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  م اهللا الرحمن الرحیمبس
عن سمعه  هللا القوي المتین،ال یعزب الحمد

أقل األنین، والیخفي علي بصره حركات الجنین، 
  .والصالة والسالم علي المبعوث رحمة للعالمین

یتناول هذه البحث موضوعا من 
المهمة في تاریخ المغرب القدیم، الموضوعات 

وهو العالقات الدینیة بین مصر وقرطاجة في 
، ولدراسة )ق م ١٤٦-  ٣٣٢(الفترة من 

العالقات الدولیة في العصور القدیمة أهمیة 
كبري في الدراسات التاریخیة، فدراستها تشكل 
الموضوع الرئیس للحوادث التاریخیة لفترة طویلة 

عرف علي تاریخ دول من الزمن، ومن خاللها نت
  .تلك الفترة، والتأثیرات الحضاریة المتبادلة

تحتل حضارة مصر مكانة متمیزة في  
التاریخ القدیم، فهي من مراكز الثقل السیاسي 
والحضاري في العالم القدیم، وتعد من أقدم 
الحضارات اإلنسانیة وأكثرها أصالة وأوسعها 
عطاء، وكانت لهذه الحضارة صالت حضاریة 

تأثرًا عنها البلدان المجاورة، وحتي البعیدة  مع
وتأثیرًا مباشر وغیر مباشر في أكثر من جانب 
من جوانب الحضارة، فقد كانت هذه الحضارة 
منفتحة علي غیرها من الحضارات، ومن البلدان 
المجاورة للحضارة المصریة قرطاجة، وهذا 
االتصال ظهرت آثاره في كافة المیادین،دل علي 

ى األثریة ذات الطابع المصري سواء ذلك اللق
كانت أواني أو تماثیل لبعض المعبودات 
المصریة، والتي تدل علي انتشار هذه 
المعبودات وعبادتها في الشمال األفریقي 
واندماجها مع المعبودات الموجودة في تلك 

المناطق،واصبح لهذه المعبودات المصریة 
  .مریدین ومؤیدین
عن الدین،  أي مجتمع بشري ال یستغني

لذلك لم یقم أي مجتمع بشري في العالم إال وهو 
أساسیًا  جزءاً حیث أنه یعتبر ، متشبع بفكرة الدین

، وهو ینظم عالقاتهم، من حیاة الشعوب
، ویصاحب البشر من یوم والدتهم حتى مماتهم

أو مصادر ، ذا یمكن أن نرجع فكرة نشأة الدینفل
الدعامة التي فهما ، الدین إلي الخوف والرجاء

، ارتكزت علیها فكرة الدین عند الشعوب القدیمة
وكان تعلیلهم أن اإلنسان األول عندما رأي 

، للوهلة األولي مظاهر الطبیعة أنس لبعضها
رأي البرق والرعد .... وخاف من البعض األخر

ووجد نفسه ، والسیول والزالزل فخاف منها
، ویتقرب إلیها، فأخذ یخشاها، ضعیفًا أمامها

ویقدم ، وینذر إلیها النذر، ویدعوها ویتوسل بها
  .)١(لها القرابین

أما عبادته فربما تكون من أجل الراحة 
بل ، فلم تكن جمیع المظاهر مخفیة، والطمأنینة

فنظر إلي السماء ، إن فیها ما ارتاح لها وأنسها
ورأي ، فرأي الكواكب والنجوم تشع باألضواء

ولحظ ، احرالشمس تطلع وتغرب بجمالها الس
فهام ، ورأي كل هذه المظاهر، القمر یهل ویكبر

، بها ومت بصالته إلیها لنفیه خطر العاصفة
وأحیانا یكون ، والزالزل وغیرها فعبدها وتوسل بها

نشوء الدین نتیجة لحاجة البشر إلیه من أجل 
  .)٢(تنظیم حیاتهم االجتماعیة

ولذلك نجد أن المصري القدیم كانت الطبیعة 
فالحظ الشمس ، ثر األول في عقلههي المؤ 

والقمر والرعد والبرق واعتقد ان هذه الكائنات 
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تهیمن علي ) آلهة كبري(لیست إال قوي كبري
وبعد المشاهدة والتجارب اقتنع المصري ، العالم

، بعیدة كل البعد عنه الكائناتالقدیم أن هذه 
فهي تهیمن علي العالم ولكنها بعیدة عن مشاكل 

ضطر الي اللجوء الى كائنات لذلك ا، البشر
أقل شأنا لتساعده، ووجد ضالته في ) آلهة(أخري

قوي الطبیعة المحیطة به من حیوان ونبات 
ومنها ، وجماد منها لجمالها وقوتها وعظمتها

فمن المعتقد أن ، اتقاء لشرها وخوفه منها
المصري القدیم كان یقدس مظاهر الطبیعة 

شر یراد  أو، ألسباب ثالثة إما لفائدة ترجي
أو إعجاب بعظمة فیها ال یمكن ، اتقاؤه
وذلك هو الحال بالنسبة لفكرة نشأة ، )٣(إدراكه

  .الدین في العالم القدیم
الدیانة القرطاجیة وعالقتها بالحضارة : أوالً 

  .المصریة
القرطاجیة وعالقتها بالحضارة المعبودات - أ

كانت اآللهة المعبودة في قرطاجة :المصریة
وذلك نظرًا ألن هناك آلهة مصریة ، عدیدة

إضافة إلي اآللهة التي ، وٕاغریقیة وأخري محلیة
معهم من الساحل الفینیقي إلي  الصوریونجلبها 

حتى انفصالها ، منذ بدایة تأسیسها، قرطاجة
وكانت أهم آلهتها اإلله ملكارت واإللهة ، عنها

نفصال أصبح أهم آلهتها بعل وبعد اال، عشتارت
فنجد أنه قبل االنفصال ، حامون واآللهة تانیت

فهذا ، كان یعبد إله وٕالهة وبعد االنفصال كذلك
یدل علي أن القرطاجیین نظروا إلي العالم من 
طرفین ولكن یلحظ أیضا االستمرار في عبادة 

  .باقي اآللهة التي سوف یتم الحدیث عنها الحقا

 سببألسباب التي توضح وهناك العدید من ا
باإلضافة إلي األسباب ، التغییر في اآللهة

األخرى التي لم تذكرها المصادر اإلغریقیة 
والنقوش األثریة في شأن هذا التغیر ومن هذه 

  :األسباب
  .)٤(ـ انفصال قرطاجة عن الوطن اآلم١
ـ صراع القرطاجیین مع اإلغریق عام ٢
  م.ق٤٨٠
  .واللیبیةـ انتشار األفكار المصریة ٣

: )٥()Baal Hamone(اإلله بعل حمون
األول یعنى ، قسمینلفظ بعل حمون ینقسم إلي 

والثاني یعنى ، السید الوالي )٧(الرب، )٦(الزوج
أو رب مذابح ، )٩( أو اإلله الحارق )٨(الحارق

بینما یري ،)١٠(البخور كما ُعرف بإله الشمس
حمون تعني سید  بعلالبعض اآلخر أن كلمة 

وهي ربما اشتقت من كلمة ، األلواح النقشیة
وقد ، حمامیین التي تدل علي األلواح النقشیة

حیث أطلق علیه ، هذا اللقب )١١( حمل اإلله إیل
  .)١٢(سید األلواح النقشیة

إله  یعنىویري فریق اخر أن بعل حمون 
وهو رأي غیر دقیق فال یوجد ما یؤكد ، المعبد

ي هذا ال یوجد إجابة قاطعة وعل، هذا المعني
أما عن شكله فُیمثل علي  )١٣(حول معني حمون

وعلي رأسه قلنسوة ، هیئة رجل تبوأ عرشًا عظیماً 
ورافعًا األخرى ، من نوع شرقي ماسكا بیده رمحاً 

، )١٤(وأمامه متعبد رافع یده تبركاً ، لمنح البركة
وُصور ، وعثر علیه أیضا بوجه ملتح ذي قرون

، )١٥(مًال بین قرنیة قرص الشمسبهیأة الثور حا
، وله لحیة، وصور في لیبیا رجًال كبیر السن

وقد ، ویظهر علي جانبي رأسه قرنان معقوفان
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ویجلس علي عرش یستند ، ارتدي ثوبا طویال
جانباه على نحتین بارزین لخروفین ویضع یده 

وصور في تونس بصورة ، علي هذین المسندین
، له لحیةو ، إنسان علي رأسه تاج اسطواني

ویجلس علي عرشه ووضع ، ویلبس ثوبًا طویال
علي جانبیة تمثال أبو الهول مجنح ویمسك 

بینما یرفع األخرى باتجاه ، بإحدى یدیة رمحاً 
  ).١٦(كما لو كان یباركه، أحد المؤمنین

وصور اإلله بعل حمون علي العمالت 
، القرطاجیة وهو یمسك بیده سنابل القمح

مون یأتي من قرطاجة والتجسید البشري لبعل ح
، حیث ُجسد علي شكل إنسان جالس علي عرشه

وبجواره تمثال ألبي الهول ویسمك رمحًا بیده 
وكان قرص الشمس المجنح الذي تظهر ، الیمني

، بقایاه في النقش البارز یظهر كرمز له
لذلك كان ، باإلضافة إلي القرنین في مقدمة رأسه

  .)١٧(یسمي أحیانا ببعل قرنیم
حیث ، حمون باألضاحي البشریةوارتبط 

یؤكد الباحثون أن أحد قادة السفن القرطاجیة 
وقدم دمه ، عندما شعر بالخطر طعن نفسه

، قربان بین كبش موضوع علي مقدمة السفینة
وكانت تقدم إلیه األضاحي من األطفال الذكور 

  .)١٨(واإلناث للتقرب منه وكف غضبه
 وسطاحتل اإلله بعل حمون مركزا مرموقا 

إذا یذكر المؤرخ بولیبیوس ، آللهة القرطاجیةا
أثناء حدیثة عن المعاهدة التي أبرمت بین 

أن حنبعل ومن معه من ، حنبعل وملك مقدونیا
وعلي رأسها ، القادة القرطاجیین أقسموا باآللهة

وألن بعل حامون یناظر اإلله ،)١٩( اإلله زیوس
ولمكانته أیضا انتشرت معابده في ، زیوس

، الفینیقیة في الشمال األفریقي مختلف المدن
وفي قرطاجة وغیرها، حیث ُعبد كإله قومي 

وهذه ،)٢١(وكان یدخل في بنیة األسماء،)٢٠(خالق
خاصیة انفرد بها بعل حامون عن باقي اآللهة 

، باعتباره من كبار اآللهة في العالم القرطاجي
ومن أبرز الرموز التر ،)٢٢(وله أهمیة كبیرة جداً 

بعل حامون الهالل وقرص یرمز بها لإلله 
فالقرص یعبر عن الشمس المتأججة ، الشمس

وربما استدال بذلك علي ، التي یقصد بها النار
وقد ظهرت ، نار الحفرة التي تلقي فیها القرابین

رموزه على الكثیر من األدوات المستعملة في 
وخاصة أدوات الزینة من الحلي ، قرطاجة

لقبور والجواهر التي عثر علیها في بعض ا
، فقد عثر علي قرص الشمس، القرطاجیة

والهالل المقلوب علي إحدى ، والهالل المجنح
ومن ذلك یتضح أن بعل ، )٢٣(القالدات الذهبیة

  .)٢٤(حمون له خصائص سماویة

وقد صور أحیانا بین األعشاب وهو حامل 
وصور اإلله بعل أیضا في ، في یده الصولجان

، )٢٥( أسههیئة المحارب وهو یرتدي خوذه علي ر 
وكان التمثال الخاص باإلله بعل علي هیئة 

كما صور أیضا مع عناقید ، شخص یركب الثور
 ٠)٢٦( العنب والرمان في یده

  .اإلله بعل حمون وعالقته باآللهة المصریة
 التياعتمد الباحثون علي العدید من األدلة 

تؤكد الصلة بین المعبود بعل حمون واإلله 
، حیث ُعبد اإلله أمون في "آمون المصري"

وكذلك ، أنه إله للشمس عليالشمال األفریقي 
بعل حمون عند القرطاجیین معبود مرتبط 
بالشمس مثل آمون، وبالتالي فإن التشابه في 
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یرجح اختالط  ،)٢٧(الطبیعة الشمسیة
 ٠)٢٨(المعبودین

من  بعددالمعبود أمون كما ارتبط اسم 
األماكن علي ساحل سرت مثل 

باإلضافة إلي ، أمونیكالوأمونوس أو أمونیس
المعبد التي عثر علیه في رأس حداجیه بالقرب 

باإلضافة إلي تل آمون في بني ، من ترهونه
) األلف(كذلك صعوبة التفریق بین، )٢٩(غازي

وهذا ، في اللغة البونیة) الهاء(و، )الحاء(و
وكان اإلله آمون ، نقوش معبد الحفرةواضح في 

أو بقرني كبش ، أو برأس كبش، یرمز له بالكبش
ویؤكد ذلك رسوم الكباش المصریة المقدسة 
والتي هي رمزًا لإلله آمون والتي تحمل علي 
رأسها قرص الشمس في أماكن مختلفة في لیبیا 

كذلك عبادة بعل حمون كانت لها ، )٣٠(والجزائر
في القبور القرطاجیة  إذ عثر، صلة بالكبش

علي أثاث جنائزى من ضمنها رؤوس وقرون 
كباش باإلضافة إلي تماثیل عدیدة تنسب إلي 

  ٠وهذه الرموز تخص أیضا بعل حمون )٣١(آمون
وقد رأي بعض المؤرخین أن آمون الحمل 

، الذي أصبح معبود الشمس مع اندماجه مع رع
، قد نجح في السیطرة على المعبودات اللیبیة

ألكبر لها وبالتالي فإن آمون ا المعبودح وأصب
الذي عبده سكان شمال أفریقیا لیس إال  سیوه

صورة من معبود طیبة األكبر في الهیئة 
  .)٣٢(الحیوانیة

ویستنتج مما سبق أن القادمین إلي قرطاج 
قد وجدوا تشابهًا بین معبودهم ، من الفینیقیین

ومعبود السكان األصلیین في شمال أفریقیا الذي 
وبمرور الوقت اندمج ، )آمون(اتخذ هیئة الكبش

أو بعل " بعل حمون"وعرفا بالمعبود ، المعبودان
مع الحفاظ علي الخصائص الفینیقیة " آمون

، فقدمت له األضاحي البشریة من )٣٣(للمعبود
األطفال التي استبدلت أحیانا بالحیوانیة مما 

" ملوخ"جعل الكثیر من الكتاب یرون فیه المعبود 
ویعني سید المدینة حسب ما " ملقرط"عبود والم

  .)٣٤(ظهر في المدن الفینیقیة في بالد المشرق
ولئن اختلفت اآلراء في اندماج المعبود أمون 

فإن بعضالمؤرخون ، بمعبود فینیقي أو أفریقي
رأوا في المعبود بعل حمون الذي ُعبد في قرطاج 
المعبود المصري آمون أو هو اندماج بین 

خاصة ،)٣٥(نیقي بعل والمعبود آمونالمعبود الفی
مع العثور علي نصب في مدینة مكثر بتونس 
یحمل صورة للشمس فوق نص مهدي للمعبود 

كما ورد ذكره في النصوص ، بعل آمون
وانتشرت ، والنقائش التي عثرت علیها بقرطاج

وابتداء من القرن الخامس ، في حوض المتوسط 
اقترن اسمه باسم المعبودة تانیت ، م.ق

  .وتواصلت عبادته حتي فترة متأخرة

فمن المؤرخین من ، وعلي الرغم من ذلك
ویري أن تسمیة بعل ، بین المعبودین یفصل

آمون تعني سید األقطاب، ومهما یكن من أمر 
فمن السكان المحلین لشمال أفریقیا من استمر 
في عبادة المعبود آمون منفردا دون دمجه مع 

 ٠)٣٦(المعبود بعل حمون البونیقي 
 اإللهومما سبق تبین تطابق بعل حمونمع 

واعتمد هذا الرأي ، المصري آمون كما ذكرنا
علي رسوم األكباش المقدسة والتي یوجد علي 
رأسها قرص الشمس وتم العثور علیها في أماكن 

  .عدیدة في الشمال األفریقي
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تعتبر المعبودة تانیت أكثر : )Tanit(تانیت
، م.ومنذ القرن الخامس ق، شهرة المعبودات

واحتلت المرتبة األولي ، برزت هذه المعبودة بقوة
حیث حدث تغیر ، في النصوص النذریة البونیة

وأصبح اإلله ، كبیر في جوهر الدیانة القرطاجیة
، بعل حمون واإللهة تانیت ذا مكانة عالیة

 عشتارت"واإللهة" ملكارت"واألكثر انتشارًا من

، صفات سماویة وأخري أرضیهوكانت لها ،)٣٧(
، ومن ضمن صفاتها السماویة عالقتهما بالقمر

والتي ، ومن صفاتها األرضیة عالقتها بالخصب
یرمز إلیها بالرمان والحمامة وسنابل القمح 

فهي األم الحنون التي تمنح ، )٣٨(والتین والسمكة
فوجب علیهم التقرب إلیها ، األهالي كل خیر

  .)٣٩(ابتغاء مرضاتها
سیدة  بمعني" أرمیا النبي"ُأطلق علیها أیضا 
وُیحتمل أن تكون ، )٤٠( الجنة أو ملكة الجنة

، أخذت مكانة اإللهة عشتارت في مدینة قرطاجة
ومن هنا أخذت األلقاب الخاصة بهذه اإللهة 
مثل الشخصیة الفضیة ذات العمر األبدي كبیرة 

ومن رموزها الشائعة ، )٤١( وملكة المناجم، اآللهة 
وخطان ، ومثلث یمثل الجسم، دة ترضع طفلهاسی

ویقصد ، )٤٢(یمثالن الیدین ودائرة تمثل الرأس
التي تمثل ) الكف(بكل منها الید المرتفعة 

، المباركة والخیر والحمایة من عین الحسد
  .)٤٣(ولتانیت العدید من الشعارات

ـ فترة انتشار ونمو الشواهد المصریة للحیاة ١
)ANKH.(  

رساة السفینة وهو شعار أو ـ فترة ظهور م٢
  .رمز المدینة في فینیقا

یزینة ، ـ فترة ظهور عمود البالستر المقدس٣
  .قرص الشمس وفي بعض األحیان الهالل

وبعد ذلك ، ـ فترة ظهور الرجل المصلي٤
ولم یحدد إن كان رجال أو ، ظهور انسان یصلي

  .)٤٤(أى فترة ظهور التماثیل المتونیة، إمراه
تقف وهي ، ونحتت تانیت بشكل امرأة عاریة

 علي ثدییها بیدیها إشارة إلي اإلخصاب تضغط

ونحتت أیضا وهي تحتضن أطفالها ، )٤٥(
  .وترضعها وهذا یشیر إلي األمومة 

اإللهة تانیت وعالقتها بالحضارة المصریة 
  .القدیمة

ذكر بعض الباحثین أن أصول هذه اآللهة 
إلهة ، المصریة" نیت"حیث أن اإللهة ، مصریة

، الواقعة غرب الدلتا) صا الحجر(مدینة سایس
وكانت إلهة الصید، وعرفت منذ عصر ما قبل 

، حیث عثر علي نقش علي الفخار، األسرات
واعتبرت في الدولة القدیمة ابنة رع لكنها سمیت 

، )٤٦(وصارت زوجة اإلله حتوم، بعد ذلك أم رع
وسمي معبدها ، وعبدت هذه اإللهة في منف

كما أن نیت كانت جزءا من ، )٤٧(ت النحلةبی
أسماء بعض الملكات مثل نیت حتب زوجة 

ومن رموزها الترس والرمحان ، الملك نعرمر
، ویعني ذلك أنها مهدت الطریق، المتقاطعان

فلقبت ، وتمثل في صورة بقرة عظیمة تلد رع
وصورت تعاون ، وام اآللهة، باإللهة الكبیرة
یاة سیدة تلبس وصورت علي ح، اآللهة إیزیس

وتمسك بیدها قوسا ، تاج مصر السفلي األحمر
ولقد عبد اللیبیون هذه اإللهة ، )٤٨(وسهمین

وقد ، وقدسوها ووشموا أجسامهم برموزها وشعارها
ظهرت صور اللیبیین المنقوشة علي مقبرة الملك 
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ساحورع علي األشكال المتعددة لهذه الرموز، 
ة عندما وهنا یجعلنا نرجح ان الهجرات اللیبی

دخلت مصر وجدت تشابه كبیرًا بین آلهتهم 
واآللهة المصریة فقاموا بعبادتها، وهناك أیضا 
ربط بین اآللهة ایزیس وتانیت حیث توجد أوجه 

  ٠شبه كثیرة بین اإللهتین 
 القدیمةظهرت ایزیس علي األثار في مصر 

وفي قرطاج وبخاصة علي التمائم والجعارین 
فظهرت ، هناك بأكثر من هیئة تمثل األمومة

بهیئة بشریة واقفة ومجنحة وأمامها حورس أو 
وظهرت في مصر أیضا ، جالسة تحمل حورس

بشكل بقرة ترضع الطفل الملكي المتجسد في  
كما تمثلت بشكل البقرة التي ، اإلله حورس

، ل لحورس في قرطاجترضع فحال صغیرا والممث
فأیضا ظهرت بشكل الحیة المقدسة التي ُترضع 
وتحمي اإلله حورس المتجسد في الملك في كل 

كما ُمِثلت أیضا جالسة بین ، من مصر وقرطاج
زهرات اللوتس مع طفلها حورس الجالس علي 
قدمیها كما اعتبرت ایزیس آلهة الخصوبة 
والتناسل وأم حورس الذهب وسیدة حجرة 

  .)٤٩(ةالوالد
كذلك تمثلت اإللهة تانیت في كل صورها 
بغرض اإلخصاب، فهي ترعي وتحتضن اآللهة 
والرجال كما ظهرت تانیت في المقابر علي 
اللوحات النذریة في صورة الوالدة اإللهیة، كما 
صورت أیضا علي شفرات األمواس وقد أخذت 

كما تمثل علي الشفرة زهرة ، لقب األم المرضعة
كما ُیالحظ ان ، ي الطفلاللوتس تحت قدم

صور الربة ورأسها مغطي بسترة مرصعه 
وبرز من غطاء الرأس من الخلف ، بالنجوم

شكل ذیل طائر حیث ظهر غطاء رأس الربة 
تانیت مشبها تماما بغطاء رأس الربة ایزیس، 
وربما جاء ذلك بغرض تمثیل تانیت في قرطاج 
بالربة ایزیس التي انتقلت عبادتها إلي هناك 

صة أنه تمثل علي الوجه اآلخر للشفرة اإلله وخا
حورس الصقر الذي یعلو رأسه تاج مصر 
السفلي واقفا علي زهرة لوتس كبیرة ذات 

  ).٥٠(برعمین
كذلك أیضا التشابه بین عالمة عنخ 

ویظهر ذلك في كثیر من الجعارین ، وتانیت
وكذلك علي بعض الجعارین في ، المصریة
ران في حیث عثر علي قاعدة جع، قرطاجة

علیه بعض العالمات ، منطقة درمش في قرطاج
وتشبه ، وبجوارها عالمة عنخ، الهیروغلیفیة

  .)٥١(تماما عالمة تانیت
، فربما ذلك الجعران كان صناعه محلیة

ولذلك ُیعتقد أن هذا الرمز نقل عن المصرین 
كما أن الفینیقیین و البونیین عرفوا عالمة عنخ 

لوها وربما قرنوا عالمة الحیاة المصریة واستعم
مدلولها الخیر بمدلول عالمة تانیت وال یمكن 
إرجاع ظهور الشبة المستمر بین العالمتین إلي 

  .)٥٢(الصدفة
كل هذه األمور تدل علي ظاهرة اإلمتزاج 
الواضح بین الفكر الدیني القرطاجي والفكر 

ومع ذلك ال مانع من تواجد ، الدیني المصري
القوي اإللهیة أو في  الفینیقیة فیه أو في األصول

  ).٥٣(طقوس العبادة
هي أم اآللهة وراعیة : )Eshtart(عشتارت

األمهات في الحمل  ومعینة، شئون األسرة
، وهي اآللهة المحبة للحرب والصید، )٥٤(والوالدة
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، )٥٥(وربة الجنس والخصب، وهي اآللهة القمریة
ومن ألقابها ، )٥٦(وهي إلهة الهالل والربة العذراء

وكان ، المعارك وٕالهة اآلسیوبینأیضا سیدة 
وتلقب ، الحصان حیوانها المفضل وربما رمزها

إذا ارتبطت عبادتها ، أیضا بسیدة المشاعل
وتشعل ، حیث كانت تشعل المشاعل، بالنار

، النیران علي شكل كرات فوق سطوح المعابد
وتلقي كرات ضخمة من النیران من أعلي جبال 

بدأ االحتفال لبنان باتجاه نهر أوزوریس حیث ی
  .)٥٧(المقدس

  :ولإللهة عشتارت العدید من الصور منها
النصب الذي ُعثر علیه في بیت شان 

حیث ظهرت وهي تلبس ، )بیسان في فلسطین(
أو تاج ، رأسا علي شكل ثور یرمز إلي السلطة

مخروطي الشكل تحیط به من األعلي ریشتان 
یبرز تحتهما قرنان وتحمل بیدها الیسري عصا 

ویبدها الیمني صلب الحیاة طویله 
وتلبس ثوبا طویًال شفافًا تظهر ) عنخ(المصري

كما عثر في ، )٥٨(من خالله تقاطیع جسمها
معبد كارتون بقرطاجة علي تمثال مجسم 
لعشتارت وهي جالسة وقدمها مستقرتان علي 

  .)٥٩(أسدین
اإللهة عشتارت وعالقتها بالحضارة 

  .المصریة
إللهة حاول األشوریون إدخال عبادة ا

إلي مصر مكان اآللهة المصریة ولكن  عشتارت
انتقلت عبادة ، و )٦٠(المصریین رفضوا ذلك كلیة

اإللهة عشتارت إلي مصر مع بدایة القرن 
، حیث اندمجت مع اإللهة سخمت، م.السادس ق

وأصحبت مع اإللهة عنات زوجة لإلله المصري 
  ،)٦١(ست

ي لالحربیة وع بشخصیتهاوعرفت في مصر 
  .)٦٢(المسئولة عن حمایة الفرعونأنها 

 المسالتوتظهر اإللهة عشتارت في إحدى 
المصریة مقاتلة عاریة فوق قوس مشدود العنان 

وذات القرنین ، وهي ترمي سهامها، إلي جسدها
حیث ظهرت تلبس رأسا علي شكل ثور وبیدها 

وقد ، )٦٣() عنخ(الیمني صلیب الحیاة المصري
الشجرة العاریة عشتارت إلهة اإللهةتمثلت أیضا 

علي الجعاریین في سوریا وفینیقیا، وقد أخذت 
عشتارت السوریة آلهة الخصوبة عند البابلیین 

، اإللهة حتحور المصریة من األمام وجه مالمح
وربما التشابه بین حتحور و عشتارت هو الذي 
جعل األسیویین یعبدون اإللهة حتحور في صورة 

  ).٦٤(سیناءعشتارت في وادي مغارة بشبة جزیرة 
والرأس من ، بالمواجهةوصورت أحیانا واقفة 

وذلك ما انتشرت ، الجانب بین فرعین من البنات
وفي ، علي الجعارین في عصر الهكسوس

العصر المتأخر أخذت اإللهة عشتارت شكل 
الربات المصریة وخاصة حتحور بجانب زهرة 

وذلك ، اللوتس بدًال من النبات الغیر ممیز نوعه
أحد الجعارین في قرطاجة كمرحلة  ما ظهر علي

  .)٦٥(تطور جاءت من قرطاج إلي فینیقیا
وما یؤكد أیضا التشابة بین عشتارت و 

نحتت علیه شكل اإللهة  )٦٦(حتحور هو الخوذج
، عاریة وواقفة تمسك في كلتا یدیها زهرة اللوتس

وشكل ، وتظهر بمالمح اإللهة حتحور المصریة
ذلك یمثل الربة اإللهة عاریة لیس إال اثبات ان 

عشتارت ربة الخصوبة ممتزجة بالربة حتحور 
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وهذا دلیل علي قدم العالقات ، )٦٧(المصریة
  .المصریة القرطاجیة

ُعرف اإلله رشف : )Rashf(اإلله رشف
وكان له شعبیة ، قبل المیالد الثانیةفي األلف 

، كبیرة فى أوغاریت وكان له معبدًا في قرطاجة
كما أطلق ، )٦٨(وهو إله الصاعقة والنار والضوء

، وهو إله الموت والخصب معاً  ،)٦٩(علیه اللهیب
وهو اآللهة المهمة في قرطاجة حیث یظهر 

عبد "اسمه مركبا في أسماء األشخاص مثل 
ي معاهدته مع وأقسم به حنبعل ف ،)٧٠"(رشف

حیث كانت ، وكان شعاره القدم، ملك مقدونیا
وله العدید من ، تذبح الذبائح عند قدمي الصنم

منحوتات علي األنصاب : المنحوتات منها
ومنحوتات أیضا ، مرتدیا قبعة بقرون جدى

مرتدیا تنورة قصیرة مزخرفة یحمل رمحًا وترسا 
، )٧١(في یده الیسرى وفأسًا في یده الیمني

تات علي هیئة رجال واقفین یحملون في ومنحو 
ویرفعون األخرى ، إحدى ایدیهم ثمرة أو حیواناً 

  .)٧٢(في إشارة تبریك والكف منبسطة الي الخارج
  :اإلله رشف وعالقته بالحضارة المصریة

وكان ابنًا  مصروجد هذا اإلله طریقة إلي 
لإلله بعل وعناة ویمثل القوة والبأس ویرتبط 

وُعرف بأسماء ، )٧٣(العواصفأحیانا بالصواعق و 
عدیدة، ُعرف في مصر باسم رشبو وكان اإلله 
رشف یصور مع اآللهة المصریة حیث ُعبد في 

وكان یأخذ هیئة شاب محارب یرتدي ، مصر
وهو یرتدي تاج ، تنورة قصیرة بها زخارف

مخروطي الشكل وهو التاج األبیض تاج مصر 
ن العلیا وعلي جبهته رأس غزال بدال من الثعبا

  .)٧٤(المصري التقلیدي

  :أخري ُعبدت في قرطاجة معبودات
هناك العدید من اآللهة التي ُعبدت في 

ومن هذه ، قرطاجة باإلضافة إلي اآللهة السابقة
وتعتبر الحیة ، وهو إله الشفاء" أشمون"اآللهة 

 ویشترط عند دخول معبده، )٧٥(رمزًا ألشمون
یأكل بتعاد عن النكاح مدة ثالثة أیام وال اال

  .)٧٦(الفول وال لحم الخنزیر
میة كبري في قرطاجة بدلیل وألشمون أه

مع العدید من األسماء مثل أشمون حنو  اندماجه
و أشمون  عزر وتعني ، تعني أشمون یرعاه

والدلیل أیضا علي أهمیة هذا ، أشمون مساعد
أنه قد وقف القرطاجیون ، المعبود في قرطاجة

ي في دفاعهم األخیر عن مدینتهم ف
م عند معبد هذا اإلله الذي كان .ق١٤٦سنة

  .)٧٧(موجودا في قلعة المدینة
ویعرف بسید " صفون""كذلك ُعبد اإلله 

ویؤكد نقش قرطاجي وجود معبد هذا ، الشمال
وفیه تحدد الضرائب التي ، اإلله في قرطاجة

أثناء تقدیم مختلف ، تدفع إلي الكهان
  .)٧٨(األضاحي

 ضمناسمه جاء ، واإلله شمیم سید السماء
القائمة التي اقسم بها حنا بعل في المعاهدة التي 

وأثبتت ، )٧٩(أبرمها مع فیلیب ملك مقدونیا
وهذا ، )٨٠(النقوش تشید معبد له في قرطاجة

یؤكد أن هذا اإلله قد انتشرت في  )٨١(النقش
  .عبادته في قرطاجة

 لملكارتوٕالي جانب هذه المعبودات كان 
وهذا یكفي لالعتقاد ، معبود مدینة صور الفینیقیة

بوجود مكانة خاصة له في قرطاج بما هي 
فقد بقي القرطاجیون لوقت طویل ، البدیل لصور
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یرسلون الجزیة السنویة إلي معبد ملكارت في 
إن محبة هذا المعبود من )٨٢( صور المدینة األم

قبل الشعب القرطاجي انعكست في األسماء 
 )Hamikar(ل همیلكار الشائعة مث

  .)٨٣()Bomilkar(وبوملیكار

وقد ُعبد ملكارت في فترة متأخرة كمعبود 
وتوجد معابده على رؤوس الجبال وهذا ، للتجارة

، واضح من تسمیة جبل طارق بأعمدة هرقل
ویتساوي مع اإلله ، وهو مرادف لإلله ملكارت

  .)٨٤(هرقل
ویري الباحث أن هذه من أهم اآللهة التي 

حیث أن رشف ، في البانثیون القرطاجيُعبدت 
، وشمیم هما اإللهان اللذان أقسم بهما حنا بعل

ه أسس له معبدًا أما اإلله أشمون فهو أول إل
أما اإلله ملكارت واإللهة ، عند تأسیس قرطاجة

عشتارت فهما اإللهان األساسیان اللذان عبدا في 
ثم أخذ مكانهما اإللهان بعل حمون ، قرطاجة

  .م.ق٤٨٠اموتانیت ع
األساطیر القرطاجیة المتأثرة باألساطیر -ب

  :المصریة
ُتعد األساطیر من أهم الركائز التي یعتمد 

فهي ، علیها في دراسة الفلسفة الدینیة القدیمة
والتي ، ُتعبر عن ذات الشعوب الدینیة وفلسفتها

من خاللها تفتح للباحثین نافذة الرؤي للواقع 
یمثل السیرة األلوهیة الذي كان في یوم من األیام 

، لألرباب الذین ُعبدوا من قبل هذه الشعوب
وربما تدل هذه األساطیر علي أن هذه اآللهة 

، التي ُعبدت لم تكن بعیدة عن حیاة عابدیها
وتترجم ، وٕانما كانت الي درجة ما تحاكي الحیاة

ما وافق هذا التفكیر الدیني الذي هو في واقع 
  .بیعیةالحال ینصب علي المظاهر الط

 للقرطاجیینوقد عرفت األساطیر المصریة 
عن طریق الفینیقیین الذین استعاروا معظم 
أساطیرهم وعقائدهم من الدیانة المصریة والبابلیة 
والیونانیة، حیث كان الفینیقیون أصحاب فضل 
ال ینكر في نشأة المستوطنات البونیة في غرب 

، )٨٥(المتوسط والتي دانت لهم بالوالء لفترة طویلة
ومن أهم هذه  )٨٦(ثم للقرطاجیین من بعدهم

  .األساطیر
  :ـ أسطورة بعل

 ابنهتدور هذه األسطورة حول صراع بعل و 
ضد اإلله موت ویبدا الصراع بین ، )٨٧(عالیان

حیث یرسل بعل الصواعق من برق ، بعل وموت
لكن سلطان بعل ، ورعد ومطر وریاح وأعاصیر
ویضطر بعل أن ، لم یصمد كثیرًا أمام  قوة موت

الذي یأمر بأن تسود ، یخلي المجال لموت
وهكذا یموت بعل وینزل باطن ، الحرارة والدفء

ویبقي ابنة عالیان بمفردة بعض الوقت ، األرض
وتحت وطأة ، متمثال في الثمر علي الشجر

واخیرا یضطر عالیان إلي ، حرارة الشمس القویة
ع ولكن قبل سقوطه یجتم، السقوط واللحاق بوالده
) واجتماعهما یمثل الربیع(بأخته وزوجته عناه

وبعد ذلك تبدأ عناة في البحث عن أخیها حتى 
تجده فتخرج جسمه وتذهب به إلي قمة جبل 

ثم ، وتضحي من أجله، حیث تدفنه، )٨٨(سافون
تبحث عن اإلله موت وتسأله أن یرد أخاها إلي 
الحیاة فیرفض فقررت مواجهته واسترداد بعل 

معه في معركة فاصلة انتهت  ودخلت، بالقوة
  .)٩٠(وقتلته شر قتلة، )٨٩(بانتصارها
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وُیفهم من هذه األسطورة أن أساس الدیانة 
والخصب ، هي عبادة القوي الطبیعیة

فهذه األسطورة تمثل الدورة ، )٩١(والزراعة
الزراعیة حیث ُمثل اإلله بعل باألمطار التي 
تسقي الزرع، وموت اإلله یمثل حرارة الصیف 

  .الزرعونضج 
فنجد في هذه األسطورة تأثیر الحضارة 

من خالل ، المصریة علي الحضارة الفینیقیة
الصراع بین إله الخیر وٕاله الشر المتمثل في 

ویبدو التأثیر ، "أوزیریس"وقصة ، قصة بعل
وفي ، واضحًا حتي في الجانب األسطوري
أو ما ، أسطورة بعل والمتعلقة بالخصب والزراعة

حیث یقوم ست ، رة الزراعیةیطلق علیه بالدو 
فتقوم أخته وزوجته ایزیس ، بقتل أخیة أوزوریس

بالبحث عنه فتجده في جبیل فتعود به إلي 
، ولكن ست یجد أوزوریس مرة أخري، مصر

ویرمي بكل منها ، فیقطعه إلي أربع عشر قطعه
وتتولي ایزبس مرة ، في جزء من أجزاء مصر

 وتضمهما، اخري مهمة جمعها واحدة واحدة
ثم ، وتقوم بتحنیطیه ودفنه، بعضهما إلي بعض 

  .)٩٢(یبعث ویتولى حاكما علي العالم السفلي
مصریة ُعبدت في قرطاجة  معبودات: ثانیاً 

:  
 لقرطاجةانتقلت المؤثرات الدینیة المصریة 

وغیر مباشرة، فالطرق المباشرة ، بطرق مباشرة
فكانت من خالل العالقات التجاریة بین مصر 

لطرق الغیر مباشرة كان أهمها عن وا، وقرطاجة
، طریق نقل المؤثرات من فینیقیا إلي قرطاج

عندما نقل الفینیقیون المهاجرون لقرطاجة 
فقد ساهمت  العالقات ، عقائدهم الدینیة

المصریة الفینیقیة منذ القدم والتي قامت أساسا 
في نقل المؤثرات المصریة لبالد ، علي التجارة

وخاصة في ، الحضاريالفینیقیین في جانبها 
مجال الدین الذي كانت له مكانه مقدسة لكال 

وال ، الشعبین بل وشعوب العالم القدیم عموماً 
نغفل سیطرة المصریین لفترة طویلة علي الساحل 
الفینیقي مما كان له أثرًا واضحًا في نقل عناصر 

  .)٩٣(الحضارة المصریة إلي هناك
 عدةویبدو أن لآللهة المصریة صفات 

ومن تلك الصفات أن یكون ، تمیزها عن غیرها
، اإلله یسمع لمن یدعوه، اإلله رحیم بمن یتقیه

اإلله یسمع ، اإلله درع الضعیف من القوي
اإلله یحكم بین األقویاء ، صراخ من تثقله قیوده

ویكافئ من ، اإلله یعرف من یعرفه، والضعفاء
وقد تعددت اآللهة ، )٩٤(ویحمي من یتبعه، یخدمه
  .ریة التي ُعبدت في قرطاجةالمص

من أشهر اإللهات : )Isis(اإللهة ایزیس
في بدایة األمر في  ظهرت، في مصر القدیمة

الدلتا، فیعتقد أنها ربما تكون ظهرت كإلهه 
والتي تعني بیت " حبت- بر"محلیة بمدینة 

األعیاد وهي بهبیت الحجارة الحالیة الواقعة 
ت ویبدو أنها ذا، شمال غرب مدینة سمنود

صفات سماویة ثم فقدت هذه الصفات عندما 
وظلت محتفظة " أوزوریس"جاء ذكرها في قصة 

، وأم لحورس" أوزوریس"بصفتها كزوجة لإلله 
ونوت وكانت تعتبر في الهوت أون ، وابنة جب

سابع تاسوع عین شمس وجاءت " عین شمس"
أوصافها في النصوص المصریة القدیمة علي 

  .)٩٥(المقدسة أنها اإللهة العظیمة واألم
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وهي إلهة حكیمة عرفت بأنها آلهة الخصب 
الطبیعة في اإلنسان والنبات  فيوالتكاثر 
، ونجم البحر، سمیت بملكة السماء، )٩٦(والحیوان

وقد صورتها آالف ، وام اآللهة، وملكة الحب
منها ما صورها بصورة إمراه ترضع ، التماثیل

، )٩٨(وتحتضنه فوق ركبتها، )٩٧(ابنها حورس
، ومنها ما صورها في هیأة بشریة واقفة مجنحة

وصورت أیضا وهي جالسة تحمل ، وامامها ابنها
علي إحدي یدیها ابنها حورس وترضعه 

وترتدي شعرًا مستعارًا، ویعلو رأسها ،  باألخرى
، وبینهما قرص الشمس، )٩٩(قرنًا البقرة حتحور

، ویوجد علي ظهر التمثال نقش باللغة الفینیقیة
یس ترسم البسة قرصا شمسیا بین وكانت ایز 
ومن المرجح أن لها الفضل في ، )١٠٠(قرني بقرة

حیث كان ینمو بریًا في ، )١٠١(اكتشاف القمح
وكان المصریون یعبدونها عبادة ، أرض مصر

فصورا لها صورًا ، قائمة علي الحب واإلخالص
ألنها في اعتقادهم أم اإلله وكانوا ، من الجواهر

التي ، الخالقة لكل شيءیرون فیها صورة المرأة 
  .)١٠٢(تصبح آخر األمر أم اإلله

وقد صورت اإللهة ایزیس علي أثار فینیقیة 
فمنها ما ظهر ، وخاصة في بیبلوس، عدیدة

علي لوحة حجریة كبیرة في معبدها هناك  
جبهته الحیة المقدسة  عليصور علیها الفرعون 

یعلو رأسها قرص ، وظهرت اآللهة معانقة له
وظهرت ایزیس ممتزجة ، ني بقرةالشمس بین قر 

ولكن مالبسها األسیویة ، باآللهة االسیویة هناك 
كانت متأثرة بالفن المصري والبابلي والسوري 

فكانت اإللهة تنتقل بهیئتها وصفاتها ، والحبشي
األصلیة وتضاف إلیها السمات الفنیة والدینیة 

للشرق األدنى باإلضافة للشعوب األخرى مثل 
مان والكریتین والقبرصین وغیرها الیونان والرو 

من الشعوب التي احتكت احتكاكأ مباشرًا بمصر 
وكما عرفت ایزیس في هذه ، والدیانة المصریة

  .)١٠٣(الدول عرفت في قرطاجة
  :هیئات اإللهة ایزیس في قرطاجة

كان یشار إلي هذه اإللهة بالعالمة 
الهیروغلیفیة والتي تأخذ شكل كرسي العرش 

وفي أحیان ، علي رأسها والتي كانت توضع
أخري كان یوضع قرص الشمس علي رأسها 

وكان یحاط رأسها بتاج علي ، محاط بقرنین
شكل انثي العقاب المقدسة والتي فردت أجنحتها 

وقد زین برسم هذه اإللهة ، علي هیئة بدون التاج
المقدسة تابوت رائع خاص بكاهنة قرطاجیة 

 قرطاجیةویعد هذا التابوت من أجمل التوابیت ال

)٠)١٠٤ 

وقد صورت ایزیس علي العمالت 
كما صورت علي جدران المقابر ، القرطاجیة

القرطاجیة مع اإللهة حتحوروأزوریس وآمون 
، التمائم والجعارین عليباإلضافة إلي تصویرها 

فقد لعبت دورًا هاما في نقل الجعارین والتمائم 
المصریة إلي شمال أفریقیا وحوض البحر 

  .)١٠٥(المتوسط
د بلغت إیزیس مكانه كبیرة لدي وق

حتي أصبحوا یلحقون بأسمائهم ، القرطاجیین
، المعطیة، الصفات الخاصة بها مثل الشافیة

ایزیس "فنقرأ علي األحجار القرطاجیة ، المنقذة
ایزیس ذات التصرف " "ایزیس المنقذة"، "المعطیة
  ).١٠٦("المدهش
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 لقبعظیمةوُعبدت في قرطاجة أیضا تحت 
التي حمت ابنها ، أو الساحر العظمي، السحر

والحیوانات المفترسة  حورس من األفاعي
وبذلك اعتبرت ایزیس حامیة وأخطار أخري، 

واتخذت صفاتها علي هیئة قري ثور ، ألبنائهم
وقد نظر إلیها من قبل ، وقرص الشمس

وصورت ، المصریین القدماء علي أنها عین رع
  .)١٠٧(ربة للقمر

س في أسماء كثیرة من أبناء وقد دخلت ایزی
وقد " أو خادم إیزیس" عبد ایزیس"قرطاجة مثل

عثر في أحد المقابر القرطاجیة علي شفرة 
صورت علیها اإللهة ایزیس ترتدي تاج األتیف 
وهو تاج اوزوریس وترتدي ثوبا علي هیئة ثوب 

، م.الراهبات وتؤرخ هذه الشفرة بالقرن الثالث ق
رطاجة كما عثر بق" سانت مونیك"في مقبرة 

أیضا علي بعض الجعارین صورت علیها اإللهة 
ایزیس مع بعض اإللهة القرطاجیة مثل اإللهة 

وهناك جعران في المقبرة ، تانیتوعشتارت
بقرطاجة صورت علیها اإللهة ایزبیس ، ٢٢٨رقم

وهناك جعران ، وحورس لما مع اإلله عشتارت
صورت علیه إیزیس " درمش"من قرطاجة في 

لجانب وهي مجتمعة وأمامها شخص واقفة با
ربما یكون اإلله حورس ممسكا بیده الیمني زهرة 

ویرجع هذا الجعران إلي ، والیسري الصولجان
  .)١٠٨(م.القرن السادس ق

ُیمثل صورة : )Osoris(اإللهأوزوریس
وزوجته ، )١٠٩(ستوأخا لإلله ، اإلله الطیب

وُیعتقد أنه ، إیزیس إحدي آلهة الزراعة في مصر
ووصف باإلنسان ، أول ملك بشري جري تألیهه

وكان ، والراعي الصالح، وبسلطان الخیر، األول

ویقدس لدي اإلغریق ، أكثر آلهة مصر شعبیة
، وباسم باخوس لدي الرومان، باسم دیونیسوس

 ویمسك، وُیصور واضعًا ریشتین ترمز إلي التاج
ویمثل ، وسوط رعاة البقر، بیده عصا الراعي

وملكا ، ویتوحد مع القمر، الشمس بعد غروبها 
وقیما ، ورئیسا لمحكمة العدل، لعالم األموات

علي العدالة والنعیم والسعادة في الدار 
  .)١١٠(اآلخرة

وقد أشارت النصوص إلي أنه أقدم إله لعالم 
وظل محتفظا بشكلة البشري ویعیش ، الموتي
وهذا اإلله كانت له قوة خارقة ، األرض أسفل

العودة إلي الحیاة مرة ثانیة  عليتمنحه القدرة 
حیث یعیش في جسد جدید وهو ، بعد الموت

وٕاله عاش في ، جسد الملك الذي یحكم األرض
جسد الملك لكي یمنحة المشیئة والقدرة علي بلوغ 
الهدف الصحیح حیث تصبح حیاته ذات فائدة 

  .)١١١(الصحیح للحیاة ویسیر في االتجاه
ویذكر دیودورس الصقلي أن اإلله أوزوریس 

وأن معابده كانت ، كان یبتهج للموسیقا والرقص
والمنشدین ، تضم حاشیة من الموسیقین

كما أن الكثیر من تعالیم ، والمنشدات العذارى
أوزوریس للمصرین كانت علي شكل 

أو كما یسمیها العهد ، وترانیم دینیة، )١١٢(أناشید
وأن دوره ، وهو معبود نباتي، یم مزامیرالقد

  .)١١٣(األساسي كان في مجال الزراعة والنبات
وقد ظهرت عبادة أوزوریس في العقود 

بدلیل دخول هذا ، من تاریخ قرطاجة األخیرة
االسم في تركیب أسماء األعالم القرطاجیة مثل 

أي ملك " أوزیر ثمر"و" عبد أوزوریس"
  .)١١٤(أوزیر
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 إلها للمرح والسرور ُیعد):Bess(اإلله بس

وكان ُیصور ، عند الوالدة للمرأةوحامیا ، )١١٥(
، علي هیئة قزم له سیقان مقوسة ووجه مربع

وعثر علي تماثیل كثیرة له من الفخار والحجر 
وكانت عبادة اإلله بس عرفت في ، في مصر

فینیقیا حیث أسفرت كل الحفائر التي تمت في 
تماثیل  أرجاء العالم الفینیقي عن الكشف علي

سواء كانت الحفائر في فینیقیا أو في ، اإلله بس
وكانت تماثیله توضع علي قمة ، قرطاجة

وقد بلغ هذا اإلله شهرة ، )١١٦(المراكب الفینیقیة
حیث كانت له شعبیة كبیرة ، واسعة في مصر

وهو ، في مدینة طیبة علي عهد الدولة الحدیثة
، إله الرقص وكل أشكال الملذات وهو سید النوم

وهو ،)١١٧(وتوضع الصورة صلته بالراحة والمتعة
وكان یقوم بحمایة ، ُیبعد الكوابیس عن الناس
وكان لشكله الشنیع ، األطفال والنساء والحوامل

وفي ، دور في إحداث الرعب في نفوس األشرار
كما تم ، بعض األحیان كان له سالح محارب

تصویره فوق صنادیق أدوات التجمیل فهو إله 
و الذي كان یرقص ویعزف وه، التجمیل

  .)١١٨(الموسیقي في دندرة بقنا
ُعثر علي :هیئات اإلله بس في قرطاجة

ویالحظ في هذا ، قرطاجةتمثال اإلله بس في 
التمثال أن قدمي اإلله قد ارتكزت علي اثنین من 
التماسیح ویمسك في یدیه ذیلي أسدین وهذا 
التمثال مزین بالنقوش المصریة التي نفذت في 

، أعمدة أفقیة مكتوبه بالخط الهیروغلیفيأربعة 
وتمثل واحدة منها الصیغ السحریة التى كان 
یستخدمها المصریون القدماء لحمایتهم وتدعیمهم 

 .)١١٩(أثناء الحیاة األخري

إنتقال بعدوكذلك شید له معبدًا في قرطاجة 
وأشارت بذلك مدونه تحت ، عبادته إلیها

في " بس"في قرطاجة ودخل اسم ) ٦٠٠٠(رقم
عبد "تركیب أسماء األعالم في قرطاجة مثل 

وینهض دلیل أخرعلي ،)١٢٠(وأبر بس، "بس
وهي التمیمة التي تجسم ، قرطاجةعبادته في 

، التي عثر علیها في قبر قرطاجي، اإلله بس
مصنوع من عجین زجاجي طوله ستة ملیمترات 

كذلك ظهور رمزه ، ومحفوظ في متحف بوردو
 ٠)١٢١(علي الضریح البوني بصبراته

ومن الواضح أنهم كانوا یزینون به إناث 
والحوامل والمرضعات من النساء،  األطفال

وكذلك كانوا یتخذون منه تمیمة یحمون بها 
والحوامل والمرضعات من شر ، األطفال
  .)١٢٢(العیون

من اآللهة المصریة : )Betah(اإلله بتاح
، وكان راعیًا للحرفیین، بتاحاإللهالشهیرة 

، وخالق الكون، )١٢٣(ومخترعًا للفنون، والبنائین
وباسمه ، وكان یتوج الملوك، وحامي أصحابها

سماه ، وتدار شئونها، تجري أمور الدولة
كان له معبد في ) Egyptus(اإلغریق إیجیبتوس

وقد ، وسمي مرنبتاح أي حبیب بتاح، أبیدوس
، یة كثیفة قصیرةصور بتاح علي هیئة رجل بلح

وقااللكهنه أنه ،)١٢٤(الجمیل ویوصف بذي الوجه
بفكرة فكر فیها القلب ونطق  كلهاخالق األشیاء 

بها اللسان، وبمعني آخر صنع العالم بفعل قلبه 
الذي استوعب فكرة الخلق ولسانه الذي نطق 

  .)١٢٥(وأقام بدایات الخلیقة بكلمة، بهذه الفكرة
وأخذ بتاح دور القاضي بین ست وحورس 

واسمه یقابل الجدر ، في قصة صراعهما
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الذي یؤدي إلي جملة ) ح.ت.ف(لعربيا
الدالالت المقترنه بهذا المعبود السیما أن بتاح 
قام بدور مهم في الشعیرة المصریة القدیمة 

، )١٢٦(الشهیرة المسماة فتح فم المیت إلطعامه

ودلیل علي وجود عبادة هذا اإلله في قرطاجة 
 ٠)١٢٧( وضعهم تمثاًال یمثله علي مقدمة سفنهم

هو :بیس أو سیرابیساإلله أوزوریس أ
) osorisApis(المعبود المصري أوزوریس أبیس

وهذا اإلله ُعبد في المنطقة ، في صورة هلینیة
واإلغریق اشتركوا في هذه ، المجاورة لمدینة منف

العبادة المصریة قبل ظهور سیرابیس، وبظهور 
دیانة سیرابیس تبدأ عقیدة جدیدة یمكن تسمیتها 

التي أصبح فیها ، اإلغریقیةالعقیدة المصریة 
سیرابیس إله الموتي، وزوج اإللهة ایزیس 

وأقیم ، وحل تمامًا محل اإلله أوزوریس، المصریة
له أعظم معبد في عاصمة دولة البطالمة تحت 

  .)١٢٨(اسم السیرابیوم
فهو  متعددةولإلله أوزوریس أبیس وظائف 

والشافي من أى مكروه أو ، والمنقذ، إله الشمس
وینابیع ، وملك البحار والبحارة، ل بهممصیبة تح

وقرن ، ورمز له الثور، وهو اإلله األعلي، المیاه
وفي العصر الهلینستي عال شأنه عند ، الكبش

وأطلق علیه ، وسموه سیرابیس، اإلغریق البطالمه
، واصبح إلها إغریقیا، )١٢٩(ثور ممفیس المقدس

واإلله ,،)Zeus( )١٣٠(وأخذ وظائف زیوس
ومثل له في ) Asclepios( )١٣١(اسكلیبیوس

مرتدیا ، قرطاجة تمثال بلحیة وشعر أشعث
وهو مماثل لتمثال ُعثر علیه في ، قمیصا
هذا دلیل كاف علي أنه إله مصري ، و مصر
لكن ال یوجد دلیل علي دخول هذا اإلله ، أصیل

، البالد القرطاجیة عن طریق المصریین أنفسهم
فربما دخل عن طریق جالیة إغریقیة أثناء 

والدلیل علي عبادة هذا اإلله ، عصر الهلینستيال
المصري والنقوش المكتشفة في مقبرة لبده باللغة 
اإلغریقیة المكرسة لإلله سیرابیس وبفناء معبده 

  .)١٣٢(في لبده
حر "اسمه بالمصریة القدیمة: اإلله حورس

وبه شاع في "  حورس"وبالیونانیة " أو حور
وارتبط ، المصریةأهم وأقدم المعبودات ، المراجع

منذ ظهوره بالملكیة وشرعیة الحكم، وذلك 
وعلي ، "أوزوریس"باعتباره الوریث الشرعي ألبیه

ذلك فإن الملك كان ُیعتبر هو حور علي 
وممثًال له علي عرش مصر فعلیا ، األرض
وهو من أكثر المعبودات المصریة عمقا ، ورمزیاً 

 ُعبد في، واتساعًا في الالهوت المصري القدیم
، كافة أرجاء مصر كرب السماء ورب الشمس

حور "وعرف لألفقین الشرقي والغربي تحت اسم 
  .)١٣٣("أختي

وسمي ، والبعید، والرفیع، ویعني اسمه العالي
أو صاحب العینین العظیمتین ، رب العینین

إذ یرمز ، )١٣٤(اللتین یقصد بهما الشمس والقمر
، بأحدي عینیة للقمر وتعني الشمال المصري

یة ترمز للشمس وتعني منطقة والثان
، ) وٕایزیس_أوزوریس(وهو ابن ، )١٣٥(الصعید

وساعدت في إرجاع حقه عمته نفتیس من عمه 
ویرمز هذا اإلله في الحضارة ، )١٣٦(اإلله ست

 )١٣٧(سواء الحي أو المیت، المصریة للملك
ومثل بالصقر أو ، وسماه اإلغریق حاربوقراطیس

علیها ولعل النقوش المكتوب ، )١٣٨(برأس الصقر
واألخرى باللغة ، أسماء األعالم باللغة الفینیقیة



 م٢٠١٦العدد الخامس والثالثون      صورة  مجلة كلیة اللغة العربیة بالمن

- ١٤٦١ - 
 

المصریة التي یرجع تاریخها إلي القرن الخامس 
خیر دلیل یؤكد أن هذا اإلله قد ظهر ، م.ق

  .)١٣٩(اسمه في الشرق الفینیقي
في قرطاجة  عبادتهأما الدلیل علي وجود 

فهي التمائم التي تُبرز اإلله حورس، والتي 
وهذه التمیمة ، بر البونیةاستخرجت من المقا

تمثل حورس الطفل المصنوع من العجین 
، )ملیمتر٥٠_٤٢(الزجاجي طولها یتراوح مابین 

ویعود تاریخها إلي القرنیین السابع والسادس 
كما ، )محفوظة بالمتحف الوطني في تونس(م.ق

ظهرت علي الشفرات البونیقیة مناظر عدیدة 
مثل ، نیقیةلإلله حورس بجانب رموز الدیانة البو 

صورة عین حورس بجانب قرص القمر یغطیه 
  ).١٤٠(هالل قمري

عبادة اآللهة  انتشارویمكن أن یعزو الباحث 
المصریة في هذا النطاق إلي جملة من العوامل 

 وجود تبادل تجاري بین مصر: واألسباب منها
حتكاك إضافة إلي قرب المسافة واال، وقرطاجة

فینیقیا الذي كان بین المصریین والفینیقیین في 
عض اآللهة المصریة إلي سببا في جلب ب

عندما قدم الفینیقیون إلي شمال  أى، قرطاجة
ولعل ما ُعثر ، أفریقیا جلبوا معهم هذه اآللهة

علیه من لقي أثریة لدلیل صادق وواضح یؤكد 
وجود آلهة مصریة ُعبدت وقدست في هذه 

  .المنطقة
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 البحثالحواشي ومصادر ومراجع 
                                                             

دار مكتبة ، تاریخ األدیان وفلسفتها: طه الهاشمي) ١(
  .٤٠-٣٤ص ص، م١٩٦٣، بیروت، الحیاة

 .٤٢_٤٠ص ص: المرجع نفسه) ٢(
كتب العالم اآلخر عند قدماء : سید توفیق )٣(

، مجلة فكر الدراسات) متون األهرام(المصریین
، م١٩٨٨ینایر، باریس- القاهرةـ، ١١العدد، واألبحاث
 .٧٦، ٧٥ص ص 

المنافسة الشدیدة في المجال : سبابهامن أ )٤(
وعجز ، االقتصادي للفینیقیین من قبل اإلغریق

صور عن الدفاع عن نفسها وعن أمالكها في 
حیث نهب اإلسكندر مدینة صور بعد ، المغرب

باإلضافة إلي ، م.ق٣٣٢االستیالء علیها عام
عبد الواحد .  مضد الموطن األالصراعات األشوریة 
تاریخ المغرب العربي، المدار :ذنون طه وآخرون 

  .٤٠ص م،٢٠٠٤بیروت،  ،اإلسالمي
ثریة التي تم العثور علیها في من خالل الشواهد األ) ٥(

المقابر الفینیقیة یتبین أن اإلله بعل هو اإلله األول 
)Tanit be ne Baal ( ومعناها اإللهة تانیت

محمد أبو المحاسن ، المواجهة لبعل أو وجه بعل
دار النهضة العربیة، ، المدن الفینیقیة: عصفور
  .١٤٧صم، ١٩٨١بیروت، 

وال یبدین زینتهن إال "وقد ذكر في القران الكریم ) ٦(
لبعولتهن أو ءابائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو 

 .٣١اآلیة، سورة النور" أبناء بعولتهن
" أتدعون بعًال وتذرون أحسن الخالقین"قال تعالي ) ٧(

 .١٢٥سورة الصافات اآلیة
لم یصل العلماء إلي فهمها فهمًا صحیحًا ال ریب ) ٨(

: محمد فنظر. ولم یقع اإلجماع علي ذلك، فیه
 ،قرطاج لمحة تاریخیة عن الحضارة البونیقیة

  .٤٧ص م،١٩٦٣منشورات دار الثقافة، تونس، 
(9)Fanter. M: Formulepropitiatoireliee au 

culte du tophet, in Histoire et 
archeology de l'afrique du nord, 1992, 
p,64.                                                                                     

                                                                                        

الصراع القرطاجي : مفتاح محمد سعد البركي )١٠(
ص ، م٢٠٠٨جلس الثقافة العام، لیبیا، اإلغریقي، م

  .٢٢٢ــ ٢٢١ص
وهو إله القوي الكامنة في ، هو إله فینیقي) إیل( )١١(

ویطلق علیه اإلله الخالق ، میاه األنهار واآلبار
كما أنه من ناحیة أخري یظهر ، ویرمز إلیه بالثور

  .كإله شمسي
المدخل في التحلیل الموضوعي : رشید الناضورى

خ الحضاري والسیاسي في جنوب المقارن للتاری
دار ، الكتاب الثالث، غرب أسیا وشمال أفریقیا

  .١٣٦ص، م١٩٦٩،بیروت، النهضة العربیة
الحضارة الفینیقیة في : عبد الحفیظ فضل المیار) ١٢(

  . ٢٠٨،  صم٢٠٠١، طرابلس، ١لیبیا، ط
قرطاج البونیة : محمد طاهر، الشاذلي بورونیه) ١٣(

النشر الجامعي، تونس، تاریخ وحضارة، مركز 
  .٢٧٦ص، م١٩٩٩

  .٤٧ص، قرطاج: محمد فنظر) ١٤(
، میثولوجیا وأساطیر الشعوب القدیمة: حسن نعمة) ١٥(

ص ـ ، م١٩٩٤،بیروت، دار الفكر اللبناني
  .١٨١_١٨٠ص

، الحضارة الفینیقیة في لیبیا: عبد الحفیظ المیار) ١٦(
  .٢٠٨ص

دار ، المعتقدات الكنعانیة: خزعل الماجدي) (١٧
  .١٧٨ص، م٢٠٠١، عمان، الشروق

  .١٧٩المعتقدات الكنعانیة، ص: خزعل الماجدي) (١٨
(19) Polybius, L.C.L, VII, 9-2-3.              

محمد عبد :.ت، الحضارة الفینیقیة: جورج كونتنو) (٢٠
، مركز كتب الشرق األوسط، الوهاب شعیره

  .١٧٨ص، ١٩٤٨القاهرة
العالقات بین الشرق بحوث حول : أحمد الفرجاوي) (٢١

، المعهد الوطني للتراث، الفینیقي وقرطاجة
  .١٦٨ص، م١٩٩٣،تونس

، المرجع السابق: مفتاح محمد سعد البركي) (٢٢
  .١١٥ص



 م٢٠١٦العدد الخامس والثالثون      صورة  مجلة كلیة اللغة العربیة بالمن

- ١٤٦٣ - 
 

                                                                                        

تاریخ المغرب الكبیر والعصور : رشید الناضوري (٢٣)
، دار النهضة العربیة، الجزء األول، القدیمة
  .٢١٢ص، .م١٩٨١بیروت

محمد عبد :.ت، الحضارة الفینیقیة: جورج كونتنو (٢٤)
، مركز كتب الشرق األوسط، الوهاب شعیره

  .١٢٧ص، م١٩٤٨القاهرة
(25)Georje. R.M.A: Phoenicia, New york, 

1853,pp 9,21. 
(26)Georje. R.M.A: History of Phoenicia, 

longman, London, 1889,p 15. 
(27)Ferron. J: le Caracte'resolaire du dieu 

de Carthage in Africo, I, 1966, pp41-
59. 

(28)Gsell, ST: Histoire Ancienne de l 
Afrique du nord, tome 3-4 librairie 
Hachette, Paris, 1920, pp 284-285. 

دراسات في تاریخ : مصطفي كمال عبد العلیم) (٢٩
  .٤٥ص، م١٩٩٦، بنغازي، لیبیا القدیم

التحلیل المدخل في : رشید الناضوري) (٣٠
  .١٤٥ص، ...الموضوعي

دراسات ونصوص في : محمد الهادي حارش) (٣١
، تاریخ الجزائر وبلدان المغرب في العصور القدیمة

  .١٠-٨ص ص، دار هومه 
أقدم صالت حضاریة بین مصر : رشید الناضوري) (٣٢

، جامعة االسكندریة، مجلة كلیة اآلداب، ولبنان
  .٢١١ص، ١٩٦٨

، رب العربي في التاریخمدنیة المغ: أحمد صفر) (٣٣
، م١٩٥٩تونس ، الدار التونسیة للنشر والتوزیع

  .١١٦ص
تاریخ أفریقیا الشمالیة، : شارل أندریة جولیان) (٣٤

الطبعة ، محمد مزالي والبشیر بن سالمة: ترجمة
  .١١٩ص، م١٩٧٨، الدار التونسیة للنشر، الثالثة

(35)Gsell: op.cit, p282. 
(36) Ibid, p289. 
(37)walbank, F.W: The Rise of Rome to 

220 B.C, C.A.H, Cambridigeuniveristy 
press,1989, p514. 

السنبلة دلیل علي النبات : السنبلة والسمكة) (٣٨
والسمكة تدل علي الخصب ودلیل علي ، والخصب

                                                                                        

أدیان : خزعل الماجدي. الماء والمطر واإللهة األم
دار ، وليالطبعة اال، ومعتقدات ما قبل التاریخ

  .١١١ص، ١٩٩٧،األردن، الشروق للنشر والتوزیع
  .٤٦ص، قرطاج: محمد فنطر) (٣٩

(40) Carless, R.M: Ancient History of the 
Egyptians, Carthaginians, Assyrians, 
Baby Lonians, vo.I, New 
york,1838,p191. 

(41)Georje.R.M.A: The Religions of The 
Ancient World, London, 1822,p93٠ 

  .٢٠٧ص، تاریخ المغرب الكبیر: رشید الناضوري) (٤٢
مجلة آثار "اآللهة تانیت،: المبروك الزناتي) (٤٣

  .٥٥ص، م١٩٩٢، ٤ع، "العرب
التماثیل المتونیة هي تماثیل صغیرة رفیعة وطویلة ) (٤٤

  .ویداها إلي األعلي
(45)Saumagne,C, louis, C, Maurice, P: 

Melanges De carthage, 
LibrairieOrientaliste Paul Geuthner, 
paris, 1964-1965, p.47. 

، دار الشروق، الدین المصري: خزعل الماجدي) (٤٦
  .٨١ص، م١٩٩٩عمان

، دار المعرفة ٣ج،مصر: محمد بیومي مهران) (٤٧
  .٤١٠ص، ١٩٩٣،اإلسكندریة، الجامعیة

  .٨١ص، الدین المصري :خزعل الماجدي) (٤٨
صورة الربة ایزیس علي : آمال سعید محمد نور) (٤٩

التمائم والجعارین المصریة في قرطاجة ،رسالة 
ماجستیر غیر منشورة، معهد الدراسات االفریقیة 

  .٩٤- ٩٣،ص ص ١٩٩٢والبحوث، القاهرة 
  .٩٦ص، المرجع السابق: آمال سعید محمد نور) (٥٠
  .١١٦ص: المرجع نفسه) (٥١
: ترجمة، تاریخ قرطاج: مادلین هورس میادان) (٥٢

باریس، -منشورات عویدات، بیروت، إبراهیم بالش
  .١٠٤ص، م١٩٨١الطبعة األولي، 

المدخل في التحلیل : رشید الناضوري) (٥٣
  .١٤٤ص،...... الموضوعي

منشورات عالء ، تاریخ أورشلیم: فراس السواح) (٥٤
  .٢٠١ص، م٢٠٠١،الدین
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لمدخل في التحلیل ا :رشید الناضوري) (٥٥
  .٥٧- ٥٦،ص ص ..... الموضوعي

، الحضارات السامیة القدیمة: سبتینوموسكاتي) (٥٦
، دار الرقي، السید یعقوب بكر: ترجمة
  .١٢٨ص، ١٩٨٦،بیروت

ص ، المعتقدات الكنعانیة: خزعل الماجدي) (٥٧
  .٩٩، ٩٨ص

  .٩٩ص: المرجع نفسه) (٥٨
یخ لبنان تار ، المدن الفینیقیة : محمد بیومي مهران) (٥٩

، ١٩٩٤، بیروت، دار النهضة العربیة، القدیم
  .٣٢٧ص

المدخل في التحلیل : رشید الناضوري) (٦٠
  .٧١ص، ....الموضوعي

المرجع : الشاذلي بورونیه و محمد طاهر ) (٦١
  .٢٦٩ص، السابق

قاموس اآللهة : رولینغ ٠ف. ه، بوب.م، ادزارد) (٦٢
" والبابلیةالسومریة " واألساطیر في بالد الرافدین

، "األوغارتیة والفینیقیة" وفي الحضارة السوریة
، دار الشرق العربي، محمد وحید خیاطة: ترجمة
  .٢٨٠ص، م٢٠٠٠، سوریا

  .٩٩ص، المعتقدات الكنعانیة: خزعل الماجدي) (٦٣
، ١ج،معالم التاریخ القدیم: علي أحمد الشریف) (٦٤

، م٢٠١٠جامعة االزهر، القاهرة ، حضارات أسیا
  .٢٣٦ص

  .١٩٢ص، المرجع السابق: أمال سعید محمد نور) (٦٥
  .عبارة عن حلیة أو عقد: الخوذج) (٦٦
ص ، المرجع السابق: امال سعید محمد نور) (٦٧

  .١٩٣، ١٩٢ص
، الحضارة الفینیقیة في لیبیا: عبد الحفیظ المیار) (٦٨

  .٢١٤ص
ترجمة ، تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین: فیلیب حتي) (٦٩

، م١٩٥١، بیروت، افة دار الثق، جورج حداد
  .٢١٩ص

  .١٧٩، المرجع السابق: أحمد الفرجاوي) (٧٠

                                                                                        

  .٢١٥ص، المرجع السابق: حسن نعمة) (٧١
الحضارة الفینیقییة في : یولي بركوفیتشتسیركین) (٧٢

جروس ، ١ط، یوسف أي فاضل: ترجمة، اسبانیا
م، ص ص ١٩٩٨لبنان ، برس للنشر والتوزیع

٠ ١٢٤-١٢٣  
  .٦١ص، لسابقالمرجع ا: حسن نعمة) (٧٣
معجم آلهة مصر : كارلوریوراد، ماریوتوسي) (٧٤

الهیئة ، ابتسام محمد عبد الحمید: ترجمة ، القدیمة
  .١٠٥ص، ٢٠٠٨القاهرة ، المصریة العامة للكتاب

  .١٤٤ص، المرجع السابق: حسن نعمة) (٧٥
، الحضارة الفینیقیة في لیبیا: عبد الحفیظ المیار) (٧٦

  .٢١٣ص
ص ، المدن الفینیقیة: المحاسن عصفورمحمد أبو ) (٧٧

  .١٤٦، ١٤٥ص
  .١٧١ص، المرجع السابق: أحمد الفرجاوي) (٧٨
  .١٨١ص، المرجع السابق: حسن نعمة) (٧٩
  .١٦٥ص، المرجع السابق: أحمد الفرجاوي) (٨٠
بعل الثني ، قبر حملك كاهن بعل شمیم بن عزر) (٨١

رئیس الكهنة ، بن مهر بعل، بن اشمنعمص الثني
الحرف : محمد فنظر". ك رئیس الكهنةبن عبد مل

  .٧٣ص، والصورة في عالم قرطاج
(82) Polybius, XXXI, 12-11. 

، المدن الفینیقیة: محمد ابو المحاسن عصفور) (٨٣
  .١٤٥ص

(84) Matting liy, D,J: Tripolitani, London, 
1995, p,.167. 

  ٣٦ص، المرجع السابق: مادلین هورس) ٨٥( 
، المرجع السابق: نورأمال سعید محمد ) ٨٦( 

  .١٩٥ص
بینما یرفض فریق آخر ، قیل هو ابن اإلله بعل) ٨٧( 

هذا األمر ویفسر بأن عالیان صفة من صفات اإلله 
وكان عالیان  ،والتي تعني الرفیع العالي في المقام

وكان في صراع دائم ، إله الخصب والینابیع واآلبار
وكان موت ینتصر " موت"مع إله القحط والحجر 

ثم یعود عالیان إلي الدنیا ، قتل عالیان كل عاموی
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وذلك بعد سقوط ، مجددا مع ابتسامة الربیع
  ."٢٤٦ص، المرجع السابق: حسن نعمة . االمطار

وهو سید جبل سافون " الشمال"یعني اسم سافون ) ٨٨( 
وهو احد اآللهة التي أقسم بها الملك األشوري أسر 

ة حدون وملك صور في معاهدة الصلح الموقع
بینهما ،كما انه معروف لدي المصریین إذ عثر في 
معبد اإلله بعل في أوغاریت علي كتابة تشیر إلي 
ان مواطنا مصریا كان یعبد اإلله بعل سافون 

، المرجع السابق: ادزارد. ویصف إیاه باإلله األكبر
  .٢٤٢-٢٤١ص ص

دار عالء ، ٧ط، لغز عشتارت : فراس السواح) ٨٩( 
  .٣١٢- ٣١١ص ص ،م٢٠٠٠، دمشق، الدین

، المرجع السابق، رولینغ. بوب ف، هـ.م، ادزارد) ٩٠( 
  ٠ ٢٤٨ص

موسوعة الحضارات وتاریخ االمم : محمد شاكر) ٩١( 
  .٤٢٣ص، ت.د، دار أسامه، ١ج، القدیمة الحدیثة

، المدن الفینیقیة: محمد أبو المحاسن عصفور) ٩٢( 
مظاهر : الحسین إبراهیم أبو العطا، ١٤٢ص

مكتبة ، صر البطلمي الرومانيالحضارة  في الع
  .١٢٠ص، م٢٠٠٧،دمیاط، نانسي

محمد ، ١٢٨ص، المرجع السابق: س. موسكاتي) ٩٣( 
  ١٤٢ص، المدن الفینیقیة: أبو المحاسن عصفور

ریاض الریس ، قراءة سیاسیة للتوراة: شفیق مقار) ٩٤( 
  .١٣٦ص، ت.د، للكتب والنشر

  .١٦ص، المرجع السابق، آمال سعید محمد نور) ٩٥( 
  .١١١ص، المرجع السابق: الحسین أبو العطا(٩٦)
  .١١٢ص: المرجع السابق: الحسین أبو العطا(٩٧)
  .١٦٨ص، المرجع السابق: حسن نعمة(٩٨)

وهي الهة السماء والحب ، یعني اسمها بیت حور(٩٩) 
وصورت كبقرة أو كامرأة برأس بقرة أو ، والمتعة

برأس امرأة  یزین رأسها قرص الشمس بین قرني 
للمزید ینظر خزعل ، ولها دائما أذنا بقرة البقرة

  .١٠١ص، الدین المصري: الماجدي
  ١٦٩ص، المرجع السابق: حسن نعمة(١٠٠) 

                                                                                        

  .١١٢ص، المرجع السابق، الحسین أبو العطا(١٠١) 
، )الشرق األدني(قصة الحضارة،: ول دیورانت(١٠٢)
زكي نجیب محمود، :،ت٣ط

  ٠ ١٦٠م،ص١٩٦٥،القاهرة،٢،ج١مج
  .١٩ص، المرجع السابق: نورأمال سعید محمد (١٠٣)

(104)Mabe, G.M: Carthage of the 
Phoenicians in the light of modern 
Excavation, New york,           
1905,pp25-26.                                                                                                

ص ، المرجع السابق: امال سعید نور محمد(١٠٥) 
  .٧٤- ٧٣ص
  .٧٤ص: المرجع نفسه(١٠٦)
، ٢ج، آلهة مصر العربیة: علي فهیم خشیم (١٠٧)

  .٣٢٧ص، م١٩٤٩، الهیئة المصریة العامة للكتاب
وما  ٧٤ص ص ، المرجع السابق: أمال سعید(١٠٨) 

  بعدها
هو إله الصحراء واللیل وهو رمز الشمس للمزید (١٠٩)

  .٨٦ص ،الدین المصري: خزعل الماجدي: ینظر
  .١٧٦ص، المرجع السابق: حسن نعمة (١١٠)

(111)Mabe, G.M: op.cit, p36. 
(112)Diodours: xx, 14,2_6. 

  .٢٧٣ص، المرجع السابق: علي فهیم خشیم (١١٣)
(114) Gorje, R.M.A: Phoenicia, p107. 

الدین المصري، ص ص : خزعل الماجدي ١١٥)(
٦٨-٥٨.  
  .٢١٣ص، المرجع السابق: جورج كونتنو (١١٦)
  .٢٨٣ص، المرجع السابق: علي فهیم خشیم (١١٧)
، المرجع السابق: ماریوتوسي و كارلور بوراد(١١٨)

  .٤٦ص
(119)Mabe, G.M: op.cit, p42. 

  .٢٠٣ص، المرجع السابق: أحمد الفرجاوي (١٢٠)
، الحضارة الفینیقیة في لیبیا: عبد الحفیظ المیار (١٢١)

  .٢١٤ص
  .١٧٧ص، المرجع السابق: حسن نعمة (١٢٢)
  .٧٥ص، الدین المصري: ماجديخزعل ال (١٢٣)
  .١٧٥ص، المرجع السابق: حسن نعمة (١٢٤)
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، معجم الحضارة المصریة القدیمة: ج. بوزنر(١٢٥)
  .٧٨، ٢٧ص ص، ٢٠٠١،القاهرة 

  .٢٨٤ص، المرجع السابق: علي فهیم خشیم (١٢٦)
(127) Herodotus: The Histories, Trans. By 

Georje, R.M. A,Google Books, 
2009,III. 37. 

ص ، المرجع السابق: الحسین أبو العطا )١٢٨(
  .٩٢، ٩١ص

  .٢٣٠ص، المرجع السابق: حسن نعمة) ١٢٩(
رب السماء والرعد والبرق والمطر والریاح ) ١٣٠(

واعتبر ، ومقر حكمه جبل األولیمبوس، والصواعق
الحسین أبو ، اله الزراعة وأیضا اله الماء والخصب

  .٧٩ص، المرجع السابق، العطا
وكان الثعبان ، والشفاء عند اإلغریقاله الطب ) ١٣١(

، المرجع السابق، الحسین أبو العطا، رمزه المقدس
  .٩٤ص

، الحضارة الفینیقیة في لیبیا: عبد الحفیظ المیار) ١٣٢(
  .٢١٨_٢١٥ص ص 

الدیانة المصریة : عبد الحلیم نور الدین) ١٣٣( 
، الخلیج العربي للطباعة والنشر، ١ط، ١ج، القدیمة
  .٢٢٧_٢٢٣ص ص، م٢٠٠٩القاهرة

  .٢٠٠ص، المرجع السابق: حسن نعمه) ١٣٤( 
  .١٠٠ص، الدین المصري: خزعل الماجدي) ١٣٥( 
معالم حضارات : محمد أبو المحاسن عصفور) ١٣٦( 

  .٦٩ص، الشرق األدني القدیم
  ١٠٠ص، الدین المصري: خزعل الماجدي) ١٣٧( 
  .٢٠١ص، المرجع السابق: حسن نعمة) ١٣٨( 
  .٢٠٥ص، ابقالمرجع الس: أحمد الفرجاوي) ١٣٩( 
، المرجع السابق: أمال سعید محمد نور) ١٤٠( 

  .٩٨ص
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