرهــم عــىل هيئــة بــر يركبــون العربــات. كــام تظهــر 

نصــوص »رايب أومــا  Rabi uma« أن الديانــة الكنعانيــة كان لهــا وجــٌه ســحرٌي، 

وأنهــا تتضمــن مطــاردة الطرائــد، وجعــل أرواح املــوىت عــىل أشــكال طيــور)29(. 

ثانياً: املوت عند اآلراميني

ليــس لنــا اطــالع كاف عــىل معتقــدات اآلراميــني القدمــاء بخصــوص حياة ما 

بعــد املــوت والرتــب التــي كانــوا يعطونهــا للمــوىت، لكــن الكتابــات املأمتيــة يف 

نصبــي النــريب، توحــي لنــا أن اآلراميــني بشــكل عــام متيــزوا يف هــذا الشــأن عــن 

اآلشــوريني والبابليــني والفينيقيــني والعربانيــني؛ فامليــت يعيــش يف القــرب الــذي 

دفــن فيــه، ومنــه يلتحــق بشــكل رسي ببــالد املــوىت الســفلية، أي الجحيــم)30(.

اشــتهر يف العــرص اآلرامــي نــوع خــاص مــن املنحوتــات مل يكــن معروفــاً مــن 

قبــل، وهــي عــىل شــكل أنصــاب تحمــل صــورة إنســان واحــد أو أكــر، يتنــاول 

الطعــام املعــدَّ فــوق مائــدة، وُعرِفــْت هــذه األنصــاب يف أوســاط البحــث؛ عــىل 

أنهــا شــواهد قبــور تحمــل صــورة امليــت نفســه، وهــو يتنــاول الطعــام خــالل 

28 Korpel، 1994، P. 100.
29 Korpel، 1994، P. 100.

30 سومر، 2007، ص 144.
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مأمتــه الجنائــزي، ويســتدل مــن هــذه الشــواهد عــىل املكانــة التــي كان يتمتــع 

ــذه  ــل ه ــىل مث ــرَ ع ــد ُع ــادة. وق ــة العب ــل إىل درج ــي تص ــلف، والت ــا الس به

ــري مــن  ــني بطريقــة الحــرق يف حــامة، والكث ــور املــوىت املدفون الشــواهد يف قب

املواقــع العائــدة لهــذه املرحلــة. ويحتفــظ متحــف حلــب بنصــب ضخــم جــداً 

مــن البازلــت، طولــه 85 ســم، وهــو ميثِّــل تقدمــة مأمتيــة، ويعلــو املشــهد نــرس 

ذو رأســني، كــام حصــل املتحــف عــىل نصبــني مــن الحجــر الكلــي عــن طريــق 

الــراء، ويعتقــد أنهــام مــن تــل رفعــت. )الشــكل 106(.

ــان  ــا نصب ــب(، منه ــرب حل ــريب )ق ــابهة يف الن ــواهد مش ــدت ش ــام وج  ك

موجــودان يف متحــف اللوفــر، ويف الربيــج )قــرب حلــب(؛ عــر أيضــاً عــىل نصــب 

ــذي  ــو ال ــق ه ــك دمش ــدد األول مل ــر ح ــرتض أن ب ــذي يف ــارت ال ــرب ملق ال

أقامــه، كــام عــر عــىل شــاهدتني جديدتــني عليهــام بقايــا نقــش آرامــي قــرب 

زنجــريل عامــي 2006 و2008م)31(. واألهــم مــن هــذا؛ شــاهدة  زنجــريل األخــرية 

)2008م(، التــي تحمــل تصاويــر املوظــف كتمــوا، وأمامــه طاولــة عليهــا الكثــري 

مــن األطعمــة، يف متثيــل للوليمــة الجنائزيــة)32(. )الشــكل 107(.

31 Boyd، 2009، PP. 73-80.
32 Struble، 2009، PP. 1-49.

الشكل رقم )106(
تل رفعت
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 ومــن تــل فريــج )غــري املنقــب( الــذي يقــع حــوايل 20 كــم شــامل خــان 

ــىل نصــب  ــب ع شــيخون، حصــل متحــف حل

)شــاهدة قــرب( نقــش عــىل القســم العلــوي 

القســم  وعــىل  وليمــة،  مشــهد  منهــا 

ــح)33(.  ــوان يذب ــفي حي الس

القرابــني  تقديــم  أن  ويبــدو 

الجنائزيــة لألمــوات، ووضعهــا أمــام 

مرقنــا  يف  قدميــة  عــادة  متاثيلهــم 

ــوص  ــا النص ــت لن ــد حفظ ــم، وق القدي

املســامرية مــن بــالد الرافديــن إشــارة 

عــن هــذه املامرســات، فأحــد النصــوص الــذي 

يعــود لعــرص رسجــون األكادي 

يتضمــن قامئــة مــن األطعمــة، 

ــا  ــوىف أنتمين ــال ألمــري لجــش املت ــام متث ــد ُوضعــت أم ــا خــروف، وق مــن بينه

مــْت  )مــن عــرص فجــر الســالالت الثالــث(، وعــىل األرجــح إن قرابينــاً مامثلــة قُدِّ

ــا أمــري لجــش بعــد وفاتــه. وتذكــر نصــوص عــرص ســاللة أور  إىل متثــال جودي

الثالثــة، ونصــوص أخــرى مــن عصــور الحقــة مختلفــة، أن متاثيــل ملــوك متوفني 

كانــت تتلقــى حصصــاً مــن القرابــني يف املعابــد، وكانــت تلــك الشــعائر تســتمر 

لعصــور طويلــة بعــد الوفــاة، ويؤكــد نــص بابــي حديــث إىل إقامــة مثــل هــذه 

الشــعائر)34(.  

تؤكــد النصــوص الخاصــة بالدفــن عــىل وجــود حرمــة للقــرب، وإنهــا لجرميــة 

أن يُقلــَق أحــد مــا امليــَت يف قــربه، أو أن يُلحــَق رضراً بــه، أو أن ينهــب شــيئاً 

33 خياطة، 1999، ص 134.

34 حنون، 2006، ص 192.

الشكل رقم )107(
منحوتة كتمو – زنجريل
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ــن  ــد م ــات ض ــوأ اللعن ــات بأس ــت الكتاب ــد تلفظ ــذا فق ــه، وله ــن محتويات م

يتجــرأ وينتهــك حرمــة القــرب، أمــا إذا مــا حمــى إنســان مــا هــذا القــرب وحافــظ 

عليــه فــإن اآللهــة تحميــه. ونجــد هــذا واضحــاً يف النقــش الرائــع املكتــوب عــىل 

رضيــح أحــد كهنــة النــريب، الســالف الذكــر، العائــد لبدايــة القــرن الســابع ق.م: 

“)ســني زر ابنــي( كاهــن،... أيــاً تكــون أنــت، )الــذي( ســتحرك التمثــال، هــذا 

واملدفــن، مــن مكانــه، ليفــن شــهر وشــمش ونــكال ونشــك، اســمك وأثــرك مــن 

)بــني( األحيــاء، وميتــة رشيــرة، يقتلــوك )مييتــوك(، ويبيــدوا نســلك. وإن، تحــم 

التمثــال واملدفــن هــذا، )ففــي( آخــر )األمــر( يحمــى، الــذي لــك”)35(. 

ــهر يف  ــه ش ــن اإلل ــاجبار كاه ــاجبار: “ش ــش ش ــه يف نق ــيء نفس ــرى ال ون

ــال  ــالً، وأط ــامً جمي ين اس ــامَّ ــه، س ــاليص تجاه ــل إخ ــه، بفض ــذا متثال ــريب، ه ن

ــامت،  ــا توقــف فمــي عــن نطــق كل ــه( م ــتُّ )في ــذي( ُم ــوم )ال أيامــي، يف الي

وبعينــي كنــت مبــرصاً أبنــاء )الجيــل( الرابــع. لقــد بكــوين، واضطربــوا اضطرابــاً، 

ومــا وضعــوا معــي إنــاء، فضــة أو نحــاس، وبلبــايس وضعــوين يك، يف آخــر )األمر( 

ال تحــرك مدفنــي. أيــاً تكــون أنــت )الــذي( ســتؤذيني، وتحركنــي، ليــت شــهر 

ونــكال ونشــك يعــرسون، مامتــه. وتفنــي ذريتــه”)36(. 

وتعــرب هــذه الكتابــة بكلــامت واضحــة ومؤثــرة عــن األهميــة التــي كانــوا 

يعطونهــا للحيــاة األبديــة التــي اعتربوهــا خــري مكافــأة للتقــوى تجــاه اآللهــة، 

أمــا املــوت العاجــل والحرمــان مــن الدفــن فــكان يعتــرب قصاصــاً هائــاًل. وكان 

يحــق للمــرء أن يبتهــج ويغتبــط إذا مــا بلــغ الشــيخوخة وهــو يتمتــع بنظــر 

جيــد، ويســتطيع الــكالم بســهولة، ويحيــط بــه أوالده وأحفــاده، ويحتفــل أكــر 

باملــرايث الصاخبــة التــي رافقــت جنازتــه، ومتثلــه النقــوش البــارزة جالســاً عــىل 

مائــدة عليهــا أصنــاف األطعمــة يــأكل منهــا ويــرب، بينــام يقــرُّب شــخص آخر 

35 إسامعيل، 2001، ص 315.

36 أحمد، 2000، ص 55، وانظر: إسامعيل، 2001، ص 319.
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ــة، وبفضــل هــذه التقدمــات  - وقــد يكــون أحــد أوالده - التقدمــات الجنائزي

ســيواصل امليــت حياتــه يف مــا وراء القــرب)37(.

تُزيــح كتابــة بنمــوا األول املكتشــفة يف »شــأمل« النقــاب عــن أبــدع األمــاين 

الخاصــة بحيــاة مــا بعــد املــوت. فقــد بنــى امللــك لنفســه، وكان مــا يــزال حيــاً، 

ــني(.  ــد اآلرامي ــالف عن ــس األس ــوا يف تقدي ــص بنم ــع ن ــاً )راج ــداً جنائزي معب

وهكــذا وبفضــل الوليمــة التــي يقيمهــا ابنــه يف هــذا املعبــد امللــويك، ستشــرتك 

ــي  ــرب، وه ــه األك ــع اإلل ــرة، يف األكل م ــاة اآلخ ــل، يف الحي ــك الراح ــس املل نف

مبنتهــى الســعادة األبديــة!. 

 ثالثاً: املوت عند الفينيقيني

ــوت،  ــم للم ــم، نظرته ــز مبدافنه ــري واملمي ــني الكب ــامم الفينيقي يعكــس اهت

وتفكريهــم بالحيــاة اآلخــرة، حيــث كان املــوت محاطــاً بطقــوس خاصــة. وكان 

ــأن الجســد ال تســكنه روح فحســب،  ــون)38(، يعتقــدون ب ــون الكنعاني الفينيقي

ــوىف  ــاك )روح(، واملت ــة(، وهن ــة أو نباتي ــس )مادي ــش( أي نف ــاك )نف ــل هن ب

ــن جســده  ــرب م ــربه بالق ــظ يف ق ــروح، ويحتف ــه ســوى ال ــدى موت ــد ل ال يفق

بنفســه )املاديــة أو النباتيــة( التــي تحتــاج ألن تــأكل وتــرب، وحتــى تتنـــزَّه 

أو تتأمــل الطبيعــة، ولــذا أقيمــت املقابــر الفينيقيــة عمومــاً يف أماكــن عظيمــة 

توحــي باملهابــة، وغالبــاً عــىل الشــواطىء الصخريــة املطلــة عــىل البحــر. وكانــوا 

ــالف  ــاه اخت ــرتعي االنتب ــام يس ــوىف. وم ــاء للمت ــل امل ــني نق ــىل تأم ــون ع يعمل

37 مل تقتــرص الشــعائر وطقــوس التقدمــة عــىل معابــد اآللهــة فقــط، بــل وجــدت شــعائر وطقــوس جنائزيــة 

ــم، وكان  ــاً ألبديته ــامل اآلخــر ضامن ــراب يف الع ــام وال ــن الطع ــم م ــوىت، وإمدادهــم باحتياجاته ــق بامل تتعل

املشــهد املألــوف للمتــوىف أمــام مائــدة القرابــني، أهــم مظاهــر هــذه الشــعائر، كتجســيد يتضمــن شــتى أنــواع 

القرابــني التــي يحتاجهــا املتــوىف. انظــر: نــور الديــن )الجــزء الثــاين( 2009م، ص155.

38 قــد تكــون أقــدم اإلشــارات عــىل عبــارة كنعــان قــد جــاءت مــن إبــال ومــاري، ثــم مــن نصــوص أالالخ، ثــم 

مــن نصــوص العامرنــة )يف مــرص(. وهــي تشــري إىل ســكان ســورية الجنوبيــة والســاحلية، التــي يُزعــم أنهــم 

ــن ســكن  ــن، فســّمي م ــالد الشــام والرافدي ــة، وســكنوا ب ــرة العربي ــن الجزي ــة م ــل هــذه املرحل جــاؤوا قب

الداخــل باألموريــني، ومــن ســكن الســاحل بالكنعانيــني، وأشــادوا فيهــا حضــارة متميــزة خــالل األلــف الثــاين 

ق.م، أهــم مدنهــا املكتشــفة أوغاريــت.
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ــا  ــكا ورسديني ــل وقرطاجــة وأوتي ــرية يف جبي ــر الكب ــور، إذ أن املقاب ــاذج القب من

ــم مختلفــة.  ــا تصامي ــزا وطنجــة كان له وإيبي

والفينيقيــون؛ أولئــك النــاس الواقعيــون الذيــن يعلقــون أهميــة كبــرية 

عــىل الــرتاث املــادي، كانــوا نــادراً مــا يدفنــون مــع موتاهــم يف القبــور أشــياء 

ذات قيمــة كبــرية، واالســتثناء الوحيــد مــن ذلــك هــو تلــك األشــياء الجنائزيــة 

التــي وجــدت يف التوابيــت الحجريــة لبعــض ملــوك جبيــل والتــي ُدِفَنــْت مــع 

شــعاراتهم امللكيــة، ومــن بينهــا حــي، وأمتعــة مثينــة، وهبــات جنائزيــة، وهدايا 

مــن أحــد فراعنــة مــرص)39(.

وهنــاك شــواهد أثريــة عــن بيــت النــوح، أو املجمــع الجنائــزي )بالكنعانيــة 

والعربيــة واآلراميــة املرصيــة = مــرزح = MRZH( وتوجــد حــول هــذه املســألة 

ثــالث منحوتــات عليهــا نقــوش لهــا داللتهــا، وهــي: صــورة لــكأس مــن املحتمــل 

ــع ق.م،  ــرن الراب ــة الق ــود لبداي ــدا، وهــي تع ــة صي أن يكــون مصدرهــا منطق

وقــد قُدمــت قربانــاً خــالل اجتــامع دينــي كان مكرســاً إللــه الشــمس، كــام أنهــا 

معــارصة للنقــش الثــاين الــذي جــاء مــن مرســيليا، وهــو  يحــوي نصــاً يتضمــن 

إعفــاء الفقــراء مــن التكاليــف الطقســية، لكنــه يتطلب تقديــم القرابــني، وهدايا 

مــن الجامعــات، والعائــالت، واملحافــل، تكرميــاً لآللهــة، وطلــب مغفرتهــا. 

وهنــاك نقــش ثالــث وجــد يف أثينــا، وهــو يعــود إىل القــرن األول ق.م، يشــري 

إىل رئيــس املحفــل الجنائــزي، ويحــدد اليــوم الرابــع مــن مــوت اإللــه موعــداً 

ــام يشــري إىل  اب )ك ــرَّ ــز بال ــال الســنوي يتميَّ ــي، وكان االحتف ــال الدين لالحتف

ذلــك القــدح الربونــزي(، وقرابــني تذكاريــة أخــرى، وأضــاح، وتخصيــص صنــدوق 

لتقديــم مبالــغ تســاهم يف جبايتهــا مؤسســات تجاريــة محليــة)40(.

39 مازيل، 1998، ص 37.

40 فرزات، 1992، ص 50.
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الفصل الثاين: تقديس األسالف وامللوك

أهمية الطقس

انصــبَّ اهتــامم األعــامل األثريــة وراء البحــث عــن املعابــد والقصــور 

ــاهم يف  ــام س ــرية، م ــكنية الكب ــا الس ــة، وتجمعاته ــة القدمي ــوارض املدني يف الح

ــة الرســمية، أو التــي  ــادات، واملامرســات الديني ــة عــن العب ــم مــادة وافي تقدي

ــة  ــل املامرســات الديني ــت باملقاب ــا مــن املجتمــع، وأغفل ــل الطبقــات العلي متث

ــه كان  ــني، والشــك أن ــك الســكان العادي ــا مــن املجتمــع، وكذل للطبقــات الدني

لهــؤالء أماكنهــم املقدســة، مبــا فيهــا بعــض املنــازل، التــي أقامــوا فيها طقوســهم 

ــباب  ــة ألس ــد املركزي ــا يف املعاب ــام به ــا مل يســتطيعوا القي ــي رمب الخاصــة، والت

ــة ومبعــرة.  ــة أو بســبب متركزهــم يف تجمعــات ســكانية نائي ــة طبقي اجتامعي

وقــد جــرى الكشــف عــن كثــري مــن أماكــن العبــادة التــي غالبــاً مــا ُوجــدْت 

يف العــراء، وخــارج املــدن، يف الجبــال، والينابيــع، والغابــات الصغــرية املقدســة.

ــور  ــزلية، العث ــادات املنـ ــود العب ــىل وج ــة ع ــة الدال ــؤرشات املهم ــن امل م

عــىل منــاذج للمعابــد، وعــىل متاثيــل لآللهــة واألســالف مصنوعــة مــن الفخــار 

ــا  ــل أو م ــذه التامثي ــىل ه ــر ع ــد ع ــات، وق ــن املقّدس ــا م ــدن، وغريه أو املع

يشــابهها يف عــدد مــن املواقــع الســورية، ومنهــا تــل منباقة/ممباقــة )إيَكلتــي(، 

ــلف  ــم الس ــىل تكري ــهد ع ــى تش ــىل دم ــا، ع ــا وبيوته ــر يف معابده ــي ع الت

الــذي أشــارت إليــه النصــوص املكتشــفة باملوقــع، حيــث كان النــاس يصلُّــون يف 

ــني.  ــون القراب م ــوت، ويقدِّ البي
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لقــد كان الغــرض الرئيــس مــن العبــادات املنـــزلية اســتعادة الصحــة والدعاء 

مــن أجــل الخصوبــة، والحصــول عــىل األوالد، وكذلــك مرافقــة بعــض الحــاالت 

التــي تحصــل يف األرسة، كالــزواج، والــوالدة، واملــوت، واملــرياث فعندمــا تحــني 

قســمة املــرياث؛ كان يجــب أن يحــر الــوارث ممثــالً بدميتــه)41(. 

ــوىت  ــة بامل ــوس العناي ــة، أن طق ــق األثري ــب والوثائ ــامل التنقي ــت أع أثبت

ــك يف كل  ــاين ق.م، وذل ــف الث ــت موجــودة يف ســورية يف األل وتقديســهم، كان

ــل)42(.  ــة وجبي ــوز( وقطن ــد الل ــدي )كام ــت وكومي ــال وأوغاري ــاري وإب ــن م م

كــام كان تقديــس امللــوك موضوعــاً للعديــد مــن نصــوص أوغاريــت امللحميــة 

ومنهــا، امللــك قــريت واألمــري أقهــات.

لقــد كان اإلنســان يف النصــوص الســورية والرافديــة القدميــة، مخلوقــاً عابــراً، 

ومل تكــن حياتــه أبديــة، فالبقــاء فقــط هــو للملــوك واألبطــال، الذيــن يتمتعــون 

بشــهرة دامئــة فيدخلــوا ســجلَّ الخالديــن. وبالتــايل يجــب أن يعيــش اإلنســان 

ــر، دون  حيــاة مليئــة باملتعــة والبهجــة والفــرح، ويــزدري الحــزن ويــرتك التذمُّ

أن يبتعــد عــن رصاطــه املســتقيم وارتباطــه بآلهتــه، وقــد ُوجــدت الكثــري مــن 

النصــوص التــي تحمــل مثــل هــذا املضمــون يف الرافديــن وإميــار وأوغاريــت)43(.  

ــني  ــني األوارص ب ــاًل بتمت ــالف متمث ــس األس ــادة تقدي ــن عب ــدف م كان اله

ــة  ــة رشاس ــم، ملواجه ــة بينه ــروح املعنوي ــة ال ــد، وتقوي ــع الواح ــاء املجتم أبن

املــوت الــذي مــا انفــكَّ يخطــف أعزاءهــم مــن بــني أيديهــم غــري عابــئ بقريــب 

أو بعيــد أو حبيــب، فاهتــم هــؤالء بالعنايــة بــأرواح املــوىت، وأدُّوا لهــا الشــعائر، 

مــوا لهــا األضاحــي بحثــاً منهــم عــن تحقيــق راحــة دامئــة لهــذه األرواح عند  وقدَّ

ــاة.  بارئهــا واســتحضاراً لذكراهــا، لتبقــى مســتقرة ال تعكــر عليهــم صفــو الحي

41 أبو عساف، 2011، ص 278.

42 نري، 2009، ص 77.
43 Dietrich، 1994، P. 42.



441

الديانة السورية القدمية

ــال  ــوىف النتق ــة املت ــم خالف ــالف، تنظي ــس األس ــن تقدي ــة م ــت الغاي ــام كان ك

الرتكــة بشــكل منظــم، وللقيــام بالواجبــات تجاهــه. ولهــذا الســبب كان االبــن 

ــر  ــكل ظاه ــد بش ــك يؤك ــالف، وبذل ــة باألس ــة العناي ــاً مهم ــوىل غالب ــر يت البك

ــه  ــه وحقوق ــىل أمالك ــتويل ع ــويف، ويس ــخص املت ــي للش ــة الرع ــه الخليف بأن

بطريقــة رشعيــة. وكان هــذا مهــم جــداً داخــل األرُس العاديــة، كأهميتــه داخــل 

األرسة املالكــة التــي كانــت تَحــدُث فيهــا يف كثــري مــن األحيــان رصاعــات عــىل 

ــت  ــاً يف تثبي ــس األجــداد يســاهم جوهري ــة كان تقدي ــذه الطريق ــة. به الخالف

الرتتيــب الهرمــي القائــم داخــل األرسة، ثــم داخــل القبيلــة، وبالتــايل بالدولــة. 

ــف  ــت ســائدة يف ســورية يف األل ــي كان ــة الت ــة القبلي ــة االجتامعي ونظــراً للبني

الثــاين قبــل امليــالد، يصبــح مفهومــاً ملــاذا كان لهــذا الطقــس العبــادي مثــل هــذا 

الــدور املهــم يف ذلــك الزمــان.

إن أقــدم االكتشــافات التــي جــاءت مــن ســورية حــول تقديــس األســالف 

ــذي  ــاد)44(، ال ــل الرم ــا ت ــامل ومنه ــة األوىل يف الع ــرى الزراعي ــن الق ــاءت م ج

اكتشــف فيــه عــدد كبــري مــن الدمــى الصغــرية التــي متثــل االنســان والحيــوان 

ُصنعــت مــن الطــني، إضافــة لنــامذج مــن الجامجــم)45( املتكلســة أو املليســة. 

44 تــل الرمــاد: يقــع فــرب مدينــة قطنــا )20 كــم غــريب دمشــق(، اكتشــف املوقــع عــام 1960م عــىل يــد الباحث 

الفرنــي فــان لــري، وهــو مــن أطلــق عليــه هــذا االســم ألن لونــه رمــادي، نقبــت فيــه بعثــة فرنســية بــني 

1963 و1970م بــإدارة الفرنــي هــري دو كونتانســون، وتبــني وجــود ســويات أثريــة يعــود أقدمهــا لـــ 6250 

- 6000 ق.م، والثانيــة للفــرتة 6000 - 5500 ق.م، وأحدثهــا لـــ 5500 - 5000 ق.م، ســكن أهلهــا بيــوت طينية 

دائريــة الشــكل، محفــورة حتــى منتصفهــا يف الــرتاب، عــر يف املوقــع عــىل دمــى حيوانيــة وبريــة، وعــىل 

مايزيــد عــن 40 جمجمــة، دفنــت تحــت األرضيــات مــام يشــري لعالقــة بطقــس عبــادة األســالف.

45 بيتارد، 2008، ص22.
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ــة  ــة ومقولب ــة مليس ــم بري ــىل جامج ــاك ع ــَر هن ــود)46(، إذ ُع ــل أس ــن ت وم

وملونــة، دفنــت تحــت أرضيــات املنــازل يرجــع تاريخهــا لأللــف الثامنــة ق.م. 

ــكل 108(. )الش

ــة  ــة الديني ــذه الثقاف ــرت ه ــدن انت ــور امل ــات وظه ــور املجتمع ــع تط م

لتصــل إىل مواقــع جديــدة مختلقــة، ومنهــا تــل خويــرة )شــاميل رشقي ســورية(، 

الــذي ُعــرَ يف بيوتــه عــىل طــاوالت أضاحــي وعــىل هيــاكل ألشــخاص عاديــني 

46 تــل أســود: يقــع جنــوب رشقــي دمشــق )30 كــم(، يف قريــة جديــدة الخــاص، بــني بحــرييت الهيجانــة والعتيبة، 

مســاحته 5 هـــكتاراً تقريبــاً، شــكله دائــري، قطــره 275م، نقبــت فيــه بعثــة فرنســية بدايــة الســبعينيات مــن 

ــدة  ــه لع ــب في ــية التنقي ــورية فرنس ــة س ــت بعث ــم تابع ــون، ث ــري دو كونتانس ــا ه ــايض؛ أداره ــرن امل الق

ــم الكشــف عــن ســويات  ــل اســتوردور، وت ــإدارة بســام جامــوس ودانيي ــني 2001 و2005م، ب ــم- - ب مواسـ

تعــود لعــرص النيوليــت مــا قبــل الفخــار )األلــف الثامــن والســابع ق.م(، وهــي متزامنــة مــع ســويات موقــع 

ــة األبكــر يف العــامل، عــاش ســكانها يف بيــوت  املريبــط )3( و)A4(. نشــأت يف املوقــع إحــدى القــرى الزراعي

وأكــواخ دائريــة بنيــت مــن اللــن والطــني وجــذوع األشــجار والقصــب، وزرعــوا القمــح النشــوي والشــعري 

ــني والفســتق  ــب والت ــل العن ــة، مث ــه البعلي ــوا الفواك ــص والخضــار، وعرف ــدس والحّم ــول كالع ــربي والبق ال

ــة  ــم مليّس ــع جامج ــف يف املوق ــات. وكُش ــاورة يف ري املزروع ــة املج ــرية العتيب ــن بح ــادوا م ــوز، وأف والل

ومحنطــة مدهونــة باملغــرة الحمــراء، وقــد دفنــت الــرؤوس بشــكل جامعــي، ومنفصــل عــن الجســد.

الشكل رقم )108(
تل الرَّمــاد



443

الديانة السورية القدمية

ــس األســالف ذوي  ــكان خــاص لتقدي ــد م ــد يف املعاب ــام وُج ــم تقديســهم، ك ت

ــة. )الشــكل 109(. ــة املرموق املكان

ــاً  ــاره حرم ــرتة، وميكــن اعتب ــاري لنفــس الف ــي - زازا يف م ــد نين ــود معب يع

ــه حجــر مخروطــي الشــكل، ويف حجــرة  ــس األســالف، إذ وجــد يف باحت لتقدي

ــا  ــرَ عليه ــي ُع ــني الت ــل املصل ــني، كــام أن متاثي ــم القراب ــادة مقاعــد لتقدي العب

هنــا واملصنوعــة مــن الحجــر الكلــي، واملعروفــة أيضــاً يف كثــري مــن األماكــن 

ــوراً  ــح ص ــىل األرج ــت ع ــن، كان ــالد الرافدي ــة يف ب ــك القدمي ــة للمامل املقدس

ــهم. ــي إىل تقديس ــداد ترم لألج

ــت  ــث( يثب ــف الثال ــرتة )األل ــك الف ــل يعــود إىل تل ــرَ عــىل دلي ــال ُع ويف إب

ــيء  ــني. ال ــكام املؤله ــامء الح ــة بأس ــة طويل ــني، وقامئ ــداد امللكي ــادة األج عب

نفســه يف قطنــة، ويف إميار/مســكنة)47(، ويف ممباقــة التــي جــاءت منهــا إشــارة 

ــزاع خــاص داخــل األرسة)48(. ــت« ضمــن ســياق فــض ن ــه البي لوجــود »إل

47 بفيلتسر، 2009، ص 85.
48 Werner، 1998، P. 129.

الشكل رقم )109(
جامجم من تل أسود
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أوالً: تقديس األسالف يف أوغاريت

1ـ تقديس األسالف

كان مــن ألــح واجبــات االبــن البكــر إقامــة رصح حجــري لتقديــس األجــداد، 

ــدَّ  ــل إن الج ــورة، ال ب ــاً للمش ــفل طلب ــامل األس ــن الع ــم م ــتدعاء أرواحه واس

امليثولوجــي لــألرسة الحاكمــة يف أوغاريــت »ديتانــوا«، كان يُســأل يف املناســبات 

املهمــة عــن األحــداث التــي ســتحصل يف املســتقبل. ويف القــرص امللــيك يف 

ــرف،  ــة بالغ ــعة محاط ــة واس ــع رده ــاص م ــاح خ ــاك جن ــت، كان هن أوغاري

موجــودة فــوق املدفــن امللــيك مبــارشة، وكانــت مخصصــة ألداء شــعائر الدفــن، 

ــس األجــداد)49(. ــوس تقدي وطق

يطابــق اإللــه رشــب، يف النســخة األكاديــة لقامئــة اآللهــة األوغاريتيــة، اإللــه 

الرافــدي نريجــال ملــك العــامل الســفي، وهــذه املطابقــة إذا أضيفــت إىل بيانــات 

كنعانيــة ومرصيــة أخــرى، تقــود إىل افــرتاض أن رشــب هــو اإللــه نفســه الــذي 

يُدعــى يف أحــد النصــوص رابيــو، أي الشــايف، وهــو حامــي املــوىت املؤلهــني مــن 

البــر وهــم الرابيــوم )الرفائيون/الرفائيــم( ولكــن بعــض الباحثــني يعــدُّ »رابيو« 

لقبــاً إليل)50(. 

يبــدو أنــه كان يف معتقــد الكنعانيــني عامــة؛ واألوغاريتــني خاصــة، عقيــدة 

مضمونهــا أن األمــوات يتعايشــون يف مدينــة خاصة بهــم، مدينة األمــوات. ولكن 

ليــس يف الرُقــم مــا قــد يفيــد مبــا فيــه الكفايــة لإلجابــة عــن الكيفيــة التــي كان 

بهــا الكنعانيــون وســكان أوغاريــت بالــذات يتصــورون تلــك املدينــة)51(. ولكــن 

ومــن خــالل روايــة »بعــل ومــوت« يتَّضــح أنــه يوجــد وســط للخلــق يتمثــل يف 

العــامل الســفي مملكــة املــوت، حيــث ينبغــي لبعــل أن يلبــي دعــوة »مــوت« 

49 بفيلتسر، 2009، ص 85.

50 كوبر،2007، ص 70.

51 فنطر، 1980، ص 115.
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إىل الوليمــة، وينـــزل إليــه حيــث يســكن. وبــالد مــوت هــي واد ســحيق. كــام 

ــة املوجــود يف األرض.  ــت العزل ــكان آخــر، هــو بي ــزول إىل م ــل للنـ يُدعــى بع

لقــد كان األوغاريتيــون مييــزون بوضــوح بــني العــامل العلــوي )الســموات، عــامل 

اآللهــة( والعــامل الســفي )مملكــة املــوت(، وكان هنــاك عــامل آخــر يتوســطهام 

ــاس. وتســمح الوثائــق بالقــول أيضــاً: إن  هــو العــامل األريض حيــث يعيــش الن

ــد انعكــس  ــاً عــن محــور العــامل، وق ــوا ميلكــون تصــوراً معين ــني كان األوغاريتي

ــود الطقــي إىل كتــف الجــدار )أي  ــور يف ملحمــة قــريت بالصع هــذا التص

مدخــل الســاموت( لتقديــم القربــان)52(. 

كانــت  الشــعائر التــي تــي املــوت مــن املواضيــع التــي عكســتها الديانــة 

الشــعبية  االعتقــادات  يف  وانعكســت  املالكــة،  العائلــة  وســط  الرســمية 

ــواء. ــد س ــىل ح ــة ع األوغاريتي

كانــت األرسة مســؤولة عــن العبــادة والحفــاظ عــىل اآللهــة الحاميــة للعائلة 

وأرواح أســالفها، وتنتقــل هــذه املهمــة عــىل مــا يبــدو، للــوارث الرئيــس يف كل 

ــا  ــرية إذا م ــة الصغ ــخاص يف العائل ــرب األش ــؤولية أك ــذه املس ــوم به ــل، ويق جي

رحــل رب املنـــزل، وإذا مل يكــن موجــوداً، أو مــات أيضــاً، فيقــوم باملهمــة أخــوه 

ــر  ــن البك ــن حصــة االب ــادة م ــت ع ــون البي ــة. يك ــر أو الزوجــة أو االبن األصغ

ــىل رب األرسة  ــارشة، وع ــذه األرواح مب ــم ه ــب تكري ــه واج ــذي علي ــر ال الذك

ــل  ــن قب ــا م ــت إحــدى الوصاي ــد تضمن ــس. فق ــس الطق ــة نف ــد مواصل الجدي

ــف  ــن دون خل ــن« م ــي »إيب دج ــويف ابن ــرط اآليت: إذا ت ــخاص ال ــد األش أح

فتنتقــل )األمــور( لزوجتــي )آهاتــو( يف متثــال ذكــري وأنثــوي، هــي من ســيبتهل 

آللهتــي وأمــوايت وســتكون وصيــة عــىل ثرواتهــم. وأفــاد شــخص آخــر: جعلــت 

اآلن ابنتــي »آهامــا دو« الكاهنــة )كاديستو/قاديســتو(، ليكــن األمــر يف متثــال 

واحــد، رجــل وامــرأة.. ســتكرم )Liplah( آلهتــي وأرواح أســاليف. 

52 شيفامن، 1988b، ص 55.
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ال يُعــرُف بالضبــط كيــف كانــت تُكــرَّم اآللهــة وأرواح األمــوات، ولكــن وفــق 

شــهادات مامثلــة، فإنهــا كانــت تتلقــى الطعــام والــراب خــالل فــرتات دوريــة 

ــي  ــي تعن ــن، الت ــالد الرافدي ــبو Kispu« يف ب ــوس » كيس ــام يف طق ــة ك منتظم

ــوات)53(. كــام توجــد يف إميــار  ــي تقــدم مــن أجــل األم ــم واألضاحــي الت الوالئ

ــو  ــهر )أب ــالل ش ــوات خ ــم األم ــا تكري ــم خالله ــة يت ــاد يف املدين ــارات ألعي إش

ــة  ــة العائلي ُم ألرواح املجموع ــدَّ ــة تُق ــة مامثل ــاك خدم ــام كان هن abu()54(. ك

ُم  األكــرب مــن العائلــة العاديــة، وكانــت تجــري ضمــن احتفاليــة متكاملــة يُقــدَّ

فيهــا خبــُز “خوكــو” املجــرب والزيــت، إضافــة ملــواد املائــدة األخــرى. ويبــدو أن 

نفــوس املجموعــة العائليــة كانــت تهــدأ بعــد املشــاركة بوليمــة مشــرتكة تشــهُد 

تقاســَم الخبــز وإراقــة الزيــت)55(.  

لكــن النعمــة ال تكتمــل عنــد األوغاريتــي إال عندمــا تقــوم اآللهــة، قبــل كل 

يشء، يف إهدائــه الخلــف الصالــح، وخاصــة مــن جنــس ذكــر، ليكفــل اســتمرار 

نســل العائلــة، وهــذا الــيء واضــح يف ملحمتــي قــريت وأقهــات)56(. 

وكانــت احتفــاالت تقديــس األســالف الراحلــني مــن العائلــة املالكــة، تســتمر 

ملــدة ســبعة عــر يومــاً، وتشــارك البيــت امللــيك خــالل هــذه الشــعائر بعــض 

ــو بيتــي«  ــو - باخاتيــام« ســيدة القــرص، و »بيت ــة، ومنهــا »بعالت اآللهــة املبجل

ابنــة املنـــزل، ورمبــا إلهــة الــربج »عالتــو - ماجــدايل« و»عتاراتو - هــوري«، ويتم 

الدخــول إىل القــرص امللــيك بشــكل شــعائري، ويظهــر أن امللــك )الجديــد( يعــد 

مــن أهــم القامئــني عــىل هــذا االحتفــال، النــص )Rs 24.256(.  يف حــني متثــل 

شــخصية »إيناصــو - إيليــام« األســالف الراحلــني)57(. 

53 Soden، 1965، P. 487.
54 Lete، 2008، P. 12.
55 Lete، 2008، P. 12.

56 شيفامن، 1988b، ص 46.
57 Pardee، 2002، P. 36.
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2 ـ تقديس امللوك وتتويجها

كان امللــك بالنســبة لألوغاريتيــني وأســالفهم كائنــاً مقدســاً، يربطــه مبجتمعه 

ــالد.  ــتقرار يف الب ــاه واالس ــة للرف ــو ضامن ــراه، وه ــم ُع ــحري ال تنفص ــاط س رب

ُم  ولهــذا كان عليــه التطّهــر والوضــوء بشــكل دوري ومنتظــم ضمــن طقــس تُقــدَّ

فيــه األضاحــي. وتْذكــُر وثائــُق الشــعائر والطقــوس وجــود مــا يشــبه الرقصــة 

ــر.  التــي يؤديهــا امللــك عنــد قيامــه بطقــس التطهُّ

وقــد يُشــري مشــهٌد ُوجــَد عــىل خاتــم ملــيك مُيثِّــُل رجــالً عــاٍر مســلحاً برمــح 

ــه امللــك. ونقلــت الوثائــق  ــذي يخضــع ل ِسِ ال يصــارع أســداً، لالمتحــان املقــدَّ

حــاالت أخــرى المتحــان امللــك الــذي كان عليــه أن يتميــز أيضــاً بالقــوة العضلية 

املناســبة، والحالــة الصحيــة الجيــدة التــي تُســاعد عــىل تحقيــق النــرص يف كافــة 

الحــاالت،  فســقُمُه يؤثــر عــىل الوضــع العــام للمجتمــع. ففــي ملحمــة قــريت 

كان مــرض البطــل الســبب الرئيــس الــذي دفــع ابنــه يصــب ليطلــب مــن أبيــه 

التخــي عــن العــرش:  »غــدى  املــرض أختــاً ملضجعــك«.

أمــا ُحــراُس امللــك فقــد كانــوا أهــم ســند للســلطة امللكيــة، وهــؤالء عبــارة 

عــن مجموعــة مــن الجنــود الذيــن تربطهــم بامللــك عالقــات شــخصية، وتصــف 

ملحمــة قــريت هــذه املجموعــة بالعظيمــة والجبــارة، ويــربز مــن بــني هــؤالء 

ــاركون  ــم يش ــيوف( فه ــو الس ــرة()58( و)حامل ــا )الجباب ــة علي ــراس رشيح الح

ــه  ــم يبكون ــاً، ث ــا كان مريض ــريت عندم ــا ق ــي يُقيُمه ــة الت ــة املقدس يف املناول

ــه الوشــيكة)59(.  ــن وفات منتظري

ــم  ــوا له م ــني، وقدَّ ــوك املتوف ــون أرواح املل س األوغاريتي ــدَّ ــت ق ويف أوغاري

القرابــني جيــالً بعــد جيــل، وكانــت هــذه األرواح تســكن حســب اعتقادهــم يف 

58 هــم الرفائيــم، وهــي لفظــة أطلقهــا العهــد القديــم عــىل ســكان أرض كنعــان الجبابــرة، ومنهــم عــوج ملــك 

باشــان، )الــذي طولــه تســعة أذرع(.  

59 شيفامن، 1988b، ص26، 27.
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العــامل األســفل، لكــن ميكــن أن تُســتدعى يف املناســبات املهمــة، مثــل حضــور 

مراســم دفــن امللــك.

ــس  ــا طقــس تقدي ــر فيه ــد أن مي ــن املراحــل ال ب ــدد م ــاك ع ــد كان هن لق

ــي: ــالف وه أرواح األس

1 ـ الغسل الشعائري.

2 ـ التحمري )الدهن باملغرة الحمراء أو بالورود الحمراء(.

3 ـ الدخول إىل الحرم.

4 ـ تقديم األضاحي املتنوعة وسكب اإلراقة.

5 ـ الصعود إىل الجزء األعىل من املعبد )الربج( وإطعام اآللهة.

6 ـ رفع األيادي إىل السامء )االبتهال( يف إشارة إىل أن التواصل قد أنجز. 

7 ـ تقدمة األضحية الرسمية، وإطعام اآللهة.

8 ـ الهبــوط مــن املــكان العــايل، وبالتــايل وصــول العمليــة إىل نهايتهــا 

KTU 1.14 III 52-IV8 النــص   املرســومة، 

ــس،  ــايل إىل ذروة الطق ــن الطقــس االحتف ــود املراحــل الســبعة األوىل م تق

ــزول. إن  ــمية والنـ ــة الرس ــرية النهاي ــة واألخ ــة الثامن ــن املرحل ــني تتضم يف ح

الصعــود نحــو األعــىل، ثــم النـــزول نحــو األســفل أمــر مهــم، فهــو هنــا نــوع من 

االســتعارة األدبيــة، فالصعــود نحــو األعــىل )املرحلــة السادســة والســابعة( يعــرب 

عــن الســمو الكــوين، واالتصــال املبــارش للملــك مــع عــامل اآللهــة، ويُحقــُق مــن 

خاللــه الفائــدة املرجــوة، وتجعلــه بعدهــا حاكــامً مبــاركاً وممّجــداً، ثــم ينـــزل 

مــن عندهــا ليتابــع وظيفتــه األرضيــة)60(. 

إن مشــاركة اآللهــة للملــوك يف شــعائر تقديــس امللــوك مــن املواضيــع التــي 

 »ili ــدس ــد كان »الســلف املق ــا النصــوص بشــكل واضــح، فق تتحــدث عنه

ــة الرســمية ألوغاريــت،  ــه األب ilib(، مــن أهــم اآللهــة يف الديان ــي )اإلل ويعن

60 Wyatt، 2006، P. 708.
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 RS 1.17 &( ــص ــمي، الن ــة الرس ــع اآلله ــة مجم ــىل رأس قامئ ــمه ع وورد اس

ــَر بأســاليب  280 + 24.264(، حتــى أنــه ورد قبــل إيــل وقبــل دجــن، كــام ذُك

متنوعــة يف نصــوص أوغاريــت األخــرى، ومنهــا النــص )KTU 1.161()61( وهــو 

ــرد  ــه مل ت ــم أن ــت، رغ ــس يف أوغاري ــذا الطق ــة ه ــوص ملعرف ــم النص ــد أه أح

فيــه عبــارة )ilab(. ويصــف النــص طقــس وليمــة جنائزيــة ملكيــة تلعــب فيهــا 

ــاً  ــدور املركــزي، وتتعلــق مبصــري امللــك الراحــل حديث إلهــة الشــمس شــبش ال

ــق  ــام تتعل ــفي، ك ــامل الس ــالفه يف الع ــمَّ ألس ــب لينض ــذي يذه ــامدوا، ال نيق

بطلــب الخــري ألوغاريــت وملكهــا املتــوج حديثــاً حمــورايب)62(، ويُذكــُر أن عبــادة 

أرواح األســالف كانــت دامئــاً ترتافــق مــع ذكــر أســامء أصحابهــا)63(، وهنــا نــرى 

آلهــة الشــمس »شــبش« تلعــب دوراً مهــامً حاولــت مــن خاللــه إنــزال امللــك 

 )Ilib( ــدس ــامل األســفل لينضــم للســلف املق ــامدوا()64( للع ــا )نق ــت حديث املي

مــن العائلــة املالكــة، بعــد تتويجــه مــن قبــل ســيده)65(. 

“1 ـ ِسْفُر ) وثيقة( وليمة الظالم،

2 ـ أنت تبتهل، يا رب األرض)امللك املدفون(،

3 ـ أنت مدعو، يا مجمع ديدانو،

4ـ )أولكن ulk(  مدعو،

61 وجــد هــذا الرقيــم فيــام يعــرف اآلن ببيــت أورتينــو املوظــف الكبــري يف بيــت امللكــة، وكان موظفــاً سياســياً 

مســؤوالً عــن املراســم.
62 Tsumura، 1992، P. 42.
63 Moor، 1990، P. 243.

64 تــّم التعــرف عــىل أســامء مثانيــة مــن ملــوك أوغاريــت، وهــم حســب الرتتيــب؛ وســنوات حكمهــم: نيقــامدو 

األول - ايبريانــو األول - أميستمرو/عمشــتمرو االول )حــوايل 1350ق.م( - نيقــامدو الثــاين )1349 – 1315ق.م 

ــن  ــا )1312 – 1260ق.م اب ــا )1315 – 1313ق.م( - نيقميب ــا( - أرخالب ــوبيلو ليوم ــي ش ــك الحث ــارص املل ع

نيقــامدو الثــاين، وهــو الــذي وقــع اتفاقيــة مــع امللــك الحثــي مورشــيي الثــاين( - أميســتمرو الثــاين )1260 – 

1235ق.م وهــو ابــن نيقميبــا( - إيبريانــو الثــاين )1235 – 1220ق.م( - نيقــامدو الثالــث )1220 – 1215ق.م( 

- حمــورايب )حكــم مــن1215 ق.م وحتــى دمــار أوغاريــت حــوايل 1185 ق.م(. 
65 Tsumura، 1992، P. 42.
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5 ـ )ترمن trm(  الرب مدعو،

6 ـ )سدن ـ و ـ ردن( مدعو

7 ـ )أولكن ulk( مدعو

 8 ـ )ترمن trm( الرب مدعو،

9 ـ )سدن ـ و ـ ردن( مدعو 

10 ـ أنت مدعو، يا مجمع ديدانو)امللوك القدماء(،

11 ـ امللك أميتامورو مدعو،

12 ـ امللك نيقامدو مدعو أيضاً.

13 ـ يا عرش نيقامدو ابيك ألجله،

14 ـ رمبا ستصل دموعه إىل مسند قدمي العرش، 

15 ـ رمبا طاولة امللك تبيك من أجله قبل تجهيزها

16 ـ رمبا ستبتلع دموعها، 

17 ـ البؤس، بؤس التعاسة،

18 ـ يحرقه شبش، 

19 ـ يحرقه الضوء العظيم،

20 ـ رمبا شبش ترصخ من عل:

ــامل  ــازل إىل الع ــيدك، الن ــكان س ــه، إىل م ــل عرش ــيدك، قب ــرص س 21 ـ إىل ق

الســفي،

ــفل يف  ــون باألس ــفي(،  ليك ــامل الس ــفي)ملوك الع ــامل الس ــازل للع 22 ـ الن

ــرتاب،  ال

23 ـ انزل، يا سدن ردن، انزل، يا تر ـ ملن،

24 ـ انزل، أيها الرب األزيل.

25 ـ أنزل، أيها املك أميتامارو )أميستمرو(، 
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26 ـ أنزل أيضاً أيها امللك نيقامدو،

27 ـ أوالً قدم تقدمة، وثانياً قدم تقدمة، 

28 ـ وثالثاً قدم تقدمة، رابعاً وقدم تقدمة، 

29 ـ خامساً وقدم تقدمة، وسادساً قدم تقدمة،

30 ـ وســابعاً قــدم تقدمــة، قــدم طــرياً كتقدمــة )ســالمšlm( الســالم عــىل 

حمــورايب،

،)Tariyelli 31 ـ والسالم عىل أوالده، السالم عىل )تاري إيي

32 ـ  السالم عىل بيته، السالم عىل أوغاريت،

33 ـ السالم عىل بواباتها “)66(. 

مــن خــالل النظــر يف النــص يالحــظ أن هوية الشــخصية التي أمرت بالنـــزول 

إىل العــامل الســفي غــري معروفــة، ولكــن مــن املمكــن أن تكــون »شــبش« هــي 

التــي أمــرت العــرش بالنـــزول إىل هــذا العــامل )الســطر 20(، ومــن املمكــن أيضــاً 

أن يكــون امللــك املتــوج حديثــاً »حمــورايب«، هــو الــذي أمرته »شــبش« للنـــزول 

بشــكل شــعائري إىل العــامل الســفي، كــام ميكــن أن يكــون هبوطــه لهــذا العــامل 

ــا نــزول العــرش )الســطر 13( فقــد  إشــارة تعبرييــة لبــدء الحــداد العميــق، أمَّ

يُشــري إىل أهميتــه ورضورتــه بالنســبة ألرواح املــوىت الســابقني. والحاجــة لوجــود 

ــة  عــرش لــألرواح واحــد يف هــذا العــامل، أمــر معــروف يف الطقــوس األوغاريتي

والبابليــة. ويف أوغاريــت كان الهــدف مــن إنــزال العــرش، هــو تخفيــف مصــري 

ــامل  ــعائري إىل الع ــكل ش ــرش بش ــزل الع ــذا أُن ــت، وله ــاللة أوغاري ــكام س ح

الســفي مــن أجــل نيقــامدو و)أشــقائه( مــن امللــوك القابعــني يف هــذا العــامل، 

ــُن كثــرياً مــن وضعــه يف هــذا  فالعــرش مهــم جــداً بالنســبة لنيقــامدو وسيُحسِّ

العــامل. 

إن مــا يَْعلـُـق بــاألرواح مــن بــؤس وتعاســة، تتــوىل أمــُر معالجتــه والتصــدي 

66 Tsumura، 1992، P. 43.
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لــه »شــبش«، فهــي تحفــظ لــألرواح  نورهــا ودفئهــا عندمــا يتــم نقــل امليــت 

لظلمــة العــامل الســفي )الســطران 18 و19()67(. 

ومــن الشــخصيات امللفتــة التــي جــاء ذكرهــا يف النــص »طارييــي« امللكــة 

الســابقة ألوغاريــت التــي كانــت تدعــى يف ذلــك الوقــت »امللكــة األم«.

وهكــذا يتبــني أن حمــورايب ملــك أوغاريــت واظــب عــىل القيــام بالطقــوس 

ــد  ــر العق ــات أواخ ــذي م ــث، ال ــامدو الثال ــلفه نيق ــاه س ــه تج ــة علي املتوجب

األخــري مــن القــرن الثالــث عــر قبــل امليــالد، ويف قيامــه بهــذا الفعــل حفــظ 

اململكــة وســكانها مبــا يف ذلــك العائلــة املالكــة، مــن اإلزعــاج واألذى والغضــب 

الــذي قــد ينـــزل عــىل الجميــع، إذا مــا تــم تجاهــل واجباتــه تجــاه األرواح التــي 

نزلــت للعــامل األســفل وبقيــت هامئــة بــه.

3 ـ من هم الـ »ربانو«

ــا  ــم)68(، ومفرده ــو أو رفوئيم/رفائي ــارة ربان ــت عب ــوص أوغاري ــرد يف نص ت

ــن  ــدر م ــظ منح ــدو أن اللف ــاة. إذ يب ــا بالوف ــح ترجمته ــد يص ــي ق رايف، والت

ــامل  ــوات وبع ــق باألم ــه يتعل ــة بعض ــه دالالت مختلف ــو(، ول ــادة )ريف( و)رف م

األمــوات، ولعــل اللفظــة العربيــة )رفــات( تحمــل نفــس املدلــول، وقــد وردت 

ــة األمــوات. ونحــن  ــم( يف أحــد النصــوص مبعنــى مدين ــة الرفوئي ــارة )مدين عب

نعلــم أن إيــل دعاهــم لــيك يحــروا إىل هيكلــه عــىل جنــاح الرسعــة، وهنــاك 

ــص  ــون وينتهــي الن ــون ويرب ــم يوملــون ويأكل ــكاً. ث ــج البعــل مل ــن تتوي يعل

دون أن نّكــوَن صــورة عامــة عــن حقيقــة شــخصيتهم، وعــن وظيفتهــم يف ديانــة 

ــت)69(. أوغاري

67 Tsumura، 1992، P. 49.

ــزل يف أوغاريــت مســاحته 800 م2، يحتــوي عــىل 34 غرفــة موزعــة عــىل طابقــني، وكان  68 تــم اكتشــاف منـ

مالــك وســاكن هــذا البيــت يدعــى رعبانــوpan R ، واحتــوى البيــت عــىل أغنــى مكاتــب أوغاريــت التــي 

زادت عــن 200 لــوح طينــي مكتــوب باألكاديــة.

69 فريحة، 1966، ص 68.
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يف النــص )RS 24.257( متــت دعــوة عــدد مــن الشــخصيات التــي شــاركت 

ــا  يف أحــد االحتفــاالت، ومنهــا شــخصية غــري واضحــة متامــاً، وردت باســم »راب

أومــا«، والتــي رمبــا كانــت تــدل عــىل مركــب إلهــي غــري معــروف بعــد، جــرى 

تصنيفهــا ضمــن اآللهــة التــي متثــل ظــالل العــامل األســفل، كــام نجــد مــن بــني 

املدعويــن شــخصيتني ملكيتــني تــم دعوتهــام هــذه املــرة باعتبارهــام آلهــة.

تتــم دعــوة »رابــا أومــا« مــن أجــل نــدب امللــك الــذي غــاب عــن عرشــه، 

ثــم تدعــى شــبش للقيــام  بدورهــا، كــام متــت دعــوة امللــوك الراحلــني للحضور. 

ويتبــع ذلــك نــزول امللــك الــذي يرتافــق كل مــرة بتقديــم أضحيــة عاديــة، ثــم 

أضحيــة مــن الطيــور. كل ذلــك مــن أجــل جلــب الرفــاه والربكــة للملكــة األم، 

ــس  ــص يعك ــذا الن ــح أن ه ــن الواض ــا. وم ــت كله ــد، وألوغاري ــك الجدي واملل

طقســاً يســمح للملــك الراحــل بااللتحــاق بأســالفه بســالم، وهــو بذلــك ليــس 

طقســاً خاصــاً أو حفلــة تتويــج للملــك الجديــد، كــام أنــه ليــس للتذكــري 

باألســالف الراحلــني، أو اســتحضاراً لألمــوات كــام اعتقــد بعضهــم، بــل إن 

اســتدعاء األســالف هــو للمشــاركة وللتأثــري يف »رابــا أومــا« ملســاعدة امللــك)70( 

الــذي رحــل مؤخــراًً. ومــن الواضــح أيضــاً أن الـــ »رابــا أوما/رفائيــم«، يف نــص 

)دانيــل - أقهــات(، وهــم مــن الذيــن دعاهــم دانيــل لتنــاول الطعــام والــراب 

يف مــرزح، كانــوا أرواح األجــداد)71(.

كــام كان هــؤالء الـ»ربانــو/ رفائيــم« من زمــرة املدعويــن بوليمة »إيــل«، التي 

شــاركت شــخصيات أساســية أخــرى منهــا مجموعــة قبليــة، وأبطــال محاربــني، 

.)19-KTU 1.17( وبعــض اآللهــة الصغــرية، إضافــة لظــالل املــوىت، النــص

ــامل  ــكان الع ــالً لس ــو« متثي ــخصية »ربان ــني بش ــن الباحث ــري م وإذ رأى الكث

الســفي، مــن األســالف املؤلهــني الذيــن عــادة مــا يكونــوا مــن العائلــة املالكــة 

70 Pardee، 2002، P. 87.

71 بوب، 1980، ص 80.
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أو مــن األبطــال، أو هــم املــوىت املميزيــن، وبشــكل خــاص امللــوك منهــم، فقــد 

رأى آخــرون يف هــذا النــوع مــن الشــخصية آلهــة صغــرية »ربــوم«، أو ببســاطة 

محاربــني أبطــال)72(. ولكــن، وبغــض النظــر عــن الهويــة الحقيقــة لـــ »رابــا أوما« 

أو »رب أوم rp.um«، يبــدو واضحــاً أنــه كان لهــا طبيعــة نفعيــة، فهــي مخلصــة 

وُمعينــة وغــري مؤذيــة.

ــون يف  ــن يقطن ــامل الذي ــذا الع ــكان ه ــن س ــم م ــو« ه ــذا فالـــ »ربان وهك

ــاً  ــوداً مزدوج ــم وج ــة، أي أن له ــامل اآلله ــر، أي ع ــامل اآلخ ــه الع ــت نفس الوق

ــى  ــة، ومبعن ــامل اآلله ــود يف ع ــر وووج ــامل الب ــود يف ع ــت، وج ــس الوق يف نف

آخــر كان الـــ »ربانــو« الزمنيــني أناســاً منحــوا قــدرة خاصــة حصلــوا بواســطتها 

ــا  ــن ال يصله ــاة يف ميادي ــق الحي ــة مقدســة فتحــت لهــم طري معــارف روحاني

ــارشة.  ــة مب ــرب مجمــع اآلله ــامل اآلخــر ق ــوىت املقيمــني يف الع ــادة ســوى امل ع

ومبــا أن الجــذر )رب/رف()73(، يعنــي، مــن جملــة مــا يعنــي يشــفي )يطبِّــب(، 

فــإن إحــدى الســامت التــي يتمتــع بهــا الـــ »ربانــو« بــرأي املجتمع، هــي القدرة 

عــىل شــفاء املــرض، األمــر الــذي يرتتــب عليــه بالطبــع اكتســاب معــارف خارقة. 

ويبــدو أن انتشــارهم الواســع هــو الــذي ســمح للتــوراة، أن تؤكــد أنهــم شــعب 

خــاص عــاش ويعيــش يف مختلــف بقــاع منطقــة آســيا املطلــة عــىل املتوســط.

ــتنتُج مــن كل ذلــك، أن املجتمــع، الــذي نحــن بصــدده، رأى يف املــوت  يُس

مجــرد انتقــال مــن عــامل البــر إىل عــامل اآللهــة، حافظــت شــخصية امليــت عــىل 

وجودهــا الواقعــي عندمــا تـُـدرُك عــامل اآللهــة، وبالتــايل فهــي ال تعــرف املــوت، 

ــا. ويبقــى  ــاً للبــر تتجــدد دامئــاً يف العــامل اآلخــر حيــث موطنه ــا خالف ولكنه

امليــت بعــد أن ينتقــل مــن عــامل البــر إىل العــامل اآلخــر محافظــاً عــىل عالقاتــه 

72 Lewis، 1994، P. 117، 11.

73 يف العربيــة يوجــد لـــ »ر ف أ« ثالثــة جــذور متقاربــة وهــي: رفــأ، ورفــه، ورفــا)أو رىف( ويف الرسيانيــة رفــا 

ورفــاه تعنــي شــفى والــرايف أو الرافــئ هــو الشــايف.
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ــد  ــه. وهــذا مــا يفــرس تزوي ــة ويلعــب دور الحامــي لذوي العشــائرية والعائلي

امليــت بــاألدوات والطعــام يف املدافــن التــي بنيــت يف أوغاريــت، وفــق تقليــد 

ــا  ــي كان ملدافنه ــاء الت ــوت األغني ــة بي ــارشة، وخاص ــوت مب ــت البي ــي تح مح

ــن  ــدد م ــان ع ــض األحي ــه يف بع ــر ل ــا مم ــت له ــل البي ــت مدخ ــات تح بواب

الدرجــات يقــود إىل املدفــن املؤلــف مــن قاعــة مســتطيلة، بنيــت جدرانهــا مــن 

حجــارة كبــرية مرتاصــة فُتحــْت فيهــا كــوًى ونوافــذ)74(. )الشــكل110(.

74 شيفامن، 1988b، ص 74.

الشكل رقم )110(
مدفن أوغاريتي
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4 ـ طقوس الرشب اإللهي والتربك

ورد ذكــر عــدد مــن أســامء اآللهــة التي شــاركت بــرب الخمــور األوغاريتية 

خــالل الطقــوس كــام تــروي النصــوص، واقــرتن هــذا النشــاط دامئــاً مــع فعــل 

ــرب،  ــىل ال ــز ع ــص )RS 24.252( يرك ــرب(، وألن الن ــا ي ــت yš« )رمب »يش

فرمبــا يعكــس أجــواء »املرزيحــوس Marzihus« )مــرزح(، أو طقــس “الكيســبو 

Kispu” املعــروف يف بــالد الرافديــن. وال نجــد يف النــص ذكــراً واضحــاً للرتانيــم 

ــاركة  ــة للمش ــرع لآلله ــفوعة بالت ــوة مش ــه دع ــرى في ــام ن ــوات، بين والصل

 ،»Rapiu بالوليمــة، ومــن )الشــخصيات( اآللهــة التــي ورد ذكرهــا نجــد »رابيــو

التــي تطلــب مــن بعــل أن يبــث قــوة »ربومــا Rapa uma« يف امللــك الحــي. 

وانطالقــاً مــن ذلــك، نفهــم أن الطقــس لــه عالقــة بإمــداد امللــك الجديــد 

ــن  ــت م ــالة )اختف ــود ص ــع وج ــن املتوق ــه، وم ــه يف حكم ــة ل ــوة الالزم بالق

النــص( مــع الوليمــة. ورغــم أنــه مل يــرد يف النــص أســامء ملكيــة، فمــن املعتقــد 

ــة ملــك آلخــر،  أن هــذا الطقــس إذا مل يكــن ميــارس عنــد االنتقــال مــن مرحل

فرمبــا كان طقســاً دامئــاً ينظــم بشــكل دوري لتزويــد امللــك بالنجــاح املســتمر. 

وبكلمــة أخــرى، إن مضمــون هــذا النــص يعكــس طقســاً موازيــاً ملــا تضمنتــه 

النصــوص التــي تتعلــق باالحتفــاالت التــي تقــام مــن أجــل امللــوك األمــوات، إذ 

يعــرب عــن جــزء مــن سلســلة شــعائر للعبــور مــن نيقــامدو الثالــث إىل حمــورايب 

آخــر ملــك معــروف يف أوغاريــت، أي أنــه يرتبــط  مبراســم امللــك حمــورايب:

ــم  ــه العظي ــرب، اإلل ــا ي ــرب، رمب ــة، ي ــك الرسمدي ــو مل ــا ربي “اآلن رمب

والنبيــل. اإللــه الــذي يقيــم يف عرتاتــو، اإللــه الــذي يحكــم يف “هدرايــاي 

Hadrayi”، الــذي يغنــي ويعــزف املوســيقى عــىل القيثــارة والنــاي، عــىل 

ــني لـــ  ــة، وســط األصحــاب الطيب ــدف املــزدوج، والصنجــات العاجي ــل وال الطب

“كوتــارو Kotaru”. رمبــا عنــاة، لعظمتهــا، أيضــاً تــرب، ســيدة امللوكية، ســيدة 
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ــاة  ــاة قبعــة الـــ “كبطــو Kuptu”، عن ــة، عن الســلطة، ســيدة الســموات العالي

جنــاح الــراع الورقــي، املحلــق يف الســموات العاليــة. الــذي التهــم العجــل مــن 

ــه  ــه... يــرب أيضــاً،... اإلل ــل عــىل الوليمــة، الحمــالن الوديعــة... رمبــا اإلل إي

»جنــت Gnt”، عجــل إيــل... اإللــه “شــاداياياو Šaddayyu” صائــد الـــ “ملــك

KLM”، رمبــا عيالنــو يــرب... رشــب،... يصــل... عهــده، خلفــك، ســوف يســأل 

ــة، ســوف  ــو( ملــك الرسمدي ــك )ربي بعــل، مــاذا طلبــت هــو ســوف يجلــب ل

يجلــب لــك، مــن أجــل نجاحــك، كل مــا طلبــت، بقــوة ربيــو ملــك الرسمديــة 

ــون  ــوف تك ــك س ــي، قوت ــه األلوه ــة، بألق ــه األبوي ــه، برعايت ــه، بعظمت بقوت

مــن قوة)ربومــا Rapa’uma( الكونيــة، كــام تكــون قوتــك، عظمتــك، رعايتــك 

ــنوات  ــي، لس ــو وياريب ــام شباش ــت، ألي ــن أوغاري ــي، ضم ــك اإلله ــة، ألق األبوي

ــل الخــرية«)75(.  إي

ونجد يف النص )RS 24.257( شعائر تتضمن أطيافاً إلهية للملوك املوىت:

 “... وعــال يكــون طبلــه،... النــاس، للشــخص الخــري،... وعــال يكــون املزمــار 

املــزدوج،... ب ر، للشــخص الخــري،... يصــل،... وعــال املزمــار املزدوج... للشــخص 

الخــري،... للشــخص الخــري،..........، اإللــه الــذي هــو نيقميبــا، اإللــه الــذي هــو 

عميتامــورو....... اإللــه الــذي هــو عميتامــورو، اإللــه الــذي هــو نيقميبــا، لإللــه 

الــذي هــو مابخــو لإللــه الــذي هوعيبريانــو، للإللــه الــذي هــو ياعــدورادو...«. 

أمــا النــص )RS 94.2518( فيتضمــن شــيئاً مشــابهاً: “اإللــه الــذي هــو 

أوغارانــو، اإللــه الــذي هــو عمقــوين، اإللــه الــذي هــو ربعانــو )ربانــو(، اإللــه 

الــذي هــو ليــم - إيــل - شــاري، لإللــه الــذي هــو عموتامــار، لإللــه الــذي هــو 

عميتامــرو، لإللــه الــذي هــو نيقميبــا، لإللــه الــذي هــو مابخــو، لإللــه الــذي هــو 

عيبيبانــو، لإللــه الــذي هــو ياعــدورادو، لإللــه الــذي هــو نيقميبــا، لإللــه الــذي 

75 Pardee، 2002، P. 192،193،195.
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هــو عيبريانــو، لإللــه الــذي هــو عمــورايب، لإللــه الــذي هــو نيقميبــا، لإللــه الذي 

ــه  ــه الــذي هــو نيقــامدو، لإلل ــه الــذي هــو ياقــارو - لإلل ــو، - لإلل هــو عيبريان

الــذي هــو نيقميبــا، لإللــه الــذي هــو عميتامــورو، لإللــه الــذي هــو نيقــامدو، 

اإللــه الــذي هــو نيقميبــا«.

يشــارك األوالد مــن األحفــاد امللكيــني مــع أوليــاء أمورهــم يف الشــعائر 

 )RS 24.257( التــي ترافقهــا املعزوفــات املوســيقية ورشب الخمــور، النــص

ــري  ــص األخ ــون الن ــن مضم ــح م ــص RS 24.126(. ويتض و)RS 24.252( و)الن

ــي.  ــك أوغاريت ــق بدفــن مل ــة، تتعل ــة معروف أن االحتفــال هــو شــعرية جنائزي

إن الرابــط بــني هــذه النصــوص، ومــوت نيقــامدو الثالــث، وافــرتاض تنصيــب 

ــول)76(.   ــر معق ــه حمــورايب عــىل العــرش، هــو أم خلف

ثانياً: تقديس األسالف يف قطنة

1 ـ املجمع الجنائزي

اكتشــفت البعثــة الســورية األملانيــة املشــرتكة العاملــة يف موقع تــل املرفة، 

خــالل موســم 2002م، مجمعــاً جنائزيــاً ملكيــاً، يرجــع تاريخــه لعــرص الربونــز 

الحديــث )1500 - 1200 ق.م تقريبــاً( قــدم أدلــة أثريــة رائعــة، تتضمــن يف آن 

معــاً بنيــة جنائزيــة ذات صلــة بقــرص ملــيك، وعــدة منحوتــات بازلتيــة، تشــكل 

التعبــري عــن مامرســة عبــادة األجــداد.

توّضــع املدفــن القبــوي الشــكل، واألول مــن نوعــه يف ســورية، تحــت القــرص 

امللــيك مــن الجهة الشــاملية )الشــكل111(. 

حفــر قســم منــه املدفــن يف الصخــر، وهــو يقــع عــىل أعــامق تصــل لحــوايل 

ســبعة أمتــار مــن أرضيــة قاعــة العــرش )الشــكل112(. 

76 Pardee، 2002، P. 202،204،231.
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الشكل رقم )111(
مقطع ملدفن قطنا

الشكل رقم )112(
مخطط مدفن قطنا - املرفة -
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يتــم النـــزول إليــه عــرب درج عريــض يقــع يف القســم الشــاميل مــن القاعــة، 

يــؤدي عــرب بوابــة إىل ممــر طويــل، كُشــفْت يف نهايتــه فتحــة جانبيــة )مدخــل( 

ــابهان  ــاالن متش ــة متث ــذه الفتح ــي ه ــىل جانب ــع ع ــع، ووض ــل إىل املجم تص

ــكاً  ــام مل ــُل كل واحــد منه ــة، مُيثّ ــدة حجري ــزان عــىل قاع ــت، يرتك ــن البازل م

يف وضعيــة الجلــوس عــىل العــرش، تــم تنفيــذ النحــت بشــكل كامــل ومتقــن، 

وكان الــرأس ملتحيــاً، والعينــان منـــزلتان بحجــر أبيــض، يف حــني حملــت اليــد 

ــل  ــنيِّ التحلي ــد اليــرسى عــىل البطــن. ويب ــة صغــرية، ووضعــت الي ــى آني اليمن

النمطــي لهــذه التامثيــل، أنهــا عبــارة عــن إنتــاج محــي يرقــى للنصــف الثــاين 

مــن األلــف الثــاين ق.م، واالنتاجــات املشــابهة األقــرب كانــت موجــودة يف أالالخ 

)تــل عطشــانة(، ويف إبــال )تــل مرديــخ(. )الشــكل113(.

ــزات  ومــن املالحــظ أن املمــر الواصــل إىل املدفــن مل يكــن يضــم أي تجهي

ــة  ــة الرئيس ــارش إىل الغرف ــرور مب ــة مل ــح اإلمكاني ــام فس ــالق، م ــة لإلغ خاص

ــار،  ــه 8 أمت ــاً طول ــق تقريب ــة بشــكل بســيط، حســب مخطــط متناس املصّمم

ــوت حجــري  ــة تاب ــة الرقي ــة الجنوبي ــد ُوضــَع يف الزاوي ــار، وق وعرضــه 6 أمت

بازلتــي بــال غطــاء يضــم بقايــا الهيــاكل العظميــة مللــوك ذكــور، معهــم متــاع 

ــة)77(.  ــن األواين الخزفي ــي، م ــكل رئي ــوٌن بش ــزي، مك جنائ

مــن هــذه الغرفــة، تُفــي ثالثــة ممــرات، مهيئــة بشــكل متــوال، يف منتصف 

ــة،  ــرية ثانوي ــرف صغ ــالث غ ــة، إىل ث ــة والغربي ــة والرقي ــات الجنوبي الواجه

لهــا الشــكل نفســه تقريبــاً. تضــم األوىل )الغرفــة 3( يف أرضيتهــا بقايــا منصــة 

ــة،  ــات ومــع مجموعــة أوان مرمري ــا عظــام حيوان خشــبية مختلطــة مــع بقاي

صناعتهــا مرصيــة. وميكــن أن نــرى يف هــذه الغرفــة قاعــة وليمــة جنائزيــة مــع 

رسيــر جنائــزي. )الشــكل114(.

77 مقديس، 2007، ص 31.
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الشكل رقم )113(
مدخل مدفن قطنا

الشكل رقم )114(
داخل مدفن قطنا
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الغرفــة الثانيــة )الغرفــة 2( تضــم كميــة كبــرية مــن العظــام البريــة 

ــبيتني. ــني الخش ــني املنصت ــا هات ــىل بقاي ــزيئ ع ــكل ج ــاة بش ــة امللق والحيواني

الغرفــة األخــرية )الغرفــة 4( تشــتمل عــىل تابــوت حجــري بازلتــي ومقعدين 

ــة  ــامت الرئيس ــس الس ــىل نف ــري ع ــوت الحج ــذا التاب ــوي ه ــني، وينط حجري

للتابــوت الحجــري األول: فهــو بــال غطــاء، وكان يضــم هيكلــني عظميــني )عــىل 

ــة  ــة والخزفي ــة والفضي ــواد الذهبي ــي بامل ــاع غن ــل(، ومت ــرأة ورج ــح إلم األرج

أيضــاً، كــام كان يوجــد عــىل املقعــد الحجــري املوجــود قبالــة التابــوت الحجري، 

أجــزاء مــن هيــكل عظمــي شــبه كامــل، يف وضعيــة ممــدودة، ومغطــى مبــادة 

ــكل العظمــي مختلــط مــع عقــد ضخمــة مــن  ــة ســميكة، وهــذا الهي كيميائي

ــة، وباألحجــار الكرميــة وبقطــع  ــآلىلء الذهبي ــة بال ــة مزين ــوط ذهبي ــة خي ثالث

ــبياً،  ــة نس ــري غامض ــد الحج ــذا املقع ــة ه ــى وظيف ــم(. وتبق ــرية )خوات صغ

لكــن التفســري األول املســتخلص مــن وضعيــة الهيــكل العظمــي، واملــادة التــي 

تغطيــه، يفســح اإلمكانيــة لــرى فيهــا مكانــاً مخصصــاً لعمليــة مراقبــة تحلــل 

الجثــة، متكِّــن مــن الحصــول عــىل البقايــا العظميــة، التــي ســيتم وضعهــا الحقــاً 

ــكل  ــة بش ــبية املوضوع ــات الخش ــض اللوح ــىل بع ــني وع ــني الحجري يف التابوت

مبــارش عــىل أرضيــة الغرفــة األوىل يف املدفــن القبــوي. 

ويتيــح تحليــل مجمــل هــذا التوثيــق املعــروض، مــن وضــع محصلــة لعمــل 

هــذه اآلبــدة الجنائزيــة، ويف الواقــع ميكــن التمييــز عــىل األقــل بــني منطــني مــن 

املراســم الجنائزيــة، التــي ال بــد أنهــا كانــت تجــري يف رشوط مختلفــة، وهــي 

ذات صلــة مــع عبــادة خاصــة باألجــداد: مراســم الدفــن، والزيــارة املراســمية.

2 ـ مراسم الدفن  

ــن ملكــني  ــن ع ــيك واملعربي ــن املل ــني املوضوعــني يف املدف الشــك أن التمثال

ســابقني ميتــني، ميثــالن أكــر الشــواهد تعبــرياً عــن تقديــس األجــداد يف األلــف 
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الثــاين ق.م يف ســورية، وكــام يتبــني مــن الحالــة غــري االعتياديــة التــي ُوجــدوا 

عليهــا، فقــد كانــوا يُقدســوَن مــن خــالل تقديــم القرابــني والطعــام لهــم 

ــري  ــاً بتحض ــا أيض ــون هن ــوا يقوم ــم كان ــل أنه ــن املحتم ــة. وم ــورة منتظم بص

أرواح األجــداد التــي ميكــن أن تســكن بعــد ذلــك يف التامثيــل البازلتيــة. ومــن 

ــة  ــة عــىل تقديــس األجــداد يف املدفــن امللــيك يف قطن الشــواهد األخــرى الدال

تزويــد املــوىت بصــورة منتظمــة بالغــذاء بصيغــة مــا يســمى شــعائر )الكيســبو( 

التــي تــؤدى داخــل حجــرات املدفــن. إضافــة إىل ذلــك كانــت القاعــة الكبــرية 

ــتعمُل  ــة، تُس ــيك يف قطن ــا يســمى قاعــة االحتفــاالت، يف القــرص املل )A(، أو م

ــيك،  ــن املل ــون إىل املدف ــوا يذهب ــاك كان ــن هن ــس األجــداد، وم ــكان لتقدي كم

وإىل حجــرة العبــادة املوجــودة تحــت األرض، بحيــث أن القاعــة كانــت تشــكل 

ــس  ــالت تقدي ــا حف ــام فيه ــت تق ــوق األرض، وكان ــود ف ــَل املوج ــزء املكّم الج

ــد  ــن األشــخاص ويؤك ــرة أوســع م ــي تضــم دائ ــة والت ــر عمومي ــوات األك األم

ــة  ــت قاع ــاري. كان ــيك يف م ــرص املل ــا يف الق ــر عليه ــل ع ــتنتاج دالئ ــذا االس ه

ــة  ــرص قطن ــام يف ق ــه ك ــكان نفس ــودة يف امل ــي موج ــاك - وه ــاالت هن االحتف

ومجهــزة بالطريقــة نفســها - تســتعمل، حســب النصــوص التــي ُعــر عليهــا يف 

القــرص، )كقاعــة ملكيــة( لتقديــس ملــوك مــاري املتوفــني، وكانــت تقــدم لهــم 

ــة بصيغــة شــعائر الكيســبو)78(.  ــاك املــواد الغذائي هن

حســب النصــوص األوغاريتيــة، ال بــد أن تبــدأ املراســم الجنائزيــة، باالبتهــال 

ألرواح األجــداد )الرفائيــم(، الذيــن يشــاركون يف الدفــن، ولـــ« شابشــو«، الــذي 

ال بــد أنهــا تتحمــل مســؤولية إنــزال املتــوىف إىل عــامل املــوىت. ويرافــق التمثــاالن 

املتــوىف يف الغرفــة األوىل مــن املدفــن القبــوي يف دخــول يتَّســم باألُبَّهــة، والــذي 

يتطلــب حضــور أهــم أعضــاء العائلــة املالكــة. ومــن املرجــح جــداً أن مجمــل 

78 بفيلتسر، 2009، ص 86.
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املوكــب، كان يضــع املتــوىف يف وضعيــة متطاولــة، عــىل املقعــد الحجــري، 

املوجــود يف الغرفــة الرابعــة، كــام كان يُطــىل كامــل الجســد مبــادة الغــرض منهــا 

ــع  ــل األخــري يُتب ــذا العم ــف، وكان ه ــع والنظي ــل الســطحي الرسي ــدء التحلّ ب

ــة  ــع، ويف قاع ــحتي التجمُّ ــم يف فس ــا تت ــرتض أنه ــن املف ــعائرية، م ــة ش بوليم

ً للربــط مــا بــني عاملــي  املقعــد الحجــري. وكان هــذا املقعــد الحجــري مصمــامَّ

املــوىت واألحيــاء، وميكــن مــن نســج وشــائج روحيــة مــع األجــداد)79(. 

كانــت املرحلــة الثانيــة تبــدأ حينــام يتحلــل الجســد، ويتــم اســتهاللها بعــد 

مــرور شــعائري يف فســحتي التحضــري إىل فســحة التجمــع. يف الغرفــة الرابعــة، 

إذ كان يقــوم بصــورة رئيســية، عــىل مراســم وضــع عظــام املتــوىف يف التابــوت 

ــم  ــة تتس ــذه املرحل ــا أن ه ــرة لدين ــارص املتوف ــض العن ــد بع ــري. وتؤك الحج

ــني  ــني الحجري ــا إىل التابوت ــم نقله ــني حاســمني وهــام: جمــع العظــام، ث بحدث

أو وضعهــا عــىل بعــض األلــواح الخشــبية. ومل تكــن العظــام امللقــاة يف وضعيــة 

ــد  ــي ال ب ــزي غن ــاع جنائ ــة مبت ــت مصحوب ــام كان ــة، ك ــة غــري تريحي اعتباطي

ــم  ــاركته يف الوالئ ــني مش ــة، ولتأم ــن جه ــر، م ــامل اآلخ ــوىف يف الع ــع املت أن يتب

ــعائري  ــس ش ــة يف طق ــم بوليم ــم املراس ــة. وتُختت ــة ثاني ــن جه ــة م االحتفالي

جنائــزي الـــ »كيســبو« )الشــكل115(.

3 ـ زيارة احتفالية

ترمــز الزيــارة االحتفاليــة إىل لقــاء العائلــة املالكــة مــع أجدادهــا مبناســبة 

عيــد دينــي، إلحيــاء ذكراهــا بشــكل قــد يكــون ســنوياً. وتدلــل البقايــا األثريــة 

املكتشــفة بشــكل رئيــي يف الغرفتــني األوىل والثالثــة، عــىل ســبب إقامــة 

ــص هــذا الطقــس  الطقــوس الغذائيــة »الكيســبو« والوالئــم الجنائزيــة، إذ ُخصِّ

إلطعــام املــوىت، ولقضــاء وقــت مــع ملــوك األرسة الحاكمــة يف الســلطة، وهــو 

يُرعــن وراثــة ملــك قطنــة للتــاج.

79 مقديس، 2007، ص 32.
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كانــت زيــارة تقديــس األجــداد تُســتهل يف القــرص، بقاعــة العــرش، وكان الزائر 

يجتــاز املمــى لتبــدأ املراســم أمــام متثــايل الجــدود، ومــن ثــم يتــم االحتفــال يف 

ــع، ويف قاعــة الوليمــة توجــد املــواد)80(. )الشــكل 116(. مســاحة التجمُّ

ثالثاً: تقديس األسالف يف أالالخ

ال تعطــي مدافــن أالالخ الكثــري مــن املعلومــات حــول طقــوس عبــادة 

األســالف، وال حــول التصــّورات الدينيــة التــي كانــت قامئــة لــدى الســكان، وكل 

مــا تــم الوصــول إليــه هــو بعــض املالحظــات عــن تقاليــد الدفــن، إذ مل تتمكــن 

أعــامل التنقيــب يف نطــاق بيــوت الســوية )14( وحتــى )9( مــن إثبــات وجــود 

ــة  ــويات األثري ــرياً يف الس ــادف كث ــور مل تص ــذه القب ــى ه ــزلية، وحت ــور منـ قب

املتأخــرة. ويبــدو أن الدفــن يف املنــازل كان متبعــاً بشــكل رئيــي مــن الطبقــات 

80 مقديس، 2007، ص 33.

الشكل رقم )115(
داخل مدفن قطنا
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الفقــرية؛ ولألطفــال. لذلــك افــرتض املنّقــب )وويل( وجــود مقــربة خــارج املدينــة، 

وعــىل األقــل مــن أجــل األثريــاء، ويف وقــت الحــق دفنــوا موتاهــم يف أباريــق 

ــرتة  ــن ف ــدءاً م ــه وب ــد )وويل( أن ــرى، واعتق ــور األخ ــب القب ــة إىل جان فخاري

ــرت يف أالالخ  ــر( ظه ــس ع ــرن الخام ــة )الق ــة الخامس ــوية األثري ــر الس أواخ

ــيئاً  ــك ش ــة، وكان ذل ــرق الجث ــة ح ــة طريق ــن العادي ــة الدف ــة إىل طريق إضاف

الشكل رقم )116(
أثاث جنائزي يف مدفن قطنا
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غريبــاً يف هــذه املنطقــة، ويفــرتض أن هــذا التقليــد مــن الدفــن كان متبعــاً يف 

أنحــاء أخــرى مــن مناطــق ســورية وفلســطني)81(.

ــس  ــادة تقدي ــن عب ــداً ع ــة ج ــات مهم ــي مبعلوم ــك أدرمي ــال املل ــاء متث ج

األســالف، إذ يصــوُِّر امللــك جالســاً عــىل كــريس العــرش، ويضــع يــده اليمنــى عــىل 

صــدره، واليــرسى عــىل حضنــه، يُغطِّــي تــاج يشــبه الخــوذة رأســه، حتــى ال يظهر 

منــه يشء، ويشــدُّ عــىل رأســه عصابــاً، أمــا ذقنــه فقــد كانت قصــرية وناعمــة، تربز 

ــح  قليــالً فــوق الوجــه. ورغــم صعوبــة التعــرف عــىل نــوع مالبســه، فمــن املرجَّ

أنــه كان يرتــدي ثوبــاً طويــالً، فوقــه جبــة، ثــم يلتــف بربديــة أهدابهــا ســميكة 

أو مجزفــة، وتظهــر الربديــة ألول مــرة يف هــذا العــرص. العينــان والحاجبــان مــن 

حجــر أســود منـــزَّل يف الحجــر األبيــض الــذي صنــع منــه التمثــال)82(، وهــو حجــر 

ــاً يف املتحــف  يتكــّوُن مــن خليــط مــن الدولوميــت واملغنيزيــت )موجــود حالي

الربيطــاين يف لنــدن(، وجــد محطــامً يف بنــاء ملحــق مبعبــد املدينــة، وكان رأســه 

ــاء عــرش مــن البازلــت ارتفاعــه 65  مفصــوالً عــن جســده. كذلــك وجــد يف البن

ســم، وأمــام العــرش ُوجــَد مذبــح مربـّـع الشــكل مــن البازلــت أيضــاً، ارتفاعــه 89 

ســم، ومــن إعــادة تصــّور تكويــن وضــع العــرش يتبــني بشــكل واضــح أن متثــال 

أدرميــي، كان ُمقامــاً يف البنــاء امللحــق واملذبــح أمامــه. 

ــريس،  ــىل الك ــاً ع ــال منتصب ــوية األوىل كان التمث ــد الس ــدم معب ــا ه عندم

ولكــن رجليــه تحطمتــا عندمــا هــوى بقــوة مــن عــىل كرســيه الــذي اندمجــت 

فيــه الرجــالن املذكورتــان، وبعــد ســلب ونهــب املعبــد، فمــن املعقــول أن يكون 

أحــد األشــخاص قــد رجــع وأخــذ مــا بقــي مــن التمثــال، ومن ثــمَّ طمــره برسعة 

ــت  ــن كل أالالخ كان ــده. ولك ــد ويج ــام بع ــود في ــل أن يع ــىل أم يف األرض، ع

قــد انتهــت، ومل يبــق منهــا يشء، والشــخص املذكــور الــذي طمــر متثــال امللــك 

81 Oesch، 1995، P. 63.

82 أبو عساف، 1988، ص 423.
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ــة  ــد قراب ــاً يف املعب ــال محفوظ ــذا التمث ــي ه ــد بق ــداً، وق ــد أب ــي مل يع إيدرمي

ــورية  ــري يف س ــري الكب ــه التغي ــدث في ــذي ح ــرص ال ــام)83(، أي إىل الع ــي ع مئت

ــة  ــار اإلمرباطوري الشــاملية، بدخــول شــعوب البحــر، وانتشــار اآلراميــني، وانهي

ــة)84(.  الحثي

تكمــن أهميــة التمثــال يف الكتابــة التــي يحملهــا، املؤلفــة مــن مئــة وأربعــة 

ســطور منقوشــة بالخــط املســامري واللغــة األكاديــة، متثــل ســرية ذاتيــة، يــروي 

فيهــا أدرميــي قصــة حياتــه واألعــامل التــي قــام بهــا)85(.  

حكــم امللــك أدرميــي بدايــة القــرن الخامــس عــر ق.م )حــوايل 1475( بعــد 

انهيــار مملكــة ميحــاض )حلــب(، وهروبــه إىل فلســطني، وإىل أخوالــه يف إميــار. 

وقــد كان االبــن األصغــر يف الســاللة الحاكمــة مــن حلــب، اســم أبيــه إيليــم - 

إيليــام، وكان حاكــامً عــىل أالالخ مبوافقــة الحاكــم الحــوري )باراتارنــا( واســتطاع 

أن يُجنِّــب املدينــة الدمــار يف املنطقــة الحثيــة ويحقــق لهــا الحيــاة الرغيــدة)86(.

ــة  ــن ناحي ــربى م ــة ك ــاك أهمي ــش؛ هن ــة للنق ــة التاريخي ــة لألهمي إضاف

التاريــخ الدينــي أيضــاً، ألنــه يُثبــُت للمــرة األوىل كتابيــاً يف ســورية وبــالد 

الرافديــن واألناضــول عبــادة تقديــس األســالف مــن خــالل أبنــاء أحــد املتوفــني. 

كــام أن العثــور عــىل متثــال ادرميــي مــع عــرش ومذبــح يشــري إىل أن التمثــال 

كان منصوبــاً يف معبــد الســوية األوىل )ب1(، بغايــة اســتمرار تقديــس األســالف، 

وقــد اســتمر وجــوده يف املعبــد منــذ الســوية الثالثــة )املعبــد 3(، ويؤيــد ذلــك 

ــادة: مــا ورد يف النــص مــن إشــارات واضحــة لهــذه العب

“عملــت ُمــدين كــام أجدادنــا عملوهــا، كآبائنــا )الذيــن عينــوا عالمــات آلهــة 

أالالخ( واألضاحــي التــي قدمهــا آباءنــا، )قدمتهــا أنــا بانتظــام هــذا مــا عملتــه( 

83 وويل،1992، ص 109، 110.

84 مرعي، 1988، ص 107.

85 مرعي، 1988، ص 105.
86 Oesch، 1995، P. 58.
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ــع  ــال م ــود التمث ــراري”)87(. إن وج ــوب ـ نِ ــدي تيش ــد ول ــه إىل ي ــدت ب وعه

طاولــة التضحيــة يف املعبــد الصغــري إىل جانــب القــرص امللــيك يَُعــدُّ مــؤرشاً عــىل 

مامرســة شــعائر تقديــس األجــداد)88(. 

أمــا مضمــون النــص فنجــد فيــه امللــك وقــد جــّدد املدينــة كــام فعــل آبــاؤه، 

وعــني اإلشــارات لآللهــة، وأدى لهــا قرابــني اإلراقــة مثلهــم، كل ذلــك مــن أجــل 

ــاً  ــا طقس ــل منه ــم جع ــوس(، ث ــس الطق ــوا بنف ــد قام ــوا ق ــن كان ــاء )الذي اآلب

دوريــاً دأب عــىل القيــام بــه قبــل أن يأمتــن عليــه ابنــه تيشــوب نِــراري ليقــوم 

بــه مــن أجلــه بعــد رحيلــه)89(. ويحتــوي النــص عــىل الكثــري مــن الصيــغ التــي 

ــىل  ــوي ع ــة، وتحت ــوش اآلرامي ــالد يف النق ــل املي ــف األول قب ــاهدها يف األل نش

ــداً  ــك، متوع ــه املل ــذي أقام ــب ال ــن النص ــال م ــاول وين ــن يتط ــد كل م تهدي

ــن نســله: ــه وم ــة من ــام اآلله بانتق

 “فليســتأصل نســله وليلعنــه إلــه الســامء، ولتســتأصل األرض الســفىل 

ســاللته، ولتقســم آلهــة الســامء واألرض مملكتــه وأرضــه، مــن يغــريه أيضــاً أو 

يعمــل بــه شــيئاً، ليحطــم تيشــوب ســيد الســامء واألرض واآللهــة الكبــار اســمه، 

وذريتــه يف بــالده شــاروو هــو الكاتــب الصغــري عبد تيشــوب، شــمجي، كوشــوخ 

وشاووشــكا ميشــاروو الكاتــب الــذي كتــب هــذا النصــب لتبقيــه آلهــة الســامء 

ــامل، واألســفل،  ــه شــيمجي ســيد الع ــة مع ــرصه ولتكــن طيب ــاً ولتن واألرض، حي

ســيد أشــباح املــوىت ليحفظــه عــىل قيــد الحيــاة”)90(.

رابعاً: تقديس األسالف يف إميار

ــة عــىل وجــود  ــا باألدل ــي تزودن ــار الت ــارات يف إمي ــن العب ــري م ــاك الكث هن

عبــادة تقديــس األســالف، ففــي عــدد مــن النصــوص يعــرب املــويص )املــورِّث( 

87 مرعي، 1988، ص 113.

88 بفيلتسر، 2009، ص 87.
89  Oesch، 1995، P. 58.

90 مرعي، 1988، ص 109 - 114.
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ــة. ويف  ــكاء لآلله ــواح والب ــا الن ــو« أو رمب ــاداة »نب ــالوة أو من ــه بت ــن رغبت ع

ــن  ــدد م ــا ع ــت، ومنه ــم املي ــكات والده ــا ممتل ــان ورث ــد ابن ــر نج ــص آخ ن

الواجبــات والفــروض التــي عليهــم القيــام بهــا، أحدهــا إلكــرام وإجــالل كونــو 

)kunnu( آلهــة أبيهــم أو إيالنــو )Ilanu( وامليــت )Metu(. ويف نصــني آخريــن 

نــرى املــورَّث يصــف ابنتــه كابــن وابنــة، مــام مكنهــا مــن أن تطالــب بحقــوق 

ــا  ــي ذكرهــا له ــات الت ــأداء عــدد مــن الواجب ــاب األوالد، فتقــوم ب اإلرث يف غي

والدهــا)91(، ومــن ضمــن هــذه الواجبــات؛ منــاداة نبــو والتــرع لــه، والنــوح 

والبــكاء لـــ )إيالنــو( وامليــت.

ــو وذكــر االســم معهــا هــو  ــارة نب ــول عب ويفــرتض بعــض الباحثــني أن مدل

خلفيــة لعبــادة الســلف. فامليــت كان يؤلّــه ويُســتحر ليبــارك حيــاة األحيــاء. 

وقــد ورد التــرع لإللــه والنــواح عــىل امليــت يف نصــوص إميــار بشــكل واضــح، 

وكان مــن الطقــوس األساســية يف املدينــة.

لكــن بعــض الباحثــني يــرون يف نطــق اســم األســالف، بالشــكل الــذي ُعــرَف 

ــالً  ــه تبجي ــن كون ــر م ــذكاري أك ــري إىل عمــل ت ــد يُش ــا ق ــن، م ــالد الرافدي يف ب

ُ نــص آشــوري عــن هــذه الفكــرة مبيِّنــاً أن األمــر  لألســالف أو عبادتهــم. و يُعــربِّ

يتعلــق بحفــالت الذكــر ألولئــك الذيــن وافتهــم املنيــة منــذ فــرتة بعيــدة:

 “أنــا  تلــوت اســمك مــع أشــباح املــوت “إطيــم”etemmu )وتعنــي الروح(، 

 .)92(”)kispu( أنــا تلــوت اســمك بينام كنــت أقــوم بتقديــم الكيســبو

ــة، والفعــل  ــني الجنائزي ــم القراب ــح األكادي تقدي ــي باملصطل والكيســبو يعن

ــىل  ــق ع ــح يطل ــذا املصطل ــة، وكان ه ــني الجنائزي ــدم القراب ــي ق ــب يعن كس

الشــعائر التــي تقــدم فيهــا األطعمــة املختلفــة مــن أجــل أرواح املــوىت، وتنحــر 

فيهــا الخــراف، ويقــدم النبيــذ األبيــض والجعــة وجميــع أنــواع الفاكهــة. 

91 Schmidt، 1996، P. 149.
92 Schmidt، 1996، P. 150.
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ــة، هــي أن تصــف  ــم الجنائزي ــة الوالئ ــت متبعــة يف إقام ــي كان ــة الت والطريق

ــوىف  ــروح املت ــارغ ل ــد ف ــرتك مقع ــة، وي ــة املقرب ــاس حــول األطعم ــد للن املقاع

الــذي أُقيمــْت الوليمــة مــن أجلــه، ويُطلــق عــىل هــذا املقعــد كــريس الــروح)93(.

ويــرى باحثــون يف مــا يعــرف بإيــالين ilani التــي وردت ضمــن نصــوص إميار 

ونــوزي مــا هــي إال اآللهــة املنـــزلية أو اآللهــة الراعيــة للعائلــة، ومــن املحتمــل 

أنهــا كانــت مُتَثَّــُل بدمــًى صغــرية تُســتخدُم يف طقــوس تنظمهــا العائلــة، يف حــني 

أن األشــباح )يف نــوزي( واألمــوات يف إميــار هــي أرواح األســالف التــي مازالــت 

تطلــب التغذيــة، والغايــة املرجــّوَة منهــا يقطفهــا الوريــث األســايس)94(. 

 ،)metu( إىل جانب ميتــو )ilanu( لقــد كان للشــعائر املتعلقــة بذكــر إيالنــو

قواعــد دقيقــة يف إميــار. فاســتخدمت شــعائر النــدب عبــارة نبــو )نبــو النــواح(، 

ــَر  ــن هــذا املشــهد لتن ــة، ضم ــا، وهــي اآلله ــو )ilanu( أو إيلن ــر إيالن وتظه

الرحمــة والخــري عــىل املــوىت. وقــد كان االســتخدام الشــائع إليالنــو يشــري لآللهــة 

ــارة كانــت تســتخدم يف إميــار  الرئيســة واآللهــة الشــخصية، ولكــن نفــس العب

.)95()metu( عندمــا يتعلــق األمــر بامليــت

كان الــدور الــذي لعبــه امليــت أو الفعــل الــذي قــام بــه باعتبــاره أحــد أفراد 

مجموعــة كبــرية مــن األرواح املقدســة صغــرياً نســبياً، فقــد ورد ذكــر األمــوات 

ــا  ــدة  امتلكــت فيه ــة مؤك ــل، يف حــني ال توجــد حال ــم متثي فقــط كحضــور له

أرواحهــم )أو أشــباحهم( قــوة روحانيــة فائقــة.

مــن اآللهــة التــي ذُكــرْت يف إميــار خــالل تأدية هــذه الطقــوس هنــاك: دينجري 

- يل ي – جــال )Galile Dingri(، آلهــة البيــت الرئيــس، وكذلــك: دينجري - يل 

صــا لــو ميــش أخ - خــي )hili sa lu.mes ha Dingir( آلهــة األخوة. 

ــات  ــكنوا يف مصلَّي ــن أُس ــة والعشــرية الذي هــذه اآللهــة كانــت آلهــة العائل

93 حنون، 2006، ص 191.
94 Pitard، 1996، p. 126.
95 Schmidt، 1996، P. 151.
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ــاً  ــار تكرمي ــا يف إمي ــام به ــات الواجــب القي ــن املامرس ــار، وتتضم ــة يف إمي خاص

ــخصية،  ــة الش ــة أو لآلله ــال للعائل ــو kunnu(، االبته ــوات )كون ــة واألم لآلله

وكذلــك االهتــامم بإطعــام األمــوات وإحيــاء ذكرهــم. وكل مــن النشــاطني 

يتضمــن سلســلة مــن املامرســات، مــن أهمهــا املنــاداة بأســامء هــؤالء األمــوات 

ــال  ــا كان يجــري يف إب عــىل املــأل بشــكل شــفهي، وهــذه املامرســة مشــابهة مل

ــاللة  ــه الس ــة بإل ــة املتعلق ــوس الرعي ــد الطق ــت أح ــث َمثَّل ــت حي وأوغاري

ــوات.  ــوك األم ــة للمل ــا، باإلضاف ــة وأفراده الحاكم

وقــد كانــت أســامء اآللهــة األســالف تتبــدل كل حــني يف املنــاداة، فيجــري 

ذكــر أســامء املــوىت الجــدد بــدل القدامــى.

ــم  فكــرة وجــود  نشــري أخــرياً إىل وجــود إشــارات مــن النصــوص يف إميــار تدعِّ

ــا  ــط مب ــس مرتب ــرق لطق ــم التط ــث يت ــار، حي ــالف يف إمي ــادة األس ــعائر عب ش

 .)96()quburu( َي بالقــرب العائــي ــمِّ ُس

ــن  ــة م ــوت املصنوع ــاذج البي ــض من ــر بع ــد ذك ــن املفي ــون م ــد يك ــام ق ك

ــا  ــن، ومنه ــن األماك ــا م ــار، ويف غريه ــا يف إمي ــر عليه ــي ع الطــني املشــوي، الت

ســلمية، الواقعــة بالقــرب مــن قطنــة )تــل املرفــة(، وهــي تُعــدُّ رمــزاً للبيــت 

ــزلية  ــح منـ ــد اســتخدمت كمذاب ــس، ومــن املمكــن أن تكــون ق ــىل الرئي العائ

ــم)97(.  ــة له ــني املقدم ــا القراب ــث كان يوضــع عليه ــس األســالف، حي لتقدي

خامساً: تقديس األسالف عند اآلراميني

لقــد كانــت رعايــة األمــوات مــن األمــور املهمــة لآلراميــني الباقــني عــىل قيــد 

الحيــاة، وهــو تعبــري عــن اعتقــاد راســخ عميــق بالحيــاة اآلخــرة. وكان الخــوف 

مــن أرواح املــوىت التائهــة كبــرياً، لدرجــة تدفــع النــاس لتقديــم النــذور بشــكل 

دوري منظــم بغيــة تهدئــة الــروح)98(. 
96 Schmidt، 1996، P. 152،153.

97بفيلتسر، 2009، ص 85.
98 مارتني، 2006، ص 15 و16.
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ــن،  ــرق الدف ــة ط ــالل دراس ــن خ ــس م ــذا الطق ــىل ه ــرف ع ــن التع وميك

ومحتويــات املدافــن، والنصــب الجنائزيــة، ومــا حملتــه مــن نصــوص وتصاويــر 

ــرص  ــى الع ــورية حت ــداد يف س ــر األج ــد تصوي ــتمرت تقالي ــد اس ــا. وق وغريه

ــف األول ق.م.  ــى األل ــدي، أي حت الحدي

ومــن التامثيــل املشــهورة يف هــذا الصــدد تلــك التامثيــل الكبــرية مــن تــل 

حلــف )جــوزن(، وهــي ألشــخاص جالســني، وكان كل متثــال منهــا منصوبــاً فــوق 

قــرب ُدفــن فيــه جثــامن، وهــي تحمــل يف اليــد اليمنــى بطريقــة معــربة وعــاًء 

ــت  ــذه كان ــداد ه ــل األج ــاه أن متاثي ــت االنتب ــام يلف ــني، وم ــتقبال القراب الس

ــني  ــري، لزوج ــال حج ــع متث ــس املوق ــد يف نف ــام وج ــائية. ك ــخصيات نس لش

ــمى  ــداد، تس ــس األج ــة لتقدي ــرية خاص ــرة صغ ــاً يف حج ــني، كان موضوع راحل

ــادة)99(.                         ــرة العب حج

ــة  ــوش اآلرامي ــم النق ــن أه ــأمل، م ــن ش ــرل، م ــن ق ــوا ب ــش بنم ــدُّ نق يُع

عــىل اإلطــالق كونــه يشــري إىل طقــس تقديــس األســالف، وهــو وثيقــة مليئــة 

باملعلومــات التــي تتنــاول الحيــاة الدينيــة يف هــذه اململكــة أو ماســمي 

اإلديولوجيــة امللكيــة. ويذكــر النــص أســامء العديــد مــن اآللهــة التــي نقلــت 

بنمــوا إىل الســلطة بعــد والــده وعملــت عــىل رفــاه البلــد وإســعاده مــن خــالل 

مــا أضفتــه مــن بركــة عــىل حكومــة بنمــوا، ويتمنــى اســتمرار الربكــة عــىل مــن 

اعتــىل العــرش بعــد وفــاة امللــك، وملــن تابــع شــعائر تقديــس األســالف، ويدعــو 

ــك)100(. )الشــكل117(. بالشــؤم واملــوت عــىل مــن ال يفعــل ذل

ــة  ــدرة اآلله ــديد بق ــليم الش ــص، التس ــر يف الن ــة للنظ ــاط امللفت ــن النق م

عــىل فعــل كل يشء، فهــي إذا مــا رضيــت عــن أفعــال إنســان معــني، متنحــه 

املجــد والرفعــة وكل مــا يطلــب. وكذلــك اعتقــاد امللــوك بأنهــم مبنـــزلة قريبــة 

99 بفيلتسر، 2009، ص 87.
100 Kreuzer، 1995، P. 101-115.
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الشكل رقم )117(
تل حلف

مــن اآللهــة التــي ال تــرىض عــن املقرصيــن بواجباتهــم مــن أجــل راحــة امللــك 

الراحــل. فعــىل الورثــة القيــام بالواجبــات الدينيــة املطلوبــة مــن تقديــم 

ــاح  ــة، لــيك ترت األضاحــي والطعــام والــراب، وإقامــة جلســات الذكــر الدوري

روح امللــك التــي انضمــت إىل فصيلــة اآللهــة يف األعــايل، فــإذا رضيــت روح امللك 

عــن أبنائــه وخلفائــه رضيــت اآللهــة عليهــم. أمــا إذا مــا عــقَّ الولــُد الوريــُث، أو 

مــن حــلَّ محلــه، ومل يقــم باملطلــوب تجــاه أهلــه الراحلــني، فســوف يثري ســخط 

اآللهــة. وميكــن أن نــرى يف تركيــز امللــك الشــديد عــىل هــذه النقطــة، أنــه نابــع 

مــن شــعوره بعــدم الثقــة بالورثــة، وقدرتهــم عــىل اإليفــاء بالتزاماتهــم تجاهــه، 

هــذا مــا دفعــه لتهديدهــم علنــاً. ومــن املمكــن أن يكــون هــذا األمــر مــؤرشاً 

عــىل وجــود حالــة مــن التذّمــر لــدى الجيــل الجديــد مــن الســكان، ورفضهــم 

الســري خلــف مــا درج أباؤهــم عــىل القيــام بــه. )الشــكل118(.



475

الديانة السورية القدمية

ــا باســتمرار   لكــن نقوشــاً أخــرى الحقــة تنبؤن

أداء هــذا الطقــس خــالل مراحــل الحقــة، وهــذا 

مــا نلمســه مــن نــص مللــك الحــق، هــو 

ــوايل 743  ــم ح ــاين )حك ــوا الث بنم

برراكــب  أقامــه  ق.م(   733  -

ــه  ــد في ــه، ونج ــل أبي ــن أج م

تقديــس  عقيــدة  مامرســة 

ــن  ــوم اب ــث يق ــالف. حي األس

ــم  ــد مراس ــه، بع ــك ووريث املل

التشــييع والتعزيــة، بإقامــة النصــب 

ــن برصــور(  ــده )بنمــوا ب لوال

األضاحــي  لــه  ويقــدم 

املناســبة يك تــرىض روحــه وتــرىض اآللهــة عنــه. ويظهــر النــصُّ أن راكــب إيــل 

هــو اإللــه املخّصــص لحاميــة الســاللة الحاكمــة، وتــأيت أهميــة هــذا اإللــه كونــه 

إلهــاً للبيــت الحاكــم)101(.

“النصــب هــذا أقــام برراكــب ألبيــه، لبنمــوا بــن برصــور ملــك يــأدي....... 

ســنة موتــه.... مــات أيب بنمــوا عنــد رجــي ســيده تجلــت فليــرس ملــك آشــور 

خــالل الحملــة. عنــد ذلــك )بكيــه ســيده تجلــت فليــرس ملــك آشــور(، وبكيــه 

أخوتــه امللــوك. وبكيتــه )عنــارص( حملــة ســيده ملــك آشــور كلهــا. وأخذ ســيده 

ــاالً يف  ــه متث ــام ل ــأكل وتــرب؟(، روحــه، وأق ــك آشــور )............. وجعــل ت مل

الطريــق. وســار بــأيب مــن دمشــق إىل آشــور. يف أيامــي....، وبكيــه بيتــه كلــه. 

وأنــا برراكــب بــن بنمــوا بفضــل إخــالص أيب وإخــاليص أجلســني ســيدي )راكب 

101 Kreuzer، 1995، P. 101-115.

الشكل رقم )118(
نقش بنمو



476

الفصل الرابع: املوت وتقديس األسالف

إيــل فســيدي تجلــت فليــرس عــىل عــرش(، أيب بنمــوا بــن برصــور، وقــد أقمــت 

النصــب هــذا أليب، لبنمــوا بــن برصــور. و....، وخروفــاً مشــوياً )مبشــواة(. وليضع 

امللــك )يديــه( عــىل كبــش موثــوق )ذي أمــان(، ولريســل الكبــش رشقــاً إىل قــدام 

قــرب أيب بنمــوا....، والذكــرى هــذه. هــا! فليــت حــدد وإيــل وراكــب إيــل - ســيد 

البيــت )الســاللة الحاكمــة( وشــمش وكل آلهــة يــأدي )يرضــون عنــي، أنــا، ابــن 

بنمــوا، وليــت راكــب إيــل يعطينــي الرحمــة(، قــدام اآللهــة وقــدام البــر«)102(. 

ــار  ــن عــىل كب ــوك، ولك ــىل املل ــراً ع ــاد مل يكــن حك ــدو أن هــذا االعتق ويب

ــن  ــني، الذي ــيك الراحل ــا موظفــي القــرص املل ــة أيضــاً، مبــا فيه شــخصيات الدول

ــة  ــدة جنائزي ــىل مائ ــة ع ــع اآلله ــوس م ــاء بالجل ــاً، االدع ــم أيض كان مبقدوره

واحــدة يتناولــون مــن خاللهــا مختلــف أنــواع األطعمــة واألرشبــة، وهــذا مــا 

نجــده يف نقــش كتمــو الخــادم عنــد امللــك بنمــوا املكتشــف حديثــاً عــىل يــد 

ــكل 107(،  ــع الش ــف 2008م. )راج ــريل صي ــع زنج ــة يف موق ــة األمريكي البعث

والــذي يــدور موضوعــه حــول موظــف ملــيك يقــوم بإشــادة نصــب وتقديــم 

األضاحــي لعــدد مــن اآللهــة ولروحــه التــي تســكن يف النصــب، ويــويص أبنــاءه 

مبتابعــة تقديــم القرابــني لــه ويطلــب حصــة محــّددة مــن األضاحــي لنفســه، 

وهــي الفخــذ:

 “أنــا كتمــو، خــادم بنمــوا، الــذي كلفنــي بنفــي )هــذه( املســلة بينــام - 

مــا زلــت حيــاً. وضعتهــا يف غرفتــي األبديــة )؟( وأقمــت وليمــة )عــىل( - هــذه 

الغرفــة )؟(: ثــور مــن أجــل حــدد ق ر/د ب د/ر ل، وكبــش ألجــل ن ج د/ر- ص 

ــا،  ــش لكوباب ــروم - وكب ــي الك ــدد حام ــش لح ــمش، وكب ــش لش و د/ر ن، وكب

ــن  ــذ اآلن أي م ــلة - من ــذه املس ــون( يف ه ــوف تك ــي )س ــي الت ــش لروح وكب

أبنــايئ - أو أي ابــن مــن أبنــاء اآلخريــن يتوجــب عليــه امتــالك - هــذه الغرفــة 

)؟( دعــه يأخــذ مــن - أفضــل )مــا تنتجــه( هــذه الكــروم )متنــح( - كل ســنة. 

102 إسامعيل، 2001، ص 307.
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يجــب عليــه القيــام بتقديــم القرابــني )الــوارد أعــاله( بـــ )ألجــل( روحــي - وأن 

تخصنــي - بقطعــة الفخــذ )مــن الذبيحــة(«)103(. 

قبــل اكتشــاف نــص كتمــوا؛ كان مــن الصعــب أن نتخيــل أن موظفــاً ملكيــاً 

مهــام عــال شــأنه يتجــرأ عــىل وضــع نفســه عــىل مائــدة جنائزيــة مبــوازة اآللهــة. 

فقــد أطلعتنــا النصــوص عــىل ملــوك قامــوا بهــذا الفعــل وليــس أحــد غريهــم. 

ــاس العاديــني أيضــاً.  ــرة الشــخصيات املؤلهــة لتصــل إىل الن وهكــذا تتســع دائ

ــة أمــراً  ــم اإللهي ــوك يف القداســة والوالئ ــاع مبزاحمــة املل ــدو االقتن ــاً يب ومنطقي

صعبــاً، ولهــذا رمبــا كان علينــا أن نفهــم األمــر كــام يــي، إمــا أن تقديــس أرواح 

ــك،  ــري املل ــع غ ــرى يف املجتم ــات أخ ــمل فئ ــعت لتش ــني اتس ــالف الراحل األس

ــة، وإمــا أن األمــر ال  وهــذا مــا مل يُعــرف حتــى اآلن حتــى يف النصــوص اللوفي

عالقــة لــه بالتقديــس مبعنــاه الحــريف، بــل رمبــا ال يعــدو كونــه طلبــاً للمغفــرة 

والســكينة والراحــة مــن آلهــة راعيــة وكافلــة لــه ولعائلتــه، يتــم التواصــل معهــا 

ــي تقديســاً  ــايل هــذا ال يعن ــني واألضاحــي املقدمــة، وبالت ــم والقراب عــرب الوالئ

لــروح امليــت، وهــو هنــا موظــف يف القــرص امللــيك. 

ــد،  ــن الجس ــت م ــي خرج ــروح الت ــة ال ــو قضي ــوا ه ــص كتم ــد يف ن الجدي

ــات  ــروح يف الديان ــص، فمــن املعــروف أن ال وســكنت الحجــر، كــام يقــول الن

املرقيــة القدميــة تفــارق الجســد بعــد املــوت، بينــام هنــا نجدهــا تخــرج منــه 

لتســكن يف النصــب الــذي وضــع قــرب القــرب.

يبــدو أننــا مــع اإللــه الحامــي للســاللة الحاكمــة أمــام عنــرص آرامــي خــاص، 

ــة عــىل مســاعدة الحاكــم، أو  ــة العامل ــة الفعال ــل يرمــز إىل اآلله فراكــب - إي

ــة  ــة، وتتجــىل أهمي ــل اآلله ــن قب ــذا الواجــب م ــام به ــة بالقي باألحــرى املوكَّل

ــذه  ــاة، وه ــح الحي ــرش ومن ــىل الع ــم أي رصاع ع ــىل حس ــه ع ــب يف قدرت راك

إشــارة لوريــث العــرش. كــام تتجــىل هــذه العالقــة بــني اإللــه والبيــت امللــيك 

103 Pardeem، 2009، P. 55.
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ثانيــة يف أحــد نقــوش الســفرية: 

 “أمــا تــل أيــم وقراهــا وســادتها ومقاطعتهــا فهــي أليب ولســاللته إىل األبــد. 

ــن  ــه والب ــة والبن ــم لربجاي ــل أي ــادت ت ــت أيب... وع ــة بي ــت اآلله ــام رضب ومثل

ابنــه ولنســله حتــى األبــد”)104(. 

لعــل مــن خصوصيــات ديانــة اآلراميــني، هــو اعتناقهــم املعطيــات الثقافيــة 

والدينيــة التــي كانــت ســائدة يف املناطــق التــي ســكنوا فيهــا، ويف هــذا املجــال 

ميكــن ذكــر حــدد إلــه الطقــس الســوري، ومعــه اآللهــة الحاميــة، وإلهــة الحــب 

ــا  ــة عــىل م ــس. ظــل مجمــع اآلله ــام بعــد عرتغات ــي أصبحــت في عشــتار، الت

يبــدو صغــرياً نســبياً، ســهٌل الوصــول إليــه مــن قبــل النــاس، ومل يقتــرص الوصــول 

إىل أفــراده عــىل امللــوك لوحدهــم، الذيــن كانــوا يتوجهــون لآللهــة طلبــاً 

لعونهــا أو لتقديــم الشــكر لهــا. ومــن الــوارد جــداً وجــود عالقــة تجــاه آلهــة 

خاصــة مبعنــى )اإللــه الشــخيص(، أو باألحــرى األســالف التــي تحمــي العشــرية 

ــة()105(. )والعائل

ــودي هــو بعــل  ــك أزت ــه الحامــي لســاللة مل ــه نجــد اإلل يف نقــش قــره تب

ــش:  كرنتي

 “بنيــت املدينــة هــذه وجعلــت لهــا اســم أزت ودي وأقمــت فيهــا اآللهــة 

هــذه. بعــل ك ر ن ت ي ر ش. فبــارك بعــل ر ن ت ر ي ش أزت ودي يف حيــاة 

وســالم ويف عــز قــدرة عــىل كل ملــك إذ أعطــى بعــل ك ر ن ت ر ي ش ألزت 

ودي طــول أيــام وربــوة ســنوات وقمــة نعــم”)106(.

ــا الحاكــم اآلرامــي زكــري يف نقشــه )حــوايل 800 ق.م( عــن  يف حــامه يخربن

تحالــف الــدول اآلراميــة التــي حارصتــه بقيــادة برحــدد الثالــث ملــك دمشــق. 

ــج  ــدءاً مــن التتوي ــه ب ــك مــع رب ــذا املل ــق له ــاط الوثي ــة االرتب ــا نجــد ثاني هن

104 إسامعيل، 2001، ص 269.
105 Kreuzer، 1995، P. 115.

106 البستاين، 1985، ص 120.
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وحتــى النجــاة مــن هجــوم أعدائــه، وهــذه البنيــة مامثلــة ملــا يف شــأمل، لكــن 

ــري  ــه غ ــمني، إال أن مكانت ــو بعلش ــش ه ــامة ولع ــة ح ــي يف مملك ــه الحام اإلل

واضحــة ضمــن مجمــع اآللهــة يف حــامة)107(. يتوجــه زكــري بالشــكر الخــاص إىل 

بعــل الــذي كان اإللــه الحامــي لبيتــه: 

 “أنقــذين بعــل شــمني وقــام معــي وجعلني بعل شــمني ملــكاً عىل حــزرك.... 

فرحــت أرفــع يــدي لبعلشــمني، وبــدأ يجيبنــي بعــل شــمني. ويتحدث بعلشــمني 

إيل بوســاطة العرافــني وبوســاطة الرســل ويقــول يل بعلشــمني، ال تخــف، ألننــي 

جعلتــك ملــكاً، وأنــا ســأقوم معــك وأنا ســأنقذك مــن كل هــؤالء”)108(.

ُر الذيــن يفكــرون  يتضــح عــىل الوجــه الثــاين مــن النصــب أن امللــك يحــذِّ

ــة  ــم يدعــو يف النهاي ــه، ويتوعدهــم بغضــب اآللهــة، ث ــه أو نقل بالعبــث بنصب

ــود الســمه ولســاللته: بالخل

ــت...،  ــن(، أريض وبني ــكان م ــة يف كل )م ــوت اآلله ــت بي ــزرك... وبني  “ح

وبنيــت آفــس وأســكنت، اآللهــة يف بيــت إيــل ور، بآفــس وأقمــت قــدام إيــل 

ــر،  ــل أث ــن يزي ــري... وكل، م ــدي مآث ــر ي ــه أث ــت علي ــذا، وكتب ــب ه ور، النص

يــدي زكــري ملــك حــامة ولعــش، مــن هــذا النصــب، ومــن، يزيــل هــذا النصــب 

ــل  ــه،..... ليقت ــل ابن ــن يرس ــه، أو م ــن، مكان ــه م ــل ور، ويحركن ــدام إي ــن، ق م

بعــل شــمني وإيــل ور، و.... وشــمش وشــهر و... وآلهــة الســموات، وآلهــة األرض 

ــد، اســم زكــري واســم  ــى األب ــه وكل نســله....، ليكــن حت وبعــل،... الرجــل وابن

ــه )ســاللته(«)109(.  بيت

ــن  ــالف ضم ــس األس ــعائر تقدي ــري إىل ش ــة »أم amm« تش ــدو أن كلم يب

ــه  ــه اســامً إلل ــة أو العشــرية، فهــذه الكلمــة مل تصــل لحــد أصبحــت في القبيل

107 Kreuzer، 1995، P. 101-115.

108 إسامعيل، 2001، ص 211.

109 إسامعيل، 2001، ص 212.
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ــل  ــخصيات، مث ــكام والش ــض الح ــامء بع ــت بأس ــن اقرتن ــي، ولك ــي رئي آرام

ــي  ــب »أم ــه  لق ــق علي ــذي أطل ــرن التاســع ق.م ال ــان يف الق ــت زم ــم بي حاك

ــو giy ammu«، وكان  ــا أم ــب »جي ــخ لق ــة البلي ــد يف منطق ــام نج ــي«. ك بع

يخــص القائــد »أماتــا a-a-mat-a«. ويف بدايــة القــرن الثامــن نجــد اســم »بعــي 

ــي  ــخاص الت ــامء األش ــن أس ــدد م ــر ع ــك يظه ــد ذل ــو bali ammu«، وبع أم

ــدو  ــن يب ــتقل، ولك ــكل مس ــد بش ــي مل توج ــة “أم amm”، والت ــت بكلم اقرتن

 ”amm أنهــا كانــت تُســتخدُم لألشــخاص الذيــن جــرى تقديســهم. إن عبــارة “أم

قــد تــدلُّ عــىل طقــس لــه شــكل مثــايل، يشــري إىل اإللــه. كــام يظهــر يف بعــض 

األســامء مثــل »أمــي - عــرت ammiـAttar« )ســلفي هــو عــرت(، أو “عــرت أمــو” 

)عــرت هــو الســلف()110(. ويبــدو أن تقديــس شــخصية مــا، دون غريهــا، كان مــن 

ــة وتعلقهــا بهــا.  املســائل التــي يعــود تقديرهــا ألفــراد العشــرية أو العائل

اكتشــفت يف تــل آفــس حفرة واســعة بعمــق 4 م، كانــت مكدســة بالنفايات 

ــغ  ــد بل ــريان، جــامل(، وق ــز، ث ــة )ماع ــات مختلف ــة عــىل عظــام حيوان املحتوي

عددهــا املئــة، باإلضافــة إىل مجموعــة كبــرية مــن الفخــار املطــي بطبقــة رقيقــة 

ــا  ــادي، وإن دل عــىل يشء؛ فإمن ــن الزب ــل م ــدد قلي ــراء، وع ــة الحم ــن الطين م

يــدل عــىل عمليــة تكديــس مقصــودة ال تخلــو مــن أغــراض دينيــة، وال يســتبعد 

وجــود رضيــح رجــل ديــن يف هــذه املنطقــة. وميكــن فهــم هــذا األمــر يف ســياق 

الفكــر الدينــي لآلراميــني بتقديــس األســالف، ورمبــا تقديــم النــذور لهــم. 

ويف تــل حلــف كشــف املنقبــون جنــويب الحصــن عــن ثالثــة مدافــن تتضمــن 

ــني بازلتيــني  ــة بالحريــق، وعــر عــىل متثال ــات دفــن مصحوب إشــارات إىل عملي

ميثــالن امرأتــني جالســتني، وهنــاك قاعــة ُعرفــت بقاعــة الشــعائر، وهــي شــاهد 

ــي  ــداً الت ــرية ج ــا الوف ــع تجهيزاته ــارا، وتدف ــم كاب ــرص الحاك ــن ع ــامري م مع

110 Lipinski، 2000، P. 605.
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تشــمل متثــاالً لكائنــني بريــني يف حالــة الجلــوس ومتاثيــل رجــال، ومقعــداً مــن 

الطــني األحمــر املشــوي، ومحرابــاً دينيــاً مربــع األضــالع، إىل اســتخالص مظاهــر 

دالــة عــىل نــوع مــن شــعائر تقديــس األســالف، ولكــن مل يُعــر عــىل أي  بقايــا 

مــن العظــام أو عالمــات دالّــة عــىل حــرق األجســاد، رغــم العثــور عــىل جــرار 

ــة املتنوعــة، ومــن  ــاد املــوىت برفقــة بعــض التقدمــات الديني ــوي عــىل رم تحت

املفــرتض أن هــذه الجــرار ومــا تحتويــه تخــص االمرأتــني اللتــني وضــع متثالهــام 

قــرب مدخــل املدفــن بوضعيــة الجلــوس، ورمبــا كانتــا أمــريات أو كاهنــات ذات 

رتبــة عاليــة. 

ــت بشــكل  ــن بُني ــة عــىل شــكل مداف ــة أمكن ــن ثالث ــم الكشــف ع ــام ت ك

كامــل فــوق األرض، واحتــوت مدخــالً وحجــرة أو حجرتــان للدفــن، بنيــت باللن 

وُغطِّيــت بقبــوات )القرنــني التاســع والعــارش ق.م(، ُوجــد فيهــا القليــل فقــط 

مــن بقايــا الجثــث، ومــن التقدمــات. ويبــدو أنهــا ليســت مدافــن خالصــة، بــل 

ــذت فيهــا الطقــوس التذكاريــة ملغــادرة األســالف، وهــي تذكرنــا  هــي أماكــن نُفِّ

مبوقــع مشــابه يحتــوي نفــس هــذا البنــاء الشــعائري ُوجــَد يف بلــدة )كولــرت أوم 

- تركيــا( رمبــا كان لهــا نفــس الهــدف)111(.

111 Lipinski، 2000، P. 638.
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ــني  ــى للحضــارات، وجــرساً للتواصــل ب ــت األرض الســورية ملتق ــا كان طامل

ثقافــات العــامل القديــم، ال يجــوز لــه أن ينقطــع كيــال يتصحــر التاريــخ، وينضب 

املعــني الــذي تنهــل منــه األمــم يف كل أصقــاع املعمــورة إكســري حياتهــا. لقــد 

كانــت ســورية هبــة الطبيعــة، ومــا وراءهــا، فبــدت مبوقعهــا؛ وكأنهــا امليــزان 

الــذي تُقــاس عليــه أشــياء الكــون، فجمعــت كل املتناقضــات لتصيــغ منهــا قوس 

ــاّم اســتجلب  ــارج، م ــن الخ ــا م ــن نظــر إليه ــاب كل م ــن ألب ــذي ف ــا ال قزحه

عليهــا الكثــري مــن النقمــة واملتاعــب والويــالت، وجعلهــا ميدانــاً يتصــارع عليــه 

ــذا مل  ــا حصــل؛ فه ــم كل م ــن رغ ــون. ولك ــه الجاهل ــارب في ــون، ويتح الطامع

مينــع ســكان البــالد مــن تحقيــق الكثــري مــن اإلنجــازات الحضاريــة، ال بــل دامئــاً 

ــاق  ــق أف ي، وخل ــدِّ ــن التح ــد م ــو مزي ــا نح ــاً ألهله ــات دافع ــت األزم ــا كان م

جديــدة مل تكــن لتصلهــا لــوال مــا أصابهــا.

ــوري  ــع الس ــرايف يف املجتم ــوع الدميغ ــن التن ــم ع ــايف الناج ــراء الثق إن ال

القديــم، أمــر ليــس لــه مشــابه يف كل بقــاع العــامل. فعــىل ســبيل املثــال؛ تشــكَّل 

مجتمــع أوغاريــت عــالوة عــىل الســكان الكنعانيــني، مــن الحوريــني، والحثيــني، 

ــىل  ــؤالء ع ــظ ه ــا حاف ــدر م ــم. وبق ــني وغريه ــني، واليونان ــني، واإليجي واملرصي

ــاء اململكــة  ــة، بقــدر مــا انخرطــوا مــع أقرانهــم، مــن أبن خصوصيتهــم الثقافي

يف بنــاء عــزة أوغاريــت ومجدهــا. إن هــذا النــوع مــن االنصهــار االجتامعــي، 
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ــي  ــي، ينســحب عــىل كل األرايض الســورية الت ــرايف األوغاريت ــامزج الدميغ والت

ــس  ــن أن نلم ــت. وميك ــن أوغاري ــل ع ــاً ال يق ــاً ودميغرافي ــاً إثني ــت تنوع ضم

مظاهــر هــذه التعدديــة يف بعــض الجوانــب مــن العبــادات، ويف أســامء اآللهــة، 

ــة.  ــا، والطقــوس، واملامرســات الديني ووظائفه

ومــا يؤكــد املكانــة الســامية التــي تبوأتهــا الثقافــة الســورية القدميــة، هــو 

ــدة،  ــة وبعي ــق قريب ــورية، يف مناط ــادة الس ــكال العب ــن أش ــري م ــار الكث انتش

فراهــا يف مــرص، وبــالد اليونــان، واالناضــول، ومناطــق أخــرى. ويف األلــف 

ــا، وجــزر  ــا، وأوروب ــة أبعــد، ومنهــا شــامل أفريقي األول ق.م؛ وصلــت إىل أمكن

ــق الســوريون  ــل مل ينغل ــن ومــرص، وغريهــا. وباملقاب ــالد الرافدين املتوســط، وب

ــع  ــوا م ــا، وتعامل ــوا منه ــن، ونهل ــات اآلخري ــوا ثقاف ــل تلقف ــهم، ب ــىل أنفس ع

ــلَّ نظــريه.      ــة، واحــرتام، وتســامح، ق ــكل محب ــم ب ــات مــن دخــل مدنه ديان
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أوالً: التأثري الحوري الحثِّي

خالــط الحوريــون والحثيــون الســكان املحليــني، وشــاركوهم الحيــاة نفســها 

بــكل مجاالتهــا، مبــا يف ذلــك الديــن. ونجــد يف ثقافــة املنطقــة خصائــص 

ومالمــح يرّدهــا الباحثــون إىل الحوريــني والحثيــني. وقــد امتزجــت املعتقــدات 

الحوريــة والحثيــة مــع املعتقــدات املحليــة. فلــم يطــرأ أي تغيــري عــىل مكانــة 

ــا  ــد يف ريّه ــة، وتعتم ــىل الزراع ــا ع ــد اقتصاده ــة يعتم ــس يف منطق رب الطق

ــد  ــل( ق ــدد أو بع ــس )ح ــم im رب الطق ــدث أن اي ــذي ح ــر. وال ــىل املط ع

الزمــه االســم الحــوري تيشــوب. وقــد ُصنِّــَف جبــل صفن/األقــرع، الــذي عرفــه 

د  الحثيــون والحوريــون باســم خــزي )خــازي(، مــع جبــل مننــي الــذي مل يُحــدَّ

ــه تيشــوب)1(.  ــة بعــد، ضمــن املظاهــر املالزمــة لإلل موقعــه، بدق

ــاً يتســلح بالفــأس أو الدبــوس،  ــه شــاباً قوي وقــد صــوَّر الفنانــون هــذا اإلل

وميســك بيــده حزمــة مــن الخطــوط متثــل الــربق. وكانــت خيبات/هبــات قرينته 

ــة  ــي الرب ــا، وه ــرة وجواره ــكا يف الجزي ــميت شوش ــة، وس ــق الغربي يف املناط

األم. وســميت الشــمس شــميكا، والقمــر كوشــوخ. أمــا رب الشــعري )الحبــوب( 

والعــامل الســفي، فــكان اســمه كومــاريب الذي نُســجت حوله األســاطري املشــابهة 

ألســاطري املنطقــة املعروفــة، وقــد ُوصــَف بأنــه ملــك األربــاب، وأن عرشــه عــىل 

1 فيلهلم، 2000، ص 100.
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قمــم الجبــال يربــط الســامء بــاألرض، وقــد احتــل منـــزلة الــرب دجــن، بوصفــه 

رب الحبــوب)2(، وهنــاك مــن طابقــه مــع اإللــه األوغاريتــي إيــل)3(.

ــس والحــرب، وهــي حســب  ــا الجن ــت وظيفته ــة شاوشــكا، فكان ــا اإلله أم

ــس،  ــه الطق ــت إل ــة أخ ــورية واألناضولي ــة والس ــومرية واألكادي ــد الس التقالي

ــة  ــع اآلله ــا األصــي يف مجم ــع موقعه ــق م ــذا يتف ــام إذا كان ه ــدري في وال ن

ــا  ــت، ونجده ــة يف أوغاري ــادات الحوري ــرْت يف أالالخ والعب ــد ذُك ــوري، فق الح

مــع تيشــوب يف قمــة مجمــع اآللهــة، وتتحــدث النصــوص األكاديــة املكتشــفة 

يف أوغاريــت عــن عشــتار الحوريــة. وتظهــر )الحقــاً( باســم عشــتاروت الحوريــة 

»ع ث ت ر ت خ ر« يف نقــش فينيقــي مــن القــرن الثامــن ق.م كان قــد 

ــه يف مرســيليا، واختلطــت صــورة شاوشــكا يف شــامل ســورية بشــكل  ــرَ علي ُع

جــزيئ مــع صــورة اإللهــة إشــخارا ذات املالمــح املشــابهة، ومتــت مطابقتهــا يف 

أوغاريــت مــع اإللهــة عشــرتوت.

ــواهد  ــة ش ــاً، ومث ــية أيض ــة األساس ــة الحوري ــن اآلله ــك م ــه نبتي ــدُّ اإلل يع

وافيــة عــىل ذلــك يف أوغاريــت وحاتوشــا، ولكــن صفاتــه ووضعــه مــن حيــث 

النســب غــري واضــح. وتحتــل اإللهــة نيــكال قرينــة اإللــه كشــخ مكانــة مهمــة 

يف العبــادات الحوريــة يف أوغاريــت، وهــي ترجــع يف أصولهــا إىل إلهــة القمــر 

الســومرية نيّكال/نينجــال أي: الســيدة الكبــرية. ونالحــظ أن امللــكات الحثيَّــات 

خــالل القــرن الرابــع عــر ق.م كــن يحملــن اســمها كجزء مــن أســامئهن املركبة 

)نيــكال - مــايت، أشــمو - نيــكال(. وتشــري نصــوص املناطــق الغربيــة مــراراً إىل 

إلهــة األبــاء )إنــا أتنونــا(، ورمبــا يشــري ذلــك إىل ظاهــرة عبــادة األســالف، وقــد 

يكــون ذلــك تبنيــاً ملفهــوم حثِّــي أو ســوري. كــام أنــه مــن املؤكــد وجــود شــهر 

باســم أتنشــو )شــهر األبــاء(، يف تقويــم مدينــة نــوزي، كــام وردت يف نصــوص 

2 أبو عساف، 2011، ص 264.

3 فيلهلم، 2000، ص 103.
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ــت  ــة كان ــكال تعبدي ــوىت وهــي أش ــع أرواح امل ــة م ــا عالق ــرة له ــة ظاه املدين

متارســها األرس)4(.

كان هنــاك مجموعــة مــن اآللهــة الســورية القدميــة التــي ســاّمها الحثيــون 

اآللهــة املبّكــرة، وســاّمها الحوريــون الذيــن هاجــروا إىل ســورية آلهــة األعــامق 

)األرض(، وهــي تتكــّوُن مــن مجموعــات عدديــة ســبعة، وتســعة، وإثنــا عــر، 

وتوضــع عــىل قــدم املســاواة مــع إلهــة العــامل الســفي للســومريني والبابليــني 

واآلشــوريني »أنانكــو«. وال توجــد لهــذه اآللهــة عبــادات خاصــة )باســتثناء اإللــه 

ــاح  ــاخ،  والري ــرد األوس ــتحرون لط ــوا يُس ــان كان ــر األحي ــاريب(، ويف أك كوم

ــة  ــك آله ــوا كذل ــفي. وكان ــامل الس ــرى يف الع ــراض األخ ــباب األم ــامة، وأس الس

ــة الرســمية مــع أمــراء شــاميل ســورية)5(،  ــات الحثي )قســم وعهــود( يف االتفاق

ومنهــا أوغاريــت. 

أمــا تأثــري التقاليــد الدينيــة األســطورية والشــعائرية الحوريــة يف أوغاريــت 

ــك  ــة بتل ــددة املكتوب ــوص املتع ــه النص ــهدت ب ــد ش ــق، وق ــع وموث ــو واس فه

اللغــة أكــر مــن النصــوص ثنائيــة اللغــة عــىل ســبيل املثــال. واملالحــظ أنــه تــم 

دمــج التســميات )الســامية( مــع الحوريــة، كــام لوحــظ  دخــول رســمي لبعــض 

ــا،  ــت ومنه ــي ألوغاري ــة الدين ــع اآلله ــة يف مجم ــة الحوري ــميات الديني التس

اإللهــات: إشــهارا ودادميــش و بيــدراي، اللــوايت أثبتــت شــعبيتهن مــن الشــعائر 

 ،CF. MRSO IPP. 262S 115، ktu1( ــص ــخارا، الن ــة إش ــت لإلله ــي كرس الت

 .)6()KTU1، 132، 111et1( والنــص

ــة،  ــة الهوتي ــت بقامئ ــاً يف أوغاري ــة الحــوري معروف ــع اآلله ــام كان مجم ك

النــص )kty1،26(. وأعيــد ذكرهــا يف نصــوص شــعائرية أخــرى، النــص )1.116 / 

4 فيلهلم، 2000، ص 101، 110.

5 فولكريت 1985، ص 349.
6 Lete، 2008، P. 48.
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 .)CF.KTU، 1.148، 17- 13( والنــص ،)ktu 1.110 /1.111

وباملطابقــة بــني القوائــم املختلفــة، وبالرجــوع للبانثيــون الحــوري وللديانــة 

ــن املمكــن  ــا يف األرايض الســورية، م ــرياً له ــداً كب ــي ملكــت رصي ــة، الت الحوري

كتابــة قامئــة مجمــع اآللهــة الحــوري التــي كان يُبتهــُل إليهــا يف أوغاريــت، مــع 

مــا يقابلهــا مــن آلهــة أوغاريــت عــىل النحــو التــايل:

إن تلن/إن)؟( ويقابلها يف أوغاريت »شاالين«

عناتن/إن = أتانو إيليب

إل = إيل

تشب/تيشوب = دجن

كمرب/كومارب/وي = بعل

كدج/كوشوه = ياريخ/يرخ

إرو/برز = ميلكو

نكل/نيكال = نيكال 

تاوتك/شيووشكا = عشتارت

وهــذه القامئــة متثــل مجمــوع اآللهــة الحوريــة الكــربى التــي تتكــرر بتشــابه 

ملفــت يف النصــوص:

)KTU1.110، 1- 5، 1.111،3 -6، 8 -10،11 -14( و )KTU 1.42( 

ــني ال  ــات، يف ح ــة األم خيب ــكا واإلله ــل شاووش ــامء مث ــاب أس ــظ غي ويالح

ــة ــا. وتضــم سلســلة النصــوص الثاني ــزة فيه ــة ممي ــل تيشــوب مكان يحت

 )CF.KTU1.110،6 -10، 1.111، 10 -12، 1.11( 

اآللهة التالية:

إن خمن =؟

متج/شيمجي = شبش
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نوباديج =؟

إي = كوثر

أشتايب = أثتار

أنت/عناة = عناة

إن أرد =؟

تتكامــل هاتــان السلســلتان مــع عــدد مــن القوائــم األخــرى التــي وردت يف 

النصــوص )KTU 1.116،18 -23 ERI .132.412(، لكــن مــن الصعوبــة مبــكان 

مقارنتهــا أو معرفــة األســامء املوازيــة لهــا يف مجمــع اآللهــة األوغاريتــي: 

أشــريا، إشــارا، خبت/خيبــات، ســبدر، بّدبد/بيشاشــايف، دقت/داقيــت، خــدن/

هودينــا، خدلر/هوديلــورا، حًنــج، إشار/إشــخارا، ألن/ألتانــا، ننت/نينيتــا، كلــت/

كوليتــا، آدم/آداَمــا، كبب/كوبابا. 

تجــدر اإلشــارة إىل أن بعضــاً مــن هــذه اآللهــة كانــت معروفــة منــذ األلــف 

الثالــث يف إبــال، ومنهــا )آدام - مــا(، وأشــتايب )آداماتــوم(، التــي ميكــن أن تكــون 

صيغــة مؤنثــة اكتســبت طابعــاً ســامياً، وقــد وردتــا إضافــة لنصــوص أوغاريــت 

يف نصــوص حثيــة كونهــام إلهتــني حوريتــني. إن وجــود ربتــني مــن عــرص أحــدث 

ضمــن مجمــع اآللهــة الحوريــة يف أوغاريــت أو األناضــول، جــاء بســبب تبنــي 

ــد  ــني مل تتواج ــام، يف ح ــة له ــق الغربي ــني يف املناط ــني املقيم ــكان الحوري الس

هاتــان الربتــان ضمــن مجمــع اآللهــة الحوريــة يف املناطــق الرقيــة)7(.

7 أريك، 1980، ص 95.
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قامئة بأسامء آلهة حورية أوغاريتية وردت يف النصوص
)8()KTU 1.110، 1 -5، 1.111، ، 8 -10، 11 -14(و )KTU 1.42(

SHALANNI(?)IN TLN/INشالنيإن تلن/إن )؟(

ATANUILIBIN ATN/INأتانو إيليبعناتن/إن

ELIl  / ILإيلإيل

DAGANTŠB/TESHUBدجنتشب/تيشوب

BAALKMRB/KUMARB/WIبعلكمرب/كومارب/وي

YARHUKDG/KUSHUHيارخوكدج/كوشوه

(?)/MILKUIRW PRZميلكوإرو/برز

NIKKALNKL/NIKKALنيكالنكل/نيكال

ASTARTE  TUTK/SHEWUSHKAأشتاريتتوتك/شيووشكا

قامئة بأسامء آلهة حورية وردت يف النصوص
)9()12،1.11-10;10،1.111-CF.KTU1.110;6(

IY/EYإيKOTHARكوثار)?( IN HMNإن خمن)?(

SHAPASHشبش

متج/ شيمجي

TMG/

SHIMEGI

AHB/ASHTABIأشتايبATHTARأثتار

NT/ANAT›عنت/ عناةANATعناة?NBDGLNUBUDGنبد جان بودج

)?(/IN ARDإن أرد )؟()؟( 

8 Lete، 2008، P. 48.
9 Lete، 2008، P. 49.
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قامئة بأسامء آلهة حورية وردت يف النصوص األوغاريتية
)10()23ER1.132;412-KTU1.116;18(

HBT/HEBATخبت/خيباتASHERA )?(أشريا /عشرية

)?(SBDRسبدر)?(

PDDPD/PISHASHAPHIبّدبد/بيشاشايف)?(

DQT/DAQ I Tدقت/داقيت)?(

HDN/HUDENAخدن/هودينا)?(

HDLR/HUDELLURAخدلر/هوديلورا)?(

)?(/HNNGحًنج)?(

IŠAR/ISHHARAإشار/إشهاراISHHARAإشهارا/إشخارا

ALN/ALTANAألن/ألتانا)?(

NNT/NINITAننت/نينيتا)?(

KLT/KULITTAكلت/كوليتا)?(

ADM/ADAMMAآدم/آداَما)?(

KBB/KUBABAكبب/كوبابا)?(

ثانياً: التأثري البابيل 

مــا يــزال النقــاش دائــراً منــذ اكتشــاف أول رقيــم طينــي يف أوغاريــت عــام 

1929م وحتــى اآلن حــول التأثــري البابــي عــىل أوغاريــت، وقــد صــدرت الكثــري 

مــن الدراســات التــي عالجــت هــذا املوضــوع، وبحثــت يف املــدى الــذي وصلــه 

التأثــري الفكــري والدينــي الرافــدي يف أوغاريــت. وقــد رأى بعضهــم أن النصــوص 

األدبيــة، والتعاويــذ البابليــة التــي وجــدت يف مكتبــات تعليــم النــاس والكهنــة 

يف أوغاريــت، رمبــا جــاءت مــن بابــل بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش عــن طريــق 

ــة يف  ــومرية البابلي ــة الس ــامء اآلله ــم أن أس ــار. ورغ ــل إمي ــرى مث ــع أخ مواق

أوغاريــت تـَـرُِد خــارج قوائــم اآللهــة وقوائــم األضاحي، لكــن وظائفهــا أوغاريتية 

ــذا اآلشــوري يف الفكــر  ــي وك ــري الباب ــة. وميكــن تلمــس التأث ــا رافدي ــر منه أك

 ،)RS23. 034( »ــاة بــال بهجــة األوغاريتــي مــن خــالل نصــني هــام: نــص »حي

10 Lete، 2008، P. 50.
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ــون  ــس مضم ــد وجــد نف ــك« )RS 79.025(، فق ــن أجــل املل ــص »صــالة م ون

هذيــن النصــني يف إميــار، قبــل أوغاريــت التــي اســتعارت هــذه األدبيــات مــن 

مــدارس إميــار، لكــن مصدرهــا كان بابليــاً باألســاس)11(.

ــة(، شــعبية  ــن أدب الحكم ــال بهجة«)وهــي م ــاة ب ــدة »حي ــد كان لقصي وق

ــل  ــاة قصــرية مث ــدُّ الحي ــاء اإلنســان، وتَِع ــا تتعامــل مــع موضــوع فن ــرية ألنه كب

الومضــة. وتدعــو الشــخص الحــي لقضــاء أيامــه الدنيويــة برباطــة جــأش داخــي 

واالســتمتاع بالحيــاة، فاإللــه إيــا )I EA(، يتحكــم بــكل املصائــر، ودار املــوىت تتبــع 

لــه، إن حيــاة اإلنســان ليســت أبديــة، والبقــاء هــو للملــوك واألبطــال األوائــل:

ــم 36000  ــذي حك ــك ال ــو Alulu املل ــه ألول ــم في ــذي حك ــكان ال  “يف امل

ــذي  ــذ أول الزمــان. املــكان ال ــه من ــك، كان في ــا، املل ــذي، إنتين عــام. املــكان ال

جلجامــش الــذي أحــب زيوســودرا، فكــر مبــا بعــد الحيــاة، املــكان الــذي خــو 

واوا.../حيــث إنكيــدو مــارس القــوة بيــده، حيــث بــازي، وحيــث زيــزي، وحيــث 

امللــوك الســبعة الذيــن عاشــوا مــن بدايــة الزمــان وحتــى اآلن. مل يكــن لديهــم 

ــوت.  ــىل امل ــو ع ــي تعل ــا الت ــا املزاي ــة - م ــال متع ــاة ب ــد... حي ــاد وال ول اعتق

ــق  ــك يف الطري ــاب أن... إله ــد الش ــن يري ــة. مل ــون بهيج ــب أن تك ــاة يج الحي

الصحيــح. دفــع وطــرد التذمــر، ازدراء الحــزن. يــوم مــيء مبتعــة القلــوب ميكــن 

أن يعــوِّض يومــاً مليئــاً بــاألىس مــن الـــ 36000 ألــف عــام الطويلــة. اإلندمــاج 

ــك هــو قــدر  ــن. ذل ــراش ziras راض معــك كــام مــع االب ــايئ الختامــي: زي الثن

ــان..«الخ)12(. اإلنس

وهكــذا يفــرتض هــذا املثــال أن اإلنســان مخلــوق عابــر، بينــام تبقــى 

الشــخصيات العظيمــة يف التاريــخ الرافــدي خالــدة متمتعــة بشــهرة دامئــة بعــد 

ــا. موته

11 Dietrich، 1994، P. 42.
12 Dietrich، 1994، P. 42.
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ــة التــي جــاءت بشــكل غــري مبــارش إىل أوغاريــت،  ومــن املؤثــرات الرافدي

ــَب  نــص صــالة مــن أجــل امللــك، الــذي ِصيــَغ بقالــب روايئ ترتيــي بابــي، كُِت

ــاً  ــه التــرع لآللهــة طلب ــم في ــة، يت ــد إمياري ــه حمــل تقالي بالســومرية،  ولكن

لربكتهــا، وطمعــاً يف مســاعدتها للملــك. ويــرد فيــه ذكــر لآللهــة الرافديــة انليــل 

وموليــل، والتــي يُفهــم منهــا أننــا أمــام ترنيمــة مــن التقاليــد البابلية الســومرية، 

ــه األول  ــردوخ اإلل ــر م ــرد ذك ــام ي ــون، ك ــكاً للك ــا مل ــدُّ فيه ــل يَُع ــث انلي حي

الــذي يُنــادى يف النــص بلقــب والــد إنيك/إيــا. ومــن الواضــح أن رسديــة النــص 

ــا،  ــن نطــاق حريته ــا وســعت م ــار، لكنه ــص إمي ــت اتبعــت خــط ن يف أوغاري
ــاً)13( ــك رضوري وأصلحــت الصياغــة عندمــا كان ذل

لقــد دعيــت املــرايس الحجريــة للعــرص الربونــزي، بالكــرس الفخاريــة لعلــم 

ــرق  ــار الط ــم مس ــن رس ــاعدتها، أمك ــه مبس ــاه، ألن ــت املي ــة تح ــار الغارق اآلث

التجاريــة التــي كانــت جميعهــا تحــاذي الشــواطئ، وقــد جــرت بعــض األبحــاث 

يف املرافــئ القامئــة عــىل شــواطئ ســورية وفلســطني وتركيا لدراســة املــرايس، من 

حيــث خصائصهــا الزمنيــة ومــكان ُصْنَعِتهــا، واســتناداً لنــوع الحجــر املســتخدم 

لــت للتعــرُّف عــىل املــرايس أمــام  وأشــكالها والعالمــات املوجــودة عليهــا. وتوصَّ

معبــد بعــل يف أوغاريــت بصــورة صحيحــة، وبيَّنــت أن مــن بــني التجهيــزات، 

كان هنــاك مرســاة ســفينة قُدمــت لإللــه مــن قبــل قباطنــة كانــوا قــد نــذروا 

لســيدهم اإللهــي قربانــاً مــن أجــل نجاتهــم مــن البحــر. كــام ُوِجــدت بقايــا قــرب 

يُعتقــُد أنــه يخــص أحــد القباطنــة، ُعــرَ عليــه فيــام يُعــرف بالحــي اإليجــي يف 

أوغاريــت، تشــَكل بابــه مــن عضادتــني حجريتــني أصلهــام مرســاتان ضخمتــان، 

يتوضــع فوقهــام ســاكف طويــل يســتند عــىل الجــدران. وقــد ُعــرَ تحتــه عــىل 

أشــياء كان قــد أحرهــا القبطــان معــه مــن الغــرب البعيــد، ومنهــا جــزٌء مــن 

جــرٍَّة جميلــة مــن نــوع )كامريــس الكريتيــة(. وقــد ُشــوِهدت املــرايس الحجرية 

13 Dietrich، 1994، P. 44-45.
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لعــرص الربونــز يف غــريب البحــر املتوســط أيضــاً، يف جزيــرة مالطــة وعنــد بارمــو 

ويف خليــج نابــويل وأمــام مصــب نهــر التيــرب، وقــد تــم هــذا التواصــل البحــري 

عــرب الدردنيــل)14(. أمــا عــىل جزيــرة قــربص فيعكــس نقــش كتــايب مصــور الصلــة 

الوثيقــة بــني تجــارة النحــاس والديانــة املحليــة، وتظهــر الشــذرات املتبقيــة مــن 

الســبائك الثقيلــة، مــع النــامذج املصغــرة التــي تحاكيهــا يف ســورية وفلســطني، 

ــة  ــاس يف صياغ ــارة النح ــة ودور تج ــة، أهمي ــة الحثي ــة الدول ــى يف عاصم وحت

العالقــات التــي قامــت بــني املناطــق آنفــة الذكــر. 

ــاء  ــز التق ــت(، مرك ــة أن تشــكِّل رأس الشــمرا )أوغاري ــن املصادف ــس م ولي

ــق  ــت بتحقي ــة تُوَِّج ــة رفيع ــة فكري ــة، شــهدت حرك ــاس مختلف شــعوب وأجن

القفــزة الثقافيــة النوعيــة يف نظــام الكتابــة مــن املســامرية املقطعيــة املعقــدة 

ــة)15(.  ــة األبجدي إىل الكتاب

14 بوخهولتز، 1985، ص 321.

15 بوخهولتز، 1985، ص 324، 325.
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الفصل الثاين: التفاعل الديني يف إميار

ــة الســورية بشــكل عــام،  ــة عــن الثقاف ُم طقــوس إميــار نظــرة داخلي ــدِّ تُق

والديانــة بشــكل خــاص، وذلــك خــالل النصــف الثــاين مــن األلــف الثــاين قبــل 

امليــالد. لقــد كان الجــزء األكــرب مــن طقوســها تقاليــد محليــة أصيلــة، مبــا فيهــا 

ــة، والتــي رغــم  ــة يف املدين ــؤدى لآللهــة الحثي ــي كانــت ت بعــض الطقــوس الت

ــدو  ــذا تب ــوري. وله ــع س ــت ذات طاب ــد ظل ــة؛ فق ــية الحثي ــيادة السياس الس

طقــوس إميــار وكأنهــا مل تكــن مســتعارة، أو متأثــرة بــأي مــن التقاليــد املعروفــة 

يف املــرق العــريب القديــم)16(. ورغــم أنهــا مكتوبــة باللغــة األكاديــة، فقد وردت 

يف تفاصيلهــا الكثــري مــن الكلــامت واملامرســات التــي مل تكــن معروفــة ســابقاً يف 

بــالد الرافديــن، ومــن أمثلــة ذلــك ورود عبــارات تشــري لالحتفــاالت )ذكرناهــا 

)الكاهنــة(، و”زوكــرو” وبعــض مامرســات  الـــ “مشــاراتو”  آنفــاً(، وهــي: 

احتفــاالت الـــ “كيســو”.

إال أن كــرة الشــعائر يف إميــار تفــرض وجــود الكثــري مــن العنــارص الحثيــة 

والرافديــة القدميــة فيهــا )غــري املحليــة(. وقــد كانــت بعــض املامرســات 

ــب  ــاً إىل جن ــؤدى جنب ــة، وتُ ــك املحلي ــع املناس ــل م ــة تتكام ــعائرية الحثيَّ الش

ــا)17(. معه

16 Fleming. G، 1992، P. 279-289.
17 Fleming، 1992، P. 54.
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مــن املامرســات التــي كانــت تـُـؤدَّى لآللهــة الحثيــة، وعرفــت كأحــد مظاهــر 

الســيادة الحثيــة، عــادة تقديــم بعــض األنــواع مــن كــرس الخبــز التــي ُصنِّفــْت 

ــىل  ــاالت ع ــض االحتف ــت بع ــام نُظَِّم ــت)18(. في ــي بح ــد حث ــا تقلي ــىل أنه ع

ــي  ــد تبّن ــة، بع ــة باملحلي ــاج ومتاهــي املامرســات الطقســية الحثي أســاس اندم

الحثيّــني لجميــع العــادات اإلمياريــة القدميــة)19(. ويبــدو أن الكاهــن الــذي قــام 

بجمــع ونســخ الطقــوس املحليــة اإلمياريــة، كان لــه اتصــال مبــارش مــع الكتــاب 

الحثيــني. أمــا عبــارة “إيزيــن EnEz” )األكاديــة( والتــي تعنــي االحتفــال، فقــد 

ــُف عــىل أســاس أنهــا عبــارة حثيــة أيضــاً. كانــت تصنَّ

املساهمة الرافدية الحثية 

تأكــد التأثــري الرافــدي عــىل النصــوص الدينيــة يف إميــار مــن خــالل اســتخدام 

الحثيــني للكتابــة األكاديــة الســومرية، وعــدم كتابتهــم بالحثيــة أو الحوريــة )إال 

ــات  ــل اليومــي يف العالق ــة التعام ــة لغ ــن النصــوص(. لكــون األكادي ــل م القلي

ــة مختلفــة  ــة. أمــا ســكان إميــار فقــد تكلَّمــوا لهجــة )ســامية( غربي االقتصادي

قــوا  عــن األكاديــة الرقيــة، لكنهــم بكتابــة طقوســهم بلغــة أكاديــة فقــد عمَّ

التأثــري الرافــدي، مــام جعلهــم ينظــرون ملامرســاتهم الدينيــة بعدســات رافديــة.

ــي تُرجمــت  ــة الت ــة اإلمياري ــدي يف النصــوص الحثي ــري الراف كــام نجــد التأث

ــن  ــة م ــا مجموع ــن بينه ــة، وم ــة باألكادي ــن املكتوب ــالد الرافدي ــع ب ــن رشائ ع

ــة)20(.  ــة والكهنوتي ــوص الطبي النص

ــة  ــامء اآلله ــن أس ــد م ــتخدام العدي ــالل اس ــن خ ــري م ــذا التأث ــظ ه وياُلح

ــارزة يف  ــة الب ــع اآلله ــاء مجم ــض أعض ــل بع ــد حم ــة. فق ــوس الرافدي والطق

ــذي  ــار ال ــة إمي ــه مدين ــال، إل ــم عــىل ســبيل املث ــار أســامًء ســومرية. ومنه إمي

18 Fleming، 1992، P. 55.

19 جاموس، 2004، ص 86.
20 Fleming، 1992، P. 56.
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كتــب بصيغــة »نــني. أورتــا nIn.urta«، وهــو البطــل واالبــن البكــر النليــل أحــد 

ــد  ــور. وق ــة نيب ــه مدين ــه إل ــة الســومري، عــالوة عــىل أن رؤســاء مجمــع اآلله

ــة يف إميــار، يف حــني أخــذ دجــن رئيــس مجمــع  ــه املدين ــا دور إل لعــب نينورت

اآللهــة يف املدينــة مكانــة انليــل الرافــدي مبنطقــة الفــرات األوســط، أمــا مجــيء 

نــني أورتــا الســوري باســم ســومري، فقــد كان لعــدم وجــود مواز ســوري لــه)21(. 

ــد  ــري، فق ــني دينج ــب ن ــال تنصي ــل يف احتف ــة بع ــه العاصف ــور إل ــا ظه أم

جــاء أمــراً متمــامً لإللهــة »خيبــات HEBAT«. ويتطابــق التعريــف بالكاهنــة 

الرئيســة يف املعبــد، كونهــا زوجــة اإللــه مــع »نــني. دينجــري« الرافديــة أو »إنتــو 

ــني  ــد أن لـــ “ ن ــذا يؤك ــة)22((. وه ــة املرموق ــة الكاهن ــي باألكادي entu«)وتعن

ــة)23(.  ــار جــذوراً رافدي دينيجــر” إمي

ــد،  ــام بع ــا في ــن مالمحه ــري م ــة أضاعــت الكث ــوس الرافدي ــدو أن الطق ويب

فــإذا كان احتفــال نــني. دينجــري، واحتفــاالت التقاويــم ذات أصــل رافــدي، فمــن 

املفــرتض أن يكــون قــد مــى مــدة طويلــة مــن الزمــن عــىل وجودهــا، األمــر 

الــذي ســمح لهــا بالتكيــف مــع الواقــع املحــي الســوري عنــد ظهورهــا الحقــاً، 

)حــوايل القــرن الثالــث عــر ق.م(. 

ــار  ــني يف إمي ــي والقراب ــوس األضاح ــة بطق ــوص املتعلق ــبة للنص ــا بالنس أم

ــدة  ــالل ع ــام خ ــت تق ــي كان ــات الت ــد املامرس ــت، ترص ــام يف أوغاري ــي، ك فه

أيــام مــن شــهر محــدد، أو أشــهر محــددة مــن العــام، يف حــني كانــت القرابــني 

الرافديــة تتحــرك ضمــن كل يــوم مــن أيــام أشــهر محــددة. وهنــا قــد ال نجــد 

ــة)24(   ــني طقــوس أوغاريــت وإميــار والطقــوس الرافدي ــاً ب ــاً حقيقي تطابق

ــارف  ــة واملع ــياء املادي ــن األش ــري م ــة الكث ــة القدمي ــة الحثي ــذت اململك أخ

21 Fleming. G، 1992، P. 248-252.
22 Soden، 1965، P. 487.
23 Fleming، 1992، P. 57.
24 Fleming، 1992، P. 57.
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والعلــوم واملامرســات مــن البلــدان التــي اســتولت عليهــا، وكان الفــن الخارجــي 

ــم؛ جــاء األرسى  ــي)25(. فــإىل جانــب الغنائ ــدع املحــي الحث ــة امللهــم للمب مبثاب

الذيــن امتلكــوا مهــارات مختلفــة، فــكان هنــاك الكتبــة، واملشــعوذون، والكهنة، 

والحــدادون، وسائســو الخيــل، وغريهــم. واألكــر أهميــة يف هــذا العــرص؛ كان 

جلــب نظــام الكتابــة املســامرية التــي جلبــت معهــا بالــرورة طريقــة التفكــري 

ــة  ــد املدرس ــني لتقالي ــاب الحثي ــم الكتَّ ــة وأن تََعلُّ ــذات، خاص ــن ال ــري ع والتعب

الرافديــة وأشــكال التعبــري املختلفــة، قــد تــم عــىل أيــدي معلمــي املســامرية 

ــر ووصــف حمــالت  ــة تصوي ــون كيفي ــَم الحثي الســوريني والرافديــني. كــام تعلَّ

ــة  ــات يف اململك ــة الحولي ــاوالت األوىل لكتاب ــاءت املح ــا ج ــن هن ــم، وم ملوكه

الحثيــة القدميــة، وكان مــن أبكرهــا حوليــات )حاتوشــيي األول( التــي كُتبــْت 

باألكاديــة مــع ترجمــة حثيــة، علــامً أنــه مل يتــم اتقــان هــذا النــوع مــن الوصف 

إال بعــد مــي حــوايل قــرن مــن الزمــن، أي مــع فــرتة حكــم مورشــيي الثــاين)26(. 

عنــد نهايــة اململكــة الحثيــة القدميــة وبدايــة اململكــة الحديثــة الباكــرة )أو 

ــكات  ــوك ومل ــر مل ــة، فظه ٌ يف الســاللة الحاكم ــريُّ ــة الوســيطة(، جــرى تغ الحثي

يحملــون أســامء حوريــة. يف هــذه املرحلــة نجــد التأثــري الســوري والرافــدي يف 

ى توبــوي »topoi« التــي اقرتنــت بفــرتة  نــوع مــن الصلــوات الرســمية التــي تســمَّ

حكــم أمــري اســمه »كانتوزيــي Kantuzzili«. رغــم وجــود مــؤرشات عــىل أنهــا 

كانــت تجــري خــالل فــرتة حكــم عــدد مــن امللــوك الســابقني، ومنهــم مورشــيي 

الثــاين، وموفاتــايل الثــاين، وحاتوشــيي الثالــث. ومــن املثبــت أن الكثــري مــن تراتيل 

وترانيــم هــذه الصلــوات كانــت قــد انتقلــت حرفيــاً مــن الرتانيــم األكاديــة.

يف القــرن الخامــس عــر وبدايــة القــرن الرابــع عــر كانــت أول النصــوص 

25 جــرى الحديــث يف الصفحــات األوىل مــن هــذا البحــث، عــن الحثيــني، وأصلهــم، واململكــة التــي أسســوها يف 

األناضــول، وكانــت عاصمتهــا خــايت )حاتوشــا(.
26  Hoffner، 1992، P. 102-104.
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ــة  ــة )حوري ــوص معجمي ــا نص ــايت، وأغلبه ــب يف خ ــدأت تُكت ــد ب ــة ق الحوري

ــت  ــي تضمن ــة الت ــطورية الحثي ــص األس ــا أول القص ــن ضمنه ــة(، وكان م حثي

أســامًء آللهــة يف املجمــع الحثــي مثــل، تيشــوب، خيبــات، شــاروما، شاوشــجا، 

وآلهــة أخــرى. أمــا النصــوص الحثيــة يف هــذه املرحلــة؛ فتزخــر مبامرســات أصلها 

ــي نُظمــت  ــات الت ــة العرب ــىل أحصن ــدرُّب ع ــق بالت ــا يتعل ــا م خارجــي، ومنه

 .)27(»Kikkuli ــري الحــوري »كيكــويل ــد الخب عــىل ي

ورأى باحثــون أن املعابــد األربعــة يف إميــار كانــت حثيــة، بحيــث  تداخلــت 

مــع األمنــاط الســورية، وجــاء ذلــك نتيجــة الســيطرة الحثيــة عــىل البــالد، ورغــم 

ــة يف  ات مهم ــريُّ ــاج تغ ــا أدَّت إىل إنت ــكاين، لكنه ــق س ــع تدف ــق م ــا مل ترتاف أنه

حيــاة إميــار.

لقــد أظهــرت النصــوص أن القليــل فقــط يف إميــار، هــو الــذي كان مشــرتكاً 

مــع تلــك الطقــوس، والتقاليــد الحوريــة والحثيــة املعروفــة يف العاصمــة 

بوغازكــوي. مــع التنويــه إىل حقيقــة أن الكاهــن الناســخ يف إميــار، والــذي 

جمــع الطقــوس بشــكل مجــزأ، كان لــه اتصــال مبــارش مــع الكتــاب الحثيــني، 

ــة باللغــة  ــأل والطــب الرافدي فاألرشــيف يتضمــن مجموعــة مــن نصــوص الف

ــة)28(.  الحوري

يف اململكــة الحثيــة املتأخــرة، ومــع حمــالت شــوبيلوليوما األول بدايــة القــرن 

ــدن  ــني وامل ــني الحثي ــدات األوىل ب ــرت املعاه ــورية، ظه ــىل س ــر ع ــع ع الراب

ــة. وشــهد هــذا  ــة؛ وأخــرى أكادي ــا نســخ حثي الســورية الخاضعــة لهــم، ومنه

العــرص بدايــة دفــع الجزيــة الســنوية النظاميــة مــن املــدن الســورية إىل خــايت. 

ــىل  ــل ع ــاك دالئ ــاين؛ هن ــوبيلوليوما األول والث ــني ش ــدة ب ــرتة املمت ــالل الف وخ

إقامــة ســفراء ســوريني بشــكل مؤقــت يف خــايت، ال بــل أقــام هنــاك أيضــاً ملــوك 

27  Hoffner، 1992، P. 102-105.
28  Fleming، 1992، P. 55.
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ســوريون منفيــون مــن بينهــم تيشــينا مــن عمــورو)29(. كــام كان هنــاك ملــكات 

ذات أصــول ســورية ورافديــة يف خــايت، ومنهــن الزوجــة األخــرية لشــوبيلوليوما 

ــي  ــا النصــوص باســمها الحث ــي ذكرته ــة األصــل، وهــي الت ــت بابلي األول، وكان

ــت  ــد ظل ــي. وق ــي األص ــمها الباب ــرَف اس ــا Tawannanna، دون أن يُع تاونَّانّ

تحمــل لقــب ملكــة حثيــة خــالل الســنوات األوىل مــن حكــم ابــن هــذا امللــك 

ــاً يف  ــرياً وقوي ــرياً كب ــرف عنهــا أنهــا مارســت تاث ــاين، وُع ــه مورشــيي الث وخليفت

ــا  ــدت وكأنه ــا الرســميني ب ــة. وبســبب أعــامل بعــض موظفيه العاصمــة الحثي

ــث مل  ــا حي ــا مــن مكانه ــا مــام أدى إلزاحته ــن زوجه ــداً عــىل اب شــكلت تهدي

ــم أن  ــة، رغ ــا بدق ــة له ــم املوجه ــة الته ــدم معرف ــع ع ــر، م ــا أي ذك ــد له يع

أحــد األســباب املعروفــة يتعلــق بهــدر أمــوال اململكــة واملعبــد عــىل عبــادات 

وطقــوس دينيــة غــري حثيــة، ولكنهــا معروفــة يف وطنهــا األم.  

كــام وجــدت الكثــري مــن الشــخصيات امللكيــة الحثيــة التــي تزوجــت مــن 

نســاء ســوريات أو بابليــات، وقــد افتخــرت امللكــة بودوحيبــا Puduhepa زوجة 

حاتوشــيي الثالــث يف رســالة وجهتهــا للفرعــون املــرصي رعمســيس الثــاين، أنهــا 

كانــت قــد جلبــت بنــات يافعــات مــن بابــل وأمــورو كعرائــس ألبنائهــا. وغالبــاً 

مــا بنــى امللــوك )الحثيــون( معابــد صغــرية لزوجاتهــم األجنبيــات كنــوع مــن 

املجاملــة أو املصليــات، لتتمكــن مــن عبــادة آلهتهــا الرئيســية يف الوطــن األم)30(. 

مــن الطقــوس التــي عرفتهــا خــايت خــالل هــذه املرحلــة، وكان لهــا صلــة مــع 

 ،)CTH716 i23ff( ــص ــوى، الن ــة الســورية، طقــس عشــتار نين ــاة الديني الحي

ــدن يف  ــن امل ــري م ــدد كب ــن ع ــوى م ــة عشــتار نين ــوة لحضــور اآلله ــه دع وفي

الفــرات األعــىل. وقــد ترافــق ذلــك مــع دعــوة العديــد مــن اآللهــة يف ســورية 

ومنطقــة املــرق العــريب مبــا فيهــا: ميتــاين، ألــي، تونيــب، أوغاريــت، أالالخ، 

29 Hoffner، 1992، P. 102-105.
30 Hoffner، 1992، P. 90-91.
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كنعــان )كيناخــا(، صيــدون، صــور )زوزورخــا(، نوخــي، والعمــق. ويف نصــوص 

أخــرى )CTH483 i52ff( اســتدعيت مجموعــة أخــرى مــن اآللهــة مــن أماكــن 

ــت،  ــب، أوغاري ــادش، توني ــاين، ق ــي: ميت ــامل الحث ــدار الع ــع يف م ــة تق مختلف

زينـــزيرا، دونابــا، أي داروكاتــا، جاتانــا، أالالخ، كنعــان، أمــورو، صيــدون، 

زونزورخــا، نوخــي، أوجولزيــت، عرابخــا.. الــخ)31(.

أمــا طقــس »خلــب HALAB« الــذي كان يقــام إللــه العاصفــة يف حلــب، 

فــكان يُحتفــُل بــه مــن حلــب إىل حاتوشــا عــىل يــد حاتوشــيي األول، ويف عــرص 

شــوبيليوما األول كان لهــذا اإللــه مــكان ثابــت يف قامئــة اآللهــة الحثيــة، حيــث 

ــة يف  ــه العاصف ــراً لـــ »إل ــرى ذك ــة. و ن ــم خاص ــق مراس ــه وف ــم دعوت كان يت

حلــب« يف نــص يُعــرُف بالحكيــم محــاور األفعــى. 

ــذي كان  ــب، وال ــات حل ــوب وخيب ــس تيش ــف طق ــي تص ــوص الت يف النص

يُقــام يف العديــد مــن املــدن األناضوليــة، توجــد مجموعــة أُطلــق عليهــا: رجــال 

قــرص حلــب »لــو ميــش إي جــال LU. MES E. GAL«، وقــد ورد ذكــر »أورو 

ــة يف  ــه العاصف ــس “إل ــن طق ــد يتضم ــص واح ــب uru HALAB«. ويف ن حل

حلــب” جــرى يف منطقــة مــن األناضــول، تــم فيــه رصــد /13/ احتفــاالً يف كل 

 »ANTAHSUM عــام. يف اليــوم التاســع والعريــن مــن احتفــال »أنتاخشــوم

املكرّســة لإللــه “إيــا EA”، نجــد أن الشــخصية البــارزة يف الصلــوات؛ هــي كاهن 

»إلــه العاصفــة يف حلــب«)32(. 

31 Hoffner، 1992، P. 102-103.
32 Hoffner، 1992، P. 102-103.
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ــة،  ــه يف األعــامل الفني ــري املــرصي عــىل ســورية بأوســع معاني يتجــىل التأث

ــا  ــب فيه ــة يصع ــواردة لدرج ــة ال ــامل الفني ــد األع ــم تقلي ــا كان يت ــرياً م فكث

أحيانــاً التفريــق بــني األصــل والتقليــد، بســبب عمليــة االقتبــاس، بشــكل جــزيئ 

أو كامــل، لعنــارص تصويريــة أو تشــكيلية مرصيــة. وهــذا األمــر ينســحب عــىل 

ــة  ــة املرصي ــرت بالديان ــي تأث ــة، الت ــة الكنعاني ــا الديان ــة ومنه ــة الفكري الناحي

خــالل انتشــار النفــوذ املــرصي يف املناطــق الســورية، وهــذا مــا توضحــه متاثيــل 

اآللهــة الصغــرية التــي تحمــل خصائــص ألبســة وزخــارف مرصيــة، كــام يتجــىل 

التأثــري املــرصي يف العــامرة واملبــاين الدينيــة الفينيقيــة التــي اقتبســت كثــرياً من 

مرص)33(. 

ــن  ــري م ــه يف كث ــن إثبات ــرص؛ فيمك ــىل م ــاري ع ــورية الحض ــري س ــا تأث أم

األماكــن خاصــة يف عهــد الدولــة الحديثــة. فقــد أدخــل املرصيــون آلهــة ســورية 

يف مجمــع آلهتهــم، وعــىل ســبيل املثــال: قــام رعمســيس الثــاين بتأســيس معبــد 

ــورية  ــامت الس ــن الكل ــرياً م ــام أن كث ــه، ك ــاة يف عاصمت ــورية عن ــة الس لإلله

الغريبــة أغنــت اللغــة املرصيــة، وعمــل كثــري مــن الســوريني يف أجهــزة الدولــة 

املرصيــة، ومــارس الســوري »بيــا« تأثــرياً مبــارشاً عــىل التاريــخ املــرصي، عندمــا 

ــارص  ــى الق ــل الفت ــا( بجع ــالد بأجمعه ــال للب ــة امل ــري خزن ــه )كب ــام بوصف ق

33 األحمد، 1988، ص 261، 262.
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»ســبتاح« ملــكاً يف نهايــة حكــم الســاللة التاســعة عــر، وعندمــا زال الوجــود 

ــادل  ــاين عــر، حصــل ركــود يف التب املــرصي يف ســورية يف منتصــف القــرن الث

ــني  ــالت ب ــرصت الص ــد اقت ــة فق ــرون التالي ــا يف الق ــري. أم ــد كب ــايف إىل ح الثق

ــوراء  ــع إىل ال ــذي تراج ــاري ال ــادل التج ــىل التب ــية ع ــورة رئيس ــني بص املنطقت

بالنســبة للعصــور الســابقة)34(. وتــأيت مــن العــرص اآلشــوري الحديــث وتحديــداً 

ــد )دور - أدوك -  ــيخ حم ــل الش ــام يف ت ــر عليه ــان ع )650 - 600 ق.م( دميت

ــل  ــة متث ــام كان واضحــاً أن الثاني ــة، في ــة املرصي ــل األوىل أحــد اآلله ــم(، متث لي

ــه أوزيــروس)35(. ومــن املعتقــد أن ســبب وجــود هاتــني الدميتــني هــو أن  اإلل

التجــار املرصيــني قامــوا بجلبهــام معهــم كتعاويــذ ألغــراض الحاميــة اإللهيــة يف 

ــراد  ــات األف ــكار وثقاف ــي طاملــا كان فضاؤهــا مفتوحــاً أمــام كل أف ســورية الت

ــات.   واملجموع

ــات  ــق العالق ــىل عم ــدل ع ــي ت ــة الت ــوم املرصي ــار والرس ــي اآلث ــرية ه كث

ــاين ق.م، مــن  ــف الث ــة األل ــت قامئــة خــالل بداي ــي كان ــة الت الحميمــة والقوي

ــد  ــفينكس(،  وق ــول )الس ــو اله ــرايف أب ــوان الخ ــل الحي ــن متاثي ــدد م ــا ع بينه

حمــل أحدهــا رمــز الفرعــون املــرصي أمنمحــت الثالــث، وهنــاك لــوح حجــري 

جــاء مــن قــرب عليــه صــورة إلهــة مجنحــة تحمــل رمحــاً بيدهــا، وتلبــس زيــاً 

مرصيــاً. وعــىل لــوح آخــر هنــاك صــورة واضحــة إللــه يضــع عــىل رأســه تاجــاً 

مزيَّنــاً بريــش الطيــور، ويف عنقــه مــا يشــبه العقــد، وبيــده اليمنــى صولجــان 

مــن النمــوذج املــرصي. كــام عــر عــىل متثــال بازلتــي صغــري لألمــرية خنوميــت 

ــر.  ــة ع ــن األرسة الثاني ــاين م ــرتيس الث ــون سيسوس ــة الفرع Chnumit زوج

وهنــاك متثــال لرجــل عليــه رمــوز تبــني بعــد فــك رموزهــا أنهــا تعني«رئيــس 

ــال؛  ــذا التمث ــب ه ــه«. وبجان ــرتيس - أنك ــايض سيسوس ــر والق ــة، الوزي املدين

34 بوخهولتز، 1985، ص 319.
35 Bonatz، 1998، P. 126.
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ــه  ــاين ابنت ــن Henutesn والث ــه هينوتس ــني، األوىل زوجت ــاالن المرأت ــاك متث هن

ســات - أمــن Sat- amen، وهــذا مــا أوقــع الباحثــني يف حــرية فيــام إذا كانــت 

أوغاريــت كانــت تحــت الســيطرة املرصيــة. أم أن تحالفــاً كان قامئــاً بــني 

ــة الوســطى)36(. ــت ومــرص خــالل اململك أوغاري

 أمــا األعــامل الفنيــة املرصيــة التــي وجــدت يف أوغاريــت، وتعــود ملنتصــف 

ــة  ــه كتاب ــي علي ــال غرانيت ــا متث ــث(، فمنه ــز الحدي ــاين )عــرص الربون ــف الث األل

ــاً،  ــة أيض ــوز هريوغليفي ــه رم ــي علي ــر الكل ــن الحج ــوح م ــة، ول هريوغليفي

ــخص  ــورة ش ــا ص ــش عليه ــي، نق ــر الكل ــن الحج ــرب م ــواح ق ــن أل ــزاء م وأج

ــه  ــه نــص هريوغليفــي يحمــل اســم اإلل ــة التعبــد ألحــد اآللهــة، علي يف وضعي

ــا  ــل ودابون ــادل بع ــيت يع ــا Dapuna، وس ــن دابون ــذي م ــيت ال ــرصي س امل

هــو جبــل ســابون. كــام ُعــرَ عــىل لوحــة عاجيــة تُصــّور إلهــة مجنحــة يحيــط 

برأســها الجليــل ذي القرنــني قــرص دائــري مــيء بالنجــوم والصواعــق. تحيــط 

ــات  ــبيهتني بحب ــني الش ــل ذي العين ــا الجمي ــان بوجهه ــعر مجدولت ــا ش ضفريت

ــذه  ــا. ه ــن ثدييه ــب م ــفا الحلي ــني يرش ــا طفل ــك بيديه ــت متس ــوز، وكان الل

ــرة  ــي فك ــة- ه ــي اإلله ــن ثدي ــع م ــذي يرض ــم ال ــة -أي الحاك ــرة الفني الفك

مرصيــة قدميــة تعــرب عــن التبنــي الرمــزي لشــخص بــري مــن قبــل اإللهــة األم، 

وهــذه اإللهــة تحمــل يف مالمــح شــخصيتها التــامزج بــني اإللهــة املرصيــة حاتــور 

ــريات.  ــاة أو عش ــون عن ــد تك ــي ق ــي الت ــون األوغاريت ــات البانثي ــدى إله وإح

ــاك لوحــة تصــور  ــة، هن ــص مرصي ــل خصائ ــي تحم ــة الت ــامل الفني ــن األع وم

امللــك أثنــاء قنصــه ومطاردتــه ألحــد األســود، وهــو يضــع عــىل رأســه مــا يشــبه 

ــن  ــا م ــا مبثيالته ــورة تذكرن ــذه الص ــة. وه ــى البدائي ــة باألفع ــة املحاط العامم

عهــد الفرعــون أخناتــون)37(. وهنــاك الكثــري مــن التامثيــل التــي تشــبه مثيالتهــا 

36 عبد الرحمن، قيص، 2008، ص 106، 111، 121.

37 عبد الرحمن، قيص، 2008، ص 96، 151.
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املرصيــة أو تدخــل فيهــا عنــارص فنيــة مرصيــة، ومنهــا بعــض متاثيــل بعــل التــي 

يشــبه غطــاء الــرأس فيهــا مــا يُعــرف بالتــاج األبيــض يف جنــوب مــرص. وهنــاك 

النصــب املشــوه الــذي يعتقــد أنــه يخــص بعــل عليــان أو اإللــه مــوت، والــذي 

يظهــر فيــه وهــو يحمــل صولجانــاً يشــبه صولجــان أوزيريــس املــرصي، وعــىل 

ــاج املعــروف يف مــرص الســفىل)38(.  رأســه قــرن أو ريشــة تشــبه الت

ــرص  ــر الع ــورية أواخ ــوب س ــارش يف جن ــرصي املب ــود امل ــري للوج ــام يش وم

ــوذ  ــادش الشــهرية، وتقاســم النف ــة ق ــد معرك ــث، وخاصــة بع ــزي الحدي الربون

ــر  ــاً وتصاوي ــل نقوش ــي تحم ــالت الت ــض املس ــني، بع ــع الحثي ــورية م ــىل س ع

أرََّخــت لبعــض األحــداث التــي قــام بهــا امللــوك املرصيــون، وخاصــة رعمســيس 

الثــاين. وتــأيت أهميــة هــذه املســالت: مــن ندرتهــا أوالً، وثانيــاً مــام تضمنتــه مــن 

معلومــات مهمــة، ومنهــا بعــض اإلشــارات الدينيــة.  

أوالً ـ مسلة الكسوة

تــم العثــور عليهــا يف بلــدة الكســوة )25 كــم( جنــوب دمشــق)39(، وهــي من 

الحجــر البازلتــي. حملــت كتابــة هريوغليفيــة مرصيــة مؤلفــة مــن ســتة أســطر 

أفقيــة، وبعــض التصاويــر، وهــي تعــود لعهــد امللــك رعمســيس الثــاين )1290 

ــب أســامء بعــض  ــة إىل جان ــه امللكي ــب اســمه وألقاب ــذي كت - 1224 ق.م(، ال

اآللهــة، مثــل اإللــه »ســيت«. أبعــاد املســلة 90×70×30 ســم، الصــور البريــة 

38 أدزارد، 2004، ص245.

39 ُعــَر عــىل املســلة عــام 1996م، وكانــت تغطــي أحــد القبــور العائــدة للعــرص الرومــاين، ورمبــا ُجلبــت مــن 

أماكــن مجــاورة، مــع التنويــه إىل أن أعــامل املســح األثــري الــذي تقــوم بهــا البعثــة الوطنيــة يف دائــرة آثــار 

ــدة الكســوة أو  ــة يف بل ــذه املرحل ــع يعــود له ــور عــىل موق ــى اآلن مــن العث ــف دمشــق، مل تتمكــن حت ري

محيطهــا، باســتثناء تــل مخــرب مغطــى مبقــربة معــارصة يقــع قــرب دوار الكســوة، عــىل ضفــة نهــر األعــوج، 

ولكــن التحقــق مــن هويــة التــل، وتاريــخ الســكن فيــه، يحتــاج إلجــراء بعــض األســبار. قــام بدراســة هــذه 

املســلة بشــكل أويل الدكتــور محمــود عبــد الحميــد أحمــد، مــن قســم التاريــخ، بجامعــة دمشــق.
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ــار،  ــو اليس ــريان نح ــني يس ــل رجل ــىل، ومُتث ــودة يف األع ــة، موج ــا ثالث وعدده

ــخصية  ــرى)40(. إن ش ــة األخ ــن الجه ــادم م ــث ق ــل ثال ــان إىل رج ــام متجه وه

الرجــل الواقــف يف الوســط، مؤكــدة للفرعــون الــذي ميكــن التعــرف إليــه مــن 

خــالل مالبســه واســمه الرصيــح )ضمــن الخرطوشــتني(. أمــا الشــخصية التــي 

يتجــه امللــك نحوهــا فيبــدو مــن مشــيتها أنهــا إلــه ذكــر، يرتــدي مئــزراً حتــى 

منتصــف الســاق. وأّمــا الشــخصية الثالثــة املوجــودة عــىل ميــني النصــب فهــي 

تتبــع امللــك، وتبــدو مرتديــة املئــزر القصــري الــذي يشــرتك يف ارتدائــه األربــاب 

وبنــو البــر. والواضــح أنهــا شــخصية مــن غــري ذوات الشــأن كمفــوض امللــك يف 

البلــدان األجنبيــة، وقــد يكــون هــو مــن صنــع النصــب. ويجــوز لنــا أن نتصــور 

أن اإللــه الــذي يتجــه إليــه »رعمســيس الثــاين« هنــا هــو أحــد آلهــة املنطقــة، 

ــري إىل  ــه يش ــب ذات ــص النص ــرى أن ن ــالً. وس ــيوياً طوي ــس رداًء آس ــد أُلب وق

إلهــني: إلــه الشــمس »رع آتــوم« الخالــق، وابنــه »ســيت« الــذي تحاذيــه بعــض 

الرســوم مــع بعــل وآلهــة العواصــف 

ــوريون.  ــا الس ــي عبده ــرى الت األخ

)الشــكل119(.

 »يف الســنة 56، يف الشــهر الرابــع 

عظمــة  وتحــت  الصيــف،  مــن 

)حــوروس( الشــديد البــأس املنتــرص، 

واهــب الحيــاة، واالزدهــار، والصحة، 

الــذي  )بتــاح(  كأبيــه  واملــرسات، 

ــي ملــرص  ــياد، الحام ــن نســل األس م

وأعــايل البــالد األجنبيــة، )رع( الــذي 

40 طرقجي، 2000، ص 239.

الشكل رقم )119(
مسلة الكسوة - ريف دمشق -
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هــو مــن نســل اآللهــة، وموّحــُد القطريــن، )حــوروس الذهبــي( صاحــب النفــوذ، 

ــر- ماعــط -  ــا والســفىل، )أوزي لســنوات االنتصــارات الكــربى، ملــك مــرص العلي

رع(، )سيتـإنـــرع( ابــن رع )واهــب الســلطان(، )رعمســيس( محبــوب )آمــون(. 

اإللــه الــذي ملــك هيليوبوليــس، موهــوب الحيــاة األزليــة واألبديــة، مثــل )رع( 

اإللــه الكامــل، ابــن )ســيت( وهــذه البــذرة التــي أوجدهــا )آتــوم( ألجــل التحكــم 

ــوب )رع(«. ــوة، محب ــم الق ــيت(، عظي ــه )س ــل أبي ــري كل األرض، مث مبص

نقــرأ األســامء الخمســة مــن التســمية النظاميــة لرعمســيس الثــاين، والتــي 

اعتمــدت يف العــام 34 ق.م مــن حكمــه. رعمســيس بن ســيت، وســيت محبوب 

رع. فهــذا النــص املكتــوب باللغــة املرصيــة القدميــة، يخربنــا عــن رعمســيس أنه 

»اإللــه الكامــل«، ابــن ســيت، بــذرة رع، وقــد أىت بــه اإللــه آتــوم إىل الوجــود يك 

يكــون ســيد األرض كلهــا مثــل أبيــه ســيت، العظيــم املقــدام محبــوب رع.

ــوب رع«  ــة »محب ــا الصف ــي تضمه إن معظــم التجســيدات األســطورية الت

ــة،  ــا ســيت، ومــا ذكــر عــن رعمســيس مــن كلــامت مقتضب ــي يوصــف به الت

يدفــع إىل القــول: بــأن نصــب الكســوة هــو مــن حيــث النــص إعــالن بســيط 

ــاين، وهــو - مــن  يقــع يف األرايض الســورية، يؤكــد عــىل ذكــرى رعمســيس الث

حيــث اإلرادة اإللهيــة - وريــث ســيت ونظــريه الــذي يدعــى »بعــل« يف املنطقة، 

ــن املعــروف أن  ــة)41(. وم ــذه املنطق ــاً له ــاء ســيداً وربّ ــذي يســعى إىل البق وال

األرسة التاســعة عــرة، عندمــا تربعــت عــىل ســدة الحكــم، أّسســت وأقامــت يف 

العديــد مــن النقــاط ببــالد »حــوز« مراكــز ملــدن تضــم كتابــاً مقيمــني وحرفيــني 

دامئــني، ومــام يؤكــد لنــا وجــود هــذا يف املواقــع، الحقائــق األثريــة واكتشــاف 

الــرصوح الفرعونيــة يف بــالد كنعــان. وهنــاك نصوص تخربنــا أن رعمســيس الثاين 

قــد أســس عــدة مــدن باســمه تعــود إىل مناطــق نفــوذ حكمــه، وبعــض هــذه 

املــدن كانــت مراكــز مهمــة. وحتــى الوقــت الحــارض ال تــزال األمثلــة يف بيســان، 

41 طرقجي، 2000، ص 240، 241.
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ومِجــّدو مــن أهــم املنشــآت املرصيــة املعروفــة، ومل يعــرف أي أثــر مثيــل لهــا يف 

منطقــة دمشــق )بــالد UPE” أو APUM(. علــامً أن الرســالة املتعلقــة بقــدوم 

ــوب  ــيس - محب ــة رعمس ــود مدين ــد وج ــيس( تؤك ــة )لرعمس ــة الحثي الخطيب

 .UPE آمــون يف بــالد أويب

ويدفعنــا نصــب الكســوة إىل البحــث عــن موقــع املدينــة يف غوطــة دمشــق. 

ــام »56  ــا الع ــو تاريخه ــلة، وه ــذه املس ــامم يف ه ــر باالهت ــاك يشء جدي وهن

الشــهر الرابــع«، فهــذا التاريــخ يعــرف بالفــرتة التــي تقــرر فيهــا إعــالن النــص 

مــن خــالل كتابــة منقوشــة، وهــذا التاريــخ يقــدم معلــامً تاريخيــاً مهــامً عــن 

فــرتة الســيادة لرعمســيس يف بــالد الشــام: فهــو يؤكــد أنــه بعــد 22 عامــاً مــن 

ــزواج الحثــي، وقبــل 10 ســنوات مــن مــوت رعمســيس الثــاين كانــت  ســنة ال

القــوات املرصيــة تســيطر عــىل النصــف الجنــويب مــن ســورية، وهــذا شــاهد 

أكــر أهميــة مــن مجــرد مصــدر محــدد التاريــخ بشــكل رصيــح، حــول سياســة 

الفرعــون يف ســورية بــني العــام 34 مــن حكــم رعمســيس الثــاين والعــام 3 مــن 

حكــم وريثــه مرينبتــاح.

ــة عــىل الحــدود مــع  ــا وضــع الســلطة املرصي إن نصــب الكســوة؛ يبــني لن

خــايت، الــذي يُعــدُّ ميــزة ونــرصاً لشــخص الحاكــم، رغــم مــا قــد يتضمنــه مــن 

مظاهــر القلــق. أمــا بالنســبة إىل ســكان غوطــة دمشــق، فــإن اللوحــة كانــت 

ــم  ــلم منه ــة، ويتس ــني اآلله ــل ب ــو يدخ ــل، وه ــىل األق ــيس ع ــر رعمس تظه

ــالة  ــي رس ــة، وه ــه يف املنطق ــت حكم ــا لتثبي ــي يحتاجه ــلطة الت ــوة والس الق

ــرف  ــوالء. وال يُع ــوع وال ــل إىل الخض ــَد املحت ــا البل ــن خالله ــازي م ــو الغ يدع

الوضــع الــذي كان ســائداً فيــام إذا كانــت اإلرادة الضعيفــة للحــكام املحليــني؛ 

أو تكتــم املتآمريــن، أو أيــة ظــروف محليــة أو عامــة، أو أحــداث خاصــة هــي 

الســبب الــذي أثــار فيــام بعــد، يف مملكــة رعمســيس املبــدأ القائــل أن ســيطرته 
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ــن  ــه الشــمس م ــرره إل ــدر ق ــىل ق ــام ع ــىل أســاس الهــويت ق ــوم ع ــت تق كان

قبــل، وجعلــه أساســاً لســلطة ميتلكهــا بعــل)42(. ويدفعنــا تكتــم املتآمريــن، أو 

ــار  ــذي أث ــبب ال ــي الس ــة ه ــداث خاص ــة، أو أح ــة أو عام ــروف محلي ــة ظ أي

فيــام بعــد، يف مملكــة رعمســيس املبــدأ القائــل أن ســيطرته كانــت تقــوم عــىل 

أســاس الهــويت قــام عــىل قــدر قــرره إلــه الشــمس مــن قبــل، وجعلــه أساســاً 

لســلطة ميتلكهــا بعــل)43(.

ثانياً ـ مسلة ميدعا

ــي دمشــق(، وهــي مشــابهة  ــا)44( )20 كــم رشق ــدة ميدع ــا يف بل عــر عليه

ملســلة الكســوة، وتــأيت شــكالً ومضمونــاً ضمــن نفــس الســياق ونفــس الفــرتة 

الزمنيــة، وهــي مــن الحجــر البازلتــي، أبعادهــا: 68×38×46 ســم. نُقــش عــىل 

ثالثــة وجــوه منهــا، بعــض الكتابــات الهريوغليفيــة املرصيــة، فيــام حمــل اثنــان 

مــن وجوههــا مشــاهد مصــورة)45(. )الشــكل120(. 

ـ الوجــه )A(، وعليــه الســطح األكــر أهميــة مــن حيــث النقــوش، يحمــل 

الجــزء األعــىل منــه نقشــاً لقدمــني )األوىل متوضعــة أمــام األخــرى عــىل األرضية( 

لشــخص واقــف وملتفــت إىل اليمــني مبواجهــة الشــخص اآلخــر الواقــف أيضــاً، 

42 طرقجي، 2000، ص 242، 243.

43 طرقجي، 2000، ص 242، 243.

ــام 2010م  ــق ع ــف دمش ــار ري ــة آث ــري يف مديري ــح األث ــة املس ــلة بعث ــذه املس ــن ه ــف ع ــت بالكش 44 قام

التــي تعمــل يف املحافظــة منــذ 2002م برئاســة كاتــب البحــث، ومشــاركة: م.إبراهيــم عمــريي، وجهــاد أبــو 

ــة التــي مل تكــن معروفــة مــن قبــل، وقــد عــرت  ــات املواقــع األثري ــة، ومتكنــت مــن العثــور عــىل مئ كحل

عــىل املســلة كعنــرص أعيــد اســتخدامه يف جــدار املســجد القديــم يف قريــة ميدعــا، وهــي محفوظــة حاليــاً 

يف حديقــة املتحــف الوطنــي بدمشــق. وقــد كانــت الصدفــة جميلــة عندمــا تبــني أن الجامــع القديــم الــذي 

وجــدت فيــه املســلة يتوضــع فــوق تــل أثــري مل يكــن معروفــاً مــن قبــل، ورمبــا كانــت بعــض ســوياته األثريــة 

ترجــع لنفــس الفــرتة التاريخيــة للمســلّة، وهــذا األمــر يحتــاج ملزيــد مــن التقــيص وإجــراء بعــض التحريـّـات، 

واألســبار األثريــة يف املوقــع.

45 قامت بدراسة النقش بشكل أويل الباحثة الفرنسية برينيس الغارس.
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والــذي ال يظهــر منــه إال جــزء مــن قدمــه. بــني الشــخصني الواقفــني ميــر الطــرف 

الســفي لعصــا تالمــس األرضيــة. ونحــن نعــرف متامــاً شــكل الصولجــان اإللهــي 

واس )والــذي ينتهــي مبــذراة، كــام هــو الحــال يف مســلتنا هــذه(، والــذي 

يدلنــا - حســب قواعــد التصاويــر املرصيــة - عــىل أن هــذا الشــخص هــو أحــد 

الشــخصيات األلوهيــة. والشــخص اآلخــر غالبــاً مــا يكــون امللــك، الــذي يقــدم 

ــوع  ــر عــىل هــذا الن ــوالء والطاعــة، كــام هــو الحــال يف التصاوي ــه فــروض ال ل

مــن الوثائــق. وكان مــن الصعــب تحديــد أي الشــخصيتني هــي ألوهيــة، ولكــن 

مــن املؤكــد أنهــا إلــه مذكــر، قياســاً عــىل التصاويــر األخــرى التــي تقــدم اآللهــة 

املؤنثــة بوضعيــة أرجلهــا املضمومــة، واملغطــاة بــرداء طويــل وملتصــق، حيــث 

يالحــظ  هنــا يف كال الشــخصيتني األرجــل املكشــوفة مــن األســفل.

الشكل رقم )120(
مسلة ميدعا – ريف دمشق -
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ــالىش  ــطر، ت ــة أس ــن أربع ــف م ــش مؤل ــد نق ــور يوج ــهد املص ــت املش تح

ــة. يف  ــة والنهاي ــد البداي ــوز عن ــت الرم ــث اختف ــآكل، حي ــة الت ــا نتيج بعضه

منتصــف الســطر األول تقريبــاً نقــرأ بوضــوح مجمــوع اإلشــارات مــي منتشــو، 

والتــي تعنــي »مثــل منتــو« وهــي تشــكل جملــة منطيــة لكتابــة ملكيــة توضــح 

مكانــة وبســالة الفرعــون، ومنتشــو هــو بالحقيقــة إلــه الحــرب، والــذي يجعــل 

منــه إلهــاً ذا امتيــاز، وهــو يبــدو ماثــالً، يثنــي عــىل امللــك املحــارب أو املنتــرص. 

هــذه املقارنــة غالبــاً مــا كانــت مقرتنــة بفراعنــة اململكــة الحديثــة، وباألخــص 

ــون  ــم الفرع ــات اس ــذه الكتاب ــع ه ــا يتب ــادة م ــرة، وع ــعة ع ــاللة التاس الس

رعمســيس الثــاين. وهــذا مــا يقــود لالعتقــاد بــأن اإللــه الــذي تــم متثيلــه عــىل 

أعــىل املســلة قــد يكــون اإللــه منتشــو.

يف بدايــة الســطر الرابــع يوجــد الرمــز امللــيك و اإللهــي ســا - رع - نــب - 

خعــو )ابــن رع، ســيد الســلطة امللكيــة(، والــذي يعطــي إشــارة جديــدة للوقوف 

ــادة  ــذي يلحــق ع ــه، وال ــت املســلة عــىل رشف ــذي نصب ــك ال ــة املل عــىل هوي

باســم - لقــب - علــم شــخيص )الثــاين مــن األســامء الرعيــة امللكيــة الخمســة( 

للفرعــون، وهــو الــذي - لألســف الشــديد - قــد تــالىش)46(. )الشــكل121(.

    ـ الوجــه )B(، يحتــوي عــىل نــص مجتــزأ، مــا عــدا العمــود الرابــع؛ الــذي 

يحتــوي عــىل عبــارة »دي ]عــن[ خ،« وتعنــي )موهــوب الحيــاة(، والــذي يكمــل 

عــادة ذكــر األســامء امللكيــة بصيغــة الدعــاء والتمنــي للملــك املشــار إليــه. أمــا 

الســطران يف الجــزء األدىن، وهــام األكــر وضوحــاً مــن الوجــه، فهــام مخصصــان 

للتعريــف بواهــب النصــب. فالســطر األول يكشــف عــن مكانــة هــذا الواهــب: 

».... لجاللتــه، حيــاة، صحــة، قــوة« وهــو » قائــد فــوج« و »املســؤول عــن إدارة 

البلــدان الخارجيــة«. وأمــا الســطر الثــاين؛ فيكشــف عــن اســمه وهــو »ســيتي«، 

ــن، ألن  ــر والعري ــعة ع ــاللتني التاس ــني الس ــلة ب ــخ املس ــّهل تأري ــره س وذك

46 Lagarce، 2010، PP. 53-63. 
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اســتخدام هــذا االســم كان كبــرياً خــالل فــرتة حــكام الســاللة التاســعة عــرة 

الذيــن جعلــوا مــن اإللــه »ســيت« إلهــاً حاميــاً لهــم، و منــه جــاء اســم »ســيتي« 

ــهرهم  ــاً، وأش ــني آنف ــاللتني املذكورت ــة الس ــن فراعن ــد م ــه العدي ــذي حمل ال

»ســيتي األول« والــد »رعمســيس الثــاين«. )الشــكل 122(.

   ـ  الوجــه )C(: عــىل الجــزء العلــوي منــه تصاويــر مشــابهة لتلــك املوجودة 

ــار.  ــو اليس ــه نح ــد يتج ــخص واح ــا لش ــل هن ــري أن األرج ــه A، غ ــىل الوج ع

ــدة  ــىل قاع ــودي ع ــرص عم ــة عن ــن بداي ــزء م ــر ج ــني يظه ــة القدم ومبواجه

ــن  ــود م ــك عم ــني. وهنال ــة للقراب ــدام طاول ــا أق ــد أنه ــن املعتق ــة، وم منفرج

الكتابــة الهريوغليفيــة التــي تعرضــت للتــاليش ولكــن أمكــن التكهــن مبضمونهــا 

وهــي«]...[ عنخـــ واســـنب، كل الحيــاة وبــكل التوفيــق«، وهــي صيغــة ترافــق 

ــة واملســالت. ــاد صــور الفرعــون عــىل النصــب التذكاري بشــكل معت

الشكل رقم )121(
A مسلة ميدعا – ريف دمشق – الوجه



516

الفصل اخلامس: التفاعل الديين بني سورية وجوارها

وهنــاك أســطر أخــرى تــم التعــرف عــىل حرفــني هريوغليفيــني منهــا غالبــاً 

مــا يقرتنــا باســم الفرعــون، ويــدالن عــىل اســم اإللــه حــورس، أو حــورس - رع.

و يتكلــم ســطر آخــر عــن امللــك »]...[ بأيــدي ذات نفــوذ، وهــي آمــرة »]...[ 

»)]...[ سخمـعاـــدر ]...[(«. ويف الســطر الــذي يليــه نقــرأ بشــكل واضــح، لقبــني 

يليــان اســم امللــك املتــوج وهــي: »نسوتـــبي تيـــنب تــاوي )]...[ ماعتـــرع ]...[( 

ــذه  ــرع ]...[(”. وه ــني، )]...[ماعتـ ــيد األرض ــفىل، س ــا و الس ــرص العلي ــك م مل

الرمــوز التــي بقيــت مــن داخــل اإلطــار الزخــريف ال تكفــي للوقــوف عــىل اســم 

ــب  ــة ألغل ــا توجــد كالحق ــث أنه ــدة، حي ــي صاحــب هــذه اآلب ــك الحقيق املل

ــيس  ــاين، رعمس ــيس الث ــيتي األول، رعمس ــل س ــة )مث ــج الفراعن ــاالت تتوي ح

الثالــث... الــخ(.

يف الســطر األســفل مــن املســلة، يبــدو أنــه جــزء مــن مقطــع الســٍم رشقــي: 

]...[ معـرـ ان ]...[)؟(.

الشكل رقم )122(
B مسلة ميدعا – ريف دمشق – الوجه
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والســوال املطــروح: هــل مــن املمكــن أن يكــون تــل ميدعــا الــذي وجــدت 

عليــه املســلة هــي مدينــة رعمســيس - محبــوب آمــون يف UPE، والتــي كانــت 

مقــراً ملنــدوب امللــك املدعــو ســيتي؟ )الشــكل 123(.

بالطبــع مــن املبكــر اإلجابــة عــن هــذا التســاؤل يف ظــل غيــاب أي تنقيــب 

يف املوقــع رغــم أن االفــرتاض أمــر مــروع، يف ظــل وجــود فخــار عــىل ســطح 

التــل الــذي وجــدت فيــه املســلة ورمبــا كان ينتمــي لنفــس الفــرتة التاريخيــة. 

وبانتظــار دراســة معمقــة ورضوريــة، إال أن طبيعــة النقــش والكتابــة عليــه، 

وبنــاء عــىل ألقــاب واســم الفرعــون الظاهــر جزئيــاً عــىل املســلة، باإلضافــة إىل 

اســم واهــب النصــب، فإنــه ميكــن تأريــخ املســلة بفــرتة حكــم الســاللة امللكيــة 

التاســعة عر)47(. 

نشــري أخــرياً إىل أن قســامً مــن الحاميــات املرصيــة التــي قدمــت إىل ســورية 

47 Lagarce، 2010، PP. 53-63.

الشكل رقم )123(
C مسلة ميدعا – ريف دمشق – الوجه
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برفقــة رعمســيس الثــاين، قــد بقيــت يف األرايض الســورية بعــد انســحاب 

رعمســيس، وعودتــه إىل بلــده مظفــراً باتفاقيــة ســالم، وأمــرية حثية. وال شــك أن 

قســامً مــن عنــارص هــذه الحاميــات ظلــوا ميارســون ديانتهــم، وعباداتهــم، التــي 

اعتــادوا عليهــا يف مــرص، يف حــني اندمــج القســم اآلخــر يف الحيــاة االجتامعيــة، 

بــكل تفاصيلهــا حتــى صــار جــزءاً منهــا. 

ثالثاً ـــ آلهة سورية يف مرص

ــار التأثــري الســوري يف مــرص مــن خــالل اســتخدام أســامء عــدد  نلمــس آث

مــن اآللهــة التــي وصفتهــا الدراســات املرصيــة باآللهــة األجنبيــة القادمــة مــن 

ســورية، ويرجــع الســبب يف تواجــد هــذه املعبــودات إىل اصطحــاب األجانــب 

املقيمــني أو الوافديــن إىل مــرص ملعتقداتهــم وثقافتهــم الدينيــة، أو رمبــا لتأثــري 

التبــادل التجــاري ومــا يســتتبعه مــن تالقــح ثقــايف واجتامعــي وعقائــدي، نتــج 

ــرص،  ــدود م ــارج ح ــة خ ــة املرصي ــن اآلله ــد م ــادة العدي ــس وعب ــه تقدي عن

ودخــول عبــادة عــدد مــن آلهــة هــذه البــالد األجنبيــة إىل مــرص. ومــن هــذه 

اآللهــة:

1 ـ بعل

كُتــَب بعــدة أشــكال، ومنهــا »بعــل ســابون/صفن«، الــرب الحامــي والراعــي 

ــا. وقــد  ــه يف الدلت ــز عبادت ــك كان الســبب يف تركّ للســفن والبحــارة، ولعــل ذل

َس »بعــل« رب الطبيعــة يف مــرص، وعــرف كملــك لألربــاب، وُعرفــت  قُــدِّ

ــىل  ــواهد ع ــدم الش ــود أق ــه. وتع ــني ل ــرتت« كزوجت ــاة« و«عش ــان »عن الربت

ــا  ــه فيه ــذي كان ل ــاين« ال ــب الث ــك »أمنحت ــد املل ــف« إىل عه ــه يف »من عبادت

معبــد وكهنــوت. وإن رجعــت مراحــل دخــول عبادتــه إىل عــرص االنتقــال الثــاين 

ــود »ســت«.  ــع املعب ــه م ــوا عــىل مطابقت ــث عمل وحكــم »الهكســوس«، حي
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2 ـ حورون

ــود إىل عهــد امللــك »حــور محــب«، كــام ورد  يرجــع أقــدم ذكــر لهــذا املعب

ذكــره عــىل قاعــدة متثــال للملــك »رعمســيس الثــاين«، وعــىل عــدد مــن اآلثــار 

ــود »حــورس«، وبالســحر والعــالج  ــط باملعب ــة، وارتب ــة الحديث ــن عــرص الدول م

َس »حــورون« أيضــاً يف جبانــة »الجيــزة«)48(، ورأوا فيــه أبــا الهــول. بالســحر. وقـُـدِّ

3 ـ رشب

ــود  ــة، وهــو مــن ألقــاب املعب ــة الحديث وفــد إىل مــرص خــالل عــرص الدول

ــة  ــب« يف هيئ ــر »رش ــم(. ويظه ــرب العظي ــب )ال ــل لق ــك حم ــاح«، وكذل »بت

ــة الشــكل عــىل رأســه، ويحمــل درعــاً  ــة لرجــل يضــع قلنســوة مخروطي آدمي

ــب«  ــاه. وكان »رش ــال يف مين ــوس قت ــة أو دب ــرسى، ومقمع ــده الي ــاً يف ي ورمح

ــوق  ــض، وف ــد األبي ــاج الصعي ــاً ت ــلحة البس ــف األس ــوِّح مبختل ــو يل ُر وه ــوَّ يُص

الجبهــة قرنــان، أو رأس غــزال كامــل. وقــد ُعبــَد رشــف يف »منــف«، ويف »تــل 

ــرص  ــك يف الع ــو« بالكرن ــد »مونت ــره يف معب ــاء ذك ــا، وج ــطة« رشق الدلت بس

اليونــاين الحقــاً، والقــت عبادتــه قبــوالً واســعاً بــني العامــة يف »ديــر املدينــة« 

التــي أصبحــت مــكان عبادتــه الرئيــس، إذ دخــل كل مــن »رشــب« و»قــدش« 

ــد  ــذ عه ــه من ــود »مــني«. وعرفــت عبادت ــة« مــع املعب ــر املدين ــوث »دي يف ثال

امللــك »أمنحتــب الثــاين«، وذلــك مــن خــالل نــص عــىل إحــدى اللوحــات التــي 

ُعــر عليهــا بجــوار متثــال »أيب الهــول«، حيــث كتــب عليهــا اســم املعبــود، كــام 

ظهــر عــىل عــدد مــن اللوحــات التــي عــر عليهــا داخــل »منــف«. وقــد ُعــرَف 

»رشــب« كذلــك كشــاٍف يقــي مــن األمــراض والســموم، وهــو مــا تؤكــده بعــض 

النصــوص الســحرية)49(.

48 نور الدين، )الجزء األول(، 2009، ص 367، 368.

49 نور الدين، 2009، ص 37، 369.
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4 ـ سبدو

ــل أم  ــرصي األص ــا إذا كان م ــود، وم ــذا املعب ــل ه ــول أص ــت اآلراء ح تباين

ــرص،  ــه إىل م ــاءت عبادت ــوري ج ــود س ــه معب ــب رأي إىل أن ــد ذه ــوري، فق س

ــاين  ــم الث ــو رب اإلقلي ــه ه ــل، وأن ــرصي األص ــه م ــر إىل أن ــق آخ ــب فري وذه

ــَد  ــذي ُوج ــة، ال ــال الرقي ــه: رب الجب ــن ألقاب ــرص الســفىل. وم ــن مل والعري

ــه يف  ــرت عبادت ــد ظه ــث«. وق ــب الثال ــك »أمنحت ــد املل ــن عه ــة م ــىل لوح ع

»منــف« منــذ عــرص بدايــة األرسات، وكان لــه كهنــة مــن األرسة الثانية، واســتمر 

تقديســه يف »منــف«، حيــث عــر عــىل عــدد مــن الشــواهد والنصــوص مــن 

عــرص الدولــة الحديثــة، والتــي تــدُل عــىل اســتمرار عبادتــه فيهــا. وقــد ُمثــَل 

ــن  ــه ذق ــل ل ــان، أو رج ــتان عاليت ــه ريش ــو رأس ــم تعل ــر جاث ــة صق ــىل هيئ ع

تعلــو رأســه ريشــتان عاليتــان أيضــاً، وقــد اندمــج مــع اإللــه حــورس تحت اســم 

حورســيد. كــام ُعرفــت عبــادة الــرب الكنعــاين األصــل الطفــل شــد )و( يف منــف 

منــذ األرسة الثامنــة عــرة، ويعنــى اســمه املنقــذ أو املخلــص، وارتبطــت عبادته 

بالســحر، والطــب، وعــالج املصابــني بلدغــات الثعابــني واألفاعــي، والحيوانــات 

ــارة. ويف الحقيقــة رمبــا كان هــذا اإللــه هــو نفســه »ســبدر SBDR«، الــذي  الضَّ

ــرف  ــذي مل تع ــة، وال ــة الحوري ــة اآلله ــن قامئ ــت ضم ــوص أوغاري ــاء يف نص ج

وظيفتــه وال املقابــل )الســامي( لــه)50(. 

5 ـ كوثر

املعبــود الكنعــاين )قــرسيت(، كتــب اســمه بالخــط )الُقبيل ســينايئ( )كوشــار( 

مقرتنــاً مــع اســم املعبــود بتــاح، حيــث شــابهه يف صفاتــه، وطبيعتــه، ومهامــه، 

وذلــك مــن حيــث الخلــق واإلبــداع، ورعايتــه للحرفيــني والصناعــات، كــام ُعبــَد 

يف معبــده املســمى )حــوت - كا ـ بتــاح( يف منــف. 

50 Lete، 2008، P. 50.
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6 ـ عشرتت )عسرتت(

وهــي معبــودة جــاءت مــن بــالد الشــام والعــراق، ودخلــت عبادتهــا مــرص 

يف عــرص الدولــة الحديثــة. وقــد صــورت عــىل اآلثــار املرصيــة يف هيئــة ســيدة 

بــرأس لبــوة، يعلوهــا قــرص الشــمس، وبــدت حاملــة درعــاً ودبــوس قتــال، أو 

مُتســُك بيدهــا رمحــاً، وباألخــرى ســهامً، ومتتطــي ظهــر حصــان. وقــد اشــتهرت 

بقدراتهــا الشــفائية، وُعبــدت يف منــف، وشــاركت أمنحوتــب التقديــس والعبادة 

يف معبــده بجبانــة منــف)51(. 

قــد  )حتحــور()52(  املدعــوة حاتــور  العظيمــة  مــرص  إلهــة  أن  ويبــدو 

جــاءت مــن ســورية ألن اســمها األصيــل يف الهريوغليفيــة املرصيــة هــو )أثــري( 

ــت  ــامء، وكان ــد الس ــور تُجسِّ ــت حات ــرتة، وكان ــن أث ــب م ــىل الغال ــتق ع املش

ــرق  ــيك يُ ــا يف املســاء ل ــأوي إىل حضنه ــذي كان ي ــا للشــمس )حــورس( ال أم

يف اليــوم التــايل. ومثــل عشــرية ُمرضعــة امللــوك؛ كانــت حاتــور أيضــاً ُمرضعــًة 

للفرعــون الصغــري)53(. وهنــاك حــي معلقــة تظهــر فيهــا نســاء عاريــات، وقــد 

ــن  ــري م ــية، يف كث ــة الجنس ــني واملنطق ــه والثدي ــاً بالوج ــمهن غالب ــزَل جس اختُ

األحيــان يكــون الوجــه كبــرياً جــداً تزيِّنــه ترسيحــة، تتحــول نهايتهــا إىل جدائــل 

حلزونيــة، عــىل حــني ترتبــط هــذه الجدائــل املســامة جدائــل حتحــور باآللهــة 

ــة نحــو الشــامل،  م العســكري للفراعن ــدُّ ــق التق ــن طري ــة حتحــور. فع املرصي

ــة  ــور محلي ــع ص ــاك م ــت هن ــورية، وارتبط ــة إىل س ــّوراٌت مرصي ــت تص دخل

فكريــة وبرصيــة. وهكــذا ارتبطــت الترسيحــة باعتبارهــا العالمــة املميــزة 

51 نور الدين، 2009، ص 371، 372.

52 حتحــور يعنــي اســمها منـــزل حــورس؛ أو مقــر حورســز وهــي عــني رع التــي دمــرت أعــداءه، باإلضافــة إىل 

أنهــا ُعبــدت كإلهــة للموســيقى والحــب والعطــاء واألمومــة، ويف طيبــة ظهــرت إلهــة للمــوىت، ومثلــت عــىل 

هيئــة امــرأة تحمــل تاجــاً لــه قرنــان، بينهــام قــرص الشــمس، أو كبقــرة؛ وأحيانــاً نراهــا لبــوة، أو ثعبانــاً، أو 

شــجرة.

53 السواح، 2006، ص  78.
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عنــد حتحــور مــع العــري باعتبــاره العالمــة املميــزة لإللهــة املرقيــة عشــرتت. 

وبذلــك نشــأت صــورة جديــدة لهاتــني اإللهتــني املتشــابهتني، وهــي ترمــي إىل 

ــادة التأثــري، نتيجــة توحيــد العالمتــني املميزتــني. وهنــاك جوانــب مشــرتكة  زي

عديــدة بــني حتحــور وعشتار/عشــرتت. فمــن الناحيــة األوىل كــنَّ يتمتعــن كلهن 

بصفــات إيجابيــة، فهــن مســؤوالت عــن الحيــاة والخصوبــة وخاصــة حتحــور 

ــُد هــذا الجانــب بصفتهــا والــدة  التــي كانــت تُعبــد يف هيئــة بقــرة أيضــاً، وتُجسِّ

العــامل. ومبــا أن الخصوبــة مرتبطــة بالحــب؛ فــال عجــب أن تُعبــد هــذه اإللهــات 

ــر للحيــاة،  كإلهــات للحــب أيضــاً. ومــن ناحيــة ثانيــة لهــا جانــب ســلبي مدمِّ

فبينــام اشــتهرت عشتار/عشــرتت كإلهــة للحــرب، تولــت حتحــور وظيفــة إلهــة 

املــوت)54(. 

7 ـ عناة

ــدو أنهــا وصلــت  ــة الوســطى ويب يرجــع ظهورهــا يف مــرص إىل عهــد الدول

مــرص بواســطة الهكســوس، ألن أحــد أمرائهــم كان يحمــل اســم )عنــاة هــر(، 

ويــرد اســم عنتــي يف قامئــة أســامء الهكســوس املدونــة عــىل ورق الــربدي، وكال 

االســمني مشــتقان مــن االســم عنــاة هــريت الــذي يعنــي عنــاة ســعيدة)55(.

وكان لهــا شــهرة ومكانــة خاصــة خــالل عــرص الدولــة الحديثــة. وقــد 

خصــص مــكان لعبادتهــا كان ملحقــاً مبعبــد )بتــاح( يف منــف، وورد ذكرهــا يف 

ــام  ــود )رع(، ك ــني للمعب ــة عشــرتت كابنت ــع الرب ــي األوىل م ــة شســرت بيت بردي

ــه اســم  ــاة)56(، وأطلــق عــىل ابنت ــن عن ــه: اب ــاين أن ادعــى امللــك رعمســيس الث

ــيفه اســم  ــىل س ــق ع ــاة الســعيدة، وأطل ــه بطــل عن ــي بأن ــاة، وادع ــت عن بن

عنــاة املنتــرصة، وفــوق صــور أحــد كالبــه دوَّن عبــارة عنــاة تحمــي)57(. وكانــت 

54 ريم، 2009، ص 95.

55 أدزارد، 2004، ص227.

56 نور الدين )الجزء األول(، 2009، ص 373.

57 أدزارد، 2004، ص227.
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ــي  ــرون، ويعن ــة والق ــة اآلدمي ــرة، أو بالهيئ ــة للبق ــة الحيواني ــوَّر يف الهيئ تُص

اســمها العــذراء. وقــد القــت االهتــامم مــن امللــوك والعامــة، حيــث ورد اســمها 

عــىل العديــد مــن اللوحــات النذريــة لألفــراد. وهــي ربــة الحــرب خــالل الدولــة 

ت طبيعتهــا الوحشــية، حيــث نراهــا يف معبــد  الحديثــة، لكنهــا بعــد فــرتة غــريَّ

إيزيــس بجزيــرة فيلــة تتقمــص شــخصيتها ومعهــا املعبــود حــور، ومــن ألقابهــا 

ــس  ــد املتحمِّ ــاين، املتعب ــيس الث ــار إىل أن رعمس ــه(. ويش ــك يف حرب )درع املل

للربــة عنــاة، أدخــل عبادتهــا إىل عاصمتــه الجديــدة بــرق الدلتــا )بــر - رع - 

مــس(، حيــث شــيَّد معبــداً لهــا، وذلــك باإلضافــة إىل مــا تحلَّــت بــه يف منــف 

مــن مكانــة. وقــد حملــت أيضــاً لقــب )ســيدة الســامء، وســيدة اآللهــة( كبقيــة 

الربَّــات املرصيــات، رغــم أنهــا يف الرســوم احتفطــت مبظهرهــا األجنبي أيضــاً)58(.

8 ـ قدش/قادش

س، ويبــدو أنهــا هــي عشــتارت بعــد أن  ويعنــي االســم حرفيــاً؛ املقــدَّ

امتزجــت باإللهتــني األُخريــني يف  الثالــوث املؤنــث األوغاريتــي )عنــاة وأثــرية(، 

ــاحل  ــىل الس ــرصي ع ــكري امل ــد العس ــد التواج ــرص، بع ــت إىل م ــا رحل بعدم

الســوري، منــذ عــرص األرسة الثامنــة عــرة، وُعرفــْت هنــاك تحــت اســم قـُـدش 

ــو)59(.  أو قدش

ــف  ــة يف من ــعب املختلف ــات الش ــني طبق ــرياً ب ــاً كب ــا رواج ــت عبادته  الق

أكــر مــن أيــة معبــودة أجنبيــة أخــرى، وأدمجهــا ســكان منــف وكهنتهــا مــع 

)حتحــور(، فحملــت اللقبــني )ســيدة الســامء وســيدة األربـّـاب( متامــاً كالربَّــات 

املرصيــات، رغــم أنهــا احتفظــت يف الرســوم مبظهرهــا األجنبــي. وكانــت تُعبــُد 

ــدش( بعــني الشــمس  ــْت )ق ب ــد لُقِّ ــرور. وق ــراض وال ــة ضــد األم ــة حامي كربّ

)ابنــة رع( بعــد أن اســتقرت عبادتهــا داخــل مــرص، إىل جانــب اللقبــني )ســيدة 

58 نور الدين )الجزء األول(، 2009، ص 373.

59 السواح، 2006، ص 78.
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الســامء وســيدة اآللهــة(. وتتخــذ )قــدش( هيئــة بريــة لســيدة عاريــة تقــف 

ــد  ــاً بالي ــل ثعبان ــا، وتحم ــدى يديه ــوراً يف إح ــل زه ــد، وتحم ــر أس ــىل ظه ع

األخــرى)60(. رغــم أن بعــض الباحثــني يــرى أن ظهــور الثعبــان ال يرتبــط بقــدش، 

كــام أنــه ليــس مــن املؤكــد ارتباطهــا مــع عشــرية، ويطرحــون يف هــذا اإلطــار 

ــرْت يف  ــْذ ذُكِ ــا ُم ــة عنه ــات كافي عــدداً مــن التســاؤالت، لعــدم وجــود معلوم

ــت)61(.  أوغاري

رابعاً ـ ديانة اآلراميني يف مرص

تشــري دراســة الوثائــق اآلراميــة التــي اكُتشــفت يف موقــع هرموبوليــس يف 

صعيــد مــرص عــام 1954م، وهــي رســائل متبادلــة بــني أفــراد مــن أرسة آراميــة 

ــايف  ع اجتامعــي وثق ــوُّ ــم يف أســوان واألقــرص، لوجــود تن ــت تقي )ســورية( كان

ــة.  ــك املرحل ــل يف تل ــة يف وادي الني ــورية املقيم ــات الس ــراد الجالي ــن أف ضم

ــاالً عــىل  ــة، مث ــات وســامتها األرسي ــة لهــذه الجالي ــاة اليومي ــدُّ طــراز الحي ويُع

األرس الســورية املعــارصة لهــا يف ســورية الشــاملية، وبخاصــة يف مناطــق جبــل 

ســمعان ووادي العــايص، وفقــاً للدراســات املقارنــة املتعلقــة بالطقــوس الدينية. 

فقــد احتفــظ املجتمــع اآلرامــي يف أســوان، مبعتقداتــه التــي حملهــا معــه مــن 

ــو،  ــر نب ــركات وكف ــل ب ــل ســمعان وجب ــني الرهــا وجب ــام ب ــه األصــي في موطن

كذلــك أقــام اآلراميــون يف أســوان معابــد ومــزارات لألربــاب »نبــو بــن مــردوخ«، 

ــي  ــم الت ــاكلة معابده ــىل ش ــتار(، ع ــوة، عش ــة والبن ــة الذري ــت« )رب و«باني

ــة مــن وادي العــايص)62(.  ــت أجــويش وحــامة ومناطــق مختلف غادروهــا يف بي

ــوش أن  ــا النق ــني لن ــة، تب ــن اآلله ــج حشــداً م ــع املزي ــَد هــذا املجتم ــد عب لق

60 نور الدين )الجزء األول(، 2009، ص 374.
61 Wiggins، 1991، P. 378.

62 فرزات، 1986، ص 38.
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ــا:  ــني ومنه ــاً آرامي ــني، أرباب ــت البابلي ــة باني ــو واإلله ــة لنب ــا، إضاف ــن بينه م

بيــث إيــل وعنــاة بيــث إيــل، وملــكات شــيمن )ملكــة الســامء(. ويظهــر اإللــه 

بيــث إيــل يف اســمني لربــني آخريــن ال يقــالن شــعبية، هــام إشــم بيــث إيــل 

ــذه  ــىل يف ه ــل(. ويتج ــت إي ــرم بي ــل )ح ــث إي ــرم بي ــل( وح ــت إي ــم بي )اس

الوثائــق التوافــق الدينــي الــذي رعــاه اآلســيويون يف املجتمــع املــرصي، الــذي 

ــون  ــون والفينيقي ــق والصقلي ــاش اإلغري ــث ع ــرس، حي كان تحــت ســيطرة الف

واليهــود والســوريون معــاً. ويظهــر هــذا التوافــق مــن خــالل األســامء اآلراميــة 

الشــخصية التــي تكشــف عــن عبــادة بعــل وشــمش ونرجــال وعــرت، باإلضافــة 

ــني)63(. ــة املرصي إىل آله

أخــرياً ميكــن القــول: إن اآلراميــني حافظــوا رغــم هزميتهــم السياســية عــىل 

ــة  ــم الديني ــا ونصوصه ــوا إليه ــي دع ــم الت ــم، وأصبحــت آلهته ــم وديانته لغته

ــة األوىل.  تغطــي كامــل ســورية، وبقيــت هكــذا إىل القــرون امليالدي

63 تيكسيدور، 2007، ص 136.
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الفصل الرابع: التفاعل الديني اآلرامي الحثي اللويف

أوالً: تأثريات الجوار

اتســمت املنطقــة الواقعــة بــني حــامة يف الجنــوب، وســهل العمــق وأرايض 

إمــارة شــأمل، ومــا بــني البحر املتوســط يف الغــرب، ومدينــة كركميــش يف الرق، 

بتعايــش الســكان اآلراميــني والحثيني/اللوفيــني، خاصــة يف القرنــني التاســع 

والثامــن ق.م، وهــذا مــا أنتــج حالــة مــن االنصهــار االجتامعــي والثقــايف، بحيث 

انعكســت صورهــا بوضــوح يف بعــض األعــامل الفنيــة والنصوص املكتشــفة. وقد 

ظــل الوضــع عــىل هــذه الحالــة حتــى القضــاء عــىل اســتقالل تلــك الدويــالت 

جــراء االجتيــاح اآلشــوري يف النصــف الثــاين مــن القــرن الثامــن ق.م. 

لقــد تفاعلــت الديانــة اآلراميــة بشــكل كبــري مــع محيطهــا فتبادلــت معــه 

التأثــريات التــي نتــج عنهــا تــراث مــادي وشــفهي غنــي جــداً، مــا كان ليتــم لــوال 

ــة  ــات الحقيقي ــة اإلمكان ــم، ومعرف ــة واقعه ــم حقيق ــىل فه ــني ع ــدرة اآلرامي ق

التــي ميتلكونهــا منــذ تشــكيلهم لكياناتهــم السياســية. فنجــد يف آثارهــم 

ــا)64(.  ــة، واآلشــورية وغريه ــة، والحثي ــريات الفينيقي التأث

ــة  ــة األصيل ــارص املحلي ــن العن ــرة نضــوج منــوذج م ــي مث ــن اآلرام كان الدي

ــة أضحــى مــن الصعــب  َن ثقافــة هجين تقاطعــت مــع منــاذج مجــاورة، لتكــوِّ

ــل والهجــني، وهــذا هــو حالهــم مــع الحثيــني.  ــز فيهــا بــني األصي التميي

64 Sader، 1987، P. 287.
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وتُعــدُّ شــواهُد القبــور والنصــب الجنائزيــة، التــي تحمــل مشــاهد ونصــوص 

متشــابهة، وتعــرب عــن طقــس عبــادة األســالف، أفضــل تجليــات الحالــة التــي 

قامــت يف كثــري مــن املراكــز العمرانيــة الســورية آنــذاك. هــذا باإلضافــة للكثــري 

ـُن  مــن القطــع األثريــة وأشــكال العــامرة واملنحوتــات البازلتيــة التــي تزيِـّ

ــة الرســمية مــن معابــد وقصــور وأســوار. وقــد وجــدت هــذه  واجهــات األبني

ــوب  ــم جن ــا: عــني دارة )7 ك ــع منه ــن املواق ــد م ــة يف العدي الخلطــة الحضاري

ــس(، وشــأمل/ ــش )جرابل ــب(، وكركمي ــة حل ــد حــدد )يف قلع ــن(، ومعب عفري

ــل  ــب(، وأرفاد/ت ــول رشق حل ــة الجب ــة )منطق ــو ضن ــل أب ــأدي )زنجــريل(، وت ي

رفعــت )شــامل غــرب حلــب(، وقرقــر )تــل قرقــور يف ســهل الغــاب(، وغريهــا 

ــات  ــة والواجه ــا منــاذج مــن العــامرة األهلي ــي اكتشــفت فيه ــع الت مــن املواق

ــة  ــة والفني ــد الثقافي ــوح التقالي ــا بوض ــر فيه ــة)65(، وتظه ــات التذكاري والبواب

ــة)66(.  ــة الحديث ــارة الحثي ــة للحض املرموق

ــذه  ــه ه ــت في ــي تعايش ــع الت ــم املواق ــن أه ــر م ــل أحم ــع ت ــدُّ موق ويُع

الثقافــات الثــالث، يف حــني نــرى التداخــل اآلرامــي اآلشــوري أكــر وضوحــاً يف 

تــل الشــيخ حمــد )دوركاتليمــو(، وتــل العشــارة )ترقــا(، وتــل الفخرييــة، وتــل 

عجاجــة وغريهــا. 

ونــرى التــامزج الســيايس والثقــايف اآلشــوري اآلرامــي، مــن خــالل املنحوتــة 

البازلتيــة التــي وجــدت يف تــل العشــارة التــي تصــّوُر امللــك اآلشــوري توكلتــي 

نينورتــا الثــاين وهــو يقــوم بخنــق وقتــل ثعبــان. رغــم أن هنــاك مــن رأى إلــه 

العاصفــة الســوري الحثــي هــو الــذي يقــوم بخنــق الثعبــان بحضــور إلــه آخــر 

رمبــا كان دجــن ســيد منطقــة الفــرات)67(. 

65 Akkermans، 2003، P. 375.
66 Schloen، 2009، PP. 2-8.

67 أبو عساف، 1988، ص 456.
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تــأيت أهميــة هــذه املســلة ألنهــا مــن أوائــل األعــامل الفنيــة اآلراميــة. وهــي 

الدليــل الوحيــد مــع بعــض القبــور عــىل الســكن يف املوقــع خــالل عــرص الحديد 

األول والثــاين، إذ ُعرِفـَـْت املدينــة يف نقــوش أدد - نِــراري الثــاين وتوكولتــي نينورتا 

الثــاين وآشــور نارصبــال الثــاين، باســم ســريقو بينــام كانــت بلــدة تقــع يف اقليــم 

ــراً  ــام أصبحــت مق ــاين ق.م، ك ــف الث ــة األل ــا يف بداي ــت باســم ترق ــاري عرف م

ــزي الوســيط الثالــث، وبعــد هجــران جــزيئ  ــا خــالل العــرص الربون ــوك خان ملل

عــادت لتأخــذ دورهــا كمركــز ململكــة القــي اآلراميــة يف القــرن التاســع التــي 

أعــادت توحيــد البلــدات املتواجــدة عــىل طــول مجــرى نهــر الخابــور والفــرات 

األدىن. كــام كانــت مقــراً إلقامــة »الشــيخ مــودادو« )رجــل القــي( الــذي رمبــا 

كان ميثــل ســلطة محليّــة مُتثـّـُل كونفدراليــة »القــي العليــا والدنيــا« مــن خــالل 

ــة)68(.  ــك املنطق ــريون إىل تل ــوا يس ــن كان ــوريني الذي ــوك اآلش ــع املل ــه م عالقات

)الشــكل 124(.

 ثانياً: مظاهر التفاعل اآلرامي الحثي

يعــد موقــع زنجــريل )شــأمل( خــري مثــال عىل 

ــة  ــات األثري ــد جــاءت التنقيب ــامزج، وق هــذا الت

ــي رصــدت  ــة الت ــات القيم ــن املعلوم ــري م بالكث

بــدء وصــول اآلراميــني إىل الشــامل الســوري، 

ــم  ــد واندماجه ــم الجدي ــع محيطه ــم م وتواصله

ــد،  ــَم مــع الوضــع الجدي ــه. واســتطاعوا التأقل في

ــة  ــة املحلي ــاء الثقاف ــاوز أو إلغ ــم تج دون أن يت

مبــا يف ذلــك  آلهــة البلــد األصليــة، فعاشــت 

ــا)69(.  ــرتة وجوده ــة ف ــالد بســالم طيل الب
68 Kuhne، 2009، P. 52.
69 Dhorme، 1945، P. 289.

الشكل رقم )124(
منحوتة تل العشارة
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الثقافيــة  الرتكيبــة  طبيعــة  عــن  املوقــع،  يف  الفنيــة  األعــامل  وتعــرّب 

واالجتامعيــة لهــذه اململكــة، وكذلــك قدرتــه عــىل التأثــر الرسيــع باملتغــريات. 

ــد األمنــاط  ــي تُقلّ ــات الت ــوك والحيوان ــل اآللهــة واملل فيمكــن أن نشــاهد متاثي

ــة، ومنهــا متثــاال أســدين ضخمــني، ومتاثيــل كثــرية عــىل شــاكلة  ــة الحثيّ الحوريّ

ــوري  ــن اآلش ــراً بالف ــاهد تأث ــالد نُش ــوري للب ــول اآلش ــد الدخ ــول. وبع أيب اله

الحديــث، وتنتمــي لهــذه الفــرتة صــور بــر راكــب التــي يبــدو يف إحداهــا واقفــاً 

ــكل 125(.  ــده )الش ــرة بي ــل زه يحم

الشكل رقم )125(
منحوتة برَّاكب
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ويف أخــرى جالســاً وأمامــه خــادم )أو كاتــب(، وكذلــك العديــد مــن 

املنحوتــات التــي تصــور أجســاماً غليظــة فجــة تخضــع لنفــس التقاليــد التــي 

ــن)70(.  ــالد الرافدي ــن ب ــا يف ف نجده

ويالحــظ ضمــن ســاللة شمـــأل )الســامية( وجــود أســامء حثيــة لوفيــة، رغم 

ــوا أســامًء ســامية،  ــن الحــاالت حمل ــري م ــاء يف كث ــاء أو اآلب أن األخــوة أو األبن

وهــو مــا يعكــس نفــوذاً مؤكــداً للمجموعــة والنخبــة الحثيــة يف املدينــة. وهــذا 

مــا رأينــاه يف حــامة التــي حمــل حكامهــا أســامء حثيــة )أواســط القرن التاســع(، 

قبــل أن يؤســس زكريســاللته اآلراميــة فيهــا )بدايــة القــرن الثامــن(، بعــد 

اســتيالئه عــىل العــرش. وهــذه الظاهــرة نراهــا يف كثــري مــن املواقــع األخــرى 

مثــل، باتينــا يف ســهل العمــق، وكركميــش وغريهــا. 

ومــن أكــر املواضيــع التــي تُظهــر حالــة االنســجام بــني املجموعتــني 

الســكانيتني، وانعكســت يف الوثائــق األثريــة، هــو اآللهــة واألنصــاب أو شــواهد 

ــه  ــث عن ــرى الحدي ــذي ج ــدد، ال ــا ح ــة فأهمه ــا اآلله ــة، أم ــور الحجري القب

ــا:  ــك كوباب ــوالً وكذل مط

ــكان  ــة لس ــة واالجتامعي ــص الفطري ــت الخصائ ــا كان ــدد: رمب ــه ح 1 ـ اإلل

ــه  ــس حــدد إل ــم لتقدي ــي دفعته ــة األناضــول وشــامل ســورية هــي الت منطق

ــه  ــم أن ــم)71(. رغ ــابهاً آللهته ــه مش ــة كون ــامء مختلف ــوري، بأس ــس الس الطق

ــل أن تتخــذه  ــني، وقب ــني واآلرامي ــل مجــيء اللوفي ــة قب ــاً يف املنطق كان معروف

املجموعتــان إلهــاً واحــداً لهــام. واحتــل املرتبــة األوىل عندهــام حســب النقــوش 

اللوفيــة، التــي ورد فيهــا باســم تارخونت/تارخونــزا )راجــع البــاب األول فصــل 

اآللهــة اآلراميــة()72(. 

70 موسكايت، 1986، ص 187.
71 Dhorme، 1945، P. 290.
72 Hutter، 2006، P. 117.
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ــة  ــق مبدين ــكل وثي ــة بش ــذه اإلله ــت ه ــالت: ارتبط ــة كوبابا/بع 2 ـ اإلله

ــامل  ــق الش ــدت يف كل مناط ــا، فعب ــرصة عليه ــى مقت ــش، دون أن تبق كركمي

الســوري. وتظهرهــا الوثائــق املصــورة )املنحوتــات( بصفتهــا أنثــى معهــا املغزل، 

وهــذا الرمــز معــروف منــذ األلــف الثــاين ق.م. كــام ارتبطــت أحيانــاً مــع األســد 

حــني يتوضــع عرشــها عــىل أحــد األســود. ويذكرهــا النقــش الكتــايب املكتشــف 

يف أورديــك بورنــو، والــذي يعــد مــن نصــوص شــأمل، إىل جانــب إلــه الســاللة 

الحاكمــة يف شــأمل »ركــب - إيــل”. وهــذا يــؤرش إىل أن كوبابــا حــازت مكانــة 

ــة اآلراميــة األصليــة  مرموقــة عنــد آراميــي شــأمل، بــل إنهــا حلــت محــل الربّ

يف شــأمل)73(. 

ــُل فقــط مــن قبــل بعــض  لكــن بعــض الباحثــني يــرى أن كوبابــا كانــت تُبجَّ

ســكان »شــأمل« أواخــر القــرن الثامــن ق.م، وليــس جميعهــم، وذلــك لغيابهــا 

مــن قامئــة أســامء اآللهــة امللكيــة، وألن صورتهــا مل توضــع إال باعتبارهــا عنــرصاً 

زخرفيــاً شــكلياً يف منحوتاتهــم الفنيــة، دون أن يتواكــب ذلــك مــع الــوالء لهــا أو 

مامرســة عبادتهــا. ويَْعــزوَن الســبب املفــرتض، لهــذا املوقــف منهــا، الرتباطهــا 

الكبريبكركميــش اللوفيــة )الواقعــة رشقــاً( املنافســة القويــة لـــ شــأمل)74(.

ويــكاد ال يخلــو نــص لــويف مــن ذكــر كوبابــا مــع عــدد آخــر مــن اآللهــة ويف 

مقدمتهــم إلــه العاصفــة تارخونــزا )تارخونــت( وإلــه القمــر يف حــران كــام نــرى 

ذلــك يف نــص مــن تــل أحمــر:

“أنــا حامياتــس ملــك رشاريــن بــن... امللــك خــادم تارحونــزاس - إين 

وباعتبــاري... )بــن اإللــه تارخونــزا( امللــك إيــا، واإللــه العظيــم وماتيليــس وإلــه 

ــا.... ـ مــن أجــي أعطــوين قــوة  ــه...، وكوباب ــه القمــر، وإل القمــر يف حران...وإل

أجــدادي.... -  أنــا جلســت ـ ومعهــم أنــا جلســت، ومــع إلــه الشــمس املتألــق، 

73 Hutter، 2006، P. 118، 119. 
74 Schloen، 2009، P. 8.
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ــت  ــة حل ــي العظيم ــالل أيام ــكاين -.... - خ ــذت م ــة.... أخ ــني لآلله ــاً - ب أيض

قضايــا،  أنايتــني -.... - ولكــن مــن ســيمحو اســمي -وســيعمد إىل كتابــة رســائل 

ــذ  ــادي.... - أو يأخ ــايئ ـ أو أحف ــد أبن ــخيص - أو ض ــد ش ــحر( ض شيطانية)س

زوجتــي كمحظيــة؟ - أو.... - )...( أخــي أو أبنــاء أخــي - مــن الســامء ســيلعنه 

تارخونــزا... -... ســوف يأتــون - لهــذا اإللــه تارخونــزا.... -... يدعــه يدمــر ســيد 

ــه ويريحــه”)75(. ــه وابن البيــت، ورئيســه وزوجت

وهنــاك ربـّـٌة أخــرى تتوافــق مــع اإللهــة، كوبابــا اســمها »ســيدة البلــد«، وقد 

ــايب مصــور عــىل شــاهدة جــاءت مــن  ــة لتقدمــة يف نقــش كت ــوِّرْت كمتلقي ُص

محــردة )قــرب حــامة(. ونجــد عــىل وجــه النصــب مشــهداً ألنثــى مــع خــادم 

ــردة.  ــكان( مح ــا )س ــتالم هداي ــالد باس ــة يف الب ــة املقدس ــوم امللك ــري، وتق صغ

ــل  ــب متث ــه النص ــىل وج ــدت ع ــي وج ــى الت ــورة األنث ــروض أن ص ــن املف وم

كوبابــا، أمــا النــص، غــري املكتمــل، فتظهــر فيــه اإللهــة وهــي تُهــّدد مــن يعتــدي 

عــىل النصــب:  »هــذا نصــب امللكــة املقدســة يف هــذه البــالد... ســيكون ضــد 

امللكــة املقدســة للبــالد وســتغضب عليــه - وهــذا النصــب )ومــن...( - ســتقوم 

امللكــة املقدســة للبــالد بإزالتــه... - ســطره الكاتــب حــوزاس«)76(.

متكــن ج. د. هوكنـــز/ J.d Howkinz يف عــام 1988م مــن الجمع بني القســم 

العلــوي والقســم الســفي، )الــذي مل يكــن معروفــاً حتــى حينــه( مــن شــاهدة 

ــا وهــي تقــف عــىل  ــة كوباب ــه الربّ ــدْت في محــردة، فظهــر مشــهد مكتمــل ب

ــّت يف  ــة( يحســم موضــوع الب ــل للربّ ــوان حام ــد )كحي ــاط األس ــد. إن ارتب أس

ــا  ــا يديه ــات بكلت ــل النبات ــي تحم ــا وه ــن ظهوره ــا. ولك ــورة كوباب ــة ص هوي

املرفوعتــني لألعــىل، وبالربــط مــع املوطــن الجغــرايف للشــاهدة، وهــو محيــط 

حــامه، فمــن املمكــن أن تكــون »الربـّـة ملكــة البــالد« هــي بعــالت الكنعانيــة، 

75 هوكنـز، 1989، ص 275.

76 هوكنـز، 1989، ص 280.
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ــة  ــي الربَّ ــا ه ــت كوباب ــني كان ــامة، يف ح ــربى يف ح ــة ك ــت بقداس ــي متتع الت

الحثيّــة املوازيــة لهــا. ومــن املؤكــد أن بعــالت )الســاميّة( حظيــت بتقديس كبري 

ــة هريوغليفيــة/ لوفيــة  ضمــن املجتمــع اللــويف الحمــوي. فهنــاك نقــوش كتابيّ

مــن حــامة كانــت مكرّســة للربــة بهالتيس/بعالتيــس، ومــا هــي ســوى تســمية 

لوفيــة للربّــة الكنعانيّــة بعــالت)77(. ويصــُف ملــك حــامة املدعــو أرخولينــي يف 

ــد  ــة بعــالت يف املعب ــي أشــادها لإلله أحــد النصــوص عــدداً مــن العــروش الت

الــذي بنــاه آبــاؤه وأجــداده لهــا، مــن قبــل. ويصــُف مزاولتــه للطقــوس الدينيــة 

ــرتات  ــا لف ــد تعرضه ــا بشــكل دوري، بع ــي كان يؤّديه ــه لألضاحــي، الت وتقدمي

مــن االنقطــاع، وتعــرض املعبــد خاللهــا لفــرتة مــن اإلهــامل والحرمــان: 

“أنــا آرخولينــي بــن بارتيــاس ملــك حــامة - أنــا بنفــي امللــك.... ولــكل إلــه 

أنــا صنعــت لــه عرشــاً خاصــاً - وهــذا العــرش لبعــالت أنــا بنيتــه - وأنــا وضعــت 

ــه - ومــن ســيمحوا اســم بعــالت واســمي مــن  اســم بعــالت مــع اســمي علي

عــىل هــذا العــرش والنصــب - هنــا تارخونــزا.... - معبــد بعــالت كان موجــوداً يف 

عهــد آبــايئ وأجــدادي ولكــن كان يحتــاج إىل بنــاء )ترميــم( - وكانــوا ال يقدمــون 

ــا ويف  ــة يف الســامء واألرض - ولكــن أن ــريان املقدســة، لآلله األضاحــي، مــن الث

عهــدي، ســيكون املعبــد غنيــاً - قمــت بالطقــوس الدينيــة، وجعلــت لهــا أوقاتــاً 

ومنــذ ذلــك الحــني - واألضاحــي املقدســة -..... خبــز، وأيضــاً قمــت بالشــعائر 

الدينيــة”)78(. 

كــام ذكــرت كوبابــا كـــ »ربــة ســيدة البــالد« يف نقــوش كتابيــة وجــدت عــىل 

شــاهدة جــاءت مــن كركميــش، وأخــرى مــن شــيزر التــي تظهــر فيهــا معبــودة 

ــا«. ونراهــا يف نفــس النصــب وهــي  ــدة كوباب ــل إحــدى النســاء »عاب ــن قب م

تبســط يدهــا بحالــة مــن التوّســل، وهــي تشــبه مشــهداً مامثــالً عىل نصــب ُعرَ 

77 Hutter، 2006، P. 120.

78 هوكنـز، 1989، ص 277.
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عليــه يف كــري شــوغلو يف ســهل انطاكيــة، تبــدو فيــه وهــي تتلقــى العطايــا)79(.

ــا  ــوري ووصوله ــامل الس ــع الش ــب مواق ــا إىل أغل ــادة كوباب ــار عب إن انتش

إىل وســط ســورية، وانتشــار النصــوص الحثية/اللوفيــة يف جميــع أرجــاء هــذه 

املنطقــة الواقعــة تحــت النفــوذ اآلرامــي، يُعــدُّ مــن أهــم املــؤرشات عــىل قــدرة 

املجتمــع الســوري القديــم عــىل التعامــل باحــرتام وتســامح مــع ســكان آخريــن 

يعيشــون ضمنــه عــىل أرض واحــدة رغــم التبايــن يف الثقافــة أوالعــرق.

3 ـ الوالئــم الجنائزيــة: هنــاك مــن يعتقــد أن فكــرة جلــوس امللــك الراحــل 

عــىل وليمــة جنائزيــة بصحبــة اآللهــة، رمبــا كان ناتجــاً عــن التأثــري الحثــي يف 

شــأمل، ويــرون يف ذلــك برهانــا جديــدا عــىل أن اآلراميــني اقتبســوا معتقداتهــم 

ــا)80(. ولكــن  ــوا به ــي احتك ــن الشــعوب الت ــم م ــارص حضارته ــن عن ــري م والكث

مــا قدمنــاه مــن رسد حتــى اآلن يظهــر أن هــذا الطقــس هــو عقيــدة ســورية 

أصيلــة، ُعرفــْت تقريبــاً يف كل العصــور القدميــة ومنــذ العــرص النيوليتــي.

لقــد تــم الكشــف عــن كثــري مــن الشــواهد الجنائزيــة التــي تــدور مضامــني 

ــا  ــادراً م ــه، ون ــه أو خادم ــوىف وعائلت ــول املت ــاً ح ــاهدها دامئ ــا ومش نصوصه

ُر امليــت أمــام الوليمــة  ظهــرت صــور اآللهــة عليهــا. وقــد كان معظمهــا يُصــوِّ

الجنائزيــة، يف وضعيــة تناولــه أو مواجهتــه لألطعمــة واألرشبــة التــي جلبهــا لــه 

ورثتــه، إىل العــامل الســفي. وهــذا واضــح مــن نقــش بنمــوا بــن قــرل )راجــع  

ــن ســياق  ــم م ــني(. ويفه ــد اآلرامي ــس األســالف عن ــع فصــل تقدي ــاب الراب الب

ــل، وإال  ــم الراح ــادة للحاك ــأداء العب ــني ب ــوا ملزم ــوا كان ــل بنم ــص أن نس الن

ــه الطقــس.  ــة إل أصابتهــم لعن

باملقابــل هنــاك نقــوش لوفيــة تحــايك نفــس التصــور الدينــي حــول الوليمــة 

79 Hutter، 1995، PP. 119.

80 سومر، 2007، ص 147.
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الجنائزيــة للميــت مبــا فيهــا مــن طعــام ورشاب)81(. ففــي نــص حثــي لــويف مــن 

تــل أحمــر)82(، نلمــُس تفكــريا دينيــا مشــابها للنصــوص اآلراميــة حيــث يــرد فيــه 

ذكــر عــدد مــن اآللهــة:

“أنــا... ملــك البــالد. الحفيــد األكــرب لحــاب تيــالس ابــن أرمينيــاس الحاكــم 

- إين وباعتبــاري.. ابــن اإللــه ترخونس/ترخونــزا، امللــك إيــا، واآللهــة املعظمــة 

ــن  ــا... الذي ــران وكوباب ــر يف ح ــه القم ــوب وإل ــس )؟( وتيش ــاس وماتيل كوبارم

أحبــوين - فأعطــوين القــوة املوروثــة عــن آبــايئ - عــىل حــدود - املدينــة 

مســوارا، التــي أقمتهــا ورفعتهــا إىل الســامء كمدينــة عاصمــة«)83(. كــام ُعــَر يف 

اصالحيــة )قــرب مرعــش( عــىل شــواهد تحمــل صــور إلــه الطقــس مــع الوليمــة 

ــة. الجنائزي

ــاً  ــا، كان كافي ــم محدوديته ــواهد، رغ ــن ش ــاه م ــا ذكرن ــص: إىل أن م ونخل

ــق  ــامزج والتطاب ــذي وصــل إىل حــد الت ــدي ال ــدى االنســجام العقائ ــر م ليظه

ــالل  ــورية خ ــىل األرايض الس ــأت ع ــي نش ــات الت ــح املجتمع ــع رشائ ــني جمي ب

مــا يســمى بالعــرص اآلرامــي. وقــد َســَكَب هــؤالء الســكان تفكريهــم الدينــي 

ــة  ــة والنحتي ــور واألعــامل الفني يف صــور ونصــوص، ُحفــرت عــىل شــواهد القب

8181 Hutter، 1995، PP. 112.

ــاً( إىل الجنــوب مــن الحــدود الرتكيــة  82 تــل أحمــر: يقــع عــىل الضفــة اليــرسى لنهــر الفــرات )25 كــم تقريب

)منطقــة غمــر ســد تريــن(، شــكل التــل شــبه دائــري، قطــره حــوايل 1200م. بــدأت التنقيــب فيــه عــام 

1928م بعثــة فرنســية أدارهــا ثــورو دانجــن Thureau Dangon، واعتبــاراً مــن 1988م عملــت فيــه بعثــة 

بلجيكيــة برئاســة ج بونيينــز G. Bnnens. وقــد تــم الكشــف عــن اســتيطان اســتمر منــذ عــرص الكالكوليــت 

وحتــى العــرص الهلنســتي والرومــاين، إال أن أهــم الســويات تلــك العائــدة لعــرص الحديــد حيــث عرف املوقـــع 

ــب  ــتي بريِس ــد الهيلينس ــويس Tarbuse، ويف العه ــب، وترب ــل بورِس ــاً ت ــمها أحيان ــب اس ــب ويكت ــل بارِس بت

ــة  ــت عاصم ــد كان ــواري Maswari. وق ــة ماص ــة بصيغ ــة اللوفي ــوص الحثي ــمها يف النص Bersibu، وورد-اس

ــم  ــا اس ــق عليه ــث ويطل ــلمنرص الثال ــوري ش ــك اآلش ــا املل ــل أن يحتله ــة قب ــن اآلرامي ــت عدي ــة بي مملك

كار- شــلامن أشــريد )مينــاء شــلمنرص(. كُشــَف يف املوقــع عــن العديــد مــن املنشــآت املهمــة، منهــا القــرص 

ــه الرســوم الجداريــة امللونــة باألحمــر واألســود، وتظهــر فيهــا مشــاهد للملــك ومحاربيــه. اآلشــوري الــذي تزيّن

83 هوكنـز، 1989، ص 275.
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املختلفــة، والتــي أدرجــوا فيهــا أســامء آلهتهــم، ومامرســاتهم املختلفــة، ومنهــا 

ــس األســالف.  طقــس تقدي

وميكننــا القــول: إن حالــة التــامزج التــي وصلــت حــدَّ التطابــق  بــني الفكــر 

ــرة  ــكل ظاه ــف األول ق.م، تُش ــالل األل ــوريا خ ــامل س ــويف يف ش ــي والل اآلرام

ــوذج  ــي من ــا فه ــدم فرادته ــم ع ــة، ورغ ــرة بالدراس ــة جدي ــة حضاري اجتامعي

ــة.   ــة ســورية رسمدي لثقاف





خاتمة ونتائج .....
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ــت يف  ــي حصل ــة الت ــة واالجتامعي ــية واالقتصادي ــريات السياس ــت التغ ألق

منطقتنــا خــالل عــرصي الربونــز والحديــد بظاللهــا عــىل كافــة تفاصيــل حيــاة 

ــَد البحــث لرصــد كافــة مالمــح  النــاس، وطالــت عقائدهــم الدينيــة. وقــد جِه

ــية  ــارص األساس ــة العن ــة ملعرف ــة يف ســورية خــالل هــذه املرحل ــاة الديني الحي

ــه  ــذي تركت ــري ال ــك التأث ــري خارجــي، وكذل ــا مــن تأث ــا ومــا طاله ــة فيه واألصيل

ــة الســورييني يف الخــارج. ــر ديان ــاء أث ــة القتف ــن، إضاف عــىل اآلخري

ــر  ــي يف الفك ــرص الروح ــة للعن ــة العالي ــَر القيم ــث أن يُظه ــتطاع البح اس

الســوري القديــم، الــذي ترتبــط بــه منظومــة الســلوك االجتامعــي التــي تحكــم 

العالقــة فيــام بــني أفــراد نفــس املجتمــع، وكذلــك عالقــة هــذا املجتمــع مــع 

ــف  املجتمعــات األخــرى. إن قــدرة هــذا الفكرعــىل االســتمرار والتطــور والتكيّ

ــي الســوري  ــر الدين ــح الفك ــدُّ أهــم مالم ــوي يُع ــع محيطــه الحي ــل م والتفاع

عــىل االطــالق. 

لقــد تبــني أن الكثــري مــن تفاصيــل املعتقــدات، مبــا فيهــا مــن أســامء آلهــة 

ــز  ــة، مل تظهــر فجــأة للوجــود خــالل عــرصي الربون وطقــوس ومامرســات ديني

ــل  ــث أو قب ــف الثال ــذ األل ــا وجــود مؤكــد من ــل كان له ــد، ب الحديــث والحدي

ذلــك، ومــن األمثلــة عــىل ذلــك عبــادة اإللهــة األم، وعبــادة تقديــس األســالف، 

وغريهــا. 

ــا البحــث، كانــت  ــي جــاء ذكرهــا يف ثناي ــري مــن أســامء اآللهــة الت إن الكث
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معروفــة مــن قبــل يف عــدد مــن املواقــع، ومنهــا إبــال التــي عبــد ســكانها حــدد 

ــن  ــة الرافدي ــد ســكانها آله ــي عب ــاري الت ــم، ويف م ــك ولي ــل وكاميــش ومل وإي

ومنهــا دجــن وعشــتار وشــمش ونينخــور ســاغ وغريهــا.  

ــن  ــرب ع ــة يع ــن أســامء اآلله ــا م ــذي وصلن ــري ال ــّم الكب وإذا كان هــذا الك

ــه قــد ال يعكــس  ــة، فإن ــزام قدمــاء الســوريني ومتســكهم بعقيدتهــم الديني الت

ــا بصــورة واضحــة. فمــن املمكــن  ــة بآلهتهــم، وال يعــرب عنه عالقتهــم الحقيقي

أن يكــون الكثــري مــن هــذه األســامء ليســت ســوى صفــات تعظيميــة، وألقــاب 

ــبِّهت للبعــض عــىل أنهــا أســامء  ــٍم ســاميٍة ُش ــة ُحســنى، وتجســيٌد لقي متجيدي

ــة  ــوى خارق ــود ق ــم وج ــان القدي ــد أدرك اإلنس ــة. فق ــددة متباين ــة متع آلله

متكاملــة تنظــم الكــون املحيــط فيــه، فعمــل عــىل تقســيم هــذا املخــزون مــن 

القــوة الجبــارة عــىل مجموعــة مــن املســميات األصغــر، كل حســب وظيفتــه، 

فبــدت للدارســني وكأن بينهــا الكثــري مــن التبايــن. فــإذا اســتطاع ســكان مرقنــا 

القديــم إدراك أهميــة وجــود حاكــم واحــد يســرّي أمــور مملكته ال تصلــح األمور 

ــة،  ــذه اململك ــت نفســه له ــم يف الوق ــن حاك ــر م ــه وخطــورة وجــود أك بدون

فمــن املعقــول جــداً؛ ومــن اليســري عليهــم، أن يكونــوا قــد نظــروا إلدارة الكــون 

بالطريقــة نفســها التــي عــربَّ عنهــا نــّص آشــوري موجــه لإللــه نينورتــا: 

“عينــاك أيهــا الــرب هــام متثــالن اإللــه انليــل ونينليــل. وشــفتاك متثــالن آنــو 

وأنتــو. أمــا جبينــك فهــو ميثــل اإللــه شــاال وهــي زوجتــه املحبوبــة التــي تفــرح 

ــه  ــل اإلل ــه مــردوخ. وأمــا رأســك فيمث ــل اإلل القلــب. أمــا عنقــك فيشــبه وميث

حــدد. الــذي خلــق الســامء واألرض”. 

ــات  ــن الدراس ــد م ــو مزي ــاب نح ــح الب ــا لفت ــارة نقدمه ــرد إش ــذه مج وه

التاريخيــة واللغويــة التحليليــة املعمقــة والجــادة، ويك ال يقــف املوضــوع عنــد 

حــد التأمــل الفكــري. 
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تقــدم لنــا منــاذج العــامرة الدينيــة دليــالً واضحــاً عــىل أصالــة الفكــر 

ــني،  ــوالين األنتيس/األنت ــد الط ــر راق، فاملعب ــىل كل فك ــه ع ــوري وانفتاح الس

الــذي عرفنــاه يف املواقــع الســورية منــذ األلــف الثالــث يف تــل مرديــخ وخويــرة، 

ــة عصــور  ــالد الشــام، طيل ــب مناطــق ب ــائعاً ومنوذجــاً مفضــاًل يف أغل ــي ش بق

الربونــز الوســيط والحديــث وعــرص الحديــد، وحتــى العصــور الكالســيكية، رغــم 

إدخــال بعــض العنــارص الجديــدة فيــه وإجــراء يشٍء مــن التعديــل عليــه أحيانــاً 

وفــق املقتضيــات التــي فرضتهــا الحاجــة والــذوق الفنــي، )وهــذا مــا نجــده يف 

أوغاريــت التــي ابتــدع معامريوهــا منوذجــاً جديــداً يف بنــاء معابدها اســتوحوها 

مــن نفــس مخطــط األنتيــس(، لكنهــا جــاءت عــىل شــكل أبــراج ضخمــة البنيــان 

صْت  تذكِّرنــا بزقــورات الرافديــن العظيمــة، لوجــود تراســات عــىل أســطحها ُخصِّ

ملامرســة مقاطــع معينــة مــن الشــعائر، حســب بعــض النصــوص، وليــس لغايات 

ــتبعدته  ــذي اس ــر ال ــو األم ــن؛ وه ــام كان يُظ ــالً، ك ــرة لي ــفن املبح ــاد الس إرش

بعــض الدراســات الحديثــة، كــام رأينــا يف مــن البحــث. 

لكــن هنــاك منوذجــاً معامريــاً جديــداً ومميــزاً عرفنــاه يف عــرص الدويــالت 

اآلراميــة، وهــو مــا يُعــرف ببيــت هيــالين. ورغــم أن األثاريــني قــد أثبتــوا وجوده 

يف آالالخ وإميــار أي قبــل حــوايل خمســمئة عــام، فقــد شــاع جــداً خــالل العــرص 

ــل زنجــريل  ــة، وت ــل الفخريي ــف )جــوزن(، وت ــل حل ــه يف ت اآلرامــي، وعــر علي

)شــأمل(، وتــل الشــيخ حمــد )دوركاتليمــو(، والدويــالت ذات الطابــع الحثــي 

)الحديــث(، مثــل كركميــش )جرابــس الحاليــة(، ومالطيــة وغريهــا. 

إن وجــود هــذا التجانــس الفنــي واملعــامري خــالل هــذه املرحلــة التاريخيــة 

ال ينفــي وجــود تأثــريات املناطــق واملــدن املجــاورة، ومنهــا الفينيقيــة الواقعــة 

ــة يف الشــامل، واآلشــورية يف الشــامل  ــة اللوفي ــويب، والحثي عــىل الســاحل الجن

الرقــي. ومــن املعــروف أن اآلشــوريني وبعــد ســيطرتهم عــىل مدينــة شــأمل 
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ــذي  ــىل ال ــروف بالقــرص األع ــوا القــرص املع ــة فبن ــامرة اآلرامي ــوا وأد الع حاول

جمــع بــني البيــت العــايل، والقــرص اآلشــوري، ذي الباحــة أو الصحــن املركــزي. 

لكــن هــذا مل مينــع مــن اســتمرار البنــاء وفــق منــوذج بيــت هيــالين يف املواقــع 

الســورية، فأُعيــَد بنــاء نفــس املعابــد مــن جديــد، كــام يف تــل آفــس، وطعينات، 

وتــل الشــيخ حمــد، وغريهــا.... رغــم الســيادة اآلشــورية املطلقــة عــىل هــذه 

املواقــع.

ويُعــدُّ هــذا األمــر وغــريه من األمــور مــؤرشاً واضحاً عــىل أن النفوذ الســيايس 

مل يســتطع أن يَُحــدَّ مــن العقيــدة الدينيــة للبــالد، ال بــل أن ملوك آشــور األقوياء 

هــم مــن تأثــر بثقافــة وعقيــدة ســكان املــدن الســورية املختلفــة التــي ظلــت 

ــة قاســية  ــن معامل ــروى ع ــا يُ ــم م ــم. ورغ ــن قبله ــر م موضــع احــرتام وتقدي

ــم  ــم نراه ــورية، فل ــوارض الس ــكان الح ــن س ــم م ــار عليه ــن ث ــري كل م وتهج

يحاولــون فــرض الثقافــة اآلشــورية وديانتهــا عــىل الســكان املحليــني. وال يوجــد 

ــم للحمــالت العســكرية  ــم الدائ ــا دام دافعه ــك، م ــم لفعــل ذل ســبب يدفعه

نحــو الغــرب كان غالبــاً املصلحــة االقتصاديــة. 

هــذه املعاملــة للســكان، مل تختلــف خــالل فــرتة الوجــود الفــاريس يف 

ــت  ــا كان ــي رمب ــاريس، الت ــال الف ــى الخي ــرُف بدم ــا يُع ــار م ــم انتش ــالد، رغ الب

ــة العســكرية  ــة فارســية، عــالوة عــىل كونهــا ترمــز لحضــور الهيب رمــزاً أللوهي

ــية. الفارس

ــد  ــا البحــث خــالل عــرص الحدي ــي لحظه ــة الت مــن التغــريات اإليديولوجي

يف ســورية، هــو التحــوُّل يف الكثــري مــن العــادات الجنائزيــة، ســواء مــن حيــث 

طريقــة الدفــن التــي متثلــت بانتشــار عــادة حــرق جثــث املــوىت، أو مــن حيــث 

ــواهد  ــو الش ــا، وه ــد فيه ــرص جدي ــتخدام عن ــة، واس ــن واألرضح ــكل املداف ش

واألنصــاب الحجريــة التــي تتضمــن مشــاهد ونصوصــاً فيهــا الكثــري مــن أســامء 
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ــول: ن هــذه الشــواهد؛ هــي أحــد  ــى ميكــن الق ــوك واملــدن، حت ــة واملل اآلله

أهــم مصــادر املعلومــات عــن العــرص اآلرامــي الفينيقــي يف ســورية. 

أمــا عقيــدة تقديــس األســالف، فهــي تُظهــُر عمــق التأثــري الدينــي يف الحيــاة 

االجتامعيــة للســوريني القدمــاء، وتعكــس جانبــاً عاطفيــاً مؤثــراً، نشــأ يف بالدنــا 

ــة اســتحضار روح  ــذ عــرص النيوليــت، وفحــوى فلســفته تقــوم عــىل محاول من

امليــت، لتبقــى هامئــة يف فضــاء األهــل والخــالن تضفــي عــىل حياتهــم الراحــة 

والــرىض، ولذلــك دفنــوا أحبابهــم تحــت أرضيــات بيوتهــم، أو يف فســحاتها، أو 

أماكــن مجــاورة لهــا. وقــد أصبحــت هــذه العبــادة أكــر تعقيــداً مــع الزمــن، 

ــات  ــم املامرس ــدى أه ــح إح ــا، لتصب ــددت ضوابطه ــعائرها، وتع ــعبت ش فتش

الدينيــة خــالل عــرصي الربونــز الحديــث والحديــد، وهــذا مــا رأينــاه يف العديــد 

مــن املواقــع )قطنــة، أالالخ..(. ويف الحقيقــة تعكــس هــذه العبــادة قــوة تأثــري 

ــة وتحكمهــا يف ســلوك أفــراد  ــة الروابــط العائلي ــة، وهيمن الضوابــط االجتامعي

مجنمعاتنــا القدميــة. 

كــام تتجــىل قــوة هــذا الفكــر الدينــي وتأثــريه عــىل النــاس، باعتامدهــم عىل 

ــُع  التنجيــم والســحر يف كثــري مــن أمــور حياتهــم. فــكل ســلوك أو نشــاط يُزِم

شــخص القيــام بــه، مــن بيــع ورشاء أو ســفر وزواج أو معالجــة مــرض مــا، كان ال 

بــد مــن اســتخارة املنجمــني فيــه ألخــذ النصيحــة أو الوصفــة والعــالج املناســب 

ــم  ــرياً، وزاد مــن أعدادهــم وتخصصاته ــة دوراً كب ــا أعطــى الكهن ــه. وهــذا م ل

ومراتبهــم، وتحلــق النــاس حولهــم.

إن الصلــوات وقــراءة الرتاتيــل واألدعيــة واالبتهــاالت لآللهــة، وأســاليب 

ــي  ــبة، الت ــي املناس ــم األضاح ــرتن بتقدي ــي إذا مل تق ــة، ال تكف ــادة النظري العب

كانــت تتضمــن، إضافــة للحيوانــات )غالبــاً مــن املاعــز أو الغنــم أو الثــريان أو 

طيــور(، أشــياء مختلفــة، مثــل الزيــوت واملروبــات واملــواد الغذائيــة، وهدايــا 
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أخــرى يحتاجهــا املعبــود والكهنــة، ومنهــا الذهــب والفضــة واملجوهــرات 

ــة. ــة واملعدني ــة واألواين الفخاري واأللبس

ــة  ــة، املثالي ــادات الديني ــات والعب ــذه املامرس ــد ه ــي أن تج ــن الطبيع م

ــن  ــدة ع ــة والبعي ــرى القريب ــم األخ ــق واألقالي ــا يف املناط ــدًى له ــذاك، ص وقت

ســورية، فتلقــف الكثــري مــن ســكان هــذه املناطــق نفــس األفــكار والعبــادات 

ــذي  ــر ال ــة، وأجــروا عليهــا بعــض التحوي ونفــس الطقــوس واملامرســات الديني

اقتضتــه التقيـّـة  الدينيــة بغيــة إضفــاء الصبغــة الذاتيــة أو اللــون املحــي عليهــا. 

لقــد نهــل ســكان ســورية القدمــاء الكثــري مــن أفكارهــم وعقائدهــم مــن 

ــة  ــك حصيل ــاء ذل ــا ج ــرياً م ــن، وكث ــالد الرافدي ــا ب ــاورة وأهمه ــق املج املناط

للتبــادل التجــاري الــذي اســتتبع  اختالطــاً وتعايشــاً ســكانياً بــني أبنــاء مختلــف 

ــذه  ــدن. ه ــن امل ــري م ــد يف كث ــز واح ــن حي ــة ضم ــم، وإقام ــق واألقالي املناط

ــكان  ــني الس ــي ب ــاري الراق ــامح الحض ــن التس ــة م ــق حال ــة أّدت لخل العالق

املحليــني وأبنــاء الجاليــات الذيــن جلبــوا معهــم عاداتهــم وتقاليدهــم وقيمهــم 

الروحيــة واملاديــة وبنــوا معابدهــم جنبــاً إىل جنــب مــع املعابــد املحليــة. وقــد 

ــن  ــة م ــارة القدمي ــرق التج ــن ط ــدة ع ــة والبعي ــق املعزول ــكان املناط ــرَم س ُح

ــن  ــة كان م ــة وحضاري ــاق معرفي ــن أف ــه م ــا يواكب ــالط وم ــذا االخت ــة ه نعم

ــم. املمكــن أن يوفرهــا له

ــة واالســتمرارية، أحــد أهــم الســامت  لقــد كان هــذا التســامح مــع األصال

التــي تحلـّـت بهــا العقليــة الســورية عــرب التاريــخ، والتــي اســتطاعت مــن خاللها 

أن تهضــَم وتُكيِّــَف الكثــري مــن املؤثــرات الخارجيــة مبــا فيهــا الدينيــة منهــا. 

لكــن ســامت التســامح هــذه مل تقتــرص عــىل الســوريني، فقــد رأيناهــا يف 

ــا  ــورية فيه ــة الس ــتطاعت الجالي ــا اس ــف األوىل ق.م، عندم ــالل األل ــرص خ م

ــر. ــود تذك ــة ودون قي ــن الحري ــيء م ــة ب ــا الخاص ــة عباداته مامرس



547

الديانة السورية القدمية

ورغــم كل مــا تقــّدم، تبقــى املعلومــات املتعلقــة بالحيــاة الدينية يف ســورية 

القدميــة محــدودة قياســاً بالــدور الــذي لعبــه الديــن يف حيــاة شــعوب املنطقــة. 

أمــا ســبب محدوديتهــا فألنهــا رهينــة كميــة ونوعيــة النصــوص الدينيــة، ومــا 

تجــود بــه عــىل اآلثاريــني. فــام زلنــا نجهــل الكثــري مــن التفاصيــل عــن موضــوع 

الوالئــم، والعنايــة باآللهــة وإطعامهــا، وموضــوع االقتصــاد الدينــي ومــا يتعلــق 

بالتقدمــات واســتالمها وتوزيعهــا ومقاديرهــا ونســبها، ودور الكاهــن وســلوكه 

وحركاتــه وأُدعياتــه وواجباتــه، ودور امللــوك واملؤسســات الرســمية والشــعبية، 

ومعرفــة القوانــني التــي تنظــم العالقــات بــني كل جانــب مــن جوانــب هــذه 

املنظومــة الدينيــة املتكاملــة.

يضــاف إىل ذلــك كلــه غيــاب املعلومــات املتعلقــة بالحيــاة الدينيــة الشــعبية 

التــي ال يُعــرف إال النــذر القليــل عنهــا، يف ظــل تركيــز الدراســات عــىل الحيــاة 

ــة  ــة القامئ ــد املركزي ــت تجــري يف القصــور واملعاب ــي كان ــة الرســمية الت الديني

ــم  ــني ت ــوص، يف ح ــم النص ــا معظ ــاءت منه ــي ج ــوارض، الت ــم والح يف العواص

إغفــال حيــاة النــاس العاديــني ومنهــم القاطنــني يف األطــراف واملناطــق القصيّــة. 

ــة الصغــرية  ــع األثري ــاء الشــعبية واملواق ــك هــو أن حــظَّ األحي والســبب يف ذل

مــن اهتــامم الباحثــني واآلثاريــني عاثــٌر كحظهــا مــن اهتــامم عواصمهــا خــالل 

ــع  ــىل املواق ــار ع ــامء اآلث ــامم عل ــبُّ اهت ــا انص ــم. فطامل ــا القدي ــرتة وجوده ف

ــمَّ  ــا باملوقــع، يف حــني ت ــاء العلي ــول أو األحي والعواصــم الكــربى وعــىل األكروب

ــم  ــة ألنه ــة األهمي ــع الصغــرية القليل ــا واملواق ــاء املنخفضــة فيه تجاهــل األحي

ال يتوقعــون العثــور فيهــا عــىل مــا يكســبهم الشــهرة واملجــد الــذي ينشــدون. 

ــة  ــح العام ــة واملالم ــوط الرئيس ــن الخط ــى ضم ــه يبق ــُت إلي ــا توصل إن م

ــاة  ــن الحي ــة ع ــورة مختزل ُم إال ص ــدِّ ــو ال يُق ــة، وه ــورية القدمي ــة الس للديان

الدينيــة التــي رمبــا تُشــفي غليــل بعــض املتشــوقني والباحثــني، لكنهــا ســتكون 



548

اخلامتة

ــىل  ــادرة ع ــات الق ــاث والدراس ــن األبح ــد م ــدار املزي ــاً إلص ــك محرِّض ــال ش ب

اســتجالء تاريخنــا، بــكل مــا فيــه مــن نقائــص وفضائــل، وتقدميــه لألجيــال مــادة 

علميــة ممتعــة ومؤنســة، إن مل تنفعهــم لحارضهــم فلعلهــا تفعــل ألجيالهــم، 

وإذا كانــت الفلســفة أمُّ العلــوم فالتاريــخ هــو األب الرعــي لهــا، والفطــني ال 

يعــقُّ أبويــه.
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