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 دراسة تحليلية –عشتار فى المصادر القديمة 

 د/ نجوى محمد إكرام

 القرى ام جامعة المشارك، القديم التاريخ أستاذة

 : ملخص البحث

لهنا  عدنش  ن ال الشنرد ا الند العنشت  ع نش   ند         هر اآلعشتار من  ش ن          
د المصناار المصنرتة   ال راد وسارتا ومصر العشتمة , وقش جنا  كرنر عشنتار  ن    

ة بنن   لصال  العاتن لالتد ت اا إلد عصر الشولة الحشتثة وكلك  العشتمة خصاصًا
 مصر وشسنا خالل هذه الفترة.

المصنرتة العشتمنة عن      ثنار ها اراسة تحلنلنة لمنا ورا  ند اآل   ال حث    
لهنننة عشنننتار كرنننر  قصنننة عشنننتار  ننند اآلال المصنننر  العنننشت  , وقنننش ع نننر  اإل

المصرتان العنشما  بسسنما  اآللهنا  ا جد ننة مثنا عشنتار , جد نًا إلند جدن  من            
سخمت , حتند شن المصنرتن    وهة المصرتة آمان , ومدتا , وست  , لشسما  اآل

لهنة واآللهنا    ها اآل   سلة  د كلك  سلالعشما  شاخلاا عشتار  د تررن ا  شسمائه
 المصرتة .

س  عشتار  د آثار ولصاص عشا م  الملاك مثا شمدحت  الثالد اظهر 
ذلك كررهنا  والثالث وتحتمس الراب  ووجش  مرسامة علد م  ش سنتد ا ول ور

له مدتا بالطاا حنث رما عثر علد عشتار  د م  ش اإل, رعمسنس الثالد والثالث
 لثالث شمام اآللها  لنت , وسخمت , وعشتار .تعف شمدحت  ا

شن  نن  نة اآللهننة ا جد نننة مثننا عشننتار تال ننت وسننعطت عدننشما  عننش      
 سنا .آمصر شقالنمها  د 
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Ishtar of Ancient Iraq in Ancient Egyptian Sources - An 
Analytical Study 

Dr. Najwa M. Ikram 

Abstract :   

           Ishtar was the most important and famous deity at the 
people of Ancient Near East who was worshiped in Ancient 
Iraq, Syria and Egypt. Ishtar had been mentioned in the 
Ancient Egyptian monuments particularly that belongs to the 
New Kingdom which was caused by the strong relationship 
between Egypt and Asia. 

 This paper is an analytical study to the Ancient Egyptian 
relics in which Ishtar had been found and mentioned, 
however the story of Ishtar was pointed out in Ancient 
Egyptian literature. 

 The Ancient Egyptians had expressed by the names of the 
Egyptian deities, as well as the foreigners such as Ishtar, side 
by side of the Egyptian deities as much as Amun, Set, and 
Sekhmet. In addition, the Egyptians carved Ishtar name in the 
composition of their names as they did with the names of 
Egyptian deities. 

            The name of Ishtar appeared in Ancient Egyptian 
monuments and carvings that belonged to several Egyptian 
Kings and Pharaohs such as Amenemhat III Amenhotep II,III 
however. Ishtar was illustrated the Temple of Seti I. 
Meanwhile, Ramses II had mentioned Ishtar in his relics. 
Ishtar also was constructed in the Temple of Goddess Montu 
at Tod where the Pharaoh Amenhotep III stood by the deity 
Neith, Sekhmet and Ishtar. 

 The popularity of foreign deities, such as Ishtar, vanished 
and tumbled when Egypt had lost its provinces in Asia. 
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التننع عفر ننت بهننذا المسننمد السننامع عدننش ا رننشتن        ت ننش اإللهننة عشننتار  
وعلد وجه الخصاص  م  ق ا السامرتن  (1)وال ابلنن  واآل ارتن , بندما إلالا 

لهننا  التننع التشننر   ننع جمننن  شرجننا  آل ننهر اشمنن  شر ننر و - ننع ال ننراد العننشت  
, لسنامر   ال صنر ا الهالل الخصن  وجدال غربع   ه الجزترة ال ربننة, مدنذ   

, حنننث حتنننت بعسنن  وا نر منن  ا لعننال, التننع تشننر  ننع الحعنعننة إلنند   (2)إلتشناراً 
ا وجننه المختلفننة منن  صننفاتها وخصائصننها  ننع رالهننا إلهننة الخصنن  بننالم دد       
الااسنن  لهننذه ال لمننة بمننا  ننع كلننك منن  مننشلاك  عنن  الجنندس والت نناثر والحنن         

, ورننان لهنا صننال   والجمنال والمت نة واللننذة, علند ا قنا  ننع ال صنر السنامر       
سن  ت   بالرغ  م  كلنك  عنش   غرام وح  رثنرة م  ال شر وحتد الحناالا , ول  

, حنث هع ا ولد  نع  (3)لم ت  عشاقها الما  والفدا , رالها شتضَا إلهة الحرل
 (4)الم ارك, مشمرة ال الا الغربنة, إ ارة إلد صفاتها الحربنة.

                                                           
(1)

Gelb, I., "The Name of The Goddess Innin," JNES, vol. XIX, 1960, 

pp.72-79  
المدخل في التحليل الموضوعي المقاار  للتااريخ الحراارا سالسياساي     ر نش الداضار , (2)

المشخا  ع التطار التنارتخع للف نر   ال تال الثالث,  في جنوب غربي آسيا سشمال أفريقيا،
, 127, 57, 34صم؛ 1969هنن   1388الننشتدع, اار م ت ننة الجام ننة ال ربنننة, بنننرو ,      

, ترجمة: ترجمة  ارود إسنماعنا,  الحوريو  تاريخهم سحرارتهم, جرلا   نلهل , 149
 .42م, ص2000اار جشل, حل , 

Baigent, M., From the Omens of Bablylon: Astrology and Ancient 

Mesoptamia, London, 1994, PP.117-118. 
 نع الحعنعنة بعننت عشنتار مشنهارة ب الهنا إلهنة الحنرل إلند آخنر ال صنار التارتخننة منن               (3)

حضارة ال راد العنشت .  هدناك ترلنمنة مسنمارتة ت ناا تسرتخهنا إلند  تنرة متنسخرة )ال صنر           
سامرتة وا رشتنة. وتنشور ماضنا     ال ابلع الحشتث شو ال صر السلاقع( مشولة بال تابتن  ال

الترلنمة حال تمجنش اإللهة عشتار )إلالا( وإعال   سلها علد تش آلنا إلنه السنما . وتاصنف     
اإللهة عشتار  ع الرقن  الراب  م  الترلنمة بسلها "إلهة الحنرل", وتشن ه بالسنه  النذ  تدفنذ      

ل  سصن حت تنتح    نع    إلد العل  والرئتن ", وب الها "اإللهة التع تمرست  ع  دان الحنر 
ة رالفسس المزاوجة, نشسلحتها اإلله -شتضًا -الم ررة ورسلها امنة  ع تشها". وتذرر الترلنمة

عشااتار سماساااة والسنننف, والعنناس, والسننهام والننشر . )شلتننر:  اضننا ع ننش الااحننش علننع,  
, 2, اار الشنننون الثعا نننة ال امننة "آ نناد عربنننة", وفارة الثعا ننة واإلعننالم, بغننشاا,   تمااو 
 (؛ 45)49م, ص1986

Hrushka, B., "Das Spaibabylonische Lehrgedicht Inannas Erhohung", 

ArOr., 37, 1969, PP.373-475. 
, المجلش ا ول, الجز  الثالع, بغشاا, مجلة سومرطه باقر, "اتالة ال ابلنن  اآل ارتنن ",  (4)

م, 1998, عمان, 1, ال تال ا ول,  متو  سومر؛ خزعا الماجش , 18م, ص1946
 .121-120ص ص
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, وإلهة شلثند  نع المسنا ,    عشتار رإله كرر  ع الص اح ةاإلله  ع شرما 
, حنننث رننان ترمننز إلنهننا  ننع المدحاتننا  وا ختننام  ورننان رمزهننا رارنن  الزهننرة

فاواج الننذرر   ومنن  ثنن  تنناحع اسنن  عشننتار بننا    (1)سننطاالنة بدجمننة ثمالنننة  ا 
 (2)وا لثا  لإللهة التع رالت اائمًا إلهة ح  وحرل.

 ض اآلخنر  لنا, و نع الن    شهذا, واعت ر   ع ب ض الدصاص ابدة اإلله 
إلنه الشنمس, وهنذا ت نزف عالقتهنا بثنالا          , إله العمر, وهع شخت شوتنا نابدة س

                                                           
م  الم نرو  شن الدجمنة الثمالننة  نع الخن  المسنمار  رالنت من  ال المنا  التنع تسنتخشم             (1)

للت  نر ع  رلمة إله شو إلهة, غنر شن هذا ك ت دنع بنالط   شن رنا لجمنة  نع المدحاتنا  شو       
نر ع  مفهنام العشسننة   ا ختام ترمز إلد اإللهة عشتار, إك شن الدجمة رثنرًا ما تست ما للت  

شلتر:  اضا ع ش الااحش علع, "عشنتار وتمناف جنذور الم تعنشا  الخاصنة       ,بصارة عامة
, المجلننش التاسنن , الجننز  ا ول والثننالع, سااومر مجلااةبهمننا  ننع حضننارة واا  الرا ننشت ", 

 .50م, ص1973بغشاا, 
امشنن ,  ،)دراسااة فااي التاااريخ السااورا القااديم   بعاال دااددحسنن  حننشاا وسننلن  مجنناع ,   (2)

دراساااف فااي تاااريخ سحرااارة الشاار   ؛ شحمننش شمننن  سننلن ,  227ص - 226م, ص1993
 , ماسننن اتد354م, ص2001(, اار الم ر نننة الجام نننة, اإلسنن دشرتة,   6) األدنااى القااديم  

, ترجمة السنش ت عنال ب نر, راج نه: محمنش العصناص , اار       السامية الحراراف, س تندا 
 ؛256, ص م 1986الرقد , بنرو  , 

Archibald Henry Sayce, D.D., The Religions of Ancient Egypt and 

Baby Lonia, Edinburgh, 1903, P. 338. 

ختال   ع تحشتش جدس عشنتار, ماجناا حتند بالدسن ة لنااا  الرا نشت , و نع         ع الااق  شن ا 
سرجالع  ترة م  رة. إك لجش شن ب ض شسما  ا عالم السامنة,  ع الفترة التع س عت ال صر ال

(Presargonic  والتع تشخا  ع تررن ها اس  عشتار ت ان مرة مذررة مثا عشتار فوجتنع ,)
(Ishtar-Muti( وعشتار شمع ,)Ishtar- Umme .) 

د.م( شسنما  التسن ة عشنر من  ا سنر  والسن اتا من  بننن          1550-1575كرنر شحمنس ا ول )  
  من  بننده  شتضنًا  نخ       , ول ن ن  صنمنم وشسنما  م تمهن  تنشل علند شلهن  مصنرتن      الغدائ , 
شمننع", ش   -سنننا , ورننذلك اسننمان سننامنان, وهمننا: "عشننتار   عننام", وترجمتننه اآل  -اسننمه "تننا

 عشتار والشتع, اإلس  اآلخر "تاماتع", وها منلث اس  شماس. 
م, 1956, ترجمنننة: شحمنننش  خنننر , العننناهرة, الحراااارة المصاااريةجنننان , , ولسنننان شلتنننر: 

 ..BARE, II, Pars, 1ff(؛ 1)274ص
ضطرال لتنجة لاجاا إلهن  مختلفن  جدسنًا عدنش شوائنا ا قناام    اكم  الجائز شن ت ان س   و

, واآلخنننر منننذرر  Ashtartالسنننامنة التنننع اسنننتاطدت  نننع واا  الرا نننشت , شحنننشهما منلنننث       

Ashtar :13"42ص مجلة سومر ،علع, "عشتار وتماف",  اضا ع ش الااحش . شلتر ." 
 تفصنلنًا شلتر: 

Bottero, J., "Les Divinites Semitique Ancient en Mesopotamia", (in) La 

Anticle Divinite Smitiche, Rome, 1958, PP.41-42. 
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المجماعننة الشمسنننة, و ننع كا  الاقننت شخننت إتر نن جال, إلهننة ال ننال  السننفلع,      
  (1).وفوجة لإلله اماف  )تماف(

وت ت ر ا سش حناالها المعشس,  ,المتداقضا  تجم  بن  وعلنه  هع إلهة 
وم  ث   همنع تفمثنا    (2)تتهر واقفة علنه.ما العا  لها, وغال ًا حنث تمثا الاجه 
 (3). ع هنئة  ارس

 ورماشصاًل,  -رما س   -م  الم رو  شن التسمنة ا رشتة عشتار سامنة
وجش  صنغ شخر  معاربة  ع مدناط  مت نشاة من  الشنرد ا الند العنشت , مدهنا:        

(  ننع Athrبنننة, وعثننر )عدننش ا قنناام السننامنة الشننمالنة الغر ( Ashtarعشننتار )
الجزتننرة  نن ه  عغربنن( عدننش ال ننرل  ننع جدننال   Atharشننمرة, وعثننر ) الرشس 

رمنا عف نش   نع شاومناتا )اومنة الجدنشل( باسن  الننا , م  نااة عشنتار,           ال ربنة. 
وران لها م  ش هدناك, والتشنر  ع ااتهنا  نع شلحنا  متفرقنة من   نمال الحجناف,          

ومن  المهن  شن لنذرر شن ال نابلنن       (. ورالت تف  ش باس  ارتارسمن  )عشتر السنما 
عشننتار بصننفتها إلهننة شلثنند, مننا عننشا ال ننرل         ا ننارتن  وال د ننالنن  ع ننشو  آلوا

 (4)ر إلهًا كررًا.تن, الذت  اتخذوا م  عثاالجدابن

                                                           
 دراسااف ؛ شحمنش سنلن ,   115, 113, صالتطور التاريخي للفكر الاديني الداضار , ر نش  (1)

؛ عااطننف بدنت شاتنن  بنن  علننع  354(, ص6) فاى تاااريخ سحرااارة الشار  األدنااى القااديم  
, مط اعنا  م ت نة    .م1100-1350دراساة للخصاا ص سالعاتااف     -أدل مادي  مة, سال

, "عشنتار  علاي فاضال عباد الواحاد    ؛ 199م, ص2001هن    1422 هش الاطدنة, الرتاض, 
 .256, ص الحراراف, ماس اتد,  50, 42-41, ص ص مجلة سومروتماف", 

Douglos, E., Van Buren, "The Sacred Marriage in Early in 
Mesopokamia", Orientalia, Vol.13, 1944, P.3. 

؛ محمش السنش ع ش الحمنش, "آلهة اإللتعام والحرل 124, صمتو  سومرالماجش , خزعا  (2)
دراساف فاي آااار الاوا  العرباي، الملتقاى اللالاث لجمعياة        المصرتة ولتائرها ال راقنة", 

لننا م ر  13-12هنن   1421 نن  ان  17-16, )اآلااااريي  العاارب، الناادسة العلميااة اللانيااة   
م(, جم نننة اآلثننارتن  ال ننرل, المجلننس ال لمننع للشراسننا  ال لنننا وال حننث ال لمننع,     2000

 .437 1, 2000العاهرة, 
م, 1984مصننر,  -, اار الم نار  ة فااي مصار الفرعونيااة الديانا محمنش ع ننش العناار محمننش,    (3)

ار الدناارة علند   . وتفذرر شله ك تاجش إلهة علد   ا حصان, باستثدا  ب ض الص250ص
تاابنت م  ال صر المتسخر لجدنع لنه جسن  ث  نان ورشس حصنان. )شلتنر: محمنش, الشتالنة,         

 (.250ص
 اضنا   ؛ 161-160, 149, 113, صالتطور التاريخي للفكار الاديني  الداضار , ر نش  (4)

 ؛42, ص مجلة سومر, علع "عشتار وتماف"ع ش الااحش 
Winnett, F.V. & Reed, W.L., Ancient Records from North Arabia, 
Toronto, 1970, P.72. 
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ورغ  شله م  الص   تمامًا تت   شثر ش  إله شجد ع  نع مصنر خنالل    
 نع عصنر الشولنة    لن  تجنش المصنرتان    وعصر  الشولتن  العشتمة والاسطد, 

 شع ن , حنث (1)لها  ا جد نةالت  نر بسسما  اآللهة, واآلالحشتثة غضاضة  ع 
, (2)سننناتة  ننع مصننروالتننع رالننت مررننز ع ننااة اآللهننة اآل   ننع َمدننفب ضننها 

, م  ال نسس  شور   )شو با  ضا إر ال( : عشتار, وعدا , ور ف(3)مثا
تن  مثننا: آمننان,  والعنناة, جد ننًا إلنند جدنن  منن  شسننما  رعنناة الحننرل المصننر    

 مت. خومدتا, وست, وس

تجاه الجشتش, حنث ران الملنك تفمثنا   الفراعدة شلفسه  قشوة  ع هذا اك ران
 ع را م  ش شو هن ا راب  لإلله شو اإللهة المحلنة, وبط ن ة الحال ط عت اإلاارة 
المصرتة والحامنا  كلك المفهنام شو الممارسنة  نع مختلنف الهنارنا  نع ا قنالن         

العننا   تمثنناتة, التننع رننالاا م سنن رت  بهننا بالدسنن ة لإللهننة عشننتار, التننع  اآلسنننا
                                                           

م, 1989سنن دشرتة, , ا دراسااة حااول الخياال فااي مصاار القديمااة    شحمننش محمنناا صننابان,    (1)
, تعننشت : فاهننع حننااس, لحننا وعننع  حرااارة مصاار القديمااة؛ رمضننان ع ننشه علننع, 46ص

المجلنس   (,42حضار  م اصر, سلسلة الثعا ة ا ثرتة والتارتخنة, مشرو  المائة رتنال ) 
 ؛ 181, 171 2ا علد لآلثار, وفارة الثعا ة, العاهرة, )ا. (, 

Helck, W., Die Berziehungen "Agyptens zu Vorderosien in 3. und 2. 

Jahrtausend. V. Chr. Agyptooische Abhandungen. 5, Wiesbaden, O. 

Harrassowitz, 1962, SS.460ff; ------------, "Zum Auftreten Frem der 

Gotter in Agypten", Or, Ant., 5, 1966, SS.1ff; Steindorff, G. and Seele, 

K.C, When Egypt Ruled the East, Chicago, 1973, P.115. 
 فع ا سرة الثامدة عشرة ران حنًا م  المشتدة مدف تسمد "حع الحنثنن ", وربما ران كلك  (2)

د.م(,  نمنننا ب نننش, تحنننت اسننن  "م سننن ر   430-484الحنننع هنننا النننذ  كرنننره هننننرواو  )  
ش رواتت ا جد ننة, ش  عشنتار غننر المصنرتة. وشضنا       باعت اره معرًا لإللهة التنرالنن ", 

قنام برحلنة سنناحنة لمصنر, ولفتنرة قصننرة, وفار        د.م 59اتااور الصعلع بسله  نع عنام   
ح. شلتنر:  م ابنش ا جد ننة, ومدهنا م  نش عشنتار, جدنابع م  نش اإللنه بتنا         المدف وتحش  عن   

, ترجمننة: محمننش صننعر خفاجننة, تعننشت : شحمننش بننشو , سلسننلة  دياارسدسف يتحااد  عاا  مصاار
, المررننز العننامع للترجمننة, المشننرو  العننامع للترجمننة,    1131منننرا  الترجمننة, ال ننشا  

 ؛ 41م,  عرة2007العاهرة, 
Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, III, P.570. 

اومننناس , ؛ 259-161صنننلنًا, شلتننر: محمننش, الشتالننة ص    عنن  تلننك اآللهننة المصننرتة, تف     (3)
, ترجمننة: فرننع سنناس, الهنئننة المصننرتة ال امننة لل تننال, العنناهرة,   آلهااة مصاار رالسنناا , 

, ترجمة: شحمنش قنشر ,   الديانة المصرية القديمة؛ تاروسال  تشرلع, 110-28م, 1986
 ؛  217-184ص تاروسال ا , (,6مراج ة: محماا ماهر طه, مشرو  المائة رتال )

Shorter, Alan, W., The Egyptian Gods, London, 1937; Bonnet, G., A 

Dictionary of Egyptian Godsesses, London, 1986, P.150. 



  جنوى حممد إكرامد/                                                                                                       2017يونيه -1ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 

 
 

المجشاة اومًا. رما رالنت اإللهنة عشنتار بمثابنة ار  للفرعنان رعمسننس الثالنث        
د.م(, التع حمت المرر ة الحربنة للفرعان. رذلك رالت مجاملة 1184-1153)

علننننه د.م( عدنننشما تفطلننن   1405-1413عتمننند للفرعنننان تحننناتمس الرابننن  )  
عشنتار  نع م  نش الملنك      هنة "الفارس العا  مثا عشتار". رما ررست, لاحة لإلل

 (1)د.م(.1367-1405شمدحت  الثالث )

ت ش اإللهة عشتار م  شبرف اآللهة ال راقنة التع تم   معابلتهنا بناإللهتن    
المصرتتن  إترة وحتحار, والتع تحار  ب ش كلك إلد سنخمت  نع قصنة هنالك     

 .(2)ال شر.

ا   ع ا ال المصر  العنشت  شلهن  رنالاا تسنتخشمان شسنما  اآللهنة       لعش ج
واآللهننا  اآلسننناتة  ننع ت  نننرا  مجافتننة عنن  العنناة شو ال دننف, حنننث لنن  تننر         
المصرتان غضاضة  ع شن تشخلاها  ع تررن  شسنمائه ,  نسله   نع كلنك  نسن      

ع ح , ش  عشتار   -ما -اآللهة واآللها  المصرتة, وعلنه م  تسمد ب  "عشتار
 (3)ح , ش  )اإللهة( ما   ع عنش". -ما -عنش"؛ مثا اس  "ما 

 هذا, ولعش كفرر  عشتار  ع ا ال المصر  العشت , رما تلع: 

 تصة اإللهة عشتار: 

علند شجنزا     مسنجلة , وهنع  (4)بنات (  -وتسمد شتضًا قصة إله ال حر )حعا
ة عشنر,  نع   التع رت ت  ع شواخر شتام ا سرة الثامد ,مهمشة م  إحش  ال راتا 
 ضننم . وهننع اآلن  ننع لناتننارك د.م(1308-1335) عهننش الملننك حننارام حنن 

مجماعننة بنربالننت مارجننان, ورالننت ق ننا كلننك  ننع إلجلتننرا ضننم  مجماعننة         
فه  م  مضنمالها شن إلنه ال حنر, رنان     تفها تم   شن مم  تهش امهرست. وبالرغِ 

تسترضننه بتعنشت    إلهًا قاسنًا ج ارًا, خشع بسسه تاسنا  اآللهنة, وشراا  لنا  شن    
بالنذهال   عرتضن حننث ت العرابن  اون جشو ,  استشعت ب ش كلك اإللهة عشنتار,  

                                                           
 .185, صالديانةتشرلع,  (1)
 .440ص دراساف فى آاار الوا  العربى، ع ش الحمنش, "آلهة اإللتعام",محمش السنش  (2)
 .315, صمصريةالحرارة الولسان,  (3)
بات ( ل  ت   م  ااًا مصرتًا, وإلمنا ظهنر بنن  الم  نااا       - ع الااق  شن م  اا ال حر )حعا (4)

المصننرتة  ننع العننرن الرابنن  عشننر ق ننا المنننالا عدننشما فاا  الصننال  بننن  مصننر وآسنننا      
حرااارة مصاار  وتننسثر  الشتالننة المصننرتة بننالم  ااا  اآلسننناتة )شلتننر: رمضننان ع ننشه,     

 (.517 2, القديمة
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تهشئ م  حشته ول دنه ا نتر  عنشة  نرو  مدهنا شن تعنام اإللهنة لنا          وشن إلنه, 
  (1))إلهة مشتدة ساتس( بتعشت  الجزتة له, وشن ت طنه ال عش الذ  تحلع جنشها.

اضا  هذه العصة, ومعارلتها بن  ض  ( ب ش بحثه لمLefebvreوتر  لنففر )
, شن إلنه  س الشمرة, علد معربة من  الالكقننة,  نع سنارتا    شا ساطنر التع وجش   ع ر

ال حر, الذ  ران جمن  اآللهنة المصنرتة تخشنان ظلمنه وطغنالنه, قنش التهند شمنره  نع          
 (2).علنه ختام العصة )الذ   عش لسا  الحظ( بالتصار اإلله ست

ه ال حر ل  ت   إلهًا مصرتًا وطدنًا, وإلما قش ظهنر  وعلد شتة حال,  إن إل
بن  اآللهة المصرتة  نع العنرن الرابن  عشنر ق نا المننالا عدنشما قاتنت الصنال           

 (3)بن  مصر وآسنا, مثله  ع كلك مثا اإللهة عشتار.

رمننننا كرننننر   ننننع لصنننناص تخنننن  الفرعننننان تحننننتمس الرابنننن   ننننع    
 (4)"وشلت  ممتطان الخنا رمثا عشتار". :مع رته

هداك قط  شثرتة احتا  علد امتطا  اإللهنة عشنتار للحصنان؛ حننث مدتنر      و
علد رسرة م  الحجر الجنر , محفاظة بمتحف تارت , والتنع ت رضنت لل ثننر من      

, التنع تمتطنع حصنالًا, وربمنا     (5)التلف, ولعش تمثا تحاتمس الراب  وها تت  ش إلد إلهة
 (6).اة حصانتمثنا م رو  لإللهة عشتار وهع ممتطنة صهشول ت ان 

ولعش ظهر اسمع اإلله ر ف, واإللهة عشتار  ع ل  للفرعان شمدحت  
 د.م(:1413-1436الثالع )

"... وران را م  اإلله ر ف واإللهة عشتار مسروران مده, وعدشما رشتاه تف ا 
 (7).را  ع  تح ه قل ه, وقش ربع خناًك مدعط ة الدتنر..."

                                                           
ال صنننر  -تااااريخ الحراااارة المصااارية  ) نننع(  "ا ال المصنننر  العنننشت  "شحمنننش  خنننر ,   (1)

؛ رمضنان ع نشه, حضنارة    407الفرعالع, م ت ة الدهضة المصرتة, العناهرة, )ا. (, ص 
 .416, صالحرارة المصرية؛ ولسان, 517 2مصر العشتمة, 

(2) 
Lefebvre, C.R., Academic des Inscr, et Belles- Lettres, 1946, 

P.496.
  

 .408-407ص صتاريخ الحرارة المصرية،  خر , "ا ال",  (3)
(4)

Carter, H. and Newberry, P. The Tomb of Thutmost, IV, (Catalogue 

General du, Musee du Caire, 14) Westminster, 1904, P. 29. 
(5)

 Petrie, W.M.F., Six Temples at Thebes, London, 1897, P.9, PL., 

VIII, fig.1.
  

(6) 
Mercer, S., Egyptian Religion, III, New York, 1935, PP.197-198.

  

(7) 
Urk, IV, 282, 15; 1302, 7; Simpson, W.K., "Reshep in Egypt", Or., 
29, 1960, PP.63-65.
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لصنننر وحننامع للفرعننان  رننانتتضننم منن  النند  شن اإللننه ر ننف تتمثننا 
عت نر   نع   اشمدحت  الثالع, ورإله للحرل, وبالمثا رالت اإللهنة عشنتار, حننث    

ال راد العشت   نع  نجاعة شخنهنا إلنه الشنمس شوتنا, و تاتنه,  هنع الشنجاعة بنن            
 شاآللهة واآللها , وم  ث   هع لع ت ب  "سنشة الم ارك", عدش جااتا )شسرة لجن 

صفها حمارابع  ع تشرت ه رمحاربة بسلها ورما  (1).د.م(2113 -2230الثالنة 
, (2)التع تعضع علد من  تتدناول التشنرت  بنالتحاتر شو التغنننر      ,"سنشة الم ارك"
حناتننه ملحمننة   ُشَ نن ننارتان باإللهننة عشننتار المحاربننة رشنن   تف  آلوشتضننًا تفخننر ا 
 (3)حربنة اائمة.

مننر  تعن  علندنا شن ا    إله  ع  عرا  من  شمتن   عنرا  ا ال المصنر     
ح ه للهاا  الطل . ق  علندا كلنك  نع    نما ب ش  -ت  الثالعشمدح -الشال شمدحت 

لاحننة شقامهننا علنند معربننة منن  شبننا الهننال ت رتمننًا لهننذا ا ثننر,  ن ا منننر طالمننا   
 :   (5), حنث تعال(4)استمت  بالحناة  ع كلك الم ان ق ا شن تثعله شع ا  الشولة

                                                           
(1) 

Hinzm W., "Persia C. 2400-1800B.C.", (in) CAH, Vol.1, Part 2, P.654.
  

, 1,  حراارة العارا  القاديم   (, 6) مصار سالشار  األدناى القاديم    لجن  منخائنا إبراهن ,  (2)
 .131-130م, ص ص1961اار الم ار  بمصر, 

 .131 6, حرارة العرا  القديمإبراهن , لجن  منخائنا  (3)
رنان من  واجنن  الملنك المرتعننع ل نرق مصننر العشتمنة,  ننع الشولنة الحشتثننة, شن تعنام بشنن          (4)

لننند الننن الا المجننناورة, وكلنننك لتحعنننن  ا مننن , وتنننا نر اإلسنننتعرار اإلقتصننناا     حنننرول ع
والسناسننع بالسنننطرة علنند تلننك النن الا. )شلتننر: هالننة محمننش شحمننش محمننش ع ننشون, اراسننة     

,  د.م(1087-1575تارتخنة للشعاتة المل نة  ع مصر الفرعالننة خنالل الشولنة الحشتثنة )    
؛ 152م, ص1997ل, جام ننة اإلسنن دشرتة, رسننالة ماجسننتنر )غنننر مدشننارة(, رلنننة اآلاا 

, تننارتا المصننرتن   الااوعي السياسااي عنااد تاادماي المصااريي      نناتز شلننار ع ننش المطلنن ,    
 ؛ 128م, ص2013(, الهنئة المصرتة ال امة لل تال, العاهرة, 294)

White, M. Ancient Egypt, New York, 1970, P.8; Zayed, Abdel- H., 
"Une Representation Inedite des Campagenes d' Amenophis II", Bd'E, 
XCVII/1, 1985, PP.5-17. 

تفصنلنًا ع  لشاطا  شمدحات  الثالع ال س رتة عع  تالنة عرق مصر خلفنًا  بننه تحناتمس    
د.م(, وهننا  ننع عمننر الثامدننة عشننرة منن  عمننره. شلتننر: محمننش بنننامع  1436-1490الثالننث )
, الجز   الثالث, مدذ قنام الشولة الحشتثة حتند  ( مصر3) مصر سالشر  األدنى القديممهران, 

 (.229-224ا سرة الحااتة والثالثن , اار الم ر ة الجام نة, اإلس دشرتة, )ا. (, ص ص
(5) Urk.VII, 65-67 ,دراساف في تااريخ  ؛ شحمش شمن  سلن , 225, 79 3؛ مهران, مصر

م, 1989بنننة, بنننرو , إتننران, اار الدهضننة ال ر -ال ننراد -: مصننرالشاار  األدنااى القااديم
, الحرااارة المصاارية؛ ولسننان, 88 2, حرااارة مصاار القديمااة؛ رمضننان ع ننشه, 152ص

, ترجمنننة: لجنننن  منخائننننا إبنننراهن ,   ؛ جنننارالر, ش., مصنننر الفراعدنننة 323-322ص ص
 .222م, ص1973مراج ة: ع ش المد   شبا ب ر, الهنئة المصرتة ال امة لل تال, العاهرة, 
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ه, وران تفَسَر بها, وران مااظ ًا علد "... وعدشما ران غالمًا, شح  جناا
تمرتدها وم ر ة شحاالها, ومهر  ع تشرت ها وران صائ  الرش .  لما سم  والشه 
)تحاتمس الثالث(  ع العصر بذلك,  رح قل  جاللته بهذه ا ل ا , وسر لمنا قننا   

وقنال لدفسنه: هنذا هنا النذ  سنصن م سننشًا لن،رض رلهنا, ولن             ,ع  إبده ا ر نر 
ه م ارض... إله مافال ص نًا جمناًل عطا ًا, ول  تدضن  ب نش, ولن  تصنا     ت ان ل

ب ش إلد سن  العننام بسعمنال اإللنه مدتنا, ول دنه تنرك ورا  ظهنره رغ نا  الجسنش           
وشح  الشجاعة. ث  قال الملك لمرا عنه: اعاه  ت طنان لنه خننر جنناا, إصنط ا      

لهنا تطن نه, وشن   جاللته التع  نع مدنف. قالناا لنه شن تسخنذ حنذره مدهنا, وشن تج        
تشتش  ع م املتها إكا ل  تسلس قنااهنا لنه. واآلن ب نش شن ل هناا علند ا مننر بسلنه        

بنه اإللنه    ت ن  هنذه الت لنمنا , و نرح    ااص م له الح   ع جناا اإلصط ا المل ع, 
 ر ا واإللهة عشتار, وران كلك ها را ما ترغ   نه قل ه".

عشائنة حتد لهاتة عهنش   رالت ال القة بن  اولتد مصر والمنتان عالقا 
ا إلند سناسننة التعنارل, ولنننس منن    مننالفرعنان امدحتنن  الثنالد, ثنن  مالنت رننا مده   

المسننت  ش ش, ت ننان التعننارل قننش بننشش منن  لاحنننة المنتننان ب ننش شن شحسنناا باسننتنعا      
 د  ماله  الغربد, وتمخنض التعنارل    الحثنن اآل ارتن   د  رقه , واست شاا 
الرابن ,   هما الحارمن  مدذ عهنش الفرعنان تحنتمس   بن  الشولتن  ع  مصاهرة بنتن

ث   د عهش ولشه امدحت  الثالث وعهش حفنشه شخداتان, واستعر  حندنذاك صنشاقة   
بن  الشولتن  وراسنا ح امهنا ب ضنه  ب ضنا بلفنظ ا خناة, واعتناا رنا منده  شن          
تسسل اآلخر  د رسائله ع  شهله وااره وخناله وشت اعه, وتسامم المصرتان م  

 (1)شصشقائه .  اتالة

هذا, وترا اس  اإللهنة عشنتار والغنرض مدهنا  نع شرثنر من  مداسن ة  نع          
, والم نننرو  برسنننائا شو ( الرسنننائا الشبلاماسننننة مننن  شخنتننناتان )تنننا ال مارلنننة

, وتتهر باضاح م  ب نض هنذه الرسنائا شن  نهرة اإللهنة      (2)خطابا  ال مارلة
                                                           

, الهنئة ال امة مصر سالعرا , الجز  ا ول الشر  األدنى القديم,  ع ش ال زتز صالم (1) 
, الشر  الخالد؛ ع ش الحمنش فائش, 216, ص 1976لشئان المطاب  ا منرتة, العاهرة , 

تاريخ ؛ شحمش محماا الخلنا, 475-474م, ص  1967اار الدهضة ال ربنة, العاهرة 
 115, ص 2013دشر, اربنا , اار ماررتالد لل حا  وال مملكة ميتانى الحورية ،

ران تاجش بالعصر المل ع بتا ال مارلنة م دند لحفنظ المراسنال  الخارجننة, ورنان تحتنا          (2)
علد لاحا  صنغنرة من  الطنن  المجفنف رتن  علنهنا بنالخ  المسنمار  )ا رنش (. وعثنر           

 م, وت لغ مجما  ما شم   إلعاكه م  هنذه 1887بطرتعة الصش ة إحش  الفالحا  عام علنها 
, حراارة مصار القديماة   رسالة. تفصنلنًا, شلتنر: رمضنان ع نشه,     379الرسائا حتد اآلن 

2 595-597. 
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إلنند كلننك الننزم  عشننتار وب ننض الم تعننشا  الخاصننة بهننا رالننت قننش وصننلت  ننع   
 (1), ومدها مصر.شقطار ب نشة ع  ال راد العشت 

لعش رالت الرحلة التع قام بها تمثال اإللهة عشتار إلد مصر تل نة لطلن   
, النذ  رنان ت نالع من  آكم غننر      د.م(1367-1405) الثالنث   تن الفرعان شمدح

ش  ننع شسننداله, ولنن  ت ننش ت ننر  إلنند منن  تلجننس, وت ننشو شلننه ب نن بسنن   تعنن م محتملننة 
لهنة ا جد ننة, حننث    إلتاجنه إلند ا   , ومن  ثن   عنش   ال الجننة استدفاك جمن  الاسائا 

, ملننك ا(ت)تا ننرا ا, والتننع شرسننلها او ننرت  (2)23رسننالة ال مارلننة, رقنن     تننذرر
 :ما تلد ع, إلد الفرعان شمدحت  الثالثلاتمن

"إلند لفخارتنا, ملنك مصنر, شخننع وصنهر , النذ  شح نه والنذ  تح دننع         
كو  ننرتا, ملننك منتننالع, الننذ  تح ننك وصننهرك: "إن حننالتع شقننال: ه ننذا تتحننش  

ت ننان حالتننك حسنندةك ورننذلك حالننة بنتننك وتننشوخن ا, ابدتننع         شن وشرجنناحسنندة, 
وفوجتك التع تح ها. شرجا شن ت ان لاعمة ال الك ورنذلك شرجنا شن ت نان حالنة     

وعتمننا  رجالننك وعرباتننك وخنلننك وجدننااك وبننالاك, ورننا      كشفواجننك وشبدائنن 
جشًا. وإن عشتار, إلهة لندا , وسنشة رنا ا راضنع تعنال: إلنع     ممتل اتك حسدة 

سسكه  إلند مصنر ا رض التنع شح هنا وسنسعاا مدهنا, و نع الحن  لعنش شرسنلتها           
اآلن, وقش سار   ع طرتعها. والااق  شله  ع عهش والنش ..., كه نت السننشة إلند     

جلهنا  تلك ا رض وقش رالت م جلة طال م ثها هداك, ولذلك شرجا تا شخنع شن ت  
                                                           

 .61ص مجلة سومر ،علع, "عشتار وتماف",  اضا ع ش الااحش  (1)
, الجننز  الخننامس, م ت ننة ا سننرة, مهرجننان العننرا ة  موسااوعة مصاار القديمااةسننلن  حسنن , (2)

سنندا   م  سومر إلى التاوارة،، ااحش علع, " اضا ع ش ال؛ 366-365 5, 2000للجمن , 
دراسااف فاى حرااراف غارب     ؛ تا ن  سنلنمان,  158م, ص 1996, 2للدشر , العاهرة,  

اار امشن  للط اعنة والدشنر, امشن       .م، 1190آسية القديمة م  أتدم العصور إلى عام 
ص تاااريخ مملكااة ميتااا  الحوريااة،  ؛ شحمننش محمنناا الخلنننا , 126-125م, صنن  1985, 

, ترجمنة وت لنن : مناهر جاتجنالع,     أمنحتب اللالث الملا  المعمام  شلنس , . رابرول , 131
 ؛576م, ص2003(, المجلس ا علد للثعا ة, العاهرة, 588المشرو  العامع للترجمة )

Moran, W.L., Lettres d' El- Amarna, (traduction francaise de D. 

Collon et H. Cazelles), Paris, 1897, PP.137-138(EA23); Mercer, 

S.A.B., The Tell- El- Amarana Tablets, 1, Toronto, 1939, No.23. 

وتنرخ هذه الرسالة بال ام السااس والثالثن  للح  , حنث تف نر  شن شمدحتن  الثالنث ظنا حننًا      
حتد عامه الساب  والثالثن , إن ل  ت ن  قنش شتن  عامنه الثنام  والثالثنن  علند ال نرق, )شلتنر:          

 ؛ 93 3, مصرن, مهرا
Hayes, W.C., Royal Sarcophagi of the XVIII Daynasty, Princeton, 

1935, PP.27-30  . 
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 ع  رح, وإلع  (1)عشر مرا  شرثر م  ك  ق ا. وشرجا شخع شن ت جلها وت نشها
شرجا شن ت اا, ولنت عشتار, إلهة السنما  تحمنع شخنع وتحمندنع, ولننت سننشتدا       
تمدم را مدا مئة شلف سدة وسرورًا عتنمًا وبذلك ستف ا الخنر. إن عشتار, هع 

 ".شما بالدس ة  خد  هد لنست إلهتهإلهتع, 

عشتار ل  ت    ع معشورها شن تحع  ما وعش  به, بسن رر سلن  حس  تذ
 حنناف  حنننث شن شمدحتنن  الثالننث قننش شله تننه الشننهاا  التننع غننرد  ننع بحارهننا,  

 نران ت تعش المصنر  العنشت  ش  ( 2) الرقع والتمائ تفشه قااه, وشلزمته الفراق, ول  
فهن  قنا  حفننة خاصنة     زو بس   اسنتغالقها علند ال   لها تسثنرًا سحرتًا عجن ًا, وت

 سااًا واستغالقًا, , ران تزتشها السحرة المصرتان اون  ك,  د غال  ا حنان 
ه طن   ف, ولن  تشن  (3) مثاًل تتمنز  د إحش  الرقد "بلغة ال شو" إس  اإللهة عشنتار  

صنهره ملنك    ار, التع شرسلهاستط  اإللهة عشتتالط ن , وك سحر الساحر, ول  
 (4)لصحة  ع جس  شمدحت  الثالث.وا  منتالع شن ت  ث ال ر

( تذرر بنسن فتنارة اإللهنة عشنتار للفرعنان      Hayesهذا, غنر شن هنس )
. وت نشو شن الملنك   بسندتن  المرتض رالت مفنشة بشلنا شله ران ما تزال حنًا ب نشها  

المنتالع ران ابلاماسنًا بم دد ال لمة,  ها ت ر  شن اإللهة عشتار رالت م  ااة 
اتالتنه وآلهتنه, ولنذلك  عنش شراا     فرعان المصر , الذ  رالت له س ة للشجد نة بالد

تا راتا شن تلمم للفرعان بسن را ما جا   ع رسالته إلمنا من  إتمالنه الشخصنع     
  (5)بها  ع , وشله ك تتاق  مده مشاررة  ع كلك.

نتالنن , وعشتار  ع لندا  هما م نما تت ل  باعت ار عشترو  عدش الإله 
شن امنن  اإللهتننن  هننع ظنناهرة حعنعنننة  ننع لتننر شبدننا  النن الا    إلهننة واحننشة,  ن ننشو

                                                           
ولمننا رج ننت اإللهننة عشننتار إلنند حتنرتهننا ا صننلنة, احتفننا اآل ننارتان ب ااتهننا احتفنناًك      (1)

 مصار م  شها ب ش شن ران قش شخدنت علننه ا تنام, شلتنر: سنلن  حسن ,        بتحشتشعتنمًا, وكلك 
 .628 5, القديمة

 .628,  366,  256 – 255 5, مصر القديمةسلن  حس , ( 2)
 همصر سالحياة المصرية فى العصور القديمة، ترجمإرمان, شاولف, ورال ه, هرمان,  (3)

م، صـ 1953سراجعه: عبد المنعم أبو بكر، محرم كمال، مكتبة النهرة المصرية، القادرة، 
385-386.  

 .628, 366, 256-255 5, لقديمةمصر اسلن  حس ,  (4)
 (.75)68-67صمجلة سومر ، علع, "عشتار وتماف",  اضا ع ش الااحش  (5)
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شلفسه ,  المعصاا  ع آن واحش عشترو   لدا  نع بلنش الحنارتن , وعشنتار  ن     
 (1)التمثال المعصاا قش جا  م  لندا .

شن هنذه الرحلنة التننع قامنت بهنا اإللهنة عشنتار لنسننت       تتضنم  ممنا سن  ,   
رسننلت منن  ِقَ ننا  سفمصننر منن  ق ننا,  َ , وشلهننا قننش التعلننت إلنند   لاعهننا ا ولنند منن   

من    اتارلا, وم  المغر  حعًا شن ترت   هذا اكلتعنال بنزواج تحناتمس الرابن ,     
 , شو بننا حر  بننالزواج ا ول لنن (2)ابدننة شرتاتامننا, ملننك منتننالع, وشخننت  نناتارلا 

 اتارلا, والذ  تمت مراسمه بن   ةت  الثالث, الذ  ععش علد جنلاخن ا, ابدشمدح
, بندما ران الملنك  36وبالف ا  هذه الرسالة هع التع سجلت  ع ال ام  (3).المل ن 

 (4).ماجااًا  ع ملعطة

رسننلت اإللهننة عشننتار إكن منن  لندننا  مننرة شخننر   ننع ر عننة         وربمننا شف
تنرننش منناران  و (5)تااوخن ننا, الزوجننة المنتالنننة الثالنننة, التننع اقتننرن بهننا الملننك.     

(Moran )  عشننتار ا,  نعننال إن اإللهننة علنند لعطننة مهمننة, وتلفننت ا لتننار إلنهنن
تل   اورًا علد قشر ر نر م  ا همنة  ع حفال  ال رس,  لهنا تر ن  من   نسن     

 (6)ا منرة  تعر عن  م  سنص م فوجها.

                                                           
 .76, صأمنحوتب اللالثرابرول,  (1)
, ترجمنة: محمننش ال نزل ماسنند,   عنادما حكمااص مصار الشاار    نتندشرو , ج, سنننا, ك.,   (2)

-128, ص صم1990هنن  1411مراج نة: محمنناا مناهر طننه, م ت ننة منشبالع, العنناهرة,    
 ؛129

Moran, Letters, PP.180-181(EA29); Drower, M.S., "Syria 1550-

1400B.C."., CAH, Vol.II, Part, P.465. 
(3) 

Urk, IV., 1738; Blankenberg, van Belden, C., "The Large 

Commemorative Scarabs of Amenhotep III, Documenta Monamenta 

Or. Ant 15, Leyde, 1969, ss.129-133; David, E., "Echos de La Cour 

d'Amenophis III: Les Scarabees Commemoratifs", Egyptes, 1, 

1993, P.37; Menu, B., "La Proclamation de L' Empire par 

Amenophis III", BdE, 122, P.101.
  

(4) 
Gunblach, R., "Taduhepa", LA Lieferung 41, Band VI, col. 144-145; 

Schulman, A.R., "Diplomatic Marriage in the Egyptian New 

Kingdom", JNES, 38, 1979, P.184.
  

 .577, صأمنحوتب اللالثرابرول,  (5)
(6) 

Moran, Letters, P.138, n.2.
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م  غنر المعصاا هدا, بسلها جا   استجابة لدشا ا  ه تذه  رابرول بسل
ك تطل  ال ان والمسناعشة بسن   اعنتالل صنحة الملنك, بنا ال  نس هنا الصنحنم         
ومنن  ا  ضننا شن لدتننر إلنند رحلننة اإللهننة باعت ارهننا,  ننع المعننام ا ول, عالقننة    
تعشتر واحترام للملك م  جال  صشتعه, الذ  شقشم م  تلعا  لفسه علد هذه اللفتنة  

 ر الرحلنة عن  اإلجنالل من  خنالل المشناررة اإللهننة        َ الد نلة. و ضاًل ع  كلك تف
رسننمنة تسسسننت علنند مننا ت ننشو    حتفنناك  الننزواج المل ننع, وهننع مسنناهمة    إ ننع 

 (1)عت ارها تعلنشًا متااترًا, شو ما  ابه كلك.إب

إن ت امننا المصننرتن  منن  ال  ننااا  ا جد نننة ت  ننر ت  نننرًا واضننحًا عنن     
 نما تت لن   خاصة ط ن ة ال القا  التع التزماا بها م  م  رالاا تتصلان به . و

عملنة هض  اآللهنة المحلننة,   بالشرد ا الد اآلسنا  العشت ,  إله تفشاهش ما تش ه 
التنننننع تحنننننتفظ بالسنننننما  الرئنسننننننة لشخصننننننتها وتسنننننمنتها, بنننننا ومالمحهنننننا   

شاد تفاصننننلها, مننن    نننع ا تعالاجرا ننننة, ب نننش شن تت ننننف إلننند حنننش منننا, حتننند  
 (2)المتطل ا  المصرتة.

مت اإللهة عشتار خالل عصر ا سرة الثامدة عشنر, منرتن , رمنا    ِشلعش َق
(, ومن  ثن   عنش شصن حت فوجنة لإللنه       23ل مارلة )رق  إلد كلك رسالة ا  ش ار

ست, وصارها المصرتان العشما  علد هنئة امرشة, وشحنالًا شخنر , علند هنئنة    
 تاة صغنرة ت نشو علنهنا ظهنار عالمنا  ا لاثنة,  نمنا ت نشو شن هدناك لاعنًا من            

 (3)الغماض الجدسع تت ل  باإللهة عشتار.

                                                           
 .577, صأمنحوتب اللالثرابرول,  (1)
 .577, صلثأمنحوتب اللارابرول, ,  594,  32إمارن , ورال ه, مصر, ص   (2)
-571, ص صأمنحوتب اللالاث ؛ رابرول, 47-46, ص صدراسة حول الخيلصابان,  (3)

 ؛ 572
Mercer, Egyptian Religion, III, P.199. 

علد شن شبرف الصفا  التع ا تهر  بها عشتار  نع رنا ا فمنان رالهنا إلهنة الحن  والجمنال        
ا السنارتان وال نابلنان من     والجدس. ولستطن  الحصال علد صارة لربة الجمنال التنع ع نشه   

خالل الشمد ال ثنرة, التنع صند ها الفدنالان العنشامد, ومنا رت نه عدهنا الشن را  وا ابنا ,  هنع           
 ابة ممتلئة الجسن  كا  صنشر بنارف وقناام جمننا وعندنان مشنرقتان, وهنع شتضنًا علند قسن             

 اضنا ع نش   ر نر م  الجمال حتند شلهنا رالنت ت نز  نع كلنك رنا قرتداتهنا من  اآللهنا . شلتنر:            
 .ADOI, Vol.7, P.272؛ 51ص مجلة سومر ، علع, "عشتار وتماف",الااحش 
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 لاها قرص الشمس, وهع تعنف  ار  اإللهة عشتار برشس ل نة تلعش صف
  (1) نناد عربننة حربنننة, حنننث تحمننا ارعننًا وابنناس قتننال, تجرهننا خنننال شربنن .    

 ل(-, ش  1)صارة 

رما صفار  عشتار حاملنة ارعنًا وابناس قتنال ممتطننة ظهنر حصنان,        
 (2)صارة  ( 2).وهع عااة غنر مصرتة تمامًا

صنر,  م -محا تنة شسناان   -إلد الشرد م  إا ا 2ر  55 ب شوهداك علد 
واا  )م  نشه الم نرو   نع واا  منناه,      د.م(1279-1295) حفر سنتع ا ول

تسننة. وهنا اسن  شطلعنه علننه      اوالذ  عفر  لش  علما  اآلثار بم  ش الر ,(ع اا 
(,  له وصا إلنه عن  طرتن  مشتدنة    .Lepsius, C.Rرارل رتتشارا ل سناس )

 ع لتر السن ان ش ن ه   الراتسنة, رما عر  رذلك باس  ال دائس,  ن الم  ش ران 
ت م  ش الراتسنة  ع الصخر, ث  شفرمنا من  الخنارج بال دنا ,     ِحب دنسة. هذا وقش لف

ذه  هداك, ول ا الس    ع بدنا   لوعلنه ب ض الدعاق التع تشل علد استغالل ا
الم  ش  ع هذه المدطعة شلها رالت مح  رحنال شولئنك النذت  رنالاا تخترقنان هنذه       

لت هداك مست مرة  ع هذه المدطعة ترج  إلد عصار الطرد المجشبة, وربما را
رد لعاارل المعشسة الجمنلة  ع الصخار الااق ة إلد الشاقشتمة بشلنا تلك صار 

ر ا سرا  الم  ر, هذا  ضاًل ع  حاجة عمال م  الم  ش, والتع ترج  إلد عص
ث   عش  وم  (3).المداج  هداك إلد م  ش. وم  ث   عش شمر سنتع ا ول ب دا  الم  ش

                                                           
 Naville, E. Textes, Relatifs au Mythe؛ 244, 187, ص صالديانةتشرلع,  (1)

d' Horus Recueillis dans Le, Temple, d' Edfou Genva et Basle, 
1870, PL. XIII; Chassinat, E. Le Temple d' Edfou, Caito, 1934, vol. 

XI,PL. DXXI.       شحنالنًا بتناج ت لناه لجن  كو ثمنان ش ن ة        -وهنع ت نشو  نع ال نراد العنشت
مدعا ة  نع اائنرة, والسننف ملتصن  بنسنراها, وهنع تعنف علند شسنش وترتفن  تمداهنا لمندم             
ال ررة شحنالًا. وشحنالًا تمسك تسراها بالعاس. شما تمداها  ت ارك الداس, وشمنا الج نال  نإلد    

لنمنن  وتسننار ال تفننن , وشمننا عصننا الرماتننة والننشباس  م لعتننان علنند جننال ع رفلنهننا, وهننع  ا
لعننش تمثلهننا واقفننة  نناد شسننش تحمننا العنناس  ننع تسننراها    -شتضننًا -واقفننة  نناد شسننش. وهدنناك

وعصا الرماتة  ع تمداها والعرص المضع   ع شعلد إلند تمنن  العناس. وإكن  هنع اائمنًا      
لجننن  هننع "ل نننة ا جنجننع", إلهننة السننما . شلتننر:    نناد شسننش, بننا هننع "لنننث غضننال",   

 .131 6, حرارة العرا  القديمإبراهن , منخائنا 
 ؛ 187, صالديانةتشرلع,  (2)

LD, III, 138, O; Wreszinski, W., Atlas zur Altagyptischen, II, Leipzig, 
1923, Pls.34, 40, 51; Cook, A., The Religion of Ancient Palestine, 
London, P.109, PL.XXIV(4); Ostracon, Berlin 21826. 

 .162, صدراساف؛ شحمش سلن , 275-274 3, مصرمهران,  (3)
Weigall, A., Traveles in the Upper Egyptian Deserts, London, 1913, PP. 
161-165; Gardier, A.H., Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, P.252. 
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اإللهة عشتار مرسامة  ع هذا الم  ش, م  عشا ر نر من  اآللهنة:    -شتضًا -وجش 
آمننان ر , ومننا  ر , ور  حننار آختننع, وشوفتننر, وإتننزة, وحننار, ممتطنننة      
حصالًا  ع وض  الاقنا  المفناجع علند هنئنة إمنرشة تلن س التناج ا بننض علند          

وحربنة و نسس    جال نه رتشتان و نرت  طاتنا تتنشلد من  الخلنف, وتتسنلم بنشر        
, تصاح ها شلشنااة معشمنة من  شحنش مناظفع الفرعنان سننتع ا ول, وهنا         (1)قتال

المشعا بال , رئنس اإلصط ا وقائنش العناا , حننث تعنشم تحناتنه وتعرباتنه باسن         
الفرعان سنتع ا ول لل شتش م  اآللهة المصرتة, رذلك مثا آمان ر , ومنا ,  

وسنننخمت, وحتحنننار, وحنننار  ور , وحنننار آختنننع, وشوفتنننر, وإتنننزة, وبتننناح,  
 (2).تعشال ح

 -1290رمننا جننا  اسنن  عشننتار  نمننا كرننره الفرعننان رعمسنننس الثننالع )  
 (3)د.م(, ع  قل ته, حنث تعال: 1224

هنا اسنمها    "" نش جاللته لدفسه قل ة محصدة إسمها "عتن  اإللتصارا 
, وهع ممتلئة بالط ام والمنم ... تشنرد الشنمس   (4)وتع  بن  فاهع ومصرإلها 
ش عها وتغرل  نها. ترك را الداس منشله  وجنا وا لنعنمناا  نع مدطعتهنا وإلند         ع

تس   عدش جالن  مطل هنا )ش    الغرل مدها م  ش شمان, وإلد جدابها م  ش ست, 
 (5)., شوتا  ع  مالها" رقها( 

وهنا ممنا تمننا إلننه ال احنث شتضنًا, شن وجناا اإللهنة          مما سن   ,  الااق 
لهة المصرتة, إلما ت طع إ ارة ضمدنة إلند شلنه   عشتار ضم  هذا الحشش م  اآل

لهننة اآلقننش شصنن م منن  المع ننال, شن تاجننش مثننا تلننك اإللهننة ا جد نننة ممثلننة منن         
 (6).المصرتة 

                                                           
(1) 

Mercer, Egyptian Religion, III, P.90-92, figs. 1-2.
  

(2) 
Kitchen, K.A., Ramesside Inscriptions, Vol.1, Oxford, 1975, P.73.

  

 . An.4 , 6 , 1 – 3؛ 401, ص الحرارة المصريةولسان,  (3)
هذه المشتدة رالت  ع الااق   مال  رد النشلتا, وم الهنا تنالنس, علند ا رجنم, شمنا العنال         (4)

الحراارة   لسطن  ومصر,  هنا قنال رمنز   عن . شلتنر: ولسنان,        -رالت بن   ندنعنا بسلها
 (.1)401, صالمصرية

 (.8) 60ص  مدطعة العل ة, شلتر: إرمان, ورال ه, مصر,  د را إله له م  ش  (5)
, رسننالة ارتنناراه دراسااة حرااارية لعهااد ساايتي األسل حسنن  محمننش محننع الننشت  السنن ش ,   (6)

 .133م, ص1989اآلاال, جام ة اإلس دشرتة, )غنر مدشارة(, رلنة 
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لعش تلع ت اإللهة عشتار بسلعال إلهنة تتضم  عالقتها بالحصان وال ربة, 
"سننشة  بإا ا, حنث تلع ت بن     -رما س   – علد جشران م  ش اإلله حار ال حشتع

 (1).ماجدا" -الخنال وال ربا  العاطدة  ع شباللا لابالنس

لتصننار اإللننه حننار علنند إرمننا لجننشها ضننم  الرسننام المصننارة لملحمننة 
عمه اإلله سنت, ومسناعشة لإللنه حنار  نع صنراعه ضنش اإللنه سنت, ومصناح ة           

 (2).لإلله ر , وهع تحما لع  "سنشة الخنا وال ربا "

م  ش اإلله مدتا بالطاا, حنث تعنف  اإللهة عشتار صفار ,  ع صار  
وسنخمت وعشنتار, التنع ت لنا     وتحعن   الفرعان شمدحت  الثالث شمام اآللهنة لننت   

 (3).سرما حملت شلعال تد تها بسلها  ار , نرشسها قرص الشمس تحن  به قرل

لعنش رننان  هنذا, ومن  الثابننت وجناا رهدنة تلننك اآللهنة ا جد ننة  ننع مدنف,        
, ولما ران اسنمه تمجنه   رما تشل اسمه شجد دعشتار,  دجندا, , راه  اإللهةنساراب

 نش شحنش   , وتفوها شبع  اآلكان, قش تسمد باس  مصر  خفنف علد السم  واللسان
م  ش الشمس بمدف, ومما ها م لنام شن هنذه اإللهنة رالنت ت  نش  نع مدنف,        رهدة 

ت نشو   هحنث رالت شحنالًا تشار إلنها بابدة اإلله بتاح, شعت  آلهة هذه الجهة. وق ر
 (4).شله ران  ع مدطعة سعارة

وهداك رسرة شخر  وجش   ع طن ة, محفاظة  ع متحف متروبالنتان, 
طنننة حصننالًا, علنند الجالنن  ا تسننر, ومسننلحة, وهننع  متتصننار اإللهننة عشننتار م

بنننالدم  ( شلهنننا إلهنننة مصنننرتة  Davies) زتغننناتر لاحنننة تنننارت , وت تعنننش اتفنننن  
 (5).ا اإللهة عشتاربسله (Shorterتر   ارتر )بندما السار , 

                                                           
(1) 

Urk, IV, 1282, 1559; Naville, Textes Relatifs au Mythe d'Horus 

Recueillis dans Le Temple d' Edfou, PL.XIII.
  

(2) 
Chassinat, E., "Le Temple d'Edfou", MMAF, VI, PP.23, 112. 1. 3-5, 

113; Ibid., MMAF, XII, P.30, PL. DXXI.
  

(3) 
Legraim, G., "Notes sur Le dieu Montou", BIFAO, XII, P.119.

  

(4)
 ؛ LD, Vol.1, S.16؛ 187-186، الديانة؛ تشرني، 5/423، مصر القديمةسليم حسن،  

Shorter, A.W., The Egyptian Gads- A Handbook, Routledge & 

Kegan Paul, London, Boston and Henley, 1981, P.P.107-128. 
(5)

 Davies, N. de G., "Egyptian Drawings on Limestone Flakes", JEA, 

IV, 1917, PP.238f, PL.L1, no.2; Sharter, (1981), The Egyptian 

Gads, P.128.
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تاجننش رسنن  علنند رسننرة وجننش   ننع اتننر المشتدننة, محفاظننة بننالمتحف       
ش كرننننر  الشتنننننه وقنننن( 3)صننننارة  (1).2159المصننننر  بالعنننناهرة, تحننننت رقنننن   

(Vandier شلهن ,)منن  ممتطننة علنند جدن    الربمننا رالنت إلهننة الحنرل عشننتار,    ا
لننس  ( شن الممتطع رجا وCapart, بندما تذه  رابار  )(2)ظهر حصان عار

إلهة, وكلك  لهنا لن  تفصنار وعلند رشسنها التناج, وشن الرجنا هدنا مصنار وهنا           
ترتش  الش ر المست ار, رما شن ل اسه مشابه للذ  ترتشته الماظف المدعناق  نع   

 .Wiliam, H, بندمننا تننر  ولننن  بنننك ) (3)الصننف السننفلع منن  لعننش بالالنننا  
Peckحربننًا ر ننرًا ب راعنة     قاسناً كسنتخشامها  شو ربما إلهة,  -(, شلها تمثا مل ة
إلنند وتمنننا ال احننث ( 4)صننار ة , (4)هام مطننر عننشوها باابننا منن  السنن ت ائعننة, و
إلهة, وهع عشنتار, ل نان السنالح المسنتخشم هدنا قناس حربنع, وهنا من           رالها 

 إلد شلها إلهة الحرل  ع ال راد العشت .-رما س    –عشتها الحربنة, باإلضا ة 

, تمثا  خصًا تعنام ب  نااة   رامسنام الوهداك لاحة صغنرة, وجش   ع 
إلهة تفمثا وهع ممتطنة حصالًا تجر , وهنع عارتنة, ول ن  علند رشسنها غطنا        

 (5)صارة  (5).رشس به رتشتن  وممس ة بنشها سالحًا

ل  تتمثا اإللهنة عشنتار وهنع مرتشتنة التناج, النذ  تمننز اآللهنة, رمنا لن            
ار   نع  ح, وك م  نش سنا  (6) تمشلا آثار الم  ش الجدنز  للفرعنان تحناتمس الرابن    

 , بس  اس  إللهة تمتطع صهاة حصان وهع مسلحة.(7)شبا صنر

                                                           
(1) 

CGC2159.
  

(2)
 Vandier, J., Catalgue de Ostraca Figures de Deir el- Modineh, Le 

Caire, 1937, PL.19.
  

(3) 
Capart, J., "The Memphite Tomb of King Haremhabh", JEA, VII, 

1921, PP.32f, PL.VI.
  

, ترجمنة: مختنار السناتفع, مراج نة: شحمنش      ف  الرسم عند تادماي المصاريي   ,  ولن  ه بنك (4)
قنشر , لحنا وعنع حضنار  م اصنر, سلسنلة الثعا نة ا ثرتنة والتارتخننة, مشنرو  المائننة           

 [.90اآلثار المصرتة, وفارة الثعا ة, العاهرة, )ا. (, ]الصارة  (, هنئة8رتال )
 . شلتر: E.389.7محفاظة  ع متحف ا  مالنان, تحت رق   (5)

Quibell, J.E. and Splegelberg, W., The Ramesseum, BSAE, 2, 1898, 

PL.XXVII. 6. 
(6) 

Petrie, Six Temples, PL.VIII, Fig.1.
  

 شلتر:  19808رلن , تحت رق  محفاظة  ع متحف ب (7)
Borchardt, L., Das Grabdenkmal des Konigs Sahu- Re, 1, Leipzig, 

1910, P. 126. 
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تذرر بنك بسله ل  ت ن  مدناظر رار ند الخننال من  المدناظر المسلا نة  ند         
رسن   وهدناك  قلنلنة.   جنش الف  المصر  العشت , وم  كلك  هداك ال  ض مدها وهد 
جنر  عثر علنهنا بمدطعنة   بالح ر ا ساا وا حمر علد سطم  عفة م  الحجر ال

سنر  عصنا   اتر المشتدة, تمثنا امنرشة عارتنة تمتطند حصنالًا وتمسنك بننشها النس       
ة قش ت نان من  الخنرف شو قنش ت نان و نمًا,  من         نلطاتلة. وتر  علد صشرها ح

فا  بمتحف برلن , وقنش حنشا    الص   تحشتش كلك بشقة. وهداك رس  مماثا مح
, إلنه الحن  والحنرل. ول ن      عشتارلهة رار ة الحصان ال ارتة بسلها اإل  خصنة

تذه  بنك بسله لنس م دد كلك وجاا تطاب  بن  الرسنمن  , إك شن   نرة المنرشة    
ال ارتة ترر  حصالًا ترجم احتمال شن ت ان الفدنان المصنر  علند علن  بف نرة      

 (1)الرس  اآل ار . 

 ممتطنة حصنالاً  تمثلت اإللهة عشتار, شن هذا, وباإلضا ة إلد ما س  , 
 علد المجماعا  التالنة: 

1- Musee de Louvre, E. 25323.
 (2)
  

2- Ashmolean Museum, 1942-59.
 (3)
 

3- Musee de Bruxelles, I 6776.
 (4)
 

4- Musee de Berlin, N.20399.
 (5)
 

5- BM, n.36766.
 (6)
 

6- MMA, n.55, 167.3.
 (7)
 

تننشعا, اون ن ننن  مننا بننن  اإللهننة عشننتار والحصننا إن هننذا اإلرت ننا  الاث
هتمام برسمها علد اآلثار المصرتة, و ع حاك  رثنرة ل  تشر إلند   ك, إلد اك

 (8).اسمها, ول   تف ر  ضمدًا بسلها اإللهة عشتار, وكلك م  شلعابها ورسامها

                                                           
 .11,  , الصارةف  الرسمبنك,  (1)

(2) 
Keimer, L., Etudes d'Egyptologic III, Le Caire, 1941, PL3, no.5.

  

(3) 
Davies, "Egyptian Drawings", JEA, PP.238f, PL.1, 2.

  

(4) 
Werbrouck, M., Bull. de Musee Royouv d'Art et d' Histoire, 

Brussel, 1953, 101; Leclant, J., "Astarte a Cheval d' Apres Les 

Representations Egyptienns", Syria, 37, 1960, P.45, fig.23.
  

(5) 
Ibid, P.48, fig.26.

  

(6) 
Ibid, PP.35ff, Figs.12-14; Eva Kuhnert- Eggebrecht, Die Axt als 

Waffe, MAS, 15, 1969, P.135, no.51, PL. XXV, I., XXVIII, 3.
  

(7) 
Leclant, "Astarte", Syria, P.38, fig.66.

  

 .50, صدراسة حول الخيلصابان,  (8)
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إلنننه  نننع مرحلنننة اإلحنننتالل اآل نننار  لمصنننر, إبنننان ا سنننرة الخامسنننة   
-669منن  حنناالع سنندة د.م(, وكلننك 664-747وال شننرت  الدابنننة المتمصننرة )

والتع بنش    -د.م. عدشما إتجه اآل ارتان إلد محاولة إحالل اإللهة عشتار663
م ان اإلله آمان, ورنذلك اللغنة اآل نارتة الم تابنة بنالخ         - ع صارة مصرتة

المسنننمار  م نننان اللغنننة المصنننرتة العشتمنننة, ول ننن  تمسنننك المصنننرتن  العنننشما     
ل  تننا  ن  نة اإللهنة السنامنة إلند إتمنام       بم تعشه  المحلع قش حال اون كلك. رما 

عملنة المزج المزعامة, والشلنا شله عدشما  عش  مصنر إم راطارتتهنا  نع آسننا     
تفالحنظ حنشو  تطنار    ها     نة هذه اآللهة سرت ًا. هذا وم  لاحنة شخنر  منا   

هام  ع مجال الف ر الشتدع عدش اإللسان  المصنر  العنشت  من  الداحننة الدفسننة إك      
  م  الذبذبة الف رتة والش ار بالتداقض الف ر  علد شثنر عنشم اسنتطاعة    لشس لا

طمئدنان  نع المجتمن  المصنر  العنشت       واكاآللهة المصرتة العشتمة تحعنن  ا من    
وتم   ال داصر ا جد نة م  احتالل مصر  ع  ترا  مت اق ة, ومحاولة است شال 

  (1).اآللهة المحلنة بآلهة شجد نة

                                                           
؛ تشننرلع, الشتالننة, 101-100, 71, ص صالتطااور التااريخي للفكاار الاديني  الداضنار ,   (1)

 دراساااف فااى آاااار الااوا  العربااى ،    ؛ ع ننش الحمنننش, "آلهننة اإللتعننام",    189 ,59ص ص 
 .198, صأدل مدي ؛ سالمة, 439ص
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 ش( – 1)صارة 

Naville, Textes Relatifs, Pl. XIII.         Chassinat, Le Temble d' Edfou, 

PL. DXXI. 

 

 ل( – 1صارة )
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 (3)صارة 
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 . 90بنك,    الرس , صارة 

 (4)صارة 

 

 (5)صارة 
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 تا مة المصادر سالمراجع سالرسا ل العلمية سالدسرياف

 راجع: مأساًل: ال

 العربية:  -أ

 -ال نراد  -مش شمن  سلن , اراسا   ع تارتا الشرد ا الد العنشت : مصنر  شح -1
 م. 1989إتران, اار الدهضة ال ربنة, بنرو , 

(, اار الم ر نة  6       , اراسا   ع تارتا وحضارة الشرد ا الد العشت  ) -2
 م. 2001الجام نة, اإلس دشرتة, 

إلسن دشرتة,  شحمش محماا صابان, اراسة حال الخننا  نع مصنر العشتمنة, ا     -3
 م. 1989

 -) ننع( تننارتا الحضننارة المصننرتة "ا ال المصننر  العننشت "شحمننش  خننر ,  -4
 ال صر الفرعالع, م ت ة الدهضة المصرتة, العاهرة, )ا. (. 

خلنا, تارتا ممل ة منتالد الحارتة, اار ماررتالد لل حنا   الشحمش محماا  -5
 م .2013والدشر, شربنا, 

غرل آسنة العشتمة م  شقشم ال صار تا ن  سلنمان, اراسا   د حضارا   -6
 م.1985د.م, اار امش  للط اعة والدشر, امش ,  1190إلد عام 

اراسة  ع التارتا السار  العنشت ,  , حس  حشاا وسلن  مجاع , ت ا هشا  -7
 م. 1993امش , 

 م. 1998, عمان, 1خزعا الماجش , متان سامر, ال تال ا ول,   -8
الماضننناعع المعنننارن للتنننارتا  ر ننننش الداضنننار , المنننشخا  نننع التحلننننا    -9

الحضار  والسناسع  ع جدال غربع آسنا و مال ش رتعنا, ال تال الثالنث,  
المننشخا  ننع التطننار التننارتخع للف ننر الننشتدع, اار م ت ننة الجام ننة ال ربنننة,   

 م. 1969ه  1388بنرو , 
رمضننان السنننش, تننارتا مصننر العشتمننة, الجننز  الثننالع, مدننذ بشاتننة ا سننرة        -10

د.م, لحننا 332تنند اخننال اإلسنن دشر ا ر ننر مصننر عننام الخامسننة عشننرة ح
وعع حضار  م اصر, سلسا الثعا نة ا ثرتنة والتارتخننة, مشنرو  المائنة      

 م. 1993(, هنئة اآلثار, العاهرة, 21رتال )
رمضننان ع ننشه علننع, حضننارة مصننر العشتمننة, تعننشت : فاهننع حننااس, ثالثننة  -11

والتننارتخع,  شجننزا , لحننا وعننع حضننار  م اصننر, سلسننلة الثعا ننة ا ثرتننة
(, المجلس ا علد لآلثار, وفارة الثعا ة, العاهرة, 42مشرو  المائة رتال )

 )ا. (. 
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سننلن  حسنن , ماسنناعة مصننر العشتمننة, الجننز  الخننامس, م ت ننة ا سننرة,          -12
 . 2000مهرجان العرا ة للجمن , 

اراسنننة للخصنننائ   -عااطنننف بدنننت شاتننن  بننن  علنننع سنننالمة, شهنننا منننشت   -13
ط اعننا  م ت ننة  هننش الاطدنننة, الرتنناض,   د.م, م1100-1350وال القننا  

 م. 2001ه  1422
 م.1967ع ش الحمنش فاتش, الشرد الخالش, اار الدهضة ال ربنة, العاهرة,  -14
ر وال نراد,  ع ش ال زتز صالم, الشنرد ا الند العنشت , الجنز  ا ول , مصن      -15

 م.1967, المطاب  ا منرتة, العاهرة, الهنئة ال امة لشئان
, 2, سندا للدشر, العاهرة,  التااره ر إلد مم  سا  اضا ع ش الااحش علد, -16

 م.1996
 نناتز شلننار ع ننش المطلنن , النناعع السناسننع عدننش قننشما  المصننرتن , تننارتا     -17
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