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 اإلناث اهلا اآلالفداء عند وميثولوجيا التضحية 
 حضارتي العراق القديم ومصر القدمية يف

 )عشتار وايزيس إمنوذجًا(
 

 م.م. نـور خضيـر بــدر
 المديرية العامة لتربية محافظة بغداد الكرخ / االولى

 العراق –التربية وزارة 
noor.khudair80@gmail.com 

 :الممخص
كانت مما ال شؾ فيو، اف حضارتي وادي الرافديف والمتمثمة بالعراؽ ووادي النيؿ المتمثمة بمصر 

 فكانت، القدـ في الموغمة التاريخيةوحقبيا  عصورىا عبرالدينية  معتقداتيا أصالة في راقياً  إنموذجاً 

ومعتقدات الخمؽ  ريطاوقد شغمت االس . والتكامؿ بالنضج اتصفت معتقدات الحضارتيف لياتيف
، في العقيدة الدينية لتمؾ الحضارتيف العريقتيفوالموت والبعث حيزًا كبيرًا والتكويف والنشوء 

كانوا متدينيف بالفطرة وكاف لمديف دور يضاؼ الى ذلؾ اف كبل العراقييف والمصرييف القدماء 
مكثؼ في حياتيـ اليومية مما ساىـ في انتاج  عدد غزير مف اآللية والتي ارتبطت بعدد مف 

دور جوىري ومحوري في صياغة  فكاف ليفّ منيا،  االساطير والتي لـ تستثِف اآلليات المؤنثة
ة عشتار في الديانة البابمية، يقابميا تمؾ االساطير والتي كاف اشيرىا اسطورة اإللو تموز واإللي

االسطورة األوزيرية ممثمة باإللو اوزيريس واإللية ايزيس في الديانة الفرعونية، حيث كاف لكبل 
الحظ االوفر في بمورة تمؾ االسطورتيف وما تمخض عنيا مف قيـ  ، عشتار وايزيس،اإلليتيف

تاريخ القديـ والمتاف حدى اىـ المبلحـ في الوالتي جعمت منيما المتضحية ومعاني لمفداء واإليثار 
اف ما  سيتناوليما بحثنا ىذا مع تحديد امكانية التأثر والتأثير واحتماليات التداخؿ فيما بينيما.

واليدؼ السامي الذي سعت  فتمخض عنو بحثنا ىذا ىو التشابو الكبير في جوىر االسطورتي
ية السبؽ الذي حققتو االسطورة البابمية كونيا مع ابراز أىمكبًل مف عشتار وايزيس في تحقيقو 

 االقدـ تاريخيًا واف كانت االسطورة االوزيرية قد حققت شيرة وانتشارًا اعظـ مف نظيرتيا البابمية.
 . (ايزيس، عشتار، مصر القديمة، العراق القديم،اآللهات اإلناث، ميثولوجيا)الكممات المفتاحية:
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Mythology of Sacrifice and Redemption for Female Gods In the 

Civilizations of Ancient Iraq and Ancient Egypt 

(Ishtar and Isis as a model) 

 
 
 

 

ABSTRACT 
Undoubtedly, the two Mesopotamian civilizations represented by Iraq 

and the Nile Valley represented by Egypt were a fine example in the 

authenticity of their religious beliefs throughout their ancient eras and 

historical eras, so these two civilizations had beliefs that were 

characterized by maturity and integration. The myths and beliefs of 

creation, evolution, formation, death, and resurrection occupied a large 

place in the religious doctrine of these two ancient civilizations, in 

addition to that both the ancient Iraqis and Egyptians were religious by 

nature and religion had an intense role in their daily life, which 

contributed to the production of a large number of deities, which were 

associated with a number of myths and Feminine deities were not 

excluded from them, so they had a fundamental and pivotal role in 

formulating these myths, the most famous of which was the myth of the 

god Tammuz and the goddess Ishtar in the Babylonian religion. The 

crystallization of those two myths and the values that resulted from them 

in terms of sacrifice and meanings for redemption and altruism, which 

made them one of the most important epics in ancient history, which will 

be discussed in this discussion with the determination of the possibility of 

influence and influence and the possibilities of overlap between them. 

What emerged from our research is the great similarity in the essence of 

the two myths and the lofty goal that both Ishtar and Isis sought to 

achieve while highlighting the importance of the precedence achieved by 

the Babylonian myth as it is the oldest historically, even though the 

Osirian myth has achieved greater fame and spread than its Babylonian 

counterpart. 
 

Keywords: mythology, female gods, ancient Iraq, ancient Egypt, Ishtar, 

Isis. 
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 الوبحث األول

 نسواث العقٍدة الدٌنٍت فً العراق وهصر القدٌوٍ

في وجودىا قدـ اإلنساف نفسو، ولكف مف الصعب تحديد البدايات  قديمةإف العقيدة الدينية 
الدينية مف حيث الزماف والمكاف، ولكف يمكف القوؿ إف اإليماف بالديف وجد  العقيدةليذه 

الـ وبيف أقدـ الجماعات البشرية التي عثر عمييا المنقبوف في مناطؽ عديدة مف الع
واالنثروبولوجيوف في مواقع استيطانيـ، وعمى مخمفاتيـ التي ليا عبلقة بالديف والعقيدة 

ما إف نشأة المعتقدات الدينية في العصور التاريخية تستند عمى أسباب ، ك(ٔ)الدينية
تكف طبيعة الديانة تنسجـ وطبيعة اإلنساف  منطقية، إاّل إف ذلؾ وحده ليس كافيًا ما لـ

 .(ٕ)نفسو والظروؼ المحيطة بو
، ةا والبيئوالجغرافي فرغـ اف كبل الديانتيف، العراقية والمصرية القديمة تأثرت بعوامؿ الطبيعة

والعدد الوفير منيا وكذلؾ ذواتا توجو واحد عندما جمعا بيف تعدد االلية فقد كانتا ايضًا 
وعػدـ التماسؾ  لمتناقضاتاكانت  ، ففي الديانة البابمية المتناقضاتالجمع بيف في 

كما امتاز مجمع اآللية البابمي  يا،مف اغرب المظاىر التي تبرز فيوالتقمبات المستمرة 
، كاف مميئا بالعبادات المتناقضة، وتػكرار ، وألسباب عديدةالػذي ضـ ىذه العقيدة بأنو

متدينًا، ألف كاف اإلنساف الرافديني القديـ ، في حيف اف إلى اآللية الصفػات التػي نسبيا
الديف كاف يقدـ نفسو في حدود المستوى الذي كاف عميو التطور المادي في ببلد الرافديف، 
إذ إنو مّثؿ آنذاؾ انعكاسًا خياليًا داخؿ الوعي االجتماعي لعبلقات الناس فيما بينيـ بصفة 

ىذا اإلنساف يعيش في حالة مف الترابط  فكافصة، عامة، وعبلقاتيـ مع الطبيعة بصفة خا

                                           
كمية  -عصر حمؼ في العراؽ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد أكـر محمد الكسار،( ٔ)

 .ٚٔ، ص ٕٜٛٔ اآلداب،

، ترجمة: عيسى سمماف وسميـ طو التكريتي، دار الحرية سومر فنونيا وحضارتيا أندريو بارو،( ٕ)
 .ٕٔٔ، ص ٜٚٚٔ بغداد، لمطباعة والنشر،
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مع الطبيعة، وبقي ىذا الشعور يبلزمو طواؿ الفترة التي حافظ فييا المجتمع عمى تماسكو 
 .(ٔ)ةالثقافي، وبقي ىذا الشعور حيًا بالرغـ مف تطور أحواؿ الحياة المدني

 األزؿ، واف منذ اعتقاديوف قـو ىـ القدامى اقييفر الع افوالدارس لمعراؽ القديـ يدرؾ مبكرًا 
 انجازات حضارية تضمنت التي األولى األصيمة الحضارات مف تعد القديمة حضارتيـ

 ىذه في الدينية المعتقدات واف األخرى، األمـ بيا تأثرت تميزت بيا، وقد أساسية وأفكار
  األرض، ىذه عمى عاش مف تصرفات كؿ في المعالـ تظير واضحة العريقة الحضارة

 مف جوانب جانب كؿ في وأثر المساحة ىذه سكف مف حياة في ميمة أدواراً  الديف أّدى فقد
بالنضج حتى  يتصؼ التاريخية العصور بداية ومنذ العراؽ في الديف كافو  حياتيـ،
مف  نوع بطبعو وىذا ومتميز، خاص إلو والحياة الطبيعة عناصر مف عنصر لكؿ اتخذت
جسور  لمد محركاً  المعتقد اصبح الحضاري، لذلؾ بالتطور يتميز الذي الفكري التحوؿ
 .(ٕ)يتبناه او يعتنقو الذي االنساف وبيف بينو التواصؿ
قد كاف الديف في مصر القديمة يعمو كؿ شيء، وىذا ما نراه في ، فموادي النيؿاما في 

يكف ىناؾ نظاـ الحكـ والفف والعمارة واألدب، مما يقودنا الى حقيقة ميمة، وىي : أنو لـ 
. فقد (ٖ)بيف شعوب األرض في العصور القديمة مف ىـ أكثر تدينًا مف قدماء المصرييف

لعب الديف دورًا محوريًا في حياة المصرييف عمى مر تاريخيـ، ولعؿ مف الصعب أف نفسر 
. لذلؾ كاف (ٗ)الديف في حياة المصري القديـ في غياب اليامةكثيرًا مف احداث التاريخي 

اف تكوف قضية تفسير العالـ بطبيعتو وظواىره، أضافة الى أصؿ ووجود  مف البدييي
األنساف، قد شغمت االنساف المصري القديـ ومنذ العصور الحجرية، والتي انيمؾ فييا 

                                           
 .ٖٗ، ص ٕٜٜٔبغداد، تقي الدباغ، الفكر الديني القديـ، دار الشؤوف الثقافية العامة، ( ٔ)

 

جبر القريشي، التفسير الديني في المعتقدات العراقية والمصرية القديمة، كمية العمـو  صالح (ٕ)
 .ٕاالسبلمية، جامعة كرببلء، دت، ص 

( ماريو توسي وكارلو ريو ردا، معجـ آلية مصر القديمة، ترجمة: ابتساـ محمد عبد المجيد، ٖ)
 .٘ـ، صٕٛٓٓالقاىرة،  ، الييئة المصرية العامة لمكتاب،ٔمراجعة: محمود ماىر طو، ط

( بثينة ابراىيـ مرسي، تطور الديانة المصرية القديمة مف خبلؿ لوحات النذور واليبات، الييئة ٗ)
 .ٚـ، صٕٓٔٓالمصرية العامة لمكتاب، 
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المصري القديـ في التأمؿ وتتبع كؿ ما يدور في بيئتو، وفي ايجاد التفاسير لكؿ ما يجري 
ي ايجاد القوى الغيبية التي تقؼ وراء ىذه الظواىر مف ظواىر طبيعية وكونية ومحاولتو ف

 . (ٔ)المختمفة والتي ادرؾ فييا انيا تفوؽ قدرتو كإنساف
، ىو ابمغ تعبير عف دور الديف في حياة (ٕ)يكوف الوصؼ الذي اطمقو ىيرودوتس وربما

أف المصرييف مف أشد البشر تدينا، وال يعرؼ شعب بمغ "المصري منذ الِقدـ، حيث قاؿ: 
في التقوى درجتيـ فييا، فأف صورىـ بجممتيا تمثؿ اناسا يصموف اماـ رب وكتبيـ عمى 

. بؿ اف ىيرودوتس نفسو ربما ذىب أبعد مف ذلؾ حيف (ٖ)"الجممة أسفاُر عبادة وتنسُّؾ
ذلؾ حرصيـ الشديد، حتى في ، قاصدًا ب(ٗ)وصؼ المصرييف بأنيـ )أكثر دقة في التديف(

العادي مف اعماليـ، عمى العمؿ بموجبات دستور العادات والمحرمات الذي سنتو تقواىـ 

                                           
( صقر محمد سند، الديانة المصرية القديمة، بحث غير منشور، جامعة القاىرة، كمية اآلثار، ٔ)

 . ٙـ، صٕٕٔٓ
كاتب اغريقي عاش في القرف الخامس قبؿ الميبلد ، وكتب ما يمكف أو ىيرودوت،  ىيرودوتس (ٕ)

أف نسميو أوؿ كتاب في التاريخ، وليذا استحؽ اف يمقب بػ ) ابي التاريخ (. و ما يميز ىيرودوت 
عف غيره مف المؤرخيف ىو اىتمامو بتسجيؿ الوقائع الحقيقية واالبتعاد عف الخرافات واالساطير 

يحتوي تاريخ ىيرودوت عمى مناقشات قيمة وحية تاريخية، حيث يره يسجميا كأحداث التي كاف غ
وخصوصا المصرييف الذيف  ،حوؿ العادات والتقاليد والجغرافيا وتاريخ شعوب البحر المتوسط

واعتمد في كتاباتو اسموب التشويؽ واإلثارة خاصة (، كما ىبة النيؿ) اعجب بببلدىـ وسماىا
)ينظر: ىيرودوت، تاريخ  .تاريخ اليوناف في القرف السادس قبؿ الميبلدعندما كاف يكتب عف 

ىيرودوت، ترجمة: عبدااللو المبلح، مراجعة: احمد السقاؼ و حمد بف صراي، المجمع الثقافي، 
 .(.ٖٕ-ٕٓـ، ص ٕٔٓٓابو ظبي، 

لمكتب ، الدار العالمية ٔ( شارؿ سنيوبوس ، تاريخ حضارات العالـ، ترجمة: محمد كرد عمي، طٖ)
 .ٙٔـ، ص ٕٕٔٓوالنشر، مصر، 

(4) Wallis Budge, The Gods of The Egyptians, Volume I., Methuen & Co.,  

London, 1904, p 1. 



 هـ1110-م  0201. لسنت  1/ هلحك ثالث/العدد الالثالثهجلت الدراساث الوستداهت . . السنت الثالثت /الوجلد  

 
 

 
05 

لذلؾ يمكف القوؿ اف المصرييف كجنس كانوا دينييف بالفطرة وربطوا كؿ شيء  .(ٔ)الُممزمة
 .(ٕ)حوليـ بالديف
الخوؼ الذي وتأثيراتيا، ف ومظاىرىاالحضارتيف قد تأثرت معتقداتيـ بالطبيعة وىكذا، فكبل 

كاف يسيطر عمى العراقي القديـ وىو يواجو قوى الطبيعة، ساىـ في دفعو نحو ابتكار 
اآللية وعبادتو ليا، ليجد فييا ممجأ يزيؿ عنو ىذا الخوؼ، إذ إف ذىنية حضارة ببلد 

ف كؿ ىذا قاد بو إلى إيجاد اآلل ية لتكوف الرافديف كانت تعكس ىذا الخوؼ والقمؽ، وا 
ف قمقو المتزايد نحو العالـ اآلخر قد زاد مف  تعبيرًا عف قوى الطبيعة التي يخاؼ منيا، وا 

 أف اآللية منذ أف خمقت اإلنساف،) ىذا الخوؼ، إذ كاف يرى إف الموت أمر مقرر ذلؾ
ف الحياة بقيت بيد اآللية ىذه ىذا النص المأخوذ و  ،)كانت قد جعمت الموت حظًا لو، وا 

 ( يكشؼ عف مدى استسبلـ العراقي القديـ لقبوؿ الموت كأمر مسمـ  جمجامشمف )ممحمة 
 .(ٖ)بو

مف  (ٗ)د نشأت الديانة في مصر في عصر ما قبؿ األسراتبينما في مصر القديمة، ف
تصورات األنساف الساذجة والغامضة عف العالـ المحيط بو نتيجة لضعفو وعجزه عف 

ىر الطبيعة في ظروؼ تخمفو االقتصادي واالجتماعي في مرحمة النظاـ تفسير ظوا
القبمي، حيث لـ يكف لممصرييف ديف واحد، كما لـ تكف ىناؾ وحدة زمانية أو  –العشائري 

مكانية لممعتقدات، ألف اآللية واألساطير كانت تختمؼ مف قبيمة لقبيمة ومف مقاطعة 

                                           
، منشورات ٕالشرؽ واليوناف القديمة، ط –وبوايو، تاريخ الحضارات العاـ ا( أندريو ايمار و جانيف ٔ)

 .ٗٛـ، ص ٜٙٛٔعويدات لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

(2) Bothwell Gosse, The Civilization of The Ancient Egyptians, T. C. & E. 

C. Jack Ltd., London, without date, p 127. 

حمب، الديانة عند البابمييف، ترجمة: وليد الجادر، مركز اإلنماء الحضاري لمنشر،  جاف بوتيرو، (ٖ)
 .ٛٚ، ص ٕ٘ٓٓ

األسرات، ىي مصر في الفترة ما بيف بدايات االستيطاف البشري في مصر في عصر ما قبؿ ( ٗ)
، سير و.ـ. فمندرز بترى)ينظر:  .قبؿ الميبلد ٖٓٓٔمصر وحتى بداية عيد األسر حوالي عاـ 

الحياة االجتماعية في مصر القديمة، ترجمة: حسف محمد جوىر و عبدالمنعـ عبدالحميد، مطابع 
 (.ٛـ، صٜٓٚٔالييئة المصرية العامة لمكتاب، 
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ء تتطور في سياؽ النشاط العممي والنضاؿ ألخرى حتى أخذت تصورات المصرييف القدما
قد عكست ديانة المصرييف القدماء بشكؿ أو بآخر الطبيعة المحيطة بيـ ، ف(ٔ)ضد الطبيعة

االقتصادي واالجتماعي والثقافي. وأيًا كاف األمر، فأف و والسياسي وجميع أوجو نشاطيـ 
نعيرىا األىمية التي لمديانة المصرية أىمية كبرى في فيـ حضارتيا، لذلؾ البد أف 

 . (ٕ)تستحقيا
وىكذا تبمورت بدايات الفكر الديني لممصرييف القدامى، عندما بدأوا يتأمموف قدـو 
الفيضانات والجفاؼ والحظوا البرؽ والرعد وسقوط االمطار وتتبع خروج النباتات مف 

ؤثرة االرض ونموىا حتى اثمارىا، فأدركوا لممرة األولى مف خبلؿ ذلؾ بوجود قوى م
ومسّيرة لمكوف والبيئة. ومف ىنا بدأ التفكير مف جديد في ماىية ىذه القوى وكيفية 
تصورىا، وما اذا كانت خّيرة ونافعة )فيي تجمب الفيضاف واالمطار وتنبت الزرع( او 
كانت شريرة ومضرة )فيي ُتحدث الجفاؼ والبرؽ والرعد( فأختمط احساس المصري القديـ 

 . (ٖ)ة والتأمؿ وبيف الخوؼ والحذربيف الرغبة في المعرف
فكاف ليذه البداية في فيـ وادراؾ المحيط البيئي لممصري القديـ أف جعمتو يتجو الى ايجاد 

القمر و كيانات ممموسة بدال مف التفسير الغيبي لمظواىر، فأخذ يتقرب الى السماء والشمس 
قربو لظواىر اخرى مثؿ ذات الوقت كاف ت والنجوـ والتي كانت تمثؿ روح الخير لو، وفي

وضررًا لو وذلؾ أمبًل في دفع الضرر، فينا كانت بدايات  خوفاً البرؽ والرعد التي تحمؿ 
 .(ٗ)االيماف في االقدار سواء كانت خيرًا أـ شراً 

 
اما السمة االخرى التي اتسمت بيا وتشابيت بيا كمتا الديانتيف فيي التعددية في العبادات 

كرت المدونات المسمارية القديمة أف ديانة ببلد ما بيف النيريف ووفرة المعبودات، حيث ذ
                                           

 .ٗٚٔـ، ص ٜٜٛٔ، الفارابي، بيروت، ف الديف دّلو، حضارة مصر والعراؽ( برىأ)
ـ، ٜٗٙٔ( نور الديف حاطـو ونور الديف بف محمد اديب، موجز تاريخ الحضارة، د. مط، مصر، ٕ)

 .ٕٓٔ، ص ٔج
 .ٕت، ص  .( مياب درويش، الفكر الديني في مصر القديمة، مكتبة اإلسكندرية، دٖ)

 .ٖمياب درويش، الفكر الديني...، ص (ٗ)
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ضعوف ما ي غالباكاف العراقيوف القدماء ، فمف بشكؿ مطمؽ بنظرية تعدد اآلليةكانت تؤ 
 الخمود بيبةعف البشر يميزوىا  ،وقدرةً  اً قوة وذكاء وأفر ُبنيةً  أعظـإنساف  ةىيئ اآللية في
كانت كبيرة العدد جدًا ولكؿ إلو ، فاآللية التعددية ىي السائدةكانت فكرة حيث  ،واالبدية

صفاتو ووظيفتو الخاصة، وكانت أغمبية ىؤالء اآللية ذات أسماء سومرية، اما العدد 
يستدؿ مف ىذا العدد الكبير مف اآللية و ، القميؿ جدًا منيا كانت ليا أسماء سامية أكدية
لية األكثر قدما في ىذه الببلد قد اتخذىا ذات األسماء السومرية عمى اف مجموعة اآل

عمى األكثر السومريوف، وقد أخذ األكديوف فكرة اآللية بأنيا ليس فقط عمى غرار الصورة 
كاف االكديوف في حيف  ،البشرية بؿ أيضًا فييا صفات بشرية بحتة مف مميزات وعيوب
 .(ٔ)سموىـ وتجردىـينظروف إلى اآللية بالمزيد مف الورع واالحتراـ، وبشعور حقيقي ب

، بؿ الطابع الػديني المميػز ليػا فػي اليا واحداً مصر شيدت اما في الديانة الفرعونية، فقمما 
مما يبلحظ في ىذا المجاؿ بأف مصر شيدت طبقية فػي و  تعدد االلية وتعدد الوالءات ليا،

فػػبعض االليػػة خصصػػت لمطبقػػات الخاصػػة بينمػػا خصصػػت اليػػة اخػػرى لمطبقػػات  العبػػادة،
او  كػاألفعىالى وجود اليػة حيوانيػة وطبيعيػة كالشػمس والقمػر والنيػؿ او  باإلضافة العامة،

الحيػػػاة عمػػػى غػػػرار مػػػا شػػػيدتو بعػػػض  باسػػتمراروىػػػي مػػػف االليػػػة المرتبطػػػة  الفيػػؿ او البقػػػرة
وقػػػد وجػػػدت تماثيػػػؿ تؤكػػػد صػػػحة ىػػػذا القػػػوؿ وذلػػػؾ  المنػػػاطؽ الشػػػرؽ االدنػػػى مػػػف عبػػػادات،

 .(ٕ)الخصوبة كآلية باستمرار الحياة الرتباطيا
قد تختمؼ المناطؽ عمى و آليتيـ الى مثمثات، الى توزيعيـ أ المصريوف القدماء لجو كما 

 اعمى اف ينسبو  قد درجوا باستمرار، كما وانيـ تصنيفيا او عمى تعييف االلو الرئيسي ليا
ويكيفوىـ عمى  ،وعاطفة وذكاء وافكار لؤلكؿيتميز بو االنساف مف شيوة  ما لآللية

، ووضعوىـ عمى شكؿ اسري عمى النحو اف لـ يكف ماديا ايضا وروحياً  صورتيـ ادبياً 
الواقع الديني المصري وابف، حتى اصبح  أب وأـ  البشري السيما المثمث الذي قوامو

                                           
 .٘ٗص، .ٜٜٔٔ، لبناف، جروس برس، دراسات في التاريخ، فريحةانيس  (ٔ)
حساف حبلؽ، مبلمح مف تاريخ الحضارات السياسي واالقتصادي واالجتماعي والعسكري والديني،  (ٕ)

 .ٖٙـ، ص ٜٜٔٔالدار الجامعية، بيروت، 
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منطقة  كأسياديحصى مف االلية المحمييف الذيف ينظر الييـ  السحيؽ يتمثؿ بعدد ال
شكمت الثالوث لية حضارة وادي الرافديف عندما آمر ينطبؽ تمامًا عمى ال، وىذا ا(ٔ)معينة

ت عبادتو أرجاء الببلد جميعيا ولعدة قروف وىـ: )أنو( إلو السماء، المقدس الذي عمّ 
في  دهوالذي لقب أبو اآللية وترأس مجمع اآللية السومري طواؿ عيدىـ السياسي ومعب

المياه  واح العاصفة ومسبب الفيضاف، و)أنكي( إلالري وإلوىو )أنميؿ( ، ومدينة الوركاء
ل ىؤالء الثبلث ىـ الذيف يقتسموف حكـ الكوف ، و ولقب ممؾ اإللية الحضارة وواألرض وا 

إللية ويأتي مف بعدىـ اآللية األخرى ويمثموف الثالوث الثاني ويعتبروف أبناء ا، بينيـ
 الثبلثة في الثالوث األوؿ.

عمى الظواىر البيئية والطبيعية، فقد كرة الخير والشر، ففي كبل الديانتيف تأسست اما ف
بينما كّرس فكرة الشر فنتقؿ الى مرحمة تقديس بعض الحيوانات والطيور، الناس ت جعمت

عمى البعض مف الحيوانات مثؿ االسد وابف آوى والصقر والثعباف والتماسيح، في حيف 
يا، كالنسور والصقور التي تستطيع اف تحمؽ بعيدًا في أظير اعجابًا وتقديرًا لبعض

السماء، حيث كاف ذلؾ بداية فكرة التقديس وخطوة اساسية لرسوخ العقائد الدينية في مصر 
القديمة والتي تكاممت صورتيا حيف بدأ المصري في أداء التقدمات مف القرابيف الى ما 

التي اخذت تصاحبيا بعض الحركات قدسو مف الصور الحية ليذه الظواىر أو الكائنات و 
في ، بينما (ٕ)والرقصات لتكوف النواة األولى لما عرؼ بعد ذلؾ مف طقوس وشعائر العبادة

العراؽ القديـ قاـ الناس بعبادة رموز اعتقدوا انيا تنظـ الكوف، فاتخذوا بعضيا لمخير 
 .وسموه الو النور وسموا االخر الذي يقابمو بإلو الظبلـ ممثبًل بالشر

تنتج اف الديانة البابمية والديانة الفرعونية قد اشتركتا بالعديد مف سمف ذلؾ يمكف اف ن
ومراعاة لمجوانب الدينية في كؿ مفاصؿ  والء  اتا ذو تا َكانتيف ، فكبل األمّ السمات والمزايا

محافظيف عمى بقوا المصريوف القدماء رغـ اف ، (ٖ)حياتيـ اضافة الى الرغبة بتعدَد آليِتيـ

                                           
 .ٛٛتاريخ الحضارات...، ص أندريو ايمار و جانيف اوبوايو،  (ٔ)

 .ٖ( مياب درويش، الفكر الديني...، ص ٕ)
(3) Wallis Budge, The Gods of The Egyptians, …., p 4. 
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المبادئ واألطر األساسية لمعقيدة الدينية القديمة الخاصة بيـ، رغـ ما اضافوه عمييا مف 
وا بو ونتيجة ايضًا لمظروؼ االخرى معتقدات جديدة نتيجة لمتطور الطبيعي الذي مرّ 

عمى عكس العراقييف القدماء،  ،(ٔ)والتقمبات التي عانوا منيا سواء كانت فكرية اـ طبيعية
عبارة عف مزيج مختمط مف عدة تيارات الىوتية وبقيت تتأثر في تيف ديانالفقد بقيت 

االوضاع السياسية المحيطة بيا، باإلضافة لعدـ وجود سمطة حقيقية ومطمقة تسيطر عمى 
النشاط الديني والعقائدي يمكف ليا اف ُتخضع كؿ العقائد وتوحدىا في إطار فكري متكامؿ 

طابع واحد مميز ولـ تكف ىناؾ يكف ، فمـ  لكي يتـ فرضو عمى كؿ مفاصؿ الحياة
بصبغة مذىبية واحدة او عقيدة خالصة لمعبود ما، بؿ كانت أي مف الديانتيف تصطبغ 

دومًا تجمع ما بيف العبادات والظواىر الطبيعية والظروؼ الحياتية مع الطقوس، حتى بات 
ري والثقافي بجانبيا الفكالقديمة حياة المف الصعب توقع ومعرفة خصائص ومزايا 

والروحي والعقائدي بسبب عدـ ثبات العبادات والضبابية التي كانت تعتري معالـ المشيد 
فنشأت االساطير والقصص في كبل المشيديف  الديني لكؿ عقيدة ولكؿ معبود ولكؿ مدينة

والى ىذا المعبد او  ،وحاوؿ الكّياف بشكؿ او بآخر في جّر الناس الى ىذا اإللو او ذاؾ
 معًا في النفوذ والسمطة والثروة.ط ،ذاؾ
عمى العبادة والطقوس الدينية فقط، او في وادي النيؿ مـ تقتصر الديانة في وادي الرافديف ف

نما شيدت والدة فمسفة جديدة عكست وجود شع ليا فمسفتيا ورؤيتيا  ةراقيو  ةب متحضر و وا 
المبلحـ سميت  وىذه القصص أو ،في خمؽ الكوف واإلنساف والعالـالخاصة ونظريتيا 

وىي أساطير أصؿ  ،إلى ثبلث أنواع باسـ )األساطير(، والتي تقسـ مبدئياً  ميثولوجيا
وأساطير تنظيـ الكوف والحياة، وأساطير التقييـ  ،والكائناتوالخمؽ والتكويف الوجود 

لواإللية عشتار  والتشريع، فظيرت أسطورة  إينانا )عشتار( ىما  لقصة بطبلىا إلية وا 
ؿ الربيع وبقية المذاف انعكست أحداث حبيما عمى األرض لتشك  و )تموز(،  ودموزي

بينما ظيرت في مصر نظريات الخمؽ االربعة والتي كانت اشيرىا نظرية الخمؽ الفصوؿ، 

                                           
(1 )  Barbara Mertz, Temples, Tombs and Hieroglyphs: A Brief History of 

Ancient Egypt, London, 1964, p. 123 . 
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ىميوبوليس والتي ارتكزت عمى تاسوع اليي كاف احد اركانو ىي االسطورة االوزيرية  في
نبحث في جانب واحد منيا فقط ىو الدور الذي والتي ستشكؿ محور بحثنا، غير اننا س

لتكوف اوؿ لعبتو االلية عشتار في العراؽ القديـ وتضحيتيا باليبوط الى العالـ السفمي 
ممحمة خطتيا يد االنساف، يقابميا ما قامت بو وانجزتو اإللية ايزيس لزوجيا اوزيريس في 

اوؿ تجسيد لمعنى موحد وشامؿ  العقيدة الدينية المصرية القديمة لتكوف كبل االسطورتيف
  ىو )اإللو الفادي(.

 

 لوبحث الثانًا

 والهبىط االسطىري الى العالن السفلً عشتاراإللهت 

يمكف الحديث عف العراؽ القديـ وعف حضاراتو ومعتقداتو ومجتمعو مف دوف الحديث  ال
 تااف ىاتيف الشخصيتيف ليس ، حيثاو)عينانا( وحبيبيا )تموز( او )دموزي( عف )عشتار(

بؿ ىما الشخصيتاف فحسب، كما قد يتصور البعض مجرد شخصيتيف اسطوريتيف 
عشتار نبحث عف معنى اسـ . وفي بحثنا ىذا قد ال القديمة االساسيتاف في الديانة العراقية

اذ  ،وكانت النتيجة اقؿ بكثير مف الجيد فيذه محاولة قد قاـ بيا الكثيروف، ،وال عف ماىيتو
تار( ومف المؤكد انيا كممة مختصرة  -لمقصود مف ىذه المقطعيف )ايشا اننا سنتعرؼ ما

سـ عشتار عبلقة اشتقاقية بينو وبيف كممة إلاذ اف  ،تعبر عف احدى مظاىر الشخصية
(Astare في السنسكريتية ستار( )Stare  في اليونانيةAster) مف الثابت اف، حيث 

ولكف مف  (،Venus)المتجسدة في كوكب الزىرة و ة عشتار عف الربّ  ينطبؽ تماماً االسـ 
ة او يمكف اف يقوؿ اف عشتار كانت تتجسد يستطيع اف يؤكد ىذا ىو االنطباع القديـ لمربّ 

في  في حياة العالـ والسيما الى االرض لتشترؾ بالكوكب ىذا ثـ تنزؿ بعد ذلؾ مف عميائيا
ولـ تكف تشبو كوكب الزىرة فحسب بؿ كما  ،حياة البشر فتشرؼ عمى غرامياتيـ ومعاركيـ

 .(ٔ)يةنت الحياة المتجسدة او المتأل  كانت متجسدة فيو وكاف ليا جسـ انساني فيي كا

                                           
دمشؽ،  مطبعة الكاتب العربي، ماجد خيربؾ، :تعريب وكنعاف،اساطير بابؿ  شارؿ فيرولمو، (ٔ)

 .ٕٖ-ٖٔص ص ،ـٜٜٓٔ
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يف يعند السومر وكانت تعرؼ الية الخصب نة قدماء العراقييف ىي افي ديعشتار كانت 
كممة وسوؼ نستخدـ ، او تموز سـ )انانا( وعرؼ زوجيا الو الخضار والماشية دموزياب

لشيوعيا عمى الرغـ مف اف المعتقدات والطقوس الخاصة بيذيف االليييف تموز عشتار و 
 .(ٔ)كاف ممؾ مف مموؾ سبللة الوركاءتموز االلو ، كما اف ترجع الى جذور سومرية

الية الجماؿ والحب ىي كونيا بيا عشتار في كؿ االزماف  اف ابرز الصفات التي اشتيرت
التي الحرب وسيدة المعركة وىنا تناقض في صفتيا االولى الرئيسية  بإليةولقبت ايضا 
فبعض ، محرب وليس ىناؾ تفسير ليذا التناقضلالية كونيا محب وبيف لىي الية 

الباحثيف يرى في ذلؾ تبمور لفكرة مفادىا اف عشتار كانت عمى صمة بحياة اإلنساف سواء 
 .(ٕ)عندما تفنى في خضـ المعركة او عندما تخمؽ في لييب العاطفة 

الى العالـ السفمي بيف شعوب العالـ وقد وردت  عشتاراإللية اشتيرت اسطورة ىبوط 
خة البابمية االكادية )ىبوط عشتار الى العالـ النس، وىما نسختاف مف اسطورة اليبوط

والنسخة السومرية )ىبوط انانا الى العالـ االسفؿ( وقد تتماىى النسختاف في  االسفؿ(
عشتار وقد ىجرت كرسييا السماوي ونزلت الى العالـ الذي تيبط اليو فييما بعض، وتبدو 

تتفقاف في الرحيؿ مف االرواح بعد موت االجساد حيث تختمؼ النسختاف في النزوؿ و 
 .(ٖ)ث قوى الخصب والتجدد في الطبيعةحي
ولـ  ،ذات جماؿ باىر لـ يشيد لو مثيؿكانت اف عشتار في احد جوانبيا ذكر األسطورة ت

عف  كانت عشتار تدور بيف عالـ البشر بحثاً فيكف اىؿ االرض بعيديف عف ذلؾ العشؽ، 
يممكوف وتعدىـ بالزواج حتى  كؿ ما تأخذالضحايا حتى وصمت الى مموؾ البشر وكانت 

، وبيوـ وصمت عشتار الى ونياراً  يممكوف تركتيـ وىـ يبكونيا ليبلً  اذا ما اخذت اعز ما
ليا حتى تبقى معو ألطوؿ  ةراعي االغناـ فذىمو جماليا واغوتو عيوف الفتاة فقاـ بذبح شا

                                           
دمشؽ،  ساة تموز، االىالي لمطباعة والنشر والتوزيع،أفاضؿ عبد الواحد عمي، عشتار وم (ٔ)

 .ٜص ،ـٜٜٜٔ
 .ٖٙص...،ساة تموز،أد الواحد عمي، عشتار ومبفاضؿ ع (ٕ)
تجميات عشتار في الشعر الجاىمي، اطروحة دكتوراه، جامعة النجاح  ،نادية زياد محمد سمماف (ٖ)

 .ٜٖص ،ـٕ٘ٔٓ فمسطيف، الوطنية في نابمس،
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والثالث فعؿ نفس  ،زمف ممكف فأخذت تأكؿ عشتار ثـ رحمت وفي اليوـ التالي ذبح ليا
سأليا البقاء لكنيا رفضت وقالت انو فالشيء حتى لـ يبؽ لدى الراعي شيء يقدمو لعشتار 

واخذ يبحث عف عشتار ليقدـ ليا  ةيممؾ شيء يغرييا بالبقاء معو فقاـ الراعي بسرقة شا ال
مى امؿ اف تعود عشتار لتجمس يسرؽ مف الرعاة ع سرؽ ومف يوميا اصبح الراعي ذئباً  ما

 .(ٔ)معو

 

 رسوالً  ااف االلية ىيأوا في احد األياـ وليمة كبرى فأرسمو تتركز فحوى اسطورة عشتار في 
نستطيع اف  لما كنا ال)لية العالـ األسفؿ واوصوا اف يقوؿ ليا وىي إالى اختيـ )ايرشكاؿ( 
ابعثي إلينا مف يحمؿ حصتؾ فبعثت ، تستطيعيف إف تصعدي إلينا ننزؿ إليؾ وانت ال

وصعد الى السماء حيث اجتمع االلية العظاـ في   (Namtar) ايرشكاؿ وزيرىا نمتار
لكف االلو )نرجاؿ( لـ يفعؿ ذلؾ فعاد ، ختيـوتكريما أل وليمتيـ فرحبوا بو ونيضوا اجبلالً 

عمييا الحدث، وبعدىا بعثت بو مرة اخرى الى مجمع اآللية  الرسوؿ الى ممكتو وقّص 
وبعد انخراـ ، (عو في عالـ االمواتحتى تودِ  ي لـ يقؼ اجبلالً ليحضر ليا ىذا االلو الذ

كرىوف نرجاؿ عمى الرضوخ الى طمب ايرشكاؿ جممة سطور في ىذا النص نجد االلية يُ 
بعد الموت، وبعد اف اجتاز ابوابو السبعة ووصؿ الى قصر  فيأخذ بو رسوليا الى عالـ ما

ال مف اف يعتذر ليا ويستعطفيا ىجـ اذ اف نرجاؿ بد ايرشكاؿ وحدث مالـ يكف متوقعاً 
عمييا وأمسؾ بيا مف شعرىا وانزليا مف عرشيا وجرىا عمى األرض فتخاذلت ايرشكاؿ 

كف زوجي واكوف زوجؾ  ،تقتمني يا اخي، ودعني اقوؿ لؾ كممة ال)واستعطفتو قائمة 
بيا  اـوىنا تبدؿ غضب نرجاؿ الى ىي (عمى مممكة العالـ االسفؿ الواسعة جعمؾ ممكاً أوس

بعد  في عالـ ما لياً ا  و  ، صار زوجيا وحكـ معيا ممكاً فقبميا وجفؼ دموعيا وىكذا
 .(ٕ)الموت

                                           
، الحضري لمطباعة، القاىرة، ٔاحمد محمد البربري، السماء في الفكر المصري القديـ، ط (ٔ)

 .ٖٚٔـ، ص ٕٗٓٓ
-ٖٕٗص  ، صـٜٙٚٔ، بغداد، طو باقر ، مقدمة في ادب العراؽ القديـ، دار الحرية لمطباعة (ٕ)

ٕٖ٘. 
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قررت اآللية عشتار زيارة اف عنصر المجازفة  والمخاطرة في اسطورتنا ىنا يتركز حيف 
العالـ السفمي الذي يسكف فيو األموات وىو عالـ منفصؿ عف عالمنا، وذو قوانيف خاصة 

لية ايرشكاؿ التي ال تحب اختيا كما اسمفنا أخت اآللية عشتار الكبرى اآلبو وتحكمو 
موات وعمى ما يبدو أف سبب الزيارة كاف رغبة اآللية عشتار في إطبلؽ سراح األ

عادتيـ إلى عالـ األحياء، حيث   لـ تتوقع اآللية عشتار ما كاف في انتظارىا مف مكائدوا 
اآللية عشتار كانت لدييا شكوكيا، رغـ ذلؾ  كفولاختيا التي عرفت بالزيارة مقدمًا، 
فاخرة إلى العالـ السفمي الذي كانت لو  ومبلبس وحمي ذىبت اآللية عشتار مرتدية تاجاً 

سبعة ابواب، حيث قاـ حارس األبواب وبناء عمى أوامر االخت الكبرى بتجريد اآللية 
وىي عارية،  عشتار مف بعض مبلبسيا عند عبورىا كؿ باب حتى وصمت إلى اختيا

، وىذا ما حدث لتبدأ فأمرت األخت سبعة آلية يعمموف لدييا بقتؿ اآللية عشتار فوراً 
الكارثة، فبموت اآللية عشتار توقفت الحياة لتوقؼ التزاوج، ولكف ىناؾ بصيص امؿ 
إلنقاذ العالـ مف ىذه المأساة، فعندما سمع اإللو انكي بمصير عشتار وجد سبيبل 

الستعانة بخدمات آصوشونامر، أجمؿ فتى عمى اإلطبلؽ، وأمره لمخبلص، عف طريؽ ا
باخت اآللية عشتار في حبو إلى درجة الذىوؿ  واإليقاعبالذىاب إلى العالـ السفمي 

ويجعميا أف تقسـ بعمؿ كؿ ما يريد، وبعد ذلؾ يطمب منيا إعادة اآللية عشتار إلى 
 .(ٔ)الحياة

سطورة بمثابة النمط الذي ستنيج عميو األساطير يمكننا اعتبار العناصر األساسية ليذه اال
الكبرى ترسؿ بابنيا او )حبيبيا( الى العالـ األسفؿ ثـ تقضي  فاألـ ،الموازية لبقية الثقافات

يجدي البكاء تتييأ لمشروع في رحمة طويمة  وعندما ال ،األياـ في ندب وبكاء روحو الغائبة
ؿ الستعادتو وتحريره مف قبضة سيدة لمبحث عنو وتخاطر بالنزوؿ الى العالـ األسف

الموت، فتفمح في ميمتيا وتستعيده الى الحياة مف جديد اال اف عيده بالحياة في العالـ 
، حيث اف دورة اخرى يدوـ طويبل وييبط الى العالـ االسفؿ مف جديد مبتدئاً  االرضي ال

                                           
زيد خمدوف جميؿ، اسطورة اآللية تموز وعشتار الخالدة، بحث منشور،  (ٔ)

 http://www.alquds.co.uk/?p=365617ـ،ٕ٘ٔٓ
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ة بيا ومجمؿ ىذه العناصر االساسية المستمدة مف نص االسطورة ومف الطقوس المرتبط
 اإلشارات الى موضوعيا في نصوص اخرى ستظير فيما بعد في اساطير متباعدة زمانياً 

بعضيا سيظير بشكؿ واضح بعضيا االخر بشكؿ رمز واشارة فمسؤولية انانا  ومكانياً 
اال تحت  األخرىتظير في األساطير  المباشرة في ىبوط دموزي الى العالـ األسفؿ قد ال

 .(ٔ)موزستار كثيؼ مف الر 
الى العالـ السفمي ، فيو الكثير مف االلتباس عشتار آلية االنوثة والخصب   ىبوطاف 

سبب مخاطرة   باف  جميع التفسيرات تعتقد، لكف موزت فيما يخص مصير اإللو  والغموض
عالـ   لكف، مف الموت تموز اإللو  إنقاذ  ىدفو  الى العالـ األسفؿ  النزوؿ

اكتشاؼ   الذي يديف العراقيوف لو بالكثير لفضائمو في و كرايمرصموئيؿ نوح  األثريات
المخبئة تحت االرض، اكتشؼ  القديمة مرتكزات آثارىـ وأساطيرىـ وطقوسيـ الثقافية  كنوز

وبالتالي   تموز في العالـ السفمي، لسجف االلو منطقياً  جديداً  أعطت تفسيراً  جديدة  ُرقيمات
حيث اكدت ىذه ، وفيـ سبب نزوؿ الية االنوثة الى ىذا العالـ األسطورةاتضح تفسير 

كانت ىي السبب ربما  عشتار ؽ.ـ، عمى اف االلية   1750 التي كتبت في عاـ  الُرقيمات
، ولكنيا كانت بدوف شؾ سببًا في الى شياطيف العالـ االسفؿ تموزفي تسميـ حبيبيا االلو 

اف فكرة التضحية والفداء كانت شائعة في غـ فر عالـ الظبلـ والموت،   تحدييا لقوانيف
مف اجؿ اف يتـ الخصب البد مف قرباف ، و والشرؽ االدنى بخاصة ديانات الشرؽ عموماً 

غياب عشتار بسبب نزوؿ ، فجاء وتضحية، والبد اف تكوف ىذه التضحية عظيمة ومقدسة
بلـ والموت ذلؾ، تبقى الى االبد في عالـ الظ ، ولكي القوة االخصاب الكونية عف الحياة

ذاقت طعـ ، فبعد كفاح مرير ف أجؿ الرجوع الى الحياة، حتى نجحت اخيراً مبؿ جاىدت 
 .(ٕ)الموت مف أجؿ االنساف، ومف أجؿ خصب الطبيعة

                                           
فراس السواح، لغز عشتار: األلوىة المؤنثة واصؿ الديف واالسطورة، دار عبلء الديف لمنشر  (ٔ)

  .ٕٜٕـ، ص ٜ٘ٛٔوالتوزيع والترجمة، دمشؽ، 
فاضؿ سوداني، ىبوط سيدة االنوثة الى العالـ السفمي، بحث منشور، كوبنياكف:  (ٕ)

http://www.mesopot.com/old/adad2/huboutsayadet.htm 
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قصة جميمة دفنت تحت تراب الماضي، وفي الواقع وقد يعتبر البعض أف اسطورة عشتار 
فقد أخذت بقية الشعوب كؿ  ،ةعمى خطأ، فالقصة جميمة فعبل ولكنيا حيّ  أنيـ جزئياً 

كونيا كانت اوؿ انموذج ألسطورة متكاممة تجسد فييا  تفصيؿ فييا لتكويف نسخيا المحمية
، فأسطورة اإللو تموز واآللية عشتار معنا وحولنا في الحب والتضحية والصراع والمكيدة

 .(ٔ)الوقت الحاضر
 

 الوبحث الثالث

 األسطىرة األوزٌرٌت واإللهت اٌسٌس 

، وىناؾ لية رسمية لمدولةآالتي حكمت مصر ككاف ىناؾ العديد مف اآللية والمعبودات 
بالممكية  الدينيةعدد مف االلية والمعبودات التي ارتبطت عبر بعض االساطير ايضًا 

والتي انتقؿ الحكـ منيـ الى البشر خبلؿ العصور التاريخية بعد  االليية وحكـ االرباب،
وفي النياية  وحور، وست، ،يسثـ يمييـ كؿ مف اوزير  وشو، وبتاح، فنجد مثبل رع،، ذلؾ

في مظير جديد  )حور( ثـ تختتـ ىذه السمسمة بالمعبود وماعت، نجد كبل مف جحوتي،
ي حيف برز ف ، نتقؿ الحكـ الى انصاؼ االلية، فالمموؾ مف البشرا العشرة، ومنيماليختتـ 

عدد مف المعبودات بشكؿ خاص كأرباب رعاة الدولة والممكية عبر العصور المختمفة ، 
 حتحور، ىؤالءالسياسية والدينية لمببلد، ومف  لؤلوضاع فتباينت وتبدلت مكانتيـ وفقاً 

، حيث كاف التعدد (ٕ)رع -موفآو  موف،آو  ومونتو،، وايزيس ،يسواوزير  ورع، وست، وحور،
كما ولـ يكف في العبادة وفي اآللية ىو السمة المميزة لمديانة الفرعونية كما مّر معنا، 

قاصرًا عمى تداخؿ وظائفيا وادوارىا فحسب،  في مصر القديمة التعدد في االلية وتشعبيا
المعبود في صورة أو ىيئة واحدة ثابتة،  بؿ امتد ذلؾ الى اف كاف مف النادر اف يصور

ولكف غالبًا ما يتـ تجسيد المعبود الواحد في أكثر مف صورة، وكؿ منيا تعطي تعبيرًا قويًا 

                                           
زيد خمدوف جميؿ، اسطورة اآللية تموز وعشتار الخالدة، بحث منشور،  (ٔ)

 http://www.alquds.co.uk/?p=365617ـ،ٕ٘ٔٓ
ـ، ٕٓٔٓ، القاىرة، ٕالديف، الديانة المصرية القديمة، الجزء األوؿ )المعبودات(، طعبدالحميـ نور  (ٕ)

 .٘ص
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عف طبيعة وحقيقة المعبود المرئي، واف اتسـ ذلؾ التعبير بالمحدودية والنقص، وىذا 
ي تشابو تعدد اسمائيا، النقص ىو القاعدة في الصور المتعددة لممعبودات المصرية الت

ألف االسـ ايضًا يمكف اف يعبر عف مظير واحد فقط مف الطبيعة المركبة لممعبود، وىذا 
التعدد في االشكاؿ والصور انعكس مردوده بالحيرة والصعوبة في تصوير المعبودات 
المصرية، وعمى ذلؾ فمف النادر اف يتقيد معبود ىاـ بشكؿ أو مظير واحد، حيث اف 

ات الكبرى تتمتع بالثراء في مظاىرىا وبما يتوافؽ مع نعتيا بصفات تتطابؽ مع المعبود
آموف رع، و  –مثبًل  –ذلؾ، ومف المعبودات التي تتمتع بالتعددية في الصور والييئات 

والتي ستكوف محور مبحثنا ومرتكز االسطورة  ميف، و جحوتي، و حتحور، وايزيس
 .(ٔ)االوزيرية

االلية ايزيس قد حظيت عبادتيا بانتشار ليس لو مثيؿ في مناطؽ مما ال شؾ فيو أف 
الى جميع انحاء اوربا شماال  ىذه العبادة مف اليند شرقاً  تامتد، و كثيرة مف العالـ القديـ

. تعتبر (ٕ)المناطؽ اكبر دليؿ عمى ذلؾ هوما زالت بقايا معابدىا المنتشرة في ىذ
حاجب  ىوكاف يرمز ليا بامرأة عم ،واألمومة لدي قدماء المصرييف القمر ىي ربة يزيسا

أصبحت إيزيس شخصية بارزة في مجموعة اآللية المصرية ، وقد جبيف قرص القمر
وقد تزوجت إيزيس  ،كانت إيزيس شقيقة ذلؾ اإللو وزوجتو، حيث ريسيأوز  بسبب أسطورة

أوزيريس الذي جاب العالـ مصمحًا، وعاداًل لبني البشر مف خبلؿ الموسيقى، والشعر مف 
 .والخطابة

و )العػػرش(، ويكتػػب بعبلمػػة متشػػابية أ يعنػػي )المقعػػد(( Isisايػػزيس )ربمػػا كػػاف اسػػـ اآلليػػة 
وعمػػى ذلػػؾ فمػػف الممكػػف أف ايػػزيس فػػي االصػػؿ تجسػػيدا  لتمػػؾ التػػي تضػػعيا عمػػى رأسػػيا،

                                           
إريؾ ىورنونج، ديانة مصر الفرعونية، الوحدانية والتعدد، ترجمة: محمود ماىر و مصطفى ابو ( ٔ)

 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ ص ، صٜٜ٘ٔالخير، مكتبة مدبولي، القاىرة، 
ترجمة وتقديـ: محمود طو ماىر، الييئة المصرية  القديمة،الديانة في مصر  خروف،آف بينز و جو  (ٕ)

 .ٔٔ صـ، ٕٕٔٓالعامة لمكتاب، القاىرة، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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امػا ىيئتيػا فقػد  .(ٔ)ةلمممػؾ باعتبارىػا أمػو الرمزيػ بالنسػبةلمعرش، وكانػت ذات معنػى خػاص 
 .(ٕ)يا قرنيف عالييف عمى شكؿ قيثارة ويضماف قرص الشمسكانت ايزيس تحمؿ عمى رأس

كاف ليا محؿ ، فقد و مف ربات الطبيعةوكربّ  ،(ٖ)لحورس ماً أُ وزيريس و ألكانت ايزيس زوجة 
نجاحيا في اعادة احياء جسد زوجيا بواسطة الػتمفظ كما اف  في زورؽ الشمس يوـ الخمؽ،

 عػف جسػد زوجيػا، جواليا بحثػاً ، بينما ت)سيدة السحر(جعميا تكتسب اسـ  بالصيغ السحرية
 ،اواألسػػػػػى الػػػػػذي كابدتػػػػػو فػػػػػي إنجػػػػػاب طفميػػػػػا وتربيتػػػػػو فػػػػػي مسػػػػػتنقعات البػػػػػردي فػػػػػي الػػػػػدلت

األىميػة والمكانػة  كػؿ ىػذا شػكؿ  واالضطياد الػذي تعرضػت لػو عمػى أيػدي اعػداء زوجيػا،
 .(ٗ)البارزة التي اكتسبتيا ايزيس في الحضارة المصرية القديمة

انما ىذا ، و ابنيا كاف يسمى باسـ إلو الشمسيزيس ذات أصؿ سماوي، بينما تعتبر اإللية ا
يدؿ عمى اف ايزيس في االصؿ وفي وقت ما كانت تعتبر الية لمسماء التي تمد الشمس 

اوزيريس ايزيس وزوجيا نعكست احداث العديد مف االساطير حوؿ . وقد ا(٘)مرة كؿ يوـ
في شكميا األساسي االوؿ ربما اعتمدت عمى احداث حقيقية  وابنيما حورس، فاألسطورة

س يولقد قامت كؿ مف اختيو ايزيس ونفت، تذكر اف اوزيريس قد اغتيؿ بيد اخيو ست
بعد ، و زوجيا واخييا لدرجة انيا حممت منو بإحياءبتجميع اشبلء جثمانو، ثـ قامت ايزيس 

                                           
مانفريػػد لػػوركر، معجػػـ المعبػػودات والرمػػوز فػػي مصػػر القديمػػة، ترجمػػة: صػػبلح الػػديف رمضػػاف،  (ٔ)

 . ٚٙص  ـ،ٕٓٓٓ، مكتبة مدبولي، القاىرة، ٔمراجعة: د. محمود ماىر، ط
، المركز المصري لبحوث ٕالثورة اوزيريس وعقيدة الخمود في مصر القديمة، طسيد القمني، رب  (ٕ)

 .ٚ٘ٔص  ـ،ٜٜٜٔالحضارة، مصر، 
ايتػػػػيف درويوتػػػػوف و جػػػػاؾ فاندييػػػػو، مصػػػػر، ترجمػػػػة: عبػػػػاس بيػػػػومي، مكتبػػػػة النيضػػػػة المصػػػػرية،  (ٖ)

 . ٓٚالقاىرة، دت، ص
 ـ،ٖٜٜٔترجمة : نياد خياطػة، دار عػبلء الػديف لمنشػر، القػاىرة،  ،الفرعونية ةالديان ،اليس بدجو ( ٗ)

 .ٕٛٔص 
نشأتيا وتطورىا ونيايتيا في اربعة االؼ سنة، ترجمة:  –أرماف، ديانة مصر القديمة  أدولؼ (٘)

 .ٜ٘ص  ،ٜٜ٘ٔ، مكتبة مدبولي، القاىرة، ٔعبدالمنعـ ابو بكر ومحمد انور شكري، ط
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و بأف يخمؼ اباه عمى حق ليأخذتصارع مع عمو ست الذي ذلؾ وضعت ابنيا حورس 
 . (ٔ)العرش
كاف اوزير في مصر القديمة ىو سيد ، و اوزير لئللويو االسـ اليوناني فريس ياوز اما 

اذ كاف  المصرية القديمة، ةالديان قطبياالخر، وكاف احد  والعالـ الموتىاالبدية، ورب 
)العقيدة  احد قطبي العقيدة المصرية القديمة التي تقاسميا كؿ مف المعبود اوزير

اوزير بتاسوع عيف شمس وذلؾ  ارتبطوقد ، االوزيرية(، والمعبود رع )العقيدة الشمسية(
كابف لرب االرض جب وربو السماء نوت وكأخ لممعبود ست والمعبودتيف نفتيس 

 .(ٕ)يسوايز 
لينتقـ ألبيو وفي النياية حصمت   Set –حورس، وتحدى ست  يساوزير  كبر ابفعندما 

معركة كبيرة انتصر فييا  حورس فيما حاوؿ ست اتياـ  اوزيريس اماـ مجمس اآللية، 
، ووصفوه بالعادؿ، وجعموه ولكنيـ أعمنوا في النياية بأف اوزيريس ىو صاحب الحؽ 

 في ذلؾ الوقت اعتمى حورس عرش والدهو  ، وممكًا لمموتى في العالـ السفمي.قاضياً 
إلو القمر، وصادؽ عمى لو وأعيدت لو عينو التي أصيبت في المعركة ، إذ أعادىا 

ىميوبوليس، وصار حورس المثؿ األعمى لحب االبف ألبيو ،  خبلفتو ألبيو في مدينة
 .(ٖ)ومضربًا لؤلمثاؿ بالتضحية وتحولت عينو إلى اليبلؿ

يزيس معبوديف يعبدىما الفراعنة طواؿ العيد ا يسكاف أوزير  لفرعوني و في العصريف وا 
وزير إليًا لمزراعة نظرًا ألف األسطورة تقوؿ أنو تـ تقطيع ، وكاف ا(ٗ)اليوناني و الروماني

تـ توزيعيا عمى أقاليـ مصر االثني و أربعيف و تـ دفنو و جسده إلى اثني و أربعيف جزءًا 
الموتى التي  في مصر كميا و أيضًا يعرؼ أنو كاف سيدًا لمعالـ اآلخر و رئيسًا لمحكمة

                                           
 .ٚٙص...، في مصر القديمة،الديانة  خروف،آف بينز و جو  (ٔ)
 .ٗٔٔص ...،عبدالحميـ نور الديف، الديانة المصرية القديمة، (ٕ)
 ، بغداد،شركة التجارة والطباعة المحدودة،  ٖطو باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ط (ٖ)

 .ٜٓ، ص  ٕـ جٜٙ٘ٔ
(4) John. H, Clifford, The standard History of the world by Great Historians, 

New York , 1907, p 97. 
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تقوـ بمحاكمة المتوفى عمى أعمالو في الدنيا فتحكـ عميو إما بالنعيـ األبدي أو بالعذاب 
ىي قصة مف قصص الصراع بيف الخير و  يسف أسطورة إيزيس و أوزير ، كما ااألبدي

 يسالخير و يمثؿ أخوه ست الشر و حيف قتؿ ست أخاه أوزير  يسالشر، حيث يمثؿ أوزير 
 يسإلى أف الشر قتؿ الخير في البداية، و حيف انتصر حورس بف أوزير كاف ىذا إشارة 

 .(ٔ)عمى عمو ست كاف ىذا إشارة إلى انتصار الخير في النياية
لمخصب في عقيدة المصرييف ريس إليًا لمخير ورمزًا يأوز كاف تنص االسطورة حيف 

التي  تو إيزيسوقد ورث ممؾ "رع" وأصبح إلو كؿ شيء في العالـ، وقد تزوج أخ ،القدماء
إلو الشر كانت  ستنفتيس التي تزوجت اإللية بينما أختيا  ،كانت خصبة وزواجيا مثمراً 

عقيمة ال تمد، فدّبت الغيرة في أوصاليا وأرادت أف تكوف خصبة كإيزيس، وظنت أف سبب 
ريس وأراد يوكاف ست يبغض أخاه أوز . عقميا يرجع إلى ست الذي يمثؿ األرض الجدباء

فدّبر لو مكيدة الغتيالو، فأقاـ لو حفبًل مع بعض اآللية األخرى، وأعد تابوتًا  أف يمكر بو
وزعـ أف ىذا التابوت ىبة  توأقبؿ س، جميبًل كسوتو مف الذىب بحجـ اإللو الشاب وحده

استمقى كؿ إلو في التابوت   وىكذا ،لحاضريف يصمح ألف يكوف مرقدًا لومنو ألي إلو مف ا
ريس وما أف رقد فيو حتى أغمؽ اآللية يلى أف جاء دور أوز ليجرب حظو دوف جدوى، إ

ثـ ألقوا التابوت في نير النيؿ، وطفا حتى بمغ البحر األبيض المتوسط ، عميو الغطاء
عند مدينة )بيبموس( وَنَمْت  ىوىناؾ حممتو األمواج إلى الشاطئ الفينيقي )لبناف( فرس

 .(ٕ)عمى الشاطئ شجرة ضخمة احتوت التابوت
خرجت إلى الشاطئ حيث  في تمؾ المدينة ممكة جميمة ىي اإللية عشتروت،وكاف 

قامة عمود ضخـ مف جذعيا في وسط  تتريض، وحيف أبصرت الشجرة أمرت بقطعيا وا 
ولما عممت إيزيس بمصير زوجيا وىي مف مصر أخذت تبحث عنو في كؿ  ،قصرىا

اقط في تتس يا غزيرةمكاف، واستبدت بيا األحزاف، وكانت كمما ىطمت الدموع مف عيني

                                           
(1) James, Baikie, The Ancient East and its story, London, without date,  p. 

54. 
، ص ٜٜٗٔسيد صديؽ عبد الفتاح، أغرب األعياد وأعجب االحتفاالت، القاىرة: دار األميف،  (ٕ)

 .ٔٗ٘ -ٖٛ٘ص
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يزيس ىي سبب فيضاف افقد كاف الفراعنة يعتقدوف أف دموع ، النيؿ فتمتزج بمائو فيفيض
النيؿ وأخيرًا استدلت إيزيس اإللية الجميمة عمى مكاف زوجيا ومضت إلى )بيبموس( 

وكانت إيزيس في تمؾ  .وىناؾ دخمت القصر واتخذتيا الممكة نديمة ليا ومرضعة لوليدىا
وحّومت حوؿ العمود العظيـ القائـ وسط  -رمز الحياة  -قد اتخذت صورة النسرالمدة 

القصر، وطافت بجثة زوجيا وأخذت تناجي روحو، فتحولت بقوتيا السحرية إلى روح ترى 
مف أماميا وال يراىا أحد، ثـ حدثت المعجزة فقد حممت إيزيس بالروح دوف أف يمسيا 

ربت بو في أحراش الدلتا إلى أف كبر فحارب حممت في أحشائيا الطفؿ حورس وى، بشر
المصريوف حينذاؾ )اإللو  الشر وانتقـ ألبيو وخّمص اإلنسانية مف شرور عمو ست فسماه

وأرادت الممكة أف تكافئ إيزيس فسألتيا عف بغيتيا فطمبت منيا جذع  .(ٔ) المخمص(
مسرورة ثـ وضعتو الشجرة الذي يحوي زوجيا فأعطتو ليا وأخرجت التابوت منو، وحممتو 

وىناؾ استمقت عمى جثة زوجيا اليامدة، ونفخت فييا ، في سفينة وأبحرت بو إلى مصر
ريس بعد ذلؾ يمف أنفاسيا مستعينة ببعض اآللية، فردت إلى الميت الحياة، ثـ ارتفع أوز 

 .إلى السماء واعتمى العرش في العالـ اآلخر
، كما كانت الديانة المصرية القديمة فيريس ذات أىمية بالغة يانت أسطورة إيزيس وأوز ك

، وىو ديني ومف أسباب شيوع ىذه األسطورة استنادىا إلى معنى ،شائعة بيف عامة الشعب
شيوع ىذه األسطورة ىو َكوف ل االخر، اما السبب اآلخرة أف أي مي ت يمكف أف ينعـ في

مف أي أسطورة مصرية أخرى،  الواقعية الشخصيات والمشاعر فييا أقرب إلى حياة الناس
عالـ  يقوؿ ، حيثالعاـ بشكؿ أكبر الجماىيري مما يجعؿ القصة تروؽ لمذوؽ

ريس وحورس، يوز ايزيس و افي حديثو عف العبلقة بيف  جويف جريفثس ج. المصريات
وبيذه   ة،العائم فاألسطورة تنقؿ عمى وجو الخصوص "إحساًسا قوًيا بالوالء والتفاني داخؿ

 .ي أسطورة أخرى في النصوص القديمةالجاذبية الكبيرة، تظير ىذه األسطورة أكثر مف أ
 
 

                                           
 .ٔٗ٘ -ٖٛ٘صص  ...،سيد صديؽ عبد الفتاح، أغرب األعياد  (ٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3#cite_note-Smith_2-4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
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 :الخاتمة
الصراع األزلي بيف تناوؿ بحثنا ىذا اثنيف مف اشير اساطير العالـ القديـ والتي مثمت    

، الحياةو الموت  ىو واألىـّ ، الظبلـو  النور، الجفاؼو  المطر، القحطو ثنائيات مثؿ الخصب 
ففي اسطورة عشتار جاءت فرضية التضحية حيف نزلت  .العالـ القديـ بأسره تشغموالتي 

حيث عادت الحياة لزوجيا تموز اعادت إلى األرض و معيا ثـ إلى العالـ السفمي عشتار 
أوؿ عشتار مّثؿ ىبوط ، ألف كانت ىذه القصة محورًا أساسيًا في الديف البابمي لفترة طويمة

في بتضحية اختيارية تار ، حيف قامت عشممحمة إنسانية حوؿ موضوع اإللو الفادي
 وما صاحبو مف مخاطرة. إلى العالـ السفميىبوطيا 

اف اسطورة عشتار مثمت سبقًا لكثير مف االساطير االخرى او حتى تتطابؽ معيا كما 
، الفينيقية والكنعانيةو  اآلراميةو  البابميةو  اآلشوريةو  السومريةحدث مع عدد مف االساطير 

القديمة اسطورة اخرى في الثّقافة أو الحضارة المصرّية  شجرة الوعيولذلؾ فقد انتجت 
بعث مف ثـ و ، عالـ األموات، فميزوؿ اإللية إيزيس إلى العالـ السالتي تسرد نوىي 
 .ريسياإللو أوز زوجيا 

يعود بالبشرية ، وىذا اف جميع )العشتارات( مف أصؿ واحدكثير مف الباحثيف لقد ادرؾ 
حيف كانت ىي القائدة والى األـ او المرأة المضحية او الفادية و  الى عيد براءتيا األولى

 ،ىي عشتار البابمية ،وىي أوليف ،السومريةعشتار والرائدة وغارسة بذور النماء والمحبة، ف
وحتى عرب  ،وديانا الرومانية، وارتميس اليونانية، وعشتروت الفينيقية ،وايزيس المصرية

 .العزى التي الزمتيـ بضعة قروف الجاىمية كاف عندىـ عشتارىـ وىي
فالسمـ والرخاء والخصوبة والمحبة والحناف والتعاطؼ والدؼء مف ابرز صفات االنثى 

اإللية فأسطورة فديف ووادي النيؿ، احمميا لنا التاريخ القديـ في وداي الر االولى التي 
منبع والمصب تعممنا انو ما مف شيء يضيع، فبيف الالتي جسدتيا عشتار وايزيس االنثى 

واف نظريات الخمؽ والتكويف والنشأة االولى التي تصورىا العراقيوف رحمة شاقة، ومضنية، 
، ىذا االكسير اكسير اسمو الحبوالمصريوف القدامى انما بنيت في عالميـ عمى 

 وأحيت بو عشتار تموزىا. سياياستعادت بو ايزيس اوزير 
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 المصادر
 المصادر العربية:

عصر حمؼ في العراؽ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  الكسار،أكـر محمد  (ٔ)
 .ـٕٜٛٔكمية اآلداب،  -بغداد

سومر فنونيا وحضارتيا، ترجمة: عيسى سمماف وسميـ طو التكريتي،  أندريو بارو، (ٕ)
 .ـٜٚٚٔدار الحرية لمطباعة والنشر، بغداد، 

 .ـٕٜٜٔمة، بغداد، تقي الدباغ، الفكر الديني القديـ، دار الشؤوف الثقافية العا (ٖ)
صالح جبر القريشي، التفسير الديني في المعتقدات العراقية والمصرية القديمة، كمية  (ٗ)

 .العمـو االسبلمية، جامعة كرببلء، دت
ماريو توسي وكارلو ريو ردا، معجـ آلية مصر القديمة، ترجمة: ابتساـ محمد عبد  (٘)

لعامة لمكتاب، القاىرة، ، الييئة المصرية أالمجيد، مراجعة: محمود ماىر طو، ط
 .ـٕٛٓٓ

بثينة ابراىيـ مرسي، تطور الديانة المصرية القديمة مف خبلؿ لوحات النذور  (ٙ)
 .ـٕٓٔٓواليبات، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

صقر محمد سند، الديانة المصرية القديمة، بحث غير منشور، جامعة القاىرة، كمية  (ٚ)
 .ـٕٕٔٓاآلثار، 

، الدار ٔحضارات العالـ، ترجمة: محمد كرد عمي، طشارؿ سنيوبوس ، تاريخ  (ٛ)
 ـ.ٕٕٔٓالعالمية لمكتب والنشر، مصر، 

الشرؽ واليوناف القديمة،  –أندريو ايمار و جانيف اوبوايو، تاريخ الحضارات العاـ  (ٜ)
 ـ.ٜٙٛٔ، منشورات عويدات لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٕط
: وليد الجادر، مركز اإلنماء الحضاري الديانة عند البابمييف، ترجمة جاف بوتيرو، (ٓٔ)

 .ـٕ٘ٓٓلمنشر، حمب، 
 ـ.ٜٜٛٔبرىاف الديف دّلو، حضارة مصر والعراؽ، الفارابي، بيروت،  (ٔٔ)
نور الديف حاطوـ ونور الديف بف محمد اديب، موجز تاريخ الحضارة، مصر،  (ٕٔ)

 ـ.ٜٗٙٔ
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 مياب درويش، الفكر الديني في مصر القديمة، مكتبة اإلسكندرية، د. ت. (ٖٔ)
 .ٜٜٔٔ، لبناف، جروس برس، دراسات في التاريخ، يس فريحةان (ٗٔ)
حساف حبلؽ، مبلمح مف تاريخ الحضارات السياسي واالقتصادي واالجتماعي  (٘ٔ)

 ـ.ٜٜٔٔوالعسكري والديني، الدار الجامعية، بيروت، 
مطبعة الكاتب  ماجد خيربؾ، :تعريب اساطير بابؿ وكنعاف، شارؿ فيرولمو، (ٙٔ)

 ـ.ٜٜٓٔدمشؽ،  العربي،

 ساة تموز، االىالي لمطباعة والنشر والتوزيع،أعبد الواحد عمي، عشتار وم فاضؿ (ٚٔ)
 ـ.ٜٜٜٔدمشؽ، 

تجميات عشتار في الشعر الجاىمي، اطروحة دكتوراه،  ،نادية زياد محمد سمماف (ٛٔ)
 ـ.ٕ٘ٔٓ فمسطيف، جامعة النجاح الوطنية في نابمس،

ري لمطباعة، ، الحضٔاحمد محمد البربري، السماء في الفكر المصري القديـ، ط (ٜٔ)
 ـ.ٕٗٓٓالقاىرة، 

 ـ.ٜٙٚٔ، بغداد، طو باقر ، مقدمة في ادب العراؽ القديـ، دار الحرية لمطباعة (ٕٓ)
زيد خمدوف جميؿ، اسطورة اآللية تموز وعشتار الخالدة، بحث منشور،  (ٕٔ)

 http://www.alquds.co.uk/?p=365617ـ،ٕ٘ٔٓ
سطورة، دار عبلء فراس السواح، لغز عشتار: األلوىة المؤنثة واصؿ الديف واال (ٕٕ)

 ـ.ٜ٘ٛٔالديف لمنشر والتوزيع والترجمة، دمشؽ، 
فاضؿ سوداني، ىبوط سيدة االنوثة الى العالـ السفمي، بحث منشور، كوبنياكف:  (ٖٕ)

http://www.mesopot.com/old/adad2/huboutsayadet.htm 
، ٕطعبدالحميـ نور الديف، الديانة المصرية القديمة، الجزء األوؿ )المعبودات(،  (ٕٗ)

 ـ.ٕٓٔٓالقاىرة، 

إريؾ ىورنونج، ديانة مصر الفرعونية، الوحدانية والتعدد، ترجمة: محمود ماىر و  (ٕ٘)
 .ٜٜ٘ٔمصطفى ابو الخير، مكتبة مدبولي، القاىرة، 

ترجمة وتقديـ: محمود طو ماىر،  الديانة في مصر القديمة، خروف،آف بينز و جو  (ٕٙ)
 ـ.ٕٕٔٓالييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 
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مانفريد لوركر، معجـ المعبودات والرموز في مصر القديمة، ترجمة: صبلح الديف  (ٕٚ)
 ـ.ٕٓٓٓرمضاف، مراجعة: د. محمود ماىر، مكتبة مدبولي، القاىرة، 

، المركز ٕسيد القمني، رب الثورة اوزيريس وعقيدة الخمود في مصر القديمة، ط (ٕٛ)
 ـ.ٜٜٜٔالمصري لبحوث الحضارة، مصر، 

ؾ فاندييو، مصر، ترجمة: عباس بيومي، مكتبة النيضة ايتيف درويوتوف و جا (ٜٕ)
 المصرية، القاىرة، دت.

، ترجمة : نياد خياطة، دار عبلء الديف لمنشر، الفرعونية ةالديان ،اليس بدجو  (ٖٓ)
 ـ.ٖٜٜٔالقاىرة، 

شركة التجارة والطباعة ،  ٖطو باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ط (ٖٔ)
 .ـٜٙ٘ٔ ، بغداد،المحدودة

صديؽ عبد الفتاح، أغرب األعياد وأعجب االحتفاالت، القاىرة: دار األميف، سيد  (ٕٖ)
 .ـٜٜٗٔ
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