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 :الممخص
تناولت الدراسة البدايات األولى لإللو بعل وكيف تم صعوده اسطوريا، 
وتنحيتو لإللو ايل، كما فصمت في البحث محاولو االلو ايل لردع االلو بعل 
من اجل ان ال يتفرد في الكون فأعوز الى ابنو يم ومن ثم موت من اجل 

 تحجيمو 
موقف زوجتو عنان التي كانت العامل الثاني لمخصوبة كما استعرضت 

وكيف وقفت مع زوجيا في أوقات الشدة ولم تتخمى عنو ، رغم انيا كانت 
 .اال ان الفضل بأجمعو نسب لو ،اقوى منو كما يظير في متن البحث

وأخيرا اصبح بعل ذلك كبير االلو ومفردا دون غيره، السيما ان اقوى اليين 
م ايل وااللو موت الذين لم يستطيع احد ان يقف اماميا قد ىما االلو القدي

انتصر عمييا بعل، وىو غاية ما كانت تطمحا اليو االقوام الزراعية التي 
 .استقرت في تمك المناطق الزراعية
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Abstract: 

In this study, I dealt with the first beginnings of the god 

Baal and how he was mythically ascended to the god El, 

and also detailed in the research the attempt of the god El 

to deter the god Baal in order not to be unique in the 

universe, so he wanted his son Yam and then died in 

order to reduce him 

It also reviewed the position of his wife Anan, who was 

the second factor in fertility and how she stood with her 

husband in times of distress and did not abandon him, 

although she was stronger than him as appears in the text 

of the research, but all credit is attributed to him 

Finally, Baal became the chief deity and singular from 

the rest, especially since the two strongest of the two are 

the ancient god El and the god Mut, whom no one could 

stand in front of. 
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 المقدمة
تاريخيا بأحداث تاريخية ميمة ، وقد تكون ىذه الشعوب غير تمر الشعوب عبر 

مدركة ليذه االحداث الجسام فتحاول ان تعبر عنيا عن طريق شعورىا الباطن او الالواعي، 
فتسبغ ىذه التطورات عن طريق صيرىا في اساطير تعبر عن تمك الكينونات التاريخية التي 

 عصفت بيا بطريقو تتناسب مع مفيوما الثقافي.
لذلك كانت التحوالت التي مرت عمى االقوام الجزرية )السامية( التي استوطنت في 
العراق القديم وسوريا القديمة، مؤثره عمييا، اذا اثرت وتأثرت بالوقائع الجغرافية والوقائع 
االبتسموموجيا المعرفية والتطورات الفكرية، فكان تعبيرىا عن تمك التغيرات بواسطة ابسط 

 الساطير.الطرق وىي ا
ومن ىنا ابدعت تمك االقوام في نقل ىذه المفاىيم الحضارية عن طريق تسطيرىا 
كصراع وتنافس بين قوى كونية ىي االلية، وكما كان يحدث في األرض ينقل الى السماء، 

 وكما كان الخوف من الجفاف والموت ، اصبح ىو ىاجس االلو والصراع الدائر بينيم.
ىو التنقالت التاريخية لدى االقوام الجزرية )السامية(،  فكان سبب اختيار الموضوع

اذ ان الباحث قد وجد مشكمة قد حاول ان يحمميا الى عوامميا األولية ويرفع عنيا الزبد ، كما 
يقول الفيمسوف ديكارت، اذ كانت المشكمة تنحي االلو ايل وصعود االلو بعل، وليس ىذا فقط، 

االلو بعل وجعمو ىو االلو الرئيس، لمبانثيون  1في تفريد بل محاوالت تمك االقوام البدائية
 اإلليي الجزري )السامي( ، وان تكون بقية االلو ىي مجرد اتباع او خاضعين لو.

وان لم ترقى تمك المجتمعات الى فكره توحيد االلو ، وانما كانت ىي بدايات محاوالت 
االلو بعل كبير االلو، والثانية دمج التوحيد او التفريد، وذلك من خالل طريقين األولى جعل 

 اسم االلو بعل مع جميع االلو.
لذلك راينا في االساطير التي تناولت عالقاتيا مع ايل وصراعو مع االلو يم وبناءه 
لقصره وصراعو مع االفعى لويثان ومن ثم صراعو مع االلو موت ، كيف حاولت تمك 

االلية وصوال الى تفريد الو أوال، وثانيا اعتباره اكبر الشعوب ان تجد ليا حيزا لمخروج من تعدد 
 االلو ومن ثم المحاولة في اعتقادي من اجل الوحدانية المطمقة.

وحاولت في دراستي ىذه ان اتناول الجوانب التاريخية والنفسية والجغرافية لدى ىذه 
ة ىي الالعب االقوام وكيف انعكست عمى االحداث التاريخية عمى شكل اساطير كانت االلي
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األساسي بيا، فتنقمت من اسطورة الى أخرى محاوال كشف المستور بيا وموضحا الخفايا التي 
يمكن لممؤرخ ان يتناوليا ويفك عقدتيا ويوضح حميا، وكما قال االمام الشافعي رحمو اهلل "رأي 
صواب يحتمل الخطأ وراي غير خطا يحتمل الصواب"، كان ىذا اجتيادي الشخصي ووجية 

 ظري في معالجة االساطير.ن
فتناولت في ىذه الدراسة البدايات األولى لإللو بعل وكيف تم صعوده اسطوريا، 
وتنحيتو لإللو ايل، كما فصمت في البحث محاولو االلو ايل لردع االلو بعل من اجل ان ال 

 يتفرد في الكون فاعوز الى ابنو يم ومن ثم موت من اجل تحجيمو.
زوجتو عنان التي كانت العامل الثاني لمخصوبة وكيف وقفت كما استعرضت موقف 

مع زوجيا في أوقات الشدة ولم تتخمى عنو ، رغم انيا كانت اقوى منو كما يظير في متون 
 البحث اال ان الفضل بأجمعو نسب لو.

وأخيرا اصبح بعل ذلك كبير االلو ومفردا دون عن البقيو، السيما ان اقوى اليين ىما 
م ايل وااللو موت الذين لم يستطيع احد ان يقف اماميا قد انتصر عمييا بعل، وىو االلو القدي

 غاية ما كانت تطمحا اليو االقوام الزراعية التي استقرت في تمك المناطق الزراعية.
 ومن اهلل التوفيق.
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 االساطير المؤسسة لتفريد االلو بعل
 مدخل

وال تييؤات من صنع الخيال اما خمط االسطورة  االسطورة ليست بدعة وال وىما
بالبدع والوىم والخيال فتقع فيو جميع مناىج البحث العممية المطبقة عمى المثولوجيا وىو خمط 

، ويجب ان نتصور ان العالم الذي نعيش 2يجب التخمص منو كخطوة اولى في مسار البحث
ن الوعي االسطوري يتعامل مع فيو ىو عالم اسطوري وان كل ما فيو ليس اال اساطير وا

، فاألسطورة تختمف ىنا عن الخرافة ان بيا شيء من الوقائع 3االسطورة وعرضيا كأسطورة
من خالل ان الشعوب التي تبث افكارىا ومشاعرىا في االساطير ، ىي تعبر بطريقة ال 

ه الشعوب شعورية عن رغبتيا فيما تريده من الميتافيزقيا، فتوظف االساطير لدى مكنونات ىذ
 بطريقة ايحائية في التغيرات والتبدالت التي تسير الكون.

ومما يسترعي االنتباه ان االلية الجزرية القديمة ذات طبع غير محدد او ثابت 
فاإللية الكنعانية كثيرا ما تبدل صفاتيا ووظائفيا وصالتيا بل جنسيا ايضا حتى ليصب احينا 

البعض وىذا يرجع من ناحية انعدام الوحدة بين ان نعرف طبيعة حقيقتيا وصالتيا بعضيا 
الكنعانيين ومن ناحية اخرى الى انو لم يكن ثمة طبقة من الكيان منظمة تنظيما كافيا تستطيع 

، اذ كانت الية المجتمعات الجزرية )السامية( عمى 4تنظيم الدين كما في ارض الرافدين
لذا كان من المستحيل عمى الفرد ان يغير اختالفيا تشارك في العداوات الموروثة لدى اتباعيم 

ديانتو دون تغير قومتيو كما لم يكن من الممكن لمجتمع بأكممو ان يغير ديانتو دون ان يذوب 
في جنس او شعب اخر... لذا كان االندماج االجتماعي بين مجتمعين يؤدي الى اندماج ديني 

ىذه العممية التشابو الشديد في مواز  اذ يندمج اليان ليصبحا اليا واحدا... ومما ييسر 
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الصفات التي كانت تنسب الى مختمف االلية المحمية او القبمية والتطابق في االلقاب القدسية 
فمم يكن ثم فارق بين بعل واخر اال من حيث ارتباطو بعشيرة ما او بمكان ما اذ ان اندماج 

كان يتم دمج االلية عمى  العشائر  او التعايش بينيما يؤدي الى عدم استقال اليتيما او
اختالفيا نتيجة اندماج اتباعيا في دولة واحدة  كان تميز االلية اكبر من  يفقدىا تفردىا 

، وىي التفاتو صادقة من قبل 5واستقالليا فاستمرت تعبد جنبا الى جنب في تحالف قوى اليية
جية أخرى  الباحث في تناولو لمصراع الداخمي بين المجتمع الكنعاني من جية ، ومن
 اليجرات اآلرامية التي امتزجت مع االقوام الكنعانية واالمورية في سوريا القديمة

 
كما انو ليس في اساطير بعل وحدة موضوعية كبيرة فيي اقرب ما تكون سمسمة من 
القصص تربط بينيا وحدة ابطاليا وتعتمد عمى دورة الفصول فبعل ىو الو المطر والخصب 

، 6مايو وموت يحكم في الصيف ولكن يطرد مرة اخرى بقدوم الخريف ويحكم من سبتمبر الى
 وىذا ما سنتطرق اليو في تناولنا اساطير بعل ولماذا اصبح االلو بعل مميزا دون بقية اإللية.

 أوال:األسطورة األولى عالقة االلو بعل مع االلو ايل
شيئا فشيئا  كان ظيور بعل وانتصاره وتحولو الى الو قومي وانحسار االلو ايل 

،فقد 7وعزلو مدعاة لتحويل كل االلية ومظاىر الحياة الى شكل من اشكال البعل ونشاطاتو
انتزع بعل لقب الثور من ابيو بعد ان احتل عرشو وذلك ان بعل خطط لميجوم عمى ايل وانتزع 

 ، 8العرش منو
ي االلية ويعتقد  معدي ان عزلة االلو ايل في اواخر ايامو ادت الى ظيور ابنو القو 

،ال سيما ان  ظيور االلو االبن بعل 9بعل الذي سيحتل مكانو في ادارة الكون ويأخذ منزلتو
الشاب كند لالب الشيخ ساكن السماء ، اذ نافست القوة الفاعمة الحركية القوة المجردة الكونية 
ل وظير بعل ندا بمعنى مختمف ومفيوم جديد فعظمتو ليست مستمدة من قدرة الخمق الن بع

ليس عمى مستوى الخمق وان سمطتو ليست مستمدة من سمطانو عمى الناس والطبيعة وااللية 
وال من بعده عن ذلك االنسان الصغير وىمومو اليومية بل ان عظمتو في ضعفو وقربو 
لعواطف االنسان وانفعاالتو  ومشاركتو لمبشر وآالميم ومصيرىم المحزن ومحاولتو تقديم 

ست في خموده بل في قيره سمطان الموت وانبعاثو من جديد قوة الخالص ليم وعظمتو لي
شابة، ولكن رغم ذلك ان تصاعد قوة االبن وتزايدىا لم يمغ من قوة االب وبقيت ديانات السماء 
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كان بعل اقوى االلية واكثرىم قربا لقموب العباد رغم  10وديانات الخصب في تصارع ، اذ 
 . 11باالسم فقطبقاء ايل الو السماء اليا اكبر لكن 

فمن الواضح ان ىذا التغير اإلليي الذي حدث بانتقال صفات ومنزلة االلو ايل الى 
ابنو االلو بعل كان امرا طبيعيا في تمك الحقبة، اذا ان ىذه االنتقال  الطوعي من االلو ايل 

انتو تدل الى االلو بعل واالحتفاظ بمنزلة معنوية لإللو ايل ، وتنازلو السممي لإللو بعل عن مك
عمى دخول اقوام وأفكار جديدة لممنطقة واستقرارىم فييا ، ومن الممكن القول ان ىذه االقوام 
ىي االقوام اآلرامية، ولكونيم أقرباء لألقوام االموريو، فقد حدث التنازل السممي ىنا من قبل 

ن قبل االلية االموريين الى األراميين ، وال سيما ان مرحمة التحول ىذه في تبادل األمكنة م
كانت في مرحمة اليجرات اآلرامية الى بالد الشام وبالد الرافدين ، أي في بداية االلف األول 

 قبل الميالد.
 ثانيا: اسطورة االلو بعل  وااللو يم

لم يقبل االلو ايل ان يتنازل عن مكانتو السابقة، الى ابنو االلو بعل كما ان االلو يم 
بعل ىو كبير االلو ، لذلك قرر االلو يم وبدعم من االلو ايل ان  لم يرضى ان يكون اخاه االلو

يقضي عمى االلو بعل ، لذلك يرسل رسمو الى مجمس االلو طالبا منيم ان يسمموا بو االلو 
 بعل، وكما يظير من األسطورة االن االيل ايل والمجمس كان موافقا عمى ذلك.

تمعة برئاسة ايل ليحضروا لو بعل فيسارع االلو يم بإرسال رسالة الى االلية المج
ويوافق مجمس االلية عمى تسميم بعل الذي يثور ويزمجر" ايل فحل ابيو يجيب  بعل عبدك يا 
يم بعل عبدك الى االبد ابن داجون رفيقك سوف يحمل تكريمك كاإللية نعم يحمل قرابينك 

انو يندفع في غضب "  ويجد االلو بعل  الخيانة من ابيو ايل المبجل ، غير12كأبناء القداسة"
،لكن االليتان عناة وعشرتي 13سكين جزار في يمينو ليذبخ الرسل" -اي بعل–وفي يده سكينا 
، ويظير غضب بعل في ردة فعمو حتى انو قرر ان يقتل الرسل الذين 14يمنعانو عن ذلك

 تجرؤا عمى ان يطمبوا من المجمس ان يسمم بعل، اذ كان يم اخا وابنا لإلليتين، فضال عن
ذلك ان مسالة قتل الرسل كانت غير مستحبة في المفاىيم القديمة اذا لم يكن الرسل اال 

 أصحاب رسالة من قبل شخص وليس ليم عالقة بمضمون الرسالة ميما كانت.
ليس ىذا فحسب  بل قرر بعل ان ينتقم لنفسو من أخيو فيقرر القضاء عمى االلو يم 

بعل كالصقر من اصابعو فتضرب منكبي االمير  بان يياجمو ويقتمو ، "تنقض العصا من يد



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)1380 ) 
 

يم بين يدي النير القاضي ... فتضرب راس االمير بين عيني النير القاضي فيترنح ويسقط 
عمى االرض" وىكذا يقتل بعل يم ويتنزع منو ممكية االلية التي كاد يأخذىا من ايل ويحرمو 

كان يعده االلو ايل لمواجية  منيا وكان يم مقربا من ايل وتصفو النصوص ب حبيب ايل اذ
،وبذلك يكون انتصار بعل خذالنا اليل وتنحيا منو لمموكية االلية الى بعل وىذا يعني 15بعل

 16انو لم يقتل ايل كما فعل ىو مع اببو بل كان ىناك تنازل عن العرش
ومن الواضح ان قتل االلو يم وىو الو العماء والمياه المالحة في صراعو مع الو 

المطار كان يعد انتصارا لممجتمع الزراعي وانتصارا لمحضارة والمدنية في صراعيا الخصب وا
مع مظاىر الطبيعة ، اذا ان بعل ىو الو االخصب والزراعة والحياه، ومن جانب اخر كان 
انتصار بعل يعني انو اصبح االلو الرئيس الذي ليس لو منافس اال االلو موت وىذا ما 

 الصراع وما الت اليو نتائجو.سندركو الحقا وأسباب ىذا 
 ثالثا: بعل وعناة وبناء القصر

وبعد ىذه االنتصارات التي حققيا بعل لم يبقى لو اال بناء القصر أي االستقرار 
والديمومة، وكما ىو واضح ان ىذه االساطير تصور بصورة رائعة التحوالت التي مرت عمى 

قرر بعل ان يرسل الى اختو وحبيبتو عناة  المجتمعات الزراعية التي استقرت في سوريا، ولذلك
 ان تقدم عنده من اجل ان يكشف ليا سر الطبيعة .

فيبعث بعل برسالة الى عناة يخبرىا انو سيكشف ليا سر الطبيعة "الي دعي اقدامك 
تسابق الي دعي ارجمك تسرع الن عندي كممة بيا كممة الشجرة وىمس الحجر وصوت 

افيم البرق الذي ال تعرفو السموات والكممة التي ال يعرفيا السموات واالعماق لمنجوم ان 
الرجال تعالي وسوف اكشفيا لك في وسط جبمي االلو صفون في المحراب في جبل ميراثي 

 .17في المكان الطيب عمى تل القوة"
اليدف المقصود بسر الطبيعة ىنا ىي الممارسة الجنسية بين الذكر واالنثى، اذا ان 

ف سر الخمق بأنشاء كائن جديد من خالل الحمل، كما ان الجنس ىذه الممارسة تكش
والخصب في المجتمعات القديمة مرتبط احدىما باألخر ، وحتى الوقت الحاضر تعد 

 الخصوبة احدى صفات الممارسة الجنسية. 
لكن ىل تقبل عناه في زيارة بعل ، وكما موضح من األسطورة انيا في بداية االمر 

ما تذكرت انتصارات بعل وبكونو اصبح كبير االلو، فضال عن مساندتيا ترددت ، لكنيا عند



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)1381 ) 
 

الشخصية لو، كما يظير لنا ان الغرور والقوة االتي كانت من صفات عناة ، فضال عن 
رغبتيا في معرفة سر الحياة والممارسة الجنسية ىذه كانت الدوافع التي جعمتيا تقبل بان 

 تزوره.
اندة االلية عناة الى االلو بعل وىي اسطورة ممك ووجدت اسطورة واحدة  تظير مس 

الذباب، وصراعو مع ايل زبوب وىو الو االمراض الذي انتصر بعل عميو بمساعدة عناة 
، لكن االحمد يذكر انو بعل زبوب ويصفو بانو رب الذباب وسمي ايضا بعل 18ودمروا بيتو

ان بعل زباب ىو الذي ، لكن عبودي  يعتقد 19زبول اي رب القاذورات وقصد بو الشيطان
بدل الييود اسم ىذا االلو وجعموه بعل زبول اي بعل االقدار وذلك بسبب احتقارىم إللية 

، وميما يكن من امر ان مساندة االلية عناة لبعل في قضاءه عمى اليو الذباب 20الكنعانيين
دفع سواء كان ىو الو الذباب او الشيطان وىو األرجح لمصواب من وجية نظري ىو الذي 

 االلية عناة لمموافقة عمى مقابمة االلو بعل وتمبية رغبتو.
لكن عندما تذكر انتصاراتيا عمى اعداء بعل ومؤزرتيا لو تقبل الدعوة وتتوجو الى  

مقر بعل وعند وصوليا يكرميا بعل بثور مشوي وذبح سمين وتغتسل بندى  21جبل صفون
 يعتمد عمى االضاحي البشري بشكل السماء ودىن االرض ثم يكشف ليا سر الطبيعة الذي ال

شعائري مباشر يدعوىا بعل الى الكشف عن سر الطبيعة سمما وعن قوتيا المخصبة وذلك 
، ويطمب منيا ان 22عن طريق الجنس الذي يشكل نمطا معرفيا طبيعيا في العالم القديم

صفوان تتوسط لو عند ايل ابيما من اجل ان يبني لبعل قصرا الذي اليزال يسكن في جبل 
 .23ولكنو يحتاج الى بناء قصر لو ليتناسب مع مكانتو ويساويو مع بقيو االليو

وتظير  األسطورة أعاله ان غرض بعل محدد بيدفين األول ىو الخصوبة عن 
طريق الممارسة الحميمة بينو وبين عناة، والثانية ىي تكميفو لعناة ان تطمب من ايل ان 

انتو الحالية وكونو كبير االلو يتطمب منو ان يكون لو يتوسط لبعل ان يبني قصرا لو الن مك
 قصرا مساويا او اكبر من بقيو االلو.

لكن السؤال المثير لمجدل والمطروح عمى طاولة العرض؟ لماذا يطمب من عناة ان 
تتوسط لو عند ابيو وىو قد اصبح كبير االلو وقاتل أخيو يم؟ ولماذا لم يطمب ىو شخصيا 

 و يتجاوز والده ويقوم في البناء بنفسو؟ذلك من والده ايل ا
 -واعتقد ان األسباب وراء ذلك تعود الى عدة عوامل:
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العامل األول يبدو ان االمر كان القصد منو الزواج ولكون ايل والدىما فمم يستطيع ان يتجاوزه  -1
 في ذلك، ومن اجل ان يقيم عائمو وأطفال.

قى ىو كبير االلو من الناحية النفسية، وكون ان العامل الثاني ان ايل بقى لديو منزلة رفيعة وب -2
بعل ابنو ال يستطيع ان يتجاوز والده خوفا في ان يرفض مما يؤدي الى حدوث مواجية بين 

 االثنين.
العامل الثالث ان عناه اختو والتي ستصبح زوجتو كان من صفاتيا العصبية وحدة الطبع  -3

وان ايل ال  -ى الحقا في اسطورة بعل وموتكما سنر -والقوة الكبيرة عندما تجتاحيا العصبية
 يستطيع ان يرفض ليا طالبا.

وتستجيب عناة لبعل وتذىب الى ايل  عند النيرين لكنو ال يستجب ليا فتيدده بعنف 
مخاطبتا اياه: "ان كممتك يا ايل 24فيختبئ في اقصى غرفة الداخمية خوفا من ابنتو الوحشية 

سعيدة كممتك قاضينا الذي ال احد ممكنا عميان بعل قاضينا حكيمة  وحكمتك الى االبد الحياة ال
الذي ال احد فوقو ىناك تصيح عشيرة وابناؤىا االلية والجماعة من اقربائيا بعل ليس لو بيت 

، وىكذا يحقق 25وال بالط كأبناء عشيرة" فيذعن ايل لمطاليب االلية ويأذن ببناء قصر لبعل
ان يتم بناء القصر لو، فتبدا االستعدادات من اجل  بعل غايتو عن طريق اختو، ويقنع والده

البناء، ويبدو ان االلو ايل ال يزال ممتعضا من المكانة التي حضي بيا االلو بعل وانو اصبح 
 كبير االلو ، لذلك كان عمى شيئ من التردد في اجابو كل طمبات بعل. 

بأحسن الذىب وتبني بيتا من ويبدا البناء "حتى تأتيك الجبال بالفضة الكثيرة والتالل 
عمى طراز  27، ويبدا بناء القصر عمى يد االلو كوثر26الفضة والذىب بيتا من الالزورد"

القصر ذي النافذة لكن بعل يرفض فتح نافذة خوفا من االلو المقتول يم ودخولو من النافذة 
الصعب  ، والحقيقة ان ىذا االمر كان من28حرصا منو  تعريض بناتو ألجنبي يطمع فيين

تأوليو ان سبب عدم وجود نافذه يبدو غريبا الن عذر ايل كان غير واقعي الن االلو بعل ىو 
من قتل يم، وفي ىذه الحالة يبدو ان االلو ال تموت نيائيا لذلك بعل كان خائفا رغم انو وكما 
يظير كان معتدا بنفسو ولم يكن يخاف من يم، االمر االخر ان خوفو عمى بناتو ان يطمع 
فييم اجنبي كذلك تبدو من الناحية العممية غير واقعية الن بعل ىو اليا قويا مييبا ال اعتقد 
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ان أحدا قادرا عمى مواجيتو، لذلك لم يبقى اال سبب واحد كما اظن وىو االلو موت وخوفو 
 منو او من مواجيتو كما سنرى الحقا!

دنى، فان النوافذ الكثيرة ، اما من ناحية التفسير الجغرافي لبناء البيوت في الشرق األ
غير مرغوبة في بناء البيوت سابقا ، وذلك بسبب العامل الجغرافي والبيئي، اذ ان النوافذ ىي 
التي تدخل االتربة والحشرات والحرارة الى داخل المنزل، الن األبواب كان يمكن السيطرة عمييا 

ية اسم )البردة( في الميجة من خالل كونيا منخفضة ، فضال عن وجود ساتر او ما نطمق عم
 العراقية.

وبعد االنتياء من بناء القصر يدعو بعل اصدقاءه الى مأدبة  ويحضر ابناء عشيرة 
السبعون والية الحيوات واالشياء الشخصية "سقى بعل االكباش من االلية نبيذا وسقى الشياه 

وسقى العروش من  ة نبيذاااللية نبيذا وسقى العجول من اإللية نبيذا وسقى الكراسي من االلي
، وىي عادة متبعو لدى االقوام الجزرية ) 29االليات نبيذا وسقى الجرار من االليات نبيذا "

السامية( بان يقيموا مأدبة طعام بعد االنتياء من بناء البيت من اجل الفرح ومكاشفة األقارب 
 و الوطن. بيذا اإلنجاز الن بناء البيت ىي غاية يتمنيا االنسان الن البيت ى

مدينة وىو ما يجعمو يزداد ثقة بنفسو  90وبعد ان يبني بعل قصره يستولي عمى 
، فيأمر كوثر بفتح نافذة في القصر فيذكره كوثر بان رايو كان ىذا منذ 30وامانا من حولو

البداية ولعل وظيفة النافذة ىنا واالطار وسط القصر عمى ارتباط بوظيفة بعل الطقسية 
، كما ان النافذة ميما تكن ىي ضرورية لمبيت من 31تح بعل طاقات السماءالسماوية حيث يف

اجل التيوية والتبريد واالنارة، ولعل من األسباب األخرى إضافة الى الثقة بالنفس ان االلو بعل 
او األسطورة التي تناولتو ىي تعبير عن رؤى القوم الذين استقروا في بيوت غير ذات نوافذ 

، غيروا فكرىم كما غيرىا االلو بعل بعدما اكتشفوا أىميتيا، وىو تطور وبعد استقرارىم بيا
 واضح من الناحية النفسية لدى االلو بعل في انو اصبح كبير االلية

 رابعا: االلو بعل وصراعو مع قوى العالم السفمي
ىذه االساطير تفسر الغياب المؤقت لبعل عن وجو االرض وربما تبرر فترات 

، وىي من حيث التفسير 32االنحباس المؤقت لممطر اثناء فترات الخصوبةالجفاف القصيرة و 
ىي عادت المجتمع الزراعي الن وكما ىو معموم الن المجتمعات الزراعية وبالذات في سوريا 
تعتمد عمى المطر في الزراع وليس عمى األنيار، عكس ما ىو موجود في العراق القديم الذي 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)1384 ) 
 

الزراعة لذلك لم تكن عنده عقدة المطر او غيابو، بقدر  يعتمد عمى النيرين والروافد في
 مشكمتو مع الفيضانات 

ويبدأ صراع االلو بعل مع اخر محاوالت االلو ايل من اجل تحجيم قوة ولده الصاعدة 
، وىي محاولة تعطيمو عن انجاز وظيفتو الرئيسية وىي الخصوبة سواء كانت الخصوبة 

صراع بعل مع المواشي المتوحشة )اكميم( و)عقيم( الذين  الجنسية او الخصوبة الزراعية، وىو
خمقيما ايل وىي تشبو الثيران والجواميس  اذ يقرر بعل ان يصطادىما لكنو يصطدم بيما 
فتصرعو ويسقط في االوحال فتنتابو الحمى التي تيد جسده لمدة سبعة او ثمانية ويبدو ان ىذا 

)ألنو يحمل دم اخيو في رقبتو مثل الثوب  العقاب قد حصل بسبب لن بعل ارتكب خطيئة ما
الذي يرتديو مثل ثوب دم عشيرتو( ويعثر بعدىا عمى بعل المفقود وتقام لو الطقوس والتعاويذ 

، وىذه االسطورة ىي 33عمى الماء وتفسر االسطورة غياب بعل وجفاف األرض المؤقت
ان تكون ىذه االسطورة  االقرب الى اسطورة ادونيس حيث يقتل الخنزير االلو ادونيس ويمكن

ىي اصل اسطورة ادونيس النيا االقدم حيث يستبدل بعل بادونيس خصوصا ان كمييما اسمو 
 34السيد

ومن نافمة القول ان ىذه األسطورة تظير ان لإللو ايل ال تزال لديو بعض القوة اذ انو 
عدم رضاه  يستطيع ان يعطل قوى الخصب لدى االلو بعل وان كان لفترة محدودة، كما تظير

الكامل عن قتل ابنو االلو يم من قبل االلو بعل، فضال عن ذلك تعطي تفسيرا لبعض حاالت 
 الجفاف المؤقت التي تحدث في المجتمعات الزراعية في سوريا.

ليس ىذا فحسب بل يبدا بعل بعد شفاءه من صراعو مع المواشي المتوحشة في 
كينونة االلو موت ، ويبدا صراع بعل مع صراعو األكبر مع االفاعي التي ىي تمثل رمز و 

القوى الشريرة التي تحاول ان تقضي عميو ، لكنيا ال تنجح في ذلك اال انيا تعطل  قوى االلو 
بعل في الخصوبة لفترة محدودة الى حين القضاء عمييا، اما لماذا تم اختيار االفعى ذات 

نات التي كان الفالح يخشاىا الرؤوس السبعة ، وكما ىو معروف ان االفعى ىي من الحيوا
بسبب كونيا تعيش في الحقول وان سميا قد يؤدي الى الموت ، وان رؤوسيا السبع ىي الن 
الرقم سبعو ىو رقم مقدس في الديانات الجزرية فمذلك كانت االفعى امتازت بكونيا مقدسيا من 

اتو الوقت ىي كونيا تصطاد الفئران المؤذية وان في بعض أنواع سميا شفاء لكنيا في ذ
 حيوان مؤذي لمفالح الن تسبب لو الكثير من المشاكل واالمراض والخوف.
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فيبدا الصراع مع االفعى لويثان او مع الحية لوتان ذات الرؤوس السبعة وقتمو ليا 
، يشابو صراع بعل مع لوياثان التنين الذي لو سبع 35ىو صراع دائم بين قوى الخير والحياة

، وصراعو مع شاليط االفعى ذات الرؤوس السبعة وىي 36ن العبريرؤوس وىو يشابو التني
، ويظير ان موت يثور لموت لوتان فيرسل لو قائال "ألنك قتمت لوتان 37تشبو لتن او لوياثان

، 38الحية الشريرة ألنك سحقت الحية الخبيثة العظيمة ذات الرؤوس السبعة سوف اقتمك"
وى الشريرة التي تنتمي الى عالم العماء المائي ويعتقد السواح ان االلو موت ىو من حرض الق

الذي انقضى بزوال مممكة يم فيخرج التنين لوتان ذو الرؤوس السبعة لصراع بعل ولكن بعل 
 39يقضي عميو

ما الذي يمكن استنتاجو من ىذه األسطورة! ان االلو موت وبعد السيطرة غير 
، وقتمو آلخوىم االخر االلو يم  لم يبقى المتناىية التي اصبح عمييا االلو بعل وان سيد االلو 

امام االلو بعل اال االلو موت ليصبح سيد العممين الحياه والموت بدون منازع لذلك كان االلو 
موت سباقا في التحدي من اجل القضاء او تعطيل قدرة االلو بعل في ان يكون السيد او 

مقدرا او مدفوعا من قبل ابيو االلو الرئيس عمى العامين بدون منازع، كما ان االلو موت كان 
ايل ان يوقف طموحات أخيو في ان يكون السيد وااله المتفرد ذو القوى دون بقية االلية ، 
لذلك سارع الى تحديو قبل ان يبمغ من القوة بحيث انو ال يستطيع ان يوقفو او يحد من 

 سمطتو.
من سبع سنوات وانحباس وال ننسى ىنا ان مواسم الجفاف الطويمة التي تستمر ألكثر 

مياه االمطار عن المزارعين كان ال بد ليا من تفسير اسطوري يحمل ىذا الموقف ولم يكن 
امام المزارع اال ان يستنبط صراع الييا يؤدي الى ىذا الموقف وتوقف نزول المول لفترات 

الخير او  طويمو اال بالصراع بين غرماء أقوياء متساوين بالقوة عمى الرغم من ذلك اال ان
 الخصوبة سوف تنتصر في االخر.

 اسطورة االلو بعل وااللو موت )اسطورة الغياب(  
ال ريب ان انتصار بعل المذىل عمى االلو يم وعمى االفعى لوثيان قد منحو القوة 
عمى ان يزداد اقتناعا بقوتو لذلك يأمر بعمل المزيد من النوافذ في قصره، لكن ذلك لم يكن 

مجازفة، اذ ان االلو موت حالما سمع  ان بعل قد اوعز بعمل النوافذ وقتمو بدون عقوبة او 
 االفعى لوثيان يبدا بتيديد بعل موجيا خطابا قويا وميددا بعل بالموت والدما والطاعة.
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اذ بعد بناء بعل لقصره  وبعد ان يفتح نافذه في قصره تظير النذر الكارثية بسقوط 
ير صوت االلو موت الو العالم السفمي "انا وحدي الذي المطر وظيور الرعد والعواصف فيظ

سيحكم االلية بل ويقود االلية والناس ويسيطر عمى شعوب االرض" ويخاف بعل من 
 . 40تيديدات موت ويرسل رسوليو لمتفاوض مع موت

ان قتل بعل االفعى لوثيان بسببيا اراد موت االنتقام من بعل جراء ذلك "االن وقد 
يان االن وقد سحقت راس التنين االن وقد قضيت عمى الحية الممتوية الحية قتمت االفعى لوث

الممعونة ذات الرؤوس السبعة االن وقد ضمتك السماء بيالة من المجد تذكر أييا الظافر 
البعل اني الو الموت ابقيت عميك لم ادخمك في شدقي...ماذا يمنعك سحقت لوثيان حطمت 

ذات الرؤوس السبعة تعال أييا البعل تذكر اني ابقيت عميك  راس التنين قتمت الحية الممتوية
 .41فمم ادخمك شدقي لم ابتمعك لم انزلك الى حفرتي"

وكما ىو واضح ان االلو بعل قد خاف من تيديد االلو موت، لذلك يسارع الى ارسال 
و مبعوثيو من اجل ترضيو االلو موت، وتظير من خالل ىذه األسطورة قوة االلو موت وانو ال

غير خاضع الي قوة ، كما يبدو ان االلو موت في اعتقاد المجتمعات القديمة الو ال يياب 
أحدا وانو ليس ىناك بشرا او اليا قادرا عمى مواجيتو  حتى االلو بعل رغم قوتو، كما تظير 
ان يد االلو ايل الخفية في مساندتو لإللو موت وعدم رضاه عمى سيطرة االلو بعل عمى 

ونية، فضال عن ذلك تظير األسطورة ان االلو موت قد تحجج بموت االفعى السيطرة الك
 لويثان لمنازلو االلو بعل وخوفو من ان يكون االلو بعل ىو سيد االلو.

ويبدأ االلو بعل في ترضية االلو موت فيرسل اليو وفدا من قبمو محذرا وفده من 
"قوما برفع الجبل عمى  الى موتالتقرب من االلو بعل حتى ال يبمعيم، فيبعث بعل برسالو 

ايديكم ... توجيا شطر مدينة موت ... وال تقربا كثيرا من االلو موت حتى ال يجعمكما الى 
فمو كما الحمل ويسحقكما بين فكيو كما الولد الصغير ...وعمى قدمي موت قعا واركعا اسجدا 

 .42ل"لو وعظماه وقوال لإللو موت اعمنا لمبطل حبيب ايل رسالو عميان بع
فكان شكل االلو موت كما صورتو األسطورة كالتالي "فشفو االلو موت في االرض 
وشفو في السماء والمسان بين النجوم ليدخل بعل في اعماق جوفيا ىابطا اليو من فمو فتجف 
اشجار الزيتون وكل منتجات االرض وثمار جميع االشجار خاف عميان بعل منو وارتجف نعم 
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غيوم اذىبا وقوال لإللو موت اعمنا لمبطل حبيب االلو ايل رسالة بعل العمي لقد فزع منو راكب ال
 . 43وكممة عمي المحارب تحية لك يا موت االلو عبدك انا سأكون نعم عبد لك الى االبد"

وتؤكد متون الرسالة طاعتو لإللو موتو وقبول االلو بعل بحكمو وعمنا والئو لو ،غير 
يحضر االلو بعل ، وليس ىذا فحسب بل يحضر مع ابنتو ان االلو موت لم يقبل اال بان 

 واتباعو ذاعنا لطمب االلو موت ومنفذا جميع أوامره.
"عميك ان تأخذ معك غيومك ورياحك وعواصفك وامطارك وتأخذ معك اتباعك 
السبعة وخنازيرك الثمانية ومعك ايضا بدرية ابنة النور ومعك طمية ابنة المطر ثم توجو شطر 

فارفع الجبل عمى يديك والتل عمى اعالي رؤوس النخيل واىبط الى اقاصي  جبل كنكيني
 .44"االرض العميقة حتى تصبح مع من غادر ىذه األرض

ومن الالفت لمنظر ان بعل وافق عمى طمب موت "لقد خشيو عميان بعل لقد خافو 
ن بعل راكب السحاب وعاد الكالم الى االلو موت ونقمت الى البطل حبيب ايل رسالة عميا

جواب المحارب الشديد يا اييا االلو موت انني عبدك بل لك الى االبد" وىكذا ينزل بعل مع 
مرافقيو من رياح وامطار ويبدو ان موت ينتصر عميو ويحمل الرسل الخبر الى ايل الذي ينزل 

 .45عن عرشو ويتشح بثوب خاص لمحداد"
 

يمكن ارجاعيا الى اما ماىي االسباب التي دعت االلو موت الى تحدي بعل ف
 عاممين:

ان استقرار بعل في قصره مع زوجتو وبناتو الثالث مجمجال بصوتو باثا  -1
، لكن 46الرعب في قموب اعدائو ليعمن بعل انو لن يدفع الجزية بعد االن الى االلو موت

الباحث لم يجد في االساطير انو االلو بعل كان يدفع الجزية لإللو موت، ولم يبن المعدي من 
جاء بيذه المعمومة، وما ىي مصادره، لذلك يمكن القول ان ىذا السبب واه وليس من  اين

 الدقة بمكان.
السبب الثاني ان انتصار بعل عمى لوياثان ذي الرؤوس السبعة ادت الى  -2

شعور موت بان الية العالم االسفل سينقرضون اذا ظل بعل ينتصر عمييم وانو ال بد من 
، ان مناقشو ىذا الراي بعيد عن الصحة ألنو وكما 47الم السفميوضع حد لو وانزالو الى الع

ىو واضح ان االفعى لويثان كانت اقل منزلو من االلو بعل وان االلو موت اتخذ مسالة االفعى 
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حجة من اجل التحرش باإللو بعل وتحديو، الن االلو بعل لم يكن حسب ما يظير انو كان 
االخر انو ما عدا ان بعل قد اتخذ مكانة االلو ايل لم  طامعا في تولي مكانة االلو موت، االمر

يكن من االلو العدوانية التي تبدأ في الصراع او التحرش ، السيما بعدما رأيناه من تحدي االلو 
 يم لو وكيف تصده بعل لو.

لذلك من نافمة القول واعتقادي الشخصي ان مسالة الخصوبة والموت كانت نتيجة 
وت ، اذا ان انحسار المطر او التعرض لمعواصف او فقدان الخصوبة لمصراع البشري مع الم

لألرض، فضال عن خوف االنسان الطبيعي من الموت كانت ىي الدافع التي جعمت االقوام 
التي استقرت في سوريا تتوجو فمسفيا بيذا االتجاه، الن فكرة انعدام الخصوبة والموت ىي 

من قبل االلو موت من اجل تبرير مسالة سنوات كانت المحرك األساسي ، لذلك تم التحدي 
الجفاف ومسالة الموت التي ال ينجو منيا أحدا، واالمر االخر ان ىذا الصراع المستمر بين 

 االلو الكبار ىو دعوة من قبل االقوام الجزرية )السامية( من اجل تفريد االلو بعل.
العمي ىمك االمير سيد فانتصر االلو موت عمى بعل، وغيبو في المجيول، "مات بعل 

االرض فقام لطبان )من اسماء ايل( الو الرحمة وتياوى عمى مسند القدمين ومنو خر واقعا 
عمى االرض واخذ يحثو التراب عمى رأسو ويمرغ نفسو في االديم صارخا وحسرتاه لقد ىمك 

 ، ان حسرات االلو ايل الصادقة عمى موت ولده تبدو صادقة48بعل لقد مات ابن داجون"
جدا، والطريقة التي عبر عنيا لموت بعل في سكب التراب عمى راسو ال تزال طريقة متبعة في 
الشرق األدنى تعبيرا عن الحزن، واعتقد ان ىذه الطريقة تظير ان تمريغ الراس بالوحل تبدو 
كمحاولو من قبل اىل الميت ان يقمدوا ويندمجوا مع جثمان الميت السيما وىو يدفن في حفرة 

رض فيي طريقة تعبيريو من اجل المحاق بالميت او التواصل معو، االمر االخر ان في األ
االلو ايل لم يكن يريد لبعل ان يموت كما يظير من حزنو الشديد لو وانما كان يريد ان يوقف 
تفريد االلو بعل ، وان ال يصبح االلو بعل ىو االلو الرئيسي وال تكون بقيو اإللية مجرد اتباع 

 لو.
اكثر ما استاء من ذلك وتصرف بحزن وغضب ىي زوجتو واختو االلو عناة ، اذ لكن 

نراىا ىائجة مزمجره تبحث عن زوجيا من اجل دفنو، الن الدفن في اعتقاد االقوام الجزرية 
وكما ىو حاليا اكراما لمن مات، فضال عن التضحية لو، ال سيما ان التضحية كانت بسعبين  
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، اذ ان رقم السبعين واشتقاقو من رقم السبعة الذي كان مقدسا لدن راسا من الجاموس والثيران
 حضارات الشرق األدنى القديم.

وتخرج عناة لصراخ ايل وتبحث عن جثتو "فرفعتو عمى كتفيا وصعدت بو الى 
اعالي جبل صفوان وىناك بكت عميو وقامت بدفنو واضعة اياه في مقبرة الية االرض ثم 

موس تقدمة لبعل العمي وضحت بسبعين راسا من الثيران تقدمة ذبحت سبعين راسا من الجا
 .49لبعل العمي"

االمر االخر ان االلو عناة كانت عالمة ان مؤامرة قتل االلو بعل ىي مدبرة من قبل 
االلو ايل وزوجتو عشيرة في الخفاء، لذلك تصرخ قائمة لعشيرة فمتفرح وتجعل احد ابناءىا في 

 مكانة االلو بعل.
مى االلو ايل قائمة "لتفرح عشيرة وابنيا واقاربيا الن عميان بعل قد قضى وتصرخ ع 

الن االمير سيد االرض قد ىمك فصاح ايل الى عشيرة سيدة البحر اي عشيرة يا سيدة البحر 
اصغي الي ادفعي الي بأحد ابنائك فاجعل منو ممكا فأجابت عشيرة سيدة البحر قائمة :فمنجعل 

لنرفع الى العرش اثتر الممك المخيف فقد مات بعل وىمك سيد ممكا من يعرف كيف يحكم 
 .50االرض"

فيصعد اثتر الى اعالي جبل الشيخ ويجمس عمى عرش بعل ولكنو لم يستطيع ان 
يماله فراسو لم يصل قمة الكرسي ولم تستند قدماه عمى مسند القدمين فاعترف بعجزه عن سد 

 . 51ن حيث اتىالفراغ الذي خمفو االلو الكبير ونزل راجعا م
واعتقد ان أي الو لم يكن يستطيع ان يحل في منزلة بعل، لذلك بقيت مكانتو وكرسيو 
عصيا عمى أي الو ان يممئو، وىو الغرض من التفريد، ولم يبقى اال ان يرجع االلو بعل باي 

 طريقة كانت واال ماتتت الخصوبة وخمى بدال عنيا الموت والظالم والدمار.
لمقاتمة القوية ذات العصبية المفرطة في الطمب من موت ان يعيد فتبدا عناة وىي ا

 االلو بعل، من اجل ان تعود الخصوبة والحياة
وتطمب عناة من موت ان يعيد بعل فيسخر منيا ويعرض عنيا فتصعد روح االنتقام 
فييا وتنقض عميو وتشطره بسيفيا وتحرقو بنارىا وتطحنو برحاىا ثم تنثر رماد جثتو عمى 

ل وتزرعو ويكون جسد موت بمثابة سماد االرض الذي يبث الحياة في االرض ويكون الحق
 .52مقدمة لبعث بعل
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"كقمب البقرة عمى عجميا وكقمب الشاة عمى حمميا كذلك ىو قمب عناة عمى بعل لقد 
امسكت باإللو موت بالسيف تقطعو وبالمذراة تذريو وبالنار تشويو وبالطاحون تطحنو وفي 

 .53تى ال تأكل لحمو الطيور وال تنيش جسمو الجورا"الحقل تدفنو ح
وفي ىذا المقطع من األسطورة وكما الحظنا سابقا عندما طمب بعل من عناة ان 
تساعده وتطمب من ابيو بناء القصر، فتظير ىنا شخصية االلو عناة التي ال يستطيع احد ان 

يرفض بسخرية، فترتعد عصبيتا يقف اماميا، فبعد طمبيا من موت ان يعيد حبيبيا الى الحياة ف
محيمتا ىذا االلو الجبار الى رماد وتقطع اوصالو، وليس ىذا فحسب بل تشوية وتطجنو وتدفنو 
في األرض التي دفنت فييا عشيقيا وزوجيا، حتى ال تأكمو الطيور او تنيشو حيوانات البرية ، 

ع ىو سماد لألرض، كما وىي طريقة تستخدم لدى الفالحين في تسميد األرض اذ ان رماد الزر 
يظير انيا بيذا الطقس ارادت ان تخصب األرض من اجل ان يرجع الى الحياة الو الخصوبة 
بعل، وان تجازي االلو موت مثمما فعل مع زوجيا وتذيقو طعم الموت الذي سقاه لشريك 

 حياتيا.
غم ان المسالة األخرى والتي اجزم بيا ان قدرة االلو عناة عمى معاقبة االلو موت ر 

االلو بعل بقوتو خشاه ولم يستطيع مواجيتو، تعود بنا كرونولوجيا الى األزمنة القديمة من 
حيث سيطرة االلو االم عمى الطبيعة، وان االلو في البداية كانت انثويو جبارة، وىي ترسبات 

 قديمة في العقل الباطن لدى الشعوب.
تظير الرؤى الخاصة بعوده االلو وبعد ىذه العممية أي قتل ودفن بقايا االلو موت ، 

بعل الى الوجود ال سيما كحمم لدى كبير االلو السبق أي االلو بعل، وكما يظير ان ىذه الرؤيا 
كان نتيجة ألفاعيل االلو عناة مع االلو موت، وفي بشرى لإللية والبشر يتنبأ االلو ايل بعوده 

 االلو بعل من الموت.
الو الرحمة في رؤية خالق الكائنات الحية  -ايل المقصود بو االلو -"في حمم لطبان

كانت السماوات تقطر زيتا والوديان تجري بالعسل فابتيج لطبان الو الرحمة واستقام عمى 
كرسيو واضعا قدميو عمى المسند ضاحكا من اعماق قمبو ورفع صوتو دعوني االن استقر 

 .54واستريح وتيدا ضموعي الن عميان بعل حي الن سيد االرض حي"
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وىنا يعود االلو بعل الى الحياة بسبب االلية عناة، التي تحتضنو وفي شوق شديد 
تمارس معو الجنس االالف المرات من اجل زيادة الخصوبة وعودة الحياة الى مجارييا، الن 

 الجنس والخوبة مرتبطان ببعضيما  البعض.
بقضيبو وتعثر عناة عميو "في توق شديد امسكت بفرجيا في توق شديد امسكت 

، فعظمة بعل ال تكمن في خمود بعل 55عميان بعل قام بفعل الحب االف المرات لمعذراء عناة"
،وىذا دليل واضح ان 56وانما في قيره وألول مرة سمطان الموت وانبعاثو من جديد قوة شابة

 انقضاء السنوات العجاف يكون بعدىا سنوات الرخاء والخصوبة.
زمجرا بعد التأمت جراحو فيطمب بعل بالمنازلة " وبعد مرور سبع اعوام يظير موت م

من ايام الى شيور ومن شيور الى سنين ولكن في السنة السابعة نيض االلو موت معمنا 
نفسو لعميان بعل رفع صوتو وصاح: اي بعل بسببك يا بعل رأيت العار بسببك رأيت البعثرة 

 57ى"بالسيف بسببك رأيت االحتراق بالنار بسببك الطحن في الرح
لكن ىل يموت االلو موت؟ كال بالتأكيد اذ يعود الى الحياة بعد العدد المقدس من 
السنين أي العدد سبعة، عاد ناقما شاعرا باالسى لكرامتو التي اريقت عمى يد عناة، ونراه ىنا 
يطمب المنازلة من االلو بعل وليس من االلو عناة! بالرغم من ان عناة ىي من قتمتو ودفنتو، 

 ان ليذا سببين واجزم
السبب األول انو خاف ان يواجو االلو عناه مرة أخرى الن مواجيتو ليا ىي  -1

 القتل كما حدث اول مرة لذلك تييباىا.
السبب الثاني انو تعمل ان ما حدث لو كان نتيجة قتمة االلو بعل لذلك طمب ان  -2

 يقاتل االلو بعل ىو وليس من االلية عناة.
الحقيقية ىي بين طرفين الحياة والموت والخصوبة السبب الثالث ان المواجية  -3

والعدم لذلك ركزت األسطورة الحقا عمى طبيعة ىذه المواجية بين اليين اصبحوا 
 متساويين بالقوة احدىما يمثل الحياة واألخر يمثل الموت.

"انيما يشتبكان كأفراس النير موت قوي وبعل قوي انيما يتناطحان كالجاموس موت 
انيما يعضان كاألفاعي موت قوي وبعل قوي انيما يركالن كالمتسابقين موت  قوي وبعل قوي

بأسفل وبعل بأسفل" وبعد ان يستنفد االليان قوتييما تشرق الشمس وتظير االلية )شبش( او 
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شمس وتتدخل بينيما وتخبر موت ان ايل سنتزع عرشو ويكسر صولجانو اذا استمر في قتال 
 .58يد بعل عرشو وتعود سبع سنوات من الخير والخصوبةبعل فيترك موت قتال بعل ويستع

ومن ىنا يمكن االستنباط من ىذه المواجية ان النتيجة كما تبدو ألول وىمة ىي 
التعادل او عدم االنتصار لمطرفين، لكن الحقيقة خالف ذلك اذ ان ظيور الو الشمس وىو الو 

ان يتخمى عن صراعو مو االلو بعل  العدل والقانون في الديانات الجزرية، واقناعو لإللو موت
ألنو سوف يخسر النزال تبدو ىي الحجة التي الزمت االلو موت ان يوقف الصراع وان يتنازل 
عن المواجية من اجل البقاء عمى مكانتو وعرشو، فضال عن ذلك ان االلو شمس لم يطمب 

ير من ثنايا من بعل فعل ذلك مما يؤكد ان االلو بعل سوف ينتصر في المحصمة، كما يظ
االسطورة ان وقف الصراع كان مع بدايات ظيور الشمس أي ان المعركة قد حدثت في ومع 
ان الميل ىو ممك اهلل موت الن الخصوبة والزراعة والحياة تكون مع اشعة الشمس لذلك كان 
االلو بعل مع ذلك قادرا عمى مواجية االلو موت ومكافئا لو اال ان شروق الشمس قد اعطى 

دافعا معنويا فيو الو الخصوبة والمطر والزراعة التي ال تكون اال مع اشعة الشمس،  لبعل
فكيف سيكون موقف موت مع ظيور الشمس؟  وال ننسى العامل االخر ان عناة كانت مع 
 االلو بعل واي محاولة من موت لقتل بعل كان سيرجعو الى مواجية عناة التي سحقتو وذرتو. 

تعبير عن إرادة البشر لذلك كان انتصار بعل والخصوبة  وأخيرا ان األسطورة ىي
والحياة وان الحياة اقوى من الموت ىو اكثر األسباب التي اسبغت عمى االسطورة وساعدت 
في انتصار االلو بعل وانيزام بعل، وان لم تظير ىذه اليزيمة بصورة رسمية ومباشرة في خفايا 

اليائل لبعل عمى االلو موت وفرضو لشروطو  األسطورة ولكن التحقيق بيا يظير االنتصار
 عمية.

ولكن ىل تحسم ىذه المعركة نيائيا الخالف بين القوتين؟ كال فما دام ىناك خصب 
وجفاف وحياة وموت فان القوتين ستبقيان في صراع الى ان تحل المممكة البعمية نيائيا عمى 

ان الخير والحياة سوف ، وىي توكيد لما ادرجناه 59االرض فال موت وال مرض وال قمق
 تنتصر في االخر

ال سيما  ان الكنعانيين توصموا لمحياة الزراعية ان دور الخصب كان يدوم سبع 
سنوات فربطوىا بموت موت وانتصار بعل وبعدىا يعود القتال بين االثنين فينتصر موت 
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الدوران  فتنحبس االمطار وتجف االرض ويموت البشر والحيوان ويسود القحط وىكذا يتناوب
 60لبعل وموت

كما ان اسطورة بعل وموت ال تيدف الى تفسير الدورة الزراعية السنوية بل الى 
تفسير تناوب دوري الخصب والجفاف الذي يميز مناخ المنطقة وىذا التناوب واضحا في 
ارض كنعان قديما لدرجة كان يمكن معيا حصره في سبع سنوات خصيبة تمييا فترة القحط 

 .61رتطول او تقص
والنتيجة كانت  انتصار بعل وسيادتو التدريجية عمى مقدرات الكون بدال من ايل اذ 
اصبحت مظاىر الكون كميا بعميو وتحولت المدن واالماكن كميا لصالح بعل بل ان االلية 
القديمة ارتد االمر الى االلية القديمة واصبح شميم الو السماء ىو بعل شميم وبعول المدن 

بعل بقاع )بعمبك( بعل الصفات بعل ادير او القدير وغيرىا وىكذا اصبح كل واالماكن مثل 
 .62شيء شكال من اشكال بعل او ابنا لو

 النتائج
 :توصمنا في دراستنا الى عدة نتائج ىي

االساطير ىي تعبير عن أفكار وعقائد ونفسية وثقافة االقوام، وىي وسيمة من اجل  -1
يجاد تعميال ليا في   فكر االنسان القديمتفسير االحداث وا 

ان دخول اقوام جديدة الى البالد ولقاحيم الفكري والثقافي مع السكان  االصميين لتمك  -2
 البالد، ال بد ان ينتج عنو فكر وثقافة جديدة تمزج بين معتقدات الشعبين

لم تقبل االلو القديمة ان تتنازل عن مكانتيا الى االلو الجديدة ، لذلك دار صراع   -3
ي بين الماضي والحاضر لتك االقوام، وكان البد ان تتنصر إرادة األقوى في حضاري وعسكر 

 ىذا الصراع
تفريد االلو بعل كان البدايات األولى لمقوام الجزرية )السامية( من اجل القضاء عمى  -4

التعدد اليائل لإللية وحصر المناصب والصفات بيد الو رئيسي واحد سواء كان بالدبموماسية 
 طةاو القوة المفر 

وفي حالة تطور فكري استطاعت االقوام الجزرية ان تصل الى تفريد االلو بعل ،  -5
 لكنيا لم تصل الى منزلة الوحدانية، بان يكون ىناك اليا واحدا لمعالم اجمع
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يظير لنا من خالل دراسة ىذه االساطير ان الية االم القديمة ، والتي ىي كانت  -6
ية، انيا ال تزال تحتفظ بالقوة التي ال تظير اال خالل األساس الولي لممجتمعات الزراعية األول

 االزمات والشدة
كان العامل الزراعي حاضرا في الصراع الذي دار بين االلو، اذ نقل من خالل اراء  -7

القوم العراك من األرض الى السماء، وبالذات في صراع يم الو المياه المالحة  مع االلو يم الو 
 العماء والمياه المالحة

لمخصوبة في الحضارات القديمة دور كبير التمسناه من خالل الممارسة الحميمة بين  -8
 بعل وعناة االالف المرات من اجل زيادة النسل ، او زيادة خصوبة األرض الزراعية

لمواسم الجفاف واحباس المطر لفترات قميمو لموسم او موسمين ، فسر من قبل تمك  -9
 الحيوانات ومرضو المؤقت ا االقوام من خالل صراع الو المطر مع

اما السنوات السبع التي ينعدم فييا المطر ويقل المحصول فأرجعت الى موت  -10
 االلو المؤقت لمدة سبع سنين

لإللو موت منزلة كبيره في فكر االنسان فيو المجيول، وىي الوفاة التي البد  -11
البدي وغياىب المجيول ان تنيي حياة الناس، ولم تخمو حياة اإللية من الموت سواء بالموت 
 مثمما حدث مع االلو يم، او بالموت المقدس مثمما جرى مع االلو بعل

ىذه االساطير ىي رؤى لمجتمع زراعي بحت، يعتمد في سقايتو عمى  -12
االمطار ألنو يخشى من انحباس االمطار وليس الفيضان مثمما يحدث في العراق القديم الذي 

 يخشى فيضان دجمة والفرات
شارات الواردة في األسطورة بتوقف المعركة بين االلية بعل وموت ، رغم اإل  -13

لكن يبدو جميا ان المنتصر ىو بعل بسبب النصيحة التي استمع ليا االه موت من بعل، 
 فضال عن إيقافو لتحديو لبعل بانو سوف ينتصر عميو

من االلو عناة ىي اقوى اإللية ، من خالل تأثيرىا عمى والدىا ببناء البيت او  -14
خالل قتميا لإللو موت ودفنو ، الذي لم يستطيع االلو بعل ان يفعل ذلك، وىو يؤكد سيطرة 

 االلو االم القديمة لدى المجتمعات الزراعية



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)1395 ) 
 

يظير لنا من ثنايا األسطورة العادات االجتماعية القديمة التي ال تزال   -15
لممتوفى، والتمريغ في مستمرة في مجتمعاتنا الى الوقت الحاضر، مثل دفن الميت والتضحية 

 التراب او الطين
وأخيرا ال بد من القول ان مسالة التفريد ىي نيضو دينية تطورية من اجل  -16

الوحدانية، وحصر سمطات جميع االلو بيد اليا واحدا، وتدخل سمطات جميع االلو تحت يد 
 .علااللو المفرد ويدخل اسمو عمى جميع أسماء اإللية البقيو مثمما حدث مع االلو ب

  االحاالت
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