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Abstract
God El has a special significance in the ancient world,
because he has been associated with many beliefs of ancient
peoples, and because of this importance dealt with the
personality of this god, to find out why El got such a great
place, and why the name of El became a sign of divinity,
which indicates the importance of this god is named More
than 500 times in the Ugaritic texts appeared in the Torah
about 230, as his name was found in Phoenician and
Aramaic.
As we reviewed in the research the origin of God and
its name, as well as the jurisprudence of historians in the
difference of the designation, as well as we dealt with the
first assets of this designation, by presenting the differences
between the doctrines of researchers in the problematic of
this designation, we were able to find a way closer to the
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right in the cause of the designation, and where this name
came from.
In addition to discussing the status of this god and its
importance from the piles that worshiped him and why he
preferred him to the rest of the gods, as well as continuing to
worship many peoples in the region had a goddess older than
God, and then we showed the status of this god among the
gods, and what was a different El from the rest of the gods,
how this became his prestige among the divine and then
became the head of the Canaanite Pantheon.
We tried hard to clarify his symbols and what they
meant, and this symbol did not become a distinctive sign of
the god of El, and then we went back to the qualities that the
god El was described by his deity, as well as our search for
the form that it was, and then we showed the place of its
inhabitants, and whether he dwells Earth or heaven was
home.
المستخمص
 وبسبب ىذه،لاللو ايل منزلة خاصة لدى أقوام الشرق األدنى القديم
 فقد كان ليذا،المنزلة الكبيرة ارتأينا إن نقوم بعرض تاريخي تحميمي ليذا اإللو
اإللو الكثير من النفوذ والقوة لدى األقوام التي استقرت في بالد الرافدين وسوريا
. ال بل ان تأثيره وصل الى بالد األناضول فيما بعد،وشبو الجزيرة العربية
 ومن ثم عرجنا عمى اختالف، فقد قمنا بدراسة اصول ونسب ىذا االلو
 وكان،وما الذي جعميم يختمفون في سبب ىذه التسمية،المؤرخين في تسميتو
لمباحث رأي خاص في جدلية تسميتو بالستناد الى اجتيادات المؤرخين المختمفة
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وال بد من القول اننا قد استعرضنا منزلو ىذا االلو بالنسبة الى االقوام
التي عبدتو ،وكيف كانت تقدم لو كل التقدير واالحترام ،وذلك بسبب وضعو
الخاص بكونو كبير االلو وااللو الرحيم ،فضال عن تناولنا مكانتو بين االلية
االخرى وكيف كان يسيطر عميو.
ومن نافمو القول اننا قد درسنا موقع سكناه وعالقتو مع ابنو الذي تولى
منصبو  ،وبالتالي النياية التي ختم بيا االلو ايل حياتو بين االلو.

الكممات المفتاحية :انّ ،سئٛظ االنّٓ ،األلٕاو انجضسٚخ ،انجبَض،ٌٕٛ
انعشاق انمذٚى ،عٕسٚب انمذًٚخ ،اإلنّ ثعم ،انشدًخ  ،انعطف ،أنكٕٓنّ،
يُجع انُٓشٍٚ
المقدمة
لاللو ايل اىمية خاصة في العالم القديم ،فيو قد ارتبط بكثير من
معتقدات الشعوب القديمة ،وبسبب ىذه االىمية تناولت شخصية ىذا االلو،
لمعرفة لماذا حظي ايل بيذه المكانة العظيمة ،ولماذا اصبح اسم ايل داللو عمى
االلوىية ،ومما يدل عمى اىمية ىذا االلو ىو وورد اسمو اكثر من  555مرة في
النصوص االوغاريتيو وظير في التوراة حوالي  ، 035كما وجد اسمو في
الفينقية واال ارمية(.)1
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استعرضنا في البحث اصل االلو وتسميتة وكذلك اجتيادات المؤرخين
في اختالف التسمية ،فضال عنة تناولنا االصول االولى ليذه التسمية ،فمن
خالل عرض االختالفات بين مذاىب الباحثين في اشكالية ىذه التسمية ،تمكنا
من التوصل بطريقة اقرب الى الصواب في سبب التسمية  ،ومن اين جاء ىذا
المسمى.
وتناولنا مكانة ىذا االلو واىميتو عن االوقوام التي عبدتو ولماذا فضمتو
عمى بقية االلية ،كذلك االستمرار في عبادتو لشعوب كثيرة في المنطقة كانت
توجد لدييا الية اعرق من االلو ايل،ومن ثم بينا مكانة ىذا االلو بين االلية ،وما
الذي كان ايل مختمف ومتسيدا بو عن بقية االلية ،وكيف اصبحت لو ىذه
المكانة المرموقة بين االليو ومن ثم اصبح رئيس البانثيون الكنعاني.
واجتيدنا في توضيح رموزه وماذا كانت تعني ،ولم اصبح ىذه الرمز
عالمة مميزه لاللو ايل،وعرجنا بعدىا الى الصفات التي كان االلو ايل يوصف
بيا من قبل معبوديو ،فضال عن بحثنا عن ىيئتو التي كان عمييا ،ومن ثم بينا
عن مكان سكانو  ،وىل ىو يسكن االرض ام ان السماء كانت لو موطنا.
وال بد من القول ان العالقة التي كانت بين اليين عظمين ليما شأن
عظيم في الشرق االدنى القديم ،كان ال بد ان يفرد ليا جانب من البحث ،لذا
تظرقنا الى ىذه العالقة المقدة بين االليين  ،بين الوالد واالبن  ،السيما انيا
كانت عالقة دراتماتيكية معقدة ،اقرب ما تكون الى الحب والصراع ،وكيف
انتيت ىذه العالقة بينيما.
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واخي ار انيينا البحث بالتطور البشري الطبيعي  ،وىو اين أصبح ىذا
اإللو المعظم وكيف كانت خاتمتو ،وكيف كانت ىذه الخاتمة  ،ومن اصبح بدال
عن ىذا اإللو ،وىل كانت ىذه النياية ىي بإرادتو ام إن نيايتو كان مجبو ار
عمييا.
االصل والنسب:
يعد اإللو ايل ابن االليين شميم ىو الو السماء واديم وىي الية االرض
 ،لذلك يعتبر ايل من االلية القدماء ،التي تضمنت قوى الماء ممزوجة بقوى
اليواء والطقس والمطر واليواء( ،)2وكأغمب االساطير القديمة حدث صراع بين
االب واوالده اي بين شمم وايل وكانت النتيجو ىي:
أن قام ايل بحبس والده

االلو شميم ومن ثم قتمو والقى اعضاءه

الخارجية والداخمية ودمو في ينابيع واالنيار واالبار( ،)3ليصبح ايل بعد ىذا
العمل ىو االلو االول والمسيطر عمى بقية االليو.
التسمية:
ىناك الكثير من االراء التي تناولت معنى اسم ايل  ،فما المقصود وماذا
تعني لغة واصطالحا لفظة ايل والى ماذا ترمي تسميتو،سنحاول العثور عمى
اصول ىذه التسمية ،كما سنستعرض اغمب االجتيادات من قبل الباحثين التي
قدمت في تفسير كينونة ىذه التسمية.
انقسمت اراء الباحثين الى ثالث اراء ،االول منيا:
عرف ايل عند الكنعانيين بمعناه اهلل او االلو اذ ىو الو السماء ورئيس
المجمع الديني (البانثنيون) الكنعاني( ،)4اما عند االكديين فيو الو او ايمو اي
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االول او العالي ،كما عبر عنو في المغة الييروغميفية ب (العمو المرتفع العالي)
وعند االقوام الجزرية في شبو الجزيره العربية ايل اي من عال عمو عال( ،)5النو
ىو االلو الخفي العالي المجيول الذي ال يراه احد(.)6
ويعتقد خزعل ان ايل اطمق عميو في بالد الرافدين اسم الو ان السومري
وانو االكدي وىو الو السماء ورئيس مجمع االلية( ،)7وربما رأيو ىذا راجع الى
وجو التشابو التي يمتمكيا كال االليين من حيث الصفات والمزايا ،لكن االلو ايل
عرف عند العراقيين القدماء باسمو الحقيقي والسيما عند االقوام الجزريو كما
سنالحظ الحقا.
لكن ايل في نفس الوقت ابن السماء واالرض وىو االلو االب وزوجتو
()9

االلية عشيرة االم( ،)8وىو كذلك ايل سابان

كما يمكن القول اسم ايل مشتق

من الجذر (اول) وىي تعني الرئاسة والسمطة والخمق اي بمعنى االول في كل
شيء( ،)10ثم ط أر عمى ىذا الجذر االجوف اعالل وابدال ادى بو الى الشكل
()11

الذي عميو االن

 ،كما وردت كممة ايل في نصوص اوغاريت بصيغة ال

بمعنى االول وتعني االلو االكبر وىو الو الطوالع والخيرات ورئيس المجمع
المقدس(،)12وعرف عند التدمريين باسم ايموقوئي ار التي تعطي معنى الذي يجعل
()13

الينابيع تسيل

من كل ما تقدم من النصوص اعاله نالحظ ان ىذه التعاريف التي
قدمت لتفسير معنى االلو ايل كميا تدور حول محور واحد وان اختمفت بعض
االستنتاجات في الشكل وليس المضمون ان ايل ىو كبير االلو الجزريو وان
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االول وابو االلية والعالي عند جميع القوام التي عبدت ىذا االلو؟ ولكن سنرى ان
ىناك وجية نظر مغايره ليذا الرأي وىي الرأي الثاني:
اذ ايل تعطي ايضا معنى الو عند االقوام الجزرية (السامية)) ،(14كما
يعطي اسمو معنى الو ال غير( ،)15ويرى نمسن ان ايل كان معروفا في شبو
الجزيرة العربية اذ يعتقد انو يستعمل كبديل لكل اسم اليي في حديث الغائب
فيقال (ال كذا)

()16

،وىذه االجتيادات تدعي ان ايل ىو ليس الو وانما ىو

التسميو او العالمو الدالة التي تعطي معنى اسم الو ،ومن ىذا المنطمق يمكن ان
نطمق عمى كل ايل انو ،او ايل انكي اي بمعنى االلو انو وىكذا.
ومن الغريب انو يمكن جمع االسم فااليميم جمع ايل ،فعالمة الجمع
عند الفينيقين يم مثل ايل يم الو البحر ،زابل يم امير البحر( ،)17وورد اسم ايل
في التوراة بصيغة الجمع بييئو الوىيم وىو جمع لممفرد ال التي تعني االلية(،)18
وكذلك يرد ايل بصيغة مؤنثة وىي ايميت اي االلية،19ومما يعضد ىذا الرأي انو
يمكن اطالق صفو الجمع عمى ايل اوال  ،وثانيا يمكن ان يؤنث اي الى ايالت
او ايميت ،مثل ما ىو ميناء ايالت حاليا في فمسطين المحتمو.
اما الرأي الثالث فيعتقد ان تطور اسم االلو ايل الى اسم الو ثم اضيفت
الضمائر الى االسم فقيل اليو والييم واليي( ،)20اي بمعنى ان ايل كان في
البدايو ىو الو ومن ثم اصبح عالمو داللو لاللو ،رغم ان ىذا الراي ال يوضح لنا
كيف ومتى تطور االسم من الو الى اسم الو؟
ان ايل في بداية االمر كان اليا وكبير االليو ،وان كان معبودا لالقوام
الجزريو  ،ومع ىجرة ىذه االقوام وانتشارىا الواسع ما بين العراق القديم وسوريا
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ومصر القديمو ولكون ىذه الدول وما تحتويو اصال من حضارة عميقة واليو
قديمو اصميو ،بدا دخول ايل بصفتو الو الى مجمع االلية ،ومن ثم نراه يفقد
كينونتو بكونو الو ليصبح متالزمو او مدخل الى اي الو اخر  ،وليس االلو فقط
بل البشر كذلك كما سنالحظ في ثنايا البحث ،ومما يؤيد ىذا الراي ما استعرضنا
سابقا ،ويمكن تبويبو عمى الشكل التالي-1ان اساطير ايل بكونو اليا كانت
موجوده عند الكنعانين  -0ان ايل في بالد الرافدين ومصر يعني اسمو االول
والعالي  ،اي ان االليو في السماء العاليو  -3ما قدمو بعض الباحثين من ان
ايل وتعني الو فقط وليست تسميو  -4كما ان جمع وتثنية وتأنث االسم تدل عمى
ان ايل ليس الو ولكن صفو لاللو  -5فضال عن ذلك ان تسمية بابل باب ايميم
او باب ايالني وما تعنيو ىذه التسميو اي باب االلية وليس باب ايل ،ومدينة
كربالء اي المقرب الى االلية  -6نياية االلو ايل واختفاء كالو لكن بقاءه كعالمة
داللة الي الو  -7عدم وحود اي شكل او تصيور لو في بالد الرافدين ،اذا ان
اغمب صوره قد عثر عمييا في سوريا سواء في مدينة اوغاريت اوجبيل.
رموزه:
من مكتشفات االلف الرابع والخامس قبل الميالد العثور عمى تماثيل
صمصالية صغيرة تمثل حيوانات مثل الثور ذا القرنين وجماجم ثيران التي تمثل
االلو ايل( ،)21فضال عن ذلك اعتبر الثور رمز االلو ايل كما كان قرص الشمس
المجنح رمزه والقوس الحاد والسيام الممتيبة( ،)22اذ الثور يرمز الى القدرة والقوة
عمى االنجابواالخصاب(.)23
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كما ان قرص الشمس المجنح يظير دائما اعمى صورتو الذي يحمل
رمز االلوىية (االشعة الثمانية) محموال جانحين يختمفان متميزين يختمفان عن
الرمز االشوري والمصري( ،)24ومن تجمياتو ايضا ظيوره تارة اخرى بخوذة مقرنة
يرتدي ثوبا طويال يصل الى القدمين يحمل في يده اليسرى صولجانا او رم از
لمممكية رافعا يده اليمنى مفتوحة الكف اشارة الى منحو البركات(،)25وصور في
لوحات مدينة اوغاريت كثور بقرون منفرجة او يصور جالسا في حين ان االلو
او المعبود يصور عادة واقفا في ىيئة محارب( ،)26وتصويره بييئو جالسو تشابو
صوره االلو شمس في مسمو حمورابي  ،اذ تبين ىذه الييئو المكانة العظمية التي
كان يحظى بيا االلو ايل.
وىذه الصور التي وصمتنا كانت في المدن الكنعانية القديمة وىي تظير
بوضوح القوة لاللو اذ ىو الثور السماوي القوي ،والشمس واشعتيا ىي رمزه
وسالحو ،كان ان لبس الخوذة المقرنة ىي داللو عمى االلوىية والمموكية السيما
ان من ارتدوىا في التاريخ القديم كانوا يحظون بمنزلة عظمية امثال نرام سين.
صفاتو ومكانتو عند البشر
االلو ايل الحكيم الحميم المطيف ذو الفؤاد

()27

 ،رئيس مجمع االلية

خالق الجميع ابي السنين والمطيف الرؤوف)،(28اذ وصف ايل بعبارة "إل د ف إد"
لتصفو بالو الرحمو والشفقة الن المعنى العربي لمجذر "ف إ د" ىو الفؤاد اي
القمب الرامز الى الرحمة والعطف  ،اما عبارة "م ل ك أ ش ن م" فيي تعني
الممك ابو السنين او الممك االبدي "ل ط ف ن" الجذر العربي لطف الذي
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يمنح ايل لقبا وىو الو المطف(،)29ولقب باشيب المحيو والشيخ ( ،)30ووصف ايل
ب جرنو وتعني البيي المنير والساطع وزنو وتعني السني المتاللىء(.)31
كما كان يتمتع ايل بالحمم واالناة وكان يضرب بو المثل في الحمم
ويوصف بفاعل الخير والطيب الذي يدخل الفرح الى قموب الناس الذي ال
يغضب الناس اطالقا( ،)32وعرف ايل بصفتو الو الشفقو وممك السنين( ،)33وىو
ايل اب اي االلو االب او الوالد ،ورئيس االليو وابو االلية وابو البشر وباني
االبنية ،وىو ىادء في زعامتو ومصدر الحكمة االبدية وىو الرحيم العطوف

)،(34

رب االرباب انو ايل خالق السماء واالرض وجميع البشر (،)35وخالق الكون
ولذلك لقب ممكا مثل "ايل الممك ابو شنم" ولذلك يجب اخذ رايو في جميع
االمور،وىو الحكيم الحميم المطيف ذو الفؤاد (،)36وىو ايل عميون اي اهلل وايل شد
اي اهلل القدير وايل عوالم اي المطمق االزلي الخالد في جميع االزمان وايل
ممك(.)37
مما تقدم نالحظ ان ايل كان يحظى بمنزلو كبيرة عند البشر فيو االلو
العطوف االلو الرحيم ابو البشر الذي لم يكن يكره البشر او يؤذييم  ،بل دائما
كان واقفا الى جانبيم حتى ان ىذه الميزه اصبحت صفة الزمو لو.
وىو الو الشعب المختار

()38

شعب ايل اي الكنعانيين او شعب السيد

()39

فضال عن ذلك يعتبر الكنعانيين شعبو الخاص ويتميز بتوزيع المكرمات عمييم
كاىداء الندى والطل (، )40اي ان ايل اختار الكنعانيين كشعب لو ميزة خاصة ،
فيم يحظون بحمايتو من بقية الشعوب  ،وىو المدافع عنيم  ،وقد فضميم عمى
بقية العالميين.
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كما كان الممك يحظى بمقب ابن ايل وكانت كممة ايل مقدسو ال تتزعزع
حتى ان ايل اذا ما نطق بخبر سيء فال يمحى اال بطقس تطييري( ،)41اذ ىو
الروح او القوة التي تعبر عن حضورىا في الحرم القدسي اي النموذج االرضي
لممسكن السماوي).(42
خالق الكون ابو السنين ال يمكن ان يحدث شيء دون الرجوع اليو واخذ
موافقتو( ،)43فعند اىل تدمر كانت صفتو ومكانتو الذي يجعل الينابيع تسيل(،)44
اما التوراة فذكرتو بييئو "ايل عميون قونو شمايم وارض" اي خالق السموات
واالرض(،)45ولقب ب لقب كوئيراشا في االسطورة الحثية ايل كوئيراشا وترجع ىذه
التسمية الى االصل الكنعاني قونا ارض اي خالق االرض(.)46
والىمية االلو ايل فقد اصبح اسمو يدخل في الكثير من االسماء التي
تسمى بيا الناس،ومنيا ما يزال يطمق عمى االفراد الى وقتنا الحاضر،ايل ميمكو
وتعني ايل ىو ممك ،داني ايل دانيال دانيل اي ايل الحاكم او يحكم يبني ايل اي
ايل يبني).(47
صفاتو ومكانتو بين االلو:
امتاز االلو ايل بمكانة مميزه بين االلية ،في بداية االمر  ،ولكن نالحظ
الحقا ان ىذه المكانة قد سحبت منو واصبح ايل بعدىا اليا خامال ،وليس ىذا
فحسب بل قد عزل عن مناصبو ولم يعد لو ذك ار حسب ما تروي االساطير.
االلو ايل بين االليو ىو ايل الوىيم ورب االرباب ممكا عمى كل
االلية(،)48من يتربع عمى قمة اليرم الكينوتي االوغاريتي فيو الذي انجب اجيال
االلية من زوجتو عشيره باستثناء االلو بعل( ،)49وىو العادل الحكيم من بين
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جميع االلية الكنعانية الذي يحاول ان يجعل العدالة تسيطر عمى االلية وىو
الكريم الوىاب(.)50
ايل الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة وال يمكن ان يحدث اي شيء
دون الرجوع اليو واخذ موافقتو( ،)51ايل المستولي عمى كل شي حتى عمى ماضي
ابائو واجداده من االلية(،)52كما يمثل ىذا االلو مبدا المحافظو عمى النظام
الكوني واصدار االجكام النيائية( ،)53وبدونو يعود العالم الى حالة الفوضى(.)54
ومما استعرضناه في السطور السابقة يتجمى لنا كيف كان ليذا االلو من
عظمة وقوة ومنعة ،فيو كل الكل ،الوىاب الكبير العظيم الراعي لاللية المحافظ
عمى النظام الكوني  ،وال يستطيع اي فرد اي يخالفو او يعصي اوامره ،الن العالم
بدونو يرجع الى العماء االولي او الييولي االولي.
اصبح ايل االلو المترفع الحاكم العادل الذي وزع الوظائف عمى ابنائو
عندما تقدمت بو السن لكن ظل يراقب الصراع بينيم دون االنحياز الى
احدىم( ،)55ويبدو ىنا انو من االلو الذين يكبرون في العمر ويفقدون قوتيم وىذه
داللو عمى مجيء شعب جديد الى المنطقو جاء معو او رفع اليو ثانويو لتحل
بدال عن االولى غير انو احتفظ بصفات االلو القديم االصميو ولكنو نزع عنو
بعض قوتو وصفاتو.
وتستمر حالة ىذا االلو في التراجع،واصبح ايل يظير من خالل
نصوص مدينة اوغاريت بانو شخصية غير فاعمة تفضل السكون عمى الحركة
وىو شارب لمخمر سكرانا كا وصفتو النصوص وانو ال يتدخل في مجريات
االحداث ويحب اليدوء( ،)56وعمى الرغم من مكانة االلو ايل السامية اال انو ال
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يقوم باي دور نشيط فيو دائما بمعزل عن االحداث وال يتدخل اال اذا اجبر او
اضطر ،فيو في الحقيقة شيخ ىرم تنقصو القوة المسيطره وال يحب الحرب وال
تستيويو المعارك انو يحب اليدوء وال يبالي بالم من خمقيم وال بافراحيم( ،)57ىو
بيذه الصفات كانما يظير بشخصيو رجل عجوز يحب السكون والميل الى الدعة
وال يحب التغيرات التي تصاحب الحياة.
وليس ىذا بحسب بل ان ايل اصبح الو بال وظيفة وقد وصف عند
االراميين بانو الو عاطل( ،)58وبقي بعيدا عن االىتمام بمشكالت االنسان العادية
او بقضاياه اليومية( ،)59بل ان االنكى من ذلك ان ىذا االلو الذي كان االنسان
محور اىتماماتو اصبح الحقاىكذا؟ ال ييتم بامور البشر وبال وظيفو في عالم
االلية.
وليس ىذا فقط بل ان ايل الروؤف الحميم الثور المتجر خصوبة وطاقو،
اصبح يغضب بسرعة حقودا حسودا يسره ان يرى من حولو في غم وحزن يحب
الدمار والقتل ويروع االخريين
وتحولت صفاتو ايضا انو تقدم في السن وعجزه الجنسي تنقصو القوة
المسيطرة ال يحب الحرب سريع الغضب قد تسره االم االخرين وىو حقود واناني
جدا ويضع الموت في ايدي ابنائو وحكمو بعيد عن الواقع بعض الشيء(.)60
واعتقد ان ىذه االنتقالو التي حدثت في منزلو االلو ايل بعد ان كان اب
االلية وزعيميا  ،والتراجع افي منزلتو ىي من اجل سحب المكانة التي كان
عمييا ومن ثم اعطاء ىذه المنزلو الى الو جديد ىو االلو بعل  ،ولذلك تم الطعن
في ايل واعتباره اليا ىامشيا.
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ويمكن القول ان بعل قد ازاح ايل وحل مكانو كالو رئيس في اواخر
االلف الثاني قبل الميالد والذي يدعم ىذا الراي شواىد النصوص الطقسية
واسماء االعالم التي صار اغمبيا يحمل اسم بعل وليس ايل).(61
ىيئة االلو ايل:
كان ىناك ثالث اوصاف لييئة االلو ايل  ،اختمفت الواحدة عن االخرى
بعض الشي ،فاالولى قد اعطتو وصفا اقرب ما يكون لمشكل البشري بصيغة
شاب قوي البنية كما يفيم من النص ،والثاني قد وصفتو بييئو شيخ كبير في
السن ولكن بقي محتفظا بالشكل البشري ،اما الثالثة قد عبرت عنو بطريقة اقرب
ما تكون لشكل ميول وغير عادي من الناحية البشريو.
الحالو االولى االتي وصف بيا ىي اعتباره شابا  ،ويمكن االستنتاج من
خالل رمز الذي يعني الثور وىو رمز القوة والخصوبو ،وثانيا من ظيوره تارة
اخرى بخوذة مقرنة يرتدي ثوبا طويال يصل الى القدمين يحمل في يده اليسرى
صولجانا او رم از لمممكية رافعا يده اليمنى مفتوحة الكف اشارة الى منحو
البركات

()62

الحالة الثانية ظيوره بييئة شيخ ىرم تنقصو القوة المسيطره انو يحب
اليدوء وال يبالي بالم من خمقيم وال بافراحيم ( ،)63اما الييئة الثالثة التي وصفتو
فيي اليل اربع عيون اثنان من االمام واثنان من الخمف عينان مفتوحان وعينان
نائمتان وىذا يعني انو بمقدوره ان ينام وىو متيقظا ويستيقظ وىو نائم( ،)64وكما
يظير لنا من ىذا الوصف فيو يبين لنا ايل بييئة عظيمو يعمم مافي السموات
ومافي االرض ،وذلك حتى عندما ينام فيو ال تغيب عنو شاردة وال واردة ،ومع
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ان الوصف غير بشري ولكن ىذه النعوت كانت تطمق عمى بعض االلية سابقا
من اجل ان تضيف اليو قدرات عظيمة  ،فضال عن ذلك تقريب ىذه القدرات الى
البشر العاديين من اجل اقناعيم بان ىذا االلو او ىذه االليو كمي القدرة وقادر
عمى كل شي.
ومن خالل ىذا الوصف لاللو ايل يمكن ان نالحظ التدرج الزمني لاللو،
فعندما استمم الحكم ونحى والده من الحكم اصبح ىو رئيس االلية وابو االلية،
وابو البشرية ،اما ىيئتو ذات االربع عيون فكما اسمفنا ىي من اجل تقريب
صورتو لمناس بانو كمي القدرة الذي ال ينام المسيطر عمى كل شي ،واخي ار عندما
سحب البساط من تحت قديمو واعطيت صالحياتو الى االلو بعل اصبح ىو
الشيخ العجوز الميال الى الدعة والسكون.
مكان سكانو
نصت اسطورة بعل ان مكان االلو ىو منبع النيرين (الى منبع النيرين
 ،قرب اقفا  ،موضع الغمرين ،يدخل جبل ايل)( ،)65وىنا التحديد واضح في
االسطورة اذ انيا جعات موقع ايل قرب اقفا ولكن اين تقع اقفا ىذه؟ ولعجامص
تحميل عن موقع ىذين الموقعين:
منبع النيرين ،قرب اقفا وموضع الغمرين:ىذه اسماء جغرافية او اسماء
اسطورية ومن المحتمل انيا اسماء اماكن حقيقية في المنطقة الساحمية الجبمية
عمى طول الشاطئ السوري  ،اذ اقفا في االصل ا ف ق وقد تعني افقا في
لبنان (الشكل االرامي لكممة افق مع اضافة االلف االخيرة ىي اداة تعريف )او
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قد تكون الكممة ىي اسم عام لممطالت العالية عمى الشاطء التي تتطمع الى
االفق وفييا نبع ابراىيم الذي كان يدعى نير ادونيس ،وقد تكون الكممة بمعنى
النبع العالي في الجبل الذي تنحدر مياىو باتجاه البحر اما ذكر النيرين والغمرين
بصيغة المثنى قد يكون مرد ذلك الى شيرة النيرين الفرات ودجمة ولكننا ال نرى
ذلك ينطبق عمى نصوص اوغاريت الننا ال نظن ان جغرافيتيا تتعدى المنطقة
الغربية الساحمية من اليالل الخصيب( ،)66بينما يعتقد فريحو ان مسكن ايل
موجود عند نبع النيرين او وسط اقفا فيكون مسكن ايل قرب نبع افقا( ،)67الذي
يبعث بمياه االنير لتجري في االرض واالمطار يبعثيا فتجعل االودية تفيض
عسال

68

،وىم بيذا يؤيدون عجامص اال ان فريحو وسوسة ال يقدمان لنا اي

فرضيو عن موقع الغمرين افقا ىذه بل يشيران ان ايل مقر سكناه ىناك.
بينما يعتقد الباحث (فيرولمو) ان ايل سابان اي جبل صفوان ويقع عمى
مسافة خمسين كيمومت ار الى الشمال من اوغاريت ( ،)69اما موسكاتي فيظن ان
ايل كان يسكن بعيدا عن ارض كنعان عند منبع نير يحيط باطراف الدنيا وىو
نبع ال وجود لو في الواقع( ،)70وىناك رأي اخر (لفيرولمو) يستنتج ان ايل كان ال
يسكن السماء بل االرض وبعيدا جدا عن االقطار التي يقطنيا البشر،فيو في
بالد حيث االنيار تصب في البحر ولذا يتنزه عمى ساحل البحر(،)71وىو بيذا ال
يعطي منطقة معينة لسكن ايل وانما اعتبره ساكنا في قرب صب االنيار في
البحر  ،اي انو قمب الموقع فيو ليس الذي يسكن عند منبع االنيار وانما عند
التقاء االنيار بالبحر ،وعمى االكثر قصده البحر المتوسط وىو بحر امور العظيم
كما كان يعرف سابقا.
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اما الحكيم فيظن ان ايل مستقر في السماء( ،)72وىو بيذا ال يعطي
موقعا ارضيا محددا او غير محدد لمكان اي  ،كما انو يرى ان مكان االلية في
السماء  ،تماشيا مع الراي الشعبي الذي ينظر الى ان مكان االلية ىي غالبا في
السماء ،اال في بعض الحاالت التي يستقر بيا االىة في باطن االرض مثل
االلية العراقية نرجال وايرشكيجال( .)73وىنا حقيقة يكون الباحث في حيرة من
امره ،فأين اذن سكن االلو ايل؟ ىل يستقر عند نبع اقفا ام قرب مصب االنيار
ام في السماء ،واالقرب لممنطق ان مستقر ايل كان في السماء واالرض ،واعتقد
ان مستقره في االرض كان بالقرب من ينابيع االنيار كما تؤكد اسطورتو  ،اما
اقفا او االفق فانا اتفق مع عجامص ان ىذا المكان من المحتمل يكون االفق
واالفاق العاليو الن ىناك تستقر االلية ،فضال عن ذلك  ،كان لالنسان اىتمام
وورع بالنسبو لممرتفعات فانو كان يظن انيا ىي اماكن وجود االلية.
العالقة بين ايل وبعل:
سناخذ ىنا العالقة بين ايل وبعل ،الن بعل وىو االلو الذي حل محل
ايل ،عمى الرغم من ان بعل ىو ابن ايل ،كما اسمفنا سابقا ولكن لم تكن ىذه
العالقة تسير عمى وتيرة واحدى،اذ كانت العالقة بين االليين معقدة وغامضة
بعض الشيء ،وىذا ما نراه من خالل االساطير التي تناولت طبيعة العالقة
بينيما ،اذ تاره تكون عالقة ودية،وتاره اخرى عالقة صراع وتنافس  ،وتارة اخرى
عالقة عطف ابوية.
ففي االسطورة االولى نرى ان ايل يرفض القوة التي اصبح عمييا االلو
بعل  ،وبالتالي انو يريد من بعل ان يستسمم لاللو يم ابنو ،بينما في االسطورة
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الثانيو يصبح بعل مزىوا بنفسو ويريد ان يبني بيتا كبقية االلية وىذا ما يرفضو
ايل ،واالسطورة الثالثة بعد اندحار بعل عمى يد االلو موت يفرح ايل اول االمر
النو ابعد عنو منافسو القوي ولكن تدخل عناة عند ايل جعل ايل يغير رايو.
االسطورة االولى
نرى موقف االلو ايل ومجمع االليو السوري الميالون الى الموافقة عمى
طمب االلو يم في اسطورة بعل واليم بتسميم االلو بعل واعوانو لكن االلو بعل
يرفض ويتحدى االلو يم وينتصر عميو

)(74

"قوال لثور قوال اليل ابي ،واعمنا امام مجمع االلية ،رسالة يم سيدكما ،سمموا
الي ذلك الذي تؤون  ،سمموا الي بعل وانصاره،...فاجابو ايل اجابو ابوه الثور:
ليكن بعل عبدا لك اييا االمير يم ،ولكن نتيجو المعركة كانت خسارة يم،
وضرب راس االمير يم في المنتصف بين عيني السيد نير ،فخر يم وتضعضع
وتياوى ساقطا(")75
بعد ىذا االنتصار يشعر بعل بانو اصبح مساويا لاللو االخرى ،ان بم
يكن متوفقا عمييا ،لذلك يطالب بحقو وىو ان يكون لو بيت او مسكن حالو
كحال بقيو االلية،ومن المعتقد ان ىذه االسطورة تعبر عن واقع حال شعبا
جديدا-وربما ىو االقوام االرامية الجديدة -بان من حقيا ان تتخمى عن حالة
التنقل والترحال ويكون ليا مكان او موقع جديد في االرض التي استقروا بيا
يضاىي من يسكن بيا من السكان االوائل.
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بعد ذلك تتوجو عناة الى االلو ايل لمحصول عمى موافقتو بشأن بناء
المعبد لاللو بعل  ،السيما وانو انتصر عمى احد االليو العظام االلو يم  ،ويظير
ان ايل لم يكن موافقا فمجأت الى التيديد في حالة الرفض:
"بقوة ذراعي الطويمة اىشم راسك ،واجعل شعرك الرمادي يتضرج دما،ولحيتك
ذات الشيب تكتسي بالدم المتخثر،وتتدخل االلية عشيرة زوجة ايل من اجل
استرضاءه،انت ايل العظيم انك حقا لحكيم لحيتك الرمادي حقا توجو خطاك،ىا
بعل االن سوف يبدا موسم االمطار ...دعو يصنع بيتو من خشب االرز،دعو
يرفع بيتو من لبنات القرميد،فتاتي بعد ذلك موافقة االلو ايل)"(76
وفي االسطورة الثالثة نرى ىنا تحدي بعل لاللو ايل من خالل ابنو
موت ،فبعل قد اغتر بقوتو السيما بعد انتصاره عمى يم ،وبالتالي فيو يحاول ان
يحل بدال عن والده االلو ايل.
"ال ممك اخر وال غير ممك سوف يفرض سمطتو عمى االرض ،لن ارسل
بأتاوة الى موت ابن ايل وال فديو لمبطل حبيب ايل ،دعوا موت يصرخ عمى
ىواه دعوا حبيب ايل يتذمر بينو وبين نفسو ،الني انا وحدي من سيحكم عمىى
االلية انا وحدي من سيغذي االلية والبشر
وانا وحدي من سيعيل جموع االرض(")77
ولكن بعد الصراع الذي حصل بين بعل وموت ،وانتياء المعركة
بانتصار موت عمى بعل ،احس ايل بالندم حتى انو حاول ان يضحي باحد اوالده
االخرين بدال عن االلو بعل:
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"بعد موت بعل بعد صراعو مع موت،ينقل رسوالن خبر موت بعل
اليل،بعل المنتصر كان قد مات ،ان ايل قد حشا التراب عمى راسو عالمة
الحزن،ولوث بالطين الذي تمرغ فيو جمجمتو وضع عمى خاصريتو قطعة من
وبر االبل،شطب بشرتو بسكين واحدث جروحا بموسى وشطب ذراعيو بحزمة
قصب،حرث صدره كما يفعل بحقل وثمم ظيره مثل واد رفع صوتو وصرخ،
بعل مات ماذا سيحل بالبشر)"(78
ثم نرى عناة تتوجو الى ايل بعد موت بعل لتعمن موت بعل فيقترح ايل
عمى زوجتو عشيرة ان تقدم احد اوالدىا ليحل محل بعل فيحاول اثنان منيما ذلك
ليكتشفا انيما غير اىل لممنصب

)(79

"فصاح ايل الى عشيرة سيدة البحر :اي عشيرة ...ادفعي الي باحد ابناءك
فاجعل منو ممكا ،فاجابت عشيرة سيدة البحر :فمنجعل ممكا من يعرف كيف
يحكم،لنرفع الى العرش "اثتر" الممك المخيف(")80
وبسبب عدم وجود الو يحل مكان بعل قنع ايل بعودة االلو بعل الى
الحياة  ،تاركا لو مكانو ،بان يكون االلو الشاب الجديد الذي سيحكم السماء
واالرض بدال عنو ،السيما بعدما استطاعت عناة ان تردي االلو موتا وتقتمو
"لقد امسكت بااللو موت بالسيف تقطعو وبالمذراة تذريو وبالنار
تشوييوبالطاحون تطحنو وفي الحقل تدفنو("،")81ويتراءى اليل حمم بعودة بعل
الى الحياة،في حمم ايل الرحيم الشفوق في رؤيا خالق الكل امطرت السماء
زيتا،وجرت الوديان بالعسل(")82
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ويمكن القول ان بحمم االلو ايل قد اعاد االلو بعل الى الحياة فيو خالق
االكوان والبشر ،رغم ان ذلك سيسمبو مكانتو ،اال انو يبدو ان ىذه كانت سنة
الحياة  ،فااللو الشاب سوف تكون لو المنزلة االولى ويحكم االلو والبشر.
اما السواح فيعتقد ان الصراع بين ايل وبعل كان منافسة بين القوة الفاعمة
الحركية والقوة المجرة الكونية المتعالية اذ بعل ىو ندا اليل ،فعظمة بعل ليست
راجعة الى قدرة الخمق النو ليس عمى مستوى الخمق بما تتطمبو ىذه العممية من
قدرات جبارة ،بل النو قريب الى البشر(.)83
فقدان ايل قواه:
والن ايل ىو االه الثور والخصب فيبدو ان نيايتو المعنوية كانت من
خالل عجزه عن ممارسة العممية الجنسيو ،اذ محاولة لالتصال الجنسي بين ايل
واليتان ،يبدو ان قضيبو ال ينتصب  ،وعدم انتصاب قضيبو معناه ان الخير ال
يعم في المعمورة وان االرض سوف تمر عمييا سنوات عجاف:
"اذا صاحت النساء اييا الزوج الزوج ،لقد نزل قضيبك ،وسقطت عصا
يدك(")84
ومن اجل محاولة اعادة انتصاب قضيبو وضاجعو االليتين ،يقوم
بمحاولة جديدة ىي اعادة احياء قوتو عبر اصطياد طائر معين ،رغم ان ىذا
الطائر لم يذكر نوعو،ولربما من التراث الشعبي حاليا ان تناول الحمام او الطيور
تزيد الرغبة الجنسية لدى البشر.
"حين يشوي الطائر عمى النار ،نعم حين يشوي عمى الفحم ثم ان
النساء زوجات ايل(")85
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ومع ذلك لم تجدي عممية طبخ واكل الطائر الى انتصاب عضوه
التناسمي ،فمجا الى تقبيل االلية ومن خالل ىذه الطريقة حممت االلية وانجبت لو
اليين ىما شيار نجم الصباح وشاليم نجم المساء(.)86
وبسبب ىذا الضعف الجنسي الذي اصبح عميو ايل ،وىو الذي كان
سابقا يعرف بااللو الثور الخصب،فقد قرر االبتعاد واالنعزال بعيدا عن الناس.
ويبدو ان ايل في ىذه المرحمة يختار العزلة في مقره اي عند منبع
النيرين...فقد ادعت بعض االساطير ان حيتان البراري اسرتو واحتجزتو في احد
الجزر القريبو من الجزائر االنكميزيو ،وىذه االساطير تميد الختفائو الكمي الى
العالم السفمي اي موتو(.)87
ومن نافمة القول ان ىذه السطورة قد صيغت من اجل اعطاء تبرير الختفاء االلو
ايل ،ومن ثم عدم ذكره ،ومع ذلك بقى االلو ايل في ذاكرة الناس واصبح اسمو
يعني الو بكل تجرد ،فضال عن انو اصبح ايقونو لكل الشعوب القديمة ،ولم يفقد
مكانتو ،بل اصبح ىو اليا من دون وجود مادي ،بل انو تداخل مع كل االلية
االخرى.
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الخالصة
 -1لاللو ايل مكانة ميمة لدى االقوام التي استوطنت منطقة الشرق االدنى
القديم ،ولو لم تكن لو ىذه االىمية في العالم ،لما استمر وجوده المعنوي
في اذىان الناس الى االن.
 -0امسى وجود ىذا االلو في العالم ضرورة ممحو ،فيو الذي يحرك القوانين
السماويو ،وبدون يرجع العالم الى حالو العماء االولى.
 -3تحول االلو ايل من مجرد الو يعبد لدى اقوام وشعوب الى رمزا ،واصبح
يدخل في جميع التسميات ،سواء لاللية او البشر.
 -4كان االلو ايل موضعا اختالف الكثير من الباحثين والمؤرخين ،فاختمفوا
في معنى اسمو  ،ومكان سكان ،وحتى في نيايتو.
 -5اصبح ايل ىو ابو االلو وابو البشريو ،االلو العالي الخفي ،الذي يسمع
كل شاردة وواردة ،فالييئة السحرية التي اعطيت لو باربع عيون اثنان
ينام بيا واثنان تبقى مستيقظو ،فيي تدل عمى عدم غفوتو ومراقبتو لمعالم
 -6يعد االلو ايل من االلو الرحمية والعطوفة عمى البشر ،فيو لم يكن من
االلية التي كانت عدوة لمناس.
 -7ويمكن القول انو بالرغم من قوتو الكبيرة اال ان ايل وحسب ما تروي
االساطير لم يكن تاليا يحب القتال ،وانما كان يميل الى فرض سمطتو
بقوة شخصيتو وليس باستخدامو لسالحو وقوتو.
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 -8كانت سمسمة حياة االلو ايل تشابو حياة البشر ،فيو الشاب الثور القوي،
ومن ثم اصبح الشيخ الوقور ،الذي يفقد قوتو الجنسية عندما يتقدم في
العمر ويشيخ
 -9عمى الرغم من الصراع الذي حدث بين وبين ولده االلو بعل ،وبعممو ان
بعل سوف ياخذ مكانو ،اال ان ايل تقبل ذلك حالو كحال اي اب صالح.
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( )44عجذ انشدًٍ  ،لق ٙيذًذ ،أغبسٚذ( ،ديؾك ،يكزجخ االعذ1111 ،و)ؿ 11
( )45انزكٕ41،41،41،11:ٍٚ
( )46ادصاسد ٔاخشٌٔ ،انًقذس انغبثك ،ؿ 111
( )47كٕثشٔ كٕجٍ ،انًقذس انغبثك11 ،
( )48انذكٛى ،انًقذس انغبثك ،ؿ 461
( )49انًقذس َفغّ ،ؿ 411
( )50فٛشٔنهٕ  ،انًقذس انغبثك ،ؿ 61
( )51ادصاسد ٔاخشٌٔ ،انًقذس انغبثك ،ؿ 111
( )52انًبجذ٘ ،انًعزمذاد انكُعبَٛخ ،ؿ 11
( )53انخبصٌَ ،غٛت ْٔٛجخ :أغبسٚذ( اجٛبل -ادٚبٌ-يالدى)( ،ثٛشٔد :داس انطهٛعخ نهطجبعخ
ٔانُؾش ،و) ،4164ؿ 11
( )54انًقذس َفغّ ،ؿ 11
( )55انذٕساَ ، ٙانًقذس انغبثك ،ؿ 111؛ عضٔص ،انًقذس انغبثك ،ؿ 61
( )56ثؾٕسٔ ،دٚع :اعبطٛش اساو انًٛضهٕجٛب انغٕسٚب(،ديؾك :يؤعغخ فكش نالثذبس
ٔانُؾش4114،و) ،ؿ 16
( )57فٛشٔنهٕ  ،انًقذس انغبثك ،ؿ 66
( )58انذغُ ،ٙانًقذس انغبثك ،ؿ 16
( )59كُعبٌ ،جٕسج :ٙيفٕٓو االنّْٕ ف ٙانزٍْ انعشث ٙانمذٚى ،ط(،1ثٛشٔد :ثٛغبٌ نهُؾش
ٔانزٕصٚع4116 ،و) ،ؿ 14
( )60يٛذٚكٕ ،انًقذس انغبثك ،ؿ 141
( )61كٕثش ٔكٕجٍ ،انًقذس انغبثك  ،ؿ 11
(َ )62بج ، ٙانًقذس انغبثك ،ؿ 14
( )63فٛشٔنهٕ ،انًقذس انغبثك ،ؿ 66
( )64انذَٛب ،يذًذ :انفُٛمٔ ٌٕٛاعبطٛشْى(،ديؾك :انٓٛئخ انعبيخ انغٕسٚخ1144 ،و) ،ؿ 41
( )65عجبيـ  ،انًقذس انغبثك ،ؿ 41
( )66انًقذس َفغّ ،ؿ 41
( )67انًقذس انغبثك.16 ،
( )68عٕعخ ،ادًذ  :يفقم انعشة ٔانٕٓٛد ف ٙانزبسٚخ،ط (،1ثغذاد :،داس انشؽٛذ نهُؾش،
4114و) ،ؿ 16
( )69انًقذس انغبثك ،ؿ 66
( )70يٕعكبر ،ٙعجز :ُٕٛانذضبساد انغبيٛخ انمذًٚخ ،رش :انغٛذ ٚعمٕة ثكش(،ثٛشٔد:
داسانشل4116،ٙو)ؿ.111
( )71فٛشٔنهٕ ،انًقذس انغبثك ،ؿ 61
( )72انذكٛى ،انًقذس انغبثك411 ، ،
(ٔ )73يع رنك َشٖ اٌ انَٕٛبَ ٍٛٛلذ رخهٕا عٍ ْزا انًجذا ٔاعزجشٔا انٓزٓى لشٚجّ عهٓٛى ٔآَب
يغزمشح ف ٙججم االنٕيجٛظ أ ججبل االٔنًت
( )74كٕثش ٔ كٕجٍ  ،انًقذس انغبثمخ،ؿ 14
( )75انغٕاح ،فشاط :يغبيشح انعمم االٔنٗ دساعخ ف ٙاالعطٕسح،ط(،1ثٛشٔد  :داس انكهًخ
نهُؾش4111،و) ،ؿ .11-11
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( )76كٕثش ٔ كٕجٍ ،انًقذس انغبثك ،ؿ 16-11
( )77انغٕاح ،انًقذس انغبثك ،ؿ 111
( )78كٕثشٔ كٕجٍ ،انًقذس انغبثك  ،ؿ 11-11
( )79اانًقذس َفغّ ،ؿ 11.
( )80انغٕاح  ،انًقذس انغبثك ،ؿ 111
( )81انًقذس َفغّ ،ؿ 111-111
( )82انًقذس َفغّ ،ؿ 111
( )83انًقذس َفغّ ،ؿ 111
( )84انًبجذ٘ ،انًعزمذاد انكُعبَٛخ ،ؿ 441
( )85انًقذس َفغّ ،ؿ 441
( )86انغٕاح  ،انًقذس انغبثك ،ؿ .111
( )87انًبجذ٘ ،انًعزمذاد انكُعبَٛخ ،ؿ .416
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