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 -1عمائد ما بعد الموت
( وخشٌة االنوناكً تطٌل اٌامن على هذه االرض)....أسطورة سومرٌة
ت ا ّمً واختً .اذن اٌن
(ما رجائً إنّما الهاوٌة بٌتً وفً الظالم ُمهدت مضجعً للت للفساد انت ابً وللدٌدان ان ِ
رجائً .رجائً من ٌراه .إنّه ٌهبط الى ابواب ألهاوٌة) ....العهد المدٌم :أٌوب ،االصحاح .22-19 :10
(عندما تحٌن النهاٌة فإن من اتبع البهتان سوف ٌُ َردُّ إلى أسوأ ممام ،ومن اتبع الحك فسوف ٌُ َردُّ إلى أسمى ممام)......
زرداشت-نشٌد الغاثا.
(من ٌأكل جسدي وٌشرب دمً فله حٌاة أبدٌة).....السٌد المسٌح.
ً ِإ اال َحٌَاتُنَا الدُّ ْنٌَا نَ ُموتُ َونَحْ ٌَا َو َما ٌُ ْه ِل ُكنَا ِإ اال الدا ْه ُر ۚ َو َما لَ ُه ْم ِب َٰذَ ِلنَ ِم ْن ِع ْل ٍم ۚ ِإ ْن ُه ْم ِإ اال ٌَ ُ
ظنُّونَ ).....
( َولَالُوا َما ِه َ
سورة الجاثٌة – اآلٌة 24 -
تطور
االنسان ٌخاؾ من المجهول اكثر من خوفه من العدم ،فمد تساءل االنسان منذ المدم بعد ان اكتسب الوعً نتٌجة ّ
دماؼه ،ما المصٌر بعد الموت؟ اٌن سنذهب بعد الموت؟ ماذا سٌحدث بعد الموت؟
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تطورٌة عدٌدة بعد اكتساب االنسان الوعً ،االجابات جاءت مختلفة باختبلؾ العصور
عمائد ما بعد الموت مرت بمراحل ّ
مر بها االنسان عبر تارٌخ الحضارة االنسانٌة.
التً ّ
فً سلسلة مماالت ( أساطٌر أألولٌن ) سنحاول الماء الضوء على مختلؾ عمائد أإلنسانٌة المتعلمة بما بعد الموت عبر
رحلة تبدأ باساطٌر الحضارة السومرٌة والبابلٌة واآلشورٌة وألزرداشتٌة ومعتمدات االدٌان االبراهٌمٌة ( الٌهودٌة
والمسٌحٌة واالسبلم).

الحضارة السومرٌة:
الى عالم االموات السومري ( الجحٌم السومري ) او العالم السفلً( كور او ارٌشكٌجال) ٌمضً جمٌع ارواح االموات
دون تمٌٌز ،فبل فرق بٌن الصالح والطالح وبٌن ؼنً او فمٌر او بٌن ملن ورعٌتهّ ،إال ّ
ان كل انسان ٌحتفظ بنفس المكانة
التً كانت له فً الحٌاة االولى ،ففً احد االلواح السومرٌة ورد ّ
بان احد الملون بعد موته لام بتمدٌم المرابٌن والهداٌا الى
آلهة العالم السفلً ,وكٌؾ انّه التٌد الى مكان ت ّم تهٌئته خصٌصا له .هنان حٌث البماء االبدي الذي ال عودة منه وال ٌوجد
فٌه ال بعث وال حساب.
ٌتم الدخول الى العالم السفلً من فتحات فً االرض كتلن التً تشرق منها الشمس والفتحة التً تؽرب منها او من
المبر .بعد نزول روح المٌّت الى ارض البلعودة ٌصادفه نهر العالم االسفل وس ّماه السومرٌون ب( هابور) وهنان ٌحٌٌه
ّ
مبلح النهر( هامو طابال ) ذو االربعة رإوس الشبٌهة برأس الطٌر وٌنمله فً لاربه الى الطرؾ اآلخر حٌث بوابات
مدٌنة الموتى.
عالم الموتى حسب االساطٌر السومرٌة عالم حصٌن خلؾ سبعة جدران عالٌة وسبع بوابات حصٌنة علٌها حراس شداد
ؼبلظ ،وعندما ٌمترب المادم من البوابة االولىٌ ،علن البواب اسمه لٌسمعه ارٌشكٌجال ( إله العالم السفلً ) ،ثم ٌماد عبر
البوابات السبع ،وعند كل بوابة ٌتخلى عن شًء من متاعه وملبسه وزٌنته وفك الموانٌن الموضوعة لذلن العالم.
ث ّم ٌمثل عارٌا امام ارٌشكٌجال وبطانتها السبع ،وهم كبار آلهة العالم االسفل لتمرٌر مصٌره ومكانه ووضعه العام فً
عالم االموات.
ّاال ّ
مكرسة اساسا للعالم االسفل ،بل لشرح الفكرة
ان هذه االسطورة ومتوازٌاتها البابلٌة والكنعانٌة لم تكن اساطٌر
ّ
االساسٌة فً دٌانات الخصب والمتعلمة بموت االله وبعثه من جدٌد ،فموت االله كان ٌرمز الى موسم الصٌؾ (موسم
الجفاؾ) ،وبعث االله كان ٌرمز الى موسم الرٌٌع (موسم الخصوبة) ،فبعد انتمال االنسان من مرحلة الرعً الى مرحلة
الزراعة الترنت معظم اساطٌره بهمومه المتعلمة بالزراعة وخصوبة التربة وتبد ّل المواسم من شتاء وربٌع وصٌؾ
وخرٌؾ.
صبل لعالم الموتى.
فً االسطورة السومرٌة ( جلجامش وانكٌدو والعالم االسفل ) نجد وصفا مف ّ
فً هذه االسطورة ٌنزل ا نكٌدو صدٌك وخادم جلجامش الى عالم الموتى لجلب (الباكو والماكو ) وهما آلتان موسٌمٌتان
كوة الى العالم االسفل.
مهداتان الى جلجامش من االله انانا اللتان سمطتا منه فً ّ
نتعرؾ فً هذه االسطورة على احوال الموتى فً العالم السفلً ولبلسطورة اهداؾ تتعلك بالرار عدد من الممارسات
الدٌنٌة واالجتماعٌة .ففٌها حض على االكثار من االنجاب الن الفرد ٌعامل فً العالم السفلً وفك عدد االوالد الذٌن
انجبهم فً الحٌاة.
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الجزء التالً المنمول من نص االسطورة ٌعطٌنا فكرة عن احوال االموات وهً محاورة بٌن جلجامش وروح انكٌدو
العائد من العالم السفلً :
(( -هل رأٌت الذي انجب ولدا واحدا؟ نعم لمد رأٌت انّه ساجد عند الجدار ٌبكً بحرلة.
ممرب من االلهة.
هل رأٌت الذي انجب سبعة اوالد؟ نعم لمد رأٌت انّه ّهل رأٌت الذي لُتِل فً ساح المعركة؟ نعم لمد رأٌت انّ اباه وامه ٌمسكان جسده وزوجه تبكً عند راسه.هل رأٌت المٌت الذي ت ُ ِركت جثته فً العراء؟ نعم لمد راٌت .انّ روحه ال تجد راحة فً العالم السفلً.هل رأٌت المٌت الذي ال تجد روحه من ٌعتنً بها؟(الممصود هنا ما ٌمدّمه االحٌاء من اضحٌات ولرابٌن الرواح موتاهم)
لمد راٌت ،انّه ٌأكل االلذار وما ٌُرمى فً الشوارع من فتات.)).
حسب العمائد السومرٌة كان لزاما على اهل المٌّت دفنه وفك الطموس المتّبعة وتزوٌده بما ٌلزم رٌثما ٌصل للعالم االسفل.
ومن ث ّم االستمرار فً تمدٌم الطعام والشراب والكساء له بعد دفنه عن طرٌك التمدمات المختلفة ،وتمدٌم المرابٌن آللهة
العالم االسفل لتكون رفٌمة به .وهذه الطموس الجنائزٌة واالضاحً هً التً تعٌن المٌّت اكثر من اي شًء آخر.
ولكن ما فائدة العمل الصالح والحالة هذه ،اذا كان الجمٌع ٌهبطون الى العالم السفلً دون استثناء ،وال ٌجازى الصالحٌن
بالجنّة ،فٌعاملون على لدم المساواة بشكل عام مع بعض االختبلفات التً تفرضها المكانة االجتماعٌة السابمة للمتوفً؟
فً الوالع ّ
أن العمل الصالح من شؤنه ان ٌُفٌد صاحبه فً هذه الحٌاة .فخشٌة اآللهة وعبادتها والامة المعابد لها واتّباع
اوامرها ،كلّها امور من شؤنها اطالة حٌاة صاحبها والمد فً العمر ( وخشٌة االنوناكً تطٌل اٌامن على هذه االرض).
تصورهم
ولعل معرفة بعض عادات الدفن لدى سكان المنطمة المدماء ( ارض الرافدٌن) تؽطٌنا فكرة واضحة عن طبٌعة
ّ
للعالم اآلخر وطبٌعة االستمرار فٌه ،ففً لوح من اٌام الملن السومري (اوروكاجٌنا) ملن لكش ٌتحدث فٌها عن
اصبلحاته نمرأ:
( عندما كان ٌوضع المٌّت فً لبره ،توضع معه سبع جرار من ألجعّة ،واربعمائة رؼٌفا من الخبز ،ووزنتان من الحنطة،
وعباءة ووسادة) ولد تطابمت مكتشفات الممابر مع هذا النص الى حد بعٌد.

الحضارة البابلٌة واالشورٌة:
ّ
للتصور السومري ،ففً اسطورة ( حلم امٌر فً العالم االسفل )
تصور البابلٌٌن واالشورٌٌن للعالم السفلً هو امتداد
ان
ّ
ّ
ٌصؾ االمٌر ( كوماٌا ) احوال الجحٌم البابلً واوصاؾ الهة العالم السفلً:
لمد رأٌت روعته المخٌفة ،رأٌت (نمتار) وزٌر العالم االسفل وسٌد الداره ،كان ٌمسن بٌده الٌسرى لبدة رجل جاث
امامه وبٌده الٌمنى كان ٌمسن سٌفا....
رأٌت (نمتارتو) زوجته ،كان لها رأس أل (كورٌبو) ،ا ّما ٌداها ولدماها فكانت بشرٌة ،أ ّما اله الموت فكان له رأس
تنٌن وٌدان بشرٌتان.....
ث ّم ٌستمر االمٌر (كوماٌا) بوصؾ بطانة آلهة العالم االسفل واشكالهم المرعبة التً هً خلٌط من االعضاء البشرٌة
والحٌوانٌة والوحوش االسطورٌة.
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بعد اكماال وصؾ بطانة عالم البلعودة ٌلتمً االمٌر باالله (نرجال) ألصندٌد وهو جالس على عرش جبللته ،على رأسه
الع ّم ة الملكٌة ،وبٌدٌه االثنٌن سبلحان رهٌبان لكل سبلح رأسان .من ذراعٌه ٌنبعث البرق ،وعلى ٌمٌنه وشماله جلس
االنوناكً االلهة الكبار فً انحناء.
بعد تخوٌفه ٌمترب (نرجال) من االمٌر ناوٌا لتله ولكن مشاوره اٌشوم الشفٌع الذي ٌحفظ االرواح وٌحب الحمٌمة
(والعدالة) لال له:
( اي ملن العالم االسفل ،ال تمتل الرجل( .انمذ حٌاته) لتصل اخبار عظمتن الى انحاء االرض ،وجبروتن على الفسمة
الظالمٌن) ،فهدأ ؼضب نرجال كبركة باردة.
فً النهاٌة ٌتم تسلٌم االمٌر من لبل (بٌبلو) سفاح العالم االسفل الى البواب (لوجال سوال) فٌموده خارجا عبر بوابة
عشتار.
ث ّم ٌستفٌك االمٌر من رإٌاه مذعورا ،وٌنطلك كالسهم خارج بٌته هائما فً شوارع المدٌنة صارخا أواه ...واحسرتاه...
وٌؤخذ بحثو التراب على رأسه ومضؽه فً فمه لائبل ألهل آشور الذٌن تجمعوا حوله أن ٌخشوا ارٌشكٌجال ونرجال
وٌفعلوا وفك اوامرهما.

ابلٌس البابلً أو (نرجال) و (ارٌشكٌجال):
تدور احداث هذه االسطورة حول سبب وجود نرجال فً العالم االسفل وكٌؾ صار ملكا هنان وزوجا ألرٌشكٌجال
الرهٌبة ( اله العالم السفلً):
ألام االلهة مأدبة (فاخرة)
بعثوا رسوال عنهم
ألختهم ارٌشكٌجال(ٌبلغها):
الٌن
اذا كنّا نستطٌع الهبوط ِ
فإنّ ِن ال تسطٌعٌن الصعود الٌنا
نصٌبن؟
فهال ارسلت من لدنن رسوال لنعطٌه
ِ
فبعثت ارٌشكٌجال بوزٌرها (نمتار)
فصعد نمتار الى السماء العلٌا االخٌرة
ودخل المكان على االلهة المجتمعٌن
فنهضوا جمٌعا لتحٌة نمتار
رسول اختهم العظٌمة
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جمٌع االلهة نهضوا احتراما لنمتار ّاال واحدا منهم هو (نرجال) فمد بمً جالسا .ولد نمل المبعوث لسٌدته ذلن عندما عاد
الٌها ،فثارت لبلهانة البالؽة واعادت نمتار على اعمابه لٌجلب نرجال الى العالم االسفل.
بعد اختفاء نرجال خوفا من اله العالم السفلً ارٌشكٌجال تصر ارٌشكٌجال على تسلٌم االله المتمرد نرجال الٌها بؽٌة
لتله ،فٌمرر مجمع االلهة السماوٌة تسلٌمه ،ولكنه ٌبكً وٌنوح امام ابٌه (أٌا) فٌمرر االب وضع خطة لمتل ارٌشكٌجال
بمعونة اربعة عشر عفرٌت ألذٌن سٌرافمون نرجال سراعند نزوله الى العالم االسفل.
ٌمبض نرجال بمساعدة العفارٌت على ارٌشكٌجال وٌمسن شعرها ناوٌا لطع رأسها ولكنّها تتوسل الٌه باكٌة وتعرض
علٌه ان ٌكون زوجها وتعده بالملن والسلطان على العالم االسفل الكبٌر،اضافة الى وضع الواح الحكمة بٌن ٌدٌه.
عندما ٌسمع نرجال لولها ٌرفعها الٌه وٌمبّلها وٌمسح دموعها.
تشابه هذه االسطورة فً خطوطها العرٌضة ،اسطورة (لوسٌفر) فً التعالٌم المسٌحٌة .فكما كان نرجال الها سماوٌا هبط
الى االسفل بسبب رفضه اظهار االحترام لرسول االله ارٌشكٌجال ،وتحول بذلن الى اله فً عالم الظبلم والموت ،كذلن
تحول من سٌد المبلئكة الى ابلٌس سٌد الشٌاطٌن بتمرده وثورته على االله.
كان امر لوسٌفر وكٌؾ ّ
فً المرآن نبلحظ ّ
بان لصة التمرد هذه تتكرر بتمرد ابلٌس على هللا ورفضه السجود آلدم بحجة افضلٌته علٌه النّه
مخلوق من نار الذي هو اسمى من الطٌن الذي ُخلك منه آدم حسب ادّعاء ابلٌس.

الجحٌم التوراتً:
عمائد الموت والعالم االخر فً التوراة هو امتداد لعمائد السومرٌٌن والبابلٌٌن.فعالم الموتى هو عالم سفلً تذهب الٌه
ارواح الموتى جمٌعا دون تمٌٌز.فنجد فٌه المدٌسٌن والناس العادٌٌن معا .ولٌست عملٌة الموت ّاال مرحلة تمود الفرد من
حالة الى اخرى من احوال الوجود ،عن طرٌك مفارلة الروح للجسد.
ّ
ان االرواح تكون متساوٌة فً مصٌرها كما هو االمر فً ثمافة وادي الرافدٌن :فبل بعث هنان وال حساب وال ثواب وال
عماب ،بل وجود ثمٌل راكد ،واستمرار ال فرح فٌه وال نشوة .فً سفر الجامعة من التوراة نمرأ:
( وأٌضا رأٌت تحت ألشمس موضع الحك هنان ألظلم ،وموضع العدل هنان ألجور .فملت فً للبً الرب ٌدٌن الصدٌك
والشرٌر ألنّ لكل امر ولكل عمل ولتا هنان وللت فً للبً،من جهة امور البشر انّ هللا ٌمتحنهم لٌرٌهم انّه كما البهٌمة
هكذا هم .ألنّ ما ٌحدث لبنً البشر ٌحدث للبهٌمة ،وحادثة واحدة لهم .وموت هذا كموت ذان ولسمة واحدة للكل.
فلٌس لالنسان مزٌّة على البهٌمة ألنّ كلٌهما باطلٌ .ذهب كالهما الى مكان واحد .كان كالهما من التراب والى التراب
ٌعود كالهما.
من ٌعلم روح بنً البشر هل هً تصعد الى فوق؟ وروح البهٌمة هل هً تنزل الى االسفل؟ فرأٌت انه ال شًء خٌر من
ان ٌفرح االنسان باعماله النّ ذلن نصٌبه)....العهد المدٌم :سفر الجامعة ،االصحاح .22 -3:16
ّ
إن جزاء الصبلح فً العمٌدة الٌهودٌة لٌس فً الدار اآلخرة بل على هذه االرض وفً هذه الحٌاة .والرب ٌمد فً عمر
الصالح وٌزهك روح الطالح ،تماما كما هو االمر فً الفكر الدٌنً البابلً وتتردد هذه الفكرة فً مواضع كثٌرة من
التوراة (أكرم أبان وأ ّمن لكً ٌطول عمرن فً االرض التً ٌعطٌن الرب الهن) ....العهد المدٌم :سفر الخروج ،االصحاح
.1 -20
6

صره) ....العهد المدٌم :سفر االمثال ،االصحاح . 27:10
و (مخافة الرب تزٌد االٌام وسنو المنافمٌن تم ّ
ولكن لماذا اذن نجد انسانا صالحا ٌموت فً زهرة الشباب وآخر شرٌر ٌمتد به العمر؟ ٌُجٌب التوراة على ذلن بطرٌمة
طرٌفة فنمرأ فً سفر أشعٌا( :هلن الصدٌك ولم ٌكن تأ ّمل فً للبه .وضم اهل التموى ولم ٌفطن احد أنّه من وجه الشر
ض ّم الصدٌك) ....العهد المدٌم :أشعٌا ،االصحاح .1:57
أي ّ
أن موت االتمٌاء المب ّكر هو تخلٌص لهم من الكوارث وشرور لادمة لد تصٌبهم ،أ ّما حٌاة االشرار وامتداد اعمارهم
ّ
فإن الحكمة منها مهما كانت بالؽة لم تمنع رجبل صالحا كؤٌوب عندما نسمعه ٌرفع عمٌرته بالشكوى صارخا:
(لماذا ٌحٌى المنافمون وٌسنون ولماذا ٌعظم التدارهم .ذرٌتهم لائمة امامهم ،ولومهم واعمابهم لدى اعٌنهم ،بٌوتهم
آمنة من الفزع ولضٌب الرب ال ٌعلوهم) ....العهد المدٌم :اٌوب ،االصحاح .9-7 :21
تصورها اساطٌر حضارة الرافدٌن فهً عالم اسفل ٌمع تحت عالمنا هذا .وعبّر عن هذا
تصور الدار اآلخرة كما
التوراة
ّ
ّ
العالم االسفل باالسم العبري (شٌئول) الذي تعبّر عنه الترجمات العربٌة بؤسم (الهاوٌة) او (الجحٌم) .كما تصفها التوراة
بارض البلعودة والظبلم ونهارها كالدٌجور وبواباتها تشبه بوابات العالم االسفل فً بابل (ما رجائً إنّما الهاوٌة بٌتً
ت ا ّمً واختً .اذن اٌن رجائً .رجائً من ٌراه .إنّه ٌهبط
وفً الظالم ُمهدت مضجعً للت للفساد انت ابً وللدٌدان ان ِ
الى ابواب ألهاوٌة) ....العهد المدٌم :أٌوب الخروج ،االصحاح .22-19 :10
من فمرة وردت فً اشعٌا ّ
ان الموتى فً العالم اآلخر ٌحتفظون بمكانتهم التً كانت لهم فً الحٌاة ،كما هو االمر تماما فً
النظرة البابلٌة ،ولكن التوراة ال ٌحد ّثنا عن موكلٌن بتسٌٌر شإون العالم السفلً ولكننا نعلم مإكدا ّ
أن هذا العالم ال ٌمع
تحت سٌطرة ٌهوه ّ
وأن االموات هنان ال ٌعبدونه وال ٌُسبّحون بحمده.
فً سفر الجامعة نجد ّ
تزود االنسان بما ٌستطٌع من
بؤن الموى العمٌاء هً المسٌطرة على شٌئول وٌحدّثنا عن ضرورة ّ
هذه الحٌاة ّ
ألن بعدها ٌؤتً ألنسٌان ،فنمرأ فً االصحاح التاسع كلمات تشبه الى حد بعٌد كلمات فتاة الحانة الى جلجامش:
(اذهب كُل خبزن بفرح وأشرب خمرن بملب طٌّب ..لتكن ثٌابن فً ك ّل حٌن بٌضاء ..ألتذعٌشا مع المرأة ألتً أحببتها..
بموتن ألنّه لٌس من عمل
الن ذلن نصٌبن فً الحٌاة وفً تعبن الذي تتعبه تحت الشمس .ك ّل ما تجده ٌدن لتفعله فأفعله ّ
وال اختراع وال حكمة فً الهاوٌة التً انت ذاهب الٌها).
فً التوراة استمرار االنسان فً العالم السفلً ابدي فبل بعث وال نشورٌ( :ضجعون معا ال ٌمومون لد خمدوا كفتٌلة
أنطفأوا) ....العهد المدٌم :أشعٌا ،االصحاح .17:43
ّ
أن مسؤلة الموت والعالم اآلخر لد عولجت فً التوراة بكثٌر من الؽموض والتنالض .فما تعطٌه النصوص المتؤخرة
للتطور البطًء والمدٌد الذي
ٌختلؾ ع ّما لدّمته النصوص السابمة ،والمسؤلة بر ّمتها لد خضعت كؽٌرها من مسائل التوراة
ّ
طبع الفكر التورااتً عبر مسٌرته الطوٌلة منذ الخروج وحتّى السبً والعودة من بابل.
تطور عمائد ما بعد الموت فً التوراّة:
مراحل ّ
المرحلة االولى:
تمٌّزت هذه المرحلة بالسكوت المطبك عن عالم ما بعد الموت وبالتلمٌح البعٌد عن العالم االسفل ال تُعرؾ ماهٌته وال
احوال العٌش فٌه ،ولد كانت هذه المرحلة ضرورٌة اذا اخذنا بنظر االعتبار ّ
ان دٌن موسى فً بداٌته كان استمرارا
للتوحٌد االخناتونً وردّة فعل على الدٌانة االمونٌة الرسمٌة التً محت ذكر (آتون) وأضطهدت عابدٌه وهدمت هٌاكل
عبادته .ول ّما كانت الحٌاة اآلخرة تلعب دورا كبٌرا فً الدٌانة أآلتونٌة ،كان البد من الؽاء فكرة هذه الحٌاة اآلخرة فً
الدٌانة الجدٌدة التً تصارع جاهدة للفوز بملوب الناس وانتزاعهم من سٌطرة اوزورٌس اله العالم االسفل(ألمصري)
وافضل طرٌمة لتحمٌك هذه الؽاٌة هً الؽاء العالم االسفل من اساسه والتبلع فكرته جذرٌا .وهكذا كان.
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المرحلة الثانٌة:
مع محاوالت االستمرار فً االرض الجدٌدة كادت الدٌانة الموسوٌة التوحٌدٌة االولى ت ُنسى مع زوال الجٌل االول الذي
وتحول (آتون) بالتدرٌج الى (ٌهوه) الها وثنٌا دونما وثن ،وتسربت للدٌن معتمدات
عاصر موسى وأخذ عنه لبس التوحٌد.
ّ
الفلسطٌنٌٌن والكنعانٌٌن واآلرامٌٌن ،وبدأت فكرة العالم االسفل بالتوضح اكثر فاكثر لتؤخذ شكبل لرٌبا من مؽتمدات
السورٌٌن والبابلٌٌن.
المرحلة ألثالثة:
صر بالدٌانة الزرداشتٌة -عند جٌرانهم الفرس -التً
احتن المسبٌون الٌهود اثناء السبً الطوٌل فً بابل على ٌد نبوخذن ّ
تإ ّكد على الحٌاة اآلخرة تؤكٌدا مطلماٌ .وضّح البلهوت الزرداشتً بكل دلّة وتفصٌل حٌاة العالم اآلخر.
فبعد االنتصار النهائً (الهورامزدا) االله الممثل للموى الخٌّرة والضٌاء والنظام على( أهرٌمان) االله الممثل لموى الشر
ٌتوج أهورامزدا الها واحدا احدا مطلما على االكوان وتبعث االموات من مرلدها الى ٌوم الحساب
والظبلم والفوضىّ .
فٌوضع امام كل انسان مٌزانه الذي ٌوزن حسناته وسٌئاته ،فمن زادت حسناته فالى نعٌم دائم ومن كثرت سٌئاته فإلى
جحٌم ممٌم.
وهكذا وبدافع التؤثٌرات الفارسٌة أخذت فكرة الثواب والعماب بالظهور فً التوراة ولكن بشكل ؼامض .وبمٌت هذه الفكرة
التوصل لرأي لاطع فٌها ،ففً سفر دانٌال نمرأ:
موضع اخذ ورد ومنالشات بٌن البلهوتٌٌن حتى مولد المسٌح دون ان ٌتم ّ
(وكثٌرون من الرالدٌن فً تراب االرض ٌستٌمظون ،هؤالء الى الحٌاة االبدٌة وهؤالء الى العار ،لالزدراء االبدي)....
العهد المدٌم دانٌال ،االصحاح .3:12-2
وهنا نجد ّ
أن النص فٌه ؼموض وٌعطً مجاال للتاوٌل دون اعطاء رأي لاطع ،فجملة (كثٌرون من الرالدٌن) تركت فجوة
تمنع وجود تفسٌر لاطع للنص بؤنّه داللة على بعث حمٌمً.

الزرداشٌة:
عمائد ما بعد الموت الزرداشتٌة احدثت انمبلبا فكرٌا فً المعتمدات الدٌنٌة ونبلحظ تؤثٌراته فً الدٌانات االبراهٌمٌة
ٌتعرؾ الفكر االنسانً على مبدأ الثواب والعماب فً أآلخرة ،وٌُمكن تمسٌم
(الٌهودٌة والمسٌحٌة واالسبلم) ،فؤلول مرة
ّ
عمائد ما بعد الموت الى ما لبل الزرداشتٌة والى ما بعد الزرداشتٌة.
ٌوضّح البلهوت الزرداشتً بكل دلّة وتفصٌل حٌاة العالم اآلخر.
فبعد االنتصار النهائً (الهورامزدا) االله الممثل للموى الخٌّرة والضٌاء والنظام على( أهرٌمان) االله الممثل لموى الشر
ٌتوج أهورامزدا الها واحدا احدا مطلما على االكوان وتبعث االموات من مرلدها الى ٌوم الحساب
والظبلم والفوضىّ .
فٌوضع امام كل انسان مٌزانه الذي ٌوزن حسناته وسٌئاته ،فمن زادت حسناته فالى نعٌم دائم ومن كثرت سٌئاته فإلى
جحٌم ممٌم.
ٌرتبط معتمد نهاٌة التارٌخ ارتباطا ً وثٌما ً بمعتمد البعث والحساب والحٌاة الثانٌة .فبعد أن دخل الموت فً نسٌج الحٌاة
خبلل فترة التمازج بٌن الخٌر والشر صار الموت من نصٌب كل كائن حً ،وبوابة عبور من حالة الجٌتنػ المادٌة إلى
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حالة المٌنوغ الروحانٌة الهبلمٌة الماصرة  .فاألرواح بعد مؽادرة األجسام عمب الموت تبمى فً برزخ المٌنوغ تنتظر ٌوم
المٌامة بشوق وترلُّب لكً تلتمً بؤجسادها التً تبعث من التراب.
ٌحدثنا زرادشت فً أناشٌد الؽاثا عن مصٌر الروح بعد الموت وأحوالها إلى زمن البعث والنشور .فبعد مفارلتها الجسم
ت َمثُل الروح أما م مٌترا لاضً العالم اآلخر (وهو رئٌس فرٌك األهورا الذٌن ٌشكلون مع األمٌشا سبنتا الرهط السماوي
الممدس) الذي ٌحاسبها على ما لدمت فً الحٌاة الدنٌا من أجل خٌر البشرٌة وخٌر العالم .وٌمؾ على ٌمٌن مٌترا وٌساره
مساعداه سرواشا وراشنو اللذان ٌمومان بوزن أعمال المٌت بمٌزان الحساب ،فٌضعان حسناته فً إحدى الكفتٌن وسٌئاته
فً األخرى .وهنا ال تشفع للمرء لرابٌنُه وطموسه وعباداته الشكبلنٌة ،بل أفكاره وألواله وأفعاله الطٌبة.
فمن رجحت كفة خٌره كان مآله الفردوس ،ومن رجحت كفة شره كان مثواه هاوٌة الجحٌم .بعد ذلن تتجه الروح لتعبر
ص راط المصٌر ،وهو عبارة عن جسر ٌتسع أمام الروح الطٌبة ،فتسٌر الهوٌنى فوله إلى الجهة األخرى نحو بوابة
الفردوس ،ولكنه ٌضٌك أمام الروح الخبٌثة ،فتتعثر وتسمط لتتلمَّفها نار جهنم .هنان أنؽرا مانٌو نفسه ٌسوم المذنبٌن سوء
العذاب .أما من تساوت سٌئاته وحسناته فٌعبر الصراط إلى مكان وسط بٌن النعٌم والجحٌم ،حٌث ٌستمر فً وجود باهت
تطورت هذه ألفكرة فالذٌن ٌتساوى اعمالهم الحسنة والسٌئة ٌنتظرون فً
كظل شبحً ببل إحساس ( فً الدٌن أإلسبلمً ّ
منطمة عالٌة بٌن ألجنّة والجحٌم تُس ّمى بؤألعراؾ ،إلى ْ
أن ٌمرر أهلل مصٌرهم).
هذا وتمدِّم شروح البلهوتٌٌن الزرادشتٌٌن مزٌدا ً من التفاصٌل حول هذه المٌامة الفردٌة .فبعد أن ٌوارى المٌتُ مثواه
األخٌر تمكث روحه عند رأسه ثبلث لٌال تتؤمل فً حسناتها وسٌئاتها .وخبلل ذلن ٌزورها مبلئكة الرحمة إن كانت من
الصالحٌن ،أو شٌاطٌن العذاب إن كانت من الكافرٌن ،فٌسومونها سوء العذاب ( فً ألمعتمد اإلسبلمً ٌزور ألمٌّت فً
ألمبر ملكان هما منكر ونكٌر إلمتحان ألمٌّت) .وفً الٌوم الرابع تُساق الروح إلى جلسة الحساب(فً ألمعتمد اإلسبلمً
ٌكون ألحساب فً ٌوم ألمٌامة ولٌس بعد أربعة اٌام من ألوفاة).
وبعد اجتٌاز امتحان المٌزان الذي ٌمرر مكان ألروح تتجه إلى الصراط ،وهو عبارة عن جسر ٌشبه السٌؾ :فإذا كان
العابر روحا ً خبٌثة فإن السٌؾ ٌستدٌر بطرفه الحاد نحو األعلى ،فتخطو الروح علٌه ثبلث خطوات ،هً الفكر السٌئ
والمول السٌئ والعمل السٌئ ،وعندما تحاول الخطوة الرابعة تنزلك إلى مهاوي جهنم؛ أما إذا كان العابر روحا ً طٌبة فإن
السٌؾ ٌستدٌر بطرفه العرٌض لتعبره الروح إلى الطرؾ اآلخر بسبلم.

وفً رواٌة أخرى ،نجد أن الصالح ،بعد خطوته األولى على الصراط ،تهب علٌه رٌح عطرة آتٌة من الجنة ،وعند
منتصؾ الصراط تظهر له فتاة فً رٌعان الصبا لم تمع العٌن فً الحٌاة الدنٌا على أجمل منها ،فٌسؤلها" :من أنتِ؟"
فتمول" :أنا عملن الطٌب ".ثم تؤخذ بٌده إلى الجنة .وأما اإلنسان الطالح ،فبعد خطوته األولى على الصراط تهب علٌه
رٌح نتنة من أعماق الجحٌم ،وعند منتصؾ الصراط تظهر له عجوز شمطاء نتنة لم تمع العٌن على ألبح منها ،فٌسؤلها:
"من أنتِ؟" فتمول" :أنا عملن السٌئ ".ثم تمبل علٌه وتعانمه ،فٌهوٌان معا ً إلى الجحٌم.

ٌتؤلؾ الجحٌم من عدة دركاتٌ ،مع أسفلها فً مركز األرض ،حٌث ٌتكاثؾ الظبلم حتى ٌمكن إمساكه بالٌد ،وحٌث
ٌتصاعد ٌ
نتن ال تطٌمه نفس بشرٌة أو شٌطانٌة .فٌستمبل كل درن أهلها حسب فداحة ذنوبهم ،وتُمدَّم لهم من صنوؾ العذاب
ما ٌوازٌها .أما السماء فتتصاعد على ثبلث درجات تمابل الفكر الحسن والمول الحسن والعمل الحسن .فالدرجة األولى
عند خط النجوم ،والثانٌة عند خط الممر ،والثالثة عند خط الشمس .فتصعد الروح هذه الدرجات تباعا ً وصوالً إلى السماء
العلٌا ؼارو–دٌمانا ،أو مسكن الؽناء ،وهنان تمٌم فً بركة وسبلم إلى ٌوم الحساب األخٌر.
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تخ َمت به من عظام الموتى خبلل
بظهور المخلّص شاوشنٌاط* تحل األٌام األخٌرة وتمترب الساعةٌ :وم تلفظ األرض ما أ ُ ِ
ُفرغ الجحٌم والفردوس من سكانهما لٌعودوا إلى الحشر العظٌم .هنان ٌلتمً من مات منذ آالؾ
مراحل التارٌخ الثبلثة ،وٌ َ
ٌسلّط المبلئكة نارا ً على األرض
السنٌن بمن بمً حٌا ً إلى ٌوم الدٌنونة ،لٌؤتً الجمٌع إلى الحساب األخٌر .فً ذلن الٌومِ ،
تذٌب معادن الجبال وتشكل نهرا ً من السائل الناري ما من أحد إال وارده .فؤما األخٌار فٌعبرونه كمن ٌخوض فً نهر لبن
دافئ؛ وأما األشرار فٌنجرفون فً التٌار الذي ٌفنٌهم وٌمحو عن األرض أثرهم بعد عذاب ألٌم.

وٌكون جند الظبلم لد اندحروا فً المعركة الفاصلة مع جند النور واستإصلت شؤفتهم ،فٌؽوص فً نهر النار إلى أعماق
الجحٌم حٌث لجؤ أنؽرا مانٌو ومن بمً معه ،فٌلتهمهم جمٌعا ً وٌتم التخلص من آخر بماٌا الشر .كما أن الجحٌم نفسه ٌتطهر
مثلما تطهرت بمٌة أجزاء الكون ،وٌؽدو إللٌما ً من ألالٌم األرض الزاهرة .عند ذلن ٌعٌش الذٌن عبروا نهر النار سالمٌن
فً أرض جدٌدة وتحت سماء ،هً نفس األرض ونفس السماء ولد تط َّهرتا وصارتا نمٌتٌن إلى األبد .ثم ٌموم أهورا مزدا
بسمٌا هإالء األخٌار شراب الخلود الذي ٌجعل أرواحهم وأجسادهم فً اتحاد أبدي ،وٌؽدون خالدٌن فً جنة ِوسعُها
السماوات واألرض ،كل بمعة فٌها ربٌع أخضر دائم ،وتحتوي على كل شجر وثمر وزهر.
* شاوشنٌاط (أو شاوشيانز) – هو الذي يقود المعركة الفاصمة بين قوى النور وقوى الظالم .وسوف يولد المخمِّص
شاوشنٌاط من عذراء تحمل به عندما تنزل لالستحمام في بحيرة كانا سافا ،فتتسرب إلى رحمها بذور زرادشت التي
حفظها المالئكة هناك إلى اليوم الموعود ( في العقيدة ألمسيحية أإلله المخمِّص أبن أهلل أيضا يولد من عذراء ولكن
عن طريق روح ألقدس).
المسٌحٌة:
فً مسٌرة المسٌحٌة االولى فً المرون الثبلث بعد المٌبلد ،حٌث ارتبطت بكونها فرلة ٌهودٌة جدٌدة ،تخبّط الفكر
البلهوتً لبل ان ٌتوصل لمرار حاسم فً البعث وخلود الروح وشمولٌة الثواب والعماب ،فكانت فكرة خلود الروح
تمتصر على المإمنٌن الذٌن اتّحدوا بالمسٌح فؤعطٌت لهم به الحٌاة ،شؤنها فً ذلن شؤن دٌانات االسرار التً كانت شائعة
فً االمبراطورٌة الرومانٌة فً تلن اآلونة كاالورفٌة وؼٌرها ،حٌث كان االلتصاق بمخلّص هو (دٌونٌسٌوس أوؼٌره)
شرط للخبلص وللحٌاة الجدٌدة.
فً االحتفاالت الدٌنٌة الربٌعٌة بدٌونٌسٌوس ،كان ٌجري تمثٌل عذابات االله المٌّت فً لحظاته االخٌرة بدلائمها مصحوبا
باالناشٌد الحزٌنة والموسٌمى .ث ّم ٌإتى بثور ٌمثل االله المتٌل الذي التهمه التٌتان ( اسم آلهة) وهو على هذه الصورة
فٌمزلونه وٌلتهمون لحمه وٌشربون دمه على اصوات الموسٌمى المجنونة ،معبرٌن بذلن رمزٌا عن رؼبتهم فً االتحاد
باالله المتٌل بواسطة اكل جسده وشرب دمه ،تماما كما علّمنا المسٌح فٌما بعد،
نمرأ فً العهد الجدٌد ،من االصحاح :36
( وفٌما هم ٌؤكلون اخذ المسٌح الخبز وبارن وكسر واعطى التبلمٌذ ولال خذوا كلوا هذا هو جسدي .واخذ الكؤس وشكر
واعطاهم لائبل اشربوا منها كلكم .أل ّن هذا هو دمً الذي للعهد الجدٌد الذي ٌُسفن من اجل الكثٌرٌن لمؽفرة الخطاٌا).
وبعد تناول المربان كانت الطموس تستمر فٌجري تمثٌل والدة دٌونٌسٌوس الثانٌة وبعثه من بٌن االموات.
ولم تكن (جٌهٌنا) أي الجحٌم المسٌحً فً بداٌة عهدها سوى اداة تدمٌر اكثر منها مكان تعذٌب سرمدي.
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تحدثنا اسطورة مسٌحٌة مبكرة عن نزول المسٌح للعالم االسفل وتخلٌصه عددا كبٌرا من االنبٌاء والمدٌسٌن واصطحابهم
معه الى السماء .دعٌت هذه االسطورة بانجٌل (نٌكودٌس) وجرى تداولها كحكاٌة شعبٌة فترة طوٌلة من الزمن .تبدأ
المصة فً منتصؾ اللٌل فً العالم االسفل حٌث بزغ من ؼٌاهب الظلمة شًء اشبه ما ٌكون بنور الشمس فؤبتهج الجمٌع
وخصوصا ابراهٌم الذي لالّ :
ان هذا الشعاع ٌصدر عن ضوء عظٌم.
ا ّما اشعٌا وٌوحنا فمد عادا ٌرددان نبوإاتهماٌ ،عمب ذلن حدٌث بٌن الموت والشٌطان فٌموم االخٌر بتحذٌر الموت من
المسٌح ودعواه الباطلة مستؽبل خوؾ الموت من فمدان جمٌع الموتى فً عالمه بعد ان افمده المسٌح لعازر الذي احٌاه بعد
وفاته.
فً نهاٌة االسطورة ٌمسن المسٌح الشٌطان وٌسلمه للمبلئكة لائبل لهم ان ٌطبموا فمه وٌمٌدوا ٌدٌه ولدمٌه ،وعندما ٌنتهون
من ذلن ٌسلمه للموت لائبل له ( :احتفظ به الى حٌن لدومً الثانً) وبٌنما ٌؤخذ الموت فً صب سخرٌته وازدرائه على
الشٌطانٌ ،موم المسٌح بتحرٌر آدم واالنبٌاء والمدٌسٌن وٌرفعهم معه الى السماء حٌث جنات عدن .ولبل الصعود ٌعرج
بعضهم الى نهر االردن فٌتعمد بمائه.
فً انجٌل ٌوحنا 17-3:6 .نمرأ( :النّه هكذا احبّ هللا العالم حتى بذل ابنه الوحٌد لكً ال ٌهلن كل من ٌإمن به بل تكون
له الحٌاة االبدٌة ،النّه لم ٌرسل هللا ابنه الى العالم لٌدٌن العالم بل لٌخلّص به العالم).
المسٌحٌة تمثّل عن حك مرحلة انتصار الحٌاة على الموت فً الدٌن واالسطورة ،فما حصل الله الخصب دٌونٌسٌوس
مرة سٌحصل لكل ع باده المخلصٌن ممن سٌدخلون فً دٌانته وٌلتحمون به من دون بمٌة االلهة .لال السٌد المسٌح ( من
آمن بً وإن مات فسٌحٌا).
لمد بلػ االنتصار على الموت لمته فً المسٌحٌة التً اعطت لبلنسان بعثا كامبل ؼٌر منموص ،حٌث ٌعود الجسد سٌرته
االولى بكل تفاصٌله وأجزائه.
الوالع ّ
أن الذي اعطى المسٌحٌة الطابع الجدٌد المنفصل عن الٌهودٌة والمرٌب من الدٌانات الشرلٌة السرٌة ،كان المدٌس
بولص الذي كان كلّما تعمك بالتفكٌر وكلما ازداد بالتبشٌر واالحتكان بجماهٌر الناس فً االمبراطورٌة الرومانٌة ،كلما
اتجه فً تفسٌراته نحو افكار الدٌانات الشرلٌة البعلٌة والمتعلمة بالخبلص والفداء والدرام االلهً.
التمت المسٌحٌة اٌضا فً كثٌر من طموسها بطموس الدٌانات البعلٌة السابمة علٌها كطمس المعمودٌة بالماء الشائع لدى
معظم دٌانات االسرار والذي كان ٌمصد الى تجدٌد الفرد وؼسل ماضٌه الدخاله فً النحلة الجدٌدة ،وطمس المربان
الممدّس الذي ٌمصد الى االتحاد باالله عن طرٌك اكل جسده وشرب دمه رمزٌا المشابهة لطموس الدٌانة الدٌونوسٌسٌة.
ٌمول المسٌح ( انا هو خبز الحٌاة) ( .من ٌؤكل جسدي وٌشرب دمً فله حٌاة ابدٌة).

أإلسالم:
فً الحلمة الرابعة من سلسلة عمائد مابعد الموت عند تناولنا لعمائد مابعد الموت فً الدٌانة الزرداشتٌة للنا ّ
أن عمائد ما بعد
الموت الزرداشتٌة احدثت انمبلبا فكرٌا فً المعتمدات الدٌنٌة ونبلحظ تؤثٌراته فً الدٌانات االبراهٌمٌة (الٌهودٌة
ٌتعرؾ الفكر االنسانً على مبدأ الثواب والعماب فً أآلخرة ،وٌُمكن تمسٌم عمائد ما
والمسٌحٌة واالسبلم) ،فؤلول مرة
ّ
بعد الموت الى ما لبل الزرداشتٌة والى ما بعد الزرداشتٌة.
فعند دراستنا لعمائد ما بعد الموت فً الدٌن االسبلمً نجد بؤنّها تؤثرت بشكل أساسً بالعمائد الزرداشتٌة كعمٌدة عذاب
ألمبر ومرحلة البرزخ التً هً مرحلة وسطى بٌن المبر وٌوم المٌامة ،وكذلن عمٌدة الثواب الذي ٌنتظر المإمنٌن
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الصالحٌن فً الجنّة والعماب الذي ٌنتظر الكفار الطالحٌن فً الجحٌم ،كما ال ٌُنكر التاثٌرات المسٌحٌة على عمائد ما بعد
الموت االسبلمٌة فٌما ٌتعلك بالجنّة والجحٌم والتً بدورها كانت متؤثرة بالمعتمدات الزرداشتٌة.
ففً العمٌدة ا السبلمٌة كما فً الزرداشتٌة ،تبعث االموات من مرلدها الى ٌوم الحساب فٌوضع امام كل انسان مٌزانه
الذي ٌوزن حسناته وسٌئاته ،فمن زادت حسناته فالى نعٌم دائم ومن كثرت سٌئاته الى جحٌم ممٌم.
نستطٌع تمسٌم المراحل التً ٌمر بها المٌّت فً العمٌدة االسبلمٌة الى ثبلثة مراحل:
المرحلة االولى:
تبدأ بعد دفن المٌّت حٌث ٌؤتٌه ملكان وٌسؤلونه بلسان عربً فصٌح من ربّن؟ وما دٌنن؟ ومن نبٌّن؟ وما كتابن؟
إن استطاع المٌّت االجابة على جمٌع هذه االسئلة بصورة صحٌحة فٌتّسع لبره وٌصبح كروضة من رٌاض ألجنّة ،وإن
فشل فً أإلجابة فٌعذّب من لبل الملكٌن ( منكر ونكٌر) عذابا شدٌدا ٌشٌب من هوله الولدان.
وهنان عدة آٌات ذُ ِكر فٌها عذاب المبر فً المرآن منها َ (( :ولَ ْو ت ََرى ِإ ِذ َّ
ت َو ْال َمبلئِ َكةُ بَا ِس ُ
الظا ِل ُمونَ ِفً َ
طو
ت ْال َم ْو ِ
ؼ َم َرا ِ
علَى َّ ِ
اَّلل َ
ع ْن آٌَاتِ ِه ت َ ْست َ ْكبِ ُرونَ
ك َو ُك ْنت ُ ْم َ
ون بِ َما ُك ْنت ُ ْم تَمُولُونَ َ
عذَ َ
س ُك ُم ْالٌَ ْو َم تُجْ زَ ْونَ َ
أ َ ٌْدٌِ ِه ْم أ َ ْخ ِر ُجوا أ َ ْنفُ َ
اب ْال ُه ِ
ؼٌ َْر ْال َح ّ ِ
))...األنعام :من اآلٌة.39
ون )) تشٌر الى الفترة التً تعمب خروج الروح مباشرة  ،وعبارة (( تُجْ زَ ْونَ
عذَ َ
وكلمة الٌوم فً (( ْالٌَ ْو َم تُجْ زَ ْونَ َ
اب ْال ُه ِ
ون )) إشارة إلى عذاب المبر.
عذَ َ
َ
اب ْال ُه ِ
ب ْاأل َ ْكبَ ِر لَعَلَّ ُه ْم ٌَ ْر ِجعُونَ ))...ألسجدة .12:العذاب أألدنى الممصود به
ب ْاأل َ ْدنَى دُونَ ْالعَذَا ِ
ومنهاَ (( :ولَنُذٌِمَنَّ ُه ْم ِمنَ ْالعَذَا ِ
فً أآلٌة هو عذاب ألمبر.
علَ ٌْ َها ُ
شدَّ
ع ْونَ أ َ َ
ع ِشٌّا ً َوٌَ ْو َم تَمُو ُم ال َّ
ومنها لول ألمرآن عن آل فرعون  (( :النَّ ُ
عةُ أَد ِْخلُوا آ َل فِ ْر َ
سا َ
ؼد ُّوا ً َو َ
ار ٌُ ْع َرضُونَ َ
ب )) ...ؼافر .64:اي ٌُعرضون على النار لبل وبعد لٌام الساعة ( فً المبر ث ّم ٌوم المٌامة ).
ْال َعذَا ِ
ك))...
عذَ َ
ار ُه ْم َوذُولُوا َ
وكذلن أآلٌة َ (( :ولَ ْو ت ََرى إِ ْذ ٌَت ََوفَّى الَّذٌِنَ َكفَ ُروا ْال َمبلئِ َكةُ ٌَض ِْربُونَ ُو ُجو َه ُه ْم َوأ َ ْدبَ َ
اب ْال َح ِرٌ ِ
أألنفال . 05:اشارة الى الملكٌن المكلفٌن بتعذٌب الكفّار فً ألمبر.

ألمرحلة ألثانٌة:
تبدأ بعد نفخ ألصور فتموم ألمٌامة وتبدأ المحاكمة فٌشهد على أإلنسان أعضاء جسمه فمن أوتً كتابه بٌمٌنه (اي ٌكون
أعماله ألصالحة أثمل فً ألمٌزان من أعماله ألسٌئة) فمد أفلح وٌجازى بؤلجنّة ،ومن أوتً كتابه بشماله (اي ٌكون أعماله
ألسٌئة أثمل فً ألمٌزان من أعماله ألصالحة) فٌكون مصٌره إلى جهنّم خالدا فٌها.
فً سورة النحل ،أآلٌة ٌ ،65مول ألمرآن عن ٌوم المٌامة (( :ت َّ ِ
ع َّما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْفت َُرونَ )) ،وٌمول كذلن فً سورة
َاَّلل لَتُسْؤَلُ َّن َ
ع َّما ُكنت ُ ْم ت َ ْع َملُونَ )) ،ولكن آٌةً فً سورة الرحمن تنفً حدوث السإال لئلنس والجن ٌوم
النحل أآلٌة َ (( :38ولَتُسْؤَلُ َّن َ
نس َوال َجان) ،فهنا نبلحظ تنالضا واضحا فً
ع ْن ذَ ْن ِب ِه ِإ ٌ
المٌامة ففً أآلٌة  83من سورة الرحمن( :فَ ٌَ ْو َم ِئ ٍذ ال ٌُسْؤ َ ُل َ
العمٌدة ،فكٌؾ ٌُمكن الجمع بٌن هذه اآلٌات التً تثبت الحساب ،واألخرى ألتً تنفٌه؟
(( ٌا أٌها الناس اتموا ربكم إن زلزلة الساعة شًء عظٌم ٌ .وم ترونها تَذْ َه ُل كل مرضعة عما أرضعت ،وتضع كل ذات
ّ
عذاب هللا شدٌد)) ...الحج .2-1 :هذا وصؾ ألهوال ٌوم ألمٌامة
ولكن
حمل حملها ،وترى الناس سكارى وما هم بسكارى
َ
وتشبٌه له بحدوث الزالزل أألرضٌة.
(( ٌوم تمور السماء مورا ً  .وتسٌر الجبال سٌرا ً ))...الطور .10 -9 :وصؾ آخر لٌوم ألمٌامة
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(( وٌسؤلونن عن الجبال ،فمل ٌنسفها ربً نسفا ً َ .فٌَذَ ُرها لاعا ً صفصفا ً  .ال ترى فٌها ِع َوجا ً وال أمتا )) ...طه-105 :
 .107اي ّ
ان الجبال تفمد أرتفاعاتها وتتحول الى أرض مستوٌة ال أعوجاج فً شكلها.

ألمرحلة ألثالثة:
وفٌها ٌستمر فٌها الفائزون فً جنّة عرضها السموات واألرض ،والخاسرون ٌُسالون ألى جهنم خالدٌن فٌها ابدا.

أوصاف ألجنّة فً ألفرآن:
فً ألجنّة حدائك وفاكهة من جمٌٌع األنواع ولحم طٌر ،وأنهار من خمر ولبن وعسل وحورٌات أثداءهن كواعب ( اي
ألرجل فً صبلبتها) وتكون الحورٌات فً ألجنة متماثبلت فً أالعمار ((:إِ َّن ِل ْل ُمتَّمٌِنَ َمفَ ً
ازا
مشدودة وؼٌر متدلٌة ككعب ِ
ع َ
سا ِدهَالًا َ
سابًا * ))...
*و َكؤ ْ ً
*ال ٌَ ْس َمعُونَ فٌِ َها لَ ْؽ ًوا َو َال ِكذَّابًا * َجزَ ا ًء ِم ْن َر ِبّنَ َ
*و َك َوا ِع َ
طا ًء ِح َ
ب أَتْ َرابًا َ
* َحدَائِكَ َوأ َ ْعنَابًا َ
سورة ألنبؤ ،أآلٌات .58-53
ألمإمن بؤلخدمة ِم ْن لِبل ؼلمان ذو ُحسن وجمال فائك:
عد
ِ
كما ٌو َ
َ
ّ
ً
ُ
ُ
ْ
ت لُطوفُ َها تَذ ِلٌبلً * َوٌُ َ
ب َكان ْ
علَ ٌْ ِه ْم ِظلَـل َها َوذُ ِللَ ْ
ض ٍة
ٌراْ ِمن فِ َّ
علَ ٌْ ِه ْم ِبـَانٌَِ ٍة ِ ّمن فِ َّ
ض ٍة َوأ ْكوا ٍ
ط ُ
اؾ َ
(( َودَانٌَِة َ
ٌراْ * لَ َو ِار َ
َت لَ َو ِار َ
ْ
ْ
ْ
َّ
ُ
علَ ٌْ ِه ْم ِولدَ ٌن ُّمخَلدُونَ ِإذَا
سبٌِبلً * َوٌَط ُ
وؾ َ
لَد َُّروهَا ت َ ْمدٌِرا ً * َوٌُ ْسمَ ْونَ فٌِ َها َكؤسا ً َكانَ ِمزَ ا ُج َها زَ ن َج ِبٌبلً * َ
سل َ
س َّمى َ
عٌْنا ً فٌِ َها ت ُ َ
سر أبن كثٌر فً
اإلنسانٌ ،15-26 :مول أل ُمف ِ ّ
َرأ َ ٌْت َ ُه ْم َح ِس ْبت َ ُه ْم لُإْ لُإا ً َّمنثُورا ً * َو ِإذَا َرأٌَْتَ ث َ َّم َرأٌَْتَ نَ ِعٌما ً َو ُم ْلكا ً َكبٌِرا ً ))ِ ...
تفسٌر هذه أآلٌة ما ٌلً:
ي ٌَ ُ
ع َل ٌْ َها َال ٌَتَؽٌَ َُّرونَ
علَى َحالَة َو ِ
احدَة ُمخَلَّدُونَ َ
ي َ
طوؾ َ
علَى أ َ ْهل ْال َجنَّة ِل ْل ِخ ْد َم ِة ِو ْلدَان ِم ْن ِو ْلدَان ْال َجنَّة " ُمخَلَّدُونَ " أ َ ْ
أَ ْ
صونَ فًِ آذَانه ْم ْاأل َ ْل ِر َ
ع ْن ْال َم ْعنَى بِذَلِنَ ِأل َ َّن
س ّن َو َم ْن فَ َّ
ع ْن تِ ْلنَ ال ِ ّ
س َر ُه ْم بِؤَنَّ ُه ْم ُمخ ََّر ُ
عب ََّر َ
طة فَإ ِنَّ َما َ
ع ْن َها َال ت َِزٌد أ َ ْع َماره ْم َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
ضاء
ال َّ
ص ِؽٌر ُه َو الذِي ٌَ ِلٌك لَهُ ذَلِنَ دُون ال َكبٌِر " ِإذَا َرأٌْته ْم َح ِسبْته ْم لإْ لإًا َم ْنث ً
ي ِإذَا َرأٌْته ْم فًِ اِ ْنتِشَاره ْم فًِ لَ َ
ورا " أ ْ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
سن
َح َوائِج ال َّ
صبَا َحة ُو ُجوهه ْم َو ُحسْن أل َوانه ْم َوثٌَِابه ْم َو ُح ِلٌّه ْم َح ِسبْته ْم لإْ لإً ا َم ْنثو ًرا َو َال ٌَ ُكون فًِ الت َّ ْش ِبٌه أحْ َ
سادَة َو َكث َرته ْم َو َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُّ
َ
ُ
ِم ْن َهذَا َو َال فًِ ال َم ْن َ
ع ْمرو َ :ما
عبْد َّ
اَّلل بْن َ
ع ْن َ
ع ْن أ ِبً أٌُّوب َ
سن لَا َل لَت َاده َ
سن ِم ْن اللإْ لإ ال َم ْنثُور َ
علَى ال َم َكان ال َح َ
ظر أحْ َ
ْ
َ
احبه ....أنتهى.
ص ِ
ع َمل َما َ
علَى َ
علَ ٌْ ِه ألؾ خَادِم ُك ّل خَادِم َ
ِم ْن أ َ ْهل ْال َجنَّة ِم ْن أ َ َحد ِإ َّال ٌَ ْس َعى َ
علَ ٌْ ِه َ
ع ْمبَى ْال َكـ ِف ِرٌنَ
ع ْمبَى الَّذٌِنَ اتَّمَواْ َّو ُ
ـر أ ُ ُكلُ َها دَآئِ ٌم ِو ِظلُّ َها تِ ْلنَ ُ
(( َّمث َ ُل ْال َجنَّ ِة الَّتِى ُو ِعدَ ْال ُمتَّمُونَ تَجْ ِرى ِمن تَحْ تِ َها األ َ ْن َه ُ
ار )) ...الرعد .09 :أي ّ
أن ألطعام الٌنفذ وألظبلل دائمة فً ألجنّة.
النَّ ُ
ْ
ْ
ّ
َّ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َّ
ار ِمن ل َب ٍن ل ْم ٌَتَؽٌََّ ْر َ
ار ِ ّم ْن خ َْم ٍر لذَّةٍ ِلل َّ
ار ِ ّمن َّماء َ
ار ِبٌنَ
ط ْع ُمهُ َوأ ْن َه ٌ
ؼٌ ِْر آ ِس ٍن َوأ ْن َه ٌ
(( َمث َ ُل ال َجنَّ ِة التًِ ُو ِعدَ ال ُمتَّمُونَ فٌِ َها أ ْن َه ٌ
ش ِ
سمُوا َماء َح ِمٌ ًما فَمَط َعَّ
صفًّى َولَ ُه ْم فٌِ َها من ُك ِّل الث َّ َم َرا ِ
ار َو ُ
َوأ َ ْن َه ٌ
ار ِ ّم ْن َ
ع َ
س ٍل ُّم َ
ت َو َم ْؽ ِف َرة ٌ ِ ّمن َّر ِبّ ِه ْم َك َم ْن ُه َو خَا ِلدٌ فًِ النَّ ِ
أ َ ْم َعاء ُه ْم ))  ...دمحم .20 :هنا ممارنة بٌن ما ٌشربه أهل ألجنّة ( َّماء َ
صفًّى )
ؼٌ ِْر آ ِس ٍنَ ،وأ َ ْن َه ٌ
ار ِمن لَّبَ ٍن وخ َْمر و َ
ع َ
س ٍل ُّم َ
وما ٌشربه أهل ألنار ( َماء َح ِمٌ ًما) اي ألماء الحار ،أ ّما طعام أهل ألجحٌم فهو ألؽسلٌن ،وهو ما ٌخرج من الثوب ونحوه
بالؽسل ثم استعمل فً كل ُجرح ،واستعمله المرآن فً كل ما ٌسٌل من جلود أهل النار (( ،وال ٌحض على طعام
المسكٌن * فلٌس له الٌوم ها هنا حمٌم *وال طعام إال من ؼسلٌن * ال ٌؤكله إالّ الخاطئون * )) ،سورة ألحالّة.....أآلٌات
. 93-96
صفُوفَة ٌ
عةٌ * َوأ َ ْك َوابٌ َّم ْو ُ
ار ُق َم ْ
ارٌَةٌ * فٌِ َها ُ
ضو َ
س ُر ٌر َّم ْرفُو َ
عا ِلٌَ ٍة * الَّ ت َ ْس َم ُع فٌِ َها ال ِؼٌَةً * فٌِ َها َ
(( فًِ َجنَّ ٍة َ
عةٌ * َونَ َم ِ
عٌ ٌْن َج ِ
ً َم ْبثُوثَةٌ )) ...الؽاشٌة.24 25 :
* َوزَ َرابِ ُّ
َ
ٌر )) ...الحج.19 :
ب َولُإْ لُإا ً َو ِلبَا ُ
سا ِو َر ِمن ذَ َه ٍ
س ُه ْم فٌِ َها َح ِر ٌ
(( ٌُ َحلَّ ْونَ فٌِ َها ِم ْن أ َ
سمَـ ُه ْم َربُّ ُه ْم ش ََرابا ً َ
اإلنسان.12 :
سا ِو َر ِمن فِ َّ
عا ِلٌَ ُه ْم ثٌَِ ُ
اب ُ
(( َ
ض ٍة َو َ
سند ٍُس ُخض ٌْر َوإِ ْستَب َْر ٌق َو ُحلُّواْ أ َ َ
ط ُهورا ً ً )) ِ ...
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ان)) ...الرحمن.34 :
علَى َر ْف َرؾٍ ُخض ٍْر َو َ
(( ُمت َّ ِكئٌِنَ َ
ى ِح َ
س ٍ
ع ْبمَ ِر ٍ ّ
علَى ا ْ
اإلنسان.29 :
(( ُّمت َّ ِكئٌِنَ ِفٌ َها َ
ال َرا ِئ ِن الَ ٌَ َر ْونَ ِفٌ َها ش َْمسا ً َوالَ زَ ْم َه ِرٌرا ً ًً ))ِ ...
ٌن * فِى َجنَّـ ٍ
ٌن *
ت َو ُ
سونَ ِمن ُ
ُون * ٌَ ْلبَ ُ
ق ُّمتَمَـبِلٌِنَ * َكذَلِنَ َوزَ َّوجْ نَـ ُهم بِ ُح ٍ
ور ِع ٍ
عٌ ٍ
(( إِ َّن ْال ُمتَّمٌِنَ فِى َممَ ٍام أ َ ِم ٍ
سند ٍُس َوإِ ْستَب َْر ٍ
ٌَ ْدعُونَ فٌِ َها بِك ِّل فَـ ِك َه ٍة َء ِامنٌِنَ )) ...الدخان.00 02 :
َ
(( ا ْد ُخلُوا ْال َجنَّةَ أَنت ُ ْم َوأ َ ْز َوا ُج ُك ْم تُحْ َب ُرونَ * ٌُ َ
س َوتَلَذُّ ْاأل َ ْعٌ ُُن
ب َوأ ْك َوا ٍ
ص َحاؾٍ ِ ّمن ذَ َه ٍ
ب َوفٌِ َها َما ت َ ْشت َ ِهٌ ِه ا ْألَنفُ ُ
ط ُ
علَ ٌْ ِهم ِب ِ
اؾ َ
َوأَنت ُ ْم ِفٌ َها خَا ِلدُونَ )) ...الزخرؾ. 36 -35 :
ؾ لَ ْم ٌَ ْ
ـص َرتُ َّ
ان * َكؤَنَّ ُه َّن ْالٌَالُوتُ َو ْال َم ْر َج ُ
ان))...
ى َء ِ
الط ْر ِ
ط ِمثْ ُه َّن إِ ٌ
(( فٌِ ِه َّن لَ ِ
نس لَ ْبلَ ُه ْم َوالَ َجآن * فَبِؤ َ ِ ّ
االء َر ِبّ ُك َما ت ُ َك ِذّبَ ِ
الرحمن.05 04 :

(( وسٌك الذٌن اتموا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت أبوابها ولال لهم خزنتها سبلم علٌكم طبتم فادخلوها
خالدٌن )) ...الزمر95 -
فً حدٌث لرسول اإلسبلم:
(( الجنة لها ثمانٌة أبواب والنار لها سبعة أبواب ))( ،عالم الموتى حسب االساطٌر السومرٌة عالم حصٌن خلؾ سبعة
جدران عالٌة وسبع بوابات حصٌنة علٌها حراس شداد ؼبلظ).
والجنة درجات أعبلها الفردوس األعلى ،وهو تحت عرش الرحمن ،ومنه تخرج أنهار الجنة األربعة الرئٌسٌة ،نهر اللبن
 نهر العسل  -نهر الخمر  -نهر الماء.أعلى ممام فى الفردوس األعلى هو ممام الوسٌلة ،وهو ممام ألرسول مح ّمد ،ومن سؤل هللا له الوسٌلة حلت له ٌوم المٌامة ،
ثم ؼرؾ أهل علٌٌن ،وهى لصور متعددة األدوار من الدر والجواهر تجرى من تحتها األنهار وٌتراءون ألهل الجنة كما
ٌرى الناس الكواكب والنجوم فى السماوات العبل ،وهى منزلة األنبٌاء والشهداء والصابرٌن من أهل الببلء واألسمام
والمتحابٌن فى هللا.
وفى الجنة ؼرؾ (لصور) من الجواهر الشفافةٌ ،رى ظاهرها من باطنها وهً لمن أطاب الكبلم وأطعم الطعام وبات
لائما والناس نٌام.
ثم بالى أهل الدرجات وهى مائة درجة  ،وأدناهم منزلة من كان له ملن مثل عشرة أمثال أؼنى ملون الدنٌا.
أنهار الجنة وأشجارها:
وللجنة أنهار وعٌون ،تنبع كلها من األنهار األربعة الخارجة من الفردوس األعلى ،ولد ورد ذكر أسماء بعضها فى
المرآن واألحادٌث النبوٌة منها :
نهر الكوثر :
وهو نهر أعطً للرسول مح ّمد فى الجنة وٌشرب منه المسلمون فً المولؾ ٌوم المٌامة شربة ال ٌظمؤون من بعدها أبدا،
ولد سمٌت إحدى سور المرآن باسمه(سورة ألكوثر) ،ووصفه نبً أإلسبلم ّ
بؤن حافتاه من لباب اللإلإ المجوؾ وترابه
المسن وحصباإه اللإلإ وماإه أشد بٌاضا من الثلج وأحلى من السكر وآنٌته من الذهب والفضة.
عٌن سلسبٌل :
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وهى شراب أهل الٌمٌن وٌمزج لهم بالزنجبٌل.
عٌن مزاجها الكافور :
وهى شراب األبرار.
وجمٌعها أشربة ال تسكر وال تصدع وال تذهب العمل بل تمؤل شاربٌها سرورا ً ونشوة ال ٌعرفها أهل الدنٌا.
أشجار الجنة :
وجمٌعها سٌمانها من الذهب وأورالها من الزمرد األخضر والجوهر ولد ذكر منها :
شجرة طوبى:
لال عنها ألرسول بإنها تشبه شجرة الجوز وهً بالؽة العظم فى حجمها وتتفتك ثمارها عن ثٌاب أهل الجنة فً كل ثمرة
ملونا من السندس ( الحرٌر الرلٌك ) واإلستبرق ( الحرٌر السمٌن ) لم ٌر مثلها أهل الدنٌا ٌنال منها المإمن
سبعون ثوبا ّ
ما ٌشاء ،وعندها ٌجتمع أهل الجنة فٌتذكرون لهو الدنٌا ( اللعب والطرب والفنون ) فٌبعث هللا رٌحا من الجنه تحرن تلن
الشجرة بكل لهو كان فى الدنٌا.
سدرة المنتهى :
وهً شجرة عظٌمة تحت عرش الرحمن وٌخرج من أصلها أربعة أنهار وٌؽشاها نور هللا والعدٌد من المبلئكة وهً ممام
ألنبً ابراهٌم ،ومعه أطفال المإمنٌن الذٌن ماتوا وهم صؽار ٌرعاهم كؤب لهم جمٌعا.
وأورالها تحمل علم الخبلئك وما ال ٌعلمه اال هللا ،وفً الجنة أشجار من جمٌع ألوان الفواكه المعروفة فى الدنٌا لٌس منها
إال األسماء أما الجوهر فهو ما ال ٌعلمه اال هللا..
ولد ذكر من ثمار الجنة:
التٌن  -العنب  -الرمان  -الطلح ( الموز ) والبلح ( النخٌل ) والسدر ( النبك) ،وجمٌع ما خلك هللا ألهل الدنٌا من ثمار.
صفة أهل الجنة:
ٌبعث هللا الرجال من أهل الجنة على صورة أبٌهم آدم جردا (بؽٌر شعر ٌؽطى أبدانهم) ،مردا (طوال المامة ستون ذراعا
أى حوالى ثبل ثة وثبلثون مترا) ،مكحلٌن فى الثالثة والثبلثٌن من العمر  ،على مسحة وصورة ٌوسؾ وللب أٌوب ولسان
دمحم (أي ٌتكلمون العربٌة) ولد أنعم هللا علٌهم بتمام الكمال والجمال والشباب ال ٌموتون وال ٌنامون .ونساء الجنة
صنفان...
الحور العٌن :
س ٌ
ورتٌ فِى ْال ِخ ٌَ ِام )) ...الرحمن.31 -35 :
ى َء ِ
ور َّم ْم ُ
ان * ُح ٌ
(( فٌِ ِه َّن َخٌ َْرتٌ ِح َ
ص َ
ان * فَ ِبؤ َ ِ ّ
االء َر ِبّ ُك َما ت ُ َك ِذّ َب ِ
وهن مخلولات ألهل الجنة ..وصفهن هللا فى كتابه العزٌز( :كؤنهن الٌالوت والمرجان)( ،وحور عٌن كؤمثال اللإلإ
المكنون)( ،كؤنهن بٌض مكنون) ،وهن نساء نضرات جمٌبلت ناعمات لو أن واحدة منهن اطلعت على أهل األرض
ألضاءت الدنٌا وما علٌها وللمإمن منهن ما ال ٌعد وال ٌحصى.
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لال رسول أإلسبلم فً حدٌث( :إن السحابة لتمر بؤهل الجنة فٌسؤلونها أن تمطرهم كواعب أترابا فتمطرهم ما ٌشاءون
من الحور العٌن)
نساء الدنٌا المؤمنات الالتى ٌدخلهن هللا الجنة برحمته :
وهإالء هن ملكات الجنة وهن أشرؾ وأفضل وأكمل وأجمل من الحور العٌن لعبادتهن هللا فى الدنٌا.
وفى حدٌث للرسول ألى أم سلمة :
(أن فضل نساء الدنٌا على الحور العٌن كفضل ظاهر الثوب على بطانته ) ،ولد أعد هللا لهن لصورا ونعٌما ممدودا
..أعطاهن هللا شبابا دائما وجماال لم تره عٌن من لبل..
لال نبً أإلسبلم فً وصفهن:
(أن المإمن لٌنظر إلى مخ سالها -أي زوجته -كما ٌنظر أحدكم إلى السلن من الفضة فى الٌالوت كؤنهن فى شفافٌة
الجواهرعلى رإوسهن التٌجان وثٌابهن الحرٌر).
المولودون فى الجنة :
وإذا أشتهى أحد من أهل الجنة الولد واإلنجاب ،أعطاه هللا برحمته كما ٌشاء ،وهذه رحمة لمن حرم اإلنجاب فى الدنٌا.
ولال نبً أإلسبلم:
(اذا اشتهى المإمن الولد فى الجنة كان حمله وسنه ،أي نموه الى السن الذي ٌرؼبه المإمن فى ساعة كما ٌشتهً).

أوصاف ألجحٌم فً ألمرآن:
َّ
إن ألعذاب وألرعب فً جهنّم ألموصوؾ فً ألمرآن ٌرتجؾ من هوله ألملوب هلعا:
وم * ِإنَّا َج َع ْلنَاهَا فِتْنَةً ِل َّ
ص ِل ْال َج ِح ٌِم * َ
ش َج َرة ُ َّ
وس
لظا ِل ِمٌنَ *إِنَّ َها َ
(( أ َ َٰذَلِنَ َخٌ ٌْر نُ ُز ًال أ َ ْم َ
ش َج َرة ٌ ت َْخ ُر ُج فًِ أ َ ْ
ط ْلعُ َها َكؤَنَّهُ ُر ُء ُ
الزلُّ ِ
ٌن * فَإِنَّ ُه ْم َآل ِكلُونَ ِم ْن َها فَ َما ِلئُونَ ِم ْن َها ْالبُ ُ
ال َّ
علَ ٌْ َها لَش َْوبًا ِم ْن َح ِم ٌٍم * ث ُ َّم ِإ َّن َم ْر ِج َع ُه ْم َ ِإللَى ْال َج ِح ٌِم *
ش ٌَ ِ
طونَ * ث ُ َّم ِإ َّن لَ ُه ْم َ
اط ِ
صافات أآلٌة  ،56 -57فؤصحاب ألجحٌم ٌؤكلون ِمن شجرة أسمها ألزلّوم وفاكهة هذه ألشجرة تشبه رإوس
))...سورة أل ّ
ألشٌاطٌن.
علَ ٌْ َها َم َبلئِ َكةٌ ِؼ َبل ٌ
اَّللَ َما أ َ َم َر ُه ْم
صونَ َّ
ظ ِشدَادٌ َال ٌَ ْع ُ
س ُك ْم َوأ َ ْه ِلٌ ُك ْم ن ً
َارا َولُودُهَا النَّ ُ
ارة ُ َ
(( ٌَا أٌَُّ َها الَّذٌِنَ آ َمنُوا لُوا أ َ ْنفُ َ
اس َو ْال ِح َج َ
َوٌَ ْف َعلُونَ َما ٌُإْ َم ُرونَ ))...سورة ألتحرٌم .65
َض َج ْ
ت ُجلُودُ ُه ْم بَد َّْلنَا ُه ْم ُجلُودًا َ
اَّلل َكانَ
ؾ نُ ْ
ص ِلٌ ِه ْم ن ً
ؼٌ َْرهَا ِلٌَذُولُوا ْال َعذَ َ
َارا ُكلَّ َما ن ِ
(( ِإ َّن الَّذٌِنَ َكفَ ُروا بِآٌَاتِنَا َ
س ْو َ
اب ۗ إِ َّن َّ َ
ع ِز ً
ٌزا َح ِكٌ ًما ))...سورة ألنساء أآلٌة .65
َ
(( الذٌن كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلَنا فسوؾ ٌعلمون .إذ األؼبلل فً أعنالهم والسبلسل ٌُس َحبون .فً الحمٌم ثم فً
النارٌُس َجرون))...ؼافر.72-70:
إن تصوٌر العذاب النفسً ٌبرز فً مظاهر ذلتة وخنوع وسواد وجوه أصحاب ألجحٌم ،التً تبدو كؤنها لِ َ
ّ
ط ٌع من اللٌل
المظلم.
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سبُوا السٌئات جزاء سٌئة بمثلها ،وترهَمهم ذلّة مالهم من هللا من عاصم ،كؤنما أؼشٌت وجوههم لطعا ً من اللٌل
(( والذٌن َك َ
ُم ْ
ظ ِلماً ،أولئن أصحاب النار هم فٌها خالدون))ٌ...ونس.27:
فً حدٌث المعراج ٌرد بؤن النبً اطلع على النار عندما طلب إلى مالن خازن النار أن ٌرفع الطبك عنها لٌرى ما بداخلها
 ،لٌتضح للنبً فٌما بعد أن أكثر أهل النار من النساء.
وممابل خازن النار ٌوجد فً الجنّة خازن للجنان ( رضوان ) وهنان ملن الهواء وملن األرزاق وملن الماء وتذ ّكرنا هذه
التسمٌات بآلهة حضارات الرافدٌن فً العالم السفلً.
ألمعذبون فً الجحٌم سٌتكلمون مع المتنعمٌن فً ألجنّة حسب أآلٌة  65من سورة أألعراؾ (( ،ونادى أصحاب النار
أصحاب الجنة أن أفٌضوا علٌنا من الماء أو مما رزلكم هللا لالوا إن هللا حرمهما على الكافرٌن )) ،أي ّ
أن حواس أألنسان
تكون فعّالة فً أآلخرة.

خاتمة:
بعد هذا أإلستعراض لعمائد ما بعد ألموت لحاضارات وادي ألرافدٌن ( السومرٌة والبابلٌة واآلشورٌة) ،وعمائد ألدٌن
ألزرداشتً وأألدٌان أإلبراهٌمٌة ألثبلث ( الٌهودٌة والمسٌحٌة وأإلسبلم ) نجد ّ
تطور متسلسل فً عمائد ما بعد
بؤن هنان ّ
ألموت ونظرة أإلنسان إلى ألعالم ألعلوي وألعالم أألسفل .هنالن تشابه ملحوظ بٌن الحضارات ألرافدٌنٌة ألثبلث فً هذا
المجال ،فؤلرافدٌنٌون لم ٌإمنوا بوجود ألثواب والعماب فً ألعالم أألسفل فهنان ٌتساوى ألصالح والطالح ولكن مع وجود
بعض ألفرولات فً ألمولع والمعاملة حسب مولع ألمٌّت فً ألحٌاة فؤلملون مثبل لهم أماكن خاصة فً ألجحٌم ألرافدٌنً،
ّ
ولكن ألجمٌع فً ألعالم أألسفل ٌكونون فً حالة شبحٌة.
ال ٌوجد فً عمائد ما بعد الموت ألرافدٌنً ثنائٌة ألجنّة وألجحٌم ،وال ثنائٌة ألثواب وألعماب ،فً أالساطٌر ألرافدٌنٌة
نبلحظ ّ
بؤن إله ألخصب ( أنانا أو عشتار) أو أبنها ( ت ّموز أو دٌموزي) ٌإسر أو ٌُختطؾ من لبل آلهة ألعالم أألسفل
وٌبمى هنالن لفترة معٌنّة ث ّم ٌصعد ألى أألعلى ،هذا ألتناوب له عبللة بؤلمواسم ألزراعٌة من خرٌؾ وصٌؾ وربٌع
وخرٌؾ ،فؤإلنسان ألرافدٌنً كان ه ّمه أألول طعامه أألساسً ألممح ودورة حٌاته فبعد موسم ألحصاد كانت تمام ألمآتم
ألتً ترمز ألى جفاؾ أألرض وموت الهة ألخصب ونزولها الى ألعالم أألسفل ،أ ّما فً موسع ألربٌع فكانت أألحتفاالت
تتسم بطابع ألسعادة وألفرح لمٌام آلهة ألخصب من ألموت وتحرره من ألعالم األسفل.
عمائد ما بعد الموت والعالم االخر فً التوراة هً امتداد لعمائد السومرٌٌن والبابلٌٌن .فعالم الموتى هو عالم سفلً تذهب
الٌه ارواح الموتى جمٌعا دون تمٌٌز.فنجد فٌه المدٌسٌن والناس العادٌٌن معا .ولٌست عملٌة الموت ّاال مرحلة تمود الفرد
من حالة الى اخرى من احوال الوجود ،عن طرٌك مفارلة الروح للجسد.
ّ
ان االرواح ت كون متساوٌة فً مصٌرها كما هو االمر فً ثمافة وادي الرافدٌن :فبل بعث هنان وال حساب وال ثواب وال
عماب ،بل وجود ثمٌل راكد ،واستمرار ال فرح فٌه وال نشوة.
عمائد ما بعد الموت الزرداشتٌة احدثت انمبلبا فكرٌا فً المعتمدات الدٌنٌة ونبلحظ تؤثٌراته فً الدٌانات االبراهٌمٌة
ٌتعرؾ الفكر االنسانً على مبدأ الثواب والعماب فً أآلخرة وٌطفو إلى
(الٌهودٌة والمسٌحٌة واالسبلم) ،فؤلول مرة
ّ
ألسطح ثنائٌة ألجنّة وألجحٌم.
فً مسٌرة المسٌحٌة االولى فً المرون الثبلث بعد المٌبلد ،حٌث ارتبطت بكونها فرلة ٌهودٌة جدٌدة ،تخبّط الفكر
البلهوتً لبل ان ٌتوصل لمرار حاسم فً البعث وخلود الروح وشمولٌة الثواب والعماب ،فكانت فكرة خلود الروح
تمتصر على المإمنٌن الذٌن اتّحدوا بالمسٌح فؤعطٌت لهم به الحٌاة ،شؤنها فً ذلن شؤن دٌانات االسرار التً كانت شائعة
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فً االمبراطورٌة الرومانٌة فً تلن اآلونة كاالورفٌة وؼٌرها ،حٌث كان االلتصاق بمخلّص هو (دٌونٌسٌوس أوؼٌره)
شرط للخبلص وللحٌاة الجدٌدة.
وأخٌرا ّ
فإن عمائد ما بعد الموت فً الدٌن االسبلمً وصلت إلى مرحلة ألنضج بتؤثٌر العمائد الزرداشتٌة و التاثٌرات
المسٌحٌة فظهرت العمائد بصورة أوضح وبتفاصٌل مضافة عجٌبة علٌها ،كعمٌدة عذاب ألمبر ومرحلة البرزخ ،وكذلن
عمٌدة الثواب الذي ٌنتظر المإمنٌن الصالحٌن فً الجنّة والعماب الذي ٌنتظر الكفار الطالحٌن فً الجحٌم.
إن دٌن أإلنسان بدأ بعبادة أألنثى (أألم ألكبرى) فً ألعصر ألبٌالوتً( لبل مٌبلد المسٌح بعشرة آالؾ سنة) فكانت هً
رمز ألخصب وألعطاء وألذي أرتبط فً خٌال اإلنسان ألمدٌم بعطاء أألرض بعد أكتشاؾ أإلنسان الزراعة وإنشائه ألمرى
ألزراعٌة ،ولكن بعد أنشائه ألمدن ألحضرٌة وألدولة وحكم ألمجتمعات ألحضرٌة من لبل ألملون لام ألذكور بإنمبلب على
أألدٌان أألمومٌة ،فظهرت إلى ألوجود اآللهة ألذكور وأألدٌان ألذكورٌة كؤلٌهودٌة وربٌبتها أإلسبلم.
فً ألمماالت ألمادمة سنتطرق الى مواضٌع ألتكوٌن وخلك ألعالم وخلك أإلنسان فً أساطٌر وادي ألرافدٌن وتؤثٌرات هذه
أالساطٌر على أألدٌان ألبلحمة وسنحاول كشؾ جذور بعض أسفار ألكتاب ألممدّس ( ألتوراة وأإلنجٌل ) والمرآن.

 -2حكاٌات جدتً واسطورة أٌتانا والنسر:
كنّا أطفاال نجلس حول ألمدفؤة لنتدفؤ بؤلحرارة ألمنبعثة من جمرات ألفحم فً لٌالً ألشتاء ألباردة فً أعوام الخمسٌنات من
تعرؾ بعد ُ على أجهزة ألتدفئة والتكٌٌؾ والتلفزٌون .التسلٌة الوحٌدة لنا كانت
المرن العشرٌن حٌث لم ٌكن العراق لد ّ
حكاٌات جدتً.
لبل فترة ّ
السواح (مؽامرة ألعمل أألولى ولؽز عشتار وأألسطورة
أطلعت على ثبلثة مإلفات للكاتب السوري فراس
ّ
وألمعنى) ٌبحث فٌهم أساطٌر الحضارات ألمدٌمة كالحضارة أالوؼارتٌة فً سورٌا وحضارات وادي الرافدٌن (السومرٌة
والبابلٌة وإالشورٌة) .أثارت بعض هذه أألساطٌر فً عملً ذكرٌات ألطفولة فتذكرت بعض حكاٌات جدتً واستؽربت
من ألشبه ألؽرٌب بٌن بعض حكاٌات جدتً وبعض هذه االساطٌر وتساءلت :كٌؾ وصلت هذه أألساطٌر بعد آالؾ ألسنٌن
الى جدتً؟ فجدتً لم تكن بإمكانها لراءة ترجمات ألبروفٌسور كرٌمر أللواح ألكتابات المسمارٌة ألنّها لم تكن تعرؾ
ألمراءة وألكتابة أصبل .التفسٌر ألمنطمً لهذا التشابه هو ّ
أن أألساطٌر ألسومرٌة أنتملت خبلل أألجٌال ألى جدتً شفاها
وعبر آالؾ ألسنٌن.
سؤحكً لكم إحدى هذه ألحكاٌات ث ّم سؤحاول ألبحث عن أصولها فً أساطٌر أألولٌن.
حكاٌة مح ّمد َجلَبً:
بدأت جدّتً حكاٌتها بمولها :كان فً لدٌم ألزمان ملن حكٌم له ثبلثة أوالد ذكور ،سلٌمان كان أكبر أوالده ،أ ّما راؼب
فكان أألوسط بٌن إخوته وكان مح ّمد َجلَبً آخر ألعنمود.
بعد ْ
أن أصاب ألمحط مملكتهم وبٌنما كان ألملن على فراش ألموت محتضرا ،أستدعى أوالده ألثبلثة لٌتلوا علٌهم وصٌّته
أألخٌرة.
لال ألملن:
 بعد أن وفاتً سٌكون وزٌري شعبلن حاكما لمملكتنا أ ّما أنتم فؤوصٌكم بترن هذه ألدٌار ،سٌحوا فً أرض أهللألواسعة وأبحثوا لشعبكم عن اراضً خصبة لرب نهر ،وعندما تجدونها أرجعوا الى موطنكم وأصطحبوا شعبكم
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إلى هنان لتبدأوا حٌاة جدٌدة ملٌئة بؤلخٌر وألرفاه .أثناء سفركم ال تبٌتوا فً أللٌل تحت شجرة عمبللة وال فً
ألخرائب وال لرب طاحونة مهجورة.
بعد أن أسلم الملن ألحكٌم ألروح وبعد مراسٌم ألدفن ،ودّع أألشماء ألثبلثة رعٌّتهم وبدأوا رحلتهم نحو ألمجهول بملوب
ٌمؤلوها ألؽم .بعد رحلة مضنٌة وعندما أسدل أللٌل ستائره لرروا ألمبٌت ومواصلة رحلتهم فً الصباح ألباكر.
على ممربة من مكان تولّفهم الحظوا وجود شجرة عمبللة فمال سلٌمان ألشمٌك أألكبر:
 من أألفضل أن نبٌت تحت هذه ألشجرة فإنًّ أراها مناسبة للمبٌت.وافك ألشمٌك أألوسط راؼب على إلتراح شمٌمه ولكن مح ّمد َجلَبً ألشمٌك أألصؽر تدخل معترضا:
 ألم ٌوصٌنا والدنا بعدم ألمبٌت تحت شجرة عمبللة؟أجابه سلٌمان:
ال أرى سببا ممنعا ٌمنعنا من ألمبٌت تحت هذه ألشجرة ،ث ّم أنًّ سؤلوم بمه ّمة ألحراسة هذه أللٌلة وأهًء لنا طعام ألفطوروسٌكون جاهزا عند أستٌماظكم فً ألصباح.
بعد منالشات حامٌة وافك مح ّمد مرؼَما على إلتراح سلٌمان ،فنام ألشمٌمان وظ ّل سلٌمان ساهرا ٌحرسهم،
لبل أنببلج خٌوط ألفجر أشعل سلٌمان نارا وهٌؤ طعام ألفطور ،فً تلن أللحظة سمع صوتا ؼرٌبا كفحٌح أألفعى وفجؤة
ظهر أمامه ؼول لزم طوله شبر واحد وطول لحٌته أربعون شبرا ،فجفل سلٌمان من هول ألمفاجؤة وتس ّمر فً مكانه
مرعوبا.
لال الؽول ألمزم مادّا ٌده ألٌمنى:
صتً من ألطعام؟
 أٌن ح ّشره .أخذ ألؽول ؼنٌمته وأختفى بسرعة فً
أمسن سلٌمان ِلدِر ألطعام وهو ٌرتجؾ من الخوؾ وناوله ألى ألؽول ألتّماء ّ
ألظبلم.
ولص علٌهم ما حدث له
فً ألصباح ألباكر استٌمظ شمٌما سلٌمان من النوم وتهٌئا لتناول طعام ألفطور ،فبادرهم سلٌمان
ّ
فً أللٌل مع ألؽول ألمزم.
لال مح ّمد معمّبا:
 ِل َم لَ ْم تمتله بضربة من سٌفن؟أجابه سلٌمان:
لمد ُ
شلَّت ٌدي من هول ألمفاجؤة.
بدا أإلخوة ألثبلثة رحلتهم مرة أخرى بعد تناولهم وجبة خفٌفة من ألطعام ،فساروا طول النهار بحثا عن اراضً خصبة
تكون لرب مجرى للمٌاه ولكن جهودهم لم تتكلل بالنجاح ،وعند حلول ألظبلم الحظوا آثار خرائب على ممربة منهم.
لال راؼب:
 ألترح ألمبٌت داخل هذه ألخرائب فؤلطمس هذه أللٌلة بارد جدا.19

ّ
ولكن مح ّمد لال معترضا:
وافك سلٌمان على ألتراح شمٌمه فورا
 كٌؾ نسٌتم وصٌّة والدنا بهذه ألسرعة؟ أل ْم ٌوصٌنا بعدم ألمبٌت فً ألخرائب؟ هل نسٌتم ما حدث أللٌلة ألماضٌة؟لال راؼب ضاحكا:
 سؤستلم ألمناوبة هذه أللٌلة وسؤشطر ألؽول ألمزم إلى شطرٌن بسٌفً ْإن ظهر أمامً فبل تملك ٌامح ّمد ،وسؤهٌؤ لكم
فطورا لذٌذا لم تحلموا بمثله أبدا.
وبعد نماش طوٌل خضع مح ّمد لرؼبة أخوته مرؼَما.
لبل أنببلج خٌوط ألفج ر أشعل راؼب نارا وهٌؤ طعام ألفطور ،فً تلن أللحظة سمع صوتا ؼرٌبا كفحٌح أألفعى وفجؤة
ظهر أمامه ؼول طوله شبر واحد وطول لحٌته أربعون شبرا ،فجفل راؼب من هول ألمفاجؤة وتس ّمر فً مكانه مرعوبا.
لال الؽول مادّا ٌده ألٌمنى:
صتً من ألطعام؟
 أٌن ح ّشره .أخذ ألؽول ؼنٌمته وأختفى بسرعة فً
أمسن راؼب لِدِر ألطعام وهو ٌرتجؾ من الخوؾ وناوله ألى ألؽول ألتّماء ّ
ألظبلم.
ولص علٌهم ما حدث له فً
فً ألصباح ألباكر استٌمظ شمٌما راؼب من النوم وتهٌئا لتناول طعام ألفطور ،فبادرهم راؼب
ّ
أللٌل مع ألؽول ألمزم.
لال مح ّمد معمّبا:
 ِل َم لَ ْم تمتله بضربة من سٌفن؟أجابه راؼب:
 لمد ُشلَّت ٌدي من هول ألمفاجؤة.
بدا أإلخوة ألثبلثة رحلتهم مرة أخرى بعد تناولهم وجبة خفٌفة من ألطعام ،فساروا طول النهار بحثا عن اراضً خصبة
تكون لرب مجرى للمٌاه ولكن جهودهم لم تتكلل بالنجاح ،وعند حلول ألظبلم الحظوا وجود طاحونة مهجورة على ممربة
منهم.
لال سلٌمان:
 ألترح ألمبٌت داخل هذه ألطاحونة ألمهجورة فؤلطمس هذه أللٌلة بارد جدا.ّ
ولكن مح ّمد لال معترضا:
وافك راؼب على ألتراح شمٌمه فورا
 كٌؾ نسٌتم وصٌّة والدنا بهذه ألسرعة؟ أل ْم ٌوصٌنا بعدم ألمبٌت فً ألطاحونة ألمهجورة؟ هل نسٌتم ما حدث فًأللٌلتان ألماضٌتان؟ ولكن ّ
إن كنتم مصرٌن على ألمبٌت هنان سؤستلم أنا ألمناوبة هذه أللٌلة ألنًّ مزمع على
مرتٌن.
أألنتمام من هذا ألؽول ألمزم لسرلته طعامنا ّ
لبل أنببلج خٌوط ألفجر أشعل مح ّمد نارا وهٌؤ طعام ألفطور ،فً تلن أللحظة سمع صوتا ؼرٌبا كفحٌح أألفعى وفجؤة
ظهر أمامه ؼول طوله شبر واحد وطول لحٌته أربعون شبرا ،فجفل مح ّمد من هول ألمفاجؤة ولكنّه أستعاد رباطة جؤشه
بسرعة.
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لال الؽول مادّا ٌده ألٌمنى:
صتً من ألطعام؟
 أٌن ح ّسحب مح ّمد سٌفه بسرعة ألبرق وهوى به على ألٌد ألممدودة للؽول ألمزم فمطعه من ألكاحل .تراجع المزم وهو ٌصٌح
من شدة أاللم وأختفى فً ألظبلم ألدامس.
ولكن جهوده ذهبت أدراج الرٌاح ،فالؽول أختفى ّ
ّ
كؤن أألرض أنشمت وأبتلعته.
هرول مح ّمد خلؾ ألؽول رامٌا لتله
فً ألصباح أستٌمظ سلٌمان وراؼب ووجدوا لِدِر ألطعام جاهزا ومح ّمد ٌحرسه والسٌؾ بٌمٌنه ،لال سلٌمان بلهفة:
 ماذا حدث ونحن نٌام ،الم ٌحضر ألمزم ألملعون ألخذ طعامنا؟اجابه مح ّمد بفخر:
بلى ولكنًّ أعطٌته درسا لن ٌنساه طوال حٌاته ،انظرا هذه ٌده ألٌمنى بترته بحسامً وسٌكون عبرة لمن أعتبر ،هٌّا
لنتناول طعامنا لبل ْ
أن ٌبرد ،وبعد ذلن سنتمتفً آثار ألؽول السارق للمضاء علٌه نهائٌا.
أكمل األشماء ألثبلثة وجبتهم الشهٌة وبدأوا بؤلتفاء آثار لطرات دم الؽول على أألرض ،فمادتهم آثار الدماء إلى حافة بئر
عمٌك.
تمعّنوا الى داخل ألبئر ولكنّهم لم ٌروا شٌئا لعمك ألبئر ،ولكنّهم فً تلن أألثناء سمعوا صوت نحٌب إمرأة صادرة من لعر
ألبئر.
تبادل األشماء ألثبلثة نظرات أألستؽراب ،ثم تكلّم مح ّمد لائبل:
 سؤحضر حببل طوٌبل وساعدونً فً ألهبوط إلى لعر ألبئر ،سؤنمذ هذه ألمرأة ألمسكٌنة وسالتل ألؽول ألمزم أنتمامالما ألترفته ٌداه بحمنّا وبحك تلن ألمسكٌنة.
أحضر مح ّمد حببل وربطه حول خاصرته وتعاون سلٌمان مع شمٌمه راؼب وأنزلوا شمٌمهم األصؽر إلى أل ُجب .عندما
ْ
عمد ألحبل وتمعّن حوالٌه فرأى حوله سبعة ابواب ،سحب سٌفه من ؼمده وفتح الباب
لمست لدما مح ّمد لاع ألبئر ح ّل ُ
مكومة فً إحدى
أألول ودخل إلى ؼرفة واسعة عارٌة من أألثاث ،الحظ مح ّمد وجود فتاة جمٌلة فً رٌعان الشباب ّ
اركان ألؽرفة وكانت ترتجؾ من الخوؾ والهلع.
ألترب مح ّمد منها وخفؾ من روعها بكلمات رلٌمة ولال لها برفك:
 تعالً معً سؤُخرجن من هذا ألسجن.ربط مح ّمد ألحبل حول خاصرة ألفتاة وصاح بؤعلى صوته مخاطبا شمٌمٌه:
 أسحبوا ألحبل ألى أألعلى.مرة أُخرى إلى لاع ألبئر .فً تلن األثناء فتح مح ّمد ُجلُبً
ت ّمت عملٌة أإلنماذ للفتاة بنجاح ،ث ّم رمى الشمٌمان طرؾ ألحبل ّ
مكومة كشمٌمتها وهً
ألباب ألثانً وهاله ما رأى ،فً ركن ألؽرفة وجدَ فتاة أخرى أجمل من فتاة الؽرفة أألولى وهً ّ
تنتحب وترتجؾ من ألخوؾ .تكررت عملٌة أإلنماذ للفتاة وعند وصولها إلى ألسطح سمع مح ّمد صوت صرٌر ألباب
ألسابع وخرج من الؽرفة ألؽول ألمزم زاعما بصوت ٌص ّم أآلذان:
 هذا أنت إذن ،لمد كنت أبحث عنن فً ألسماء ووجدتن على أألرض ساخنمن بٌد واحدة.21

هجم المزم على مح ّمد والشرر ٌتطاٌر من عٌنٌه كؤلبرق وأشتبن الؽرٌمان فً لتال عنٌؾ.
سحب مح ّمد سٌفه من ؼمده وبضربة لاضٌة دحرج رأس الؽول على أألرض.
بعد ممتل الؽول المزم فتح مح ّمد بمٌة أبواب ألؽرؾ فلم ٌجد فٌهم أحدا ،ربط طرؾ ألحبل حول خاصرته ثم صاح بؤعلى
صوته:
 أرفعونً.بدأ ألشمٌمان بسحب مح ّمد إلى أألعلى ولكن بإشارة من سلٌمان لراؼب اولفا عملٌة ألسحب .لال سلٌمان مخاطبا شمٌمه
راؼب وفً عٌنٌه برٌك ؼرٌب:
 أنمذنا فتاتٌن ،فإذا أنمذنا مح ّمد من ألبئر فسٌحصل خبلؾ ال ٌُحمد عمباه بٌننا حول من سٌتزوج من ألفتاتٌن ،لذاألترح ترن ألحبل لٌسمط مح ّمد فً ألبئر ،ما راٌن؟
كان ألشمٌمان ٌشعران فً نفسٌهما بؤلحسد تجاه مح ّمد منذ طفولتهم ّ
ألن والدهم ألملن كان ٌُحب مح ّمدا أكثر منهما لكونه
أألصؽر ولشجاعته و ُحسن أخبلله.
ف ّكر راؼب بؤلتراح شمٌمه أألكبر سلٌمان لبرهة ث ّم أومؤ برأسه موافما على ّ
خطة ألخٌانة ألجهنمٌة.
ترنَ ألشمٌمان طرؾ ألحبل فسمط شمٌمهم أألصؽر إلى لعر ألجب ،ث ّم اسرعا مبتعدٌن برفمة ألفتاتٌن.
صعك مح ّمد من هول المفاجؤة ،ولام على ألفور صائحا:
 ماذا حدث ،هل انمطع ألحبل ،أجٌبونً بحك أهلل.مرة أخرى ولكن ال مجٌب ،ث ّم خارت لواه وتملّكه ٌؤس لاتل ،فهاهو
لم ٌستلم مح ّمد أٌة إجابة على تساإالته ،وبدأ ٌنادي ّ
ٌجد نفسه وحٌدا فً لعر البئر مع جثّة ألؽول المزم.
جلس المرفصاء وحصر رأسه بٌن ٌدٌه وبدأ ٌُف ّكر بطرٌمة للخروج من هذا ألمؤزق ألممٌت وأنّب نفسه لوضع ثمته بشمٌمٌه
الخائنٌن.
فجؤة لمعت فً عمله تساإل:
كٌؾ كان ألؽول ٌنزل الى البئر وكٌؾ كان ٌصعد إلى ألسطح؟ البدّ ْ
أن ٌكون هنان منفذ آخر لهذا ألبئر أللعٌن.
بدأ مح ّمد بفحص جمٌع ألؽرؾ وأخٌرا دخل إلى الؽرفة ألسابعة وألتً خرج منها الؽول فؤلفى نفسه فً لاعة كبٌرة مإثثة
بؤفخر أألثاث ،فً ألجدار الممابل للباب وجد ممبضا من النحاس  .فؤداره ،فتفاجؤ بحركة جزء من ألجدار حركة محورٌة
فرأى نور ألشمس الساطع ٌتسلل من ألفتحة واؼمض عٌناه لبرهة متحاشٌا ألبرٌك الساطع.
دلؾ من ألباب إلى الخارج لبل ْ
ٌر لجمالها مثٌبل،
ان ٌنؽلك ث ّم أرتمى درجات سلم حجري فوجد نفسه فً ؼابة واسعة لَ ْم َ
أشجار باسمة وزهور ٌانعة وطٌور مؽردة.
فً وسط الؽابة صادفته شجرة عمبللة مخضرة األؼصان ال مثٌل لها .شعر مح ّمد باإلرهاق بعد ٌوم حافل بؤلصراع
فتمدد على مبعدة من ألشجرة ألعجٌبة ،فمد تذ ّكر وصٌة والده ،بعدها راح فً سبات عمٌك.
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بعد فترة طوٌلة أستٌمظ من نومه على صوت فحٌح حٌة عمبللة تربض فً وكرها تحت الشجرة ألعمبللة ،بدات الحٌة
تتسلك جذع ألشجرة ،فرالبها عن كثب .الحٌة كانت تزحؾ ألى أألعلى نحو عش طائر وعندما وصلت إلى الهدؾ
ألتهمت فرختان من الفراخ االربعة التً كانت فً ألعش ثم تسللت راجعة إلى اسفل الشجرة ألعمبللة ورلدت فً وكرها.
سحب أألمٌر مح ّمد َج َلبً سٌفه وأتجه صوب ألحٌة وبضربة واحدة على راسها لتلها ووضع لطع من لحمها فً عش
الطائر طعاما للفرختان البالٌتان على لٌد ألحٌاة ،وتمدد فً ظل ألشجرة للراحة.
ظهر فً ألسماء نسر كبٌر ّ
حط على ل ّمة الشجرة لرب ألعش فبلحظ إختفاء فرختٌن من فراخه فجن جنونه وحلّك لرب
الشجرة وبدأ ٌتفحص حوالٌه باحثا عن لاتل فراخه.
ّ
ولكن ألفرختان بدأتا بؤلصراخ:
شاهد النسر مح ّمد َجلَبً تحت ألشجرة فؤنمض علٌه ناوٌا أألنتمام منه،
 التمتلٌه ٌاأ ّمً النّه لٌس الماتل ،الماتلة هً ألحٌة وهذا ألذي ترومٌن لتله هو ألذي بطش بها و ّلطع جسدها لتكون
لنا طعاما.
هدأ ألنسر ونظر بؤمتنان إلى مح ّمد وخاطبه لائبل:
 سؤكافئن على صنٌعن هذا ،أطلب منًّ ما ترٌد.أجاب مح ّمد النسر:
 أطلب منن ْأن تحملنً على ظهرن وتؤخذنً إلى ألرب مدٌنة.
أعتلى مح ّمد ظهر النسر ،وحلّك ألنسر عالٌا ث ّم ّ
حط على مشارؾ الرب مدٌنة ث ّم ودّع مح ّمدا وتمنّى له التوفٌك ولفل
راجعا إلى العش.
بعد مسٌرة لصٌرة دخل م ّحمد ألمدٌنة وهو ٌلهث من ألعطش .فً أحدى أألزلة طرق ّأول باب صادفه ،بعد هنٌهة فتحت
ألباب أمرأة عجوز ولالت:
 ماذا تُرٌد ٌا ولدي؟ أُرٌد شربة ماء ومكانا للمبٌت فمد هدّنً ألتعب.لرب بطلنا أإلناء من فمه ولكنّه أشت ّم
أختفت ألعجوز فً ألداخل لبرهة ث ّم عادت وهً تحمل إناء مملوءا بسائل اصفرّ ،
رائحة ؼرٌبة ولال:
 ما هذا؟ هذا ألسائل تفوح منه رائحة ألبول ،اتحاولٌن لتلً ٌاأمرأة؟بكت العجوز بمرارة ولالت:
 أدخل ٌاولدي ساحكً لن ما نعانٌه فً هذه المدٌنة ألمنكوبة ،واستطردت لائلة :ألمصدر ألوحٌد للماء فً مدٌنتنانهر ٌمبع فً مصبّه ؼول ضخم مرعب ٌمنع جرٌان ألنهر فتتج ّمع ألمٌاه فً بحٌرة لرب ألمصب ،وفً ك ّل ٌوم
ٌحرن جسده للٌبل وٌسمح لماء ألنهر
ٌطلب منّا فتاة شابة تحمل لدرا من ألرز ألمطبوخ ،بعد ألتهام ألفتاة وألرز ّ
بؤلجرٌان لفترة لصٌرة ،كمٌة ألماء ألملٌلة هذه ال تكفً لجمٌع سكان المدٌنة ،فً أألمس طلب ألؽول أألمٌرة
ألحسناء كمربان وملكنا حائر وال ٌدري ما سٌفعل ،هل ٌض ّحً بؤبنته أم ٌدع شعبه ٌموت من ألعطش والجوع
بسبب ألجفاؾ؟
أصاب ألعجب مح ّمد َجلَبً ،ث ّم لال:
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عندن أللٌلة؟
 أنا مرهك جدا هل أستطٌع ألمبٌتِ
 سؤهًء لن فراشا فً ركن ألؽرفة ٌاولدي.فً ألصباح ذهب أألمٌر مح ّمد إلى مصب ألنهر وأختفى بٌن أألشجار وبدا ٌرالب ألمكان عن كثب .بعد فترة حضرت
أألمٌرة وهً تحمل لدرا ملٌئا بؤلرز المطبوخ وسارت بخطوات وئٌدة نحو الؽول وهً تبكً ّ
حظها ألعاثر .فً تلن أألثناء
ظهر مح ّمد من مكمنه وأمسن أالمٌرة من ٌدها ومنعها من أإللتراب من ألؽول خطوة أخرى.
جفلت أألمٌرة ألول وهلة ث ّم لالت:
 َم ّن أنتَ  ،ماذا تحاول فعله؟ سٌمضً ألؽول علٌن بضربة واحدة ،ارجون ْأن تبتعد من هنا بسرعة.
 التخافً أٌتها ألحسناء سؤنمذن من هذه ألكارثة.تس ّمرت أألمٌرة فً مكانها من ألخوؾ وبدأت تدعو أهلل لكً ٌنمذها وهذا ألشاب ألجسور من هذه ألمحنة .زعك ألؽول
مدوي وأنمض بسرعة ألبرق على أألمٌر مح ّمد والشرر ٌتطاٌر من عٌنٌه ،تفادى مح ّمد بخفة ألصولة أألولى
بصوت ّ
للؽول فسمط ألؽول على أألرض ،ولبل ْ
أن ٌسترجع توازنه عاجله بطلنا بضربة من سٌفه ألبتّار فمضى علٌه لضاء مبرما
وسالت دماء ألؽول على أألرض بؽزارة ث ّم صبّت فً مٌاه ألبحٌرة فتحول لون مٌاه ألبحٌرة وألنهر إلى اللون األحمر.
لبلّت أألمٌرة الحسناء مح ّمد َجلَبً وشكرته على صنٌعه ولالت:
-

تعال معً سآخذن إلى أبً لٌكافئن إلنماذي من ألموت وإنماذ س ّكان مدٌنتنا من ألعطش.
لٌس أآلن ،لدي مه ّمة عاجلة ٌجب إنجازها.
ماهً؟ هل تستطٌع ْ
أن تخبرنً؟
أنًّ أبحث عن أخوتً.
سنساعدن فً ألبحث ،هٌّا معً.
ّ
كبل سؤبحث بنفسً ،هذه لضٌّة عائلٌة وال أرؼب ّ
أن ٌتدخل أحد فٌها.
لل لً ما أسمن؟
الٌهم.
أٌن سنجدن؟
لٌس لً عنوان ثابت ،فؤنا أسٌح فً ارض أهلل ألواسعة.

بعد هذا ألحوار ألمصٌر ود ّع مح ّمد أألمٌرة وأستدار بؤتجاه ألؽابة ألمجاورة ،فً تلن أللحظة ؼمست أألمٌرة ٌدها ألٌمنى
فً بركة صؽٌرة تجمع فٌها دم ألؽول ث ّم وضعت ٌدها ألملطخ بالدم على ظهر مح ّمد َجلَبً فؤنطبعت أثار أصابعهاعلى
لمٌصه أألبٌض.
رجع مح ّمد إلى بٌت ألعجوز ،ورجعت أألمٌرة إلى لصر والدها ،فؤ ُلٌمت أألفراح لنجاتها ونجاة المدٌنة من ألؽول.
شعور أألمٌرة نحو مح ّمد تحولت من أألمتنان وأإلعجاب بشجاعته تدرٌجٌا إلى حب جارؾ أسهدها لٌال طوال فطلبت
من والدها إرسال جنوده للبحث عن ال ُمن ِمذ ألمجهول ،و ّ
لكن جمٌع ألجهود لم تفلح فً العثور علٌه.
لالت أألمٌرة مخاطبة والدها:
 لدي طرٌمة للعثور علٌه. ماهً ٌابنٌتً؟ أصدر أمرا لجنودن لجمع جمٌع شباب المدٌنة فً ألساحة ألكبرى ولٌفحص ألجنود لمصان ألشباب ،فإن وجدواآثار دم ألؽول على دبر لمٌص أحد ألشباب فهو ألشاب ألذي نبحث عنه.
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ّ
ولكن ألجنود لَ ْم
أصدر ملن مملكة لندبور أوامره لتنفٌذ خطة ابنته ،فتج ّمع جمٌع شباب ألمدٌنة فً الساحة ألكبرى للمدٌنة،
ٌعثروا على أل ُمن ِمذ ألمتواري عن األنظار.
سمعت العجوز بما حدث فً الساحة ألكبرى وتناهى إلى سمعها ّ
بؤن الملن لد خصص مكافؤة ثمٌنة لمن ٌدل على ألبطل
المختفً عن أألنظار ،وكانت لد الحظت آثار دماء على لمٌص ضٌفها بعد إٌابه ألى ألمنزل فً ٌوم ممتل ألؽول .فً
ألصباح ألباكر توجهت ألعجوز صوب لصر الملن وطلبت ممابلة ألملن إلببلؼه بمعلوماتها حول ضٌفها .بعد فترة أنتظار
س ِمح لها بممابلة الملن فحكت ك ّل ماتعرفه عن ضٌفها.
ُ
أرسل الملن لائد ألجٌش مع عدد من ألجنود إلحضار مح ّمد َجلَبً إلى المصر .فً المصر كانت أألمٌرة كلناز تنتظر
حبٌبها على أحر من ألجمر ،وفً تلن أألثناء سمعت جلبة ألجنود وهم ٌدخلون ألمصر بصحبة أألمٌر مح ّمد فؤسرعت إلى
الدٌوان ألملكً وأألرض ال تسعها من ألفرحة.
عانك الملن األمٌر وشكره على إنماذه ألبنته وألمدٌنة من ألؽول ألذي ألت َ َه َم مئات من فتٌات ألمملكة وتسبب فً العطش
وجفاؾ حمول ألممح والمزروعات.
كانت أالمٌرة كلناز أسعد ألحاضرٌن بالحدث وكانت ال ترفع ناظرٌها عن أألمٌر ألوسٌم لحظة.
حكى أألمٌر حكاٌته للملن من ٌوم وفاة والده ملن مملكة زارٌندا حتّى وصوله إلى هذه ألمدٌنة وما جرى له من أحداث
جسام اثناء رحلته للبحث عن أراض خصبة لرب نهر إلنماذ شعبه من ألجوع بسبب ألجفاؾ وألمحط.
ترلرلت عٌنا الملن بؤلدموع ولال مخاطبا ضٌفه أألمٌر:
 أسمع ٌابنً ،لمد كبِرتُ فً ألعُمر ولٌس لً ولد ٌرث ملكً ،ما رأٌن ْأن تكون ورٌثً على ألعرش وتتزوج أبنتً
كلناز ،فهً تهٌم بن ،وتستطٌع بعد مراسٌم ألزواج ألسفر إلى مملكتن إلحضار شعبن إلى هنا وسؤخصص لهم
لسم من أراضً ألمملكة لٌعٌشوا علٌها؟
تهللت اسارٌر أألمٌر بسبب هذا ألعرض ألسخً من الملن ولال:
 ألبل عرضن ألكرٌم بإمتنان.لبَّ َل أألمٌر ٌد ألملن وعانمه عناق أألبن لوالده ،ث ّم لبّل ٌد عروسته ألممبلة.
بعد عدة اٌام بدأت أالحتفاالت بزواج أألمٌر مح ّمد من أألمٌرة كلناز ،ث ّم سافر أألمٌر بعد عدّة أٌام بصحبة عدد من الجنود
لجلب رعٌته إلى موطنهم ألجدٌد.
ت ّمت عملٌة ألهجرة إلى ألموطن ألجدٌد ،واستمر شعب زارٌندا مع أمٌرهم فً موطنهم ألجدٌد.
بعد مرور شهر على األحداث ألسابمة وصل سلٌمان وراؼب بصحبة فتاتً ألبئر إلى ألمدٌنة ،وطلبوا ممابلة ألملن شاهباز
صتهما من ٌوم وفاة والدهم ألملن لحٌن وصولهم إلى هذه
صا علٌه ل ّ
عرفا ألملن بنفسٌهما ول ّ
ألمر هام .اثناء ألممابلة ّ
ألمدٌنة ،ولكنّهما أؼفبل ذكر أألمٌر مح ّمد والجزء ألمتعلك بخٌانتهما لشمٌمهم أألصؽر وتركهما له فً ألبئر ،وطلبا من
ألملن تخصٌص جزء من أراضً مملكته لٌعٌش علٌها شعبهم.
ادرن ألملن ببصٌرته َّ
أن هذٌن ألشخصٌن هما شمٌما أألمٌر مح ّمد فمال لهما بخبث مصطنع:
 لمد تركت تسٌٌر أمور ألمملكة لورٌثً أألمٌر ،وتستطٌعون ممابلته وعرض طلبكم علٌه ،وما سٌمرره أألمٌرسٌنفّذ بحذافٌره.
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تعرفا على شمٌمهم فؤحسا
أصدر ألملن أوامره إلى
ألحراس لترتٌب ممابلة بٌن أألمٌر وألشمٌمٌن  ،وعند دخولهم علٌه ّ
ّ
أن تن ّ
بؤلندم لما ألترفت ٌداهما بحمه وتمنٌا فً تلن أللحظة ْ
شك أألرض وتبتلعهما.
لال سلٌمان:
-

أح ُمدُ أهلل على سبلمتن وأتوسل إلٌن ّ
أن تسامحنا فمد أعمى ألحسد بصٌرتنا.

أجابه مح ّمد لائبل:
 البؤس علٌكما لمد سامحتكما ،ولكن توبوا إلى أهلل توبة نصوحا وأطلبوا منه ألعفو وألمؽفرة مما ألترفت ٌداكمابحمًّ.
بادر راؼب مجٌبا:
 ألسم بؤهلل سنفعل ما تُرٌد منّا ،لمد أؼوانا ألشٌطان أللعٌن فطمعنا ولررنا األستحواذ على ألفتاتٌن.تعانك األشماء ألثبلثة ث ّم حكى ك ّل واحد منهم ما جرى له بعد حادثة ألجب.
لالت جدتً:
بعد هذه أألحداث ألجسام عاش ألجمٌع فً تبات ونبات ،فهٌّا إلى ألنوم أعزائً أألطفال وساحكً لكم فً أللٌلة ألمادمة
حكاٌة ألكتكوت أألعرج.

سنحاول بعد أنتهاء هذه ألحكاٌة ألشعبٌة ألتركمانٌة تل ّمس جذورها فً أساطٌر حضارات وادي الرافدٌن وألتً تعرفنّا على
تفاصٌلها بعد ألكشؾ عن أأللواح ألطٌنٌة فً أرض ألعراق وبعد فن رموزها من لبل علماء أآلثار وفً ممدمتهم عالم
أآلثار ألبروفٌسور كرٌمر.
فً األسطورة البابلٌة (إٌتانا وألنسر) من ألعصر ألبابلً ألمدٌم ( 3822-4222ق م) ،سنبلحظ وجود تشابه الفت للنظر
بٌنها وبٌن حكاٌة جدتً (مح ّمد َجلَبً) ،سنلمً أوال نظرة على محتوٌات هذه األسطورة  ،وبعد ذلن سنحاول شرح رموز
هذه أألسطورة والممارنة بٌنها وبٌن ألحكاٌة الشعبٌة آنفة ألذكر.
اسطورة إٌتانا والنسر:
ألسواح ( أألسطورة وألمعنى):
سنستعٌن لبلطبلع على تفاصٌل هذه أألسطورة بمإلؾ ألكاتب فراس ّ
تدور أحداث هذه المصة فً األزمان األولى عندما كان اآللهة ٌخلمون الجهات األربع ،وٌضعون مخططا ً لبناء أول مدٌنة
للبشر هً مدٌنة كٌش .فبعد أن انتهوا من أعمال الخلك والتنظٌم أسسوا منصب الملن ،وراحوا ٌبحثون عن شخص
مناسب ٌنصبونه ملكا ً على المدٌنة ،لٌكون حاكما ً صالحا ً للناس فولع اختٌارهم أخٌرا ً على إٌتانا:
ممدمة األسطورة:
اآللهة الكبار ،آلهة اإلٌجٌجً صمموا مدٌنة.
آلهة اإلٌجٌجً وضعوا لها األساسات.
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آلهة األنانوكً صمموا مدٌنة كٌش.
آلهة األنانوكً وضعوا لها األساسات.
آلهة اإلٌجٌجً صنعوا لها لوالب اآلجر.
<>...
اآللهة الكبار الذٌن ٌمدِّرون المصائر،
جلسوا ،تشاوروا فً أمور البالد،
بٌنما كانوا ٌخلمون جهات العالم األربع وٌصٌغون شكلها.
<>...
لم ٌكونوا لد ألاموا ملكا ً على الناس لاطبة،
ولم ٌكن التاج وعصابة الرأس ،حٌنئذ ،لد أُوثما معاً،
لوح بصولجان الملن.
ولم ٌكن أحد ،بعد ،لد ا
ولم تكن منصة العرش أٌضا ً لد ُرفِعت.
[بعد ذلن هبط ال ُم ْلن من السماء].
كانت عشتار فً ذلن الولت تبحث عن راعٍ،
كانت تبحث هنا وهنان عن ملن.
وإنلٌل ٌبحث عن منصة عرش إلٌتانا،
الشاب الذي كانت عشتار ال تنً تبحث عنه.
وهكذا ولع اختٌار اآللهة على إٌتانا لٌكون أول ملن ألٌم لحكم الناس.
بعد ذلن ندخل إلى متن األسطورة الذي ٌتؤلؾ من جزئٌن ،أو لصتٌن ،ت ّم الربط بٌنهما عند مفصل معٌن فً سٌر
األحداث ،لسبب ٌبدو ؼٌر واضح من الوهلة األولى .فبعد صعود إٌتانا على العرش فً كٌش ،نمت شجرة عمبللة وارفة
الظبلل ،وجاءت إلٌها حٌة فاتخذت من لاعدتها وكرا ً لها ولصؽارها ،ثم حط على لمتها نسر فصنع له ولفراخه عشاً .ولد
تعاهد االثنان على العٌش بسبلم وعلى التسام الرزق فٌما بٌنهما .فإذا اصطاد النسر فرٌسة جاء بها إلى المكان وترن
الحٌة وصؽارها ٌمتسمونها معه ،وإذا اصطادت الحٌة فرٌسة جاءت بها أٌضا ً وتركت النسر وفراخه ٌمتسمونها معها .ثم
وثَّك الطرفان عهدهما هذا بالمسم أمام اإلله شمش ،إله الحك والعدالة ،على احترام االتفاق وعدم النكث بالعهد .سارت
األمور سٌرا ً حسنا ً واحترم كل من الحٌة والنسر اتفالهما ،إلى ْ
أن َكبُ َر فراخ النسر ولَ ْم ٌعودوا بحاجة إلى رعاٌة .عندئذ
أضمر النسر فً للبه شرا ً وراح ٌتحٌن الفرص ألكل صؽار الحٌة:
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عندما كبر فراخ النسر وشبوا،
أضمر النسر مكٌدة شرٌرة فً للبه.
ثم تحدث إلى فراخه لائالً:
إنً آلكل صغار الحٌة.
سٌشتعل غضبها علً بالتأكٌد
ولكنً سوف أطٌر عالٌا ً وأختبئ فً األجواء،
ثم أهبط إلى أعلى الشجرة فمط ألخطف من ثمرها.
زغب كثٌر الحكمة ،لال ألبٌه:
فمال له فرخ ُم ٌ
ال تفعل ذلن ٌا أبً ،ألن شبكة شمش سوف تمسن بن.
ولكن النسر لم ٌستمع لنصٌحة ابنه الحكٌم ،وبٌنما كانت الحٌة ؼائبة عن وكرها نمض النسر عهده وانمض فؤكل صؽارها
ثم هرب .وعندما عادت الحٌة بصٌدها واكتشفت ما فعله النسر ،بكت وذرفت دموعها أمام اإلله شمش ضارعة إلٌه أن
ٌثؤر لها من النسر .استجاب شمش لدعاء الحٌة ورسم لها خطة تولع بالنسر .دفع إلٌها بثور ممٌد فً الفبلة ،علٌها أن تمتله
وتختبئ فً أحشائه .وعندما تحط طٌور السماء لتؤكل من الجٌفة سٌؤتً النسر بٌنها أٌضاً .وعندئ ٍذ علٌها أن تنبري له
وتمبض علٌه فتنتزع مخالبه وتنتؾ رٌش أجنحته ،ثم ترمٌه فً حفرة عمٌمة لٌموت هنان من الجوع والعطش.
تسٌر الخطة بنجاح وتؤتً الطٌور لتؤكل وٌَ ُه ُّم النسر ْ
أن ٌحط معها لٌؤكل أٌضاً ،ولكن فرخه الحكٌم ٌحذِّره من احتمال
كمون الحٌة فً بطن الثور لتثؤر لصؽارها منه .تردد النسر للٌبلً ،ثم ألدم عندما رأى بمٌة الطٌور تؤكل بهدوء وسبلم
دون أن ترى ما ٌعكرها ،فطار وحط على الثور .عندئذ انمضت علٌه الحٌة من مكمنها فالتلعت مخالبه ونتفت رٌشه ثم
ألمته فً الحفرة العمٌمة ؼٌر آبهة لتوسبلته ،ومضت تاركة إٌاه لمصٌره .راح النسر ٌتضرع فً كل ٌوم إلى شمش ،لعلَّه
ٌنمذه من ورطته .فمال له شمش:
إنن مخلوق مؤ ٍذ وشرٌر ،ولد أحزنت للبً.
لمد ارتكبت فعالً مرذوال ً من لبل اآللهة ،ال ٌمبل الصفح.
ها أنت ذا تموت ،ولكنً لن ألترب منن،
بل سأل ٌِّض لن رجالً ،فاطلب منه عوناً.
هنا تنتهً المصة األولى وتبدأ المصة الثانٌة التً تعود بنا إلى إٌتانا الصالح .فإٌتانا عالر ولد شارؾ على الشٌخوخة دون
أن ٌُرزَ ق بؽبلم ٌخلفه على العرش ،وهو ٌصلً فً كل ٌوم وٌمدم لرابٌنه إلى اآللهة من أحسن مواشٌه ،علَّها تنظر إلٌه
بعٌن العطؾ وترفع عنه لعنة العمم .ثم ٌسمع بنبتة مزروعة فً السماء تشفً من العمم ،فٌدعو اإلله شمش أن ٌجعل هذه
النبتة فً متناول ٌده.
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ٌستجٌب له اإلله وٌدلُّه على مكان النسر الحبٌس ،فٌحرره وٌشفٌه لماء ْ
أن ٌطٌر به إلى السماوات العُلى لجلب نبتة
اإلخصاب التً تتعهدها هنان عشتار( آلهة ألخصب) بالرعاٌة والسماٌةٌ .ؤتً إٌتانا إلى حفرة النسر وٌخبره بمشٌئة
ص َعدا ً فً
شمش ،ثم ٌعمل على شفائه وتعوٌده على الطٌران مجدداً .وعندما ٌتعافى النسر ٌعتلً إٌتانا ظهره فٌنطلك به ُ
طبمات الجو العلٌا ،حتى تبدو األرض وكؤنها بستان صؽٌر وٌبدو البحر الواسع وكؤنه لِدر ماء .ولكن لوى النسر تخور
وٌعترؾ بعجزه عن المضً لُدُما ً أبعد من ذلن ،ثم ٌهوي عائدا ً إلى األرض .لدى رجوعه إلى كٌش ٌرى إٌتانا أحبلما ً
صه على صدٌمه النسر:
ؼرٌبة عن رحلة ثانٌة إلى السماء ،منها الحلم التالً الذي ل َّ
رأٌت أننا نمضً عبر بوابة آنو وإنلٌل وإٌا
هنان ركعنا معاً ،أنا وأنت.
ثم رأٌت أننا نمضً معاً ،أنا وأنت
عبر بوابة سن وشمش وأدد وعشتار.
هنان ركعنا ،أنا وأنت.
رأٌت بٌتا ً فٌه نافذة غٌر موصدة.
دفعتها ،فانفتحت وولجت منها،
فرأٌت هنان فتاة ملٌحة الوجه مزٌنة بتاج،
وهنان عرش منصوب،
وتحت العرش أ ُسود رابضة مزمجرة.
فلما ظهرتُ لها لفزت نحوي.
عند ذلن أفمتُ من نومً مذعوراً.
ٌرى النسر فً حلم إٌتانا بشارة بنجاح محاولة ثانٌة لهما فً ارتماء السماء ،فٌمرران التحلٌك مجدداً .تنجح المحاولة
وٌصل النسر بإٌتانا إلى سماء آنو ،حٌث ٌدخبلن بوابة آنو وإنلٌل وإٌا ،فٌسجدان هنان ،ثم ٌجتازانها إلى بوابة سن
وشمش وأدد وعشتار ،فٌسجدان هنان أٌضاً .ثم ٌفتح إٌتانا البوابة وٌدخل ،وهنا ٌنكسر الرلٌم وتتولؾ المصة .ولكن من
المإكد أن الجزء المفمود ٌمص عن كٌفٌة حصول إٌتانا على نبتة اإلخصاب والعودة بها إلى األرض ،ألننا نعرؾ من
وثٌمة ثبت ملون سومر أن الملن إٌتانا كان أول ملن على كٌش بعد الطوفان ،وأنه الذي أسس لسبللة كٌش األولى ،وأن
ورٌثه على العرش كان ابنه المدعو بالح.
معنى أألسطورة:
رؼم الحٌرة التً ٌسببها لنا احتواء األسطورة على لصتٌن ؼٌر متجانستٌن ،إال أن رسالتها واضحة تماماً .ذلن أن
الهاجس الرئٌسً هنا هو التؤسٌس ألصل مإسسة الملكٌة التً "هبطت من السماء" ،على حد تعبٌر النص البابلً المدٌم.
فؤسطورتنا هً أسطورة أصول ،وتنتمً إلى تلن الزمرة من أساطٌر األصول التً تهدؾ إلى تبرٌر المإسسات
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االجتماعٌة المائمة وتجذٌرها فً البداٌات المٌثولوجٌة األولى ،من أجل إسباغ طابع المداسة علٌها .فمطلع النص ٌعود بنا
لتوه من رحم الهٌولى
إلى األزمان المٌثولوجٌة البدئٌة ،عندما كانت اآللهة تضع اللمسات األخٌرة على الكون الذي خرج ّ ِ
البدئٌة.
فكانت مإسسة الملكٌة أول ما التفتت إلٌه بعد أن انتهت من هندسة "المكان" ،وشكلت جهات العالم األربعة ووضعت
مخطط أول مدٌنة لئلنسان وأرست لها األسس .وبعد أن خلمت اآللهة منصب الملن وحددت له شاراته ورموزه ،راحت
تبحث عن رجل ٌشؽل ذلن المنصب فوجدته فً إٌتانا الصالح .تنتمل األسطورة بعد ذلن إلى تجذٌر مإسسة الملكٌة
الوراثٌة أٌضا ً فً الزمن المٌثولوجً .فهذه لد هبطت أٌضا ً من السماء عن طرٌك نبتة اإلخصاب التً جلبها إٌتانا من
هنان فوهبته ولدا ً وورٌثا ً على العرش.
ولكن ما معنى لصة الحٌة والنسر؟ ولماذا ُج ِعلت بمثابة مدخل إلى المتن األساسً لؤلسطورة؟ إن المراءة األولى للنص
تؽرٌنا بالنظر إلى لصة الحٌة والنسر على أنها مجرد حكاٌة ،ذات طابع تشوٌمً ،ت ّم دمجها فً السٌاق العام للمصة
الرئٌسٌة ألؼراض أدبٌة محضة .إال أن التبلزم الطوٌل بٌن المصتٌن فً جمٌع النصوص التً وصلتنا لؤلسطورة ،عبر
أكثر من ألؾ عامٌ ،دفعنا إلى استبعاد هذا التفسٌر المرٌب والبحث عن تفسٌر آخر.
إن مفتاح الولوج إلى سر العبللة بٌن المصتٌن هو التساإل المشروع الذي ٌخطر بالبال عمب لراءة النص وهو :لماذا كان
على النسر أن ٌمر بتجربته األلٌمة تلن لبل أن ٌصعد بإٌتانا إلى السماء؟ ألم ٌكن بمستطاع اإلله شمش أن ٌوكل لهذا
النسر نفسه أو لؽٌره مهمة الصعود ،دون أن ٌكون لد تعرض لتلن األحداث التً أودت به إلى أعماق الحفرة حٌث وجده
إٌتانا؟
إن الجواب على هذا التساإل متض َّمن فً بنٌة النص نفسه الذي ٌمول لنا صراحة ،ومن خبلل توكٌده على الربط
العضوي بٌن المصتٌن ،إنه كان على النسر أن ٌمر بتجربته مع األفعى لبل أن ٌكون لادرا ً على التحلٌك فً طلب نبتة
اإلخصاب .فهذه التجربة هً التً أ َّهلته للمهمة وجعلت منه نسرا ً مختلفا ً عن بمٌة النسور .فما الذي تضمنته التجربة مع
الحٌة وأٌة لوى استثنائٌة أكسبته إٌاها؟
تتضمن التجربة مع الحٌة حدثٌن مهمٌن لادا إلى حدث ثالث هو مركز المصة بكاملها .وٌمكن تصوٌر هذه األحداث
الثبلثة وفك المخطط التالً:
الصعود إلى السماء -أكل صغار ألحٌة -ألهبوط إلى لاع ألبئر.
ألسواح ،فً الحدثٌن األولٌن مرحلتٌن هً طمس عبور وطمس تعدٌة .فً المرحلة األولى ٌؤكل النسر
حسب رأي فراس ّ
صؽار الحٌة ،وفً المرحلة الثانٌة ٌُلمى به فً لاع حفرة أو بئر عمٌمة فً باطن األرض .فؤما أكل صؽار الحٌة فهو
إجراء طمسً ٌإدي إلى إكساب النسر لوى تتعلك باإلخصاب ،ألن الحٌة هً رمز للخصوبة فً ثمافات الشرق المدٌم
ورمز للشفاء أٌضاً .وأما الهبوط إلى لاع البئر المظلم فهو إجراء طمسً آخر مشابه من حٌث الؽاٌة.
فلمد كان على النسر أن ٌموت رمزٌا ً فً باطن األرض–األم ،لكً ٌُب َعث من جدٌد معافى ومزودا ً بموى تتعلك أٌضا ً
زودته بها ننخرساج ،األرض .أما الشجرة التً كانت مسرح الصراع بٌن النسر والحٌة ،فتمثل مبدأ الحٌاة
باإلخصاب َّ
الذي لوامه لطبان :الموجب والسالب ،المبدأ الذكري والمبدأ األنثوي .وهنا ٌتجسد المبدأ الذكري فً النسر الذي ٌسكن
لمة الشجرة وٌطٌر فً السماء ،وتجسد الحٌة المبدأ األنثوي الملتصك باألرض .وما الصراع بٌن النسر والحٌة إال تمثٌل
للتنالض بٌن المبدئٌن.
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لمد هبط النسر أوالً من الممة إلى األرض حٌث جحر الحٌة ،ثم هبط أعمك من ذلن فً ؼٌاهب البئر حٌث رحم األرض،
السرانً لعبللة النسر
لٌنطلك بعد ذلن فً طلب النبتة التً تتعهدها بالرعاٌة عشتار إلهة الخصوبة الكونٌة .هذا المؽزى
َّ
تعرض له النسر ،ومسارعة اإلله شمش إلى العفو عنه لٌوكل إلٌه المهمة التً
بالحٌة ٌفسر لنا عدم جدٌة ال ِعماب الذي َّ
صار اآلن صالحا ً لها ،بعد أن تحول ،عبر الطمس الذي مر به ،من نسر عادي إلى نسر لادر على إتمام مهام ال ٌمدر
علٌها ؼٌره.
وإللماء مزٌد من الضوء على التفسٌر ( الكبلم هنا لفراس ألسواح أٌضا) الذي أتمدم به هنا ،سوؾ أستعرض فٌما ٌلً
عددا ً من التصورات األسطورٌة الموازٌة ،المستمدة من المٌثولوجٌا الممارنة .ففً مٌثولوجٌا الشعوب فً أوروبا الشمالٌة
هنان شجرة كونٌة عمبللة ٌتوضع علٌها عالم اآللهة وعالم البشر وعالم العمالمة وعالم الموتى .فهً تمد رأسها إلى
األعلى نحو عالم اآللهة وتضرب بجذورها فً العالم األسفل عالم الموتى .ونجد هذا التصور نفسه فً مٌثولوجٌات شمال
ووسط آسٌا ،وفً مٌثولوجٌات معظم الثمافات الشامانٌة .ففً األساطٌر الفنلندٌة ،تموم هذه الشجرة باعتبارها مركزا ً
للكون وتعمل على الربط بٌن أجزائه وألالٌمه المختلفة .على أورالها ٌتؽذى اآللهة وبٌن أؼصانها تولد األرواح .ومن
خبلل تجدٌد حٌاتها تلمائٌاً ،فإنها تعمل على تجدٌد حٌاة الكون وعوالمه ،وتمدم فً الولت نفسه لئلنسان وسائل تحمٌك
الخلود.
وتمثل التمالٌد الشامانٌة شجرة الحٌاة هذه على هٌئة جذع ُح ِف ْ
رت علٌه درجات سلم ،تعٌن الشامان على العروج نحو
الوجْ دٌة ،حٌث ٌعبر سلسلة السماوات وصوالً إلى السماء العلٌا حٌث ٌمٌم اآللهة .وفً أحٌان
العوالم العلٌا فً رحلته َ
كثٌرة ،نجد ّ
أن شجرة الكون ،أو الحٌاة هذه ،تسكنها نفس الكائنات التً وجدناها فً أسطورة إٌتانا والنسر .ففً بورنٌو
الجنوبٌة ٌجري تمثٌل الشجرة الكونٌة ولد سكنت الحٌة عند لاعدتها وسكن النسر فً لمتها .وتمول األسطورة إن الصراع
بٌنهما ٌمود إلى تدمٌر الشجرة ،ولكنها تنبعث جدٌدة مرة أخرى .وفً المٌثولوجٌا التوتونٌة هنالن سنجاب ٌنمل الرسائل
العدوانٌة بٌن النسر الذي ٌمٌم فً لمة الشجرة والحٌة التً تسكن فً لاعدتها.
أوجه ألتشابه بٌن ألحكاٌة وأسطورة إٌتانا وألنسر وألرموز فً ألحكاٌة:
أستدراج ألؽول ألمزم أألمٌر مح ّمد َج َلبً إلى حافة ألبئر ث ّم نزوله إلى ألبئر وتركه فً لاع البئر ٌذّكرنا باختطاؾ ألراعً
دوموزي من لبل عشتار (آلهة ألخصب) لٌُسجن فً ألعالم أألسفل فً موسم الجفاؾ ،ثم أنماذه فً موسم ألربٌع( موسم
ألخصب) من لبل عشتار نفسها ،ففً ألحكاٌة نجد ّ
بؤن ألنسر وهو أحد رموز عشتار فً ألمٌثولوجٌا ٌنمذ األمٌر مح ّمد من
لاع أألرض وٌحمله صاعدا إلى أألعلى .الشجرة المخضرة وألحٌة هما اٌضا من رموز عشتار (آلهة ألخصب) ،ولكن
أدوار ألنسر وألحٌة جاءت معكوسة فً ألحكاٌة ،فؤلحٌة هً التً تؤكل فراخ ألنسر ،بٌنما فً اسطورة أٌتانا وألنسر،
النسر هو الدي ٌؤكل فراخ ألحٌة.
فً بداٌة ألحكاٌة نبلحظ اٌضا حدوث موسم ألجفاؾ فً مملكة أألمٌر مح ّمد ورمزه كما ذكرنا هبوط أالمٌر ألى ألبئر ،ث ّم
لدوم موسم ألعطاء وألخصب وٌُرمز له فً ألحكاٌة صعود أألمٌر إلى أألعلى ممتطٌا ظهر ألنسر (عشتار) ،ففً
أألساطٌر ألبابلٌة تُرسل عشتار دوموزي (تموز) إلى ألعالم أألسفل أي عالم ألموت بدال منها بعد ّ
أن كانت أنانا ( وهً
ألتسمٌة ألممابلة لعشتار فً أألسطورة السومرٌة هً ألتً تُسجن فً ألعالم أألسفل بعد موسم ألحصاد ث ّم تصعد إلى أألعلى
أي إلى عالم األحٌاء فً ألربٌع (موسم ألخصب).
ّ
إن اله ألخصب وسٌدة ألطبٌعة هً عشتار وعشتار وحدها ( رموزها فً الحكاٌة هً ألحٌة وألنسر وألشجرة ألخضراء
ألعمبللة) ،أ ّما ت ّموز ( ورمزه فً ألحكاٌة هو أألمٌر مح ّمد) فإنّه روح ألنبات ألتً تموت وتحٌا فً دورة مستمرة بالٌة،
بمعونة روح الخصوبة ألكونٌة ألتً ٌتولؾ علٌها إنعاش أألبن ألمتٌل وإستعادته من ألعلم أألسفل.
إن دٌن أإلنسان بدأ بعبادة أألنثى (أألم ألكبرى) فً ألعصر ألبٌالوتً( لبل مٌبلد المسٌح بعشرة آالؾ سنة) فكانت هً
رمز ألخصب وألعطاء وألذي أرتبط فً خٌال اإلنسان ألمدٌم بعطاء أألرض بعد أكتشاؾ أإلنسان الزراعة وإنشائه ألمرى
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ألزراعٌة ،ولكن بعد أنشائه ألمدن ألحضرٌة وألدولة ،و ُحكم ألمجتمعات ألحضرٌة من لبل ألملون ،لام ألذكور بإنمبلب
على أألدٌان أألمومٌة ،فظهرت إلى ألوجود اآللهة ألذكور وأألدٌان ألذكورٌة.
فً ألمٌثولوجٌا الرافدٌنٌة نجد ّ
بان العالم أألسفل له سبعة أبواب ،وفً ألحكاٌة نبلحظ وجود سبعة ابواب فً لاع البئر
اٌضا.
صة ٌوسؾ أبن ٌعموب ،ففً الحكاٌة ٌموم
صة وردت فً ألتوراة وألمرآن هً ل ّ
فً حكاٌة جدتً نبلحظ تشابها آخر مع ل ّ
أألمٌر مح ّمد جلبً ممام ٌوسؾ فؤألثنان ٌُرمون إلى ألبئر نتٌجة حسد أألشماء ث ّم ٌتخلصان من ؼٌاهب ألجب وٌصبحان فً
ّ
ولكن جذور ألمصتٌن ترجع إلى أساطٌر ألدم.
مولع ألحكم بعد احداث مختلفة فً تفاصٌلها.
فً لص ة ٌوسؾ أبن ٌعموب ٌلعب لمٌص ٌوسؾ دورا رئٌسٌا فً أألحداث ،فإخوة ٌوسؾ بعد رمً ٌوسؾ فً ألبئر
ٌلطخون لمٌصه بدم تٌس إللناع والدهم ٌعموب بإن الذئب لتله ،أٌضا فً ألحكاٌة ألشعبٌة ٌلعب لمٌص أألمٌر دمحم ألملطخ
بدم ألؽول دورا رئٌسٌا فً أألحداث.
ٌتم أللماء بٌن ٌوسؾ وأخوته فً نهاٌة ألمصة ،وفً ألحكاٌة ألشعبٌة ٌتم أللماء بٌن أألمٌر دمحم وأخوٌه.
ّ
إن إلماء ٌوسؾ فً ؼٌاهب ألبئر ومن ث ّم إلى ؼٌاهب ألسجن ث ّم خروجه منهما هو موته ألرمزي وبعثه .وكما كان
خروجه أألول من ألجب بركة وخٌر على فوطٌفار ،كذلن كان خروجه الثانً من ألسجن بركة وخٌرا على مصر
وألبلدان المجاورة ،ونفس األمر ٌصح بالنسبة لؤلمٌر مح ّمد فً الحكاٌة ،فخروجه من البئر جلب الخٌر على مملكة لندبور
بعد لتله للؽول ألذي كان ٌمنع مٌاه ألنهر من الجرٌان إلى ألمدٌنة .تماما كاإلله أألبن ألذي ٌُش ّكل موته وبعثه شرطا
إلستمرار دورة ألطبٌعة.
وٌوسؾ فً تنظٌمه لنتائج دورتً ألخصب وألجدب ألمإلفة كل منهما من سبع سنوات ،إنّما ٌُعٌد تمثٌل دور أإلله بعل
ألسورٌة الذي تتحكم حٌاته فً إٌماع دورة ألخصب ألمإلفة من سبع سنوات .كما ّ
أن عبللة ٌوسؾ بسٌدته ،زوجة
فوطٌفار ،تحمل إشارة خفٌة إلى عنصر ألخصاء عند أإلله أألبن (أإلله أألبن ٌكون مخصٌا فً ألمٌثولوجٌات لكثٌر من
صة التوراتٌة والمرآنٌة
أألمم) ،وألى عنصر أألسطورة ألمتعلك بإرسال عشتار (أنانا) بحبٌبها الى ألعالم أألسفل (فً ألم ّ
تُر ِسل زوجة فوطٌفار ٌوسؾ إلى ألسجن بعد إتهامه بؤنّه حاول أإلعتداء علٌها جنسٌا).
فً ملحمة جلجامش نمرا أشارة ألى مسإلٌة إنانا أو عشتار عن إرسال دوموزي أو ت ّموز إلى ألعالم أألسفل .فعندما ٌمؾ
ألبطل ألشمسً جلجامش بكل عنجهٌته ألذكرٌة متحدٌا عشتارٌ ،ذ ّكرها بمسإلٌتها عن مصٌر تموز:
ت له الحب إلى أألبد
أي حبٌب أخلص ِ
وأي راع أفلح فً إرضائن على مر أألزمان
على ت ّموز ،زوجن ألشاب
لضٌت بالبكاء عاما إثر عام.

 -3خلك الكون
((فً تلن أألزمان أألولى .لم ٌكن سوى المٌاه)) ......أسطورة بابلٌة.
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ٌرؾ على وجه
((فً ألبدء خلك أهلل ألسموات وأألرض وكانت أألرض خربة وخالٌة وعلى وجه الؽمر ظلمة وروح أهلل ّ
المٌاه))......ألتوراة-سفر ألتكوٌن.3-
((وهو ألذي خلك ألسموات وأألرض فً ستة أٌام وكان عرشه على ألماء))......لرآن كرٌم -سورة هود ،أآلٌة.9-

من أهم المسائل التً شؽلت بال أألنسان منذ أن أكتسب عمله الوعً هً بداٌة ألعالم وألحٌاة بنباتاته وحٌواناته وأهم من
ك ّل ذلن تواجد أإلنسان على أألرض.
معظم ألشعوب لدٌها أسطورة أو عدد من أألساطٌر تحاول اإلجابة على تساإالت أإلنسان منذ فجر طفولة ألعمل ألبشري
حول بدء ألخلٌمة وألحٌاة وحتّى ألعصر ألحدٌث .هذه ألتساإالت أحتلّت لسما كبٌرا من مٌتافٌزٌمٌا جمٌع الفلسفات
واألدٌان ،وشؽلت بال ألعلماء فً العصر ألحدٌث ،فؤلنظرٌات ألعلمٌة كنظرٌة أإلنفجار الكبٌر ونظرٌة النشوء واإلرتماء
حلّت محل أألسطورة ومحل ألتؤمل الفلسفً وألدٌن.
ألتعرؾ على أساطٌر ألتكوٌن للحضارات ألمدٌمة كالسومرٌة وألبابلٌة وألمصرٌة ألفرعونٌة
فً هذا ألبحث سنحاول
ّ
وكذلن ما ورد فً ألتوراة وألمرآن حول بدء ألخلٌمة وخلك أألحٌاء من نبات وحٌوان وأإلنسان ،سنبلحظ ّ
أن هنان تسلسل
وتطور فً هذه ألعمائد لم نكن نلحظه لبل أكتشافات علماء أآلثار ألذٌن نمّبوا فً أرض ألرافدٌن وفً ارض مصر ،وبذلوا
ّ
جهودا جبّارة فً ترجمة أأللواح ألطٌنٌة ألمسمارٌة ألتً ت َّم ألعثور علٌها فً أرض ألرافدٌن وكذلن فً ترجمة ألكتابات
ألهٌروؼلوفٌة ألفرعونٌة.
أساطٌر ألتكوٌن فً منطمة الهبلل الخصٌب ومصر تنتمً إلى زمرة اساطٌر المٌبلد ألمائً ،ونبلحظ ّ
بان ألحالة السابمة
لبدء الكون هً حالة عماء وسكون ال ٌنتابه تؽٌٌر وتبدٌل كانّه عدم ،وفً لحظة معٌنّة هً ّ
هزة ودمارٌ ،عمبها بناء جدٌد،
ٌنبثك ألكون من ل ّجة ألعماء ،وٌبدأ ألنظام من للب ألفوضى عندما ٌمرر أآللهة خلك ألعالم ووضع أسس ألكون والحٌاة.
ولكن ساعة ألخلك ،هً ساعة صراع كونً شامل ،فالموى أإلالهٌة ألخالمة ،لوى نشطة ،فعّالة ،ولٌس ألكون والحٌاة
ّ
التمرد وألثورة على
الخبللة .ولكنّها ال تستطٌع تحمٌك مرادها بؽٌر
وأإلنسانّ ،إال تعبٌرا عن طالتها ألحركٌة وفعالٌتها
ّ
آلهة ألعماء وألسكون وألفوضى وألبلتش ّكل ،ألتً تمؾ ضد هذا ألشرخ فً جدار ألزمن ألساكن ،ولهذا لن ٌتؤتى ظهور
العالم ّإال بإرالة ألدماء ،وإنتصار آلهة ودمار أخرى ،ولن تتوطد اسس الكون ّإال على أشبلء ألضحاٌا ألمؽلوبة.

ألتكوٌن ألسومري:
ّ
إن دراسة أألساطٌر السومرٌة ألمتفرلة تعطٌنا ألتسلسل أألسطوري ألتالً لعملٌة خلك العالم وأألكوان:
-3فً البدء كانت أإلله(نمو) وال احد معها .وهً ألمٌاه أألولى التً أنبثك عنها ك ّل شًء.
-4أنجبت أإلله نمو ولدا وبنتا .األول (آن) إله ألسماء ألمذ ّكر ،والثانٌة (كً) آلهة أألرض ألمإنثة وكانا ملتصمٌن مع
بعضٌهما وؼٌر منفصلٌن عن أمهما نمو.
-5ث َّم َّ
أن (آن) تزوج (كً) فؤنجبا بكرهما (أنلٌل) إله ألهواء ألذي كان بٌنهما فً مساحة ضٌّمة ال تسمح له بالحركة.
ْ
بموته الخارلة بإبعاد أبٌه آن عن أ ّمه كً .رفع أألول فصار سماء،
-6أنلٌل أإلله ألشاب ألنشٌط ،لَ ْم
ٌطك ذلن ألسجن ،فمام ّ
وبسط ألثانٌة فصارت ارضا ،ومضى ٌرتع بٌنهما.
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-7ولكن أنلٌل كان ٌعٌش فً ظبلم دامس .فانجب أنلٌل أبنه نانا إله ألممر ،فٌبدد ألظبلم فً السماء وٌنٌر أألرض.
(-8نانا) إله ألممر انجب بعد ذلن (أوتو) إله ألشمس ألذي ّ
بزه فً ألضٌاء.
-9بعد ْ
أن أَب ِعدت ألسماء عن األرض ،وصدر ضوء ألممر الخافت ،وضوء الشمس ألدافًء ،لام أنلٌل مع بمٌة أآللهة بخلك
مظاهر ألحٌاة أألخرى.
فً مطلع اسطورة سومرٌة تحكً عن خلك اإلنسان ،نعثر على إشارة لجبل السماء واألرض:
فً جبل ألسماء وأالرض
أنجب (آن) أتباعه أألنوناكً
وهذا ألجبل َل ْم ْ
ٌكن ازلٌا ،بل مخلولا .فمن لوح آخر ،مخصص لتعداد أسماء أألنوناكً ،آلهة سومر ،نعرؾ َّ
أن أإلله
(نمو) وهً ألمٌاه ألبدئٌة ،لد انجبت السماء وأألرض ،أللتٌن أنفصلتا عن بعضهما .وٌُشٌر مطلع اسطورة أخرى عرضا
إلى هذا أإلنفصال فٌمول:
بعد ْ
أن ابعدت ألسماء عن األرض
وفصلت األرض عن السماء
وت ّم خلك أإلنسان
وأخذ (آن) السماء
وأنفرد انلٌل بؤألرض
أخذ أإلله (كور)* أآللهة (أرٌشكٌجال)** ؼنٌمة
وفً مطلع اسطورة أخرى نمرا:
ّ
إن أإلله ألذي أخرج ك ّل شًء نافع
أإلله ألذي المبدّل لكلماته
أنلٌل ألذي أنبت ألحُبّ ِ والمرعى
أبعد ألسماء عن أألرض
وأبعد أألرض عن ألسماء
تثبت لنا هذه أألساطٌر السومرٌة ،تمالٌد بمٌت سائدة فً الفكر االسطوري لحضارات المنطمة والحضارات االخرى
المجاورة .ففكرة المٌبلد المائً تتكرر فٌما بعد فً االساطٌر البابلٌة التً تحكً عن والدة الكون من المٌاه االولى
(تعامة) الممابلة ل(نمو) السومرٌة وفً االسطورة السورٌة نجد (ٌم) المٌاه االولى ،ولد انتصر علٌه أإلله بعل وشرع بعد
انتصاره بتنظٌم العالم ،وفً االسطورة المصرٌة كان رع اول إله ٌخرج من المٌاه االولى ،وهو الذي انجب فٌما بعد بمٌة
أآللهة.
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وفً االسطورة اإلؼرٌمٌة نجد (اولٌانوس) هو المٌاه االولى ،وأإلله البدئً الذي نشؤ عنه الكون ،وفً التوراة العبرانٌة
اٌضا نجد المٌاه االولى وروح الرب فولها لبل التكوٌن ( وكانت االرض خربة وخالٌة ،وروح الرب ٌرؾ فوق وجه
الماء) -التكوٌن.3-
وفً ألمرآن نجد وجود ألمٌاه ألبدئٌة (وهو الذي خلك السموات واالرض فً ستة اٌام وكان عرشه على الماء) -سورة
هود-اآلٌة ،9-وكذلن ( وجعلنا من الماء ك ّل شًء حً ) -سورة االنبٌاء-اآلٌة.52-
وكذلن فٌما ٌتعلّك بلماح السماء واالرض المتحدتٌن ،والفصل فٌما بٌنهما فٌما بعد .ففً االسطورة المصرٌة نجد (جٌب)
إله االرض المذ ّكر ،و(نوت) الهة السماء المإنثة فً حالة اتحاد ولد تزوجا بعضهما سرا دون اذن من االله رع .فلما علم
كبٌر االلهة بذلن ارسل إله الهواء (شو) الذي ابعدهما عن بعض عنوة .ومنذ ذلن الولت فاالله شو ٌطؤ بمدمٌه جٌب
الصرٌع ،وٌرفع بذراعٌه الموٌتٌن السماء نوت.
وفً االسطورة االؼرٌمٌة نجد (جٌا) االرض ،االم االولى التً كانت اول اله ٌخرج من العماء البدئً ،تلد نظٌرها
اورانوس اله السماء الذي ٌؽطٌها من ك ّل الجوانب ،وتتحد به لتلد بمٌة االلهة ،ث ّم ٌتم التفرٌك بٌنهما عنوة.
وفً االسطورة البابلٌة ٌموم االله مردوخ بشطر جسد االلهة تعامة ،المٌاه االولى الى نصفٌن ،فٌرفع االول سماء ،وٌبسط
الثانً ارضا ،وفً االسطورة التوراتٌةٌ ،موم اله العبرانٌٌن ٌهوه اٌضا ،بفصل المٌاه االولى الى شطرٌن ،رفع االول الى
السماء وبسط الثانً الذي تج ّمع مٌاهه فً جانب ،وبرزت منه الٌابسة فً جانب آخر -سفر التكوٌن -االصحاح االول.
وفً ألمرآن نجد والعة فصل السماء عن االرض ( أو لم ٌر ألذٌن كفروا ّ
أن ألسموات وأألرض كانتا رتما ففتمناهما )-
سورة أألنبٌاء -أآلٌة .52
ولعل النظرٌات العلمٌة الحدٌثة فً نشاة الكون ال تبتعد كثٌرا عن هذه االفكار عندما تفترض ّ
أن انفجارا بدئٌا لد حدث فً
االزمنة السحٌمة ،نشؤ عنه تبعثر االجرام فً الفراغ وابتعادها عن نمطة االنفجار ،فاالرض والحالة هذه كوكب لد انفصل
عن مكان ما هنان فً السماء.
ولمد لامت مدرسة التحلٌل النفسً بتفسٌر نظرٌة المٌبلد المائً على أنّها انعكاس لذكرى كامنة فً الشعور االنسان عن
حالة الجنٌن فً رحم االم ،حٌث كان محاطا بالماء من جمٌع الجهات ،وأنبثاله من ث ّم عن ذلن الوسط الى العالم الجاؾ
الخارجً ،كما ّ
أن المدرسة تستخدم اساطٌر فصل السماء عن االرض لتوكٌد وجهة نظرها فً سٌطرة عمدة اودٌب ،التً
تشؽل حٌزا كبٌرا من نظرٌة سٌجموند فروٌد ،فالرؼبة المكبوتة فً الشعور الطفل والمتعلمة بابعاد االب واإلستئثار باالم،
تجد متنفسا لها فً عالم االسطورة ،حٌث ٌموم البطل بإبعاد السماء (أالب) والبماء فً االرض (أألم).
*كور ...هو رب ألعالم أألسفل (عالم الموتى) فً المٌثولوجٌا ألسومرٌة
**أرٌشكٌجال ...كانت إلهة ارضٌة تزوجها كور بعد ْ
أن أختطفها إلى عالمه أألسفل لتؽدو آلهة ذلن العالم وسٌدته
المطلمة.

 -4خلك أإلنسان
( اجعل لآللهة خدماٌ ،صنعون (لهم معاشهم) ......أسطورة سومرٌة
( لام أٌا بخلك زوجٌن شابٌن ،وأعبل من شؤنهما فوق جمٌع المخلولات ) ......أسطورة بابلٌة.
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( وجبل أإلله آدم ترابا من أألرض ،ونفخ فً انفه نسمة الحٌاة ،فصار آدم نفسا حٌة ).....العهد المدٌم-سفر التكوٌن-
االصحاح الثانً.
( لال ما منعن اال تسجد إذ امرتن لال أنا خٌر منه خلمتنً من نار وخلمته من طٌن ) ......المرآن ألكرٌم -سورة
االعراؾ ،أآلٌة .33

بعد خلك الكون وفصل السماء عن االرض وبعد خلك النباتات والحٌوانات تحدثنا االساطٌر السومرٌة عن كٌفٌة خلك
االنسان والسبب الدي دعا االلهة على االلدام على هذه الخطوة.
فحسب االسطورة السومرٌة َخلَ ْ
مت االلهة االنسان لٌكون عبدا لآللهةٌ ،مدم لها طعامها وشرابها وٌزرع ارضها وٌرعى
لطعانها ،فمد ُخ ِلك اإلنسان لحمل عبء العمل ورفعه عن كاهل أآللهة .لبل خلك أإلنسان كان اآللهة ٌمومون بكل االعمال
التً تمٌم اودهم وتحفظ حٌاتهم ،ولكنهم تعبوا من ذلن فراحوا ٌشتكون النكً الحكٌم (اله المٌاه العذبة الباطنٌة) ولكنه لم
ٌسمع شكاتهم فدهبوا الى امه اآللهة نمو (آلهة المٌاه البدئٌة ألتً انبثك عنها كل شًء عند السومرٌٌن) التً انجبت الجٌل
االول من اآللهة لتكون واسطتهم الى انكً  ،فمضت نمو الى انكً لائلة:
أي بنً ،انهض من مضجعن انهض من ()....
واصنع امرا حكٌما
اجعل لآللهة خدماٌ ،صنعون (لهم معاشهم)
فتؤمل انكً ملٌا فً االمر ،ثم دعا الصناع االهلٌٌن المهرة ولال ال ّمه نمو:
ّ
إن الكائنات التً ارتؤٌت خلمها ،ستظهر للوجود
ولسوؾ نعلك علٌها صورة اآللهة
امزجً حفنة من الطٌن ،من فوق مٌاه االعماق
وسٌموم الصناع االلهٌون المهرة بتكثٌؾ الطٌن (وعجنه)
ت له اعضائه
كونً ان ِ
ثم ّ
وستعمل معن ننماخ (آلهة األمومة) ٌدا بٌد
ولسوؾ تمدرٌن للمولود الجدٌدٌ ،ا اماه مصٌره
وتعلّك ننماخ علٌه صور اآللهة (تعلٌك صور اآللهة على أإلنسان ٌُعنى به جعل أإلنسان ألمخلوق على صورة أآللهة)
( )....فً هٌئة أإلنسان ()....

تسربت العناصر الرئٌسٌة لهده االسطورة الى معظم اساطٌر الشعوب المجاورة .ففً االساطٌر البابلٌة البلحمة ٌتم خلك
اإلنسان من الطٌن المعجون بدم ولحم إحدى أآللهة وفً أسطورة بابلٌة أخرى ٌتم الخلك بإستخدام دماء آلهة ألبلمجا (آلهة
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ُفرض على أإلنسان حمل عبء العمل  ،وٌتم ألخلك من لبل آلهة األمومة
الحرؾ ومن صؽار أآللهة) بدون طٌن وٌ َ
ِ
(مامً) أو كما تدعى أٌضا (ننماخ) و (ننرساخ) أو(نتو) وهً االم الكبرى ،وهً اٌضا أالرض والتربة الخصبة.،
وفً سفر التكوٌن من التوراة ،نجد إله الٌهود ٌهوهٌ ،موم بخلك االنسان من طٌن ،بعد انتهائه من خلك العالم ،وٌجعله على
شاكلته:
( وجبل أإلله آدم ترابا من أألرض ،ونفخ فً انفه نسمة الحٌاة ،فصار آدم نفسا حٌة).....العهد المدٌم-سفر التكوٌن-
االصحاح الثانً.
ورؼم ان الهدؾ الدي ٌمدمه النص التوراتً لخلك االنسان هو السٌطرة على ( سمن البحر ،وطٌر السماء ،وعلى البهائم،
وعلى كل االرض ،وعلى جمٌع الدابات التً تدب على االرض) ......العهد المدٌم-سفر التكوٌن -االصحاح االول ،إال انه
ٌعود فٌفرض علٌه عبء العمل ،تماما كالنص السومري:
( ألنن سمعت لمول امرأتن وأكلت من الشجرة ،التً اوصٌتن لائبل ال تؤكل منها .ملعونة االرض بسببن .بالتعب تؤكل
منها كل اٌام حٌاتن ....بعرق وجهن تؤكل خبزا حتى تعود الى االرض التً أ ُ ِخدتَ منها .النّن من تراب والى التراب
تعود) ......العهد المدٌم-سفر التكوٌن -االصحاح الثالث.
وفً االساطٌر المصرٌة نجد ترددا لنفس الفكرة ،وكذلن االمر فً االساطٌر االؼرٌمٌة ،التً تعزو لبرومثٌوس خلك
االنسان .فمد لام برومثٌوس بخلك االنسان من تراب وماء ،وعندما استوى االنسان لائما ،نفخت اآللهة أثٌنا فٌه الروح،
ٌزود االنسان بالوسائل التً تُعٌنه على البماء واالستمرار ،فسرق له النار االلهٌة من السماء،
ثم راح برومثٌوس بعد ذلن ّ
سرها وكٌفٌة تولٌدها واستخدامها ،فنال بذلن ؼضب زٌوس وعمابه.
ضد رؼبة كبٌر االلهة زٌوس ،وافشى له ّ
فإدا تركنا اساطٌر الشعوب المتحضرة ،نجد ان فكرة الخلك من طٌن ترد فً اساطٌر الشعوب البدئٌة .تمول اسطورة
افرٌمٌة:
ّ
أن اإلله الخالك لد اخذ حفنة من طٌن شكلّها على هٌئة انسان ،ثم تركها فً بركة ملٌئة بماء البحر مدة سبعة اٌام ،وفً
الٌوم الثامن رفعها فكانت بشرا سوٌا.
وفً اسطورة من الفلبٌن ٌموم االله الخالك بجبل حفنة من الطٌن على هٌئة انسان ،وٌضعها فً الفرن ،ولكنه ٌسهو عنها
فتسود ،وهذا هو اصل االنسان االسود ،ثم ٌضع اخرى وٌخرجها لبل اوانها ،فهذا هو اصل االنسان االبٌض ،وفً المرة
َ
الثالثة ٌؤخذ الطٌن كفاٌته من النار فٌخرج اإلنسان الفلٌبٌنً ،ذو اللون البرونزي.
وفً اسطورة هندٌة امرٌكٌة نجد اٌضا التكوٌن الطٌنً ونفخة الحٌاة التً تهب الشكل الجامد روحه وحركته.
ٌزودنا العلم الحدٌث بنظرٌة او حمٌمة تثبت عبللة جسم االنسان بتراب االرض ،ولكنه ٌمول لنا ّ
أن العناصر
هذا وال ّ
المكونة لجسم االنسان هً نفس العناصر الموجودة فً التراب.
وأخٌرا ٌثبت المرآن الكرٌم خلك االنسان من التراب فً اكثر من موضع:
( خلك االنسان من صلصال كالفخار ،وخلك الجان من مارج من نار ) ......سورة الرحمن ،اآلٌة  35و .36
( لال ما منعن اال تسجد إذ امرتن لال أنا خٌر منه خلمتنً من نار وخلمته من طٌن ) ......سورة االعراؾ ،أآلٌة .33
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(فً تلن االٌام ،لم ٌكن هنان حٌة وال عمرب وال ضبع .فً تلن االٌام كانت (شوبور) ارض المشرق ،ارض الوفرة
وشرائع العدل) ....أسطورة العصر الذهبً السومرٌة.
( واخذ الرب االله آدم ووضعه فً جنة عدن لٌعملها وٌحفظها .واوصى الرب االله آدم لائبل :من شجر الجنة تاكل
اكبلت وا ّما شجرة معرفة الخٌر والشر فبل تاكل منها) ....العهد المدٌم -سفر التكوٌن.)39-37،
(وللنا ٌآدم اسكن انت وزوجن الجنة وكبل منها رؼدا حٌث شئتما وال تمربا هذه الشجرة) ....لرآن كرٌم_ سورة البمرة-
أآلٌة .46
منذ ْ
تحول
أن زالت المشاعة االبتدائٌة ألتً عاشها االنسان المدٌم ،وفمد الفرد سلطته على وسائل انتاجه لصالح اآلخرٌنّ ،
ض ًٍ الى وحدة لاسٌة ببل هدؾ او ؼاٌة ّاال
العمل من متعة وتحمٌك للذات الى عبودٌة واؼتراب ،ومن طمس جماعً ُم ْر ِ
لممة العٌش الٌومٌة التً تدفع لبلستمرار ٌوما آخر .ومع نضوج المجتمعات االبوٌة التسلطٌة وإحكام حلماتها على
االفراد ،صار اإلنسان الى حالة احباط دائمة هً شرطه االساسً فً حٌاة تبدوا ببل معنى وال تسعى الى ؼاٌة ،سوى
موت ٌضع حدا لفصل مإلم.
ولكن المجتمع التسلطً استطاع ْ
ٌحرم الفرد من كل شًء ّإال من رؼبة فً التؽٌٌر بادٌة او كامنة و حلم .تجلت رؼبة
ان ّ
التؽٌٌر فً ثورات البشر عبر التارٌخ فً سبٌل حٌاة اكثر وحرٌة اكثر .وتجلّى الحلم ،بدٌبل عن الفعل ،فً ادبٌات البشر
التً تصؾ عالما لادما ،هو حرٌة كاملة ومساواة مطلمة وراحة من لعنة العمل المفروض على االنسان.
عالم ال مرض ف ٌه وال عناء وال شٌخوخة وال موت .فكانت اساطٌر الجنة لدى كل الشعوب ،تعبٌرا سلبٌا عن رؼبة فً
التؽٌٌر لم تخرج الى حٌّز الفعل ،او فعل ت ّم إحباطه فصار حلما ٌنتظر.
اسطورتان سومرٌتان تناولتا الفردوس المفمود هما اسطورة العصر الذهبً واسطورة دلمون .فً اسطورة العصر الذهبً
عبّر السومرٌون عن حلمهم بالجنة فً نص جمٌل ٌصؾ العصر الذهبً لئلنسان لبل هبوطه الى دنٌا العبودٌة والعمل
المؽترب ،حٌث كان سٌدا لنفسه وسٌدا للطبٌعة:
فً تلن االٌام ،لم ٌكن هنان حٌة وال عمرب وال ضبع
لم ٌكن هنان اسد وال كلب شرس وال ذئب
لم ٌكن هنان خوؾ وال رعب
لم ٌكن لبلنسان من منافس
فً تلن االٌام كانت (شوبور) ارض المشرق ،ارض الوفرة وشرائع العدل.

وفً اسطورة دلمون السومرٌة ٌتجلّى مفهوم الجنة التوراتٌة:
ارض دلمون مكان طاهر ،ارض دلمون مكان نظٌؾ
ارض دلمون مكان نظٌؾ ،ارض دلمون مكان مضًء
فً ارض دلمون ال تنعك الؽربان
وال تصرخ الشوحة صراخها المعروؾ
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حٌث االسد ال ٌفترس احدا
ٌنمض على الحمل
وال الذئب
ُّ
وال الكلب المتوحش على الجدي
وال الخنزٌر البري ٌلتهم الزرع
والطٌر فً االعالً ال ( ).....صؽارها
والحمامة ال ( ).....رأسها
حٌث ال احد ٌعرؾ رمد العٌن
وال احد ٌعرؾ آالم الرأس
حٌث ال ٌشتكً الرجل من الشٌخوخة
وال تشتكً المرأة من العجز
حٌث ال وجود لمنشد ٌنوح
وال جوال ٌعول.
فً هذا الفردوس  ،كان ٌعٌش انكً اله الماء العظٌم ،وزوجته ننخرساج -االرض األم ،-كما عاش فً الفردوس التوراتً
فحول دلمون الى جنة االهٌة خضراء ،ومن
فٌما بعد آدم وحواء .ولد اخرج انكً ماءه وسمى تربة زوجته االرضّ ،
انحاد الماء (انكً) بالتربة (ننخرساج) ٌمتلًء الفردوس بالحمول واالشجار والثمار ،كما تظهر مجموعة من آلهة النبات
ٌموم انكً بإؼوائهن تاركا زوجته.
ث ّم ّ
أن ننخرساج تموم بخلك ثمانٌة انواع من النباتات العجٌبة .ولبل ان تفرح بعملهاٌ ،رسل انكً رسوله اٌسمند الذي
ٌمطؾ له تلن الثمار فٌؤكلها جمٌعا .وما ْ
ان تعلم الخالمة بذلن ،حتى تؽضب ؼضبا شدٌدا ،وترسل على انكً لعنة ممٌمة (
الى ْ
ان ٌوافٌن الموت ،لن انظر الٌن بعٌن الحٌاة) .ث ّم تختفً ننخرساج عن االنظار وتجزع اآللهة اآلخرٌن لهذا االمر،
ذلن ّ
أن اللعنة على انكً تعنً شح المٌاه.
تتشدد االمراض على انكً وتهاجمه ثمانٌة علل بعدد النباتات التً اكلها واخذ ٌنهار تدرٌجٌا .واخٌرا ٌنمذ الثعلب المولؾ
عندما ٌتطوع للبحث عن ننخرساج وٌجدها فً النهاٌة.
وتخضع ننخرساج لمشٌئة اآللهة وتموم بشفاء انكً عن طرٌك خلك ثمانٌة آلهة ،كل إله ٌختص بشفاء احد اعضاء انكً
العلٌلة.
ننخرساج :ماالذي ٌوجعن ٌااخً؟إنكًّ :إن فكً هو الذي ٌوجعنً
ننخرساج :لمد وجدت لن اإلله ننتول.....وهكذا ٌتابع إنكً تعداد اوجاعه وتتابع ننخرساج خلك آلهة الشفاء من اجله إلى ْ
ان ٌصل الى ضلعه:
ننخرساج :ما الذي ٌوجعن ٌا أخً؟39

إنكًّ :إن ضلعً هو الذي ٌوجعنً
ننخرساج :لمد اوجدت من اجلن أآللهة ننتً.ٌمول بعض علماء السومرٌات ّ
أن كلمة (تً) فً السومرٌة تعنً الضلع ،ولكنها تعنً اٌضا (أحٌا) او (جعله ٌحٌا) ،ا ّما
كلمة (نن) فتعنً سٌدة ،وعلى هذا ٌكون اسم اآللهة (ننتً) ٌعنً سٌدة الضلع او السٌدة التً ت ُحًٌ وهذه السٌدة شبٌهة
بحواء التوراة التً أ ُ ِخذت من ضلع آدم فهً سٌدة الضلع وهً حواء بمعنى التً تحًٌ.
لمد اسست االسطورة السومرٌة الساطٌر الجنة البلحمة فً المنطمة والسطورة سموط االنسان وفمدانه عالمه الذهبً.
وتظهر العناصر الرئٌسٌة لمصة آدم وحواء والحٌة ،فً أحد االختام السومرٌة ،ففً هذا الختم السومري تظهر الشجرة
التً اكل من ثمرتها آدم وحواء ولد تدلّت منها ثمرتان ٌانعتان .عن ٌمٌنها وٌسارها ٌجلس رجل وإمرأة ٌمدان ٌدٌهما
إللتطاؾ الثمر ،ووراء المرأة تنتصب الحٌة فً وضع الهامس الموسوس فً أذن المرأة .ألشجرة فً هذا الختم السومري
هً رمز لآللهة أنانا -أألم الكبرى وآلهة ألخصب ألسومرٌة وهً عشتار آلهة ألخصب ألبابلٌة فٌما بعد.
وشجرة الحٌاة هذه هً الشجرة التً و ِلد منها أبن أألم السورٌة الكبرى عستاروت ،وهً التً ترعى اٌضا مٌبلد أبن أألم
السورٌة ألكبرى مرٌم:
َاض إِلَ َٰى ِج ْذعِ النَّ ْخلَ ِة لَالَ ْ
ت ٌَا لَ ٌْتَنًِ ِم ُّ
ت لَ ْب َل َٰ َهذَا َو ُك ْنتُ نَ ْسًٌا َم ْن ِسًٌّا ( )45فَنَادَاهَا ِم ْن تَحْ تِ َها أ َ َّال تَحْ زَ نًِ َل ْد
(( فَؤ َ َجا َءهَا ْال َمخ ُ
سالِ ْ
علٌَ ِْن ُر َ
طبًا َجنًٌِّا ( ......)) )47سورة مرٌم -ألمرآن ألكرٌم.
ط َ
س ِرًٌّا (َ )46و ُه ِ ّزي إِلٌَ ِْن بِ ِج ْذعِ النَّ ْخلَ ِة ت ُ َ
َجعَ َل َرب ُِّن تَحْ ت َِن َ
إنها شجرة المٌبلد التً توضع فً كل بٌت عشٌة مٌبلد المسٌح ،وتُزٌن بالشموع واالضواء التً ترمز إلى االجرام
السماوٌة المنٌرة ،ذلن ّ
أن شجرة الحٌاة هً فً الولت نفسه شجرة الكون ،وسٌدة السماوات المعتمة ( ألممر أو عشتار )،
التً تتعلك االجرام المنٌرة بصدرها تعلُّك الشموع بشجرة المٌبلد.
ّ
إن هذا العمل الفنً ٌحكً سموط اإلنسان لبل ألفً عام من لٌام مإلفً التوراة بتدوٌنها ،ث ّم انتملت من التوراة إلى المرآن.
ان ارض دلمون هً مكان الخالدٌنّ ،
نعلم من االساطٌر البابلٌة كاسطورة الطوفان ّ
ألن اتونابشتم (نوح فً التوراة
والمرآن) وزوجته بعد ْ
ان ٌنمذا الحٌاة على سطح االرض من الطوفانٌ ،كافئهما انلٌل بجعلهما من الخالدٌن وكانا من لبل
من البشر الفانٌن ( فً التوراة ٌكون عمر نوح  072سنة) ،وٌسكنهما انلٌل فً (دلمون) حٌث منابع االنهار ،فدلمون اذن
هً الجنة السومرٌة البابلٌة ،وهً مرتع أآللهة الخالدٌن ،ولكنها فً نفس الولت مسكن البشر ممن اسبؽت علٌهم نعمة
الخلود.
فً الواح اوؼارٌت السورٌة( الحضارة الكنعانٌة ) نعثر على جنة مماثلة فاإلله إٌل ٌسكن عند منبع االنهار أٌضا ،كما هو
االمر فً دلمون وفً فردوس التوراة حٌث تنبع انهار فٌشون وجٌحون وحدالل والفرات.
وفً ألمرآن وفً أحادٌث منسوبة الى النبً مح ّمد نجد اوصاؾ واسماء انهار وعٌون الجنة والتً تنبع جمٌعها من االنهار
االربعة الخارجة من الفردوس االعلى من هذه االنهار:
نهر الكوثر وعٌن سلسبٌل و عٌن مزاجها الكافور.
ار ِمن لَّبَ ٍن لَّ ْم ٌَتَؽٌَ َّْر َ
ار ِ ّم ْن َخ ْم ٍر لَّذَّةٍ ِلّل َّ
ار ِ ّمن َّماء َ
ار ِبٌنَ
ط ْع ُمهُ َوأ َ ْن َه ٌ
ؼٌ ِْر آ ِس ٍن َوأ َ ْن َه ٌ
(( َمث َ ُل ْال َجنَّ ِة الَّتًِ ُو ِعدَ ْال ُمتَّمُونَ فٌِ َها أ َ ْن َه ٌ
ش ِ
سمُوا َماء َح ِمٌ ًما فَمَطَّ َع
صفًّى َولَ ُه ْم فٌِ َها من ُك ِّل الث َّ َم َرا ِ
ار َو ُ
َوأ َ ْن َه ٌ
ار ِ ّم ْن َ
ع َ
س ٍل ُّم َ
ت َو َم ْؽ ِف َرة ٌ ِ ّمن َّر ِبّ ِه ْم َك َم ْن ُه َو خَا ِلدٌ فًِ النَّ ِ
أ َ ْمعَاء ُه ْم ))  ...سورة دمحم -اآلٌة.20 -
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أ ّما سموط االنسان فتنمله لنا اسطورة اخرى وهً اسطورة ( آدابا ) وآدابا هنا هو االنسان االول الذي خسر الخلود بسبب
ؼلطة ،وهذه الؽلطة رؼم انها ترجع الى سوء تفاهم ،وسوء نٌة اإلله (أٌّا) الذي خلمهّ ،إال أنّها فً نتائجها تتبللى مع نتائج
خطٌئة آدم .فكبلهما خسر الحٌاة االبدٌة وجلب الموت على ذرٌته .ونبلحظ هنا تشابه اإلسمٌن ،آدم -آدبا.
فً رواٌة الجنة التوراتٌة ،تعود للظهور معظم العناصر االسطورٌة التً وجدناها فً االسطورة السومرٌة والبابلٌة
والكنعانٌة .فالجنة فً التصور التوراتً هً مكان زرعه اإلله فً شرلً عدن مكان راحة له ونزهة واسكن فٌه آدم
الذي خلمه.
كما نجد العناصر االسطورٌة الخاصة بخلك االنسان االول تدخل فً الرواٌة التوراتٌة عن خلك االنسان ،فمد خلك اإلله
آدم من طٌن ومنه ُخ ِل ْ
مت زوجته حواء.
نبلحظ اٌضا فً االساطٌر السومرٌة والبابلٌة ّ
بؤن أإلله خلك الزوجٌن االولٌن من طٌن او من دم االله الممزوج بالطٌن
ّ
وأن اسم آدم نفسه لٌس ّإال كلمة اوؼارتٌة تعنً البشر او االنسان .باإلضافة الى ذلن تروي لنا حكاٌة آدم وحواء التوراتٌة
عن العصر الذهبً لئلنسان كما روته االسطورة السومرٌة ،وعن سموطه وخسارته الخلود ،كما روت اسطورة آدبا
البابلٌة .فآدبا هو اإلنسان االول الذي خسر الخلود بسبب ؼلطة صؽٌرة .تماما كآدمّ .
فإن كلٌهما لد خسر الحٌاة االبدٌة،
وجلب الموت على ذرٌته من بعده.
ّ
تحول عن حٌاة البداءة التً عاشها فً الجنة الى حٌاة االرض ،حٌاة الحضارة التً ٌتعب فٌها االنسان
إن آدم بعد السموط ّ
تحول آدم بعد اكل الثمرة المحرمة ومباشرة الفعل الجنسً مع حواء ،من مؽمض العٌنٌن ،كلٌل الذهن ،مؽلمه ،الى
وٌكدّ .
كاشؾ البصٌرة ،عارؾ ( :فمالت الحٌة للمرأة :لن تموتا بل أهلل عارؾ أنّه ٌوم تؤكبلن منه ،تتفتح أعٌنكما وتكونان
كؤهلل) .....سفر التكوٌن -ألتوراة.
وهكذا بعد اكل آدم من الثمرة المحرمة ومباشرته الجنس مع حواء دفع بالعمل اإلنسانً إلى محنته الكبرى ،التساإل،
التفكٌر ،الكشؾ ،تجاوز المعطى ،إرتٌاد االرض المحرمة.
بالطمس اإلدخالً ،هبط آدم من الحلم إلى الوالع ،باع روحه لماء المعرفة والحمٌمة.

 -8أإلله أل ُمخ ِلّص
ّ
إن تارٌخ الدٌن واالسطورة هو صراع الذات مع الموت .ففً المراحل االولى كانت الذات مسحولة امام الموت والعالم
االسفل كان مسٌطرا جبارا ال مهرب منه وال فكان من اسره االبدي،
فً سلسلة اساطٌر االولٌن بحثنا عمائد ما بعد ألموت لحضارات وادي ألرافدٌن ( السومرٌة والبابلٌة واآلشورٌة) ووجدنا
بؤنّه ال ٌوجد فً عمائد ما بعد الموت ألرافدٌنً ثنائٌة ألجنّة وألجحٌم ،وال ثنائٌة ألثواب وألعماب ،فً أالساطٌر ألرافدٌنٌة
الحظنا ّ
بؤن إله ألخصب ( أنانا أو عشتار) أو أبنها ( ت ّموز أو دٌموزي) ٌإسر أو ٌُختطؾ من لبل آلهة ألعالم أألسفل
وٌبمى هنالن لفترة معٌنّة ث ّم ٌصعد ألى أألعلى ،هذا ألتناوب له عبللة بؤلمواسم ألزراعٌة من خرٌؾ وصٌؾ وربٌع
وخرٌؾ ،فؤإلنسان ألرافدٌنً كان ه ّمه أألول طعامه أألساسً ألممح ودورة حٌاته فبعد موسم ألحصاد كانت تمام ألمآتم
ألتً ترمز ألى جفاؾ أألرض وموت الهة ألخصب ونزولها الى ألعالم أألسفل ،أ ّما فً موسع ألربٌع فكانت أألحتفاالت
تتسم بطابع ألسعادة وألفرح لمٌام آلهة ألخصب من ألموت وتحرره من ألعالم األسفل.
ّ
إن حٌاة وموت اله الخصب (عشتار وفٌما بعد تموز) كانت امورا موحٌة بؤمل ؼامض وبعٌد بإمكانٌة الخبلص من
ص منها اله الخصب ،فكان تعلّك للوب العباد بهذا ألمخلّص ألحٌاتً تعبٌرا عن النزوع اإلنسانً
سٌطرة الموت كما تخلَّ َ
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األبدي نحو الخلود .ولم ٌكن ظهوره فً ضمٌر البشر ّإال مظهرا من مظاهر صراع الظاهرتٌن الكونٌتٌن فً داخل
اإلنسان وخارجه ،صراع الموت والحٌاة.
ّ
إن نمو الدٌانات البعلٌة ( دٌانات الخصب) واكتسابها ؼلبة شعبٌة على الدٌانات االٌلٌة ( دٌانات اآللهة السماوٌة البعٌدة )
هو حالة تالٌة فً تطور الدٌن واالسطورة ،وحالة وسط تحتوي على شًء من التوازن بٌن الحٌاة والموت.
ا ّما المرحلة الثالثة فتمثّل عن حك مرحلة انتصار الحٌاة على الموت فً الدٌن واالسطورة .فما حصل إلله الخصب مرة
سٌحصل لكل عباده المخلصٌن ممن سٌدخلون فً دٌانته ،وٌلتحمون به من دون بمٌة أآللهة .لال السٌد المسٌح ( :من آمن
وتحول مخلّصها االرضً الحٌاتً الى مخلّص روحً
بً وإن مات فسٌحٌا) .فتحولت دٌانة الخصب الى دٌانة سرٌة
ّ
باسطا سٌطرته من عالم الحٌاة الى عالم الموت اٌضا ،ممدما لعباده خبلصا لروحهم من سطوة العالم االسفل.
لمد بلػ االنتصار على الموت لمته فً المسٌحٌة التً اعطت اإلنسان بعثا كامبل ؼٌر منموص ،حٌث ٌعود الجسد سٌرته
االولى بكل تفاصٌله واجزائه.
فً مسٌرة المسٌحٌة االولى فً المرون الثبلث بعد المٌبلد ،حٌث ارتبطت بكونها فرلة ٌهودٌة جدٌدة ،تخبّط الفكر
البلهوتً لبل ان ٌتوصل لمرار حاسم فً البعث وخلود الروح وشمولٌة الثواب والعماب ،فكانت فكرة خلود الروح
تمتصر على المإمنٌن الذٌن اتّحدوا بالمسٌح فؤعطٌت لهم به الحٌاة ،شؤنها فً ذلن شؤن دٌانات االسرار التً كانت شائعة
فً االمبراطورٌة الرومانٌة فً تلن اآلونة كاالورفٌة وؼٌرها ،حٌث كان االلتصاق بمخلّص هو (دٌونٌسٌوس أوؼٌره)
شرط للخبلص وللحٌاة الجدٌدة.
لمد بمٌت عبادات وطموس الدٌانات السرٌة خفٌة ،وبإستثناء االعٌاد الربٌعٌة السنوٌة وال نكاد نعرؾ ّإال الملٌل ع ّما كان
ٌجري بؤلفعل .من هذا الملٌل الذي نعرفه ّ
أن معظم هذه الدٌانات كانت تمارس نوعا من العشاء السري حٌث ٌإتى بحٌوان
هو رمز اإلله المٌّت فٌُمتل وٌإكل لحمه وٌُشرب د ّمه كفعل رمزي لبلتحاد الحمٌمً بؤإلله .وفً ؼٌر هذه المناسبة ّ
فإن لتل
المحرم أكله لدى السورٌٌن من عبّاد ادونٌس ّإال فً
ُحرم تحرٌما باتّا .كما هو شؤن حٌوان الخنزٌر
ّ
هذا الحٌوان وإكله ٌ ّ
طمس العشاء السري ،ولدى المصرٌٌن أٌضا ّإال خبلل الطموس المشابهة الخاصة باوزورٌس.
لمد تبنّى الٌهود هذا التحرٌم التداء بالمصرٌٌن وجٌرانهم السورٌٌن دونما سبب واضح ث ّم جاء الدٌن اإلسبلمً وتبنّى
تحرٌم اكل لحم الخنزٌر بتؤثٌر الدٌن الٌهودي.
فً هذا الجو الثمافً المشبّع بدٌانات االسرار وجٌش أآللهة المخلّصٌن ظهرت المسٌحٌة إلى الوجود .وكان اتباع المسٌح
فً البداٌة هم للّة من الٌهود المشبّعٌن باالفكار المهدٌة التً كانت من الموة فً تلن اآلونة بٌن جماعة الٌهود لدرجة كان
معها ظهور المهدي المنتظر او المسٌح المرتمب متولعا فً اي لحظة او ساعة لٌنمذ الشعب من إضطهاد الرومان وٌبنً
ملكوت الرب فً االرض.
ولم ٌعتمد هإالء فً البداٌة انهم انما ٌنتسبون لدٌن جدٌد بل نظروا النفسهم دوما على انهم فرلة متمٌزة فً الدٌن الٌهودي
المدٌم ،ورؼم ان المسٌح لد خٌّب آمال الكثٌرٌن فً ذلن الولت عندما ترن نفسه للصلب والموتّ ،
فإن من بموا على
أن المسٌح لد ؼادرهم ّ
اٌمانهم رأوا ّ
الن الناس لٌسوا بعد على مرحلة تإهلهم للدخول فً ملكوت الرب وان علٌهم ان
ٌتطهروا لبل ان ٌعود المسٌح الٌهم مرة ثانٌة.
ّإال ّ
أن المسٌحٌة لم تحافظ على وضعها هذا بإعتبارها فرلة ٌهودٌة صؽٌرة السباب متعددة:
ٌتحول لئلٌمان الجدٌد سوى للة من الٌهود.
-1لم
ّ
-2تؤخرت عودة المسٌح الى درجة كبٌرة.
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-3تدمٌر مدٌنة اورشلٌم اثر ثورة مسلّحة لام بها الٌهود على الرومان وت ّم بذلن توجٌه ضربة لاضٌة على آمالهم المومٌة.
-4اثبتت تعالٌم المسٌح انها اشمل واوسع من التفسٌرات الٌهودٌة الضٌّمة فبدأت باالنتشار فً االصماع المجاورة والبعٌدة.
و لد انتشرت المسٌحٌة اوال لدى بعض افراد الجالٌة الٌهودٌة فً اصماع االمبراطورٌة الرومانٌة ولكنها ما لبثت ان
انتملت الى افراد من ؼٌر الٌهود واخذت تش ّكل تدرٌجٌا دٌنا لائما بذاته منفصبل عن الٌهودٌة.
لمد ساعدت تعالٌم بولص الرسول الى حد كبٌر فً تدعٌم هذا االنفصال.
وبدخول الؽرباء الى المسٌحٌة اخذت المسٌحٌة تؽدوا ؼرٌبة عن الٌهودٌة ،ول ّما كان هإالء الؽرباء بعٌدٌن كل البعد عن
فكرة المهدي او المسٌح المنتظر الذي ٌنمذ شعبه من االضطهاد وٌعٌد بناء امجاده ،فمد لاموا بصٌاؼة فكرتهم الخاصة عن
المسٌح وطبٌعته ودوره.
ّ
ّ
وألن جوهر العام لهذه الدٌانات
وألن معظم من دخلوا فً الدٌن الجدٌد كانوا اتباعا لدٌانات سرٌة كاالورفٌة ودٌانة مٌثرا
ّ
وألن الرسل االوائل ارادوا اجتذاب الجماهٌر باسلوب ٌؤلفونه وبصٌػ
هو المسٌطر على افئدة الناس فً تلن اآلونة،
اعتادوا علٌها( ،كل دٌن جدٌد ٌحافظ على بعض معتمدات وطموس الشعوب التً ٌنشؤ الدٌن فً ظهرانٌها فاإلسبلم مثبل
حافظ على بعض الطموس الوثنٌة الموجود فً عبادة الحج كالصفا والمروة وتمبٌل الحجر االسود) ،لهذا كله فمد نحت
فتحول المسٌح
المسٌحٌة منحى الدٌانات السرٌة وتبنت كل ما استطاعت ان تتبناه وما ٌتبلئم معها من طموسها ومعتمداتها.
ّ
شر ٌهودي الى إله مٌّت .وهو كمن سبمه من اآللهة المخلّصة اله ابن ٌلد من عذراء وٌب ّ
من مب ّ
شر برسالة جدٌدة ث ّم ٌُعانً
وٌتؤلم وٌموت ،ولكنه ٌتؽلّب على الموت وٌصعد منتصرا من عالم االموات حامبل الخبلص والحٌاة االبدٌة لمن آمن به،
ولكن خبلص الم سٌحً ال ٌعتمد على االتحاد الجسدي باإلله عبر مجموعة من الطموس ،كما هو االمر فً الدٌانات
السرٌة ،بممدار ما ٌعتمد على الحٌاة االخبللٌة الموٌمة.
لمد كافح الدٌن الجدٌد كفاحا مرٌرا ضد الدٌانات الرسمٌة لبلمبراطورٌة الرومانٌة ولكن كفاحه االلوى واالمر كان كفاحا
صام تا ال عران فٌه وال دماء ضد الدٌانات السرٌة ،ولعل الوى تلن الدٌانات التً نازعت المسٌحٌة فترة طوٌلة من
الزمن على الفوز بملوب الناس كانت دٌانة (مٌثرا) الشدٌدة الشبه بالمسٌحٌة والواسعة االنتشار فً شتى انحاء
االمبراطورٌة الرومانٌة.
هذا التشابه الؽرٌب بٌن الدٌان تٌن اذهل المسٌحٌٌن انفسهم فاعتبروه من صنع شٌطان رجٌم .وكان المٌثروٌون ٌتهمون
المسٌحٌٌن بالتفاء اثرهم والتباس معتمداتهم ،والمسٌحٌون بدورهم ٌردون االتهام بمثله.
ولعل اثرا من ذلن العران الطوٌل ما زال ماثبل حتى اٌامنا هذه وهذه بعض االمثلة:
-3العالم المسٌحً ٌحتفل بمٌبلد المسٌح ٌوم  47كانون االول وهو ٌوم االنمبلب الشتوي حٌث تصل الشمس الى آخر
مدى لها فً المٌبلن عن كبد السماء ،وحٌث ٌصل النهار آخر اشواطه فً المصر وٌبدا بعد ذلن باالمتداد على حساب
اللٌل .هذا الٌوم بالذات أُعتبر دوما فً الدٌانات الشمسٌة عٌد مٌبلد للشمس فٌه تتجدد لوتها وتستعٌد عزمها لممارعة لوى
الظبلم..
لمد الترنت عبادة ادونٌس فً سورٌة واوزورٌس فً مصر فً فترات متؤخرة بالشمس .فالسورٌون لٌلة  47كانون االول
كانوا ٌحتفلون بمولد ادونٌس فٌجتمعون فً المعابد وٌصرخون عند منتصؾ اللٌل ( :لمد انجبت العذراء ابنا والنور
ٌنتشر) والممصود بالعذراء طبعا هو آلهة الشرق الكبرى عشتار او عستاروت التً ٌدعوها السامٌون بالسٌدة السماوٌة او
ملكة السماوات ،فالعذراء لمبها والعذرٌة جوهرها رؼم كونها آلهة الحب ،النها معطاء دون ان تنمص.
 -4عٌد الفصح ٌعطٌنا مثبل آخر على تبنً المسٌحٌة للمناسبات واالعٌاد الخاصة بدٌانات االسرار .فعٌد الفصح هو عٌد
لٌامة المسٌح من بٌن االموات بعد ما عاناه فً ٌوم الجمعة الحزٌنة على درب االالم ولد تبنت الكنٌسة ٌوم  47آذار عٌدا
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للفصح ،وبذلن ٌكون بعث المسٌح هو بعث ربٌعً ،شؤنه فً ذلن شؤن آلهة الخصب المدٌمة والمخلّصٌن االوائل
عبّاده بمٌامته فٌما بٌن ٌوم  46و  47آذار.
وخصوصا اودونٌس وآلٌس الذي كان ٌحتفل ُ
وبعٌدا عن هذٌن العٌدٌن الرئٌسٌٌن فاننا نجد اعٌادا وثنٌة اخرى لد ُحورت وأُسبؽت علٌها الصفة المسٌحٌة ،فعٌد اآللهة
دٌانا لد اصبح عٌد صعود السٌدة العذراء ،وعٌد االموات لد اصبح عٌد المدٌسٌن.
أ ّما األم الكبرى او الموة االخصابٌة الكونٌة المتمثلة بآلهة الحب العذراء فمد حلّت محلها السٌدة مرٌم العذراء التً د ُعٌت
بسٌدة السماوات وهو اللمب الرئٌسً لآللهة عشتار.
ولٌس الصلٌب نفسه كرمز للسٌد المسٌح بالرمز الجدٌد فً عالم الدٌانات المدٌمة ،فمد الترن الصلٌب بعدد من آلهة
الخصب الشرلٌة المدٌمة ،فهو رمز أالله (أندارا) أحد اشكال االله بعل او حدد ،والصلٌب اٌضا رمز اآللهة الفٌنٌمٌة
(بارات) آلهة مدٌنة بٌروت ،واحد اشكال آلهة الخصب عشتار او عشتروت.
ّ
إن شكل الصلٌب هو االصطبلح الدال على الخصب فً اللؽة السومرٌة.

 -7لابٌل وهابٌل-الصراع بٌن المزارع والراعً
(أنا ألعذراء سؤتزوج ألمزارع .ألفبلح ألذي ٌزرع ألنباتات وٌعطً ألؽبلل ألوفٌرة .ألفبلح ألذي ٌنتج ألحبوب
ألؽزٌرة).......ممطع من أسطورة سومرٌة.
(فنظر ألرب هابٌل وتمدمته وإلى لاٌن وتمدمته لم ٌنظر) ......ألعهد ألمدٌم-سفر التكوٌن .7-6
لربا لربانا فتمُ ِبل من إحداهما ولم ٌُتمبَل من أآلخر لال أللتلنّن لال إنّما ٌتمبل أهلل من
(وأتل علٌهم نبؤ أبنً آدم بؤلحك إذ ّ
ألمتمٌن) ......لرآن كرٌم :ألمائدة -أآلٌة .49
بعد ْ
أن أكتشؾ أإلنسان ألزراعة ،وبدأت ألمرى ألزراعٌة بؤلظهور وظهرت ألمدن وألدول ألتً تحمً ألمزارعٌن ،بدأ
صراع دموي بٌن ألمجتمعات ألزراعٌة والمجموعات ألرعوٌة .كانت ألمجتمعات ألزراعٌة توسع أراضٌها علً حساب
أراضً ألمجموعات ألرعوٌة وكان ٌصحب هذا ألتوسع حروب ضد ألمجموعات ألبدوٌة ألتً كانت تماوم هذا ألتوسع،
وبؤلممابل ك انت ألمجموعات ألرعوٌة تشن ؼزوات أنتمامٌة سرٌعة على ألمجتمعات ألزراعٌة وعلى ألمدن وألدول ألتً
تحمً هده ألمجتمعات.
لمد حدثنا ألتارٌخ مطوال ،وأثار إشفالنا ،عن ؼزوات ألبدو ألكبرى على بابل ونٌنوى وروما ومصر ،وفٌما بعد على بؽداد
ودمشك عندما تدفمت علٌها جموع ألتتار ألجائعة من أعماق ألصحاري أآلسٌوٌة ،ول ْم ٌحدثنا عن صراخ ألبدوي ألمنعزل
وهو ٌُذبح على ٌد أخٌه ألمزارع .حدثنا ألتارٌخ عن لابٌل وهو ٌذبح أخاه هابٌل ولم ٌحدثنا عما فعله هابٌل بؤخٌه لٌستحك
منه ذلن.
ّ
إن أُذُن ألتارٌخ ال تسمع ّإال أألصوات ألعالٌة ،أ ّما أألصوات ألخافتة فبل تصل إلى أسماعه.
لمد أنعكس هذا ألصراع أإلجتماعً بٌن الثمافتٌن الزراعٌة والرعوٌة ،بٌن لابٌل ألمزارع وهابٌل ألراعً  ،فً أساطٌر
ألمنطمة.
حلت ألثمافة ألسومرٌة وهً أول ثمافة زراعٌة فً ألتارٌخ ألتنالض بٌن ألمزارع والراعً لصالح ألمزارع فً ثبلثة
أساطٌر معروفة هً:
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 -6أسطورة اٌمٌش وأنتٌن.
 -7أسطورة لهار وأشنان.
 -8أسطورة أنكمدو ودوموزي.
فً هذه أألساطٌر ٌذهب المزارع والراعً الى اآللهة ٌحتكمان فٌما شجر بٌنهما من خبلؾ ،حٌث تحكم أآللهة للمزارع
بالؽلبة والتفوق واالفضلٌة على اخٌه الراعً.
أسطورة أنكمدو ودوموزي :
فً هذه االسطورة نجد أنانا (آلهة الحب والخصب عند السومرٌٌن) تبحث عن زوج فٌتمدم لطلب ٌدها دوموزي الراعً
وأنكمدو المزارع .وهً كمولؾ اولً تفضل أنكمدو.
انا العذراء ساتزوج المزارع
الفبلح الذي ٌزرع النباتات وٌعطً الؽبلل الوفٌرة
الفبلح الذي ٌُنتِج الحبوب الؽزٌرة
ّاال ّ
أن اخاها (أوتو) اله الشمس ٌحضّها على الزواج من دوموزي الراعً وتفضٌله ؼلى الفبلح .فٌؤخذ بتعداد محاسنه
وصفاته ولكن انانا تتابع إبداء وجهة نظرها فً السبب الذي من اجله تفضل المزارع .ثم ٌستعرض دوموزي وأنكمدو ما
ٌستطٌعون من تمدٌمه الى انانا إللناعها ولكن فً نهاٌة االسطورة ٌنتصر الراعً دوموزي على الفبلح انكمدو وتاخذه
انانا زوجا لها.
ّاال ّ
أن هذا االنتصار ل ْم ٌكن ّاال بداٌة الكارثة لدموزي المسكٌن الذي ارسلَ ْ
ت به انانا فٌما بعد الى العالم االسفل ،لٌنوب
عنها هنان ،وٌتوضح ذلن فً اسطورة سومرٌة اخرى وهً اسطورة هبوط انانا للعالم االسفل .وتؽدو التضحٌة بالراعً
شرط انتصار الزراعة واستكمال دورة الخصب على االرض وكما ٌتوضح فً اسطورة هبوط عشتار للعالم االسفل.
وهكذا ّ
فإن انتصار الراعً ل ْم ٌكن ّاال مإلتا وزائفا ومرحلة تحضٌرٌة لخسارته النهائٌة ،بل وللتضحٌة به لضمان
استمرار الحضارة الزراعٌة .وفً مرامٌها االخٌرة فإن هذه االسطورة تتفك مع بمٌة اساطٌر وادي الرافدٌن فً سٌادة
الفبلح وؼلبته على الراعً.
ولعل النص التوراتً وألمرآنً ال ٌبتعد عن هده الفكرة عندما ٌمبَل اإلله تمدمات هابٌل الراعً مفضبل اٌاه عن لابٌل
المزارع ولكن لابٌل ٌموم فٌما بعد بمتل اخٌه انتماما منه.
أسطورة لاٌن وهابٌل فً ألتوراة:
(  1وعرؾ ادم حواء امراته فحبلت وولدت لاٌٌن.ولالت التنٌت رجبل من عند الرب . 2ثم عادت فولدت اخاه
هابٌل.وكان هابٌل راعٌا للؽنم وكان لاٌٌن عامبل فً االرض. 3وحدث من بعد اٌام ان لاٌٌن لدم من اثمار االرض لربانا
للرب  . 4ولدم هابٌل اٌضا من ابكار ؼنمه ومن سمانها.فنظر الرب الى هابٌل ولربانه . 5ولكن الى لاٌٌن ولربانه لم
ٌنظر.فاؼتاظ لاٌٌن جدا وسمط وجهه . 6فمال الرب لماٌٌن لماذا اؼتظت ولماذا سمط وجهن . 7ان احسنت افبل رفع.وان لم
تحسن فعند الباب خطٌة رابضة والٌن اشتٌالها وانت تسود علٌها  8وكلم لاٌٌن هابٌل اخاه.وحدث اذ كانا فً الحمل ان
لاٌٌن لام على هابٌل اخٌه ولتله . 9فمال الرب لماٌٌن اٌن هابٌل اخون.فمال ال اعلم.احارس انا ألخً. 10فمال ماذا
ً من االرض . 11فاألن ملعون انت من االرض التً فتحت فاها لتمبل دم اخٌن من
فعلت.صوت دم اخٌن صارخ ال ّ
ٌدن . 12متى عملت االرض ال تعود تعطٌن لوتها.تائها وهاربا تكون فً االرض . 13فمال لاٌٌن للرب ذنبً اعظم من
ان ٌحتمل . 14انن لد طردتنً الٌوم عن وجه االرض ومن وجهن اختفً واكون تائها وهاربا فً االرض.فٌكون كل من
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وجدنً ٌمتلنً . 15فمال له الرب لذلن كل من لتل لاٌٌن فسبعة اضعاؾ ٌنتمم منه.وجعل الرب لماٌٌن عبلمة لكً ال ٌمتله
كل من وجده . 16فخرج لاٌٌن من لدن الرب وسكن فً ارض نود شرلً عدن  ....) 17العهد المٌم ،سفر التكوٌن،
االصحاح الرابع.39-3 ،
أن ممتل الراعً على ٌد المزارع ْ
المرامً النهائٌة للنص الوراتً تتفك مع بمٌة النصوص السومرٌة ذلن ّ
إن هو ّإال
تثبٌت لؽلبة المزارع ولوته وتفوله على الراعً .ولم ٌكن بإمكان النص التوراتً ّاال ْ
أن ٌسٌر على هذا المخطط ،ذلن ّ
أن
الٌهود لوم رعاة ،ولكنّهم استمروا فٌما بعد وزرعوا االرض وبنو المدن ،وبموا ٌكنون احتراما لتارٌخهم الرعوي المرٌب.
فجاء لبول ٌهوه لمربان الراعً تعبٌرا عن مرحلتهم الرعوٌة السابمة واحترامهم لها بسبب لراءاتهم الٌومٌة للتوراة .أما
موت الراعً على ٌد المزارع لابٌل فجاء نتٌجة لبلمر الوالع الذي ٌعٌشه الٌهود من ؼلبة الزراعة على البداوة.
مات هابٌل الراعً ،تاركا احفاده الرعاة فً أس ِْر الدورة المناخٌة السنوٌة ،بعٌدٌن عن اي مساهمة فً ثمافة البشر
وحضارتهم ،فبدوي الٌوم ال ٌختلؾ فً شًء عن بدوي فجر التارٌخ .اما لابٌل المزارع فمد استلم زمام الحضارة ودفع
بها اشواطا الى االمام .انتج المجتمع الزراعً ،فالمجتمع الصناعً واستطاع احفاد لابٌل الوصول الى الفضاء الخارجً.
أسطورة لابٌل وهابٌل فً ألمرآن:
صة كما وردت فً المران ّ
بؤن احد ابناء آدم لَت َل اخاه بسبب الحسد ،وهنا نبلحظ وجود عدّة تفاسٌر فالمران
تذكر الم ّ
ٌذكر بان سبب الجرٌمة هو لبول هللا لمربان الممتول وعدم لبوله لمربان الماتل.
ا ّما التفسٌر الثانً فتذكر ّ
بان سبب المتل هو نتٌجة للصراع بٌن االخوٌن لرؼبة كلٌهما الزواج من اختٌهما.
وهنان تفسٌر ثالث ٌدمج سببً المتل ،فبعد رفض لابٌل تزوٌج اخته التإام من هابٌل وابداء نٌته بالزواج منها مخالفا بذلن
مشٌئة والده ادم ٌمترح آدم علٌهما تمدٌم المرابٌن لمعرفة مشٌئة هللا حول الخبلؾ الناشب بٌنهما (وأتل علٌهم نبؤ أبنً آدم
لربا لربانا فتمُبِل من إحداهما ولم ٌُتمبَل من أآلخر لال أللتلنّن لال إنّما ٌتمبل أهلل من ألمتمٌن) ......لرآن كرٌم:
بؤلحك إذ ّ
ألمائدة -أآلٌة .49
صة االسبلمٌة ٌحتار الماتل بما ٌفعله بال ُجثَّة ،فٌرسل هللا ؼرابا ٌحفر االرض وٌدفن جثّة
بعد تنفٌذ الجرٌمة وحسب الم ّ
ؼراب مٌّت فٌملّده الماتل وٌدفن اثار جرٌمته.

 -8يونس والحوت:
(( فأعد الرب حوتا عظٌما إلبتالع ٌونان ،فكان ٌونان فً جوف الحوت ثالثة اٌام وثالث لٌالً))  ....نبؤة ٌونان /العهد
المدٌم (التوراة) الفصل الثانً.1-
(( فَ ْالتَمَ َمهُ ْال ُحوتُ َو ُه َو ُم ِلٌ ٌم )) ......سورة الصافات -اآلٌة  / .142المرآن الكرٌم
ت ِإ ْذ نَادَى َو ُه َو َم ْك ُ
ظو ٌم ))  .....سورة الملم -اآلٌة  /.48المرآن الكرٌم
ب ْال ُحو ِ
ص ِ
(( فَا ْ
اح ِ
ص ِب ْر ِل ُح ْك ِم َر ِبّنَ َو ََل ت َ ُك ْن َك َ
جاء فً تفسٌر ابن كثٌر لآلٌة  142من سورة الصافات ماٌلً:
ع ْ
س َالم فَ َال ٌُ َه ِ ّ
رر أ َ ْن ٌَ ُ
ظ ًما
أ َ َم َر ه
علَ ٌْ ِه ال ه
ق ُم لَهُ لَحْ ًما َو ََل ٌَ ْك ِسر لَهُ َ
ق ّك ْالبِ َحار َوأ َ ْن ٌَ ْلت َ ِمم ٌُونُع َ
اَّلل تَعَالَى ُحوتًا ِم ْن ْالبَحْ ر ْال َ ْضْخ َ
َب بِ ِه فَ َ
اف بِ ِه ْالبِ َحار ُكله َها َ .ولَ هما اِ ْستَمَ هر ٌُونُع فًِ
علَ ٌْ ِه ال ه
س َالم نَ ْفسه فَ ْالتَمَ َمهُ ْال ُحوت َوذَه َ
فَ َجا َء ذَلِنَ ْال ُحوت َوأ َ ْلمَى ٌُونُع َ
ط َ
صلهى فًِ بَ ْ
ب أَنههُ لَ ْد َماتَ ث ُ هم َح هرنَ َرأْسه َو ِرجْ لَ ٌْ ِه َوأ َ ْ
بَ ْ
طن ْال ُحوت َو َكانَ ِم ْن ُج ْملَة
طن ْال ُحوت َح ِس َ
ام فَ َ
ط َرافه فَإِذَا ُه َو َح ّ
ً فَمَ َ
ث فًِ بَ ْ
رع لَ ْم ٌَ ْبلُغهُ أ َ َحد ِم ْن النهاع َو ْ
اضْختَلَفُوا فًِ ِم ْمدَار َما لَبِ َ
طن ْال ُحوت فَ ِمٌ َل ث َ َالثَة
عائِ ِه ٌَا َربّ اِت ه َضْخ ْذت لَن َمس ِْجدًا فًِ َم ْو ِ
دُ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ه
ْ
ً:
ً ه
س ْبعَة لالهُ َج ْعفَر ال ه
عنهُ َولٌِ َل أ ْربَعٌِنَ ٌَ ْو ًما لالهُ أبُو َما ِلن َولا َل ُم َجاهِد َ
اَّلل َ
صادِق َر ِ
أٌَهام لالهُ لت َادَة َولٌِ َل َ
عن الق ْعبِ ّ
ر َ
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ر ًحى َولَفَ َ
سا
ص ْلت َ :وأ َ ْنتَ بِفَ ْ
ا ِْلتَمَ َمهُ ُ
ع ِقٌهة َوا َ هَّلل تَعَالَى أ َ ْعلَم بِ ِم ْمدَ ِار ذَلِنَ َوفًِ ِق ْعر أ ُ َمٌهة بْن أ َ ِبً ال ه
ظه ُ َ
ر ٍل ِم ْنن نَ هجٌْت ٌُونُ َ
رعَاف ُحو ٍ
ت لٌََا ِلٌَا  ....انتهى.
َولَ ْد بَاتَ فًِ أ َ ْ
التنسٌب فً اَلساطٌر تعنً الكقف اَلول عن المداسة ،الذي ٌتم بفعل التنسٌب فً مرحلة المراهمة ،وبٌن كقوف َلحمة
تجري لجماعات باطنٌة مغلمة بإحكام ،بل وكقوف عن المداسة تاتً لنضْخبة ،وتؤلف عالمة على دعوتهم الى اداء رسالة،
وعلى نداء داضْخلً صادر عن اعمالهم (كما حدث فً لصة النبً ٌونع).
ان اضْختبار التنسٌب فً اساطٌر اَلولٌن ٌمرً بابتالع المرٌد من لبل تنٌن  ،بصورة رمزٌة .وهنالن بدائل كثٌرة العدد
لذلن الطمع كاسطورة ابتالع الحوت للنبً ٌونان الذي ورد لصته فً التوراة ( النبً ٌونع فً المرآن) .ففً نبؤة ٌونان
فً العهد المدٌم (التوراة) الفصل الثانً 1-جاء ( :فأعد الرب حوتا عظٌما إلبتالع ٌونان ،فكان ٌونان فً جوف الحوت
ثالثة اٌام وثالث لٌالً)) ،وجاء فً الفصل الثانً (( ،11-فأمر الرب الحوت فمدف ٌونان فً الٌبع )).
إن الرمزٌة الكامنة فً لصة ٌونان (النبً ٌونع) ٌتناول سرا دٌنٌا ضْخاصا بالموت واَلنبعاث الرمزٌٌن.
فً بعض اَللطار ترم طموع تنسٌب المراهمٌن دضْخول المرٌد فً لالب ٌمثل حٌوانا مائٌا هائل الحجم ممسوضْخا ،اقبه
بالتمساح والحوت والسمكة فابناء لبٌلة بابوع فً غٌنٌا الجدٌدة كانوا ٌصنعون لالبا من ضْخقب النضْخٌل ٌُدعى كٌمونو ٌُمثل
تنٌنا هائال سًء المالمح وٌحتفظون به فً بٌت الرجال .كانوا ٌُدضْخلون المرٌد عند تنسٌبه فً كرش دلن التنٌن.
اما القامان (رجل الدٌن او الساحر) فً المبائل الساكنة فً سٌبٌرٌا واَلسكٌمو فً المطب القمالً ،فٌدضْخل بالفكر ،ضْخالل
اَلنضْخطاف ،امعاء سمكة هائلة الحجم او امعاء حوت ،فاَلمر فً هده الحالة ٌتعلك برحلة وجد تتم بالفكر والضْخٌال الى
بطن تنٌن بحري.
فً التراث الفنلندي كان الحداد إٌلمارٌنان ذات ٌوم ٌغازل فتاة رائعة الجمال ،فاقترطت علٌه حتى تمبل الزواج منه ان
ٌصطاد الحداد سمكة هائلة الحجم ،وعندما فعل التهمته السمكة فصار فً احقائها .ثم هبط الى امعائها ،وراح ٌنتفض
فتوسلت الٌه السمكة ،ورغبت ان ٌضْخرج من الضْخلف .فاجابها( :انا لن اسلن هدا السبٌل ،ولو فعلت ساكون مورع هزء
وسضْخرٌة من الناع جمٌعا) ،عند ذلن الترحت السمكة ان ٌضْخرج من فمها .اما الحداد فرفض طلبها ولال( :لو اتٌت هذا
الفعل ،سٌمول الناع :هذا الحداد تمٌأته السمكة) ثم واصل انتفارته بالعنف والقدة الى ان تفجر جسم السمكة المسكٌنة،
وتناثرت ابعارها.
نالحظ ان الغول البحري ٌموم بدور مزدوج فً هذه اَلساطٌر ,وان السمكة الهائلة التً ابتلعت النبً ٌونع ( ٌونان فً
التوراة) وسائر اَلبطال اَلسطورٌٌن ترمز الى الموت ،وان بطنها ٌمثل الجحٌم .لمد جرى فً رؤى البلدان المطلة على
بحر اَلبٌض المتوسط ،تصور الجحٌم بصورة معتادة ،تحت قكل تنٌن بحري هائل ،ربما ٌتضْخذ نموذجه المدٌم من
اللوٌثان* ،الذي تتحدث عنه التوراة.
ان ٌُبتلع المرء ٌوازي اذن موته ،فً نظر اَللدمٌن ،وهذا ما نلضْخص الٌه بكل وروح من جمٌع الطموع البدائٌة المتصلة
بالتنسٌب .ومن جهة اضْخرى ٌعنً اٌرا ،الولوج الى احقاء التنٌن اَللتحاق بحالة جنٌنٌة سابمة لتكوٌن اَلقكال.
ان الظلمات التً تضْخٌم فً بطن التنٌن تمابل اللٌل الكونً ،وتعادل حالة السدٌم والعقوائٌة التً كانت لبل الضْخلك .بتعبٌر
آضْخر ،نحن امام رمزٌة مزدوجة :رمزٌة الموت ،اي نهاٌة الزمان ،ورمزٌة اَلرتداد الى ورع البذور وإلى بداٌة التكوٌن
واإلنقاء ،والى حالة سابمة لكل قًء ،وسابمة لكل وجود فً الزمان.
ان ابتالع التنٌن او الحوت طالب التنسٌب له دور مهم فً التمالٌد الطمسٌة ،وعلى حد سواء فً اساطٌر اَلبطال ،وفً
المٌثٌولوجٌات المعنٌة بالموت ،اَلمر ٌتعلك بسر دٌنً ٌمترً اداء اَلضْختبار التنسٌبً اَلقد هوَل ،اضْختبار الموت ،لكنه
ٌؤلف بطبٌعة الحال ،السبٌل الوحٌد المتاح من اجل الغاء الدٌمومة الزمنٌة ،اي من اجل ازالة الوجود التارٌضْخً ،واستعادة
الورع اَلولً البدئً .هده اَلستعادة لحالة البذور ،لحالة كمون الوجود انما توازي بدورها اٌرا الموت.
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وبهدا اَلعتبار فاإلنسان ٌمتل وجوده الضْخاص الدنٌوي ،الوجود التارٌضْخً ،الذي اصابه اإلنهان واإلهتراء ،من اجل
استعادة الطهارة والبراءة ،والوجود المنفتح الغٌر الملطخ بادران الزمان .ان الموت من ضْخالل تلن السٌالات التنسٌبٌة (
الدضْخول فً بطن الحوت او التنٌن) ٌعمل على الضْخالص من المارً ،وعلى ورع حد الى وجود ضْخائب -قأن اي وجود
دنٌوي َل صلة له بالمداسة -من اجل استئناف وجود آضْخر الى حٌاة جدٌدة ،وهدا ما حدث للنبً ٌونع بعد ضْخروجه من
بطن الحوت.
وفً اسطورة اٌتانا والنسر السومرٌة التً تطرلنا الٌها فً بحث سابك (حكاٌات جدتً واسطورة اٌتانا والنسر )2-للنا:
لمد كان على النسر أن ٌموت رمزٌا ً فً باطن الرض– الم ،لكً ٌُب َعث من جدٌد معافى ومزودا ً بموى تتعلك أٌرا ً
زودته بها ننضْخرساج ،الرض.
باإلضْخصاب ه
لمد هبط النسر أوَلً من الممة إلى الرض حٌث جحر الحٌة ،ثم هبط أعمك من ذلن فً غٌاهب البئر حٌث رحم الرض،
السرانً لعاللة النسر
لٌنطلك بعد ذلن فً طلب النبتة التً تتعهدها بالرعاٌة عقتار إلهة الضْخصوبة الكونٌة .هذا المغزى
ه
تعرض له النسر ،ومسارعة اإلله قمش إلى العفو عنه لٌوكل إلٌه المهمة التً
بالحٌة ٌفسر لنا عدم جدٌة ال ِعماب الذي ه
صار اآلن صالحا ً لها ،بعد أن تحول ،عبر الطمع الذي مر به ،من نسر عادي إلى نسر لادر على إتمام مهام َل ٌمدر
علٌها غٌره.
سلٌِنَ ( )139إِ ْذ أَبَكَ إِلَى ْالفُ ْل ِن
ع لَ ِمنَ ْال ُم ْر َ
وتماثل هده الحالة عماب هللا للنبً ٌونع بجعل الحوت ٌلتممهَ (( ،وإِ هن ٌُونُ َ
س ِب ِّحٌنَ
ساه ََم فَ َكانَ مِنَ ْال ُم ْد َح ِ
رٌنَ ( )141فَ ْالتَمَ َمهُ ْال ُحوتُ َو ُه َو ُم ِلٌ ٌم ( )142فَلَ ْو ََل أَنههُ َكانَ مِنَ ْال ُم َ
ون ( )140فَ َ
ْال َم ْق ُح ِ
ث فًِ بَ ْ
( )143لَلَ ِب َ
ٌن ()146
علَ ٌْ ِه َ
طنِ ِه ِإلَى ٌَ ْو ِم ٌُ ْب َعثُونَ ( )144فَنَبَ ْذنَاهُ ِب ْال َع َر ِ
س ِمٌ ٌم (َ )145وأ َ ْنبَتْنَا َ
اء َو ُه َو َ
ق َج َرة ً ِم ْن ٌَ ْم ِط ٍ
س ْلنَاهُ إِلَى ِمائ َ ِة أ َ ْلفٍ أ َ ْو ٌَ ِزٌدُونَ ( -)147اآلٌات  147-142من سورة الصافات.
َوأ َ ْر َ
س ْلنَاهُ ِإ َلى ِمائ َ ِة أ َ ْلفٍ أ َ ْو ٌَ ِزٌدُونَ )) -اآلٌة-
((وأ َ ْر َ
فهنا نجد بان العماب لم ٌكن جدٌاَ ،لن هللا عفى عنه وارسله لهداٌة لومه َ
 147من سورة الصافات ،.وكل ما فً اَلمر ،ان النبً ٌونع مر بطمع تنسٌبً لٌكون جاهزا لتحمل مقاق الدعوة.
وما دمنا نتحدث عن طمع التنسٌب فإن طموع الحج والعمرة فً الدٌن اإلسالمً هً عملٌة تنسٌب اٌرا ،فالحاج او
المعتمر ٌموت اثناء الحج والعمرة طمسٌا ،بدلٌل لبسه كفنا ابٌض اثناء الطموع ومن ثم ٌتصفى من ذنوبه بعد انتهاء
طموع الحج او العمرة كمن ولدته امه من جدٌد.
*اللوٌثان  :هو تنٌن مضْخٌف ٌتحدث عنه التوراة (العهد المدٌم) ،عندما ٌُثار ٌكون بممدوره ابتالع القمع ،تضْخرج من فمه
مقاعل وٌتطاٌر منه قرر النار /سفر اٌوب -الفصل اَلربعون والحادي واَلربعون.

 - 9ألشامانية:
القامانٌة تقكل تجربة دٌنٌة متمٌزة ،وكلمة القامان فً لغة التونكوز المنتقرة فً سٌبٌرٌا تعنً اَلرطراب والبلبلة َلن
الرجل ٌتعرض احٌانا فً الحلمات الى نوبات ٌصرخ فٌها وٌمفز وٌؤدي حركات عنٌفة.
القامان هو الكاهن فً آسٌا الوسطى والغربٌة وفً جبال اَللتاي واَلورال وعند اَلسكٌمو وعند السكان اَلصلٌٌن من
امرٌكا القمالٌة .انه ٌأتً مجموعة من اَلفعال السحرٌةٌ .زعم القامان انه ٌمٌم عاللات الصدالة والمودة مع اَلرواح
التً تهٌمن على عالم النبات وعلى الحٌوانات اَلهلٌة والمتوحقة ،وٌعمد معها اَلتفالات والمعاهدات ،بمصد تأمٌن
الطرائد الوفٌرة للصٌادٌن ولكً ٌمرع الزرع والررع ولتأتً مواسم الضْخٌر.
وٌمول القامان ان بامكانه التأثٌر على ارواح البقر وبممدوره ان ٌتركها تهٌم وتتعرض لهجمات اَلرواح الضْخبٌثة .وٌؤدي
القامان مهماته عندما ٌكون فً حالة الوجد فمط .والوجد هو تجربة من مستوى الصوفً ٌعانٌها بالروح ضْخالل اَلحالم،
48

ٌهجر فٌها جسده وٌنطلك الى السماء او الى الجحٌم وبذلن ٌلغً بالفكر والضْخٌال واَلنفعال قرط اَلنسان الراهن وٌستعٌد
قرط اَلنسان اَلولً الذي كان فً الفردوع.
فً بحث سابك ( ٌونع والحوت ) تطرلنا الى عملٌة التنسٌب فً المعتمدات اَلنسانٌة ،فالقامان َل ٌصبح قامانا ّاَل بعد
نجاحه فً اضْختبارات التنسٌب ،وتمترً اجراءات التنسٌب الى القامانٌة اجتٌاز اضْختبارات قالة ٌصعب احتمالها ،تدور
حول تجربة موت وانبعاث من المستوى الروحً .وكل تنسٌب ٌفرض اعتزال المرٌد وفصله عن الجماعة لمدة من
الزمن ٌتعرض ضْخاللها للتنكٌل والتعذٌب ،وٌاضْخذ العلم باَلٌحاء والمكاقفة عن القٌخ الفمٌه صاحب الحكمة والتدبٌر وٌكون
لدٌه قعور بانه مصطفى من ممامات الهٌة ،انه بالتنكٌل الذي ٌصٌبه ٌموت رمزٌا فً حٌاته الدنٌوٌة الضْخالٌة من المداسة،
لٌنبعث الى حٌاة جدٌدة .بذلن ٌغدو انسانا مضْختلفا ٌرتكز على ابعاد وجودٌة لم تكن له من لبل.
وٌنتهً به اَلمر الى حٌازة الومٌض واَلقراق والى معاناة تجربة من المستوى الصوفً ،اساسٌة وحاسمة وٌتكون لدٌه
قعور بالتعالً وكأن البٌت الذي ٌمٌم فٌه ٌرتمً الى ارتفاع قاهك.
لٌست القامانٌة دٌنا ولٌع لها عمائد محددة ،وَل بٌت ضْخاص للعبادة .انما هنالن طراز ضْخاص من الرجال والنساء ( لوجود
نساء قامانات ) ٌعمدون الحلمات التً ٌحررها ابناء المبٌلة .انهم ٌحتلون منزلة مرمولة فً الجماعة وٌعملون على تمدٌم
الضْخدمات وتحمٌك المنافع وتلبٌة الرغبات.
هنالن ضْخطأ قائع بٌن اَلتران ،فكثٌر منهم ٌعتمدون ّ
بان دٌنهم لبل دضْخولهم الى اَلسالم هو القامانٌة ،والصحٌح انهم كانوا
ٌؤمنون برب السماء ( كون تانري) ورب اَلرض ( ٌر تانري ) ،ففً المجتمعات القامانٌة ،حٌث لم ٌصل الدٌن بعد الى
درجة كافٌة من التمنٌن والتنظٌم للتجربة الروحٌة الجمعٌة تتركز الحٌاة الروحٌة للمبٌلة حول قضْخصٌة واحدة فذة هً
القامان.
ّ
ان ما ٌمٌز القامان فً مجتمعات الصٌد هذه عن الكاهن فً المجتمعات الزراعٌة المستمرة ،هو تفرد التجربة الروحٌة
الفردٌة للقامان عمن سبمه وعمن سٌلٌه من القامانات ،انه َل ٌسٌر فً طرٌك سلكه سلفه وَل ٌعبّد طرٌما لضْخلفه ،بل
ٌرتمً بمواه الضْخاصة ثم َل ٌعمل على تمنٌن تجربته لتكون حذوا لغٌره.
اما الكاهن ( رجل الدٌن كذلن ) فإنّه ٌلعب دورا مرسوما بدلة فً دٌن الجماعة ،المؤسع منذ المدم على لواعد ثابتة،
وما على الكاهن ّاَل السٌر على مسالن من ما سبمه من الكهنة .وهذا ما ٌفرق القامان اٌرا عن مؤسع الدٌانة الجدٌدة،
ّ
َلن طرٌمة القامان تنتهً بموته ،اما طرٌمة مؤسع الدٌانة فتغدو نمطا لكل الجماعة ولكل من ٌجًء بعده ضْخلٌفة.
ٌمكن تمسٌم اَلدٌان الى ثالثة مجامٌع:
 -1الدٌن الفردي:
فً لاع الظاهرة الدٌنٌة ،هنالن ضْخبرة فردٌة ٌعانٌها اَلنسان فً اعماق نفسه وبمعزل عن تجارب اآلضْخرٌن .فإذا كان لكل
بناء سامك اساع ٌموم علٌهّ ،
فإن بناء الدٌن إنّما ٌموم على هذا النوع من الضْخبرة الدٌنٌة الفردٌة ،وٌدضْخل القامانٌة رمن
هذه المجموعة.
 -2الدٌن الجمعً:
تتضْخذ الظاهرة الدٌنٌة سمتها الجمعٌة عندما ٌأضْخذ اَلفراد بنمل ضْخبراتهم المنعزلة الى بعرهم بعرا ،فً محاولة لتحمٌك
المقاركة والتعبٌر عن التجارب الضْخاصة فً تجربة عامة ،وذلن باستضْخدام مجازات من والع اللغة ،وضْخلك رموز تستمطب
اَلنفعاَلت الدٌنٌة المتفرلة فً حالة انفعالٌة مقتركة ،وهذا ما ٌمود الى تكوٌن المعتمد ،وهو حجر اَلساع الذي ٌموم علٌه
الدٌن الجمعً ( ارافة الى الطمع واَلسطورة ) .فهنا تتعاون عمول الجماعة ،بل وعمول اجٌال متالحمة رمن هذه
الجماعة ،على ورع صٌغة مر ّ
قدة لتجربتها.
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وٌمكن ممارنة العاللة بٌن الدٌن الفردي والدٌن الجمعً بالعاللة بٌن الفرد والمجتمع.
 -3المؤسسة الدٌنٌة:
ٌضْختلط مفهوم الدٌن الٌوم بفكرتنا عن المؤسسة الدٌنٌة ومولفنا منها ،الى درجة تبعث على التقوٌش ،وتؤدي الى نتائج
مفجعة فً بعض اَلحٌان ،ولعل اورح مثال على ذلن هو جملة الفٌلسوف اَلجتماعً كارل ماركع التً تمول ( :الدٌن
افٌون القعوب ).
لمد تحولت هذه الجملة ،بعد ان انتزعت من سٌالها ،الى قعار رفعته احزاب فً مولع السلطة ( الحزب القٌوعً كمثال
) ،وحاربت من ضْخالله كل اقكال الحٌاة الدٌنٌة ،حتى ظنت انها لادرة على اجتثاث المٌل الدٌنً من نفوع الناع طرا.
والحمٌمة ّ
ان ما لصده ذلن الفٌلسوف ٌنصب فً معظمه على المؤسسة الدٌنٌة َل على الدٌن ،على تفسٌر المؤسسة الدٌنٌة
للدٌن َل على تدٌن الناع ،على تسٌٌع الدٌن واستضْخدامه اداة رغط وتسلط ،سواء من لبل السلطة الزمنٌة (كالكنٌسة
الكاثولوكٌة وعلى رأسها البابا فً ال فاتٌكان ،وكاَلزهر فً مصر ،وكالحوزة العلمٌة فً النجف وكنظام وَلٌة الفمٌه فً
الجمهورٌة اَلسالمٌة فً اٌران) ،أ ْم من لبل اٌة قرٌحة او فئة تجعل من نفسها لٌّما على دٌن الناع ومرجعا اعلى
لتفسٌره والعمل بموجبه ( كالسلفٌة والوهابٌة واَلضْخوان المسلمون وحزب الدعوة فً العراق وجمٌع اَلحزاب الدٌنٌة
بدون استثناء).

 -11أساطٌر العالم ألحدٌث:
فً بحث سابك (آساطٌر أألولٌن -الفردوس المفمود) تناولنا اساطٌر العصر الذهبً بالتفصٌل وللنا فً الممدمة:
منذ ْ
أن زالت المشاعة االبتدائٌة ألتً عاشها االنسان المدٌم ،وفمد الفرد سلطته على وسائل انتاجه لصالح اآلخرٌن،
ض الى وحدة لاسٌة ببل هدؾ او ؼاٌة
تحول العمل من متعة وتحمٌك للذات الى عبودٌة واؼتراب ،ومن طمس جماعً ُم ْر ِ
ّ
ّاال لممة العٌش الٌومٌة التً تدفع لبلستمرار ٌوما آخر .ومع نضوج المجتمعات االبوٌة التسلطٌة وإحكام حلماتها على
االفراد ،صار اإلنسان الى حالة احباط دائمة هً شرطه االساسً فً حٌاة تبدوا ببل معنى وال تسعى الى ؼاٌة ،سوى
موت ٌضع حدا لفصل مإلم.
ولكن المجتمع التسلطً استطاع ْ
ٌحرم الفرد من كل شًء ّإال من رؼبة فً التؽٌٌر بادٌة او كامنة و حلم .تجلت رؼبة
ان ّ
التؽٌٌر فً ثورات البشر عبر التارٌخ فً سبٌل حٌاة اكثر وحرٌة اكثر .وتجلّى الحلم ،بدٌبل عن الفعل ،فً ادبٌات البشر
التً تصؾ عالما لادما ،هو حرٌة كاملة ومساواة مطلمة وراحة من لعنة العمل المفروض على االنسان.
عالم ال مرض فٌ ه وال عناء وال شٌخوخة وال موت .فكانت اساطٌر الجنة لدى كل الشعوب ،تعبٌرا سلبٌا عن رؼبة فً
التؽٌٌر لم تخرج الى حٌّز الفعل ،او فعل ت ّم إحباطه فصار حلما ٌنتظر.
فً هذا البحث سنحاول التطرق لبعض اساطٌر العالم الحدٌث كالشٌوعٌة الماركسٌة واالشتراكٌة الوطنٌة االلمانٌة ( الفكر
النازي).
ألشٌوعٌة ألماركسٌة وأسطورة ألعصر ألذهبً:
إذا تركنا الحدٌث عن مصٌرها التارٌخً والسند الفلسفً للماركسٌة ،وتولفنا عند البنٌة االسطورٌة للشٌوعٌة ،عند داللة
مذهبها فً المآل وفً النهاٌة المصوى ،وعند الوعود التً اطلمها والتً صادفت رواجا شعبٌا .وأٌا كان مماصد ماركس
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العلمٌة ،فمن الجلً ّ
أن صاحب (البٌان الشٌوعً) ٌستعٌد واحدة من االساطٌر الكبرى الخاصة بالنهاٌة والمآل ،فً العالم
اآلسٌوي المتوسطً ،وٌواصل أألخذ بها.
إنّها االسطورة المعنٌة بالدور االنماذي الذي ّ
ٌطلع به العادل والمصطفى ،والمدٌّس ،والبريء ،والمب ّ
شر .وتسمٌته
وإن العذابات وأألالم التً ٌكابدها ال ُمن ِمذ مدعوة ْ
الشٌوعٌة ( البرولٌتارٌا )ّ .
ألن تُحدِث تؽٌٌرا فً البنٌة االنطولوجٌة ( علم
الوجود بما هو موجود ) للعالم .على هذا النحوّ ،
فإن مجتمعا بدون طبمات ٌدعو الٌه ماركس ،وما ٌنتج عنه من زوال
للتوترات التارٌخٌةٌ ،جد له السابمة االكثر صوابا فً أسطورة العصر الذهبً ألتً ت ُ َم ٌِّ ُز -بحسب تراث شعوب عدٌدة_
بداٌة ونهاٌة التارٌخ ( ٌدخل أألفكار ألمهدٌة أإلسبلمٌة ضمن هذه أألفكار ).
لمد عمل ماركس على إؼناء تلن أألسطورة الشهٌرة مستفٌدا من االٌدٌولوجٌا ال ُمب ِشرة بالخبلص فً فً كل من المسٌحٌة
والٌهودٌة ،هنالن من جهة أخرى ،الصراع النهائً بٌن الخٌر والشر .وٌمكننا بسهولة ْ
أن نمارنه بالنزاع بٌن المسٌح
والمسٌح الكاذب الد ّجال ،والمتبوع بالظفر النهائً للمسٌح الحمٌمً.
وثمة داللة هامة فً متناول ماركس لفائدة مذهبه ،داللة االمل الذي ٌراود المسٌحٌة والٌهودٌة بنهاٌة لصوى للتارٌخ
تكون تكون بمثابة ألمآلّ .
إن ماركس فً هذا المنحىٌ ،ختلؾ عن سائر الفبلسفة من اصحاب النزعة التارٌخٌة ،الذٌن
أن تضمحل ْ
أن التوترات التً ٌطلمها التارٌخ تبلزم بالجوهر ،الشرط اإلنسانً ،وبالتالً ال ٌُمكن لها ،ابداْ ،
ٌعتمدون ّ
وأن
تتبلشى بتمامها.

أإلشتراكٌة الوطنٌة ( ألنازٌة ):
على عكس الشٌوعٌة الماركسٌة ،تشكو المٌثولوجٌا ( علم االساطٌر ) التً اخذت بها االشتراكٌة الوطنٌة ( النازٌة
بالتحدٌد ) من تهافت ال ٌوصؾ ،بالمٌاس إلى عظمة االسطورة الشٌوعٌة ،وإلى التفاإل الواسع الذي اثارته عند ُمرٌدٌها.
وال تُعزى تلن الحالة إلى محدودٌة االسطورة العرلٌة فمط ،إذ ال ٌخطر فً البال ْ
أن تمبلها عن طٌبة خاطر ،انحاء شاسعة
من اوربا ،وإنما ٌعود المٌثولوجٌا الجرمانٌة ،على وجه الخصوص ،إلى نزعة التشاإم االساسً الكامنة فٌها.
مع ذلن ترتب على اإلشتراكٌة االلمانٌة ّ
أن تبذل ،بالضرورة ،الجهد الحثٌث من أجل إحٌاء المٌثولوجٌا الجرمانٌة المدٌمة.
وفً سبٌل ذلن عملت على محو المٌم المسٌحٌة بمصد لماء الٌنابٌع الروحٌة ل ( العرق الجرمانً ) أي الوثنٌة التً
انتشرت فٌما مضى فً اوربا الشمالٌة.
وبحسب منظور علم نفس االعماقّ ،
إن محاولة مماثلة للعودة إلى ٌنابٌع العرق الجرمانً هً مجرد دعوة إلى أإلنتحار
الجماعً ،ذلن ّ
أن النهاٌة المصوى أو ألمآل المعلن عنه ،والمرتمب من لِبل لدماء الجرمان ٌبدو فً الدمار النهائً ألشامل
( راٌنارون ) .أي ّ
أن نهاٌة العالم تكون بكارثة .ذلن ألمآل ٌمتضً حصول معركة هائلة بٌن أآللهة وأالبالسة تنتهً إلى
موت جمٌع أآللهة وأألبطال ،وتُفضً بالعالم إلى حالة السدٌم والعشوائٌة.
وفٌما بعد سٌنبعث عالم جدٌد من بٌن االنماض وسٌعود إلى حٌاة جدٌدة .لذا ّ
فإن لدماء الجرمان عرفوا بدورهم المذهب
المائل بوجود دورات كونٌة ( كما فً ألدٌن ألزرداشتً والهندوسٌة ) وأخذوا بؤسطورة خلك العالم ودماره بصورة
دورٌة.
ألتساإل الذي ٌطرح نفسه بشدة هو:
كٌؾ أمكن لرإٌا تتناول نهاٌة التارٌخ ،إلى هذه الدرجة من التشاإمّ ،
ب مشاعر شرٌحة ،على أأللل من الشعب
أن تُل ِه َ
االلمانً؟ لهذا التساإل اهمٌته البالؽة ،ولم ٌكؾ عن طرح المشكبلت أمام علماء النفس.
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