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في األساطير السامية هي اآللهة األم و"ملكة السماء" إيالت .•
إلهة مدينة أوغاريت ورأس الثالوث اإللهي األنثوي فيها، الذي يتكون من عشيرة وعناة وعشتار•

.
زوجة أو حرم اإلله السومري آنو .•
ربة خصب الطبيعة واإلنسان ألول مرة مع ظهور األموريين الساميين في بالد الشام في مطلع•

األلف الثاني قبل الميالد، وذلك بصيغة «أشراتو» التي كانت زوجة لإلله آمورو

في األساطير الحثية التي ترجع إلى أواسط األلف الثاني قبل الميالد تظهر عشيرة تحت اسم•

«أشيرتو» كزوجة لكبير اآللهة الحثية «إيل كوني ريشا»
من ألقابها األخرى إضافةً إلى «أم اآللهة» و «عشيرة البحر»، لدينا في نصوص أوغاريت لقبان•

آخران األول «إيلة» أو «إيالت» وهو مؤنث االسم «إيل» الذي يعني اإللهة بامتياز مثلما،

يعني االسم «إيل» اإلله بامتياز إذا لم يكن مضافاً إلى كلمة أخرى. أما اللقب اآلخر فهو قُدش

أو قدشو ويعني القدوسة.

إلى جانب كونها مرضعة وأماً لآللهة فقد لعبت عشيرة دور مرضعة أمراء الساللة الحاكمة في•

أوغاريت . وبهذه الصفة يظهرها نحت بارز واقفةً بكل جاللها وأمامها أميران يشرئبان لمص

الحليب من ثدييها.

في أوغاريت ومينة البيضا تم العثور على عدد من صفائح النحاس المضغوط تمثل اإللهة•

عشيرة في دورها كسيدة لخصب األرض والطبيعة، وفيها يظهر رأس اإللهة بتسريحة شعر اإللهة هاتور المصرية، يليه دائرتان تشيران إلى الصدر، ثم مثلث

العانة الذي يعلوه غصن شجرة.

ظهرت عبادتها في تيماء في مملكة لحي (لحيان) عام 549 ق.م بحسب نقش مسلة تيماء والذي عثر عليه في مدينة تيماء التي تعود لـ نبونيدوس في•

متحف اللوفر .

في موقع خربة الكوم، على مسافة قريبة من مدينة الخليل (حبرون القديمة) تم اكتشاف قبر على شكل غرفة مبنية بالحجر نُقشت على جدارها الكتابة•

التالية: «لتحل عليك بركة اإلله يهوه وعشيرته»
في موقع عجرود في شمالي سيناء تم اكتشاف محطة قوافل تجارية، وبها معبد صغير وُجدت فيه جرار فخارية عليها نقوش تذكر أسماء اآللهة إيل وبعل•

ويهوه. كما ورد في بعضها ذكر يهوه وزوجته عشيرة حيث نقرأ: «لتحل عليك بركة يهوه إله تيمان وعشيرته».

لها صورة تمثل يهوه وعشيرة في هيئة ثور وعجلة .•

ظهرت عبادتها أيضاً في عهد المكابيين .•

 هذه بذرة مقالة عن موقع أثري أو تاريخي تحتاج للنمو والتحسين. ساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها [1].
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