


 رب الثورة

 أوزيريس وعقيدة الخلود 

 فى مصر القديمة
 

 
 

 نص رسالة دكتوراه
 

 سيد القمني. د
 



  
  
    

 طبقا لقوانني امللكية الفكرية
א אא

א .א
א 

א א  أو عـرب االنرتنـت(א
 اى أو املدجمــة األقــراص أو  مكتبــات االلكرتونيــةلل

 א  )أخرىوسيلة 
אא.

 .א א

  
  
  
  

  



 

 

 

 اإلهداء
 إلى إيزيس
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   المقدمةالمقدمةالمقدمة
يمكن التقرير مبدئياً، بأن طبيعة المشكلة موضوع هـذا              

البحث، تجمع بين الفكر العقائدي والفكر الفلسفي، مـرتبطين         
بتطور زمني يجعل التاريخ عنصراً ثالثاً وأساسياً فى المشكلة         
إلى جانبهما، فهى مشكلة عقائدية ألنها تتناول اإليمان دينيـاً          

عالم آخر، يخالف عالمنا هـذا فـى        عند المصرى القديم فى     
ماهيته ومواصفاته وطبيعته، مخالفة شبة تامة، وهذا االعتقاد        
يشكل بشكل خاص عند المصريين القدماء، الجزء األكبر من         
معتقداتهم الدينية، بحيث يسـتحيل فهـم فكـرهم السياسـى           
واالجتماعى والدينى، وحتى العلمى والعملى، بدون تأسـيس        

 .تهم فى الخلودهذا كله على عقيد

وهنا تكمن األهلية الكبرى والقصوى لهذه العقيدة عندهم،        
حتى أكد البعض أنه ال يمكن فهم أو تصور مصـر القديمـة        
بوضوح، دون تصور علمها اآلخر، ألن االعتقاد فـى هـذا           
العالم قد نفذ إلى كل فكرة وكل سلوك، وصبغ كـل شـيء             



 

 

خلـف  مصري قديم بصبغته، وما كـان ليحـدث تقـدم أو ت           
اجتماعى، أو تغيرات سياسية أو اقتصادية، أو فكرية أو حتى          
معمارية أو فنية، دون أخذ هذا المعتقد كعامل أول وأسـاس           
مشترك، مؤثر ومتأثر بعالقة جدلية قائمة ومستمرة بينه وبين         

 .هذه المتغيرات
كما أن تصورات المصريين القدماء عن هذا العالم، تعطى         

وب تفكـرهم ، وعـن أخالقيـاتهم        انطباعاً واضحاً عن أسل   
ونظمهم االجتماعية، في تلك العصور السحقية، بل إنه لـوال          

 اهتمام المصريين القدماء بعالمهم 
 

اآلخر، ما وصل إلينا شيء البتة عن تاريخهم، فهـم لـم            
يدونوا ما دونوا، ولم يهتموا بتسجيل ما سـجلوا، إال سـبب،          

 ومن أجل، أملهم العظيم فى 
 . الخلود

ل اإلصرار على رؤية العقلية المصرية، مـن خـالل          ولع
المنظار الفلسفى لطبيعة المشكلة، يعود فـى األسـاس إلـى           
طبيعة كل من الفلسفة والدين، وغنى عن الذكر أن العالقـة           



 

 

بينهما كانت مسألة المسائل، التى شغلت تفكيـر كثيـر مـن            
الفالسفة ـ أو على األصح أغلبهم ـ ويعتبر أشيعهم ذكـراً    

، وهـو   hegel»هيجل  «ذا الميدان، الفيلسوف األلمانى   فى ه 
إلى بيان أن الدين ينتهـي      .. «من هدفت فلسفته فى معظمها    

حتماً إلى الفلسفة، وأن الفلسـفة تـؤدى بالضـرورة إلـى            
، بل واألهم أنه اعتبر الدين فيصالً بـين اإلنسـان           »(١)الدين

ألن ..«والحيوان، ومميزاً أوالً لإلنسان عن الجنس الحيواني      
الدين قائم على الشعور، الشعور بالخلود، الشعور بالحريـة،         

 .)٢(»والشعور ال يوجد إال عند اإلنسان

وبذلك كانت فكرة الخلود وظهورها عند المصرى القـديم         
ـ إذا طالعناها بالمنظار الهيجلى ـ هـى بدايـة اإلنسـانية     
إلنسانيتها على األرض، وبداية التفلسف أيضاً، كما أنـه إذا          

                                                           
محاضرات في فلسفة الدين ليهجل ـ تراث اإلنسانية ـ المجلد : حسن حنفي.  د) ١(

 . ـ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ـ القاهرة٣٨٨الثامن ـ 
 .٣٨٧  : نفسه )٢(



 

 

 ـ  )١(»الفلسفة تظهر حينما توجد الحياة السياسـية .. «نتكا
 فى رأيه ـ فإن الفلسفة بهذا المعنى تكون أيضاً قد 

ظهرت مع بداية أول حكومة منظمة فى تاريخ العالم، أى          
 .مع األسرة األولى فى الدولة الفرعونية القديمة

أما اعتبار المشكلة مشكلة تاريخية أيضاً، فهـذا أمـر ال           
لى تفصيل، باعتبار خضوع المسألة بكليتها لظـروف     يحتاج إ 

تاريخية محددة، أو باعتبار أن عقيدة الخلود ـ كأى عقيـدة   
أخرىـ قد مرت بمراحل تطورية، عبر فترات زمنية، تأثر         
فيها تطورها بعدة عوامل هى في حقيقتها أحداث تاريخية، ال          

 .يمكن فصلها عنها بأى من األحوال

ة الفلسفية قائمة، ألن العالقة بـين       وهنا أيضا تظل الطبيع   
التاريخ والفلسفة قائمة ومتوثـقة، ولقد هدفت فلسفات كثيـر         

أن المشـكالت  .. « إلى تأكيد   »كولنجوود«من الفالسفه مثل    
                                                           

فلسفة التاريخ ليهجل ـ تراث اإلنسانية ـ المجلد الخامس ـ من : على أدهم.  د) ١(
ـ دار الكاتب العربي للطباعة ١١٢على أدهم . تراث اإلنسانية عرض وتلخيص د

 . والنشر ـ القاهرة 



 

 

الفلسفية التي تواجه الفيلسوف، فى حاجة إلى الفهم التاريخي،         
 .)١(»كما أن أكثر هذه المشكالت تاريخية في صميمها

حث المدقق فى فلسفه ابن خلـدون، يسـتطيع أن          وإن البا 
يكتشف عدة مواضع تبين أنه كان من أوائل الذين اكتشـفوا           
القيمة الفلسفية للتاريخ، وضرورة اعتماد المعرفـة بأسـرها         

 .على الفهم التاريخى

 Francisفرنسيس بيكـون  «بل إن الفيلسوف اإلنجليزي 

Bacon «        الحقيقـة هـى بنـت      ..«كان يؤكـد علـى أن
 ، كما أن رفيقه فى التجريبية )٢(»لزمنا

والذى كان يعد أكثر " David Humeديفيد هيوم "اإلنجليزية 
التجريبيين إنكاراً للعلوم القائمة علـى االسـتدالل التـأملي          
العقلي، فإنه مع ذلك كان أكثر الفالسفة التجـريبيين معرفـة           

                                                           
فكرة التاريخ لدوبين كولنجوود ـ سلسلة تراث اإلنسانية : أحمد حمدي محمود.  د)١(

المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، المجلد األول، المؤسسة 
 . ١٣٦ص 

 . ١٤٠ص :  نفسه )٢(



 

 

بمسائل التاريخ، بل إنه رغم تقديره الشديد فـى االعتـراف           
شرعية كثير من العلوم التأملية، فإنـه اعتبـر المعلومـات           ب

 .)١(التاريخية أكثر شرعية من بقية العلوم

وبناء على ذلك تكون الفلسفة أو الفهم الفلسـفى لطبيعـة           
المشكلة هو الفهم السليم، باعتبار أن الفلسفة ستصبح الـرابط          

إذا -بين الدين والتاريخ، فهى تدخل فى صميم كليهما، وهى          
 تقوم علـى    -ذنا باآلراء النازعة في اتجاه الدين والتاريخ      أخ

الدين والتاريخ، وإذا أخذنا باآلراء التى تلزم جانب الفلسـفة،          
فإن الدين والتاريخ يقومان على أسس فلسفية، فتصبح الفلسفة         
عنصرا أو عامال مشتركا، يمكن بواسطتها إمساك الموضوع        

جميعا فى قوالـب    من جميع أطرافه بشمولية، تصب نتائجها       
من الفهم الفلسفى لها، فال تصـبح الدراسـة مجـرد سـرد             
تاريخى، وال مجرد عرض لمفاهيم عقائدية، وإنمـا تصـبح          
عالقة تأثير وتأثر بين الجوانب الثالثة، أدى لبـزوغ أفكـار           

 .كانت دون مبالغة، أول بوادر التفلسف فى تاريخ اإلنسانية

                                                           
 . نفس الموضع) ١(



 

 

 : اسة، وهووهنا يعن السؤال األهم حول هذه الدر

 لماذا البحث فى عقيدة الخلود بالذات؟

 Migel  Deميجل دى أونـامونو  "يقول الكاتب األسبانى

Unamuno :" 

كنت أتحدث إلى فالح ذات يوم، كما افترضت عليه وجود          
إلّه يحكم فى األرض وفى السماء، واقترحت عليه أيضاً عدم          
 وجود عالم آخر، وأنه لن يكون بعـث والنشـور بـالمعنى           

وما فائدة وجود اهللا    : التقليدي المعروف، فأجابنى الفالح قائالً    
 )١(!إذا ؟

وتوضح هذه الفقرة معاني عقائديـة، ال تقتصـر علـى           
المستوى البسيط لهذا الفالح، بل تتجاوزه إلى أكبر العقـول          
ثقافة، وإلى عمق الجذور التى تقوم عليها عقائد كثيرة، ولعل          

 :أهم هذه المعاني

                                                           
ـ دار المعارف ٤٥الخلود في التراث الثقافي المصري  ـ : سيد عويس.  د)١(

 . القاهرة ـ ب ت



 

 

اط المتكامل بين العقيدتين اإللهيـة واألخرويـة،        ـ االرتب 
ارتباطاً يصعب فصمه، مما يجعل البحث فى إحداهما مستقل         
عن اآلخر فى ديانة ما، مسألة شائكة ومعقدة وصعبة إلى حد           

 . كبير

ـ أن األولوية لدى العقائديين، الزالت للعالم اآلخر، ألنه         
أنـه  : لقوليحمل معنى الخلود، وبقياس منطقي بسيط يمكن ا       

يقصـد  " لوثر" ، ولربما كان  !لو لم يكن هناك خلود  لمات اهللا       
 إذا لم تعتقد فى اليوم اآلخر، ما ساوى إلهك          «:هذا عندما قال  
 )١(.»عندي شيئاً

وهذا هو السبب األول الختيار عقيدة الخلود، لمعالجتهـا         
 . فى هذا البحث

ـ             ا كما أن العالم اآلخر عالم غيبي، ال دليل عليه سـوى م
ورد عنه فى بعض السطور القرب في بعـض الصـحائف           
المقدسة، دون بعضها فى ديانات آخرى، فأصبح موضـوعاً         

                                                           
 .  نفسه الموضوع)١(



 

 

مختلفاً عليه، وعلى ماهيته ومواصفاته، بل وعلـى وجـوده          
أصالً، بين الغيبيين أنفسهم، مما يجعله موضـوع تصـديق          
وتكذيب، ليستمر قلقاً بين الوجود والعدم،هذا رغم ارتباطـه         

اً وثيقاً، بالسلوك الخلقـى والشخصـي واالجتمـاعي         ارتباط
لإلنسان، حتى أن بعض الديانات الحية كالمسيحية واإلسالم،        
ترى أن عدم اإليمان بالحياة األخرى، معناه االنهيار الكامـل          
 . للنظام األخالقي الدنيوي برمته، بل وانهيار اإليمان باهللا ذاته

 الفالسـفة يـرى     وغنى عن الذكر أن فريقاً كبيراً فى من       
الرأي نفسه، ولعل أصدق من يمثلهم هنا، فيلسـوف النقديـة           

، الـذى بنـى   "Immanuel Kantعمانوئيل كانط "األلماني 
دليله الوحيد على وجود اهللا والعالم اآلخر معاً، على النظـام           
األخالقي الدنيوي، وذهب إلى أنه لو لم تكـن هنـاك حيـاة             

القية، لما أصبح لألخالق    أخرى يكتمل فيها تحقيق المثل األخ     
 .فى هذا العالم معنى

، "نهاية كل شـيء   " مقاالً صغيراً عن   kantوقد كتب كانط    
أوضح فيه أن العالم كله سينتهي إلى غاية واحدة، هي نهايته،           



 

 

ولن يبقى سوى اهللا وحده، بمعنى أنه يقضى علـى الزمـان            
، وفلسفته الدينية فى مجملهـا، تفـرق بـين          )١(ليثبت الخلود 

 :عين من اإليمان باهللانو

: Theólogie physiqueـ اإليمان أو الالهوت الفيزيقـي  
 .الذى يعتمد على الغائية فى الطبيعة

: Theólogie moraleـ اإليمان أو الالهوت الخلقـى  
 .الذى يعتمد على الغائية الخلقية للسلوكيات البشرية

 من دراسته لالهوت الخلقـى، إلـى        Kantوينتهي كانط   
جود اهللا كعلَة خلقية للعالم، وغاية قصـوى تطـابق          إثبات و 

القانون الخلقى، بحيث ال يمكن االستغناء بالقانون الخلقى عن         
، ألنه هو الضامن لألخالق أو الدال عليها، ومـن ثـم            )٢(اهللا

تكشف اإللزامات الخلقية عن اهللا، وباختصار وبساطة، يمكن        

                                                           
منشورة » في حدود العقل وحده لكانطالدين « دراسة بعنوان: حسن حنفي.  د)١(

، المؤسسة المصرية العامة ٢٢٣المجلد السابع، ص » تراث اإلنسانية« ضمن سلسلة
 . للتأليف والنشر

 . ٢٠٢: ٢٠٠:   نفس المرجع)٢(



 

 

الـه فـالح     لم يقل شيئاً أكثر ممـا ق       Kantأن كانط   : القول
ونعتقد أن هذا الرابط بين اإليمان بـالخلود، وبـين          .أونامونو

النظام الخلقى الدنيوي، سبب آخر كاف إلعطـاء موضـوع          
 الخلود أهمية تجعله جديراً بالبحث، 

واألمر الواضح والمأخوذ على مكتبتنا العربية، هو إقاللها        
 الشديد فى الدراسات الموضوعية، حول العقائد السابقة علـى        

اإلسالم، وبذلك تعانى نقصاً وفقراً شديداً فى هـذا المجـال،           
خاصة فيما يتعلق بعقائد الحضارات القديمة وما تيسـر لنـا           
منها، وجدناه يعامل هذه المعتقدات إما باعتبارها مثيولوجيـا         
خالصة وإما من منطق التسفيه والتكفير بل ألن بعضها كان          

عى أبسط شـروط    يعانى من سطحية شديدة فى البحث ال ترا       
 البحث السليم، 

 

 



 

 

كمراعاة الفارق الزمني، وما يستتبعه من فوارق فى مختلف         
 .اإلمكانات المتاحة، مثال

ويالحظ على هذه الدراسات العقائدية العربية، اقتصار كل        
منها فى الغالب على البحث ديانة معينة، يـتم تناولهـا فـى             

 معتقـد   مجملها، دون تفرقة واضحة للخطوط الفاصلة بـين       
 .ومعتقد، داخل هذه الديانة المدروسة 

علما أن المترجمات التى تناولت العقائد القديمة، وخاصة        
عقائد مصر الفرعونية، لم تتناول عقيدة الخلود منفصلة عـن          
بقية فروع الديانة، انطالقا من قاعدة هى أن هـذه العقيـدة             
بالذات هى لب الديانة المصرية وأساسها وجوهرها، فجاءت        
مختلطة ببقية عقائدها مما جعل الحديث عنها مستقلة، أمـراً          

 .صعباً 

فـى   " A.Ermanأدلف إرمان   " وهذا ما نجده مثال عند    
ديانة مصر القديمة، وإن كان ذلك ال يجعلنا نجحـد فائدتـه            
الكبيرة لهذا البحث، أو ما نجده مختلطـا أكثـر بـالعرض            

صالح فى  التاريخى فى دراسات أخرى كما عند عبد العزيز         



 

 

، أو عنـد نجيـب      "الشرق األدنى القديم  " مجموعته الضخمة 
أو " مصر والشرق األدنى القـديم      " ميخائيل فى سلسلة كتبه     

وهـى  " مصـر القديمـة     " عند سليم حسن فى مجموعتـه       
مجموعات هائلة كيفا وكما، وكان لها فضل ال ينكـر علـى            

 .بحثنا هذا 

 يفوتنا أن نـذكر     وفى مجال اإلشارة للكتب التى أفادتنا ال      
 جيمس هنري برسـتد « للمؤرخ واألثرى »فجر الضمير«

«J.H.Breasted و ،»  

 

كما كانت » جون ولسن « لألثرى  » الحضارة المصرية
هناك فوائد خاصة لبعض الكتب التاريخية، كمساعدتها فـى         

 تفهم خط سير التاريخ 

 

المصرى منذ بداية العصور التاريخية، وقد برزت أهميتهـا         
ضوح، أثناء كتابة الباب األول من هذه الدراسة ، ولعـل           بو



 

 

 لعبد الحميـد زايـد، و       »مصر الخالدة «أجدرها بالذكر هنا    
«  تاريخ مصر منذ أقدم العصور إلى الفتح الفارسـي «كتاب 

 . لول ديورانت» قصة الحضارة«،و »preastedلبرستد 

إال أن المالحظة الجديرة بالتسجيل فى مقام عرض ثـروة       
تبة العربية العقائدية، من أغلب المؤلفات العربيـة كـان          المك

واضحا فيها روح تبعية واضحة آلراء األثـريين الغـربيين          
وأخذها كمسلمات، والمالحظ بشكل عام على مـا تـم مـن            
دراسات حول العقائد القديمة، أن مجملهـا كـان تسـجيلياً،           
 وبعض القليل كان وصفيا، وأقل القليل ناقش أو قارن، وأنها         

بنظرة مجملة لم تجب على كثير من األسـئلة حـول عـالم             
 :الخلود وبوضوح أو بتفصيل، مثل

 ـ أين تخيل المصريون القدماء موقعه فى الكون؟

هل هو موجود حاليـاً بجانـب       : ـ زمن وجوده، بمعنى   
عالمنا هذا ؟ أم فيما وراءه؟أم سـيكون بعـد زوال منتظـر             

له بعـد تغييـر أو      لعالمنا المحسوس أي أنه صورة مستقبلية       
 . الخ …تبديل سيتم فيه ؟



 

 

 

 

ـ العالقة الجدلية القائمة بينه وبين أطراف العقيدة الشاملة         
المرتبط بها، وبينه وبين نظيره فى ديانات مختلفة، وعالقات         

 .التأثير والتأثر التى يحتمل قيامها على هذه العالقة

يـد،  وإن كل هذه األسباب السالفة، تدعو إلى إضافة بحث جد         
يتناول هذا المعتقد بشكل مستقل ـ قدر ما يمكن ـ عن بقية   

 .المعتقدات، شرحاً وتفصيالً 

ومع كل ما سلف، تأتى أسباب أكثر أهمية الختيار الديانة          
المصرية لدراسة عقيدتها فى الخلود، لعل أولها إشارة كثيـر          
من الباحثين إلى سبق الديانة المصرية للفلسفات التى تلتهـا          

، بحيث يصبح من واجب الباحثين تناول هذه الديانـة          تاريخاً
 .بقدر أكبر من االهتمام

مضافا إلى ذلك ما قيل حو تأثير الديانة المصرية القديمة،          
وبخاصة عقيدتها فى الخلود، على الديانات األخرى التى تلتها         



 

 

 فى الظهور، أو ما تأكد يقينا بعد جملة دراسات عند برستد 

Breasted  ،من تأثيرها الكبير فى العقائد العبرية،      وديورانت
" فجر الضـمير  "نكتفى باإلشارة إليها ، مع إحالة القارئ إلى         

لديورانت، هذا مع ما " قصة الحضارة" و Breastedلبرستد 
أشار إليه بعض الباحثين، حول تأثيرها العميق فـى العقيـدة           

 المسيحية 

قيـدة  واألخطر ما أكده بعض الباحثين ، حول قوة تأثير ع         
الخلود الفرعونية وعمقها فيما تالها، حتى وصل هذا التأثير         

  )١(فى مده ومداه إلى اليوم، وهو ما يعبر عنه جون ولسن

 :بقوله 

ع الذى استقينا منه ميراثنـا      وبإن مصر القديمة، كانت الين    .. 
 لمصـر،   Breasted)٢(أو ما تعبر عنه رؤية برستد     .. الخلقي

كشفت وأنـا مستشـرق     .. وقوله   كمهد ألعلى معاني المدنية،   
                                                           

أحمد فخري، مكتبة النهضة المصرية، .، ترجمة د٤٩٥ص :  الحضارة المصرية)١(
 . ت. القاهرة، د

 .  ت .سليم حسن، مكتبة مصر، القاهرة، د. ترجمة د،١٠ص :  فجر الضمير)٢(



 

 

مبتدئ، أن المصريين كان لهم مقياس أسـمى بكثيـر مـن            
الوصايا العشر، وأن هذا المقياس قد ظهر قبل أن تكتب تلك           

 .الوصايا بألف سنة

وبناء على ذلك، تأخذ الديانة المصرية القديمة وعقيـدتها         
فى الخلود، شكالً جديداً هو سر االهتمام ببحثها، وهى أنهـا           

ست مجرد ديانة تمثل بداية األطـوار التطوريـة للعقـل            لي
البشرى، وإنما أيضاً ألنها ديانة أثرت فى العقلية البشـرية،          
وعاشت حية فيها من خالل عقائد أخـرى، أخـذت عنهـا            

 .وتأثرت بها 

وهناك أسباب هامة أخرى دفعت إلـى هـذه الدراسـة،           
تتلخص فيما أثير من جدل حول قيمـة الديانـة المصـرية            

لقديمة، فنجد فى هذا المجال آراء أخرى تـرى أن الديانـة            ا
المصرية، رغم طول بقائها الزمني ألكثر من أربعـة آالف          

 تصبح قوة روحية شاملة أبداً،  .. «عام، فإنها لم تستطع أن 

 



 

 

بل ويرى الـبعض    ) ١(»وال أن تسمر فلسفة حياتية مالئمة     
ائـد   أن شـهرة العق )٢(»Erik peet إيرك بيت     «مثل 

المصرية خطأ شائع يرجع فى الحقيقة إلى شهرة اإلسكندرية         
 التى ينسبها فكريا إلى اليونان، ويذهب إلى أن دينهم 

كان مجموعة خرافات وأساطير، وخاليا تماما من النظر فى         
الوجود والموت واألخالق، وأنهم فى رأيه ـ قوم كتب عليهم  

 . الجمود ولم يرتقوا يوما ارتقاء عقلياً أبداً

   وإن هذا التعارض فى اآلراء، يعد سـببا وجيهـا جديـداً            
يضاف إلى مجموعة األسباب، ليجعل البحـث فـى عقيـدة           
الخلود الفرعونية أمراً مطلوباً، لحل هذا التعارض والوصول        
باألمر إلى حقيقته، على الوجه األقرب إلى الصحة واليقـين          

 :وتنقلنا هذه األسباب إلى سؤال جديد وهام هو
                                                           

، ترجمة إبراهيم رزق، ٢٢١: طيبة في عهد أمنحوتب الثالث:  إليزابيث رايفشتال)١(
 .١٩٦٧مكتبة لبنان ـ لبنان ـ 

، ترجمة محمد ٥٩٤الحياة المصرية في مصر في الدولة القديمة، ص :  انظر)٢(
، المجلد األول، مكتبة النهضة »العالمتاريخ «بدران، دراسة منشورة ضمن سلسلة 

 .ت.المصرية، القاهرة، د



 

 

 :ماذا أعتبر موضوع البحث مشكلة ؟، ولإلجابة نقولل

يمكن اعتبار األسباب السـالف إيرادهـا الختيـار         : أوال
الموضوع تفسيرا العتباره مشكلة كما أنه لن يكون قصـورا          
من الباحث وال ابتداعا منه التأكيد من البداية على أن البحث           

 فى ديانة مصر القديمة، أمر شائك 

 

حتى قـال برسـتد إن      .  أشد التعقيد    ومشكلة كبرى معقدة  
صارت تشـبه   " .. العقائد المصرية القديمة قد تشابكت حتى       

حزمة خيوط معقدة، مما يجعل بحثها اآلن صعباً جـداً، بـل            
 ".يكاد يكون مستحيالً 

أراء ".. ١كـوك فـي قولـه إن        . ا. ستانلى  " أو ما أكده    
ا من أن   المصريين فى اآللهة والموتى، اكثر تعقيدا واضطراب      

 تسمح ببسطها بسطا يسهل 

                                                           
، ترجمة إبراهيم خورشيد، دراسة منشورة ضمن سلسلة ٦٨٢ص :  آلهة السحر)١(

 .ت.تاريخ العالم، المجلد األول، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية، القاهرة، د



 

 

 بقولهـا   )١(»اليزابيث رايفشتال « ، وهو ما تذهب إليه    " إدراكه
إن الديانة المصرية موضوع ال يقبل التحليل المـوجز،         .. «:

وما أقربه إقرار الخبيرـ    . »بل ال يقبل التحليل على اإلطالق     
حول صعوبة حصول الباحث على فكـرة       ) ٢(اآلثاري أرمان 

إذا أريـد   " .. لقات عن عقائد مصر القديمة، وأنه     متصلة الح 
 ".استقصاء التفاصيل، فدون ذلك متناقضات من ضروب شتى

ويعزو هؤالء جميعاً أسباب صعوبة البحث فـى عقائـد          
أن الديانـة  : الفراعنة ـ أو استحالته بتعبير برستد ـ إلـى   

المصرية لم تكن تتألف من عقيدة واحدة، متسقة فى جميـع           
أجزائها، يدين بها المصرى فى كـل العصـور،         تفاصيلها و 

وإنما كانت تتألف من عقائد عبادات مختلفة، تتصل بعبادات         
محلية متفرقة، بما حيك حول كل منها من ِفكَـر وأسـاطير،            
فأصبحت تحوى تناقضات صارخة من مفارقـات شـتى، ال          

 تأتلف مع 
                                                           

 .٢٠٦ص :  طيبة في عهد أمنحوتب الثالث)١(
محمد . محمد عبد المنعم أبو بكر، ود.، ترجمة د٢٦٢ص : مصر القديمة ديانة )٢(

 .ت.أنور شكري، مطبعة مصطفي البابي الحلبي، القاهرة، د



 

 

 

بعضها البعض بأى حال، فكانت النتيجـة أن تـرك لنـا            
القدماء نصوصا متضاربة، مما حدا بباحثين إلى       المصريون  

أن األمر ينجلي عن اضطراب ال مثيل له، فهـذه  .. «إعالن  
خالل الثالثة آالف سـنة     .. أبداً.. النصوص لم تعرف النظام   

 التى عاشتها الديانة المصرية بعد عصر نصوص 

كيف يحمـل شـعب   ..« حتى أنهم كانوا يعجبون)١ (»األهرام
 .)٢(»رنا بعد قرنذكى هذا الخلط ق

ومع ذلك التناقض والتضارب الشـديدين فـى نصـوص          
الديانة المصرية القديمة، فإن المصـرى القـديم لـم يكـن            

من جراء تضاربها بأى قلق، أكثر مما كانت تشعر         .. «يشعر
به أية حضارة قديمة أخرى، باستبقاء طائفة مـن عقائـدها           

                                                           
مصر والحياة المصرية في العصور القديمة، ص :  أدولف إرمان وهرمان رانكة)١(

رة، عبد المنعم أبو بكر ومحرم كمال، مطبعة البابي الحلبي، القاه. ، ترجمة د٨٧٩
 .ت.د
 .٢٦٢ديانة مصر القديمة، :  إرمان)٢(



 

 

أو تتنـاقض   الدينية جنبا إلى جنب، مع عقائد أخرى تخالفها         
 .)١(»معها كل التناقض

وأن السبب المؤكد لهذا االضطراب فى عـرف هـؤالء          
إلى طبيعة المصريين، وإنما إلـى      .. ال يرجع   .. «الباحثين  

 )٢(»تراث أجيال طويلة وعبادات مختلفة) ديانتهم ( أنها 

 

وإذا كان هذا هو رأى علماء المصريات فقد بات واضحا          
اسة فى تلك الديانة القديمة، كانـت       من البداية أن عوائق الدر    

جمة وكثيرة، خاصة إذا علمنا أن عقيدة الخلـود موضـوع           
البحث هى أساس هذه الديانة، والقاسم المشترك بين عقائدها         
المختلفة المتضاربة، فنالها من التضارب نصيب أوفى وأكبر        
من نصيب أى عقيدة أخرى فى هذه الديانة، ألنها حملت من           

ضارب أنواعاً تتعدد بتعدد العقائد التى شاركت       أصناف هذا الت  
                                                           

 .٧٨الخلود في التراث الثقافي المصري، ص : سيد عويس.  د)١(
، ٩٢حضارة مصر والشرق األدنى القديم، ص : محمد أنور شكري وآخرون.   د)٢(
 .ت.ن، القاهرة، د.د



 

 

ولم تكمن العوائق فقط في هذا التنـاقض والتضـارب          . فيها  
داخل ديانة مصر القديمة، بل أيضاً فـى دخـول عقائـدها            
مراحل تطورية ليس لها سنة وال قانون، فقد كانت طورا إلى           
األمام وطوراً إلى الخلف، فطورا ارتبط هذا التطور منطقيـا          

 عهده وعصره ومع التسلسل التاريخى العـام لحضـارة          مع
مصر الطويلة، وأطواراً خرج هذا االرتباط عن كل حـدود          

 . الفهم والمنطق تماماً

وكان لخيال الكهان فى العصور الفرعونية المتوالية دور        
أنكى وأمر، بما أضافوه من أمور شتى متتالية، لتتراكم فوق          

تواجـد بعـض العقائـد    بعضها البعض، مضافا إلى كل هذا  
المتعارضة داخل النص الواحد، مما جعل الفصل بين الرأى         
واآلخر، أمراً غاية فى الصـعوبة زد علـى ذلـك بعـض             
األساطير المقدسة التى دخلت خليطا بين نصوص هذه العقائد         
بروايات مختلفة، اختلفت باختالف آراء كاتبيها وأمـزجتهم،        

 بـزمن كتابتهـا،     وحسب الظروف والمالبسات التى أحاطت    
فكان أن كتبت األسطورة الواحدة مرات متتالية متفرقة عبـر          
قرون طويلة، فإذا بها بعد جمعها قد اختلفت فـى أحـداثها،            



 

 

وتضارب أولها مع آخرها ، بل إن بعض كتاب هذه العهـود            
كان يضع لما يكتب تاريخاً مغايرا لتاريخ عصـره الحقيقـى          

 كتاباته هالـة قدسـية      وبقصد رفع قيمة ما كتب، أو إلعطاء      
 تحقيقاً 

 

ألغراض خاصة، متداخال مع كـل هـذه المتراكمـات،          
ووسط هذا االزدحام ـ باستمرار وإصرار ـ أوراداً سحرية   
بال معنى وال رابط وال زمام، جعلت التفرقة بـين مـا هـو              
حقيقة، وبين ما هو من سحر الخيال مسألة تحتاج إلى سـحر        

 Breastedعبير برستد     معاصر لفك طالسمها، مما جعل ت     
بأن حل هذا كله من ضروب المستحيل، تعبيراً غير مبـالغ           

 .فيه

وقد أدى ذلك بدوره تناقض ما وصل إليه علماء المصريات          
مع بعضهم البعض فى تفسـير الـنص الواحـد أو الحـدث          
الواحد، أو فى نسبة هذا النص أو الحدث التاريخى إلى زمنه           

حثهم ذاته ـ كما كانـت   الصحيح ـ تبعا لتناقض موضوع ب 



 

 

تفسيراتهم فى بعض األحايين متضاربة، بل واختلفوا أحيانـا         
حول مراحل بكاملها من مراحل هذا التاريخ العتيد، والهدف         

 :هو فى حقيقته مجموعة من األهداف، هى

  تنقية عقيدة الخلـود الفرعونيـة مـن عالئقهـا            :أوالً  
كن دراسـتها   بالمعتقدات األخرى التى تشابكت معها، حتى يم      

مستقلة منذ مناشئها البدائية األولى، وعبر مراحلها التطورية،        
حتى يمكن تكوين تصور أوضح عن الخلود الفرعوني، مـع          
محاولة التفسير والتعليل، وفهم األسـباب والنتـائج، عنـدما          

 .يستدعى المقام ذلك 

 وضع فصول مستقلة لبيان هذه االرتباطـات بـين      :ثانيا  
ين بقية العقائد، إليضاح العالئق بينها متـى        عقيدة الخلود وب  

وجدت، وبخاصة العقيدة اإللهية، وما تحويه مـن آراء فـى           
 .الوجود، باعتبارها اعتقادا مالزما لعقيدة الخلود

 



 

 

محاولة اكتشاف مالمـح السـبق أو التـأثير للديانـة           : ثالثا  
المصرية فى فلسفات وعقائد األمم التالية، دون إفاضة تبعـد          

عن موضوعه األساسى، بمعنى محاولة العثور علـى        البحث  
ما يمكن اعتباره أوصال أولى بدأت ظهورها عند المصريين،         
لتصب بعد ذلك فى العقائد التى تلتها، اعتماداً على أساسـين           

 :جوهريين

 

 العراقة التى تميزت بها ديانـة مصـر         :األساس األول   
 .القديمة وقدمها التاريخى

 يمكن استبعاد هذا التأثير المصري       أنه ال  :األساس الثانى   
فيما عاصره أو تاله إعماال لمبدأ االتصـال الـدائم والقـائم            
باستمرار للفكر البشرى، فليس هناك ما يمنع مـن حـدوث           
تبادل ثقافي بين مصر وجاراتها، وهذا ما يرجح حدوثه فـى           
عصر اإلمبراطورية المصرية التى امتدت من الجندل الرابع        

ريقي، وحتى الفرات األسيوي شماالً وشـرقاً،       فى العمق األف  
 .فى عصر الدولة الحديثة



 

 

ومن ثم االنتهاء من هذه المحاولة بوضـع مـا قـد يـتم         
حول تأثير هذه العقيدة المصرية فيما تالها فى شكل         اكتشافه  

واضح، وبحثه قدر الجهد، وبقدر ما تسمح به طبيعة البحث،          
أو تركه على صورته الواضحة تلك لمن يستطيع أن يتـابع           
السير على النهج، إذا لم يتسع مجال دراستنا لبحثه تفصـيال،           

 .حثهأو إذا قصرت القدرة، ولم تستطع استطاعتنا استكمال ب

 

 ولعل الموضوع األساسى والرئيسى هو اسـتنطاق        :رابعاً
التاريخ ما اختفى وراء غمار أحداثه الظاهرة، حـول تـأثير           
العوامل السياسية واالجتماعية على العقل المصري القـديم،        
بحيث دفعته إلى تصوراته عن عالم الخلـود، ونتـائج هـذا            

ن تطور هذا   االرتباط بين الحدث السياسي أو االجتماعي، وبي      
 .المعتقد ومفاهيمه

 البحث عن الحقيقة الكامنة وراء آراء البـاحثين        :خامسـا 
المتضاربة حول الديانة المصرية القديمة، هل كانـت هـذه          

 الديانة فى جوهرها ساذجة 



 

 

 

فطرية كما اعتقد البعض؟ أم كانت فكراً عميقاً قوياً كما ذهب           
إلى عقليـة   البعض اآلخر؟ وهل كان تضاربها الظاهر يعود        

متخلفة؟ أم أنه كان وراء هذا االضطراب أسباب أدت إليـه؟           
وهل يمكن الوصول تسلال عبر هذا االضطراب إلى حقـائق          
فكرية ثابتة يحتمل أن المصري القديم آمن بها؟ وتؤخذ له ال           

 !عليه ؟

 إلقاء الضوء باستمرار حول كل نقطة تطوريـة         :سادسا
لهذه العقيدة، مع ربطهـا     يمكن اكتشافها فى السلسة التطورية      

بأحداث عصرها ومالبساته، لبيان األسباب والنتائج، حتـى        
يمكن فى النهاية رسم صـورة واضـحة للخـط التسلسـلي            

 . التطوري لهذه العقيدة، إبان سيرها خالل العصور المتوالية 

 ويؤدي هذا بنا إلـى محاولـة إعـادة ترتيـب         :سـابعا   
 القديمة، وفـق خطـة      النصوص التاريخية والدينية المصرية   

 منهجية، تحاول اكتشاف الحقيقة 



 

 

 

وراء التضارب الظاهر، إلبراز أوجه االتفاق واالختالف       
والتأثير والتأثر المتبادل بين هذه النصوص، وبين الظـروف         

 .التاريخية سياسية أو اجتماعية

 االنتهاء من هذا كله إلى هدف يجمـع كـل هـذه             :ثامنا  
ـ      ن طريقـة وأسـلوب العقـل       األهداف معا، وهو الكشف ع

البشرى، فى حقبة قديمة مـن حقـب التـاريخ اإلنسـانى،            
والقوانين التى حكمت تطوره الفكري، وتصورات المصري       

 القديم للعالم اآلخر، مكاناً وزماناً ومواصفات وماهية 

ولكن ما السبيل إلى تحقيق هذه األهداف؟ خاصـة أمـام           
، هذا التعبيـر   عن استحالة ذلكBreasted    تعبير برستد

 ! الذي قد يكون باعثا للتساؤل حول قيمة هذا البحث برمته؟

إن الباحث ال يدعى قدرات ليست له، وال يصل به الظـن     
 ، وال يزعم لنفسه فهمـا       » االستحالة «إلى حد إمكان تجاوز   

يفوق أصحاب المسـألة المتخصصـين، إنمـا هـو يـزعم            



 

 

، من خـالل     فقط ، لدفع الموقف عبر االستحالة      »المحاولة«
عمليات ترتيب وتنظيم وتبويب جديدة تماماً، للموجـود منـذ          
القديم، فلربما تصبح المسألة أكثـر قبـوال، وأقـل تناقضـاً            

 لو كتب   «أنه: واضطراباً، بدفع من إيمان عميق برأى يؤكد      
على أصحاب التفتحات الجديدة أن يخذلوا إنسانياً وتاريخيـاً،         

عم به اليوم، ولما كـان هنـاك        لما كانت اإلنسانية تنعم بما تن     
  ليس كل مألوف «، ألنه )١(»مجال للتطور

 

، فلربما  )٢(»أو كل معروف، هو الذى ينبغي أن يظل ثابتاً        
القاعدة نفسها التى تعلم الناس األصول بحاجة إلـى         « تكون  

، وهذا ما كان يؤكده المستشرق الفرنسـي        )٣(»إحياء وتحديث 

                                                           
لبنان ـ  بمعهد اآلداب الشرقية ببيروت ١٩٧٥ندوته األولى لعام : أسعد على.  د)١(

  .ـ مؤسسة مكاوي لبنان١٠ص 

 .١٤ندوته الحادية عشرة لنفس المعهد بنفس العام ص : أسعد على.  د)٢(
 ٢٢ندوته األولى، ص : أسعد على.  د)٣(



 

 

ال يمكن  «إنه  : ثين دائماً بقوله     لتالمذته الباح  )١(»ميشال آالر «
لعلم البارحة أن يكون كافياً، وأحياناً ال يكون له أي قيمة لعلم            

 . »اليوم

لهذا؛ وبدفع من مثل هـذه الـرؤى، يمكـن أن يتحـول              
، إمكان محدود فى المحاولة، وفـى       »إمكان« إلى» المحال«

 .القدرة عليها 

ة تسير عبر   وتحقيقاً لكل هذه األهداف، فقد وضعنا لها خط       
خطة مثلثة المسارات، لعلها كانت بوحى من عقيدة التثليـث          
الفرعونية، فقسمت هذه الدراسة إلى ثالثة أبواب، بـاب أول          
مقسوم إلى فصلين، وبابين ثان وثالث انقسم كل منهما إلـى           
فصول ثالثة، لتعالج هذه األبواب والفصول، عقيدة الخلـود         

 أوالهـا العقيـدة فـى       الفرعونية، مقسمة إلى مراحل ثالث،    
مراحلها البدائية مع عرض عام لها ـ فى الفصل الثانى من  
الباب الثانى ـ، ثم العقيدة خالل تطورها مع ديانتين تـوالى   

                                                           
أسعد على في .  طريق إنسان المستقبل المنقذ ـ نص جمعه من نصوص أخرى د)١(

 .ـ لبنان٢٠٨الطالب وإنسان المستقبل ص : كتابه



 

 

رع   " سلطانهما على العقل المصري القديم، هما ديانتا اإللـه          
R a " أوزير" إله الملكية الرسمي، وOsiris   "  إله الديانـة

 .الجماهرية

 

د روعى أن يسير هذا التطور مع عصور ثالثة كبرى          وق
متتالية شكلت عمر الحضارة المصرية، بدءاً بعصر الدولـه         
القديمة، ومروراً بعصر الدولة الوسطى ، وانتهـاء بعصـر          
اإلمبراطورية أو الدولة الحديثة، ليوضع هذا كله فى مـوجز          

 . تاريخى فى الباب األول

 :لفصول كاآلتيوعليه؛ فقد تم ترتيب األبواب وا

 : موجز تاريخ مصر القديمة:الباب األول

 :وقد تم تقسيمه إلى

 . لشرح الخطوات المنهجية التى اتبعت لدراسته:مقدمة



 

 

وهو عـرض  :  مصر القديمة على ذمة التاريخ    :فصل أول 
سريع لقصة مصر التاريخية، كما جاءت فى كتب التـاريخ          

 .لدى المؤرخين واألثريين وعلماء الحضارات

وخصص لمناقشة مقارنـة    :  استقرار التاريخ  :ل ثانى فص
لما جاء فى الفصل األول، بهدف ترتيب أحـداث التـاريخ،           
ترتيباً يساير روح المنطق والعقل،وفق خطة تهدف إلى إبراز         

 .األحداث التى تهتم دراستنا، أو التى ستعتمد عليها

 تلخص أهم النتائج التى ينتهي إليها البحث فى بابه          :خاتمة
 .ولاأل

 : فلسفه الديانة الفرعونية:الباب الثانى

 :وقد تم تقسيمه إلى

لشرح الخطوات المنهجية التى اتبعت لدراسة هذا       : مقدمه
 .الباب



 

 

وهو عـرض عـام     :  فلسفه الوجود الفرعونية   :فصل أول 
ألهم أسس الديانة المصرية وفلسفتها فى الوجود، مع محاولة         

 .المقارنة مع ما لحقها من فلسفات

وقد خصص لشـرح    :  عقيدة الخلود الفرعونية   : ثانى فصل
 .وتفصيل عقيدة الخلود المصرية منذ مناشئها األولى

ورغـم عـدم وضـوح      :  مشكلة اإلله أوزير   :فصل ثالث 
المغزى والداللة لهذا الفصل فى البداية، فإن له أهمية قصوى          

 خصصناه لمناقشة موقف إله 

 

ارنة، لبيان مـدى    الموتى أوزير، مناقشه منطقية تاريخية مق     
ارتباطه بالملكية الحاكمة من جهة، وبين جماهير الشعب من         

، ومـا هـو     "رع"جهة أخرى،وما هى عالقة باإلله الرسـمى      
 -أو على الوجه األقرب إلى الصحة     . توقيت ظهوره الصحيح  

كحاكم لمملكه الموتى؛ وكقاض للعالم اآلخر، وقد تم وضـع          
د القراءات األولية،   الخطوط العريضة لهذا الفصل بالذات بع     



 

 

التى أوضحت بجالء أن هناك اختالفاً كبيـراً وعميقـاً بـين            
 .الباحثين، حول األمور المتعلقة بهذا اإلله

تلخص أهم النتائج التى وصل إليها الباحـث مـن      : خاتمه
 .بحثه فى الباب الثانى

عقيدة الخلود الفرعونيـة عبـر مراحلهـا        : الباب الثالث 
 .التطورية

 :مه إلىوقد تم تقسي

 .تشرح الخطوات المنهجية التى اتبعت لدراسته: مقدمه

اآلثار السياسية واالجتماعية فى نشوء عقيـدة       : فصل أول 
 : خلود فرعونية جماهيرية

وقد خصص لمناقشه اآلثار التى يمكن أن تكون األحداث         
السياسية واالجتماعية قد تركتها على العقلية المصرية،لتبدع       

يدخله الجميع، وتأثير ذلك فى الديانتين؛      عالم خلود جماهيرى    
 .الشعبية والملكية



 

 

 

 اآلثار السياسية واالجتماعية فى تطور عقيدة       :فصل ثانى 
ويتناول ما قد يكون للسياسة أو أحداث       : الخلود شعبياً وملكياً  

المجتمع من آثار على تطور عقيدة الخلود الشـعبية، التـى           
 .دخلت فى إطار الملكية

ر عقيدة الخلـود الفرعونيـة وسـيادتها         تطو :فصل ثالث 
وقد وضع لمناقشة الحد أو المدى الذى وصلت إليه         : العالمية

 .عقيدة الخلود الفرعونية فى تطورها

 تلخص أهم نتائج البـاب الثالـث، وأهـم نتـائج            :خاتمه
 .الدراسة بكاملها

ومما تجدر اإلشارة إليه باإلضافة إلى ما سبق، مصـادر          
ا، التي سأورد أهمها وأكثرها اعتمـاداً       هذه الدراسة ومراجعه  

فى الحواشى بالطريقة التقليدية فى مواضع االستشهاد بهـا،         
بينما سأقوم بجمعها كلها فى نهاية الدراسة، مرتبـة حسـب           

إال أن المصادر المصـرية     .الحروف الهجائية ألسماء مؤلفيها   



 

 

القديمة ذاتها كانت هى المعتمد األساسى وعمد موضـوعات         
لما كانت العودة إلى هذه المصادر بلغتها القديمة أمراً         بحثنا، و 

يفوق قدراتنا لقد تم استخراج هذه المصادر مـن مراجعهـا           
 قدر القدرة واإلمكان المتـاح،      -الموثوقة بكل الدقة المطلوبة   

 .وتصنيفها حسب مقتضيات الحديث وسياقه

ولعله من األفضل إلقاء إطاللة سريعة على هذه المصادر         
 . ، لمعرفة ماهيتها باعتبارها أهم األعمدة المصدريةاألساسية

 والتى تجمعهـا كلهـا      -لقد قسم األثاريون هذه النُّصوص    
رابطة واحدة هى أنها كانت جنازية تكتـب فـى التوابيـت            

 إلى أنواع، أعطوا لكل منها اسـماً مسـتمداً مـن            -والمقابر
 :هويتها، وأهمها لهذا البحث كانت

 
 :ـ متون األهرام١

 هذه المدونات أقدم ما حفظ لإلنسانية على اإلطالق         وتعد
من نصوص دينية مكتوبة وصـلت لنـا، وهـى نصـوص            
مستفيضة تكشف عن كثير من عقائد المصـرين وأفكـارهم          



 

 

الدينية والسياسية والفلسفية، عمد إلى نقشها علـى جـدران          
غرف الدفن وبعض الغرف الملحقة بها داخل األهرام،ملوك        

الدوله القديمة، منذ بداية األسرة الخامسـة       األسر الحاكمة فى    
عبد العزيز صـالح أنهـا قـد        .ويقول د . على وجه التقريب  

فى أواخر القـرن    . )١(.ألول مرة فى هرم ونيس    .. نقشت..«
ق على وجه التقريب، غير أن هـذا ال         .الخامس والعشرين م  

يعنى أنها ألفت فى عهده ألول مرة،أو أنها كانت من وضـع            
إنما هى على األرجح من إنتاج عصور وقرون        فرد بعينه، و  

طويلة، وإنتاج كفايات فكرية متباينة، ومذاهب دينيه متعددة،        
ظلت نصوصها وأفكارها متفرقة قبل عهد ونيس فى صدور         
الكهان وعلى صفحات البردى وسطوح الفخار واألحجـار،        
وعلى أفواه الرواة والمحدثين عهوداً طويلة، حتـى صـحت          

هد ونيس فى تسجيلها فى باطن هرمه، تأكيـداً         الرغبة فى ع  
وترتب ..  الستفادته األخروية من تراتيل الدين التى تضمنتها      

على تنُّوع مصادر متون األهرام وتعدد مؤلفيها، أن خرجت         
في نهاية أمرها تَحمل أكثر من داللة على أصحابها، وتحمل          

                                                           
 . Unisوناس ، أو يونس : أيضاً  وهو )١(



 

 

ـ     .. أكثر من داللة للباحثين فيها     ماء وظهرت فيها كثير من أس
وكثير من تصورات المفكـرين     .. األرباب القدامى وصفاتهم  

عن الخلق األول،ونشـأة الوجـود، وكثيـر مـن قصـص            
 مع مالحظة أن هناك آراء ) ١(»..المحدثين

آخرى تذهب إلى القول بأن هذه المدونات قد بدأ تسجيلها فى           
 )٢(..األسرة الرابعة

 : متون التوابيت-٢

عة من المصادر الدينية    ويتألف منها أعظم وأكبر مجمو    
القديمة، وقد بدأ المصريون بتسجيل هذه المجموعة من األدب         
الدينى على األوجه الداخلية للتوابيت، مـع بدايـة العصـر           
المتوسط األول بعد نهاية الدوله القديمة، وهى صيغ تشـابه          
متون األهرام، وتتحد معها فى الغرض الذى ترمى إليه، غير          

                                                           
 ، الجزء األول١٢٧ الشرق األدنى القديم، ص )١(
، ترجمة ٢٤٥إريك بيت، ص . انظر حياة المصريين وثقافتهم في عهدهما األول، د)٢(

محمد بدران، دراسة منشورة ضمن سلسلة تاريخ العالم، المجلد األول الطبعة الثانية، 
 .   مكتبة النهضة  المصرية، القاهرة



 

 

مة لحاجات غمار الناس، رغم أن أغلبها       أنها كانت أكثر مالء   
 .عبارة عن مقتبسات من األهرام الملكية

وعدا ذلك توجد مصنفات آخرى نكتفى باإلشارة إليهـا         
دون اعتمادها، مثل كتاب الطريقية، وكتاب الموتى، وكتـاب         
الموجودين فى العالم السفلى،وكتاب البوابات، نظراً ألن كـل         

ع البحث، ال يخرج عما جـاء       ما ورد بها فيما يتعلق بموضو     
 . متون األهرام، ومتون التوابيت: فى المصدرين األساسيين

ونظراً لما تقتضيه ظروف البحث وطبيعته، كان البـد         
باإلضافة لهذه المتون من األخذ بعين االعتبار، بـل وبكـل           
االعتبار،بعض ما تركه المصرى القديم من نصوص أدبيـة،         

 وص لم يقل تقديرها عنده عن النص

الدينية، والتى يمكن من خالل دراستها الخروج بأهم سـمات          
الحياة السياسية واالجتماعية لعصـور أحـداثها، وبانتخـاب         
واصطفاء ما يناسب طبيعة موضوعنا من هـذه النصـوص          

 :األدبية، يمكن إضافة األعمال الخمس التالية



 

 

  العجوز» إيبو« تحذيرات وإنذارات الحكيم-١

» أيبور«حذيرات بإسم نصائح الحكيم   وقد اشتهرت هذه الت   
ويغلـب علـى ظـن      » أى الحكيم العجوز أو الشيخ الحكيم     «

المؤرخين أن هذا الحكـيم قـد عـاش فـى أواخـر عهـد               
آخر ملوك األسرة السادسة فى الدولة      )١(،»بيوبى الثانى «الملك

القديمة، أو فى العصر الذى تاله المسمى بالعصر المتوسـط          
 رائعة، تصور الحالـة السياسـية       األول، وهى مقاالت أدبية   

واالجتماعية التى وصلت إليها البالد، كمـا ترسـم صـوره           
للحاكم الصالح الذى تمناه أنـاس هـذا العصـر، حتـى أن             

عـن ظهـر قلـب،      » إيبور«الجماهير حفظت آراء العجوز   
وسجلوها على البردى الذى وصل بعضه إلى عصرنا تحت         

  »ليدن«ما يعرف إصطالحاً ببردية    

 

                                                           
  بيبى، ونظنه األصل في اسم العلم المصري الحالي، ينتشر Pepy ينطق أيضاً  )١(

إذا ما أخذنا في الحسبان خلط األقدمين حرفي الباء والميم » بيومي«بين الطبقات الدنيا
 .  في النطق، وحلول أحدهما محل اآلخر



 

 

 » مرى كارع «وصايا إلى-٢

وهى عبارة عن مجموعـه نصـائح يقـال إن الملـك            
قـد وجههـا إلـى      )١(»akhtoyأخيتوى الثالث   «اإلهناسى  

 عما طرأ على    - عند المؤرخين  -، وتعتبر »مرى كارع «ولده
 الملكية من تغير ناتج 

عن الصراع االجتماعى، الذى جـاء فـى نهايـة األسـرة            
ا العمل األدبى الرائـع إلهـا       السادسة، ولم يعد الملك فى هذ     

تفصله عن رعاياه هوه سـحيقة، بـل بـدأ يقـر بخطيئتـه              
ومسئوليته عن شعبه وسعادته، كما أنها تعد من أخطر وثائق          
التطور الخلقى اإلنسانى فى العالم أجمع، وأولها فى تـاريخ          

 .اإلنسانية كلها مما وصلنا مكتوباً

 :  قصة الفالح الفصيح-٣

اب التى تدفق ظهورها إبـان محنـة   وهى أيضاً من اآلد   
العصر المتوسط األول، وتتكون من تسع شكايات تقدم بهـا          

                                                           
 »Achthoes آخيتوس « أو » Khati خيتي « هو أيضاً )١(



 

 

فالح من قريه بالفيوم، إلى مدير بيت الملك، بعد أن سلبه أحد        
نبالء األقاليم تجارته ودوابه،وهى تظهر الحالة السيئة التـى         
تردت إليها البالد،وضعف الحكومة، واختالل األمن وانفالت       

 كما تظهر نزعة تقدمية جديدة، ألول مره فى تـاريخ           زمامه،
 .الملكية على ظهر األرض

 : وتنبؤاته» نفر حو«  توجعات-٤

 -ويعود تاريخها إلى نفس عهد األعمال األدبية السـابقة        
 وهى أيضاً تصور حال البالد البائس، ثم تتخذ منـه           -تقريباً

ي ليرعى  موقفاً إيجابياً، فتعد بالخالص على يد ملك عادل، يأت        
.                    مصالح شعبه ورعيته بحنان ومحبة ال بقهر واستعباد

 : أغنية العازف على الهارب-٥

وهى مجموعة أبيات شعرية تبرز ألول مرة فى تـاريخ          
الفكر المصرى إتجاهاً مادياً، يكاد يكون إلحاديـا، صـاحب          

 .يات الدولة القديمةحالة الصراع االجتماعى الذى بدأ فى نها



 

 

مضافاً إلى كل هذا أساطير اآللهه المصرية، التى ال يعلم          
منها حتى اآلن سوى القليل الذى جمع من النقوش والرسـوم           

 والمتون سالفة الذكر، 

بحيث لم يوجد نص واحد يعطى تفصيالً كامالً ألحداث هـذه           
 أسباب  )١(Ermanاألساطير، ويرجع كل من إرمان ورانكه       

مؤلفي هذه النصوص الدينية، قد اكتفوا بهـذه  .. «ى أنذلك إل 
التلميحات، ألن األساطير بلغت من الذيوع واالنتشار مبلغـاً         

 . »كانت فيه مجرد اإلشارة تكفى

ولعل أهم ما يعنى الموضوع هنا أسطورة كبـرى هـى           
، ألنها كانت أكثـر     »أوزير«األسطورة األوزيرية نسبة لإلله   

لـت عناصـرها فـى المتـون        وضوحاً من غيرها، كما دخ    
الجنازية، ناهيك عن أنها شكلت أسـاس العقيـدة الشـعبية           
وجوهرها ، حتى أن علماء المصريات القديمة يـرون أنهـا           

أثرت على الحضارة المصرية تأثيراً بينا، بحيث أصبحنا        .. «

                                                           
 .٢٨٢لحياة المصرية في العصور القديمة، ص  مصر وا)١(



 

 

 ونظراً لهذه ،  )١(»ال نتصور هذه الديانة بدون قصة أوزيريس      
األهمية البالغة،فقد وضعنا لمناقشه العقيدة األوزيرية فصـالً        

 .كامالً هو الفصل الثالث من الباب الثانى

ومن المهم أن نذكر؛ أن نصـوص األهـرام والتوابيـت           
وبعض األساطير وخاصة األوزيرية، قد تمتعت بمكانة كبرى        

الكتب التى تضم هـذه     .. «عند المصرى القديم، ال سيما وأن     
ر قد اعتبرت من القداسة بحيث ال يجوز وصفها فى          األساطي

 )٢(»مزارات المقابر وقاعات المعابد عرضه ألنظار الناس

أما مصدر قدسيتها فى نظر المصرى القديم، فمرجعه إلى         
 Book. نعم؛ بل إن كتاب الموتى)٣(»..كلمات اهللا.. «كونها

of the Dead  كان محل اعتبار خاص، نتج عما أشـيع ،
كـان  .. «قد عثر عليه فى عين شمس، و      « ك، بأنه حوله آنذا 

                                                           
 .٨١ديانة مصر القديمة، ص :  ارمان)١(
 .٢٨٢مصر والحياة المصرية في العصور القديمة، ص :  ارمان ورانكة)٢(
 ١٣ديانة مصر القديمة، ص :   ارمان)٣(



 

 

، ليس هذا فقط، وإنمـا كانـت قدسـيتها          )١(»بخط اإلله نفسه  
تفرض على المؤمن أال يمسها إال بعد أن يغتسل ويتطهـر،           

كانـت  ..«فال يمسها إال المتطهرون، حتى أن اآللهة أنفسـها        
تغتسل سبع مرات عندما تريد أن تقرأ فى أحد هـذه الكتـب             

وعلى أية حال، فإن الحياء والنزاهة قد يتطلبـان         )٢(»المقدسة
منا اليوم أنُ نؤِمن للمصريين القدماء وجهة نظـرهم هـذه،           
مادمنا قد أمناها لمن ادعوا نفس االدعـاءات فـى الـديانات        

 .األخرى

أن كـل هـذه المصـادر       : إال أن ما يجب إيضاحه هنـا      
 مع عصر   األصيلة تبدأ من عهد تسجيل المتون داخل األهرام       

األسرات، فما هو الحال بالنسبة لعصر ما قبل األسرات؟ هنا          
يستحيل الحديث األقرب لليقين، ويبقـى الحـديث ترجيحـاً          

                                                           
، ترجمة ١٦٣المجلد األول، الجزء الثاني، ص : قصة الحضارة:  ول ديورانت)١(

 ت       .د. ، اإلدارة الثقافية بالجامعة العربية ـ الطبعة الثالثة ـ القاهرةمحمد بدران
 ونجد لذلك شبيها عند العبريين، فيقول الكتاب المقدس أن لوحي الشريعة اللذين جاء 

 . » من سفر الخروج٣١انظر اإلصحاح » مكتوبين بإصبع اهللا .. «بهما موسي كانا 
، ربما ٢٨٢ص :  المصرية في العصور القديمةمصر والحياة:  إرمان ورانكه )٢(

 .كان المقصود باآللهة هنا الملوك المؤلهين في ذلك الوقت



 

 

 لم تترك مصر فى عصر مـا قبـل          «واستنتاجاً والسبب أنه  
 يمكن االعتماد عليها، وبالتالي فال      )١(»األسرات أية كتابة لنا   

 عصر األسرات، أو    مفر من البدء مع النصوص المكتوبة فى      
 بالتحديد مع 

متون األهرام، ثم افتراض أن النظام العقائدي الوارد فيها، قد          
 . بدأ قبل عصر الكتابة

ومن الجديد باإلشارة أنى سوف أستعمل فى المتن أسـماء       
األعالم والمدن واآللهة، كما نطقها لسان أصحابها ال كما هى          

ى الدقة وتصوير الحال    اليوم، أو ال كما تكتب اليوم، إمعاناً ف       
كما كان عليه، بحيث يمكن للقارئ أن يعيش زمان الحـديث           
ومكانه قدر اإلمكان، مع اإلشارة فى الحواشى لالسم السـائد          

 .استعماله فى الكتابات التاريخية الحديثة

أضع هذا كله بين يدي قارئى، راجيـاً أن أضـع أمامـه             
ـ           ل أهداف البحث محققة، فى صورة توضـح طريقـة العق

                                                           
 .٦٩الحضارة المصرية، ص :  جون ولسن)١(



 

 

البشرى ومنهجه الفكرى، فى تلك العصور الموغلة فى غابر         
القدم، وفق ما تستطيعه استطاعتي، وقـدر مـا أملـك مـن             

 .قدرات

 



 
 

 الباب األول
 موجز تاريخ مصر القديمة

 



 

 

 
 :تأسيس 

 إن  «:)١(»Lotzeلوتزيـه   « يقول الفيلسوف األلمـانى   
، »الطبيعة هى عالم الضرورة، أما التاريخ فهو عالم الحريـة       

 تأكيده على أن التفكير التاريخى إذا       )٢(»كولنجوود«ويضيف  
كان يعنى بالسياسة والحروب واالقتصاد واألفعال األخالقية،       

 .ة اإلنسانيةفإن هدفه فى النهاية هو معرفة الطبيع

وتأسيساً على هذين الرأيين يمكن التقرير مبـدئياً بـأن          
 تقوم علـى    - وخاصة فصله الثانى   -الدراسة فى هذا الباب     

حرية التفكير فيما تركه المصرى القديم، بهدف معرفة أهـم          
طبائع اإلنسان المتمثلة فى منهجه الفكرى، أو خطواته العقلية         

مـان، وأهـم األحـداث      التطورية خالل تلك الحقب من الز     
السياسية واالجتماعية التى أدت إلى التطور الفكرى أو نجمت         

 . عنه

                                                           
 . ١٤١فكرة التاريخ لدوبين كولنجوود، ص ) : أحمد حمدي(محمود  )١(
 .١٤٤ نفس المرجع، ص )٢(



 

 

   ولكن معنى حرية البحث هنا سيكون معنـى مقيـداً          
بقيود ثالثة، أولها رؤية فالسفة التـاريخ، والـذين يلخـص           

 اتجاهاتهم باعتباره هذه الحرية،هى حريـة اختيـار         )١(كولنج
 لالستدالل من األحداث التاريخية     الطريق الذى يالئم الباحث   

على معانيها ، بشرط أن يبرر أى ادعاء يـذهب إليـه، وأن             
تكون وسيلته هى النفاذ فى أعماق الحـدث التـاريخى، وأن           
يكون هدفه كشف الفكر المتضمن فى الفعل التـاريخى، ألن          

ـ على حد زعمه ـ، وإن الباحث   » كل التاريخ تاريخ فكر«
هذه الشروط، مقابل قدر من الحريـة فـى         ليقبل هذا القيد أو     

 بمنهجية . الترتيب والفهم؛ ومن ثم فى التفسير
 

محدودة، هدفها إعمال هذا الرأى فعالً، لكشـف الفكـر          
المتضمن فى بعض أحداث التاريخ المصرى القديم، السياسية        

 .منها واالجتماعية
    وحتى ال تختلط اجتهـادات الباحـث التنظيميـة أو          

مع األحداث التاريخية، فقد لجأ إلى تقسيم هذا الباب         التفسيرية  
يتناول األول أحداث التاريخ كمـا جـاءت فـى          :إلى فصلين 

                                                           
 .١٤٢ نفس المرجع، ص )١(



 

 

مصادرها ومراجعها دون تدخل من جانبه إال فيما نـدر، أو           
فى الحاالت التى لم يجد الباحث لها تفسيراً ممـا اسـتدعى            

 القيد  وهنا يظهر . التدخل، ليبقى التدخل الحقيقى للفصل الثانى     
الثانى، ويتمثل فى كون الباحث ليس بعالم مصريات، لـذلك          
وجب أن تظل إجتهاداته داخل أطر رؤية علماء المصـريات          
القديمة المتخصيين، مع قليل من حرية الحركـة المنطقيـة،          
بعملية ترتيب وتنظيم تؤدى بدورها إلى التفسير المقبـول أو          

اسـتناداً لمبـدأي     -االستدالل المنطقى األقرب للقبول العقلي    
 ودون أن   - بما يحقق هدفية هذه الدراسة     -لوتزيه وكولنجوود 

 .يخل فى الوقت نفسه بالرؤى التخصصية
إن ذلك قد يكـون     : يؤكد هنا  )١(ولكن عبد الرحمن بدوى   

ـ         تحديـد  .. «أمراً عسيراً كل العسر، خاصة فيما يتعلق بـ
ـ        .. صحة الوثائق  ذه فعلينا أن نقوم بعملية امتحان قاس لكل ه

،ألن حالـة   »الوثائق المتخلفة عن الحادث موضوع الـدرس      
 التدخل هنا ستكون مقصودة، لبيان أمور يراها الباحث 

                                                           
 
ات ـ الكويت  ـ وكالة المطبوع١٨٧ مناهج البحث العلمي،  ص )١(

 .١٩٧٧ـ 



 

 

 
جديدة،أو يرى ضرورة إيضاحها فى ضوء خطة بحثه،        
ولعل السبب فى اإلصرار على امتحان الوثائق يكمـن فـى           

 .كثيراً ما يدخل فى الوثائق.. «أن
يها كثير من اإلضافات    كثير من الحشو،أو قد يضاف إل     

الزائدة المقصود بها اإلكمال، وأحياناً يكون النص محرفاً فى         
 ) ١(.»بعض أجزائه

  ولهذا السبب بالذات ترك الباحث لنفسه باباً مفتوحـاً         
حراً فى الفصل الثانى، انطالقاً من نصح أصحاب المنـاهج          

 يجب أال تـثق مطلقاً فى أى توكيد مهما كانت قوته،           «ألنه  
كثير من الوثائق قد زيف لعدة اعتبـارات ذكرهـا باسـت            ف

J.Bast          ،بالتفصيل ، منها مثالً أن يكون األثر ضئيل القيمة 
فيمهر بخاتم فالن من الناس المشهورين، لكى ترتفع قيمتـه،          
أو قد يكون األثر عظيم القيمة، فيضاف إلى إنسان من أجـل            

قـد يكـون    تمجيد هذا اإلنسان مع أن األثر ال ينتسب إليه، و         
قصد صاحب االنتحال أن يبين مذهباً معيناً، فيضطر إلى أن          
يكتب كتاباً يبين فيه قوة هذا المذهب، أو كيف أن شخصـية            

                                                           
 .١٨٨ص : نفسه )١(



 

 

عظمى هى التى كتبته أو أنتجته، ومن أجل هذا يزيف كتابـاً            
 )(١» أو أثراً بأكمله ليعزوه لهذه الشخصية العظيمة

ي لمسائل من      وهنا نقر بأننا قد خصصنا الفصل الثان      
هذا النوع بالذات، نتيجة للشك فى بعـض اآلثـار األدبيـة            

أبـى  «الفرعونية وتاريخ تدوينها الصحيح، كنصائح الحكـيم      
ا وثيقة غايـة فـى      ، ومنه »مرى كارع «،والوصايا إلى »أور

،وهى مما نظنه يـدخل تحـت       »نفررحو«ةاألهمية هى بردي  
ـ           دكتور نوع من أنواع التزييف الخطير، الذى أشار إليـه ال

 .. «بدوى باسم
 
 
 

 & Interpolationالحشــــو واإلكمــــال 
Continuation،..)أما كيف يمكن للباحث أن يقـوم           )٢    

علينـا  .. «بالتحقيق؟ فهو ما يجيب عنه أصحاب المناهج بأنه       

                                                           
 .١٩٥ص :  نفس المرجع)١(
   .الحشو هو أن تولج داخل النص أقواالً لم يقل بها المؤلف)  ٢(



 

 

أن ننظر فى الوقائع التى ترد فى الوثيقة من حيـث إمكـان             
 حدوثها فى الزمان 

 
ى تزعم الوثـائق أنهـا      المنسوبة إليه، أو فى المكان الذ     

 ويعتمد هذا كله فـى رأى كولنجـوود علـى           )١(»جرت فيه 
مناقشة الباحث لما بين يديه، بوضع المصـادر فـى قفـص            
االتهام واستجوابها، وعدم قبول أى روايـة علـى عالتهـا،           
فيستطيع بذلك أن يكشف ما أصبح منسياً تماماً، باعتماده على          

 .ديهنقد روايات المصادر الموجودة بين ي
  وال شك أن هذا كله يظهر كما لـو كـان تصـريحاً             
للباحث بمزيد من الحرية، ولكن هنا يظهر القيد الثالث علـى           
عمل الباحث ومدى تدخله، من حيث أن المسألة تعـود إلـى            
قدراته، والقدرات الشك محدودة، وعلينا أن نتعرفهـا جيـداً          

 .حتى ال نتجاوزها تحاشياً للوقوع فى الخطأ
يراً فإن من الواجب اإلشارة إلى أن هناك أحداثاً             وأخ

اضطرت الباحث للوقوف عندها مليا خدمة لغرض البحـث         
شـارة،  وأهدافه، بينما مر على بعض األحـداث مـرور اإل         

                                                           
 .١٩٧ص :  نفس المرجع)١(



 

 

 أو جدواها فى بحثه، أو ألنهـا        وتجاوز بعضها لعدم تأثيرها   
 من  تخرج فى تأثيرها عن نطاق دائرته العقائدية، وال تخدمها        

بعيد أو قريب، ثم تم إيجاز كل مـا توصـلت إليـه عمليـة             
 اء التاريخ فى خاتمة موجزة للباباستقر



 

 

إن اإلنسان ال يعرف حضارة من حضارات       
التاريخ القديم،عمرت ما عمرت الحضـارة      
الفرعونية، وبرهنت على عراقة ورسوخ ال      

 .مثيل لهما قط
 أندريه إيمار
 .وجانين إبوايه

ليس جديداً وال غريباً، أن يؤكد الباحثون فـي تـراث           
أن تاريخ مصر هو تـاريخ الـدنيا، ولـم يكـن            : اإلنسانية

أن أعلـى معـاني   :  مغالياً حين أكد  Breasted»برستد«
 ففي هذا الوادي الضيق الذى يمتـد        )١(المدينة كان مهده هناك   

بجذور تضرب فى أعماق الماضي السحيق، بزغت شـمس         
الحضارة ثم استوت حتى أكملت دورتها، من مهـدها حتـى           
شيخوختها عدة مرات، فى وقت كان فيه اإلنسان فـى بقيـة            

.  يزال يصارع وحشيته البدائية فتصرعه     أنحاء المعمورة، ال  
 التى امتدت   -وكان طبيعياً أن تمور وتفور فى هذه الحضارة       

 موجـات كثيـرة مـن األنظمـة     -قرابة خمسة آالف عـام    
                                            

 .٣٢ص :  فجر الضمير)١(



 

 

والنظريات والعقائد، مداً وجزراً، منها ما أتلف ومنهـا مـا           
تناقض واختلف، ومنها ما عال حتى عمر مسيطراً، ومنها ما          

 .تراجع وانحسر
وعبر تيارات اليم الزمني، سارت هذه األنظمـة علـواً          
وهبوطاً، فتركت للبشرية ترثاً فرض نفسـه علـى عقلهـا           
وروحها، بحيث أصبح من فسـاد الـرأى أن يقـوم باحـث            

وبخاصـة  -بتأصيل ألي نوع مـن النظريـات أو األنظمـة         
 . دون الرجوع إلى مصر القديمة-العقائدية منها

 
للتاريخ المصـرى القـديم ،      وبحثاً عن المراحل األولى     

يبدأ الفكر جولته مع شـعب الـوادي علـى طريـق بدئـه              
الحضارى، ساعياً عبر مصادره ومراجعـه نحـو غايتـه،          
فيجدها ترتد به ارتداداً نحو أغوار الزمن العميق لتوقفه على          

تقسيم مصر القديمة حضارياً إلى عـدد       : اتفاق معظمها على  
استقرائها، تفصيلها على   من المراحل أو العصور، يمكن بعد       

 :الوجه التالي
 
 



 

 

 عصر فجر التاريخ 
 عصر التأسيس

 عصر الدوله القديمة
 العصر المتوسط األول 
 عصر الدولة الوسطى  
 العصر المتوسط الثانى 
 عصر الدوله الحديثة

 عصر االنحالل

 :عصر فجر التاريخ: أوالً
أو ما يطلق عليه أحياناً عصر ما قبل بدايـة التـاريخ            

لمكتوب، وترجع التسمية لعدم وجود المدونات الخطية فـي         ا
 اآلثار التي تركها المصر القديم 

، كما لم تسمح الشواهد األثرية بتكوين فكـرة         )١(لهذا العصر 
،والمرجع لمـا   )١(إيجابية عن ديانة هذا العصر أو أهم أحداثه       

 دار فيه من أحداث، هو 

                                            
هنري فرانفكورت،ترجمة : فجر الحضارة في الشرق األدنى:  انظر)١(

 .ت بيروت. د١٤٦نجيب خورى، ص



 

 

 
ته الذاكرة والشفاه   تفسيرات علماء المصريات القديمة، لما حمل     

 .ليسجل فى مدونات العصور التى تلته
أن هذه المدونات . )٢(:Eric peetويوضح إريك بيت 

قد جاءت على شكل إشارات متفرقة فـى متـون األهـرام،            
كقصص أسطورية، تحكى عن حكام مصر من اآللهة، مـن          

). Atumآتـوم   (و  ) Sethسـت   (و  ) Horusحور  (أمثال
أ تسجيلها إال فى العصر التـالي، مـع   وأن هذه المتون لم يبد   

 .األسرة الرابعة من عصر الدولة القديمة على وجه التقريب
وتفصيالً لمجريات أحداث هذا العصر، يمكن لنا تقسيمه        

 :إلى أربعة عهود، هى على الترتيب كما يلى
 :عهد األقاليم المستقلة-١

بدأ سـكان الـوادي األول يسـتقرون        : وفى هذا العهد  
 باألرض زرعاً وتفليحاً، فكان أن نـتج عـن ذلـك            ارتباطاً

                                                                                  
مصر إتيين دريتون وجاك فاندييه، ترجمة عباس بيومي، :  انظر)١(

 .ت القاهرة.د١٤٦رية، ص مكتبة النهضة المص
حياة المصريين وثقافتهم فى عهدهما األول،سبق ذكره، :  انظر)٢(

 .٢٤٥ص



 

 

استقرار سكانى، تبعه بالضرورة قيام المدن المسـتقلة، تلـك     
المدن التى اتخذت كل منها إلهاً تعبده وتتقرب إليه، تهلع إليه           
وقت ضيقها، وتضع تقدماتها بين يديه شاكرة مجلـة وقـت           

ـ        . سعتها ت ويبدو أن هذه اآللهة كانت آلهة طوطمية، ارتبط
بأشكالها الحيوانية البدائية، بحيث تركت هذا األثر الحيـواني         

 .فى أجيلها التالية
ولم يمض وقت طويـل، حتـى اقتضـت الظـروف           
الجغرافية واالقتصادية، أن تتقارب هذه المدن لتتوحد مندمجة        
فى أقاليم، لتؤلف كل مجموعة من المدن إقليماً متسعاً، يتميز          

 ، بحدوده التى  رسمتها الطبيعة
 

ولتغدو عاصمته أهم مدينة فيه، ويصبح معبود هذه المدينـة          
 .هو المعبود الرئيسي لإلقليم

 
وواصلت العوامل الجغرافية واالقتصـادية، مـع دفـع         
مكثف من العوامل السياسية واالجتماعية عملها، فى توحيـد         

 إن  -األقاليم معاً فى حكومات كبيرة قوية،ونحو إدماج األقاليم       
 كان البد أن يحدث إدماج لألرباب، حتى يقف         -سلماً أو حرباً  



 

 

من بينها إله واحد لمجموعة األقاليم المتعددة، هو فى األصل          
 .إله اإلقليم القوى أو األكبر أو الظافر فى المعركة

) Setheزيته  (وانتهى األمر فى هذا العصر فيما يرى      
إلى تجمع أقاليم الدلتا فى مملكتين، إحداهما شرقية تحت راية          

إلـه  ) حور(واألخرى غربية تحت زعامة اإلله    ) غيحتى(إللها
الغربيين الذى انعقدت له زعامة الدلتا كلها بعـد توحيـدها،           
بينما كان الصعيد قد خطى نحو الوحـدة خطـوات جبـارة،       

 .)١()ست(انتهت بتوحيد أقاليمه تحت زعامة ربه األكبر
 
 : عهد الوحدة األولى-٢

 بين مملكتي الشـمال     ويحدث التاريخ بأنه على الحدود    
والجنوب قد قامت نزاعات، تطورت إلى حـروب شـاملة،          

) حور(تصورها المصريون آنذاك حرباً بين اإللهين العظيمين      
إله الجنوب، مسجلة فى التاريخ انتصار      ) ست(إله الشمال، و  

، وتقوم بين اإلقليمين    )ست(على غريمه الصعيدي  ) حور(اإلله
، وال يلبث الصعيد أن ينفصل      وحدة ال يكتب لها البقاء طويالً     

عن وحدته مع الشمال، كما لو كان مقـدراً لهـذه الوحـدة             
                                            

 .  ٥٩، ٥٨عبد العزيز صالح ـ : انظر الشرق األدنى القديم) ١(



 

 

القسرية، المفروضـة بـالقوة العسـكرية، أن تفشـل فـى            
 .االستمرار

 : عهد الوحدة الثانية-٣
ولم تهدأ األحوال تماماً، فعاد طمـوح الشـمال ليـدفع           
بالجيوش مرة أخرى نحو الجنوب، فى محاولة ثانية لفـرض          
سلطانه وسيطرته، لكن الراية هذه المرة كانت معقودة إللـه          
جديد، بدت سيادته واضحة فى ذلك العهد، هو اإلله آتوم إله           

وهو نفسه اإلله الـذى أصـبح اسـمه    Iwnu»١أون « مدينة
ويبدو أن هذا اإلله قـد سـجل    Atum-Ra».(٢)آتوم رع«

غـريم  ) سـت (لعباده نصراً جديداً علـى اإللـه الصـعيدي       
ومرة ثانية يحدث التاريخ بأن الوحدة المفروضة       ) ورح(سلفه

 .بالقسر واإللزام ال تدوم، فينفصل الصعيد مرة ثانية
 

                                            
وتعنى البرج، وهي » عيونو« أو » أبدجوي«  ويمكن نطقها أيضاً )١(

 .عين شمس الحالية شمال القاهرة
إلى أن عقيدة أتوم رع قد ظهرت أثناء » Keesكيس «  يذهب )٢(

عبد . د: مصر الخالدة: االتحاد الذى ذكره زيتا، للمزيد ارجع إلى
 .١٠٤، ص ١٩٦٦الحميد زايد، دار النهضة العربية، القاهرة، 



 

 

 : عهد الوحدة الثالثة-٤
وبدا واضحاً أن تمرد الصعيد االنفصالي هذه المرة، لم         
يقتصر على مجرد االنفصال،بعد أن تمرس جنـوده بفنـون          

الشمال، ثـم غـزو     الحرب والقتال، بل تعدى ذلك إلى دحر        
الـذى  » Narmr Menaنعر مر مينا«أراضيه بقيادة ملكه

استطاع أن يسيطر تماماً على الشمال بعد أن كسر شـوكته           
الحربية للمرة األولى واألخيرة، ليتنفس التاريخ عن إعـالن         

  )١(.الوحدة الثالثة
 

لكن الملحوظة الهامـة هنـا، هـى أن قـادة العسـكر         
، وإنما  )ست(مرة راية إللههم القديم   الصعيدي لم يحملوا هذه ال    

، ولعل تفسـير هـذا      )حور(راية إلله الشمال، غريمهم القديم    
، علـى   )حور( إلى أن سيادة   - فى ظننا  -األمر الغريب، يعود  

المملكة المتحدة فى عهد التوحيد األول، جعلته يسـتقر فـى           
، ويحل  )ست(القلوب، ليزيح من وجدان الجنوبيين إلههم القديم      

إله غريب  ) حور(مرور السنين، نسى الجنوبيون أن    وب. محله
وارد، وغابت صفته كإله مغتصب غاز، ولم يبق لـه فـى            

                                            
 . ٦٢: ٥٨انظر المرجع نفسه ص :  للمزيد)١(



 

 

القلوب سوى صفته القدسية،ويبدوأن ما يصدق على الغـزاة         
من البشر، غالباً مال يصدق على الغزاة من اآللهة وهو أمر           
اعتيادي تكرر عبر العصور التاريخية، وفى دول وحضارات        

ددة، ثم أال يؤمن المصريون اليوم بإله جـاء مـع           أخرى متع 
 !.غزو بادية العرب المسلمة لمصر؟

وقد نذهب فى تفسير استقرار األمور وهدوء األحـوال         
واستمرار الوحدة، إلى أن ذلك ربما يرجع أول ما يرجع إلى           
حكمة حتمتها سياسة الجنوب بعد خبرته أيام تجارب الوحـدة          

آتوم (قد توحد مع  ) حور(إن  :  يقول السابقة، فالتاريخ العقائدي  
،فيحتمل أن الجنوبيين قـد قـدروا أن خيـر وسـيلة            )١()رع

للسيطرة ليست القهر بسالح العسكر، بقدر ما هـى التوسـل           
إلى استغالل العواطف الدينية، لتحقيق وحدة طوعيـة، فلـم          

اإلله الرسمى والوحيد، وإنما أدمجوه     ) حور(يجعلوا من إلههم  
، بحيث يبدو كما لو لم يكن هنـاك         )م رع آتو(مع إله الشمس  

 .غالب وال مغلوب

                                            
 نجيب ميخائيل، الجزء الرابع،: مصر والشرق األدنى القديم:  انظر)١(

 انظر ١٩١، ١٦٥، القاهرة، ص ١٩٦٦دار المعارف، الطبعة الثانية، 
 . ٨٧مصر، دريتون فاندييه ص : أيضاً



 

 

ويغلب على الظن أن هذه الحكمة قد آتت ثمارها، فلـم           
ير الشماليون فى سيطرة الجنوب غضاضـة، السـيما وأن          

هو من يحكم الملك باسمه، وإذا كـان قـد          )آتوم(إلههم األكبر 
فليس أحب إليهم من هذا، فهم      ) حور(توحد مع اإلله الجنوبي   

كان إلههم القديم، ولم يزل لـه فـى         ) حور(م ينسوا بعد أن     ل
 !القلوب المكان المكين

وهكذا أصبحت الوحدة التى قادتها حكمة الصعيد ، هى         
الوحدة األخيرة،وتحولت إلى أساس وقاعـدة راسـخة لقيـام     
الحضارة المصرية، تلك الحضارة التى رآها الباحثون أعظم        

 .الحضارات القديمة على اإلطالق

 )١(عصر التأسيس : ثانياً
ورغم عدم وجود المدونات فى هذا العصر، مـع قلـة           

إن هذا العصـر    : المصادر وندرتها، فإنه يمكن القول بإيجاز     

                                            
 يسمى أيضاً بالعصر العتيق، أو بالعصر الطيني نسبه لمدينة طينـة            )١(

بداية العصـور   : ، كما يطلق عليه بعض المؤرخين      »thimiثنى  « أو  
عمائة عام، استغرقتها أسرتان    التاريخية، وقد استمر هذا العصر نحو أرب      

«  ق م، وحتـى عهـد        ٣٢٠٠عام  » Menaمينا  « حاكمتان منذ عهد    
 .  ق م٢٧٨٠عام » Zoserزوسر 



 

 

كان عصر إرساء األسس السياسية والدينيـة واالجتماعيـة         
والفلسفية، التى قامت عليها شوامخ الحضارة المصرية فيمـا         

 .بعد

 :ةعصر الدولة القديم: ثالثاً
ويشار إليه أيضاً بالعصور المنفية نسبة إلـى اسـتقرار          
فراعنته فى مدينة منف، ويبدأ تاريخياً بقيام األسـرة الثالثـة           

م، وينتهي بسـقوط    .ق٢٨٧٠التى أسسها زوسر حوالي عام      
ق م، وبذلك تكـون قـد       ٢٨٨٠األسرة السادسة حوالي عام     

 استمرت مسيطرة على الجهاز الحكومي فى مصر، ما 
 
ب من خمسمائة عام، وقد امتازت بما شـيد فيهـا مـن             يقر

األهرام العتيدة التى بلغت زهاء الثمانين هرماً حتـى سـمى           
كما امتازت بأن وحـدة الـبالد       .عصرها بعصر بناة األهرام   

ظلت متماسكة دون ضعف حتى بدايـة األسـرة السادسـة،           
وكانت ذروة حضارتها فـى منتصـف األسـرة الرابعـة،           

 .وخلفائه) خوفو(وبالتحديد فى عصر
أما أهم أسرها لهذا البحث، فهو بوجه خـاص األسـرة           
الخامسة واألسرة السادسة،وترجع أهمية األسرة الخامسة إلى       



 

 

، فاصـطبغت   )األونيـين (كونها كانت من صنع رجال الدين     
لذلك بصبغة دينية مذهبيـة واضـحة، حيـث ازداد نفـوذ            

، وانتهى  خالل األسرة الرابعة  ) رع(أصحاب اإلله ) أون(كهنة
األمر باستيالئهم على الحكم وتأسيس األسرة الخامسة، وقـد         
ظهر ذلك فى بردية يرجع تاريخ مخطوطتها إلـى أواخـر           
الدولة الوسطى، وإن كان األثريون يرجعون تاريخ تحريرها        

وتروى البردية نوعاً من األسطورة، يحكـى       . إلى عهود أقدم  
بعض ) فوخو(أن ساحراً عرض على الملك    : فى شكل رواية  

زوجـة  ) روج جـدت  (سحره، ثم قص عليه من نبوءاته، أن      
األكبر، ستلد ثالثة ملوك، يعودون ببنـوتهم إلـى         )رع(كاهن
 .مباشرة، وأنهم سيحكمون البالد) رع(اإلله

أن هذه القصة قـد أشـاعها       : ويوضح هؤالء األثريون  
كهنة رع األونيون، بعد استيالئهم على العـرش وتأسيسـهم          

،لتدعيم سلطانهم على البالد، بادعاء نسـبهم       األسرة الخامسة 
األعظم آنذاك، ويكشف ذلك النقـاب عـن        )رع(الساللي لإلله 

ـ         ، وحتـى   )رع(اعتبار حكام مصر منذ ذلك الحين أبناء لـ



 

 

نهاية التـاريخ القـديم، بعـد أن كـانوا يعتبـرون أبنـاء              
 .)١()حور(اإلله

 
ويبدو أن انتزاع كهنة رع للعرش، قد سبب نوعاً مـن           

إلـه منـف،    )٢()بتـاح (راع فيما بينهم وبين كهنة اإلله       الص
، )رع(وانتهت المسألة مؤقتاً إلى وراثة السدة الملكية لكهنـة        

بوراثة مركـز الـوزارة ورياسـة       ) بتاح(بينما احتفظ أتباع  
 )٣(.القضاء

وقد بدا سوء الطالع مالزماً لهذه األسرة، منذ أن ظهرت          
ء من حكام األقـاليم     عليها أمارات الضعف، بينما أخذ األمرا     

                                            
 :، وانظر أيضا١٩٥ً، ١٩٤دريتون وفانديية ـ : مصر:  انظر)١(

Egypt of the pharaohs, A.H. gardiner, p.١٩٤, 
Oxford University press, ١٩٦١, London.              

الختالط الباء بالفاء » الفتاح«  هو ذاته الذى نطقه اللسان العبري )٢(
في اللهجات القديمة، ويبدو أنه إله السماء الفتاح الذى انتقل منهم إلى 

 .عقائد أخرى
: كتاب تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي:  انظر)٣(

المصرية، الطبعة جيمس برستيد ترجمة حسن كمال، وزارة المعارف 
 . ٨٩ـ القاهرة، ص ١٩٢٩األولى، 



 

 

يحتكرون مناصبهم ألسرهم بشكل وراثى، مع عجز الملـوك         
عن كبح زمامهم، كما كان يفعل فراعنة األسرة الرابعة، كما          
بدأ يظهر لون من ألوان المجاعة، يدل على خلل اجتمـاعي           

 )١(.خطير، بدأ يستشري فى الدولة
ـ  -إال أن مآثر هذه األسرة، أنه فى منتصفها تقريباً         ا  فيم

 بدأ تسجيل متون األهرام، التى تحمل أسـرار         -يرى البعض 
المصريين العلمية، وقدراتهم العملية، ونظـراتهم الفلسـفية        

الدينيـة، وظروفهـا السياسـية،       والعقائدية كما كان لعقيدتها   
وحالتها االجتماعية، آثار كبيرة وخطيرة فى عقيدة الخلـود،         

 . كما سيأتي بيانه فى حينه
سرة السادسة، فتعود إلى أنها كانت مليئـة        أما أهمية األ  

باالنقالبات والتطورات العقدية والفلسفية، تلك التطورات التى       
سبقت أو لحقت أحداثاً سياسية خطيرة، وأنواعاً مختلفة مـن          

. الصراع أهمها الصراع السياسى، ثم االجتماعى، فالـديني       
 :نفصلها على الوجه التالي

                                            
عبد الحميد  .د: مصر الخالدة : ، انظر أيضاً  ٨٥ انظر المرجع السابق     )١(

نجيب ميخائيل ـ الجـزء   .د: ، ومصر والشرق األدنى القديم٢٢٦زايد 
 .١٩٢األول ـ 



 

 

 

 : الصراع السياسى-١
دأ فى عـزف المـؤرخين بمنتصـف األسـرة            وقد ب 

الخامســة تقريبــاً، بــين الملــوك وبــين حكــام األقــاليم، 
أنه كان نتيجة لتضـخم     ): A.H.gardinerجاردنر  (ويرى

ثروة النبالء إلى الحد الكافي ألن يصبحوا منافسين للملـك،          
سواء فى القوة أو فى النفوذ، فأمسوا مالكاً لألرض اإلقليمية          

، وبعد أن كان للملك وحده ولـيس        )١(اً عليها التي بدأوا حكام  
وقد أدى تضخم   . )٢(ألى فرد أياً كان شأنه حق التصرف فيها       

إريك (ثروة النبالء إلى ضعف المركزية الملكية، بحيث اعتبر       
، الداء )Gardenerجاردنر (كما اعتبر ) Eric peetبيت 

ى الذى أدى فى النهاية إلى سقوط الدولة القديمة، وانهيارها ف         
 )٣(.منتهى أسرتها السادسة

                                            
)١(  Egypt of the pharaohs, B. ٩٢ -٩١                          
حسن شحاته سعفان .د:  الموجز في تاريخ الحضارة والثقافة: انظر)٢(

 . ـ القاهرة١٩٥٩ـ مكتبة النهضة المصرية ـ ٩٧ـ 
 .٥٢٦الحياة في مصر في الدولة الوسطى ـ  :  انظر)٣(



 

 

ويرى المؤرخون احتمال أن يكون سبب ارتفاع شـأن         
النبالء إلى هذا الحد، راجعاً فى بدايته إلى عطف من الملوك           
على النبالء، فمنحوهم بعض القيم االعتباريـة واإلمكانـات         
المادية،وسمحوا لهم بتوارث مناصبهم فى حكم األقـاليم، أو         

، بحيث انعكس ذلك على     »ضطراراًاضطروا إلى ذلك ا   «أنهم
مكانتهم السياسية، وأدى  احتفاظ كل حاكم بإقليمـه كمملكـة           
خاصة به، بل وكون كل منهم جيشاً محليـاً يتناسـب مـع             
إمكانات إقليمه، حتى وصل األمر إلى حد أنهم منعوا موارد          

 )١(أقاليمهم عن العاصمة الملكية
سـة،  وتصور إحدى القصص المسجلة في األسرة الخام      

مدى ما وصلت إليه حال الملك، مقابل ارتفاع شأن نبالئـه،           
كـان فـى مالبسـه الرسـمية،        ) رع ور (إن النبيل : فتقول

أو ) نفر ايـر كـا رع     (وتصادف أنه كان بجوار مواله الملك     
، فأصابت عصا الملك ساق النبيل عفوا،       )أوسر خعو كا كاى   (

ل وطلب أن يسـج   . فذعر الملك، واعتذر بشدة عما بدر منه      

                                            
، ١٣٣عبد العزيز صالح ـ صفحات .د: الشرق األدنى القديم:  انظر)١(

١٥٢، ١٤٢. 



 

 

بجبانـة  ) رع ور (اعتذاره رسمياً على حجر يوضع فى قبـر       
 :الجيزة، لتقرأه األجيال المقبلة

 فيمـا يتصـل     -ومثل هذه القصص كثير، وهى تكشف     
بعالقة الملك بأتباعه ـ عن مظاهر جديدة لم تكن معهودة من  
قبل، فقد بدأ الملوك يهبطون مـن عليـاء ألوهيتهم،وأخـذوا           

 .ف رعاياهم النبالءيحرصون على اكتساب رضا وعط
وكانت النتيجـة الطبيعيـة لـذلك، ضـعف الحكومـة           

) بيوبى(المركزية، وانحسار نفوذها تماماً مع نهاية حكم الملك       
الثانى، الذى حكم أطول مدة حكمها ملك فى التـاريخ، فقـد            
بلغت مدة حكمه زهاء األربعـة والتسـعين عامـاً، فشـاخ            

 حاسم فى ضعف    شيخوخة طويلة، اعتبرها األثريون ذات أثر     
الحكومة المركزية، حتى لم يتجاوز نفوذ خلفائه العاصمة وما         
جاورها مباشرة، وإن كان نجيب ميخائيل يذهب إلى أن هـذا    
الضعف قد سرى إلى ملكية الدولـة القديمـة منـذ األسـرة          

، وهو تأكيد له فى الظن ما يبـرره كمـا سـيأتي     )١(الخامسة
 .بيانه

                                            
ديم، الجزء األول، ص مصر والشرق األدنى الق:  نجيب ميخائيل١

١٢٢. 



 

 

 
شتعل أواره فما يـذهب      وقد ا  : الصراع االجتماعى  -٢

 بين السادة اإلقطاعيين من حكام األقاليم النـبالء         -المؤرخون
وبين جماهير الشعب، وقد اختلفت اآلراء فى تفسير معنـاه،          
وتوقيت بدايته الصحيح، فهناك من يأخـذ بـرأى المـؤرخ           

، ويـرى أنـه     )جاردنر(، مثل )Mainoinمانيتون  (المصرى
اء جاء نتيجة لسقوط    اتخذ شكل فوضى، مصحوبة بسفك للدم     

الملكية فى الدولة القديمة، وهو يعنى بالدولة القديمة األسـر          
من الثانية حتى السادسة دون اعتبـار األسـرتين السـابعة           
والثامنة داخلتين فيها، أي أن الصراع لم يبدأ فى رأيـه فـى             
األسرة السادسة وإنما بعد سقوطها، وأنه استمر فـى رأيـه           

ة حتى نهاية األسرة الحادية عشرة،    بصورة متقطعة أو مستمر   
. ق١٩٩٠ ق م، وانتهى عام      ٢٠٥٠فيكون قد بدأ حوالي عام    

، ويؤيـد هـذا     )١(م، مستمراً حوالي سـتين عامـاً تقريبـاً        
، اللـذين جعـال     )١()نجيب ميخائيـل  ( و ٢)سليم حسن (التوقيت

                                            
)١(          Egypt of the pharaohs, P.١٠٩ ,١٠٧. 
 ـ دار الكتب المصرية ـ ٥٣٣مصر القديمة ـ الجزء  ـ :  انظر)٢(
 .    سيد     ـ القاهرة .د



 

 

األسرة السادسة بمنجاة من هذا الصراع على اعتبار أنه لـم           
يـدفع بهـذا    ) نجيب ميخائيـل  (ا، بل إن  يبدأ إال بعد سقوطه   

امتد إلى قرنين مـن     (..إنه: الصراع زمنياً مدة أطول فيقول    
 .)٢()الزمان أو ثالثة

 
ويستند هؤالء فى توقيتهم إلى إصابة التاريخ المصـري          
بانقطاع مفاجئ بعد األسرة السادسة، مما يعنى حدوث أمـر          

طـوال  جلل، أدى إلى مرور التاريخ المصرى بمنطقة الظل         
 .الفترة التى استغرقها هذا الصراع

هذا بينما يذهب آخرون إلـى أن أحـداث هـذا الصـراع             
االجتماعى بين طبقتي األجراء والنبالء، قد بدأت فعالً خالل حكم          

الثانى، أى قبل سقوط األسرة السادسة فعالً، ومـن         ) بيوبى(الملك
السادسـة  الذى أشار إلى أن نهاية األسرة       ) عبد الحميد زايد  (هؤالء

                                                                                  
 .٢٥٥مصر والشرق األدنى القديم ـ الجزء األول ـ :  انظر)١(
 ٢٥٦:  نفسه) ٢(
 



 

 

عبـد  (ويعضد هـذا الـرأى    . )١(قد شهدت بداية هذا الصراع فعالً     
 الذى صـور    -)أبى أور (الذى يشير إلى أن الحكيم    ) العزيز صالح 

 قد ذهب به الحد إلـى مقابلـة الملـك           -هذا الصراع فى أشعاره   
ويسلك نفس  . )٢()بيوبى الثانى (وتحديه، مفترضاً أن هذا الملك كان     

قد .. «اللذان أكدا أن هذا الملك    ) ك فاندييه اتيين دريتون وجا  (الدرب
ثورة اجتماعية ليست فـي الواقـع إال النهايـة          .. أتعس شيخوخته 
بمعنى أن  ) ٣(»الذى بدأ فى عهد األسرة الخامسة     .. المنطقية للتطور 

هذا الصراع لم يكن وليد ظروف حكم هذا الملك بالذات،وإنما كان           
 .ألسرة الخامسةنتيجة لتراكمات ترسبت بعد تفاعلها فى ا

أما االختالف حول تفسير معنى هذا الصراع وطبيعته،        
اتجاه يرى أنه كان فترة من الفوضى       : فقد اتخذ أحد اتجاهين   

والغموض والظالم، وانفالت لعرى األمن، بسـبب سـقوط         
الحكومة، وعدم قدرتها على ضبط أمن البالد، واتجاه يـراه          

 .هديهثورة طبقية حقيقية قام بها الشعب ضد مضط

                                            
)١(    Abydos general Organisation for government 

priniting offices, ١٩٦٣, Cairo, B ١٨,      
 .١٤٢عبد العزيز صالح ص : الشرق األدنى القديم:  انظر)٢(
 .٢٣٢، ٢٣١ص :  مصر)٣(



 

 

، الذى لم   )عبد الحميد زايد  (ومن أصحاب االتجاه األول   
، استناداً لنظريته فى شـيوع الديمقراطيـة فـى          )١(يره ثوره 

أواخر الدولة القديمة، وأن حكام العصر المتوسط لم ينكـروا          
 . )٢(على الناس حرية الكالم
ــذهب  ــذلك ت ــتال (ك ــث رايفش ــتندة-)اليزابي   مس

. لم يحـدث أبـداً    ..«لصراع  إلى أن هذا ا   ). فرانكفورت(إلى
 مـع   -كما يذهب فى نفس االتجاه    ) ٣(»نتيجة النتفاضة شعبية    

  .)٤(وجانين إبوايه.  كل من أندريه إيمار-بعض االعتدال

بينما يمثل أصحاب االتجاه الثـانى بعـض المـؤرخين          
الذى وصـف هـذا الصـراع بأنـه         ) نجيب ميخائيل (أمثال
 الـذى لخـص     »ردنرجا«، و )٥(»تأكل ما تلقاه  ..ثورة..«كان

هذا االتجاه فـى تحديـده لمضـمون هـذه الفوضـى فـى              

                                            
)١(           Abydos ,P. ١٨. 
العدد الثالث من مجلة كلية : التسجيالت المصرية القديمة:  انظر)٢(

 .١١٣ الكويت، ص اآلداب والتربية لجامعة
 ٢٠٣ طيبة في عهد أمنحوتب الثالث ص )٣(
 ٥٢الشرق واليونان القديم ص :  انظر)٤(
 .٢٥٥الجزء األول، ص  :  مصر والشرق األدنى القديم)٥(



 

 

.. وهناك ما يدعو إلى احتمال أن الفوضى التى ظلـت         «:قوله
 ،)١(»حتى األسرة الحادية عشرة، أنها صورة لثورة حقيقيـة          

 اللذان لم يجدا غضاضة في      »إتيين دريتون وجاك فاندييه   «و
العمل .. «أنواعتفسير أحداث هذا الصراع على أنها نوع من         

 .)٢(»الثوري
 : الصراع الدينى-٣

موقف الدفاع، فـى صـراع   ) رع(واتخذ فيه أتباع ديانة  
إللـه  ) بتـاح (عقائدي عنيف اشتعل على جبهتين، جبهة اإلله      

، أو  )Osirأوزير  (وجبهة العقيدة الشعبية وإلهها   ) منف(مدينة
 ).Osirisأوزيريس (كما نطقه اليونان

تعـد مـن    ) رع(أن عبادة اإلله  : ومن المعروف تاريخياً  
أقدم العبادات التى ظهرت فى مصـر، فتعـود أول إشـارة            

 - كما سـلفت اإلشـارة  -تاريخية لها إلى عهد التوحيد الثانى    
حتى استطاع مع تأسـيس     ٣وكما يؤكد ذلك كثير من الباحثين،     

األسرة الخامسة أن يصبح اإلله الرسمى للدولة، إال أنه كـان           

                                            
)١(       Egypt of the pharaohs 
 .٢٤٠ص :  مصر)٢(
 .٢٢٣عبد الحميد زايد ص : مصر الخالدة:  انظر مثاالً لذلك)٣(



 

 

علـى  ) رع(اد فى عهد سابق لسـيادة     هناك إله قديم آخر، س    
المنفى، الذى بدأ نجمـه فـى       ) بتاح(الدولة القديمة، هو اإلله   

مـن عرشـه    ) رع(السطوع مرة آخرى، حتى كاد أن ينزع      
ليصبح هو إلهاً رسمياً لألسرة السادسة، بعد أن عاد لإليمـان           

 .أول ملوكها) Titiتيتى (به الملك
راع المباشر  للدفاع عن مكانته، فحدث الص    ) رع(وتحرك

، ذلك الصدام الذى استمر حتى أضعف كـال         )بتاح(بينه وبين 
اإللهين تمامـاً، ممـا أعطـى الضـوء األخضـر لإللـه             

ليتطاول فيفتح على سيده رع جبهة جديدة فى        ) أوزير(الشعبي
 .الصراع
 

) بتاح(ولم تدم هذه المعمعة العقائدية طويالً، فقد توارى       
) رع( ولكن بعد أن خـرج     األونى،) رع(المنفى مهزوماً أمام  

من الصراع منهوكاً ضعيفاً، ذلك الضعف الذى كان عـامالً          
فاسـتطاع أن   )أوزير(حاسماً فى انتهاء الصراع لصالح اإلله     

 .يحقق انتصاره الكامل مع نهاية األسرة الحاكمة السادسة
وبذلك تضافرت أحداث الصراع الداخلي الثالثة، لتعجل       

العـامو حـر    (جل بهـا أكثـر    بنهاية األسرة السادسة،التي ع   



 

 

، أو بدو الرمال، الذين بدءوا يتوافدون مـن فلسـطين      )يوشع
على الشمال الشـرقي للـبالد، ليثيـروا فيـه االضـطراب            

، وكانت النتيجة الحتمية أن تسقط األسرة السادسة،        )١(والفزع
 .لتجر معها الدولة القديمة بكل أمجادها

 )٢(العصر المتوسط األول: رابعاً
بتـرى  ( نهاية األسرة السادسة مباشرة، ويشير     وقد أعقب 

Petrie (       إلى أن مصر تعرضت فى بدايته لغزوات متفرقـة
، بينمـا   )٣(من بدو الشرق، حتى وصلوا إلى مصر الوسطى       

 إلى غزوة أخرى جاءتها من الجنوب       »نجيب ميخائيل «يشير
 ، فى نفس الوقت الذى يشير فيه )٤(النوبي

 
 

                                            
 ١٣٤عبد العزيز صالح ص :  الشرق األدنى القديم: انظر)١(
عصر :  أو عصر االنهيار األول، أو كما يسميه بعض الباحثين)٢(

 . اإلقطاع األول، أو عصر الفترة األولى
نجيب ميخائيل، الجزء األول :  انظر مصر والشرق األدنى القديم)٣(

 .٢٦٠ص 
 .١٦١ص :  المرجع نفسه)٤(



 

 

ـ       ، )١(ن الصـحراء الليبيـة    آخرون إلى غزو غربي أتاها م
فأضحت مصر كاألسد الجريح الذى تحـول إلـى فريسـة           

 .منهوكة، يتناوب نهشها جياع الصحارى وضواريها
ويرى الباحثون أن الصراع االجتماعي المشار إليه آنفاً،        
قد تصاعد حتى وصل ذروته فى هذا العصـر، ممـا حـدا             

لمـة،  ثورة طبقية، بمعنى الك   ..«ببعضهم إلى وصفه بأنه كان    
وانفجار لمراحل الغضب الشعبي تحت الظلـم االجتمـاعي         
واالمتيازات الطبقية، التى جثمت على الصدور قروناً طويلة        

، ولكنهم يشيرون فى ذات الوقت إلى أن هـذه         )٢(»قبل الثورة 
لم تستطع التحول إلى نظام جديد، بـل اقتصـرت          ..«الثورة

 -، ممـا أدى بهـا     )٣(»على هـدم النظـام القـديم فحسـب        

                                            
إلقطاع، محمد العزب موسى، دار الهالل، أول ثورة على ا:  انظر)١(

 .٩١، القاهرة، ص ١٩٦٦
 .١٥ص :  المرجع نفسه)٢(
مصر والشرق األدنى القديم ـ الجزء األول ص :  نجيب ميخائيل)٣(

٢٥٥. 



 

 

أكل نفسها بعد أن قضت على      ..« إلى -)نجيب ميخائيل (بتعبير
 .)١(»كل شيء، ولم يبق أمامها ماتأكله

واستمر حال البالد على منواله هذا زهاء خمسين عاماً         
 أسـرتان مـن   - حكماً صورياً-أخرى، حكمت خاللها البالد  

بقايا سالالت الدولة القديمة الغابرة، هما األسرتان السـابعة         
من ) Nen Neswet -نن نسوت(، حتى تمكن نبالءوالثامنة

تجميع شتات األقاليم المحيطة بهم، وضـمها إلقلـيمهم، ثـم           
اتجهوا شماالً نحو العاصـمة ليقضـوا تمامـاً علـى بقايـا             
التفريخات الملكية القديمـة، ويضـموا إلـيهم الـدلتا، بـل            

أحد قوادهم، أن يحقق قدراً من االستقرار       ) أخيتوى(واستطاع
 وأن يخفف من الفوضى والجرائم، وأن ينصب نفسه         واألمن،
مسجالً فى التاريخ قيام األسرة التاسعة      )  نسوت -نن(ملكاً فى 
 .الحاكمة

وقد اهتمت هذه األسر ببث الروح الحربية فى الـبالد،          
واعتنت بمجنـديها مـن الشـبان، إال أنـه بـات جليـاً أن           

حيـث كـان حكـام      )أسيوط(قد توقفت عند  ) أخيتوى(فتوحات

                                            
 . نفس الموضع )١(



 

 

قد استطاعوا بدورهم أن يجمعـوا حـولهم شـعب          ) ١(ستوا
الجنوب، وأن يكونوا ألنفسهم جيشاً قوياً، لـم يسـتطع فـى            

سلطانها القوى،إال أنه لم يمـض      )  نسوت -نن(البداية منازعة 
وقت طويل حتى أعاد التاريخ سيرته، وعلى الحدود عـادت          
الحروب بين الشمال والجنوب، لتـذكرنا بحـروب الزمـان          

، وكما حدث فـى سـالف       )حور(و) ست(بين اإللهين   الغابر  
األزمان أعادت األيام حكايتها عن انتصـار الشـمال علـى           

 أو  -الثالـث ) أخيتـوى (الجنوب فى جوالته األولى، فانتصر    
)  MonthohotepIمنتوحتـب األول ( علـى -ربما الرابع

زعيم الجنوب الواستى، وأغرى ذلك النصر الشـمال نحـو          
الجنوب حتى استولوا علـى المدينـة       نصر ثان، فتوغلوا فى     

م، .  ق ٢٠٦٥حوالى عـام  )٢()ABYDOSأبيدوس  (المقدسة
بعد أن ألحقوا بها الكثير من الضرر واألذى، الذى ربما كان           

                                            
 باليونانية وقد أسماها العرب األقصر لكثرة Thebes هي طيبة   )١(

 .المعابد ذات األبهاء بها
، وقد نطقها اليونانيون »أبدجو« في األصل الهيروغليفي هي )٢(
 .وهي العرابه المدفونة حالياً» أبيدوس «



 

 

سبباً مباشراً فى تذمر الشعب ألن أبيدوس لـم تكـن مدينـة             
 .عادية، إنما كانت مقر إله الشعب أوزير

لتوسـيع نشـاطها    )  نسـوت  -نن(وقد شجع هذا النصر   
الحربى، فاتجه جنودها نحو الدلتا، ونجحوا فى تطهيرها من         

إلى حد بعيد، فأبعدوا الغالبية وكسـروا      ) عامو حر يوشع  (الـ
 .شوكة البقية

ولم يطل األمر بالعهد الننسوتى، فأخذت األسرة العاشرة        
بعـد أن   ) ١()سأخيتوى الخـام  (تفقد استقرارها من عهد ملكها    

) واسـت (بات ظاهراً أنه قد خسر جولتـه أمـام صـالبة            
الصعيدية، لينتهى األمر كما انتهى فى غابر األزمان لصالح         

منتوحتـب نـب جبـه      (الجنوب، فتسـجل األيـام انتصـار      
بعد أن دحر الشمال حـوالى عـام        ) ٢()منوحتب األول (أو)رع

أن م، منهياً بذلك العصر التوسـط األول، بعـد          .   ق  ٢١٣٤

                                            
 .١٥٣عبد العزيز صالح ـ ص . د: الشرق األدنى القديم:  انظر)١(
 .Egypt of the pharaohs. P:   هذا في رأي جارد نر، انظر)٢(

مصر الخالدة :  لكنه منتحوتب الثاني عند عبد الحميد زايد، انظر.٢٣٨
ومنتوحتب تعنى منتو المنعم نسبة إلى منتو إله أرونت . ٣٢٩، ٣٢٨ـ 

 .مسقط رأس األسرة الحاكمة الواستية



 

 

استمر نحو قرن ونصف من الزمان، ومقيما األسرة الحادية         
 .عشرة أولى أسرات الدولة الوسطى

 :عصر الدولة الوسطى: خامساً
ويبدأ تاريخياً بقيـام األسـرة الحاديـة عشـرة التـى            

م علـى وجـه التقريـب،       . ق٢١٣٤عام  ) منتوحتب(أسسها
م بنهاية األسرة الثانية عشـرة، تلـك        . ق١٥٨٠لينتهي عام   

م، وبذلك  .ق١٩٩١عام  ) أمنمحات األول (األسرة التى أسسها    
 .تكون قد استمرت فى الحكم حوالي مائتين وخمسين عاماً

أن حكام األسرة الحادية عشـرة قـد        : وتقول المصادر 
أخذوا بسياسة مرسومة، استفادوا فيها من أحداث الماضـي،         
فحددوا سلطات نبالء األقاليم، وركزوا سلطان الحكـم فـى          

، إال أنهم على ما يبدو لم يتمكنوا تمامـاً          )١()واست(متهمعاص
إريـك  (من تحقيق هذه المركزية التى أرادوها فيمـا يـرى         

لكنهم استطاعوا تطهير البالد مـن بقايـا أعـدائها،          ) ٢()بيت
 خاصة 

                                            
 .١٥٦عبد العزيز صالح، ص : الشرق األدنى القديم:  انظر)١(
 .٥٧١الحياة في مصر في الدولة الوسطى ـ :  انظر)٢(



 

 

 
منتوحتـب نـب تـاوى      (بعد الحملـة التـى جردهـا      

آخـر ملـوك األسـرة الحاديـة        ) منتوحتب الرابـع  (أو)رع
د بقايا الغزاة، وعقد لواء جنودها العشـرة آالف         عشرة،لطر

لردع المتسللين إلى البالد والقضاء     ) امنمحات(لوزير حربيته   
 .عليهم

ويشير أكثر من مؤرخ وباحث، إلى احتمال كون الوزير       
المعـروف  ) امنمحـات سـحتب أب رع     (امنمحات هو نفسه  

، مؤسس األسرة الثانية عشرة، بعد أن       )امنمحات األول (باسم
ستغل رياسته للجند لإلطاحة بحكم مليكه، والقضـاء علـى          ا

رأيـه  ) ١()برستد(شأفه أسرته، واالستيالء على عرشه، ويعلن     
قد اغتصب الملـك  .. «إن امنمحات: فى ذلك صراحة فيقول

، ويــذهب معــه بــاحثون آخــرون، يؤكــدون أن »قهــراً
امنمحات هذا كان وزيراً قوياً فى عهد منتوحتب الرابـع          ..«

ك األسرة الحادية عشرة، واستطاع أثناء وزارته أن        آخر ملو 
يركز بين يديه سلطات كبيرة، ويشرف على شـئون الدولـة           
إشرافاً فعلياً، ولم يلبث أن انتهز وفاة منتوحتب الرابع، وأعلن          

                                            
 .٩ـ ..  كتاب تاريخ مصر منذ أقدم العصور)١(



 

 

 ،)١(»امنمحـات األول  «نفسه فرعوناً على البالد، تحت اسم       

 .تجاه بقوةمن المؤيدين لهذا اال) ٢()نجيب ميخائيل(كذلك نجد
ومما يدعم هذا الرأى، تلك النبوءة التى شاعت إبان حكم        

تقـول  ). نبوءة الكاهن نفرتـى   (، والمسماة   )امنمحات األول (
 :النبوءة

 سيأتي ملك من الجنوب يدعى أمينى 
  سى-ابن امرأة من تو

 طفل خن نخن
 سوف يتسلم التاج األبيض

 ..ويلبس التاج األحمر
 عداء والناس فى زمنه سيكونون س

 إن ابن أحدهم
   )٣(»سيخلد اسمه إلى أبد اآلبدين

                                            
 .٩٩أول ثورة على اإلقطاع ص :  محمد العزب)١(
 .٣٢١الجزء األول ص : مصر والشرق األدنى القديم:  انظر)٢(
)٣(         Gardiner : Egypt of the pharaohs. P١٢٠ 



 

 

أنصار ظهور  ..«وقد كانت هذه النبوءة مدعاة ألن يرى        
المخلص االجتماعى، أن حلمهم قد تحقق فيما يختص بظهور         

 . بعد عصر اإلقطاع الطويل المظلم)١(»الملك العادل
ــوءة مــن صــنع  ويــرى المؤرخــون أن هــذه النب

روا فرعونهم الجديد أمام أفراد شعبه،      ، ليظه )أمنمحات(أتباع
فى هيئة المخلص الموعود، والمنقذ المنتظر، وكى يوهموهم        
بأن العناية اإللهية قد تخيرته من األزل، قاموا بإرجاع الوثيقة          

فى أوائل الدولة القديمة، لتكون     ) Senefruسنفرو  (إلى عهد 
 هـذا   وإن. )٢(تبشيراً بالزعيم المنقذ قبل مولده بقرون طويلة      

األسلوب ما كان ليتبع من قبل مع الفراعنـة السـالفين؛ إال            
أن يكون الملك الجديد من غير ساللة       : نادرا، وألسباب أهمها  

ملكية أصيلة، مما يجعل االقتناع به عند البعض أمراً مشكوكاً          
فيه، وخاصة بين كهنة اآللهة الذين يعتبرون الملك دائماً من          

األشخاص العـاديين سـوى     نسل إلهى، وال يرون فى حكم       
 .عالمات ونذر لنهاية الدنيا، وزندقة وكفراً

                                            
 .٢٢٧فجر الضمير ص :  برستيد)١(
عبد العزيز صالح ـ الجزء األول . د: الشرق األدنى القديم:  انظر)٢(

 .١٦٦ـ 



 

 

إن النسب غيـر    ..«:هذا المعنى بقوله  ) جاردنر(ويوضح
 ابـن   -الملكي المنمحات وضح بما فيه الكفاية، ألن عبـارة        

 كانت طريقة معتادة لإلشارة إلى رجل طيب أصيل،         -أحدهم
 )١(»لكنه غير نبيل المولد

 . )٢(وسط الثانىالعصر المت: سادساً
إن هذا العصر بدأ باضطرابات داخليـة       : ويقول التاريخ 

شديدة، وتميز بقصر فترات حكم ملوكه، التى تراوحت مـا          
بين سنة وثالث سنوات، وقصرت أحياناً حتى بلغت يـومين          

، حتى أنه مرت على البالد ست سنوات كاملـة،          )٣(أو ثالثة 
 . )٤(دون ملك يمكن أن يرضى عنه الجميع

نتقلت مقاليد الحكم إلى ملوك وثبوا على العرش واحداً         وا
تلو األخر، لم تلعب الوراثة أو صالت القرابـة بيـنهم دوراً            

                                            
)١(       Egypt of the   pharaohs. P.  ١٢٦. 
 أو عصر الفترة الثانية، أو عصر االنتقال الثاني، ويمتد زمنياً من )٢(

 ق م، وحتى نهاية األسرة ١٨٠٠األسرة الثالثة عشرة حوالي عام 
 . ق م١٥٨٠السابعة عشرة حوالي عام 

 .١٣٨برستيد ـ .. كتاب تاريخ مصر:  انظر)٣(
عبد العزيز صالح ـ الجزء األول ـ .د: نى القديمالشرق األد:  انظر)٤(

١٨٤. 



 

 

 إعادة االسـتقرار إلـى   -واضحاً، ولم يستطيعوا ـ إال قليالً 
البالد، فاستمرت فى انهيارها، وفسدت اإلدارة، واضـطرب        

نجيــب (، حتــى اســتطاع أحــدهم وهــو عنــد )١(األمــن
، أو هـو    )٢(»من عامة الشعب  ..مغتصب للعرش ..«)ائيلميخ

، )٣(»رجل من خاصة الشعب   «)عبد العزيز صالح  (بتحفظ عند 
، ) رع- سـخم -حغ(أو)  Nefer Hotepنفر حوتب (يدعى

استطاع أن يصل إلى إمساك زمام البالد والسـيطرة علـى           
االضطرابات واستعادة وحدتها،وإخضاع أعالي النوبة، حتى      

وعلى عادة الحكام من غيـر      ) ٤( الشالل الثالث  بلغ نفوذه أعلى  
أن يظهر تقواه   ) نفر حوتب (ذوى الدم الملكي الموروث، تعمد    

الدينية، وعلمه وحكمته، أمام أفراد شعبه، ليؤكد أنه ال يقـل           
عن ورثة البيوت المالكة القديمـة محافظـة علـى الـدين            

                                            
برديـة تـورين،    :  صورت حال هؤالء الملوك أربعة مصادر هي       )١(

آثارهم القليلة، نصوص اللعنة، تعليقات المؤرخ المصـري مـانيتون،          
 . وما بعدها١٧٦الشرق األدنى القديم لعبد العزيز صالح : للمزيد انظر

 .٣٨٥الجزء األول ـ : يم مصر والشرق األدنى القد)٢(
 .١٨٤الجزء ـ :  الشرق األدنى القديم)٣(
 .٩برستيد ـ .. :  كتاب تاريخ مصر)٤(



 

 

والتراث، فسجل باسمه نصاً طريفاً تحدث فيه عـن رحلتـه           
ة إلى مدينتي أون وأبيدوس المقدستين،فى سبيل تمجيـد         الشاق

، عـادت   )نفر حوتـب  (، إال أنه بموت   )١(اإلله الشعبي أوزير  
، )٢(ولحقه عدد من الملوك الشـعبيين     . اإلضرابات من جديد  

وبدت على البالد عالمات االنهيار، عنـدما ظهـر الخطـر           
ئـل  األكبر على الحدود الشمالية الشرقية ممثالً فى تلـك القبا         

البدوية التى استطاعت أن تدخل مصر وتحتلها قرابة قـرن          
البـدو  «أو»شـيوخ البـدو   «ونصف من الزمان، تحت اسم      

 ) ٣(»الهكسوس« أو»الرعاة

                                            
 .١٨٥عبد العزيز صالح ـ .د: الشرق األدنى القديم:  انظر)١(
 . ٣٢١: ٣١٧دريتون وفانديية ـ  : مصر:  انظر) ٢(
  أو جزئا هذه الفترة التاريخية عما ورد عن ) ٣(

Josophus, contra Apionem ١،٤١,   
 والشرق األدنى القديم لعبـد      ١٤١-١٣٩وكتاب تاريخ مصر برستد ص    

 ومصر والشرق األدنى القـديم لنجيـب        ١٨٨-١٨٧العزيز صالح ص  
، وإسرائيل عن ضوء التـاريخ لتيـو        ٣٧٩ميخائيل، الجزء األول ص   

 ترجمة عبد الـرحمن   Theodove.H.Robinsonدور، روبنسون 
 مكتبـة   ١٠٧لمجلد الثاني من تاريخ العـالم ص      صدقي ودريني خشبة ا   

 المصرية القاهرة =النهضة 



 

 

 
 
 

واضطر المصريون لدفع الجزية للملـك الهكسوسـى،        
طوال فترة االحتالل القاسى، مع بعض محـاوالت ثوريـة          

بأول، عدا تلك   متكررة هنا وهناك، أجهضها الهكسوس أوالً       
التى قامت فى الجنوب، ليقوم على رأسها قادة ملوك مصـر           

، استطاعوا أن يحافظوا على استقاللهم بعيداً       )١(باالختيار الحر 
عن متناول الغزاة، ثم بدأوا بشن غارات متقطعـة مسـتمرة           

ـ كراً وفراً ـ، حتى إذا ما تمكنـوا مـن    )٢(على الهكسوس
 تحريراً، وانتظم حول الملـك      بنيانهم جيداً، انطلقت عزماتهم   

وصدق ظنه فى سواد    «،)٣(كل نبالء الصعيد  ) كامس(المختار

                                                                                  
 . ١٥٢والتسجيالت المصرية القديمة لعبد الحميد زايد ص

 . ٣٢٧ –دريتون وفاندييه : مصر:  انظر) ١(
 .١٤٦ –برستد .. كتاب تاريخ مصر:  انظر) ٢(
 .٣٢٨-مصر دريتون وفاندييه:  انظر) ٣(
.  األول١٩٣- الجزء- الشرق األدني القديم:عبد العزيز صالح. د) ٤(

 للمزيد



 

 

شعبه، فهرع إليه أهل الشرق والغرب كما قال، وأمدوا جيشه          
 .)١(»..أينما حل أو ارتحل بالمؤونة والزاد

واستطاع جيش الصعيد الشعبى، أن يحرر البالد بأسرها        
لوك التحرير، الذى   ثالث م ) أحمس بن سقنزع  (تماما فى عهد  

انطلق بجيشه ليقضى على فلول الغزاة نهائياً، وليؤسس بذلك         
األسرة الثامنة عشرة المصرية، أول أسر الدولـة الحديثـة،          
وأعظم إمبراطوريات هذا الزمان، بعد أن واصلت الجيـوش         
تقدمها، لتطوى سوريا فى ثنايـا طيهـا لـألرض مطـاردةً            

 .)٢(للهكسوس
 :الحديثة، واالنحاللعصرا الدولة : سابعاً

                                                                                  
 ,The Defeat of Hgksos by kamose, gardiner:  انظر

The carnarvon Tablet No.l (J.E.A) III. (١٩١٨). P.٩٥-
١١٠.     

 
 لمزيد من التفاصيل حول دور مملكة طيبة التاريخي، وحروب )    ٢(

 New Rendrings of Egyptian: التحرير ضد الهكسوس انظر
Texts. Gunn & Gardiner, (J.E.A) V,(١٩١٨),P.٥٦-٣٦. 

 



 

 

وعصر الدولة الحديثـة هـو عصـر اإلمبراطوريـة          
، التى عمرت ما يزيد على ستة قرون متواصلة،         )١(المصرية

حافظت خاللها على استقالل الـبالد الكامـل دون شـائبة،           
واستطاعت خالل أربعة قرون منها أن تكون السيدة المطلقة         

 .لدول الشرق القديم،أعظمها طراً بال منازع
أحمس بن  (    وقد بدأ تأسيس هذه اإلمبراطورية من بعد أن حقق        

انتصارات رائعـة فـى مطاردتـه للهكسـوس، فتتـبعهم           ) أبانا
 مما أدى فيما تلي ذلك من أحداث، إلـى اسـتيالء            )٢()زاهي(حتى

العسكرتاريا المصرية على العرش، وكان أبرز هـؤالء الملـوك          
لتاريخ بالقسوة والعنف   ، الذى عرفه ا   )أمنحوتب الثاني (العسكريين  

الشديد مع أعداء البالد، وباللين والحب والتسامح مع بنى جلدتـه           
الذى استولى على الحكم عامـا      ) تحوتمس الثالث   (، و )٣(المصريين

رأس ليخرج بعد أشهر قليلة من عامـه هـذا علـى            . ق م ٤٦٨

                                            
 ق م، ممتداً حتى نهاية ١٥٧٥ ويبدأ باألسرة الثامنة عشر عام )١(

 .  ق م على وجه التقريب٩٤٥األسرة الحادية والعشرون عام 
 . هي  بالد فينيقيا )٢(
 ـ ٨١ل ـ إليزابيث رايفشتا: طيبة في عهد أمنحوتب الثالث:  انظر)٣(

٨٢. 



 

 

كبرى مدن شرقي المتوسـط آنـذاك،       ) قادش(جيوشه، فيحتل 
 .)١(وج انتصاراته بعبور الفراتويواصل تقدمه حتى يت

 -):Katnaقطنـا   (أميـر ) Akizziايكزى  (فمثالً يقول 
سيدي؛أنا خادمك هنا، أتبع سـنة      «: فى رسالته  -حمص حاليا 

لقد صارت هذه األراضي ملكـك      . سيدي وال أحيد عنه أبداً    
. فمدينة قطنا مدينتك، وأنـا عبـدك      . منذ آبائي الذين خدموك   

 وعجالتك الحربية، سـرعان     سيدي، حالما يصل إلى جنودك    
والعسـل  .ما يقدم لها الغذاء والشـراب والبهـائم واألغنـام         

أو . »والزيت، هكذا نقابل جنود جاللتك وعجالتك أيها الملك       
سيدي ومليكي ومعبودي وشمسي، أنـا      «:ما يقوله أمير آخر   
، أتشرف بأن أسجد بـين يـدي   Abimilkiخادمك أبى مالك    

ر، فأنا األديم تحت خفـي      سيدي سبع مرات، وسبع مرات أخ     
سيدي الملك، سيدي أنت الشمس الساطعة على األرض كلها         

 .»..كل يوم
أنا األرض التى تطؤها قـدماك      «:وجاء فى خطاب آخر   

» والمقعد الذى تجلس عليه، والمستند الذى تضع عليه قدميك        

                                            
عبد العزيز صالح ـ الجزء األول  .د: الشرق األدنى القديم:  انظر)١(

 .٢١٣ :٢٠٩ـ 



 

 

أنـا  «:وغال بعضهم فى إخالصه فكتب إلى جاللتـه يقـول         .
بغ على نفسه شـرفاً عظيمـاً،       ، بينما كان بعضهم يس    »كلبك

 .»سائس جاللة الملك«بتلقيب نفسه 
على أن السياسة الداخلية لحكام األسرة الثامنة عشرة لم         
تستمر على منهاجها الجديد، فعادت حمى الوراثة الملكية إلى         
الظهور من جديد، لتتمسك هـذه الملكيـات الجديـدة بمـا            

لحكم اإللهي  استمسكت به سوالفها من مركزية واسعة، وحق ا       
 . )١(والوراثة المقدسة بالتناسل عن اآللهة

 
وحتى يتمكن هؤالء الملوك شعبيو األصل مـن تـدعيم          
ملكياتهم، لتصبح وراثة مقدسة، ونظراً ألنهم فـى حـاالت          
كثيرة و لم يكونوا سالالت ملكية الدم، وإنما قيادات شـعبية،           

عالية مع  أو عسكرية انقالبية، فقد لجأوا إلى المنطق األكثر ف        
، فسارع كل منهم إلى تأكيد بنوتـه        - أقصد الدين  -الجماهير

تجسد اإلله  : المباشرة لإلله، بترويج رجال الدين لوحي يؤكد      

                                            
عبد العزيز صالح ـ الجزء  األول  . د: الشرق األدنى القديم:  انظر)١(

 .١٩٨ـ 
 



 

 

كروح فى جسد الملك األب، أو مناسلة اإلله مباشرة ألمه، لتنجب           
ذاته القديسة وكان أشـهر قصـص أبنـاء اآللهـة المبشـرين،             

ث، وتحـوتمس الرابـع،     حتـشبسوت، وتحوتمس الثال  ..«قصص
  )١(»وآمنحوتب الثالث 

كما بدا أن سيادة كبار الموظفين ورؤساء الكهنة والـوزراء،          
قد بدأت تستعيد ما فقدته من سيطرة بعد اضـطرابات العصـرين            
المتوسطين األول والثاني، كما بدأ نظام اإلقطاع يعود مرة أخرى          

اً ما سـاهموا    فى شكل منح  للعسكر المخلصين للتاج، والذين كثير        
، وانتهى األمر لما كان عليـه فـى         )٢(فى وصول قوادهم للعرش   

الدولة القديمة مما أدى مرة أخرى إلى سوء العالقة بين الشـعب            
 .وأجهزته الحكومية

 :وتصور هذه الحالة نصوص كثيرة منها كمثال النص التالي

 

                                            
، انظر أيضاً ١٩٩الشرق األدنى القديم ـ ص :  عبد العزيز صالح)١(

، ١٧٩برستيد ص .. :  مصر، كتاب تاريخ٩٢دريتون وفاندييه ص 
، طيبة في عهد أمنحوتب ٥٣٥عبد الحميد زايد ص .د: مصر الخالدة

 .٨٥اليزابيث رايفشتال ص : الثالث
 .٦٤إيمار وابوايه ـ : الشرق واليونان القديم:  انظر)٢(



 

 

أال تذكرون حالة الفالح الذى واجـه مسـألة تسـجيل           
الحبوب  د أن كانت األفعى قد ذهبت بنصفضريبة الغلة؟ بع

!. والتهمت فرس الماء الباقى؟ إن الفئران وفيرة فى الحقـول         
 والجراد يهجم، واألبقار تلتهم،وعصـافير الـدروي تحمـل   

النكبات، والذى يتبقى على البيدر يقع فى أيدي اللصـوص،          
واآلن يحط الكاتب على    .. مات وهو يدرس ويحرث   .. والثور

سجل ضريبة الغلة، ومعـه حـراس يحملـون         ضفة النهر لي  
الهراوات، ورجال الشرطة نوبيون، يحملون قضبان النخيـل        

سلم لنا الحبوب، على الرغم أنه ليس هناك أيـة          : ويقولون له 
حبوب؟ أو يضرب الفالح ويوثق، ثم يرمي فى بئر ورأسـه           
إلى أسفل فى حين أن زوجتـه وأوالده تكـون قـد قيـدت              

وأوالده مكبلون باألصفاد، ويتخلى عنه     باألغالل أمام عينيه،    
 )١(..جيرانه ويلوذون بالفرار

ويبدو أن الحالة أصـبحت تشـبه الوضـع الـذى أدى            
للصراع االجتماعي فى نهاية الدولة القديمة، مما أدى لظهور         

                                            
اقتبسته عن (طيبة في عهد أمنحوتب الثالث :  إليزابيث رايفشتال)١(

 ).جاردنر



 

 

) آمنحوتـب الثالـث   (الخلخلة واالضطرابات فى أواخر عهد    
المعـروف   )١()آمنحوتب الرابع (وزاد من تردى األحوال ولده    

باسم إخناتون الذى تفرغ لدعوته الدينيـة الجديـدة، تاركـاً           
أوضاع البالد داخلياً وخارجياً تسير من سيئ إلى أسوأ، حتى          
حكم البالد ملكان من خارج األسرة الثامنة عشرة، بعـد أن           
عز وجود وريث شرعي قوى الشكيمة، وهما يمثالن مرحلة         

حـور  (و) آى(هـا، وهمـا   انتقالية بينها وبين األسرة التالية ل     
، وكان هذا األخير بالذات ملكـاً شـعبياً، عسـكري           )محب

التربية، استطاع أن يمسك بزمام األمور، وأن يضع قوانينـه          
أنه ابتغى أن يمحـو     ..أكد فى مقدمتها  .. «المشهورة، التى     

بها أعمال النهب والعنف، وأنه أملى تشريعاته بنفسه علـى          
 اإلداريين من الجنود لتطبيقها،     أهل بالطه، وأنه اختار قضاته    

ممن يحسنون القول ويمتازون بالخلق الطيب ويدركون خفايا        
أصبحت نهباً  ..األمور، ويتبين من مراسيمه هذه أن الضريبة      

مشاعاً لعدد كبير من الموظفين والعسكريين كانوا يغـالطون         
دافعي الضرائب ويجبونها سنوياً لصـالحهم، إن جماعـات         

                                            
عبد العزيز صالح الجزء  األول   ـ .د: دنى القديمالشرق األ:  انظر)١(
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وإن أصـحاب   .. تدون على سـفن الغـالل     الجنود كانوا يع  
المراكب غالباً كانوا يحرمون من أجورهم إذا أدوا خـدمات          

ففرض على المعتدين والمرتشين عقوبـات رادعـة        ..للدولة
 تتمثل فى الجلد 

 
، ثم وضـع أوامـر تقضـى        ..بالسياط وجدع األنف والنفي   

والعمـل علـى اسـترداد      .. بمعاقبة المخالفين .. بالمسارعة
ات، وإعفاء صاحب الماشية من الضرائب المستحقة       المسروق

وكان حازماً مـع رجـال      .. عليه إذا سرقت ماشيته أو نفقت     
جيشه على الرغم من أنه كان منهم، فعمل علـى المسـاواة            

 )١(»بينهم وبين غيرهم فى الردع والعقاب
بل ورفض حور محب فكرة التوريث الملكـي، فعهـد          

الـذى كـان    ) با رع مسو  (بالحكم من بعده إلى قائده ووزيره     
الرجل الثانى فى حكومتـه، ذلـك الـذى عرفـه التـاريخ             

وبأنه الذى عاد بالحكم مرة أخرى إلى       ) رمسيس األول (باسم

                                            
 .٢٠٣:  نفسه)١(



 

 

مؤسس األسـرة   ) سيتى(نظام التوريث، ليحكم من بعده ولده       
 .)١(التاسعة عشرة

وقد حافظت هذه األسرة على قوة الـبالد الخارجيـة،          
الـذى أعـاد عهـد      ) ق م ١٢٢٤ -مرنبتاح(خاصة فى عهد  

أنه أخضع القبائـل اإلسـرائيلية      :الفتوحات فذكرت نصوصه  
ورغـم أن التـاريخ يعتبـر       . )٢(وبالد كاشى والحدود الليبية   

رمسيس الثالث آخر الملوك العظام، فإن الحالة داخل الـبالد          
كانت متردية، فأضرب العمال فى عهده مرتين، عندما تحول         

، حتى سـقطت الدولـة الحديثـة،        )٣(الدين الستغالل الفقراء  
وسقطت معها مصر فى نهاية عهد الرعامسة، وبدأ عصـر          
االنحالل؛ وتعرضت البالد للغزوات المتتاليـة التـى بـدأها          

ق م، ليتلوهم االسكندريون اإلغريق     ٥٢٥الفرس حوالي عام    
ق م، لتنتهي بالخضوع لغزو بدو الجزيـرة        ٣٣٢حوالي عام   

                                            
 .٢٢٢:  انظر نفس المرجع)١(
)٢(   See : Ancient ree cords, J.H.Breasted, 

v.٣،٦٠٢f. 
عبد العزيز صالح ـ الجزء األول ـ .د: الشرق األدنى القديم:  انظر)٣(
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تاره على أعظم قصص الحضارة     العربية، ليسدل التاريخ أس   
 .      اإلنسانية، فى عالم البشر قاطبة

 
   
 
 

 



 
 
 

 
 

 الفصل الثاني
 استقراء التاريخ

 



 

 
إن الفلسفة تبدأ عندما يبدأ اإلنسـان       
يتعلم الشك ـ وخصوصاً الشك فى  
المعتقدات التـى يحبهـا، والعقائـد       
والبديهيات، أو الحقائق المقررة التى     

 .يؤمن بها ويقدسها
 .ول ديورانت

إن الفكر ليقف ملياً؛ أمـام بعـض أحـداث التـاريخ            
ماال المصرى القديم؛ يتساءل دهشاً، يبحث عن إجابات،وعادة        

يتوقف الفكر متأنياً إال إزاء ما يثير اسـتغرابه ودهشـته، أو            
أمام ما قد يراه متناقضاً أو مختلفاً عليه، أو أمام مـا قـد ال               

 .يكون مقنعاً أو منطقياً
أحداث : ولعل أهم ما يثير التساؤل فى هذا التاريخ؛ هو        

ما سمى بالصراع االجتماعى فى نهايات الدولـة القديمـة،          
ى نهايات كل من الدولتين الوسطى والحديثة، تلك        وتكراره ف 

اإلثارة التى نتجت عن عدم استقرار أو اتفاق آراء المؤرخين          
 :حول



 

هـل كـان مجـرد      : تفسير معنى هـذا الصـراع     ● 
 نفوذ الملكية   ضياعاضطرابات واختالل أمنى،ناتج عن     

بضياع المركزية؟ـ كما تذهب األكثريـة ـ أو كـان    
حقيقية؟ـ كما تذهب األقلية ـ  ثورة وجماهيرية طبقية 

 وأي الرأيين أقرب إلى الصحة والسالمة المنطقية؟ 
توقيت هذا الصراع، هل حدث كما ذهبـت الجمهـرة          

 الغالبة بعد نهاية األسرة السادسة؟ أم قبل هذه النهاية؟ 
ونظراً لجوهرية هذا األمر، فإننا نرى أنه لـو أمكـن           

جود األسرة السادسة،   تدعيم رأى من ذهبوا إلى توقيته إبان و       
فسيتغير تفسير هذه الفترة التاريخية كلياً، أي سيصـبح هـذا           
الصراع هو السبب المباشر لسقوط الدولة القديمـة برمتهـا،          
وليس نتيجة لهذا السقوط كما ذهبت الجمهرة الغالبـة، ولـن           
يصبح مجرد اضطرابات أمنية وفوضى عامة، وإنما ثـورة         

 األثر فـى تغييـر التـاريخ،        حقيقية كان لها ال ريب، أعمق     
 .وربما العقائد أيضاً، إذا صدق حدسنا

وهنا تبدأ الفلسفة بأخذ دورها فـى منطقـة التـاريخ،           
المـنهج  .. «أعلن إيمانه بـأن   ) ١()هيجل(فالفيلسوف األلمانى 

                                  
 .١١١في دراسته فلسفة التاريخ لهيجل ـ : على أدهم. سها د اقتب)١(



 

تناول التاريخ حينمـا    : السليم، والجدير بالبحث الفلسفى، هو    
، وفـى هـذا     »نيويةيبدأ ظهور النزعة العقلية فى الشئون الد      

العصر الذى نحن بصدده، ظهرت ـ وال شك ـ هذه النزعة   
أبى : العقلية بأجلي معانيها، عند عدد من حكماء العصر، مثل        

أور الشيخ الحكيم، ونفررحو، والفالح الفصيح، وغيرهم كما        
إعمال العقل فـى    : سنرى، وحيث كان هم هؤالء األكبر هو      

 .إيجاد حل لمشكالت عصرهم الدنيوية
لذلك فال مفر من العودة ثانياً إلى هذا العصر، نستنطق          

لعله يعطينا لهـذه    ) كولنجوور(أحداثه االجتماعية على طريقة   
التساؤالت، تفسيرات  قريبة إلى منطق الفلسفة، الـذى هـو           

 . منطق التاريخ أيضاً
     وتعليقاً على الحالة االجتماعية فى عصر الدولة القديمة،        

وكانت هوة واسعة تفصل هذه الطبقـة       .«)١()إريك بيت (يقول  
 عن طبقة الفالحـين، الـذين كـانوا         -ـ يقصد طبقة النبالء   

كاألرقاء فى مزارع المالك، وفيما يتعلق بأحوال العيش فـى          
عهد الدولة القديمة، فأنا أميل إلى القول بأن النـبالء وكبـار            
الموظفين كانوا سعداء جداً، وأن األجراء كانوا على جانـب          

                                  
 .٢٥٨ ـ ٢٥٧:  حياة المصريين وثقافتهم في عهدهما األول)١(



 

ذلك أن هؤالء لم يكونوا فيما يلوح أكثـر         . يم من الشقاء  عظ
من عبيد ملحقين بالضياع الكبيرة، ينتقلون من سيد إلى سـيد           
مع األرض، كأنهم جزء منها ال يتجزأ، وكانوا يجلدون بـال           

 .»شفقة وال رحمة ألقل هفوة
ويلوح لنا أن هذه الصورة لحالة مصر االجتماعية، لـم    

التى ظهر فيها نـبالء األقـاليم فـى         تقتصر على تلك الفترة     
األسرتين الخامسة والسادسة، وإنما كان هذا الحال منذ أمـد          
طويل قبل ذلك، ومنذ السيادة المركزية المطلقة فى األسـرة          

مقيدين باألرض  .. كان العامة « ) فرانكفورت(الرابعة، فيقول   
وكان عليهم أن يقدموا نسـبة كبيـرة مـن          .. التى يحرثونها 

 كضريبة، وكانوا معرضين ألعمال السخرة، وكان منتوجهم 
 
 
 



 

. قسم من الشباب فى كل القرى والمزارع يجنـدون للجـيش          
فإنـه  . ..وإذا طرأت حاجات إضافية لتنفيذ واجبات خاصة      ..

 )١(.»كان ممكناً تجنيد السكان جميعاً
كانت حياة الفـالح المصـرى هـى المأسـاة          « وهكذا

ـ      .. الحقيقية داده، وال يسـتطيع أن     فهو يرث الشقاء عـن أج
.. وال أن يبرح األرض التى ولد فيها      .. يتصرف فى مستقبله  

إنه مرتبط باألرض كالجماد أو الحيوان، وتابع لسيده بال أمل          
 )٢(.»فى الخالص

وكما سلفت اإلشارة، قد كان معروفاً فى هذه العهـود،          
أن األرض ملك للفرعون وحده، أما خدام األراضـي مـن           

وغيرهم، فكانوا طائفـة مـن الخـدم أو         حراثين وحصادين   
وكانت أقـوال   ٣األقنان التى شملت الجزء األكبر من الرعية،      

                                  
ـ ١٢٢فجر الحضارة في الشرق األدنى ـ:   هنري فرانكفورت)١(

١٢٣. 
 .٥٩ ـ ٥٨أول ثورة على اإلقطاع ـ :   محمد العزب)٢(
 .٥٥برستد ـ .. : كتاب تاريخ مصر:  انظر) ٣(



 

الملك أوامر حتمية، ال يسـع الشـعب أمامهـا إال التسـليم             
 . )١(والخضوع مهما بدت قاسية أو بغيضة ال تطاق

وكثيراً ما ظهرت فـى نقـوش األسـرتين الخامسـة           
ا يؤدب الفالحين، وجباة    والسادسة صورة الملك ممسكاً بالعص    

الضرائب يسحبونهم على وجههم إلى قصر السـيد، ليلقـوا          
جزاء تقصيرهم فى دفع ما عليهم من أموال، ولم تكن هنـاك           
جهة يمكن أن يلجأ إليها الفالح ليحصل على حقوقه بعـد أن            
ظهر النبالء، وأصبحوا هم القضاة، فكانوا الخصم والحكـم،         

 ويمكنا هنا التكهن بأن أبشـع       )٢(المشرع والمنفذ فى آن واحد    
صور العبودية كانت ـ خالل األسرة الرابعة بالذات، فكثير  
من الباحثين يشيرون إلى عمق الهوة التى كانت تفصل الملك          

 ، وال ريب أن هذه )٣(عن شعبه خاللها
 

العبودية قد بلغت ذروتها، حول األهرام الكبرى أثناء بناءها،         
) خوفو(عن الملك » هيرودت    « ونستنتج ذلك مما ذكر             

                                  
 .٥٢إيمار إبوايه ـ : الشرق واليونان القديم:  انظر) ١(
 .٥٩محمد العزب ـ : أول ثورة على اإلقطاع:  انظر) ٢(
 .٢٣٦دريتون وفاندييه ـ : مصر:  انظر)٣(



 

انـتهج  ..«صاحب الهرم األكبرـ فى األسرة الرابعة ـ أنـه  
سياسة العنف، وأغلـق المعابـد واألسـواق، حتـى يجبـر        

ومـا جـاء عنـد    ) ١(»المصريين على العمل فى بناء هرم له    
أن المصريين باتوا يكرهونه ويمقتون ذكر      » نجيب ميخائيل «

 .)٢(اسمه
لة االجتماعية التى استغرقت ثالث أسـر             وإن هذه الحا  
 الرابعة والخامسة والسادسة ـ، تحمل من  -من الدولة القديمة

 : الوحيات معانى أهمها
 ترجيح كفة القلة التى تذهب إلى تفسير هذا الصراع          -

 .على أنه كان ثورة طبقية
ـ ترجيح كفة القلة األخرى التى توقت موعد الصراع         

ة، وإن كان ترجيحا بحاجة لمزيـد       قبل سقوط األسرة السادس   
 .من الدعم

                                  
التاريخ الجامع لهيرودت ـ تراث اإلنسانية ـ المجلد :  فاروق فريد) ١(

 . ـ القاهرة٤٥٩الخامس ـ 
نجيب ميخائيل ـ الجزء .د: األدنى القديممصر والشرق :  انظر)٢(

 .١٦٧األول ـ 



 

وسعياً نحو محاولة التـيقن مـن مـدى صـحة هـذه         
الترجيحات، يمكن إلقاء إطاللة على ما تركه العصـر مـن           
تراث أدبي،يمكن أن تكون قد ظهرت فيه صور لما دار فيـه        
من  أحداث، فقد كان محتماً أن تصاحب أحـداث الصـراع            

بها قطع أدبية رائعة، نسبها     االجتماعى حركة فكرية، نطقت     
التاريخ لحكماء هذا العصر الشعبيين، وهى ترسـم صـورة          
حزينة قاتمة لما ساد البالد من فوضى ودمار، ومن خاللهـا           
يمكن الحكم على طبيعة أحداث العصر، ومن أهم هذه القطع          

 أو الشـيخ الحكـيم      )١()آبـى آور  ( نصائح الحكـيم  : األدبية
واخر األسرة السادسة، وكان لـه     وتحذيراته، الذى عاش فى أ    

                                  
 تحفظ بردية آيبور حالياً في متحف ليدن بهولندا، وتعرف اصطالحاً ) ١(

، ثم درسها جاردنر »النجا    « بورقة ليدن، وقد أكتشفها األثرى
 The Admonition of an:          دراسة شاملة تحت عنوان

Egyptian sage 
  ، وانظر أيضاً لجاردنر١) ٣٤٤r(انظر بخاصة 

                  Ancient Egypt,l, P(١٩١٤) ٥٨ : ٥٥ 
عبد العزيز صالح بدءاً من : الشرق األدنى القديم: وبالعربية انظر

١٤٢. 



 

دور كبير فى هذه األحداث، مما دفـع بعـض المـؤرخين            
  ومصلحاً ومبشراً »نبياً.. «العتباره

 
كما احتوى شعره على توصيات إيجابية للخـروج        . ونذيراً،

بالوطن من أزمته، والتنبؤ بعصر ذهبي آت يحمل اإلصالح         
 )١(المنشود

أبياته روحاً ثوريـة    وبادئ ذى بدء، يمكنا أن نلمح فى        
واضحة، تتغشى مطالبه بالعدل االجتمـاعى والديمقراطيـة،        
وإزالة الفوارق الطبقية، مع  تأكيده على أن ما حـدث كـان             
نتيجة لتحالف األحداث السياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة     

  )٢(.معاً
)    ٣()بوركـارت ( وإذا كانت الهزات التاريخية فى رأى     

ا األولى على المحرومين والمعدمين بل      ال تعتمد فى مراحله   «
تعتمد على أصحاب األرواح الفعالة، وبفضل دورهم الريادي        

                                  
 .٢٠٧برستد ـ :  انظر فجر الضمير)١(
 . ٣٥٩عبد العزيز صالح ـ .الشرق األدنى القديم د:  انظر)٢(
تأمالت في التاريخ لياكوب بوركارت ـ : مودأحمد حمدي مح. د)٣(

 . ـ                ـ القاهرة٨٥٠تراث اإلنسانية ـ المجلد الثالث ـ 



 

أحد كبار الرواد فى    ) آبى آور (، فيمكن اعتبار  »تتحقق البداية 
هذا العصر، إذ يصف كيف بدأت هذه األحداث عملياً وفعلياً،          
بإشارته من طرف خفى إلى سريان اإللحـاد بـين النـاس،            

إذا عرفت أيـن يوجـد      :  صار الرجل األحمق يقول    «:بقوله
إن القصابين يـذبحون األوز،     « و» اإلله، قدمت له القرابين؟   

وفى الحـق أصـبح     « ،!!»ويقدمونها لآللهة على أنها ثيران    
دعونا نقصي  : قالت كل مدينة  « ، وبعدها )١(»التقوى اسماً فقط  
 )٢(»العتاة من بيننا

 ):بعضهم لبعض(قال حراس األبواب« :ثم
 وأبى الغسالون أن يحملوا .. لننطلق وننهب

 ،وتسلح صيادو الطيور بأسلحتهم، ..أحمالهم
             )٣(»..وتترس أهل الدلتا بالتروس

 :أما القضاء الظالم، فقد نال نصيبه بأن 
 ألقيت قوانين دار القضاء فى العراء، «  
 ووطئت باألقدام فى الشوارع،  

                                  
 . ٧٩أول ثورة على اإلقطاع ـ :  محمد العزب) ١(
 .١٤٢الشرق األدنى القديم ـ : عبد العزيز صالح.  د) ٢(
 .٣٦٠:  نفسه) ٣(



 

 مة،ومزقها الغوغاء فى األز 
 . )١(»وأخذ العوام يروحون ويجيئون فى دور القضاء الكبيرة

       وكان لدواوين الضرائب التى طالما عانى منها الشعب        
فتحت الدواوين، وسـلبت كشـوف      « دورها أيضاً فقد              

 .)٢(»اإلحصاء، وأتلفت سجالت كتبة المحاصيل
ونفهم من كالمه؛ أنه بعد انتهاء الجماهير من الدواوين         
الرسمية، اتجهت إلى النهل من كل ما حرمـت منـه قـبال،             
فهوجمت مخازن الغالل، وفر أصـحاب األصـل الرفيـع،          
وامتدت يد البطش لكل من وقف فى وجه الجمـاهير،واقتنى          
السوقة أموال األثرياء وممتلكاتهم، حتى لو كانت بال فائـدة          
لهم، كأن يستولي األصلع على قوارير العطور الزكيـة، أو          

 .)٣(يحصل من يجهل الموسيقى على قيثار بديعكأن 
      واستطاع العجوز الحكيم أن يصل إلـى الملـك فـى           
محاولة أخيرة إليقاف األحداث المدمرة، وليسـمعه صـوت         

 :الشعب، صارخاً فيه

                                  
 . نفس الموضع ) ١(
 . نفس الموضع ) ٢(
 .٤١محمد العزب ـ :  أول ثورة على اإلقطاع:  انظر) ٣(



 

 ..الكل آيل إلى الدمار.. 
 إن ما يروى لك هو الباطل،.. 

 فالبالد تشتعل،
 .…والناس قد أهلكوا
 يرة، لديك وحي وبص

 العدالة،) أسباب(و
 ولكنك بعثت الفوضى فى البالد 

 …مع الفتن
 وليتك تذوقت بعض هذه المصائب، 

 .    )١(إذا لقصصت خبرها بنفسك
ويبدو أن صاحب الجاللة لم يلق باالً إلى ناصحه، فعـاد          

 :هذا خائباً إلى الجماهير وكانت النتيجة ما صوره بقوله
 الدم فى كل مكان، .. «لقد أصبح

 وأصبح مجرى النهر قبراً،
 وغداً مكان التطهر فيه بلون الـدم،
 وإذا قـصـده الناس ليرتووا منه ، 

 عافواً جثث البشر وظلوا علـى ظمئهم إلى الماء
                                  

 .١٤٣: الشرق األدنى القديم:  عبد العزيز صالح ) ١(



 

  وغـصت التماسيـح بـما أصبحت تقتنصه …
 ،)١(بعـد أن ذهـب إليهـا الناس من تلقاء أنفسهم
 فيع، وأصبح الحزن يمأل قلوب أصحاب األصل الر

  )٢(»..أما الفقراء؛ فقد امتألوا سروراً
إن البالد قد تحولت نتيجة لهذه األحـداث،        : ويضيف التاريخ 

إلى حالة متردية من التمزق والتفتت، حتى انتهك الغوغـاء          
مقابر أعاظم الملوك، بل ومعابد اآللهـة، فنهبـت السـوقة           

ثن األوقاف، وهشمت النقوش والمعابد وموائد القربان،ولم يست      
 .)٣(من االنتقام الرهيب، ال الجماد وال البشر وال القيم

      ولم يعد أمام العقالء من القوم وحكمائهم، سوى ترقـب     
الخالص من هذه المهاوى، معلقين اآلمال على رجل قـوى          

 صالح، يمكنه أن يصل إلى الحكم ويمسك 
 

                                  
 .١٤٣:  نفسه ) ١(
 .٧٤أول ثورة على اإلقطاع ـ :  محمد العزب ) ٢(
نجيب ميخائيل ـ الجزء .د: مصر والشرق األدنى القديم :  انظر) ٣(

 .٢٥٩، ٢٥٨األول ـ 



 

بزمام األمور، ممنين النفـوس بعدلـه وعطفـه ورعايتـه،           
 :رجل الشعب المنتظر بقوله) ورأبى أ(ويصف

                 
 إنه يطفئ لهيب الحريق االجتماعى،.. 

 ويقال عنه راعى كل الناس،
 وال يحمل فى قلبه شراً،

 وحينما تكون قطعانه قليلة العدد،
 فإنه يصرف يومه فى جمع بعضها إلى بعض 

 .)١(وقلوبها محمومة
لمفكـر  هـو األديـب أو ا     ) أبى أور   (ولم يكن الحكيم  

الوحيد، الذى وصف لنا أحداث الصراع االجتماعى، فهنـاك         
، الذى ينسب شعره زمنياً إلى أيـام        )٢()نفررحو(أيضاً الحكيم 

                                  
: آلهـة السـحر   :  ـ انظر أيضاً  ٢١٢الضمير ـ  فجر :  برستد ) ١(

 .١٨٦استانلى كوك ـ 
وهي » golenischeffجولنشف  «  اكتشف برديته األثري الروسي      )٢(

محفوظة اآلن في متحف لننجراد باالتحاد السوفيتي، وقد ترجمها كـل           
 من 

   جاردنر وإرمان



 

الدولة الوسطى، وإن كان به ما يدل في ظننا ـ ظنا له مـا   
يبرره ـ أن نسبتها للدولة الوسطى نسـبة مشـكوك فيهـا،     

اع االجتماعى،  ونعتقد أنها قيلت ألول مرة إبان أحداث الصر       
وإذا كان تسجيلها قد تم فى عصر الدولة الوسـطى، فلـيس            
هناك ما يمنع من كونها كانت معروفة إبان عصر الصراع،          
خاصة وأن كثيراً من قطع األدب المصرى لم تسجل كتابـة           
إال بعد عهدها بزمان، وهى حالة معروفة لدى الباحثين فـي           

 .   تاريخ مصر القديمة
 : يقول نفررحو

 ادي، لطالما تألمت من أجل هذه األرض فؤ
 التى نشأت فيها،

 وقد أصبح الصمت نقيصة،
 ،..فثمة أمور يتحدث القوم عنها
 .وقد ولى زمان الرجل الكفء،

 فمن أين تبدأ؟..

 )فؤادي(ال تراع..

                                                              
  See : Ancient Egypt, gardiner ,l, p (١٩١٤) ,٥٥:٥٨          

   



 

 
 !فاألمر واضح أمامك
 ؟..وعليك أن تقاومه

 فقد أصبح المسؤولون عن البالد 
 ،..غي أن تحدثيأتون أموراً ما كان ينب

 وتخربت األرض وليس من يأس عليها،
 .. يتحدث الجميع عن الحب..

 ...ولكن الخير اختفى
 تناقصت األرض،

 ولكن الموظفين تزايدوا،
 وجفت األرض، 

 ولكن الضرائب تضخمت،
 وقلت المحاصيل،
 ،..لكن المكيال اتسع

 ظهر األعداء فى الشرق
 واقتحم القبليون أرض مصر،

 ،)..أو يجيب(افع يسمعولكن ما من مد
 .رع عن الناس) اإلله(تباعد



 

 لقد أصبح الكليل صاحب سالح، 
 .)١(وأصبح القوم يبجلون من كان يبجلهم

وإن الباحث حين ينسب هذه األبيات إلى عصر أحداث         
الصراع االجتماعى، فى أواخر أيام األسرة السادسـة، فإنـه          

 :يستند إلى عدة شواهد أهمها
يرويها نفررحو ال يمكن أن تتفـق       ـ إن األحداث التى     

أمنمحـات  (بأى حال مع الزمن المنسوبة إليه، فهذا هو زمن        
بالـذات  ) أمنمحـات (فى األسرة الثانية عشرة، وزمن    ) األول

كان أزهى عهود هذا العصر، وأكثرها اسـتقراراً وسـالماً،          
بأن الصمت قد أصبح    ) نفررحو(فكيف يمكن أن ينادى الحكيم    

اومة الظلم؟، ثم كيف يمكن أن يصرح       نقيصة؟ وأنه يجب مق   
بأن المسؤولين عن البالد يأتون أموراً إدا؟ فى الوقت الـذى           
تأتى فيه نهاية أبياته داعيه ألمنمحات، متنبئة بأنـه الحـاكم           

ولكن سوف يظهر   .. «العادل المنتظر؟ تلك النهاية التى تقول     
» الخ..ملك من أهل الجنوب يدعى أميني، ابن سيدة من تاس         

هو ) نفر رحو(ما سلف ـ، وهذا الجزء بالذات من شعر ـ ك
أمنمحات (الذى حدا بالمؤرخين إلى نسبة األبيات بكاملها لعهد       

                                  
 .٣٦٥الشرق األدنى القديم ـ : عبد العزيز صالح .  د)١(



 

، ثم كيف تصح هذه النسبة، بينما الحكم يشـير إلـى            )األول
تعرض البالد لغزو بدو الشرق، الذين سبق وعرفناهم تحـت          

 ، وهو الغزو الذى بـدأ فـى نهايـات       )العامو حر يوشح  (اسم
: األسرة السادسة، وتم القضاء عليه فـى عهـد المملكتـين          

بتسعين عاماً  ) أمنمحات األول ( الننسوتية والواستية، قبل عهد   
 !تقريباً؟

إن األمور هنا قد تستقيم ـ فى ظننـا ـ بنسـبة هـذه      
القطعة األدبية لعهد الصراع االجتماعى، دون الجزء األخير        

، ذلك الجزء الذى    )ألمنمحات األول (منها، والخاص بالدعاية  
إضافة متعمـدة،   ) أمنمحات(نرجح أنه قد أضيف للقطعة أيام     

إلضفاء مظهر التنبؤ عليها، وحتى يكـون هـو المخلـص           
الموعود، خاصة إذا كانت هذه القطعة معروفـة جماهيريـاً،          
إبان الصراع االجتماعى الذى سبق عصره بمائتى عام على         

 .األقل
مـا أتانـا عبـر أشـعار        وتأسيسا على ما رواه التاريخ، و     

إن :يمكن القـول بإيجـاز    ) نفررحو(والحكيم) أبى أور (الحكيم
أحداث الصراع االجتماعى، لم تكن مجرد فوضى وارتبـاك         
وسلب ونهب،وإنما كانت أحداث ثورة طبقية حقيقية، واعيـة         



 

ألهدافها، وجهت كل همها ضد الظلمة من الحكام والنـبالء          
 .األغنياء

: ذهب مذهباً بعيداً؛ جديداً، وهو    وقد يخطر لنا هنا أن ن     
أن الثورة لم تكن موجهة فقط ضد نبالء اإلقطاع كما ذهـب            

، !الباحثون، وإنما كانت موجهة ضد الملكية بل واآللهة أيضاً        
 :للملك) إيبو(وإال فكيف يمكننا أن نفهم خطاب العجوز

 ولكنك بعثت الفوضى فى البالد
 !!مع الفتن

 بوليتك تذوقت بعض هذه المصائ
 وإذن لقصصت خبرها بنفسك؟

     ثم كيف تأتى للعامة أن ينتهكوا مقابر الملوك ويدمروها؟         
تلك التى غدت محـل     !. وهم من كانوا يمثلون اآللهة المقدسة     

ودمروا !! سخرية الثوريين، فذبحوا لها األوز على أنه ثيران       
أو ) الرجل األحمق (لها معابدها، أو ما بدا  واضحاً فى تساؤل        

إذا عرفت أين يوجد اإللـه، قـدمت لـه          «): ل الثائر الرج(
 !؟»القرابين

حقيقة ال يمكن فهم هذا كله، إال على أنه ثورة واعيـة            
ذات اتجاهات إلحادية، ولم تتجه فقط ضد اإلقطـاع، وإنمـا           



 

أيضاً ضد الملكية والدين، مما يعنى أنها قد بلغـت اكتمـال            
ة، ولـم   نضجها فى هذا العهد، بعد عهود ظالم وصبر طويل        

تكن وليدة ظروف التسلط اإلقطاعي فى األسرتين الخامسـة         
والسادسة، وإنما هي تمتد بجذورها إلى أيام االسـتعباد فـى           
األسرة الرابعة،وما تركه هذا االستعباد محموالً فى النفـوس         

 .ليتأجج فى األسرة الخامسة، ثم  يتفجر فى األسرة السادسة 
يداً تماماً ـ بـأن بدايـة         بل ويمكن التكهن ـ تكهناً جد 

تمرد النبالء فى أواسط األسرة الخامسة، لم يكن فى حقيقتـه           
احتمـال  : سوى مقدمات ونذر هذه الثورة، ويكون المعنى هو   

كون الثورة قد بدأت تنفيذ مخططاتها فى األسـرة الخامسـة           
بالتحالف مع حكام األقاليم النبالء كقيادة لهـا، اسـتناد إلـى            

حكام المقاطعات أولعـوا    ..«ى توحي بأن  بعض المدونات الت  
أنهـم كـانوا فـى الغالـب يحبـون          . باالستقالل، لكن يبدو  

مقاطعاتهم حباً خالصاً، وظهروا بمظهـر المحسـنين نحـو          
 . )١(»رعاياهم

ويشر أحد النبالء فى متنـه الجنـائزي، إلـى فخـره            
بمحاولة حل مشكالت ثالث، كانت هم الجمـاهير الكبيـر،          

                                  
 .٢٣٩مصر ـ :  دريتون وفاندييه) ١(



 

ب األمن ومشكلة تطهير الترع القديمة      مشكلة اضطرا : وهى
وحفر ترع جديدة وإصالح األراضي البور، ومشكلة المجاعة        

وما كان يمكن أن يهتم نبيل بحل هذه المشـكالت،          . )١(والفقر
وال حتى بذكر ذلك ـ ناهيك على أنه يفخر به ـ، أو حتـى    
أن نتمكن من فهم هذا الكالم، إذا لم يكن هناك تحالف بـين             

 .ورية وبين القوى النبيلة، فى بداية الثورةالقوى الث
فـى  ..«ويدعم هذه الرؤية، أن هؤالء النبالء قد تمادوا       

عصيانهم، فكتب أحدهم نقوشاً، افتخر فيها بأنه نجى بلده من          
، وما كان لنبيل أن يصرح      !؟) ٢(»ظلم واضطهاد البيت المالك   

و بمثل هذا الكالم، مهما بلغت منزلته، أو يجرؤ على ذلك، ل           
لم يكن معضداً من ثورة حقيقية فعلية، وبسند قوى من رجاله           
ومن جيشه الذى كان البد أن يتكون بداهة من أولئك الرجال،           
حتى وصل األمر بهذا التحالف الثوري، إلى حد قطع الموارد          

                                  
عبد العزيز صالح ـ الجزء األول .د: الشرق األدنى القديم :  انظر) ١(

 ١٤٥ـ 
 .٩٧ـ .. كتاب تاريخ مصر:  برستد) ٢(



 

عن العاصمة، حتى عجزت عن تنفيذ أوامرهـا وممارسـة          
 .)١(سلطاتها

يان النبالء، قد بدأ    أنه إذا كان عص   : وعليه يمكن القول  
فى األسرة الخامسة، وأخذ مظهره فى األسرة السادسة، أمكن         
أن يكون هنا التوقيت الحقيقى للثورة، فتصبح بدايتها النظرية         
فى منتصف األسرة الرابعة تقريباً، ثم بدايتها العملية بقيادتها         
من النبالء خالل األسرة الخامسة، ثم تفجرها الشعبي الكامل،         

يات األسرة السادسة، بعد أن بات واضحاً للجماهير أن         فى نها 
النبالء لم يظلوا على حالهم من عدالة الحكم ورعاية شـئون           
الجماهير، فبعد ذهاب هيبة الملكية، وتحولها إلى اسـم بـال           
كيفية، تحولت أسر النبالء لالستئثار بخيرات األقـاليم، دون         

إلى افتـراض   غالبية المحرومين من المواطنين، مما يدعونا       
أن هذا الوقت كان بداية الطالق بين النبالء والجماهير، التى          
انطلقت تدمر بال تمييز، ال تبقى وال تذر، لتنال من النـبالء            

 .والملكية على حد سواء
 :وبذلك نصل إلى استنتاج أن

                                  
 األول عبد العزيز صالح ـ الجزء.د: الشرق األدنى القديم :  انظر) ١(

 .١٤٢ـ 



 

 .ـ الصراع االجتماعى كان ثورة حقيقية ال مجال للشك فيها
ع السلطة، ملكية وإقطاعـاً     ـ أنها كانت موجهة ضد كل أنوا      

 .وديناً
ـ أنها بدأت عملياً وشعبياً قبل سقوط األسرة السادسة، بـل           
وكانت العامل الحاسم في هذا السقوط وسقوط الدولـة         
القديمة برمتها، وأغلب الظن أن نذرها العمليـة، قـد          

قد قتل » Titiتيتى «  أن الملك) مانيتون(بدت فى تقرير
 .  )١(بيد حراسه

افة إلى ما سبق من تـدعيم لمـذهبنا فـى أن            وباإلض
الصراع االجتماعى كان ثورة طبقية، سابقة لسقوط األسـرة         
السادسة، وسبباً مباشراً لسقوطها، يمكن أن نورد نصين غاية         
فى الخطورة والداللة، أحدهما يبرز لنا أهم آراء الشعب، فى          
نظام الحكم الذى يرجوه من عدالـة وديمقراطيـة، واآلخـر           

نا صورة لإلنسان الثوري المصرى ومبادئـه، ويـزعم         يعطي
البعض أنهما قد ظهرا بعد نهاية الثورة وفى عهد حكم الدولة           

 . الننسوتية بالذات، وإن كان حول هذا التوقيت شك كبير

                                  
)١(      See : Egypt of the Bharaohs, gardiner, ١١٢. 



 

ـ     نصائح إلى مرى كـا     (ولنبدأ، بالنص األول المعنون ب
أن هذا النص غالباً مـا      : )٢(، ويرى عبد الحميد زايد    )١()رع
المعروف باسم أخيتوى الثالث هو المؤلف      ) واح كا رع  (يكون

المزعوم له، وجهه كخالصة تجارب وخبـرات إلـى ولـده           
 ).وى كا رع(ووريثه الملك

ويالحظ المطالع لهذه النصائح روحاً ديمقراطية تشـيع        
فيها، تظهر الفرعون فى صورة إنسانية رحيمة، ال صـورة          

مه كما يتحدث كـل     إلهيه جبارة، فهو يتحدث عن ضعفه وند      
تحمل بين سطورها   ..«، يؤكد أنها  )٣()برستد(الناس، ورغم أن  

، »أدلة قاطعة تثبت أنها كتبت فى العصر الذى تنسـب إليـه           

                                  
 

 النص مدون في ثالث برديات، واحدة في لننجراد، وأخرى في )١(
 Der Histotorische: موسكو، والثالثة في كوبنهاجن، للمزيد انظر

Absehnitt der lehre fuer Meri Ka Re Sharff ,(Sitz .des 
Bayerischen, Ak. d. Wissenschaften ,fhil- Hist.kl. ٨ ,١٩٣٦). 

 

 . ١١٢التسجيالت المصرية القديمة ـ :  انظر ) ٢(
 
 .١٦٦:  فجر الضمير )٣(



 

يرى أنها لم تكتب قط قبـل نهايـة األسـرة           ) ١()جاردنر(فإن
الثامنة عشرة فى الدولة الحديثة، بعد توقيت برستد بثمانيـة          

 .قرون تقريباً
ف يفتح أمامنا باب االجتهـاد، لوضـع        وإن هذا الخال  

احتمال بأنها قد وضعت فى نفس الوقت الذى ظهرت فيه كل           
الحكيم األدبيـة، أى فـى      )نفررحو(العجوز) ايبو(من أحاديث 

عصر الثورة، كنصيحة وتوجيه غير مباشـر للملـك نحـو           
الطريقة السليمة التى تمكنه من اكتساب رضى شعبه ومحبته،         

ـ  بة المزعومـة ألخيتـوى الثالـث ـ     وأنها نسبت تلك النس
ذلك التعبير الذى يحمل نفـس روح       ) عبد الحميد زايد  (بتعبير

تشككنا فى صحة نسبتها للعهد الننسوتى، خاصة إذا ما نظـر       
إلى ما يسرى فيها من روح ديمقراطيـة ثوريـة حقيقيـة،            

واح كـا   (الثالـث ) أخيتوى(يستغرب أن تصدر عن ملك مثل     
ومرجع الغرابة ما جاء عنه فى المـدونات التاريخيـة          ،  )رع

التى وصفته بالجبروت والبطش وانعدام الرحمـة، وحتـى         
بأنـه  ) أراسوسـتينيس (و) مانيتون(وصفه المؤرخ المصرى  

أبعث للرعب من كل من تقدموه، وأنه كان يفعل الشـر           «كان
                                  

)١(Egypt of the phasaohs , B. ١١٥. 



 

سام الشعب العذاب حتى أصابهم فـى       «، وأنه »فى مصر كلها  
حتـى أشـاع   )١(»..صبهم من قبل فى عهد غيره  عهده ما لم ي   

أصابه الجنون أواخر أيامه، وافترسه تمساح      « الناس أنه قد    
 . )٢(»في النيل

الثالث حقا هو مؤلفها، لكان منطقيا      ) أخيتوى(ولو كان   
أن تكون حياته وسلوكه مع جماهير شعبه نموذجا واقعيا لها،          

أو أبيدوس التى   ولما ثارت مدينة اإلله الشعبي المقدسة تنيس        
كانت وراء الصراع بينه وبين واست الصعيدية، لالسـتيالء         

، باحتمـال   )٣()جاردنر(تلك الثورة التى أوعزت إلى      .. عليها
 كونها كانت 

إشارة لملوك الجنوب، بالتقدم شماال، واالستيالء عليها، ومـا         
 ).نن نسوت(تلي ذلك من هزيمة 

                                  
مصر والشرق األدنى القديم ـ الجزء األول ـ               : نجيب ميخائيل.   د) ١(

٢٨٨         . 
 .٩٥أول ثورة على اإلقطاع ـ : زب   محمد الع)٢(
)١٢٠    ) ٣. Egypt of the pharaohs , P      
 



 

ذا االحتمال  وعلى أية حال، فليس هناك ما يمنع مثل ه        
االجتهادي ـ خاصة، وكما سلفت اإلشارة ـ أن أغلب هـذه    
المدونات، لم تدون فى عصرها مباشرة، وإنما ظلت تنتقـل          
شفاهة من جيل إلى جيل، حق فٌيض لها من يدونها، بعـد أن             
أضافت لها األيام وأمزجة الرواة، وحذفت منها الكثير، ويبدو         

ليق على هذه النصـائح      إلى التع  )١()جاردنر(أن هذا ما دعا     
، »مليئة بالرموز واأللغاز والفجوات من كل نـوع       .. «بأنها  

لكن يمكن أن تستقيم المسألة بوضع هذه القطعة األدبية زمنيا          
 .على حد سواء مع أدب الثورة

 :وفى هذه القطعة يقول الملك المزعوم لولده المزعوم

 البشر رعايا اإلله
 خلق السماء واألرض بما يشتهون

 جرى المياه دافقةوأ
 أرسل لهم النسمات،كى يحيوا بها

 !هم أشباه له
 !!صدروا عن بدنه

                                  
)١( Jbid P.١١٥.   



 

 وهو يتجلى فى السماء
 ليلبى ما يرغبون فيه

 ويخلق العشب
 واألنعام

 والطير واألسماك
 )١(حتى يقتاتون بها

 :ثم اسمع
 !ال تفرق بين ابن النبيل وابن فقير األصل؟

 وتخير الفرد بكفاياته
 رك  فى قصقل الحق

 !!)٢(يخشاك عظماء األرض
 ثم 

 )٣( تخلد على األرضالزم العدل
 ألن 

                                  
 . ١٥٠الشرق األدنى القديم ـ : عبد العزيز صالح .  د)١(
 
 ١٤٩ نفسه ) ٢(
 ١٥٠ نفسه )٣(



 

 قوة المرء فى لسانه
 وأن الحديث الطيب

 أقوى من الحرب والقتال 
 خذ بيد الحزين،

 والبائس
 ! أرملةوال تظلم
 وال تقتل

 )١(القتل ال يفيد
 :ووسيلتك إلى سالمة عرشك هو أن 

 ال تكن فظاً
 ألن الشفقة محبوبة

 أكبر أثر لك،وليكن 
 )٢(.محبة الناس لك

، وهـى   )مرى كـا رع   (هذه بإيجاز أهم النصائح إلى      
مقتطفات تظهر بوضوح صورة الملك الذى كانـت ترجـوه          

                                  
 ٣٠٧عبد الحميد زايد، مصر الخالدة ـ .  د)١(
 .١٦٩فجر الضمير ـ :  برستد )٢(



 

الثورة األولى على اإلقطاع والملكية وتتمناه، منقذا ومخلصا        
 .ومحبا لشعبه

أما النص الثانى فهو شكاوى الفالح الفصيح، ويقع فى         
ن من تسع شكاوى، تشير كلها إلى إهمال         سطراً، ويتكو  ٣٤٠

الموظفين لواجباتهم، واضطراب األمن، وضـعف الملكيـة،        
وانتشار السرقات، وتفشى الغش والخداع، وانحراف القضاء       

 .وارتشائه
وينسب المؤرخون هذه الشكاوى إلى أديب من العصر        

ــرى     ــا ي ــد ـ فيم ــوتى، أو بالتحدي ــارد  (الننس بريتش
James.B.Pritchard()خيتـى  /نب كا رع  ( إبان حكم    )١

، أى نفس الملك الذى رغم أنه صاحب النصائح إلـى           )الثالث
 ) .مرى كا رع(

وهذه الشكاوى قطعة أدبية، تعبر إلى درجة كبيرة عن         
نضوج الوعى السياسى، فقد أوضحت بجالء وبسـاطة أهـم          
حقوق اإلنسان، وربطت بـين السـلطة والمسـؤولية، بـل           

اكم على كرسـيه، مـدى تنفيـذه        واشترطت ضمينا لبقاء الح   

                                  
)١( See : Ancient Neer Eastern texts ,P.٤٠٧, Thisd Ealition , 

Brinceton Univeresity press, ١٩٦٩, New jersey.           



 

اللتزاماته نحو شعبه، وباختصار هى لسان ثورى عتيد فـى          
 . ثوريته

، فـى   )١()خون أنوب (وتتلخص قصة هذا الفالح الثائر      
بضواحي الفيـوم،   ) حقل الملح (أنه كان فى طريقه من قريته       

بتجارة متواضعة، إلى سوق المدينة للمقايضة، فمـر علـى          
) تحوتى ـ نخـت  (احتال عليه نبيلها ، وهناك )برفيف(قرية 

مـرو بـن    (ـ المنوب عليها من قبل ناظر الخاصة الملكية         
ـ وسلبه بضاعته ومتاعه وماشيته، فما كان من خون         ) رنس

بطل قصتنا، إال أن ذهب ثائرا يهدد إلـى نـاظر الخاصـة             
الملكية، مقدما شكوى ضد نائبه اللص تحوتى، ليرفعها إلـى          

 .الملك
ى شكاوى خون الثائر، أنه لـم يجعـل         ولعل أبدع ما ف   

شكاواه تعبيراً عن مشكلة خاصة به فقط، بل جعلهـا عامـة            
 شاملة، تتناول حقوق كل الفقراء والمعوزين، كما لو 

كان مؤلفها قد وضعها مرتبة محبوكة على لسان بطل قصته          
عامدا، بهدف رفع الجور والعسف، ملخصا فيها كل آرائـه          

وظفين وأحوال المعوزين، بل وفـى      الثورية فى النبالء والم   
                                  

      .٤١٠ :٤٠٧.lbid, P انظر القصة تفصيالً بنفس المصدر، )١(



 

الحاكم نفسه، حتى بلغ من عنفه أن قال على لسـان بطلـه             
 : ، وهو يوجه حديثه إلى ناظر الخاصة الملكية»خون«

 إن كبار الموظفين يأتون السيئات
 إن الذى ينبغى أن يستأصل الشرور،

 إنما يرتكب هو نفسه المظالم
  لتقضى فيما بين الناس من خصاملقد وليت

 ولتعاقب المجرم
 وما أراك تفعل شيئاً،

 !!غير أن تناصر اللصوص
 وقد أوالك الناس ثقتهم
 فملت فى الحكم كل الميل

  أمر الناسلقد وليت ،
 لتكون حصناً للبائسين

 فحذار،
 أن يغرق البائس
 )١(فى مائك الجارف

                                  
 .١١٣التسجيالت المصرية القديمة ـ : عبد الحميد زايد.  د)١(



 

 إن الذى يجب أن يحكم
 تبعا للقانون

 !هو الذى يأمر بالسرقة
 !الخسة ؟فمن الذى سيعاقب 

 إن من يجب عليه إزالة الفساد
 !هو المراوغ

 لقد أصبح الرجل مستقيما وهو أعوج
 ويرضى غيره بسوء حظه

………… 
 إنك معداوى فعال،

 )١(!!لكنك فقط تعدى من معه األجر

ويصور المؤلف بطله فى صـورة المقـدام، الـذى ال           
يستسلم وال يهرب خوفا، فرغم أنه لم يسلم من أذى الحجاب           

ة الحراس، فإنه لم يتخل عن حقوقه، واستمر يصـرخ          وإهان
بشكاواه، مصرا على إسماع الحاكم صوته، ورأيه فيه وفـى          
حكومته كلها، مصوراً فى شكاواه مبادئ العدالة االجتماعيـة         
والسياسية، التى كان يطمح إليها مفكـرو عصـره، ويرفـع           

                                  
)١( Pritchard, Anciant Near Eastern texts P.٤٠٩.     



 

صوته بعد أن ضربه الحراس بالسياط بنـاء علـى أوامـر            
 :اداً له الصاع صاعين، مناديهالحاكم، ر

 يا ابن رنس
 هكذا ضل ابن رنس طريقه
 وصار بوجه أعمى ال يرى

 وأصم ال يسمع
 ضل ضميره طريقه

 :اسمع
 إنك بلدة بال عمدة
 كشركة بال رئيس
 كمركب بال قبطان

 إنك تريد رشوة.. 
 ومن يأتى بعدك سيفعل مثلك

 ال تنهب ممتلكات الفقير
 ألنك تعرف أنه ضعيف

 :لتسمع
 

 ! لتسمعلقد وليت.. 



 

 وتحكم بين المتخاصمين
 لتعاقب اللص

 ال لتصبح سندا للص
 قد يثق فيك اإلنسان

 لكنك
 !!مجرم
  لتكون سنداً اللمعوز قد عينتإنك 

 وحارساً له 
 كى ال يغرق
 لكن انظر

 )١(إنك أنت البحيرة التى تبتلعه 

وإذا كانت هذه القطعة الرائعة قد ألفت فعالً فى عهـد           
وى الثالث، ولم تؤلف فى عهد الثورة ـ وفى هذا شـك   أخيت

كبيرـ فهى تدل داللة قاطعة، على أن الثورة قد أثرت على           
العقلية المصرية، وعلى منهجها فى التفكير تـأثيرا تقـدمياً          

ويبدو أن هذا التأثير، لم يقف عند هذا الحد، ألن قصة           . كبيراً

                                  
)١( Ibid , P.٤٠٩.                               



 

ه الوالية  عرش مصر، لتوحي بأن هذ    ) أمنمحات األول (تولى  
 :كانت قمة أهداف العمل الثورى، استناداً إلى شواهد أهمها

هذا لم يكن من ساللة ملكية، وإنما هو فرد من          ) أمنمحات(ـ أن   
سواء أفراد الشعب، اسـتطاع أن يثبـت صـالحيات عسـكرية            

 .أوصلته إلى تولى وزارة الحربية
آمـون فـى    = آمـون أم حيـة      / أمنمحات(ـ أنه انتمى باسمه     

آمـون  «، إلى إله كان مغمورا حتى ذلك الحين هـو           )١()يعةالطل
Amon «          مما يعنى انتماءه لعقيدة تخالف عقيدة سادته، الذين ،

إله أرمنت القديم، وقد ارتفع شأن آمون       ) منتو(كانوا ينتسبون إلى    
فوق جميع آلهة مصر وحتى نهاية عصورها التاريخيـة، ولعـل     

رجال كهنوته، جعلوا من تفسير ذلك ـ فى ظننا ـ يكمن فى أن   
 .اإلله الجماهيري الشعبي) ٢(»..الروح ألوزيريس.. «آمون 

ـ أنه اعتبر فى نظر رجال الفكر، المخلص المنتظر للبالد مـن            
 .عثرتها، وللشعب من ظلم نبالئه

                                  
نجيب ميخائيل ـ الجزء .د: مصر والشرق األدنى القديم :  انظر ) ١(

 .   ٣٢١األول ـ 
 .١٠٩ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان ) ٢(



 

أن يكسر .. «ـ أنه هو الذى استطاع ـ فى نظر بعض الباحثين  
ان علـى هـذا الـرأى    وإن ك ) ١(»نهائيا شوكة الحكام اإلقطاعيين   

تحفظ كبير ـ واستنادا إلى ذلك يمكن التكهن بأنه كـان رجـل    
الشعب المنتظر، ولربما كانت القيادات الشعبية وحكماؤها، وراء        

وتمهيد السبل لـه بكـل   ) نفررحو(الترويج له ـ كما فى نبوءة  
 .الوسائل الممكنة، للوصول إلى الحكم

عل سنى حكمه مـن     أن يج ) أمنمحات(     وبالفعل؛ استطاع   
أزهى عصور الدولة الوسطى، لتشمخ مصر برأسها فى عهـده          
مرة أخرى، إال أن األمور ما كانت لتسير دائما هينة، فيرى كل            

 أن هذا اإلصـالح الـذى       )٢()أندريه إيمار وجانين إبوايه     (من  
 .كان إصالحا أعرجا) أمنمحات(حاوله 

الء بشكل  ولعل مرجع هذا التصور يعود إلى أن إخضاع النب        
نهائي، كان مسألة عسيرة، ومن ثم كان الحـل الـذى بـدا أن              

قد ارتضاه، هو السماح للنبالء بقسـط كبيـر مـن           ) أمنمحات(
 أن  )١()إيمـار وإبوايـه   (، ولهذا يرى    )٣(االستقالل مقابل طاعته  

                                  
 .٩٩أول ثورة على اإلقطاع ـ :  محمد العزب ) ١(
 .٦٣نان القديم ـ الشرق واليو:  انظر ) ٢(
 .٥٧١إريك بيت ـ : الحياة في مصر في الدولة الوسطى :  انظر ) ٣(



 

الخطر لم يقض عليه بالشكل الكافى، حتى عادت األوضاع إلى          
إن مركز األجـراء    .. «: ه، بقول )٢()إريك بيت (صورة يصورها   

 .»إلى هذه الدولة كان ال يفترق كثيرا عنه فى الدولة القديمة
وهنا تتحدث الوثائق بأن مؤامرة قد دبرت فـى الخفـاء            

وأنها بلغت حداً بعيداً، حتـى      ) أمنمحات األول (الغتيال حياة   
أن الجناة قد دخلوا عليه غرفة نومه وهجموا على شخصـه           

ن يدافع بنفسه عن نفسه، وسمع صليل       الملكي، مما اضطره أ   
السيوف في القصر، فتنبه الحراس من نومهم وهرعوا إلنقاذ         

 .)٣(مليكهم من الخطر الذى أحدق به
، "أمنمحات"      ونظن أن القيادات الثورية التى كانت وراء        

لم تعد ترضي عن سياسته إزاء النـبالء، واعتبرتـه خائنـاً            
)  أمنمحـات (، ويدل حـديث       لقضية الثورة، فقررت اغتياله   

وتأسفه على خيانة حلفائه الذين وثق فيهم على صـدق هـذا            
لقد أحسنت إلى المسـكين، وأطعمـت       .. «:الظن، فهو يقول  

                                                              
 .٦٤الشرق واليونان القديم ـ :  انظر ) ١(
 .٥٧٥:  الحياة في مصر في الدولة الوسطى ) ٢(
 .١١٥برستد ـ : كتاب تاريخ مصر :  انظر ) ٣(



 

اليتيم، وتحادثت مع الوضيع كمحادثتي مع األمير، ولكن كل         
 .)١(»من أكل خبزي، قام ضدي

ة، يؤكد أن أفراد هـذه المـؤامر      ) ٢()برستيد(     وإذا كان     
كانوا من أفراد حاشيته، فلن يتناقض ذلك مع مـا احتملنـاه،            
ألنه من الطبيعي جداً أن يكون أفراد حاشيته هم من مهدوا له            
السبيل للحكم، وهم أنفسهم القيادات الشعبية الثوريـة، ومـن          
الطبيعي أيضاً أن يكون أول من يجـب أن يـتخلص مـنهم             

اً جديـداً وال    ، هم هذه القيادات، وهذا ليس أمـر       )أمنمحات(
يقول، فـي   ) ٣()بوركارت(غريباً في تاريخ الثورات، فها هو       

إذا « أنـه : معرض حديثه عن الهزات التاريخية بشكل عـام       
 نجح االنقالب، وقضى 

 
على االستبداد القديم وممثليـه، تحـدث أول ظـاهرة تثيـر            
الذهول، وهي الخالص من الرواد الثائرين وإحالل آخـرين         

                                  
 .١٦٦:  نفسه ) ١(
 .١١٥:  نفسه ) ٢(
أحمد حمدي محمود ـ . د: ريخ ليكاوب بوركارت  تأمالت في التا) ٣(

٨٥١. 



 

لك إلى ضرورة القضـاء علـى القـوى         وقد يرد ذ  . محلهم
 …المتصارعة على النفوذ، وتوحيد الجهود تحت قيادة واحدة       

وسرعان ما يظهر جيل آخر من القادة، يختلف عن الـرواد           
األوائل، من حيث نضجه وعدم حنقه على األحوال التى أدت          

وتكثر المحاوالت واألخطاء كما تكثر الضـحايا،       . إلى الثورة 
ى أوضاع لم تخطر على بال أي زعـيم أو          وتنتهي األمور إل  

مفكر مثالي، ويظهر نفوذ جديد، كمـا تظهـر معسـكرات           
وتختفي أغلب اآلراء المثالية وتصبح طاعة      . متطاحنة جديدة 

السلطة الجديدة، هي أهم ما يرمي إليـه أصـحاب النفـوذ            
 .»الجديد

هـذا يتنـاول الهـزات      ) بروكـارت (     ورغم أن حديث    
مم األقرب واألحدث، فإنه ينطبق في كثيـر        التاريخية، في األ  

من الوجوه على المرحلة التى تلت الثورة المصرية األولـى،       
فـي  «فجاء بعد أمنمحات عدد مـن الملـوك الضـعاف ألن          

النكسات التى تعقبت الثورات التى أخفقت أهدافها، كثيراً مـا          
يستسلم النـاس، ويخضـعون ألكثـر الحكومـات حماقـة،           



 

، ويعتبرون أنفسهم سعداء إذا لم يـؤد        ويرضون بأتفه مقابل  
 .)١(»سوء األحوال، إلى حدوث تدخل أجنبي

     وانتهى أمر هؤالء الملوك الضعاف بثورة ثانية، تميزت        
بعدد من الملوك الشعبيين، لم يستقر أحدهم في كرسيه أكثـر           
من ثالث سنوات، نتيجة لما خلفته الثورة مـن تمـايز فـي             

ائدية والحزبية والفكريـة، وكانـت      االتجاهات السياسية والعق  
) الهكسـوس (نهاية كل ذلك حدوث التدخل األجنبـي بغـزو        

للبالد، مما قاد البالد إلى مواجهة حربية كبرى ومريرة مـع           
 .عدو أجنبي

من العوامل الضرورية   .. «) ٢()بوركارت(     والحرب عند   
أصل كل األشياء،   « هي) ٣()هراقليطس(، وعند   »لتحقيق التقدم 

 علة كل .. «) ٤(»)السوكلس(عندوهي 
 

                                  
  .٨٤٩:  نفس الموضع ) ١(
  .٨٤٩:  نفس الموضع ) ٢(
  .٨٤٩:  نفس المرجع ) ٣(
 . نفس الموضع ) ٤(



 

، فقد أدت معارك التحرير إلى وضع ثورات الشـعب          »..نمو
المصري في إطارها الصحيح، ودخل نظام الحكم ألول مرة         
في تارخ اإلنسانية، إلى نظام االنتخاب الحر لقادة التحريـر،          

أن عادت لتثبت صدقها، ومع     ) بوركارت(لكن لم تلبث رؤية     
ة عادت الملكيـة الوراثيـة، ورضـى        بداية عصر الرعامس  

، حتـى اشـتعلت نيـران       »بأكثر الحكومات حماقة  «الشعب  
الغضب مرة أخري، وأعاد التاريخ سيرته، وسقطت مصـر         
للغزوات األجنبية المتتالية، التى كان آخرهـا ـ فـي تلـك     

 .العصور ـ الغزو العربي
     وإن هذه النهاية التى انتهت إليهـا الثـورات الشـعبية           

فيـتكلم  . صرية، ليسـت فريـدة فـي تـاريخ الشـعوب          الم
 مرة أخري عن أسباب سقوط الثـورات إلـى          )١()بوركارت(

إنهـا  .. «: مثل هذه النهاية ـ في حضارات أحدث ـ فيقول  
الشعور باإلجهاد بعد االندفاع في     : تحدث ألسباب خمسة أولها   

دوامة األحداث المثيرة، وثانيها أن جموع الشعب ال تشـعر          
.. ة والحماسة إال في البداية، وتنصـرف بعـد ذلـك          باإلثار

وثالثاً العنف بمجرد انطالقه يؤدي إلى      .. وتصاب بالالمباالة 
                                  

 . نفس الموضع ) ١(



 

استيقاظ قوى خفية في النفوس، تعيد الناس إلى حالة الهمجية          
التى ال رابط لها، فينتهي األمر إلى القضـاء علـى مثاليـة             

شـعلوا  الثورة في أول عهدها، رابعاً اختفاء أقوى رجـال أ         
الثورة بعد إعدامهم، أما من يخلفون هؤالء األقويـاء، فهـم           
غالباً من أوساط الناس، وخامس سبب هو أن األحياء الباقيين          
من ممثلي هذه الحركة، يصادفوان تحـوالً داخليـاً عميقـاً،           

والـبعض اآلخـر    . فبعضهم يرى االكتفاء باالستمتاع بالحياة    
 .          »ئرينتتركز آماله في النجاة من مصير الثا

 
 

 
 
 



 

 خاتمة ونتائج
 

وبنهاية هذا الباب، نكون قد خلصنا إلى وضع تصور 
شامل لتاريخ     مصر الفرعونية، كان أهم ما يميزه عن 

تاريخ بقية األمم القديمة،أنه كان صنعة الشعب، أكثر مما هو 
 :تاريخ ملوك، ويمكن هنا إيجاز أهم نتائجه فيما يلي

 الخلود واإلصرار عليها، أديا إلى قيام ثورة        إن عقيدة : أوالً  
شعبية كبرى في نهاية الدولة القديمة، تبعتها ثـورات،         
وإن هذه الثورة األولى جاءت نتيجة الظلم، الذى عاناه         
الشعب في بناء دار الخلود لملـوكهم المـؤلهين فـي           

 .األسرة الرابعة وما بعدها
رة السادسـة ولـم   إن هذه الثورة لم تتم بعد سقوط األس      : ثانيا

تكن مجرد فوضى أمنية، ناتجة عن انهيار المركزيـة         
الملكية، وعدم قدرتها السيطرة على البالد، وإنما هـي         
بدأت قبل سقوط األسرة السادسة، وكانت هي السـبب         
األول والمباشر في سقوط األسرة السادسة، والدولـة        

 .القديمة برمتها



 

فوضى عامـة، فقـد     وألن هذه الثورة لم تكن مجرد       : ثالثاً  
ظهرت لها أهداف محددة، واتجاهات واعية متعـددة،        
صبت كلها في مصب واحد، رايته الخالص من الظلم         

 .والطغيان على المستويين السياسي واالجتماعي
إن الثورة حملت أيضاً معنى الثورة على المعتقـدات         : رابعاً  

الدينية السائدة، التى كانت في حقيقتها ديانـة ملـوك،          
انة التسلط والقهر، ديانة التبرير للطغيان، وبالتالي       ودي

كان البد أن تحمل األفكار الثورية، محاوالت للبحـث         
عن الخالص الديني، وقد تمثل ذلك ـ كما سـنرى ـ    
في ظهور آلهة جديدة، تهتم بالجماهير ومشاكل الفقراء        

 .والمغمورين، أكثر مما تهتم بالملك وحكومته

ه الثورة، واكتشاف موعدها األقـرب      إن اكتشاف هذ  : خامساً  
إلى الصحة، أدى  بالباحـث إلـى تصـحيح بعـض            
التواريخ الخاصـة بـبعض القطـع األدبيـة، مثـل           

، ذلـك   )مرى كـا رع   (والنصائح إلى   ) نفررحو(بردية
التصحيح الذى جاء نتيجة حتمية لتحكيم المنطق، مـع         

 .   دالئل وشواهد أدت بالباحث إلى ذلك التصحيح
  



 
 
 
 

 الباب الثاني

 فلسفة الديانة المصرية
 



 

 :تأسيس

 البحث محاولـة الكتشـاف المعرفـة،     .. «إذا صح أن  
والتنقيب عنها وتنميتها وفحصها وتحقيقها بتقصي دقيق ونقد        
عميق، ثم عرضها عرضاً مكتمالً بذكاء وإدراك، لتسير فـي          
ركب الحضارة العالمية، وتسهم فيه إسـهاماً إنسـانياً حيـاً           

يانة مصر   فهل يمكن تطبيق ذلك على البحث في د        )١(»شامالً
 القديمة؟

ال شك أن الكالم شيء، والفعل شيء آخر، خاصة إذا          
كان هذا البحث والتقصي والعرض المتكامل، يتناول ديانـة         
تشتمل على مجموعة عقائد مختلفـة متضـاربة، تشـابكت          
وتداخلت ـ مع تضاربها ـ، إلى الحـد الـذى أدي بكبـار      

بك والتداخل  إن هذا التشا  :  إلى القول  )٢(األثريين مثل برستيد  
قد ترك لنا مشكلة صعبة الحل إذا نحن حاولنا فصلها مـن            «

، أو مثـل    »ذلك االندماج، لتمييز كل عقيدة عـن األخـرى        

                                                           
منهج البحوث العلمية للطالب الجامعيين ـ :  ملحس عبد الفتاح ثريا )١(

 .  ـ بيروت ١٩٧٣ ـ دار الكتاب اللبناني ـ الطبعة الثانية ـ ٢٤
 .١٢٠: فجر الضمير  )٢(



 

 الذى انتهي من دراسـاته إلـى موقـف أوضـحه            )٣(ولسن
أنه ال يمكن التوفيق بين هذه العقائد المتضـاربة         .. «:بتأكيده

 . »المتنافسة فيما بينها
د ولجنا باب هذا المضمار الخضم،      ورغم ذلك كله، فق   

ولوجه الحق، إننا لم ندرك مدى المعاناة الكامنة وراء مثـل           
هذا األقوال، إال عندما بدأنا محاوالت البحث عن الخطـوط          
الفاصلة بين هذه العقائد، لتميزها من بعضها البعض، بهدف         
إيضاح عقيدة الخلود مستقلة بارزة، فكانت هذه المرحلة مـن          

 . عقد مراحلهاالدراسة أ
 

أن الباحـث ـ أي   : وليس في قبيل المبالغة التقريـر 
باحث ال يجد مصدراً أو مرجعاً واحـد ـ كمـا لمسناــ ،     
يراعي هذه الخطوط الفاصلة مراعاة واضحة دقيقة، أو كتاباً         
واحداً تناولته اليد يقدم عرضـاً يراعـى خطـوط الزمـان            

سير هذه الديانـة    التطورية، أو حتى قوانين الفكر المنطقية، ل      
عبر تاريخها الطويل، وكل ما يمكن العثور عليه عبارة عن          
عروض لكافة المذاهب والعقائد واآللهة، مختلطـة متشـابكة        

                                                           
 .١٥٩: الحضارة المصرية  )٣(



 

متنافرة في آن واحد، دون تحديد واضح، مما يـؤدى بمـن            
يريد البحث إلى متاهة من الـدروب، بحيـث كـادت كـل             

ء عقيدة بعينها،   محاوالت فهم التحديد الزمني لظهور أو اختفا      
أن تصبح مسألة غير مجدية، ينذر الفشل بالسريان فيها منـذ           
بداية نسجها، حتى أن التحديد الزمني الدقيق لم يكن لـه أي            
وجود في أي من المصادر والمراجع التى طالعناهـا دونمـا         
قصور أو تقصير، وكلها كان يحـاور ويـداور، ويرصـد           

بالمرة، وكلها استخدم   نصوصاً ال تعنى شيئاً على وجه الدقة        
تعبيرات زئبقية غامضة للتحديدات الزمنية، مثـل قـديم، أو          
حديث، أو قبل، أو بعد حتى فيما يتعلق بأكبر اآللهة المصرية           

 ).فتاح(أو ) رع(مثل اإللهين 
وقد قسمت هذا الباب إلى فصول ثالثة، تناولـت فـي           
أولها أهم وأكبر اآلراء الفرعونية، حـول الوجـود، كونـا           

كائنات، من حيث طبيعة هذا الوجود ونشأته وتكويناته، مع         و
محاولة تفصيل ذلك منفصالً عن عقيدة الخلود، وفق خطـة          
زمنية منطقية، بهدف بيان طريقة العقل البشري الفكرية فـي          
تلك العصور، ولماذا نعتبر هذا الفكر فلسفة، مـع مقارنتـه           

 والالحقـة   بالفكر الديني والفلسفي لألمم المجـاورة مكانيـاً،       



 

تاريخياً، سعياً وراء تقيم الفكر المصري، ووضعه في مكانه         
 .الصحيح إزاء تضارب اآلراء حوله

أما الفصل الثاني فقد خصصته لعرض عقيدة الخلـود         
المصرية القديمة، مستقلة عن عالئقها ـ قدر مـا يمكنـاً ـ     

 لبحث بداياتها األولى وأسبابها، والسير بها 
 

الزمن، ومنطق العقل، مع التوقـف      سيراً يوافق تطور    
 .مع كل نقطة تطورية، لنستكشف أسبابها الحقيقية، ونتائجها

بينما وضعت الفصل الثالث بكامله إلله الموتى أوزير،        
بعد الخروج من معاناة اآلراء المتنافرة بشأنه، للوقوف على         
دوره وأثره في تطور عقيدة الخلود، ولم يكن السير مع عقيدة           

ورياً ممكناً ـ في رأينا ـ دون تحديـد دور هـذا     الخلود تط
اإلله، وتوقيت ظهوره بدقة، وتحديد موعد ارتباطـه بعقيـدة          

خاصة إذا  . الخلود بالشكل األقرب إلى منطق األحداث والعقل      
علمنا أنه اإلله الذى استطاع أن يرافق عقيدة الخلـود حتـى            

 .نهاية العصور الفرعونية
 

 
 



 
 
 
 
 

 الفصل األول
 فلسفة الوجود المصرية

 
 



 

 

  
إن الدين في الواقع؛ عند األغلبية مـن        
الناس، يعنى خلود الـروح لـيس إال،        

 .وإن اهللا هو موجد هذا الخلود
 .وليم جيمس

سعياً وراء البحث، عن أصـول الديانـة الفرعونيـة          
 يؤكد فـي دراسـته      )١()عباس العقاد (وأسسها وفلسفتها، نجد    

د السحيقة،  في هذه الديانة، أنه في هذه العهو      . لمفهوم األلوهية 
، وهو برأيه هذا لـيس      »وصل المصريون إلى التوحيد     .. «

فريداً، فيبدو أنه بذلك إنما يسـير علـى درب بعـض ذوى             
 )٢()برسـتد ( التخصص، في الدراسات المصرية القديمة، ألن     

وقوع بعـض   .. «قد سبقه وأشار إلى نفس المعنى، حيث بين       
ـ            دوا الناس في الخطأ، فنسبوا إلـى المصـريين، أنهـم عب
، »الحيوانات، ولكن الحقيقة أن ذلك لم يكن في أصل ديانتهم         

                                                           
 .  ـ دار المعارف ـ الطبعة الثانية ـ    ـ القاهرة٢٦: اهللا ) ١(
 ـ مكتبة النهضة المصرية ـ   ـ القاهرة ٩٥:  انتصار الحضارة )٢(
 ) .مترجم(



 

 

عرفت فكـرة   .. « إذ أكد أنه قد    )١()رودلف أنتس (وذهب معه 
، »وجود اإلله األزلي الكوني، منذ أول بدء التاريخ المصري        

إن :  بتأكيده )٢()أحمد بدوي (وقد دعم هذا الرأي وعال به أكثر        
بل إنهـم   »  ال شريك له   عرفوا أن اهللا واحد   .. «المصريين قد 

، وعاضده فـي ذلـك      »قد نزهوا الخالق عن طبيعة األشياء     «
إن المصري القديم، منذ الدولـة      .. « بقوله )٣(عبد الحميد زايد  

القديمة أو أبعد من ذلك، أراد أن يجعل فكرة الميالد، من إله            
 .»واحد ليس له كفواً أحد

 ولكن؛
 وكيـف  إلى أي حد يمكن االطمئنان إلى هـذه اآلراء؟      

يمكن أن تتفق مع ما تعلمه الجمهـرة عـن تعـدد اآللهـة              
المصرية، المطبوعة بأشكالها الحيوانية؟ وعلى أي أساس أو        

                                                           
ر العالم أساطي« ضمن مجموعة:  األساطير في مصر القديمة )١(

 ـ القاهرة ـ ١٩٧٤ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ ٢٩ـ » القديم
 ) .مترجم(
 ـ لجنـة التـأليف    ١٢٤الجـزء األول ـ   :  في موكب الشـمس  )٢(

 .ـ القاهرة. والترجمة والنشر ـ الطبعة األول
المجلد السادس من مجلة عـالم      :  من أساطير الشرق األدنى القديم       )٣(

 كويت ـ ال٨١٣الفكر ـ 



 

 

 أسس، بنى هؤالء آراءهم؟
وهنا بدا واجباً أن نحتكم إلى قوانين التطور فنبدأ مـع           
المناشئ األولى للديانة المصرية القديمة، وليس هناك من شك         

نت لها في مصر القديمة أهمية كبرى، فـال         في أن الديانة، كا   
يزعم زاعم أنه توجد قوة أثرت في حياة اإلنسان القديم، مثل           

 .قوة الدين
ولقد اعتقد المصريون؛ أن بالدهم قد حكمتها اآللهة في         
عصورها األولى، وعليه فإن ملوكهـا ليسـوا إال وارثـين           

 آلهـة   لعروشهم وواجباتهم عن هذه اآللهة، وبالتالي فهم أبناء       
أو آلهة، ولذلك كانت الحكومات، ذات طابع ديني قوي، حتى          
عرف عن المصريين ـ فيما روى هيرودت ـ أنهم كـانوا    

 . )١(أكثر األمم تديناً
وكما سلف، فقد كانت المعبودات في مصر هي آلهـة          
المدن، التى تميزت بأسمائها وأشكالها وأعيادها، وكان إلـه         

م من كل آلهة المدن األخرى،      المدينة يعتبر عند سكانها أعظ    
ونتيجة لألحداث السياسية واالجتماعية واالقتصـادية، التـى        
أدت إلى توحد المدن في أقاليم، فقد ساد معبود كل إقليم على            

                                                           
 .٤٥٨فاروق فريد ـ : التاريخ الجامع لهيردوت :  انظر )١(



 

 

آلهة بقية المدن التابعة، فأصبح معبوداً رسمياً لإلقلـيم كلـه،           
فكان بعض آلهة هذه المدن يغلب على أمره فيفقـد أهميتـه،            

ان بعضها اآلخر يحاول سدنته التقريب بينه وبين إلـه  بينما ك 
 .العاصمة، لينال له من حظه نصيب

وبضم األقاليم وتكوين الحكومات الكبيرة، زاد إدمـاج        
اآللهة، حتى انتهى األمر في عصر فجر التاريخ إلى عبـادة           
إلهين عظيمين ـ إلى جوار عدد غير قليل من اآللهة األقـل   

 :شأناً ـ وهما
وقد سبق وعرفناه في ثنايا     ) الدلتا(إله إقليم الشمال  : وراإلله ح 

إلـه  «عرضنا التاريخي ونضيف هنا أنه كان فـي األصـل           
  وهو إله )١(»بحدت ـ دمنهور

 
ال يمكن الجدال حول أصله الطوطمي الواضح في رسـومه          

منذ عصور ما قبل التاريخ حتى آخر عصور        « القديمة، ألنه 
 )٢(»..الصقر أهم رمز لحـور    التاريخ المصري القديم، نجد     

                                                           
 .٧١مصر ـ :  دريتون وفانديية ) ١(
مصر والشرق األدنى القديم ـ الجزء الرابع ـ : نجيب ميخائيل. د)٢(

١٩١. 



 

 

صورة الصـقر كاملـة،     : وقد صورته الرسوم في صورتين    
وصورة إنسان برأس صقر، يمكننا أن نستنتج منهما اجتهادياً         
أنه قد صور في أول عهده في هيئة الصقر أو العقاب كاملة،            
ثم وبعد عدة مراحل تطورية، أخذ هيئة جسد اإلنسـان، وإن           

أن أتباعه هم أول من ربـط       ظل رأسه رأس الصقر، ويظن      
الملكية باآللهة، فاعتبروا الملك ولداً له يحكم باسـمه علـى           
األرض، ثم توارث المصريون عنهم هذه العقيدة فيمـا تلـي           

 . )١(ذلك من عصور
إله اإلقليم الجنوبي، وهـو أيضـاً مـن أصـل           : اإلله ست 

طوطمى، يتضح في رسومه البدائية األكثر عتاقة من غيرها،         
المؤرخين قد حاروا في تفسير شكله الحيواني، مـا         حتى أن   

 أو  OkapIالكلب السـلوقي أو حيـوان األوكـابي           .. «بين
، وكان  )٢(»..الخنزير البرى أو حمار مرسوم رسماً تخطيطياً      

  )٣()Ombosأومبو ( في األصل إلهاً إلقليم نبت 

                                                           
: ، ومصر الخالدة٩٩إيمار وإبوايه : الشرق واليونان  القديم:  انظر)١(
 .٧٩برستد ـ .. : اريخ مصر، كتاب ت٢٤٤عبد الحميد زايد ـ .د
 .٧٢مصر ـ :  دريتون وفاندييه ) ٢(
 . انظر نفس الموضع )٣(



 

 

وعندما اشتعلت المعارك الحدودية بين كال اإلقليمـين،        
وب، تصور المصريون أنهـا كانـت معـارك         الشمال والجن 

حقيقية بين اإللهين حور وست، وصاغوا حول ذلك كثيراً من          
األساطير، ولم يلبث ست طويالً، حتى غاب من على مسرح          
األحداث، بعد غزو الشمال للجنوب، وسيادة حور إله الشمال         

ولكن في عهد التوحيد الثاني، ظهر إلقلـيم        . في عهد التوحيد  
 .  جديد، هو آتوم إله مدينة أونالشمال إله

 
آتوم الشمال الذى   : وفي عهد التوحيد الثالث، عقد بين اإللهين      

اندمج مع رع الشمس، وبين حور الذى أصبح إلهاً للجنوب،          
نوع من الوحدة االندماجية، بحكمة صعيدية سياسية محنكـة،         

. )١(فأصبح حور هو نفسه آتوم، وآتوم هو بذات عينه حـور          
هي أول أثار السياسة ـ التى وصـلتنا ـ علـى    وكانت هذه 

الديانة المصرية القديمة، ذلك التأثير الذى بدا واضـحاً فـي           
.. الديانة المصرية .. «إن) : رودلف أنتس (قول المصرولجي   

نتاج توحيد األرضيين، وخلق مملكة مصر العليـا والسـفلي          

                                                           
األساطير في مصر : ، انظر أيضا٨٧ً انظر المرجع السابق ) ١(

 .٣١رودلف أنتس ـ : القديمة



 

 

أن الملكية بعـد أن كانـت       «  و )١(»م.  ق ٣٠٠٠حوالي عام   
وحده، ارتبطت حينذاك بالشـمس     ) حور( بهوروس   مرتبطة

أيضاً، وأضيف لقب ابن رع، إلى الئحة ألقـاب الفرعـون           
 .)٢(»الرسمية

ومن المعلوم، أن آتوم هو أول إله يظهر في صـورة           
بشرية، فلم يعثر له أبداً على صورة طوطمية، بـل ويغـالي         

إنه لم يعثر له على أية صورة من أي شكل،          :  فيقول )٣(إرمان
تى في معبده األكبر، في مدينته المقدسة أون، مما يعنى أنه           ح

كان إلهاً حديثاً بالنسبة للسابقين ست وحـور، تبعـاً لتطـور     
 .العقل البشري االرتقائي ـ فيما نرى ـ 

وآتوم هو نفسه الذى حمل اسم إله الشمس فيما بعـد،           
آتوم ـ  « فكانت النتيجة أن تكون ثالوث قدسى من اآللهة، هو

، الذى هو في نفس اآلن إله واحد، األمر الذى »حوررع ـ  
يدعونا إلى الظن بأن هذا الثالوث هو السـلف األول لعقائـد            
التثليث التى ظهرت فيما بعد، سواء في مصر، أو في ديانات           

                                                           
 .٢٨انتس ـ :  األساطير في مصر القديمة) ١(
 .٩٤الشرق واليونان القديم ـ :  إيمار وإبوايه)٢(
 .٣١ديانة مصر القديمة ـ : نظر ا) ٣(



 

 

ويؤخـذ مـن    « حوض المتوسط التالية لها زمانياً وحضارياً،     
  أن مناسك Blackmanأبحاث الدكتور بال كمان  

 
 
 
 الشمس في عين الشمس، هي النموذج الذى وضعت على          إله

 .)١(»غراره المناسك في جميع المعابد المصرية
وبذلك توارت آلهة المدن المحلية القديمة، وانزوت في        
معابدها الصغيرة، بعد أن أصبحت غير كافية لتفسير الكـون          

 والوجود، على صورة يقبلها الجميع في الدولة 
لت باستمرار متحفزة، القتنـاص أي      المتحدة الكبرى، وإن ظ   

 .فرصة ضعف تبدو على أي من اآللهة الكبرى
لذا لم يكن غريباً أن يبتدع المفكرون من رجال الدين،          
فلسفة ميتافيزيقية، تبحث عن تفسير للوجود وأصله، وجعلوا        
عناصرها من اآللهة التى سادت، بعـد أن اعتبروهـا آلهـة       

 قلـوب المصـريين     كونية، وال عجب في هذا، فقد علقـت       

                                                           
االنقالب الديني في مصر ـ تاريخ العالم ـ : لولين جريفث.  ف) ١(

 ) .مترجم(ـ مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ٣٢المجلد الثاني ـ 



 

 

وأخيلتهم بطبيعة بالدهم، فبدأوا يرون في الشـمس والقمـر          
واألرض والسماء والهواء والماء، آلهة يرهبـون جانبهـا،         

فتركوا لنا عدة تصورات للتركيـب      . ويقدسونها حيثما تكون  
الكوني، كان أشيعها تصور السماء على هيئة امرأة منحنيـة          

 النجـوم، أسـموها     على األرض، أو بقرة ذات جلد تتغشـاه       
بطلـة ألسـطورة    ) حت حور (وكانت  . )١()حت حور (اإللهة

قد أطلقها على البشـر، بعـد أن        ) رع(قديمة تقول إن اإلله     
غضب على أفعالهم، ففتكت بهم فتكاً ذريعاً، لكنه عاد فنـدم           

 .)٢(على ما فعل وأوقف المذبحة
وكان لكهنة أون السبق في عملية التفسير الكوني، بعد         

وا الصلة بين إلههم آتوم، وبين الشمس رع، فأضـفوا          أن عقد 
، إال أن مـا يجـب       »آتـوم رع  « عليه صفة كونية ليصـبح    
.. بتطورات فكرية كثيرة  .. قد مر « مالحظته أن الدين األونى   

 ٣»ولم يسجله المصريون كتابة إال بعد تأليفه بقرون طويلة
 

                                                           
 .٧٦دريتون وفاندييه ـ : مصر:  انظر)١(
 .٣٦برستد ـ .. : كتاب تاريخ مصر:  انظر) ٢(
رق األدنى القديم ـ الجزء األول   ـ الش: عبد العزيز صالح. د)٣(

٦٠. 



 

 

 
ومع أن منف التى كان يعبد فيها إله آخر هو بتاح، قد            

قت أون إلى التفوق السياسي، فأصبحت عاصـمة الـبالد          سب
إبان حكم األسر األولى في الدولة القديمة، فإن أون تعد عند           
الباحثين المدينة المقدسة األولى، ذات الشهرة الفكرية التى ال         

وما من شك أن أصحاب رع كانوا يبشـرون         « ،  )١(تضارع
عوا فـي   ، حتى استطا  )٢(»بدينهم منذ مطلع التاريخ المصري    

أن يصلوا العرش، وأصبح مذهبهم دينـاً       ..«األسرة الخامسة 
، لذلك كان أثـر     )٣(»رسمياً للدولة، فرض على الشعب فرضاً     

أون في الحياة الدينية المصرية أكبر من أثر منف، فأصبحت          
قلب مصر الروحي، وساد إلهها، واجتذب آلهة منـف إلـى           

كم ويسود كإله   وظل رع يعتبر إلها يح    .. «،  )٤(بوتقته ومداره 

                                                           
 .٣١إرمان ـ : ديانة مصر القديمة: ، انظر أيضا٩٢ً:  نفسه)١(
 .٢٢٤عبد الحميد زايد ـ .د:  مصر الخالدة)٢(
 . نفس الموضع)٣(
 .٢١٢اليزابيث رايفشتال ـ : طيبة في عهد أمنحوتب الثالث:  انظر)٤(



 

 

للدولة فـي مختلـف العصـور، إال إذا اسـتثنينا فتـرات             
 . )١(»..قصيرة

 لمدينة أون المقدسـة ـ   )٢(وينسب عبد العزيز صالح
نسباً صحيحاً في ظننا ـ فالسفة مبرزين في مجـال الفكـر    
الميتافيزيقي، كانوا هم أقدم مذهب فلسـفي دينـي، لتفسـير           

مدن الفكرية في العالم    الوجود ونشأته، حتى أصبحت أقوي ال     
القديم، في عصر الدولة القديمة، وكعبة لطالبي العلـم مـن           

، خاصة بعد أن    )٣(جميع أنحاء العالم، وبالذات فالسفة اليونان     
استطاع كهنتها االستيالء على العـرش، وتأسـيس األسـرة          
الخامسة، بزعامة أوسركاف، ليصـبحوا أصـحاب الفضـل         

حديث عن مصر الفرعونيـة،     األول في كل ما عرفه العالم ال      
بعد أن طوروا أساليب الكتابة، وسجلوا معارفهم وعلـومهم         

 . وفلسفاتهم داخل األهرامات العتيدة
 

                                                           
الجزء الرابع ـ . لقديممصر والشرق األدنى ا: نجيب ميخائيل. د)١(

٢٠٨. 
عبد العزيز صالح ـ الجزء   ـ .د: الشرق األدنى القديم:  انظر)٢(

٦٠. 
 .٧٢إليزابيث رايفشتال ـ : طيبة في عهد أمنحوتب الثالث:  انظر)٣(



 

 

ولعل أهم ما يمكن اعتباره لهؤالء المفكرين، نظريتهم        
في الوجود تفسيراً ونشأة، تلك النظرية التى يمكن صـياغتها          

 :خيص التاليـ بعد قليل من الترتيب والتنظيم ـ في التل
 في البدء

  Nounكان نون     
 موجوداً وحيداً في الوجود

 وكان نون محيطاً أزلياً مظلماً
 

 ومن نون برز اإلله
 إله الشمس رع آتوم
 )١(أي الكامل المتكامل

 بقدرته هو وحده دون معين
 )٢(»هو كل شيء في الوجود.. «ألنه كان

 ثم
 اختار الكامل مدينة أون، دون سواها 

                                                           
الكلمة آتوم تعنى بالمصرية القديمة ما هو تام وكامل كماالً  كلياً ) ١(

عبد الحميد زايد ـ .د: نى القديممن أساطير الشرق األد: مطلقاً، انظر
٨١٣ . 

 .٢٢٣مصر الخالدة ـ : عبد الحميد زايد . د) ٢(



 

 

  منها مركزاً للخليقة كلهاليجعل
 وعلى تل فيها

  )١(بدأ إيجاد العالم من نفسه وذاته
 فنطق بأسماء أعضاء جسمه

  )٢(التى شكلت اآللهة
 

 :وكان األوائل منهم اإللهان
  إله الهواءChouشو   

 .وتفنوت     إله الندى والرطوبة
 وكي تتم عملية التكوين الكوني، 

 رع آتوم،فقد التقى شو بتفنوت بمشيئة 
 :وأثمر اللقاء عن إنجاب إله رابع هو

 . إله األرضghebجب   
 

 وهنا حانت الفرصة أمام شو، 

                                                           
: إن هذا الخلق جاء نتيجة عطس أو تفل، انظر:  وهناك رواية تقول)١(

 .٨١٣عبد الحميد زايد ـ .د: من أساطير الشرق األدنى القديم
 .نفس الموضع :  انظر )٢(



 

 

 ليقوم بعمل عظيم،
 ففتق األرض إلى قسمين عظيمين،

  )١(بعد أن كانتا رتقا
 وسوى قسمها األعلى سماء،

 .Noutهي اإللهة نوت 
 ومن ثم؛

 تزاوج كل من نوت وجب، 
 :عةلينجبا من األبناء أرب

 :اثنان من الذكور هما 
 أوزير أو أوزيريس

 وسيت؛
 :واثنان من اإلناث وهما

  Isisاإللهة إيزى أو إيزيس  
 واإللهة نبت حت أو نفتيس

 
 رعيال أول يجمع بين األلوهية والبشرية،

                                                           
محمد أنور شكري .د: نى القديمحضارة مصر والشرق األد:  انظر )١(

 .٩٠ـ 



 

 

 كانت مهمتهم الكبرى التى قدرها لهم أبوهم آتوم 
 .)١(هي تعمير األرض بالبشرية

 والوسيلة
 وزير من أخته إيزي أن يتزوج أ

 ويتزوج ست من أخته نبت حت
 لنجبوا كل الخلق

 هم أشباه له .. «الذين
 .)٢(»      صدروا عن بدنه

هذا خالصة ما أوردته المصـادر، عـن محـاوالت          
. )٣(أصحاب الكامل آتوم رع، لتفسير النشأة الكونية والكائنية       

                                                           
قـد  » chonouphisخنوم  « إن اإلله :  وهناك رواية أخرى تقول    )١(

 .خلق البشر من الفخار 
الشرق األدنى القـديم ـ الجـزء         ـ     : عبد العزيز صالح. د)٢(

١٥٠. 
 ال يخلو مصدر أو مرجع تناول عقائد مصر الفرعونية، من قصـة             )٣(

لكثرة هذه المصادر مـع اخـتالف طرقهـا فـي           التكوين المصرية، و  
العرض، فضلنا صياغتها من جديد مع المحافظة على كل صغيرة فيها،           

، ٣٦برسـتد ـ   .. : كتاب تاريخ مصـر : ويمكن الرجوع في ذلك إلى
، والشـرق األدنـى   ٣٠رودلف أنتس ـ  : واألساطير في مصر القديمة



 

 

يصها وإيضاحاً لهذه النظرية األونية، يمكن صياغتها بعد تخل       
من أسماء آلهتها الغريبة، مع قراءة المقاصد العقالنية التـى          
قصدها أصحابها، من خالل ما ضمنوه سطورها من معـان،          

 :في التلخيص التالي
 في البدء؛

 لم يكن في الوجود سوى موجود واحد
 هو الماء

 
 ولم يكن ماء عادياً 

 بل محيطاً عظيماً أزلياً
 قديماً

 الزمان،بال بداية، وبال حدوث في 
 وأزليته إنما تعنى أنه كان أول الموجودات،

 وعليه فهو أصل الوجود والحياة

                                                                                                            
شرق األدنـى  ، وحضارة مصر وال٦٠عبد العزيز صالح ـ  .د: القديم
: ، ومن أساطير الشرق األدنى القديم٩٠محمد أنور شكري ـ  .د: القديم

 . ٨١٥ إلى ٨٠٦عبد الحميد زايد من ص .د



 

 

وهو المادة األولى التى تكونت منهـا أشـياء العـالم           
 المادي المحسوس

 ومن هذا الماء؛
 خرج اإلله إلى الوجود بذاته

 بقدرته هو وحده
       فال يوجد موجد له سواه

 ء بشكل ما في األزلولما كان اإلله في األصل مع الما
 فمن البديهي أن يكون هو أيضاً، أزلياً أزلية هذا الماء

 ولما لم يكن هناك موجود ظاهر القوة كالشمس
 إذا

 ال ريب أن الشمس هي عين هذا اإلله
 وبذا أصبح أصل العالم األول؛

 :عنصرين أساسيين
  عنصر أول هو الماء

 )١(وعنصر ثان خرج منه هو النار

                                                           
بغية الطالبين في علوم : أحمد كمال.د:  أخذنا تعبير العناصر عن)١(

 ـ ١٥٦وعوائد وصنائع وأقوال قدماء المصريين، الجزء األول ـ 
 .  هـ القاهرة ١٣٠٩ديوية ـ مدرسة الفنون والصنائع الخ



 

 

 ولكن
  أن تخرج النار من الماء؟ كيف أمكن

 :إن هذا إنما يعنى
 أن األضداد قد ائتلفت في كينونة الوجود األولى

 
 ائتالفاً ال تستطيعه إال قدرة،

 قدرة قادرة على جمع األضداد
 :ألنها تضم في ذاتها هذه األضداد

 الماء، والنار
 وبالتالي

 فقد حمل الوجود المتشكل منها؛
 والصادر عنها؛ هذه الصفة

 الليل مع النهار، والخير مع الشر،: جاء جامعاًف
 .والسالم مع الدمار

 ومن هذه الذات اإللهية،
 

 جاء فيضاً وصدوراً
 :عنصران جديدان ، هما



 

 

 الهواء والندى، وكالهما الزم لحياة الكون والكائنات
 فهو تدبير لغاية،

 غايتها توفير سبل الحياة،
 وإمكانات االستمرار للموجودات

 هذه الذات األولى،وبإرادة 
 التقى الهواء بالبخار

 ليتكاثفا
 وليكونا معاً عنصرا رابعاً من عناصر الوجود

 التراب: هو
 وليكتمل الوجود بصورة سوية

 فقد تسلل الهواء، بين طبقات التراب،
 فأحاله طبقتين منفصلتين

 حمل إحداهما إلى األعالي 
 

 فتكون العماد الخامس من أعمدة الوجود المنظور
 .السماء: هوو

وهنا تنتهي قصة التكوين الكوني في النظرية األونيه،        
لتبدأ ـ وفي إطارها ـ قصة التكوين الكائنية الحية، ممثلـة    



 

 

بعدد آخر من اآللهة، ليسوا باآللهة الكونية، إنما هـم آلهـة            
بشرية، لتفسير الوجود الكائني، تصورهم مفكرو أون علـى         

وزير وإيزى وشيث وبنت    أ: شكل أربعة من اآللهة البشر، هم     
حت، نشأوا نتيجة طبيعية خالصة للتفاعـل بـين عناصـر           
الكون، السماء بأمطارهـا ورياحهـا وحرارتهـا ومختلـف          
ظواهرها، باألرض وخصبها وترابها ومياههـا وإمكانيـات        
الحياة فيها، وأصبحت مهمة هؤالء البشـر إنجـاب الذريـة           

 .البشرية، لتعمير األرض باإلنسانية
مل فلسفة أون، لم يفتها وضع تفسير لوجود        وحتى تكت 

الكائنات األخرى غير اإلنسانية، فجعلت أوزير أحد األخـوة         
 األربعة رمزاً للنيل ولما كان المصريون يرون 

في النيل سر الحياة لكل الموجـودات، نباتـاً أو حيوانـاً أو             
إنساناً، فقد أصـبح أوزيـر تفسـيراً سـهالً لوجـود هـذه              

 .الموجودات
 ألفت هذه المجموعة اإللهية الكونية والكائنيـة،        وبذلك

تاسوع « الحية، تسعاً من العناصر، أطلق عليها كهان العصر       
، نسبة لمدينتهم المقدسة، أو مـا نضـع لـه اسـماً             )١(»أون

                                                           
 . تاسوع عين شمس في المراجع )١(



 

 

المجمـع  : اصطالحياً يسهل الداللة عليه حـين وروده هـو        
القدسي، ذلك المجمع الذى زعم الكهان، أن أعضاءه كـانوا          

اً لمصر في أزمتها األولى، وأن رع كان زعيمه األول،          حكام
باعتباره كان األب لكل أعضائه، وأن أوزير كان أهم هؤالء          
األعضاء، فقد اختص بأشهر وأقوي أسطورة مصرية، كـان         
لها في الديانة تأثيرات كبرى وخطيرة، أخطرها أنه أصـبح          

و إله الحساب في العالم اآلخر كما سنرى، وال يوجد مصدر أ          
مرجع تناول أي جانب من جوانب حضارة مصر القديمة، إال          
وألوزير فيه مكان ومكانة، فقد ظلت أسطورته تسيطر على          

 األفهام، طوال العصور 
 

حتى عبـرت البحـر فوصـلت إلـى بـالد           .. «الفرعونية
في أوربا بما يزيد علـى      .. «، لتصبح محل إيمان   )١(»اليونان
 .)٢(»ألفي عام

عرضها بإيجاز، لنتـابع بعـدها      لذلك يحسن الوقوف ل   
مع مالحظـة أن هـذه      . دراسة الفلسفة المصرية في الوجود    

                                                           
 .٢٤١مصر الخالدة ـ : عبد الحميد زايد. د)١(
 .٥٤األساطير في مصر القديمة ـ :  رودلف أنتس)٢(



 

 

استمر كل جيل   .. «األسطورة لم تتكون أبداً دفعة واحدة، إنما      
يضيف إليها من خياله، ما يوائم تصورات عصره، وما يزيد          

فإن الفكرة التى   .. «، لذلك )١(»..من تأثيرها في أذهان محبيها    
يريس في مصر، قد تباينت وفاقـاً للزمـان،         تكونت عن أوز  

 .)٢(»..ووفاقاً للمكان أحياناً
لم تكن في أي مكان موضوع      .. «ويؤكد األثريون أنها  

عرض مستفيض في نقوش المعابد والمقابر، لكنهـا كانـت          
مقصد تلميحات عديدة فيها، يمكن منها استخالص األسطورة        

، بفضـل   بأجمعها، ويمكن عمل مؤلفة من هـذه التلميحـات        
وهـذه  ).. بلوتارك(العرض المتصل الذى تركه بلوتارخوس      

  .)٣(»..اإلرشارات يحتويها على األخص كتاب األهرام
وعلى سنة هؤالء المصرولوجيين سنسير، لنصـطفي       
أهم األحداث المتناثرة لوقـائع األسـطورة بـين المصـادر           
والمراجع المختلفة، ثم نعيد تركيبها فـي مجمـل يلخصـها           

 :كالتالي

                                                           
 .٣٢٦الشرق األدنى القديم ـ الجزء   ـ : عبد العزيز صالح. د)١(
 .٩١الشرق واليونان القديم ـ :  إيمار وإبوايه)٢(
  .٧٧مصر ـ :  دريتون وقاندييه )٣(



 

 

االبن البكر إلله األرض جب، وإلهـة       .. أوزير.. «أن
«  ـ وهو رمز الخير في األسطورة ـ عندما  )١(»السماء نوت

لم تكـن   .. تزوج إيزيس وأصبحا زوجاً مقدساً يحكمان مصر      
وكان األهالي صـيادين رحـل، ال       .. مصر دولة متحضرة  

يعرفون شيئاً عن القراءة والكتابة، ولـيس لهـم حكومـات           
 لمهم أوزيريس فنون ع. مستقرة

 
الزراعة، والكتابة، وساعدهم ليحيوا حياة منظمة متحضـرة،        

 .)٢(»وشاركته زوجته إيزيس في أعماله
أن أخاه ست ـ ويرمز للشر ـ حقد   : ويروى بلوتارك

عليه وحسده على حب شعبه له، فقرر قتله، وأخذ سراً مقاس           
ـ           ة جسم أوزير، وصنع ِطبقاً له صندوقاً جميال فـاخر الزين

والزخرف، وأحضره إلى مأدبة أقامها لتنفيذ خطته الشريرة،        
وعندما أعجب الجميع بجمال الصندوق، وعد ست مازحاً أن         
يعطيه هدية لمن يمأله بجسمه، فأخذ الجميع يحاولون، لكـن          
الصندوق لم يتفق حجمه مع أي منهم، حتى دخلـه أوزيـر،            

                                                           
  .٧٨:  نفسه )١(
)٢(                    Zayed,  Abydos,p.٣٥ 



 

 

 فأسرع ست وعصابته بإغالقه عليه بالمسامير والرصـاص       
المصهور، وحملوه إلى النيل وألقوه فيه، فمات أوزير، بينما         

.. «ولكن برستد يؤكد أنه   . نادى ست بنفسه حاكماً على مصر     
ال توجد لدينا أية وثيقة في المصادر المصرية القديمة، عـن           

، وبـالرجوع إلـى   )١(»..قصة الصندوق التى رواها بلوتارخ 
علـى  وصرعه أخـوه سـت      « :متون األهرام نجدها تقول   

قـد  « أنـه : ، وفي رواية أخرى تقول    )٢(»األرض في نديت  
طرحه أخوه ست على جنبه، على الشاطئ األقصـى ألرض          

 .)٣(»جحستي
المهم في األمر؛ أن ست قد اغتال أخاه أياً كـان هـذا             
االغتيال، فحزنت عليه حبيبته إيزي، وسارت تضـرب فـي          

ير  االبن غ  )٤()عنوب أو أنوبيس  (األرض بحثاً عنه، بصحبة     
الشرعي ألوزير، من أخته الثانية نبت حت نفتـيس، حتـى           
عثرت عليه بعد أن ألقى البحر به على شاطئ مدينة بيبـدس            
الساحلية الكنعانية، وعادت به إلى مصر نائحة باكية، وأخفته         

                                                           
 .١١٤:  فجر الضمير) ١(
 .١١٥:  نفسه )٢(
  نفس الموضع)٣(
 . هو أنوبيس في المراجع، وكان من آلهة الموتى القدامى )٤(



 

 

ريثما تعد العدة لدفنه، فعثر عليه ست مـرة أخـري، فجـن             
ر، كأن  جنونه، ومزقه إرباً، ونثر أجزاء جسده في أرض مص        

 رمى بفقرياته في أبى صير 
 

بالدلتا، وبرأسه في أبيدوس، وبعضوه التناسلي في النيل حيث         
، وعادت الحبيبـة    )١(»Oxythnqueالقنومة  « ابتلعته سمكة 

المخلصة مرة أخري، لتجمع اللحم والعظم الممزق، وجلست        
وتستعطف اآللهة، فحزنت اآللهـة     الطاهر،   على جسده تبكي  

 إيزي، فقامت أمه نـوت بإحيـاء        العذراء عليه ورقت لحال  
 وساعتها حملـت منـه      فقام من بين األموات،   رميم عظامه،   

حبيبته بوحيدهما حور، وقامت اآللهة برفع الناهض من بين         
الموتى إلى السماء، جسداً حياً، ليصبح إلهاً لمملكة الغرب ـ  

 . مملكة الموتى ـ تعويضا له عما لحقه من أذى
ر، قرر الثائر ألبيه واسترداد عرشه، ولكن            ولما كبر حو  

ست تنكر في هيئة خنزير أسود، وهاجم حور فجرحه واقتلع          

                                                           
 ال يزال مسيحيو مصر حتى يومنا هذا، يحنطون هذه السمكة، )١(
 ).الباحث(يعلقونها في مداخل دورهم، طلباً لإلخصاب واإلنجاب و



 

 

، ولكن حور عاد فانتصـر علـى عمـه،      )١(منه إحدى عينيه  
واسترد عينه وقدمها ألبيه تضحية وعرفاناً بالوالدين، نظـراً         
ألن ست كان قد طعن في شرف العذراء وشكك في شرعية           

ير، أمام المحكمة اإللهية التى انعقدت لوضع       بنوة حور ألوز  
حد لهذه الحرب الدموية، وتكونت مـن آلهـة أون الكونيـة            
الخمسة، تحت زعامة رع، لتقضي بين المتخاصـمين، فقـد          
دفعت إيزي إدعاء ست وتشكيكه في عذريتها بقولهـا لهيئـة         

أنا إيسه، ربه الشهرة والقداسة، وإن من هو        « المحكمة اإللهية 
 وأيدها الكامـل آتـوم    )٢(»ئي، هو غرس أوزير حقاً    في أحشا 

 وهو غـرس أوزيـر      أنها حملت وهي فتاة،   « :رع بإعالنه 
 ، وبعد مداوالت )٣(»فعالً

                                                           
، أن يكون ذلك هو ٣٧٦ يرجح إرمان في ديانة مصر القديمة ص )١(

سبب نفور المصريون من الخنازير، وقد روى هيردوت في تاريخه 
الخنزير أكثر الحيوانات .. «الجامع أن المصريين كانوا يعتبرون

ه بأن يلقي بنفسه وملبسه في النيل بل وعلى من يلمس.. تحريماً
، ونظن هذا التحريم انتقل منهم إلى )٤٥٨: فاروق فريد(» ليتطهر

 .الديانات األخرى عبر اليهود
 . ٣٢٩الشرق األدنى القديم ـ الجزء     ـ : عبد العزيز صالح . د)٢(
  نفس الموضع)٣(



 

 

 
 

اعهدوا بمنصب أوزيريس   « : عدة أعلنت اآللهة قرارها قائلة    
البنه حوريس وال ترتكبوا ظلماً كبيراً، وإال فإني سأغضب،         

 .)١(»وستسقط السماء على األرض
وبموجب حكم المحكمة اإللهية، أصبح أوزير يعـرف        

، بينمـا أصـبحت العـذراء       )٢(»رب أصحاب اليمين  ..«بأنه
، بعد أن تأكد    )٣(»األم المقدسة .. «الطاهرة إيزي تعرف باسم   
 اإللـه، بطريقـة     )٤(»روح أبيه .. «أن حملها بولدها كان من    

إعجازية، ليكون ذلك ثالوثاُ مقدساً يشكل أضالعه أب وابـن          
وروح قدس، ومن ثم؛ خضع ست لقضاء اآللهة األونية؛ بل          
واعترف بحور حاكماً على البالد، ووضع على رأسه التـاج          
المقدس، واعتلى عرش مصر من نسب شريف، يعود بشرفه         

                                                           
 . ٩٠ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان )١(
 .٧٣ي موكب الشمس ـ الجزء األول ـ ف: أحمد بدوي .  د)٢(
 . نفس الموضع )٣(
 .٧٤:  نفسه )٤(



 

 

لبنوته لإلله الشهير أوزير، وعليه فقد أصبحت ساللة نسـله          
 .)١(من ملوك مصر، ساللة من اآللهة المقدسة

صر المتوسط األول ـ عصـر الثـورة    ومع بداية الع
األولى ـ أصبحت مأساة أوزير وآالمه تمثل كل عام، علـى   

                                                           
 : عن تفاصيل األسطورة األوزيرية كاملة، يرجع إلى )١(

 =* Lieblein, le mythe d`osiris dans laR evue de 

l`Histoire des Religions, ix(١٨٨٤) ,p.٣٤٩ ٣٣٠                
                              

      * Moret, La possion de` O siris,dans Rois et dieax 
l`Egyte,        paris,la,٦,p.١١٦ – ٧٧.                                  

                 
* Plotarque, Isis et Osiris, x١١ – xlx.                               

          
أحمد كمال في بغية الطالبين . د     ولقراء العربية الرجوع إلى

من أساطير الشرق األدنى القديم : ، وعبد الحميد زايد ١٨٥ـ ١٧٧
، وله حول نفس الموضوع باإلنجليزية       ٨٣١ ـ ٨١٨

Abydos,p.وعن تفاصيل الصراع بين ست وحور،  . ٣٦ – ٣٥ 
 gardiner,The                              cheater Beatty أرجع إلى 

papyri,No. l,london,وبالعربية            .١٩٣١                 
مصر ـ نقالً عن متون األهرام، من ص .. دريتون وفاندييه : إلى 
 . وما بعدها٨٠



 

 

مسارح العبادة في مدينته المقدسة عبيدو أو أبيـدوس حيـث           
تمثل استشهاده وموته وقيامته من بين المـوتى،        . دفن رأسه 

 وأصبحت عبيدو لعبيده، مكاناً طهوراً      للقيامة مجيد،  عيدفي  
يحج إليها الناس، تبركاً بالشهيد، حتى أسـماها        مقدساً، وقبلة   

أي ) المؤلـف / عبـادون (ابـاتون   .. «:لسان حال العصـر   
 .)١(»الحرم

وأصبح الجميع يتمنى أن يدفن عند موته، إلى جـوار          
، حيث أقيمت تماثيل السيدة العـذراء       )٢(»الحبيب الشهيد «قبر

، وبلغـت قدسـية     )٣(إيزي، وهي تحمل ولدها لتعطيه ثـديها      
أن .. «وس وحداً حرم معه تحريماً باتا على أي إنسـان          أبيد

يقرع الطبول، أو يغنى على صوت الجنك أو الناي، ولـيس           
وألنها الحـرم، فقـد حـرم       . )٤(»ألحد أن يطأه في أي وقت     

                                                           
 . ٤٢٠ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان)١(
هرمان رانكه : مصر والحياة المصرية في العصور القديمة :  انظر )٢(

عبد الحميد زايد ـ .د: مصر الخالدة: يضاً، انظر أ٢٩٠وإرمان ـ 
٢٤١. 

 .٧٥في موكب الشمس ـ الجزء األول ـ : أحمد بدوي . د)٣(
 .٤٢٠ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان )٤(



 

 

، ويـوم االحتفـال بعيـد       )١(»صيد الطيور واألسماك  .. «بها
ال يجـوز ألحـد أن يجـاهر فيـه          « القيامة المجيد، كـان   

 .)٢(»بصوته
هذه بإيجاز أهم أساطير المدرسة األونية التى تعد مـن       
أقدم فلسفات الوجود ونشأته، لكنها على أي حـال لـم تكـن     
الفلسفة الوحيدة في هذا الزمان، فقد كانت هناك مدرسة اإلله          
بتاح، إبان حكم األسرة األولى في الدولة القديمة، والتى بلغت          

اعه مـع رع فـي      شأواً عظيماً، قبل أن يسقط إلهها في صر       
نهاية األسرة الرابعة، ولبتاح فكر وفلسفة لها ثقلها وأهميتها،         
وأثرها الذى ال يمكن أن يتغاضاه البحـث النزيـه، وكـان            
صاحب دور ال يمكن إنكاره في تطوير الفلسفة المصرية في          
الوجود، واالرتفاع بها وترقيتها، تطويراً كان له مداه البعيـد          

 في فلسفة المصريين فحسب، بل وفي       ومده، وأثره العميق، ال   
 .فلسفات األمم األخرى المجاورة

                                                           
 . نفس الموضع )١(
 . نفس الموضع )٢(



 

 

، اسم يحمل فـي     )فتاح(هو في النطق السامي     ) بتاح(و
، أو هو بتعبير أكثر دقـة       )١(»..الفتح.. «رأي الثـقات معنى  
 .)٢(»الصانع أو الفتاح أو الخالق.. «وتحديداً إنما يعنى

ود بالتأكيـد   وكان دخول الفتاح إلى مجال التفلسف، يع      
إلى رغبة أتباعه، في كفالة زعامة الفكر والـدين لمـدينتهم           

فـأدلوا بسـهمهم فـي      .. «منف، تدعيماً لزعامتها السياسية،   
تفسير وتعديل المذهب القديم، الذى نادت بـه عـين شـمس            

ثم خرجوا على الناس بمـذهب جديـد،        .. المجاورة لمدينتهم 
ردوا فيه خلق   .. ةيصطبغ بالمعنوية أكثر مما يصطبغ بالمادي     

الوجود وما احتواه، إلى قدرة عاقلة مدبرة آمرة، وتمثلوا هذه          
القدرة في معبودهم بتاح نفسه، وأكدوا أنه أوجد نفسه بنفسه،          
وأنه أبدع الكون ومعبوداته وناسه وحيوانه وديدانه، عن قصد      

 .)٣(»منه ورغبة
 
 .)١(»، ونطق بها اللسان)٤(بفكرة فكر فيها القلب« 

                                                           
 .٢١١مصر والشرق األدنى القديم ـ الجزء الرابع ـ : نجيب ميخائيل . د)١(
 .٣٠٤الشرق األدنى القديم ـ الجزء األول ـ  : عبد العزيز صالح. د)٢(
  .٨٣:  نفسه )٣(
 . كان معتقداً أن القلب هو مركز الفكر والعلم والمعرفة)٤(



 

 

، أو  »الفكر ثـم الكلمـة    « ن سبيله كان هو سبيل    أي أ 
  )٢(بتعبير عبد العزيز صالح

 فكرة.. «بـ 
      تدبرها قلبه
       أو عقله

    وأصدرها لسانه
 .»فكان من أمر الخلق ما كان

أن كل األشياء كانت فـي علـم        .. «وذلك على اعتبار  
، وبعـد أن خلـق الـدنيا        )٣(»الخالق بتاح، قبل أن يخلقهـا     

، فأصبح هو فتاح    )٤(»..استراح.. «وقاتها، على عرشه  ومخل
 .العليم، الرزاق الكريم

وبهذه النظرية التى طرحتهـا تصـورات المدرسـة         
.. «المنفية، فـي نصـوص أغلبهـا فـي رأى المـؤرخين           

 ، استطاع بتاح أن يكون ذا أثر قوي،         )٥(»مصطلحات فلسفية 
                                                                                                            

 .٩٢حضارة مصر والشرق األدنى القديم ـ : محمد أنور شكري . د)١(
  .٨٥:  الشرق األدنى القديم )٢(
 .٦٧٦آلهة السحر ـ :  كوك )٣(
  .٨١٥من أساطير الشرق األدنى القديم ـ  : عبد الحميد زايد. د)٤(
  .٨١٤:  نفسه )٥(



 

 

ـ          ده أثرى الفكر المصري وفلسفته في الوجود، من حيث تأكي
، فظل  الماهية سبقت الوجود  على سبق الفكر للوجود، أو بأن       

قائماً إلى جوار النظرية األونية في الوجدان والعقول، رغـم          
أن األيام قد مالت عنه مبكراً إلى رع، بعد أن تدخلت أحداث            
السياسة، لتضع أقدارها أتباع رع على سـدة الحكـم، فـي            

اح، ولم يعد للظهور    األسرة الخامسة وما تالها، وولت أيام بت      
سوى مرة واحدة، أيام األسرة التاسـعة عشـرة، ليـومض           

 .ومضة الرحيل األخيرة
 
 

وظل رع قوياً حتى قيام الدولة الوسطى، وحتى ظهور         
إله جديد هو آمون، إال أن رع كان قد بلغ من القوة حداً، لـم         
يستطع معه آمون سوى االندماج فيه، ليصبح آمون إله الدولة          

تى نهاية العصور الفرعونية، ولكن تحـت اسـم         الرسمي ح 
.. إله محلى « آمون رع، ويقول جريفث إن آمون كان مجرد         

مغمور الشأن، خامل الذكر، في طيبة في عهد الدولة القديمة،          
ثم عال شأنه وكبرت مكانته، مع قيام األسرة الثانية عشـرة،           
فإذا به يصبح من فوره آمون رع، ويصبح له معبد عظـيم،            



 

 

 كان عهد اإلمبراطوريـة، دان القـوم آلمـون رع رب            فلما
الحاضرة الملكية، واعتبروه نصـير الجيـوش الفرعونيـة،         

 على سائر .. حتى غطى.. وواهبها الظفر والغلبة
 

محمد أنور شـكري أنـه      .  ويضيف د  )١(»األرباب في مصر  
أسبغ عليه كهنته ما كان يتصل باإلله رع من عقائـد           .. «قد

يحكى عن إله الشـمس     .. كان« ح ما ، وأصب )٢(»وتصورات
من أساطير، ينسبه كذلك إلى آمون، فهو قد قـام بمحاكمـة            

 )٣(»حوريس وست في الصالة، بوصفه رئيس التاسوع األكبر       
وبهذا المعنى ظل رع    ) إرمان(أو المجمع القدسى، فيما يقول      

آمـون  «صاحب السيادة الرسمية حتى النهاية، لكـن باسـم          
 . »رع

                                                           
، انظر أيضاً ٣٣االنقالب الديني في مصر ـ  : جريفث . لولين.  ف)١(

الشـرق  : ، وإيمـار وإبوايـه   ٦٩، ٦٨مصر ـ  : دريتون وفاندييه : 
، ٣٧األساطير في مصـر القديمـة ـ    : ، وأنتس ٩٥: واليونان القديم 

 .٢٠٥ حضارة مصر والشرق األدنى القديم ـ :محمد أنور شكري .ود
 .٢٠٥حضارة مصر والشرق األدنى القديم ـ : محمد شكري . د)٢(
 .١٢٢ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان )٣(



 

 

.. « رايفشتال معنى االسم آمون بأنه       وتوضح إليزابيث 
، الذى ال تدركه األبصار، فجاء اسمه فتحاً        )١(»الواحد الخفي 

فلسفياً جديداً، يضاف لفتوحات الفلسفة المصرية في الوجود،        
فقد تنزه به عن الكثرة وعن التحديد بالشكل والمكان والزمان          
ـ           ا واإلحاطة، فأصبح إلهاً مجرداً ال تدركه الحواس، رغـم م

حل بفلسفته من ترد في عصور مصـر المتـأخرة، فبـدأوا            
 .بتصويره في أشكال آدمية وحيوانية

وثمة ترنيمة بديعة تستوقف النظر، في التسبيح بمجد              « 
وحـورس  ..  على أنه هو في جوهره الشـمس       …آمون رع 

 بادئ الخلق، وبتاح إله منـف       Khnumuاألكبر، وخنومو     
 ..الصانع المتقن، منها

  الموجد الذى ال موجود له أيها
 الواحد األحدأيها 

 )٢(يطوى األبدالذى 
… 
… 

                                                           
، وانظر ٢٢٢طيبة في عهد أمنحوتب الثالث ـ  :  اليزابيث رايفشتال)١(

 .٣٧األساطير في مصر القديمة ـ : أنتس : أيضاً 
 .صود هنا أن اهللا يحوي الزمان، وال يحويه الزمان الحظ أن المق)٢(



 

 

 أنت األم البارة؟
 باآللهة والبشر

 ..الصانع الدؤوب الخالد
 والراعي ذو القوة والبأس

 .يرعى رعيته
وقبل ذلك بقرن من الزمان، ورد علـى لسـان أحـد            

 :الشعراء، يسبح بمجد آمون
 سبحانك يا بارئ البرايا كافة

  سبحانكواحد أنت
 لكن أيديك كثيرة

 يا من ال تأخذه سنة؛
 طوال الليل، والناس رقود

 البار برعيته ؛
 .)١(يتحرى لهم الخير

رسـام آمـون،    ) نب رع (        وعلى لوحة تذكارية، كتب   
الذى رقد مريضاً، مشرفاً علـى المـوت        ) نخت آمون (ألجل

 :بسبب خطيئته

                                                           
 .٣٣االنقالب الديني في مصر ـ :  جريفث )١(



 

 

  الخطيئة؛      بالرغم من أن العبد اعتاد ارتكاب
 فإن الرب

 من شأنه الرحمة، 
 ألن رب طيبة، ال يصرف كل يومه غاضباً،

 فإذا غضب؛
 ..فإن ذلك الغضب ال يدوم طويالً

 بل يلتفت إلينا 
  شفقةفي 

 
 إن آمون

 .)١(يلتفت إلينا بنفسه
ومع مجمع أون القدسى، برئاسة رع، ثم آمـون رع،          

 ومع بتـاح    ومع اإلله أوزير أحد وأهم أعضاء هذا المجمع،       
الخالق بالكلمة، ال يفوتنا هنا أن نقف وقفة قصيرة، مع إلـه            
آخر ظهر إبان صولة آمون رع وسلطانه، هو اإلله آتـون،           

 .لما يوليه الباحثون من اهتمام بالغ

                                                           
 .٣٤٠فجر الضمير ـ :  برستد )١(



 

 

، وقد كان قصـير     »إخناتون  « وآتون هو إله الفرعون   
العمر واألجل، ظهر لينطفئ سريعاً، بل لقد عده أهل مصر،          

ندقة ومروقاً لموقفه الرافض لألسـطورة األوزيريـة        فترة ز 
والعالم الخالد، وقد بدأ ظهوره مع هجرة الفرعون إخنـاتون،          

« من مدينة أجداده واست، ليشيد إللهه عاصمة جديـدة هـي          
، ورغم ما أثير من ضجة حول هذا اإللـه، فإنـه            »أخيتاتون

بمنظار البحث الرزين المتأني، لم يضف شيئاً جديـداً إلـى           
لسفة رع أو آمون رع، سوى كونه كان في نظر عابديـه،            ف

اإلله الواحد دون أتباع في مجامع قدسية، منزهاً عن الشريك          
، مـع صـبغه بالصـبغة       )١(والضد، منفرداً بوحدانية مطلقة   

العالمية، التى نتجت تلقائياً كنتيجة لألحداث السياسـية، فمـا          
ترى في الكـون كونـاً      كانت مصر في عهد الدولة القديمة، ل      

سواها، أما في عصر الدولة الحديثة التى ظهر فيها إخناتون          
بإلهه آتون، فقد كانت مصر في حال غير الحال، فهي مصر           
اإلمبراطورية التى استطاعت يداها أن تمتـد لتجـذب إلـى           
ملكها، أركان المعمورة المعروفة آنذاك، وكان طبيعيـاً فـي          

خناتون إلهه إلهاً عالميـاً     ظل وضع سياسي كهذا أن يجعل إ      

                                                           
 . وما بعدها ٣١٠برستد ـ : فجر الضمير :  انظر )١(



 

 

واحداً، أحق بالعبادة من سائر اآللهة األخرى، الدائرة في فلك          
 .اإلمبراطورية

 
 
 

وعلى أية حال فإن إخناتون لـم يجـن مـن توحيـده            
المطلق، وتصوفه الذى اشتهر بسببه، سوى الخراب والدمار        
له ولدولته وألمته، التى أخذت في االنهيار، لتضـيع منهـا           

ريتها، ويبدأ أتباعها في االنفصال عنها، بل والتطاول        إمبراطو
 .على حدودها

سيد ) رع(ومن الجدير بالذكر أن كل اآللهة التى تابعت       
المجمع القدسي، قد أخذت عنه أيضاً فكرة التثليث والتتسـيع          

انتشرت فكرة التثليث بين المعبودات على      .. «عدا آتون، فقد  
ر تثليث ثانوي مقدس،    توالى الزمن، وأصبح لكل مكان بالقط     

، )١(»ركب منه بعد ذلك تتسيع على الطريقة المعروفـة آنفـا         
، )٢(فأصبح لإلله بتاح زوجة تسمي سخمت وابن يدعي نفرتم        

                                                           
 .٣٦ـ .. كتاب تاريخ مصر:  برستد )١(
 .٧٠مصر ـ :  دريتون وفاندييه )٢(



 

 

، بينما شكل   )١(وآلمون زوجة تدعى موت وابن يدعى خنسو      
خنوم صانع البشر من صلصال كالفخـار، عـدة ثواليـث،           

 ، وفـي    Neithونـت   . في إسنا ثالوث مع سـت     .. «أهمها
  .)٢(» وستAnoukisالفنتين مع إلهتي الشالل عنقت 

      وهكذا بات واضحاً أن فكرة التوحيد المطلق، لم تكـن          
سوى حالة عارضة واستثنائية في تـاريخ مصـر القديمـة           
وديانتها أيام آتون وفي ديانته هو بالذات، ولعل ذلـك هـو            
 السبب الذى حدا ببعض البـاحثين إلـى القـول بوصـول           

المصريين إلى التوحيد، أو لعل السبب كان السيادة األولـى          
التى حظي بها رع في الدولة القديمة، والتـى أدت باآللهـة            
األخرى إلى حمل اسمه، واالتصاف بصفاته، فـاعتبروا رع         

 .هو هذا اإلله الواحد
ويتضح هذا المعنى في حديث العقاد اآلنف الذكر، فهو         

اإلله الواحد متعـددة، علـى      وبقيت أسماء   .. «:يردف قائالً 
، ثـم   )٣(»حسب التعدد في مظاهر التجلي المتعددة لذلك اإلله       

                                                           
 .٦٩:  نفسه )١(
، ارجع لألصل Seth وليس Satisالمقصود هنا اإلله  . ٧٢ :  نفسه)٢(

 .  ٦٨.Pالالتيني  
 .٢٦:  اهللا   )٣(



 

 

يعدد أسماء كثير من اآللهة التى اندمجت فـي رع، لكنـه ال             
يعتبرها آلهة متعددة اندمجت في إله واحد، إنما هي على حد           

، وهـو رأي    »مظاهر التجلي المتعددة لذلك اإلله    «زعمه من   
 مع واقع الحقيقة التاريخيـة، فأصـبحت        فيه مفارقة واضحة  

المسألة عنده تشبه ما عليه عقائد الناس اليوم، حيث تؤمن كل           
طائفة بإله خاص تزعم أنه إله جميـع الطوائـف األخـرى            

 .بحسبانه اإلله العالمي
ولذلك يمكن الميل إلى آراء أكثر تطابقـاً مـع واقـع            

يـث  ، ح )١(األمور ومنطقها، كرأي كل من إيمـار وإبوايـه        
، أن  ألسـباب سياسـية   حدث وال سـيما     .. «إنه قد : يقوالن

قاربوا التوحيد، وإن لم يتوصلوا إليه بالفعـل أحيانـاً، وقـد            
حصل ذلك في حالة حصوله، مكراً وخداعاً، بإخضاع اآللهة         
اآلخرين إلله محلي، جعل لهذه الغايـة أعلـى مـنهم شـأناً            

اً أساسياً، ولم   فمن الجلى أن تعدد اآللهة كان أمر      .. وسلطاناً،
 .»ترض عنه غالبية المؤمنين بديالً

                                                           
  .٨٤:  مصر واليونان القديمة )١(



 

 

، )١(لذلك ينبه كل من إتيين دريتـون وجـاك فاندييـه          
أنه يجدر بأال نعتقد بأن عبـادة األسـرة الخامسـة           .. «على

 ففي معابد رع ذاتها ما يشهد       …للشمس كانت شاملة مانعة،     
 Mono إذ أنـه ال التوحيـد   … وحت حـر …بعبادة حر

theismeئاسة ، وال ر 
 

، قد استطاعا البقـاء فـي       Hénothéismeإله على آخرين    
رع (، أي أن عبـادة ثـالوث رع         »..مصر قط، كدين للدولة   

 .ال يمكن اعتبارها توحيداً بالمرة) وحور وحت حور
وإن كان هذا ال يعنى التقليل من شأن ما تركـه فكـر             
مصر الديني، فهناك على األقل أقدم فلسـفتين فـي تفسـير            

في المدرستين األونية والمنفية، واللتين جادت بهمـا        الوجود،  
قرائح أتباع اإللهين رع وفتاح، وما كانا ليصال إلى عصرنا،          

المقدرات أو أن يناال هذا الشأن الكبير في مصر القديمة، لوال      
، التى حتمت سيادة كل من مـدينتي منـف وأون           السياسية

لة القديمة،  خالل عهدين متعاقبين، من عهود السيادة في الدو       
بحيث استطاعتا أن تتمتعا بشهرة واسعة، طغت تماماً علـى          

                                                           
  .١٩٥:  مصر )١(



 

 

قصص وتفسيرات كثيرة، لم يكتب لها البقاء والصمود أمـام          
 .مدرستين مدعومتين بالقوة السياسية

 
إن النظرة المقارنة، لنظريتي مدرستي أون ومنف، مع        
عقائد وفلسفات األمم التى جاورت مصـر فـي ذاك العهـد            

ها ثقافياً، وما تاله من عصور، لتوضـح مـدى          وتماست مع 
التشابه الشديد بين فلسفات المصريين، وبين فلسفات الشعوب        

: المجاورة في حوض المتوسط، وعقائـدها فـي الوجـودين         
الكوني والكائنى، شبهاً يبلغ الحد الكافي، إللقاء بذور التكهن         
في العقل، باحتمال يذهب إلى اعتبـار الفلسـفة المصـرية،           

 .صل األول واألصيل، لعقائد هذه األمم وفلسفاتهااأل
وقد رواد هذا االحتمال عقول كثير من المفكرين، فمنذ         

 Diogenesديـوجين الرتيـو   (وقت مبكر، أكـد المـؤرخ  

laertius (         في القرن الثاني الميالدي، علـى أن الشـرقيين
، وهو نفـس رأي  )١(وبخاصة المصريين، هم أول من تفلسف    

                                                           
 ـ ١٠عبد الرحمن بدوي ـ .د: ربيع الفكر اليوناني :  انظر )١(

  .١٩٥٨القاهرة ـ 



 

 

كليمنت (اليهودي، و   ) فيلون(ن القدامى مثل    كثير من المفكري  
clement (السكندري)١(. 

بأن األمر ال   : ورغم أن الحذر العلمي يستوجب القول     
يزال حائراً بين النفي واإلثبات، في تأثير المصـريين علـى           
الفلسفة اليونانية، فإن هذا الحذر ذاته يستوجب أيضاً، التأكيد         

ية ليس مـن العلـم فـي      أن الكالم عن معجزة يونان    .. «على
 شيء، فالقول 

أن اليونانيين قد أبدعوا فجـأة، ودون سـوابق أو مـؤثرات            
خارجية، حضارة عبقرية في مختلف الميـادين، هـو قـول           
يتنافى مع المبادئ العلمية، التى تؤكد اتصـال الحضـارات          
وتأثيرها بعض ببعض، على حين أن لفظ المعجزة، يبدو وفي         

النبثاق المفاجئ للحضارة اليونانيـة،     ظاهره تفسيراً لظاهرة ا   
فإنه في واقع األمر ليس تفسيراً ألي شيء، بل إنه تعبير غير            

 .)٢(»مباشر عن العجز عن التفسير

                                                           
م متى ـ المقدمة ـ بغداد كري: الفلسفة اليونانية قبل سقراط :  انظر )١(

  .١٩٦٧ـ 
 ـ عالم المعرفة ـ الكويت ١٢٨التفكير العلمي ـ : فؤاد زكريا .  د)٢(

  . ١٩٧٨ـ 



 

 

أن عوامـل   « ويرى ثقاة الباحثين في الميدان الفلسفي     
االتصال بين اليونانيين والشرقيين القدماء، كانت أقوى ممـا         

 يد يؤكد، كنا نتصوره، وكل كشف تاريخي جد
 
 
 

بشكل متزايد، أن اليونانيين كانوا مـدينين بكثيـر للسـابقين           
عليهم من الشرقيين، السيما وأن االتصـاالت بـين هـاتين           

 .)١(»المنطقتين لم تنقطع لحظة واحدة
ال جدال في أن، المكان     .. «ويذهب فؤاد زكريا إلى أنه    

ـ         ة، الذى ظهرت فيه أولى المدارس الفلسفية والعلمية اليوناني
هو في ذاته دليل على االتصـال الوثيـق بـين الحضـارة             
اليونانية، والحضارات الشرقية السابقة، فلم تظهر المدرسـة        
الفكرية األولى في أرض اليونان ذاتها، إنمـا ظهـرت فـي            

، أي في أقرب أرض ناطقة باليونانية إلـى         ..مستوطنة أيونية 
مـر  وهـذا أ  .. بالد الشرق، ذوات الحضارات األقدم عهـداً      

طبيعي ألن من المحال أن تكون هذه المجموعة من الشعوب          

                                                           
 . نفس الموضع )١(



 

 

، دون أن يحـدث     …الشرقية، قريبة من اليونان إلى هذا الحد      
 ،»تفاعل بين الطرفين

إال أن المشكلة الكبرى في هذا الصدد، هي أن األدلـة           
 .)١(»..المباشرة على االتصال العلمي قد فقدت

 موضـوع   ولهذه األسباب، يمكن بمقارنة سريعة لمس     
التشابه، بين الفكر المصري، وبين ما تاله عند اليونان، لمساً          
خفيفاً، للتدليل على األقل على سـبق المصـريين الزمنـي،           
للوصول إلى أهم المبادئ، التى اعتبر اليونانيون بسببها أول         
المتفلسفين، مع اإلشارة إلى أوجه التشابه الواضحة، بين مـا          

 وصل إليه المصريون 
 

سير ونشأة الوجود، وبين الفكـر الـديني للشـعوب          حول تف 
 .المجاورة مكانياً، والتالية زمانياً

على الصعيد الفلسفي انتهـت محـاوالت الفيلسـوف         
في بحثه عن المادة األولى التى تكون منها        ) طاليس(اليوناني

العالم، إلى اعتبار الماء هـو هـذه المـادة، وقـد اعتبـره              
تفلسف لهذا السبب بالذات،    أول من   ) أرسطوطاليس(الفيلسوف

                                                           
  .١٣٠، ١٢٩:  نفسه )١(



 

 

وهذا ما وصل إليه المصريون قبله بآالف السنين، بتأكيـدهم          
في البدء لم يكن في الوجود سوى نون، وكـان نـون            « أنه

 .»محيطاً أزلياً مظلماً
وكان غريباً أال يالحظ الباحثون، أن الشـخص الـذى          
اعترفوا بأنه أول من أدخل الهندسة إلى اليونان، منقولة عن          

صريين، أنه هو نفسه أول من تفلسف لقوله بالماء كمبـدأ           الم
يشـير إلـى أن طـاليس،       .. أرسطو« أول لألشياء، رغم أن   

عندما يقول بالماء كمبدأ أول لألشياء، ربما يكـون متـأثراً           
باألساطير القديمة القائلة بأن أصـل األشـياء هـو المـاء،            

ن كما أن أرسطو يقترح أن يكـو      .. خصوصاً القائلة بالمحيط  
، )١(»طاليس متأثراً باألساطير المصرية عن أصـل الخليقـة        

أنه من الخير أن نسـتأنس    .. «وكان ينصح تالميذه دائماً بـ      
، )٢(»وفلسـفوه قبلنـا   برأي الذين تقحموا البحث في الوجود       

فمن كانوا هؤالء إذا لم يكونوا هم المصريين؟، بل ويعتـرف    

                                                           
بواكير الفلسفة قبل طاليس، أو من : حسام محي الدين األلوسى . د)١(

بعة العصرية ـ  ـ المط٦الميثولوجيا إلى الفلسفة عند اليونان ـ 
 .الكويت 

  .٥:  نفسه )٢(



 

 

، وهـو   لمجردالبحث النظري ا  بأن المصريين قد وصلوا إلى      
 .)١(مقياس التفلسف عنده

أن اليونانيين ليسـوا    « لذلك بدأ الباحثون يؤكدون على    
ولم يعد مقبوالً الـرأي     .. أول من بدأ الفلسفة والعلم والتجريد     

القائل بأصالة الفكر اليوناني، وبأن اليونان هم أول من بـدأ           
العلم النظري والفلسفة، ويقوي من عدم القبول هذا ما قدمتـه      

، من إنجازات فـي مجـال       والنيلحضارات وادي الرافدين    
ومن تحليل طبيعـة الميتافيزقيـا      .. العلم والمجاالت األخرى  

 اليونانية ـ وهي جوهر الفلسفة عند اليونان ـ يمكن 
 

القول أنها لم تكن إال صياغة جديدة، بألفـاظ ومصـطلحات           
 ظاهرة العقالنية والعلمية، للموضوعات الميثولوجية نفسـها      

، )٢(»التى كانت سابقة على ظهـور الميتافيزقيـا اليونانيـة         
) ري(ويذهب مع هذا الرأي كثيـر مـن المحـدثين، أمثـال           

 )٣()سارتون( ، و   )ميلهود(،و  ) ديورانت(و) الكسندر. ب.ا(و

                                                           
  .٦:  انظر نفس المرجع )١(
  .٥:  نفسه )٢(
  .١٥ : ١١من :  انظر نفس المرجع )٣(



 

 

 هذا االتجاه بعبارة بليغة واضحة      )١()جاردنر(، بينما يلخص    
 إن فالســفة اليونــان األوائــل مثــل طــاليس.. «:تقــول

 .»وفيثاغورس، قد قبعوا كتالميذ عند أقدام الكهنة المصريين
، ) فيثـاغورس (وال يقتصر األمر علـى طـاليس أو       

، لم تكونا أول مـن      )األرسطية(و) األفالطونية(فالمدرستان  
أشار إلى منطقية الوقوف عند علة أولى، في سلسلة العلـل،           

نية هي علة ذاتها، بعد أن وضح هذا المعنى في المدرسة األو          
المصرية، باعتبارها رع سيد المجمع القدسي هو هذه العلـة          
وال علة سواه، بل ويذهب المحدثون إلى التأكيد صراحة على          

بشكل خاص، قـد تتلمـذوا علـى        ) أفالطون(و) سولون(أن  
جامعة عين شمس األونية، ومن طالئع طالبها، ويعتبـرون         

ول الفكر األوني جامعة، صدرت العلم والمعرفة إلى كـل د         
، وقد اعترف أفالطون خاصة     )٢(العالم القريبة في هذا الزمان    

بفضل الحضارة الفرعونية على العلم والفكر اليونـاني،        .. «
وأكد أن اليونانيين إنما هم أطفال، بالقياس إلى تلك الحضارة          

                                                           
)١(      Egypt of the Pharaohs, P.٩.                  
مسار الفكر : صادق جعفر إسماعيل .محمد السيد سلطان ود. د)٢(

 .ت .لقلم ـ الكويت ـ ب ـ دار ا٢٧التربوي عبر العصور ـ 



 

 

، هذا عدا كثير من الروايات التاريخيـة        )١(»القديمة العظيمة 
سفة اليونانيين وعلمـائهم    تحكي عن اتصال كبار فال    .. «التى

بالمصريين القدماء، وسفرهم إلى مصر، وإقامتهم فيها طويال        
 .)٢(»لتلقي العلم

 
وغني عن اإليضاح والشرح، أن تصورات أفالطـون        

، ال  )٣(»عـالم المثـل   « عن العالم اآلخر الخالد، أو ما أسماه      
تخرج عن نفس التصورات المصرية القديمة، لهـذا العـالم          

عن قيـام   ) هراقليطس(ي بيانها، كذلك لم يكن كالم     والتي سيأت 
جوهر التكوين على الضدية في التركيب، كالماً جديداً فـي          

، فهذا هو نفسه ما أكدته العقلية المصـرية،    )٤(تاريخ اإلنسانية 
) نـون (باعتبارها العالم قد تكون أصالً من أزليين، هما الماء        

للوجـوس  ا(وإذا كان الرواقيـون قـد أخـذوا         ). رع(والنار
                                                           

  .١٢٩التفكير العلمي ـ : فؤاد زكريا . د)١(
 . نفس الموضع )٢(
 ـ دار السياسة ـ ١٣سيد القمنى ـ :  انظر الموجز الفلسفي )٣(

 .١٩٧٧الكويت ـ 
 ـ لجنة ١٩ : ١٧يوسف كرم ـ : تاريخ الفلسفة اليونانية :  انظر )٤(

 . ـ القاهرة ١٩٦٦ة ـ التأليف والترجمة والنشر ـ الطبعة الخامس



 

 

logos (       ،الهيراقليطي، واعتبروه كلمة خالقة سرت في الكون
، فقد كانـت المدرسـة      )١(كنفحة قدسية منحته الوجود والحياة    

المنفية صاحبة هذا االتجاه من قبلهم، وقد أكدت بوضوح أن          
العالم قد جاء خلقاً من عدم، باإلبداع، عـن طريـق الكلمـة             

بل ويمكن  . ا فكان الوجود  الخالقة، التى فكر فيها بتاح، ونطقه     
ـ دون تطرف أو انحياز ـ اعتبار اآللهة التسعة في المجمع  
القدسي، مع إضافة حور ابن أوزير، أصالً مباشـراً لتلـك           

األسـيوطى  ) إفلـوطين (الفكرة التى نـادت بهـا مدرسـة         
، صاحب مدرسة اإلسكندرية المنسوبة لليونـان       )٢(الصعيدي

إلى حد بعيد، والتى تقول إن      رغم مصريتها المكانية والفكرية     
هذا العالم جاء فيضاً وصدوراً مـن ذات اهللا، العقـل األول،            
على شكل عشرة عقول، يشرف كل منها على إدارة فلك من           
أفالك السماوات، بينما يشرف آخرها العاشر أو الفعال على          

                                                           
: نحو آفاق أوسع، أو العقل اإلنساني في مراحله التطورية :  انظر )١(

 ـ مكتبة األنجلو المصرية ـ ٩١٧أبكار السقاف ـ الجزء الثاني 
 .ت .القاهرة ـ ب

 ـ المكتبة ٩٧أحمد فؤاد األهوانى ـ .د: المدارس الفلسفية :  انظر )٢(
 . ـ القاهرة ١٩٦٥يف والترجمة ـ الثقافية ـ الدار المصرية للتأل



 

 

) حور(، وهذا العاشر كان في فلسفة أون هو         )١(فلكنا األرض 
ن العقل األول في ملك مصـر، وكانـت         الملك الذى ينوب ع   

مصر هي كل الدنيا في التصور القديم، بينما كـان وجـود            
العالم كله في هذه الفلسفة األونية، فيضاً وصدوراً على شكل          

 .عقول أو آلهة تسعة
ومن هذه اللمحات الموجزة، يتأكد سـبق المصـريين         

 .للفلسفة اليونانية، في أهم منجزات هذه الفلسفة
الصعيد الديني، فقد بات واضـحاً أن الفكـر         أما على   

المصري، قد امتد في موجة مد بعيدة، ليغطي الفكر العقائدي          
 لكل حوض المتوسط، ويؤثر فيه تأثيراً بقي 

 
 
 

الذين تأثروا  . )٢(حتى يومنا هذا، وبخاصة في عقائد العبريين      
، )١(بهذا الفكر أيما تأثر، وفي العقيدة المسيحية مـن بعـدهم          

                                                           
  .٣٥ : ٣٤سيد القمنى ـ : الموجز الفلسفي :  انظر )١(
 أصبحت مسألة تأثير الفكر المصري القديم في العقائد العبرية، أمراً )٢(

مسلماً به، بعد الدراسات المستفيضة التى قام بها األثري برستد 
ابه، كذلك  وحتى نهاية كت٣٤٧وخاصة من صفحة » فجر الضمير«في



 

 

بيل المثال ال الحصر، يمكن إيراد بعض أوجه الشبه         وعلى س 
بين ما ورد في قصة التكوين المصرية، وبين مـا ورد فـي             

 .بعض الديانات األخرى التالية لها في المنطقة
بالمقارنة؛ حول ما طرحه الفكر المصري، تصـوراً؛        
لنشأة الكون كله من الماء، نجد نفس التصور لـدى العقائـد            

 ـ في بالد الرافدين ـ حيث اعتبروا المـاء    األكدية والبابلية
كانت الخضم األول في الكون، وهو نفس       ) تيامات(أو اإللهة   

.. «المعنى الذى أكدته العقائد العبرية، فيقول الكتاب المقـدس        
وكانت األرض خربة وخالية، وعلى وجـه الغمـر ظلمـة،           

، ومما ال يحتـاج إلـى       )٢(»وروح اهللا يرف على وجه المياه     

                                                                                                            
قصة «ما قام به األثري ديورانت من مقارنات ال تقبل لبساً في

 وما  ٣٨٦وخاصة بجزئه األول من مجلده األول من ص » الحضارة
حسن .د: الموجز في تاريخ الثقافة والحضارة: بعدها، انظر أيضاً

 .٩٢ : ٧٦شحاته سعفان ـ من ص 
ر من الباب األخير من  سنعالج هذا التأثير بالتفصيل في الفصل األخي)١(

 .هذه الدراسة
 اإلصحاح الثالث من سفر التكوين، ويقول القرآن الكريم في نفس )٢(

 من سورة ٧اآلية » كان عرشه على الماء.. «إن اهللا في األزل: المعنى
 .هود



 

 

أن العبريين بالذات قد تأثروا بالفكر المصري، وأن هذا         بيان،  
األمر وارد وروداً قوياً، نظراً لبقائهم في مصر الفرعونيـة          
فترة ليست بالقصيرة، قبل رحيلهم فـي رحلـة التيـه إلـى             

 .فلسطين
 

سـماء  « وإذا كان شو قد فتق األرض إلـى قسـمين         
 مـا   في القصة األونية بعد أن كانتا رتقا، فإن هـذا         » وأرض

.. «قد) مردوك(أوردته ملحمة الخلق األكدية، فهي تقول أن        
شقها كما تشق الصدفة إلى قسمين، وثبت نصفاً وجعله سـقفاً        

 وعن هذه األسطورة، أو ربمـا عـن المصـريين           )١(»سماء
وقال اهللا لـيكن    « :مباشرة، أخذ الكتاب المقدس العبري قوله     

مياه، فعمل اهللا   جلد في وسط المياه، وليكن فاصالً بين مياه و        
الجلد، وفصل بين المياه التى تحت الجلد، والمياه التى فـوق           

 .)٢(»الجلد، وكان كذلك، ودعا اهللا الجلد سماء

                                                           
مصر والشرق األدنى القديم ـ الجزء السادس : نجيب ميخائيل . د)١(

 . ٢٩٨ـ 
إن .. «: ر التكوين ـ ويقول القرآن الكريمسف:  اإلصحاح األول )٢(

 . من سورة األنبياء ٣٠اآلية » السماء واألرض كانتا رتقا ففتقناهما



 

 

ولعل قصة الصراع بين أوائل البشر على األرض، في         
الديانة المصرية، بين أوزير وست، هي نفس القصـة التـى           

 آبـاء   ،)١(وردت بالكتاب المقدس تحت اسم هابيـل وقـايين        
 .البشر، وكما قتل ست أخاه أوزير، قتل قايين أخاه هابيل

هذا وقد اعتقدت عقائد الرافدين في العقيدة المصـرية         
المنفية، حول الخلق بالكلمة، فها هي أسطورة التكوين األكدية         

مر بالغرق أو الخلق، يكن مـا       « :تخاطب اإلله مردوك قائلة   
 تكلم ثانية فتعـود     تأمر به، افتح فمك تتالشى قطعة القماش،      

وقد أخذ العبريون نفس الفكرة، فتقول      . )٢(»القطعة كما كانت  
: إن اهللا عندما كان يريد خلق شيء ما، كان يقول         : نصوصهم

، وهي نفسـها الفكـرة التـى أخـذها          )٣(كذا، فيكون .. ليكن

                                                           
سفر التكوين ـ الحظ أنها القصة اإلسالمية :  اإلصحاح الرابع )١(

 .» هابيل وقابيل«ولكنها في اإلسالم تحت اسم 
 الجزء السادس مصر والشرق األدنى القديم ـ: نجيب ميخائيل .  د)٢(

 .٢٩٣ـ 
 ورد هذا بطول سرد الكتاب المقدس لقصة التكوين والخلق في )٣(

اإلصحاح األول من سفر التكوين، وقد أكد القرآن أن عملية الخلق قد 
. »إذا قضى أمراً إنما يقول له كون فيكون.. «تمت بهذه الطريقة، فاهللا

 . من سورة مريم ٣٥اآلية 



 

 

من مثل هذه البدايات البسيطة     .. «المسيحيون، فيؤكد كوك أنه   
 ـ يقصد رأي مدرسة 

 
 الذى نجده فـي  Logoفي الخلق ـ نشأ مذهب الكلمة  منف 

، وقد كانت المسيحية بوجـه خـاص،        »اإلنجيل الرابع يوحنا  
أكثر الديانات تأثراً بالعقائد المصرية، كما يحتمل جـداً كمـا           
سبقت اإلشارة، أن يكون بتاح هو الفتاح في النطق العبـري،           
خاصة أن سفر التكوين قد أكد أنـه بعـد خلـق السـماوات          
واألرض، استراح اهللا من عناء عمله في اليوم السابع، كمـا           

 .استراح بتاح من قبل
 

أما بالنسبة للدين اليوناني، وباختصار فقـد اعتـرف         
اآللهة المصرية، هي األصل الذى     « صراحة بأن ) هيرودت(

 .)١(»نبعت فيه آلهة اليونان
هذه بإيجاز أوجـه الشـبه الواضـحة؛ بـين فلسـفة            

 وعقائدهم، وبين فلسفات الشعوب المجاورة      المصريين القدماء 
وعقائدها، وقد قصدنا بها مجرد اإلشارة والتنبيه، ال البحـث          

                                                           
 .٦٧٦:  آلهة السحر )١(



 

 

والتأكيد المفصل، فهذا ما يخرج عن نطاق البحث، ونتركـه          
لمن يستطيع دراسته بتعمق أكثر، من البـاحثين علـى هـذا        
السبيل، ولم يكن الهدف عندنا سوى تقييم الفلسفة المصـرية          

مة وديانتها من حيث األصالة فيها بالقيـاس إلـى مـا            القدي
 .          مشابهاتها
 

       



 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 عقيدة الخلود المصرية

 



 
 
 

  



لتفسـير  ) منـف (و) أون(رغم كل ما قدمته مدرستا      
الوجود كوناً وكائنات، فقد ظل هذا الوجود عالماً محسوسـاً          
زائفاً ال يمكن االطمئنان إليه، بعد أن وجد هؤالء أن الفنـاء            
يضرب أطنابه في حية وجماده، مهما كانت مدة بقائها، ممـا           

يانة المصرية القديمة، بعـد     جعل هذه التفاسير أحد وجهي الد     
أن رأت الحكمة المصرية، أن الوجود ال يمكن أن يكون هو           
فقط هذا الفاني المتغير، إنما الوجود وجـودان أو عالمـان،           
عالمنا المادي المحسوس، وهو زائل فإن ال بقاء له، وعـالم           
آخر تشكل مواصفاته، واإليمان به، وبوجوده، الوجه اآلخـر         

 .  الديانةاألكثر قوة في هذه
ولما كان الوجود قد تشكل أصال من النقائض، فمـن          
البدهي أن يكون هناك عالم آخر، يناقض بوجـوده عالمنـا           
المحسوس، فيتصف بالخلود مقابل عالمنا الزائل، وإلى هـذا         
العالم الخالد، البد سيرحل الناس بعد مـوتهم، ممـا جعـل            

جوهرهـا،  االعتقاد في الخلود أس الديانة المصرية ولبها، و       
على أن أهم ما ميز الدين في مصـر         ) ول ديورانت (فيؤكد  

بل لم نجـد باحثـا      ،  )١("توكيده لفكرة الخلود  ".. القديمة، هو   
. واحدا على اإلطالق ممن طالعنا، ال يأخذ هذا األمر كمسلمة         



ال يوجد شعب قديم أو حـديث بـين شـعوب           "ويؤكدون أنه   
المـوت، المكانـة    العالم، احتلت في نفسه فكرة الحياة بعـد         

فقد رأى  . )٢(" المصريالعظيمة التي احتلتها في نفس الشعب       
المصري القديم في ظاهرة الموت أمرا مفزعا ومخيفا، يجب         
اجتنابه بأي صورة أو شكل مما حدا به إلى وضع تصوراته           

 . لحياة أخرى بعد الموت
وقد رأى الباحثون أن المصري لم يترك لنا تصوراً         

أبداً حول عالمه اآلخر، إنما تصورات مختلفـة        شامالً واحداً   
تعددت تخيالت المتفقهـين فـي      ".. متضاربة متناقضة، فقد    

تعيين عالم المخلدين، فتخيله بعضهم في جوف األرض حيث         
وتوهمه بعض آخر في الغرب على وجـه        . يدفن الناس فعالً  

ثم رجاه بعض ثالث في السماء حيـث الرفيـق          .. اإلطالق،
أن يصـبح رع    ".. أو كـان يمكـن للميـت        . )٣( .."األعلى

ذاته المتهادي في مركبه متجوال عبر السموات، وفي الوقت         
يمكن أن يصبح المرء أوزيريس أو واحداً من رعاياه، وقـد           
يكون ممكنا كذلك أن يلتحق بمجرة سـماوية كنجمـة فـي            
السماء، ولكن كان من الممكن جداً بعد كل هذا، أن يسـتمر            

 داخل قبره، متمتعاً بأطايب هـذه الـدنيا،         اإلنسان في العيش  



التي زود بها هناك، وأن يخرج من قبره بشكل أو بأخر من            
األشكال، ليستنشق الهواء، ويمتـع النظـر بـأرض مصـر           
 الجميلة، وكان معظـم المصـريين يميلـون إلـى األخـذ            
بهذه النظرية األخيرة، نظريـة الوجـود المسـتمر داخـل           

 . )٢(" األضرحة
الباحثين تفسير هـذا التضـارب، أو       وحاول بعض   

".. أنهـم   ) أحمد كمال (التخفيف من حدته على األقل، فيقول       
قسموا آراء المصريين فيما سيحصل لإلنسـان فـي الحيـاة           
األخرى إلى مذهبين، فأهل المذهب األول اعتقدوا أن البـاقي      

وأنه البد له من    ) كا(في اإلنسان هو الجسم اللطيف المسمى       
نية في جوف األرض، ولذا تطلبون أن يفعـل         الموت مرة ثا  

إنه متـى   : لهم بعد الموت ما يجلب لهم الفرح والغناء، قائلين        
ترك الجسم كا وحيداً، اعتراه الجوع والظمأ، وتبعته حيوانات         
فظيعة تتهدده بموت آخر يؤدى إلى فنائه، فمتى تليت عليـه           
الدعوات، وأقيمت عليه الصـلوات باتقـان وانتظـام، نـال           

اسطتها الغرف والمأكوالت والخدم والحرس، فيحفظونـه       بو
ة له بالفناء وأهل المـذهب      من تلك الحيوانات الفظيعة المهدد    

هنـاك  .. يعتقدون أن انتقال الروح إلى الدار اآلخرة      .. الثاني



حياة نعيشها تختلف سعادتها وشقاوتها، بالعمل الـذي جنـاه          
تستقر على حال،   اإلنسان في دار الدنيا، أو أن الروح قبل أن          

 . )٥(" البد وأن تعرض أوال على الحساب
ولكن بمزيد من اإلمعان في رؤية الباحثين الختالف        
التصورات المصرية على أنها خليط غير منظم وال مفهـوم،          
سنجد هؤالء قد تناولوا الموضوع جملة واحدة، دون تفاصيل         

ون محددة، فكأنهم بدأوا بالنهاية، فاختلط األول بـاآلخر، ود        
اعتبار للمراحل التطورية التي يمكن أن يكون هذا االعقاد قد          
مر بها، ودون حساب للعوامل والظروف الموضوعية التـي         

 . كان محتمال وجودها وراء كل خطوة انتقالية
وسعياً وراء وضع تصور شامل مفهـوم لالعتقـاد         

علينا إعادة النظر في التراكمات التـي       المصري في الخلود    
ي عن عالمـه اآلخـر وإخضـاعها للمنطـق          تركها المصر 

التطوري، مع ربطها باألحداث التي يتحمل تأثيرها في ذلـك          
التطور، والسير مع خطواتها في عقل المصري القديم، دون         
تعرض لكل التصورات المختلطة المتنافرة دفعة واحدة، منعاً        
لاللتباس واإلجهاد لدى القارئ، إنما سنبدأ تصاعديا، متحملين        

 .  صعوبة إعادة ترتيب المسألة دون القارئوحدنا



، حيـث أخـذ     )سيد عـويس  (وبداية، نبدأ بما بدأ به      
 االعتقاد األخروي فـي نشـأته صـورة تدريجيـة، بـدأت            

بوجود عالم سفلي لألموات مآل كل الناس       اعتقاداً ساذجاً   ".. 
ال ".. يؤكـد أنـه     ) أدولف ارمـان  (وإن كان   ،  )٦(" إليه حتماً 

العقيدة تنتشر بهذا الشـكل بـين الشـعب         يعرف متى بدأت    
المصري، على أنه مهما يكن من أمر، فإنها ترجع إلى زمن           

) دريتـون (إضافة إلى ما يحذرنا منه كـل مـن          ،  )٧(" بعيد
الشواهد األثرية في حـد ذاتهـا       تسمح  ".. أنه ال   ) فاندييه(و

ديانـة المصـريين، فـي الحقبـة        بتكوين فكرة إيجابية عن     
وأقصى ما في األمر، ما اكتشف      ).. ر التاريخ فج(األنيوليتية  

في البراري من جبانات الحيوانات، حيث وضعت بـاحترام         
تدل ".. وأنه  " بنات آوؤ، وثيران وكباش وغزالن بين الحصر      

الترتيبات المعدة في المقابر على اعتقاد في البعث، إذ يمكـن           
االستنتاج من وضعهم التغذية بالقرب من الجثث، وكذلك من         

ع لوازم الزينة واألدوات أحياناً، أنهم كـانوا يحسـبون          وض
الموتى يعيشون في قبورهم ويتغذون فيها، ويحتاجون إلـى          

 )٨(". العناية الجسمانية ويباشرون أعمالهم المختلفة



ومن هنا نظن أن الفكرة في مبتداها قـد اقتصـرت           
على تصور الميت حياً بشكل ما في قبره، ثم تطورت الفكرة           

األرض يذهب إليه مـن خـالل        عالم مظلم تحت     إلى تصور 
حيث رأوا الشـمس تغـرب أو       الجبال الغربية   مدخل ما في    

تموت فيه كل يوم، فأصبح الغرب رمزا على المـوت، وإن           
كانت فكرة الخلود في القبر قد ظلت مسيطرة إلى حد ما إلى            

): اليزابيث رايفسشتال (جوار العالم السفلي، استنتاجاً من قول       
د شيد ملوك مصر المتحدة القـدماء، أصـرخة فخمـة           لق".. 

إلقامتهم الخاصة بعد الموت، في حين أنهم لم يقيموا لآللهـة           
 )٩(".. سوى أماكن متواضعة

نتج عن التطور   ".. أنه قد   ) رودلف آنتس (وقد رأى   
المرموق للقبور والشعائر الجنازية في مصر، خالل األلـف         

كانـت  : ن أساسـيتين نمو واسع النطاق لفكـرتي . م.الثالث ق 
األولى عقيدة أن األموات يواصلون بعض أشـكال الوجـود          
الطيفي، يمكن أن يكونوا به مصدر خطر أو خير ألخالفهـم           
األحياء، كما كانوا أنفسهم فيه عرضـة لمختلـف األخطـار           
وكانت الفكرة الثانية، ما أظنه الدافع البشري إلمداد المتوفي         

يحبه على األرض، حتـى     بما يخصه ويحتاج إليه، وما كان       



ولقد نشـأ تطـور   . يتمتع به ويستخدمه طالما وكيف استطاع    
هاتين الفكرتين األساسيتين في المقر الملكي، وليس فـي أى          

 مما يعنـى أن     )١٠( " البشرية خالدة  منهما أن الروح أو النفس    
 الفكرة في بدايتها لم تكن قـد وصـلت بعـد إلـى معنـى               

أن الموتى يقيمـون فـي      ".. ط  الخلود وإنما كانت المسألة فق    
 ويبقون فيها، أو على شكل أطياف فـي عـالم           )١١(" مقابرهم

تحت األرض، واألهم أن هذا النوع البدائي من الخلود كـان           
قاصراً على الملوك فقط، ولم يكن ألى فـرد غيـرهم هـذا             

 . الحق
وأن هذا النوع البدئي من الخلود كان مسألة شـائعة          

موماً، فشعوب الرافـدين عامـة   في عقائد حوض المتوسط ع  
كانوا يتصورون أن الموتى يعيشون في مكان مقبض تحـت          "

األرض، ملئ بالظالم والتراب، يذهب إليه الناس جميعـاً، ال          
".. وأطلقوه على هذا المكـان      ،  )١٢(" فرق بين صالح ومجرم   

تحيط ".. ورسموه في خيالهم   ،  )١٣(" البيت الذي ال يعود داخله    
  ومعـروف   )١٤(" لكل سور منها باب واحـد     به أسواق سبع،    

فـالتوراة  .. أن هذا اللون من التفكير قد ساد العالم القديم        "... 
لم تشر إلى الجنة والنار أى الحساب والثـواب والعقـاب إال            



حوالى القرن الثامن قبل الميالد، أما قبل ذلك فهناك         .. متأخراً
 أن الروح كما اعتقدت المسيحية  ،  )١٥(" شيول أو أرض الظالم   

ستذهب حاالً بعد الموت إلى المكان الذي دعـاه يسـوع           ".. 
 . )١٦(" الهاوية، لتنتظر دينونة اهللا

يرجع هذه البداية لفكرة الخلـود      ) ديورانت(المهم أن   
الفرعونية إلى أسباب أهمها طبيعة األرض المصرية ذاتهـا،         

أن الفـالح   : وإجماع اآلثـاريين  ) برتسد(فيقول معضداً من    
الحبة التي يذرها، قد نبتـت      ".. ري كثيراً ما كان يرى      المص

واخضرت وأتت ثمارها ثم زرع من تلك الثمار حبة أخرى،          
فتكررت معجزة الحياة، ففكر في تلك الحياة المتجددة التي ال          

إذا أمكن أن يحيا أوزير     ".. ، ألنه   "يمكن أن تموت موتاً نهائياً    
 فإنـه فـي مقـدور        ويحيا النبات كله بعد موتهما     – النيل   –

اإلنسان أيضاً أن يعود إلى الحياة بعد موته، وكان بقاء أجسام           
الموتى سليمة بصورة تسترعى النظـر فـي أرض مصـر           
الجافة مما ساعد على تثبيت هذه العقيدة، التي ظلت مسيطرة،         

 . )٢( "إلى أن انتقلت منهم إلى الدين المسيحى
 أن  أما سبب الموت في نظر المصري القديم، فهـو        

هناك قوة خاصة كانت تالزم اإلنسان في حياته، قد فارقتـه،           



 وكانت هي سر حياته، وهي قـوة يمنحهـا لـه رع عنـد              
، وهي صورة طبق األصل من      )KAكا  (أسماها  ،  )١٨(ميالده  

اآلثـاريين  ) هرمان رانكة (و) أدولف ارمان (صاحبها، إال أن    
ما لم يكن   ليس من الواضح لنا، ورب    ".. األلمانيين يؤكدان أنه    

واضحاً بالنسبة للمصريين القدماء أنفسهم، كيف كانت حالـة         
 . )١٩(" الكا أثناء الحياة، وال الدور الذي كانت تلعبه

وهنا يكمن السر في مسألة تقديم الطعـام والقـرابين          
ـ      كان يجب أن تظل حيـة      ) كا(إلى الموتى في القبور، ألن ال

ل عدة لتسهيل   بعد موت صاحبها، لذلك اتخذ المصريون وسائ      
هذه المهمة، فقاموا بتحنيط األجساد حتى تحل الكا في الجسد          
عندما تريد، مع تمثال للميت يشبهه تمام الشبه، يوضع فـي           
مكان أمين، حتى يمكن للكا أن تجد فيه القسمات الشخصـية،           
التي قد تفقدها الجثة بمرور الزمان، بل فيما يختص بجماهير          

 على االعتقاد الخاص بحيـاتهم      الشعب، فلسنا نملك أى دليل    
 . )٢٣() جون ولسن(بتأكيد اآلثاري والمؤرخ "بعد الموت 

فـي ذلـك، اآلثـاري والمـؤرخ        ) ولسن(ويعاضد  
من الحقائق الغربيـة فـي      : ".. بقوله) سليم حسن (المصري  

بابها، والتي يجب معرفتها عن معتقدات الشعب فـي عهـد           



الجنازية عامة إشـارة    أنه لم يرد في المتون      .. الدولة القديمة 
 مدى حياته   – كا   – أو قرينته    – با   –إلى روح الفرد العادي     

كما أنه ال توجد صور أليهما في النقوش والرسوم حتى بعد           
الموت، وهذا بخالف ما نعلمـه عـن الملـوك، إذ أن روح             

، مرسومة على اآلثار فـي      - كا   – وقرينته   – با   –الفرعون  
هم من ذلك أن التصورات حول      ونف. )٢٤( ..حياته وبعد مماته  

الخلود قد أخذت خطوة تطورية، فبدأ الشعب يدخل المرحلـة          
الجنازية، لكن دون أن يكون له حق الحياة بعد الموت ألنـه            

وهى بوجه خاص سر الخلـود      ) با(، وال يملك ال   )كا(بدون  
 . كما سنرى فيما بعد

وقبل االنتقال إلى هذه المراحل الجديدة فـي تطـور          
لود، ال يفوتنا أن نشير إلى مجموعـة مـن آلهـة            فكرة الخ 

الموتى، التي اعتقد فيها المصـري القـديم، وكـان أهمهـا            
وكـان  .. إله مدينة كاسا في مصر الوسطى     "وهو  ) أنوبيس(

وفي المؤلفة الشمسية   .. يمثل في هيئة رجل له رأس ابن أوى       
ة  ويبدو لنا أنه كان الصور     .)٢٥(" ابناً لرع .. كان يعد ) األونية(

إلها مـوتى   ) Ophisوب وات   (التطورية لإللهين الجنازيين    
خنتـى  ( و ،)٢٦(أسيوط وكانا يمثالن في هيئة الـذئب كاملـة          



، وكان فـي  )أبيدوس(إله مدينة ) Khent Amentiuآمنتى 
إله ) Sokarisسكر  (هيئة ابن آوى الكاملة، ومع هؤالء كان        

  .)٢٧(جبانة منف الذي اشتق من اسمه سقارة الحالية 
إن اآللهة الجنزية األقدم،    :  القول – استنتاجاً   –ويمكنا  

، إذا أخـذنا بالحسـبان      )خنتى آمنتـى  (و) وب وات (وكانت  
أشكالهم الطوطمية الحيوانية الكاملـة، بالنسـبة لكـل مـن           

الذين أصبحا ذوى أجسام آدمية، واحتفظا      ) سكر(و) أنوبيس(
خنتى (و) وب وات (من الطوطمية بالرأس الحيوانى، كما أن       

كانا من آلهة الملكيات القديمة، وظهرا في عواصـم         ) آمنتى
هذه الملكيات، صاحبه المصلحه في االرتباط بآلهة جنازيـة،         

آلهة أحدث عهدا، بعـد     ) سكر(و) أنوبيس(بينما يمكن اعتبار    
أن انتقلت العواصم الملكية من الجنوب إلى الشمال، فـارتبط          

وفـي  . باالندماج فيـه  المنفي، وانتهى   ) فتاح(باإلله  ) سكر(
، والـذي   )فتـاح (و) رع(المراحل التالية، بعد الصراع بين      

) أتـوبيس (، فيما بقى    )سكر(، انتهى بالطبع    )فتاح(اختفى فيه   
المنتصر، لكنه بدوره بدأ يتخلـف درجـات عـن          ) رع(مع  

، الذي أصبح في األسرة الخامسة هو السـيد المطلـق           )رع(



مرتبطـاً بـه، كـراع      ) سآنوبي(للدنيا واآلخرة، بعد أن ظل      
 . للمقابر فقط

عـالم تحـت األرض     : وأصبح واضحاً أن فكرتـي    
المظلم، والبقاء في القبر والخروج منه أحياناً في هيئة الكـا،           

عصر التأسيس وقيام األسـرة     قد سارتا جنباً إلى جنب حتى       
األولى، وبعد ذلك بدأ اإلصرار على االستمرار في الوجـود          

قاوم البلى المادى فاتجهت األذهـان      بعد الموت، في منطق ي    
إلى بناء المنشآت التى ال تبلى، فكان أن تركوا لنا أهراماتهم           
الكبرى، مع فن التحنيط الرفيع، للمحافظة على الجثة أطـول          

 . مدة ممكنة
ويلوح لنا أن التطور الجديد لفكرة الخلود، قد بدأ مع          

تصر فما كان يرضى هؤالء بمصير لملوكهم يق      ) أون(مدرسة  
على تواجد في القبر بعد الموت، خاصة أنهم قد أصبحوا في           
األسرة الخامسة هم هؤالء الملوك أنفسهم، فبدأوا يبحثون عن         
مصير أفضل مما قادهم إلى وضع نظرية، قصرت الخلـود          
على الملوك، ويمكنا أن نفهم كيـف سـار مـنطقهم هـذا،             

 على  بتصورنا لحسبتهم المنطقية التي يمكن أن تكون قد تمت        
 : الشكل اآلتى



 إذا كانت اآللهة آلهة ألنها خالدة
 وإذا كان سر خلودها هو طبيعتها اإللهية

 )٢٨(" أوالد رع".. وحيث أن الملوك هم 
فهم قد جمعوا إلى جانب الطبيعة اإلنسانية الطبيعـة         

 . اإللهية
 . وباعتبار هذه الطبيعة اإللهية طبيعة خالدة

 . الملوك بدورهم خالدينإذن يكون منطقياً استنتاج أن 
 

ويكون منطقياً إذن اقتصار الخلود بمعنـاه الحقيقـي         
ألنه ابن الشمس الخالدة التي ال      ،  )٢٩(" فرعون وحده ".. على  

كما تذهب الشمس لتستريح كـل ليلـة، وتعـاد          ".. تموت، و 
فإن الملك بدوره إذا تـرك هـذه        ،  )٣٠(" كل صباح .. والدتها

تعـاد والدتـه    "..  أن   –المنطق   إزاء هذا    –الدنيا، فال شك    
 مـأواهم  .. عامـة الشـعب   ".. أمـا   ،  )٣١(.." لسعادة أبديـة  

 . ألنهم ال يملكون الطبيعة اإللهية الخالدة، )٣٢(" األرض
 

 : وهنا أعلنت متون األهرام بيقين ال يهتز
 " ال يموت على األرض بين الناس".. إن الملك 



 )٣٣(" الناس يفنون وأسماءهم تمحى".. ألن 
 )٣٤(" يصعد إلى السماوات".. بعكس الملك الذي 

ومن هنا وضح إصرار هذه المتون الهرميـة علـى          
تأكيد هذا المعنى بالتفرقة بين مصير الملك، مالـك الطبيعـة           

 : اإللهية، وبين بقية البشر االعتياديين، فتقول
 الملك تيتي ) أى نسل(إن ماء "

 في السماء
 وشعب تيتي
 "في األرض

 : أو تخاطب الملك قائلة
 إن ماءك مأواه السماء"

 أما اآلالف
 .."فمأواهم األرض

 وال شك 
 أنك تدخل أبواب السماء"

 "التي حرمت على المواطنين
 ألنه 

 قد فتح لك مصراعا باب السماء"



 وانفرجت لك أبواب السماء
 "وهي التي تصد الناس بعيداً عنها

 لذلك 
 المزالج.. يفتح للملك".. 

 اب السماءإلى ب
 )٣٥(" المحرمة على الناس

 
الزعم أن هذه الطبيعة اإللهية بالذات، هي       وهنا يمكن   

أو الروح، ويدعم ذلك مـا      ) با(ذاك الشيء الغامض المسمى     
ان البا شيء يخص الملوك فقط، دون سـائر         : سبق في قول  

 . الناس
وأن االعتقاد بأن الخلود مسألة خاصة باآللهة فقط، لم         

على الفكر المصري، فإن هـذا التصـور ظـل          يكن قاصراً   
طوال عصور الحضارة الرافدية حتى منتهاها، وقد نصـت         

عندما ".. الرافدية على أنه    ) Gilgameshجلجامش  (ملحمة  
خلقت اآللهة اإلنسان، قدرت عليه الموت، بينمـا احتفظـت          

وهذا االعتقاد وضع المصريين أمـام      . )٣٦(" لنخفسها بالخلود 
يكون اإلنسان خالداً، فالبد أن يكون إلهـا،        خيار وحيد فكي    



وهو الخيار نفسه الذي لم تخرج الحضـارة الرافديـة عـن            
يوتنا بشتم  (تصوره، فزعموا أن إنسانا واحدا نال الخلود هو         

Utaonapishtim (        بطل أسطورة الطوفان، ولم يخلـد إال
 . )٣٧(بعد أن قررت اآللهة رفعة إلى رتبة األلوهية إثابة له 

 يكن هذا المنطق غريبـاً، حتـى علـى بعـض            ولم
الديانات الكبرى، وقد كان األساس الفلسفي الذي تصـورناه         
لمنطق الخلود الفرعوني، وهو ذات الجوهر واألساس الـذي         
قام عليه تصور الديانة المسـيحي، بـل جوهرهـا برمتـه،            
فتصور لنا األناجيل أنه قبل مجيئ المسيح لم يكن هناك خلود           

 يذهبون إلـى    – صالحهم وطالحهم    –يع الناس   وإنما كان جم  
هاوية العالم السفلي المظلم، وبمجيء المسـيح واستشـهاده         
وموته ثم عودته للحياة، وذهابه خالدا إلـى عـالم السـماء،            
لوجود الطبيعة اإللهية فيه إلى جانب الطبيعة اإلنسـانية، أو          

قد بتأكيدهم أن الهوته لم يفارق ناسوته وال لحظة واحدة فإنه           
كتب الخلود لكل من يؤمن به، حيث سيصبح المؤمنون بـه           
بمثابة أبناء له يخلدون مثله عبر هذه البنوة، لذلك يؤكد هؤالء           

 . )٣٨(" أبانا الذي في السماوات: على ترديد ندائهم



أما تكييف هذه الخلود الملكي المصري؟ فهـذا مـا          
 خليطاً مـن  ".. يجيب عليه المصرولوجيون، فيرون أنه كان       

األفكار والخياالت، فكان يعتقد أن الميت فـي قبـره يأكـل            
، )٣٩(" وأنه بين حاشية الشمس في نفـس الوقـت        .. ويشرب

وأنه لم يكن لدى المصري فكرة واضحة عن عالم الخلـود،           "
فظن البعض أنه يعيش بين نجوم السماء، واعتقد آخرون أنه          

نه يجلس على األشجار بين الطيور، على حين أعتقد البعض أ         
 . )٤٠(" يظل فوق األرض حيث تستقر عظامه

مجمل ما يراه هؤالء لتصورات     ) برتسد(ويلخص لنا   
نسـج خيـالهم    ".. أنه قد   : المصريين عن عالم الخلود بقوله    

نسيجا معقداً، ضم من األلوان ألف لون، بحيث صار غيـر           
في (قابل لالندماج في وحدة متماسكة متجانسة، فنرى الملك         

عرشه ومرة أخرى نجده يهيم في حقول       عتلياً  مرة م ) النقوش
البردي طلباً للقوت، ثم يظهر في بعض الجهات في مقدمـة           
سفينة الشمس، وفي مرة أخرى يظهر كأنـه أحـد النجـوم            

وهـذه الصـورة    ،  )٤١(" الثوابت، قائما في خدمـة الشـمس      
، )٤٢(إلى القول بآخرة نجمية     ) برستد(األخيرة، كانت مما دعا     



لى جوار مـذهب اآلخـرة الشمسـية األونيـة     تشكل مذهبا إ  
 : وتلخيصاً لكل هذه اآلراء يمكن القول

 : إن المصرى القديم قد تصور الملك بعد الموت
 .  يجلس على مقدمة سفينة الشمس-
 .  يحيا بين نجوم السماء كأحد نجومها الثوابت-
 .  يجلس على األشجار بين الطيور-
  . يستمر في قبره حيث تستقر عظامه-
 .  يعيش في قبره يأكل ويشرب-
 .  يعتلي عشره حتى بعد موته-
 .  يهيم في حقول البردي طالباً القوت-

ولفهم هذا الخليط المتنافر، الذي أصر الباحثون على        
ـ          ) كـا (تضاربه يجب العودة مرة أخرى إلى موضـوع الـ

 ). با(والـ
لقد اعتقد المصري القديم، أن اإلنسان ينقسم إلى قوى         

ندمجة معاً، تنفصل عن بعضـها الـبعض بـالموت،    ثالث م 
 : وهي
 الجسد اإلنساني، أو الشخصـية اإلنسـانية، الواقعيـة،          -١

 ). األنا(السلوكية أو ما يمكن االصطالح على تسميته 



 الروح، وظلت بالنسبة للمصري القديم شيئاً غامضاً، غير         -٢
 . )٤٣() با(محدد أسماه الـ 

ن يشبه األنا تماماً، بـل هـي         قوة ثالثة عجيبة، هى كيا     -٣
صورة طبق األصل منه، وإن كانت تخالفـه بكونهـا          
غير مادية ومهمتها حمايته من المخاطر أثناء حياتـه،         
وصحبته إلى القبر بعد مماته، وتتردد عادة مـا بـين           

) كـا (القبر، وبين ظاهر األرض وأطلق عليها اسم ال         
)٤٤( . 

ايـا هـذه    وقد كان لمصرية الباحث، ومعاشه بين بق      
المعتقدات في ريف مصر، فضلها إلى حد بعيد، في فهم مثل           

إنه حتى اليوم،   : هذه المتضاربات، وإليضاح هذا الفهم نقول     
لم يزل رجل الشارع في ريف مصر يعتقد اعتقاداً جازماً بأن           

 : لإلنسان ثالث قوى هى
 الجسم المادي، أو الشخصية اإلنسانية الواقعية السلوكية،        -١

 ). األنا(صطلحنا على تسميته أو ما ا
 الروح، وهى من الموضوعات التى ال يخوض بالحديث         -٢

فيها ولو لمجرد الفهم، كناتج لتأثير العقيدة اإلسـالمية،         
التي اعتبرتها من أمر ربه، وظلت بذلك كياناً غامضاً،         



يطابق ذات الكائن القديم الغامض الذي أسماه األسالف        
 ). با(

ت، وهي قوة تحمي اإلنسان من المخاطر        القرينة أو األخ   -٣
أثناء حياته، كمالك حارس، فتحميـه مـن اإلصـابات          
الخطيرة في الحوادث، وتصحبه إلى القبر عند موتـه،         
وقد تتردد ما بين القبر واألماكن التي كان يغشاها فـي           
حياته، خاصاً إذا كان موته عنيفاً، ففي هذه الحالة تعود          

يت، وفـي هـذه الحالـة       بغرض إقالق راحة أعداء الم    
 عفريتـاً، أو روح     – ما يسميه العامة     –تصبح القرينة   

 وهو ال يعني بها الروح فعـال، ألن         – مجازا   –الميت  
الروح تذهب إلى البرزخ بمجرد الموت، وال تعود إلى         

تذهب إلـى   "الجسد إال بالبعث في االعتقاد اإلسالمي أو        
في  )٤٥( "هناك منتظرة القيامة  .. حضرة المسيح، وتمكث  

االعتقاد المسيحي، أما القرينة فهي ال تخرج عما أسماه         
وأن معنى القرينة يفيد ذات معنى      ،  )٤٦() الكا(االسالف  

، إنمـا   )كـا (، فكلمتي القرينة أو األخت وكلمة       )كا(ال  
 . تحمل معنى التشابه والتماثل مع األنا



وعليه، يمكن إعادة ترتيب النصوص القديمـة، فـي         
بعاد الشخصـية اإلنسـانية فـي التصـورات         ضوء فهمنا أل  

الحالية، لعل األمر يصبح أكثر اتساقاً وانضباطاً فـي عـالم           
 . الخلود األونى

فإذا كان المعتقد الحالي يرى أن الروح تترك الجسد         
بمجرد الموت، حيث تصعد إلى السماء، وال تعود إال بالبعث،          

ـ    ".. فإن متون األهرام كانت تؤكد أن        ان روح الفرعـون ك
الفرعون كانت تسبقه إلى    ) با(أى أن   ،  )٤٧(" يسبقه إلى السماء  

الملكوت السماوي، وهنا بداية تفسير ما وصف بالتضـارب         
واالضطراب، فهو يوضح لنا لماذا صورت النقوش الملـك         
الميت جالساً فوق مقدمة سفينة الشمس، ويكون الجالس هنـا          

يصبح تأكيـد   ، و )األنا(الملك أو روحه، وليس الملك      ) با(هو  
النصوص أن روح الملك تستقر في السماء بين النجوم، هـو           
تأكيد وإصرار على إيضاح االعتقاد بصعودها إلى السـماء،         
وذلك بوضعها بين أوضح ظـواهر السـماء المحسوسـة،          

 . النجوم
وإذا كان المعتقد الحالي يرى أن القرينة أو األخـت          

ن التي كـان    تظل على األرض تتردد بين القبر وبين األماك       



يغشاها الميت إبان حياته، فإن النقوش القديمة صورت الميت         
في قبره يأكل ويشرب، أو يهيم في حقـول البـردي طالبـاً             
القوت، أو يعتلي عرشه، وكان هذا مما حدى بالباحثين إلـى           
رؤية التضارب والتنافر فيها، لكن األمور تستقيم عندما تربط         

ال أفعال قرينته أو أختـه أو       القديم بالحالي فتصبح هذه األفع    
كاه التي تشبهه ويكون من الطبيعي أن ترسم على الجدران،          
وهي تقوم بهذه األعمال في هيئة الملك، وهذا ما تراه العقيدة           

الروح بعد مفارقتهـا    "اإلسالمية اآلن، فيقول السيد سابق إن       
للجسد يكون الموت، وتبقى هي مدركة تسمع مـن يزورهـا           

وبمـا أن الـروح تـذهب       ،  )٤٨(" ليه السالم وتعرفه، وترد ع  
 القرينـة أو    – بـال شـك      –للبرزخ فالشيخ سيد يقصد هنا      

 . األخت
وهكذا يصبح الموضوع أكثـر أتسـاقاً وانضـباطاً،         
فيمسي الميت في قبره بينما تصعد باه إلى السماء، وتظل كاه           

 . تحوم بين القبر واألرض
خامسة، كان  وهكذا انتهى إلى أنه حتى بداية األسرة ال       

الخلود قاصراً على الملوك فقط، ليس بمعنى الموت والبعث،         
إنما تأسيساً على منطق أن هؤالء الملـوك آلهـة يملكـون            



عالم القبر  : وقد جمع هذا الخلود بين عالمين     . الطبيعة الخالدة 
وما حوله باعتبار الملك اإلله لم يمت أصال إال موتاً ظاهرياً،           

الم السماء بصحبة اإللـه األعظـم       ألن كاه لم تزل حية، وع     
 ). با(األونى، باعتباره ) رع(للمجمع القدسي، 

ولكن الغريب في بابه، أن عقيدة الخلود قد أخذت في          
هذا العهد خطوات تطورية سريعة وخطيرة، ظهر فيها اإلله         

ظهورا قوياً، وترافق معه ظهور ما يمكن تسـميته         ) أوزير(
حاكما لهذا العالم الثاني،    ) رأوزي(عالماً آخر للخلود، وأصبح     

في ذات الوقت الذي بدأت فيه جماهير الشعب تغـزو عـالم            
لعقيدة الخلود  الملوك اآلخر، لتتوافق هذه التطورات المالحظة       

 مع توقيتنا لبداية الثورة الشعبية األولى التي أدت         – زمانيا   –
النهيار الدولة القديمة، مما يدفعنا إلى افتراض وجود ربـاط          

إلى عالم آخـر    بين الثورة الشعبية، وبين دخول الجماهير       ما  
كإله للعالم اآلخر، وبين تطـور      ) أوزير(خالد، وبين ظهور    

 . مفهوم الخلود تطورا ارتقائياً سريعاً
وسعيا وراء الكشف المأمول عن الرباط بـين هـذه          
العناصر األربعة، نظن أن عقدة الرباط المتفرع فـي أربـع           

ذاته ذلك اإلله الذي أصبح     ) أوزير(له  جهات، تتمركز في اإل   



منذ هذا العهد وحتى نهاية العصور الفرعونية صاحب العالم         
الخالد وإلهه األعظم بال منازع، األمر الذي يدفعنا دفعا إلـى           

، نبحث ماهيته، توقيت ظهـوره، أثـره        )أوزير(الوقوف مع   
وتأثره بأحداث عصره، ودوره في تطـور عقيـدة الخلـود           

  .الفرعونية
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Benguin Books, p. ١٠٢.  

٣٧. O.p. cit, p. ١١٣. 

وديـع  . د:  لفهم جوهر الخلود المسيحى، ارجـع إلـى        -٣٨
، ٢أبن هم الموتى، مطبعة كيلوباترا، القاهرة، ط      : ميخائيل

: عزت زكـى  .  د : وما بعدها، انظر أيضاً    ٢٨ت، ص .د
 كليوبـاترا،   الموت والخلود في األديان المختلفة، مطبعة     

 .  وما بعدها١٢١ت، ص .القاهرة، د
 . ٢٠٣سبق ذكره ص: محمد أنور شكري.  د-٣٩
 . ٣٢٥سبق ذكره، ص:  ارمان ورانكه-٤٠
 . ٩٩سبق ذكره، ص.. فجر:  برستد-٤١



 . ٩٠ص:  نفسه-٤٢
 رأى كل من ماسبيرو، ورينوف، أن الكا تحمل البـا،           -٤٣

إلله، وقـد   وأن البا هى الروح، وغشاء يحيط بقبس من ا        
ــك   ــى ذل ــا عل  Viry, la Religion deوافقهم

l'ancienne . 
Egypte, Paris, ١٩١٠, p.p. ٢٣٧ ١٠٤ – ١٠٢.  

 : انظر أيضاً
Naville le Religion des ancens.  
Egyptiens, paris, ١٩٠٦, p.p. ٥٤ – ٥٣.  

 :أنظر أيضاً
Jequier, Histoire de la civitilisation.  
Egyptienne, Paris, ١٩٢٣, p.p. ١٥٢ – ١٥١.  

 : أنظر أيضاً
Wiedemann, Da Salte Aegypten,  
Heidelberg, ١٩٢٠, p.٧٢.  

وهذا الرأى يؤدى إلى صدق نظريتنا، حـول كـون          
هى ذلك العنصر اإللهي الخالد؛ الذي يملكـه الملـوك          ) البا(

 . دون بقية الناس، والذي تحدد إليهم غير نسلهم اإللهي



٤٤. Sterdroff: Die ka und die Grabstatuen, Ae. 

Z.(١٩١١ – ١٩١٠) ٤٨ p.p, ١٥٩ – ١٥٢.  

أن : في هـذا الكتـاب    ) شتيردوف(وملخص نظرية   
روح حارس يخلق مع اإلنسان، ويتبعه كقرين له أثناء         ) الكا(

هنا لقرية  ) شتيردوف(حياته، وبعدها بقليل، وقد أخذنا برأى       
لمصريين، وإن كانت   من المفهوم الحالي لمعنى القرين عند ا      

الذي يذهب إلى   ) جيمس برستد (هناك آراء أخرى، مثل رأى      
أن الكاروح يخلق مع اإلنسان، لكنه ال يدخل في خدمتـه إال            

 . في العالم اآلخر
 : بالذات ارجع إلى) كا(وللمزيد حول الكائن 

Maspero, Etades de Mythologie et el 
archeologie Egyptionnes, ١, paris, ١٨٨١, 

p.p٩١-٧٧. 

، )لوباح رينوف (كما أن فهمنا الذي طرحناه يتفق مع        
 : انظر له بهذا الصدد

Lepage Renouf: The true Sense of 
Important Egyptian words, in the Transcrions 
of the society of Biblical Archeology, vi, ١٩٧٨, 

p.p. ٥٠٨ – ٤٤٩. 



 حو الكا، استناداً لمثل     وليلحظ القارئ أن ما ذهبنا إليه     
هذه اآلراء، مع رؤانا الخاصة، هو نفسه مدار بحـث، بـل            

 . وأساس ما يسمى بالنظريات الروحية عامة، حتى اآلن
 . ٩٥سبق ذكره، ص:  بلى جراهام-٤٥
، ١٦١، ص ١سبق ذكـره، ج   : أحمد بدوي .  د -٤٦

ما يسميه أهل مصر اليوم القرينـة أو        ".. ويرى أن الكا هى     
 ".األخت

 . ٥٣٣، ص٣سبق ذكره، ج: سليم حسن.  د-٤٧
اإلسـالمية، دار الكتـب     : العقائد:  السيد سابق  -٤٨

 . ١٩٦٧، ٢الحديثة، القاهرة، ط
 



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 مشكلة اإلله أوزير

 
 



 

 
من الصعب اكتشاف المبرر العقلـي      
الستمرار الحياة بعـد المـوت وال       
أعتقد أنه من الصواب والحكمة، أن      
نعتنق آراء ال تستند إلى أدلة بينيـة        

 .أو علمية
 .برتراند راسل

 
ذهب كثير من العلماء، إلى أن عبادة أوزير، تمثل         .. «

يقـة  تقدماً هاماً في الديانة المصرية، وأنه كان لها أثـار خل          
 خاصة بعد أن أصبح أوزير هو إله العالم اآلخر؛          )١(»عظيمة

أن السبب في ذلك، إنما يكمن      ) ٣(، ويعبر إرمان  )٢(علم الخلود 
، بعـد أن    »قصته؛ وعالقته بالحياة والموت   .. «في تفاصيل   

 .قام من بين األموات جسداً حياً

                                                           
مصر والشرق األدنى القديم ـ الجزء األول ـ : نجيب ميخائيل.  د)١(

٢٨٠ . 
 .٣١٥الح ـ الجزء     ـ عبد العزيز ص: الشرق األدنى القديم:  انظر)٢(
 .٤٨ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان )٣(



 

 ولكن؛
متى ظهر أوزير في أفق الديانة المصرية؟ ومتى تميز         

 لسؤاله  )١( للعالم اآلخر؟ تلك المميزات التى دفعت إرمان       كإله
 :المتشكك دون وصول إلى إجابة شافية

هل كانت تلك المميزات التى معروفـة عنـه فـي           « 
عصوره األول؟أم أنها ظهرت وتكونت علـى إثـر قصـته           

 »المشهورة؟
.. «وهل كان أوزير إلهاً قـديماً     : ونضيف إلى تساؤله  

ب إجماع الباحثين تقريباً؟ أم إنه كان        كما يذه  )٢(»قدم الوادي 
 إلهاً حديثاً ومتى تكونت قصته المشهورة تلك؟

يبدى إثنان آخران على األقل مـن كبـار البـاحثين؛           
هنـري  (و) رودلـف أنـتس   (شكهما حول قدم أوزير، وهما      

 ، ولكن دون أن يعطيا )Henri Frankfortفرانكفورت 
 
 
 

                                                           
 . نفس الموض )١(
 .٤٢١مصر الخالدة ـ : عبد الحميد زايد.  د)٢(



 

 فيكتفي فرانكفـورت    أية إجابات شافية حول قدمه أو حداثته،      
بإثارة الشكوك، حول مدى الحقيقة، في عضوية أوزير فـي          

 :المجمع القدسى من بداية األمر، فيقول
يوجد هناك فرق واضح عميق، بـين األربـاب         .. إنه

والخمسة ) أوزير وشيث وإيزى ونبت حت    (األربعة األخيرة   
، فآتوم وشـو    )رع آتوم وشو وتفنوت وجب ونوت     (السابقين  
وجب وتوت يمثلـون الكـون، واسـمأهم توضـح          وتفنوت  

عناصره األساسية، وعالقتهم المشتركة تتضمن قصة الخلق،       
ليسـوا  ) أوزير وتوابعـه  (لكن األطفال األربعة لجب ونوت      

متعلقين بأية صفة كونية، وإنما هم يمثلون الخيط والواصل،         
 .)١(ما بين الطبيعة واإلنسان

 :ا يتساءلثم يبرز فرانكفورت تشككه أكثر، عندم
وإنما كـان ذا درجـة      .. عن أوزير لم يكن مثل بتاح     

 ،..أقل
وأي منطقة من الطبيعة لم تكن له خالصة، فهو حـال           

 في 

                                                           
)١( Kingship and the goods , p.١٨٢ , university of chicago 

press, sixth impression ,١٩٦٩. 



 

األرض لكنها ليست ذاته، وهو عضو بالمجمع القدسى        
 لكنه

ليس رئيسه، والنيل له إلهه الخاص حابى، والحبـوب         
 لها إلهتها

ن يمثلها إلـه    كا.. الخاصة أرنوتت، وحتى قوة التناسل    
 ،)١(آخر هو مين

 فأين موقعه بين اآللهة القديمة المعروفة؟
ويلفت أنتس بدوره نظرنـا ـ دون أن يعطينـا أيـة     

 :إجابات شافية أو أي يقين ـ إلى 
) المؤلـف / يقصد قصة التكوين األونية     (القصة  .. أن

بأسرها، إنما توحي بأن هناك فجوة وسط الروايـة، فالقسـم           
نية، خاصة بالكائنات الكونية المصورة فـي       األول رواية كو  

 .)٢(..أشكال إنسانية، والقسم الثاني قصة إنسانية
بل ويعلن شكه في قدم اآللهة جب ونوت وأوزير معاً،          

 :مؤكداً

                                                           
)١( Ibid, p.١٨٣.             
 .٣١ ـ ٣٠:  القديمة األساطير في مصر)٢(



 

أن هذه األسماء، ال تبين أي صلة من فجـر التـاريخ            
 .)١(لآللهة الثالثة

 
ـ ؟ )٢(فأين يقف أوزير وتوابعه ـ بتعبير فرانكفورت 

هل كانوا كأبطال لألسطورة األوزيرية، معروفين إبان عصر        
فجر التاريخ مع أعضاء المجمع القدسى الكونيين ؟ أم أنهـم           
ظهروا في مراحل تالية، ثم أضيفوا للمجمع نتيجة ألحـداث          

 .حتمت ذلك
الحقيقة؛ أننا لم نجد دون هؤالء المتشككين، سوى اتجاه       

قدم المجمع القدسى، بـل     واحد بدا مسلماً تماماً بقدم أوزير،       
قدم التاريخ المصري ذاته، مستنداً إلى عدد مـن الشـواهد،           
يمكن بعد تجميع شتاتها ـ المتناثر في المصـادر ـ ، فـي     

 : التلخيص التالى
 إن أسطورته قد استندت إلى ذكريات تاريخية، وبخاصـة          *

أحداث صراع ولده حور، مع عمه الشرير سـت، التـى           
وحيـد األولـى بـين الشـمال       تتجاوب مـع أحـداث الت     

                                                           
 .٣١:  نفسه)١(
)٢(  Op. Cit, p.١٨٣.          



 

، وقد استندت ألوهية الملك ـ وهـي مسـألة    )١(والجنوب
فـي األسـاطير أن آلهـة    .. «قديمة جداً ـ إلى ما جاء 

التاسوعين حكموا الواحد تلوا اآلخر علـى األرض فـي          
وقـد تـرك    .. مصر ذاتها، قبل أن يعرجوا إلى السـماء       

ن هـذا   وم.. آخر اآللهة العظام الملك البنة حر     .. أوزير
األخير تحدر في زعمهم كل ملوك مصر، وبناء على ذلك          
يكون حق الملك قائماً على طبيعته اإللهية، التـى كانـت           

الملوك الذين حكمـوا    .. «، لذلك فإن  )٢(تنتقل إليه مع الدم   
الشمال والجنوب في العصر الهليوبوليتاني، أعلنوا أنفسهم       

 يبـدأ   تاريخ مصـر  .. «، وإن )٣(»..بوصفهم أتباعاً لحور  
ومنى يعتبر حور سلفه البعيد،     ) مينا(بملك موحد هو منى     

، )٤(»فهو من أتباعه، يحكم باسمه، وبحـق تناسـله منـه          
وبالتالي يصبح أوزير وهو أب حور، أقـدم مـن هـذا            

                                                           
 .٩٢إيمار وإبوايه ـ الجزء األول ـ :  انظر الشرق واليونان القديم)١(
 .٩٠مصر ـ :  دريتون وفانييه )٢(
مصر والشرق األدنى القديم ـ الجزء الرابع ـ : نجيب ميخائيل .  د)٣(

 .١٦٦ ـ ١٦٥
 .٧١ل ـ الجزء األو:  نفسه )٤(



 

انعقدت الهيمنة لإلله حور في     .. «الزمان، باعتباره أنه قد   
 .)١(»بداية األسرات

 
ة اإلله أوزير حتى نهاية      أن عبيدو أو أبيدوس، مركز عباد      *

انتقلت إليه في زمن قديم جـداً       .. «العصور الفرعونية، قد  
بوسيريس، (عبادة أوزيريس، من مكان عبادته األول ددو        

 .)٢(كما يذهب رانكه وإرمان. »بالدلتا) أبو صير حالياً
إن أهم أبطال األسطورة األوزيرية بعد حور وست هـي           *

هـة فجـر التـاريخ عنـد        اإللهة إيزى، وتعد من أقدم آل     
كانت فـي األصـل     .. ومعنى اسمها الكرسي  .. «الباحثين

بوتو ـ  (إحدى إلهات السماء، منشؤها الدلتا وربما في ب
وكانت تمثل في هيئة امرأة تحمل علـى رأسـها          ).. إبطو

كرسياً، هو العالمة الهيروغليفيـة السـمها، أو قـرنين          
 )٣(»..مملتويين يضمان قرص الشمس

                                                           
 .٣٠٤الشرق األدنى القديم ـ الجزء      ـ : عبد العزيز صالح .  د)١(
 .٣٢٩ـ ..  مصر والحياة المصرية)٢(
 .٦٩مصر ـ :  دريون وفاندييه)٣(



 

تورين قد أوردت أسماء اآللهة المصرية، مبتدئة        أن بروية    *
ثم أوزيريس وست وحوريس وتبع ذلـك       .. «باإلله حب 

 .)١(»بعض اآللهة األقل شأناً
إن اآللهة األوزيرية الخمسة    .. « إن األساطير القديمة أكدت    *

، وفي هذا   Pyr ١ . ٩١قد ولدت أيام النشء، انظر مثالً       
س وعندما ابتدع   دليل ملحوظ على قدم أسطورة أوزيري     

م، كانت هذه اآللهة معروفة في      .  ق   ٤٢٤١التقويم عام   
 )٢(»)أون(هليوبوليس 

وكانت هذه الدالئل من القوة، بحيـث ألقـت فـي روع            
ربما كان ملكاً حقيقياً حكـم       الباحثين، الظن بأن أوزير     

، حتـى   )٣(على مملكة مصرية متحدة في فجر التـاريخ       
 .)١( »سنة٢٨أن أوزير عاش يحكم ..«قيل

                                                           
 .١١٥ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان)١(
 .٩٨:  نفسه)٢(
)٣( See, Abydos, Zayed, p.٣٣.  

  ٢١٥إليزابيث رايفشتال ـ :  أمنحوتب الثالثطيبة في عد: انظر أيضاً
 .٩٢إيمار وإبوايه ـ : الشرق واليونان القديم:  
نجيب ميخائيل ـ الجزء الرابع .د: مصر والشرق األدنى القديم:  

 .١٦٦ـ 



 

 
 !ولكن 

إذا كان كل هذا صحيحاً، فكيف نفسر ما ورد عنه فـي            
قامت ديانة  .. األسرة الرابعة .. «أنه في : مصادر أخرى تقول  

جديدة انتشرت أخيراً في جميع أرجاء مصـر، هـي ديانـة            
فـي  .. الالهـوت األوزيـري   .. «وبعده أخـذ  . )٢(»..أوزير

 حتى أصبح   ،)٣(»االنتشار بصفة واضحة منذ األسرة الخامسة     
عندما حـدث الصـدع العظـيم،       .. «أوزير إلهاً للعالم اآلخر   

وسـقوط  ) ٤(»بتداعى القوة الملكية عند نهاية الدولة القديمـة       
أيـام الدولـة    .. «األسرة السادسة، إلى أن بلغ كمال عظمته      

 .) ٥(»الوسطى

                                                                                                            
 .٥٢٦إريك بيت ـ : الحياة في مصر في الدولة الوسطى: 
 .٢٦٢ ـ محمد أنور شكري.د: حضارة مصر والشرق األدنى القديم: 
مصر والشرق األدنى القديم ـ الجزء الرابع ـ : نجيب ميخائيل.  د)١(

٢٦٢. 
)٢( Zayed, Abydos, p.١٣.   
 .٤٩٨مصر القديمة ـ الجزء الثالث ـ : سليم حسن.  د)٣(
 .٥٣٣:  نفسه )٤(
 .٤٢١مصر الخالدة ـ : عبد الحميد زايد.  د)٥(



 

ثم كيف نوفق بين القول بقدمه قدم التاريخ المصـري،          
بين ما كانت تؤكده متـون األهـرام   وألوهيته للعالم اآلخر، و   

 ) ١(»اآلخرة.. رب.. «بأن رع هو 
أو كيف يمكن التوفيق بين إجماع اآلراء القائلة بقدمـه،          

أنه ليس هناك مصـدر     .. «وبين حقيقة تاريخية مؤكدة، وهى    
 !؟٢»أبعد من األسرة الخامسة يشير ألوزير

 وأمام هذا التضارب والتعقيد الشديدين، يمكن القول بأنه       
في مقابل كل الدالئل على قدم أوزير، فقد أمكننـا أن نجمـع    
مجموعة من الحقائق التاريخية الهامة، هـي علـى طـرف           
النقيض منه، وبها يمكننا أن نرجح كفة المتشككين في قدمه،          
مما يسمح لنا بوضع المسألة كلها قيد البحث من جديد، فـي            

هـور  محاولة لبيان التوقيت األقرب لليقين، حول موعـد ظ        
 .أوزير ربوبيته للخلود

وسعياً وراء هذا الهدف، نضع فرضـين حـول هـذه           
 :المسألة ال ثالث لهما، وهما

                                                           
 . ١٦٠ر ـ فجر الضمي: برستد ) ١(
مصر والشرق األدنى القديم ـ الجزء الرابع ـ : نجيب ميخائيل.  د)٢(

٢٥٩ . 



 

 
 

ـ أن يكون أوزير قديماً فعالً قدم الوادي، لكنه ظل منكـوراً            
مغموراً، حتى ظهر         بفعل ظروف جديدة طرأت في                

ى األسرة الرابعة ثم أدت لعلو شأنه في األسرة الخامسة، حت         
سيطر في السادسة، وساد مع بداية الدولة الوسطى ـ كمـا   

 .سلف في المصادر ـ 
ـ أن يكون أوزير إلهاً حديثاً، لم يبدأ وجوده على صـفحات            
التاريخ الديني الفرعـوني                فعـالً، إال مـع                        

 . األسرة الرابعة وما تالها
 ومبدئياً لن يكون الجزم برأي في الفرض األول ممكناً،        

على اعتبار أنه ليس لدينا أي مصدر عن أوزير، أبعد مـن            
األسرة الخامسة، وأي بحث وراء ذلك سيكون ضرباً مـن          
التخمين والجهد الضائع، لذا نستبعد هذا الفرض، وال يبقى         
سوى الفرض الثاني، لنخوض به التجربة النظريـة ـ إذا   

 .جاز التعبير لنتثبت من صحته أو بطالنه
دف اختبار هذا الفرض، هـي أدلـة        وأول عقبات ستصا  

الباحثين على قدم أوزير، ولذلك فيجب الوقـوف إلجـراء          



 

عملية تحليل اختبارية نظرية، لبحث مـدى أصـالة هـذه           
 .األدلة، ومدى صمودها أمام التجربة، بادئين بالدليل األول

يستند الدليل األول، على تجاوب أحداث الصراع بـين         
ر ست، ذلك الصراع الذي     حور ابن أوزير وبين عمه الشري     

روته األسطورة األوزيرية، مع أحداث الصراع القديم بـين   
شطري مصر شماالً وجنوباً، أيام التوحيد األولى، والـذي         
رآه عقل العصر صراعاً بين إلهي اإلقليمين حور وسـت،          
ولعل هؤالء الباحثين قد اعتبروا أوزير قديماً استناداً إلـى          

طالن أو قطبـان مـن أقطـاب        قدم هذين اإللهين، وهما ب    
أسرته؛ في أسطورته التى انتشرت في أواخر عهد الدولـة          

 .القديمة
ونحن إذ نسلم مبدئياً بقدم اإللهـين سـت وحـور ألن            
أمرهما ال يقبل جدالً، فإن الذى يجب إيضـاحه فـي هـذا             
المقام، هو إنه ليس من الضروري أن يكون تشابه األسماء          

لها التوحيد، هما حور وست     فقط دليالً على أن حور وست إ      
إلها األسطورة، وبالتالي ال يكون ذلك دلـيالً علـى قـدم            
أوزير، خاصة أن ما وصلنا عن أحداث التوحيد األولى، لم          
يأت مطلقاً بأي ذكر ألوزير، ولم يظهر لـه أي دور فـي             



 

توحيد شطري مصر، وإذا كان سـت إلهـاً شـريراً فـي             
م يكن يعد في متون     ل.. «األسطورة، فإن المصادر تؤكد أنه    

، مما يدعونا إلى افتراض أنـه غيـر         ) ١(»شريراً.. األهرام
 ست إله الشر في األسطورة، 

 
أو أنه هو نفسه، لكن صفة الشر لم تلصـق بـه إال بعـد               
صياغة األسطورة في نهايات الدولة بالنسبة لست التوحيد،        

 .قياساً على ما جاء في متون األهرام
 يكن إلهاً واحـداً منـذ بدايـة         كذلك فإن حور بالذات لم    

التاريخ المصري وحتى نهايته، حتى يمكن اعتباره دلـيالً         
ظهرت ثالث صور رئيسيه    « على قدم أوزير كأب له، فقد     

 »لإلله حور
  Alohpcs)   حاروريس(ـ حور األكبر ١

   )٢( Apachacs) حورس ايزه(ـ حور ابن ايزه ٢
  Apttohptys)  حور الطفل(ـ حريوقراط ٣

                                                           
مصر والشرق األدنى القديم ـ الجزء الرابع ـ : نجيب ميخائيل.  د)١(

١٧٧. 
 . ١٨٨:  نفسه )٢(



 

 ١٢كان هناك حوالي    .. « أنه )١( ويقرر نجيب ميخائيل   بل
وحـر  .. حرخنتـى آرتـى  .. «، وأهمهم   »إلهاً حورياً آخر  

 وحرسما .. وحرنج أتف.. وحرم آخت.. آختى
 

 )٢(»..تاوى

يمكن التفرقة بين   .. «وبنظرة فاحصة بين كل هذه الحور     
وحور الولود فـي أخبيتـى      ) إله التوحيد القديم  (حور األكبر   

منـذ  «  فبينمـا نجـد    )٣(»)..بن أوزير في األسطورة   حور ا (
، فإنـه   )٤(»الصقر أهم رمز لحـور    .. عصور ما قبل التاريخ   

في صورة إنسانية   .. «كبطل لألسطورة األوزيرية، قد صور    
 .)٥(»كاملة

وبمنطق التطور االرتقائي للعقل، يمكـن القـول بـأن          
الصورة اإلنسانية لحور هـي األحـدث بالنسـبة لصـورته           

، هـو  »حـور ابـن أوزيـر     « ية كصقر، أي يصبح   الطوطم
                                                           

 . ١٩١: نفسه ) ١(
 .٧١مصر ـ :  دريتون وفاندييه)٢(
 . ١٩٣المرجع السابق ـ : نجيب ميخائيل. د) ٣(
 . ١٩١: نفسه ) ٤(
 .١٩٦: نفسه ) ٥(



 

ويؤكد . »حور األكبر إله التوحيد القديم    « األحدث بالنسبة إلى  
  هذا المعنى )١(إرمان

 
وليس من شك أنه ال عالقة بين حوريس المسـمى          .. «:بقوله

، وبـين   )حـور األكبـر   (كنشتاوى معبود اثريبس في الدلتا      
 لـنفس   )٢(تس، ويشير أن  »)حور ابن أوزير  (حوريس سبودو   

كانا متميزين أحـدهما عـن      .. «أن الحورين : الفرق مؤكداً 
، ويعلنهـا عبـد الحميـد       »اآلخر منذ زمن نصوص األهرام    

غير حـور   .. حور ابن إيزيس  « إن: ، صريحة بقوله  )٣(زايد
، بحيث يمكن القول أنه ليس هناك عالقة مـا بـين            »األكبر

فـي  الحورين إال في تشابه االسـمين، خاصـة إذا أخـذنا            
منـذ السـاللة    « ، بأنـه  )٤(االعتبار، رأى إليزابيث رايفشتال   

بصفة جديدة، على أنه ابـن      ) حور(يبرز هورس   .. الخامسة
 .، بمعنى أنه قبل هذا الوقت لم يكن كذلك»أوزيريس

                                                           
 . ٣٥:  ديانة مصر القديمة)١(
 . ٦١:  األساطير في مصر القديمة)٢(
 . ٨٢٢:  من أساطير الشرق األدنى القديم)٣(
 . ٢١٤:  طيبة في عهد أمنحوتب الثالث)٤(



 

وبذلك يكون دليل قدوم أوزير المستند إلى قدوم حـور،          
دليالً غير كامل السالمة والصحة، بعد أن تبين خلطـه بـين            
حور ابن أوزير وحور األكبر، ويتتبع ذلك انهيار سنده الثاني          
القائم على اعتبار ملوك مصر أبناء لحور، هنا سيكون حور          

 .األكبر، ال حور ابن أوزير
ويجدر هنا التنبيه على مالحظة خطيرة، وهى أن أوزير         
بصفته إلهاً للموتى، ستتضارب مع حقائق تاريخية مؤكدة، إذا         

، وهى أنه في عصر فجر التاريخ، وفي عهود         اعتبرناه قديماً 
األسر األولى للدولة القديمة، ساد عدد من آلهة الموتى هـم            

؛ إله الموتى في أسيوط وكان أحياناً إلهين باسـم          )وب وات (
وب وات، ويعد أقدم آلهة الموتى المصرية طـراً، باعتبـار           

قد شـيدت علـى شـرف اإللـه وب          .. المعابد.. أوائل« أن
 . )١(»وات
؛ إله الموتى األونى، وقد ظل هذا اإلله بالذات ذا          )انوبس (●

شأن، حتى نهاية العصور الفرعونية، وقد بلغ قمة مجـده          
 .عندما اعتبرته العقيدة الملكية ابناً لرع

                                                           
)١(            Zayed: Abydos, p.١٢.                     



 

إله الموتى في منف وقد ذاع صيته، حتى أصـبح          ) سكر (●
 .ابناً لإلله فتاح، وانتهى باالندماج فيه

 
 أول إله للمـوتى فـي      Khentamentiu خنتى امنتى ●

أبيدوس عندما كانت عاصمة لمصر في عهـود التوحيـد          
 )١(»أول أهل الغرب، وهم الموتى« األولى، ويعنى اسمه

هذه أهم آلهة الموتى التي عرفـت حتـى قيـام األسـرة             
الرابعة، وليس بينها واحد باسم أوزير، بل ولـم يـرد اسـم             

 كان لـدى رع ولـد       أوزير حتى مع بداية سيادة رع، حيث      
يرعى الموتى هو أنوبيس، وال في عهد السيادة المنفية الفتـا           
حية، حيث كان لبتاح ابن يرعى الموتى هو سكر، ولم يكـن            
له مكان حتى في أبيدوس التى قيل إنها مدينته المقدسة، فقـد            
كان إله الموتى فيا في هذه العصور القديمة، هو اإلله خنتـى            

 .أمنتى أول الغربيين 
إذا، فماذا حدث حتى اختفت كل هـذه اآللهـة؟ أو لمـاذا         
توارت في الظل بعد أن غيرت وظيفتها؟ وما هي العوامـل           
التى أظهرت أوزير كإله أوحد للموتى؟ ليصبح هو الخنتـى          

                                                           
 . ٨١٨أساطير الشرق األدنى القديم ـ من : عبد الحميد زايد.  د)١(



 

امنتى الوحيد في أبيدوس وتبيت أبيدوس مدينته المقدسة حتى         
 علماً بأن أبيدوس كانـت حكـراً      ! نهاية العصور الفرعونية؟  

إلهين باسـم   .. «لإلله خنتى امنتى، وكان تاسوعها يتألف من      
خنوم، ثم تحوت، ثم إلهين باسم حوريس، وإلهين باسـم وب           

 ! ، دون أي ذكر ألوزير؟)١(»وات
إذا، البد أن هناك حدثاً خطيراً ـ لم يسجله التاريخ غفلـة   
أو قصداً ـ جعل األقدار تلعب بمقدرات آلهة الموتى القديمة  

لتضع مكانها إلهاً واحداً للموتى هو أوزير، فقد أخـذ          جميعاً،  
نجم سكر باألفول عندما ظهر في المدونات التى تلت األسرة          
الرابعة، مختلطاً باإلله أوزير، وكانت هذه أول مرة يظهـر          

كثيراً ما كان يتعذر    «فيها ألوزير ذكر، حتى أكد األثريون أنه      
ـ          دون إلـه   على الشخص أو يتفهم أي اآللهة يعنـون، أيقص

، بل وصل األمـر إلـى       )٢(»أم أوزيريس ) سكر(سوكاريس  
، ولما كان إله منف     )٣(»اندمج سوكاريس في أوزيريس   .. «أن

                                                           
 . ١٠٥ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان)١(
 . ٢٩:  نفسه )٢(
 . ٥٠:  نفسه )٣(



 

هو بتاح، فقد اندمج الثالثة كأقانيم في ثالوث قدسى إله واحد،           
  .)١()بتاح ـ سوكاريس ـ أوزيريس(هو 
 

أما اإللهيـين وب وات، فقـد تحـوال فـي األسـطورة             
، )٢( إلى تابعين ألوزير، يتقدمانه فـي المعركـة        األوزيرية،

لتغيب صفاتهما كإلهين للموتى، ليحل محلهما أوزير في ذلك         
 .المقام

هذا؛ بينا انتهى أنوبيس، أخطر آلهة المـوتى وأشـهرهم،          
أسـوأ  ) ٣(وصاحب الحول والطول واألعياد السنوية المجيـدة      

 ، وأصـبح فـي األسـطورة      )٤(نهاية، فقد تغلب عليه أوزير    
، )٥(»ابن غير شرعي ألوزير وبنت حت       « األوزيرية مجرد 

فارتفعت األسطورة بشأن أوزير لتجعله أباً ألنوبيس، وتصبح        
أي محاولة إلعادة أنوبيس لمكانته السابقة عقوقـاً للوالـدين          

                                                           
 . ٥٩: نفسه ) ١(
 . ٥٣ ـ ٥٢:  نفسه )٢(
نجيب ميخائيل ـ الجزء األول ـ : مصر والشرق األدنى القديم :  انظر )٣(

١٣٦ . 
 . ٨١٨ عبد الحميد زايد ـ :من أساطير الشرق األدنى القديم :  انظر )٤(
 . ٦٩مصر ـ :  دريتون وفاندييه )٥(



 

وهبطت بشأن أنوبيس وأهدرت قـدره بعيـب فـي نسـبه،            
 بإرجاعه إلى بنوة غير شرعية ألوزير، رغم أنه أقدر مـن          

أوزير ـ وال شك ـ قدما وضـح فيمـا ورد باألسـطورة      
األوزيرية ذاتها، فعندما مات أوزير غليه بيد أخيه الشـرير          
ست، أرسل اإلله رع ولده أنوبيس إله الموتى، ليرعى أوزير          

 وكشأن كل آلهة الموتى القدامى مع أوزير،        )١(ويعنى بجثمانه 
ما حـل   سرعان  « كان شأن خنتى أمنتى أول الغربيين، ألنه      

  .)٢(»محله أوزير، واندمج فيه
وتأسيساً على ذلك فلن يكون لدينا سوى تفسير واحد لمـا           
حدث من لعب بمصير هذه اآللهة العريقة، وهـو أن اإللـه            
أوزير؛ لم يكن له وجود قبل األسرة الرابعة، وأنـه عنـدما            
ظهر، ظهر قوياً ومدعماً، بحيث استطاع أن يلغى هذه اآللهة          

على .. برز« ة واحدة، وخالل أمر قصير، حتى     جميعاً، ودفع 

                                                           
 .٨٧ انظر أيضاً إرمان، ديانة مصر القديمة ـ ٧٩:  نفسه )١(
 . ٨٢:  نفسه )٢(



 

خنتى .. «، واستحق أن يلقب وحده بـ       )١(»سائر آلهة الموتى  
 .، أو أهل الغرب سيد وأبيدوس)٢(»امنتى سيد ابجو

 
ولعل هذا االختبار النظري ألول األدلة على قدم أوزيـر،          
قد أثبت حتى اآلن حداثة أوزير، قياساً على آلهـة المـوتى            

 .لما يزل فرضنا تحت التجربةالقدامى، و
كيف غدا أوزير سيد أبيدوس    : وتبقى عدة تساؤالت، أهمها   

دون منازع؟ ونظننا قد وجدنا اإلجابة، فيما جـاء بكتابـات           
.. «المصرولوجين حول قبر أوزير، فقد اكتشـف أخيـراً أن         

مـن   Zer كان في حقيقته قبـر الملـك زر       .. قبر أوزيريس 
يفة مينا موحد القطرين، وكـان      ، وهو خل  )٣(»..األسرة األولى 

ومن العجيـب أن    « )خنت( وباسم   )٤()جر(يعرف أيضاً باسم    
مقبرة جر، قد مرت بها أحداث لم تتح لغيرهـا، فلقـد ظـن             
المصريون أن أوزير قد دفن في هذه البقعة، فحجوا إلى قبره           

                                                           
 . ١٧٢حضارة مصر والشرق األدنى القديمة ـ : محمد أنور شكري .  د)١(
ـ مصر والشرق األدنى القديم ـ الجزء الرابع : نجيب ميخائيل .  د)٢(

٢٦١ . 
)٣    (Zayed, Abydos, p.٢٠.                      
 . زجر  يقال الكلب حتى اآلن في مصر) جر ()٤(



 

وقدموا القرابين وأقاموا األنصاب حوله، وبنوا في العصـر         
إلى المقبرة، وأودعوا فيها تابوتـاً مـن        المتأخر سلماً يؤدى    

الجرانيت، على غطائه صورة اإلله، البساً تاج الوجه القبلي،         
 )١(»يحمل العصا والصولجان

الثالثة، أقصد  ) جر(  ولعل السبب في ذلك هو أحد أسماء        
خنتى امنتـى  .. حدث اللبس بينه وبين..  «، فقد )خنت(االسم  

ن إلهـاً قـديماً لجبانـة       أي سيد الغربيين، وخنتى امنتى كـا      
) جـر (أبيدوس، اغتصب أوزير مكانه، والخلط بين خنـت         
  .)٢(»وخنتى امنتى، نجم عنه خلط آخر بين خنت و أوزير

أما متى حدث ذلك ؟ فهذا ما جاء في كتابات الباحثين عفواً،            
دون أن يؤدى بهم ذلك إلى النتيجـة التـى وصـلنا إليهـا              

أوزير، فيقول برسـتد فـي      باعتبارهم قد سلموا ببديهية قدم      
أنه .. «:معرض حديثه عن عدد من مقابر الموتى في عبيدو        

بعد انقضاء نحو ألف سنة على دفنهم، نسى القوم تاريخ تلك           
المقابر، وتفرسوا ي مقبرة زر أحد ملوك األسـرة األولـى،           

                                                           
مصر والشرق األدنى القديم ـ الجزء األول ـ : نجيب ميخائيل .  د)١(

١١٢ . 
 .  نفس الموضع )٢(



 

 وبحسبة بسيطة نجد تقدير برستد      )١(»فظنوها مقبرة أوزيريس  
سرة األولى، ليلقى بنا فـي عهـد        يأخذنا من األ  » ألف سنة « 

 بناء األهرام، أو األسرة الرابعة على وجه 
 

التقريب، وهو التاريخ الذي أبدينا ظننا، حول كونـه أقـرب           
 .التواريخ الصحيحة لظهور أوزير

 بأن الملك جر لـم      )٢(مضافاً إلى ذلك ما أكده نجيب ميخائيل      
ولـة  ابتـداء مـن عهـد الد      .. «يعرف باسم خنت إال                 

ذلك العهد الذي سجل سيادة أوزير الكاملة، ممـا         » الوسطى
يعنى أنه قبل ذلك لم يكن هناك مجال للخلـط بـين جـر و               
أوزير، وبالتالي لم تكن أبيدوس مقراً ألوزير، أو لـم يكـن            

 .أوزير قد ظهر بعد وانتشر 
ولما كان تقدير نجيب ميخائيل بعيداً بعض الشـيء، فقـد           

 تحفظه بهذا الشأن، مرجحاً أن ذلك       )٣(سجل عبد الحميد زايد   

                                                           
 .٣٢.. :   كتاب تاريخ مصر)١(
 . ١١٢ول ـ الجزء األ:  مصر والشرق األدنى القديم )٢(
)٣( Zee, Deuelopment of the Religion and the ought in 

ancient Egypt, Breasted, p.١٤٠ ,١٣٩, New york, ١٩١٢.        



 

ربما يكون قد حدث قبل الدولة الوسطى بقليل، وهذا أيضـاً           
يذهب بنا مرة أخرى إلى عهد بناة األهرام، ويضحي تحديدنا          
لزمن األسرة الرابعة كتوقيت لظهور أوزير، تحديداً مـدعماً         

 .اكثر من أي وقت آخر
طـع ـ فـي    وباإلضافة إلى كل ما أسلفناه من شواهد، تق

رأينا ـ بحداثة أوزير، فلدينا شاهد آخر واضح الداللة، على  
أنه لم يكن ال هو وال أتباعه أعضاء المجمع القدسي األونـي            

الملكي، منذ تكوين هذا المجمع،  إنما هـم دخـالء عليـه،              
دخلوه نتيجة لظروف جدت على مسرح األحداث، ويتضـح         

الذي اعتبرته  المقصود، فيما حدث من صراع بين عقيدة رع         
الديانة الملكية الرسمية رب اآلخرة األعظم، وبين عقيدة اإلله         

، وهو صراع ال معنى له لو كان أوزير أحد أعضاء           )١(أوزير
هذا المجمع من األصل ومنذ العور القديمة، بينمـا يصـبح           
صراعاً مفهوماً لو نظرنا إلى أوزير وأتباعه كآلهة حديثـة،          

ية، مما حدا بها إلى الوقـوف       ظهرت كمنافس للعقيدة الرسم   
                                                                                                            

                                                                                                   
              

  ـ  ٤٠أنتس ـ :  في مصر القديمة  انظر األساطير)١(
See to, Abydos, Zayed, p.١٥.                   



 

من هذه اآللهة الجديدة موقف العداء، وأن تدخل معهـا هـذا            
، )١(الصراع الذى ترك آثاره مسجلة علـى متـون األهـرام          

أنه ال يزال توجد بعـض نصـوص واضـحة، ال           .. «حتى
 يتطرق إليها الشك، 

 
 

.. )٢(ترجع إلى عصور كان فيها أوزير، يعتبر عدو المـوتى         
تشتمل على تعاويذ، كان الغرض منها منع       .. وهذه النصوص 

أوزير وأقاربه من دخول الهرم ـ وهو قبر شمسي ـ بقصد   
 .)٤(»عصابة أوزير.. «، حتى أسمتهم المتون)٣(»سيئ

ويبدو أن السبب الذى أدى في النهايـة لـدخول أوزيـر            
واتباعه المجمع القدسي، يعود إلى ما بلغه أوزير مـن علـو            

عقائد، حتى اضطر كهنة الديانة الملكية بما       الشأن والقوة بين ال   
حرصهم على أن يكون إللههم السيادة في       .. «عرف عنهم من  

                                                           
 .  الحظ أن المقصود بالموتى هنا، الملوك الخالدين فقط )١(
 . ١٢٢فجر الضمير ـ :  برستد )٢(
 . ١٠٨:  نفسه )٣(
 . ٤٢١مصر الخالدة ـ : عبد الحميد زايد .  د)٤(



 

، وخشية على إلههم الذى كان لم يزل بعد منهكاً من           )١(»البالد
صراعه مع بتاح، اضطروا إلى التنازل عن موقفهم الصـلب   
وإدخال أوزير وجماعته إلى المجمع القدسي إنهاء المشـكلة،         

تضح رؤيتنا هذه فيما تركه لنا التـاريخ، فهـو يؤكـد أن             وت
، أي لم يكن ضمن     )٢(»..لم يكن أصالً إلهاً شمسياً    .. «أوزير

.. «المجمع القدسي، بدليل أن متون األهرام قـد تضـمنت           
تعريضات مستقبحة بهذا اإلله، وتهجمات مباشرة أحياناً على        

تخـرج  ، بل وبها بعض النصوص التى ال        )٣(»..آلهة أسرته 
عن كونها مجموعة من الشتائم القبيحة، فنعتـت بالخصـي،          
وإيزى بالمنفوخة من العفونة، أي من الحمل السفاح، ونبـت          

في الوقـت الـذى كـانوا       .. « ولكن )٤(حت بداعرة بال رحم   
يجهزون فيه متون األهرام، كانت سمعة أوزير قد انتشـرت          

                                                           
لشرق األدنى القديم ـ الجزء الرابع ـ مصر وا: نجيب ميخائيل .  د)١(

٢٦٢ . 
  .١٠١الشرق واليونان القديم ـ الجزء األول ـ :  إيمار وإبوايه )٢(
)٣( See: Traducrion, indes et vocabulaire des textes des 

gyramides, Speelers, p.١٥٦ .١٥٥, Bruxelles, s.d.                    
مصر والشرق األدنى القديم ـ الجزء الرابع ـ : نجيب ميخائيل .  د)٤(

٢٠٥ . 



 

 التعاليم  إلى حد بعيد جعلت منه عظيماً، يتحتم إدخاله في هذه         
هـذه  .. «، وعلى الرغم من أنه بـين      )١(»والطقوس الجديدة   

النصوص ما يرجع تاريخه إلى ما قبل حكـم األسـر، فـإن      
بعضه قد غير وبدل بمرور الزمن، كي يتمشى مـع عقيـدة            

 أوزيريس، 
 

، ولكن تنـازل العقيـدة      )٢(»وإن لم يكن له بها عالقة بالمرة      
ير وأتباعـه المجمـع     الملكية كان محدوداً، بحيث دخل أوز     

كأتباع تالية آللهته الكونية الكبار، وليسوا كأعضاء أساسـيين         
 إلى هذا المعنى، بتأكيدهم     )٣(فيه، ويشير كل من إيمار وإبوايه     

لم يقم الكهنة بأي جهد إلحالله في المقـام األول، بـل            « أنه
حاول بعضهم على نقيض ذلك في عهد اإلمبراطورية القديمة         

ورة، عن طريق بعض اإللهات من أسرته ولم        أن يحاربوه مدا  
، »..يدخلوه إال على مضض في هامش مـذاهبهم الالهوتيـة         

حرفت متون األهرام فـي     .. «وكانت نتيجة هذا التنازل أن      

                                                           
 . ٤٤ـ .. كتاب تاريخ مصر:  برستد )١(
 . ٩٣:  المرجع السابق )٢(
 . ٢٣٥: ديانة مصر القديمة :  إرمان )٣(



 

.. « لهذا الغرض بالذات، وكانت النتيجـة      )١(»بعض أجزائها 
، »..ارتفاع نفوذ أوزيريس وانتشاره، على حساب عقيدة رع         

نرى إلى اغتصاب مكانه، والحلول محله، كمـا        لينتهي كما س  
 .سبق وحد مع آلهة السابقين

وإذا كان القول بقدم أوزير، يستند إلى دليل قـدم إيـزى            
حبيبته، باعتبارها عند الباحثين من إلهات فجر التاريخ، فـإن          
دخول هذا الدليل لمجال التحليل، يوضح أن فيه نوعـاً مـن            

ط بين إيـزى وبـين إلهـه        االلتباس، نتج فيما نظن عن الخل     
أخرى، اشتهرت في فجر عصر التاريخ باسم حت حـر أو           

إلهة أفرود يتوبـوليس ـ القوصـية ـ     ..«حتحور أو هاتور
.. وندره وسيدة المقاطعات السادسة والعاشرة والرابعة عشرة      

وكانت تحمل على الرأس قرنين عاليين على شكل قيثـارة،          
..  حسب الثواليث  وقد جعلوها .. يضمان بينهما قرص الشمس   

 األكبر، إله التوحيد القديم، ويبدو أنه بظهور        )٢(»أما لإلله حر  
أسطورة أوزير، وحتى يعطى المؤمنين بأسطورته، بعـض        
األصالة لإللهة إيزى، ألقوها في مرآة القديم، حيـث كانـت           

                                                           
 . ١٤١: أول ثورة على اإلقطاع : ب  محمد العز)١(
 . ٧٠مصر ـ :  دريتون وفانديه )٢(



 

هناك صورة حت حر، وقد ألقى في روعهم أن إيزى ليست           
كانت أم اإلله حـور     سوى حت حر، خاصة أن هذه األخيرة        

األكبر، و إيزى بدورها أم إلله يدعى حـور مـن حبيبهـا             
أوزير، فقاموا بوضع تاج حت حـر ـ القـرنين وقـرص     
الشمس ـ فوق تمثال إيزى، فجاء هذا الخليط ليشكل شـركاً   
سهالً للباحثين، ليقعوا في الخلط القديم، ويظنوا أن إيزى إلهة          

 من إلهات فجر التاريخ، عندما 
 

تماثيلها تمأل الوادي منذ فجر التاريخ وقد حملت التاج         يرون  
المقدس، وهذا بالضبط ما أرادوه عباد إيـزى مـن ألـوف            

 .السنين
وبذلك لم يبقى لنظرية قدم أوزير السائدة، سوى دليل أيام          
النسيء التى سميت بأسماء أعضاء األسرة األوزيرية، وهـو         

 المحتمل جداً أن    من األدلة التى ال تقوم على سند يقيني، فمن        
يكون المصريون قد عرفوا أيام النسيء منذ فجر تـاريخهم،          
لكنهم لم يسموها باألسماء األوزيرية إال في مرحلة الحقة أي          
بعد الظهور األوزيرى، خاصة وأنه ليس هناك مـن دليـل           



 

واحد قديم من فجر التاريخ، يسجل هـذه األيـام بأسـمائها            
 . األوزيرية

 تدعم، وال يبقـى منطقيـاً سـوى         وهكذا يكون فرضنا قد   
رفض القول بالقدم، والتسليم بالحداثة، رغم خطـورة هـذا          
األمر وجدته التامة، على البحوث التاريخيـة فـي مصـر           

 .القديمة
 
 

 
 
   

 
 



 
 
 

 الباب الثالث
 عقيدة الخلود المصرية 
 عبر مراحلها التطورية

 
 



 الباب الثالث
 عقيدة الخلود المصرية عبر مراحلها التطورية

 :تأسيس

أبداً؛ لم تكن وقفتنا السالفة مع اإلله أوزير، مسألة         
عبثية واستعراضية، إنما كانت خطوة منهجية الزمة       
وضرورية، لمعرفة أهم الخطـوط العريضـة التـى         
اتبعتها عقيـدة الخلـود الفرعونيـة، فـى مسـارها           

ذا علمنا أن أوزيـر، كـان لـدى    التطوري، خاصة إ 
الباحثين دائماً، هو اإلله المعنى بأي حديث عن العالم         
الفرعوني الخالد، باعتباره هو رب الخلـود، رغـم         
تضارب ذلك مع حقيقة مؤكدة، هي أن رع كان رب          

 . العالم الخالد

والغريب؛ أن أحداً ممن طالعنا، لـم يحـاول أن          
ذا األمـر، وكـان     يضع تفسيراً منطقياً أو مفهوماً له     

أسهل مخرج من هذه المحاولة، هو لجوء البـاحثين         
إلى ما يسمونه بالتضارب أو التناقض بين النصوص        
المصرية وبعضها، حتى أن التأكيد علـى تنـافر أو          
تناقض العقلية المصرية القديمة مع ذاتها، كاد يكـون         

 .لدى الباحثين عرفاً ومسلمة

 ولكن؛



نسلم مثـل هـذا   هل يجوز لنا ـ بدورنا ـ أن   
التسليم، بعد ما اتضح لنا، وبعـد مـا تكشـف فـى             
الفصول السالفة ـ فى ضوء المنطق التطوري، مـن   
أن هذا التناقض لم يكن فى العقلية المصرية القديمة،         
بقدر ما كان ناتجاً عن سوء فهم الباحثين لنتاج هـذه           
العقلية؟ حقيقة؛ إن نجاح استخدام المنهج التطوري فى        

سابقة، إنما يدعونا إلى عدم التسليم بمذاهب       الفصول ال 
الباحثين تلك، بل ورفض هـذه المـذاهب، وعليـه          
فلسوف نحاول فك ما أسموه تشابكاً أو خلطـاً، فـى           
ضوء نفس المنهج و المنطق الذى اتبعناه فى الفصول         

 .السابقة

هذا، علماً أن العرض السالف لخطوات العقليـة        
عالم الخلود، لـم    المصرية التطورية، فى بحثها عن      

يكن بهذا الشكل فى أي مما طالعناه، كما لن يكون فى           
 .بابنا هذا بدوره

ولعل أهم االختالفات بين عرضنا، وبين عروض       
من طالعناهم بهذا الصدد، هو تأجيلنا لبحـث الـدور          
األوزيرى فى تطور عقيدة الخلود المصرية ـ رغم  

اليد من  أنه أول ما يقع عليه النظر في كل ما تناولته           
مراجع ـ وكان تأجيالً له هدفه ومغـزاه المنهجـي،    
فكان البد أن يسبق الحديث عن دور أوزير في عالم          
الخلود، تحديد التوقيت األقرب إلى الصحة لظهـور        



اإلله أوزير وماهيته الحقيقية، وفى ضوء هذا التحديد        
يمكن أن يصبح األمر أكثر وضوحاً ومنطقية، ما دام         

هاية الدولة القديمة وحتـى نهايـة       أوزير قد أصبح ن   
 . العصور الفرعونية،هو إله العالم الخالد

كما أن الكتب التي طالعناها ـ فى غالب أمرهـا   
ـ تبادئنا بالحديث عن يوم بعث وحساب أمام موازين         
إلهية عادلة، دونما تحديد واضح لزمن ظهور فكـرة         
البعث والحساب، وأسبابه، وهو أمر تحاشـينا حتـى         

إلشارة إليه، نظراً الرتباطه باإلله أوزيـر دون        اآلن ا 
غيره، بينما كان قدم أوزير عند البـاحثين، مـدعاة          
لخلط مزيد عليه، ألن قدمه إنما يعنى قدم فكرة البعث          
والحساب، ويعنى معاصرته لإلله الملكي رع، وكانت       
النتيجة تضارب المسألة أمام الباحثين حـول البعـث         

. ير ما بين رع وأوزيـر     والحساب، ما بين رع وأوز    
ولكننا بوقفتنا مع أوزير، نكون قد استطعنا أن نحـدد          
التوقيت األقرب إلى الصحة، في ظهور كل خطـوة         

 . تطورية، صاحبته كإله للعالم الخالد

ولعل أهم ما تركته كتابات الباحثين من غوامض        
حول عقيدة الخلود الفرعونية، ما يمكنـا إيجـازه ـ    

 :التاليةمصاغا فى التساؤالت 



ما هو السر في تربع أوزيـر علـى عـرش           : أوالً
العالم الخالد؟ومتى حـدث ذلـك علـى وجـه          

 التقريب؟ وإالم صار دور رع فى هذا العالم؟ 

وما هي األسباب التي أدت لظهور القول بيـوم         : ثانياً
للبعث والحساب؟ وما هي التصـورات التـي        

دور فـى هـذا     وضعها العقل المصري لما سي    
اليوم؟ وما هي المقاييس الخليقة التى وضـعها        
لهذا الحساب؟ ومتى ظهرت هذه األفكار عـن        

 . يوم البعث والحساب

ما الذى عناه كبار األثـريين مثـل ديورانـت          : ثالثاً
وبرستد وولسن بإشارتهم لتأثير العقائد المصرية      
فى العقل البشرى، وامتداد هذا التـأثير حتـى         

هل يعنى ذلك أن هناك أحـداثاً أو        يومنا هذا؟ و  
ظروفاً معينة قـد أدت إلـى إكسـاب العقائـد           
المصرية،وبخاصة عقيدة الخلود، صفة العالمية،     
مما أدى الستمراريتها حتى اليوم؟ وإذا كان ذلك    
صحيحاً فكيف حدث؟ وأين يمكـن البحـث أو         
الكشف عنها في معتقدات عصرنا الحالي؟ هذه       

، سنحاول اإلجابـة    ثالث مجموعات من األسئلة   
عليها بنفس الترتيب ـ تقريباً ـ عبر فصـول    
ثالثة هي ـ بعد هذه المقدمـة، علـى النحـو     

 :التالي



 الجماهير تغزو عالم الخلود  : الفصل األولى
 الردة واالحتواء : الفصل الثاني

 .تطور عقيدة الخلود وسيادتها العالمية: الفصل الثالث
عامة التي انتهـت إليهـا هـذه        هذا، مع خاتمة بأهم النتائج ال     

الدراسة في بحثها عن أثر األحداث السياسـية        
واالجتماعية، في نشوء عقيدة الخلود الفرعونية      

 .وتطورها
             

       



 
 

 الفصل األول
 الجماهير وعالم الخلود

 
 



 الفصل األول
 الجماهير وعالم الخلود

إن االنفعال الحق، هو الذى يتجه إلى       
كل ما هو جديد، ال إلى مجرد الخالص من         
كل ما هو بال عتيق، فهو يؤدى إلى استيقاظ         
قوى غير متوقع في األفراد بل هـو يـؤدى         

 .إلى تغير نظرة الناس إلى اآللهة ذاتها
 .بوركارت

كتشاف ثـورة عارمـة     انتهت الفصول السابقة؛ إلى ا    
شملت البالد، بدأت نظرياً إبان بناء األهرامات الكبرى، فـى          

عندما بدأ تمرد   .عهد األسرة الرابعة، ثم ظهرت نذرها العملية      
النبالء في األسرة الخامسـة، واسـتقاللهم بأقـاليمهم عـن           
العاصمة الملكية، حتى تفجرت شعبياً تفجراً شامالً، فى عهد         

 .لوك األسرة السادسةبيوبى الثاني، آخر م
وفي غمرة هذه األحداث، ظهر ـ مصاحباً لها ـ في   
األسرة الرابعة، إله جديد هو اإلله أوزير، الذى أخذ يقـوي           
ويشتد منذ أواسط األسرة الخامسة، إلى الحد الذى دخل بـه           



إلى األهرام، ليسجل مع أتباعه في متونها، إلى جـوار سـيد    
سيادة الدينية على كل أرجاء     اآللهة رع األونى وينتهي إلى ال     
 .مصر، في عصر الدولة الوسطي

وهنا بالضبط نري أعظم أسرار الثورة، وأكبر اآلثـار         
التي تركتها أحداث السياسة والصراع االجتماعي على الديانة        

إن الثورة النظرية في األسـرة      : المصرية ألن المعنى يصبح   
نوع مـن   الرابعة، لم تكن سوى عقيدة أوزير ذاتها، ظهرت ك        

االحتجاج أو التمرد السلبي، في عصر عمل فيه كل األفـراد           
أعمال السخرة لبناء مقر خلود الملك، وكان منطقياً أن تتمرد          

 .والجماهير، وأن تنتشر بين جموعها األفكار الثورية
ولما كانت الدولة القديمة التزال في عنفوان جبروتهـا         

اً فـي اعتنـاق     ومجدها، فقد اتخذت هذه الثورة مظهراً سلبي      
عقيدة تخالف العقيدة الحكومية، وكان طبيعياً أن يصنع خيال         
الحكماء الشعبيين في وقت المحنة والمظلمة، إلهاً يشـاركهم         
محنتهم ومظلمتهم، فيموت غيلة وعسفاً، وتنطبع األسـطورة        
األوزيرية بطابع جديد كل الجدة على الفكر المصري، فتحول         

 العـوز والحاجـة، وآمـال    كل همها نحو الفقراء ومشـاكل     
الدهماء وطموحاتهم، بل أضفت على الطبقة الفقيرة كل القيم         



الخلقية النبيلة، بينما سلبتها من الطبقة الغنية الممتازة، وفـي          
ثنايا أسفار األسطورة الطويلة أحـداث تزايـدت وتراكمـت          
بمرور الزمان، وباختالف األحداث، لكنها بشكل عام تظهـر         

 يتضح تدريجياً وبإصرار، فمـثالً عنـدما        هذا االتجاه بشكل  
سقط الطفل اإللهي حور صريع السم، هرعت به أمه إيـزي           
تبحث عن ملجأ ومأوي ومداوي، فأوصدت المـرأة الغنيـة          
أبواب قصرها في وجه األم ووليدها المحتضر، مصورة ذلك         

.. «بكل الخسة الممكنة، ولم يعـد أمـام األم اإللهيـة إال أن            
اقع القريبين منها، فواسـاها فقـراؤهم،       استصرخت أهل المن  

 .)١(»وهرعوا إليها بقلوبهم، وتركوا بيوتهم
وتلقت الطفل امرأة فقيرة، وفتحت له ولـألم أبـواب          
حظيرتها، وخففت عن األم محنتها، وسهرت علـى الطفـل          
حتى عوفي ـ مع تصوير موقف كل الفقراء بصورة خلقيـة   

 ابن الغنية البخيلـة  سامية رفيعة ـ وبينما تقوم العقارب بلدغ 
حتى الموت، تتخذ اإللهة إيزى قرارها واضح المعاني فــ          

تكافئ الفقيرة المضيافة، وتلقى درساً على الثرية البخيلة،        .. «
فأمرت هذه األخيرة أن تتنازل عن ثروتها لصـالح الفقيـرة           

                                                           
  ٣٣٠الشرق األدنى القديم الجزء األول ـ : عبد العزيز صالح.  د)١(



التي وسعتها فى حظيرتها، ثم عقبت على مصـير البخيلـة           
 :بقولها للسامعين
 انظروا

 لقد ابتلعت لعابها،
 لُدغ طفلها،

 وخسرت مالها،
 )١(ألنها لم تفتح لي بابها

ولعل هذا التحدي السـافر، والمنـاداة بمبـدأ توزيـع      
الملكيات الكبيرة لصالح الجماهير الفقيرة ـ إن صح التعبير  
ـ يقال هنا ألول مرة في تاريخ اإلنسانية، مصحوباً بالتهديد          

هة الشعب، وبأوامر هذه اآللهة،     والوعيد، لكل من ال يؤمن بآل     
التي ظلت تصدر طوال سرد األسطورة، لصالح الجمـاهير         
المطحونة فقراً وقهراً، وتأجيجاً للنفوس المتوترة، صور خيال        
الحكمة الشعبية الظلم واالستبداد بصورة بشعة، لينتهي أسـوأ     
نهاية، فينتصر أوزير المظلوم في ختام الجولة، ليعبر ذلـك          

ا قامت دولة الظلم وطال عهدها فلسوف تنهـار         عن أنه مهم  

                                                           
 .  نفس الموضع)١(



ألن اآللهة قدرت أن ينتصر الحق علي الظلم، ويقهر         . وتدول
 . المقهور قاهره

وتأصيالً لإلله الجديد، فقد عادوا بـه إلـى الماضـي           
السحيق، وأكدوا أن ولده حور ليس سوي حور األكبر، إلـه           

ـ           ومة التوحيد القديم، وأن أمه إيزي ليست سوي تلـك المرس
نقشاً علي جدران المعابد القديمة، ذات القرون الحاوية لقرص         
الشمس حت حور، وإن أوزير هو الملك العادل الصالح الذي          
حكم بالمحبة بين الناس ثمان وعشرين عاماً مـن المسـاوه           
والرخاء والسالم، واطمأنت القلوب إلـى عقيـدتها، فهفـت          

االنتظار .. « بدأ النفوس إلي اإلله الشهيد وإلي عدله، فكان أن       
 .)١(»لملك منقذ، لشخص يحل فيه رع الحقيقي

وحيث أن حلول رع الحقيقـي، كـان فـي الثـالوث            
األوزيرى المقدس، أو في أوزير بوجه خاص، فقـد بـدأت           

فكـرة عـن    .. «تسري بين الجماهير عقيدة جديدة ملخصها     
، وبالتالي سجل المنطـق     )٢(»أوزير ومجيئه ليصلح كل شيء    

                                                           
 .٦٨٦آلهة السحر ـ :  كوك )١(
ر والشرق األدنى القديم ـ الجزء األول ـ مص: نجيب ميخائيل.  د)٢(

٢٥٧. 



داث التاريخية، وألول مرة، ظهـور عقيـدة        من خالل األح  
 .المخلص المصرية

وإذا كان أوزير قد صعد إلي السماء إلهـاً مـن بعـد             
 .موته، فال ريب أنه كان من األصل إلهاً

ولكن؛ لماذا يأتي إله إلي األرض، ويترك نفسه ليقتـل          
 ظلماً وعدواناً؟

ال ريب أن هناك دافعاً قويـاً، ومعنـي كبيـراً، وراء            
اإلله، هو بالمنطق وحده خالص البشر، وفداء لهـم،         مجيىء  

. وحمالً لخطيآتهم عنهم، فال ريب أنه كان الفـادي األعظـم          
وعليه ال يمكن القول بظهور عقيدة المخلـص دون ربطهـا           
بعقيدة الفداء، وإذا كان أوزير قد جاء من قبل ليقـيم دولـة             

ليصلح كـل   « العدل والمحبة والمساواة، فال ريب أنه سيعود      
 »شيء

فهو قد غادر فعالً؛ لكن ليعود، وعليه البـد أن يقـوم            
المنطق مستمداً من الفكر مداده سادا ثغـرات لـم تمألهـا            
الوثائق، بوضع عقيدة الرجعة من السماء، إلى جوار عقيدتي         
المخلص، والفداء، كثالوث مترابط ال توجد واحدة منهـا ـ   

 .منطقياً ـ مستقلة عن األخريات



لعقائد الثالث إلي القلـوب النازفـة،       وسرى اإليمان با  
كالبلسم المداوي؛ فامتلكها، ولكن ال ليهدئها؛ بل ليشعلها، فكما         
أن حور ابن اهللا لم يرض بالظلم وثار وحارب الظلمة، حتى           
أعاد الحق إلي نصابه، فقد وضع بذلك سنة يجب احتـذاؤها،           
 فاآللهة ال تأتي األمور عبثاً، إنما لحكمة كبري تتبـع، وهنـا           

عين الحكمة، فلكي يعود الحق فالبد من ثورة وحرب، هكذا          
ولما انتهت العقـول    . قررت اآللهة، وهذا ما يجب أن يكون      

إلي هذه القناعة، دخلت العقيدة األوزيرية صرعاً علنياً مـع          
 .العقيدة الملكية، في نهاية األسرة الرابعة تقريباً

 ما حدث خـالل تلـك الفتـرة         )١(ويلخص سليم حسن  
عنـدما  .. «إنـه : تبكة من تاريخ العقيدة المصرية بقوله     المر

حدث الصدع العظيم عند نهاية الدولة القديمة، وجدنا المذهب         
األوزيري الذي كان بال شك مذهب عامة الشعب، أخذ ينمـو       
وينتشر ويزداد قوة على قوة، ونفوذاً علي نفوذ، ممـا وسـع      

م، أن  هذا الصدع، وسمح ألفكار الشعب الدينيـة ومعتقـداته        
تندفع إلي الخارج، وتأخذ في الظهور في صورة حمم ملتهبة،          
علي أن الشعب لم يكتف في أي مكان من الـبالد، بحريـة             

                                                           
 .٥٣٣الجزء الثالث ـ :  مصر القديمة )١(



التعبير عن معتقداته وصلواته الخاصة، بل طالب بحق التمتع         
بالجنة السماوية التي وعد بها الملوك، فأجيب مطلبـه بعـد           

ماعيـة رأسـاً    حرب شعواء، قلبت خاللها كل األنظمة االجت      
 .»علي عقب

وبغض النظر عن توقيت سليم حسن للثورة وأسبابها،        
ودون استباق لألحداث، يمكن القول أن المرحلة التطوريـة         

 :التالية لمعتقد الخلود، قد جاءت مصاحبة لحدثين خطيرين

  بكل أحداثها المتالحقة ـ الثورة
 ـ ظهور اإلله أوزير بعقائده المختلفة

    القيام من الموتعقيدة    * 
   عقيدة المخلص للبشرية  *  
     عقيدة الفداء  *  
 عقيدة الرجعة من السماء  *  

وإن هذه المرحلة، قد بدأت بدخول أوزير وتوابعه إلي         
المجمع القدسى، عندما لجأ كهان الملكية في أون إلي مداراة          
 الخطر الناشئ، برفع اإلله الشعبي لمرتبة اآللهـة الكونيـة،         

وإدخاله مع توابعه إلي المجمع القدسى، ليسجل إلـي جـوار           



رع األوني في متون األهرام ليتحول المجمع القدسـى مـن           
خمس آلهة كونية، إلي تسع آلهـة، تجمـع الالهـوت مـع             
الناسوت أو األلوهية مع البشرية، ولعل في ذلك ما يفسر لنا           
دهشة وتشكك أرمان وفرانكفورت وأنتس، السالف اإلشـارة        

 : بقوله)١(ليها، وهو ما لخصه محمد أنور شكريإ
انتشاراً واسعاً،  .. «إن األسطورة األوزيرية قد انتشرت    

وقد اضطر كهنة عين شمس في بداية األمر إلي مقاومتهـا،           
لكنهم اضطروا آخر األمر إلي التوفيق بينها وبين عقائـدهم،          
وضم أوزير ومن تبعه من اآللهة إلي آلهتهم، وبذلك تـألف           

 .»اسوع العظيمالت
ورغم أن كهنة الملكية لم يضعوا أوزير وتوابعه فـي          
مرتبة مساوية لآللهة الكونية رع وتوابعه، وإنمـا ضـموهم          
تحت سيادتهم كأبناء لرع ضـماناً لسـيادته، ورغـم أنهـم            
استطاعوا بذلك أن يبعدوا من األذهان فكرة المنافسـة بـين           

رق  أقـدس    أوزير ورع، علي اعتبار أن أوزير ما كان ليخ        
التقاليد المصرية في إجالل األباء، وإال ما استحق التقديسـى          
كإله، رغم هذا؛ فإن دخول أوزير وتوابعه المجمـع القـدس           

                                                           
 .١٧١ حضارة مصر والشرق األدنى القديم ـ ١



األوني، يشير إلي هزيمة سياسية وعقائدية ودينية صـريحة،         
 .منيت بها الملكية أمام شعبها، واعتراف واضح بهذه الهزيمة

الديانة الملكية، بعد   وكان البد من بعض التعديالت في       
دخول أوزير المجمع القدسى، كي يظل رع صاحب القداسة          
األولى، وتظل أون صاحبة السيادة والسلطان، وكانت هـذه         
التعديالت بداية لسلسة من التنازالت والهزائم لديانة الملكية،        
وللملكية ذاتها، بدأت في األسرة الرابعـة بـدخول أوزيـر           

واسع للعقيدة الجديـدة بـين أفـراد       المجمع، ثم تالها انتشار     
الشعب، ليجيء ثاني تنازل خطير، باعتراف الديانة الملكيـة         
بعالم للموتى يذهب إليه أفراد الشعب، ليعيشوا تحت األرض         

، إال أنه لم يكن عالم خلود، بقدر        )١(في مملكة يحكمها أوزير   
ما كان عالم أطياف غير محددة الماهية، حتى ذهب الباحثون          

ال نعلم شيئاً فـي عهـد اإلمبراطوريـة         .. «أننا: قولإلي ال 
القديمة، عن المصير المحدد للفقراء بعد موتهم، ولكن نرجح         

 .)٢(»أنه كان ضعيفاً جداً

                                                           
 .٣٦برستد ـ .. : كتاب تاريخ مصر:  انظر ١
 .١٠١الشرق واليونان القديم ـ الجزء األول ـ :  إيمار وإبوايه٢



ويبدو أن ذلك كان ناتجاً عن أن العقلية المصرية، مـا           
كانت ـ حتى هذا الوقت ـ لتتطاول إلي حد تصور المساواة   

ير في أن الخلود جائز للعامـة       مع الملك، أو حتى مجرد التفك     
كما هو جائز للملوك، فال شك أن ألوهة الملك كانت ال تزال            
حصناً منيعاً أمام مجرد التفكير في هذا األمـر، فـي وقـت             

إن الخلود من حق اآللهة فقط بحكـم        : سادت فيه قاعدة تقول   
طبيعتها، وهي طبيعة غير موجودة  في البشر، بحيث كانت          

ية، قلعة مدرعة للملوك، تلغي أي تفكير في        هذه الطبيعة اإلله  
 .المساواة، ألنه لو خلد الجميع لتساوي الجميع

أما كيف بدأت مطالبة الشعب بحق الخلـود؟ ومتـي          
تحقق له ذلك المطلب؟ فهذا ما تجيب عليه أحـداث الثـورة            
الشعبية في منتصف األسرة الخامسة تقريباً، فقد بدا جليـاً أن           

 أوزير إلي المجمع القدسى، لم يكـن        الهدوء الذي تلي دخول   
سوي هدنة مؤقتة، ثوى خاللها الجمر الثوري تحت رماد من          
الهدوء الظاهري، بينما كانت العقيـدة األوزيريـة تسـري          
باللهيب بين الجماهير، التي وجدت بغيتها في حكام األقـاليم          
من نبالء وأشراف األسرة الخامسة، فقـام هـؤالء ـ كمـا     



ذه الجماهير في أقاليمهم بوجه االسـتبداد       ـ بتجميع ه  )١(سلف
الملكي، بحيث استطاعوا أن يستقلوا بأقاليمهم عن العاصمة،        
ويناوئوها السلطان، بل وأن يقتحموا عالم أون الخالد عنـوة          
واقتدارا، دون أي مبررات منطقية، أو تفسـيرات عقائديـة،          

ر فاستطاع أوزي . اللهم إال منطق القوة واليد الباطشة وحدهما      
بذلك أن يتحول من الجانب السلبي إلي الجانـب اإليجـابي،           
ومن النظرية إلي التحقيق الواقعي للثورة، وكانت أهم نتـائج          

 :هذه األحداث المتالحقة تباعاً هي
 ـ إنزال مركز الملك والصعود بمركز النبالء علي المستوي  
   الواقعي بعد وقوفهم في وجه الملكية كقوي مسـتقلة ذات          

 .سيادة
ـ بدخولهم العالم الخالد أوقفوا الملك معهم علي قدم وسـاق،                      

وبدأت الملكية تفقد الكثير من قداستها وألوهيتها، ولم يعد          .. «

                                                           
برستد ـ من هذه الدراسة . ي ـ دالفصل الثان: الباب األول:  انظر)١(
. 



أصـبحت  .. «، ومن ثـم   )١(»يفصلها عن الشعب فاصل كبير    
 )٢(»فكرة المساواة مقبولة من الناحية النظرية

ثـوري  وكما سلف، فقد وضـح أن اقتـران المـد ال          
األوزيري بالنبالء، جعل هذا المد محدوداً، فـالنبالء كقـوة          
محافظة، لم يكن في مصلحتها القضاء كلية علي سـيادة رع           
لحساب أوزير، وإال أعطت الجماهير سالحاً ذات حدين، حد         

وبذلك كان تمـرد    . باتجاه الملكية، وحد باتجاه النبالء أنفسهم     
 النبالء وتكوينهم

جه الملكية، اعتماداً علي القـوى      إقطاعيات قوية في و   
الشعبية وعقيدتها األوزيرية، مجرد مرحلة انتقالية من الحكم        
المطلق إلي الثورة الشعبية الشاملة، بـل إن تمـرد النـبالء            
واستطاعتهم تحقيق ذلك واقعياً، جاء كسراً لمعنـي قدسـي          
وشرخاً كان ال يمكن تصور إمكان حدوثه ـ فـي العقليـة    

يما قبل، وكان الشرخ األكبـر هـو دخـول    الجماهيرية ـ ف 
هؤالء النبالء العالم الخالد، فنسفوا بذلك نظرية الخلود اإللهية         

                                                           
حضارة مصر والشرق األدنى القديمة ـ : محمد أنور شكري. د)١(

١٠٩ . 
 .٢٠٠الحضارة المصرية ـ :  جون ولسن)٢(



من أساسها أمام أنظار الجماهير، ولم يعد الخلود كامناً فـي           
 .الطبيعة اإللهية وحدها، وإال ما خلد النبالء قط

ورأت الجماهير كل اآلمـال فـي السـيادة والعدالـة           
بخر أمامها، عندما استتب األمر لحكام األقـاليم،        والمساواة تت 

فأخذوا يستغلون قوتهم في الضغط علي الجماهير، واإلثـراء         
علي حسابها بعسف وإرهاب، تجاوز كل ما حاق بالناس من          
قبل، وبدأت الثورة الشاملة فعالً تتحول لتصـبح تـدميراً ال           
 محدود، حتى قطعت الجماهير الجائعة الطرق علي األثرياء،       

واقتحمت العصابات المسلحة أقدس األماكن األونيـة، حتـى         
، ولم يصـبح العـالم      )١(األهرام لم تمنعها قدسيتها من الثوار     

الخالد شيئاً مخيفاً، فاقتحموا علي الموت سـكونه، وسـلبوا          
الراقدين في سبات األبدية، ثروات أصبح األحيـاء الجيـاع،          

 .أولى بها من أموات ماتوا تخمة وشبعاً
شجع ذلك علي ظهور اتجاه ثوري جديد ذا ميول         وقد  

متطرفة، أخذ جانب التشكك، ثم التحرر، فاإللحاد التام بكـل          
المقدسات، أخذ مظهره فيما سلف من تهجـم وتهكـم علـي            

                                                           
حضارة مصر والشرق األدنى القديمة ، ص : محمد أنور شكري. د)١(

١٧٣. 



، أو ما جاء علي لسان الفالح الفصيح، عندما صاح          )١(اآللهة
ال تكن كثير الضوضاء هكذا يـا       .. «:فيه النبيل النهاب قائالً   

، فرد عليه بعنف    »الح، أال تري أنك في منزل إله السكون         ف
أتضـربني وتسـرق    « :يحمل معنى هذا االتجاه، صـارخاً     

متاعي، ثم تريد أن تحرم فمي من مجرد الصياح، إذا؛ يا إله            
هل لك أن تعيد لي ممتلكاتي، إذا فعلت، فسـوف ال           : السكون

 .)٢(»أصيح حتى ال أزعجك
حـدي للغيبيـات، بـرفض      وقد اقترن هذا اإللحاد المت    

االعتقاد بخلود العنصر اإللهي، وبالعالم الخالد ككل ـ مادام  
عالماً ملكياً خالصاً ـ وضح في قطعة أدبية رائعـة تسـمي    
أغنية العازف علي الهارب، استطاع صاحبها المجهـول، أن         
يلقيها قنبلة ـ بكل الجرأة الثورية المطلوبة ـ في حفل ملكي   

الهرمية الهائلة، يقول ذلك الثائر المتحدي      مهيب، أمام المقابر    
 في مقطع منها 

 تأمل مساكنهم هنالك
         فإن جدرانها قد تهدمت

                                                           
 .الفصل الثاني من الباب األول، ص :  انظر)١(
)٢( Pritchard, Ancient Near Eestern, P.٤٠٨   



 ولم يأت أحد من هنالك
 كيف حالهم؟:  ليحدثنا

 !ليخبرنا ع حظوظهم 
        حتى تطمئن قلوبنا

        إلي أن نرحل نحن أيضاً
 ..       إلي المكان الذي رحلوا إليه 

     ولم يعد إنسان ثانية؛  
 ..      ممن رحلوا إلى هنالك  

     … 
 التي تحب الصمت األرض      في

    …        
   !)١(فال يوجد إنسان يعود ثانية             .. 

 

                                                           
 .١٨٢: ١٧٥فجر الضمير ـ :  برستد)١(
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وكالمعتاد؛ لم يقدر لهذا االتجاه المتطرف، االسـتمرار        
وسط تمسك الجماهير بعقيدتها الجديدة، التي غلبـت علـي          

سواد األعظم، بحيث يمكن وصف هـذا االتجـاه الغالـب           ال
 .بمصطلحات اليوم كلمة واحدة

واستناداً لألوزيرية، ما كان يخبو األمل فـي النفـوس     
التي تؤمن بأن شريك المظلمة أوزير، قد قام من بين الموتى،           
ليحمل المعني المضمر، بأن الحال لن يستمر علـي حالـه،           

األمل في الخالص من ربقـة      ومادام األمر كذلك، فلن يخبو      
االضطهاد، كما قام أوزير، وعندها سيسود السالم واإلخـاء         

 .والمحبة في األرض
 ..ولكن 

ال ريب؛ من أجل شركاء المظلمة، من آمنوا به، مـن           
آمنوا بأنه انتصر علي الشر، من آمنوا بأنه انتصر علي من           
ظلموه، واألهم من هذا كله من آمنوا بأنـه انتصـر علـي             

 !!      ت، وكوفئ علي صالحه بالخلودالمو
: )١(وهنا يقف الفكر ملياً ليتساءل مع نجيـب ميخائيـل         

لم يعد الملك أفضـل مـن       .. «كيف كان القوم يفكرون؟ إذا      

                                                           
 .٢٥٧الجزء األول ـ : يم مصر والشرق األدنى القد)١(



الرعية، فلم ال يصبح أفراد الرعية مثل أوزير كذلك؟ ولم ال           
يصبحون جميعهم كذلك؟ ولماذا ال يكافئون إذا أحسنوا العمل         

وزير؟ وبماذا يزيد عنهم الملك حتى ينال النعمى        كما كوفئ أ  
في الحياتين؟ هكذا سيطر التفكير في أوزير في هذه الفتـرة           

 .»علي النقوش، وود كل أن يصبح مثله إذا انتهي أجله
أجريـت علـي    .. «أنه قد : ولما كانت األسطورة تقول   

جثته ألول مرة، المراسـم التـي تـؤمن بالبعـث والحيـاة             
ال يمكن إذا أجريت تلك المراسم علي غيره من         ، أف )١(»األبدية

 األموات أن تؤمن لهم نفس االمتيازات؟
وإذا كان الملك قد ادعي أنه ابن اإلله رع، أفال يكـون            

 من اإليمان باإلله أوزير بديالً للبنوة؟ أو هو البنوة ذاتها؟  
وهكذا؛ وعلي ما يبدو، أخـذت التسـاؤالت بالعقليـة          

الخلود، وكيـف يمكـن أن ينالـه        المصرية تلف حول فكرة     
الجميع؟، حتى انتهت إلي أن اإليمان به هو بنـوة لـه، وأن             
أوزير قد كتب الخلود بخلوده لكل من آمن به، ولكل من آمن            
بأنه قد قام من بين األموات، لذلك فبمجيء أوزير قد أبطـل            
الموت، وعندما ترسخت هذه القناعة في النفـوس، وجـدنا          

                                                           
 .٩٢الشرق واليونان القديم ـ المجلد األول ـ :  إيمار وإبوايه)١(



البالد وعرضها، للجميع بـال اسـتثناء،       المقابر تنتشر بطول    
وكما كان للملوك متون أهرام، فقد أصـبح للشـعب متـون            
توابيت وكتاب موتى، سجلت كل تصورات الشعب آلماله في         

 .عالم الخلود
وفي هذه المتون الشعبية، وفي بعض القطع األدبية، بل         
وفي متون األهرام نفسها التى عـدلت لتماشـى األوضـاع           

 كل النصوص تؤكد أن أوزيـر أبـو صـور           الجديدة، نجد 
المناضل، هو أب كل المناضلين الذين آمنوا به، فهـو حقـاً            

، وأخذت النصوص تخاطبه    )أبانا الذي في السماوات   (وصدقاً
باألب، بينما تخاطب الميت بأنه هو أوزير ذاته، فتقول إيزي          

 :للميت الصاعد من األرض إلي السماء
 

 سعيد من يري اآلب 
 :يسوتقول نفت

 طوبى لمن ينظر إلي اآلب
 إلي أبيه

 إلي أوزيريس
 حينما يصعد إلي السماء



 بين النجوم
 )١(بين المخلدين

ولما كانت البا أو الروح أو الطبيعة اإللهية في العقيدة          
القديمة هي سر الخلود، وكانت ملكية خاصة للملك، تحدرت         
إليه عبر ساللته اإللهية فقد أصبحت ـ إلي حد مـا مشـكلة    

التجأ .. «حيرة للعقل المصري في ظل الوضع الجديد، لذلك       م
القوم إلي كل أنواع الحيل واالحتفـاالت الدينيـة، ليصـبح           

، فال شك أنه إذا آمن اإلنسان بأوزير    )٢(»المتوفى با عند موته   
، وعند الموت، فإن أوزيـر      )٣(فسينال البا أو الطبيعة اإللهية    

ـ     .. يجعل جسده يضيء  « سوف ، )٤(»ماءكأجسـاد أهـل الس
بينما خصص الفصل الثـاني مـن       . فيصبح نورانياً كاآللهة  

الجماهيري، لتأكيد الطبيعة اإللهيـة للميـت       » كتاب الموتى «
 :المؤمن، فيقول الميت عن نفسه

 
                                                           

 .٢٥٠ديانة مصر القديمة ـ :  أرمان)١(
 .٦٥فجر الضمير ـ :  برستد)٢(
 .فأبوة أوزير للمؤمن تمنحة باه) البا(و ) األبوة( الحظ التشابه بين )٣(
 .٢٤٠ديانة مصر القديمة ـ :  أرمان )٤(



 إنى آتوم
 وأنا الذى كنت وحيداً

 وإنى رع
 عند أول ظهوره

 وإنى اإلله العظيم خالق نفسه
 والذي سوى أسماءه

 )١(..رب اآللهة 

وحتى يستطيع الميت أن ينال البا، فقد كان واجباً عليه          
بالماء، ليؤكد بعد ذلك فـي متنـه        ) يتعمد(أن يتطهر أوالً، و   

 :الجنازى

                                                           
 .٤٩٨  ـ مصر القديمة ـ الجزء  :  سليم حسن )١(



 إن خطيئتي قد أقصيت عني 
 ومحى إثمي  

 ولقد طهرت نفسي
 في تينك البحيرتين العظيمتين

  )١(اللتين في إهناس

 القـوم   وكان نتيجة هذه التطورات السريعة، أن تالحق      
يتسابقون من كل حب وصقع في األرجاء المصرية، لزيـارة          
رب البيت أوزير، والطواف حول بيته في ابيدوس، لتصـبح          
زيارة قبر الحبيب الشهيد بمرور األيـام، حجـاً وفريضـة           
إجبارية، علي كل من استطاع إليه سبيالً، ومن ثم؛ أصبحت          

 العتيـق            السنة المستحبة هي الدفن في أبيدوس، بجوار البيت       
وفي أبيدوس وحيث البيت المعمور، ووسط الحشود المتجمعة         
تطوف بالبيت سبعاً خاشعات، ظهرت ألول مرة في التاريخ         
البشري مسرحية اآلالم، أو أسرار أوزيـر، وهنـاك أيضـاً           
تطورت فكرة العماد، فكان المؤمن يتلقى العماد من الكهـان،      

ش الماء علي األجساد تكثـر      ، وبر )٢(بصب الماء علي جسده   
                                                           

 .٦٥فجر الضمير ـ :  برستد)١(
 .٤٨٢ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان )٢(



البركات، ويتذكر المؤمن دماء الشهيد، ويتناول قطعـاً مـن          
القربان الممزق، تذكره بالجسد الطاهر الذي مزقه الشـرير         
ست، ورغم أن كل هذه كانت طقوساً حياتية، إال أنها أيضـاً            
كانت زاداً أخروياً، وهذا جانبها األهم، فعندما يذهب الميـت          

.. يدعي للقيام بعملية تطهيـر «د معمداً، فسوف  إلي عالم الخلو  
بالماء يصب فوق البدن، أو باالستحمام في البحيرة المقدسة،         

يغتسل مع  .. «وبعدها سوف ) ١(»الواقعة في الحقول المباركة   
 .)٢(»..رع في بحيرة ياور، ثم يجفف حورس جسده

وقبل االحتفال العظيم، كان الكهان يرتلون أناشـيدهم،        
س، بثياب بيض، أمام لوحة قدسية لإللهة إيزي        حليقي الرؤو 

وهي ترضع طفلها اليتيم حور ابن اإللـه أوزيـر، وتحـيط            
برأس كل منهما هالة مستديرة، رمزاً ألصل حور الشمس في          
العقيدة الملكية القديمة، لتبدأ بعد ذلك االحتفاالت في أواخـر          

،  !  ؟) ٣(شهر ديسمبر، أي في الوقت الذي يتفق ومولد الشمس        
ويستمر االحتفال من األيام ثالثاً متواصلة، تمثل فيها المأساة         

                                                           
 .٩١فجر الضمير ـ :  برستد )١(
 .٢٤٦ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان )٢(
قصة الحضارة ـ الجزء األول ـ المجلد الثاني ـ :  ديورانت)٣(

١٦٠. 



يوم مات أوزير غدراً، ويم البحث عن جثته، واليوم الثالـث           
، )١(يوم عثر علي جثمانه الطاهر وصحا في بعـث مجسـد          

ليطلع علي صفحة التاريخ أكبر األعياد المصرية الدينية، عيد         
األعظم من بين األمـوات،     القيامة المجيد، تذكره بقيام الفادي      

وصعوده إلي السماء بعد موته بأيام ثالثة، ليجلس عن يمـين           
 .عرش أبيه السماوي رع

وهكذا؛ وكما عاد أوزير للحياة خالداً، فقد كتب بخلوده،         
الخلود األبدي لكل من يؤمن به، في عالمه الذي أخـذ فـي             
االنتقال التدريجي من تحت األرض إلي السماء، حيث أصبح         

زير في العصور التالية، هو سيد العالم السماوي الخالد بال          أو
 .منازع

ولما استقر اإليمان بذلك في القلـوب، انتشـر القـوم           
متـون  (ينشرون مقابرهم في كل األصـقاع، بينمـا أخـذت         

صيغاً كمتون األهـرام السـالفة،      ) كتاب الموتى (و) توابيتهم
واة هذا بـين    وآمن الجميع بخلود الجميع، وتدعيماً لمبدأ المسا      

العظيم والوضيع، انتشر بين الناس خطاب غريب جديد فـي          

                                                           
 .٤٧٩أرمان ـ : مصر القديمةديانة :  انظر)١(



نوعه، نسبوه إلى اإلله رع، حتـى يكـون اعترافـاً كـامالً             
 :بحقوقهم، من قبل إله الملكية، يقول فيه

 لقد خلقت أربعة أشياء عظيمة
 داخل بوابة األفق

 خلقت الرياح األربع 
 التي يستطيع أن يستنشقها كل إنسان كزميله،

 الذي يعيش زمانه
  …هذا هو العمل األول

 وخلقت الفيضان العظيم 
 وللفقير فيه حق، مماثل لحق الرجل الغني

 وهذا هو العمل الثاني 
 وخلقت كل رجل مثل زميله

 ولم آمر بأنهم يعملون في السوء
 ولكن قلوبهم هي التي أخذت ما قلت

 وهذا هو العمل الثالث
ــي ال  ــاً ف ــر دائم ــوبهم تفك ــت قل ــربوجعل ...            غ

   )أي فى العالم اآلخر بعد الموت(



  .)١(وهذا هو العمل الرابع

والجدير بالذكر في ثنايا هذا العرض،  اإلشارة إلي أن          
المراحل التطورية التالية لعقيدة الخلود الشعبية، قد تـداخلت         
مع عقيدة الخلود الملكية بقيام الدولة الوسطي، حين حظيـت          

 باعتراف كامل من الملكية، إال أن التطور عند         عقيدة أوزير 
هذا الحد، قد أخذ منحى آخر اصطبغ بالمصلحة الملكية مـع           
المصلحة الشعبية في نفس الوقت، ومحاوالت كهان الملكيـة         
للحد من سيطرة األفكار الشعبية الثورية، علي مفهوم وماهية         

 .عالم الخلود
تطوريـة  وكان نتيجة دخول عقيدة الخلود مرحلتهـا ال       

الجديدة، من خالل مصالح ومفاهيم طبقتين متباعدتين تماماً،        
هو فيما نرى السبب الجوهري الذي أدي إلى التضارب الذى          
رآه الباحثون في عالم الخلود، والذي لم يكـن فـي حقيقتـه             
تضارباً، بقدر ما كان تداخالً لعالمي الخلود الملكي والشعبي،         

 بين الخلود الملكي الروحـاني      ليركبا معاً هجيناً غريباً، خلط    
باالتحاد مع الشمس أو اإلله رع بركوب مركبه السـماوي،          
وبين الخلود المادي الذي طمح إليه الشعب، وقـد أدي هـذا            

                                                           
 .٢٣٥فجر الضمير ـ :  برستد ١



بدوره إلي اختالط التصورات حول مكان الخلود، مما يجعل         
أين مكان الخلود الشعبي؟ مسألة عديمـة الجـدوى         : التساؤل

تذكرنا باستحالة برسـتد، بعـد أن       ومضيعة للوقت والجهد،    
تداخل العالمان، السفلي الشعبي، والعلوي الروحاني الملكي،       
فجاءت المسجالت مازجة بينهما امتزاجاً كامالً، وكـل مـا          
يمكن قوله هنا، يدخل تحت التساؤل عن التصورات الشعبية         

 .لعالم الجماهير الخالد
ـ         اهير لقد كان العالم السفلي تحت األرض بالنسبة لجم

الشعب، هو عالم الخلود البدائي، وعند الثـورة انتقـل إلـي            
السماء مختلطاً بنعيم الملوك السماوي مصبوغاً بكل اآلمـال         

 .التي رجاها الدهماء في عالمهم الخالد
ففي بداية المرحلة التطورية للخلود الشـعبي، كـانوا         

يذهب إلي حقول أياور، حيث ينمو الشعير       «يعتقدون أن الميت  
مح إلي ارتفاع سبعة أذرع، وأنه يحرث األرض ويحصد         والق

المحصوالت، فإذا أدركه التعب في المسـاء، جلـس تحـت           
 .)٢(»، ولعب الشطرنج مع أصحابه ورفاقه)١(شجرة الجميز

                                                           
  الحظ أنها من أكثر األشجار تعميراً)١(
 .٢٣٦ـ .. مصر والحياة المصرية:  إرمان ورانكه)٢(



ومن خالل هذه الطموحات الشعبية، تنتقل هذه الصورة        
.. «فجأة إلي العالم السماوي، فتقول النصوص أنهـم سـوف         

 في حقـل الفيضـان السـعيد، أي الحـدائق           يعيشوا مخلدين 
،بينمـا  )١(»السماوية، حيث توجد الوفرة واألمن علي الـدوام       

إن أبواب السماء مفتوحة لجمالك، إنـك       «:يقول قائل للمتوفى  
، وبجانب القول بالسماء كمقـر      )٢(»..وذنبك مغفور .. تصعد

للخلود، فإن النصوص تعود دائماً بتصـوراتها إلـي العـالم           
ما جاء في كتاب الموتى ـ بعد مرحلة تطورية ـ   السفلي، ك

وهو يخرج  .. مقره أمام اإلله العظيم   .. «أن الميت سيكون له   
يدخل ويخرج في العالم السفلي ويسكن حقل       .. إلي حقل ياور  

ياور، ويقيم وقتاً في حقل الطعام، ذلك المكـان الفسـيح، ذو            
ويشـرب  .. الرياح الكثيرة، حيث هو هنـاك قـوي ممجـد         

للعـالم  .. «إن الميـت سـيهبط    : أو كما في القول   ) ٣(»ويحب

                                                           
قصة الحضارة ـ الجزء األول ـ المجلد الثاني ـ :  ديورانت)١(

١٦٢. 
 .٢٦٧فجر الضمير ـ :  برستد)٢(
 . ٢٦٠ ـ ٢٥٩مة ـ ديانة مصر القدي:  إرمان)٣(



وإلي هذا المكان سوف تنتقل حقول البهجـة        .. السفلي المظلم 
 .)١(»والسرور وغابات البردي

وظاهر أن الجماهير قد وضـعت فـي عالمهـا كـل            
مشتهياتها التي حرمت منها قبال، ولم تنس أن تؤكد في كـل            

، علـى أهميـة     صورة من صور عالمها الخالد التي وصلتنا      
سائر أطعمة  ..«لسوف آكل   : الطعام بأنواعه، مثل قول الميت    

أتلقي غذائي من اللحم الذي علي مائدة اإلله        .. سيد األبدية، و  
 .)٢(»العظيم

وهكذا انتهت المسألة بخلط كامل بين عـالم السـماء          
وعالم تحت األرض، مع تصورات مادية حسية بحتة لعـالم          

 األمر بهم حداً تصوروا فيـه أن        الخلود الجماهيري، بل وهل   
الوصول للعالم الخالد، البد وأن يمر أوالً من الجيزة، حيـث           
األهرامات العظيمة، أول رموز الخلـود وأكثرهـا إيحـاء          

فترينا أحد خرائط العالم الثاني، أن من يـدخل مملكـة           «به،
الموتى، ممن يكونون في المكان المقدس روستاو بالقرب من         

                                                           
 .٢٧٧مصر الخالدة ـ : عبد الحميد زايد. د)١(
 .٢٦٠ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان)٢(



د أمامه سبيلين مفتوحين يؤديان به إلي مملكة        الجيزة، فإنه يج  
 .)١(»الخ.. األبرار

هذا االسـم   «، و )٢(»كانت عالماً سفلياً  .. «وروستاو هذه 
.. كان بادئ األمر يطلق علي جبانة منف، منذ الدولة القديمة         

وكان يطلق بنوع خاص علي جبانة الجيزة القريبة من منطقة          
 .)٣(»األهرام
قر األبرار، فتصوره كأنـه     وزاد الشعب في صورة م    «

وتسمي إحدى  .. مجموعة من الجزر تحيط بها المياه المختلفة      
هذه الجزر حقل األطعمة، وهي بهذا تدل علي أن الطعام فيها           
وفير، ومن ثم يستقر فيها اآللهة والمخلدون، وأزكـي منـه           
شهره حقل ياور، وهو حقل اإلسل الذي ظل المصريون حتى          

رونه مقر الممجدين، ومما ال يحتاج      عصورهم المتأخرة، يعتب  
لبيان أن المصريين قد تصوروا هاتين الجنتين علي شـاكلة          
بالدهم نفسها، إذ يغمرها الفيضان ويزدهر فيها الزرع بمـا          

شـجرة  .. وفي الشرق من السـماء    .. يوفر للموتى طعامهم  

                                                           
 .٢٦٣:  نفسه)١(
 .٥٤٣مصر القديمة ـ الجزء ـ : سليم حسن.  د)٢(
 .٥٤٢:  نفسه )٣(



الحياة التي يعيشون عليها، والتي يغذي ثمرها األبرار أيضاً،         
لك؛ فإن إلهات السماء تـزود الميـت بطعـام          وإلي جانب ذ  

 .)١(»..أصرح طهراً أو براءة
 أن الميت في مقر الخلد: وتقول النصوص

 يتلقى نصيبه مما في شونة اإلله العظيم
 ويلبس من الثياب ماال يفني،

 وله من الخبز والجعة ما يبقى أبداً،
 ..وهو يأكل خبزه وحده

      )٣(، وشرابه النبيذ)٢(طعامه بين اآللهة
 بل وسوف
 تكون له نساء حسناوات      .. 

         يتمتع بهن
         ويقوم بكل المهام،

 )٤(        التي كان يقوم بها علي األرض
                                                           

 ٢٤٣ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان١
 .إللهية  قد يكون المقصود هنا الخالدين الحاصلين على الطبيعة ا٢
 .٢٤٤ ـ ٢٤٣ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان ٣
 ـ ١٣٠الموت والخلود في األديان المختلفة ـ : عزت زكى. د٤

 .مطبعة كليوباترا ـ القاهرة ـ ب ت



وهكذا تحولت صورة عـالم الخلـود بعـد الثـورة،           
بخطوات تطورية ثورية سريعة، نحو عالم مادي يحقق كـل          

و منطق طبيعـي    الرغبات والشهوات والنوازع البشرية، وه    
لألمور، قادت إليه ظروف المجتمع وأحواله السياسية، خاصة        

 .         إذا أخذنا بعين االعتبار مشتهيات الجياع وأمانيهم



 
 
 

 الفصل الثاني
 الردة واالحتواء

 
 



 الفصل الثاني
 الردة واالحتواء

إن الفقهاء قادرون علي تبرير أبشع      
 الجرائم األخالقية

 بوركارت

وفي ظل العقيدة الشمسية، ظل الملك هو صاحب الحـق          
األوحد في الخلود، طوال عهود عصـر الدولـة القديمـة،           
باعتباره حاصالً علي الطبيعة اإللهية الخالدة، بالوراثة عبـر         

ي يعود به مباشرة إلي اإللـه رع، الـذي          نسله الطويل، الذ  
من بين العالمين زوجة لـه، لينجـب        » روج جدت «اصطفي

ويتأتى خلـود الملـك بصـعود       . منها ملوك األسرة الخامسة   
روحه أو باه إلي السماء فور موته لتخلد هناك اندماجاً مع إله            

، بينما يخلـد الجسـد علـي األرض         »يركب مركبه «الشمس
 . البارعةبفضل عمليات التحنيط

ولم يستمر هذا الفهم للخلود طـويالً، فقـد بـدأ الـنجم             
األوزيري بالصعود والتعالي، بتعالي األصوات الثورية، حتى       



بلغ شأنه العظيم إبان األتون الثوري الكبير، الذى أنهي الدولة          
 .القديمة بإسقاط أسرتها السادسة
وللهيبه الثوري، آثار بعيـدة     . وكان للصعود األوزيري  

مدى في عقيدة الخلود الملكية، فقد بدأ رع يتراجـع أمـام            ال
الزحف األوزيري، حتى باتت محاربة العقيـدة األوزيريـة         
معركة خاسرة، فبدأت متون األهـرام خطتهـا االحتوائيـة          

 .السالفة، بإدراج أوزير وأتباعه في المجمع القدسى
وباستمرار التعالي األوزيري، استمرار التراجع الملكي،      

صبح دمج العقيدتين غير كاف، فبدأ أوزير ابتالع رع         حتى أ 
شيئاً فشيئاً، عندما انتشر االعتقاد بعودة أوزير من السـماء،          
لتخليص البالد من البالء، فى هيئة ملـك عـادل، فأخـذت            
المتون تؤكد لشعبها عن كل ملك يرحل، أنه لم يكن سـوي             

ـ           اء اإلله أوزير بذاته، كان متجسداً علي األرض، وأنه قد ج
من السماء ليخلص الناس ويحكم بينهم بالمحبـة والسـالم،          
وعليه فقد كان الملك الراحل ـ حقاً وصدقاً ـ هو المخلص   
أوزير بذاته، ومثاالً لذلك قول المتون فـي خطابهـا للملـك            

 ) Unisيونس   (الراحل 

 أيها الملك يونس



 إنك لم ترحل ميتاً
 لكنك رحلت حياً

 ألنك تجلس علي عرش أوزير
 صولجانك في يدكو

… 
 آه يا آتوم

 إن الذي هنا هو ابنك أوزيريس
 الذي منحته الحياة

 ثم الخلود؛
 هو الخالد

 كذلك الملك يونس خالد،
 هو ال يموت

 كذلك الملك يونس ال يموت،
 هو أبدي 

  )١(كذلك الملك يونس أبدي
ويبدو أنه مما دعم هذا المعني للملكيـة، أن األسـطورة       

 أن أوزير أنجب حور، وأن حور كان        األوزيرية سبق وأكدت  

                                                           
)١( Pritchard, Ancient Near Eastern texts, P.٣٢ 



ملكاً علي مصر من بعد أبيه الشهيد، ونتيجة للخلط بين حور           
ابن أوزير، وبين حور األكبر فقد انبثقت الفكرة القائلة بـأن           
الملوك يعودون بالبنوة إلي رع عبر ولده أوزير عن طريـق           
الساللة الحورية، وعليه لم تعد أسماء ملوك أواخـر الدولـة           

ة تنسب إلي رع كمـا كـان يحـدث مـع أسـالفهم              القديم
.. «، وإنما أصـبح الملـك     )منكاو رع (و) خف رع (أضراب
 ويصبح هو أوزير بذاته، وكان أبرز       )١(»إلي أوزير .. يتحول

هؤالء الملوك األوزيريين، ذلك الذي قضت الثـورة علـي          
 !.)٢()أوزير بعيبي(.. عهده، الملك 

من أوضـح مـا     ولعل القول بأن الملك هو أوزير، كان        
دخل من تعديالت علي العقيدة الملكية نتيجة الثورة، وأبـرز          
مؤشر علي مدي التنازل الذي قدمته الملكية لشعبها، فأصبح         
الملك هو أوزير، الذي سبق ونال من الشتائم الملكية ومـن           
التسفيه والتحقير ما لم يزل مسجالً داخل متون األهرام إلـي           

 التعديالت التي جعلت من الملك      يومنا هذا، جنباً إلي جنب مع     
هذا رغـم أن اسـتقراء المقاصـد        . الميت ذات عين أوزير   

                                                           
 .١٢٤فجر الضمير ـ :  برستد )١(
 .٢٦٩ :   نفسه)٢(



الملكية ومنطقها من وراء هذا التعديل، إنما يوحى بأن فلسفة          
أون جعلته تعديالً ملكياً بالدرجة األولى، ليؤدى لنتائج تلـزم          
بالضرورة عن مقدمات، تخدم كلما األغراض الملكية، يمكناً        

 .ها كالتاليأن نتصور

 إذا كان أوزير إلهاً ينتسب ببنوته إلي رع
 فالملك إله أيضاً النتسابه بالبنوة إلي رع
 وإذا كان أوزير قد قام من الموت خالداً

 وأنه خلد المتالكه الطبيعة اإللهية الوراثية الخالدة
 فإن أبناء رع من الملوك خالدون لنفس السبب

 اه للملكيةوهذا ال يعني شيئاً للشعب بقدر مغز
 وتكون النتيجة المنطقية

 
 إذا كان أوزير إلهاً 

 ألنه ابن إله يملك طبيعة اآللهة الخالدة
 وإذا كان الملك إلهاً

 ألنه ابن إله يملك طبيعة اآللهة الخالدة
 إذاً؛

 ال شك أن الملك هو ذات نفس أوزير



وتكون النتيجة الملكية المقصودة، أن يتحـول اإلجـالل         
ي ألوزير إلى الملك، مادام الملك هو أوزيـر         والتقديس الشعب 

 .بذاته
ونطرح هنا رؤية جديدة في كون هذه الفكرة قد تطورت          
تطوراً كبيراً، نتيجة الختالطها بعقيدة التثليث التـي سـادت          
العقلية المصرية منذ أقدم عصورها، وهو وإن كـان رأيـاً           
 جديداً، فإن له ما يبرره في حدود المنطق، ففيما قبـل عهـد            

األسرات، ساد االعتقاد بأن اإللهة حت حور أو هاتور زوجة          
، فشكلت مع   ١لإلله حور األكبر وفي نفس الوقت كانت أماً له        

حور ثالوث كان فيه هو األب وهو االبن إلهاً واحداً، وفـي            
مثل حوريس ثالوثاً يتكون من الملك السماوي       .. «تثليث آخر 

ان أيضاً حـور    ، وهذه المرة ك   )٢(»والملك األرضي والصقر  
أب وابن وصقر في أن واحد، فشكلت األقانيم الثالثة فكرة إله          

 .واحد هو ذاته اآللهة الثالثة
وبعد ظهور األسطورة األوزيرية وانتشارها جاء حـور        

.. اإللــه االبــن فــي ثــالوث أوزيــر.. «فيهــا باعتبــاره

                                                           
 .٧١مصر ـ دريتون وفاندييه ـ :  انظر )١(
 .٢٩األساطير في مصر القديمة ـ :  أنتس )٢(



لكنه في إدفوا كان في نفس الوقت اإلله األب         ).. إيزي(واست
حوريس ـ  .. بن في صورتين مختلفتين في التشكيلةواإلله اال

، وهـذه التشـكيلة   )١(»حت حور ـ حوريس جامع األرضين 
األخيرة لتوحيد حور اإلله مع حور الملك، هي تشكيلة ملكية          
واضحة، ألن حور المقصود هنا هو حور األكبر إله التوحيد          

 بدأت الفكرة بالربط بين   .. وفي األلف األخيرة ق م    ..«.القديم
بأن .. أوزيريس وحوريس األمر الذي كان واضحاً في الفكرة       

 .)٢(»الملك إنما كان حوريس وأوزيريس معاً
 بـأن   )٣(ومن هذا كله مضافاً إليه تأكيد نجيب ميخائيـل        

حور يعتبر أوزيـر الـذي      .. «العقلية المصرية قد آمنت بأنه    
 ؟، يمكناً القول بأن هذا الخلط بين إله السماء        !» أعيدت والدته 

وبين إله األرض، أو بين أقنوم األب وأقنوم االبن، أو بـين            
اإلله خالص األلوهية وبين اإلله األرضي الجامع للناسـوت         
مع الالهوت، قد جاء نتيجة محاولـة القـول بـأن الملـك             
الفرعون، هو نفسه اإلله حاال علي األرض بعد ميالده مـن           

                                                           
 .٧١دريتون وفاندييه ـ :  مصر )١(
 .٤٤األساطير في مصر القديمة ـ :  أنتس )٢(
 .١٩٤ مصر والشرق األدنى القديم ـ الجزء الرابع ـ )٣(



م، جديد، جاء من السماء إلـي األرض ليعيـد إليهـا السـال            
فانسحب هذا االعتقاد علي أوزير ورع باعتبار أوزير ابنـاً          
لرع، وعلي حور وأوزير باعتبار حور أبناً ألوزير، وعلـي          
الملك ورع باعتبار الملك أبناً لرع، وبالتـالي فهـو نفسـه            
أوزير، فيصبح الملك أنباً ألوزير، وبالتالي فهو أوزير أو ابن          

 ).اهللا في آن واحداهللا وابن (أوزير، أو بتعبير أصرح هو

وفي تقديرنا أن حكام األقاليم كان لهم دور كبيـر فيمـا            
دخل من تطور علي عقيدة الخلود، عندما اشـتدت شـوكتهم           
وقويت وهبط مركز الملك، مما أدي بهم إلي الحصول علـي           
كثير من امتيازات الملك الدنيويةو األخرويـة، حتـى أنهـم           

ـ       متـون  « ت اسـم  استخدموا متون األهرام في توابيتهم تح
ليحصلوا عن طريقها علي الحياة الخالدة، بحيـث        » التوابيت  

أدي ذلك في النهاية إلي أن أصبحت اآلخرة حقـاً مشـروعاً            
بكل من يملك من المال والجاه ما يؤهلـه لشـراء تـابوت             
مكتوب، أو تسخير رجال الدين للحصـول علـي الطبيعـة           

 إلي با عند    اإللهية عن طريق أوراد تتلي علي جثته، ليتحول       
، وكانت أهم ظاهرة فيها تلقيب الميت بلقب أوزيـر،          )١(موته

                                                           
 ٢٠٣: ٢٠٠جون ولسن ـ : الحضارة المصرية:  انظر )١(



أمالً في أن ينعم في عالمه اآلخر بما نعم به ربـه أوزيـر،              
 .)١(رجاء أن يخلد فيه مثل خلوده

ومما ساعد علي دفع العجلة التطورية لعقيـدة الخلـود          
ية، الفرعونية، أحداث الثورة الحقيقية، وانتشار األفكار اإللحاد      

التي شككت في جدوى المقابر الضـخمة والعتـاد المـادي           
والتحنيط المتقن، خاصة وأن هذه المقابر لم تجدها عظمتهـا          
نفعاً، حين تعرضت في عصر الثورة الجماهيريـة للسـلب          
والنهب والتدمير، في وقت لم يستطيع فيه السلطان الملكي أو          

نـع مـا    سلطان النبالء المنهارين تحت الضربات الثورية، م      
يحدث من تدمير ال محدود لكل المقدسات، رغم محـاوالت          
تحاشي ذلك باالعتراف للشعب بالخلود، مما جعل ذلك فـي          
رأينا، هو السبب المجهول في ظهور فكرة جديدة كل الجـدة           
في أفق الديانة المصرية وعقيدتها في الخلـود، هـي فكـرة            

ه مـن   حساب أفراد الشعب الثائرين بعد موتهم علي ما يأتون        
خطيئة في حق اآللهة وحق الموتى، فما دام حساب الثـوار           
دنيوياً قد أصبح مسألة عسيرة فليؤجل إلي ما بعد في عـالم            

 .الخلود
                                                           

 .١٥٢عبد العزيز صالح ـ : الشرق األدنى القديم :  انظر)١(



وتستند رؤيتنا في توقيت ظهور فكـرة الحسـاب إلـي           
 ألن كون سـبب تعـرض المقدسـات     ١ترجيح محمد شكري  

للتعدي والنهب، هو السر وراء فكرة ظهور الخطيئة، ومـا          
تستدعيه من حساب وجزاء، وقد وضـحت الفكـرة بجـالء           
عندما بدأ حكام األقاليم من أمراء األسرة السادسة المنهـارة          
أمام المد الثوري، يحذرون كل من يعتدي علـي ممتلكـاتهم           

سيحاكم علي أفعاله أمام المعبود     .. «ومقدساتهم وقبورهم بأنه    
ـ         ٢»الكبير ى نبيـل   ، ومثال ذلك ما جاء مسجالً علي قبر آنت
 : دشاشة

 أما من جهة كل الناس الذين سيعملون السوء.. 
فإنهم سيحاسبون علي ذلك أمـام   .. يريد القبر   (ضد هذا   

  )٣(..اإلله العظيم ، رب الحساب 
ولما كانت فكرة الحساب ملكية النشأة والفكر، لتحقيـق         
أغراض الطبقة العليا من القوم، فقد كان طبيعياً أن يكون هذا           

الكبير رب الحساب هو رع إله الملكيـة المنهـارة،          المعبود  

                                                           
 .١٧٣محمد شكري ـ : حضارة مصر والشرق األدنى القديمة:  انظر)١(
 .١٤٤ـ .. كتاب تاريخ مصر:  برستد)٢(
 .١٦٠فجر الضمير ـ :  برستد)٣(



، )١(»رب المحاسبة في اآلخـرة    .. «وهو بالطبع من سيكون   
وهكذا لم تترك الحكمة الملكية عالم الخلود منحة للجمـاهير          
دونما أى مقابل، بل وضعت للخلود شروطاً صارمة، ولم تعد          

 اإليمان  مجرد الشهادة ألوزير بأنه إله كافية، كما لم يعد كافياً         
بخلوده وانتصاره علي الموت حتى يخلد المؤمن مثله، وإنما         
كان علي المؤمن أن يستعد للحساب بـأن يتصـف بـنفس            
صفاته، العدل والمحبة وسالمة الخلق والسالم، وأهم من ذلك         

 .كله طاعة الملك الذى هو أوزير بذاته
ويؤيد وجهة نظرنا في كون فكرة الحساب كانت ملكيـة          

يمكن استنتاجه من بعض المتون الملكية، فهنـاك        األصل، ما   
ما يوحي بأن تطبيق الفكرة في بدايتها قد اقتصر علي حساب           
الجماهير فقط، ولم يتناول شخص الملك، فالنص المذكور آنفاً         

 :عن الملك يونس يتابع قائالً
 هو أبدى

 كذلك الملك يونس أبدى 
 هو ال يحاسب

                                                           
 . نفس الموضع )١(



 )١(!!كذلك الملك يونس ال يحاسب
 :نا نجد بنفس النص، وإثر ذلك مباشرةولك

 !ولكنه يحاسب؟
 )٢(!كذلك الملك يونس يحاسب؟

وال يكون هناك أي معنى لهذا التناقض فيما نرى، سوي          
أن تكون فكرة الحساب بعد انتشارها، قد أضحت في عـرف           
الجماهير حساباً للجميع دون اسـتثناء ـ فأضـيفت الفقـرة     

ات التى نتجت عن أحداث     األخيرة للمتون كغيرها من اإلضاف    
الثورة، لتسجل خطـوة تطوريـة أخـرى لعقيـدة الخلـود            

.. «أنه كـان  : الفرعونية، ويدل على ذلك ما جاء في المتون       
أى ) ٣(»أن يثبت أنه ابن اإلله ووريثـه        .. على الملك المتوفى  

كان عليه أن يثبت أحقيته فى الطبيعة اإللهية قبل أن يسمح له            
 وكى يثبت ذلك فعليه أن يثبـت أوالً         بدخول الملكوت الخالد،  

كأى فرد عادى أنه كان طاهراً بال خطيئة، أما كيـف كـان             
بما :السبيل إلي ذلك؟ فاإلجابة تأتى من المتون واضحة تقول        

                                                           
)١( Pritchard, Ancient Near Eastern texts, P.٣٢. 
)٢(Loc.  Cit. 
 .١٧٢حضارة مصر والشرق األدنى القديمة ـ : محمد أنور شكري. د)٣(



إله الشمس هو رب العدالة، وطعامه هو الحق، إذا فالملك          «أن
، وهـذه   )١(»مسؤول أمام رع أن يكون عادالً في كل أعماله        

العدالـة  « ة المطلوبة، ومن بعدها أصبحت أفكار     هى الطهار 
 ،!؟)٢(»أقوى من سـلطان الملـك نفسـه       .. والحق والصدق 

 :فسجلت المتون علي قبور الملوك ما يمثله النموذج القائل
 )٣(ال توجد سيئة اقترفها الملك بيبى

 !)٤(وهذه الكلمة ذات وزن في نظرك يا رع
قد وجـدوا   ومن جهة أخري، فيبدو أن الحكماء الشعبين        

 فى فكرة الحساب، فرصة أخرى تدعم منطقية الخلود للجميع؛
 فإذا كان الحصول على الطبيعة اإللهية 
 مرهوناً بمراعاة العدالة والحق والصدق

 إذا يمكن ألى شخص يراعى العدالة والحق والصدق 
 أن يحصل على الطبيعة اإللهية الخالدة

                                                           
 .١٧٣:  نفسه )١(
 ١٤١:  فجر الضمير )٢(
 الحظ أنه هو بيوبي آخر ملوك األسرة السادسة، ومعاصر حقيقي )٣(

 .ألحداث الثورة
 . نفس الموضع السابق )٤(



ـ          اء فـى   ويؤيد رؤيتنا لهذه الخطوة التطوريـة، مـا ج
النصوص األدبية والجنائزية التالية، بحيث لم يعد يخلو أثـر          
فرعوني من اإلشارة إلى الحساب، وأن الخلود حق للجميـع،          

 :فيقول الفالح الفصيح البن رنس
 ..إن العدالة تبقي لألبد

 وعندما يدفن اإلنسان ويوضع تحت التراب
 فإن اسمه ال يزول من على األرض

 ألنه سيذكر بصالحه
  )١(..ا مبدأ من كالم الربوهذ

 أقم العدل 
 )٢(!لرب العدل 

 )٣(ألن العدالة أبدية
 نفذ العقاب فمن يستحق العقاب .. 

 )٤(!هل يخطئ الميزان؟

                                                           
١ Pritchard, Ancient Near Eastern texts, P٤١٠  
 .٢٠٤:  فجر الضمير٢
 .٢٠٥:  نفسه٣
 .٢٠١:  نفسه٤



بينما يقول الملك المزعوم أخيتوي، لولده المزعوم مرى        
 :كا رع

 إن فضيلة الرجل المستقيم،
 أحب من ثور الرجل الظالم،
 اة،إنك تعلم أن محكمة القض
 الذين يحاسبون المذنب،

 ال يرحمون الشقي يوم مقاضاته،
 )١(..وال ساعة تنفيذ القانون

 ألن يوماً واحداً،.. 
 قد يبقي أثره إلي األبد،

 ٢..ورب ساعة واحدة تنفع للمستقبل
وقد تلقف النبالء ـ بوجه خاص ـ هذه الفكرة ـ كمـا     

يدهم األول الحصول علي الخلود بتأك: سلف ـ ليحققوا هدفين 
على قبورهم مراعاتهم للعدالة، والثاني أن يثبتوا للجمـاهير         
الثائرة أنهم سند لها، بل إن بعض هذه المدونات كاد أن يكون            
توسالً واسترحاماً للجماهير طلباً لرضاها، كما لو كان الخلود         

                                                           
 .١٧٩:  نفسه١
 .١٨٢:  نفسه)٢(



قد أصبح مرهوناً بمدى رضى هذه الطبقة الثائرة، انظر مثالً          
 :ذلك النبيل القائل

 ،..لم آخذ قط ما يخص إنساناً آخرإنى 
 )١(ولم أظلم أحداً ممن يتمتعون بأمالكهم

 :أو ذلك المتزلف قائالً
 لقد أعطيت خبزاً للجائعين 
 )٢(ألبست كل من كان عارياً

أو ما سجله أمينى حاكم إقليم الوعل بمصر الوسـطى،          
على قبره يناشد الثوار، مؤكداً أنه قد توخى العدالة المطلقـة           

ليمه، وأنه تنزه عما يأتيه أصـحاب السـلطان بقولـه           في إق 
 :المسترحم
 لم أسيء إلى ابنة مواطن قط؟.. 

 ولم أزجر أرملة
   !ولم أقسى علي مزارع

 .ولم أبعد راعياً

                                                           
 .٩٤: األساطير في مصر القديمة :  انتس )١(
 .  نفس الموضع )٢(



ولم أحجر على عمال ريس األنفار فى مقابل الضرائب         
 ..المستحقة عليه

 ..ولم أميز عظيماً على فقير
 .)١(ينوتجاوزت عم متأخرات المزارع

وبذلك أصبح معيار الفضيلة ومقياسه حقاً وصدقاً وعدالة        
لكن مع الجماهير وأصبحت معاملة الدهماء هـي المقيـاس          
والقسطاس السليم للحصول على الخلود من عدمه، ولعل هذا         
بالذات أخطر األطوار التى دخلتها عقيدة الخلود الفرعونيـة         

لمساواة أمـام   إبان تطورها، وأصبح الجميع يقفون على قدم ا       
المحكمة اإللهية ليثبت كالً منهم مدى أحقيته فى الخلـود،ولم          

 كيف سيتم هذا الحساب؟: يبق فلسفياً سوى مشكلة
وهنا يظهر أن الفقهـاء قـد عـادوا إلـى األسـطورة             
األوزيرية يستوحونها إجابة، وكانت اإلجابة السهلة ـ فيمـا   

ـ  : نرى ـ كما يوحي منطق األحداث والمدونات  وكم كمـا ح
أوزير بعد موته أمام المحكمة اإللهية، ألم يقم أوزير من بين           
الموتى؟ أو لم تحيى اآللهة عظامه وهى رميم؟ إذا فلن تعـي            

                                                           
 . ١٦٩الشرق األدنى القديم ـ : عبد العزيز صالح . د١(
 



اآللهة بإعادة رميم الموتى حيا مرة أخرى، وألول مرة يؤدى          
هذا المنطق فى تاريخ البشرية، إلى ظهور االعتقاد فى البعث          

هم مـن بعـد المـوت       الجسدي لكل البشر عظيمهم ووضيع    
 :للحساب، وهنا سجلت المتون خطابها للميت قائلة

 تعطيك رأسك،.. «إن اإللهة نوت سوف 
  )١(»وتجمع لك أعضاءك، وتضع لك قلبك فى جسدك

وحينها سوف تبدأ للبا مهمة جديدة، فسـتعود وتتلـبس          
يجـب أن   .. «، ففى يوم البعث العظـيم     )٢(بالجسد مرة أخرى  

 .٣من جديد وأن تجد باب القبر مفتوحاتتحد الروح مع الجسد 

وإن تصور اتحاد الروح مع الجسد، إنما يعنى تصـور          
عودة البا من السماء إلى الميت فى قبره على األرض، لذلك           
تتابع النصوص موحية بالخطوات التطورية المتالحقة لتؤكد       

قم، قف،  : من حولك وتناديك    .. «للميت أن اآللهة سوف تقف    
 !!)٤(»فتصحو

                                                           
 .٢٤٧ديانة مصر القديمة ـ :  ـ في إرمان٨٣٥فقرة :  متون األهرام)١(
 ١٦٤: ١٦١أحمد بدوي ـ .د: في موكب الشمس: ظر ان)٢(
 .٤٥٤ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان)٣(
 .٢٤٨ديانة مصر القديمة :  ـ في إرمان٨٩٥فقرة :  متون األهرام)٤(



، )١(»يصحو ثانية، فى بعث مجسـد     .. «ا؛ فإن الميت  وهن
بل ويصحو شاباً قوياً حتى لو كان قد مات شـيباً، فـالمتون             

يبعث فى شباب عصري على نحو ما كان     .. «تؤكد أنه سوف  
 .)٣(»تتجدد قواه عائداً إلي الشباب.. «، وأنه سوف)٢(»من قبل

إال أن أهم ما يجدر الوقوف عنده خالل هـذه المرحلـة            
تطورية، لعقيدة الخلود الفرعونية، إيضاح تـأثير سياسـي         ال

واجتماعي آخر خطير إلى حد بعيد، أدى فى النهايـة إلـي            
القضاء على العقيدة األونية على المستوى الملكي، وإحـالل         

 .العقيدة األوزيرية الشعبية محلها على المستوى الرسمي
 المقصود  )٤(ويوضح كل من اتيين دريتون وجاك فاندييه      

عندما تلقت العقيدة الشعبية فكرة المحاكمـة       « و: هنا بقولهما 
فى اآلخرة، نسبتها إلى اإلله المعتبر لديها دون سـواه، إلـه            

تطورت فكرة محاكمـة    .. األموات العظيم أوزير، وعند ذلك    
أوزير، التي تنتظر كل إنسان بعـد وفاتـه لتحاكمـه علـى             

                                                           
 .٢٤٧:  نفسه )١(
 .٢٦١ديانة مصر القديمة ـ : ، في إرمان٣٥٣فقرة ـ :  متون األهرام)٢(
 .٢٣٩: نفسه ) ٣(

 .٢٣٩:  نفسه 
 .١٠١مصر ـ : نظر ا)٤(



بين ..  الصلة انعقدت« وهكذا» تصرفاته وفقاً لقواعد األخالق   
وترتب على  » محاكمة الميت على أعماله ومحاكمة أوزيريس     

ذلك أن أصبح الميت ينعت بأنه الصادق الصوت، أو المبرأ،          
على نحو ما قضت محكمة رع ألوزيريس، وكان يعنى بذلك          
أن الميت قد حوكم وبرئ، على نحو ما حـوكم أوزيـريس،            

صبح يشرف  على أن أوزيريس قد غدا سيد مملكة الموتى، وأ        
.. « وأضـحت  )١(»على حساب الميت، ليقضى بدخول جنتـه      

المحكمة تتألف مـن تاسـوع اآللهـة العظمـى، ويرأسـها            
صار من المتبع عادة منذ بداية الدولـة        .. «  و  !؟) ٢(»أوزير

 ، أو   ٣»الوسطى، أن يضاف إلى اسم كل متوفى نعت المبرأ        
 .٤»ماع خرو.. «

إلـى منصـب    رفع أوزيـر    .. «إن: ٥وهنا يقول برستد  
فليس إال صبغاً لوظائفه بالصبغة الشمسـية، علـى         .. قاض

                                                           
 .١٧٤حضارة مصر والشرق األدنى القديمة ـ :  محمد شكري)١(
 . ٤٥األساطير في مصر القديمة ـ : أنتس ) ٢(
 ٢٦٩فجر الضمير ـ :  برستد )٣(
 .٢٦٦مصر والشرق األدنى القديم ـ الجزء الرابع ـ :  نجيب ميخائيل)٤(
 .٢٣٤:  فجر الضمير )٥(
 



أساس القضاء الشمسي السائد فى متون األهرام، إذ نجد فـى           
تلك المتون أن أوزير قد صـعد بالفعـل فـوق عـرش رع        
السماوي، ثم نراه اآلن يستولي على كرسي القضاء الخـاص          

ـ          ي برع، وبتلك الكيفية صار إله الشمس، والمتصـرف الخلق
 .»العظيم، الذى يحاكم أمامه الجميع بمقتضى العدالة

وهكذا بات واضحاً أن اإلرادة الشعبية قد انتصرت تماماً         
على المستوى العقائدي، بجلوس أوزير علـى عـرش رع،          

إن حـدثاً   .. «:قولهمـا ) ١(ويضيف كل من دريتون وفاندييـة     
سياسياً آخر؛ هو انشقاق طيبة، قد جـاء يقضـى بانتصـار            

، فقد دخلت مدينة أبيدوس األوزيريـة       »انتصاراً كامالً أوزير  
المقدسة، تحت سيطرة حكومة طيبة الواستية، ممـا جعلهـا          
تضمن الوالء الشعبي لها، فقضت ـ كمـا سـلف ـ علـى      
حكومة نن سوت، ثم استطاع أمنمحات األول وزير دفاعها،         
أن يصعد على عرش مصـر، معضـداً بحكمـاء الثـورة            

سرة الثانية عشرة، لتدخل مصر بعد ذلك       ورجالها، ليؤسس األ  
مرحلة جديدة تماماً، حيث أصبح كرسي الحكم قائماً بـإرادة          
الشعب، وأصبح استمرار الحكم أو نهايته، مرهوناً برضـى         

                                                           
 . ٢٧٤:  مصر )١(



هذه اإلرادة أو سخطها، وقد دللت على ذلك األحـداث التـى       
تلت صعود أمنمحات العرش، فقد صعد معه إلهه المغمـور          

ن نسخة جديدة من رع، حتى أنـه تسـمى          آمون، والذى كا  
، ولما رأى الثوار فى ذلـك ردة عـن المبـادئ            )آمون رع (

العقائدية للثورة، فقد قامـت المحاولـة االنقالبيـة الغتيـال           
أمنمحات، بعد أن حاول رجاله إجهاض الثورة على المستوى         

أهـل المعرفـة مـن      .. «الفكري أو العقائدي الفلسفي، فزعم    
مون هو الروح ألوزيريس،وقالوا أن جسد      أن آ .. رجال طيبة 

، ويصبح المعنى أنـه لـن       )١(»آمون يوجد فى الدنيا السفلي    
يكون هناك حياة ألوزير بدون آمون، والقضاء على آمـون          
قضاء على أوزير، وعليه فال حياة أخرى لكل المؤمنين بـه           

 .إذا قضى على آمون
دعيـة  وتقريباً بين إله الملكية وبين شعبه، فقد أخذت األ        

 :المسجلة تقول
 :يا آمون

 اصغ لمن يقف وحيداً فى المحكمة
 فقيراً

                                                           
 .١٠٩ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان)١(



 وخصمه غني
 ..فتضطهده المحكمة

 ولكن آمون؛ يستحيل بنفسه إلى وزير أول،
  !ليجعل الفقير فائزاً ؟

  !فيتضح أن الفقير على حق 
 )١(ويتنصر الفقير على الغني

وهكذا أخذت محاوالت تلبيس آمون بأوزير، بتأكيـد أن         
الذى يعطـى   .. «آمون هو راعى الفقراء قبل األغنياء، فهو      

إال . )٣(»وزير الفقراء .. «، وهو )٢(»الخبز؛ لمن ال خبز عنده    
أن كل المدونات التالية، قد جاءت تماضية تمامـاً بانتصـار           
أوزير،   وأوضحت بجالء، أن آمون ظل إلى حد بعيد إلـه             

 هو إله العـالم     دولة ودنيا فقط، بينما ظل أوزير حتى النهاية،       
وتدل على ذلك كل    . اآلخر، وإله الحساب للجميع بال استثناء     

مدونات ومصورات العصور الفرعونية التالية، التى سـجلت        
كجنازيات ملكية وشعبية على حد سواء، والتى تصور أوزير         

                                                           
 .٣٤١فجر الضمير ـ :  برستد)١(
 . نفس الموضع )٢(
 .١٢٦طيبة في عهد أمنحوتب الثالث ـ :  إليزابيث رايفشتال)٣(



دون غيره، كقاض أعلى لمحكمة الحساب األخروية، بمعنـى       
ب إلهاً مواليـاً لـه،      أن الشعب قد فضل أن يكون إله الحسا       

وتمكنت اإلرادة الشعبية أن تفرض نفسها، وأن تجعلـه إلـه           
الحساب للجميع ودائماً، محافظة بذلك على عقيدتها الثوريـة         

 .حتى نهاية العصور الفرعونية
أما متى سيكون موعد البعث والحساب؟ فنظن أن العداء         

حافظ، الذى استحكم بين الفكر الثوري وبين الفكر التقليدي الم        
قد حدا بكل منها إلى تحذير اآلخر بهذا اليوم الموعود، فبينما           

إحذروا، ألن يوم اآلخرة    « :يخدر الفالح الفصيح سادته بقوله    
ال «:، نجد الملك أخيتوى يؤكد نفس المعنى بقوله       )١(»يقترب  

تثق فى طول السنين، فإنهم ـ أى اآللهة ـ يعتبرون الحيـاة    
سيبعث من بعد موته، وهناك     مجرد صورة واحدة، واإلنسان     

ستوضع أعماله بجواره أكواماً، وسـيكون هنـاك الخلـود          
، لكـن مـن     !األبدي، لن يشكو منه سوى من كان متهوراً؟       

يصل هناك بال خطيئة، سيصبح إلهاً، يخطو بحريـة كآلهـة           
 )٢(»األبدية

                                                           
 . ٢٠٣فجر الضمير ـ :  برستد)١(
)٢(    Pritchard, Ancient Near Eastern texts, P٤١٥.  



أن الزمن الذي   .. «وعلى ذلك فليتأكد كل إنسان أيا كان      
 هو طيف خيال فحسب، وعندئـذ       يقضيه على األرض، إنما   
  )١(»مرحباً: يقال لمن يصل إلى الغرب

ويبدو أن القوم قد اكتفوا بتحذير بعضهم البعض، بهـذه          
التلميحات التى تؤكد قرب يوم الحساب، ألن تحديد موعـده          
بدقة أمر صعب، فهو أمر يخص اآللهة وحدها، وهو سر من           

ن اإللهـي،   أسرارها، وألن الزمن اإلنساني يختلف عن الزم      
فحياة البشر على األرض بطولها ليست فى عـرف اآللهـة           
سوى ساعة واحدة، وأن معرفة ما يقابل هذه السـاعة مـن            

 .ساعات البشر يشكل معادلة صعبة، وغير ممكنة بالطبع
وقد أشارت متون األهرام إلى ما سيحدث فى هذا اليوم          

 ..«إن: من كوارث فلكية تصيب العالم بدمار شامل، فقالـت        

                                                                                                            
عبد : دنى القديم، والشرق األ١٧٠فجر الضمير ـ : انظر أيضاً برستد

 ـ ٣٠٧عبد الحميد زايد ـ : ، ومصر الخالدة١٥٢العزيز صالح 
    .٥٣f ,١٢٨f ,٦A, rt ١١١ Pap. Petersburg:اقتبسها الجميع عن

                                                                               
 .٢٧٠ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان)١(



، )١(»السحب تظلم، والنجوم تمطر األرض، واألقواس تترنح      
 ومن هـذا البـاب السـماوي        !»باب السماء .. يفتح«وبعدها  

سيدخل كل البشر إلى قاعة الحساب اإللهية، التـى أفاضـت           
النصوص فى وصفها، كما أوضحتها بالرسوم الملونة، ولعل        
أهم هذه الرسوم صورة ضخمة، تتضح من وصف إرمـان          

فى الصورة نرى بهواً كبيراً، سقفه بلهب النيران،        .. «الثانى
وعالمة الحق، وفيه مقصورة يجلس فيها أوزيـريس علـى          
عرشه، ومن أمامه رمز أنوبيس وابنه حورس، وآكل الموتى         
وهو حيوان خرافي ـ تمساح من أمام  وأسد مـن وسـطة    
وفرس نهر من الخلف ـ وفى أعلى الصورة، أى فى مؤخرة  

ثنان وأربعون قاضياً، ومن أسفل؛ أى الجـزء        البهو، يجلس ا  
األمامي، الميزان العظيم يوزن فيه قلب الميت، وتستقبل آلهة         
الحق الميت وهو يدخل البهو، ومن ثم يأخذ حورس وأنوبيس          
قلبه، ويتحققان بالميزان إن كان أخف مـن عالمـة الحـق،            
ويسجل تحوت كاتب اآللهة النتيجة، على لوحة ثم يخرجهـا          

                                                           
لم يأخذ النص بالمعنى الذى أخذناه  (٨٩فجر الضمير ـ :  برستد)١(
 ).به



ومن الظاهر طبعـاً، أن     «  ويعلق برستد قائالً   )١(»س  أوزيري
أولئك االثنين واألربعين قاضياً، ليسوا إال أسماء مخترعـة،         

األقسام اإلدارية التـى تتـألف منهـا الـبالد          .. وهم يمثلون 
المصرية، وال شك أن الكهنة ألفوا تلك المحكمة مـن اثنـين            

 من أى   وأربعين قاضياً، قصد اإلشراف على أخالق المتوفى،      
ناحية من أنحاء البالد، حيث يجد المتوفى نفسه يواجه قاضياً          
على األقل، من بين أولئك القضاة، قد جاء من البلـدة التـى             
كانت موطناً له، فيكون ذلك القاضي على علم بسـيرة ذلـك            

وبذلك لم يكن فى إمكانـه أن يخاتلـه أو          .. المتوفى المحلية 
 .)٢(»يغشه

ين بعد المائـة، مـن كتـاب        وفى البند الخامس والعشر   
الموتى الشعبى، يسجل للميت ما يجب قوله عند الوصول إلى          
قاعة العدل، كنوع من إبراز حسنات الميت وإيضاح صالحه         
وتقواه، وإنكاره ألى خطايا يحتمل أن يكون قد ارتكبها فـى           
حياته الدنيا، وتسمى باالعتراف اإلنكاري أو السلبي، ولكنها        

                                                           
 .٢٥٧ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان)١(
ستانلي : آلهة السحر: ، انظر أيضا٢٧٤ًفجر الضمير ـ :  برستد)٢(

 .٦٨٣كوك ـ 



 أى اعتراف، بل هى فى مجملها تنصل        فى الحقيقة ال تحوى   
من كل األوزار المحتملة، وتؤكد هـذا المعنـى اليزابيـث           

إن االعتراف السلبي بحد ذاته، تعويـذة       « : بقولها )١(رايفشتال
أو ضرب سحري، أكثر منه اعتراف صادر عـن شـخص           

 .»نادم
 

إن سـلطان محكمـة     :  ذلـك بقولـه    )٢(ويشرح برستد 
كراً، بالعوامل السحرية التـى     ما لبث أن مسخ مب    .. «اآلخرة

جاءت فى كتاب الموتى، الذى ألفه كهنة المعابد للكسب منه،          
إذ زعموا فيه أن يكون وسيلة تساعد الميت على التخلص من           

« ،  »..العقوبة، بمخادعة وتضليل ذلـك القاضـي الرهيـب        
وكانت مناظر المحاكمة فى اآلخرة، ومتن إعـالن البـراءة،          

 البردي، يقوم بنسخها الكتبـة ثـم        تنسخ بكثرة على صفحات   
تباع لكل الناس، وال يكتب اسم المتوفى، بل يتـرك مكانـه            

وعلـى  : خالياً، ليمأله المشترى بعد حصوله على تلك الوثيقة       
ذلك كان فى إمكان كل إنسان مهما كانت أخالقه فى الحيـاة            

                                                           
 .٢١٨:  طيبة في عهد أمنحوتب الثالث )١(
 .٤١: فجر الضمير:  برستد)٢(



الدنيا، أن يستولي من الكتبة على شهادة تقول بأن فـالن ـ   
     )١(»مه حالياً ـ كان رجالً فاضالًالذى ترك اس

ومثاالً من هذا االعتراف السلبي أو اإلنكار، يقول الميت         
 :فى البند المذكور من كتاب الموتى، موجها كالمه إلى أوزير

 السالم عليك يا إلهى العظيم  
 يا رب العدالتين

 لقد أتيت إليك يا سيدي
 لقد حضرت ألشاهد جمال وجهك 

  اسمكأنا أعرفك وأعرف
 وأعرف أسماء االثنين واألربعين قاضياً

 ..انظر 
 لقد أتيت لك وكلى عدالة

 لقد نبذت الغش؛ ألجلك أنت
 أنا لم أرتكب شراً ضد الناس

 أنا لم أسيء معاملة الحيوانات 
 ..أنا لم أرتكب ذنباً فى مقر الحق

 ..أنا لم أعرف الخطيئة

                                                           
 .٢٨٣:  نفسه )١(



 أنا لم أكفر باآللهة
 أنا لم أوذي رجالً فقيراً

 ولم أفعل ما تكرهه اآللهة
 أنا لم أتسبب في مرض أحد
 ..أنا لم أتسبب في بكاء أحد
 أنا لم أحرض على القتل

 أنا لم أتسبب في معاناة أحد 
 أنا لم أبخل بقرابين المعبد
 ..أنا لم أتلف خبز اآللهة

 أنا لم أدنس نفسى
 أنا لم أزور في كيل الحبوب

 ...أنا لم أطفف الموازين
 )..بع مراتأر(أنا طاهر

 أنا لم ارتكب شراً.. 
 أنا لم أسرق.. 
 أنا لم أكن حقوداً.. 
 ..أنا لم أقتل بشراً.. 
 أنا لم أكذب.. 



 أنا لم أثر الفتن.. 
 أنا لم أعتد.. 
 ..أنا لم أزن.. 
 أنا لم أكن واشياً.. 
 ..أنا لم أترك فمي بال زمام.. 
 ..أنا لم أسبب ذعراً.. 
 ..أنا لم أكن محباً للشغب.. 
 أنا لم أتبع هوي قلبي .. 
 أنا لم أكن مخادعاً.. 
 ..أنا لم أكن مندفعاً.. 
 …)١(أنا لم أكن سفيهاً ضد الملك.. 

وبالمنطق الذى تمليه األحداث، ويوحي به النص يمكـن         
الزعم بأنه رغم وضع الملكية لمبـدأ الحسـاب، كترهيـب           
وترغيب للقوي الشعبية، فقد ظل إيمان الجمـاهير بـأوزير          

                                                           
)١( Pritchard, Ancient Near Eastern texts, P.٣٤  

ول ديوارنت ـ المجلد الثـاني ـ الجـزء     : انظر أيضاً قصة الحضارة
 وما بعدها، ٢٥٧إرمان :  ـ وديانة مصر القديمة ١٦٥، ١٦٤األول ـ  

 .٢٧٧، ٢٧٦برستد ـ : وفجر الضمير



قيامته من الموتى، شفيعاً كفيالً بضمان الخلود، والخـروج         و
من الحساب بالبراءة، وقد استطاع الكهان أن يسـتغلوا هـذا           
الفهم ويدعموه، كطريقة للكسب المقدس، فبـاعوا للجمـاهير         
هذه االعترافات اإلنكارية أو صكوك الغفـران ـ إن جـاز    

عالمـه  التعبير ـ لينال بها الميت ما يريده من سعادة فـي   
اآلخر، فمسخت عملة الحساب، ولما يمض علـي ظهورهـا          

 .بعد؛ وقت قصير
وفي ظل الملكية الجديدة، أخذت فكرة الحساب في النمو         
والتطور، وحتى ال يصبح مجرد اإليمان بـأوزير، وسـيلة          
سهلة لدخول الجميع إلى عالمه الخالد، فقـد بـدأت المتـون            

غم التضـارب   تتحدث عمن ال يخرج بريئاً من الحساب، ور       
في مصير المذنبين، فقد وضح أنها كانت كلها مصائر مما ال           

لم تثبت براءته، فإنه ال يدخل مملكـة        .. «يبهج أو يسر، فمن   
أوزيريس، ويظل في قبره يضنيه الجوع والعطش، أو يلتهمه         

، )٢(، أو قد يمزقه قضاة المحكمة بسيوفهم      )١(»..ملتهم الموتى 

                                                           
، ١٧٦حضارة مصر والشرق األدنـى القديمـة ـ    :  محمد شكري)١(

 .٢٥٩إرمان ـ : نة مصر القديمةانظر أيضاً ديا
 .٢٥٩إرمان ـ :  ديانة مصر القديمة)٢(



في العذاب، وفي   .. «بة، باإللقاء أو قد ينتهي أمر الروح المذن     
اذهب عني أيها   « : ، وقد يقول أوزير للمذنب    )١(»النهاية تباد 

: الشرير إلي الجحيم، لتالقي أشد أنواع العذاب، أيها القضـاة         
اقتلوه بسيوفكم، وتغذوا اآلن من لحمه، وأنتن أيتهـا األرواح          
الشريرة، اضربنه بالحديد، واحرقنه بالنار، وأنت يا عمعـم         
الوحش المفترس، قطعه إرباً، وتغذ من أحشائه، فليفن جسمك         
أيها الخاطئ، ولتعدم نفسك، وليشطب اسمك من سفر الحياة،         

.. وقد جعلتك غنيمة لألفاعي، وفريسة للوحـوش الضـارية        
وانتم يا زبانية جهنم، اسحبوه علـي وجهـه إلـي الجحـيم             
واقطعوا رأسه علي خشبة العار، ومزقوا جسده كل ممـزق،          

 .)٢(»ألقوه في أتون النارو

                                                           
 .١٠١مصر ـ :  دريتون وفاندييه)١(
الحظ أن . ١٢٧الموت والخلود في األديان المختلفة ـ :  عزت زكى)٢(

 استعمال غير صحيح تماماً، حيث جهنم أو الجحيماستعماله أللفاظ مثل 
 بل إنه ظهر في مرحلة أحدث، لم يكن االسم جهنم مستعمالً آنذاك،

وبالتحديد في حضارات الرافدين، ومن بعدهم عند اليهود، ثم المسيحية 
  .   والمسألة محض اجتهاد من الكاتب . فالمسلمين

 



وهكذا جاءت المحاوالت الترهيبية للخاطئين، ولم يعـد        
كافياً أن يؤمن اإلنسان بأوزير لينال سعادة الـدار اآلخـرة،           
فأوزير بذاته سوف يطرده مـن حضـرته، ويحكـم عليـه            

 .بصنوف وأشكال متعددة من العذاب، إذا كان خاطئاً
في زمن  .. «ءتويبدو أن فكرة تعذيب الخاطئين، قد جا      

 فـي ظـل     )١(، كما يرى أرمـان    »متأخر علي وجه التحقيق   
الملكيات المتتالية، بعد أن كان عقاب المذنب حرمانه فقط من          
الخلود، ويدعم رؤيتنا في كون فكرة العـذاب فكـرة ملكيـة            
بدورها، أن العذاب قد نسب في النهاية إلي إله الملكية آمون،           

خالدة، وهو تعذيب المـذنبين     الذى تكفل بأحد جوانب الحياة ال     
في حساب الموازين، ترهيباً وتخويفاً لمن يفكر في العصيان         

 .الثوري، بحيث يكون التأديب دنيوياً وأخروياً، تأديباً ملكياً
تـوزن  .. «والنصوص تأكد أن يوم الحسـاب، سـوف       

األعمال، فمن خفت موازينه ألقيت روحه في الجحيم، وكـان       
 وتسلطت علي روحـه الثعـابين       غذاؤه وشرابه القاذورات،  

والعقارب، فتلدغه وتعنفه حيث ذهب، وهكـذا يسـتمر فـي           

                                                           
 .٢٥٩ ديانة مصر القديمة ـ )١(



.. «  وإن المـذنب    )١(»العذاب األليم، إلي أن يلحقـه الفنـاء       
سينزلق إلي مكان اإلعدام آلمون رع، سيد الكرنك، إنه لـن           

وسيلقى في لهيب الملـك يـوم       . يدعهم يشبعون فى وظائفهم   
وسـيغرقهم فـى    .. لي رؤسهم، مقته، وسينفث تاجه النار ع    
، بينما تسجل األدعية آلمون     )٢(»البحر حيث تختفي أجسادهم   

آنت آمون رع، الـذي يعـدل األرض بإصـبعه،          « :ابتهالها
والذي كلمته أمام القلب، فيجعل النار مـأوى لمـن يرتكـب            

  .)٣(»الخطيئة
بينما وضعت أمام الجميع، عقبات وصعاب، ال يمكـن         

جتيازهـا، وأهمهـا الصـراط، ذلـك        لغير المؤمن الصالح ا   
الطريق الضيق الرهيب، الذي كان على كل ميت أن يعبـره           
فوق بحر من النار، ومن كان صالحاً عبره بسالم ووصـل           
إلي بر الخلود بأمان، ومن كان مذنباً هوى في الجحيم وقـد            

إحدى خرائط العالم الثاني، وإن من يـدخل        .. «جاء ذلك في  
ن في المكان المقـدس روسـتاو،       مملكة الموتى، ممن يكونو   

                                                           
 .٦٨ـ .. بغية الطالبين:  أحمد كمال)١(
 .٣٦٦ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان)٢(
 .٣٤١الضمير ـ فجر :  برستد)٣(



بالقرب من الجيزة، فإنه يجد أمامه سبيلين يؤديان بـه إلـي            
مملكة األبرار، أحدهما طريق الماء، واآلخر طريق األرض،        
وكالهما يتعرجان، غير أنك ال تستطيع أن تعرج من أحدهما          
إلي اآلخر، ألن بينهما بحراً من النار، وهناك كذلك طـرق           

ال ينبغي لك سلوكها، ألنها تؤدي بك إلـي         جانبية، وإن كان    
النار، أو هي طرق بديلة ملتوية، وقبل السير في أحد هـذين            

 .)١(»..السبيلين، يجب أن يمضي الميت من باب النار
وباإلضافة إلي عقبة الصراط، هنـاك عقبـة المحـيط          
الكبير، الذي ينبغي عبوره للوصول إلي النعيم األوزيـري،         

دوسية، ال يمكن الوصـول إليهـا، إال        هذه الحقول الفر  «ألن
، ولم يكن هذا الشيخ الطاعن فـي        ..باستخدام صاحب المعبر  

سنه، يقبل في قاربه إال الرجال والنساء، الذين لم يرتكبوا في           
، وقد نصت المتون علي ذلـك بتأكيـدها         )٢(»حياتهم ذنباً ما  

                                                           
 . ٢٦٣ديانة مصر القديمة ـ : إرمان) ١(
قصة الحضارة ـ المجلد الثاني ـ الجزء األول ـ :  ديورانت)٢(

١٦٣. 



والذي .. نوتى حقل ياور هذا، ال ينقل غير الرجل القويم        «أن
 .)١(»مقسطاً أمام السماء واألرضوجد 

.. «ويبدو أن هذا الترهيب قد أدي لنتائج إيجابيـة، فقـد          
أصبحت المحاكمة فيما بعد أوائل الدولة الحديثة ـ حـوالي   

 ق م ـ ال تقتصر علي حصر تفصيلي لكل المخالفات  ١٦٠٠
الخلقية، وإنما صارت امتحاناً خلقياً قاسياً، بل معياراً شـامالً          

وإن آخر تطور خلقي    .. «،)٢(»لقية لحياة كل إنسان   للقيمة الخ 
عظيم في الديانة المصرية، حدث فيما بعد، نشـأ علـى مـا             
يظهر، خارج المعابد بعيداً عـن ديانـة الحكومـة إذاك ـ     

 ق م ـ وكان ذلك التطـور يرمـي إلـى     ١٠٠٠ : ١٣٠٠
الشعور بالخطيئة، أي اعتراف المؤمن بحقارة نفسـه، مـع          

 الشخصية في رحمة اهللا، وعدله وعنايتـه        امتزاج ذلك بالثقة  
 .)٣(»األبوية

                                                           
 ـ في ديانة مصر القديمة ـ إرمان ـ ١١٨٨فقرة :  متون األهرام)١(

٢٤٥. 
 .٤١فجر الضمير ـ :  برستد)٢(
 . نفس الموضع )٣(



وقد ظهر هذا التأثير فيما ترك من كتابات، كما في هذا           
أدعية وصلوات وتعاويذ، من شأنها أن تهدئ من        « المثال من 

 ..غضب أوزير
 أيا من يعمل على سير جناح الزمان

 يا من تسكن في كل خفايا الحياة
 يا من يحصى كل كلمة أنطق بها

 انظر
 إنك تستحي مني، وأنا ولدك
 وقلبك مفعم بالحزن والخجل

 ألني ارتكبت في العالم من الذنوب،
 ما يفعم القلب حزناً

 وقد تماديت في شروري واعتدائي 
 أال فسالمنى
 أال فسالمنى

 وحطم الحواجز القائمة بيني وبينك
 أو مر بأن تمحي كل ذنوبي،

 وتسقط عن يمينك وعن شمالك
 أجل؛



 وري امح شر
 وامح العار الذي يمأل قلبي

 حتى تكون أنت، وأنا،
 من هذه اللحظة،

 )١(»في سالم

وإن هذه األدعية التى يعترف فيها اإلنسان بشروره فعالً         
وال ينتقل منها، كانت خطوة رائعة، سجلها العقل الجماهيري         
المصري عن قناعة بما يقول وبما يؤمن، فعنـدما ظهـرت           

ي ظل السـلطان الملكـي، أمكنـه        بدعة الحساب والعذاب، ف   
التغلب عليها بصكوك الغفران، ولكن بعد مرحلـة تطوريـة          
طويلة، دخلت فيها مصر عدة محن، محنة عصر اإلقطـاع          
الثاني، والثورة الثانية، وغزو الهكسوس، بدأت تظهر هـذه         
القيم الخلقية الرائعة، بعيداً عن سلطان الحكومـة، فظهـرت          

 بقناعة وتفهم ودون جبر مـن       كأبدع ما تكون بعد أن جاءت     
سلطان، حتى أصبح المصري القديم يرى خطاياه، حـاجزاً،         
بينه وبين ربه، وهذا كان من الشقاء إلي الحد الـذي دفعـه             

                                                           
مجلد الثاني ـ الجزء األول ـ قصة الحضارة ـ ال:  ول ديورانت)١(

١٦٤. 



ليسجل المتن المذكور، وبذلك أخذت فكرة القرب من اإللـه          
مكانها الكبير، بجوار فكرة النعيم السماوي، ولم يعد اإلنسان         

 العذاب والحصول علـى النعـيم، بـل         يطلب فقط البعد عن   
 .والقرب من اإلله بإرضائه ورضاه

وكان لهذا التطور أثره في فكرة المحاكمة، فقد جاء في          
بردية آني، اعترافات غاية في السمو الخلقي، فها هو يقـول           

إني لم أنطق كذباً على علم منى، وإذا كـان          .. «:لربه أوزير 
ة، دعنـي أكـن مـن       ذلك قد فرط منى، فإني لن أكرره ثاني       

     .)١(»أصحاب الخطوة، من أتباعك
قد أضـفي   .. «: على هذا التطور بقوله    )٢(ويعلق برستد 

مذهب أوزير على األخالق الفاضلة قوة عظيمة فـي نظـر           
الشعب، ومع أن بابه كان مفتوحاً على مصـراعيه ليدخلـه           
جميع الناس، فإنه كان من واجب الجميع أن يبرهنـوا علـى         

 »اء اإلله أوزير من الناحية الخلقيةأهليتهم لرض
بل وجاء في بردية آني ما يشير إلى شـهادة جـوارح            
اإلنسان عليه في الحساب إن هو حاول كذباً أو تلفيقاً، ففـي            

                                                           
 . ٢٨٠فجر الضمير ـ :  برستد١
 .٢٨١:  نفسه ٢



يدخل آني وزوجته القاعة التى يقرر فيها المصـير،         «البردية
مطأطئ الرأس بهيئة تدل على الخضوع، ويطالب أنـوبيس         

 واإلشارة الهيروغليفية التى تدل علـى       في الحال بقلب آني،   
موضوعة في إحدى كفتي الميزان، كما نـرى فـي          .. القلب

الكفة األخرى ريشة وهى الرمز الهيروغليفي الـدال علـى          
، ويخاطب آني قلبه فـي هـذه        ..الصدق أو العدالة أو الحق    

يا قلبي الخاص بكياني، ال تقف شاهداً ضدي،        : اللحظة قائالً 
، وال تكونن حرباً على أمـام رب        ..مجلسوال تعارض في ال   

الموازين، وال تدعن اسمى يصير منتن الرائحة في المحكمة،         
 )١(»وال تقولن ضدي زوراً في حضرة اإلله

  
وبعد أن يعترف آني بذنوبه طالباً الرحمة، وبوزن القلب         

اسـمع  « :مع الريشة، أو الحسنات مع السيئات، يقول أوزير       
، إني قد حاسبت قلب أوزير آنـي، إن         أنت هذه الكلمة بالحق   

روحه شاهدة عليه، وأخالقه قد وجدت مستقيمة على حسـبما          
أظهره الميزان العظيم، ولم يوجد له أي ذنب، فيجيب اآللهة          

ما أحسن ذلك الذى يخـرج مـن فيـك          : التسعة على الفور  

                                                           
 .٢٨٩:  نفسه )١(



العادل، وقد شهد ذلك أوزير آني المبرأ من الذوب، إنه ليس           
وبعد أن يحكم له بهذا     ..  أنه قد اقترف شراً    له ذنب، فلم نجد   

الحكم، يقود حور بن أوزيريس آني المحظوظ ويقدمه إلـى          
إني آت إليك يا وننفر     : أوزير، حيث يقول له في الوقت نفسه      

أوزير، وإنى أحضرت لك أوزير آنى، إن قلبه المحق يخرج          
من الميزان وليست له خطيئة، في أي إله أو إلهة، لقد حاسبه            

شـهادة عادلـة    ) ١(وت كتابة، وقد شهدت له اآللهة التسعة      تح
             )٢(»..جداً

وفي هذه البردية الرائعة، نجداً أيضاً فهماً جديداً لمعنـي          
السعادة األبدية الروحانية بجوار النعيم المادي المحسوس، فها        

سوف تحيا في راحـة     .. «:هو إله الخلق آتوم رع يقول آلني      
ض الصموت، هي أرض ال تمارس فيهـا        في نفس هذه األر   

شهوات الجنس، ولكنك سوف توهب فيها نورانية عوضاً عن         
الماء والهواء ومتعة الجنس، وسوف توهب فيهـا طمأنينـة          

، أو مثل ذلك ما يتضح     )٣(»القلب عوضاً عن الطعام والشراب    

                                                           
  الحظ أن التاسوع هنا تحت إمرة أوزير كهيئة استشارية، أو كهيئة محلفين)١(
 .٢٨٠ ـ ٢٧٩: فجر الضمير:  برستد)٢(
 .٣٢٤الشرق األدنى القديم ـ :  عبد العزيز صالح)٣(



لـيجلس عـن    .. «:في أمر اإلله أوزير للميت البرىء بقوله      
ـ     ، وهـذه غايـة السـعادة       )١(»ماوييميني في الفردوس الس

هذا مع مالحظة   . ومنتهاها بالقرب من الذات األوزيرية العلية     
أن تلك الصورة النورانية للسعادة الخالدة، لم تلغ فكرة النعيم          
الجسدي التى ابتدعتها المخيلة الشعبية، بل ظلت معها جنبـاً          

 .إلي جنب في ظل الملكية، إلي نهاية العصور الفرعونية
ابعة الصورة الحسية للخلود، نجد من يخرج بريئـاً         وبمت

في الحساب، يذهب من فوره إلي مكان نعيم وسعادة، أبديـة           
 ،  !؟٣»شـجرتين عظمتـين   .. «وهناك سيجد )٢(يسمي دوات 

 إحداهما 
 وأهم معالم دوات قاطبـة بيـت        !!)٤(»شجرة الحياة .. «

 ،)٥(»قصر السماء.. «اإلله المعمود، أو

                                                           
 .١٢٧ الموت والخلود في األديان المختلفة ـ : عزت زكى)١(
 .٢٤٨ ـ في ديانة مصر القديمة ـ إرمان ـ ٥٧٢فقرة :  متون األهرام)٢(
 . ٩٢برستد ـ :  أو الجميز تين في فجر الضمير)٣(
 .٢٤٣، في ديانة مصر القديمة ـ إرمان ـ ١٢١٦فقرة :  متون األهرام)٤(
ة مصر القديمة ـ إرمان ـ  ـ ، في ديان٥٧٣فقرة :  متون األهرام)٥(

٤٨. 



لمبرأون سعداء، في نعيم مقـيم،      وحول البيت سيعيش ا   
تتضح مواصفاته من خالل خطـاب النصـوص للمتـوفى          

 :المؤمن؛ قائلة

 إن روحك مقدسة.. 
 مع الممجدين

 واألرواح الفاضلة تتحدث معك
 لديك الماء

 ولديك الهواء
 ..ولديك مما تهوي الشيء الوفير
 وتدعى كل يوم إلي مائدة شراب

  )١(وننفر أوزير
 

 زون بالنعيموسوف يلبس الفائ
 أحسن المالبس الكتانية.. 

 واألرجوانية
 ويأكلون التين.. 

  ويشربون الخمر
                                                           

 .٢٦١ إرمان، ديانة مصر القديمة ـ )١(



  )١(ويتضمخون بأحسن العطور
 :فهناك

 لن يجوع واحد.. 
 )٢(ولن يبلى

وتبشر النصوص هؤالء األبرار وتعدهم بكل ما تشتهيه        
 :الغرائز في دوات، فتقول للميت
 ..إنك تطوف حول األقطار

 لممتعةترى األماكن ا
 وتجد األودية مفعمة بالماء

 لغسلك وإنعاشك
 ..ثم تقطف أزهار البطاح
 .وأزهار السوسن والزنبق
 وتأتي إليك طيور البرك

 باآلالف جاثمة في طريقك
 وعندما ترمي خطافك

                                                           
 ـ في مصر القديمة ـ سليم حسن ـ ٨١٥فقرة :  متون األهرام)١(

 .٥٣٠الجزء الثالث ـ 
 .٥٣١:  نفسه)٢(



 ..يسقط منها ألف برنين صوته
 والعصفور األخضر

 ..والسمان
 ويؤتى إليك بالجداء والكباش

  )١(المسمنة بالحبوب
.. «كما سيتمكن المؤمن من إشباع كل شهواته الجنسـية        

 )٢(»أين شاء، وحينما يشتهي قلبه
وفي بردية آني، نجده يسأله الخالق آتوم رع عن مـدة           

 :خلوده متسائالً
 ولكن آتوم، ما مدي حياتى؟: آني
 لقد قدرت لك ماليين الماليين: آتون

        فهي حياة من ماليين 
  على كل ما خلقت،       وبعدها سوف أقضي

        وتعود هذه األرض إلى نون
        مياه الطوفان

 .)١(       كما كانت في المرة األولى

                                                           
 .٢٥٣فجر الضمير ـ :  برستد )١(
 .١٦٢:  نفسه )٢(



وتنتهي الدنيا، والخلق، وال يبقي سوي وجه الـرب ذو          
 .الجالل واإلكرام

                                                                                                            
 .٣٢٣  ـ الشرق األدنى القديم ـ الجزء األول:  عبد العزيز صالح)١(



 
 
 
 
 

 
 الفصل الثاني
 الردة واالحتواء

 
 



 

أنا ال أدرى، عندما أسمع أن إلهاً أو إنساناً،         
يريد أن يقصف عمري، أو يريد أن يغلينـي         
بالقطران، حتى إذا نضج جلدي بدلني جلـداً        
غيره، ليزيد فـي عـذابي، ال أدرى كيـف          

 !يمكنى أن أحبه؟
 ) ؟(أسعد على 

استطاع الثالوث األوزيرى القدسى إذا، أن يتحـول مـن          
يدة ذات سيادة، فرضت نفسها على      مجرد عقيدة ثورية إلى عق    

كل الطبقات، واستقطبت الجميع على حد سـواء، وأصـبح          
امتزاج الملك الحاكم بأوزير ضـرورة ملحـة فـي بعـض            
األحيان، كما يتضح في الحقبة التى تلـت عصـر الثـورة            
األولى، وما تالها من ثورات وانتفاضات شعبية متالحقـة،         

لمنكـورين بشـكل    ارتفع فيها إلى عرش الملك كثير مـن ا        
متسارع، فكان أن حاول كل منهم إثبات شرعية حكمه أمـام           

 .شعبه



 

وعـادة مـا ازداد     « :)١(وفى ذلك يقول عبد العزيز صالح     
تمسح هؤالء بالدين وكرامات آمون، كلما أحس أحدهم بشبهة         
يمكن أن تمس شرعية واليته للعرش، وحينئذ يسـارع إلـى           

 اختياره، أو يسـارع     تأكيد تدخل آمون رب الدولة بنفسه في      
بتأكيد بنوته المباشرة له، نتيجة لتقمصـه روح أبيـه حـين            

: أنجبه، وعبرت عن هذه االدعاءات أربع روايات للفراعنـة        
حتشبسوت، وتحوتمس الثالث، وتحوتمس الرابع، وأمنحوتب      

 .»الثالث
بل يظهر أن   « : قولهما ٢ويضيف كل من دريتون وفاندبية    

اشراً إنسال الملك الجـالس علـى       فكرة تدخل اإلله تدخالً مب    
العرش، كانت شائعة في عهد األسرة الثامنة عشر، وتعتبـر          
تلك الفترة امتيازاً عادياً للملك، إذ تمثل النقوش فـي معبـد            
الدير البحري عن حتشبسوت، ومعبد األقصر عن أمنحوتـب        

أي اجتماع آمون مع الملكة     .. الثالث، مراحل االقتران اإللهي   
 .» أن يتخذ مظهر الملك الوالدالوالدة، بعد

                                                           
 . ١٩٩ الشرق األدنى القديم ـ ١
، ٥٣عبد الحميد زايد : ، انظر أيضاً مصر الخالدة٩٢:  مصر)٢(

 .١٧٩برستد ـ : وكتاب تاريخ مصر



 

 
 

وبذلك ـ حسبما يذهب تفسيرنا ـ يبرز الملك ابناً آلمون   
رع، ليصبح هو أوزير، ابن رع العادل، بعد أن عـاد لينقـذ      
العباد، ويعضد تفسيرنا ما جاء من رسـوم الملـك المؤلـه            

كانوا يصـورونه بصـحبة والدتـه       .. «أمنحوتب األول، فقد  
نظراً لكونها أم حورس    ..  بإيزيس؟ نفرتارى التى كانت تمثل   

 )١(»..الملك
ومن الغريب أن سيادة التثليث األوزيري، لم تنته أبداً مع          
ما أنتهي من اآللهة المصرية، في نهايـة الدولـة الحديثـة            
واحتالل مصر مـن اآلشـوريين، ثـم الفـرس فـاإلغريق       

خرج .. «والرومان، فالتاريخ يؤكد هذا معلناً أن إلهاً واحداً قد        
من المحنة القومية أكبر شأناً مما كان، ألن مصيره لم يرتبط           
بأي نظام سياسي، وألن أسطورته وهى عزيزة لدى الشعب،         

                                                           
 ـ ١٢٦طيبة في عهد أمنحوتب الثالث ـ :  إليزابيث رايفشتال)١(

١٢٧. 



 

.. تحمل في ذاتها تفسيراً لكل النزالت، وتسمح بكل اآلمـال         
  )١(»هو أوزير

ولما كان أوزير مع اآللهة المصرية األخرى، قـد سـبق           
صـرية ـ بحـوض    وانتشروا في بقاع اإلمبراطوريـة الم 

المتوسط الشرقي ـ قبل سقوطها، فقد زالت اآللهة المصرية  
في مجملها من هذه الـبالد، بعـد انهيـار اإلمبراطوريـة            

والطفل حورس، قد عـاش فـي       .. إيزيس« المصرية، لكن 
  )٢(»مخيلة الشعوب هناك زمناً أطول من أي إله آخر

ل ولعل في هذا الوقت بالذات، تكمن الحلقة المفقودة حـو         
تأثير الفلسفة اليونانية بالفلسفات الفرعونية، وبخاصة فلسـفة        
أفالطون الروحية األخروية المثالية، وهو يعد أول من قـال          
في بالد اليونان، وألول مرة في تاريخها، بعالم آخر خالـد،           
بل وأقام عليه كل فلسفته في الوجود وفـي المعرفـة وفـي             

 .)٣(األخالق
 

                                                           
 .٩٠مصر ـ :  دريتون وفاندييه١
 .٢٢٣نفس المرجع ـ :  إليزابيث رايفشتال٢
 .الفصل الثاني من الباب األول من هذه الدراسة :  انظر٣



 

 
استمرار الثالوث األوزيـري،     السر في    )١(ويوضح إرمان 

لمـا جعلـت حملـة      « :في خيال الشعوب المجاورة بقولـه     
 الغالبية  … ق م من اإلغريق سادة البالد      ٣٣٢االسكندر عام   

العظمى من الشعب قد ظلوا أوفياء لقوميتهم، أوفياء قبل كـل           
ومع أن هذه العقيدة قد     .. شيء لعقيدتهم الموروثة عن األجداد    

ن بالروح اإلغريقية، فإنها بقيـة فـي        تأثرت على مر القرو   
الحقيقة على كل ما كانت عليه قبالً، وبدالً مـن أن تـتقلص             
وتتقهقر، أخذت تبرز إلى األمام، فقد وجدت اآللهة المصرية         
لها عباداً كذلك، من بين السكان اإلغريق مع فـارق واحـد،            
وهو أن اإلغريق قد تحاشوا بقدر اإلمكان استعمال أسـماءها          

وبلد كمصر في ذلك العهد، تخطى الديانـة فيـه          .. يةالبربر
بمركز السيادة، ال يمكن أن تحكم على الدوام إال إذا كانـت            
القوة الزمنية، على وفاق مع الزعماء الـروحيين للشـعب،          
ولهذا جعل الملوك اإلغريق واألباطرة الرومـان، السـلطة         
الدينية تحت حمايتهم، على أن تؤيد مـن ناحيتهـا السـلطة            

 .»زمنيةال

                                                           
 .٤٠٠:  ديانة مصر القديمة١



 

وهكذا؛ وبعد أن كانت العقيدة األوزيرية، عقيـدة ثوريـة          
جماهيرية، بدأت تتحول إلى عقيدة سلطوية، بعـد أن أجـاد           
الكهان وسائل التحالف المقدس ين الملك الغاصب وبين ديانة         
الشعب، وكان أبرز من مهد لهذا المبدأ من الملوك الغـزاة،           

يلسـوف أرسـطو،    ذلك السياسي الماكر الداهية، تلميـذ الف      
االسكندر األكبر، الذي ما إن وضع قدمه على أرض مصـر           

نهـج نهجـاً    .. «وعرف هويتها الدينية والجماهيرية، حتـى     
.. يختلف تماماً عن نهج الفرس، فقدم والءه لآللهة الوطنيـة         

ومن منف اتخذ االسكندر طريقه في الفرع الغربـي للنيـل           
ض الرمليـة،   حيث شيد فوق شريط من األر     .. قاصداً كانوب 

يقع بين بحيرة مريوط والبحر، مدينة إغريقية تحمل اسـمه،          
هي مدينة اإلسكندرية، ومنها مضى إلى واحة سيوه، ليستلهم         
وحي اإلله المصري آمون، الذي كان اإلغريـق يشـبهونه          

  )١(»بإلههم زيوس
 
 

                                                           
مصر من اإلسكندر األكبر حتى الفتح العربي ـ : آيدرس بل.  هـ )١(

 )مترجم(ت . ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ب٣٩



 

ولم يكن عجباً من السياسي المحنك، أن يعقد مع الكهانـة           
لنوا للجميع أن نسـبة االسـكندر لفيليـب         اتفاقاً، وبموجبه أع  

الثاني غير صحيحة، ألن االسكندر في الحقيقة هو ابـن اهللا           
أوليمبـاس قـد    .. «الوحيد، والسر الحقيقي يكمن في أن أمه      

، ومنه أنجبت اإلسكندر طفالً إلهيـاً،       )١(»خالطت اإلله آمون  
كـاهن آمـون،    .. «لذلك فقد تعرف على وجهه القدسى فوراً      

، وحينهـا أعلـن اإلسـكندر للشـعب         )٢(»بن لإلله وحياه كا 
.. «المصري إيمانه بالعالم الخالد، وألنه ابن اهللا الحقيقي، فقد        

أبدى رغبته بأن يدفن في واحة سيوة، وفي معبد أبيه آمـون            
  )٣(»بالذات

وهكذا انسحب على اإلسكندر، ما سبق وانسـحب علـى          
 آمون  ملوك مصر الغابرين، فأصبح هو ابن آمون رع، وابن        

رع ليس سوى أوزير العادل، لذلك فاالسكندر في حقيقته لـم           
يكن سوى أوزير العادل، لذلك فاالسكندر في حقيقته لم يكـن           
سوى أوزير وأمه أولمبيا لم تكن في حقيقتها سـوى البتـول            

                                                           
 .٥٣٥عبد الحميد زايد ـ  ـ مصر الخالدة ـ ٤٠ نفسه )١(
 ـ مكتبة األنجلو ١٤٧تاريخ الحضارة الهلينية ـ :  إرنولد توينبي )٢(

 )مترجم(ـ القاهرة ١٩٦٣المصرية ـ 
 .٤٢المرجع السابق ـ :  آيدرس بل )٣(



 

، )١(»ومن ثم فهو فـي ذاتـه إلـه        « الطاهرة إيزى العذراء،  
 ليحكم بالعـدل    مكرراً بذلك قصة أوزير، العائد من السماء،      

ولكـن لتـتمكن   . )٢(والمحبة والسالم، ليتمكن عرشه بال قلقلة 
 عقيدة مصر 

                                                           
 .١٤٧المرجع السابق ـ :  توينبي)١(
يبدو أن قصة فتح اإلسكندر لمصر، وذهابه حاجاً حتى واحة آمون،            ) ٢(

لغرب حيث تغرب الشمس كل يوم في البحيرة المقدسة، نحو عـالم            أو ا 
الموتى، ليتمكن من الحصول على اعتراف الكهان ببنوته لإلله آمـون           
رع، ليصبح هو أوزير ابن رع مخلص البشرية وفاديها، يبدو أنها قـد             

 :وجدت لها صدى في القرآن الكريم، فتقول اآليات القرآنية
نين، قل سأتلو عليكم منه ذكراً، إنا مكنا له         ويسألونك عن ذي القر   = .. 

في األرض وآتينا من كل شيء سبباً، فأتبع سبباً، حتى إذا بلغ مغـرب              
الشمس، وحدها تغرب في عين حمئه، ووجد عندها قوماً، قلنـا يـاذا             

 مـن سـورة     ٨٦: ٨٣القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسـنا           
 الكهف 

ات بذي القرنين، إنما يعـود إلـى حنكتـه          أما السر في تسميته في اآلي     
السياسية التى هدته إلى مهادنة آلهة الرافدين بدورهم، فكان أن ألبسـه            
كهانهم التاج المقدس الخاص باألرباب أبناء اآللهة، وكان على شـكل           

جانى شار  « قرنين، وكان أشهر من لبسه من الملوك سرجون األول، أو         



 

 
األوزيرية من الخروج من حدودها اإلقليمية، لتسود على بالد         
الفاتح الغازي، فقد تكررت القصة األوزيريـة، مـع خليفـة           
االسكندر بطليموس األول، الذي أصبح بدوره أحد أضـالع         

غدا ملكـاً علـى مصـر،       .. «ك عندما المثلث القدسى، وذل  
 )١(»..وفرعوناً، وإلهاً في نظر رعاياه

وهكذا جاء األمر مع سلسلة البطالمة،فقد اجتمع الكهنة في         
م، وفي كانوب بالذات، للنظر فيمـا       . ق ٢٣٨اإلسكندرية عام   

قدمه بطليموس الثالوث وزوجته من إحسان للمعابد وكهنتها،        
احسنا .. «ين من اآللهة، ألنها   فاكتشفوا أن الزوجين كانا زوج    

 .)٢(»للمعابد في البالد، وزادا كثيراً في إجالل اآللهة
كذلك كان األمر مع بطليموس الرابع، بعد أن أعلن الكهان          

م، يصفون بأنه كان حقاً وصـدقاً       . ق ٢١٧بيانهم في نوفمبر    
.. الممتلئ شباباً، القوى الذي نصبه أبـوه ملكـاً،        ! حورس؟«

ه بقوى اآللهة، حامى الناس، المتفـوق علـى         الذي امتأل قلب  
                                                                                                            

:  بنطقها الصحيح، أنظر لمزيد من التفصيل      ملك أكاد، أو بالد عقاد    » شار على 
 . كتابنا األسطورة والتراث

  .٤٤مصر من اإلسكندر األكبر حتى الفتح العربي ـ :  ـ آيدرس بل) ١(
 . ٤٠٥ -ديانة مصر القديمة:  إرمان ٢



 

شـبيه  .. أعدائه، الذي أسعد مصر ومـأل معابـدها نـوراً         
حبتـه الشـمس    .. سليل الملكين الخيرين، الـذى    .. الشمس،

بالنصر، صورة آمون الحسية، الملك بطليموس الخالد، حبيب        
 )١(!؟»إيزيس
 

ومع بداية عهد هؤالء البطالمـة، كانـت بدايـة المجـد            
يري الحقيقي، فمعهم غزا المعمورة المعروفة آنـذاك،        األوز

وساد عليها مع عالمه الخالد، ويمكن استنتاج ذلك من عرض          
 :  التالي)٢(بل. أيدرس. هد

وعلى عهد بطليموس األول، ظهرت عبادة جديدة، هي        « 
عباده سرايبس، التي قيل إن الملك ابتدعها لتكون رابطة بين          

واألبحاث المستفيضة  .. لمصريينرعاياه اإلغريقية ورعاياه ا   
التى قام بها فليكن حول هذا الموضوع، لم تدع مجاالً للشـك            
في أن اإلله الجديد، هو المعبود المصري أوزير أبيس فـي           

 ولدينا ما يدل على أن هذا اإلله، قد عبد في           …صوره هلينية 

                                                           
 ـ ٧٧مصر من اإلسكندر األكبر حتى الفتح العربي ـ :  آيدرس بل١

 .١٤٩، ١٤٨ ـ توينبى انظر أيضاً تاريخ الحضارة الهلينية
 .٥٣نفس المرجع ـ :  آيدرس بل٢



 

المنطقة المجاورة لمنف، وأن اإلغريق أنفسهم اشتركوا فـي         
 قبل ظهور سرابيس، ويبدو أن كل مـا قـام بـه         هذه العبادة 

بطليموس، كان رفع هذا اإلله المحلى إلـى إلـه مركـزي،            
في صورة رجل مثـالي     ... وتصويره طبقاً للعقائد اإلغريقية   

الجمال، في عنفوان قوتـه، علـى غـزار اإللـه زيـوس             
 .»اإلغريقي

 في حقيقته   Serapisومن هنا يمكن القول أن سيرابيس           
ى وليد هجين، نتيجة لتالقح الفكـرين الكهنـوتي         لم يكن سو  

أوزير ـ  ( اليوناني، والكهنوتي المصري، حول اآللهة الثالثة
، ويبدو أن ذلك قد تم علـى يـد الكـاهن    ) أبيس ـ زيوس 

 حـول حقيقـة     )١(مانيتون، استناداً إلى ما رواه أدولف إرمان      
اإللـه الـذي    .. «سيرابيس، فهو يؤكد أن سيرابيس قد أصبح      

..  على اإلغريق والمصريين على حد سواء أن يقدسوه،        كان
ومنذ ذلك الوقت أصبح سيرابيس اإلله الرئيسى في مملكـة           

: البطالمة، وأصبحت األيمان الرسمية تعقد على النحو التالى       
باسم سيرابيس وإيزيس، واآللهة األخرى، وكان مما يرضى        

ولنا الملك أن تشيد المعابد لسيرابيس في خارج مصر نفسها،          

                                                           
 .٤٢٧، ٤٢٦ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان١



 

أن نقدر أن هذا التأويل الجريء من مانيتون، لـم يجـد أي             
معارضة عند زمالئه الكهنة، فقد كانت رغبة الملـك كفيلـة           
بإقناعهم، بأن سيرابيس لم يكن سوى أوزيريس أبيس، ومنـذ        

.. ذلك الوقت كان سيرابيس هو التسمية اإلغريق ألوزيريس       
 وحـل   وأصبح سيرابيس مذ ذاك إله الموتى وزوج إيزيس،       

 وكان أعظم معابد .. تماماً محل أوزيريس
 

هذا اإلله الجديد، يوجد في عاصمة البالد بطبيعة الحـال أى           
  .Serapiumتحت اسم السيرابيوم  » في اإلسكندرية

وفـى  .. سيرابيوم اإلسكندرية على طراز إغريقي    « وكان
عهد تراجان، أوفدت بعثة إلى روما، فاصطحبت معها تمثال         

ع المعجزات، وقد قام إلى جانـب سـيرابيوم         سيرابيس صان 
ومن هـذا   .. في صحراء منف  .. اإلغريق هذا سيرابيوم آخر   

المكان خرجت عبادة أوزيريس أبيس، ولهـذا ظـل كعبـة           
 )١(»الحجاج من عباده

وبذلك أخرج األباطرة اإلغريق عبـادة أوزيـر الشـهيد          
 والبتول إيزي، والعالم اآلخر الخالد، من مصر، إلى كل بقاع         

                                                           
 .٤٢٨ ـ ٤٢٧:  نفسه)١(



 

عبادة سـيرابيس، والتـي كـان       « اإلمبراطورية، تحت اسم  
، )١(الغرض منها توحيد عقائد رعاياهم من إغريق ومصريين       

ويدل ظهور سيرابيس على بداية عقيدة جديدة، يمكن تسميتها         
بالعقيدة المصرية اإلغريقية، وكانت دينا خليطاً، لم يكن لينشأ         

تصـال  إال حينما تعيش جماعة من شـعبين معـاً، علـى ا           
 .)٢(»قوى

وهكذا كان ظهور العقيدة األوزيرية وعالمها الخالد، بفعل        
ظروف سياسية و أحدث اجتماعية، كـان وخروجهـا مـن           
مصر، بدفع من نوع جديد من هذه الظروف واألحداث، وكما       

خرج أوزير من مصر باسم سيرابيس، خرجت معه زوجتـه           
، بعـد   )٣(»إيزيس بإخالصـها لزوجهـا، وحبهـا البنهـا        «
أم األشياء وسيده جميع العناصر، والبداية األولى       .. غدت«أن

.. اإللهة العليا، ملكة الموتى ورئيسة أهل السـماء       .. لألزمنة
وهي على تعدد أشـكالها؛     .. المظهر الموحد لآللهة واإللهات   

وهكذا .. واسمها الحق الملكة إيزيس   .. واحدة، وشخص بذاته  

                                                           
 .٨٦:  دريتون وفاندييه)١(
 .٤٣٢نفس المصدر :  إرمان)٢(
 . نفس الموضع )٣(



 

 كانـت تعبـد فـي       نرى أن إيزيس ابتلعت جميع اآللهة التى      
 فمن روما وإيطاليا، ومن البحر األسود إلى البحر .. أوربا

 
األحمر، كانت السيادة في كل مكـان لإللهـة ذات األسـماء            
العديدة ـ فستون بلداً وقطراً وشعباً، كانوا يعبدونها على أنها  

 )١(»الفضلى الجميلة الطاهرة المقدسة المتصوفة حبيبة اآللهة      
د أضالع المثلث المقدس، والذي يمثـل       زوجة سيرابيس، وأح  

ضلعه الثالث حور، الطفل اإللهي المعجزة، ذلك الذي أصبح         
وكـان  .. «في النطق اليوناني حور بقراط أو هربو كراتيس       

.. «، أحياناً كان يمثل   )٢(»يمثل بهيئة طفل سمين يمص إصبعه     
على هيئة المحارب الراجل، أو الفارس يقذف رمحـه نحـو           

و أحياناً في هيئة التمساح من تحتـه، وذلـك          عدوه، الذى يبد  
، )٣(»على نحو ما يبدو القديس جورج فـي الفـن المسـيحي      

والزال يقدس حتى اليوم عند مسيحي مصر، وتقام له األعياد          

                                                           
 .٤٨٤ ـ ٤٨٣:  نفسه)١(
 .٤٣٥:  نفسه)٢(
 .٤٣٦:  نفسه)٣(



 

السنوية في قرية فرعونية قديمة صغيرة تدعى ميت دمسيس،         
 .تحت اسم المارى جرجس

ت األعياد وفي كل بالد حوض المتوسط ـ تقريباً ـ أقيم  
وكان من بين األعياد الكبيرة إليـزيس،       « للثالوث المقدس،   

عيدان تتمتعا بشهرة خاصة، وكان أحدهما عيد نوفمبر الذى         
يظل ثالثة أيام، يمثل فيها موت أوزيريس، والبحـث علـى           

كذلك في رودس ولبوس وثيرا     « . )١(»جثته، ثم العثور عليها   
وس المقدسة، كان   وأزمير، وفي أماكن أخري في جزيرة ديل      

 )٢(»سيرابيس وإيزيس يعبدان على رأس غيرهما من اآللهـة        
أفريقيـا  .. «كما سادت هذه العبادة المصرية على كل آلهـة        

الشمالية، وفي إسبانيا، وفي بالد الدانوب وفي فرنسا، وحتى         
 .. في انجلترا نفسها نقوشاً تكرم

 
 
 

                                                           
 .٤٨٩:  نفسه)١(
 .٤٦٥:  نفسه)٢(



 

طق إيزيس وسيرابيس، وكان إليزيس ربوعها كذلك في منـا        
 .)١(»..جبال األلب وفي ألمانيا

وقد حاول الباحثون وضع بعض التفاسير، لهذا االنتصار        
العالمي الذى حققته عقيدة أوزير وعالمها الخالد، يمكن بعـد          

 :استقراءها إيضاح أبرزها فيما يلي
 األسباب السياسية: أوالً 

تأييد الملوك البطالمة وتشجيعهم، مساهمة كبيرة فـي        ..  «•
النتشار للعقائد المصرية، وال غرابة في ذلك فقد كان         هذا ا 

سيرابيس وإيزيس، هما اإللهان الرسـميان فـي دولـتهم          
 )٢(»فعالً

وقد ساهم حكم هادريان كثيراً في هذا التطـور، فقـد           ..  «•
زار مصر ومعه اإلمبراطورة ورجال البالط، وكان مـن         

 )٣(»المتحمسين لهذه البالد وآلهتها
لمحليون بدورهم على هذا االنتشار الواسع،       ساعد الحكام ا   •

كان لمن يريد توكيد والئحة لملوك مصر األقويـاء،         « فقد
                                                           

 .٤٨٧:  نفسه)١(
 .٤٦٥:  نفسه)٢(
 .٤٦٩:  نفسه)٣(



 

أن يقيم كذلك في بلده معبداً آللهتهم، وبذلك وجدت هـذه           
اآللهة ألسباب سياسية طريقها إلـى قبـرص، وصـقلية          

 )١(»وأنطاكيا وأثينا
ـ          • ميه  أن الحضارة الهلينية، دخلت تجربة قاسية هي ما يس

التاريخ بعصر اآلالم، الذى كان نتيجـة حتميـة للنظـام           
الطبقي الكريه، مما أدى إلى قيام الطبقة الفقيـرة بثـورة           
مسلحة، كانت ظروفها، وعوامل قيامها، كثيـرة الشـبه         
بظروف قيام الثورة المصرية في أواخر عصـر الدولـة          
القديمة، من حيث سيادة ملك إلـه، والفـوارق الطبقيـة           

والظلم االجتماعي، مما خلق مناخاً مناسباً لإللـه        الهائلة،  
أوزير، ليلعب دوره الثوري القديم مرة أخـري خـارج          
حدود بالده، مؤكداً وحدة القوى العاملة في العالم تحـت          

 رايته 
 

اتخذت الثورة المسلحة التى قامت بهـا       « العقائدية، فكان أن  
نيـة ـ   الطبقة العمالية خالل عصر اآلالم ضد السـيادة الهلي 

                                                           
 .٤٦٦ ـ ٤٦٥:  نفسه)١(



 

، أو ما يمكن تسميته بمقوالت )١(»فيما اتخذت ـ صوره دينية 
 .العصر صوره أيديولوجية 

 
 األسباب الدينية: ثانياً

أدى انهيار العقيدة في آلهة األولمب القدامى، إلى سـقوط     « •
أهل روما واألقاليم فريسة سـهلة، لمـا تعلقـت بـه            
أنظارهم من عقيدة المشرق، وانتشرت عبادة إيـزيس        

  )٢(» أرجاء اإلمبراطوريةفي
كانوا جميعاً يقاسـون نقصـاً      .. « أن أهل اليونان وإيطاليا    •

روحياً، فقد غدت الديانة القديمة بالنسبة لهـم جميعـاً          
ميتة، ولم تستطع الفلسفة، التى كان يحاول أن يجد فيها          

 ٣»المثقفون عوناً لهم، أن تكون لهم بديالً كامالً
 واالجتماعية وطبيعة الـنظم      كما أدت الظروف الحضارية    •

ولم يكـن   .. الحاكمة في هذا العصر إلى عصر اآلالم      
ثمة مفر من أن تسفر تجربة عصر اآلالم التى مـرت           

                                                           
 .٢٤٢ ـ ٢٤١تاريخ الحضارة الهلينية ـ :  توينبي١
٢ Gardiner, Egypt of the pharaohs, P.٨. 
 .٤٦٦ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان٣



 

بها الحضارة، والمهلة المؤقتة التى نالتها، ثم االنهيـار       
الذى أصابها في النهاية، عن رد فعل قوى، من شـأنه           

ـ           اق القيام برحلة روحية طويلـة، انتهـت علـى مش
ومتاعب، انطوت بظهور السياسة علـى نحـو يثيـر          

، عندما وجد العالم المعذب، عقيـدة       ١»الدهشة والعجب 
 .الخالص، والخلود االوزيرية أو السيرابيسية

 إن االستبداد العسكري، والطبقي، والحكم الطبقي، في ظل         •
تشوق شديد إلى ديـن     .. «اإلمبراطوريات، قد أدى إلى   

دران الخطيئة، ويعدهم بحياة    جديد، يخلص الناس من أ    
وسـرعان مـا    .. راضية يعوضون فيها شقاء الـدنيا،     

 انتشرت عبادة سيرابيس، 
 

الذى شبه باإلله المصري أوزيريس ومعه إيزيس زوجة هذا         
اإلله األخير، وابنها حور أو هربوكراتيس، انتشـرت هـذه          
العبادة في أرجاء حوض البحر األبـيض المتوسـط، حتـى           

، ٢»ر إلى بريطانيا النائية في عهد الرومـان  وصلت آخر األم  

                                                           
 .٢٣٩المصدر السابق ـ :  توينبي١
 .٥٥تى الفتح العربي ـ مصر من اإلسكندر األكبر ح:  آيدرس بل٢



 

تقدم ألتباعها عزاء أخيراً فـي كافـة        .. «فال شك أنها كانت   
المصائب، وكانت تمنحهم اإليمان بحيـاة أخـرى أفضـل،          

 .١»يقضونها في مملكة أوزيريس
 إن أهم العقائد التى قدر لها أن تسود فترة من الوقـت،             •

قضت بوجه قـاطع    .. «وهي عقيدة اإلله مثرا أو مثراس، قد      
بإبعاد النساء عن حظيرتها، غير أن ثمة آلهة أخرى هي التى           

غيـر  .. أفدت بما كانت تدعو إليه الحاجة، هي اإللهة إيزيس        
أنه ما إن انتشرت عقيدتها وذاعت، حتى زعم المؤمنون بها          
أنها ليست مجرد إلهة وطنية، بل هي الينبوع واألصل الـذى          

 بمختلف صـورهما، وإن اآللهـة       نشأت عنه الحركة والحياة   
واإللهات التى تتعبد لها سائر األمم، إن هي فـي الواقـع إال             

وكان طبيعياً ومنطقياً   . ، وإن كانوا ال يعلمون    ٢»إيزيس بذاتها 
أن يتربع بجوارها في األفئدة، بقية أعضاء أسرتها، وعلـى          

لـم  .. «رأسهم أوزير أو سيرابيس، وإلى جانب ذلـك أنهـا         
وحده، بل بالرحمة أيضاً، وإلى جانـب ذلـك         تنهض بالعدل   

                                                           
 .٤٨٦ديانة مصر القديمة ـ :  إرمان١
 ـ دار الفكر ١٧٢اإلمبراطورية الرومانية ـ : تشارلز دورث. ب. م٢

 ).مترجم( ـ القاهرة ١٩٦١العربي ـ 



 

كانت هذه اآللهة عانت تجربة األلم والحزن، فهي ال تقدم يد           
العون فحسب، بل تقدمها مشفوعة بالرحمة والشـفقة، ولقـد          

وأثار كهنتها بثيابهم البيضـاء،     . لقيت عقيدتها رواجاً عالمياً   
 .١»وأدواتهم المصرية الغريبة، الفضول والرهبة

 :ألسباب الفكرية والفلسفيةثالثاً ا
 يمكن لنا بناء على ما أوردنا في الباب الثاني، إيجـاز            •

هذه األسباب في سيادة الفكر الفلسفي في األوساط الثقافيـة،          
 وكان للفلسفة الرواقية بوجه خاص، أثرها الكبير 

 
 هـي سـراً     logosوالبعيد، بعد أن اعتبـرت الكلمـة             

 الفرعونية من قبل، سـر      الوجود، كما اعتبرتها مدرسة منف    
« للخلق والكينونة، وكان نداء الرواقية بفلسـفتها الحلوليـة و         

، ذا أثر كبير في أوسـاط       »بالوحدة العالمية واإلخاء العالمي   
المثقفين من مختلف البلدان الخاضعة لوحدة اإلمبراطوريـة،        
وخاصة تأكيدها أن اإلنسان، هو قبس من اإللـه، ومظهـر           

                                                           
 .١٧٣:  نفسه١



 

في سيادة المحبة بين الناس محبـة فـي         اإلخاء إنما ينحصر    
 )١(اهللا
 إن الرواقية قد قادت اتجاه الحركة الروحية، نتيجة لعصر          •

كان رائده وروحه الدافعة، الفيلسوف     « اآلالم الهلينى،و 
 Posidonius ofالرواقي بوسيدونيوس مـن أباميـا   

Apamea ق م، وكانـت دعـوة   ٥١ ـ  ١٣٥ قرابة 
ت الفكرية التى استمتع بها     بوسيدونيوس نبذ تلك الخالفا   

فالسفة العصر السابق، كما نادى فيما يبدو بالعودة إلى         
 .)٢(»اإليمان واالتكال أيضاً على إله مستشرق

 إن الفلسفة الرواقية لم تبلغ غاية اتجاهها الفلسفي إال علـى            •
األرض المصرية، وبالتحديد في مدينـة اإلسـكندرية،     

ي والفلسـفي، بـل     التى أضحت مركزاً لإلشعاع الفكر    
وعلى يد الفيلسوف المصري الصعيدي النشأة، والذي       
عاش في كنف اإلله الشرقي المطلـوب، الفيلسـوف          

اسـتوعب إفلــوطين  «  ، وقـد plationusإفلـوطين  

                                                           
، ٩٢٩نحو آفاق أوسع ـ أبكار السقاف ـ الجزء الثاني ـ :  انظر١

٩٣٠. 
 .٢٤٠: ينية تاريخ الحضارة الهل:  تويبنى ٢



 

المذاهب الخاصة بمختلف المدارس الفلسفية الهلينيـة       
التاريخية المعروفة، ونسجها في وحدة واحدة، بيـد أن         

ولى، لم تكن تقوم في نظره علـى        مهمة الفيلسوف األ  
إنشاء األعمال الفكرية، بل التطلع والتأمل، أما غايـة         
التأمل وذروته، فهي التجربة الصوفية، المتمثلـة فـي         

، وقد اسـتتبع انتشـار   )١(»وحدة النفس البشرية مع اهللا 
هذه الفلسفة في حوض المتوسط، خلق أرضية مالئمة        

ـ      رية فـي أوسـاط     تماماً، تنساب عليها العقائد المص
 .المثقفين، بال معارضة تستحق الذكر

 
 

 وقد استغل كهان اإلمبراطورية، انتشار هذه الفلسفات فـي          •
األوساط الثقافية، استغالالً دينياً سياسياً، فمزجوا بـين        
الثالوث السرابيسى المقـدس وبـين فلسـفة الكلمـة          
الرواقية، ومؤكدين أن الكلمة هي حور بن سيرابيس،        

واضعاً سبابته علـى    .. « لتماثيله التى تصوره   استناداً

                                                           
 . نفس الموضع ١



 

وبالتالي أصبحت الكلمة   . ١»فيه، عالمة على أنه الكلمة    
هي اهللا، وهي ابن اهللا، وهي من اهللا روح قدس يوحد           
األقانيم الثالثة في إله واحد، حتى أن الكلمـة تحولـت    
إلى ضلع من أضالع المثلث المقدس، لتصبح معبـوداً         

ق حـوض المتوسـط مـع األب        تنتشر عبادته في أفا   
.. العقل الخالق السرمدي  « واالبن، بعد أن صارت هي    

الذى عرف فيه المفكـرون الهللينيـون منـذ جيـل           
ــة، Anexagorasdأنكســاجوراس  ــة المطلق  الحقيق

، )٢(»الكامنة وراء مظاهر الكـون، وعبـدوها كـذلك        
أخذت الديانة المصرية تنتشر كذلك     « وكانت النتيجة أن  

 .)٣(»العليا من الشعببين الطبقات 
فـي  .. «ونتيجة لهـذه األسـباب مجتمعـة، لـم يعـد          

اإلمبراطورية الرومانية واسعة األرجاء، مقاطعة واحدة، لـم        
تعد تعبد فيها اآللهة المصرية، حتى اسـتطاع ترتوليـان أن           

                                                           
 .٩٥٢: الجزء الثاني: نحو آفاق أوسع:  أبكار السقاف١
 .٢٤٧: المصدر السابق:  تويبني)٢(
 :إرمان) ٣(
 . ٤٦٦: ديانة مصر القديمة 



 

 تعقـد األيمـان اليـوم باسـم         األرض بأسـرها  إن  .. يقول
 )١(»سيرابيس

 المعمورة وكافـة أنـواع      وإذا كان أوزير قد ساد أرجاء     
العبادات وابتلع اآللهة األخرى فال شك لدينا أنه قد أسـتقطب           

.. «كل األساطير والروايات الدينية التى كانت تنسـب إلـى         
السحري الذين يجففون البحيرات بكلمـة ينطقـون بهـا، أو           
يجعلون األطراف المقطوعة تقفز إلى أماكنهـا، أو يحيـون          

 له فأصبح هو اإل. )٢(»الموتى
 

صاحب المعجزات الكبرى خاصة العالجية منها، وقد تـرك         
كـان ينسـب إلـى      .. «العباد كثيراً مما جمعوه حـول مـا       

 )٣(»من قصص الشفاء.. سيرابيس
وبهذه السيادة العالمية، طوى سـيرابيس كـل العبـادات          
األخرى فاندمجت فيه، وامتلك هو كل ما كان ينسب إليها من           

عشاء الرباني المصنوع على    ال« أساطير، فأصبح هو صاحب   

                                                           
 .٤٨٦:  نفسه)١(
 .١٦٦: الجزء األول: المجلد الثاني: قصة الحضارة:  ديورانت)٢(
 .٤٧٧: نفس المصدر السابق:  إرمان)٣(



 

 بدالً من اإلله ميثرا أو ميثهرا، وأصبح هو         )١(»هيئة الصليب 
بدالً من اإلله ديونزيوس أو ديونيسـيس، صـاحب القلـب           
المقدس، وابن اإلله األوحد، الذى قتله البشـر فحملـوا أثـم            

وبالتعميد، ، باإليمان به    خطيئة عالمية ال يغفرها إال الخالص     
ت من النبيذ تمثل روح ابن العذراء،فتسري       وبتعاطي الجرعا 
، أو الطبيعة اإللهية، وأصبح هو بدالً منه        )٢(فيه الروح الخالدة  

اإلله الوحيد الذى يمكن تحويل الماء إلى نبيذ، وإطعام جمـع           
غفير في القفر، بتحويل قليل الطعام إلـى كثيـر، وإشـفاء            

 .)٣(المرضى من كل نوع
ع، لم تعـد الئحـة مجلـس        ونتيجة لهذا الدمج أو االبتال    

الشيوخ الروماني بتأليه اإلمبراطور أغسطس ـ بعد موته ـ   
كصورة تجديد لإلله على األرض، ولم يعد تلقيب المجلـس          

، لم يعـد    )٤(له، وال حتى تلقيب المفكر سنكاله بلقب المخلص       
كل هذا ذا أي معنى، بعد أن أصبح سيرابيس هو الصـورة            

لوحيد، كما لـم يعـد قسـم        التجسدية لإلله، وهو المخلص ا    
                                                           

 .١٥٣: اهللا :  العقاد)١(
 .٩٠١: الجزء الثاني: أبكار السقاف: نحو آفاق أوسع:  انظر)٢(
 .٩٦٨، ٩٦٧:  نفسه٣
 .٩٧٣:  نفسه٤



 

بأنه رأى رأى العين، المخلـص أغسـطس        « نوميروأتيكس  
، لـم يعـد قسـمه       )١(»يرتفع بعد موته جسداً حياً إلى السماء      

مشكوكاً فيه، فما كان إلنسان يشك في واحد مثل نونيرو، إنما          
 كان الشك الذى تحول يقناً، في هوية ذلك 

 
 أنـه إنمـا كـان       الذى ارتفع، والذي اكتشفت عقليه العصر     

سيرابيس وليس أغسطس، وإن كل ما في األمر كان خدعـة           
 .بصرية، وبصر نومير قد أوهنته األيام

كما لم يعد إيمان العصر الهللينى الروماني، بأنه سـيرى          
نيرون المتوفى، عائداً هابطاً إلى روما من السماء، قبـل أن           

يماناً حقيقياً  ، لم يعد هذا اإليمان ملغياً، بل إ       )٢(يزول هذا الجيل  
صادقاً، لكن لن يكون الهابط هو نيرون، ألن الذى أرتفع كان           
يبرابيس، والمنطق يؤدى إلى اإليمان بأنه سيكون هو الهابط         

مثـل  « العائد في هذا الجيل، ليحكم الناس بالمحبة والسـالم،        
آتياً على سحاب   .. إله الزوابع في روليكى    Hadadاإلله حداد   

                                                           
 .٩٧٤:  نفسه١
 .٩٧٥:  نفسه)٢(



 

ألنه ال شك وليس حداد، وأنـه       . ) ١(»رالسماء بقوة ومجد كثي   
منقذاً ضحى بنفسه،   .. اهللا االبن .. «ال شك وليس البوذسيتا في    

، وعليه لم يكن هناك     )٢(»وراعياً أميناً للقطيع البشرى الضال    
مكان لإلله الشهيد تموز، الذى ولد من عذراء وقام من بـين            

 أن الموتى، مع مكانة سيرابيس المتسامية علواً ـ خاصة بعد 
أصبح سيرابيس هو ابن اإلله الذى نزف دمه فـي جـذوع            

 .٣شجرة الصنوبر المقدسة، وليس اإلله أتيس ابن العذراء نانا
وهكذا تحولت مصر إلى كعبه للمؤمنين، وللمفكرين، على        
حد سواء، من كل أرجاء الحواضر المعروفة أنها، وأصـبح          

العـام،  ثالوثها المقدس، رغم االحتالل األجنبي، سيداً علـى         
  )٤(حتى بعد ظهور المسيحية بخمسة قرون كاملة

                                                           
 .٢٤٧: تاريخ الحضارة الهلينية:  تويبني)١(
 .٢٤٦:  نفسه)٢(
 .١٥٣: العقاد: اهللا :  انظر٣
 .٤٨٩: ٤٨٧: مانإر: ديانة مصر  القديمة:  انظر)٤(



 النتائج العامة للبحث

وهكذا؛ يمكن القول أن أهم ثمـار أو منجـزات هـذه            
 :الدراسة، إنما تتلخص في االكتشافات التالية

 
إن ما قيل عن تناقض أو تضارب العقلية المصرية مع          
ذاتها، إنما هو قول يجافي الحقيقة، ولربما كان صادراً عـن           

افي مـن   سوء فهم وتقييم، أو هو تكاسل عن بذل العطاء الك         
الجهد الالزم، للتحقق من قيمة ما أنتجته هذه العقلية، ومن ثم           

 .الحكم عليها حكماً أقرب إلى السالمة والصحة
 

وقد أدى تطبيق المنهج االجتماعي التاريخي التطوري       
إلى بطالن المزاعم القائلة بالتضارب فـي منتجـات العقـل           
ـ      المصري القديم وإبداعاته، خاصة بعد مـا تكشـف لنـا 

بتطبيق هذا المنهج ـ من أن الديانـة المصـرية وفلسـفتها     
الميتافيزيقية، كانت أسبق من الفلسفة اليونانية فـي اكتشـاف      

. أهم المنجزات التى اعتبر اليونان بسـببها أول المتفلسـفين         
نظريـة  « فوضعت أهم األسس ألكبر نظريتين في الوجـود       

اللتان ظلتا  ، وهما النظريتان    »الفيض، ونظرية الخلق بالكلمة   



تتنازعان عقول الفالسفة في مشكلة الوجود، طـوال عمـر          
الفلسفة الميتافيزيقية، من بدايتها القديمة، وحتى منتهاها فـي         
الفلسفات الحديثة، بل وفي المعاصرة كما يتمثل في الفلسـفة          

 .المثالية األلمانية
كما تكشف لنا، أن تاريخ مصر القديمة لم يكن صنعة          

كان صنعة شعبية من المقام األول، فقد ثبت أن      ملكية بقدر ما    
أهم دعائم الديانة المصرية القديمة كانت عقيدة الخلود، التـى          
ارتبطت في بداية عهدها بالسلطان الملكي وأدت إلـى قهـر           
الشعب واسـتعباده، فكـان أن أدت إلـى قيـام أول ثـورة              
أيديولوجية في التاريخ ضد الملكية واإلقطاع معاً، بل وضـد          

دين الرسمى أيضاً، على اعتبار أنه كان يعبر فقـط عـن            ال
مصالح الطبقة الحاكمة وحدها، وقد أدت هذه الثورة بالعقول         
الشعبية إلى البحث عن الخالص المـادي والروحـي حتـى           
وجدته في اإلله أوزير، الذى ثبت لنا أنه كان إبداعاً شـعبياً            

بلغـت  خالصاً، حقق الشعب تحت رايته أهم انتصاراته التى         
حداً دخل معه الشعب إلى العالم الخالد، بعد أن كان هذا العالم            
قاصراً على الملوك فقط، وتحت رايتـه اسـتطاع الشـعب           
القضاء على النظام االوتوقراطى الذى ظل سـائداً لخمسـة          



قرون متواصلة، وتحت رايته قضت الجماهير الثائرة علـى         
به للجميـع دون    األرستقراطية الدينية، بعد أن فتح أوزير أبوا      

تفرقة، بل وخص الطبقة الفقيرة بشكل خاص بكل عنايته قبل          
أى طبقة أخرى، مما يجعلنا نقول أن عصر الثورة المصرية          
في نهاية الدولة القديمة، كـان بـال جـدال عصـر سـيادة          

 .البروليتاريا، إذا جاز التعبير
وكانت نتيجة كل هذه األحداث، أن تصاعد أوزير اإلله         

ى أصبح هو رب الخلود، وسارت عقيدة الخلـود         الشعبي حت 
في ظله بخطوات تطورية حثيثة، حتى انتهت إلى القول بيوم          
بعث وحساب، وفق مقاييس خلقية رفيعة، كانت األولى مـن          
نوعها في التاريخ، قبل أن يكتشف اليونان ذلك في المبحـث           

 .الفلسفي المسمى بعلم األخالق أو االثيكس
لى ظهور عدة عقائـد ارتبطـت   كما أدى هنا التطور إ   

 :          بأوزير إله الخلود، كان أهمها 
 عقيدة القيام من الموت

 عقيدة المخلص
 عقيدة الفداء

 .عقيدة رجعة اإلله من السماء



وارفق هذه العقائد طقوس دينية، كانت ضرورة الزمة        
 :للخلود، أهمها
 التعميد

 الحج إلى بيت اهللا والطواف به سبعاً
 عيد القيامة المجيداحتفاالت 

وفي النهاية استطاعت عقيدة الخلـود المصـرية مـع         
طقوسها وعقائدها الفرعية أن تخرج من مصـر فـي ظـل            
اإلمبراطورية الرومانية، لتسود حوض المتوسـط بعـد أن         
تحول أوزير إلى سيرابيس، لتسود على العقل البشري حتـى          

 .ةانتهاء القرون الخمس األولى لظهور الديانة المسيحي

 ـ انتهى ـ
   

    
 



 مصادر ومراجع الدراسة
 العربية والمترجمة

 مرتبة حسب أسماء المؤلفين
 
نحو آفاق أوسع، أو العقل اإلنساني      :  ـ أبكار السقاف١

ــدد   ــة، ع ــه التطوري ــي مراحل ف
ــزاء ــو  )٢(األج ــة األنجل ، مكتب

 .ت.المصرية، القاهرة، د
عدد األجـزاء   . في موكب الشمس  :  أحمد بدوي. ـ د٢

ليف والترجمة  ، مطبعة لجنة التأ   ) ٢(
والنشر، الطبعة الثانيـة، القـاهرة،      

١٩٥٥. 
فكرة التاريخ لدوبين كولنجـورد،     : ـ أحمد حمدي محمود   ٣

ــد األول،  ــراث اإلنســانية، المجل ت
المؤسسة المصرية العامـة للتـأليف      
 .والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة



تأمالت فـي التـاريخ ليـاكوب       :  ـ أحمد حمدي محمود   ٤
ث اإلنسانية، المجلـد    بوركارت، ترا 
 .الثالث، القاهرة

كيف تكتب بحثاً أو رسالة، مكتبـة       :  أحمد شلبي. ـ د٥
النهضة المصرية، الطبعة السـابعة،     

 .١٩٧٣القاهرة، 
المـدارس الفلسـفية، الـدار      : أحمد فؤاد األهـواني   . ـ د ٦

المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة،    
١٩٦٥. 

 في علوم وعوائـد     بغية الطالبين؛ :  أحمد كمال. ـ د٧
وصنائع وأقوال قدماء المصـريين،     
ــون   ــة الفن ــزء األول، مدرس الج
ــاهرة،   ــة، الق ــنائع الخديوي والص

 .هـ ١٣٠٩
 ـ إتيين دريتون٨

مصر، مكتبة النهضة المصـرية،     :      وجاك فانديية
 .ت، ترجمة عباس بيومي.القاهرة، د



ديانة مصر القديمـة، مصـطفي      :  ـ أدولف إرمان٩
ت، ترجمة  .بي، القاهرة، د  البابي الحل 

محمد عبـد المـنعم أبـو بكـر،         .د
 .محمد أنور شكري.ود

 ـ أدولف إرمان١٠
مصــر والحيــاة المصــرية فــي :        وهرمان رانكه

العصور القديمة، البـابي الحلبـي،      
محمد عبـد   .ت، ترجمة د  .االقهرة، د 

 .المنعم أبو بكر ومحرم كمال
اآلداب مجموعة نـدوات بمعهـد      :  أسعد على. ـ د١١

الشرقية، الجامعة اليسوعية، مؤسسة    
 .١٩٧٥مكاوي، بيروت، 

ــد اإلســالمية، دار الكتــب :  ـ السيد السابق١٢ العقائ
الحديثة الطالب وإنسان المسـتقبل،     

 .١٩٦٧الطبعة الثانية، القاهرة، 
 .ـ القرآن الكريم١٣
ــد، :  ـ الكتاب المقدس١٤ ــديم، العهــد الجدي العهــد الق

 .مجموعة الرسائل



مجمع اللغة العربية، مطبعة مصر،     :  ـ المعجم الوسيط١٥
 .١٩٦١القاهرة، 

طيبة في عهد أمنحوتـب الثالـث،       :  ـ الزابيث رايفشتال١٦
، ترجمة  ١٩٦٧مكتبة لبنان، بيروت،    

 .إبراهيم رزق
 ـ أندرية إيمار١٧

الشرق واليونان القـديم، المجلـد      :       وجانين إبوايه
م، األول من تاريخ الحضارات العـا     

، دار عويـدات،  ) ٧(عدد مجلداتـه    
، ترجمـة فريـد م      ١٩٦٤بيروت،  

 .داغر وفؤاد جـ أبو ريحان
تاريخ الحضارة الهللينية، مكتبـة     :  ـ أرنولد تونبي١٨

، ١٩٦٣األنجلو المصرية، القاهرة،    
 ).مترجم(

حياة المصـريين وثقـافتهم فـي       :  إريك بيت. ـ د١٩
عهدهما األول، المجلـد األول مـن       

ــاريخ ا ــة النهضــة ت ــالم، مكتب لع



المصرية، القاهرة، الطبعة الثانيـة،     
 .ت، ترجمة محمد بدران.د

الحياة فـي مصـر فـي الدولـة          :  إريك بيت. ـ د٢٠
الوسطي، المجلد األول مـن تـاريخ       
العالم، مكتبة النهضـة المصـرية،      

ت، ترجمة  .القاهرة، الطبعة الثانية، د   
:  ـ بلى جراهام٢١ .محمد بدران
، مركـز المطبوعـات     سالم مع اهللا  

ت، ترجمـة   .المسيحية، بيـروت، د   
 .نجيب جرجور

إسرائيل في ضوء التـاريخ،     : روبنسون. هـ. ـ تيودور ٢٢
المجلد الثاني من تاريخ العالم، مكتبة      

ت، .النهضة المصرية، القـاهرة، د    
ترجمة عبد الرحمن صدقي ودريني     

 .خشبه
لطـالب  منهج البحوث العلمية ل   : ـ ثريا عبد الفتاح ملحى    ٢٣

الجامعيين، دار الكتـاب اللبنـاني،      
 .١٩٧٣الطبعة الثانية، بيروت،  



الحضارة المصرية، مكتبة النهضة    :  ـ جون ولسن٢٤
. ت، ترجمة د  .المصرية، القاهرة، د  

 .أحمد فخري
انتصار الحضارة، مكتبة النهضة    : ـ جيمس هنري برستد   ٢٥

. ت ترجمـة د   .المصرية، القاهرة، د  
 .أحمد فخري

كتاب تاريخ مصـر مـن أقـدم     :  هنري برستد  ـ جيمس ٢٦
العصور إلى الفتح الفارسـي، وزارة    
المعارف المصرية، الطبعة األولى،    

حسـن  . ، ترجمة د  ١٩٢٩القاهرة،  
 .كمال

فجـر الضـمير، مكتبـة      : ـ جـيمس هنـري برسـتد      ٢٧
ت، ترجمة سـليم    .مصر،القاهرة، د 

 .حسن
ـ    : حسام محي الدين األلوسي   . ـ د ٢٨  ل بواكير الفلسـفة قب

طاليس، المطبعة العصرية، الكويت،    
 .ت.د



الدين في حدود العقل وحده لكانط      :  حسن حنفي. ـ  د٢٩
تراث اإلنسانية ـ المجلد السـابع ـ    
المؤسسة المصرية العامـة للتـأليف      

 .والنشر ـ القاهرة
 
محاضرات في فلسفة الدين ليهجل     :  حسن حنفي. ـ د٣٠

تراث اإلنسانيةـ المجلد الثـامن ـ   
ة المصـرية العامـة للتـأليف       الهيئ

 .والنشر ـ القاهرة
الموجز في تاريخ الحضـارة     : حسن شحاته سعفان  . ـ د ٣١

والثقافة مكتبة النهضة ـ القاهرة ـ   
١٩٥٩. 

بالد ما بين النهرين، دار الروائـع       :  ـ دوالبورت٣٢
ت، ترجمــة .الجديــدة، بيــروت، د

 .مارون خوري 
 
 
قديمة، مجموعة   مصر ال  فياألساطير  : ـ رودلف أنتشس  ٣٣

.  العالم القـديم بإشـراف د      أساطير



صموئيل نوح كريم، الهيئة المصرية     
، ١٩٧٤العامة للكتـاب، القـاهرة،      
 .ترجمة أحمد عبد الحميد يوسف

آلهة السحر، المجلد األول من تاريخ : ستانلى كوك. ـ د٣٤
العالم، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية، القاهرة، 

 .ت، ترجمة إبراهيم خورشيد.د
، ) ١٦(مصر القديمة، عدد األجزاء : سليم حسن. ـ د٣٥

 .١٩٤٧دار الكتب المصرية، القاهرة، 
لفلسفي، دار السياسة، الكويت، الموجز ا: ـ سيد القمنى٣٦
 .ت.د

الخلود في التراث الثقافي المصري، : سيد عويس. ـ د٣٧
 .ت .دار المعارف، القاهرة، د

اهللا، دار المعارف، القاهرة، : ـ عباس محمود العقاد٣٨
 .الطبعة الثانية

مصر الخالدة، دار النهضة : عبد الحميد زايد. ـ د٣٩
 .١٩٦٦العربية، القاهرة، 

من أساطير الشرق األدنى القديم، : عبد الحميد زايد. ـ د٤٠
 .عالم الفكر، المجلد السادس، الكويت



أسماء مصر، مجلة كلية اآلداب : عبد الحميد زايد. ـ د٤١
 .١٩٧٢والتربية، جامعة الكويت، العدد الثاني، ديسمبر 

التسجيالت المصرية القديمة : عبد الحميد زايد. ـ د٤٢
 برستيد، مجلة كلية اآلداب والتربية، جامعة لجيمس هنري

 .١٩٧٣الكويت، العدد الثالث، يونيو 
ربيع الفكر اليوناني، مكتبة : عبد الرحمن بدوي. ـ د٤٣

 .١٩٥٨النهضة المصرية، الطبعة الثالثة، القاهرة، 
مناهج البحث العلي، وكالة : عبد الرحمن بدوي. ـ د٤٤

 .١٩٧٧المطبوعات، الكويت، 
الشرق األدنى القديم، الجزء : بد العزيز صالحع. ـ د٤٥

 .١٩٦٧األول، الهيئة العامة للمطابع األميرية، القاهرة، 

العلم والحضارة، المؤسسة : عبد العظيم أنيس. ـ د٤٦
 .ت.المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، د

الموت والخلود في األديان المختلفة، : عزت زكي. ـ د٤٧
 .ت.مطبعة كليوباترا، القاهرة، د

فلسفة التاريخ ليهجل، تراث اإلنسانية، : على أدهم. ـ د٤٨
 .لعربي للطباعة والنشر، القاهرة، دار الكاتب االمجلد الخامس



التاريخ الجامع لهيرودت، تراث : ـ فاروق فريد٤٩
اإلنسانية، المجلد الخامس، دار الكاتب العربي للطباعة 

 .والنشر، القاهرة
االنقالب الديني في مصر، المجلد : لولين جريفث. ـ ف٥٠

الثاني من تاريخ العالم، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 
 .ترجمة عبد الرحمن صدقي ودريني خشبهت، .د

التفكير العلمي، المجلس الوطني للثقافة : فؤاد زكريا. ـ د٥١
 .١٩٧٨والفنون واآلداب، الكويت، 

الفلسفة اليونانية، مطبعة اإلرشاد، بغداد، :ـ كريم متى٥٢
١٩٧١. 
اإلمبراطورية الرومانية، دار : تشارلزوورت. ب.ـ م٥٣

 ).مترجم(، ١٩٦١الفكر العربي، القاهرة، 
 محمد السيد سلطان. ـ د٥٤

مسار الفكر التربوي عبر : صادق جعفر إسماعيل.      ود
 .ت.العصور، دار القلم، الكويت، د

األساطير الهندية، تراث : محمد إسماعيل الندوي. ـ د٥٥
 .اإلنسانية،المجلد السادس، القاهرة

 



أول ثورة على اإلقطاع، دار : ـ محمد العزب موسى٥٦
 .١٩٦٦الهالل، القاهرة، 

حضارة مصر والشرق : ـ محمد أنور شكري وآخرون٥٧
 .ت.ش، القاهرة ، ب.األدنى القديمة، د

لمحات في الكتبة : محمد عجاج الخطيب. ـ د٥٨
 .١٩٧١ش، بيروت، دمشق، الطبعة الثالثة، .والمصادر، د

البراجماتية لوليم جيمس، : ي الشنيطيمحمد فتح. ـ د٥٩
تراث اإلنسانية، المجلد األول، المؤسسة المصرية العامة 

 .للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة
طريق إنسان المستقبل المنقذ، جمعه مع : ـ ميشال آالر٦٠

الطالب وإنسان ( أ سيصير على في كتابه.دراسات أخري د
 .ت.بيروت، د) المستقبل

. مصر والشرق األدنى القديم: نجيب ميخائيل. ـ د٦١
 . القاهرة

 .١٩٦٣دار المعارف، الطبعة الرابعة، : الجزء األول
 .١٩٦٦دار المعارف، الطبعة الثانية، : الجزء الرابع
 .ت.دار المعارف، الطبعة األولى، د: الجزء السادس



مصر من اإلسكندر األكبر حتى : آيدريس بل. ـ هـ٦٢
ت ترجمة .بي، دار النهضة العربية، القاهرة؛ دالفتح العر

 .عبد اللطيف حمزة.د
فجر الحضارة في الشرق األدنى، : ـ هنري فرانكفورت٦٣

 .، ترجمة نجيب خوري١٩٦٥مكتبة دار الحياة، بيروت، 
أين هم الموتى، مطبعة كليوباترا، : وديع ميخائيل. ـ د٦٤

 .ت.القاهرة، الطبعة الثانية، د
، )١١(قصة الحضارة، عدد المجلدات : ـ ول ديورانت٦٥

، اإلدارة الثقافية في الجامعة العربية، )٢٢(عدد األجزاء 
 .، ترجمة محمد بدران١٩٦١القاهرة، الطبعة الثانية، 

 
قصة الفلسفة، مكتبة المعارف، الطبعة : ـ ول ديورانت٦٦

 .، ترجمة محمد بدران١٩٧٢الثانية، بيروت، 
تاريخ الفلسفة اليونانية، لجنة التأليف : ـ يوسف كرم٦٧

 .١٩٦٦والترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الخامسة، 
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