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األساطري والطقوس املتشابهة يف الحضارات القدمية واألديان
Echoes of Ancient Myths and Rituals in Contemporary
Abrahamic Religions
يســتعرض هذا البحــث ميثولوجيا بعض األســاطري يف الحضارات القدمية مــع الطقوس املتعلّقة بها منــذ وجودها الذي

 وتشــابهها يف جوهرها مع بعض املعتقدات لألديان الساموية يف طقوس مختلفة،يعود إىل آالف الســنني قبل امليالد

 وإظهار أهميتها كمعتقدات، أو اإللغاء، وقد أعطتها دفق املعنى الديني إلضفاء القدســية عليها بعــدم التحريف،قليل
ً
.ساموية غري مشرتكة بآلية الطقوس الوثنية

، استخدمتها الحضارات القدمية كأساس وجودي لتناميها واستمراريتها،يتناول البحث ثالث أساطري وثالثة طقوس أساسية
 والحضارات اليونانية والرومانية والفارســية، مثل حضارة بالد ما بني النهرين،ثم يرشح كل أســطورة عىل حدة لكل حضــارة

 اليهودية واملســيحية واإلسالم؛ من،يبي ما هو مشــرك مع األديان الســاوية الثالث
 ثم،والصينية والهندية واملرصية
ّ

 وقصة آدم، وأسطورة الخلق، أسطورة الطوفان: وهذه األســاطري والطقوس هي.حيث جوهر املعتقد مع اختالف الداللة
. والقرابني والنذور، والتطهري، والتطواف،وحواء

. الفرس، اإلغريق، بالد ما بني النهرين، طقوس، أساطري:كلامت مفتاحية

This paper presents some of the mythology of millennia-old ancient civilizations and the rituals which accompanied
these myths before exploring the significant and essential resemblance to the beliefs of contemporary Abrahamic
religions. One difference is that the latter have been granted a sense of sanctity, presented as uncorrupted and
incorruptible and as divinely ordained beliefs which are entirely unrelated to their “pagan” precedents.
The author explores this broader truth by investigating the similarities between the three Abrahamic faiths and
a set of classical civilizations: the Mesopotamian, Ancient Greek, Roman, Persian, Chinese, Indian and Ancient
Egyptian. Specifically, the author concentrates on a select group of rituals and myths which exist across this
spectrum of belief systems: the Creation myth, the Great Flood, the Adam and Eve myth, circumambulation/
veneration, purification, and the offering of sacrifices and atonements.
Keywords: Mythology, Rituals, Mesopotamia, Greek civilization, Ancient Persians.
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متهيد
ُت ّ
أساسيا يف تكوين فكر اإلنسان وحضارته ،وهي موجودة بدرجات متفاوتة عند البرش.
جزءا
شكل الحالة اإليمانية بالقوة
الخفية ً
ً
ّ

ً
خفية ومنكر ًة عند بعضهم ،فيكون
فهي إيمانية عند بعض البرش بالرضا والتسليم ،وظاهرة من خالل أعمالهم الصالحة ،وقد تكون

طاغيا عىل املنطق عند بعض املتدينني ،وقد تكون ظواهر
ظاهريا؛ خو ًفا من القتل أو الرتهيب .وقد يكون اإليمان
تمجيد هذه القوى
ً
ً

ً
ثم تتعرض للمناقشة من منطلق علمي عند العلماء والفالسفة للبحث يف أسبابها؛
القوى السماوية
خاضعة للعقل وغري مس ّلم بها ،ومن ّ

مثل مسألة نشأة الخلق وأسبابه ،ومبدأ الثواب والعقاب يف الطوفان ،أو الزالزل ،أو ثورة الرباكني القاذفة لنريان الحمم الحارقة.

ّ
فكل نموذج من هذه النماذج اإليمانية باملعتقد يف الحضارات القديمة أو األديان السماوية يحاول ترجمة هذا الشعور العامر اإليماين
ً
ارتباطا وثيقًا باإلطار الثقايف والبيئي الذي ُوجد فيه.
نظرا إىل ارتباطه
بمستويات مختلفة ،لذا ّ
تعددت مظاهره وفقًا ملراحل كثرية؛ ً

وهكذا ،نشأت مجموعة الديانات واملعتقدات القديمة ،فكانت الطقوس واألساطري ،والسحر والشعوذة ،ومحاولة السيطرة عىل

تباعا الديانات البرشية؛ كالديانة الرافدية،
القوى
ثم ظهرت ً
الخفية والتقرب إليها باستخدام طقوس معينة؛ كتقديم األضاحي والقرابنيّ .
ّ

ورشائع حمورايب ،والفلسفات اإللهية اليونانية ،والزرادشتية يف بالد فارس ،والكونفوشيوسية ،والبوذية والطاوية يف الرشق األقىص،

والهندوسية يف الهند ،واألمونية واألخناتونية عند الفراعنة وغريها ،حتى نزلت األديان السماوية املوحدة (اليهودية ،واملسيحية،

وحرمت
واإلسالمية) .و َدعت هذه األديان إىل عبادة الله الواحد وتحريم عبادة األوثان ،وأبقت عىل ما لم يتناقض مع رساالت التوحيدّ ،
كل ما ييسء إىل جوهر األديان السماوية.

مقدمة :يف نشوء األساطري
قوتها من اآللهة
اتخذت األساطري يف بدايتها املنحى التعليمي والوعظي يك تستطيع السيطرة عىل عقول البرش وقلوبهم ،مستمد ًة ّ

الخفية املوجودة يف غياهب القوى الكونية ،ومجسد ًة أساطريها بأرباب متمثلة بتماثيل لها ُصنعت من وحي الخيال ،لتؤكد ميثولوجيتها
ّ

معينة ازدهرت يف بالد الرافدين ،وانتقلت من خاللها إىل
بأسلوب عاطفي يخضع للرتغيب والرتهيب والثواب والعقاب ،عرب آلية طقوس ّ

ً
وصول إىل ساحل املتوسط (الحضارة اليونانية والفينيقية) ،وأفريقيا (مرص الفرعونية) ،وأوروبا
شعوب الدول املجاورة لها (بالد فارس)،
ً
إلهية
ثم تطورت األساطري إىل املرحلة العلمية يف بحثها يف نشوء الكون وخلق اإلنسان ،حتى أصبحت رشائع
(اإلمرباطورية الرومانية)ّ .
ُتتوارث من ملوك العالم لتحكم بها شعوبها ،ما أدى إىل استمراريتها مع طقوسها حتى بعد اعتناق شعوب تلك الحضارات األديان

السماوية التي لم تتمكن من إلغائها من فكر البرش ،بل عمدت إىل تالصق املعتقد باألسطورة ،وربما كان ذلك النبثاقها من بالد الرشق
أيضا.
َم ْهد األديان السماوية وانطالقها منها ً

ترشيعا
لذا ،عمدت األديان السماوية إىل تغيري دالالت أساطري الحضارات القديمة وطقوسها بإضفاء الطابع الديني عليها ،لتصبح
ً

سماويا يصعب رفضه ،وبمنزلة حافز يع ِّلق اإلنسان بهذه اآللية لتساعده عىل استمرارية حياته القتناعه بوجود الله تعاىل الواحد األحد
ً
ً
ً
ومنطقية.
علمية
الغيبيات التي لم يجد لبعضها ،إىل اليوم ،تفسريات
ويسهل أمور حياته ،ويحميه من البحث يف
يدبر أمره،
ِّ
الذي ِّ
ّ

ً
إدراكا ألهميتها اإليمانية بالنسبة إىل اإلنسان؛ من خالل ما يتعلق بمخاوفه
تعمقنا يف دراسة األساطري والطقوس ،ازددنا
إ ّننا كلما ّ

من غدر قوى الطبيعة له ،أو القَدر باملفهوم الديني ،وهو ما يجعله يتمسك أكرث فأكرث ،عىل نح ٍو تلقايئ ،بعبادة الله مصدر املعجزات،

جدية العلماء يف اكتشافاتهم العلمية لبعض مجاهلها
ويتقيد بفروض الصالة حتى يحميه من مهالك تلك القوى .وعىل الرغم من ّ
ّ
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املتدين اليوم متشبث بمعتقده السماوي  -عىل تنوعه واختالفه  -كما كان
فإن اإلنسان
وتأثرياتها يف كوكب األرض ويف اإلنسانّ ،
ّ
الخفية التي مصدرها الكواكب والنجوم يف السماء قد خلقها الله وحده منذ بدء الخليقة
أن هذه القوى
اإلنسان عرب التاريخ،
ً
معتقدا ّ
ّ

خصه
وتكوين األكوان؛ لتهذيب اإلنسان بالثواب والعقاب ،وتطويره نحو األفضل واألرقى بتفضيله عىل سائر الكائنات
الحية .فقد ّ
ّ

وحده بالعقل ،وزرع اإليمان يف قلبه لعبادته وشُ كره عىل ّ
كل النعم التي خلقها له ،فأرسل الرسل واألنبياء لتعليم البرش وهدايتهم إىل
ً
حفاظا عىل استمرارية ذريتهم.
العمل الصالح ومحبة بعضهم لبعضهم اآلخر ،والحفاظ عىل خصوبة أرضهم وحمايتها؛

ً
محاولة اإلضاءة عىل بعض معتقدات الحضارات القديمة التي تتالقى يف طقوسها وأساطريها ورموزها
لذا ،تأيت هذه الدراسة

ودالالتها مع بعض مظاهر األديان السماوية((( ،مثل :أسطورة الطوفان ،وقصة آدم وحواء ،وشجرة الحياة املقدسة ،وطقسية التطهري
أهم هذه
من حيث التعميد والتقديس والطهارة ،والقرابني والنذور والتقديمات ،وقد اندثر بعضها اآلخر بالتدريج عرب التاريخ .ومن ّ
األساطري والطقوس ورموزها ما ييل:

أسطورة الطوفان

(((

أن الطوفان هو عقاب إلهي للبرش بسبب خطاياهم الكثرية التي أفسدت األرض،
تعتقد معظم الحضارات واألديان السماوية ّ

ُ
أن بداية
ينج منهم إال األخيار والصالحون الذين عادوا إلحياء اليابسة من جديد بذريتهم الصالحة .وهذا يد ّلنا عىل ّ
فأغرقوا باملياه ولم ُ

أن نهايتهم أو قيامتهم تكون بإغراقهم يف تلك املياه ،وما األرض سوى مرحلة المتحانهم من
الخلق نشأت من مياه املحيطات ،وعىل ّ
الله عىل ُحسن معاملتهم لها ،بالزرع والحصاد والخصوبة ،من الحبوب املتنوعة والحيوانات األليفة التي حملوها معهم عىل سفينتهم

الستمرارية بقائهم عىل قيد الحياة .وهكذا ،جاءت عملية تقديس املياه ،والتطهري ،والتعميد ،كطقوس مرافقة ألسطورة الطوفان واملياه،
عىل أساس مبدأ الثواب والعقاب ،وقد تبعتها رمزية السمك واملياه والزرع والخصوبة.

أسطورة الخلق

(((

بدء اآللهة بتكوين كائناتها الحية وخلقها من الكواكب والنجوم والبحار
انبثقت من هذه األسطورة أساطري كثرية؛ من جهة كيفية ْ

واألرايض ،وكيفية عبادتها بطرائق وأساليب مختلفة ،أهمها األساطري املشابهة لقصة آدم وحواء وارتكابهما للخطيئة بمخالفة القوانني
تزاوجا وبدأت الذرية البرشية
اإللهية ،وذلك بأكلهما من الشجرة املحرمة املخصصة لآللهة؛ إذ عوقبا بـ "إسقاطهما" إىل األرض حيث
َ

مصدرا للغذاء والعطاء ،وجاء مبدأ الج ّنة وجهنم ،والخطأ
ثم جاء تقديس الشجرة املحرمة وتقديم القرابني والنذور لها الستمرارها
ً
تتكاثرّ ،
والصوابّ .أما موضوع املوت والخلود والبعث ،فقد اختلفت الحضارات القديمة التي آمن بعضها بالبعث والحياة بعد املوت((( يف ّ
حل

وأن ما كان
وأن الصالح منها يسكن الجنةّ ،
عام ،بعدم خلود الجسد ،وخلود الروح فقطّ ،
أقرت األديان السماوية ،بوجه ّ
مسألته .يف حني ّ
نار جهنم ،وما زال العلماء والفالسفة يبحثون حتى يومنا هذا إليجاد
منها سي ًئا ُيعاقب بالنفي إىل أعماق األرض حيث تأكل أجسا َدها ُ
تفسري لبعض هذه املعتقدات(((.

 1نزيه الشويف ،كشف الحقائق التاريخية ،ج ( 2دمشق :دار اتحاد الكتاب العرب ،)2003 ،ص .154
 2سهيل زكار ،املحذوف من التوراة ً
كامل (بريوت :دار قتيبة للطباعة والنرش ،)2006 ،ص .346-345
3

عباس محمود العقاد ،الله :نشأة العقيدة اإللهية ،ط ( 4القاهرة :دار املعارف املرصية ،)1964 ،ص .107

5

صموئيل كريمر ،من ألواح سومر ،ترجمة طه باقر (بغداد /القاهرة :مكتبة املثنى /مؤسسة الخانجي املرصية ،)1970 ،ص .159

4

نجوى مسلم "الحياة الدينية يف مرص الفرعونية" ،كنانة أونالين ،2012/7/27 ،شوهد يف  ،2016/7/22يف:
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لقد شهدت بالد ما بني النهرين((( ومرص الفرعونية((( ظهور ُأوىل املعالم الحضارية؛ من آداب وأساطري(أي منذ أكرث من سبعة آالف

سنة) ،وأصبحت هاتان الحضارتان مصدر إلهام ملعظم آداب الحضارات املجاورة ،وحتى البعيدة عنها بفارق زمني يعود إىل آالف السنني؛

(((
طورتها بما يالئم معتقداتها ،واإللياذة واألوديسة اليونانيتني((( ،ونظريات فالسفة اإلغريق،
كاآلداب الكنعانية ( 1400ق.م) التي ّ

والركفيدا الهندية( ،((1واألفستا  -الفارسية( ،((1والسمسارا( ((1يف عقيدة الفيدا والبوذية يف الصني والهند ،واألدب العربي( 600( ((1ق.م)،
مما بينهما من فارق زمني بعيد.
عىل الرغم ّ

أهم أساطري الحضارات القديمة( ((1يف خلق العالم وتكوينه؛ املوت والعالم السفيل ،وقصص الحب (تموز وعشتار)،
هكذا تداخلت ّ

وقصة الخلود (غلغامش ونبتة الخلود) ،وأسطورة الطوفان ،وقصة الخلق آلدم وحواء ،وسقوط اإلنسان يف ملحمة "آدابا" ،والعقاب
متقمصا
والثواب (الجنة ونار جهنم) ،والرتهيب والرتغيب اللذان رافقهما التوحيد يف عبادة الناس لآللهة ،والتجسدات اإللهية لـ "بوذا"
ً

الجن والعفاريت من خالل شكل "السفنكس" Sphinx
أيضا مع األديان يف
أدوار اآللهة ،وتقديس الحيوانات األسطورية ،لتتداخل ً
ّ

و"السانتورات" .Centaurs

ً
أدبية تناولت فيها معظم هذه األساطري السومرية والبابلية( .((1وقد انتقلت إليها من خالل
رسدت األوديسة واإللياذة مالحم

أحداث الحرب والسلم ،وعرب التجارة إىل شعوب البحر املتوسط؛ كالكنعانية ،والحثية ،والفارسية ،واإلغريقية ،والرومانية ،والفينيقية،
واآلرامية ،وبطبيعة الحال من خالل الشعوب املحلية لتلك البالد من األكاديني ،والبابليني ،واآلشوريني ،والكلدانيني ،وشعوب الجزيرة

العربية ،وغريها من الشعوب والحضارات التي تمازجت مع حضارة سومر األوىل ،وكانت امتدا ًدا لها.

إذنّ ،
ومصدرا
إسرتاتيجيا لتالقي الحضارات ،ونقطة التقاء وتواصل يف ما بني تلك الشعوب،
جغرافيا
موقعا
شكلت بالد الرافدين
ً
ً
ً
ً
ً
وصول إىل العالم الحديث .فتداولت الشعوب هذه اآلداب عرب َكهنتها ،لتصل إىل ملوكها وجيوشها،
توثيقيا لبداية التأريخ للعالم القديم،
ً
وانجذبت ُلتاثها وأساطريها الجميلة التي ُتظهر حضارتها الراقية ،ومزجتها بآدابها.

أهم األساطري والطقوس يف الحضارات القدمية املتالقية مع األديان
أهم األساطري والطقوس يف الحضارات( ((1القديمة ودورها يف كيفية انتقال بعضها إىل األديان ،عىل امتدادها
تتناول هذه الدراسة ّ

التاريخي والجغرايف من بالد ما بني النهرين وبالد فارس إىل جنوب أوروبا ،وبحر إيجة ،والساحل السوري ،وشمال أفريقيا ،ودول
6

تاريخا ً
ً
ولغة وفنًا (طرطوس :دار أماين للطباعة والنرش ،)1988 ،ص .73
عيل أبو عساف ،اآلراميون:

7

جيمس هرني برستد ،صفحات من تاريخ مرص ،ترجمة حسن كمال (القاهرة :مكتبة مدبويل ،)1990 ،ص .58-56

9

حسام املنفي" ،املدارس امللطية :أول املدارس الفلسفية عند اإلغريق" ،الحوار املتمدن ،2015/5/13 ،شوهد يف  ،2016/10/30يف:
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أبو عساف ،ص .74

http://bit.ly/2f3xbmC

مهارييش ماهش يوغي ،البهاغافاد غيتا ،ترجمة عيل موىل (ويلتسشاير :د .ن ،)1965 ،ص .12-11

خليل عبد الرحمن ،أفستا :الكتاب املقدس للديانة الزرادشتية (دمشق :دار روافد للثقافة والفنون ،)2008 ،ص .33

املرجع نفسه ،ص .14

سهيل ديب ،التوراة بني الوثنية والتوحيد (بريوت ،لبنان :دار النفائس  ،)1985ص .33-31

فيليب سرينج ،الرموز ،يف :الفن-األديان-الحياة ،ترجمة عبد الهادي عباس ،ط ( 2دمشق :دار دمشق للنرش ،)2009 ،ص .133-132

15

إيمان رجب الشلقاين" ،ملحمتـا اإللياذة واألوديسة :مكاشفة ألعماق النفوس فـي تقلباتها" ،الرافد ،2011/11/12 ،شوهد يف  ،2016/11/26يف:
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يوسف أحمد داوود ،املرياث العظيم (دمشق :دار املستقبل ،)1991 ،ص .109

http://bit.ly/2emYt5M
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األساطير والطقوس المتشابهة في الحضارات القديمة واألديان

ً
ّ
ً
ً
ً
مشك ً
انتقالية من تاريخ العالم القديم إىل عالم األديان
هندسية
عملية
لة
وصول إىل الهند،
الخليج العريب ،وسلطنة عمان ،واليمن،
حد التشابه يف بعض نصوصها ،وهي :الطوفان ،ونشأة الخلق،
الجديد ،متجاوز ًة العرق واللغة ،متأثر ًة بميثولوجيتها الفلسفية إىل ّ

والتطواف ،وقصة آدم وحواء ،والطهارة والتطهري ،والقرابني والنذور.

 .1الطوفان يف الحضارات القدمية
بدأت أوىل أساطري الطوفان يف بالد ما بني النهرين ،بحسب ما كشفت عنه األلواح املوجودة يف خزائن اإلله "نبو"  Neboإله

الحكمة واملعرفة يف مكتبة أشور بانيبال ( 663 – 668ق.م) التي اكتشفها العالم اإلنكليزي جورج سميث يف خرائب نينوى عام ،1900

تقريبا) ،وقد سجلت
املسمى "سارداتا بولس"  Saredta-Polisالذي يحيك عن أسطورة الطوفان(( ((1عام  3500ق.م
وعىل الحجر
ّ
ً

أن اإلله "إنليل"
أربع مدن رئيسة قديمة يف جنوب العراق ،هي :أور ،والورقاء ،وكيش ،وشوروباك  .وتحيك السجالت املوجودة(ّ ((1
تقريبا) بسبب فسادها ،وأ ّنه أرسل إىل نوح كاهن
(بعل  -بيل) أغرق تلك املدن باملياه ،لغضبه عليها (يف عهد جمدة نرص عام  3500ق.م
ً

ثوطرس (أوتو نيشتيم) أن يصنع له ُف ً
(مركبا) ألنه الوحيد الذي لم يشارك يف الفساد؛ لذلك نجا هو وعائلته.
لكا
ً

الطوفان عند السومريني

(((1

نهري دجلة والفرات جعلهم يشُ قون قنوات الري ،فكان أعظم إنشاء يف ذلك الوقت ،سنة
كان الطوفان رم ًزا
مقدسا ّ
ً
ألن فيضان َ

 4000ق.م (رمز ثواب وليس رمز عقاب).

الطوفان يف بابل

(((2

ُذكر الطوفان ورمزيته عىل مس ّلة حمورايب ( 1750-1792ق.م)" ،وهي شبيهة بما ُكتب عىل حجر "ساردتا بولس" ،فظهرت أسطورة

أن إلهة الحكمة "آدابا"
إلهيا عىل الرغم من ّ
الطوفان عىل األلواح السبعة السومرية يف خرائب نينوى ،بابل؛ وهي ّ
أن للحياة الخالدة ًّ
رسا ًّ
ع ّلمت حكيم "أريدو" جميع العلوم إ ّ
أن اآللهة أرسلت الطوفان العظيم لعقاب البرش
رس الحياة األبدية .وظهرت أسطورة أخرى تعتقد ّ
ال ّ
املحرمة.
ينج منهم سوى رجل واحد اسمه "تجتوح" الحارس ،ولكنه خرس الخلود؛ ألنه أكل من ثمار الشجرة
املخطئني ،وأنه لم ُ
ّ

جدا ،وبدأ ضجيجهم يزعج اإلله "إنيك"
نقش بابيل
كما ُوجد ٌ
"أن اآللهة قررت التخلص من البرش ألنهم تكاثروا ً
طيني مفاده ّ
ّ

فرسب
وبقية اآللهة ،فكان الطوفان هو السبيل للتخلص منهم عن طريق إغراقهم والقضاء عليهمّ .
لكن اإلله "إنليل" ّ
أحب البرشّ ،

معلومة الطوفان إىل ملك دولة سبار "زيو سودرا" الذي سارع إىل بناء ُفلك كبري للنجاة من كارثة طوفان األيام السبعة الرهيبة ،لينقذ
الجنس البرشي من حكم اآللهة ،ف َن ِعم زيوسودرا بالحياة األبدية مع اآللهة بعد الطوفان يف ج ّنة دملون الخالدة (البحرين اليوم) ،وأعاد
إىل الجنس البرشي ذريته حيث انبثق من املياه إلهان ،هما" :إيبسو" إله املياه العذبة و"تيامة" إلهة البحور املالحة(.((2
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فراس السواح ،مغامرة العقل األوىل :دراسة يف األسطورة ،سوريا ،أرض الرافدين ،ط ( 13دمشق :عالء الدين للنرش والتوزيع ،)2002 ،ص .56
عبد الله حسني ،تاريخ ما قبل التاريخ (مرص :مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،)2014 ،ص .88

السواح ،ص .57-56
سرينج ،ص .360

 21هيثم القيم" ،ميثولوجيا الـطوفان يف الحضارات القديمة ،2015/6/21 ،"!..شوهد يف  ،2016/11/26يف:
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الطوفان يف الحضارة الهندية

(((2

عقوبة الطوفان؛ إذ َأمر امللك "سايتا فرايتا" ،بعد أن علم بقدوم الطوفان من حكمائه ومعاونيه أن يبنوا له ُف ً
َ
لكا
اعتقد الهنود

تجسد اإلله "فشنو" يف هيئة الخنزير الربي
للنجاة ويضعوا عليه كل ما يلزمهم من حيوانات ونباتات للغذاء طوال مدة الطوفان .كما ّ

"فاراهة" أل ّنه حامي البرش ،لينقذ األرض من خطر فيضان املياه .فاحتشدت اآللهة ملشاهدة الحدث يف كهف أودايا جريي .ويف إحدى
ً
سمكة صغري ًة
رب
امليثولوجيات الهندية عن الطوفان ،تلقّى الحكيم "مانو" نبأ قرب الطوفان من اإلله "فيشنو" ،وكان أثناء ذلك قد ّ
ً
طلبت منه الحياة ،حتى كربت وأصبحت
جدا ،لتحرس البحار من الطوفان( .((2فجاء األمر إىل الحكيم "مانو" أن يركب السفينة
ضخمة ً

ويمألها بزوجني من أنواع الكائنات الحية ك ّلها.

رباها وأطلق عليها اسم الثعبان "فاسكو"،
عندما جاء الطوفان ربط الحكيم مانو السفينة بمساعدة السمكة العمالقة التي ّ

أن
وكان اإلله "فيشنو"( ((2قد
ظن العالم ّ
تجسد داخل هذه السمكة الكبرية ليستطيع إنقاذ بالد فيفسفاتا من الطوفان ،وهكذا ّ
ّ
ً
مرتبطا بفكرة رشيعة األسماك التي تشابه بموضوعها رشيعة الغاب
كونيا
السمكة الكبرية أنقذتهم من الطوفان ،وأصبحت رم ًزا
ً

املقدسة عند الهنود كما هو الشأن بالنسبة إىل "نوح" Noah
"القوي يأكل الضعيف" ،واإلله "فيشنو" بمنزلة النبي يف تعاليم "الفيدا" ّ

يف األديان السماويةُ .يضاف إىل ذلك قصة الحوت الذي ابتلع النبي يونس ،وهي قصة استمرت مع األديان ،ليخرج منه وينقذ
الناس من الضالل.

الطوفان عند اإلغريق
بأن عليه النجاة من الطوفان ،فبنى ملك تساليا له سفينة ونجا مع عائلته(.((2
بأن الطوفان مقبل ،فأخرب ابنه ّ
تنبأ والد ملك ثساليا ّ
ّ

الطوفان عند الفُرس

أن اإلله "أهريمان"
ويذكر ّ
يرمز املاء يف امليثولوجيا الفارسية إىل العقاب ،أحيا ًنا ،كما ّ
أن له داللة عىل الحياة والبعث والتجددُ .

(((2

ويطهرهم من الذنوب والفساد ،فأرسل عليهم الطوفان وأغرقهم
يعم العالم ،فقرر أن يعاقبهم
ّ
(إله الرش) غضب من فساد البرش الذي ّ

بمياه "أرديف"؛ أي النهر يف الديانة املزدكية( ،((2لتطهريهم من ذنوبهم.

الطوفان عند املرصيني
كل ٍ
يعم فيضان النيل األرض املرصية ّ
عام،
أن العالم انبثق من املياهّ ،
يعتقد املرصيون الفراعنة(ّ ((2
وأن الخليقة منها جاءت ،إذ ّ

أن املاء هو نقطة املركز
تتم دورة الحياة كاملياه ،و ُتقام لها الصالة العتقادهم ّ
فتنتعش باملاء وتعود الخصوبة إىل الحياة النباتية .وهكذا ّ

لدائرة التكوين بالنسبة إىل األرض والكائنات الحية التي تعيش عليها .كما كانوا يحتفلون بموت "أوزيريس" ولقبه إله النيل املبارك
Oppi Untracht, Tradition Jewelry in India (London: Thames & Hudson, 2008), pp. 308 - 312.
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فاروق الدملوجي ،تاريخ األديان (بريوت :األهلية للنرش والتوزيع ،)2004 ،ص .391
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جيلبري دوران ،األنرثوبولوجيا :رموزها ،أساطريها ،أنساقها ،ترجمة مصباح العمد (بريوت :املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش ،)1993 ،ص .194
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أن اإلله "سيت"  Settجفف األرض بقتله
كل عام ،ويرمزون إىل موته بارتفاع النيل وانخفاضه؛ أي موت األرض وحياتها ،كما اعتقدوا ّ
أوزيريس ،وأعادت اآللهة الكربى إليه الحياة بفيضان النيل عىل األرض ،فأخصبها بالشجر والحيوانات والبرش.

 .2الطوفان يف األديان الساموية
الطوفان عند اليهود
نساء
"وحدث ملا ابتدأ الناس يكرثون عىل األرض ،وولد لهم بناتّ ،
أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات .فاتخذوا ألنفسهم ً

من كل ما اختاروا" (سفر التكوين ،األصحاح .)2-1 :6

تصور أفكا ِر قل ِبه إنما هو رشير كل ٍ
يوم .فحزن الرب أنه عمل اإلنسان يف
أن رش اإلنسان قد ُ
كث يف األرضّ ،
"ورأى الرب ّ
وأن كل ُّ

ٍ
ألن حزنت
بهائم
وتأسف يف قلبه .فقال الرب :أمحو عن وجه األرض اإلنسان الذي خلقته ،اإلنسان مع
ودبابات وطيو ِر السماءّ ،
األرضّ ،
َ
أين عملتهم" (سفر التكوين ،األصحاح .)7-2 :6

ِ
ُ
فقال الله لنوح" :اصنع لنفسك ً
مساكن ،وتطليه من داخل ومن خارج بالقار" (سفر التكوين،
تجعل الفلك
خشب ُج ْف ٍر.
فلكا من
َ

األصحاح .)14 :6

أل ِ
هلك كل جسد فيه روح ٍ
"فها أنا ٍ
آت بطوفان املاء عىل األرض ُ
حياة من تحت السماءّ .
كل ما يف األرض يموت .ولكن أقيم عهدي
ُ

معك ،فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك .ومن كل حي من كل ذي جسد ،اثنني من كل تدخل إىل الفلك الستبقائها
ذكرا وأنثى .من الطيور كأجناسها ،ومن البهائم كأجناسها ،ومن كل دبابات األرض كأجناسها .اثنني من ٍّ
كل تدخل إليك
معك .تكون ً
الستبقائها" (سفر التكوين ،األصحاح .)20-17 :6

يوما وأربعني ً
ليلة .وأمحو عن وجه األرض كل قائم عملته" (سفر التكوين،
"ألين بعد سبعة أيام ً
أيضا أمطر عىل األرض أربعني ً

األصحاح .)4 :7

غمر طوفان املاء كل العالم مدة أربعني يوما وليلةُ ،
وأنقذ نوح ومن معه من أبنائه (سام ،وحام ،ويافث )( .((2وبعد مئة وخمسني
ً

ً
طاقة يف الفلك ،وأرسل الغراب فخرج مرتد ًدا،
يوما فتح نوح
يوما ،انحرست املياه ،واستقرت الفُلك عىل جبال أرارات .وبعد
ّ
ميض أربعني ً
ً

ثم أعادها فحملت ورقة زيتون خرضاء .وبعد سبعة أيام أرسلها ،فلم تعد.
ثم أرسل الحمامة لريى هل انخفضت املياه ،فرجعت إىل الفلكّ ،
ّ

نوحا وبنيه
فعلم ّ
فشم الرب رائحة الرضا ،وبارك الرب ً
أن املياه انحرست .فكشف نوح غطاء الفلك ،وأصعد محرقات البخور عىل املذبحّ .
فالحا.
وابتدأ نوح حياته ً

ً
أصيلة ،وإنما هي من املبتكرات السومرية التي اقتبسها
دونها كتاب التوراة لم تكن
وقال أحد علماء اآلثار إن قصة الطوفان التي ّ

البابليون من سومر ،ووضعوها يف صيغة الطوفان البابيل(.((3
29

الدملوجي ،ص.391

Samuel Noah Kramer, In the World of Sumer (Wayne State: Wayne University Press, 1988), p. 240.
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الطوفان عند املسلمني
أن الطوفان جاء يف منطقة محددة وليس يف العالم ك ّله ،وأنه خاص بقوم نوح فقط(.((3
أكد اإلسالم ،من خالل القرآن الكريمّ ،
ُوحا ِإ َل َق ْو ِم ِه َف َل ِب َث ِف ِ
ني َع ًاما َف َأخَ َذ ُه ُم ُّ
ون﴾ (العنكبوت.)14 :
الطو َف ُ
ان َو ُه ْم َظ ِال ُم َ
يه ْم َأ ْل َف َس َن ٍة ِإ َّل خَ ْم ِس َ
﴿و َلق َْد َأ ْر َس ْل َنا ن ً
يقول الله تعاىلَ :
ِ
﴿ك َّذ َب ْت َق ْو ُم ن ٍ
أيضا .ويف هذا السياق ،نذكر قوله تعاىلَ :
ّ
ني﴾ (الشعراء،)105 :
رمز لعقاب املذنبني ً
أن املياه ٌ
ويدل هذا األمر عىل ّ
ُوح ا ْل ُم ْر َسل َ
وقولهَ ﴿ :ف َأ ْن َجي َن ُاه َو َم ْن َم َع ُه ِف ا ْل ُف ْل ِك ا ْل َم ْش ُح ِ
﴿و َق ْو َم ن ٍ
الر ُس َل
ني﴾ (الشعراء ،)120-119 :وقوله ً
ون ث َُّم َأغْ َر ْق َنا َب ْع ُد ا ْل َب ِاق َ
أيضاَ :
ُوح َّل َّما َك َّذ ُبوا ُّ
ْ
ني ع َذابا َأ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
ّ
ْ
ً
يما﴾ (الفرقان.)37 :
ل
م
ال
لظ
ل
ا
ن
د
ت
ع
أ
و
ة
آي
اس
ن
ل
ل
م
اه
ن
ل
َ َ ََْْ
اه ْم َو َج َع َ ُ ْ َّ
َأغْ َر ْق َن ُ
َ َ ً ً

قصة الخلق
 .1الخلق يف الحضارات القدمية
أسطورة الخلق يف بالد ما بني النهرين

(((3

ُعرف إله النهر عند السومريني واألكاديني باإلله "أوها" ،أو "ياوه" أو "يهوه"؛ أي "جوشوا" ،أو "ياه" ،أو "آيا" أو "يا أهيه" ،أو

جده "إيبسو" ،وأ ّنه بنى معبده فيه
وعرف أنه كان يجلس عىل كريس عىل سطح املاء بعد أن قتل ّ
"أهوا" ،وهي صفات متعددة لإلله الواحدُ ،

أهم أركان الثالوث اإللهي املقدس البابيل (آنو  -إنليل أو بعل  -آيا) ابن اإلله "آنو" وزوجته (دام كينا )
"إي ساكل" .وكان اإلله "إنيك" أحد ّ

فأحب البرش وعمل عىل إنقاذهم ،ووضع اإلله "آيا  -إنيك" كرسيه عىل املاء.
وأنجبا اإلله "مردوخ" (أو "مردوك") يف أعماق املياه،
ّ
َ

أسطورة الخلق عند السومريني
أن املحيط هو البحر الذي تو ّلدت منه
ُي ّ
عد السومريون( ((3أقدم من وضعوا أسطورة الخليقة وأصل الوجود ،وكانوا يعتقدون ّ

تزاوجا ،فولدا "آن" إله السماء
وأن "البحر" (وهو مذكر) ،و"تيامة" (عنرص املاء املؤنث)،
ثم خلقت السماء واألرض وغريهاّ ،
َ
الكائنات ّ
ثم تزاوج اإلله "آن" واإللهة "يك" وأنجبا اإلله "إنليل" إله الهواء لينري طريق الظالم ألبيه ،وأنجب "نينا"
و"يك"  Keeإلهة األرضّ ،

(((3
إن اإلله "إنليل" اتحد بأمه "يك" إلهة األرض،
ثم ّ
اإلله "أوتو" ،وهو اإلله "شمش" ؛ أي إله الشمس ،وأرشق ً
نورا أكرث من أبيهّ ،

ليثمر اتحادهما ظهور الحياة والحيوان والنبات عىل سطح األرض بمعاونة جميع اآللهة.

أسطورة الخلق عند البابليني
يعتقد البابليون( ،((3كما يعتقد السومريون( ،((3أنه لم يسبق الخليقة أرض أو سماء ولم يكن يوجد سوى الظالم الدامس أو العماء

فولد منها إلهان "إيبسو" (عنرص املاء العذب الذكر) ،و"تيامة" ،ومنهما توالدت اآللهة الكثرية،
أصل املادة ،ومنه انبثقت املياه األوىلُ ،
31

الدملوجي ،ص .391
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سرينج ،ص .382-380
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أندريه إيمار وآخرون ،تاريخ الحضارات العام :الرشق واليونان القديمة ،ج ( 1بريوت :دار عويدات للنرش والطباعة  ،)2003ص .179
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الدملوجي ،ص .380

35

أسامة عدنان يحيى" ،كيف خلق الكون ...نظرة يف أساطري بالد الرافدين" ،حضارات قديمة ،2014/10/31 ،شوهد يف  ،2016/10/30يف:
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ويل ديورانت ،قصة الحضارة :السومريون ،ترجمة زيك نجيب محمود (بريوت :دار الجيل ،)1998 ،ص .234-223
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(((3
وكون من جسم
رمز املادة األساسية .ويعتقدون ّ
أن اآللهة القديمة تصارعت مع اآللهة الجديدة ،فقتل اإلله "آيا" أباه اإلله "إيبسو" ّ ،

وسماه "إي إيبسو"ّ .أما اإلله مردوخ
ثم تو ّلدت منه األرض للخصوبة ،وبنى معبده وسط املاء ّ
والده القتيل مياه املحيط والبحر السفيلّ ،

ابن اإلله "آيا" ،فقد قتل األم العاتية "تيامة" وقطعها إىل نصفني :النصف األول السماء ،وهو األعىل ،وخلق فيه الكواكب السبعة،
قسم الكهنة األسبوع إىل سبعة أيام عىل نهج خلق الكواكب السبعة
ونسقه بنظام دقيقّ ،
ثم ّ
والربوج ،والشمس والقمر ،ور ّتب الكون ّ

ً
أرضا ،فخلق عليه جميع
يعدون اليوم السابع
وجاء،
مقدساّ .أما النصف الثاين وهو األسفل من جسمها ،وكان ً
مقارنة باليهود اليوم الذين ّ
ً

الكائنات الحية.

نشأة الخلق عند الفُرس
أن اإلله "ميرثا" ُولد بالقرب من جدول ماء وهو رمز البعث والتجدد
عرفت اإللهة "أناهيتا"( ((3بنبع ماء الحياة ،ويعتقد الفُرس ّ

ألن املاء( ((3سبب لبداية أحداث الكون ونهايته.
والخلود؛ ّ

أسطورة الخلق عند الفراعنة
أن أصل الوجود والخليقة هو بيضة عمالقة طفت عىل وجه البحار ،فخرج منها إله الشمس وانبثق منها اإلله
اعتقد الفراعنة ّ

وولدا الكائنات الحية جميعها،
"شو" ،وإله الفضاء "تفنوت" ،و"توت" إله السماء ،و"جب" إله األرض ،فتزاوجت بعدها األرض بالسماء َ

وكانت روح اإلله "آمون" تطوف من بني أرواح كثرية يف الفضاء ،فخلق األرض والسماء والبرش ّ
وكل يشء.

أما اإلله "آتون" (الشمس) ،فكان وحده مرش ًقا يف املحيط املظلم .فخلق اآللهة والبرش ّ
وكل الكائنات الحية والكواكب
ّ

واألرض .واإلله "أونو"( ((4هو إله املاء األزيل مصدر كل يشء ويمثل املحيط الذي يغلف العالم وسيد األسماك ،وهو أول العنارص

الثمانية يف تكوين الخلق ،ويف أسطورة أوزيريس وإيزيس(((4؛ حيث تلعب عقدة الصياد ورمز البحار (السمكة) بالطفل الصياد الذي

يرى جثة والدة إيزيس ،وتبتلع السمكة جثة أوزيريس وأعضاءه األربعة عرش (رمز الخصوبة والوالدة) ،ورمز األم واالبن واألب

(الثالوث املقدس).

وكانت طقوس أوزيريس يف مرص تقتيض تشكيل بيضة من الرتاب أو الطحني املعجون بالطيب ،كما أ ّنها تقتيض تقديس العجل

أيضا( ،((4ورمزه اإلله "خربي"
ألنه ينتج روثًا تولد منه الديدان ،وتجعلها أعشاشً ا لها (رمز للخلق بعد املوت) ،وتقتيض تقديس الجعران ً

الذي يضع بيضه يف روثه ويدحرجه إىل الخلف حتى يستقر يف مكان آمن يفقس فيه (رمز للبعث والتجدد) .وأصبحت البيضة رم ًزا لوالدة
(((4
ً
أيضا تعويذ ًة
ويستخدم كذلك لجلب الحظ بالنسبة إىل
ويستخدم الجعران ً
الكون والحياة والبعث من جديدُ ،
حامية من الرشورُ ،

األحياء ،وللحماية من القرين بالنسبة إىل األموات.
 37يحيى.
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دوران ،ص .207
لويد ،ص .43

أنطوان زكري ،تاريخ مرص القديمة :األدب والدين عند قدماء املرصيني (القاهرة :مطبعة املعارف ،)1923 ،ص .65
دوران ،ص .193
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Egyptian Treasures from the Egyptian Museum in Cairo (Cairo: Egyptian Museum Publisher, 1999), p. 220.
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الخلق عند الهنود والصينيني
يرى ّ
أن نشأة خلق الكون من البيضة الذهبية( ((4التي كانت تطفو عىل سطح البحار فانفجرت وتناثرت
كل من الهنود والصينيني ّ

حي؛
منها الحياة ،وكان اإلله براهما هو الذكر واألنثى ،األب واألم بالنسبة إىل جميع األحياء .فهو مبدأ كل يشء ومنه ظهر كل يشء ّ
ُ
ممر
كظهور الشجرة من النواة ،وهو جوهر العالم وأساس مبدأ الوجود .وقد أنشئ معبد "قبثة" يف شكل بيضةُ ،
ويعرف بـ "الستوبة" ،وهو ّ
للحجاج حيث يطوفون حوله .ويؤدي هذا الطقس املؤمنون بـ "بوذا" ،ومن أجل ذلكُ ،أقيم هذا املعبد يف القرن األول امليالدي( .((4وقد
يؤمه املؤمنون ويقومون فيه بعدة طقوس ويقدمون له التقديمات كل سنة.
ُع ّد معبد "الستوبة" رم ًزا
ً
مقدسا لعبادة اإلله "شيفا" ،حيث ّ

ً
مختلفة لحياة "بوذا" وتقمصاته يف الدنيا ،وقد عرفت بـ "ستوبة سانيش" ،وتمثل والدة
أنواعا
وتجسد امليثولوجيا داخال "الستوبة" ً
ِّ

بوذا حيث يجلس اإلله "مايا" فوق زهرة اللوتس يف البحرية الذهبية ويتطهر يف نهر الغانج ،قبل االعرتاف والتبشري بوالدة بوذا الذي

حمته األفعى األسطورية من مياه األمطار حتى ال يغرق.

وأن تجدد املياه يعني البعث من جديد ،حيث يلقون رماد
كما يعتقد الهنود ّ
أن نهر الغانج( ((4أساس خلق الكون عند الهندوسّ ،

أن نهر الغانج هبط من السماء كإله النهر
موتاهم يف النهر ،لتبعث أرواحهم ،ولتكون رم ًزا للخلود والحياة الجديدة ،كما يعتقدون ّ

"جانجة" ،فاستقبله اإلله شيفا ليتعلق بجدائله الطويلة التي تشبه السلسلة ،حتى ال يرتطم باألرض ويدمرها.

 .2الخلق يف األديان الساموية
الخلق عند اليهود
خرافيا
فإن الله قىض عىل الغمر املايئ وهو أول موجودات الوجود كمحيط أزيل مظلم يشبه وحشً ا
بحسب قصة الخلق عند اليهودّ ،
ًّ

ثم استمر عىل
عظيم ّ
سمته "الواياثان" ،وهو التنني ذو الرؤوس املتعددة ،ويشقّه الله "يهوه" إىل نصفني ويصنع منهما السماء واألرضّ ،

أمر الخلق ستة أيام اسرتاح بعدها الرب من عناء عمله يف اليوم السابع وجلس عىل العرش" .وكانت األرض خربة وخالية ،وعىل وجه الغمر

ً
فاصل بني مياه ومياه ،فعمل الله الجلد ،وفصل
ظلمة ،وروح الله يرف عىل وجه املياه [ ]...وقال الله :ليكن جلد يف وسط املياه ،وليكن

بني املياه التي تحت الجلد والتي فوق الجلد ،وكان كذلك ،ودعا الله الجلد سماء"(.((4

وتتألف قصة أسبوع الخلق( ((4من ثمانية أوامر إلهية ،نُفذت يف ستة أيام وتبعها يوم سابع للراحة" :يف البدء خلق الله السماوات

ً
ً
وخالية وعىل وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف عىل وجه املياه وقال الله ليكن نور فكان نور" (سفر التكوين،
خربة
واألرض وكانت األرض
األصحاح األول.)3-1 :

فسمى "النهار" و"الليل" .ويف اليوم
يف اليوم األول :خلق الله النور وهذا أول أمر إلهي (ليكن نور) .وفصل النور عن الظلمة ّ

وسمى الجلد "السماء"
الثاين :خلق الله الجلد ،وهذا ثاين أمر (ليكن جلد) ،ليفصل بني املياه التي تحت الجلد واملياه التي فوق الجلدّ .

تقاربا يف عملية
(سفر التكوين ،األصحاح األول31-1 :؛ سفر التكوين ،األصحاح  )3-1 :2يف بدء خلق السماوات واألرض .وهكذا نجد
ً
44

عكاشة ،ص .97-95
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املرجع نفسه ،ص .100-99
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زكار ،التوراة ،ص .234-230
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Jean Filliozat, L'Inde Classique, Manuel des Etudes Indienne, vol. 11, 2ème edn. (Paris: FEO, 1985), pp. 711 - 712.
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أن الله خلق املياه والبحار ً
ثم خلق األرض ،فاإلنسان .وترمز البيضة إىل
الخلق؛ ذلك ّ
ثم السماء وما تالها من كواكب ونجومّ ،
أولّ ،
البعث من جديد (عيد الفصح اليهودي) ،ويف الحضارات القديمة .وترمز الشجرة( ((4إىل بداية الحياة (الخري) ونهايتها باملوت (الرش)،

ثم إىل يوم امليعاد والحساب بالثواب والعقاب ،وتعاقب دورات الحياة املختلفة بالنسبة إىل الشجرة مشابه للدورات الزمنية لدورات حياة
ّ
أيضا ،ووتد هيكل سليمان رمز الكباال "شجرة الكرمة".
اإلنسان( ،((5وهي ترمز إىل والدة نبي اليهود إبراهيم ً

الخلق عند املسيحيني
َ
بعد" (سفر رؤيا
قسم بالحي إىل أبد اآلبدين ،الذي خلق السماء وما فيها واألرض وما فيها والبحر وما فيه :أن ال يكون زمان ُ
"وأ َ

يوحنا الالهويت ،الفصل .)6 :10

"دعا بولس عابدي األوثان إىل ترك هذه األباطيل (األصنام) والرجوع إىل اإلله الحي الذي صنع السماء واألرض والبحار ّ
وكل
ّ

(((5
األم،
حيا ،الله هو اإلله الحيّ ،
لكن األصنام ال تمتلك هذه القدرة"  .املاء هو ّ
يشء فيها .إذا كان الله قد خلق الحياة ،فال بد أن يكون ًّ

بطن الطبيعة الدائمة العذرية ،األبدية الخصوبة ،هي املياه الطبيعية ويرمز بذلك إىل األم مريم العذراء والدة يسوع املسيح ،وقد لقِّبت

بـ "القمر الروحي" و"كوكب البحر" و"ملكة املحيط" .وينادي املسيح السامريني(" :((5من يرشب من املاء الذي أعطيه أنا فلن يعطش
إىل األبد ،بل املاء الذي أعطيه يصري فيه ينبوع ماء ينبع إىل حياة أبدية" (يوحنا ،الفصل .)14 :4

ويسمع يوحنا يف سفر الرؤيا الكلمات التالية أ ّنه ُيعطي من ينبوع ماء الحياة مجا ًنا (سفر رؤيا يوحنا الالهويت ،الفصل  .)6 :21ثم

أيضا إىل
يصف لنا نهر الحياة الذي ينبع من عرش الرب والحمل (رمز املسيح)( ،سفر رؤيا يوحنا الالهويت ،الفصل  .)1 :22وترمز اآلبار ً

ميالديا.
الروح القدس مصدر املاء الحي للمسيحيني أو ينبوع الحياة( ((5يف القرن الثالث عرش
ً

الخلق عند املسلمني

(((5

تتحدث عن الخلق ،منها:
عدة آيات يف القرآن
ّ
وردت ّ

ِ
ِ
ات و ْ َ
ض ِف ِس َّت ِة َأ َّي ٍ
ان َع ْرشُ ُه َع َل ا ْل َم ِاء ِل َي ْب ُل َو ُك ْم َأ ُّي ُك ْم َأ ْح َس ُن َع َم ًل﴾ (هود.)7 :
ال ْر َ
ام َو َك َ
الس َم َاو َ
َ
﴿و ُه َو ا َّلذي خَ َل َق َّ
ي َْ
﴿يو َم ُتب َّد ُل ْ َ
ال ْر ِ
ات﴾ (إبراهيم.)48 :
ال ْر ُ
الس َم َاو ُ
ض غَ ْ َ
َْ َ
ض َو َّ
ان﴾ (فصلت.)11 :
الس َماء َو ِه َي ُدخَ ٌ
﴿ث َُّم ْ
اس َت َوى ِإ َل َّ

ِ
ِ
ات و ْ َ
ض ِف ِس َّت ِة َأ َّي ٍ
ان َع ْرشُ ُه﴾ (الحديد.)4 :
ال ْر َ
ام َو َك َ
الس َم َاو َ
َ
﴿و ُه َو ا َّلذي خَ َل َق َّ

َال َل َها و ِل ْ َ
ل ْر ِ
ان َفق َ
ض ِا ْئ ِت َيا َط ْو ًعا َأ ْو َك ْر ًها﴾ (فصلت.)11 :
الس َماء َو ِه َي ُدخَ ٌ
َ
﴿ث َُّم ْ
اس َت َوى ِإ َل َّ
André Lemaire, Les écoles et la formation de la Bible dans l'ancien Israël (Paris: Fribourg/ Göttingen, 1981), p. 110.
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دوران ،ص .324

املرجع نفسه ،ص 205-204؛ (سفر أعمال الرسل ،الفصل .)15-14 :14

Peter Fox, Text and Script, 2nd edn. (Dublin: Library Dublin, 1990), p. 112.

52

George Anderson, The Insular Gospel (London: Thames & Hudson, 1987), pp. 300 - 307.

53

إيمار وآخرون ،تاريخ الحضارات العام :القرون الوسطى ،ج  ،3ص 120-117؛ وانظر :الدملوجي ،ص .656
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قصة آدم وحواء
 .1آدم وحواء يف الحضارات القدمية
قصة آدم وحواء عند السومريني ،قصة الخطيئة األوىل
سومريا يف شكل (ختم أسطواين) ،يرسد قصة آدم وحواء منقوشة بطريقة تشكيلية،
وجد املنقبون وعلماء اآلثار يف العراق نقشً ا
ً
ِ
رأسه قلنسو ًة أو "قرين" ،وامرأة حارسة الرأس ،وهما يف حالة جلوس فوق كرسيني متقابلني وبينهما شجرة نخيل
حيث ُي َص ّور رجل عىل
ً
ً
ً
مغرية
منتصبة خلف املرأة،
واقفة
قابله .وتظهر الحية
ماد يده نحو جذع التمر املتديل من النخلة الذي ُي ُ
(شجرة الحياة املحرمة) ،وكالهما ٌّ
إياها باألكل من التمر وإطعام حبيبها ،من دون أخذ موافقة اآللهة.

قصة آدم وحواء يف األسطورة البابلية

(((5

ِ
قديما (البحرين اليوم) إىل ج ّنة بعد اتحاد اإلله إنيك باإللهة األم األرض "نينهورساج" التي غضبت من زوجها
تحولت جزيرة دملون ً

ومحرمة ،فألقت عليه بلعنة املوت قائلة" :إىل أن يوافيك املوت لن أنظر إليك بعني الحياة" .وح ّلت
مقدسة
إنيك؛ ألكله ثماين نبتات ّ
ّ
ري
شحت املياه ،ولم َّ
اللعنة عىل كل املياه واملحيطات؛ ّ
يتبق لألرض من مياه ترشبها ،ولم يستطع إنيك ّ
ألن إنيك ُيم ِّثل إله املياه .وهكذا ّ
فعم الجفاف والقحط واملجاعة كل العالم.
األرايض وإنبات املزروعات ّ

ِ
شفائه ،فقبلت وساطتهم وخلقت لشفاء
توسط كبار اآللهة إلقناع نينهورساج بالعفو عن زوجها إنيك؛ ألنها الوحيدة القادرة عىل
ِ
أمراضه الثمانية ً
صدره ،فأبرأته وحدها ،من بني اآللهة الثماين ،وهي
أبرعهن اإللهة التي أزالت األلم من ضلع
آلهة بعددها وكانت
ّ
سمى "نن يت"؛ أي سيدة الضلع بالسومرية ،وتدل عىل الحياة؛ أي السيدة التي ُتحيي .لذا ،نراها يف األسطورة تقوم بشفاء ضلع اإلله
ُت ّ
املريض إنيك.

أن املرأة ُولدت من ضلع الرجل؛
ثم انتقلت معها عرب األديان السماوية ،وقد جاء فيها ّ
هكذا ،توارثت الشعوب هذه امليثولوجياّ ،

وإن أعوج يشء من الضلع
فإن املرأة خُ لقت من ضلعّ ،
خريا ّ
بمعنى ّ
أن حواء ُولدت من ضلع آدم .وورد يف الحديث "استوصوا بالنساء ً
فإن ذهبت تقيمه كرسته ،وإن تركته لم يزل أعوج ،فاستوصوا بالنساء"(.((5
أعالهْ ،

قصة آدم وحواء عند البابليني

(((5

كانت اآللهة يف هيئة البرش بأرواحها ،وكانت قواها كبريةً ،ألنها هي التي خلقت أبا البرش "لولو" من دم اإلله املذنب "كنكو"

ليؤمن لها مؤونة
قائد حرب اإللهة "تيامة" ،بعد أن مزجته بالرتاب ،وخلقته عىل صورتها ،فحمل صفاتها ليعبدها يف الجنة ويخدمها ّ

املحرمة
ألن زوجته أكلت من الكرمة
عد هذا
وي ّ
أبديا عىل أيب البرش "لولو" يقدمه لآللهة مع أبنائه مدى الحياة؛ ّ
العمل والحياةُ .
جزاء ًّ
ً
ّ
55

الحكيم البابيل" ،جذور اقتباسات األديان التوحيدية :الجزء األول" ،الحوار املتمدن ،2011/8/17 ،شوهد يف  ،2016/7/14يف:

56

رشيد كهوس" ،هل خلقت املرأة من ضلع أعوج؟!" ،األلوكة ،2009/10/4 ،شوهد يف  ،2016/10/30يف:
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واملحرمة عىل البرشُ ،
فطردت مع "لولو" املخلوق من الطني ،وعاشَ ا عىل األرض وأخصباها
شجرة معرفة الخري والرش الخاصة باآللهة
ّ

بالبرشية واملزروعات.

قصة آدم وحواء عند الفُرس

(((5

إن اإلله ّ
الكل القدرة (أهورا مزدا) إله الديانة الزرادشتية خلق "غايومارت" الذي
تقول األسطورة الفارسية عن خلق آدم وحواءّ :
ِ
تحول إىل شاب وسيم ،وبعد أن عاش ثالثني ً
بتسميمه
سنة إنسا ًنا ،قام الشيطان "أهريمان"
عاش ثالثة آالف عام ً
ثم ّ
روحا بال جسدّ ،
ِِ
نمت كل البرشية التي أتت من أب
وقتله ،بعد تحريض من جي  Geeالعاهرة التي تزاوجت مع "غايومارت" عىل الرغم منه ،ومن بذرته َ
وتبعا غواية الشيطان "أهريمان"ِ ،لذا حكم عليهما
وأم "مايش" و"ميشان" (مثل آدم وحواء) وقد تركا عبادة "أهورا مزدا" إله الخري َ
اإلله "أهورا ِمزدا" بالعذاب األبدي يف الحياة عىل األرض.

 .2آدم وحواء يف األديان الساموية
قصة آدم وحواء عند اليهود
مكرا،
ُذكرت هذه القصة يف التوراة (سفر التكوين ،األصحاح  .)14 -1 :3و"الثعبان هو الفردوس األريض مع بقائه أكرث الحيوانات ً

وهو رمز الرش ،والشيطان بثوب ثعبان الذي أغوى حواء لتلقّب بذنب التكرب ،وهو أكرب من كل الذنوب ألنها سمعت نصيحة الشيطان

حرم عىل اإلنسان أن يأكل ثمرة شجرة معرفة الخري والرش ،هو
وخرقت القانون اإللهي"( .((5وتفسري قصة الثعبان وحواء ّ
أن الله ّ

لكن الشجرة ترمز إىل
مفهوم حيس متعلق بالسعادة والشقاءّ .أما األكل من الشجرة ،فهو تجربة هذا الشقاء الذي يرمز إىل املوتّ ،

الحياة؛ ألن الله يرمز إىل الخري وال يعطي إ ّ
ال الخري ،كما يرمز إىل حواء بالخطيئة ألكلها التفاحة من الشجرة بعد أن أغواها الشيطان
الذي اتخذ جلد الثعبان ،والذي امتحن إيمانها بالله .وتشككها يف إيمانها دفعها إىل ارتكاب الخطيئة والسقوط إىل األرض مع آدم
إلنتاج البرشية(.((6

قصة آدم وحواء عند املسيحيني
مصلوبا عىل
ُرمز إىل الشيطان عند املسيحيني بالثعبان مع آدم وحواء ،وظهر ذلك يف بداية التبشري املسيحي ،كما ُم ِّثل املسيح
ً

شجرة يلتف عىل أسفل جذعها ثعبان حيث يوجد آدم وحواء .ويف بعض األناجيل ،ترمز الشجرة إىل رؤى القديسني عن أسطورة األشجار
الثالث أو األقمار الثالثة:

ً
يابسة عىل حافة نهر ،يف
املرة األوىل يرى شجر ًة
"عندما يصعد النبي شيت إىل السماء ليطلب الغفران ألبيه آدم يرى ثالث رؤى ،يف ّ

(((6
ثم يعطي املالك
الثانية ثعبا ًنا يلتف حول جذع شجرة ،يف الثالثة تنمو الشجرة وتكرب لتبلغ السماء وهي تحتضن مولو ًدا بني أغصانهاّ ،

املحرمة التي أكل منها والداه (آدم وحواء) ،من تلك البذور الثالث تنبت األشجار التي بذرت الخالئق
شيت ثالث بذور من الشجرة
ّ

والتي يصنع منها صليب العذاب"(.((6
58

59

60
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Karl Otto, Werckmeister (Berlin: Tats, 1967), pp. 300 - 315.
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قصة آدم وحواء عند املسلمني

(((6

وآدم
حواء
الحية إىل الرش ،وترمز ثمرة شجرة التفاح إىل خطيئة آدم وحواء؛ إذ أغوى الشيطان املختبئ يف جسد الحية
ترمز
َ
َ
ّ
فسقطا من الجنة إىل األرض .فلوال سقوط آدم وحواء من الجنة ملا كان هناك ٌ
َ
نسل للبرشية عىل األرض .وربما كان هذا
بالتفاحة ليأكالها
عقابا لهما يف نظر اإلسالم؛ إذ أمر الله
األمر ُي ّ
خريا يف الحضارات القديمة ،بالنظر إىل أ ّنهما كانا ْ
بدء ذرية البرش عىل األرض ،ولك ّنه كان ً
عد ً

محرمة عىل خالف سائر أشجارها(.((6
آدم وحواء أن يسكنا الجنة ويأكال من ثمارها ويبتعدا عن شجرة بعينها من أشجار الجنة ،ألنها ّ
وبحسب تفسري ما جاء يف القرآن الكريم(:((6

"هل أد ّلكما عىل شجرة إن أكلتما منها خلدتما فلن تموتا ،وملكتما ً
ملكا ال ينقيض فيبىل ،فحلف لهما بأ ّنه ناصح لهما يف ما ادعاه

وحواء من الشجرة التي نُهيا عن األكل منها ،وأطاعا أمر إبليس ،وخالفا أمر ربهما فانكشفت لهما عوراتهما،
من الكذب فأكل آدم ّ

عدوا ،وهما
وكانت مستور ًة عن أعينهما وأوحى إليهما :أن اهبطوا من الجنة آدم وحواء وإبليس بعضكم لبعض عدو ،يكون إبليس لهما ًّ
إلبليس عدو ،ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني إىل منتهى آجالكم وإبليس إىل النفخة األوىل .قال الله فيها تحيون يعني يف األرض.

وفيها تموتون عند منتهى آجالكم ومنها تخرجون يوم القيامة"(.((6

نالحظ أ ّنه ثمة
أن الخطيئة موجودة يف الشجرة املحرمة( ((6التي ترمز إىل
إجماع للحضارات القديمة واألديان السماوية عىل ّ
ٌ

احرتام القوانني الدينية والرشائع ،ولكن جاء وصف ّ
كل منها للشجرة بحسب ما تنتجه بالده من أشجار مثمرة؛ فهي شجرة النخيل

يف بالد الرافدين وشبه الجزيرة العربية عند العرب من مسلمني ومسيحيني ويهود ،وهي مباركة مثل شجرة الزيتون( ((6الدالة عىل
﴿يو َق ُد ِمن شَ َج َر ٍة ُّم َب َار َك ٍة َز ْي ُتو َن ٍة َّل َش ِْق َّي ٍة َوال غَ ْر ِب َّي ٍة َي َكا ُد َز ْي ُت َها ُي ِض ُء َو َل ْو َل ْم َت ْم َس ْس ُه َن ٌار﴾ (النور:
الحياة .ويف هذا السياق نذكر اآليةُ :
 .)35كما ا ُتخذت شجرة التفاح رم ًزا للفاكهة املحرمة ،ورم ًزا للخصوبة ،ونقشت عىل جدران الجوامع(( ((6آدم وحواء والشجرة املحرمة)
أن
عند اليهود يف ساحل فلسطني واألردن ولبنان وبالد املتوسط (كاليونان) ،وهي الكرمة يف بالد الفُرس وعند اإلغريق ً
أيضا ،ونالحظ ّ
دائما ،وأنه مرافق ّ
لكل الرموز الحيوانية
الثعبان مصدر الرش الدائم للحضارات القديمة واألديان السماوية ،وأنه يتخذ دور الشيطان ً

والنباتية والكونية.

إذن ،هي معتقدات متداخلة يف ما بينها من حيث الخطيئة والتحريم ،والرش والخري ورصاعهما ،وبدء ذرية البرش كبدء بذرة الشجرة

ثم تموت متجدد ًة كالفصول األربعة املشابهة لحياة اإلنسان .يبدأ التزاوج بني املرأة والرجل الذي يلقح بويضتها؛ أي
التي تنمو وتكربّ ،

ويمر بمراحل العمر حتى يصبح ً
البذرة ،فتحمل وتلد ً
أمر دورة الحياة من تزاوج
ثم يكرب حتى يصبح ً
كهل ويموت ،ثم يستمر ُ
شابا ّ
طفلّ ،

ووالدة وموت عىل هذا النحو ،حتى يوم القيامة وحساب البرش عند الله.
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(طه.)122-120 :

65

(طه.)124-122 :

66
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طقوس التطهري

(((7

 .1التطهري يف الحضارات القدمية
رمزية التطهري عند السومريني

(((7

تقوم الطقوس بضخّ ماء التطهري عىل كل ما ُيمتلك من أشياء وأوالد وحيوانات يف البيت ،وكل املنعطفات التي تؤدي إىل املنزل.

ثم
ويرافق التطهري الصلوات واألدعية ،كما ُيجري السومريون الطقوس عىل رسم للشخص
املعني (املسحور) ،أو نقش يم ّثل صورتهّ ،
ّ
ويمسح به املرىض أو املسحورون ،ويقوم التطهري بفعل
ُيلقى ذلك يف النار ليحرتق ويزول السحر .ويستخدمون الزيت النقي ّ
املقدس ُ
السحر كذلك ،فهو يؤدي دور الطب.

التطهري عند البابليني

(((7

عد أصل الكون .ويتم ّثل طقس التطهري بقيام الكاهن بغسل املذنب من أخطائه ومن األمراض التي
يقرتن التطهري باملاء الذي ُي ّ

عد من الذنوب ،كما كان الكهنة( ((7يقومون بغسل املريض باملاء لشفائه من ذنوبه.
ُت ّ

طقسية التطهري عند الفراعنة

(((7

املاء هو أساس طقس الطهارة ويرمز إىل اإلله "سوبك"( ((7التمساح ،إذ كان يرشف عىل عملية التطهر ،وكان الكهنة يغتسلون يف

ثم يطوفون دورا ًنا حول املعبد ،مهرقني املاء ومشعلني البخور يف انتظار رشوق الشمس.
بحرية ّ
مقدسة قبل الفجر ِّ
مطهرين أجسادهمّ ،

ثم تعاد إليه ثيابه
وعندها تفتح أبواب املعبد أول لحظة الرشوق حيث ُيجرد تمثال اإلله من ثيابه ،ويغسل باملياه الطاهرة الطقسيةّ ،
الكرة كل يوم كأداء طقيس لرؤية التطهر اإللهي لنهر النيل /نهر الحياة.
املبهرجة حتى غروب الشمس ،فيغلق املعبد و ُتعاد ّ

التطهري عند اليونانيني
بعد اعتناق اليونانيني آللهتهم القديمة وعبادتها(َ ،((7ع ّدوا اإلسكندر املقدوين هو "املخلص" من الذنوب يف املراحل األخرية

لإلمرباطورية املقدونية ،وظلوا عىل عبادتهم إللههم الشايف "إسكليبوس" ،ليخ ِّلصهم من اآلالم الجسدية ،وكانوا يقومون باحتفاالت
بعدة تطهريات ليتمثل باإلله ويشرتك يف طبيعته
طقسية مثل :قيامة اإلله امليت ليبحث يف أرسار املوت والتجدد ،حيث يقوم املؤمن ّ
اإللهية ،وبحاالت انخطافية ملحبة اإلله والشعور بآالمه (الفلسفة الرواقية) .كما انترش بني العبادات اليونانية مفهوم الخطيئة ،ومفهوم
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الطهارة الجسدية التي يحصل عليها باالستحمام والصوم ،والطهارة الروحية التي يقوم بها عرب الصالة ،والطهارة األدبية التي تطهر
ً
الروح والنفس بالفضائل،
إضافة إىل التطهري بالنار( ((7الذي يعني التطهر بإعادة صهر النفس بقهرها باملصاعب كعملية سبك الذهب.

التطهري عند الرومان
الطقوس بعض
فيطهر املذنبني باملاء .وأعطى األباطرة الرومان
كان ُيعهد بالتطهري إىل ابن امللك الذي يقوم بطقسية التطهري،
ِّ
َ
الحياة العاطفية ،بعد أن تزاحمت األديان الرشقية ،لتطغى عىل عبادات اآللهة الرومانية ،فانترشت أعمال التنجيم ،وبلغ الهوس بالناس
حد تصديق طوالع الغيب واملدهشات من معجزات وهمية .وقد أ ّدى إيمانهم بالقوى الطبيعية الخارقة إىل حركة شاملة من تبادل
إىل ّ
الطقوس والعبادات ومزج بعضها ببعض ،فجرى توطني اإللهة "سيبيل" الفروجية األصل يف عهد اإلمرباطور "كلوديوس" ،وجعلها
ً
رسمية بإضافة عبادة الثالوث؛ إذ ُأضيف إىل اإللهة سيبيل ابنها وعشيقها "أتيس".
(((7

ً
عالنية ،فيطوفون بشوارع املدينة يف فصل الربيع ثالثة
وكان الكهان يحتفلون بأعيادهم لهذه اآللهة ،وبتقديم الطقوس إليها
يوما ،وكان يسبق هذه الطقوس الصوم والتطهري .وللتذكري بقصة "أتيس" وندب النادبني عليه ،يحاولون تشويه أجسامهم
عرش ً
ً
إضافة إىل قهقهات صاخبة عند قيامته من املوت .ويرافق االحتفال ذبح
كما شُ ِّوه جسمه عىل نح ٍو شنيع ،خالل موكب الجنائز،
الثور ،وذبيحة الكبش ،وهما يرمزان إىل انتقال عنرص الحياة من الضحية إىل اإلنسان الذي ينضح بدمائهما كعربون لخلوده ،ويرمز
ويقدم هذا االحتفال الديني كرمز ٍّ
دال عىل خالص
إىل دفنه يف القرب بوجوده يف حفرة؛ وذلك لتنقيته من الخطيئة وتجدده ثانية.
ّ
(((7
ٍ
هن اللوايت يلقمن نريان املعبد املقدسة حتى
وكن ّ
اإلمرباطور وأرسته .وكانت الفستاليات (العذارى) خادمات للمعبد األثينيّ ،
تدنيسهن للحفاظ عىل طهارة املعبد .وتتم عملية التطهري باملياه بجريانها عرب
وكن يرمزن إىل الطهارة والقدسية؛ لذا يحرم
ّ
ال تنطفئّ ،
لتم ّر من أفواه األسود املنقوشة عىل إفريز املعابد الرومانية التي ترمز إىل الطهارة؛ إذ تتطهر املياه بحركة دورانها
قنوات مائية منتظمة ُ
وصفِّيت من الشوائب العالقة بها .كما جرى
لتصل إىل األسود املنحوتة الرابضة عىل رأس الينابيع بعد أن تكون قد اكتملت دورتها ُ
فرض الوضوء والتطهريات (كاالستحمام يف الشتاء يف نهر التيرب) من أجل استعادة النقاوة والطهارة ،وهذا املوروث إغريقي  -يوناين.

التطهري عند الصينيني

(((8

ً
داللة عىل األلوهية والقدسية .لذاُ ،ط ِّهر باملاء رشًّ ا عند والدته
كانت والدة بوذا (القرن السادس ق.م) مع الهالة التي تحيط برأسه

تبشريا بمعرفته التنوير ،وقد ُم ِّثلت هذه امليثولوجيا عىل جدارية معبد تعود إىل القرن السابع امليالدي .وكانت النار ،وهي من عنرص اليانغ،
ً

أنثويا ،ورم ًزا للشتاء .وكان ُيفرض عىل العذارى الطهارة قبل زرع األرز حتى ال يموت الزرع(.((8
رم ًزا للتطهر .وكان املاء رم ًزا ًّ

التطهري عند الفُرس

(((8

أن اإلله "ميرثا" ُولد بالقرب من جدول مياه .لذا ،فهو يرمز إىل البعث والخلود والتجدد .واملياه هي سبب بداية
يعتقد الفُرس ّ

(((8
يعم العالم ،فعاقب
ويذكر ّ
أحداث الكون ونهايتها ،وهي ترمز إىل الطهارة والعقابُ .
أن اإلله "أهريمان" غضب من الفساد الذي ّ
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األساطير والطقوس المتشابهة في الحضارات القديمة واألديان

ِ
دينيا ُيلزمهم االستحمام بمياه النهر عند بزوغ
وفسادهم ،وأغرقهم باملياه التي أصبحت
التطه َر من ذنوبهم
البرش بإلزامهم
ّ
طقسا ً
ً
الشمس وغروبها.

 .2التطهري يف األديان الساموية
التطهري عند اليهود
مقدسا للطهارة والتطهري
يجري التعميد يف اليهودية بالغسل سبع مرات ،ويف كل مرة ُتؤ ّدى صالة خاصة .وهكذا ،أصبح املاء رم ًزا
ً

يمجدونه يف "عيد املظال"( ((8ويجرون خالل سبعة أيام غسوالت باملاء ،مستعملني قوارير من ذهب ،كما يتخذه
عند اليهود ،فهم ِّ

املاسونيون رم ًزا للتطهري يف شعائرهم ،إذ ّ
تغطس أيدي املرشّ ح يف املاء ،ويرتبط ذلك برمزية اإلناء يف الطني .لذا ،عىل اليهودي عبور البحر
عد صورة النبع التعميدي رم ًزا للشعب اليهودي لع ِ
الرق املرصي.
تقه من ّ
األحمر ليتطهر أو يتعمد من عبودية الخطيئة يف الخروج .و ُت ّ
َ

ويمأل املاء من بحر القلزم إلعداد الطقوس الدينية ،قبل تقدمة الذبيحة للتطهر ،ويغرف منه الكهنة ويغتسلون قبل تأدية الطقوس(.((8
ُ ӵӵ
نورا" (مزمور  .)9 :36وكانت اآلبار ترمز إىل الرشيعة" .وكذلك كانت الغيمة
يقول داود لـيهوه:
ّ
"ألن عندك ينبوع الحياة بنورك نرى ً

(((8

مصدر املاء ورم ًزا للطهارة؛ ألنها ظللت موىس عىل جبل سيناء ،لذلك ا ُتخذت رم ًزا عند اليهود لتعميدهم وطهارتهم.

التطهري عند املسيحيني

(((8

يرمز ينبوع الحياة إىل األناجيل التي تم ِّثل ماء الحياة األبدي وهو مبدأ التطهري والتعميد ،ويطهر املولود املسيحي عند والدته

ّ
مسيحيا .وتدوم حفلة التعميد كل
عد التعميد هو التكريس الذي يسبقه إعداد من الرتشيح ليمسح ويصبح
وي ّ
ويغطس باملاء ثالث مراتُ .
ً
ليلة السبت املقدس إىل أحد الفصح.

التعميد عند املسيحيني

(((8

أن املسيح ع ّلم تالميذه التطهر؛ وذلك كما ييل:
جاء يف إنجيل يوحنا ّ

ً
ماء يف مغسل ،وابتدأ يغسل أرجل التالميذ ويمسحها باملنشفة التي
"قام عن العشاء ،وخلع ثيابه ،وأخذ
منشفة واتزر بها ،ثم ّ
صب ً

متزرا بها .فجاء إىل سمعان بطرس .فقال له ذاك" :يا سيد ،أنت تغسل رجيل!" أجاب يسوع وقال له" :لست تعلم أنت اآلن ما أنا
كان ً

"إن كنت ال أغسلك فليس لك معي نصيب".
أصنع ،ولكنك ستفهم فيما بعد" .قال له بطرس" :لن تغسل رجيل ً
أبدا!" أجابه يسوعْ :

أيضا يدي ورأيس" .قال له يسوع" :الذي قد اغتسل ليس له حاجة إال إىل غسل
قال له سمعان بطرس" :يا سيد ،ليس رجيل فقط بل ً

رجليه ،بل هو طاهر كله .وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم" .ألنه عرف مس ِّل َم ُه ،لذلك قال" :لستم ك ّلكم طاهرين" .فلما كان قد غسل
فإن
أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ ً
سي ًدا ،وحس ًنا تقولونّ ،
ألن أنا كذلكْ .
أيضا ،قال لهم" :أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني ً
معلما ّ
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Jerzy Szablowski, Arrasy wawelskie (Warszawa: Arcady, 1994), p. 137.
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ً
مختلفة منها "أحد املستحقني" ،ألنهم عرفوا الدين املسيحي وأرادوا اعتناقه ،فكانوا يذهبون ويطلبون التنصري يوم
قديما أسماء
يسمون يوم األحد ً
 88كان طالب العماد ُّ
يسمونه كذلك "أحد غسل الرأس" ،وهي عادة متبعة يف زمانهم ،إشار ًة إىل التطهري ،واستعدا ًدا
وكانوا
عهدها.
أول
يف
الكنيسة
الصطالحات
ًا
ق
سبت النور "سبت لعازر" ،طب
ّ
يسمون أحد األغصان ،أحد السعف" ،أحد أوص ّنا" (هوشعنا).
للتنصري ،كما كانوا ّ
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ألن أعطيتكم ً
مثال ،حتى كما صنعت
كنت وأنا السيد واملعلم قد غسلت أرجلكم ،فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعضّ ،

إن علمتم هذا فطوباكم
الحق
أيضا.
أنا بكم تصنعون أنتم ً
َّ
َّ
الحق أقول لكم :إ ّنه ليس عبد أعظم من سيده ،وال رسول أعظم من مرسلهْ .
إن عملتموه" (يوحنا ،الفصل .)16-4 :13
ْ

عمد املسيح.
وكان يوحنا املعمدان ِّ
يعمد الناس يف نهر األردن وقد َّ

غسل األيدي

(((8

يقوم الكاهن بعد ذلك بغسل يديه ثالث مرات ،وهو يقول:
يف املرة األوىل" :تنضح ع َّ
يل بزوفاك فأطهر تغسلني فأبيض أكرث من الثلج" (مزمور .)9 :51
وفرحا فتبتهج عظامي املتواضعة" (مزمور .)8 :51
رسورا
يف املرة الثانية" :تسمعني
ً
ً

يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب ليك أسمع صوت تسبيحك" (مزمور .)7-6 :25
يف املرة الثالثة" :أغسل َّ

هذه الغسالت ليست لنظافة األيدي ،وإنما هي ّ
ألن اليدين تشريان
لتذكر الكاهن بالنقاوة الداخلية والطهارة من الخطيئة؛ وذلك ّ

يف أغلب األحيان إىل عمل اإلنسان.

التطهري عند املسلمني
املاء رمز الطهارة( ،((9وهو يؤكد الغسل الشعائري الذي يجريه املؤمنون قبل الصلوات الخمس اليومية (الوضوء) .فالصالة هي

أمر مشرتك يف البلدان اإلسالمية .وتقيم الجوامع أمامها مناهل أو ً
بركا خاصة بالوضوء قبل الصالة.
كنبع املاء املقدس العذب ،وهو ٌ

كما تنترش مناهل مياه للرشب لكل عابر سبيل يف كل أرجاء البالد اإلسالمية( ،((9وعملية التطهري يف اإلسالم هي لتطهري اإلنسان
ات السب ُع و ْ َ
ض َو َم ْن ِف ِ
ش ٍء ِإ َّل ُي َس ِّب ُح
يه َّن َو ِإ ْن ِم ْن َ ْ
ال ْر ُ
من النجاسة؛ ّ
الس َم َاو ُ َّ ْ َ
تسبح الله ﴿ ُت َس ِّب ُح َل ُه َّ
ألن أعضاء جسد اإلنسان الطاهر ّ
ون َتس ِبيح ُهم ِإ َّن ُه َك َ ِ
ِِ ِ
ُورا﴾ (اإلرساء.)44 :
ان َحل ً
يما غَ ف ً
ِب َح ْمده َو َلك ْن َل َت ْفق َُه َ ْ َ ْ
ويتم ،بحسب اإلسالم ،بذكر اسم الله ،وبالتغطيس يف املياه الجارية الطاهرة سبع مرات .وميزة اإلسالم التبسيط،
والتطهر هو رفع النجاسةّ ،

أي يشء ال ّ
يحل عليه اسم الله يسكنه
بالنيات؛ إذ يمكن ملء وعاء وإفراغه عىل الجسد ،بعد ذكر اسم الله عىل املاء .ومن املهم معرفة ّ
أن ّ
فاألمور ّ
ِ
ِ ِ
س َل ُه
س َل َك َع َل ْي ِه ْم ُس ْل َط ٌ
ان ِإ َّل َم ِن ا َّت َب َع َك م َن ا ْل َغا ِو َ
ين﴾ (الحجر ،)42 :واآلية ﴿ ِإ َّن ُه َل ْي َ
الشيطان .ويتضح ذلك من خالل اآليةِ ﴿ :إ َّن ع َبادي َل ْي َ
ِ
الشي ِ
ِ
َ َ
َ
ين َت ُؤ ُّز ُه ْم َأ ًّزا﴾ (مريم.)83 :
ُس ْل َط ٌ
ين َآم ُنوا َو َع َل َر ِّب ِه ْم َي َت َو َّك ُل َ
اط َ
ان َع َل ا َّلذ َ
ني َع َل ا ْل َكاف ِر َ
ون﴾ (النحل ،)99 :واآلية ﴿أ َل ْم َت َر أ َّنا أ ْر َس ْل َنا َّ َ

ً
وطقوسا بعد عملية التطهري أو التعميد ،سواء كان ذلك عند الحضارات القديمة أو
مشرتكة تسبق التطهري باملاء(،((9
طقوسا
أن هناك
نالحظ ّ
ً
ً

عند األديان السماوية ،وكذلك األمر من ناحية طقوس الصوم أو الصالة أو الرتاتيل أو عملية الغسل وحركاتها .والغاية من ذلك ك ّله هي الطهارة؛
89
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مما علق به بعد يوم ٍ
شاق ،بسبب الصيد ،أو الزراعة ،أو الصناعة ،وغري ذلك من األعمال؛ إذ يقابلها تنقية الروح من األخطاء
عمل ٍّ
أي نظافة الجسد ّ
التي يرتكبها املرء يف حياته .لذا ،عليه أن يقوم بعملية التطهري والصوم ليشعر بالرضا ،وحتى ترىض عنه آلهته أو ّربه من أجل تحقيق أمنياته.

طقسية الطواف
 .1الطواف يف الحضارات القدمية
الطواف( ((9يف بالد ما بني النهرين
أن هذه الطقوس
كان هذا الطقس عبارة عن تطواف تواكبه التماثيل اإللهية
املحملة عىل املحمالت يف األعياد .وساد االعتقاد ّ
ّ

تطهر من اإلثم .وكان ُيرمز إىل الطواف بالدوالب(((9؛ يقوم اإلله
اليومية من صلوات وذبائح تزيد األعمار وتطيل الحياةّ ،
وأن الصالة ّ
"شمش" ببدء دورانه ،معل ًنا بداية السنة ،ويقوم الكهنة ببدء التطواف حوله.

الطواف عند العرب

(((9

تكون شعائر العمرة (الطواف بالبيت) بالسعي ،أو الهرولة ،بني الصفا واملروة .وهي عادة قديمة كانت تمارس يف الجاهلية.

وكان الطواف حول األصنام واألوثان يقرتن بالرقص والتصفيق والصفري والتلبية ،كما اتخذ العرب مع عبادتهم للكعبة بيوت "شمس

ّ
ومعظمة كاألصنام ،ولكل منها "سادن" و"حجاب" ،وكان املؤمنون بها يهدون إليها ويطوفون
طاغوت" ،وهي بيوت خاصة باألصنام
حولها كما يهدون إىل الكعبة ويطوفون حولها.

الطواف عند الفراعنة

(((9

ثم "البشنت" الذي يجمع بينهما ،ويجلس عىل العرش فوق
كان الفرعون يق َّلد التاج األبيض الجنويب والتاج األحمر الشمايلّ ،

ً
داللة عىل تو ّليه أمر الدفاع عن مرص ،أسو ًة بالشمس التي تدور حول األرض .وبهذا
ثم يدور حول الجدار األبيض
الربدي واللوتسّ ،
ً
خمسة( ((9بمرسوم مليك .وهذه األلقاب هي :حوروس رع ،ورع والتاجان ،وحوروس الذهبي الرامز إىل
ألقابا
يحمل امللك الفرعون ً
الشمس "رع" ملك القصبة ،والنحلة رمز مرص العليا ومرص السفىل ،وابن رع(.((9

الطواف عند اليونان

(((9

سياسياّ ،
ويذكر بتأسيس املدينة ،ويرمز إىل إلهة مدينة "أثينا" ،ومعناها
األثينيني
يوحد
شُ هر عيد أثينا الكبري باسم "باناثينا" ،وهو ّ
ً
ِّ

ً
إضافة إىل احتفال خاص بها كل أربع سنوات ،وضع برنامجه سولون (نحو  550-640ق.م)
"العذراء" التي تقام لها احتفاالت سنوية،
93 Eric H. Cline & Mark W. Graham, Ancient Empires: From Mesopotamia to the Rise of Islam (London: Cambridge University press, 2011),
pp. 125 - 135.
Anne-Marie Christin, L'image écrite ou la déraison graphique (Paris: Flammarion, 2001), p. 25.
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وبيسرتوس يف الربع األول من القرن السادس قبل امليالد .ويستمر االحتفال تسعة أيام تتخلله مباريات فنية مختلفة يف املوسيقى والغناء،
ويعطى
ومباريات رياضية فردية وجماعية يف ألعاب القوى والخفّة ،والسباق بالجياد والفروسية ،والرقص باألسلحة ،والسباق باملشاعلُ ،
الفائزون جوائز وقوارير مألى من زيت زيتون اآللهة ،وهي القوارير الباناثينية املعروفة.

كان يقام التطواف لآللهة "أثينا" يف بيبلوس يف منتصف القرن السادس قبل امليالدّ .أما يف اليوم األخري من هذا العيد ،فيقام

أنفسهم ،وهو ينطلق من شمايل غريب املدينة نحو
تطواف طويل تسري يف صدارته الشخصيات الرسمية ويشرتك فيه املقيمون األجانب ُ
املعدة لتمثال "أثينا" تحيكها وتطرزها طوال
معابد القلعة،
مصطحبا معه الذبائح والقرابني .وبني القرابني قطعة فاخرة هي الـ "بيلوس" ّ
ً

ضد الجبابرة" .ويكون هذا التطواف
قرها السلطات ،وهي تدور "حول رصاع أثينا ّ
أربع سنوات فتيات العائالت الكربى ،وفقًا لقواعد ُت ّ

إكراما ُيؤ ّدى إىل اآللهة البوليسية األوىل للمدينة ك ّلها "كعرفان الجميل واألمل" ويشمل تطواف عيد اآللهة أربعمئة
مع هذا التقديم
ً
يوحد أثينا ك ّلها بعبادة آلهتها.
شخص ومئتي حيوان .وبهذا العيد ،كان "البوليس" (إدارة الحكم) ِّ

رش املاء باستخدام غصن الزيتون للتطهري ،أو حول املذبح حيث
بدءا من اليمني يف املياه ،مع ّ
يتم الطواف ثالث مراتً ،
وكان ّ

ً
رش املاء لتطهري املذبح ،ويرافق ذلك ترنيمة مثل الصالة لآللهة
يستخدم الكاهن غصن الزيتون
ممسكا به يف يده اليمنى يف عملية ّ
لقبول عملية التطهري ،وقد أخذ الرومان عنهم هذا الطقس.

الطواف عند الرومان

(((10

ُأخذ طقس الطواف عند الرومان عن اليونانيني ،بما يف ذلك آلهتهم مع تغيري بعض أسمائها .ويرمز اإلله "مارس" إىل إله الجيش

والحرب .وكانت تقام له احتفاالت "التطهري" بتطواف دائري تتبعه ذبيحة كربى ،مع ارتباط ذلك بالصلوات واألدعية ،لتمنع األمراض
املنظورة وغري املنظورة وتطردها وتبعدها ،وكذلك األمر بالنسبة إىل الجدب والتخريب والكوارث وآفات الفلك ،فضال عن الطلبات التي

تؤمن سعادة املؤمنني.
ال تنتهي ،والتي ّ

الطواف عند الصينيني

(((10

تتوسط أمالك اإلمرباطور ،أو العاهل ،يف املدى األضالع األربعة لحدود الكون واألرض ،ويحتفظ امللك وحده بوسط املدى وقوته

ثم يأيت رؤساء املقاطعات واألجزاء التي عىل جوانب املدى كل سنة إىل العاصمة يف وسط املدى ،ليقدموا
بموجب طقوس محددةّ ،
ً
وشمال) ،ويتوقف يف كل جزء
وغربا،
وجنوبا،
لإلمرباطور تقارير عن أمور والياتهم ،حيث يطوف عليهم بخطة نظام الشمس (رش ًقا،
ً
ً

بحسب أحد فصول السنة املختص بكل ضلع.

الطواف عند الهنود

(((10

يف العقيدة الفيدية يبدأ الطواف حول املعبد بإشارة من اليد اليمنى التي ترمز إىل تحكم املؤمنني ببدء طوافهم ،وذلك بموازاة يدهم

اليمنى يف املعبد ،أي يف اتجاه الساعة ،حيث تبدأ الشمس دورانها حول األرض ،وكذلك األمر يف الطقوس البوذية؛ إذ يجري الطواف
Ibid.
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أن اليد اليمنى يف اتجاه عقارب الساعة هي عالمة للسعادة ،وهي
حول َ
معبدي "الستوبة" و"داغويا" .ومن جهة أخرى ،يعتقد الهنود ّ
لولبية بوق اإلله فيشنو؛ لذا يطوفون حول النار املقدسة ُممسكني شعلة النار باليد اليرسى.

 .2الطواف يف األديان الساموية
الطواف يف املسيحية

(((10
ونموها كأوراق الشجر .فهي غرسة تنبت ،وتربعم ،وتزهر ،وتعود
ُيرمز إىل املسيحية  ،يف إجمال ،بالشجرة؛ من جهة انتشارها ّ

لتمر بدورية فصلية سنوية مدى الحياة ،هي شجرة أشعيا أو "عقدة أشعيا" ،وهي رمزية عمودية ترتقي من األرض نحو السماء .وترمز
ّ

الشجرة إىل الخشب الذي ُصنع منه الصليب ،ليتحول إىل رمزية خشبية كونية .وتحمل األغصان رم ًزا يف أحد الشعانني( ،((10ويطوفون
بها يف عيد العنرصة "غرغانتيا" .وتمثل األيقونات "غرغانتيا" ،وتم ِّثل كذلك "سان كريستوف".

أن املسيح غادر "بيت عنيا"
يجري الطواف بالبيعة بطريقة رمزية
تذكارا لدخول السيد املسيح االحتفايل إىل أورشليم ،بال ّنظر إىل ّ
ً

يف فلسطني قبل الفصح بستة أيام وسار إىل الهيكل ،فكان الجمع الغفري من الشعب يفرشون ثيابهم أمامه ،وآخرون يقطعون أغصان

احتفاء به ،وهم يرصخون :هوشعنا البن داود مبارك اآليت باسم الرب هوشعنا يف األعايل (متى ،الفصل
الشجر ويطرحونها يف طريقه؛
ً
.)9-8 :21

طقوس االحتفال بـ "عيد السيدة العذراء"

(((10

أهم األعياد التي تحتفل بها الكنيسة األرثوذكسية .ويعود هذا االحتفال إىل فرتة املسيحية
عد عيد انتقال السيدة العذراء
ً
ُي ّ
واحدا من ّ

ويسبق االحتفال بالعيد صوم عن تناول اللحوم والبيض والسمن طوال خمسة
األوىل
تذكارا لصعود السيدة العذراء إىل السماء بعد رقادهاُ .
ً

ثم يقام
أيام ،مع االقتصار عىل الخرضاوات والزيوت .يبدأ االحتفال من يوم العارش من آب /أغسطس حتى الخامس عرش منه ،ومن ّ
قداس احتفايل لي ّ
يل يوم الرابع عرش .ويبدأ االحتفال بطواف الرهبان والقساوسة مع جموع املؤمنني حاملني تمثال السيدة العذراء عىل

ً
وصول إىل كنيسة السيدة العذراء ،وإقامة قداس يف صباح اليوم التايل .ويف نهاية االحتفال تقام موائد يقدم
أكتافهم يف شوارع املدينة،

قدم يف مائدة جماعية لكل من يزور الكنيسةّ .أما اليوم ،فقد اقترصت عىل
يتم طبخها ،ل ُت ّ
ثم ّ
عليها املؤمنون ما ذبحوه من األضاحيّ ،
بعض الحلويات واملأكوالت كنوع من التقديمات.

الطواف يف اإلسالم (الشعائر الدينية)
أهم الفروض اإلسالمية .ومن مناسك الحج والعمرة الوقوف بمزدلفة ،والطواف حول الكعبة والتلبية ،والسعي
ُي ّ
عد الطواف من ّ

بني الصفا واملروة ،وذبح األضحية ،وتقصري الشعر .وقد كان الحج أقدم شعائر العرب الدينية؛ إذ بدأ مع أول بناء للكعبة فكانوا يحجون

دائما لهم للعبادة والصالة ،والزيارة
مقرا ً
إىل "بيت الله الحرام" الذي ُس ِّمي "الكعبة الرشيفة" يف الفرتة اإلسالمية ،وأصبحت الكعبة ً

إسالمي يف أشهر
محج
مقصدا لإلسالم ،لتتحول يف كل سنة إىل
هدم أصنامها،
ً
والتجارة ،وهد ًفا للتعبد والتنسك .وأصبحت ،بعد ْ
ٍّ
ٍّ
Anderson, pp. 280 - 300.

103

 104كلمة عربانية من "هوشعنا" أوصنا .معناها "يا رب خلص" ،ومنها ُأخذت كلمة "أوصنا" اليونانية التي ترتلها الكنيسة يف هذا العيد الذي يأيت قبل الفصح بأسبوع ،وهو
األحد األخري من الصوم واليوم األول من أسبوع اآلالم ،وفيه يبارك الكاهن أغصان الشجر من الزيتون وسعف النخيل (متى ،الفصل .)9 :21
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ُمحددة ،هي :شوال ،وذو القعدة ،واأليام العرشة األوىل من ذي الحجة ،ألداء فريضة الحج ،وزيارة الكعبة ،وما يتبع ذلك من شعائر
يتم حول الكعبة سبع مرات(.((10
دينية إسالمية بعد أن ُهدمت األصنام .وأصبح الطواف ّ

طقسية القرابني والنذور للميت والبعث
طقسية البعث بعد املوت يف بالد ما بني النهرين
ُوجد يف قبور "أور"( ((10التي يرجع تاريخها إىل ثالثة آالف سنة قبل امليالد أدوات إىل جانب امليتُ ،تستعمل عاد ًة يف الحياة الدنيا

(اآلالت الثمينة التي يستعملها العظماء) ،من عجالت وأسلحة وخناجر وخوذ ،وجميعها كانت من الفضة والذهب .كما ُوجدت زنانري

ً
إضافة إىل جثث الجواري والحيوانات والخدم الذين
وتربج وحيل ،وآالت موسيقية،
من الفضة وأواين طعام من الذهب،
ّ
ومعدات تزيني ّ

ّ
أحياء ليخدموه يف الحياة الثانية.
يشكلون حاشية امللك "الرجل العظيم" أثناء حياته مع أدواتهم .فهم يدفنون معه
ً

إلها كما هو الشأن يف حضارة مرص ،وكانت هذه البدعة نادر ًة يف حضارة بالد الرافدين ،وإنما يجب أن يكون للملك
ال يصبح امليت ً

ِّ
ثم تهبط الروح نحو األرض الكبرية السفىل تحت
ويسمى "غريق املاء"
ابن يقوم بتقديم القرابني إليه،
ّ
ومنظم وجبات الطعام للميتّ ،

أبدا ،كنزول "عشتار" إىل األرض السفىل وكيفية ن ْزع أثوابها لتجتاز األبواب السبعة لألسوار السبعة املتتابعة،
األعماق وال تعود منها ً

قدم القرابني لآللهة( ((10من الذبائح الحيوانية؛ كالخرفان التي أصبحت ً
بديل من القرابني البرشية عىل طاولة مقدسة أمام الصنم
و ُت ّ

اإللهي ،وسط "األزاهري" وأدخنة البخور والروائح العطرية ،ويكون لذلك أوقات خاصة .وهذا األمر مشابه لطقوس التقديم عند اليهود.

قربان انتقال الروح إىل السامء عند الفُرس

(((10

ترمز الوالئم باألرسار امليرثية إىل ذكرى شعائرية لوليمة "ميرثا" مع الشمس قبل صعودها العمودي إىل السماء .والوليمة هي

مدورة وعليها نقش للصليب املرتبطة عبادته بالشمس ،ويتناولها أتباع الديانة امليرثية
أربعة أرغفة من الخبز (أو طالئم الخبز) ،وهي ّ

لتعطيهم القوة للجسم ،والحكمة للنفس ،والخلود للروح ،كما وشموا املؤمنني بالصليب (عىل الجبني) كرمز لخلودهم بعد املوت،
بخاصة املتدينني بالديانة امليرثية.

أن فعالية
نالحظ
الرسي عند الطائفة املسيحية ،وهو ما يدلنا عىل ّ
ً
تشابها يف رمزية الوالئم والقربان عند امليرثية مع القربان والعشاء ّ

ً
إضافة إىل أنها
الطقوس استمرت بمظاهرها وشكليتها ورمزيتها ورافقت األديان السماوية مع بعض االختالف يف املعنى والهدف،

ً
قائمة حتى يومنا هذا.
ما زالت
106

الدملوجي ،ص .260

108

سالمة رسكيس ،األرخيولوجيا :منهجيات – مراحل  -إشكاليات (بريوت :دائرة منشورات الجامعة اللبنانية ،)2003 ،ص .135

107

109

املرجع نفسه ،ص .206-202
سرينج ،ص .399

38

دراســات

األساطير والطقوس المتشابهة في الحضارات القديمة واألديان

القرابني والنذور عند اليونانيني

(((11

كانت تمارس الوالئم الجنائزية عند اليونانيني اإلغريق ما بني القرنني السادس والسابع قبل امليالد ،عىل املدافن ،فيفرطون يف

رشب النبيذ .وبعد ذلك يبدؤون رحلة البحث عن الخلود باستحضار أرواح املوىت؛ ملعرفة كيفية حسابهم يف الحياة اآلخرة تحت األرض،

وعرفت باحتفالية "عالم األرسار" أو "يوم األرسار"
وكانوا يقيمون لها أعيا ًدا ُعرفت بأعياد دونيسيوس يف معبد اآللهة "أوروفيوس" ُ

لالطمئنان إىل الحياة الثانية بعد املوت.

القرابني والنذور عند الرومان

(((11

املقدسة واألعياد
استمر الكهنوت الفردي "ملك الذبائح" يحافظ عىل الصالحيات الدينية ،ويرشف عىل الذبائح والوالئم
ّ

عظيما (جوبيتري ،ومارس،
إلها
خاصا؛ أي إنه لكل إله كاهن
َ
تقريبا ،يخدم ثالثة منهم ً
كدور تمثييل .ويوجد نحو خمسة عرش كاه ًنا ً
ً
ً
وكويرينوس) ،وأحاط دياليس كاهن جوبيرت ،بأمجاد عظيمة ُ
قديما؛
جدا كأول تقييد
وأخضع هو وزوجته الكاهنة ملراسم عبادية ملزمة ًّ
ً
ِّ
ً
أي نوع من
مختمرا ،ويرتدي مالبس
رشابا أو طحي ًنا
أن عليه أن يلبس الجلباب،
منها ّ
كتانية ،وال يرتدي ّ
ويشذب الكرمة ،ويستهلك ً
ً
ً
وليحق له
املحرمات؛ ليكون كاه ًنا،
أهم
حلقة ،وال يلمس حصا ًنا أو يمتطيه ،وال يرى
القماش يقتيض عقد ًة أو
ّ
ً
ّ
سالحا أو مي ًتا ،وهي من ّ

ً
قدم و ُتحرق
يقدم
ذبيحة من النبيذ يرميها يف املدفأة ،وكانت أمعاء الشاة أو الخروف أو الثور ُت ّ
تقديم الذبيحة اإللهية .وكان صاحب البيت ّ
كذبيحة للمعبد يف األعياد واملناسبات.

طقوس امليت والنذور عند الفينيقيني

(((11

ليمن عليهم بالذرية
خلقيا كذبيحة إىل اإلله "بعل همون"،
قدم الذبائح البرشية من أحد أطفالهم املرىض واملشوهني
كانت ُت ّ
ّ
ً

السليمة الخالية من التشوهات؛ إذ يجعلون الطفل امليؤوس من شفائه قربا ًنا بني يدي تمثال اإلله "ملقارت" الربونزي املنبسط بانحناء
ٍ
عاليا.
نحو األرض؛ وذلك ّ
أن الطفل املولود بعاهة ينحدر من بني يديه ليهوي يف أتون من نار متقدة يرتفع لهيبها ً

طقوس األموات والنذور عند الفراعنة

(((11

(((11
أهم الرموز املرافقة للميت كتعويذة؛ ألنه يرمز إىل البعث والحياة بعد املوت ،وقد نقش
كان الجعران (الخنفساء السوداء) من ّ

عىل العقيق والفريوز وبعض األحجار الكريمة .وكان املرصيون يعتقدون أ ّنه توجد حياة ثانية بعد املوت(((11؛ إذ تفارق "البا" (الروح)

معينة لحفظ جسده من ال ّتلف ،وكانت أحشاؤه توضع يف أوعية حورس الخاصة ،وكانت
"الكا" (الجسد) .لذا ،كان امليت ُيح ّنط بطريقة َّ

ثم توضع إىل جانبه جميع أغراضه الخاصة إىل حني عودته يك يستعملها.
ُت ّ
قدم له أوعية الطعام كل يومّ ،
110

إيمار وآخرون ،تاريخ الحضارات العام ،ج  ،1ص .297

111

"الدين يف روما القديمة" ،املعرفة ،شوهد يف  ،2016/11/1يف:

112

الدملوجي ،ص .62

114

115

http://bit.ly/2gac9lx
113 Christine, p. 62.

طه باقر ،مقدمة يف تاريخ الحضارات القديمة ،ج  ،2ط ( 2بغداد :دار الوراق للنرش ،)2006 ،ص .160
إيمار وآخرون ،تاريخ الحضارات العام ،ج  ،1ص .28-24

39

العدد 5

كانون الثاين  /يناير 2017

طقوس األموات عند الصينيني

(((11

وأن
فورا عند املوت ،وهي (الهون)ّ ،
أن لكل إنسان عدة أنفس يف الوقت ذاتهّ ،
يعتقد الصينيون ّ
وأن إحداها تنفصل عن الجسد ً

سمى
طريقها مملوءة من األخطار قبل أن تصل إىل السماء حتى تأخذ مكا ًنا يليق بها كما هو الشأن يف الحياةّ .أما النفس العليا ،ف ُت ّ

الـ "بو" ،وهي ّ
قدم إليها الفروض والقرابني وتتحول إىل شيطان (كوي) ،ليعود ويزرع الرعب يف حياة أرسة امليت،
تظل مع الجثة ،و ُت ّ
وإن ظلت الـ "بو" تحيا يف العالم الجويف .يف حني تحيا كل من األنفس الـ "هو" والـ "بو" يف عاملها الخاص حياة اإلنسان ِ
نفسه وهو

حامي األرسة؛ وذلك بعد تقديم األرسة
قدم إىل امليت لوحة من خشب الكستناء ليصبح
حي .وبعد ثالث سنوات من انتهاء فرتة الحزنُ ،ت ّ
َ
ّ
الفروض الدائمة إليه.

كريما من اليشب األخرض (الجاد) عىل كل نوافذ حجرة امليت الذي
حجرا
بأن يضع الصينيون
وكانت طقوس امليت(ُ ((11تجرى ْ
ً
ً

لباسا أبيضّ .أما أوالد
ثوبا
يكون من طبقة النبالءُ ،
سمى "منغ يب"ُ ،يكتب عليه اسمه .وكان املحزونون يرتدون ً
ً
ويلبسونه ً
حريريا ُي ّ

وأما األموات من طبقة
عصا ،رم ًزا لحزنهم وحدادهمُ ،
امليت ،فيحملون ً
ويدفن مع امليت أشخاص ليخدموه إىل جانب أسلحته وخدمهّ .

قدم القرابني .وكان الجعران من حجر
دمى من القش أو الخشب .وبعد الدفن تقام مأدبة طقسية ،و ُت ّ
الفالحني أو الفقراء ،ف ُتدفن معهم ً
الجاد األخرض يوضع يف فم امليت لريمز إىل البعث وانتقال الروح إىل جسد طفل آخر بعد اجتيازها مراحل املوت الكربى.

الطقوس والقرابني عند اليابانيني

(((11

سمى آلهتهم "كامي" ،وقد شُ ّيدت لها معابد مسقوفة ،و ُقدمت إليها القرابني الرمزية كاألحصنة واألبقار البيضاء ،ونسيج الكتان،
ُت ّ

والق ّنب ،لتجعل حياتهم األخرى سعيدةً.

طقوس املوت والنذور يف الهند

(((11

املقدسة والعادية .ويقوم بها الكهنة
أهمها تقديم "الذبيحة اإللهية" التي ُتثبت صلة الوصل بني اإلنسان واإلله ،وبني األمور ّ

وبدء السنة الجديدة،
الذين يصطحبون معهم عدة أنواع من الثريان البيضاء املقدسة ،و ُت ّ
قدم هذه الطقوس بمناسبة ظهور الهالل ْ

افتداء لحياة ٍ
ً
وأهم هذه الطقوس متم ّثل بطقس
رجل.
إضافة إىل طقس تقديم "التيس"
وموسم الحصاد (جني البواكري الزراعية)،
ً
ّ

"السوما" .وتدوم الطقوس عدة أيام ،وأشهرها "الفاجبيا" ،كسباق العربات التي ترمز إىل "الشمس" ،و"الراج سبوتا" وهو التتويج
املليك؛ إذ ّ
قوة امللك ،وتعطيه
يتول الكهنة وممثلو الشعب إجالس امللك عىل العرشّ .أما "اإلسغميدها" (ذبيحة الحصان) ،فهي ُتثبت ّ

ً
رمزية ،وصارت بمنزلة
وأما طقس بناء هيكل النار ،فكان يجري بتقديمات برشية ،لك ّنها يف ما بعد أصبحت
العظمة والسيادة املطلقةّ .

تقديمات من الهدايا الثمينة.

شد
ويحمل عىل
ّ
األكف ،أو عىل عربة ُي ّ
وأما طقس الجنازة عند انتهاء الحياة ،فيكون بتزيني امليت وإقامة موكب له إلحراق جثتهُ .
ّ

ليتم إحراقها
إليها غصن شجرة
َ
ثم يوضع امليت فوق لوحة من الحطب ،وتجلس زوجته بقربه ّ
ليمحو آثار أقدام األقرباء الذين يحملونهّ ،
116

دوران ،ص .290

117

املرجع نفسه ،ص .295-294
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إيمار وآخرون :تاريخ الحضارات العام ،ج  1ص.564 ،

118 Michiko Ishigami-Iagolniser, Les Hyakumanto dharani et les débuts de la Xylographie au Japon, VIII-XIII Siècles (Bordeaux: Société
des bibliophiles de Guyenne, 1996), p. 129.
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ُ
تيرس من مقنياته الخاصة؛ مثل قوس
معه وهي عىل قيد الحياةّ .
لكن هذه العادة أبطلت ،وأصبح ال ُيرفق مع امليت أثناء الحرق ّإل ما ّ
"تيسا" ،أو يضحون ببقرة .وتدوم فرتة
"الرب ْهما" ،ويحرقون معه
إن كان من
مكسور بالنسبة إىل أحد أفراد "الكسرتيا" ،وأدوات عبادة ْ
َ
ً

الحداد خالل الصوم والطهارة والزهد ،فيطمرون رفاته املحروق باألتربة ،ويقام بناء حجري عليه للذكرى ،ويكون اللون األسود لو ًنا
للحداد والحزن ،وتتبع ذلك طقوس احتفالية.

فكل ٍ
وللهنود عقيدة ُتعرف بـ "السمسارا" (التقمص) بعد إصالح بوذا لألوبانيشاد(ُّ .((12
فإن الوجود
كائن يشعر باملوت واأللم .لذاّ ،

أن الرغبة الظاهرة هي حقيقة الحياة؛ وذلك ألنه
ألن الرغبة الدائمة يف ملذات الحياة ُتو ّلد األلم لتوهم املرء ّ
يحمل األلم يف طياته؛ ّ
ثم وجب املوت للعودة إىل الحياة الثانية؛ أي انبعاث روحه بوالدته ً
لينمو جني ًنا مر ًة ً
طفل
ثانية،
جديدا
ً
َ
يجهل قيمة الحياة واملوت .ومن ّ

حتى يكرب ويعرف معنى وجوده ،ويستمر عىل هذا املنوال عىل مدى دورة هذا النظام الكوين للحياة واملوت ،حتى يتالىش جهله بعد أكرث

من حياة (كأن تكون سبع مرات ً
مثل)؛ يك يصل إىل "الرنفانا" ويوازن يف معرفته بني لذة الحياة واملوت.

القرابني والنذور عند اليهود
ُتجرى هذه القرابني والنذور يف هيكل سليمان(( ((12هيكل التقديمات)؛ إذ تشعل النار التي تشبه قرون البقر عىل سطح زوايا

ثم ُتسكب فوقها الخمرة املمزوجة باملاء ،لتجري عرب قناة يف الزاوية
وي ّ
رش عليها ُ
هيكلُ ،
دم ذبائح الضحايا من الحيوانات املذبوحةّ ،

عد ثماين طاوالت (لكل طاولة
الجنوبية الغربية ،ومن ث َّم تصل إىل قناة تحت األرض،
فتصب يف وادي قدرون (منطقة يف فلسطني) ،و ُت ّ
ّ

مقد ً
سة يف الهيكل .وتكون هذه
ذبيحة) .وتحفظ املُ َدى التي جرى بها
طقس ذبح الحيوانات يف غرفة مخصصة ،وتصبح هذه املُ َدى ّ
ُ
ٍ
أخطاءهم.
ُذرا لريىض الله عن املؤمن به ،ولطلب غفرانه
َ
التقديمات ً
فداء وتضحيات ون ً

النذور والقرابني عند املسيحيني
الثور والبقرة

(((12

جاء الثور رم ًزا للتضحية "التوروبول"؛ أي انتصار العقل عىل القوى الوحشية ،وهذا األمر مأخوذ من رمزية فارسية .وقد نحت

أنطونيو دي روسبلينو ،وهو يضحي بالثور عىل رضيح الكاردينال الربتغايل ،يف كنيسة "سان فيفيانتو" يف فلورنسا ،يف القرن الخامس عرش
ميالديا؛ للداللة عىل انتصار الخري عىل الرش .واستمرت رمزية التضحية بالثور يف عهد األنطونيني ،وكانت تقام "التريوبول" كأضحية
ً

تكفريية؛ إذ يتضمخ جسد ّ
قوته.
كل من الكاهن والراهب بدم الثور املذبوح ليتخلص من قوى الرش يف داخله ،ولكسب َّ
"رس القربان املقدس"

(((12

جداريا من أواخر القرن الثاين لسمكة تحمل س ّلة مألى من الخبز .ويرمز
رسما
ًّ
يحتوي رسداب قرب القديس كاليكيت يف روماً ،

ً
إلهية .كما نجد نقشً ا عىل الربونز من القرن السادس يشتمل عىل خبز
أن تضاعفهما ُي َع ّد معجز ًة
الخبز والسمك إىل القربان ّ
املقدس؛ ذلك ّ

وسمكتني ،يف وسطه القربان الذي يرمز إىل املسيح.
120
122

123

خليل عبد الرحمن ،ص .34-33

Lemaire, p. 35.

سرينج ،ص .53-52

املرجع نفسه ،ص .54-53
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األضحية والنذور عند العرب واإلسالم

(((12

بصب دم الضحية الحار فور ذبحها فوق
ُعرفت التقديمات والنذور منذ أقدم الحضارات ،وقد أخذها العرب ،وكانوا يستخدمونها
ّ

عدون ذلك بمنزلة طعام لها ،المتزاج
إرضاء لها ،و َتج ُّن ًبا لغضبها ،وتود ًدا إليها،
رؤوس األنصاب
وطمعا يف شفاعتها .ومن جهة أخرىَ ،ي ّ
ً
ً
يتمان بعد الرجم.
لحومها ودمائها بطريقة الحلول والتناسخ؛ أي االتحاد بلحوم الناس ودمائهمّ .
وأما ذبح الضحايا وتقديم النذور ،فكا َنا ّ

تتم التضحية باإلبل والبقر والضأن واملاعز؛ وذلك بعد أن أراد النبي
وقد ّ
حرم الدين اإلسالمي التضحية باآلدميني .ويف عيد األضحىّ ،
ٍ
تضحية يف يوم عيد األضحى
قربان
فداء .واستمر هذا الطقس
َ
إبراهيم التضحية بابنه من أجل الله ،فأرسل الله له كبشً ا ليكون البنه ً
من كل ٍ
عام(.((12

خامتة
أظهر استعراض بعض أساطري الحضارات القديمة وطقوسها (حضارة بالد الرافدين ،والحضارة الفارسية ،والحضارة العربية،

ً
ملموسا
تشاركا
والحضارة الفينيقية ،والحضارة الفرعونية ،والحضارة اليونانية ،والحضارة الرومانية ،والحضارة الصينية ،والحضارة الهندية)
ً

مهما لتاريخ بدايات ميثولوجياتها ،ودالالت استمراريتها حتى يومنا هذا .فقد
وجليا بينها وبني معتقدات األديان السماوية ،إذ أعطتنا توثيقًا ًّ
ًّ

(الرقم)،
عمد مؤرخون وملوك من تلك الحضارات إىل تسجيلها عىل نح ٍو إيضاحي ،فنقشوها عىل جدران معابدهم ،وعىل األلواح الصلصالية ُّ

ً
أساسية
وع ّدوها ركيز ًة
والحجرية (كالنصب)؛ مثل رشائع حمورايب ،وعىل موا ّد معدنية (قالئد ،وتيجان ،وتمائم ،وأختام خاصة بامللوك)َ ،

ملعتقداتهم التي انصهرت يف واقع حياة تلك الشعوب االجتماعية وتوارثوها ،حتى بعد اعتناقهم لألديان السماوية التي لم تستطع إلغاءها؛
بسبب ّ
أساسيا ُيحتذى به حتى يومنا هذا ،عىل الرغم من امتداها إىل آالف السنني.
دينيا
تجذرها يف حياتهم اليومية ،فباتت
ً
ًّ
تقليدا ًّ

عد ُأوىل األديان السماوية التي تأثرت بحضارات
واستنتجت الدراسة تأثّر األديان الثالثة بالحضارات القديمة .فالديانة اليهودية ُت ّ

بالد ما بني النهرين من رشائع حمورايب ومبدأ التطهري ،وقصة آدم وحواء والطوفان ،بسبب َسبيها إىل تلك املنطقة وتعايشها مع شعوبها

ً
ً
عبيدا ،فتأثروا
زمنية
ورشائعها مد ًة
كثريا منهم ً
ثم ُوجد بنو إرسائيل يف منطقة سيناء حيث سيطرت حضارة الفراعنة املرصية وأرست ً
طويلةّ ،

ً
وخصوصا رشائع أخناتون وأناشيده التي تماهت مع املزامري،
بميثولوجياتها،
فضل عن اقتباسهم لبعض مبادئ الفلسفة اليونانية يف
ً
الخلق ،لوجودهم يف نقطة املركز عىل ساحل املتوسط التي احت ّلها اليونانيون القدامى.

كما تأثّر الدين املسيحي بميثولوجيات الحضارة اليونانية والرومانية يف كل حقبات الحضارتني؛ كالطواف ،والتطهري بتحويله إىل

التعميد ،والنذور والقرابني "العشاء وطقسيته الخبز والسمك" ،واقتباس بعض طقوسها وتغيريها عىل نح ٍو ُمالئم للديانة املسيحية؛

كمواصلتهم احتفاالتهم باألعياد بتغيري دالالتها الدينية ،وذلك النبثاق الديانة املسيحية من مهد الفلسفات اليونانية .فقد سيطرت
ثم انتقلت مع شعوبها التي آمنت بالدين املسيحي.
إمرباطوريتها عىل بالد الرشق والغرب ،وتوارثتها اإلمرباطورية الرومانية بميثولوجياتهاّ ،
كذلك تأثر الدين اإلسالمي بطقوس العرب يف الجاهلية؛ كمناسك الحج ،والصوم يف رجب ورمضان ،واتباع التقويم يف حضارات

أيضا؛ مثل التضحيات والنذور ،ومبدأ الثواب والعقاب يف الطوفان ،وعملية التطهري يف رشائع
بالد ما بني النهرين ،وتأثر بطقوسها ً
حمورايب ،وذلك بسبب نشوء الدين اإلسالمي يف منطقة الجزيرة العربية املجاورة لبالد ما بني النهرين.

Cline & Graham, p. 75.
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ثم إ ّننا نالحظ وجود مبدأ مشرتك يف بعض أساطري الحضارات القديمة مع معتقدات األديان السماوية الثالثة ،ورأينا أن نختار منها
ّ

ً
متضمنة ما ييل من األساطري والطقوس:
ست ميثولوجيات
ّ

أسطورة الطوفان
أن األساطري واملعتقدات الدينية
من خالل الحضارات القديمة واألديان السماوية يف ما يتع ّلق بمبدأ الثواب والعقاب ،ي ّتضح ّ

أن اآللهة السماوية وحدها هي التي تملك أحقية فرض العقاب والثواب .فهي من عاقبت اإلنسان عىل رشوره وخطاياه
تشرتك يف ّ
تم بها اختيار
يف ّ
حق أخيه اإلنسان بإغراق مزروعاته وممتلكاته ،حتى بات ال يملك شي ًئا الستمرار بقائه .كما أنها ُت ِّ
بي الكيفية التي ّ

تم اتخاذ وسيلة اإلنقاذ نفسها املتم ّثلة
الصالحني من البرش إلنقاذ ذريتهم والكائنات
الحية ،وإنقاذ الطبيعة من دمار الطوفان .فقد ّ
ّ

َ
عملية رصاع بني الخري والرش ،وعواقبهما املنبثقة من رصاع البقاء بني الكائنات الحية ،وبني
بالفُلك أو السفينة .ونالحظ من خاللها
اإلنسان وأخيه عىل األرض.

و ُتظهر األساطري ً
مبدأ لرتهيب اإلنسان وترغيبه من أجل االلتزام باملبادئ والوصايا التي رشعتها اآللهة السماوية يف الحضارات

القديمة ،ورسائل الكتب السماوية التي ُأنزلت عىل األنبياء والرسل لتقويم اإلنسان ،ور ّده عن ضاللته إىل الرصاط املستقيم ،إذ يتخذ

ً
مشرتكا يف الحضارات القديمة هم ورجال الدين يف األديان السماوية؛ مثل فروض التوعية والتبشري وهداية الناس؛ من
دورا
الكهنة ً

أجل إصالحهم نحو قيمة الخري املعطاء.

أسطورة الخلق
ُتظهر هذه الدراسة ،من خالل رسدها ،معتقدات الحضارات القديمة (الرافدية ،والفارسية ،والفرعونية املرصية ،والصينية،

َ
أن املاء هو العنرص األول يف أساس الخلق للكون
أيضا،
والهندية) ،ومعتقدات األديان السماوية ً
أهمية العنارص األربعة ،بالنظر إىل ّ

املتقدمني
متعددة يف مسألة الخلق ،استنا ًدا إىل دراسة فلكية يف عملية تحليل
ّ
واستمرارية الحياة عىل األرض .وت ّتضح من الدراسة بحوث ّ

لتخصيب األرض ،وكيفية إحالتها عىل عالقة الكواكب والنجوم باألرض وتأثرياتها فيها .فمن أجل ذلك عبدوها كآلهة .كما ُتظهر
بكيفية خلق الله الواحد األحد للكون.
أن األديان أنهت ذلك البحث الطويل
الدراسة ّ
ّ

قصة آدم وحواء
رشح لقصة آدم وحواء من خالل الحضارات القديمة وتالقيها يف فرضياتها مع األديان السماوية ،مع إظهار
يف هذه الدراسة
ٌ

ً
أن اإلنسان
إضافة إىل التحليالت االفرتاضية
ليجري النظر يف كيفية تزاوج اإلنسان،
االنتقال إىل الحالة الفلسفية،
ّ
للمتقدمني التي رأت ّ
َ

ً
منزلة منها ،عىل الرغم من غرائزه؛ وذلك استنا ًدا إىل امتالكه
وليد السماوات ،وليس وليد األرض كبقية الكائنات الحية ،بالقول إ ّنه أرفع

حدد ذلك بعض فالسفة اليونان .لذا ،جاءت قصة آدم وحواء بتسميات أخرى عند الحضارات القديمة ،وجاء مبدأ
العقل واملنطق ،كما ّ

الخطيئة بمخالفة "آدم وحواء" عند األديان السماوية الثالثة للقوانني والرشائع السماوية؛ وذلك من خالل األكل من شجره الحياة
واملحرمة عىل اإلنسان .وهكذا ،تأيت معاقبة اآللهة له بإسقاطه إىل األرض .و ُتظهر الدراسة استمرارية هذه األسطورة مع
الخاصة باآللهة
ّ
ولكن ذلك يكون من منظور ديني مختلف ،وعىل نح ٍو أبلغ ،بحسب ما جاء يف الرسائل السماوية.
األديان،
ّ
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طقسية التطهري
يم ّثل التطهري ،من حيث آليتهً ،
ً
أهم
مبدأ
مشرتكا عند الحضارات القديمة املذكورة سابقًا .ومع األديان السماوية ،كانت املياه من ّ
ّ
عمليات التطهري من األوساخ املادية للجسد؛ كمرحلة أوىل للوصول إىل مرحلة تطهري الروح من أدرانها عرب الصالة وعبادة الله ّ
جل

جالله .ونالحظ استخدام املياه كمبدأ للثواب عرب التطهري والتعميد ،واستخدامها للعقاب عرب الطوفان عند الحضارات القديمة واألديان.
مشرتكة كثري ًة للتطهري بني الحضارات القديمة واألديان؛ كالنار التي اس ُتخدمت ً
ً
مبدأ للعقاب (نار جهنم) ،وقد جرى
كما نالحظ آليات
ِذكر ذلك يف الدراسة باستعراض ميثولوجيات األساطري عند الحضارات القديمة واألديان.

التطواف
نظرت الدراسة يف كيفية تناول الحضارات القديمة لطقسية التطواف ،أو الطواف ،واستمراريتها مع األديان ،وأظهرت عملية

التطواف كتقليد طقيس ديني قديم (كان ذلك عند اإلغريق بالتمثال املقدس لآللهة أثينا) ،وكيفية انتقاله إىل املسيحية يف تطواف تمثال
السيدة العذراء ،وكذلك تطواف العرب يف الجاهلية حول الحجر األسود ،وانتقال آلية هذه الطقوس مع اإلسالم عرب رشائع مفروضة

(الحج إىل بيت الله الحرام) بالتطواف حول الكعبة الرشيفة ،وقد أمر النبي محمد بتحطيم األصنام التي بداخلها ،وتحويلها إىل مركز
ديني للحج ،يف إثر تطهريها من األفكار الوثنية.

طقسية القرابني والنذور
قدم أطفالها كتضحية ونذور برشية لآللهة
أن الطقسية املذكورة قد استمرت .فبعد أن كانت بعض الحضارات القديمة ُت ّ
نالحظ ّ

عند الفينيقيني ،استبدلت ذلك بالدواجن والخرفان ،بفرضها من قبل ملوك وأباطرة املنطقة .ويف هذا السياق تأيت قصة النبي إبراهيم عند

ٍ
بكبش ملنع التضحيات البرشية التي كانت سائد ًة عند بني إرسائيل قبل إيمانهم بالله .واستمرت هذه
اليهود واإليحاء الرباين له بالتضحية

ليلبوا
كثريا من الناس ُي ّ
التقديمات واألضاحي والنذور سائد ًة يف األديان إىل يومنا هذا ،إذ ّ
إن ً
قدم لألنبياء والقديسني واألولياء الصالحني؛ ُّ

أمنياتهم ،وليك يرضوا عنهم ويشفعوا لهم عند رب العاملني بالتوبة والخالص ،ونحوهما.

كما جاء يف معتقدات الحضارات القديمة مبدأ الخلود أو البعث بعد املوت؛ لعدم اقتناعهم بانتهاء حياتهم القصرية من دون أن
يكملوها برؤية كل ِن َعم الكون األزلية ،أو لفقدانهم أحبتهم من آباء وأبناء وأمهات وزوجات .لذا ،جرى افرتاض الحياة الثانية يف معظم
تحس ًبا لعودته إىل الحياة .ويف بعض الحضارات نجد
الحضارات القديمة ،وكانت ُتجمع الوالئم والهدايا والتقديمات و ُترفق مع امليت ّ

قائما عىل تقمص الروح (كالصينني والهندوس بشأن السمسارا)؛ ملعرفة حقيقة مبدأ العقاب والثواب ،وهو ما يجعلنا ندرس كيفية
اعتقا ًدا ً

تالقي هذه الحضارات  -عرب علومها الفلسفية والفكرية  -مع األديان السماوية التي ص ّنفت هذه العلوم وتخصص فيها مفكرون وعلماء
دين وفالسفة ،وغريهم ،إلثبات فناء الجسد وخلود الروح الصالحة بانتقالها إىل السماءّ .أما الروح الخاطئة ،فتذهب إىل جهنم حيث

هم التفكري يف هذه املعضالت عن كاهل البرشُ ،تلقى همومهم ومسرية عناء حياتهم
يكون عقابها بالنار .وإللقاء األديان السماوية مسألة ّ
عىل الرسل واألنبياء وخالقهم الواحد الله ّ
وب ْعثهم من جديد إن أراد ذلك.
جل جالله الذي خلقهم وتكفّل بوجودهم ومماتهم وإحيائهم َ
أن نُظهر النقطتني اآلتيتني:
يف ضوء هذه الدراسة ،يمكن ْ

ً
تاريخيا لوجود مدن وحضارات قديمة عديدة زالت عرب الزمن بسبب الحروب
أول ،لقد أعطتنا األساطري والطقوس القديمة توثيقًا
ًّ

يتبق منها سوى بعض األطالل التي تتط ّلب م ّنا الحفاظ عليها والبحث عن أرسارها ،كما أنها ّأرخت مللوك عظماء
وتقلبات الطبيعة ،ولم َّ
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الرقم
تركوا لنا ً
آثارا لعلومهم ومعارفهم عن نشأة الكون ،وأساس خلق اإلنسان ،وكيفية مواجهة قوى الطبيعة ،من خالل التوثيق عىل ُّ

بدءا من أسطورة التكوين البابلية ،وما خ ّلفه علماء هذه الحضارة وفالسفتها من علوم هندسية وطبية وفلكية،
والصخور وجدران املعابد؛ ً
دونه ملوكهم وأدباؤهم من ترشيعات للقوانني
ُمثبتة بالحقائق والرباهني العلمية التي كانت
ً
أساسا لتطوير علومنا عرب التاريخ ،وكذلك ما ّ

اإلنسانية كرشائع حمورايب ،لتتحول هذه األساطري إىل مادة تاريخية تستحق أن ُتدرس بعمق كبري؛ بالنظر إىل ما تحتويه من مضامني

فكرية راقية وإمكانات االستزادة من العلوم التي تخدم تطور أجيالنا املقبلة.

ثانيا ،رضورة املحافظة عىل آثار الحضارات القديمة وكل ال ّلقى األثرية املكتشفة التي ّ
سطرت لنا تاريخ نشوئنا وتطورنا البرشي
ً

ّ
سجل تاريخي أنتجه العرص القديم ووثّقه
أول
كحضارات راقية؛ عرب تداول أساطريها ،واتباع طقوسها إىل يومنا هذا .فهي شاهدة عىل ّ
ثم فهي تضطلع بدور أسايس يف البناء املعريف والعلمي للتطور
ّ
ودونه ،عرب أساطري استمدت مادتها وأمكنتها وأزمنتها منذ والدته ،ومن ّ

مهم جدير بالدراسة واالهتمام.
الحضاري بالنسبة إىل اإلنسانية ،وهي مصدر تاريخي ّ

تقدم ،من األهمية ،بالنسبة إىل الباحثني ،االستفادة من جوهر هذه األساطري وطقوسها ودالالتها ،وهي التي أصبحت
بناء عىل ما ّ
ً

مر التاريخ .وال ّ
مصدرا للتناحر
أن ذلك يكون بعدم َع ّدها
مصدرا
شك يف ّ
ً
ً
إيمانيا من خالل الصالة واإليمان بالله الواحد األحد عىل ّ
ًّ
عبد السبيل إىل عبادة
والرصاعات يف ما بني األديان السماوية استنا ًدا إىل مبدأ التفاضل ،بل يكون باتخاذها كآليات متنوعة املعتقد؛ ل ُت ِّ
تعمها الفوىض.
الله وحده ال رشيك له ،ولتنظيم البرشية حتى ال ّ
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