
ــــــــران -أحمد بن بلة- 1جامعة وهران ـــــــــــــــ وهـــــــ  

 كلية العلوم إلانسانية والعلوم إلاسالمية

العلوم الاسالميةقسم   

 السداس ي الثاني

مقارنة الاديانتخصص:   

1السنة: ماستر  

ديانات الشرق القديماملقياس:   

 ألاستاذ: محمد بن عبد املؤمن

9191-9112السنة الجامعية   

 

 (2)الدين في ارض كنعان

للكشف عن الديانة بأرض كنعان يجب على كل باحث أن يرجع لسجالت النقوش،  

وباقي املعطيات الاثرية ألاخرى، وحتى الايكونوغرافيا، ضف إلى ذلك النصوص الكالسيكية، 

ان كونتيجة التركيبة السياسية ملدنها، او ما يعرف بنظام دولة املدينة، يالحظ ان كل مدينة 

لها مجمع آلالهة الخاص بها، والطقوس التي انفردت بها مدينة عن أخرى، لكن مع احترام 

 معبودات كل مدينة منها

واملالحظ أن معابد الفينيقيين لم تغلق أمام معبودات الشعوب الوافدة بأراضيها، منها 

قيين التي لفينياملعبودات املصرية القديمة التي أثرت فيهم مثلما تبينه ألاسماء املركبة ل

عبد إزيس( إلى جانب التمائم التي تأخذ أشكال   -تضمنت أسماء آلهة مصرية مثل : ) عبد رع 

املعبودات املصرية القديمة منها املعبود املصري " باس" الذي يحمي البشر من مختلف الاضرار 

 ، وغالبا ما يظهر في هيئة قزم.واملخاطر



 عن الدين الفينيقي، يالحظ الباحث ان مصادر دراسته تنحصر  في عامة نظرةعند إلقاء 

 الوثائق ذهه تقسيم يمكنحيث . الفينيقيين بين الدين بحالة املتعلقة الوثائق من قليل عدد

 : ، منهافئتين إلى

  ناكه ،)املحلية(الرئيسية ألاصلية املصادر بين منو . جنبيةالا  صادروامل محلية، صادرامل
ا
 أول

الكاهن البيروتي، وكان له الفضل في الكتابة  " Sanchoniathon  -"سنخي آتن من جزء

ة كل 
ّ
الفينيقية الخاصة بأسرار الوجود، وقصة الخلق والخليقة، ويذكر أن الشوق هو عل

 Eusebe de املؤرخ الكنس ي " أوزابيوس القيصري" في مصدر  وُيحتفظ بما كتب  ،شيئ

Cesarée " " ينألافالطوني قبل منما تّم حفظه  ناهيك ،فيلون الجبيلي"الذي نقل بدوره عن 

تابات في ك وكذلك  املقدسة " سيدونيوس أبوليناريس" حوليات من ومقتطفات الدمشقيين

وباسم موتشوس  Mochus -الفيلسوف" ديوجين ليرتيوس املعروف باسم موخوس سيدون 

 وشالنق منها قيمة ذات أخرى()فينيقية  ألاصلية صادرالفينيقي"، إلى جانب ذلك هنالك م

 . عشر التاسع القرن  في عليه العثور  تم التي الفينيقية

 قليل وعدد ،املقدس الكتاب من مقاطع عدة من تتكون  فهي ألاجنبية، صادرأما امل 

الفيلسوف و  ألانطاكي"، لوسيان على سبيل الذكر ل الحصر " نية،والالتة اليوناني تاباتالك من

 وأوروبا ،بشمال ببالد املغرب القديم الفينيقيةاملحطات  لكن وس".بلوتارخ" واملؤرخ اليوناني

 )إسبانيا خاصة(.

 و الوثائق  خد فكرة عن الدين الفينيقي من خالل هذهأمن الصعب  
ُ
بس بشكل ل ل

في الغالب من إدراك ما هو خاص  هثغرات تمنعمجموعة من ال حيث يجد الباحثفيه. 

ا  ويصطدم الباحثبالفينيقيين أو ما ينتمي إلى ثقافات قريبة أخرى.   ييونانالهوس البأيضا

 ين ب  الذكر لى سبيل فعالخاصة معبوداتهم أسماء بجنبية أ بتسمية معبودات يوالرومان

جب ح وغالبا ما نجد ،"هرقل"الذي يراه الرومان في صورة املعبود الفينيقي  "ملكارتاملعبود "

م ل ومن مخلفات ذلك من طرف الاغريق وحتى الرومان، مساحات كاملة من الدين الفينيقي

انت ك"بوسيدون"  بوجود معبود اسمهنعلم  لكننا ،عند الفينيقيينالبحر  معبودعرف اسم ي

ا  اطبيعيكان يبدو  والامر ، صور بقرطاجة و  تقدم له الطقوس والتشريفات الالزمة بين جدا

هم مالحين.الناس 
ّ
عبودات املومع ذلك ، هناك أدلة تقودنا إلى إلايمان بش يء أكبر ومميز في " جل



" جوبتر  وجودب  على سبيل املثال " هيسيتشيوس السكندري"يذكرو " لدى الفينيقيين. البحرية

 ."بحري بصيدا

ا هناك للمعبودة هو تعديل واستخالف  ربما ، "البحري  "فينوس معبود عن حديث أيضا

 ،"Pontosبونتوساملعبودات "  عن اليونانيون  الكتاب يتحدث ، ذلك على عالوة "عشترت"،

 . الفينيقيةامليثولوجيا  في "Typho تيفون و" ،"Nerée نيري ""، وOceanos  نوسايسأو "و

 ونانيةالي املعبودات مع عالقتهم هي ما ؟ةمجهول ةفينيقيبأسماء  من هي هذه املعبودات 

 فكرة على الحصول  املمكن من ككل؟ شكلوه الذي النظام هو ماو  ؟معهم في الاسماء املشتركة

ا قريبة عديدة جوانب في ، للفينيقيين الدينية املفاهيم عن عامة  دىل التي تلك من جدا

ا سيقترض ألاحيان بعض في ولكنه .الخصيب الهالل في ألاخرى  الشعوب عتقدات امل من بعضا

 .املوجودة آنذاك عند معتقدات العبرانيين وبعض الطباع. القديمةية صر واملعبودات امل

ا يمكننا  (dii majores-منها املعبودات الكبرى)العظام: آلالهة من فئتين على التعرف أيضا

 فينيقيا شمال معبودات أن حظويال ( dii minores -ومعبودات صغار)ثانوية لستخدام

" الذي  El -" إيليدعى ألاعلى إلاله هناك كان لذلك،. الجنوب في املوجودة تلك عن تختلف

كان على رأس الثالوث املقدس بمدينة " ُجبيل"، وكان يشبه في دوره وقدسيته باملعبود املصري 

 ،"بعلللمعبود " قرينةك تعبد كانت"  Astarte -املعبودة " عشترت ةصور اما  ،القديم" رع"

 .عذراء أنها على تعبد كانت صيدامدينة  في بينما

  آلالهة تمثيل تم 
ا
ا مجازيا  والبعض الذكور  من بعضهم ،مجسمة صور  خالل من ورمزيا

 ،الطفولة " يمثلأدونيس": مختلفة أعمار إلى يشير االذي هناك كان بل. إلاناث من آلاخر

 ،ت"عشتار " وسميت ملكات بأسماء املعبودات. للرجولة "بعلو" ،راهقة" يرمز للمأشمون و"

نسب كما كانت
ُ
 ابألالق القديم العهد في توجد كما .كذلك لآللهة البشر ومشاعر عواطف ت

"إليم" الذي  الجمع فيو القوي، " El -املعبود " إيل. معبوداتهم على الفينيقيون  طبقها التي

 .عبروا بواسطته على انه أعظم آلالهة

  



 باسم  يجنسونه فإنهم ، أوزوريس املصري  إلاله عن الفينيقيون  يتحدث عندما 

Mélech Osiris .ا يمكننا  فهو: الرب لكلمة مطابق. Mélek-Baal يدعى بعل ان نجد أن أيضا

 مثل ، هملدي يكن لم الفينيقيين أن نضيف دعوناو . وإلانسان ألاعلى إلاله من كل على ينطبق

 .منسق أسطوري نظام ألاشوريينو انيينالكلد

ولكن، بالرغم من معرفة منقوصة وتصورات يغلب عليها الافتراض، أمكن الوقوف  

 على بعدين أساسيين في الديانة الفينيقية، وهما:

 التفتح  -

 القدرة على التطور  -

كان مفتوحا وقابال للتطور والتأقلم، فان لكل مدينة رؤية وخصوصية، فجبيل  إلالهيفاملجمع 

وتبوأ املعبود " ملقرت" الصدارة في " صور"، واملعبود "، عشترت" استندت على املعبودة

 "أشمون" بصيدا.

 السؤال املطروح: ملاذا مثل هذه الاختيارات؟

 


