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 شكر وعرفان

 

، الذي قّدم لً ٌوسؾ سبلمة ، األستاذ الدكتورر والتقدٌر إلى المشرؾ على بحثًالشك أتقدم بجزٌل

ً  الكثٌر التً كان لها الدور األكبر فً مساعدتً على إنجاز  بتوجٌهاته ونصابحه القٌمة ، ولم ٌبخل عل

 .هذا البحث

فقد  األستاذ الدكتور ولٌد الحٌالً، مإسس األكادٌمٌة وربٌسها، ر الشكر واالمتنان، إلىم بوافكما أتقدّ 

فً الفصل التؤهٌلً، ومروًرا بالفصول األخرى للمقررات، وانتهاء  بدأ معً من الصفر، منذ أن كنتُ 

 بفصول كتابة هذه الرسالة.

عربٌة فً فً األكادٌمٌة ال علٌهمالذٌن تشرفُت بالتتلمذ  والشكر موصول إلى جمٌع أساتذتً الكرام

ً  بمناقشةالدنمارك، وإلى األساتذة األفاضل الذٌن سٌ   .ةالمتواضع أطروحتً تفضلون عل
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    مقدمة :

 * أهمٌة البحث ومشكلته:

 ا أو موقفاً وأن ٌكّون رأًٌ  ٌواجههاترجع أهمٌة البحث إلى المشكبلت التً ال ٌستطٌع اإلنسان إال أن 
ا. والمشكبلت المطروحة هنا تحتمل رإٌتٌن: رإٌة دٌنٌة، وفً هذه الحالة ٌقبل المإمن ما تقول نحوه

ل العقل به األدٌان وٌنتهً كلُّ شًء بما تقرره األدٌان من حلول لهذه المشكبلت. ورإٌة فلسفٌة ٌتحمّ 
، وإال فلٌس وحده بموجبها عبء طرح األسبلة ومسإولٌة العثور على أجوبة لها إن كان لها أجوبة

للعقل إال أن ٌعتصم بموقؾ الشك واالرتٌاب وتعلٌق الحكم حول القضاٌا المطروحة فً هذه 
الحضارات موضع البحث. وبما أن هذه الرسالة داخلة فً نطاق الفلسفة، فإن الباحث سٌقوم بدراسة 

دقٌقة لشتى المواقؾ المتعلقة بمشكلة البحث داخل حضارات الشرق األدنى القدٌم. 

 

ومشكلة البحث المطروحة هنا متعلقة بمسؤلة المصٌر اإلنسانً بعد الموت: هل ٌكون الموت هو 

اللحظة األخٌرة فً هذه الحٌاة والفناء هو الخاتمة الطبٌعٌة لهذه الحٌاة، أم أن ثمة شكبلً من أشكال 

ة الموت وعن الحٌاة قد ٌكون ممكناً بعد الموت؟ وسإال المصٌر هذا ٌقودنا إلى التساإل عن طبٌع

موقؾ اإلنسان منه. والقضٌتان السابقتان تجبران العقل اإلنسانً على االنتقال منهما إلى التفكٌر فً 

مسؤلة الخلود: هل الخلود ممكن، وأي نوع من الخلود، خلود الجسد أم خلود الروح أم خلود لكلٌهما؟ 

  .تلكم هً مشكلة البحث التً ستعالجها هذه الرسالة

 

 بحث:* أسئلة ال
 
هً  ( فً الفلسفة، وماها اللؽوي، وماذا ٌقصد بموضوع )الخلودماذا نعنً بكلمة خلود؟ ما مدلول -ٔ

 ؟ النظرة الدٌنٌة له

، وهل كان الرافدٌون والمصرٌون والفرس شرق األدنى القدٌم للموتكٌؾ نظرْت فلسفات ال -ٕ

 تهم حولها وتصوراتهم عنها؟القدماء ٌإمنون بوجود حٌاة ثانٌة فً عالم آخر، وما هً معتقدا

ها تتفق على اإلٌمان بخلود الروح والجسد فً حٌاة ثانٌة هل كانت فلسفات الشرق األدنى القدٌم كلّ  -ٖ

بٌن من ٌإمن تالٌة، أم بخلود الروح فقط، أم أنهم كانوا ٌختلفون فً آرابهم ومواقفهم ومعتقداتهم، 

الجسد( بشكل ال ٌخلو  ا. وتستخدم هنا كلمة )خلودبخلود الروح وحدها، أو بخلود الجسد والروح معً 

 من مفارقة.



 
ٕ 

  :* الدراسات السابقة

ا أو جد كتاًبا واحدً ألم  ًهناك الكثٌر من الدراسات التً تتعلق بالموضوع من ناحٌة أو أخرى. ولكن

. علٌها هذا البحث الحضارات التً ٌنصبُّ  رسالة واحدة تتناول الموضوع من زواٌاه المختلفة فً

 هلهذ اا نافعً مشكبلت البحث ٌمكن أن تكون مصدرً وكثٌر من الفصول المتفرقة حول العدٌد من 

 .الرسالة

 * منهج البحث:

. وبما أن الموضوع المطروح اا شخصًٌ وال ٌختار الباحث المنهج اختٌارً لكل بحث منهج ٌناسبه، 

ا تارٌخًٌ  بد أن ٌكون المنهجُ ة، فبلللدراسة ٌتعلق ببعض المعتقدات الخاصة ببعض الحضارات القدٌم

 . اومقارنً  اوتحلٌلًٌ 

  :وقد قّسمُت بحثً إلى

 ..مدخل

 : ما الخلود؟التمهٌدي الفصل األول

 الخلود فً اللؽتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة. -أ

 .للخلود الدٌنٌة والنظرةالخلود فً االصطبلح الفلسفً،  -ب

 الفصل الثانً:

 ارسٌة القدٌمة:الخلود فً الزرادشتٌة والفلسفة الف

 المبحث األول: 

 لمحة عامة عن فلسفات ببلد فارس القدٌمة.

 المبحث الثانً: 

 الموت وطقوسه وما ٌتعلّق به عند قدماء الفرس.

 المبحث الثالث: 

 خلود الروح فً عقابد قدماء الفرس.

 المبحث الرابع:

 خلود الجسد فً عقابد قدماء الفرس.
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 الفصل الثالث: 

 بالد وادي الرافدٌن القدٌمة:الخلود فً فكر 

 المبحث األول:

 لمحة عامة عن الفكر الفلسفً التؤملً فً ببلد الرافدٌن القدٌمة.

 المبحث الثانً:

 الموت وطقوسه وما ٌتعلّق به عند قدماء ببلد الرافدٌن.

 المبحث الثالث:

 خلود الروح فً عقابد قدماء ببلد الرافدٌن.

 المبحث الرابع:

 قابد قدماء ببلد الرافدٌن.خلود الجسد فً ع

 الفصل الرابع:

 الخلود فً الدٌانة المصرٌة القدٌمة:

 المبحث األول: 

 لمحة عامة عن الفلسفة الدٌنٌة فً مصر القدٌمة.

 المبحث الثانً:

 الموت وطقوسه وما ٌتعلّق به عند المصرٌٌن القدامى.

 المبحث الثالث: 

 خلود الروح فً عقابد قدماء المصرٌٌن.

 ث الرابع:المبح

 خلود الجسد فً عقابد قدماء المصرٌٌن.

 ..خاتمة بنتائج البحث

 عالمصادر والمراجقائمة 
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 :مدخل

اب البدء بالفلسفة اإلؼرٌقٌة عند حدٌثهم عن الفكر اإلنسانً ساد بٌن فبام من الباحثٌن والعلماء والكتّ 

ٌنظرون إلى فلسفاته إال على أنها التؤملً، وحتى الذٌن ٌهتمون بالشرق القدٌم فإن الكثٌرٌن منهم ال 

معتقدات دٌنٌة فقط، فبل ٌولون جوانبه العقلٌة والفكرٌة التؤملٌة ما تستحق من االهتمام المفترض، 

بوصفها فلسفات حقٌقٌة قوٌة ال مجرد معتقدات دٌنٌة. والحقٌقة أن فً هذا من اإلجحاؾ الكثٌر، 

، وكل حلقة منها مرتبطة بحلقتٌن، الحلقة السابقة فالفلسفة فً نظري كالسلسلة التً تتكون من حلقات

 -كؤي سلسلة أخرى حقٌقٌة أو مجازٌة–لها والحلقة البلحقة لها، فهذه السلسلة، أي سلسلة الفلسفة لها 

النقاشات فً الساحة الفلسفٌة حول الحلقة األولى التً بدأْت  ولدتولى بدأْت منها، ومن هنا حلقة أ

 حول السإال الكبٌر الذي ٌقول: منها سلسلة الفلسفة، أي 

 هل بدأْت الفلسفة من اإلؼرٌق أم من المشارقة؟

دْت اإلجابات وكثر الجدل، واستشهد كلُّ فرٌ أننا  لفرٌق اآلخر المخالؾ. وأعتقدُ ا ضدق بحجج وتعد 

ٌق، بحاجة قبل االسترسال فً مناقشة عبلقة الفلسفة الشرقٌة بالفلسفة الٌونانٌة، وتؤثر الشرق باإلؼر

 وهل هناك فلسفات شرقٌة وعربٌة أم أنها ترجمات ومنقوالت...الخ.

أعتقد أننا قبل هذا كله بحاجة إلى مناقشة البداٌات األولى للفلسفة، بل ومناقشة )ما قبل الفلسفة( إن 

صح التعبٌر. حٌث كنُت وما زلت أتوقؾ كثًٌرا عند الدراسات الفلسفٌة التارٌخٌة التً تكرر دابما أن 

ٌات الفلسفة كانت من ببلد الٌونان، وأول من قال بهذا هو أرسطو الذي أرجعها إلى قومه اإلؼرٌق بدا

بقوله: إن "طالٌس" هو مإسس ضرب من التفلسؾ وهو الفلسفة الطبٌعٌة، وهكذا جعل الفلسفة تبدأ 

ول من بطالٌس ومدرسته الملطٌة فً القرن السادس قبل المٌبلد، فً حٌن أن دٌوجنٌس البلٌرتً، أ

 .(ٔ)أشار إلى أن الفلسفة نشؤْت عند الشرقٌٌن القدماء

وبعد طول بحث فً هذا الموضوع، ظهر لً أن الفلسفة الشرقٌة القدٌمة عامة، والفكر الفلسفً فً 

 من )بداٌات الحكمة والفكر التؤملً(. ى القدٌم خاصة، كان له نصٌبالشرق األدن

ن فبلسفة الٌونان األوابل، كفٌثاؼورس ودمقرٌطس وؼٌرهم م اافة إلى أن التارٌخ أثبت أن عددً باإلض

من الذٌن ٌتكرر أن الفلسفة ُولدْت عندهم، قدموا إلى شرقنا القدٌم ونهلوا من ٌنابٌعه، وتؤثروا بما فٌه 

 من معارؾ وعلوم.

 دٌوجٌن ال إرس"وهذا ما ٌعترؾ به كثٌر من اإلؼرٌق أنفسهم، فها هو المإرخ اإلؼرٌقً الشهٌر 

القرن الثالث قبل المسٌح ٌحدثنا فً كتابه )حٌاة الفبلسفة( عن فلسفة المصرٌٌن ي عاش فً الذ"

ثبت أن الشرق قد سبق الؽرب إلى النظر العقلً وأنه كان أستاذه والفرس فً العصور الؽابرة حدٌثاً ٌُ 

 (ٕ).وملهمه

ٌتلخص فً قول التٌار  والحاصل أن الكثٌرٌن ٌتفقون معنا على هذا الظلم الواقع بحق الشرق، والذي

اآلخر مثبل: إن أول اإلبداعات الفلسفٌة وصلتنا من اإلؼرٌق. وهو قول ظالم لعموم الشرق، وللشرق 

                                                           
م، مقدمة المراجع 99٘ٔالكوٌت،  -أنظر: جون كولر، الفكر الشرقً القدٌم، المجلس الوطنً للثقافة والفنون -(ٔ)

 .7د. إمام عبدالفتاح إمام، ص 
(ٕ)

.َٗٔ،ص3ٖ1ِٔؾّلغالة،اٌفٍَفخاٌشول١خ،ِطجؼخاٌج١ذاألفؼوثّظو،-
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األدنى القدٌم بشكل أخص، الذي اتفق جمٌع العلماء على أن أبرز حضاراته قامت فً ببلد النهرٌن 

 ومصر وإٌران القدٌمة.

هً أن اختزال معنى الفلسفة فً مفاهٌم ورإى معٌنة  لن أطٌل فً هذه الجزبٌة، وخبلصة موقفً

ضٌقة تسب َب فً الزعم بؤنها نشؤْت من ببلد الٌونان.. أما إذا وسعنا الدابرة فسنصل إلى نتٌجة مفادها 

فً )النواحً الفكرٌة  -فٌما ٌظهر–أن الشرق القدٌم سبق الٌونان إلى كثٌر من العلوم، وسبقهم أٌضا 

طْت باألساطٌر والقضاٌا المٌثولوجٌة، والعقابد والنواحً الثٌولوجٌة والبلهوتٌة التؤملٌة( التً ارتب

 والروحانٌات والمعرفٌات اإلنسانٌة العامة المختلفة.

وال شك أن موضوع بحثً هذا ٌدخل فً ذلك السبق، بل ٌؤتً على رأس السبق، ففلسفات الشرق 

ة البلحقة وؼٌرها من الفلسفات األخرى فً الرإى األدنى القدٌم تحدًٌدا، سبقْت كل  الفلسفات الؽربٌ

 المتعلقة بالموت، وبمسؤلة الخلود بنوعٌه، أي خلود الروح وخلود الجسد بعد الموت.

ولذلك جاءت أطروحتً كمسح لفكر الشرق األدنى القدٌم، بحضاراته الثبلث األبرز، الرافدٌة 

لتعّرؾ على مواقفهم وآرابهم ووجهات والزرادشتٌة والمصرٌة، بحًثا عن الحكماء والفبلسفة، ل

 نظرهم المختلفة من موضوع الخلود بعد الموت.

الت وال شك أن مسؤلة الخلود بعد الموت مسؤلة فً ؼاٌة األهمٌة عند ؼالب البشر؛ ألن جمٌع تحوّ 

 ًُّ ًُّ  اإلنسان وتبدالته ووداعاته ونهاٌاته ناقصة، إال الوفاة فإنها التحّوُل الكامل والوداع النهاب الكل

الوحٌد األكٌد؛ ولذلك ٌهرب الناس منها وٌخشونها وٌهابونها، وٌبذلون أقصى ما بوسعهم لتجاهلها 

وتناسٌها والفرار منها؛ بكل ما ٌملكون من وسابل الترفٌه، وأسباب العبلج، وأنواع الؽذاء، وأدوات 

 الصراع من أجل البقاء.

ٌّر أو تؽٌٌر ضخم، هو انتقال من طور إ لى طور آخر، وكل االنتقاالت الكبٌرة مخٌفة إن كل تؽ

ومرعبة وشاقة على اإلنسان؛ ألن الجدٌد مجهول ؼامض والقدٌم مؤلوؾ محبوب؛ ولذلك ٌخاؾ 

اإلنسان من كل تؽٌٌر عظٌم ٌحصل أثناء حٌاته؛ ولكن كل التحّوالت الدنٌوٌة مهما بلؽْت من 

واالنتقال األخٌر الكبٌر من الدنٌا إلى  الضخامة، تهون وتهون ألؾ مرة ومرة، إذا قورنت بالتحول

 المثوى األخٌر وعالم األموات المجهول ودهالٌزه المهابة.

للمعرفة  -ببل قٌود وال حدود-الوجود، أسعى  هندسممبدع ووالشك أنً كباحث مإمن بالخالق العظٌم 

وجه الخصوص التً تزٌدنً إٌماًنا بوجوده. والتعمق فً البحوث عامة، وفً الفلسفٌة منها على 

 ٌساهم بشكل كبٌر فً ذلك.

كٌؾ ال وقد قرر كثٌر من فبلسفة العرب والعجم ذلك بصور عدٌدة، منها أن ابن رشد مثبل كان ال 

ٌعتبر الفلسفة شٌبا أكثر من النظر فً الموجودات واعتبارها من جهة داللتها على الصانع. وٌضٌؾ 

فة صنعتها وأنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم ابن رشد: "فالموجودات إنما تدل على الصانع بمعر

 .(ٔ)كانت المعرفة بالصانع أتم"

                                                           
(ٔ)

اٌمب٘وح،-اثٓهشل،فظًاٌّمبيف١ّبث١ٓاٌؾىّخٚاٌشو٠ؼخِٓاالرظبي،رؾم١كِؾّلػّبهح،كاهاٌّؼبهف-

 .ٕٕ،صٕؽ
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وفً هذا أًٌضا ٌقول فرانسٌس بٌكون باختصار جمٌل: "إّن القلٌل من الفلسفة قد ٌنزع بعقل اإلنسان 

ٌنظر إلى اإللحاد؛ ولكن التعّمق فٌها ٌنتهً بعقول الناس إلى اإلٌمان حتًما؛ ألن عقل اإلنسان عندما 

إلى األسباب الثانوٌة المبعثرة قد ٌتوقؾ عندها وال ٌتجاوزها، ولكن عندما ٌشاهد تسلسلها واتحادها، 

واتصالها بعضها بعًضا ٌنتهً به ذلك إلى اإلٌمان بوجود العناٌة اإللهٌة. قد ال أعتقد بجمٌع القصص 

 .(ٔ)جود عقل مدبر لهذا العالم"واألساطٌر التً جاءت بالكتب الدٌنٌة، ولكن ال ٌمكن أن أعتقد بعدم و

ا على التفلسؾ  لقد انبثقْت فكرة هذا البحث من اقتناعً أن تؤثٌر "الموت" بوصفه باعثاً  ًٌ كما -أساس

ال ٌقل عن تؤثٌر "الدهشة" وؼٌرها من بواعث الفلسفة األخرى عند  -قرر كثٌر من الفبلسفة األوابل

 أرسطو وؼٌره.

ضوع الموت هو ما بعده، وهل هناك خلود أم ال؟ أي هل هناك حٌاة ثم من اقتناعً بؤن أهم ما فً مو

 أخرى أم أن األمر ٌنتهً بوفاة اإلنسان ومؽادرته هذه الحٌاة التً نعٌش فٌها؟

إن البحث والمقارنة بٌن اإلجابات عن هذا السإال الكبٌر أمٌر فً ؼاٌة األهمٌة فً نظري لئلنسان.. 

ٌة ألحد الفبلحٌن البسطاء على افتراض عدم وجود الروح، حٌث انظروا مثبل إلى ردة الفعل الطبٌع

ٌقول الكاتب اإلسبانً مٌجٌل أنامنوا: "كنُت أتحدث إلى فبلح ذات ٌوم، وقد اقترحُت علٌه فرض عدم 

وجود الروح، وأنه لن ٌكون بعث وال نشور بالمعنى التقلٌدي المعروؾ. فؤجابنً الفبلح قاببلً: وما 

 .(ٕ)ن"فابدة وجود هللا إذ

إن هذا السإال الفلسفً العمٌق الذي طرحه هذا الفبلح ٌإكد فكرة كانت ومازالت قوٌة جًدا عندي، 

ٌّة عقٌدة إلهٌة مرتبط جدً  ا بالعقٌدة األخروٌة التابعة لها، أي بالعقٌدة األخروٌة فً وهً أن اإلٌمان بؤ

هذا بعدة أسالٌب وصٌاؼات فلسفٌة،  ، وٌتفق معً الكثٌرون فًبإلِهَهانفس الدٌانة التً ٌإمن اإلنسان 

 .(ٖ)من أوضحها مثبل قول مارتن لوثر: "إذا لم تعتقد فً الٌوم اآلخر، ما ساوى إلهك عندي شٌبا"

كنُت أسؤل نفسً دابًما منذ أن بدأت فً القراءات الفلسفٌة األولى هذا السإال: لماذا انقسم الفبلسفة إلى 

 .(ٗ): لماذا انقسموا إلى فبلسفة روحانٌٌن ومادٌٌن؟!مثالٌٌن ومادٌٌن؟ أو بشكل أدق فً ظنً

عند هذه النقطة التً كانت  -أي فً بداٌاتً مع الفلسفة والفبلسفة-توقفُت طوٌبل فً تلك البداٌات 

بها كؽٌري من الناس الذٌن دخلوا إلى هذا المجال.. كنُت أتوقؾ طوٌبل  تتكرر فً الكتب التً بدأتُ 

ؾ المادة روح، أم أن خلؾ المادة مادة؟! أٌهما أسبق: الروح أم المادة؟! عند أسبلة من قبٌل: هل خل

وأًٌضا: هل الوعً سابق للمادة أم العكس؟ أو: هل الفكر سابق للمادة؟! أم أن المادة هً السابقة 

 الخالقة؟! 

                                                           
(ٔ)

 .3َ٘،صٕٗٓٓ،ٔث١وٚد،ؽ-ْٚيك٠ٛهأذ،لظخاٌفٍَفخ،روعّخك.فزؼهللااٌّشؼشغ،ِىزجخاٌّؼبهف-
(ٕ)

ّظوٞ،ا١ٌٙئخاٌّظو٠خاٌؼبِخٌٍىزبة،ؽجؼخِىزجخاألٍوحك.١ٍلػ٠ٌٛ،اٌقٍٛكفٟاٌزواساٌضمبفٟاٌ-

.َٗ٘،ص333ٔػِّٓٙوعبْاٌمواءحٌٍغ١ّغ،
(ٖ)

اٌّظلهاٌَبثك،ٔفٌاٌظفؾخ.-
(ٗ)

ٚ٘ناِبفٍظذإ١ٌٗٚالٕؼٕٟثؼلؽٛيثؾش،هغُأْاٌَبئلفٟاٌىزبثبداٌفٍَف١خ٘ٛاٌزم١َُإٌٝ:فٍَفخ-

لوةػٕلِٞ٘ٛبموورٗ،ٚللمووٖاٌىض١وُِْٕٚٚٙهاثٛثود،٠مٛيفٟوزبثِٗضب١ٌخٚفٍَفخِبك٠خ.ٌٚىٓاأل

ثزؼو٠تأؽّلأ١ِٓ:ٚللأفطأثؼغإٌبًفُٙ"اٌوٚؽب١ٔخ"فٍمجٛ٘ب)ِن٘تاٌّضبي(ِغِٕٔٔجبكااٌفٍَفخص

اٌّؼوفخ.أِْن٘تاٌّضبي٘نا٠مبثٍٗ)ِن٘تاٌٛالغ(ال)ِن٘تاٌّبك١٠ٓ(وّبٍزؼٍُػٕلاٌؾل٠شػٓٔظو٠خ
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ل ووجدُت إجابات كثٌرة، منها قول بولٌتزر مثبل: "عمد الفبلسفة إلى تحدٌد موقفهم من هذا السإا

الربٌسً فً الفلسفة، الذي ٌطرح بعدة صور عن عبلقات المادة والروح، فانقسم الفبلسفة وفق 

إجاباتهم إلى معسكرٌن كبٌرٌن، فالذٌن تبنوا التفسٌرات ؼٌر العلمٌة أكدوا أن الروح هً التً خلقت 

م، والذٌن ٌعتقدون المادة، وهإالء كونوا معسكر المثالٌة. أما أولبك الذٌن بحثوا عن تفسٌر علمً للعال

 .      (ٔ)أن الطبٌعة أو المادة هً العنصر األساسً.. هإالء كانوا ٌنتمون إلى مختلؾ مدارس المادٌة

ً  دابًما وهو: ما هو الهدؾ من هذا االنقسام،  ا ٌلحُّ ولكن إجاباته وأمثاله خلقْت سإاالً كبٌرا جدٌدً  عل

، وعلى قضاء هذه األوقات الطوٌلة فً دحض حجج ولماذا ٌصرُّ المثالٌون والمادٌون على مواقفهم

 بعضهم البعض؟!

هل الدهشة حًقا هً الباعث األول على الفلسفة كما ٌقول أرسطو، وهل هذا ٌنطبق على الجمٌع؟ أم 

أن هناك دوافع وبواعث أخرى أهم وأبرز من الدهشة؟ أو بصٌاؼة أخرى: هل هناك بواعث أو 

أو ساهمت بدخولهم من باب الفلسفة الكبٌر واستمرارهم فً  دوافع جعلت من بعض البشر فبلسفة،

فً طرٌق التفلسؾ الطوٌل، لمسافات طوٌلة استهلكت من  -ببل تعب وال كلل-السٌر بعد الدخول 

 أعمارهم أكثرها؟!

عٌنً على كبلم تكرر فً عدد قلٌل من المراجع بصور عدٌدة، وهو  هذا السإال حتى وقعتْ  استمر  

كبٌرة بهذا، أي أن للقلق من فكرة الرحٌل دوًرا باالندفاع نحو الفلسفة، وإطالة الجدل  أن للموت عبلقة

 فً أسبلتها، خاصة الكبرى المإرقة.

ومن ذلك مثبل ما قاله فٌلسوؾ التفكٌك الفرنسً جاك درٌدا فً آخر حواراته، عندما حدد وظٌفة  

كما ظل  تعلمنا أًٌضا كٌؾ نموت الفلسفة وأنها ال تتوقؾ عند تعلٌمنا كٌؾ نعٌش، بل ٌجب أن

 .(ٕ)، بمعنى كٌؾ نتقبل فكرة الفناء؟"سقراط" ٌإكد

وحٌن كنُت أبحث فً ذلك الصراع بٌن المادٌٌن والروحانٌٌن أو المثالٌٌن، وهو الصراع الفكري 

العنٌؾ الذي تحركه دابًما "رهبة المصٌر" فً رأًٌ.. حٌن كنُت أبحث فً هذا االختبلؾ بٌنهم، 

نً على ما ٌعزز ظنً، حٌث ٌقول األلمانً بوخنر: "ذهب كثٌر من الفبلسفة إلى أن الموت وقعت عٌ

فً عصرنا  (ٖ)هو السبب األساسً الذي حمل على الفلسفة، وإذا صح  هذا كانت )الفلسفة التجرٌبٌة(

ا أن ال موت، وأن الموت  ًٌ ا وتجرٌب ًٌ أكبر سر  وهو-هذا قد حلّت أكبر لؽز فً الفلسفة، فقد أبانت منطق

لٌس إال تؽًٌرا مطرًدا من حال إلى حال، وأن كل  شًء فً هذا العالم ال ٌفنى وال ٌزول،   -ؼامض

من أصؽر دوٌبة إلى أكبر جرم سماوّي، من حبة رمل أو قطرة ماء إلى أعظم موجود فً الخلٌقة، 

ٌّر شكل الموجود، أما الموجود نفسه فدابم ال  ٌلحقه الفناء، فإذا نحن أعنً اإلنسان وأفكاره. نعم ٌتؽ

متنا فبل ٌعنً ذلك أننا فُقدنا، وإنما َفَقدنا شعورنا الشخصً أو شكلنا العارض، الذي لبسته حقٌقتنا 

األبدٌة وقتاً قصًٌرا، وسنبقى أبًدا فً العالم وفً جنسنا وفً ذرٌتنا وأعمالنا وأفكارنا. وعلى الجملة: 

                                                           
(ٔ)

 .ٕٖ-َٖٔ،صصٕٔٓٓ،٘ث١وٚد،ؽ-عٛهطث١ٌٛزيه،ِجبكاأ١ٌٚخفٟاٌفٍَفخ،كاهاٌفبهاثٟ-
(ٕ)

ثؾَتكه٠لاعبنثٛؽ١ت،١ٍوحٔمالػٓهش١لث١ٕٛاث١زوى،١ٍوحعبنكه٠لا،اٌظبكهحػٓكاهفالِبه٠ْٛ.-

َ.ٕٔٔٓ/ٕٓ/ٔٓث١زوى،ِٛلغوزّبةاٌؼواق،ث١ٕٛا
(ٖ)

و٠ج١خأٚاإلِجو٠م١خ:ِٟ٘ن٘تفٍَف٠ٟمٛيثأْاٌزغوثخٟ٘أٍبًاٌؼٍُثبألش١بء.٠ؤِٓاٌفٍَفخاٌزغ-

ٚعٛكاألفىبه-غبٌجًب-اٌزغو٠ج١ْٛأْاٌّؼوفخاإلَٔب١ٔخرأرٟثشىًهئ١َٟػٓؽو٠كاٌؾٛاًٚاٌقجوح،٠ٕٚىوْٚ

 اٌفطو٠خفٟاإلَٔبْ.
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وما خلفناه من أثر لبنً جنسنا أو للعالم أجمع فً األٌام  -مادي أو نفسً-سنبقى فٌما قدمناه من عمل 

 .(ٔ)القصٌرة التً عاشتها أشخاصنا"

واستمر بحثً حتى وقعت عٌنً على كبلم فٌلسوؾ إسبانٌا وأدٌبها الكبٌر مٌؽٌل أونامونو عن 

 .(ٕ)الموت، حٌث جعله )المشكلة الكبرى فً الفلسفة(

أعنً الكبلم الذي ورد بصور مختلفة منها مثبل فٌما أذكر: قرع ذلك الكبلم أجراًسا مدوٌة فً عقلً، 

: تساإل اإلنسان عن مصٌره بعد الموت هو قول البعض الموت هو الباعث الربٌسً للفلسفة. أو

ٌمثل ناحٌة مهمة من نواحً المشكلة األساسٌة فً  -بشكل أدق-مشكلة أساسٌة فً الفلسفة، أو أنه 

ل عدة تساإالت مماثلة، مثل: كٌؾ ومن أٌن جاء العالم؟ وكٌؾ الفلسفة، التً تكتمل صورتها بتؤم

ومن أٌن جاء اإلنسان؟ وكٌؾ سٌنتهً العالم، وهل سٌنتهً حًقا بصورة معٌنة؟! وإلى أٌن ٌذهب 

 اإلنسان بعد الموت؟ وما شابه ذلك من الصور التً تطرح بها هذه التساإالت الكبرى وأمثالها.

بمكان عندي، لكل ما ذكرته فً األسطر السابقة؛ باإلضافة إلى  إن بحث هذا الموضوع من األهمٌة

ارتباطه بموضوع )األخبلق( أًٌضا، فاألدٌان السماوٌة وبعض األدٌان والفلسفات األخرى تتفق على 

أن عدم اإلٌمان بالبعث والحٌاة األخرى ٌستلزم تزعزع األخبلق عند اإلنسان، بل وسقوط وانهدام كل 

 فً هذه الدنٌا من جهة، وربما انهدام إٌمانه باهلل أًٌضا من جهة ثانٌة.كٌاناته األخبلقٌة 

وها أنا أنطلق فً صفحات هذا البحث باحًثا عن إجابات وآراء فلسفات الشرق األدنى القدٌم، إلشباع 

فضولً اإلنسانً الطبٌعً تجاه هذا النوع من المواضٌع، رؼم إٌمانً العمٌق بخالقنا العظٌم وبحكمته 

 ته الكونٌتٌن.وإراد

ما هو المحرك الذي جعل الفبلسفة ٌطٌلون الحدٌث والتفصٌل فً مواضٌع الموت والخلود؟ وما هو 

السبب الذي جعل ؼالب األدٌان تركز على ما بعد الموت لحث الناس على الخٌر من أجل الخلود فً 

-هو العامل المشترك  النعٌم، وفً المقابل تحذٌرهم من الشر حتى ال ٌكون الخلود فً العذاب؟ وما

بٌن بحث "جلجامش" وؼٌره فً العصور السابقة عن نبتة الخلود أو أكسٌر البقاء األبدي، وبٌن  -مثبل

بحوث العلم الحدٌث عن الطرق التً تإدي إلى إطالة عمر اإلنسان وتعمٌره فً األرض، وبٌن 

 ًما؟!تحنٌط الفراعنة جثث أمواتهم اعتقاًدا منهم أنهم سٌعودون للحٌاة ٌو

 ما هو الجامع بٌن كل ذلك؟ ما هو الدافع المشترك لكل ذلك؟ 

أعتقد أن الجواب هو أن الجمٌع ٌدندن حول نزوع وفضول إنسانٌٌن داخلٌٌن، وحلم جماعً كبٌر، 

ٌشترك فٌه ؼالب البشر، وهو الرؼبة فً الخلود األبدي فً عالم آخر بعد الموت، والفضول 

، وكذلك الرؼبة فً البقاء أطول فترة ممكنة على قٌد الحٌاة من الستكشاؾ تفاصٌل ذلك من ناحٌة

 ناحٌة ثانٌة.

                                                           
(ٔ)

ٟٔثٛفٕو،ِٚ٘ٛٓأشٙواٌفالٍفخاٌّبك١٠ٓفٟاٌموِْٓوزبة"اٌمٛياٌفظًفٟاٌّبك٠خ"ٌٍف١ٍَٛفاألٌّب-

 ٓٔٔصَ،ٕٕٔٓ،ٔؽاٌمب٘وح،–اٌؼوثٟاٌؼبٌُكاهاٌفٍَفخ،ِجبكاهاثٛثود،.ً.أٔمالػٓ:اٌزبٍغػشو.
(ٕ)

ك.إِبَػجلاٌفزبػإِبَ،فٟرمل٠ٌّٗزوعّخوزبةعبنشٛهْٚ:اٌّٛدفٟاٌفىواٌغوثٟ،روعّخوبًِ-

 .ٖٔص.31َٗٔاٌى٠ٛذ،-ٚاٌفٌٍْٕٛضمبفخاٌٛؽّٕٟغٌٍاٌ،٠ٍٛفؽ١َٓ
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والحقٌقة أن لدّي قناعة عامة منذ بداٌاتً األولى فً االطبلع الفلسفً والتؤملً، وهً أنه من الخلل 
أن ٌتم النظر إلى الرإى والمواقؾ والتصّورات والمعتقدات المتؤخرة فً المذاهب  -فً رأًٌ-والخطؤ 

والتٌارات والملل الدٌنٌة والفلسفٌة المختلفة، بمعزل عن رإى ومواقؾ وتصّورات وعقابد اإلنسان 
ٌّما الموؼلة فً القدم، وعلى رأسها تٌارات فلسفات الشرق األدنى القدٌم ببل أدنى  القدٌم السابقة، ال س

 شك.  
 

الشعور الرهٌب القوي بالخشٌة من أن جل  البشر إن لم ٌكن كلّهم ٌشتركون فً ذلك  واثًقا أجزمُ  إننً

الموت والرحٌل عن هذه الحٌاة، وهو الشعور الذي ٌبدأ مع اإلنسان ؼالًبا فً مراحل مبكرة من 

ا فً عمره، حٌث نبلحظ باستمرار فً كلِّ المجتمعات تقرٌبا أن الٌافعٌن وصؽار السن ٌبدإون مبكرً 

 منها مثبل:طرح كثٌر من أسبلة القلق الوجودي إن صح التعبٌر.. و

 : كٌؾ خلقنا أو وجدنا فً هذه الحٌاة أو كٌؾ جبنا إلٌها؟ٔس

ٌُعّبر عنه اإلنسان بعد تجاوز مرحلة الطفولة وبداٌات ٕس : ما هو سبب هذا الخلق؟ وهذا السإال قد 

المراهقة بؤسالٌب أخرى أنضج وأعمق، مثل: ما الحكمة من خلقنا، أو: ما هو مبرر وجودنا فً هذه 

 الحٌاة؟

الذي ٌهمنا وٌإرقنا  )السإال المشترك الضخم(توالى األسبلة المماثلة حتى ٌصل اإلنسان إلى طرح وت

 هنا بشكل أكبر من سابقٌه، وهو:

 : لماذا ٌجب علٌنا جمًٌعا أن نموت؟ وماذا سٌحصل لنا بعد الموت؟ٖس

 دثار؟!هل سنعٌش حٌاة أخرى أم ال، وهل نحن خالدون أم أن مصٌرنا للفناء والزوال واالن

ورؼم أن ؼالب البشر كما أسلفُت ٌشتركون فً هذا، إال أنً أشعر منذ سنوات طوٌلة أن هذه األسبلة 

ً  بصورة أظنها أشد من إلحاحها على كثٌر من البشر، خاصة السإال الثالث  السابقة ومثٌبلتها تلحُّ عل

 المتعلق بما بعد الموت.

نجد الكثٌر من الراحة وسكٌنة  -من أصحاب األدٌانكؽٌرنا -وال شك أننا فً مجتمعاتنا المسلمة 

النفس عندما نطالع اإلجابات الكثٌرة الواضحة فً نصوص دٌننا؛ فقد أوضحْت نصوصنا المقدسة كل  

فً -التفاصٌل عن اآلخرة وما فٌها من نعٌم مقٌم للمحسنٌن والصالحٌن والمستقٌمٌن منا، وما فٌها 

 المفسدٌن...الخ.من جحٌم وعذاب للعصاة و -المقابل

ولكن هذا ال ٌمنع فً اعتقادي من السعً إلى إشباع فضولً حول هذا الموضوع من الناحٌة العقلٌة 

الفلسفٌة الصرفة، خاصة فً تلك الحضارات األولى الموؼلة فً القدم، التً سبقْت ما عرفناه من 

دٌانات والفلسفات الدٌنٌة الرسل واألنبٌاء والحكماء فً كثٌر من األدٌان السماوٌة وؼٌرها من ال

)الجذور البلحقة، وبذلك ٌكون البحث عن موضوع الخلود فً فلسفات تلك الحضارات بحًثا عن 

لفكر اإلنسان حول هذه المسؤلة، فالرافدٌون والمصرٌون والفرس القدماء، هم من أقدم بناة األولى( 

 الحضارات فً التارٌخ اإلنسانً كلّه كما هو معلوم. 

ه ولؽٌره من الدوافع واألسباب، فقد ارتؤٌُت الؽوص فً بحور فلسفات )الشرق األدنى ولذلك كل 

ًٌا إلطفاء نٌران فضولً الذي  القدٌم( بحضاراته الثبلث األبرز، الفارسٌة والرافدٌة والمصرٌة.. سع
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نة ٌشتعل فً أعماقً دابما فً هذا الشؤن منذ أن كنُت طفبل صؽًٌرا وشاًبا ٌافعاً، ورؼبة فً مقار

مواقفهم وآرابهم ومعتقداتهم ببعضها، للخروج بتصّور عام عن فلسفات الشرق األدنى القدٌم فً 

موضوع الخلود، ثم وضع النتٌجة بجوار ما أعرفه من معتقدات األدٌان السماوٌة وؼٌرها من 

ختلؾ الدٌانات والفلسفات، لتكتمل لدّي الصورة، أعنً صورة مواقؾ اإلنسان وحكمابه المختلفة فً م

األزمنة واألمكنة من موضوع الموت وما بعده عامة، ومواقفه من الخلود بنوعٌه الروحً والجسدي 

 على وجه الخصوص. 

كم هو مهم التنقٌب والبحث المترابط عن إجابات الحكماء والفبلسفة األوابل وؼٌرهم من أهل تلك 

وؼٌرهم من فبلسفة الؽرب فً الفكر الحضارات الشرقٌة العرٌقة القدٌمة، التً سبقت فبلسفة الٌونان 

التؤملً والنظر العمٌق لكل ما ٌحٌط باإلنسان وٌقلقه فً هذه الحٌاة، وعلى رأس ذلك مواضٌع الموت 

وما بعده وما ٌتعلق به، فمن المعروؾ عند المهتمٌن والمتخصصٌن فً الفلسفة، والتارٌخ، واآلثار، 

قدماء الفراعنة والرافدٌٌن والفرس، كانوا من أكثر  والعقابد واألدٌان، وؼٌرهم من عامة الناس، أن

ٌُطرح موضوع الموت والخلود، تتبادر إلى األذهان  البشر اهتماًما بمثل هذه المواضٌع، فبمجرد أن 

فً كثٌر من األحٌان مواضٌع من قبٌل: التحنٌط فً مصر القدٌمة، وملحمة جلجامش وسعٌه إلى 

ة، وما قاله زرادشت مثبل عن تلك القضاٌا، من أقوال مقاربة الخلود فً الحضارة البابلٌة الرافدٌ

لكثٌر مما جاء الحقا فً اإلسبلم والمسٌحٌة، بل والٌهودٌة أًٌضا عند من ٌرجح أسبقٌة الزرادشتٌة 

على الٌهودٌة، ولذلك مال البعض إلى أن زرادشت نبً له دٌن سماوي، وأن الزرادشتٌة أثرت فً 

 لها.كثٌر من األدٌان البلحقة 

إن لدراسة الخلود بعد الموت فً الشرق األدنى القدٌم أهمٌة مرتبطة من ناحٌة أولى بؤهمٌة موضوع 

الخلود عند كثٌر من البشر الذٌن ٌحبون التعّرؾ على اآلراء والقناعات المختلفة المتعلقة بمصٌرهم 

سٌجري فٌها البحث من ناحٌة  بعد مؽادرة الحٌاة الدنٌا، ومرتبطة أًٌضا بقدم تلك المرحلة المبكرة التً

 ثانٌة.

وال شك عندي أن سبر أؼوار اإلرث الفلسفً اإلنسانً القدٌم الوالد لكثٌر مما جاء بعده من فلسفات 
وأفكار تؤملٌة وعقابدٌة مختلفة، والوصول إلى قعر ماضً المتؤملٌن األوابل من البشر فً حضارات 

سابل الكبرى والقضاٌا الضخمة فً الفلسفة، كحقٌقة اإلنسانٌة األولى، بحثا عن إجاباتهم حول الم
الخلود بعد الموت وما شابهه من المواضٌع.. ال شك عندي أن ذلك أمر هام ومفٌد للباحث نفسه، قبل 
أن ٌكون مفًٌدا لؽٌره من الناس الذٌن سٌطلعون على بحثه، ال سٌما أهل االختصاصات المفتقرة إلى 

 ً المجاالت الفلسفٌة والتارٌخٌة والعقابدٌة واآلثارٌة المختلفة.  مثل هذه الدراسات، كالباحثٌن ف

إن الرجوع إلى البداٌات والجذور األولى لفكر اإلنسان التؤملً فً الشرق األدنى تحدًٌدا، والربط 
والجمع بٌن ما عند أولبك األقوام حول مسؤلة "الخلود" بنظرة شمولٌة، كفٌل بمعرفة األسس األولى 

منها ومّر بها التفكٌر اإلنسانً قبل أن ٌستقر على معتقداته الراهنة المعروفة الٌوم حول التً انطلق 
قْت وأقلقْت وأرهبْت اإلنسان فً مختلؾ عصوره كقضٌة  الخلود والحٌاة الثانٌة، فلٌس هناك قضٌة أر 

قلٌة وما الموت، والعصور القدٌمة فً الشرق األدنى من أهم العصور التً بدأت فٌها التؤمبلت الع
نتج عنها من آراء ومواقؾ وقناعات فلسفٌة حول حقٌقة العالم البلحق، ومصٌر اإلنسان فٌه، وهو 

 المصٌر الذي ٌبدأ مع لفظ اإلنسان آلخر نفس من أنفاسه.

لقد قررُت الحفر والتنقٌب فً )فلسفات أقدم حضارات البشر(، بحثا عن فكرة تهم )ؼالب البشر(، بل 
ا: بحًثا عن أهم فكرة عند البشر على اإلطبلق. فمن النادر أن ٌوجد إنسان عاقل ال قد ال نبالػ إن قلن
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تنتابه بٌن فٌنة وأخرى أفكار ومشاعر وأحاسٌس وتساإالت حول مصٌره بعد الموت. ومن شبه 
عن حاله  -ولو لمرات معدودة-المستحٌل أن ٌوجد إنسان عاقل ٌعٌش دون أن ٌفكر برهبة وقلق 

 اة، أهو الخلود أم الفناء؟.ومصٌره بعد الوف

إّن آباء الفكر اإلنسانً التؤملً الموجودٌن فً الحضارات الثبلث التً ستكون مناط بحثً هذا، لّما أن 
أدركْت عقولهم حتمٌة الموت وعْجز اإلنسان عن الفرار منه، سبقوا ؼٌرهم من الفبلسفة والمتؤملٌن 

ولة التعّرؾ على مصٌر اإلنسان بعد الموت وتكوٌن واألنبٌاء والحكماء واألدباء البلحقٌن، فً محا
تصّورات معٌنة عن ذلك المصٌر.. وكل ما سؤفعله فً بحثً هذا هو محاولة التعّرؾ على أبعاد 

 محاولتهم فً التعّرؾ على ذلك المصٌر. 

ٌدور فً داخلً صراٌع رهٌٌب عنٌؾ بٌن المشاعر المرتبطة بؽرٌزة البقاء  -ككثٌر من الناس-فؤنا 
حب الحٌاة، والمشاعر األخرى المبنٌة على إدراك الحقٌقة المّرة، أعنً حقٌقة حتمٌة الرحٌل و

نا، وهذا الصراع المتعب جًدا للكثٌرٌن، لم أجد له أعمارُ  والمؽادرة ٌوًما من هذه الدنٌا، مهما طالتْ 
مرار فً البحث ٌخفؾ من عنفوانه وثوران براكٌنه وشدة هبوب أعاصٌره إال االست عبلًجا أو مسكناً 

 الخلود.سؤلة رات المتعددة لموالتصوّ  (الحٌاة الثانٌة)المختلفة حول موضوع  والتعّرؾ على اآلراء

فعقول محبً المعرفة من البشر كالعصافٌر، التً تحلّق كل ٌوم فً الفضاءات، تاركة أعشاشها 
ٌّة العاشقة وفراخها، بحثاً عن أقواتها وأرزاقها، التً قد تكون بعٌدة جداً عنها..  فهذه العقول السو

لبلطبلع تشبه تلك العصافٌر، حٌث تحلّق فً سماوات المعرفة بحثاً عن أقوات األرواح وأرزاق 
 األذهان، مهما كانت بعٌدة عنها، فقد ٌجد اإلنسان العاقل الممٌز السوي ؼاٌاته الثقافٌة ومسّداته العقلٌة

بها العقابدٌة أو رإاها الفكرٌة أو مرتكزاتها األخبلقٌة مذاهبعٌدة تختلؾ  مناطقوضوال ه المعرفٌة فً 
 وؼٌرها، عن السابد فً مجتمعه والمسٌطر علٌه من الثقافات المؤلوفة المتوارثة.

إنً أعترُؾ أن )الخوؾ من الموت( هو المحرك األول الذي دفعنً الختٌار عنوان هذا البحث 
الخوؾ الطبٌعً من الموت ورهبة المجهول..  والمضً قدما فٌه، وال شك أن هذه القضٌة، أي قضٌة

ال شك أنها كانت وما زالت وأظنها ستستمر فً تصّدر قابمة القضاٌا المطروحة فً كّل أصقاع 
األرض فً عالم األمس وعالم الٌوم وعالم الؽد، حٌث تواتر االهتمام بها من ؼالب الفلسفات 

 الدٌنٌة المختلفة. والمذاهب والعقابد والمدارس الفكرٌة واالجتماعٌة و

وآمل أن تساعد وتساهم نتابج هذه الدارسة فً الوقوؾ الدقٌق الواضح المترابط على معتقدات وأفكار 
اإلنسان القدٌم جًدا حول موضوع الخلود؛ بنوعٌه الروحً والجسدي، فً حضارات الشرق األدنى 

بهدؾ تكوٌن الصورة البانورامٌة  الثبلث التً أنوي البحث فً فلسفاتها وأفكارها التؤملٌة والدٌنٌة،
 العامة، واالنطباع الشمولً الكلً عن موضوع الخلود فٌها. 

 
 وهللا من وراء القصد..
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 الفصل األول التمهٌدي: ما الخلود؟

 الخلود فً اللؽتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة. -أ

خْ  ٌَ لُُد ُخْلداً وُخلوداً: بقً وأَقام. قال صاحب اللسان: " الُخْلد: دوام البقاء فً دار ال ٌخرج منها. َخلََد 

ودار الُخْلد: اآلخرة لبقاِء أَهلها فٌها". وقال أًٌضا: "َخلََد إِلى األَرض وأَْخلَد: أَقام فٌها، وفً التنزٌل 

العزٌز: ولكنه أَخلد إِلى األَرض واتبع هواه؛ أَي ركن إِلٌها وسكن، وأَْخلَد إِلى األَرض وإِلى فبلن أَي 

 مال إِلٌه ورضً به".ركن إِلٌه و

وقال أًٌضا: "وَخل ده هللا وأَْخلَده تخلٌداً؛ وقد أَْخلَد هللا أَهَل دار الُخْلد فٌها وَخل دهم، وأَهل الجنة خالدون 

ُمَخل دون آخر األَبد، وأَخلد هللا أَهل الجنة إِخبلداً، وقوله تعالى: أٌَحسب أَن  ماله أَخلده؛ أَي ٌعمل عمل 

ٌساره أَنه ٌموت، والُخْلد: اسم من أَسماِء الجنة؛ وفً التهذٌب: من أَسماِء الجنان؛  من ال ٌظن مع

ْخلُد ُخلوداً، وأَْخلَد: أَقام، وهو من ذلك؛ قال زهٌر: لَِمن الدٌاُر َؼِشٌَتها بالَؽْرَقد، كالَوْحًِ  ٌَ وَخلَد بالمكان 

ْخلِد وٌْخلُُد فً َحَجر المِسٌل الُمْخلِد؟ والُمخلِد من الرجال: الذي أَس ٌَ ٌَِشب كؤَنه ُمَخل د لذلك، وَخلَد  ن ولم 

ْخلُد. التهذٌب: وٌقال للرجل إِذا بقً سواد رْأسه ولحٌته  ٌَ َخْلداً وُخلوداً: أَبطؤَ عنه الشٌب كؤَنما خلق لِ

ثافً فً على الكبر: إِنه لمخلِد، وٌقال للرجل إِذا لم تسقط أَسنانه من الهرم: إِنه لمخلِد، والخوالد: األَ 

َخوالٌِد  اً هامداً َدَفَعْت، عنه الرٌاحَ إاِل  َرماد بقابها؛ وقال:لطول  د: الجبال والحجارةمواضعها، والخوال

 .(ٔ)ُسْحُم الجوهري: قٌل ألَثافً الصخور خوالد لطول بقابها بعد دروس األَطبلل"

المبلزَمة، فٌقال: َخلََد: أقام، وقال ابن فارس: "الخاء والبلم والدال أصٌل واحٌد ٌدلُّ على الثبات و

ُة الُخْلِد.   وأخلََد أٌضاً. ومنه َجن 

  قال ابن أحمر: 

 َخلََد الحبٌُب وباَد حاِضُرهُ ** إال  َمناِزَل كلُّها َقْفرُ 

ُه أْخلََد إلَى األَْرِض ]األعراؾ  ِهْم ِولْ 7ٙٔقال هللا تعالى: َولَِكن  ٌْ ٌَُطوُؾ َعلَ َداٌن [. فؤما قوله تعالى: َو

 .(ٕ)[، ]فهو[ من الُخْلد، وهو البقاء، أي ال ٌموتون"9ُٔمَخلُّدوَن ]اإلنسان 

وعند الجوهري: "الُخْلُد: دواُم البقاء. تقول: َخلََد الرجُل ٌخلُُد ُخلوداً. وأخلََده هللا وَخل َده تخلٌداً.. قال 

ُل السعدي:   الشاعر الُمَخب 

 .(ٖ)َرماداً هاِمداً َدَفَعـْت" عنه الرٌاَح َخوالٌِد ُسْحُم ** إالّ 

وفً قاموس الفٌروزآبادي: "الُخْلُد، بالضم: الَبقاُء، والدواُم. وَخلََد ُخلوداً: داَم. وَخلََد َخْلداً وُخلوداً: أْبَطؤ 

. وَخلََد بالمكاِن، وَخلََد إلٌه: أقاَم" ُب، وقد أَسن  ٌْ  .    (ٗ)عنه الش

                                                           
(ٔ)

 ِؾّلثِٓىوَثِٕٓظٛه،ِؼغٌَُبْاٌؼوة،)ِبكح:فٍل(-
(ٕ)

 أؽّلثٓفبهًثٓىوو٠باٌمي٠ٕٟٚاٌواىٞ،ِؼغُِمب١٠ٌاٌٍغخ.)فٍل(-
(ٖ)

َ٘وٞ،ِؼغُاٌظؾبػفٟاٌٍغخ.)ِبكح:فٍل(- ْٛ ٌَْغ بكا ّّ إٍّبػ١ًثٓؽ
(ٗ)

ًٛاٌّؾ١ؾ،ٌٍف١وٚىآثبكٞ.)فٍل(اٌمبِ-
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ٌَُقال َوَبقًِ مَ َدا وخلودا وفً المعجم الوسٌط: خلدا ٌَُقال الن عٌم َوِفً السْجن فًِ خلد َو بالمكان  فبَلن خلد َو

هِ  لزَمه بفبلن( أخلد)اإْلَِقاَمة. و ِبهِ  أََطالَ  ٌْ ًّ  َحِدٌث َوِفً َوسكن، اْطَمؤَن َوإِلَ ا ٌذم َعل ٌَ ْن  لََها َدان من) الدُّ

َها وأخلد ٌْ ء( إِلَ ًْ  .(ٔ)وأدامه أبقاه َوالش 

ْخلُد َخلدَ  وقد اإلقامة، دار: الُخْلد نجد فً اللؽة: دارُ وفً كتاب الم  فلم أقام إذا: خالدٌ  فهو وُخلوًدا، ُخْلًدا ٌَ

ْبَرحْ  ٌَ
(ٕ). 

وكما  السجن، األبد، كَخلِّْده إلى دابماً  ما مكان فً أبقاه: ومعناه. المفعولٌن إلى ٌتعّدى( بالتشدٌد) وَخلّد

 به ٌختم خاتم هو: التخلٌد أعمالكم. وخاتم أحسن فخلّدوها مأعمارك صحابؾ األٌام جاء عند الثعالبً:

 .(ٖ)الهبات ٌهب حٌن الفرمان أي البراءة الفرس ملك

ًَ  إِذَ  ،(إِلٌه) َخلَدَ  َكَذا( و) ُخلُوداً، ٌخلُد( بالمكانِ ) َخلَدَ ( و)  َقالَ ( . فٌهَما وَخل د، كؤَْخلََد، أَقام) و َبِق

 ًّ َها َوخل د ُخلُوداً  األَرض إِلَى َخلَدَ : الصاؼان ٌْ ى. إِخبلداً  إِلٌها أَْخلَد ِفً َقلٌِلتانِ  لُؽتانِ  َتْخلٌِداً، إِلَ  وَسو 

 هللاُ  وأَخلَد ُمَخل دون، خالِدونَ  الَجن ة وأَهلُ . إِخبلداً  وأَخلََده َتْخلٌِداً، هللاُ  خل َده: ٌَُقال وأَْخلََد، َخل دَ  َبٌن الّزّجاج

ْعَملُ  أَي( ٖ: اْلهمَزة{ )أَْخلََدهُ  َمالَهُ  أَن   ٌَْحَسبُ : }َتَعالَى َوَقوله .إِخبلداً  الجن ة أَْهلَ   َمعَ  ٌَُظنُّ  اَل  َمن َعَملَ  ٌَ

ٌَُقال أَنه ٌَساِره ُموت. َو ًَ  إِذا للّرجلِ  ٌَ ٌَُقال. لُمْخلِدٌ  إِنه الِكَبِر، على ولِْحٌِته، رْأِسه َسوادُ  َبِق  إِذا للّرجل، َو

َها أَْخلَده هللا كؤَن البّلم، بَِفْتح ُهوَ : َوقٌل َمجاٌز، َوُهوَ . لُمْخلِدٌ  إِنه: الهَرمِ  من أَسناُنه َتسقُط لم ٌْ  .(ٗ)َعلَ

 به أعصم إخبلًدا، وكذلك به أخلد :ٌقال صاحبه الرجل لزم ونفهم أًٌضا من الخلود اللزوم، فإذا

هِ إِلَ  َرَكن: أَي_  َوَكَذا َكَذا إِلَى فبلنٌ  وأَْخلَدَ  .(٘)إعصاما ٌْ  ًَ : وعزّ  جلّ  َقْوله ِفً الَفّراء َقالَ  .ِبهِ  ورِض

َها َرَكنَ : أَي[ 7ٙٔ: األعَراؾ{ ]َهَواهُ َواتبع األَْرض إِلَى أخلد َولكنه} ٌْ ٌَُقال .وَسَكنَ  إِلَ  إِلَى َخلَدَ : َو

ر- األَْرض ٌْ ث َقالَ  .َقلٌلَة َوِهً -ألؾ ِبَؽ ٌْ ْخلُد َخلَدَ : والِفْعلُ  ِمْنَها، جُ ٌُخرَ  اَل  دارٍ  ِفً البقاءُ : الخلُودُ : الل  ٌَ. 

 أَسماء من اسمٌ : واْلُخْلدُ  إخبلداً، اْلجن ة أهلَ  هللا وأَْخلَدَ  األََبِد، آِخر ُمَخل ُدون خالُِدون الَجن ة وأْهلُ : َقالَ 

(: ْعَراباأْلَ  َنَواِدر) . كما ٌؤتً الخلود أو اإلخبلد أحٌاًنا بمعنى السكون أو طول السكون، فِفً.اْلِجَنان

ُتهُ : ٌُقال ٌْ َته إِذا َوُمْخلِداً_ َوُمْخبِتاً  ُمْخِمداً  رأَ ٌْ كُ  اَل  ُمْضِرباً  َرأَ َتَحر  ٌَ
(ٙ). 

َدة أَُبو فسر َهَكَذا َنفسه، بَها ألصق إِذا إخبلدا األَْرض إِلَى وأخلد ٌْ  إِلَى أخلد: }َوَتَعالَى تَبارك َقْوله ُعَب

 ٌخلد وخلد. وخبلدا وٌخلد وخلٌدا ومخلدا وخوٌلدا َخالِدا اْلَعَربُ  تسمّ  َوقد .بَها لصق إِذا{ األَْرض

ا ِفً ٌكون اَل  َواْلُخلُود ؼٌر، اَل  اْلَبَقاء دَوام من اخلودً  ٌَ ْن الدُّ
(7). 

                                                           
(ٔ)

ِغّغاٌٍغخاٌؼوث١خثبٌمب٘وح،اٌّؼغُا١ٌٍٛؾ،ِٕشٛهادكاهاٌلػٛح،)ِبكح:فٍل(-
(ٕ)

لفٟاٌٍغخ،ػبٌُاٌىزت- َٕغَّ ُّ  .71َ،ص311ٔ،ٕاٌمب٘وح،ؽ–ػٍٟثٓاٌؾَٓإٌُٙبئٟاألىكٞ،:اٌ
(ٖ)

،ٔاٌغّٙٛه٠خاٌؼوال١خ،ؽ-اٌؼوث١خ،ٚىاهحاٌضمبفخٚاإلػالَه٠ٕٙبهدث١زوآُْكِٚىٞ،:رىٍّخاٌّؼبعُ-

.ٖٙٔ،صَٗ،ط373ٔ
(ٗ)

لثٓػجلاٌوّىاقاٌؾ١َٕٟ،ربطاٌؼوًِٚٓعٛا٘واٌمبًِٛ،كاهاٌٙلا٠خ- ّّ لثِٓؾ ّّ اٌى٠ٛذ،كْٚهلُ–ِؾ

.ٖٙ،ص1ؽجؼخٚالربه٠ـ،ط
(٘)

،ٔث١وٚد،ؽ–اٌٍغخ،كاهإؽ١بءاٌزواساٌؼوثِٟؾّلثٓأؽّلثٓاألى٘وٞاٌٙوٚٞ،رٙن٠تأٔظو:-

 .ٖٗ،صَٕ،طٕٔٓٓ
(ٙ)

 .7ٕٔ-ٕٗٔ،صص7طاٌّوعغاٌَبثك،-
(7)

،َٔ،ط317ٔ،ٔث١وٚد،ؽ–أثٛثىوِؾّلثٓاٌؾَٓثٓكه٠لاألىكٞ،عّٙوحاٌٍغخ،كاهاٌؼٌٍٍُّال١٠ٓ-

.1ٓ٘-73٘صص
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وقد ارتبط الخلود عند العرب بالبقاء فً استخدامات كثٌرة مختلفة، كإطبلقهم وصؾ )مخلد( على 

 .(ٔ)رباعٌاُتهُ  تخرج حتى ثناٌاه تبقى ما هو عندهم فالمخلد من الدواب بعض الدواب،

 مإلفاته خل دته: كقولنا خالًدا، جعله وأدامه، أبقاه: اسَمه الت ارٌخُ  خل د.. الزمن مرّ  على بقً: ِذْكُره وخلَد

ٌ ة ِهمْ  ٌَُطوؾُ } وقوله.. العلم ٌْ : ِذكراه وخل د... ٌشٌبون ال علٌه هم ما على باقون{: ُمَخل ُدونَ  ِوْلَدانٌ  َعلَ

 واالطمبنان، والمٌل السكون بمعنى الخلود وٌؤتً. باألذهان قابمة ذكراه جعل أي بها، االحتفال داوم

احة إلى خلَد: كقولنا احة خلَد/ الر  : النوم إلى/ لـ خلَد" إلٌها ركن إلٌها، واطمؤنّ  وسكن مال أي: للر 

: ومنه فٌه، اإلقامة أطال أو فٌه، وبقً دام: المكان فً خلَد/ بالمكان وخلَد.. للنوم فراشه على استلقى

ْومُ  َذلِكَ  ِبَسبلَمٍ  اْدُخلُوَها} قوله أًٌضا ومنه".. بمآثره الناس فً خلَد -السجن فً خلَد"  َوَما} -{ اْلُخلُودِ  ٌَ

ْخلُدْ } -{ اْلُخْلدَ  َقْبلِكَ  ِمنْ  لَِبَشرٍ  َجَعْلَنا ٌَ  فً أخلدَ / بـ أخلدَ / إلى أخلدَ / وأخلدَ  .الجبال: والخوالِد{. ُمَهاًنا ِفٌهِ  َو

ي) ُمْخلَد والمفعول ُمْخلِد، فهو إخبلًدا، ٌُخلد، ْحَسبُ } وأدامه أبقاه: الش ًءَ  وأخلد (للمتعدِّ  َمالَهُ  أَن   ٌَ

احة إلى أخلد/ األرض إلى وأخلد{. أَْخلََدهُ  إلى أخلد... إلٌها ورَكن إلٌها، وسكن اطمؤن إلٌها، خلد: الر 

َبعَ  األَْرِض  إِلَى أَْخلَدَ  َولَِكن هُ } -النوم/ وءالهد  لزمه أي :المكان فً أخلد/ بالمكان وأخلد{. َهَواهُ َوات 

ا  والمفعول ُمتخلِّد، فهو تخلًُّدا، ٌتخل د، فً وتخل دَ . لِزمه: بصاحبه أخلد وكذلك.. به أقام فٌه، مستِقّرً

هور مرّ  على ذكُره دام: دَ خل   ُمطاوع: آثاره فً تخل د.. فٌه ُمَتَخل د  فً خل ده/ بالمكان وخل ده... الدُّ

: المسلمٌن عند الُخْلد ودار". الجنة فً ٌخلِّدهم بؤن المإمنٌن هللا وعد" ومنه وأبقاه، فٌه أقامه: المكان

 .(ٕ)الّنار أو الجّنة

قوا بٌن الخلود والبقاء من ناحٌة، وبٌن الخلو د والدوام من ناحٌة ثانٌة، ونختم بؤن علماء العربٌة فر 

 على النحو التالً على سبٌل المثال:

 ا،فصاعدً  وقتٌن ٌكون والبقاء مبتدأ، وقت من البقاء استمرار الخلود أن: والبقاء الخلود بٌن الفرق  -ٔ

فالخلود  به، أتى ما معنى لزم أي قول فبلن، إلى وأخلد األرض، إلى ومنه أخلد اللزوم الخلود وأصلُ 

 ما خوالد *حمر: لبٌد قول ومنه مجراه ٌجري وما الصخور فً ٌُستعمل ولهذا المستمر( زوم)الل هو

 وفً الحبس فً خلّده ٌقال ولهذا كذا، فً بمعنى مضمر الخلود: عٌسى بن علً وقال* كبلمها ٌبٌن

 وال (ودالوج دابم) تعالى هلل وٌقال خوالد، تكن لم زالتْ  فإذا خوالد، لؤلثافً قٌل أجله ومن الدٌوان،

 .(ٖ)الوجود خالد ٌقال

 فً فبلن قولك فً المكث، طول ٌقتضً الخلود أن بٌنهما الفرق: قٌل: والدوام الخلود بٌن الفرق -ٕ

 الكفار خلود أن إال الخلود، دون بالدوام سبحانه وصؾ ولذلك فٌه، دوامه ذلك ٌقتضً وال الحبس،

 .(ٗ)األمة بٌن خبلؾ ببل التؤبٌد به المراد النار فً

 هذا ما ٌتعلق بالخلود فً اللؽة العربٌة.

                                                           
(ٔ)

ٙٓٗٔ،ٕث١وٚد،ؽ–ِغًّاٌٍغخالثٓفبهً،ِؤٍَخاٌوٍبٌخأٔظو:أؽّلثٓفبهًثٓىوو٠باٌمي٠ٕٟٚ،-

.33ٕ،صَٔ،ط31ٙٔ-٘ـ
(ٕ)

اٌمب٘وح،–ػبٌُاٌىزت،اٌّؼبطوحاٌؼوث١خاٌٍغخِؼغُك.أؽّلِقزبهػجلاٌؾ١ّلػّوثَّبػلحفو٠كػًّ،-

 .77ٙ-7ٙٙ،صصَٔ،ط1ٕٓٓ-٘ـ3ٕٗٔ،ٔؽ
(ٖ)

غُاٌفوٚقاٌٍغ٠ٛخ،ِؤٍَخإٌشواإلٍالِٟاٌزبثؼخٌغّبػخاٌّله١ٍٓثـ:أثٛ٘الياٌؾَٓاٌؼَىوٞ،ِؼ-

 .ٕٕٙ٘ـ،صٕٔٗٔ،ٔ،ؽ«لُ»
(ٗ)

 .ٕٓٗأثٛ٘الياٌؼَىوٞ،اٌّوعغاٌَبثك،ص-



 
ٔ٘ 

تان متكررتان فً كثٌر من قابلها كلمت العربٌة، )خلود(كلمة نجد أن أما فً اللؽة اإلنجلٌزٌة، ف

. وٌبدو أنهما كلمتان (Immortality) كلمة: -ٕ (.eternity) كلمة: -ٔالمراجع، وهما: 

 مترادفتان أو متقاربتان.

 ما ٌلً حول الكلمتٌن: (Oxford Dictionary) أكسفورد قاموسجاء فً حٌث 

 : (eternity)معنى كلمة  -ٔ

infinitive or endless time. a period of time that seems very long, 

especially on account of being tedious or annoying.  a ring given as 

symbol of lasting affection. e.g. their love was sealed for all eternity. 

the ability to live forever - eternal life.  

 : (Immortality)كلمة  معنى -ٕ

the ability of deserving to be remembered for a long time. very 

especial and famous and therefore likely to be remembered for a long 

time. 

 فنجد فٌه ما ٌلً:  (Cambridge Dictionary)كمبردج  أّما قاموس

 : (eternity)معنى كلمة  -ٔ

time that never ends ,or has no limits. e.g. – The movies went on for 

what seemed like an eternity.  

 :  (immortal)كلمة  معنى -ٕ

someone who is so famous that they are remembered for a long time 

after they are dead.  (immortalize ) v. means to make someone or 

something so famous that that person or thing is remembered for a 

very long time. (mortal) Adj. , of living things ,especially people 

,unable to continue life forever ,having to die. e.g. : men engaged in 

mortal combat fighting till one of them dies. The dictionary states a 

figurative meaning : New computing technology dealt a mortal blow to 

printing companies.  

 :اآلتً فٌه فنجد  (Merriam Webster Dictionary)أّما معجم 

 :( eternity) كلمة معنى -ٔ

as time without an end , a state that comes after death and never 

comes to an end. Or time that seems endless.  
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 : (Immortality)كلمة  معنى -ٕ

which is a synonym as a quality or state of someone or something that 

will never die or be forgotten , the quality or state of being immortal , 

the un ending existence.  

The word mortality is the opposite : the quality or state of being a 

person or living thing and certain to die. The word also means the 

number of deaths that occur in a particular time or place. 

Eternal Adj. : having no beginning or end in time , lasting forever, 

continued without intermission.   

حٌث نجد فٌه ما ٌلً ( Collins English Dictionary)اإلنجلٌزي  ونختم بمعجم كولٌنز

 حول الكلمتٌن:

 :( eternity) كلمة معنى -ٔ

Not subject to death. The condition of being eternal. The condition of 

timeless existence believed by some to characterize the after life. 

 : (Immortality)كلمة  معنى -ٕ

not subject to death or decay. Having everlasting fame, and 

remembered throughout time. The opposite word mortal: subject to 

death. causing death. great or very intense , such as "mortal pain".  

 وكلمة .(eternity)المعاجم اإلنجلٌزٌة األربعة حول معانً كلمة وإذا تؤملنا الشروحات الواردة فً 

(Immortality) فً اللؽة العربٌة، فسنجد أن فً المعانً والشروحات  )خلود(، المقابلتٌن لكلمة

اإلنجلٌزٌة قدًرا من التشابه والتقارب واالنسجام مع التفسٌرات والمعانً الواردة فً معاجم اللؽة 

 لذكر.العربٌة السالفة ا

 ؼٌر والبقاء الخلود تعنً أنها( eternity) كلمة معانً فً ٌورد أكسفورد( )قاموسفرأٌنا أن 

 وتعنً. مزعًجا أو ممبل وقتاً  كان إذا خاصة البلنهابً الطوٌل الوقت وأنها تعنً، بالزمن المحدود

 وتطلق. الخالد للحب زكرم ٌهدى الذي الخاتم كذلك كما تعنً. الدٌنً المفهوم فً األبدٌة الحٌاة أًٌضا

 .والدهور األٌام مر على سٌرته ُتنسى ال الذي العظٌم الشخص حالة على أًٌضا

 المحدود ؼٌر الزمن أو بالخلود  eternity كلمة ٌشرح حٌث كمبردج( )قاموس وكذلك الحال فً

 ودالخل بؤنها تعنً المعنى فً لها المرادفة  immortality وٌشرح كلمة  السرمدي، الزمن أي

 وتطلق ذكره ٌنسى ال أو ٌفنى( ال )خالد أي   immortal الصفة إلى وٌنتقل. والدٌمومة واالستمرار

 وتستخدم. الزمن مع تبقى التً األشٌاء وكذلك تطلق على. الموت بعد ذكره ٌظل الذي للشخص

ً است وٌورد القاموس أًٌضا. ممٌت صراع فً الرجال انخرط مثال:( قاتل) بمعنى أٌضا  الصفة  خداما
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 .(الطباعة لشركات قاضٌة ضربة وجهت قد الحاسوب تقنٌات إن: ) جملة فً mortal لكلمة مجازٌاً 

 أي ممٌتة حسب فهمً.

. الخلود أي السرمدي الزمن أو البلنهابً الزمن بؤنها  eternityكلمة وبستر( )مٌرٌاممعجم  وٌفّسر

 المتصل الوجود أو أنها تعنً. لها حدود ال التً السرمدٌة( الموت بعد ما )حالة معانٌها من وٌورد

وٌشرح  .نهاٌة، أو المتواصل دون انقطاع وال له بداٌة ال الذي الزمن وهً. الخالدة الشهرة وكذلك

الفناء أو  تعنً التً mortality هً كلمة الكلمة وعكس. دابم( –)خالد  أي  eternal الصفة

األحٌاء إلى فناء  كل   للزوال، وأن معّرضال بمعنى أي mortal الصفة ومنها الموت الجماعً،

 .ما مكان أو زمان فً الوفٌات معّدل أًٌضا الكلمة وتعنً. وزوال

 الخضوع عدم حالة بؤنها eternity كلمة فرأٌنا أنه ٌعّرؾ كولٌنز( معجم) األخٌر الرابع القاموس أما

 المإمنون فٌها ٌعتقد التً لدابمةا الحٌاة وهً. الدابم والوجود البلنهابً السرمدي الزمن وهً. للموت

 تعنً أًٌضا وهً للفناء، التعّرض بؤنها عدم المرادفة  immortal كلمة كما ٌعّرؾ. اآلخرة فً

 المعنى، المعاكسة فً  mortal كلمة أما . مماته بعد طوٌبلً  ذكره ٌدوم الذي الشًء أو الشخص

 فً مجازاً  وٌستخدمها. للموت المسبب ًءأًٌضا الش وتعنً. للموت والفناء المعرض بالحً فٌعّرفها

 .(ٔ)(الممٌت األلم) الشدٌد األلم

                                                           
(ٔ)

ٔغ١ٍي٠خث١ٍٍٛز١ٓ،األٌٍٟٚٝ٘ٚبئًاٌزوعّخاٌّؼبعُاإلِّٕٓمٛئظ١ًبفٟفُٙاٌىالَاٌاٍزؼٕذُ-

فٟاإلٔغ١ٍي٠خ،اٌؼ١ٍؼ١ِٕٓبلشخإٌظٛصإٌّمٌٛخِغثؼغاألطللبء:ٟٚ٘األُ٘اإلٌىزو١ٔٚخ،ٚاٌضب١ٔخ

كٞاٌنٞأفبكٟٔوض١ًوافشىًواٌٗ.بٚفظًٛطباٌظل٠كِؾّلاٌؼج
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 .النظرة الدٌنٌة للخلودالخلود فً االصطالح الفلسفً، و -ب

إن مسؤلة استمرار الحٌاة بعد الموت من عدمها من المشكبلت القدٌمة التً تعجز قدرة العلم عن 

المشكبلت إال بطرٌقتٌن ال ثالثة لهما كما ٌقول حلّها، ولذلك ال ٌمكن العمل على حل أمثال هذه 

فٌلسوؾ جامعة هارفرد "ولٌم ارنست هوكنج"، األولى هً طرٌقة اإلٌمان الروحً، والثانٌة هً 

طرٌقة التؤمل الفلسفً العقلً، فالحل ال ٌمكن أن ٌكون عن طرٌق أي شًء ٌمكن إثباته، أو حتى 

لم النفس أو علم الطبٌعة أو ؼٌرهما من العلوم. أما فٌما تتضمنه الحقابق العلمٌة المإكدة، الخاصة بع

 ٌتعلق بالتؤمل الفلسفً نفسه، فإن الفلسفة ال تستطٌع أن تفسر المشكلة التً ٌقابلها الدٌن باإلٌمان.

ولذلك فالفكر اإلنسانً لم ٌتوقؾ طٌلة عصوره عن تصور ووضع )مذاهب إٌمانٌة( تعٌنه على تحّمل 

إلى موطن الخٌال، فالمسؤلة المهمة لٌست فً معرفة األسس التً تقوم  الموت عن طرٌق التوجه

علٌها هذه المذاهب اإلٌمانٌة، بقدر ما هً فً فهم األسباب التً تدفع باإلنسان إلى تبنٌها واعتناقها. 

 فاإلٌمان القوي بـ )خلود اإلنسان( ٌسمح له بالخبلص من كثٌر من أشكال وأنواع القلق.

على  immortalityفً تعرٌؾ الخلود  تستند معاجم الفلسفة العربٌةن بعض والمهم اآلن هو أ

المعنى اللؽوي العربً، وقد ظهر لنا فً المبحث السابق أن معناه الدوام والبقاء، ٌقال )خلَد فً النعٌم( 

د و)َخلَد فً السجن( أي دام وبقً، "وٌراد به فً الفلسفة والدٌن: عدم الفناء بعد الموت، ودار الخلو

فً كثٌر من األدٌان: الجنة، وخلود النفس: بقاإها بعد الموت بقاًء ؼٌر محدود محتفظة بصفات الذات 

. وٌعرؾ آخرون خلود النفس بؤنه: "بقاء النفس بعد فناء الجسد متعلقة ومرٌدة ومدركة (ٔ)الفردٌة"

 .(ٕ)ذاتها بذاتها"

ل بخلود النفس الفردٌة: مذهب المإمنٌن وخلود الروح أو النفس مبدأ أساسً مقرر فً األدٌان، والقو

بالدٌن السماوي، ومذهب الفبلسفة الروحانٌٌن، إال أن بعض الفبلسفة العقلٌٌن ذهب إلى أن الخلود 

كلً ال فردي، ومعنى ذلك أنه ال بقاء بعد الموت إال للجوهر العاقل، وهو واحد وكلً، أما النفس 

ى هذا الجوهر الكلً واتحدت به، وقرٌب من ذ لك أٌضاً الفردٌة، فإنها إذا فارقت البدن، انضمت إل

 .(ٖ)مذهب القابلٌن بؤن البقاء لئلنسانٌة ال لؤلفراد، ومنهم أوؼوست كونت

بقاإها بعد فناء البدن مع االحتفاظ  -ومما قٌل عن الخلود فً االصطبلح الفلسفً: "ُخلُود النفس: أ

أفبلطون بٌن الٌونان وقررتها المسٌحٌة واإلسبلم، نظرٌة قال بها  -بخصابصها وممٌزاتها الفردٌة. ب

 .(ٗ)المحدثٌن من مسلمات العقل العلمً" بعضوعّدها 

فهو، أي الخلود "مصطلح ٌدل على الحٌاة فً الشكل الروحانً أو الفٌزٌابً لمدة زمنٌة ؼٌر 

بشرٌة أو ؼٌر محدودة، أي شكل من أشكال الحٌاة دون نهاٌة أو موت سواء كانت تلك الحٌاة فٌزٌابٌة 

بشرٌة أو روحانٌة تعتبر نوعا من الخلود. وتإمن بعض المدارس الفلسفٌة تدعى "الخلودٌة" بالقدرة 

                                                           
(ٔ)

،ٔؽاٌٍجٕبٟٔ،اٌىزبةكاهٚاٌالر١ٕ١خ،ٚاإلٔغ١ٍي٠خٚاٌفو١َٔخاٌؼوث١خثبألٌفبظاٌفٍَفٟاٌّؼغُط١ٍجب،ع١ًّ-

 .ٗٗ٘،صٔ،ط31َٕٔ
(ٕ)

.13َٔ،ص373ٔ،ٖاٌمب٘وح،ؽ–ك.ِواكٚ٘جخ،اٌّؼغُاٌفٍَفٟ،كاهاٌضمبفخاٌغل٠لح-
(ٖ)

 ،ٔفٌاٌظفؾخ،ثزظّوف١َ٠وِٕٟ.اٌّوعغاٌَبثكط١ٍجب،ع١ًّ-
(ٗ)

اٌمب٘وح،–األ١ِو٠خاٌّطبثغٌشؤْٚاٌؼبِخا١ٌٙئخٔشورٗاٌفٍَفٟ،اٌّؼغُثبٌمب٘وح،اٌؼوث١خاٌٍغخِغّغ-

 .1ٔ،ص31َٖٔ
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للوصول إلى إنسان خالد ال ٌموت. فً حٌن ترفض معظم األدٌان هذه الفكرة وتعتبر اإلله أو الكون 

 .(ٔ)هو الخالد الوحٌد"

 عنه ٌتباطؤ ما وكل والبقاء، الدوام هو أو فناء، ٌعترٌه وال دفسا ٌؤتٌه ال الذي الدابم البقاء هو والخلود

ٌّر  دار بؤنها الحٌاة هذه عن تتمٌز وأنها الحٌاة، هذه بعد حٌاة توجد أنه معناه والخلود.. والفساد التؽ

 التً الخلود، فً اإلنسان برؼبة علٌه البرهنة إلى بالخلود القابلون وٌذهب.. الفناء دار والدنٌا البقاء،

 وٌسخؾ.. الدار هذه من أبقى دار فً الحٌاة، هذه قبل له كانت حٌاة إلى فٌه متؤصل حنٌن عن تفصح

 البدن واستمرار البدن، بوجود العقل وجود تشترط والتجربة، العلم من بدعاوى الفكرة خصومهم

 الحٌاة استمرار على العقلٌة الحٌاة استمرار ٌتوقؾ أن المعقول من ٌكون ثم ومن العقل، باستمرار

 عن متمٌز فإنه مفكر، أنه بما اإلنسان وأن اإلنسان، جوهر هو العقل إن ٌقول دٌكارت وكان. البدنٌة

 بهذه العقل على وأطلق التفكٌر، عن ٌتوقؾ لن مفكرٌ  كجوهر، فإنه كجسد، ٌوجد لم لو وحتى جسده،

 قد الخلود إن بالخلود القابلون وقال.. بدن فً بوجودها الروح ٌشرط لم ولكنه الروح؛ اسم الصفة

 أن إلى بعضهم وذهب.. وٌفنى الجسد ٌبلى بٌنما وحقٌقته، اإلنسان جوهر ألنها وحدها؛ بالروح ٌكون

 اإلنسان بعث ٌكون ثم ومن اإلنسٌة، الصورة هو الجسد ألن مًعا، والجسد بالروح ٌكون الخلود

 مذهب ٌسّمى والثانً الروح، خلود مذهب ٌسّمى واألول.. الدنٌا فً كما مًعا والجسد بالروح ومقامه

 ٌموت مادي عنصرٌن، من مركب مخلوق اإلنسان إن أصحابه ٌقول بالروح الخلود ومذهب. المعاد

 ٌشبه فٌما الجسد فً توجد الروح وأن الروح، وهو ٌفنى وال ٌموت ال مادي وال الجسد، وهو وٌفنى

 لٌس كذلك هو بما شخص وكل كٌانه، له جوهر أنها إال مادٌة، ال الروح أن ومع الحلول، أو التقمص

 .(ٕ)فٌه الخالد العنصر وهً وجوهره، حقٌقته هً التً الروح ولكنه جسًما،

–دٌمومة ال محدودة، وهذا هو المعنى القدٌم، ولكنه  -ومعنى الخلود واألزلٌة واألبدٌة عند البعض: أ

. فثمة تصّوران للخلود، تصّور سمة ما ٌقع خارج الزمان -األقل تداوال فً الفلسفة. ب -فً نظرهم

زمنً وتصّور الزمنً، والثانً مرّتٌب وجوًبا على األول؛ ألنه فكرة دٌمومة منعتقة من كل السمات 

 -ٕن، األزلٌة واألبدٌة. دٌمومة ال محدودة طرفاها افتراضٌا -ٔد:والخلو .(ٖ)الخاصة بالدٌمومة

 .(ٗ)الخلود هو كل ما ٌقع خارج الزمن

فهم الفرق بٌن الخلودٌن الفٌزٌقً والمٌتافٌزٌقً  ما سبق، البد من التؤكٌد على ضرورةبعد إٌراد كل و

قبل االسترسال فً صفحات البحث، فكل خلود فٌزٌقً ٌإدي إلى خلود مٌتافٌزٌقً أًٌضا بالضرورة، 

ا، فالجسد ببل روح  ًٌ لٌس فبل أعتقد أن أحًدا بإمكانه تصور خلود الجسد دون الروح، فهذا ٌستحٌل عقل

فً بطن أمه ٌبدأ بالتكّون ولكنه ال ٌتحرك وال تدب الحٌاة  الطفلفإال كتلة هامدة من اللحم والعظم. 

  فٌه إال بعد أن تحل الروح فٌه إن صح تعبٌري.

، فالخلود الروحً المٌتافٌزٌقً، ال ٌستلزم الخلود فً نظري والعكس ؼٌر صحٌح بالتؤكٌد أًٌضا

ومن هنا قالت كثٌر من م خلود الجسد مع الروح، رؼم أنه ٌحتمل ذلك. ، أي ال ٌستلزالمادي الفٌزٌقً

                                                           
(ٔ)

 .ٕٗٔ،ص3َٕٓٓاألهكْ،-ٚاٌزٛى٠غٌٍٕشوأٍبِخكاهاٌفٍَفٟ،اٌّؼغُؽ١َجخ،ِظطفٝ-
(ٕ)

َ،صٕٓٓٓ،ٖاٌمب٘وح،ؽ–ك.ػجلإٌّؼُاٌؾفٕٟ،اٌّؼغُاٌشبًٌِّظطٍؾبداٌفٍَفخ،ِىزجخِلثٌٟٛ-

ٖٖٙ.
(ٖ)

ثبه٠ٌ،–ث١وٚد-ف١ًٍ،ِٕشٛهادػ٠ٛلادأٔله٠ٗالالٔل،ٍِٛٛػخالالٔلاٌفٍَف١خ،رؼو٠تف١ًٍأؽّل-

.7َٖٓ،ص33ٙٔ،ٔؽ
(ٗ)

.7ٖصَ،33٘ٔ،ٔث١وٚد،ؽ–ك.ف١ًٍأؽّلف١ًٍ،ِؼغُاٌّظطٍؾبداٌفٍَف١خ،كاهاٌفىواٌٍجٕبٟٔ-
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العقابد والفلسفات الدٌنٌة بخلود الروح وحدها؛ وقالت أدٌان وفلسفات أخرى بخلود الجسد وروحه 

 -على حد علمً–من المإمنٌن بوجود الروح فٌه  مًعا.. أما كون الجسد ٌخلد وحده فلم ٌقل به أحد

، وهو خلود الجسد وفٌه مادي لك نصل إلى أن الخلود خلودان: خلود فٌزٌقًوبذ الستحالة ذلك.

ولكننا قبل كل  الروح. وخلود مٌتافٌزٌقً مجرد، وهو خلود الروح وحدها بعد انفصالها عن الجسد.

 هذا ٌجب أن نتساءل: هل كل األدٌان والمذاهب الفلسفٌة تإمن بوجود الروح أصبلً؟! 

خفٌة متوارٌة تختلؾ عن الجسد الظاهر المحسوس المدرك، ولذلك  واإلجابة هً "ال"، فالروح

، ومن هنا قد تظهر إشكالٌة، هً أن فً هذه الفقرة ما قد ٌفهم منه مناقضتها لما اختلفوا فً وجودها

سبق، فإذا كان هناك من ٌنكر وجود الروح أصبل، فمن المنطقً احتمالٌة وجود من ٌإمن بإمكانٌة 

 الفبلسفة تناولوا لحقٌقة أن هذه النقطة شابكة ونادرة؛ ولكن ما أرٌد قوله أنخلود الجسد وحده. وا

: قبٌل من معقدة شابكة أسبلة عن اإلجابة فً واختلفوا سؤلوا: له حدود ال بإسهاب البشرٌة النفس

 وٌخرج وٌتؤلم، وٌبكً وٌضحك، وٌفرح فٌحلم، وٌنام وٌشرب، فٌؤكل ٌجوع وبدن، نفس اإلنسان

 أنهما أم النفس، ؼٌر البدن وهل والبدن؟ النفس بٌن العبلقة هً فما وٌتحّرك؛ -هللا كمأكرم -فضبلته

 الوجود مسؤلة فً وٌنقسمون وهل الروح هً النفس أم أن هناك فرق؟ !زاوٌتٌن؟ من ٌظهر واحد كل  

ٌّته، الوجود هذا وصورة للنفس، الحقٌقً  معه وتتداخل وتتقاطع هذا انقسامهم عن وتتفرع وماه

والخبلصة هً أن الذي ٌنكر وجود الروح أو النفس، البد أنه  .طوٌلة أخرى وجدلٌات قساماتان

 قوة )مجرد ٌإمن بوجودها بشكل آخر مخالؾ للمؤلوؾ، ومن ذلك مثبل أن البعض ٌعتقد أنها 

 الحٌوانات.  بقٌة عند تنظٌمه من أكثر عندنا المنظم المخ ٌإدٌها بدنٌة وظٌفة أو عضوٌة(

النوادر الذٌن ٌقتنعون بهذا التصّور الؽرٌب، ال إشكالٌة معهم أًٌضا، فهم إّما أن ٌإمنوا وبالتالً ف

بخلود أو إمكانٌة خلود الجسد ومعه هذه الجزء )القوة العضوٌة( أو العضو المإدي لهذه الوظٌفة 

وقوته التً البدنٌة.. وإّما أنهم ٌنكرون خلود أو إمكانٌة خلود الجسد بكل أجزابه، ومنها هذا العضو 

 ٌسمٌه ؼٌرهم )الروح(.

أشٌاع وحدة الوجود القابلون بعودة  -ٔوعلى العموم فؤبرز الذٌن ٌنكرون مسؤلة الخلود على قسمٌن: 

المادٌون المنكرون للروح إطبلًقا أو  -ٕوفقدانها الشعور بذاتها فٌه.النفس إلى )الكل المطلق( 

م من جهة المعرفة، المنكرون لما ٌعلو على التجربة الحسٌون أو الواقعٌون أو التجرٌبٌون إن سمٌناه

أو إدراك الحس أو إدراك الواقع؛ أو الظاهرٌون إن سمٌناهم من جهة المعرفة كذلك، المنكرون 

  .(ٔ)للجوهر مادة أو روحا

وبعد أن انتهٌنا من استعراض أبرز ما ذكرته المعاجم والموسوعات الفلسفٌة عن الخلود، ٌحسن بنا 

؛ بالتعرٌج على نظرة األدٌان ً الخلود، قبل أن نختمبعض آراء كبار الفبلسفة ف أن نستعرض

 . باإلضافة إلى بعض الكبلم المختصر عن الخلود من الناحٌة النفسٌة

 بقية هذا المبحث:  حول الضرورية صيلازيد من التفالطالع على كل ذلك، ولمول
لة.( في نهاية الرسا1نظر الملحق رقم )أ

                                                           
(ٔ)

.13ِٔواكٚ٘جخ،اٌّؼغُاٌفٍَفٟ،اٌّوعغاٌَبثك،ص-



 
ٕٔ 

 نً:الفصل الثا

 الخلود فً الزرادشتٌة والفلسفة الفارسٌة القدٌمة:

 المبحث األول: 

 لمحة عامة عن فلسفات بالد فارس القدٌمة.

 أو الفلسفة هً الزرادشتٌة أن وهو الكثٌرون، علٌه اتفق ما إلى نشٌر أن بنا ٌحسن َبْدءٍ  ِذي َباِدئَ 

 أًٌضا بعدها ما وأن قبلها، سابًدا كان لما اامتدادً  جاءت وأنها القدٌمة، فارس ببلد فً األبرز الدٌانة

 .لها كامتداد جاء

 أن رؼم جهة، من لزرادشت السابقٌن والفرس المٌدٌٌن بدٌانة االرتباط شدٌدة الزرادشتٌة أن بمعنى

م المعتقدات، من كثٌر فً له السابقٌن خالؾ -قبله سابًدا كان مما لكثٌر تبنٌه مع- زرادشت  ومنع فحر 

 .له السابقة المختلفة والممارسات والطقوس لسلوكٌاتا من الكثٌر

 هً لها التالٌة الفلسفات تلك وأبرز بقوة، أًٌضا بها الزرادشتٌة بعد جاء ما ارتبط ثانٌة، جهة ومن

 بها نعنً فإننا ،(القدٌمة الفارسٌة الدٌنٌة الفلسفة: )نقول عندما فإننا وبالتالً. والمزدكٌة المانوٌة

 .من ناحٌة ثانٌة بها المرتبطة البلحقة الدٌنٌة الفلسفاتو ،من ناحٌة لها السابقة انةوالدٌ الزرادشتٌة

 دولة رحم من ولدتْ  الفارسٌة الدولة أن هو فالمعروؾ لزرادشت، السابقة المٌدٌٌن والفرس دٌانة فؤما

 قوٌة ةدول المٌدٌون أقام" فقد ،(ٔ)أشور دولة تحطٌم فً شؤن أٌما شؤن لهم كان المٌدٌٌن، الذٌن

 على الفارسٌة الدولة وقامت. األشورٌة الدولة على وقضوا المٌبلد، قبل السابع القرن فً ازدهرتْ 

 القرن فً الفارسٌة اإلمبراطورٌة واتسعت المٌدٌٌن مع قربى عبلقة على وكانت المٌدٌة، الدولة إثر

 ومناطق الصؽرى، سٌاوآ ولٌدٌا وبابل آشور ببلد فارس، لببلد إضافة وضمت المٌبلد، قبل السادس

 الزرادشتٌة األول دارا جعل ثم وقوانٌنها، بإدارتها مركزٌة الفارسٌة الدولة وكانت مجاورة، أخرى

  .(ٕ)"نفوذاً  األكثر الطبقة ٌشكلون كهنتها وؼدا للدولة رسمٌاً  دٌناً 

أعطى  فؤصبحت تعالٌم زرادشت المصدر الروحً للفرس، منذ عهد هذا الملك، أي دارا األول، الذي

رجة أن أصبح ملوك الفرس ال رجال الزرادشتٌة القوة، فزاد واستمر تؤثٌرهم فً الناس، إلى د

 . (ٖ)على شًء إال بعد استشارتهم ٌقدمون

ٌٌن أو الشعوب التً على أن أفواًجا من اآلر بالرجوع إلى األصول األولى، نجد أن الكثٌرٌن ٌتفقونو

فً األلؾ الثانً قبل المٌبلد، وؼالًبا فً أواخره، وقد قدم  أوروبٌة، بدأت تؽزو إٌرانتعرؾ بالهندو

هإالء من الشمال والشمال الشرقً من ببلدهم األصلٌة، التً كانت على األرجح تمتد من المنطقة 

                                                           
 –بٌروت، المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم  -ِول دٌوَرانت، قصة الحضارة، دار الجٌل أنظر:  -(ٔ)

 .99ٖص  ،ٕ ج ،ٔ ، مجم 911ٔتونس، 
 . 9٘، ص م99ٕٔ، ٕدمشق، ط –حسٌن العودات، الموت فً الدٌانات الشرقٌة، األهالً للطباعة والنشر  -(ٕ)
(ٖ)

ث١وٚد،–اٌؼوث١خأٔظو:ِؾّلأثٛاٌّؾبٍٓػظفٛه،ِؼبٌُؽؼبهاداٌشوقاألكٔٝاٌمل٠ُ،كاهإٌٙؼخ-

 .1َٕٕ،ص317ٔ،ٕؽ



 
ٕٕ 

الواقعة بٌن نهري الدانوب واألورال، فً جنوب روسٌا، واختلطوا مع الشعوب التً كانت موجودة 

 .(ٔ)لٌها، فشكلوا شعبٌن شقٌقٌن هما المٌدٌون والفرسفً المنطقة، والتً سبقتهم إ

 والتداخل التعقٌد وشدٌدة مشوشة لزرادشت السابقة والفرس المٌدٌٌن دٌانة حول الرإٌة زالت وما

 تتشكل ولم ، زرادشت قبل والفرس المٌدٌٌن دٌانة ٌكتؾ الؽموض أن ورؼم" ولكن والؽموض،

 انبثقت التً المناطق فً سادت التً القدٌمة واآللهة المعتقدات عن الباحثٌن لدى متكاملة صورة

 بٌن الوثٌقة العبلقة لنا تظهر الضبٌلة التارٌخٌة المعطٌات إال أن الزرادشتٌة، فٌها وانتشرت

 .(ٕ)"علٌها السابقة والمعتقدات الزرادشتٌة

 تؤلٌه رزهاأب ربٌسٌة، نقاط حول تدور كانت زرادشت قبل والفرس المٌدٌٌن معتقدات فإن وبالمجمل

فعبدوا إله الشمس الذي  األجداد،األسبلؾ وو والحٌوانات الطبٌعة قوى وعبادة الطبٌعٌة، العناصر

ٌنضج محاصٌلهم وسمّوه )مٌترا(، وعبدوا إلهة الخصب واألرض وسموها )أنٌتا(، باإلضافة إلى إله 

الثور المسّمى )هوما( الذي  المطر، وإله الرٌح، وإله السحاب، وؼٌرها من اآللهة الكثٌرة.. كما عبدوا

ا ووهب الجنس البشري دمه شراًبا لٌسبػ علٌه نعمة الخلود ًٌ  ٌإكده ما وهذا.         (ٖ)مات ثم ُبعث ح

 زمن منذ واألرض والماء والنجوم والقمر الشمس ٌعبدون كانوا الفرس إن: "بقوله هٌرودوت المإرخ

 .(ٗ)بعٌد"

القدٌمة سماحها للشعوب المختلفة المحكومة بالمحافظة على ومما ٌحسب لكثٌر من السلطات الفارسٌة 

عقابدها الدٌنٌة، ورؼم مٌل بعض الناس إلى األدب والعلوم والفلسفة، إال أنهم فً الجملة لم ٌهتموا 

بالعلوم عامة، التً ظل ٌعمل بها أبناء الشعوب األخرى. ورؼم أنهم كانوا مولعٌن ببعض أنواع 

هم لم ٌنشبوا أدًبا ٌمكن أن ٌطلق علٌه ذلك االسم، ولم ٌتركوا من المخلفات الشعر واألساطٌر، إال أن

 .  (٘)األدبٌة إال الكتب الدٌنٌة وبعض رسابل الملوك والوثابق القانونٌة وما شابه

والحقٌقة المهمة التً البد من تسلٌط الضوء علٌها بقوة، هً أن دٌانة الفرس القدماء قبل زرادشت، 

 التصالهم القدٌمة، الهندٌة بالمعتقدات اإلٌرانٌون ٌر من أدٌان الهند، فقد "تؤثربكث بوضوح تؤثرتْ 

 قبل الثانً األلؾ فً اتقرٌبً  ذلك وكان هندٌة، أخرى من قدٌمة إٌرانٌة قبابل انحدرتْ  فلقد بالهنود،

 وإلى الهند ؼرب شمال إلى أحدهما طرٌقٌن فً زاحفٌن الشمال من( اآلرٌون) هاجر حٌث المٌبلد،

 دٌانات وكشفت. منهم اشتق الذي االسم وهو - إٌران ذلك بعد استوطن ثالثاً  فرٌقاً  لكن آسٌا، ؼرب

 فاإلله المتشابهة، الخصابص من عدد عن( األفستا - الفٌدا) المقدسة كتبهم خبلل من معاً  وإٌران الهند

 متشابهة، ٌقةبطر الكون نظام ٌتصورون أنهم كما كلٌهما، فً ٌظهر المثال سبٌل على( مترا)

 .(ٙ)الدٌنٌة" طقوسهم من كثٌر فً واضحاً  تشابهاً  هناك أن إلى باإلضافة

                                                           
 .1ٖم، ص 97ٕٔ نعٌم فرح، موجز تارٌخ الشرق األدنى القدٌم، دار الفكر،د.  -(ٔ)
(ٕ)

.1َٕ،ص337ٔ،ٕكِشك،ؽ–ٔٛهٞإٍّبػ١ً،اٌل٠بٔخاٌيهاكشز١خ،كاهػالءاٌل٠ٓ-
 .1ٕٓ، ص م99٘ٔ، ٗالقاهرة، ط –سلٌمان مظهر، قصة الدٌانات، مكتبة مدبولً أنظر:  -(ٖ)
(ٗ)

.3ِٕوعغٍبثك،صأٔظو:ٔٛهٞإٍّبػ١ً،اٌل٠بٔخاٌيهاكشز١خ،-
(٘)

 .3ٕ،ِوعغٍبثك،صٔؼ١ُفوػ،ِٛعيربه٠ـاٌشوقاألكٔٝاٌمل٠ُ-
 –دراسة فً نشؤة المعتقدات، منشورات جامعة قارٌونس  –د. هنٌة مفتاح القماطً، الفكر الدٌنً القدٌم  -(ٙ)

 .٘ٓٔص ،مٖٕٓٓ، ٔبنؽازي، ط



 
ٕٖ 

 ،فً العصور الفٌدٌة الهندوسٌة وخاصة الهندٌة بالدٌانات الفرس قدماء تؤثر فبجانب فحسب، هذا لٌس

 نٌةوالمٌتا واآلشورٌة واألكادٌة البابلٌة واألساطٌر الطقوس ساهمت حٌث أخرى، تؤثرات هناك نجد

 .وفلسفٌة دٌنٌة وإرهاصات مقدمات من لها مهد وما الزرادشتٌة تكوٌن فً

مجت ضمن منظومة الفلسفة الدٌنٌة الفارسٌة عامة والزرادشتٌة حٌث نجد أن الكثٌر من اآللهة التً دُ 

 المٌتانٌٌنخاصة هً آلهة سادت لدى أكثر شعوب المنطقة والسٌما لدى المٌتانٌٌن. وؼٌر خاٍؾ أن 

حٌث كانوا  ن"آسوٌ"و "أروانا" و "اٌندرا"مثل  ًٌرابك ًٌساقدتآلرٌٌن اقدسون آلهة قدماء ٌانوا ك

لى أن أكثر القصص والمفاهٌم الدٌنٌة الزرادشتٌة إٌضعونها فً مراتب آلهتهم القومٌة. باإلضافة 

ٌن مستمدة من معتقدات شعوب المنطقة مثل قصة الخلق، والطوفان البابلً وصراعات اآللهة والتن

الزرادشتٌة باألدٌان  إلىجرى إضافتها  تًرمز الموت والجدب. وتؤثرت اإلضافات البلحقة ال

 ،عتنقهاتالزرادشتٌة بصبؽة محلٌة حسب المنطقة التً  السماوٌة السابدة بالمنطقة. وكذلك فقد اتسمتْ 

 .(ٔ)زرادشتٌةالحفرٌات األثرٌة وجود آلهة محلٌة قدٌمة إلى جانب قابمة المعبودات ال فقد أظهرتْ 

وأًٌضا قبل زرادشت، كان السحر مسٌطًرا، باإلضافة إلى تعدد اآللهة وعبادة األصنام، كما كان 

 الكهنة ٌتحكمون فً شإون البشر بوصفهم وسطاء بٌن الناس واآللهة.

وتختلؾ المراجع فً شرح ووصؾ تلك الحالة المتفق علٌها عند الكثٌرٌن، ومن أوجز وأشمل ذلك 

د كانوا قدماء بجانب عبادتهم للرٌاح والعواصؾ والنار والنجوم والكواكب وما شابه، فقأن الفرس ال

 ٌقّدمون فكانوا خاًصا، اهتماًما والنور النار وأولوا عنصريٌعبدون الهوما )الثور المقدس( أًٌضا 

 التً صنامواأل التماثٌل ظهرت القدٌمة إٌران فً اآللهة تعدد ومع إلٌها، النار وٌصلّون إلى القرابٌن

 بالتجمع ذلك اكتفوا اإلٌرانٌون فعل وعندما والفضة، الذهب من وأحٌاناً  والخشب، الطٌن من نحتها تم

 ومع آلهتهم، لعبادة الجبال إلى ٌذهبون ٌعودوا ولم المعابد، فً األوثان لتلك والصبلة القرابٌن لتقدٌم

 ثم ومن حفظها، الناس ٌستطع ولم تعددة،الم لآللهة تقّدم التً والتراتٌل الصلوات زادت الوقت مرور

 كانوا الكهنة هإالء فإن وبالتالً والتراتٌل، والطقوس الصلوات هذه بحفظ ٌقومون الذٌن الكهنة ظهر

 بؤنهم بإٌهامهم البشر فً تحكموا حٌث واآللهة، البشر بٌن -زرادشت ظهور قبل- وسطاء بمثابة

 تفعل فاآللهة اآللهة، صحبة المعابد فً وجودهم تٌجةن اآللهة من مقربون وأنهم البشر، كل من أفضل

 كل فً بالسحر اإلٌمان فانتشر سحرة، الكهنة وأصبح الكهنة، اإلٌرانٌون وصّدق الكهنة، ٌرٌده ما كل

 .(ٕ)القدٌمة إٌران ببلد

هر وكنتٌجة لتؤثر هذه الفلسفة الدٌنٌة القدٌمة بالهندوسٌة، نجد لدٌهم مثبل أن من أفضل الفضابل )الط

واألمانة( ألنهما ٌوصبلن إلى الحٌاة الخالدة، وأن على اإلنسان عندهم واجبات ثبلث: أن ٌجعل العدو 

 .(ٖ)صدٌقاً والخبٌث طًٌبا والجاهل عالًما

من األفكار العجٌبة واألساطٌر والخوارق والماورابٌات  كثٌرمإمنٌن جًدا ب لقد كان قدماء الفرس
مزدا( شّرع االحتفاالت  بؤن اإلله )أهورا -مثبل– سفتهم، كإٌمانهموالمعتقدات المإثرة فً فكرهم وفل

المتمثلة فً أعٌادهم الدٌنٌة، التً أقامها لهم تخلًٌدا لذكرى مراحل خلق الكون، فقد استؽرق هذا الخلق 
كما أنهم  سنة كاملة، ثم استراح لمدة خمسة أٌام أقام فٌها هذه األعٌاد المازدٌة. -حسب معتقداتهم-

                                                           
(ٔ)

.3ٕ،ِوعغٍبثك،صٔٛهٞإٍّبػ١ً،اٌل٠بٔخاٌيهاكشز١خ-
(ٕ)

 .ٙٓٔ،ِوعغٍبثك،صك.١ٕ٘خِفزبػاٌمّبؽٟ،اٌفىواٌل٠ٕٟاٌمل٠ُ-
(ٖ)

 .ٔٙ،ِوعغٍبثك،صؽ١َٓاٌؼٛكاد،اٌّٛدفٟاٌل٠بٔبداٌشول١خ-



 
ٕٗ 

( فً مركز cajmardخلق اإلنسان األول المسّمى )كاجومارد  مزدا أهوراا ٌإمنون بؤن اإلله كانو
 .(ٔ)(evagolathالعالم، وخلق البقرة األولى )إٌفاكوالت 

 
فارسٌة قدٌمة تقول: إن اإلنسان األول الذي قتله أهرٌمن، أنجب ذكًرا وأنثى )وهما  ةوهناك أسطور

اشا خمسٌن سنة مستؽنٌن عن الطعام والشراب، ٌنعمان بحٌاتهما دون "ماشٌا" و"ماشٌاناج"( اللذٌن ع
متاعب، حتى ظهر لهما "أهرٌمن" فً صورة شٌخ هرم، فؤتى على شجرة وأكل من ثمارها فعاد 

الزوج البشري األول باألكل من ثمار نفس الشجرة، وقعا فً الببلٌا  وقلّده شاًبا، وعندما اتبعه
 .(ٕ)والشرور

بقدسٌة "ٌوم النٌروز" الذي ٌرشون فٌه الماء، اعتقادا منهم أن هللا ٌرسل للسماء  ٌإمنون أًٌضاو
. كما فً األموات وٌرد إلٌهم أرواحهم. هو ٌوم ٌقٌم هللاوه المتعلقة بالمطر، وؼٌر المطر، أوامر
ي لدٌهم أٌضا مظاهر عبادة األرواح، كنتٌجة لتؤثرهم بفكر ببلد النهرٌن وسورٌة القدٌمة، الذ سادتْ 

دخل إلى ببلد فارس، فقد ساد بٌن الفرس قبل زرادشت االعتقاد بوجود األرواح الشرٌرة، وعلى 
والخبلصة أنهم ٌنظرون إلى ٌوم النٌروز  . (ٖ)رأسها إله الشر والظبلم )أهرٌمن( والصراع المستمر

الم، ففً ٌوم وذلك إحٌاًء لذكرى الٌوم الذي حدث فٌه خلق العبوصفه عًٌدا )العام الجدٌد الفارسً( 
 .(ٗ)النٌروز ٌتم تجدٌد الخلق

فً  دٌمةعلى الدٌانة الفارسٌة الق ة التً طرأتْ ة والعقابدٌّ رات الفكرٌّ مع ضرورة االنتباه إلى التؽٌّ 
حٌث انتقلت عقابدهم من التؤكٌد على المظاهر المادٌة إلى التؤكٌد على  ،مراحلها المتؤخرة أو البلحقة
النور )أهورا مزدا( فً المرتبة األولى، بدال من )مترا( إلهة الشمس التً  المظاهر الروحٌة، فحل إله

تؽٌرت،  أن طقوس عبادتهمومن ذلك أًٌضا  ،السابقة األولى كان لها التقدٌس األول فً األزمنة
هم اهتمام كبٌر ببناء المعابد والهٌاكل دٌل عد، فلم ٌانًإلى البساطة والتجرد الروح تمٌل وأصبحت
ٌكفً أن ٌجتمعوا فً العراء عند مذبح حجري، ٌوقد فٌه كهنتهم النار، ثم ٌنصرؾ  بل كان واألصنام،

 .(٘)سّمى )الهوما( ٌؽٌبهم فً نشوات مقدسةالمتعبدون للصبلة، وهم ٌشربون مشروًبا مسكًرا ٌُ 

 ذلك وإّبان زرادشت ظهور قبل القدماء والفرس المٌدٌٌن وأفكار هذا ما ٌتعلق بؤبرز معتقدات

ما جاء به أن  بوضوح نال وبتؤمل كل ما سبق وربطه بما نجده فً "الزرادشتٌة" سٌثبت ور..الظه

 والعبادات والممارسات الشعابر من زرادشت لم ٌكن أكثر من امتداد طبٌعً لما كان سابًدا قبله،

 .فارس ببلد فً المختلفة الدٌنٌة والتصورات والنظم

إال أنه ارتبط ببعض أفكار ذلك التراث،  رسٌة السابقة له،الموروثات الفا معظم أدان زرادشت أن فمع

التقلٌدي  الشكل فً ترنٌماته من عدًدا وضع كاهنا بوصفه بشكل كامل، "فهو ٌتحرر منها حٌث لم

 فً هلل، فاستخدمها الكونً والقانون النور رمز هً -مثبل-القدٌمة  النار طقوس أن المؤثور، فرأى

                                                           
. وأنظر أًٌضا: ٘ٔ، ص م999ٔمشق، د –محمد سلٌمان حسن، تٌارات الفلسفة الشرقٌة، دار عبلء الدٌن  -(ٔ)

م، ٕٙٓٓ ،ٔط الجٌزة،-النافذة  مكتبة القدٌم، األدنى الشرق وتراث الكبرى التوراة أساطٌر عزٌز، محمود كارم

 .7ٕص 
(ٕ)

،ٔؽاٌغ١يح،-إٌبفنحِىزجخاٌمل٠ُ،األكٔٝاٌشوقٚرواساٌىجوٜاٌزٛهاحأٍبؽ١وػي٠ي،ِؾّٛكك.وبهَ-

.َٙ٘ٔ،صٕٙٓٓ
(ٖ)

 .ٙٔصِؾّلؽَٓ،ر١بهاداٌفٍَفخاٌشول١خ،اٌّوعغاٌَبثك،-
(ٗ)

اٌٍجٕبٟٔاٌفىوكاهاٌمل٠ّخ،اٌّؼجٛكادأُِ٘ٚؼغُاٌمل٠ّخاٌشؼٛةٚأٍبؽ١و١ِضٌٛٛع١بٍِٛٛػخٔؼّخ،ؽَٓ-

 .71َ،ص33ٗٔث١وٚد،-
(٘)

،ثزظّوف١َ٠و.ِٙٔؾّل١ٍٍّبْؽَٓ،ر١بهاداٌفٍَفخاٌشول١خِوعغٍبثك،ص-
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 الحق القدٌمة، كفكرة اآلرٌة لؤلفكار هً تعدٌبلت-تقدٌر أقل على-إللها صفات بعض أن كما صلواته،

ما  كل لكن. الموت بعد الفرد لمحاسبة المعتادة الصورة استعداد كذلك الستخدام على كان ولقد. مثبل

 أجل من ٌعمل أن تطلب منه هلل فرٌدة، فحبه بطرٌقة جدٌد من وشكله عّدله قد سابقة له أفكار من أخذه

 .(ٔ)االجتماعً" ة، والوفاقالعدال

 مجتمعه ٌصلح أن -دابًما أمثاله طرٌقة هً كما- أراد عقابدي، اجتماعً كمصلح زرادشت لقد جاء

 هذا، زرادشت فً الحابرون حار وقد. فٌه السابدة واالنحرافات األخطاء من وٌخلصه قناعاته، وفق

 فذهب حقٌقته، حول كثًٌرا همجدل وطال أمره، فً والمتخصصٌن المهتمٌن من الباحثون واختلؾ

 والشعابر األفكار من منظومة إلٌها نسب الذي الخٌال نسج من أسطورٌة، شخصٌة أنه إلى بعضهم

 عندي ٌصح ال مردوًدا بل ضعٌفا، أراه الرأي وهذا ، (ٕ) الزرادشتٌة الدٌانة مسمى تحت والمعتقدات،

 .حصىت وال تعد ال الحقٌقً وجوده فدالبل وتؤمل، بحث طول بعد

وهذا الرأي ٌإكده كثٌر من محبٌه  -علٌه السبلم-إبراهٌم الخلٌل  ًنبالوذهب آخرون إلى أنه هو 

عندي، ومرجوح لقلة المصادر وضعؾ الحجج التً ٌستدل  أًٌضا وأتباع دٌانته، وهذا رأي ضعٌؾ

ل واضح وقد بحثُت طوٌبل فلم أقؾ على دلٌ سهاب فٌها،ولٌس هذا مقام اإل بها أنصار هذا الرأي،

على العكس، أي على كثٌر من البراهٌن التً تنقض هذا  قاطع الداللة على هذا األمر، بل وقفتُ 

االفتراض وتدحضه جملة وتفصٌبل. مع ضرورة التنبه هنا إلى أن اسم )زرادشت( أطلق على عدة 

 أن المإكد ولكن راهٌم الخلٌل علٌه السبلم وؼٌره؛، منها إبٌةالتارٌخالمصادر شخصٌات فً 

  .(ٖ) إبراهٌم بالنبً لها عبلقة ال أخرى شخصٌة هو هنا، فلسفته بصدد نحن الذي زرادشت

وهذا ما تإكده الرواٌات الزرادشتٌة نفسها، فبحسبها "وجد ثبلثة أشخاص سموا بزرادشت، وكان هذا 

فترضون االسم بمثابة لقب دٌنً لهم، فقد اعتبروا )هوشنكك( الذي أوجد النار، الزرادشت األول، وٌ

 . (ٗ)أن الثالث هو إبراهٌم، أما الثانً فهو زرادشت المعنً صاحب األناشٌد"

 بالجمل عبلقة لها كلمة أنها هو األقوال وأشهر( زرادشت) اسم معنى فً أًٌضا المهتمون اختلؾ كما

 من ركثٌ فً تكرر كما( األصفر الجمل صاحب) أو وحبها، لها االشتٌاق أو الِجمال بقٌادة أو والِجمال

 .(٘)متشابهة كثٌرة بصٌاؼات المصادر

 سابقاً، عنهم تحدثنا الذٌن" اآلرٌٌن" نسل من أي اآلري، الجنس من أنه الراجح أن هً والخبلصة

 فً التشتت وهذا جهة، فً منهم دفعة كل استقرت دفعات شكل على فارس ببلد إلى توافدوا الذٌن

 اآلراء وأقرب زرادشت، والدة وزمان مكان ًف الواسع االختبلؾ أوجد ما هو االستقرار أماكن

 ٌرى أدق وبشكل الٌوم، المعروفة" إٌران" دولة من الشمالٌة الجهات فً ولد أنه هو للصواب

                                                           
(ٔ)

 .3َٔ،ص33ٖٔاٌى٠ٛذ،-عفوٞثبهٔله،اٌّؼزملاداٌل١ٕ٠خٌلٜاٌشؼٛة،اٌّغٌٍاٌٛؽٌٍٕٟضمبفخٚاٌفْٕٛ-
ٕ))

ِٕٙبِٓأٚعيٚاٌّظبكهاٌزٟأٚهكداٌقالففٟىهاكشذً٘٘ٛشقظ١خأٍطٛه٠خأَؽم١م١خوض١وح،-

.7-ٙ-٘دمٌه،وىزبةاٌل٠بٔخاٌيهاكشز١خ،ٌٕٛهٞاٍّبػ١ً،ِوعغٍبثك،اٌظفؾب
ٖ))

،ٕؽكِشك،–ٚاٌفٌٍْٕٛضمبفخهٚافلاٌيهاكشز١خ،فٟاٌّمّلً(األفَزب)وزبةػجلاٌوؽّٓ،أٔظو:ف١ًٍ-

صصٍبثك،ِوعغاٌيهاكشز١خ،اٌل٠بٔخإٍّبػ١ً،ٔٛهٞٚأٔظوأ٠ًؼب:.7ٕإٌَٕٕٝ،اٌظفؾبد1ِٕٓٓٓ

٘-ٙ. 
(ٗ)

 .٘ٔٛهٞإٍّبػ١ً،اٌل٠بٔخاٌيهاكشز١خ،ِوعغٍبثك،ص-
 .ٕٕ، ص مرجع سابقراجع مثبل: خلٌل عبدالرحمن، كتاب )األفستا( المقّدس فً الزرادشتٌة،  -(٘)
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 نعٌم المسلم القابد فتحها التً الشهٌرة،" الري" مدٌنة من أو" خراسان" منطقة من خرج أنه الكثٌرون

 مناطق فً عاش أنه على الباحثٌن من كثٌر ٌتفق ماك.. الخطاب بن عمر الخلٌفة عهد فً مقرن بن

 .وإٌران وأذربٌجان كردستان منها

ب التقلٌد ق.م( حسٔ٘٘-1ٕٙمٌبلده، الذي حدث ما بٌن ) تارٌخحول  من الخبلؾ شٌباً نجد و
 وشذ المسٌح، قبل الثامن القرن نهاٌة حوالً وجد ا على أنهأما أكثر الباحثٌن فٌتفقون تقرٌبً . (ٔ)المزدي

 وجد أنه ٌرى الذي الفرنسً" كلٌمٌن" األستاذ شخصٌة وهً جلٌلة، علمٌة شخصٌة اإلجماع هذا نع
وهناك من ٌرى أنه لم ٌكن لزرادشت وجود حقٌقً على  .(ٕ)المٌبلد قبل العاشر القرن أوابل فً

 .(ٖ) ق.م ٓٓٓٙاإلطبلق، وهناك قول آخر ضعٌؾ أنه وجد فً زمن مبكر جًدا، فً حدود سنة 

أنه ولد ضاحًكا رافعاً وجهه وٌدٌه  والدته، ومن ذلكزرادشت وبالمتعلقة بن األساطٌر م كثٌرال هناكو

ومنها أنه تحدى مشاهٌر وأنه حدث لٌلة مولده معجزات شتى رآها الخاصة والعامة. نحو السماء، 

بل السحرة فً عصره، فحاولوا أن ٌهلكوه، بكل ما أوتوا من علم وقوة، ولكنهم فشلوا فً ذلك فش

ذرٌعاً. ومن ذلك أنه كان ٌنسحب من البقاع اآلهلة بالسكان، وٌؤوي إلى الصحراء، لٌعتكؾ فٌها 

ا ربه بقلبه ًٌ ولسانه، وأنه كان ٌوحى إلٌه بواسطة رإساء المبلبكة، وأنه سحر الملوك ببراهٌنه،  مناج

 . (ٗ)وأنه ُعرج به إلى حٌث اإلله نفسه، فصار أمامه

لحظة مٌبلد زرادشت: "لقد ولد ٌا حسرتاه زرادشت الطاهر فً بٌت  وٌقال إن الشٌطان قال فً

بوراشاساب، كٌؾ السبٌل إلى هبلكه وموته، إنه السبلح الذي ٌضربنا بقوة، إنه مصٌبتنا الكبرى، 

 .(٘)ستزول من األرض عبادة الشٌاطٌن، وسٌختفً الكذب والزور بٌن الناس"

حٌث تواترت المراجع فً تكرار  (بلثة ثبلث مراتتكرر الرقم ث)ومن المصادفة فً أسرة زرادشت 
 هامة أبناء. وهناك ثبلثٌة أخرى ةبنات وثبلث ث نساء، أنجبن له ثبلثتزوج ثبل معلومة هً أنه
، فالفلسفة الزرادشتٌة تقوم شعابرها على مثلث أركانه هً: الفكر الصالح، فً كل مكان متواترة أًٌضا

 ل الصالح، والعمل الصالح.والقو

ب المصادر الفارسٌة وؼٌرها، فقد كان زرادشت فً سن األربعٌن حٌن أوحٌت له دٌانته كما وحس
 قد اعتزلفوات، ٌُعّبر البعض، أو حٌن ألهم كما ٌعّبر آخرون، أّما اعتزاله الناس فقد سبق ذلك بسن

 كما تتفق كثٌر من األرض وثمار الجبن طعامه ٌكون وأن جبلٌة، برٌة فً ٌعٌش أن الناس وآثر
 .(ٙ)المصادر

ثبلثٌن سنة تقرًٌبا، كما ٌقول نٌتشه فً  -الناس واعتزلهم انزوى عنأي حٌن -كان عمره حٌنها و
هو نفس العمر الذي  -أي سن الثبلثٌن-هذا العمر حٌث ٌإكد أن ابه الشهٌر )هكذا تكلم زرادشت(. كت

اقتنع وعمل على  -تعٌسى وزرادش-بدأ فٌه عٌسى رسالته ونشر أفكاره وتعالٌم دٌنه. وكبلهما 
فً فكرة "االتجاه  -كؽٌرهم من األنبٌاء-التضحٌة بنفسه فً سبٌل عقٌدته.. كما أنهما ٌتفقان أٌضا 

                                                           
(ٔ)

 .3ٔاٌشول١خ،ِوعغٍبثك،صاٌفٍَفخر١بهادؽَٓ،١ٍٍّبِْؾّل-
(ٕ)

.1٘ٔ،ِوعغٍبثك،صِؾّلغالة،اٌفٍَفخاٌشول١خ-
(ٖ)

 .َ٘ٗٔ،ص33ٗٔ،ٕؽاٌّؼبهف،كاهاٌشوق،فالٍفخر١ٍِٛٓ،.ف.ٚ.أ-
(ٗ)

 ِؾّلغالة،اٌّوعغاٌَبثك،ٔفٌاٌظفؾخ.-
(٘)

عبِؼخاٌى٠ٛذ،–ك.اٌشف١غاٌّبؽٟأؽّل،ىهاكشذٚاٌيهاكشز١خ،ؽ١ٌٛبدا٢كاةٚاٌؼٍَٛاالعزّبػ١خ-

 .1َٔ،صٕٔٓٓ،ٕٔاٌؾ١ٌٛخ
(ٙ)

 .ٕٗٗ،صٕ،طٔ،ِوعغٍبثك،ِظِٚيك٠َٛهأذ،لظخاٌؾؼبهحهاعغ:-
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للجبل" فعٌسى لجؤ فً القصة اإلنجٌلٌة إلى جبل الزٌت فً ضواحً القدس قبل صلبه، لٌصلً هلل، 
 .(ٔ)منهجه ودٌنه الناس لٌدعوهم إلى اعتزل فً الجبل، ثم نزل منه إلى أٌضا وزرادشت

باإلضافة إلى ذلك ٌشابه زرادشت الرسل فً أنه كان ٌرى نفسه صاحب شرٌعة جدٌدة، كاألنبٌاء 
موسى وعٌسى وؼٌرهما، فقد كان ٌجلس أمام األلواح القدٌمة المهشمة، التً تذكرنا بؤلواح دٌن 

تلك النقاط التً ٌشابه  موسى، وبالقانون األخبلقً ألوروبا المسٌحٌة بتطابق وتماثل واضح. إلى آخر
 .(ٕ)فٌها زرادشت األنبٌاء، ولذلك عّده نٌتشه مإسًسا لدٌن عظٌم وإٌمان عالمً فلسفً جدٌد

وركز فٌها على البسطاء وخاصة الرعاة، حتى انتشرت دعوته وذاع  ،بدأ دعوته فً مسقط رأسه
وآمن به هو ابن عمه مناطق إٌران وما حولها، وٌظهر أن أول من ناصره  ا فً كلِّ صٌته تدرٌجًٌ 

)مدٌومه( عن قناعة حقٌقٌة، حٌث ارتاحت نفسه ألسرار هذا المسلك الدٌنً، بكل ما فٌه من توجٌهات 
 .(ٖ)إلصبلح أمور الحٌاة

 
وقد استفاد زرادشت كثًٌرا من مناصرة ابن عمه له، وإٌمانه به وبؤفكاره، ومن ذلك أن حواًرا طوٌبل 

ح قٌمة لزرادشت، وقد أثر ذلك كثًٌرا على مسٌرة زرادشت دار بٌنهما، وجه فٌه مدٌومه نصاب
 .(ٗ)وطرٌقة تعامله مع الناس

 
 ولكن زرادشت لم ٌحقق ما ٌرٌد فً وطنه وبٌن قومه، فقد فشل فً نشر عقٌدته بالشكل المؤمول،

تعرض من بنً جلدته إلى كثٌر من الحروب  نبعد أ حاكم "فرٌان" فهاجر إلى ببلد )وٌشتاسب(
مات زرادشت مقتوال فً أحد معابد النار وهو ٌصلً، . وواإلساءات واإلهانات المختلفةعب والمتا

ًٌا للقضاء على دٌانته،  على ٌد الطورانً )براتفاركش( فً الحرب التً قام بها الطورانٌون ضده، سع
وأحاطت بقصة وفاته  .(٘)سنة 77حٌن رأوا أنها تتوسع وتنتشر. وكان عمره حٌن قتل ما ٌقارب 

 .(ٙ)حٌة أخرى، أبرز ما فٌها أن شعاًعا من نور أحاط به بعد موته، ثم ُصعد به إلى السماءمسر

اإلله، حٌث  انؤتً اآلن إلى أبرز معتقدات وأفكار الفلسفة أو الدٌانة الزرادشتٌة، ونبدأ بمٌتافٌزٌق
إلله واحد، أنه دعا إلى مفهوم )التوحٌد(، حٌث ٌتفق الكثٌرون على أنه رأى أن ا ٌعرؾ عن زرادشت

له من وهو )أهورامزدا( ومكانه فً السماوات، وهو اإلله الخالق الكامل السامً عن كل شًء، 
 الكثٌر. الصفات واألسماء

 لٌس: قاببلً  القدماء، المجوس أي ،(موؼوش) معتقدات جمٌع زرادشت أبطل وبذلك ٌتضح لنا أن
 الذي( أهورامزدا) اسمه واحد، إله هو اإنم للشر، كثٌرة عفارٌت وال للخٌر، كثٌرة روحٌة قوى هناك

 الخالق القادر الحكٌم وهو والنور، الحق وهو الصمد، القدوس، األحد، الواحد، وهو شًء، لٌس كمثله
 لٌست للخٌر خالقة زعموها التً الروحٌة القوى وإن شًء، وربوبٌته ملكه فً ٌشاركه ال الذي

                                                           
(ٔ)

ٌٕلْ،–،كاهاٌؾىّخِلفًألػّبٌُٙاٌفٍَف١خاٌوائلح.ك.ػجلهللاِؾّلأثٛ٘شٗ،فٟطؾجخاٌفالٍفخأأٔظو:-

.13ٔ،صَٔ،طٕٔٔٓ،ٔؽ
(ٕ)

.3ٓٔ-13ٔاٌّوعغاٌَبثك،صص-
(ٖ)

 .ٕٔاٌشول١خ،ِوعغٍبثك،صاٌفٍَفخر١بهادؽَٓ،ِؾّل-
(ٗ)

١ٍٍّبِْظٙو،لظخاٌل٠بٔبد،الِٖٓٔزبئظ،هاعغ:ِٚبر،ٌالٍزياكحٚاالؽالعػٍٝاٌؾٛاهِغِل٠ِٛٗ-

.3ِٕٓوعغٍبثك،ص
(٘)

.ِٕٔؾّلؽَٓ،اٌّوعغاٌَبثك،ٔفٌاٌظفؾخ-
(ٙ)

.3ٗٔأ.ٚ.ف.ر١ٍِٛٓ،فالٍفخاٌشوق،ِوعغٍبثك،ص-
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صرح زرادشت بؤنه لٌس للشر إله، بل الذي ٌؤمر  . وكذلكأهورا مزدا خلق من نفسها هً بل بخالقة،
 .(ٔ)بالشر هو الشٌطان )انؽرامى ٌنوش( الذي ُحّرؾ إلى )أهرمن( 

 عن العقابد الفارسٌة حٌنها، والتً كانت تدور حول تعدد اآللهة ا وممٌزاً ا فرٌدً وكان هذا شٌبا ؼرٌبً 
فً بعض المصادر؛  زرادشتٌة، وردتْ ، مع ضرورة االنتباه إلى أن هناك آلهة أخرى فً الكما أسلفنا

 ولكنها أقل درجة ومنزلة وذكًرا من اإلله الواحد أهورامزدا.

والحقٌقة هً أن الكثٌرٌن ٌصفون الزرادشتٌة بالثنابٌة فً اإللهٌة، حٌث ٌوجد فٌها إله الخٌر 
، وفٌه شًء من الخطؤ فً نظري )أهورامزدا( وإله الشر )أهرٌمن( وهذا الوصؾ لٌس دقًٌقا

إله  تتفق المصادر على أنهوالتجنً، فالزرادشتٌة قامت على فكرة توحٌد اإلله المعبود، أما أهرٌمن، ف
الظلمة وخالق المصابب فً العالم السفلً، وهو شبٌه للشٌطان فً اإلسبلم وؼٌره من األدٌان، التً 

 ؛ا علٌهمدً فٌكون سٌّ  ا، له أتباع ٌنقادون ألوامره وٌنفذونها وخطرً تجعل من هذا الشٌطان شٌبا ضخمً 
أنه شرٌك للخالق فً ألوهٌته واستحقاقه للعبادة. بل إن  -فً أي دٌن-فهم منه ولكن هذا ال ٌُ 

قبٌل: الزرادشتٌة أكدت على أن اإلله أهورامزدا هو خالق أهرٌمن وؼٌره من الحاملٌن لمسمٌات من 
 ...إله الشر وإله كذا وكذا

 تقٌم التً هً المقدسة عبلقة بالشر، فروحه هلل أن تكون  ٌمكنلقد نزه زرادشت اإلله كثٌرا، حٌث "ال
 الشرٌرة بالنواٌا تتسم التً المدمرة القوة أو الشرٌرة الروح وتعارضه .والنساء الرجال الحٌاة، وتخلق

 اآللهة، فإن من المتعارضتٌن أو التوأم بٌن هاتٌن القوتٌن ٌختاروا أن البشر وعلى والتكبر والكذب.
. الشرٌرة تمتلا حٌاتهم باألفكار الشرٌرة والكلمات الشرٌرة واألعمال الشر، فسوؾ ٌقطر سلكوا
 والخلود، والورع، الكمال الخٌر، وٌبلؽون العقل فً ٌشاركون الحق، فسوؾ طرٌق سلكوا وإن

 .(ٕ)اإللهٌة الطبٌعة من جوانب وكلها وملكوت السماوات،

عند زرادشت، فرسالته دعوة كبٌرة إلصبلح  اكبٌرً  اشؤنً  ؤلخبلق لبلشك أن األخبلق، ف فلسفة أما
العالم الفاسد فً نظره، عن طرٌق فعل الخٌر، وبذلك ٌتضح أنه لم ٌقصرها على القول والحد 

أعظم و النظري، بل كانت دعوته دابما هً لتطبٌق األخبلق التً ٌراها فاضلة على أرض الواقع..
ة، وتقوى اإلله، والوفاء بالدٌن، والصدق الذي الشرؾ، واألمان" :الفضابل فً الزرادشتٌة هً
وجعل  . كما حّرم زرادشت الربا بٌن الفرس، وأجازه مع ؼٌرهم،"ٌعرفونه بؤنه السعادة فً العقل

وجعل رأس الذنوب والرذٌلة الكفر، ونختصر وصاٌاه فً قوله: "اعمل  الوفاء بالدٌن واجًبا مقدًسا،
 .(ٖ)ون فً سبٌل سعادة ورقً العالم"كً تكون من زمرة األشخاص الذٌن ٌساهم

سبارام( فسنجد أنه ٌساعدنا كثًٌرا فً  -وإذا نظرنا بعمق إلى أحد النصوص البهلوٌة، المسمى )زاد 
اختصار أو اختزال المنهج األخبلقً فً الزرادشتٌة بصورة واضحة تماًما، فهذا النص ٌحتوي على 

على اإلنسان أن ٌحرص على )حسن سمعته(  نصابح وتحذٌرات ومواعظ مركزة، أهمها أن الواجب
 ا بتقدٌر أستاذه الذي ٌعلمه، فٌبتعد عن كلِّ لٌحقق االحترام لنفسه ولمجتمعه، وأن ٌحرص وٌهتم أٌضً 

أشكال اإلساءة للمعلّم، وأن ٌحرص أن تكون داره كعبة لكل األشخاص الصالحٌن المحبٌن لؤلنام، 

                                                           
  .7ٓٔ، صم999ٔ، ٔمدٌنة نصر، ط –كامل سعفان، معتقدات آسٌوٌة، دار الندى أنظر: د.  -(ٔ)
(ٕ)

 .3ٓ،ِوعغٍبثك،صٞثبهٔله،اٌّؼزملاداٌل١ٕ٠خٌلٜاٌشؼٛةعفو-
(ٖ)

.ٕٖٗ،صٕ،طٔ،ِوعغٍبثك،ِظِٚيك٠َٛهأذ،لظخاٌؾؼبهحأٔظو:-

 .ٕٗ،صِؾّلؽَٓ،ر١بهاداٌفٍَفخاٌشول١خ،ِوعغٍبثكٚأٔظوأ٠ًؼب:
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ا، وأن ٌكون ٌبقى عقله صافًٌ تخلٌص نفسه من الشرور وأن ٌعترؾ بالخطاٌا التً ٌرتكبها، ألنه ب
ا ومهتًما بالدعوة إلى عقٌدته الحق ًٌ  .(ٔ)ورًعا تق

، فنظر إلٌه نظرة إٌجابٌة دابًما، وحثه على نصر الخٌر ا بالؽاً أما اإلنسان، فقد أواله زرادشت اهتمامً 
لشر. ومن اهتمام زرادشت واالجتهاد فً العمل الصالح فهو فً صراع ٌومً بٌن إله الخٌر وإله ا

الموقؾ أراه قرًٌبا ولكنها إرادة خاضعة لئلرادة اإللهٌة، وهذا  ؛باإلنسان أنه أعطاه حرٌة اإلرادة
المإمنٌن، وشبٌه أٌضا بموقؾ أهل السنة فً اإلسبلم،  ةالوجودٌفبلسفة بموقؾ بعض  ا جًداشبٌهو

  .!الذٌن ٌرون أن اإلنسان له اختٌار، ولكنه تحت قدر هللا

مرتبط بتعالٌمها الدٌنٌة، بمعنى أن ٌتم تطبٌق تلك التعالٌم فً كل ففً الزرادشتٌة  تنظٌم المجتمعأما 
ن ال تخالؾ العقٌدة الزرادشتٌة، فدٌنهم أشإون الحٌاة، وال مانع من ممارسة العادات والتقالٌد، بشرط 

.. ومن تعالٌم وؼٌرهافً كل شإونهم االجتماعٌة وتعالٌم زرادشت هً األساس دابماً وأبًدا 
 .(ٕ)الزرادشتٌة الدٌنٌة للمجتمع أنه لم ٌكن مسموًحا ألتباع زرادشت أن ٌكون لهم معابد وال أصنام

د للرجال تعدّ  الزرادشتٌة على عقوبة من ٌتسبب فً نشر األمراض مثبل، وأباحتْ  شددتْ حٌث 
ا، فهً أقدس وأعلى نظام باألسرة كثٌرً  الزوجات كما فً ؼٌرها من الفلسفات الدٌنٌة، واهتمتْ 

للمرأة أٌضا تقدٌر كبٌر، ولكنها تبقى رؼم و ى.اجتماعً، وله كل العناٌة بكل ما تحمله الكلمة من معن
بٌن  فروقاً  ، ولكن الزرادشتٌة أوجدتْ ةجارذلك فً موقعها الطبقً، وهً حرة فً إدارة األمبلك والت

للفقٌرات  بة السٌاسٌة واالجتماعٌة، حٌث أباحتْ النساء الفقٌرات والنساء الؽنٌات خاصة زوجات النخ
نساء األؼنٌاء والحكام من الخروج واالختبلط بالرجال إال بمرافقة  عن العمل، ومنعتْ  التنقل بحثاً 
ا فً موضوع الزنا والحمل لم تشدد الزرادشتٌة كثٌرً ووهوادج خاصة لحماٌتهن ورعاٌتهن. حراس 

، ا تشدد جًدا فً موضوع قتل األجنةرؼم تحرٌم الزنا، ولكنه ه،تؽفر ذلك لمن وقع فٌ الحرام، فكانتْ 
من حق األم فً الشرٌعة الزرادشتٌة أن تحضن و هو عقوبة من ٌثبت علٌه اإلجهاض. فكان القتل

أطفالها حتى سن الخامسة، ولؤلب الحق فً حضانتهم حتى السابعة فقط، وبعد ذلك ٌدخل الطفل 
بناء الطبقة العلٌا، فقد كانوا ٌعلمون أبناء األؼنٌاء العلوم المختلفة، التعلٌم، الذي كان مقصوًرا على أ

أما الفقراء، فبل مكان ألبنابهم إال فً تعلٌم آخر، وهو التعلٌم العسكري المتمثل فً ركوب الخٌل 
وإتقان الرماٌة وما شابه، فهم ٌدربونهم جٌدا لتؤهٌلهم للحروب، فهم المحاربون أوقات األزمات 

 .(ٖ)والمعارك

وربما ٌكون التلخٌص المناسب األخٌر للزرادشتٌة، هو أن نورد هذه المقولة الدقٌقة نًصا بتصّرؾ 

ٌتصارع فٌه الخٌر والشر، وأن النفس الزرادشتٌة العالم فً صورة مسرح ٌسٌر: "صّورْت العقٌدة 

الفاضلة، أي أن على األخبلق  ثهمٌدان لمثل هذا النزاع، إال أن لكل إنسان قوة خارقة تحالبشرٌة 

ٌختار بٌن النور والظلمة، وهو مسإول عن أعماله، كذلك كانت تحض على  (حر اإلرادة)اإلنسان 

تدعوه إلى ذلك، كما حددْت واجبات اإلنسان فً ثبلثة  (طبٌعة اإلنسان الخٌرة)ن أن فعل الخٌر وتبٌّ 

أن أعظم الفضابل  نتْ ، كما بٌّ اا والجاهل عالمً والشرٌر صالحً  أمور: أن ٌعمل على جعل العدو صدٌقاً 

ب إلى اإلله بالتطهر ت على التقرّ هً الصبلح والشرؾ واألمانة فً األقوال واألفعال. كذلك نصّ 

صنام إال أن معتنقٌها أقاموا المعابد على عن إقامة الهٌاكل واأل والتضحٌة والصبلة، ومع أنها نهتْ 

لئلله  سة قرباناً لوا فٌها النٌران المقدّ وأشع ،سفوح التبلل وفً ساحات القصور وأواسط المدن

                                                           
(ٔ)

 .ٓٙٔ–3٘ٔ،صصأ.ٚ.ف.ر١ٍِٛٓ،فالٍفخاٌشوق،ِوعغٍبثك-
(ٕ)

 .ٔٙٔ:اٌّظلهاٌَبثك،صأٔظو-
(ٖ)

ِؾّل٘نٖاٌفموحاٌط٠ٍٛخَٔج١ًب،طغزٙبثأٍٍٛثٟثؼلاٍز١ؼبةاألفىبهاٌٛاهكحِٓػلحِظبكه.أٔظوِضال:-

.ٕ٘–ٕٗ،صصؽَٓ،ر١بهاداٌفٍَفخاٌشول١خ،ِوعغٍبثك
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سوا الشمس كما قدّ  ،إلى درجة العبادة أهورامزدا، ثم بالؽوا فً تقدٌس هذه النٌران حتى وصلتْ 

 .(ٔ)"باعتبارها نار السماء الخالدة

سٌبلحظ كثًٌرا من التماثل والتشابه،  عامة دٌانات الشرق المتؤمل فًن بل شك أفأما كتابهم المقدس، 
ر قابمة الكتب المهمة عند أتباعها، ز وٌتصدّ كتاًبا مقدًسا، ٌتمٌّ  -ؼالًبا-ن ذلك مثبل أن لكل دٌانة وم

س األول فً الدٌانة الزرادشتٌة الفلسفٌة، وٌهمنا هنا اإلشارة إلى كتاب )الزند أفستا( فهو الكتاب المقدّ 
والتوراة واإلنجٌل، وكما هو حال تماما كما هو حال المسلمٌن والٌهود والمسٌحٌٌن مع القرآن الكرٌم 

 باللؽة المندابٌة الكنز العظٌم. الصاببة مع كتابهم الشهٌر )كنزا ربا( الذي ٌعنً

 منهم نوالمتؤخراها أقواله وأدعٌته. وسمّ  هذا الحكٌمكتب جمع فٌها أصحاب  هو مجموعة واألفستا

 .بناء على خطؤ وقع فٌه أحد العلماء أبستا،-األبستا )األبستاق(، وهً المعروفة عند الؽرب باسم الزند

وهذا . إلهه ادشتا أوحاه إلى زرلٌس إال جزءاً صؽٌراً ممّ باقً المع العلم أنه فُقد منه الكثٌر، وأن 

جمٌلة أحٌاًنا،  بلؽة، أخبلقٌة وطقوس وقواعد قصصالجزء الباقً خلٌط من أدعٌة وأناشٌد و

 ماتكراراً كثًٌرا لفً بعض أجزابه نجد نشوة. ولاوتثٌر فً النفس  ،رقً وصبلح دل علىت وكؤؼنٌات

من عند أهورامزدا، بل  اوحًٌ  جعل بعض علماء الهنود ٌعتقدون أن األبستاق لٌستْ وهذا . "الفٌدا"فً 

 . (ٕ)المقدسة عندهم داٌمؤخوذة من كتب الف

فالماء،  مراحل )السماوات، خلق الدنٌا على وصؾبابلً قدٌم، ك هاأصل كما نجد فً األفستا فقرات

الناس جمٌعاً من أبوٌن، وإنشاء جنة على األرض، وأن  فاألرض، فالنبات، فالحٌوان، فاإلنسان(،

ٌرانٌة اإلعناصر ال. ولكن منهمطوفاناً ٌهلكهم إال قلة  ى الناسوؼضب الخالق واعتزامه أن ٌسلط عل

 ،بدة فٌه هً ثنابٌة العالمالكتاب كله بصبؽة فارسٌة عامة. فالفكرة السا صبػتكفً ل الكثٌرة، خالصةال

 .(ٖ)سنةألؾ  ٌٕٔدوم صراًعا  ناالشٌطان أهرممع مزدا ا اإلله أهور فٌه رعاصتالذي ٌ

وٌتجاوز عمر األفستا ثبلثة آالؾ سنة، فهو موسوعة الحضارة، الثقافة، األخبلق واألنثروبولوجٌا 

ٌث ٌمثل أقدم وثٌقة للشعوب اآلرٌة. بل إنه ٌشهد على عظمة روح وثقافة الشعوب اآلرٌة، ح

تارٌخٌة، ثقافٌة، دٌنٌة، وقانونٌة مكتوبة تعكس المراسم والطقوس الدٌنٌة، األفكار الفلسفٌة، األخبلق، 

 . (ٗ)علم الفقه، الشرابع، الطب والفلك فً المجتمع البدابً اإلٌرانً

دة القرب منها، بل تابعة شدٌرسٌة التالٌة للزرادشتٌة الفلسفات الدٌنٌة الفا اإلشارة إلى أن كل  نختم بو

والمزدكٌة وؼٌرها، فمن شدة التصاق هذه  أبرزها المانوٌةهً عدٌدة متفرعة عنها، و لها أو

  .ال أكثر فرق من فرق الزرادشتٌةمجرد  التوجهات بالزرادشتٌة قال الكثٌرون أنها

 عن أبعداه إذ ً؛الفارس للدٌن التحرٌفٌة الحركات أكبر فٌما قال آخرون أن دعوتً مانً ومزدك من

 لهذٌن حٌث كان فً كثٌر من األدٌان، المسلّمة المبادئ بعض مع التقاءٍ  أو صحٌح مضمون كل

 فرض على ساعدهما الذي األمر الحكم، ورجال بالسلطة لصلتهما نظًرا واضحة آثارٌ  الرجلٌن

                                                           
(ٔ)

 .1ِٕٕؾّلأثٛاٌّؾبٍٓػظفٛه،ِؼبٌُؽؼبهاداٌشوقاألكٔٝاٌمل٠ُ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٕ)

.7ٕٗ–ٕٙٗ،صصٕ،طٔ،ِوعغٍبثك،ِظِٚيك٠َٛهأذ،لظخاٌؾؼبهحأٔظو:-
(ٖ)

 اٌّوعغاٌَبثك،ٔفٌاٌظفؾبد،ثزظوفشل٠لٚافزظبهوج١وٌٍِّٕٟفموحٚاٌفموحاٌَبثمخٌٙب.-
 .7، مرجع سابق، المقدمة ص خلٌل عبدالرحمن، كتاب )األفستا( -(ٗ)
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 كان لذلكو -السبلم علٌه- عٌسى ظهور بعد ظهرا أن الرجلٌن وٌبلحظ والعنؾ، بالقوة آرابهما

 .(ٔ)صحٌح دٌنً فكر ثناٌا فً البشري للفكر مزج عن عبارة للدٌن اختراعهما

 أدخلوعرؾ عنه أنه  ،م (7ٕٙ - ٕ٘ٔعاش فً الفترة )فنسبة إلى مانً، الذي  فؤما المانوٌة
أو  وإلٌه مرجع الٌزٌدٌة. .ورسم المبلبكة والشٌاطٌن ،ر الفارسًإلى التصوّ  ةصٌنٌ اترتصوّ 

)إن األنبٌاء  هو القابلوكان له اطبلع على تعالٌم زرادشت وتعالٌم السٌد المسٌح و ،"األٌزدٌة"
زعم و سوع(.ٌ)إن رسالتً هً رسالة زرادشت و أًٌضؤ: ما قالكر(. ٌقسمان: قسم صالح وقسم شر

ودعا  ،ذبح الحٌوانحذر أتباعه من القتل والكذب والزنا ومنو ،مانً بؤن آدم هو من خلق الشٌطان
فون )المدابن( ودعا إلى تحرٌر ٌتسكنة ٌوعمل مدرًسا ألفكاره وآرابه فً مد ،زلة والتبتلإلى الع

ُحكم علٌه بالموت نتٌجة عقٌدته هذه من قبل الكهنة وفً نهاٌة المطاؾ النفوس من قٌود المادة. 
ه دٌانت اعتنق ومن أشهر من .الرومانٌة اإلمبراطورٌةأتباعه نشروا تعالٌمه فً ولكن ، المزدٌٌن
 .(ٕ)ة تسع سنواتلمدّ أوؼسطٌن القدٌس  "المانوٌة"

على نفس األساس الذي قامت علٌه الزرادشتٌة، فقد اتخذ  قامتْ  دٌانتهوبذلك ٌظهر تؤثره بزرادشت، ف
"مانً" الثانوٌة اإلٌرانٌة منطلًقا له، وهذه الثانوٌة تنتمً إلى زرادشت، ومن هنا ٌتؤكد ما ذكرناه من 

رؼم وجود بعض وما كان سابًدا قبلها من معتقدات الفرس عامة، لزرادشتٌة أن المانوٌة امتداد ل
، أبرزها أن المانوٌة ترفض اعتبار الخٌر والشر قوتٌن متكافبتٌن، بٌنها وبٌن الزرادشتٌة االختبلفات

من  كما ترفض اعتبار ممثل الشر إلها ٌقؾ على قدم المساواة مع هللا، كما ٌعتقد المتؤخرون
 .  (ٖ)الزرادشتٌٌن

هً فلسفة دٌنٌة منبثقة عن الزرادشتٌة أًٌضا، وأما المزدكٌة، فبل ٌختلؾ حالها كثًٌرا عن سابقتها، ف
 تقول دٌنٌة بدعة صاحب وهو. م(9ٕ٘ - 19ٗ) الفترة فً عاش فارسًوتنسب إلى "مزدك" وهو 

 ؤنب مزدك وقد آمن .وجاهل أعمى الشر وأن والحرٌة، الشعور على قادر وحده الخٌر بؤن
ٌّر إنسان كل وبؤن أجمع، العالم سٌد" آهورامزدا"  .(األخٌر الحساب) بانتظار الشر، أو الخٌر بٌن مخ

 وكذلك" مٌترا" بعدد من آلهة الفرس، منهم كذلك المزدكٌة تإمن بآهورامزدا اإلٌمان إلى وباإلضافة
( أهرمان) مفاسد من اإلنسان وإنقاذ العام الخٌر إلى ٌدعون المزدكٌة العقٌدة فً هإالء وكل ،"أناهانا"
 .(ٗ)والظبلم الشر إله

والفرق بٌنه وبٌن مانً هو أن مزدك ، قباز الملك ؛ فً زمنظهر قبٌل ظهور اإلسبلم متؤخر مزدكو
عنه فً أن النور ٌفعل  ختلؾكان ٌقول بالنور والظلمة كؤصلٌن قدٌمٌن كما قال مانً، إال أنه ٌ

ترك على زدك م حث، وٌالٌم حساس، والظبلم جاهل أعمىور عبالقصد، والظلمة تفعل بالصدفة، والن
ٌُوجد كماالكراهٌة والقتال،   الناس؛ بٌن كراهٌة دعا إلى شٌوعٌة عامة فً المال والنساء، حتى ال 

هً أن موقؾ الزرادشتٌة  وزبدة القول التً تهمنا هنا .(٘)العالم فً الشٌوعٌٌن أقدم من اعتبر ولذلك
موقؾ واحٌد متماثل من القضاٌا األساسٌة األخرى ؼٌر المشار إلٌها أعبله، مع والمانوٌة والمزدكٌة 

ا، واختبلؾ التفاسٌر حول بعض القضاٌا ًٌ .(ٙ)فقط وجود شًء من اختبلؾ الطقوس والعبادات جزب

                                                           
(ٔ)

اٌؼب١ٌّخ،وزبةاألك٠بْٚاٌّنا٘ت،ِٕشٛهادعبِؼخاٌّل٠ٕخاٌؼب١ٌّخ،َٔقخإٌىزو١ٔٚخِٕب٘ظعبِؼخاٌّل٠ٕخ-

 .3ٖٙثالهلُؽجؼخٚالربه٠ـ،ص،ِٛافمخٌٍّطجٛع
(ٕ)

 .ٙٙ–٘ٙؽَٓٔؼّخ،ٍِٛٛػخ١ِضٌٛٛع١بٚأٍبؽ١واٌشؼٛةاٌمل٠ّخ،ِوعغٍبثك،صص-
(ٖ)

.ٗٓٔ–ٖٓٔ،صصَٕٕٓٓ،ٗكِشك،ؽ–٠ٓفواًاٌَٛاػ،ك٠ٓاإلَٔبْ،كاهػالءاٌلأٔظو:-
(ٗ)

.ٙٙؽَٓٔؼّخ،ٍِٛٛػخ١ِضٌٛٛع١بٚأٍبؽ١واٌشؼٛةاٌمل٠ّخ،ِوعغٍبثك،ص-
(٘)

 .31ٖ،ِوعغٍبثك،صِٕب٘ظعبِؼخاٌّل٠ٕخاٌؼب١ٌّخ،وزبةاألك٠بْٚاٌّنا٘تأٔظو:-
(ٙ)

 .7ٙصٍبثك،ِوعغاٌشول١خ،اٌل٠بٔبدفٟاٌّٛداٌؼٛكاد،ؽ١َٓ:أٔظو-
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 المبحث الثانً: 

 الموت وطقوسه وما ٌتعلّق به عند قدماء الفرس.

وؼٌره من المصادر بكثٌر من مقّدس فً الزرادشتٌة ٌطالعنا األبستاق أو "األفستا" الكتاب ال

المتعلقة بالموت، ولكننا بحاجة قبل أن نستعرضها إلى إلقاء الضوء على أهم معتقدات  النصوص

 قدماء الفرس السابقٌن لزرادشت حول الموت وما ٌتعلق به.

هً دهنه أو تدلٌك ففً )الدٌانة الفارسٌة األولى( كانت أول خطوة ٌقومون بها عندما ٌموت إنسان 

جسده بالشمع أو بنوع معٌن من الشمع، وهذا األمر واجب ومتؤكد بشدة فً عقٌدتهم، ثم بعد الدلك 

بالشمع ٌسلّم المٌت إلى )جمعٌة رجال الدٌن(، التً تعرضه بدورها وطرٌقتها للطٌور والكبلب 

ون ما بقً من جسد المٌت فً لتمزق جسمه وتؤكل منه ما ترٌد، ثم بعد ذلك ٌتم )الدفن(، أي أنهم ٌوار

ٌّة تصبح نجسة، وكذلك التراب . وٌعتقدون أًٌضا أن الشْعر واألظافر بعد فصلها من األجسام الح

النفس البشرٌة نجسة. كما ٌعتقدون أن الجثة البشرٌة النجسة قد تطهر إذا قّطعْت ومزقت أجزاإها ثم 

مر  أحد الناس بهٌبة خاصة من بٌن هذه األجزاء
(ٔ)  . 

والحقٌقة أن عقٌدة التدلٌك بالشمع وعرض المٌت للطٌور والكبلب تطورْت تطوًرا ٌإكد ما أشرنا إلٌه 

قبلها، وأنها تبّنْت وطورْت  كان سابًدا لما كامتداد فً المبحث السابق من أن "الزرادشتٌة" جاءت

 من ومنعها لكثٌر الكثٌر من معتقدات الفرس القدماء السابقٌن لها، رؼم إدانتها وتحرٌمها ورفضها

فقد تطورْت عقٌدة الدهن بالشمع وعرض  .لها. السابقة المختلفة والممارسات والطقوس السلوكٌات

 .(ٕ)الجثة للكبلب والطٌور، فتحّولْت إلى عقٌدة عرض األموات فً )برج السكوت(

  متعلقة بها؟طقوس وعقابد الزرادشتٌٌن ال تسمٌاتها األخرى، وما فما هً أبراج السكوت هذه، وما هً

فسه إجابة تفصٌلٌة شاملة، حٌث ٌسمٌها دابًما وأبًدا: "الداهما" وٌكرر الحدٌث عنها ٌجٌبنا "األفستا" ن

أٌها الصادق، وخالق العالم المادي! ﴿ ( النص التالً:ٖثبل فً )فاركارد فً عّدة مواضع، فنجد م

ًَ فٌها أكبرُ أجاب أهورامازدا: ه أٌن هً تلك األرض الثالثة األكثر تعاسة؟.  ً تلك األرض التً ُبن

 .(ٖ)﴾ رعلٌها جثث البش عدد من الداهما، حٌث وضعتْ 

بشكل عام،  (طقوس الدفن)المقدس ورد ذكرها أًٌضا ضمن آٌات تتحدث عن  والداهما فً األفستا

الذٌن  حٌث ٌؤمرهم ببناء ؼرؾ معٌنة فً منازلهم بطرٌقة دقٌقة، لكً توضع فٌها جثث موتاهم

. واآلٌات فً وقت معٌن من الصٌؾ حتى ٌحٌن وقت نقلها إلى الداهما فً فصل الشتاء،ٌموتون 

ٌا خالق العالم الدنٌوي، أٌها المقّدس! إذا انقضى  ﴿وهً:  (٘قصودة هً الواردة فً )فاركارد الم

                                                           
(ٔ)

،ثزظّوف.1ٖٔأٔظو:ِؾّلغالة،اٌفٍَفخاٌشول١خ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٕ)

اٌّوعغاٌَبثك،ٔفٌاٌظفؾخ،ثزظّوفأ٠ًؼبفٟاٌظ١بغخ.-
(ٖ)

،ص3:األهع،ا٠٢خٖفبهوبهك-ف١ٕل٠لاك–إٌَهاٌضبٌش-ف١ًٍػجلاٌوؽّٓ،وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-

ٕ٘ٗ.
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ٌّدوا فً كل آٌجب أن ٌفعل عباد مازدا؟. أجاب  الصٌؾ وجاء الشتاء، فماذا هورامازدا: علٌهم أن ٌش

 .(1)﴾ بٌٍت وفً كل قصبة ثالث ؼرؾ للموتى

كما ٌقول عدد من الباحثٌن منهم مترجم األفستا نفسه فً –والسبب فً تحدٌد الرقم ثبلثة، هو 

 أن الؽرفة األولى لؤلموات من الرجال، والثانٌة للنساء، والثالثة لؤلطفال.  -الهامش

ٌُسؤل اإلله آهورامازدا عن تلك الؽرؾ ومساحاتها وكٌ  ؾ ٌجب أن تبنى، فٌجٌب:ثم 

أجاب آهورامازدا:      ٌا خالق العالم الدنٌوي، أٌها المقّدس! كم هو اتساع ؼرؾ الموتى تلك؟. ﴿

واسعة بشكل كاٍؾ، بحٌث ال ترتطم جمجمة اإلنسان بشًء إذا توجب علٌه أن ٌقؾ منتصًبا، وحٌن 

 .(ٕ)﴾ ونٌمدد قدمٌه أو ٌدٌه: هكذا ٌنبؽً أن تكون ؼرؾ الموتى حسب القان

٠َٚزّوفٟآ٠ز١ِٓززب١ٌز١ٓثشوػؽو٠مخاٌزؼبًِِغاٌغضشفٟرٍهاٌغوفٚو١ف١خٔمٍٙبإٌٝ"اٌلاّ٘ب"

ٚٚػؼٙبػ١ٍٙب:

ٌضعون الجثة فٌها لمدة لٌلتٌن، أو ثالث لٌاٍل، أو مدة شهر بطوله، حتى تبدأ الطٌور بالتحلٌق،  ﴿

وحالما تبدأ الطٌور  ﴿ .﴾ ٌاح بتجفٌؾ األرضالنباتات بالنمو، الفٌضانات المخٌفة بالتدفق، الر

بالتحلٌق، النباتات بالنمو، الفٌضانات المخٌفة بالتدفق، الرٌاح بتجفٌؾ األرض حتى ٌقوم عباد 

.(3)﴾س مازدا بعدها بإلقاء الجثة على الداهما، بحٌث تكون وجهها متجهة نحو الشم

إلى الداهما،  من ؼرؾ الموتى ث األمواتر النص المقدس فً التهاون أو التؤخر فً نقل جثحذثم ٌُ 
ومإكًدا على الطقس المشهور عندهم وهو موضًحا جزاء االنتهاك أو اإلخبلل بهذه الطقوس اإللهٌة، 

 فٌقول:توجٌه وجه المٌت باتجاه الشمس، 

إن لم ٌستطع عباد مازدا أن ٌلقوا بالجثة فً ؼضون سنة )على الداهما( بحٌث تكون وجهها  ﴿ 

الشمس، فٌجب أن تحكم على هذا االنتهاك، وٌكون جزاإه كجزاء قاتل المإمنٌن، حتى  متجهة نحو
 ٌنهمر المطر على الجثة، حتى ٌنهمر المطر على الداهما، وحتى تكون الطٌور قد التهمت الجثة

﴾(ٗ). 

وكان الزرادشتٌون وال ٌزالون ٌدفنون موتاهم بهذا الشكل، حٌث ٌكون وجه المٌت متجها نحو 

فً  وهو ما ٌّتبع عند الٌزٌدٌٌن أًٌضا، والسبب هو أن الشمس هً )عٌن آهورامازدا( الشمس،

 .(٘)، ولذلك فهً أهم عنصر تبجٌل فً الزرادشتٌةمعتقدهم

وٌبدو أن التؤثٌرات المتبادلة بٌن الدٌانات المتقاربة فً تلك األزمنة، جعلْت األفستا ٌعلن بوضوح 
فً معتقدات أخرى لٌس هذا مقام بسطها، فتعرٌض الجثة تحرٌم )حرق الجثث( وهً طرٌقة متبعة 

للنار بؤي شكل حرام فً الزرادشتٌة، وكذلك )رمً الجثث(، والواجب فقط هو االلتزام بالطرٌقة 

                                                           
(ٔ)

 .7ٕٓ،صٓٔ:لٛا١ٔٓاٌطٙبهح،ا٠٢خ٘فبهوبهك–ف١ٕل٠لاك–َهاٌضبٌشإٌاٌّظلهاٌَبثك:-
(ٕ)

.7ٕٔ،صٔٔ:لٛا١ٔٓاٌطٙبهح،ا٠٢خ٘فبهوبهك–ف١ٕل٠لاك–إٌَهاٌضبٌشٔفٌاٌّظله:-
(ٖ)

:لٛا١ٔٓاٌطٙبهح،ا٠٢بد٘فبهوبهك–ف١ٕل٠لاك–إٌَهاٌضبٌش-ف١ًٍػجلاٌوؽّٓ،وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-

.7ٕٔ،صٖٔ-ٕٔ
(ٗ)

.7ٕٔ،صٗٔ:لٛا١ٔٓاٌطٙبهح،ا٠٢خ٘فبهوبهك–ف١ٕل٠لاك-إٌَهاٌضبٌشاٌّظلهاٌَبثك:-
(٘)

 .ٖٖ:اٌّملِخ:اٌؼٍُاألفَزٟ،صٔفٌاٌّظله-
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المشروحة سابقا، من خبلل )ؼرؾ الموتى( الواجب وجودها فً البٌوت، واألهم هو )نقل الجثة إلى 
تصرٌح واضح بتحرٌم رمً  -على سبٌل المثال–ٌن اآلٌتٌن توفً ها الجوارح. الداهما( لتفترسها

  الجثث أو إهمالها أو تعرٌضها للنار:

الرائعة، عندئذ  ً"هارافاٌت" عاشًرا، من بٌن أفضل البلدان وأماكن السكن أنا آهورامازدا خلقـتُ  ﴿

ث عشر، من بٌن الثال ﴿ .﴾ خلق أنكراماٌنٌو َذْنَب )رمً الجثث( المقرؾ المهلك وؼٌر قابل للكفارة

، عندئذ خلق آرتاالقوٌة والمتعلقة ب ا"جاهر"أفضل البلدان وأماكن السكن أنا آهورامازدا خلقُت 

 .(1)﴾ ا مهلكاً مقرفاً وؼٌر قابل للكفارة وهو تقدٌم الجثث للنارأنكراماٌنٌو ذنبً 

، بسبب وتإمن الزرادشتٌة أن الموت ٌتسبب فور مفارقة الروح الجسم فً )نجاسة جسم المٌت(
تكررْت فً نصوصهم بشكل الفت للنظر، فكل الجثث عند الزرادشتٌٌن  دروچالوهذه  "دروچ ناسو"

نجسة، سواء كانت إلنسان أو لكلب أو لؽٌرهما، وهذا ما تإكده نصوص األفستا بشكل جلً، حٌث 
 :، التً ٌسؤل فٌها زرادشت إلهه فٌجٌبهلى سبٌل المثال هذه اآلٌاتنجد ع

المكان، على  نفس ذا وجد عدد من الناس ٌسترٌحون فًس! إلم الدنٌوي، أٌها المقدّ ٌا خالق العا ﴿

بالقرب من بعضهما، أو خمسة أو  نفس البساط، وعلى نفس الوسائد. وإن وجد رجالن اثنان

ن مات أحد من أولئك الناس، فكم عدد من تطوقهم أخمسون أو مئة قرٌبون من بعضهم، وحدث 

 لٌه، تنقض عكاهناً  كانأجاب آهورامازدا: إن  ﴿ .﴾إلصابات والتلوث؟)دروچ ناسو( بالدمار وا

سپٌتاما! وتذهب مسافة التً ٌشؽلها الحادي عشر منهم وتدنس العشرة  ٌا زرادشتدروچ ناسو 

زرادشت سپٌتاما! وتذهب مسافة التً  ٌادروچ ناسو  لٌهالباقٌن. وإن كان محارباً، تنقض ع

 تزرادش باقٌن. وإن كان مزارعاً، تنقض علٌه دروچ ناسو ٌاٌشؽلها العاشر وتدنس التسعة ال

وهكذا تتوالى اإلجابة فً  .(ٕ)﴾تدنس الثمانٌة الباقٌنوسپٌتاما! و تذهب مسافة التً ٌشؽلها التاسع 

 آٌات كثٌرة متتالٌة بشكل مقارب.

شٌطانة والجثة ولفهم المقصود بدروج ناسو، ٌجب فصل الكلمتٌن عن بعضهما، فكلمة "ناسو" تعنً 

وتسّمى بـ الدروج التً تصنع النجاسات واإلصابات والشرور فً جسد المٌت، حسب ما كتبه  الجثة،

  المترجم فً حاشٌة نفس الصفحة.

 فإنه ٌجب على أهل البٌت إخراج النار وأشٌاء أخرى أو وضعْت امرأة مولوًدا مًٌتا وإذا مات إنسان

وال ٌجوز لهم إرجاعها مرة أخرى إال بعد مدة فوًرا، من المنزل  منها نبات )البارسمان المقّدس(

معٌنة تختلؾ باختبلؾ األحوال وفصول السنة، ومن ٌخالؾ فٌعاقب بالجلد وؼٌره، وٌشرح األفستا 

 أبرزها:مفصلة بدقة، وذلك، فً آٌات كثٌرة  المقّدس كل  

بارسمان، الفناجٌن الهاوما، ٌا خالق العالم الدنٌوي، أٌها المقدس! عندما ندخل بٌوتنا، بالنار، ال ﴿

 ﴿ .﴾على عباد مازدا أن ٌفعلوا؟ ًوبالهاون، وحدث أن مات كلب أو إنسان هناك، ما الذي ٌنبؽ
أجاب آهورامازدا: ٌنبؽً علٌهم ٌا زرادشت سپٌتاما! أن ٌنقلوا النار، البارسمان الفناجٌن والهاون 

                                                           
(ٔ)

 .1ٖٕ،ص٘ٔ–ٕٔ:اٌمظ١لحاٌغغواف١خ،ا٠٢زبْٔفبهوبهك–ف١ٕل٠لاك–إٌَهاٌضبٌشٔفٌاٌّظله:-
(ٕ)

-7ٖٕ،صص1ٕ-7ٕ:لٛا١ٔٓاٌطٙبهح،ا٠٢زبْ٘فبهوبهك–ف١ٕل٠لاك-إٌَهاٌضبٌشفٌاٌّظله:ٔ-

ٕ7ٗ.
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حٌث ٌجب أن توضع الجثث وفقاً خارج المنزل، وكذلك الجثة، وأن ٌضعوها فً مكان مناسب، 

  .(ٔ)﴾لتهم هناكللقانون لتُ 

 .ٌا خالق العالم الدنٌوي، أٌها المقدس ! متى سٌعٌدون النار إلى المنزل الذي مات فٌه الرجل؟﴿

أجاب آهورامازدا: علٌهم أن ٌنتظروا تسع لٌال فً الشتاء، وشهراً كامالً فً الصٌؾ ومن ثم ٌسمح 

ٌا خالق العالم الدنٌوي، أٌها المقّدس!  ﴿ .﴾المنزل الذي مات فٌه الرجل لهم أن ٌعٌدوا النار إلى

وإذا أعادوا النار إلى المنزل الذي مات فٌه الرجل قبل انقضاء تسع لٌال أو قبل نهاٌة الشهر، ما 
أجاب آهورامازدا: إنهم بٌشوتانو: وجزاإهم مئتً جلدة  الجزاء الذي ٌجب علٌهم أن ٌدفعوه؟.

 .(ٕ)﴾چارانا -ومئتً جلدة بسراوش بسوط الحصان 

ٌا خالق العالم الدنٌوي، أٌها المقدس! إذا عاشت فً منزل عابد مازدا امرأة حبلى وفً أثناء ﴿

شهر أو اثنان، أو ثالثة، أو أربعة، أو خمسة أو ستة، أو سبعة أو ثمانٌة، أو تسعة، أو عشرة 
مازدا؟. أجاب آهورامازدا: ٌجب أن ُتبعد عن أشهر أنجبت مولوداً مٌتاً، ما الذي ٌجب أن ٌفعل عباد 

ٌُبعد ﴿ .﴾مكان الوالدة القطٌع، النار، والبارسمان المقدس ٌا خالق العالم الدنٌوي، أٌها المقدس! كم 

عن النار، كم ٌبعد عن المٌاه، كم ٌبعد عن حزم البارسمان المقدسة، وكم ٌبعد عن المإمن؟. أجاب 
ر، ثالثٌن خطوة عن المٌاه، ثالثٌن خطوة عن حزم البارسمان آهورامازدا: ثالثٌن خطوة عن النا

 .(ٖ)﴾المقدسة، وثالث خطوات عن المإمن

ومن باب تحفٌز الناس على االهتمام بؤمر الموتى من البشر، وكذلك الكبلب ألن لها قدسٌة أو أهمٌة 

ن األفستا.. من ؼرٌبة فً الزرادشتٌة، بدلٌل ربطها دابًما بكثٌر من األمور فً عشرات المواضع م

نصوصهم المقدسة )أسعد الناس( هو الذي ٌهتم بحضور أكبر عدد من دفن الجثث،  هذا الباب، جعلتْ 

والذي ٌهتم بضرورة إراحة األرض من الداهمات المشٌدة علٌها، فلهم طقوس وعادات تكررت تإكد 

مشٌدة علٌها، والتً تثقل إلراحة األرض من كثرة الداهمات ال أهمٌة إزالة الداهما أو )أبراج الصمت(

 كاهل األرض بنجاساتها وقذاراتها. ومن ذلك مثبل هذا النص:

ٌُسعد أوالً على هذه األرض سعادة عظٌمة؟﴿ أجاب  .أٌها الصادق، وخالق العالم المادي! من الذي 

آهورامازدا: هو ذلك الذي ٌحضر أكبر عدد من الجثث المدفونة للكالب والناس الموتى. أٌها 

ٌُسعد ثانٌاً هذه األرض العظٌمة؟الصادق أجاب آهورامازدا:  .، وخالق العالم المادي! من الذي 

دة، التً توضع علٌها األجساد المٌتة ٌّ  .(4)﴾عندما ٌزٌل أكبر عدد من الداهمات المش

                                                           
(ٔ)

اٌطٙبهح،ا٠٢زبْ:لٛا١ٔٓ٘فبهوبهك–ف١ٕل٠لاك-إٌَهاٌضبٌش-ف١ًٍػجلاٌوؽّٓ،وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-

 .7ٕٙ-7ٕ٘،صصٓٗ-3ٖ
(ٕ)

،صٗٗ-ٖٗ–ٕٗ–ٔٗ:لٛا١ٔٓاٌطٙبهح،ا٠٢بد٘فبهوبهك–ف١ٕل٠لاك-ٔفٌاٌّظله:إٌَهاٌضبٌش-

ٕ7ٙ.
(ٖ)

،ص1ٗ-7ٗ–ٙٗ–٘ٗ:لٛا١ٔٓاٌطٙبهح،ا٠٢بد٘فبهوبهك–ف١ٕل٠لاك-ٔفٌاٌّظله:إٌَهاٌضبٌش-

ٕ7ٙ.

 
(ٗ)

-ٕٔ:األهع،ا٠٢زبْٖفبهوبهك-ف١ٕل٠لاك–إٌَهاٌضبٌش-ف١ًٍػجلاٌوؽّٓ،وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-

 .ٕ٘٘،صٖٔ
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بقضٌة )التقدٌسات(، فهم مع تقدٌسهم للنار نجدهم  اً عندهم ارتباط كل ذلك ٌدل على أن للموتو

من تلك التقدٌسات على طرٌقة تعاملهم مع جثث  ا ؼٌرها كالماء واألرض، وقد أثر كثٌرٌ سون أٌضً ٌقدّ 

  .موتاهم التً ٌرون أنها نجسة

ألن  ؛وال ٌمسونها أٌضاً  ،عندما ٌموت واحد منهم، فإنهم ال ٌحرقون جثته كما ٌفعل الهندوكٌونفولهذا 

بعد خروج الروح منه، فبل ٌصح أن  ثةالجسد فً عرفهم ال ٌعدو أن ٌكون مادة بؽٌضة نجسة ملوّ 

وهم ال ٌستطٌعون أًٌضا  .شًء نجس. ٌحرقوا الجثة بالنار فللنار قدسٌتها التً ٌجب أن ال تلوث بؤيِّ 

قرب إال للشرب وري األرض، س الذي ال ٌُ ماء البحر حتى ال ٌدنسوا الماء المقدّ  ًأن ٌلقوا بالجثة ف

كما أنهم ال ٌدفنون موتاهم فً األرض، فلؤلرض قدسٌتها  ..ستخدم حتى فً ؼسل األشٌاء القذرةوال ٌُ 

مصدر أقوات الناس وأرزاقهم، وال ٌجوز أن تودع فً بطنها تلك الجثث  ؛ ألنهاوال ٌجوز تدنٌسها

. ومن أجل ذلك كله فهم ٌضعون أجساد موتاهم على قم أبراج عالٌة بنٌت وكؤنها .البؽٌضة الملوثة

 .(ٔ)"أبراج الصمت"السكوت أو ى أبراج المداخن الضخمة، وتسمّ 

، إال عن طرٌق عدد من الناس النجسة من لمس أو حمل جثث الموتى أتباعها الزرادشتٌة وقد منعتْ 

، فٌقومون بحمل الجثة وفق آلٌة معٌنة دقٌقة، ومع ذلك فهإالء الذٌن ٌتم تخصٌصهم لهذه المهمة نالذٌ

 ادشتٌٌن.ٌقومون بهذه المهمة ٌبقون ملوثٌن فً اعتقادات الزر

والحاصل هو أن هذه الفبة من العمال المختصٌن، تقوم بإعداد جثة المٌت وتجهٌزها، ثم تنقلها إلى 

برج الصمت، وٌشترط أن ٌكون ذلك فً النهار فقط ال فً اللٌل، فٌحملون المٌت على )نعش من 

ونها لتؤكلها حدٌد(، وٌضعون جثته بكٌفٌة معٌنة على برج الصمت أو السكوت ووجهه للشمس، وٌترك

ورؼم –طٌور الهواء. وبعد أن ٌنتهً هإالء من عملهم هذا ٌجب علٌهم أن ٌتطهروا؛ ولكنهم 

 .(ٕ)ال ٌجوز لهم أن ٌختلطوا بالناس نهابٌا -تطهرهم

ولكننا ملزمٌن بعد إٌراد كل ما سبق، إلى اإلشارة إلى )الرأي اآلخر( القوي أًٌضا، والذي قال به 

أن عرض الجثث للطٌور فً )أبراج السكوت( لٌس من الدٌن الزرادشتً كثٌر من الباحثٌن، وهو 

 الصحٌح فً شًء، بل هً ممارسات مجوس مادا وفارس قبل زرادشت وبعده.

إلراحة وبالتالً فإن تعلٌلنا السابق للنصوص الواردة أعبله، حول الحث على إزالة )الداهمات( 

كما قال  ثقل كاهل األرض بنجاساتها وقذاراتهااألرض من كثرة الداهمات المشٌدة علٌها، والتً ت

فً حواشٌه الكثٌرة.. إن تعلٌلنا السابق األفستا الدكتور خلٌل عبدالرحمن  الرأي األول ومنهم مترجم

 لٌس هو التعلٌل أو التبرٌر الصحٌح عند أنصار الرأي اآلخر.

أبراج السكوت "الداهما"،  ل على العكس تماًما، فهم ٌرون أن الزرادشتٌة الصحٌحة تنهى عن بناءب

فً نظر هذا الفرٌق على أنها أمر  لُ مَ أعبله ُتحْ  هدمها، وبالتالً فالنصوص التً أوردناها وتحث على

قال الرأي  لٌس إلراحة األرض وتطهٌرها لتراكم الجثث النجسة مع الوقت كما ،بهدم هذه األبراج

 الصحٌح. الزرادشتً تعالٌم الدٌناألول، بل لمخالفتها 

                                                           
 .77ٕمرجع سابق، ص سلٌمان مظهر، قصة الدٌانات، أنظر:  -(ٔ)
(ٕ)

.71ٕٔفٌاٌّوعغاٌَبثك،ص-
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مات هإلى الدا األبستاقٌنظر  ، حٌثالفصل السابع من الفندٌدادب ٌستدل أنصار هذا الرأي الثانًو
فوق هذه "مخاطبا زرادشت:  اإلله فٌقول الصواب، الذي تسعد فٌه الشٌاطٌن لمخالفتها بوصفها المقرّ 

ثلكم، فكما مات التً ٌقٌمونها على األرض وٌضعون فٌها األموات تمؤل الشٌاطٌن وتفرقها مهالدا
، هكذا تفعل الشٌاطٌن، إن الرابحة التً تشمها الشٌاطٌن اأنتم طعامكم وتؤكلون اللحم مشوًٌ تطبخون 
 . (ٔ)"وسعادتهم الشٌاطٌن مات هً رابحة طعامهم، هناك ٌا زرادشت الحكٌم ٌكون سرورُ هفً الدا

عرض الجثث على الطٌور إكد أن ، الذي ٌ "هٌرودوتس"شهادة المإرخ الٌونانً أًٌضا ب كما ٌستدلون
مادا وفارس،  مجوسُ  اشًء، بل هو مما كان ٌمارسه جهارً الجارحة لٌس من الدٌن الزرادشتً فً 

جرت عادة المجوس على عرض موتاهم  حٌث ،قبل وإلى الوقت الذي أرخ فٌه هٌرودوتس لهم
فً مراحل انحطاط للكبلب البرٌة والطٌور الجارحة وال ٌدفنونهم أبدا، لنفس اعتقاد الزرادشتٌٌن 

 قدماء ، وهو عدم تدنٌس األرض الطاهرة مصدر قوت األحٌاء قاطبة، أماكما ٌرى هذا المإرخ دٌنهم
، ولكنه ٌختلؾ مع ٌطلون أجساد موتاهم بالشمعمن أنهم  ٌتفق هٌرودوتس مع ما ذكرناهالفرس ف

إرخون بؤن التارٌخ والمٌشهد ، حٌث ٌدفنونهم فً التراب بعد هذا الطلً الرأي السابق، فٌإكد أنهم
 ، وهً األسرة التً حكمتْ "األلٌخانٌة"ان حكم األسرة بٌن الزرادشتٌٌن إبّ  ادفن األموات كان شابعً 
ا فً زمانها، فقد كانوا ٌدفنون موتاهم وؼربً  وبفضلها انتشر هذا الدٌن شرقاً  الفرس بالدٌن الزرادشتً

 . (ٕ)ناء المقابر وتزٌٌنها باألحجار الجمٌلةفً قبور تظهر فوق سطح األرض، وبعضهم كان ٌتقرب بب

وبناء على حجج أصحاب هذا الرأي، ٌؤتً تصورهم المختلؾ عن ؼٌرهم من الباحثٌن، حٌث 
 فً العصور السابقة لزرادشت والتالٌة فىمع المتو ر من الفرسن أول ما ٌقوم به كثٌٌإكدون على أ

، وفً أثناء ذلك ٌردد الكثٌر من الناس مع (ٌفةثٌاب بٌضاء نظ)هو ؼسله وتطهٌره ثم تكفٌنه فً  له،
وٌمكن للمحتضر إذا كان مالكاً ٌطلبون فٌها من هللا العفو عن ذنوب المٌت.معٌنة رجال الدٌن أدعٌة 

ا عن رشده رددها نٌابة عنه ابنه أو لوعٌه أو ؼاببً  لحواسه ترتٌل تلك األدعٌة بنفسه، وإذا كان فاقداً 
.(ٖ)الدٌن الخاص باألسرة أقرب الناس إلٌه، أو رجل

،إالأْػغجٟوجبؽشال٠ىبكفٟػّلحوزتٚثؾٛسِٚغوًِبأٚهكٖأطؾبةاٌّٛلفاٌضبِٟٔٓأكٌخ

ِؤ٠لٞ ثىضوح ثبٌوأٞاٌضبِٟٔمبهٔخ اٌمبئ١ٍٓ لٍخ فوغُ رٕبلغظب٘وفِٟٛلفُٙ، ٠ٕمؼِٟٓٚعٛك

أٞاٌضبٟٔرزٕبلغِغٔفَٙبثٕفَٙب،فٟٙاٌوأٞاألٚي،ٔغلثؼغاٌّواعغاٌزِٟبٌذإ١ٌٗ،أٞإٌٝاٌو

 ػٍٝ اٌلاِغخ اٌؾغظ طفؾبرٙب فٟ ٚرٛهك ِٛلفُٙ ِضالثطالْ مٌه ِٓٚ ِقبٌف١ُٙ، ِٛلف طؾخ

 ف١ٙب عبء اٌزٟ اٌىض١وح ترسة فً األبستاق بعرض الجثث للطٌور المف اصرٌحً  األمرإٌظٛص
:ٌوردون مثبل النص التالً وؼٌره من أمثالهحٌث  )األفستا(

، للنسور التً خلقها هناك فً قمم الجبال ٌتركون الجثة للطٌور الالحمة، ألشره الطٌور الالحمةو)
ت وحدك إن هذا المإمن ٌندم على كل ما جنته ٌداه من شرور، وما اقترؾ من ذنوب، وأن هللا قائلٌن

 .(وتؽفر له ر ندامتهٌا قدوس الذي تقدّ 

على  ا، اللهم إال أن ٌكون موقفهم قابمً تصادم مع بعضهلدرء التعارض بٌن كبلمهم الموال أجُد طرٌقة 
حسب هذه -بنى بطرٌقة خاصة، فٌكون رأٌهم التً تُ  (أبراج السكوت)التفرٌق بٌن )قمم الجبال( وبٌن 

 "الزرادشتٌة" بإزالته هو أبراج الداهما، أما الذي أمرتْ  فً نظرهم مهو أن المحرّ  -المحاولة للتوفٌق
، فبل أعتقد أن أحًدا وؼٌرها وضع الجثث للطٌور فً األماكن المرتفعة كالجبال الفكرة العامة، أعنً

                                                           
(ٔ)

 .1ٕك.اٌشف١غاٌّبؽٟأؽّل،ىهاكشذٚاٌيهاكشز١خ،ِوعغٍبثك،صأٔظو:-
(ٕ)

 .1ٖ–1ٕاٌّوعغاٌَبثك،صص-
(ٖ)

.73ٔفٌاٌّوعغاٌَبثك،ص-
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لكثرة تواتر النصوص البهلوٌة  فالجمٌع متفقون علٌه تماًما، ٌستطٌع نفٌه عن الدٌانة الزرادشتٌة،
 المختلفة فً التؤكٌد على ذلك، كما نجد فً األفستا فً آٌات ال حصر لعددها الكبٌر.

ٌق ٌبقى رأٌهم مرجوًحا فً نظري وضعًٌفا جًدا، فهناك شبه اتفاق فً عدد كبٌر من وحتى بهذا التوف
البحوث والكتب، على أن الزرادشتٌٌن فً مختلؾ عصورهم ٌقٌمون فً األماكن المرتفعة وعلى قمم 
الجبال أبراًجا منعزلة عالٌة الجدران ال سقؾ لها، ٌحملون إلٌها جثث أمواتهم نهاًرا على النعوش 

 .(ٔ)ٌدٌة المخصصة، ثم ٌرمونها كطعام لجوارح الطٌورالحد

، فما زال فٌه الكثٌر من ، لنواصل ما بدأناهمن هذا الجدل نعود إلى كتابهم المقّدس وبعد أن انتهٌنا
قبل أن أنتقل إلى نقاط -النقاط المتعلقة بالموت، ولكن ونظًرا إلى أنها تتكرر بشكل مطّول جًدا، رأٌُت 

 أن أورد أبرزها فً النقاط المركزة التالٌة: -رى من خارج األفستاأخرى فً مراجع أخ

تهاجم )شٌاطٌن الموت( جسد المٌت فور مفارقة الروح له، على هٌبة ذّبان الجثث الطابرة القبٌحة  -ٔ

القادمة من الشمال، حٌث ٌقع جهنم الزرادشتً، وهً تصٌب الفراش والمبلبس الداخلٌة التً تبلمس 

لمنزل وأقرباء المٌت وكل من ٌحٌط به وما ٌحٌط به، من الناس واألدوات والنباتات الجسد، وتنجس ا

 :ةالتالٌ ات، وأوضح النصوص على هذا اآلٌ(ٕ)المختلفة وؼٌرها

، أٌها الروح الخٌر، القدوس، وٌا خالق العالم الدنٌوي! عندما آهورامازداسؤل زرادشُت  ﴿ -أ

: بعد الموت مباشرة، بعد أجاب آهورامازداناسو؟.  ٌقضً اإلنسان نحبه، متى تهجم علٌه دروج

تهجم دروج ناسو قادمة من المناطق الشمال على هٌئة ذبابة مفارقة الروح الجسد ٌا زرادشت، 

                                                   .(3)﴾هائجة، بركبتٌن منحنٌتٌن وذٌل بارز، دائمة الطنٌن ومحبة للكائنات القذرة

ٌا خالق العالم الدنٌوي، أٌها المقّدس! إذا قُتل إنسان بوساطة كلب، أو ذئب، أو ساحر، أو  ﴿ -ب

بمكائد المبؽضٌن، أو بسقوط من جرؾ، أو وفق الشرائع، أو افتراء، أو بالشنق، ما هً المدة التً 

دروج ناسو  أجاب آهورامازدا: فً الٌوم التالً لموته، تهجم علٌه .تهجم بعدها دروج ناسو علٌه؟

قادمة من المناطق الشمال على هٌئة ذبابة هائجة، بركبتٌن منحنٌتٌن وذٌل بارز، دائمة الطنٌن 

 .(4)﴾ومحبة للكائنات القذرة

تحذر نصوصهم المقدسة من )اإلساءة لجسد المٌت( بؤي شكل من األشكال، ومن ذلك اإلساءة له  -ٕ
أو اإلساءة له برمً جثته أو الجثة للنار وما شابه، بمخالفة القانون الزرادشتً الذي ٌمنع من تعرٌض 

وتوجد نصوص كثٌرة جًدا فً التشدٌد على قدسٌة جثة المٌت، أي عظم من عظامه على األرض، 
التً ٌمثل كلُّ و، المختلفة عن بعضها ومنها مثبل النصوص الثبلثة التالٌة، كبٌر إلى حدٍ  وهً متشابهة

 له: واحد منها عشرات النصوص المشابهة

                                                           
(ٔ)

 .3٘،ِوعغٍبثك،صِيك٠َٕب-ٔٛهٞإٍّبػ١ً،اٌل٠بٔخاٌيهاكشز١خأٔظو:-
(ٕ)

 .3ٕٙ،ِوعغٍبثك،صأٔظو:ف١ًٍػجلاٌوؽّٓ،وزبة)األفَزب(اٌّمّلًفٟاٌيهاكشز١خ-
(ٖ)

ص،ٕ-ٔ(،ا٠٢زبْٖ:لٛا١ٔٓاٌطٙبهح)7فبهوبهك–ف١ٕل٠لاك–إٌَهاٌضبٌش-وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-

ٕ1٘. 
(ٗ)

،ص٘-ٗزبْ(،ا٠٢ٖ:لٛا١ٔٓاٌطٙبهح)7فبهوبهك–ف١ٕل٠لاك–إٌَهاٌضبٌش-وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-

ٕ1٘. 



 
ٖ3 

على األرض جثة إنسان وسال منه  ٌا خالق العالم الدنٌوي، أٌها المقّدس! إذا رمى إنسان   ﴿ -أ

الدهن أو النخاع فما هو جزاإه؟. أجاب آهورامازدا: ألؾ جلدة بسوط الحصان، وألؾ جلدة 

مرة  ٌا خالق العالم الدنٌوي، أٌها المقّدس! هل ٌمكن أن ٌصٌر طاهراً ﴿ -ب .(1)﴾جارانا –بسراوش 

آهورامازدا: ال ٌمكنه ٌا زرادشت  أخرى ذلك الذي ٌلقً بالجثة فً الماء والنار فٌدنسهما؟. أجاب

ي القحط وٌدمر الكؤل. هو هالك نه ٌقوّ إالمقدس! هو هالك وقاطع الجثث، إنه عنكبوت وجراد، 

ي الشتاء ذو وقاطع الجثث الذي ٌقّوي الشتاء، الذي خلقه األبالسة، الذي ٌقتل الماشٌة الذي ٌقوّ 

باندفاع، تمسك به بقوة حتى نهاٌة أظفاره فتجعله نجساً،  (دروج ناسو)الثلج الكثٌؾ. تهاجمه 

ٌا خالق العالم الدنٌوي، أٌها المقدس! إذا رمى إنسان على ﴿ -ج .(ٕ)﴾نٌبدوٌظل نجساً إلى أبد اآل

و جزاإه؟. أجاب ا لكلب مٌت أو إلنسان مٌت، وسال منه الدهن أو النخاع فما هاألرض عظمً 

 .(ٖ)﴾چارانا –آهورامازدا: ثالثون جلدة بسوط الحصان، وثالثون جلدة بسراوش 

ر لنا تبقى نجسة خمسٌن سنة، وهذا ٌفسّ  دفن فٌها مٌتٌ ٌخبر كتابهم المقدس أن األرض التً ٌُ  -ٖ
 حرصهم على رمً الجثث للطٌور فً أبراج الصمت: سببَ  بوضوحٍ 

فن فٌها مٌت؟. أجاب ها المقّدس! متى تعود طاهرة األرض التً دُ ٌّ ٌا خالق العالم الدنٌوي، أ ﴿

 .(ٗ)﴾آهورامازدا: بعد خمسٌن سنة ٌا زرادشت تصبح األرض طاهرة

حتى ال تنتقل العظام  ٌحث كتابهم المقدس على )تثبٌت جثة المٌت( بطرٌقة خاصة فً أعلى القمم -ٗ
بات كثٌرة مفصلة لمن ٌخالؾ قوانٌنه فً ، وٌوضح عقوالنجسة إلى األرض الزراعٌة ومٌاه الشرب

 ذلك، ومنها كمثال:

ٌا خالق العالم الدنٌوي، أٌها المقّدس! إلى أٌن نحمل أجساد الموتى وأٌن نضعها ٌا  ﴿ 

آهورامازدا؟. أجاب آهورامازدا: على أعلى القمم، حٌث ٌعلمون أن الكالب والطٌور المفترسة تؤتً 

ٌُثبت عباد مازدا الجثة من رجلٌها وشعرها بمعدن، أو بحجارة، هنا .دائماً، أٌها المقدس زرادشت ك 

أو بطٌن، خشٌة أن تذهب الكالب والطٌور بالعظام إلى الماء والنباتات. وإذا لم ٌثبتوا الجثة، فإن 

أجاب  ؟.الكالب والطٌور المفترسة قد تذهب بالعظام إلى الماء والنباتات فما هو جزاإهم

                                                           
(ٔ)

،صٕ٘–ٕٗ(،ا٠٢زبْٕ:لٛا١ٔٓاٌطٙبهح)ٙفبهوبهك–ف١ٕل٠لاك–إٌَهاٌضبٌش-وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-

ٕ1ٔ. 
(ٕ)

-ٕٙ–ٕ٘(،ا٠٢بدٖ:لٛا١ٔٓاٌطٙبهح)7فبهوبهك–ف١ٕل٠لاك–ٌَٕهاٌضبٌشا-)األفَزب(اٌّمّلًوزبة-

.17ٕ،ص7ٕ
(ٖ)

،صٔٔ–ٓٔ(،ا٠٢زبْٕ:لٛا١ٔٓاٌطٙبهح)ٙفبهوبهك–ف١ٕل٠لاك–إٌَهاٌضبٌش-وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-

ٕ1ٓ.
(ٗ)

،ص1ٗ–7ٗ(،ا٠٢زبْٖ:لٛا١ٔٓاٌطٙبهح)7فبهوبهك–ف١ٕل٠لاك–إٌَهاٌضبٌش-)األفَزب(اٌّمّلًوزبة-

ٕ3ٓ.

 



 
ٗٓ 

 -جلدون مئتً جلدة بسوط الحصان، ومئتً جلدة بسراوش نو: ٌُ شوتاٌآهورامازدا: إنهم ب

 .(1)﴾چارانا

ٌؤمرهم كتابهم المقدس بضرورة البخور و )تعطٌر البٌت( الذي ٌموت فٌه إنسان، بعطور مقدسة  -٘

 خاصة، تظهر أسماإها فً النص التالً:

تصرؾ ٌدئذ كٌؾ سإذا مات إنسان أو كلب فً بناء من الخشب، أو بناء مسقوؾ باألؼصان، عن ﴿

اسنٌون؟.أجاب آهورامازدا: فلٌبحثوا عن داهما، فلٌجهزوا داهما. وإذا أقّروا بسهولة ٌالمازدا

، أو "اورفاسنا"إخراج المٌت فلٌخرجوه، لٌتركوا البٌت فً مكانه، ولٌبخروا هذا البٌت بـ 

 .(2)﴾ي نبات عطري آخرأأو  ا"هادانٌپات"، أو "فاهوکرتٌن"، أو "فاوهماکاون"

ٌؽسل المٌت ببول األؼنام أو األبقار، وهذا ما كررْت التؤكٌد علٌه نصوصهم، وفق تفصٌل جاء  -ٙ

فً آٌات كثٌرة متشابهة، وطوٌلة، ولعل هذا النص المختار ٌختصر الكثٌر من الكبلم فً موضوع 

فلٌجلس حمالو الجثث على بعد ثالث خطوات من المٌت، ولٌعلن ﴿ ضرورة تؽسٌل المٌت بالبول:

لرئٌس الصالح للمازداٌاسنٌٌن: فلٌجمع المازداٌاسنٌون البول لٌؽسل حمالو الجثث به شعر المٌت ا

أٌها الصادق، وخالق العالم المادي! هل هو بول األؼنام، أم بول األبقار، أم بول الرجال، . وجسده

ر، ولٌس ببول ؽسل شعر المٌت وجسمه ببول األؼنام أو األبقاأم بول النساء؟. أجاب آهورامازدا: ٌُ 

 .(3)﴾الرجال أو النساء، ماعدا ]بول[ رجلٌن أو امرأتٌن من زواج القربى

ا أثناء وضعه فً األماكن  -7 ًٌ ٌوجب كتابهم المقدس علٌهم )تعرٌة المٌت( فٌجب أن ٌكون عار

من  قوبات كثٌرة تتكرر فً مواضع عدٌدةالمرتفعة المخصصة، ومن ٌخالؾ هذا القانون ٌعاقب بع

لمقدسة، بحسب الطرٌقة التً خالؾ فً هذا النظام، ولعل فً المثالٌن التالٌٌن كفاٌة نصوصهم ا

  لتوضٌح ذلك:

أٌها الصادق، وخالق العالم المادي! الذي ٌترك الثٌاب على جسد المٌت من النسٌج أو من  ﴿ -أ

لٌجلدوه الجلد، ]الثٌاب[ الذي ٌؽطً بطن وقدم المٌت، أي عقاب ٌنزل علٌه؟. قال آهورامازدا: ف

.(ٗ)﴾عاٌأربعمائة جلدة بسوط الخٌل، أربعمائة ]ضربة سوط[ تجعله ُمط

أٌها الصادق، وخالق العالم المادي! الذي ٌترك الثٌاب على جسد المٌت من القماش أو  ﴿ -ب

طً حوضً اإلنسان، أي عقاب ٌستحق جّراء ذلك؟. أجاب آهورامازدا: فلٌجلدوه الجلد، بحٌث ٌؽ

.(٘)﴾طٌعاستمائة جلدة بسوط الخٌل، ستمائة ]ضربة سوط[ تجعله مُ 

                                                           
(ٔ)

–٘ٗ–ٗٗ(،ا٠٢بدٕ:لٛا١ٔٓاٌطٙبهح)ٙفبهوبهك–ف١ٕل٠لاك–إٌَهاٌضبٌش-وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-

 .1ٕٗ،ص1ٗ-7ٗ–ٙٗ
(ٕ)

،صٕ-ٔهح،ا٠٢بد:ِواٍُاٌلفٓٚاٌطٙب1فبهوبهك–ف١ٕل٠لاك–إٌَهاٌضبٌش-وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-

ٕ31. 
(ٖ)

-ٕٔ-ٔٔ:ِواٍُاٌلفٓٚاٌطٙبهح،ا٠٢بد1فبهوبهك–ف١ٕل٠لاك–إٌَهاٌضبٌش-وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-

 .ٖٓٓ،صٖٔ

 
(ٗ)

.ٕٖٓ،صٖٕخ:ِواٍُاٌلفٓٚاٌطٙبهح،ا1٠٢فبهوبهك–ف١ٕل٠لاك–إٌَهاٌضبٌش-وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-
(٘)

 .ٕٖٓ،صٕٗخ:ِواٍُاٌلفٓٚاٌطٙبهح،ا1٠٢فبهوبهك–ف١ٕل٠لاك–إٌَهاٌضبٌش-زبة)األفَزب(اٌّمّلًو-



 
ٗٔ 

وننتقل إلى )إله الموت( عند الزرادشتٌٌن، وهو ٌشابه فً عمله )ملك الموت( فً أدٌان أخرى 
الهروب منه؛  إنسانٍ  رادشتٌة )إستواد( وال ٌستطٌع أيُّ سّمى فً الزكاإلسبلم مثبل، وإله الموت هذا ٌُ 

ا،  ًٌ ألن إستواد هذا ٌعثر على كل إنسان مهما كان مقّره، وٌصفونه بؤنه مخاتل ٌؤتً إلى الناس متخف
 هلك البشرَ شخص، وال ٌجدي معه الثناء وال الرشوة، فهو قاٍس ٌُ  وال ٌفّرق بٌن الناس وال ٌعظم أي  

 .(ٔ)اإلفبلت من قبضته ع أحدٌ فبل ٌستطٌدون رحمة، 

)جلجامش  قصة كثًٌرا قصته شابهتسّمى عندهم )دهاق( شخص ٌُ  كما تجدر اإلشارة إلى وجود
الرافدي( وقد اجتهد دهاق هذا فً النجاة واإلفبلت من إله الموت، وحاول كجلجامش الوصول إلى 

ة أن الخلود الزرادشتٌ أكدتْ  . ولذلكالخلود، فطاؾ فً كل االتجاهات، وفشل فً العثور على الخلود
، وأن الزرادشتً بإمكانه قتل رهبة الموت فً داخله، إذا التزم بحٌاة الطهر ال ٌكون إال فً الجنة

 .(ٕ)واألمانة والتقى والصدق الموصل إلى جنة الخلود

 فئْ ٌظهرون حزنهم على  ،قدٌماً وحدٌثاً  وؼٌرهم من الفرس بشكل عام نٌالزرادشتٌٚثبٌّغًّ
م، وٌعبرون عن ألم الفراق فً صور متعددة، كؤن ٌمشون فً الجنازة حفاة حاسري الرإوس، موتاه

ا ٌهم تحرٌمً م علوكافتراشهم للتراب، وارتدابهم مبلبس خاصة للحداد، ولكن من الناحٌة الشرعٌة محرّ 
 حٌث ،اقتسبوحرمة البكاء منصوص علٌها فً األ البكاء على فقٌدهم مهما كانت منزلته، اقاطعً 
جاء فٌه أن الشٌطان أوعز للمإمنٌن بالبكاء والنواح ومن عمل الشٌطان،  البكاء على المٌت اعتبر

.(ٖ)على موتاهم

عقب إٌداع المٌت مثواه األخٌر، فٌجلس أهل المٌت على األرض حفاة  (مراسم العزاء والحداد)ا أمّ 
نساء من أسرة المتوفى فٌجلسن على ، أما المتتالٌة حاسري الرإوس ٌستقبلون المعزٌن لمدة ثبلثة أٌام

قد فرش على األرض قرب المكان الذي مات فٌه فقٌدهن، لتقبل العزاء من المعارؾ واألهل، وبساط ٌُ 
تمتد أٌام العزاء عندهم من ثبلثة إلى عشرة أٌام، وفً أثناء العزاء والحداد ٌمتنع أهل المٌت وأقرباإه 

.(ٗ)شهرٌن فتصل إلىض األحٌان ترة قد تطول فً بععن كل أفراح الحٌاة لف

ثؼلأزٙبءِواٍُاٌغٕبىح،ٌٚٗغب٠بدِزؼلكحِٕٙب٠قزّْٛثٗباٌيهاكشز١خكػبًءفبطًٚللفظظذْ

،ٚ٘ناذٚٔغبٍزٙبٚلناهرٙبِٓعضخا١ٌّرط١ٙواٌشٛاهعٚاٌطوقاٌزٟرٍٛصذْٚؽٍتاٌؼِْٛٓاإلٌٗ،

ّّٝ)وّ مثلً حٌنما ٌستعد  ا ضعٌفاً ٌستطٌع أن ٌحمً شخصً مزدا من ":ٕبِيكا(،ٚ٘نأّظٗاٌلػبء٠َ
؟! أي كائن ؼٌرك، بما لك من عقل وقوة نارٌة، ٌقوى نشاطه على تنفٌذ  ًّ الكافرون لالعتداء عل
مبدأ التقوى واالستقامة؟!، مزدا، اكشؾ لً عن أسرار هذه المعرفة، كً تساعدنً على نشر دٌنك. 

لماتك المقدسة، التً هً درعً والمجن الذي ٌحمٌنً. نً بكمن ؼٌرك ٌستطٌع لطم األعداء، وٌمدّ 
ك المزود بالروح ا مزدا على قائد مخلص حكٌم متلطؾ ٌقودنً إلٌك. ثم اجعل زعٌم مالئكتٌنً دلّ 

للكذب  س. هالكاً ها المقدّ ٌان. تفضل فاحمنا من أعدائك أكٌدنو ممن تحب، كائنا من الخٌرة 
كا لجمٌع أتباع الشٌاطٌن. الهالك التام لك أٌها الكذب! الشٌطانً، وهالكا لجمٌع الشٌاطٌن، وهال

 .(٘)"ساخسؤ واذهب بعًٌدا عّنً إلى الشمال حتى ال تعبث بخلق مزدا المبدأ المقدّ 

اإلَٔبْٕٚ٘بنأٔبش١ل ٠مٌٛٗ ِب أ٠ًؼب ِٕٙب ٔمًا١ٌّذِٓإٌّييٚأفوِٜقزٍفخ، أصٕبء ػ١ٍّخأصٕبء

 ٖا٠٢خ:اٌطٙبهح،ِٚٓمٌهِضالِبعبءفٟ٘ن

                                                           
(ٔ)

 .ٗٙأٔظو:ؽ١َٓاٌؼٛكاد،اٌّٛدفٟاٌل٠بٔبداٌشول١خ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٕ)

.٘ٙاٌّوعغاٌَبثك،-
(ٖ)

.1ٓصك.اٌشف١غاٌّبؽٟأؽّل،ىهاكشذٚاٌيهاكشز١خ،ِوعغٍبثك،أٔظو:-
(ٗ)

 .1ٔاٌّوعغاٌَبثك،ص-
(٘)

 .ٓٙٔٛهٞإٍّبػ١ً،اٌل٠بٔخاٌيهاكشز١خ،ِوعغٍبثك،ص-



 
ٕٗ 

عن ، أقوُد الجثة بعٌداً، أبعُد النجاسة المباشرة وؼٌر المباشرة عن هذا المنزل، عن هذه القصبة﴿

التً دنسها المٌت،  هذه البلدة وهذه األرض، عن جسم الرجل الذي دنسه المٌت، عن جسم المرأة

 .(1)﴾م االستقامةجمٌع من فً عال وعن لقصبة، حاكم البلدة، مالك األرض،عن رب المنزل، مالك ا

                                                           
(ٔ)

.7ٕٖ،صٙاٌظ١غاإلٔشبك٠خ،ا٠٢خ:ٓٔفبهوبهك–ف١ٕل٠لاك–إٌَهاٌضبٌش-وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-



 
ٖٗ 

 المبحث الثالث: 

 خلود الروح فً عقائد قدماء الفرس.

ص من جثث موتاهم النجسة أن الزرادشتٌٌن ٌبادرون بسرعة إلى التخلّ  رأٌنا فً المبحث السابق كٌؾ
ث بقذارتها بوضعها فً األماكن البعٌدة المرتفعة كطعام للطٌور الجارحة، حتى ال تلوّ فً اعتقادهم، 

 ٌاههم وبٌوتهم وأجسادهم.أرضهم وم

( عند كثٌر من الزرادشتٌٌن، والسبب فً ذلك هو ثبلثة أٌام)لمدة  كانت تستمر فترة الحدادأن  ورأٌنا
الروح ال تؽادر الدنٌا  هو أن سابد عندهمالعتقاد اال ما ٌهمنا هنا اآلن كمدخل لهذا المبحث، وهو أن

قام لها الصلوات والتراتٌل المتصلة خبلل هذه الفترة، فً األٌام الثبلثة التالٌة على الوفاة، ولذلك ت
، مما ٌتطلب إعداد حفلة يخرووفً صباح الٌوم الرابع تفارق الروح العالم الدنٌوي إلى العالم األ

دٌنٌة إما فً المنزل أو فً أحد دور العبادة مساء الٌوم الثالث وقبٌل شروق شمس الٌوم الرابع، 
أقاربه وأصدقاإه، وفٌها توزع الصدقات على المحتاجٌن، وٌخصص وٌحضر الحفلة أهل المتوفى و

 .(ٔ)الٌوم الرابع كله للصوم، وذلك لمساعدة الروح فً عبور الصراط

وإذا ربطنا معتقدهم السابق الذي نتج عنه تحدٌد فترة الحداد بثبلثة أٌام ؼالًبا.. إذا ربطناه بنص 

فسنجد أن هذا النص الذي ٌتحدث عن رحلة  ح(كتاب عن فٌراز الصالبهلوي مقّدس طوٌل عنوانه )

فٌراز إلى العالم اآلخر، ٌكمل وٌتمم المعتقد السابق الذي ٌإكد أن الروح ال تؽادر الدنٌا إال بعد ثبلثة 

أٌام من الوفاة، فنص )فٌراز الصالح( ٌخبرنا بوضوح عن كل المراحل التً تمر بها )روح المٌت( 

. )خلود الروح(ٌتخلله الكثٌر من النقاط حول موضوع مبحثنا بعد مفارقة الجسد، فهو نص مهم و

 ولذلك وضعته فً بداٌة هذا المبحث ألهمٌته؛ وألنه ٌختصر الكثٌر.

اٌّمّلًٖ٘إٌضؽ٠ًٛعًلا،ؽ١شرزغبٚىطفؾبرٗ ،ؽَتإٌَقخاٌزٟطفؾخِٓوزبةاألفَزب

اٌلوزٛهف١ًٍأشوفػٍ وزتاٌيهاكشز١خِٓأوضوزجو٠ؼٚٚؽجغفٟوزبةَِزمًأ٠ًؼب،ٝروعّزٙب

روعُفمل،فمؾ،ثًث١ٓأٔظبهاٌل٠بٔبدٚاٌّنا٘تاٌّقزٍفخاٌّؼبطو٠ٓأزشبهاً،١ٌٌث١ٓاٌيهاكشز١١ٓ

،ٚاٌؼوث١خ،ٔظًواٚاٌو١ٍٚخ،١ٍي٠خ،اٌفو١َٔخ،األه١ٕ١ِخغٔإٌٌٝغبدػل٠لح:إٌََىو٠ز١خ،اٌفبه١ٍخ،اإل

 بلمً، ورسالة اإلسراء والمعراج اإلس رواٌاتكثٌر مًما جاء بعده، كٌشابه الٌَُعد إرثاً إنسانٌاً ألٔٗ
 . وؼٌرها."الكومٌدٌا اإللهٌة" لـ دانتً. الؽفران "للمعري" و

 ، مستخلًصا منه أبرز ما ٌبلمس موضوع بحثً:التالٌة صٌاؼتً فً ار زبدتهاختصواجتهدُت فً 

ع أعضاء المجمع الكهنوتً فً )معبد زاد ؼموض الدٌن الزرادشتً، فانتابت الشكوك الناس. فاجتم
النار( لكً ٌجددوا إٌمانهم بدٌانة األجداد وٌعٌدوا بناء وحدتهم الروحٌة، وقالوا: ٌجب إٌجاد طرٌقة 

من عالم السماء الروحً، ولٌعرؾ الناس ما إذا  اى العالم اآلخر لٌجلب لنا أخبارً إلرسال أحدنا إل
  .(ٕ)إلى األبالسة، وهل ستساعد اآللهة أرواحنا أم ال؟ كانت صلواتنا وطقوسنا تصل إلى اآللهة أم

، لٌرسلوه إلى العالم ام بحٌث ٌكون أكثرهم صدقاً وصبلحً قّرروا انتخاب كاهن واحد من بٌنهثم 
ست أخوات اعترضن وبكٌن الذي كان له الروحً األخروي، إلى اآللهة السماوٌة. اختاروا "فٌراز" 

لقاة على عاتقه، وذهبن إلى اجتماع الزرادشتٌٌن قاببلت: ال تفعلوا بشدة عندما سمعن عن المهمة الم
 ذلك فهو األخ الوحٌد لنا وبمساعدة اإلله ٌضمن لنا الحٌاة وٌعٌلنا.

                                                           
(ٔ)

.1ٔأٔظو:ك.اٌشف١غاٌّبؽٟأؽّل،ىهاكشذٚاٌيهاكشز١خ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٕ)

 .ثزظّوف17ٖ:ثبٍُاإلٌٗ،صوزبةػٓف١واىاٌظبٌؼ-وزبة)األفَزب(اٌّمّلًأٔظو:-



 
ٗٗ 

هدأ الكهنة من روعهن وقالوا: سنرجع أخاكم قبل انقضاء سبعة أٌام، وبقٌامه بهذه المهمة سٌكتسب 
ألخوات.  فعّرض الزرادشتٌون فٌراز الختبارات، منها وبهذه الحجة وافقت ا فٌراز المجد والنجاح.

أنهم ؼرزوا الرمح فً جسده دون أن ٌصاب بؤذى، ومن ثّم قام بطقوس الطهارة والصلوات 
المفروضة وشرب الهاوما، وبعدها ؼط فً نوم عمٌق. وأثناء النوم تفارق روحه جسده، وتذهب 

 .(ٔ)قة سراوش المبلك. وآدور إله الناربرحلة إلى العالم اآلخر، فتزور الجنة وجهنم بمراف

وفً أثناء جولة روح فٌراز تقوم أخواته وزوجاته وباقً الكهنة بحراسة جسده بالصلوات والُرقى 
المقدسة لطرد األرواح الشرٌرة عنه. فتعود روحه فً الٌوم السابع من رحلتها، ومن ثم تدخل الجسد 

  .زرادشتٌٌن واضعاً ٌدٌه على صدرهلمن جدٌد، فٌستٌقظ فٌراز من نومه وٌقؾ أمام ا

ثم ٌبلؽهم السبلم من اآللهة وٌحكً ما رآه، فٌصؾ للكهنة الجنة وجزاء األرواح الصالحة التً قامت 
بؤفعال خٌرة فً الدنٌا، كما وصؾ لهم جهنم وعقاب أرواح اآلثمٌن والمجرمٌن. ومن ضمن ما قال: 

: أهبل وسهبلً ٌا فٌراز الصالح بالرؼم أن موعد فً اللٌلة األولى استقبلنً سراوش وآدور، وقاال
قدومك لم ٌحن بعد. فؤجبُت: أنا رسول، فؤخذانً من ٌدي، وخطوت ثبلث خطوات فوجدُت نفسً 

)أرواح  تُ كحارس أمٌن للصالحٌن. وهناك وجد على جسر جٌنفات العظٌم الذي خلقه أورمازد
الجسد وهً تنطق بالتعوٌذات، حٌث ٌهبط الموتى( التً تجلس فً األٌام الثبلث األولى عند رأس 

خبلل األٌام الثبلثة األولى أكثر من كل الخٌر والهدوء اللذٌن  -أي على الروح -الخٌر والهدوء علٌها
 .(ٕ)رأتهما خبلل كل حٌاتها الدنٌوٌة. فتشعر برضى وسعادة لم تشعر بمثلها قط فً حٌاتها األرضٌة

الصالح للتجول بٌن النباتات ذوات الروابح العطرة، الروابح  وبعد انقضاء اللٌالً الثبلث تنطلق روح
التً تعتقد بؤنها األفضل من بٌن تلك التً عرفتها. تهب هذه النسمة العطرة من الجنوب، من عند 
اإلله. وتتبع هذه النسمة فتاة رابعة، هٌفاء، ذات نهدٌن منتصبٌن وأصابع طوٌلة وجسد منٌر، ذات 

ه الفتاة ترّبت وسط األعمال الخٌرة، وهً تجسد إٌمان اإلنسان الصالح. نظرات هادبة وجذابة، هذ
وتسؤل روح الصالح تلك الفتاة: من أنِت ولمن أنت؟ لم أر قط فتاة بمثل جمالك وحسنك على األرض. 
فتجٌب الفتاة: أنا أعمالك أٌها الشاب الخلوق، الصادق وصاحب اللسان العذب! فبفضل رؼباتك 

ٌمة، طٌبة، ناصرة، طاهرة وذات رابحة عطرة. هذا ألنك أنشدت الترانٌم وأفعالك أصبحُت عظ
الدٌنٌة، وقّدست المٌاه الطاهرة، وحمٌت النار ورحبت بالمإمنٌن القادمٌن، سواًء من األماكن البعٌدة 
أو القرٌبة. كنُت جلٌلة، جمٌلة وقٌمة، فجعلتنً أكثر إجبلالً وجماالً وقٌمة. كنُت جالسة فً مكان 

ر، لكنك أجلستنً فً مكان أكثر شهرة، وكنت ُمكّرمة، لكنك جعلتنً أكثر مكرمة بوساطة مشهو
دتك أفكارك الطٌبة، كلماتك الطٌبة وأفعالك الطٌبة. سٌقّدسونك بعد موتك أٌها الصالح بسبب عبا

 .وٌتحدث إلٌه سٌجازى بالّسكٌنة األن الذي ٌعبُد أورمازد كثٌرً  ؛الكثٌرة ألورمازد وحدٌثك معه

ومن ثم اتسع جسر جٌنفات بقدر طول تسعة رماح، وبعون اإللهٌن سراوش وآدور اجتزُت الجسر 
أخذانً من ٌدّي آدور وراشنو وقاال لً: تعال معنا لنرٌك الجنة  بسعادة وبهاء وشجاعة ونصر،

نة التً تنبعث من أعمال والمجد، الّسكٌنة، الوفرة، الخٌر، السعادة، الرضى، السرور ورابحة الج
لنرٌك الجهنم والظبلم، الضٌق، الشّدة، الحرمان، الشر، الحزن، األلم، األمراض،  ..الصالحٌن

الشجن، الخوؾ، النتانة، العذاب وجمٌع أنواع العقاب الذي ٌتعرض له األبالسة، السحرة واآلثمٌن، 
وجود  سنرٌك الجزاء الحقٌقً جراء اإلٌمان بؤورمازد، الخٌر، الجنة، الشر فً الجهنم، وسنرٌك

البعث. سنرٌك العذاب واآلالم التً ٌتعرض لها اآلثمون من عَبدة أهرٌمان، األبالسة والمفسدون. 
وصلُت إلى مكان، حٌث رأٌُت فٌه أرواح بعض البشر معاً، فسؤلُت النبٌل الناصر سراوش واإلله 

ٌُسمى هذ ا المكان آدور: "ما هذه األرواح ولماذا تقؾ هنا؟". فؤجاب النبٌل سراوش و آدور: 

                                                           
(ٔ)

 ثزظّوف..17ٔصأٔظو:اٌّوعغاٌَبثك،-
(ٕ)

 ثزظّوف..177ٔفٌاٌّوعغاٌَبثك،ص-



 
ٗ٘ 

ر(، وستقؾ هذه األرواح هنا حتى ٌوم البعث. هذه أرواح أولبك الناس الذٌن تتساوى أعمالهم )المطهّ 
الخٌرة والشرٌرة. أخبر األحٌاء على األرض بؤال ٌنفروا من األفعال األخٌرة فً وقت الجشع 

تزٌد آثامه فسٌبقى فً  الخٌرة على آثامه سٌدخل الجنة، والذي واألسى، ألن اإلنسان الذي تزٌد أفعاله
 .(ٔ)المطهر حتى ٌوم البعث

أرواح نستخلص عدًدا من النتابج األساسٌة أبرزها أن ٌراز وبتؤملنا ما ورد أعبله فً قصة ف
ٌّر فً حٌاته الدنٌوٌة جنةسوؾ تحٌا حٌاة ثانٌة فً الالصالحٌن  ، كنتٌجة لسلوكٌات صاحبها الخ

سلوكٌات اآلثمٌن والمجرمٌن فً جهنم، كنتٌجة ل األولى. والعكس صحٌح، إذ سوؾ تحٌا أرواح
  صاحبها أٌضاً فً الدنٌا.

المعتقد الوارد فً المبحث السابق، والمرتبط بتحدٌد فترة العزاء بثبلثة أٌام، وهو  كما أن النص ٌإكد
 بع.، وال تؽادر الدنٌا إال فً الٌوم الرااألولى عند رأس الجسد ةفً األٌام الثبلث مكثتأن روح المٌت 

المشابه  (فاتنٌجسر جباإلضافة إلى تكرر الحدٌث فً النص عن نقطتٌن هامتٌن، األولى هً: )
(. والبد هنا من االسترسال المطهر، والثانٌة هً: ) للصراط فً اإلسبلم وؼٌره من األدٌان

 .ألهمٌة النقطتٌن واالستعانة بمراجع أخرى

)خلود الروح( حٌث اقترن ذكر هذا الجسر بخلود  شدٌد االرتباط بمبحثنا أو )جٌنفات( فجسر جنٌفات 
ضمابر وأرواح األشرار من األمراء وؼٌرهم فً مقر الشر إلى األبد فً عدة نصوص، أظهرها 

 كمثال هذه اآلٌة:

الذٌن ٌقدمون التضحٌات، واألمراء المشعوذون. قد أخضعوا البشر لنٌر سٌادتهم لٌدمروا  ﴿ 

لقون العذاب بؤرواحهم وضمائرهم عندما ٌؤتون إلى جسر الوجود بوساطة أعمال الشر. سوؾ ٌ

 .(2)﴾جٌنفات، وإلى األبد سٌنزلون فً مقر الشر

مرور األرواح فوق جسر جٌنفات وهً تردد هتافات الخبلص، بجانب الحدٌث  كما ورد الحدٌث عن
ها للنجاة من عن تقدٌم األضاحً طلًبا للخلود المقّدس، وبجانب الكلمات التً ٌوصً إله زرادشت بقول

، التً ٌفهم من مجموعها ببل شك إٌمان جهنم، وكل ذلك فً نص واحد عبر هذه اآلٌات المتتالٌة
 :"الزرادشتٌة" بالحٌاة الثانٌة الخالدة بكل ما فٌها من نعٌم وعذاب

ونقدم  ،ونقدم األضاحً إلى الخٌر، والرفاهٌة التاّمة المقدسة والمسٌطرة فً مسلكها الشعائري ﴿

حً للخلود المقدس، وفً نفس الوقت نقدم األضاحً إلى سإال المولى وإلى معرفته، وإلى األضا

القادة الكبار وإلى ٌاسنا ذات الفصول السبعة البطولٌة وإلى المولى المقدس للنظام الشعائري. ولك 

 أقول ٌا زرادشت اجعل لك رفٌقاً مقدساً أسمى من القدسٌة، وأصدق من الصداقة ألجل ذلك الشًء

األحسن. ألن الشخص الذي ٌكون األفضل بالنسبة للشرٌر ٌكون شرٌراً. والشخص الذي ٌكون 

هورامازدا آ األمثل بالنسبة للمقدس ٌكون مقدساً مثله. ألن هذه هً الكلمات المثلى التً تفوه بها

ا مع زرادشت. وأنت ٌا زرادشت الفظ بهذه الكلمات فً النهاٌة األخٌرة لحٌاتك. ٌا زرادشت! إذ

نطقت بهذه الكلمات فً النهاٌة األخٌرة لحٌاتك أننً آهورامازدا سوؾ احتفظ بروحك بعٌداً عن 

                                                           
(ٔ)

 ثزظّوف..171-177صٔفٌاٌّوعغاٌَبثك،ص-
(ٕ)

 .1ٗ،صٔٔثؼلِٕفبٖ،ا٠٢خ:طالحىهاكشذوزبة)األفَزب(اٌّمّلً-
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الجهنم. نعم، سؤبقٌها بعٌداً بعرض وطول األرض وبقدر ما تكون األرض واسعة وطوٌلة. كما 

ترؼب أٌها المقدس! وهكذا ستكون لتجعل روحَك تمرُّ فوق جسر جٌنفات وستصعد إلى السماء، 

 .(1)﴾اتا، مرددة هتافات الخالصكة أوشتافاٌتً مرتل

جٌنفات هو طرٌق المإمنٌن إلى الجنة أو بٌت الخلود، وطرٌق المجرمٌن إلى هاوٌة جهنم  جسرو

وسبب التسمٌة هو أن الزرادشتٌٌن )جسر االنفصال(،  جسر جٌنفات أٌضاً  ىٌسمّ و األبدٌة المظلمة.

تمّر بهذا الجسر من أجل التصفٌة، فؤما األرواح البد أن  ن أرواحهمفإٌموت الناس  ٌعتقدون أنه عندما

الطٌبة فإنها تمر علٌه وهً مطمبنة إلى المصٌر الذي ٌنتظرها عندما تصل إلى الجانب الثانً، الذي 

، حٌث تستقبلها هناك فتاة عذراء حسناء ذات قوة وبهاء وصدر ناهد ملًء، )بٌت الخلود(ٌسمونه 

أما األرواح الشرٌرة، فإنها حٌن و فً نعٌم مقٌم أبد الدهر. أهورامزدا"وتقودها إلٌها لتعٌش مع  "

تقؾ على جسر االنفصال هذا، ترتعد وتخاؾ وترتجؾ من الفزع، وال تستطٌع اجتٌاز الجسر لما 

تحمله من ذنوب، فتردى فً درك من الجحٌم ٌتناسب عمقه مع ما اقترفت كل روح من ذنوب 

هاوٌة مظلمة تثٌر الرعب، وتضرب فٌها األرواح المذنبة الشرٌرة  وخطاٌا، وهذا الجحٌم عبارة عن

إلى األبد.. أما إذا كانت حسنات اإلنسان ترجح سٌباته، فإنه ٌقاسً عذاًبا مإقتاً ٌطهره من الذنوب، 

ا من الخطاٌا ولكنه فعل بعض الخٌر لم ٌلبث فً العذاب إال اثنً عشر ألؾ وإذا كان قد ارتكب كثٌرً 

 . (ٕ)ب بعدها إلى الجنةعام، ثم ٌذه

ر فالحدٌث عنه مرتبط بقوة بإثبات خلود الروح، وقد كثر الحدٌث عن هذا المطهر أما المطهّ 
ا، ومن ذلك الحوار الذي حدث بٌن زرادشت وأحد  ًٌ بصٌاؼات كثٌرة متفاوتة ومختلفة عن بعضها نسب

ثٌرة، منها الخلود، وٌوم الملوك، وقصة الحوار متكررة وهامة جًدا من حٌث التؤكٌد على أمور ك
الحساب، وبعث األموات، والمطهر، وذهاب األرواح الخٌرة إلى الجنة فً دوام سرمدي، والشرٌرة 

 إلى الجحٌم والمعدن الملتهب الذي تخلد فٌه إلى األبد.

زرادشت للملك: عندما ٌموت اإلنسان تذهب  سنؤخذ من الحوار الطوٌل ما ٌهمنا، ابتداء من قول

ٌّرة أعظم ،الحفٌظ على كتاب الحٌاةروحه إلى  من أفكاره  فإن كانت أفكاره وكلماته وأفعاله الخ

فسؤله الملك: وهل ٌستمر هذا  م.وكلماته وأعماله الخبٌثة ذهبت إلى الجنة وإال ذهبت إلى عذاب الجحٌ

 هل ٌطول انتظار المصٌر؟. فؤجاب -حسب ما فهمت من بداٌة الحوار-األمر طوٌبل؟ وٌقصد الملك 

زرادشت: كبل ٌا صاحب الجبللة؛ ألن ٌوم الحساب قرٌب، وفً ذلك الٌوم ٌنتصر اإلله الواحد على 

بعث الموتى وٌقع النجم المذنب على األرض، فتشتعل وتذوب جمٌع المعادن، فتنتشر الشر، عندبذ ٌُ 

رى على األرض كؤنها سٌل ملتهب، وعلى كل الناس األحٌاء واألموات المبعوثٌن أن ٌعبروا مج

السٌل الذي ٌبدو لؤلرواح الخٌرة وكؤنه لبن دافا، فٌطّهرهم المرور به وٌمضون منه إلى الجنة، وأما 

األرواح الشرٌرة فتظل تحترق إلى األبد خالدة فً المعدن الملتهب. وعندبذ ٌطرد اإلله الخٌر روح 

بد، وفً ذلك الٌوم ٌبدأ الشر وكل من ٌتبعه من األرواح الخبٌثة إلى وسط األرض وٌدعها فٌها إلى األ

 .(ٖ)العالم السعٌد الخٌر الذي ال شر فٌه وٌدوم سرمدٌاً 

                                                           
(ٔ)

 .7ٕٓ،صٙٔ–٘ٔ–ٗٔ–ٖٔ–ٕٔدب،ا٠٢ا١ٌبٍٕبرقززُ:7ٔ٘ب٠زٟ–وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-
 .ٖٖٔ – ٕٖٔ، ص ص م99٘ٔ، ٗالقاهرة، ط –سلٌمان مظهر، قصة الدٌانات، مكتبة مدبولً أنظر:  -(ٕ)

 .ٖٔٓ – ٖٓٓص ص  مرجع سابق، سلٌمان مظهر، قصة الدٌانات،أنظر:  -(ٖ)
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فً نصوص  أٌضاً  كتاب فٌراز الصالح، نجدوفً  الحوار السابق وباإلضافة إلى كل ما ورد فً

لعالم اآلخر، ومنها هذه اآلٌات المتتالٌة التً "األفستا" آٌات كثٌرة تإكد موضوع بقاء الروح فً ا

 ومملكة النور البلنهابٌة: ،وآالؾ من السنٌن تسبق ٌوم البعث ،وجنة نورانٌة ،عن أرواح خالدة تحدثنا

لتكن الجنة من نصٌب فٌشتاسب ابن لوهراسب، وزارر وباستفار، وکذلك سباندٌاد،  ﴿ 

کارد ابن جاماسب، بادخوسراؾ المدافع عن الدٌن، هإالء الذٌن  -والفراشافارد جاماسب، ؼرامٌػ 

لتكن درجات كل األمراء واألبطال والمحاربٌن عالٌة فً الجنة النورانٌة،  .م خلّدوا أسمائهمبؤنفسه

لٌكن من نصٌب الكل والدة  ء.، تلك هً األماكن الرفٌعة للجبابرة العظما(مملكة النور الالنهائٌة)فً 

شهزاد ابن شاد دع هذا الشاد ٌكسب النصر، ودع  :األوالد، لتصٌر األرواح خالدة، ألن دنباناه كتب

الكاهن المجوسً[ خالل آالؾ السنٌن حتى ٌوم ]وبٌت الماغ  ،لٌكن مباركاً بٌت النبٌل .ٌحافظ علٌها

 .(1)﴾!البعث

ٌّرة الكثٌرة هً السبٌل للخلود، وهً الذخر للعالم  أي أنها )طرٌق الخلود( والعبادة واألعمال الخ

الذي ٌطلب فٌه من الخالق أن ٌمنحهم هباته اآلخر وٌوم الحساب، كما ٌظهر فً هذا النص الدعابً 

 وكرمه:

بوفرة األعمال والكلمات والعبادة ستمنحنا ٌا مازدا الخلود والحق وسٌادة الخٌر. ٌا آهورا نطمح  ﴿

بوساطة عقلك الخٌر ٌا مازدا، وبؤعمال سٌٌنتا آرماٌتً ٌرفع اإلنسان  .أن تمنحنا هباتك السخٌة

حق وأعماله فً ترنٌمة التسبٌح والتمجٌد. هال جعلت ألعماله المقدس، الذي اتحدت روحه مع ال

  .(2)﴾ذخراً له فً عالمك اآلخر ٌوم الحساب

ورؼم أن الزرادشتٌة تحث على كثٌر من األعمال الصالحة والفضابل، إال أن بعض الفضابل 

 نة(،)الطهر واألماارتبطت بموضوع الخلود بشكل أكبر من ؼٌرها، وعلى رأس ذلك فضٌلتان هما 

 .(ٖ)ت الزرادشتٌة على أنهما ٌإدٌان إلى الحٌاة الخالدةفقد نصّ 

 )اإلقامة األبدٌة(،كما أن الخلود ٌتكرر كثٌراً فً نصوصهم بكلمات وجمل مرادفة، ومنها مثبل 

الذي ٌربط اإلقامة األبدٌة بالحكمة، بمعنى أن الحكماء  -مثبل- وص فً هذا عدٌدة، كهذا النصوالنص

 :ن لهم إقامة أبدٌة فً العالم اآلخرفً الدنٌا تكو

نا آهورامازدا، فلتقّونا القداسة. عسى أن نكون نحن هإالء الذٌن ٌجددون هذا الوجوَد، فلٌقوِّ  ﴿

حٌنئذ ٌتوقؾ الشر عن  .والذي ٌكون حكٌماً هنا، ستكون له إقامة دائمة هناك، حٌث تعٌش الحكمة

ْجنون المكافؤة الموعودة. فً المستقر االزدهار. بٌنما هإالء الذٌن اكتسبوا الصٌت ال ٌَ طٌب. س

ٌّر والرب الحكٌم، والحق  .(ٗ)﴾المبارك للعقل الخ

                                                           
(ٔ)

 .1ٙ1،صٙ،ا٠٢خMK ٚJKَٔـ–وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-
(ٕ)

 .7ٔ،صٕ–ٔ:ِش١ئخآ٘ٛهاِبىكا،ا٠٢زبْٖٗ٘ب٠زٟ–وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-
(ٖ)

 .1ٕٗ،صٕ،طِْٔٚيك٠َٛهأذ،لظخاٌؾؼبهح،ِوعغٍبثك،ِظ-
(ٗ)

 .ٗٙ،صٓٔ–3ِجلأاٌض٠ٕٛخ،ا٠٢زبْ:ٖٓ٘ب٠زٟ–وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-
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والبقاء األبدي، وهذه قضٌة خفٌة ال ٌمكننا تجاهلها، حٌث إننا بتؤمل  )شكَّ فً الخلود(ولكن زرادشُت 

الخلود والحٌاة الثانٌة النصوص نجد بالنظرة العقلٌة التؤملٌة العامة، أن زرادشت ٌعتمد فً إٌمانه ب

على )وعود آهورامزدا(، فدابًما تتكرر مع مسؤلة الخلود كلمات من قبٌل: وعدنا، وعود، وعدتنا، 

 الوعد... الخ، كما نجد فً هذا النص على سبٌل المثال:

ٌّر بؤن الخٌر والخلود ﴿ هو عارؾ الروح وٌدعى آهورامزدا الذي وعدنا من خالل الحق والفكر الخ

 .(1)﴾نا فً ملكوته، وأن القوة واألبدٌة فً مقامهسٌكون ل

ولكن الوعود لٌست صادقة دابًما كما هو معلوم، فهناك من ٌفً بوعده أو بوعوده، وهناك من ال ٌفً 

 بها، فهل كان "زرادشت" واثقاً فً أن إلهه سٌفً بوعوده وٌمنحهم الحٌاة األبدٌة؟

قلقة، وإٌمانه ال ٌصل إلى درجة الٌقٌن فً عدد  ال ٌظهر ذلك، بل على العكس، فلؽة زرادشت تبدو

إلهه بصٌاؼة الشاك المتردد الوجل، وكؤنه  مثبل من النصوص المقدسة، حٌث ٌسؤل فً هذٌن النصٌن

فعبل أم أنها مجرد  فً الجنة ٌقول له: هل أنت صادق معنا أم أنك تكذب علٌنا؟!، هل ستمنحنا الخلود

 وعود وأحبلم وآمال لن تتحقق:

هذا ما أسؤلك عنه ٌا آهورا فاصدقً القول: هل رب السٌادة الراسخة الذي هو أنت ٌا مازدا ﴿ -أ

 .(2)﴾َسٌفً بوعوده بؤن ٌمنح الكمال والجنة لكل إنسان متبصر؟

 وعسانًالقول: هل سؤبلػ ؼاٌتً من خاللك ٌا مازدا  فؤصدقنًهذا ما أسؤلك عنه ٌا آهورا  ﴿ -ب

القول: هل سؤحصل على مكافؤتً بوساطة آشا  فؤصدقنًٌا أهورا  هذا ما أسؤلك عنه ك.أن أكون مع

 .(ٖ)﴾؟عشرة أفراس مع حصان وجمل، التً وعدتنً بها ٌا مازدا، باإلضافة إلى هبة الخٌر والخلود

، وٌقوٌة كبلمنا السابق وإلحاحه فً طلبه من إلهه، قد ٌعضد كما أن تكرار زرادشت الدعاء بالخلود،

ك والخوؾ من العكس، أي من عدم الحصول على الخلود، ومن أبرز تلك حٌث ٌوحً بشًء من الش

 الدعوات قوله:

ٌا خالق الكائن، النباتات والمٌاه، امنح الخلود، ٌا مازدا. ٌا أٌتها الروح السخٌة امنحً الخٌر  ﴿

 .(ٗ)﴾أٌضاً 

ثقة الكثٌرة فً ولكن نصوص التساإالت التً توحً بالشك قلٌلة فً الحقٌقة، إذا قارنها باآلٌات الوا

القطع بوجود االعتقاد الراسخ بخلود حقٌقً للروح وحٌاة ثانٌة فً عالم آخر الحق.. ومنها هذا النص 

فً  الذي ٌإكد أن خلود الروح مقترن بالسرور أًٌضا لئلنسان الصالح، وفً المقابل هو خلود أبديّ 

 العذاب لؤلشرار:

                                                           
(ٔ)

 .1ٔ،صٓٔ:اٌٛعٛك،ا٠٢خ٘ٗ٘ب٠زٟ–وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-
(ٕ)

 .71،ص3:ٚطب٠بثظ١غخأٍئٍخ،ا٠٢خٗٗ٘ب٠زٟ–وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-
(ٖ)

.73،ص1ٔ:ٚطب٠بثظ١غخأٍئٍخ،ا٠٢خٗٗ٘ب٠زٟ–وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-
(ٗ)

.ٕ٘ٔ،ا٠٢خاألٌٚٝٚاٌٛؽ١لحفٟ٘ناإٌض،ص1ٔ٘ب٠زٟ–زبة)األفَزب(اٌّمّلًو-
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ٌُقّدر ما سٌناله البشر الذٌن﴿ ٌعٌشون، أو الذٌن عاشوا، أو الذٌن سٌعٌشون.  هو الذي ٌجازي و

الصالح الخلود والسرور، وستبقى روح الكاذب الشرٌر فً العذاب إلى  اإلنسانفستنال روح 

 .(1)﴾األبد

ونٌل  ومنها أًٌضا هذا النص الواثق الذي ٌصفه بؤنه )أفضل شًء ٌسمعه البشر(، وفٌه ٌضع الخلود

أتحدث عن تلك الكلمة التً أخبرنً بها القدوس ﴿ ه القدوس:اإلل طاعةتٌجة مبنٌة على كن الخلود

كؤفضل شًء ٌسمعه البشر، حٌث تقول: هإالء الذٌن ٌسمعوننً وٌإدون الطاعة له، سٌنالون 

                                                          .(ٕ)﴾الخٌر والخلود بوساطة أفعال فاهومانو

، باإلضافة إلى أن خلود النفس األبدي فً ٌنله أمر ذابع عن الزرادشتٌالخلود بطاعة اإل ارتباطو

النعٌم خاصة، ٌكون تعوًٌضا عن الحرمان فً الدنٌا، أما الخلود فً العقاب األبدي فهو نتٌجة أًٌضا 

لآلثام فً الدنٌا، وهذا ما لخصه الدكتور علً المؽربً فً معرض حدٌثه عن المعاد فً الزرادشتٌة، 

ولقد قال زرادشت بالمعاد، فإن خٌار الناس ٌنالون فً الحٌاة اآلخرة ما ٌستحقون من "إذ ٌقول: 

الجزاء، تعوٌضاً لحرمانهم فً الحٌاة الدنٌا، كذلك سٌنال اآلثمون جزاءهم من العقاب على ما اقترفوه 

ة الخالدة، الحٌاة الثانٌ ً: سوؾ تبتهج نفوس الخٌرٌن ففً الحٌاة الدنٌا، فقد جاء فً كتاب األبستاق

 (ٖ)."كما سٌتعذب الكاذبون إلى األبد

وهناك رمز دابري لخلود الروح فً الزرادشتٌة، وهو جزء مهم وواضح فً رسومات ومنقوشات 
 الدٌانة فً ( المنتشرة عند الزرادشتٌٌن، والفروهر هذا هو المبلكFarohar –)الفروهر 
 الفروهر وٌذكر. الموت بعد الوجود فً وستستمر األزل، منذ الموجودة الروح وهو الزرادشتٌة،

 باإلله وتتحد تتسامى الروح تجعل بطرٌقة والعٌش األرض، على الحٌاة فً وجودهم بسبب الناس
 مع االتحاد أو السمو إلى ترجمتها وٌمكن كرتً، فرشته األفستا فً تدعى الحالة آهورامزدا، وهذه

ولكل جزء من  البشر، من فهو إنسان، وجه رالفروه ووجه. الصوفً المصطلح فً كما اإللهٌة الذات
شرح ال ٌهمنا كثًٌرا هنا اإلسهاب فٌه وال فً ؼٌره من التفاصٌل الكثٌرة ألجزاء الفروهر، أجزابه 

   :سط هذا المبلك، كما نبلحظالتً تظهر فً و (الدائرة)باستثناء جزء واحد فقط هو ما ٌهمنا، وهو 

   

 إلى ترمز الصور السابقة وؼٌرها من نقوشهم المختلفة، ط كلّ نراها فً وس التً فهذه الدابرة
 .(ٗ)نهاٌة وال بداٌة لها ولٌس دابرة الخلود، فهً الروح(، )النهائٌة

                                                           
(ٔ)

 .1ٓ،ص7:اٌٛعٛك،ا٠٢خ٘ٗ٘ب٠زٟ–وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-
(ٕ)

.1ٓ،ص٘:اٌٛعٛك،ا٠٢خ٘ٗ٘ب٠زٟ–وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-
 . 7ٗ، ص م99ٙٔ، ٔالقاهرة، ط –دٌم، مكتبة وهبة علً عبدالفتاح المؽربً، الفكر الدٌنً الشرقً القد.  -(ٖ)
(ٗ)

اٌؾى١ُ،ِمبيفٟعو٠لحىهاكشذطقوحاٌَزبه،ػجلِؤ٠ل.كِظلهاٌظٛهٚاٌفمور١ٓاٌَبثمخٚاٌزب١ٌخٌٙب:-

 َ.ثزظّوف.ٕ٘ٓٓك٠َّجو٘"االرؾبك"اٌٛؽٕٟاٌىوكٍزبٟٔ،اٌظفؾخاألف١وح،
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اٌوٚػ ثقٍٛك ٠ؤِْٕٛ اٌيهاكشز١١ٓ أْ ٌٕب ٠زؼؼ ٍجك ِب وً ا٢فوِٚٓ اٌؼبٌُ ٚفٟ ، اٌغٕخثٕؼ١ُ

عُٕٙ..ٚػناة أُٔٙ ك٠بٔخىهاكشذ٠ؤِْٕٛأْوّب فٟاإلٍالَ،عٕخ اٌزٟعبءٚطفٙب اٌغٕخ رشجٗ

اػزمبكُ٘ثمل١ٍخإٌبهكفؼُٙإٌٝاٌمٛيثأِْأٜٚاٌؼبط١ِٓىبْثبهكعّلاًٚلنهٍِٟٚءثأٔٛاع ّٓ ٌٚى

اٌلٚاّةاٌزٟرٕيئمّزٙبثُٙٚرؤم٠ُٙ"
(ٔ)

. 

الحٌاة ر األرواح فً ٌولكن هذا ال ٌكفً لئللمام الكامل وتكوٌن التصّور الدقٌق الشامل عن مص
الثانٌة، ولهذا نحن بحاجة لمزٌد من التركٌز على النقاط الكبرى الربٌسٌة باستعراض شمولً ألحداث 

منذ أن تقوم الساعة كما ٌعّبر الكثٌرون وإلى أن تصل األرواح إلى أماكن الحساب  )ٌوم القٌامة(
 جراءات )محاكمة المٌت(.واإلقامة األبدٌة فً السعادة والنعٌم، أو فً التعاسة والشقاء، مروًرا بإ

،أؽلاٌىٛاوت٠ظطلَثبألهعػقُ،ؽ١ٓؽبكسفٍىٟٔز١غخ -وفق الزرادشتٌة-إن الساعة ستقوم 

٠فٕٝٚ،ظٙوإٌؾب١َ٠ًًٚإٌٝع٠ُٕٙثبٌٕبًٚرقواٌغجبيّ٘لا،ٚرنٚةاٌؼٕبطوٚاألهعفز١ّل

٠ُٚػٕبطوٖٚ ْ"أ٘و٠ّب" اٌش١بؽ١ٓ، إٌؾبًِٓ إٌبًفِٟٕظٙو ٌٚغًَ األف١به،، ٠ؼو ٌٓ ىٕٗ

١ًِٔٚغلٍاٌن٠ٓ ػ١ٍُٙبٗثوًكاٍٚال
(ٕ)

. 

زمن تنتهً فٌه وظٌفة اإلنسان  سٌحلذلك بجمل مختلفة ظاهرة، فؤخبر أنه  "سفر الٌسنا"وقد شرح 

 -من ناحٌة ثانٌة–ناحٌة؛ وألنها  ؾ منباإلنسان المكلّ  القويعلى األرض، فتتوقؾ الحٌاة الرتباطها 

، وتتناثر الجبال، البشرمن بقً  منحٌنها تقوم الساعة، فتمٌد األرض بفر لها، المقدّ الكمال  حد   بلؽتْ 

 .(ٖ)األحٌاء جمٌعتقضً على و األرجاء النٌران فً كلِّ  ندلعوتخرج المعادن من باطن األرض، وت

 الشراندحار ، والطوٌل فكرة انتصار الخٌر فً نهاٌة الصراعوبذلك ٌتضح أن زرادشت أٌد تماًما 
التً ٌعتبرها عن األخروٌات )فلسفة الحشر والنشر(، شاملة عقٌدة زرادشت ضع فقد و، الهوزو

 آثارها على فانعكست بعضالدٌن، فً مجال  التً عرفها اإلنسان ٌة األولىالعقابد النواة الكثٌرون
معتقدات زرادشت . ومن وؼٌرها من الملل فً الٌهودٌة والمسٌحٌة واإلسبلمالبلحقة رإى ال بعض

. ثم تكابد قوى الخٌر والشر تجربة نارٌة فً آخر الزمن أنه ستكون قٌامة عامة ً هذا الصدد،ف
، وسٌعلن بعد ذلك عصر ذهبً تباعهروح الشر وأ هزممحرقة فً معدن مذاب. وفً هذه التجربة سٌ

 .(ٗ)()ملكوت أهورامازدا وقٌام

 وكل ذلك خاصازٌهم بؤعمالهم. الخبلبق وٌمدهم بحٌاة جدٌدة وٌج "أهورامزدا"ثم ٌجمع بعد ذلك 

قٌد الحٌاة وقت قٌام الساعة. أما الذٌن ٌموتون قبل ذلك فتحاسب أرواحهم عقب موتهم  بمن ٌكونون

 أٌامعقب الوفاة فوق الجسد ثبلثة  الروح تحوم إن حٌث -وفق ما مر  معنا سابقاً – مباشرة، وذلك

خٌراً فخٌر وإن شراً فشر. وفً الٌوم الرابع  تشقى فٌها أو تنعم وفقاً لسٌرة صاحبها فً الحٌاة، إن

تهب من الجنوب على الروح الصالحة رٌح طٌبة تتضوع بالمسك وتتلقى روح المٌت عند أول 

بفتاة بٌضاء الذراعٌن منقطعة النظٌر  ،أي جسر المفارقة المضروب فوق جهنم ت"بل جنوا"الصراط 

طٌب السرٌرة، الطٌب القول، الطٌب العمل، أنا فً جمالها، فتسؤلها من أنت؟ فتقول: أٌها الشاب ال
                                                           

(ٔ)
ثالpdfَٔقخاألك٠بْ،إٌبشو:عّؼ١خاٌّؼبهفاإلٍال١ِخاٌضمبف١خ،ِووئٌٍْٛزأ١ٌفٚاٌزوعّخ،كهًٚفٟ-

 .7ٖصهلُؽجؼخٚالربه٠ـ.
الدوحة،  –ٌسر محمد سعٌد مبٌض، الٌوم اآلخر فً األدٌان السماوٌة والدٌانات القدٌمة، دار الثقافة أنظر:  -(ٕ)

 .ٖٗ، ص م99ٕٔ، ٔط
(ٖ)

 .7ٗيهاكشز١خ،ِوعغٍبثك،صك.اٌشف١غاٌّبؽٟأؽّل،ىهاكشذٚاٌ:أٔظو-
 ، م977ٔ ،القاهرة – د، أدٌان العالم، دار التؤلٌؾ والنشر للكنٌسة األسقفٌةٌأنظر: حبٌب سع -(ٗ)

 . ٖ٘ٔص 
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، وكنتُ  وجدانك وضمٌرك، كنتُ  ًّ من  جمٌلة فزدتنً جماالً، ورفعتَ  محبوبة فزدت الناس محبة ف

شؤنً بفكرك الصالح وقولك الطٌب وعملك المبرور. ثم تمضً الروح بإرشاد هذه الفتاة وهداٌتها إلى 

، وٌرحب ٌستقبلها ملك جالس على كرسً من ذهبوة حضرة )أهورامزدا( فتعبر الصراط إلى الجن

بشع الصورة  بها بكلمات جمٌلة. وعلى العكس بالنسبة لروح الشقً صاحب الشر، حٌث تقابل مخلوقاً 

منتن الرابحة أو عجوز مفزعة، وتعجز هذه الروح عن تجاوز الصراط فتهوي فً النٌران 

 .(ٔ)الملتهبة

( فبلبد من التعرٌج علٌها، )إجراءات محاكمة المٌت ال، فًالقضاة ومٌزان األعم ونؤتً اآلن إلى

ضوع الخلود وأهمٌتها الكبرى له. ففً هذه المحاكمة ٌطلب من كل إنسان أن ٌقدم لمبلمستها مو

وعلى ضوء ما ٌقدمه ٌتحدد مصٌره، فإن كان حساًبا عن كل ما جنته ٌداه حٌن كان فً الجسد، 

بل لها، فإنه سٌنجو وٌنعم فً دار النعٌم، وإن كان العكس مطًٌعا ألوامر وتعالٌم زرادشت وممتث

قام فمصٌره العذاب األبدي فً الجحٌم.. أّما الذٌن تتساوى حسناتهم وسٌباتهم، فإنهم ٌذهبون إلى م

 .  (ٕ)إلى ٌوم الدٌنونة األخٌر ٌعانون فً انتظار مصٌرهم ٌبقون فٌهوسط، ٌقع بٌن األرض والكواكب، 

ٌُنصب مٌزان توضع على بأما القضاة، ف اب مكان المحاكمة ٌوجد ثبلثة قضاة بٌنهم )مٌتهرا( وهناك 

على صعود إحدى الكفتٌن أو هبوطها  فً إحدى كفتٌه حسنات المٌت، وفً األخرى سٌباته، وبناء

 –ٌصدر الحكم على مصٌر هذا المٌت، ثم ٌإمر من تمت محاسبته بالمرور فوق المعبر أو الصراط 

الممتد فوق الجحٌم الذي ٌتسع أمام األخٌار فٌعبرونه إلى )دار النور(  -سابقاً الذي أشرنا إلٌه 

وٌستقبلهم "آهورامازدا" وهناك ٌستمتعون بالخلود فً السعادة األبدٌة، وٌضٌق حتى ٌكون أدق من 

الذي ٌسقطون منه وٌتهاوون فً جحٌم ملتهب مظلم ٌتزاحمون  الشعرة وأحّد من الشفرة أمام األشرار

 كلُّ  مرجع خالؾ فً إٌمان الزرادشتٌٌن بخلود الروح، حٌث اتفقتْ  ولم أجد فً الحقٌقة أي  . .(ٖ)فٌه

المصادر التً اطلعت علٌها على أن األرواح خالدة فً العالم اآلخر، وفق الشرح الوارد أعبله، 

سقط ا على أن "أهورامزدا" ٌتولى بنفسه حساب الناس، حٌث تقوم مملكته، وٌأٌضً  ؼالبها واتفق

األرواح الطٌبة فً حٌاة جدٌدة  أتبدفأهرمن وٌهلك هو وجمٌع قوى الشر هبلكا ال قٌام لهم بعده. 

ولكن االختبلؾ جاء عند الحدٌث عن . .(ٗ)سعٌدة خالٌة من كل الشرور واآلالم والظبلم واألحزان

  ، كما سنعلم فً المبحث القادم.(خلود الجسد)

فربما ٌصح  لمبحثٌن السابقٌن قبل االنتقال إلى خلود الجسد.سرٌع لومن المناسب أن نختم بتلخٌص 

الفرس لم ٌكن الزرادشتٌٌن لمبحثٌن السابقٌن، هً أن إٌمان المركزة( ل زبدة)الالقول إذا قلنا: إن 

 أي اإلدانة "التعوٌض بعد الموت" مقتصًرا على خلود الروح فقط، بل كانوا ٌإمنون أًٌضا بمبدأ

.. أما طقوس الموتى لدٌهم، فخبلصتها أن اإلنسان البد أن ٌكون ثانٌة األبدٌةفً الحٌاة ال واإلثابة

ومن هنا نشؤت أبراج الداهما، التً تتعدد تسمٌاتها، فتسّمى  ا ال ٌكسوه شًء إال نور السماء،عارًٌ 

، حٌث تبدأ رحلة ج السكون"أبرات، باإلضافة إلى تسمٌة رابعة هً "أبراج الصمت، وأبراج السكو

أما الروح فتبقى تحوم فوق رأس المٌت لتنهشه طٌور السماء..  ووجهه للشمس، بوضعه علٌهاالمٌت 

ثبلثة أٌام، حٌث تظل طٌلة هذه األٌام الثبلثة موضع صراع بٌن األرواح الخٌرة واألبالسة، بٌن 

                                                           
(ٔ)

 .ٗٗأٔظو:٠َوِج١غ،ا١ٌَٛا٢فوفٟاألك٠بْاٌَّب٠ٚخٚاٌل٠بٔبداٌمل٠ّخ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٕ)

 .ٗ٘ٔؽج١تٍؼل،أك٠بْاٌؼبٌُ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٖ)

.ٗٗأٔظو:٠َوِج١غ،ا١ٌَٛا٢فوفٟاألك٠بْاٌَّب٠ٚخٚاٌل٠بٔبداٌمل٠ّخ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٗ)

.ِٖٖٔوعغٍبثك،ص١ٍٍّبِْظٙو،لظخاٌل٠بٔبد،أٔظو:-
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ب، عبر قنطرة الحسا ثم تؽادر فً الٌوم الرابع وكل منها ٌحاول السٌطرة علٌها. الفردوس والجحٌم،

الصالح فً صورة فتاة جمٌلة وبعد المؽادرة، تظهر روح اإلنسان  التً تسّمى أٌضاً )قنطرة شنقات(،

فً صورة شٌطان  الذي لم ٌتبع الحقروح اإلنسان الشرٌر  -فً المقابل–من جنس شرٌؾ، أو تظهر 

 .(ٔ)األلٌمتقودها الزبانٌة إلى عالم الخلود األبدي فً مقر األرواح الشرٌرة والعذاب السرمدي 

                                                           
(ٔ)

أٔظو:ػيدىوٟ،اٌّٛدٚاٌقٍٛكفٟاألك٠بْاٌّقزٍفخ،طبكهػٓاٌى١َٕخاألٍمف١خ،كاهاٌغ١ًٌٍطجبػخ،-

 .33وح،صاٌمب٘



 
ٖ٘ 

 المبحث الرابع:

 خلود الجسد فً عقائد قدماء الفرس.

 هناك إشكال كبٌر جلً فً هذا المبحث ٌظهر بالشكل التالً:

ٌُفهم منها بشكل مإكد مختلفة لدٌنا نصوص  -ٔ  أن من نصوص الزرادشتٌٌن المقدسة وؼٌرها، 

خلودها مع األرواح كما سٌظهر من تإمن ببعث األجساد وحٌاتها فً العالم اآلخر، بل و"الزرادشتٌة" 

 النصوص الكثٌرة أدناه. 

 بوجود حٌاة ثانٌة للجسد، ونإمنلدٌنا نصوص أخرى مختلفة أًٌضا ٌفهم منها أن الزرادشتٌٌن ال ٌ -ٕ

نصوص  هذه النصوص منو وأن البقاء بعد الموت هو للروح وحدها، أما الجسد فمصٌره للفناء،

 وجودة فً عّدة مراجع.زرادشتٌة مقّدسة، ونصوص أخرى م

بناء  ص الثانٌة، بشكل نستطٌع من خبللهكٌؾ ٌمكن الجمع بٌن النصوص األولى والنصو -ٖ

 التصّور الصحٌح عن معتقدهم فً هذه المسؤلة؟.

البداٌة عدًدا من أبرز نصوص المجموعة األولى، ثم عدًدا من أبرز نصوص سنستعرض فً 

 لى موضوع التوفٌق ومحاولة درء التعارض بٌنها.المجموعة الثانٌة، ثم ننتقل بعد ذلك إ

بوضوح على إٌمان الزرادشتٌٌن ببعث األجساد فً اآلخرة وارتباط  فمن المجموعة األولى التً تدل

قول فٌراز الصالح فً هذا النص  أو النار وعذابها ومآسٌها، ذلك بدخول الجنة والتنعم بخٌراتها،

 الواضح فً داللته:

طوه، فسؤلُت: لمن ، تؽّوطوا وابتلعوا من جدٌد ما تؽوّ تؽّوطوهمٌن الذٌن ابتلعوا ما رأٌُت أرواح اآلث)

تعود هذه األرواح؟. أجاب النبٌل سراوش اإلله آدور: هذه أرواح أولئك اآلثمٌن الذٌن لم ٌإمنوا فً 

ٌَُبّجلوا اإلٌمان بالخالق أورمازد، شككوا بخٌرات ال جنة، بمآسً حٌاتهم الدنٌوٌة بالعالم الروحً، لم 

 .(ٔ)(الجهنم، بٌوم اآلخرة وبعث األجساد المٌتة

( المعنون بـ ٖٓكما نجد فً كتابهم المقّدس فصبل مستقبل خاًصا بموضوع البعث، وهو الفصل رقم )

، وسنستشهد بعدد من نصوصه، وعلى رأسها نص شدٌد األهمٌة واالرتباط )عن جوهر البعث(

بعث فقط، بل ٌإكد أن الروح سترى جسدها، وٌإكد أن هذا البعث ببحثنا، حٌث إنه ال ٌكتفً بإثبات ال

ستتلوه حٌاة خالدة، ولٌس هذا فقط، بل شاملة لكل البشر، الذٌن سٌخلدون إلى أبد اآلبدٌن إّما فً 

 العذاب وإّما فً النعٌم:

فً البداٌة سترى الروح الجسد، وتسؤله هذه األسئلة وتلقى الجواب. سٌنطق كل البشر بصوت )

سٌكون أورمازد فً هذا الوقت قد أنهى و اسباندات. احد وتحمد بصوٍت قوي أورمازد واآلماهرو

عمله، وكذلك المخلوقات والمبعوثٌن من الموت، بحٌث أنهم لن ٌحتاجوا إلى إنجاز عمل آخر. 

من أجل بعث األموات، ولهذا فإنهم سٌقتلون الثور  سٌقوم سوشٌانس ومساعدٌه بتقدٌم القربان

                                                           
(ٔ)

 .13ٖف١واىاٌظبٌؼ،صػٓ–وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-
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وسٌعطونه لكل  "شراب الخلود"ذا الثور والهوم األبٌض سٌحضرون ، ومن شحم ههادٌوش

 . (ٔ)(البشر، وكل البشر سٌصبحون خالدٌن إلى أبد اآلبدٌن

ن اإلنسان الذي بلػ سن النضج سٌنبعث فً األربعٌن عاماً، والذي كان صؽٌراً : إوهو ٌقول أٌضاً 

واحٍد زوجة وطفل، وإنهم سٌتعاشرون ومات، فسٌنبعث فً سن الخامسة عشر. وسٌعطون لكل 

تماماً كما لو كانوا على األرض، ولكن لن ٌنجبوا األطفال. بعدها ٌؤمر الخالق أورمازد سوشٌانس 

أن ٌوزع على البشر العقاب والثواب كل حسب أعماله، وهو ٌقول: هناك أتقٌاء ٌذهبون إلى الجنة 

ادهم ترتفع لكً تتواجد وتمشً معهم إلى أبد والجنة الجبلٌة ألورمازد، ألنهم استحقوا ذلك وأجس

 .(ٕ)(اآلبدٌن

بعث األجساد التً جرفتها المٌاه  كٌؾ ستعٌدُ "وضوح: مباشرة ونفسه ٌسؤل إلهه بكل  وزرادشت

ٌّة مفّصلة  اإلله ، فٌجٌبه؟"والرٌاح ، مهم جًدا لنا فً هذا المبحثأٌضاً فً هذا الحوار الإجابة جل

، والسإال عن بعث األجساد فً الحٌاة المجٌب هو إله الزرادشتٌٌنفالسابل هو زرادشت نفسه، و

 :الثانٌة

زرادشت سؤل أورمازد: من أٌن سٌإتى بالجسد مرة أخرى، الذي أخذته الرٌاح وجرفته المٌاه؟ )

كٌؾ سٌحدث بعث الموتى؟. أجاب أورمازد: إذا كنُت قد خلقُت السماء من دون أعمدة وعلى أساس 

لضوء المنبسط على امتداد بعٌد من مادة المعدن البراق، إذا كنُت قد خلقُت ؼٌر مرئً، وخلقُت ا

األرض التً تحمل كلَّ العالم المادي، وال شًء ٌحمل العالم ؼٌرها، إذا كنُت قد أرسلُت إلى الفضاء 

على األرض  األجرام المضٌئة: الشمس والقمر والنجوم، إذا كنُت قد خلقُت الحبة التً إذا ألقٌت بها

نمو وتتضاعؾ، إذا كنُت قد خلقُت ألواناً شتى فً النباتات، إذا كنُت قد خلقت النار فً النباتات ت

وفً مواد أخرى من دون حرقها، إذا كنُت قد خلقُت وشكلت فً رحم األم االبن، وشكلت بشكل 

نُت قد منفصل الجلد، األظفار، الدم، األرجل، العٌون، األذنٌن واألقسام األخرى من الجسم، إذا ك

خلقُت أرجالً للماء بحٌث تستطٌع أن تركض، وخلقُت الؽٌمة التً تحمل الماء من األرض وتمطر 

بها هناك حٌث تشاء، إذا كنت قد خلقُت الهواء الذي رفع من األرض إلى األعلى وبقوة الرٌح 

ٌُرى بالعٌن، لكن اإلمساك به ؼٌر ممكن، إن كل واحدة مما خلقتُ  كان  ٌتحرك حسب رؼبته، وهو 

أصعب من تحقٌق البعث، ألنه فً البعث سٌساعدنً ذلك، ألن المخلوقات باألصل موجودة وإذا 

كانت لم تخلق لكان بعثها خلقا من شًء لم ٌكن موجوداً. اعرْؾ أننً إذا كنُت قد خلقُت ذلك الذي 

ذلك الوقت  لم ٌكن موجوداً، فلماذا ؼٌر ممكن بالنسبة لً إعادة خلق ما قد كان موجوداً طالما فً

سٌحتاج البشر من روح األرض إلى العظام، من الماء إلى الدم، من النباتات إلى الشعر، من النار 

إلى األعٌن التً حصلوا علٌها أثناء خلق األصل. فً البداٌة سترتفع عظام گاٌومارد، ومن ثم عظام 

ٌُحضر ماشٌا وماشٌانه، و من ثم سترتفع عظام باقً البشر. خالل سبع وخمسٌن سن ة س

سوشٌانس كل األموات وسٌبعث البشر: الصالحٌن منهم والمذنبٌن، كل واحد سٌقوم من ذلك 

 . (ٖ)(المكان، حٌث خرجت منه روحه

                                                           
(ٔ)

 .1ٖٓ–1ٕ3(ػٓعٛ٘واٌجؼش:صصٖٓوزبة)األفَزب(اٌّمّلً،اٌفظً)-
(ٕ)

 .1ٖٓٔفٌاٌّوعغاٌَبثك،ػٓعٛ٘واٌجؼش،ص-
(ٖ)

 .1ٕ1–1ٕ7صص(ػٓعٛ٘واٌجؼش،ٖٓاٌفظً)،وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-
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 ،وأمه ،وأخاه ،حٌث ٌعرؾ اإلنسان أباه )ٌوم الجمع(وٌستمر إله زرادشت فً شرح ما سٌحصل فً 

ٌّة.. لٌس هذا فقط، فهن ،وزوجته اك تصرٌح قطعً المدلول أن اآلثم )سٌعاقب من خبلل أجسادهم الماد

ا( فً الجنة: ًٌ ا( فً جهنم، وأن المإمن )سٌنعم جسد ًٌ  جسد

عندما تؤخذ كل الكائنات المادٌة جسدها وشكلها، حٌنها ستعطٌهم اآللهة شكالً واحداً، فٌما ٌخص )

رؾ ضوء الشمس، فإن نصفه سٌعطونه لكاٌومارد، والنصؾ اآلخر لباقً البشر. حٌنها سٌع

الناس، أي الروح والجسد سٌعرفان: هذا أبً، هذه أمً، هذا أخً، هذه زوجتً، وهذا قرٌب آخر 

من أقربائً. بعدها سٌكون الجمع عند إٌسادفا العجوز، وكل البشر الذٌن على هذه األرض 

سٌكونون فً هذا الجمع. وكل واحد سٌرى أعماله الجٌدة والسٌئة، حٌنها فً هذا الجمع فإن اآلثم 

الصالحٌن واآلثمٌن، فالصالح سٌرسلونه إلى ٌكون ممٌزاً مثل الؽنمة البٌضاء فً قطٌع الؽنمات. س

الجنة الجبلٌة، وأما اآلثم فإلى جهنم. ثالثة أٌام بلٌالٌها سٌعاقبون اآلثم جسدٌاً فً جهنم، أما 

هو ٌقول، فً ذلك الصالح فً هذه األٌام الثالثة فسٌنعم بالسعادة جسدٌاً فً الجنة الجبلٌة. مثلما 

 .(ٔ)(الٌوم، عندما ٌفصلون بٌن الصالح واآلثم

وهناك آٌات مختصرة جًدا، وواضحة جًدا، فً الداللة القطعٌة على اعتقاد الزرادشتٌة بوجود خلود 

الحٌاة الجسدٌة فً  لؤلجساد، ومن أبرزها هذان النصان، حٌث ٌتحدث النص األول بوضوح تام عن

بٌنما  عاء لئلله الذي ٌسكن هناك أن ٌهدٌهم إلى السبل الموصلة لتلك الممالك..وفٌه د ،الممالك األبدٌة

ؤن ٌجعل أجسامهم تذهب له فً السماء، حٌث عالم ب أًٌضا، نجد فً النص الثانً دعاء لئلله مازدا

 الرفقة الكلٌة معه فً النظام الخالد:

الفائدة  ها الذي ٌبٌن لنا سبلهكذا، فإن ذلك أفضل من الخٌر الذي ربما ٌصل إلٌه. ٌا أٌ﴿  -أ

 .(2)﴾آهورا المتعلقة بالحٌاة الجسدٌة والروحٌة أٌضاً، فً الممالك األبدٌة حٌث ٌسكن

لكً ُتنار عقولنا، وأرواحنا بشكل أفضل، دع أجسادنا تمجد أٌضاً. ودع ٌا مازدا أجسامنا ﴿ -ب

اهٌشتا األكثر جماالً المخلصة تذهب لك نحو السماء، كؤفضل عالم للصالحٌن، مصحوبة بآشاف

عسانا نراك، وعسانا نقترب منك ونصل إلى الرفقة الكلٌة معك! نقّدم القرابٌن من أجل النظام 

ٌّر  .(ٖ)﴾الخالد الخ

)خلود(، ولكنها تنص على وجود حٌاة ثانٌة  )أبدٌة( وال وأحٌاًنا ترد آٌات عن األجساد لٌس فٌها كلمة

فً هذا الفصل، ٌتضح أن هناك حٌاة ثانٌة طوٌلة لؤلجساد فً فً العالم اآلخر، وبربطها بؽٌرها مما 

 العالم اآلخر األبدي، ومنها هذا النص مثبل:

 دعه ٌذكر اسمً بالخٌر. فً هذا العالم األرضً إننً فً عافٌة سٌقرإهذلك الذي ﴿

 وعند انتقال الجسد إلى عالم آخر سؤحصل على مكان رفٌع بٌن ،الجسد إنسان نبٌل

                                                           
(ٔ)

 .1ٕ3–1ٕ1صص(ػٓعٛ٘واٌجؼش،ٖٓاٌفظً)،زبة)األفَزب(اٌّمّلًو-
 
(ٕ)

 .13ٔ،صٔ:طٍٛادِٓأعًِملِٟاٌمواث١ٓ،ا٠٢خٓٙ٘ب٠زٟ–وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-
(ٖ)

.3ٓٔ،صٕٔ-ٔٔزبْ:طٍٛادِٓأعًِملِٟاٌمواث١ٓ،ا٠٢ٓٙ٘ب٠زٟ–وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-
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ا ً فترة المراهقة كنت واحداً من بٌن أوالد العقٌدة فً هذا العالم األرضً، كنُت كاتبً ففالقدٌرٌن. 

 .(1)﴾نبٌالا مشهورً 

ٌّمة، كثواب مبلبم للمحسنٌن الذٌن  كما أن نصوصهم أخبرت بوضوح أن هناك )حٌاة جسدٌة( ق

 بالبقرة المقدسة الحامل: -مثبل-ٌإدون األعمال الطٌبة، كاالهتمام 

ٌّر، ذاك الذي حدثتنً عنه ٌا آهورا، الذي مهده الحق سٌعبره المحسنون لٌنالوا درب العقل ﴿ الخ

ٌّم ٌا مازدا بعمل العقل الخٌر،  الثواب المالئم، الذي حددته أنت ٌا مازدا. ستمنح ذاك الجزاء الق

 .(ٕ)﴾للحٌاة الجسدٌة ألولئك الذٌن ٌعٌشون فً القرٌة وٌهتمون بالبقرة الحامل

لً، رؼم أنها قد ال تكون جلٌة وقطعٌة؛ ولكن المإكد أن إعمال العقل فٌها  ظهرتْ  ةعقلٌ وهناك حجة

وربطها بما سبق، سٌزٌد من قوة نصوص هذه المجموعة المثبتة لخلود الجسد فً الزرادشتٌة، 

والحجة هً أن "الزرادشتٌة" تإكد على وجود أطعمة وأشربه أبدٌة لها مذاقات معٌنة أو تؤثٌرات 

وما شابه، وهذا ؼالًبا ٌذهب باألذهان إلى أن األجساد خالدة فهً التً تتذوق وتتؤثر  ةدابم ساّمة

 فً مزدا أهورا إلى الصالحون ٌنضم بعد أن تقول أنه بالسموم مثبل، ومن ذلك أن العقٌدة الزرادشتٌة

اً  الدهر أبد فٌها طعمونٌُ  الظلمة من هوة فً الخبٌثون ٌسقطسوؾ  ،الجنة  .(ٖ)زعافاً  ُسم 

أن  على بؤن ؼالبٌة المراجع الكبرى تإٌدها، إذ تتفق الحدٌث عن نصوص المجموعة األولى ونختم

بعث الموتى وتبعث "ٌُ  ، فهم ٌإمنون بٌوم الحساب، وفٌهعودة الحٌاة إلى الجسدب "الزرادشتٌة" تإمن

من الشٌخوخة  الحٌاة إلى األجسام، وتتردد فٌها األنفاس، وٌخلو العالم المادي كله إلى أبد الدهر

  .(ٗ)"والموت والفساد واالنحبلل

نصوًصا أخرى قد ٌفهم  -فً المقابل–بعد استعراض هذه النصوص من المجموعة األولى، نجد و

 ببعث الجسد وحٌاته الثانٌة. منها العكس، أي قد ٌفهم منها أن الزرادشتٌة ال تإمن 

"ما الذنب الذي اقترفه الجسد لتدفع روحه  التكرار الرهٌب لهذه الجملة وشبٌهاتها: مثبل ومن أقواها

فً قصة معراج فٌراز الصالح، فكل ما حكاه هناك كان منصًبا على خلود  هذا الجزاء المخٌؾ؟"

الروح وتعذٌب أرواح العصاة وتنعٌم أرواح األخٌار، ونبلحظ فً الجملة السابقة التً تكررت أكثر 

فً الذنوب واقترؾ  ما فعل أن الجسد هو الذي فعل( مّرة على األقل فً "األفستا". نبلحظ ٖٓمن )

 على الروح فً العالم اآلخر، وهذه أمثلة قلٌلة علٌه، بل وقع ٌقعلم الدنٌا؛ ولكن الجزاء والعقاب 

 :لٌتضح المراد التً تكررت فٌها تلك الجملة وشبٌهاتها كنماذج للنصوص

ما الذي اقترفه »األنذاُل جسَدها. سؤلُت:  روح المرأة معلقة فً الجحٌم من صدرها، والتَهمَ  تُ ٌرأ) -أ
أجاب النبٌل سراوش واإلله آدور: هذه روح اآلثمة، التً «. الجسد لتدفع روحه هذا الجزاء المخٌؾ؟

.(٘)(آخر، معتقدة أنها عاهرةزوجها فً الحٌاة الدنٌوٌة وأعطت جسدها لرجل تركتْ 

                                                           
(ٔ)

 .1ٙ3،صٙ،ا٠٢خMK ٚJKَٔـ–فَزب(اٌّمّلًوزبة)األ-
(ٕ)

 .7ٖ،صٗٔ-ٖٔ:ِش١ئخآ٘ٛهاِبىكا،ا٠٢زبْٖٗ٘ب٠زٟ–وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-
(ٖ)

 .ٖٓٗص،ٕط،ِٔظ،ِوعغٍبثك،ك٠َٛهأذ،لظخاٌؾؼبهحِٚيْ-
(ٗ)

 .ٖ٘ٗص،ٕط،ِٔظّوعغاٌَبثك،ٔفٌاٌ-
(٘)

 .11ٙوزبةف١واىاٌظبٌؼ،ص-ًوزبة)األفَزب(اٌّملّ-
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أنا أموت!. كان ٌنتزُع شعر الرأس رأٌُت روح اإلنسان وهو ٌزعق من الجوع والعطش: ) -ب

ما الذنب الذي اقترفه الجسد لتدفع روحه هذا »واللحٌة، ٌشرُب الدم وٌضرُب فمه براحة الٌد. سؤلُت: 

فؤجاب النبٌل سراوش واإلله آدور: هذه روح اآلثم الذي تذوق فً حٌاته الدنٌوٌة «. الجزاء المخٌؾ؟

ٌُقّدس الخبز أثناء ماء ونبات هورداد وأمورداد، َثرَثر وأكَل  ال وفق التقالٌد، لم ٌنطق بكلمة اإلله ولم 

 .(ٔ)(اقترافه الذنوب، وبما أنه أهاَن ماء هورداد ونبات أمورداد فإن روحه ٌجب أن تتعذب بشدة هنا

لْت رأٌُت أرواح بعض الرجال والنساء حٌث التَهَم األنذاُل أقدامهم، َوَجَناتِهم وخصورهم، فتحوّ ) -ج

أجاب «. بَم أذنب هإالء الناس ولمن هذه األرواح المعذبة؟»إلى أجزاء متناثرة. سؤلُت: أجساُدهم 

هذه أرواح أولبك الناس الذٌن مشوا بفردة حذاء، لم ٌربطوا الحزام النبٌل سراوش واإلله آدور: 

 .(ٕ)(تخدم األبالسة ىوقاموا بؤفعال أخر ؛المقدس، تبولوا واقفٌن

بَم أذنب الجسد لتتعذب هذه »جبروه على أكل التراب مع الرماد. سؤلُت: رأٌُت روح إنسان الذي أ) -د

هذه روح إنسان كان فً حٌاته الدنٌوٌة ٌؽش فً »أجاب النبٌل سراوش واإلله آدور: «. الروح؟

هب الناس ن، وبفعله هذا سرق وأوزانه، ومزج النبٌذ بالماء والحبوب بالتراب وباعهما بسعر ؼالٍ 

  .(ٖ)(الطٌبٌن

الذي اقترفه الجسد ما الذنب»رأٌُت روح إنسان معلّق من اللسان، الذي التهمه األنذال. فسؤلُت: ) -هـ

آدور: هذه روح اآلثم الذي مارس أجاب النبٌل سراوش واإلله«. لتدفع روحه هذا الجزاء المخٌؾ؟

 . (ٗ)(النمٌمة وافترى على الناس فً حٌاته الدنٌوٌة، لذا دخلت روحه الجهنم

تسمً الحٌاة كالنصوص التً  النصوص السابقة تنسجم مع نصوص مقدسة أخرى، أن ةوالحقٌق

، وهذا ٌوحً بؤنها حٌاة روحانٌة ٌؽٌب فٌها الجسد المادي، كهذه اآلٌة على (الحٌاة العقلٌةـ )الثانٌة ب

 سبٌل المثال ال الحصر:

للقداسة فً هذه  ،ةعسى أن ٌبلػ ما هو أفضل من الخٌر، ذلك الذي ٌعلّمنا الطرق المستقٌم ﴿

الطرق الحقة، التً تإدي إلى العالم الذي  . الذي ٌعلمناالحٌاة الدنٌوٌة وفً تلك الحٌاة العقلٌة

 .(٘)﴾ٌسكنه آهورامازدا المنقذ والحكٌم، المقدس والسامً

وبعد أن استعرضنا الكثٌر من أبرز وأوضح وأصرح عٌنات المجموعتٌن السابقتٌن من نصوص 

قدسة.. بعد كل ذلك، ٌعود السإال الذي أوردناه فً بداٌة هذا المبحث لفرض نفسه الزرادشتٌٌن الم

 وبقوة، وهو:  

كٌؾ ٌمكن الجمع بٌن النصوص األولى والنصوص الثانٌة، بشكل نستطٌع من خبلله بناء  س/

وبقابه األبدي فً العالم اآلخر أو فً التصّور الصحٌح عن معتقدهم حول مسؤلة بعث الجسد وخلوده 

 ؟.الحٌاة الثانٌة

                                                           
(ٔ)

 اٌّوعغاٌَبثك،ٔفٌاٌظفؾخ.-
(ٕ)

 ٔفٌاٌّوعغاٌَبثك،ٔفٌاٌظفؾخ.-
(ٖ)

.117وزبةف١واىاٌظبٌؼ،ص-وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-
(ٗ)

اٌّوعغاٌَبثك،ٔفٌاٌظفؾخ.-
(٘)

 .7ٗ،صٖ،ا٠٢خٖٗ٘ب٠زٟ–وزبة)األفَزب(اٌّمّلً-
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حٌث لم أعثر على شًء قاطع الداللة من نصوص والحقٌقة هً أن العقل ٌقؾ محتاًرا فً هذا، 

أطروحات مختلفة فً محاولة الجمع  تُ جد"األفستا" وما معه من النصوص البهلوٌة القدٌمة؛ ولكنً و

أرجحها وأقربها أقواها والمذكورتٌن سالًفا؛ و والتوفٌق بٌن نصوص المجموعتٌن المتضادتٌن

ذكر فً معرض حدٌثه عن الدكتور محمد ؼبلب حٌث ٌللصواب، هو ما ذهب إلٌه البعض ومنهم 

ما ٌقاربه  ، ووجدتُ كباحث هٌلإ به وسكنت نفسً كبلًما اطمؤن عقلً (الشخصٌة البشرٌةاإلنسان أو )

أكثرها تركًٌزا أدقها و بصٌاؼات أخرى فً عدد محدود من المراجع؛ ولكن كبلم الدكتور ؼبلب كان

 ٌقول:ومباشرة، إذ 

فً الشخصٌة البشرٌة من:   ت"زرادش"لم ٌوجد فً القسم القدٌم من )زند أفٌستا( ما ٌنببنا برأي "

جسم وروح من حٌث المبدأ أو المصٌر، وإنما كل ما لدٌنا فً هذا الشؤن قد ُوجد فً األجزاء األخٌرة 

 وبدأ ،نسانٌة نوًعا ماأي بعدما ارتقت المعارؾ اإل ،تبْت بعد عصر زرادشت بزمن ؼٌر ٌسٌرالتً كُ 

 اآلٌات الزرادشتٌة هذه فً الباحث ٌجد. وروح جسم إلً وٌحللونه ثنابٌة اإلنسان فً ٌفكرون الخاصة

 -ٔ          :أشٌاء هً أربعة من ٌتكون الجسم وأن وروح، جسم من ٌتؤلؾ اإلنسان أن المتؤخرة

 إلى ٌعود الذي وحده هو األخٌر وهذا )القالب(، أو الصورة -ٗ ٌة.الحٌو القوة -ٖ العظم. -ٕاللحم. 

  .(ٔ)"تبقى ال التً األول الثبلثة دون البعث حالة فً الحٌاة

وال شك أن هذا الموقؾ الذي قال به الدكتور محمد ؼبلب وآخرون موقٌؾ قوي ٌعتمد على نصوص 

شكال، وٌجعلنا نخرج بتصور نهابً هو وآٌات زرادشتٌة مقدسة وقفوا علٌها، فموقفهم هذا ٌنهً اإل

أي مع صورته التً تمثل الجزء الرابع من  )قالب الجسد(أن الزرادشتٌة تإمن بخلود الروح مع 

 . أجزاء تكوٌن الجسد فً معتقدهم

النصوص التً وردت عن الخلود  وبالتالً، فإننا إذا سلمنا واقتنعنا بهذا الموقؾ، فإننا سنحمل كل  

فً العالم اآلخر على هذا المحمل، أي أن الخالدٌن فً جنة آهورامزدا مثبل، سٌخلدون  والبقاء األبدي

 .أو صورها بؤرواحهم وقوالب أجسادهم

ٌُفسر لنا كثًٌرا من الجمل التً وردْت فً اآلٌات السابقة التً استعرضناها،  وموضوع القالب هذا 

وأمه وزوجه فً العالم اآلخر.. وكالجمل  كالجمل التً تإكد على أن اإلنسان مثبل سٌعرؾ أباه وأخاه

، وكروح معلّق من اللسانالنسان اإلروح كالتً تحدثْت عن أرواٍح معلّقة تحمل )مبلمح جسدٌة( 

المرأة الخابنة المعلّقة فً الجحٌم من صدرها، وما شابه ذلك من نصوصهم المقّدسة الكثٌرة، التً 

ٌّة.تصؾ أحوال أولبك البشر الخالدٌن والمقٌمٌن ف  ً تلك الممالك األبد

ا، وهو ومرجوحً  ولكننا ال بد أن نشٌر إلى أن هناك عدًدا من الباحثٌن مال لموقؾ آخر، أراه ضعٌفاً 

 على الروح، وأن األجساد مصٌرها للفناء واالندثار. فً المعتقد الزرادشتً مقتصرٌ  أن الخلودَ 

الفقرة مثبل: "قامْت الثٌولوجٌا الزرادشتٌة ٌإكدون دابًما فكرتهم بصٌاؼات متعددة، منها هذه فهإالء 

على أمل تؽٌٌر العالم من خبلل اإلنسان، والدلٌل قول األفستا: )أنستطٌع أن نكون من أولبك الذٌن 

ٌُخلق  ٌجددون الوجود(. فالزمان ٌسٌر فً خط ا. ولئلنسان بداٌة ونهاٌة، حٌث  ًٌ أفقً ولٌس عمود

وي واالنبعاث فً الدٌانات القدٌمة. وبذلك تلؽى وٌموت. وبذلك ٌنكر زرادشت التجدد السن

                                                           
(ٔ)

.1٘ٔاٌفٍَفخاٌشول١خ،ِوعغٍبثك،صِؾّلغالة،-
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اإلٌدٌولوجٌة القدٌمة لدورة كونٌة مجددة. وٌعلن لوجود نهاٌة. وبالتالً، فاإلنسان لٌس بخالد على 

المستوى الفٌزٌقً، بل هو خالد على المستوى المٌتافٌزٌقً من خبلل أفعاله التً ترفعه إلى مصاؾ 

 . (ٔ)األرواح، اآللهة"

هو أن الفرٌق األول الذي قال إن الحٌاة الثانٌة شاملة للروح  -فً اعتقادي-ً هذا االختبلؾ والسبب ف

وجزء من الجسد الذي هو الصورة أو القالب، نظر إلى النصوص الزرادشتٌة القدٌمة والمتؤخرة جنًبا 

إن الخلود  با للمنطقٌة عندي.. أما الفرٌق الثانً الذي قالجنب، فخرج بهذا التصور األكثر قر إلى

الذي كتب فً عصر زرادشت، ولم  القسم القدٌم من )زند أفٌستا(روحً فقط، فقد اكتفى بنصوص 

ٌستشهد بما ورد فً النصوص البهلوٌة والزرادشتٌة المتؤخرة، التً ال بد من االستشهاد بها؛ ألننا 

 .ل كما ٌتفق الجمٌع تقرًٌباقدْت كما ٌثبت الكثٌرون، بنعلم أن الكثٌر من اآلٌات الزرادشتٌة القدٌمة فُ 

تب متؤخًرا من رجال دٌن أو كهنة أو ؼٌرهم من الناس هو أن ما كُ  -فً تصوري–ولذلك فالطبٌعً  

لعقٌدتهم األصلٌة، التً  الذٌن لهم مكانة ما فً الدٌانة أو الفلسفة الزرادشتٌة، لٌس إال من باب االمتداد

، ومن الصعب أن فورثوها منهم اإهم وأجدادهمآب اٌإمن بهضاع ؼالب نصوصها المقدسة، والتً 

تلك األعداد الكبٌرة من النصوص التً تثبت بعث األجساد، وبقاء الجسد فً  تتواطؤ على الكذب كلُّ 

  ، السٌما أن الكثٌر منها تروي عن زرادشت نفسه.النعٌم أو العذاب األخروي

اجح هو أن الخلود فً "الزرادشتٌة" وبناء على كلِّ ما سبق أصل إلى نتٌجة مفادها أن خبلصة الر

الثانٌة  األبدٌة سٌتحدد فً الحٌاة عندهم ، وأن مصٌر اإلنسانللروح + قالب الجسد أو صورتهٌكون 

 حسب األعمال التً قدمها فً حٌاته الدنٌوٌة األولى.

نقطة الخلود فً الفلسفة الزرادشتٌة، ٌحسن بنا أن نختم بو الموت وبعد أن انتهٌنا من الحدٌث عن

كان سابًدا  كثٌر مماكن أكثر من امتداد طبٌعً لتلم  ٌةزرادشتال تإكد ما ذكرناه فً البداٌة من أن

 فارس. ببلد فً المختلفة الدٌنٌة والتصورات والنظم والعبادات والممارسات الشعابر من ،اقبله

ء الفرس األوابل، فكما أن عقٌدة الدهن أو التدلٌك بالشمع وعرض الجثة للكبلب والطٌور عند قدما

تطورْت وتحّولْت إلى عقٌدة عرض األموات فً برج السكوت أو الصمت فً الفلسفة الزرادشتٌة، 

حٌث نجد معلومة نادرة  (،)عقٌدة الحٌاة الثانٌة بعد الموتكرر أٌضاً فً موضوع نجد أن األمر ٌت

بعض المدن اشوا فً عنها، وهً أن الناس الذٌن عفً الحقٌقة وتؽفل ؼالب المراجع والدراسات 

ٌدفنون كانوا ي الحدٌث تحدًٌدا، فً العصر الحجر ،سٌالك "قرب قاشان" جنوب طهران مدٌنةك

كانوا  وقد ترجح أن هإالء السابقٌن لزرادشت موتاهم تحت أرضٌة المنازل فً وضع مقرفص،

 .(ٕ)اهموتزي والتقدمات مع مابوجود بعض األثاث الجن ٌإمنون بالبعث والحٌاة الثانٌة، بدلٌل

كانوا ٌدفنون موتاهم تحت أرضٌة أكواخهم مثل سكان مرمدة  أهل "سٌالك" أن دراساتُ ال أثبتتْ  كما

، ألنهم على ما ٌظهر كانوا ٌشاركون مع األثاث الجنابزي وانًاألأن ٌضعوا  دونفً مصر، و

، وكان من ًفبل ٌحتاجون األوان رواحهم إلى الؽذاءأ األحٌاء فً طعامهم وشرابهم إذا احتاجتْ 

أما األطفال  .دهن عظام الموتى بالمؽرة الحمراء رمزاً إلى جرٌان الدم فٌهاأٌضاً مظاهر ثقافتهم 

                                                           
(ٔ)

.3ِٕؾّلؽَٓ،ر١بهاداٌفٍَفخاٌشول١خ،ِوعغٍبثك،ص-
، ص ٕ، طبٌروت –معالم تارٌخ الشرق األدنى القدٌم، دار النهضة العربٌة ، محمد أبو المحاسن عصفور -(ٕ)

ٖ9ٕ. 
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من العصر  اتوهً عاد .الصؽار فكانوا ٌوضعون فً أوان وٌدفنون أٌضاً تحت أرضٌة األكواخ

نا هذا فً بعض الحجري بقٌت فً كثٌر من الببلد حتى العصور التارٌخٌة، بل إنها باقٌة حتى ٌوم

 . (ٔ)ببلد الشرق وبخاصة فً الرٌؾ

وأكثر ما ٌهمنا من كل ذلك هنا هو اعتقادهم بؤن األرواح تؤكل وتشرب مع األحٌاء إذا احتاجت 

بالحمرة رمز لجرٌان الدم فٌها، وأنهم ٌضعون مع المٌت بعض  األجساد عظاموأن صبػ  الؽذاء،

ه من البذور األولى القدٌمة لفكرة البعث والحٌاة الثانٌة األشٌاء المختلفة.. وكل هذا قد ٌصح اعتبار

 بعد الموت فً ببلد فارس قبل ظهور الزرادشتٌة بزمن طوٌل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(ٔ)

ٛه٠بٚا١ٌّٓٚإ٠واْ،ِىزجخاألٔغٍٛك.أؽّلفقوٞ،كهاٍبدفٟربه٠ـاٌشوقاٌمل٠ُ:ِظوٚاٌؼواقٍٚ-

 .3َٕٔ،ص3ٖٙٔ،ٕاٌمب٘وح،ؽ–اٌّظو٠خ



 
ٙٔ 

 الفصل الثالث: 

 الخلود فً فكر بالد وادي الرافدٌن القدٌمة:

 المبحث األول:

 لمحة عامة عن الفكر الفلسفً التؤملً فً بالد الرافدٌن القدٌمة.

ٌتجّول فً ساحات حضارة ببلد ما بٌن النهرٌن، من خبلل ما كتب عنها، البد  منصؾٍ  باحثٍ  كل   إن
أن ٌشعر بكثٌر من االنبهار واإلعجاب بهذه الحضارة الشامخة وشعوبها العظٌمة، التً سجل تارٌخها 

وقام فوق أرضها ع منها المشرق أنهم قدموا للبشرٌة الخدمات الجلٌلة األولى، التً انبثق عنها وتفر  
كبٌر من العلوم واالختراعات والتطورات والمعارؾ والتقدمات اإلنسانٌة  وتحت مظلتها عددٌ 

 المختلفة على أصعدة ال حصر لها.

كان  (موطا قدم اإلنسان األول)كثٌر من الدراسات العمٌقة القدٌمة والحدٌثة، أن  أثبتتْ كٌؾ ال وقد 
وخاصة دجلة  رافدٌن وسورٌا القدٌمة. والشك أن وجود األنهارفً ببلد العرب، وتحدًٌدا فً ببلد ال

ز المناخ فً تلك المناطق العربٌة القدٌمة؛ باإلضافة إلى وجود المعادن فً أراضٌها.. وتمٌّ  والفرات،
 وازدهارها. الحضارات تلكال شك أن ذلك ساهم بشكل كبٌر مع عوامل أخرى فرعٌة، فً قٌام 

عدد من أن تلك المنطقة العربٌة، شهدْت ظهور  -كما ٌقول كثٌر من الباحثٌن-نبالػ إذا أكدنا  ذلك لنلو
بجانب الحضارة والمدنٌة المصرٌة  ؛ التً نشؤتْ على اإلطبلق ل حضارات ومدنٌات العالمابأو

 .(ٔ)فً تلك األزمنة البعٌدة القدٌمة

كثٌرة،  الضخمة أفكارٌ وبناء علٌه: من البدٌهً والطبٌعً أن تظهر مع بروز تلك الحضارة العرٌقة 
مٌاٌل إلى  بطبعه منذ وجد منها ما ٌهمنا هنا، وهً األفكار ذات الصبؽة التؤملٌة أو الفلسفٌة، فاإلنسان

إلى هذا الوجود فرأى نفسه فً عالم بدٌع عجٌب فً ظواهره،  القدٌم التؤمل والتفكر، فقد برز اإلنسان
كان ٌسؤل دابًما لماذا هذا وإلى أٌن هذا وكٌؾ حصل ٌواجهه فٌه الزمان بتصارٌفه المرعبة القاسٌة، ف

.. وكان هذا، ومن هنا بدأْت الفلسفة؛ أي من محاولة تؤمل العالم بوصفه لؽًزا ٌسعى اإلنسان إلى حلّه
الدافع األول له لحل هذا اللؽز ما ٌرجوه من المنفعة من وراء ذلك، ولذلك قٌل إن القبابل البدوٌة 

بلد الرافدٌن هً أول من نظر فً الفلك والنجوم لٌهتدوا بها أثناء السٌر الكلدانٌة القدٌمة فً ب
 .(ٕ)بقطعانهم

والبد أن نشٌر على عجل إلى أن هناك حضارات أقدم سبقْت ومّهدْت لهذه الحضارات البارزة 
موضع البحث، وأعنً بها حضارات )عصور ما قبل التارٌخ(، ففً العصر الحجري القدٌم ُعثر 

ا ضبٌ على آثار  آثارُ  دتْ على الخصوص فً هضبة كردستان؛ إذ وجُ ه المتمثلة حضاراتللة جّدً
جد فٌها هٌكل شهٌر التً وُ  الحضارتٌن الشٌلٌة واألشولٌة، كما وجدت آثار الحضارة الموستٌرٌة

أما آثار أواخر  .(ٖ)التمن نوع إنسان نٌاندر ، ومن المرجح أنهطفل عثر علٌه فً كهؾ شاندرل
. ثم جاء العصر القدٌم؛ فقد وجدت فً كهوؾ زرزي وبالً جورا وكرٌم شهرالعصر الحجري 

الحجري الحدٌث، وأبرز حضاراته حضارة جرمو وحضارة حسونة وحضارة سامراء. ثم تلت 

                                                           
(ٔ)

 .3ٗ–3ٖأٔظو:ِؾّلؽَٓ،ر١بهاداٌفٍَفخاٌشول١خ،ِوعغٍبثك،صص-
(ٕ)

.َٕٗ،صٕٕٔٓ،ٔاٌمب٘وح،ؽ–أ.ً.هاثٛثود،ِجبكااٌفٍَفخ،كاهاٌؼبٌُاٌؼوثٟ-
(ٖ)

ٌجشواٌن٠ٓػبشٛافٟػظٛهثلائ١خلل٠ّخعًلا،لجًػشوادأِٚئبد٠مظلثئَٔب١ْٔبٔلهربيأٍالفا-

١خّ(فٟػٍُاٌزظ١ٕفاٌؾ١ٛٞٚفٟٔظو٠خاٌزطٛه،ؽ١شرؤول ٍِ ا٢الفِٓا١ٌَٕٓ،ِٚ٘ٛٓ)اٌفظ١ٍخاألَٔب

كهاٍبدػٍٝٚعٛكوض١وِٓاٌَّبداٌّشزووخث١ٕٗٚث١ٓاإلَٔبْاٌؾل٠ش.
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العصور الحجرٌة عصور استخدام المعادن، وأبرز حضاراتها حضارة حلؾ وحضارة العبٌد 
 .(ٔ)وحضارة الوركاء

د إلى ببلمختلفة قبابل  عندما توافدتْ الذي سنبحث فً فلسفات حضاراته، ف )عصر التارٌخ(ثم بدأ 
وهً الحضارات التً سٌنصب علٌها الجهد فً هذه الدراسة؛  ،فٌها الرافدٌن، أقامت حضارات عدٌدة

: حضارة فً ببلد الرافدٌن هً واشتهرتْ  ٌجب أن نتفق ابتداء على أن الحضارات التً قامتْ ولذلك 
ق.م. وحضارة القبابل  ٌٖٕٓٗة العربٌة، التً استقرت على ضفاؾ الفرات حوالً القبابل األكاد

البابلٌة العربٌة، التً بنت مدٌنة بابل/بٌت اإلله، وأعظم قادتهم "حمورابً" المشّرع الكبٌر.. وحضارة 
دانٌة ق.م. وحضارة القبابل الكل 77٘ٔفً ببلد الرافدٌن سنة  القبابل اآلشورٌة العربٌة، التً استقرتْ 

ق.م. وحضارة القبابل  9ٖٕ-ٕٔٙالعربٌة، التً استقرت فً سورٌا وحوض الفرات حوالً 
ق.م، حٌث أسسوا  ٕٖٓٓالسومرٌة ؼٌر العربٌة، آرٌة العرق، التً قدمْت إلى ببلد الرافدٌن حوالً 

ان، عدة مدن، وعرفوا المحراث والعجلة، وأوجدوا كتابة تعتبر من أول الكتابات التً عرفها اإلنس
  .(ٕ)وهً الكتابة المسمارٌة

مع ضرورة االنتباه إلى أن المرجع الذي أشرُت إلٌه فً الحاشٌة، هو الذي أخذُت منه معلومة 
فقد أكد مإلفه على أنهم عرب، باستثناء  )عروبة القبائل األكادٌة والبابلٌة واآلشورٌة والكلدانٌة(

؛ وتتفق مع هذا المرجع مراجع أخرى فً هذه )السومرٌٌن( الذٌن ذكر أنهم من اآلرٌٌن ؼٌر العرب
المسؤلة؛ ولكن الجدٌر بالذكر هو وجود عدد كبٌر من المراجع األخرى التً تختلؾ مع هذا الرأي، 

 العربً األصل إلى األبحاث كثٌر من تشٌر ال حٌثفبل تراهم عرًبا، وتختلؾ فً تحدٌد نسبهم، 
 العراق فً سكنوها التً المدن( )أسماء إلى ترجع ةالتسمٌ ٌإكد كثٌر منها أن بل األقوام، لهإالء
 دون اإلشارة إلى أصلهم أو نسبهم. والحدٌث فً هذا ٌحتاج إلى بحوث مستقلة لٌس هذا مكانها. القدٌم

الفلسفٌة التؤملٌة فً تلك الحضارات، البد من التعرٌج و الفكرٌة العقابدٌة وقبل أن نتطرق إلى الناحٌة
ً األخرى، فمن الناحٌة االقتصادٌة، ساهم عامبلن كبٌران فً استقرار السرٌع على بعض النواح

السكان فً تلك المناطق، وبالتالً ازدهار حضاراتها وازدٌاد قوة الدولة والمجتمع من مختلؾ 
وعلى رأسها الناحٌة االقتصادٌة، والعامبلن الكبٌران هما المناخ الجٌد ؼزٌر المطر من  ،النواحً

والثروات المعدنٌة الثمٌنة فً باطن األرض، كالحدٌد والنحاس والبرونز  جهة، ووجود الكنوز
 .كما أسلفنا وؼٌرها من جهة أخرى؛ باإلضافة إلى عوامل أخرى ككثرة األنهار

عوامل أخرى عقدٌة دٌنٌة، فقد  جدتْ وباإلضافة إلى تلك العوامل المشاهدة الواقعٌة المحسوسة، وُ 
خالق لكل ول( الاإلله األ)هً اإلٌمان بوجود  -د الرهٌب فً اآللهةرؼم التعد–كانت الفكرة السابدة 

إلى جانب هذه الفكرة معتقدات أخرى، كوجود إله لكل  أو جاءتْ  عتْ شًء فً هذا العالم، وتفر  
مدٌنة، ٌرعاها وٌدبر شإونها.. ومن هنا انتقل مفهوم )المركزٌة( من الجانب اإللهً إلى الجانب 

لك هو المالك المتصرؾ المسٌطر الوحٌد على كل المساحات واألراضً السٌاسً، حٌث كان الم
لحضارات ل: سٌطر نظام "اإلقطاع" الذي جاء كامتداد كل ذلكوبناء على .. الداخلة فً حدود منطقته

قدم، حٌث ٌلتزم بموجبه مبلك األراضً بتقدٌم نسبة من منتوجات أراضٌهم إلى الدولة، األبدابٌة ال
إلدارتها، فوجب تسلٌمهم  تة ملك لئلله، واإلله هو الذي أعطى الملوك الصبلحٌافؤرضهم فً النهاٌ

 .(ٖ)األراضً نصٌبهم من خراج تلك

                                                           
(ٔ)

ث١وٚد،–ه،ِؼبٌُربه٠ـاٌشوقاألكٔٝاٌمل٠ُ،كاهإٌٙؼخاٌؼوث١خِؾّلأثٛاٌّؾبٍٓػظفٛهاعغ:-

.ٔٗإٌٕٝٔاٌظفؾبدِٓ
(ٕ)

 .3ٙ–3ِ٘ؾّلؽَٓ،ر١بهاداٌفٍَفخاٌشول١خ،ِوعغٍبثك،صص-
(ٖ)

 .37أٔظو:ِؾّلؽَٓ،اٌّوعغاٌَبثك،ص-
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ٌعتبر السومرٌون من رواد وضع وتطوٌر النظم االقتصادٌة فً تلك العصور، ومن ذلك مثبل أنهم و
.. ومن الحضارة فراداألٌن من أوابل من وضع أشكاال معٌنة لعقود مكتوبة تنظم العبلقات التجارٌة ب

الزراعة والتجارة، والخٌل المستؤنسة والمركبات، وسكت النقود، وكتبت  أٌضاً  نشؤتْ السومرٌة 
خطابات االعتماد، ونشؤت الحرؾ والصناعات، والشرابع والحكومات، وعلوم الرٌاضة والطب، 

عات، وصورت دابرة والحقن الشرجٌة، وطرق صرؾ المٌاه، والهندسة والفلك، والتقوٌم والسا
البروج، وعرفت الحروؾ الهجابٌة، واخترع الورق والحبر، وألفت الكتب وشٌدت المكتبات 
والمدارس، ونشؤت اآلداب والموسٌقى والنحت وهندسة البناء، وصنع الخزؾ المطلً المصقول 

والحلً، واألثاث الدقٌق الجمٌل، ونشؤت عقٌدة التوحٌد ووحدة الزواج، واستخدمت دهان التجمٌل 
فقد  -وشربت الخمور ،وعرؾ النرد والداما، وفرضت ضرٌبة الدخل، واستخدمت المرضعات

 .(ٔ)با وأمرٌكاوأور هممن هاواستمدت عندهم، عرفت هذه األشٌاء كلها

ظهور النزعة الذهنٌة التؤملٌة، حٌث  الكثٌر، وأبرز ذلك فً أٌضاً  ا، فقد كانوا روادً (البابلٌون)أما 
وٌشمل هذا القسم  -كؽٌرهم من القبابل-إلى قسمٌن ربٌسٌٌن، األول هم األكثرٌة منهم انقسم مجتمعهم 

الكادحٌن والحرفٌٌن والمزارعٌن وؼٌرهم من أصحاب المهن الٌدوٌة، والقسم الثانً هم األقلٌة، ذات 
التجار ، وؼالب أفراد هذا القسم من علٌة القوم والفلسفٌة والصبؽة الفكرٌة التؤملٌة ةالمٌول الذهنٌ

 .(ٕ)والملوك والكهان

ا، هً تشدٌد القوانٌن ، فسنجد السمة البارزة بٌنهم اقتصادًٌ ة( مثبلآلشورٌإلى )الحضارة اوإذا انتقلنا 
االقتصادٌة الصارمة، التً تحافظ على النظام االقتصادي، وبالتالً تحمً استقرار المجتمع والدولة، 

ؾ العبٌد إذا سرقوا، كما أوجبوا على الشرفاء أن ٌقطعوا ومن ذلك مثبل أنهم كانوا ٌقطعون أذن أو أن
 .(ٖ)آذان زوجاتهم إذا سرقن

أما الناحٌة االجتماعٌة، فؤهم ما ٌنبؽً الحدٌث عنه هو "األنظمة الطبقٌة" التً كانت سابدة فً تلك 
ثة إلى ثبل -فً ؼالب تلك الحضارات–العصور القدٌمة، والقاسم المشترك بٌنها أن المجتمع ٌنقسم 

أقسام، القسم األول هم )األحرار( أصحاب المنزلة العالٌة الرفٌعة، ثم ٌؤتً بعدهم القسم األوسط 
حاب المكانة الجٌدة، ثم القسم األخٌر الذي ٌرزح فً ذٌل القابمة، وهم صالمسمى )أنصاؾ األحرار( أ

طٌعون تجاوزها أو )العبٌد( الذٌن توكل لهم أقسى األعمال وتفرض علٌهم أشد القٌود التً ال ٌست
 النظر إلى ممٌزات من هو أعلى منهم.

فعند السومرٌٌن هناك ثبلث طبقات، األولى طبقة الملوك وحاشٌتهم والمقربٌن منهم فقط، والثانٌة هً 
طبقة كبار التجار ومبلك األراضً والصناع، واألخٌرة هً طبقة العبٌد وأهل المنزلة المتدنٌة من 

التقسٌم الطبقً  كان م بابل "حمورابً" خاصة، والمجتمع البابلً عامة،تشرٌعات حاكفً و الجنسٌن.
ا لسابقه، فللمجتمع ثبلث طبقات، األولى طبقة األشراؾ األحرار، وؼالب أفراد هذه الطبقة هم مشابهً 

من المتحضرٌن من سكان المدن. والثانٌة طبقة العوام الذٌن لٌسوا بمستوى الطبقة العلٌا السابقة، 
على من الطبقة الثالثة، وهً طبقة العبٌد الذٌن جردوا من كل الصفات والخصابص ولكنهم أ
ا عن ؼٌرهم، فجاءت طبقاتهم ونختم بطبقات المجتمع عند اآلشورٌٌن، فقد اختلفوا نسبًٌ  اإلنسانٌة.

دة ى طبقة األعٌان، وٌدخل فٌها كبار السٌاسٌٌن والملوك والقااالجتماعٌة خماسٌة، فالطبقة األولى تسمّ 
العسكرٌٌن وكهان الدٌن.. والثانٌة تسمى طبقة النقابات وٌدخل فٌها أهل الصناعة المنتمون إلى 
نقابات.. والثالثة تسمى طبقة المهنٌٌن، وهم أهل الحرؾ والمهن من العمال، خاصة األقل مهارة من 

                                                           
(ٔ)

ِْٚيك٠َٛهأذ،لظخاٌؾؼبهح،ِوعغٍبثك،ِظ- .3،صٕ،طٔأٔظو:
(ٕ)

.31ِؾّلؽَٓ،ر١بهاداٌفٍَفخاٌشول١خ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٖ)

.31ِؾّلؽَٓ،ر١بهاداٌفٍَفخاٌشول١خ،ِوعغٍبثك،ص-



 
ٙٗ 

الخامسة األخٌرة الصناع والزراع األحرار.. والرابعة هً طبقة مبلك األراضً الزراعٌة الكبٌرة.. و
 .(ٔ)هً طبقة العبٌد، وٌدخل فٌها أٌضا األسرى بنوعٌهم، أي أسرى المعارك وأسرى الدٌون

المصادر بعض فً  وردتْ  التشرٌعات عند قدماء ببلد الرافدٌن كثٌرة، وقدف ،أما القضاء والقوانٌن
ٌُعتقد أنه أول من سن ن "حمورابً"ٌنوامرقمة، وٌكفً هنا أن نستشهد بق القوانٌن المكتوبة فً  الذي 

التارٌخ، ولذلك فقوانٌنه مهمة عند المنشؽلٌن بـ )فلسفة القانون( الذٌن ٌبحثون فً أصل القانون 
 وبداٌاته األولى، وكٌؾ خلقت القوانٌن، وما ؼاٌاتها؟ وما شابه ذلك. 

ت العامة على التفرٌق بٌن طبقة النببلء وبٌن ؼٌرهم من طبقا الواضح هأمر -كمثال–ومن قوانٌنه 
، التً تحكم على من ٌتلؾ عٌن شرٌؾ من النببلء 9ٙٔوالعبٌد فً بابل، ومن ذلك مثبل المادة رقم 

، فتحكم على من ٌتلؾ عٌن أحد العامة بؤن ٌدفع مًٌنا من 91ٔبؤن تتلؾ عٌنه مثبل بمثل، أما المادة 
تً شرعها حمورابً، وما الفضة فقط.. مع ضرورة االنتباه إلى وجود كثٌر من القوانٌن الممتازة ال

زالت تسٌر علٌها مجتمعات كثٌرة حتى الٌوم، ومن ذلك إلزامه الدولة بتعوٌض المواطن الذي ٌسرق 
ماله وتعجز الدولة من القبض على اللص واسترجاع المسروقات منه. أما اآلشورٌٌن فقد كانت 

ورابً البابلً، ولكن القوانٌن أحكامهم أشد قسوة، وٌرى الكثٌرون وجود تشابه بٌنها وبٌن قوانٌن حم
األشورٌة وؼٌرها، لم تصلنا بالشكل الذي وصلتنا فٌه قوانٌن حمورابً والبابلٌٌن.. والمهم أن 

ٌثبت  مه، حٌث ٌجتمع الكهنة والقضاة، ولالمحاكمات فً العراق القدٌم كانت تتم فً المعابد وما شاب
 .(ٕ)ل كان اإلنسان ٌترافع بنفسهمن الوثابق أنهم كانوا ٌعرفون فكرة )وجود محامً( ب

واألسرة عند البابلٌٌن واآلشورٌٌن خاصة وؼٌرهم فً ببلد الرافدٌن القدٌمة، كانت تقوم فً األساس 
مرض على حق الرجل فً الزواج بزوجة واحدة فقط، فالتعدد ممنوع، إال فً ظروؾ معٌنة، ك

إال إذا ثبت أنه تم بعقد  عند البابلٌٌن،ًٌحا صح الزواج عدٌ وال ..أو إذا ثبت أنها عاقر ،الزوجة األولى
وكانت الخطبة تسبق الزواج وعلى  ق علٌه بالشهود وكذلك الحال بالنسبة للطبلق.مصدّ دون م

الخاطب أن ٌقدم هداٌا لخطٌبته وفً حالة وفاته ٌحق ألحد أقاربه أن ٌحل محله فً الزواج؛ فإذا 
وفً حالة موت المخطوبة كان ، المتوفى هداٌاهرفض والد المخطوبة كان علٌه أن ٌعٌد لعابلة 

العرٌس أن ٌدفع لعابلة العروس وٌجب على ٌسترجع هداٌاه،  أو ،للخاطب أن ٌتزوج إحدى أخواتها
ا للزوجة،  رفضت المرأة زوجها كانت تعاقب عقاًبا شدًٌدا وإذا  .ٌرثه أبناإهاومهًرا ٌصبح ملًكا خاّصً

المرأة كانت تتعبد إلى اآللهة بتقدٌم جسدها رة فً المعابد، ف. وكانت الدعارة منتشٌصل إلى الموت
حقوق األبناء  مستوى تصل إلىولكنها ال  بناء اإلماء واألبناء بالتبنً حقوق،.. وألكتضحٌة حقٌقٌة

ا فً عقوبة أبناء التبنً الذٌن  كانت تكفل لهم حٌاة ال بؤس بها؛ ولكن القانون كان ، فقدالشرعٌٌن ًٌ قاس
 .(ٖ)من ٌتبناهمرون لنكّ تٌ

وال نستطٌع تجاهل )الحكم واألمثال( االجتماعٌة التً وصلتنا من المجتمع الرافدي القدٌم.. فقد 
ا من المسإولٌة بقوله: "إن الذي وصؾ الحكٌم السومري الرجل األعزب الذي ٌرفض الزواج هربً 

ؤلعزب، إال أنه أٌضاً ٌشعر لٌس له زوجة أو ولد، ال تحتمل أنفه القٌد. ورؼم أن هذا القول فٌه نقد ل
بؤن الزواج تقٌٌد وتوثٌق مرهق. أما الحكٌم األكادي، فٌعتبر األعزب شخًصا ال ٌمكن الوثوق به، 
حٌث ٌقول: "الذي ال ٌعول زوجة، ال ٌعول ابًنا، إنه شخص ال ٌإتمن". كما نجد فً األمثال 

نزل من ؼٌر صاحب، كالمرأة من ؼٌر األشورٌة انتقاًدا للمرأة التً ال تقبل الزواج، كقولهم: "الم

                                                           
(ٔ)

 .ٔٓٔأٔظو:اٌّوعغاٌَبثك،ص-
(ٕ)

ث١وٚد،ؽ–هاعغ:ك.أؽّلأ١ٍٍٓ١ُِ،كهاٍبدفٟؽؼبهحاٌشوقاألكٔٝاٌمل٠ُ،كاهإٌٙؼخاٌؼوث١خ-

.ٕٗ٘إ7ٌٖٕٝٓ،اٌظفؾبد33ِٕٔ
(ٖ)

أٔظو:ِؾّلأثٛاٌّؾبٍٓػظفٛه،ِؼبٌُؽؼبهاداٌشوقاألكٔٝاٌمل٠ُ،كاهإٌٙؼخاٌؼوث١خٌٍطجبػخ-

.31ٔ-37ٔ–3َٙٔ،اٌظفؾبد317ٔ-٘ـ1ٓٗٔث١وٚد،ؽجؼخ–ٚإٌشو
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زوج". وتسود بٌنهم نصابح للرجل فً أن ٌختار زوجته بنفسه، ومن ذلك قول الحكٌم السومري: 
"تزوج امرأتك طبقاً الختٌارك، وأنجب طفبل حسب رؼبات قلبك". وقد أكد الحكٌم األشوري على أن 

ره". والحكٌم السومري أًٌضا ٌحذر الزوج ملزم بنفقات زوجته، بقوله: "إن من تحب سوؾ تحمل نٌ
من الزواج من المرأة التً تسرؾ فً إنفاق المال: "بزواجً من امرأة مبذرة، وإنجابً البن مسرؾ، 
ٌصبح الحزن ذخٌرتً". وٌتفق البابلٌون واألشورٌون والسومرٌون واألكادٌون على التحذٌر من 

ثٌرة؛ باإلضافة إلى تؤكٌدهم على ضرورة الخٌانة الزوجٌة والزنا، فً عشرات األمثال والحكم الك
االحترام المتبادل فً األسرة، والمرتبط بؤهمٌة أفرادها لبعضهم، ومن ذلك قولهم فً وصؾ العصر 
الذهبً القادم المنشود: "ٌوم ال ٌتعالى أحد على اآلخر، وٌبجل االبن والده، وٌحترم الصؽٌر أخاه 

قول السومرٌٌن: "االبنة خبلص الرجل، واالبن ملجؤ الكبٌر، وٌرشد الكبٌر أخاه الصؽٌر" وكذلك 
 (ٔ)الرجل" وكقول الحكٌم الرافدي القدٌم أًٌضا: "ارض بنصٌبك، واجعل أمك سعٌدة".

، فقد ظهر بوضوح تؤثٌر العقابد الدٌنٌة على السٌاسة، وهو والتشرٌعٌة أما بالنسبة للناحٌة السٌاسٌة
فً مجتمعات الشرق وعلى رأسها المجتمعات الحال الذي ٌتكرر فً مختلؾ العصور، خاصة 

العربٌة، فقد كانت العقابد الدٌنٌة مسخرة لخدمة األنظمة الحاكمة فً ؼالب الحضارات العربٌة 
فً بعض ببلد الرافدٌن القدٌمة عامة، وخاصة الكهان القدٌمة، ومن ذلك مثبل أن كهان الدٌن 

، وبذلك سهلوا على ة فً األرضهنواب اآلل السومرٌٌن أوجدوا فكرة )النٌابة( أي أن الحكام هم
وبناء على ذلك، وطد الكهان وؼٌرهم من حواشً . الحكام السٌطرة والتمكن والثبات فً الحكم

الملوك فكرة المركزٌة، التً تعتمد على نقل الوجود )البلمادي( لآللهة، إلى تجسٌد مشاهد على أرض 
ثلون اآللهة على األرض، فلهم على الشعوب السمع الواقع، فكان الملوك فً ؼالب تلك الحضارات ٌم

ومن هذه المركزٌات، تولدت  والطاعة دون مناكفة أو معارضة، مهما قالوا وفعلوا من األخطاء.
الهٌكلٌة السٌاسة لتلك األنظمة الحاكمة بصور متقاربة فً أصولها العامة، حتى وإن اختلفت فً 

نٌت على أرض هذه المركزٌة بصورة هرمٌة، حٌث ٌة بُ بعض الجزبٌات والصؽابر، فالهٌكلٌة السٌاس
ٌؤتً الملك على رأس الهرم، ثم ٌؤتً بعدها بشكل هرمً كبار الكهان والقادة العسكرٌٌن والوزراء 
وأمناء الخزابن وكتاب العقود والقضاة والكتاب والتجار... الخ. والجمٌع لٌس فً ٌدهم حل وال ربط 

 .(ٕ)تهم الملزمة للكلإال بؤوامر الحكام ووفق توجٌها

 ٌجديوفً وجهة نظري أعتقد أن هإالء الكهان استطاعوا ابتداع هذا األسلوب الذي كان ومازال 
، فلٌس هناك أقوى من حاكم ٌقنع الناس أنه فً كل األزمنة الشعوب العربٌةؼالب مع لؤلسؾ، خاصة 

تصرفات  كلُّ  ، فقد أصبحتْ اوالحقٌقة هً أن كهان السومرٌٌن نجحوا جدً . ٌستمد شرعٌته من إله.
وممارسات وسلوكٌات الحكام السٌبة والسلبٌة مبررة، فعندما ٌوؼل الحكام فً اإلساءة إلى الناس، 

 .اآللهة مجبورون على تنفٌذ أوامر ؛ ألنهمٌبرر لهم الكهنة بؤن اآللهة هً المسإولة ولٌس الحكام

، تدار من معبد إله المدٌنة، الذي ٌشرؾ وبالمجمل فقد كانت المدن فً ؼالب حضارات العراق القدٌم
أٌضاً على أمبلك المدٌنة، ومن صور ارتباط الملك )إله المدٌنة( باآللهة، أنهم كانوا ٌعتقدون أن الملك 
قادر على التكفٌر عن ذنوب الناس، ومن ذلك أن الملك األشوري ٌقوم بالصبلة لآللهة عند )خسوؾ 

ٌقدمون القرابٌن لآللهة "آنو" و "إنلٌل" و "اٌا" عند حصول القمر( كما أن الملوك كانوا أحٌانا 
 .  (ٖ)الكوارث كالزالزل

                                                           
(ٔ)

إ1ٌٖٝٔبدِٓهاعغ:ك.أؽّلأ١ٍٍٓ١ُِ،كهاٍبدفٟؽؼبهحاٌشوقاألكٔٝاٌمل٠ُ،ِوعغٍبثك،اٌظفؾ-

ٕٕٔ. 
(ٕ)

.ٗٓٔ–ٖٓٔأٔظو:ِؾّلؽَٓ،ر١بهاداٌفٍَفخاٌشول١خ،ِوعغٍبثك،صص-
(ٖ)

 .ٖٕٔأٔظو:ك.أؽّلأ١ٍٍٓ١ُِ،كهاٍبدفٟؽؼبهحاٌشوقاألكٔٝاٌمل٠ُ،ِوعغٍبثك،ص-
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، لمحةأما مرادنا األكبر، أعنً النواحً الدٌنٌة والفلسفٌة والفكرٌة التؤملٌة، التً هً األهم فً هذه ال
 فً اآللهة()التعدد الكبٌر هً  ةالقدٌم فً ببلد الرافدٌن فكرهذا العلى  مبلحظة أبرزفبل شك أن 

كانوا من  شعوب الرافدٌنوهذا التعدد رؼم وجوده فً كثٌر من المجتمعات خاصة القدٌمة، إال أن 
جزاء من أؾ من اآللهة ٌمثل كثٌر منها الآ فقد كان لسكان ببلد الرافدٌن أكثر الناس فً هذا التعدد،

بلػ عدد آلهتهم حًدا ٌمكن أن وقد  .الخ المٌاه واألرض والسماء والرٌاح والشمس والقمر.. -الطبٌعة 
 .(ٔ)ٌمؤل معجًما كبًٌرا، حتى أن البابلٌٌن وضعوا بؤنفسهم جداول تنظم وتجمع أسماء آلهتهم الكثٌرة

ٌتضح من تؤمل الفكر البابلً أن عبلقة البابلً باآللهة شابها كثٌر من التوتر، حٌث انتشرت القناعة و
لٌٌن بقوة أن اآللهة تؽدر وتمكر وتخون، مما أفقد اآللهة بؤن اآللهة تنقض وعودها، فقد ساد بٌن الباب

ر إلى قلق ى هذا التصوّ كثٌرا من قٌمتها وقدسٌتها ومصداقٌتها بٌنهم من جهة.. ومن جهة ثانٌة: أدّ 
. ا من البعد عنها والنفور منها.اإلنسان البابلً الواضح فً كتاباته عن اآللهة، حٌث نرى فٌها كثٌرً 

ا من قبٌل االعتراض على تصرفات اآللهة، فاإلنسان ررون فً نصوصهم أفكارً وأبرز ذلك أنهم ٌك
ٌقدم أحٌاًنا كل ما تطلبه اآللهة منه فً تشرٌعاتها وتعالٌمها وأوامرها،  -حتى الكبار والملوك-منهم 

المصابب  إال وٌلتزم بكل ما ٌحثه علٌه رجال الدٌن والكهان؛ ولكنه فً النهاٌة ال ٌجنً أحٌاًنا
ومن هنا ظهرت قناعتهم بؤن اآللهة لٌست كلها طٌبة عادلة  وارث والسلبٌات المختلفة فً حٌاته.والك

 .(ٕ)خٌرة، فهناك آلهة شرٌرة ظالمة ال تمد لهم ٌد العون مهما قدموا لها، بل على العكس تماما

أحدهما ولهم معتقدات فً )بدء الخلق( خبلصتها أن العالم قبل نشؤته ٌمثل فراًؼا تمٌز بعنصرٌن 
الكابنات، التً بدأت بمعبودٌن أنجبا معبودٌن  الماء العذب واآلخر الماء المالح، وقد ولدت منهما كلُّ 

إٌا"  -إنلٌل -آخرٌن ٌمثبلن السماء واألرض، ومن هذٌن األخٌرٌن جاء ثبلثة آلهة هم الثالوث "أنو
ولكنه لم ٌحتفظ بسلطته العلٌا فاإلله "أنو" اإلله األعظم من أقدم العصور، وكان ٌحكم فً السماء؛ 

حٌنما انتقلت السٌادة من سومر إلى بابل؛ إذ أصبح إله هذه األخٌرة "مردوك" على رأس اآللهة فحل 
الذي أحدث الطوفان كما كان ٌعد سٌد الكابنات  أًبا لآللهة، وهووسٌد األرض وأصبح ، ل "أنو"مح

له الثالث وهو "إٌا" فكان ٌعد سٌد األرض ٌحكم أما اإل .اإلنسانٌة الذي عهد بهم إلى أمراء ٌحكمونهم
بها، كما كان إلًها للحكمة، خلق اإلنسان من  فً مسكن المعرفة أي المٌاه التً تحمل األرض وتحٌط

. ولكن معتقد كتلة من الطمً نفخ فٌها نسمة الحٌاة، وهو الذي أنقذ البشر من الفناء فً زمن الطوفان.
ن والسومرٌٌن فً موضوع )بدء الخلق( حٌث إن إلههم األكبر "أشور" األشورٌٌن ٌختلؾ عن البابلٌٌ

 .(ٖ)أعظم إله فً ببلد النهرٌن ونسب إلٌه الخلقهو 

مدونة على سبعة ألواح وأشهر أسطورة بابلٌة عن )نشؤة الوجود( وبدء الخلٌقة، هً األسطورة ال
وتحتوى على نحو ألؾ بٌت  ،(ألواح الخلٌقة السبعة)تعرؾ لدى علماء األشورٌات باسم و ،طٌنٌة

وتشٌر إلى أنه لم ٌكن فً البدء سوى الماء العذب اإلله "أبسو" والماء الملح "اإللهة تٌامة" وكانا 
فً  مختلطٌن ثم ولدت منهما اآللهة األخرى متعاقبٌن، وفى ذلك ما ٌشٌر إلى أن المادة "المٌاه" أزلٌة

 .(ٗ)عقابدهم

الوجود، أما )خلق اإلنسان( وسبب خلق اإلنسان، أو: لماذا خلق ونشؤة  العام هذا ما ٌخص بدء الخلق
تكّون من الطٌن، وتم تصوٌره على هٌبة اآللهة، والحكمة  -فً فكر السومرٌٌن–اإلنسان؟، فاإلنسان 

م لها شرابها من خلقه كما تقول األسطورة السومرٌة، هً أن ٌكون عبًدا لآللهة وخادًما لها ٌقدّ 

                                                           
(ٔ)

،ٕثغلاك،ؽ–ؼ١ٍّٓاٌؼب١ٌخربه٠ـاٌفواداٌمل٠ُ،و١ٍخكاهاٌّ-ؽٗثبلو،ِملِخفٟربه٠ـاٌؾؼبهاداٌمل٠ّخ-

.7َٕٕ،ص3٘٘ٔ
(ٕ)

 .7ٔٔأٔظو:ِؾّلؽَٓ،ر١بهاداٌفٍَفخاٌشول١خ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٖ)

.7ٕٔ–ِٕٙٔؾّلػظفٛه،ِؼبٌُؽؼبهاداٌشوقاألكٔٝاٌمل٠ُ،ِوعغٍبثك،صص-
(ٗ)

.3ٕٔاٌّوعغاٌَبثك،ص-
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ا وٌرعى قطعانها، ولكً ٌحمل عبء العمل الذي أثقل كاهل اآللهة، التً وطعامها، وٌزرع أرضه
اشتكت إلى اإلله أنكً الحكٌم، ثم ألمه اإللهة "نمو" أّم اآللهة التً أنجبت الجٌل األول منهم، وفً هذا 
تقول األسطورة السومرٌة: أي بنً، انهض من مضجعك، انهض واصنع أمًرا حكًٌما.. اجعل لآللهة 

ا فً األمر، ثم دعا الصناع خدًما، ٌ ًٌ صنعون لهم معاشهم... إلى أن تقول األسطورة: فتؤمل أنكً مل
اإللهٌٌن المهرة، وقال ألمه نمو: إن الكابنات التً ارتؤٌُت خلقها ستظهر للوجود، ولسوؾ نعلّق علٌها 

وعجنه،  صورة اآللهة.. امزجً حفنة الطٌن من فوق مٌاه األعماق، وسٌقوم الصناع بتكثٌؾ الطٌن
ثم كّونً أنت له أعضاءه.. إلى أن تقول األسطورة: لذا ومن أجل العناٌة بطٌبات حظابرهما تم خلق 

أما عند البابلٌٌن، فقد خلق اإلله "مردوخ" اإلنسان من دماء اإلله السجٌن "كنؽو" بعد أن اإلنسان. 
ول شرحها ولٌس لها كبٌر التً ٌطلمعقدة، قتله وأفرج عن بقٌة األسرى المتهمٌن فً نفس القضٌة ا

 . (ٔ)فابدة فً هذه المسؤلة

التً فهمنا منها أن اإلنسان ُخلق من قبل اآللهة لٌنوب عنها فً األعمال -وامتداًدا للفقرة السابقة 
نجد أن اإلنسان فً الفلسفة العمٌقة للسومرٌٌن هو إله؛ ولكنه إله  -الصعبة وٌخدمها وٌكون عبداً لها

 ناقصٌنسان الذي خلقه االله "أنكً" واإلنسان الذي خلقته اآللهة "ننماخ" كانا ضعٌؾ أو عاجز، فاإلن
من هنا . فاإلنسان إذن إله ناقص مرٌض عاجز؛ ولذلك ال ٌتمتع مثل بقٌة اآللهة بالخلود. ومرٌضٌنو

هذا الكون فً فلسفتهم. ف شًء دونهاأي فعل  عاجز عنفهو  ارتباطا تاًما، اإلنسان باآللهة ارتبط
دون آلهة تستطٌع إدارته وتعاون اإلنسان فً التعامل معه. واأللوهٌة  مواجهتهمكن ٌاسع ال الو

ى فً )العقل البشري( الذي ٌجعل ، تتجلّ (اإلنسان إله فً فلسفتهم الدٌنٌة)المقصودة حٌن نقول: 
قصة  هناكز بٌن الصواب والخطؤ، فهذه األلوهٌة هً القوة الجسدٌة والروحٌة معاً. واإلنسان ٌمٌّ 

، أنها فعل وعً حً فً اإلنسانة، تإكد حد الطلبة السومرٌٌن عن مفهوم األلوهة فً سومر القدٌمأل
: أنت إله. وحٌث إن اإلله ٌصنع اإلنسان فؤنت إلهً؛ شكره فٌهخبلل خطاب ٌ فقد قال الطالب لمعلمه

ً  اإلنسان لِّ إنسان ذي قوى . كما أن األلوهة وصؾ ٌتجلى أكثر عند السومرٌٌن فً كألنك صنعت ف
 .(ٕ)خارقة، كجلجامش مثبل الذي كان ثلثاه إلًها

وباإلضافة إلى أسماء اآللهة المذكورة أعبله، نجد فً ببلد النهرٌن إلهة شهٌرة تدعى عند األكدٌٌن 
واألشورٌٌن )عشتار(، وعند السومرٌٌن تسّمى )اٌنانا(، وهً إلهة الحب والحرب، وكانوا ٌعبدونها 

الصباح، وكمعبودة أنثى فً المساء، ومن معتقداتهم أنها اقترنت باإلله )تموز( إله  كمعبود ذكر فً
الخضرة والنبات، ونتج عن هذا االرتباط ظهور طقوس كثٌرة مهمة فً العراق القدٌم، تعرؾ 
بطقوس الجنس المقدس أو الزواج المقدس ورافق هذه الطقوس احتفاالت ذات طابع ؼزلً، ٌنشدون 

)عالم األموات . وأبرز ما ٌهمنا عن عشتار فً بحثنا نزولها إلى (ٖ)حب والؽزلفٌها أشعار ال
 وهو النزول الذي سنعّرج علٌه فً الصفحات القادمة. السفلً(

فً تلك الحضارات القدٌمة ممارسات وطقوس دٌنٌة فلسفٌة، كاحتفال السومرٌٌن فً رأس  سادتْ كما 
، حٌث كانوا ٌظنون أن رأس السنة هو عٌد حادهاوات كل سنة بآلهتهم وبمظاهر وعناصر الطبٌعة

سنوي لتارٌخ بداٌة الوجود، الذي جاء كنتٌجة لمضاجعة اإلله تموز لئللهة عشتار.. وبناء علٌه 

                                                           
(ٔ)

ٍٛه٠خٚثالكاٌوافل٠ٓ،كاه–ألٌٚٝكهاٍخفٟاألٍطٛهحهاعغٌالٍزياكح:فواًاٌَٛاػ،ِغبِوحاٌؼمًا-

.٘٘–7ٗ–ٙٗ–َ٘ٗ،اٌظفؾبد33ٙٔ،ٔٔكِشك،ؽ–ػالءاٌل٠ٓ
(ٕ)

اٌىزبةاألٚي:اٌزبه٠ـٚا١ٌّضٌٛٛع١بٚاٌال٘ٛدٚاٌطمًٛ،األ١ٍ٘خ–أٔظو:فيػًاٌّبعلٞ،ِزٍِْٛٛو-

بْ،ؽ–ٌٍٕشو ّّ  .ٕٙٙ-َٕ٘ٙ،صص331ٔ،َٔػ
(ٖ)

 .1ٕٓ–73ٕو:ك.أؽّلأ١ٍٍٓ١ُِ،كهاٍبدفٟؽؼبهحاٌشوقاألكٔٝاٌمل٠ُ،ِوعغٍبثك،صصأٔظ-
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ا فً إنزال اآللهة إلى األرض كان ملكهم ٌتزوج من خادمة المعبد باعتبارهما ممثلٌن وكطرٌقتهم دابمً 
 .(ٔ)لآللهة فً المجتمع

على ما  الذاكرة منذ زمن أبوابَ  أؼلقتُ  فقد ،صاحب نظرٌة التطّور "داروٌن"حضر هنا وال بد أن ٌ
ولكن ذهنً فً الحقٌقة عاد إلٌه أثناء هذا ؛ )أصل األنواع(خرجُت به من اطبلعً على كتابه الشهٌر 

نظرٌة  مع أو ٌتماهى البحث، حٌث وجدُت فً كبلم بعض الكهان البابلٌٌن ما ٌتقاطع أو ٌتناؼم
، أو ٌذكر بها على أقل تقدٌر، حٌث ٌرى الكاهن "بٌروسوس" وؼٌره أن هناك كابنات ؼرٌبة روٌندا

ظهرت قبل أن ٌظهر الجنس البشري بشكله وخصابصه المعروفة الٌوم، وٌإكد هإالء الكهان أن تلك 
للواحد منهم  ولكنها خارقة عجٌبة فً بعض الصفات، حٌث ظهر رجالٌ  ؛الكابنات تشبه البشر

ان، وبعضهم بؤربعة أجنحة ووجهٌن، وبعضهم له جسد واحد ورأسان رأس امرأة ورأس جناح
تحدث هذا كما بعض تلك الكابنات أعضاء جنسٌة ثنابٌة، مذكرة ومإنثة فً نفس الجسد.. .. ولرجل

 .(ٕ)الخ..الكاهن البابلً عن وجود بشر بقرون تشبه قرون الماعز، وبحوافر تشبه حوافر الخٌل

ل فٌها كثٌر من الباحثٌن وهذا ما تإٌد ه أًٌضا أسطورة رافدٌة عنوانها: "إله الشعٌر والنعجة"، فقد فص 
تفصٌبلت طوٌلة، أهم ما نرٌده منها لدعم الفقرة السابقة، هو أن هذه األسطورة أثبتْت أن قدماء ببلد 

السابقة للزراعة  فً المرحلة–النهرٌن كانوا ٌعتقدون أن اإلنسان القدٌم جًدا السابق لهم، كان ٌعٌش 
كما تعٌش بعض الحٌوانات، حٌث تفٌد هذه األسطورة وؼٌرها من نصوصهم، أن  -وتدجٌن الحٌوان

أولبك البشر القدماء جًدا كانوا ٌمشون على أٌدٌهم وأرجلهم، وٌعلفون الحشٌش كاألؼنام، وٌشربون 
 .(ٖ)الماء من السواقً

د الجنوب عن معابد الشمال، ففً شمال العراق كان أما معابدهم فً العراق القدٌم، فقد اختلفت معاب
بنى فً مركز المدٌنة، ومن حوله تبنى بقٌة المعابد واألبنٌة المقدسة وؼٌرها. أما هناك معبد ربٌسً ٌُ 
ا، حٌث أثرتْ  فً الجنوب فقد أثرتْ  ًٌ الفٌضانات  العوامل الجؽرافٌة والمناخٌة على الفكر الدٌنً تدرٌج
المبانً، ونتٌجة لرؼبتهم فً حماٌة معابدهم المقدسة من ذلك، أصبحوا ٌبنون والمٌاه الجوفٌة على 

المعابد فوق منصات مرتفعة، ومع تقدم الزمن، صار االعتقاد الشابع هو أن المعابد مرتفعة ألنها 
سة، باإلضافة إلى أن ارتفاعها تحّول إلى مكان لرصد الهبلل الذي كان ٌرتبط بكثٌر سامٌة عالٌة مقدّ 

لنواحً الدٌنٌة والحٌاتٌة عندهم، ثم كبرت وتطورت الفكرة أكثر وأكثر خاصة عند السومرٌٌن، من ا
بهم من مقرات اآللهة السماوٌة، فؤصبحت هذه ا ٌقرّ الذٌن نظروا إلى ارتفاع المعابد بوصفه ارتفاعً 

فً  المعابد المدرجة فً نظرهم روابط بٌن السماء واألرض. كما أن معابدهم عرفت بوجود مذبح
داخل كل معبد، وبؤمكنة أخرى محددة، ٌشابه الواحد منها شكل المحراب، ٌكون فٌه كرسً من 

 .  (ٗ)خشب أو ؼٌره، لٌوضع فوقه تمثال اإلله

على هٌبة تؤدٌة الصبلة  -كمثال-وفً هذه المعابد تإّدى الصلوات، التً تتم بطرق مختلفة، منها 
الشكوى أو  ، حٌث ٌعرض المصلًء من التفصٌلشًبوتكتب عادة ، مناسبة رسابل توجه بطرٌقة

باإلضافة إلى الركوع ، لصبلةلتلك ا محددة اءاتٌمإ. وٌرسلها مع القٌام بأو االحتجاج االلتماس
واحدة أمام الفم على أن تكون راحتها  اضع ٌدً ٌأو  األعلى،ا إلى معً  هٌدٌالمصلً  رفعفٌ ،والسجود

ٌودعوا فً  ٌرؼبون فً تؤدٌة الصبلة والنواح بؤنفسهم، أن .. وٌستطٌع األثرٌاء الذٌن التجاه الوجه

                                                           
(ٔ)

.ٓٔٔأٔظو:ِؾّلؽَٓ،ر١بهاداٌفٍَفخاٌشول١خ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٕ)

.ٖٔٔأٔظو:اٌّوعغاٌَبثك،ص-
(ٖ)

،ٔ،ط31٘ٔثغلاك،–ػخأٔظو:ؽؼبهحاٌؼواق،رأ١ٌف:ٔقجخِٓاٌجبؽض١ٓاٌؼوال١١ٓ،كاهاٌؾو٠خٌٍطجب-

 .3ٙٔ-1ٙٔ–7ٙٔاٌظفؾبد
(ٗ)

 ٖٔٓ–ٖٓٓأٔظو:ك.أؽّلأ١ٍٍٓ١ُِ،كهاٍبدفٟؽؼبهحاٌشوقاألكٔٝاٌمل٠ُ،ِوعغٍبثك،صص-
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المعبد شٌباً مناسًبا على سبٌل الهدٌة، كالتماثٌل واألوانً النحاسٌة، والخواتم التذكارٌة، والمجوهرات. 
 .(ٔ)وتوضع هذه األشٌاء على مقربة من تمثال اإلله لتذكره بالطلب، أو لتشكره على النعم

من المواضٌع، أبرزها األخبلق والتساإالت  كثٌرَ ال الرافديُّ  األدبُ  المسَ ً، األدب وعلى الصعٌد
اإلنسانٌة المقلقة، فؤما األخبلق فقد شمل األدب الرافدي ؼالب مجاالت الحٌاة واهتمامات اإلنسان، 
الدٌنٌة والتشرٌعٌة، والوجودٌة والكونٌة بكل ما فٌها من تساإالت محٌرة وحوارات وتؤمبلت، 

بشمول لكافة عبلقة الفرد بالسلطة وواجباته تجاهها والعكس، والقٌم االجتماعٌة إلنسان  والسٌاسٌة
فٌه النصابح والمواعظ والحكم  ى بؤدب الحكمة، الذي كثرتْ سمّ تلك العصور.. وظهر أًٌضا ما ٌُ 

تعبر عن والدعوات للتوبة من الخطاٌا؛ باإلضافة إلى التراتٌل والتعاوٌذ المتنوعة الشاملة، التً كانت 
القصٌدة التً نظمها  ومن أبرز تلك النصوص كمثال، أفراح الناس وأحزانهم ومشاعرهم المختلفة.
سلوكٌات  ةر حكاٌة إنسان مطٌع لآللهة، وال ٌمارس أٌ"أوبٌب" عن اإلنسان البابلً، وهً تصوّ 

نعٌم والثواب، فجاءت ولكنه فً النهاٌة ال ٌجد إال العقاب والعذاب بدال من ال ؛محرمة أو تمنعها اآللهة
على لسان اإلنسان البابلً الحابر فً أمر آلهته، فهو ٌخاطبها  -ومثٌبلتها من الكتابات-هذه القصٌدة 

ا على تعاملها معه من جهة ثانٌة. وٌختصر هذا ا منها المؽفرة من جهة، ومعترضً لها وطالبً  متضرعاً 
ال ٌعرؾ قلبً أي الخطاٌا اقترفت.. إن "ا من الكبلم عنها، حٌث ٌقول: البٌت الوارد فٌها كثٌرً 

 .(ٕ)"اإلنسان ٌقترؾ الذنوب دون معرفة حقٌقٌة

فً مختلؾ لكثٌر من الناس  لعامة السابدةا أن حالة اإلنسان البابلً هذه هً الحالة اوأعتقد شخصًٌ 
 باستمرار، رضا اإلله ونٌطلب -مهبهاومذ منهادٌأ تمهما كان- فكل المإمنٌن من البشر العصور،

 . متخفٌؾ قسوة األقدار علٌهٌسؤلونه دابًما و

ا مقاربة لهذه النصوص البابلٌة، وهذا ما ٌإكد صحة ما وإذا اتجهنا للسومرٌٌن، فسنجد لدٌهم نصوصً 
أشرُت إلٌه فً الفقرة السابقة حول اشتراك البشر فً هذه المشاعر، ومن تلك النصوص السومرٌة 

وافق فً أفكارها الربٌسٌة مع النص البابلً السابق، حٌث ٌطلب مثبل قصٌدة )اإلنسان واإلله( التً تت
. الشاعر السومري فٌها رضى اإلله وٌؤمل فً الفوز برحمته، فهً شكوى عمٌقة لعذاباته فً الحٌاة.

ومما ورد فً هذه القصٌدة، وال أخفً أنه أعجبنً كثٌرا، قول شاعرها: "لم ٌوجد إنسان بريء منذ 
أبرزها كمثال  ،ا كثٌرة مشابهة فً اإلسبلم والمسٌحٌة وؼٌرهاوأتذكر نصوصً  . وهنا أالحظ(ٖ)القدم"

 وأقربها إلى ذهنً اآلن، قول السٌد المسٌح: "من كان منكم ببل خطٌبة فلٌرمها بحجر".

 أما على صعٌد التساإالت والقلق الوجودي والرهبة من المصٌر وما شابه، فٌتجلى انشؽال واهتمام
التً سنتناولها  ،الشؤن من خبلل قصابد وأعمال كثٌرة، أبرزها ملحمة جلجامشالرافدي بهذا  األدب

 بالتفصٌل فً المباحث القادمة، الرتباطها الشدٌد األكٌد ببحثنا فً مسؤلة الخلود.

وال أعتقد أننا نستطٌع تجاهل الفٌلسوؾ األشوري القدٌم العظٌم )أخٌقار الحكٌم( الذي سنكتفً بسرد 
ال تكن كشجرة البندق التً تستعجل فً قوله: " -حسب اختٌاري-دة، فمن أجملها عدد من حكمه الخال

ومن األفضل أن تكون كشجرة التوت فهً تزهر  .بعد كل الثمار. تنضج اإلزهار؛ ولكن ثمارها
: "الكلب الذي ٌترك صاحبه وٌتبعك ارجمه ". وقولهمتؤخرة وتعطً ثماراً قبل ؼٌرها من األشجار

عط أوامرك للفارس أ: "وقوله تً تشرد بعدة اتجاهات، تصبح صٌداً محققاً للذباب".بالحجر. والؽنم ال
"من ؼٌر  وقوله: الذكً، وال تلح علٌه للقٌام بها. أما إذا كان الفارس ؼبٌاً فانطلق بنفسك بدال عنه".

شبه عٌن اإلنسان توقوله: "المحبب اإلفراط فً زٌارة صدٌقك دابماً كً ال ٌتجنبك وٌبدأ بكرهك". 

                                                           
(ٔ)

 .ٖٕأٔظو:عفوٞثبهٔله،اٌّؼزملاداٌل١ٕ٠خٌلٜاٌشؼٛة،ِوعغٍبثك،ص-
(ٕ)

.ٕٕٔ-ِٕٔٔوعغٍبثك،صصأٔظو:ِؾّلؽَٓ،ر١بهاداٌفٍَفخاٌشول١خ،-
(ٖ)

.ٖٕٔ-ٕٕٔاٌّوعغاٌَبثك،صص-
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من ٌرفض االستماع بؤذنٌه ". وقوله: "الؽدٌر، وهذي وذاك ال ٌمكن إشباعهما ما لم ٌمؤل بالتراب
". سٌضطر لبلستماع برقبته. الخٌر ٌرد بالخٌر والشر ٌرد بالشر، ومن ٌحفر حفرة لؽٌره سٌقع فٌها

 .(ٔ)وقوله: "ال تسمح ألحد أن ٌدوس قدمٌك، كً ال ٌركب فٌما بعد على رقبتك"

ر اإلشارة أًٌضا إلى أن فكر ببلد الرافدٌن القدٌم ارتبط بموضوع )األحبلم( وتفسٌر األحبلم، وتجد
وزبدة أهم ما فً هذه المسؤلة هً أن اآللهة كانوا ٌرؼبون وٌحبون التواصل مع أتقٌاء البشر، 
لٌخبروهم بما سٌحصل من أحداث عن طرٌق األحبلم وفق آلٌة معٌنة، هً بإٌجاز أن الملك أو 

ا لهذه المنحة اإللهٌة، ا ًٌ لكاهن حٌن ٌشتد بهم أمر معٌن، ٌتوجه إلى مكان مقدس وٌنام فٌه، طلًبا وسع
التً ترشده إلى ما ٌجب علٌه فعله أو أي طرٌق ٌجب أن ٌسلكه. وقد روٌت عنهم قصص كثٌرة فً 

  (ٕ)هذا الشؤن.

الكثٌر مما ٌكتب عادة  -ً اعتقاديف-ونختم بنقطة شدٌدة االرتباط بفلسفة ببلد النهرٌن أًٌضا، وتشابه 
تحت "فلسفة التارٌخ" من جهة، وتحت علوم الفلك والتنجٌم من جهة ثانٌة. وهً نقطة )التنبإ 

على  ؾٌستطٌعون التعرّ  أن الناسبالؽٌب(، فقد كان المفكر البابلً رؼم إٌمانه بالقضاء والقدر، ٌرى 
على األرض.. فٌجب على فً السماء ٌتكرر حدوثه ما دام كل ما ٌجرى  إرادة اإلله وأقداره القادمة،

ذلك حصر فنتج عن .. جاباتٌعثروا على اإل لكًاألدلة  الناس أن ٌتؤملوا وٌبلحظوا وٌفحصوا
إذا  معطٌاتعندما ٌتكرر الحدث نفسه فإن ال. ففً السماء واقع الكواكببالظواهر األرضٌة وربطها 

 أو ،طوفانالمتوقع حصولها، كحدوث  ثاحداألب خبرهمتس ،المتمكن تقَن النظَر فٌها وفسّرها الخبٌرُ أ
 .(ٖ)أو ما شابه ،أو موت ملك ،ثورة قٌام

                                                           
(ٔ)

ٌالٍزياكحػٓ"أف١مبه"١ٍٚورٗٚألٛاٌٗ،هاعغ:ن.ِبرف١١فٚأ.ٍبىٚٔٛف،ؽؼبهحِبث١ٓإٌٙو٠ٓ-

.ٔٗإٌٕٕٝ،اٌظفؾبد33ِٔٓٔكِشك-،رٕف١نِطجؼخكاهاٌّغل31ٍِٙٔٛىٛ-اٌؼو٠مخ،اٌؾوًاٌفٕٟ
(ٕ)

 .َٙ٘ٔ،ص337ٔ،ٕ:ي.ك٠ال٠ٛهد،ثالكِبث١ٓإٌٙو٠ٓ،ا١ٌٙئخاٌّظو٠خاٌؼبِخٌٍىزبة،ؽأٔظو-
(ٖ)

.3ٕأٔظو:عفوٞثبهٔله،اٌّؼزملاداٌل١ٕ٠خٌلٜاٌشؼٛة،ِوعغٍبثك،ص-
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 المبحث الثانً:
 .الموت وطقوسه وما ٌتعلّق به عند قدماء بالد الرافدٌن

مر  بنا فً المبحث السابق أن السومرٌٌن وؼٌرهم من قدماء ببلد الرافدٌن كانوا ٌعتقدون أن الصّناع 

امزجً حفنة ٌٌن المهرة خلقوا اإلنسان من الطٌن، بعد أن قال أنكً الحكٌم ألمه اإللهة "نمو": اإلله

 .له أعضاءه الطٌن من فوق مٌاه األعماق، وسٌقوم الصناع بتكثٌؾ الطٌن وعجنه، ثم كّونً أنتِ 

مٌات، منها ونتٌجة لمعتقدهم السابق فً الخلق، كان قدماء ببلد الرافدٌن  ٌطلقون على الموت عّدة تس

مثبل )العودة إلى التراب( وكانوا ٌسمونه أٌضاً )العودة إلى الصلصال( وهذه التسمٌة الثانٌة مرتبطة 

أًٌضا بعقٌدة السومرٌٌن فً الخلق، فهناك رواٌة أخرى تقول إن "أنكً" بعد أن أعد  )قالب صنع 

وضوعة فً القالب.. وحتى البشر( طلب من أمه اإللهة نامو أن تصنع )طبٌعة( لكتلة الصلصال الم

اإلنسان من دماء اإلله السجٌن "كنؽو" بعد أن خلق اإلله "مردوخ" معتقد البابلٌٌن الذٌن ٌرون أن 

.. حتى هذا المعتقد البابلً مرتبط بالصلصال أًٌضا، حٌث نجد نصوًصا تشرح تفاصٌل ذلك قتله

لخلق اإلنسان. ومن هذا كله  الخلق، وتشٌر إلى أنه حصل عبر مزج دم اإلله المقتول بالصلصال

 .(ٔ)ٌظهر لنا سبب تسمٌتهم أو وصفهم للموت بؤنه العودة إلى الصلصال أو الرجوع إلى التراب

وهذا الرجوع إلى الصلصال أو التراب أمر ٌحزنهم كثًٌرا؛ ولكنه حتمً ال مفر منه وال مناص عنه 

الذي سنتوسع فً ملحمته فً - فً معتقداتهم، وفق ما نجده فً كثٌر من نصوصهم، فجلجامش مثبل

حٌن مات صدٌقه العزٌز "أنكٌدو" حزن بشدة لرحٌله، وحاول الفرار من هذا  -المبحث القادم

البحث عن جده المصٌر، فقرر البحث عن طرٌقة ٌهرب بها من الموت، فتوصل إلى فكرة هً 

عب محفوؾ بالمخاطر طوٌل ص ، وبعد سفرتجنب الموتلٌسؤله عن كٌفٌة  "أوتنابٌشتم" بطل الطوفان

بسبب مجٌبه أخبره أوتنابٌشتم بحتمٌة  واألهوال وصل جلجامش إلى بطل الطوفان، وبعد أن علم

ا ٌدوم إلى وهل حتمنا عقدً  ٌدوم إلى األبد؟ متى بنٌنا بٌتاً .. إن الموت قاس ال ٌرحم" :قاببل الموت

، فؤجابه إجابة من البشر ثم سؤله جلجامش كٌؾ استطاع الحصول على الخلود رؼم أنه  ."األبد

سنعرض لها فً المبحث القادم.. وكل ما ٌهمنا اآلن فً هذا المبحث من هذه القصة، هو أن الموت، 

أو )الرجوع إلى التراب( فً تسمٌتهم، أمر حتمً على كل إنسان، وهو محزن جًدا؛ ولكن الهروب 

التقاها جلجامش فً قصته، فسؤلها منه مستحٌل، وهذا ما تإكده أًٌضا "سٌدوري" صاحبة الحانة التً 

قاببل: اآلن وقد رأٌُت وجهك ٌا صاحبة الحانة، دعٌنً ال أرى الموت الذي أرهبه على الدوام.. فرّدْت 

علٌه قابلة: إن الحٌاة التً تبؽٌها سوؾ ال تجدها: عندما خلق اآللهة البشر فرضوا الموت على 

ة إلى أن الموت )محزن وحتمً(، إال أنهم ٌعتقدون أن . فباإلضاف(ٕ)البشرٌة، وأمسكوا الحٌاة بؤٌدٌهم

هذا األمر مقّدر من اآللهة، كما تفٌدنا المبلحم الخاصة بخلق اإلنسان، إذ ٌرد فٌها الكثٌر من الكبلم 

 .(ٖ)عن اآللهة التً قررْت من البداٌة أن ٌكون مصٌر كل إنسان هو الموت

                                                           
(ٔ)

–اٌىزبةاٌواثغ،ثئشوافأك١ٌٔٚ،كاهاٌَبلٟ–أٔظو:لبٍُاٌشٛاف،ك٠ٛاْأٍبؽ١وٍِٛوٚأوبكٚآشٛه-

 .ٖٕ–َٕٕ،صصٕٔٓٓ،ٔوٚد،ؽث١
(ٕ)

أٔظو:ثٍق١وثمخ،أصوك٠بٔخٚاكٞاٌوافل٠ٓػٍٝاٌؾ١بحاٌفىو٠خٍِٛوٚثبثً،هٍبٌخِبعَز١وفٟاٌزبه٠ـ-

.ٚأٔظوأ٠ًؼب:لب1ٍُٔ–1َٓ،صص1ٕٓٓاٌمل٠ُ،و١ٍخاٌؼٍَٛاإلَٔب١ٔخٚاالعزّبػ١خثغبِؼخاٌغيائو،

.ٕٔاٌواثغ،ِوعغٍبثك،صاٌىزبة-اٌشٛاف،ك٠ٛاْاألٍبؽ١و
(ٖ)

.77ٔ،صٔأٔظو:ؽؼبهحاٌؼواق،ٌٕقجخِٓاٌجبؽض١ٓاٌؼوال١١ٓ،ِوعغٍبثك،ط-
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روب من الموت، ومن أعجبها قصة الراعً الذي وتروي أساطٌر ببلد الرافدٌن محاوالت عجٌبة لله

أراد أن ٌهرب من الموت بالصعود إلى السماء على أجنحة أحد النسور، ولكن هذه المحاولة الواردة 

كؽٌرها من محاوالتهم األخرى كمحاولة جلجامش وؼٌره،  شلت فشبل ذرًٌعافً أسطورة "إٌتانا" ف

رة فاستقرْت معتقداتهم على حتمٌة الموت المقّدر من وهذا ما جعلهم ٌصلون إلى الٌؤس من هذه الفك

اآللهة كما أسلفنا.. ولٌس ها فحسب، بل إن بعض اآللهة تموت أًٌضا فً معتقداتهم، وٌكفً هنا أن 

فً  ملكاً  الذي كان فً األصل، )عشتار( ( زوج اإللهة إٌناناDumuzi - دموزينستشهد مثبل باإلله )

وعندما هبط إلى العالم  .واوتٌمكان ال بد أن حتى هذا اإلله وؼٌره ف ،أوروك األرض، وتحدًٌدا على

 وبقً دموزي لٌحكم تلك األرض التً ال عودة منها، السفلً راحت حبٌبته تبحث عنه بؽٌر جدوى

طبقاً لما تروٌه  أخرى مرة األرض على الحٌاة إلى ٌعد ي مات ولمفدموزإلى أرض الحٌاة الدنٌا، 

 .(ٔ)أساطٌرهم

إٌنانا المذكورة أعبله، هً أًٌضا التً سعْت إلى )تخلٌص البشرٌة من الموت( فؤساطٌر ببلد واآللهة 

الرافدٌن القدٌمة تروي أن السعً إلى القضاء على الموت هو السبب الذي جعلها تهبط إلى العالم 

كانت السفلً فقد ذهبت إلى ذلك العالم بقصد السٌطرة علٌه وبالتالً إٌقاؾ الموت.. ومع هذا فقد 

األساطٌر أنها خشٌْت من فشل رحلتها  "إٌنانا" أٌضاً خابفة من الموت مع أنها إلهة، فقد ذكرتْ 

وبالتالً الموت واالنضمام إلى عالم األموات، الذي تحكمه أختها اإللهة "كٌكال" ملكة العالم السفلً.. 

شوبر" قابلة لها: إن لم ونتٌجة لخوفها من موتها على ٌد أختها احتاطْت لؤلمر، وأوصت وزٌرتها "ن

أنجح فً الرجوع من العالم السفلً خبلل ثبلثة أٌام، فعلٌك أن تطلبً من اإلله "إنلٌل" مساعدتً، فإن 

رفض فاطلبً من إله القمر "ننار" أو من اإلله "أنكً" مساعدتً.. وهذا ما حصل فعبل حٌن تؤخرْت 

 . (ٕ)ن عالم األمواتفتدخل اإلله "أنكً" وأنقذها من الموت المإكد فرجعْت م

ٌُفهم منها وجود قلق شدٌد  -فً اعتقادي–ولكن المهم فً هذا المبحث اآلن هو أن هذه األساطٌر 

وخوؾ كبٌر من الموت عند أولبك القدماء، بدلٌل كثرة هذه األساطٌر التً تدعم هذه الرإٌة، 

وفه هذا من الموت هو ا من الموت حٌن شاهد صدٌقه أنكٌدو ٌموت، وخفجلجامش أبدى قلقاً كبٌرً 

الذي دفعه لكل ما قام به طلًبا للبقاء األبدي فً هذه الحٌاة الدنٌا.. وهذا ما ٌتكرر فً أساطٌر 

ونصوص كثٌرة مختلفة، وال شك أن قصة هذه اإللهة وسعٌها لتخلٌص البشرٌة من الموت ٌصب فً 

 هذا االتجاه.

كّون من عدد من أقوال جلجامش، التً وربما ٌنجح هذا المقطع المرّكب أو المصنوع، الذي ٌت

مزجتها ودمجتها مع بعضها.. ربما ٌنجح فً تصوٌر حالة القلق من الموت والذعر الرهٌب منه 

"إذا ما مّت والرؼبة العارمة فً التؽلب علٌه، حٌث ٌقول جلجامش فً كلماته المتمازجة المدموجة: 

حً، وها أنا ذا أهٌم فً القفار والبراري أفال ٌكون مصٌري مثل أنكٌدو؟. ملَك الحزن واألسى رو

صاحبً وخلًّ الذي أحببته حًبا جّما.. لقد انتهى إلى ما ٌصٌر إلٌه  ٌدوإنه أنكخائًفا من الموت.. 

البشر جمٌعا فبكٌته آناء اللٌل والنهار.. ندبته ستة أٌام وسبع لٌال معلال نفسً بؤن ٌقوم من كثرة 

إلى القبر، فؤبقٌته ستة أٌام وسبع لٌال حتى وقع الدود على  بكائً ونواحً. وامتنعُت عن تسلٌمه

حتى همت على وجهً فً البراري.. إن النازلة التً حلّت بصاحبً تقض  فزعنً الموتُ ؤوجهه؛ ف

                                                           
(ٔ)

 .ٕٓأٔظو:عفوٞثبهٔله،اٌّؼزملاداٌل١ٕ٠خٌلٜاٌشؼٛة،ِوعغٍبثك،ص-
(ٕ)

.ٙ٘ٔ،صٔأٔظو:ؽؼبهحاٌؼواق،ٌٕقجخِٓاٌجبؽض١ٓاٌؼوال١١ٓ،ِوعغٍبثك،ط-
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مضجعً.. آه لقد صار صاحبً الذي أحببُت ترابا.. وأنا سؤضطجع مثله فال أقوم أبد اآلبدٌن. كٌؾ 

وٌؽمر الحزن واألسى قلبً، وتتبدل هٌئتً؟ وكٌؾ ال ٌصٌر وجهً ال تذبل وجنتاي وٌمتقع وجهً، 

أشعث كمن أنهكه السفر الطوٌل؟ وٌلفح وجهً الحر والقر، وأهٌم على وجهً فً البراري؟ 

وخلًّ، وأخً األصؽر أنكٌدو الذي تؽلّب على جمٌع الصعاب وارتقى أعالً الجبال قد أدركه مصٌر 

على وجهً فً القفار والبراري، فالنازلة التً حلّت  تُ البشرٌة.. لقد أفزعنً الموت حتى هم

بصدٌقً قد أوهنتنً وأقضت مضجعً، فهمُت على وجهً فً البراري، إذ كٌؾ أهدأ و ٌقر لً 

قرار وصدٌقً الذي أحببت قد صار ترابا.. وأنا أفال أكون مثله فاضطجع ضجعة ال أقوم من بعدها 

 .(ٔ)"أبد الدهر؟

افدٌن ؼٌرهم فً التفرٌق بٌن موت المسنٌن وموت الشاب، فقد كان تؤثرهم وقد سبق قدماُء ببلد الر

فالحزن رهٌب عندما ٌموت شاب أو  )الموت العنٌؾ(،عمًٌقا بالنسبة للموت المبكر الذي ٌسمونه 

شابة ٌختطفهما الموت وهم فً مقتبل العمر قبل األوان وقبل تذوق متع الحٌاة.. والعكس صحٌح، 

ا وشبع من  )الموت الطبٌعً(ن أخؾ عندما ٌحصل فتؤثرهم وحزنهم ٌكو ًٌ إلنسان بلػ من العمر عت

 حٌاته.. 

ورؼم أن هذا التفرٌق ما زال موجوًدا بٌن البشر حتى الٌوم فً مختلؾ المجتمعات، إال أن ردة فعل 

اتج أولبك القدماء الرافدٌٌن أمام الموت العنٌؾ المبكر، كانت أبعد من ردة فعل ؼٌرهم بكثٌر، وهذا ن

عن عقٌدتهم الخاصة فً هذا، حٌث ٌإمنون أن الطاقة ومخزون الحٌاة الذي كان فً الصؽٌر الذي 

مات موتاً مإلًما مبكًرا، قد ٌتسبب فً تحّول شبح هذا المٌت الشاب إلى )شٌطان مضر( ٌشكل خطًرا 

راحل على عابلته.. ومن هنا ظهرت بٌنهم طقوس مختلفة خاصة، الؽاٌة منها هً تعزٌة ذلك ال

 )اإلٌطلو(وتعوٌضه عن كل ما ُحرم منه بسبب رحٌله العنٌؾ.. وحادثة الموت المبكر المفجعة تسّمى 

عند األكادٌٌن، ووردْت عنها نصوص كثٌرة طوٌلة، خبلصتها أنهم ٌتلون من التعاوٌذ وٌمارسون من 

 .(ٕ)الطقوس الكثٌر، إلراحة شبح هذا المٌت وصرؾ شروره عن عالم األحٌاء

عابلة المٌت وخاصة النساء القرٌبات  اعاجتم فالخطوة األولى عند السومرٌٌن هً إنسان اتإذا مو

من أجل إرضاء آلهة السماء وآلهة العالم األسفل مًعا  منه بعد الوفاة مباشرة، فٌقومون ببعض الطقوس

وتجنب ؼضبها، وحتى ٌتم االعتناء بالمٌت، فٌكلفون بعض األشخاص والكهنة من أجل )تبلوة 

ومن أهم طقوسهم )الحداد( الذي التعاوٌذ( التً تعمل على تحسٌن حالة روحه فً العالم األسفل.. 

ٌهدفون منه إلى تخفٌؾ مصابهم وتوترهم من جهة، وتطمٌن المٌت بؤنه معهم وأنهم لم ٌنسوه من 

ستمر تواإلنسان  تبدأ بوفاة وتستمر تلك الطقوس والشعابر فً أوقات محددة ومختلفةجهة ثانٌة.. 

ا وٌسمونه 9ٕها وخاصة فً ٌوم )لفترة طوٌلة بعد ًٌ ( من كل شهر، فهو ٌوم ٌختفً فٌه القمر كل

)محاق( حٌث تجتمع فٌه أرواح موتاهم فٌقوم األحٌاء بتقدٌم القرابٌن والطقوس لها، وٌطلقون على 

لجنابزٌة إلى ثبلثة وتنقسم هذه الشعابر ا .)ٌوم ولٌمة الموتى(و )ٌوم الكآبة(هذا الٌوم أسماء أبرزها 

أقسام: فاألول هو طقس الكسبا، وهً الطقوس التً ُتقّدم فٌها مختلؾ األطعمة إلى أرواح الموتى 

حٌث تذبح فٌه الخراؾ وٌقدم الزٌت والعطور والبخور والنبٌذ األبٌض والفاكهة، وكانت التقالٌد 

، وٌترك للجمٌع حول المابدةتقضً بفرش مابدة األطعمة واألشربة هذه وتوضع إلٌها وترتب مقاعد 

                                                           
(ٔ)

ٍٍٍَخاٌضمبفخ-أٚك٠َخاٌؼواقاٌقبٌلح،ٚىاهحاإلهشبكاٌؼوال١خ-عغ:ؽٗثبلو،ٍِؾّخوٍىبِشها-

.1ٖ-1ٕ-73-71َ،اٌظفؾبد3ٕٙٔاٌشؼج١خ،
(ٕ)

.1ٕ-7ٕاٌىزبةاٌواثغ،ِوعغٍبثك،صص-أٔظو:لبٍُاٌشٛاف،ك٠ٛاْاألٍبؽ١و-
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مقعد واحد لروح المٌت الذي أقٌمت الولٌمة من أجله، وكان هذا المقعد ٌسمى بالسومرٌة "كش 

"كسو أطٌمو"، وكانت القرابٌن الجنابزٌة تقدم أمام تماثٌل الملوك بصفة  باألكادٌةكوزادٌما" وٌسمى 

؛ ألنه فً اعتقادهم واء ظمؤ المٌتخاصة. والثانً هو طقس المً نقو: وهً طقوس سكب الماء إلر

كان الماء ٌسكب عبر أنبوب فخاري ٌنزل من سطح األرض إلى العالم األسفل. ف ٌعطش بعد الموت،

والمقصود به تطمٌن المٌت بؤن ذكراه  )ذكر االسم(وهو طقس  هو طقس الشوماز كارو،فالثالث أّما 

 .(ٔ)ل االسم ٌتحقق لهالزالت قابمة بٌن اإلحٌاء وأن نوًعا من البقاء من خبل

وهناك اتفاق واضح بٌن اآلشورٌٌن والسومرٌٌن تحدًٌدا فً موضوع دفن األموات، حٌث لم ٌهتم 

السومرٌون ببناء األضرحة الفخمة كالفراعنة مثبل وؼٌرهم، بل كان دفن األموات ٌتم فً قبور 

خرى ٌدفنون موتاهم فً بسٌطة جًدا، ٌقومون بحفرها تحت أرض ؼرؾ منازلهم أحٌاًنا، وفً أحٌان أ

)مقابر عامة( فً المدٌنة.. وقد قلّدهم اآلشورٌون بدفنهم أمواتهم تحت أرض بٌوتهم، أو تحت )أرض 

 .(ٕ)فناء الدار(

فً ببلد الرافدٌن قدًٌما كان ٌتم عبر  )دفن الجثث(وبشكل عام نستطٌع أن نصل إلى نتٌجة مفادها أن 

موات فً تارٌخ اتبع فً دفن األ قدم ماوهو أ (المساكنرضٌات أ )تحتثبلثة أشكال، أولها الدفن 

إذ كشفت التنقٌبات  ،الثالث قبل المٌبلد لؾواستمر هذا التقلٌد فً الدفن حتى بداٌات األ وادي الرافدٌن

موقع مدٌنة نفر )نٌبور القدٌمة( عن ممارسة دفن األموات تحت أرضٌات المساكن ابتداء  فً األثارٌة

ق.م، وفً مدن أخرى كانت جثث الموتى تدفن تحت  1ٕٓٓت األول من عصر فجر السبلال

أرضٌات المساكن وؼرؾ المنازل، وتلك الؽرؾ نفسها التً ٌقٌم فٌها األحٌاء أو أنها ؼرؾ شٌدت 

عن كون القبور العابدة إلى عصر فجر  امنطقة دٌالى كشفت التنقٌبات أٌضً لؽرض الدفن، وفً 

ت أرضٌات البٌوت التً استمر السكن فٌها بعد القٌام بعملٌة السبلالت عبارة عن حفرة بسٌطة تح

تلك التنقٌبات أًٌضا أن الدفن تحت أرضٌات البٌوت كان شابعاً فً ذلك العصر لعامة  الدفن، وأثبتتْ 

فً موقع مدٌنة "أور"  "لٌونارد وولً"الناس وعلى اختبلؾ مكانتهم االجتماعٌة، كما كشفت تنقٌبات 

ؾ مخصصة للدفن فً بٌوت عصر سبللة أور الثالثة، فقد كان فً كل منزل القدٌمة عن وجود ؼر

تقرٌباً باستثناء منازل الفقراء جزء خاص لدفن الموتى بشكل )مصلى عابلً( حسب ما ٌسمٌه وولً، 

وٌكون هذا الجزء وراء البٌت مباشرة وٌشٌد بشكل ؼرفة طوٌلة ضٌقة تختلؾ عن باقً ؼرؾ 

ٌُدخل إلٌها عبر باب موجود فً أحد جوانبها، وتوجد تحتها المنزل إذ لم تكن تلك الؽر فة مسقوفة و

مابدة للنذور ومحرقة للبخور، ثم ما لبث أن توقؾ بناء مثل هذه الؽرفة فً العصور البلحقة لسبللة 

وكان الدافع الربٌسً للدفن تحت  أور الثالثة وذلك لعدم العثور على مثل تلك المصلٌات فً الفترات.

لسكن والبٌوت هو االستمرارٌة فً اعتبار المتوفى عضًوا فً العابلة ال ٌنبؽً له االبتعاد أرضٌات ا

عنها حتى بعد وفاته إضافة إلى أن وجود مكان للدفن داخل المنزل ٌمثل السبٌل األفضل للمحافظة 

سكان  على الجثة من )التخرٌب والعبث(، وبالتالً إزعاج روح المتوفى فً العالم السفلً. كما مارس

وادي الرافدٌن الدفن فً مقابر مخصصة لهذا الؽرض وبمساحات محددة داخل المدن أو خارجها 

حٌث تم الكشؾ عن الكثٌر من المقابر المنفردة والتً تعود إلى فترة األلؾ الثالث قبل المٌبلد ومنها 

نصر وبداٌة  أسوار مدٌنة أور من مقبرة تعود بتارٌخها إلى عصر جمدة خارجَ  "وولً"ما اكتشفه 
                                                           

(ٔ)
به٠ـٚا١ٌّضٌٛٛع١بٚاٌال٘ٛدٚاٌطمًٛ،ِوعغاٌىزبةاألٚي:اٌز–أٔظو:فيػًاٌّبعلٞ،ِزٍِْٛٛو-

 .ٖٖٔ-ٍٖٖٓبثك،صص
(ٕ)

-7َٔ٘.صص7ٕٓٓ،ٔاٌو٠بع،ؽ–أٔظو:ٍبِٟاٌّغٍٛس،أؽٌٍاألك٠بْ،ِىزجخاٌؼج١ىبٌٍْٕشو-

ٖ٘7. 



 
7٘ 

فجر السبلالت األول كما تم الكشؾ عن مقبرة ثانٌة خارج األسوار أًٌضا تعود إلى زمن الحق من 

عصر فجر السبلالت وٌبدو أنها بقٌت مستعملة إلى ما بعد العصر األكادي وضمت هذه المقبرة اكثر 

 .(ٔ)اديقبر( إضافة إلى مقبرة "نفر" والعابدة بتارٌخها إلى العصر األك ٕٓٓ٘من ) 

تم دفن األموات فٌها بصورة متفرقة  (قبوًرا منفردة)إما أن تكون فؤّما المقابر الجماعٌة داخل المدن، ف

، وأقدم مثال لهذا النوع ٌعود إلى وما شابه فً األماكن الخالٌة من الحارات داخل المدٌنة وبٌن البٌوت

 كم أن هناك احتماالً  ،م بٌن البٌوتدور )حلؾ( من العصر الحجري المعدنً حٌث كان دفن الموتى ٌت

وإما أن تكون  وذلك فً الطبقات العابدة للعهد البابلً القدٌم. "نفر"باتباع هذه الطرٌقة نفسها فً 

بلػ وبدأ الدفن ألول مرة فً طبقات األنقاض  ثحٌ "وربصورة )قبور منتظمة( كما هو الحال فً "أ

بٌة الشرقٌة من سور المعابد حوالً المترٌن. ومنذ ذلك ارتفاعها فً المنطقة الكابنة فً الجهة الجنو

النصوص اآلشورٌة  سنة استعملت هذه المنطقة للدفن دون انقطاع. كما أن ٓ٘ٗالحٌن ولمدة 

الخاصة بالملك "سنحارٌب" تروي لنا وجود )مقبرة جماعٌة منتظمة( أؼرقها وخربها النهر بفٌضانه. 

فقد بدأت تقرًٌبا من العصر الحجري الوسٌط، حٌث كان سكان وأّما المقابر التً تكون خارج المدن 

قرٌة "زواي جمً" مثبل ٌدفنون موتاهم فً الكهوؾ القرٌبة منهم، ككهؾ "شانٌدار" وبطرٌقة دقٌقة 

محددة، حٌث ٌكون الدفن فً طبقة معٌنة من هذه الكهوؾ. وٌشابههم سكان "أرٌدو" فً جنوب 

 .(ٕ)ور وجعلوها على هٌبة مقبرة خارج حارات السكنالعراق قدًٌما، حٌث فرزوا بعض القب

فإنه ٌدفن وفق امتٌازات خاصة، حٌث ٌتم دفنهم فً )الملوك والمقربٌن منهم( أّما إذا كان المٌت من 

القصور الملكٌة، مع استثناء الملوك ؼٌر الشرعٌٌن، الذٌن استولوا على الحكم باالؼتصاب والقوة، 

المتٌاز.. ونستشهد هنا بفقرة من نص بابلً، ورد فً إحدى )حولٌات فهإالء ٌتم حرمانهم من هذا ا

ملوك بابل(، حٌث ٌظهر فٌه التفرٌق عند الدفن بٌن ملكٌن شرعً وؼٌر شرعً: "رجل من سبللة 

زٌر( مؽتصب -سنة، دفن فً قصر الملك الشرعً. أما )ٌامكن 7ٔدامق ذبح بالسٌؾ وحكم لمدة 

ة أشهر، ودفن فً ؼدٌر بٌت "خاشمر". وفً ببلد )آشور( لم كم لمدة ثبلثحالعرش ابن خاشمر، ف

ٌختلؾ اآلشورٌون عن البابلٌٌن كثًٌرا فً هذا الطقس، فقد كان ملوكهم ٌدفنون فً القصر الملكً فً 

ا( وكان ملوك آشور ٌكرمون بعض قادتهم العسكرٌٌن أًٌضا،  ًٌ العاصمة آشور )قلعة الشرقاط حال

 .(ٖ)ملكٌة تقدًٌرا لمكانتهمفٌدفنونهم معهم فً القصور ال

وبما أن الحدٌث عن الملوك والموت ومقابر الملوك، فمن المناسب اإلشارة إلى أن لبعض ملوك ببلد 

ما بٌن النهرٌن قصًصا عجٌبة مع الموت والمقابر وقدسٌتها، ومن ذلك قصة الملكة "نٌتوكرٌس" 

ن لها فوق البوابات فً أكثر مناطق المدٌنة الملكة ببناء مدف هذه فقد أمرتْ حاكمة ببلد بابل القدٌمة، 

علٌه الكتابة التالٌة: إذا رأى أي من الملوك البابلٌٌن الذٌن سٌؤتون بعدي  ا بالسكان، وحفرتْ ازدحامً 

أنه بحاجة إلى المال فلٌفتح مدفنً هذا ولٌؤخذ من النقود ما ٌشاء قدر الحاجة. ولكن ال ٌفتحه عبثاً 

ضل من هذا عدم فتح المدفن إطبلقاً. وفعبل لم ٌفتح أحد هذا المدفن مدة واألف ،دون حاجة إلى المال

                                                           
(ٔ)

أٔظو:إ٠ّبٌْفزخؽ١َٓ،اٌطمًٛاٌغٕبئي٠خفٟثالكٚاكٞاٌوافل٠ٓفالياألٌفاٌضبٌشلجًا١ٌّالك،ِغٍخ-

 .َٕٕ٘،ص3ٕٓٓ(،ٗ(اٌؼلك)1اٌؼواق،اٌّغٍل)-عبِؼخاٌمبك١ٍخ
(ٕ)

–أٔظو:ٔبئًؽْٕٛ،ػمبئلِبثؼلاٌّٛدفٟؽؼبهحثالكٚاكٞاٌوافل٠ٓاٌمل٠ّخ،كاهاٌشؤْٚاٌضمبف١خاٌؼبِخ-

.ٖٕٔ-َٖٕٓ،صص31ٙٔ،ٕثغلاك،ؽ
(ٖ)

.ٖٕٓ-3ٕٕ-1ٕٕاٌّوعغاٌَبثك،اٌظفؾبد-
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، بل وجد جثة المال" الذي فتح المدفن لكنه لم ٌجد ٌوسالسلطة الملكٌة إلى "دار طوٌلة، حتى انتقلتْ 

 .(ٔ)المٌت فقط، وبجوارها كتابة تقول: لو لم تكن لهذه الدرجة من البخل لما فتحت مدفن الموتى

وقد مارسه السومرٌون مثبل فً مدٌنة )دلمون( المقدسة  )الدفن فً األماكن المقدسة(ضاً وهناك أٌ

فً عقٌدتهم، حٌث كانوا ٌعتبرونها أرضاً لئلله إنكً، وهو شفٌعهم بعد الموت.. وقد ُوجدت فى 

الدفن فً األضرحة )مقابر لمبات األلوؾ من السومرٌٌن. وهناك أٌضاً  -البحرٌن حالٌاً -دلمون 

كما فً  ،الملوكبالعظماء و خاصةا تكون وؼالبً  ( لٌستطٌع الناس تقدٌم طقوس خاصة لهم،ستقلةالم

حٌث دفنوا تحت مزارات خاصة تحتوي على العدٌد من  مثبل، أضرحة ملوك سبللة أور الثالثة

 .(ٕ)الؽرؾ التً كانت تمارس الشعابر الجنابزٌة فٌها، وتقدم النذور للملوك الراقدٌن فً أضرحتهم

ن بشارات الملك وٌلبس أفخم المبلبس، والناس مصطفون على ع وهو مزٌّ الملك ٌشٌّ  جثمان وكان

فٌه جنازته لٌودعوه بالنواح والبكاء علٌه، وربما كانت القرابٌن تقدم لآللهة عند  الطرٌق الذي تمرّ 

ٌن الملك واإلله ب الكبٌر التماثل لنا من ذلكموت الملك طلًبا لرعاٌتها له فً حٌاته األخرى، وٌظهر 

)تموز المٌت(، فالتعابٌر التً كانت تستعمل فً إظهار األسى والحزن على موت الملك تشبه إلى حد 

كبٌر ما كان ٌستعمل عند موت اإلله، ومن المحتمل أن تكون هذه الفكرة هً السبب فً ظهور 

قصابد التً تمجد أعمال الطقوس الخاصة بالجنازة الملكٌة.. وإضافة إلى ذلك كان الشعراء ٌإلفون ال

 .(ٖ)الملك الراحل وتسرد صفاته الحمٌدة، وتتضرع بالدعوات إلى اآللهة للحفاظ علٌه

وإذا مات إنسان عند البابلٌٌن تحدًٌدا، فإنهم ٌؽسلونه وٌجهزونه بمبلبس وزٌنة، وقد ثبَت عنهم أن 

فً  اثم تحفظ بقاٌاه ون الجثة،ٌحرق -وهو نادر–أحٌاًنا أجسام الموتى تدفن فً قباب؛ و ؼالب

 ،كانوا ٌؽسلون الجثة منهم محترفٌنالنادبٌن ال، ولكن إطبلقاً الجثث  البابلٌون ال ٌحنطونو.. قوارٌر

، وٌسودون جفونها، وٌلبسونها خواتم فً أصابعها، وٌضعون هاوٌلبسونها ثٌاباً حسنة، وٌصبؽون خدٌ

 قوارٌر العطور كوضع تجهٌزات أخرى، مرأةللجثة ا ٌضٌفونمن المبلبس الداخلٌة. و ؼٌاراتمعها 

..الخ. وإله الموت عند البابلٌٌن له من اسمه (ٗ)األمشاط، وأقبلم األدهان، وكحل العٌنٌنكذلك ، ومعها

 .(٘)وٌظهر بوضوح ارتباط هذا االسم بكلمة )موت( العربٌة "موتو"نصٌب، حٌث كانوا ٌسمونه 

وهذا األمر شبه متفق علٌه فً العراق القدٌم وتوضع مع الموتى أشٌاء كثٌرة أخرى ؼٌر ما ذكر، 

( الطعام واألدوات) ومن ذلك أًٌضا أن السومرٌٌن كانوا ٌضعون مع المٌت فً قبرهعامة، 

 .(ٙ)واالحتٌاجات المختلفة

الجزء الشمالً الؽربً من ببلد ما بٌن الذٌن أقام بعضهم فً -وتجدر اإلشارة إلى أن اآلرامٌٌن 

ٌدفنون موتاهم فً قبور مبنٌة على شكل ؼرؾ، كما كانوا ٌحرقون جثث  كانوا -قدًٌما النهرٌن

                                                           
(ٔ)

.١ٕٔٓفٚأ.ٍبىٚٔٛف،ؽؼبهحِبث١ٓإٌٙو٠ٓاٌؼو٠مخ،ِوعغٍبثك،صن.ِبرف١-
(ٕ)

 .ٕٖٙاٌىزبةاألٚي،ِوعغٍبثك،ص–فيػًاٌّبعلٞ،ِزٍِْٛٛو-
(ٖ)

 .ٖٕٓ-3ٕٕأٔظو:إ٠ّبٌْفزخؽ١َٓ،اٌطمًٛاٌغٕبئي٠خ،ِوعغٍبثك،صص-
(ٗ)

 .ٕٕٕ،صٕ،طِْٔٚيك٠َٛهأذ،لظخاٌؾؼبهح،ِوعغٍبثك،ِظ-
(٘)

 .ٖٕٗأٚك٠َخاٌؼواقاٌقبٌلح،ِوعغٍبثك،ص-أٔظو:ؽٗثبلو،ٍِؾّخوٍىبِش-
(ٙ)

 .ٖٓ،صٕ،طٔك٠ٛهأذ،اٌّوعغاٌَبثك،ِظ-
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لطقوس أناضولٌة ال تمت بصلة  موتاهم، وهذا ؼرٌب ومخالؾ للطرٌقة المتبعة، وٌبدو أنه تقلٌد

 .(ٔ)فً المشرق العربً القدٌم العامة الموت لذهنٌة

" جوزن"ً عدة مدافن آرامٌة. ففً علٌها ف رالتماثٌل الجنابزٌة، حٌث عث وااآلرامٌٌن ابتكركما أن 

تم اكتشاؾ تمثالٌن  ، -الواقعة فً منطقة ٌنابٌع نهر الخابور؛ أكبر روافد نهر الفرات-قرب تل حلؾ 

المرأتٌن جالستٌن، وتمثال لرجل وامرأة ٌجلسان على مقعد واحد. وقد اتسمت هذه التماثٌل بالتعبٌر 

كما  خوص توحً بالجمود، داللة على أنهم أموات.الواقعً لحالة الموت، حٌث العٌون مؽمضة والش

على تماثٌل للموتى توضع كشاهدة قبر؛ وانتشرت الكتابة تحت قوس شاهدة  أًٌضا فً تل حلؾُعثر 

القبر وعلى أسفل ثوب المٌت. فمثبلً عثر على شاهدة قبر لكاهن سن المتوفى، حٌث نقرأ أسفل الثوب 

متوفى وهذه صورته وقبره." وٌنتهً النصُّ بلعن كلِّ  ابنً كاهن سن هو–أرز–على الشاهدة: "سن

 .(ٕ)من ٌسًء إلٌه

وقد سادت بٌن الرافدٌٌن وخاصة السومرٌٌن، مظاهر مختلفة ترافق الحزن والحداد والتؤثر على 

أمواتهم، ومنها أن الكهان ٌعزفون إما على القٌثارات أو على الطبول وهم ٌندبون وٌرددون أناشٌد 

ل المٌت فٌظهرون التؤثر بطرق وممارسات مختلفة، منها ترك الشعر أشعث أو نتفه حزٌنة.. أما أه

نتفاً، أو أنهم ٌصرخون وٌنوحون بؤصوات عالٌة مع اللطم على الوجه وإلقاء الٌدٌن على األرض 

 .(ٖ)وضربها، باإلضافة إلى تمزٌق الثٌاب وطؤطؤة الرإوس وتلطٌخها بالطٌن

وال ٌمكن أن ومع ممارسة طقوسها: ٌؤخذون المٌت إلى قبره للدفن، وأثناء هذه الشعابر الجنابزٌة 

نتجاهل فً هذا المبحث نقطة بالؽة األهمٌة، وهً أن الكثٌر من الدراسات تشٌر إلى أن أول من قام 

بعملٌة دفن األموات فً تارٌخ البشرٌة هم أهل ببلد وادي الرافدٌن فً زمن قدٌم جداً ٌعود تارٌخه 

الذي شهد مرحلة انتقال مهمة لئلنسان من العصر الحجري القدٌم إلى ( ري الوسٌطالعصر الحج)إلى 

العصر الحجري الحدٌث، وشمل هذا االنتقال عدة أصعدة مختلفة، على رأسها الصعٌد الفكري 

 )احترام األموات(والفلسفً والعقابدي، ومن ذلك تصاعد مستوى المشاعر اإلنسانٌة المتمثلة فً 

دفنهم وتكرٌمهم.. وقد ظهر الكثٌر من تلك البداٌات من خبلل ما تركه اإلنسان  واالهتمام بطقوس

الرافدي القدٌم على جدران كهوفه التً كان ٌسكن فٌها، فضبلً عن بقاٌا اآلثار واألدوات والمواد 

 .(ٗ)المختلفة التً كانت تستخدم للدفن

ته ممارسات متشابهة مرتبطة والحقٌقة أن العراق القدٌم بشكل عام، كانت تسود فً كل حضارا

فقد سلك العراقٌون القدامى طرًقا مختلفة لهذا الؽرض،  )حفظ الجثث(لـ بـ)عملٌة الدفن(. فبالنسبة

لؾ  -ٔأشهرها مثبل استخدام حصران القصب، فقد كانت تستخدم بصور عدٌدة، أبرزها ثبلثة هً: 

صنع التوابٌت من  -ٖفن الجثة فٌه. تبطٌن القبر بالحصران ثم د -ٕالجثة مباشرة بحصران القصب. 

–الحصران عن طرٌق تثبٌتها بدعابم خشبٌة. والسبب فً استخدام حصران القصب فً الدفن، هو 

دور كوخ على ا اعتقادهم أن للقصب قدرة سحرٌة لحفظ جثث الموتى، استنادً  -حسب بعض الباحثٌن

                                                           
(ٔ)

ك.ثشبهف١ٍف،شؼبئواٌّٛدِٚؼزملارٗفٟاٌّشوقاٌؼوثٟاٌمل٠ُ،ِمبٌخِٕشٛهحثؼلحأِبوٓ،ِٕٙبِغٍخ-

٘نااٌواثؾ:"ِؼبثو"اٌضمبف١خاٌَٛه٠خ،ػٍٝ

http://www.maaber.org/issue_january04/mythology1.htm 
(ٕ)

ك.ثشبهف١ٍف،اٌّوعغاٌَبثك.-
(ٖ)

 .ٕٖٖ-ٖٖٔاٌىزبةاألٚي،ِوعغٍبثك،صص–أٔظو:فيػًاٌّبعلٞ،ِزٍِْٛٛو-
(ٗ)

.7ٕٔبٌْفزخؽ١َٓ،اٌطمًٛاٌغٕبئي٠خ،ِوعغٍبثك،صأٔظو:إ٠ّ-

http://www.maaber.org/issue_january04/mythology1.htm
http://www.maaber.org/issue_january04/mythology1.htm
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ٌم وضع الجثة على أرضٌة من القصب فً قصة الطوفان. ومن طرق الدفن أًٌضا فً العراق القد

صب، وفوقها طبقة ثانٌة عبارة عن قطعة قٌؽطى بطبقتٌن، األولى من حصٌر الاآلجر المرتفع قلٌبل و

أو قطعتٌن من الفخار. كما أنهم استخدموا التوابٌت الخشبٌة فً عدة أماكن، منها "اور" و "شروباك" 

ت طٌنٌة فً "خفاجة" كان ٌوضع فٌها المٌت توابٌ جدتْ و"فارا". وأحٌانا ٌستخدمون الطٌن، حٌث وُ 

ممدًدا على جنبه األٌمن. وكان األطفال فً بعض المناطق ٌدفنون فً جرار فخارٌة كروٌة، ٌوضع 

رت الفكرة فؤصبح بعض الكبار ٌدفنون فً جرار الفخار فٌها الطفل بهٌبة الجنٌن فً الرحم، وتطوّ 

 فالهم فً سبلل معٌنة تحت بٌوتهم. أًٌضا. كما ثبت أن أهل بعض المناطق ٌدفنون أط

من )المٌت ولم ٌكن سكان الرافدٌن قدًٌما ٌلتزمون بقاعدة محددة لوضع األموات فً القبور، فكان 

وضعٌة القرفصاء، مع توجٌه الرأس نحو  -ٌٔوضع فً قبره بعدة وضعٌات، منها:  (ؼٌر األطفال

مثبل كان  أربٌلوان" وؼٌرهم، فقرب بٌن أهل "تل الص الجنوب أو الؽرب، وهذه الوضعٌة سادتْ 

تمدٌد  -ٕالوضع مشابها إال أن الهٌاكل التً وجدت كانت موجهة نحو الشرق أو الشمال الشرقً. 

" أورالجثة باستقامة على ظهرها، ووضع عظام األٌدي على الحوض، وهذه الوضعٌة وجدت فً "

ٌاكل مدفونة بوضع مطوي، ٌشكل وجدت ه -ٖفقط، ولم تظهر فً أي مكان آخر من العراق القدٌم. 

أخرى، تظهر  قبورٌ  جدتْ فٌه الرأس زاوٌة حادة مع الجسد والذراعان مرفوعتان أمام الوجه. وقد وُ 

فٌها الجثث ممددة على الظهر فً قبور جماعٌة منتظمة مبنٌة باللبن. ووجدت هٌاكل أخرى تثبت أن 

توى الحنك. ومن أؼرب ما فً هذا ا بشدة، بحٌث تصبح الركب فً مسالدفن كان للمٌت منطوًٌ 

 منها على أجزاء معٌنة من الجسد بدون بقٌة األعضاء، قبرٍ  الموضوع العثور على مقابر ٌحتوي كلُّ 

وهذا منتشر مثبل فً مقبرة "األربجٌة" التً ٌعود تارٌخها إلى دور العبٌد، حٌث كانت أجزاء معٌنة 

أن هذه الطرٌقة الؽرٌبة وفدت إلى العراق عن مثل الرأس واألطراؾ تدفن فً قبور خاصة، وٌعتقد 

ٌحفر  طرٌق الشرق عبر بلوجستان والهند. كما اختلفت األشكال اإلنشابٌة للقبور، فبعضها كان بسٌطاً 

بنى باللبن واآلجر، ومنها ما كان ( سم. وبعضها اآلخر ٌُ ٓ٘-ٕٕفً األرض بعمق ٌتراوح ما بٌن )

 .(ٔ)أقدام طوال ٙأقدام عرًضا و ٗأو  ٖأقدام ارتفاًعا و ٘د ا له أقبٌة قٌاس ؼالبها فً حدومرتفعً 

ومن خبلل كل ما سبق نصل إلى نتٌجة مفادها أنهم لم ٌتفقوا على أي شًء عند الدفن، ال فً شكل 

التوابٌت، وال فً وضعٌة الجثة، وال فً الجهة التً ٌوجه لها المٌت، وال فً طرٌقة حفر أو بناء 

عة والفروق شاسعة، وهناك الكثٌر من النماذج األخرى ؼٌر المذكورة، مما القبور. فاالختبلفات واس

 ٌوحً بعدم وجود أٌة قواعد قطعٌة واضحة أو محددة متفق علٌها.

وقد ساد بٌنهم اعتقاٌد شدٌٌد أكٌٌد بؤهمٌة دفن المٌت؛ ألن روحه ال ٌمكن أن تستقر بعد الموت إال إذا 

ا ٌجعل روح المٌت تظهر بصور مختلفة مفزعة لؤلحٌاء؛ ُدفنت جثته بشكل جٌد كما أن عدم دفنه

عقوبات صارمة على المجرمٌن الذٌن قاموا بجرابم بشعة، وقع لذلك كانت القوانٌن العراقٌة القدٌمة تو

. وأًٌضا كان الملوك عقٌدتهم، مّما ٌإكد خطورة هذا األمر فً )عدم دفن جثثهم(ومن تلك العقوبات 

 .(ٕ)قبورهم، إمعاناً فً تعذٌبهم وجعل أرواحهم ؼٌر مستقرةٌنتقمون من أعدابهم بنبش 

                                                           
(ٔ)

،فملٌقظُذٕٓ٘إ7ٌٌٍٕٕٝزٍٛغهاعغ:ٔبئًؽْٕٛ،ػمبئلِبثؼلاٌّٛد،ِوعغٍبثك،اٌظفؾبدِٓ-

 اٌىض١وِِٓؾزٛا٘بفٟاٌفمور١ٓاٌَبثمز١ٓ.
(ٕ)

 .ٕٙٔأٔظو:إ٠ّبٌْفزخ،اٌطمًٛاٌغٕبئي٠خ،ِوعغٍبثك،ص-
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ا مكلفة فإنها تكون عملٌة الدفن فً المقابر العامة تْ وإذا تمّ  ًٌ عهد بها إلى أشخاص ، حٌث ٌُ ماد

أحٌاناً، حٌث  باهظةمرتبطٌن بالمعبد، وكانوا ٌتقاضون مقابل عملٌة دفن المٌت أجوراً ربما تكون 

ً القوانٌن العراقٌة القدٌمة إلى تلك األجور ومحاولة تخفٌضها ومنها اإلشارات ف بعضُ  وردتْ 

، االدفن نفسهعملٌة  مقابل ، األوللسببٌن كانت األجور تإخذ فقدق.م،  ٖٕ٘٘إصبلحات "أورنمٌكا" 

األرض التً تدفن فٌها الجثة. وٌسرد لنا العمود السادس من قابمة تلك اإلصبلحات  مقابل والثانً

 .(ٔ)عملٌة الدفن، ومحاولة أورنمٌكا التخفٌؾ منها تفاصٌل تكالٌؾ

ا أحٌاًنا، أي )كعقاب جماعً( وهذا ما  ًٌ والموت بشكل عام فً أساطٌر ومعتقدات الرافدٌٌن ٌؤتً جماع

ًٌاعقابً ، فالطوفان فٌهما لٌس إال أتراحسٌس وجلجامش تصّوره لنا ملحمتا اآللهة بالجنس  أنزلته ا جماع

إال البطل فً كل ملحمة من الملحمتٌن، فإنه ٌنجو من الموت وٌنعم بالخلود فً  ي، فماتوا جمًٌعاالبشر

هذه الحٌاة الدنٌا، وسبب نجاة البطلٌن من الموت هو أنهما استمعا إلى تحذٌرات وصلتهما من اإلله 

 اآللهة إرساله للناس، بعد أن علم به مبكًرا عند "أنكً" الذي سّرب إلٌهما خبر الطوفان الذي قررتْ 

طرٌق بناء سفٌنة حضوره اجتماعات اآللهة. وبناء على هذه المعلومات قررا الهرب من الموت عن 

. وهذا ظاهر فً ملحمة جلجامش، حٌث ٌقص البشر والحٌواناتمن تهرب علٌها عاببلت 

النهاٌة على جبل  كٌؾ هرب من الطوفان وكٌؾ استقرت سفٌنته فً" على جلجامش أوتنابشتٌم"

ثم أقنعته اآللهة بعد  موت الجماعً،من ال ألن إنسانا استطاع الهرب "إنلٌل"له اإل ، فؽضبنصٌر

 .(ٕ)جهد أن ٌهبه الخلود

الواردة فً قصة الطوفان، فاإلنسان  )اختٌار الموت(والحدٌث السابق عن الطوفان ٌجرنا إلى نقطة 

رته بٌن سعادة، ثم خٌّ ، فقد خلقته آلهته للِمْلِء إرادتهفً معتقداتهم اختار الموت بمحض حرٌته و

الموت والخلود، وٌتمثل هذا التخٌٌر فً أن اآللهة خٌرته بٌن كلِّ أشجار الجنة وبٌن شجرة واحدة 

 محرمة، ٌإدي أكل ثمرها إلى الموت والخروج من عالم النعٌم، فاختار الخطٌبة والموت. 

ولكنه أذنب  ؛اا سعٌدً منعمً  اإلنسان ن اآللهة خلقتْ وهذا واضح فً األسطورة الرافدٌة التً تقول: إ

ة، فؤرسل علٌه طوفان عظٌم عقاباً له على فعله، فؤهلك الناس كافة ولم وارتكب الخطاٌا بإرادته الحرّ 

الحابك، وأن تجتوج هذا خسر الحٌاة الخالدة والعافٌة ألنه أكل  "تجتوج"ٌنج منه إال رجل واحد هو 

 .(ٖ)فاكهة شجرة محرمة

ببلد الرافدٌن مع األدٌان السماوٌة فً أن اآللهة وحدها هً التً  وتتفق أساطٌر ونصوص وقصص

ال تموت، وأن اإلنسان مهما فعل واجتهد فبلبد أن ٌموت، وهذا ما اعترؾ به جلجامش، وقرر بعده 

)تخلٌد اسمه( فقط، حٌث ٌقول لصدٌقه أنكٌدو: "ٌا صدٌقً: من الذي ٌستطٌع أن ٌرقى أسباب 

الذٌن ٌعٌشون إلى األبد مع )شمش( أما أبناء البشر فؤٌامهم معدودات، السماء؟ واآللهة وحدهم هم 

وكل ما عملوا هراء عبث.. وإذا ما هلكُت، فسؤخلد لً اسًما، وسٌقولون عّنً فٌما بعد: لقد هلك 

 .(ٗ)جلجامش فً النزال مع )خمبابا( المارد.. سؤمد ٌدي وأقطع أشجار األرز وأجعل اسمً خالًدا"

                                                           
(ٔ)

.7ٕٕاٌَبثك،صاٌّوعغ-
(ٕ)

 .ٕٓأٔظو:عفوٞثبهٔله،اٌّؼزملاداٌل١ٕ٠خٌلٜاٌشؼٛة،ِوعغٍبثك،ص-
(ٖ)

ِْٚيك٠َٛهأذ،لظخاٌؾؼبهح،ِوعغٍبثك،ِظ-  .ٖٔ،صٕ،طٔأٔظو:
(ٗ)

.ٖ٘أٚك٠َخاٌؼواقاٌقبٌلح،ِوعغٍبثك،ص-ؽٗثبلو،ٍِؾّخوٍىبِش-
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أنهم مع إقرارهم فً نصوص كثٌرة أن الموت حتمً ومقّدر من اآللهة، إال أنهم  ولكن المبلحظ هو

كانوا ٌإمنون بإمكانٌة )عدم الموت( وأن هناك سًرا ٌإدي إلى النجاة من الموت؛ كما حصل مع 

الوارد  "أوتنابشتٌم"اإلنسان الوحٌد الذي نجا من الموت ونال الخلود األبدي فً الحٌاة الدنٌا، وهو 

أخفته اآللهة عمًدا عن بنً البشر. وهذا الشعور؛ أي شعورهم  )سر البقاء األبدي(أعبله.. ولكن معنا 

إلى كل محاوالتهم  -فً اعتقادي كباحث-بوجود سر وإمكانٌة عدم الموت، هو الشعور الذي دفعهم 

وجهودهم فً سبٌل )قهر الموت(. وتإكد كثٌر من أساطٌرهم على وجود هذا السر المخفً، ومن 

رٌدو جمٌع العلوم، ولم تخؾ عنه من إدابا حكٌم آإلهة الحكمة )إٌا( مت علّ ذلك مثبل قول األسطورة: "

 ".(ٔ)ال تنتهً بالموت هو سر الحٌاة األبدٌة التً -أسرارها إال سراً واحداً 

ا: ونجد فً إنجٌل بابل حوارٌة حول الموت، تعتبر من أكثر الحوارٌات البابلٌة القدٌمة إثارة، عنوانه

)تقلبات السٌد والعبد(، وما ٌهمنا منها هنا هو الجزء الرابع، الموسوم بـ )نموت أو ال نموت( ففٌه 

فلسفة عمٌقة. فبعد أن سؤل السٌد العبد عن الموت أجابه العبد، فقال له السٌد إذن سؤقتلك فهرب العبد 

أُْعُل سٌدي  -الحوارٌة:  بذكاء من الموت حٌن أخبر سٌده أنه ال ٌستطٌع االستؽناء عنه. وهذا نص

فوق األطبلل القدٌمة تمَش علٌها وانظر فً جماجم المتؤخرٌن والماضٌن فهل ستعرؾ أٌهم األشرار 

ً  ٌا عبد.  -وأٌهم الصالحون؟  ما جدوى العٌش إذا كان األمر كذلك؟  -نعم سٌدي نعم.  -اصػ إل

هل ثمة من طالت قامته ثم -و الخٌر. األفضل أن نقتل بعضنا ونترك أجسادنا تتمرغ فً النهر ذلك ه

إذن ٌا عبد سؤقتلك وأرسلك قبلً  -بلػ السماء بٌدٌه؟ وهل ثمة من اتسعت ٌده فاحتوى األرض؟. 

  .(ٕ)وهل ٌعتقد سٌدي أنه سٌتمكن من العٌش بدونً ولو لثبلثة أٌام فقط؟ - لتستكشؾ األمر.

صلتنا نصوص مختلفة من )المراثً(، منها كمثال ولم ٌكن الرثاء ؼابًبا فً ببلد الرافدٌن قدًٌما، فقد و

مرثٌة "لودنكرا" الذي ٌرثً فٌها أباه المدعو "نانا"، وهً طوٌلة وردت فً "متون سومر"، واخترُت 

ٌا أبتً، الذي مات فً عدوان، ٌا نانا الذي ُحمل إلى منها هذه المقتطفات الموجزة، حٌث ٌقول: "

أرملة..  واعجبا: كانت من قبل زوجة واآلن صارتْ  –وجتك العالم األسفل بالشر المخطط ضده.. ز

إنها تدور حولك كالزوبعة اندفعت نحوك، نعم: فقد أفقدتها صوابها وأطلقْت صرخة ألم كما كانت فً 

قْت ثٌابها وأخذْت تبن كالبقرة، وأطلقتْ  صرخة ألم وذرفت الدمع السخً.. وأبناإك  المخاض.. لقد مز 

والزبدة.. مؤلوا المابدة بالزٌت لَك،  ؤبناء ملك، ٌؤكلون كلما ٌشربون العسلالذٌن كانوا ٌعاملون ك

 .(ٖ)والدموع التً ذرفوها من أجلك تستحق الرثاء، وحدادهم علٌك هو حداد القلب الصافً

وللقوارب مع قبور الموتى حكاٌة عند كثٌر من قدماء ببلد الرافدٌن، فقد عثر على كثٌر من القوارب 

بور، والسبب أنهم كانوا ٌإمنون بؤن هناك نهًرا ٌسمى "خبرة" ٌفصل بٌن الحٌاة الدنٌا فً عدد من الق

وعالم األشباح الذي ٌسمونه )األرض الهابلة(، فعندما ٌموت الناس فإن أرواحهم البد أن تعبر هذا 

 .(ٗ)ى" بتسجٌل أسماء الداخلٌنبعلة صٌرالنهر بالقوارب، وبعد وصولها تقوم إلهة الكتابة "

بدفع )رسوم العبور( حٌث ٌتقاضى منهم المسإول نقوًدا قبل السماح لهم  ا أن الموتى ٌطالبونكم

ٌإكدها الفكر اآلشوري فً نص واحد، حٌث  )القوارب والنقود(بالعبور إلى العالم األسفل.. وحكاٌة 

                                                           
(ٔ)

.ٖٔ-ٖٓ،صصٕ،طٔعغٍبثك،ِظِْٚيك٠َٛهأذ،لظخاٌؾؼبهح،ِو-
(ٕ)

 .َٓٗٔ،ص331ٔ،ٔػّبْاألهكْ،ؽ–فيػًاٌّبعلٞ،إٔغ١ًثبثً،األ١ٍ٘خٌٍٕشوٚاٌزٛى٠غ-
(ٖ)

 .ٖٖٖ-ٕٖٖاٌىزبةاألٚي،ِوعغٍبثك،صص–فيػًاٌّبعلٞ،ِزٍِْٛٛو-
(ٗ)

 .ٕٔعفوٞثبهٔله،اٌّوعغاٌَبثك،ص-
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 ٕٓٓٓ ، حوالًأحد النصوص اآلشورٌة، خبلل فترة السٌادة األمورٌة على المشرق العربًتشٌر 

أرصٌتو " ، وتسّمى باألكادٌةاألرض العلٌا، األولى هً إلى أن األرض تنقسم إلى ثبلث طبقات ،م.ق

 األرض السفلى والثالثة هً أرصٌتو قبلٌتو،، وتسّمى باألكادٌة "األرض الوسطىوالثانٌة هً ، "إلٌتو

وهناك ؛ ًلم السفللعال والقبر هو المدخل ."أرصٌتو سبلٌتوباألكادٌة " حٌث عالم األموات، وتسّمى

فً الطبقة األخٌرة تحت  قعالذي ٌ-مؽٌب الشمس. وفوق العالم السفلً نقطة ٌقع عند مدخل آخر 

ٌإدي إلى العالم األسفل، وهو  ٌسّمى باألكادٌة "عبر" نهرهناك كانت تمتد مٌاه العمق؛ و -األرض

ر والوصول إلى أسوار مدٌنة أنه ال ٌمكن عبور الموتى لهذا النهومعتقداتهم حوله هً ٌحٌط بالمدن. 

 سبب هذاوالموتى إال بعد إقامة الشعابر الجنابزٌة وتقدٌم القرابٌن آللهة العالم السفلً، عبر نهر عبر. 

ٌدفعها س ( التًنقودالقطع )المرفقات الجنابزٌة، إضافة إلى وجود السفن ونماذجها المختلفة فً 

 .(ٔ)لعالم السفلًإلى ا هملمسإول عن عبورل الموتى

وكان اآلشورٌون تحدًٌدا وؼٌرهم من الرافدٌٌن ٌشتركون مع ؼٌرهم من سكان المشرق العربً القدٌم 

وهذا االعتقاد مازال ، حٌث ٌكثر الموت، (أخذ األموات)ؤن شهر شباط هو شهر فً االعتقاد ب

ثابق "شهر نهر عبر"، حسب الولهذا الشهر عندهم تسمٌات منها ؛ وموجوًدا عند البعض حتى الٌوم

م: "دعهم ٌعبرون نهر العالم .اآلشورٌة. وقد ورد فً أحد النصوص المشرقٌة العابدة لؤللفٌة الثانٌة ق

 .(ٕ)"السفلً وال ٌعودون

ومسك الختام هو أن ما ورد فً هذا المبحث وؼٌره، من الكبلم حول الموت فً ببلد الرافدٌن، ٌعكس 

لموت وعجزهم عن التؽلب علٌه، هو ما زاد من لنا صورة قد تكون زبدتها أن خوؾ الرافدٌٌن من ا

تعقٌده وؼموضه.. وعلى العموم فالدٌانات والقصابد والفلسفات واألساطٌر والرواٌات والنصوص 

والمبلحم الرافدٌة المختلفة فً جملتها لم تتعمق كثًٌرا فً البحث عن )ماهٌة الموت وأسبابه(؛ ولكنها 

عة النظٌر فً البحث عن سر الخلود والوسابل الكفٌلة بقهر اهتّمْت وتعّمقْت واجتهدْت بقوة منقط

 ، وسٌظهر لنا المزٌد فً هذا من خبلل المبحثٌن القادمٌن.   (ٖ)الموت واالنتصار علٌه

 

 

                                                           
(ٔ)

اٌّٛدِٚؼزملارٗفٟاٌّشوقاٌؼوثٟاٌمل٠ُ،ِوعغٍبثك.ك.ثشبهف١ٍف،ِمبٌخ:شؼبئو-
(ٕ)

ٔفٌاٌّوعغاٌَبثك.-
(ٖ)

 .ٖٗ-ٖٖأٔظو:ؽ١َٓاٌؼٛكاد،اٌّٛدفٟاٌل٠بٔبداٌشول١خ،ِوعغٍبثك،صص-
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 المبحث الثالث:

 خلود الروح فً عقائد قدماء بالد الرافدٌن.

ًّ  أمرٌ  الموتَ عرفنا فً المبحث السابق أن قدماء ببلد ما بٌن النهرٌن اعتقدوا أن  قررته اآللهة  حتم

القلق ف، تامأو الفناء ال كلٌةإنسان؛ ولكن هذا ال ٌعنً أبًدا أنهم كانوا ٌرون فً الموت النهاٌة ال على كلِّ 

قضٌة  أخذتْ  حٌث، همفً أعلى مستوٌاته عند ٌظهر اإلنسانً من موضوع )الرحٌل عن الدنٌا(

إلى مسؤلة )الخوؾ من  -كمدخل-. فلو نظرنا تمامهم.مساحة كبٌرة من فكرهم واه بعد الموت المصٌر

كثرة الذنوب( لوجدنا أن جوهر هذا الخوؾ مرتبط بخشٌة ما ٌكون لهذه الذنوب من نتابج قبل الموت 

 وبعده.

الطقوس التً تحوي أناشٌد تنص على االعتراؾ بكثرة الذنوب، وعلى ومما ٌإكد ذلك وجود بعض 

صودة بالنسبة آللهة قد ال ٌعرفها من ٌتلو هذه األناشٌد.. وكان أن هذه الذنوب ربما كانت ؼٌر مق

الجزاء فً اآلخرة فلم ٌكن واضًحا؛  اجزاء التقوى الدٌنٌة هو المكافؤة بالعمر المدٌد فً الدنٌا، أم

فبعض نصوصهم الدٌنٌة تشٌر إلى أن المرء ٌلقى جزاءه من ثواب وعقاب فً حٌاته الدنٌا؛ ولكن هذا 

ل إلى أن ظل المٌت ٌفترق عن جسده عقب الموت مباشرة وٌتحوّ منها  ةسابد اتاعتقادال ٌلؽً وجود 

 ، بل ٌنقسمون إلى فرٌقٌن،لم ٌكن واحًدا (مصٌر الموتى) ومنها أن روح شرٌرة، ما لم تدفن الجثة،

الفرٌق األول الذٌن ٌسترٌحون فً )العالم السفلً(  كان أقصى ما ٌطمعون فٌه أن ٌكونوا منولذلك 

ًٌّا، أو أن ٌنالوا عون آبابهم وأزواجهم إن كانوا ممن سقطوا فً المعارك.. فو ق أَِسّرٍة وٌشربون ماًء نق

ملإهم الؽبار وتحصل لهم أمور ٌأما الفرٌق الثانً فإن مصٌرهم كان محزًنا، حٌث تؤكلهم الدٌدان و

 .(ٔ)كثٌرة مشابهة قاسٌة

أن ؼالب حضارات وادي الرافدٌن القدٌمة وباإلضافة إلى موضوع الخوؾ من كثرة الذنوب، نجد 

الطعام على تزوٌد المٌت بكثٌر من األشٌاء فً قبره، ومنها  -كما ظهر لنا من المبحث السابق–اتفقت 

 األمشاطو العطور، وؽٌارات من المبلبس الداخلٌةوال مخواتوالحاجٌات المختلفة كال واألدوات

 .. الخ.كحلالو

لمن ٌعتقد أن  -فً تصّوري–نون بشًء ما بعد الموت، فبل ٌمكن وبالتالً فمن الواضح أنهم ٌإم

شكل من وأنه لٌس هناك أي الفناء هو الخاتمة الطبٌعٌة لهذه الحٌاة، وأن  ،هو اللحظة األخٌرةالموت 

ى الذنوب وكثرتها بهذه القوة.. وحت.. ال ٌمكن لمن ٌعتقد ذلك أن ٌخشى من أشكال الحٌاة بعد الموت

ما قد ٌتبادر إلى األذهان وقال به الكثٌر من الباحثٌن، من أن خوفهم من الذنوب كان لو سلمنا جدال ب

فً حٌاتهم الدنٌا، أي فً األٌام المتبقٌة لئلنسان بعد بخشٌة ما ٌكون لهذه الذنوب من نتابج  اً مرتبط

ا كؤن تصٌبه اآللهحٌاته الدنٌاٌحاسب وٌجازى فً المرء  ارتكاب الذنوب؛ ألن ًٌ ة باألمراض ، إّما فرد

ا كعقاب بوباء مهلك أو طوفان أو ما  ًٌ وخسارة المال واإلصابة فً عٌاله وأحبابه وما شابه، أو جماع

  .(ٕ)شابه

حتى لو سلمنا بذلك، فكٌؾ سنفسر وضعهم الطعام والشراب والمبلبس والعطور واألدوات الكثٌرة 

)تزوٌدهم و  كثرة الذنوب( )خوفهم منالتً أفاض الباحثون فً سردها؟. ال شك أن الربط بٌن 
                                                           

(ٔ)
 .3ٕٔ–1ِٕٔؾّلػظفٛه،ِؼبٌُؽؼبهاداٌشوقاألكٔٝاٌمل٠ُ،ِوعغٍبثك،صص-

(ٕ)
 .َٖٙ،ص333ٔ،ِٔل٠ٕخٔظو،ؽ–ِؼزملادآ٠ٛ١ٍخ،كاهإٌلٜأٔظوِضال:وبًٍِؼفبْ،-
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ال شك أنه سٌذهب بالعقل المتؤمل بهدوء إلى التؤكد والٌقٌن أنهم  المٌت فً قبره بالطعام وؼٌره(

 ٌإمنون بشًء ما ٌحدث للمٌت بعد الموت.

خوؾ الذنوب  -ٔإذا انتقلنا من المدخل السابق ونقطتٌه السالفتٌن:  وتتضح أكثر ولعل الصورة تظهر

 )الروح والعالم األسفل(بالطعام والحاجات، إلى النقطة الثالثة األهم واألكبر، وهً  تزوٌد المٌت -ٕ

التً ورد بعض الكبلم عنها أعبله، وال بد من التفصٌل الطوٌل فٌها؛ باعتبارها النقطة المحورٌة 

وح األهم فً هذا المبحث، فما هً الروح فً اعتقادهم، وما هو هذا العالم األسفل، وماذا ٌحصل للر

 فٌه؟

ر العراقٌٌن القدماء ألرواح والؽالب على تصوّ اإلجابة هً أن قدماء الرافدٌٌن ٌإمنون بوجود الروح، 

وٌشاركهم هذا التصّور بعض األقوام القدٌمة مثل  الموتى أنها كانت على هٌبة الطٌور أو الفراشات

 .(ٔ)المصرٌٌن القدماء الذٌن صّوروا روح المٌت على هٌبة الفراشة

راقٌون القدماء كانوا ٌتصّورون روَح المٌت بهٌبة مخلوق له جناحان من الرٌش، ولعل منشؤ هذا فالع

االعتقاد هو تفسٌر مقدرة األرواح على التنقل السرٌع والتطواؾ سواء فً هذا العالم أو فً عالم 

 .(ٕ)هاألموات.. كما أن معتقدهم السابد هو أن روح المٌت تخرج من جسده مع آخر نفس من أنفاس

ا "اٌطٌمو"، وٌإمنون أًٌضا بؤمر هام لنا هنا  ًٌ ا "كٌدٌم" وأكد ًٌ وٌزٌد من التؤكٌد -والروح ُتسّمى سومر

وهو أن عقٌدتهم تقوم  -على أن الخوؾ من كثرة الذنوب كان مرتبطاً بخشٌة عواقبها فً العالم اآلخر

 . (ٖ)الشخص المتوفى )حسنات وسٌئات(على أن الروح هً التً تحمل 

ذا كانت الروح فً فكرهم تحمل معها حسنات وسٌبات المتوفى بعد الموت وتنتقل بتلك الحسنات فإ

والسٌبات معها إلى العالم األسفل، فهذا ٌزٌدنا ٌقًٌنا أن إٌمانهم ال ٌتوقؾ عند وجود عالم أسفل تنتقل له 

سٌبات سترافق روح األرواح بعد الموت فحسب، وإنما ٌمتد إٌمانهم لٌشمل اإلٌمان بؤن الحسنات وال

 اإلنسان إلى ذلك العالم األسفل.

)آلهة تحاكم أرواح بوجود  -حسب كثٌر مما نقل وكتب عنهم-لٌس هذا فحسب، بل إنهم ٌإمنون 

.. ومن إبان حٌاته وأعماله هاتعلى نشاطتعتمد وتتوقؾ  (العالم اآلخر)رء فً لممرتبة اوأن  الموتى(

ذي ٌمّر بالعالم السفلً فٌزودهم بالضوء الوحٌد الموجود لدٌهم، الآلهة المحاكمة عندهم "إله الشمس" 

ٌقرر و أًٌضا إلى "اإلله ننار" الذي ٌحكم علٌهم ثم ٌتولّى الحكم على أرواح  الموتى، باإلضافة

 .(ٗ)نصٌبهم

وكل ذلك ٌإكد ببل شك أنهم ٌإمنون بوجود عالم آخر تذهب إلٌه األرواح بعد الموت، خاصة إذا 

رناه فً هذا المبحث بؤمور مرت فً المبحثٌن السابقٌن، ولعلنا نجملها باختصار شدٌد ربطنا ما ذك

للتذكٌر والربط والتؤكٌد، حٌث اجتمع لدٌنا حتى اآلن عدد من اإلثباتات على إٌمانهم بوجود األرواح 

                                                           
(ٔ)

(،ٚمووف١ٙبأْٔٔ،اٌؾبش١خ)7ٓأٚك٠َخاٌؼواقاٌقبٌلح،ِوعغٍبثك،ص–ؽٗثبلو،ٍِؾّخوٍىبِش-

اٌزفظ١ًِٛعٛكفٟثؾشؽل٠شِمبهْػٓػمبئلاٌؼوال١١ٓاٌملاِٝٚاٌؼجوا١١ٔٓفٟاٌّوعغ:

A.Heidel , op , cit , 137 ff
(ٕ)

.ٕٔٔ-ٔٔٔ-3ٓٔاٌظفؾبدهاعغ:ٔبئًؽْٕٛ،ػمبئلِبثؼلاٌّٛد،ِوعغٍبثك،-
(ٖ)

 .71ٔ،صٔأٔظو:ؽؼبهحاٌؼواق،ٌٕقجخِٓاٌجبؽض١ٓاٌؼوال١١ٓ،ِوعغٍبثك،ط-
(ٗ)

.ٕٔأٔظو:عفوٞثبهٔله،اٌّؼزملاداٌل١ٕ٠خٌلٜاٌشؼٛة،ِوعغٍبثك،ص-
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 بعضهم وضع -ٔووجود العالم الذي تنتقل إلٌه بعد الموت، وأبرز هذه اإلثباتات حتى اآلن هً: 

عبور األرواح للنهر الفاصل بٌن هذه اعتقادهم ب -ٕالطعام والحاجات المختلفة مع المٌت فً قبره. 

 -ٗ الذنوب ونتابجها بعد الموت عند الكثٌرٌن منهم.الخوؾ من كثرة  -ٖالحٌاة الدنٌا والعالم اآلخر. 

أن المرء له  ضهمإٌمان بع -٘ األرواح فً العالم األسفل فً عدد من عقابدهم.وجود آلهة تحاكم 

بؤن الروح تحمل  إٌمان بعضهم -ٙدنٌا. مكانة معٌنة فً العالم اآلخر تعتمد على ما فعله فً حٌاته ال

 حسنات وسٌبات المٌت معها إلى عالم األرواح السفلً.

ملوكهم وجد فٌها )مرافقون( الكثٌر من جدٌدة مهمة جًدا، وهً أن قبور  سابعةباإلضافة إلى نقطة 

وحشمهم ووزرابهم وموظفٌهم، مما ٌزٌد من تؤكٌد إٌمانهم بوجود عالم آخر، إذ إنهم كانوا من خدمهم 

ٌعتقدون أن هإالء المرافقٌن سٌقومون بخدمة الملوك وأمثالهم من العظماء فً حٌاتهم الثانٌة، حٌث 

واشترك  سّجل الباحثون وعلماء اآلثار وجود آالؾ القبور الملكٌة فً عدد من مناطق العراق القدٌم،

ٌقتصر على دفن شخص واحد فً القبر بل وجد فٌه باإلضافة إلى صاحب  المنها فً أن القبر  كثٌرٌ 

القبر أو الشخصٌة الربٌسٌة التً شٌد القبر من أجلها )المقصود الملك ؼالًبا( وجد معه عدد من البشر 

والمجوهرات واألحجار المدفونٌن والحٌوانات والعربات وكذلك مجموعات نفٌسة من الحلً الذهبٌة 

آبً( حٌث ُوجدت  –)شبعاد( أو الملكة )ٌوومن ذلك على سبٌل المثال قبر الملكة  الكرٌمة وؼٌرها..

جثتها فً حفرة مستطٌلة مع جثث حاشٌة أؼلبهم من النساء وبعض الرجال، كما ُوجدْت بقاٌا عربتٌن 

ٌتان تنتهً كل واحدة منها برأس ثور من مع حٌواناتها إضافة إلى الكنوز الذهبٌة، ومنها قٌثارتان ذهب

. وهناك عشرات القبور الملكٌة المماثلة التً ال ٌمكن االسترسال فً شرح ما وجد الذهب الخالص.

 فٌها من دفابن كثٌرة مختلفة.

ولؤلمانة البحثٌة والحٌاد، ال بد أن نشٌر إلى أن الباحثٌن انقسموا فً تفسٌر أو تعلٌل تلك المقابر 

، األول من الباحثٌن ملوك إلى عدد من اآلراء؛ أبرزها رأي القسممع ال جد فٌها مدفوناً ما وُ الملكٌة و

رأوا أن دفن جثث الجنود والخدم والوزراء والمرافقٌن مع الملوك، لٌس إال من باب التكرٌم لهم  الذٌن

 أو أنهم قاموا بتضحٌات استحقوا بها الدفن مع الملك أو الملكة.

طقوس من الباحثٌن، فلهم رأي آخر، وهو ما ٌهمنا هنا اآلن فً هذا البحث، وهو أنها  أما القسم الثانً

إالء المدفونٌن وما معهم انتقال ه معتقدات حٌاة ما بعد الموت أو احتمالب رتبطت خاصة بالدفن، دٌنٌة

ٌاة أخرى حوجود ب كان جازًما اعتقاد سكان ببلد الرافدٌن، وأن لى آخرإة من مكان ٌالماد من األشٌاء

وال  -فً نظري كباحث-الرأي الثانً هو األرجح واألقرب  هذاوبعد الموت ومنذ عصور مبكرة، 

ما  ٌتعارض أًٌضا مع الرأي األول فٌمكن الجمع بٌنهما، والدلٌل على قوة هذا الرأي الثانً هو كثرة

وطرق وأسالٌب الدفن المتبعة الموجودة فً مدافنهم القدٌمة، لكثٌرة جًدا ااآلثار المادٌة  تعكسه لنا كلُّ 

. كٌؾ ال وقد أدهشت خر بشكل الفت للنظرن للمٌت كل ما ٌحتاجه فً عالمه اآلعندهم،  والتً تإمّ 

من حٌث دفن  نادرة،ظاهرة ال تفاصٌل هذه  من اشتملتهمقابر "أور الملكٌة" مثبل العالم الحدٌث بما 

 هأثمن ما عرف الكثٌر من ثلتمم متعددة ولواز أدواتالحاشٌة وأعوان الملك وكل ما ٌحتاجه من 

 .(ٔ)ماءالقد

                                                           
(ٔ)

ٛهاٌٍّى١خِٚبٚعلِلفٛٔبف١ٙبِغاٌٍّٛن،أٔظو:إ٠ّبٌْفزخ،اٌطمًٛاٌغٕبئي٠خ،ٌٍزٍٛغفِٟٛػٛعاٌمج-

.ٖٖٕإ1ٌِٕٕٝوعغٍبثك،اٌظفؾبدِٓ
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الدراسات أنهم فً مدٌنة "أور" القدٌمة عندما ٌموت الملك أو الملكة أو أحد الزعماء فإنهم  قد أثبتتْ ف

معه فقط، بل كانوا ٌدفنون معه جمٌع أتباعه من حاشٌته كانوا ال ٌكتفون بدفن بعض األشخاص 

العربات التً حملت موكبه مع ثٌرانها وسابقٌها.. ولم ٌكن هذا األمر  كل  المقربٌن وٌدفنون أًٌضا معه 

خاًصا بمدٌنة أور فقط، بل كان عاًما فً سومر، فقد عثرْت البعثة األلمانٌة التً تعمل فً مدٌنة 

م، على نحو مابة جثة ألتباع أحد الحكام مدفونة 9٘ٙٔ-9٘٘ٔالوركاء أو "أوروك" فً موسم 

 .(ٔ)معه

 ؛ٌٌن كانوا ٌإمنون بالحٌاة اآلخرةمن حقنا أن نفترض أن السومركما ٌقول وْل دٌورانت: " ولكل ذلك

كما  رون الدار اآلخرةولكنهم كانوا ٌصوّ  ؛دفن مع الموتى فً القبورألن الطعام واألدوات كانت تُ 

كان شؤنهم من إلٌه الموتى أٌاً  يظلماً تسكنه األطٌاؾ التعسة وٌهورها الٌونان من بعدهم، عالماً مصوّ 

بعد فً  قد استقرتْ  دفكرة الجنة والنار والنعٌم الدابم والعذاب المخلّ . فلم تكن ؼٌر تمٌٌز بٌنهم

لم ٌكونوا ٌتقدمون بالصبلة والقربان طمعا فً "الحٌاة الخالدة"، بل كانوا ٌتقدمون بهما فعقولهم، 

 .(ٕ)"طمعاً فً النعم المادٌة الملموسة فً الحٌاة الدنٌا

ر كثٌر من قدماء ببلد الرافدٌن ٌقع تحت سطح األرض الظاهر، وقد وصفوه فً تصوّ لم األسفل فالعا

بؤنه عالم مخٌؾ بهٌبة مدٌنة مسّورة بسبعة أسوار ٌحرسها مردة الشٌاطٌن، وسموه بؤسماء كثٌرة منها 

ها فً هذا وتحكم هذا العالم إلهة شدٌدة قاسٌة اسمها "كٌجال"، وٌساعد )األرض التً ال رجعة منها(

الحكم مجموعة من اآللهة والشٌاطٌن والكّتاب لتسجٌل شإون الموتى.. ورؼم ضبابٌة واضطراب 

صورة هذا العالم فً معتقداتهم، إال أنهم كانوا ٌرونه عالًما مرعًبا ٌكاد ٌتساوى فٌه الموتى، فبل قٌامة 

وٌة وؼٌرها؛ ولكنهم وال جنة وال نار وال حساب أخروي بالصورة المعروفة فً األدٌان السما

من ملحمة  ٕٔمنها اللوح و–ٌلطفون أحٌاًنا األمر، فٌقولون فً كثٌر من نصوصهم ومآثرهم 

ا، والموتى ن الموتى الذٌن خلفوا الحسنات واألعمال الصالحة والموتى الذٌن تركوا أوالدً إ -جلجامش

تى ٌعٌشون براحة فً العالم األسفل م أهلهم لهم القرابٌن، وما شابه.. ٌقولون: إن هإالء الموالذٌن ٌقدّ 

منحون الماء والطعام. كما تإكد كثٌر من مآثرهم أنهم ٌإمنون بنوع من الحساب إذا دخلْت وٌُ 

 .(ٖ)األرواح عالم األموات

ال بد أن نتوقؾ أمام اللوح  )العالم األسفل(ومن أجل التعرؾ أكثر على عالم األرواح بعد الموت 

قبل استعراض -ن ثٌر عن ذلك العالم؛ ولكننا مطالبومش، فقد ورد فٌه الكالثانً عشر من ملحمة جلجا

بذكر ملخص لقصة جلجامش، وقد اجتهدُت فً قراءة القصة من مصادر  -ٕٔما جاء فً اللوح 

عدٌدة، ثم لخصتها فً صفحة واحدة تقرًٌبا، متجاهبل الكثٌر مما ال عبلقة له بموضوع بحثً، فجاءت 

 كالتالً:

إٌقاعات لملحمة بشكل عام، أنها قصٌدة طوٌلة أو شعر ٌتمٌز بكثرة أبٌاته إن كان على من تعرٌفات ا

األخرى..  دبعلى ؼٌر ذلك من فنون وأشكال األموزونة، أو بطول مقاطعه إن كان  معٌنة أو بحور

وتعتمد على شخصٌة بارزة، أو على سٌرة بطل أسطوري معٌن، أو على شخصٌة خارقة للعادة، 

                                                           
(ٔ)

أٔظو:ك.أؽّلفقوٞ،كهاٍبدفٟربه٠ـاٌشوقاٌمل٠ُ:ِظوٚاٌؼواقٍٚٛه٠بٚا١ٌّٓٚإ٠واْ،ِوعغ-

.ٍٖٖبثك،ص
(ٕ)

 ،ثزظّوف١َ٠و.ٖٓ،صٕ،طٍٔبثك،ِظِْٚيك٠َٛهأذ،لظخاٌؾؼبهح،ِوعغ-
(ٖ)

-ٖٖٕربه٠ـاٌفواداٌمل٠ُ،ِوعغٍبثك،صص-أٔظو:ؽٗثبلو،ِملِخفٟربه٠ـاٌؾؼبهاداٌمل٠ّخ-

ٕٖٗ. 
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وملحمة جلجامش جاءت لتعكس  بؤسلوبه قصتها وٌذكر سٌرتها، وٌتباهى بها بٌن الناس. ٌورد الشاعر

حٌاة اإلنسان فً بابل القدٌمة، مستعرضة العبلقات السٌاسٌة التً تربط الناس ببعضهم وبالملك، 

والنواحً الدٌنٌة فً موضوع عبلقة البابلً بآلهته، والنواحً األسرٌة كعبلقات األشخاص بزوجاتهم 

أسرهم؛ ناهٌك عن النقطة األهم عندي هنا، وهً اهتمام هذه الملحمة بموضوع هروب اإلنسان من و

 الموت ورؼبته فً الخلود.

لمدٌنة "أوروك"  هً أن "جلجامش" الشخصٌة األساسٌة فً الملحمة، كان ملكاً  ما ٌهمنا وخبلصة

ة أسطورٌة ؼرٌبة، وهً كونه عنهم بلمح ألنه كان متمٌزاً  ؛على شعبه بقهرهم وكان جبارا متسلطاً 

ألنه ال  ؛حزن علٌه جًدا ورفض أن ٌدفنه أحدمات صدٌقه العزٌز "أنكٌدو" ف ثلثً إله وثلث إنسان.

ٌرٌد تصدٌق حقٌقة موته، ولكن وبعد أٌام بدأ الدود ٌخرج من الجثة، فقام جلجامش بدفن أنكٌدو 

ا من ثٌابه الفاخرة التً وجهه، متجردً ا فً األرض على بنفسه، ثم انطلق مصدوًما من الموقؾ تابهً 

 نها من جلود الحٌوانات. إرى ٌقول البعض عنها مبلبس أخ لبس بدالً 

فً قرارة نفسه الرهبة من حقٌقة أنه البد أن  تْ ومن خبلل حزن جلجامش على موت صدٌقه، دبّ 

لقد  لآللهة فقط. سٌفنى، فبل خلود إال  ا كصدٌقه وؼٌره من الناس؛ ألنه إنسان وكل إنسانٌموت ٌومً 

كان هذا الخوؾ من المصٌر هو الدافع القوي لجلجامش فً رحلته للبحث عن الخلود والحٌاة الدابمة. 

وحتى ٌحصل "جلجامش" على سر الخلود كان متحتًما علٌه أن ٌجد اإلنسان الوحٌد الذي وصل إلى 

ابًدا، وهذا اإلنسان هو كما كان س -أي الخلود فً هذه الحٌاة ببل موت-الدنٌوي  تحقٌق الخلود

ا من نقاط الشبه القوي بٌنه وبٌن قصة نبً هللا "نوح" "أوتنابشتم"، الذي ٌتناول بعض الباحثٌن كثٌرً 

 األدٌان السماوٌة.  الواردة فً كلّ 

وأثناء بحث جلجامش عن أوتنابشتم نصحه العدٌدون بعدم جدوى بحثه، واختلفت الرواٌات فً 

ه، أم اإللهة "سٌدوري" التً صادفها فً طرٌقه، وبؽض النظر عن أسماء الناصح أهو أوتنابشتم نفس

الناصحٌن، فقد اتفقت كثٌر من الرواٌات على أن النصٌحة كانت تتلخص بؤن ٌستمتع جلجامش بما 

تبقى له من الحٌاة بدل أن ٌقضٌها فً البحث عن الخلود، ففً الحٌاة مؤكوالت وملبوسات ومتع كثٌرة 

رفض تلك النصٌحة، ولكن جلجامش  نشؽال عنها بالبحث عن وهم "الخلود".ٌجب علٌه عدم اال

وأصر  على سعٌه فً الوصول إلى أوتنابشتم للحصول على سر الخلود، وبمساعدة أحد اآللهة 

 استطاع جلجامش عبور بحر األموات، ووصل إلى أوتنابشتم اإلنسان الوحٌد الذي استطاع الخلود.

تم على جلجامش قصة الطوفان العظٌم الذي حدث بؤمر اآللهة، والحقٌقة أن وحٌن التقٌا قص  أوتنابش

 اعروفة فً الكتب السماوٌة. حٌث نجقصة طوفان نوح الم -إلى حد التطابق-قصة الطوفان هذه تشابه 

من الطوفان "أوتنابشتم" وزوجته فقط، بعد أن أمرتهم اآللهة بصنع مركب ٌضعون فٌه معهما أزواًجا 

واع الطٌور والحٌوانات، فؤعطتهم اآللهة الخلود كجزاء لتنفٌذهم أمر المركب. وحٌن ألح  أن من كلِّ 

"جلجامش" على "أوتنابشتم" فً سعٌه نحو الخلود وطلبه له بإصرار، عرض أوتنابشم على جلجامش 

مستٌقظا دون نوم لمدة أسبوع، وبعد األسبوع سٌصل ا، بشرط أن ٌبقى جلجامش فرصة لٌصبح خالدً 

 الحٌاة األبدٌة.  إلى

ولكنه استمر  فً اإللحاح  ؛فشل فً هذا االختبارع جلجامش ذلك، وانهار أمام قوة النوم، ولم ٌستط

وزوجته لكً ٌحصل على الخلود. فؤشفق أوتنابشتم وزوجته على جلجامش، فداله  "أوتنابشتم"على 

ل له بعد عجزه فً تحقٌق عشبة سحرٌة بحرٌة تجدد الشباب، كبدٌ -باختبلؾ الرواٌات-أو منحاه 



 
17 

الخلود. ولكن الحظ العاثر كان له بالمرصاد هنا أًٌضا، فقد قرر جلجامش تجربة شًء من النبتة على 

رجل مسن، قبل أن ٌجربها على نفسه؛ ولكنه توقؾ فً الطرٌق لٌستحم فً النهر، فجاءت أفعى 

ٌجر ذٌول الخٌبة والفشل. ولكنه  وأكلت النبتة، فتجدد شبابها فً الحال أمام عٌنٌه، تاركة جلجامش

، فكل (لٌس لئلنسان فً الحٌاة الدنٌا الخلود)من هذه التجربة، وهً أن  اا مهمً ربح حكمة كبٌرة ودرسً 

إنسان مٌت ال محالة؛ ولكن اإلنسان ٌستطٌع تخلٌد اسمه بؤعماله العظٌمة، لتبقى شاهدة له أبد اآلبدٌن. 

 .(ٔ)لتً ٌقال إنها أول قصة كتبها إنسانومات جلجامش فً نهاٌة هذه الملحمة، ا

فبعد ، من ملحمة جلجامش، لنتعرؾ على عالم األرواح األسفل، ٕٔنعود اآلن إلى اللوح الثانً عشر 

ٌُّت ال محالة كما فهمنا من  أن خابْت آماُل جلجامش فً تحقٌق الخلود فً الدنٌا، وتٌقن من أنه م

إلى مصٌره فً عالم ما بعد  -بشكل تلقابً منطقً-لك الملخص الوارد أعبله، انتقل تفكٌره بعد ذ

نزول صدٌقه  ذكرٌات قصةاستعادة  من خبلل الموت، فجاء وصؾ ذلك العالم وحال الموتى فٌه

 .اآلخر أنكٌدو إلى ذلك العالم

وسبب نزول "أنكٌدو" هو أنه رؼب فً مساعدة جلجامش الذي فقد الهدٌة التً أهدتها له اإللهة 

، والهدٌة هً عبارة عن آلتٌن خشبٌتٌن ؼرٌبتٌن اسم األولى )بكو( والثانٌة )مكو( فقد عشتار )إنانا(

أهدتهما عشتار لجلجامش بعد أن أنقذها وقتل الثعبان فً قصة الشجرة الطوٌلة التً ال فابدة من 

مش االسترسال فٌها هنا فلٌس لها عبلقة بالبحث. فكل ما ٌهمنا هنا أن اآللتٌن العزٌزتٌن على جلجا

سقطتا فً العالم األسفل، فقرر "أنكٌدو" النزول إلى ذلك العالم لمساعدة جلجامش فً استعادة اآللتٌن، 

عظًٌما حٌن عجز عن استعادة هدٌة عشتار من العالم األسفل. وحٌن عزم  فقد حزن جلجامش حزناً 

النزول. حٌث ٌقول  أنكٌدو على النزول، بدأ جلجامش ٌعطٌه الوصاٌا التً ال بد أن ٌتقٌد بها أثناء

 جلجامش فً وصٌته ألنكٌدو:

ال تكتس بالحلة النظٌفة )الزاهٌة( وإال هبَّ بوجهك األموات ألنك تبدو ؼرٌباً عن عالمهم.. وال "

تمسح جسمك بالزٌت الفاخر لئال ٌتجمعوا حولك بسبب عطره.. وال ترم رمحاً فً العالم األسفل 

تؤخذ بٌدك عصا وإال فإن األرواح سترتجؾ منك.. وال مخافة أن تصٌب بعضهم فٌحٌطوا بك.. وال 

تلبس نعالً فً قدمٌك.. وال تحدث صوتاً فً العالم األسفل.. وإذا وجدَت الزوجة التً تحب فال 

تقبلها.. وإذا صادفت الزوجة التً تبؽض فال تضربها.. وال تقبل االبن الذي تحبه.. وال تضرب 

 .(ٕ)"عالم األسفل سٌؽلبكاالبن الذي تكرهه.. وإال فإن صراخ ال

فلبس حلة فاخرة ولكن أنكٌدو لم ٌؤخذ بوصاٌا سٌده جلجامش، بل سار على عكس نصابحه تماًما، 

ومسح جسمه بالزٌت المعطر، فتجّمع حوله سكاُن العالم األسفل، وقذؾ بالرمح فؤحاط به من 

دث ضجة فً العالم أصابهم، وأخذ معه عصا فارتجفت األرواح قدامه، ولبس الخؾ بقدمٌه، وأح

األسفل، وقّبل المرأة التً ٌحب، وضرب المرأة التً ٌبؽض، وقّبل االبن الذي ٌحب وضرب الولد 

الذي ٌكره فؽلبه صراخ العالم األسفل. ولذلك قررت ملكة العالم األسفل أن ال ٌخرج أنكٌدو من ذلك 

                                                           
(ٔ)

اٌّوعغاألٍبٍٟاٌنٞاػزّلُدػ١ٍٗفٟرٍق١ضٍِؾّخعٍغبِش٘ٛ:ك.إثوا٠ُ١ٍ٘ٛفإٌغبه،ِلفًإٌٝ-

.ِٚواعغأفوِٜٕٙب1ٔإٌَٝٗٔ.اٌظفؾبدِٖٕٓٔٓ،ٕاٌلاهاٌج١ؼبء،ؽ–ٌؼوثٟاٌفٍَفخ،اٌّووياٌضمبفٟا

.ٖٕٗ-3ٖٕلظخاٌؾؼبهح،ِوعغٍبثك،اٌظفؾبد
(ٕ)

.7ٓٔ-ٙٓٔأٚك٠َخاٌؼواقاٌقبٌلح،ِوعغٍبثك،صص-ؽٗثبلو،ٍِؾّخوٍىبِش-
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 ٌندبهلم األسفل أخذ صاحبه جلجامش ألن سننه أن من ٌدخله ال ٌرجع منه. ولّما لم ٌعد من العا ؛العالم

 .(ٔ)وٌبكً حزًنا على فقده

وتستمر القصة فً سرد تفاصٌل ال تعنٌنا كثًٌرا، حتى تصل إلى ما ٌهمنا، وهو أن جلجامش نجح فً 

النهاٌة بمساعدة إله العالم األسفل "نرجال" فً )إحداث ثقب( خرجْت منه روح أنكٌدو كؤنها الرٌح، 

ا اآلخر.. ثم طرح جلجامش على شبح أنكٌدو السإال الذي نرٌد وننتظر، وهو فتعانقا وقّبل أحدهم

"لن أقص  :ٌقه أنكٌدوؤجاب صدقوله له: "أخبرنً ٌا صدٌقً عن أحوال العالم األسفل الذي رأٌت؟". ف

". أن تجلس وتبكً علٌك فسٌتحتم هاوإذا كان البد من إخبارك بٌقً، صد ٌاأخبار العالم األسفل  ٌكعل

 . (ٕ)"سؤجلس وأبكً"لجامش وقال: قبل جف

 وفً رواٌة أخرى أظنها أوضح وأصرح وأفصح: 

مش عن حال الموتى، فٌرد علٌه إنجٌدو بقوله: "ال أستطٌع أن أجٌبك ألنً لو فتحت اٌسؤل جلج"

مش رمز اولؽشً علٌك". ولكن جلج ة الهول،من شدّ  ، لقضٌتَ األرض أمامك، ولو أخبرتك بما رأٌتُ 

ً   ًلك الببلهة الجرٌبة، ٌصر على طلب الحقٌقة وٌقول: "سٌقضالفلسفة، وهً ت ، وٌؽشى الرعبُ  عل

  ً  .(ٖ)"أهوال الجحٌم بوصؾ إنجٌدو فٌبدأ، ولكن خبرنً عنه". عل

طعامها  ؛صورة قاتمة عن حالة أرواح الموتى؛ إذ إن ؼالبٌتها سجٌنة فٌعطً أنكٌدو سٌده جلجامش

نها وخاصة من مات أصحابها فً الحرب مٌتة األبطال ومن ة مبٌنما تتمتع القلّ  ،التراب والطٌن

وهذا كبلم أنكٌدو لجلجامش فً  .(ٗ)تركوا ذرٌة لهم، بمعاملة خاصة حٌث ٌجدون الماء والقوت

 وصؾ العالم األسفل كما ورد فً الملحمة نّصاً فً هذا الحوار بٌنهما:

 اه الدٌدان اآلن كما لو كان لباسً تهمإن جسمً الذي كنَت تلمسه ٌوم كان قلبك تؽمره األفراح، تل -

صرخ جلجامش ٌا وٌلتاه ورمى نفسه فً التراب وخاطب شبح ف -خلقاً، وقد امتؤل بالتراب.. 

 -هل رأٌَت الذي خلؾ وراءه ابناً واحداً؟.  -ه. أجل لقد رأٌتُ  -الذي ال ولد له؟.  أنكٌدو: هل رأٌتَ 

أجل لقد  -والذي خلّؾ ابنٌن هل رأٌته؟.  -كاًء مًرا. أسفل الجدار وٌبكً ب ه وهو ممدد  أجل لقد رأٌتُ 

أجل  -الذي خلّؾ ثالثة أبناء؟  وهل أبصرتَ  -رأٌته إنه ٌضطجع فً بناء من اآلجر وٌؤكل الخبز. 

أجل رأٌته وهو  -والذي له أربعة أوالد هل رأٌته؟.  -رأٌته إنه ٌسقى الماء من زقاق ماء العمق. 

نعم رأٌته وهو كالكاتب الطٌب وٌده مبسوطة  -أوالد هل رأٌته؟. والذي له خمسة  -فرح القلب. 

ٌُسمح له بدخول القصر. نعم رأٌته. ثم ٌسؤله عن الذي خلؾ  -وهل رأٌت الذي له ستة أوالد؟.  - و

عن حاالت أخرى ثم ٌسؤله  .سبعة وثمانٌة ولكن ٌنخرم النص فً الجواب فال سبٌل لمعرفة حالهم.

سإاله عن الذي قُتل فً المعركة حٌث شاهده بصحبة أبٌه منها أٌضاً، و النص نخرامؼٌر معروفة ال

. وسؤله عن الذي لم ٌدفن بل ظل فً العراء فؤجابه أن روحه ال قرار .وأمه ولكن زوجته تبكً علٌه

، فؤجابه بؤنه قرابٌنقّرب له أحد من األحٌاء بعد موته ال. وسؤله عن الذي ال ٌُ .لها فً العالم األسفل

 .(٘)المزابل فًلفضالت التً ترمى ٌؤكل ا

                                                           
(ٔ)

 .7ٓٔاٌّوعغاٌَبثك،ص-
(ٕ)

ٔفٌاٌّوعغاٌَبثك،ٔفٌاٌظفؾخ.-
(ٖ)

.ٖٕٗ،صٕ،طِْٔٚيك٠َٛهأذ،لظخاٌؾؼبهح،ِوعغٍبثك،ِظ-
(ٗ)

.ٕٕٕأٔظو:ِؾّلػظفٛه،ِؼبٌُؽؼبهاداٌشوقاألكٔٝاٌمل٠ُ،ِوعغٍبثك،ص-
(٘)

 .1ٓٔأٚك٠َخاٌؼواقاٌقبٌلح،ِوعغٍبثك،ص-ؽٗثبلو،ٍِؾّخوٍىبِش-
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وكل ما ٌهمنا من الحوار هو إثبات )وجود عالم األرواح بعد الموت( وأن فً ذلك العالم األسفل من 

 من ٌنعم بالراحة والسكٌنة والطعام والشراب.  -فً المقابل-ٌعّذب وٌعانً وال تستقر روحه، وفٌه 

)رإٌا أنكٌدو( التً قّصها على جلجامش، وفٌها وصؾ  ومما ٌزٌد التؤكٌد وال بد من اإلشارة إلٌه، هو

 دقٌق لعالم الظلمة األسفل الذي ٌمؤله الؽبار وٌؤكل أهله التراب والطٌن.. ٌقول أنكٌدو:

واقفاً  كنتُ "ٌا خلًّ، لقد رأٌُت اللٌلة الفائتة رإٌا، كانت السماء ترعد فاستجابْت لها األرُض، و

انً من لباسً ومسكنً بمخالبه وأخذ الوجه.. لقد عرّ  وحدي فظهر أمامً مخلوق مخٌؾ مكفهر

وقادنً إلى )دار الظلمة( إلى مسكن "أركال" .. إلى الدار التً ال  ،بخناقً حتى خمدْت أنفاسً

ٌرجع منها من دخلها.. إلى الطرٌق الذي ال رجعة لسالكه.. إلى الدار التً حرم ساكنوها من 

هم.. وهم مكسوون كالطٌر بؤكسٌة من أجنحة الرٌش.. النور.. حٌث التراب طعامهم والطٌن قوت

وٌعٌشون فً ظالم ال ٌرون نوراً.. وفً بٌت التراب الذي دخلته شاهدُت الملوك والحكماء، فرأٌُت 

تٌجانهم قد نزعْت وكدسْت، أجل! رأٌْت أولئك العظام الذي لبسوا التٌجان وحكموا األرض فً 

ٌُقّدم لهم اللحم والشواء.. ٌو" و"أنللً وكان النائبون عن "أناألزمان الخوا ل" هم وحدهم الذٌن 

التراب الذي دخلت، ٌسكن الكاهن األعلى  تٌوٌقّدم لهم الخبز.. وٌقّرب إلٌهم الماء البارد.. وفً ب

لآللهة العظام..  مسحوخّدام المعبد وٌعٌش الراقً المعوذ، والساحر وٌسكن الذٌن ٌقدمون زٌت ال

ان" وتحكم "اٌرش كٌكال" ملكة العالم األسفل و" بعلة صٌري" كاتبة " و "سموقٌتاناوٌسكن "إ

العالم السفلً تسجد أمامها وبٌدها رقٌم تقرأ لها منه، ولما رفعْت رأسها أبصرتنً فقالت: من الذي 

 .(ٔ)"أتى بهذا الرجل إلى هنا؟

ٌحسن بنا بل وبعد أن استخلصنا وناقشنا وسلطنا الضوء على أبرز ما ٌهمنا فً ملحمة جلجامش، 

ت معنا  ٌتوجب علٌنا أن نقضً بعض الوقت مع أسطورة )نزول عشتار إلى العالم األسفل(، التً مر 

إشارة بسٌطة عنها فً مبحثنا السابق عن الموت وما ٌتعلق به، وسنقوم فً هذا المبحث بتسلٌط 

 الضوء على أهم ما ٌبلمس موضوعنا فً تلك األسطورة.

رة ما ذكره أنكٌدو فً حدٌثه السابق لجلجامش، وهذا مهم جًدا؛ ألن تواتر ففً البداٌة تإكد األسطو

ٌّة، ٌبرهن على صحة المعلومات ا لمتواترة التً ٌعضد بعضها المعلومات من هذه المصادر القو

 األسطورة:ول تقبعضا.. 

 ،عمن اتجهت عشتار ابنة ِسـن بؤفكارها. إلى األرض التً ال عودة منها، إلى أرض إرٌشكٌجال،"

  الدار التً ال ٌرجع منها الداخل. إلى إلى دار الظالم ومسكن "أركاال". ابنة ِسـن اتجهت بؤفكارها

 إلى المكان الذي ال ٌرى سكانه نوًرا وال ضٌاًء،.   إلى الدرب الذي ال ٌرجع بسالكه من حٌث أتى

ٌش تنقلهم كما علٌهم أجنحة من ر.. وفً الظلمة ٌعمهون حٌث التراب طعامهم والطٌن معاشهم؛

 .(ٕ)"س الؽباروعلى المزالٌج والبوابات هناك تكدّ .. الطٌور

فؤما بالنسبة للظلمة واستحالة الرجعة وأن طعامهم الطٌن وشرابهم الماء العكر، فقد مر  معنا مراًرا 

وذكره "أنكٌدو" وؼٌره؛ وأّما قول األسطورة: )علٌهم أجنحة من رٌش تنقلهم كما الطٌور( فهذه هً 

                                                           
(ٔ)

.7ٔ-7ِٓوعغٍبثك،صصأٚك٠َخاٌؼواقاٌقبٌلح،-ؽٗثبلو،ٍِؾّخوٍىبِش-
(ٕ)

.ٚأٔظوأ٠ًؼبٖٖٙ-ٖٖ٘فواًاٌَٛاػ،ِغبِوحاٌؼمًاألٌٚٝكهاٍخفٟاألٍطٛهح،ِوعغٍبثك،صص-

-7ٕٓٓالفزالفثؼغاٌىٍّبد:فواًاٌَٛاػ،٘جٛؽػشزبهإٌٝاٌؼبٌُاألٍفً،ِغٍخِؼبثواٌَٛه٠خ،ثزبه٠ـ

ٓ3-ٔٙ 
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ضافة التً لم نتوقؾ عندها بشكل جٌد فً الصفحات الماضٌة، وقد اتفقْت على تؤكٌد ذلك عّدة اإل

مصادر، والزبدة أن أرواح األموات فً العالم األسفل تطٌر وتتنقل بؤجنحة ورٌش. وهذا ٌتفق أًٌضا 

 وهم مكسوون"وٌعزز من صحة قول أنكٌدو الذي مر  معنا فً حواره مع جلجامش، أعنً قوله: 

 ."كالطٌر بؤكسٌة من أجنحة الرٌش

 ثم تقول أسطورة عشتار أًٌضا:

إلى  ....."توجهت بكالمها إلى حارس البوابة وعندما وصلت عشتار إلى بوابة أرض الالعودة،"

 فإذا لم تفتح لً بوابتك ألدخل، اسمع ٌا حارس البوابة، افتح بوابتك أمامً."أن تقول األسطورة: 

وأُقٌم الموتى  سؤخلع عوارضها وأرمً بمصراعٌها، سر مزالٌجها،فإنً سؤحطم البوابة وأك

وكان الحارس ٌكرر وٌرد  حتى ٌربو عدد الموتى على عدد األحٌاء. وأطلقهم لكً ٌؤكلوا األحٌاء،

  .(ٔ)"هذه شرائع رّبة العالم األسفل"علٌها دابًما بقوله: 

السابق، أن العالم األسفل ٌسّمى أرض وقد حذفُت بعض الكبلم اختصاًرا، فكل ما ٌهمنا من المقتطؾ 

البلعودة، وأن لهذا العالم السفلً بوابات علٌها حارس أو حّراس، وأن لهذا العالم رّبة تحكمه بشرابع 

وقوانٌن خاصة، وأن سبب نزول عشتار إلى العالم األسفل هو رؼبتها فً مساعدة الموتى وإعادة 

 أرواحهم إلى الحٌاة، كما مر  معنا سابقاً.

ثم تستمر األسطورة فً سرد القصة التً ال ٌهمنا كثًٌرا فً بحثنا ما تبقى منها، باستثناء إشارات 

ٌسٌرة ال تستوجب التكرار، ومنها مثبل أن حّراس بوابات العالم األسفل ال ٌسمحون ألحد بالدخول إال 

 إذا تم تجرٌده من كل شًء ٌلبسه، األحذٌة والمجوهرات والمبلبس وكل شًء.

اء على كل ما سبق ننتقل إلى نقطة أخرى، وهً أن الكثٌر من الدارسٌن والباحثٌن ٌرون أن وبن

 مر  بمرحلتٌن فً موضوع الخلود بعد الموت: اإلنسان الرافدي

ا عند فً الحٌاة  بالخلود اإلنسانً آمن فً بداٌاتهف -ٔ  ًٌ الذٌن  "السومرٌٌن"اآلخرة، وٌظهر هذا جل

ا، ا واجتماعًٌ ا وانسجامهم معها، أكبر وأقوى من ارتباطهم باالستقرار معرفًٌ كان ارتباطهم بالمٌثولوجٌ

مما أدى إلى خوؾ السومري من اإلله ورعبه الشدٌد منه، ولم ٌكن هذا الخوؾ من اإلله القٌم على 

ة الحٌاة الدنٌا فقط، بل على الحٌاة اآلخرة )الموت(، ومن هذا الرعب من اإلله، أعد  السومرٌون العدّ 

لمرحلة ما بعد الموت، أي للخلود الذي ٌإمنون به، وأكبر تؤكٌد على صحة هذا الكبلم ما وجد فً 

)النقوش على األختام )المدافن السومرٌة( من أدوات واستعدادات، باإلضافة إلى ما وجد من 

ً أن لكل فرد إلهه الخاص، الذي رسمه كتمٌمة على ختمه األسطوانً، ف التً أثبتتْ  األسطوانٌة(

ه فً دنٌاه، وٌكون خٌر عون له فً آخرته وحٌاته األخرى بعد ٌمعامبلته الٌومٌة، ٌتقرب منه لٌحم

 .(ٕ)موته

حول الثواب والعقاب  -كؽٌرهم من أهل العراق القدٌم–ورؼم عدم وضوح صورة معتقد السومرٌٌن 

قوى من ؼٌرهم من أهل فً الحٌاة الثانٌة، إال أن إٌمان السومرٌٌن بوجود تلك الحٌاة الثانٌة كان أ

الحضارات األخرى فً العراق القدٌم، فنجدهم )مع الجثة( ٌلفون حاجٌات المٌت الشخصٌة، وفً 

                                                           
(ٔ)

اٌّوعؼبْاٌَبثمبْ.-
(ٕ)

.ٓٔٔؽَٓ،ر١بهاداٌفٍَفخاٌشول١خ،ِوعغٍبثك،صأٔظو:ِؾّل-
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)داخل التابوت( نجد الكثٌرٌن منهم أًٌضا ٌضعون حاجٌات ومستلزمات خاصة بالمٌت، وفً )خارج 

ى العالم اآلخر، ومن البلفت التابوت( نجد القارب السالؾ الذكر الذي سٌعبُر بالمٌت النهر لٌنقله إل

للنظر أن هذا القارب الذي كانوا ٌضعونه خارج التابوت، ٌحتوي فً داخله على أشكال وألوان من 

ناتج عن  -ببل شك-األوانً المختلفة األحجام، باإلضافة إلى أنواع مختلفة من القرابٌن.. وكل هذا 

فلً إلى استخدام قارب مزود بؤنواع اعتقادهم بؤن المتوفى سٌحتاج فً رحلته إلى العالم الس

 . (ٔ)المؤكوالت والمشروبات

ا عند البابلٌٌن اختلؾ الوضعولكن  -ٕ ًٌ جتماعٌة اال التألسباب كثٌرة منها الرفاهٌة والتحوّ ؛ نسب

الذي آمنوا به كامتداد لعقٌدة السومرٌٌن  المختلفة وؼٌرها، فاختلفت نظرتهم للخلود فً اآلخرة،

 :ذلك االختبلؾومن  السابقة لهم،

فً هذه  وطبقاتهم بٌن الناس بعضهم أن إٌمانهم بالخلود كان ذا صبؽة طبقٌة، ظهرت من تمٌٌز -أ

القضٌة، حٌث جعلوا الخلود فً اآلخرة خاًصا بالفبة الشرٌفة من المجتمع، أو بعلٌة القوم بؤسلوب 

ً موضوع الخلود بعد الموت، ؼرًٌبا ونادًرا بٌن البشر ف تفرٌقاً  كثٌر من البابلٌٌن فرقفقد  أدق.

، بل هو محصور ومقصور على الطبقات العلٌا، طبقة الملوك عند هإالء فالخلود لٌس للجمٌع

وكهانهم وؼٌرهم من علٌة القوم، أما الطبقات الدنٌا كالفقراء والعبٌد، فحٌاتهم تنتهً بالموت، ولٌس 

 .(ٕ)لهم خلود بعده

إٌمان البابلٌٌن بالحٌاة الثانٌة بعد  كثٌر من اإلثباتات علىالبابلٌة ال نجد فً الحضارةمع أننا  -ب

إال أن  مختلفة للرحٌل لتلك الحٌاة،الستعدادات كاال -تحت تؤثٌر الفكر السومري السابق لهم- الموت

 إٌمانهم كان فٌه )ضعؾ ولٌن(، فلم ٌكن بنفس القوة والصورة الموجودة عند السومرٌٌن.

.. كل ل فً النظرةوالتحوّ  والتفرٌق بٌن طبقات األموات والتداخل التذبذب والؽموضو الضعؾ وهذا

جعل البابلٌٌن ٌتجهون إلى دنٌاهم أكثر، فتمٌزوا باالرتباط النفعً بالقضاٌا اإللهٌة والدٌنٌة، فلم  ذلك

ٌكن لموضوعات النعٌم األخروي والحور والجنة والنعٌم وما شابه.. لم ٌكن لها قٌمة كبٌرة عند 

لم ٌطلبها ولم ٌقتنع بها وبما ٌقال عن ما ستقدمه اآللهة من النعٌم المقٌم فً اآلخرة، بقدر البابلً، ف

اقتناعه بدنٌاه وطلبه الرحمة من أسٌاده وآلهته، بالحصول على المنافع الدنٌوٌة البحتة، كقطع 

 .(ٖ)األراضً وما شابهها

لق هابمة على وجه األرض، بعد أن الروح تنط ٌتجلى باختصار فً موقؾ البابلٌٌنوٌرى البعض أن 

وباإلضافة إلى أنها تنطلق  .سنعرؾ تصورهم عن مصٌره فً المبحث القادم مفارقة الجسد الذي

هابمة، تقوم الروح أًٌضا باالقتصاص من األحٌاء وتنؽٌص عٌشهم إذا لم ٌقدموا لها ما تحتاجه 

للعقابد  -مع وجود اختبلفات ٌسٌرة- والحقٌقة أن هذا المعتقد البابلً جاء مشابهاوٌهدئ من عنفها.. 

 .(ٗ)السومرٌة

                                                           
(ٔ)

–كهاٍخفٟٔشأحاٌّؼزملاد،ِٕشٛهادعبِؼخلبه٠ٌٛٔ–أٔظو:ك.١ٕ٘خِفزبػاٌمّبؽٟ،اٌفىواٌل٠ٕٟاٌمل٠ُ-

 .13-11َ،صٖٕٓٓ،ٔثٕغبىٞ،ؽ
(ٕ)

.ِٙٔٔؾّلؽَٓ،اٌّوعغاٌَبثك،ص-
(ٖ)

 .ٙٔٔشول١خ،ِوعغٍبثك،صأٔظو:ِؾّلؽَٓ،ر١بهاداٌفٍَفخاٌ-
(ٗ)

.3ٕٔ،ص3ٔأٔظو:اٌّوعغاٌَبثك،اٌؾبش١خ-
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والبابلٌون لم ٌكونوا متفابلٌن فً نظرتهم للعالم اآلخر من جهة كما ظهر لنا، وفً عقٌدتهم أمور 

تتعارض مع العقل من جهة ثانٌة. وهذا ما تإكده الدكتورة هنٌة مفتاح، التً جمعت بٌن الناحٌتٌن فً 

ؾ: "وهكذا كانت عقٌدة البابلٌٌن عن الدنٌا الثانٌة أو الحٌاة بعد الموت قولها الموجز الدقٌق فً الوص

تبعث على الحزن وعدم االبتهاج، إال أنها كانت تحوي ما ٌكفً لحفز السذج على تقدٌم القرابٌن من 

 .(ٔ)الطعام والشراب إلى اآللهة والكهنة

المعتقدات الدٌنٌة اآلشورٌة، ومن ذلك مع البابلً السالؾ الذكر ٌتفُق  المعتقد الدٌنًف أّما فً آشور

ٌقوم على تصور ثبلثً، أركانه الثبلثة هً: الخلق  واحد عندهما، إذ إنهمثبل أن مفهوم اإلله 

والحساب والحماٌة، أي أنهم ٌتفقون على وجود آلهة خاصة بموضوع خلق العالم بكل ما فٌه، 

ة مهمتها لم، باإلضافة إلى وجود آلهوٌتفقون أٌضا فً وجود آلهة أخرى مهمتها حماٌة هذا العا

 .(ٕ)وهذا ما ٌهمنا هنا ،اا وعقابً ثوابً  (حساب البشر)

فموضوع حساب البشر بعد الموت ال ٌمكن نفٌه بشكل قاطع، رؼم كثرة القابلٌن بعدم وجود حساب 

ا من كبار الباحثٌن أٌد وأكد وشدد على وجود الحساب للبشر.. والسبب هو أن هناك فرٌقاً قوًٌ 

فً معتقداتهم، ومن أبرز هإالء أستاذان، األول هو األستاذ "كرٌمر" الذي استند على األخروي 

فً خاتمة المرثٌة السومرٌة الشهٌرة، التً ٌرثً فٌها االبن )لودنكرا( أباه المدعو )ننا(  إشارة وردتْ 

قرٌر مصابر فقد ورد فٌها صراحة ما ٌدل على نزول اإللهٌن شمش وأوتو، إلى العالم األسفل لت

الموتى.. والثانً هو األستاذ "أ.هاٌدل" الذي اعتمد على اإلشارة الواردة فً أسطورة نزول عشتار 

، عن حكم الموت الذي أصدره )األنوناكً( على اإللهة -حسب الرواٌة السومرٌة-إلى العالم األسفل 

عقابد ما بعد الموت فً  كٌكال( بؤنه إشارة واضحة إلى الحساب فً-)انانا( فً حضرة اآللهة )اٌرش

العراق القدٌم. كما أن عدًدا من الباحثٌن اآلخرٌن أثبتوا أن )األنوناكً( ٌقومون بحساب األعمال 

 .     (ٖ)الحسنة والسٌبة للمٌت، بطرٌقة مقاربة للحساب الموجود فً عقابد المصرٌٌن القدامى

ورد عنهم من إثباتات تدل على  ولكنهم ورؼم إٌمانهم بنوع أو صور معٌنة من الحساب، ورؼم ما

العقابد اآلشورٌة الخاصة بعالم الموت وما بعده مشابهة  ٌقٌنهم بوجود عالم آخر بعد الموت، إال أن

أن ٌتمتع بشًء فً  اً الكثٌر من الفرص لمن عمل صالحً للعقابد البابلٌة أًٌضا من حٌث أنها ال تعط

سفتٌن البابلٌة واآلشورٌة أن ٌرضً اآللهة، من أجل أن ذلك العالم اآلخر، فقد كان هم اإلنسان فً الفل

تمنحه السعادة والرخاء فً الحٌاة الدنٌا قبل أي شًء آخر، فلم ٌبذل اآلشوري الكثٌر من الجهد لٌقٌم 

ا. وعلى ذلك ففكرتهم فً تقدٌم القرابٌن والصبلة لم سعٌدً  لنفسه مؤوى ٌقضً فٌه حٌاته الثانٌة هانباً 

الملموس فً  فً النعٌم الماديّ  اصول على الحٌاة الخالدة، بل طمعً األولى للح تكن تهدؾ بالدرجة

 اا فقد استحق رضى اإلله وعاش ممتعً هً أن اإلنسان ما دام ٌعمل صالحً . وخبلصة عقٌدتهم الدنٌا

 .(ٗ)إذا تعّمد ارتكاَب الذنوب فإن اآللهة تتخلّى عنه فٌترّدى فً عالم الرذٌلة والشر بالسعادة، أّما

والدٌانات الرافدٌة لم تفّرق بٌن األموات فً حتمٌة النزول إلى العالم السفلً، فالموتى ٌهوون إلى هذا 

ا كان شؤنهم، من ؼٌرالعالم الفظٌع الذي تسكنه األرواح التعسة، مهما كانت  ًٌ تمٌٌز بٌنهم،  مكانتهم وأ

                                                           
(ٔ)

.3ٗكهاٍخفٟٔشأحاٌّؼزملاد،ِوعغٍبثك،ص–ك.١ٕ٘خِفزبػاٌمّبؽٟ،اٌفىواٌل٠ٕٟاٌمل٠ُ-
(ٕ)

.ِٔٔٔؾّلؽَٓ،ر١بهاداٌفٍَفخاٌشول١خ،اٌّوعغاٌَبثك،ص-
(ٖ)

.ٓٗٔ-3ٖٔصاٌّٛد،ِوعغٍبثك،صأٔظو:ٔبئًؽْٕٛ،ػمبئلِبثؼل-
(ٗ)

،)ثزظّوفوج١وِّٕٟفٟاٌظ١بغخٚاٌزؼل١ٕ٘37ً٠خِفزبػ،اٌفىواٌل٠ٕٟاٌمل٠ُ،اٌّوعغاٌَبثك،ص-

ٚاإلػبفخ(.
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بشكل )الرطوبة والبرد( ًدا تمؤله وهذا العالم األسفل لٌس عالًما مظلًما فحسب، بل عالًما رطًبا بار

 .(ٔ)رهٌب ، وهذا مما ٌزٌد فً الشقاء والمعاناة

كما أنهم ٌإمنون بؤن أرواح الموتى تسمع األصوات الصادرة من عالم األحٌاء من جهة، وتبقى 

محتفظة بمشاعرها تجاه من تحبهم ومن تكرههم من جهة ثانٌة، فؤّما الدلٌل على سماعها أصوات 

نمو( -هو النص الذي ٌتحدث عن موت أحد الملوك، حٌث ورد فٌه أن الملك المدعو )أوراألحٌاء، ف

علٌه، بعد مرور سبعة أو عشرة أٌام على موته ونزوله للعالم كان ٌسمع بوضوح )عوٌل ببلد سومر( 

ع فن مالسفلً. وأّما األدلة على احتفاظها بالمشاعر، فؤبرزها دلٌبلن، األول هو أن أحد ملوك آشور دَ 

والده األوسمة الملكٌة التً ٌحبها إلٌمانهم أن المتوفى ال ٌفقد إحساسه وشعوره مطلًقا، والدلٌل الثانً 

من العالم األسفل لمقابلة جلجامش، كانت تحمل له الكثٌر من  هو أن روح "أنكٌدو" حٌن خرجتْ 

 .    (ٕ)مشاعر المودة، كما ظهر من حوارهما

عقابد قدماء ببلد الرافدٌن فً بقاء الروح بعد الموت وانتقالها لعالم ولكن؛ وبعد أن عرفنا الكثٌر عن 

آخر أسفل، ٌؤتً السإال المهم الذي ٌفرض نفسه بقوة هنا، وهو: هل هذا البقاء الروحً فً العالم 

رون األسفل أبدّي فً معتقداتهم؟ أو بصٌاؼة أخرى: هل كانوا ٌإمنون بخلود الروح؟ هل كانوا ٌتصوّ 

 ستخلد فً العالم األسفل، أم أنها ستقٌم فٌه مدة معٌنة فقط؟.أن األرواح 

ٌجٌبنا العالم الكبٌر طه باقر بكل وضوح قاببل: "لم ٌتصّور البابلٌون أن الموت ؼاٌة تنتهً عندها 

ا، أي أنهم لم ٌعتقدوا بالفناء المطلق، فبعد انفصال الروح عن الجسد، تنتقل  ًٌ الحٌاة وتنعدم انعداًما كل

لى طور جدٌد من الوجود، إذ تنحدر الروح بعد وضع الجسم فً القبر إلى عالم األرواح وهو الروح إ

 .(ٖ)العالم األسفل، وتعٌش هناك إلى أبد اآلبدٌن

ًٌا  وكل ما ٌهمنا هنا لئلجابة عن سإالنا السابق، هو قوله )وتعٌش هناك إلى أبد اآلبدٌن( فقد ظهر جل

السابقة ما ٌتفق بقوة مع هذا القول، فالسومرٌون والبابلٌون من خبلل الكثٌر مما ورد فً المباحث 

ٌتفقون فً الجملة على وجود نوع من  -رؼم اختبلفهم عن بعضهم فً بعض التفاصٌل–واآلشورٌون 

الحساب وآلهة مختصة بالحساب، وٌتفقون أًٌضا على وجود العالم األسفل وعلى وجود األرواح التً 

ٌّة خالدة.تحمل الحسنات والسٌبات، وبإق  امة األرواح فً العالم األسفل إقامة أبد

وٌتفق كثٌر من الباحثٌن مع الكبلم السابق، مع اختبلؾ طفٌؾ جًدا من حٌث تسمٌة مكان خلود الروح 

فقط، حٌث ٌقولون باختصار: إن اإلنسان العراقً القدٌم اعتقد أن روح المٌت تحٌا الحٌاة اآلخرة فً 

 .(ٗ)السفلً، حٌث تخلد هناك إلى األبد من ؼٌر قٌامة وال رجعة وهو العالم (ح)عالم األروا

بؤسالٌب وصٌاؼات كثٌرة ال ٌمكن حصرها، ومنها ما  )خلود الروح(كما ٌإكد آخرون أًٌضا عقٌدة 

ٌرد فً سٌاق نفً العقاب والثواب فً العالم اآلخر، مع )ربط الخلود بالمساواة(، ومن ذلك قول 

االعتقاد فً ببلد وادي الرافدٌن القدٌمة بؤن عالم األحٌاء هو دار العقاب الدكتور نابل حنون: "رسخ 

                                                           
(ٔ)

 .3ٖأٔظو:ؽ١َٓاٌؼٛكاد،اٌّٛدفٟاٌل٠بٔبداٌشول١خ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٕ)

 .ٕٓٔ-3ٔٔصٍبثك،صأٔظو:ٔبئًؽْٕٛ،ػمبئلِبثؼلاٌّٛد،ِوعغ-
(ٖ)

.ٖٕٔربه٠ـاٌفواداٌمل٠ُ،ِوعغٍبثك،ص-ؽٗثبلو،ِملِخفٟربه٠ـاٌؾؼبهاداٌمل٠ّخ-
(ٗ)

 .ٖٖٓأٔظو:ك.أؽّلأ١ٍٍٓ١ُِ،كهاٍبدفٟؽؼبهحاٌشوقاألكٔٝاٌمل٠ُ،ِوعغٍبثك،ص-
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بشكل متساو بٌن األخٌار  )إقامة الموتى الدائمة(والثواب، وأن العالم اآلخر لٌس إال مكانا لــ 

 .  (ٔ)واألشرار"

 األدلة التالٌة: -ؼٌر ما ذكر-ومن األدلة على إٌمانهم بخلود الروح فً العالم األسفل 

أنهم ٌناجون وٌتوجهون بالدعاء إلى أرواح آبابهم وأمهاتهم، بل وأجدادهم الذٌن ماتوا منذ أزمنة  -ٔ

بعٌدة، وهذا ٌعضد األدلة األخرى التً استعرضناها سابقاً حول تؤكٌد إٌمانهم بخلود الروح وطول 

ض نصوصهم من أن إقامتها الدابمة فً عالم األموات السفلً.. ومن الشواهد على ذلك ما ورد فً بع

اإلنسان الذي ٌبتلى باألرواح الشرٌرة فً حٌاته الدنٌا، ٌتضّرع إلى أرواح الموتى من أجداده وأهله، 

ومن ذلك هذه التعوٌذة: " ٌا أرواح عابلتً، ٌا أرواح أبً وأمً وأجدادي، وأخً وأختً وكل أهلً 

 .(ٕ)وأقربابً... إلى آخر الدعاء الطوٌل الذي ال ٌهمنا محتواه هنا

أن نصوصهم تشٌر إلى أن أرواح الموتى إذا انقطعت عنها األطعمة والسوابل والقرابٌن التً  -ٕ

ٌقدمها لها األحٌاء، فإنها تكون أمام أمرٌن، فإما أن تبقى معتمدة على أكل الطٌن وشرب الماء العكر 

.. ونبلحظ ؼٌاب (ٖ)عفً العالم األسفل، أو أنها تخرج ؼاضبة لعالم األحٌاء لتؤكل من فضبلت الشوار

أو  وهذا استنتاج مّنً، فلو كانت ؼٌر خالدة أو أن إلقامتها نهاٌة، لماتتْ  )احتمال موتها أو هالكها(.

 أو ما شابه. هلكتْ 

األرواح السفلً بؤسماء تدل على البقاء الدابم فٌه، مثل )عالم البلرجعة(،  ون عالمَ سمّ أنهم ٌُ  -ٖ

وقادنً ي مر  بنا فً النصوص الطوٌلة السابقة، وتحدًٌدا قوله: "وأوضح شواهد ذلك كبلم أنكٌدو الذ

إلى )دار الظلمة( إلى مسكن "أركبل".. إلى الدار التً ال ٌرجع منها من دخلها.. إلى الطرٌق الذي ال 

 ."رجعة لسالكه

لتً وهذه حجة عقلٌة اجتهادٌة مّنً، لم أعثر على أٌة إشارة إلٌها فً أيِّ مرجٍع من المراجع ا -ٗ

رجعنا إلٌها فً هذا البحث، وأعتقد أنها حجة كفٌلة بزٌادة التؤكٌد على إٌمانهم بخلود الروح فً العالم 

ٌّة إشارة من أي نوع على أن األرواح ستفنى أو تنتهً أو  -بكل بساطة–األسفل، وهً  أننا ال نجد أ

ٌتؽٌر أو أنها ستنتقل إلى مكان تزول أو تنعدم فً العالم األسفل.. وال نجد أٌة إشارة على أن حالها س

آخر ٌجب علٌنا أن نتابعها فٌه لنعرؾ هل ستخلد أم ال؟. فكلُّ ما لدٌنا هو إثباتات وحجج دامؽة كثٌرة 

ومتواترة تإكد على أنهم ٌإمنون بوجود مقر لؤلرواح أسفل األرض، وتإكد على أن أرواح الجمٌع 

 جًدا شامبلً  ونصوصهم المختلفة وصًفا دقٌقاً  تنصرؾ إلٌه بعد الموت، وتصفه أساطٌرهم ومبلحمهم

لكل ما فٌه. وبالتالً فالعقل والتفكٌر المنطقً ٌفرض علٌنا أن تصّور قدماء ببلد الرافدٌن هو أن 

 األرواح بعد الموت تنتقل إلى مقّرها السفلً وتقٌم إقامة دابمة فٌه، خالدة مخلّدة إلى أبد اآلبدٌن.

من الباحثٌن الذٌن نظروا فً هذه المسابل من زواٌا أخرى مرتبطة وتجدر اإلشارة إلى أن عدًدا 

بمصادر مختلفة، خرجوا بنتابج فٌها كثٌر من االختبلؾ عن نتابج المسار العام لؽالب الباحثٌن، ومن 

باحث الكنٌسة األسقفٌة الدكتور عزت زكً،  -على سبٌل المثال–هإالء المختلفٌن والممٌزٌن جًدا 

رات مختلفة، منها أن )عقٌدة الخلود( عند قدماء الرافدٌن مرت بتطورات وتصوّ  الذي ٌورد قراءات

                                                           
(ٔ)

 .3٘ٔٔبئًؽْٕٛ،ػمبئلِبثؼلاٌّٛد،ِوعغٍبثك،ص-
(ٕ)

.7ٕٔعػٍٝاٌزؼ٠ٛنحوبٍِخ:أٔظو:ٔبئًؽْٕٛ،ػمبئلِبثؼلاٌّٛد،ِوعغٍبثك،صٌالؽال-
(ٖ)

.َٖٕٔبثك،صاٌّوعغاٌأٔظو:ٔبئًؽْٕٛ،ػمبئلِبثؼلاٌّٛد،-
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بهم إلى ظهور أشكال أخرى من الخلود بعد الموت. وأعتقُد أننا بحاجة إلى  وتحّوالت مختلفة، انتهتْ 

ٌّمة، وقد قسمتها إلى ثبلث نقاط أساسٌة هً:  توقؾ عند إضافاته الق

عند اآلشورٌٌن لم ٌكن مقصوًرا كما تصورنا فً شكل معٌن فً  ٌذكر الدكتور أن عالم الخلود -ٔ

العالم السفلً، ولم ٌكن عالم الظبلم والكآبة كما اعتقد اإلؼرٌق وكما مر  معنا، فلدٌهم اعتقاد بوجود 

ٌّة(خلود فً  حٌث اكتشفت لوحة من ألواحهم مإخًرا، وُسطرْت علٌها الصبلة  )أرض السماء الفض

.. قّدم والدعاء التالٌٌن:  ًَ "ٌا بهجة القلب ونبع النقاء ومصدر االستنارة، وإعبلن كل ما هو معلن وخف

لمدٌنتك آشور طول األٌام، ولسٌدي الملك لٌتسلط على ملوك ورإساء.. ولمن ٌتقدمون بهذه الصبلة. 

ٌّة( بزٌت النعمة، ولٌكن طعامهم خمر البركة، ولٌكن إشراقهم نور  لتفض )أرض السماء الفض

 .(ٔ). لتهب لً الصحة.. والفبلح آللهة أرض آشور"الظهٌرة

ٌضٌؾ أًٌضا أن العالم السفلً فً األصل لم ٌكن مكاًنا ألرواح األموات، بل هو مكان ألرواح  -ٕ

الطبٌعة فً بداٌة األمر، كروح األرض، وروح الٌنابٌع، وروح الجبال.. الخ. كما أن لآللهة مكاًنا 

على من العالم السفلً، فوق مكان سكنى األشباح، وٌإدي إلٌه. أّما منعزالً خاًصا بها فً الطابق األ

القول بؤنه مكان حزٌن كبٌب تحت األرض تتخبط فٌه األرواح فً الظبلم والكآبة، وطعامها وشرابها 

الطٌن، فؤول من قال بهذا "الكلدانٌون" الذٌن اعتقدوا أًٌضا أن أرواح الموتى ٌقّدر لها أحٌاًنا )الفرار 

كما ٌصفه الدكتور –الم األسفل( لتبطش باألحٌاء وتطفا نهمها بدمابهم. وفً العالم األسفل من الع

مكاٌن خاص فٌه كراسً للجلوس ال تدخله إال )أرواح األبطال( وٌستشهد بالمصادر المسٌحٌة،  -عزت

 ومنها "سفر أشعٌاء" حٌث تحدث السفر عن )روح ملك بابل( عند نزولها إلى الهاوٌة أو العالم

السفلً، حٌث ٌقول سفر اشعٌاء: "الهاوٌة من أسفل مهتزة لك، الستقبال قدومك، منهضة لك األخٌلة 

أي األشباح، جمٌع عظماء األرض. أقامت كل  ملوك األمم عن كراسٌهم، وكلهم ٌقولون لك: أنت 

 أًٌضا قد ضعفت نظٌرنا، وصرت مثلنا.. فتحتك تفرش الرمة، وؼطاإك الدود؟... كٌؾ سقطت من

 .(ٕ)السماء ٌا زهرة بنت الصبح"

رهم للخلود بعد الموت تطّور، فؤصبح بصور أخرى ؼٌر وهذه أهم نقطة، حٌث ذكَر أن تصوّ  -ٖ

ٌرد بمعنى السكنى فً سماء اآللهة، )خلود فً سماء اآللهة( خلود األرواح فً العالم األسفل، فهناك 

ولى، وٌستشهد بؤن روح المدعو "إٌا بانى" وٌبدو أنه ٌقصد )السماء الفضٌة( الواردة فً الفقرة األ

تصعد من العالم األسفل المسّمى بالهاوٌة، وكؤنها سحابة من الؽبار، إلى سماء اآللهة فتحٌا وتبقى 

هناك وهً تنظر إلى أعمالها العظٌمة التً قامت بها على األرض، ومنها أنه شهٌد فً معركة. فهذا 

اء اآللهة، وهو فٌها ٌتكا على أرٌكة فاخرة، وٌشرب المٌاه المدعو "إٌا بانى" صعدْت روحه إلى سم

العذبة؛ ألنه ذبح فً المعركة. وٌستدل الدكتور بنص لم ٌشر إلى مصدره ٌبدو أنه من الكتب 

المسٌحٌة المقدسة، وهو حدٌث عن "إٌا بانى" الذي ٌبدو أنه شهٌد، حٌث ٌقول النص: "قد ُسمح له 

ا وٌضطجع على الجبال نظٌر اآللهة، ال ترهقه متاعب البشر، وقد بؤن ٌصعد إلى سماء اآللهة، وٌحٌ

فتح الطرٌق آلخرٌن من األبطال، وأنصاؾ اآللهة، لٌحٌوا حٌاة اآللهة على )جبل الوجود(، مخترقٌن 

 )سماء عانو( خلؾ الحجاب ؼٌر المنظور.

                                                           
(ٔ)

.٠ٌُٚشوإٌٖٝٔٔ-ٕٔٔأٔظو:ك.ػيدىوٟ،اٌّٛدٚاٌقٍٛكفٟاألك٠بْاٌّقزٍفخ،ِوعغٍبثك،صص-

ر١خاٌلػبئ١خ.ِظله٘نٖاٌٍٛؽخاٌظال
(ٕ)

 .ٗٔٔ-ٖٔٔاٌّوعغاٌَبثك،صص-
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فً سمابهم، ٌحلُّ وأعتقُد أن كبلمه عن صعود روح )قتٌل الحرب( إلى مصاؾ اآللهة ووصفه لحالها 

اإلشكال الذي واجه كثًٌرا من الباحثٌن، الذٌن توقفوا عند ؼموض موقؾ قدماء ببلد النهرٌن من روح 

من ٌقتل فً الحرب، ومن هإالء الدكتور محمد ؼبلب، الذي ٌلخص لنا فً كبلم جمٌل زبدة ما ٌمكن 

قتٌل الحرب أًٌضا، حٌث  ختم مبحثنا به، وفً كبلمه إشارة إلى عدم وضوح رأٌهم فً مصٌر روح

ٌرى فناء الروح بمجرد الموت؛ ولكنه كان ٌعتقد أن  لم ٌكن شعب ببلد الرافدٌن القدٌمٌتفق معنا أن 

كما رأٌنا فً  فً العالم التالً مصٌر اإلنسان كان محصوًرا فً هذه الحٌاة، وأن جمٌع الموتى أشقٌاء

ال ٌتضح منه رأٌهم الذي ؽامض الشًء ه بالٌصفأساطٌرهم، أّما استثناء الذٌن قتلوا فً الحرب ف

 .(ٔ)الحقٌقً

كما أعتقُد أن الدكتور زكً ٌشٌر فً الفقرة السابقة الثالثة إلى أن صعود روح "إٌا بانى" من العالم 

السفلً وخلودها فً سماء اآللهة، جاء كنتٌجة ألعمالها الصالحة التً قامْت بها على األرض، بدلٌل 

حٌث ٌقول فً حدٌثه عن عقٌدة قدماء  )الخلود والثواب(،ٌلة كبلًما عن أنه ٌضٌؾ بعد أسطر قل

الرافدٌن: "ثم شٌبا فشٌبا تطورْت عقٌدة الخلود، لتشمل خلود الذاتٌة، وتتجه بعد ذلك إلى مبدأ الثواب 

 والعقاب".

ٌّم ال ٌتعارض مع النتٌجة التً وصلنا إلٌها فً مبحث نا هذا وعلى كل حال، فكل ما ذكره فً بحثه الق

ال  األرواح بعد الموتأن  ٌتصّور نكا بشكل عام قدماء ببلد الرافدٌنفكر  قبل إٌراد كبلمه، وهً أن

وال مانع من  تنتقل إلى مقّرها السفلً وتقٌم إقامة دابمة فٌه، خالدة مخلّدة إلى أبد اآلبدٌن. تفنى، بل

ا، فبل تعارض فً ذلك أبًدا فً تعدٌل هذه النتٌجة بعد االطبلع على كبلمه بإضافة ما ذكره إلٌه

وإقامتها الدابمة بعد الموت، وال  )خلود األرواح(نظري. فالمهم عندنا هنا هو أن الجمٌع ٌتفق على 

ٌهم بعد ذلك إذا كانت بعض تلك األرواح ستصعد لتقٌم فً سماء اآللهة أم ال، وال ٌعنٌنا كثًٌرا أًٌضا 

ٌإمنون بالثواب والعقاب أم ال؟، فالترجٌح صعب؛ لوجود فً بحثنا عن الخلود هل الراجح أنهم كانوا 

ٌُفهم منها عدم إٌمانهم بذلك، وأن الحساب والثواب والعقاب ٌحصل لئلنسان  نصوص وكتابات كثٌرة 

فً الدنٌا فقط.. ولوجود نصوص ومروٌات وإشارات مختلفة أخرى أًٌضا قد ٌفهم منها العكس كما 

ع أو أشكال أخرى للحساب والجزاء فً الحٌاة الثانٌة؛ ولكن المإكد مر  معنا، أي أنهم ٌعتقدون بؤنوا

ا عن صور الحساب المعروفة فً األدٌان السماوٌة  -إن ثبتت–أنها  ًٌ فهً تختلؾ اختبلفا جذر

 .(ٕ)المشابهة لما جاء فً الزرادشتٌة، ولما جاء أًٌضا فً الدٌانة المصرٌة القدٌمة

لروح، فقد كان الرافدٌون القدامى ٌهتمون كثًٌرا بموضوع وباإلضافة إلى كل ما ذكر عن خلود ا

وعلى وجود شًء -والذكر الطٌب على األرض بعد الموت، ومن الشواهد على ذلك  )خلود االسم(

كتابة وردْت على إحدى أحجار )الكدورو( الخاصة بتحدٌد ملكٌة  -من النعٌم فً العالم األسفل أًٌضا

ات جاء فٌه: " فً العلى عسى أن ٌطٌب اسمه، وفً العالم األسفل األراضً، ففٌها دعاء ألحد األمو

باإلضافة إلى ما أوردناه فً الصفحات القرٌبة السابقة عن . (ٖ)عسى أن تشرب روحه الماء النقً"

)جلجامش( الذي نقلنا من ملحمته بعض كبلمه الدال على رؼبته األكٌدة فً خلود اسمه فً الدنٌا بعد 

موته.

                                                           
(ٔ)

 .ٕٖٙأٔظو:ِؾّلغالة،اٌفٍَفخاٌشول١خ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٕ)

هاعغاٌفظ١ٍٓاٌضبٟٔٚاٌواثغِٓثؾضٕب٘نا،ٌٍزؼّوفػٍِٝٛػٛعاٌؾَبةثؼلاٌّٛدفٟاٌيهاكشز١خ-

ٚاٌل٠بٔخاٌّظو٠خاٌمل٠ّخ.
(ٖ)

 .ثزظّوف.ٕٔٔبثؼلاٌّٛد،ِوعغٍبثك،صأٔظو:ٔبئًؽْٕٛ،ػمبئلِ-
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 ع:المبحث الراب

 خلود الجسد فً عقائد قدماء بالد الرافدٌن.

معنا فً ٌجد الباحث الكثٌر مما ٌمكن تناوله عن موضوع خلود الجسد فً "الزرادشتٌة" كما مر  

الكثٌر من ذلك عند قدماء المصرٌٌن، كما سٌظهر فً الفصل  الفصل الثانً السابق، وٌجد أًٌضا

ٌث عن خلود الجسد فً معتقدات الرافدٌٌن، حٌث جاء الرابع القادم؛ ولكن الحال مختلؾ عند الحد

باألرواح أكثر، فمن  حدٌثاً عاًما عن الخلود، أو مرتبطاً  -فً ؼالب المراجع–الحدٌث فً الجملة 

 النادر أن نجد ما ٌساعد على تحدٌد معتقداتهم وأفكارهم بدقة من موضوع خلود الجسد تحدًٌدا.

لما قد ٌفهم منه شًء من تلك المعتقدات واألفكار، ولم أجد ولكننا رؼم ذلك نبلحظ بعض اإلشارات 
 فً كل نصوصهم أوضح وال أفصح وال أصرح من قول "أنكٌدو" لجلجامش:

إن جسمً الذي كنَت تلمسه ٌوم كان قلبك تؽمره األفراح، تلتهمه الدٌدان اآلن كما لو كان لباساً "
 .(ٔ)"خلقاً، وقد امتؤل بالتراب

لؾ واالنحبلل إذن، حٌث تترك فً القبور لتؤكلها الدٌدان.. ومما ٌزٌد التؤكٌد فاألجساد مصٌرها الت
على ذلك أننا لم نجد أٌة إشارة إلى أنهم كانوا ٌحنطون الجثث مثبل لحفظها، كما كان ٌفعل ؼٌرهم فً 

 .(ٕ)مصر وؼٌرها فً تلك األزمنة القدٌمة

"آه ! لقد متحسًرا على صدٌقه أنكٌدو: وٌزٌد من توضٌح وتؤكٌد القول السابق قول جلجامش أًٌضا 
خاصة –. ففً النصٌن (ٖ)ؼدا صاحبً الذي أحببُت ترابا.. وأنا سؤضطجع مثله فال أقوم أبد اآلبدٌن"

تؤكٌد شدٌد على عدم وجود إٌمان لدٌهم ببعث األجساد أو حٌاتها الثانٌة،  -إذا دمجناهما ببعضهما
 ناهٌك عن خلودها وأبدٌتها.

بعد أن  ٌفنىوؼٌره تتفق كثٌر من المراجع إلى أن البابلٌٌن كانوا ٌعتقدون أن الجسد وبناء على ذلك 
ٌعود إلى حالته األولى، أي لتركٌبه األول، أي إلى عناصر  الجسد أن فعقٌدتهم، تفارقه الروح

وؼٌرها من معتقدات قدامى ببلد  . وهذا المعتقد البابلً جاء مشابها للعقابد السومرٌةالطبٌعٌة
 .(ٗ)افدٌنالر

بنا ما  ولكننا ملزمون ببٌان حقٌقة هامة، وهً أن هذا المعتقد جاء كتطّور للمعتقد السابق له الذي مر  
بداٌة  ففً فترة األلؾ السادس قبل المٌبلد وهً الفترة التً شهدتْ ٌشٌر إلٌه فً المبحثٌن السابقٌن، 

فٌما بعد فً القسم الجنوبً من  وترعرعتْ  ظهور عبادة القوى الطبٌعٌة تلك العبادة التً نمتْ 
وخاصة تلك التً كانت توضع مع المٌت فً قبره، أن سكان هذه  األثرٌةالعراق، ٌبدو من المخلفات 

بعد دفنه ولذلك كانوا ٌضعون معه الحاجات  اإلنسان الفترة كانوا ٌعتقدون بؤن الحٌاة تعود إلى
د لنا ذلك من خبلل قبور األطفال التً اكتشفت فً له. وقد تؤك األساسٌة التً ٌحتاجها بعد عودة الحٌاة

موقع "تل الصوان" القرٌب من مدٌنة سامراء، حٌث احتوت جمٌع تلك القبور على دمٌة لؤلم وأحٌانا 
ألن الطفل ال ٌحتاج بعد عودة الحٌاة إلٌه سوى أمه بالدرجة األولى وأبٌه بالدرجة  ؛لؤلم واألب

ال ٌمكن  مسؤلةل قلٌبل ألن عودة المٌت نفسه مرة ثانٌة إلى الحٌاة دّ الثانٌة؛ ولكن هذا االعتقاد قد تع

                                                           
(ٔ)

.1ٓٔأٚك٠َخاٌؼواقاٌقبٌلح،ِوعغٍبثك،ص-ؽٗثبلو،ٍِؾّخوٍىبِش-
(ٕ)

هاعغاٌّجؾشاٌواثغِٓاٌفظًاٌواثغفٟثؾضٕب٘نا.-
(ٖ)

 .ٕٖٔصأٔظو:ٔبئًؽْٕٛ،ػمبئلِبثؼلاٌّٛد،ِوعغٍبثك،-
(ٗ)

 .3ٕٔ،ص3ٔفخاٌشول١خ،ِوعغٍبثك،اٌؾبش١خأٔظو:ِؾّلؽَٓ،ر١بهاداٌفٍَ-
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هذا استمرار االعتقاد بها؛ ألن ذلك من الناحٌة العملٌة ؼٌر ممكن على اإلطبلق، ولذلك تحّول 
وأن  ،الحٌاة، بل الذي ٌعود منه هً الروح إلىت ال ٌعود هو نفسه ثانٌة أن المٌّ  على واستقر   االعتقاد
على شًء فإنما ٌدل على أن الموت فً نظر سكان ببلد وادي الرافدٌن هو عملٌة انفصال دل هذا 

الروح عن الجسد، وأن الذي ٌعٌش الحٌاة األخرى هً الروح ولٌس الجسد؛ ولكن للروح )مبلمح( ال 
  .(ٔ)قبل مماته )مالمح المتوفى(تختلؾ عن 

أال تذكرنا  وح المتوفى المماثلة لمالمحه(.)مالمح روالبد أن نتوقؾ لتؤمل هذه النقطة، أعنً نقطة 
هذه النقطة بنقطة )قالب الجسد( فً الزرادشتٌة، التً تناولناها فً الفصل السابق، وخلصنا من 

أي مع صورته التً  )قالب الجسد(بخلود الروح مع خبللها إلى أن األقرب هو أن الزرادشتٌة تإمن 
 ً معتقدهم.تمثل الجزء الرابع من أجزاء تكوٌن الجسد ف

ونستطٌع توضٌح موضوع المبلمح هذا بشكل أدق إذا قلنا إن أرواح الموتى أو )أشباحهم( تبقى تحمل 
التؽٌٌر الذي ٌحصل لها عند الموت، المبلمح األساسٌة لشخص صاحبها المتوفى بوضوح، رؼم 

أنكٌدو" حٌن نزل والمتمثل بتزودها بؤجنحة من الرٌش كما مر  معنا.. وأكبر دلٌل على هذا هو أن "
إلى العالم األسفل فً القصة المذكورة فً المبحث السابق، استطاع التعرؾ على من ٌحبهم ومن 

إلى أن هذا الشبه بٌن  -وهذه نقطة فً ؼاٌة األهمٌة–ٌبؽضهم بمجرد النظر إلى أشباحهم. باإلضافة 
وادث الموت العنٌؾ، التً )روح المٌت( وبٌن )هٌبة المٌت( نفسه، لم ٌكن ٌتؤثر بحالة الجسد فً ح

مرت أًٌضا فً مباحثنا السابقة.. ومن الدالبل الواضحة على ذلك أن المدعو "أور" الذي مات فً 
المعركة التً خاضها جٌشه ضد الكوتٌٌن، قد )سقط فً مٌدان المعركة مثل إناء محطم( كما ٌرد فً 

حق به إال أن روحه نزلت إلى النص الرافدي الذي ٌتحدث عن مقتله، فرؼم جسامة األذى الذي ل
مْت الهداٌا والقرابٌن إلى آلهة ذلك العالم، ثم ذهبتْ  إلى المكان  العالم األسفل، بكامل سبلمتها، فقد 

المخصص إلقامتها، والذي ٌظهر أن جمٌع الملوك والعظماء ٌتمتعون بمثله كنوع من التمٌٌز لهم فً 
توا موتاً عنٌفا ورؼم ذلك نزلت أرواحهم إلى العالم اآلخر. وقد وردْت قصص أخرى ألشخاص ما

مع شدة األذى الذي حل  بؤجساد أصحابها ، وتعرؾ علٌها الكثٌرون هناك،العالم األسفل
(ٕ).     

قنا وأفرطنا فً التؤمل سنجد شٌبا من التوافق بٌن المعتقد الزرادشتً إننً كباحث أرى أننا إذا تعمّ 
، ل مبلمح المتوفى التً تنتقل فتصبح بعد موته )مبلمح روحٌة(حو ومعتقد الرافدٌٌن المذكور أعبله

وٌمكن الجمع فً اعتقادي بٌنهما فً أن العقٌدتٌن تشتركان فً اإلٌمان بخلود الروح مع مبلمح أو 
صورة الجسد، وأن إٌمان كثٌر من المتؤخرٌن فً العراق القدٌم بهذا، جاء كمرحلة ثانٌة تالٌة للعقٌدة 

ولذلك كانوا ٌضعون معه الحاجات  ؛الحٌاة تعود إلى اإلنسان بعد دفنهوهً أن األولى السابقة، 
 .األساسٌة التً ٌحتاجها بعد عودة الحٌاة له

بما –نظري حاشٌة من حواشً األستاذ طه باقر، المستندة على مرجع أجنبً، حٌث ذكر  وقد لفتتْ 
البابلٌٌن كانوا ٌإمنون بعودة أنه رؼم عدم وجود أدلة قطعٌة مكتوبة على أن  -معناه اختصاًرا

األرواح إلى األجساد فً القبور، إال أن هناك براهٌن على وجود هذا المعتقد، إذ ال ٌمكن تفسٌر ما 
نجده فً قبور موتاهم من أثاث ومتاع خاص بالموتى إال بما ٌضاهً عقٌدة رجوع الروح إلى 

ناحٌة ه فً قبره موؼلة فً القدم من الجسد، ومما ٌزٌد التؤكٌد أن عادة وضع احتٌاجات المٌت مع

                                                           
(ٔ)

 .71ٔ،صٔأٔظو:ؽؼبهحاٌؼواق،ٌٕقجخِٓاٌجبؽض١ٓاٌؼوال١١ٓ،ِوعغٍبثك،ط-
(ٕ)

 .٘ٔٔأٔظو:ٔبئًؽْٕٛ،ػمبئلِبثؼلاٌّٛد،ِوعغٍبثك،ص-
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ثانٌة نجد أن هذه العادة  ناحٌة، فهً ترجع فً أساسها إلى العصور الحجرٌة القدٌمة. ومن أولى
 .(ٔ)العراق القدٌم كلمنتشرة فً 

وكنا قد أوردنا أًٌضا مقتطًفا من كبلم للعالم طه باقر فً حدٌثنا عن خلود الروح فً المبحث السابق، 
الصورة الكاملة فٌما ٌخص تصورهم لخلود الجسد، البد أن نورد بقٌة كبلمه المهم هنا ولكً تتضح 
ا، أي حٌث ٌقول: " ًٌ ولكن البابلٌٌن لم ٌتصوروا أن الموت ؼاٌة تنتهى عندها الحٌاة وتنعدم انعداًما كل

فصال أحدهما ٌن وانأأنهم لم ٌعتقدوا بالفناء المطلق. وإنما الموت عندهم انقسام الكابن الحى إلى جز
ر جدٌد من فبالموت تنفصل الروح عن الجسم وتنتقل إلى طو ،عن اآلخر، وهما الجسد والروح

األسفل وتعٌش هناك إلى أبد اآلبدٌن، قبر إلى عالم األرواح بعد وضع الجسم فً ال الوجود، إذ تنحدر
لصلة بٌن االثنٌن .. ومع هذا االنفصال بٌن الجسم والروح فتبقى بعض ا()حٌث ال قٌامة وال رجعة

اء فً دفن بعد الموت. فمثبل تتوقؾ راحة الروح فً عالم األرواح على العناٌة التً ٌبذلها األحٌ
 قّرب إلى المٌتالدٌنٌة، وعلى ما ٌودع فً القبر من زاد وأثاث، وعلى ما ٌ الجسم وفق الطرق

أقدم  المٌت منذاث ولوازم ثاألمن تفسٌر طرق الدفن وما نجده فً قبورهم  وٌمكنمختلفة.  بمناسبات
 .(ٕ)"القبرو فً وا برجوع الروح إلى الجسم وهاعتقد العهود، بؤنهم

ومعنى هذا الكبلم المقتبس أعبله، أنه ورد عنهم اإلٌمان برجوع الروح إلى الجسد فً القبر، ولكن 
ألدٌان، وإنما تصّورهم ال ٌعنً إٌمانهم بالبعث أو النشور أو ٌوم القٌامة أو ما شابه من معتقدات ا

ٌعنً إٌمانهم بعودة الروح إلى الجسد بكٌفٌة وشكل مختلؾ ما زال ؼامًضا بل مجهوال عندي حتى 
فالحقٌقة أن الصورة فً هذا مشوشة ومرتبكة أمامً كباحث، وال أدري كٌؾ ٌمكن الجمع بٌن . اآلن.

بقابها فٌه إلى أبد اآلبدٌن، ما ذكرناه فً المبحث السابق عن انتقال الروح إلى عالم األرواح األسفل و
 وبٌن عودة الروح إلى الجسد فً القبر؟!.

ومّما ٌزٌدنا حٌرة وعجًزا عن الجمع بٌن هذه التناقضات الشابكة، ورود وصؾ )محًٌ الموتى( أو 
وكذلك وصؾ اآللهة "كوال" بؤنها  )مقٌم الموتى( فً "أناشٌد الحمد" الموجهة إلى اإلله "مردوخ"؛

وٌحاول بعض الباحثٌن الخروج من هذه التناقضات الكثٌرة، بؤن  عٌد الحٌاة للموتى()الملكة التً ت
ٌفسر مثبل قولهم )محًٌ ومقٌم الموتى( بؤن مقصدهم هو إقامة المؽمى علٌه مثبل من ؼٌبوبته، أو 

. (ٖ)مساعدة المرٌض الذي جعله المرض كالمٌت، فٌطلبون له الشفاء فً الدنٌا لٌقوم للحٌاة من جدٌد
 الحقٌقة أن هذا الكبلم ال ٌبدو مقنًعا أبًدا فً ظنً.و

وعلى العموم وفً كل األحوال: حتى لو سلمنا جدال ببعض ما ذكر فً الفقرات القرٌبة السابقة، 
ٌّة إشارة فً أي مصدر أو مرجع إلى أنهم ٌإمنون أو ٌتصورون  فالمهم هو أنه لم ٌثبت ولم أجد أ

م أعثر على أي إشارة ال من قرٌب وال من بعٌد تدل على هذا. ولعل  إمكانٌة )خلود الجسد إلى األبد( ل
الجمع األدق واألقرب هو أن نقول: إن إٌمانهم بخلود الروح فً عالم األموات األسفل، ال ٌعنً 
ا فً الدنٌا قبل الموت،  ًٌ خلودها مجّردة أو منفردة، بل هو خلوٌد لها مع )مبلمح المتوفى( حٌن كان ح

 بقاً، وفً هذا شًء من شبه االتفاق مع المعتقد الزرادشتً.كما ذكرنا سا

                                                           
(ٔ)

.ٖٕٔغٍبثك،صربه٠ـاٌفواداٌمل٠ُ،ِوع-أٔظو:ؽٗثبلو،ِملِخفٟربه٠ـاٌؾؼبهاداٌمل٠ّخ-

 Alexander Heidel, The Gilgamesh Epicٌٚإلٍٙبة:أٔظواٌّوعغ:
(ٕ)

.ٖٖٕ-ٕٖٕ-ٖٕٔأٔظو:ؽٗثبلو،ربه٠ـاٌفواداٌمل٠ُ،اٌّوعغاٌَبثك،اٌظفؾبد-
(ٖ)

.ٖٔٔأٔظو:ك.ػيدىوٟ،اٌّٛدٚاٌقٍٛكفٟاألك٠بْاٌّقزٍفخ،ِوعغٍبثك،ص-

.ٖٓٔصٍبثك،ِوعغاٌّٛد،ثؼلِبئلػمبؽْٕٛ،ٚأٔظوأ٠ًؼب:ٔبئً
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وقد ظهر لنا فً المبحث السابق من ملحمة جلجامش وؼٌرها أن الفلسفات أو الدٌانات الرافدٌة 
عجزت عن االنتصار عن الموت وتحقٌق الخلود فً الدنٌا، واقتنعت فً عمومها بؤن الخلود لآللهة 

 وحدهم دون البشر. 

ظاهرة الموت ذلك ٌرى البعض أن الفلسفات الدٌنٌة الرافدٌة لم تحاول التعمق كثًٌرا فً وعطًفا على 
درجة من التطور  لم تبلػ الثقافة الرافدٌةٌقولون: "إن . وبشكل عام البٌولوجً والموت اإلنسانً

سد، تإهلها للتوصل إلى إبداء الرأي فً ماهٌة الروح وتركٌبها وعبلقتها بالجسد، وتزاوجها مع الج
ي، بل لم تتعرض لثنابٌة الروح والجسد بشكل واضح وال جدّ حٌث وانفصالها عن الجسد عند الموت. 

ٌبدو أنها لم تقل بوجود روح مبلزمة للجسد أصبل، رؼم أنها قالت بوجود أرواح تمؤل كل مكان، منها 
ٌّرة ومنها الشرٌرة، تتصارع فٌما بٌنها كما تتصارع اآللهة، إال أن هذه األ رواح ال عبلقة لها الخ

بحٌاة اإلنسان أو موته. فلٌست كاألرواح التً قالت بها الفلسفات والدٌانات البلحقة، بل هً قوى 
مجهولة مخٌفة خارجٌة. حتى أنهم ظنوا أن لكل إنسان روًحا تدافع عنه أو تإذٌه، فهً قرٌنة أكثر 

عض أساطٌرهم ونصوصهم منها روحاً، وتتبع قوى أخرى ال ٌدركها اإلنسان، ومع ذلك ففً ب
البلحقة ما ٌوحً بوجود فكرة ما ؼامضة، تقترب من فكرة الروح المتزاوجة مع البدن، فقد ؼلب 
على تصورهم فً مرحلة من المراحل أن للموتى أرواًحا على شكل طٌور، وهذا التصّور نفسه هو 

 .(ٔ)"ما نجده عند العرب قبل اإلسبلم وعند الفراعنة وؼٌرهم

تماًما من أي إثبات على وجود االعتقاد  من الباحثٌن إلى أن )النصوص المسمارٌة( خلتْ وٌجزم كثٌر 
بقٌامتهم وبعثهم بعد الموت، ولٌس فٌها أي إثبات على إمكانٌة عودة روح المٌت إلى جسده بؤي شكل 

 قلٌل. قبل تناولناه . الذي(ٕ)(الموتى محًٌ أو مقٌم) وصؾ باستثناء من األشكال،

تؤكٌد على جملة مّرْت معنا عدة مرات فً المبحث السابق عن مسؤلة خلود الروح؛ ألنها والبد من ال
مرتبطة أًٌضا بمسؤلة خلود الجسد، وهً أن روح المٌت تذهب إلى العالم السفلً بعد الموت، وتقٌم 

مل وأعتقد أن تكرار هذه الجملة ومثٌبلتها من الج )من ؼٌر قٌامة وال رجعة(هناك خالدة إلى األبد 
تجعلنا نصل إلى نتٌجة شبه مإكدة، أن قدماء العراق اعتقدوا خلود الروح دون الجسد، مع ضرورة 

الجزء  -فً نظري- االنتباه إلى استثناء صورة الجسد التً تتكرر بعبارة )مبلمح المتوفى( فهً
 الذي ٌرافق الروح فً عالم خلودها األسفل. -إن صح وصفها بالجزء-الوحٌد من الجسد 

أن هذه المبلمح هً ما ٌسمٌه بعض الباحثٌن أحٌانا بـ )خٌال المٌت(  -ولسُت متٌقًنا تماًما-بقوة  تقدُ وأع
، وأحٌاًنا ٌسمونها )ظل الجسد( وهذا ما ٌزٌد من شعوري بتقارب معتقدهم مع معتقد الزرادشتٌة، 

لرابع من أجزاء أعنً موضوع )قالب الجسد( أو صورة الجسد، التً ٌرى الزرادشتٌون أنها الجزء ا
الجسد حسب تقسٌمهم المشروح سابًقا، والذي ٌرونه القسم أو الجزء الوحٌد من الجسد الذي ٌرافق 
الروح فبل ٌبلى وال ٌفنى مع األجزاء الثبلثة األخرى من الجسد. ومن الجمٌل جًدا أنً وجدُت 

 ، هو:حول الفلسفة الرافدٌة التعبٌرٌن )خٌال المٌت( و )ظل المٌت( فً نص واحد

ظل المٌت ٌفترق عن جسده مباشرة عقب الموت، وٌتحّول إلى روح شرٌرة تسّمى "فمعتقدهم أن  
"أدٌمو" وتنضم إلى طبقة الـ "أوتوكى" األشرار وهً ال تسترٌح طالما لم تدفن الجثة. وإن من تبقى 

ٌُعنى أحد بخٌال ه ٌقتطع ما جثته ملقاة فً الحقول ٌظل خٌاله ؼٌر مستقر فً األرض، وإن من ال 
 .(ٖ)"ٌصل إلى ٌده فً مطافه السرٌع من بقاٌا األطعمة الملقاة فً الشارع لٌؤكلها

                                                           
(ٔ)

 .1ٖأٔظو:ؽ١َٓاٌؼٛكاد،اٌّٛدفٟاٌل٠بٔبداٌشول١خ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٕ)

 .ٖٓٔأٔظو:ٔبئًؽْٕٛ،ػمبئلِبثؼلاٌّٛد،ِوعغٍبثك،ص-
(ٖ)

 .7ٔٔأٔظو:ي.ك٠ال٠ٛهد،ثالكِبث١ٓإٌٙو٠ٓ،ِوعغٍبثك،ص-
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فتكون النتٌجة النهابٌة لهذا المبحث هً أننا أمام ثبلثة احتماالت، فإّما أن قدماء الرافدٌن أو بعضهم 
فٌما – ٌشر أحدٌ  اعتقدوا فً بعض مراحلهم بعودة الروح إلى الجسد، وفق آلٌة أو كٌفٌة ؼامضة لم

معنا، رؼم ضعفه مقارنة  كما مر   الرأي أو الموقؾ ما ٌعضدهإلى تفاصٌلها الدقٌقة، ولهذا  -أعلم
السفلً الذي باالحتمالٌن اآلخرٌن.. وإّما أنهم جمًٌعا كانوا ٌإمنون بخلود الروح وحدها فً العالم 

ل والعودة إلى عالم العدم بالتحلل فً واالضمحبل فً هذه الحالة إال الفناء ، ولٌس للجسدتنتقل إلٌه
التراب. وإّما أنهم تصوروا أو اعتقدوا خلود الروح ومعها جزء من الجسد نستطٌع إطبلق عدة 

أو رسمة تسمٌات علٌه، كقالب الجسد أو مبلمح الجسد أو ظبلل الجسد أو خٌال الجسد أو شبح الجسد 
الث األخٌر هو أو الموقؾ أو االحتمال الث وهذا الرأي  وما شابه.  الجسد أو شبح شكل الجسد..

وهو الراجح عندي واألقرب للصواب،  ،ال أم أحد إلٌه سبقنً هل أدري ال الذي ،موقفً الشخصً
بعد الجمع ومحاولة الربط بٌن التناقضات والعبارات الكثٌرة الؽامضة المتداخلة المتصادمة الشابكة 

 ومصادرها ومراجعها المختلفة.    فً مبلحمهم وأساطٌرهم ونصوصهم  التً وردتْ 

قد ٌصعب شرحها وتفسٌرها، وقد ٌكون فٌها إشارة إلى اعتقادهم بوجود نوع  ؼامضة وهناك نقطة
من أنواع الحٌاة للجسد فً القبر، وهً ارتباط الروح وهً فً عالمها السفلً بجسد صاحبها فً 

فً العالم األسفل مرتبط بعدم  من نصوصهم أن هدوء الروح وراحتها عشراتٌ  قبره، حٌث أثبتتْ 
تحرٌك عظام المٌت أو العبث بقبره أو إزاحة التراب عن عظامه.. ومن أقوى الشواهد على ذلك أن 

بانٌبال( نبش أضرحة الملوك العٌبلمٌٌن الموتى، وأخرج بقاٌا عظامهم ونقلها -الملك اآلشوري )اشور
النصوص الخاصة به قوله: "لقد نبشُت قبور  حٌث ورد فً أحدمعه إلى آشور من أجل االنتقام منهم، 

ملوكهم السابقٌن والمتؤخرٌن الذٌن لم ٌخافوا من هٌبة أشور وعشتار إلهتً الحامٌة، والذٌن أقلقوا 
أسبلفً من الملوك. لقد نبشتها وعرضت هٌاكلها للشمس، وأخذت عظامهم إلى ببلد آشور.. إننً 

  .  (ٔ)ابٌن الطعام وسكب الماء"فرضُت اإلزعاج على أرواحهم فقطعُت عنهم قر

 جٌران موقؾ وهو الجسد، عن مبحثنا ٌبلمس قد موقؾ إلى تفصٌل دون الختام فً نشٌر أن مانع وال
 الموت، بعد بالخلود أًٌضا مإمنٌن كانوا فقد القدٌمة؛ سورٌة فً الفٌنٌقٌون وهم القدٌم، العراق سكان

 بعد حتى بالجسد الروح ٌربط فإٌمانهم ؼٌرهم، اناتإٌم عن متمٌز مختلؾ ؼرٌب إٌمانهم أن والحقٌقة
 على وتهٌم عنه تنفصل الموت بعد فهً بالجسد، عبلقتها تنقطع ال عقٌدتهم فً فالروح الموت،
 فً وجد ما خبلل من تظهر معٌنة، تصورات وفق بالجسد مرتبطة تبقى ولكنها بابسة، تابهة وجهها
 عند مثٌبل له نجد ال بشكل ،(ٕ)الموتى وأجساد الجثث بحفظ بالًؽا اهتماما ٌهتمون كانوا فقد آثارهم،
 .القدٌم العراق فً وؼٌرهم والسومرٌٌن البابلٌٌن

والحقٌقة المهمة جًدا بعد أن انتهٌنا، هً أننا لو تؤملنا كل  ما ورد فً المباحث الثبلثة السابقة، لوجدنا 
وطقوسه وما بعده، لٌست إال امتدادات أن جمٌع معتقدات الحضارات الرافدٌة المذكورة حول الموت 

 لما كان سابًدا فً العراق منذ العصر الحجري المعدنً السابق للعصور التارٌخٌة. 

ففً عصر )حضارة العبٌد( الموؼلة فً القدم جًدا، والسابقة لحضارة الوركاء وحضارة جمدة نصر، 
اس فً نهاٌة عصر حضارة وؼٌرهما من حضارات عصور ما قبل التدوٌن والكتابة، نجد أن الن

العبٌد، كانوا ٌإمنون وٌعتنقون ؼالب األفكار التً وجدناها عند السومرٌٌن والبابلٌٌن واآلشورٌٌن 
على الكثٌر من المقابر، وؼٌرهم فً المباحث السابقة حول الموت والخلود. فقد ُعثر فً "تبة جاورا" 

ٌُدفنون أسفل أرضٌات المناز ٌُبلحظ أن الموتى كانوا  ل أو بجوار األبنٌة الدٌنٌة، كما دفن بعض و
الكبار فً مقبرة خارج حدود القرٌة، أما األفراد البارزون فً المجتمع فقد دفنوا ضمن قبور مبنٌة 

ٌّدت من  اولقد كشؾ عن أكثر من ثمانٌن قبرً بعناٌة داخل األبنٌة السكنٌة،  من هذه القبور التً ش
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 .ِٙٔٔبثؼلاٌّٛد،ِوعغٍبثك،صأٔظو:ٔبئًؽْٕٛ،ػمبئل-
(ٕ)
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ٌّت الحجارة أو الطٌن اللبن، وُسقفْت بؤل واح خشبٌة أو صفابح حجرٌة، واحتوى كلُّ قبٍر على جسد م
ٌُلؾ بحصٌر  واحٍد مدفون فً وضع مثنً، وكان المٌت ٌدفن بمبلبسه الكاملة، وكان ٌؽّطى أحٌاناً أو 
من القصب، وقد عثر فً هذه المقابر على الحلى الشخصٌة الخاصة بالموتى.. وٌستدل من كل ذلك 

الحٌاة اآلخرة، وأنهم قد اعتقدوا فً )البعث والخلود(، مما ٌشٌر إلى على وجود عقٌدة لدٌهم فً 
التطور الفكري الذي وصل إلٌه اإلنسان العراقً القدٌم عند نهاٌة عصر حضارة العبٌد، مّما مهد 

 .(ٔ)للنقلة الحضارٌة التالٌة فً العراق القدٌم والتً تعرؾ باسم عصر حضارة الوركاء

رة حلؾ( السابقة لها، إشارات إلى إٌمانهم بالعالم اآلخر، باإلضافة إلى كما ُوجدْت فً مقابر )حضا
تشابهات فً طقوس الموت مع ؼٌرهم فً العراق القدٌم، حٌث كانوا ٌدفنون المٌت على جنبه األٌمن 
فً وضع مقرفص وٌتجه رأسه إلى الؽرب، وتوضع مع المتوفى احتٌاجاته األساسٌة من األوانً 

الحجرٌة الصؽٌرة، وحبات العقود من المرمر، ودالٌات من الحجر المزٌنة بصور الفخارٌة واألوانً 
الطٌور والحٌوانات.. ونجد أًٌضا فً )عصر حضارة العبٌد( السالفة الذكر منطقة أخرى تسّمى 
"جبانة أرٌدو" فٌها ألؾ مقبرة ٌشترك الكثٌر منها فً أن الدفنات توضع فً توابٌت من الفخار، كما 

ر من المدافن الجماعٌة فً تلك المنطقة دالبل مختلفة، منها األوانً الخاصة بالمٌت، وجد فً كثٌ
حٌث كان ٌدفن معه )فنجان وطبق( مما ٌرجح أنهما كانا خاصٌن بؤكله وشربه، وهذا قد ٌعّبر عن 

 .    (ٕ)إٌمانهم بالعالم اآلخر
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 الفصل الرابع:

 الخلود فً الدٌانة المصرٌة القدٌمة:

 ل: المبحث األو

 لمحة عامة عن الفلسفة الدٌنٌة فً مصر القدٌمة.

إن قدم الدٌانة المصرٌة ٌحتم علٌنا النظر إلٌها باعتبارها من أهم محطات البداٌات األولى النطبلق 
كثٌر من األفكار والمعتقدات اإلنسانٌة، وهذا ما جعلها تإثر على األدٌان والعقابد والحضارات 

 لها فً مختلؾ أصقاع األرض. والثقافات الكثٌرة التالٌة 

ومن هنا قالوا بصٌاؼات متعددة إن توارٌخ كثٌر من المجتمعات مرتبطة بتارٌخ أم الدنٌا مصر، ومن 
التً اخترعت الحضارة، فتارٌخ  -باعتراؾ طابفة كبٌرة من المإرخٌن-ذلك مثبل: "إن مصر هً 

نسان من العصر الحجري وجمع مصر هو تارٌخ الدنٌا، تارٌخ الحضارة القدٌمة التً أخرجت اإل
الطعام والترحل فً الؽابات والبراري إلى عصر الزراعة واستنتاج الطعام واإلقامة فً المنازل 
وإنشاء األسر والحكومات، فنحن عندما ندرس تارٌخها نعرؾ كٌؾ نشؤ الطب، وما العبلقة بٌن 

ار من شؤن الذهب؟ وكٌؾ نشؤت تحنٌط الجثة وبٌن توبلة الطعام؟ ولماذا أجمعت األمم على اإلكب
الملوكٌة وطبقات األشراؾ، وما الذى بعث على التجارة بٌن األمم؟ ولماذا تسمى الكٌمٌاء اآلن باسم 

س البقرة فً الهند اآلن، فهذه مصر القدٌم؟ ولماذا أخذ األوربٌون التقوٌم المصري؟ بل لماذا تقدّ 
ٌعرؾ اسمها كل فبلح مصري. وٌبلحظ أن بناء  البقرة هً معبودة المصرٌٌن القدماء )هاتور( التً

السفن هو صناعة مصرٌة قدٌمة قد نقحت، ولكن أصولها المصرٌة ال تزال واضحة. والعالم كله أو 
معظمه ٌدفن موتاه وٌكفنهم وٌبنى لهم القبور على العقابد المصرٌة القدٌمة. أما السٌاسة واالجتماع 

 .(ٔ)ى مصر القدٌمة؛ ألن الحضارة اختراع مصري قدٌم"فإنها جمٌعا تعود فً األصول واألسس إل

 -القدٌم جًدا- المصري فً األزمنة التارٌخٌة. كانت ثقافة ذلك العهد وقبل األسر األولى التً عاشتْ 
ثقافة وسطاً بٌن الصٌد والزراعة، بدأت منذ قلٌل باستبدال األدوات المعدنٌة بالحجرٌة. وكان الناس 

ارب، وٌطحنون الحب، وٌنسجون الكتان والبسط، وٌتحلون بالحلً، فً أٌامها ٌصنعون القو
وٌتعطرون بالعطور، لهم حبل قون وحٌوانات مستؤنسة، وكانوا ٌحبون التصوٌر وبخاصة تصوٌر ما 

أخرى  االساذج صور النساء الحزانى وصورً ٌصٌدون من الحٌوان، وكانوا ٌرسمون على خزفهم 
الً هندسٌة، وٌنحتون آالت ؼاٌة فً الدقة واألناقة ٌشهد بها سكٌن تمثل الحٌوانات واآلدمٌٌن، وأشكا

جبل األراك. وكانت لهم كتابة مصورة وأختام أسطوانٌة شبٌهة بؤختام السومرٌٌن. وقد بدأ سكان 
وادي النٌل من ذلك العهد السحٌق أعمال الري وقطعوا األدؼال، وجففوا المستنقعات، وتؽلبوا على 

 .(ٕ)سه، ووضعوا أسس الحضارة على مهلتماسٌح النهر وأفرا

وما من أحد ٌعرؾ بدقة أصل هإالء القوم، وال من أٌن جاء المصرٌون األولون. وٌمٌل بعض 
العلماء الباحثٌن إلى الرأي القابل بؤنهم مولودون من النوبٌٌن واألحباش واللوبٌٌن من جهة، ومن 

حتى فً ذلك العهد السحٌق لم تكن  المهاجرٌن من السامٌٌن واألرمن من جهة أخرى، فاألرض
تسكنها سبلالت نقٌة. وٌرجح أن الؽزاة أو المهاجرٌن الذٌن وفدوا من ؼرب آسٌا قد جاءوا معهم 
بثقافة أرقى من ثقافة أهل الببلد، وأن تزاوجهم مع هإالء األهلٌن األقوٌاء قد أنجب سبللة هجٌنة 
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ضارات. وأخذت هذه السبلالت تمتزج كانت مطلع حضارة جدٌدة كما هو الشؤن فً جمٌع الح
م شعب واحد هو الشعب ق. ٖٓٓٓ، و ٓٓٓٗها فٌما بٌن عام ا بطٌباً حتى تؤلؾ من امتزاجامتزاجً 

 .(ٔ)الذي أوجد مصر التارٌخٌة

ق. م كان هإالء األقوام الذٌن ٌقٌمون على ضفاؾ النٌل قد أنشبوا لهم  ٓٓٓٗوقبل أن ٌحل عام 
م األهلون المقٌمون على شاطا النهر أقساما ٌنتسب سكان كل قسم منها حكومة من نوع ما. فقد انقس

إلى أصل واحد. وكان لهم شعار واحد، وٌخضعون لربٌس واحد، وٌعبدون إلهاً واحد بمراسم 
 . (ٕ)وطقوس واحدة

وقبل أن نتعمق فً الدٌانة أو الفلسفة الدٌنٌة المصرٌة القدٌمة، ٌحسن بنا أن نعّرج على عجل على 
النواحً المتفرقة، فإذا بدأنا باألسرة والمجتمع، فسنبلحظ أن مجتمعهم كان ٌشجع على الزواج بعض 

ألسرة الخامسة، وهو ٌنصح ابنه: المبكر ومن ذلك مثبل قول حكٌمهم "بتاح" وزٌر الملك التاسع من ا
أو  إذا أصبحت رشًٌدا فؤسس لنفسك بًٌتا، واتخذ لنفسك زوجة، وأحبب زوجتك فً حدود العرؾ،"

عاملها بما ٌستحق". وكذلك قول حكٌمهم اآلخر: "اتخذ لنفسك زوجة حٌن تبلػ العشرٌن، حتى ٌتؤتى 
لك الخلؾ وأنت فً معٌة الشباب". كما كان مجتمعهم ٌتحفظ على العبلقة بٌن الفتى والفتاة قبل 

ن الخامسة الزواج، ولذلك ٌبكرون جًدا فً الزواج، ففً كثٌر من األحٌان ٌتزوج الشاب وهو فً س
سن زواج الفتى بعشرٌن عاًما، وسن  ة فً سن الثانٌة عشرة. وحددت بعض مصادرهمعشرة، والفتا

إلى  الفتاة بالرابعة عشرة. وكانت عقود الزواج تتم مشافهة فً البداٌة بٌن كبار األسرتٌن، ثم تطورتْ 
قى وٌمرحون وٌلهون. نصوص مكتوبة. وفً لٌلة الزفاؾ كانت تنحر الذبابح للوالبم وتعزؾ الموسٌ

وألزموا الزوج بواجبات ٌلخصها قول الحكٌم "بتاح" البنه: "أشبع جوفها واستر ظهرها، وعطر 
بشرتها بالدهان، واسعد فإادها طٌلة حٌاتك، فهً حقل مثمر لسٌدها". وأما الزوجة فكانت مهامها 

ان تعدد الزواج عندهم متعلقة بالمنزل وإدارته، من إعداد الطعام وؼسل المبلبس وما شابه. وك
ا، خاصة للضرورات، كؤن تكون المرأة مرٌضة أو عاجزة عن اإلنجاب وما شابه، وموجودً  معروفاً 

رت كثٌر باإلضافة إلى حرصهم على التعدد فً حالة الحرب، حٌن ٌكثر األرامل من النساء. وقد عبّ 
 .    (ٖ)من حكمهم ووصاٌاهم على أن السعادة مرتبطة بكثرة إنجاب األطفال

وبالنسبة للقانون واألخبلق، فقد كانت القوانٌن المدنٌة والجنابٌة ؼاٌة فً الرقً، كما كانت القوانٌن 
متساوٌن مساواة  ان مفصلة دقٌقة. وكان الناس جمٌعً الملكٌة والمٌراث من أٌام األسرة الخامسة قوانٌ

وى مصرٌة قدٌمة، محفوظة اآلن فً تامة أمام القانون. وأقدم وثٌقة قانونٌة فً العالم كله عرٌضة دع
المتحؾ البرٌطانً تعرض على المحكمة قضٌة من قضاٌا المٌراث المعقدة. وكان القضاة ٌطلبون أن 
ٌُترافع فً القضاٌا، وأن ٌرد على حجج المترافعٌن، وأن ٌناقش أصحابها وٌحاجون، على أال ٌكون 

هو نظام ال ٌقل فً شؤنه عن نظام التقاضً و -ا تلقى بل مذكرات مكتوبة تقدم للقضاةذلك كله خطبً 
ة مختلفة المعقد فً هذه األٌام. وكان الحانث فً ٌمٌنه ٌعاقب باإلعدام. وكان للمصرٌٌن محاكم منظم

إلى التعذٌب فً بعض األحٌان لحمل المجرم على االعتراؾ بالحق. وكان  ٌلجإونالدرجات، وكانوا 
ون فً بعض األحٌان إلى عقاب المذنب إوكانوا ٌلجنواع العقاب الشابعة، الضرب بالعصا من أ

أو بقطع رأسه أو بجدع أنفه أو قطع ٌده أو لسانه، أو نفٌه إلى أقالٌم المناجم، أو إعدامه بالشنق، 
. وكان أشد ضروب العقاب هو تحنٌط المعاقب حٌاً، أو إحاطته بطبقة من النطرون ابإحراقه مصلوبً 

بؤن ٌسمح  وكان المجرمون من علٌة القوم ٌجنبون عار اإلعدام علناً  القارض تؤكل جسمه أكبلً بطٌباً.
لهم بقتل أنفسهم بؤٌدٌهم. أّما األخبلق، فمنها مثبل أن الملك كان ٌتزوج أخته، بل كان ٌحدث أحٌانا أن 
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عادة الزواج باألخوات من  ا من الشوابب. وانتقلتْ ا خالصً ٌتزوج ابنته، لٌحتفظ بالدم الملكً نقًٌ 
ك إلى عامة الشعب.. كما أن نقوشهم تصّور النساء ٌؤكلن وٌشربن بٌن الناس، وٌقضٌن ما الملو

ٌحتجنه من المهام فً الشوارع من ؼٌر رقٌب علٌهن وال سبلح بؤٌدٌهن، وٌمارسن األعمال 
الصناعٌة والتجارٌة بكامل حرٌتهن. كما حثت حكمهم على بر الوالدٌن، فنجد فً "بردٌة بوالق" 

طفل حٌث تقول: "ٌنبؽً لك أال تنسى أمك فقد حملتك طوٌبل فً حناٌا صدرها وكنت فٌها ا للتحذٌرً 
حمبل ثقٌبلً؛ وبعد أن أتممَت شهورك ولدتك. ثم حملتك على كتفها ثبلث سنٌن طواال وأرضعتك ثدٌها 

 ا دخلت المدرسة وتعلمت الكتابة كانت تقؾ فً كل ٌومفً فمك، وؼذتك، ولم تشمبز من قذارتك. ولمّ 
 .(ٔ)إلى جانب معلمك ومعها الخبز والجعة جاءت بهما من البٌت"

وإذا انتقلنا إلى السٌاسة، فالملك كان صاحب السلطة العلٌا فً الببلد، وهو مصدر السلطات جمًٌعا، 
وقصره المحور الذي تدور حوله كل شإون الدولة، وكان ٌستعٌن بمن ٌتوسم فٌهم القدرة واإلخبلص 

، وال ٌتؤتى له أو لهإالء أن ٌهٌمنوا على كل صؽٌرة وكبٌرة فً جمٌع أنحاء من بٌن المحٌطٌن به
الببلد إال إذا كان لهم أعوان ٌشرفون على مختلؾ الشإون فً أقصى الببلد ودانٌها. ومن البدٌهً أن 

بقعة من الببلد كانت تخضع لنفوذ أقوى الرجال فٌها، وهإالء بدورهم ٌخضعون لنفوذ أقوى  كل  
قلٌم الذي ٌتضمن بقعتهم وهكذا، مما أدى إلى ظهور عدد من الموسرٌن ذوي النفوذ فً رجال اإل

" إقلًٌما: عشرٌن منها فً الشمال، ٕٗمختلؾ األنحاء، وانقسمت مصر منذ عصور سحٌقة إلى "
" فً الجنوب، ونظًرا ألن الملك كان من الناحٌة النظرٌة على األقل ٌمتلك الببلد جمٌعها؛ فإنه ٕٕ"

منح إمارة األقالٌم إلى المقربٌن من رجاله، ولو أن الكثٌرٌن كانوا من المنعة والنفوذ بحٌث ال كان ٌ
إدارة األقالٌم تعد منحة من  ٌمكن إحبلل ؼٌرهم فً مكانهم؛ إال أن هذا التقلٌد ظل متبًعا واستمرتْ 

ٌُمنحوا إمارة األقالٌم الت ً كان ٌتوالها الملك، وال شك فً أن بعض ذوي الحظوة استطاعوا أن 
آباإهم، وما لبثت هذه أن أصبحت عادة تنتقل فً أسرات معٌنة استقرت فً أقالٌمها وعملت على 
زٌادة نفوذها حتى أصبح حاكم اإلقلٌم ٌعتبر نفسه سًٌدا مستقبًل فً إقلٌمه، ولكن الجمٌع فً النهاٌة 

 .(ٕ)ٌرجعون إلى الملك وسلطته األعلى

تؤثٌر على اآلداب والفنون والثقافات( فالحقٌقة هً أن قدماء وتجدر اإلشارة إلى موضوع )ال 
المصرٌٌن أثروا فً آداب وفنون وعادات الدنٌا بؤسرها، فاإللٌاذة اإلؼرٌقٌة المعروفة أشهر مثال، 
حٌث كتب عنها األستاذ عبد القادر حمزة بضع مقاالت أثبت فٌها أن جمٌع األساطٌر التً ذكرها 

إلى قصص مصرٌة قدٌمة نقلها اإلؼرٌق عن مصر، وواضح أن  هومٌروس فً ملحمته ترجع
فتها لكً تبلبم البٌبة  اإلؼرٌق لم ٌختصوا بنقل هذه القصص إذ إن أمًما أخرى نقلتها بنصها أو حر 

صل الجدٌدة، فإذا قلنا إن اإللٌاذة أساس األدب اإلؼرٌقً جاز لنا أن نقول إن هذا األدب ٌقوم على أ
أن الفن  أثبتَ  -كان مهتًما بدراسة مثل هذه المواضٌعالذي - "ذ "برستدمصري. كما أن األستا

اإلؼرٌقً القدٌم إنما نهض على األسس التً وضعها المصرٌون القدماء، وحسب اإلنسان أن ٌنظر 
إلى الصور التً وضعها للمقابلة بٌن العمود المصري والعمود اإلؼرٌقً، وبٌن التمثال اإلؼرٌقً 

صرٌٌن القدماء لكً ٌعترؾ بؤن الفن اإلؼرٌقً القدٌم مقترض من مصر. وبدهً األول وتماثٌل الم
أن اإلؼرٌق الذٌن نقلوا قصص مصر وفنونها قد نقلوا أًٌضا أشٌاء أخرى فً الدٌن واألسرة والزواج 

 .(ٖ)والزراعة والحكومة

المصرٌة القدٌمة ها، واللؽة والمصرٌون القدماء من أوابل من عرؾ الكتابة فً تارٌخ اإلنسانٌة كلّ 
كانت تكتب فً أول األمر برموز تمثل كابنات أو أجزاًء من كابنات فً صور واقعٌة، وقد أطلق 
علٌها الٌونانٌون اسم الهٌروؼلٌفٌة أي: الكتابة المقدسة؛ وذلك ألنها كانت مدونة على جدران المعابد 

                                                           
(ٔ)

.37-3ٙ-3٘،اٌظفؾبدٕ،طِْٔٚيك٠َٛهأذ،لظخاٌؾؼبهح،ِوعغٍبثك،ِظ-
(ٕ)

 .3٘-1٘أٔظو:ِؾّلأثٛاٌّؾبٍٓػظفٛه،ِؼبٌُؽؼبهاداٌشوقاألكٔٝاٌمل٠ُ،ِوعغٍبثك،صص-
(ٖ)

 .ٍٕٙالِخٍِٛٝ،ِظوأطًاٌؾؼبهح،ِوعغٍبثك،ص-
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مدلوالتها أحٌاًنا، ولم تستعمل والنصب التذكارٌة طٌلة العصور الفرعونٌة، مع وجود اختبلفات فً 
هذه الكتابة وحدها؛ بل صاحبتها كتابة أخرى مختصرة عنها عرفها الٌونانٌون باسم الهٌراطٌقٌة أي: 
الكتابة الكهنوتٌة نظًرا ألنهم اعتقدوا أن الكهنة وحدهم هم الذٌن كانوا ٌعرفونها، وربما كان سبب ذلك 

مطالب الحٌاة وازداد نشاط  حق بالمعابد. ولما تعددتْ أن المدارس فً مصر القدٌمة كانت عادة تل
التعامل بٌن األفراد ظهرت كتابة ثالثة أشد اختصاًرا هً الكتابة الدٌموطٌقٌة "أي: الكتابة الشعبٌة". 

هذه الكتابة بخطوط اللؽة العربٌة فالهٌروؼلٌفٌة تقابل الخط المثلث،  -مع الفارق-وٌمكننا أن نشبه 
خرفة، والهٌراطٌقٌة تقابل خط النسخ، والدٌموطٌقٌة تقابل خط الرقعة. والكتابة وؼٌره من خطوط الز

المصرٌة فً نشؤتها تشبه نشؤة الكتابة فً ببلد النهرٌن وال ٌستبعد وجود عبلقة بٌنهما، حٌث 
تشتركان فً بعض مدلوالت الصور التً تعبر عن كابنات واحدة فً كل من الكتابتٌن؛ مع وجود 

أخذت تبتعد سرًٌعا عن أن  -نظًرا الستخدام قلم مدبب-و أن الكتابة فً ببلد النهرٌن فرق بٌنهما وه
 .(ٔ)تبٌن صوًرا ٌمكن التعرؾ علٌها؛ بٌنما ظلت الكتابة المصرٌة فً هٌبة صور لكابنات معروفة

طة البد فً مصر القدٌمة، فتجدر اإلشارة إلى نق )الدٌانة أو الفلسفة الدٌنٌة(أّما إذا أردنا التعمق فً 
من التؤكٌد علٌها وبكل قوة هنا، وهً أن أرَض دٌانة الفراعنة أرٌض عسٌرة مخٌفة وعرة ؼٌر ممهدة 
للباحثٌن، حٌث تشابكْت وتعاركْت واختلطْت فوقها األساطٌر الشعبٌة والرإى الفلسفٌة والعقابد، 

ن المسابل.. والحقٌقة ولذلك تعب الباحثون والمهتمون فً سبٌل تحدٌد معتقداتهم بوضوح حول كثٌر م
أنً قضٌُت عدًدا من األسابٌع فً التؤمل والتمحٌص الدقٌقٌن لعشرات المراجع؛ ولكنً لؤلسؾ لم 
أصل إال لما وصل له الكثٌرون قبلً، وهو أن فً عقابد المصرٌٌن القدامى من التناقضات 

ٌّن ٌصل إلى  والتداخبلت والخلط واللبس الكثٌر الكثٌر، فهناك امتزاج رهٌب فً عقابدهم وتفاوت ب
 درجة التصادم والتنافر حول كثٌر من المفاهٌم.

وٌشٌر بعض الباحثٌن إلى أسباب كثٌرة لهذه الفوضى العقابدٌة إن صح التعبٌر، أبرزها طول مدة 
العصر الفرعونً الذي ٌختلؾ كتاب المصادر فً تحدٌد عدد سنواته، فمنهم من ٌرى أنها أكثر من 

سنة، ومنهم من ٌرى أنها أكثر من ذلك بكثٌر، وهذا  ٌٓٓٓٗرى أنها أكثر من سنة ومنهم من  ٖٓٓٓ
 . (ٕ)ما ترجح لً

فهذه الفترة الزمنٌة الطوٌلة حصل فٌها اختبلط كبٌر للشعوب، ساهم بقوة فً تلك التداخبلت العقابدٌة. 
قٌقة عامة وبناء على هذه الفوضى واالمتزاج الكبٌرٌن ٌتفق الكثٌرون على صعوبة تكوٌن صورة د

لدٌانة متسقة ومنطقٌة لمصر القدٌمة كلها، إال أننا نجد بعض المبلمح التً قد ٌصح وصفها باألكثر 
 عمومٌة أو شمولٌة.

وعلى رأس ذلك ٌؤتً موضوع اآللهة، فاإلنسان المصري القدٌم الذي تحٌط به مظاهر الطبٌعة، 
ر الكونٌة: األرض، والسماء، واألثٌر، وٌتوقؾ علٌها ذاته، قد تصّور حوله قوى إلهٌة تقطن العناص

وفٌضان النٌل، والشمس، والقمر، وؼٌرها.. فهذه القوى التً تجسدْت فً هٌبات بشرٌة بلورْت العدٌد 
من اآللهة الكونٌة ذات األهمٌة العامة للجمٌع، إلى الحد الذي فقدْت معه هذه اآللهة ارتباطها فً 

فهً موجودة فً كل مكان، ولذلك لم تكن هناك حاجة بشكل  أصولها بؤي إقلٌم محدد أو مدٌنة معٌنة،
اآللهة خلقت العالم، وبالنسبة لكل  منظم لعقٌدة لها أو معبد محلً محدد بعٌنه.. وخبلصة عقٌدتهم أن

ٌّل البشـُر أسالٌَب متنوعة إلنجاز عملٌة الخلق على خٌر وجه.. لقد نظمت  إله فً مدٌنته الربٌسٌة تخ
ن المصرٌون مرهفو المشاعر والحس، ومولعون بالصور األسطورٌة الجمٌلة، اآللهة الكون، وكا

كما كان  فؤكثروا إذ ذاك من المناظر الخٌالٌة التً تهدؾ إلى تفسٌر تشكٌل العالم وموقع األشٌاء.

                                                           
(ٔ)

 .17-٠1ُٙ،ِوعغٍبثك،صصِؾّلػظفٛه،ِؼبٌُربه٠ـاٌشوقاألكٔٝاٌمل-
(ٕ)

أٔظو:اٌؾمجخاٌفوػ١ٔٛخ،ا١ٌٙئخاٌؼبِخاٌّظو٠خٌالٍزؼالِبد،ؽ١شهعؾذا١ٌٙئخأْاٌؼظواٌفوػ٠ٟٔٛجلأ-

 لجًا١ٌّالك.ٖٕٖلجًا١ٌّالكؽزٝكفٛياإلٍىٕلهاألوجوِظوػبَِٕٖٓٓٓػبَ



 
ٔٓ7 

المصري القدٌم إنساناً شدٌد التقوى، فنظم األناشٌد معبراً لآللهة، فً صورة شعرٌة، عن امتنانه 
وقد ترك هذا الشعر المقدس الؽزٌر أثًرا مإكًدا على اآلداب البلحقة الكبلسٌكٌة القدٌمة وعبادته، 

 .(ٔ)والٌهودٌة والمسٌحٌة

عند المصرٌٌن األوابل، فقد ارجَع قدماء المصرٌٌن كل ظاهرة  )تعدد المعبودات(ومما سبق ٌتضح 

تتحكم فٌها وتستحق التقدٌس من حسٌة جزبٌة تإثر فً حٌاتهم إلى قدرة علوٌة أو علة خفٌة تحّركها و

أجلها، ونتج عن ذلك كثرة العلل والقوى الربانٌة التً قّدسوها، كالمتكفلة بالرٌاح واألمطار وظواهر 

السماء، وبجرٌان النٌل وتعاقب الفٌضانات، وتجدد خصوبة األرض ونمو النبات...الخ، وكالمتسببة 

ٌّزوا به من ممٌزات بٌبٌة أو حضار ٌة، كمزاٌا التبكٌر بالكتابة والحساب والحكمة أٌضاً فٌما تم

والفنون وما ٌشبهها من آٌات أكبروها فردوا خلقها ورعاٌتها إلى قدرات سامٌة فاقت قدرات البشر. 

وألن هذه القوى خفٌة ٌحس الناس بآثارها وفاعلٌاتها ولكنهم ال ٌرون هٌباتها، ربط المتدٌنون منهم 

وعبلمات كثٌرة من عالم الواقع والمحسوسات، بروابط األسباب  بٌن تصوراتهم العقابدٌة الذهنٌة

من أسرارها وٌحمل  ر عن سرٍ عبّ ى ٌُ والنتابج. فرمزوا إلى كل قوة علٌا وعلة خفٌة تخٌلوها برمز حسّ 

صفة من صفاتها. والتمسوا أؼلب رموزهم تلك فٌما عمر بٌبتهم من كابنات وأشٌاء وحٌوانات 

ا أنها مصدر لخٌرات أو لشرور، وهو األمر الذى لم ٌكن ٌخلو من وطٌور وأشجار وزواحؾ الحظو

رات إعجاز فً نطاق تصوراتهم القدٌمة المبكرة قلٌلة التجارب ومحدودة اآلفاق. فبوحً هذه التصوّ 

بحٌوٌة الكبش الطلوق إلى بعض أرباب اإلخصاب الطبٌعً والنوعً، ورمزوا بقوة  -مثبل-رمزوا 

 نانزوا بنفع البقرة ووداعتها إلى حى مصدر قوة البؤس فً مجملها، ورمالفحل إلى شًء من ذلك وإل

ربة السماء وأمومتها، ورمزوا بقسوة السباع واللبإات والذباب إلى أرباب الحرب ورباتها، ورمزوا 

بفراسة القرد واتزان طابر أبً منجل إلى إله الحكمة.. وهكذا. فقد جسدوا صفات األرباب فً كابنات 

ٌتعاملون معها فً دنٌاهم. كما ارتبطت رؼباتهم ورهبتهم وخٌاالتهم بذلك. كالرؼبة فً  حسٌة كانوا

استمرار النفع واالستزادة من الخٌر من أجناس معٌنة من الحٌوان والطٌر والشجر عن طرٌق تقدٌس 

 القوى الخفٌة التً تخٌلوها تتولى أمرها وتوجهها لؽاٌاتها. وكرهبة الخوؾ، ورهبة العجب، ورهبة

من الحٌوانات والطٌور والزواحؾ،  اتشعرونها أمام نوعٌات معٌنة أٌضً االستعظام، التً كانوا ٌس

عامل الخٌال الدٌنً المتمثل فً  ارً وبالتالً تجاه القوى الخفٌة التً أوجدتها وزكت فٌها قدراتها. وأخٌ

ٌقدسوا حٌواناً لذاته،  والحقٌقة أنهم لم إٌمان عامة الناس بالمعجزات والكرامات وحرفٌة األساطٌر.

ولم ٌقروا تماماً ألربابهم بالتجسد المادي فً هٌبة حٌوان أو طٌر، وإنما كان اهتمام المثقفٌن منهم بما 

تخٌروه من هٌبات الحٌوان والطٌر ٌستهدؾ رؼبتٌن، وهما: رؼبة الرمز إلى صفات إله خفً ببعض 

آٌاته، ثم رؼبة التقرب إلٌه عن طرٌق  المخلوقات الظاهرة التً تحمل صفة من صفاته أو آٌة من

 . (ٕ)الرعاٌة التً ٌقدمونها ضمناً لما رمزوا به إلٌه من مخلوقاته

أًٌضا فً مصر القدٌمة، حٌث  جدتْ وُ  )التوحٌد(ورؼم هذا التعدد فً المعبودات، إال أننا نجد أن فكرة 
ى حٌن. فقد بدأت لدٌهم على ظلت فكرة الوحدانٌة تراود أذهان كبار المفكرٌن المصرٌٌن من حٌن إل

صورة اإلٌمان بوحدة الخالق، ثم انتقلوا بها إلى االعتقاد بوحدة الربوبٌة، وأرهصوا بعدها بما ٌشبه 
عقابد الحلول والتشبٌه. ثم انتهوا أخٌراً إلى اإلٌمان بوحدة المعبود. وإذا اردنا التفصٌل فسنجد 

                                                           
(ٔ)

،ٔاٌمب٘وح،ؽ–زأًِاٌفٍَفٟ،كاها٢فبقاٌؼوث١خك.عّبياٌّوىٚلٟ،اٌفىواٌشولٟاٌمل٠ُٚثلا٠بداٌ-

 .7َٙ،صٕٔٓٓ
(ٕ)

َ،ٕٕٔٓهاعغ:ك.ػجلاٌؼي٠يطبٌؼ،اٌشوقاألكٔٝاٌمل٠ُِظوٚاٌؼواق،ِىزجخاألٔغٍٛاٌّظو٠خ،ؽ-

 .77ٗ-7ٙٗ-7٘ٗاٌظفؾبد
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ٌن شمس ومنؾ القدٌمٌن لتفسٌر نشؤة الوجود، حٌن االعتراؾ بوحدة اإلله الخالق قابمة فً مذهبً ع
رد أصحاب كل مذهب منهما الوجود بطبٌعته وأربابه وناسه وبقٌة كابناته، إلى خالق واحد دعوه فً 
عٌن شمس باسم "توم"، بمعنى األتم المتناهً، ودعوه فً منؾ باسم "بتاح" ربما بمعنى الصانع أو 

ما جعلهم قرٌبٌن من  -فكرة وحدة الربوبٌة- من هذه الفكرة وكان فً اقترابهم الفتاح أو الخبلق.
االعتراؾ بوحدة الخلق فً الوقت نفسه، فقال قابلهم وهو ٌسبح ربه الخالق القدٌم: "أتوم" الذي ؼدا 

 ،اباتهم.. ووهبْت الحٌاة لهم جمٌعً ، ونّوعت هٌاٌقول: "أتوم، خلقت البشر جمٌعً صورة إلله الشمس، ف
قْت بٌن أل بمن دعاه". وهكذا آمن كبار القوم بخفاء جوهر  لرجاء األسٌر، ٌا لطٌفاً  اوانهم ٌا سمٌعً وفـر 

الوجود وإلى رعاٌته لكل من فً الوجود.  ربهم، وتفرده بقدرته العلٌا، واطمؤنوا إلى وجوده فً كلّ 
إلى  بودات()تعدد المععن التشبٌه، ولم ٌنكروا  اله باسم واحد، ولم ٌنزهوه تمامً  ولكنهم لم ٌكتفوا

 ازهوه عن المادٌة وتخٌلوا له صورً لجماعة األرباب فً آن واحد، ون اا وكبٌرً جانبه. فوصفوه فردً 
 .(ٔ)كثٌرة فً آن واحد

والجماعات األولى من المصرٌٌن القدامى وجدْت أن بعض الكابنات لها قدرة خارقة كالقدرة على 
إحدى الجماعات أن  ابنات فقّدسوها؛ فرأتْ الخلق أو الثبوت والدوام أو القضاء على ؼٌرها من ك

على اإلخصاب وإنتاج الذرٌة فقّدسوه، كما وجدْت جماعة أخرى أن نوًعا من  الثور مثبًل قادرٌ 
األشجار له صفه الثبوت واالستقرار؛ فقدسوا هذا النوع من الشجر ورأت جماعة ثالثة بؤن الل ُبإة 

لوا من تمثٌل المعبودات المحلٌة فً صورة الحٌوان أو تمثل البطش والقوة فقدسوها وهكذا. ثم انتق
بعض الكابنات األخرى إلى تمثٌلها فً صورة إنسانٌة، وهذا تطور كبٌر لم ٌصل إلٌه المصري إال 
بعد أن بلػ مرحلة معٌنة من الحضارة، فبداٌة تحكم اإلنسان وسٌطرته على الحٌوان والعالم المادي 

من شؤن القوة الجسمانٌة من جهة أخرى جعل اإلنسان ٌقدر ما للبشر  من حوله من جهة وبداٌة التقلٌل
رها على هٌبة اإلنسان برأس من مزاٌا فتخٌل آلهته فً صورة إنسانٌة؛ ولكنه للتمٌٌز بٌنها صار ٌصوّ 

ٌمثل رأس المعبود األصلً أو برأس أضٌفت إلٌه عبلمة ممٌزة لذلك المعبود، فمثبًل صوروا اإلله 
دمٌة برأس كبش، وصّوروا اإللهة حتحور برأس آدمٌة ولها قرون بقرة وهكذا. أمون فً هٌبة آ

وبالطبع كان تمثٌل اآللهة فً هذه الهٌبة اإلنسانٌة مّما ساعد على التفكٌر بؤن هذه اآللهة لها من 
المشاعر ما ٌحاكً مشاعر البشر من حب وبؽض، وأن هذه اآللهة تحمً وتعطً وتعاقب وتؤخذ 

مكن التعبٌر عنه عند الحٌوان أو الجماد. ومن جهة أخرى أعطٌت لهذه اآللهة صفات وهكذا مما ال ٌ
تتعلق باإلنتاج والتناسل وبالخلق والموت ودفن الموتى ... إلخ. وكانت بعض اآللهة من الذكور 

أنها  وبعضها من اإلناث؛ وكذلك أعطٌت اآللهة بعض المهام واألعمال الخاصة التً ظن المصريُّ 
؛ فضبًل عن صفاتها األصلٌة، فمثبًل كان اإلله "خنوم" فضبًل عن اعتباره اإلله الذي ٌصّور تقوم بها

األجنة فً األرحام أو اإلله الخالق، كان ٌعتبر كذلك إله الماء النقً أو إله منابع النٌل، وكان أبو 
ة من وقت آلخر، منجل رمز إله القمر تحوت ٌعد كذلك اإلله العالم وكاتب اآللهة. وقد تطورت الدٌان

وظهرت معتقدات جدٌدة ولكن لم تختِؾ المعبودات القدٌمة، وكانت النتٌجة أن تعقدت الدٌانة 
المصرٌة تعقًٌدا شدًٌدا الشتراك كثٌر من اآللهة فً صفات واحدة وإن اختلفت مدلوالتها. وكان 

عنؾ أو حب سفك الدماء كما مسالًِما بطبعه وقد أثر ذلك فً دٌانته؛ فلم تتسم آلهته بصفات ال المصريُّ 
 .(ٕ)هو الحال بٌن آلهة الممالك األخرى

وسنشٌر بضؽط مركز إلى عدد من أشهر المعبودات فً مصر القدٌمة، فاإلله "أوزٌر" كان من أشهر 
المعبودات فً مصر، وقد ربط المصرٌون بٌنه وبٌن كل التطورات التً تحدث على األرض، 

ً، فعندما ٌؤتً الفٌضان فإن أوزٌر باعتقادهم هو الماء الجدٌد خاصة المإثرة فً إنتاجهم الزراع
ا إذ ٌعود من جدٌد  ًٌ الذي ٌحًٌ حقولهم، وإذا جؾ النبات اعتقدوا أن أوزٌر مات، ولكن موته لٌس أبد

                                                           
(ٔ)

 .1ٕٗ-1ٔٗك.ػجلاٌؼي٠يطبٌؼ،اٌّوعغاٌَبثك،صص-
(ٕ)

.ٙٙ-٘ٙ،ِؼبٌُؽؼبهاداٌشوقاألكٔٝاٌمل٠ُ،ِوعغٍبثك،صصِؾّلأثٛاٌّؾبٍٓػظفٛه-

 ثزظّوف.
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ا للموتى وسًٌدا لهم. مع االنتباه إلى أن فً العام التالً، ومن هنا تطورْت الفكرة فصار أوزٌر إلهً 
ا فً أصله وأن أتباعه األصلٌٌن جاءوا من سورٌا ووحدوا  البعض اعتبر ًٌ ًٌا ال مصر أوزٌر إلًها سور

عبادته  تْ إلههم مع معبودات مصرٌة. وقد ُعبد "أوزٌر" فً كّل أنحاء مصر القدٌمة فهو األشهر، وتمّ 
 فً ثالوث ٌتكون منه أوال، ومن زوجته "إٌزه" التً اشتهرت بؤنها رمز لئلخبلص للزوج ورعاٌة

ا، وابنه اإلله "حور" ثالثاً  ًٌ . وقد بنى المصرٌون ألوزٌر معبًدا كبًٌرا والبنه حور عدًدا من االبن ثان
المعابد. ومن أشهر آلهتهم أًٌضا اإلله "رع"، وٌعنً اسمه )الشمس( وقد قامت الشمس بدور كبٌر فً 

ولذلك رمزوا لـ"رع"  الفكر الدٌنً المصري القدٌم، خاصة بتؤثٌر سطوعها على اإلنتاج الزراعً،
روه بصور مختلفة أشهرها القرص على القارب، وكذلك على صورة رجل بقرص الشمس، فصوّ 

متوجة رأسه بقرص الشمس التً أحٌطت بالحٌة التً تنفث النٌران على أعدابه. وقد أشارت األدلة 
بنٌت فً مصر األثرٌة على أن عبادة الشمس سادت بٌنهم ببل شك، وخاصة فً األسر األولى. وقد 

القدٌمة معابد شمسٌة كثٌرة، تمتاز بوجود المذابح فٌها، وبؤنها مكشوفة ومختلفة فً عمرانها عن بقٌة 
معابدهم... ومن آلهتهم الشهٌرة أًٌضا اإلله "ست" الذي اشتهر بؤنه )إله الشر( وقد كان مرٌب الشكل، 

رة كلب مرفوع الذٌل، وكذلك حٌث صّوروه بحٌوانات ؼرٌبة تقل شبٌهاتها بٌنهم، وأشهرها صو
صورة الثور البري، وصورة حٌوان ؼرٌب آخر اسمه )االوكالى( من فصٌلة الزرافة وٌشبه الؽزال. 
كما عبد اإلله "ست" بصور حٌوانات أخرى أبرزها الجحش، والتمساح، والوعل، والسمكة، 

آللهة التً ظهرت فً أوابل ا والثعبان، وعجل البحر، والسلحفاة... ومن آلهتهم أًٌضا "بتاح" وكان من
ل كذلك حتى نهاٌة التارٌخ المصري القدٌم. وقد اشتهر بتاح بؤنه اإلله الحامً للفنون ظهٌبة بشرٌة و

والصناعات.. ومن آلهتهم "تحوت" الذي نسبوا إلٌه أصول الحكمة والحساب، واعتبروه )كاتب 
د المدن وٌبنٌها.. ومن آلهتهم أٌضا ي ٌشٌّ اآللهة( والقاضً بٌن اآللهة فً منازعاتها كما أنه هو الذ

ا للجبانة ورًبا للموتى.. ومن آلهتهم "خنوم" الذي  ًٌ اإلله "انوبٌس" الذي اعتبره المصرٌون حام
اعتقدوا أنه إله خالق منذ البداٌة، خلق نفسه من نفسه، وخلق األرض ورفع السماء على أربعة أعمدة، 

توجد، وهو أًٌضا خالق اآللهة، والبشر الذٌن شكلهم من وخلق كل  الكابنات الموجودة والتً س
الصلصال على عجلة الفخار... ومن آلهتهم اإلله "حتحور" واإلله "آمون" واإلله "نخبت" واإلله 

 .    (ٔ)"وادجٌت" واإلله "سشات" وؼٌرهم الكثٌر

 ك أن الكهنة قد صرفوا كل  أّما األخبلق فبل نجد فً الفلسفة المصرٌة القدٌمة إال الشًء القلٌل عنها؛ ذل
من  االطقوس السحرٌة، فلم ٌجدوا متسعً همهم إلى بٌع الرقى، وؼمؽمة العزابم، وأداء المراسٌم و

الوقت لتعلٌم الناس المبادئ الخلقٌة. بل إن كتاب قصة الموتى نفسه لٌعلم المإمنٌن أن الرقى التً 
المٌت من صعاب فً طرٌقها إلى دار باركها الكهنة تتؽلب على جمٌع ما عساه أن ٌعترض روح 

 ؛ كما سنعلم فً مباحثنا القادمة.(ٕ)السبلم 

)بتاح حوتب( فبتاح إلى كتاب  -كنموذج-ومن ذلك القلٌل حول )فلسفة األخبلق( ٌحسن بنا أن نشٌر 
ل منصبه قرر أن على "منؾ" وكبٌر وزراء الملك فً أٌام األسرة الخامسة. فلما اعتز اهذا كان حاكمً 

ٌحتوي على الحكمة الخالدة. ٌقول الوزٌر فً كتابه: "أي موالي األمٌر، إن الحٌاة  اك لولده كتابً ٌتر
بً الضعؾ وعدت إلى مرحلة الطفولة الثانٌة؛ والمسن ٌبلقً البإس فً  تقترب من آخرها، ولقد حل  

ؾ الراحة ... فمر كل ٌوم من أٌامه. فعٌناه صؽٌرتان، وأذناه ال تستمعان؛ ونشاطه ٌقل، وقلبه ال ٌعر
خادمك إذن أن ٌخلع سلطانً الواسع على ولدي. واسمح لً أن أحدثه بؤلفاظ الذٌن ٌستمعون إلى 
رجال األٌام الؽابرة، أولبك الذٌن استمعوا إلى اآللهة فً ٌوم من األٌام. أتوسل إلٌك أن تسمح بؤن 

ٌتحدث دون أن ٌبعث الملل فً ٌفعل هذا. وٌتفضل جبللة الملك فٌؤذن له ولكنه مع ذلك ٌنصحه بؤن 
أخذ بتاح حوتب ٌنصح  نفس سامعٌه، وهً نصٌحة لٌست إلى اآلن عدٌمة النفع للفبلسفة. فلما أذن له

                                                           
(ٔ)

إٌٝٗٓٔهاعغ:ك.أؽّلأ١ٍٍٓ١ُِ،كهاٍبدفٟؽؼبهحاٌشوقاألكٔٝاٌمل٠ُ،ِوعغٍبثك،اٌظفؾبدِٓ-

 ثزظّوفوج١وِّٕٟفٟاالفزيايٚاٌلِظٚاٌظ١بغخٚاٌز١َٕك..7ٖٔ
(ٕ)

 .٘ٙٔ،صٕ،طِٔوعغٍبثك،ِظِْٚيك٠َٛهأذ،لظخاٌؾؼبهح،-
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"ال َتزهُ بنفسك ألنك عالم، بل تحدث إلى الجاهل كما تتحدث إلى الحكٌم؛ ألن الحذق ال  ولده بقوله:
ناعته؛ والكبلم الجمٌل أندر من الزمرد الذي حد له، كما أن الصانع ال ٌبلػ حد الكمال فً حذق ص

تعثر علٌه بٌن الحصى ... فعش إذن فً بٌت ألطؾ ٌقبل علٌك الناس طابعٌن ٌقدمون إلٌك الهداٌا ... 
ا تكرر ما قاله إنسان ؼٌرك، أمٌرً  واحذر أن تخلق لنفسك األعداء بؤقوالك.. وال تتخطى الحق، وال

، ألن ذلك بؽٌض إلى النفس.. وإذا أردت أن تكون حكًٌما فلٌولد لٌفتح به قلوب الناس اكان أو فبلحً 
ا بك، وإذا نظم أمورك على أحسن وجه، فقدّ  ًٌ م له لك ولد لتسر بذلك اآللهة، فإذا سار فً سبٌله مقتد

الخٌر.. أما إذا كان عدٌم المباالة، وخالؾ قواعد السلوك الطٌب، وكان عنٌفاً؛ وإذا كان كل ما  كل  
ه هو فحش القول، فاضربه، حتى ٌكون حدٌثه صالحاً... وفضٌلة االبن من أثمن األشٌاء ٌخرج من فٌ

لؤلب، وحسن األخبلق شًء ال ٌنسى قط.. وإذا كنت ذا سلطان فاسع ألن تنال الشرؾ عن طرٌق 
العلم ورقة الطباع.. واحذر أن تقاطع الناس، وأن تجٌب عن األقوال بحرارة، ابعد ذلك عنك، وسٌطر 

 .(ٔ)سك"على نف

أما الطقوس الدٌنٌة الٌومٌة التً كان ٌمارسها الناس فً جمٌع المعابد، فتبدأ بتطّهر الكاهن فً 
البحٌرة المقدسة القابمة بجوار المعبد، وعندما ٌدخل المعبد نفسه ٌوقد ناًرا وٌعد مبخرة مزودة بالفحم 

كوع وتقدٌم القرابٌن والر سجودال وبعد. الداخلً المحراب فً اإلله تمثالوالبخور؛ ثم ٌتجه نحو 
الواجبة ٌجرد تمثال اإلله من ثٌابه، وٌطهره وٌزٌنه بثٌاب وشارات مناسبة. وٌعقب ذلك إقامة مؤدبة 
مقدسة قبل أن ٌوضع التمثال مرة أخرى فً هٌكله. كما توجد طقوس دٌنٌة متمٌزة تقام فً أعٌاد 

سّمى "سد" مثبل، ٌعاد االحتفال الطقسً الذي تم فرعون أو أعٌاد اآللهة؛ ففً عٌد الملك الٌوبٌلً الم
فٌه توحٌد الوجهٌن فً مصر على ٌد الملك مٌنا، وٌصل االحتفال إلى ذروته برقصة ٌإدٌها الملك 
وهو ٌرتدي تنورة قصٌرة ٌعلق بها من الخلؾ ذٌل حٌوان. وقد كانت المسٌرة أو الموكب أو )ظهور 

بؤعٌاد اآللهة، إذ ٌحمل فٌه الكاهن تماثٌل اآللهة إلى أماكن  اإلله( مظهًرا ملفتا للنظر فً االحتفال
أخرى مقدسة كٌما تزور آلهة أخرى أو تقوم بؤداء دور فً قصة أسطورٌة ترتبط بهذه األماكن. ومن 
ذلك مثبل أن اإللهة "حتحور" إلهة دندرة، قامْت بزٌارة حافلة بالبهجة لئلله "حورٌس" إله إدفو فً 

الحتفال فً هذه الزٌارة بالزواج المقدس بٌن اإللهة "حتحور" واإلله "حورٌس". العصر البطلمً، وا
أما العٌد العظٌم لئلله "مٌن" إله الخصب، فقد ارتبطت بقوة اإلنجاب عند هذا اإلله بالحصاد، 
وبشخصٌة الملك، ومن المرجح أن عملٌة االتحاد الجنسً بٌن الملك والملكة كانت جزءا من الطقوس 

 .(ٕ)أٌضاالدٌنٌة 

وبما أن الحدٌث وصل إلى موضوع االتحاد الجنسً، فمن المناسب أن نشٌر إلى موضوع )العبادة 
وٌعدونهما رمز  اا خاصً والعجل تقدٌسً  فقد كان المصرٌون ٌقّدسون المعز الجنسٌة( فً مصر القدٌمة،

اً ما كان أوزٌر وكثٌر القدرة الجنسٌة الخالقة. ولم ٌكونا مجرد رمزٌن ألوزٌر، بل كانا تجسٌداً له.
تناسلٌة كبٌرة بارزة داللة على قوته العظمى؛ وكان المصرٌون فً المواكب الدٌنٌة بؤعضاء  ٌُرسم

ٌحملون له نماذج بهذه الصورة، أو أخرى ذات ثبلثة قضبان. وكان النساء فً بعض المناسبات 
ا بالخٌوط. وال ًٌ عبادة الجنسٌة ال تظهر فقط فً ٌحملن مثل هذه الصور الذكرٌة وٌحركنها تحرٌكا آل

الرسوم الكثٌرة التً نراها فً نقوش الهٌاكل ذات قضبان منتصبة، بل إنا فضبل عن هذا نراها كثًٌرا 
ٌُتخذ رمزاً لبلتصال الجنسً وللحٌاة  فً الرموز المصرٌة على هٌبة صلٌب ذي مقبض كان 

.(ٖ)القوٌة

                                                           
(ٔ)

 .ٓ٘ٔ-3ٗٔ،صصٕ،طِْٔٚيك٠َٛهأذ،لظخاٌؾؼبهح،اٌّوعغٍبثك،ِظ-
(ٕ)

 .ٖٗ-ٕٗأٔظو:عفوٞثبهٔله،اٌّؼزملاداٌل١ٕ٠خٌلٜاٌشؼٛة،ِوعغٍبثك،صص-
(ٖ)

.3٘ٔ-1٘ٔ،صصٕ،طِْٔٚيك٠َٛهأذ،لظخاٌؾؼبهح،ِوعغٍبثك،ِظ-



 
ٔٔٔ 

 المبحث الثانً:

 المصرٌٌن القدامى. الموت وطقوسه وما ٌتعلّق به عند

أول ما لفت نظري كباحث هو شدة اهتمام المصرٌٌن األوابل بهذه المواضٌع، أعنً الموت وطقوسه 
وما ٌتعلق به، فقد اهتموا به إلى حد كبٌر قلّما نجد له مثٌبل فً بقٌة المعتقدات والدٌانات والحضارات 

خنى أمنتٌو، واإلله سكر، واإلله  القدٌمة، بدلٌل "وجود آلهة خاصة بالموت عندهم، مثل اإلله
 .(ٔ)أنوبٌس"

 
عندهم، وسنبدأ من المرحلة األولى، وهً مرحلة جًدا أن موضوع الموت وطقوسه واسع  فبل شك

والحقٌقة أن المإرخ الٌونانً القدٌم "هٌرودوت" قد أجاد فً عرض مشاهداته )تجهٌز جثة المٌت( 
كبلًما مهما فً عدة مصادر، اخترت منها أكثر ما لتجهٌز الجثث فً مصر القدٌمة، وقد وجدُت له 

ٌهمنً هنا، وهو انتشار عادة الولولة الصاخبة ٌوم الوفاة، حٌث كانت النساء "ٌلطخن الرإوس 
 .(ٕ)بالطٌن وٌجبن المدٌنة الطمات خدودهن، مولوالت، وٌطلق الرجال شعورهم ولحاهم

 
ٌطلقون شعر الرأس واللحٌة، ورؼم أن آل  فكان المصرٌون قدًٌما إذا نزلْت بساحتهم محنة الموت

فرعون كانت زٌنتهم فً النظافة والحبلقة، إال أنهم حٌن ٌحزنون ٌصرفهم الحزن عن الزٌنة؛ 
فٌرسلون شعورهم وٌطلقون لحاهم، ومازال ذلك دأب كثٌر من خلفابهم حتى الٌوم خاصة أهل قرى 

هل المٌت ٌهملون زٌنتهم وٌتركون شمال مصر، وفً صعٌدها وأقالٌمها الوسطى، فالرجال من أ
لحاهم ورإوسهم حتى تنتهً أٌام الحداد التً تبلػ )أربعٌن ٌوًما( بعد أن كانت قبل ذلك تطول فتبلػ 
السبعٌن. أّما المرأة المصرٌة فً عهد الفراعنة، فكانت تتجرد من زٌنتها الطبٌعٌة إذا مات زوجها 

ٌُستبعد أن تلك العادة وما إلٌها  فتحلق شعر رأسها وال ترسله إال بعد مرور عام من وفاته. ولذلك ال 
من مظاهر الحزن فً مصر الحدٌثة بقٌة من تراث الماضً القدٌم. وقد ٌكون أصل ذلك كله هو 

عادة ذكرى أربعٌن المٌت من أسطورة  الحزن على إمام شهداء السلؾ "أزورٌس". فقد انحدرتْ 
ق جسده إلى أربعٌن جزءا، وطرح ٌه وقتله وفرّ "أزورٌس" إذ ترٌنا أن أخاه "ست" قد حقد عل

أشبلءها فً أقالٌم الوادي، وكان عددها فً ذلك الوقت أربعٌن مقاطعة. وقد أقام المصرٌون لئلله 
"أزورٌس " بعد أن أصبح )إلهاً للموتى واالستشهاد( أربعٌن قبًرا لكل جزء من جسمه قبر ٌحج 

اء فً التحنٌط مدة أربعٌن ٌوما. ومنذ ذلك الحٌن والفراعنة الناس إلٌه لنوال البركة، وبقٌت هذه األجز
ٌحنطون جثث موتاهم وٌبقونها أربعٌن ٌوًما بعد معالجتها بمختلؾ أنواع العقاقٌر ثم ٌشٌعونها بعد 

 .(ٖ)ذلك إلى مثواها األخٌر باحتفال مهٌب
 

ء ٌخافه ماء أكثر شًوكان قدماء المصرٌٌن ٌبالؽون فً الحذر من )مٌاه الفٌضانات(، فكان هذا ال
للقبور بعد اللصوص والنشالٌن، فكانوا ٌتحاشون دفن المٌت فً البقع  االمصرٌون وٌعتبرونه عدوً 

الرطبة وٌختارون المرتفعات فً أراضً الصحراء الرملٌة والصخرٌة. وكانت القبور عبارة عن 
من اللبن مستطٌل  اضخمً  قبر الملك بناءً  حفر مستطٌلة توضع الجثة فٌها وٌهال علٌها الرمل، وكان

، فضبلً عن اشكبلً هرمًٌ  هذه القبور حتى أخذتْ  األٌام ارتفعتْ  الشكل داخله عدة حجرات، وعلى مرِّ 
األهرامات والمصاطب التً أخذ ٌقلدها عدد كبٌر من الحضارات، ابتدع الفراعنة شكبلً آخر من 

                                                           
(ٔ)

،اٌقٍٛكفٟاٌزواساٌضمبفٟاٌّظوٞ،ا١ٌٙئخاٌّظو٠خاٌؼبِخٌٍىزبة،ؽجؼخِىزجخاألٍوحك.١ٍلػ٠ٌٛ-

.3َٕ،ص333ٔػِّٓٙوعبْاٌمواءحٌٍغ١ّغ،
(ٕ)

ػٕلاٌفواػٕخ:ؽفًىفبفإٌٝاٌؼبٌُا٢فو،ٚإٌّشٛهثّغٍخا١ٌّبِخ«ؽمًٛاٌّٛد»ِٓرؾم١كػٕٛأٗ-

ٕٙ/٘ٓ/ٕٕٔٓاٌَؼٛك٠خاٌّؼوٚفخ،ثزبه٠ـ
(ٖ)

َ،صص317ٔاٌى٠ٛذ،-أٔظو:ك.أؽّلِؾّلػجلاٌقبٌك،لٍكاٌّٛد،اٌّغٌٍاٌٛؽٌٍٕٟضمبفخٚاٌفْٕٛ-

ٔٗ٘-ٔٗ7. 



 
ٕٔٔ 

دي )ساحة مكشوفة( ٌتلوها ممر القبور ٌدعى هٌبو جٌم )القبر الصخري( أخذت شكل البٌت العا
فً أصل الصخر تنتهى  اى عمد ثم قاعة كبٌرة منحوتة أٌضً منحوت فً أصل الجبل ٌرتكز سقفه عل

بحجرة صؽٌرة ٌوضع فٌها تمثال المتوفى. وفً عهد الدولة القدٌمة )عصر بناة األهرام( أصبحت 
)كما هو الحال اآلن، حٌث ٌتم الجثة توضع على جنبها كؤنها نابمة وصار رأسها ٌوضع على وسادة 

وضع المٌت على جانبه األٌمن(، وكانت الجثة نفسها تحنط بكل عناٌة، ومنذ الدولة القدٌمة ازدادت 
القرابٌن، والدلٌل على ذلك الكنز الذى تم اكتشافه فً بداٌة القرن العشرٌن فً قبر أحد الكهنة فً 

ٌاته محفوظة اآلن فً متحؾ جامعة ق.م ومحتو ٕٓٓٔمدٌنة منؾ، وٌرجع تارٌخه إلى عام 
 .(ٔ)لٌبزج"

 
وقد نشرت مجلة الٌمامة فً تقرٌرها الطوٌل المفّصل السالؾ الذكر كبلماً مهما ٌبلمس بحثً هذا 

بدرجة كبٌرة، وقد ورد فٌه قول المإرخ الٌونانً القدٌم هٌرودت: "إن من ٌشاهد مقابر الفراعنة 

ٌكاد ٌظن أن  امات أكبر مقبرة فً تارٌخ البشرٌة،العظٌمة، وأعظمها على اإلطبلق هو األهر

ا تى أو ما نسمٌه حالًٌ ! ولهذا السبب كانت لمواكب تودٌع المو"حضارة أموات"الحضارة الفرعونٌة 

سة لدى الفراعنة، فهم لٌسوا أبناء "حضارة موت" كما ٌبلحظ طقوس خاصة ومقدّ  "الجنازات"

الموت فً العقٌدة الفرعونٌة هو بداٌة )الحٌاة "هٌرودت" بل أن العكس هو الصحٌح، فقد كان 

 .(ٕ)الحقٌقٌة(، وكانت الجنازة أقرب إلى حفل زفاؾ إلى العالم اآلخر الجدٌد"

كما ورد فٌه وصؾ الباحث أحمد توفٌق فً كتابه )أؼنٌات الفراق( تراث الحزن عند بعض 

حٌث ٌتوجهون بجسد المٌت بعد المصرٌٌن األوابل فً صعٌد مصر من الذٌن تؤثروا بعقابد الفراعنة، 

تحنٌطه فً موكب ٌتجه إلى الشاطا الشرقً للنٌل، حٌث ٌنتظرهم أسطول صؽٌر من القوارب، 

القارب الربٌسً به ؼرفة كبٌرة مبطنة من الداخل بؤقمشة، وفً هذه الؽرفة كان ٌوضع جسد المٌت 

 لكاهن بحرق البخور.ن للمٌت وٌقوم اٌن الحامٌتٌتماثٌل: "إٌزٌس" و"نفتٌس" اإللهتومعه 

وبعد عبور النٌل إلى الشاطا الؽربً ٌستمر الموكب حتى ٌصل إلى قبر المٌت وبعد عمل بعض 

الطقوس ال ٌبقى سوى إنزال التابوت واألثاث الجنابزي وترتٌبه، فٌوضع التابوت المصنوع على 

أشٌاء مثل  هٌبة المومٌاء فً تابوت آخر من الحجر ٌتخذ شكل حوض مستطٌل وٌوضع حوله عدة

وضع بجانبه األوانً الكانوبٌة تقفل التابوت الحجري بؽطاء ثقٌل والعصً واألسلحة والتمابم، ثم ٌ

األربعة )هً األوانً التً توضع فٌها أحشاء المٌت وتتخذ أشكال أبناء حورس األربعة( داخل 

على شكل  صندوق خاص، ثم توضع المواد الؽذابٌة للمتوفى وهً عبارة عن إطارات من الخشب

أوزورٌس محنط وبداخلها كٌس من القماش الخشن ٌمؤل بخلٌط من الشعٌر والرمل وٌسقى لعدة أٌام 

سم كان ٌجفؾ ثم تلؾ األعواد بما ٘ٔ-ٕٔوعندما ٌصل طوله إلى  افٌنبت الشعٌر وٌنمو كثٌفاً وقوًٌ 

ة إلى الحٌاة( ألن فٌها من قطع من القماش، وأما الهدؾ من هذا العمل فهو حث المتوفى على )العود

 .(ٖ)أوزورٌس فً معتقداتهم قد أعٌد إحٌاإه من الموت بهذه الطرٌقة

كما أن موت األشخاص المهمٌن كان أشد وقًعا على المصرٌٌن قدًٌما، فكانوا إذا مات فً بٌت من 

دار نساء هذا البٌت الرأس أو الوجه بالطٌن، ثم ٌتركن الجثة فً ال كلُّ  لطختْ  )رجل ذو قدر(بٌوتهم 

وٌجلسن فً المدٌنة الطمات وقد شمرن وكشفن عن صدورهن ومعهن كل قرٌباتهن. والرجال كذلك 

                                                           
(ٔ)

 أٔظو:اٌزؾم١كاٌَبثك،إٌّشٛهثّغٍخا١ٌّبِخاٌَؼٛك٠خ.-
(ٕ)

 ٔفٌرؾم١كا١ٌّبِخاٌَبثك.-
(ٖ)

 ِٓٔفٌاٌزؾم١كاٌَبثك،إٌّشٛهثّغٍخا١ٌّبِخ.-



 
ٖٔٔ 

ٌلطمون وٌشمرون. وعندما ٌنتهً ذلك ٌحملون الجثة لتحنٌطها. فلطم الخدود وشق الجٌوب وتلطٌخ 

لشرق الوجوه والثٌاب بالوحل أو صبؽها باأللوان القاتمة كان وال ٌزال معروفا كله أو بعضه فً ا

عامة وفً مصر خاصة، والظاهر أن كل تقالٌد الندب ومظاهر الحزن فً مصر ترجع إلى أصل 

واحد قدٌم، نطالع آثاره فً تلك األسطورة الخالدة المعروفة بالشهٌد "أزورٌس" حٌث كانت أختاه 

ن "إٌزٌس" و "نفتٌس" فً مقدمة المحزونٌن على مصرعه، ولذلك فقد رمز المصرٌون إلٌهما بحدأتٌ

نواحتٌن، تركع األولى عند رأسه وتضع ٌدٌها علٌه، وتركع األخرى عند قدمٌه وتضع ٌدٌها على 

صدرها. وتلك صورة مؤلوفة فً مناظر الجنازة التً رسمها القوم فً قبور موتاهم، ومن حولها 

صور لطوابؾ من النساء باكٌات صابحات، وقد حللن شعورهن. وما أكثر العادات الجنابزٌة فً 

ر الٌوم ذات الجذور المصرٌة القدٌمة، فتلطٌخ الرإوس والوجوه بالوحل ولطم الخدود وندب مص

المٌت واالهتمام بالقبور وتوزٌع القربان فً المقابر ونحر الذبابح واالحتفال بتشٌٌع الجنازات وتقدٌم 

لها مصري كلها عادات أص ،الباقات واألكالٌل وإطبلق شعر الرأس واللحٌة عبلمة الحداد والطلعة

 .(ٔ)قدٌم

وقد ُحفرت آالؾ من قبور سكان وادي النٌل فً األزمنة القدٌمة أزمنة ما قبل التارٌخ، وهً القبور 

ببل شك إلى األلؾ  االتً ٌرجع تارٌخ أقدمها وجودً الواقعة على طول حافة وادى النٌل الخصب و

ع حفرة ال ٌزٌد عمقها على بضع الخامسة قل المٌبلد وأكثر، فوجد الجسم البشري فٌها راقًدا فً قا

أقدام وركبتاه مطوٌتان تجاه ذقنه، وٌحٌط به متاع ضبٌل من أوانً الفخار وبعض اآلالت واألسلحة 

 .(ٕ)الحجرٌة واألدوات المنزلٌة األخرى، فضبل عن بعض الحلً الساذجة

ن سعادة الشخص المٌت كان أمًرا مهًما وشابًعا عندهم، فقد اعتقدوا أ)االحتفال بدفن الموتى( كما أن 

فً المستقبل تتوقؾ على هذا االحتفال، وعلى المعتقدات المرتبطة بالطقوس كان المٌت ٌدفن دابًما 

وال تحرق جثته أبًدا، كما تإّدى الطقوس الخاصة بفتح الفم لجسد المٌت أو لتمثال المتوفً. وتشمل 

هذا االحتفال بدفن الموتى هو لمس ر والقربان، لكن أهم جوانب هذه الطقوس على ممارسات التطهّ 

تتجدد الحٌاة لجمٌع قدرات الجسد. كما أنهم كانوا  -كما ٌعتقدون-الفم بقدوم صؽٌرة، فبهذه الطرٌقة 

 .(ٖ)ٌدفنون موتاهم فً المناطق الصحراوٌة التً تكون فٌها التربة شدٌدة الجفاؾ

 )البكاء على المٌت(تؤخرون عادة وٌبكً المصرٌون على موتاهم منذ القدم، فقد ورث المصرٌون الم

عن اإللهة "إٌزٌس" عندما بكت زوجها وهو ٌقوم بإطبلق البخور على مومٌاء المٌت بٌنما ٌخاطبه 

العالم  لك طرقُ  لك األرض، وانفسختْ  لك السماء وتفتحتْ  آخر قاببل: أذهب ٌا "بتاح نفر" فقد تفتحتْ 

ة، بٌنما من أسٌاد األبدٌّ  سٌدٍ  ا بحرٌتك كؤيّ متعً السفلً كً تخرج، وتدخل مع اإلله "رع" فتسٌر مست

المصنوعة من  )الباقات واألكالٌل(النساء ٌبكٌن وٌندبن على المٌت وهو مسجى فً التابوت. وكانت 

أؼصان شجرة البإساء المقّدسة تقدم للموتى فً مصر القدٌمة، ومازال بعض المصرٌٌن حتى الٌوم 

 .(ٗ)ل فً الجنازات وٌضعونها على القبورٌستخدمون مثل هذه الباقات واألكالٌ

                                                           
(ٔ)

.٘ٗٔٔظو:ك.أؽّلِؾّلػجلاٌقبٌك،لٍكاٌّٛد،ِوعغٍبثك،صأ-
(ٕ)

.ٕٙك.١ٍلػ٠ٌٛ،اٌقٍٛكفٟاٌزواساٌّظوٞ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٖ)

.ٗٗأٔظو:عفوٞثبهٔله،اٌّؼزملاداٌل١ٕ٠خٌلٜاٌشؼٛة،ِوعغٍبثك،ص-
(ٗ)

 .ٙٗٔك.أؽّلِؾّلػجلاٌقبٌك،لٍكاٌّٛد،ِوعغٍبثك،ص-



 
ٔٔٗ 

فً عقٌدة المصرٌٌن القدامى، فالذهب عندهم مهم لٌس  )الذهب والجواهر(والموت على عبلقة مع 

رهم، فهذه هً العقٌدة األولى ألنه ٌبهر العٌن بجماله فقط، بل ألنه ٌمنع الموت وٌطٌل العمر فً تصوّ 

وهذا هو السبب فً وضعه فً )توابٌت الملوك(؛ فالملك  التً آمن بها المصرٌون القدماء عن الذهب،

فً تابوته لٌس مًٌتا وإنما هو فً حال أخرى من الحٌاة ٌحتاج فٌها إلى الذهب لكً  -باعتقادهم-

ٌُجمع من األقطار البعٌدة وٌحمل إلى خزانة فرعون، وهً فً ذلك الوقت خزانة  تطول، فكان الذهب 

ا للتعامل. ولم ٌكن الذهب وحًٌدا فً هذه الخاصٌة أي )منع الموت الدولة؛ ومن هنا صار الذهب نقدً 

وإطالة العمر(؛ فإن الجواهر األخرى كالمرجان واللإلإ كانت كذلك، وإلى وقت قرٌب كان بعض 

العامة ٌؤكلون الذهب والجواهر باعتقاد إنهما ٌمنعان الموت وٌطٌبلن العمر. ولفظة "النوبة" تعنً 

المعنى ما ٌدل على الباعث األصلً الذي جعل المصرٌٌن القدماء ببلد الذهب، وفً هذا 

 .(ٔ)ٌستعمرونها

ٌذكر األحٌاء موتاهم فٌها، وٌحملون إلى قبورهم كثٌرا  )أعٌاد للموت(وفً مصر القدٌمة كان هناك 

من ألوان الطعام والشراب، فٌؤكلون وٌشربون وٌصٌب معهم من ذلك الطعام والشراب كل طارق، ثم 

ٌمرحون، وٌعتقدون أن الموتى إنما ٌشاركون بؤرواحهم فً الطعام والشراب وفً اللهو ٌلهون و

 .(ٕ)والمرح أٌضا

ومن معتقداتهم حول الموت، أن المٌت ال ٌبقى سجًٌنا فً قبره المظلم، بل ٌخرج منه أثناء النهار 

نه كان ٌجب علٌه فقط، فٌكون حًرا فً النهار ٌؽادر ضٌق القبر وٌتجول كٌؾ شاء على األرض، إال أ

سٌح، ولذلك كان االحتراس والحذر من هجوم أعدابه المإذٌن من األفاعً السامة والعقارب والتما

 .(ٖ)ح بالتعاوٌذ السحرٌة، التً تقٌه شر هإالء األعداءلّ ستالواجب علٌه أن ٌ

ر فقد أعطى المصرٌون السٌادة باستمرا )مساعدة الموتى(وكانت هناك آلهة للموت، تعمل على 
لآللهة التً اعتقدوا أنها تساعد موتاهم. ومن هذه اآللهة: "أنوبٌس" و "سوكارٌس" و "خنتمانتٌس" و 
"أوب وات" و "أوزٌرٌس". وهً مجموعة كانت معروفة فً الدولة القدٌمة، وقد اتخذ أنوبٌس بٌن 

ٌة دابمة طوال هذه اآللهة شكل )ابن آوى( أو )الكلب(، وارتبط بعملٌة تحنٌط الموتى، وكانت له أهم
تارٌخ الدٌانة المصرٌة الطوٌل.. أما أوزرٌس فقد ظهر من ؼموض نسبً إلى مركز بالػ األهمٌة فً 
العبادات الجنابزٌة ولقد مر أوزرٌس برحلة هامة فً ارتفاعه كقوة روحٌة وهً مرحلة تقمصه 

إله الموتى( وكان لفرعون المتوفى، وهو ما حدث فً األسرة السادسة. لقد كان أوزرٌس فً األصل )
مركز مدٌنته األول فٌما ٌبدو هو مدٌنة أبٌدوس. أما الدافع وراء اتحاد الملك المٌت بؤوزورٌس فقد 
كان واضًحا، وهو ضمان استمرار سٌادة الملك بعد الموت، فعندما ٌصبح فرعون المٌت هو 

 .(ٗ)أوزرٌس، فإن ذلك ٌعنً أنه سوؾ ٌحكم مملكة الموتى

القدٌم  جًدا أن فكرة الموت ومعلقاتها كانت تسٌطر على المصريّ  ٌتضح لنا سبق،وعطًفا على كل ما 
)القلق بؤن  -والحال كذلك-دابًما وأبًدا. ٌفكر فٌه وٌستعد له وٌنشؽل به. وٌمكننا االفتراض أًٌضا 

 كان مرتفًعا جًدا عند المصرٌٌن القدامى. إذ إن الحٌاة عندهم كانت مشتهاة وقد والخوؾ من الموت(

                                                           
(ٔ)

 .1ٕ-7ٕٔظو:ٍالِخٍِٛٝ،ِظوأطًاٌؾؼبهح،ِوعغٍبثك،صصأ-
(ٕ)

.7ٗٔأٔظو:ك.أؽّلِؾّلػجلاٌقبٌك،لٍكاٌّٛد،ِوعغٍبثك،ص-
(ٖ)

.ٙ٘-٘٘أٔظو:ؽ١َٓاٌؼٛكاد،اٌّٛدفٟاٌل٠بٔبداٌشول١خ،ِوعغٍبثك،صص-
(ٗ)

 .3ٖأٔظو:عفوٞثبهٔله،اٌّوعغاٌَبثك،ص-
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كراهٌة ومقتا للموت وخصصوا جزءا ؼٌر صؽٌر من أموالهم وأوقاتهم  -إلى درجة التعصب-حملوا
 .(ٔ)لتدبر الطرق والوسابل لؽلبته

ورؼم هذا القلق والخوؾ الشدٌدٌن، لم تعمل الدٌانة المصرٌة القدٌمة على حلِّ لؽز الحٌاة أو 
ة الدنٌا كلها مقدمات للحٌاة األخرى، فجاء بل استبدلْت ذلك بؤن جعلْت الحٌا )االنتصار على الموت(،

ا إلى حد كبٌر، فآمنت بحتمٌته واستسلمت له، ولم تكترث كثًٌرا  ًٌ موقفها من ظاهرة الموت موقًفا واقع
بالبحث عن أسباب ومبررات قدومه، ولذلك نجد فً نصوصهم أقواال كثٌرة من قبٌل: " إذا أتاك 

ل إنً ال زلت صؽًٌرا، إنك ال تعرؾ منٌتك، فالموت ٌؤتً رسول لك، وأخذ أهبته لٌعمل ضدك، فبل تق
 .(ٕ)وٌتحكم فً الطفل الذي ٌرقد بٌن ذراعً أمه، كما ٌتحكم فً الرجل الذي بلػ من الكبر عتٌا"

ا عدًدا من النقاط ذات العبلقة بالموت،  ًٌ والحقٌقة هً أنً أؼفلُت عمًدا فً هذا المبحث القصٌر نسب

مطّول؛ حٌث  كٌد بعقٌدة الخلود التً سنتناولها فً المبحثٌن التالٌٌن بتفصٌلٍ بسبب ارتباطها الشدٌد األ

ستظهر هذه النقاط بالتؤكٌد من خبلل المبحثٌن التالٌٌن اللذٌن ال ٌمكن فصلهما عنها، فمن الصعب جًدا 

 تكرار إٌراد هذه النقاط هنا فً هذا المبحث، ثم هناك مرة ثانٌة فً المبحثٌن التالٌٌن. 

 

 

 

 

 

                                                           
(ٔ)

 .1ٗٔاٌقبٌك،اٌّوعغاٌَبثك،صك.أؽّلػجل-
(ٕ)

.ٓ٘ؽ١َٓاٌؼٛكاد،اٌّٛدفٟاٌل٠بٔبداٌشول١خ،ِوعغٍبثك،ص-



 
ٔٔٙ 

 المبحث الثالث: 

 خلود الروح فً عقائد قدماء المصرٌٌن.

البد من التنبٌه على نقطة قبل االسترسال، وهً أن الكثٌر من الكبلم الخاص بعقٌدة المصرٌٌن 
القدماء حول موضوع الخلود ٌؤتً عاًما، أو بصورة ٌرتبط فٌها الحدٌث عن الروح والجسد مًعا، 

 لكثٌر من تلك النقاط العمومٌة والمترابطة، مع االجتهاد فً فرز ومن هنا فسٌكون هذا المبحث شامبل
ما ٌخص الروح عن ؼٌره.. وكذلك سٌكون الجهد منصًبا فً المبحث التالً الرابع على الجسد قدر 

من التداخل فٌه؛ وذلك بسبب صعوبة بل استحالة الفصل التام  اإلمكان، ولكننا مع ذلك قد نجد شٌباً 
 ثٌر من األحٌان. بٌن المبحثٌن فً ك

وأول نقطة سننطلق منها هً وجود ذلك الكم الرهٌب من القبور والمقابر وشدة عناٌة قدماء 
على إٌمانهم بحٌاة ثانٌة بعد الموت،  -وبقوة–المصرٌٌن واهتمامهم بها؛ ألنها تدل بل تثبت وتبرهن 

 عنها. مقبرة )توت عنخ أمون(، فسنذهل مما ذكر  -على سبٌل المثال–فلو أخذنا 

مقبرة ملكٌة   ٕٙ وكشؾ العلماء عن  ، فقد "اعتقد علماء اآلثار أن وادي الملوك قد باح لنا بكل أسراره
  ، حٌث إنه من الممكن أن ٌدفن بهذا الوادي الملك وطباخه  ، وكذلك مقابر للمقربٌن من هإالء الملوك

وقد عثر داخل العدٌد من هذه   . وبمعنى أدق تلك الطبقة التً تمتعت بممٌزات خاصة لدي الملوك
هذا الوادي الساكن الصامت   . اا فرٌدً المقابر علً كنوز أثرٌة أضفت علً زٌارة هذا الوادي سحرً 

وسرادٌب وحجرات تظهر فكر كل فرعون عن  الذي اختاره الفراعنة لكً ٌنحتوا فً صخره أنفاقاً 
لً جدران هذه ع رتْ إلً الكتب التً صوّ  باإلضافة  ، )العالم اآلخر( الذي ٌعٌش فٌه اإلله أوزورٌس

وهً الكتب   . اجتٌاز المخاطر والصعاب التً ٌواجهها الملك خبلل هذه الرحلة ىالمقابر لتساعده عل
التً تعكس خوؾ المصري القدٌم من الموت ومعرفته بؤنه سٌحاكم علً ما اقترفه من جرابم 

التوافق بٌن ما جاء فً كتب العالم اآلخر للمصري األمر الذي ٌجعلنا نقؾ كثًٌرا أمام هذا   ، وأعمال
وما جاءت به الكتب السماوٌة بعد ذلك بآالؾ   ، خاصة فكرة الثواب والعقاب والجنة والنار  ، القدٌم
ومعظم ما قدمته النصوص المصرٌة القدٌمة تظهر حرص المصري القدٌم علً تؤمٌن   . السنٌن

  . (ٔ)مصٌره بعد الموت وهكذا"

وجود تلك الكتابات العقابدٌة الكثٌرة التً ُوجدْت مسجلة على جدران األهرامات، وقد ظهر وبدلٌل 
ا أن من ؼاٌاتها هً اعتقادهم أنها ستكون عوناً لؤلموات فً الحٌاة األخرى. ًٌ  لً جل

ثر سة عُ وتعرؾ تلك الكتابات بنصوص األهرامات، أو )متون األهرامات( وهً: "نصوص مقدّ 
الجدران الداخلٌة ألهرامات األسرة الخامسة والسادسة وملوكها من الدولة القدٌمة  علٌها منقوشة على

سنه قبل المٌبلد( ومنهم الملك ونٌس والملك بٌبى والملك مرنرع األول  ٕٓٓٗبمنطقة سقارة )حوالى 
والملك تتً. ومتون األهرام هً من أقدم النصوص المقدسة فً العالم، وعددها بالمبات، و تعكس 

. وبالرؼم من أن بعض علماء المصرٌات قاموا الحفر فً الصخررٌقة التً حفظت بها، وهى الط
بتصنٌؾ نصوص األهرام على أنها نصوص جنابزٌة و تعاوٌذ سحرٌة، إال أن الباحثٌن من مختلؾ 
الجنسٌات بدأوا مإخًرا فً الخروج إلى العالم بتفسٌرات أكثر علمٌة وموضوعٌة تتناسب مع عظمة 

المصرٌة، ومع قدسٌة النصوص والطرٌقة التً حفظت بها. والخبلصة أننا إذا اعتبرنا أن  الحضارة
أهرامات الجٌزة هً محطة إطبلق لؤلرواح من العالم المادي إلى العالم اآلخر، فإن نصوص األهرام 

                                                           
(ٔ)

-َٖٓٔ،إٌَخِٕٙٓٓبهًٗوٕيال٠فٕٝ،عو٠لحاأل٘واَ،ىاٟ٘ؽٛاً،ِمبٌخػٕٛأٙب:ٚاكٞاٌٍّٛن.ك-

.ٕٖ٘٘ٗاٌؼلك
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هً بمثابة )الكتالوج( الذي ٌشرح طرٌقة تشؽٌل هذه المحطة، وٌصؾ الطرٌق الذى تسلكه الروح فً 
 .(ٔ)رحلتها إلى العالم اآلخر"

والحقٌقة هً أن هذه المتون هً "مجموعة ضخمة من النصوص الدٌنٌة، التً نقشت على جدران 
حجرات الدفن والمجازات المإدٌة إلٌها بباطن األهرام، من عهد "أوناس" حتى نهاٌة األسرة السادسة 

راعنة منذ فجرها األول، فٌها ألوان من أو ما بعدها بقلٌل. وهً مزٌج مختلط من صور الحٌاة عند الف
نظم الحكم والسٌاسة والعقٌدة، ومكان الملك من الرعٌة، ومن األرباب المعبودة، ثم ألوان من الكفاح 

ة، وصور من أدعٌة وأناشٌد رددها الناس فً فً سبٌل خلق حٌاة منظمة مستقرّ  ذلتْ والجهود التً بُ 
ٌن مختلؾ المذاهب الفكرٌة، ثم محاوالت شتى للمبلءمة بٌن مختلؾ المبلحم التً أنشؤتها األساطٌر ب

 اه فً ؼٌر ترتٌب، جاعلٌن منه زادً تلك المذاهب بؽٌة الوحدة السٌاسٌة. كل ذلك جمعه القوم وأثبتو
وذخٌرة لفرعون، مسبوقة بمرثٌات، منها ما ٌقال ٌوم موته، ومنها ما ٌقال ٌوم دفنه، ومنها ما ٌقال 

 .(ٕ)فٌما بٌن ذلك"

اإلشارة إلى نصوص األهرام ألهمٌتها، ولرؼبتً فً جعلها فً هذا المكان، وهذا  متُ الحقٌقة أنً قدّ و
ال ٌعنً أنها الوحٌدة فهناك كتب وكتابات ونصوص ومتون دٌنٌة كثٌرة عندهم، تثبت منفردة 

حٌاة الثانٌة التارٌخ اإلنسانً إٌماًنا بوجود العالم اآلخر وال الناس على مرِّ  ومجتمعة أنهم من أشدّ 
من التفصٌل فً ثناٌا  بعد الموت.. وسٌؤتً التطرق لكثٌر منها بشًء -فً اعتقادهم–األبدٌة الخالدة 

 هذا البحث.

ٌإمنون بحٌاة أخرى، وهذا ما ٌهمنا هنا، وهو إٌمان ظاهر جًدا  -ومن خبلل كل ما سبق–إذن، هم 
عتقد أن هناك من ٌشكك فً هذا لً، وسؤجتهد فً برهنته وشرحه فً الصفحات القادمة، وال أ

اإلٌمان أصبل، حتى الذٌن شككوا فً إٌمان الفراعنة بوجود هللا ٌتفقون معنا فً هذا كما ظهر لً 
ا، والسبب هو أنه بجانب تلك الكتابات الموجودة على جدرانهم، نجد أدلة أخرى قوٌة، ا وتكرارً مرارً 

 مثبل. األبدٌة(و الخلود )رمزلعل من أهمها 

لرمز هو رمز الحٌاة األبدٌة عند قدماء المصرٌٌن، فقد "كان ٌستعمله المصرٌون الفراعنة وهذا ا
كرمز للحٌاة بعد الموت، وكان ٌحمله اآللهة وملوك الفراعنة. وهناك آراء مختلفة حول معناه: من 
 :أنها رمز المإنث والمذكر أساس وجود الحٌاة على األرض، أو أنه ٌمثل االجتماع الروحانً لـ

ٌر على وفرة مٌاه النٌل الذي ٌعتبر أساس الحٌاة فً مصر، أو أنه ثإٌزٌس وأوزٌرٌس الذي كان له تؤ
 . (ٖ)ٌدل على البعث وإعادة الحٌاة عند المصري القدٌم"

وهذا المعنى األخٌر، أعنً كونه ٌدل على البعث وإعادة الحٌاة عند المصري القدٌم، هو المعنى 
تؤمل كثٌر من المصادر المعتبرة، التً اتفقت تقرًٌبا على هذا المعنى،  األرجح عندي وبقوة من خبلل

وها ال ٌمنع من وجود معاٍن أخرى ذات عبلقة بالفكرة األم )فكرة الخلود والحٌاة األبدٌة األخرى(، 
 .تدور فً فلك عقٌدة الخلود فكل معتقدات المصرٌٌن القدماء تتقاطع وتتداخل؛ ولكنها فً النهاٌة

منا بؤنه رمز أو مفتاح للحٌاة، فهناك ارتباط وثٌق بٌن هذا الفهم والفهم اآلخر أنه حتى لو سلّ والمقصد 
الذي رجحته، وهو تفسٌره بؤنه رمز للخلود واألبدٌة، ذلك أن هذا الرمز أطلق على المتوفى فً العالم 

                                                           
(ٔ)

 ثمٍُطفبءِؾّٛك،ٚثزظّوف١َ٠وِّٕٟ.َ،ِٕٕٔٓبهًِ٘غٍخؽووـخِظـواٌّل١ٔـخ،-
(ٕ)

َ،ِٛلغاٌٍّٛٛػخػٍٝاإلٔزؤذ،ػٍٝاٌواثؾ:3ٙ٘ٔ،ّؼوف١خاٌشبٍِخاٌاٌؼوث١خاٌٍّٛٛػخ-

-5%D8%AA%D9%88%D9%86http://ency.kacemb.com/%D9%8
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85

(ٖ)
3ٔك.ػّوِٚؾّلػجبًِؾغٛة،ِمبٌخػٕٛأٙب:رأِالدفٟا١ٌّضٌٛٛع١بإٌٛث١خ،طؾ١فخٍٛكأب٠ً،-

 َ.ٕ٘ٔٓ/٠ٕب٠وٕوبْٔٛ
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لذي ٌحٌا اآلخر، مما ٌعنً أنه )حً ٌمثل الحٌاة( أو أنه كما ٌوصؾ فً عصورهم المتؤخرة )ا
وٌستقر(. وبالجمع بٌن كل ذلك، نصل إلى أنه رمز ٌعنً الدٌمومة الكامنة فً الحٌاة من خبلل البعث 

باألشكال التالٌة على سبٌل المثال، ونبلحظ  ،هذا والخلود .   وٌظهر رمز األبدٌة(ٔ)والنشور المنشود
ٌُنقش بعدّ  ٌُرسم و  :(ٕ)ة صور وطرق مختلفةفٌها أنه رمز واحد 

   
 

ى أًٌضا )مفتاح الحٌاة( كما ٌسّمى )عنخ(، وٌظهر تعلقهم سمّ ة، ٌُ وهذا الرمز الذي ٌعرؾ برمز األبدٌّ 
وإٌمانهم به من خبلل الرسومات والمنقوشات والمنحوتات والصور الكثٌرة التً اجتهد أصحابها فً 

تباط هذا الرمز بالخلود ورؼم ار.. القدٌم ودٌانته تصوٌر وإثبات قوة ارتباط هذه العقٌدة بالمصريّ 
واألبدٌة، وتفسٌر ؼالب الباحثٌن له بهذا التصّور، إال أننا نجد تفسٌرات أخرى مختلفة، فبعض علماء 
اآلثار المصرٌٌن ٌرون أن مفتاح الحٌاة ٌمثل الدور المحوري لنهر النٌل فً مصر فالرأس 

هر والجزء األفقً ٌمثل شرق الببلد البٌضاوي، ٌمثل منطقة دلتا النٌل والجزء الرأسً ٌمثل مسار الن
رها بؤنها المإنث والمذكر أساس وجود الحٌاة أو االجتماع الروحانً وؼربها.. وبعضهم أٌضا فسّ 

إلٌزٌس وأزورٌس، الذي كان له تؤثٌر على وفرة مٌاه النٌل أساس الحٌاة فً مصر أو أنه ٌدل على 
اآلثار البرٌطانً بتري وآخرون معه، فقد  البعث وإعادة الحٌاة عند المصري القدٌم.. أما عالم

فسروها  أنها تمثل حزام ٌرتدٌه الصٌادون وبعض أبناء الطبقة الدنٌا من العمال فً نقوش عصر 
الدولة القدٌمة؛ حٌث ٌرى أن الحزام الملتؾ حول الوسط ٌمثل العروة بٌنما تمثل الشرابط المتدلٌة 

ة الحٌاة عنخ وبٌن ؼطاء العورة للرجال فً العصور أطراؾ العبلمة واتجه البعض للربط بٌن عبلم
 القدٌمة. 

ومإخًرا كشؾ خبٌر اآلثار الدكتور عبد الرحٌم رٌحان، ارتباط عبلمة الحٌاة "عنخ" فً مصر 
القدٌمة، بالحبل السري للجنٌن فً بطن أمه، وٌإكد ذلك التشابه والترابط بٌن منظر الوالدة وعبلمة 

ثار كوم أمبو ونقش للملك تحتمس الثالث بمعبد األقصر، وأشار إلى أن عنخ الحٌاة فً أحد نقوش آ
الرمزٌة لعبت دوراً هاماً فً حٌاة ومعتقد المصري القدٌم ومدى تؤثره بكل الظواهر المحٌطة به فً 
عالمه فإذا كانت العبلمة التصوٌرٌة )عنخ( ترمز للحٌاة فهً إذا أقرب الشبه بالحبل السري، الذي 

بالحٌاة وهو فً مراحل تكوٌنه فً بطن أمه فهو الرباط المقدس بٌن الجنٌن وأمه شرٌان  ٌمد اإلنسان
أن المصري القدٌم اتخذ )عنخ( رمزاً وفلسفة للحٌاة  -وهذا ما ٌهمنا هنا–الحٌاة. إال أنه أضاؾ 
 (ٖ).والخلود فً العالم اآلخر

                                                           
(ٔ)

ٍٛكفِٟظواٌمل٠ّخ،أٔظو:أ.كػجلاٌؾ١ٍُٔٛهاٌل٠ٓ،ِؾبػوادعبِؼ١خػٕٛأٙب:ِظب٘واٌجؼشٚاٌق-

.ٖٗػّٓفؼب١ٌبداٌٍُّٛاألصوٞاٌَبثغ،صpdfٔشورٙبِىزجخاإلٍىٕله٠خفٟوز١ت
(ٕ)

٘نٖاٌظٛهٚاٌوٍِٛبدِٚب١ٍزٍٛ٘بِٓطٛه)هِياألثل٠خ(ِزلاٌٚخفٟػلكِٓاألِبوٓاٌّٛصٛلخف١ّب-

ووخِظواٌّل١ٔخ،ِٚٛلغػٍّبءا٢صبهإِؾٛرت،ِٚغٍخؽ–ظٙوٌٟ،ِٕٙبِضالِٛلغاٌّووياٌضمبفٟاٌّظوٞ

ٚغ١وّ٘بِٓاٌىزتٚاٌّٛالغٚاٌّغالداٌو١ٍّخ.
(ٖ)

َ.ٕٗٔٓ/فجوا٠و/ٙٔعو٠لحاٌلٍزٛهاٌّظو٠خ،ػلكاألؽل-



 
ٔٔ3 

ب دٌنٌة كتبت على أوراق البردي كما ال ٌمكننا هنا تجاهل "كتاب الموتى" الذي ٌحتوي على عدة كت
 وكانت توضع مع المٌت لحماٌته ومساعدته فً اآلخرة.

وكتاب الموتى هذا "ٌضم نصوصا كثٌرة، حٌث كانت توضع بجانب المٌت بردٌات تحتوى على مثل 
تلك األوراد، ألن معرفة هذه األوراد، تجعل الفرد الذي ٌعرفها ٌنعم بالبركة، وهذه البردٌات أو 

 ى )كتاب الموتى(.د هً التً تسمّ األورا

 ؛ارون المتعاقبة تعتبر شٌباً مقدسً وكانت هذه األوراد أو هذه البردٌات أو هذه الكتب الجنابزٌة فً الق
سة، وهكذا كانت تتسلل دابماً إلى هذه النصوص عناصر جدٌدة فً ألنها تتضمن عبارات قدٌمة مقدّ 

طرٌقتها نحو ألؾ عام. وتمسكت الحضارة المصرٌة  العقابد والعادات الجنابزٌة وظلت تتطور على
فً عهد تدهورها بالتقالٌد القدٌمة فً الدٌانة وحرصت على استبقابها، وقد تم حشد األنواع المختلفة 
لؤلدب الجنابزي وتقدٌمه للمٌت على بردٌات أو توابٌت أو على جدران المقابر، والتً عادت بدورها 

فً كتاب واحد « كتاب الموتى»األهرامات، وجمعت نصوص  إلى الظهور مرة أخرى على متون
فً قرطاس من البردي طوله عشرون متراً، كما سجل كتاب رحلة الشمس على التوابٌت الحجرٌة 

 .(ٔ)الكبٌرة، ومن هذه الكتب أٌضاً: مراثً إٌزٌس ونفتٌس ألخٌهما أوزورٌس"

هٌب من النصوص ذات العبلقة بالجنابز وال شك عندي أن كتاب الموتى بكل ما فٌه من هذا العدد الر
واألموات، التً كتبها ونقشها ورسمها أهل مصر القدٌمة لمنفعة موتاهم. ال شك عندي أن كل ما فٌه 

 ىوالصلوات وؼٌرها، التً رسموها علمن ابتهاالت وعزابم وتراتٌل وسحرٌات وأسماء كلمات القوة 
بعد –كتبوها على لفات البردي.. ال شك عندي جدران األهرامات والمعابد والقبور والتوابٌت و

 أنها تإكد فً مجموعها أمرٌن هما ما نرٌده فً بحثنا هذا: -تمحٌص وبحث وتؤمل

سعٌهم ورؼبتهم فً الخلود وكراهٌتهم الشدٌدة  -ٕاألول: اعتقادهم بوجود حٌاة أخرى بعد الموت.  -ٔ
 ل.للموت، بدلٌل كل ما فعلوه لمواجهته بكل ما لدٌهم من سب

 
والحقٌقة أنً قضٌُت أٌاًما طوٌلة مع النسخة المترجمة من )كتاب الموتى الفرعونً( وخرجت من 
تؤمل ؼالب نصوصه، ومن تؤمل عشرات المقاالت والكتب التً تحدثت عنه وعن الدٌانة المصرٌة 
القدٌمة عامة.. خرجت من كل ذلك بخبلصة مركزة ألهم ما ٌبلمس بحثً، وصؽت هذه الخبلصة 

 (ٕ)لوبً الخاص فجاءت هكذا:بؤس
 

وجدُت فً نصوص الكتاب وفً كثٌر مما كتب عنه وعن الدٌانة المصرٌة القدٌمة عامة اتفاقاً مع ما 
ذكرته فً مقدمة كبلمً من أن عقٌدة الموت والخلود سٌطرْت على المصري القدٌم، وأن المصرٌٌن 

 رهم.األوابل آمنوا ومالوا إلى فكرة الحٌاة األخرى أكثر من ؼٌ
 

مع ضرورة االنتباه أن هذا ناتج عن مٌل المصرٌٌن القدماء إلى التؤمل العمٌق بشكل عام خاصة فً 
الطبٌعة وما وجدوه فً بٌبتهم من محفزات على هذا التؤمل، ولذلك تناول مهتمون كثر عبلقة الشمس 

متجددة، وفً بعقٌدة ما بعد الموت، حٌث رأى المصرٌون القدامى فً شروق الشمس والدة ٌومٌة 
ؼروبها موًتا تعقبه والدة جدٌدة فً الٌوم التالً، فالشمس تولد صؽٌرة ضعٌفة الضوء والحرارة من 
جهة الشرق، ثم تتدرج حتى تصل إلى ذروة اإلشعاع والحرارة وسط النهار، وبعد ذلك تبدأ مرحلة 

شرق مرة أخرى فً الضعؾ من جدٌد، حتى تنتهً نهابٌاً إلى جهة الؽرب، ثم تعود للظهور من ال

                                                           
(ٔ)

.ػٕلاٌفواػٕخ:ؽفًىفبفإٌٝاٌؼبٌُا٢فو«ؽمًٛاٌّٛد»:ِٓرؾم١كِغٍخا١ٌّبِخاٌَبثك-
(ٕ)

ثبٌّزؾفآٟٔثوك٠خػٓاٌفوػٟٛٔاٌّٛرٝوزبة٘وٚ،إَثود:ٙبٟ٘إٌَقخاٌزٟاؽٍؼذػٍٝٔظٛط-

.311َٔ،ٔؽاٌمب٘وح،–ِلثٌِٟٛىزجخػط١خ،ف١ٍ١ت.كروعّخاٌجو٠طبٟٔ،



 
ٕٔٓ 

الٌوم التالً، وهكذا كل ٌوم، مٌبلٌد، فحٌاةٌ، ثم موٌت، ثم بعث، وال ٌختلؾ حالها هذا عن حال القمر 
 أًٌضا، ومن هنا ربطوا ذلك باإلنسان، فاعتقدوا أن موته ستعقبه والدة أو عودة لحٌاة جدٌدة.

 
ا من الباحثٌن والمهتمٌن ٌإكد على كما رأوا فً الفٌضان السنوي إشارة أخرى مثبل، فقد وجدُت كثٌرً 

ما فهمته أنا أًٌضا من أن الفٌضان الذي كان ٌؤتً مرة فً كل سنة ثم ٌزول أو ٌتوقؾ بهبوط منسوب 
 مٌاه النٌل، دفع المصرٌٌن القدماء إلى التؤمل الطوٌل فٌه.

 
ث فٌها الحٌاة إن هذا الفٌضان المنتظم الذي كان ماإه ٌؽطً األراضً الزراعٌة الجافة كل عام فٌب

من جدٌد لتصبح أرًضا خضراء رطبة تنتج أشكاال وألواًنا من المزروعات، ثم عودة األرض بعد 
  ذلك إلى الموت والجفاؾ من جدٌد، حتى ٌحصل الفٌضان التالً فتعود الحٌاة.

 
 إن هذا الفٌضان كان ٌعطٌهم إشارة طبٌعٌة أنه ٌشبه اإلنسان حٌث ٌقترب من الموت تدرٌجٌا كحال

ا فً العام التالً وبقوة وعنفوان أعطتهم الفٌضان كلما انخفض ماإه، ولكن عودة الفٌضان مجددً 
 ا بؤن اإلنسان أٌضا بعد ضعفه ورحٌله سٌعود مجدداً.شعورً 

 
وبجانب تؤمل الشمس والفٌضان أًٌضا تؤملوا الحٌاة الزراعٌة، فوجدوها تؽٌرات وتبدالت متتالٌة، تبدأ 

ته فحصده وجنً ثماره، ثم ٌموت بعدها، ثم زراعة جدٌدة ثم موت ثم حٌاة بزرع النبات ثم والد
 وهكذا مرة تلو مرة...الخ.

 
والحقٌقة أن هناك أمثلة أخرى ؼٌر أمثلة الشمس والفٌضان والزراعة، كمثال القمر وؼٌره، 
ز وخبلصتها أن جمٌع هذه الظواهر الطبٌعٌة الكثٌرة التً فٌها قدوم ورحٌل ونشاط وضعؾ وبرو

بعثت فٌه فكرة الحٌاة األبدٌة وعقٌدة واختفاء ... وهكذا.. كلها أوحت إلى المصري القدٌم أو 
 .الخلود

 
وبعد أن تؤكدنا من إٌمانهم بحٌاة أخرى، لنا أن نتساءل عن هذه الحٌاة فً نظرهم وعن معتقداتهم 

 حولها، وسؤجتهد محاوال توضٌح هذه المعتقدات عن الحٌاة األخرى:
 

سن بنا أن نشٌر قبل التعمق إلى أنه رؼم كثرة التداخبلت والتعقٌدات فً فهم عقٌدة وربما ٌح
المصرٌٌن األوابل فً الخلود وما بعد الموت.. رؼم كل ذلك فقد اجتهد كثٌر من الباحثٌن فً توضٌح 
الصورة، حٌث قسموا آراء المصرٌٌن إجماال فٌما سٌحصل لئلنسان فً الحٌاة األخرى إلى مذهبٌن 

 سٌٌن: ربٌ
 

المذهب األول: ورؼم مبلمسة هذا المذهب للمبحث الرابع القادم عن الجسد، إال أننا ال نستطٌع فصله 
 :عن المذهب الثانً التالً، الرتباطه به، ولذلك أوردناه هنا فً مبحث الروح. وخبلصة هذا المذهب

ٌُفعل لهم فً آمن أتباعه أن ما سٌبقى من اإلنسان هو الجسم اللطٌؾ المسّمى "كا"، ول ذا تطلبوا أن 
جوؾ األرض ما ٌجلب لهم الفرح والسرور والؽناء، حٌث قالوا: إن الجسم إذا ترك سٌعترٌه الهم 
والجوع والعطش، وتتبعه حٌوانات فظٌعة تهدده بموت آخر ٌإدي لفنابه، ولذلك ٌجب أن تقام علٌه 

والمؤكوالت والخدم والحرس الذٌن الصلوات واالبتهاالت بانتظام وإتقان، لٌنال بواسطتها الؽرؾ 
 .                      ٌحمونه من تلك الحٌوانات المهددة له.



 
ٕٔٔ 

وأَما أهل المذهب الثانً، فٌإمن أتباعه أن الروح تنتقل مباشرة إلى عالم اآلخرة بعد الموت، حٌث 
حٌاته الدنٌا، أو نعٌش هناك حٌاة ثانٌة تختلؾ سعادتها وشقاوتها حسب العمل الذي جناه اإلنسان فً 

 .               (ٔ)أن الروح قبل أن تستقر على حال البد أن تعرض أوال للحساب
 

القدٌم ٌعتقد أن المٌت ال ٌبقى سجٌناً فً قبره المظلم، بل ٌكون حراً أثناء النهار،  وكان المصريُّ 
مة والتماسٌح ٌؽادر قبره وٌتجول كٌؾ ٌشاء على األرض، وللحفاظ على نفسه من األفاعً السا

ٌُرى فً  والعقارب كان ٌتسلح بالتعاوٌذ السحرٌة، وٌعتقد أن مخلوقاً آخر ٌإوي جسم اإلنسان وال 
وتسمى عند بعضهم "باي" وتبلزم الجسم فً الحٌاة وتفارقه عند  )الروح(الحٌاة الدنٌا، وتلك هً 

 .(ٕ)الموت"
 

بة مع األرواح، منها مثبل أن لهم طرقا والحقٌقة أن المصرٌٌن القدماء كان لهم بشكل عام طقوس ؼرٌ
 .(ٖ)وطقوسا فً )طرد الروح( من المنزل عندما ٌموت أحدهم

 
وهذا الكبلم السابق ٌتفق وٌتقاطع وٌنسجم وٌتناؼم فً نظري مع كتابات المإكدٌن على أن المصرٌٌن 

ٌّتها،  من أشد المإمنٌن بخلود -كما ظهر لنا من كل ما سبق فً بحثنا هذا–القدماء كانوا  النفس وأبد

والنفس فً فقد  فرقوا بداٌة بٌن النفس والجسد، "فالنفس عندهم تسمى )ألكا( والجسد ٌسمى )ألبا(. 

 .(ٗ)فقد آمنوا بفكرة الخلود من خبلل عودة الروح على الجسد مرة ثانٌة" ،تقدٌرهم خالدة

ح مستقرها السماء بٌنما ومن النماذج التً تلخص عقٌدة المصري القدٌم فً الروح قوله: )إن الرو

أن الباء هً عنصر مهم جداً فً اإلنسان، ألنه لوالها ال  ً األرض(. ونفهم من كل ما سبقالجسد ف

، وال ٌمكن أن االتً تبث الحٌاة فً الجسد مجددً  ٌمكن لئلنسان أن ٌحٌا حٌاة ثانٌة، فهً بمثابة النفس

لمصري الروح )عنصر الباء( فً أشكال وقد صّور ا. ٌكون أللكا أو القرٌن دور بؽٌاب الباء.

مختلفة، لعل أهمها تصوٌرها على هٌبة طابر برأس إنسان ٌشبه رأس صاحبه وبٌدان آدمٌتان، 

ق فً السماء كالطٌر، وأنها ستعود إلى والشك أن هذا التصوٌر هو تعبٌر عن أن الروح سوؾ تحلّ 

، ومن هنا نشؤ التحنٌط كما على شكله أخرى إذا ما بقً محافظاجسد صاحبها لتبعث فٌه الحٌاة مرة 

 .(٘)سنعلم فً المبحث القادم عن خلود الجسد

قوا بوضوح بٌن ومما سبق نفهم أن أول ما نستخلصه هو أن المصرٌٌن القدامى فً جملتهم فرّ 

العناصر الجسمانٌة والعناصر الروحٌة، ومن هذه النقطة نقرر الزبدة األساسٌة، وهً أن الدٌانة 

قدٌمة كانت تإمن بوجود الروح، وتفرق بٌن الروح الجسد.. وتإمن بوجود حٌاة ثانٌة المصرٌة ال

ٌّة، فكلمات  موجودة بكثرة فً الترجمات العربٌة لتلك  العالم اآلخر( –الخلود  –)األبدٌة خالدة أبد

 الكتابات الفرعونٌة الكثٌرة. 

وح، ففً مصر القدٌمة كان ومن دالبل إٌمانهم بوجودها معتقداتهم فً خروجها، أي خروج الر

صعود روح "الملك" المتوفى إلى السماء عبر سلم علوي عظٌم، أو أنه ٌصعد قابًضا على ذٌل البقرة 

                                                           
(ٔ)

–أٔظو:ك.أؽّلوّبي،ثغ١خاٌطبٌج١ٓفٟػٍَٛٚػٛائلٚطٕبئغٚأؽٛايللِبءاٌّظو١٠ٓ،ِىزجخِلثٌٟٛ-

.ٙٙ،ص33٘ٔ،ٔاٌمب٘وح،ؽ
(ٕ)

 ِٓٔفٌرؾم١كِغٍخا١ٌّبِخاٌَبثك.-
(ٖ)

 ٚالأموواٌّوعغثللخ.فزوٞلوأُد٘نٖاٌّؼٍِٛخأصٕبءثؾضٟفٟػلكِٓاٌّظبكه،ٚكٚٔزٙبفٟك-
(ٗ)

.ِٕ٘ٓظطفٝؽ١َجخ،اٌّؼغُاٌفٍَفٟ،ِوعغٍبثك،ص-
(٘)

ٍبثك.ثزظوفِّٕٟ.أٔظو:اٌٍَّبٟٔ،اٌزؾ١ٕؾفِٟظواٌمل٠ّخ،ِغٍخآكاةعبِؼخثغلاك،ِوعغ-



 
ٕٕٔ 

أما . السماوٌة، أو محلقاً كطابر أو محموال على دخان البخور المحترقة من الكاهن أو عاصفة رملٌة.

د أن أصبح حق عبادة الشعب ألي معبود االعتقاد الذي استقر بعد ذلك، والذي كان لكل البشر بع

مكفوال هو خروج الروح على شكل )طابر برأس إنسان(. فالروح فً نظرهم ذات منفصلة عن 

الجسم تمام االنفصال، إال أنها تحل فٌه حلوال متصبل ومنقطعا، وهً جوهر خالد، ٌشكل حلقة 

نسان على قٌد الحٌاة. أما بعد الوفاة الوصل بٌن اإلنسان واإلله، فالروح تتصل بعالم اآللهة مادام اإل

فٌمكن للروح أن تتصل بعالم األحٌاء، فتنبا األحٌاء بؤسرار المستقبل، وتحذرهم مما عساه أن ٌكون 

 .(ٔ)ا بما عساه ٌنالهم من خٌرفً طرٌقهم من أخطار، وتبشرهم أٌضً 

وا بعودة الحٌاة بعد ولم ٌتوقؾ إٌمان قدماء المصرٌٌن على أن الروح مستقلة عن الجسم، بل آمن

 )فكرة الخلود(الموت، وبالبعث والحساب والثواب والعقاب، والصراط المستقٌم والمٌزان، وأكدوا 

من خبلل البعث بعد الموت، فلم ٌهتموا بتحقٌق الخلود فً الدنٌا كما فعل ؼٌرهم، بل رأوا أن الخلود 

ة، وأن الدنٌا لٌست إال ممًرا للحٌاة األبدٌة ٌكون فً الحٌاة األخرى، وأن الموت هو بداٌة الحٌاة الخالد

 .  (ٕ)التالٌة، حٌث البقاء األبدي واالطمبنان والسعادة والنعٌم أو العذاب المقٌم

والمٌزان والحساب فً اآلخرة ورد مرارا عند المصرٌٌن القدماء، فها هً نصوص التوابٌت مثبل، 

 تإكد لنا إٌمانهم بوجود )مٌزان األعمال(. 

ٌقول  -حسب نصوص التوابٌت–مشاهد حساب اآلخرة التً ورد فٌها المٌزان بوضوح  ومن ضمن

}إن أبواب السماء مفتوحة لجمالك.. إنك تصعد.. وذنبك مؽفور، وظلمك قد محً قابل للمتوفى: 

وقد كان من الممكن أن ٌتحلّى المتوفى  بؤٌدي أولئك الذٌن ٌزنون بالموازٌن فً ٌوم الحساب{.

المٌزان اللتٌن ال تحٌدان. ومن ثم نجد )متون  ًً تشبه فً استقامتها كفتلة الحقة التباألخبلق الفاض

موازٌن "رع" التً ٌوزن  إلى }تؤمل أن فالناً هذا )إشارة إلى المتوفى( هوالتوابٌت( تقول أًٌضا: 

وهنا ٌتضح لنا لمن كانت موازٌن الصدق هذه؟ ومن هو ذلك القاضً الذي  بها الصدق والحق{،

 .(ٖ)ؾ علٌها؟ فنجده كما كان الحال قدًٌما "إله الشمس"ٌشر

هذا ما ٌتعلق بالمٌزان، أما ما ٌتعلق باإلله "أوزٌرٌس" فبل شك أن انتشار عبادته له عبلقة قوٌة 

باعتقادهم السابد بؤن األرواح ستحاسب، فكل روح البد أن تلقى الحساب العسٌر فً الحٌاة الثانٌة فً 

 . (ٗ)عالم اآلخرة

حقٌقة هً أنً تعمقت فً موضوع هذا اإلله "أوزٌرٌس"، ألهمٌته البالؽة وشدة تعلقهم به وكثرة ما وال

، فكانت هناك قاعة محاكمة )محاكمة المٌت(كتب عنه، فوجدُت أن أكثر ما ٌتكرر عنه هو موضوع 

على  اوًٌ حٌث ٌوجد فٌها هذا اإلله مست ى باسم قاعة التحقٌق،خاصة بالموتى فً العالم اآلخر، تسمّ 

 العرش وتظهر وراءه شقٌقتاه اٌزٌس ونفٌتس وعدد من النواب، وفً وسط القاعة ٌوجد مٌزان كبٌر.

ٌُعتقد أن الحضارة المصرٌة القدٌمة تدور فً  وأوزٌر هذا من ضمن مثلث إن صح الوصؾ، حٌث 

لتجدد ثبلث محاور أساسٌة هً المعبود أوزٌر كرمز للعالم اآلخر، والمعبود رع رمز الخلق وا

                                                           
(ٔ)

.ٔ٘-ٓ٘أٔظو:ؽ١َٓاٌؼٛكاد،اٌّٛدفٟاٌل٠بٔبداٌشول١خ،ِوعغٍبثك،صص-
(ٕ)

.ٕ٘-ٔ٘اٌّوعغاٌَبثك،صص
(ٖ)

.1ٙك.١ٍلػ٠ٌٛ،اٌقٍٛكفٟاٌزواساٌّظوٞ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٗ)

 .١ٍٙ3لػ٠ٌٛ،ٔفٌاٌّظلهاٌَبثكص-



 
ٕٖٔ 

( كرمز للخٌر والنماء واالستمرارٌة الزمنٌة، وما عدا ذلك مهما Hapyالزمنً، وإله النٌل )حعبى 

اختلفت الرموز فهً ترتبط بصورة أو بؤخرى بتلك المحاور السابقة، وقد ارتبطت الرموز باألساطٌر 

كونٌة الطبٌعٌة فً العقٌدة المصرٌة القدٌمة حٌث أن المصري القدٌم عندما نظر إلى الظواهر ال

وجدها ثابتة ودابمة بدوام الزمن فحاول أن ٌحٌك األساطٌر كوسٌلة لتفسٌر الرموز المعبرة عن تلك 

 . (ٔ)الظواهر الكونٌة

لدوره الزمن حٌث اعُتبرت بمثابة وجه  اتمثٌبلً للخلق وتجسٌدً  "أوزٌر"وقد أعُتبرت أسطورة المعبود 
ٌُجسّ  ه،تهً بل تتجدد وتستمر من خبلل بعث تنآخر لدورة الطبٌعة ومسٌرة الزمن التً ال د لذا فهو 

ٌُجسد دورة الزمن التً إذا ما توقفت ولم ٌتم بعثه توقؾ نظام الكون وانتهت الحٌاة  الحٌاة والموت و
 على األرض، وقد كان لؤلسطورة األوزٌرٌة صدى كبٌر فً العقٌدة المصرٌة القدٌمة كما ارتبطتْ 

 حٌث كان المعبود أوزٌر حاكم األبدٌة ورب الؽرب كما كان ،ٌة الكونبالزمن واألبدٌة واستمرار
وقد ارتبط المعبود أوزٌر ببعض الرموز والشعابر واألعٌاد التً  .."خنتى أمنتٌو" أي إمام الؽربٌٌن

أو عٌد  (عٌد الطلعة الكبرى)ألبدٌة وكان من أهم هذه األعٌاد تشٌر من قرٌب أو من بعٌد للزمن وا
ر فً أبٌدوس "جدو" الذي كان ٌحتفل به فً الشهر األول للفٌضان فً بداٌة العام وكذلك أوزٌر الكبٌ

 احتفاالت شهر "كٌهك" التً كانت تقام فً العصر المتؤخر فً معظم مراكز عبادة أوزٌر.. 
 

له حتى ٌجعل حلقات الزمن تتصل  ان واألبدٌة حٌث كانت تقام تكرٌمً وكل هذه االحتفاالت ترمز للزم
ألنه القوى الكامنة فً  ؛مر الحٌاة فً الكون، وكان أوزٌر واهب الحٌاة لجمٌع المخلوقاتوتست

كما كان  .األرض التً تمنحها الحٌاة فتنتج النباتات والمحاصٌل التً ٌتؽذى علٌها جمٌع الكابنات
ٌاه افعة لمجًء الملخصوبة أرض مصر السوداء حٌث ارتبط بالفٌضان وكان بمثابة القوى الد امصدرً 

األهرام لهذه الفكرة حٌث قالت "إن حور قادم، إنه ٌعرؾ أباه  متونُ  وقد أشارتْ  ..امن جدٌد سنوًٌ 
 اا جدٌدً فٌضان بمثابة تجدٌد للزمن ومولدً فٌك، أنت الفتى فً اسمك "الماء العذب". وكان قدوم ال

 . (ٕ)وهناك صدى لنفس الفكرة فً متون التوابٌت ،للحٌاة على األرض

 "أوزٌر"شارة إلى أنه كان ٌتم صنع تماثٌل من الطٌن صؽٌرة الحجم على هٌبة مومٌاء وتجدر اإل
 ،ابتداء من األسرة الثامنة عشرة "جبانة طٌبة"تخلط فٌها حبوب القمح وتوضع مع المتوفى فً 

وكانت تدفن فً التربة الزراعٌة خبلل  ،وكانت ترطب بالماء فتنبت عٌدان القمح وترمز لبعث أوزٌر
ر، ضان وتكون األرض ُمعدة للبذالرابع من السنة المصرٌة القدٌمة عندما تنحسر مٌاه الفٌ الفصل
مما ٌشٌر إلى  ،بعث أوزٌر وبعث الحٌاة على األرض ًبضعة أٌام تنبت البذور مما ٌعن ورمروبعد 

ود تجدٌد دورة الزمن فً الكون، وقد أشارت متون التوابٌت لهذه الفكرة حٌث قالت على لسان المعب
أوزٌر ما ٌلً: "إننً نبات الحٌاة الذي ٌخرج من أوزٌر" وقال أوزٌر عن نفسه: "إننً أوزٌر أعٌش 

ى سطح األرض لجمٌع التطورات عل امصدرً  "أوزٌر"وقد أعتبر المعبود  كالقمح وأنمو كالقمح"،
شبه  وقد ،عتبر هو مسبب الحٌاة على األرض ومسٌر دورة الزمن واألبدٌةٌعلى مدار العام حٌث 

أوزٌر بالقمر نظراً ألنه ٌؤفل ثم ٌعود مرة أخرى للظهور )ٌبعث( فً الشهر التالً وهذا ٌدل على 
ٌّة  .(ٖ)دورة الزمن المتواصلة األبد

ولهذا اإلله تنسب الدٌانة القدٌمة الشهٌرة جًدا )األوزرٌة( فقد كان "أوزٌرٌس" فً مصر القدٌمة هو 
خر. وكان أحد قطبً الدٌانة المصرٌة القدٌمة، إذ كان أحد قطبً سٌد األبدٌة، ورب الموتى والعالم اآل

                                                           
(ٔ)

.3ٔ٘واٌجؼشفِٟظواٌمل٠ّخ،ِوعغٍبثك،صأ.كػجلاٌؾ١ٍُٔٛهاٌل٠ٓ،ِظب-
(ٕ)

 .ٕٓػجلاٌؾ١ٍُٔٛهاٌل٠ٓ،اٌّظلهاٌَبثك،ص-
(ٖ)

 .ٕٓٔفَٗ،ٔفٌاٌظفؾخ-



 
ٕٔٗ 

)العقٌدة والمعبود "رع"  )العقٌدة األوزٌرٌة(،العقٌدة المصرٌة التً تقاسمها كل من المعبود "أوزٌر" 
 .(ٔ)الشمسٌة(

وقد كان المعبود "أوزٌر" أحد أهم المعبودات المصرٌة على اإلطبلق، سواء فٌما ٌتعلق بالدٌانة 

 .(ٕ)لرسمٌة للدولة، أو الدٌانة الشعبٌة، بالرؼم من أنه لم ٌكن ضمن األرباب الربٌسٌٌن فً الكونا

 -الذي ٌرتدي ثوًبا من الكتان–عندما ٌقوم أنوبٌس بإدخال المٌت  إجراءات محاكمة المٌتو تبدأ 

رة؛ ألنه ٌخشى م ٖٙ"أوزورٌس" وباقً اآللهة، ثم ٌدافع المٌت عن نفسه  أوزٌر أو فٌلقً التحٌة على

إلها، حٌث كانت مصر القدٌمة مقسمة  ٕٗأال ٌصدقوه، فٌعٌد إقراره الدال على براءته متوجًها نحو ال

 من أقالٌم مصر.  اقلًٌما، فكان كل إله ٌمثل إقلٌمً إ ٕٗإلى 

ٌكسى العاري بز للجابع وٌقدم الماء للعطشان ووبعد ذلك ٌذكر المٌت كٌؾ كان خًٌرا ٌعطً الخ

وضع قلبه فً كفة المٌزان وفً الكفة األخرى تمثال صؽٌر ن أعماله الصالحة مثبل. ثم ٌُ وؼٌرها م

للحقٌقة )معات( ولم ٌذكر تفصٌبلً كٌؾ ٌوزن قلب المٌت وال أحد ٌعرؾ هل اآلثام كانت تثقل القلب 

ة فً السعاده الحق فً الحٌاة وأم تجعله خفًٌفا؟. والخبلصة أنه إذا ثبت أن هذا الرجل بريء كان ل

ٌُدم ر بواسطة الملتهمة وهً )وحش خرافً مزٌج من التمساح  العالم اآلخر، أّما إذا كان مخطًبا فإنه 

 وأسد وفرس البحر(.

ما سٌحدث له فً هذه المحاكمة، التً تواترْت على  وقد كان الشؽل الشاؼل للمصري القدٌم هو

ري القدٌم هو أنه كان ٌعرؾ أنه تؤكٌدها عشرات النصوص والكتابات الفرعونٌة، وسبب قلق المص

لٌس كل الناس سوؾ ٌحظون بالنعٌم فً اآلخرة، لذا فقد عمد الكهنة إلً عمل بعض التمابم 

والنصوص السحرٌة لحماٌة المٌت وتبربته فً المحاكمة، ومن هذه الصٌػ السحرٌة صٌؽة تجعل إله 

قط من سماواته فً النٌل إذا لم الشمس )الذي ٌعتبر أقوى القوى الحقٌقٌة وراء تلك المحاكمة( ٌس

 .(ٖ)ٌخرج ذلك المٌت برٌباً من المحاكمة

والحقٌقة أن السٌد القمنً كفانا كثًٌرا من الكبلم، حٌن اختصر زبدة معتقدات الفراعنة فً الخلود فً 

أبرز  إلى "أن الدٌانة المصرٌة القدٌمة، وبخاصة دٌانتً مدرستً رع األونٌة وفتاح المنفٌة، قد سبقتا

النظرٌات الفلسفٌة فً المٌتافٌزٌقٌات عامة وجوًدا وألوهٌة، قبل ظهور الفلسفات الٌونانٌة بقرون 

طوٌلة، كما كانتا السابقتٌن إلى أبرز النظرٌات التً تعتبر أعمدة للدٌانات التً تلت العصور 

م ما كان الفرعونٌة فً حوض المتوسط الشرقً". لٌصل القمنً أًٌضا بناء على ما سبق إلى "أن أه

                                                           
(ٔ)

 ِٛلغػٍّبءا٢صبهاٌّظوٞ،ِوعغٍبثك.-
(ٕ)

أٚى٠واٌّظو٠خاٌّنوٛهحفٟثؾضٟل١ٍٍخَٔج١ًب،واٌّٛداٌّوعغٔفَٗ،ٚلل٠الؽعاٌمبهاأْأٍّبءآٌٙخ-

ٚهعٍٚىوٚإٌٗا١ًٌٕٚغ١وُِّ٘ب١ٍأرٟ،ٚ٘ناطؾ١ؼٌَجج١ٓ،األٚيأُٔٙاألشٙوٚاألثوى،ٚاٌضبٟٔأ٠ُٙٔىفْٛ

وأِضٍخرورجؾثمٛحثّٛػٛعثؾضٟ،أِب٠ٌّٓو٠لاٌّي٠ل،ف١َغلػلًكاه١٘جًبِٓا٢ٌٙخاٌّظو٠خاٌّورجطخ

فٕٛد"،اٌٍنا٠ّْضالْػٕبطواألثل٠خٚاٌقٍٛك،ٚفكثّٛػٛػبداٌّٛدٚغ١وٖ،ُِٕٚٙاٌّؼجٛك"شٛ"ٚىٚعزٗ"ر

شوػ٠طٛي..ٚونٌهاٌّؼجٛك"١ِٓ"ٚاٌّؼجٛكحاٌّورجطخثٗ"أ٠ي٠ٌ"ٚاثٕٙب"ؽٛهً"...اٌـرٍها٢ٌٙخاٌىض١وح،

تاٌزٟٚعلُدثزأٍِٙباهرجبؽغبٌجٙبثؼمبئلاٌقٍٛكٚاألثل٠خ،ِّب٠ؤولأْ٘نااٌّؼزمل،أٞ)اٌقٍٛكٚاألثل٠خ(ٌ٘ٛ

 ِٚؾٛهك٠بٔخِظواٌمل٠ّخ.
إجراءات المحاكمة من كتٌب إلكترونً صؽٌر دون مإلؾ، عنوانه: أسرار كتاب الموتى، منشور فً منتدى  -(ٖ)

من صحة ما فٌه، من خبلل تكراره  كلٌة اآلداب بجامعة عٌن شمس، وٌبدو أنه من عمل أحد الطبلب، وتؤكدتُ 

 موثوقة، منها ما كتبه فراس السواح، والذي سنورده أدناه.فً عشرات المراجع والمصادر المعروفة ال
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ٌمٌز الدٌانة المصرٌة القدٌمة، هو عقٌدتها فً الخلود، وأن الخلود كان هو عماد هذه الدٌانة بكلٌتها، 

 .(ٔ)معنى" فبدون هذا االعتقاد فإن الدٌانة المصرٌة ال ٌكون لها أيُّ 

لملك هو وٌزٌد الدكتور القمنً فٌضٌؾ أن عقٌدة الخلود المصرٌة قد بدأت مرتبطة بالملَكٌة، وأعتبر ا

صاحب الحق األوحد فً الخلود دون سابر البشر، المتبلكه الطبٌعة اإللهٌة التً انحدرت إلٌه عبر 

مراحل تطورٌة، بدأت بتصور ساذج بالخلود فً القبر للملك  )عقٌدة الخلود(نسله اإللهً.. ثم دخلت 

مختلفة عن خلود ولكن بصورة  )دار الخلود(فقط، ثم أخذت خطوة ارتقابٌة دخل بها الشعب كله 

ٌّر وشرٌر،  الملوك، فخلود عامة الناس ٌكون فً مهامة مظلمة تحت األرض، ال فرق فٌها بٌن خ

ٌّة مقاٌٌس خلقٌة  بٌنما ترفعت بالملك عن هذه المهامة، وأدخلته السماء بجوار أبٌه األكبر رع، دون أ

رض فكان مقر بقٌة البشر نسبٌة بٌن ملك وملك، فكانت السماء جنة الخلود للملوك، أما تحت األ

 .(ٕ)الموتى

وجد تحٌث  ؛فً العالم اآلخر مثلها مثل الحٌاة على األرض أن الحٌاةَ  القدٌمُ  وقد تصّور المصريُّ 

فستكون كذلك فً  اعة كانت عماد الحٌاة فً مصر أٌضً ألن الزرا اسماء مثل سماء األرض، ونظرً 

وٌتمتعون بالخٌر  من القمح والشعٌر ٌحصدونها خر حقولاآلروا أن العالم العالم اآلخر، حٌث تصوّ 

ولكن النببلء كان من الصعب علٌهم أن ٌعملوا فً الحقول فظهرت تماثٌل  ؛الوفٌر واألمان

)األوباتشً( التً تمثل الخدم أثناء عملهم والخبازٌن والجزارٌن والنساء وهن ٌنسخن القماش، 

األعمال التً كان ٌجب أن ٌعملها  ا وعمل كلِّ وفابدتها أنها تقوم فً العالم اآلخر بخدمة مواله

 (ٖ)بنفسه.

ومن خبلل الكبلم السابق، ندخل إلى التقسٌم المهم، وهو أن للمصرٌٌن عقٌدتٌن شهٌرتٌن تواترْت 

العقٌدة "كلُّ المراجع الكبرى تقرًٌبا التً اطلعُت علٌها، وهما  -دون مبالؽة–على تؤكٌدهما 

 ، فكٌؾ نفهم موضوع البعث والخلود من خبلل هاتٌن العقٌدتٌن؟"العقٌدة الملكٌة" و "الشمسٌة

فٌسور أعتقد أن خٌر من ٌجٌبنا عن هذا السإال بشًء من التركٌز العظٌم فً الحقٌقة، هو البرو

عبد الحلٌم نور الدٌن، أستاذ اللؽة المصرٌة القدٌمة بكلٌة اآلثار بجامعة القاهرة، حٌث ٌذكر  المصري

ه عن )العقٌدة الشمسٌة(، أن دورة الزمن وفكرة األبدٌة فً اعتقاد المصري القدٌم الدكتور أثناء حدٌث

كانت تلد رب الشمس ٌومٌاً عند الفجر، فٌبقى فً السماء حتى ٌحٌن  "نوت"تجسدت فً أن المعبودة 

 وقت الؽروب، فتبتلعه لٌمر داخلها طوال ساعات اللٌل ثم تعود فتلده من جدٌد فجر الٌوم التالً.. 

ٌُعتقد أن هذه األسطورة أقدم من مذهب خلق الكون فً أٌونو على اعتبار أن رب الشمس هو أول و

ومن الُمبلحظ أن الحول دون تحقٌق هذه الوالدة  ،وهو خالق الكون ،مظهر بزغ للوجود من العدم

ٌُنبا بنهاٌة العالم و توقؾ لرب الشمس ٌومٌاً تعنى انقطاع أو توقؾ دورة الزمن على األرض، وهذا 

مسٌرة الحٌاة على األرض، وكانت الشمس هً العامل المإثر فً عملٌة الخلق بعد الماء حٌث بدون 

الشمس تختفً مظاهر الحٌاة، واعتبر المصري القدٌم دوره الشمس ٌومٌاً من الشرق للؽرب بمثابة 

ا على دوره للزمن إذا توقفت توقؾ الزمن ولهذا اهتم المصري القدٌم بالشمس ودورتها وصوره

                                                           
(ٔ)

 .1٘ٔ،ص١ٍٕلاٌمّٕٟ،هةاٌضٛهحأٚى٠و٠ٌ،اٌّووياٌّظوٌٞجؾٛساٌؾؼبهح،ؽ-
(ٕ)

اٌّظلهاٌَبثك،ٔفٌاٌظفؾخ،ثزظوفِّٕٟؽ١شغ١ودل١ٍالفٟاٌظ١بغخثّب٠زٛافكِغفّٟٙ-

ٌٍّٛػٛعِٓػلحِظبكهأفوٜ.
(ٖ)

 .ٕٓ/7/ٕٓٔٓشبوو،ِمبٌخػٕٛأٙب:ػم١لحاٌّٛدٚاٌقٍٛك،اٌؾٛاهاٌّزّلْ،ثزبه٠ـٌط١ف-
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)ؼروب الشمس( واآلخر الجبل  mAnwجانبً جبلٌن متبلصقٌن ٌمثبلن األفق أحدهما الجبل الؽربً 

 )شروق الشمس(. BAxwالشرقً 

ٌُعتقد أن  مماثل لمصٌر رب الشمس، وكان ٌختفً معه فً عالم الؽرب حٌث  مصٌر المتوفىوكان 

ٌُبعث من جدٌد ف "نوت"كان ٌمر معه داخل جسد  ً الجهة الشرقٌة من السماء وهذا ربة السماء ثم 

دت المعبودة ٌمثل دورة الزمن ومسٌرته دون انقطاع مثل مصٌر رب الشمس والُمتوفى، وقد جسّ 

ٌُعتبر كما لو  نوت فً هذه الفكرة التابوت كما ورد فً متون األهرام، ذلك ألن الُمتوفى داخل التابوت 

وهذا ٌرمز لدورة  ،حٌاة أبدٌة مجٌدةٌعٌش كان داخل رحم أو جسد نوت التً سوؾ ُتعٌد والدته ل

ٌُعتقد أن الملك  اا، وتبعً االستمرارٌة لٌبقى الكون مستمرً  الزمن التً البد لها من لمتون األهرام كان 

ٌُحتمل أن أقدم اعتقاد المتوفى بعد دفنه فً الؽرب كان ٌصعد للسماء وٌتحوّ  ل لجسم سماوي أو نجم و

لسماء حٌث ٌولد الُمتوفى على )هٌبة نجم( وهذه الهٌبة تعبر عن األبدٌة بالوالدة الثانٌة كان ٌتم فً ا

فالنجم ٌرمز لخلود الزمن ودوامه، ومن الُمعتقد أن سبب قلة النصوص التً أشارت  ،واالستمرارٌة

إلى لحظة اختفاء الشمس أو ابتبلعها هو أن هذه اللحظة تجسد الموت وكان الناس ٌخشون الحدٌث 

نبوا وصؾ لحظة اختفاء الشمس بالرؼم من اعتقادهم أنها كانت بمثابة مرحلة عن الموت لذا تج

ٌُعتبر بمثابة انقطاع لدورة الزمن  ،انتقالٌة ولهذا تجنبت متون األهرام وصؾ هذه اللحظة ألن الموت 

ه إال أنه فً الدولة الحدٌثة بدأ الحدٌث عن الؽرب حٌث اعتبرو ،وهذا ٌعنى نهاٌة الحٌاة ونهاٌة العالم

 رمزاً للحٌاة األبدٌة.

وتجدر اإلشارة إلى أن معظم األفكار البلهوتٌة التً وردت فً متون األهرام ومتون التوابٌت قد 

رت ابتداء من األسرة الثامنة عشرة من خبلل كتب العالم اآلخر وُسجلت على جدران المقابر صوّ 

الشمس وبعثه فجر كل ٌوم وكان الملكٌة وكان الموضوع الربٌسً لهذه الكتب هو تجدٌد والدة رب 

هذا الحدث بمثابة تجدٌد لعملٌة خلق الكون وتواصل لحلقات الزمن دون توقؾ ضماناً للسرمدٌة 

 .(ٔ)الزمنٌة واألبدٌة المكانٌة

 ،، فذكر أن الزمن قد أثر على كل شًء فً مصر القدٌمة من مفاهٌم ودٌانة وحٌاةالعقٌدة الملكٌةأما 

والملكٌة فقد اتخذ الملوك أسماء تربطهم بالزمن وتجعلهم متحدٌن مع الزمن  حتى أنه أثر على الملك

فٌوجد على سبٌل المثال الملك "منى"  ،وهذا ما ٌتمناه كل فرد فً مصر القدٌمة ؛ألنه دابم وأبدي

ٌعنى اسمه "الدوام واالستمرارٌة" وهو ما ٌتفق مع مفهوم العقٌدة الملكٌة التً تإكد فً جوهرها على 

 ث الحق الملكً من األب )أوزٌر( إلى االبن )حورس( خبلل األسرات الملكٌة المتعاقبة.توار

أمثلة منها أن اسم الملك "منى" كتب بشكل أو لؽة فرعونٌة  البروفٌسور وعلى سبٌل المثال، ٌورد

حمس تعنً )الدابم والمستمر( مما ٌجعله ٌرتبط بدورة الزمن واألبدٌة، ومنها أن اسم المٌبلد للملك أ

من األسرة الثامنة عشرة، كتب أًٌضا بشكل معناه "القمر مولود أو مٌبلد القمر" مما ٌجعل اسم هذا 

الملك مرتبط أًٌضا بدورة القمر فً الكون، وهذا بدوره ٌرتبط بدورة الزمن فً الطبٌعة وبالتالً 

عة عشرة بلؽة ٌرتبط بعقٌدتهم.. وجاء كذلك اسم المٌبلد للملك رمسٌس األول من األسرة التاس

                                                           
(ٔ)

 .7ٕ،ٕٙػجلاٌؾ١ٍُٔٛهاٌل٠ٓ،ِظب٘واٌجؼشفِٟظواٌمل٠ّخ،ِوعغٍبثك،ص-
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فرعونٌة تعنً "الذي أنجبه إله الشمس رع، أو المولود من رع" وهذا بدوره ٌربط اسم هذا الملك 

 .(ٔ)بدورة الشمس فً الكون مما ٌجعله ٌتحد بدورة الزمن واألبدٌة الكونٌة

فً  ثم ٌورد الدكتور أمثلة كثٌرة مشابهة، لملوك آخرٌن كثر، نفهم منها جمًٌعا ومن ؼٌرها مما كتب

مصادر أخرى عن ارتباط أسماء الملوك بكلمات عن دوام الزمن واألبدٌة الكونٌة والخلود، وأن هذا 

 الخلود هو ما كان ٌتمناه الملوك دوماً، وأن عقٌدة المصري فً الخلود تؤثرت بملوكه القدماء.

وشعائرهم طقوسهم  -ٕكتبهم الدٌنٌة.  -ٔوالحقٌقة أنه لو لم ٌصلنا عن قدماء المصرٌٌن إال: 

ا إلثبات إٌمانهم بالحٌاة الثانٌة والعالم اآلخر الجنائزٌة. ًٌ ، وسنتعمق قلٌبل فً هذه والخلود فٌه لكان كاف

 الكتب والطقوس والشعابر:  

أما الكتب الدٌنٌة فلٌس )كتاب الموتى( السالؾ الذكر الكتاب الدٌنً الوحٌد الذي ٌتناول الموت والحٌاة 

، فهناك كتب كثٌرة بشكل ملؾ للنظر جًدا، تتعمق فً تفاصٌل كثٌرة حول الثانٌة فً مصر القدٌمة

الذي ٌسمى أٌضا )إمً دوات( وٌعرؾ كذلك بـ  )ما فً العالم اآلخر(الموضوع، ومنها مثبل كتاب 

 "كتاب ما هو كابن فً العالم السفلً". 

م اآلخر"، وهو هو "ذلك الذي فً العالم اآلخر أو الكابن فً العال imy-dwAtومعنى مصطلح 

ٌُعرؾ باسم "كتاب الؽرفة السرٌة" والؽرض منه تعرٌؾ المٌت  عنوان حدٌث لنص ملكً قدٌم 

ساعة لٌلٌة، وٌعود هذا الكتاب إلى  ٕٔساعة نهارٌة تقابلها  ٕٔبعجابب العالم اآلخر وٌتكون من 

 .(ٕ)فً وادي الملوك بداٌة الدولة الحدٌثة وهو أقدم النصوص التً ُنقشت على جدران المقابر الملكٌة

وقد أجمع عدد من الباحثٌن إلى أنه من أكثر الكتب تؤكًٌدا على إٌمانهم القطعً بالحٌاة الثانٌة الخالدة، 

، واختلؾ مٌت بؤحوال وؼرابب العالم اآلخرفهدؾ الكتاب كما ٌظهر من كل نصوصه هو تعرٌؾ ال

ٌهمنا هنا، والخبلصة أنه من أقدم الباحثون فً تارٌخ بداٌاته وظهور أصوله األولى، وهذا ال 

 النصوص التً ُنقشت على جدران المقابر الملكٌة فً وادي الملوك. 

وترتبط كل ساعة من ساعات الكتاب ما فً العالم السفلً باتجاه جؽرافً معٌن، وهذا وؼٌره من 

 الرسوماتبالصور و التفاصٌل ال ٌهمنً كثًٌرا هنا فً بحثً هذا، بقدر ما ٌهمنً أن الكتاب وصؾ

لكابنات العالم السفلً وإحاطة المتوفى بمناطق العالم اآلخر، وتعالٌم خاصة بالحٌاة األخرى، 

 ساعة فً العالم السفلً. ٕٔومشاركة المتوفً فً رحلة مركب إله الشمس التً تستؽرق 

نعٌم وجحٌم التً تإكد إٌمانهم الكبٌر جًدا بالٌوم اآلخر وما فٌه من  وكثر الكبلم حول ساعات الكتاب

، فالساعة األولى مرتبطة بالؽسق بعد ؼٌاب الشمس. وترتبط الساعتان الثانٌة وحساب وثواب وعقاب

الخامسة تتحدث عن جحٌم اإلله سكر. ووالثالثة باإلله أوزٌر باعتباره إمام الموتى. والساعتان الرابعة 

له أوزٌر فً الدلتا. والساعة والساعة السادسة فٌها ٌبحر مركب اإلله "ٌوؾ" نحو مركز عبادة اإل

السابعة، هً ساعة "مواجهة الثعبان"، وهً مخبؤ اإلله أوزٌر. والساعة الثامنة تعرؾ باسم "سٌدة 

الظبلم" وهً الساعة التً تبدو فٌها اآللهة وكؤنها مومٌاوات تصحبها اللفابؾ والتوابٌت. والساعة 

                                                           
(ٔ)

،ثزظوفِّٕٟفٟاٌظ١بغخثشى٠ًزٛافكِغ١ٍبقثؾضٟ،ٚاٌؾم١مخأ1ٟٔٔٔفٌاٌّظلهاٌَبثك،ص-

١ًوآِ٘نااٌىالَثزفظ١الدأٍٚغ،فٟوزبةٌٕفٌاٌجوٚف١َٛهػجلاٌؾ١ٍُ،ػٕٛأٗ:اٌٍغخاٌّظو٠خٚعلُدوض

اٌمل٠ّخ.
(ٕ)

.ٖٗٙ،ص33ٙٔإه٠ه٘ٛهٔظ،ٚاكٞاٌٍّٛنأفكاألثل٠خ،روعّخِؾّلاٌؼية،اٌمب٘وح-
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ة العاشرة ٌبحر اإلله العظٌم نحو عٌن شمس التاسعة تسمى "اآللهة التً تحمً سٌدها". وفً الساع

تمثل الجحٌم والعذاب الشدٌد وإحراق العصاة والمذنبٌن. أما الساعة األخٌرة  ٔٔ)أون(. والساعة 

فهً قبل شروق الشمس، وتمثل منطقة فً العالم السفلً ٌولد بها اإلله وٌخرج من المٌاه األزلٌة 

 . (ٔ)ء"نون"، وٌتحد مع اإللهة "نوت" إلهة السما

، وٌكاد ٌكون نسخة من كتاب "ما ًوهو مرتبط بالعالم السفل )البوابات(ومن كتبهم الدٌنٌة أًٌضا كتاب 

فً العالم اآلخر" السابق. وقد ظهر فً معظم مقابر الدولة الحدٌثة جنباً إلى جنب مع كتاب )ما فً 

 العالم اآلخر(، كما ظهر فً مقبرة واحدة بالنسبة لؤلفراد. 

فً قاعة ما ٌجري ذا الكتاب عن كتاب "ما فً العالم اآلخر" بؤنه ٌتضمن محكمة أوزٌر. ووٌتمٌز ه

قاضٌاً، والتاسوع وحورس  ٕٗنجد فمحكمة أوزٌر، حٌث تجري عملٌة المحاكمة للمتوفى، 

وجحوتً. وقد تناولنا هذه المحاكمة فً الصفحات السابقة من هذا البحث، وربما ٌضٌؾ علٌها هذا 

حقول "ٌارو"، أما المذنبون  الخلود فً مهمة، وهً أنه بعد المحاكمة ٌتجه األبرار إلىالكتاب نقطة 

 .(ٕ)فإن مصٌرهم الفناء، حٌث ٌبتلع الكابن الخرافً "عمعم" قلوبهم

، والسبب هو أهمٌتها التً روٌناها سابقاً  )محكمة أوزٌر(والحقٌقة أنً أرؼب بالعودة إلى موضوع 

كبرى وشاملة لكل ما أرٌد أن أصل إلٌه كباحث، فهً تثبت الحٌاة  الكبرى لبحثً هذا، فهً حجة

 لئلنسان بعد محاكمته. األبدي ، وتثبت الحساب والعقاب والنعٌم أو الشقاءوالخلود الثانٌة

من كتاب الموتى مثبل، اشتمل على كثٌر من الكبلم الذي ٌقوله المتوفى لآللهة  ٕ٘ٔونجد أن الفصل  

كثٌر من تلك االعترافات واإلنكارات والتوسبلت بعد قلٌل، ولكننا قبل ذلك عند الحساب، وسنورد ال

لهذه الدٌانة )األوزرٌة( المرتبطة باإلله أوزٌر، لشدة ارتباطها  أعمق البد أن نمهد قلٌبل لفهم شامل

 بموضوع بحثً هذا عن الخلود.

س زوجة له. حكم بالعدل فهذا اإلله )أوزٌرٌس( حكم األرض بعد اإلله جٌب، واّتخذ من أخته إٌزٌ

وعلّم البشر الزراعة والصناعة وعبادة اآللهة وبناء المعابد. ثّم ترك الحكم لزوجته إٌزٌس وسافر 

لنشر الحضارة فً العالم. ولدى عودته إلى مصر وقع ضحٌة مإامرة دّبرها أخوه الحسود سٌت، 

قة لكً ال ٌمكن العثور علٌها. الذي قتله وقطع جّثته إلى أربع عشرة قطعة وّزعها فً أماكن متفر

، ثم أّدت شعابر التحنٌط للمرة ور علٌها وضّمتها إلى بعضها بعضاً ولكّن إٌزٌس استطاعت العث

القتٌل إلى الحٌاة األبدٌة، ومن لقابهما الذي تبل البعث ولد لهما حورس.. وبعد أن  األولى وأعادتْ 

 ااعته استعادة عرشه والبقاء حاكمً ان باستطُبعث أوزٌرٌس وجعله هذا البعث فً أمان من الموت، ك

ل هجران هذه األرض والسكن فً أحضان الحقول الفردوسٌة حٌث مقّر على األحٌاء، ولكّنه فضّ 

لٌحكم عالم الموتى، وتحّول إلى إله للعالم اآلخر، حٌث ٌحاسب أرواح الموتى  )األرواح الصالحة(

تلوه فناء. وهذا ما جعله أكثر اآللهة شعبٌة ألنه منح وٌقّرر مصٌرها إّما فً نعٌم وإّما إلى عذاب ٌ

 .(ٖ)وخلود فً الحقول الفردوسٌةعباده األمل فً حٌاة أخرى 

                                                           
(ٔ)

 ِٛلغػٍّبءا٢صبهاٌّظوٞ،ِوعغٍبثك،ثزظّوف.-
(ٕ)

 .ٔفٌاٌّظلهاٌَبثك-
(ٖ)

آماه3ٔأٔظو:فواًاٌَٛاػ،ِمبٌخػٕٛأٙب:اٌٛطب٠باٌؼشوفٟك٠بٔخِظواٌمل٠ّخ،ِغٍخاألٚاْ،اٌق١ٌّ-

 َ.3ٕٓٓ)ِبهً(
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إذن "فاألوزٌرٌة عبادة آخروٌة ترّكز أساطٌرها على النهاٌات من دون كبٌر عناٌة بالبداٌات. فقد كان 

والتكوٌن، ولكنه عند التفكٌر  المصرّي حّراً لٌنخرط فً أّي عبادة وطقوس ومعتقد فً األصول

. فلقد الخالدة بالموت والعالم اآلخر، فإّنه ٌلتفت إلى أوزٌرٌس لكً ٌإّمن مزدلفاً آمناً إلى الحٌاة الثانٌة

وٌعرؾ عدد سنً حٌاة كّل فرد منهم وساعة مماته،  اا على أحوال الناس جمٌعً كان أوزٌرٌس ُمطلعً 

سجّل ٌدعى سجّل  ار ُتسّجل فٌه اآلجال، ولدٌه أٌضً القدوكّل شًء مدّون لدٌه فً لوح ٌدعى لوح 

المصابر تدّون فٌه جمٌع أعمال البشر، وٌشرؾ على عملٌة التدوٌن فٌه إلهان هما تحوث وسٌشٌا، 

اللذان ٌحصٌان األعمال الصالحة والطالحة لكّل إنسان وٌحفظانها إلى ٌوم الحساب عندما ُتفتح 

ٌُنصب مٌزان العدالة   .(ٔ)لتوزن به األعمالالسجبّلت و

التً تفصل عالم الدنٌا عن عالم اآلخرة، وذلك بفضل  المفازات المرعبةوعندما ٌفلح المٌت فً عبور 

الُرقى السحرٌة المودعة فً مدفنه، ٌلقاه اإلله أنوبٌس إله المدافن وراعً التحنٌط الذي ٌحمل رأس 

على  افسٌحة ٌتصّدرها أوزٌرٌس جالسً  عةابن آوى، فٌقوده من ٌده وٌدخله قاعة العدالة، وهً قا

عرشه ومن ورابه تقؾ اإللهتان إٌزٌس ونفتٌس، وعلى محٌط القاعة ٌجلس آلهة األقالٌم المصرٌة 

االثنٌن واألربعٌن. وأمام أوزٌرٌس مٌزان كبٌر منصوب ٌقؾ إلى جانبه اإلله تحوث إله الحكمة 

ت آكل الموتى متحّفزاً لبلنقضاض على المٌّ  والكتابة فً هٌبة قرد، وإلى الجانب اآلخر ٌقؾ الوحش

ٌُفّصله ل نا نص إعبلن والتهامه إذا ثبتت إدانته. وهنا ٌتوّجه المٌت إلى أوزٌرٌس بهذا الخطاب الذي 

السبلم علٌك أٌها اإلله العظٌم رّب العدالة. لقد أتٌت إلٌك لكً أتملّى جمالك. أنا "البراءة من الذنوب: 

أسماء اآللهة االثنٌن واألربعٌن الذي معك فً قاعة العدالة الفسٌحة، الذٌن أعرفك، أنا أعرؾ اسمك و

ٌوم الحساب فً حضرة رّب العدالة. لقد جبت إلٌك بالحقٌقة  العصاة ٌشربون وٌقتاتون من دم الخطاة

 وبّددت الكذب أمامك. ٌلً ذلك تعداد الخطاٌا التً لم ٌرتكبها المٌت فً حٌاته:

أحداً من الناس. لم أُِسا معاملة الماشٌة واألنعام. لم أرتكب خطٌبة فً مكان  لم أقم بعمل شرٌر ٌإذي

لى أحد من الصدق )أي المعبد(. لم أحاول معرفة ما ٌجب على الفانٌن عدم معرفته. لم أُجدِّؾ ع

ه. لم على أحد من الفقراء. لم أقم بعمل ٌمقته اآللهة. لم أُشّنع على عبد أمام سٌد ااآللهة.  لم أكن قاسًٌ 

بالقتل. لم  امن الناس. لم أقتل ولم أُعط أمرً أتسّبب بمرض أحد من الناس. لم أتسّبب بحزن وبكاء أحد 

أتسّبب فً عذاب أحد. لم أمارس الجنس مع ؼبلم. لم أزد ولم أُنقص فً مكٌال الحبوب. لم أؼّش فً 

هة. لم أصطد رم اآللمن حلٌبهم. لم أُمسك الطٌور فً حمقٌاس مساحة األرض. لم أحرم األطفال 

أمام  ان فً مواسم السقاٌة. لم أضع ردمً رم اآللهة. لم أمنع الماء عن اآلخرٌاألسماك فً بحٌرات ح

القرابٌن. لم  الماء الجاري فً السواقً. لم أُطفا شعلة نار ألحد وقت التهابها. لم أتناس مواعٌد تقدٌم

له. لم أظلم أحداً. لم أنهب. لم أشته ما بٌد رم اآللهة. لم أعرقل مسٌرة موكب إأُسق الماشٌة من ح

. لم آخذ ِربا من األعن أحدً ؼٌري. لم أسرق. لم أقتل. لم أخدع. لم أسرق من ممتلكات إله. لم أكذب. لم 

عً عن كلمة الحّق. لم أكن أحد. لم أنم مع زوجة رجل آخر. لم أؼضب ببل سبب. لم أصرؾ سم

مرء لؽٌر ما جنس مع ؼبلم. لم أبتلع قلبً )أي إظهار الوخالقاً للمشاكل. لم أمارس ال امشاكسً 

 . (ٕ). لم أتؽطرس ولم أتكبر. لم أضاعؾ ممتلكاتً بؽٌر الحبلل"اٌضمر(. لم أشتم إلهً 

                                                           
(ٔ)

ٔفٌاٌّظلهاٌَبثك،فواًاٌَٛاػ،اٌٛطب٠باٌؼشو.-
(ٕ)

 اٌّظلهاٌَبثك.-
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ثم ٌتوّجه المٌت بكبلم مقارب بل مشابه إلى درجة كبٌرة لكبلمه السابق.. ٌتوجه به إلى آلهة األقالٌم 

 من الخطاٌا أمامهم واحداً واحداً.االثنٌن واألربعٌن وٌعلن براءته 

وبعد أن ٌنتهً المٌت من اعترافه هذا "ٌوقؾ أمام المٌزان وٌوضع قلبه فً إحدى الكفتٌن ورٌشة 

طابر ترمز إلى اإللهة معات إلهة العدالة والحق، فإذا تعادل القلب الذي ٌحتوي سجبلً كامبلً لكل 

كان مذنباً. وبعد أن ٌقوم اإلله تحوث بفحص النتٌجة األعمال مع رٌشة معات كان المٌت برٌباً، وإال ف

مٌت وٌلتهمه، أو ٌوقفه اإلله  –ٌبلؽها ألوزٌرٌس، وبناًء على ذلك إما أن ٌنقّض علٌه الوحش عم 

وجعة واسمع له ، فامنحه كعكاً اإلٌك بفبلن الذي ُوجد قلبه صالحً حورس أمام أوزٌرٌس قاببلً: جبت 

تً الجواب المنتظر من أوزٌرٌس: دعوا المٌت ٌنصرؾ سالماً . وهنا ٌؤ"بالدخول إلى عالمك

ٌُقاد  منتصراً، دعوه ٌمضً حٌث ٌشاء، وٌعٌش فً صحبة اآللهة وبقٌة األرواح الصالحة. وعند ذلك 

المٌت إلى الجنة األوزٌرٌة المدعوة بحقول القصب، وهً عبارة عن أرض خصبة تقع وراء األفق 

وخضرة  ابالُجزر المتقاربة، وتهبها خصبً  ت المابٌة تجعلها أشبهالؽربً، تتخللها شبكة من القنوا

 .(ٔ)"أرواح الصالحٌن خالدة إلى األبد فٌها وتعٌشدابمة، فٌها ٌنمو الزرع والشجر من كل نوع، 

وهو كتاب ٌرجع  )كتاب األرض(،ونعود للكتب الدٌنٌة فً مصر القدٌمة، فمنها أًٌضا ؼٌر ما ذكر 

ن من أربعة ق برحلة معبود الشمس اللٌلٌة عبر العالم اآلخر، وهو مكوّ ٌتعلّ إلى األسرة العشرٌن، و

أجزاء ملٌبة برسوم األشكال المحنطة وأقراص الشمس، وقد تخٌل المصري القدٌم من خبلل هذا 

الكتاب أن صورة العالم اآلخر هً األرض الملٌبة بالمقابر والكهوؾ والتوابٌت الحجرٌة التً تحوى 

 .(ٕ)ثث المقدسةالعدٌد من الج

وقد "أطلق هذه )الكهوؾ(، ومن كتبهم المقدسة التً تبرهن على إٌمانهم بالحٌاة الثانٌة أًٌضا، كتاب 

وتنقسم نصوص  )كتاب الجحٌم(.التسمٌة على هذه النصوص العالم الفرنسً لٌففر، كما أسماه كذلك 

ثبلثة صفوؾ. وقد حل إله  جزءٍ  هذا الكتاب إلى قسمٌن، ٌحتوي كل قسم ثبلثة أجزاء، وٌضم كلُّ 

الشمس فً هذا الكتاب محل مركب الشمس التً كانت تظهر فً آخر الصورة. وقد صّور الملعونٌن 

 ارص الشمس. وٌضم هذا الكتاب كثٌرً ومعهم ق افلً، فً حٌن ظهر المباركون كثٌرً فً الصؾ الس

الكتاب على آلهة األرض )جب، من األناشٌد الموجهة من إله الشمس لسكان العالم اآلخر. وٌركز هذا 

 .(ٖ)وتاتنن، وأكر(. ولعل أكمل تسجٌل له ذلك الذي نراه فً مقبرة رمسٌس السادس"

ومن كتبهم الدٌنٌة كتاب اللٌل، وكتاب النهار، وكتب السماوات، وإننا "إذا تتبعنا دورة الزمن األبدٌة 

والنهار من عهد الرعامسة، وُسّمٌا المتمثلة فً البعث الٌومً لمعبود الشمس من خبلل كتابً اللٌل 

كتب السماوات، حٌث أن الرحلة اللٌلٌة لرب الشمس طبقاً لكتاب اللٌل كانت تتم فً السماء أو فً 

ٌوجد فً السماء وخاصة فً الجزء ( dwAtإقلٌم اللٌل الذي ٌوجد فً السماء حٌث أن العالم اآلخر )

الشرقً من السماء بالقرب من األفق )أرض حٌث النجوم الخالدة أو فً الجزء ، الشمالً منها

الصباح(، وأفضل نسخه من هذٌن الكتابٌن على سقؾ حجرة تابوت رمسٌس السادس وسقؾ حجرة 

تابوت رمسٌس التاسع، وتبدأ الرحلة اللٌلٌة بالساعة األولى بعد الؽروب مباشرة حٌث تبتلع نوت 

رحلة حتى تبلػ نهاٌة اإلقلٌم الحادي عشر من وتستمر ال ،الشمس عند اإلقلٌم األول من أقالٌم السماء

                                                           
(ٔ)

 ٔفٌاٌّظلهاٌَبثك،فواًاٌَٛاػ.-
(ٕ)

 .ٖٙٙاٌٍّٛن،ِوعغٍبثك،صأٔظو:إه٠ه٘ٛهٔظ،ٚاكٞ-
(ٖ)

 ِٛلغػٍّبءا٢صبهاٌّظو١٠ٓ،ِوعغٍبثك.-
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تم فٌها والدة الشمس الجدٌدة وتجدٌد دورة توهى الساعة التً  ،أقالٌم السماء أي الساعة الثانٌة عشرة

وكانت ُتشرؾ على كل إقلٌم من أقالٌم السماء معبودة تجسد الزمن وتمثل ساعة  ،الزمن على األرض

 .(ٔ)رهبة فً النفوس"وتحمل اسماً ٌشٌر للزمن وٌثٌر ال

وهناك عدد آخر من الكتب الدٌنٌة المشابهة، وأعتقد أن الكتب التً استعرضتها هً األشهر واألبرز 

البعث والخلود والحٌاة الثانٌة فً عقابد واألهم، وتكفً كؤمثلة كبرى على كتبهم الدٌنٌة وارتباطها ب

 العالم اآلخر.

حٌث  )تناسخ األرواح(، الخلود عبر آمنوا بعقٌدة وبقً أن نشٌر إلى أن بعض قدماء المصرٌٌن

 داخل بوجود جوهرٌنق. م( وألسباب تتصل بتطور الوعً  ٖٓٓٔاعتقدوا فً تارٌخ متؤخر بعد )

تنتقل من جسد آلخر  هاولكن ،ال تفنى خالدة أَنَّ الروحهما الجسد والروح، و آمنوا  الواحد، اإلنسان

 .(ٕ)ىبحسب عملها السابق فً األجساد األول

أن هناك من ٌعترض على هذا، حٌث ٌرى البعض أن  علىر أنه من المهم أن نإكد أًٌضا ؼٌ

، ومنهم ولسون حٌث ٌرى أنه "نتٌجة لسوء فهم العقابد أبًدا المصرٌٌن لم ٌإمنوا بعقٌدة التناسخ

 أي شخصٌة-الخاصة بالموت، بشؤن مجال المتوفى وما لدٌه من قوى، ٌصبح المصري بعد موته آخ 

وكانت له مقدرة على اتخاذ أٌة هٌبة ٌرٌدها لٌصبح حًرا فً الحركة، أو لٌزور  -ذات أثر فعال

األرض، أو من أجل سروره ال ؼٌر، وهذه المقدرة جزء من قدراته بعد الموت، فكان ٌتخذ شكل 

زهرة اللوتس، أو شكل الصقر، أو هٌبة أي كابن حً ٌرٌد، ولهذا حوى كتاب الموتى رقى سحرٌة 

ا ومإقتاً، وٌتوقؾ على مشٌبة تم ًٌ كن اإلنسان من اتخاذ تلك األشكال. ولكن ذلك كان أمًرا موضوع

اشرة لتحل فً حٌوان من المتوفى، ولم ٌكن ذاك أبًدا تناسخا لؤلرواح، ولم تخرج روح المٌت مب

وتظل فٌه حتى ٌنتهً أجل ذلك الحٌوان، فاالعتقاد المصري اختٌاري، وألجل ؼرض  ،الحٌوانات

 . (ٖ)مإقت، وكان ؼرًٌبا على اإلؼرٌق ؼرابة تامة، فبل عجب إذا رأٌناهم ٌسٌبون فهمه"

خبلصتها أن هناك من ٌرى  )التناسخ والخنازٌر(كما وردْت فً بعض الوثابق إشاراٌت ضعٌفة حول 

ٌُحكم علٌه بؤن تتقمص روحه  أن بعض المصرٌٌن القدماء فً أزمنة معٌنة آمنوا أن اإلنسان الشرٌر 

 .(ٗ)سم خنزٌر أو جسد خنزٌر، وٌرجع إلى الدنٌا لٌذوق العذاب والهوانج

ووردْت إشاراٌت أخرى تدل على وجود اشتراك بٌن بعض عقابد المصرٌٌن والزرادشتٌٌن القدماء، 

 -الذي مر  بنا عند الحدٌث عن الزرادشتٌة فً الفصل الثانً من بحثنا هذا-)المطهر( حول موضوع 

خ "كتاب الموتى" المحفوظة فً متحؾ اللوفر ببارٌس أن النفس التً ارتكب فقد ورد فً بعض نس

صاحبها بعض الهفوات البد أن تذوق العذاب، ولكن إلى حٌن محدد، لتطهٌرها قبل أن تدخل الجنة.. 

حٌث نرى فً هذه النسخة من كتاب الموتى رسمة لمحكمة "أوزٌرٌس" وبجانبها رسم لحفرة 

                                                           
(ٔ)

 .7ٕأ.كػجلاٌؾ١ٍُٔٛهاٌل٠ٓ،ِظب٘واٌجؼش،ِوعغٍبثك،ص-
(ٕ)

ػٍٟؽ١َٓاٌغبثوٞ،اٌؾٛاهاٌفٍَفٟث١ٓؽؼبهاداٌشوقاٌمل٠ّخٚؽؼبهحا١ٌٛٔبْ،آفبقػوث١خٌٍظؾبفخ-

 .ٕٕٔ-ٕٔٔ،صص31٘ٔثغلاك–
(ٖ)

.1ٕٗثالربه٠ـ،ص pdfع٠ٍَْْٚٛٛ،اٌؾؼبهحاٌّظو٠خ،روعّخأؽّلفقوٞ،ِىزجخإٌٙؼخ،-
(ٗ)

 .1ٕٔأٔظو:ك.ػيدىوٟ،اٌّٛدٚاٌقٍٛكفٟاألك٠بْاٌّقزٍفخ،ِوعغٍبثك،ص-
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ا النٌران، تحت حراسة اآللهة األربعة، لتطهٌر النفس فً هذا المطهر، التطهٌر، التً تتؤجج فٌه

.(ٔ)ومحو كلِّ هفواتها

                                                           
(ٔ)

ػيدىوٟ،اٌّوعغاٌَبثك،ٔفٌاٌظفؾخ.-
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 المبحث الرابع:

 خلود الجسد فً عقائد قدماء المصرٌٌن.

اتضح لنا من المبحث السابق أن قدماء المصرٌٌن آمنوا بخلود الروح، ولكنهم تؤملوا فوجدوا أن 
إلٌها، فجاءت فكرة التحنٌط للحفاظ على الجسد لتهتدي  الخالدة( )الروحاألجساد تبلى، فكٌؾ ستعود 

 إلٌه الروح بعد العودة من عالم الموت لٌعٌش اإلنسان حٌاة أخرى.

وقد نجحوا فً حفظ األجساد آالؾ السنٌن، كما ٌذكر الدكتور جمال السلمانً، الذي ٌإكد أٌضا فً 
ٌّم بحثه  وصل إلٌها المصرٌون القدماء لم تكن فكرتها هً عن التحنٌط أن "عملٌة التحنٌط التً تالق

مجرد الحفاظ على جثث ذوٌهم وأقربابهم من التلؾ والتفسخ من منطلق الحب لهم فقط، بل إن فلسفة 
الخلود وحٌاة ما بعد الموت، وما ٌدور حولها من فكر عقابدي هً التً دفعتهم إلى هذا األمر.. ولذلك 

ن فقط، بل تعداه إلى بعض الحٌوانات، السٌما المحبوبة والمقدسة فإن التحنٌط لم ٌقتصر على اإلنسا
 .(ٔ)منها"

وتشٌر عدد من المصادر إلى أنه وبناء على كل ما توفر من أدلة آثارٌة مادٌة وكتابٌة فإن السبب 
 .(ٕ)األساسً الذي دفع المصرٌن القدماء إلى اختراع التحنٌط هو عقٌدتهم بوجود حٌاة ما بعد الموت

ل فً القبر، أي أن سبلمة ا ببل تلؾ أو تحلأن ٌبقى الجسد سلٌمً  -فً اعتقادهم-لهذه الحٌاة  وٌشترط
الضمان الوحٌد لعودة الروح إلٌه مرة أخرى فً الحٌاة القادمة؛ ومن هنا اخترعوا التحنٌط  ًالجسم ه

فوظتان، روه ونجحوا فٌه. والحقٌقة أن أقوى مصدرٌن لفهم شعابر التحنٌط، هما بردٌتان محوطوّ 
والثانٌة فً المتحؾ المصري، ولقد بحثُت كثًٌرا عن أوضح ملخص  ،األولى توجد فً متحؾ اللوفر

 من النتابج هذا المختصر لفهم عملٌة التحنٌط بتبسٌط: لفهم ما فً هاتٌن البردٌتٌن، ثم اخترتُ 
 

المٌت، وٌضعون ستدعون لمنزل ٌبدأ التحنٌط ؼالًبا بعد الوفاة مباشرة، فالمحنطون المختصون ٌُ 
جسده على منضدة، وٌؤخذونه إلى معملهم الذي كان عبارة عن خٌمة تسّمى )مكان التطهٌر( أو 
)المنزل الطٌب(. ثم تبدأ إجراءات التحنٌط بؽسل الجسد بمٌاه النٌل، التً كان ٌعتقد أنها محبوة بطاقة 

ٌّة، ثم تنزع أجزاء رخوة معٌنة  والتً  -اجة للتفصٌل فٌها اآلنوفق طرق دقٌقة ال ح-فعالة وبقوة حس
هً أكثر األعضاء قابلٌة للتآكل.. ثم ٌؽمر الجسد كله فً ملح )النترون( ثم ٌنقع وٌؽطى بالزٌوت 

 لؾ بحرصوالدهون والعطور، وتوضع علٌه مختلؾ أنواع التمابم، ثم ٌُ 
وًما، وتعتمد ا سبعٌن ٌفً لفابؾ الكتان وٌوضع فً التابوت. وكانت إجراءات التحنٌط تستمر ؼالبً 

 .(ٖ)بشكل عام على فكرة تجفٌؾ الجثة بعدة طرق، أبرزها مثبل مبلمسة الرمال الدافبة
 

والمواد المستخدمة فً التحنٌط تشمل الُمر وزٌت األرز والبخور، والشمع والعسل والكتان لعمل 
دموع اآللهة التً  لخ. وكل هذه المواد كان من المعتقد أنها نتاجإ ألربطة واللفابؾ وزٌت الزٌتون...ا

على األرض عندما بكوا موت أوزٌرٌس، وهً )تحًٌ جسد المٌت المحنط( بقوى هذه  تساقطتْ 
 .(ٗ)اآللهة

                                                           
(ٔ)

خ)ٌّبماٚو١ف(،ِغٍخو١ٍخا٢كاةثغبِؼخثغلاك/اٌؼلكك.عّبئلااٌٍَّبٟٔ،اٌزؾ١ٕؾفِٟظواٌمل٠ّ-

ٔٓٗ.
(ٕ)

 .37ٗ،ص3ٙ٘ٔاٌمب٘وح،–أٔظوِضال:اٌٍّٛٛػخاٌؼوث١خا١ٌَّوح،كاهاٌشؼت-
(ٖ)

اٌمب٘وح،َٔقخ-هاعغ:٠بهٍٚالفرشؤٝ،اٌل٠بٔخاٌّظو٠خاٌمل٠ّخ،روعّخك.أؽّلللهٞ،كاهاٌشوٚق-

pdfٖٗٔثالربه٠ـ،ص.
(ٗ)

 .ٗٗٔٔفٌاٌّوعغاٌَبثك،ص-
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وقد ذكرنا فً المبحث السابق أن قدماء المصرٌٌن فرقوا بداٌة بٌن النفس والجسد، "فالنفس عندهم 
، ومن هنا جسد ٌفنى إذا لم ٌحنطوالنفس فً تقدٌرهم خالدة والتسمى )ألكا( والجسد ٌسمى )ألبا(. 

وآمنوا بفكرة  بناء األهرامات. -ٕالتحنٌط.  -ٔعملوا على إبقاء الجسد بحفظه بواسطة تقنٌتٌن وهما: 
الخلود من خبلل عودة الروح على الجسد مرة ثانٌة. على أننا ال نعرؾ بالتدقٌق إن كان المصرٌون 

نة والمقربٌن منهم فقط. ذلك أن التحنٌط و بناء المقابر القدماء ٌإمنون بالخلود لكل األفراد أم للفراع
ر موقؾ ٌدل على أن هنالك فبة معٌنة فقط تستطٌع أن تحافظ على أجسادها، وربما من هنا بدأ ٌتؽٌّ 

كثٌر من المصرٌٌن من فكرة الخلود واستبدلوها بفكرة االستمتاع بالحٌاة وهو ما ٌإكده نص "عازؾ 
مثبل: "احتفل بالٌوم البهٌج  ، ففٌه وردٌٌر موقؾ المصرٌٌن من الخلودالقٌثار" الذي ٌشٌر إلى تؽ

 .(ٔ)نعم ال ٌعود ثانٌة من رحل إلى هناك" ..وتذكر ال ٌؤخذ اإلنسان ما ٌملك معه
ء ٌقسمون اإلنسان مع ضرورة االنتباه إلى وجود رأي قوي آخر مختلؾ، ٌرى أن المصرٌٌن القدما

ًّ كال ، ال ثنابٌاً تقسًٌما ثبلثٌاً  هً أن اإلنسان  وارد أعبله فً الفقرة السابقة، وخبلصة هذا القسٌم الثبلث

القرٌن، الذي ٌسّمى بالمصرٌة القدٌمة  -ٕالجسم.  -ٔ بصورة ربٌسة من ثبلثة عناصر هً: ٌتؤلؾ

 .(ٕ)الروح، التً تسّمى بالمصرٌة القدٌمة )الباء( -ٖ)الكا(. 

لعنصر المادي الذي ٌتؤثر بؤسباب الفناء والتحلل.. وشرح ذلك هو أن المراد بالجسم ظاهر، فهو: ا

صورة ؼٌر مربٌة تؤتً مع اإلنسان مع  -فً اعتقاد المصرٌٌن القدامى–وأما )الكا( أو القرٌن فهو 

قدومه للدنٌا، وتتبعه أو تستقر مع جسده عند مولده، وهً صورة مبلزمة للجسد ولكنها ؼٌر مادٌة؛ 

أخرى ٌمكن القول: إن هذه الصورة عبارة عن النسخة الثانٌة وتشبه صاحبها تماًما، أو بصورة 

 .(ٖ)للشخص تستقر فً جسده منذ الوالدة

قوة حٌوٌة كامنة فً  -فً  كثٌر من مصادر الدٌانة المصرٌة القدٌمة-وهذا القرٌن )ألكا( ٌعتبر أًٌضا 

اإلنسان فً حٌاته  اإلنسان، ومرتبطة بؤمور أهمها أنها تنجب له األبناء، وأنها مبلك حارس ٌحمً

 .(ٗ)وبعد موته أًٌضا

ووظابؾ )ألكا( كثٌرة فً الحقٌقة، وأكثر ما ٌهمنا فً بحثنا هذا بعض وظابفها بعد موت اإلنسان.. 

ومن ذلك أنها تساعده فً اإلجابة عن أسبلة اآللهة التً سوؾ تحاسبه بعد مماته، ومن وظابفها أًٌضا 

فً اعتقادهم، بطرق ؼرٌبة اختلفت فً بعد موته م وشراب أنها تمد صاحبها بكل ما ٌحتاجه من طعا

وصفها مراجع الدراسات المختصة بالدٌانة المصرٌة القدٌمة.. ومن ذلك  أًٌضا، أي من وظابؾ ألكا 

أنها تحرس صاحبها وتحمٌه من األخطار واألضرار وتبعد وتمنع عنه الشرور فً قبره، ومن هنا 

 .(٘)أو بٌت ألكا جاءت تسمٌة القبر عندهم بدار ألكا

، على أن المصرٌٌن القدماء كانوا من أشد المإمنٌن بوجود حٌاة أخرى آخر وهذا ببل شك دلٌل قطعً

على تؤكٌد هذه العقٌدة وفق الشرح السابق مراجع كثٌرة جًدا، ٌستحٌل فً  بعد الموت، فقد اتفقتْ 

 نظري اتفاقها إال على ما هو صحٌح وحقٌقً.

                                                           
(ٔ)

 .ِٕ٘ٓظطفٝؽ١َجخ،اٌّؼغُاٌفٍَفٟ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٕ)

.1ٗأٔظو:ِؾّلأثٛاٌّؾبٍٓػظفٛه،ِؼبٌُؽؼبهاداٌشوقاألكٔٝاٌمل٠ُ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٖ)

 اٌٍَّبٟٔ،اٌزؾ١ٕؾفِٟظواٌمل٠ّخ،ِوعغٍبثك.-
(ٗ)

.ٚأٔظو:ٖ٘ٔ،صٕاٌمب٘وح،ؽ–ٌمل٠ّخ،كاهاٌفىوٌٍلهاٍبدٚإٌشوأٔظو:١ٔمٛالعوِبْ،ربه٠ـِظوا-

.ٙ٘اٌمب٘وح،ص-ِؾّلإثوا١ُ٘ثىو،طفؾبدِشولخِٓربه٠ـِظواٌمل٠ُ،ِطبثغ١٘ئخا٢صبه
(٘)

ِؾّلثىو،اٌّظلهاٌَبثك،ٔفٌاٌظفؾخ.-
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انت"، فً كتابه الشهٌر )قصة الحضارة(، أشار إلى نقطة ؼاٌة فً األهمٌة دٌور والحقٌقة أن "ولْ 

لبقاء هذه القرٌنة أو القرٌن مع الجسم فً القبر بعد  هنا، وهً أن عقٌدة المصرٌٌن القدماء اشترطتْ 

كما هو –. ومن هنا (ٔ)من التلؾ والتفسخ والجوع ان.. اشترطت أن ٌبقى الجسُد سالمً موت اإلنسا

 كروا فكرة التحنٌط وكل ما ٌرافقها من طقوس ومعتقدات.ابت -واضح

حساب اآللهة له، وستعٌنه على  عندى مع اإلنسان، وستهتم بمساعدته وألن هذا القرٌن أو القرٌنة ستبق

بانطباع واضح جلً من كل المراجع المشار إلٌها فً  أموره فً حٌاته الثانٌة.. لكل ذلك خرجتُ 

و أنهم كانوا ٌعتقدون بضرورة وضع الطعام والشراب والمبلبس وما الهوامش السابقة وؼٌرها، وه

شابه من أجل هذا القرٌن، ومن هنا نستطٌع تفسٌر سبب اهتمامهم بتقدٌم كثٌر من المستلزمات مع 

 المٌت الراحل إلى الحٌاة الثانٌة.

فً أثناء النوم، وقد ورد بقوة وتواتر أًٌضا أن المصرٌٌن "تصوروا أن )ألكا( ٌترك الجسم اإلنسانً 

أو فً حاالت الؽٌبوبة، وفً هذه الحالة ٌقوم بالتجول بعًٌدا، وٌزور الناس واألماكن، وتبقى كل 

 . (ٕ)تجاربه حٌة فً الذاكرة، وفً ضوء هذا كانت تعتبر األحبلم حوادث واقعٌة

(، وٌقصد بها ى بلؽة مصر القدٌمة )الباءسمّ أما ثالث العناصر التً ٌتكون منها اإلنسان، فهو ما ٌُ 

للمعتقد المصري "تترك الجسد وتخرج ألول مرة من جسد  الروح بكل تبسٌط، وهذه الروح وفقاً 

مستقبلً خارج الجسم حٌث تصعد إلى السماء وال ترجع إلى  ااإلنسان بعد موته مباشرة، وتؤخذ وجودً 

 ل والتفسخ فً القبر.من أذى التحل اا حافظ هذا الجسد على شكله سالمً جسد صاحبها المتوفً إال إذ

القدٌم فً عبلقة الجسد بالروح قوله: )إن الروح مستقرها  ومن النماذج التً تلخص عقٌدة المصريّ 

ألنه  ؛ا فً اإلنسانمن ذلك أن الباء هً عنصر مهم جدً السماء بٌنما الجسد فً األرض(، ونفهم 

لتً تبث الحٌاة فً الجسد مجدداً، وال لوالها ال ٌمكن لئلنسان أن ٌحٌا حٌاة ثانٌة، فهً بمثابة النفس ا

ٌمكن أن ٌكون أللكا أو القرٌن دور بؽٌاب الباء. وقد صّور المصري عنصر )الباء( فً أشكال 

مختلفة، لعل أهمها تصوٌرها على هٌبة طابر برأس إنسان ٌشبه رأس صاحبه وبٌدان آدمٌتان، 

السماء كالطٌر، وأنها ستعود إلى والشك أن هذا التصوٌر هو تعبٌر عن أن الروح سوؾ تحلق فً 

 .(ٖ)إذا ما بقً محافظا على شكله، ومن هنا نشؤ التحنٌط لتبعث فٌه الحٌاة مرة أخرىجسد صاحبها 

مع أن بعض علماء الدٌانة المصرٌة والمهتمٌن بها برر )التحنٌط( بطرٌقة أخرى، إذ ربطه بعقٌدة 

–المصرٌٌن القدماء، الذٌن كانوا بعض دة ب)تناسخ األرواح( وتناسخ األرواح هً نظرٌة ترتبط عا

ٌمارسون عملٌة التحنٌط لمنع أو تؤخٌر عملٌة "التجسٌد" مرة ثانٌة، أي والدة الروح  -وفق هذا الرأي

كما شرحنا فً مقدمة  فً جسد آخر، وهذه النظرٌة مرتبطة أًٌضا بتعالٌم فٌثاؼورس وبوذا وؼٌرهما

ة أًٌضا إحدى طوابؾ المسٌحٌٌن األوابل من الهراطقة، وهم بهذه النظرٌ ، وقد تمسكتْ هذه األطروحة

 . (ٗ)( جٌرمً كولٌٌرJeremy collierأتباع )

                                                           
(ٔ)

.7ٓ،صٕ،اٌّغٍل37ْٙٔٚيك٠ٛهأذ،لظخاٌؾؼبهح،روعّخِؾّلثلهاْ،-
(ٕ)

 .7ٕك.١ٍلػ٠ٌٛ،اٌقٍٛكفٟاٌزواساٌضمبفٟاٌّظوٞ،ا١ٌٙئخاٌّظو٠خاٌؼبِخٌٍىزبة،ص-
(ٖ)

 أٔظو:اٌٍَّبٟٔ،اٌزؾ١ٕؾفِٟظواٌمل٠ّخ،ِغٍخآكاةعبِؼخثغلاك،ِوعغٍبثك.ثزظوفِّٕٟ.-
(ٗ)

.ٕٗأٔظو:ك.١ٍلػ٠ٌٛ،ِوعغٍبثك،ص-
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ولفهم فن التحنٌط بصورة أدق، ٌمكننا تؤمل وصؾ "هٌرودوت" لهذا الفن حٌث ٌقول: "أول ما ٌفعله 

منه بهذه  المحنطون أن ٌخرجوا المخ من المنخرٌن بخطاؾ من الحدٌد، فإذا ما انتزعوا جزءاً 

الطرٌقة أخرجوا ما بقً منه بإدخال بعض العقاقٌر فٌه، ثم فتحوا فتحة فً جنب المٌت بحجر حاد 

وأخرجوا منها جمٌع أحشابه، فإذا ما ؼسلوا البطن ونظفوه بنبٌذ النخل رشوا علٌه العطور 

بالخٌاطة إلى ما المسحوقة، ثم ملبوا البطن بالمر النقً وبعطر العشبة وبؽٌره من العطور، وأعادوه 

كان علٌه من قبل؛ فإذا ما فعلوا هذا كله ؼمروه فً منقوع النطرون، وتركوه فٌه سبعٌن ٌوماً، وتركه 

أكثر من هذا الوقت مخالؾ للقانون. فإذا انقضت هذه األٌام السبعون ؼسلوا الجثة ولفوها كلها فً 

لذي ٌستعمله المصرٌون عادة بدل أحزمة من القماش المشمع، وؼطوا هذا القماش بطبقة من الصمػ ا

الؽراء. وبعد أن ٌتم هذا كله ٌسترد أهل المٌت الجثة وٌصنعون لها صندوقاً من الخشب على صورة 

وهو واقؾ مستند إلى  اٌه، وأحكموا إؼبلقه وأودعوه لحدً وا صنعه وضعوا الجثة فإنسان، فإذا ما أتمّ 

 .(ٔ)ٌكلفهم أبهظ النفقات" اون االحتفاظ بها عبلجً التً ٌرٌد جداره. وبهذه الطرٌقة ٌعالجون األجسام

)خلود وباإلضافة إلى كل ما سبق، أعتقد أن من أقوى البراهٌن المثبتة إلٌمان الفراعنة بمسؤلة 

فً الحٌاة األخرى، اهتمامهم البالػ العجٌب جًدا بؤماكن دفن موتاهم أًٌضا كما مر  معنا فً  الجسد(

 -فً اعتقادي الجازم–وسه،، فقد بالؽوا فً ذلك إلى حد ٌستحٌل معه المبحث الثانً عن الموت وطق

االعتقاد بالعقٌدة المضادة للخلود، أعنً عقٌدة الفناء والعدم، فما هً الفابدة من العناٌة الفابقة بجثث 

 الذٌن انتقلوا إلى حٌاة الفناء والعدم؟! 

ات )بعث الجسد( فً معتقداتهم، فقد ُحفرت ولو لم ترد عنهم إال هذه المعلومة التالٌة، لكفتنا فً إثب

آالؾ من قبور سكان وادي النٌل فً األزمنة القدٌمة أزمنة ما قبل التارٌخ، وهً القبور الواقعة على 

ببل شك إلى األلؾ الخامسة قل  اب والتً ٌرجع تارٌخ أقدمها وجودً طول حافة وادى النٌل الخص

اقًدا فً قاع حفرة ال ٌزٌد عمقها على بضع أقدام وركبتاه المٌبلد وأكثر، فوجد الجسم البشري فٌها ر

مطوٌتان تجاه ذقنه، وٌحٌط به متاع ضبٌل من أوانً الفخار وبعض اآلالت واألسلحة الحجرٌة 

واألدوات المنزلٌة األخرى، فضبل عن بعض الحلً الساذجة.. وكان المفروض من وضع كل هذه 

 .(ٕ)لمتوفى لحٌاة أخرى مقبلة بعد الموتاألشٌاء بجانبه هو بطبٌعة الحال إعداد ا

مرتبط بمبحثنا عن الجسد، فحٌن بنى المصرٌون القدماء األهرام كان هدفهم  )بناء األهرام(كما أن 
من بنابها الدٌن ال فن العمارة، فقد كانت األهرام مقابر نشؤت وتدرجت من القبور البدابٌة. ذلك أن 

ال تموت حتما إذا  -كا -شعبه أن فً كل جسم حً تستقر قرٌنة  الملك كان ٌعتقد كما ٌعتقد السوقة من
كامبل إذا ما احتفظ بالجسم آمناً من الجوع  ها بقاءً إضمن بقالفظ الجسم أنفاسه، وأن هذه القرٌنة ٌُ 

والتمزٌق والبلى. وكانت وسٌلته للبقاء ومقاومة الموت هً الهرم لعلوه وضخامته وشكله. فلّما كانت 
ي المصرٌٌن األقدمٌن صورة مصؽرة للجسم نفسه فقد كان البد من أن ٌقدم لها الطعام القرٌنة فً رأ

والكساء وما ٌلزمها من الخدمات بعد موت الجسد. ومن أجل هذا كانت تعد فً بعض المقابر الملكٌة 
دورات مٌاه لتنتفع بها الروح بعد فراق الجسد، وتحتوي بعض النصوص الجنابزٌة فقرات تعبر عن 

كاتبٌها وخوفهم من أن تضطر القرٌنة إذا أعوزها الطعام إلى أن تطعم من فضبلتها. على أنهم لم قلق 

                                                           
(ٔ)

ِٚيك٠َٛهأذ،لظخ- .7ٕ،صٕ،طٔاٌؾؼبهح،ِوعغٍبثك،ِظأٔظو:
(ٕ)

.ٕٙك.١ٍلػ٠ٌٛ،اٌقٍٛكفٟاٌزواساٌّظوٞ،ِوعغٍبثك،ص-
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ٌكتفوا بهذا بل رأوا أن ٌضمنوا للقرٌنة طول األجل بدفن الجثة فً تابوت من أقسى الحجارة، 
 .(ٔ)وبتحنٌطها تحنٌطاً كلفهم ببل شك أعظم الجهد والمشقة

ببل شك، فقد وردت عنهم الكثٌر  بعث أجساد الموتىعبلقة بعقٌدة وللكهان فً مصر القدٌمة أًٌضا 
جٌمس برستد،  ًمن النصوص الجنابزٌة، منها مثبل ما نقله عنهم عالم اآلثار والمإرخ األمرٌك

المتخصص والمهتم باآلثار المصرٌة، ومن ذلك "أن الكاهن الجنابزي كان ٌقؾ مع أقارب المتوفى 
إن عظامك لن عند جسمه الهامد، وٌخاطب المتوفى الراحل هكذا: وأصدقابه عند قبره مجتمعٌن 

 .(ٕ)"تفنى، ولحمك لن ٌمرض، وأعضاءك لٌست بعٌدة عنك

كما أورد عنهم أًٌضا "أن الكاهن كان ٌخاطب المتوفى مإكًدا له أن آلهة السماء ستبعثه مرة أخرى 

أعضاءك، وتحضر قلبك  إنها ستعٌد لك رأسك ثانٌة، وتجمع لك عظامك، وتضم لكقاببلً له: 

 .(ٖ)"لجسمك

ومن خبلل موضوع الكهان هذا، ٌتؤكد لً كباحث ما فهمناه سابًقا من التحنٌط وبناء األهرام 

ما  -رؼم كل تداخبلتها وتنافراتها الشابكة المعقدة-وؼٌرهما، وهو أن فً العقابد المصرٌة القدٌمة 

د أو )البقاء المٌتافٌزٌقً( الروحً فقط، بل وجود توجه قوي لئلٌمان لٌس بالخلو -وبقوة-ٌفهم منه 

 بالخلود و )البقاء الفٌزٌقً( الجسدي أًٌضا.

، )التمتع فً العالم اآلخر بحٌاة مماثلة للحٌاة الدنٌا(وترتبط عقٌدة المصري القدٌم فً البعث بمسؤلة 

فة، حرًصا وهذا واضح من النقوش التً تركها المصرٌون فً مقابرهم وعلى نصبهم وآثارهم المختل

منهم على تسجٌل أعمالهم الجٌدة ومظاهر نشاطهم فً حٌاتهم العادٌة أمبًل فً أن ٌقوموا فً آخرتهم 

 .(ٗ)بنفس األدوار التً قاموا بها فً حٌاتهم الدنٌا

قدٌم فً مصر، ولكنه كان  )تٌار إلحادي(مع ضرورة االنتباه إلى وجود بعض الدالبل على وجود 

صة إذا قارناه ببقٌة المعتقدات المصرٌة القدٌمة األكثر قوة وانتشاًرا، حسب اطبلعً، خا اضعٌفً 

)الفناء شًء، فلٌس له ولجسده بكل ما فٌه إال  وخبلصة عقٌدة هإالء أن اإلنسان إذا مات انتهى كلُّ 

 ق.م، ٕٓٓٔفمن العجٌب مثبل أن نجد ملًكا من ملوك األسرة الحادٌة عشرة، أي حوالً سنة  والعدم(

ٌؤمر بنقش هذه األنشودة فوق جدار مزار قبره، لٌقؾ المؽنً على مكان ف ى عقٌدة الشك هذه،ٌمٌل إل

 مرتفع ٌشرؾ منه على جبانة أهرام الدولة القدٌمة، وٌنشد نصها التالً:

 منذ عهد الذٌن كانوا من قبلنا .. واآللهة الذٌن وجدوا فً ؼابر الزمان

 ؾ والمبجلون قد رحلواوالذٌن ٌرقدون فً أهرامهم .. وكذلك األشرا

 ودفنوا فً أهرامهم .. وأولئك الذٌن بنوا مزارات لقبورهم..

 فإن أماكنهم أصبحت كؤن لم تكن!

                                                           
(ٔ)

ِٚيك٠َٛهأذ،لظخاٌؾؼبهح،ِوعغٍبثك،ِظ- .7ٓ،صٕ،طٔأٔظو:
(ٕ)

١ٔٚخثالِىزجخاألٍوح،َٔقخإٌىزو–ع١ٌّٕ٘وٞثو٠َز١ل،فغواٌؼ١ّو،ا١ٌٙئخاٌّظو٠خاٌؼبِخٌٍىزبة-

 .7ٙربه٠ـ،ص
(ٖ)

 اٌّظلهاٌَبثك،ٔفٌاٌظفؾخ.-
(ٗ)

 .11-17ِؾّلػظفٛه،ِؼبٌُربه٠ـاٌشوقاألكٔٝاٌمل٠ُ،ِوعغٍبثك،صص-
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 تؤمل ماذا جرى فٌها؟ تؤمل مساكنهم هنالك..

 فإن جدرانها قد هدمت .. وأماكنها قد أصبحت ال وجود لها

 كؤنها لم تكن قد وجدت قط .. 

 حدثنا كٌؾ حالهم؟!ولم ٌؤِت أحد من هنالك .. لٌ

 ولٌخبرنا عن حظوظهم .. لتطمئن قلوبنا..

 إلى أن نرحل نحن أًٌضا .. إلى المكان الذي رحلوا إلٌه

 شجع فإادك على أن ٌنسى ذلك .. ولتسر باتباع رؼبتك

 وأنت على قٌد الحٌاة .. وضع العطور على رأسك

 وارتِد مالبس من الكتان الرقٌق .. وضمخها بالعطور العجٌبة

 زد كثًٌرا من مسراتك .. وال تجعلن قلبك ٌبتئسو

 واتبع ما تشتهً وما ٌطٌب لك .. وهٌئ شإونك على األرض

 بكٌعلٌك قلبك .. إلى أن ٌؤتً ٌوم مؽحسبما ٌملٌه 

 حٌنما ال ٌسمع صاحب القلب الساكن نعٌهم

ٌُصِؽً للعوٌل  وال الذي فً القبر 

 اؼتنم التمتع السعٌد .. وال تجهدن نفسك فٌه

 ِػ! لم ٌؤخذ إنسان متاعه معهأص

 ولم ٌعد إنسان ثانٌة ممن رحلوا إلى هنالك؛

 .(ٔ)فال ٌوجد إنسان ٌعود ثانٌة 

هً أنه ٌجب أن نإكد على أن خوؾ  -بعد أن انتهٌنا من جمٌع مباحث هذا الفصل–ومسك الختام 

وضوع الموت فً كل عقابده المتضاربة فً م -فٌما ظهر لً-المصري القدٌم من الموت هو السبب 

وما بعده، فقد حاول المصرٌون القدماء الهروب من الموت وقلقه عبر رسم صورة شاملة للحٌاة 

 الثانٌة الخالدة لئلنسان بعد موته.

إلى رسم صورة واضحة، فجاءت عقابدهم  -فً وجهة نظري كباحث–ولكنهم لؤلسؾ لم ٌوفقوا 

عقابد التً ال ٌمكن من خبللها تكوٌن متضاربة مزدحمة بؤعداد رهٌبة من الطقوس والنصوص وال

صورة قطعٌة دقٌقة لعقٌدتهم فً العالم اآلخر، الذي تتفق جلُّ كتاباتهم على وجوده وعلى أنه عالم 

 أبدي خالد. 
                                                           

(ٔ)
.ٖٙٔ–ٕٙٔفغواٌؼ١ّو،اٌّظلهاٌَبثك،صص-
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إال إلى  -فً ظنً-إننا مهما بحثنا ولو كتبنا ونشرنا آالؾ الصفحات فً هذا الموضوع، فإننا لن نصل 

ا فً عالم الخلود، وحٌاة ما بعد الموت، فقد "تخٌله ا واختلفوا كثٌرً أن المصرٌٌن القدماء تناقضو

بعضهم فً جوؾ األرض حٌث ٌدفن الناس فعبل.. وتوهمه آخرون فً جهة الؽرب على وجه 

اإلطبلق، والقسم الثالث رجوه فً السماء حٌث الرفٌق األعلى.. كما ٌمكن للمٌت أن ٌصبح "رع" 

لسماوات. وفً الوقت ذاته ٌمكن أن ٌصبح المرء الراحل المتهادي فً مركبه متجوال عبر ا

"أوزٌرٌس" أو واحًدا من رعاٌاه، وقد ٌكون ممكنا كذلك أن ٌلتحق المٌت بمجرة ملكٌة فٌصٌر كنجمة 

فً السماء. ولكن كان من الممكن جداً أًٌضا بعد كل هذا، أن ٌستمر اإلنسان فً العٌش داخل قبره، 

التً زود بها هناك، وأن ٌخرج من قبره بشكل أو بآخر من األشكال، متمتعاً بؤطاٌب هذه الدنٌا 

لٌستنشق الهواء وٌمتع النظر بؤرض مصر الجمٌلة، وكان معظم المصرٌٌن ٌمٌلون إلى األخذ بهذه 

 .(ٔ)النظرٌة األخٌرة؛ نظرٌة الوجود المستمر داخل األضرحة"

ري حٌن قال: "إن اإلنسان المصري قد الجاب علً وإننا بتؤمل حضارة وادي النٌل وجدنا ما أورده

واجه الموت بفكرة وجود حٌاة ثانٌة تعود فٌها الروح إلى الجسد وهً مستقر اإلنسان، وآمن بوجود 

بداٌة نفس ثانٌة لدٌه على هٌبة طٌر ترتقً إلى عالم السماء، وبذلك أصبح الموت عند المصرٌٌن 

 .(ٕ)"حٌاة جدٌدة خالدة

 هً: من هذا الفصل القول فً كل المباحث السابقةوربما ٌصح أن تكون خبلصة 

كما  -الكا -ى القرٌنةسمّ كان المصرٌون ٌعتقدون أن الجسم تسكنه صورة أخرى مصؽرة منه تُ   -ٔ

)الجسم  –تسكنه أٌضا روح تقٌم فٌه إقامة الطابر الذي ٌرفرؾ بٌن األشجار. وهذه الثبلثة مجتمعة 

صر ٌطول أو ٌق لموت، وكان فً استطاعتها أن تنجو منه وقتاً تبقى بعد ظاهرة ا –والقرٌنة والروح( 

مبربٌن من جمٌع الذنوب  "أوزٌر"من البلى؛ ولكنهم إذا جاءوا إلى  ابقدر ما ٌحتفظون بالجسم سلٌمً 

أي فً الحدابق السماوٌة حٌث توجد  -دٌن فً "حقل الفٌضان السعٌد"سمح لهم أن ٌعٌشوا مخلّ 

ال أن هذه الحقول الفردوسٌة ال ٌمكن الوصول إلٌها إال باستخدام قارب الوفرة واألمن على الدوام. إ

)صاحب الِمْعبر(؛ وهو شٌخ طاعن فً السن ال ٌقبل فً قاربه إال الرجال والنساء الذٌن لم ٌرتكبوا 

فً كفة مٌزان تقابله  فً حٌاتهم ذنباً ما، وكان أوزٌر ٌحاسب الموتى وٌزن قلب كل من ٌرٌد الركوب

األخرى رٌشة لٌتؤكد بذلك من صدق قوله. والذٌن ال ٌنجحون فً هذا االختبار فً النهاٌة  فً الكفة

ٌحكم علٌهم بؤن ٌبقوا أبد الدهر فً قبورهم ٌجوعون وٌظمبون، وٌطعمون من التماسٌح البشعة، وال 

تبارات، ا لٌروا الشمس. وكان الكهنة ٌقولون إن ثمة طرقاً ماهرة الجتٌاز هذه االخٌخرجون منها أبدً 

وكانوا على استعداد لتعرٌؾ الناس بهذه الطرق نظٌر ثمن ٌإدونه لهم. ومن هذه الطرق أن ٌهٌؤ القبر 

بما ٌحتاجه المٌت لؽذابه من الطعام والشراب، وبمن ٌستطٌع االستعانة بهم من الخدم. ومن تلك 

ور، وأفاعً، وبما هو خٌر ها اآللهة: من أسماك، ونسمؤل القبر بالطبلسم التً تحبّ ا أن ٌُ الطرق أٌضً 

والجعارٌن ضرب من الخنافس كانت فً رأٌهم رمزاً لبعث الروح ألنها  -من هذه كلها وهو الجعران

تتوالد كما كان ٌبدو لهم بعملٌة التلقٌح. فإذا ما بارك الكاهن هذه األشٌاء حسب الطقوس الصحٌحة 

هذه وتلك أن ٌشتري كتاب الموتى، من  االمٌت وقضت على كل شر. وكان خٌرً أخافت كل معتد على 

                                                           
(ٔ)

.١ٍٕٔٗلاٌمّٕٟ،هةاٌضٛهحأٚى٠و٠ٌ،ِظلهٍبثك،ص-
(ٕ)

اٌفٍَفٟث١ٓؽؼبهاداٌشوقاٌمل٠ّخٚؽؼبهحا١ٌٛٔبْ،ِوعغٍبثك،ػٍٟؽ١َٓاٌغبثوٞ،اٌؾٛاه-

.ٕٔٔص
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وهو قراطٌس ملفوفة أودع فٌها الكهنة أدعٌة وصلوات وصٌؽاً وتعاوٌذ من شؤنها أن تهدئ من 

 .(ٔ)ؼضب أوزٌر، بل أن تخدعه

أن المصرٌٌن فً عصورهم التارٌخٌة المختلفة آمنوا دابماً بالخلود، رؼم أنه ال توجد كلمة تعّبر  -ٕ

م القدٌمة، فكلمة الحٌاة نفسها تستخدم لكل من الحٌاة على األرض والحٌاة عن معنى الخلود فً لؽته

بعد الموت؛ ولكن الخلود لٌس مطلقا بل له شروط معٌنة ٌتحتم أن تتحقق للوصول إلٌه، كما أوضحُت 

 فً سبب وؼاٌة )التحنٌط( مثبل، عندما تطرقُت له فً الصفحات السابقة. 

( والحرص علٌها عند المصرٌٌن القدماء، عن طرٌق: الموتى حفظ أجسادفبل شك أن المبالؽة فً )

أمور كثٌرة  -ٗدفن األموات فً األراضً الصحراوٌة الجافة.  -ٖالتحنٌط  -ٕبناء األهرام  -ٔ

ال شك أن كل ذلك ٌجعلنا نتوقؾ كثًٌرا للتؤمل، فقد شؽلهم هذا الموضوع إلى حد ال ٌمكن أخرى.  

عظمً لئلنسان هً الضمان لرجوع الروح إلٌه، فنزعوا إلى وصفه، فقد كانت سبلمة الهٌكل ال

ا ووضعه فً تلك ثم تحنٌطه لبلحتفاظ به سلٌمً  ،تخلٌصه من جمٌع المواد الرخوة من جلد وؼشاء

إٌمانهم فً كثٌر من مراحلهم  دٌدة الجفاؾ، وكل هذا ٌثبت قطًعااألهرامات واألماكن الصحراوٌة ش

د وخلود األجساد مع األرواح فً عالم الخلد فً الحٌاة األبدٌة الثانٌة بعقٌدة عودة األرواح إلى األجسا

 الدابمة. 

ْعُبُر فٌها  ،فالدافع لكل أفعالهم المذكورة هو أن الموت فً عقٌدتهم لم ٌكن فناء أبًدا ٌَ وإنما هو رحلة 

 ،جدٌدة خالدة ، لٌستؤنؾ حٌاة ثانٌةاه ٌوًما إلى جسده، إذا كان سلٌمً اإلنسان برزًخا تعود الروح فٌ

 من حٌاته الدنٌا، إن لم تكن مماثلة لها. -فً تصورهم-قرٌبة جًدا 

إلى الحرص على "التحنٌط" وما معه من طقوس وتطورها طٌلة عصور قدماء  -كباحث-إنً أنظر 

المصرٌٌن المختلفة، على أنه حرص ناتج عن تؤثرهم بؤساطٌرهم وعقابدهم الكثٌرة، ومنها 

فالدعاء للمٌت بعد إتمام العملٌة أو فً أثناء إجرابها  ،خالدة )أسطورة أزورٌس(أسطورتهم الشهٌرة ال

فٌه أثر واضح من الندب على أزورٌس فً  -الذي ٌقابل عملٌة الؽسل والتكفٌن عند المسلمٌن-

 .(ٕ)وسوؾ ترد إلى الصبا إلى أبد األبدٌن" ،"إنك سوؾ تحٌاحٌن ٌقال للمٌت:  ،أسطورته

ٌجب أن نشٌر إلى أنه من المستحٌل أن نتعرؾ على  -أن انتهٌنا من كل مباحثناوبعد -وعلى العموم 

مدى العمق الزمنى لعقابد الحٌاة بعد الموت فً مصر القدٌمة بدقة كاملة. فالدلٌل على وجود مثل هذه 

العقابد فً العصور التارٌخٌة المبكرة عامة، هو مجرد العثور على كتابات وطقوس دٌنٌة كثٌرة، 

أثرٌة متعددة، حٌث احتوْت مقابر هذه العصور على الطعام واألدوات األخرى التً ال ٌمكن  وأدلة

تفسٌر وجودها إال على ضوء افتراض أن هناك تصوًرا بؤن الحٌاة تمتد بعد الموت تحت ظروؾ 

 .(ٖ)شبٌهة للؽاٌة بتلك التً سبقتها عل األرض

ا بعد إال أن هذا االمتداد لٌس واضًحا فً معتقداتهم، فصح ًٌ ٌح أنهم آمنوا بالخلود وأن اإلنسان ٌبقى ح

مثبل، فقد تصّور المصرٌون  )المكان الذي ٌحٌا فٌه(الموت؛ ولكن دون تحدٌد واضح للطرٌقة أو 

أن هذه الحٌاة الثانٌة مشابهة للحٌاة الدنٌا، مع اختبلؾ المكان فقط،  -فً كثٌر من األحٌان–القدامى 

                                                           
(ٔ)

 .ٗٙٔ-ٖٙٔ-ٕٙٔ،اٌظفؾبدٕ،طِٔٚيك٠َٛهأذ،لظخاٌؾؼبهح،ِوعغٍبثك،ِظ-
(ٕ)

 اٌّٛلغاإلٌىزوٌٍٍّٟٚٔٛٛػخ.،ِظلهٍبثك.3ٙ٘ٔهاعغ:اٌٍّٛٛػخاٌؼوث١خا١ٌَّوح،-
(ٖ)

 ،ثزظّوف١َ٠وِّٕٟ.ٙٓٔبٔخاٌّظو٠خاٌمل٠ّخ،ِوعغٍبثك،صهاعغ:٠بهٍٚالفرشؤٝ،اٌل٠-



 
ٔٗٔ 

والمرأة والشٌخ والطفل خالدٌن مخلدٌن فً الحٌاة األخرى، كما كانوا دوت تؽٌٌر جدي. فٌبقى الرجل 

فً الحٌاة األولى، فهناك فً الحٌاة األبدٌة الثانٌة ٌسٌطر الرجل على زوجته وأوالده، وٌخدمه خدم 

 .(ٔ)من الذكور واإلناث، وٌتاح له فً حٌاته األخرى كل ما كان ٌجلب له الفرح والسرور فً دنٌاه

 ن للمكان الذي ٌحٌا فٌه اإلنسان حٌاته الثانٌة بعد الموت هما:وأبرز تصورٌ

تصوٌر أرضً، ربما ٌكون فٌه شًء من التشابه مع تصّور بعض قدماء ببلد الرافدٌن كما ظهر  -ٔ

لنا من الفصل السابق، وهو أن بعض قدماء المصرٌٌن تصّوروا الحٌاة الثانٌة فً وادي ٌقع فً باطن 

ة دالبل أهمها القصة التً وصلتنا من عصر عكر آسن، وهناك عدّ  أرض مظلمة كبٌبة ماإها

"بطلٌموس" أول ملوك الفراعنة البطالمة، وهً قصة لزوجة ربٌس الكهنة فً ذلك العصر وٌدعى 

زوجها الكاهن قابلة له: "أخً وزوجً  -من العالم اآلخر بعد موتها-"بشٌر انفتاح"، حٌث تخاطب 

الشراب وارتشاؾ كإوس المسرات ومحبة النساء، واتبع شهوة قلبك وصدٌقً: ال تنقطع عن الطعام و

نهاًرا ولٌبلً، وال تدع للهم مكاًنا. إن "آمنتى" أرض الموتى، هً أرض ظلمة وكآبة، والجبابرة 

ٌرقدون فً مومٌاتهم الجامدة ال ٌتحركون لرإٌة إخوتهم، وال ٌهتمون بزوجاتهم وأطفالهم، أما ٌنابٌع 

مٌاه آسنة عندهم.. إننً ال أعلم أٌن أنا؟! حٌن وصلُت إلى هذا الوادي وأنا أبكً األرض الحلوة فهً 

خابفة حزٌنة والمٌاه تتدفق أمامً. إن الموتى ٌؤتون بقلوب واجفة إلى هنا، فالموت الشامل ال قٌمة 

 . (ٕ)للتوسبلت عنده، والهداٌا ال ٌلتفت إلٌها"

ماء ال إلى األرض، بجوار اآللهة وفً جنتهم، وهذا تصّوٌر آخر مختلؾ عن الخلود، ٌتجه إلى الس -ٕ

هو الؽالب األشهر، حٌث تشٌر إلٌه كتاباتهم بوضوح فً عدة نصوص، من أظهرها النصٌن التالٌٌن 

 على سبٌل المثال:

كتابة محفوظة فً متحؾ اللوفر، ٌقول فٌها أحدهم وٌدعى "ناخت من" إنه ٌتمنى أن ٌدخل قبره  -أ

ٌوم من ماء بحٌرة كانت له، وأن ٌطٌر فوق األشجار التً ؼرسها وأن وٌخرج منه فٌشرب كل 

ٌستنشق النسٌم العلٌل تحتها، وأن ٌصعد إلى السماء، وأن ٌحرث نصٌبه فً حقل "عارو" وأن ٌؤكل 

 الطعام على مابدة اإلله العظٌم. 

ة مملكة آلهة )جنفقرات طوٌلة من كتاب الموتى، تدل عل إٌمانهم بوجود حٌاة أبدٌة علوٌة فً  -ب

وأكثر ما ٌهمنا منها قول قابلهم: "لٌتنً أنعم بجنتك أٌها اإلله حتْب.. دعنً أتمتع بؤمجادك  السماء(،

هناك، وآكل هناك وأشرب.. وأحرُث وأحصُد وأطحُن، وأمتلا بالُحّب.. هناك أزداُد نجاًحا.. وأسترٌح 

لمملكة اإللهٌة.. كما أعرُؾ أسماء فً المملكة اإللهٌة.. إننً أعرؾ أسماء كل منطقة هناك فً ا

األنهار التً تجري فً جنة حتْب.. إننً أبحر فً مجراها وأمرح فً جنبات جنة "حتْب"، و"رع" 

وحتْب ٌرتب القرابٌن.. إننً أسرع إلى هناك، لٌكون لً الفرح، وأمتلك الثراء  ،ٌتؤلق فً السماء

الجانب الشرقً ا دقٌقا لهذا الجنة، حٌث تقع فً والمجد، الذي قسمه اإلله حتْب لً". وقد حددوا مكانً 

، حٌث الحظ قدماء المصرٌٌن أن النجوم تظل ثابتة هناك، وهكذا تصوروا هذه المنطقة من السماء

 .. األبدي مكاًنا للنعٌم

                                                           
(ٔ)

 .ٖ٘أٔظو:ؽ١َٓاٌؼٛكاد،اٌّٛدفٟاٌل٠بٔبداٌشول١خ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٕ)

.ٕٖٔ-ٖٔٔأٔظو:ك.ػيدىوٟ،اٌّٛدٚاٌقٍٛكفٟاألك٠بْاٌّقزٍفخ،ِوعغٍبثك،صص-



 
ٕٔٗ 

إذ إنها  )الخلود فً سماء اآللهة(وقد أشارْت أًٌضا نصوص األهرام بوضوح إلى نفس عقٌدة  -ج

سان الصالح البار، ٌصعد إلى السماء، بعد رحلة جمة المخاطر، لئلقامة مع اآللهة تإكد على أن اإلن

فً السماء، وللدوران مع اإلله "رع" فً سفٌنته.. ثم فّصلت نصوص األهرام أًٌضا فً وصؾ )جنة 

السماء( حٌث ذكرْت أن الصالحٌن والفابزٌن الممجدٌن، سٌكون لهم الخلود فً السماء، وسٌقٌمون فً 

حدد منها، فٌه حقل ٌدعى )حقل الطعام( الذي ٌتناولون فٌه أطعمة شهٌة مختلفة تتجدد وال جزء م

تفنى أبًدا، وهناك حقل آخر اسمه )حقل عارو( فٌه شجرة جمٌزة عالٌة، تسّمى شجرة الحٌاة، وفً 

لذي ظلها ٌجلس اآللهة، والمطوبون السعداء، ٌتناولون من ثمارها. ولٌس هذا فحسب، بل إن الثعبان ا

ٌُرضُع اإلنساَن السعٌَد الذي ٌقٌم فً الجنة  ًٌا  )لبن الخلود(ٌحمً الشمس،  فٌعود هذا اإلنسان صب

ٌّا فت
(ٔ)   . 

وبقً أن نشٌر فً مسك الختام إلى أن )عقٌدة الخلود المصرٌة( أثرْت فً األدٌان التالٌة لها تؤثًٌرا 

ا، كالمسٌحٌة مثبل، فؤهم ما ٌمٌز الدٌانة المصرٌة  ًٌ القدٌمة توكٌدها فكرة الخلود بمنظور دٌنً عقل

فلسفً. فالمصرٌون ٌعتقدون أنه إذا أمكن أن ٌحٌا أوزٌر النٌل، وٌحٌا النبات كله، بعد موتهما، فإن 

فً مقدور اإلنسان أًٌضا أن ٌعود إلى الحٌاة بعد موته، وكان إٌمانهم ببقاء أجسام الموتى سلٌمة 

افة مما ساعد على إثبات هذه العقٌدة، التً ظلت بصورة تسترعً النظر فً أرض مصر الج

 .(ٕ)منهم إلى الدٌن المسٌحً مسٌطرة على الدٌانة المصرٌة آالؾ السنٌن، والتً انتقلتْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(ٔ)

.ٖٔٔ-ٖٓٔ-3ٕٔػيدىوٟ،ٔفٌاٌّوعغاٌَبثك،اٌظفؾبد-
(ٕ)

.ٕٙٔ،صٕ،طِٔٚيك٠َٛهأذ،لظخاٌؾؼبهح،ِوعغٍبثك،ِظ-



 
ٖٔٗ 

 خاتمة بنتائج البحث

من خبلل استعراض الباحث للكثٌر مّما وصلنا عن الموت وطقوسه والخلود وما ٌتعلق به، فً 

قدماء ببلد الرافدٌن وقدماء المصرٌٌن، وبعد تحلٌله ومناقشته وتؤمله وربط فلسفات قدماء الفرس و

تفاصٌله ببعضها، توّصل الباحث إلى جملة من النتابج المتعلقة بمسؤلة الخلود فً فلسفات الشرق 

 األدنى القدٌم المذكورة، وأبرزها النتابج األساسٌة الكبرى التالٌة:

ات الشرق األدنى القدٌمة الربٌسٌة الواردة فً هذا البحث أظهر البحث اتفاق جمٌع فلسف أوالً:

ال تفنى بموت اإلنسان، بل تنتقل  -بشكل عام– )الزرادشتٌة، والرافدٌة، والمصرٌة( على أن الروح

 إلى مكان آخر؛ ولكن االختبلؾ بٌن هذه الفلسفات القدٌمة فً هذه المسؤلة ٌظهر من خبلل ما ٌلً:

فً الزرادشتٌة: جنة نورانٌة للصالحٌن  -أفهو:  تقل إلٌه الروح بعد الموت:تحدٌد المكان الذي تن -ا 

المإمنٌن توصؾ أًٌضا بؤنها )دار النعٌم والسرور( األبدٌٌن لؤلخٌار، وفً المقابل هناك دار العذاب 

حٌث تإمن "الزرادشتٌة" بالحٌاة األخرى الخالدة لؤلرواح، بكل ما فٌها والشقاء األبدٌٌن لؤلشرار، 

ن نعٌم وعذاب، فؤرواح الصالحٌن سوؾ تحٌا حٌاتها الثانٌة فً الجنة أو )دار النور( كما ٌسمونها، م

ٌّر فً حٌاته الدنٌوٌة األولى. والعكس صحٌح، إذ سوؾ تحٌا أرواح  كنتٌجة لسلوكٌات صاحبها الخ

ل هذه الحٌاة اآلثمٌن والمجرمٌن فً "الجهنم"، كنتٌجة لسلوكٌات صاحبها أٌضاً فً الدنٌا؛ ولكن قب

آالؾ من السنٌن التً تسبق ٌوم البعث والحساب. مع ضرورة التؤكٌد ستنتظر األرواح مدة تصل إلى 

على ورود إشارات إلى حصول شًء من الشكوك والقلق الذي انتاب الزرادشتٌٌن فً أزمنة معٌنة، 

واألرجح، تإكد الذي تساءل وخاؾ كثًٌرا؛ ولكن المعلومات األكثر  نفسه، وعلى رأسهم زرادشت

ا على ٌقٌنهم فً النهاٌة وإٌمانهم الكبٌر بخلود الروح المقترن بالسرور لئلنسان الصالح، وفً  ًٌ قطع

المقابل هو خلود أبدي فً العذاب لؤلشرار، فالحقٌقة أن نصوص التساإالت التً توحً بالشك قلٌلة 

لراسخ بخلود حقٌقً للروح وحٌاة ثانٌة إذا قارنها باآلٌات الواثقة الكثٌرة فً القطع بوجود االعتقاد ا

فً عالم آخر الحق.. وباختصار فمكان اإلقامة فً الحٌاة الثانٌة للصالحٌن هو الجنة، وٌإمن 

الزرادشتٌون أن جنة دٌانة زرادشت تشبه الجنة التً جاء وصفها فً اإلسبلم، ولكّن اعتقادهم بقدسٌة 

هو مكان بارد جّداً وقذر وملًء بؤنواع الدواّب التً  النار دفعهم إلى القول بؤن مؤوى خلود العاصٌن

 تنزل نقمتها بهم وتإذٌهم. 

عند قدماء ببلد الرافدٌن: هناك ؼموض وتداخل فً المعلومات الواردة عنهم فً هذا الشؤن،  -ب

ا صورها الٌونان كم-رون الدار اآلخرة وبالجملة فإن السابد العام األشهر عنهم هو أنهم كانوا ٌصوّ 

تسكنه األطٌاؾ التعسة وٌهوى إلٌه الموتى أٌاً كان شؤنهم من ؼٌر تمٌٌز  المً مظ اعالمً  -بعدهم من

بٌنهم. فلم تكن فكرة الجنة والنار والنعٌم الدابم والعذاب المخلّد قد استقرْت بعد فً عقولهم، فلم ٌكونوا 

فً النعم المادٌة  امون بهما طمعً دة"، بل كانوا ٌتقدا فً "الحٌاة الخالمون بالصبلة والقربان طمعً ٌتقدّ 

ا ؼامضاً  الملموسة فً الحٌاة الدنٌا؛ ولكنهم مع ذلك ٌإمنون إٌماناً  ًٌ بوجود عالم أسفل وحٌاة  سطح

ثانٌة للروح فٌه، بدلٌل الخوؾ من كثرة الذنوب المنتشر فً نصوصهم األدبٌة وؼٌرها، وبدلٌل 

لطعام واألدوات والحاجٌات المختلفة كالخواتم تزوٌدهم المٌت بكثٌر من األشٌاء فً قبره، ومنها ا

والؽٌارات من المبلبس الداخلٌة، والعطور واألمشاط والكحل.. باإلضافة إلى نقطة مهمة جًدا، وهً 

أن قبور ملوكهم وجد فٌها )مرافقون( من خدمهم وحشمهم ووزرابهم وموظفٌهم، مما ٌزٌد من تؤكٌد 

ا ٌعتقدون أن هإالء المرافقٌن سٌقومون بخدمة الملوك وأمثالهم إٌمانهم بوجود عالم آخر، إذ إنهم كانو
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من العظماء فً حٌاتهم الثانٌة، حٌث سّجل الباحثون وعلماء اآلثار وجود آالؾ القبور الملكٌة فً 

عدد من مناطق العراق القدٌم، واشترك كثٌر منها فً أن القبر ال ٌقتصر على دفن شخص واحد فً 

ضافة إلى صاحب القبر أو الشخصٌة الربٌسٌة التً شٌد القبر من أجلها القبر بل وجد فٌه باإل

)المقصود الملك ؼالًبا( وجد معه عدد من البشر المدفونٌن والحٌوانات والعربات وكذلك مجموعات 

والخالصة هً أن مكان حٌاة نفٌسة من الحلً الذهبٌة والمجوهرات واألحجار الكرٌمة وؼٌرها..  

فً تصّور كثٌر من قدماء ببلد الرافدٌن، وٌقع هذا العالم تحت  العالم األسفل(الروح الثانٌة هو )

سطح األرض الظاهر، وقد وصفوه بؤنه عالم مخٌؾ بهٌبة مدٌنة مسّورة بسبعة أسوار ٌحرسها مردة 

الشٌاطٌن، وسموه بؤسماء كثٌرة منها )األرض التً ال رجعة منها( وتحكم هذا العالم إلهة شدٌدة 

ها "كٌجال"، وٌساعدها فً هذا الحكم مجموعة من اآللهة والشٌاطٌن والكّتاب لتسجٌل قاسٌة اسم

شإون الموتى.. ورؼم ضبابٌة واضطراب صورة هذا العالم فً معتقداتهم، إال أنهم كانوا ٌرونه 

عالًما مرعًبا ٌكاد ٌتساوى فٌه الموتى، فبل قٌامة وال جنة وال نار وال حساب أخروي بالصورة 

 ة فً األدٌان السماوٌة وؼٌرها.المعروف

ولكن هذا ال ٌلؽً وجود اعتقادات سابدة منها أن )مصٌر الموتى( فً ذلك العالم األسفل لم ٌكن 

واحًدا، وسنوضح تفاصٌل ذلك فً األسطر القادمة من هذه الخاتمة. والخبلصة هنا اآلن أنهم لم 

ا، أي أنهم لم ٌعتقدوا بالفناء المطلق، ٌنظروا إلى الموت كؽاٌة تنتهً عندها الحٌاة وتنعدم انعد ًٌ اًما كل

تنتقل الروح إلى طور جدٌد من الوجود، إذ تنحدر الروح بعد وضع فبعد انفصال الروح عن الجسد، 

 وهو العالم األسفل، وتعٌش هناك إلى أبد اآلبدٌن. (عالم األرواح)الجسم فً القبر إلى 

دحمة بؤعداد رهٌبة من الطقوس والنصوص عند قدماء المصرٌٌن: عقابدهم متضاربة مز -ج

واألفكار التً ال ٌمكن من خبللها تكوٌن صورة قطعٌة دقٌقة لعقٌدتهم فً العالم اآلخر، الذي تتفق جلُّ 

كتاباتهم على وجوده وعلى أنه عالم أبدي خالد. فهناك فً هذه النقطة تصّورات عدٌدة متداخلة 

دٌمة، أهمها أن بعضهم تصّور أن خلود عامة الناس ٌكون مختلفة عن بعضها فً العقابد المصرٌة الق

ٌّر وشرٌر، بٌنما ٌخلد الملوك فً السماء، فكانت  فً مهامة مظلمة تحت األرض، ال فرق فٌها بٌن خ

السماء جنة الخلود للملوك، أما تحت األرض فكان مقر بقٌة البشر الموتى. وهو تصّور قلٌل الورود 

ت األخرى، وأهمها أن الكثٌر من قدماء المصرٌٌن تصّوروا أن الحٌاة فً المصادر مقارنة بالتصورا

فً العالم اآلخر مثلها مثل الحٌاة على األرض، حٌث ٌوجد سماء مثل سماء األرض، ونظراً ألن 

الزراعة كانت عماد الحٌاة فً مصر أٌضاً فستكون كذلك فً العالم اآلخر، حٌث تصوروا أن العالم 

والشعٌر ٌحصدونها وٌتمتعون بالخٌر الوفٌر واألمان فٌها، فكانت هذه الحٌاة األخر حقول من القمح 

الثانٌة مشابهة للحٌاة الدنٌا تماًما، مع اختبلؾ المكان فقط، دون تؽٌٌر جدي. فٌبقى الرجل والمرأة 

والشٌخ والطفل خالدٌن مخلدٌن فً الحٌاة األخرى، كما كانوا فً الحٌاة األولى، فهناك فً الحٌاة 

ألبدٌة الثانٌة ٌسٌطر الرجل على زوجته وأوالده، وٌتاح له فً حٌاته األخرى كل ما كان ٌجلب له ا

الفرح والسرور فً دنٌاه، كما أن عمل الخدم ٌستمر هناك، فالخبازٌن والجزارٌن والنساء الخادمات 

 ونهم فً الدنٌا. وؼٌرهم، ٌقومون فً العالم اآلخر بخدمة أسٌادهم وؼٌرهم من الناس الذٌن كانوا ٌخدم

وهناك تصّور شهٌر سابد ذابع عنهم، اتفقت على تؤكٌده األكثرٌة، وهو أن الذٌن ٌصلون إلى "أوزٌر" 

أي فً الحدابق  -مبربٌن من جمٌع الذنوب ٌسمح لهم أن ٌعٌشوا مخلدٌن فً "حقل الفٌضان السعٌد"

هً أن أبرز تصورٌن للمكان  السماوٌة حٌث توجد الوفرة واألمن على الدوام. وخبلصة هذه النقطة

، فاألرضً هما التصور األرضً، والتصّور العلويالذي ٌحٌا فٌه اإلنسان حٌاته الثانٌة بعد الموت 
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ربما ٌكون فٌه شًء من التشابه مع تصّور بعض قدماء ببلد الرافدٌن، وهو أن بعض قدماء 

ة كبٌبة ماإها عكر آسن، المصرٌٌن تصّوروا الحٌاة الثانٌة فً وادي ٌقع فً باطن أرض مظلم

وأوردنا على ذلك وؼٌره مما سبق دالبل وشواهد كثٌرة. أما التصّور العلوي، فٌتجه إلى السماء ال 

إلى األرض، بجوار اآللهة وفً جنتهم، وهذا هو الؽالب األشهر، حٌث تشٌر كتاباتهم إلى إٌمانهم 

توجد هناك أمور كثٌرة سارة مبهجة،  بخلود األبرار والصالحٌن فً )جنة مملكة آلهة السماء(، حٌث

أهمها مثبل حقل "عارو" أو )الحقول الفردوسٌة( التً ٌحرثونها وٌؤكل وٌشرب هناك األخٌار أًٌضا 

على مابدة اإلله العظٌم. وقد حددوا مكاًنا دقٌقا لهذا الجنة اإللهٌة السماوٌة، حٌث تقع فً الجانب 

ٌن أن النجوم تظل ثابتة هناك، وهكذا تصوروا هذه الشرقً من السماء، حٌث الحظ قدماء المصرٌ

المنطقة مكاًنا للنعٌم.. وقد ظهر من البحث أن نصوص األهرام فّصلت أًٌضا فً وصؾ )جنة 

السماء( حٌث ذكرْت أن الصالحٌن والفابزٌن الممجدٌن، سٌكون لهم الخلود فً السماء، وسٌقٌمون فً 

( الذي ٌتناولون فٌه أطعمة شهٌة مختلفة تتجدد وال جزء محدد منها، فٌه حقل ٌدعى )حقل الطعام

تفنى أبًدا، وهناك شجرة جمٌزة عالٌة فً حقل عارو، تسّمى شجرة الحٌاة، وفً ظلها ٌجلس اآللهة، 

والمطوبون السعداء، ٌتناولون من ثمارها. ولٌس هذا فحسب، بل إن الثعبان الذي ٌحمً الشمس، 

ٌّا فً عقٌدتهم.ٌُرضُع اإلنساَن السعٌَد الذي ٌقٌم  ا فت ًٌ  فً الجنة )لبن الخلود( فٌعود هذا اإلنسان صب

 -أحٌث ٌظهر االختبلؾ بٌنهم وفق التالً:  كٌفٌة انتقال الروح إلى مكانها الجدٌد بعد الموت: -ٕ

باالطبلع على كتاب "الزرادشتٌة" المقّدس )األفستا( وبؽٌره من المصادر والمراجع، اتضح لنا أن 

ٌسارعون إلى التخلّص  م وفق الكٌفٌة التً فصلنا فٌها،عد قٌامهم بتجهٌز جثث موتاهالزرادشتٌٌن ب

من تلك الجثث  النجسة فً اعتقادهم، بوضعها فً األماكن البعٌدة المرتفعة، التً تسّمى أبراج 

السكوت أو "الداهما"، كطعام للطٌور الجارحة، حتى ال تلّوث أرضهم ومٌاههم وبٌوتهم وأجسادهم.. 

تستمر فترة الحداد )ثبلثة أٌام( والسبب فً ذلك هو ما ٌهمنا هنا، وهو أن االعتقاد السابد عندهم ثم 

هو أن الروح ال تؽادر الدنٌا فً األٌام الثبلثة التالٌة على الوفاة، ولذلك تقام لها الصلوات والتراتٌل 

الدنٌوي إلى العالم األخروي، المتصلة خبلل هذه الفترة، وفً صباح الٌوم الرابع تفارق الروح العالم 

مما ٌتطلب إعداد حفلة دٌنٌة وطقوس كثٌرة شرحناها بالتفصٌل، تهدؾ إلى مساعدة الروح أثناء 

سٌرها فً مراحل العالم اآلخر، وأهمها )جسر جٌنفات( المشابه للصراط فً اإلسبلم وؼٌره من 

ل أن تنتهً األرواح الخٌرة إلى األدٌان، وكذلك )المطهر( الذي ٌمرون به وفق ما شرحه البحث، قب

ولكن الجنة فً دوام سرمدي، والشرٌرة إلى الجحٌم والمعدن الملتهب الذي تخلد فٌه إلى األبد. 

األرواح قبل أن تصل إلى أماكن الحساب واإلقامة األبدٌة فً السعادة والنعٌم، أو فً التعاسة 

مة المٌت( وإجراءاتها التً شرحناها والشقاء، ال بد من مرور كل إنسان قبل ذلك بمرحلة )محاك

نتٌجة حادث فلكً ضخم، حٌن  -وفق الزرادشتٌة-بالتفصٌل، وزبدة هذا الشرح أن الساعة ستقوم 

ٌصطدم باألرض أحد الكواكب، فتمٌد األرض بالناس وتخر الجبال هّدا، وتذوب العناصر وٌصهر 

ٌُؽسل الناس فً منصهر وعناصره من الشٌا أهرٌمان""النحاس وٌسٌل إلى جهنم، وٌفنى  طٌن، و

ٌُطلب من ا علٌهمالنحاس، ولكنه لن ٌضر األخٌار، الذٌن سٌجدونه برًدا وسبلمً  ، ثم فً محاكمة المٌت 

مه ٌتحدد كل إنسان أن ٌقدم حساًبا عن كل ما جنته ٌداه حٌن كان فً الجسد، وعلى ضوء ما ٌقدّ 

 لها، فإنه سٌنجو وتنعم روحه فً دار مصٌره، فإن كان مطًٌعا ألوامر وتعالٌم زرادشت وممتثبل

النعٌم، وإن كان العكس فمصٌره العذاب األبدي فً الجحٌم.. أّما الذٌن تتساوى حسناتهم وسٌباتهم، 

فإنهم ٌذهبون إلى مقام وسط، ٌقع بٌن األرض والكواكب، ٌبقون فٌه ٌعانون فً انتظار مصٌرهم إلى 

ب مكان المحاكمة ٌوجد ثبلثة قضاة بٌنهم )مٌتهرا( وهناك أما القضاة، فعلى با ٌوم الدٌنونة األخٌر.
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على صعود إحدى ٌُنصب مٌزان توضع فً إحدى كفتٌه حسنات المٌت، وفً األخرى سٌباته، وبناء 

الكفتٌن أو هبوطها ٌصدر الحكم على مصٌر هذا المٌت، ثم ٌإمر من تمت محاسبته بالمرور فوق 

لذي ٌتسع أمام األخٌار فٌعبرونه إلى )دار النور( وٌستقبلهم المعبر أو الصراط الممتد فوق الجحٌم ا

"آهورامازدا" وهناك ٌستمتعون بالخلود فً السعادة األبدٌة، وٌضٌق حتى ٌكون أدق من الشعرة 

 الذي ٌسقطون منه وٌتهاوون فً جحٌم ملتهب مظلم ٌتزاحمون فٌه. وأحّد من الشفرة أمام األشرار

د ظهر لنا من البحث أن لهم طقوس كثٌرة مع الموت الذي ٌسمونه )العودة أما الرافدٌون قدًٌما، فق -ب

إلى الصلصال( أو الرجوع إلى التراب، ورؼم أن سكان ببلد الرافدٌن القدٌمة لم ٌتفقوا على أي شًء 

عند الدفن، ال فً شكل التوابٌت، وال فً تجهٌز الجثة وال فً وضعٌتها فً القبر، وال فً الجهة التً 

ها المٌت، وال فً طرٌقة حفر أو بناء القبور، إال أننا نجد أن الهدؾ من بعض هذه الطقوس أو ٌوجه ل

، ومن أبرز ذلك مثبل  اعتقادهم القوي بؤهمٌة مرتبط بروح المٌت وانتقالهاالعادات أو الممارسات 

عدم دفنها دفن المٌت؛ ألن روحه ال ٌمكن أن تستقر بعد الموت إال إذا ُدفنت جثته بشكل جٌد، أما 

فٌجعل روح المٌت تظهر بصور مختلفة مفزعة لؤلحٌاء؛ ولذلك كانت القوانٌن العراقٌة القدٌمة توقع 

عقوبات صارمة على المجرمٌن الذٌن قاموا بجرابم بشعة، ومن تلك العقوبات )عدم دفن جثثهم(. 

عل أرواحهم ؼٌر وأًٌضا كان الملوك ٌنتقمون من أعدابهم بنبش قبورهم، إمعاناً فً تعذٌبهم وج

مستقرة، كما وجدنا أن الهدؾ من بعض تلك الطقوس هو إرضاء آلهة السماء وآلهة العالم األسفل مًعا 

وتجنب ؼضبها، حتى ٌتم االعتناء بالمٌت، فٌكلفون بعض األشخاص والكهنة من أجل )تبلوة 

، وهو العالم األسفلتحسٌن حالة روحه فً التعاوٌذ( مثبل بعد موته مباشرة، بحجة أنها تعمل على 

ولذلك وجدنا أنه عثر على )القوارب(، العالم الذي تنتقل إلٌه روح المٌت بآلٌة عجٌبة عن طرٌق 

كثٌر من القوارب فً عدد من كبٌر من قبورهم، والسبب أنهم كانوا ٌإمنون بؤن هناك نهًرا ٌسمى 

الهابلة(، فعندما ٌموت الناس  "خبرة" ٌفصل بٌن الحٌاة الدنٌا وعالم األشباح الذي ٌسمونه )األرض

فإن أرواحهم البد أن تعبر هذا النهر بالقوارب، وبعد وصولها تقوم إلهة الكتابة "بعلة صٌرى" 

بتسجٌل أسماء الداخلٌن، كما أن الموتى ٌطالبون بدفع )رسوم العبور( حٌث ٌتقاضى منهم المسإول 

كاٌة )القوارب والنقود( ناتجة عن معتقدات نقوًدا قبل السماح لهم بالعبور إلى العالم األسفل.. وح

كثٌرة متشابكة عندهم، من أبرزها مثبل اعتقادهم بؤن األرض تنقسم إلى ثبلث طبقات، األولى هً 

 أرواح والثالثة هً األرض السفلى حٌث عالماألرض العلٌا، والثانٌة هً األرض الوسطى، 

فلً؛ وهناك مدخل آخر ٌقع عند نقطة مؽٌب . والقبر هو المدخل لعالم أرواح األموات الساألموات

كانت تمتد مٌاه العمق؛  -الذي ٌقع فً الطبقة األخٌرة تحت األرض-الشمس. وفوق العالم السفلً 

وهناك ٌوجد نهر "خبرة" السالؾ الذكر، الذي ٌسمونه أًٌضا نهر "عبر"، وهو المإدي إلى العالم 

الموتى لهذا النهر والوصول إلى أسوار مدٌنة األسفل، ومعتقداتهم حوله هً أنه ال ٌمكن عبور 

الموتى إال بعد إقامة الشعابر الجنابزٌة وتقدٌم القرابٌن آللهة العالم السفلً، عبر نهر عبر. وهذا سبب 

التً سٌدفعها  )قطع النقود(وجود السفن ونماذجها المختلفة فً المرفقات الجنابزٌة، إضافة إلى 

 العالم السفلً. الموتى للمسإول عن عبورهم إلى

أما قدماء المصرٌٌن، فقد كان الموت فً عقٌدتهم الفرعونٌة هو بداٌة )الحٌاة الحقٌقٌة(، وكانت  -ج

كان أمًرا  )االحتفال بدفن الموتى(الجنازة أقرب إلى حفل زفاؾ إلى العالم اآلخر الجدٌد، كما أن 

المستقبل تتوقؾ على هذا االحتفال، مهًما وشابًعا عندهم، فقد اعتقدوا أن سعادة الشخص المٌت فً 

وعلى المعتقدات المرتبطة بالطقوس، حٌث كان المٌت ٌدفن دابًما وال تحرق جثته أبًدا، وقد ظهر لنا 
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من خبلل )أعٌاد الموت( وؼٌرها، أن األحٌاء ٌحملون إلى قبور موتاهم ألوان الطعام والشراب، 

راب كل طارق، ثم ٌلهون وٌمرحون، فٌؤكلون وٌشربون وٌصٌب معهم من ذلك الطعام والش

وٌعتقدون أن الموتى إنما ٌشاركون بؤرواحهم فً الطعام والشراب وفً اللهو والمرح أٌضا، كما أن 

أثناء النهار فقط، فٌكون  -أو تخرج قرٌنته منه- المٌت ال ٌبقى سجًٌنا فً قبره المظلم، بل ٌخرج منه

شاء على األرض، وللحفاظ على نفسه من األفاعً حًرا فً النهار ٌؽادر ضٌق القبر وٌتجول كٌؾ 

السامة والتماسٌح والعقارب كان ٌتسلح بالتعاوٌذ السحرٌة، وٌعتقد أن مخلوقاً آخر ٌإوي جسم 

ٌُرى فً الحٌاة الدنٌا، وتلك هً )الروح(.   اإلنسان وال 

ات وؼٌرها، أن من كما ظهر لنا أنه بوجود الكتابات العقابدٌة الكثٌرة المسجلة على جدران األهرام

ؼاٌاتها هً اعتقادهم أنها ستكون عوناً لؤلموات فً الحٌاة األخرى، كما عكست خوؾ المصري 

القدٌم من الموت ومعرفته بؤنه سٌحاكم علً ما اقترفه من جرابم وأعمال، والخبلصة أننا إذا اعتبرنا 

عالم اآلخر، فإن نصوص أن أهرامات الجٌزة هً محطة إطبلق لؤلرواح من العالم المادي إلى ال

األهرام هً بمثابة )الكتالوج( الذي ٌشرح طرٌقة تشؽٌل هذه المحطة، وٌصؾ الطرٌق الذى تسلكه 

الروح فً رحلتها إلى العالم اآلخر، وكل ذلك كان تؤثًرا بتؤمل فٌضان النٌل المنتظم، الذي كان ماإه 

جدٌد لتصبح أرًضا خضراء رطبة  ٌؽطً األراضً الزراعٌة الجافة كل عام فٌبث فٌها الحٌاة من

تنتج أشكاال وألواًنا من المزروعات، ثم تعود األرض بعد ذلك إلى الموت والجفاؾ من جدٌد، حتى 

ٌحصل الفٌضان التالً فتعود الحٌاة، فهذا الفٌضان كان ٌعطٌهم إشارة طبٌعٌة أنه ٌشبه اإلنسان حٌث 

ا كحال الفٌضان كلما انخفض ًٌ ماإه، ولكن عودة الفٌضان مجددا فً العام  ٌقترب من الموت تدرٌج

التالً وبقوة وعنفوان أعطتهم شعورا بؤن اإلنسان أٌضا بعد ضعفه ورحٌله سٌعود مجدداً، فجمٌع 

الظواهر الطبٌعٌة الكثٌرة كشروق الشمس وؼروبها وكذلك القمر، التً فٌها قدوم ورحٌل ونشاط 

فكرة الحٌاة األبدٌة وعقٌدة قدٌم أو بعثت فٌه وضعؾ وبروز واختفاء.. كلها أوحت إلى المصري ال

فآمن أن الروح تنتقل مباشرة إلى عالم اآلخرة بعد الموت، حٌث تعٌش هناك حٌاة ثانٌة الخلود. 

تختلؾ سعادتها وشقاوتها حسب العمل الذي جناه اإلنسان فً حٌاته الدنٌا، أو أن الروح قبل أن تستقر 

: مفً الروح قوله ماءالقد ٌنالمصرٌ بعض .. وٌلخص عقٌدةعلى حال البد أن تعرض أوال للحساب

 )إن الروح مستقرها السماء بٌنما الجسد فً األرض(. 

هٌئة طائر الروح )عنصر الباء( فً أشكال مختلفة، لعل أهمها تصوٌرها على  وقد صّور المصريُّ 

ٌر عن أن الروح ، والشك أن هذا التصوٌر هو تعببرأس إنسان ٌشبه رأس صاحبه وبٌدان آدمٌتان

سوؾ تحلق فً السماء كالطٌر بعد الموت، فكانوا ٌعتقدون بحدوث ذلك فور الموت، ولكن الروح 

ستعود إلى جسد صاحبها لتبعث فٌه الحٌاة مرة أخرى، إذا ما بقً محافظا على شكله، ومن هنا نشؤ 

لمتوفى إلى السماء ثبت لنا أن الكثٌرٌن منهم ٌعتقدون بصعود روح االتحنٌط. فبعد خروج الروح 

، خاصة إذا كان ملكاً، أو أن الملك ٌصعد قابًضا على ذٌل البقرة السماوٌة، أو عبر سلم علوي عظٌم

 محلقاً كطابر أو محموال على دخان البخور المحترق من الكاهن أو على ظهر عاصفة رملٌة. 

 )طائر برأس إنسان(.ل ثم استقر االعتقاد عندهم بعد ذلك، هو خروج روح كل إنسان ٌموت على شك

فالروح فً نظرهم ذات منفصلة عن الجسم تمام االنفصال، إال أنها تحل فٌه حلوال متصبل ومنقطعا، 

وهً جوهر خالد، ٌشكل حلقة الوصل بٌن اإلنسان واإلله، فالروح تتصل بعالم اآللهة مادام اإلنسان 

األحٌاء، فتنبا األحٌاء بؤسرار المستقبل،  على قٌد الحٌاة. أما بعد الوفاة فٌمكن للروح أن تتصل بعالم

 وتحذرهم مما عساه أن ٌكون فً طرٌقهم من أخطار، وتبشرهم أٌضا بما عساه ٌنالهم من خٌر.
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وفهمنا من متون األهرام أنهم ٌعتقدون أن الملك المتوفى بعد دفنه فً الؽرب كان ٌصعد للسماء 

ٌُحتمل أن أقدم اعتق اد بالوالدة الثانٌة كان ٌتم فً السماء حٌث ٌولد وٌتحول لجسم سماوي أو نجم، و

مفازات الُمتوفى على )هٌبة نجم( وهذه الهٌبة تعبر عن األبدٌة واالستمرارٌة، إال أن أمام روح المٌت 

تفصل عالم الدنٌا عن عالم اآلخرة، وعندما ٌنجح المٌت فً تجاوزها بفضل الُرقى السحرٌة  مرعبة

 له أنوبٌس، فٌقوده من ٌده وٌدخله قاعة العدالة للمحاكمة والحساب.المودعة فً مدفنه، ٌلقاه اإل

كما وردْت إشاراٌت تدل على وجود اشتراك بٌن بعض عقابد المصرٌٌن والزرادشتٌٌن القدماء، حول 

فقد ورد فً بعض نسخ "كتاب الموتى" المحفوظة فً متحؾ اللوفر ببارٌس أن  )المطهر(موضوع 

بعض الهفوات البد أن تذوق العذاب فً طرٌقها، ولكن إلى حٌن محدد،  النفس التً ارتكب صاحبها

باستثناء لتطهٌرها قبل أن تدخل الجنة. وكل هذا الكبلم السابق ٌشمل ؼالبٌة قدماء المصرٌٌن، 

الذٌن أوردنا بعض معتقداتهم النافٌة لكل هذه العقابد السابدة فً مصر القدٌمة،  الملحدٌن منهم،

حٌث  )تناسخ األرواح(،ماء المصرٌٌن أًٌضا، الذٌن آمنوا بعقٌدة الخلود عبر وباستثناء بعض قد

ق. م( وألسباب تتصل بتطور الوعً بوجود جوهرٌن داخل  ٖٓٓٔاعتقدوا فً تارٌخ متؤخر بعد )

اإلنسان الواحد هما الجسد والروح، وآمنوا أَن  الروح خالدة ال تفنى، ولكنها تنتقل من جسد آلخر 

السابق فً األجساد األولى. ؼٌر أنه من المهم أن نإكد أًٌضا إلى أن هناك من ٌعترض بحسب عملها 

 على هذا، حٌث ٌرى البعض أن المصرٌٌن لم ٌإمنوا بعقٌدة التناسخ إطبلًقا.

أظهر البحث اختبلؾ فلسفات الشرق  حال الروح فً مكانها الجدٌدة وتوصٌؾ حٌاتها الثانٌة: -ٖ

 ى النحو التالً:األدنى القدٌم فً ذلك، عل

س وؼٌره، أن نفوس الخٌرٌن فً الزرادشتٌة، أثبتنا من عدد من نصوص كتابهم األفستا المقدّ  -أ

، التً ستعٌش فٌها األرواح الطٌبة فً سوؾ تبتهج فً الحٌاة الثانٌة الخالدة فً الجنة النورانٌة

وهذا فً الحقٌقة امتداٌد لما حدث الشرور واآلالم والظبلم واألحزان؛  حٌاة جدٌدة سعٌدة خالٌة من كلِّ 

لهذه الروح الصالحة بعد الموت مباشرة، فهم ٌإمنون أن روح اإلنسان الخٌر المإمن ٌهبط علٌها 

التالٌة لموته، وهو أكثر من كل الخٌر والهدوء  خالل األٌام الثالثة األولىالخٌر والهدوء مباشرة 

ٌة. فتشعر برضى وسعادة لم تشعر بمثلها قط فً اللذٌن رأتهما هذه الروح طٌلة كل حٌاتها الدنٌو

حٌاتها األرضٌة، وبعد انقضاء اللٌالً الثبلث تنطلق روح الصالح للتجول بٌن النباتات ذوات الروابح 

العطرة، وٌستمر بها الحال فً نعٌم وسهولة فً تجاوز الصراط، ثم السرور الكبٌر الدابم المرتبط 

 ٌن األخٌار فً جنة دٌانة زرادشت النورانٌة.دابًما بموضوع خلود أرواح الصالح

( أو المعدن الملتهب المظلم الذي كما سٌتعذب الكاذبون إلى األبد فً الجحٌم الذي ٌسمونه )الجهنم

ٌتزاحمون فٌه، وٌعانون فٌه من البرودة الشدٌدة جّداً، والقذارة وأنواع الدواّب المإذٌة. أما إذا كانت 

ا ، فإنه ٌقاسً عذاًبا مإقتاً ٌطهره من الذنوب، وإذا كان قد ارتكب كثٌرً حسنات اإلنسان ترجح سٌباته

من الخطاٌا ولكنه فعل بعض الخٌر لم ٌلبث فً العذاب إال اثنً عشر ألؾ عام، ثم ٌنتقل بعدها إلى 

 أو الجنة النورانٌة. الخلود فً دار النورعالم 

ن ذلك فً عدد من األسطر السابقة من هذه أّما قدماء ببلد ما بٌن النهرٌن، فقد ظهر لنا شًء م -ب

الخاتمة المتعلقة بتحدٌد المكان الذي تنتقل إلٌه الروح بعد الموت، وباإلضافة إلى ذلك فقد اعتقدوا أن 

مصٌر الموتى فً العالم األسفل لٌس واحًدا، بل ٌنقسمون إلى فرٌقٌن، ولذلك كان أقصى ما ٌطمعون 

ا، أو الالفرٌق األول فٌه أن ٌكونوا من  ًٌّ ذٌن ٌسترٌحون فً )العالم السفلً( فوق أَِسّرٍة وٌشربون ماًء نق
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فإن مصٌرهم  الفرٌق الثانًأن ٌنالوا عون آبابهم وأزواجهم إن كانوا ممن سقطوا فً المعارك.. أما 

 .كان محزًنا، حٌث تؤكلهم الدٌدان وٌملإهم الؽبار وتحصل لهم أمور كثٌرة مشابهة قاسٌة

تحمل إلى أن الروح فً فكرهم  -رؼم قلتها–ننا ال نستطٌع تجاهل ورود إشارات باإلضافة إلى أ 

بعد الموت وتنتقل بتلك الحسنات والسٌبات معها إلى العالم األسفل،  معها حسنات وسٌئات المتوفى

فهذا ٌزٌدنا ٌقًٌنا أن إٌمانهم ال ٌتوقؾ عند وجود عالم أسفل تنتقل له األرواح بعد الموت فحسب، 

ٌمتد إٌمان الكثٌرٌن منهم لٌشمل اإلٌمان بؤن الحسنات والسٌبات سترافق روح اإلنسان إلى ذلك  وإنما

العالم األسفل كما ظهر من بعض المعلومات القلٌلة الواردة فً األطروحة. ولٌس هذا فحسب، بل 

المرء  بوجود )آلهة تحاكم أرواح الموتى( وأن مرتبة -حسب كثٌر مما نقل وكتب عنهم-إنهم ٌإمنون 

فً )العالم اآلخر( تعتمد وتتوقؾ على نشاطاته وأعماله إبان حٌاته.. ومن آلهة المحاكمة عندهم "إله 

الشمس" الذي ٌمّر بالعالم السفلً فٌزودهم بالضوء الوحٌد الموجود لدٌهم، ثم ٌتولّى الحكم على 

 ر نصٌبهم. أرواح  الموتى، باإلضافة إلى "اإلله ننار" الذي ٌحكم علٌهم أًٌضا وٌقر

مكان ٌمؤله الؽبار وٌؤكل أهله الطٌن والتراب، وعلٌهم رهم بؤنه كما ٌتصؾ العالم األسفل فً تصوّ 

أجنحة من رٌش تنقلهم كما الطٌور، وهم ٌقٌمون هناك حفاة عراة ال ٌلبسون األحذٌة وال أي 

ل ال ٌسمحون ؛ والسبب هو أن حّراس بوابات العالم األسفمالبس باستثناء الرٌش الذي ٌكسوهم

ألحد بالدخول إلٌه إال إذا تم تجرٌده من كل شًء ٌلبسه، األحذٌة والمجوهرات والمبلبس وكل شًء. 

كما أن قدماء ببلد النهرٌن كانوا ٌإمنون بؤن أرواح الموتى تسمع األصوات الصادرة من عالم 

 ثانٌة. األحٌاء من جهة، وتبقى محتفظة بمشاعرها تجاه من تحبهم ومن تكرههم من جهة

ومع اتفاق كثٌر من الباحثٌن على أنهم لم ٌعتقدوا بوضوح بعقٌدة الجنة والنار وما شابهها من عقابد 

النعٌم والعذاب، إال أن الرافدٌٌن كانوا ٌلطفون أحٌاًنا األمر، فٌقولون فً كثٌر من نصوصهم ومآثرهم 

ات واألعمال الصالحة والموتى أن الموتى الذٌن خلفوا الحسن -من ملحمة جلجامش ٕٔومنها اللوح –

الذٌن تركوا أوالدا، والموتى الذٌن ٌقدم أهلهم لهم القرابٌن، وما شابه.. ٌقولون: إن هإالء الموتى 

وٌمنحون الماء والطعام. كما تإكد بعض مآثرهم أنهم  ٌنعمون بشًء من الراحة فً العالم األسفل

موات، فبحسب اللوح المذكور وؼٌره: هناك فً ٌإمنون بنوع من الحساب إذا دخلْت األرواح عالم األ

ٌُعّذب وٌعانً وال تستقر روحهذلك العالم األسفل  من ٌنعم بشًء من الراحة  -فً المقابل-، وفٌه من 

والسكٌنة والطعام كما أسلفنا. أما موضوع )حساب البشر( بعد الموت، فبل ٌمكن نفٌه بشكل قاطع، 

لبشر فً العقابد الرافدٌة.. والسبب هو أن هناك فرٌقاً قوٌا من رؼم كثرة القابلٌن بعدم وجود حساب ل

فً معتقداتهم، وقد تطرقنا ألولبك  وجود الحساب األخرويكبار الباحثٌن أٌد وأكد وشدد على 

 الباحثٌن وكبلمهم فً ثناٌا الفصل الثالث من البحث.

من هذه الخاتمة إلى شًء من هذا؛  أّما فً الدٌانة المصرٌة القدٌمة، فقد أشرنا فً األسطر السابقة -ج

ولكننا لم نفصل فً بعض النقاط المهمة التً خرج بها البحث عن حال الروح فً العالم اآلخر، وأهم 

حٌث تبدأ إجراءات محاكمة المٌت عندما  )محاكمة أوزٌر(ما ٌجب أن نشٌر إلٌه هنا هو موضوع 

فٌلقً التحٌة على أوزٌر أو "أوزورٌس"  -انالذي ٌرتدي ثوًبا من الكت–ٌقوم أنوبٌس بإدخال المٌت 

مرة؛ ألنه ٌخشى أال ٌصدقوه، فٌعٌد إقراره الدال على  ٖٙوباقً اآللهة، ثم ٌدافع المٌت عن نفسه 

إقلًٌما، فكان كل إله ٌمثل  ٕٗإلها، حٌث كانت مصر القدٌمة مقسمة إلى  ٕٗبراءته متوجًها نحو ال

 إقلٌماً من أقالٌم مصر. 
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ًٌّرا ٌعطً الخبز للجابع وٌقدم الماء  -فً معرض دفاعه عن نفسه– ر المٌتوبعد ذلك ٌذك كٌؾ كان خ

للعطشان و ٌكسى العاري وؼٌرها من أعماله الصالحة مثبل. ثم ٌوضع قلبه فً كفة المٌزان وفً 

الكفة األخرى تمثال صؽٌر للحقٌقة )معات( ولم ٌذكر تفصٌبلً كٌؾ ٌوزن قلب المٌت وال أحد ٌعرؾ 

جل بريء كان له الحق ثام كانت تثقل القلب أم تجعله خفًٌفا؟. والخبلصة أنه إذا ثبت أن هذا الرهل اآل

ر بواسطة الملتهمة  األبدٌة السعادةو الخالدة فً الحٌاة ٌُدم  فً العالم اآلخر، أّما إذا كان مخطًبا فإنه 

 وهً )وحش خرافً مزٌج من التمساح وأسد وفرس البحر(.

حقول الخلود ار أو األبرار بعد المحاكمة ٌتجهون إلى حقول "ٌارو" أو والخبلصة أن األخٌ

، أو الجنة األوزٌرٌة المسماة )حقول القصب(، وهً عبارة عن أرض خصبة تقع وراء الفردوسٌة

األفق الؽربً، تتخللها شبكة من القنوات المابٌة تجعلها أشبه بالُجزر المتقاربة، وتهبها خصباً 

ٌنمو الزرع والشجر من كل نوع، وتعٌش فٌها أرواح الصالحٌن فً صحبة وخضرة دابمة، فٌها 

اآللهة وبقٌة األرواح الصالحة خالدة إلى األبد، وٌؤكلون الكعك والجعة وؼٌرها من األطعمة.. إلى 

ؼٌر ذلك من أسماء أماكن النعٌم وصوره، التً عّرجنا علٌها باقتضاب فً األسطر السابقة من هذه 

 ن تناولناها بشرح مفّصل فً الفصل الرابع من األطروحة.. الخاتمة، بعد أ

كما ورد فً عدد من المراجع والرواٌات، حٌث ٌبتلع  إّما أن ٌكون الفناءأما المذنبون فإن مصٌرهم 

العذاب األبدي والخلود فً أماكن الكابن الخرافً المسّمى "عمعم" قلوبهم.. أو أن مصٌرهم هو 

ؤسماء كثٌرة عندهم، كجحٌم اإلله سكر مثبل وؼٌره. وبالجمع بٌن الرواٌتٌن، ، التً ترد بالعذاب الدائم

أظهر لنا البحث وجود  موقؾ ثالث قوي أًٌضا، وهو أن تصّور كثٌر من المصرٌٌن القدامى لحال 

 فً النهاٌة. سٌعٌشون فً عذاب طوٌل ٌتلوه الفناءاألشرار والفجار هو أنهم 

لكبلم الذي ورد عن خلود الروح فً هذا البحث، ٌستلزم مع ضرورة االنتباه إلى أن ؼالب ا

بالضرورة عند الكثٌرٌن شمول الجسد أًٌضا، كما سٌظهر لنا من األسطر القادمة الخاصة بمسؤلة 

 خلود الجسد.

ا ًٌ أظهر البحث اختبلؾ فلسفات الشرق األدنى القدٌم الواردة فً البحث عن بعضها، فً مسؤلة  -ثان

 لموجز التالً:وفق ا )خلود الجسد(،

وردْت فً البحث نصوٌص مختلفة من نصوص الزرادشتٌٌن المقدسة  فً الفلسفة الزرادشتٌة: -أ

ٌُفهم منها بشكل مإكد أن "الزرادشتٌة" تإمن ببعث األجساد وحٌاتها فً العالم اآلخر، بل  وؼٌرها، 

هم منها أن نصوص أخرى مختلفة أًٌضا ٌف -فً المقابل-وخلودها مع األرواح فٌه؛ ووردْت 

الزرادشتٌٌن ال ٌإمنون بوجود حٌاة ثانٌة للجسد، وأن البقاء بعد الموت هو للروح وحدها، أما الجسد 

 فمصٌره للفناء.

وقد بذل الباحث ما تٌسر من الجهد فً البحث عن أقوى المحاوالت للتوفٌق بٌن نصوص 

حاوالت وأرجحها وأقربها المجموعتٌن المتضاربتٌن، وانتهى وخلص من كل ذلك إلى أن أقوى الم

للصواب، هو ما ذهب إلٌه عدد من الدارسٌن، وهو أن القسم القدٌم من )زند أفٌستا( ال ٌوجد فٌه ما 

ٌنببنا برأي "زرادشت"  فً الشخصٌة البشرٌة من: جسم وروح من حٌث المبدأ أو المصٌر، وإنما 

ُكتبْت بعد عصر زرادشت بزمن ؼٌر كل ما لدٌنا فً هذا الشؤن قد ُوجد فً األجزاء األخٌرة التً 

المعارؾ اإلنسانٌة نوًعا ما، وبدأ الخاصة ٌفكرون فً ثنابٌة اإلنسان وٌحللونه  ٌسٌر، أي بعدما ارتقتْ 
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إلً جسم وروح، حٌث فً هذه اآلٌات الزرادشتٌة المتؤخرة أن اإلنسان ٌتؤلؾ من جسم وروح، وأن 

الصورة أو )القالب(،  -ٗالقوة الحٌوٌة.  -ٖالعظم.  -ٕاللحم.  -ٔ ون من أربعة أشٌاء هً:الجسم ٌتك

 وهذا األخٌر الرابع هو وحده الذي ٌعود إلى الحٌاة فً حالة البعث دون الثبلثة األول التً ال تبقى. 

وبذلك تكون النتٌجة النهائٌة هً أن خالصة الراجح هو أن الخلود فً "الزرادشتٌة" ٌكون للروح 

سٌتحدد فً الحٌاة األبدٌة الثانٌة حسب  بعضهم ن مصٌر اإلنسان عندوأأو صورته، + قالب الجسد 

بعد تسلٌمنا برجحان هذه المحاولة فً –األعمال التً قدمها فً حٌاته الدنٌوٌة األولى؛ وهذا ما ٌجعلنا 

نحمل كل  النصوص التً وردْت عن الخلود والبقاء األبدي فً العالم اآلخر على هذا  -التوفٌق

 ن الخالدٌن فً جنة آهورامزدا مثبل، سٌخلدون بؤرواحهم وقوالب أجسادهم أو صورها.المحمل، أي أ

ولكن خروجنا بهذا الموقؾ النهابً الذي ٌرجح أن الزرادشتٌة تإمن بخلود الروح مع )قالب الجسد( 

أي مع صورته التً تمثل الجزء الرابع من أجزاء تكوٌن الجسد فً معتقدهم، ال ٌعنً عدم وجود 

خرى، فقد أظهر البحُث أن هناك عدًدا من الباحثٌن ٌمٌلون لموقؾ آخر، ٌراه الباحث ضعٌفاً آراء أ

الخلوَد فً المعتقد الزرادشتً مقتصر  على الروح، وأن األجساد مصٌرها للفناء ومرجوًحا، وهو أن 

أن  -وفق فهمهم لكثٌر من نصوص األفستا وؼٌره-فؤصحاب هذا الرأي الثانً ٌإكدون  واالندثار.

اإلنسان لٌس بخالد على المستوى الفٌزٌقً الجسدي، بل هو خالد على المستوى المٌتافٌزٌقً الروحً 

 فقط.

ٌرى البعض أن الفلسفات الدٌنٌة الرافدٌة لم تحاول التعمق كثًٌرا فً فكر قدماء بالد الرافدٌن:  -ب

لم تبلػ  -فً نظر هإالء-دٌة فً ظاهرة الموت البٌولوجً والموت اإلنسانً بشكل عام، فالثقافة الراف

درجة من التطور تإهلها للتوصل إلى إبداء الرأي فً ماهٌة الروح وتركٌبها وعبلقتها بالجسد، 

وتزاوجها مع الجسد، وانفصالها عن الجسد عند الموت. حٌث لم تتعرض لثنابٌة الروح والجسد بشكل 

 سد أصبل.. واضح وال جّدي، بل ٌبدو أنها لم تقل بوجود روح مبلزمة للج

حدٌثاً عاًما عن الخلود،  -فً ؼالب المراجع–وٌتفق الباحث مع هإالء، فقد جاء الحدٌث فً الجملة 

باألرواح أكثر، فمن النادر أن نجد ما ٌساعد على تحدٌد معتقداتهم وأفكارهم بدقة من  أو مرتبطاً 

ما قد ٌفهم منه شًء ولكن البحث رؼم ذلك، أظهر بعض اإلشارات لموضوع خلود الجسد تحدًٌدا؛ 

من تلك المعتقدات واألفكار، وأهمها اإلشارات الصرٌحة التً وردت فً ملحمة جلجامش، وفصلنا 

لنا إلى أننا إذا جمعناها جنًبا إلى جنب مع بعضها، فسنجد تؤكًٌدا شدًٌدا على فٌها وفً ؼٌرها، وتوصّ 

ك عن خلودها وأبدٌتها. وبناء على ذلك ناهٌ عدم وجود إٌمان لدٌهم ببعث األجساد أو حٌاتها الثانٌة،

وؼٌره تتفق كثٌر من المراجع إلى أن البابلٌٌن كانوا ٌعتقدون أن الجسد ٌفنى بعد أن تفارقه الروح، 

فعقٌدتهم أن الجسد ٌعود إلى حالته األولى، أي لتركٌبه األول، أي إلى عناصر الطبٌعٌة. وهذا المعتقد 

 رٌة وؼٌرها من معتقدات قدامى ببلد الرافدٌن.البابلً جاء مشابها للعقابد السوم

 –كما أظهر البحث الرأي الثانً، الذي ٌمٌل إلى أن سكان ببلد ما بٌن النهرٌن قدًٌما كانوا ٌعتقدون 

، والحجة هً الحٌاة تعود إلى اإلنسان بعد دفنهبؤن  -فً بعض حضاراتهم وأزمنتهم على أقل تقدٌر

باحثٌن أنهم كانوا ٌضعون فٌها مع موتاهم الحاجات األساسٌة التً القبور الكثٌرة جًدا التً ثبت لل

ٌحتاجونها بعد عودة الحٌاة لهم. وقد عرضنا لنماذج مإكدة مختلفة من قبور األطفال والكبار 

 والملوك.. الخ.
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وهذا ما أكده باحثون كبار أورد البحث كبلمهم، وخبلصته أننا رؼم عدم وجود أدلة قطعٌة مكتوبة 

البابلٌٌن كانوا ٌإمنون بعودة األرواح إلى األجساد فً القبور، إال أن هناك براهٌن على على أن 

وجود هذا المعتقد، إذ ال ٌمكن تفسٌر ما نجده فً قبور موتاهم من أثاث ومتاع خاص بالموتى إال بما 

ه فً ٌضاهً عقٌدة رجوع الروح إلى الجسد، ومما ٌزٌد التؤكٌد أن عادة وضع احتٌاجات المٌت مع

قبره موؼلة فً القدم من ناحٌة أولى، فهً ترجع فً أساسها إلى العصور الحجرٌة القدٌمة. ومن 

 .ناحٌة ثانٌة نجد أن هذه العادة منتشرة فً كل العراق القدٌم

 وأظهر البحث اعتقاًدا ثالًثا أًٌضا، وهو اعتقاد متطور عن االعتقاد الثانً السابق،  الذي تعّدل قلٌبل
ألن عودة المٌت نفسه مرة ثانٌة إلى الحٌاة مسؤلة ال ٌمكن استمرار  ؛هذا االعتقاد الجدٌد فتحّول إلى

االعتقاد بها؛ ألن ذلك من الناحٌة العملٌة ؼٌر ممكن على اإلطبلق، ولذلك تحّول هذا االعتقاد واستقر 
ن دل هذا على على أن المٌت ال ٌعود هو نفسه ثانٌة إلى الحٌاة، بل الذي ٌعود منه هً الروح، وأ

شًء فإنما ٌدل على أن الموت فً نظر سكان ببلد وادي الرافدٌن هو عملٌة انفصال الروح عن 
الجسد، وأن الذي ٌعٌش الحٌاة األخرى هً الروح ولٌس الجسد؛ ولكن للروح )مبلمح( ال تختلؾ عن 

مح روح المتوفى وتوقفنا طوٌبل لتؤمل هذه النقطة، أعنً نقطة )مبل .قبل مماته )مالمح المتوفى(
، وبنقطة )القرٌنة( المماثلة لمبلمحه(، حٌث تذكرنا هذه النقطة بنقطة )قالب الجسد( فً الزرادشتٌة

 . فً الدٌانة المصرٌة القدٌمة

وحاول البحث توضٌح موضوع المبلمح هذا بشكل أدق، والزبدة هً أن أرواح الموتى أو )أشباحهم( 
مل المبلمح األساسٌة لشخص صاحبها المتوفى بوضوح، رؼم فً كثٌر من عقابد الرافدٌٌن تبقى تح

التؽٌٌر الذي ٌحصل لها عند الموت، والمتمثل بتزودها بؤجنحة من الرٌش كما مر  معنا.. وعرض 
 حث لكثٌر من األدلة والبراهٌن المإكدة لهذا المعتقد.االب

ى الجسد فً القبر، ولكن كما ورد عن بعض قدماء ببلد ما بٌن النهرٌن اإلٌمان برجوع الروح إل

تصّورهم ال ٌعنً إٌمانهم بالبعث أو النشور أو ٌوم القٌامة أو ما شابه من معتقدات األدٌان، وإنما 

ٌعنً إٌمانهم بعودة الروح إلى الجسد بكٌفٌة وشكل مختلؾ ؼامض مجهول للباحث، الذي عجز عن 

 الوصول إلٌه بدقة. 

بٌن هذه التناقضات الشابكة، ورود وصؾ )محًٌ الموتى(  ومّما زاد الباحث حٌرة وعجًزا عن الجمع

أو )مقٌم الموتى( فً "أناشٌد الحمد" الموجهة إلى اإلله "مردوخ"؛ وكذلك وصؾ اآللهة "كوال" بؤنها 

)الملكة التً تعٌد الحٌاة للموتى( وٌحاول بعض الباحثٌن الخروج من هذه التناقضات الكثٌرة، بؤن 

مقٌم الموتى( بؤن مقصدهم هو إقامة المؽمى علٌه مثبل من ؼٌبوبته، أو ٌفسر مثبل قولهم )محًٌ و

مساعدة المرٌض الذي جعله المرض كالمٌت، فٌطلبون له الشفاء فً الدنٌا لٌقوم للحٌاة من جدٌد . 

 والحقٌقة أن هذا الكبلم ال ٌبدو مقنًعا أبًدا فً ظن الباحث.

ٌّة  إشارة فً أي مصدر أو مرجع إلى أنهم ٌإمنون أو والنتٌجة فً الختام هً أن الباحث لم ٌجد أ

إن إٌمانهم ولعل  الجمع األدق واألقرب هو أن نقول:  )خلود الجسد إلى األبد(.ٌتصورون إمكانٌة 

بخلود الروح فً عالم األموات األسفل، ال ٌعنً خلودها مجّردة أو منفردة، بل هو خلود  لها مع 

ا فً ال)مالمح المتوفى(  ًٌ دنٌا قبل الموت، كما ذكرنا سابقاً، وفً هذا شًء من شبه حٌن كان ح

 االتفاق مع المعتقد الزرادشتً. 
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فً البحث عن مسؤلة خلود الروح فً ببلد الرافدٌن القدٌمة؛  والبد من التؤكٌد على جملة تكررتْ 

وتقٌم ومرتبطة أًٌضا بمسؤلة خلود الجسد، وهً أن روح المٌت تذهب إلى العالم السفلً بعد الموت، 

هناك خالدة إلى األبد )من ؼٌر قٌامة وال رجعة( فتكرار هذه الجملة ومثٌبلتها من الجمل تجعلنا نصل 

إلى نتٌجة شبه مإكدة، أن الكثٌرٌن من قدماء العراقٌٌن اعتقدوا خلود الروح دون الجسد، مع ضرورة 

فهً الجزء الوحٌد  مح المتوفى()مالإلى استثناء صورة الجسد التً تتكرر بعبارة  -مرة ثانٌة-االنتباه 

 الذي ٌرافق الروح فً عالم خلودها األسفل. -إن صح وصفها بالجزء–من الجسد 

فتكون النتٌجة النهابٌة هً أننا أمام ثبلثة احتماالت، فإّما أن قدماء الرافدٌن أو بعضهم اعتقدوا فً 
إلى  -فٌما أعلم–ٌشر أحد  بعض مراحلهم بعودة الروح إلى الجسد، وفق آلٌة أو كٌفٌة ؼامضة لم

تفاصٌلها الدقٌقة، ولهذا الرأي أو الموقؾ ما ٌعضده وٌقوٌه، كما مر معنا، رؼم ضعفه مقارنة 
 باالحتمالٌن اآلخرٌن.. 

وإّما أنهم جمًٌعا كانوا ٌإمنون بخلود الروح وحدها فً العالم السفلً الذي تنتقل إلٌه بعد الموت، 
 الفناء األكٌد واالضمحبلل والعودة إلى عالم العدم بالتحلل فً التراب. ولٌس للجسد فً هذه الحالة إال 

وإّما أنهم تصوروا أو اعتقدوا خلود الروح ومعها جزء من الجسد نستطٌع إطبلق عدة تسمٌات علٌه، 
ظبلل الجسد أو خٌال الجسد أو شبح الجسد أو رسمة الجسد أو شبح  كقالب الجسد أو مبلمح الجسد أو

. وما شابه. وهذا الرأي أو الموقؾ أو االحتمال الثالث األخٌر بهذه الصٌاؼة، هو موقؾ شكل الجسد.
الباحث الشخصً وخبلصة رإٌته، وال ٌدري الباحث هل سبقه إلٌه أحد أم ال، فهو الراجح عنده 
واألقرب للصواب، بعد الجمع ومحاولة الربط بٌن التناقضات والعبارات الكثٌرة الؽامضة المتداخلة 

 لمتصادمة الشابكة التً وردت فً مبلحمهم وأساطٌرهم ونصوصهم ومصادرها ومراجعها المختلفة.ا

لم ٌتوقؾ إٌمان قدماء المصرٌٌن على أن الروح مستقلة عن الجسم  فً الدٌانة المصرٌة القدٌمة: -ج
سد، وبالبعث وأنها تبقى فً عالم الخلود بعد موت اإلنسان، بل آمنوا بعودة الحٌاة بعد الموت إلى الج

والحساب والثواب والعقاب، والصراط المستقٌم والمٌزان، وأكدوا )فكرة الخلود( من خبلل البعث بعد 
الموت، فلم ٌهتموا بتحقٌق الخلود فً الدنٌا كما فعل ؼٌرهم، بل رأوا أن الخلود ٌكون فً الحٌاة 

ممًرا للحٌاة الدابمة التالٌة، حٌث األخرى، وأن الموت هو بداٌة الحٌاة الخالدة، وأن الدنٌا لٌست إال 
 البقاء األبدي واالطمبنان والسعادة والنعٌم أو العذاب المقٌم.

والخبلصة هً أن قدماء المصرٌٌن كانوا ٌإمنون إٌماًنا قاطًعا بإمكانٌة عودة الروح إلى الجسد فً 

تحلل فً القبر، أي أن حٌاة ثانٌة؛ ولكنهم وضعوا لذلك شرطاً هو أن ٌبقى الجسد سلًٌما ببل تلؾ أو 

سبلمة الجسم هو الضمان الوحٌد لعودة الروح إلٌه مرة أخرى فً الحٌاة القادمة، فهم بعد أن آمنوا 

 بخلود الروح تؤملوا فوجدوا أن األجساد تبلى، فكٌؾ ستعود )الروح الخالدة( إلٌها؟.

ا للمحافظة على األجسا ًٌ د واالحتفاظ بها سلٌمة من ونتٌجة لهذا السإال قاموا بكثٌر من األمور سع

التحلل والتلؾ، ومن هنا نشؤت عملٌة التحنٌط التً توصل إلٌها المصرٌون القدماء لٌس للحفاظ على 

جثث ذوٌهم وأقربابهم من التلؾ والتفسخ من منطلق الحب لهم فقط، بل إن فلسفة الخلود وحٌاة ما بعد 

إلى هذا األمر.. ولذلك فإن التحنٌط لم  الموت وما ٌدور حولها من فكر عقابدي هً التً دفعتهم

ٌقتصر على اإلنسان فقط، بل تعداه إلى بعض الحٌوانات، السٌما المحبوبة والمقدسة منها. وكذلك 

)بناء األهرامات( فالدافع له هو نفس الدافع للتحنٌط، وقد ذكرنا فً البحث أن قدماء المصرٌٌن فرقوا 

تسمى )ألكا( والجسد ٌسمى )ألبا(. والنفس فً تقدٌرهم خالدة بداٌة بٌن النفس والجسد فالنفس عندهم 
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 -ٔ والجسد ٌفنى إذا لم ٌحنط، ومن هنا عملوا على إبقاء الجسد بحفظه بواسطة تقنٌتٌن وهما:

على أننا ال نعرؾ بالتدقٌق إن كان المصرٌون القدماء ٌإمنون بالخلود بناء األهرامات.  -ٕالتحنٌط. 

ة والمقربٌن منهم فقط. ذلك أن التحنٌط و بناء المقابر ٌدل على أن هنالك فبة لكل األفراد أم للفراعن

معٌنة فقط تستطٌع أن تحافظ على أجسادها، وربما من هنا بدأ ٌتؽٌر موقؾ كثٌر من المصرٌٌن من 

فكرة الخلود واستبدلوها بفكرة االستمتاع بالحٌاة وهو ما تإكده بعض النصوص اإللحادٌة التً روٌت 

 ضهم وتناولها البحث.عن بع

مع ضرورة االنتباه إلى وجود رأي قوي آخر مختلؾ، ٌرى أن المصرٌٌن القدماء ٌقسمون اإلنسان 

تقسًٌما ثبلثٌاً ال ثنابٌا، وخبلصة هذا التقسٌم الثبلثً هً أن اإلنسان ٌتؤلؾ بصورة ربٌسة من ثبلثة 

الروح، التً تسّمى  -ٖمة )الكا(. القرٌن، الذي ٌسّمى بالمصرٌة القدٌ -ٕالجسم.  -ٔعناصر هً: 

 بالمصرٌة القدٌمة )الباء(. 

وشرح ذلك هو أن المراد بالجسم ظاهر، فهو: العنصر المادي الذي ٌتؤثر بؤسباب الفناء والتحلل.. 

صورة ؼٌر مربٌة تؤتً مع اإلنسان مع  -فً اعتقاد المصرٌٌن القدامى–وأما )الكا( أو القرٌن فهو 

ه أو تستقر مع جسده عند مولده، وهً صورة مبلزمة للجسد ولكنها ؼٌر مادٌة؛ قدومه للدنٌا، وتتبع

وتشبه صاحبها تماًما، أو بصورة أخرى ٌمكن القول: إن هذه الصورة عبارة عن النسخة الثانٌة 

فً  كثٌر من مصادر الدٌانة -للشخص تستقر فً جسده منذ الوالدة. وهذا القرٌن )ألكا( ٌعتبر أًٌضا 

قوة حٌوٌة كامنة فً اإلنسان، ومرتبطة بؤمور أهمها أنها تنجب له األبناء، وأنها  -قدٌمةالمصرٌة ال

مبلك حارس ٌحمً اإلنسان فً حٌاته وبعد موته أًٌضا. ووظابؾ )ألكا( كثٌرة فً الحقٌقة، وأكثر ما 

ة اآللهة تطرقنا إلٌه هو بعض وظابفها بعد موت اإلنسان.. ومن ذلك أنها تساعده فً اإلجابة عن أسبل

التً سوؾ تحاسبه بعد مماته، ومن وظابفها أًٌضا أنها تمد صاحبها بكل ما ٌحتاجه من طعام وشراب 

 فً اعتقادهم، بطرق ؼرٌبة اختلفت فً وصفها الدراسات.

وألن هذا القرٌن أو القرٌنة ستبقى مع اإلنسان، وستهتم بمساعدته فً حساب اآللهة له، وستعٌنه على 

لثانٌة.. لكل ذلك خرجت بانطباع واضح جلً من كل المراجع المشار إلٌها فً أموره فً حٌاته ا

الهوامش السابقة وؼٌرها، وهو أنهم كانوا ٌعتقدون بضرورة وضع الطعام والشراب والمبلبس وما 

شابه من أجل هذا القرٌن، ومن هنا نستطٌع تفسٌر سبب اهتمامهم بتقدٌم كثٌر من المستلزمات مع 

لى الحٌاة الثانٌة. أما ثالث العناصر التً ٌتكون منها اإلنسان، فهو ما ٌسمى بلؽة المٌت الراحل إ

مصر القدٌمة )الباء(، وٌقصد بها الروح بكل تبسٌط، وهذه الروح وفقا للمعتقد المصري "تترك 

الجسد وتخرج ألول مرة من جسد اإلنسان بعد موته مباشرة، وتؤخذ وجود مستقبلً خارج الجسم حٌث 

لى السماء وال ترجع إلى جسد صاحبها المتوفً إال إذا حافظ هذا الجسد على شكله سالماً من تصعد إ

 أذى التحلل والتفسخ فً القبر. 

فالروح أو عنصر )الباء( صوروها فً أشكال مختلفة، لعل أهمها تصوٌرها على هٌبة طابر برأس 

هو تعبٌر عن أن الروح سوؾ إنسان ٌشبه رأس صاحبه وبٌدان آدمٌتان، والشك أن هذا التصوٌر 

وأنها ستعود إلى جسد صاحبها لتبعث فٌه الحٌاة مرة أخرى إذا ما بقً تحلق فً السماء كالطٌر، 

، التً كان هدفهم من بنابها الدٌن ال فن محافظا على شكله، ومن هنا نشؤ التحنٌط وبناء األهرامات

من الجوع والتمزٌق والبلى. وكانت وسٌلة هذا العمارة، فالقرٌنة ال ٌضمن بقاءها إال حفظ الجسم آمناً 

 الحفظ هً الهرم لعلوه وضخامته وشكله.
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وباإلضافة إلى التحنٌط وفن العمارة، وجد الباحث أدلة أخرى تثبت اهتمامهم بحفظ الجسد العتقادهم 

ن اهٌفهو من أقوى البر بؤماكن دفن موتاهم،بعودة الروح إلٌه، ومن أهم هذه األدلة اهتمامهم أًٌضا 

فً الحٌاة األخرى، حٌث اهتموا اهتماًما بالؽاً وعجًٌبا )خلود الجسد(  بإمكانٌةالمثبتة إلٌمان الفراعنة 

جًدا بؤماكن دفن موتاهم، فقد بالؽوا فً ذلك إلى حد ٌستحٌل معه االعتقاد بالعقٌدة المضادة للخلود، أي 

  .بجثث الذٌن انتقلوا إلى حٌاة الفناء والعدم؟!عقٌدة الفناء والعدم، فما هً الفابدة من العناٌة الفابقة 

قد ُحفرت آالؾ من قبور سكان وادي النٌل فً األزمنة القدٌمة أزمنة ما قبل التارٌخ، فوجد الجسم و

البشري فٌها راقًدا فً قاع حفرة ال ٌزٌد عمقها على بضع أقدام وركبتاه مطوٌتان تجاه ذقنه، وٌحٌط 

ر وبعض اآلالت واألسلحة الحجرٌة واألدوات المنزلٌة األخرى، به متاع ضبٌل من أوانً الفخا

فضبل عن بعض الحلً الساذجة.. وكان المفروض من وضع كل هذه األشٌاء بجانبه هو بطبٌعة 

 .الحال إعداد المتوفى لحٌاة أخرى مقبلة بعد الموت

، إذ ربطه بعقٌدة مع أن بعض علماء الدٌانة المصرٌة والمهتمٌن بها برر )التحنٌط( بطرٌقة أخرى

وفق هذا –وتناسخ األرواح هً نظرٌة ترتبط عادة بالمصرٌٌن القدماء، الذٌن كانوا  )تناسخ األرواح(

مرة ثانٌة، أي والدة الروح فً  "التجسٌد"ٌمارسون عملٌة التحنٌط لمنع أو تؤخٌر عملٌة  -الرأي

ٌرهما، كما ذكرنا فً مقدمة هذه جسد آخر، وهذه النظرٌة مرتبطة أًٌضا بتعالٌم فٌثاؼورس وبوذا وؼ

 الرسالة.

وأضاؾ الباحث أدلة أخرى تثبت إٌمانهم ببعث األجساد فً الحٌاة األخرى، ومنها أن الكاهن كان 

ٌخاطب المتوفى مإكًدا له أن آلهة السماء ستبعثه مرة أخرى قاببلً له: إنها ستعٌد لك رأسك ثانٌة، 

قلبك لجسمك. وورد فً نصوصهم المقدسة أنه وتجمع لك عظامك، وتضم لك أعضاءك، وتحضر 

 .وسوؾ ترد إلى الصبا إلى أبد األبدٌن" ،"إنك سوؾ تحٌاٌقال للمٌت: 

فبل شك أن المبالؽة فً )حفظ أجساد الموتى( والحرص علٌها عند المصرٌٌن القدماء، عن طرٌق: 

أمور كثٌرة  -ٗة. دفن األموات فً األراضً الصحراوٌة الجاف -ٖالتحنٌط  -ٕبناء األهرام  -ٔ

ال شك أن كل ذلك ٌجعلنا نتوقؾ كثًٌرا للتؤمل، فقد شؽلهم  .أخرى أهمها ما نقلناه من كالم كهانهم.

هذا الموضوع إلى حد ال ٌمكن وصفه، فقد كانت سبلمة الهٌكل العظمً لئلنسان هً الضمان لرجوع 

وفق الشرح –ثم تحنٌطه  ،شاءالروح إلٌه، فنزعوا إلى تخلٌصه من جمٌع المواد الرخوة من جلد وؼ

لبلحتفاظ به سلًٌما ووضعه فً تلك األهرامات  -ل فٌها البحثالطوٌل لطرٌقة التحنٌط الذي فصّ 

 .واألماكن الصحراوٌة شدٌدة الجفاؾ

بعقٌدة عودة األرواح إلى األجساد وخلود  -فً كثٌر من مراحلهم-إٌمانهم  وكل هذا ٌثبت قطًعا 

من  -فً تصورهم-لم الخلد فً الحٌاة األبدٌة الثانٌة الدابمة، القرٌبة جًدا األجساد مع األرواح فً عا

 حٌاته الدنٌا، إن لم تكن مماثلة لها.

وها أنا أصل إلى الفقرة األخٌرة من أطروحتً، وكلًّ رجاء وأمل أنً وفقُت فً تقدٌم 

، وأن عمل بحثً مفٌد، وأنً نجحُت فً الوصول بسفٌنة بحثً المتواضع إلى بر األمان

  ٌكون بحثً هذا إسهاًما حسًنا فً ساحة المعرفة.

 وهللا ولً التوفٌق
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 (1الملحق رقم )

من استعراض أبرز ما ذكرته المعاجم والموسوعات الفلسفٌة عن فً الفصل األول بعد أن انتهٌنا 

فً  ، حٌث سنواصلصل التمهٌديالف المبحث الثانً من ذلك الخلود، ٌحسن بنا أن نكمل ما بدأناه فً

هذا الملحق الضروري استعراض بعض آراء كبار الفبلسفة فً الخلود، قبل أن نختمه بالتعرٌج على 

 . ؛ باإلضافة إلى بعض األسطر الموجزة عن الخلود من الناحٌة النفسٌةنظرة األدٌان

 لبهاؼا على أو علٌها المرور المستحٌل شبه ومن الخلود، فكرة من الحقٌقة أن آراء الفبلسفة تعددتْ و

 أًٌضا انتقابٌة بطرٌقة منها النماذج بعض على الضوء تسلٌط فً اجتهدتُ  ولكنً اإلطبللة، هذه فً

 النحو مهًما على ذابقتً رأته ما ووفق مصادر من لدي توفر ما وفق العشوابٌة، من تخلو ال ربما

 التالً:

مإمًنا  لحٌاة"، فقد كان سقراطا من ٌكون خًٌرا قد القابل:" الموت اإلؼرٌق القدٌم، حكٌمسقراط نبدأ ب

بخلود الروح بطرٌقة معٌنة، وهً أنه ٌعتقد أن هذا الخلود جمٌل سعٌد وهو جزاء عادل لحٌاة النفس 

الفاضلة فً هذه الدنٌا "وأن هذه النفس حٌنما تؽادر الجسد سرعان ما تؽمرها السعادة الدابمة ألنها 

 .(ٔ)ستحٌا إلى جوار اآللهة فً العالم العقلً"

إذن، فقد فرق سقراط بٌن حال النفس الفاضلة وؼٌر الفاضلة، فعقٌدته تقوم على أن سعادة الروح فً 

ٌإكد محمد أبو رٌان هذا بقوله: "السعادة عند و العالم اآلخر، مشروطة بؤن تكون فاضلة فً الدنٌا.

ة للنفس الفاضلة. سقراط تؽمر الروح فور مفارقة الجسد، ألنها ستحٌا إلى جوار اآللهة، وهذا بالنسب

فكؤن السعادة عند سقراط لٌست فً هذه الدنٌا، ولكنها فً عالم اآلخرة، الذي ال ٌمكن التسلٌم بوجوده 

بٌن  فً نظري، . وسٌتضح من ثناٌا البحث وجود شًء من التشابه(ٕ)إال إذا سلمنا بوجود الروح

 . (ٖ)موقؾ سقراط السالؾ وموقؾ الفلسفة الزرادشتٌة

احثٌن ٌرى أن موقؾ سقراط لم ٌكن واضًحا، فقد وردْت عنه أقوال أخرى توحً بؤنه ولكن بعض الب

لم ٌكن جازًما فً معتقده، وأنه كان ٌعتقد بؤن الشر  بعٌٌد عن األخٌار بعد الموت، ولذلك ٌجب أن ال 

 مىأس باآللهة وإٌمانً آلهة هناك بؤن أومن أنً ٌهابوا الموت خاصة كبار السن. ومنها قوله: "ذلك

 ٌحٌق ٌمكن أن شر من فما آلهة هناك أن وحٌث ٌتهموننً، الذٌن أولبك من أي من إٌمان معناه فً

 فإن سنً مثل إلى وصل إذا ما اإلنسان الموت". وقوله: "إن بعد أم الحٌاة فً سواء الخٌر بالرجل

 .(ٗ)الموت" اقتراب من ٌجزع أال علٌه

 وما النفس مصٌر ٌعرؾ الذي هو فالحكٌم الموت، من الخوؾ وعدم الحكمة محبة بٌن سقراط وٌربط

 النفس تحرر هو الموت بؤن   وقد آمن سقراط. الموت  هذا ال ٌخشى فهو لذا ، سعادة من به ُوِعدت

 لم ٌجزع باإلعدام ولذلك عندما حكم علٌه ،والخلود( الحقائق )عالم إلى وعودتها الجسد سجن من

 األشرار أرواح بؤن قال أنه سقراط عن وروي .األبدٌة ةالسعاد عالم إلى فً نظره الخبلص ألن ه

                                                           
(ٔ)

.ٕٖ،ص3ٙ7َٔ،ٕاٌمب٘وح،ؽ–ٔشأرٙبٚرطٛه٘ب،كاهإٌٙؼخاٌؼوث١خرٛف١كاٌط٠ًٛ،اٌفٍَفخاٌقٍم١خ-
(ٕ)

،37ٖٔ.ِ٘ؾّلػٍٟأثٛه٠بْ،ربه٠ـاٌفىواٌفٍَفِٟٓؽب١ٌٌإٌٝأفالؽْٛ،كاهاٌّؼوفخاٌغبِؼ١خ،ؽ/-

 .ٕٗٔص
(ٖ)

 أٔظوإٌِٝٛلفاٌفٍَفخاٌيهاكشز١خ،فٟاٌفظًاٌضبِٟٔٓثؾضٟ٘نا.-
(ٗ)

 .َٓ٘،ص31ٗٔاٌى٠ٛذ،-عبنشٛهْٚ،اٌّٛدفٟاٌفىواٌغوثٟ،اٌّغٌٍاٌٛؽٌٍٕٟضمبفخٚاٌفْٕٛ-
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 وتكفّر ذنوبها، من تتطهر لم ما آخر إلى جسد من تتحول وتبقى عقابها لتنال أخرى أبدان فً ُتسجن

 .(ٔ)خطاٌاها عن

الجسم، فكان مإمنا بخلود النفس أٌضا  من انعتاق النفس هو أّما أفبلطون الذي كان ٌرى أن الموت

 اذه سقراط، ومن المهم هنا أن نورد حجج أفبلطون فً إثبات هذا الخلود وتؤكٌده فًعلى خطى أست

 "فٌدون"، وهً: محاورة

 هً المعرفة بان االعتقاد على أساس ٌقوم للنفس السابق الوجود المٌبلد، وهذا قبل توجد النفس أن -أ

 ؟الموت بعد توجد فهل المٌبلد، قبل النفس بوجود إلى االعتراؾ فحسب ٌإدي ذلك أن التذكر، ؼٌر

 تكون أن المتعٌن من بإدراكها فإنه كفٌلة النفس أن وحٌث وثابتة، خالدة "مثل" "صور" أو هناك -ب

علٌه،  وتسٌطر الجسد فً تتحكم النفس -ج .خالد ما هو ٌعرؾ فانٍ  شًء وإلهٌة، فبل خالدة ذاتها هً

 تنحل، فما أن ال ٌمكن وبالتالً مركبة ستلٌ بسٌطة، فهً النفس -د .اآللهة الخالدة تشبه فهً هنا ومن

 .خالد إنه ٌنقسم.. وال ال ٌتجزأ بسٌط، األشٌاء جوهر إن ٌنتهً. أو ٌبدأ أو ٌتؽٌر أن ٌمكن ال هو بسٌط

 باعتبارها إلٌها النظر ذاته، ال ٌمكن الموت نقٌض فهً وبالتالً الحٌاة جوهرها التً النفس -هـ

 فً ٌقدم إضافً دلٌل وهناك .البرودة إلى اعتبارها تتحّولب النار إلى النظر من أكثر محتضرة

 إطبلقا ٌمكن ال والحركة الحٌاة مصدر بوصفها بذاتها باعتبارها متحركة فالنفس "فاٌدروس" محاورة

 النفس، خلود حول حججه نقص ٌدرك نفسه كان أفبلطون ولكن .الحركة. وعن الحٌاة تكؾ عن أن

ال  النفس الجسمً وأن العضوي الجهاز فً إال تإثر ال عملٌة تالمو أن هو علٌه البرهنة فما تم

 ٌمكن ال "مٌت" صفة أن حقا الجسد. ٌموت  أن بعد الحٌاة تواصل النفس أن ٌثبت ال ذلك لكن. تموت

إمكان  على البرهنة تتم لم أنه ؼٌر استردادها، أو إفناإها، الممكن النفس، ولكنه من على تحمل أن

 الخلود فً األمل هو أفبلطون لنا ٌقدمه ما فان وهكذا اإلٌمان، إلى فقط ٌستند هووإنما  استردادها، 

 .(ٕ)ومستحب معقول أمل به، لكنه الٌقٌن ولٌس

 – ٌبرهن فً كتابه )الجمهورٌة( الروح، نراه خلود فً سقراط أستاذه مع أفبلطون التفاق ونتٌجة

 ٌفسد كالعفن فٌفنٌه، به ٌحلّ  داءً  أو خاصة ةآف شًء لكل ألن   خالدة النفس أَن   – سقراط لسان على

 األدواء هذه كل لكن الخ،... والُجْبن والفجور التعدي فهو النفس داء أما البصر، ٌفسد والعمى القمح،

 لم فإذا النفس، فناء ؼٌر هو اإلعدام لكن القاتل إعدام فً سبباً  تكون فقد النفس، تفنً أَنْ  تستطٌع ال

" آر" أسطورة أفبلطون لنا وٌسوقُ .. خالدة فالنفس ولذا قتلها، ٌستطٌع آخر ًءش فبل النفس الشر ٌقتل

 أَن   فرأى لٌّتعظوا، القصة بهذه الناس ٌخبر أَنْ  أُمر و لجسده، مفارقتها بعد روحه له أُعٌدت الذي

ٌّرة فالنفوس والجزاء، للحساب وتبعث خالدة تبقى النفوس  ء،والهنا بالسرور ملًء عالم إلى تذهب الخ

 والعذاب باآلالم ملٌبة فهً األشرار حٌاة أما المدهش، الجمال ومناظر المسرات آلر ٌصفون وكانوا

 السفلً السرداب فً سفرهم فً وعانوها رأوها التً المرعبة الحوادث تذكر على تبعثهم وحكاٌاتهم

 الخوؾ عدم فً األبطال عزم وشدّ  الوطن سبٌل فً الشهادة ٌروج لمفهوم أفبلطون كما أن (.الجحٌم)

ِهم األبطال ذكرى وتخلٌد الشهادة عن فالحدٌث .الموت من  بما ووعودهم اآلخرٌن على وُسُموِّ

                                                           
(ٔ)

ثؾشِٕشٛهثّغٍخك.إثوا١ُ٘هعتػجلهللا،اٌّٛدٚاٌقٛفِٕٗػٕلفالٍفخا١ٌٛٔبْٚاإلٍالَ،أٔظو:-

 .ٕٙ٘-َٕ٘٘،صص3ٕٓٓ،ٔ،ِظٗعبِؼخاألٔجبهٌٍؼٍَٛ،ػلك
(ٕ)

.ٙ٘-٘٘-ِٗ٘وعغٍبثك،اٌظفؾبدعبنشٛهْٚ،اٌّٛدفٟاٌفىواٌغوثٟ،-
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 كلها اآلخرة الحٌاة فً وسعادة ثواب من ٌنالوه وما األحٌاء، بٌن وتقدٌر واحترام حبّ  من سٌنالونه

 .     (ٔ)الموت فً نظره مسؤلة تهّون

فهًما موجزاً واضح  -ببساطة–فسنفهم منه  أفبلطون، عند( الموت ؾتعرٌ) تؤملنا إذا أننا والحقٌقة

 الجسم بؤنه موت الموت أفبلطون ٌعرؾ حٌث الداللة ٌإكد ما ذكرناه أعبله عن عقٌدته فً الخلود،

 .(ٕ)الروح وانطبلق

أقوال ٌفهم منها إٌمانه بوجود  -أ ونختم بعدد من أقوال أفبلطون فً هذا الشؤن، وهً على قسمٌن:

الم آخر: حٌث ٌقول مثبل: "إن فً الجحٌم أو الهاوٌة قضاة ٌحكمون بالعدل، هم مٌنوس، ع

ورادامانت، وجمٌع أنصاؾ اآللهة". وٌقول أًٌضا: "إذا جاء األموات أمام قاضٌهم، دعاهم رادامانت 

ا للقرب منه، ثم فحَص روَح كلِّ واحٍد منهم، من ؼٌر أن ٌعرؾ لمن هً، فإذا وجدها مملوءة فسادً 

وخبثاً وكانت بعٌدة عن الحق، بعث بها إلى السجن، لتلقى العقاب الذي تستحقه فً قاع الجحٌم، بعد 

أن ٌسمهم بمٌسم تبعا لقابلٌتهم للتطهٌر.. أما روح الذي عاش فً الطهر، فٌرسله إلى الجزابر 

بل قوله: "إنً أقوال ٌفهم منها تشككه وضعؾ إٌمانه وتردده فً الجزم، ومن أبرزها مث -ب السعٌدة".

ال أقصد أن ما قدمته من أوصاؾ، عن الروح ومنازلها، أمر حقٌقً، فالذي لدٌه أقل ذرة من 

المنطق، البد وأن ٌرفض هذا.. ولكننً أستطٌع أن أقول إنه ما دام هناك أكثر من تؤكٌد على خلود 

ا، ومثل هذا االفت ًٌ  .(ٖ)راض أمر مجٌد حقاً"النفس، فٌمكننا أن نفترض أن شٌبا مثل هذا قد ٌكون حقٌق

وٌقال إن أفبلطون تقّدم أو تحّول إلى عقٌدة أخرى استقاها من مصدر شرقً، هً عقٌدة تناسخ 

ومن  .فً ملحق الرسالةج بإٌجاز على عقٌدة التناسخ . وسنعرّ (ٗ)األرواح، التً كان ٌقرنها بالخلود

 البشرٌة األجٌال فً المعرفة نمو ٌلبتعط االعتقاد إلى توّصل أفبلطون إن البعض: المهم فً هذا قول

 معارج فً الروح لتتدرج حٌوات عدة فً األرواح بتعاقب االعتقاد وإلى للحقابق، استٌعابها وطاقة

 التً النفس كانت إذا: "أفبلطون قاله ومما. العقلٌة الطاقة ونمو والوعً المواهب وُتطّور األجٌال،

 من ٌبعثون األحٌاء وأن سابق، موت بعد إلٌه ذهبت قد كانت آخر عالم من آتٌة الدنٌا هذه فً تولد

 قانون وهو باإلجمال، التؽٌٌر فً نظرنا وإذا. الجسم بموت تموت ال النفس أن ٌعنً فذلك األموات،

 األسوأ، من واألحسن األصؽر، من األكبر فٌتولد األضواء، بٌن دابراً  تبادالً  وجدنا المحسوس، العالم

 سكونٍ  إلى األشٌاءُ  النتهتْ  ذلك ولوال الموت، من تنبعث الحٌاة بؤن قٌدةالع تصح وبهذا. وبالعكس

 بؤن أٌضاً  أفبلطون وٌعتقد. الموت بعد وبقابها الوالدة قبل ما بوجودها خالدة النفس فإن لذا مطلق،

 العالم إلى الموت بعد تعود ثم وُتَمّحص، لتبلى المادة، عالم إلى المجرد العقل عالم من أهبطت النفس

 .(٘)إساءة أو إحسان من الحٌاة فً لها كان ما تذكار من فٌها بما تشقى أو لتسعد العقلً

                                                           
(ٔ)

-ٕٙ٘ك.إثوا١ُ٘هعتػجلهللا،اٌّٛدٚاٌقٛفِٕٗػٕلفالٍفخا١ٌٛٔبْٚاإلٍالَ،ِوعغٍبثك،صص-

ٕ٘7. 
(ٕ)

ظٛهاٌؾٍٛ،لٍكاٌّٛدٌلٜوًِٓاٌش١ٛؿٚاٌشجبة،ثؾشِٕشٛهفِٟغٍخو١ٍخا٢كاةأ.ك.ثض١ٕخِٕ-

 .ٕٙ٘،ص3٘ثغبِؼخثغلاك،اٌؼلك
(ٖ)

أٔظو:ك.ػيدىوٟ،اٌّٛدٚاٌقٍٛكفٟاألك٠بْاٌّقزٍفخ،طبكهػٓاٌى١َٕخاألٍمف١خ،كاهاٌغ١ًٌٍطجبػخ،-

 .َٔٗٔ،ص37ٕٔاٌمب٘وح،
(ٗ)

 .ٕٗٔاٌَبثك،صػيدىوٟ،اٌّوعغ-
(٘)

 .7َٔ،صٖٕٔٓأ.ك.ؽٕبْلولٛرٟ،ؽ١بحاٌوٚػثؼلاٌّٛدػٕلا١ٌٍَّّٓٚغ١وُ٘،كاهاألٌٛوخٌٍٕشو،-
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ٌجب أن نإكد فً البداٌة على أن أرسطو ٌإمن بقوة بوجود النفس، على خبلؾ وأرسطو،  وننتقل إلى

فس الفبلسفة الذٌن ٌنكرون وجودها أصبل، فنظرٌة أرسطو عن النفس "تبدأ بتحدٌد ممتع، وهو أن الن

لٌست سوى  -عنده-المبدأ الحٌوي التام ألي جسم حً، ومجموع قواه وتفاعله، فالنفس فً النباتات 

قوة مؽذٌة مولدة. وفً الحٌوانات أٌضا تكون قوة حساسة محركة، وفً اإلنسان أًٌضا قوة العقل 

 .(ٔ)والتفكٌر"

ة البدن، والصورة وموقؾ أرسطو المعروؾ هو أن النفس تفنى مع فناء البدن؛ ألن النفس صور

 كثٌر منا بشكل صرٌح، وهو رأي شابع ذابع عنه، ونقله عنه توجد مع هٌوالها، وهذا ما كرره مرارً 

فً هذا من الباحثٌن والمختصٌن والشراح، ومنهم الدكتور حامد إبراهٌم فً بحث  مقرأُت كبلمه الذٌن

جزبٌة العقل الفعال، ٌقول: "أما  ، ومنهم أًٌضا عبدالرحمن بدوي، الذي أضاؾ لفتة هامة حول(ٕ)قٌم

أرسطو فإن صرٌح مذهبه ٌقضً بفناء النفس مع فناء البدن، ألن النفس صورة البدن، والصورة 

توجد مع هٌوالها: وتفنى بفناء هٌوالها. بٌد أن أرسطو مع ذلك أشار إشارة ؼامضة إلى جزء خالد 

)ولست أقول أنه مرة ٌفعل، ومرة ال  ، وذلك حٌن قال عن هذا العقل:العقل الفعالفً النفس، هو 

ٌفعل، بل هو بعد ما فارقه على حال ما كان، وبذلك صار روحانٌاً(. وهذه اإلشارة الؽامضة تلقفها 

لٌنً والعصر الوسٌط )اإلسبلمً والمسٌحً على سواء( ٌبعض شراحه وأنصاره فً العصر اله

عقل الفعال. وقد ؼالى اإلسكندر فاستنتجوا منها أن أرسطو ٌقول بخلود جزء من النفس هو ال

األفرودٌسً فً وصؾ هذا العقل الفعال فقال إنه بمثابة النور الذي ٌضًء لنا المعقوالت وأنه هو 

 .(ٖ)هللا"

والحقٌقة هً أنً أمٌل إلى الرأي الذي ٌقول أن أرسطو كان ٌخفً رأٌه فً )فناء النفس( خوًفا من 

فبلسفة عصره بما جرى لسقراط فً السجن من القتل  البطش به، خاصة بعد أن تؤثر هو وؼٌره من

بالسم، فالنفس عند أرسطو كمجموعة قوى الجسد األخرى ال تعٌش بدونه، أي أنها تفنى بفنابه، وهذا 

ربما خشً أن ٌحكم علٌه الفرٌق  -الباحثٌنمن كما قال كثٌر -أنه  هو الذابع المشهور عنه، إال

إن هو جاهر صراحة بعقٌدته فً فناء النفس مع الجسد، فدفعه  دامنا باإلعالمعادي للمقدونٌٌن فً أثٌ

هذا الخوؾ منهم إلى رأٌه الؽرٌب المدهش الذي ٌتلخص فً زعمه بؤن النفس تفنى مع الجسد؛ 

ولكنها ال تفنى كلها، حٌث ٌفنى منها الجزء المرتبط بالذاكرة؛ وٌموت بموت الجسد الذي ٌحمل 

وهو قوة الفكر  )العقل الفّعال(قى، وهذا الجزء من النفس ٌسمٌه أرسطو الذاكرة.. أما الجزء اآلخر فٌب

المحضة، وهو مستقل عن الذاكرة فبل ٌصٌبه الفناء. وتلخٌص كل ما سبق  باختصار، هو أن أرسطو 

 .(ٗ)ٌدمر النفس وٌحكم علٌها بالفناء مع الجسد؛ ولكنه ٌجعل للعقل أبدٌة وخلودا

 وهما ونفس جسم من مكون اإلنسان أَن   ٌرى أرسطو كان: بقولهم أرسطو موقؾ البعض وٌلخص

 كما مستقبلً  جوهراً  لٌست عنده فالنفس. والصورة المادة كؤنهما متحدٌن وٌكونان واحد لجوهر جزآن

                                                           
(ٔ)

،ٔؽث١وٚد،-اٌّؼبهفِٕشٛهادِىزجخاٌّشؼشغ،هللافزؼروعّخاٌفٍَفخ،لظخك٠ٛهأذ،أٔظو:ٚيْ-

.77،صَٕٗٓٓ
(ٕ)

(ٕ+ٔ)-٠ٔ3خإٌفٌث١ٓأهٍطٛٚاث١ٍٕٓب،ِغٍخعبِؼخكِشك،اٌّغٍلاٌلوزٛهؽبِلإثوا١ُ٘،ٔظوأٔظو:-

َٕٖٓٓ 
(ٖ)

،ػٍٝاٌواثؾ:ػجلاٌوؽّٓثلٚٞ،فٍَفخفٍٛكإٌفٌ،ِؤٍَخاٌظله٠ٌٍٓلهاٍبداالٍزوار١غ١خ-

ahat/144.htmhttp://alsadrain.com/maowsoaa/mostal 
(ٗ)

وزجُذاٌفموحاٌَبثمخثؼلاٍز١ؼبثٌّٟٛلفِٗٓفاليرظفؼػلحِواعغ.أٔظوِضال:ْٚيك٠ٛهأذ،لظخ-

 .77،صِوعغٍبثكاٌفٍَفخ،

http://alsadrain.com/maowsoaa/mostalahat/144.htm
http://alsadrain.com/maowsoaa/mostalahat/144.htm
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 لها، خلود فبل للبدن، مفارقتها بعد للنفس وجود ال أَنْ  ٌقرّ  هذه  بآرابه وهو. أفبلطون عند كانت

 هناك ولكن. عنه مستقلة بالفعل توجد أَنْ  ٌمكن وال الموت، عند معه تنحلّ و البدن مع تحدث فالروح

ٌّن ألرسطو آراء  ٌصٌب بما وتؤثرهم الموتى بإحساس اعتقاده منها الجزبٌة النفوس بخلود إٌمانه تب

 ضمن فً أرسطو سبعٌن ابن صّنؾ ولذلك. وشر خٌر من الحٌاة فً وأصدقاء أقارب من معارفهم

 أَنْ  أردنا وإذا. الجزبً المعنى بهذا بالخلود إقراره عدم هو عنه المشهور أَن   إالّ . لنفسا بخلود القابلٌن

 أو الهٌولى من المبرأة وحدها األزلٌة للجواهر ٌقّرهُ فنجده أرسطو، عند للخلود معنى عن نبحث

 بؤشخاصها ال فقط ألنواعها الخلود فٌكون للفساد القابلة الكابنات وجمٌع والحٌوان اإلنسان أما المادة،

 من إن خبلصته كثًٌرا كبلما قال الشجاعة، عن تحدث حٌن أرسطو أن هذا ٌإكد وما. بالذات

 ألن تضحٌة، أعظم فهذه الحرب فً كالموت العظٌمة األمور ألجل الموت من الخوؾ عدم الشجاعة

 ونعمها ةالحٌا هذه على ٌإثر فالشجاع عظٌم، شًء سبٌل فً بنفسه اإلنسان ٌضحً أن النبل من

 من انفصالها بعد النفس بفناء مذهبه ٌإكد هذا وكبلمه.. الحرب فً موته عند ٌكسبه الذي الشرؾ

 .(ٔ)شابه وما أخرى حٌاة بوجود الشهداء ٌعد ال فهو الجسد،

إال أننا ال نستطٌع الجزم بؤنه ٌقصد بفناء النفس فناء كل النفس، بل إننا نستطٌع الجزم بالعكس، حٌث 

بحسب عدد من –ٌؾ أرسطو للموت ما ٌوضح اعتقاده بكل تبسٌط، فتعرٌؾ الموت عنده نجد فً تعر

 أسمى ألنه التفكٌر فقط وٌبقى ،(والمٌول االنفعاالت) الروح أجزاء ومعظم الجسم هو موت -الباحثٌن

 .(ٕ)نحٌاها التً البشر طبٌعة من

 ؽط الرهبة، وٌعترض على كلوإذا اتجهنا إلى "مونتانً"، فنجده ٌقؾ ضد اإلٌمان بالخلود تحت ض

عن  مستقبل ٌكون أن ٌنبؽً الحق اإلٌمان أن على وٌصر بالخلود، إلى اإلٌمان الخوؾ دفعهم الذٌن

 إٌمان إنه؟ الجبن وخور القلب فٌنا ٌؽرسه الذي ذلك إٌمان "أي :الخالدة، حٌث ٌقول بالحٌاة الوعد

"شكسبٌر" الذي  ٌمان". وهذا مقارب لموقؾعدم اإل لشجاعة الفتقاره إال به ٌإمن بما ٌإمن ال مبهج

 شٌبا ٌرٌدون ال والذٌن الموت، من خوفهم اإلٌمان بالخلود إلى ٌدفعهم الذٌن ألولبك احتقاره عن ٌعبر

 .(ٖ)الخلود ؼٌر الرب من

ًٌا  فقبل أن نعرؾ موقفه دٌكارت أما من الخلود وخاصة خلود النفس، البد أن نشٌر إلى أن له رأ

حول المكان الربٌسً لوجود هذه النفس فً داخل الجسد، وهو الرأي الذي أثار سخرٌة ؼرًٌبا جًدا، 

 كثٌر من المفكرٌن فً عصره، حٌث ٌقول دٌكارت:

"من الواجب أًٌضا أن نعلم أنه بالرؼم من أن النفس متصلة بالجسد كله، إال أن فٌه جزءا تمارس فٌه  

تقاد السابد هو أن هذا الجزء هو الدماغ أو ربما وظٌفتها أكثر مما تفعل مع بقٌة األجزاء. واالع

القلب، وٌقال الدماغ ألن له تنسب أعضاء الحواس، وٌقال القلب ألننا نحس باالنفعاالت كما لو كانت 

األمر بعناٌة بدا لً أنً عرفت بؤن الجزء من الجسم الذي تمارس  تجري فٌه. ولكنً حٌن تفحصتُ 

قلب على اإلطبلق وال الدماغ بؤكمله، ولكن القسم الداخلً تماما من ال  وظابفها مباشرة لٌس النفس فٌه

                                                           
(ٔ)

.1ٕ٘-7ٕ٘ك.إثوا١ُ٘هعت،اٌّٛدٚاٌقٛفِٕٗ،اٌّوعغاٌَبثك،صصأٔظو:-
(ٕ)

.ِٕٙ٘وعغٍبثك،صأٔظو:أ.ك.ثض١ٕخِٕظٛهاٌؾٍٛ،لٍكاٌّٛد،-
(ٖ)

 .ٔٔٔعبنشٛهْٚ،اٌّٛدفٟاٌفىواٌغوثٟ،ِوعغٍبثك،صأٔظو:-
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الدماغ، وهً ؼدة معٌنة صؽٌرة جًدا، تقع فً وسط مادة هذا الدماغ، ومعلقة فوق المجرى الذي عبره 

 .(ٔ)بمثٌلتها فً التجاوٌؾ الخلفٌة"تتصل األرواح الحٌوانٌة الخاصة بالتجاوٌؾ األمامٌة، 

ه لمكان ممارسة النفس لوظابفها، ٌتضح لنا أنه كان مإمنا بوجود النفس، وأنه وبناء على رإٌته هذ

ٌفصل بدقة متناهٌة بٌن النفس والجسد، فالجسد مكان وجود النفس، التً تتركز فً ؼدة معٌنة فً 

 إلى بقٌة أجزاء الجسد. -كما ٌعبر بنفسه-الدماغ، ومنها تشع 

 فً عام دٌكارت كتبه خطاب سامنا( بحسب تعبٌره فًأج بعد تبقى )أنفسنا كما أنه كان مإمنا أن

 الموت من خشٌة للشفاء ٌصفه الذي العبلج أن أٌوجٌن، حٌث نجد كونستانتٌن صدٌقه إلى م،ٕٗٙٔ

 وإنما الدٌن تعالٌم على ال قابم االعتقاد وأن هذا أجسامنا، بعد تبقى أنفسنا بؤن الجازم اقتناعه فً ٌتمثل

 تعرؾ وأنك متقداً  ذهناً  لك أن... جٌدا "أعلم :لوضوح، وهذا نص رسالتهبالؽة ا طبٌعٌة أسباب على

بالػ  وجدته بعبلج أخبارك عن االمتناع أستطٌع ال لكن حزنك،  تهدئ العبلج التً ضروب جمٌع

 فً كذلك وإنما أحبهم فحسب، الذٌن أولبك موت صابًرا احتمل أن على مساعدتً فً ال األثر،

 عشقا الحٌاة ٌعشقون الذٌن أولبك إلى أنتمً من أننً الرؼم عل ، وذلكموتً من خوفً عل القضاء

أننً  أعتقدُ  التً األنفس أنفسنا، تلك طبٌعة إلى النظرة فً العبلج الضرب من هذا وٌتمثل جّما،

 كثًٌرا أعظم والؽبطة ضروب للفرح أجل من ُولدتْ  قد وأنها الجسم بعد تبقى أنها بالػ بوضوح أعرؾ

 إال باعتبارهم ماتوا الذٌن أولبك فً التفكٌر ال أستطٌع العالم، وأننً هذا فً بها نتمتع التً تلك من

ذكرٌات  معنا حاملٌن ما، ٌوًما إلٌهم سننضم حٌاتنا، وإننا من وعذوبة أكثر سبلًما حٌاة إلى ٌنتقلون

 .(ٕ)عن الجسم" مستقلة أنها المإكد من عقلٌة ذاكرة أتبٌن فٌنا ألننً ذلك الماضً.

فً تؤمل قولٌه  -مثبل-ما "اسبٌنوزا" فقد كان موقفه ؼامًضا إلى حد كبٌر، وٌتجلى هذا الؽموض أ

ها، والحقٌقة أن : "إن أعظم الخٌر هو معرفة االتحاد بٌن العقل والطبٌعة كلّ قوله التالٌٌن: األول

هللا، إننا أشكال انفصالنا الفردي مجرد وهم. إننا أجزاء من مجرى القانون والسبب العظٌم. أجزاء من 

: "إن أجسامنا خبلٌا قوله . والثانً(ٖ)من وجود أعظم من أنفسنا. وهو باق ال ٌنتهً بٌنما نحن فانون"

. فً جسم الجنس، وجنسنا طارئ عرضً فً رواٌة الحٌاة، وعقولنا أضواء متقطعة من ضوء أبديّ 

كله مع الجسم اإلنسانً، إذ إن  وألن اإلنسان جزء من الكل، فهو خالد، ألن العقل اإلنسانً ال ٌفنى

جزءا من العقل اإلنسانً سٌبقى، وهذا الجزء الخالد هو الذي سٌدرك األشٌاء، وكلما أدركنا األشٌاء 

 .(ٗ)أكثر، كلما كانت أفكارنا أبدٌة أكثر"

 والحقٌقة أننً بتؤمل قولٌه السابقٌن، وجدته ٌدندن على نفس األوتار التً ٌدندن حولها فبلسفة كثٌرون

بصٌاؼات مختلفة لها قاسم مشترك واحد، وهو أن هناك أمل واحتمال وتوقع لحٌاة ثانٌة بعد الموت، 

بصورة مطلقة".  تدمٌره ال ٌمكن البشري فنجد السبٌنوزا نفسه مثبل مقولة أخرى ثالثة هً: "العقل

 ما "أفضل: لوهذا ٌتماهى وٌتناؼم مع جمٌع األقوال التالٌة فً اعتقادي كباحث، وهً: مقولة بسكا

 ال أنه هو أعرفه ما كل إن" أخرى". وكذلك مقولة بسكال األخرى: فً حٌاة األمل هو الحٌاة هذه فً

. !"ٌدان علٌه لً لٌس الذي الموت هذا أجهل ما قدر شٌباً  أجهل ال ولكنى قرٌب، عما أموت أن لً بد

                                                           
(ٔ)

.ٖٓصثالربه٠ـ،ه١ٕ٠ٗك٠ىبهد،أفؼبالدإٌفٌ،روعّخعٛهطى٠ٕبرٟ،كاهإٌّزقتاٌؼوثٟ،-
(ٕ)

.ٖٓٔعبنشٛهْٚ،اٌّٛدفٟاٌفىواٌغوثٟ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٖ)

 .٘ٗٔفخ،روعّخاٌلوزٛهفزؼهللااٌّشؼشغ،ِٕشٛهادِىزجخاٌّؼبهف،صْٚيك٠ٛهأذ،لظخاٌفٍَ-
(ٗ)

 اٌّوعغاٌَبثك،ٔفٌاٌظفؾخ.-



 
ٕٔٙ 

 "البقاء: ". وكذلك مقولة شلرهناك تحوالت فحسب تماًما ٌفنى حً كابن من "ما: وكذلك مقولة لٌبنتز

 .     (ٔ)ومحتمل" معقول الموت بعد

 ٌعنً وهو العملً(، العقل مسلمات )من أو( العملً العقل مصادرات) من "كانط" عند النفس وخلود

 ؼٌر إلى القداسة من تقربها المحسوسة الحٌوات من متناهٌة ؼٌر سلسلة فً شخصٌتنا تحقٌق إمكان

  .(ٕ)حد

 وأن قدرتها، فقدتْ  إذا تنتهً قد أنها ٌقترح إال أنه باقٌة، الروح بؤن ٌسلّم "كانط" أن ولكن ورؼم

 .(ٖ)أخبلقٌة كقضٌة ٌُعتقد أن ٌمكن ولكن فقط؛ العقل طرٌق عن علٌه البرهنة ٌمكن ال الخلود

ومن العجٌب أن فلسفة "نٌتشة" تإمن بالخلود أو بالبقاء بطرٌقة معٌنة أو وفق شرح معٌن، حٌث نجده 

وهً النظرٌة أو  الكونٌة( ٌإمن بنظرٌة )العود األبدي( التً تسّمى أًٌضا عند البعض )مذهب الرجعة

ومعناه المبسط فً فهمً الخاص له  والرواقٌون كما سٌتضح أدناه. هٌراقلٌطس به الذي قال المذهب

ا، بمعنى أن طوٌلة جدً  تارٌخٌة مراحل فً العالم ٌتكرر مرات متتالٌة بؤن هذا ٌقول هو أنه مذهب

 ٌفنى، ثم ٌعود للتكّون مرة أخرى من جدٌد، وهكذا مرات متعاقبة. العالم

 تعرؾ زمنٌة مرحلة تؤتً وإنما النهابٌة مستمرة صٌرورة فً لٌس الوجود أن وخبلصة رأي نٌتشه

 الدورة وهذه جدٌدة، دورة لتبدأ الصٌرورة دورة تنتهً وعندها للصٌرورة،" الكبرى السنة" باسم

 وكل دورات إلى مقسم الوجود زمان وهكذا جدٌد، من لتبدأ فتنتهً الكبرى سنتها علٌها تؤتً دةالجدٌ

 نهاٌة، ببل تتكرر واحدة صورة كله فالوجود علٌها، السابقة للدورة تام تكرار الدورات هذه من دورة

 .(ٗ)الوجود سنة تسٌر األبد إلى وهكذا جدٌد، من ٌحٌا شًء وكل ٌموت شًء فكل

 نفسه ٌعتبر كان نٌتشه بؤن االفتراض الخطؤ من شورون" الذي ٌرى أنه ٌإكده أًٌضا "جاك وهذا ما

 وأن تعالٌمه فً المبدأ هذا أدرج قد كان ربما هٌراقلٌطس أن ٌبلحظ فهو األبدي، العود مكتشؾ

 على وأنه كثًٌرا، طرحوه قد آخرٌن أن هو ٌدركه لم ما أن ؼٌر به، ٌشً عما ٌفصحون الرواقٌٌن

 عند ٌجده فالمرء حوله، وتؤمبلت المبدأ هذا إلى عدٌدة إشارات هناك كانت عشر التاسع القرن دادامت

 سبنسر عند -إلٌه الؽامضة اإلشارة رؼم- وكذلك وجوٌو، ببلنكً، ولٌوٌس وهولدرلٌن، هاٌنً،

 مإكًدا أمًرا بل ممكناً  أمًرا باعتبارها ال الفكرة هذه بحث من أول كان نٌتشه فإن ذلك ورؼم وباٌرون،

ا إثباتها حاول إنه بل للكون، قانوناً  وبوصفها ًٌ  لهذا واألحٌاء والطبٌعة والفلك الرٌاضة ودرس علم

 الفكرة أصبحتْ  األبدي العود نظرٌة فإن ذلك من الرؼم وعلى العلمً، البرهان خذله وقد. الؽرض

 شًء "كل: القابل فهو فته،فلس فً الزاوٌة حجر وؼدتْ  تماًما ناصٌته وتملكت علٌه، سٌطرتْ  التً

 جدٌد، من ٌتفتح شًء كل ٌموت، شًء كل الوجود، عجلة األبد إلى وتدور ٌعود، شًء كل ٌمضً،

 لها حصر ال مرات بالفعل كنا أنفسنا ونحن خلود، فً تعود كلّها األشٌاء الوجود، زمن ٌمضً وخالًدا

 به عرؾ الذي القوة إرادة ومبدأ دياألب العود مبدأ بٌن تناقض هناك ولٌس األشٌاء..". كل ومعنا

 بالنسبة العالم هو ما تعلم "أتراك: ٌقول القوة( )إرادة من األخٌرة الفقرة فً نٌتشه كتب حٌث نٌتشه،

 ونظرٌة. الطوٌل كبلمه الخ... فحسب تتحّول وإنما تنضب ال... نهاٌة أو بداٌة ببل هابلة قوة؟ لً

                                                           
(ٔ)

 .ٕٔٗ-ٔ٘ٔ-ٔٗٔ-ٖ٘ٔ-3عبنشٛهْٚ،اٌّٛدفٟاٌفىواٌغوثٟ،اٌظفؾبدهاعغ:-
(ٕ)

 .13ِٔواكٚ٘جخ،اٌّؼغُاٌفٍَفٟ،ِوعغٍبثك،صأٔظو:ك.-
(ٖ)

 .ٖ٘اٌزواساٌضمبفٟاٌّظوٞ،ِوعغٍبثك،صك.١ٍلػ٠ٌٛ،اٌقٍٛكفٟ-
(ٗ)

 .ٓ٘٘-3ٗ٘أٔظو:ك.إثوا١ُ٘هعت،اٌّٛدٚاٌقٛفِٕٗ،ِوعغٍبثك،صص-
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 وقت من ما: "أًٌضا ٌقول نجده حٌث والفناء، الموت مواجهة فً دفاًعا نٌتشه عند كانت األبدي العود

 سٌنداح البرق لمعة ومثلما الجدٌدة، حٌاتك لفجر شعاع وأول األخٌرة وعٌك لحظة بٌن ٌنقضً

 حتى تستطٌع وال السنٌن ملٌارات انقضى أنه تظن الحٌة المخلوقات أن من الرؼم على وذلك المكان،

 .(ٔ)"جانبا العقل ٌُنّحى حٌنما ٌناؼمان المباشرة ٌبلدالم وإعادة فالبلزمان تعدها، أن

 الجد، محمل على األبدي العود فً نٌتشة مذهب نؤخذ أن ٌمكن ال أننا -وأتفُق معهم–الكثٌرون  وٌرى

 الواقع، إلى منها الخٌال إلى أقرب أفكاًرا الحدٌث العصر فً فٌلسوؾ ٌتبنى أن المستحٌل شبه فمن

 أقرب هنا فهو الخٌال، على المبنً والشعر األدب باب من ا هذه النظرٌةٌروي لن نظرهم فً فنٌتشه

 .(ٕ)الفلسفة إلى منه األدب إلى

 مع حادثة أَن ها آرابه من واألرجح النفس، عن كثًٌرا أما فبلسفة العرب والمسلمٌن، فقد تكلّم ابن سٌنا

 اتصال هو بالبدن اتصالها وأن   للبدن، مفارقتها عند خالد روحانً جوهر بؤنها ٌُقرّ  أَن ه إاِل   الجسد،

 له، مباٌنتها خبلل من الجسد فساد أو الموت بعد النفس خلود على أدلّته سٌنا ابن لنا وٌسوق. عرضً

 هو لٌس الجسد بؤَن إثباته خبلل ومن الجسد، بفساد الروح تفسد ال ولذلك مختلفتٌن، طبٌعتٌن من فهما

 لٌست بالبدن النفس عبلقة فإن لذا للروح،( والؽابٌة والصورٌة اعلةوالف المادٌة) األربع العلل من علة

 ٌثبت كما. النفس فناء إلى ٌإدي ال البدن وفناء الموت فإن ولهذا نظره، فً ذاتٌة بعلّة معلول بعبلقة

 تحوي أَنْ  ٌمكن ال لذا بسٌط، جوهر فالنفس والتركٌب، البساطة فكرة طرٌق من النفس خلود سٌنا ابن

 أًٌضا الفناء كان فلو النفس، فً ذاتٌة صفة الوجود ألَن والفناء؛ الوجود وهما متناقضٌن ٌنأمر على

 الفساد ٌكون أن المستحٌل من أنه كما متناقضتٌن، صفتٌن من مركًبا البسٌط ألصبح أخرى ذاتٌة صفة

 فعل فٌه الفساد وقبل ٌفسد، أن قوة ففٌه ما لسبب ٌفسد أن شؤنه من شًء كل   أَنّ  وذلك للنفس؛ الحقاً 

 قوة فٌه كانت فإنْ . ٌبقى أنْ  وفعل ٌفسد أنْ  قوة شًء فً واحدة جهة من ٌكون أنْ  ومحال ، ٌبقى أنْ 

 أنْ  قوة فٌه فلٌس ٌوجد وأنْ  ٌبقى أنْ  فعل فٌه كان وإذا ٌبقى، أنْ  فعل فٌه ٌكون أنْ  فمحال ٌعدم أنْ 

. البسٌطة ولٌست المركبة فهً الفاسدة الكابنات أما الفساد، قوة فٌه لٌس النفس فجوهر إذن ٌعدم،

 من الجسم على فاضت روحانٌة صورة النفس بؤن   -وؼٌرهما الفارابً شؤن شؤنه- سٌنا ابن وٌرى

 خالًدا لها مشابهاً  ٌكون الخالدة المفارقة العقول عن ٌصدر ما وكل الخالدة، المفارقة العقول عالم

 ابن قول أما. وأبدي أزلً جوهر وهو الفعال العقل من درةصا ألَن ها الموت؛ بعد باقٌة فالنفس مثلها،

 تكون كٌؾ إذ آنذاك، قابمة فلسفٌة لمشكلة حبلً  كان لها وقبوله الجسد استعداد عند النفس بحدوث سٌنا

 عند أما مركبة، وؼٌر بسٌطة وهً واحد آنٍ  فً بٌنها فٌما ومختلفة للجسد مفارقة قدٌمة النفوس

 هو هذا أَن   ونجد. تلك أجسامها فً وهً اكتسبته بما مختلفة النفوس فتكون للبدن ومفارقتها الموت

 فً أٌضاً  مختلؾ المسلمٌن موقؾ إذ إسبلمً، دٌنً بدافع ولٌس بحدوثها، للقول سٌنا بابن دفع الذي

 النفوس اختبلؾ لحلّ  سٌنا ابن اختاره الذي التوفٌقً الحل وهو علٌه، بؤسبقٌتها أو البدن مع حدوثها

 فعلته ما على ثوابها أو لعقابها ومحاسبتها الموت بعد خلودها ولضمان جهة من بعض مع هابعض

 .(ٖ)بالجسد اقترنتْ  عندما

                                                           
(ٔ)

 .ٕٖٕ-ٖٕٔ-ٖٕٓأٔظو:عبنشٛهْٚ،اٌّٛدفٟاٌفىواٌغوثٟ،ِوعغٍبثك،اٌظفؾبد:-
(ٕ)

.إثوا١ُ٘هعت،اٌّوعغاٌَبثك،صرىوه٘نااٌىالَثظ١بغبدِقزٍفخػٕلػلكِٓاٌجبؽض١ٓ.أٔظوِضال:ك-

٘٘ٓ. 
(ٖ)

.3ٖ٘أٔظو:ك.إثوا١ُ٘هعت،اٌّٛدٚاٌقٛفِٕٗ،ِوعغٍبثك،ص-
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والخبلصة األقصر لموقؾ ابن سٌنا هً أنه ٌرى أن النفس ال تقبل الفساد أصبل، وال تموت بموت 

تفٌد األعراض أو الصور القابمة  البدن؛ ألن تعلقها به لٌس تعلق معلول بعلة ذاتٌة، إذ من المحال أن

بالمواد وجود ذات قابمة بنفسها ال فً مادة ووجود جوهر مطلق.. وأما كون النفس ال تقبل الفساد 

أصبل؛ فؤلن األشٌاء المركبة واألشٌاء البسٌطة التً هً قابمة فً المركبة ٌجوز أن ٌجتمع فٌها فعل 

ة المفارقة الذات فبل ٌجوز أن ٌجتمع هذان األمران؛ أن ٌبقى وقوة أن ٌفسد، أّما فً األشٌاء البسٌط

 .(ٔ)فإن كانت النفس بسٌطة مطلقة لم تنقسم إلى مادة وصورة، فلم تقبل الفساد

 خلـود مـسؤلة فً ظهوره من أكثر النفس، فً سٌنا ابن نظرٌة فً األفبلطونً األثر وبذلك ٌظهر أن

 العقوبة من نوع هو البدن فً بقاإها وإنما ،جسدال بفناء تفنى ال أفبلطون ذهب كما فالنفس ،النفس

 نحا وقد ،األبدٌة والسعادة النعـٌم حٌـث منه أتت الذي المثل عالم إلى تعود البدن تترك وعندما ،لها

 جوهر من أقوى جوهرها ألن الجسد؛ بفناء تفنى ال النفس أن أكد عندما نفسه االتجاه فً سٌنا ابن

 فإذا ،منه النفس تتخلص البدن ٌموت وعندما ،البدن وجود إلى ودهاوج فً محتاجة ؼٌر وهً ،البدن

 تنعم حٌث ،العقلً العالم إلى تذهب فإنها الصالح والعمل والحكمة بـالعلم كامبلً  النفس جوهر كان

 . (ٕ)والملذات بالسعادة

 إن الواق فالبعض القدم، منذ الفلسفة محل خبلؾ بٌن أهل فهو النفس، خلود فً الفارابً مذهب أما

 الفارابً مثبل ٌتهم فابن طفٌل. النفس لخلود بإنكاره قالوا اآلخر والبعض النفس، بخلود ٌإمن الفارابً

 فً أثبت فقد الشكوك، كثٌرة فهً  الفلسفة فً نصر أبً كتب من إلٌنا وصل ما وأما: "بقوله بالتردد

 فً صّرح ثم له، نهاٌة ال بقاءً  هال نهاٌة ال آالم فً الموت بعد الشرٌرة النفوس بقاء( الملة) كتاب

 الفارابً رأي وٌتضح". الكاملة للنفوس إال بقاء ال وأنه العدم إلى وصابرة منحلة بؤنها المدنٌة السٌاسة

 بعد باقٌة مفارقة -النفس أي- وأنها( القلبٌة الدعاوى) فً النفس بخلود صّرح حٌث أقواله، خبلل من

 أحوال وإما سعادة، أحوال إما أحواالً، المفارقة بعد بها وأن اد،الفس قبول قوة فٌها لٌس البدن، موت

 لها حاجة فبل بقابها فً فؤما محالة، ال النفس وجود فً شرط الجسم: التعلٌقات كتاب فً وقال.. شقاوة

 كتاب فً وقال. خالدة تظل والنفس سٌفنى ألنه الجسم؛ بقاء على ٌتوقؾ ال النفس بقاء أن أي. إلٌه

 موت بعد ٌبقى للمادة مفارق وهو بسٌط، جوهر المعقوالت تدرك التً القوى إن(: ابلالمس عٌون)

 .(ٖ)الفساد قبول قوة فٌه ولٌس البدن،

 نفسٌتٌن حالتٌن والعقاب الثواب معتبراً  ومآلها، النفس مصٌر عن وزبدة القول هً أن الفارابً تحدث

 عالًما بذاتها تصبح الفلكٌة والنفوس ولالعق منها ارتسمت التً النفوس أن اعتبر كما روحانٌتٌن،

 من أتت بما السعٌد الخلود مقتضٌات استوفتْ  ألنها وذلك سعٌدة، حٌاة الموت بعد وتحٌا معقوالً،

 سعادتها وتزداد مستمًرا بالسعادة شعوًرا ٌكسبها ما وهذا الكلٌّة، المعرفة من وأدركت الفضٌلة أعمال

 جمٌل عالم فً جدٌدة سعادة علٌها تضفً النفوس رإٌة ألن السعٌدة؛ الخٌرة النفوس عدد بازدٌاد

 وٌداخل ردٌبة، ملكاتٌ  فٌها فتتولد والمحرمات، الكبابر فً انؽمستْ  التً الشرٌرة النفوس أما خٌر..

 قبحها، وترى بالموت الجسد عن النفس تنفصل وعندما عظٌم، ألم ذلك جراء من الناطقة القوى

 تجمعت وكلما ذاتها، من تنفر ألنها األبدي وعذابها جحٌمها بذلك نوٌكو القبح، هذا منظر ٌإلمها
                                                           

(ٔ)
 .11ٔك.ِواكٚ٘جخ،اٌّؼغُاٌفٍَفٟ،ِوعغٍبثك،ص-

(ٕ)
.ٕٕٓك.ؽبِلإثوا١ُ٘،ٔظو٠خإٌفٌث١ٓأهٍطٛٚاث١ٍٕٓب،ِوعغٍبثك،ص-

(ٖ)
٘ـ،اٌظفؾبدُٕٙٗٔ،اٌقٍٛكفٟعُٕٙ،اٌّووياٌؼبٌٌٍّٟلهاٍبداإلٍال١ِخ،ِؾّلػجلاٌقبٌكوبظهاعغ:-

ٔ1ٖ-ٔ17-ٔ11.
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 الكبلم هذا من وٌتضح. المعذبة القبٌحة النفوس عدد بازدٌاد وشقاإها ألمها ازداد الشرٌرة النفوس

 استكملتْ  التً العقلٌة القوة على وقفاً  السعادة فً الخلود جعل حٌن بؤرسطو من جهة، الفارابً تؤثر

 النعٌم فً والعقاب الثواب بمبدأ قوله فً -من جهة ثانٌة-بالدٌن  تؤثره ٌتضح ماك المعارؾ،

 .(ٔ)والجحٌم

وننتقل إلى جماعة فلسفٌة شهٌرة، تسّمى )إخوان الصفا( ُعرفْت باجتهادها فً التوفٌق بٌن الدٌن 

 خلقه، فً هللا دالةع لتتحقق المختلفة األجساد فً الروح بانتقال الثابت والفلسفة، وزبدة موقفهم اإلٌمان

 ربقة من وٌحررها اآلثام من وٌخلّصها نفسه ٌطّهر أن بواسطته ٌمكنه سبٌل اإلنسان أمام ٌتاح ولكً

 بٌن اإلنسان منزلة أن" الصفا إخوان" وٌرى .النورانٌة بالجواهر وتتحد عالمها إلى فتعود الجسد،

 وإما أعلى إلى باالرتقاء إما فرصة طتهأع قد والفساد، الكون وعالم والسماء، األفبلك عالم عالمٌن،

 صورة أن ٌرون كما .معٌشتهما وسوء تقلباتهما فً والمادة الحٌوان ومجاراة أسفل إلى بالتدنً

 األفبلك وعالم الجنة ٌمٌنه عن والنار، الجنة بٌن المحدود الصراط وأنها أخرى، منزلة اإلنسانٌة

 عن الصامت والحٌوان النبات ومجاورة اآلالم، ودار األجسام محل شماله عن والنار والسماوات،

 .(ٕ)واآلالم العذاب بؤنواع المعذب الكبلم،

تعارض شًء من الموقؾ عقلً بحت، ٌظهر لً منه  فهو موقؾ ابن رشد من موضوع الخلودوأّما 

مع كثٌر من نصوص اإلسبلم، حٌث إن الخلود عند ابن رشد كلًّ ال فردي.. ومعنى ذلك أنه ال بقاء 

الموت إال للجوهر العاقل، وهو واحد وكلًّ عام مشترك، أما النفس الفردٌة، فإنها إذا فارقْت  بعد

البدن، انضمت إلى هذا الجوهر الكلً واتحدت به، وهذا قرٌب من مذهب القابلٌن بؤن البقاء لئلنسانٌة 

د مع المتعالً(، وهً للقابلٌن بانتهاء التناسخ فً مرحلة )االتحا -فً فهمً-ال لؤلفراد، وقرٌب أًٌضا 

 .كما سنعلُم أدناه ما ٌعرؾ بـ"النرفانا"، التً تشكل كسًرا لدابرة التناسخ وسبلًما مطلقاً 

والمهم هنا هو أن ابن رشد ٌرى أن الحكم بالخلود، إنما موضوعه العقل العام الذي هو عقل 

إنما هو على العقول الجزبٌة  اإلنسانٌة، وهذا هو المراد بالخلود النوعً عنده، كما أن الحكم بالفناء

المنفعلة التً توجد مع اإلنسان وتفنى بفنابه، أي إن العقل العام الذي هو مشترك بٌن جمٌع أفراد 

البشر هو وحده األزلً الخالد الذي ال ٌعترٌه تؽٌٌر وال ٌطرأ علٌه فساد، أما العقل المنفعل الذي 

ن "بفناء اإلنسان اث ٌولد مع اإلنسان، هو كذلك، فٌفسره ابن رشد باالستعداد الشخصً، فكما أنه حاد

لٌس هناك بعد مفارقة النفس للبدن نفوس جزبٌة متماٌز بعضها عن بعض، ومستقل عنه بذاته 

 . (ٖ)ً هو عقل اإلنسانٌة جمعاء"وجوهره، وإنما هناك عقل واحد كلّ 

ً، وكل الخلود الكلّ وعلى هذا األساس ٌكون كل ما قرر الخلود من نصوص ابن رشد محموالً على 

ما نفاه محموالً على الخلود الفردي، فكل من طرفً اإلثبات والنفً صحٌح ما دام الموضوع فً 

أحدهما مختلفاً عنه فً اآلخر، فالوجود األخروي فً حقٌقته روحانً ال جسمانً، إذ األجسام تفنى 

                                                           
(ٔ)

 .ٖٕ،صِوعغٍبثكأ.ك.ؽٕبْلولٛرٟ،ؽ١بحاٌوٚػثؼلاٌّٛدػٕلا١ٌٍَّّٓٚغ١وُ٘،-
(ٕ)

.7ٖأ.ك.ؽٕبْلولٛرٟ،اٌّوعغاٌَبثك،ص-
(ٖ)

اٌفٍَفخٚاٌؼمبئل،صِٛلغاٌٍّٛٛػخاإلٌىزوٟٚٔ،،1،ِظكِشك-اٌٍّٛٛػخاٌؼوث١خاٌَٛه٠خ،كاهاٌفىو-
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من عبلبق األبدان التً كانت  بما معها من استعدادات وعقول خاصة، وٌبقى العقل العام وحده مجرداً 

 .(ٔ)فً هذه الحٌاة الدنٌا

وبما أن الحدٌث وصل للنرفانا قبل أسطر، فمن المناسب أن أشٌر بإٌجاز إلى خبلصة موقؾ فبلسفة 

الهند وفلسفاتها من الخلود، وهو موقؾ مرتبط بموضوع )تناسخ األرواح( الذي ٌإمن به ؼالب 

لحادي، وعقٌدة التناسخ أو التقمص فً األرواح هً من التعالٌم الهنود باستثناء التٌار المادي اإل

الهندوسٌة خاصة وؼٌرها من دٌانات الهند األخرى عامة. وخبلصة فكرة  للدٌانة ربٌسٌةالعقابدٌة ال

 هانتقالاب التناسخ عند الهندوس هً أن التناسخ حالة تجدٌدٌة من الوالدات العدٌدة التً تمّر بها الروح

فعندما ٌموت ، وترتبط فً كثٌر من األحٌان بالعقاب عبر )التناسخ الرديء(، آخر جسدإلى جسد  من

 مولود، ولد لتوه طفل إلى روحه فتنتقل حٌاته فً سٌبا اإلنسان كان فإذا ،نسان تخرج منه الروحاإل

 عالم فً أخرى تناسخات وفً حٌوان جسم إلى تنتقل روحه فإن سلوكه ٌُحسن لم وإذا أدنى، طابفة فً

وقد تنتهً  هذه؛ حشرة )كالبرؼوث أو البعوضة( فً رحلة العقابد جسّ الحٌوان قد تنتهً بها إلى 

اإلصرار على الشّر فً هذه الحٌاة ٌعنً ف ..لى جماد، كؤقصى عقوبة لشخص شرٌرإ أًٌضا نتقالباال

الخٌر لى أن تهدأ الروح وتجد طرٌق إ ،لى تناسخ آخرإ يءأن تتعذب الروح بالتنقل من تناسخ رد

فً طابفة أعلى مكافؤة على  مولودٍ  لى طفلٍ إروحه  لنتقفتصبلحه،  نسانُ اإل إذا أثبتَ ف .والصبلح.

ٌّن )البراهمة(إوفً تجّسدات أعلى مرتبة تصل  ،حسن سلوكه ومن ثم ترتقً  ،لى طبقة الكهنة الُمقدس

ٌّرة صالح هً وهذه ،لى البراهما وتتحد بهإلتصل  تتنعم الروح  حٌثة. الؽاٌة النهابٌة لكل روح خ

ٌّد( إذ تنتهً بالوحدة مع هللا )براهمان( فً رحلة السعادة للروح )التجسّ  بالسعادة األبدٌة د الج

بالخٌر والشر. فإذا  تربط التناسخ الهندوسٌةفا لها على الخٌر والصبلح فً هذه الدنٌا. الصالحة ثوابً 

ٌّدعن صبلحك فً الحٌا ىا فً هذه الحٌاة فستجازصالحً  كنتَ  ً  وإن كنتَ  ؛ة األخرى بتناسخ ج  ردٌبا

لى إ. وال تإمن الهندوسٌة بالجنة أو بالجحٌم، وإنما تنتقل األنفس من بدن يءبتناسخ رد ىفستجاز

 قتل. وٌكون طرٌق الخبلص بالسعادة األبدٌةمحققة  آخر، حتى تتطّهر كاملة وتتحد بالروح الكلٌة

بالروح الكلٌة  األبدي تحادة للسٌطرة على الجسد ولبلالشهوات الجسدٌة وبالرٌاضات الروحٌة القاسٌ

 .(ٕ))البراهما(

وباإلضافة للكبلم السابق الذي أورده األب صبري وؼٌره بصٌاؼات كثٌرة، أعتقد أننً كباحث 

 تصوري أن أستطٌع أن أضٌؾ بتلخٌص شدٌد ناتج عن اطبلعً على كثٌر مّما كتب، فؤقول: رؼم

ٌّن، مشترك قاسم لها فلسفات أنها هو ،الهند فلسفات لؽالب اإلجمالً  ٌنصبُّ  اهتمامها جل   أن هو ب

 السابدة بالصورة اآلخرة إلى النظر عن -لً ظهر فٌما- بعٌدة فهً وبذلك ،(دنٌاه فً اإلنسان) على

 بطرٌقتهم الموت بعد اإلنسان مصٌر المسوا أنهم هو المإكد أن إال. وؼٌرها السماوٌة األدٌان فً

 هذا وٌظهر. حٌاته فً بسلوكٌاته مرتبط فً ؼالب الفلسفات الدٌنٌة الهندٌة اإلنسان رفمصٌ الخاصة،

والهندوس  البوذٌٌن الهنود من كثٌر بها ٌإمن التً( األرواح تناسخ) هذه العقٌدة خبلل من بوضوح

 أن نعلم أن اآلن وٌكفٌنا.. بٌنهم لٌس هذا مقام التفصٌل فٌها فروقات وجود مع وؼٌرهم، والجٌنٌٌن

 انتقالها أثناء شر أو خٌر من صاحبها أعمال حسب جزاءها تلقى الروح أن هً العقٌدة هذه خبلصة

ٌّر فاإلنسان آخر، إلى جسم من  لئلنسان بالنسبة صحٌح والعكس حسنة، أجسام فً روحه تتنعم الخ

                                                           
(ٔ)

اٌّوعغاٌَبثك،ٔفٌاٌظفؾخ.اٌٍّٛٛػخاٌؼوث١خاٌَٛه٠خ،-
(ٕ)

،ٔ،ِٕشٛهادٍوو١ٌاغبعبْ،ؽٔأٔظو:األةطجوٞاٌّملٍٟ،اٌّٛعيفٟاٌّنا٘تٚاألك٠بْ،ط-

.٘ٗ-َٗٗ،صص7ٕٓٓ
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 -بعضهم دعن- اإلنسان أن كما .موته. بعد سٌبة شقٌة أجسام إلى بالتناسخ روحه تنتقل حٌث الشرٌر

 الخالق أي (المتعالً مع االتحاد) مرحلة إلى لٌصل والجهود األعمال من الكثٌر ٌبذل أن علٌه ٌجب

 كثٌرة وجودٌة صور بٌن التنقل فً ستستمر اإلنسان هذا روح أو اإلنسان هذا فإن وإال شًء، لكل

 .التناسخٌة الدابرة من ٌخرجه الذي االتحاد ذلك تحقٌق فً -بؤفعاله- ٌنجح حتى مختلفة،

 خلود) مسؤلة من" الفٌثاؼورٌٌن" موقؾ إلى ٌقودنا أًٌضا التناسخ، عن السابق الحدٌث أن والحقٌقة

 ،الشمس من هبطتْ  مربٌة ؼٌر لطٌفة جزٌبات من تتركب النفس إن: القول إلى ذهبوا فقد ،(النفس

 عند نفسال صفات أخص من إن إذ ،فٌها والحركة الحٌاة سبب فكانت األجسام فً ودخلتْ 

 النفس هذه وتنتقل ،بذاتها تتحرك النفس ولكن بالنفس؛ ٌتحّرك شًء فكل ،الحركة هً الفٌثاؼورٌٌن

 ،وخطاٌا آثام من بها لحق ما كلِّ  من النفس تطهٌر فٌها ٌتم متعددة بمراحل تمر إذ آلخر، بدن من

 .(ٔ)ألبديا النعٌم فً لتخلد القدسً عالمها إلى تعود تامة بصورة طاهرة تصبح وعندما

 أن فٌثاؼورس أجاز فقد ومن أعجب وأهم ما نجده عند "فٌثاؼورس" حول التناسخ، اعتقاده بالنطق،

 وإنما الناس، لكل مستطاعاً  ذلك ٌجعل لم ولكنه السابقة، األقمصة فً لها حدث ما النفس تتذكر

  .(ٕ)وؼاٌته النطق هذا سبب ٌبٌن أن دون قبلبل أشخاص فً حصره

 من الكثٌرون ا ٌدفعنا إلى االستطراد فً هذه النقطة المهمة لمبحثنا هذا، حٌث ٌعتقدوالحقٌقة أن هذ

 دورها عن معلومات معها تحمل جسد إلى جسد من تنتقل حٌن الروح بؤن والتناسخ التقمص معتقدي

 وٌروي. السابقة حٌاتها عن وقابع من تتذكره بما تنطق أو تتحدث الحالة هذه وفً السابق، الجسد فً

 من بعضاً  تتذكر أنها ومعاصرة، تارٌخٌة عالمٌة شخصٌات عن كثٌرة رواٌات التقمص عتقدوم

 أفبلطون من" أنه من" كردٌك آالن" الروحانً العالم ذكره ما ذلك ومن .األرض على السابقة حٌاتها

 عندهم تخلفت ممٌزون أشخاص الؽرب فً ُوجد فورد، هنري إلى بلوتارك ومن بونابرت، إلى

 وؼوته، درٌل، كوفن و فرنكلٌن، منهم األرض، على ما زمن فً بها مروا سابقة حٌاة عن ذكرٌات

 .(ٖ)..."وفولتٌر وبلزاك، هوؼو، وفكتور

إلى التعمق فً هذه المسؤلة قلٌبل، فوجدُت نتابج كثٌرة، لٌس هذا مقام  -كباحث-وقد دفعنً الفضول 

دًدا من أساتذة الجامعات وؼٌرهم من كبار اإلسهاب فً تفصٌلها؛ وتكفً اإلشارة إلى أننً وجدُت ع

الباحثٌن فً علم النفس والفلسفة وؼٌرهما، ٌبذلون جهوًدا كبٌرة فً عصرنا هذا، فً سبٌل الوصول 

إلى نتابج حول هذا الموضوع، وهناك عشرات القصص التً تجعل الذهول ٌتملك اإلنسان وهو ٌقرأ 

تواطإهم على الكذب، حٌث ٌإكدون  -اعتقاديفً -فٌها رواٌات أشخاص مهمٌن وبارزٌن ٌستحٌل 

 بقوة أنهم ٌتذكرون بعض ما حصل لهم أو مر  بهم فً حٌاتهم السابقة. 

وتجدر اإلشارة إلى أن كل  ما أوردناه عن التناسخ لٌس خاًصا بقدماء الهنود والفٌثاؼورٌٌن ومن 

ذا عن التناسخ، حٌث ذهب بعدهم فقط، فقد قال بعض فبلسفة الٌونان القدماء قبل سقراط بمثل ه

النفس الواحدة تنتقل بٌن عدد من  إنّ " القول: ىإل -رفٌةبتؤثٌر من الدٌانة األو- "انبادوقلٌس" مثبل

                                                           
(ٔ)

 .ٖٕٓ-ٕٕٓث١ٓأهٍطٛٚاث١ٍٕٓب،ِوعغٍبثك،صصك.ؽبِلإثوا١ُ٘،ٔظو٠خإٌفٌ-
(ٕ)

 .1ٔأ.ك.ؽٕبْلولٛرٟ،ؽ١بحاٌوٚػثؼلاٌّٛد،ِوعغٍبثك،ص-
(ٖ)

.ٔ٘اٌّوعغاٌَبثك،صؽٕبْلولٛرٟ،-
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وتستمر فً هذا التناسخ  ،عدٌدة ر الجسد الذي تحل فٌه مراتٌتؽٌ على وإنها آثمة ُتجبر ،األجسام

 .(ٔ)"فر عن ذنوبها وأخطابهاكت ىحت

ما سبق عن الخلود وكخاتمة له، نستطٌع أن نوجز بتركٌز شدٌد آراء فلسفٌة وباإلضافة إلى كل 

 أفراد وأن سٌبقى، ككل العاقل الكون أن األؼلب فً" الرواقٌون" أخرى لم تذكر أعبله، حٌث ٌعتبر

 دراما مسرح على معٌنة فترات لهم قّسمت قد -"أورٌلٌوس مارکوس" ٌقول كبٌرهم كما- الناس

بعد  وعً ٌوجد لن أنه ٌعتقدون وكانوا مادٌة، نظرتهم كانت فقد لؤلبٌقورٌٌن، بةبالنس أما. الحٌاة

أما  .أبدٌة ال تفنى الناس أرواح ماهٌة أن" أوجستٌن" واعتبر ..منه للخشٌة داعً فبل ثم ومن الموت،

 الفٌلسوؾ رأى الشخصً. وقد الخلود فكرة أخًٌرا قبل فٌلسوؾ الرومان وخطٌبهم "شٌشرون" فقد

 علٌه البرهنة عدم أو علٌه البرهنة ٌمكن ال الشخصً الخلود أن" دنزسكوتس جون"سٌسكانً الفرن

 وأن روحٌة، فردٌة جواهر من تتكون الحقٌقة أن فكان ٌعتقد "لٌبنز" الفٌلسوؾ أّما. العقل طرٌق عن

 تطٌعوٌس والتركٌب، التؤلٌؾ طرٌق عن اإلبداع على قادرة ؼٌر فردٌة كجواهر هللا خلقهم قد الناس

 ثمة ٌوجد فإنه الروحً، الكمال إلى الدافع الناس نفوس فً ؼرس قد هللا كان ولما ٌبٌدهم، أن هللا

" بتلر جوزٌؾ" . أّما.حٌاتهم استمرار -الهدؾ هذا تحقٌق تٌسٌر طرٌق عن- سٌإكد هللا بؤن إٌمان

 قدمها التً تماثل أخبلقٌة أسس ضوء فً ٌرى فإنه الحٌاة، دلٌل هً األرجحٌة أن على ٌصرّ  فبٌنما

 فلسفته تابعٌه بعض أول فقد" هٌجل" أما.. وٌحتمل مرجح أنه على ٌُقبل أن ٌجب الخلود أن" كانط"

 ثباتها اآلخرٌن التابعٌن بعض ٌرى بٌنما المطلق؛ فً المتناهٌة الذاتٌات زوال إلى تشٌر أنها على

 عبارة هو الحٌاة بإس من لنهابًا الخبلص أن فٌرى" شوبنهاور" وأّما.. جواهره أو المطلق كؤجزاء

 .(ٕ)الواعٌة ؼٌر العامة اإلرادة إلى الواعٌة الشخصٌة من المرور عن

 حٌاة نهاٌة فً الحدث هذا تجاهل ٌجب أَنه ورأوا كواقعة، الموت تناولوا فقد الوجودٌة، فبلسفة أّما

 القسم ذو الصبؽة وه األول معلوم، هو كما قسمٌن إلى ٌنقسمون وهم به، االنشؽال وعدم اإلنسان

 العملٌات كل توقؾ الموت أن هو والخلود الموت من موقفه وخبلصة سارتر، وأهمهم الملحدة،

 وجوب سارتر ٌرى كما للعٌش. المختلفة البدابل اختٌار فً الحرٌة هو الموت وأن والجسدٌة، العقلٌة

 لها، أهمٌة ال وتصبح مطاؾال نهاٌة فً األشٌاء سنتناول وبذلك واقعة، حقٌقة بوصفه الموت مواجهة

 إذ خاصة، أهمٌة أٌة سارتر عند للموت فلٌس هذا وعلى الٌؤس، إلى ٌدعو ال سارتر برأي هذا ولكن

 وجودٌا بوصفه- ٌرى أن الطبٌعً ومن. نفسها الحٌاة عن عبثاً  ٌقلّ  ال ٌراه فهو األخٌر، العبث إِّنه

 فً منه طابل ال عبث فهً قٌمة، بذات لٌست ذاتها الحٌاة أن طالما له قٌمة ال الموت أن -ملحًدا

كانت نظرته  مثبلً  مارسٌل كجبرٌل المإمنة الوجودٌة فبلسفة من اآلخر القسم نجد بٌنما. نظره

 مضاجعنا وٌقض ٌقلقنا ال فالموت. األحباب نفقد عندما إالً  مإلماً  ٌكون ال الموت أن ٌرى إذ متفابلة،

ًٌا موته ٌكون فهنا نحبه شخًصا نفقد عندما ولكن عامة، ةبصف الفناء واقعة إزاء نحن نكون حٌنما  تحد

 ال المحبوب بؤن ٌشعرنا ألنه ؼٌاب؛ كل   ٌتحدى الوفاء أن وٌرى بٌننا، القابمة للوحدة وتحطًٌما لنا

 وكؤنه األحٌان بعض فً لنا ٌبدو المحبوب فالمٌت الموت، من أقوى الحب وأن ٌموت أن ٌمكن

 أنه على نقطة مهمة، هً أّكدَ  ولذلك األحٌاء، بٌن ٌدور كالذي حوار وبٌنه بٌننا وٌدور أمامنا حاضر

 .(ٖ)والموتى األحٌاء بٌن الروحً التراسل من ضرب قٌام باإلمكان

                                                           
(ٔ)

.ٕٕٓأٔظو:ك.ؽبِلإثوا١ُ٘،ٔظو٠خإٌفٌث١ٓأهٍطٛٚاث١ٍٕٓب،ِوعغٍبثك،ص-
(ٕ)

.ٖ٘-ٕ٘فٟاٌزواساٌضمبفٟاٌّظوٞ،ِوعغٍبثك،صصأٔظو:ك.١ٍلػ٠ٌٛ،اٌقٍٛك-
(ٖ)

.ٕ٘٘-ٔ٘٘-ٓ٘٘أٔظو:ك.إثوا١ُ٘هعت،اٌّٛدٚاٌقٛفِٕٗ،ِوعغٍبثك،اٌظفؾبد:-
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 الثامن القرن فً الٌابان فبلسفة أحد ،(Motoori" )موتوري" قال فقد األقصى، فبلسفة الشرق أما

 إلٌها، ٌذهبون فإنهم ٌموتون، وحٌثما الناس ٌموت اوعندم األرض، تحت مكان الهاوٌة إن: "عشر

ولكن هذا القول ٌبدو  .(ٔ)"بٌنهم تمٌٌز أي دون واألشرار، منهم والفضبلء والسفلة، منهم النببلء

خاًصا بهذا المفكر أو بقلة معه، إذ ال نجد فً الؽالب العام أٌة إشارات من هذا القبٌل فً عقابد 

 الٌابانٌٌن.

 موضوع فً األهم هً واحدة نقطة على أن نإكد المناسب فمن الٌابان، إلى وصل الحدٌث أن وبما
 (األجداد واألسبلؾأرواح  أن الناس )ٌوقرونوهً  الٌابانٌة،" الشنتوٌة" الفلسفة فً األرواح خلود

. وقد (ٕ)ادتهم"فكرة احترام األجداد إلى عب تطورتْ وؼٌرهم، و من الزعماء واألبطال والملوك
ا فً ؼالب الصفحات من الكتب تكرار كلمة "عبادة" كثٌرً  -مصادرخبلل بحثً فً عدة  من-الحظُت 

. فقد استمر التقدٌس  (ٖ)األسبلؾ( أرواح التً تتحدث عن هذه الفلسفة الدٌنٌة، وخاصة )عبادة
األسبلؾ إلى درجة ربطها بؤرواح  هإالء وصل تقدٌسهم ألرواحوالتبجٌل والعبادة لؤلسبلؾ، حتى 

أن أرواح األسبلؾ المقدسة تحوم فوق بٌوتهم وبٌوت أبنابهم " مثبل ومن ذلك إٌمانهماآللهة، 
، بل وٌعتقدون أن أرواح أسبلفهم ال تحوم فقط، بل ترقص وذرٌاتهم، جنًبا إلى جنب مع أرواح اآللهة
 وٌرى عالم األعراق الٌابانً، الدكتور "ماسو أكاد" أن .(ٗ)مع ضوء مصابٌحهم ووهجها إذا تحركت"

احتفاالتهم هذه وطقوسها تقوم على اعتقادهم بوجود مركب "تاما"، وهو جوهر روحً موجود عند 
اإلنسان الحً وفً أرواح الموتى أًٌضا. وهذا المركب ٌهتز عند االنتقال من فصل الشتاء إلى الربٌع، 

، ومن هنا نشؤ محاوال مفارقة الجسد، وهو أًٌضا الذي ٌدفع األموات باتجاه منازل األحٌاء لزٌارتها
ا عند تضع العابلة فانوسً  ت بعضهم تنتهً بؤناحتفاال. كما ورد أن (٘)مفهوم عبادة الزابر عندهم

 .(ٙ)وبداخله شمعة صؽٌرة لٌعوم فوق الماء كتحٌة ألرواح الموتى ،الؽروب من ورق معٌن

رأ كل ما سبق، ثم نشكك إذن فالشنتو ٌإمنون ببقاء األرواح بعد الموت، إذ ال أعتقُد أننا نستطٌع أن نق
فً هذا، فتقدٌس أرواح األسبلؾ واألجداد، واإلٌمان بالزٌارات التً تقوم بها أرواحهم وؼٌرهم من 
األموات إلى بٌوت أقاربهم األحٌاء، واإلٌمان بحركة تلك األرواح الزابرة وتراقصها...الخ. كل ذلك 

اإلٌمان ببقاء الروح بعد موت  -ٕالروح.  اإلٌمان بوجود -ٌٔستلزم بالضرورة اإلٌمان بؤمرٌن هما: 
 اإلنسان.

ٌُفهم منها إٌمان بعض األوابل من شعب الٌابان القدٌم بوجود حٌاة ثانٌة.  كما نجد إشارات قلٌلة قد 
ومنها أنه عندما ٌموت منهم سٌد، كانوا ٌدفنون عبٌده معه، لحماٌته والوقوؾ بجانبه فً الحٌاة الثانٌة. 

ً أنهم كانوا ٌضعون مع موتاهم بعض األشٌاء والمقتنٌات والحاجات المهمة والنقطة الثانٌة، ه
والثمٌنة. ومن أفضل ما ٌمكن أن ٌقال لتوضٌح هذٌن الطقسٌن الؽرٌبٌن فً الدفن هو ما ذكره 
الدكتور محمد العرٌبً بقوله المختصر الذي دمج فٌه النقطتٌن مع بعضهما حٌث ٌقول: "كانوا 

ونهم فً آن واحد، ولذلك كانوا ٌكرمون موتاهم بوضع الحلً واألشٌاء الثمٌنة ٌخافون الموتى، وٌعبد
فً قبورهم، كوضع سٌؾ إذا كان المٌت رجبل أو مرآة إذا كان المٌت امرأة". ثم ٌردؾ بعدها 

                                                           
(ٔ)

.ٔ٘ك.١ٍلػ٠ٌٛ،اٌقٍٛكفٟاٌزواساٌضمبفٟاٌّظوٞ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٕ)

،إٌلٚحاٌؼب١ٌّخٌٍشجبةاإلٍالِٟ،ّؼبطوحهاعغ:اٌٍّٛٛػخا١ٌَّوحفٟاألك٠بْٚاٌّنا٘تٚاألؽياةاٌ-

.7٘3إٌَقخاإلٌىزو١ٔٚخ،ص
(ٖ)

.7ٙٓ،صاٌّوعغاٌَبثكاٌٍّٛٛػخا١ٌَّوحفٟاألك٠بْٚاٌّنا٘ت،-
(ٗ)

.3ٔٔ،ِظلهٍبثك،صِؾّل١ٍٍّبْؽَٓ،ر١بهاداٌفٍَفخاٌشول١خ-
(٘)

.ٔٔٔٛهحاٌؼٛكحاألثل٠خ،صِو١ٍبإ١ٍ٠بك،أٍطٚأ٠ًؼب:.3ٔٔاٌّظلهاٌَبثكثزظّوف،ص-
(ٙ)

و١ٍخا٢كاةٚاٌؼٍَٛ،عبِؼخؽٍت،رطٛهاٌفىواٌطٛؽّٟ)كهاٍخفٟاٌغغواف١خاالعزّبػ١خ(،َِؼلثوٞ-

.7َٕ،صٕٓٔٓاٌلهاٍٟاٌؼبَ،اإلَٔب١ٔخ/لَُاٌغغواف١ب
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مباشرة: "كما وأنهم كانوا ٌقومون بالصلوات أمام صور أسبلفهم كل ٌوم. وإذا كان المٌت من السادة 
 .  (ٔ)( كانوا ٌدفنون عبٌده معه، لٌدافعوا عنه فً الحٌاة الثانٌة")اإلقطاعٌٌن

من  حٌاة أخرىٌإمنون بؤٌة الشنتوٌٌن  والنتٌجة النهابٌة عندي كباحث، أنه لم ٌظهر لً بوضوح أن
بل بعث وال حساب وال نشور وال قٌام على الصعٌد )الفٌزٌقً( الجسدي، ف الحٌاة الدنٌا بعد أي شكل

الموت عندهم هو النهاٌة التً ٌذهب بعدها جسد المتوفى ودة وال أي شًء من هذا، فلؤلجساد وال ع
أما  .(ٕ)بعضهم اآلخر قولبعضهم، أو إلى التحلل الطبٌعً فقط، كما ٌ قولإلى مناطق ملّوثة كما ٌ

من قٌودها المادٌة بعد  سراحها ٌطلق -فً معتقدهم-الروح ف ؛على الصعٌد )المٌتافٌزٌقً( الروحً
 .(ٖ)، وتصبح جزءا منهاإلنسان، فتعود مجدًدا لدابرة قوى تكوٌن الطبٌعةموت 

أّما الفلسفة الصٌنٌة، فلم تكترْث كثًٌرا بالنواحً المٌتافٌزٌقٌة واإللهٌات، فارتباطها ضعٌؾ بالعالم 

ا، اآلخر ومصٌر اإلنسان بعد الموت وما شابه، وإنما اتجهْت إلى الحٌاة المادٌة ونوامٌسها وكل ما فٌه

 وإلى األخبلق وعمارة األرض وفبلحتها وما شابه.

إال أننا مع ذلك ال نستطٌع القول أن الصٌنٌٌن أهملوا بالكلٌة ما وراء الحجاب، فقد ثبت أن فٌلسوفهم 

الكبٌر "كونفوشٌوس" كان ٌقدم الذبابح لؤلرواح كؤنها حاضرة أمامه، رؼم عدم اقتناعه التام وال 

رٌم الموتى التً كان ٌشارك فٌها بكل حرص. والحقٌقة أن هذا ٌعٌدنا ارتٌاحه لكثٌر من طقوس تك

إلى ما ورد أعبله عن فلسفات الٌابان، فالحال مقارب فً الصٌن، حٌث نجد لدٌهم )إكرام أرواح 

الموتى وعبادتها( وهذا ناتج عن عقابدهم القدٌمة التً تإمن بؤن لئلنسان روًحا متمٌزة عن جسده، 

عد أن ٌتحلل الجسد فً التراب، فعقٌدة عبادة أرواح اآلباء التً تتخذ شكل والبم وأن الروح خالدة ب

 .  (ٗ)وحفبلت عابلٌة، تإكد لنا إٌمانهم بالروح وخلودها بعد فناء الجسد

أّما الفلسفة الطاوٌة فً الصٌن القدٌم، فقد استسلمت لؤلساطٌر بشكل أكبر، فالروح بعد الموت تهٌم 

لى المقبرة، أو تتشرد فً العراء وهً ترتعد فً الزمهرٌر القارس أو تتعذب فً الؽابات أو تتردد ع

فً المٌزان المطهر، مع وجود كبلم كثٌر آخر ال ٌخرج منه الباحث إال بالضبابٌة والؽموض والحٌرة 

المقاربة -من هذه الفلسفات المتضاربة.. ومن األهمٌة بمكان أن نإكد على سٌطرة النزعة المادٌة 

على عقول كثٌر من مفكري الصٌن خاصة المتؤخرٌن، حٌث  -لفبلسفة الطبٌعٌٌن أو المادٌٌنألفكار ا

نجد الفٌلسوؾ الصٌنً المعاصر "لن ٌوتانج" ٌقول مثبل: "ال عالم آخر سوى هذا العالم.. هنا جنتً 

ه" الذي وهنا أًٌضا سمابً، وبانتهاء الحٌاة الدنٌا ٌنتهً كلُّ شًء". وكذلك الكاتب الصٌنً "وانج شٌ

ٌقول: "إن حٌاتنا تتؽٌر وتتبدل وتنتهً إلى ال شًء". وٌقول حكٌم صٌنً آخر: "إننا حٌنما نتٌقن 

                                                           
(ٔ)

pdfَٔقخ ث١وٚد،اٌٍجٕبٟٔ،اٌفىوكاهٚاأللظٝ،األكٔٝاٌشول١ٓفٟاٌٛػؼ١خاٌل٠بٔبداٌؼو٠جٟ،ِؾّل.ك-

.7ٕٙ-7ٕ٘صصثالربه٠ـ،
(ٕ)

ك.أ١ِٓاٌٛىاْ،ِمبٌخػٕٛأٙب:اٌل٠بٔخاٌشٕز٠ٛخ،ٔشو٘باٌلوزٛهأؽّلاٌمبػٟأٍزبماٌّنا٘تاٌّؼبطوح-

،عو٠لحاٌشٕز٠ٛخك٠بٔخاعزّبػ١خثغبِؼخاٌمظ١ُ،فِٟٛلغ)اٌؼم١لحٚاٌؾ١بح(اٌن٠ٞشوفػ١ٍٗ.ٚأٔظوأ٠ًؼب:

.ٗٔ-٘ٓ-ٕٓٔٓ/1ٌٗ٘ٔؼلكشٌّ"اٌٛهل١خاٌَؼٛك٠خ،ا"
(ٖ)

،ثؾشِٕشٛهِٓعبِؼخِلفًٔملِٞمبهْاألك٠بْاٌشول١خاٌمل٠ّخ:خفٍَف،طجوِٞؾّلف١ًٍك.-

 اٌقوؽَٛ.
(ٗ)

.ٖٙٔ-ٕٙٔ-ٖ٘ٔأٔظو:ك.ػيدىوٟ،اٌّٛدٚاٌقٍٛكفٟاألك٠بْاٌّقزٍفخ،ِوعغٍبثك،اٌظفؾبد-

١بغخٚاٌلِظ.ثزظّوفِّٕٟفٟاٌظ
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تماًما أن حٌاتنا األرضٌة هً سماإنا الوحٌدة؛ فإننا نبذل قصارى الجهد أن نجعل من أرضنا سماء 

 .(ٔ)سعٌدة"

األدٌان  كلُّ  زتْ ركّ فقد  ،لنظرة الدٌنٌةا، أّما (النظرة الفلسفٌة للخلودوبهذا تم استكمال حدٌثنا عن )

األدٌان األخرى على حب البقاء ونزعة اإلنسان نحو الخلود، وذلك بترؼٌبه فً النعٌم  السماوٌة وجلُّ 

 فً العالم اآلخر، إذا َحُسنْت سلوكٌاته فً الدنٌا، وبتحذٌره وترهٌبه من الخلود فً عذاب اآلخرة، إنْ 

ب ذلك الخلود، وفق التفاصٌل والتعالٌم والتصورات التً تختلؾ من كانت سلوكٌاته الدنٌوٌة تستوج

 دٌن إلى آخر.

والحقٌقة أن ارتباط األدٌان عامة بمسؤلة الخلود كبٌر ووثٌق، حٌث ٌرى العالم الكبٌر برونسبلؾ 

ق أن موته ٌعنً نهاٌته إلى األبد، مالونفسكً "أن اإلنسان بطبٌعته ٌخشى الموت وال ٌرٌد أن ٌصدّ 

ا تؤتً األدٌان لتمنح اإلنسان الضمانات النفسٌة بؤن حٌاته سوؾ تستمر إلى ما ال نهاٌة فً العالم وهن

 (ٕ)هً جوهر األدٌان". )مسؤلة الخلود(الثانً. وبالتالً تصبح 

خلود فً الجحٌم، بل عندما ٌموت اإلنسان فهو إما أن ٌنتقل إلى الجنة،  ٌهمبل ٌوجد لدفؤّما الصاببة ف

قل إلى "المطهر"، حٌث ٌعذب بدرجات متفاوتة حتى ٌطهر من الخطاٌا، فتنتقل روحه بعد وإما أن ٌنت

 .(ٖ)والجسد فان فالروح خالدةهذا التطهٌر إلى المؤل األعلى، 

 عن القلٌل الشًء إال المقّدس لم ٌقلْ  العبرانٌٌن كتاب وأّما خبلصة موقؾ الدٌانة الٌهودٌة، فرؼم أن

 فقد. الدٌنٌة األحبار آراء فً كبٌر شؤن ذات أصبحت الفكرة هذه أنإال  ،والعقاب الثواب خلود

 سبع إلى السموات قسموا كما وقسموها شاول، ( أو(Ge Hinnom جهنم أنها على النار صّوروا

 الذٌن اآلثمون وحتى أخبثهم، إال المختتنٌن من ٌدخلها وال. العذاب درجات فً تتدرج طبقات

 مرة منها ٌخرجون النار فً ٌلقون من كل إن بل اآلبدٌن، أبد إلى فٌها ٌعذبون ال اإلثم على ٌداومون

 كانوا فقد السماء أما. ؼٌره ٌسب ومن الناس، أمام ؼٌره ٌفضح ومن الزانً،: ثبلث فبات إال أخرى

 المسرات جمٌع تحوي حدٌقة صورة فً ٌصورونها وكانوا  ((Gen Edon  عدن جنة ٌسمونها

 العالم، فٌها خلق التً أٌام من الستة بها احتفظ كروم من عصرت فخمرها. والروحٌة الجسمٌة

 ٌسر ما أعظم ولٌمة فً العذاب من بالناجٌن ٌجتمع نفسه وهللا الزكٌة، بالروابح معطر فٌها والهواء

 .(ٗ)القبر وراء ما قط ٌعرؾ ال أحداً  بؤن ٌعترفون الٌهود أحبار بعض أن بٌد. وجهه ٌروا أن أصحابها

القدامى األوابل قالوا إن لئلنسان أنفاًسا تتردد لروحه، ودًما ٌجري فً العروق لحٌاته، فالعبرانٌون 

وأعضاء تجمع فً عملها الوظٌفً والنفسً مًعا، إال أنهم آمنوا بؤنه حتى عند انقطاع هذه كلها عن 

قة المادة، . أما ما ٌتبقى بعد الموت، فهو لٌس روًحا مجردة من حقٌفالمٌت ال ٌفنى وال ٌنتهًالعمل، 

ألن مثل تلك العقٌدة لم تشرق على العقلٌة العبرانٌة، إال بعد حقب طوٌلة، حٌنما تؤثرْت بالفكر 

                                                           
(ٔ)

 .ٖٙٔإ3ٌِٝ٘ٔمزطفبدِلِغخِٓاٌّوعغاٌَبثك،هاعغاٌظفؾبد:ِٓ-
مركز الدراسات واألبحاث موقع كامل النجار، مقالة عنوانها: ماذا ٌقول علماء األنثروبولوجٌا عن األدٌان؟،  -(ٕ)

 . ٗٔ/  ٙ/  ٖٕٔٓالعلمانٌة فً العالم العربً، 
(ٖ)

اٌلهها١ٌَٕخ،ٌّغّٛػخِٓاٌجبؽض١ٓثئشوافػٍٛٞثٓػجلاٌمبكهاٌَمبف،-ألك٠بٍِْٛٛػخاًٌٍّٚاأٔظو:-

 .33٘صثالؽجؼخٚالربه٠ـ،pdfَٔقخ
(ٗ)

.ٕٕ-ٕٔ،صصِْٗٔٚيك٠َٛهأذ،لظخاٌؾؼبهح،ِوعغٍبثك،ط-
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الٌونانً. إن الكٌان البشري بعد الموت هو جسد هٌولً، له شبه الجسد المادي، ولقد لقبوا هذا الكٌان 

 .  (ٔ)الهٌولً بالرفاٌم، األخٌلة أو األشباح

 أسفار وإلى الملوك، حكم من األولى القرون فً الٌسرابٌلً الدٌنً الفكر إلى نظرنا إذا أننا والحقٌقة

 ومع. حقٌقٌة محددة أخروٌة مفاهٌم إلى إشارة أٌة نجد فلن والقضاة، ٌوشع وأسفار الخمسة موسى

ولكن  .السبً قبل ما مرحلة فً الٌهودي الدٌنً الفكر تسم أخروٌة عناصر ثمة بؤن القول ٌمكن هذا،

 األرضٌٌن، والعذاب الوٌل صنوؾ ٌذوقون دابًما كانوا ٌهود الذٌن ٌرون أنهم شعب هللا المختار،ال

 ثم والبابلٌٌن، اآلشورٌٌن أٌدي على انكسار، إثر وانكسار هزٌمة، تلو هزٌمة التارٌخٌة فتجربتهم

 وقد. الهٌكل بناء دةإعا وبعد الٌهودٌة، أنبٌاء سلسلة وتوقُّؾ بابل، من العودة بعد سوءاً  األمور زادتْ 

. أخرى مرة ٌسرابٌل جماعة تسود أن فً وأمل مشٌحانٌة، تطلعات تحدوهم المنفى من الٌهود عاد

ٌ ح ولكن  فً تظهر الشرِّ  نذرُ  وبدأتْ  المشاكل، تحفه الحاضر وأصبح حالهم تدهور بل ٌؤت لم الماش

 القدٌم، األدنى الشرق على لتهٌمن الضخمة بقوتها الرومانٌة اإلمبراطورٌة ظهرت فقد األفق،

 ذلك كل ساعد هادرٌان..     وقد ٌد على القدس ثم تٌتوس، ٌد على تماًما الهٌكلَ  دّمرتْ  ثم وفلسطٌن،

 المنطقً، ؼٌر من كان إذ األٌام، آخر فً األخروي( )التؤمل إلى الحاضر عن الٌهود انصراؾ على

خ وقد. سعٌدة نهاٌة وند الدنٌوي عذابهم فً اإلله ٌتركهم أن نظرهم، وجهة من  اإلٌمان، لدٌهم َترس 

 الحاضر العالم: عالمٌن من ٌتكون الوجود أن ترى التً الثنوٌة بالفكرة الفارسٌة، األفكار تؤثٌر تحت

 بعد عالم سٌؤتً وهو والنور؛ الخٌر إله وٌحكمه القادم والعالم الزوال، ومصٌره الشٌطان وٌحكمه

 .(ٕ)األبدٌة السعادة فٌه م، وهو عالم حّر تنتشرالظبل إله على النور إله انتصار

 فً وهً تعتقد، عقٌدة ال حٌاة أسلوب جوهرها فً وهً اإلٌمان، أكثر من باألعمال والٌهودٌة تهتم

 الٌهود عند الخلقً فاالتجاه الصالح، العمل ٌفوق وتجعله باإلٌمان تعنى التً المسٌحٌة عن تختلؾ هذا

 مجال فً كذلك المسٌحٌة عن الٌهودٌة وتختلؾ السلٌم، االعتقاد من أهم الٌومٌة التصرفات فً

 على هنا العابش اإلنسان ٌقدر لن الذي ذلك العالم، هذا وراء فٌما لٌس الٌهودٌة فمجال تفكٌرها،

 ٌقرر العبرٌة المعارؾ دابرة وفً الحاضر، العالم هذا هو األوحد مجالها وإنما ٌدركه، أن األرض

 فً الخبلص أو الفداء قبولها على ٌتوقؾ العقابد من نظاًما أو عقٌدة لٌست الٌهودٌة أن "كوهلر"

 الفكر وٌقرر اتباعه، اإلنسان على ٌتحتم الذي البر وناموس البشري، للسلوك نظام ولكنها المستقبل؛

االعتقاد. ولذلك نجد فً نصوصهم  حسب ال األعمال حسب ٌكون الجزاء أن ذلك، على بناء الٌهودي

ا المرء كان سواء أنه على واألرض سماواتال أشهد) ًٌ ا، أم ٌهود ًٌ  مقًٌدا، أم ُحّراً  امرأة، أم رجبل وثن

 فمن إٌمان، دٌن ال أعمال دٌن الٌهودٌة كانت ولما .سواها دون أعماله حسب بالجزاء سٌنعم فإنه

 ولهذا ة،العقٌد على تتوقؾ أمور فتلك والحساب، والبعث اآلخرة عن تتكلم أال لذلك تبعا الواضح

 الثواب وكان ،الخلود عن شًء دٌنهم فً ٌرد ولم الموت، بعد أخرى حٌاة إلى الٌهود ٌشٌر فقلما

 أن فً الرجاء فقدوا أن بعد إال الٌهود، خلد فً البعث فكرة تدر ولم الدنٌا، الحٌاة فً ٌتم والعقاب

 عن منها شٌبا أخذوا علهمل أو الفرس، عن الفكرة هذه أخذوا ولعلهم األرض فً هذه سلطان لهم ٌكون

 مع تسٌر ٌجدها اإلسرابٌلٌة للكتب والدارس .المسٌحٌة ولدتْ  الروحٌة الخاتمة هذه ومن المصرٌٌن،

 عن حدٌث ورد وإنما اآلخر، والٌوم البعث عن شًء فٌها ٌرد لم فهً آنفا أوضحناه الذي الفكر

                                                           
(ٔ)

 .73ٔصِوعغٍبثك،أٔظو:ك.ػيدىوٟ،اٌّٛدٚاٌقٍٛكفٟاألك٠بْاٌّقزٍفخ،-
(ٕ)

ػجلاٌٛ٘بةا١ٌَّوٞ،ٍِٛٛػخا١ٌٙٛكٚا١ٌٙٛك٠خٚاٌظ١ٔٛ١ٙخ،َٔقخإٌىزو١ٔٚخِٓإػلاكِٛلغاٌّىزجخ.ك-

 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ-ٕ٘٘،اٌظفؾبدٗٔاٌشبٍِخاٌزبثؼخألٚلبفاٌش١ـِؾّلاٌواعؾٟ،ط



 
ٔ7ٖ 

(. ٌصعد ال الهاوٌة إلى ٌنزل الذي وإن) ٌعودون وال العصاة إلٌها ٌهوى التً والجب السفلى األرض

 اإلنسان، عالم هً وحدها الدنٌا الحٌاة ٌعد نفسه المقدس الكتاب إن: Arthur Hertzberg وٌقول

 ودولتً بابل ببلد الفرس واحتل الزمن ومر .نار أو وجنة بعث، فً ذلك بعد اعتقاد هناك ولٌس

 بناء وإعادة فلسطٌن إلى بالعودة للٌهود الفرس ملك "قورش" سمح ثم البابلً، األسر ووقع الٌهود،

 الدٌانة الٌهود ٌدرس ألن داعٌة الٌهود وبٌن الفرس بٌن الطٌبة العبلقة هذه وكانت معبدهم،

 الموت، بعد أخرى حٌاة فً االعتقاد الٌهود اقتبس الدٌانة، هذه تعالٌم ومن الفرس، دٌانة الزرادشتٌة

 "أشعٌا" بدأ الجو هذا وفً دٌنهم، إلى االعتقاد ذلك فنقلوا اونارً  جنة هناك أن أٌضا عرفوا مرة وألول

 بٌوم وٌذكرهم الناس ٌحذر "دانٌال" أخذ كما والجزاء، الحساب وإلى البعث ٌوم إلى ٌشٌر الذي كبلمه

 ٌستٌقظون، األرض تراب فً الراقدٌن من كثٌرون): ذلك فً قوله ومن الخلود األبدي،البعث و

 عن تكلموا عندما الٌهود أن على .األبدي( االزدراء إلى العار، إلى وهإالء ةاألبدٌ الحٌاة إلى هإالء

 ما على للحساب دار وجود من األخرى األدٌان تعنٌه ما ٌعنون األحوال أكثر فً ٌكونوا لم اآلخرة،

 الباحثٌن الٌهود عند الٌهودي فالشعب آخر، شٌبا بها ٌعنون كانوا إنما األولى، حٌاته فً اإلنسان قدم

 الجانب على حصلوا قد الٌهودي الفكر ٌعّدهم وهإالء ُحّراً، سعًٌدا الدنٌا حٌاته عاش قسم قسمان،

 أو الجوٌٌم سلطان تحت وعاشوا الجانب هذا فقدوا الذٌن وهم اآلخر القسم أما إلههم، رضا من المادي

 أخرى؛ مرة ٌاةللح ٌعودوا أن حقهم من أن الٌهودي الفكر ٌرى فهإالء مشردٌن المنفى فً عاشوا

 عالم فً خصبة أرًضا لها تجد لم البعث فكرة فإن العموم وعلى .النعٌم أو المتعة من نصٌبهم لٌنالوا

 أما شدٌدة، معارضة لقٌت المحاولة هذه ولكن بها، القول الفرٌسٌٌن طابفة بعض حاول وقد الٌهود،

 .(ٔ)الكثٌر عنها تعرؾ فالؽالب أنها لم الٌهودٌة الفرق باقً

 فً كثٌرة أدٌان بها نادت العقابد التً من الموت بعد أخرى بحٌاة االعتقاد كان بٌنما أنه الؽرٌب ومن

 فكرة أن صحٌح. عهدها فً أول العقٌدة بهذه تلتزم لم إسرابٌل أمة فإن الفرس، دٌن مثل القدٌم

 العالم هذا ولكن العالم السفلً "شٌول"، فً لؤلنفس الظبلل تحفه عالم عن خٌالهم راودتْ  ؼامضة

. وشإونه العالم بهذا االهتمام على إسرابٌل دٌن واقتصر ٌهوه، سلطان عن خارًجا مظلًما كان السفلً

 اإلٌمان فً األخبلقٌة األدبٌة خواصها للٌهودٌة أبقى الذى هو الحاضرة الحٌاة على التركٌز هذا ولعل

  .(ٕ)الحٌاة هذه فً ٌتزكٌا أن ٌجب اللذٌن وعدله، هللا ببر

 إلى القوم فاضطر تطور الدٌن، من األخٌرة األطوار محتمبل فً ٌعد لم األعصاب ضؽط أن على

 التطّور، هذا فً األثر بعض الفرس لدٌن ٌكن ولبن. الموت بعد والحٌاة األموات قٌامة عقٌدة قبول

ا نمواً  الواقع فً كانت العقٌدة هذه أن فً ال جدال فإنه ًٌ  عوامل إلى مرُدها وكان. الدٌن هذا فً داخل

 منطقٌة، نتٌجة العقول على أقحم البشري االختبار ألن وذلك. هللا بعدالة اإلحساس أولها:: ثبلثة

ولذلك نجد مثبل فً )أٌوب  :عدله فٌه العالم ٌزكً هذا من أوسع مجال هلل ٌكون أن البد أنه مإداها

 العقٌدة هذه رسخت وقد .هللا" أرى جسدي بدون و هذا جلدي ٌفنى أن "وبعد( هذا النص: ٕٙ:  9ٔ

 اإلنسان وعبلقة الشخصً الدٌن فً المضطرد الرقً العامل الثانً: ..المكابٌٌن الشهداء عصر فً

 هلل، ٌحٌون الكل ألن أحٌاء، إله بل أموات، له لٌس "هللا المزامٌر سفر فً ماثبل ذلك نرى كما باهلل،

 إلى تنحدر هللا مع الصلة ثل هذهبم تستمتع التً البشر أنفس أن مقبوال وال مستساؼاً  ولٌس

                                                           
(ٔ)

،ٕٙٓ-َٕ٘ٓ،صص33ٕٔ،ٓٔاٌمب٘وح،ؽ–ك.أؽّلشٍجٟ،ا١ٌٙٛك٠خ،ِىزجخإٌٙؼخاٌّظو٠خ-

 ف.ثزظوّ
(ٕ)

.1َٕٔ،ص377ٔاٌمب٘وح،–أٔظو:ؽج١تٍؼ١ل،أك٠بْاٌؼبٌُ،كاهاٌزأ١ٌفٚإٌشوٌٍى١َٕخاألٍمف١خ-
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 والخٌبة الفشل أسباب كل بعد هللا، ملكوت مجًء توقع والعامل الثالث: الموت". عند )الالشٌئٌة(

 وتحقٌق األمة قضٌة سبٌل فً وماتوا حاربوا و وكافحوا جاهدوا الذٌن أن فبل ٌعقل. األمة عانتها التً

 أمواتك. "تحٌا: قال حٌن اشعٌاء صرخة كانت تلك. ٌدالمج الٌوم ذلك فً نصٌب لهم ال ٌكون آمالها،

 .(ٔ)"التراب ٌا سكان ترّنموا ، استٌقظوا. الجثث تقوم

 ناًرا، وال جنة تذكر ولم المبلبكة، عن وال اآلخرة، عن شًٌبا أن التوراة لم تذكر الخبلصة تكون وقد

 وكل صرٌح؛ أو واحد صن فً ٌرد لم اآلخرة وذكر فحسب، دنٌوي مادي المحسنٌن به تعد ما وكل

 األمر؛ نهاٌة إلى تإول أن ٌحتمل فإنها" آخرتها" أو" آخرتهم" كلمة مثل إشارات من فٌها ورد ما

األسمى. ولكننا بتؤمل مصادرهم  مبتؽاهم هً والمادٌة همهم، ؼاٌة هً الدنٌا الحٌاة كانت لذلك

 ال بالدنٌا ٌرتبط حدٌثه العذاب أو النعٌم األخرى كالتلمود مثبل، نجد أن التلمود حٌن ٌتحدث عن

 الذٌن الٌهود أما آخر؛ جسًما وتشؽل روحه تخرج الٌهودي موت "بعد: التلمود فٌقول باآلخرة؛

ا؛ بقتلهم دٌنهم عن ٌرتدون ًٌّ  تذهب ثم النباتات أو الحٌوانات فً موتهم بعد تدخل أرواحهم فإن ٌهود

ا، تعود ثم كامل عام مدة وتعذب الجحٌم، إلى ًٌ  فً ثم الحٌوانات فً ثم الجمادات فً تدخلو ثان

 أراد هللا ألن بالٌهود؛ رحمة هللا فعله التناسخ وهذا تطهٌرها، بعد الٌهودي جسد إلى ترجع ثم الوثنٌٌن

 عن ٌتحدثون نجد أًٌضا أن الٌهود التلمود األبدٌة". وبمراجعة الحٌاة من نصٌب ٌهودي لكل ٌكون أن

 ألنهم األبد؛ إلى النار فً المسلمون وسٌظل الٌهود؛ إال الجنة ٌدخل ال :اآلتً فٌعتقدون والنار؛ الجنة

 القٌامة ٌوم الناس كل ٌختتنون، ال ألنهم النار ٌدخلون والمسٌحٌون وأرجلهم، أٌدٌهم سوى ٌؽسلون ال

 .(ٕ)الٌهود إال النار فً

 له سلطان وال ٌل،إسراب بنً مذنبً على له سلطان ال بؤنه ٌقول الجحٌم، عن ٌتحدث حٌن فالتلمود

 السٌبات اقترفوا الذٌن اإلسرابٌلٌٌن إن: قالوا الحاخامات بعض ولكن الحاخامات، الحكماء تبلمذة على

 ، روحهم تحرق وسوؾ شهراً، عشر اثنً فٌها وٌمكثون ، جهنم نار إلى األجانب مع سٌذهبون

 ٌقول اآلخرة فً الٌهود رؼٌ بمصٌر ٌتعلق وفٌما. الصالحٌن نعال تحت أجزاءهم الرٌاح تثٌر وسوؾ

 البكاء، سوى فٌه لهم نصٌب وال الكفار، مؤوى فهو الجحٌم أما الٌهود، إال الجنة ٌدخل ال بؤنه التلمود

 ال بؤنه تتلخص الجحٌم عن الٌهود فعقٌدة. خالدٌن هناك وٌبقون والطٌن، والعفونة الظبلم من فٌه لما

 أبد فٌها ٌبقى ال من الٌهود النار ٌدخل ومن الٌهود، إاّل  الجنة ٌدخل ال كما الٌهود ؼٌر إاّل  فٌه ٌخلد

 .(ٖ)األلٌم العذاب من مدة بعد منها ٌخرج بل اآلبدٌن،

وللدخول إلى موقؾ الدٌانة المسٌحٌة، ٌحسن بنا أن نزٌد من شرح العالم السفلً )شٌول( فً 

ًٌا فً هذه المسؤلة،  الٌهودٌة، لوجود اشتراك بٌن الدٌانتٌن فً الكثٌر حوله، فالفكر الٌهودي كان بداب

 ولكن تعالٌم المسٌحٌة ممثلة فً )العهد الجدٌد( طّورْت ذلك المعتقد وتوسعت فٌه أكثر.

ا تحت سطح األرض، وهذا ما ٌإكده  ًٌ ففً الٌهودٌة نجد مقر الموتى )العالم األسفل( ٌقع وقوًعا حقٌق

"موسى" حٌن نفذ قصاص عدالة هللا فً أن  -على سبٌل المثال–)العهد القدٌم( بكل جبلء، ومن ذلك 

"بنً قورح"، نجدهم ٌنزلون أحٌاء بكامل هٌبتهم إلى )شٌول( من خبلل الشق الرهٌب الذي حدث 

                                                           
(ٔ)

 .1ٖٔٔفٌاٌّوعغاٌَبثك،ص-
(ٕ)

ِٕب٘ظعبِؼخاٌّل٠ٕخاٌؼب١ٌّخ،وزبةاألك٠بْٚاٌّنا٘ت،ِٕشٛهادعبِؼخاٌّل٠ٕخاٌؼب١ٌّخ،َٔقخإٌىزو١ٔٚخ-

 .3ٙٔ-3٘ٔهلُؽجؼخٚالربه٠ـ،صصِٛافمخٌٍّطجٛع،ثال
(ٖ)

.ٕ٘،صِوعغٍبثكأٔظو:ِؾّلػجلاٌقبٌكوبظُ،اٌقٍٛكفٟعُٕٙ،-
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.     وأفضل ما ٌقال عن )شٌول( فً الٌهودٌة، هو أنه حٌنما تصل (ٔ)على أثر زلزال فً األرض

ن الذي ٌسّمى )أرض الظلمة والنسٌان( الحٌاة باإلنسان إلى أقصى درجات التعاسة، فإن هذا المكا

ٌكون ببل شك مكاناً للراحة، وكمثال على ذلك نجد أن "أٌوب" حٌن شعر أن وجوده أصبح عببا ال 

 ٌطاق، اشتاق إلى العالم السفلً، حٌث ُتبتلع اآلالم فً أرض النسٌان.     ونجد هذا النص حول ذلك:

ُكؾُّ  )ُهَناكَ  ْسَتِرٌحُ  َوُهَناكَ  ْؽِب،الش   َعنِ  اْلُمَناِفقُونَ  ٌَ ْطَمِبنُّونَ  األَْسَرى .اْلُمْتَعُبون ٌَ ْسَمُعونَ  الَ  َجِمًٌعا، ٌَ ٌَ 

رِ  َصْوتَ  ِؽٌرُ  .اْلُمَسخِّ ِدِه( ِمنْ  ُحر   َواْلَعْبدُ  ُهَناَك، اْلَكبٌِرُ  َكَما الص  ٌِّ  .(ٕ)َس

لك الوجود بالنسبة لهم كان والعبرانٌون القدامى حٌن اعتقدوا أن اإلنسان ٌبقى بعد الموت، فإن ذ  

شاحًبا ٌكاد ٌكون ؼٌر حقٌقً، فً عالم سفلً بؽٌض، ال رجاء لئلنسان فٌه، ولذلك ال ؼرابة إن كانت 

آمال الٌهودي تتركز فً مستقبل أسرته وازدهارها على األرض، وال شًء سوى ذلك. وعلى العموم 

السكوت( ولكنهم ال ٌهتمون كثٌرا فكثٌر من آٌات العهد القدٌم تصّور هذا المكان بؤنه )أرض 

ٌُرى هناك وهو ما زال  بالتفصٌل فً تصوٌرها، رؼم وجود إشارات حول ذلك، منها مثبل أن النبً 

ٌتؽطى بنفس الؽطاء الذي اعتاد أن ٌؽطً به رأسه وهو على األرض.. ومنها أن الملوك ٌجلسون 

 .(ٖ)وصور مربٌة دون جسم ماديهناك على شبه عروش.. ومنها أن الكل هناك أشباح فً أشباح، 

ومن الخطؤ أن نقول إن تلك العقٌدة عن مقر الموتى وخلودهم األبدي فً العالم األسفل ولٌدة الفكر 

الكتابً؛ فقبل التوراة وموسى والشعب العبرانً، كانت العقٌدة عن )شٌول( موجودة منذ زمن 

 .(ٗ)سحٌق

فاتفقْت مع الٌهودٌة فً الكثٌر، ومن ذلك الكثٌر ما والمسٌحٌة ال شك أنها ُولدْت من رحم الٌهودٌة، 

ٌّرت صورته  )الهاوٌة(تحّول فؤصبح  )شٌول(ٌهمنا عن الخلود، فالعالم السفلً  فً العهد الجدٌد، وتؽ

فً المسٌحٌة، فلم ٌعد مكان السلبٌة والجمود والعزلة والمساواة بٌن األخٌار واألشرار، بل أصبح 

بٌن الموت والقٌامة، حٌث ٌنتظر هناك األبرار فً سبلم وسعادة فً )محطة انتظار( وحالة وسطى 

قسم خاص بهم، وفً المقابل ٌنتظر الفجار واألشرار فً القسم اآلخر الخاص بالعذاب فً تلك 

 . (٘)الهاوٌة، وتفصل بٌن القسمٌن هوة عظٌمة مثبتة

ان ٌسوع ٌشارك عصره ثم تؤتً )قٌامة األجساد( التً تحتل مكانة واضحة فً المسٌحٌة، حٌث ك

ُبوا فً إنجٌل ٌوحنا: )الَ  -مثبل–االعتقاد فً قٌامة جسدٌة من الموت، حٌث نجد   َفإِن هُ  هَذا، ِمنْ  َتَتَعج 

ْسَمعُ  فٌَِها َساَعةٌ  َتؤْتًِ ٌَْخُرجُ  اْلقُُبورِ  ِفً ال ِذٌنَ  َجِمٌعُ  ٌَ الَِحاتِ  َفَعلُوا ال ِذٌنَ  َصْوَتُه، َف امَ  إِلَى الص  ٌَ اِة، ةِ ِق ٌَ  اْلَح

ٌَِّباتِ  َعِملُوا َوال ِذٌنَ  اَمةِ  إِلَى الس  ٌَ ُنوَنِة( ِق ٌْ  . (ٙ)الد 

إما فً نعٌم دابم وإما فً عذاب دابم، حٌث نجد فً نصوص المسٌحٌة  )الخلود األبدي(ثم ٌكون 

 المقدسة الكثٌر حول هذا، وسنكتفً بهذه اآلٌات:

                                                           
(ٔ)

 .1٘ٔأٔظو:ك.ػيدىوٟ،اٌّٛدٚاٌقٍٛكفٟاألك٠بْاٌّقزٍفخ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٕ)

.3ٔ-1ٔ-7ٔ:،ا٠٢بدٍٖفوأ٠ٛة-
(ٖ)

.1ٖٔك.ػيدىوٟ،اٌّوعغاٌَبثك،ص-
(ٗ)

 ٔظوإٌِٝؼزملادللِبءثالكاٌوافل٠ٓػٓاٌؼبٌُاٌَفٍٟػٍٍٝج١ًاٌّضبي،فٟاٌفظًاٌضبٌشِٓثؾضٕب٘نا.أ-
(٘)

،ثزظّوفِّٕٟفٟاٌظ١بغخٚاالفزظبه.ٕٗٓ-ٖٕٓك.ػيدىوٟ،اٌّوعغاٌَبثك،صص-
(ٙ)

.3ٕ-1ٕ،ا٠٢زبْ:٘إٔغ٠ً١ٛؽٕب-
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اِقِدٌنَ  ِمنَ  )َوَكثٌُِرونَ  -ٔ قُِظوَن، األَْرِض  ُتَرابِ  ِفً الر  ٌْ ْسَت اةِ  إِلَى هُإالَءِ  ٌَ ٌَ ِة، اْلَح ٌَّ  إِلَى َوهُإالَءِ  األََبِد

ِضٌُبونَ  َواْلَفاِهُمونَ  .األََبِديِّ  لاِلْزِدَراءِ  اْلَعارِ  اءِ  ٌَ ٌَ وا َوال ِذٌنَ  اْلَجلَِد، َكِض  َكاْلَكَواِكبِ  اْلِبرِّ  إِلَى َكثٌِِرٌنَ  َردُّ

 .(ٔ)ُهوِر(الدُّ  أََبدِ  إِلَى

لٌ  -ٕ ٌْ ًَ  أَنْ  ُبد   َفبلَ ! اْلَعَثَراتِ  ِمنَ  لِْلَعالَمِ  )َو لٌ  َولِكنْ  اْلَعَثَراُت، َتؤِْت ٌْ  !اْلَعْثَرةُ  َتؤِْتً ِبهِ  ال ِذي اإلِْنَسانِ  لِذلِكَ  َو

ُدكَ  أَْعَثَرْتكَ  َفإِنْ  رٌ . َعْنكَ  َوأَْلِقَها َفاْقَطْعَها ِرْجلُكَ  أَوْ  ٌَ ٌْ اةَ  ُخلَ َتدْ  أَنْ  لَكَ  َخ ٌَ  ُتْلَقى أَنْ  ِمنْ  أَْقَطعَ  أَوْ  أَْعَرجَ  اْلَح

ارِ  فًِ ةِ  النَّ ٌَّ َدانِ  َولَكَ  األََبِد ُنكَ  أَْعَثَرْتكَ  ِرْجبلَِن. َوإِنْ  أَوْ  ٌَ ٌْ رٌ . َعْنكَ  َوأَْلِقَها َفاْقلَْعَها َع ٌْ  َتْدُخلَ  أَنْ  لَكَ  َخ

اةَ  ٌَ مِ  ِفً ُتْلَقى أَنْ  ِمنْ  أَْعَورَ  اْلَح ارِ  َجَهنَّ َناِن( َولَكَ  النَّ ٌْ  .(ٕ)َع

ا -ٖ ؤُْتونَ  األَْوالَدَ  َدُعوا: »َفَقالَ  ٌَُسوعُ  ) أَم  ٌَ   ً َماَواِت،  َملَُكوتَ  هُإالَءِ  لِِمْثلِ  ألَن   َتْمَنُعوُهمْ  َوالَ  إِلَ الس 

هِ  َفَوَضعَ  ٌْ َد ِهْم، ٌَ ٌْ مَ  َواِحدٌ  َوإَِذا .ُهَناكَ  ِمنْ  َوَمَضى َعلَ َها: »هُ لَ  َوَقالَ  َتَقد  ٌُّ الُِح، اْلُمَعلِّمُ  أَ  َصبلَحٍ  أَي   الص 

ًَ  لَِتُكونَ  أَْعَملُ  اةُ  لِ ٌَ ةُ  اْلَح ٌَّ ٌْسَ  َصالًِحا؟ َتْدُعونً لَِماَذا: »لَهُ  َفَقالَ  «؟األََبِد  َوُهوَ  َواِحدٌ  إاِل   َصالًِحا أََحدٌ  لَ

ٌَّ  َتْدُخلَ  أَنْ  أََرْدتَ  إِنْ  َولِكنْ . هللاُ  اَة األََبِد ٌَ ا َفاْحَفظِ  ةُ اْلَح ٌَ ٌ ةَ : »لَهُ  َقالَ  .«اْلَوَصا ا؟ أَ ٌَ : ٌَُسوعُ  َفَقالَ  «اْلَوَصا

ورِ  َتْشَهدْ  الَ . َتْسِرقْ  الَ . َتْزنِ  الَ . َتْقُتلْ  الَ » َك، أََباكَ  أَْكِرمْ  .ِبالزُّ  َتَركَ  َمنْ  َكَنْفِسَك. َوُكلُّ  َقِرٌَبكَ  َوأَِحب   َوأُم 

ٌُوًتا ا أَوْ  أًَبا أَوْ  َخَواتٍ أَ  أَوْ  إِْخَوةً  أَوْ  ُب ؤُْخذُ  اْسِمً، أَْجلِ  ِمنْ  ُحقُوالً  أَوْ  أَْوالًَدا أَوْ  اْمَرأَةً  أَوِ  أُّمً  ِضْعؾٍ  ِمَبةَ  ٌَ

ِرثُ  ٌَ اةَ  َو ٌَ ةَ  اْلَح ٌَّ  .(ٖ)(األََبِد

ا -ٗ ٌِقٌنَ  ُنفُوسُ  )أَم  دِّ ًَ  الصِّ دِ  َفِه ٌَ َها َفبلَ  هللاِ، ِب َمسُّ ُهمْ  ْلُجه الِ ا َظنِّ  َوِفً .اْلَعَذابُ  ٌَ  ُحِسبَ  َوَقدْ  َماُتوا، أَن 

ا َعَطباً، َعن ا َشَقاًء، َوَذَهاُبُهمْ  ُخُروُجُهمْ  بلَمِ  َفِفً ُهمْ  أَم  ٌُونِ  ِفً ُعوِقُبوا َقدْ  أَن ُهمْ  َوَمعَ  .الس   الن اِس؛ ُع

 .(ٗ)لَُه( أَْهبلً  َفَوَجَدُهمْ  اْمَتَحَنُهمْ  هللاَ  ألَن   ِظٌٌم،عَ  َثَوابٌ  لَُهمْ  ٌَِسٌرٍ  َتؤِْدٌبٍ  ُخلُوداً، َوَبْعدَ  َمْملُوءٌ  َفَرَجاُإُهمْ 

ٌ امِ  ِفً َخالَِقكَ  )َفاْذُكرْ   -٘ ًَ  أَنْ  َقْبلَ  َشَباِبَك، أَ ٌ امُ  َتؤِْت ُنونَ  َتِجًءَ  أَوْ  الش رِّ  أَ ٌْسَ : »َتقُولُ  إِذْ  السِّ  ِفٌَها لًِ لَ

ُحبُ  َوَتْرجعُ  َوالنُُّجوُم، َواْلَقَمرُ  ورُ َوالنُّ  الش ْمسُ  َتْظلُمُ  َما َقْبلَ  .«ُسُرورٌ  ْومٍ  ِفً .اْلَمَطرِ  َبْعدَ  السُّ َتَزْعَزعُ  ٌَ ٌَ 

ِت، َحَفَظةُ  ِفٌهِ  ٌْ ى اْلَب َخافُونَ  ِرَجالُ  َوَتَتلَو  ٌَ ِة..  ِرٌقِ  َوِفً اْلَعالًِ، ِمنَ  اْلقُو   ٌُْزِهُر، َوالل ْوزُ  أَْهَواٌل، الط 

ْهَوةُ  ،ٌُْسَتْثَقلُ  َواْلُجْنُدبُ  تِهِ  إِلَى َذاِهبٌ  اإلِْنَسانَ  ألَن  . َتْبُطلُ  َوالش  ٌْ  ات قِ : ُكلِّهِ  األَْمرِ  ِخَتامَ  .. ْلَنْسَمعْ األََبِديِّ  َب

اهُ، َواْحَفظْ  هللاَ  ٌَ ُنوَنةِ  إِلَى َعَمل ُكل   ٌُْحِضرُ  هللاَ  ألَن   .ُكلُّهُ  اإلِْنَسانُ  ُهوَ  هَذا ألَن   َوَصا ٌْ ، لِّ كُ  َعلَى ،الدَّ ًٍّ  َخِف

ًرا َكانَ  إِنْ  ٌْ ا( أَوْ  َخ  .(٘)َشّرً

قُولُ  )ُثم   -ٙ ِمٌِنهِ  َعنْ  لِل ِذٌنَ  اْلَملِكُ  ٌَ ا َتَعالَْوا: ٌَ  َتؤِْسٌسِ  ُمْنذُ  لَُكمْ  اْلُمَعدَّ  اْلَملَُكوتَ  ِرُثوا أَبًِ، ُمَباَرِكً ٌَ

ُتُموِنً َؼِرًٌبا ُكْنتُ . ُتُموِنًَفَسقٌَْ  َعِطْشتُ . َفؤَْطَعْمُتُموِنً ُجْعتُ  ألَنًِّ .اْلَعالَمِ  ٌْ اًنا .َفآَو ٌَ . َفَكَسْوُتُموِنً ُعْر

ُتمْ  َمْحُبوًسا. َفُزْرُتُمونًِ َمِرًٌضا ٌْ ً   َفؤََت ٌُِجٌُبهُ  .إِلَ ا: َقاِبلٌِنَ  ِحٌَنِبذٍ  األَْبَرارُ  َف ٌَ ، َناكَ  َمَتى َربُّ ٌْ  َجابًِعا َرأَ

َناكَ  َناَك؟ َوَمَتىَفَسقٌَْ  َعْطَشاًنا أَوْ  َفؤَْطَعْمَناَك، ٌْ َناَك، َؼِرًٌبا َرأَ ٌْ اًنا أَوْ  َفآَو ٌَ َناكَ  َفَكَسْوَناَك؟ َوَمَتى ُعْر ٌْ  َرأَ

َنا َمْحُبوًسا أَوْ  َمِرًٌضا ٌْ ٌُِجٌبُ  َفؤََت َك؟ َف ٌْ قُول اْلَملِكُ  إِلَ ٌَ ُكمْ  ِبَما: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحق  : لَُهمْ  َو  بِؤََحدِ  َفَعْلُتُموهُ  أَن 

قُولُ  ُثم  » .َفَعْلُتمْ  َفبًِ األََصاِؼِر، هُإالَءِ  ًإِْخَوتِ  ًضا ٌَ ٌْ َسارِ  َعنِ  لِل ِذٌنَ  أَ ٌَ ا َعنًِّ اْذَهُبوا: اْل  إِلَى َمبلَِعٌنُ  ٌَ

                                                           
(ٔ)

 .ٖ-ٕ،ا٠٢زبْ:ٍٕٔفوكا١ٔبي-
(ٕ)

 .3-1-7،ا٠٢بد:1ٔغ١ًِزٝإٔ-
(ٖ)

 .3ٕ-3ٔ-1ٔ-7ٔ-ٙٔ-٘ٔ-ٗٔ،ا٠٢بد:3ِٔزٝإٔغ١ً-
(ٗ)

 .٘-ٗ-ٖ-ٕ-ٔ،ا٠٢بد:ٍٖفواٌؾىّخ-
(٘)

.ٗٔ-ٖٔ-٘-ٗ-ٖ-ٕ-ٔ،ا٠٢بد:ٍٕٔفواٌغبِؼخ-
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ارِ  ةِ  النَّ ٌَّ ةِ  األََبِد  َفلَمْ  َؼِرًٌبا ُكْنتُ  .ًَتْسقُونِ  َفلَمْ  َعِطْشتُ . ُتْطِعُمونًِ َفلَمْ  ُجْعتُ  َوَمبلَبَِكِتِه، ألَنًِّ إلِْبلٌِسَ  اْلُمَعد 

اًنا. َتؤُْوونًِ ٌَ ًضا ُهمْ  ٌُِجٌُبوَنهُ  ِحٌَنِبذٍ  .َتُزوُروِنً َفلَمْ  َوَمْحُبوًسا َمِرًٌضا. َتْكُسوِنً َفلَمْ  ُعْر ٌْ ا: َقابِلٌِنَ  أَ ٌَ ،  َربُّ

َناكَ  َمَتى ٌْ اًنا أَوْ  َؼِرًٌبا أَوْ  َعْطَشاًنا أَوْ  َجاِبًعا َرأَ ٌَ ٌُِجٌُبُهمْ  َولَمْ  َمْحُبوًسا أَوْ  َمِرًٌضا أَوْ  ُعْر : قِاببِلً  َنْخِدْمَك؟ َف

ٌَْمِضً .َتْفَعلُوا لَمْ  َفِبً األََصاِؼِر، هُإالَءِ  ِبؤََحدِ  َتْفَعلُوهُ  لَمْ  أَن ُكمْ  بَِما: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحق    َعَذابٍ  إِلَى هُإالَءِ  َف

اةٍ  إِلَى َواألَْبَرارُ  أََبِدي   ٌَ ةٍ  َح ٌَّ  .(ٔ)(أََبِد

 وأن الحٌاة. الثانٌة الجدٌدة الحٌاة بداٌة هو الموت لٌس نهاٌة اإلنسان، بل أن فالمسٌحٌون ٌإمنون بقوة

ٌّة عن الحٌاة مواعظه كل فً علّم المسٌح ألن مإقتة؛ األرض على  كانت ولما. به المإمنٌن لكل األبد

ا ٌزٌد تضحٌة المسٌحٌة فً الحٌاة ًٌ الموت أًٌضا فً نظرهم،  هو كذافه ازدهارا، الحٌاة وزهًدا ٌوم

المإمن أن  اإلنسان وتإكد المسٌحٌة أنه ٌجب على. وفرح باالنتقال إلٌها الجدٌدة للحٌاة حب فهو

 إذ. ٌكون وكٌؾ وأٌن متى اإلنسان ٌعرؾ ال فجؤة، ٌؤتً ألن الموت جٌدا، استعدادا للموت ٌستعد

أمل  ولكن والفساد، للدٌدان فرٌسة هكذلك جسد وٌترك األبد، وإلى وراءه شًء كل المإمن ٌترك

 فرًحا وإنما ٌشربون وال فٌها ٌؤكلون ال التً السعادة األبدٌة حٌث القٌامة، هو الموت بعد المإمنٌن

 .(ٕ)هللا ٌُسّبحون وتسبًٌحا ٌفرحون

فهم ٌعتقدون أنه بعد فترة  )الخلود الشرطً(الذٌن ٌنادون وٌرون  "الفنائٌون"وهناك فً المسٌحٌة 

 .(ٖ)الفناء الكلًّلعقاب الجزابً لؤلشرار، سٌكون من نصٌب هإالء األشرار من ا

، فالمسلمون )فناء النار( وهذا ما ٌذّكرنا وٌنقلنا إلى موقؾ بعض المسلمٌن أًٌضا، الذٌن ٌعتقدون بـ 

جمًٌعا ٌتفقون على خلود الكفار فً النار، والقرآن الكرٌم ببل شك واضح وصرٌح جًدا فً هذه 

، حٌث نجد آٌات كثٌرة مثبتة لهذا الخلود، ولكن المسلمٌن انقسموا فً فهمهم لهذا الخلود إلى المسؤلة

 فرٌقٌن: 

 )إنَّ الفرٌق األول: ٌرون أن هذا الخلود فً جهنم أبدي دابم، وٌستدلون بآٌات كثٌرة، منها مثبل:  -أ

ُكنِ  لَمْ  َوَظلَُمواْ  َكَفُرواْ  الَِّذٌنَ  ْؽفِرَ  هللّاُ  ٌَ ٌَ ُهمْ  َوالَ  مْ لَهُ  لِ ٌَ ْهِد ٌَ  أََبداً  فٌَِها َخالِِدٌنَ  َجَهنَّمَ  َطِرٌقَ  إاِلَّ *  َطِرٌقاً  لِ

ٌَِسٌراً( هللّاِ  َعلَى َذلِكَ  َوَكانَ 
ا لَُهم أَنَّ  لَوْ  َكَفُرواْ  الَِّذٌنَ  )إِنَّ  :مثبل ومنها .(ٗ)  َوِمْثلَهُ  َجِمٌعاً  األَْرِض  فًِ مَّ

ْفَتُدواْ  َمَعهُ  ٌَ ْومِ  ابِ َعذَ  ِمنْ  بِهِ  لِ اَمةِ  ٌَ ٌَ ْخُرُجواْ  أَن ٌُِرٌُدونَ *  أَلٌِم   َعَذاب   َولَُهمْ  ِمْنُهمْ  ُتقُبِّلَ  َما اْلقِ ارِ  ِمنَ  ٌَ  النَّ

قٌِم ( َعَذاب   َولَُهمْ  ِمْنَها بَِخاِرِجٌنَ  ُهم َوَما مُّ
ؤْتِ  َمن إِنَّهُ ): مثبل ومنها .(٘) هُ  ٌَ مَ  لَهُ  َفإِنَّ  ُمْجِرماً  َربَّ  اَل  َجَهنَّ

قُولُونَ  َوالَِّذٌنَ ): أًٌضا ومنها .(ٙ)(ٌَْحٌى َواَل  فٌَِها ُموتُ ٌَ  َنا ٌَ ا اْصِرؾْ  َربَّ  َكانَ  َعَذاَبَها إِنَّ  َجَهنَّمَ  َعَذابَ  َعنَّ

َها*  َؼَراماً  ْهدِ  )َوَمنومنها مثبل:  .(7)(َوُمَقاماً  ُمْسَتَقّراً  َساءتْ  إِنَّ  َتِجدَ  َفلَن ٌُْضلِلْ  َوَمن اْلُمْهَتدِ  َفُهوَ  هللّاُ  ٌَ

اء لَُهمْ  ٌَ ْومَ  َوَنْحُشُرُهمْ  ُدونِهِ  ِمن أَْولِ اَمةِ  ٌَ ٌَ ؤَْواُهمْ  َوُصّماً  َوُبْكماً  ُعْمٌاً  ُوُجوِهِهمْ  َعلَى اْلقِ  ُكلََّما َجَهنَّمُ  مَّ

                                                           
(ٔ)

.ٙٗإٌٖٝٗ،ا٠٢بد:ِٕٓ٘إٔغ١ًِزٝ-
(ٕ)

.ٕٕٓ،صوعغٍبثكِاألةطجوٞاٌّملٍٟ،اٌّٛعيفٟاٌّنا٘تٚاألك٠بْ،-
(ٖ)

.ٖٕٗك.ػيدىوٟ،اٌّٛدٚاٌقٍٛكفٟاألك٠بْاٌّقزٍفخ،ِوعغٍبثك،ص-
(ٗ)

.3ٙٔ-1ٍٙٔٛهحإٌَبء،ا٠٢زبْ-
(٘)

.7ٖ-ٍٖٙٛهحاٌّبئلح،ا٠٢زبْ:-
(ٙ)

 .7ٗ:ٍٛهحؽٗ:ا٠٢خ-
(7)

.٘ٙ:ٍٛهحاٌفولبْ،ا٠٢خ-
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ا): مثبل ومنها .(ٔ)َسِعٌراً( ِزْدَناُهمْ  َخَبتْ  ارُ  َفَمؤَْواُهمُ  َفَسقُوا الَِّذٌنَ  َوأَمَّ ْخُرُجوا أَن أََراُدوا َماُكلَّ  النَّ  ِمْنَها ٌَ

ارِ  َعَذابَ  ُذوقُوا لَُهمْ  َوقٌِلَ  فٌَِها أُِعٌُدوا ُبونَ  بِهِ  ُكنُتم الَِّذي النَّ ِهمْ  ٌُْقَضى )اَل ومنها مثبل:  .(ٕ)(ُتَكذِّ ٌْ  َعلَ

ُموُتوا ٌَ نْ  َعْنُهم ٌَُخفَّؾُ  َواَل  َف  َوَماُتوا َكَفُروا الَِّذٌنَ  )إِنَّ ومنها أًٌضؤ: . (ٖ)َكفُوٍر( ُكلَّ  َنْجِزي َكَذلِكَ  َعَذابَِها مِّ

ِهمْ  أُولَئِكَ  ُكفَّار   َوُهمْ  ٌْ  َوالَ  اْلَعَذابُ  َعْنُهمُ  ٌَُخفَّؾُ  الَ  فٌَِها َخالِِدٌنَ *  أَْجَمِعٌنَ  َوالنَّاسِ  َواْلَمآلئَِكةِ  هللّاِ  لَْعَنةُ  َعلَ

ٌُنَظُروَن( ُهمْ 
َ  )إِنَّ ومنها مثبل:  .(ٗ)

ِجُدونَ  الَّ  أََبداً  فٌَِها َخالِِدٌنَ *  َسِعٌراً  لَُهمْ  َوأََعدَّ  اْلَكافِِرٌنَ  نَ لَعَ  هللاَّ ٌَ 

اً  ٌّ مَ  َنارَ  َواْلُكفَّارَ  َواْلُمَنافَِقاتِ  اْلُمَنافِقٌِنَ  هللا )َوَعدَ ومنها مثبل:  .(٘)َنِصٌراً( َواَل  َولِ ًَ  فٌَِها َخالِِدٌنَ  َجَهنَّ  ِه

قٌِم ( َعَذاب   َولَُهمْ  هللّاُ  َولََعَنُهمُ  َحْسُبُهمْ  مُّ
ْعِص  )َوَمنومنها أًٌضا:  .(ٙ) ٌَ  َ

 َجَهنَّمَ  َنارَ  لَهُ  َفإِنَّ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ

إلى آخر تلك اآلٌات الكثٌرة المشابهة، التً فهموا منها الخلود األبدي المستمر  .(7)أََبداً( فٌَِها َخالِِدٌنَ 

 خروج أو الفناء أو تخفٌؾ العذاب إلى أبد اآلبدٌن. ببل نهاٌة، واالستقرار الدابم، واستحالة ال

ٌإمنون بالخلود فً جهنم ألزمنة طوٌلة تصل إلى آالؾ السنٌن عند بعضهم؛ : الثانً الفرٌق -ب

ولكنهم ال ٌرون أن هذا الخلود أبدّي أو دابم إلى أبد اآلبدٌن، وقد حكى هذا القول الكثٌر من أبمة 

وؼٌرهما من مختلؾ المذاهب اإلسبلمٌة، وٌستدل أنصار هذا الرأي  اإلسبلم كابن تٌمٌة وابن القٌم

اعلى صحة معتقدهم بآٌات أخرى من القرآن الكرٌم، منها مثبل:  ارِ  َففًِ َشقُواْ  الَِّذٌنَ  )َفؤَمَّ  فٌَِها لَُهمْ  النَّ

َماَواتُ  َداَمتِ  َما فٌَِها َخالِِدٌنَ *  َوَشِهٌق   َزفٌِر   ال   َربَّكَ  إِنَّ  َربُّكَ  َشاء امَ  إاِلَّ  َواألَْرضُ  السَّ ٌُِرٌُد( لَِّما َفعَّ
(8) .

ْومَ مثبل:  ومنها ٌَ ا َجِمٌعاً  ٌِْحُشُرُهمْ  ) نَ  اْسَتْكَثْرُتم َقدِ  اْلِجنِّ  َمْعَشرَ  ٌَ آُإُهم َوَقالَ  اإلِنسِ  مِّ ٌَ نَ  أَْولِ  اإلِنسِ  مِّ

َنا ْلتَ  الَِّذيَ  أََجلََنا َوَبلَْؽَنا بَِبْعٍض  َبْعُضَنا اْسَتْمَتعَ  َربَّ ارُ  َقالَ  لََنا أَجَّ  هللّاُ  َشاء َما إاِلَّ  فٌَِها َخالِِدٌنَ  َمْثَواُكمْ  النَّ

َعلٌم ( َحِكٌم   َربَّكَ  إِنَّ 
مَ  )إِنَّ ومنها مثبل:  .(9) اِؼٌنَ *  ِمْرَصاداً  َكاَنتْ  َجَهنَّ  فٌَِها اَلبِثٌِنَ *  َمآباً  لِْلطَّ

 .(ٓٔ)أَْحَقاباً(

فاألمر متفق علٌه عند جمٌع  )خلود المإمنٌن والصالحٌن فً الجنة( والحال مشابهة فً مسؤلة

المسلمٌن، والقرآن واضح وصرٌح فً هذه المسؤلة، والؽالبٌة العظمى من المسلمٌن تإمن أنه خلود 

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا )َوالَِّذٌنَ أبدي دابم ال نهاٌة له، واستدلوا بآٌات كثٌرة، منها مثبل:   ْدِخلُُهمْ َسنُ  الصَّ

ِ  أََبًدا َوْعدَ  فٌَِها َخالِِدٌنَ  اأْلَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمن َتْجِري َجنَّاتٍ  ِ  ِمنَ  أَْصَدقُ  َوَمنْ  َحّقًا هللاَّ ومنها  .(ٔٔ)قٌِاًل( هللاَّ

ُ  )َقالَ مثبل: 
ْومُ  هذا هللاَّ نَفعُ  ٌَ اِدقٌِنَ  ٌَ  أََبًدا فٌَِها َخالِِدٌنَ  ْنَهارُ اأْلَ  َتْحتَِها ِمن َتْجِري َجنَّات   لَُهمْ  ِصْدقُُهمْ  الصَّ

 ًَ ِض ُ  رَّ
 َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  )َوأُْدِخلَ ومنها أًٌضا:  .(ٕٔ)اْلَعِظٌُم( اْلَفْوزُ  ذلك َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنُهمْ  هللاَّ

                                                           
(ٔ)

 .37ٍٛهحاإلٍواء،ا٠٢خ:-
(ٕ)

 .ٕٓغلح،ا٠٢خ:ٍٛهحاٌَ-
(ٖ)

.ٍٖٙٛهحفبؽو،ا٠٢خ:-
(ٗ)

.ٕٙٔ-ٍٔٙٔٛهحاٌجموح،ا٠٢زبْ:-
(٘)

.٘ٙ-ٗٙا٠٢زبْ:،ٍٛهحاألؽياة-
(ٙ)

.1ٍٙٛهحاٌزٛثخ،ا٠٢خ:-
(7)

 .ٍٖٕٛهحاٌغٓ،ا٠٢خ:-
(1)

 .7ٓٔ-ٍٙٓٔٛهح٘ٛك،ا٠٢زبْ:-
(3)

 .1ٍٕٔٛهحاألٔؼبَ،ا٠٢خ:-
(ٔٓ)

 .ٖٕ-ٕٕ-ٕٔد:ٍٛهحإٌجأ،ا٠٢ب-
(ٔٔ)

.ٍٕٕٔٛهحإٌَبء،ا٠٢خ:-
(ٕٔ)

.3ٍٔٔٛهحاٌّبئلح،ا٠٢خ:-
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الَِحاتِ  ا َحُسَنتْ  فٌَِها ِدٌنَ : )َخالِ وكذلك .(ٔ)فٌَِها( َخالِِدٌنَ  اأْلَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  الصَّ  ُمْسَتَقّرً

 المتشابهة. الكثٌرة اآلٌات تلك آخر إلى( . . (ٕ)َوُمَقاًما(

وقالت أقلٌة محدودة جًدا من المسلمٌن أن خلود المسلمٌن الصالحٌن فً الجنة طوٌل، ولكن النهاٌة 

ا، أبرزها:  هً فناء الجنة أًٌضا، واستدلوا بحجج عقلٌة لٌس هذا مقام سردها، وبؤدلة نقلٌة ًٌ قلٌلة نسب

ا ةِ  َففًِ ُسِعُدوا الَِّذٌنَ  )َوأَمَّ َماَواتُ  َداَمتِ  َما فٌَِها َخالِِدٌنَ  اْلَجنَّ رَ  َعَطاءً  َربُّكَ  َشاءَ  َما إاِلَّ  َواأْلَْرضُ  السَّ ٌْ  َؼ

 .(ٖ)َمْجُذوٍذ(

مًعا فً الحٌاة  والجسد بالروح ٌكون الخلود هذا أن المسلمٌن ٌرون ؼالب مع ضرورة االنتباه إلى أن

أنهم  األول الفرٌق فٌرى ال، أم النار فً ٌخلدون هل الكبابر أصحاب فً المسلمون وٌختلؾ الثانٌة،

تحت مشٌبة هللا إن شاء عذبهم وإن شاء ؼفر لهم فدخلوا الجنة، وأنهم إذا دخلوا النار ال ٌخلدون فٌها، 

َ  )إِنَّ كثٌرة، أبرزها مثبل آٌة النساء:  وٌستدلون بآٌات وأن مصٌرهم الخروج واالنتقال إلى الجنة،
 هللاَّ

ْؽفِرُ  ال ْؽفِرُ  بِهِ  ٌُْشَركَ  أَنْ  ٌَ ٌَ َشاُء( لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َو ٌَ
باإلضافة إلى نصوص كثٌرة من السنة ، (ٗ)

الثانً أن أصحاب الكبابر خالدون مخلدون إلى األبد فً  الفرٌق وٌرى النبوٌة لٌس هذا مقام تفصٌلها.

ٌّة آٌة   وٌستشهدون ر،النا بعموم اآلٌات الدالة على خلود العصاة، وأن القرآن الكرٌم ال ٌحتوي على أ

صرٌحة تدل على أن أصحاب الكبابر ٌخرجون من النار بعد دخولها، ومن اآلٌات العامة التً 

اَوأَ )ٌستدلون بها ما مر  بنا أعبله فً الفسق، واإلجرام، والمعصٌة، وما شابه ذلك، مثل:   الَِّذٌنَ  مَّ

ارُ  َفَمؤَْواُهمُ  َفَسقُوا ْخُرُجوا أَن أََراُدوا ُكلََّما النَّ ارِ  َعَذابَ  ُذوقُوا لَُهمْ  َوقٌِلَ  فٌَِها أُِعٌُدوا ِمْنَها ٌَ  الَِّذي النَّ

ُبونَ  بِهِ  ُكنُتم ؤْتِ  َمن إِنَّهُ )ومثل:  (.ُتَكذِّ هُ  ٌَ مَ  لَهُ  َفإِنَّ  ُمْجِرماً  َربَّ مُ  اَل  َجَهنَّ ْحٌى َواَل  فٌَِها وتُ ٌَ . ومثل: (ٌَ

ْعِص  َوَمن) ٌَ  َ
مَ  َنارَ  لَهُ  َفإِنَّ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ  .(أََبداً  فٌَِها َخالِِدٌنَ  َجَهنَّ

 بعدها ونموت فقط، هذه حٌاتنا هً الحٌاة أَن   معتقًدا والخلود، البعث ٌنكر من الكرٌم القرآن حاور وقد

 خلق لما الحٌاة إعادة على قادر األولى النشؤة أنشؤ الذي أن لقرآنفٌرد علٌه ا. تراباً وال نعود ونصبح

ا اإْلِنَسانُ  ٌَرَ  )أََولَمْ : ثانٌة مرة ْطَفةٍ  ِمن َخلَْقَناهُ  أَنَّ بٌِن  * َوَضَربَ  َخِصٌم   ُهوَ  َفإَِذا نُّ ًَ  َمَثالً  لََنا مُّ  َخْلَقهُ  َوَنِس

ًَ  اْلِعَظامَ  ٌُْحًٌِ َمنْ  َقالَ  لَ  أَْنَشؤََها الَِّذي ٌُْحٌٌَِها لْ قُ *  َرِمٌم   َوِه ةٍ  أَوَّ  َجَعلَ  الَِّذي*  َعلٌِم   َخْلقٍ  بُِكلِّ  َوُهوَ  َمرَّ

َجرِ  ِمنَ  لَُكمْ  ٌْسَ *  ُتوقُِدونَ  ِمْنهُ  أَْنُتمْ  َفإَِذا َناراً  األَْخَضرِ  الشَّ َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي أََولَ  بَِقاِدرٍ  َواألَْرضَ  السَّ

ْخلُقَ  أَنْ  َعلَى قُ  َوُهوَ  َبلَى ْثلَُهمْ مِ  ٌَ َما*  اْلَعلٌِمُ  اْلَخالَّ ئاً  أََرادَ  إَِذا أَْمُرهُ  إِنَّ ٌْ قُولَ  أَنْ  َش ٌَُكونُ  ُكنْ  لَهُ  ٌَ  .(٘)(َف

من أوسع النزعات،  -أي نزعة اإلنسان إلى البقاء الدابم-ربما ال نبالػ إذا قلنا إن هذه النزعة وختاًما 

؛ ٌشترك فٌها ؼالب البشر؛ باستثناء من تحّول عن حب البقاء إلى إنسانٌة شاملةنفسٌة أي أنها نزعة 

 أن فمع ، أو ؼٌر ذلك مما شابه.مثبل الرؼبة فً الموت ألسباب دٌنٌة، أو ظروؾ صحٌة طاربة

 الموت ٌطلب من البشر فً نجد الموت، إال أننا من ٌهرب اإلنسان تجعل البقاء ؼرٌزة أن األصل

 ومن الخلود مثبل، دار فً دابمٌن وسرور نعٌم من دٌنه بها وعده التً الوعود تحقق فً رؼبة وٌتمناه

                                                           
(ٔ)

.ٍٖٕٛهحإثوا١ُ٘،ا٠٢خ:-
(ٕ)

 .7ٍٙٛهحاٌفولبْ،ا٠٢خ:-
(ٖ)

 .1ٍٓٔٛهح٘ٛك،ا٠٢خ:-
(ٗ)

.1ٍٗٛهحإٌَبء،ا٠٢خ:
(٘)

 .1ٕإ77ٌٍٝٛهح٠ٌ،ا٠٢بدِٓ-
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 ٌٌؤس جعلته صعوبات ومعانٌات من حٌاته فً به حل   لما نظًرا االنتحار، على ٌقدم من أًٌضا الناس

 .له وأرحم أحسن الموت وٌرى منها

ة من التراكمات التً جعلته فالمنتحر مثبل أو من ٌفكر فً االنتحار، ال ٌقرر هذا فجؤة، بل نتٌجة سلسل

ٌختلؾ عن ؼٌره من ؼالبٌة الناس الخاضعٌن لؽرٌزة البقاء، من الذٌن ٌحبون الحٌاة والبقاء على 

وفً الحقٌقة هناك كثٌر من البحوث المٌدانٌة والمدارس النفسٌة والدراسات السرٌرٌة ، قٌدها

ل فً اإلنسان، فتجعله ٌفضل الموت هذا التحوّ  ثدِ حْ العدٌدة، التً تُ  األسبابَ  )اإلكلٌنٌكٌة( التً تناولتْ 

بحث كبٌر ٌتناول بالتفصٌل األسباب والعوامل المإدٌة إلٌه، وخاصة االجتماعٌة  هاومن على الحٌاة.

والوراثٌة والدٌنٌة منها، وٌورد فٌه مإلفه إمٌل دوركاٌم تعرٌفات كثٌرة لبلنتحار، منها مثبل: أنه كل 

 . (ٔ)عن فعل إٌجابً أو سلبً، جرى تنفٌذه بٌد الضحٌة ذاتها -ٌر مباشربنحو مباشر أو ؼ–مٌتة تنجم 

ولموضوع االنتحار أهمٌة كبرى عند الفبلسفة، إلى درجة جعلت الفٌلسوؾ الجزابري البٌركامو 

ٌقول: "هنالك مشكلة فلسفٌة هامة وحٌدة، هً االنتحار. فالحكم بؤن الحٌاة تستحق أن تعاش، ٌسمو 

 .(ٕ)عن السإال األساسً فً الفلسفة"إلى منزلة الجواب 

فرؼم أن  ،والرؼبة فٌه أمر مشترك بٌن جمٌع البشرحب الخلود ومن كل ما سبق ال ٌظهر لنا أن 

فقد ٌصٌب السؤم والملل اإلنسان أحٌاًنا، فٌرؼب فً  الؽالبٌة منهم تشعر بتلك الرؼبة بشكل أو بآخر،

ً  بٌتا زهٌر الشهٌران فً الخروج وفرض فلسفته فً هذه الجزٌبة، حٌث ٌقول  الرحٌل؛ ولذلك ٌلحُّ عل

 ابن أبً سلمى فً معلقته التً نظمها على البحر الطوٌل:

ٌَسؤَمِ  ٌَِعش ** َثمانٌَن َحوالً ال أَبا لََك   َسئِمُت َتكالٌَؾ الَحٌاِة َوَمن 

ر َفٌَ  ٌَُعمَّ  (ٖ)هَرمِ َرأٌَُت الَمناٌا َخبَط َعشواَء َمن ُتِصب ** ُتِمتُه َوَمن ُتخِطئ 

 

هً التً تجمح بنا نحو الرؼبة فً الخلود، أي أنها  (ؼرٌزة البقاء)ن ومن الناحٌة النفسٌة أًٌضا نجد أ

ٌّل، والتصدٌق بما نشعر أنه سٌحقق لنا هذا الحلم دنٌوًٌ  ا، بإطالة عمر تدفعنا للحلم والعمل والتخ

توماس "لك ٌرى الكثٌرون ومنهم اآلخر. ولذ اإلنسان إلى أبعد حد، أو بالخلود األبدي فً العالم

 .(ٗ)قابمة على ؼرٌزة حب البقاء -من أولها إلى آخرها–أن مسٌرة اإلنسان كلها  "هوبز

 

 فً  فسٌتهن على انعكس الموت، لظاهرة اإلنسان وعً أن كما ٌإكد آخرون بصٌاؼات مختلفة على

 أّدى ما ،الباطن عقله فً انفعاالً  شّكل ما وهذا ،الحتمً بمصٌره ُصدم حٌث ،البلشعوري المستوى

. النبذ أو التخلً بعقدة النفسٌة الدراسات فً عنها التعبٌر ت م االنفعال بهذا مشحونة تصورات إلى

 إعادة إلى باإلنسان تسعى ،شعورٌة ال تعوٌضٌة ضروًبا اإلنسان لدى نفسٌة عقدة لكل أن ومعلوم

 اإلحباط عقدة فهً. تجاهها النفس واكب الذي نفعاللبل تبعاً  السلبٌة و اإلٌجابٌة بٌن وتتراوح ،توازنه

 فاإلنسان. اإلنسانً الوجود فً فلسفة تصبح فً صورتها المصّعدة االستبعاد، التً عقدة، االنفعالً

                                                           
(ٔ)

اٌؾم١مخ،ِٟٚ٘ٓأشًِّباؽٍؼذػ١ٍٗفٟ٘نااٌّٛػٛع.ػٕٛأٙب"االٔزؾبه"كهاٍخإ١ًِكٚهوب٠ُل١ّخفٟ-

 طفؾخ،روعّخؽَٓػٛكح،طلهدػٓا١ٌٙئخاٌؼبِخاٌَٛه٠خٌٍىزبة.ٓٓ٘ٚرزغبٚى
(ٕ)

 .َٔٔ،ص31ٖٔث١وٚد،–اٌج١ووبِٛ،أٍطٛهح١ٍي٠ف،روعّخأ١ٌٔىوٟؽَٓ،كاهِىزجخاٌؾ١بح-
(ٖ)

 .ٓٔٔصَٔقخاٌىزو١ٔٚخ،لبف١خا١ٌُّ،ٝ،كاهاٌىزتاٌؼ١ٍّخ،ك٠ٛاْى١٘وثٓأثٍٍّٟ-
(ٗ)

فٟػلحأِبوٓ-ثالإشبهحٌّؤٌفٗ-اٌؼملاالعزّبػٟ:األٌٍإٌظو٠خٚأثوىإٌّظّو٠ٓ.ٚ٘ٛثؾشِٕشٛه-

 .pdfثَٕقخ
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 وعلى مٌتافٌزٌقٌاً. علٌه مقّضً بؤنه ٌتصؾ الذي العزلة وحصر التخلً فرٌسة العالم هذا فً ُملقى

 :األول المستوى: ّعدة مستوٌات فً -عند البعض-تتبدى  العقدة هذه عن التعوٌض ضروب فإن ،ذلك

 واالستسبلم الكآبة واجترار الحٌاة فً العزلة و االنكفاء إلى ٌإدي بما والفقد التخلً ألم من معاناة

 المستوى. كبٌبة سوداوٌة حٌاة من ألواناً  تحمٌلها و نفَسه اإلنسان تعذٌب :الثانً المستوى. للموت

 بعد حٌاة بوجود أو التناسخ أو بالتّقمص اإلٌمان أو الصوفٌة الحلول إلى اإلنسان ٌلجؤ حٌث :الثالث

 نوازع تنتابه وربما الحٌاة رفض و االنتحار إلى اإلنسان ٌمٌل حٌث :الرابع المستوى. الموت

 و بالموت القبول حٌث الرواقً المبدأ وفق اإلنسان ٌتزن أن :الخامس المستوى. سادٌة و عدوانٌة

 أن هو هنا ذكره والجدٌر. الحٌاة من جزءاً  الموت واعتبار ،خالد اإلنسان كؤن الحٌاة فً لعملا

 عبر ،الموت مع اإلنسان صالحت تعوٌضٌة ضروب و العقدة لهذه بحلول جاءت السماوٌة األدٌان

 ًجاعبل فقّدمت الرب على كل أعماله فً الدنٌا، قبل من اإلنسان فٌها ٌحاسب الموت بعد حٌاة وجود

ا ًٌ  ٌتجلى األمر لهذا موضوعٌاً  معادالً  وخلقتْ  ،الموت لظاهرة وعٌه منذ اإلنسان ٌإرق لموضوع نفس

 .(ٔ)اإلٌجابً منحاه فً الموت بعد ما بعالم للفوز الحٌاة فً أخبلقٌة قواعد اتباع فً

سوي فً كل إنسان أرى أن حب البقاء السالؾ الذكر مبنً على حب سابق، ف -كباحث-وأختم بؤننً 
آخر هو  حبٍ  من )حب الذات(، وهو حب ؼرٌزي طبٌعً ٌقتضً وجوده فً اإلنسان وجودَ  قدرٌ 

)حب البقاء(، فرؼبة اإلنسان فً الدٌمومة رؼبة مبنٌة على حبه لنفسه بالتؤكٌد. واالقتناع بوجود هذا 
ا من رؼبة نطقًٌ الترابط بٌن هذٌن الحبٌن مهم جًدا للتدلٌل على أهمٌة دراستً هذه، فؤهمٌتها نابعة م

كل إنسان ٌحب نفسه فً البقاء األبدي الخالد، وبالتالً فمن المفترض أن تكون مثل هذه الدراسات 
ؽالب البشر؛ ألن لمهمة  التً تبحث فً التصورات الفلسفٌة المختلفة لموضوع )الخلود بعد الموت(

 ؼالب البشر ٌحبون ذواتهم، وتزعجهم احتمالٌة الفناء والعدم.
 

بشًء آخر ؼٌر حب  أًٌضا حب النفس الوارد فً الفقرة السابقة مرتبطا ٌدفعنا إلى القول بؤن وهذا م
البقاء، وهو الخوؾ من عكس البقاء، أي )الخوؾ من الموت( فالرهبة من الموت ظاهرة نفسٌة 
شابعة ذابعة فً مختلؾ عصور بنً اإلنسان وبقاعهم؛ ولكنها تزٌد وتتضاعؾ ألؾ مرة ومرة، إذا 

طت بفكرة )العدمٌة( والتبلشً النهابً، ففكرة العدم أو الفناء هذه فكرة موجودة مقلقة، وتإمن بها ارتب
تٌارات فلسفٌة ومذاهب عقابدٌة مختلفة، ككثٌر من الفلسفات والتوجهات البلدٌنٌة واإللحادٌة والمادٌة 

لٌوم، منشؽبل بمصٌره بعد من بداٌات وجوده وحضاراته األولى إلى ا اإلنسانُ  ومن هنا ظل   المتعددة.
مؽادرة الحٌاة الحالٌة، ومهتًما بمعرفة حقٌقة المعتقدات المتعلقة بالخلود، سواء على المستوى الروحً 
أو على المستوى الفٌزٌقً الجسدي، من باب السعً إلى إراحة النفس وإزالة قلقها المإلم.. وهذا 

وتسلطه  (جبروت الموت)كردة فعل طبٌعٌة على ن من بنً اإلنسان، جاء ااالنشؽال واالهتمام الكبٌر
 علٌهم دون استثناء أو تفرقة، وعجزهم عن التؽلب علٌه أو اإلفبلت من قبضته.

ببل أدنى رٌب هً أم الرهبات المقلقة لهذا الكابن القلق المسكٌن الحابر  فً نظري إن رهبة الموت
بؤنه  إلى قناعة قوٌة -عتقدهدٌنه وممهما كان -المسحوق بٌن السماء واألرض، وإذا وصل اإلنسان 

من كثٌر من القلق النفسً الناتج عن شك أن هذه القناعة سترٌحه  ، فبلدٌدخلد بعد موته فً عالم جسٌ
إلى البحث والعمل  من ناحٌة ثانٌةستدفعه كما أنها ، والتبلشً والزوال الفناءالخوؾ من فكرة 

.ا فً ذلك العالم الثانًل له خلودا سعًٌدا أو جٌدً واالهتمام بالطرق والسلوكٌات الحسنة التً تكف

                                                           
(ٔ)

اٌضمبفخك.ثشبهف١ٍف،شؼبئواٌّٛدِٚؼزملارٗفٟرواساٌّشوقاٌؼوثِٟمبهثخأٔضوٚثٌٛٛع١خ،ِغٍخ-

 .1اٌجؾو٠ٓ،اٌؼلك–اٌشؼج١خاٌفظ١ٍخاٌؼ١ٍّخاٌّزقظظخ
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 المصادر والمراجع

 

 قائمة المصادر:

  القرآن الكرٌم. -ٔ

  العهد القدٌم. -الكتاب المقّدس  -ٕ

 . العهد الجدٌد -الكتاب المقّدس  -ٖ

برت إم هرو، كتاب الموتى الفرعونً عن بردٌة آنً بالمتحؾ البرٌطانً، ترجمة د. فٌلٌب  -ٗ

 م.  911ٔ، ٔالقاهرة، ط –ٌة، مكتبة مدبولً عط

الكتاب األول: التارٌخ والمٌثولوجٌا والبلهوت والطقوس،  –خزعل الماجدي، متون سومر  -٘

 م.991ٔ، َٔعّمان، ط –األهلٌة للنشر 

، ٕدمشق، ط –خلٌل عبدالرحمن، كتاب )األفستا( المقّدس فً الزرادشتٌة، روافد للثقافة والفنون  -ٙ

 م.1ٕٓٓ

سلسلة الثقافة  -طه باقر، ملحمة كلكامش أودٌسة العراق الخالدة، وزارة اإلرشاد العراقٌة  -7

 م.9ٕٙٔالشعبٌة،

الكتاب الرابع عن الموت والبعث والحٌاة  –قاسم الشواؾ، دٌوان أساطٌر سومر وأكاد وآشور  -1

 م.ٕٔٓٓ، ٔبٌروت، ط –األبدٌة، بإشراؾ أدونٌس، دار الساقً 

 

 :العامة عقائمة المراج

 .مٕٕٔٓ، ٔالقاهرة، ط –أ. س. رابوبرت، مبادئ الفلسفة، دار العالم العربً  -9

 م.99ٗٔ، ٕأ.و.ؾ. توملٌن، فبلسفة الشرق، دار المعارؾ، ط -ٓٔ

إبراهٌم رجب عبدهللا، الموت والخوؾ منه عند فبلسفة الٌونان واإلسبلم، بحث منشور بمجلة  -ٔٔ
 .م9ٕٓٓ، ٔمج ، ٗعدد  جامعة األنبار للعلوم،

، ٕالدار البٌضاء، ط –إبراهٌم ٌوسؾ النجار، مدخل إلى الفلسفة، المركز الثقافً العربً  -ٕٔ

 م.ٖٕٔٓ

بن رشد، فصل المقال فٌما بٌن الحكمة والشرٌعة من االتصال، تحقٌق محمد عمارة، دار ا -ٖٔ

 .ٕالقاهرة، ط -المعارؾ
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اإلسكندرٌة، -الصؽرى، دار المعرفة الجامعٌة  آسٌا -إٌران–أحمد أمٌن سلٌم، تارٌخ العراق  -ٗٔ
 .م997ٔ

أحمد أمٌن سلٌم، دراسات فً تارٌخ الشرق األدنى القدٌم: مصر. العراق. إٌران، دار النهضة  -٘ٔ

 م.919ٔبٌروت،  –العربٌة 

بٌروت، ط  –أحمد أمٌن سلٌم، دراسات فً حضارة الشرق األدنى القدٌم، دار النهضة العربٌة  -ٙٔ
ٔ99ٕ. 

 .م99ٕٔ، ٓٔالقاهرة، ط –أحمد شلبً، الٌهودٌة، مكتبة النهضة المصرٌة  -7ٔ

، ٔالقاهرة، ط –أحمد علً عجٌبة، دراسات فً األدٌان الوثنٌة القدٌمة، دار اآلفاق العربٌة  -1ٔ
 م.ٕٗٓٓ

أحمد فخري، دراسات فً تارٌخ الشرق القدٌم: مصر والعراق وسورٌا والٌمن وإٌران، مكتبة  -9ٔ
 .م9ٖٙٔ، ٕالقاهرة، ط –المصرٌة  األنجلو

 –أحمد كمال، بؽٌة الطالبٌن فً علوم وعوابد وصنابع وأحوال قدماء المصرٌٌن، مكتبة مدبولً  -ٕٓ

 م.99٘ٔ، ٔالقاهرة، ط

 .م917ٔالكوٌت،  -أحمد محمد عبد الخالق، قلق الموت، المجلس الوطنً للثقافة والفنون -ٕٔ

القاهرة،  –ألبدٌة، ترجمة محمد العزب، مكتبة مدبولً إرٌك هورنج، وادي الملوك أفق ا -ٖٕ

 .م99ٙٔ

إٌمان لفتة حسٌن، الطقوس الجنابزٌة فً ببلد وادي الرافدٌن خبلل األلؾ الثالث قبل المٌبلد،  -ٕٗ

 م.9ٕٓٓ(، ٗ( العدد )1العراق، المجلد ) -مجلة جامعة القادسٌة 

والشباب، بحث منشور فً مجلة كلٌة  بثٌنة منصور الحلو، قلق الموت لدى كل من الشٌوخ -ٕ٘
 .9٘اآلداب بجامعة بؽداد، العدد 

بشار خلٌؾ، شعابر الموت ومعتقداته فً تراث المشرق العربً مقاربة أنثروبولوجٌة، مجلة  -ٕٙ
 .1العدد البحرٌن، –الثقافة الشعبٌة الفصلٌة العلمٌة المتخصصة

ة الفكرٌة سومر وبابل، رسالة ماجستٌر فً بلخٌر بقة، أثر دٌانة وادي الرافدٌن على الحٌا -7ٕ
 .م1ٕٓٓالتارٌخ القدٌم، كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة بجامعة الجزابر، 

 .م91ٖٔبٌروت،  –البٌركامو، أسطورة سٌزٌؾ، ترجمة أنٌس زكً حسن، دار مكتبة الحٌاة  -1ٕ

 .9ٙ7ٔ، ٕالقاهرة، ط –لعربٌة نشؤتها وتطورها، دار النهضة ا توفٌق الطوٌل، الفلسفة الخلقٌة -9ٕ

 م.91ٗٔالكوٌت،  -جاك شورون، الموت فً الفكر الؽربً، المجلس الوطنً للثقافة والفنون -ٖٓ

/  1ٗ٘ٔالعدد  ،الشنتوٌة دٌانة اجتماعٌة، تقرٌر عنوانه: جرٌدة "شمس" الورقٌة السعودٌة -ٖٔ
ٕٓٔٓ-ٓ٘-ٔٗ. 
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الكوٌت،  -المجلس الوطنً للثقافة والفنون جفري بارندر، المعتقدات الدٌنٌة لدى الشعوب، -ٕٖ

 م.99ٖٔ

القاهرة،  –جمال المرزوقً، الفكر الشرقً القدٌم وبداٌات التؤمل الفلسفً، دار اآلفاق العربٌة  -ٖٖ

 م.ٕٔٓٓ، ٔط

جمال ندا السلمانً، التحنٌط فً مصر القدٌمة )لماذا وكٌؾ(، مجلة كلٌة اآلداب بجامعة بؽداد /  -ٖٗ

 .ٗٓٔالعدد 

 م.ٕٔٓٓ، ٘بٌروت، ط-جورج بولٌتزر، مبادئ أولٌة فً الفلسفة، دار الفارابً  -ٖ٘

 م. 99٘ٔالكوٌت،  -جون كولر، الفكر الشرقً القدٌم، المجلس الوطنً للثقافة والفنون -ٖٙ

 .ببل تارٌخ  pdfجون وٌلسون، الحضارة المصرٌة، ترجمة أحمد فخري، مكتبة النهضة،  -7ٖ

مكتبة األسرة، نسخة  –فجر الضمٌر، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب  جٌمس هنري برٌستٌد، -1ٖ

 إلكترونٌة ببل تارٌخ.

( ٕ+ٔ) -9ٔحامد إبراهٌم، نظرٌة النفس بٌن أرسطو وابن سٌنا، مجلة جامعة دمشق، المجلد  -9ٖ
 .مٖٕٓٓ

 .م977ٔحبٌب سعٌد، أدٌان العالم، دار التؤلٌؾ والنشر للكنٌسة األسقفٌة، القاهرة،  -ٓٗ

 م.99ٕٔ، ٕدمشق، ط –حسٌن العودات، الموت فً الدٌانات الشرقٌة، األهالً للطباعة والنشر  -ٔٗ

 م.ٖٕٔٓحنان قرقوتً، حٌاة الروح بعد الموت عند المسلمٌن وؼٌرهم، دار األلوكة للنشر،  -ٕٗ

 .م991ٔ، ٔعمان األردن، ط –خزعل الماجدي، إنجٌل بابل، األهلٌة للنشر والتوزٌع  -ٖٗ

 فقط. لكترونٌة، قافٌة المٌمإدٌوان زهٌر بن أبً سلمى، دار الكتب العلمٌة، نسخة  -ٗٗ

ببل  pdfنسخة  رٌنٌه دٌكارت، انفعاالت النفس، ترجمة جورج زٌناتً، دار المنتخب العربً، -٘ٗ
 .تارٌخ

م، ٕٙٓٓمارس  ٗكنز ال ٌفنى، جرٌدة األهرام،   زاهً حواس، مقالة عنوانها: وادي الملوك -ٙٗ
 . ٕٖ٘٘ٗالعدد  -ٖٓٔلسنة ا

 م.7ٕٓٓ، ٔالرٌاض، ط –سامً المؽلوث، أطلس األدٌان، مكتبة العبٌكان للنشر  -7ٗ

 م.91ٖٔ، ٔستٌبان اودوٌؾ، على دروب زرادشت، دار دمشق للطباعة والنشر، ط -1ٗ

 ستٌفانً دالً، أساطٌر من ببلد ما بٌن النهرٌن، ترجمة د. نجوى نصر، دار جامعة أوكسفورد -9ٗ

 م.997ٔ، ٔبٌروت، ط –نٌوٌورك، بٌسان للنشر والتوزٌع  –

  pdfنسخة  ،القاهرة – سبلمة موسى، مصر أصل الحضارة، كلمات عربٌة للترجمة والنشر -ٓ٘
 .ببل طبعة وال تارٌخ
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 م.99٘ٔ، ٗالقاهرة، ط –سلٌمان مظهر، قصة الدٌانات، مكتبة مدبولً  -ٔ٘

، ٕالقاهرة، ط –لمركز المصري لبحوث الحضارة سٌد القمنً، رب الثورة أوزٌرٌس، ا -ٕ٘

 م. 999ٔ

سٌد عوٌس، الخلود فً التراث الثقافً المصري، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، طبعة مكتبة  -ٖ٘

 م. 999ٔاألسرة ضمن مهرجان القراءة للجمٌع، 

الحولٌة  الشفٌع الماحً أحمد، زرادشت والزرادشتٌة، مجلس النشر العلمً بجامعة الكوٌت، -ٗ٘

 م. ٕٔٓٓ، ٓٙٔ، الرسالة ٕٔ

 سركٌس منشورات األول، الجزء/  واألدٌان المذاهب فً الموجز المقدسً، صبري األب -٘٘
 .م7ٕٓٓ ،ٔط اؼاجان،

صبري محمد خلٌل، فلسفة األدٌان الشرقٌة القدٌمة: مدخل نقدي مقارن، بحث منشور من  -ٙ٘
 ، نسخة إلكترونٌة ببل تارٌخ.جامعة الخرطوم

تارٌخ الفرات القدٌم، كلٌة دار المعلمٌن العالٌة  -طه باقر، مقدمة فً تارٌخ الحضارات القدٌمة  -7٘
 .م9٘٘ٔ، ٕبؽداد، ط –

عبد الحلٌم نور الدٌن، محاضرات جامعٌة عنوانها: مظاهر البعث والخلود فً مصر القدٌمة،  -1٘

 ثري السابع.ضمن فعالٌات الموسم األpdf نشرتها مكتبة اإلسكندرٌة فً كتٌب 

 م.ٕٕٔٓعبدالعزٌز صالح، الشرق األدنى القدٌم مصر والعراق، مكتبة األنجلو المصرٌة،  -1٘

 –عبدهللا محمد أبو هشه، فً صحبة الفبلسفة مدخل ألعمالهم الفلسفٌة الرابدة، دار الحكمة  -9٘
 .ٔم، جٕٔٔٓ، ٔلندن، ط

عن الكنٌسة األسقفٌة، دار الجٌل  عزت زكً، الموت والخلود فً األدٌان المختلفة، صادر -ٓٙ

 م.97ٕٔالقاهرة، –للطباعة 

علً حسٌن الجابري، الحوار الفلسفً بٌن حضارات الشرق القدٌمة وحضارة الٌونان، آفاق  -ٔٙ
 م.91٘ٔبؽداد  –عربٌة للصحافة 

       م.99ٙٔ، ٔالقاهرة، ط –علً عبدالفتاح المؽربً، الفكر الدٌنً الشرقً القدٌم، مكتبة وهبة  -ٕٙ

 م.ٕٕٓٓ، ٗدمشق، ط –فراس السواح، دٌن اإلنسان، دار عبلء الدٌن  -ٖٙ

سورٌة وببلد الرافدٌن، دار عبلء  –فراس السواح، مؽامرة العقل األولى دراسة فً األسطورة  -ٗٙ

 م.99ٙٔ، ٔٔدمشق، ط –الدٌن 

افة والتراث )كلمة(، فردٌناند ألكٌٌه، التوق إلى الخلود، ترجمة سنا خوري، هٌبة أبوظبً للثق -٘ٙ

 م.9ٕٓٓ، ٔط
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، 91ٙٔموسكو -ك. ما تفٌٌؾ و أ. سازونوؾ، حضارة ما بٌن النهرٌن العرٌقة، الحرس الفنً  -ٙٙ
 .99ٔٔدمشق  -تنفٌذ مطبعة دار المجد

 –كارم محمود عزٌز، أساطٌر التوراة الكبرى وتراث الشرق األدنى القدٌم، مكتبة النافذة  -7ٙ

 م.ٕٙٓٓ، ٔالجٌزة، ط

 م. 999ٔ، ٔمدٌنة نصر، ط –كامل سعفان، معتقدات آسٌوٌة، دار الندى  -1ٙ

 .م997ٔ، ٕل. دٌبلٌورت، ببلد ما بٌن النهرٌن، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، ط -9ٙ

 م.  991ٔ، ٔاإلسكندرٌة، ط –لطفً وحٌد، أشهر الدٌانات القدٌمة، مكتبة معروؾ إخوان  -7ٓ

 م.99ٗٔ، ٗرٌخ الفكر الدٌنً الجاهلً، دار الفكر العربً، طمحمد إبراهٌم الفٌومً، تا -7ٔ

، القاهرة –محمد إبراهٌم بكر، صفحات مشرقة من تارٌخ مصر القدٌم، مطابع هٌبة اآلثار  -7ٕ
 .pdfنسخة 

 -بٌروت- العربٌة النهضة القدٌم، دار األدنى الشرق تارٌخ ر، معالممحمد أبو المحاسن عصفو -7ٖ
 .ٌٕة موافقة للطبعة الورقٌة رقم لبنان، نسخة إلكترون

 –محمد أبو المحاسن عصفور، معالم حضارات الشرق األدنى القدٌم، دار النهضة العربٌة  -7ٗ

 م.917ٔ، ٕبٌروت، ط

 محمد العرٌبً، الدٌانات الوضعٌة فً الشرقٌن األدنى واألقصى، دار الفكر اللبنانً، بٌروت، -7٘
 .ببل تارٌخ pdfنسخة 

 م.999ٔدمشق،  –ن حسن، تٌارات الفلسفة الشرقٌة، دار عبلء الدٌن محمد سلٌما -7ٙ

 هـ               ٕٙٗٔمحمد عبد الخالق كاظم، الخلود فً جهنم، المركز العالمً للدراسات اإلسبلمٌة،  -77

 محمد علً أبو رٌان، تارٌخ الفكر الفلسفً من طالٌس إلى أفبلطون، دار المعرفة الجامعٌة، ط -71
٘، ٔ97ٖ. 

 م.9ٖ1ٔمحمد ؼبلب، الفلسفة الشرقٌة، مطبعة البٌت األخضر بمصر،  -79

 .م979ٔ، ٖالقاهرة، ط  –مراد وهبة، المعجم الفلسفً، دار الثقافة الجدٌدة  -1ٓ

مركز نون للتؤلٌؾ والترجمة، دروس فً األدٌان، الناشر: جمعٌة المعارؾ اإلسبلمٌة الثقافٌة،  -1ٔ
 .تارٌخببل رقم طبعة وال  pdfنسخة 

مسعد بري، تطور الفكر الطوطمً )دراسة فً الجؽرافٌة االجتماعٌة(، جامعة حلب، كلٌة  -1ٕ
 .م ٕٓٔٓاآلداب والعلوم اإلنسانٌة / قسم الجؽرافٌا، العام الدراسً 

مناهج جامعة المدٌنة العالمٌة، كتاب األدٌان والمذاهب، منشورات جامعة المدٌنة العالمٌة،  -1ٖ

  .موافقة للمطبوع، ببل رقم طبعة وال تارٌخ نسخة إلكترونٌة
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نابل حنون، عقابد ما بعد الموت فً حضارة ببلد وادي الرافدٌن القدٌمة، دار الشإون الثقافٌة  -1ٗ

 م.91ٙٔ، ٕبؽداد، ط –العامة 

 .ٔ، ج91٘ٔبؽداد،  – دار الحرٌة للطباعة العراق، حضارة نخبة من الباحثٌن العراقٌٌن، -1٘

 م.97ٕٔببل رقم طبعة،  pdf، موجز تارٌخ الشرق األدنى القدٌم، دار الفكر، نسخة نعٌم فرح -1ٙ

 م.997ٔ، ٕدمشق، ط –نوري إسماعٌل، الدٌانة الزرادشتٌة، دار عبلء الدٌن  -17

 .ٕالقاهرة، ط  –نٌقوال جرمان، تارٌخ مصر القدٌمة، دار الفكر للدراسات والنشر  -11

دراسة فً نشؤة المعتقدات، منشورات جامعة  –الدٌنً القدٌم هنٌة مفتاح القماطً، الفكر  -19

 م.ٖٕٓٓ، ٔبنؽازي، ط –قارٌونس 

 –بٌروت، المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم  -ِول دٌوَرانت، قصة الحضارة، دار الجٌل  -9ٓ

 م. 911ٔتونس، 

، ٔبٌروت، ط -رؾ وْل دٌورانت، قصة الفلسفة، ترجمة فتح هللا المشعشع، مكتبة المعا -9ٔ

 م.ٕٗٓٓ

، ٌٔاروسبلؾ تشرنى، الدٌانة المصرٌة القدٌمة، ترجمة د. أحمد قدري، دار الشروق، ط -9ٕ

 م.99ٙٔ

 –ٌسر محمد سعٌد مبٌض، الٌوم اآلخر فً األدٌان السماوٌة والدٌانات القدٌمة، دار الثقافة  -9ٖ

 م.99ٕٔ، ٔالدوحة، ط

 

 :قائمة الموسوعات والمعاجم

، ٔبٌروت، ط –ر محمد بن الحسن بن درٌد األزدي، جمهرة اللؽة، دار العلم للمبلٌٌن أبو بك -9ٗ
 .ٔم، ج917ٔ

أبو هبلل الحسن العسكري، معجم الفروق اللؽوٌة، مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة  -9٘
 .هـٕٔٗٔ، ٔ، ط«قم»المدرسٌن بـ 

بٌروت،  –س اللؽة، دار الفكر أحمد بن فارس بن زكرٌا القزوٌنً الرازي، معجم مقاٌٌ -9ٙ

 م.979ٔ

، ٕبٌروت، ط –أحمد بن فارس بن زكرٌا القزوٌنً، مجمل اللؽة البن فارس، مإسسة الرسالة  -97
 .ٔم، ج 91ٙٔ -هـ  ٙٓٗٔ

عالم الكتب المعاصرة،  العربٌة اللؽة معجمأحمد مختار عبد الحمٌد عمر بمساعدة فرٌق عمل،  -91
 .ٔم، ج  1ٕٓٓ -هـ  9ٕٗٔ، ٔالقاهرة، ط  –
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، ٗبٌروت، ط –إسماعٌل بن حّماد اْلَجْوَهري، معجم الصحاح فً اللؽة، دار العلم للمبلٌٌن  -99

 م.99ٓٔ

بٌروت  -أندرٌه الالند، موسوعة الالند الفلسفٌة، تعرٌب خلٌل أحمد خلٌل، منشورات عوٌدات  -ٓٓٔ
 .م99ٙٔ، ٔبارٌس، ط –

ظ العربٌة والفرنسٌة واإلنجلٌزٌة والبلتٌنٌة، دار الكتاب جمٌل صلٌبا، المعجم الفلسفً باأللفا -ٔٓٔ

 م. 91ٕٔ، ٔاللبنانً، ط

حسن نعمة، موسوعة مٌثولوجٌا وأساطٌر الشعوب القدٌمة ومعجم أهم المعبودات القدٌمة، دار  -ٕٓٔ

 م. 99ٗٔبٌروت،  -الفكر اللبنانً 

 .م99٘ٔ، ٔبٌروت، ط –بنانً خلٌل أحمد خلٌل، معجم المصطلحات الفلسفٌة، دار الفكر الل -ٖٓٔ

الجمهورٌة  -رٌنهارت بٌتر آن ُدوِزي، تكملة المعاجم العربٌة، وزارة الثقافة واإلعبلم  -ٗٓٔ
 .ٗم، ج 979ٔ، ٔالعراقٌة، ط 

عبد الوهاب المسٌري، موسوعة الٌهود والٌهودٌة والصهٌونٌة، نسخة إلكترونٌة من إعداد  -٘ٓٔ
 .ٗٔوقاؾ الشٌخ محمد الراجحً، ج موقع المكتبة الشاملة التابعة أل

، ٖالقاهرة، ط  –عبدالمنعم الحفنً، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولً  -ٙٓٔ
 .مٕٓٓٓ

د فً اللؽة، عالم الكتب  علً بن الحسن الُهنابً األزدي، -7ٓٔ  .م911ٔ، ٕالقاهرة، ط  –الُمَنج 

لسفً، نشرته الهٌبة العامة لشإون المطابع األمٌرٌة، مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة، المعجم الف -1ٓٔ

 م.91ٖٔ

، نسخة مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة، المعجم الوسٌط، منشورات دار الدعوة، )مادة: خلد( -9ٓٔ
 إلكترونٌة.

بٌروت، ط  –محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، تهذٌب اللؽة، دار إحٌاء التراث العربً  -ٓٔٔ
 .ٕم، ج ٕٔٓٓ، ٔ

 –محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسٌنً، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداٌة  -ٔٔٔ
 .1الكوٌت، دون رقم طبعة وال تارٌخ، ج 

 م.ٖٕٓٓبٌروت،  –محمد بن مكرم بن منظور،  معجم لسان العرب، دار صادر  -ٕٔٔ

، 1لبنان، ط –، بٌروت محمد بن ٌعقوب الفٌروزآبادي، القاموس المحٌط، مإسسة الرسالة -ٖٔٔ

 م.ٕ٘ٓٓ

 م.9ٕٓٓاألردن،  -للنشر والتوزٌع مصطفى حسٌبة، المعجم الفلسفً، دار أسامة  -ٗٔٔ
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الفلسفة /، موقع الموسوعة اإللكترون1ًدمشق، مج  -الموسوعة العربٌة السورٌة، دار الفكر  -٘ٔٔ
 .والعقابد

الباحثٌن بإشراؾ علوي بن عبد القادر الدرر السنٌة، لمجموعة من  -موسوعة الملل واألدٌان  -ٙٔٔ
 .ببل طبعة وال تارٌخ pdfالسقاؾ، نسخة 

الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرة، الندوة العالمٌة للشباب  -7ٔٔ
 .اإلسبلمً، النسخة اإللكترونٌة

 

 :إلكترونيةمواقع المراجع المأخوذة من قائمة 

أحمد القاضً أستاذ المذاهب د. وانها: الدٌانة الشنتوٌة، نشرها أمٌن الوزان، مقالة عن -1ٔٔ
 على الرابط التالً: .المعاصرة بجامعة القصٌم، فً موقع )العقٌدة والحٌاة( الذي ٌشرؾ علٌه

aqidah.com/art/s/608-http://www.al 

 على الرابط: .لبلستعبلمات العامة المصرٌة لهٌبةل االلكترونً قعموالحقبة الفرعونٌة، ال -9ٔٔ

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=7
96#.VllYjdKrTZ4 

فً  -ببل إشارة لمإلفه- قد االجتماعً: األسس النظرٌة وأبرز المنّظرٌن. وهو بحث منشورالع -ٕٓٔ
 .pdfبنسخة  مواقع الكترونٌةعدة 

 م.ٕٔٔٓ/ٕٓ/ٔٓرشٌد بوطٌب، سٌرة جاك درٌدا بحسب بٌنوا بٌترز، موقع كّتاب العراق،  -ٕٔٔ
 ٕٔٔٓ/ٕ/ٔبتارٌخ وكذلك نجد المقالة فً الموقع االلكترونً لجرٌدة الحٌاة السعودٌة 

 .7ٗٙ9ٔ ، رقم العدد:ٕٖٗٔ/ٕ/7ٕ الموافق

مإسسة الصدرٌن للدراسات الموقع اإللكترونً لعبدالرحمن بدوي، فلسفة خلود النفس،  -ٕٕٔ
 على الرابط: .االستراتٌجٌة

alahat/144.htmhttp://alsadrain.com/maowsoaa/most 

 الرابط: .مٕٕٔٓمارس  ٘مجلة حركـة مصـر المدنٌـة، موقع  األهرام، ، متونصفاء محمود -ٖٕٔ

http://www.civicegypt.org/?p=20589 

لة الٌمامة مجب تحقٌق منشور طقوس الموت عند الفراعنة: حفل زفاؾ إلى العالم اآلخر، -ٕٗٔ

 على الرابط:م.  ٕٕٔٓ/٘/ٕٙالسعودٌة، عدد 

http://www.alriyadh.com/alyamamah/article/966770 

صحٌفة موقع عمرو محمد عباس محجوب، مقالة عنوانها: تؤمبلت فً المٌثولوجٌا النوبٌة،  -ٕ٘ٔ
 وكذلك على موقع حرٌات الفلسفً السودانً، على الرابط: م.ٕ٘ٔٓ/ٌناٌر ٕكانون 9ٔسوداناٌل، 

http://www.hurriyatsudan.com/?p=172800 

http://www.al-aqidah.com/art/s/608
http://www.al-aqidah.com/art/s/608
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=796#.VllYjdKrTZ4
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=796#.VllYjdKrTZ4
http://alsadrain.com/maowsoaa/mostalahat/144.htm
http://alsadrain.com/maowsoaa/mostalahat/144.htm
http://www.civicegypt.org/?p=20589
http://www.civicegypt.org/?p=20589
http://www.alriyadh.com/alyamamah/article/966770
http://www.alriyadh.com/alyamamah/article/966770
http://www.hurriyatsudan.com/?p=172800
http://www.hurriyatsudan.com/?p=172800
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الموقع االلكترونً فراس السواح، مقالة عنوانها: الوصاٌا العشر فً دٌانة مصر القدٌمة،  -ٕٙٔ
 على الرابط: م.9ٕٓٓآذار )مارس(  9ٔلة األوان، الخمٌس مجل

http://go.shr.lc/1XmHHVU 

 ، بتارٌخمجلة معابر السورٌةموقع فراس السواح، هبوط عشتار إلى العالم األسفل،  -7ٕٔ

 ومواقع ومجبلت الكترونٌة أخرى مختلفة. .ٙٔ-9ٓ-7ٕٓٓ 

موقع مركز النجار، مقالة عنوانها: ماذا ٌقول علماء األنثروبولوجٌا عن األدٌان؟، كامل  -1ٕٔ

 . ٗٔ/  ٙ/  ٖٕٔٓ، الدراسات واألبحاث العلمانٌة فً العالم العربً

 ، بتارٌخالحوار المتمدن موقع لطٌؾ شاكر، مقالة عنوانها: عقٌدة الموت والخلود، -9ٕٔ

 ٕٓٔٓ  /7  /ٕٓ. 

جرٌدة "االتحاد" الوطنً  موقع صخرة زرادشت الحكٌم، مقال فً مإٌد عبد الستار، -ٖٓٔ
 على الرابط: .مٕ٘ٓٓدٌسمبر  ٘، الصفحة األخٌرة، الٌومٌة السٌاسٌة الكردستانً

ile=article&sid=22086http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&f 
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