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 ثة وحتى نهاية العصر البطلمى منذ بداية الدولة الحدي عشتارتالمعبودة 

طاهرعبدالحميد
1

دالياأمين
2
 

1
جامعةالفيوم-كليةالسياحةوالفنادق

2
 باحثدكتوراهفياالرشادالسياحي

 ملخص الدراسة

كانجوهرالعبادةالسوريةالفينيقية"الكنعانية"،هوانعكاسطبيعيالهتماماتهمالكونيةولمتختلفتلك

فقدتشابهت،وشبهالجزيرةالعربيةالهاللالخصيبالعباداتكثيراًعنالعقائدالتيمارستهاحضارات

هذهبتلكوكانذلكسببهالتقاربالشديدفيالحدودالجغرافيةأولسببآخروهوالتقاربالعرفيالتي

.انتمتإليهجذورهذهالحضارات

 الشام. ولقدوكانتعشتارتإلهةالخصبوالحبوالجنسلدىسكانواديالرافدينالقدماءوفىبالد

ظهرتأولمرةفيبالدسومرفيجنوبالعراق،قبلأكثرمنستةآالفعام،إمابشخصهاالمرسوم

المسمارّيوهوالنجمةعلىاألختاماألسطوانيةوبعضالمنحوتات،وإمابالرمزالذييدّلعليهافيالخطّ

الثمانيةالتيتشيرإلىكوكبالزهرة،ألمعالكواكب.

،وذلكمنذبدايةالدولةلىاللوحات،واألختام،والنقوش،واألستراكاوغيرهاعكماصورتفىمصر

الحديثةحتىنهايةالعصرالبطلمى،وهوالهدفالرئيسىلهذالدراسة.

،كماوظهورهاعلىاآلثارالمختلفةعشتارتفىمصرهلهإللقاءالضوءعلىاإوتهدفهذهالدراسةإلى

ستعرضالترابطبينهاوبين،كما،أماكنعبادتهافىمصرالآللهةسوفتعرضالطقوسالخاصةبتلك

.اآللهةالمصريةخاصةفىالصفات

  .،الديانةالسوريةالعصراليونانى،الدولةالحديثةسوريا،اآللهة،عشتارت،الكلمات الدالة:

 

 مقدمة

تاريخبلأنهناكمنيبرىأنتشيرالدالئلالتاريخيةاليرسوخالعالقاتبينمصروسوريامنذبدايةال

تلكالعالقاتربماتعودإليفتراتمباقببلالتباريخاسبتناداًعلبيمباروىبلوتبارخعبناألسباطيرالدينيبة

المصبريةومنهباأنسبتقبدقتبلأخيبهأوزيبريسووضبعهفبيصبندوقوألقباهفبيالبيمفأخبذهالتيبارإلبي

آلثبلالتبىنمباتحتهبالتصببحالشبجرةجسبدأوزيبريسشاطئبيبلوس)جبيل(حالياًوثبتهفيفرعشبجرةا

ويعجببهاملكبيبلوسفيأمربقطعهاليزينبهاقصرهكأحدأعمدةالقصروتأتيأيزيسزوجتهبحثاًعنه

.(1984)مهران،وتدخلالقصرويأذنلهاالملكأنتأخذالعمودلتعودبهمرةأخريإليمصر

ارتبطت معتقداتالوقد بالحياةارتالسورية الهتمامهم كانتجسيداً بالبيئةالمحيطةفمعظمها ًشديداً باطا

بالماء وتمدهم بالرخاء، عليهم تعم كي لآللهة يتوسلون فكانوا والغابات المحاصيل، ونمو الزراعية،

والحليب، والخمر، والزيت، والكتان، والصوف، الخبز، عنه ينتج وكان والنماء، والّحب، "المطر"،

 (.1998،مازيل،1997اسماعيل،)والعسل

وأمها القمر، إله الإلله)سين( ابنة السومريون)عينانا(،وهيفيأساطيرهم وقدسميتعشتارتعند

عالماإللهة السفلي، العالم إلهة )إيرشيكال( اإللهة وأختها الشمس، إاله )أوتو( اإلله وأخوها ننكال،

.وكانمركزعبادتهااألصلّيمدينة)الوكاء(عاصمةبالداألموات.وهيأعظماآللهاتوأسماهنمنزلة

.(1999)علي،سومر،التيكانتت عدّمنأهّمالمراكزالدينيّةوالحضاريّةلعصورطويلة

يتوقفعلىأمرينأساسيينهما أنبقاءه القدم فيأناإلنسانأدركمنذ )عينانا( اإللهة وتكمنأهمية

ا فبدون والتناسل. وقدالغذاء تماماً. البشرّي الجنس يفنى التناسل وبدون جوعاً، اإلنسان يموت لغذاء

بمياهها الطبيعة خصب تمثّل ناحية، من فهي، معا؛ والجنَس الخصَب شخصها في )عينانا( جمعت

ونباتاتهاوحيواناتهاوهكذايتوفرالغذاءلإلنسان،كماتمثّل،منناحيةأخرى،الرغبةالجنسيّةالتيينتج

تناسلَهوتكاثَره)سعفان، (.1999عنهااالتصالبينالذكرواألنثىفيضمناإلنسان 
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منالسومريينإلىاألقواماألخرىالتياحتكتبهمأو ونظراًألهمية)عينانا(تلك،فقدانتقلتعبادتها

وشعوب ، )عشتار( سّموها الذين كاألكديين مباشرة، غير أو مباشرة بصورة بثقافتهم جنوبتأثرت

الجزيرةالعربيةالذينأطلقواعليهالقب)عثارأوعطار(،والكنعانيينوالعبرانيينالذينسّموها)عاشرا

بـ)إفروديت(،والرومانالذين أوعشتروت(،وورداسمها)أستر(فيالتوراة،واإلغريقالذينلقبوها

همالذينسيطرواعلىبالدسومرمنذعامجعلوها)فينوس(.ونظراًألناألكديين)البابليينواآلشوريين(

البالد1750 أهالي بين الذيشاع هو )عشتار( األكدي االسم فإن بعدهم، لمن ثقافتهم ووّرثوا ق.م.

 (.1999،علي،1991عبودى،1952)تشرنى،

 

 المعبودة عشتارت شكل

ًامرأةجميلةيعلوقدظهرتتلكإاللههفيأكثرمنشكلواتخذتأكثرمنصورةكانأكثرهل اشيوعا

اتخذتمناألعمدةالحتحوريةداخلمعبدهارمزاًلهاوكانت(،1996)السواح،رأسهاقرنان أنها كما

غالباًمات ّصورجالسةعليكرسيعرشمزخرفباألسدالمجنحالذىيتشابهإليحدكبيرمعأبوالهول

أذنانبقرة(.2007()الشرقاوى،1)شكلالمجنحعنداليونان لها ًعليشكلأمرأة وقدصورتأيضا

(،2)شكلويعلورأسهاقرنانيتدليمنهبعضالريشالمتشابهإليحدكبيربااللهةالمصريةحتحور

. Schulmann, 1957)وإذاظهرتكمعبودةللحربصورتكسيدةعاريةتضعالتاجوتلوحبسالح)

ً فيالمتعقداتالبابليةفكانتغالبا تصورفيالفنالبابليمصحوبةباألفعي،وكانتترتديتاجاًأما ما

عليهيئةأفعيذاتراسينوكماكانتعشتارتالبابليةمتعطشةللدماءكانتعشتارتالسوريةأيضاً

كذلك،ومنهذكرهيردوتأناألضاحيالتىكانتتقدملهافيبادئاألمركانتأضاحيبشريةغالباًمن

(.Herodote, 1948)األطفال

 

 طقوس عبادة عشتارت

كانتمنأهماللوحاتالتىأشارتإليأحدالطقوسالخاصةباإللهةعشتارتهياللوحةالمرمريةالتى

عثرعليهافيزاويةسعدالدينغرابفيمدينةمنفوالمحفوظةاآلنفيالمتحفالمصريتحترقم)

43081.(CGلهةعشتارتوهيجالسةعليكرسيالعرشحيثصورتهذهاللوحةاإل،(3)شكل

الذىيتخذشكلأسدفيهيئةأبوالهولبوجهآدميمجنحوتظهرالمعبودةعشتارت،وهيمرتديةثوباً

طويالًيصلإليقدميهاوهومزخزفبثنايازهريةرائعةوتظهرهذهالاللهةوهيتلوحبذراعهااليمني

الرسميوالذىيبدوافيكاملمظهرهسورياألصلويرفعالكاهنللكاهنالذىيقفأمامهامرتدياالزي

األنوثة، عالمات وجهها علي تظهر التى الجميلة االلهة علي التحية ليلقي ربما اليمني ذراعة ً أيضا

والجمالالكاملةمرتديةفوقرأسهاالتاجالذىيتشابهإليحدكبيرمعالتاجالحتحوري،ويقفورائها

كبيدهاليسريمايشبههوايةليلطفالهواءعليااللهوهيجالسةوفييدهاليمنييمسككاهنأخرممس

الحجم مزبحبرنزيصغير االلهة رأسالكبشويتقدم فيشكلها التىتشبه المباخر  ,Giron))بأحد

1923.

المصريةوعليومماهوجديربالذكرأنذلكاالحتفاليتمبيناألعمدةالحتحوريةالمعتادةفيالمعابد

كبيرمعسابقالذكر السوريينكانيتماالحتفالباإللهةبينعمودينيتشابهانإليحٍد أماعن–عادة

وراعية الكونية، األنوثة فهيربة المقدس" بالبغاء يع رف" ما كانأهمها بعبادتها الطقوسالخاصة

والحبالجسديمنأهمصفاتهاومنألقابهاالمساء،والحب،والشهوة،فهيتسعيوراءاللذة،واإلغواء،

اللذة وملكة العشق" ربة " الجنسحيث(1966)السواح، بممارسة بشكلعام ارتبطتعبادتها وقد
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وهنبناتالهويوهناكطبقة ، " "عشتاريتو يطلقعليهناسم بالكاهنات)ومنثم امتألتمعابدها

نذراًللمعبدللخدمةفيهالمنذوراتوهنمنيقدمهنسادتهنأوأباؤهن
(1)

اللواتييمارسنالجنس"البغاء

الغاية هذه لينفذن للعبادة والقادمين المسافرين والنجار البحارة ينتظرن أكثرهن كان حيث المقدس"

بنعمة عشتارت عليهم تمن أن في الراغبون هؤالء يدفعها طائلة مبالغ مقابل الرغبة هذه ويشبعن

.(1985)مازيل،لمبالغتنفقعليكهنةالمعبدوعلىاإلصالحاتالتىتتمفيهالخصوبةوكانتهذها

ومنذلكفإنبكارةاألنثيكانتأعظمقربانيقدملإللهةعشتارتكيتستمرالحياةوتبرزاألرضالقبوة

اإلخصابيةالكامنةداخلهاوفيذلكيقول"ولديورانت"


تارتلمتكنالتضحيةبالبكارةفبيهياكبلعشب

عمالًيتقرببهإليهافحسب،بلالذىيرجيمنبهأنيبوحيإلبياألرضإيحباًءقويباًاليسبتطيعمقاومتبه،

.(1988)عبودى،وأنيضمنتكاثرالنباتواإلنسانوالحيوان

ومنذلكفإنهناكالكثيرونالذين،ارتبطتحياتهمارتباطاًشديداًبتلكالمعبودةحتيأنهموهببواأنفسبهم

دمتهاوتفانوافيحبهاوليسمنالمؤكدأنتلكالطقبوسقبدتبمممارسبتهافبيمصبرإالأنبهمبعوجبودلخ

معابدلإللهةعشتارتفيأكثرمنمكانومعوجودكهنمصريينوفينيقيين،،أوسوريينشاركواالعمل

ينطاقالخدمةاإللهةداخلمعابدهافإنهليسمنالبعيدأنيكونواقدشاركوافيتلكالشعائروالطقوسف

.(1985)مازيل،وكانأكثرهموضوحاًفيمعبدهابمنف

 

 عشتارت فى عصر الدولة الحديثة

جاءذكرهافيالوثائقالمصريةمنذعصرالدولةالحديثةوربماحدثذلكبعداحتاللالهكسوسلمصر،

منقلوبالمصريينفقدأطلقفراعنةمصراسمهاعليأبنائهم،فنبرىأحبدأبنباءونظراًلقربهذهاإللهة

،وربمباكبانالسبببفبيقببول (1958)حتى،أيمحبوبعشتارت"mry aStrt"رمسيسالثانييسمي

تلكاإللهةهووجودمحظياتسورياتداخلالبالطالملكي،ومنهقدبدأتعبادةتلكالمعببودةفبيمصبر

تسبببقالفتببرةمحببلالدراسببةبكثيببر،وقببدكانببتهببذهعشببتارتزوجببةلبعببلالببذىاختلببفعلببيمنببذفتببرات

ً اخبتالفالمدينببةالتبىكببانيعببدفيهبباوفبيمصببركباننظيببرهسبوتخوهببومعببودكببانيرمبزللشببرأحيانببا

.(2010،الوشاحى،2007)الشرقاوى،

أى"عشبتارتالمنتميبةaStrt nt tA n xtAأىاألسيويةداللةعلىأصلها،xArwوكاناسمهايتبعبكلمة

(،والمعبودةعشتارتأصبحترمزاًللقوةفبىعصبرالدولبةالحديثبةحيبث2016ألرضخيتى")أحمد،

كانمنأهمألقابها"درعالملكفىمواجهةأعداؤه"،واطلبقعلبىالملبكتحبتمسالراببع"الفبارسالقبوى

(.1995عناتوعشتارتدرعاًلهفىمعبدهابو)كامل،مثلعشتارت"،وقداتخذالملكرمسيسالثالث

(لشخصيدعىبيتوتمالعثور4بدأظهورهامنذعهدتحتمسالثالثوامنحتبالثانىعلىلوحة)شكل

كما،سيدةترتدىرداءحتىالكعبينوتجلسعلىكرسىفوقظهرحصانوتصورعليهافىتلالبرج

ال بيدها اآلتفوتمسك تاج العبودترتدى وأمامها حربة وبها مرتفعة اليسرى وفى وحربة درع يمنى

.Hoffemeir and Kitchen, 2007)رشف،والجديربالذكرأنهذاأولأثريجمعهمامعاً)

ترتدىتاجاآلتفوتمسكبيدها للملكحورمحبظهرتعشتارتكسيدة الدائرية األختام وعلىأحد

بجوارها تتدلى واليسرى حربة اليمنى )شكل أمامها منقوش )5واسمها )Eaton, 1964, 

Stadelmann, 1967; (Seeden, 1980; Corneluis, 1999 .

 
عالعراقببيالقببديموظيفببةالكاهنببةوبعببدهااالجتمبباعيفببيالمجتمببللمزيببدعببنتلببكالكاهنبباتوالبغبباءالمقببدسأنظببر:محمببدالسببيدعبدالحميببد،(1)

 .422–144،ص1980،دراساتفيأثارالوطنالعربي،الندوةالعالميةالثانية،القاهرة،ومقارنتهابمصرالقديمة
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ففىعهدالملكسيتىاألولخاصةفىاألسرتينالتاسعةعشرةوالعشرين،ثمظهرتبشكلكبيربعدذلك

رتديةتاجاآلتفظهرتفىمعبدهبوادىعبادبالقربمنإدفوفصورتالمعبودةعلىظهرحصانم

 ,Badawi)(6وتمسكبيدهااليمنىرمحواليسرىمرتفعةلتمسكدرعشبيهبالدروعالمصرية)شكل

1948; PM, 1952; Helck, 1966; (Corneluis, 1993; Lipiski, 2005.

(عثرعليهافىقنتير،فىأعلىاللوحة26017لوحةللملكرمسيسالثانىبمتحفاللوفر)رقموهناك

نجدأنوبيسفىصورةابنآوى،والمنظرالرئيسىبهالملكرمسيسالثانىيقدمباقاتاللوتسوالبخور

حابكوتاجاآل رداء وترتدىالمعبودة اليمنى. بيدها وتمسكعصا امامه عشتارتالواقفة تفللمعبودة

األرضي سيدة السماء، "سيدة  بأنها عشتارت يذكر اللوحة هذه فى والنصالمصاحب )شكل (7ن"

(Kitchen, (1968; Du Mesnil, 1969, Vandier, (1969; Leclant, 1975; Corneluis, 

1993.

ىشكلعلففىأحداألستراكامنديرالمدينةصورتالمعبودة،وعلىاألستراكاصورتأيضاًعشتارت

)شك الحصان ظهر على ترتكز واليمنى رمح اليسرى بيدها وتمسك جوادا تمتطى سيدة (8ل

(Keimer, 1941; Schulman, (1957; Leclant, 1960; Rommelaere, 1991.

 المعبودة هيبسعشتارتوقلتصوير فىقدسأقداسمعبد منظرشهير لها لكن المتأخر فىالعصر

علىأثرمبنىقديممناألسرة27بالواحةالخارجةوالذىبدأبناءهالملكدارااألولمنملوكاألسرة

بتاح9الحائطالشمالىالصفالثالث)شكلبقدساألقداسفعلى.26 حمرتمسكقوسوسهمأ(سيدة

وتمتطىحصانوبالتاجاألبيضوتمسكسهموقوسوعقربو بتاجأحمرأوجعبةسهام كسيدة خيرا

والجديربالذكرأنها،Davies, 1953)  ;2016أحمد، )وكتبأمامكلهيئةاسمهاوتستعدلتطلقسهم

 )مناويل، ذكر وقد حربوقتال صورتكالهة ستمعبود2014هنا للمعبود زوجة ربما هنا أنها )

الرأى هذا يثبت ما هناك ليس ولكن عناتالصحراء رحم أن هاريس بردية ذكرت عامة وبصفة ،

(.1995وعشتارتكانامغلقينوتمفتحهمابواسطةالمعبودست)كامل،

 

  عشتارت فى العصر البطلمى

وقداستمرتعببادةتلبكااللهبةفبيالعصبرالبطلمبيوذلبكمبعزيبادةالهجبراتالتبىاتبتإلبيمصبرمبن

سورية،وفينيقيا،وفلسطين،وأصببحتهبذهااللهبةوالكهنبةخاصبتهاذاتكيبانواضبحببينكهنبةالمعاببد

ينبوساألخريويتضحذلبكمبنخباللوثيقبةعببارةعبنخطبابأرسبلهبطلميبوسفيالدلفبوسإلبيأبوللو

وزيرماليتهيخبرهفيهبأن"تعاملعشتارتفياالحتفالالرسبميالخباصبالسبرابيوممعاملبةايبزيسأم

ابيس"،وكانذلكقبلاالحتفالبأربعةأيام،وكانأبوللوينوسبالفعلفيمنبفلالسبتعدادلالحتفبال،وتبم

صابيحاإلضاءةالتبىاسبتخدمتالتعرفعليوجودهفيمنفمنخاللالتاريخالذىنقشعليلمباتوم

فياالحتفالوقدأمرهأنيتخذنفسالبقرة"أحدرموزحتحور"لتكونرمبزاًلاللهتبينأيبزيسوعشبتارت

.Bell, 1917; Westermann, 1940))فياالحتفال

حوقدذكربطلميوسالثانىفينهايةالخطاب"وإذافعلتذلكسيكونجميالًلنينساهلكالملبك".ويتضب

منذلكأنهناكتصريحواضبحمبنالملبكللمسبئولينعبناالحتفباالتفبيمنبفللمبزجببينالمعببودتين

أيزيس،وعشتارت،وربماكبانذلبكللتشبابهالشبديدببينصبفاتهمااأللوهيبةأوالرضباءكهنبةعشبتارت،

دليبلآخبرعلبيالمبزجوتابيعهاالذينلعبوادوراًهاماًفيالمجمتعالمصريفيتلكالفترة،وهنباكأيضباً

بببينااللهتببينفقببدقببامأحببداألشببخاصبإضببافةلوحببةبرونزيببةفببيسببرابيوممنببفبببالقربمببنمقصببورة

ق.م(يذكرفيهاذلكالرجل246–385منحكمبطلميوسالثانيفيالدلفوس)32لعشتارتتؤرخبالعام

"Isis Soteira Astarte Aphroditeايزيسالخيّرةعشتارتأفردويتي"

((Gardiner, 1932
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وقداشتملتهذهالوثيقةعليالكثيرمنالصلوات،واالبتهاالتلهذهااللهةالتىتميزتبالحبب،والعطباء،

وقدرتهاعليالشفاءوفيمقصورةعشتارتبالسرابيومكانهناكالكثيرمنالكهنةالذيناتخذوامنهبذه

Postophorion Astrte  (Wilcken, 1927)المقصورةمقراًلهم،وقدعرفتباسم

.

وعثرعليالعديدمناللوحاتالنذريةوالتذكاريةالتىأشارتإليتعلقالكثيبرينبهبذهاأللهبةفهبذهلوحبة

تببوزعبنهايببةالقببرنالثالببثوبدايببةالقببرنالثببانيقبببلالمببيالدمحفوظببةبببالمتحف1900عثببرعليهبباعببام

جنببوبمببنمعبببدبتبباحوتعببرفهببذهاللوحببةلببدي(وقببدوجببدتإلببيالCG.6402المصببريتحببترقببم)

،ومببايودGiron, 1931))األثببريينبحببورسالمنتصببرعلببيالتمسبباح،أوحببورسشبباهدعلببيالتمسبباح

الباحثعرضههناأنصاحبهذهاللوحةالذىجاءمنطيبةلزيارةأقاربهفيمنفقامبزيارةعشتارت

هواسبمزوجبهوأربعبةمبنابنائبه،ببل،وأضبافذكبرخمسبةأيضاًوقدملهاهذهاللوحةالتىذكرفيهااسم

أجيالمنأهلهأتضحمنسياقالنقشأنهممنإتباععشتارتوقبدصبورهاكالهبةحافظبةمانعبةللسبحر،

شافيةللدغاتالثعابين،والعقارب،بل،ومثلأيضاًعليهذهاللوحةاإللهحبورسكالبهأساسبىفبيالبنقش

 . (2013)أمين،وحتحوروارتباطهمباإللهةعشتارتربمالعالقةحورسبأيزيس

 

 وارتباطها باآللهة المصرية  صفاتها

قدكانتهذهاإللهةربةلألرضورمزاًلخصوبتهاوسبباًفينماءزراعتهاكمباأنهباكانبترببةللجمبال،ل

،قبباءوالحببب،والعشببق،واإلخصببابفهببيبببذلكرمزااًلسببتمرارالجببنسالبشببري،ومببايسبباعدهعلببيالب

.Rene, 1968))واعتبرتهذهالمعبودةربةللحرب،والدمارأيضاًبمايتعارضمعماسبق

ىمععناتوقبادشفب،كماتشابهتحياناقرنيالبقرةأشكلتاجاآلتفوىفحتحوروارتبطتعشتارتب

وكانبت،(1958العديدمبناأللقبابمبناهمهبا"سبيدةالسبماء"،"ابنبةرع"،"األمالهيبةللملبوك")حتبى،

،والجبديربالبذكرSchulman, 1957; Tazawa, 2009)عناتوعشتارت"عبينرع"وهبىقبادش)

(.2005أنهاارتبطتبالمعبود"تموز"الذىيموتويبعثمثل"أوزير")المهدى،

لهبةالحبربوقبدإ(وعرفبتعشبتارتب10نة)شكليوفىلوحةرمسيسالثالثالتىعثرعليهابديرالمد

حالعلماءأنالمعبودةهناهىقادشتوقدأخبذتنفبسصبفاتعشبتارتوعنباتوبأنهباالهبةالحبرباقتر

((Stadelmann, 1967،1999النببادى،،1958وهببذهالصببفةعرفببتبهبباأيضببافببىسببوريا)حتببى

Eaton, 1964; PM, 1964; Smith, 1994; Marinatos, 2000 .) 

أيضباصببورت(11)شببكلولببةالحديثبةدلعصبراللوحببةفبىمعبببدبتباحفببىمنبفترجببعوظهبرتعلبى

ارتبطبوابحتحبورالتبى)عشتارتوعناتوقادش(وكلهم،Corneluis, 2008))لهةحربإعشتارتك

وكانبتحتحبورعبينرعمببن(:PT 262, 1111Faulkner, 1969كانبتاألمالمحارببةوااللهيبة)

.خاللقصةهالكالبشرية

نسبتطيعالتفرقبةبينهمبااالمبنسرةالثامنةعشرةأصبحناالمناألنجديسوكماانحتحورارتبطتبإيز

ونجببدأنباسببتتوسببخمت،خبباللاالسببمألنهببمكببانوابببنفسالشببكلبقرنببىالبقببرةبيببنهمقببرصالشببمس

التداخلبينصفاتيبينوحتحورأخذوالقب"عينرع"وابنةرع"منخاللقصةهالكالبشريةوهذا

.Tazawa, 2009))اآللهة

حربارتبطو اوبذلكفإنعشتارتوقادشوعناتكآلهة و،سخمت،بحتحور مومةأباستتوكآلهة

حتحور ،ارتبطوا موتوايزيس تم، فهذا الهية كأم أما حرب كالهة صورت مصر فى وعشتارت

ادتها(أنعشتارتارتبطتبسخمتفىمقرعب1967تادلمان)شويقول.استنتاجهمنالنصوصالملكية

فىمنفوكانت"ابنةوزوجةبتاح".

وقدبجلهاتابعوهاوعبدتعليأنهاربةالشبفاءمبناألمبراض،واألوبئبة،وتميبزتبقبدرتهاعلبيحجبب

األسحارواألعمالولبذلكفقبدقبامبطلميبوسالثبانيبإنشباءمشبفيصبحيداخبلمعببدهاالموجبودبمنبف،
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تاريخهإليعصرالدولةالحديثةوالذىأشارإليههيبردوتوالذىيقعإليالجنوبمنمعبدبتاح،ويرجع

 بأنهمعبدأفردويتاألجنبيةويقعذلكالمعبدفبيالمنطقبةالتبىعرفبتبمعسبكرالتيبرانينأىالصبورين)

,(Stadelmann, 1975وقدارتبطتعبادةهذهاأللهةفبيمنبفبعببادةالكثيبرمبناآللهبةحيبثشباركت

فاءوقداتخذتشكلسخمتكالهةللحربحيبثأخبذتصبورتهاالتبىمثلبتفيهبابتاحفيمعبدهكربهللش

وهيتقودعربةحربيةتجرهاجيادتطأبهاعليرقاباألعداءفيشبكلامبرأةببرأسلببؤةوفبوقرأسبها

ثلتالربةسخمت) وقدذكراسمهاووضبعتعلبيالفتباتالمحبالتGrion, 1925)قرصالشمسكمام 

ميةومثاللماك تب"يأأيهااإللهخذهذهالجميلةلك"وقدوردتهذهالعببارةعلبيفيمنفكمعبودةرس

(.2007)الشرقاوى،كتلةحجريةكرستلها

 

 أماكن عبادتها فى مصر  

وصلتعشتارتإليمصرمنخاللعدةطرقكانأهمهاالتجارالذينلعبوادوراًهاماًفينقلالثقافبات

،كمببالعببباألسببرى،والعبيببددورامهببمفببىنقببلعبببادةHarpuer, 1928))لببيمنبباطقاالتجببارإمببنو

(كماكانللجنودوالمرتزقةدوراًاليقلأهميةعنسابقيهمومنهقدOlmo, 1975)عشتارتإلىمصر

رسبببنوىأإنتشبببرتعببببادةهبببذهالرببببةفبببيالعديبببدمبببناإلقببباليمالمصبببريةمنهببباشبببرقالبببدلتاوممفبببيس،و

،وكانبتمنبف(2007)الشبرقاوى،اكليوبوليسوطيبةوغيرهامناألقاليمالمصريةكسيرنخوسوهيرأو

منأكثراألماكنالتىانتشرتفيهامنذالدولبةالحديثبةحيبثكبانهنباكحبىيسبمىحبى"الحيثيبين"كبان

مقببراًلعبببادةعشببتارتوأفروديببتوذكببرهيببرودوتأنلهببامعبببداًيسببمى)محببرابأفروديببتاألجنبيببة(

 (.2016،أحمد،1952)تشرنى،

فببيالفيببومكببانهنبباكالعديببدمببنالقببريالسببوريةالتببىسببكنهاالسببوريون،وكببانالبببدبطبيعببةالحببالأنو

 ,Brescainiيمارسهؤالءعبادتهمومعتقداتهمفبينطباقالقبريالتبىكبانوايسبكنونهاأوببالقربمنهبا)

ماضبيببالفيوميشبيرإلبيقيبامرجبلسبوريويدلنانقشهيروغليفيعث برعليبهفبيمعببدمدينبة(.1987

بتسجيلذلبكالبنقشالبذىيرجبعتاريخبهللقبرناألولالمبيالدي،وهبوعببارةعبننبصIsidorosيدعي

شعريتمنقشهعليأحدجدرانصالةاألعمدةالتبىتتقبدمقبدساألقبداس،إالأنالمعببدقبدأصبابهالتهبدم

منذلكالدمارويمكنقراءةبعضالكلماتالتىأشبارتإلبيبشكلكبيرلذافقدأصابالنقشأيضاًقسط

 – Astorte – Artmisنانيبا–رتمبيسأ–المعببودةأيبزيسوالتبىنعتهباذلبكالرجبلباسبمعشبتارت

Nanaiaونانياأحدألقابعشتارتالبذىحملتبهفبيبعبضالمنباطقالسبوريةمثلبهمثبلعشبتارتميبا،

Miaفيصيدا((Grenfell, 1902

.

وفيإقليمأوكسرنخوسع ثرعليالعديدمبنالوثبائقالتبىأشبارتإلبيوجبودمعببدكرسبهأفبرادالحاميبة

بلوع ثرعليالكثيرمبنالوثبائق(Aliquot, 2004) العسكريةالسوريةالموجودةهناكللمعبودةعشتار

Grenfell, 1920) .)عشتارتفىنفساإلقليم–التىتضرعفيهاالسوريونلاللهايزيس

،وغيبرهعلبيLope Grandeبرئاسبة2004وفيمنطقبةهيراكليوببوليسعثبرتالبعثبةاألسببانيةعبام

آثارمعبدفينيقيكرسلاللهةأيزيسعشتارتبنيعليغرارالمعابدالفينيقيةوالتىتتشابهإليحبدكبيبر

مسببتخدماًحتببيالفتببرةمببعالتخطببيطالمصببريللمعابببدويرجببعتاريخببهإلببيعصببرالدولببةالحديثببةوظببل

اليونانيةوالرومانيةوقدعثرتالبعثةأيضاًعليالكثيرمناألمفوراتالفينيقيةالمزخرفةبزخارفملونة

باألحمر،واألسود،وهيمنأهمسماتالفنالفينيقيحيثأقامتفىهذهالمنطقةجاليةفينيقيبةومارسبت

يقيبهاإنماهودليلقاطععليوجودتلكالجاليةفيهبذهجميعاألنشطةاالجتماعيةبها،ووجودمعبدفين

المنطقةمعحصولهاعليكامبلحريتهبافبيممارسبةشبعائرهاالدينيبة،إالأنالوثبائقالتبىترجبعللفتبرة

.( Gubel, 2009) البطلمية،والرومانيةقليلةوتكادتكوننادرةفيهذهالمنطقة
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رجالنبتقديمشكويلزينونيشكوانفيهاتعرضهملالعتداءعلبيهممبنقام)بالفيوم(وفيمنطقةفيالدلفيا

Artimadoraأحدمساعديهاالكاهنةالسورية


ربماكانتكاهنةلاللهةعشتارتإلهةالسبوريينالمقيمبين

.Jouguet, 1912))فيتلكالقرية

ويقامبتبتقبديمهاعثبرعلبيشبكPlusium)بالصحراءالشبرقيةوهبىرفبححاليباً(وفيمنطقةبلوزيوم

فنببتحياتهببافببيعبببادةالربببةعشببتارتتشببكوفيهبباجارهبباالمصببريالببذىيببزعجمنامهبباأةسببوريةأامببر

ويحرمهامنالهدوءالتىتودالتمتعببهفبيوسبطممتلكاتهباالتبىتركهبالهبازوجهباالمتبوفيوالتبىبناهبا

Gueraud, 1931-32).علينفقته،والتىاشتملتعليحرمصغيرلاللهةعشتارت)

لميكناحتبواءمنبازلالسبوريينعلبيمقاصبيروهياكبلصبغيرةلاللهبةعشبتارت،وأفروديبتبجديبدفقبد

ق.متشبيرإلبيأنالجنبدي222أصبحذلكشيئاًشبهمعتادلديهمحيثعثرعليوثيقةأخريترجبعلعبام

هببيكالًلاللهببةهىيخصببقببدمببنحمنببزالاقتسببمههببووصبباحبه،وأقببامفببيالجببزءالببذMachatasماخبباتس

(.Grion, 1923برنيقي)–السوريةأفردويت

 

 الخالصة

 عشتارت المعبودة وصورت اللوحات، على مصر ....أفى وغيرها واستراكا ونقوش، ، وبدأختام ،

ظهورهافىبدايةالدولةالحديثةفىحولياتتحتمسالثالث،وبدأيزدادتصويرهامنذبدءاألسرةالتاسعة

ولكنقلظهورهافىالعصرالمتأخر،واستمرظهورهاوعبادتهافىالعصرالبطلمىوظهرهذاعشرة

جلياًمنخاللالوثائقالتاريخيةالمختلفة.

كانتطيبةونتيجةلإلنفتاحالذىحدثفىعصرالدولةالحديثةانتشرتعبادةاآللهةاألجنبيةفىمصرو

لميمنعانتشارهاخارجهذهاألقاليممثلالفيوموشرقالدلتاولكنهذاومنفأهماألماكنالمخصصةلها

الملوك امتدتإلى الشعببل علىعامة اآللهة هذه عبادة تقتصر ولم المصرية. األقاليم من وغيرها

فالملكتحتمسالرابعكانيسمىالفارسالقوىمثلعشتارت.

كانتربةللشفاءخصوصاًفىديرالمدينة،وكانتعشتارتإلهةالحبوالجمالوالهةالحربوالدمار،و

واتخذتالعيدمناأللقابالتىتشابهتمعالهةأخرىسواءمصرية)مثلحتحوروايزيس(أوسورية

)مثلعناتوقادش(مثل"عينرع"و"ربةالسماء"وغيرها.وتشابهتفىتصويرهامعحتحوربشكل

عسخمتفىدورهاكمعبودةللحرب.خاصخاصةالتاجذوقرنىالبقرة،كماتشابهتم

وهذهاألدلةدليلعلىالتبادلوالترابطبيناآللهةالمصريةوالسوريةوتبرهنعلىانتشارالسوريينفى

أن فنجد تمصروامصر، هليوبوليسوقد السوريينفيمنطقة من العديد إلياستقرار هيرودتأشار

 واستخدموا المصرية اإللهة من الكثير معتقداتهموعبدوا عن التعبير في المصرية الدينية  الرموز

(Herodote, 1948) 


منهممنالتحقبسلكالكهنوتومثالعليهمشلباسالفينيقيالذي بلأنكثيراً

أشرفعلياحتفاالتسيرابيسودف نإليجوارهوتمالتعرفعليذلكمنخاللالمكانالذيعثرفيه

ولوحته) تابوته Dorothy, 1988)علي


البطلمىحيث العصر ذلكفى استمر  Apolloniaنجدوقد

السوريةتصليوتضرعلإللهسيرابيسفيمنفوفيمعبدسيتياألولبأبيدوسعثرعليالكثيرمن

منهم وكان الكثير أشارتإليزيارة والتي والزائرين المارة من الكثير التىتركها النقوشالجرافتية

ينمروامنذلكالمكان.السوريونوالفينيقيونالذ

وقدحملالفينيقيونأسماءعديدةاشتملتعليأسماءآلهةمصريةمثل)خبايأمبواببنتيبيبه(وفبيقبراءة

أيضباًفبيDerenbourg, 1986)أخري)خايامابنتيبيه(وكلمةأمبواويبامتعنبيأمبونفبيالفينيقيبة)

أتبون("عجبلااللبهأيبتباح"اببن"اجليفتباحاببنذكررجلفينيقي)أناملكارتاببن...11النقشرقم

.خنامكوس...إل

 



 ، جامعة الفيوم –كلية السياحة  والفنادق  تصدرها -الدولية للتراث والسياحة والضيافة  مجلةال

  (3/1العدد ) ،الحادي عشرالمجلد 

  2017فبراير  11-8خاص بأبحاث المؤتمر الدولي العاشر للسياحة والضيافة، شرم الشيخ عدد 

 

246  

 

 المراجع

أوالً:المرجعالعربية

( شيرين، العصر2016أحمد، الفارسىاألولحتىنهاية العصر فىمصرمنذ المعبوداتاألجنبية .)

لقاهرة،القاهرة.الرومانى:دراسةدينيةفنية،رسالةدكتوراهغيرمنشورة،كليةاآلثار،جامعةا

.الشرقالعربىالقديموحضارته،اإلسكندرية.(1997)اسماعيل،حلمى،

فىالعصريناليونانيوالرومانى،رسالةماجستيرير(.الجالياتاألجنبيةفيمصر2013أمين،داليا)

منشورة،كليةالسياحةوالفنادق،جامعةالفيوم.

،مترجم،القاهرة.ريةالقديمةالديانةالمص.(1952،)ياروسالف،تشرنى

.ترجمةجورجحدادوعبدالكريمرافق،بيروت،تاريخسوريةولبنانوفلسطين(.1958)حتى،فيليب،

.موسوعةاألديانالقديمة،معتقداتآسيوية،القاهرة.(1999)سعفان،كامل،

منفمدينةاألربابفيمصرالقديمة،القاهرة.(.2007)باسم،،الشرقاوي

( إيمان، غير2005المهدى، دكتوراه رسالة الحديثة، الدولة عصر فى منف ومعبودات عبادات .)

منشورة،كليةاآلثار،جامعةالقاهرة،القاهرة.

(.اآللهةالمصورةعلىلوحاتديرالمدينةفىالدولةالحديثة،رسالةماجستيرغير1999النادى،منى،)

لقاهرة،القاهرة.منشورة،كليةاآلثار،جامعةا

"بعلوالتنميةالسياحيةبينمصرولبنانوسوريا"،مجلةالسياحةوالفنادق(.2010،)مفيدة،الوشاحي

.1:21ص،7جامعةقناةالسويس،المجلد

.معجمالحضاراتالسامية،لبنان.(1991)،هنرى،عبودى

.دمشق،عشتارومأساةتموز.(1999)،،فاضلعلي

لغزعشتارت،االلوههالمؤنثهواصلالدينواالسطوره،دمشق.(.1966)واح،فراسالس

( سلوى، القاهرة،1995كامل، جامعة اآلثار، كلية ماجستيرغيرمنشورة، رسالة عنات، المعبودة .)

القاهرة.

.تاريخالحضارةالفينيقية)الكنعانية(،ترجمةرباالحلو،سوريا.(1998)مازيل،جان،

)مناويل، العصراليونانى1999ايمان، العصرالمتأخرحتىنهاية اآللهةفىالصحراءالغربيةمنذ .)

الرومانى،رسالةدكتوراهغيرمنشورة،كليةاآلثارجامعةالقاهرة،القاهرة.

.الحضارةالمصرية،االسكندرية(.1984)مهران،محمد،

ة.،القاهرمصروالشرقاالدنىالقديم(.1961)نجيبميخائيل،

،لبنان..معجمالحضاراتالسامية(1988عبودي)هنري



ثانياً:المراجعاألجنبية
Aliquot, J., (2004). " Aegyptica et Isiaca de La Pheicie et du Liban aux Epoques Hellenitique 

et Romaine " Maison de L 'Oorient et de La Mediterrranee, Vol. 81, Syria, , PP. 199- 

210. 

Badawi, A., (1948). Memphis als Zweite Landeshauptstat im Neun Reich, Cairo. 

Bell,  H., (1917). Greek Papyri in the Brithish Museum, London.  

Brescaini, J., (1987). "Fenici In Egitto", Egitto Evicino Orient, EVO, Vol. X/1, PP. 52- 69. 

Corneluis, I., (1993). "Anat and Qudshu as the "Mistress of of Animals", Aspect of the 

Iconography of the Canaanite Goddesses", SEL 10, PP. 21- 45.  

Corneluis, I., (1999). "The Iconography of Weapons and Warfare in Palestine and Israel 

1500- 1200 BCE", JNSL 25/1, PP. 241- 255. 



 ، جامعة الفيوم –كلية السياحة  والفنادق  تصدرها -الدولية للتراث والسياحة والضيافة  مجلةال

  (3/1العدد ) ،الحادي عشرالمجلد 

  2017فبراير  11-8خاص بأبحاث المؤتمر الدولي العاشر للسياحة والضيافة، شرم الشيخ عدد 

 

247  

 

Corneluis, I., (2008). The Many Faces of Goddess: The Iconography of Syro-Palestinian 

Goddesses Anat, Astaret, Qedeshet, and Asherah1500- 1200 BCE, Firbourg.  

Davies , N.  1953. The Temple of Hibis at El_Gharga Oasis, Vol. III, London, New york, 

England. 

Derenbourg J.,  (1886). Les Inscriptions phéniciennes du temple de Seti à Abydos, Leroux.; 

Dorothy,  J. ,( 1988). Memphis under the Ptolemies, New Jersey. 

Du Mesnil, C., (1969). "Ashtart Cavalière et Armėe dans le Myhte de le Planète Vènus", 

MUSJ 45, PP. 532- 538. 

Eaton, W., (1964). The Goddess Anat: The History of her Cult, her Mythology, her 

Iconography, PhD, Yale University.  

Gardiner  A., (1932). " The Astarte Papyrus " In Studies Presented to F . Li , Griffith, 

London.  

Giron N., (1923). "Glanures de mythologie syro–égyptienne", BIFAO 23, PP. 1-25. 

Giron N., (1931). Texte Araméens d'Egypte, Cairo. 

Giron,  N., (1925). "Un ex–voto à Astarté", BIFAO 2, PP. 191-211. 

Grenfell, H., and others (1902). The Tebtunis Papyri, London.  

Grenfell, H., and others (1920). The Oxyrhyunchus Papyri, Vol. IX, London. 

Gubel,  E., (2009). "Héracléopolis et l’interaction culturelle entre l’Égypte et la côte 

phénicienne pendant la Troisième Période Intermédiaire" in: Elkab and 

beyond Orientalia Lovaniensia Analecta 191, PP. 333- 350. 

Gueraud, H., (1931-2). Requetes et plaints addresses au roi d’Egypte , au IIIe siecle avant J. 

C. Textes et Documents, Cairo. 

Harper, Y. (1928). " A Study in the Commercial Relations Between Egypt and Syria in 

Helck, W., (1966). "Zum Auftrten Fremder Gotter in Ägypten", OrAnt. 5, PP. 1- 14. 

Herodote, J., (1948). Histoires, Livre II, Paris. 

Hoffemeir, .K and Kitcehen, A., (2007). "Reshef and Ashtarte in the North Sinai: A Recently 

Discovered Stela from Tell el-Borg", Ägypten und Levant XVII, PP. 127- 136. 

Jouguet, C., (1912).  Papyrus Grecs. Inst. Papyrologique de I Univ. de Lille, Paris.  

Keimer, L., (1941), Études d'Égyptologie III, Cairo. 

Kitchen, A., (1968). Ramesside Inscriptions, Vol. I, Oxford. 

Leclant, J., (1960). "Astartė à Cheval d'après les Reprėsentations", Syria 37, PP. 1-67.  

Leclant, J., (1975). "Astaret" , LÄ I, PP. 499- 509. 

Lipinski, E., (2005). "Syro-Canaanite Goddesses in Egypt, CDE 80, PP. 122- 133. 

Marinatos, N., (2000). The Goddess and the Warrior: The Naked Goddess and the Mistress of 

Animals in Early Greek Religion, London. 

Olmo, D., ( 1975).  Mythologies et Religion de Semites Occidentaux, Mar, Ougarit, Israel, 

Phenicie, Aram, Arabic, Vol. II, Paris.  

Porter, B., and Moss, R. (1952). Topographical Bibliography of Ancient Egyptian 

Hieroglyphic, Texts, Reliefs and Paintings, Vol. VII, Oxford. 

Porter, B., and Moss, R. (1964). Topographical Bibliography of Ancient Egyptian 

Hieroglyphic, Texts, Reliefs and Paintings, Vol. I, Oxford. 

Rene, M, S., Regards Sur Beyroth Phenicienne, Hellenistique et Romaine, Bayrouth, Paris, 

1968. 

Rommelaere, C., (1991). Les Chevaux du Nouvel Empire Egyptien: Origines, Races, 

Harnachement. Bruxelles. 



 ، جامعة الفيوم –كلية السياحة  والفنادق  تصدرها -الدولية للتراث والسياحة والضيافة  مجلةال

  (3/1العدد ) ،الحادي عشرالمجلد 

  2017فبراير  11-8خاص بأبحاث المؤتمر الدولي العاشر للسياحة والضيافة، شرم الشيخ عدد 

 

248  

 

Schulman, A., (1957). "Egyptian Representation of Horsemen and Rriding in the New 

Kingdom." JNES 16, PP. 263- 271. 

Seeden, H., (1980). The Standing Armed Figurines in Levant, Munich. 

Smith, W., (1994). The Ugarit Baal cycle, Introduction with Texts, Leiden.  

Stadelmann, R. (1967). "Astarte Papyrus", LӒ I, PP. 509- 511. 

Stadelmann, R., (1967). Syrisch- Palästinensische Gottheiten in Ägypten, Leiden. 

Tazawa, K., (2009).  Syro-Palestinian Deities in New Kingdom Egypt, London.   

Vandier, J., (1969). "Un Don des Amis du Louvre au Dėpartement des Antiquitės 

Égyptienne", La Revue de Louvre 19, PP. 43- 55.  

Westermann, K. and Liebesny,  (1940 ). Zenon Papyri, I, London. 

Wilcken, U., (1927). Urkunden der Ptolemäerzeit (ältere Funde), Re-publication of texts 

published in the nineteenth century, Berlin. 



 ، جامعة الفيوم –كلية السياحة  والفنادق  تصدرها -الدولية للتراث والسياحة والضيافة  مجلةال

  (3/1العدد ) ،الحادي عشرالمجلد 

  2017فبراير  11-8خاص بأبحاث المؤتمر الدولي العاشر للسياحة والضيافة، شرم الشيخ عدد 

 

249  

 

 األشكال

   

 

 

 

 

 

 

 





























































(146شكل،2007(المعبودةعشتارتفىشكلحتحورمنمعبدبتاحبمنف)الشرقاوى،2شكل)

 

،2013)أمين،المتحفالمصريفيمحفوظة(لوحةتوضحطقوسالمعبودةعشتارت،3شكل)

(10شكل
 

تارتكسيدةذاتقرنينوتجلسعلىكرسىوتمثلهاعلىأعمدةأيضابنفسشكلحتحور(يمثلعش1شكل)

((Dorothy,  Memphis under the ptolemies , P. 81.
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(لوحةبيتومنعهدتحتمسالثالث4شكل)

(Tazawa, 2009, PL. IV, 2.1.2)وامنحتبالثانى

 

(أحداألختاممنعهدالملك5شكل)

 Corneluis, 1999, Fig. 13))حورمحب

 

(نقشمنمعبدسيتىاألولبوادىعباد6شكل)

((Corneluis, 1993, PL. III, Fig. 6 

(لوحةللملكرمسيسالثانىبمتحفاللوفر7شكل)

Vandier, 1969, Fig. 10))
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عشتارت(أستراكامنديرالمدينةتصور8شكل)

(Leclant, 1960, Fig. 19) 

 

(منظرمنقدسأقداسمعبدهيبسبالواحةالخارجة9شكل)

((Davies, 1953, PL. VIII

 

(لوحةرمسيسالثالثالتىعثرعليهابدير10شكل)

 (Marinatos, 2000, Fig. 1.28)ةنيدالم

 

ىمعببدبتبباحفببىمنبفترجببعلعصببر(لوحببةفبب11شبكل)

 (Corneluis, 2008, Fig. 1.8)الدولةالحديثة
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Abstract 

Astarte from the New Kingdom until the End of the Ptolemaic Period  

Taher Abdelhamid          Dalia Amin 

The essence of Syrian Phoenician worship was the natural reflection of their cosmic 

concerns. The worship of the Fertile Crescent and the Arabian Peninsula did not differ 

significantly from those of the Fertile Crescent and the Arabian Peninsula. This was due to 

the extreme convergence of geographical boundaries or to other reasons, the roots of these 

civilizations.  

Astarte was the goddess of fertility, love and sex in the inhabitants of ancient Mesopotamia 

and in the Levant. It first appeared in the Sumerian state of southern Iraq, more than 6,000 

years ago, either by its seal on cylindrical seals and some sculptures or by its symbol in the 

cuneiform line, the eight stars that refer to Venus, the brightest planetary. As photographed in 

Egypt on paintings, seals, inscriptions, ostraca and others, from the beginning of the modern 

state until the end of the Ptolemaic era, this is the main objective of this study. This study 

aims at shedding light on the goddess Astarte in Egypt and its appearance on the various 

monuments. The rituals of these gods will also be displayed in places of worship in Egypt. 

Keywords: Astarte, Syraian Goddesses, New Kingdom, Ptolemaic Period. 

 


